
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
كلیة الشریعة- الجامعة العراقیة
الدراسات العلیا

حقوق املرأة
يف املرياث بني الشريعة اإلسالمية وقانون 

األحوال الشخصية العراقي
)دراسة مقارنة(

وهي عراقیةمقدمة إلى مجلس كلیة الشریعة في الجامعة الماجستیر رسالة 
الشریعة اإلسالمیةالماجستیر في شهادةجزء من متطلبات نیل 

)فقه مقارن(تخصص

الطالبة
رقية مالك عالوي

بإشراف
حممد حممود سلمان اجلميلي . م د.أ
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   ث

        اإلهــــــداء

م إال بالصــبر األعمــال الكبيــرة ال تــت إلــى مــن أنــار لــي طريــق العلــم وعلمنــي أنّ  �

 )رحمـه اهللا(إلى مـن علمنـي العطـاء بـدون انتظـار إلـى روح والـديوالعزيمة واإلصرار، 

  .أهدي ثمرة من ثمار غرسه

  .لى والدتي التي غمرتني بفيض دعائها أمد اهللا في عمرها بالصالحاتوا �

مــه خطــوة بخطــوة إلتمــام الــذي شــجعني وقــدم لــي كــل مــا يمكــن تقديلــى زوجــي وا �

  .هذه الرسالة

  .األجواء المناسبة للدراسة والبحثلي  توفر  تيلى عائلتي الكريمة الوا �

  .والى إخوتي وأخواتي �

  .الطيبة والدعاء بالتوفيق والسدادلى كل من آزرني بالكلمة وا �

  .مرأة تريد معرفة حقها من الميراثلى كل اوا �

  .رمت من حقها في الميراثمرأة حُ ل الى كوا �

 . ينتفع بهذا العلم كل من أراد أنْ  والى �

  
   إليهم جميعا أهدي ثمرة جهدي المتواضع هذا
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        شكر وثناءشكر وثناءشكر وثناءشكر وثناء

���	�����������������������¡������m:قـــــال تعـــــالى      ���l)إقـــــرارا بالفضـــــل . )١

فــــي نســــبة الفضــــل ألهلــــه فــــي ) �(المصــــطفىلذويــــه وردا للمعــــروف إلــــى أهلــــه، وعمــــال بهــــدي 
)٢(»َال َيْشُكُر اللَه َمْن َال َيْشُكُر الناَس «: )�(َقاَل َرُسوُل اللهِ : َقالَ  )�(َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ )�(قوله

   .  

نــور اإلســالم وٕالــى يومنــا  أشــرق، منــذ علمــاء األمــةمتنــان والتقــدير إلــى فــإني أتقــدم بــوافر اال        
وجمـع مسـائلها والتـأليف فيهـا، وٕايصـالها إلينـا بكـل الشـرعية هذا، لجهودهم العظيمة بدراسة العلوم 

   .فضل على األمةفهم ذووا قد تركوا لنا ثروة هائلة، فيسر، 
 وأتقــدم بالشــكر واالمتنــان إلــى أســاتذتي ومشــايخي األفاضــل فــي الجامعــة العراقيــة، فهــم ذووا     

محمــد محمــود (فضــل علــّي زادهــم اهللا مــن فضــله، وأخــص بالــذكر مــنهم األســتاذ الفاضــل الــدكتور 
ل فـي متابعـة لتفضله باإلشراف على هذه الرسـالة، ومـا بذلـه مـن الجهـد المتواصـ) سلمان الجميلي

بداء آرائه العلمية وتوجيهاته القيمة، وتزويدي بالمصـادر النافعـة التـي أسـهمت خطوات إعدادها وإ 
  .الرسالةفي إثراء 

أعضــاء لجنــة المناقشــة األفاضــل لتكــرمهم األســاتذة كمــا وأتقــدم بالشــكر والتقــدير إلــى جميــع      

  .بقبول مناقشة رسالتي وٕاثرائها بمالحظاتهم وتوجيهاتهم السديدة لتقويمها

أتقــدم بــوافر االمتنــان إلــى كــل مــن مــد لــي يــد العــون والمســاعدة، وســاهم فــي  ال يفــوتني أنْ و      

إتمـام هــذا العمــل المتواضــع  بتقــديم فكــرة أو مالحظــة، أو زودنــي بمصــدر أو أســدى لــي بنصــيحة 

فجـــزى اهللا  .حتـــى أتمكـــن مـــن إنجـــاز هـــذه الرســـالة أو دعـــا لـــّي بظهـــر الغيـــب ،أو تصـــحيح خطـــأ

  .الجميع عني خير جزاء

  

                                                           

  .) ١٩من اآلية : سورة النمل(  )١(  
: ، المحقــق)هـــ٢٧٥ت ( )داود يأبــ(ســليمان بــن األشــعث بــن إسـحاق بــن بشــير بــن شــداد بــن عمــرو األزدي السِجْســتاني: داود فــي ســننه وأخرجــه أبــ )٢(

والترمـذي ، كتاب أبواب البر والصلة، باب مـا جـاء فـي الشـكر لمـن أحسـن إليـك ،بيروت –محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا 
عــروف، دار بشــار عــواد م: ، المحقــق)هـــ٢٧٩: ت(محمــد بــن عيســى بــن َســْورة بــن موســى بــن الضــحاك، الترمــذي، أبــو عيســى  :فــي الجــامع الكبيــر
قــال عنــه أبــو  ).١٩٥٤(، رقــم٣/٤٠٣م، كتــاب أبــواب البــر، بــاب مــا جــاء فــي الشــكر لمــن أحســن إليــك، ١٩٩٨، ، طبيــروت –الغــرب اإلســالمي 

                                                .)حديث حسن(عيسى
  



  
   ح

  وياتالمحتت فهرس

رقم   الموضوع  ت
  الصفحة

  ث  اإلهداء  ١
  ج   وثناءشكر   ٢
  ح  فهرست المحتويات  ٣
  ١  المقدمة      ٤
  ٧  الميراثتعريف الحق وماهية : الفصل األول  ٥
  ٩   وأنواعه حق ال معنى: المبحث األول  ٦
  ٩ الحق  معنى: المطلب األول  ٧
  ١١ أنواع الحقوق :الثاني المطلب  ٨
  ١٣  والملكية حق المرأة في الميراث: الثالث المطلب  ٩
  ١٦  ميراث المرأة في حضارات ما قبل اإلسالم: المبحث الثاني  ١٠
  ١٧  ميراث المرأة عند البابليين: المطلب األول  ١١
  ١٨  )الفراعنة ( قدماء المصريين ميراث المرأة عند : الثاني المطلب  ١٢
  ١٨  اليهودميراث المرأة عند : الثالث المطلب  ١٣
  ١٩  ميراث المرأة عند النصارى: المطلب الرابع  ١٤
  ٢٠  ميراث المرأة عند الرومان واليونان: الخامس المطلب  ١٥
  ٢١  ميراث المرأة في الجاهلية: المطلب السادس  ١٦
  ٢٥  مشروعيتهمفهوم الميراث في اإلسالم و : المبحث الثالث  ١٧
  ٢٦  الميراث  مفهوم: المطلب األول  ١٨
  ٣١  فضل علم الفرائض: المطلب الثاني  ١٩
  ٣٤  توريث المرأة مشروعية: المطلب الثالث  ٢٠
  ٤٠  مراحل تدرج أحكام الميراث في اإلسالم: المطلب الرابع  ٢١
  ٤٣  أركان الميراث في اإلسالم وأسبابه وشروطه وموانعه والحقوق المتعلقة به: المبحث الرابع   ٢٢
الميراثأركان : المطلب األول  ٢٣        ٤٣  
  ٤٣  معنى الركن: الفرع األول  ٢٤
  ٤٤  تحقق أركان الميراث: الفرع الثاني  ٢٥
  ٤٥  أسباب الميراث: المطلب الثاني  ٢٦



  
   خ

رقم   الموضوع  ت
  الصفحة

  ٤٥  معنى السبب: الفرع األول  ٢٧
  ٤٦  األسباب الموجبة للميراث: الفرع الثاني  ٢٨
  ٥١  شروط الميراث: المطلب الثالث  ٢٩
  ٥١  معنى الشرط: الفرع األول  ٣٠
  ٥٢  شروط استحقاق الميراث: الفرع الثاني  ٣١
  ٥٥  موانع الميراث: المطلب الرابع  ٣٢
  ٥٥  معنى المانع: الفرع األول  ٣٣
  ٥٦  موانع الميراث المتفق عليها: الفرع الثاني  ٣٤
  ٦١  موانع الميراث المختلف فيها: الفرع الثالث  ٣٥
  ٦٥  الحقوق المتعلقة بالتركة   : المطلب الخامس  ٣٦
  ٦٥  معنى التركة : الفرع األول  ٣٧
  ٦٧  التركة الحقوق المتعلقة بأراء الفقهاء حول أولوية : الفرع الثاني  ٣٨
  ٦٨  التجهيز: الفرع الثالث  ٣٩
  ٦٩  الديون: الفرع الرابع  ٤٠
  ٧٢  الوصية: الفرع الخامس  ٤١
  ٧٧  اإلرث: الفرع السادس  ٤٢
  ٧٩  المرأة عند الفقهاءالقواعد العامة لميراث : الفصل الثاني  ٤٣
  ٨٠  الفقهاء أنواع اإلرث ومراتب الورثة عند: المبحث األول  ٤٤
  ٨١  أنواع اإلرث : المطلب األول  ٤٥
  ٨٢  اإلرث بالفرض : الفرع األول  ٤٦
  ٨٥  اإلرث بالتعصيب  :الثانيالفرع   ٤٧
  ٨٧  التعصيب عند جمهور الفقهاء مشروعية :الثالثالفرع   ٤٨
  ٩١  التعصيب وأدلتهم في نفيه في رأي اإلمامية : الفرع الرابع  ٤٩
  ٩٢  في التعصيب جمهور الفقهاء واإلمامية  الخالف بينمناقشة : الفرع الخامس  ٥٠
  ٩٨  اإلرث بالقرابة : الفرع السادس  ٥١
  ١٠٢  أنواع الورثة ومراتبهم عند الفقهاء :الثانيالمطلب   ٥٢



  
   د

رقم   الموضوع  ت
  الصفحة

  ١٠٣  عند جمهور الفقهاء من النساء أصحاب الفروض  :األولالفرع   ٥٣
  ١٠٤  عند اإلماميةمن النساء أصحاب الفروض : الفرع الثاني  ٥٤

٥٥  
  في أنواع الورثة واالختالف االتفاقمواطن  :الثالثالفرع 

  بين جمهور الفقهاء واإلمامية
١٠٦  

  ١٠٧  الوارثات من النساء بالتعصيب  :الرابعالفرع   ٥٦
  ١١٠   الوارثات من النساء بالقرابة عند اإلمامية :الخامسالفرع   ٥٧
  ١١١   مراتب الورثة عند الفقهاء :السادسالفرع   ٥٨
  ١١٦  ميراث ذوي األرحام: المطلب الثالث  ٥٩
  ١١٦  الرحم  معنى: الفرع األول  ٦٠
  ١١٧  توريث ذوي األرحام  حكم :الثانيالفرع   ٦١
  ١٢١  أصناف ذوي األرحام ومراتبهم  :الثالثالفرع   ٦٢
  ١٢٢  طريقة توريث ذوي األرحام :الرابع الفرع  ٦٣
  ١٢٧  توريث ذوي األرحام عند اإلمامية:  الخامسالفرع   ٦٤
  ١٢٩  القواعد العامة للميراث :المبحث الثاني   ٦٥
  ١٢٩  قواعد الَحِجبْ : المطلب األول  ٦٦
  ١٣٠  الحجب  معنى: الفرع األول  ٦٧
  ١٣٢  عند جمهور الفقهاءحجب ال :الثانيالفرع   ٦٨
  ١٣٧  الحجب عند اإلمامية :الثالثالفرع   ٦٩

٧٠  
  الف في الحجبتخواال االتفاقمواطن : الفرع الرابع

  واإلمامية  جمهور الفقهاء بين                 
١٣٨  

  ١٤١  العول: المطلب الثاني  ٧١
  ١٤١  العول  معنى: الفرع األول  ٧٢
  ١٤٢  عند جمهور الفقهاءالعول  حكم: الفرع الثاني  ٧٣
  ١٤٣  أقوال الفقهاء في العول: الفرع الثالث  ٧٤
  ١٤٥  الفقهاء في العول أقوالمناقشة : الفرع الرابع  ٧٥
  ١٤٨  أحوال المسائل في الفرائض: الفرع الخامس  ٧٦
  ١٥٠  في مسائل العول أقسام األصول: الفرع السادس  ٧٧
  ١٥٢  الرد: المطلب الثالث  ٧٨



  
   ذ

رقم   الموضوع  ت
  الصفحة

  ١٥٢  الرد  معنى :األولالفرع   ٧٩
  ١٥٣  الفقهاء  حكم الرد عند جمهور :الثانيالفرع   ٨٠
  ١٥٨  ماميةعند اإلالرد حكم : الثالثالفرع   ٨١
  ١٦٠    ميراث المرأة عند الفقهاء حكامأ: الفصل الثالث  ٨٢
  ١٦٢  البنت عند الفقهاء  كام ميراثأح: األولالمبحث   ٨٣
  ١٦٢  الفقهاءالبنت عند جمهور  ميراث: األول مطلبال  ٨٤
  ١٦٣  ميراث البنت بالفرض :األولالفرع   ٨٥
  ١٦٤  ميراث البنت بالتعصيب :الثانيالفرع   ٨٦
  ١٦٥   حكم ميراث البنتين: الثاني مطلبال  ٨٧
  ١٧١   عند اإلمامية ميراث البنت: الثالث مطلبال  ٨٨

٨٩  
  في أحوال البناتأثر الخالف بين جمهور الفقهاء واإلمامية : الرابع مطلبال

  في الميراث                
١٧٢  

  ١٧٤  بن عند الفقهاء بنت اال كام ميراثأح: الثاني بحثالم  ٩٠
  ١٧٤  الفقهاء جمهوربن عند ميراث بنت اال كامأح: األول مطلبال  ٩١
  ١٧٥  بن بالفرض ميراث بنت اال :األولالفرع   ٩٢
  ١٧٨  بالتعصيببن ميراث بنت اال :الثانيالفرع   ٩٣
  ١٨٠  بن عند جمهور الفقهاء حجب بنت اال: الثاني مطلبال  ٩٤
  ١٨١  بن عند اإلماميةبنت االميراث : الثالث مطلبال  ٩٥
  ١٨٥  األم عند الفقهاء  كام ميراثأح: الثالث بحثالم  ٩٦
  ١٨٥  حكم ميراث األم عند جمهور الفقهاء: األول مطلبال  ٩٧
  ١٨٦  ستحقاق األم السدس ا :األولالفرع   ٩٨
  ١٨٨  ستحقاق األم الثلث ا :الثانيالفرع   ٩٩
  ١٨٩  بعد أصحاب الفروضباقي الستحقاق األم ثلث ا :الثالثالفرع   ١٠٠
  ١٩٣  اإلمامية عند األم ميراث حكم: الثاني مطلبال  ١٠١
  ١٩٦  الزوجة عند الفقهاء  كام ميراثأح: الرابع بحثالم  ١٠٢
  ١٩٦  عند جمهور الفقهاء  ميراث الزوجة: األول مطلبال  ١٠٣
  ١٩٩   لميراثاستحقاق الزوجة اشروط : الثاني مطلبال  ١٠٤
  ٢٠٠  صداق الزوجة المؤجل: الثالث مطلبال  ١٠٥



  
   ر

رقم   الموضوع  ت
  الصفحة

  ٢٠٦  حكم لفظ الولد بين جمهور الفقهاء واإلمامية  : الرابع مطلبال  ١٠٦
  ٢٠٧   ميراث المطلقة  حكم: الخامس مطلبال  ١٠٧
  ٢١٢  زوجة المفقود حكم ميراث : السادس مطلبال  ١٠٨
  ٢١٦  ميراث الزوجة من دية زوجها حكم : السابع مطلبال  ١٠٩
  ٢١٧  ميراث الزوجة عند اإلمامية: المطلب الثامن  ١١٠
  ٢٢١  أحكام ميراث األخت الشقيقة عند الفقهاء: الخامس المبحث  ١١١
  ٢٢٢  الفقهاء  جمهور عند الشقيقة ميراث األخت: األولالمطلب   ١١٢
  ٢٢٣  ميراث األخت الشقيقة بالفرض  :األولالفرع   ١١٣
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١  

  بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم

  المقدمــــة
، الـوارث ، ونشـكره علـى مـا وهـب وعلـمه علـى مـا بسـط وقسـم، نحمـدُ حمد هللا المالك المتفرد فـي الملـكال   


��	�����������������������m:الحق لما في السموات واألرض القائل في كتابه�����l)١( .  
، وأمر بتنفيذ ا أنزل إليه من ربه غاية التبيينن ميّ الذي بَ عبده ورسوله  والصالة والسالم على سيدنا محمد

  .، ناسخا بشرعه كل شرع غابرأحكام المواريث على ما شرعه اهللا
مــن  بــه يعــرفو  ،إذ هــو مــن الفقــه فــي الــدين ،الشــرعية وأعالهــا منزلــة العلــوم أجــلعلــم الفــرائض مــن  فــإنّ 
خالفــة فــي المــال وطريــق الميراث فــأصــحابها،  إذ بــه تفهــم األحكــام وتصــل الحقــوق إلــى، مــن ال يــرثيــرث م

لموافقتـه  ل الـنظم وأحكمهـاأعـده بأّنـ ،نظـام التوريـث فـي اإلسـالم امتـازقـد ف، مشروع من طرق الحصول عليـه
 ،لـهتشريع سابق لإلسالم أو الحق وليس هناك ، بها وحرية االنتفاع، لملكية الفرديةه اتحقيقب، البشرية للفطرة

  .سواء في الميراث وغيره ،يأة كما هو الحال في النظام اإلسالموصل في عدله مع المر 
حقـــوق المـــرأة فـــي الميـــراث بـــين الشـــريعة (موضـــوع رســـالتي الموســـومة  إنّ فـــ ،بعـــد االســـتعانة بـــاهللا تعـــالىو 

راث المـرأة بـين عبـارة عـن دراسـة فقهيـة قانونيـة مقارنـة لميـ هـو )ون األحوال الشخصية العراقـياإلسالمية وقان
  :وضوع يعود لثالثة أسباب رئيسيةاختياري للم نّ إ ، و العراقي والقانوناإلسالمية  الشريعة

يتـــولى  تعـــالى أنْ اهللا  ةضـــت إراداقت حيـــث ،المواريـــث علـــمبهـــا  يالرفيعـــة التـــي حظـــنظـــرا للمنزلـــة  :األول �
لمجتمع، األسرة وا في لما لها من دور .للرجل أوجبهكما الميراث  فيللمرأة نصيبا  أوجبف ،أحكامه بنفسه

قهـا المطالبـة بح مـنالمـرأة ولتـتمكن ، راهتـسبما حواالنتفاع به نصيبها من الميراث  ازة بحي الحق فكان لها
ســد لتطالــب بهــا  ، ثــمّ اهللا لهــا كفلهــاتعــرف حقوقهــا التــي  أنْ  بــد لهــا أوالً  الســواء فــي الميــراث أو فــي غيــره، 

الظروف  التي سببتهام، هذه األيا وتمر به مرت بهالذي  لب على الفقر والعوزغتلتو  ،أو لتنميتها حاجاتها
لهـا حقوقـا ثابتـة بالشـرع،  ، مـع أنّ والعـراق خاصـةة عامـة ي حلت باألّمـالناجمة عن الحروب والكوارث الت

  .أطماع البعض سلبتها تلك الحقوق وتركتها في هذا الحيف والجور نّ إ إالّ 
الحـث علـى تعلـم فـي  )�(الرسـول هـو أمـر مواريـث، دفعني إلى الكتابة والبحث فـي علـم ال والذي :الثاني �

يختلف االثنان فـي الفريضـة،  ه أول علم يرفع من األرض، حتى يأتي زمانوأنّ ، وتعليمه هذا العلم الجليل
فلم يجدا من يفصل بينهما، وكذلك وجدت اهتمام زوجي السيد مولود مخلص الراوي في هذا العلـم، الـذي 

فكـان الهتمامـه ذلـك األثـر الكبيـر . ه الشـيخ أحمـد الـراويّمـه ألاد، وجـدأخـذه عـن والـده الشـيخ مخلـص حمـ
دمته والمسـاهمة فـي الجهـود العلميـة لنشـره وتيسـيره للنـاس، في معرفتي لتفاصيل هذا العلم، ورغبتي في خ

  .لنساءاخاصة و 
                                                           

  ).١٨٠من اآلية : سورة آل عمران(  )١(



  
٢  

الـــذي مضـــى علـــى  ،غمـــوض نصـــوص أحكـــام الميـــراث فـــي قـــانون األحـــوال الشخصـــية العراقـــي :الثالـــث �
تظهــر دعــوة جــادة إلعــادة صــياغته بالشــكل الــذي يزيــل غموضــه  عه أكثــر مــن نصــف قــرن دون أنْ تشــري

  .ن ضياع حقوق الورثة وخاصة النساءذلك م يسببه وما ،والتناقض الحاصل في تطبيقه
 المعتمــدة، واســتعنت ات الكتــب الفقهيــةهــقمــت بجمــع مباحــث هــذه الرســالة بمــا تيســر لــي مــن أمّ  وقــد       

  .توالمجالوغيرها من العلوم األخرى والتراجم يث والتفاسير واللغة والقانون وكتب التاريخ كتب الحدب
  :فكان منهجي في هذا البحث وفق األسس اآلتية ،منهج لكل باحث نّ أبما و 

بــــالرجوع إلــــى المراجــــع القديمــــة واالســــتفادة مــــن مــــادة العلميــــة مــــن مصــــادرها األصـــلية، قمـــت بتوثيــــق ال .١
 .المصادر الحديثة

علــــى اخــــتالف مــــذاهبهم فــــي غالــــب مســــائل الميــــراث، التــــي بينتهــــا،  )رحمهــــم اهللا(أقــــوال الفقهــــاء  عرضــــت .٢
 .وحرصت على اختيار القول الراجح منها مع بيان السبب

قـرب هـا أ، وبيـان أحـوالهم كـل علـى حـدة، ألنّ )١(سلكت طريقة القرآن الكريم في عرض مستحقي الفروض .٣
 .واإلجماعزة ذلك بأدلة من الكتاب والسنة معز  إلى الفهم، وأبعد عن التشتت،

عليهـا  والحكـم ،ضـانهامـن مالشـريفة تخـريج األحاديـث النبويـة وضبطها، و  قمت بذكر اسم السورة واآلية .٤
 .، إذا لم يكن في الصحيحينبناءا على حكم أهل الحديث

 ةاره، مكتفيــعنــد تكــر  كــامال عنــد وروده ألول مــرة، وذكرتــه مختصــراأو المصــدر  المرجــع ةذكــرت ترجمــ .٥
 .بذكر اسم الكتاب والجزء والصفحة

 .أثناء البحث في الهامشذكرهم  ورد قمت بترجمة األعالم الذين .٦
 . أهم نتائج البحث في الخاتمةسجلت وأخيرا  .٧

مطالــب وفــروع، مباحــث و مقســمة إلــى خطــة البحــث تقســيم الرســالة إلــى أربعــة فصــول  ولقــد اقتضــت     
  .خاتمةت و بتوصياتسبقها المقدمة وتنتهي 

  .ختياري له ومنهجي وطريقتي في البحثت فيها عن أهمية الموضوع وسبب امفقد تكل :أما المقدمة �

هـذا الفصـل إلـى أربعـة  قسـمت ، وعليـهماهية حق المرأة فـي الميـراثعن فيه تكلمت  :الفصل األول  �
 :مباحث

  
 

                                                           

تركة، هي طريقة عرض القرآن الكريم للوارثين واستحقاقهم للللفرضيون في تفصيل أحكام الميراث طريقتين، األولى : تفصيل أحكام الميراث طرق )١(
نصيب في كل حالة مع الورثة اآلخرين كما هو في  والتي أخذ بها األحناف في الفرائض، فهم يأخذون كل وارث على حدة وأحواله وما له من

  . متن السراجية
وأصحاب الربع  ، كأصحاب النصف على حدةأصحاب الفروض فرضا فرضا ومستحقيهفهم يأخذون : أّما الطريقة الثانية فهي طريقة الشافعية       

  . على حدة وهكذا، كما هو في متن الرحبية



  
٣  

   :مطالب ثالث وقد قسمته إلى، وأنواعهحق ال معنى :المبحث األول  
 الحق معنى :طلب األولالم

 أنواع الحقوق :الثاني المطلب
  والملكية في الميراث حق المرأة :الثالث المطلب

   :مطالب أربعة وقد قسمته إلى، ميراث المرأة في حضارات ما قبل اإلسالم :المبحث الثاني
  والفراعنة ميراث المرأة عند البابليين :المطلب األول

  ند اليهودميراث المرأة ع :الثاني المطلب
  ميراث المرأة عند النصارى :الثالث المطلب

  ميراث المرأة عند الرومان واليونان :المطلب الرابع
  ميراث المرأة في الجاهلية :الخامس المطلب

  :مطالب خمسة وقد قسمته إلى، مشروعيتهمفهوم الميراث في اإلسالم و : المبحث الثالث
  الميراث  مفهوم :المطلب األول

  توريث المرأة مشروعية :نيالمطلب الثا
  فضل علم الفرائض :المطلب الثالث
  مراحل تدرج أحكام الميراث في اإلسالم :المطلب الرابع

  ميراث المرأة في اإلسالم :المطلب الخامس
وقـد قسـمته ، أركان الميراث في اإلسالم وأسبابه وشروطه وموانعـه والحقـوق المتعلقـة بـه :المبحث الرابع

    :مطالب خمسة إلى
  أركان الميراث :المطلب األول
  أسباب الميراث: المطلب الثاني
  شروط الميراث: المطلب الثالث
  موانع الميراث: المطلب الرابع

  الحقوق المتعلقة بالتركة   : المطلب الخامس
الفصل إلى  قسمتوعليه  المرأة عند الفقهاء، القواعد العامة لميراث في :الفصل الثانيوجعلت  �

 :مبحثين هما
  :مطالب ثالثة وقد قسمته إلى، الفقهاء أنواع اإلرث ومراتب الورثة عند: المبحث األول

  أنواع اإلرث عند الفقهاء :المطلب األول
  أنواع الورثة ومراتبهم عند الفقهاء :الثانيالمطلب 
  ث ذوي األرحام ميرا :الثالثالمطلب 



  
٤  

  :مطالب ثالثة لىوقد قسمته إ، القواعد العامة للميراث :لثانياالمبحث      
  قواعد الَحِجبْ : المطلب األول

   العول :انيالثالمطلب  
  لردا: المطلب الثالث 

  ميراث المرأة عند الفقهاء حكامأ :الفصل الثالث �
قسـمت  عليـهو  ،عنـد فقهـاء المـذاهب اإلسـالميةأحكـام الوارثـات مـن النسـاء وأحـوالهم  لفصـلتضمن هذا ا
 :ثمانية مباحثالفصل إلى 

  ت عند الفقهاء البن كام ميراثأح :ألولاالمبحث 
  بن عند الفقهاء ت االبن كام ميراثأح :الثاني بحثالم
  األم عند الفقهاء  كام ميراثأح :الثالث بحثالم
  الزوجة عند الفقهاء  كام ميراثأح: الرابع بحثالم

  أحكام ميراث األخت الشقيقة عند الفقهاء : المبحث الخامس
  عند الفقهاء األخت ألب راثأحكام مي :المبحث السادس
   عند الفقهاء أحكام ميراث األخت ألم: المبحث السابع
 عند الفقهاء أحكام ميراث الجدة :المبحث الثامن

ومقارنتــه  ،األحــوال الشخصـية العراقــي النافـذ أحكــام ميـراث المـرأة فــي قـانون تضـمن :الفصـل الرابــع �
 :مباحث ثالثة الفصل إلى قسمتوعليه بأحكام الشريعة اإلسالمية، 

   :مطالب ةوقد قسمته إلى ست، تاريخ التشريع القضائي في العراق: المبحث األول
  التشريع القضائي في العهود اإلسالمية  :المطلب األول
  البريطاني لبغداد وخالل العهد الملكي  االحتاللبعد القضائي التشريع  :المطلب الثاني
    قانون األحوال الشخصية في العهد عد صدور النافذة بأحكام الميراث  :المطلب الثالث

  م ١٩٥٩ عام) قانون عبدالكريم قاسم (  ،الجمهوري
   وداألحوال الشخصية في العه قانونالنافذة بعد تعديل أحكام الميراث : المطلب الرابع

  )م  ٢٠٠٣ -م ١٩٦٣عام (ة الجمهوري
  األمريكي االحتالل قانون األحوال الشخصية في عهد محاولة إلغاء :الخامسالمطلب 

  م ٢٠٠٣عام ) قانون بريمر (        
  مفهوم التقنين ومنهجه في النظم القضائية  :المطلب السادس

  
  



  
٥  

   ستة وقد قسمته إلى، ميراث بين نصوص مواد القانون العراقي واألحكام الشرعيةالحكام أ: المبحث الثاني
    :مطالب

  .أحكام الميراثعراقي الخاصة بقانون األحوال الشخصية المواد  :المطلب األول
  في قانون األحوال الشخصية  الميراث الصياغة القانونية ألحكام :المطلب الثاني

  العراقي ومقارنتها بالشريعة 

  أحوال الوارثات من النساء بين الشريعة اإلسالمية والقانون العراقي  :المطلب الثالث
  أحكام ميراث ذوي األرحام : المطلب الرابع

  أحكام الوصية الواجبة في قانون األحوال الشخصية العراقي :ب الخامسالمطل
  الميراث في التشريعات العراقية  أحكام سمات :المطلب السادس

  حرمانها من الميراثبقصد المخالفات التي ترتكب في حق المرأة  :المبحث الثالث
 .حثالب في نتائج التي توصلت إليهاالفقد بينت فيها أهم  :الخاتمةأما  �

نــي بهــذا يرفع أنْ و ، فــي هــذه الرســالةتقــديم مــا هــو نــافع أكــون قــد وفقــت ب ســال اهللا تعــالى أنْ وختامــا أ      
مـن  من صـواب فهـو فضـل افما كان به، فقد بذلت قصارى جهدي لتحقيق ذلك، الجهد المتواضع وينفع به

  .من خطأ فهو من نفسي ومن الشيطان اوما كان به ،اهللا
  
  
  
  
  
  
  
  

L                                         ? ? ? J  
  
  
  
  
  
  
  



  
٦  

  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
٧  

  
  ميراث ال وماهية تعريف الحق

 هاقواعــدبكمالهــا، وشــمولها لجميــع شــؤون الحيــاة، فهــي ثريــة بإحكامهــا و اإلســالمية امتــازت الشــريعة        
 علـى م المنزلة للناس من اهللا تعالىفالشريعة عبارة عن مجموعة من األحكا .الناسالتي تنظم أحوال الفقهية 

ثابتـة ال تتغيـر،  هـافمبادئ ،)األخـالق(، وتشمل األحكـام العقائديـة والعمليـة والتهذيبيـة )١(همليبلغلها ل )(�نبيه 
ة والـدليل ّجـثابتـة بالحُ قائمـة علـى أصـول صـحيحة وتشـريعاتها  أحكامهـا هي صالحة لكل زمان ومكان، ألنّ و 
وروح العصـر، فهـي  يـتالءما القدرة على مواكبة المستجدات وتلبية حاجات النـاس بمـا ، وله)٢(قابلة للتطبيقو 

هنـاك أمـور فرعيــة   أنّ ، إالّ فـي جميـع األمـوروالقيـاس الـذي يرجـع إليهـا واإلجمـاع  قـرآن والسـنةال مسـتمدة مـن
  .دلالجتها وتركها محالً ، القرآن الكريم الخطوط الرئيسية لها لبعض القضايا أوضحوتفصيلية 
�m�X�W����J����I��H��G��F��E��D��C��B��Al)٣(.   

W X����m������������������������	
���������������������l)٤(.  

W X����m��������������������	��
��������������l)٥(.  

ِإنـي قَـْد َتَرْكـُت :( (�) قَـاَل َرُسـوُل اهللاِ : قَـالَ  )(�َأبِـي ُهَرْيـَرَة، َعـنْ  ،َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن ُرَفْيـٍع، َعـْن َأبِـي َصـاِلحٍ 
َقا َحتى َيِرَدا َعَلي اْلَحْوَض : ِفيُكْم َشْيَئْيِن َلْن َتِضلوا َبْعَدُهَما ِتي، َوَلْن َيَتَفرِه َوُسن٦()ِكتَاَب الل(.   

ــن قــيم الجوزيــةقــال  لح العبــاد فــي المعــاش الشــريعة مبناهــا وأساســها علــى الحكــم ومصــا: ( )رحمــه اهللا()٧(اب
فكـل مسـألة خرجـت عـن العـدل إلـى الجـور  ،كلها وحكمةكلها ومصالح كلها  رحمةو كلها  وهي عدل ،والمعاد

  .)٨()المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى
                                                           

  .٣٤م، ص٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣، ١٦بيروت، ط  -عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة. د :المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية :ينظر) ١(
 قدامــة بــن محمــد بــن أحمــد بــن اهللا عبــد الــدين موفــق: حنبــل بــن أحمــد اإلمــام مــذهب علــى الفقــه أصــول فــي المنــاظر وجنــة النــاظر روضــة :ينظــر) ٢(

المــدخل لدراســة ، ١/٨، م٢٠٠٢-هـــ١٤٢٣، ٢بيــروت، ط - الرّيــان مؤسســة، )هـــ٦٢٠: ت( المقدســي قدامــة بــابن الشــهير محمــد، أبــو الجمــاعيلي
  .٥٠ -٤٣ص: الشريعة اإلسالمية

  ).٥٢اآلية : األعرافسورة  ( )٣(
  ). ٧من اآلية : سورة الحشر ( )٤(
  ). ٨٣من اآلية : نساءسورة ال(  )٥(
أبـو () هــ٤٠٥: ت(بـابن البيـع  شـهيرمحمد بن عبد اهللا بن محمد بن حمدويـه بـن ُنعـيم النيسـابوري ال: الحاكم في المستدرك على الصحيحين أخرجه) ٦(

داهللا بـن نميـر، يث عبـكتـاب العلـم، بـاب حـدم، ١٩٩٠ –ه١،١٤١١بيـروت، ط –مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميـة : ، تحقيق)عبد اهللا 
الهيثمـي  سـليمان بـن بكـر أبـي بـن علـي الـدين نـور: قـال ابـن الهيثمـي فـي مجمـع الزوائـد(( ،...))إني خلفت فيكم ((وفي رواية . )٣١٩(، رقم ١/١٧٢

  .  ))، حديث ضعيف٩/١٦٣، م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤القاهرة،  -القدسي القدسي، مكتبة الدين حسام: ، المحقق)هـ٨٠٧: ت( الحسن أبو
ْرعـي الدمشـقّي، أبـو عبـد اهللا، شـمس الـدين :ابن قيم الجوزية )٧( مولـده ووفاتـه فـي دمشـق. حـد كبـار العلمـاءأ ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الز 

و ) ينإعــالم المــوقع( وألّـف تصــانيف كثيــرة منهـا. ،أغــري بحـب الكتــب، فجمــع منهـا عــددا عظيمــا، وكتـب بخطــه الحسـن شــيئا كثيــرا)هــ٧٥١ -٦٩١(
  ) ٦/٥٦: االعالم للزركلي(   .)الطرق الحكمية في السياسة الشرعية(

 السـالم عبـد محمـد: ، تحقيـق )هــ٧٥١: ت( الجوزيـة قـيم ابـن الـدين شـمس سـعد بـن أيـوب بـن بكـر أبي بن محمد: إعالم الموقعين عن رب العامين) ٨(
  . ٣/١١، م١٩٩١ - هـ١٤١١، ١ييروت، ط – العلمية الكتب إبراهيم، دار

 ا�وللفصل ا



  
٨  

�����������������X�W����m، لرجــللمــا مــن الحقــوق والواجبــات  لمــرأةا منحــت الشــريعة اإلســالميةف       

�l)ففـي العصـور الوسـطى ثـارت ( ، ، حقها في اإلنسانيةلمرأةومن الحقوق التي منحها اهللا تعالى ل ،)١
 ؟ الكالرجال َأْم ال، وهل تتمتع بروح  الشكوك حول إنسانية المرأة وطبيعة روحها، ما إذا كانت تعد إنسانا أمْ 

  .الميراث ونحوهاالوصية و والحضانة و والملكية النفقة والمهر  حقفي اإلسالم منحت المرأة  ثمّ . )٢(!! )

��	������������¡��¢£����m :قال تعالى �������l)٣(.  

�m��RQ������P��O��N��M��L��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A :وقوله تعالى
��T���Sl)٤(.  

وضــعية قــد يراهــا  أعــراف وتقاليــد اجتماعيــة أو قــوانين بســبب الحقــوق تلــك حــرم مــنقــد ت  المــرأة نّ  أإالّ       
بيـان مفهـوم  بشكل عام، ثـمّ  حقوق المرأة في الميراث الفصل في هذا تتناولوألجل ذلك  .البشر هي األصلح

       .خاصبشكل  الميراث في اإلسالم ومشروعيته
  :تيمباحث وعلى النحو اآل أربعة إلىاألول الفصل  قسمتوعليه  

   وأنواعه حقال معنى :ولاأل المبحث 
  ميراث المرأة في حضارات ما قبل اإلسالم :الثانيالمبحث 
  مشروعيته مفهوم الميراث في اإلسالم و : الثالثالمبحث 
  أركان الميراث في اإلسالم وأسبابه وشروطه وموانعه والحقوق المتعلقة به  :الرابعالمبحث 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .)٢٢٨من اآلية : سورة البقرة(  )١(
، ١٣بحث للشيخ كمال الدين جعيط مفتي الجمهورية التونسية، العدد سالمي بجدة، عن منظمة المؤتمر اإل تصدر :مجلة مجمع الفقه اإلسالمي )٢(

  .٣٣٣ه، ص١٤٢٢لعام 
  .)٣٢من اآلية : نساءسورة ال(  )٣(
  ).٧آية : سورة النساء ( )٤(



  
٩  

  
  أنواعهو  حقالمعنى 

 ولتوضـيح حـق، ع وحكـم بوجـودهالشار   إذا أقرهوالحق ال يكون حقا إالّ  لخلق،لنحة من اهللا م وقالحق       
المـرأة حـق و ، أنواعـه نابيو الحق  معنى تضمنت، مطالب ثالثة المبحثهذا  تناولت في الميراث،المرأة في 

   :    تيعلى النحو اآلإلى ثالثة مطالب و المبحث هذا  قسمتوعليه ، الملكيةو  ميراثفي ال
    ق الح معنى :األولالمطلب 
 الحقوق أنواع :الثاني المطلب
  والملكية حق المرأة في الميراث :الثالث المطلب

  
  األول المطلب

  الحق عنىم
، )١(وجمعـه حقـوق ،وصـار عنـده حقـًا ال يشـك فيـه، ثبتهأوأحقه وكالهما ، قه حقاً حُ يَ  حقهُ  :لغةً في الالحق  �
 : ىـــــه تعالــــــــــلقولأو من صفاته اهللا الحسنى  أسماءسم من اوالحق  ،)٢(وصحته يدل على إحكام الشيء وهو
�m�´��³��²��±�������°����������®��¬«��ª��©��¨l)٣(.  
معناهـا يـدل علـى  نّ وأل ،منهـابـالنظر لمـا يـراد ، متعـددةوقد وردت كلمة الحق في اللغة العربية بمعاني       

 األمـرو  واإلسـالم والملـك والمـوت كلمة الحق بمعنى الصدق والعدل واليقينجاءت قد ف، ةواحدأكثر من داللة 
���:تعالىعلى النصيب المحدد لقوله ة الحق مكلأطلقت و  .)٥(جاءت ضد الباطلكما ، )٤(والثابت الموجود �

�m���������������������	���
l)٦(.    
  

                                                           

عبــد الحميـــد : تحقيــق، )هـــ٤٥٨: ت(، نأبــو الحســ المعــروف بــابن ســيده علــي بــن إســماعيل بــن ســـيده المرســي: حكــم والمحــيط األعظــمالم :ينظــر )١(
خليـل : لإلمـام إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري، إعتنـى بـه: معجم الصـحاح، ٢/٤٧٢، م٢٠٠٠-هـ ١،١٤٢١ط ،بيروت -دار الكتب العلمية ، هنداوي

زيــن الــدين أبــو عبــد اهللا محمــد بــن أبــي بكــر للشــيخ : مختــار الصــحاح، ٢٤٩م، ص٢٠٠٨ –ه ١٤٢٩، ٣يــروت، طب –مــأنون شــيحا، دار المعرفــة 
   .٨١ص، م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨ ،٥ط، بيروت  -دار الكتاب العربي ، أحمد إبراهيم زهوة: تحقيق، )م١٢٦٨ - هـ٦٦٦: ت(القادر الرازي عبد 

الكتـب العلميـة دار  إبـراهيم شـمس الـدين،: وضـع حواشـيه، )هــ٣٩٥: ت(الرازي، أبو الحسـين  اأحمد بن فارس بن زكري :معجم مقاييس اللغة: رينظ )٢(
  .١/٢٧٠، م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩، ٢طبيروت،  -

  ).١١٦آية  :سورة المؤمنون( ) ٣(
دار الكتــب ، ن مخيمــرأحمـد عبــدالرحم. د: قيــحقت، )هـــ٣٧٠: ت(األزهـري الهــروي، أبــو منصـوراألزهــر محمــد بــن أحمـد بــن : تهــذيب اللغــة :ينظـر ) ٤(

أبـــو ، محمــد بــن مكــرم بــن علــيلإلمــام العالمــة : لســان العـــرب، ٨١ص: مختــار الصــحاح، ٣/٥، م٢٠٠٤ –ه ١٤٢٥ ،١بيــروت، ط  –العلميــة 
ـــدين ، الفضـــل أمـــين محمـــد عبـــدالوهاب ومحمـــد الصـــادق العبيـــدي، دار إحيـــاء التـــراث : اعتنـــى بتصـــحيحه، )ه٧١١ -٦٣٠( ابـــن منظـــورجمـــال ال

  .٢٥٨ -٣/٢٥٥، ٣ط بيروت، –ؤسسة التاريخ العربي العربي، م
  .٨١ص: مختار الصحاح: ينظر) ٥(
  ). ٢٥ -٢٤آية  :سورة المعارج ) (٦(

 المبحث ا�ول



  
١٠  

كــل تلــك المعــاني تــدور ف .)٢()يســوغ إنكــاره ال هــو الثابــت الــذي(: الحــق فــي اللغــة: )رحمــه اهللا()١(الجرجــانيل قــا 
 أي وجـــــب، )٤(�m��|��{��z�����y��x��w��v��ul :لقولـــــه تعـــــالى. )٣(حـــــول معنـــــى الثبـــــوت والوجـــــوب

  .)٥(ثبتو 
  :صطالحفي االالحق  �

  :هه العلماء القدامى بأنّ عرفف، اللغوي عن المعنىفي تعريف الحق كثيرًا  لم يبتعد علماء الفقه
 .)٦(هللا أو لإلنسان على الغير بالشرعفهو ثابت  ،الذي ال شك فيهت الشيء الثاب هو .١
عتـداء علـى مـا وعـدم اال حترامـهابوألزم كـًال مـنهم  ،هو كل ما منحه الشرع للناس كافة على السواءأو  .٢

 .)٧(هو لغيره
اقـع الحكـم المطـابق للو ( بقولـه الحـق هـو )٨(التفتـازاني اإلمـام سـعد الـدين عرفـهوهناك معنى آخر للحق  .٣

  .، ويقابل هذا الباطل)٩( )ويطلق على األقوال والعقائد ونحوها
 :وعرفه الفقهاء المتأخرون �

  .)١٠() يقرر به الشرع سلطًة أو تكليفاً  اختصاص (:الحق هو مصطفى أحمد الزرقاقال األستاذ 
دخـول غيـره مانعـا مـن  ، تعـالى، بمـا فـي ذلـك حقـوق اهللايكون شامال لعموم أنـواع الحـق التعريفهذا و      

وكـذلك  ،ة كحـق الدولـة فـي والء الرعيـة لهـاوالحقوق العام، شمل الحقوق الدينية والمدنية واألدبيةي، فهو فيه
  .)١١(الحقوق المالية وغير المالية كحق الوالية على النفس

  
                                                           

، ولـد فـي تـاكو ودرس فـي شـيراز، فأقـام فيهـا مـن كبـار العلمـاء بالعربيـةو  يلسوفف ن علي، المعروف بالشريف الجرجانيعلي بن محمد ب :الجرجاني) ١(
  .) ٥/٧: األعالم للزركلي(  .)السراجية في الفرائض وشرح مواقف اإليجي، وشرح(منها  له نحو خمسين مصنفا) ه٨١٦(إلى أن توفي 

  .٩٤ص، م١٩٨٥ ،١ط، بيروت -مكتبة لبنان، ة من العلماءجماع: تحقيق، )هـ٨١٦ - ٧٤٠(الشريف الجرجانيعلي بن محمد : التعريفات) ٢(
  . ١٨٤، صم١٩٨٤ -ه  ١٤٠٤ ،٣، طبيروت - الدريني، مؤسسة الرسالة فتحي:  الحق ومدى سلطان الدولة :ينظر) ٣(
  ). ٧آية  :سورة  يس ) (٤(
مهـــدي المخزومـــي،  د: المحقـــق، )هــــ١٧٠: ت(أبـــو عبـــد الـــرحمن الخليـــل بـــن أحمـــد بـــن عمـــرو بـــن تمـــيم الفراهيـــدي البصـــري : كتـــاب العـــين: ينظــر )٥(

  .٢٥٦-٣/٢٥٥: لسان العرب ،٢/٤٧٤: والمحيط األعظم المحكم ،٣/٦، مصر -دار الهالل، إبراهيم السامرائي.د
، ط تــونس –الــدار التونســية للنشــر ، )هـــ١٣٩٣: ت(محمــد الطــاهر بــن محمــد بــن محمــد الطــاهر بــن عاشــور التونســي  : لتحريــر والتنــويرا: ينظــر )٦(

 )هــ٧٤٥: ت(دين األندلسـي محمـد بـن يوسـف بـن علـي بـن يوسـف بـن حيـان أثيـر الـ: البحر المحيط في التفسير، ١٥/٢٢٩، هـ١٩٨٤
  .٣/١٨٧ بيروت، –صدقي محمد جميل، دار الفكر : ، المحققأبو حيان

 -عربــيب الاكتــدار ال، ســيد الجميلــي. د: تحقيــق، )هـــ٦٣١: ت(أبــو الحســن بــن محمــد اآلمــدي علــيالعالمــة : اإلحكــام فــي أصــول األحكــام: ينظــر) ٧(
  .١/٥١، م١٩٨٤ –ه ١٤٠٤، ١، طبيروت

-٧٢٢(مسـعود بـن عمـر عبـداهللا التفتــازاني، سـعد الـدين مـن أئمـة العربيـة والبيـان والمنطــق، ولـد بتفتـازان وأقـام بسـرخس، وتـوفي بســمرقند :التفتـازاني) ٨(
  ).٧/٢٧٩:األعالم للزركلي).   (شرح مقاصد الطالبين(و)المطول في البالغة(و ) تهذيب المنطق(، وله مصنفات كثيرة منها)ه٧٩١

ــد النســف) ٩( أحمــد حجــازي الســقا، مكتبــة الكليــات .د: ، تحققيــق)ه٧٩١-٧٢٢(للعالمــة ســعد الــدين التفتــازاني مســعود بــن عمــر عبــداهللا :يةشــرح العقائ
  .١٢م، ص ١٩٨٧ –ه ١٤٠٧، ١القاهرة، ط –األزهرية 

  .١/٣٣٣، م ١٩٩٨-هـ١،١٤١٨ط، دمشق –دار القلم، مصطفى أحمد الزرقا: دخل الفقهي العام في ثوبه الجديدالم) ١٠(
  . ٤/٢٨٣٨، م ٢٠٠٦ -هـ٩،١٤٢٧ط ، دمشق –دار الفكر، وهبه الزحيلي. د: الفقه اإلسالمي وأدلته :ينظر )١١(



  
١١  

 :فقهاء القانون الوضعي وعرفه �
 يتبــين أنّ  الســابقة اتريفــمــن التع .)١() مصــلحة ماديــة يحميهــا القــانون ( :الحــق هــو الســنهوري ســتاذاأل قــال 

 ومـا أتـى بـه العـرف والقـانون مـا ،)�( نبـيّ وما أمر به ال، ق هو كل ما أتى به القرآن الكريملحلالمفهوم العام 
  . والدفاع عنه به والمطالبةعليه  والمحافظة أدائههي حق يجب  ةفكل مصلحة مشروع، لم يخالف شرعاً 

  
  الثانيمطلب لا

  وقالحق أنواع
كل فأهتم ، وما يتعلق بها بيان الحقوقعناية كبيرة في  )رحمهم اهللا(وعلماء الفقهلفقه ا أصولعلماء  اعتنى      

  : منهم بالجانب الذي يعنيه منها
  :ولهم في ذلك اتجاهان يطلقون لفظ الحق األصول فعلماء �
 .مكلفينأّن الحق هو الحكم الذي هو خطاب اهللا المتعلق بأفعال ال: االتجاه األول •
اعتبـار  مـن حيـثالحـق  بحثـوا فـيكمـا  .هو الفعـل، كمـا ذكـر التفتـازاني وهـو المحكـوم بـه :اإلتجاه الثاني •

 .) وحق مشترك بينهما، وحق العباد، حق اهللا تعالى(:)٢(قسموه إلى ثالثة أقسام وقدومحله  الحق صاحب
 ،)٣(لدينيــةا الشــعائر بإقامــةعظيمــه اهللا تعــالى وت إلــىصــد بــه التقــرب بــه هــو مــا قُ ):العــامالحــق (فحــق اهللا �
ه النفــع العــام دون ــــــكــل مــا تعلــق ب أصــل هــذه الحقــوق هــو ألنّ  ،ازاً ـــــــبهــذا االســم مجحــق اهللا تعــالى ي ســمّ و 

القوانين الوضعية  ، مع أنّ تعالىبه الناس جميعًا فهو حق هللا  االنتفاعبأحد، فكل ما يشترك في  اختصاص
تكون إضافته لعظم خطره وشمول نفعه، و ، لكن الشرع سماه حقًا هللا، )عامالحق ال(على تسميته  اصطلحت

 هللا وـن اإلنســـان يمنعـــه مـــن الجـــرأة علـــى مـــا هــــيـــدِ  نّ أ، حيـــث عليـــه االعتـــداءهللا تعـــالى حـــاجزاً للنـــاس مـــن 
مــا  الورثــةال يوجــب علــى و ، ال يــورثاهللا حــق ف، لحقــوق بعضــها يــورث واآلخــر ال يــورثا وبمــا أنّ  .)٤()(�
  .)٥(الوارث عن جريمة المورثوال يسأل ، خراجهاذا أوصى بإإ مورثهم من عبادات إالّ فات 
 :أكان صد به حماية مصلحة الشخص سواءً وهو ما قُ  :العبدحق  �
 .األمنوالصحة وتحقيق  واألوالد األموالكالحفاظ على  :عاماً  �
 .)٦(كها يملمكرعاية حق المالك في :خاصاً أو  �

                                                           

  .١/١٠٣، م ١٩٦٧ط ، مصر  –دار المعارف ، عبد الرزاق السنهوري:  الوسيط) ١(
، أبو عبيـدة مشـهور بـن حسـن آل سـلمان: يقتحق،  )هـ٧٩٠:ت(،إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي: الموافقات: ينظر )٢(

  .٤/٢٨٤٤: اإلسالمي وأدلته الفقه، ٣/١٠٣، ١٩٩٧-هـ١٤١٧ ،١ط السعودية،  - ،دار ابن عفان
شــمس الــدين محمــد بــن محمــد بــن محمــد المعــروف بــابن أميــر حــاج ويقــال لــه بــن الموقــت لإلمــام  :التقريــر والتحبيــر، ٣/١٠٣: الموافقــات: ينظــر )٣(

  .٢٨٤٧ -٤/٢٨٤٤:الفقه اإلسالمي وأدلته، ٢/١٤٨ ،م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣ ،٢بيروت، ط -دار الكتب العلمية ،)هـ٨٧٩: ت (،الحنفي
  .٦٤م، ص١،٢٠٠٤دمشق، ط -عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة . د: الوجيز في أصول الفقه، ٣/١٠٣ :الموافقات: ينظر )٤(
  .٢٨٤٧ -٤/٢٨٤٣: الفقه اإلسالمي وأدلته ،٢/١٤٨ :التقرير والتحبير، ٣/١٠٣ :الموافقات :ينظر )٥(
   .المصدر نفسه: ينظر )٦(



  
١٢  

 .ع فيه الحقان حق اهللا وحق العبدمجتاوهو ما  :المشتركالحق  �
، وفيهـا حـق االخـتالطن عـوهو صيانة األنساب : ، فيها حق اهللاكعدة المطلقة( ، وقد يغلب فيه حق اهللا �

 .)١()المحافظة على نسب أوالده وهو: الشخص
تطهيــر المجتمــع مــن ، فحــق اهللا فــي القصــاص هــو كالقــذف والقصــاص(  ،العبــدأو قــد يغلــب فيــه حــق  �

  .)٢()، وحق العبد هو شفاء غيضه وتطييب نفسهلجريمة القت
 ،حـق التملــكك المسـائل الفرعيـة العينيـة ي البحـث عـنفـ اهتمــامهم لّ كـان ُجـف )رحمهـم اهللا( علمـاء الفقـها أّمـ �

  .)٣(وغيرها ،والحضانة ،والنفقة ،وحق الورثة ،وحق الشفعة
 :يورث ا النها مومورث ما تمنها ، و ماليةمنها حقوق مالية وحقوق غير  متعددةالحقوق و  �
َعِن اْبِن  :)(� لنبيّ قول اليها في إالمشار و  ،وترتبط بهالتي تتعلق بالمال الحقوق هي  :الحقوق المالية ●

وهذه الحقوق  .)٤(» َفِلَوَرثَِتهِ  َماًال  َتَركَ  َمنْ  « قال رسول اهللا: قال ، ِشَهاٍب، َحدثَِني َأُبو َسَلَمَة، َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ 
 ميــراثالو  .حــق الشــفعة وحــق الموصــى لــه وغيرهــاوالــديون أو المنــافع و  كاألعيــانمنهــا حقــوق الملكيــة  ةكثيــر 
الحقوق و ، )٥(ذلك الحق لقرابة بينهما أو نحوها يثبت للمستحق بعد موت من كان لهقابل للتجزؤ  ، فهوحق

هـي كـل مـا كـان مملوكـًا ، الشخصـية األحـوالقـانون فـي أو  اإلسـالميةسـواء فـي الشـريعة بالميراث المتعلقة 
الورثــة كــال حســب نصــيبه  إلــىفهــي تعتبــر مــن التركــة وتنتقــل  )٦(والمنــافع والمــاألمــن للشــخص قبــل وفاتــه 

  .تورثكالوالية وحق الحضانة وغيرها فإنها ال  ،مالحظًا فيها الناحية الشخصية ،الذي يستحقه
هـي ف ،المـالترتبط به وليس المقصـود منهـا  ال تتعلق بالمال والالحقوق التي هي  :الماليةالحقوق غير  ●

  .)٧(وحق العفو عن القاتل، ق الزوجينوح، حق ولّي المقتول في القصاصحقوقا ال تورث مطلقا، ك
  

                                                           

  .٤/٢٨٤٥: الفقه اإلسالمي وأدلته )١(
  .المصدر نفسه  )٢(
لإلمـام العالمـة الشـيخ عبـداهللا ابـن الشـيخ بهـاء الـدين محمـد بـن عبـداهللا نـور الـدين علـي الجعمـي : فتح القريب المجيـب بشـرح كتـاب الترتيـب :رينظ )٣(

مصـــر،  -ي، وبهامشـــه كتـــاب الرحبيـــة للشـــيخ رضـــى الـــدين أبـــي بكـــر بـــن أحمـــد بـــن عبـــدالرحمن الســـبتي رحمـــه اهللا، مطبعـــة التقـــدم العلميـــةالشنشـــور 
   .٢٨٤٧ -٤/٢٨٤٣: اإلسالمي وأدلته ، الفقه١/٨: ه١٢٤٥

محمـد : تـرقيم وترتيـب ،)ه٢٥٦: ت( بـداهللاع أبـو البخـاريبـن إبـراهيم  إسـماعيل بـن محمـداإلمـام : حهصـحيفـي البخاري أخرجه  الحديث متفق عليه )٤(
مـن ( )(�قـول النبـيّ بـاب  ،ئضكتاب الفرا ،ـم٢٠٠٤ – ه١٤٢٥ ،١ط ،القاهرة -ابن الهيثم  دارالعالمة أحمد محمد شاكر، : تقديم ،فؤاد عبدالباقي

المنهـاج شـرح صـحيح  المسـمى) ه٦٧٦: ت(بشرح اإلمـام  محيـي الـدين النـووي حهصحي في مسلمو ، ) ٦٧٣١( ، رقم٧٨٥ص ،)ترك ماال فلورثته
 ، بـاب مـن تـرك مـاال فلورثتـه،الفـرائضكتـاب م، ٢٠٠٧  -ه١٤٢٨، ١٣ط ،بيـروت –خليل مأمون شـيحا، دار المعرفـة : تحقيق: مسلم بن الحجاج

  .)٤١٣٧( رقم  ،١١/٦٣وهو جزء من حديث،
مـارديني، ومعـه ال ال الدين عبداهللا بـن خليـل ابـن يوسـف بـن عبـداهللا،الشافعي، سبط جم الدين، إلمام محمد بن أحمد بن بدرا: شرح الرحبية : ينظر )٥(

  .١٥صمصر،  -، مطبعة السعادةمحمد محي الدين عبدالحميد :البهية بتحقيق مباحث الرحبية الدرةكتاب 
التــي يتركهــا الميــت هــي محــل  مــع أّن توريـث األمــوال. ٤/٢٨٤٧: الفقــه اإلســالمي وأدلتــه، ١/٥٥: المــدخل الفقهــي العــام فــي ثوبــه الجديــد :ينظـر) ٦(

  .محل خالف بين الفقهاء وسنأتي على توضيحها الحقا) كالمنافع(اتفاق بين الفقهاء، أّما توريث الحقوق المعنوية 
الفقــه اإلســالمي ، ٦/١٥٤ دمشــق،  -دار الفكــر، )هـــ٦٧٦: ت(، أبــو زكريــا محيــي الــدين يحيــي بــن شــرف النــووي :بذالمجمــوع شــرح المهــ: ينظــر )٧(

  .٤/٢٨٤٧: لتهوأد



  
١٣  

  المطلب الثالث

  والملكية المرأة في الميراث حق
يــة هــدفها فهــو صــورة حقيقيــة لحيــاة اجتماعيــة واقع، اإلســالم نظــام شــامل لتنظــيم جميــع شــؤون األســرة       

  .إقامة العدل وحفظ التوازن في الحقوق والواجبات للفرد والمجتمع دون تمييز بين جنس وآخر
، وقد أْولى اإلسـالم عنايـة كبيـرة بـالمرأة فـأعلى مـن قـدرها ورفـع شـأنها وأنزلهـا مكانـة لـم تبلغهـا أمـة مضـت   

في الملكيـة أو التضـييق عليهـا فـي  فأبطل ما كان عليه العرب والعجم من هضم لحقها، ولم تدركها أمة تلت
  .رف في أمالكهاالتص
: (�)قال عمر بن الخطـاب: قال(�)  عباس ه سمع ابنأنّ  عن عبيد بن حنين، ،عن يحيىثبت وقد       
  .)١() َزَل، َوَقَسَم َلُهن َما َقَسمَ َواللِه ِإْن ُكنا ِفي الَجاِهِليِة َما َنُعد ِللنَساِء َأْمًرا، َحتى َأْنَزَل اللُه ِفيِهن َما َأنْ  (

أقر لها حقًا في الميـراث بعـد حرمانهـا  هأنّ ، عتنى بها اإلسالم في حقوق المرأةاومن أهم الجوانب التي       

��	������������¡��¢£���¤����X�W��m.مع الحفاظ علـى حـق الرجـل، منه�������

����®��¬��«��ª�����©��¨§��¦��¥l)٢( .  
اآليـة  تنصـ كما، رثُ أو كَ  لّ لكل من الرجل والمرأة حق في الميراث سواء قَ  أنّ ب الكريمة صريحةفاآلية       

وذلــك لبيــان أصــالتهن فــي ، يقــول للرجــال والنســاء نصــيب دون أنْ  اســتقاللعلــى نصــيبهما فــي الميــراث علــى 
ألنثـــى هـــو األصـــل فـــي بـــل األمـــر أكثـــر مـــن ذلـــك فقـــد جعـــل اهللا ســـبحانه وتعـــالى نصـــيب ااإلرث،  اســـتحقاق

����������������������m�X�W .الميراث وجعل نصـيب الـذكر يعـرف باإلضـافة إلـى نصـيبها
����l)٣(.  

كفـــى الـــذكور أْن ضـــوعف لهـــم نصـــيب اإلنـــاث، فـــال : ( فـــي تفســـيره هـــذه اآليـــة الكشـــافقـــال صـــاحب       
  .)٤()يتمادى في حظهن حتى يحرمن مع إدالئهن من القرابة بمثل ما يدلون به

لقوله .)٥(من غير إرادة الوارثالمورث و  ةرادإبحقوق المرأة في الميراث حقوق ثابتة بحكم الشارع ال ف وبهذا   
   .)٦(m��T���S��RQ������P��O��N��M��L��K��J��I���H��Gl: تعالى

                                                           

فــي  مســلمو  ،)٤٩١٣(، رقــم ٥٩٤، ص) تبتغــي مرضــاة أزواجــك (، بــاب كتــاب تفســير القــرآن: البخــاري فــي صــحيحه الحــديث متفــق عليــه أخرجــه )١(
  .جزء من حديث ) .٣٦٧٦(، رقم ١٠/٣٢٦كتاب الطالق، باب في إيالء واعتزال النساء، : صحيحه

  ).٣٢من اآلية : سورة النساء(  )٢(
  ).١١من اآلية :  رة النساءسو (  )٣(
  .٢٢٣ص: عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلتفسير الكشاف  )٤(
  .٥ص م،١٩٦٣ –ه ١٣٨٣ ،القاهرة -، دار الفكر العربي اإلمام محمد أبو زهرة: أحكام التركات والمواريث: ينظر )٥(
  .)٧من اآلية   :النساء سورة ( )٦(



  
١٤  

علـى يتوقـف ، وال أو وصـية اتفـاقسـابق  إلـى، ثابتـًا بحكـم الشـريعة دون حاجـة فاإلرث سـببًا طبيعيـًا للتملـك (
ــقبــول الــوارث بعــد وفــاة المــورث ه معــدود مــن نظــم ، ألّنــفض كمــا تــرد الوصــية بــرد الموصــى لــهد ويــر ر ، وال ُي

  .)١()عة ـــالشري
، فـال يسـقط بإسـقاط الـوارث( .)٢(ليس كغيره من الحقـوق كالهبـة والنفقـة ونحوهـا إجباري اكتسابالميراث ف    

، أو تفضـيل بعضـهم أعلن إنسان وسجل حرمـان أحـد ورثتـه، فلو لحرمانا إلىالمورث  كما ال يؤثر فيه َقْصد
  .)٣()رثي لم يكن لحرمانه أو تفضيله من أثراإلعلى بعض في النصيب 

  :)٤(نوعانالملك قال الفقهاء   �
 .والوصية والهبةوهو ما يملك رده كالشراء  :اختياري أحدهما �
  .اإلرثال يملك رده وهو  ):اضطراري (قهريوثانيهما  �

ُأْخـرج نصـيبه  ،عنـه سـتغنىاذا إوحتـى  رادتـهإيدخل في ملكـه مـن غيـر  هألنّ فال يحق للوارث عدم قبوله      
يوصـــي  فـــي الوصـــية فمـــن حـــق الموصـــي أنْ  إالّ ، ورضـــاه دون إكـــراه ختيـــارهابمـــن التركـــة ووهبـــه لمـــن يشـــاء 

فاتــه فــي  رك الموصــي مــايتــدال اختياريــة ةالوصــية خالفــ نّ أل، ه بمقــدار محــدود وهــو ثلــث التركــةللموصــى لــ
َعْن َسْعِد ْبِن ِإْبَراِهيَم، َعْن َعاِمِر ْبِن َسْعٍد، َعْن َسْعِد ْبِن في الحديث الصحيح  ثبتوقد  ،)٥(حياته من واجبات

لتِـي َهـاَجَر ِمْنهَـا، َيُعـوُدِني َوَأَنـا ِبَمكـَة، َوُهـَو َيْكـَرُه َأْن َيُمـوَت بِـاَألْرِض ا  �)(ي َجاَء النب :قال ) (� َأِبي َوقاصٍ 
: َفالشـْطُر، قَـالَ : ْلـتُ ، قُ » الَ  «: ِبَماِلي ُكلِه؟ قَـالَ  َيا َرُسوَل اللِه، ُأوِصي: ُقْلتُ  ،» ْرَحُم اللُه اْبَن َعْفَراءَ يَ  «: َقالَ 
ــالَ : ، ُقْلــتُ » الَ  « ــُث، َق ــَدعَ  «:الثُل ــَك َأْن َت ــُث َكِثيــٌر، ِإن ــُث، َوالثُل ــًة  َفالثُل ــَدَعُهْم َعاَل ــْن َأْن َت ــٌر ِم ــاَء َخْي ــَك َأْغِنَي َوَرثََت

الِتي َتْرَفُعَها ِإَلى ِفي اْمَرَأِتَك، َيَتَكفُفوَن الناَس ِفي َأْيِديِهْم، َوإِنَك َمْهَما َأْنَفْقَت ِمْن َنَفَقٍة، َفِإنَها َصَدَقٌة، َحتى اللْقَمُة 
   .) ٦(»َوُيَضر ِبَك آَخُرونَ  َك، َفَيْنَتِفَع ِبَك َناٌس َوَعَسى اللُه َأْن َيْرَفعَ 

                                                           

  .١/٣٤١: امالمدخل الفقهي الع )١(
  .٧ص: أحكام التركات والمواريث: ينظر )٢(
  .١/٣٤٢: المدخل الفقهي العام )٣(
: ت(، )بـــن عابـــدين ا(ين الدمشـــقي الحنفـــي محمـــد أمـــين بـــن عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز عابـــد :حاشـــية ابـــن عابـــدين المختـــار الـــدر علـــى المحتـــار رد )٤(

شـمس الـدين أبـو : مواهب الجليـل فـي شـرح مختصـر خليـل ،٦/٧٥٨، م١٩٦٦-ه٢،١٣٨٦ط، مصر -مطبعة مصطفى البابي الحلبي، )هـ١٢٥٢
 ،٣ط بيــروت،_  دار الفكــر، )هـــ٩٥٤: ت(، المــالكي المعــروف بالحطــاب الرعينــي، عبــد اهللا محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن الطرابلســي المغربــي

 :شــرح عمــدة الفــارض العــذب الفــائض، ٨ص: رحبيــةومعــه كتــاب الــدرة البهيــة بتحقيــق المباحــث الشــرح الرحبيــة  ،٦/٤٠٦، م١٩٩٢ -هـــ ١٤١٢
، للشــيخ صــالح بــن حســن األزهــري: علــى منظومــة عمــدة كــل فــارض فــي علــم الوصــايا والفــرائض، إبــراهيم الفرضــي الشــيخ إبــراهيم بــن عبــد اهللا بــن

ن اإلقنـاع لإلمـام موسـى بـن عـن مـت )هــ١٠٥١:ت(، الحنبلـى منصـور بـن يـونس البهـوتىالشـيخ  :كشاف القناع عن مـتن اإلقنـاع،  ١/٨، ه١٣٣٩
م، ٢٠٠٩، ٢بيــروت، ط -دار الكتــب العلميــة، أبــو عبــداهللا حســن محمــد حســن إســماعيل الشــافعي: ، تحقيــق)ه٩٦٠:ت(أحمــد الحجــاري الصــالحي

٤/٤٩٠.  
  .                               ١٠/٧٤٤٣: الفقه اإلسالمي وأدلته: ينظر )٥(
فـــي  مســلم، و)٢٧٤٢(، رقــم ٣٢٣وصــايا، بــاب أن يتـــرك ورثتــه أغنيــاء خيــر مــن أن يتكففــوا النــاس، صكتــاب ال: هصــحيحفــي البخــاري أخرجــه  )٦(

  ) .٤١٨٥(، رقم ١١/٧٩الوصية، باب الوصية بالثلث، كتاب : صحيحه



  
١٥  

الحق منحة مـن اهللا تعـالى بل ، كونه إنساناحكم الحق ب اإلنسان الفقه اإلسالمي ال يستحقنظور في مف     
نـه و كال بات الشـرِع ذلـك لـه، ثبـإكونه حقّـا لـه ب بتما ثإنّ  دبعحّق لل ما هو ألنّ  ( :)رحمه اهللا()١(الشاطبي، قال له

  .)٢()لصكم األك بحقا لذلحمست
ه منحهـا للرجـل والمـرأة والصـغير والكبيـر علـى ّنـأو  ،للعبـدمن اهللا تعـالى  ةومنح لهيإ استخالف الملكيةو      

حيــث كانــت بعــض  ،كانــت المــرأة قبــل اإلســالم ال تتمتــع بكافــة الحقــوقف، بينهمــاالســواء مــع تفــاوت المقــادير 
وٕاذا أعطتها الحق في الملكية منعـت مـن التصـرف فيهـا ، ق اإلرث ومن حق الملكيةم المرأة من حرِ حْ النظم تَ 

  ،)٣(الملكيةولما جاء اإلسالم أنصفها وكرمها فأثبت لها حق ، ثرِ فهي ال تَ ، بإذن زوجها إالّ 
بت وى اهللا سبحانه وتعالى بذلك بين الرجل والمرأة في حقوق الملكية فكل منهما يملك ثمرة كسبه وٕاذا ثافس( 

فحيـاة  ،الـوارث إلـىوبمـوت المـورث تنتقـل الملكيـة  ،الميـراث ملكيـة ها حق الميراث ألنّ لها حق الملكية ثبت ل
 فــالعلم بــالحق يــدعو( .)٤()حيــاتهم مبنيــة عليهــا  نّ أل ،لتــزام بهــابمعرفــة تلــك الحقــوق واال ســتقيم إالّ النــاس ال ت

  .)٥()ها، وأّجّل فيها وألذ عندها من الباطلليب إالحق محبوب في الفطرة، وهو أح نّ صاحبه إلى إتباعه، فإ
، غايــة التفصــيل المطهــرةالســنة فصــلتها و  ،أدق بيــانالكــربم  قــرآنبينهــا الضــبط هــذه الحقــوق و  اإلســالمف     

 )النسـب( بالقرابـة (الميـت  إلـىفجعل لكل فـرد ينتسـب  ،والتفريط في حقوق الناس فراطاإلفكان وسطًا ما بين 
  .بالفرض نساءال ةبنصأكان غالب ف، فرضًا أو تعصيباً نصيبًا في الميراث ) والءأو النكاح أو ال

 ذلــكالتــي منحهــا اهللا تعــالى لهــا،  الحقــوقجميــع  معرفــةولضــمان حــق المــرأة فــي الميــراث، يجــب عليهــا       
فمـن حقهـا معرفـة  ةفـإذا كانـت وارثـ، ةثـرِ وَ أو مُ  ةتكـون وارثـ ا أنْ ّمـإ ألنهـا ،معرفـة مالهـا ومـا عليهـاليتسنى لهـا 

تعــرف مـن يخلفهــا فـي مــا  ا أنْ فعليهـ ةكانـت مورثــ نْ وإ ، بهـا فــاعنتوااللحيازتهـا  اآلخــرينمالهـا مـن حقــوق مـع 
واهللا سبحانه  ،يعتبر ظلمًا لها للمرأة حق أي اإلخالل في نّ إكما  .توصي بثلث أموالها لمن تشاء ، وأنْ تورثه

  .)٦(�m��±��°�����®���¬��«l: قوله تعالىل ،عذابالوتعالى حرم الظلم وتوعد الظالمين ب
  

L ? ? ? J  

                                                           

ا محققًـا أصـولًيا مفسـًرا كان إماًمـ. هو إبراهيم بن موسى بن محمد، أبو إسحاق، اللخمي الغرناطي، الشهير بالشاطبي، من علماء المالكية: الشاطبي )١(
 ،لـه اسـتنباطات جليلـة وفوائـد لطيفـة وأبحـاث شـريفة مـع الصـالح والعفـة والـورع واتبـاع السـنة واجتنـاب البـدع، فقيًها محدثًا نظاًرا ثبتًا بارًعا فـي العلـوم

  ) .١/٧٥:األعالم للزركلي( .لبخاريشرح به كتاب البيوع في صحيح ا )لمجالسا(و )االعتصام(و )ت في أصول الفقهالموافقا(: من تصانيفه

  .١٠٤/  ٣ :الموافقات )٢(
: الخاصـة بـالميراث والوصـية والوقـف فـي الفقـه والقـانون القضـاءمسـائل األحـوال الشخصـية ، ١/٥٥: لمدخل الفقهي العام فـي ثوبـه الجديـدا: ينظـر )٣(

التحقيقــات المرضــية فـــي  ،٤٣ص، ٢٠٠٧ ،١ط  وقي، بيــروت،ت الحلبــي الحقــمنشــورا ،جــابر عبــد الهــادي الشــافعي. ن و دمحمــد كمــال الــدي. د
  .٢١ص ،م ١٩٨٦ -هـ٣،١٤٠٧ط، الرياض -مكتبة المعارف، بن عبد اهللا الفوزان صالح بن فوزان: المباحث الفرضية

  . ٤٣ص: والقانونالخاصة بالميراث والوصية والوقف في الفقه مسائل األحوال الشخصية ، ١/٥٥: المدخل الفقهي العام في ثوبه الجديد )٤(
عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن : حقــق، الم)هـــ٧٢٨: ت(لــيم بــن تيميــة الحرانــي تقــي الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الح: مجمــوع الفتــاوى البــن تيميــة )٥(

  .١٦/٣٣٨، م١٩٩٥ -هـ١٤١٦، السعودية -نبويةالمدينة ال -، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفقاسم
  .)١٩من اآلية  :سورة الفرقان () ٦(
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  اإلسالمفي حضارات ما قبل  المرأةميراث 

. )١(لفرديــةانظـام المواريــث نظــام تتفــق عليــه جميــع الشـرائع الســماوية والوضــعية التــي تعتــرف بالملكيــة        
فـــالنفس ، دخـــارهامضـــاعفة الجهـــد لكســـب المـــال و عتـــراف بهـــذه الملكيـــة وحمايتهـــا يحفـــز النـــاس علـــى اال نّ أل

التعامـل بـين هـا، و قوامهـو عصـب الحيـاة و  المـالف ،الثـروةعلـى حـب المـال وجمعـه وتكـوين  ةمجبولـ اإلنسانية
   .ن بيع وشراء وطعام وسكن وغير ذلكا يكون به ممّ الناس إنّ 

، يبقــى المــال ســائباً  الّ إ رك و تــ فــال بــد مــن تعيــين مــن يخلفــه فيمــا، نتهــت حاجتــه للمــالاشــخص  ىإذا تــوففــ    
  .بالميت ةمصاهر  أو ةيكون لهذا الوارث صلة قراب نْ يجب أف

لـى الـذكور دون تنقل أموال المتوفى إ أنْ  القديمة األعراف والتقاليد السائدة في بعض المجتمعاتفكانت      
 الثــروةتفتــت  اإلرثعــن طريــق  اإلنــاث إلــىنتقلــت اذا إ األمــوال نّ أ المفهــوم الســائد لــدى الــبعض ، ألنّ اإلنــاث

تمتع بحقهـا بشـكل منصـف تفلم  ،وبسبب هذه المفاهيم غبنت المرأة عند العرب والعجم .األسرةوذهبت خارج 
  .اإلسالمبعد مجيء  إالّ من الميراث 

 وتكــره علــى الــزواج، يتصــرف فيهــا كمــا يتصــرف بالمتــاع، ملكيــة الرث و إلــيس لهــا  اإلســالمالمرأة قبــل فــ     
وبعـض العـرب كـان يـرى ، ابنتـهيبيـع  نْ فكانت بعض الشـرائع تبـيح للرجـل أ، كلِ مك وال تَ لَ مْ ث وتُ وال ترِ  ثُ رَ وَ وتُ 
  .)٢(يمسه العار بسببها بنته خوفًا أنْ ابل كان بعضهم يأْد ، ةديّ  والة قصاص على الرجل في قتل المرأ ه النّ أ

�m��e��d��c���b��a������m��l��k�j��������i��h��g��f: نكر اهللا تعالى فعلهم بقولـهأوقد      

��������~��}��|��{z��y��x��w���v��u���t��sr���q��p��o��nl)٣(.  
أصـحاب وال فـرق فـي ذلـك بـين  ،البشـركـان أمـرًا اجتهاديـًا بيـد  لإلسـالم السابقةفي الحضارات  الميراثف     

قســـم الميـــراث حســـب  فكـــالً  ،وغيرهـــا يـــةكالوثنوالنصـــرانية والـــديانات الوضـــعية  الـــديانات الســـماوية كاليهوديـــة
 ،اإلســالمظـل فـي  الّ إ اً لهيــإ اً لعــل نظـام الميـراث لــم يشـرع تشـريعو  .وٕانصـافاً عـدًال  كثــراأله ّنـأجتهـاده بـدعوى ا

تعـالى  اهللا نّ أو . للبشـرية أجمـع وفه القيامةيوم  إلىه خالد وبأنّ  السابقةمكمل الديانات السماوية  ماإلسالكون 
  .عد من ابتعد عن نهجه، وتو بحفظهتعهد 

فمـنهم مـن ، وتفـريط فـراطإميراث المرأة قد تباينت بين  إلىنظرة الشعوب عبر التاريخ  نّ الحظ أالممن و      
  .ومنهم من حرمها من الميراث مطلقاً  ،ساوى حقها بحق الرجل

  

                                                           

  . ١/٣٤١: المدخل الفقهي العام: ينظر) ١(
عبـدالرزاق : تحقيـق، )هــ٦٧١: ت(، ألبـي عبـد اهللا محمـد بـن أحمـد األنصـاري شـمس الـدين القرطبـي ):تفسير القرطبـي(الجامع ألحكام القرآن: ينظر )٢(

  .٥٧-٥/٤٥ ،م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩،بيروت –دار الكتاب العربي ، المهدي
  .) ٥٩-٥٨آية  :لنحلورة اس () ٣(

 المبحث الثاني



  
١٧  

ـــك  ،ســـالمية علـــى المـــرأةولبيـــان فضـــل الشـــريعة اإل      يـــراث وســـد بإنصـــافها وٕاعطائهـــا حقهـــا فـــي الموذل
علـى  نظـرة بإلقـاء ذلـكو ، حضـارات األمـم السـابقة ة في باقي شـرائعالبد من بيان حال ميراث المرأ، هاحاجت
ســـتة إلـــى  تهمّســـقَ  الـــذي الثـــانيالمبحـــث  هضـــمنتهـــذا مـــا  ،تلـــك الحضـــارات ومقارنتهـــا باإلســـالمفـــي  هـــاميراث

  :اآلتيمطالب وعلى النحو 
   ليينالبابميراث المرأة عند  :األولالمطلب 
  )الفراعنة ( قدماء المصريين ميراث المرأة عند  :الثاني المطلب
  ميراث المرأة عند اليهود :الثالث المطلب
  ميراث المرأة عند النصارى :الرابعالمطلب 
  ميراث المرأة عند الرومان واليونان :الخامس المطلب

  ميراث المرأة في الجاهلية  :المطلب السادس
  

  األول المطلب

  البابليينالمرأة عند ميراث 
ـــانون يعـــد       ـــة متطـــورة مـــن القـــوانين الق اً متقـــدم اً نموذجـــحمـــورابي ق ديمـــة التـــي ظهـــرت فـــي وادي ومرحل

  .المرأة لم تأخذ حقها في الميراث نّ أ الّ إ، الرافدين
 ذا كانـــتإفهـــي تـــرث ، للمتـــوفى فـــي حالـــة عـــدم وجـــود الـــذكور الّ إ تســـتحق الميـــراثفـــالمرأة البابليـــة ال      

 فــي حالــة عــدم الّ إ، آبــائهنت يحــرمن مــن ميــراث االبنــو ، األرملــة فلــم يكــن لهــا شــيئًا مــن الميـراث اأّمــ، ةكاهنـ
التــي تقــدم إلــى المــرأة مــن قبــل أهلهــا عنــد الــزواج  بمثابــة  )١()الشــيرقتوم ( الهديــة  كمــا تعتبــر، وجــود األبنــاء

تشـارك أخوتهـا  طيع أنْ بب عـدم زواجهـا فتسـتالهديـة بسـتلـك  لم تمنح إذاا أمّ ، )٢(تعجيل لحصتها من اإلرث
الزوجـة الشـرعية المطلقـة التـي لهـا أوالد تأخـذ مـن ميـراث زوجهـا ولهـا حـق البقـاء و ، انفـردتذا إفـي الميـراث 

 ،، وذلـك عنـد عـدم قدرتـه علـى إدارة أموالـهتقسيم اإلرث حال حيـاة األبل، وهناك طريقة )٣(في سكن زوجها
 اختيــاراألكبــر حــق  لالبــن، ويكــون بــدفع مرتــب مــدى الحيــاة لــه التــزامهممقابــل إذ تقســم أموالــه علــى أوالده 

  .)٤(حصته قبل غيره

                                                           

لــى إل و للزوجــة، وفــي حالــة وفاتهــا تــؤ  عنــد زواجهــا، وتكــون ُملكيــة هــذه األمــوالتــه نابلــى إوعــة األمــوال التــي قــد يهبهــا األب هــي مجم :الشــيرقتيوم )١(
  ). ٢٩ص: ي القديمتاريخ القانون العراق:( ينظر   .لى بيت أبيهاإه األموال أوالدها، وفي حالة عدم وجود أوالد لها تعود ملكية هذ

  . ٣٢١، صم١٩٧٢ ،القاهرة -مامي للطباعة، دار الحمحمود السقا: جتماعيةتاريخ النظم القانونية واال: ينظر )٢(
حقــوق ، ٤٦٧-١/٤٦٦، ١٩٨٢، مصــر - األنجلــو المصــرية بعــةط، عبــد العزيــز صــالح. د: يخ الشــرق األدنــى القــديم مصــر والعــراقتــار  :رينظــ )٣(

  .٦٧ص ، مصر –دار النيل للطباعة ، الواحد وافيعبدعلي . د: نسان في اإلسالماإل 

  .)من قانون حمورابي ١٣٧المادة (وهي. ١٣، ص١٩٨٠ ،٢بغداد، ط -صبيح مسكوني ، مطبعة شفيق: ديمتاريخ القانون العراقي الق: ينظر )٤(
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  المطلب الثاني

  )الفراعنة(قدماء المصريين د ميراث المرأة عن                      
، وبنــات وأبنــاء، وأمهــات آبــاءعنــد قــدماء المصــريين يجمــع بــين كــل قرابــة للميــت مــن  اإلرثنظــام        

ال فـرق بـين ، فكلهـم يتقاسـمون التركـة بالتسـاوي ،وزوجـة، وخـاالت وأخـوال، وعمـات وأعمـام، وأخـواتة خو إ و 
  . وأنثىكبير وصغير وال بين ذكر 

 .اإلرثمثل الرجل في  ،بالمساواة الكاملةفالمرأة الفرعونية تتمتع  �
 .الذكر أخيهاكانت ترث نصف التركة مثل فالبنت  �
 إلــىلــت التركــة مباشــرة آفــإذا تــوفى الــزوج  ،الميــراث أســبابســبب مــن هــي فنــة الفراع الزوجيــة عنــد اأّمــ �

 .)١(ر الشرعيين عندهمغي لألوالدكذلك ال ميراث  الزوجة،
  

  لثلمطلب الثاا

  ميراث المرأة عند اليهود
لــذلك  ،األســرةغيــرهم مــن خــارج  إلــى انتقالــهوعــدم  واكتنــازههم علــى جمــع المــال ُعــرف اليهــود بحرصــ      

  :هي)٢(أسباب أربعةالميراث عندهم في  أسباب رتنحصا
 البنوة .١
 األبوة .٢
 األخوة .٣
 العمومة .٤

 ،ذكــور أوالدمـا دام للميـت  ةأو أختـًا أو زوجـفـال ميـراث للمـرأة عنـدهم مطلقـًا سـواء كانـت أمـًا أو بنتـًا       
ذا لـم يكـن إ و  .بناتهـاوهـي ال تـرث مـنهم وال مـن  ،وجـدوا إنْ  اإلنـاثالذكور دون  هاألبنائفهو  األمميراث  اأمّ 

التركـة ال  فـإذا ورثـت، أخيهـاجهـة لعـدم وجـود  البنـت مـن أيّ  إلـىالميراث  َفيؤول، ورثته البنت، ابنللمورث 
  . األسرةتتزوج خارج  نْ يجوز لها أ

بالوصـية فيمنـع مـن شـاء  التصـرف فـي مالـه ةللرجل حريـ وأنّ ، لى العائلةالميراث قاصر ع ذلك بأنّ  وعللوا
ويـرث ، إخوتهمن  ثنيناالبكر حظ  ولالبن، ويمنع من شاء ولو كان من ذريته، )اأجنبي( اً بعيد مْ أكان  اً قريب

  .)٣(غير شرعيين اً الذكور عند اليهود حتى لو كانوا أوالد
                                                           

  .٤٥٠ص: تاريخ الشرق األدنى القديم مصر العراق: ينظر) ١(
مؤسسـة المعـرف ، حمـد محـي الـدين العجـوزالشيخ أ: بين المواريث القديمة والحديثة ومقارنتها مع الشرائع األخرىفي اإلسالم  الميراث العادل: ينظر )٢(

  . ٢٧٥ص، ١٩٦٦ ،مصر – مكتبة النهضة، احمد شلبي. د: األديان اليهودية ةمقارن، ٤٤ص ،م١٩٨٦ -ه١٤٠٦ ،١ط، بيروت -
  .  المصدر نفسه )٣(



  
١٩  

  رابعلمطلب الا

  ميراث المرأة عند النصارى
 ،)١()لخدمـة الرجـل فقـط هـا خلقـت وأنّ  ،نسـاناإلنفـس  إلـىالنصارى يعتبرون المرأة مـدخل الشـيطان  (      
لـم  اإلنجيل نّ أل، اإلرثنظام خاص في لهم  ليسلنصارى اف ، م يكن لها نصيب في الميراث عندهملذلك ل

  .هو أمثال ومواعظ  ماوٕانّ ، ريعات تنظم شؤون الناس وعالقاتهميأت بتش
وال يســـتبطن كامـــًا ال يتضـــمن أح )(�النـــازل علـــى المســـيح  اإلنجيـــل إنّ (  :)رحمـــه اهللا()٢(قـــال الشهرســـتاني

  .)٣()ه رموز وأمثال ومواعظ ومزاجرولكنّ  ،حالًال وال حراماً 
نظام الميراث عندهم خليطًا من الشرائع و  ،يواألخالقبالجانب الروحي الديانة النصرانية  اعتنتلذلك       

كـان ، م١٨٠٥عـام القانون االنكليزي حتـى  نّ كما إ ،عندهمفال ميراث للمرأة  ،والرومانيةكاليهودية  األخرى
ا قامــت الثــورة الفرنســية فــي نهايــة لّمــو  ،)٤(وقــد حــدد ثمــن الزوجــة بســتة بنســات، يبيــع زوجتــه يبــيح للرجــل أنْ 

نـص القـانون قـد و  ،المـرأةهـذا التحريـر شـمل يلم ف، من العبودية نساناإلوأعلنت تحرير  ،عشر منالقرن الثا
ذلــك حتــى عــام  واســتمر ،)٥(صــرين كالصــبي والمجنــونمــع القا المــرأة ليســت أهــًال للتعاقــد وجعلهــا نّ أ علــى

بتحريـر  ةلـذين ينـادون بشـعارات كاذبـوربـا المعاصـرة اأمـع قـوانين  ضهـذا يتنـاق من المالحظ أنّ و  ،م١٩٣٨
ل ظــفــي  إالّ  تنالهــا ولــنْ  ،يومنــا هــذا إلــىوقهـا تطالــب بحق الغربيــةومــا زالــت المــرأة ، المـرأة ومســاواتها بالرجــل

   .اإلسالم
مصــــــطفى  .د قــــــال .ســــــالماإلالــــــبالد العربيــــــة نظــــــام الميــــــراث فــــــي بعــــــض بــــــق النصــــــارى فــــــي ويط     

كـــان مـــن أســـباب نقمـــتهم علـــى  فـــي عهـــد الحكـــم العثمـــاني لبنـــان نصـــارى جبـــل نّ إ ( :)رحمـــه اهللا()٦(الســـباعي
الشـريعة  ألنّ فقـد غضـبوا ، فيمـا يتعلـق بـالميراث اإلسالمية يطبق عليهم أحكام الشريعة ه أراد أنْ أنّ ، الخليفة

 إلـىما تأخذه يذهب  نّ أل، وليس من عاداتهم توريثها، تعطي البنت نصيبًا من الميراث يعادل نصف أخيها

                                                           

  .٣٠٠ص، ٤-٣ ،الفقرة: ميراكانيهجمعية التوراة األ، نيةصحاح الحادي عشر من رسالة بولس الرسول الثااإل: العهد الجديد) ١(
: ت(،مســقط رأســه ومثــوى وفاتــه، نســبة إلــى بلــده شهرســتان، يتــه أبــو الفــتح وشــهرته الشهرســتانيوكن، محمــد بــن عبــد الكــريم بــن احمــد: الشهرســتاني) ٢(

  ) .٦/٢١٥: األعالم للزركلي .   ( )والنحل  الملل( مؤلفات أشهرها  وله، )هـ٥٤٨
ــل والنحــل) ٣(  –دار المعرفــة ، محمــد ســيد كيالنــي: ، تحقيــق)هـــ٥٤٨ -٤٧٩( أبــو الفــتح احمــد الشهرســتاني أبــي بكــر ن عبــد الكــريم بــنمحمــد بــ: المل

  . ١/٢٠٩، م١٩٨٤ –ه ١٤٠٤بيروت، ط،
  .٢٧ص ،م  ٢٠١٠-هـ ١٤٣٠ ،بيروت -ار ابن حزم د، اعيمصطفى السب. د: المرأة بين الفقه والقانون: ينظر) ٤(
  .١٣ص، هـ١٤٢١سنة ، جمادي اآلخرة ٦عدد ، الفتاح منارعبد . د بحث: مجلة الوعي اإلسالمي) ٥(
وتعلـــم بهـــا ) م ١٩٦٧ -ه١٩١٥( وتـــوفي بدمشـــقعـــالم إســـالمي، ولـــد بحمــص  ،مصـــطفى بــن حســـني، أبـــو حســـان الســباعي :مصـــطفى الســـباعي )٦(

ومـا زالـت تصـدر ) حضـارة اإلسـالم(أنشـأ مجلـة . شـهرا ٣٠، وأسلموه إلى الفرنسيين فسـجنوه فـي لبنـان اإلنكليز في مصر وفلسطين واعتقلهوباألزهر 
  . )٧/٢٣١عالم الزركلي األ( ). المرأة بين الفقه والقانون(، و )شرح قانون األحوال الشخصية(ا له مؤلفات كثيرة منه



  
٢٠  

والتمليــك  ةالــذكور بضــروب الهبــ ألوالدهــمأرزاقهــم  يعطــوا أنْ  حيــاتهم أيــاميحتــالون فــي  بــاءاآلفأخــذ ، زوجهــا
  .)١()البنات بعد وفاتهم  دعوى عنهم ليمنعوا

ويحــرم  الورثــةيحجــب جميــع  األكبــر بــناال زالــت بريطانيــا تعمــل بقــانون أنّ مــا  الحاضــر فــي العصــرو       
التـي  شـتراكيةاللمخالف  هألنّ ، منعًا باتاً  اإلرثقد منعت ف الشيوعية ألنظمةا اأمّ ،)٢(المرأة مطلقًا من الميراث

 األمــوالجـة تكـدس وبح، الملكيـة الخاصـةمنـع  أسـاسوعلـى ، ن متسـاوينو لـدو النـاس ي نّ أ أسـاستقـوم علـى 
المنزلــي والحاجـات الشخصــية التــي  األثـاثتراجعـت وســمحت بــه فـي حــدود  ثــمّ ، بيـد فئــة قليلـة مــن المجتمـع

  .)٣(ىيتركها المتوف
  

  الخامسالمطلب 

  ميراث المرأة عند الرومان واليونان
  :لرومانا �

 األخــوات ونســلهم ثــمّ  األشــقاء األخــوة ثــمّ  األصــول الفــروع ثــمّ ، المتــوفى بأبنــاءالميــراث الرومــان  حصــر     
 ذا لــم يتــرك إ و ، فــي الميــراث واإلنــاثفكــل طبقــة مــن هــذه الطبقــات يتســاوى فيهــا الــذكور  .الشــقيقات ونســلهن

كانـــت  ةبعيــد ةذا لــم توجــد لـــه قرابــإ و ، ريبـــه البعيــدإخــوة يرثــه ق أً أوالدوال  المتــوفى فروعــًا وال أصــوًال وال أخـــوةً 
  .التركة لبيت المال

حتـى ال ينتقـل  اإلرث أسـبابعنـدهم ليسـت سـببًا مـن  الزوجية نّ أل ،الميراثليس لها حق في ف :ةالزوج اأمّ 
  .)٤(القرابةولم يكن للزوجين حق التوارث من بعضهما لعدم  ،أخرى أسرة إلىالمال 

  :اليونان �
ســــاء وحرمــــان الن واألقــــارب األبنــــاءهــــو إعطــــاء التركــــة للــــذكور مــــن  اليونــــانيينالميــــراث عنــــد قــــدماء      
فـإذا ظهـر ضـررًا  ،يريـدحيث يوصي صاحب المال بتوزيع ماله كمـا ، فأصل الميراث عندهم بالوصية.منها

 إلــى األمــوال انتقلــتذا لــم يعتــرض أحــد علــى الوصــية إ و ، القضــاءفعندئــذ يبطلهــا  واألســرةبمصــلحة الــوطن 
شـاء  وٕانْ ، شـاء زوجهـن إنْ ، حتـى بالنسـبة للبنـات واألفراد األموالفيصبح هو المهيمن على ، ليهإ ىالموص

  .)٥(منعهن من ذلك
  

                                                           

  .٤٦ص، ى السباعيمصطف: المرأة بين الفقه والقانون) ١(
  .١٩ص، مصطفى السباعي: المرأة بين الفقه والقانون :ينظر )٢(
  .هـ ١٤١٩ –شعبان٢٤لسنة  ٨: العدد: لوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف لدولة األماراتمجلة منار اإلسالم : ينظر )٣(
المـرأة  ،٢٠٧ -٢٠٤ص،  م ١٩٥٣، القـاهرة –دار الكتـاب العربـي، لبـدرانيالمـنعم بـدر وعبـد المـنعم امحمـد عبـد : مبادئ القانون الروماني :ينظر )٤(

  .٢٠ص، مصطفى السباعي :بين الفقه والقانون
  .١٣٠ص، ١٩٨٩، بغداد  - دار بيت الحكمة والتعليم العالي ،هاشم الحافظ. د، أدم وهيب النداوي. د: تاريخ القانون :ينظر) ٥(



  
٢١  

  سادسالمطلب ال

  ميراث المرأة في الجاهلية
 قائمة على تشريع عادل، أو قانون منظم، رف العرب الميراث، وأخذوا به لكن طريقتهم فيه لم تكنعَ       
 ،والمعامالتالميراث  السابقة في األمم أحكامكانوا يتبعون بل  ،مستقلإرث  نظام في الجاهليةلهم  لم يكنف

بـــل كـــان ، مــن الميـــراث مهمـــا يكـــن نســـبها للميـــت ةفـــالمرأة محرومـــ، )١(مطلقـــاً  األطفـــالو  النســـاءفــال يورثـــون 
وقـــد أبطلـــه  .)٢(فكانـــت المـــرأة تـــورث كالمتـــاع، أبيـــه ةأرملـــ األكبـــر االبـــنفيـــرث ، بعضــهم يـــرث نســـاء الميـــت

  .)٣(�¥¤��£l	�����������������������m�¢��¡:تعالىلقوله  اإلسالم
ل دون النســاء مـا الميـراث للرجـاوٕانّ ، رب فـي الجاهليـة ال يورثـون النسـاءكـان العـ ( :)رحمـه اهللا()٤(يالبـاجور  قـال

  .)٥()وللكبار دون الصغار
القبائـل  نّ أل ،القبيلـةفالميراث في الجاهلية محصور بالذكور القـادرين علـى حمـل السـالح والـدفاع عـن      

  .)٦(لهمغير قادرين على حمل السالح فال إرث  فالنساء والصغار ،وغارات كانوا أهل حروب آنذاك
  :والبلوغ ةراث عندهم ثالثة بعد توفر الذكور سباب الميأف  �
  :القرابة .١

قــادرًا علــى حمــل ذا كــان ذكــرًا بالغــًا إ الّ إ ،لــى الميــتإتــه ث عنــدهم مهمــا كانــت درجــة قرابالقريــب ال يــر     
 .)٧(سالم فأبطلههذا النظام حتى جاء اإل واستمر، ةعداء القبيلأالسالح ومقاتلة 

 :الحلف والوالء .٢
فربمــا حالفــت ، مــا يقومــون بــه مــن غــارات علــى بعضــهمبســبب ، حــالف بيــنهمكــان العــرب يعقــدون األ      

وقــد خــر فيقــول أحــدهما لآل، جــل فيتعاقــدان علــى النصــرة والــوالءوربمــا حــالف الرجــل الر ، قبيلــة أخــرى القبيلــة

                                                           

محمـد فـؤاد : تحقيـق، )م٨٥٢ –ه ٧٧٣(أحمـد بـن علـي بـن حجـر أبـو الفضـل العسـقالني لإلمـام الحـافظ :شـرح صـحيح البخـاريفتح البـاري  :ينظر) ١(
  .١٢/١٩ م، ٢٠٠٠ –ه ١٤٢١، ١ط ،الرياض -السالم دار عبدالباقي، 

  .٢٨ص :المرأة بين الفقه والقانون  :ينظر) ٢(
  .)١٩من اآلية  :ورة النساءس () ٣(
( منهـا مؤلفـات لـه، بمصـر) المنوفيـة( قـرى إحـدى بـاجور فـي ولـد، شافعي فقيه، األزهر الجامع شيخ الباجوري مداح محمد بن إبراهيم هو: الباجوري )٤(

 ـــ)ه ١٢٦٣( ســنة األزهــر مشـيخة تقلــد. ذلــك وغيـر واإليمــان اإلســالم بـه يحصــل فيمــا) الحسـان الــدرر( و ،) الشنشــورية الفوائـد علــى الخيريــة التحفـه
  ) .١/٧١: للزركلي األعالم( ) .  هـ ١٢٧٧: ت ( بالقاهرة توفي أن إلى واستمر

هــ  ١٣٠٠مصـر،  -الشيخ العالمة إبـراهيم البـاجوري، المطبعـة البهيـة :  على شرح الشنشوري على متن الرحبية في علم الفرائض حاشية الباجوري) ٥(
 ،٢/٦٨.  

حسين التيمي الرازي الملقـب بفخـر الـدين الـرازي أبـو عبـد اهللا خطيـب محمد بن عمر بن الحسن بن ال ):التفسير الكبير للرازي(مفاتيح الغيب  :ينظر )٦(
  .٥/٤٦ ):تفسير القرطبي(الجامع ألحكام القرآن ،٩/٥٠٨ ،هـ ٣،١٤٢٠ط، بيروت-دار إحياء التراث العربي، )هـ٦٠٦: ت(، الري

  . ٢٧٠ص، م ٢٠٠١ -هـ١٤٢٢ ،٢ط ، بيروت -دار الفكر، توفيق برو : تاريخ العرب القديم :ينظر) ٧(



  
٢٢  

ّمي لْ وِســ، وحربــي حربــك ثــأرك، وثــأري، وهــدمي هــدمك، دمــي دمــك ( :بيمــين صــاحبه ويقــول يضــع يمينــه
   .)١() وتعقل عني وأعقل عنك، وتطلُب بي واطلُب بك، وترثني وأرثك، لمكسِ 

كـان للحـي ميراثـه مـا شـرطه ، فـإذا مـات أحـدهما قبـل صـاحبه، الحلـف والتعاقـد خـر ذلـك تـمّ فإذا قبـل اآل    
  .)٢()ةث المعاقدميرا(أو ) ميراث الحلف( ىيسمّ هذا و ، لم يكن بينهما شرط إنْ ، ماله أو سدس، له
m�����´��³��²��± :تعـالى هـــقول نزلسالم حتى هذا النوع من التوارث في صدر اإل ستمروا  

¸�����¶¹��¾���½��¼��»��º¿��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��Æl)٣(.  
 :التبني .٣
 فـاالبن ،معاملتـهويعاملـه  ،النسـببيه من أليه دون إفينتسب  ،غيره ابنالجاهلية يتبنى في كان الرجل      

 بــناالورثـه  ةفـإذا مـات مــدعي البنـو  .العشــيرةالغنيمـة ويحمـي  ذا كــان كبيـرًا بالغـًا يحــوزإ الّ إالنسـبي ال يـرث 
هـــو  نفـــردا الّ إ مـــن يســـتحق الميـــراث و  أو مـــع  ،وجـــدوا أي الصـــلبين إنْ  ،الحقيقيـــينويشـــارك أبنائـــه  ،المتبنـــى

ــال ي أمــر التبنــي هكــذا فــي صــدر وبقــ، وتبنــاه (�))٥(ةزيــد بــن حارثــ )(�اهللا عتــق رســول أوقــد  .)٤(ميراثب
ســلوب أ بلغأبــفــي آياتــه بطــالن هــذا التبنــي اهللا تعــالى وقــد بــين ، )٦(ن الكــريم بأبطالــهآم حتــى نــزل القــر ســالاإل


|��{��~��}�mz��y��x��w: ل تعـــــــالىاقـــــــ ،وأوضـــــــح عبـــــــارة�����������������
������������������������������������������������ !����"

¡��$��%��&���'���(��)��*��+¢����§���¦��¥��¤��£l)٧(.  
   .)٨(�m���º��¹Ä��Ã��Â��Á���À��¿��¾��½��¼��»Å�������������������Æl:وقوله تعالى

                                                           

  .٥/١٥٩ :)تفسير القرطبي ( نآحكام القر الجامع أل، ٩/٥٠٨ :)للرازي التفسير الكبير(مفاتيح الغيب )١(
  - ٤٦٧( الخـوارزميالزمخشـري  محمـود بـن عمـرجـار اهللا القاسـم  يأب :وعيون األقاويل في وجوه التأويل عن حقائق التنزيلالكشاف تفسير  :ينظر) ٢(

 فيمـا تضـمنه الكشـاف )االنتصـاف(كتـاب عليـه تعليقـات ، و م٢٠٠٩ - هــ١٤٣٠ ،٣بيـروت، ط – المعرفـة شيحا، دار خليل مأمون: تعليق، )هـ٥٣٨
  .٢٣٤ص ،)لإلمام ناصر الدين ابن المنير المالكي (من اإلعتزال

  .)٣٣آية  :سورة النساء () ٣(
: ت(أبـو محمــد  ن محمـد بـن الفـراء البغـوي الشــافعي محيـي السـنةالحسـين بـن مسـعود بــ ):تفســير البغـوي( معـالم التنزيـل فــي تفسـير القـرآن : ينظـر) ٤(

): التفسـير الكبيـر للـرازي( الغيـب  مفـاتيح، ٣/٦٠٧، هــ ١٤٢٠ ،١ط ،بيـروت –دار إحيـاء التـراث العربـي ، عبـد الـرزاق المهـدي :، المحقق)هـ٥١٠
  . ١٤/١٠٨ :)تفسير القرطبي ( الجامع ألحكام القرآن، ٩/٥٠٨

بينـه وبـين حمـزة بـن عبـد  )(�آخـى رسـول اهللا ، وصـحابي، )�(الكلبي مولى رسـول اهللا ، أبو أسامه، هو زيد بن حارثة بن شرحبيل :زيد بن حارثة) ٥(
وكـان الصـحابة يـدعوه ، ستشـهد فـي غـزوة مؤتـها، يبعثـه فـي سـريه إال أمـره عليهـا ال )(�وكـان رسـول اهللا ، وهو من أقدم الصـحابة إسـالما، المطلب

  ) . ٣/٥٧: اإلعالم للزركلي ( .   � �  � � :نزلت آية زيد بن محمد حتى
: ت(أبـو محمــد  الحسـين بـن مسـعود بــن محمـد بـن الفـراء البغـوي الشــافعي محيـي السـنة ):تفســير البغـوي( معـالم التنزيـل فــي تفسـير القـرآن : ينظـر )٦(

): التفسـير الكبيـر للـرازي( الغيـب  مفـاتيح، ٣/٦٠٧، هــ ١٤٢٠ ،١ط ،بيـروت –دار إحيـاء التـراث العربـي ، عبـد الـرزاق المهـدي :، المحقق)هـ٥١٠
  .١٤/١٠٨ :)تفسير القرطبي ( الجامع ألحكام القرآن، ٩/٥٠٨

  ).٥ - ٤من اآلية  :سورة األحزاب ) (٧(
  ).٤٠أية  :سورة األحزاب ) (٨(



  
٢٣  

في تقرير حق ألخرى وقوانين الحضارات اوالديانات السماوية بين اإلسالم  االختالفوبهذا يتبين مدى   �
، وال تستطيع التصرف فـي اجتماعيةة حقوق قانونية أو أيّ لم تتمتع بقبل اإلسالم فالمرأة  .ميراثالالمرأة في 
لـذي كانـت تعانيـه اإلسـالم أزال كـل ذلـك الحيـف والظلـم والحرمـان ا يءوبمجـ .شيئًا منها امتلكت أموالها إنْ 

حفــظ لهــا حقوقهــا التــي ســلبت منهــا، و  قهــا اهللا تعــالى مــن أجلهــا،التــي خلفأعــاد لهــا مكانتهــا  ،المــرأة مــن قبــل
ـــة فـــي الميـــراث و  ـــا ثابت �m�X�WH��G��F��E��D��C��B��A������K��J��I، وغيـــرهقـــرر لهـــا حقوق

���P��O��N��M��L���T��S��RQ�������\��[��Z��YX����W���V��U���^��]l)١(.  
سواًء كانت أمًا أو بنتًا ترث من تركة ذويها أّيًا كانوا، ة من مزايا الشريعة اإلسالمية أّن المرأة المسلمف    

 فهي ترث من تركة والـدها بوجـود الـذكور أو عـدمهم، .أو زوجًة أو أختًا، وسواء تزوجت زوجًا قريبًا أو بعيداً 
   .التملكوقد وسع لها حقها في ، ترث من جميع ما يتركه المتوفى من أموال ومنافع كما

لـــم يحصـــر التركـــة علـــى أفـــراد عائلـــة و  إيصـــال التركـــة إلـــى مســـتحقيها مـــن الورثـــة،الم اإلســـقـــد أوجـــب و      
      وفــق مــا يقــرره الشــرع، وال ُيــْؤِثر أحــدًا مــن الورثــة علــى اآلخــر،  المتــوفى فقــط، وٕاّنمــا توســع بــذلك إلــى األقــارب

. ع مـن موانـع اإلرثفيرث الصغير والكبير والقوي والضعيف، فالجميع أهل لالستحقاق ما لـم يكـن هنـاك مـان
�*��(��)�����'����&��%��$��#��"��! ������m: تعـــالى قـــال������������������������

��±��°��-��®��¬��«��ª��©¨��§��¦�¥��¤��£��¢��¡��;��<��=��>?����@��A����B
��C��D��E��F��Æ��Å��ÄÃ��Â��Á����À��¿��¾��½��¼»��º�����¹��¸��������¶��W���´³��²

�[��\]�����^�_����`�������a��b��c��de��fl)٢(.   
الزوجـــة حقـــًا فـــي الميـــراث مـــن تركـــة زوجهـــا، وجعـــل الـــزواج الصـــحيح  ســـببًا مـــن أســـباب أعطـــى  كمـــا     

 )٣(�m���^����]��\��[lالتــي ســّماها اهللا بالميثــاق الغلــيظ لقولــه تعــالى الميــراث، اســتحقاق 
ناء المطلقـة طالقـا بائنـا، فلـيس لهـا نصـيبا النقطـاع باسـتثزوجها المتوفى وهـو يرثهـا، فالزوجة ترث من تركة 

  .الزوجية بينهما
ارب إلى األق على أْن ال تزيد عن الثلث على انتقال جزء من التركة بطريق الوصيةاإلسالم وكذلك حث     

ه يعتبـر هبـة ال عالقـة لـ وٕاّن كل مـا يمنحـه المالـك فـي حياتـه ألوالده وذويـه غير الوارثين أو أي جهة كانت،
  .بالميراث

  
  
  

                                                           

  ).١اآلية : سورة النساء(  )١(
  .)١١ آية: سورة النساء ) (٢(
  ).٢١ة من اآلي: سورة النساء(  )٣(
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  :يجد أّنهافي اإلسالم من يتتبع حاالت ميراث المرأة و  �

���������������m: أحيانــًا تــرث نصــف نصــيب الرجــل، كميــراث البنــت مــع أخيهــا لقولــه تعــالى �
��*�����������l)١(. 

=����m:أو قــد يكــون نصــيبها مســاويًا لنصــيب الرجــل كنصــيب األب واألم، بوجــود االبــن لقولــه تعــالى �
�;��<���¢��¡l)ـــــــــه تعـــــــــالى، )٢ ـــــــــراث األخ واألخـــــــــت ألم لقول �m��|��{�������z��y: أو كمي

���������	����
������������������~��}l)٣(. 
وربمـــا تـــرث المـــرأة أكثـــر مـــن ميـــراث الرجـــل كمـــن تركـــت زوجـــا وبنتـــا، فيـــرث الـــزوج الربـــع، وتـــرث البنـــت   �

 .النصف فرضا، والباقي رداً 
يرهـــا الرجـــل، كمـــن تركـــت زوجـــاً وأختـــا شـــقيقة وأخ ألب، فللـــزوج النصـــف، أو قـــد تـــرث المـــرأة وال يـــرث نظ �

. ولألخـــت الشـــقيقة النصـــف، وال شـــيء لـــألخ ألب ألنـــه عصـــبة فيأخـــذ البـــاقي، وال بـــاقي فـــي هـــذه الحالـــة
  .وسنأتي على تفصيل هذه األنصبة لميراث المرأة في الفصول الالحقة

فنظــام التوريــث فــي اإلســالم نظــام عــادل متوافــق مــع ، ســالمهــذا هــو المبــدأ العــام لميــراث المــرأة فــي اإل     
مـع أّن هنـاك مـن يثيـر شـبهات حـول ميـراث المـرأة فـي . الفطرة، ومتماشيًا مع متطلبات الحيـاة وحاجـة النـاس

  !!!بأّن اإلسالم غبن حقها بإعطاء الرجل ضعف نصيبها ولم يساويها به ، اإلسالم
الرجل والمرأة في أصل اإلرث ال في المقدار، فأعطى الـذكور واإلنـاث اإلسالم ساوى بين والحقيقة أّن       

وهـذا يـأتي مـن ، ومنح المرأة نصـيباً كالرجـل مـن حيـث المبـدأ مـع تفـاوت المقـاديركًال حقه الذي قدره اهللا له، 
 المــرأة مســاوية للرجــل فــي التشــريف والمســؤولية، وأنّ  مــن المعلــوم أنّ ف، بــاب التكليــف ال مــن بــاب التفضــيل

فالرجـل  .أدوارهـم فـي الحيـاة الخـتالفالحقوق والواجبات بين الناس فيه مخالفة للفطرة اإلنسانية في المساواة 
فهـو مسـؤول عـن ، مكلف بأعباء في الحياة من مهر ونفقة وٕاعالة األسرة، حتى يكاد يحـرم نفسـه مـن اإلنفـاق

لكنهـا مكلفـة  .ذه التكـاليف لـم تفـرض عليهـانفسه ومن يعول، أّما المـرأة فهـي مكفولـة علـى مـن يعيلهـا، وأّن هـ

��	�������m: قال تعـالى .بأعباء وأمورًا أخرى���������0��1��2��3��4��5/��.��-,��

�§��¦��¥��¤���£¢��¡������l)٤(.  
وال أريد أْن أتوسع في الرد علـى الشـبهات التـي يثيرهـا دعـاة مسـاواة المـرأة بالرجـل فـي الميـراث، لمـا أراه      
ّن المرأة في مجتمعاتنـا اإلسـالمية المعاصـرة تحـرم غالبـا مـن نصـيبها فـي الميـراث حيـاءًا أو إكراهـا دون من أ

  .أْن ينال أمر حرمانها من الميراث نفس الحماس الذي يناله الرد على الشبهات المتقدمة

                                                           

  ).١١من اآلية : سورة النساء(  )١(
  ).١١من اآلية :  سورة النساء(  )٢(
  ).١٢من اآلية :  سورة النساء(  )٣(
  ).٣٢من اآلية : سورة النساء(  )٤(
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  مشروعيتهو في اإلسالم الميراث  مفهوم

 فيــه لالجتهــادلــم يتــرك مجــاًال ، فســهوقــدره بنفتعــالى حيــث تــواله اهللا  ،)١(ْلــٌم ُقْرآِنــي ُهــَو عِ  علــم المواريــث      
ــأو . )٢(كبيــر ــم الوحيــد مــن عه ّن ــ، نســانلــوم الفقــه الــذي يخــتص بحــال مــوت اإلالعل فهــي  األخــرىا العلــوم أّم

ــبأّنــ )(� وصــفه رســول اهللالهــذا و  ،)٣(تخــتص بحــال حياتــه عليــه حــث فويقــبض، ه ينســى ه نصــف العلــم وأّن
: ) (�قـال رسـول اهللا: قـال (�) عن أبي هريـرة َعِن اْألَْعَرجِ  لما روي ،تعليمهتعلمه و على الصالة والسالم 

ُل َشْيءٍ  « ُه ِنْصُف اْلِعْلِم َوُهَو ُيْنَسى، َوُهَو َأوُموَها، َفِإنُموا اْلَفَراِئَض َوَعلَيا َأَبا ُهَرْيَرَة َتَعل  ٤(»ِتيُيْنَزُع ِمْن ُأم( .   
أو  ،اةبالحيـ هر يـمـات وغمبحالـة ال ّص لممـات، وهـذا العلـم مخـتاياة و ححوال الأَ  نى الّنصف إّما باعتبارعوم( 

   .)٥()ها جبرية أو اختيارية فاألول الميراثباعتبار أسباب الملك فإنّ 
 ةا غيــرُه فبــالّنّص تــار أّمــو  ،ال غيــر وتــه بــالّنّص ثُبِم لنصــَف العلــ (�)اُه ســمّ  (: )رحمــه اهللا()٦(عابــدين ابــنقــال 

  .)٧()يّ ُه باالختيار يرُ بالحياة َأو بالضرورّي وغ رهُ يغِه بالموِت و قلّ ى وقيل لتعر أخ ياسالقوب

                                                           

حاشـية العالمــة البركـات أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد الـدردير، وبهامشـه اي للعالمـة أبـ: مالــكعلـى أقـرب المسـالك إلـى مـذهب اإلمـام  الصـغير الشـرح )١(
  .٥/٣١٧ م،٢٠٠٨االقاهرة، ط  –فضيلة دار الالشيخ علي السيد عبدالرحمن الهاشم، : تحقيق، )هـ١٢٤١: ت(المالكي الصاويأحمد بن محمد 

، الــرحمن عبــداللطيف محمــد عبــد: ، تعليــق)هـــ٦٨٣: ت(الحنفــي  الموصـلي مــودود بــن محمــود بــن اهللا عبــداإلمــام  :االختيــار لتعليــل المختــار: ينظـر )٢(
 ٧٤٣: ت( الحنفـي الزيلعـي علـي بـن عثمـان لإلمـام فخـر الـدين: تبيـين الحقـائق، ٥/٩٢ م،٢٠٠٥ –ه ١٤٢٦، ٣بيـروت، ط -دار الكتب العلمية 

 الشـيخ أحمـد: تحقيـق، اإلمـام الشـلبي حاشـيةومعـه  ،)ه٧١٠:ت(لإلمام أبي البركات حافظ الـدين عبـداهللا بـن أحمـد النسـفي: الدقائق شرح كنز، )هـ
 بـن غنـيم بـن أحمـد :علـى رسـالة ابـن أبـي زيـد القيروانـيالفواكه الـدواني  ،٧/٤٧١ م،٢٠٠٠ –ه ١٤٢٠ ،١بيروت، ط -عز، دار الكتب العلمية

 -هـــ١٤١٨ ،١ط،بيــروت -الكتــب العلميــة  دارالشــيخ عبــد الــوارث محمــد علــي، : تحقيــق، )هـــ١١٢٦:ت( المــالكي األزهــري النفــراوي مهنــا ابــن ســالم
 الملقــب الــدين، ركــن المعــالي، أبــو الجــويني، محمــد بــن يوســف بــن اهللا عبــد بــن الملــك عبــد :المــذهب درايــة فــي المطلــب نهايــة ،٢/٤٠٥م ، ١٩٩٧

  .٩/٧، م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨ ،١بيروت، ط  -المنهاج  ، دارالّديب محمود العظيم عبد.د. أ :تحقيق  ، )هـ٤٣٨: ت( الحرمين بإمام
  .١٢/٨: اريفتح الباري شرح صحيح البخ: ينظر )٣(
 دار ، البـاقي عبـد فـؤاد محمـد: تحقيـق ،)هــ٢٧٥ - ٢٠٧( ،)ابـن ماجـه(القزوينـي يزيـد بـن محمـد اهللا عبـد الحـافظ أبـي: في السنن أخرجه ابن ماجه )٤(

فــي والبيهقــي ، )٢٧١٩(، رقــم ٢/٩٠٨بــاب الحــث علــى تعلــيم الفــرائض، كتــاب الفــرائض، ، م١٩٧٥ –ه ١٣٩٥ بيــروت، – التــراث العربــي إحيــاء
 دار عطــا، القــادر عبــد محمــد: المحقــق ،)هـــ٤٥٨: ت( البيهقــي بكــر أبــو الخراســاني، الُخْســَرْوِجردي موســى بــن علــي بــن الحســين بــن أحمــد: الســنن
التلخـيص قال الحـافظ الـذهبي فـي  ((، )١٢١٧٥(، رقم٦/٣٤٣م، باب الحث على تعليم الفرائض، ٢٠٠٣ - هـ٣،١٤٢٤ط بيروت،_ العلمية الكتب
 مؤسسـة، قطـب بـن عبـاس بـن حسـن عاصـم أبـو: تحقيـق، )هــ٨٥٢: ت( الفضل أبو العسقالني حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد: الحبير
قــال . مــدارة علــى حفــص هــذا وهــو متــروك: فيــه حفــص بــن عمــر العطــاف واه؛ بمــرة، وقــال ابــن حجــر: قــال. م١٩٩٥-هـــ١٤١٦، مصــر – قرطبــة
  . ))تفرد به حفص وليس بقوي: البيهقي

  .٧/٤٧١: الحقائق شرح كنز الدقائقتبيين  )٥(
صـاحب رد المحتـار ، وٕامـام الحنفيـة فـي عصـره، كـان فقيـه الـديار الشـامية، )ه١٢٥٢:ت(محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابـدين :بن عابدينا )٦(

األعـــالم ).  (يـــون األخيـــارقـــرة ع( احب ابنـــه محمـــد عـــالء الـــدين المشـــهور بـــابن عابـــدين صـــ، علـــى الـــدر المختـــار المشـــهور بحاشـــية ابـــن عابـــدين
  )٦/٤٢:للزركلي

  .٦/٧٥٨: رد المحتار على الدر المختار حاشية ابن عابدين )٧(

 المبحث الثالث
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مشــروعية ميــراث و  ،طالحاً صــالميــراث لغــة وا فهــوممالمبحــث  هــذا تضــمن ،هــذا العلــمأهميــة  توضــيحلو       
كيفية و  ،سالمفي اإل همراحل تدرج أحكامو  هذا العلم لبيان فض مع، من الكتاب والسنة واإلجماع بأدلة المرأة

  :تياآلعلى النحو مطالب و  أربعةإلى المبحث هذا  قسمتوعليه  .اإلسالمالمرأة في  توريث
  الميراث  فهومم :المطلب األول
  فضل علم الفرائض :المطلب الثاني
  توريث المرأة مشروعية :المطلب الثالث
  سالمام الميراث في اإلمراحل تدرج أحك :المطلب الرابع

  
  األول المطلب

  الميراث فهومم
  تعريف الميراث لغة واصطالحا �
ــراث  � ــي الالمي ــةف ــ ، وأصــل الهمــزة فيــه واوةواحــد مــادةالميــراث واإلرث  :لغ ــًا و . )١(ه مــن َوِرثَ ألّن ورث فالن

مــال  انتقــالي رث يعنــاإلو  ُوّرث،مــا  :والميــراث موتــه،وراثــة وصــار إليــه مالــه بعــد  المــال منــه وعنــه يرثــه
  .)٢(بعضهم بعضاً ورث  أي :توارثواقوله و  إرثًا،كما يسمى المال ، لى الحيإالميت 

  .)٣(سم مفعولار أو بمعنى ا يأتي بمعنى المصدوالميراث إمّ 
، تقـــول ورث فـــالن أبـــاه يرثـــه إرثـــًا وراثـــةً ، أحـــد مصـــادره ورث الشـــيءهـــو :رالمصـــد بمعنـــى يـــأتي والـــذي �

  :ينيى معنويطلق المصدر عل .ميراثاً و 

��	������������������������m:تعالىسم اهللا تعالى الوارث لقوله امنه  :أحدهماl)٤(.  

  .)٦(الباقي بعد فناء خلقه :أي، )٥(�m�����������������l: وقوله تعالى
  .خرينآنتقال الشيء من قوم إلى قوم ا :وثانيهما

                                                           

، تحقيـق، اسـتنبول - دار الـدعوة، محمـد النجـار، حامد عبـد القـادر، أحمد الزيات، إبراهيم مصطفى: المعجم الوسيط ،١/١١٢: لسان العرب: ينظر )١(
مــر د أحمــد مختــار عبــد الحميــد ع :معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة، ٣٨ص: معجــم الصــحاح ،٢/١٠٢٤،م١٩٨٩القــاهرة ،  – مجمــع اللغــة العربيــة

د بـن محمـ: تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس، ١/٨١، م ٢٠٠٨ -هــ ١٤٢٩ ،١، طالريـاض - بمساعدة فريق عمل، عالم الكتب) هـ١٤٢٤:ت(
 الريــاض، - دار الهدايـة، مجموعـة مـن المحققــين: تحقيــق، )ـهـ١٢٠٥: ت(، الزبيـدي لقـب بمرتضــىبــو الفـيض المأ، محمـد بـن عبــد الـرزاق الحسـيني

٥/١٥٥.  
  .٢/١٠٢٤: المعجم الوسيط :ينظر) ٢(
محمـد نعــيم : بأشــراف، مؤسســة الرسـالة: تحقيـق، )هـــ٨١٧: ت(، آبـادى مجـد الــدين أبـو طــاهر محمـد بــن يعقـوب الفيــروز: القــاموس المحــيط :ينظـر )٣(

  .١/٢٧٦، م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٦ ،٨ ط، بيروت - مؤسسة الرسالة، يالعرقسوس
  ).١٨٠من اآلية  :سورة آل عمران(  )٤(
  ).٢٣آية  :سورة الحجر(  )٥(
  .٥/٩٢: االختيار لتعليل المختار )٦(
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 .)١(والبقيةعلى األصل طلق رث ويسم المفعول يوافقه التراث واإلاى بمعنيأتي والذي   �
 :اتريفعدة تع فيه )اهللا مرحمه(وللفقهاء : صطالحفي االالميراث  �
  .)٢() الغير إلى الغير على سبيل الخالفةنتقال مال اهو  (:الحنفية .١
 .)٤(باضيةإلفيه اووافقهم  .)٣(ما يتركه الميت من مال أو حق أو اختصاص :الشافعية .٢
ووافقهـم ، )٥()ثبت لمسـتحقه بعـد مـوت مـن كـان لـه ذلـك لقرابـة بينهمـا يءهو حق قابل للتجز ( :الحنابلةو  .٣

 .)٧(الشافعيةبعض و  )٦(المالكيةفيه 
 .)٨()اختيار كل منهماكل مال أو حق خرج من مستحق إلى مستحق آخر من غير (: الزيدية .٤
 .)٩()استحقاق إنسان بموت آخر بنسٍب، أو سبٍب شيئًا باألصالة( :اإلمامية .٥
الوارث يستحق نصيبه المقدر شرعا  هم يجمعون على أنّ للميراث يالحظ أنّ ) رحمهم اهللا(الفقهاء  تاتعريف من    

وتسـديد ديونـه ، من التركة بعد تجهيز الميت بتغسيله وتكفينه ودفنه فالورثة يستحقون ما بقيّ  بموت المورث،
  .)١٠(إلجماعفتوزع عليهم كًال حسب نصيبه الثابت في الكتاب والسنة وا، وتنفيذ وصاياه

يتناول المال فهو  )حق مقوله (ألنّ  جامع مانع )رحمهم اهللا()الحنابلة ( تعريف نّ فإ، اللفظهم اختلفوا في  إنّ إالّ      
غيـــر مجملـــة و األخـــرى  اتريفـــتعال كمـــا أنّ  ،الـــوالء والواليـــة )ءبقابـــل للتجـــزي(وغيــره كالخيـــار والشـــفعة، وخـــرج 

 علىتعريفهم قتصر فاا الشافعية أمّ والوصايا، كالديون  ،ميراثا تكة ليسفالحنفية أدخلوا حقوقا في التر  ،مانعة
  .غير جامعةتعريفاتهم كانت  ،الزيدية واإلماميةكما أّن ، تركة الميت

   .والتركاتالمواريث و منها علم الفرائض عدة يات للميراث تسمّ 
 .)١١()ساب هو علم بأصول من فقه وح: ( )رحمه اهللا( عرفه ابن عابدين :علم الفرائض �

                                                           

  .٤/٤٨٩ :كشاف القناع عن متن اإلقناع، ١٥ص: بتحقيق مباحث الرحبية مع كتاب شرح الرحبيةالدرة البهية : ينظر )١(
  .٥/٩٢ :االختيار لتعليل المختار )٢(
، وهـو شـرح )ه٩٧٤:ت(لشيخ اإلسالم شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بـن علـي ابـن حجـر الهيتمـي :تحفة المحتاج بشرح المنهاح: ينظر )٣(

عبــداهللا محمــود محمــد : ، المحقــق)ه٦٧٦:ت(علـى كتــاب منهــاج الطــالبين فــي فقــه اإلمـام الشــافعي لإلمــام أبــي زكريــا محيــي الــدين بـن شــرف النــووي
  .٣/٣٤، م٢٠٠٥-ه١٤٢٦، ٢بيروت، ط -عمر، دار الكتب العلمية

للعالمـة محمـد بـن : وشـرح كتـاب النيـل وشـفاء العليـل، )هــ١٢٢٣: ت(، الشـيخ ضـياء الـدين عبـد العزيـز التميمـي :كتاب النيل وشـفاء العليـل :ينظر )٤(
  .١٥/٣٣٤السعودية،  -جدة -مكتبة اإلرشاد، يوسف أطفيش

مـن الحنابلـة، وهـو عـالم بالحكمـة والمنطـق، فارسـي  للقاضي أفضل الدين الخـونجيهذا التعريف يعود  .١/١٦: لعذب الفائض شرح عمدة الفارضا )٥(
ار كشـف األسـر ( ، حتـى تفـرد برياسـة ذلـك فـي زمانـه، صـنف كتـاب )علوم األوائـل(األصل، انتقل إلى مصر، وولي قضاءها، وتوسع في ما يسمونه 

  ).٧/١٢٢: األعالم للزركلي) .  (ه٦٤٦:ت(في المنطق، توفي في القاهرة) الموجز(، في الحكمة، و)عن غوامض األفكار
  .٦/٤٠٦: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )٦(
  .١٥ص: حبيةبتحقيق المباحث الرحبية مع كتاب شرح الر الدرة البهية ، ١/٨: فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب للشنشوري )٧(
  .٢/٢٦، م١٩٣٠- ه ١٣٤٨، مصر، ط -حسين أحمد السياغي، مطبعة السعادةال: الروض النظير شرح مجموع الفقه الكبير )٨(
  .٨/١١، بيروت -، دار المعارف) ٩٦٥ - ٩١١( العاملي زين الدين الجبعي  :الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية )٩(
  .٢/٤٠٦ :سالة أبي زيد القيروانيعلى ر الفواكه الدواني  :ينظر )١٠(
  .٦/٧٥٧ :لمحتار على الدر المختار حاشية ابن عابدينرد ا )١١(
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 :علـى معـان عـدة منهـافـي اللغـة  يطلـقالسهام المقـدرة، والفـرض جمع فريضة وهي  :لغةفي الالفرائض  �
أيضـا مـا أوجبـه اهللا تعـالى  الفـرض، و وغيرهاالحز قيل ، و ماإلنزال واإلحالل واإللزاو  التقدير والقطع والبيان

  :ثال ال الحصرعلى سبيل الم ذلكبيان و ، )١(له معالم وحدود ي بذلك ألنّ وسمّ 
 .أي قدرتم، )٢(��m�¼��»��ºl:تعالى قال: التقدير .١
  .أي مقطوعًا محدوداً ، )٣(�m��T���Sl: تعالى قال: القطع .٢
 .ّناها، أي بيّ )٤(�m��C��B��Al: تعالى قال :البيان .٣

 :وقيـل .)٥()ثبتـت بـدليل مقطـوٍع بـه  مبينـةٌ و ه سهاٌم مقدرٌة ومقطوعـٌة فرائض ألنّ وسمّي هذا النوع من الفقه  (
، وهــي مســائل التعصــيب ،درة علــى غيرهــاغلبــت الفــرائض التــي هــي المســائل المشــتملة علــى الســهام المقــ( 

  .)٧() المقدرة على السهام غير المقدرة غلبت السهام( أي .)٦()ي الكل فرائض وسمّ 
  :، منهااتريففيها عدة تع) رحمهم اهللا(للفقهاء : في االصطالحالفرائض  �
 .)٨()م مقدرة مقطوعة ثبتت بدليل مقطوع بهسها (هي: الحنفية .١
 .)٩( )هو بيان من يرث ومن ال يرث ومقدار ما لكل وارث( :المالكية .٢
 .)١٠()مسائل قسمة المواريث هي( :والحنابلة الشافعية .٣
 .)١١(المقدرة في الكتاب، والحاصلة في السنة ،السهام مطلقامقادير السهام، و  هبأنّ  :اإلمامية .٤
 .)١٢(ل بالعو إالّ  نقص بالرد، وال تزاد إالّ ال ت ةرثللو شرعا  ةالمقدر  ةبنصاأل :االباضية .٥

                                                           

  .٢/٤٦٨ :صباح المنيرالم ،١٠/٢٣١: لسان العرب ،٢٤٤ص: احمختار الصح :ينظر )١(
  ).٢٣٧ من اآلية: سورة النساء ( )٢(
  ).٧ من اآلية: سورة النساء ( )٣(
  .)١ من اآلية: سورة النور ( )٤(
  .٥/٩٢ :ختيار لتعليل المختاراال )٥(
للشــيخ ، نشـورية فـي شـرح المنظومـة الرحبيـةوبالهــامش الفوائـد الش، إبـراهيم بـن محمـد بـن أحمـد البـاجوري: ة الخيريـة شـرح الفوائـد الشنشــوريةالتحفـ )٦(

  . ٢٩م ص١١٩٨ -هـ١٢٧٧ مصر، ط -حلبيمطبعة مصطفى البابي ال ،الشنشوريمحمد بن عبد اهللا بن علي العجمي  عبد اهللا بن بهاء الدين
  .المصدر نفسه  )٧(
  .٥/٩٢: االختيار لتعليل المختار )٨(
 علـى الشـرح الكبيـر ألبـي البركـات سـيدي أحمـد) ه١٢٣٠:ت(للعالم شمس الدين محمد عرفـة الدسـوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ينظر )٩(

  .٤/٤٥٦،مصر –الشيخ محمد عليش، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي : محققمع تقريرات ال الدردير، وبهامشه الشرح المذكور
وبهامشـه مـع الشـرح نفـائس ولطـائف منتجـة مـن ، أبي يحيـى زكريـا األنصـاريالقضاة الشيخ  لقاضي :حاشية البجيرمي على منهج الطالب: ينظر )١٠(

لإلمـام موفـق الـدين عبـد اهللا بـن أحمـد بـن : المغني علـى مختصـر الخرقـي، ٣/٢٤٤، مصر -مطبعة مصطفى محمدتقرير العالم محمد المرصفي، 
لإلمـام شـمس الـدين عبـد الـرحمن بــن محمـد بـن أحمـد ابـن قدامــة : ومعــه الشـرح الكبيـر علـى مـتن المقنــع، )هــ٦٢٠: ت(، محمـد ابـن قدامـة المقدسـي

اإلمـام شــمس الـدين محمــد بــن  :ح الزركشــي علـى مختصــر الخرقــيشــر  ،٨/٣ ،٢٠٠٩، ١ط، بيـروت-دار الكتـب العلميــة، )هـــ٦٨٢: ت(، المقدسـي
  .٤/٤٢٦، م١٩٩٣-هـ١٤١٣، ١ط، الرياض -دار العبيكان، )هـ٧٧٢: ت(، عبد اهللا الزركشي

ــدين جعفــر بــن الحســن: شــرائع اإلســالم فــي مســائل الحــالل والحــرام: ينظــر )١١( الســيد صــادق الحســيني : تعليــق، المحقــق الحلــي، أبــو القاســم نجــم ال
  .٤/٢٦١، م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، ١ط، مطبعة ستاره، لشيرازيا

  .١٥/٣٣١: كتاب النيل وشفاء العليل : ينظر )١٢(



  
٢٩  

ــ، )١(مركبــة مــن فقــه المواريــث وعلــم الحســابالفــرائض حقيقــة علــم ف � قواعــد  ( أيه علــم وقــول الفقهــاء بأّن
من يرث ومن  ايعرف به وهذه القواعد.)٢()يراد به الملكة الحاصلة من مزاولة القواعد يعرف بها، ويصح أنْ 

  .)٣(يرث ال
 :)٤(حتاج إلى ثالثة علومي علم الفرائضف
  .يعلم نصيب كل وارث من التركة بأنْ : علم الفتوى  )١
  .نتساب الوارث للميتايعلم كيفية  بأنْ  :علم نسبو   )٢
 .يعلم من أي عدد تخرج منه أصل المسألة بأنْ  :وعلم حساب  )٣
هــو العلــم  كمــا، )٥(تركــة والــوارثينفقــه المســائل المتعلقــة بالفــي هــو العلــم الــذي يبحــث  :علــم المواريــث �

  .)٦(لموصل لمعرفة ما يخص كل ذي حق من التركةا
 يحتــاج إلــى جهــد فــي الفهــم ودقــة فــي الحســاب وحــذر ويقظــة فــي التقســيم، كمــافعلــم المواريــث وبهــذا      

   .)٧(يحتاج إلى معرفة باألصول الموصوفة المتعلقة بالمنع من الميراث والحجب بل هي العمدة في ذلك
يقســم  لــذا قــالوا مــن ال مهــارة لــه بهــا ال يحــل لــه أنْ ، بــدونها ال تعــرف الحقــوق بــل تضــيع علــى أصــحابها إذْ 

ومعرفــــة أســــباب الميــــراث ، كــــان ذا فريضــــة أو تعصــــيب أو ذا رحــــم فيجــــب معرفــــة كــــل وارث إنْ ، فريضــــة
  .)١١(وغير ذلك )١٠(والرد )٩(والعول )٨(والتصحيح

  
                                                           

  . ٥٤ص :على شرح الشنشوري على الرحبيةحاشية الباجوري ، ٦/٧٥٧ :حاشية ابن عابدينرد المحتار على الدر المختار : ينظر )١(
  .٤/٤٥٦ :حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير )٢(
  .المصدر نفسه: ينظر )٣(
الشـيخان : تحقيـق، )هــ٩٧٧: ت(، للشـيخ شـمس الـدين محمـد الخطيـب الشـربيني الشـافعي :مغني المحتاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج: ينظر )٤(

  .٣/٤ ،م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧، ١بيروت ، ط -علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الودود، دار الكتب العلمية 
  .١/١٢ :الفائض شرح عمدة الفارضالعذب : ينظر )٥(
بكــر      بــالبكري أبـو  الـدمياطي شـطا محمــد عثمــان بـن: لشـرح قـرة العــين بمهمـات الـدين المعــين فــتح ألفـاظ حــل علـى الطــالبين حاشـية إعانــة: ينظـر )٦(

بشـرح تقريـر وحـات الباعـث فت، ٣/٣٨٣ م،٢٠٠٧ -ه١٤٢٨، ٣ ط  بيـروت، - الكتـب العلميـة محمـد سـالم هاشـم، دار: ، المحقـق)هـ١٣٠٠: ت( 
للشــيخ أبــي بكــر بــن عبــدالرحمن بــن محمــد بــن الشــيخ شــهاب الــدين العلــوي الحســيني الشــافعي، دائــرة المعــارف  :المباحــث فــي أحكــام إرث الــوارث

  .١٥ه، ص١٣١٧، ١حيدر آباد، ط -النظامية
 -هــ ١،١٣٥٤ط، مصـر –مطبعـة مصـطفى محمـد، كـي البتنـيلعبـد الملـك بـن عبـد الوهـاب الم: نظـم مـتن السـراجيةشرح خالصة الفـرائض  :ينظر )٧(

  .٥ص ،م١٩٣٥
  ).١/٤٥٥ :معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية(  .أقل عدد ينقسم على الورثة بال كسرعة بين السهام والرؤوس أو تحصيل إزالة الكسور الواق: التصحيح )٨(
  ) . ٩/٤٨٠: لسان العرب.   ( فيدخل النقصان على أهل الفرائضعالت الفريضة أي إرتفعت وزادت، وهو أن تزيد سهامها  :العول )٩(
في الفرائض هو صرف المسألة عما هي عليـه مـن الكمـال إلـى الـنقص، وهـو عكـس العـول، فـإن العـول يـنقص السـهام، والـرد يكثرهـا فيصـير : الرد )١٠(

  ).٢/١٣٩ :معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية(   .السدس نصفا ونحو ذلك
  .٥ص: شرح خالصة الفرائض ،٦/٧٥٧ :عابدين حاشية ابنرد المحتار على الدر المختار  :ينظر )١١(



  
٣٠  

 :التركات �
من األموال والحقوق والمنافع التـي تنتقـل إلـى الورثـة علـى  )١(يتركه الميت ويبقيها هو م :لغةفي ال التركة �

   .)٢(وجه اإلرث
  .)٣(صافيا عن تعلق حق الغير بعينه ،بقي بعد الميت من ماله ما: صطالحفي االالتركة  �
لتركـة مـن كحـق الميـت المتعلـق با ،ه يبحـث فيـه عـن عوارضـها الذاتيـةألّنـ وموضوع علم الفـرائض التركـات( 

  .)٥(معرفة حكم قسمتها أي، )٤()مؤن التجهيز وقضاء ديون وحق الوارث والموصى له وغير ذلك 
وسيأتي الكالم عن التركـة  .ا من اإلرثهالتركة أوسع في مفهوم أنّ  ،ثالفقهية لإلر  اتريفمن التعيتبين  �

 .وبيان الحقوق المتعلقة بها الحقاً 

  

  

  

  

  

  

L                                          ? ? ? J  

  

  

  

  
                                                           

  .١/٧٤ :، المصباح المنير١/٨٤:المعجم الوسيط :ينظر )١(
  .    ٦/٤٠٦ :لمواهب الجليل في شرح مختصر خلي :ينظر )٢(
  .٨ص: شرح خالصة الفرائض :ينظر )٣(
  .٢/٤٠٦: قيروانياني على رسالة أبي زيد الالفواكه الدو  )٤(
: ت( البقـاء أبـو النجـار بـابن المعـروف الفتـوحي علـي بـن العزيـز عبـد بـن أحمـد بـن محمـد الـدين تقي: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير: ينظر )٥(

  .١/٣٤م ،١٩٩٧ - هـ١٤١٨ ،٢، طالرياض -كان العبي ، مكتبةحماد ونزيه الزحيلي محمد: المحقق )هـ٩٧٢



  
٣١  

  نيالمطلب الثا

  فضل علم الفرائض
ــل العلـوم الشـرعية وأرفعهــا قـدراً                     ١(وهـو مــن أهـم العلـوم بعــد معرفـة أركـان الــدين، علـم الفـرائض مـن َأج( ،

فريضة منه، لقوله وجعل هذا التقسيم ، وبينها في محكم كتابه، )٢(ألّن اهللا سبحانه وتعالى تولى قسمته بنفسه

  .   )٣(�m]�����^��C��D��E��F��Æ��Å\��e��f��[d����_��`�������a��b��cl: تعالى

وأشارت السنة النبوية المطهرة إلى أهمية هذا العلم وبينت فضله في الكثير من األحاديث الصحيحة       
أّن رسول ):(�مرو بن العاصعن عبد اهللا بن ع الرحمن بن رافع، عن عبد فقد ثبت) (�الواردة عن النبي

  .)٤(» َأْو َفِريَضٌة َعاِدَلةٌ َكَمٌة،َأْو ُسنٌة َقاِئَمٌة،آَيٌة ُمحْ : اْلِعْلُم َثَالَثٌة، َفَما َوَراَء َذِلَك َفُهَو َفْضلٌ  «:قال(�) اهللا 
اْبُن  قال :َقالَ  ،من أهل هجر، سليمان بن جابر عن ،على تعلم هذا العلم وتعليمه )(�حث النبّي قد و      

َتَعلُموا اْلَفَراِئَض، َوَعلُموُها الناَس، َتَعلُموا  ْلِعْلَم َوَعلُموُه الناَس،َتَعلُموا ا «)(�َقاَل ِلي َرُسوُل اللِه : (�) َمْسُعودٍ 
َهُر اْلِفَتُن، َحتى َيْخَتِلَف اْثَناِن ِفي َفِريَضٍة َال اْلُقْرآَن، َوَعلُموُه الناَس، َفِإني اْمُرٌؤ َمْقُبوٌض، َواْلِعْلُم َسَيْنُقُص، َوَتظْ 

  .)٥(» َيِجَداِن َأَحًدا َيْفِصُل َبْيَنُهَما

                                                           

_ المعرفـة دار ، أحمـد بـن أبـي سـهل السرخسـي الحنفـي شيخ اإلسالم شمس األئمة الفقيه األصولي أبي بكـر محمـد بـن: لسرخسيالمبسوط ل: ينظر )١(
  .٢٩/١٣٦ ،م١٩٩٣ -ه ـ١٤١٤، بيروت

  . ٧/٤٧١: ح كنز الدقائقتبيين الحقائق شر : ينظر )٢(
  ).١١من اآلية : سورة النساء ( )٣(
، رقــم ٣/١١٩كتــاب الفــرائض، بــاب مــا جــاء فــي تعلــيم القــران، : و بــن العــاص مرفوعــاعــن عبــداهللا بــن عمــر  :الســنن فــي أبــو داود الحــديث أخرجــه )٤(

علـي اإلمـام : فـي السـنن و الـدار قطنـي ،)٥٤(، رقـم ١/٢١قيـاس، ، بـاب اجتنـاب الـرأي والكتاب سنن ابن ماجـة: السننفي  وابن ماجة، )٢٨٨٥(
رنـؤوط، مؤسسـة شـعيب األ: ، تحقيـق )هــ٣٨٥: ت( أبـو الحسـن قطنـي بن دينار البغـدادي الـداربن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان  بن عمر
: فــي الســنن الكبــرى البيهقــيو ،)٤٠٦٠(، رقــم ٥/١١٨والســير،  ، بــاب كتــاب الفــرائضكتــاب النكــاح، م٢٠٠٤ -هـــ١،١٤٢٤بيــروت، ط -الرســالة

، وقـال )الحـديث ضـعيف(، ٤/٣٦٩ :الحـافظ الـذهبي فـي التلخـيصقـال ، )١٢١٧٢(، رقـم ٦/٣٤٣كتاب الفرائض، باب الحث على تعليم الفرائض، 
 أبـو مصـطفى: المحقـق، )هــ٨٠٤: ت( المصـري الشـافعي أحمـد بـن علـي بـن عمـر حفص أبو الدين سراج الملقن ابن :البدر المنير(ابن الملقن في 

أخرجـه أبـو داود وابـن  ((): ٧/١٨٩،  م٢٠٠٤-هــ١٤٢٥ ،١، طاضالريـ - والتوزيـع للنشـر الهجرة دار، كمال بن وياسر سليمان بن اهللا وعبد الغيط
   .))ماجة وفيه عبدالرحمن بن زياد األفريقي وفيه ضعف

أبـو محمـد عبـد اهللا : الـدارمي فـي السـننو). ٦٢٧٢(، رقـم ٦/٩٧كتـاب الفـرائض، بـاب األمـر بتعلـيم الفـرائض،: فـي السـنن الكبـرى أخرجه النسائي )٥(
 -حســـين ســـليم أســـد الـــداراني، دار المغنـــي : ، تحقيـــق)هــــ٢٥٥: ت(، التميمـــي الســـمرقندي بـــن َبهـــرام بـــن عبـــد الصـــمدبـــن الفضـــل بـــن عبـــد الـــرحمن 

ــم، بــاب اإلقتــداء بالعلمــاء، م ٢٠٠٠ -هـــ ١،١٤١٢الســعودية، ط  ــي ،)٢٢٧(، رقــم ١/٢٩٨، كتــاب العل ــدار قطن كتــاب الفــرائض والســير، : ســنن ال
 :وأبـو يعلــى فـي المســند، )١٢١٧٣(، رقـم ٦/٣٤٣كتـاب الفــرائض، بـاب الحـث تعلـيم الفــرائض ،: قـيالسـنن الكبــرى للبيه ،)٤١٠٤(، رقـم ٥/١٤٤

ســليم أســد، دار المــأمون  حســين: ، المحقــق)هـــ٣٠٧: ت(أبــو يعلــى أحمــد بــن علــي بــن المثُنــى بــن يحيــى بــن عيســى بــن هــالل التميمــي، الموصــلي 
وقـــال الهتيمـــي  ،)٥٠٢٨(، رقـــم ٨/٤٤١مســـند عبـــداهللا بـــن مســـعود،  بـــاب مســـند أبـــي يعلـــى،كتـــاب ، م١٩٨٤ – ه١٤٠٤ ،١دمشـــق، ط –للتـــراث 

  .وأعله ابن حجر في التلخيص باإلنقطاع . ))سناده من لم أعرفهرواه أبو يعلى والبزار في إ(( ): ٤٠٥/ ٤ :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد(في



  
٣٢  

 .سـهامه مقـدرة مـن اهللا تعـالى وأنّ ، ه علـم تـوقيفي ال مجـال للـرأي فيـهّنـفالحكمة مـن الحـث علـى تعلمـه أ     
 ، ه علـم يتعلـق بحقـوق النـاس فيمـا بيـنهموألّنـ، )١(لقيفال بد من أخذه بالت والخوض فيها بالظن ال انضباط له،

ولعموم الحاجة الداعية إليه إذ ال ينفك زمان من الحاجة لهذا العلم لكثرة ما تعم به البلوى ويكون فيه النوازل 
  .)٢(والفتوى
 (�) رةه ينسى لما روي عن أبي هريه نصف العلم وأنّ بأنّ   (�)وألهمية علم الفرائض وصفه رسول اهللا     

ُل  «):  (�قال رسول اهللا: قال  ـُه ِنْصـُف اْلِعْلـِم َوُهـَو ُيْنَسـى، َوُهـَو َأوُموَها، َفِإنُموا اْلَفَراِئَض َوَعلَيا َأَبا ُهَرْيَرَة َتَعل
   .)٣(»َشْيٍء ُيْنَزُع ِمْن ُأمِتي

بمـوتهم  لفقد أهله من العارفين بـه، فقدان هذا العلم قد يكون بالنسيان كما جاء في الحديث الشريف وٕانّ      
َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه، َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َعْمـِرو   (�)حديث النبيّ ويؤكد ذلك  وقلة اهتمام غيرهم به،

َزاًعــا َيْنَتِزُعــُه ِمــَن الِعَبــاِد، َوَلِكــْن ِإن اللــَه َال َيْقــِبُض الِعْلــَم اْنتِ «: َيُقــولُ  (�)َســِمْعُت َرُســوَل اللــِه : ْبــِن الَعــاِص َقــالَ 
   .)٤(» ... َيْقِبُض الِعْلَم ِبَقْبِض الُعَلَماءِ 

لكـن  ،وعظـيم منـاظرتهم هموالسلف الصالح بتحصيل هذا العلم، فكان جل علم )(�ولقد اعتنى الصحابة    
  .)٦(ن علما وعمالحتى قيل أّنه من أوائل العلوم التي يفّرط فيها المسلمو ، )٥(الخلق ضيعوه

َتَعلُمـوا اْلفَـَراِئَض َفِإنهَـا ِمـْن  «):(�عمـر بـن الخطـاب: قـال: قـال) (�ثبت عن األعمش عن إبراهيم فقد     
» ِديِنُكمْ 

)٧( .  

                                                           

  .١٢/٧: فتح الباري شرح صحيح البخاري :ينظر) ١(
وشـرح البحـر ) ه٧١٠:ت(لإلمام أبي البركات عبداهللا ـبن أحمـد بـن محمـود المعـروف بحـافظ الـدين النسـفي : رح كنز الدقائقالبحر الرائق ش: ينظر )٢(

وفــي أخــره تكملــة البحــر الرائــق شــرح كنــز  ،)هـــ٩٧٠:ت(المصــري الحنفــي  زيــن الــدين بــن إبــراهيم بــن محمــد، المعــروف بــابن نجــيم لإلمــام : الرائــق
، بيــروت -العلميــة دار الكتــب االشــيخ زكريــا عميــرات، : ، تحقيــق)ه١١٢٨:ت(حســين بــن علــي الطــوري القــادري الحنفــيالــدقائق، لإلمــام محمــد بــن 

  .٩/٣٦٣ م،١٩٩٧ –ه١٩٩٧، ١ط
  .٢٥ص : سبق تخريجه) ٣(
ع العلـم وقبضـه كتـاب العلـم، بـاب رفـ: ومسـلم فـي صـحيحه ،)١٠٠(، رقـم١/٣١باب كيف يقـبض العلـم،  كتاب العلم،: أخرجه البخاري في صحيحه) ٤(

  .وهو جزء من الحديث). ٢٦٧٣(، رقم٤/٢٠٥٩وظهور الجهل، 
  .٥/٥٦): تفسير القرطبي( الجامع ألحكام القرآن: ينظر) ٥(
، ١بيـروت، ط –محمـد شـايب شـريف، دار ابـن حـزم : ، تحقيـق)ه٩٠٩:ت(لإلمـام محمـد بـن عبـدالكريم المغيلـي التلمسـاني: مختصران في الفـرائض) ٦(

  .٥، صم٢٠١٢ –ه ١٤٣٣
حبيـب الـرحمن : ، المحقـق)هــ٢٢٧ت (أبـو عثمـان سـعيد بـن منصـور بـن شـعبة الخراسـاني الجوزجـاني  :سـننفـي السعيد بن منصـور األثر أخرجه  )٧(

فــي  وابــن أبــي شــيبة ،)٣١٠٣٤(، رقــم ٦/٢٣٩ بــاب مــا قــالوا فــي تعلــيم الفــرائض،، م١٩٨٢-هـــ ١٤٠٣ ،١الهنــد، ط  -األعظمــي، الــدار الســلفية 
 -كمــال يوســف الحــوت، مكتبــة الرشــد: ، المحقــق)هـــ٢٣٥:ت(عبــداهللا بــن محمــد بــن ابــراهيم بــن عثمــان بــن خواشــي العبســي أبــو بكــر  :المصــنف

بــــاب تعلـــــيم  :ســــننال فــــيالــــدارمي و  ،)٣١٠٣٤(، رقــــم٦/٢٣٩ه،كتــــاب الفــــرائض، بــــاب مــــا قــــالوا فــــي تعلــــيم الفـــــرائض، ١٤٠٩، ١الريــــاض، ط
رجالـه ثقـات غيـر أنـه منقطـع ابـراهيم النخعـي لـم يـدرك : (( ين سليم أسد في تعليقـه علـى سـنن الـدارميوقال حس ،)٢٨٩٣(، رقم ٤/١٨٨٥الفرائض،

  ) )) . (�، وهو موقوف على عمر(�)عمر بن الخطاب 



  
٣٣  

الــذي شــهد لــه وزيــد بــن ثابــت ، علــي وعثمــان بــالفرائض عــدد كبيــر مــنهم) �(واشــتهر مــن الصــحابة        
ق��ال : ق��ال  )(�َعــْن َأِبــي ِقَالَبـَة َعــْن َأَنـسٍ  ،ل��ه ) (�م والتفــوق فيــه لشـهادة النبــيّ بإتقـان هــذا العلـ ) (�النبـيّ 

»بن ثابت َأْفَرُضكْم َزْيدُ  « )(� رسول هللا
)١(.  

  .)٤()(�وأم المؤمنين عائشة، )٣(وعبد اهللا بن عباس، )٢(عبد اهللا بن مسعودكما أتقن هذا العلم  
: تحسن الفرائض؟ قال) رضي اهللا عنها(ا مسروقًا أكانت عائشة سألن: وقد جاء عن األعمش عن مسلم قال 
  . )٥())يسألونها عن الفرائض)  (�والذي ال إله غيره لقد رأيت األكابر من أصحاب محمد ((

، )٧(كالمأمونيـة )٦(هم بهذا العلم الجليل حتى عرفـت بعـض المسـائل اإلرثيـة بأسـمائهموتابعو ن عو واهتم التاب   
  .غيرهاو ، )٨(والشريحية

                                                           

أبو داود في ، )١٣٩٩٠(، رقم٢١/٤٠٥كتاب مسند المكثرين من الصحابة، باب أنس بن مالك،  :أحمد بن حنبل في المسند أخرجه كامال )١(
كتاب المناقب، باب : والترمذي في الجامع، )٢٢١٠(، رقم٣/٥٦٧كتاب ما أسند أنس بن مالك األنصاري، باب أبو قالبة عن أنس،  :مسنده

، )٨٢٢٩(، رقم٧/٣٦٣، )(�تكتاب المنقب، باب زيد بن ثاب: سننالوالنسائي في ، )٣٧٩٠(، رقم٥/٦٦٤مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت، 
األمير عالء الدين : ، ترتيب)هـ٣٥٤:ت(محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي، أبو حاتم الدارمي :حهوابن حبان في صحي

عن مناقب الصحابة، )(�م، كتاب أخباره١٩٨٨-ه١٤٠٨، ١بيروت،ط-شعيب األرنؤوط، مؤسسة:، تحقيق)هـ٧٣٩:ت(علي بن بلبان الفارسي
، باب ذكر مناقب زيد بن )(�كتاب معرفة الصحابة: والحاكم في المستدرك، )٧١٣٧(، رقم ١٦/٨٥رض، باب ذكر البيان بأن زيد بن ثابت أف

  )) .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين: (( وقال الحاكم). ٥٧٨٤(، رقم٣/٤٧٧،)(�ثابت كاتب الرسول
وهـو مـن أهـل  )�(فضـال وعقـال، وقربـا مـن رسـول اهللا  مـن أكـابرهم،. صـحابي: بـن غافـل بـن حبيـب الهـذلي، أبـو عبـد الـرحمن عبد اهللا بن مسعود) ٢(

وصاحب سره، ورفيقه في حلـه وترحالـه وغزواتـه  وكان خادم رسول اهللا األمين،. مكة، ومن السابقين إلى اإلسالم، وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة
  ) .٤/١٣٧:األعالم للزركلي.   ()م٦٥٣ –ه ٣٢: ت(

ونشــأ فــي بــدء عصــر )  هـــ ق ٣(ولــد بمكــة . حبــر األمــة، الصــحابي الجليــل: أبــو العبــاس لــب القرشــي الهاشــميعبــد اهللا بــن عبــاس بــن عبــد المط )٣(
وكـف بصـره فـي آخـر عمـره، فسـكن الطـائف، وتـوفي . وشهد مـع علـي الجمـل وصـفين. وروى عنه األحاديث الصحيحة (�)النبّوة، فالزم رسول اهللا 

  ).٤/٩٥: األعالم للزركلي(    .ديثاح ١٦٦٠له في الصحيحين وغيرهما . )ه٦٨: ت(بها
 محمـد بـن بكـر الـدين أبـي لإلمـام تقـي: فـي الفقـه الشـافعي االختصـار غايـة حـل فـي األخيار كفاية ،٩/٩: دراية المذهبنهاية المطلب في  :ينظر )٤(

 –ه ١٤٢٢ ،٩ط دمشــق، –البشــائر ســاعده فــي ذلــك طالــب عــواد، دار عبــدالقادر األرنــاؤوط،: المحقــق ،)هـــ٨٢٩: ت( الدمشــقي الحصني،الحســيني
  .٣٨٩م، ص٢٠٠١

، ٤/١٨٨٩بـاب تعلـيم الفـرائض، : سـننفـي ال الـدارمي و ، )٢٨٧(، رقـم ١/١١٨بـاب مـن قطـع ميراثـا، : فـي السـنن سعيد بن منصوراألثر أخرجه ) ٥(
، وقال حسـين سـليم أسـد فـي )٣١٠٣٧ (، رقم٦/٢٣٩كتاب الفرائض، باب ما قالوا في تعليم الفرائض،: وابن أبي شيبة في المصنف، )٢٩٠١(رقم 

     .))إسناده صحيح  ((تعليقه على سنن الدارمي 
، الشــاويش زهيــر: تحقيــق، أبــو زكريــا محيــي الــدين يحيــي بــن شــرف النــووي: روضــة الطــالبين وعمــدة المفتــين، ٥/١٣٤: االختيــار لتعليــل المختــار) ٦(

    .٦/٩٢، م١٩٩١-هـ٣،١٤١٢ط، بيروت -المكتب اإلسالمي
  .)٥/١٣٦:االختيار لتعليل المختار(    .ركة ثم ماتت أحدى البنتين مع زوجصورتها عن أبوين وبنتين فلم تقسم الت :لمسألة المأمونيةا) ٧(
االختيـار لتعليـل (  .ـن وأخ ألبة وأختـان ألبويـزوجـ، صـورتها، و وهـي مسـألة عوليـة، ا القاضي شـريحهي المسألة التي قضى به :المسألة الشريحية) ٨(

      ).٥/١٠٥: مختارال
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أّنهــــم كــــانوا يرغبــــون فــــي تعلــــيم القــــرآن والفــــرائض ) رحمــــه اهللا()١(اإلمــــام الحســــن البصــــريوقــــد أخبــــر التــــابعي  
علــم (و) علــم الميــراث(وه وجعلــوه علمــًا مســتقًال وســمّ ، وبــذلك ُدونــت مؤلفــات خاصــة بهــذا العلــم. )٢(والمناســك
  . )٣(هانسبة للفرائض ولعلمه ب )فرضياً (وسّموا العالم به ) الفرائض

وكيفية تقسيمها وٕايصالها إلـى ، فعلم الفرائض هو العلم الذي يختص بكل ما يخلفه الميت من أموال وحقوق 
  .مستحقيها بالعدل

 :حكم تعلم علم الفرائض �
بداللـة األحاديـث النبويـة الشـريفة . )٤(العمل به واجب عنـد التـوارث وأنّ ، تعلم الفرائض فرض كفاية إنّ      

  .التي ورد ذكرها )�(والتابعين وآثار الصحابة
  

  لثلمطلب الثاا

  توريث المرأةمشروعية 
مشـروعية  توقد ثبت ،تركة الميت بالتفصيلالمرأة في الشريعة اإلسالمية هي أول تشريع تناول حقوق      

  :واإلجماعصلة بالكتاب والسنة توريث المرأة بأدلة كثيرة مف
  :توريث المرأة أدلة �
 القرآن الكريم �

  :منهاأحكام المواريث تفصيًال دقيقًا  ت آيات في القرآن الكريم وفي سورة النساء خاصة فصلت فيهاورد 
  .)٥(�m�T���S��RQ������P��O��N��M��L��K��J��I���H��Gl: قوله تعالى :ولالدليل األ         

                                                           

ولـد بالمدينـة، وشـب فـي كنـف علـي بـن أبـي طالـب، . أهـل البصـرة، وحبـر األمـة فـي زمنـهتـابعي، كـان إمـام  :)أبـو سـعيد(الحسن بـن يسـار البصـري) ١(
مرهم وينهــاهم، ال وعظمــت هيبتــه فــي القلــوب فكــان يــدخل علــى الــوالة فيــأ. ابــن زيــاد والــي خراســان فــي عهــد معاويــة، وســكن البصــرة واســتكتبه الربيــع

وكـان غايـة فـي الفصـاحة ، . أشبه الناس كالما بكالم األنبياء، وأقـربهم هـديا مـن الصـحابةكان الحسن البصري : قال الغزالي. يخاف في الحق لومة
  .)٢/٢٢٦: للزركلي  األعالم( .   تتصبب الحمكة من فيه

  ). حسين سليم أسيد إسناده صحيح: (قال). ٢٨٩٩(، رقم ٤/١٨٨٨يم الفرائض، باب في تعل، كتاب الفرائض: سننفي الالدارمي  األثر أخرجه )٢(
الرحبيـة فـي علـم الفـرائض شـرح ، ٢٨ص: التحفة الخيرية على الفوائـد الشنشـورية، ٦/٧٥٧: حاشية ابن عابدينرد المحتار على الدر المختار  )٣(

  . ٢٠ص: سبط المارديني وحاشية البقري
: ت(، شــهاب الــدين أبــي العبـــاس أحمــد بــن إدريــس بــن عـبـد الــرحمن الصــهاجي المصــري المشــهور بـــالقرافي: المالكيــةالــذخيرة فــي فــروع : ينظــر )٤(

حاشــية العــدوي علــى شــرح كفايــة ، ١٠/١٤٢ ،م ٢٠٠٨، ٢ط، بيــروت  -أبــي اســحاق أحمــد عبــدالرحمن، دار الكتــب العلميــة : تحقيــق، )هـــ٦٨٤
  .٢/٣٧٥ :الطالب

  ).٧من اآلية : سورة النساء ( )٥(



  
٣٥  

بعـد ) بالقرابـة( م فـي اإلسـالالمـرأة فيهـا داللـة واضـحة علـى أثبـات توريـث الكريمة اآلية  :وجه االستدالل  �
مـن  لهـاكان قليًال أو كثيرًا فهو نصيبًا مفروضًا واجبًا ال بد  وٕانْ الميراث فحقها في ، كانت محرومة منه إنْ 
 .)١(ستأثر بهي يحق ألحد أنْ ، وال هحوز ت نْ أ

ــــانيالــــدليل ا ���m: قولــــه تعــــالى :لث����������������������������(��)��*���%��&����'
��� !��"��#��$����«��ª��©¨��§��¦���������¥��¤��£��¢��¡��;��<��=��>?����@��A����B

��Å��ÄÃ��Â��Á����À��¿��¾��½��¼»��º�����¹��¸��������¶��W���´³��²��±��°��-��®��¬
_��`�������a��b��c��de��f��[��\]�����^��C��D��E��F��Æl)٢(.  

مــن  مّ وأُ  األحكــام،لــدين وعمــدة مــن عمــد هــي ركــن مــن أركــان ابطولهــا الكريمــة اآليــة  :وجــه االســتدالل �
تبــين حكــام واضـحة علــى عــدة أ فيهــا دالالتو ، )٣(يهـم مــن علــم الفــرائض شــتمالها علــى مــاات اآليــات الهـأمّ 

  :منهاميراث المرأة، 
�m��K��J��I���H��G: تعــــالىاهللا مــــن أحكــــام ميراثهــــا فــــي قولــــه الشــــروع فــــي بيــــان مــــا أجملــــه  .١

T���S��RQ������P��O��N��M��L����l)٤(. 
ـــه تعـــالى .٢ �*���m: وفـــي قول����������l)داللـــة علـــى أن نصـــيب األنثـــى مـــن األوالد نصـــف ، )٥

علــى عنايــة اهللا بالبنــت فجعــل نصــيبها هــو األســاس داللــة اآليــة فــي كمــا ، نصــيب الــذكر عنــد االخــتالط
 .ويقاس عليه نصيب الذكر وهو ضعف نصيبها

وٕاعطــاء اإلنــاث ) الـذكور واإلنــاث(ميــراث بــين األوالد فـي اآليــة داللــة علـى وجــوب عــدل اآلبــاء بقسـمة ال .٣
 .)٦( واإليصاء من اهللا تعالى فرض وهو أبلغ وأدل على االهتمام وطلب حصوله سرعةً ، أنصبتهن

نصيب البنت الواحدة المنفردة عن أخيها الذي بدرجتها، وعن البنت مساوية  نّ على أالكريمة دلت اآلية  .٤
(��)����'����&��%���m: للجمع من البنات الثلثـان لقولـه تعـالى إنّ  كما دلت على .نصف التركة، لها

�� !��"��#��$l)٧( . 

                                                           

ناصـر ): البيضـاوي تفسـير(أنـوار التنزيـل وأسـرار التأويـل  ،٢٢١ص :وعيـون األقاويـل فـي وجـوه التأويـل عـن حقـائق التنزيـلالكشاف تفسير  :ينظر )١(
 ،١ط ،بيـروت -دار إحيـاء التـراث العربـي، محمـد عبـد الـرحمن المرعشـلي: تحقيـق، الدين أبو سعيد عبد اهللا بـن عمـر بـن محمـد الشـيرازي البيضـاوي

  .٢/٦١، هـ١٤١٨
  ).١١آية : سورة النساء ( )٢(
  .٥/٥٥ ):لقرطبيتفسير ا(الجامع ألحكام القرآن: ينظر )٣(
  ).٧آية من : سورة النساء ( )٤(
  ).١١من اآلية :  سورة النساء ( )٥(
  . ٣/٥٣٤: البحر المحيط في التفسير: ينظر) ٦(
  ).١١من اآلية :  سورة النساء ( )٧(



  
٣٦  

ــــه تعــــالى :الثالــــثالــــدليل  ^��_��`���m��k��j��i��h���gf��e��d��c��b��a: قول
��xw���v����u��t��s��r��q���po��n��m��ll)١(.  

الحــق فـي إرث زوجهــا المتــوفى  هــال نّ وأ ،داللـة علــى ميــراث الزوجـةالكريمــة فـي اآليــة  :ســتداللوجــه اال �
ولهـا الـثمن . أو مـن غيرهـامنهـا  بشـرط عـدم وجـود فـرع وارث لـه فلها الربـع، الزواج الصحيحعقد عنها في 

 الزوجـات أو أكثـر مـنمـنهن الواحـدة نصـيب هـو  الثمن وأالربع و  ،من تركة زوجها عند وجود الفرع الوارث
 .)٢(فيه يشتركن

��m��P��O��N��M��L��K���J��I��H��GF��E��D��C��B��A:ه تعـالىقولـ :الدليل الرابع    
��i��h����g���������f��e���dc��b��a��`��_��������� �̂�]��\[��Z��Y��X��W�����V��U��TS��R��Q

��x��w��v��u��ts��r��q��p��o���nm��l��k��jl)٣(.  
، م مـن بعــضبعضـه )٤()الكاللــة(علــى ميـراث األخـوة صـريحة داللـة الكريمــة فـي اآليـة  :ســتداللوجـه اال �

أو والـد وجـود  عـدم وهـو يرثهـا عنـد، أخيهـا النصـف عنـد عـدم وجـود الوالـد والولـدمـن فاألخت الواحـدة تـرث 
m���k��j واتـــخاألخـوة و مـن اإلوٕاذا كانوا جمـع ، روطفأكثر الثلثان بنفس الش لالثنتينوكذلك ، ولد لها

���nm��ll)٥(.   


����	��������m�����z��y:عــالىقولــه ت :الــدليل الخــامس     ������������������~��}��|��{
��-.�/��0��1������2��3��4��5��6��78��9��:��;���<��=��>��?��@����

�����¤��£��¢��¡E��F��Gl)٦(.   

                                                           

  ).١٢من اآلية : اءسورة النس ( )١(
) السـراجية( علـى كتـاب الفـرائض بإسـم ، )هــ٨١٤: ت(، اإلمام علي بن محمد بن علي الجرجـاني المعـروف بالسـيد الشـريف :شرح السراجية: ينظر )٢(

بــابي الحلبــي محمــد محيــي الــدين عبدالحميــد، مطبعــة مصــطفى ال: ســراج الملــة والــدين محمــد بــن عبــد الرشــيد الســجاوندي الحنفــي، تحقيــق: تصــنيف
الوليد محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن رشـد  القاضي أبي :بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ٣٤ص، م١٩٤٤ -ه ١٣٦٣مصر،  -وأوالده 

 :حاشــية العــدوي، ٧٥٠ص م،٢٠٠٦ –ه ١٤٢٧، ١ط، بيــروت -مؤسســة المعــارف  هيــثم جمعــة هــالل، : ، تحقيــق)هـــ٥٩٥  - ٥٢٠(، القرطبــي
، محمـد بنـيس: قتحقيـ، )هــ١١٨٩: ت(فـي مـذهب اإلمـام مالـك ، كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيروانيحسن المسمى على شرح أبي ال

 حبيــب بــن محمــد بــن محمــد بــن علــي :المزنــي مختصــر شــرح وهــو الشــافعي اإلمــام مــذهب فقــه فــي الكبيــر الحــاوي ،٢/٣٧٦،بيــروت -دار الفكــر
 الكتـب ، دارالموجـود عبـد أحمـد عـادل الشـيخ -معـوض محمـد علـي الشـيخ: ، المحقـق)هــ٤٥٠:ت(بالمـاوردي شـهيرال)الحسـن أبـو(البغـدادي البصري
 أحمـد بـن علـي محمـد أبـولإلمـام  :المحلـى باآلثـار ،٤/٤٩٣ :اعنـكشـاف القنـاع عـن مـتن اإلق، ٨/٩٧ ،م١٩٩٩- هــ١،١٤١٩، طبيروت _العلمية

، ١طبيـــروت،  –لكتـــب العلميـــة ا دارعبـــد الغفـــار ســـليمان البنـــداري، . د: المحقـــق، )هــــ٤٥٦: ت( الظـــاهري القرطبـــي األندلســـي حـــزم بـــن ســـعيد بـــن
  .٨/٢٦٩ م،٢٠١٠

  ).١٧٦آية : سورة النساء ( )٣(
ـــة )٤( ـــى الضـــعف :الكالل ـــدنســـاأن يمـــوت اإل، وهـــي مشـــتقة مـــن الكـــْل بمعن ـــد وال ول ـــه وال ـــيس ل ـــه وال فـــرع أأي ال ، ن ول ـــاموس الفقهـــي(    .صـــل ل : الق

  .)٣٢٤ص
  ).١٧٦من آية : سورة النساء ( )٥(
  ).١٢ية من اآل: سورة النساء ( )٦(



  
٣٧  

وهــذا بإجمــاع ، وة ألم عنــد فقــد الوالــد والولــدداللــة علــى ميــراث األخــالكريمــة فــي اآليــة  :ســتداللاالوجــه  �
يقســـم بيـــنهم وللجمـــع مـــنهم الثلـــث  ،نفـــرادهألم فـــرض الســـدس عنـــد إ ألخ ألم أو األخـــتفيـــرث ا ،)١(العلمـــاء

فكـان الـذكر واألنثـى  ،ألّنهم كلهـم إخـوة المتـوفى ألمـه ،هذه الفريضةفي وأّنهم شركوا ، إاناثذكورا و  بالتساوي
   .هذا بمنزلة واحدةي ف

قَـَرْأُت َعلَـى َسـْعٍد َيْعنِـي اْبـَن َأبِـي  «:ْبِن َرِبيَعـَة ْبـِن قَـاِنٍف يقُـولُ  َعْن َيْعَلى ْبِن َعَطاٍء َعِن اْلَقاِسمِ وقد صح     

»ِمْن ُأمهِ : َأِو اْمَرَأٌة َوَلُه َأٌخ، َفَقاَل َسْعدٌ ، )٢(�m}��|��{������z��y�lَوقاٍص َحتى َبَلْغُت 
)٣(.  

 :السنة النبوية �

بهــا  ومشـرعة ألحكـام لــم يـرد، جملــه القـرآن الكــريمأمـا ومفصـلة ل جـاءت السـنة النبويــة الشـريفة شــارحة      
  :اآلتيعلى النحو الدالة على توريث المرأة األحاديث  ومن .أحكام المواريث ،ومن تلك األحكام، نص فيه

ـِد ْبـِن َعِقيـلٍ ، ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنةَ ن ع :الدليل األول  ِه ْبِن ُمَحمَجـاَءِت اْمـَرَأُة : الَ َقـ )�(ْن َجـاِبرٍ عـ،َ  َعْن َعْبِد الل
ِبيِع َفَقاَلتْ سَ  ُهَما  َيا: ْعِد ْبِن الرَعم ِبيِع ُقِتَل َأُبوُهَما َمَعَك َيْوَم ُأُحٍد َشِهيًدا َوإِن ِه َهاَتاِن اْبَنتَا َسْعِد ْبِن الرَرُسوَل الل

، َفَأْرَسـَل َرُسـوُل اللـِه ِإلَـى َزَلْت آَيـُة اْلِميـَراثِ َفنَ  »ُه ِفي َذِلَك َيْقِضي الل  « :، َفَقالَ ا َفَلْم َيَدْع َلُهَما َماًال َأَخَذ َماَلُهمَ 
ِهَما َفَقالَ  ُمَن َوَما «: َعمُهَما الثُلثَْيِن َوُأمَبِقَي َفُهَو َلَك  َأْعِط اْبَنَتْي َسْعٍد الث«

)٤(.  
  :في الحديث داللة واضحة على أنّ  :ستداللوجه اال �

 ن البنات الثلثينفأكثر م لالثنتين .١
 الثمن للزوجة لوجود الفرع الوارث نّ وأ .٢
 .الفروضبعد أصحاب  له الباقي من التركة )٥(والعم عصبة .٣

                                                           

  .٩٣ص: اإلجماع البن المنذر: ينظر )١(
  ).١٢ية من اآل: سورة النساء ()٢(
، ٤/١٩٤٥كتــاب الفـــرائض، بــاب الكاللـــة، : والـــدارمي فـــي ســننه، ٢/٥٠٧كتــاب الفــرائض، بـــاب ميــراث األخــوة ألم، : مالـــك فــي الموطـــأ أخرجــه )٣(

  ).اسناده صحيح(، قال حسين سليم أسيد)١٢٢٦٢(، رقم٦/٣٦٦كتاب الفرائض، باب حجب األخوة واألخوات،: هسننوالبيهقي في ، )٣٠١٨(رقم
عـادل مرشـد  -شـعيب األرنـؤوط: المحقـق)هـ٢٤١:ت(اإلمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني: أحمد بن حنبل في المسند أخرجه )٤(

 ، رقـم٢٣/١٠٨، ) (�كتـاب مسـند المكثـرين مـن الصـحابة، بـاب جـابر بـن عبـداهللام، ٢٠٠١-هــ١٤٢١، ١بيـروت، ط -الرسـالة  وآخـرون، مؤسسـة
، )هـــ٢٧٥: ت( ســليمان بــن األشــعث بــن إســحاق بــن بشــير بــن شــداد بــن عمــرو األزدي السِجْســتاني أبــو داود: فــي الســنن داود يأبــو ، )١٤٧٩٨(

 ،)٢٨٩١(، رقــم ٣/١٢٠كتـاب الفــرائض، بــاب مــا جـاء فــي ميــراث الصــلب، ، بيــروت –ميــد، المكتبــة العصــريةمحمــد محيــي الــدين عبـد الح: المحقـق
بشـار عــواد معــروف، دار : ، المحقــق)هـــ ٢٧٩:ت( سـىمحمــد بــن عيسـى بــن َســْورة بـن موســى بـن الضــحاك، أبــو عي: الكبيــر الجــامعفــي الترمـذي و 

  ).صحيح حديث:(قال الترمذي. )٢٠٩٢(، رقم ٣/٤١٤جاء في البنات،  ما كناب الفرائض، باب ،م١٩٩٨بيروت،  –الغرب اإلسالمي 
 الميـراث فـي  مسـماة لـه فريضـةمـن َليسـت ، وهـو ه الذين يتعصبون لَـُه وينصـرونهَأو قوم ألبيهلعصب وعصبة الرجل بنوه وقرابته ا وواحدة :العصبة )٥(

  .) ٢/٦٠٤: المعجم الوسيط(:ينظر.   الفروض َما أبقى َذُوو يأخذ وٕانما



  
٣٨  

ُسـِئَل َأُبـو ُموَسـى َعـْن ِبْنـٍت َواْبَنـِة اْبـٍن َوُأْخـٍت،  َأُبو َقْيٍس، َسِمْعُت ُهَزْيـَل ْبـَن ُشـَرْحِبيَل، قَـالَ  عن: نيثاالدليل ال
ِبَقــْوِل  ِت اْبــَن َمْســُعوٍد، َفَســُيَتاِبُعِني، َفُســِئَل اْبــُن َمْســُعوٍد، َوُأْخِبــرَ َوأِت النْصــُف، َوِلْألُْخــِت النْصــُف، ِلْلِبْنــ:  َفَقــالَ 

ِة ِلِالْبَنـــ« : )�(َلَقـــْد َضـــَلْلُت ِإًذا َوَمـــا َأَنـــا ِمـــَن الُمْهتَـــِديَن، َأْقِضـــي ِفيَهـــا ِبَمـــا َقَضـــى النِبـــي :  َأِبـــي ُموَســـى َفَقـــالَ 
َفَأَتْيَنـا َأَبـا ُموَسـى َفَأْخَبْرَنـاُه ِبقَـْوِل اْبـِن َمْسـُعوٍد، » النْصُف، َوِالْبَنِة اْبٍن السُدُس َتْكِمَلَة الثُلثَْيِن، َوَما َبِقَي َفِلْألُْختِ 

  .)١( َتْسَأُلوِني َماَداَم َهَذا الَحْبُر ِفيُكمْ  الَ : َفَقالَ 
األخـت  ، أي أنّ مـع الغيـر باقي التركة هو للعصـبة نّ إعلى واضحة في الحديث داللة  :االستداللوجه  �

  .مع البنت تكون عصبة فتأخذ الباقي
  .)٢(» َفِلَوَرثَِتهِ  َماًال  َتَركَ  َمنْ  « :قال )(� لنبيّ اعن  ) (�عن أبي هريرة :لثالدليل الثا

، والمرأة ن الميت لورثتهيكون المال المتروك م أنْ على دليل واضح  )(�في أمره  نّ إ   :ستداللوجه اال �
 .غيرهاا أو بنتا أو أختا أو زوجة أو أمّ  سواء كانتمن تركة ذويها، ، فهي ترث اهللا كتاببنص  وارثة

قـال رسـول : قـال )(�عبـاس ابـنابن طاوس عـن أبيـه عـن الحديث الصحيح الذي ثبت عن  :رابعالدليل ال
  .)٣(»ا َبِقَي َفُهَو ِألَْوَلى َرُجٍل َذَكرٍ َأْلِحُقوا اْلَفَراِئَض ِبَأْهِلَها، َفمَ «: (�) اهللا
اها التـي سـمّ المقـدرة  همفروضـالورثـة علـى إعطـاء  واضـحةفـي الحـديث الشـريف داللـة  :سـتداللوجه اال �

ـــ اهللا تعـــالى فـــي ـــاقي ، هكتاب ـــذين لهـــم ب فـــالفرض مقـــدار ثابـــت يســـتوفى مـــن التركـــة قبـــل نصـــيب العصـــبة ال
 .رضوالمرأة غالب أنصبتها بالف، )٤(التركة

 (�)  َجـاَء النبِـي : قـال: )(�عـن سـعد بـن أبـي وقـاص الشـريف فـي الحـديث وقـد جـاء :لخـامسالـدليل ا
  :، ُقْلتُ » َيْرَحُم اللُه اْبَن َعْفَراءَ  «: َيُعوُدِني َوَأَنا ِبَمكَة، َوُهَو َيْكَرُه َأْن َيُموَت ِباَألْرِض الِتي َهاَجَر ِمْنَها، َقالَ 

  : الثُلُث، َقالَ : ، ُقْلتُ » الَ  «: َفالشْطُر، َقالَ : ، ُقْلتُ » الَ  «: ؟ َقالَ  اللِه، ُأوِصي ِبَماِلي ُكلهِ َيا َرُسوَل  
    .)٥(» ...َفالثُلُث، َوالثُلُث َكِثيرٌ  «
، يوصي بأكثر من الثلث من تركته ه ليس للرجل أنْ في الحديث داللة واضحة على أنّ  :ستداللوجه اال �

إلبقــاء الجــزء األكبــر مــن ، )٦(الثلــث والثلــث كثيــر )�(يــنقص مــن الثلــث لقولــه  ســتحب أهــل العلــم أنْ وقــد أ
 .هم فقراء يسألون الناسلهم من ترك فيتركهم أغنياء خير، التركة للورثة ولو كانت بنتاً 

                                                           

فــي  الترمــذيو  ،) ٦٧٣٦( ، رقــم ٧٨٥ص ميــراث ابنــة االبــن مــع بنــت،، بــاب كتــاب الفــرائض: حهصــحيالحــديث صــحيح أخرجــه البخــاري فــي   )١(
 بــن شــعيب بــن أحمــداإلمــام  :والنســائي فــي الســنن، )٢٠٩٣( ، رقــم ٤/٤١٥بنــت الصــلب، ل، بــاب ميــراث ابنــة االبــن مــع اكتــاب الفــرائض :الجــامع

 م٢٠٠١ -هــ١٤٢١ ،١ ط بيـروت، – الرسـالة مؤسسـة شـلبي، المـنعم عبـد حسن: المحقق ،)الرحمن عبد أبو ()هـ٣٠٣ ت( النسائي انيالخراس علي
  ).بين أظهركم( ، جاء بلفظ)٦٢٩٥(، رقم٦/١٠٧إن إمرء هلك، ) (�، كتاب الفرائض، باب تأويل قول اهللا

  .١٢ص: سبق تخريجه )٢(
فـــي  مســـلمو  ،)٦٧٣٢(، رقـــم ٧٨٥ائض، بـــاب ميــراث الولـــد مـــن أبيـــه وأمـــه، صكتـــاب الفـــر : صـــحيحهفـــي  ريالبخـــا الحـــديث متفـــق عليـــه أخرجـــه )٣(

  ).٤١١٧(، رقم ١١/٥٤كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فألولى رجل ذكر، : صحيحه
  .١٢/١٦: فتح الباري شرح صحيح البخاري: ينظر )٤(
  .١٤ص: سبق تخريجه )٥(
  .٥/٤٥٤: لباري شرح صحيح البخاريفتح ا: ينظر )٦(



  
٣٩  

   :إلجماعا �
الحـاالت التـي لـم يـرد ميـراث المـرأة فـي على  )١(ومن بعدهم من أهل العلم )(�أجمع الصحابة والتابعين    

واألخـت ألب كالشـقيقة ، عنـد عـدمها)٢(ةبي الصلكالبنت  االبنفجعل ميراث بنت ، فيها نص من كتاب أو سنة
كـــذلك هـــو فـــرض الجـــدتين  ،الســـدسفرضـــها  نّ وإ عنـــد عـــدم وجودهـــا الجـــدة كـــاألم  واعتبـــار .)٣(عنـــد عـــدمها

  .)٥()�)(عمراد هب باجتاأل مّ رث أي إإجماع األمة ف( ثمّ   .)٤(والثالث
، غالـب أحكامـه مقـدرة بالشـرع، ويتمثـل فـي ترتيـب الورثـة مجالـه ضـيق فـي الميـراث، ألنّ فاالجتهـاد  اأمّ     

  .م تبينها السنة النبوية المطهرة، وليل أنواعهم التي أجملها القرآنوتفض
ال قـد أحـ القـرآن ثـم ِإنّ  عا للّسنة وأبقت الّسنة موضعا لالجتهـاد والـرأيُقرآن موضلأبقى ا قد( :أهل العلمقال 


���m بقوله على الّسنة��������	�������������������l)ُسول )٦بعد َما َبين  )�(، وأحال الر  

اَر قَـول فصـ ،)٨(»زيـد بـن ثابـت همَأْفَرُضـ «بقولـه و )(�)٧(ن علـى زيـد بـن ثَابـتا َبـيّ مـ الفرائض من أُصول
  .)٩() ِبهِ  ملالع تقرَواس الفقهاء عليهل وّ أصال عَ  )(�زيد 

  
  

L ? ? ? J  
  
  

                                                           

مكتبـة ، أبـو حمـاد صـغير أحمـد بـن محمـد حنيـف. د: تحقيق، )ه٣١٨: ت(ألبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري :المنذر البناإلجماع  )١(
  .٩٤ص، م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، ٢ط ،رأس الخيمة –عجمان، ومكتبة مكة الثقافية  –الفرقان 

لشيء الشديد، وسمي الظهر صلبا لقوته، ويقال هو من صلب فالن من ذريته، والصلبية بنت الميـت مـن صـلبه مباشـرة كالبنـت، الصلب ا :الصلبية )٢(
  )١/٥١٩: المعجم الوسيط:(ينظر.  أو بالواسطة كبنت االبن 

  .٩٤ص :المنذر البناإلجماع  )٣(
بشـرح فـي علـم الفـرائض  الرحبيـة، ٤٨ص: شرح السراجية في علـم الفـرائض ،٦/٧٥٨: رد المحتار على الدر المختار حاشية ابن عابدين: ينظر )٤(

تحفــة المحتــاج ، ٣٤ص، م١٩٨٦ - هـــ١٤٠٦ ،٣ط،  دمشــق_ القلــم دار ، مصــطفى ديــب البغــا: تحقيــق :ســبط المــارديني وحاشــية العالمــة البقــري
ــدين أبــي محمــد عبــد اهللا بــن أحمــد بــن قدامــة لإلمــام موفــق : فــي فقــه اإلمــام أحمــد بــن حنبــل الشــيباني المغنــي ،٣/٤٣ :بشــرح المنهــاج : ت(ال

  .٦/١٨٩، م١٩٨٥ –ه ١٤٠٥، ١ط، بيروت -دار الفكر ، )هـ٦٢٠
  .٦/٧٥٩: رد المحتار على الدر المختار حاشية ابن عابدين )٥(
  ).٧من اآلية : سورة الحشر(  )٦(
وهـاجر  )هــ ٤٥ -ق هــ  ١١( ولـد فـي المدينـة ونشـأ بمكـة. الـوحيكـان كاتـب الصـحابة  مـن أكـابر: زيد بن ثابت بن الضـحاك األنصـاري الخزرجـي )٧(

علــى  )(�تعلــم وتفقــه فــي الــدين، فكــان رأســا بالمدينــة فــي القضــاء والفتــوى والقــراءة والفــرائض وكــان ابــن عبــاسســنة،  ١١وهــو ابــن ) (�مــع النبــي 
مـن األنصـار،  )(�وكـان أحـد الـذين جمعـوا القـرآن فـي عهـد النبـي . العلـم يـؤتى وال يـأتي:أتيـه إلـى بيتـه لألخـذ عنـه، ويقـوليجاللة قدره وسعة علمـه 

  ) .٣/٥٧:األعالم للزركلي(:ينظر . وعرضه عليه
  .٣٢ص: سبق تخريجه) ٨(
 المكتبــة، البنــا إبــراهيم محمــد. د: المحقــق، )هـــ٥٨١: ت( الســهيلي أحمــد بــن اهللا عبــد بــن الــرحمن عبــد القاســم أبــو: الفــرائض وشــرح آيــات الوصــية )٩(

  .١/٧٧،هـ ١٤٠٥  ،٢، طالمكرمة مكة - صليةقنال



  
٤٠  

  المطلب الرابع

  مراحل تدرج أحكام الميراث في اإلسالم
حيـــث امـــة ال يقبـــل التبـــديل وال التغييـــر، لهـــي قـــائم إلـــى يـــوم القينظـــام الميـــراث فـــي اإلســـالم نظـــام إ        

دفعــة واحــدة  هأحكامــ فلــم تــأتِ ، أحكامــه بعــدة مراحــليتــدرج بتشــريع  حكمــة اهللا تعــالى فــي خلقــه أنْ  قتضــتا
  .وتنفر منه نفوسهمكيال يشق على الناس، 

 ،لــم يكــن فللعــم لــم يكــن فلــألخ وٕانْ  نْ فــإ، بــن األكبــر فقــطينحصــر بيــد االكــان الميــراث فــي الجاهليــة ف     
كــانوا ال يورثـــون ف، وز الغنيمــةحــبيــد مـــن يحمــل الســالح ويقاتــل ويــذود عـــن القبيلــة وييكــون المــال ف هكــذاو 

ي صــدر اإلســالم ظــل نظــام اإلرث فــي الجاهليــة مســتمرًا مــدة مــن الــزمن حتــى هجــرة فــو  .الصــغار والنســاء
بـين المهـاجرين واألنصـار وأوجـب علـى األنصـار �) ( رسـول اهللا فـآخى، مـن مكـة إلـى المدينـة )(� النبـي
فاء يحتــاجون إلــى ن كــانوا قلــة وضــعفالمســلمو ، نفســهم بــأموالهم ونصــرتهمالمهــاجرين وٕايثــارهم علــى أ إيــواء

فــإذا مــات المهــاجر ولــم يكــن لــه قرابــة فــي المدينــة ورثــه أخــاه األنصــاري وال يرثــه أخــاه ، صــرة والمعونــةالن
�m��p��o��n��m��l���k��j: لقولـه تعـالى )١(المسلم الذي لم يهاجر معـه مـن مكـة

z��y��x��w��v��u��t��s���r��q{��l)٢(.  
نســـخ وجـــوب الهجـــرة ف ،وتـــم فـــتح مكـــة، تهمعـــدد المســـلمين وقويـــت شـــوكر ثُـــكَ  الحـــال إلـــى أنْ  واســـتمر     
��������������������������������������m: خاة بقوله تعالىاوالمؤ ����������� ����!l)٣(.  

����mm:الميراث بالتبني لقوله تعالىاهللا تعالى أبطل  ثمّ        �l� �k��j� � � � � �i� �h� �g��fn� ���p��o
u��t��s��r��qv���z��y��x��w{��~��}��|
�����������������

������������ ���������������������� � ������������ � !� ���"
¡��$��%��&���'���(��)��*��+¢�������¦��¥��¤��£l)٤(.   

كبيـرهم ، مـم علـى األوالد ذكـورهم وٕانـاثهمعُ  ها اإلرث بالقرابة والنسب فقد أقرته الشريعة اإلسالمية ولكنأمّ    
وجعــل اهللا تعــالى الزوجيــة ســببًا مــن أســباب الميــراث ، هــم األقــاربوأشــرك مع، قــويهم وضــعيفهم، وصــغيرهم

  .)٥(بالنسبة لطرفي الزوجية على السواء

                                                           

  . ٩/٥٠٩): تفسير الرازي ( مفاتيح الغيب :رينظ )١(
  ).٧٢من اآلية:  سورة األنفال(  )٢(
  ).٧٥من اآلية : سورة األنفال(  )٣(
  ).٥-٤آية : سورة ااألحزاب(  )٤(
 القاسـم أبـي بـن يوسـف بـن محمـد: كليل شرح مختصر خليلاج واال الت، ١٠/١٤٤:في فروع المالكيةالذخيرة  ،٢٩/١٣٨:المبسوط للسرخسي :ينظر )٥(

 الحـاوي، ٨/٥٩٥، م١٩٩٤-هــ١٤١٦ ،١بيـروت، ط_ العلمية الكتب دار ،)هـ٨٩٧: ت( المالكي المواق اهللا عبد أبو الغرناطي، العبدري يوسف بن
  .٦/٢٦٨: بن قدامةالمغني ال،  ٨/٧١: الكبير



  
٤١  

ــ  ®��������m�����´��³��²���±��°:ا الوصــية فكانــت واجبــة للوالــدين واألقــربين لقولــه تعــالىأّم

»��º�����¹��¸��¶¼���¿��¾��½l)١(.  
 ،ة المواريــثبآّيــ وبقيــت مشــروعة لغيــر الــوارثينين الــوارثين، للوالــدين واألقــرب وجوبهــا حكــم بعــدها نســخ     

   .)٢(�m�¨��§��¦���������¥��¤��£��¢��¡��;��<��=l: لقوله تعالى
ن واليتــامى والمســاكين إجمــاًال ولــم يحــدد فرضــهم يواألقــرب، بــين اهللا تعــالى نصــيب الرجــال والنســاء ثــمّ      

�m�I���H��G��F��E��D��C��B��A�������P��O��N��M��L��K��J: بقولـــــه تعـــــالى
QR������T���Sl)كمـا جـاء، ن حرمان البنات والزوجاتم )(� بعدها تعددت الشكوى إلى رسول اهللا .)٣ 

ِبيــِع َفَقاَلــتْ َجــاَءِت اْمــَرَأُة َســ: َقــالَ  )(�َعــْن َجــاِبرٍ  ــِه َهاَتــاِن اْبَنَتــا َســْعِد ْبــ َيــا: ْعِد ْبــِن الرَرُســوَل الل ِبيــِع ُقِتــلَ ن الر 
ُهَمــا َأَخــَذ َماَلُهَمــ َعم ــُه ِفــي َذِلــكَ  (( :، َفَقــالَ ا َفَلــْم َيــَدْع َلُهَمــا َمــاًال َأُبوُهَمــا َمَعــَك َيــْوَم ُأُحــٍد َشــِهيًدا َوإِنَيْقِضــي الل(( 

ِهَمــا َفقَـالَ  َأْرَســَل َرُســوُل اللـِه ِإَلــى، فَ َفَنَزلَـْت آَيــُة اْلِميـَراثِ  ُهمــَسـعْ َأْعــِط اْبَنتَــْي ((:َعمُلثَــْيِن َوُأمُمَن َوَمــاـٍد الثَبِقــَي  ا الـث
  .)٤())َو َلكَ ـــَفهُ 
������������m: نزلـــــت آيـــــة وبعـــــد ذلـــــك      ��������������*�������(��)����%��&����'

!��"��#��$ ��?����@��A����B���>��¨��§��¦���������¥��¤��£��¢��¡��;��<��=©����«��ª
³��²��±��°��-��®��¬´����W�»��º�����¹��¸��������¶¼���Ã��Â��Á����À��¿��¾��½l)٥(.  

لة لتلــك الفـروض ومبينــة مفِصـ اآليــات وردت والمتأمـل فــي تـدرج التشــريع اإلسـالمي للميــراث يالحـظ أنّ     
 يّ مع اإلشارة إلى حكمـة هـذا التقسـيم الـذي سـمّ  ،النقصانال درت تقديرًا ال يحتمل الزيادة و فقُ  ،سهام الوارثين

  .اهللا بحدود
ن أطــاع اهللا بتنفيــذ حــدوده ن تحتهــا األنهــار لكــل َمــبالوعــد بجنــات تجــري ِمــالمواريــث آيــات ختمــت  ثــمّ      

أو بحرمــان مــن  ،ن تعــدى حــدود اهللا بزيــادة أو نقــصلكــل َمــ مهــين وبالوعيــد بعــذاب المشــروع،علــى الوجــه 
  . لتقسيم اإللهي للميراثقبل بهذا ان ال يوكذلك الوعيد لكل مَ  ،هن ال يستحقيستحقه وٕاعطاء مَ 

ـــــ �m¨��§��¦©�������´��³��²��±��°��Q���®��¬��«��ª:تعـــــالى الق
¶��W¸����Ä����Ã��Â��Á��À��¿��¾��½�¼��»��º��¹

e��f��g��h��Æ��Ål)٦(.  

                                                           

  ).١٨٠آية : سورة البقرة(  )١(
  ).١١من اآلية : ورة النساءس(  )٢(
  ).٧آية : سورة النساء(  )٣(
  .٣٧ص: سبق تخريجه   )٤(
  ).١١من اآلية : سورة النساء(  )٥(
  ).١٤-١٣آية : سورة النساء(  )٦(



  
٤٢  

يتجاوزهــا أو أن يتخطــاه إلــى مــا لــيس لــه  اها اهللا تعــالى حــدودا ال يجــوز ألحــد أنْ األحكــام التــي ســمّ  تلــكف
  .)١(بحق
  :ما يلي، )٢(الميراثأحكام تدرج تشريع في ة خالصالو  �
 .في الجاهلية يورثون الرجال دون النساء، والكبار دون الصغارالناس كان   . أ

 :كانوا يتوارثونوفي ابتداء اإلسالم   . ب
  .بالحلف والنصرة �
  .توارثوا باإلسالم والهجرة ثمّ  �
  .نسخ التوارث بالهجرة، فكانت الوصية واجبة للوالدين واألقربين  ثمّ  �
  .وبقيت لغير الوارثينبآيتي المواريث للوالدين الوصية وجوب نسخ  ثمّ  �
 .أنصبة الورثة كًال حسب ما قدره اهللا لهواألحاديث الشريفة فصلت اآليات  ثمّ  �
 .اشتهرت األخبار بالحث على تعلم أحكام الميراث وتعليمهاأخيرا و  �

  
  
  
  
  
  
  
  

L                                       ? ? ? J 
  
  
  
  
  
  
  

       

                                                           

  .٢٢٦ص :وعيون األقاويل في وجوه التأويل عن حقائق التنزيلالكشاف تفسير : ينظر )١(
  . ٣/٣: المنهاجألفاظ  مغني المحتاج إلى معرفة معاني: ينظر )٢(



  
٤٣  

        المبحث الرابع
  أركان الميراث في اإلسالم

  وأسبابه وشروطه وموانعه والحقوق المتعلقة به
ولـــه شـــروط وأركـــان ، وذلـــك لقرابـــة بينهمـــا أو نحـــوه ،الميـــراث حـــق ثبـــت للـــوارث بعـــد مـــوت المـــورث       

ا المبحـث هـذ ضمنتوعلى ضوء ذلك  .منعه منهاالتركة أو لشخص ايتحقق بها استحقاق ، وأسباب وموانع
كــل منهمــا لغــة  معنــى مطالــب مــع بيــانبعــد تقســيمه إلــى خمســة  وأســبابه وشــروطه وموانعــهأركــان الميــراث 

  : على النحو اآلتيو عن الحقوق المتعلقة بالتركة  الكالم ومن ثمّ  ،واصطالحاً 
  أركان الميراث :المطلب األول
  لميراثاأسباب : المطلب الثاني
  شروط الميراث: المطلب الثالث

  موانع الميراث: لمطلب الرابعا
     الحقوق المتعلقة بالتركة: المطلب الخامس

  المطلب األول

  أركان الميراث
 قسمتوعليه  .نبين معنى الركن لغة واصطالحاً  ال بد أنْ  هام عنتكللوقبل ا ،ثالثةللميراث أركان      

  :وعلى النحو اآلتيالمطلب إلى فرعين 
  الركن معنى  :الفرع األول

  أركان الميراثتحقق  :رع الثانيالف
   لفرع األولا
  الركن عنىم

 هو الجانب األقوى للشيء الذي يمسكه ويقوم عليه كأركان البيت الذي ال يقوم إالّ  :لغةفي الالركن   �
  .)١(بها
وهو داخل فيه ، ما يتم بهما يقوم به ذلك الشيء من التقوم، وقيل ركن الشيء  :في االصطالحالركن   �

ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود مع كونه هو : (فالركن. )٢(رط وهو خارج عنهبخالف الش
  .)٣() داخًال في الماهية

                                                           

  .١٣٣ص: الصحاحمختار ، ٥/٣٠٥ :لسان العرب: ينظر )١(
  .١١٧ص: التعريفات: ينظر )٢(
محمــد : تحقيــق، )هـــ٤٨٩: ت(،أبــو المظفــر منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار ابــن أحمــد المــروزى الســمعاني التميمــي: قواطــع األدلــة فــي األصــول )٣(

  .٤٧ص: الوجيز في أصول الفقه، ١/١٠١، م١٩٩٩-هـ١،١٤١٨ط، بيروت -الكتب العلمية دار، حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي



  
٤٤  

  الفرع الثاني

  رثاإل  أركانتحقق 
  :هيتحقق اإلرث و  )١(إذا وجدت أمور ثالثة، فبها إالّ ال يتحقق أركان ستحقاق اإلرث ال  
 بـأنْ  ةً ه حقيقـيـرث منـه سـواء كـان موتـ ذي يستحق غيره أنْ ال، لحق باألمواتالموهو الميت أو  :المورث .١

، نقطع خبرهه حي كالمفقود الذي امع احتمال أنّ حكم القاضي بموته  أو حكمًا بأنْ ، عدمت حياته بالفعل
ه بجنايـــة أو تقـــديرًا كـــالجنين الـــذي انفصـــل عـــن أّمـــ، حياتـــه كالمرتـــد الـــذي لحـــق بـــدار الحـــرب تأو تيقنـــ
 .)٢(عليها

ــوارث .٢ وهــو مــن يــرتبط بــالمورث بســبب مــن أســباب ، )٣(الحــي بعــد المــورث أو الملحــق باألحيــاء وهــو :ال
 .لم يأخذ الميراث بالفعل لوجود من يحجبه عن الميراث وأنْ ، الميراث كالزوجية أو القرابة السببية

وهــو مــا يتركــه الميــت بعــد تجهيــزه وســداد ديونــه وتنفيــذ وصــاياه مــن أمــوال وحقــوق تســتحق  :المــوروث .٣
 .)٥(فمن مات وال وارث له أو له وارث وال مال له فال إرث منه .)٤(رثاإل

  :المواريثلشرحه المنظومة التي في علم  في عمدة الفائض )رحمه اهللا()٦(صالح الدين البهوتيقال الشيخ 
  إْن ُوِجَدْت ُتَحقُق الِوراَثهْ      أْركاُنه الُمحققْه َثالَثْه      

  الِحماَم أْو ُفِقدْ  قَ ابعد الذي ذ      ُوِجْد   ُمَوًرٌث ووارٌث َحقٌ     
  .)٧()حتى يتناول المال وغيره كالخيار والشفعة ،ولم يقل مال وجدَحٌق ُوِجْد (: هلقو  هو والشاهد

األركـان  ب بهـا، ألن اإلرث ال يقـوم إالّ البيـت الـذي ال يقـوم إالّ  أركانـًا تشـبيهًا بأركـانيت أركان الميـراث سمّ و 
شــخص أمــوال  اســتحقاقالميــراث عبــارة عــن  ألنّ ، الميــراث انتفــىذا فقــد ركــن مــن هــذه األركــان فــإ، الثالثــة

ــفــإذا فُ ، شــخص آخــر متــوفى بفــرض أو عصــوبة أو رحــم خالفــة فــي  الميــراث أنّ و ، واحــد فقــد اإلرث كلــه دَ ِق
السـابق فيمـا ة هـو مـن يخلـف المالـك فـوالخلي، ملكـه بعـد وفاتـه انتهـى إذا وجد مالك الملك وهي ال تكون إالّ 

  .)٨(كان يملكه
                                                           

شـرح المنظومـة الرحبيـة ، ٢/٣٧٥: على شـرح كفايـة الطالـب حاشية العدوي، ٦/٧٥٨: الدر المختار حاشية ابن عابدين رد المحتار على :ينظـر )١(
د بـن سـبط المـارديني، واإلمـام عبـدالرحمن بـن محمـد بـن قاسـم، مـع أسـئلة وأجوبـة لإلمـام موفـق الـدين الرحبـي، شـرح اإلمـام محمـ: في علـم الفـرائض

 م،٢٠٠٨ –ه ١٤٢٩، ١مصــر، ط -القــاهرة  –مركـز المنبــر للبحـث العلمــي، دار ابــن الجـوزي : للشـيخ عبــد العزيـز بــن محمــد السـلمان، اعتنــى بــه
  .٤/٤٩١: كشاف القناع على متن اإلقناع

  .١/١٦: العذب الفائض شرح عمدة الفارض ،١/٩: بشرح كتاب الترتيب للششوريفتح القريب المجيب : ينظر )٢(
  .٣/٢٦٠: حاشية البجيرمي على منهج الطالب، ٣/٧: ج إلى معرفة ألفاظ معاني المنهاجمغني المحتا: رينظ )٣(
  . ادر نفسهاالمص )٤(
  .٥٨ص :شرح الشنشوري على الرحبية حاشية الباجوري على )٥(
فــي ) بهــوت(نســبه إلــى، وشــيخ الحنابلــة بمصــر فــي عهــده، فقيــه حنبلــي، العالمــة الشــيخ صــالح الــدين بــن حســن بــن إدريــس البهــوتيهــو  :البهــوتي )٦(

  )٣/١٩٠: اإلعالم للزركلي(   ).الروض المربع(و ) دقائق أولى النهى(و ) كشاف القناع عن متن اإلقناع: (وله مؤلفات، الغربية بمصر
  .١/١٦ :لفارضشرح عمدة ا العذب الفائض )٧(
   المصدر نفسه: ينظر )٨(



  
٤٥  

  المطلب الثاني

  لميراثاأسباب 
ويكـاد  ،)١(ا نسـبًا أو سـببًا أو عـن طريـق الـوالءإمّ  يرتبطون بالمتوفىأحد األشخاص الذين  الوارث هو      

 ال بــد أنْ  ،التــي يحصــل بهــا اإلرثســباب األوقبــل الخــوض فــي ، يكــون الــوالء منعــدمًا فــي الوقــت الحاضــر
  :المطلب إلى فرعين وعلى النحو اآلتيهذا  قسمتوعليه ، سبب لغة واصطالحاً نبين معنى ال
  السبب عنىم :الفرع األول
  لميراثالموجبة لسباب األ :الفرع الثاني

  

  الفرع األول

  السبب معنى
والطريق سببًا ، حبل سبباً وسمي ال، وجمعه أسباب، يتوصل به إلى غيرهكل ما  :في اللغةسبب لا  �

   .)٣(�m�����M��Ll: لقوله تعالى، )٢(بهما إلى مقصود التوصل إلمكان
عمــا  هــو عبــارةأو .)٤() مــا يلــزم مــن وجــوده الوجــود ومــن عدمــه العــدم لذاتــه ( :الصــطالحا فــيالســبب  �

  .)٥(يكون طريقًا للوصول إلى حكم غير مؤثر فيه
  .)٧(لحكم شرعي اً معرفدل الدليل على كونه ه كل وصف ظاهر منضبط بأنّ  :)رحمه اهللا()٦(اآلمديوقد عرفه 

تفيــد ) بكــل ( واإلتيــان، هــذا أنســب تعريــف للســبب لكونــه تعريفــًا للســبب الشــرعي :)اهللا رحمــه( البــاجوريوقــال 
  .)٨(إلحاطةا

                                                           

 يقصــد بهــا الرابطــة بــين العتيــق والســيد الــذي مــّن عليــه بنعمــة الحريــة، ومركــز الســيد فــي ميــراث عبــده الــذي أعتقــه مركــز قــوي فهــو أولــى مــن أصــول )١(
يكـن للعتيـق ذريـة ومـات مـن غيـر وصـية تـوزع بهـا العتيق وعصبته إذ ال يتقدم عليه سوى فروع العتيق وحدهم، فهو أحيانًا يرث التركـة كلهـا، إذا لـم 

عـن أمواله، وتارة يرث نصف التركة، إذا كان للعتيـق ذريـة ولكـنهم حرمـوا بمقتضـى وصـية، وتـارة أخـرى يكـون لـه نصـيب أحـد أوالد العتيـق إذا مـات 
  ).٢٣ص:مبادئ القانون الروماني تاريخه ونظمه(  .أقل من ثالثة أوالد

  .٣/٣٨: تاج العروس ،١٣٩/ ٦: لسان العرب ،١٤٥ص: مختار الصحاح ،٤٦٨ص :معجم الصحاح: ينظر )٢(
  ).٨٥آية : سورة الكهف ( )٣(
  .١/٤٤٥: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير )٤(
  .١٢١ص :التعريفات للجرجاني )٥(
 ثـم حنبليـاً  كـان، حكـيم مـتكلم أصـولي فقيـه، )هــ٥٥١(، بكـر ديـار مـن بأمد ولد، اآلمدي) التغلبي( سالم بن محمد بن علي أبي بن علي هو: اآلمدي )٦(

 ،مصــنفات ولــه هـــ٦٣١ فيهــا وتــوفي دمشــق إلــى عــاد ثــم لإلقــراء وتصــدر مصــر ثــم الشــام إلــى انتقــل ثــم ببغــداد أقــام، الشــافعي المــذهب إلــى تحــول
  ) .٢/١٨٥: للزركلي  األعالم(   .وغيرها) الكالم علم في المرام غاية( و) األلباب لباب( و) األحكام أصول في اإلحكام(

 بــن عبــداهللا الــدين محمــد بــن عبــد اهللا بــن بهــادر بــدر :البحــر المحــيط فــي أصــول الفقــه للزركشــي، ١/١٧٢ :لآلمــدي اإلحكــام فــي أصــول األحكــام )٧( 
اهللا العـــاني، وزارة عبدالســـتار أبـــو غـــدة، والشـــيخ عبـــدالقادر عبـــد. د: ســـلمان األشـــقر، مراجعـــة عمـــر. د: قـــام بتحريـــره ، )هــــ٧٩٤  - ٧٤٥( الشـــافعي

  .١/٣٠٦، ، م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩، ١، طالكويت -االوقاف والشؤون اإلسالمية 
  .٤٨ص: التحفة الخيرية للباجوري :ينظر )٨(



  
٤٦  

  لفرع الثانيا

  لميراثالموجبة لسباب األ
قواعـد وهـذه ال، اإلسالم قواعد وأسس لتحقيق جانب العدالة بين الناس في قسمة مـال المتـوفىوضع        

       .بقدر حاجة الوارث وقربه من الميتفكل نصيب وضع ، موجودة ومشرعة من لدن حكيم عليم
لزومـا للمسـبب كـان فإذا تحققت األسباب التي أوجبها الشارع،  ،الميراث الستحقاقهناك أسباب وموجبات و 

فــي نجــد  وصــنعه، فه تحقــق بــإرادة اهللايتحقــق، وال يتوقــف ذلــك علــى رضــا المكلــف أو عــدم رضــاه، ألّنــ أنْ 
  . مختلف فيهاآلخر والبعض  ،)رحمهم اهللا( بين الفقهاء اأسباب متفق عليهالميراث 

  .)١( )والوالء، والنكاح، القرابة(: ثالثة هي )رحمهم اهللا( أسباب الميراث المتفق عليها عند الفقهاء �
 القرابة :أوالً 

هــي  (كمــا، )٢(شــمل كــل مــن بينــك وبينــه قرابــةوهــو لفــظ ي، القــرب فــي الــرحمهــي : المقصــود بالقرابــة      
، ويأخـذ نصـيبه مـن تركتـه، رثـهإف الحـي الميـت فـي خلُـفيَ ، )٣()بـالوالدة الصلة النسـبية بـين الـوارث والمـورث

وهـي مشـتقة مـن ، بـالرحم )رحمهـم اهللا( ويطلق عليها الفقهـاء، ى القرابة بالنسب الحقيقي أو القرابة النسبيةوتسمّ 
 وتشــمل ، بمعنــى أصــل الوجــود وال تــزول،)٦(وأصــله، )٥(القرابــة هــو أقــوى أســباب اإلرث وســبب ،)٤( الرحمــة
  : القرابة

 ).نزل وٕانْ ، االبن وابن، والبنت، االبن( الفروع كاألوالد  .١
 .عال األصول كاألب والجد وٕانْ  .٢
  .الحواشي كاألخوة واألعمام وبنيهم .٣
 .)٧(ذوي األرحام واألخوال وبني البنات .٤

  
  

                                                           

العــدوي علــى كفايــة  حاشــية، ٧٦٦ص :بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، ٥٣٨ /٥: بــن عابــدينلمحتــار علــى الــدر المختــار حاشــية ارد ا :ينظـر )١(
إلـى معرفـة  مغنـي المحتـاج ،٣١ص :شرح المنظومة الرحبية في علم المواريـث، ٥/٣١٧: حاشية الصاويعلى الشرح الصغير ، ٢/٣٧٥:الطالب

علمـاء لجـامع لمـذاهب ر االبحـر الزخـا، ٣٣٢-٨/٢٦٣: ثـارالمحلـى باآل، ٤/٤٩١: قنـاععـن مـتن اإل كشـاف القنـاع، ٣/٦: لفاظ المنهاجمعاني أ
، ٤/٢٦٢: شـرائع اإلسـالم  ،٦/٥١٢ م،٢٠٠١ -هــ ١٤٢٢: ١، طبيـروت -دار الكتـب العلميـة، يى المرتضى الزيـدياإلمام أحمد بن يح: األمصار

  .١٥/٣٦٦ :كتاب النيل وشفاء العليل 
  .٢٥٨ص: مختار الصحاح )٢(
  . ١٠/٧٧٠٤: الفقه اإلسالمي وأدلته )٣(
  . ٩/٤٨١ ):تفسير الرازي(مفاتح الغيب: ينظر )٤(
  .١٠/٤٩٩ :حاشية ابن عابدينعلى الدر المختار رد المحتار  :ينظر )٥(
  .١/١٩ :شرح عمدة الفارض العذب الفائض )٦(
  .١٨ص: درة البهية بتحقيق مباحث الرحبيةال :ينظر )٧(



  
٤٧  

  احالنك: ثانياً 
والزوجيـة  ،)١()رحمهم اهللا(جمهور الفقهاءهو عقد الزوجية الصحيح عند  ،النكاح الذي يكون سببًا لإلرث      

سـواء كـان و ، ال دخـول أو اسواء حصل بهـ، )٢(وجاتالز الزوج والزوجة أو  اويرث بهأقوى صلة اجتماعية، 
  .)٣(طالق رجعيموت أحدهما قائمًا حقيقة أو حكمًا كالمعتدة من عند عقد الزواج 

كــــان بــــاطًال أو فاســــدًا فــــال إرث بهــــذا العقــــد إجماعــــًا ولــــو كــــان مــــوت أحــــدهما بعــــد  عقــــد النكــــاح إنْ و     
   .)٤(الدخول
المقتـرن  )٥(زواج المتعة أو، في الزواج الدائم ال يحصل إالّ  عندهم بين الزوجين التوارثف اإلمامية اأمّ      

 نْ بــل إ، يســت توجــب اإلرث علــى اإلطــالقالزوجيــة ل إنّ  (لبهيـة جــاء فــي الروضــة ا .بشـرط التــوارث بينهمــا
 ففــي صــورة الزوجيــة، مــن الجــانبين أو مــن أحــدهما التــوارث اشــترطالكــن ، أو كانــت متعــة، انــت عــن دوامك

  .)٦()ا مع عدمه فال توارث بينهماأمّ ، االشتراطالمؤقتة ال بد في التوارث من 
الشــريف  حــديثجــاء فــي اللمــا حرمــة زواج المتعــة وبطالنــه،  إلــى )اهللا مرحمهــ( جمهــور الفقهــاءذهــب  وقــد     

 ـِد ْبـِن َعِلـي ـِه، َوالَحَسـِن، اْبَنـْي ُمَحمْبـِن َأبِـي َطاِلــٍب عـن  ، َعـْن َأِبيِهَمـا(�)َعـِن اْبـِن ِشـَهاٍب، َعـْن َعْبـِد الل َعِلـي
  .)٧(»ْوَم َخْيَبَر، َوَعْن َأْكِل ُلُحوِم الُحُمِر اِإلْنِسيةِ َنَهى َعْن ُمْتَعِة النَساِء يَ  «:)�(ن َرُسوَل اللهِ أ، (�)

، كـالتوارث ر اشـتراطأي أثر من آثـار الزوجيـة سـواء كـان باشـتراط أو غيـ على زواج المتعةوبهذا ال يترتب 
   .وغيره

  
                                                           

ــْغدي، حنفــي أبــو الحســن علــي بــن ال: النتــف فــي الفتــاوي للســغدي :ينظــر )١( ح محــامي الــدكتور صــالال: ، المحقــق) هـــ٤٦١: ت(حســين بــن محمــد الس
مغنـي  ،١٠/١٤٤: ، الذخيرة فـي فـروع المالكيـة١/٣٦٤، م١٩٨٤ –ه ١٤٠٤ ،٢، طلبنـان -األردن –مؤسسة الرسالة ، الدين الناهي، دار الفرقان

 الــدين، بــدر الدمشــقّي، الغــزال أحمــد بــن محمــد بــن محمــد :شــرح الفصــول المهمــة فــي مواريــث األمــة ،٣/٦: المحتــاج إلــى معرفــة معــاني األلفــاظ
 ،٩٧ص،  م٢٠٠٤ - هـــ١٤٢٥الريــاض،  -العاصــمة العرينــي، دار يوســف بــن ســليمان بــن أحمــد: ، المحقــق)هـــ٩١٢: ت(المــارديني بطبســ الشــهير

  .٦/٢٦٦ :المغني البن قدامة
  .١٧ص: شرح الرحبية ،٦٢ص: حاشية الباجوري على شرح الشنشوري على الرحبية   :ينظر )٢(
  .ادر نفسهاالمص )٣(
 هــ١٤٠٢، ٢بيـروت، ط-العربـي  باالكتـ ، دار)هــ٥٨٧: ت(الكاسـاني أحمـد بـن مسـعود بـن الـدين عـالء :في ترتيب الشـرائعبدائع الصنائع : ينظـر )٤(

شــرح الفصــول ، ١/٩:فــتح القريــب المجيــب بشــرح كتــاب الترتيــب للشنشــوري، ٣/٤٥٠: التــاج واإلكليــل لمختصــر خليــل ،٣/٢١٨ ،م١٩٨٢ -
  .٦/٢٦٦: قدامةالمغني البن  ،٩٧ص: المهمة في مواريث األمة

هو عقد الرجل الزواج على امرأة مدة معلومة بمهر معلوم، والمدة هي مـا تراضـيا عليـه طالـت أم قصـرت كالسـنة والشـهر واليـوم، ولـو : زواج المتعة )٥(
: ينظـر.  ال يقـع فيـه طـالق اقتصرا على بعض اليوم جاز العقد بشرط أْن يقرنه بمدة معلومـة كـالزوال والغـروب، وينتهـي هـذا العقـد بانتهـاء مدتـه، إذ

  ).٣٠٧ -٢/٣٠٥: شرائع اإلسالم(
  .٨/٢١ :في شرح اللمعة الدمشقيةالروضة البهية  )٦(
كتـاب النكـاح : حهصـحي فـي مسـلمو ، )٤٢١٦(، رقـم ٤٩٦كتاب المغازي، بـاب غـزوة خيبـر، ص: في صحيحه البخاريالحديث متفق عليه أخرجه  )٧(

، )١١٢١(، رقــم ٢/٤٢١ريم المتهــة، ، بــاب مــا جــاء فــي تحــكتــاب النكــاح: فــي الجــامعالترمــذي و ، )٣٤١٧(،  رقــم ٩/١٩٢: بــاب نكــاح المتعــة، 
كتــاب النكــاح، بــاب النهــي عــن نكــاح : ســننفــي ال وابــن ماجــه، )٣٣٦٦(رقــم  ،٦/١٢٦كتــاب النكــاح، بــاب تحــريم المتعــة، : فــي الســننالنســائي و 

  ) .١٩٦١(، رقم ١/٦٣٠المتعة، 



  
٤٨  

  :الوالء :ثالثاً 

  .)١()، ويقال بينهما والء أي قرابة سلطنة والنصرة ويطلق على القرابةوهو ال( 
  .)٢()ووالء عتق ، ء المواالةوال ( :ينعنو  الوالء �
فيكـون ، مـت فلـك ميراثـي نْ إ و  ارشـهايـك علناية فجنيت ج نْ إيقول له واليتك وعاقدتك ف نْ أ :المواالةالء و  �

 نْ أ هقـل فلـيس لـذا عإفـ ة فيعقـل عنـهغيره ما لم يجن جناي إلىيحول والءه  نْ أوله  ،وعاقده هعلى ما واال
  .)٣(اوع فيهذا عوضه عليها فال رجإة فيها الرجوع ما لم يعوضه عليَها فيحول وهو كالهب

  :منها، )اهللا مرحمه( صحابهأو  بي حنيَفةأ عندوهو على أوجه  �
 .و يوالي غيره من المسلمين ، أيسلم الرجل على َيد رجل ويواليه نْ أ •
  .والء اللقيط إذا التقطه رجل فوااله أو وااله غيره •
مالــه  نّ إو رحمـا فــأذا مــات المـوالى ولــم يتـرك وارثــا مـن عصــبة إفـ رجــال،فـوالى  ســلم ال قرابـة لــهرجـل م •

  .واالهللذي 
 .مواالة الذمي للمسلم •
مــن   الــذميالالمســلم ال يــرث مــن الــذمي و  نّ إال إ، ة يكــون مــولى لــهُ واالفهــي مــ: مــواَالة المســلم للــذّمي  •

  .)٤( يتوارثانهل الملتين الأ نّ المسلم أل
 .)٥(هُ  يصير مولى لال يورث بها و الالمواالة ليست بشيء و  :)اهللاما رحمه(ي الشافعو  مالك اإلمام قال �

َعـْن ِإْبـَراِهيَم، َعـِن  (�)لقولـه  .)٦()أعتقه بأنْ  هعتيقعصوبة سببها نعمة المعتق على (هو :العتقوالء   �

َفــِإن الــَوَالَء ِلَمــْن  « اْشــَتِريَها،«: (�)َبِريــَرَة، َفَقــاَل النِبــي  اْشــَتَرْيتُ : َقاَلــتْ ، )رضــي اهللا عنهــا( اَألْســَوِد، َعــْن َعاِئَشــةَ 

ومـن ينتمـي لهـذا ، العتيـق مـنفهـؤالء يرثـون ، )٨(ا)المعتـق والمعتقـة وعصـبتهم (ويرث بهذا الوالء .)٧(» قَ ــَأْعتَ 
 .ونه عتيقاً كوال يرث العتيق المعتق من حيث ، العتيق بنسب أو والء

                                                           

  .٦٣ص: شرح الشنشوري على الرحبيةري على حاشية الباجو  )١(
  .١/٤٣٠: الفتاوي للسغديالنتف في  )٢(
 -دار الكتــب العلميــة ، )هـــ٨٥٥: ت(، تــابى بــدر الــدين العينــيمحمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بــن حســين الغي: البنايــة شــرح الهدايــة: ينظــر )٣(

  .١١/٣٥ ، م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠ ،١ط، بيروت
  .١/٤٣٠: لسغديالنتف في الفتاوي ل :ينظر )٤(
: ت( أبــو عبـــد اهللا الشـــافعي محمـــد بــن إدريـــس بــن العبـــاس بــن عبـــد المطلــب :للشــافعي األم، ٧٦٦ص: بدايـــة المجتهــد ونهايـــة المقتصـــد: ينظــر )٥(

  .٤/٨٠،  م١٩٧٣-ه ١٣٩٣ ،٢، طبيروت –المعرفة ، دار )هـ٢٠٤
  .١٦ص :تحقيق مباحث الرحبيةبالدرة البهية  )٦(
: صــحيحه فــي مســلمو . )٢١٥٥(، رقـم ٢٤٢كـتاب البيـوع، بــاب البيـع والشــراء مـع النســاء، ص :فــي صــحيحهالبخــاري  أخرجـهالحـديث متفــق عليــه  )٧(

  .جزء من حديث ) .٣٧٥٥( ، رقم١٠/٣٧٩الوالء لمن أعتق، نما كتاب العتق، باب إ
  .١٧ص ،ومعه كتاب الدرة البهية بتحقيق مباحث الرحبية شرح الرحبية )٨(



  
٤٩  

، َأن (�)َعـــْن َعْبـــِد اللـــِه ْبـــِن ِديَنـــاٍر، َعـــِن اْبـــِن ُعَمـــَر  )(�نوعـــًا مـــن القرابـــة لقولـــه  )(� نبـــيإلعتبـــره وقـــد ا 
 ِبيَسِب َال ُيَباُع َوَال ُيوَهبُ  «: قال) (�الناْلَوَالُء ُلْحَمٌة َكُلْحَمِة الن «

)١(.  
  .في الكالم عنه يندر وجوده عمليًا في زماننا لذلك ال نتوسعالوالء سبب  نّ أبما و 
  :تيعلى النحو اآل هيف )اهللا مرحمه(الفقهاء ا األسباب المختلف فيها عندأمّ  �

وهي األسباب ، أسباب ةصروا أسباب الميراث في ثالثح :)٢( والزيدية والظاهرية الحنفية والحنابلة .١
  .)والوالء، والنكاح، القرابة(المجمع عليها 

   :)٣( واالباضية المالكية .٢
  .بيت المالزادوا عليها  �
: أسباب التوارث خمسة: ( من المالكية إلى خمسة أسباب، فقال )رحمه اهللا()٤()ابن جزي(وأوصلها  �

 .)٥()وبيت المال ، ووالء عتق ورق وعبودية، ونكاح، نسب
  .الفقهاءالمجمع عليها عند  ربعًا بإضافة اإلسالم إلى الثالثجعلوها أ :)٦(الشافعية .٣
 ،ةثالثفالنسب مراتب  ،) النسب والسبب( الميراث في سببين فقط  حصروا أسباب :)٧( اإلمامية .٤

 .المجمع عليها الثالث األسبابوفي المحصلة فهي نفس  ،)وجية ووالء ز ( والسبب اثنان
 

                                                           

محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثمــان بــن شــافع بــن عبــد المطلــب بــن عبــد منــاف المطلبــي اإلمــام  :مســندفــي الإلمــام الشــافعي امرفوعــا  أخرجــه )١(
محمـد زاهـد بـن الحسـن : محمد عابد السندي، عرف للكتـاب وتـرجم للمؤلـف: ، رتبه على األبواب الفقهية)أبو عبد اهللا  ()هـ٢٠٤: ت(القرشي المكي 

حســيني، الســيد يوســف علــي الــزواوي الحســني، الســيد عــزت العطــار ال: تصــحيحه ومراجعــة أصــوله علــى نســختين مخطــوطتينالكــوثري، تــولى نشــره و 
كتـاب البيـوع واالقضـية،  :وابـن أبـي شـيبة فـي المصـنف، )٢٣٧(، رقـم ٢/٧٢، كتاب الفرائض، م ١٩٥١ -هـ  ١٣٧٠بيروت، -دار الكتب العلمية

كتاب البيع المنهي عنه ، باب ذكـر العلـة التـي مـن أجلهـا نهـى عـن بيـع : صحيحهفي ابن حبان و  ،)٢٠٤٧٢(، رقم ٤/٣٠٨باب بيع الوالء والهبة ،
   )).حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه : ((وقال) ٧٩٩٠(، رقم ٤/٣٧٩الفرائض، كتاب : والحاكم في المستدرك ،)٤٩٥٠(، رقم ١١/٣٢٦الوالء، 

، ٣٣٠-٨/٢٦٤: المحلــى باآلثــار، ٨/٤: المغنــي علـى مختصــر الخرقـي، ١٠/٤٩٤ :ابــن عابـدين حاشـيةرد المحتـار علــى الـدر المختــار  :ينظـر )٢(
  .٦/٥١٢: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار

: كتـاب النيـل وشـفاء العليـل، ٢/٤٠٦: الفواكـه الـدواني علـى رسـالة ابـن أبـي زيـد القيروانـي، ٢/٣٧٥ :حاشية العـدوي علـى شـرح كفايـة الطالـب )٣(
١٥/٣٦٦.  

 مصنفاته من واللغة باألصول العلماء من فقيه، )هـ٧٤١: ت(، الغرناطي الكلبي الجزي بن اهللا عبد بن محمد بن أحمد بن محمد هو: جزي ابن )٤(
  .)٥/٣٢٥:االعالم للزركلي .      (المالكية مذهب تلخيص في الفقهية القوانين

محمد بن أحمد بن محمد  القاسم يأبلإلمام  :والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية في تلخيص مذهب المالكية القوانين الفقهية :ينظر) ٥(
، ه١٤٣٠، موالي، نواكشوطمحمد محمد بن سيدي . د. أ: ، تحقيق)هـ٧٤١  -ه٦٩٣( المالكي ابن جزي الكلبي الغرناطي، بن عبد اهللا

  .٥٦٩ص
لـى معرفـة مغنـي المحتـاج إ ،١/١٢: فـتح القريـب المجيـب بشـرح كتـاب الترتيـب للشنشـوري، ٣٣ص: شرح المنظومة الرحبية في علم المواريـث  )٦(

  .٣/٦ :معاني ألفاظ المنهاج 
  .٤/٢٦١: شرائع اإلسالم )٧(



  
٥٠  

  :الترجيح �
، ما ذهب إليه الشافعية في األسباب المختلف فيها، )اهللا مرحمه(فقهاء من أقوال ال والذي يبدو لي رجحانه      
 هأّنـالكفر مانع من موانـع الميـراث، و  نّ ألضافة لألسباب المجمع عليها، اإلسالم سبب رئيسي للميراث، إ فإنّ 

 :قَـالَ  )�(َأن النبِـي  )(� ْبِن َزْيـدٍ  َعْن ُأَساَمةَ الذي ثبت للحديث الصحيح  ،ال توارث بين ملتي اإلسالم والكفر

  .أعلمتعالى واهللا . )١(» َيِرُث اْلَكاِفُر اْلُمْسِلمَ َال َيِرُث اْلُمْسِلُم اْلَكاِفَر، َوَال  «

  
  
  
  
  
  
  
  
  

L                                                    ? ? ? J  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

فـي مسـلم و  ،)٦٧٦٤(رقـم ، ٧٨٨ال يـرث المسـلم الكـافر وال الكـافر، ص، بـاب كتـاب الفـرائض: فـي صـحيحهالبخـاري  الحديث متفـق عليـه أخرجـه )١(
عــدد كبيــر مــن أخرجــه الحــديث و . )٤١١٦(رقــم ، ١١/٥٣ ،)ال يــرث المســلم الكــافر وال يــرث الكــافر المســلمبــاب (الفــرائض، بــاب كتــاب : صــحيحه

  .بن ماجةأصحاب السنن، كأبي داود والترمذي والنسائي وا



  
٥١  

  المطلب الثالث

  شروط الميراث
وشروط التوارث هـي مـا يـؤثر عـدمها، بخـالف  ،توفر عدة شروط  بعدال يتحقق الميراث والتوارث إالّ       

تعريف الشرط  ال بد من، التطرق إلى شروط الميراثوقبل ، )١(موانع يؤثر وجودها، وهو سر الفرق بينهماال
  :المطلب إلى فرعين وعلى النحو اآلتيهذا  قسمت عليهو ، لغة واصطالحاً 

  الشرط معنى :الفرع األول
  الميراث استحقاقشروط  :الفرع الثاني

  
  

  الفرع األول

  الشرطعنى م    
ومنهـا اشـتراط السـاعة ، )٢(لـه مـن غيـره المميـزةالعالمـة الالزمـة الدالـة علـى شـيء هـو  :لغةلفي االشرط  �

  . )٤(أي عالمات الساعة .)٣(�m����������l: ىـــلقوله تعال
شــيء والتزامــه، وجمعــه شــروط ، وهــو مصــدر بمعنــى إلــزام ال)٥()مــا يتقــرر فــي بيــع أو نحــوه ليلتــزم: (والشــرط
  .وشرائط
عالما على العقود التي تجري بـين العاقـدين، ومنـه سـمي ها وضعت أصكوك شروطا، ألنّ ت اليوسمّ        

  .)٦(الشرطي، لكونه معلما بعالمة تميز بها عن غيره، ومنه سمي الحجام شراطا
 .)٧(وال يلـزم مـن وجـوده وجـود الحكـم وال عدمـه، هو ما يلزم من عدمه عـدم الحكـم :في االصطالحالشرط  �

الـذي ال يتعـدى حـدود الشـرع، ال لى وجود الشرط، والشرط هنـا هـو الشـرط الصـحيح فوجود الحكم يتوقف ع
 .الشرط الفاسد الذي ال يدخل ضمن حدود الشرع

  
  

                                                           

  .١٠/١٤٧: الذخيرة في فروع المالكية :ينظر) ١(
  .١/٣٠٩ :المصباح المنير، ١٦٩ص: مختار الصحاح :ينظر) ٢(
  .)١٨من اآلية : سورة محمد () ٣(
  .٧/٨٢: لسان العرب ،١٦٩ص: مختار الصحاح ،١/٦٤٧ :معجم مقاييس اللغة: ينظر) ٤(
  .٨/١٣: المحكم والمحيط األعظم) ٥(
  .٧/٨٣: لسان العرب، ١٧٠ص: مختار الصحاح، ٩/٤٤ :تهذيب اللغة :ينظر) ٦(
، طــه جــابر فيــاض العلــواني .د: ، وتحقيــق)هـــ٦٠٦: ت(حســين الــرازي الملقــب بفخــر الــدين الــرازي محمــد بــن عمــر بــن ال: المحصــول للــرازي :ينظــر )٧(

  .٤٦ص: الوجيز في أصول الفقه، ٥/٤١٩، م١٩٨٠ –ه ١٤٠٠ ،١، طالرياض -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 



  
٥٢  

  الفرع الثاني

  شروط استحقاق الميراث
  :)١(شروط الميراث ثالثة هي �

 موت المورث .١
 وحياة الوارث .٢
 والعلم بجهة القرابة للوارث .٣

   وهـذا يخـتص ، ، ومعرفة الجهة المقتضـية بـاإلرثالموانع انتفاء منها أخرىط و هناك من يضيف شر        
   .)٢(الموانع تحقق اإلرث وانتفتفإذا تحققت الشروط ، بالقاضي

  .مًا أو تقديراً موت المورث حقيقة أو حك :الشرط األول �
  :بأنواع الموت والمقصودالتركة  الورثة أنصبتهم من الستحقاقوهو شرط أساسي  
كمــا إذا شــوهد  بالمعاينــةا إّمــ، بعــد وجودهــا حياتــه انعــدامتحقــق مــوت المــورث بهــو  :قيقــيالمــوت الح  . أ

 .)٣(أو السماع أو بالبينة، ميتاً 
ا مـع احتمـال الحيـاة أو إّمـ، يكون بحكم القاضـيو  ،وهو إلحاق المورث بالموتى حكما :الموت الحكمي  . ت

الــذي الغائــب هــو و )٥()المفقــود(علــى الشــخص ) رحمهــم اهللا(وهــذا غالبــًا مــا يطلــق عنــد الفقهــاء  .)٤(تيقنهــا
وكــذلك ، )٦(موتــه فيرفــع أمــره إلــى القاضــي للحســم فــي موتــه أو حياتــه وال ولــم تعلــم حياتــه، انقطــع خبــره

عتبر مع تيقن حياته ه مرتدًا انّ بأفإذا حكم القاضي . ه مهدر الدمألنّ  ،الحكم بلحوق المرتد بدار الحرب
   .)٧(ميتًا حكماً 

  
  

                                                           

لـى معرفـة معـاني ألفـاظ إج مغنـي المحتـا ،١٠/١٤٧ :لمالكيـةالـذخيرة فـي فـروع ا ،١٠/٤٩١: رد المحتار على در المختـار وحاشـية ابـن عابـدين) ١(
  .١٥/٣٣٨: كتاب النيل وشفاء العليل، ٤/٤٩١ :كشاف القناع عن متن اإلقناع ، ٨/١١ :درة البهية بتحقيق مباحث الرحبيةال ،٣/٧ :المنهاج

  .٣/٧: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج : ينظر )٢(
  .المصدر نفسه )٣(
  .٣١ص، م١٩٦٩-هـ١٣٨٩ ،٣ط، بغداد -دار النذير للطباعة والنشر، الشيخ محمد عبد الرحيم الكشكي :الميراث المقارن )٤(
ومضت المدة المقـررة شـرعًا علـى فقـده وـلم يظهـر لـه خبـر فـي هـذه المـدة فللقاضـي أن يحكـم ، هو الذي ال يعرف مكانه وال حياته وال وفاته :المفقود )٥(

  ).٢٤١ص: ات للجرجانيالتعريف.  (بموته
درر ( ، وفـي هامشـه )هــ١٠٧٨: ت(زادة،  أفنـدي دامـاد المـدعو بشـيخي سـليمان بـن محمـد بـنعبـدالرحمن  :مجمع األنهر فـي شـرح ملتقـى األبحـر )٦(

: يــة المقتصــدبدايــة المجتهــد ونها ،١/٧١٢ ،ه١٣٢٧لمؤلــف در المختــار شــرح تنــوير األبصــار، مطبعــة العثمانيــة ، ) المنتقــى فــي شــرح الملتقــى 
موفـق الـدين عبـد اهللا بـن قدامـة شـيخ اإلسـالم،  :الكـافي فـي فقـه اإلمـام أحمـد بـن حنبـل ،٣/٢٦٠: حاشية البجيرمي على منهج الطالب ،٤٩٠ص

  .٥٦٧ص ، م٢٠١٠ –ه ١٤٣١، ٢بيروت، ط –ابن حزم دار ، )هـ٦٢٠ - ٥٤١(الجماعيلي المقدسي 
  .١٠٣-٩٦ص :أحكام التركات والمواريث ألبي زهرة )٧(



  
٥٣  

، ه بجنايـةوذلـك فـي الجنـين الـذي انفصـل عـن أّمـ، هو إلحاق الشـخص بـالموتى تقـديراً  :يريالموت التقد  . ث
 امــرأةيضــرب شــخص  وذلــك بــأنْ ، َفتُــَورُث عنــه ،)١(لورثتــه وتقــدر بنصــف عشــر الديــة وهــي توجــب الغــرة

   .)٢(فتلقي جنينًا ميتاً ، حامالً 
  :الجنيندية من يرث  )اهللا مرحمه(فقهاء الواختلف  �
 .)٣(كما لو قتل بعد الوالدة الدية تقسم على الورثة على أنّ  الفقهاء جمهورذهب  •

  .)٤()دية الجنين موروثة على فرائض اهللا:( ) رحمه اهللا(قال اإلمام مالك
 إنْ  الجنــين:(حيــث قــالفصــل،  )رحمــه اهللا(ابــن حــزم إنّ  إالّ ، مورثــة لورثتــه ديــةال إلــى أنّ الظاهريــة وذهــب  •

لـو خـرج  كـانوا يرثونـه الغرة موروثة لورثته الذين فإنّ  ،مائة وعشرون ليلة ه قد تجاوز الحمل بهتيقن أنّ 
ه الغرة ألمّ  ، فإنّ تجاوز الحمل به مائة وعشرون ليلةه لم يوقن أنّ  على حكم المواريث، وٕانْ  ،حيا فمات

 .)٥()فقط
وهو  .)٧()ائهاعضو من أعضجنينها ب هَ بّ شَ ه أنّ وذلك خاصة،  لألمهي (:)رحمه اهللا()٦(سعد الليث بنقال  •

 .)٩(باضية، واإل)٨(لزيديةمذهب ا
 .)١٠()الدية يرثها أبواه خاصة نّ إ(إلى  اإلماميةوذهب  •
  :حياة الوارث :الشرط الثاني �

   .حياة حقيقة أو تقديرية )١١()لحظةب ه ولومورثبعد موت وهي تحقق حياة الوارث  (    

                                                           

ــدائع الصــنائع فــي ترتيــب الشــرائع :ينظــر )١( ، دار الكتــب )هـــ١٧٩: ت(بــن مالــك بــن عــامر األصــبحي المــدني مالــك بــن أنــس: المدونــة ،٣/١١٩: ب
، أي ١١/٢٣٥: المحلـى باآلثـار، ٨/٣١٩: لمغنـي البـن قدامـة، ا٦/١٠٩ :ألم للشـافعيا ،٤/٦٣١، م١٩٩٤ -هــ ١٤١٥ ،١بيـروت، ط - العلميـة

  .الدينار الشرعي يعادل مثقال ذهب:  مسين ديناراً ما قيمته خ
: ، التـاج واإلكليـل لمختصـر خليـل٧/٢٩١: تبيين الحقائق شرح كنز الـدقائق، ٦/٧٦٧: حاشية ابن عابدينرد المحتار على الدر المختار  :ينظـر )٢(

 ،٢٣ص: يــر المباحــث فــي أحكــام إرث الــوارثفتوحــات الباعــث بشــرح تقر  ،٣/٧: مغنــي المحتــاج  إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج ، ٨/٣٥٢
  .٦/٢٦٢: المغني البن قدامة

: المغنـي البـن قدامـة ،٦/١٠٨: األم للشـافعي، ٨١٤ص: بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،٤/١٣٩: المدونة ،٧/٤٧: المبسوط للسرخسي :ينظر )٣(
   . ١١/٢٤١: المحلى باآلثار ،٨/٣١٩

  .٤/٦٣٢ :المدونة )٤(
  . ١١/٢٤١: ثارالمحلى باآل )٥(
كان كبير الديار المصرية ورئيسها وأميـر مـن بهـا فـي عصـره، أصـله ،إمام أهل مصر في عصره، حديثا وفقها: الليث بن سعد عبد الرحمن الفهميّ  )٦(

، أصـحابه لـم يقومـوا بـهلـك، إال أن الليـث أفقـه مـن ما: وقـال اإلمـام الشـافعيّ ، )هــ  ١٧٥ - ٩٤(من خراسان، ومولده في قلقشندة، ووفاتـه فـي القـاهرة
  .)٥/٢٤٧: األعالم للزركلي ().   الترجمة الليثية  الرحمة الغيثية في (والبن حجر العسقالني، كتاب ،وله تصانيف

  .٨١٤ص: بداية المجتهد ونهاية المقتصد )٧(
  .٦/٣٥٦: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار :ينظر )٨(
  .٣٣٩/ ١٥: عليلكتاب النيل وشفاء الال :ينظر )٩(
  .٨/١٦١: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية  )١٠(
مغنـي المحتـاج إلـى معرفـة معـاني  ،١٠/١٤٧ :في فروع المالكيةالذخيرة ، ١٠/٤٩١ :بن عابدينلمحتار على الدر المختار حاشية ارد ا :ينظر )١١(

  . ٤/٤٩١ :كشاف القناع عن متن اإلقناع ،٣/٧ :ألفاظ المنهاج



  
٥٤  

 .)١(لمشاهدة له بعد موت المورثفهي الحياة المستقرة الثابتة لإلنسان ا :الحياة الحقيقة  �
ولــو كــان ، ه فــي الوقــت الــذي مــات فيــه مورثــهالجنــين حيــًا فــي بطــن أّمــ اعتبــاروهــو  :الحيــاة التقديريــة �

 اســتحقكــان حيــًا  نْ افــ، التركــة حتــى يولــدفتوقــف ، الجنــين مــا زال علقــه أو مضــغة لــم تــدب فيــه الحيــاة
  .)٢(كان ميتًا ال يستحق شيئاً  نصيبه وٕانْ 

  معرفة جهة القرابة للوارث :الثالثالشرط  �
  .الوالء النكاح أمْ  أمْ  هل هي القرابة، المقصود بهذا الشرط هو معرفة سبب إرث الوارث من مورثه     

مـن غيـر  للميـراث لى بها الوارث إلى المورث من قرابـة أو زوجيـة يعـرف المسـتحقدوبمعرفة الجهة التي أ
وهـذا الشـرط خـاص بالتوريـث ولـيس  .األحكـام فـي كـل ذلـك الفالخـتومقـدار اسـتحقاقه للتركـة ، لمستحقا

  .)٣(ه مختص بالقضاءولذا قال العلماء أنّ ، متعلقًا باإلرث
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حـل  حاشـية إعانـة الطـالبين علـى، ١٠/١٤٧ :فـي فـروع المالكيـةالـذخيرة ، ١٠/٤٩١ :حاشـية ابـن عابـدينالدر المختار  رد المحتار على :ينظر )١(
   .٤/٤٩١ :كشاف القناع عن متن اإلقناع ،٢٣ص: لمباحث في أحكام إرث الوارثفتوحات الباعث بشرح تقرير ا، ٣/٢٢٣ :ألفاظ فتح المعين

 .٥٨ص: ري على شرح الشنشوري على الرحبيةحاشية الباجو  ،٩/٣٢٧: نهاية المطلب في دراية المذهب ،٣٠/٥:للسرخسيالمبسوط : ينظر )٢(
  .٨/٣٢٠: المغني البن قدامة

  .١/١٧ :شرح عمدة الفارض العذب الفائض، ١٠/١٤٧ :في فروع المالكيةالذخيرة : ينظر )٣(



  
٥٥  

  المطلب الرابع

  موانع الميراث
ث علـل، إذا اتصـف الـوارث بواحـدة منهـا يمنع الشخص الـوارث مـن الميـراث بعـد تحقـق سـببه ثـال               

ال بـد  ولتفصـيل ذلـك، )١(الـرقو  دينالـ واخـتالفالقتـل هي  ،ثالثة موانع اإلرث المجمع عليهاامتنع إرثه، و 
، وعليــه والمختلــف فيهــاالمتفــق عليهــا أنــواع الموانــع بيــان  ، ثــمّ معنــى المــانع لغــة واصــطالحاً  وضــحن أنْ 

  :على النحو اآلتيفروع و  إلى ثالثالمطلب هذا  قسمت
  المانع عنىم :الفرع األول
  المتفق عليها ميراثال نعموا :الفرع الثاني
  المختلف فيها ميراثالموانع  :الفرع الثالث

  
  الفرع األول 

  المانع معنى
  .)٢(والمنع خالف اإلعطاء، هو الحائل بين شيئين، و جمع موانع :لغةفي ال المانع �
 .)٣()وال يلزم من عدمه وجود وال عدم لذاته، من وجوده العدم ما يلزم (هو :في االصطالحالمانع  �
دون األهليــة  ومــا يفــوت بــه اإلرث، عــرف الفرضــيين مــا تفــوت بــه أهليــة اإلرثفــي  فالمــانع عــن اإلرث    

مـا يسـلبه أهليتـه وٕانّ ، فالمانع من اإلرث ال يمنع الوارث من الميراث فقط، )٤(ليس من الموانع بل هو حاجب
بـالرغم مـن وجـود أسـباب الميـراث كالقرابـة أو ، ه غيـر موجـود أصـالً كأّنـ ،هو والمعدوم سـواء بحفيصلإلرث 

القاتل  ألنّ ، اإلرث وهو القرابة رغم وجود سبب، ه ال يرثهالقريب إذا قتل مورثه عمدًا فإنّ و  .النكاح أو الوالء
  .)٥(مقصوده موت مورثه ليأخذ ماله فيعاقب بحرمانه زجرًا له ومعاملته بنقيض استعجل

أولـى بـه  هـو لوجـود مـن، تفريقـًا بينـه وبـين المحجـوب مـن الميـراث، ي بالمحروم من الميراثولهذا سمّ      
ولـواله لــورث ، كــاألخ مـع االبـن ال يــرث مـن أخيــه لحجبـه بــاالبن، منـه مـع بقــاء أهليـة اإلرث فــي المحجـوب

  : ميراث على ضربينالممنوع عن ال يتبين أنّ  وبهذا، )٦(فأهليته باقية ولكن ال يستحقه لحجبه باالبن، أخاه
  .المحروم والمحجوب

                                                           

  .٣٤ص: شرح المنظومة الرحبية في علم المواريث: ينظر )١(
  .  ٣٠٨ص :الصحاح مختار، ١٣/١٩٥ :لسان العرب :ينظر )٢(
  .٤٥٢/ ١: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير ،١/٣١٠ :البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي )٣(
  .١٥- ١٤ص : شرح خالصة الفرائض :ينظر )٤(
  . ٧/٤٨٩: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  :ينظر )٥(
  . ٦/٧٨٠: محتار على الدر المختار حاشية ابن عابدينرد ال ،٧/٤٨٩: شرح كنز الدقائق الحقائقتبيين : ينظر  )٦(



  
٥٦  

  رع الثانيالف

  المتفق عليها الميراثموانع 
 :وتفصيل ذلك، )١() الرقو الدين واختالفالقتل  ( :)اهللا مرحمه( الفقهاءالمتفق عليها بين  لميراثموانع ا       
  القتل: أوالً 
 ،والمنيــة قاتلــة، وقتلــه إذا أماتــه بضــرب أو حجــر أو ســم أو علــة، يقــال قتلــه يقتلــه قــتالً  :لغــةفــي الالقتــل  �

  .)٢(قتًال أي أزهق روحه ويقال قتله
هــو فعــل (بقولــه ) رحمــه اهللا()٣(وقــد عرفــه زيــن بــن بكــر الحنفــي المعــروف بــابن نجــيم :فــي االصــطالحالقتــل  �

  .)٤() الحياة بمجرد العادة به لعباد تزولمضاف إلى ا
َعــْن ، )(�عمــًال بحــديث النبــي ، مــن حيــث الجملـة مــن اإلرثالقتـل مــانع  أنّ علــى  )اهللا مرحمهــ()٥(الفقهــاء اتفــق

»َشـْيء ِميـَراثِ ِمـَن اللَـْيَس ِلْلَقاتِـِل « :(�)قَـاَل َرُسـوُل اِهللا : َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن َأِبيـِه، َعـْن َجـدِه، قَـالَ 
 ألنّ ،)٦(

   .)٧(ألن هذه العلة القاتل يرث فإنّ  )اهللا مرحمه(لظاهرية باستثناء ا القاتل استعجل الميراث قبل أوانه،
ومـنهم ، ومه ومـنهم مـن خصصـهفمنهم من جعل الحديث على عم :في نوع القتل المانع الفقهاء اختلف وقد

  .ومنهم من وسعها، التخصيصدائرة  من ضيق
  :جازأنواع القتل بإين ابيال بد من ، في القتلرحمهم اهللا راء الفقهاء آ تفصيللو  

  
  

                                                           

شـرح ، ٣٤ص: ، شـرح المنظومـة الرحبيـة فـي علـم المواريـث٥/٤٢١: ، الشـرح الصـغير علـى حاشـية الصـاوي١٢ص :شرح السراجية للجرجاني )١(
البحـر الزخـار الجـامع لمـذاهب  ،٦/٢٤٤: المغنـي البـن قدامـة ،٣/٣٨٣ :المعـين فـتح لفـاظأ حـل علـى الطـالبين إعانـةحاشية  ،٢١ص : الرحبية

  .١٥/٣٣٩: كتاب النيل وشفاء العليل ،٨/٢٢ :الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ٦/٥٥٠:علماء األمصار
   . ٢/٧١٥ :المعجم الوسيط ،١١/٣٣: لسان العرب :ينظر )٢(
كــان عالمــًا محققــًا ومكثــرًا مــن ، ، مــن أهــل مصــر فقيــه أصــولي حنفــي)ه٩٨٠: ت(لشــهير بــابن نجــيمزيــن الــدين بــن إبــراهيم بــن محمــد ا :ابــن نجــيم )٣(

البحـر الرائـق ( مـن مصـنفاته ، أجيـز باإلفتـاء والتـدريس وانتفـع بـه الخالئـق، أخذ عن شرف الدين البلقينـي وشـهاب الـدين الشـلبي وغيرهمـا، التصنيف
  ) ٣/٦٤: األعالم للزركلي:( ينظر      . في األصول) شرح المنار( و) األشباه والنظائر(و ) في شرح كنز الدقائق

علي بن أحمد بن سعيد بـن حـزم األندلسـي القرطبـي الظـاهري أبـو  :البن حزم األحكام أصول في اإلحكام .٩/٣٦٤ :البحر الرائق شرح كنز الدقائق )٤(
  .٦/١٨٥،م١٩٨٤ –ه ١٤٠٤، ١القاهرة، ط – الحديثدار ) هـ٤٥٦: ت(محمد 

ــدردير ،٣٠/٤٧: المبســوط للسرخســي: ينظــر )٥( ــر لل ــى الشــرح الكبي ــم المواريــث، ٤/٤٨٦ :حاشــية الدســوقي عل ــة فــي عل : شــرح المنظومــة الرحبي
: البحـر الزخـار الجـامع لمـذاهب علمـاء األمصـار، ٦/٣٦٥: ةالمغني البن قدام، ٣/٣١: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ٣٤ص
  .١٥/٣٣٩ :كتاب النيل وشفاء العليل، ٤/٢٦٤: إلسالمشرائع ا، ٦/٥٥٠

   ،بـــاب الفـــرائض والســـير: والـــدار قطنـــي فـــي الســـنن ،)٦٣٣٣(، رقـــم ٦/١٢٠، ، بــاب توريـــث القاتـــلكتـــاب الفـــرائض: أخرجـــه النســـائي فـــي الســـنن )٦(
هـذه مراســيل جيــدة يقــوي بعضــها ((وقــال  .) ١٢٢٤١(، رقــم  ٦/٣٦١بــاب ال يـرث القاتــل ، : فــي الســنن الكبــرى البيهقــيو ، )٤١٤٨(، رقـم ٥/١٧٠

  .))بعض، وقد روي موصوال من أوجه
 – الحــديثدار ) هـــ٤٥٦: ت(علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم األندلســي القرطبــي الظــاهري أبــو محمــد  :البــن حــزم األحكــام أصــول فــي اإلحكــام )٧(

  .٦/١٨٥،م١٩٨٤ –ه ١٤٠٤، ١القاهرة، ط



  
٥٧  

 :)١(أنواع القتل �
  القتل بغير حق .١

  :يشمل )٢(القتل بغير حق .١
 .وهو قصد الفعل :القتل العمد  . أ

 .يقصد ضربه بما ال يقتل غالباً  هو أنْ  :شبه العمد  . ب
يرمـي  أو خطـأ فـي ظـن الفاعـل كـأنْ ، خطـأ فـي نفـس الفعـل كـأن يرمـي صـيدًا فأصـاب آدميـاً  :الخطأ  . ت

 .فإذا هو مسلم، مرتداً أو  ه صيدًا أو حربياً شخصًا ظنًا أنّ 
 .نقلب على إنسان فقتلهاكمن نام و  :ما جرى مجرى الخطأ  . ث
  .عدوانًا فسقط فيه مورثه كمن حفر بئراً  :القتل بالتسبب  . ج

  :أنواع علىوهو تتبع الدم بالقود وهو )  القتل قصاصاً  (والقتل المأذون فيه شرعًا  :)٣(القتل بحق .٢
 ) بأمر اإلمام (أي  :القتل بحد  . أ

 )أو قاطع الطريق حربيقتل ال (أي  :اعاً القتل دف  . ب
 ) الدفاع عن النفس أو المال (أي  :القتل بعذر  . ت
 .بالزنا فقتلها متلبسةمن تفاجأ بزوجته   . ث
  :من الميراثالقتل المانع في نوع  )اهللا مرحمه(راء الفقهاء آ �
ميـــراث هـــو الــذي يجـــب فيـــه القتـــل المـــانع مــن ال إنّ  إلــى )اهللا مرحمهـــ(ذهــب فقهـــاء الحنفيــة  :)٤(الحنفيـــة :أوالً   

الكفــارة مــع الدّيــة فيشــمل أنواعــًا مــن القتــل عنــدهم  أو أوجــب فيــه، )القتــل العمــد العــدوان(القصــاص وهــو 
ا القتـل بالتسـبب فـال يمنـع مـن أّمـ .كـان مباشـرة إذا، والخطـأ ومـا جـرى مجـرى الخطـأ، شـبه العمـد، العمد

  .اإلرث عندهم سواء كان القاتل صبيًا أو مجنوناً 
ولـو ، مقتولـةال ميـراث للقاتـل عمـدًا عـدوانًا مـن ه إلـى أّنـ )اهللا مرحمهـ( المالكيـةفقهـاء ذهـب  :)٥(المالكية :انياً ث  

عنـه  تـدرأأتـى القاتـل بشـبهة  وٕانْ ، القتـل تسـببًا أو مباشـرة أو كان، كان القاتل صبيًا أو مجنونًا أو مكرهاً 
ك يمنـع القتـل العمـد العـدوان مـن اإلرث ولـو وكـذل .القصاص كما لـو رمـى الوالـد ولـده بحجـر فمـات منـه

لحــق بالقتــل او ، يــرث مــن مــال المقتــول ه ال يــرث مــن والديــه ولكــنْ ا القاتــل خطــأ فإّنــأّمــ.عفــي عــن القاتــل
  .فالقاتل يرث من مال المقتول وال يرث من ديته، النفس الخطأ القتل دفاعًا عن

                                                           

علــى ، )هـــ٨٦١: ت(كمــال الــدين محمــد بــن عبــد الواحــد السيواســي ثــّم الســكندري المعــروف بــابن الهمــام الحنفــي  اإلمــام :فــتح القــديرشــرح : ينظــر )١(
الشـيخ عبـدالرزاق غالـب المهـدي، دار : ،تعليـق)ه٥٩٣: ت(شـيخ اإلسـالم برهـان الـدين علـي بـن أبـي بكـر المرغينـاني : الهداية شرح بداية المبتـدي 

  .٩/٣٦٥ :شرح كنز الدقائق البحر الرائق، ١٠/٢٢٠، م٢٠٠٩، ٢ط، بيروت -الكتب العلمية 
  .٩/٣٦٥ :شرح كنز الدقائق البحر الرائق :ينظر )٢(
  .٦/٢٤٤ :امةالمغني البن قد، ٧٢ -٧٠ص: ري على شرح الشنشوري على الرحبيةحاشية الباجو  :ينظر )٣(
  . ٦/٥٦٨: ينرد المحتار الدر المختار وحاشية ابن عابد، ٣/٤٧: المبسوط للسرخسي: ينظر )٤(
  .٦/٤٢٢: مواهب الجليل، ٥/٤٢٢: الشرح الصغير على حاشية الصاوي ،٤/٤٨٦ :حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ينظر )٥(

القتل  .٢



  
٥٨  

ــاً  القتــل المــانع مــن الميــراث هــو القتــل بكــل أنواعــه  إلــى أنّ  )اهللا مرحمهــ(الشــافعية فقهــاء ذهــب :)١(الشــافعية: ثالث
  .شخص كان على أي صورة وقع ومن أي، مطلقاً 
وفـي روايـة أخـرى .الشـافعية فـي عمـوم القتـل أّنـه يوافـق )رحمـه اهللا(حمـد ي روايـة عـن اإلمـام أف:)٢(الحنابلة :رابعاً 

المضـمون بقـود أو ديـة  وهـو، قتـل بغيـر حـقالقتل المانع من اإلرث هو ال إلى أنّ  وهي المعتمدة في المذهب
كـان  أو، مباشـرة أم تسـبباً ( وسواء كان القتـل) والخطأ وما جرى مجرى الخطأ، وشبه العمد، كالعمد(أو كفارة 

  .)٣(القتل قصاصًا أو حدًا أو دفاعًا عن النفس فال يمنع من الميراث اأمّ ، )القاتل مكلفًا أم غير مكلف
  .تل بكل صوره غير مانع من الميراثالق إلى أنّ  )اهللا مرحمه( ب الظاهريةذه :)٤(الظاهرية :خامساً 
  .القاتل العمد ال يرث من المال وال من الدية :)٥(الزيدية :سادساً 
  .وال يمنع إذا كان بحق، القتل الذي يمنع اإلرث هو القتل العمد ظلماً  وا إلى أنّ ذهب:)٦(اإلمامية :سابعاً 
إليـه قتلـه بحـق كمـا ذهـب   إنّ إالّ  ،مـن قتيلـه ولـو خطـأ ال مـن ديـة وال تركـة ث القاتـلال يـر :)٧(باضيةاإل: ثامناً 

  .)اهللا ارحمهم( الشافعيأبو حنيفة واإلمام اإلمام 
  الدين اختالف :ثانيا

  .)٩( تغاير األديان إسالمًا وكفراً هو و  ،)٨(اختالف الدين بين الوارث ومورثهالمانع الثاني هو         
كــــان الســــبب  ٕانْ و  .)١٠(إجماعــــا علــــى عــــدم توريــــث الكــــافر مــــن المســــلم) رحمهــــم اهللا( لفقهــــاءال خــــالف بــــين ا �

  .المقتضى لإلرث هو الزوجية أو القرابة واستدلوا على ذلك من الكتاب والسنة
  .)١١(�m�����f��e��d���c��b����a��`l: تعالى قول اهللا :القرآن الكريم �
َال َيــِرُث اْلُمْســِلُم اْلَكــاِفَر، َوَال َيــِرُث اْلَكــاِفُر  « :، َقــالَ )�(، َأن النِبــي )(�َعــْن ُأَســاَمَة ْبــِن َزْيــدٍ :المطهــرة الســنة �

» اْلُمْسِلمَ 
 )١٢(. 

                                                           

  .٣/٣١: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج :ينظر )١(
  .٦/٢٤٥: المغني البن قدامة :ينظر )٢(
  .المصدر نفسه  :ينظر )٣(
  .٨/٣٤٠ :باآلثار المحلى :ينظر )٤(
  . ٦/٥٥١: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار :ينظر )٥(
  .٤/٢٦٦ :سالمشرائع اإل :ينظر )٦(
  .١٥/٣٥٥ :كتاب النيل وشفاء العليل :ينظر )٧(
، شـرح  ٥/٤٢٣ :يحاشـية الصـاو علـى  الشـرح الصـغير ،٤/٤٨٦: حاشية الدسوقي علـى الشـرح الكبيـر للـدردير، ١٢ص :شرح السراجية :ينظر )٨(

  .٢١ص :ومعه كتاب الدرة البهية بتحقيق مباحث الرحبيةالرحبية 
  .١٦ص: شرح خالصة الفرائض :ينظر )٩(
ــذخيرة  ،٢/٧٤٨: مجمــع األنهــر شــرح ملتقــى األبحــر ،٣٠/٣٠ :للسرخســي المبســوط :ينظــر )١٠( : ، شــرح الرحبيــة١٠/١٥٣ :فــي فــروع المالكيــةال

ــ٢٥ص ــة ألف ــى معرف ــاج إل ــاج، مغنــي المحت ــن قدامــة ،٣/٣٠: اظ المحت ــي الب ــار، ٦/٢٤٦: المغن ــى باآلث البحــر الزخــار الجــامع ، ٨/٣٣٧: المحل
  .١٥/٣٣٩: كتاب النيل وشفاء العليل ،٨/٢٢: ، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية٦/٥٥٠: لمذاهب علماء األمصار

  .)١٤١من اآلية : سورة النساء ( )١١(
  .٥٠ص: سبق تخريجه )١٢(



  
٥٩  

  :على قولين المسلم من الكافر ميراث اختلفوا في )اهللا مرحمه(الفقهاء  نّ أ إالّ  �
ـــول ال  ،)١(مة بـــن زيـــدســـاعمـــر وعلـــي وعثمـــان وأو بكـــر  أبـــو (مـــنهم) (� الصـــحابة جمهـــورذهـــب  :األولق

الحنفيـة والمالكيـة والشــافعية مـذاهب الفقهــاء ومـن  .)٣(العزيـز وعمـر بــن عبـد ،)٢(الثـوريمـنهم  )(�والتـابعين
 يمسـتدلين بحـديث ،لمسلم مـن الكـافرا عدم توريثإلى ، )٤())اهللا مرحمه( باضيةوالزيدية واإل والظاهرية والحنابلة

  .)٦(»َال َيِرُث اْلُمْسِلُم اْلَكاِفرَ «قوله عليه الصالة والسالمو  ،)٥(»ملتين أهل توارثيال «: )(�رسول اهللا 
 ،مـن الصـحابة)٨(ومعاويـة)٧(معاذ بن جبل( )(� من الصحابة والتابعين اآلخر بعضال ذهب :القول الثاني

المســلم يــرث الكــافر، ولــم يورثــوا الكــافر مــن  إلــى أنّ  ،)١١()التــابعين مــن)١٠(ومســروق ،)٩(وســعيد بــن المســيب
                                                           

وكـان رسـول ) ألن أبـاه كـان مـن أول النـاس إسـالما(، ونشـأ علـى اإلسـالم )هــ ٥٤ -ق هـ  ٧(بن حارثة من كنانة عوف، ولد بمكة :بن زيد  ةأسام )١(
قبـل أن يبلـغ العشـرين مـن  عليهـاإلـى المدينـة، وأّمـره ) (�وهـاجر مـع النبـي  . يحبه حبا جما وينظر إليه نظره إلى سبطيه الحسـن والحسـين) (�اهللا 
   ). ١/٢٩١: األعالم للزركلي(  .حديثا ١٢٨له في كتب الحديث . ره، فكان مظفرا موفقاعم

ولـد ونشـأ فـي . كـان سـيد أهـل زمانـه فـي علـوم الـدين والتقـوى. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، مـن مضـر، أميـر المـؤمنين فـي الحـديث: الثوري )٢(
وانتقــل إلــى . ثــم طلبــه المهــدي، فتــوارى. هـــ فســكن مكــة والمدينــة ١٤٤ســنة (خــرج مــن الكوفــة و . الكوفــة، وراوده المنصــور علــى أن يلــي الحكــم، فــأبى

   ) .٣/١٠٤: األعالم للزركلي. (كالهما في الحديث) الجامع الصغير(و ) الجامع الكبير(له من الكتب . )هـ١٦١:ت(فيها مستخفيا البصرة فمات
 الراشـدين الخلفـاء خـامس لـه قيـل وربمـا العـادل، والملـك الصـالح، الخليفـة ،حفـص أبـو ،لقرشـيا األمـوي الحكـم بـن مـروان بـن :العزيـز عبـد بـن عمر )٣(

 بـن سـليمان  اسـتوزره ثـم. للوليـد إمارتهـا وولـي ،) هــ ١٠١ - ٦١( بالمدينـة ونشـأ ولـد. بالشام األموية المروانية الدولة ملوك من وهو. بهم له تشبيها
  ) .٥/٥٠: للزركلي األعالم(. دمشق مسجد في فبويع هـ ٩٩ سنة سليمان نم بعهد الخالفة وولي. بالشام الملك عبد

المغنــي البــن  ،٩/١١٦: الحــاوي الكبيــر ،٥٨١ص: القــوانين الفقهيــة ،٧٥٩ص: بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد ،٣٠/٣٠:للسرخســيالمبســوط  )٤(
ــدين عبــد :العــدة فــي شــرح العمــدة ،٦/٢٤٧: قدامــة عبــداهللا بــن عبــد المحســن . د: ، تحقيــق)هـــ٦٢٤ -٥٥٦(مقدســيال إبــراهيم بــن الــرحمن بهــاء ال

البحــر الزخــار الجــامع لمــذاهب علمــاء  ،٨/٣٣٨: المحلــى باآلثــار ،١/٥٠٦، م٢٠١٠ –ه ١٤٣١،  ٢ط دمشــق، -التركــي، دار الرســالة العالميــة 
  .١٥/٣٤٠: ، كتاب النيل وشفاء العليل ٦/٥٥٠: األمصار

، بــاب كتــاب الفــرائض: والنســائي فــي الســنن ،)٢١٠٨(، رقــم٣/٤٩٦ارث أهــل ملتــين، لفــرائض، بــاب ال يتــو كتــاب ا: أخرجــه الترمــذي فــي الجــامع )٥(
، ٢/٩١٢كتـاب الفـرائض، بـاب ميـراث أهـل اإلسـالم مـن أهـل الشـرك، : وابـن ماجـه فـي سـننه ،)٦٣٥٠(، رقم ٦/١٢٥سقوط الموارثة بين الملتين، 

  )) .حديث صحيح االسناد ولم يخرجاه((، وقال)٢٩٤٤(، رقم٢/٢٦٢، )(�اب قراءات النبيكتاب التفسير، ب: والحاكم في مستدركه، )٢٧٣١(رقم
  .٥٠ص: سبق تخريجه )٦(
وهـو أحـد السـتة . صـحابي جليـل، كـان أعلـم األمـة بـالحالل والحـرام) هــ ١٨ -ق هــ  ٢٠(بـن عمـرو بـن أوس األنصـاري الخزرجـي  : معاذ بن جبل )٧(

و . وشـهد العقبـة مـع األنصـار السـبعين. بينـه وبـين جعفـر بـن أبـي طالـب )(�أسـلم وهـو فتـى وآخـى النبـي. )(�الذين جمعوا القرآن على عهـد النبـي
إنـي : (وبعثـه بعـد غـزوة تبـوك، قاضـيا ومرشـدا ألهـل الـيمن، وأرسـل معـه كتابـا إلـيهم يقـول فيـه )(�بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسـول اهللا 

                                                       . )٧/٢٥٨:األعالم للزركلي.  (وولي أبو بكر، فعاد إلى المدينة (�)توفي النبي  يمن إلى أنْ فبقي في ال) بعثت لكم خير أهلي
فـي كتّابـه، ) (�، وجعلـه الرسـول)ه٦٠ –ق ه  ٢٠(بن أبي سفيان، صخر بن حرب بن أمية القريشي األموي، ولد بمكة وأسـلم يـوم فتحهـا :معاوية )٨(

  ) .٧/٢٦١:األعالم للزركلي.  ( حديثا، اتفق البخاري ومسلم على عدد منها ١٣٠توفي وله 
جمــع بـين الحــديث والفقــه . ســيد التـابعين، وأحــد الفقهـاء الســبعة بالمدينـة: بـن حــزن بـن أبــي وهـب المخزومــي القرشـي، أبــو محمـد سـعيد بــن المســّيب )٩(

. وكــان أحفـظ النــاس ألحكـام عمــر بـن الخطـاب وأقضــيته، حتـى ســمي راويـة عمــر. تجـارة بالزيــت، ال يأخـذ عطـاءاوالزهـد والـورع، وكــان يعـيش مــن ال
  . ) ٣/١٠٢: األعالم للزركلي) .   (هـ ٩٤: ت(توفي بالمدينة 

، قـدم ، فقيـه عابـدل الـيمن، مـن كبـار التـابعين مـن أهـ)ه٦٢: ت(الكـوفي أبـو عائشـة بن األجدع بـن مالـك بـن أميـة بـن عبـداهللا الهمـداني :مسروق) ١٠(
  )٥/٢٤: سير أعالم النبالء(.  وكان أعلم بالفتيا ،، وسكن الكوفة)(�المدينة في أيام أبي بكر الصديق

: ت(أبـو الوليـد  محمـد بـن أحمـد بـن رشـد القرطبـي :البيـان والتحصـيل ،٧٥٩ص: بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،٣٠/٣٣ :المبسوط للسرخسي )١١(
الخيريـــة علـــى الفوائـــد  التحفـــة، ١٦/٤٠٨م، ١٩٨٨ -هــــ ١٤٠٨، بيـــروت -دار الغـــرب اإلســـالمي، محمـــد حجـــي وآخـــرون. د :تحقيـــق، )هــــ٥٢٠

  .٣٨ص :الرحبية في علم الفرائض، ٦٠ص: الشنشورية
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 مســـتدلين، )١(فهـــم يقيســـون توريـــث المســـلم مـــن الكـــافر علـــى نكـــاح المســـلم بالكتابيـــات دون العكـــسلم، المســـ
َسـِمْعُت َرُسـوَل  قَـالَ  (�)َعْن َيْحَيى ْبِن َيْعَمـَر َعـْن َأبِـى اَألْسـَوِد الـديِلى َعـْن ُمَعـاِذ ْبـِن َجَبـلٍ (�)النبّي بحديث 

ْسَالُم َيِزيدُ  «:ولقُ يَ  )(� اللهِ  »َوَال َيْنُقُص  اْإلِ
 نْ إ الكفار فهم يتوارثـون فيمـا بيـنهم و  اأمّ .)٣(ماميةوبه قال اإل .)٢(

 .)٤(الكفر ملة واحدة ألنّ  ،نحلهم اختلفت
، القـائلين بعـدم توريـث المسـلم مـن الكـافر ،األولذهب إليـه أصـحاب القـول  والذي يترجح لي ما :الترجيح �

 قَـالَ حيـث ، )�(ال يرث المسلم من الكـافر بأنّ المفسر  )(�وذلك لقوة حجتهم واستداللهم بحديث الرسول 
» َال َيــِرُث اْلُمْســِلُم اْلَكــاِفَر، َوَال َيــِرُث اْلَكــاِفُر اْلُمْســِلمَ  « :)(�الرســول اهللا 

توريــث المســلم مــن الكــافر  وانّ  ،)٥( 
ال يزيـد و  سـالم إلا دل بـه أصـحاب القـول الثـاني بـأنّ ا الحـديث الـذي اسـت، أمّ )(�فيه مخالفة ألمر الرسول 

وبهـذا ، )٦(ل غيـره مـن األديـانُضـفْ يَ  ، بـل هـو محمـول علـى أنّ رثإلمجمل وال يتعلق بـاحديث ينقص فهو 
 .أعلمتعالى واهللا  .)٧(م المفسر على المجمليقدن تعي تَ ، والمجمل ه إذا تعارض المفسريتبين أنّ 

   الرق :ثالثا  
ي وقيــل ســمّ . العبــد أو المملــوك: والرقيــق. أو دخــل فــي الــرقالُحــّر أي صــار رقيقــًا  ق رَ  :لغــةال فــي الــرق �

  .)٨(العبيد رقيقًا ألنهم يرقون لمالكهم ويذلون ويخضعون
مــا صــار الــرق مانعــًا مــن وٕانّ  .يقــوم باإلنســان لســبب يســتوجبه )٩()عجــز حكمــي(: فــي االصــطالحالــرق  �

ليه الحر من الشـهادة والواليـة والتملـك فهو عاجز على ما يقدر ع، الرقيق ليس له أهلية التملك ألنّ ، الميراث
بســـائر ، ، والرقيـــق ال يملـــك المـــال مطلقـــاً )١٠(يملـــك شـــيئًا مـــن غيـــره وال أنّ ، يخلـــف شـــيء لغيـــره فـــال يمكـــن أنْ 

فلـو ورث مـن أقربائـه لوقــع ، جميـع مـا فـي يـده مـن المـال لسـيده ألنّ . أسـباب الملـك فـال يملكهـا أيضـًا بـاإلرث
  .منتفياهذا المانع ال وجود له في زماننا ويعد .)١١(ه باطلنّ وإ ، ألجنبي بال سبب يكون توريثاً فالُملك لسيده 

                                                           

  .٦/٢٤٦ :المغني البن قدامة: رينظ )١(
: ســننفــي الداود  وأبــ، )٢٢٠٠٥(رقــم ، ٣٦/٣٣١بـل، نصـار، بــاب حــديث معــاذ بــن جكتــاب تممــة مســند األ: مســندبــن حنبــل فــي ال أحمــدأخرجــه  )٢(

قـال . )٨٠٠٦(،٤/٣٨٣كتـاب الفـرائض، : المستدرك على الصـحيحين في ،)٢٩١٢(رقم ، ٣/١٢٦، كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر
  .))اذ، ولكن سماعه منه ممكنقال الحاكم صحيح اإلسناد، وتعقب باالنقطاع بين أبي األسود ومع) : (( ١٢/٥٠:فتح الباري (ابن حجر في 

  . ٨/٢٢: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية :ينظر )٣(
  . ٥٦٢ص :بن حنبل الكافي في فقه اإلمام أحمد، ٣٠/٣٠:المبسوط للسرخسي: ينظر) ٤(
  .٥٠ص: سبق تخريجه )٥(
  .٦/٢٤٦ :المغني البن قدامة :ينظر )٦(
  .٣/٤١٢ :شيللزرك الفقهالبحر المحيط في أصول  :ينظر )٧(
  .٤٢٢ص: معجم الصحاح، ٥/٢٨٨: لسان العرب، ١/٣٦٦ :المعجم الوسيط :ينظر )٨(
 ،)هــ٨٧٩: ت( أبـو عبـداهللا شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفـيلإلمام  :التقرير والتحرير )٩(

  .٢/١٨٥، م ١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، ٢بيروت، ط -دار الكتب العلمية
  .٢٢ص: الدرة البهية بتحقيق مباحث الرحبية ،١١٨ص: شرح السراجية :ينظر )١٠(
  . ٢/٧٤٨: مجمع األنهر شرح ملتقى األبحر :ينظر )١١(
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  الفرع الثالث

  المختلف فيها الميراثموانع 
، عــدها مــن الموانــعفمــنهم مــن ، فيهــا )رحمهــم اهللا (الفقهــاء ختلــفاالميــراث موانــع مــن أخــرى هنــاك أنــواع      

أي هـو اإلقـرار بنسـب ( ار، والـردة، واللعـان، والـدور الحكمـياخـتالف الـد( :منهـا ،من لم يعدها مانعاومنهم 
  :فيه )اهللا مرحمه(، ولبيان آراء الفقهاء )المحمول على الغير

  .)١()الردة(، فزادوا على الموانع المتفق عليهاموانع الميراث أربعة إلى أنّ ذهبوا  :الحنفية •
 .)٢()وجهل تاريخ الوفاة، اللعان، والردة(نع المجمع عليهاأضافوا إلى الموا :المالكية •
خـتالف الـدار، واسـتبهام مـوت، والـدور الحكمـي، واللعـان، ا (ليهـاععلى الموانع المجمع زادوا  :الشافعية •

 .)٣()ن أحد شيئا وال يرثهمالمرتد عن اإلسالم كافر ال يرث (وأدخلوا الردة إلى الكفر
القتــل، واخــتالف الــدين، ( يهــا فقــط وهــيبــالمجمع علفقــد حصــروا الموانــع  :يةواإلباضــوالزيديــة الحنابلــة  •

 .)٤( )والرق
، فالقتـل بكـل صـوره ال يمنـع مـن فقط) اختالف الدين، والرق( في الموانع عندهم فقد حصروا :الظاهرية •

 .)٥(رثاإل
الحمل، والزنا، والغيبة المنقطعة، ( مانعا من اإلرث إلى عشرين مانعا منها فيما يعتبر واتوسع :اإلمامية •

 .)٦(...)د السلطان من جريرة االبن وميراثه، والشك في النسب، والدين المستغرق، واللعانوالتبرأ عن
  :ذلكولتوضيح  

  اختالف الدار: أوالً 
  والوطن الذي يوجد فيه، بمعنى الموطن الذي يموت فيه المورث، )٧(وهي دار اإلسالم ودار الكفر     

  هل هي مانع من موانع اإلرث أم ال ؟) الدارين اختالف( في  )اهللا مرحمه(اختلف الفقهاء ف. الوارث
حقيقــة  ســواء أكــان اخــتالف الــدار، اإلرث مــانع مــن موانــع اخــتالف الــدار إلــى أنّ  )اهللا مرحمهــ( الشــافعيةذهب فـ

  .)٨(وهم مختلفون في المعاهد، ، فال يرث الذمي الحربي وال الحربي من الذميكالحربي والذمي

                                                           

   .١٨ص: شرح السراجية )١(
  .٨/٦٠٦: ختصر خليلمكليل لالتاج واإل  )٢(
  .٣٥ -٣/٣٠: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ،٢٦-٢٢ص: ةومعه كتاب الدرة البهية بتحقيق مباحث الرحبيشرح الرحبية : ينظر )٣(
: كتاب النيل وشفاء العليل ،٦/٥٥٠: الجامع لمذاهب علماء األمصارالبحر الزخار  ،٥٦٢ص: الكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبل )٤(

١٥/٣٣٩.  
  .٨/٣٤١: المحلى باآلثار: ينظر )٥(
  ٨/٢٢: قيةشرح اللمعة الدمش الروضة البهية في )٦(
مغني المحتاج  ،٧٥٩ص: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ٧/٤٩٠: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ،٣٠/٣٣: المبسوط للسرخسي: ينظر )٧(

  .٦/٢٤٧: المغني البن قدامة، ٢٥ص :بتحقيق المباحث الرحبية مع شرح الرحبيةالدرة البهية ، ٣/٣٢: لفاظ المنهاج إلى معرفة معاني أ
  . ٣/٣١: لفاظ المنهاج مغني المحتاج إلى معرفة معاني أ )٨(
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   :الردة: ثانياً   
 .)٢(رادتهإ باختيارو الراجع عن اإلسالم إلى الكفر ه: في الشرع، والمرتد )١(الرجوع: لغةفي الاد االرتد     

   .)٣(المرتد ال يرث المسلم على أنّ  )اهللا مرحمه( فقهاءتفق الا ●
  .وهل يرث منه غيره؟  ال ؟ مْ الردة مانع أ في كون )اهللا مرحمه(ن الفقهاء الخالف بي أنّ  إالّ  �
 . )٥()المرتد في الميراث كالكافر األصلي(، و)٤(الردة مانع مستقل إلى أنّ  :لمالكيةالحنفية وا ذهب )١
الـردة ليسـت مانعـًا مسـتقًال  علـى أنّ  :باضـيةوالزيديـة واإلماميـة واإلالظاهريـة  والحنابلـة الشافعية ذهب )٢

  .)٦(بل هي ملحقة بالكفر األصلي
  :في ميراث غيره منه )اهللا مرحمه( ختلف الفقهاءكما ا �
كتسـبه فـي إسـالمه ينتقـل إلـى ورثتـه المسـلمين ومـا اكتسـبه فـي امـا  إلـى أنّ  :)رحمـه اهللا()٧(أبو حنيفة هـبذ .١

ال فرق بين ما اكتسبته حال إسـالمها ف، ها لورثتها المسلمينا المرتدة فمالأمّ  .بيت الماللردته يكون فيئًا 
  .)٨(أو حال ردتها

 فيمـا مال المرتد كله لورثته المسـلمين فـال فـرق أنّ  إلى :)١١())١٠(ومحمد )٩(أبو يوسف( ذهب الصاحبان .٢
 .�)(بكر وعلي وابن مسعود وهو قول أبي، إسالمه أو حال ردته اكتسبه حال

                                                           

  .٥/١٨٥:لسان العرب ،١٢٥ص: مختار الصحاح: ينظر )١(
  .١/١٤٧م، ص١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ٢دمشق، ط  - سعدي أبو جيب، دار الفكر: القاموس الفقهي لغة واصطالحا :ينظر )٢(
مغني المحتاج لمعرفة إلى ألفاظ المنهاج  ،٨/١٤٥: الحاوي الكبير،٧٥٩ص :، بداية المجتهد ونهاية المقتصد١٠/١٠٠: المبسوط للسرخسي )٣(

الروضة البهية في ، ٦/٥٥٤: ، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار٨/٣٣٧: المحلى باآلثار، ٦/٣٧٠: المغني البن قدامة، ٣/٣٠:
  .٣٤٥/ ١٥ :كتاب النيل وشفاء العليل، ٨/٢٤: شرح اللمعة الدمشقية

  .٧٥٩ص: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ٥/٦١٩ :حاشية ابن عابدينرد المحتار على الدر المختار : رينظ )٤(
  .٥٨١ص: القوانين الفقهية )٥(
الروض المربع ، ٧/١٧٠: المغني على مختصر الخرقي، ٤/١٠٦ :بشرح المنهاجالمحتاج  تحفة ،٣٥ص: الرحبية مع حاشية البقري: ينظر )٦(

ومعه حاشية الشيخ العثيمين ، )هـ١٠٥١: ت(، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي :شرح زاد المستقنع
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء ،١٢/١٢٣:المحلى باآلثار ،٤٩٩ص، بيروت - مؤسسة الرسالة ، وتعليقات الشيخ السعدي

  .١٥/٣٤٤: كتاب النيل وشفاء العليل، ٨/٢٥: شقيةالروضة البهية في شرح اللمعة الدم، ٦/٥٥٣:األمصار
وكـان يبيـع الخـز ويطلـب العلـم فـي . إمـام الحنفيـة، ولـد ونشـأ بالكوفـة. الفقيه المجتهد المحقق، أحد األئمة األربعة عنـد أهـل السـنة النعمان بن ثابت، )٧(

وأراده المنصـور العباسـي بعـد ذلـك علـى القضـاء ببغـداد، فـأبى، . ورعـا وأراده عمر بن هبيرة على القضاء، فامتنع. صباه، ثم انقطع للتدريس واإلفتاء
وكـان قـوّي الحجـة، ). لصـحيحاهـذا هـو : قـال ابـن خلكـان(  )هــ ١٥٠ :ت(فحلف عليـه لـيفعلن، فحلـف أبـو حنيفـة أنـه ال يفعـل، فحبسـه إلـى أن مـات

  ) .٨/٣٦: األعالم للزركلي (   .أبي حنيفة الناس عيال في الفقه على: اإلمام الشافعيّ  قال عنهمن أحسن الناس منطقا، 
  .٧/١٣٨: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ٤/١٥٩: االختيار لتعليل المختار )٨(
كان فقيها . صاحب اإلمام أبي حنيفة، وتلميذه، وأول من نشر مذهبه: ، أبو يوسفيعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري الكوفي البغدادي )٩(

وولي القضاء ببغداد " الرأي " وتفقه بالحديث والرواية، ثم لزم أبا حنيفة، فغلب عليه  )هـ ١٨٢ -  ١١٣( ولد بالكوفة. الحديث عالمة، من حفاظ
قاضي قضاة : ويقال له" قاضي القضاة " وهو أول من ُدعي . ومات في خالفته، ببغداد، وهو على القضاء. أيام المهدي والهادي والرشيد

  )٨/١٩٣: األعالم للزركلي (   .ضع الكتب في أصول الفقه ، وأول من و !الدنيا
أخذ ، و )ه١٨٩ –ه ١٣٢(ولد بواسط ونشأ بالكوفة ،وصاحبهتلميذ اإلمام أبو حنيفة العالمة فقيه العراق، : محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني )١٠(

   ).٩/١٣٥: سير أعالم النبالء( .  آخرونوتمم الفقه على القاضي أبي يوسف، أخذ عنه الشافعي و  ،عن أبي حنيفة بعض الفقه
  .٦/٧٦٧: بن عابدينلمحتار على الدر المختار حاشية ارد ا )١١(



  
٦٣  

 .ويكون فيئًا للمسلمين، مال المرتد ال يرثه أحد إلى أنّ  :)١(المالكية والشافعية والحنابلة ذهب .٣
ختـاره مـال المرتـد يكـون ألهـل دينـه الـذي أ نّ إلـى أ: )٢(أحمـد اإلمـام عـنأخرى ورواية  ةالظاهري ذهب .٤

 .وٕاال فهو لبيت المال، كان منهم من يرثه نْ إ
 .المسلمون  المرتد يرثه ورثته إلى أنّ : )٣(الزيدية ذهب .٥
 .المرتد يرثه المسلم، وعند عدم الوارث المسلم، يرثه اإلمام إلى أنّ  :)٤(اإلمامية ذهب .٦
 .فهو لبيت المال مات وترك ماال ث وال يورث، وٕانْ المرتد ال ير  إلى أنّ : )٥(االباضية ذهب .٧
   :الدور الحكمي: ثالثاً 

     .)٧()يلزم من توريث شخص عدم توريثه هو أنْ ( أو )٦()يلزم من إثبات الشيء نفيه  وهو أنْ  (     
يســتحق التركــة حــائز ا األخ الشــقيق فهــذ ،أو إخــوة  أخ شــقيقيمــوت رجــل وال وارث لــه فــي الظــاهر إالّ  أنْ كــ

 األخصـدقنا ذلـك  نْ فـإ، خيـه الميـتألبـن اه بأّنـ آخـراألخ إلنسـان  أقر هـذا فإنْ وبعد هذا االستحقاق،  كلها،
فعلنـا ذلـك لصـار لـو و  قـرب عصـبة للميـت،ه أكلهـا لـذلك االبـن المقـر لـه، ألّنـ التركـة نعطي أنْ المقر وجب 

لــو بطــل إقــراره المتنــع توريــث و  ،إقــرارهولــو كــان غيــر وارث لبطــل بــل محجوبــا،  وارث،الشــقيق غيــر  األخ
  .)٨(االبن المقر ببنوته، فقد لزم من توريث االبن المقر له عدم توريثه

ـــه بالنســـب  نّ وأ، ر الحكمـــي مـــانع مـــن موانـــع اإلرثالـــدو  إلـــى أنّ ) رحمهـــم اهللا( ذهب الشـــافعيةفـــ االبـــن المقـــر ل
   .)٩(ال يرثيثبت له النسب، و المحمول على الغير، 

   :اللعان: رابعاً 
 ي لعانـا لقـول الرجـلسـمّ و ، )١١( والمالعنة واللعان المباهلـة .)١٠(الزوجة بالزنى ونفي ولدها منه رمىوهو    

��³��²´��
��¶��¸������m»��º�����¹لقولــه تعــالى ، )١٢()) عليــه لعنــة اهللا إن كــان مــن الكــاذبين ((l)١٣( .
 هويــرث مــن أّمــ، ينــه وبــين قرابــة أبيــهوال يجــري التــوارث ب، ولــد اللعــان ال يــرث أبيــه وال يــرث أبــوه منــه فــإنّ 

                                                           

المغني البن  ،٢٥ص: ومعه كتاب الدرة البهية بتحقيق المباحث الرحبيةشرح الرحبية ، ٥/٤٢٣: الشرح الصغير على حاشية الصاوي: ينظر  )١(
  . ٦/٢٤٨ :قدامة

  .١٢/١٢٢:  لمحلى باآلثارا، ٦/٢٥٠: قدامة  المغني البن: ينظر )٢(
  . ٦/٥٥٤: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار: ينظر )٣(
  .٤/٢٦٤: شرائع اإلسالم: ينظر )٤(
  .١٥/٣٤٥: كتاب النيل وشفاء العليل: ينظر )٥(
  .٢٥ص: ومعه كتاب الدرة البهية بتحقيق المباحث الرحبيةشرح الرحبية  )٦(
  .٢٦ص :ومعه كتاب الدرة البهية بتحقيق المباحث الرحبية شرح الرحبية ،٣/٣٢:  حتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المحتاجمغني الم )٧(
  .٣/٣٢:  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المحتاج :ينظر )٨(
  .٣٤ص: ير المباحثفتوحات الباعث بشرح تقر  ،٧/٢٣٣: ، روضة الطالبين وعمدة المفتين٧/٨٩: الحاوي الكبير:ينظر )٩(
  .٩/٣٣١: المحلى باآلثار ،٣/٤٤٨ :مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: رينظ )١٠(
  .٩٤٩ص: معجم الصحاح )١١(
  .٣/٤٤٨ :لفاظ المنهاج مغني المحتاج إلى معرفة معاني أ )١٢(
  ).٧اآلية : سورة النور( )١٣(
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» الَوَلــُد ِلْلِفــَراِش، َوِلْلَعــاِهِر الَحَجــرُ  «:(�)َرُســوُل اللــِه  ولَقــل وأقاربهــا كمــا فــي ولــد الزنــا
 ذين قــالوا بــإنّ الــف .)١(

تلفوا هم اخنّ إّال إ، ، فيترتب عليه انعدام اإلرث)٢(العلة هو انتفاء النسبجعلوا ، عان مانع من موانع اإلرثللا
  .)٣(في ميراث ابن اللعان

   :جهل تاريخ الوفاة: خامساً 
، ولم يعلم من السابق مـنهم فـي الوفـاة، كغرق جماعة أو حرقهم أو هدم البيت عليهم فماتوا ولهم أقرباء    
  .بوفاتهم تترتب حقوق للغير من الميراث وغيره ألنّ 
، (�)كـــــر الصـــــديق وزيـــــد بـــــن ثابـــــتمـــــنهم أبـــــو ب، ذهـــــب جمهـــــور مـــــن الصـــــحابة والتـــــابعين والفقهـــــاء ●

الورثــة الــذين مــاتوا فــي  إلــى أنّ  )اهللا مرحمهــ( باضــيةوالزيديــة واإلوالمالكيــة والشــافعية  واألحنــاف، )٤(واألوزاعــي
 ألنّ ، وأمـوالهم لـورثتهم األحيـاء، ال يرثـون بعضـهم الـبعض، وجهـل المتقـدم مـنهم مـن المتـأخر، وقت واحد

   .)٥(وارثمن شروط الميراث هو تحقق حياة ال
  .)٦(هم يرثون بعضهم البعضنّ إلى أ )اهللا مرحمه(مامية واإلوالحنابلة ) (�وذهب عمر وعلي ●    
 :استنتاج �
 والــذي يبـــدو أنّ . الجهــل بتــاريخ الوفـــاة مانعــا مــن موانــع اإلرث أنّ ) رحمهــم اهللا(اعتبــر المالكيــة والشــافعية     
 لــم يعــدوه مانعــا، إالّ  وٕانْ  ) رحمهــم اهللا(جمهــور الفقهــاء ، وذلــك ألنّ الف فــي هــذه المســألة هــو خــالف شــكليالخــ
وذلـك لعـدم تحقـق  .ثتهم األحيـاءهم ال يورثـون مجهـولي وقـت الوفـاة مـن بعضـهم الـبعض، بـل ميـراثهم لـور إنّ 

  .شرط من شروط الميراث، وهو تحقق حياة الوارث وقت موت المورث
  
  

L ? ? ? J  

                                                           

كتـاب : فـي صـحيحهمسـلم و  ،)٤٣٠٣(رقـم، ٥٠٣صبـاب الولـد للفـراش، ،ص، ب المغـازيكتـا:  فـي صـحيحهالبخاري  الحديث متفق عليه أخرجه )١(
، رقـم ٦/١٨٠بـاب إلحـاق الولـد بـالفراش، : السنن الكبرى  في النسائيو  ،)٣٥٩٨(، رقم  ١٠/٢٧٩باب الولد للفراش وتوقي الشبهات،  ، الرضاع

 ، مؤسسـةاألعظمـي مصـطفى محمـد: ، المحقـق)هــ١٧٩: ت( لمـدنيا األصـبحي عـامر بـن مالـك بـن أنس بن مالك: في الموطأمالك و  ،)٣٤٨٤(
م، كتـــاب األقضــية، بـــاب القضـــاء  ٢٠٠٤ - هـــ ١،١٤٢٥اإلمـــارات ، ط – ظبــي أبـــو - واإلنســانية الخيريـــة لألعمــال نهيـــان آل ســلطان بـــن زايــد

  .)٢٧٣٦(، رقم ٤/١٠٦٩بإلحاق الولد بأبيه، 
مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني  ،٣/٣٥٦: روضــة الطــالبين وعمــدة المفتــين، ٤/٤٨٥: ديرالشــرح الكبيــر للــدر علــى حاشــية الدســوقي : ينظــر )٢(

  .٣/٤٤٨ :ألفاظ المنهاج
  .ادر نفسهاالمص )٣(
 عبـد الــرحمن بــن عمـرو بــن يحمــد األوزاعـي، مــن قبيلــة األوزاع، إمـام الــديار الشــامية فـي الفقــه والزهــد، ولـد فــي بعلبــّك، ونشـأ فــي البقــاع، :اَألْوزاعــي )٤(

كــان األوزاعــي عظــيم ( ،)تــاريخ بيــروت(صــالح بــن يحيــى فــي  قــال. وعــرض عليــه القضــاء فــامتنع). ه ١٥٧ -ه ٨٨(وســكن بيــروت وتــوفي بهــا
  ) .٣/٣٢٠:األعالم للزركلي . (في الفقه ) السنن(له كتاب و ، )أمره فيهم أعز من أمر السلطان، الشأن بالشام، وكان

ــ: ينظــر) ٥( ــدر المخت ــار علــى ال روضــة ، ٢/٣٩٣: المدونــة ،٩/٣٩٥: البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق ،٦/٧٩٨: حاشــية ابــن عابــدينار رد المحت
  .١٥/٥١٢: كتاب النيل وشفاء العليل ،٦/٥٤٤:البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار، ٦/٣ :الطالبين وعمدة المفتين

  .٨/١٦٣: دمشقية، الروضة البهية في شرح اللمعة ال٦/٢٥٥: المغني البن قدامة )٦(
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  لمطلب الخامسا

  الحقوق المتعلقة بالتركة
 حســـب ة حقـــوق مرتبـــةــــــــــأربع ة بعـــد وفـــاة المـــورثــــــــــــالحقـــوق المتعلقـــة بالترك اء علـــى أنّ ــــــــالفقه اتفـــق      

، )٢(فــي حالــة مــا إذا بقــي شــيء مــن المــال بحيــث ال يســوغ أن ينتقــل مــن أولهــا إلــى مــا بعــده إالّ ، )١(أهميتهــا
   :اآلتيى النحو فروع وعلستة  إلىالمطلب  قسمتوعليه 

   التركة معنى: فرع األولال
   التركةالحقوق المتعلقة براء الفقهاء حول أولوية آ :الفرع الثاني
  التجهيز: الفرع الثالث
  الديون: الفرع الرابع

  الوصية :الفرع الخامس
  اإلرث: الفرع السادس

  
  الفرع األول

  التركة معنى
  تعريف التركة لغة واصطالحا �
  .)٣(ما يتركه من الميراث :، وتركة الميتتهخلي :تركاً  تركت الشيء :لغةفي الالتركة  �
كـــل مـــا كـــان لإلنســـان حـــال حياتـــه وخلفـــه بعـــد مماتـــه مـــن مـــال أو حقـــوق أو  :فـــي االصـــطالحالتركـــة  �

  :اآلراءفي تحديد معنى التركة بين موسع ومضيق من تلك اختلفوا  )اهللا مرحمه(الفقهاء   إنّ إالّ .)٤(منافع
 :)اهللا مرحمه()٥(الحنفية .١

هي كل ما يتركه الميـت مـن األمـوال : (إلى تضيق معنى التركة بقولهم )اهللا مرحمهـ(الحنفية فقهاء ذهب       
  .هم ال يعتبرون المنافع مال يورثف ).صافيًا من تعلق حق الغير من األموال

  

                                                           

 :حاشية البجيرمي على منهج الطالب ،٦/٤٠٦: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ،٩/٣٦٦: البحر الرائق شرح كنز الدقائق :ينظر )١(
  .٥٤٩ص: الكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبل، ٣/٢٤٥

  .١٠ص :ومعه كتاب الدرة البهية بتحقيق مباحث الرحبيةشرح الرحبية  :ينظر )٢(
  .١٢٨ص: ، معجم الصحاح١/٧٤: المصباح المنير ،١/٨٤: المعجم الوسيط ،٢/٣١: لسان العرب :ينظر )٣(
حاشية  ،٢/٤٠٦ :الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد االقيرواني، ١/٧٥٨: حاشية ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار: ينظر )٤(

  .٣/٢٤٤: البجيرمي على منهج الطالب
  .٧/٤٧١: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ٦/٧٥٩ :ابن عابدين حاشية رد المحتار على الدر المختار :ينظر )٥(



  
٦٦  

  :)اهللا مرحمه()١(جمهور الفقهاء .٢
بتوســـيع معنـــى التركـــة ) ديـــة واالباضـــيةوالزي المالكيـــة والشـــافعية والحنابلـــة(ذهـــب جمهـــور الفقهـــاء مـــن      

  .يورثهم يعتبرون المنافع مال هي كل ما يتركه الميت من مال أو حقوق أو منافع أي أنّ : بقولهم
ق تعلقــت بالمــال قبــل هــذه الحقــو  فالتركــة تشــمل جميــع األمــوال والمنــافع والحقــوق الثابتــة مطلقــا، ألنّ      

قبــل وفاتــه مــن أمــوال ومنــافع وحقــوق، تعتبــر مــن التركــة  ، فكــل مــا كــان مملوكــًا للشــخصصــيرورته تركــة
 الو  ،ها ال يتعلق بهـا الميـراثبأنّ ،  )اهللا مرحمه( الحقوق الشخصية فال خالف بين الفقهاء وتنتقل إلى الورثة إالّ 

  .)٢(، كالوظيفة والوكالة والواليةتعد تركة
 :)٣(اإلمامية .٣

تلـك  اسـتحقاق  إنّ إالّ  ،ه الميت من أمـوال ومنـافع وحقـوقالتركة هي كل ما يترك أنّ  إلىذهب اإلمامية     
يهم الزوجـة فبما  ،يرث من كل ما يتركه الميتالمستحقين للميراث فجميع  ،بين الوارثينفيه ختلف التركة م

  .اً ــــعين ة الـبل ترث قيم ،من العقار واألراضي ترثال  ،غير ذات الولد  أنّ ، إالّ ذات الولد
  
  
  
  
  
  
  
  

L ? ? ? J  
  
  
  
  
  

                                                           

: كشاف القناع عن متن اإلقناع، ٣/٢٤٤: حاشية البجيرمي على منهج الطالب، ٤/٤٥٧ :حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير: ينظر )١(
  .١٥/٣٣٤ :، كتاب النيل وشفاء العليل٦/٥٠٩: ألمصارالبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء ا، ٤/٥١٤

  .٤٦ص: أحكام التركات والمواريث: ينظر )٢(
الشـيخ محمـد بـن الحسـن الحـر  :الشـيعة الـى تحصـيل مسـائل الشـريعة وسـائل تفصـيل، ٨/١٣٢: شرح الُلمعـة الدمشـقيةفي  الروضة البهية  :ينظر )٣(

  . ٩/٣٥٠ خياران ارم ، -، قم )١١٠٤:ت (العاملي 



  
٦٧  

  لفرع الثانيا

  الحقوق المتعلقة بالتركةأراء الفقهاء حول أولوية 
هـــم نّ  أإالّ ، )اهللا مرحمهـــ()١(المـــذاهب اإلســـالمية فقهـــاء عنـــديتعلـــق بالتركـــة بعـــد وفـــاة المـــورث أربعـــة حقـــوق      

  :في ترتيب أولويتها وعلى النحو اآلتي ختلفواا
، علـى التجهيـز مقـدماً  ،)كالدين الموثـق بـرهن(يون العينية قد جعلوا الد ):الحنفية والمالكية والشافعية(  .١

 .)٢(وقدموا التجهيز على الديون المطلقة والوصية
ألّن .)٣(جعلــوا التجهيــز مقــدم علــى الــديون والوصــية): واالباضــية والزيديــة الحنابلــة وبعــض األحنــاف(  .٢

ال يبــاع مــا عليــه مــن الثيــاب تجهيــز الميــت بمثابــة حاجاتــه األصــلية التــي يحتاجهــا فــي حياتــه، فالمــدين 
لسداد دينه، فكذلك الميت ال تسد ديونه وال تنفذ وصاياه إّال بعد ما البد له منه من تجهيز وتكفين وقبر 

 .ونحوه
   .)٤(تقديم الديون على التجهيز مطلقاً  :الظاهرية .٣

التجهيـز  ألنّ  ،لوفـاةغيـر المتعلقـة بأعيـان التركـة قبـل ارون التجهيـز مقـدمًا علـى الـديون يعتبـ :إلماميةا  .٤
وحاجـات الشـخص الضـرورية مقدمـة علـى سـداد الـديون ولـو ، والتكفين من حاجات الشـخص الضـرورية

 .)٥(كانت مستغرقة لكل ماله وهذا حقه في الحياة وحقه في الوفاة
  
  

L                                   ? ? ? J  
  
  

                                                           

ج إلـى مغنـي المحتـا، ٦/٤٠٦: مواهب الجليل في شرح مختصـر خليـل ،٩/٣٦٦: ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق١٣ص :السراجيةشرح : ينظر )١(
، البحـــر الزخـــار الجـــامع لمـــذاهب ٨/٢٦٣: المحلـــى باآلثـــار ،٤/٤٩٠:كشـــاف القنـــاع عـــن مـــتن اإلقنـــاع، ،٣/٥: معرفـــة معـــاني ألفـــاظ المنهـــاج

محمــود : ، تحقيــق)١٢٦٦:ت(، )الجــواهري ( الشــيخ محمــد حســن النجفــي المعــروف: فــي شــرح شــرائع االســالم جــواهر الكــالم ،٦/٥١١: األمصــار
  .٥٤/ ٣٩، ١،١٣٦٨طهران، ط -القوجاني، دار الكتب اإلسالمية 

ية إعانــة الطــالبين علــى حــل حاشـ، ٤/٤٥٨ :للــدردير الشــرح الكبيــرعلــى حاشــية الدسـوقي  ،٢/٧٤٦: مجمــع األنهــر شـرح ملتقــى األبحــر :ينظـر )٢(
  .٣/٣٨٣ :لفاظ فتح المعينأ

، ٦/٥١١: البحــر الزخــار الجــامع لمــذاهب علمــاء األمصــار، ٤/٤٩٠ :كشــاف القنــاع عــن مــتن اإلقنــاع، ٢٩/١٤٣: المبســوط للسرخســي :ينظــر )٣(
  .١٥/٣٣٦: كتاب النيل وشفاء العليل

  .٨/٢٦٤:  باآلثارالمحلى  :ينظر )٤(
  . ٤٩٤ص ،م١٩٩٨ -ه١٣٧٧ ،٤ادق للطباعة والنشر، طهران، ط، مؤسسة الصمحمد جواد مغنية: المذاهب الخمسة الفقه على  :ينظر )٥(



  
٦٨  

  الفرع الثالث

  التجهيز     
األقـــوى مـــن  بـــاألقوى ثـــمّ  فتبـــدأ مـــن تركـــة المتـــوفى االســـتيفاء،حســـب حقـــوق المتعلقـــة بالتركـــة ال بترتـــ              

  :ويأتي تفصيل ذلك على النحو اآلتي .)١(الحقوق
وأجـر ، وهو فعل كـل مـا يحتـاج إليـه الميـت مـن حـين موتـه إلـى حـين دفنـه مـن كفـن وحنـوط :التجهيز �

 .)٢(ذيرأمر به الشرع من غير تقتير وال تب دود مافي ح ويكون تجهيزه ،القبر ونحو ذلك وحفر، التغسيل
   :ذلكب مستدلين

   .)٣(» ِإَذا َكفَن َأَحُدُكْم َأَخاُه َفْلُيْحِسْن َكَفَنهُ «: ) (�رسول اهللا: قال :قال (�)جاء في حديث جابرما  .١
ل شـيء مـن فضـ الظاهريـة قـالوا إنْ   أنّ إالّ .)٤(يجهـز الميـت مـن رأس المـال أنْ علـى جمع أهـل العلـم أو   

  .)٥(ديون الغرماء كفن منهدين اهللا و أمواله بعد إيفاء 
ِفـي َسـِبيِل اِهللا، َنْبَتِغـي َوْجـَه اِهللا، َفَوَجـَب  )(�َهاَجْرَنـا َمـَع َرُسـوِل اِهللا : قـال(�) األرتحـديث خبـاب بـن و  .٢

ْنُهْم ُمْصــَعُب ْبــُن ُعَمْيــٍر، ُقِتــَل َيــْوَم ُأُحــٍد، َفَلــْم َمــْن َمَضــى َلــْم َيْأُكــْل ِمــْن َأْجــِرِه َشــْيًئا، ِمــ َأْجُرَنــا َعَلــى اِهللا، َفِمنــا
َوَضـْعَناَها َعلَـى َرْأِسـِه، َخَرَجـْت ِرْجـَالُه، َوإَِذا َوَضـْعَناَها َعلَـى  ، َفُكنـا ِإَذا)٦(ُيوَجْد َلُه َشْيٌء ُيَكفُن ِفيِه ِإال َنِمَرةٌ 

ْذِخرَ  َضُعوَها ِمما َيِلي َرْأَسُه،«: (�) ِرْجَلْيِه، َخَرَج َرْأُسُه، َفَقاَل َرُسوُل اهللاِ  »َواْجَعُلوا َعَلى ِرْجَلْيِه اْإلِ
)٧(..  

 ،َفَأْوَقَصــْتهُ : َأْو َقــالَ ، َعــْن َراِحَلِتــِه، َفَوَقَصــْتهُ  ، ِإْذ َوَقــعَ َنَمــا َرُجــٌل َواِقــٌف ِبَعَرفَـةَ َبيْ : قــال (�)وعـن ابــن عبــاس .٣
 ِبيـُه ُيْبَعـُث َيـْوَم اْغِسُلوُه ِبمَ «: (�)َقاَل النُروا َرْأَسُه، َفِإنُطوُه، َوَال ُتَخمُنوُه ِفي َثْوَبْيِن، َوَال ُتَحناٍء َوِسْدٍر، َوَكف

  .)٨(»الِقَياَمِة ُمَلبًيا

                                                           

  . ٢٩/١٣٧: المبسوط للسرخسي :ينظر )١(
  .٨٣ص :شرح الفصول المهمة في مواريث األمة، ٣/٤: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  :ينظر )٢(
كتــاب : ســننفــي ال داود وأبــو، )٢١٨٢(، رقــم ٧/١٤الميــت،  كفــنكتــاب الجنــائز، بــاب فــي تحســين : م فــي صــحيحهالحــديث صــحيح أخرجــه مســل )٣(

عبـد ، و)١٨٩٥(، رقـم ٤/٣٣كتـاب الجنـائز، بـاب األمـر بتحسـين الكفـن، : والنسـائي فـي السـنن، )٣١٤٨(، رقـم ٣/١٩٨الكفن، الجنائز، باب في 
 الـــرحمن حبيــب: ، المحقــق)هــــ٢١١: ت( بكــر أبــو الصــنعاني اليمـــاني الحميــري نــافع بـــن همــام بــن الــرزاق عبـــد: فـــي المصــنف الــرزاق الصــنعاني

  ) .٦٥٤٩(، رقم ٣/٥٢٠، كتاب الجنائز، باب الفن بالليل، ه١٤٠٣، ٢بيروت ، ط – اإلسالمي المكتب، األعظمي
ــة :ينظــر )٤( ــار، ٣/٢٠٦: البنايــة شــرح الهداي ــدر المخت ــى ال ــار عل ــدي رد المحت ــن عاب ــر  ،٢/٢٣٤ :نحاشــية اب حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبي

: المغنــي البــن قدامــة ،١/٤٢٨: شــرح المنهــاجبتحفــة المحتــاج  ،٥/١٨٩: المجمــوع شــرح المهــذب ،١/٢٦٧: األم للشــافعي،١/٤١٣: للــدردير
٢/١٩٩.  

  .٨/٢٦٥: المحلى باآلثار: ينظر )٥(
  .)٣١٩ص: مختار الصحاح(  .بردة من صوف تلبسها األعراب: نمرة )٦(
 فــي مســلمو ، )٤٠٨٢(، رقــم ٤٨٠بــاب مــن قتــل مــن المســلمين يــوم أحــد، ص ،كتــاب المغــازي: فــي صــحيحه البخــاريالحــديث متفــق عليــه أخرجــه  )٧(

ــائز: صــحيحه كتــاب أبــواب المناقــب ، بــاب مناقــب مصــعب بــن : فــي الجــامعالترمــذي و، )٢١٧٤(، رقــم ٧/٨ي كفــن الميــت، ، بــاب فــكتــاب الجن
  ).١١/٣٦٤:تاج العروس(   .واألذخر حشيش طيب الريح. )٣٨٥٣ (، رقم ٦/١٧٥، )(�عمير

كتــاب : فــي صـحيحهمسـلم و ، )١٢٦٥(رقـم ، ١٤٥كتــاب الجنـائز، بـاب الكفـن فــي ثـوبين، ص :فــي صـحيحهالبخـاري عليــه أخرجـه  الحـديث متفـق )٨(
  .ن ماجةلنسائي واب، وأخرجه أبي داود والترمذي وا)٢٨٨٤( ، رقم  ٨/٣٦٥إذا مات،  يفعل بالمحرم ، باب ماالحج



  
٦٩  

مـن رأس الكفـن  نّ أعلـى واضـحة داللـة فيهـا، مـا جـاء  أنّ  يتبـين مـن األحاديـث الـثالث: االسـتداللجه و  �
كفـين كـل واحـد منهمـا أمـر بت  (�)رسـول اهللا ألنّ ، )٢(التركـة لقـوة سـببهفـي ن علـى الـديه مقـدم ّنـأو  ،)١(المال

  .)٣(كان عليهما دين مستغرق أم ال نْ سأل إيُ  دون أنْ 
  :ه يجري وفق الترتيب التاليتجهيز  نّ على أ) رحمهم اهللا()٤(لفقهاءفقد اتفق ا :ٕاذا لم يخلف الميت تركةو  �
  .الموت فكذلك بعد، ذلك يلزمه في حال الحياة ألنّ ، تجهيزه على من تلزمه نفقته في حياتهيجب  �
  .كان فقيرًا أيضًا فتجهيزه من بيت المال أوْ ، لم يكن للميت من تلزمه نفقته فإنْ  �
 .فعلى مسلم عالم بحاله، أو تعذر األخذ منه، لم يكن بيت مال فأنّ  �

  
  لفرع الرابعا

  الديون
�  ن لغة واصطالحايْ تعريف الد  
�  ــد ــةفــي الن يْ ال ــدّ  جمــعُ  :لغ ــن ، وكــل شــيءونيــد ْينال ــم يكــن حاضــرًا فهــو َدْي ــًا َأديُنــه أي وأدنــ، ل ُت فالن

ّداَن أو  وقـد اسـتدان وتـدّين، عليـه َديـن نٌ ورجـٌل دائـ. يـٌن، ومـديٌن أجـَودُ َبـه دَ قد َرك: ورجٌل مديون. َدْيناً َأعطيُته 
  .)٥(لاألجً  وض ذُ القرْ والدْين ، بمعنى واحد

�  ّمة يك اسم :االصطالح في نيْ الدما يثبت من مال في أي  )٦(هفتلدًال عن ماٍل أوُن بلماٍل واجٍب في الذ
   .)٧(مطالبًا به في حياته اإلنسان أنّ  عتباربانًا مجازًا ي حق اهللا ديّ وسمّ  الذمة

 �) (َأَتى النِبي  :قال ) (�ي هريرةوقد ثبت في الحديث عن أب، والَدْين حظ غريم يطلبه بقوة السلطان     
   .)٨(»َدُعوُه َفِإن ِلَصاِحِب الَحق َمَقاًال  «: َرُجٌل َيَتَقاَضاُه، َفَأْغَلَظ َلُه، َفَهم ِبِه َأْصَحاُبُه، َفَقالَ 

                                                           

  .٣/١٨٠: فتح الباري شرح صحيح البخاري :ينظر )١(
:  ت(، برهـان الـدين، أبـو إسـحاق، براهيم بن محمد بن عبد اهللا بـن محمـد ابـن مفلـح: المبدع في شرح المقنع، ١٨/٢٨: المبسوط للسرخسي :ينظر )٢(

  . ٦/٥١١: الجامع لمذاهب علماء األمصار بحر الزخارال، ٢/٢٤٣ م ،١٩٩٧-هـ١٤١٨ ،١ط ،بيروت -دار الكتب العلمية، )هـ٨٨٤
  .٣/١٧٦: فتح الباري شرح صحيح البخاري :ينظر )٣(
 ،٣/٢٤٦: البجيرمــي علــى مــنهج الطــالبحاشــية  ،٣/٢١: التــاج واإلكليــل لمختصــر خليــل ،١/٣٠٨: بــدائع الصــنائع فــي ترتيــب الشــرائع :ينظــر )٤(

مـع حاشـية ) ه٩٧٢ت(النجـار تقـي الـدين محمـد بـن أحمـد الفتـوحي الحنبلـي الشـهير بـإبن  :وزيـاداتي جمـع المقنـع مـع التنقـيح منتهى اإلرادات فـ
-ه١،١٤١٩لة، ط، مؤسسـة الرسـاعبداهللا بن عبدالمحسن التركـي.د: ، تحقيق)١٠٩٧:ت(لنجدي الشهير بابن قائدلعثمان أحمد بن سعيد ا: المنتهى
كتــاب النيــل ، ٤/٢٥٣: جــواهر الكــالم ،٦/٥١١:الجــامع لمــذاهب علمــاء األمصــار البحــر الزخــار ،٨/٢٦٥:المحلــى باآلثــار ،١/٣٥٣م، ١٩٩٩

  .١٥/٣٣٥: وشفاء العليل
  .١/٣٠٧: المعجم الوسيط ،٨/٧٢ :كتاب العين :ينظر )٥(
  .٧/٢٠٦ :بن الهمامالفتح القدير شرح  :ينظر )٦(
  .٧/٤٧٢ :تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق :ينظر )٧(
، رقـم ٢٧٣اض وأداء الديون والحجـر والتفلـيس، بـاب لصـاحب الحـق مقـال، صكتاب في االستقر : في صحيحهالبخاري رجه أخ الحديث متفق عليه )٨(

  .جزء من حديث ).٤٠٨٦(، رقم ١١/٣٨، باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه، المساقاةكتاب : ومسلم في صحيحه ،)٢٤٠١(
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 )اهللا مرحمهــ(  الظاهريـةإالّ ، )اهللا مرحمهـ()١(بعـد تجهيــز الميـت وقبـل الوصـية بإجمــاع الفقهـاء ةالعينيـن و يأتي الـدَ وتـ

  )٢(قضاء الديون مقدم على التجهيز إلى أنّ  وذهبوا، فقد خالفوا في ذلك
  :صاحبه إلى باعتبارينقسم  فالدين �

  دين اهللا  .١
                    دين العباد .٢
  دين اهللا :أوالً 

اهللا  حق هما يطالب به على أنّ وٕانّ ، ه حق للعبد نفسهنّ على أ، ذي ليس له مطالب من العبادهو ال    
  .)٣(ودين النذر، تعالى كدين الزكاة

  :فيما إذا لم تِف التركة بدين اهللا وديون العباد �
ديــن العبــد  ألنّ  ،ن العبـد مقــدم علــى ديـن اهللاْيــدَ  إلـى أنّ  :)اهللا مرحمهــ()٤(والزيديــة الحنفيــة والمالكيــةذهـب  .١

 .عباده غني عنتعالى اهللا ودين اهللا مبني على المسامحة، و ، )٥(المشاحةمبني على 
 .دين اآلدميدين اهللا مقدم على  إلى أنّ  :)اهللا مرحمه()٦(واالباضية واإلمامية والظاهرية ذهب الشافعية .٢
ها متساوية في ألنّ ، فيتخاصمون على قدر ديونهم، ها تقضى بالنسبةإلى إنّ  :)اهللا مرحمه()٧(ذهب الحنابلة .٣

 . وجوب القضاء فتتساوى في الترتيب
  دين العباد :ثانياً 
  وال تسقط، )٨(مثل ثمن البيع واألجرة ،حق لهم يطالبون به باعتبارهاهي التي لها مطالب من العباد     

  .بالموت
  
  
  

                                                           

إعانــة الطــالبين علــى حــل ألفــاظ فــتح حاشــية ، ٤/٤٥٨ :لــى الشــرح الكبيــر للــدردير حاشــية الدســوقي ع، ٢٩/١٤٣: المبســوط للسرخســي: ينظـر )١(
لفقــه علــى المــذاهب ا ،٦/٥١١: الجــامع لمــذاهب علمــاء األمصــار البحــر الزخــار، ٤/٤٩٠ :نــاع عــن مــتن اإلقنــاعكشــاف الق. ٣/٣٨٢ :المعــين
  . ٤٩٤ص: الخمسة

  .٨/٢٦٣: آلثار المحلى با :ينظر )٢(
  .١/١٧٢: الفتاوى للسغديالنتف في : ينظر )٣(
وحاشـية الدسـوقي علـى ، ٨/٥٧٩: كليـل لمختصـر خليـلالتـاج واإل ، ١٠/١٦٥ :فـي فـروع المالكيـةالـذخيرة ، ٢/١٨٦: المبسوط للسرخسـي: ينظر )٤(

  .٤/٤٥٨: الشرح الكبير للدردير
 ، شـاح فَالنـا خاصـمه وماحكـه َوَيقُـول اْلعلَمـاء الَ هُـَو شـحيح وشـحاحَوَعِليـِه حـرص فَ اء َوَنْحوه شحا قـل وعسـر َوفُـَالن بالشـْيء بخـل المشح  :المشاحة )٥(

  )      ١/١١٠: المعجم الوسيط: (ينظر    .، وال منازعة مجادلة ِفيَما تعارفوا َعَلْيهِ  ِفي اِالْصِطَالح الَ  مشاحة
كتــاب النيــل ، ٤٩٥ص: علــى المــذاهب الخمســة، الفقــه ٨/٢٦٥: المحلــى باآلثــار، ٤٦ص: حاشــية البــاجوري، ٣/٩٦٨: الحــاوي الكبيــر: ينظــر )٦(

  .١٥/٣٣٧: وشفاء العليل
  .٢٥ص: العذب الفائض شرح عمدة الفارض ، ٤/٤٩١:كشاف القناع عن متن اإلقناع ، ٤/٦١ :شرح الزركشي على مختصر الخرقي: رينط )٧(
  .٧/٤٧٢: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق :ينظر )٨(
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  التركة لملك الورثة؟ انتقالهل الدين يمنع  �
كـان غيـر  فـإنْ ، الدين يمنع انتقال التركـة إلـى الورثـة إذا كـان مسـتغرقاً  إلى أنّ  :)اهللا مرحمهـ(ذهب الحنفية .١

 .)٢(وبه قال اإلمامية .)١(قلت التركة إلى ملك الورثةانتمستغرق 
الــدين يمنــع انتقــال التركــة إلــى الورثــة ســواء كــان مســتغرقًا أو غيــر  نّ إلــى أ :)اهللا مرحمهــ(ذهــب المالكيــة .٢

 .)٣(يتم يوم الوفاء مستغرق إلى أنْ 
كــة إلــى الورثــة ســواء كــان الــدين ال يمنــع انتقــال التر  إلــى أنّ : )اهللا مرحمهــ()٥(الحنابلــةو، )٤(ذهــب الشــافعية .٣

 َمـنْ  « :)(� لنبـيّ قـول الوذلـك ، مع تعلق حق الغرماء بالتركـة ن مستغرقًا للتركة أو غير مستغرقالدي
فلـم ، تعلـق الـدين بالمـال ال يزيـل الملـك فـي حـق الجـاني والـراهن والمفلـس ألنّ ، )٦(» َفِلَوَرثَتِـهِ  َماًال  َتَركَ 

 .يمنع نقله إلى الورثة
  .صاحب الدين إذنال يصح تصرف الوارث بغير : قالوا لكن الشافعية �
 .)٧(تعذر وفاؤه فسخ تصرفه فإنْ ، يصح تصرف الوارث بالتركة: وقال الحنابلة �

ن من يْ نتقال الد الوت المديون، ن المؤجل بميْ  بعد انقضاء الد ال وصية وال ميراث إالّ : )اهللا مرحمه(الزيدية .٤
 .)٨(بدليل جواز القضاء من مالهذمة الوارث،  ذمة الميت إلى التركة واألعيان، بل

 .)٩(ال يمنع الدين انتقال التركة إلى الورثة: )اهللا مرحمه(واالباضية .٥
  

  

  
  

L ? ? ? J  
  
  
  

                                                           

  .١١/١٦٠: البناية شرح الهداية :ينظر )١(
  .٤/٢٦٩: سالمشرائع اإل :ينظر )٢(
  .٦٩٠ص: بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ينظر )٣(
  .٩٠ص: شرح الفصول المهمة في مواريث األمة، ٣/٣٣ :شرح المنهاجب تحفة المحتاج ، ٣/٣٦٩ :لحاوي الكبيرا: ينظر )٤(
  .٤/٤٩٠: كشاف القناع عن متن اإلقناع: ينظر )٥(
  .١٢ص: سبق تخريجه )٦(
  . ٤/٤٩١: كشاف القناع عن متن اإلقناع: ينظر )٧(
  .٣/٤٦٧: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار: ينظر )٨(
  . ١٥/٣٣٨: كتاب النيل وشفاء العليل: ينظر )٩(
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  لفرع الخامسا

   الوصية
فهمهــم للمــال والوصــية كانــت تختلــف عنــدهم بــاختالف فإلســالم، لالســابقة الوصــية لــدى األمــم  تْ فَــرِ عُ      

صـــاحب المـــال يتصـــرف فـــي أموالـــه ، فهـــم يتفقـــون علـــى حريـــة المالـــك فـــي مـــا يملـــك إنّ ثـــة، إالّ والميـــراث والور 
  . بمقتضى رغبته، ولم يكن مقيدا بشروط

فكان المالـك يحـرم أقاربـه هجا بعيدا عن العدالة، نكانوا ينتهجون في وصاياهم مفا العرب في الجاهلية أمّ     
، وذلــك صــلةكلهــا أو بعضــها إلــى أشــخاص ال تربطــه بهــم  مــن التركــة رغــم عــوزهم وفقــرهم، ويوصــي بأموالــه

سالم ووضع للوصية قواعد وشروط مبنية على أسـس العـدل، فكانـت جاء اإل ثمّ     .بقصد نيل المدح والثناء
®�������X�W��m��¶�����´��³��²���±��°الوصــــية واجبــــة بكــــل المــــال للوالــــدين واألقــــربين 

��¿��¾��½��¼»��º�����¹��¸l)ريث وبقي االستحباب سخ الوجوب بآيات الموان ثمّ  .)١
  .)٢(لغير الوارثين، فقيدت الوصية بشروط، حفاظا على نصيب الورثة وهو النصيب األكبر من التركة

  تعريف الوصية لغة واصطالحا �
أوصيت ووصيت : فعلوال، عهد إليه :ووصاه أوصى الرجلو  مصدر وصىو العهد،  :لغةفي الالوصية  �
مـا وصـيت : لوصـيةفاوجعلتـه وصـيك، شـيء إذا وصـلته لـه بمأخوذة من وصـيت  وهي، يصاءا وتوصيةا

   .)٣(الميتأمر ب التصالهايت وصية مّ وسُ ، به
  : على النحو اآلتي )اهللا مرحمه(، وقد عرفها الفقهاء صطالحفي اال الوصية  �
 .)٤() هي تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع( :الحنفية .١
 .)٥()ا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده عقد يوجب حق(  :المالكية .٢
 .)٦()تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت (  :الشافعية .٣
 .)٧()التبرع بالمال بعد الموت (  :الحنابلة .٤
 .)٨()حق واجب من مال الميت مفروض إخراجه لمن وجب له(  :الظاهرية .٥
 .)٩()و بعضهابعد الموت في شؤونه أر مقام نفسه إقامة المتكلف متكلفا آخ( :الزيدية .٦

                                                           

  ). ١٨٠اآلية : سورة البقرة(  )١(
  .٨/١٠٨:الحاوي الكبير ،٢٧/١٥٩ :المبسوط للسرخسي )٢(
  .١/١٠٣٨: المعجم الوسيط ،٢٠٩/ ٤٠ :تاج العروس) ٣(
  .١٢/٤٧: المبسوط للسرخسي) ٤(
  .٨/٥١٣: التاج واالكليل لمختصر خليل) ٥(
  .٢/٢ :فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب للشنشوري) ٦(
   .٦/٥٥: المغني البن قدامة) ٧(
  . ٨/٣٥٣: المحلى باآلثار) ٨(
  . ٦/١٦٦: البحر الزخار الجامع لمذاهب األمصار) ٩(
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  .)١()تمليك عين أو منفعة بعد الموت تبرعا(  :اإلمامية .٧
 .)٢()الموت، وقد يصحبه التبرع عهد خاص مضاف إلى ما بعد( :االباضية .٨
  مشروعية الوصية  �

  :واإلجماعوالسنة  القرآن الكريمالوصية مشروعة في  
   القرآن الكريمالوصية في اأدلة  �

®�������X�W��m��º�����¹��¸��¶�����´��³��²���±��° :ول الـــــــــــــــــدليل األ 

��¿��¾��½��¼»l)٣(.   
 :لقوله تعالى اهللا تعالى الوصية للوالدين واألقربين قبل نزول آيات المواريث أوجب :االستداللوجه  �
����m�������������l)للوالـــدين واألقـــربين الـــوارثين الوصـــية وجـــوب هـــذه اآليـــات نســـخ وبنـــزول ، )٤

 .مشروعيتها لغير الوارثين وفق ضوابط محددة  توبقي
 .)٥(�m�X�W��ÄÃ��Â��Á����À��¿��¾��½l :الدليل الثاني

)٦(���m�X�W�xw���v����u��t��s��r��ql:لثالثاالدليل 
 . 

عـن تنفيـذ الوصـية  الميـراث حقـا مـؤخراً  اهللا تعالى جعل على أنّ  متانيالكر اآليتان دلت  :االستداللوجه  �
 .مشروعيتهاهذا دليل على و أداء الدين و 
  الوصية في السنة  أدلة �

َمـا َحـق اْمـِرٍئ ُمْسـِلٍم لَـُه َشـْيٌء ُيوِصـي  «: قَـالَ  )(�َأن َرُسوَل اللِه  ،)(�َعْن َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمرَ  :الدليل األول
  .)٧(» ِفيِه، َيِبيُت َلْيَلَتْيِن ِإال َوَوِصيُتُه َمْكُتوَبٌة ِعْنَدهُ 

   .في الحديث الشريف داللة صريحة على جواز الوصية والحث على المسارعة بكتابتها :االستدالل وجه �
يُعـوُدِني َوَأَنـا ِبَمكـَة، َوُهـَو َيْكـَرُه َأْن َيُمـوَت   (�)َجـاَء النبِـي : قـال  (�)عن سعد بن أبي وقاص :الدليل الثاني 

: َيــا َرُســوَل اللــِه، ُأوِصــي ِبَمــاِلي ُكلــِه؟ َقــالَ : ، ُقْلــتُ » ْرَحُم اللــُه اْبــَن َعْفــَراءَ َيــ«: ِبــاَألْرِض الِتــي َهــاَجَر ِمْنَهــا، َقــالَ 
َفالثلُـُث، َوالثلُـُث َكِثيـٌر، ِإنـَك َأْن تَـَدَع َوَرثَتَـَك َأْغِنَيـاَء  «: الثلُـُث، قَـالَ : ، ُقْلتُ » الَ «: َفالشْطُر، َقالَ : ، ُقْلتُ » الَ «

                                                           

  . ٣٠ه ، ص١٣٦٨:  ٢للشبخ جعفر بن حسن الحلي ، مطبعة القاهرة ، ط: المختصر النافع ) ١(
  .٢/١٦: كتاب النيل وشفاء العليل) ٢(
  ) . ١٨٠اآلية : سورة البقرة(  )٣(
  ) . ١١من اآلية : سورة النساء(  )٤(
  ) . ١١من اآلية : سورة النساء(  )٥(
  ) .١٢من اآلية : سورة النساء(  )٦(
   ، رقم٣/١٠٠٥،  مكتوبة عندهوصية الرجل ) �(كتاب الوصايا، باب الوصايا وقول النبي : صحيحهالبخاري حديث متفق عليه أخرجه ال )٧(

  ).٤١٨٠(، رقم ١١/٧٧كتاب الوصية، باب وصية الرجل مكتوبة عنده ،: في صحيحه مسلمو ، )٢٥٨ ٧(     



  
٧٤  

ٌة، َحتـى اللْقَمـُة َأْن َتَدَعُهْم َعالَـًة َيَتَكففُـوَن النـاَس ِفـي َأْيـِديِهْم، َوإِنـَك َمْهَمـا َأْنَفْقـَت ِمـْن َنَفقَـٍة، َفِإنهَـا َصـَدقَ  َخْيٌر ِمنْ 
  .)١(»ر ِبَك آَخُرونَ الِتي َتْرَفُعَها ِإَلى ِفي اْمَرَأِتَك، َوَعَسى اللُه َأْن َيْرَفَعَك، َفَيْنَتِفَع ِبَك َناٌس َوُيضَ 

ثلــث واســتحباب الــنقص عــن  ،علــى جــواز الوصــية داللــة واضــحةالشــريف فــي الحــديث  :االســتداللوجــه  �
 .)٢(يزيد عليهال التركة 
ُكْم ِإن اللَه َتَصدَق َعَليْ «: ) (�قال رسول اهللا :، قالَعْن ُبْرٍد، َعْن َمْكُحوٍل، َأن ُمَعاَذ ْبَن َجَبلٍ   :الثالثالدليل 

   .)٣(»ِبُثُلِث َأْمَواِلُكْم ِعْنَد َوَفاِتُكمْ 
فرصة  الغتنامالموت بعد لما الوصية بثلث المال  جوازعلى واضحة في الحديث داللة  :االستداللوجه  �

    .واإلحسانفات العبد من أعمال البر  ما
ن مـن زمـن البعثـة والـى يومنـا المسلمي نّ أذلك و ، )٤(على جواز الوصية )رحمهم اهللا(أجمع الفقهاء  :اإلجماع  �

:      )رحمــه اهللا( قدامــة ابــنقــال . )٥(مــن غيــر إنكــار مــن أحــد يشــاءونمــن  إلــىيوصــون بــبعض أمــوالهم  ،هــذا
  .)٦()واألمصار على جواز الوصية  عصاراألأجمع العلماء في جميع ( 
لمن تـرك  امرغوب فيه هيف ،)٧(مستحبةالوصية  أنّ على  )رحمهم اهللا(أجمع جمهور الفقهاء  :الوصيةحكم  �
   .)٨(على سبيل البر واإلحسان وتنفيذها واجب على الوصي خيراً 

عقــد منــدوب إليــه مرغــوب فيــه لــيس بفــرض وال واجــب عنــد جمهـــور الوصــية  ( :)رحمــه اهللا()٩(قــال السرخســي 
 .)١١()فرض على كل من ترك ماالً (  الظاهرية فالوصية عندهمإالّ  .)١٠() الفقهاء

                                                           

  .١٤ص: سبق تخريجه  )١(
  .٥/٤٥٤: البخاري فتح الباري شرح صحيح: ينظر )٢(
وابـن ماجـة ، )٢٧٤٨٢(، رقـم٤٥/٤٧٥كتاب الملحق المستدرك من مسند أنصار، باب مـن حـديث أبـي الـدرداء، : الحديث أخرجه أحمد في المسند )٣(

ل ن كتــاب الوصــايا، بـاب مــا يجــوز للرجــ: وابــن أبــي شــيبة فــي المصــنف، )٢٧٠٩(، رقــم٢/٩٤كتـاب الوصــايا، بــاب الوصـية بالثلــث، : فــي الســنن
ــه،  ــر، )٣٠٩١٧(، رقــم٦/٢٢٦الوصــية فــي مال ــي فــي المعجــم الكبي ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطيــر اللخمــي الشــامي، أبــو القاســم  :والطبران

،كتــاب المــيم، بــاب أبــو أمامــة البــاهلي عــن معــاذ بــن  القــاهرة –ســلفي، مكتبــة ابــن تيميــة حمــدي بــن عبــد المجيــد ال: ، المحقــق)هـــ٣٦٠: ت(الطبرانــي 
)). مـريم وقـد اخـتلط والطبرانـي، وفيـه أبـو بكـر بـن أبـي رواه أحمـد والبـزار): (( ٤/٣٨٦:مجمـع الزوائـد(، وقـال الهتيمـي فـي )٩٤(، رقم٢٠/٥٤ جبل،

  )) .سناده ضعيف، إ٣/٩١:تلخيص الحبير((وقال ابن حجر في 
  .١٠٠ص: اإلجماع البن المنذر: ينظر )٤(
: ، المغنـي البـن قدامـة٨/١٨٩:الحـاوي الكبيـر ،٧٤٣ص: بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتصـد ،٧/٣٣٠ :بـدائع الصـنائع فـي ترتيـب الشـرائع: ينظر )٥(

  .٣٠ص: المختصر النافع ،٣٥٦/ ٦: علماء األمصارالبحر الزخار الجامع لمذاهب  ،٨/٢٦٣: المحلى باآلثار ،٦/٥٧
  .٦/٥٥ :المغني البن قدامة )٦(
  .١٠٠ص: اإلجماع البن المنذر: ينظر )٧(
األم  ،٧٤٣ص :بدايـــة المجتهـــد ونهايـــة المقتصـــد ،١٣/٣٨٨: البنايـــة شـــرح الهدايـــة ،٧/٣٧٤: تبيـــين الحقـــائق شـــرح كنـــز الـــدقائق: ظـــرين )٨(

  . ٦/٥٦: المغني ألبن قدامة ،٤/٩٩:للشافعي
أشـهر كتبـه  ،) انفـي خراسـ(قـاض، مـن كبـار األحنـاف، مجتهـد، مـن أهـل سـرخس : محمد بـن أحمـد بـن سـهل، أبـو بكـر، شـمس األئمـة :السرخسي )٩(

شـرح السـير الكبيـر لإلمـام (و )شـرح الجـامع الكبيـر لإلمـام محمـد(ولـه ) بفرغانة(بالجب في أوزجند في الفقه والتشريع،  أماله وهو سجين ) المبسوط(
  )٥/٣١٥ :الم للزركلياألع(  .)هـ  ٤٨٣: ت(فرغانة إلى أن توفي ، وكان سبب سجنه كلمة نصح بها الخاقان ولما أطلق سكن )محمد

  .٢٧/١٤٢ :المبسوط للسرخسي )١٠(
  . ٨/٣٤٩: المحلى باآلثار) ١١(



  
٧٥  

شــرعت تمكينــا مــن العمــل الصــالح، فقــد ، ســبب كــل التبرعــات هــي :ة الوصــيةالحكمــة مــن مشــروعي �
هي تبـرع علـى أسـاس البـر وصـلة ف، ، ومكافأة لمن أسدى للمرء معروفاالموصي في حياتهتداركًا لما فات و 

لســـد خلــة المحتـــاجين وتخفيــف الكـــرب عــن الضـــعفاء والمســاكين وتحصـــيل ، الــرحم لألقــارب غيـــر الــوارثين
ــدن ويأخــذها الموصــى لــه بــال  ،أنشــأها الموصــي مــن قبــل نفســه .)١(يا ونيــل الثــواب فــي اآلخــرةالخيــر فــي ال

ل الوصـــايا األفضـــل تعجيـــ نّ وال يخفـــى أ، فـــي إخراجهـــا مشـــقة علـــى الورثـــة فكانـــت مظنـــة للتفـــريطو  ،عــوض
أخراجهـا  حثـًا منـه علـىن يْ فقـدم اهللا تعـالى ذكرهـا قبـل الـدّ . ، ال تأخيرهـا بعـد المـوتلجهات الخير في الحياة
النفــــوس مجبولــــة علــــى إهمــــال الوصــــية لعــــدم وجوبهــــا فــــي أصــــلها وعــــدم  ألنّ ( .وتنبيهــــًا بوجــــوب تنفيــــذها

، )٢( )المعاوضــة فيهــا، فقــدمها اهللا تعــالى ليشــعر النفــوس بميــل صــاحب الشــرع لهــا فيبعــد إهمــالهم إلخراجهــا
  .)٣(ن مقدم على الوصيةيْ الدَ  وقد أجمع أهل العلم بأنّ ، نيْ قبل اإلرث وبعد الدَ تنفيذ الوصية  أتيوي

��m��Â إنكم تقرؤون هذه اآلية( : قال )�(علي بن أبي طالباإلمام عن  جاءو        � Á� � � � À� � ¿� � ¾� � ½
ÄÃl)والواجـــب  ،الـــديون واجبـــة علـــى الميـــت نّ أل .)٥()قضـــى بالـــدين قبـــل الوصـــية )�( رســـول اهللا وأنّ  ،)٤
   .قبل غيرهينفذ  هأدائ
زادت عن الثلث  وٕانْ ، ف الثلث من باقي التركة بعد التجهيز وسداد الديونويصر  :محل الوصية الثلث �

 .)رحمهم اهللا()٦(بإجماع الفقهاء ، وذلكالورثة بإجازة ال تنفذ إالّ 
  لوارثينل صيةالو اختالف الفقهاء في  �
 :) (�رسـول اهللا أنّ  ) (�اهللالحـديث جـابر بـن عبـد، )٧(ه ال وصـية لـوارثأّنـ إلـى جمهـور الفقهـاء ذهب  •

»َال َوِصيَة ِلَواِرثٍ «: قال
لما  إجازة الورثةإّال بتنفيذها  يصح ها النلوارث، فإّ أوصى شخص وفي حالة  .)٨(

                                                           

  .٥٢٤ص: الكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبل ،٩/٢١٢ :الرائق شرح كنز الدقائقالبحر : ينظر )١(
  .١٠/١٦٥: الذخيرة في فروع المالكية )٢(
دار ، )هـ٤٥٦: ت(بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري أبو محمد  علي بن أحمد: مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات )٣(

المجموع  ،٤/١٠١ :األم للشافعي ،٤/٣٦٦: المدونة ،٧/٤٧٢: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ،١١٠ص، بيروت –الكتب العلمية 
  .٥٤٩ص: بن حنبل لكافي في فقه اإلمام أحمدا ،١٦/٥٢: شرح المهذب

  ).١١من اآلية  :سورة النساء () ٤(
: مسـندبـن حنبـل فـي الأحمـد و ، )٢٠٩٤( ، ٤/٤١٦أبواب الفرائض، باب مـا جـاء فـي ميـراث األخـوة مـن األب،  :في الجامعالترمذي  األثر أخرجه) ٥(

لـدين قبـل كتـاب الوصـايا، بـاب ا :وابن ماجة فـي السـنن، )١٢٢٢(، رقم٢/٣٩٢، )�(كتاب مسند الخلفاء الراشدين، باب مسند علي بن أبي طالب
تعليقـه  ، وقـال شـعيب األرنـاؤوط فـي)٧٩٦٧(، رقـم٤/٣٧٣كتاب الفرائض، باب الفـرائض، : والحاكم في المستدرك، )٢٧١٥(، رقم٢/٩٠٦الوصية، 

  )).سناده ضعيفإ(( ١/١٣١: على مسند أحمد
  .١٠٠ص :اإلجماع البن المنذر :ينظر) ٦(
 ،٩٩/ ٤ :، األم للشــافعي٧٤٣ص: بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد ،٢٧/١٤٢: ســيالمبســوط للسرخ، ١٠٠ص: االجمــاع البــن المنــذر :ينظــر )٧(

  .٥٢٥ص: الكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبل
 جـاء ال بـاب مـا ،كتـاب الوصـايا: فـي الجـامع الترمـذي، و )٢٨٧٠(، رقـم ٣/١١٤كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث،  :أخرجه أبو داود في السنن )٨(

فــي  قطنــي الــدارو ، )٦٤٣٥(، رقــم ٦/١٥٨كتــاب الوصــايا، بــاب إبطــال الوصــية للــوارث،  :الســنن الكبــرى فــي لنســائيوا،  )٢١٢١(، رقــم ٢/٥٠٥ارث، وصــية لــو 
  .وهو جزء من الحديث)). هذا حديث حسن صحيح((: وقال الترمذي، )٤٠٦٦( ، رقم ١٢٢/ ٥كتاب الفرائض، باب الفرائض والسير وغير ذلك ، : السنن



  
٧٦  

َال َيُجوُز ِلَواِرٍث َوِصيٌة ِإال َأْن َيَشاَء «: ، قال)�(،أّن الَنبيّ )�(ابن عباسعن عطاء الخراساني عن روى 
» اْلَوَرَثةُ 

 :قهاء، وهذا محل خالف بين الف)١(
 .)٢(بإجازة الورثةلوارث الوصية الحنفية والمالكية والحنابلة  حيث أجاز  . أ
  . )٣(أّنها ال تجوز بأي وجه، سواء جوز الورثة ذلك أو لم يجوزواإلى الشافعية والظاهرية  وذهب  . ب
®�������m��²���±��°: قولـــه تعـــالىل، )٤(إلـــى صـــحة الوصـــية للـــوارث مطلقـــاً  اإلماميـــةذهـــب  •

��¸��¶�����´��³����¿��¾��½��¼»��º�����¹l)٥(.  
  :الترجيح �
حكـم الوصـية  أنّ  وااعتبـر ، حيـث ) رحمهـم اهللا(الفقهاء جمهورهو ما ذهب إليه واهللا تعالى أعلم لي الراجح     

�m��C��B��A: بقولـه تعـالى، )٦(بهـا اإلماميـة منسـوخ اسـتدلفـي اآليـة التـي للوالدين واألقـربين الـوارثين 
�J��I���H��G��F��E��D���T���S��RQ������P��O��N��M��L��Kl)الوصــــــية ف .)٧

  .)٨(» ِإن اللَه قد َأْعَطى ُكل ِذي َحق َحقُه فال َوِصيَة ِلَواِرثٍ  «) (� عامة لغير الوارثين لحديث الرسول
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  . ، حديث مرسل٣/١٩٩:قال عنه ابن حجر في التلخيص). ٤٢٩٧(، رقم٥/٢٦٧كتاب الوصايا، : قطني في السننالدار  أخرجه) ١(
  .٢٥٢٧: الكافي في فقه اإلمام أحمد ،٨/٥٢٠: ، التاج واإلكليل لمختصر خليل١٣/٣٩٩: البناية شرح الهدداية) ٢(
  .٨/٣٥٦: ، المحلى باآلثار٤/١٢١: األم للشافعي) ٣(
  .١/٢٦٢: شرائع اإلسالم، ٣١ص: المختصر النافع) ٤(
  ).١٨٠آية : سورة البقرة () ٥(
  .٦/٥٦: المغني البن قدامة ،٤/٩٨: األم للشافعي، ٦/٣ :في فروع المالكيةالذخيرة  ،٧/٣٣٠: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :ينظر )٦(
  ).٧آية : سورة النساء(  )٧(
  .٧٥ص: سبق تخريجه  )٨(



  
٧٧  

  لفرع السادسا

  اإلرث
  واصطالحا تعريف اإلرث لغة �
  : ، منهاوردت كلمة اإلرث بعدة معاني: لغةفي الاإلرث  �
العلم أو  انتقالأو  الحي، إلىالمال من الميت  انتقالبمعنى  وتراثُا،يورث ورثًا ووراثة وٕارثًا  ورث مصدر .١

واألب )  مـــــوروث (المـــــال ف وفاتـــــه،إليـــــه بعـــــد  انتقـــــلخصـــــال الخيـــــر، ويقـــــال ورث فـــــالن أبـــــاه بمعنـــــى 
 .)١()ثورِ مُ (
 :يكونا إمّ  االنتقالوهذا  �
  .الوارث إلىالمال  كانتقال :حقيقة ••••
: َعاِصُم ْبُن َرَجاِء ْبِن َحْيَوَة، َعـْن قَـْيِس ْبـِن َكِثيـٍر، قَـالَ عن  :)(�لقول النبيّ  العلم، كانتقال :معنىأو  ••••

َوَأن الُعَلَمـــاَء ُهـــْم َوَرثَـــُة  « :يقـــول )(�ه ســـمع رســـول اهللاأّنـــ َقـــِدَم َرُجـــٌل ِمـــَن اْلَمِديَنـــِة ِإَلـــى َأِبـــي الـــدْرَداِء،

  .)٢( » اَألْنِبَياءِ 
 .)٣(كانتقال المال إلى الحمل أو حكماً  ••••

 .)٤(توارثه اآلخر عن األولالذي : القديماألمر  .٢
  .)٥(ومنافعأو ممتلكات ما خلفه الميت لورثته من مال بمعنى ، ث عن الميتو رُ وْ المال المَ  :الميراث .٣
 .)٦(، أي البقية من أصلهن الشيءيقال هو اإلرث م :البقية .٤
)٧(هو نصيب مقدر شرعا للوارث :في االصطالحاإلرث  �

ر بعين من أعيانها أم كانـت تعلق حق الغي سواء،
 .)٨( قليًال أو كثيراً  وسواء كان، عن ذلك خالية

�m��H��G��F��E��D��C��B��A���RQ������P��O��N��M��L��K��J��I:تعالى هلقول 
����T���Sl)٩(.  

                                                           

  .١/١١٢: لسان العرب ،٢/٦٥٥: المصباح المنير، ٣٦ص :الصحاح معجم )١(
كتـاب العلـم، بـاب الحـث علـى طلـب العلـم، : سننفي ال داود وأبي ،١٩العلم، باب العلم قبل القول والعمل، ص كتاب: البخاري في صحيحه أخرجه )٢(

: فـي الســنن ابـن ماجـةو ، ٤/٣٤٦فضـل الفقـه علـى العبـادة، كتـاب أبـواب العلـم، بـاب مـا جــاء فـي : فـي الجـامع الترمـذي و ) ٣٦٤١(، رقـم ٣/٣١٧
  .وهو جزء من حديث). ٢٢٣(، رقم ١/٢كتاب فضائل الصحابة والعلم، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، 

  .١٣ص: علم الفرائض بشرح سبط المارديني فيحاشية العالمة البقري مع الرحبية : ينظر )٣(
  .١/١٣ :المعجم الوسيط ،١٥٥/ ٥: تاج العروس ،١/١١٢:لسان العرب :ينظر )٤(
    .١/٥٤: معجم مقاييس اللغة: ينظر )٥(
  .١/١١٣ :لسان العرب ،١٥٥/ ٥: تاج العروس: ينظر )٦(
  .١/٢٨٣: القاموس الفقهي: ينظر )٧(
  .٦/٧٥٩: رد المحتار على الدر المختار حاشية ابن عابدين: ينظر )٨(
  ).٧آية : سورة النساء(  )٩(



  
٧٨  

 اءلمـعوال ،ويـه وارثيح نلمـ يـلوق ،لـى خلـفع فسـل مـن قيـةب ة أييـالبق هـوو  ،اإلرث تق منشم اثُ ير المف ( 
��X�W ،ما كان في َأيـديهمل احائز  ائه بعد خلقهقسبحانه واِرٌث لب والّله ،نبياءاأل قيةب معلال نّ أل ياءبناأل ةرثو 

m� �� � � � � ��������������l)ذهون هكفت ،حوهاة ونرابالق نع المال الانتقهو  اإلرث فال ُيتخّيُل أنّ  )١ 
   .)٢()لصقية واألبلالها في ك الشتراكهاوية غل جازات ُلغوية بل حقائقم المواضع

جميــع  اســتيفاءئض هــو مــا بقــي مــن تركــة الميــت بعــد فــرابــاإلرث فــي علــم ال المقصــود أنّ  ضــحبهــذا يتو       
   .الحقوق من تجهيز وسداد ديون وتنفيذ الوصايا

فـــي  تناولســـأالعراقـــي، الشـــريعة اإلســـالمية والقـــانون  بــين شــروع فـــي توضـــيح حـــق المـــرأة فـــي الميـــراثولل    
ومقارنتها  ،وكيفية تقسيم التركة عليهن من النساء أحكام الوارثات ثمّ  وأنواعه، اإلرث، الالحقة قواعدل و الفص
  .العراقياألحوال الشخصية  مع قانون مقارنتها ثمّ ومن  ، )اهللا مرحمه(الميةالمذاهب اإلس فقهاء بين
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  ). ٩٤اآلية من : األنعامسورة  ( )١(
  . ١٠/١٤١ :الذخيرة في فروع المالكية  )٢(



  
٧٩  

  

  المرأة عند الفقهاءالقواعد العامة لميراث 
 حكامهأفي  تناقضالوعدم والدقة في التطبيق والتوازن نظام قائم على العدل  اإلسالمث في إلر نظام ا       
 اللتركـة اف ،وتحقيـق العدالـة التملـكمـن إثبـات حـق  لفطرة لما فيـهل مسايره أنّ و  ،بين الناس قسمة التركاتفي 

 اقتضـتهوفـق مـا  علـى مسـتحقيها مـن الورثـة سـمتق بل الوضعية، األنظمةفي  كما ،بيد شخص واحد حصرنت
صول وفـروع ق اآلخرين من أحقو بذلك  مراعياً  ،لميت وحاجتهم للمالإلى اقربهم حيث من  ،حكمة اهللا تعالى

  .لميتوحواشي ل
 ليكـون بعيـداً ، ولـم يتـرك للـرأي فيـه نصـيبأحكامـه ل يفصـالميـراث  بت يحسم أمـر حكمة اهللا أنْ  شاءتف      

الـذي تنــاول نهج القرآنـي مــعلـى خـالف المعهـود لل ،فـي القـرآن الكــريممفصـلة جــاءت  هحكامـأف، عـن األطمـاع
W X �m�W�����V���U���]���\��[��Z��Y��X ،مـــــــال وتـــــــرك للســـــــنة البيـــــــانجاألحكـــــــام باإل
^l)١( .   

والفقهــاء لثبوتهــا  الصــحابةبــين جمهــور  اتفــاقمحــل  أحكامــهكانــت معظــم (  :)رحمــه اهللا()٢(الجــويني قــال      
 ،المطهـرةوالسـنة النبويـة  مسـتمدة مـن القـرآن الكـريم وهـذه األحكـام ،)٣()شرعية قطعيـة الثبـوت والداللـة   بأدلة

، حكامــهحاديــث جــاءت شــاملة لغالــب أواأل اآليــاتف، اإلســالميةالمعتبــرة فــي الشــريعة  األخــرىومــن المصــادر 
مبني الفرائض علم و ، جتهادواتدبر  إلىالقليل منها يحتاج و ، الفهم لكل شخص ةر يسصريحة واضحة مت هاوأنّ 

بــين بيئــة  تتغيــر صــفتهم المســتحقين للتركــة ال نّ أل، الزمــان والمكــان بــاختالف تتغيــر علــى مصــلحة دائمــة ال
الزوجيـة وهـي سـتقبال مـن حيـث صـفة م، والزوجـة هـي الزوجـة حاضـرا و فالبنت هنا هي البنـت هنـاك ،وأخرى

  .الميراث الستحقاق أهالً 
عبارة عن قواعد فقهية وضوابط حسابية يعرف بها نصيب كل وارث من التركة من  فعلم المواريث هو      

 هــووحســاب الفــرائض ، مركبــة مــن الفقــه والحســابعلــم ال هــذا حقيقــةف، )٤(حجــب وعــول ورد وتعصــيب ونحــوه
قـل عـدد ل أأصـيل المسـألة الفرضـية وتحصـيت: أي، )٥(مجهـول مـن معلـوم السـتخراجكيفية التصرف في عدد 

 ودراسـتها دراسـة مقارنـة حكامـهالوقـوف علـى أكان من الضـروري  لهذا، )٦(يخرج منه فرض المسألة بال كسر
  .سالميةاإللفقهية بين المذاهب ا

                                                           

    .)٤٤ة يآ: سورة النحل ) (١(
وهو من أكابر فقهاء الشافعية ومن علماء  ،)ه٤٣٨: ت(ومات فيها) نيسابور(، ولد في جوين د اهللا بن يوسف بن حيوية الجوينيعب: الجويني )٢(

  . ) ٤/٢٩٠ :األعالم للزركلي ( ) . الفروق(و) التبصرة (و ) سيرالتف( هامن، له مصنفات كثيرة التفسير واللغة والفقه 
  . ٩/٢٣٩ :ة المذهبينهاية المطلب في درا) ٣(
  .١٠/٧٦٩٧ :الفقه اإلسالمي وأدلته، ٦/٧٥٧: حاشية ابن عابدينلدر المختار على ارد المحتار  :ينظر) ٤(
  .٣/٤: المنهاجألفاظ عرفة معاني لى ممغني المحتاج إ: رينظ) ٥(
ومعه الشرح الكبير على متن ، المغني على مختصر الخرقي ١٠١ص: ومعه كتاب الدرة البهية بتحقيق المباحث الرحبيةشرح الرحبية : ينظر) ٦(

  .٨/٨٢: المقنع

 لفصل الثانيا



  
٨٠  

د جمهــــور عنــــ هحكامــــكبيــــر فـــي أ اتفــــاقنجــــد هنـــاك ، حكــــام المواريــــثالدراســـة أل وعلـــى ضــــوء تلــــك       
ف بـــين وأصـــل الخـــال، )١(ماميـــةاإل إالّ خالفـــًا جوهريـــًا  فيهـــا ولـــم يخـــالفهم،  اليســـير منهـــاالّ إ )رحمهـــم اهللا(الفقهـــاء

فـي قـد يتفقـون و  ،ذلك غيرالعول و و والتعصيب  الورثةالتوريث ومراتب  طريقة هي واألماميةجمهور الفقهاء 
  .األخرى  األحكامبعض 

أنـواع اإلرث ومراتــب الثــاني  الفصـلتضــمن ، ماميـةواإلبـين جمهــور الفقهـاء أحكـام الميــراث  ولتوضـيح     
، المسـائل ومناقشـتهابعـض فـي  واالخـتالف االتفـاقمـواطن  كـرذِ ، وَ وتفصيل القواعد العامة للميـراث ،ةالورث

  :وعلى النحو اآلتي مبحثين لىإالفصل هذا  قسمتوعليه 
  الفقهاء رث ومراتب الورثة عندنواع اإلأ :األولالمبحث 
   قواعد الحجب والعول والرد :األولالمبحث 

  

  

  فقهاءال عندرث ومراتب الورثة أنواع اإل 
موانعــه وٕاخــراج حقــوق الميــت مــن التركــة بتجهيــزه ودفنــه  وانتفــاءالميــراث  اســتحقاقبعــد تحقــق أســباب       

      الميــت  إلــىن ـــــــى مســتحقيها مــن الورثــة المنتسبييــأتي دور تقســيم التركــة علــ، هاياوســداد ديونــه وٕانفــاذ وصــ
ـــة أو النكـــاح أو الـــوالء (  ـــذين ثَ و ، )بالقراب ـــال ـــاب إرثهـــم  تَ ُب ـــه كـــالً ، جمـــاعوالســـنة واإلبالكت فـــي  حســـب ترتيب

ن هـو أقـرب عّمـ ،االستحقاقرتبته متأخرة في مهم ليسوا بدرجة واحدة، فال يمكن توريث من ألنّ ، االستحقاق
أهــل المرتبــة  اســتيفاء بعــد ي مرتبــة إلــى مرتبــة أخــرى إالّ مــن أ االنتقــاليــث ال يصــح بح(  الميــت إلــىمنــه 

 بـل، مـن الورثـة بشـيء مـن التركـةحـد أل )٣(الحبـوةصـح توال  ،)٢() المتقدمة وبقاء شـيء يسـتحقه أهـل التاليـة
ومـدى  ،سـباب ميـراثهموأيجـب معرفـة الورثـة ولمعرفـة قواعـد الميـراث مـا قـرره الشـرع، تقسم بينهم على وفـق 

صــول أومعرفــة ، محجــوب وأو هــو حاجــب أو رحــم مــن الميــت، وكــون الــوارث ذا فــرض أو عصــبة أ قــربهم
  : تياآل وعلى النحومطالب ثالثة  إلى المبحثهذا قسمت وعليه  .ذلك وغير المسائل

  فقهاءالرث عند أنواع اإل :المطلب األول
  الورثة ومراتبهم عند الفقهاءنواع أ :الثانيالمطلب 
  رحام األ ث ذويميرا :الثالثالمطلب 

  

                                                           

  .٤٥ص ،، دار الفكر العربيزهرة وأباإلمام محمد : الميراث عند الجعفرية :ينظر) ١(
  .٢٦ص :حاشية البقريو شرح سبط المارديني ب في علم الفرائضالرحبية ) ٢(
الحلي في  هذا ما ذكره، باللباس والسالح والمصحف والخاتمذهب اإلمامية إلى أن يحبى من األوالد أكبر الذكور إن تعددوا ، العطيةهي : الحبوة) ٣(

  .وال يأخذون بها ، هور الفقهاء ال تصح عندهم الحبوةأما جم، ٤/٢٧٧: شرائع اإلسالم

 المبحث ا�ول



  
٨١  

  وللمطلب األ ا

  اإلرث أنواع 
أنـواع اإلرث  المطلـب عليـه تضـمنو ، ابه المتعلقةالحقوق  استيفاءمن التركة بعد اإلرث هو ما بقي        

دلـــة الف مـــع ذكـــر األتخـــواال االتفـــاقه عـــن مـــواطن فيـــ ثيحـــدمـــن ثـــّم الو  ،ماميـــةعنـــد جمهـــور الفقهـــاء واإل
  :ولبيان أنواع اإلرث. ومناقشتها

  :الفقهاءاإلرث عند أنواع  �
  :مذاهب اإلسالمية في أنواع اإلرث إلى مذهبينفقهاء ال اختلف
 جمهور الفقهاء: المذهب األول �

  : )١(اإلرث المجمع عليه نوعان ال ثالث لهما نّ أ جمهور الفقهاء إلىذهب 
 اإلرث بالتعصيب -٢ اإلرث بالفرض     - ١
  اإلمامية: المذهب الثاني �

  :نوعان هما )٢(اإلرث اإلمامية إلى أنّ  ذهب
  اإلرث بالقرابة -٢اإلرث بالفرض      - ١

  
  :تيوعلى النحو اآل فروعستة  إلىالمطلب هذا  قسمتعند الفقهاء  اإلرث أنواع لتفصيلو  

   رث بالفرضاإل :األولالفرع 
   اإلرث بالتعصيب :الثانيالفرع 
  التعصيب عند جمهور الفقهاء مشروعية :الثالثالفرع 
   دلتهم في نفيهاإلمامية بالتعصيب وأ رأي :الرابعالفرع 
   مامية في التعصيببين جمهور الفقهاء واإل مناقشة الخالف :الخامسالفرع 
   بالقرابة اإلرث :السادسالفرع 

  
  
  

                                                           

شرح المنظومة الرحبية في علم  ،٥٧٠ص:  القوانين الفقهية، ٥/٣٢١: حاشية الصاويعلى  الشرح الصغير، ٧ص: شرح السراجية: ينظر) ١(
:  لفاظ المنهاجإلى معرفة معاني أ مغني المحتاج، ٤٦ص: وحاشية البقريشرح سبط المارديني في علم الفرائض بالرحبية ، ٤٠ص: المواريث

الجامع  البحر الزخار، ٨/٢٦٤: ثارالمحلى باآل، ١/٤٦: شرح عمدة الفارض العذب الفائض، ٤/٤٩٤: متن اإلقناع عن كشاف القناع، ٣/٦
  .١٥/٣٨٠: اء العليلوشف كتاب النيل، ٦/٥١١: علماء األمصارمذاهب ل

  .٢٦٢-٤/٢٦١ :شرائع اإلسالم :ينظر )٢(



  
٨٢  

  الفرع األول

  اإلرث بالفرض
  الفرض  معنى �
  .)١(والقطع لحزهو التقدير والبيان والبت وا :لغةفي الالفرض  �
الكتـاب والسـنة ببـدليل مقطـوع  مـا ثبـت (أي ،)٢()للـوارث هو النصيب المقدر شرعا( :الشرعفي الفرض  �

  .)٤(يسمى السهم والنصيبكذلك لكل وارث من التركة و ) المحدد ( المقدار المعين  هوو  ،)٣()جماعواإل
ـــــاب اهللا تعـــــالى ضالفـــــرو و  ـــــع ،النصـــــف(  :وهـــــيســـــتة  المقـــــدرة فـــــي كت ـــــثمن ،والرب ـــــان ،وال ـــــث ،والثلث  ،والثل

  :النساءفي ثالث آيات من سورة ها وردت مقادير وقد  ،)٥()والسدس

	����������������������������m:تعـــالىقـــال  .١����������������������������������

�����®��¬��«��ª��©¨��§��¦���������¥��¤��£��¢��¡��$��%��&��'(����)��*����+��,
¼»��º�����¹��¸��������¶��3���´³��²��±��°l)٦(  . 

m�����Q��P��O��N��M��LK��J������I���H��G��F��E��D��C��B :تعـــــــــالىقـــــــــال و  .٢
V��UT�����S��R����e��d��c��b��a��`��_��^���]\��[���Z��Y��X��W

��������������z��y��xw���v����u��t��s��r��q���po��n��m��l��k��j��i��h���gf
��;���<��=��>��?��@��AB��C��D����E��F��G��H��I����J��~��}��|��{

O��P��Q�Rl)٧(. 
��m�O��N��M��L��K���J��I��H��GF��E��D��C��B��A���TS��R��Q��P:تعـالىقال و  .٣

dc��b��a��`��_���������^��]��\[��Z��Y��X��W�����V��Ul)٨(. 
  
  

                                                           

  .٢/٦٨٢: المعجم الوسيط :ينظر )١(
  .٣/٣ :إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني المحتاج  ،٢/٣٧٥: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب) ٢(
  .١٧٢ص: التعريفات  للجرجاني  )٣(
  . ٤/٢٦١: شرائع اإلسالم ،٢٦ص: شرح السراجية :ينظر )٤(
  .٤/٤٩٣: كشاف القناع عن متن اإلقناع، ٤١ص: شرح المنظومة الرحبية في علم المواريث )٥(
  .)١١من اآلية : سورة النساء ( )٦(
  .)١٢ية من اآل: سورة النساء ( )٧(
  .)١٧٦ية من اآل: سورة النساء ( )٨(



  
٨٣  

   :اآلتي على النحوالكريمة  اآلياتتفصيل هذه الفروض كما وردت في لو  �
 :مواضع ةفي ثالث وقد ورد :النصف - ١

فــي حالــة عــدم وجــود الفــرع  لبنــت الواحــدةا نصــيب .)١(��m'(����)��*����+��,l:تعــالى هلــو ق •
 .الذكرالوارث 

عند عـدم الزوج  نصيب .)٢(��m����LK��J������I���H��G��F��E��D��C��Bl:تعالى هلو قو  •
  .فرع وارث للزوجةوجود 

فــي  )شــقيقة كانــت أو ألب(الواحـدة  األخــت نصــيب .)٣(��mS��R��Q��P��O��NTl:تعــالىوقولـه  •
 .حالة عدم وجود األب أو االبن

 :اهللاوقد ورد ذكره في موضعين من كتاب  :الربع - ٢
الــزوج عنــد وجــود الفــرع  نصــيب .)٤(�m�T�����S��R��Q��P��O��N��MUl :تعــالى هلــو ق •

 .ةللزوج الوارث
أو الزوجــــات الزوجــــة  نصــــيب .)٥(��m��gf��e��d��c��b��a��`��_��^�l:تعــــالىوقولــــه  •

 .للزوج  الوارثالفرع  عند عدم وجود
 :واحدةن الكريم مرة ورد ذكره في القرآ وقد :الثمن - ٣

الزوجـــات  أوالزوجـــة  نصـــيب . )٦(�m����po��n��m��l��k��j��i��hpl :تعـــالى هلـــو ق •
 .للزوج ارثو عند وجود فرع 

 :موضعينقد ورد ذكره في كتاب اهللا في و  :الثلثان - ٤
في حالة عدم وجـود ن فأكثر البنتي نصيب .)٧(��m��������������������������������l:تعالى هلو ق •

 .الفرع الوارث الذكر
 .)شقيقات أو ألب(فأكثر األختين نصيب .)٨(��mc��b��a��`��_���������^��]dl:تعالىوقوله  •
  
  

                                                           

  .)١١من اآلية : سورة النساء () ١(
  .)١٢من اآلية : سورة النساء ) (٢(
  .)١٧٦من اآلية : سورة النساء () ٣(
  .)١٢من اآلية : سورة النساء ( )٤(
  .)١٢اآلية من : سورة النساء ) (٥(
  .)١٢من اآلية : سورة النساء () ٦(
  .)١١من اآلية : سورة النساء () ٧(
  .)١٧٦من اآلية : سورة النساء ) (٨(



  
٨٤  

 :تعالىكتاب اهللا  وقد ورد ذكره في موضعين من :الثلث - ٥
عــدم وجــود فـــرع وارث  عنــد األم نصــيب ،)١(�m�����´³��²��±��°�����®��¬��«��ªl:تعــالى هلــو ق •

 .للميت
خــوة اإلالجمــع مــن  نصــيب ،)٢(�m?��@��O��P��Q��;���<��=��>Rl :تعــالىوقولــه  •

 .بالسوية ألم
 :تعالىمن كتاب اهللا  مواضع ةورد ذكره في ثالث :السدس - ٦

م عند وجود ألااألب و  نصيب .)٣(��m¥��¤��£��¢��¡��$��%��&���©¨��§��¦��l:قوله تعالى •
 .فرع وارث

 .األم عند وجود جمع من األخوة نصيب .)٤(��m¼»��º�����¹��¸��������¶��3l:تعالىوقوله  •
ــــــد  نصــــــيب .)٥(��mAB��C��D����E��F��G��H��Il:تعــــــالىوقولــــــه  • األخ أو األخــــــت ألم عن

 .االنفراد
كتاب اهللا  الفروض المقدرة في نّ وأ، في توزيع التركة بالفرض ةيمامإلجمهور الفقهاء وا يتفقبهذا و   �

  .)٦(باالتفاقتعالى ستة ال غير 
وفـيمن يسـتحق  ،أصـحاب الفـروض المسـتحقين لهـا فـي ماميةواإلجمهور الفقهاء بين وقع  الخالف نّ أ إالّ 

  .الحقاً  ذلك ليفصتي على تأنوس ،د أصحاب الفروضالتركة بع
  
  
  
  

L                                           ? ? ? J  
  
  

                                                           

  .)١١من اآلية : سورة النساء ) (١(
  .)١٢من اآلية : سورة النساء ) (٢(
  .)١١من اآلية : سورة النساء () ٣(
  .)١١من اآلية  :سورة النساء () ٤(
  ).١٢من اآلية  :النساءسورة  ) (٥(
 :للتلمساني مختصران في الفرائض، ٤/٤٧٠: الشرح الكبير للدردير حاشية الدسوقي على ،٧/٤٩٦: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق :ينظر )٦(

شرح المغني على  ،٣/١١: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ٤١ص: شرح المنظومة الرحبية في علم المواريث، ٧١ص
شرح ، ٤/٢٦١: شرائع اإلسالم،  ٦/٥١٢ :الجامع لعلماء األمصار زخارالبحر ال، وما بعدها ٨/٢٦٦: ثارالمحلى باآل، ٨/٧: مختصر الخرقي

  .١٥/٣٨٠: كتاب النيل وشفاء العليل 



  
٨٥  

  لفرع الثانيا

  بالتعصيب اإلرث
  التعصيب  معنى �
لعصـب وهـو مشـتق مـن اكالمحـدث، ) والمعصـب(،يعصب تعصـيباً  مصدر عصب :لغةفي الالتعصيب  �

وعصــبة ، وتحــيط بــه نســاناإلومنهــا العصــابة التــي تشــد رأس ، واإلحاطــة بمعنــى الشــد والمنــع والتقويــة
وا بــــذلك وســـمّ وينصــــرونه، َأو قومــــه الـــذين يتعصــــبون لـــه ، ذكور مـــن جهــــة أبيـــهالرجـــل بنــــوه وقرابتـــه الــــ

 .)١(بعض حاطتهم به أو لشد بعضهم أزرإل
  ،)٣()والعصبة كل ذكر ال يدلي إلى الميت بأنثى ( ،)٢()بال تقدير  اإلرث ( :في االصطالح التعصيب �

لقــول  .)٤()التعصــيب مــن النصــر والمعونــة وهــو خــاص بالــذكور وال يــدخل فيــه أحــد مــن جهــة األم ألنّ  (
َأْلِحقُـوا الفَـَراِئَض ِبَأْهِلهَـا، َفَمـا  «: قـال (�)عبـاس  ابـنفـي الحـديث الشـريف الـذي صـح عـن (�) النبـي 

»َبِقَي َفُهَو ِألَْوَلى َرُجٍل َذَكٍر 
)٥(.  

�m��º��¹¸�����¶�����´��³��²��±:واألصــل فــي توريــث العصــبة قولــه تعــالى  

¼��»l)٨() هم العصبة ))الموالي ((في تفسيره  (:)٧(الرازيقال  .)٦(.   
 .)٩(ألم األخ وابـنفـال يعـد مـنهم الخـال  ،وبين الميت أنثـى هو أقرب رجل ذكر ال يتوسط بينه :العاصب �

جميع ) العاصب(حيث يأخذ الوارث  ،)١٠(وجدت يحوز المال أو ما أبقته الفرائض إنْ من  وهوالعاصب 
   .وٕاذا كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي بعد الفرض، المال عند اإلنفراد

، وعصــــبة وتطلــــق علــــى الــــذكر واألنثــــى عصــــبة وعاصــــب فــــي المفــــرد ،)رحمهــــم اهللا(وقــــد اســــتعمل الفقهــــاء
  .)١١(وعصبات في الجمع

                                                           

  .٢/٤١٤: المصباح المنير، ٤/٦٠٤: المعجم الوسيط :ينظر) ١(
: ت( الرحيبـانى عبـده بـن سـعد بـن مصـطفى :مطالـب أولـي النهـى فـي شـرح غايـة المنتهـى، ٨/٨: المغني على شرح مختصـر الخرقـي) ٢(

  . ٤/٥٥٦ ،م١٩٩٤ - هـ٢،١٤١٥بيروت، ط -اإلسالمي ، المكتب)هـ١٢٤٣
  . ١٦/١٠٠: المجموع شرح المهذب) ٣(
  . ٢/٥١٥: في جمع المقنع راداتمنتهى اال ، ١٠/١٨٤: في فروع المالكيةالذخيرة : ينظر  )٤(
  . ٣٨ص : سبق تخريجه )٥(
  ).  ٣٣من اآلية : سورة النساء ) (٦(
ولـد  �)( مـن نسـل أبـو بكـر الصـديق، أبـو عبـداهللا المعـروف بـابن الخطيـبفخـر الـدين ، ن عمـر بـن الحسـين بـن الحسـن الـرازيهو محمـد بـ :الرازي )٧(

 ،معــالم األصــول:(منهــا شــتهرت فــي األوقـافالــه مصـنفات ، أديــب، مفسـر، مــتكلم، فقيـه وأصــولي شــافعي، وأصـله مــن طبرســتان، بـالري واليهــا نســب
  .) ٧/٢٠٣: ي لاألعالم للزرك(.   من أصول الفقه) والمحصول

  . ١٠/٦٩ :)للرازي التفسير الكبير( مفاتيح الغيب) ٨(
  .١٠٥ص: الخيرية على الفوائد الشنشورية ةالتحف :ينظر) ٩(
    . ٨ص :شرح السراجية: ينظر) ١٠(
  .١/٢٨ :القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب  للشنشوريفتح  ،٢/١٥٠٦: اللغة العربية المعاصرةمعجم  :ينظر) ١١(



  
٨٦  

والسنة  بالكتابوقد ثبت  ،الميراثالتعصيب نوع من أنواع  على أنّ  :)اهللا مرحمهـ()١(أجمع جمهور الفقهاءو       
  .الثالثلفرع اشاء اهللا في  الحقا إنْ ومشروعيته تطرق إلى اإلرث بالتعصيب أوس .)٢(واإلجماع

، ضــهميأخــذ أصــحاب الفـروض غيــر المحجــوبين فرو  وبعـد أنْ ، فــرضبعــد الالتعصـيب يــأتي بالمرتبــة التاليـة و 
ــم يبــق شــيء منهــا، الفــروض التركــة اســتغرقتوٕاذا ، فــإذا بقــي شــيء مــن التركــة فهــي ألقــرب عصــبة فــال  ول

������������������������m: تعـالى لقولـه ،االبـنالعصـبات  أولـى نّ إفـبهـذا و ، تعصيب حينئـذ

	l)تعـالىلقوله  األبسقط به تعالى أ هأنّ و ، )٤(العرب تبدأ بأوالدهمو ، األوالدذكر باهللا تعالى بدأ ف، )٣:����

�m©¨��§��¦���� � � � � �¥��¤��£��¢��¡��$��%��&��l)لوا ثمّ سف وٕانْ   األبناءفيكون أقرب العصبات  (، )٥ 
تقسـيم الميـراث علــى  ( :)رحمــه اهللا()٧(ابــن كثيـرقـال  .)٦()العـم  أوالد ثـمّ  األعمــام ثـمّ  أبنـاءهم ثــمّ  خـوةاإل ثـمّ  اآلبـاء

لــم  إذا اأّمــ .)٨()أصــحاب الفــروض الــذين ذكــرهم اهللا فــي آيــات الفــرائض، فمــا بقــي بعــد ذلــك فــأعطوه العصــبة 
فتقسـم كثـر ذكور سـواء كـان العاصـب واحـدًا أو أالعصـبة الـ إلـىع التركـة تـؤول يـفجم، يوجد أصـحاب فـروض
الفــروض  أصــحابولــو عــدم ، )٩(�mm��l��k��jnlًا ـكــانوا ذكــورًا وٕاناثــ نْ وإ ، التركــة بيــنهم بالتســاوي

  .)اهللا مرحمه()١٠(هذا عند جمهور الفقهاء، األرحامذوي  إلىوالعصبات فتؤول التركة 
  :ماه )١١(ينمقس إلىقسم نيلتعصيب وا ●

 تعصيب بالنسبال .١
 .الحاضرفي وقتنا  النعدامهتطرق له أوهذا النوع من التعصيب لن  :بالسببتعصيب ال .٢
   ).الغيرمع  عصبة(،)بالغير عصبة(،)بالنفس عصبة(:وهي أقسامثالثة  إلىفتنقسم النسبية  العصبةا مّ أ ●

                                                           

  .٩١ص: اإلجماع البن المنذر:ينظر )١(
 :ســبط المــاردينيكتــاب الــدرة البهيــة ل همعــشــرح الرحبيــة ، ٤/٤٥٩: لدســوقي علــى الشــرح الكبيــر للــدرديرحاشــية ا ،٨ص: شــرح الســراجية :ينظــر )٢(

ــى شــرح مختصــر الخرقــي المغنــي ،٦٦ص ــار، ٨/١٢: ومعــه الشــرح الكبيــر علــى مــتن المقنــع عل ــى باآلث حــر الزخــار الجــامع الب، ٨/٢٦٤: المحل
  . ١٥/٣٨٠: كتاب النيل وشفاء العليل ،٦/٥١٢: لمذاهب علماء األمصار

  .)١١من اآلية : سورة النساء ) (٣(
  .٣٩٢ص: االختصار غاية حل في األخيار كفاية: ينظر )٤(
   .)١١من اآلية : سورة النساء () ٥(
  . ١٦/١٠٠:  المجموع شرح المهذب :رينظ  )٦(
إسماعيل بن عمر بن كثيـر البصـري القريشـي، حـافظ مـؤرخ فقيـه، ولـد فـي بصـرى الشـام، ثـم انتقـل إلـى دمشـق لطلـب العلـم : ابن كثير )٧(

  ).١/٣٢٠:اإلعالم للزركلي).   (تفسير القرآن الكريم( و )طبقات الفقهاء الشافعية(و) البداية والنهاية: (وتوفي فيها، من مصنفاته
شــعيب األرنــؤوط، ومحمــد أنــس مصــطفى ، : قيــحقت، )هـــ٧٧٤:ت(الدمشــقي  بــن كثيــرالفــداء إســماعيل  يأبــللشــيخ عمــاد الــدين  :تفســير ابــن كثيــر )٨(

  . ٢/٢٦٧م، ٢٠١٠ –ه ١٤٣١، ١سوريا، ط –الرسالة العالمية دار الخن، 
  .)١٧٦من اآلية : سورة النساء ) (٩(
غايــة حــل كفايــة األخيــار ، ٧٤٨ص: بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، ٥/٦١٨: حاشــية غــبن عابــدينرد المحتــار علــى الــدر المختــار : ينظــر )١٠(

  .٤/٥١٧: كشاف القناع عن متن اإلقناع ،٣٩٣ ص :االختصار
عبــد اهللا نــذير . د: المحقــق ، )هـــ٦٦٦: ت(، عبــد القــادر الحنفــي الــرازيبــي بكــر بــن أبــو عبــد اهللا محمــد بــن أزيــن الــدين : تحفــة الملــوك  :ينظــر )١١(

  .٧٠ص: شرح المنظومة الرحبية في علم المواريث ،٢٥١ص ،ـ م١٩٩٦ – ه١٤١٧ ،١ط ،بيروت  –سالمية دار البشائر اإل، احمد



  
٨٧  

  الفرع الثالث

  الفقهاء التعصيب عند جمهور مشروعية
لــذي لــم يحــدد نصــيبه الــوارث ا نّ أ ،النبويــةحاديــث واأل اآليــاتعلمــاء المســلمين مــن نصــوص  اســتنبط      

 فــي مشــروعية التعصــيب تثبتــ وقــد ،الفــروض أصــحابويكــون نصــيبه بــاقي التركــة بعـد  ،فرضـًا فهــو عصــبة
  :)١(واإلجماعوالسنة  الكتاب

  ن الكريمالقرآ �


���m:تعالىه قول :األولالدليل   �����������������������l)٢( .  
سـمون التركـة فيمـا بيـنهم تيق)  ذكـورًا وٕاناثـاً  ( الميـت أوالد نّ إ داللة علىالكريمة  اآلية في :ستداللاالوجه   �
m����
���������l)وبمـا  ،اجتماعهمـاعنـد  لـم تحـدد نصـيب كـل واحـد منهمـاهنـا  الكريمـة اآليةف ،)٣
و الواحدة منهن أ ،جتمعت مع أخيهاالبنت إذا ا هذا دليل واضح على أنّ ف، مقدر غيررث التعصيب هو إ إنّ 

مــن  أنصــبتهنلحــددت  ،مــع الــذكور عصــبة اإلنــاثفلــو لــم تكــن ، واشــتركا فــي التركــةأخوهــا أكثــر، عصــبها 
   .التركة

¦��§��&��%��$��¡��¢��£��¤��¥���,��+����*��(����)'��m:قولــه تعــالى :الــدليل الثــاني  
¨�l)٤(.   
 ،عنـد انفرادهـا البنـتنصـيب  نَ يّ وَبـ ،فـرضمع الولد الذكر صـاحب  األباهللا تعالى جعل  :وجه االستدالل  �

ة بنفسـه بصعالولد الذكر  أنّ ذلك فدل ، له سهمًا مقدرًا فتعين الباقي لهولم يجعل  ،االبنوسكت عن نصيب 
  .)٥(العصوبةفي  األبمقدم على و 

  .)٦(�m³��²��±��°�����®��¬��«��ª�l: قوله تعالى :لثالثاالدليل  
ه ألمّ جعل اهللا تعالى فوورثه أبواه،  ،لدو  إذا لم يكن لهالميت  إنّ  دلت اآلية الكريمة على :االستداللوجه  �

األب إرث علــى الثلــث، وســكت عــن نصــيب األب ولــم يجعــل لــه فرضــا مقــدرا، فتعــين البــاقي لــه، وهــذه داللــة 
 .)عصبة بنفسه(بالتعصيب

  
  

                                                           

  .٩١ص: اإلجماع البن المنذر :ينظر )١(
  ).١١من اآلية : سورة النساء ( )٢(
  ).١١من اآلية : النساءسورة  ( )٣(
  ).١١من اآلية : سورة النساء ( )٤(
  .٢/٧٥٢ :مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر :ينظر  )٥(
  .)١١من اآلية  :سورة النساء ( )٦(



  
٨٨  

  .)١(�m������f��e���d���nm��l��k��j��i��h����gl :تعالىقوله  :لرابعالدليل ا  
 خـوةإولـه ، الكاللـةأي  ،ذا لـم يكـن لـه ولـد وال والـدالميـت إ أنّ علـى الكريمـة  اآليـة دلـت :االسـتداللوجه  �

لـم تحـدد نصـيب  اآليـةنجـد هـذه وهنـا ، تعصـيبا األنثـىنصـيب الـذكر ضـعف نصـيب ، فيرثـون معـاً  وأخوات
  .)٣(�m�����������l: لقوله تعالىكما سبق في نصيب األوالد  )٢(اجتماعهمعند  األخوة
  : وية المطهرةبالن السنةأدلة   �

 َفَمـا ِبَأْهِلهَـا، الفَـَراِئَض  َأْلِحقُـوا « :قـال(�) النبي  أنّ  :(�)عباس ابنالحديث الذي صح عن  :األولالدليل 
»َذَكٍر  َرُجلٍ  ِألَْوَلى َفُهوَ  َبِقيَ 

)٤( .  
َعـِن اْبـِن ، )واقُـحِ لْ أَ (بـدل ) أقسـموا(بلفـظ  )(�الحديث في صحيح مسلم عن ابن عباس وكذلك روي هذا    

اْقِســُموا اْلَمـــاَل َبـــْيَن َأْهـــِل اْلفَــَراِئِض َعَلـــى ِكتَـــاِب اِهللا، َفَمـــا َتَرَكـــِت  «: (�)َقـــاَل َرُســـوُل اِهللا : ، َقـــالَ (�)َعبــاسٍ 
»اْلَفَراِئُض َفِألَْوَلى َرُجٍل َذَكرٍ 

)٥(.  
في الحديث الشريف داللـة واضـحة علـى إعطـاء الفـروض المقـدرة لمـن سـماها اهللا لهـم،  :االستداللوجه   �

  .)٧( األخ ألم والزوج، والذكور جميعهم عصبة إالّ )٦(فما بقي بعد هذه الفروض، فيستحقه أقرب العصبات
ه أصـل ّنـأو  ،)اهللا مرحمهـ()٨(عنـد جمهـور الفقهـاءبعد آيـات المواريـث هذا الحديث هو أساس تقسيم التركة ف     

  .)٩(ه من جوامع الكلموالجامع لقواعدها وأنّ  ،ومشتمل على أحكامهاالفرائض 
مــن يكــون  وهــو، أي أقــرب رجــل ذكــر ،)رٍ َكــذَ  لٍ ُجــى رَ َلــوْ ِألَ فَ  ( )(� فــي قــول النبــي )رحمــه اهللا()١٠(النــوويقــال 

ه لــو حمــل هنــا ألّنــ، ) الرجــل أولــى بمالــه (بخــالف قــولهم ، ى هنــا أحــقلَ ولــيس المــراد بــأوْ ، أقــرب فــي النســب
عشـوائيا بــدون حيــازة التركـة كـون ال توحتـى  ،)١١(ا ال نــدري مـن هـو األحــقعلـى أحـق لخلـي مــن الفائـدة ألّنـ

                                                           

  .)١٧٦من اآلية  :سورة النساء ( )١(
  .٦/٢٨ ):تفسير القرطبي ( الجامع ألحكام القرآن، ١/٧٢٧):تفسير البغوي( معالم التنزيل في تفسير القرآن  :ينظر )٢(
  ).١١من اآلية : سورة النساء ( )٣(
  .  ٣٨ص : سبق تخريجه ) ٤(
  ) .٤١١٩(، رقم ١١/٥٥ كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها،: أخرجه مسلم في صحيحه) ٥(
ــم : ينظــر )٦( اإلمــام زيــن الــدين أبــو الفــرج عبــدالرحمن بــن شــهاب الــدين ابــن رجــب  :جــامع العلــوم والحكــم فــي شــرح خمســين حــديثا مــن جوامــع الكل

  .٧٦٠م، ص٢٠٠٩ –ه ١٤٢٩، ١دمشق، ط –ماهر ياسين الفحل، دار طيبة . د: ، تحقيق)ه٧٩٥ - ٧٣٦(الحنبلي، 
  .٧٠ص: للتلمسانيمختصران في الفرائض  )٧(
 :ومعــه كتــاب الــدرة البهيــة بشــرح مباحــث الرحبيــة، شــرح الرحبيــة ١٠/١٨٤: الــذخيرة فــي فــروع المالكيــة ،٥/٩٣: االختيــار لتعليــل المختــار: ينظـر) ٨(

  . ٨/٢٦٤: المحلى باآلثار، ٦/١٧١: ، المغني البن قدامة٧٠ص
  .٧٦٠ص): البن رجب( جوامع العلوم والحكم: ينظر )٩(
مولـده ووفاتـه . عالمـة بالفقـه والحـديث: يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني، النووي، الشافعّي، أبو زكريـا، محيـي الـدين :النووي  )١٠(

 و )تهـذيب األسـماء واللغـات(مـن كتبـه . تعلم في دمشق، وأقـام بهـا زمنـا طـويال. واليها نسبته) هـ  ٦٧٦ - ٦٣١) (من قرى حوران، بسورية(في نوا 
  . )٨/١٤٨: االعالم للزركلي(   .في مصطلح الحديث )التقريب والتيسير(و  )المنهاج في شرح صحيح مسلم(و )ج الطالبينمنها (

فـتح البـاري  ،٥٥/ ١١، كتـاب الفـرائض، بـاب ألحقـوا الفـرائض بأهلهـا،  ومعه كتاب صحيح مسلم المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: ينظر )١١(
  . ١/٧٩: شرح عمدة الفارض العذب الفائض، ١٢/١٥ :شرح صحيح البخاري



  
٨٩  

اجتمعــت جهــة البنــوة وجهــة و فلــ والءات شخصــية،و بعض وفــق مصــالح الــبعض علــى الــمــن تقــديم  ضــوابط
مـع اخـتالف طـرق الروايـة  .ى مـن حيـث القـرب إلـى الميـتَلـوْ أَ  هـااألبوة، فالمال بالتعصيب لجهة البنـوة، ألنّ 

ـــراد منهـــا أنّ  أنّ واخـــتالف بعـــض ألفـــاظ متـــون هـــذه األحاديـــث، إالّ  ـــاقي الت هـــا جميعـــا ي ركـــة بعـــد أصـــحاب ب
  .الفروض فهو للعصبة

 اْمـَرَأةُ  َجـاَءتِ : قَـالَ  )(�َجاِبرٍ  نْ ع،ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنَة، َعْن َعْبِد اللِه ْبِن ُمَحمِد ْبِن َعِقيلٍ ن ع :الثانيالدليل 

ِبيعِ  ْبنِ  َسْعدِ  هِ  َرُسولَ  َيا: َفَقاَلتْ  الرِبيعِ  ْبنِ  َسْعدِ  اْبَنَتا َهاَتانِ  الل َشِهيًدا ُأُحدٍ  َيْومَ  َمَعكَ  َأُبوُهَما ُقِتلَ  الر  ُهَما َوإِنَعم 
 اللــهِ  َرُســولُ  َفَأْرَســلَ  اْلِميــَراِث، آَيــةُ  َفَنَزَلــتْ  »َذِلــَك  ِفــي اللــهُ  َيْقِضــي « :َفَقــالَ  َمــاًال، َلُهَمــا َيــَدعْ  َفَلــمْ  َماَلُهَمــا َأَخــذَ 
ِهَما ِإَلى (�) ُلثَْينِ  َسْعدٍ  اْبَنَتيْ  َأْعطِ  «: َفَقالَ  َعمُهَما الثُمنَ  َوُأم١(» َلكَ  َفُهوَ  َبِقيَ  َوَما الث(.  
الفــروض هــو  أصــحابمــا بقــي مــن التركــة بعــد  أنّ  داللــة علــىفــي الحــديث الشــريف  :االســتداللوجــه  �

»...ضرائِ فَـوا الْ قُـحِ لْ أَ «وهذا الحـديث فيـه مـن الموافقـة للحـديث السـابق  ،)العم(للعصبة 
التركـة، بـاقي  نّ إ و  )٢(

   .ذكرل رج ىلَ ألوْ 
 تِ َوأ النْصـُف، َوِلْألُْخـتِ  النْصـُف، ِلْلِبْنـتِ : َفَقالَ  َوُأْخٍت، اْبنٍ  َواْبَنةِ  ِبْنتٍ  َعنْ  ُموَسى َأُبو ُسِئلَ  :ثالثالدليل ال

 ِمــنَ  َأَنــا َوَمــا ِإًذا َضــَلْلتُ  َلَقــدْ  : َفَقــالَ  ُموَســى َأِبــي ِبَقــْولِ  َوُأْخِبــرَ  َمْســُعوٍد، اْبــنُ  َفُســِئلَ  َفَســُيَتاِبُعِني، َمْســُعوٍد، اْبــنَ 
 َبِقـيَ  َوَمـا الثُلثَـْيِن، َتْكِمَلةَ  السُدُس  اْبنٍ  َوِالْبَنةِ  النْصُف، ِلِالْبَنةِ  «: (�) النِبي  َقَضى ِبَما ِفيَها َأْقِضي الُمْهَتِديَن،
  .)٣(ِفيُكمْ  الَحْبرُ  َهَذا َماَدامَ  َتْسَأُلوِني الَ : َفَقالَ  َمْسُعوٍد، اْبنِ  ِبَقْولِ  َفَأْخَبْرَناهُ  ُموَسى َأَبا َفَأَتْيَنا »َفِلْألُْختِ 

البنـت تكـون  مـع األخـتف باقي التركة هو للعصبة، نّ إعلى واضحة في الحديث داللة  :االستداللوجه  �
 .خذ الباقيفتأ عصبة

أي .)٥())ةبَ َصـعَ  اتِ َنـالبَ  عَ ات َمـوَ َخـألَ ا والُـعَ اجْ  (( القاعـدة الفقهيـة الحـديثمـن هـذا )٤(نو الفرضـي استنبطوقد   �
  .)عصبة مع الغير(

                                                           

  .٣٧ص: سبق تخريجه )١(
  . ٣٨ص : سبق تخريجه) ٢(
  .٣٨ص: سبق تخريجه)  ٣(
، وفــي عمـدة القــاري شـرح صــحيح ٤/٩٤: كمعــالم السـنن للخطـابي( جـاء فــي كتـب شــروح الحـديث، نبويــاً هـذه قاعــدة فقهيـة فرضــية وليســت حـديثا  )٤(

لكثيـر مـن ل، وأقـوال ٢/١٤٤:وفـي سـبل السـالم، ١٢/٣١:وفي فـتح البـاري شـر صـحيح البخـاري البـن حجـر العسـقالني، ٢٣/٣٤٤): للعيني(البخاري
األخــوات مــع البنــات (بأنــه قــول اشــتهر عنــد الفرضــيين )) ٨٤ص: ، وســبط المــارديني فــي الرحبيــة٦/٧٧٦:كــابن عابــدين فــي رد المحتــار(( الفقهــاء 
 (�)، وثبـت عـن زيـد بـن ثابـت ...) بنة النصفأن النبي قضى لال( المشهور في الصحيح  (�)سعود بن ماأخذها أهل العلم من حديث ، )عصبة

مــا ، )٢/٢١٣ :مســائل مــن الفقــه المقــارن(هاشــم جميــل فــي كتابــه . ذكــر دوقــد بقــي،  أنــه كــان يجعــل األخــوات مــع البنــات عصــبة وال يجعــل لهــن مــا
تفـق ا، لكني لم أجده فيما بين يدي من كتب الحـديث مرفوعـا، وٕان كـان الحكـم قـد )(�لى الرسول إسبق أن بعض الفقهاء يروي هذا مرفوعا (:نصه 

  .) الجمهور عليه، حتى إن المحدثين كالبخاري وغيره جعلوه ترجمة في كتبهم
  . ٧٥ص :الرحبيةبتحقيق المباحث الرحبية مع شرح الدرة البهية  ،٦/٧٧٦: حاشية ابن عابدينالدر المختار رد المحتار على  )٥(



  
٩٠  

عـم أحــدهما  بنـيّ افـي مسـألة فيهـا ى قضـ: )رحمـه اهللا()١(القاضــي شـريح وقـد جـاء فـي األثـر أنّ  :الـدليل الرابـع
 (�)فـأنكر عليـه اإلمـام علـي، فأعطى للزوج نصف التركـة ولـألخ ألم النصـف اآلخـر أخ ألم، واألخر زوج 

  :األثرما جاء في ذلك، لِ 
ُأتِـَي ُشـَرْيٌح ِفـي اْمـَرَأٍة َتَرَكـِت اْبَنـْي َعمهَـا، َأَحـُدُهَما َزْوُجهَـا َواْآلَخـُر َأُخوَهـا ِألُمهَـا، : َعْن َحِكيِم ْبـِن ِعقَـاٍل قَـالَ  ((  

ْوَج النْصــَف، َوَأْعَطــى اْألََخ ِمــَن اْألُم َمــا َبِقــَي، َفَبَلــَغ َذِلــَك َعِليــا  َل ِإَلْيــِه َفَقــالَ ، َفَأْرَســ(�)َفــَأْعَطى الــز : اْدُعــو ِإَلــى
ْوَج النْصــَف، َواْألََخ ِمــَن اْألُم َمــا َبِقــَي، َفَقــاَل : َمــا َقَضــْيَت؟ َقــالَ : اْلَعْبــَد اْألَْبَطــَر، َفــُدِعَي ُشــَرْيٌح َفَقــالَ  َأْعَطْيــُت الــز

 ٍة ِمْن َرُسوِل اِهللا : (�)َعِليَأْيَن؟  :َبْل ِبِكتَاِب اِهللا، َفَقالَ : َفَقالَ ؟  )(�َأِبِكتَاِب اِهللا َأْم ِبُسن  
: َهــْل َقــالَ :(�)، َفَقــاَل َعِلــي )٢(�lَوُأولُــو اْألَْرَحــاِم َبْعُضــُهْم َأْوَلــى ِبــَبْعٍض ِفــي ِكتَــاِب اهللاِ  m :)رحمــه اهللا(ُشــَرْيحٌ َقــاَل 

ْوِج النْصُف، َوِلَهَذا َما َبِقيَ  ِللز . َأْعَطى َعِلي َمُه  (�)ُثمَما َبِقَي َقس ُدَس، ُثمالس ْصَف، َواْألََخ ِمَن اْألُمْوَج الن الز
 ))َبْيَنُهَما

)٣. (  
 أّن القاضـي شـريحفـ .بالتعصـيب (�)، في األثر داللة واضحة وٕاقـرار مـن اإلمـام علـي  :وجه اإلستدالل  �

، رد بـــاقي التركـــة علـــى األخ ألم )ابنـــّي عـــم أحـــدهما زوج واآلخـــر أخ ألم(  فـــي مســـألةفـــي قضـــائه  )رحمـــه اهللا(
فـأعطى  (�)باعتباره صاحب فرض يرد عليه، وحجب العصبة وهم أبناء العم، فيما أنكر عليه اإلمام علي 

 .)عصبة(للزوج النصف ولألخ من األم السدس وقسم الباقي بينهما باعتبارهما ابنّي عم 
 :جماعإلا �

يكونــــون  البنـــات واألخـــوات علـــى أنّ  )اهللا مرحمهـــ(وجمهـــور الفقهــــاء (�)جمـــع الصـــحابة والتـــابعينأفقـــد       
أخيهـا ( االبـنفالبنـت مـع  ،)٥(أخـرى الغيـر أحيانـامـع تصـبح األخـوات عصـبة وقـد  ،بـالغير أحيانـا )٤(عصبة
مـــع األخ الشـــقيق تكـــون عصـــبة بـــالغير، وكـــذلك األخـــت الشـــقيقة  ألخـــتابـــالغير، و  تكـــون عصـــبة) الشـــقيق

فأشـــتهر القـــول عنـــد ، مـــع الغيـــرعصـــبة  ، تكـــونفـــأكثرالواحـــدة  االبـــنمـــع البنـــت أو بنـــت  ألبأو الشـــقيقة 
   .)٦())ةــــــــمع البنات عصب األخوات (()اهللا مرحمه(الفرضيين

                                                           

ولـي قضـاء ، صـله مـن الـيمنأ، شـهر القضـاة الفقهـاء فـي صـدر اإلسـالم أمـن  ،بن قيس بن الجهم الكنـدي أبـو أميـهشريح بن الحارث : شريح القاضي )١(
  ).٣/١٦١: للزركلياألعالم .  (الشعرله باع في األدب و ، مأمونًا في القضاء، وكان ثقة بالحديث، في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية الكوفة

  . ) ٧٥من اآلية : األنفالسورة (  )٢(
  .) ١٢٣٧٧( ، رقم٣٩٣/ ٦م، خ ألأخر كتاب الفرائض، باب ميراث ابني عم احدهما زوج واآل: الكبرى سننال في البيهقياألثر أخرجه  )٣(
  .٩١ص: اإلجماع البن المنذر: ينظر )٤(
شـرح الرحبيـة ،١٠/١٨٥:في فروع المالكيـةالذخيرة  ،٢/٧٥٤ :مجمع األنهر في شرح ملتقى األنهر ،٢/٨٣٧: النتف في الفتاوي للسغدي :ينظـر )٥(

الجـامع لمـذاهب  البحـر الزخـار، ٤/٥٥٧: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهـى ،٧٥ص: ومعه كتاب الدرة البهية  بتحقيق مباحث الرحبية
  .١٥/٣٨٧: اء العليلكتاب النيل وشف، ٥١٣/ ٦ :علماء األمصار

، وقــال محققــه )٢٨٨١(، رقــم٢/٤٤٦: مســندا مــن فعــل زيــد بــن ثابــت فــي الســنن والــدارمي ،٦/٢٤٧٨: األثــر أخرجــه البخــاري معلقــا فــي صــحيحه )٦(
  )) .إسناده صحيح: (( حسين سليم أسد



  
٩١  

  لفرع الرابعا

  في نفيه اإلمامية في التعصيب وأدلتهم رأي
التعصــيب باطــل  ( البهيــة الروضــة جــاء فــيفقــد ، باطــل علــى حــد قـولهم مــامياإلفقــه اللتعصـيب فــي ا       

يعطـــى شـــيء ألصـــحاب الطبقـــة  ال هألّنـــ، أوالً نفـــس مـــن ورث  إلـــىَرْد الفاضـــل مـــن التركـــة  بـــل يجـــب ،عنـــدنا
  .)١() مع وجود واحد من الطبقة القريبة، التالية

مــا بقــي مــن الفــرض يجــب رده علــى صــاحب  نّ وأ ،ال يثبــت عنــدنا لميــراث بالتعصــيبا نّ إ( :)٢(الحلــيقــال و 
  وبهذا ،األبعدعندهم يمنع  األقرب ألنّ  ،التعصيبن بمبدأ القرابة بدًال ع ماميةاإل خذأف، )٣()الفرض القريب 

  .)٤()رث البعيدفالقريب مانع من إ ( 
  بنفي التعصيب ماميةاإل أدلة

 آثــار وبالكــريم مــن القــرآن بأدلــة  ،الــذي أخــذ بــه جمهــور الفقهــاءعلــى إبطــال التعصــيب  ماميــةاإل اســتدل     
  .البيت أهل أئمةعن  مروية


��	�����������������������������������m:تعالىقول اهللا  :األولالدليل l)٥( .  

 نّ وأ ،بعضهم أحق بميراث بعضـهم مـن غيـرهم والقرابة األرحامذوي  أنّ ظاهرة في  اآلية (:االستداللوجه   �
و سواء كان ذا سهم أ ،بالميراث لىأوْ  لى الميت بالنسب كانقرب إفكل من كان أ ،األقربينهو  األولويةوجه 

  .أصل لكل قرابة عندهم وهذه اآلية ،)٦()ال

��m��L��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A:تعالىقول اهللا  :الثانيالدليل 

T���S��RQ������P��O��N��Ml)٧(.  

 مـورد يـرث كـل نّ وأ ،االسـتحقاقحيـث النساء في درجة الرجال مـن  أنّ  اآليةظاهر  نّ إ ( :االستداللوجه   �
 .)٨()كالقاتل والمرتد  ، ما خرج بالدليلإالّ  المرأةفيه الرجل ترث فيه 

                                                           

  .٦١/ ٨ :شرح اللمعة الدمشقية في الروضة البهية  )١(
 -ســالم شــرائع اإل(مصــنفاته  ، مــنســم الحلــيامــتكلم شــيعي اشــتهر ب وهــو فقيــه) هـــ٧٢٦-هـــ٦٤٨(الحلــي،هــو الحســن بــن يوســف بــن علــي  :لحلــيا )٢(

  .) ٢/١٢٣: عالم للزركلي األ(   ) .المعتبر –المختصر النافع 
  .٤/٢٧٣ :شرائع اإلسالم للحلي )٣(
  .٧/٦٢: روضة البهية شرح اللمعة الدمشقيةال )٤(
  .)٧٥من اآلية  :سورة األنفال ) (٥(
 –مطبوعـات عملـي للمؤسسـة األ، ة العلمـاء والمحقيقـينلجن: تحقيق، بي الفضل بن الحسن الطبرسيأسالم أمين اإل :مجمع البيان في تفسير القران) ٦(

  .٢/٥٦٣، م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥: ١ط، بيروت
  .)٧من اآلية  :سورة النساء ) (٧(
  .٢/٥٦٣: في تفسير القرآن للطبرسي مجمع البيان) ٨(



  
٩٢  

 أو لألقـربالمال لمن هـو ، ) (�عبد اهللا أباأمرت من يسأل  : (حسين الزرار قالروي عن  :ثالثالدليل ال
  .)١() التراب يهْ في فِ  والعصبة ،لألقربالمال  ( :فقال؟  للعصبة

 .للعصبة ال شيءو التركة للقريب  نّ إ :االستداللوجه  �
  

  الفرع الخامس

  في التعصيب ماميةواإلجمهور الفقهاء  الخالف بين مناقشة
ونفيــه، التعصــيب  أثبــاتالخــالف يــدور حــول  أنّ  ،ماميــةاإلو جمهــور الفقهــاء  أدلــةيتبــين مــن ســياق        

   .باطل عندهمه نّ قالوا إ ماميةاإلف
  بل هو من ضروريات  ،السالمعن سادتنا عليهم  أخبارناوتواترت  أصحابناأجمع (  :)٢(الجواهريقال 

   .)٣() ه ال يثبت الميراث عندنا بالتعصيبنّ مذهبنا أ
عــن  الّ إعشــر المعصــومين الــذين ال يصــح نقــل الحــديث  ثنــياإل األئمــةهــم  ســادتنابقــولهم  ماميــةاإلوقصــد 
لـم يعـين الشـارع جهـة بعـد أصـحاب الفـروض التركـة الفاضـل مـن ن وبما أ، عندهمفهو باطل  وٕاالّ  ،طريقهم

 أنّ أي ، )٤(�m���³��²lالكريمـة قـال تعالــى  باآليـة اسـتدالال، بمبـدأ القرابـة أخذوا همفإنّ  يصرف إليها،
  .)٥(من الميراث نع البعيدميالقريب  يفيد بأنّ  لآليةتأويلهم 

 نّ ألبـالميراث مـن بعضـهم  ىَلـأوْ بعضـهم  نّ إ (، )٧(��m���³��²l:) (�فـي قولـه :)�()٦(البـاقر قـال
قـرب مـن ألم أا ألـيس، أخـوهه أو ؟ أّمـلى بالميـت وأقـربهم إليـه أوْ  أيهم :ثم قال... لى به رحمَا أوْ  إليهقربهم أ

  .)٨()وأخواته خوتهإالميت من 
ورث المـــال كلـــه  ،كـــاني طبقـــات كـــان واحـــدًا مـــن أ إذاالـــوارث  أنّ  اعلـــم( ســـائل موجـــاء فـــي ريـــاض ال     

اضل التركة يرد على وف، بالقرابةال فجميعه وإ ، كان من ذوي الفروض نّ إ، بالقرابةوالباقي ، بعضه بالفرض
  .)٩()مع وجود من يحجبها مواألعدا الزوج والزوجة ، كل ذي السهام

                                                           

  .  )٣٢٥٤٣( رقم، ٩/٢٨٥ ،٨باب  ،موجبات اإلرث :الشيعةوسائل  )١(
، ولـد فـي النجـف عـام المـروف صـاحب الجـواهرمحمد حسن بن الشيخ الباقر بن الشيخ عبد الرحيم بن أغا محمد الصـغير، فقيـه أمـامي  :الجواهري )٢(

هدايـة الناسـكين ( و ) سـالمفـي شـرح شـرائع اإل جـواهر الكـالم(من مصنفاته ، ألسرة الجواهرية المعروفة بالنجفلقب بالجواهري وهو عنوان ا ١١٩٢
  )٩/١٤٩: أعيان الشيعة (   .) من الحجاج والمعتمرين

       .٣٩/٩٩ :جواهر الكالم )٣(
  . ) ٦من اآلية  :سورة األحزاب ( )٤(
  .٨/٤٢: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: ينظر )٥(
.     ماميـة مـام الخـامس عنـد الشـيعة اإلوهـو اإل ) هــ١١٤-هــ٥٧( بـي طالـب المعـروف البـاقرأاقر بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن محمـد البـ: الباقر )٦(

  ) . ٦/٢٧٠: األعالم للزركلي( 
  .)٦من اآلية : سورة األحزاب(  )٧(
  .)٣٢٥٥٣(رقم ، ٩/٢٨٨، ٨باب   ،موجبات اإلرث: لشيعةاوسائل تفصيل  )٨(
  . ١٤/٢٧٤، ه١،١٤٢٠ط، قم –سالمي مؤسسة النشر اإل: تحقيق، علي الطباطبائي السيد مير :رياض المسائل في تحقيق األحكام بالدالئل )٩(



  
٩٣  

فال بـد مـن ، منفردةوفرض النصف لل، الثلثين للبنتين فأكثرن فرض آلقر ا نّ إ(  :)١(محمد جواد مغنيةوقال  
»...ضائِ فــرَ وا الْ ُقــحِ لْ أ «والحــديث ، عليــه البــاقي مــن الفــرضيــرد  وجــود شــخص مــا

، اغيــر صــحيح عنــدن )٢(

�����m: آيــةإالّ  ن البــاقيي لــم يقــع الخــالف فلــم يبــق مــا يــدل عليــه تعيــالّ ن لــم يعــين هــذا الشــخص وإ آوالقــر 

������������������������	�����l)وليس ، دونه من القرابةو ى ممن هلَ األقرب أوْ  حيث دلت على أنّ  ،)٣
واألخ يتقرب إليـه بواسـطة األب ، ها تتقرب به بال واسطةألنّ ، قرب إلى الميت من أخيهالبنت أ من شك إنّ 

  .)٤()البنتين دون األخد على البنت أو الر  ما معًا فيتعين في هذه الحالةأو األم أو ه
  :على أدلة اإلمامية جابوي �

���m�����²ماميـــة بهـــذه اآليــــةاإل اســـتدالل نّ إ و  ،م يرتضـــوا بهــــذه األدلـــةلـــ )اهللا مرحمهـــ(جمهـــور الفقهـــاء  نّ إ :والأ

³�������������������������l)بـــــين  )(�رســـــول اهللا  آخـــــى اآليـــــة نزلـــــت بعـــــد أنْ  نّ ألال يســـــتقيم  )٥
اآليـة  تْ خَ ِسـنُ ، أوضـاع المسـلمين فـي المدينـة اسـتقرتا فلمّ ، عضاألنصار والمهاجرين وورث بعضهم من ب

»��¬��®�������m���½��¼��»º��¹���¸��¶�����´��³��²��±��° الكريمــــــــــة
�¿��¾l )بقولــــه تعــــالى، )٦ :�m�
������ ��!��Æ��Å��Ä���Ã��Â��Á�������	

��������������������(��)��*��+����,����l)التـــوارث بـــالحلف وثبـــت التـــوارث  خَ ِســـنُ  يـــةاآلنـــزول هـــذه وب، )٧
المســلمون بعضــهم بعضــا مــن هــاجر ومــن لــم  ثَ رِ فــوَ ( ، )٨(مــن ثلــث التركــة يوصــى لهــم وأبــاح أنْ  ،بالنســب

  .)١٠()،)٩(�m���³��²lفي نص من كتاب اهللا تعالى والقرابةيهاجر في الرحم 

                                                           

اضــيًا فــي المحكمــة عمــل ق، ودرس علــى يــد المرجــع حســين مغنيــه، م١٩٠٤مفكــر إســالمي شــيعي مــن علمــاء لبنــان ولــد ســنة  :محمــد جــواد مغنيــة )١(
  ).٢١١/ ٩: أعيان الشيعة( . )الفقه على المذاهب الخمسة( اته له مؤلفات في التقريب بين المذاهب اإلسالمية من مصنف ،الشرعية العليا

   .٣٨ص : سبق تخريجه) ٢(
  ) .٧٥من اآلية  :سورة األنفال ) (٣(
  .  ٥١٦-٥١٥ص: الفقه على المذاهب الخمسة  )٤(
  ). ٧٥من اآلية   :سورة األنفال ( )٥(
  ). ٧٤من اآلية : األنفال سورة(  )٦(
  ). ٧٥من اآلية   :سورة األنفال ( )٧(
البحر المحيط في  ،١٤/١١٣):تفسير القرطبي(الجامع ألحكام القرآن، ٣/٦١٠ ):تفسير البغوي( معالم التنزيل في تفسير القرآن : ينظر )٨(

  .٣/٦٢٠: التفسير
  ). ٧٥من اآلية   :سورة األنفال ( )٩(
دار إحياء ، ةعبد اهللا محمود شحات: تحقيق، )هـ١٥٠: ت(، زدي البلخىبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير األأ :سليمانل بن تفسير مقات )١٠(

  . ٢/١٣١،  هـ ١٤٢٣ ،١ط، بيروت  –التراث 



  
٩٤  

 فِ لْ بــالحِ النــاس توارثــوا  نزلــت بــأنّ  ()٢(��m���³��²l:تعــالىفــي قولــه  :)رحمــه اهللا()١(الشــافعياإلمــام قــال  
يرثـه مـن ورثتـه مـن لـم يكـن مهـاجرًا  وكان المهاجر يرث المهـاجر وال، والهجرة باإلسالمتوارثوا  ثمّ  ،ةِ رَ صْ النُ و 

  . )٣()لهم ال مطلقاً  َض رِ على ما فُ  �m���³��²lفنزلت ، ورثتهوهو أقرب إليه من 
����m�����²واألنصــــارفينــــا خاصــــة معشــــر قــــريش  (�)نــــزل اهللا أ (: قــــال (�))٤(الزبيــــر بــــن العــــوامعــــن و  

³l)ـــإ )٥  خينـــاهمفآ اإلخـــواننعـــم  األنصـــارلنـــا فوجـــدنا  أمـــوالمعشـــر قـــريش لمـــا قـــدمنا المدينـــة وال  اّن
   .الرحم وأولي األقاربالعصبة هم  نّ أل ،التعصيببعمومها ال تدل على نفي  فاآلية ،)٦()فأورثونا وأورثناهم

حديث ابنتي سعد بن الربيع المشهور عند جمهـور الفقهـاء  )٧(الشيعة  لقد أورد صاحب كتاب وسائل :ثانيا
ِبيـِع َفَقالَـتْ : قَـالَ  )(�َجـاِبرٍ د عن عبداهللا بن محمد بن عقيل عـن اسنبنفس اإل َيـا: َجـاَءِت اْمـَرَأُة َسـْعِد ْبـِن الر 
ِبيِع ُقِتَل َأُبوُهَما َمَعَك َيْوَم ُأُحٍد َشِهيًدا َوإِن َعمُهَما َأَخَذ مَ َرُسوَل  ِه َهاَتاِن اْبَنتَا َسْعِد ْبِن الراَلُهَما َفَلْم َيَدْع َلُهَما الل

ِهَمــا َفَقــالَ  (�)َفَنَزَلــْت آَيــُة اْلِميــَراِث، َفَأْرَســَل َرُســوُل اللــِه  »َيْقِضــي اللــُه ِفــي َذِلــَك  « :َمــاًال، َفَقــالَ  ِإَلــى َعم :» 
»َبِقَي َفُهَو َلَك  َأْعِط اْبَنَتْي َسْعٍد الثُلثَْيِن َوُأمُهَما الثُمَن َوَما

)٨(.  
 إعطـاء العـم البـاقيذهبـوا إلـى تأويـل  أّن اإلماميـة بالرغم من ثبوت التعصيب في الحـديث المتقـدم، إالّ      
وال يخفى ما في هذا من التأويل البعيد . وليس التعصيب وجه الصلح وٕارادة تأليف قلب العمعلى كان  بأّنه

  .خراجه من عمومه دون وجه ظاهر للتخصيصوإ  (�)واإلنكار المتعمد للتعصيب، بتخصيص حكم النبيّ 
�mA����J��I���H��G��F��E��D��C��B: تعــــالىبقولــــه  اإلماميــــة اســــتدالل اأّمــــ :ثالثــــا

L��Kl)٩(.   
هـا ألنّ  ( ،)١٠()اإلرث اسـتحقاقالمساواة بـين الـذكور واإلنـاث فـي اآلية دلت على  نّ أب (:لجواهريا قالحيث 

، صـيب قـد فرقـوا بـين النسـاء والرجـالالقـائلين بالتع حكمت بالنصيب للنساء كما حكمـت بـه للرجـال ومـع أنّ 
النصـف يعطـون   همفـإنّ ، ) أخوبنـت ، أخ وابـنبنت ( ذا كان للميتفيما إ الرجال دون النساءوقالوا بتوريث 

                                                           

 )فلسـطين(لشـافعية كافـة، ولـد بغـزة هل السنة، واليـه نسـب اأربعة عند ئمة األس ابن شافع القريشي المطلبي،أحد األدريس بن العباإمحمد بن  :الشافعي )١(
  .)٦/٢٦ :عالم للزركلياأل(.))...حكام القرانأ(،)ماأل(،)الرسالة(، اقبل على الفقه والحديث، من مصنفاته نآوكان اعرف الناس بالفقه والقر 

  ). ٧٥من اآلية   :سورة األنفال ( )٢(
مكتبــة ، )هـــ٤٥٨: ت(، أبــو بكــر البيهقــي، لــي بــن موســى الخســروجردي الخراســانيأحمــد بــن الحســين بــن ع :)جمــع البيهقــي(ام القــران للشــافعي أحكــ )٣(

  . ١/١٤٦، م١٩٩٤ -هـ ٢،١٤١٤ط، القاهرة  –الخانجي 
 سـنة ١٢اسـلم ولـه  ) (�سـالم ، وهـو ابـن عمـة النبـيول مـن سـًل سـيفه فـي اإلأ، و سدي القريشـي، أحـد المبشـرين بالجنـةبن خويلد األ :الزبير بن العوام )٤(

  ).٣/٤٣عالم للزركلي األ(.  ،شهد بدرا واحدَا وغيرهما
  ). ٧٥من اآلية   :سورة األنفال ( )٥(
  .))حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه: ((نهعوقال ) ٨٠٠٥(، رقم ٤/٣٤٥: المستدركفي  لحاكماألثر أخرجه ا )٦(
  ).٣٢٥٥٠(، رقم٩/٢٨٧موجبات اإلرث، باب بطالن التعصيب، : وسائل الشيعة )٧(
  .٣٧ص: سبق تخريجه )٨(
  .) ٧من اآلية : سورة النساء(  )٩(
  . ٣٩/١٠٢: جواهر الكالم )١٠(



  
٩٥  

دون النســـــاء هـــــو مـــــن قضـــــاء  توريـــــث الرجـــــال نّ أوقـــــول اإلماميـــــة ، األخ البـــــنوالنصـــــف اآلخـــــر  ،للبنـــــت
القــول  أنّ ن يوبهـذا يتبــ ،وهــم يورثـون الرجــال ويهملـون النســاء، النســاء والرجـالن يـورث آفــالقر ( .)١()الجاهليـة

كمـــا  اآليـــةبـــنفس  اســـتدلوا ،ع قـــولهم بالتعصـــيبمـــ )اهللا مرحمهـــ(جمهـــور الفقهـــاء نّ أنجـــد  ،)٢()بالتعصـــيب باطـــل
توريــث النســاء فــي  ثبــاتإدليــل علــى  اآليــة هــذه نّ فــي مســائل الميــراث وأ )٣(�m���³��²lيــةبآ اســتدلوا
الحقــوق  وٕاعطــاءبالتوريــث  التســويةفهــي ، التســوية اأّمــ، كــن محرومــات منــه فــي الجاهليــة نْ إبعــد  اإلســالم

 :قال تعالى الكريمة اآليةتوريث التركة بكاملها للبنت أو البنات يتنافى مع  أنّ كما  ،بالمقداروليس التسوية 

�m'(����)��*����+��,l)فـــــــــــي قولـــــــــــه تعـــــــــــالىو  .)٤ :�m�������������������������������
��l)الفــروض  أصــحاباهللا ســبحانه وتعــالى قــدر لكــل واحــد مــن  نّ أل، كاألخــت الورثــةوكــذلك بقيــة  .)٥

  .ن الكريم فيه مخالفة لنصوص القرآ، خرينآ مع وجود ورثة أنصبتهمالزيادة على  نّ وأ، نصيبه
مـع  فإعطائهـا التركـة بكاملهـا، ن الكـريمة النصف فـي نـص القـرآفرض البنت الواحد نّ إ توضيح ذلكو       

لجعــل اهللا التركــة ولــو جــاز ذلــك  ،ه مخــالف للــنصّنــاث فإأو الجــد دون مشــاركتهم لهــا فــي الميــر  األخوجــود 
 لـألخ حقـا فـي ثبتـتقـد أ ،)٦(��m���³��²lفاآليـة الكريمـة .ئمةاأل باجتهادال ن آالقر نص كاملة لها في 

ال مراعـاة مـن اهللا لهـا، كـي  همـن حقـ فـي تركـة أبيهـا، لكـن حقهـا أخـصحقـا كما أوجبت للبنـت  ،تركة أخيه
، حـق غيرهـا، فلو رددنا باقي التركة إليها بعد فرضها، فقد اسـتحوذت علـى حقها سقاطيجعل ألحد سبيال إل

  .وهذا ال يقره الشرع
فالبنت  ،طبقات إلىالتوريث وتقسيم الورثة  ة هو بسبب طريقةلبنت جميع التركل اإلمامية إعطاء نّ كما إ   

علـى جميـع  اسـتحوذتفـإذا كانـت منفـردة ، واألوالد نياألبـو مـع  األولـىتعتبـر مـن الطبقـة في الفقه اإلمـامي 
  .)٧(ادجدواأل وةخاأللورثة من الطبقة الثانية كالتركة وحجبت ا

ا َمـفَ ، اَهـلِ هْ أَ بِ  َض ائِ رَ فَـا الْ وُ حِقـلْ أَ «: قـال (�)عـن رسـول اهللا (�)عبـاس ابنلحديث الذي صح عن ا اأمّ  :رابعا
عنـدهم،  هذا الحـديث لعـدم تـوفر شـروط الصـحةيقرون بصحة  ال اإلمامية نّ فإ .)٨(»رٍ كَ ذَ  لٍ جُ ى رَ لَ وْ ِألَ فَ  ي قِ بَ 

هذا  نّ إ واقالف ،)٩( عن طريقهمتثبت رواية األحاديث إالّ  الذين ال، اإلماميةأئمة رجال أسانيده ليسوا من  وأنّ 

                                                           

  .٣٩/١٠٢: جواهر الكالم )١(
  .  ٥١٥ص :الفقه على المذاهب الخمسة  )٢(
  ). ٧٥من اآلية  :ألنفالسورة ا ( )٣(
  .)١١من اآلية : سورة النساء () ٤(
  ).١١من اآلية  : سورة النساء ( )٥(
  ). ٧٥من اآلية  :ألنفالسورة ا ( )٦(
  .٤/٢٧٥ :شرائع اإلسالم :ينظر )٧(
  . ٣٨ص: سبق تخريجه ) ٨(
  . ٨/٦٢ :شرح اللمعة الدمشقية في  الروضة البهية  :ينظر )٩(



  
٩٦  

ذكروا و ، (�)عن النبي  )(�عباس  ابنعن  أبيهعن )١(سو ه مروي عن طاو ألنّ ، لم يصح عندهم الحديث
 ثبـت وقـد .يقـرون بصـحة هـذا الحـديث هـم الألنّ  عندهم التعصيب وابطلوبهذا فقد أ .)٢(لم يرويه سو و طا نّ أ

  .)٣(كلهم عدول )�(، والصحابة)�(للحديث عن الصحابةأكثر رواياته  أنّ ) (�ابن عباسعن 
»...َض ائِ رَ وا الَفــُقــحِ لْ أَ «الص��حيح  حــديثالنفــي ل ايــات اإلماميــةرو  مــنو     

قــال  ((بــن مضــرب ةيــعــن قار  ،)٤( 
س مــوالك و و وطــا ،هــل العــراق عنــكأعبــاس حــديث يرويــه  بــنابمكــة فقلــت يــا عبــاس وهــو  بــنا إلــىجلســت 
قـال أبلـغ مـن وراك ، ؟ قلت نعـمنتأالعراق  أهلأمن : قال ،ذكر ما أبقت الفرائض فألولى عصبة أنّ يرويه 
وقولــه ، )٥(��mM�����N��O��P��Q��R��Æ��ÅU��V��W��Xl:(�) قــول اهللا أنّ : أقــولإنــي 
m��³��²l)يرويـه علَـ سو طـاو قلـت هـذا وال  مـا ؟فريضـتان؟ وهـل أبقتـا شـيئاً  إالهل هذه ، )٦ قـال ، ي
 ،الشـيطان ألقـاه علـى ألسـنتهم مـاوٕانّ  ،عباس قـط ابن ىال واهللا ما رويت هذا عل: فقال ساو طاو قيت فل: ةقاري

ه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك وكان يحمـل فإنّ ، سو عبد اهللا بن طاو  بنهامن قبل  أراه: قال سفيان
  .)٧())هاشم  بني: لى هؤالء حمًال شديدًا يعنيع
»...َض ائِ رَ وا الفَـقُـحِ لْ أَ « حـديث نكارهمالرئيسي إلسبب ال أنّ مما ورد في األثر المتقدم لي  ويبدو  �

يعـود  )٨(
  .أميةحد خلفاء بني لبني هاشم كونه كان مولى ألس و طاو  ابنعداء  عتقادهمال

 ألنّ ، )(�النبـي  إلـىوينكـرون نسـبته ، ال يثقون بحديث طـاووس ماميةاإلالشيعة  (:محمد جواد مغنية قال
الحـديث لقـالوا  هـل السـنة لـوال ثقـتهم بهـذاأ نّ كمـا إ، ا بـه لقـالوا بمقالـة السـنةولو وثقـو ، الراوي ضعيف عندهم

  .)٩()ماميةاإلبمقالة الشيعة 
 الحـديث أنّ لـو فرضـنا ف ، فالتعصيب ثابـت عنـد جمهـور الفقهـاء،به غير ُمَسَلمٌ ) اإلمامية(أيوقولهم هذا 

ــُقــحِ لْ أَ « »...َض ائِ رَ وا الَف
القــرآن  مــنلوجــود أدلــة أخــرى  ،رجمهــو النفــي التعصــيب عنــد يفهــذا ال  ،ضــعيف)١٠( 

                                                           

في الفقه والحديث  صله من الفرس، مولده ومنشؤه في اليمن ،من كبار التابعينأبو عبدالرحمن أ ،كيسان الخوالني الهمداني بالوالءبن  :طاووس )١(
  ) .٥/٨: عالم للزركلياأل(    .مير المؤمنين هشام بن عبدالملكأ ،كان ذا جرأة على وعظ الخلفاء والملوك ،توفي حاجا بمزدلفة وصلى عليه

  .)٣٢٥٤٦(رقم  ،٩/٢٨٦، ٨باب ، موجبات اإلرث :وسائل الشيعة )٢(
  .٧٦١ص): البن رجب(جامع العلوم والحكم )٣(
  .٣٨ص: سبق تخريجه ) ٤(
  ). ١١من اآلية  :سورة النساء ( )٥(
  .)٧٥من اآلية  :سورة األنفال ( )٦(
  .)٣٢٥٤٦(رقم ، ٤/٢٨٦ ،٨باب ، موجبات اإلرث :وسائل الشيعة )٧(
  .٣٨ص: سبق تخريجه) ٨(
  .٥١٤ص،  ةمحمد جواد مغني :ى المذاهب الخمسةالفقه عل: ينظر )٩(
  .٣٨ص : سبق تخريجه) ١٠(



  
٩٧  

�m��´��³��²��±:قولـه تعـالىمنها  ،بالتعصيبلتوريث حاديث الصحيحة التي تثبت ااألو  الكريم

��¹¸���� �¶���l)الشريفة األحاديثمن  اموغيره(�) جابروحديث  )(�مسعود ابنحديث ، و )١.  
ذا حكـم بـالعول والتعصـيب ونحوهمـا للتقيـة إيأخـذ  ه يجـوز للمـؤمن أنْ نّ أ(  وسائل الشيعةجاء في  :خامسا

المســلمين ن بــين التقيــة تكــون بــين المســلم والكــافر وال تكــو  نّ أل هــذا مســلك غريــبأقــول و ، )٢()لــه بــه العامــة
��¶���¸����m��Á��À�����¿��¾��½��¼��»��º��¹تعالى هلقول´��³��²��±��°�����®��¬

���������������Æ��Å��ÄÃ���Âl)٣(.  
 :  الترجيح �
 ماميــةاإل اســتدالالت نّ أل ثبــات التعصـيب،فـي إ الفقهــاء جمهـورمـا ذهــب إليــه هــو  والـذي يتــرجح لـي       

أقــوالهم هــي بمثابــة  وأنّ  ،ي التعصــيبال تقــوى بمجموعهــا علــى نفــ ،أئمــتهم منســوبة إلــىبروايــات وتــأويالت 
عنـد لقواعـد الجـرح والتعـديل  افقتـهو الشريف، لعدم ثبوتـه ومحديث النبوي مستوى ال إلى رقىيال  قول تابعي،

عـن رسـول اهللا  ةحاديـث صـحيحة ومتـواتر أثبتـوه بأفقـد  الجمهـورالـذي قـال بـه ا ، أّمـ )اهللا مرحمه(جمهور الفقهاء
الصـحاح والسـنن  أصـحابعـدد كبيـر مـن  وأخرجهـاكمـا  ،البخـاري ومسـلم فـي صـحيحيمتفق عليها و  )(�

  .أعلمتعالى واهللا  ،األخرى
  
  
  
  
  
  

L                                              ? ? ? J  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  ).  ٣٣من اآلية : سورة النساء () ١(    
  .٩/٢٧٨، ٦باب  ،موجبات اإلرث :وسائل الشيعة )٢(
  ) .٢٨آية : سورة آل عمران(  )٣(



  
٩٨  

  لفرع السادسا

  بالقرابة اإلرث
   القرابة معنى �
 .)١()النسبالدنو في  (القرابة والقربى هي : لغةفي ال القرابة �

�m�X�W���������l)والقرابة جمعها األقارب واألقربون، ويقال أقارب الرجل )٢ ،
  .)٤(�m�X�Wq��p��ol.)٣(األدنون وأقربوه أي عشيرته

  .)٥(قريبة كانت أم بعيدةهي كل صلة بين شخصين بسب الوالدة  :في الشرع القرابة �
 .)٦(ى بالرحم، وتشمل فروع الميت وأصوله وفروع أصوله وحواشيهفالقرابة أو النسب الحقيقي تسمّ 

   :القرابةاإلرث مشروعية  �
  .قرابة في الكتاب والسنة واإلجماعفقد ثبتت مشروعية اإلرث بال

 :القرآن الكريم �

ــــــدليل األول ���m�X�W��M��L��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A:ال
��N���T���S��RQ������P��Ol)٧(.  
مـا يكـون اإلرث إنّ  بـين أنّ قـد اهللا سـبحانه وتعـالى  بـأنّ  داللـة واضـحة فـي اآليـة الكريمـة: وجه االستدالل �

   .قارب جميعامن تركة األقربين وهو عام في األ ، وكذلك يكونتركة الوالدين وهما أقرب األقاربفي 

��	����������������������������������m�X�W: الدليل الثانيl)٨(.  

 ،اهللا تعـالى جعـل القرابـة سـببا السـتحقاق الميـراث اآلية الكريمة داللة صـريحة علـى أنّ  :وجه االستدالل �
، حيــث وصــفت اآليــة ب مــن أســباب اإلرث فــي صــدر اإلســالمالتــي كانــت ســب ،بــدال مــن المؤاخــاة والنصــرة


��	�m المســتحقين لــإلرث�l)لــى ، فهــم أوْ توجــد بيــنهم صــلة القرابــة ، وهــم أصــحاب القرابــات الــذين)٩
�.ببعض في التوارث من غيرهم

� �
                                                           

  .٤/٢٣: تاج العروس ،٢/٧٢٣: المعجم الوسيط ،١/١٢٣: القاموس المحيط ،١١/٨٢: لسان العرب ،٢٥٨ص: مختار الصحاح )١(
  ). ٣٦من اآلية : سورة النساء(  )٢(
  .٤/٢٣: تاج العروس ،١/١٢٣: القاموس المحيط ،١١/٨٤: لسان العرب )٣(
  ).٢١٤اآلية : سورة الشعراء(  )٤(
  . ١٠/٧٧٠٤: الفقه اإلسالمي وأدلته، ١/١٩: العذب الفائض شرح عمدة الفارض )٥(
  . ١٠/٧٧٠٤ :الفقه اإلسالمي وأدلته: ينظر  )٦(
  ). ٧اآلية : سورة النساء(  )٧(
  .)٧٥اآلية  :األنفالسورة  ) (٨(
  .)٧٥من اآلية  :سورة األنفال ) (٩(



  
٩٩  

 :السنة �
، َفَمـا ِحقُـوا الفَـَراِئَض ِبَأْهِلهَـاَألْ  «: قـال(�) النبـي  أنّ : )(�عبـاس ابـنالحديث الذي صح عن  :األولالدليل 

»َبِقَي َفُهَو ِألَْوَلى َرُجٍل َذَكٍر 
)١( .  

ألقرب إلى المتـوفى مـن الرجـال لباقي التركة يكون  في الحديث الشريف داللة على أنّ : وجه االستدالل �
  .ستيفاء أصحاب الفروض نصيبهم منهابعد ا

  .)٢(» َفِلَوَرثَِتهِ  َماًال  َتَركَ  َمنْ  « :(�) قال رسول اهللا :الدليل الثاني
، ت صـلة قرابـةيـالورثـة هـم الـذين بيـنهم وبـين الم فـي الحـديث الشـريف داللـة علـى أنّ : وجه االسـتدالل  �

  .وبهذا فتشمل أصحاب الفروض والعصبات وذوي األرحام 
  :عاالجما �
وقـدمت  ،)٣(القرابة سببا لإلرث وهي من أقـوى أسـبابه على أنّ  )اهللا مرحمهـ(فقهاء المذاهب اإلسالمية أجمع    

يعطـون  ،الورثـة مـن أصـول الميـت وفروعـه وحواشـيه والقرابـة تشـملها األصل في التوريـث، غيرها ألنّ  على
القـرب  وضـعفا العتبـار قـوة درجـة القرابـة تفـاوتوت .جه اإلرث كل حسب استحقاقه بالشـرعم على و أنصبائه

، أو أو األخ مـع ابـن األخ ،ع ابـن االبـنالدرجـة كـاالبن مـأو ، المورث في الجهة كاألبوة واألخـوةوالبعد من 
رث األقـــرب فــاألقرب مـــن ، فيســتحق اإلكـــاألخ الشــقيق مـــع األخ ألب ،الدرجــةفــي القــوة مـــع اتحــاد الجهـــة و 

  .)٤(المتوفى
  القرابة جمهور الفقهاء واإلمامية في مفهوماختالف  �

لمبـدأ  م معـينهَ فَ  اولكل منهم ،وطريقة التوريث بها القرابةي مفهوم ف ماميةواإلجمهور الفقهاء  اختلف      
  .بها استدالالنصوص التي  إلى ماظرتهمن خالل ن ،في التوريث القرابة

  .طالق األقارب جميعا، يراد بها عند اإل)رحمهم اهللا( الفقهاءعند المفهوم العام بلقرابة فا •
 ذكورجهـة الـ مـنالصـلة هـا أخص من ذلك، ويـراد بهـا القرابـة مـن جهـة األب، بمعنـى أنّ الفرضيين وعند  •

سب إليه من ت، فقرابة الميت من ين)٥(العصوبة استحقاققرابة األب أصل في  وأنّ  ،وليست من جهة اإلناث
القرابـة مـن (أي بهـذا المبـدأ و  ،هـو منسـوب إلـى غيـره إذ ،ه مـن أبنـاء الميـتالبنت أّنـ البنفال يقال  ،الذكور

  .في تقسيم الميراث ،)رحمهم اهللا(جمهور الفقهاء أخذ) جهة األب

                                                           

  . ٣٨ص : سبق تخريجه) ١(
  .١٢ص: سبق تخريجه )٢(
العدوي على شرح  حاشية، ٧٦٦ص :بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ٥٣٨ /٥: بن عابدينلمحتار على الدر المختار حاشية ارد ا: ينظر )٣(

البحر ، ٤/٤٩١: ناععن متن اإلق كشاف القناع، ٣/٦: لفاظ المنهاجمعرفة معاني أ إلى مغني المحتاج، ٢/٣٧٥: كفاية الطالب
  . ١٥/٣٦٦: كتاب النيل وشفاء العليل ،٤/٢٦٢ :، شرائع اإلسالم ٦/٥١٢: الجامع لمذاهب علماء األمصاررالزخا

  . ١٣٩/ ٢٩: المبسوط للسرخسي :ينظر  )٤(
  .٢/٧٥٢ :مجمع األنهر شرح ملتقى األبحر، ٦/٧٧٤ :عابدينالدر المختار حاشية ابن رد المحتار على  )٥(



  
١٠٠  

 ،القرابـة وفـي كـل نـواحي ،فـي الفـروعهـم يعتبـرون قرابـة النسـاء نّ أل، بهـذا المفهـوم ماميـةاإل خـالفهمما يف     
ـــة الرجـــال ـــاتإفـــي  األنثـــى أنّ  أي ،تثبـــت الميـــراث كمثيلتهـــا مـــن قراب ـــة القرابـــة ثب مـــن حيـــث  كالـــذكر المورث

بنــت البنــت كبنــت ف ،بــاألنثى وارثــين مْ كــانوا يــدلون بالــذكر أَ كــل فــروع الميــت ســواء  ٕانّ و  ،بالميــت االتصــال
، وال فـرق بـين كـاالبنوات البنت يحجب كل اإلخوة واألخ ابن لذلك نجد أنّ  األخ، كابناألخت  وابن، االبن

 أوالد علــى وفــق القاعــدة هم ســواء، فــإنّ )١(التركــة اســتحقاقأبنــاء اإلنــاث مــن حيــث فــروع أبنــاء الــذكور وفــروع 
فكــل قرابــة عنــدهم ، وهكــذاالعــم  كــابنالعمــة  وابــن، بالقرابــةالخــال كــالعم  وكــذلك، )٢(البطــون كــأوالد الظهــور

 ،)٣(وســواء توســطت أنثــى أم لــم تتوســط، ممــن جهــة األأم  ،بداخلــة فــي الميــراث ســواء أكانــت مــن جهــة األ
والخـــال ، وبنـــت العـــم، األخ وبنـــت، ولـــد األخـــتو ، وولـــد البنـــت، والجـــد ألم، والعـــم ألم، فهـــم يورثـــون العمـــة

، فـي التوريـث بالقرابـة هـم لـم يعتبـروا الـذكورة وحـدهاف، لـى إلـى الميـت بهـؤالءومـن أداألخ ألم  وابـن، والخالـة
كــان ف  ،)٤(كــان ثمــة تفــاوت بالمقــدار وٕانّ ، تعنــدهم للمرتبــة ودرجــة القرابــة مــن أي جهــة كانــ االعتبــارمــا وٕانّ 

  .)٥(فقط والقرابةالفرض  أساسعلى  ماميةاإلتقسيم الميراث في فقه 
، وذوي األرحـام هـم وارثـون عتبروا كل تلك األصناف مـن ذوي األرحـامقد ا )اهللا مرحمه(الفقهاءجمهور ا أمّ     

هذه القرابة أبعد من سائر القرابات، فهم متأخرون فـي إرثهـم عـن بـاقي الورثـة فـي اسـتحقاق   أنّ بالقرابة، إالّ 
فـــي حـــال عـــدم وجـــود أصـــحاب الفـــروض ، أي )٦(بعـــد الـــرد علـــى أصـــحاب الفـــروض ال يرثـــون إالّ التركـــة، و 

  .والعصبات
  
  
  
  
  

                                                           

  .٩٧ص، ي زهرة ألب :الميراث عند الجعفرية  :ينظر )١(
، والشيخ عبد الرحيم البروجردي، اني والشيخ علي نيباه االشتهراويالسيد حسن الموسوي الكرم: تحقيق ، البن العالمة: يضاح الفوائدإ :ينظر )٢(

  . ٢١٢ص، هـ ١٣٨٩ ،١ط، سماعيليانامؤسسة 
  . ٨٢ص، زهرة  يألب :الميراث عند الجعفرية  )٣(
  . ٩٧ص ، زهرة  يألب :الميراث عند الجعفرية  :ينظر )٤(
  ٤/٢٦١ :سالمشرائع اإل، ٨/١٢٦ :الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية  :ينظر )٥(
ــاراال: ينظــر )٦( ــار لتعليــل المخت ــى الــدر رد ا، ٥/١١٣ :ختي ــار حاشــية المحتــار عل ــن عابــدينالمخت ــة المقتصــد، ٥/٦١٨: ب ــة المجتهــد ونهاي : بداي

: المغنــي البــن قدامــة، ٥٧٧ ص :غايــة االختصــارحــل كفايــة األخيــار  ،١/٩: فــتح القريــب المجيــب شــرح كتــاب الترتيــب للشنشــوري، ٧٤٨ص
  . ٤/٥٤٧: كشاف القناع عن متن اإلقناع، ٦/٢٠٥



  
١٠١  

 :خالصة التوريث عند اإلمامية �
فمــنهم مــن ال يــرث إال بــالفرض، ومــنهم مــن يــرث تــارة  :قســامعنــد اإلماميــة إلــى ثالثــة أ ونينقســم الوارثــ  

  .، ومنهم من ال يرث إال بالقرابةبالفرض وأخرى بالقرابة
  ).األم، والزوج، والزوجة(  وهم الوارثون بالفرض فقط :األول القسم

البنـات، واألخـت أو األخـوات أو األب، والبنـت (والوارثـون تـارة بـالفرض وأخـرى بالقرابـة وهـم  :القسم الثاني
  ).وكاللة األم

األخـوة واألعمـام و وأوالد البنـات واألخـوات ألب األبنـاء ك(  بالقرابـة ال يـرث إالّ  عـدا أولئـكوما :القسم الثالث
  .)١(...)واألجدادواألخوال 

 :تنتاجسا �

اخـتالف أثر في  ،ماميةبين جمهور الفقهاء واإلمفهوم القرابة في الختالف الهذا كان ه أنّ من الواضح      


��	�mجعلـوا اآليـة الكريمـة ماميـة اإل أنّ وذلـك بـ، تقسيم التركة على الورثة�l)هـي أسـاس تقسـيم ، )٢

َأْلِحُقــــــوا « ، كحــــــديثةالشــــــريفديــــــث احألدلــــــة األخــــــرى مــــــن األلــــــم يأخــــــذوا باو ، فقــــــط الورثــــــةالتركــــــة علــــــى 
»...الَفَراِئَض 

بعـد النصـوص القطعيـة  ،)رحمهـم اهللا(عند جمهور الفقهـاء المصدر الثاني للتشريع التي تمثل .)٣(
  .)رحمهم اهللا(الجمهور ن الكريم حسب قواعد االجتهاد التي أجمع عليهاللقرآ

  
  
  
  
  
  
  
  

L ? ? ? J  
  
  
  

                                                           

  .٤/٢٦١ سالمشرائع اإل )١(
  .)٧٥من اآلية  :سورة األنفال ) (٢(  
   . ٣٨ص: سبق تخريجه) ٣(  



  
١٠٢  

  المطلب الثاني

  عند الفقهاء ومراتبهم الورثة نواعأ
 م مــن ذكــر وأنثــى،وأولــوا الــرحالــوارث هــو مــن اتصــف بســبب اإلرث مــن أصــحاب الفــرض والعصــبة      

  :ولبيان أنواع الورثة عند الفقهاء نورد ما يأتي
  الفقهاءنواع الورثة عند أ

  :قولين إلىع الورثة افي أنو  )اهللا مرحمه(سالميةفقهاء المذاهب اإل اختلف �
  )١(الفقهاء جمهور :األولالقول  •

 الفروضأصحاب  .١
 العصبات .٢
  ذوي األرحام .٣
 )٢(ماميةاإل :الثانيالقول  •

 فروضالأصحاب  .١
 القرابةب الوارثات .٢

  
 االتفـــاقمـــواطن  نابيـــ ،ومـــراتبهم ثـــمّ  )اهللا مرحمهـــ(الفقهـــاءعنـــد  الورثـــة أنـــواعتضـــمن المطلـــب  تفصـــيل ذلـــكلو  

  :ياآلتعلى النحو فروع و  ست إلىالمطلب هذا  قسمت عليهو  ،ومناقشتها األدلةمع ذكر  واالختالف
   الفقهاءجمهور عند من النساء أصحاب الفروض  :األولالفرع 
  ماميةاإلعند من النساء أصحاب الفروض  : الثانيالفرع 
  األدلةومناقشة مامية اع الورثة بين جمهور الفقهاء واإلفي أنو  واالختالف االتفاقمواطن  :الثالثالفرع 
   التعصيبب الوارثات من النساء :الرابعالفرع 
  الوارثات من النساء بالقرابة عند اإلمامية :الخامسالفرع 

   الفقهاءمراتب الورثة عند : الفرع السادس
  
  

  

                                                           

: بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،٢/٧٤٧:شرح ملتقى األبحر مجمع األنهر، ٦ص :السراجية شرح ،٢٩/١٤٦ :المبسوط للسرخسي :ينظر) ١(
: المحلى باآلثار، ٤٩٢/ ٤: متن اإلقناعكشاف القناع عن  ،١٢ص :بتحقيق مباحث الرحبية الدرة البهيةومعه كتاب شرح الرحبية  ،٧٤٨ص
   . ٦/٥٥٦ :الجامع لمذاهب علماء األمصارالبحر الزخار ، ٨/٣٤٨

  . ٤/٢٦١ :شرائع اإلسالم: ينظر )٢(



  
١٠٣  

 األولالفرع 

  عند جمهور الفقهاءمن النساء الفروض  صحابأ
ثمانية من  ،شخصاً عشر  نيثإ هموٕانّ  ،الورثةلمستحقين للتركة من ا األولىهم الفئة  أصحاب الفروض    

  .رجال وأربعةالنساء 
 : )١(هن رثهن من النساءأصحاب الفروض المجمع على إف �

 البنت  .١
 وٕان نزل أبوها االبنبنت  .٢
 األم .٣
  الزوجة .٤

 األخت الشقيقة .٥
 األخت ألب .٦
 ألماألخت  .٧
  )أو األب من جهة األم( الصحيحةالجدة  .٨

تــرث  ،واحــد بميــراث جميعــاً  اشــتركنوٕاذا  بأعالهــا،تأثرن ويســ، الفــروض المقــدرةتلــك  وتــرث النســاء بكــل    
 ومـن ال يسـقطن مـنهن بحــالٍ  (.)٢()الشـقيقة األخـت ،الزوجــة ،االبـنوبنـت  ،والبنـت ،األم(فقـط  مـنهن خمـس

  .)٤()المعتقة( وبهذا فاإلناث جميعهن أصحاب فروض إال ذات النعمة ،)٣()والزوجة ،والبنت ،األم :ثالث
 والســـنة المطهـــرة الكـــريم  القـــرآنفـــي الســـتة المقـــدرة  الفـــروض لكـــل فـــرض مـــن النســـاءمـــن المســـتحقات  �

 :)اهللا مرحمه()٥(جمهور الفقهاء باتفاقوذلك  ،جماعواإل
نفراد كـل واحـدة عند إ، )ألب  واألخت، الشقيقة واألخت، بنوبنت اال، البنت( وهو فرض  :)٦(النصف .١

  .عصبهان يمنهن وعدم وجود م
  .غيرهامن  أومنها  عند عدم وجود فرع وارث للميت سواء)الزوجات  (أووهو فرض الزوجة  :)٧(الربع .٢
 .غيرهامن  أويشتركن به عند وجود فرع وارث سواء منها  )الزوجات(أووهو فرض الزوجة  :)٨(الثمن .٣

                                                           

ريب فتح الق، ٤/٤٥٩ :للدردير حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،٩٩ - ٥/٩٥: االختيار لتعليل المختار، ٢٤٦ص: تحفة الملوك :ينظر )١(
: ت(، ويعرف بابن قاسم وبابن الغرابيلي، و عبد اهللا و شمس الدين الغزيأا، محمد بن قاسم بن محمد بن محمد: المجيب في شرح ألفاظ التقريب

 –ه ١،١٤٢٥ط، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، الجفان والجابي للطباعة والنشر، بسام عبد الوهاب الجابي: بعناية ، )هـ٩١٨
، ٨/٥١٣: الجامع لمذاهب علماء األمصارالبحر الزخار ، ٨/٢٦٦: المحلى باآلثار، ٥٥٠ص :الكافي في فقه اإلمام أحمد، ١٧/٢١٤، م٢٠٠٥

  .١٥/٣٨٠: كتاب النيل وشفاء العليل
  . ٤٤ص،  حاشية البقريو شرح سبط المارديني بفي علم الفرائض الرحبية   )٢(
  . ٨/٧١ :الحاوي الكبير )٣(
  .٥/٣٢٢: الشرح الصغير على حاشية الصاوي ، ٧٠ص: مختصران في الفرائض )٤(
حاشية الدسوقي على  ،١٠/١٦٠: الذخيرة في فروع المالكية ،٧/٤٩٦: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ،٢٤٦ص: تحفة الملوك: ينظر )٥(

البحر الزخار الجامع لعلماء  ،٥/٣٥٢:المبدع في شرح المقنع ،٦/٥٩: روضة الطالبين وعمدة المفتين ،٤/٤٧٠ :الشرح الكبير للدردير
  . ٦/٥١٣: األمصار

  . ٩١ص :اإلجماع البن المنذر: ينظر )٦(
  .٩٢ص:  المصدر نفسه: ينظر )٧(
  .المصدر نفسه : ينظر) ٨(



  
١٠٤  

ب أل أوالشــقيقتين  األختــين أو، فــأكثر عنــد فقــد البنــات االبــن بنتــي أو، البنتــين فــأكثرفــرض  :)١(الثلثــان .٤
  .فأكثر عند عدم وجود معصب لهن

والثلـث ، خـوةاإلوعنـد عـدم وجـود جمـع مـن ، عند عدم وجود فـرع وارث للميـت األموهو فرض  :)٢(الثلث .٥
  يقسم بينهم بالتساوي األخوة لألم  مع اجتماعهموهو نصيبهم في حال  ،ماألخوات أل لجمع مننصيب ا

  :وهو فرض :)٣(السدس .٦
  خوةاإلو جمع من عند وجود فرع وارث للميت أ األم �
 األمالجدة عند عدم وجود  �
 لثلثين تكملة لالواحدة  الصلبيةمع البنت  االبنبنت  �
 لة للثلثين تكمفرض النصف  الشقيقة الواحدة صاحبة األختمع  لألب األخت �
  نفرادهاإم عند أل األخت �
  

 الفرع الثاني

  األمامية الفروض من النساء عند أصحاب
   ايعتبرو  ملهم وٕانّ  ،كورمن النساء وثالثة من الذ ست: )٤(أصحاب الفروض في فقه اإلمامية تسع إنّ      

بشــكل طبقــات  ماميــةاإل التوريــث لــدى أنّ وبمــا ، بالقرابــة نيــرث مــاوٕانّ ، فــرض تاصــاحب )والجــدة االبــنبنــت ( 
مــا  ،والثانيــة األولــىن علـى المــرتبتين وزعيالفــروض مــ أصــحابو ، األبعـدجــب حي األقربفــومراتـب متسلســلة 

  .)٥(دائمًا مع كل مرتبة من المراتب يرثانهما نّ عدا الزوجين أل
  : هنّ )٦(ست ماميةاإل فالوارثات من النساء بالفرض عند �
  األم .١
 الزوجة .٢
 البنات أوالبنت  .٣
  الشقيقات األخواتأو ) ألبوين(الشقيقة  األخت .٤
  ألب األخوات أوألب  األخت .٥
  ألم األخوات أوألم  األخت .٦

                                                           

  .٩٤ص :اإلجماع البن المنذر :ينظر )١(
  .٩٢ص: المصدر نفسه : ينظر )٢(
  .٩٥ص: المصدر نفسه : ينظر) ٣(
  .٤/٢٦٢ :شرائع اإلسالم :ينظر )٤(
  . ٥١١ص  :الفقه على المذاهب الخمسة : ينظر) ٥(
  .٤/٢٦٢ :شرائع اإلسالم  :ينظر )٦(
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   :لىإ) ١(نوع اإلرث باعتبار الوارثات الستم يتقس �

  :وهنّ بالفرض فقط  إالمن ال ترث  �

 األم  . أ
 الزوجة  . ب

  :وهنّ ومنهن من ترث بالفرض وبالقرابة  �

 البنات  أوالبنت  .١
 الشقيقات  األخواتأو الشقيقة  األخت .٢
  بأل األخواتأو  بأل األخت .٣
 أو األخوات ألم  مأل األخت .٤
  :المقدرة في كتاب اهللالستة  لكل فرض من الفروض عند اإلمامية المستحقات من النساءو  �

 .نفرادهنعند إ ألب واألخت، الشقيقة واألخت، وهو سهم البنت :النصف .١
 نْ وإ  وأوالدهــمأو البنــت  االبــن فــرع الــوارثالعنــد عــدم وجــود أو الزوجــات الزوجــة وهــو ســهم  :الربــع .٢

 .نزلوا
 .نزل نْ إ و  ،الولد معأو الزوجات وهو سهم الزوجة  :الثمن .٣
 ).ب أل أوالشقيقتين (فصاعدًا  واألختين ،فصاعداً وهو سهم البنتين  :الثلثان .٤
  األخوة،عدم وجود و  ،نزل نْ من يحجبها من الولد وإ وجود مع عدم  األموهو سهم  :الثلث .٥

  .ثنين فصاعدا من ولد األموكذلك هو سهم اال   
 وهو :السدس .٦

 .نزل نْ مع الولد وإ  األمسهم   . أ
 .األبمع وجود  ،)بألل أو ،األمو  بألل( األخوةمع  األمسهم   . ب
 .)٢(أنثى أوذكرًا كان  ،األمن ولد سهم الواحد م  . ت

  

  

  

                                                           

  .٣٩/١٠: جواهر الكالم، ٤/٢٦٢ :شرائع اإلسالم :ينظر) ١(
  .٤/٢٧٢ :شرائع اإلسالم :ينظر) ٢(
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  الفرع الثالث

  ماميةواإلجمهور الفقهاء  بينفي أنواع الورثة  الفوالخ االتفاقمواطن 
  االتفاقمواطن  �

ثبتــت و  ،ضالفر بــمــن يــرثن موارثــات مــن النســاء  هنــاك ســت أنّ علــى  ماميــةواإلجمهــور الفقهــاء  اتفــق    
  :وهن ،، وقد بينا نصيب كل واحدة منهن فيما سبق)١(مقادير فروضهن في كتاب اهللا تعالى

 األم .١
 الزوجة .٢
 البنت .٣
 بوين أل األخت .٤
 األختمع في حالة السدس  إالّ رثها بالفرض إ على أنّ  ماميةواإلجمهور الفقهاء  اتفق ( :ألب األخت .٥

 . )ماميةاإل عند فلم يثبت لها فرض السدس، لثلثينالشقيقة تكمله ل
 . ألم األخت .٦
 :الخالفمواطن  �

ــــف     ــــةواإلجمهــــور الفقهــــاء  اختل ــــ مامي ــــث ثالث ــــات مــــن النســــاء ةفــــي توري ــــة تــــوريثهن ،الوارث ــــي طريق  وف
  :)٢(وهنجماع إلالنبوية وابعض الفروض التي ثبتت بالسنة ل واستحقاقهن

   االبنبنت   . أ
 الجدة  . ب
 ألب األخت  . ت
مـــع األخـــت ألب مـــن األخـــت الســـدس لال و  ،الســـدس للجـــدة فـــرض وال ،االبـــنفلـــم يثبـــت الفـــرض لبنـــت  ●

  .بالقرابة رثهنإاعتبروا  ماوٕانّ  ماميةاإل فقهاء عند ،لثلثينالشقيقة تكملة ل
 ماميـةاإلالفقهـاء و  أسباب الخالف بين جمهوربيان و ، منهن تفصيل أحكام الميراث لكل وارثةوسنأتي على 

   .في الفصل الثالث
  

  
L                                            ? ? ? J  

  

                                                           

  .٥٠٧ص :الفقه على المذاهب الخمسة، ٨/٥١ :شرح اللمعة الدمشقيةفي الروضة البهية ، ٩٦ - ٩٠ص :جماع البن المنذراإل: ينظر) ١(
  .٥٠٧ص :الفقه على المذاهب الخمسة : ينظر )٢(
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 فرع الرابعال

  الوارثات من النساء بالتعصيب
  .هم العصباتوض الفر  أصحاببعد  عند الجمهورمن الورثة ن للتركة و المستحق       

تتوســط بيــنهم وبــين  الفــروض مــن غيــر أنْ  أصــحابالــذين يســتحقون التركــة بعــد  األقــاربهــم  :العصــباتو 
وقــد ، فيكونــون عصــبة مــا دامــوا ذكــوراً ، )١(لهــم فــرض مقــدرلــيس  األبهــم قرابــة مــن جهــة و ، أنثــىالميــت 

سبب وجود أخيهـا الـذي بو ، فالبنت هي صاحبة فرض ،مع البنت كاالبن، يب غيرهميكونون سببًا في تعص
 أنثــىعصــبة مــع  األنثــىتكــون  أو .التعصــيب إلــىفينقلهــا مــن الفــرض ، تصــبح عصــبة بــه درجتهــاهــو مــن 

  .)٢(الواحدة الصلبيةكثر مع البنت أو أ كاألخت ،أخرى
، )٣()ألب واألخـوات، بـوينات ألواألخـو ، االبـنوبنـات ، البنات(:هنفالتعصيب الوارثات من النساء با مّ أ    
  .)٤(معها فتصبح عصبة أنثى ومنهم من ترث مع، به فتصبح عصبة هم من ترث مع الذكورفمن
  :)٥(وهيسابقًا ذلك سلفنًا أكما  امقسأثالثة  إلىالعصبة النسبية ينقسمون و 

 بالنفس  عصبة .١
 بالغير عصبة .٢
 مع الغير وعصبة .٣

ص تتخـ هـاألنّ بـالنفس  العصـبة إلـىدون التطـرق  ،الغيـربالغير ومع  العصبةبحثنا هذا على في  سنقتصرو 
  .الذكورميراث ب
 بالغير العصبة �

 ،)٦(به عصبة فتصير ،هبنفس هو عصبةو  ،ذكربمن هو بدرجتها من  التي تصير عصبة ىاألنثوهي      
: ربع مـن النسـاءوهن أ ،خوتهنإب ن عصبةوالالتي فرضهن النصف والثلثان يصرِ : ()رحمـه اهللا()٧(الزيلعي قال

  .)٨()ألب واألخت، ألبوين واألخت ،االبنوبنت ، البنت

                                                           

  .٥٥٧ص: مام أحمد بن حنبلالكافي في فقه اإل، ٥/١٠٠ :االختيار لتعليل المختار ، ٢٩/١٤٣ المبسوط للسرخسي  :ينظر )١(
  .١/٣١: فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب للشنشوري، ٥/١٠١ :االختيار لتعليل المختار :ينظر) ٢(
  .٥/١٠١ :االختيار لتعليل المختار )٣(
  . المصدر نفسه: ينظر) ٤(
 دار ،الّشْربجي علياألستاذ  الِخْن، ُمصطفى .د الُبغا، ُمصطفى .د :الفقه المنهجي على مذهب األمام الشافعي، ٢٥١ص :تحفة الملوك: ينظر )٥(

  .٢/٥٢٧ ،م٢٠٠٨-  هـ ١٤٢٩ ،١دمشق، ط  -المصطفى
   .٧٣ص: شرح المنظومة الرحبية في علم المواريث ،٢٩/١٤٣ :المبسوط للسرخسي :ينظر )٦(
وله مصنفات عديدة ، فأفتى ودرس وتوفي فيها، هـ٧٠٥قدم القاهرة سنة ، دين الزيلعي فقهيه حنفيفخر ال، هو عثمان بن علي محجن :الزيلعي )٧(

  )٤/٢١٠: األعالم للزركلي (.   )شرح الجامع الكبير(، )الحقائق شرح كنز الدقائقتبيين (منها 
  .٧/٤٨٥ :كنز الدقائق تبيين الحقائق شرح) ٨(
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بن، وبنـات بـاال عصبة بغيـره، وهـم أربـع مـن النسـاء يصـرن عصـبة بـإخوتهن، فالبنـات(  :اإلختيارجاء في 
  .)١()، واألخوات ألب بأخيهنّ االبن بابن االبن، واألخوات ألب وأم بأخيهنّ 

أكثر الواحـدة فــالبنـت ف ،بتهن تقتصـر عليــهو عصـ نّ ظــاهر أل واألخـواتوقولـه بـأخوتهن هـذا مــن البنـات     
الشــقيقة فــأكثر يعصــبها  واألخــت، فــأكثر يعصــبها أخوهـا الشــقيق فــأكثر االبــنوبنــت ، يعصـبها أخوهــا فــأكثر

المعصــب ينقلهــا مــن  أنّ ومعنــى ذلــك ، ألب فــأكثر األخألب فــأكثر يعصــبها  واألخــت الشــقيق فــأكثر األخ
فإذا كان معهن أخوهن أو أخـوتهن فـال يأخـذن الثلثـين بـل يقتسـمون  ،بالتعصيب اإلرث إلىبالفرض  اإلرث

  .ذلك نحو أوالثلثين  أو، قل من الثلثولو كان أ، أنثيينالباقي للذكر مثل حظ 
 العصــبةوال تكــون ، )٢()كــل أنثــى تــرث النصــف عصــبها ذكــر مــن جهتهــا( :ضــابطهابــالغير  فالعصــبة �

  .للذكر بأنثى مشاركة إالّ بالغير 
يصـــرّن ، )البنــت وبنــت االبــن واألخـــت الشــقيقة واألخــت ألب( يــدخل فيـــه )كــل أنثــى تـــرث النصــف(والقــول

كانـت واحـدة مـنهن أو أكثـر، ويخـرج بـالقول نفسـه الزوجـة واألم واألخـت  عصبة بالذكر من درجتهن، سـواء
 .النصفيرثن  ألم والجدة ألنهن ال

  :حكمها �
، ذا لـم يكـن معهـم صـاحب فـرض أصـالً عصوب جميعًا في أخذ جميـع التركـة إوالميشترك العاصب  نْ أ    

اصــب والمعصــوب جميعــًا فــي أخــذ جميــع بــاقي عويشــترك ال، همــاأو كــان معهــم صــاحب فــرض محجــوب ب

	�m فيها ويشتركان ،)٣(المحجوبين رالفروض غي أصحابالتركة بعد ���������l)٤(.   

 مع الغير العصبة �
ثر أو فـأك الواحـدة الشـقيقة األخـتفهـي ، )٥(ألنثـى أخـرى بـأنثى مصـاحبة إالّ  مع الغيرال تكون العصبة     

وعصــبة مــع غيــره، وهــم األخــوات ألبــوين أو ( :إلختيــارجــاء فــي ا .)٦(ألب مــع البنــت أو بنــت االبــن فــأكثر
  .)٧()ألب يصرن عصبة مع البنات وبنات االبن

أو  الظاهريــة واإلماميــة أنكــروا ميــراث األخــت مــع البنــت  إنّ ، إالّ )٨(ذهــب إليــه جمهــور الفقهــاء وهــو مــا   
ـــه تعـــالى محتجـــين .)٩(تكـــون معهـــا عصـــبة �m��U��TS��R��Q��P��O��N��M��L��K���J��I��H: بقول

                                                           

  .٥/١٠١ :االختيار لتعليل المختار )١(
  .٦٧ص :بتحقيق المباحث الرحبيةالدرة البهية  )٢(
  .٢/٣٨١ :كفاية الطالبشرح العدوي على  ةحاشي: ينظر )٣(
  .)١١ية من اآل :سورة النساء) ( ٤(
  .٦٩ص :بتحقيق المباحث الرحبية الدرة البهية  :ينظر )٥(
  .٧٣ص: شرح المنظومة الرحبية في علم المواريث :ينظر )٦(
  .٥/١٠١ :االختيار لتعليل المختار )٧(
المغني ، ٢/٣٨٢ :كفاية الطالبشرح حاشيه العدوي على ، ٧٤ص :بتحقيق المباحث الرحبية الدرة البهية ، ٤٠ص: شرح السراجية: ينظر )٨(

  .١٥/٣٩٦: كتاب النيل وشفاء العليل، ٦/٥١٢: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار، ٦/١٦٤: البن قدامة
  .٨/٦٢: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ٨/٢٦٨ :المحلى باآلثار: ينظر) ٩(
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��\[��Z��Y��X��W�����Vl)االبـن فـي  واسم الولد يقع على االبنـة، وبنـت االبـن، كمـا يقـع علـى االبـن وابـن)١
  .)٢()اللغة والقرآن

 ف فرضــاً للبنــت النصــ( خــت شــقيقة أو  بنــتشــخص عــن مــات : ذلــك مثــال
قيقة أو ألب ولـــو متعـــددة تكـــون الشـــ األخـــتف ). وللشـــقيقة البـــاقي تعصـــيباً 

 ،وٕان نـــزلن االبـــنالواحـــدة فـــأكثر أو مـــع بنـــات  الصـــلبيةمـــع البنـــت  عصـــبة
  .معهن الجتماعهاباقي التركة ) الشقيقة أو ألب  األخت(فتأخذ 

 لالبنـة: فقـال وأخـت ابـنوبنـت  ابنـةسـئل أبـو موسـى عـن  «: قـال )(�حديث هذيل بن شرحبيل ب مستدلين
موسـى بقـول أبـي  وأخبر، (�)مسعود  ابنفسئل ، مسعود فسيتابعني ابنِت آو ، النصف ولألخت، النصف

 والبنــةالنصــف  لالبنــة: )(�مــن المهتـدين أقضــي فيهــا بمـا قضــى فيهــا النبـي  اأّنــلقــد ضــللت إذًا ومـا : فقـال
ال : مســـعود فقـــال ابـــناه بقـــول برنـــفأتينـــا أبـــا موســـى فأخ، ومـــا بقـــي فلألخـــت، لثلثـــينالســـدس تكملـــة ل االبـــن

»فــيكم الحبــر تســألوني مــا دام هــذا
ــعَ اجْ ((قــولهم : ينيعنــد الفرضــ اشــتهروبهــذا ، )٣( ــ اتوَ َخــاألَ  واُل ات َنــالبَ  عَ َم

  .)٤()) ةبَ صَ عَ 
  .)٥()من اإلناث مع غيرها اجتماعهابتصير عصبة  أنثىكل ( ضابطها :مع الغير والعصبة �
 تحـوز ةولـيس هنـاك حالـ، الفـروض أصـحابمع الغير تأخذ البـاقي بعـد  من صارت عصبة نّ إ :حكمها �

مــع وجــود صــاحب  إالّ ال يتحقــق بذاتــه  العصــبةهــذا النــوع مــن  نّ أل، العصــبة مــع الغيــر كــل التركــة فيهــا
  .)٦(فرض غير محجوب

  :مع الغير والعصبةبالغير  العصبةفرق بين ال �
ـــ العصـــبة نّ إ       ـــى العصـــوبةفتتعـــدى ، بنفســـه عصـــبةيكـــون  غيرالب ـــي: قـــال ،األنثـــى إل :        )رحمـــه اهللا(الزيلع

يحصـل  ، والولحصـول التناصـر بـه، ي عصـبة لقوتـهمـا سـمّ العصـبة إنّ  ألنّ  واألنثى ليست بعصـبة حقيقـة (
هـذا مـا لوجـود الـنص بـذلك،  ،)٧()رث فقـط فـي حـق اإل أو حكماً  ما صرن عصبة تبعاً نّ إ ، و التناصر باألنثى


	����mيستنبط من قوله تعالى�����������������������l)٨(.  
 صـيرورتهنّ الغيـر هـو البنـات شـرط ذلـك  نّ أل ،بغيـره عصبة أخواتهنومع ، ُسّميَن عصبًة مع غيره ماوٕانّ  ( 

بخالف ما ، رهن عصبة بهنّ فكيف يجعلن غي، ليس بعصبة نفسهنّ أ نّ بهن ألولم يجعلهن عصبة ، عصبة

                                                           

  ).١٧٦من اآلية : سورة النساء( ) ١(
  .٨/٢٦٩: المحلى باآلثار) ٢(
  .٣٨ص  :سبق تخريجه ) ٣(
  .٧٥ص :ومعه كتاب الدرة البهيةالرحبية شرح  ،٤٠ص :شرح السراجية ،٦/٧٧٦ :الدر المختار حاشية ابن عابدينرد المحتار على  )٤(
  .٦٧ص :ادر نفسهاالمص )٥(
  .٦٩ص :بتحقيق مباحث الرحبية الدرة البهية  )٦(
  .٧/٤٨٦ :شرح كنز الدقائقتبيين الحقائق ) ٧(
  ).١١من اآلية : سورة النساء ( )٨(

    ٢  

  ١   ١/٢  بنت

أخت 
  الشقيقة

  ١  الباقي 



  
١١٠  

ـــه ع عصـــبة بنفســـهم خـــوةاإل نّ أل أخـــوتهنذا كـــن مـــع إ ـــاء ف .)١()صـــبةفيصـــرن ب ـــا جـــاءت الب ، لإللصـــاقهن
، فـــي حكـــم الملصـــق بـــه عنـــد مشـــاركتهما إالّ ال يتحقـــق  )الملصـــق والملصـــق بـــه(الشـــيئين بـــين  واإللصـــاق

 فالبنــت ليســت عصــبة، العصــوبةفهــي ســبب  ،البــاء للســبب نّ أكمــا ، العصــوبةحكــم ركين فــي تفيكونــان مشــ
  .)٢(مع الغيرالعصبة تعصبت بأخيها بخالف  ماوٕانّ  ،بذاتها

ــ      بــل تكــون ، مشــاركةفالعصــوبة تتحقــق بينهمــا بــدون ، أصــال الغيــر ال تكــون عصــبة مــع العصــبةا أّم
والقـِران ، ̊فإنهـا للقـِران) مـع( اختصـاصوجه  وٕانّ ، ذلك الغير ولم تشاركهمع  اجتمعت العصبةتلك  عصوبة

قــد  هــانّ أ) مــع( فهنــا، دون ذلــك الغيــر بةيتحقــق بــين الشخصــين بغيــر المشــاركة فــي الحكــم فتكــون هــي عصــ
  .)٣( العصوبةفهي شرط  تستعار للشروط

  
  الخامسالفرع 

  الوارثات من النساء بالقرابة عند اإلمامية
كــاألم  ( ي يــرثن بــالفرض فقــط، مــا عــدا الالئــ)جميعــا(لنســاء المســتحقات لــإلرث بالقرابــة عنــد اإلماميــة ا •

  ).والزوجة
 كالبنـت، واألخـت (إذا انفـردت  ،قرابـةبعضه بالفرض، والباقي بال، ترث المال كلهوهناك من النساء من  •

  .)ألب وأم، واألخت ألم
 وهــؤالء الوارثــات يكــون تــرتيبهم )....كالجــدة، والعمــة والخالــة(تــرث بالقرابــة فقــط النســاء مــن وهنــاك مــن  •

نصـيب  تـرث كـل واحـدة مـنهنفاألقرب فاألقرب، ويرثون مع األبـوين، أو أحـدهما أو مـع أحـد الـزوجين، 
   .)٤(ن بهتقربمن ي

قريبـه،  إذا التقـت القرابـات فالسـابق أحـق بميـراث ((: قـال) (�عن أبي عبداهللا : جاء في وسائل الشيعة �
  .)٥())استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه فإنْ 

ذا الفريضـة أحـق مـن غيـره  نّ ، إذا لـم يكـن أحـد أقـرب منـه، وإ بـه فمن يتقرب بغيره فله نصيب من يتقـرب (
انفـرد أو  ه، ذكرا كان أو أنثى وهو النصـف إنْ فيرث ولد البنت نصيب أمّ  .)٦()برد الباقي مع عدم المساوي

  .)٧(، وهكذا مع بقية الوارثاته لو كانت موجودةكان مع األبوين، ويرد عليه كما يرد على أمّ 

                                                           

  .٢/٧٥٤ :في شرح ملتقى األبحر مجمع األنهر، ٧/٤٨٨ :شرح كنز الدقائق تبيين الحقائق )١(
  .١/٢٨:الترتيب كتاب فتح القريب المجيب بشرح، ٣٥ص: ، شرح السراجية٦/٧٧٢ :بن عابدينحاشية ا رد المحتار على الدر المختار )٢(
  . ٧/٤٨٣ :شرح كنز الدقائق  ن الحقائق يتبي، ٦/٧٧٦:)ابن عابدين(رد المحتار على الدر المختار حاشية :ينظر) ٣(
  .٤/٢٦٢: شرائع اإلسالم: ينظر )٤(
  ).٣٢٥٠١(، رقم٩/٢٧٧أبواب موجبات اإلرث، باب من يتقرب بغيره، : وسائل الشيعة )٥(
  .٩/٢٧٧: وسائل الشيعة )٦(
  .٤/٢٧٦: شرائع اإلسالم: ينظر )٧(



  
١١١  

  السادسالفرع 

   عند الفقهاء الورثةمراتب 
  : الفقهاءجمهور عند  الورثةمراتب  �
الجميــع  نّ وإ  ،)١(شــرعاً  رثهــميم التركــة بــين الورثــة الــذين ثبــت إعلــى تقســ خــالف بــين جمهــور الفقهــاء ال    
العصـبة النسـبية ذلـك لحـديث  ثـمّ  ،)صـحاب الفـروض والعصـبات أ (تفقين على المـرتبتين األولـى والثانيـة م

»... َض ائِ رَ َفــوا الْ ُقــحِ ألْ  « (�)عبــاس  ابــن
صــحاب هــم يورثــون ذوي األرحــام والــرد علــى أكمــا يالحــظ أنّ  ،)٢(

  .الترتيبفي  اختلفوالكنهم  الفروض،
  : )٣(هم )اهللا مرحمه(جمهورالعند  الورثةمراتب  �
 الفروض أصحاب .١
 النسبية العصبة .٢
 السببية  العصبة .٣
 العتاقةمولى  عصبة .٤
 النسبيةالرد على ذوي الفروض  .٥
 األرحامذوو  .٦
 مولى المواالة .٧
 محمول على الغير بالنسبالمقر له  .٨
 الموصى له بأكثر من الثلث .٩
 بيت المال   .١٠
  
  
  
  

                                                           

الــدر المختــار ، رد المحتــار علــى ١١-٧ص :شــرح الســراجية ، ٥/٩٤ :االختيــار لتعليــل المختــار ،٢/٨٤٨ :النتــف فــي الفتــاوى للســغدي :ينظــر )١(
 ،٩-٣/٨ :المنهـاجلى معرفة معـاني ألفـاظ إمغني المحتاج ، ٦٣٠-٤/٦١٩ :الصاوي ةحاشيعلى الشرح الصغير  ،٦/٧٦٢ :حاشية ابن عابدين
كتــاب النيــل وشــفاء ، ٥٤٠-٦/٥١٥: البحــر الزخــار الجــامع لمــذاهب علمـاء األمصــار، ٨/٣٤٨: المحلــى باآلثـار، ٦/١٩٤ : ةالمغنـي البــن قدامــ

  .١٥/٣٨٠: العليل
  .٣٨ص: سبق تخريجه )٢(
الــدر المختــار ، رد المحتــار علــى ١١-٧ص :الســراجية شــرح  ،٥/٩٤ :االختيــار لتعليــل المختــار ،٢/٨٤٨ :النتــف فــي الفتــاوى للســغدي :ينظــر )٣(

، ٩-٣/٨ :لى معرفة معـاني ألفـاظ المنهـاجإمغني المحتاج ، ٦٣٠-٤/٦١٩ :الصاوي ةحاشيعلى الشرح الصغير  ،٦/٧٦٢ :حاشية ابن عابدين
كتـاب النيـل وشـفاء ،  ٥٤٠-٦/٥١٥: البحـر الزخـار الجـامع لمـذاهب علمـاء األمصـار، ٨/٣٤٨: المحلـى باآلثـار ،٦/١٩٤ : ةالمغني البن قدامـ

  .١٥/٣٨٠: العليل



  
١١٢  

  :ماميةإلعند ا الورثةمراتب  �
اتــب متسلســلة علــى شــكل طبقــات ومر  مــامياإل لورثــة المســتحقين للتركــة فــي الفقــها أصــنافتترتــب        

حسـب  أصـناف إلـىالمرتبـة الواحـدة مقسـمة  نّ وأ، منهـا األبعـد األقـربفيحجـب ، ومقدم بعضـها علـى بعـض
  : تيفهي مرتبة على النحو اآل )١(قرابتها للميت

 نزلوا نْ وإ  واألوالد ،المباشرين ناألبوي .١
 وفروعهم  واألخوات خوةواإل، علو والجدات وٕانْ  األجداد .٢
  والخاالت وفروعهم واألخوالوالعمات  األعمام .٣
  العتاقةمولى  .٤
  من الذكور عند عدمه العتاقةأوالد مولى  .٥
  )٢( الجريرةضامن  .٦
  المقر له بالنسب .٧
  الرد على الزوج زيادة على فرضه إن لم يكن سواه .٨
  الموصى له بأكثر من ثلث التركة .٩
   اإلمامةمولى  .١٠

  الورثةفي مراتب  ماميةواإلالخالف بين جمهور الفقهاء  �
  :بينهما اجوهري اهناك خالف أنّ  ماميةواإلبين الجمهور  الورثة استحقاقترتيب  من يتبين      

هـم ال ف، االسـتحقاقبعضهم على بعض فـي  مراتب مقدم مستحقي التركة عشرةجعلوا  فجمهور الفقهاء �
 االسـتحقاقأولويـة  إلـىنظـروا  مـاوٕانّ ، حيـث قـرب درجتهـا مـن الميـت وبعـدها مـن القرابـةطبقات  إلىيلتفتون 
ة نبيه نّ تاب اهللا تعالى وفي سُ في ك أنصبتهممحجوبين والمنصوص على الغير الفروض  ألصحابالواجبة 

رســول اهللا  أنّ (�) عبــاس ابــنالحــديث الشــريف الــذي صــح عـن يلــيهم العصــبات أخــذين بـنص  ثـمّ ، )٣(�)(
المتفـق  األخـرىتـأتي بعـدها المراتـب  ثـمّ  )٤(»رَكـذَ  لٍ ُجـى رَ َلـوْ ِألَ فَ  ي قِ ا بَ مَ ا فَ هَ لِ هْ أَ ض بِ ائِ رَ فَ وا الْ قُ حِ لْ أَ  «: قال )(�

الفـروض وتوريـث  صـحابفـي الترتيـب مـن حيـث الـرد علـى أ اخـتالفهناك  مع أنّ  ،االستحقاقعليها وفق 
  .بيت المال واستحقاقذوي األرحام 

                                                           

  .١٤٥ - ٨/٢٠ :روضة البهية شرح اللمعة الدمشقيةال :ينظر )١(
وأن يرث كل منهما خر ناية اآلويتعاهدان أن يتضمن كل منهما ج، إلى آخر ليس بينهما نسب وال سبب أن يركن شخص وهو :ضامن الجريرة )٢(

  ) . ٤/٢٩٢: مع تعليق صادق الشيرازيم للحلي شرائع اإلسال(.  خراآل
   .١١ص: الدرة البهية بتحقيق المباحث الرحبية ،١١-٧ص: شرح السراجية ،٦/٧٦٢: الدر المختاررد المحتار على  :ينظر )٣(
  .٣٨ص :سبق تخريجه) ٤(



  
١١٣  

بــالرد مــر بيــت المــال إذا لــم ينــتظم أ وافقــوا الجمهــور )اهللا مرحمهــ(الكيــة والشــافعية المتــأخرين مــن الم  أنّ إالّ       
المحمـول علـى  المقـر لـه بالنسـبتحقون للتركـة مـن غيـر الورثـة وهـم هنـاك مسـ كمـا أنّ ، )١(على أهـل الفـرض

  .وبيت المال، التركة بأكثر من ثلث والموصى له، يرالغ
  :نوجز كل منهم فيما يليلتوضيح ذلك و  

 :وهو نوعان ،هو اإلقرار بوارث :اإلقرار بالنسب .١
  إقرار الرجل بوارث :أحدهما
   رثإقرار الوارث بوا :الثاني

  .)٢()حكم بالنسب وحكم بالميراث( كمان ويتعلق بكل منهما ح
  .)، وموالي العتاقة، والزوجةواالبن، باألب(  :ويصح إقرار الرجل بأربعة

  .)٣()بن إال بشهوديجوز اإلقرار باال، وال باألب، والزوج، وموالي العتاقة( :مرأة يجوز بثالثةار الوٕاقر  
  :فاإلقرار بالنسب يثبت به النسب بشروط منها

 يكون صادقاً  أنْ   . أ
 مجهول النسبمن يقر له يكون  وأنْ    . ب
وهـو مـع الصـدق واجـب ومـع الكـذب فـي . ()٤(النسب ثبـت اإلرثثبت فإذا ، يكون المقر وارثا وأنْ   . ت

  .)٥()ثبوته أو نفيه حرام 
تنفـذ فـي ال مسـتحبة بحـدود ثلـث التركـة و الوصـية للفقـراء والمسـاكين  :الموصى له بأكثر من ثلث التركـة .٢

، وال تصـح الوصـية عنـد المالكيـة بـأكثر )٦(ركـة، وتأخذ مـن رأس مـال التأكثر من الثلث إال بإقرار الورثة
 .)٧(سواء أقر الورثة أم ال من ثلث التركة 

لفظ بيت المال فـي صـدر اإلسـالم للداللـة علـى  استعمل، وقد لحفظ المالهو المكان المعد : بيت المال .٣
المبنى أو المكان الـذي تحفـظ فيـه األمـوال العامـة للدولـة اإلسـالمية مـن المنقـوالت والغنـائم وكـذلك تركـة 

فقـــراء والمســـاكين ولجميــــع فهـــو لل ،تصـــرف فـــي وجوههــــا أنْ  إلـــىلـــم يكـــن لـــه وارث ونحوهــــا  الميـــت إنْ 

                                                           

إلى معرفة مغني المحتاج ، ٨/٧٨: الحاوي الكبير ،٤/٤٦٨: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، ١٢٩ص: شرح السراجية :ينظر )١(
  . ٤/٥٢٢: كشاف القناع عن متن اإلقناع  ،٢/٥١١: الفقه المنهجي غلى مذهب اإلمام الشافعي  ،٣/٩: معاني ألفاظ المنهاج 

  . ٧/٢٢٨: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) ٢(
  . ٢/٧٦٩: النتف في الفتاوي للسغدي ) ٣(
  .١٤ص: شرح الرحبية ومعه كتاب الدرة البهية بتحقيق مباحث الرحبية ،٧ص: شرح السراجية: ينظر )٤(
  . ٢/٣٦٥: تحفة المحتاج بشرح المنهاج  )٥(
  .٢/٤٩٨: الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي، ١٥/٤٣٨: المجموع شرح المهذب  ،٢٩/٢: المبسوط للسرخسي :ينظر )٦(
  .٧٤٤ص: ونهاية المقتصدبداية المجتهد  :ينظر )٧(



  
١١٤  

ذي رحم  فإذا مات رجل ولم يترك وارثَا ذي سهم وال عصبة وال، )١()فبيت المال عاصب أبدا، المسلمين
   .ويسمى اليوم بخزانة الدولة )٢(وال مولى عتاقة وال مواالة وال مقر به وال موصى له فإن ماله لبيت المال

بشــكل عنــدهم فيكــون الترتيــب ، خالفــا جوهريــا االســتحقاققــد خــالفوا الجمهــور فــي مراتــب ف ماميــةاإلا أّمــ   �
حجـــب بـــين طبقـــة ال، فاألبعـــدمنهـــا  األقـــربيحجـــب  ،راتـــب متسلســـلة مقـــدم بعضـــها علـــى بعـــضطبقـــات وم

 نْ وإ ، )٣(كــون ســبب ميــراث الــوارث فرضــًا أو بالقرابــة اعتبــاردون فــي نفــس الطبقــة  حجــبيكــون ال، و وطبقــة
 .ب جميع الورثة من الطبقات األخرىحد من الطبقة األولى يحجأ وجد
��m��¹��¸���¶�����´��³��²:لقولـه تعـالى، عندهم في الميـراث هـو القرابـة ابطوالض �

���ºl)موزعون على المـرتبتين األولـى والثانيـة مـا عـدا الـزوجين فلـم يجعلـوا وأصحاب الفروض جميعهم ، )٤
الـرد الحجـب و ن حيـث أمـا بقيـة المراتـب ففيـه خـالف مـ، ل طبقـة مـن الطبقـاتنهما يرثان مع كـمرتبة أللهم 

  .األماميةالفروض عند  أصحابعلى 
وهنــاك ، ذا لــم يوجــد غيــرهكمــا يــرد علــى الــزوج إ ،وعلــى كــل وارثرد عنــدهم يكــون فــي كــل طبقــة فــال     

فهـو نـوع مـن الـوالء وقـد ذهـب  ) مـولى المـواالة (يقابله عند األحناف الذي الجريرة ضامن خالف من حيث 
  .)٥(المواريثنسخ بآيات حكمه  أنّ  إلى جمهور الفقهاء

  :الخالف أثر �
قســمة التركــة  علــى يــؤثر ، وهــذاطريقــة التوريــث فــي ماميــةواإلبــين جمهــور الفقهــاء الخــالف قــد نشــأ       

المســائل كمــا يــؤثر علــى  ،يــرد عليــه يحجــب  ومــن يــرد عليــه ومــن ال ومــن يحجــب ومــن ال، وســهام الورثــة
  .المثال ال للحصر الورثة ومنها على سبيل أنصبةالتفاوت الكبير في مدى يظهر منها فالتطبيقية 

  ن للميت بنت وأخذا كاإ :ذلكمثال 
  

  
  
  

 
 

                                                           

  .٧٠ص: للتلمساني مختصران في الفرائض )١(
: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ٥/٩٤: االختيار لتعليل المختار ،٤٣/ ٣٠: ، المبسوط للسرخسي٢/٨٤٣: النتف في الفتاوي للسغدي :ينظر )٢(

٩/٣٨٤.  
  . ٥١٢ص :الفقه على المذاهب الخمسة ) ٣(
  .)٦من اآلية  :سورة األحزاب ) (٤(
  .٢٠ص: البهية لتحقيق المباحث الرحبية  الدرة: ينظر )٥(

  
  اإلمامية  الجمهور

  ١    ٢  

  ١  الباقي  +  ١/٢  ١   ١/٢  بنت

  ٠  محجوب  ١  الباقي  خأ



  
١١٥  

  .)١(تعصيباً  لألخالنصف للبنت وهو فرضها المقدر في كتاب اهللا والباقي  اجعلو  :الفقهاءجمهور  �
 إلـىقـرب األلكونهـا  ،لهـافتكـون التركـة جميعـًا ، اردً البـاقي و  النصـف فرضـاً  لبنـتلون ليجع :ماميةاإلا أمّ  �

 هألّنـخـو الميـت أفتحجـب  األولـىمـن الطبقـة لكونهـا و ، )٢()األبعـد  األقرب منهم يمنـع (وفق القاعدة الميت 
 .بوجودهامن الطبقة الثانية فال شيء له 

  :استنتاج �
  :جمهور الفقهاء واإلمامية تكون بطريقتينطريقة التوريث عند  من المالحظ أنّ  
o  بيــد أصــناف قليلــة مــن الورثــة، ألنّ )  الثــروة (حصــر التركــة  إلــىاإلماميــة تــؤدي طريقــة التوريــث عنــد 

،         خــــرىطريقــــة تــــوريثهم التــــي تعتمــــد الطبقــــات والمراتــــب تعنــــي حجــــب جميــــع الورثــــة مــــن الطبقــــات األ
  .، على خالف طريقة التوريث عند جمهور الفقهاء)مرتب بشكل عمودي فالميراث عندهم ( 

o لتشمل عدد كبير ) بشكل أفقي ( هم توسعوا في توزيع  التركة فإنّ  وطريقة التوريث عند جمهور الفقهاء
يخفـى مـا فـي  عمهـا، وال ابـنمن ذوي المتوفى، وهـذا مـا يسـمى بتفتيـت التركـة، فالبنـت مـثال تـرث مـع 

   .رحامصلة األلهذا من تقوية 
 
  
  
  
  
 

L                                         ? ? ? J  

  

  

  

  
                                                           

  . ٤/٥٦٨ :أولي النهى في شرح غاية المنتهى مطالب، ٢٩/١٤ :المبسوط للسرخسي :ينظر )١(
  .٤/٢٦٩: شرائع اإلسالم )٢(



  
١١٦  

  لمطلب الثالثا

  األرحامميراث ذوي     
ـــة المطهـــرة تفصـــيل لميـــراث ذوي األرحـــام      ـــِرد فـــي القـــرآن الكـــريم وال فـــي الســـنة النبوي ـــم َي ولتوضـــيح ، ل

وطريقـة ، واألدلـة علـى ذلـك ،الفقهـاء بتـوريثهم وآراءميـراث ذوي األرحـام استحقاقهم لإلرث، تضمن المطلب 
  :فروع وعلى النحو اآلتي خمسة المطلب إلى هذا قسمتوعليه  .توريثهم

  معنى الرحم :الفرع األول
  توريث ذوي األرحامحكم  :الثانيالفرع 
  أصناف ذوي األرحام ومراتبهم :الثالثالفرع 
  طريقة توريث ذوي األرحام :الرابعالفرع 
  توريث ذوي األرحام عند اإلمامية :الخامسالفرع 

  الفرع األول
  معنى الرحم

  .)١(جمع أرحامالو ، القرابة أو أسبابهاموضع تكوين الجنين ووعائه في البطن و  :لغةفي الالرحم  �
 .)٢(كل قريب :الرحم في الشرع �
الفـروض أو العصـبات أو غيـرهم مــن  أصـحابمطلقـًا سـواء كـانوا  األقـاربهـم : لغـةفـي ال ذوي األرحـام �

    .)٣(األقارب
كبنــات اإلخــوة  هــم عصــبةال فــرض لهــم وال ذين األقــارب الــهــم : الفرضــيين صــطالحفــي ا ذوي األرحــام �

 .)٤(وبنات األعمام
 إلـى انتسبأي كل من  طلقا،م األقارباللغوي هم الشرعي و صل الوضع في أ األرحامفالمقصود بذوي     

أو كـانوا أصـحاب فـروض أو عصـبات أو ، األمأو مـن قبـل  األبالميت بقرابة سواء أكانت القرابة من قبل 
��m�¹��¸���¶�����´��³��²:تعالىوبهذا المعنى جاء قوله ، )٥(األقاربغيرهم من  �

����ºl)أنواعيكون ذا رحم وتحته ثالثة  أنْ الوارث ال يخرج من  (العلم  أهلوذكر  .)٦:   
 .)٧()وقريب ليس بذي سهم وال عصبة  .٣   وقريب هو عصبة  .٢   سهمقريب وهو ذو  .١

                                                           

  .١/٣٣٥ :المعجم الوسيط :ينظر )١(
  .٢/٧٦٥: مجمع األنهر شرح ملتقى األبحر :ينظر )٢(
  .٤/٤٣٣:  تاج العروس :ينظر )٣(
  .١٦/٥٤ :المجموع شرح المهذب، ٧٤٨ص: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ٩/٣٩٦: ر الرائق شرح كنز الدقائقالبح :ينظر )٤(
  . ٤/٤٨٥: شرح الزركشي على مختصر الخرقي :ينظر )٥(
  ).٦من اآلية  :سورة األحزاب ) (٦(
  .٢/٣٨٥: على شرح كفاية الطالبحاشية العدوي  ،٩/٣٩٦: شرح كنز الدقائقالبحر الرائق ، ١٦٣ص :شرح السراجية )٧(



  
١١٧  

  لثانيالفرع ا

  األرحامتوريث ذوي  حكم
  :قولين إلى ،)١( كبيراً  اختالفا ذوي األرحام في توريثمن بعدهم  الفقهاءو  (�)نو الصحابة والتابع اختلف     
  )٢(توريثهم إلى واذهب :األولالقول  �
، شهر الروايات عنه ومعـاذ بـن جبـلعباس في أ وابن، مسعود وابن، بن أبي طالب علي :الصحابةمن  �

  .أجمعين(�) )٤(حراجوأبو عبيدة بن ال، )٣(لدرداءوأبو ا
 وٕاسحاق، ، وفقهاء أهل العراقوطاووس، البصريوالحسن ، شريحعمر بن عبد العزيز، و : التابعينو   �

  .أجمعين(�) )٥(بن راهويةا
، وممــن قــال )اهللا مرحمهــ()٩(أبــانوعيســى بــن  ،)٨(يوســفبــو وأ، )٧(وأحمــد بــن حنبــل ،)٦(حنيفــةأبــو  :الفقهــاءو  �

 .)اهللا مرحمه()١٠(بتوريثهم متأخرو المالكية والشافعية
                                                           

  .٤/٥٤٧: كشاف القناع عن متن اإلقناع ،٦/٢٠٥: المغني البن قدامة ،٣/ ٣٠ :المبسوط للسرخسي :ينظر) ١(
  .٢٠٦/ ٦: المغني البن قدامة ،٥٦٩ص : القوانين الفقهية، ٥/١١٢: الختيار لتعليل المختارا، ٢/ ٣٠: المبسوط للسرخسي: ينظر )٢(
كـان قبـل البعثـة تـاجرا فـي المدينـة، ثـم . عويمر بن مالك بن قيس بن أمية األنصاري الخزرجي، صحابي مـن الحكمـاء الفرسـان القضـاة :َأُبو الدْرَداء )٣(

قــال ابــن . وواله معاويــة قضــاء دمشــق بــأمر عمــر بــن الخطــاب، وهــو أول قــاض بهــا. ولمــا ظهــر اإلســالم اشــتهر بالشــجاعة والنســك. انقطــع للعبــادة
وروى عنـه .  )هــ ٣٢ :ت(مـات بالشـام . بـال خـالف )(�وهو أحد الـذين جمعـوا القـرآن حفظـا، علـى عهـد النبـي . علماء الحكماءكان من ال: الجزري

  . ) ٥/٩٨: االعالم للزركلي ( .  حديثا ١٧٩أهل الحديث 
ــراح )٤( ــَدة ابــن الَج ــو ُعَبْي ــديار الشــامية، والصــحابّي، أحــد العشــرة األميــر : عــامر بــن عبــد اهللا بــن الجــراح بــن هــالل الفهــري القرشــي: َأُب القائــد، فــاتح ال

وهـو مـن السـابقين ). هــ  ١٨ -ق هــ  ٤٠(ولـد بمكـة . وكـان لقبـه أمـين األمـة. داهيتا قريش أبو بكـر وأبـو عبيـدة: المبشرين بالجنة، قال ابن عساكر
  ) .٣/٢٥٢: األعالم للزركلي.    (وشهد المشاهد كلها. إلى اإلسالم

. مـن سـكان مـرو وهـو أحـد كبـار الحفـاظ. عالم خراسان في عصـره هأبو يعقوب ابن راهوي: بن إبراهيم بن مخلد الحنظلّي التميمي المروزيإسحاق  )٥(
وكــان إســحاق ثقــة فــي الحــديث، قــال . طــاف الــبالد لجمــع الحــديث وأخــذ عنــه اإلمــام أحمــد ابــن حنبــل والبخــاري ومســلم والترمــذي والنســائي وغيــرهم

ولــه قــه والحفــظ والصــدق والــورع والزهد،لــه الحــديث والف اجتمــع: وقــال فيــه الخطيــب البغــدادي. إســحاق أهــل المشــرق والمغــرب بصــدقة ســاد: الــدرامي
  .)٢٩٢ /١:األعالم للزركلي(    .) هـ ٢٣٨ :ت(استوطن نيسابور وتوفي بها) المسند(تصانيف، منها 

وكــان يبيــع الخــز . ولــد ونشــأ بالكوفــة. المجتهــد المحقــق، أحــد األئمــة األربعــة عنــد أهــل الســنةالنعمــان بــن ثابــت، إمــام الحنفيــة، الفقيــه :أبــو حنيفــة  )٦(
وأراده المنصـور العباسـي بعـد . على القضـاء، فـامتنع ورعـا) أمير العراقين(وأراده عمر بن هبيرة . ويطلب العلم في صباه، ثم انقطع للتدريس واإلفتاء

كــان قــوّي الحجــة، مــن ). هـــ ١٥٠: ت(ل، فحبســه إلــى أن مــات ه لــيفعلن، فحلــف أبــو حنيفــة أنــه ال يفعــذلــك علــى القضــاء ببغــداد، فــأبى، فحلــف عليــ
  .) ٨/٣٦: األعالم للزركلي( .)الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة(أحسن الناس منطقا، قال عنه اإلمام الشافعيّ 

ولـد . رخسأصله من مـرو، وكـان أبـوه والـي سـ. المذهب الحنبلّي، وأحد األئمة األربعةإمام ،أبو عبد اهللا، الشيبانّي  :أحمد محمد بن بن حنبلاإلمام  )٧(
ولــه كتــب فــي . ، يحتـوي علــى ثالثــين ألــف حــديث)المســند(وصــّنف  ،م، وسـافر فــي ســبيله أســفارا كثيــرةفنشــأ منكّبــا علــى طلــب العلــ. )هـــ١٦٤(ببغـداد 

  .)١/٢٠٣: عالم الزركلياأل(.    )الناسخ والمنسوخ(و ) التاريخ(
مـن  ،كـان فقيهـا. ، صـاحب اإلمـام أبـي حنيفـة، وتلميـذه، وأول مـن نشـر مذهبـهيعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري الكوفي البغدادي :أُبو ُيوسف )٨(

وولــي القضــاء ببغــداد أيــام المهــدي والهــادي  )الــرأي(وتفقــه بالحــديث والروايــة، ثــم لــزم أبــا حنيفــة، فغلــب عليــه ) هـــ١١٣(ولــد بالكوفــة . ظ الحــديثحفــا
   )٨/١٩٣: األعالم للزركلي( .في أصول الفقهكتب ، وأول من )قاضي القضاة (وهو أول من ُدعي . ومات في خالفته، ببغداد. والرشيد

ضاء وولي الق. خدم المنصور العباسي مدة. كان سريعا بإنفاذ الحكم، عفيفا. قاض من كبار فقهاء الحنفية :بن أبان بن صدقة أبو موسى عيسى )٩(
                                      ).  ٥/١٠٠ :األعالم للزركلي(. )اجتهاد الرأي  (و )إثبات القياس (له كتب منها ) هـ ٢٢١(بالبصرة عشر سنين، وتوفي بها

  .٣٩ص: في أحكام إرث الوارث فتوحات الباعث بشرح تقرير المباحث ،٤/٤٦٨: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير )١٠(



  
١١٨  

فيأخـذون ، الـزوج أو الزوجـة إالّ حـد مـن الورثـة أوال  ذا لم يكـن للميـت ذو فـرض وال عصـبةإيرثون قالوا   �
  .بعد أخذ أحد الزوجين فرضهى منها ما تبق أوالتركة 

  .)١(للى بالميراث من بيت الماذوو األرحام أوْ : )اهللا مرحمه( ةيفالحنقال 
  :األرحامذوي المثبتين بتوريث  أدلة �

  .)٢(m���º��¹��¸���¶�����´��³��²l:تعالىقوله ب وااستدل :األولالدليل 
 )(�أولي األرحام بعضهم أحق من بعض فيما كتب اهللا  أنّ على تدل اآلية الكريمة  :ستداللااله وج �

 بينــت آيــات المواريــث بعــد أنْ ، )٣(يشــمل كــل األقربــاءو  عــاماآليــة فــي هــذه بــالميراث وحكــم بــه، فــالحكم 
  .لى بالميراث بعدهمذوي األرحام أوْ ، فالباقون من والعصباتأنصبة أصحاب الفروض 

�m��D��C��B��A��K��J��I���H��G��F��E :قولــــــــــه تعــــــــــالى: الــــــــــدليل الثــــــــــاني
L���N��M����T���S��RQ������P��Ol)٤(.  

  .)٥(األرحامذوي  شملي واألقربينالرجال والنساء  لفظ :االستداللوجه  �
  .)٦(» َفِإَلْيَنا َكال  َتَركَ  َوَمنْ  َفِلَوَرثَِتِه، َماًال  َتَركَ  َمنْ  « :)�(قول الرسول  :الثالثلدليل ا 

ذوو األرحــام  المــال،لــى مــن بيــت توريــث ذوي األرحــام أوْ  أنّ علــى دل نــص الحــديث  :االســتداللوجــه  �
تربطـه بالميـت رابطــة األخـوة فـي الــدين، وبيــت المـال قرابــة الـدين وقرابـة الـرحم، : تـربطهم بالميـت  قرابتـان

  .)٧(ذو الرحم أحق من األجانبف المسلمين،هو لسائر ف
 أنّ  :َكتَـَب َمِعـي ُعَمـُر ْبـُن الَخطـاِب ِإلَـى َأبِـي ُعَبْيـَدةَ : ْبِن َسْهِل ْبِن ُحَنْيٍف قَـالَ َعْن َأِبي ُأَماَمَة  :الرابعالدليل 

َوِفي الَبـاِب  .)٨(» اللُه َوَرُسوُلُه َمْوَلى َمْن َال َمْوَلى َلُه َواْلَخاُل َواِرُث َمْن َال َواِرَث َلهُ  « :قال�) (رسول اهللا 
  .، َوالِمْقَداِم ْبِن َمْعِدي َكِربَ )عنهارضي اهللا (َعْن َعاِئَشةَ 

ن أصــحاب توريــث الخــال عنــد عــدم وجــود مــن يــرث مــنــص الحــديث الشــريف علــى  :وجــه االســتدالل �
 .)٩(، فهو من ذوي األرحام، فيلحق به غيره منهمالفروض والعصبات

  
                                                           

  .٧/٤٩٤ :تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق )١(
  ). ٦من اآلية   :سورة األحزاب ) (٢(
  .٤/٤٨٧ :شرح الزركشي على مختصر الخرقي :ينظر) ٣(
  .)٧اآلية  :سورة النساء ) (٤(
  . ٤/٤٨٧: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ، ٧٤٩ص :بداية المحتهد ونهاية المقتصد :ينظر )٥(
  .١٢ص : سبق تخريجه )٦(
  .١٨٥/ ٦: المغني البن قدامة: ينظر )٧(
كتاب الفرائض، : ، والنسائي في سننه)٢١٠٣(، رقم٣/٤٩٣كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الخال،  :الحديث أخرجه الترمذي في سننه )٨(

عنه  وقال) . ٨٠٠٤(، رقم٤/٣٨٣كتاب الفرائض، : والحاكم في المستدرك  ،)٦٣١٨(، رقم٦/١١٥باب ذكر اختالف ألفاظ الناقلين لخبر عائشة،
  )). صحيححسن حديث ((الترمذي 

  .٢/٣٠٧هـ، ١٤٢٣، ١ط  العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية،صالح بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان، دار : الملخص الفقهي :ينظر )٩(



  
١١٩  

   )١(ذهبوا إلى عدم توريثهم :الثانيالقول  �
  .بيت المال إلىتؤول التركة لم يكن وارث  إنْ قالوا ف

  :توريثهم وقال بعدم 
  .) (�عباس في رواية عنه وابن، )٢(زيد بن ثابت: من الصحابة �
  .)(�)٣(وسعيد بن جبير، سعيد بن المسيب :التابعين من �
   .)٤(يةالظاهر كذلك و ، )اهللا مرحمه(ةوالشافعي، يةمالكالالمتقدمين من  :من الفقهاء �
األرحــــام فقــــراء أعطــــوا علــــى قــــدر فقــــرهم، والبــــاقي فــــي مصــــالح فــــإن كــــان ذوو (الظاهريــــة قــــالوا  لكــــن    

  .)٥()المسلمين
 :أدلة النافين لتوريث ذوي األرحام �

 فقد نص اهللا تعالى فيها على ،المواريث بآيات استدلمن  قال بنفي توريث ذوي األرحام  إنّ  :ولاأل الدليل 
ولم يـرد نـص قـاطع مـن كتـاب  .)٦(ولم يذكر ذوي األرحام، أصحاب الفروض والعصباتتوريث بيان سبب 

بيت المال أحق باإلرث، إذا لم يكن للميـت أصـحاب فـروض أو عصـبات، أو  أو سنة بتوريثهم، وبهذا فإنّ 
  .منهم  من يرد عليه

، اْلَعمِة َواْلَخالَـةِ يَراِث َرِكَب ِإَلى ُقَباَء َيْسَتِخيُر ِفي مِ  )(�اِهللا َأن َرُسوَل  «عْن َعَطاِء ْبِن َيَساٍر  :الثانيالدليل 
»ِميَراَث َلُهَما  َفُأْنِزَل َعَلْيِه َال 

)٧(.  
  .والخالةه ال ميراث لذوي األرحام منهم العمة أنّ  على الحديثنص يدل  :االستداللوجه  �
  

                                                           

المحلــى ، ٣/٨: ظ المنهــاجالفــمعــاني ألــى معرفــة مغنــي المحتــاج إ ،٨/٧٣: الحــاوي الكبيــر ،٧٤٨ص: بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد :ينظــر )١(
  .٨/٣٤٨: باآلثار

 ٤٥ -ق هــ  ١١(ولـد فـي المدينـة ونشـأ بمكـة . مـن أكـابر الصـحابة كـان كاتـب الـوحي: ، أبو خارجـةزيد بن ثابت بن الضحاك األنصاري الخزرجي )٢(
سـنة، وتعلـم وتفقـه فـي الـدين، فكـان رأسـا بالمدينـة فـي القضـاء والفتـوى والقـراءة والفـرائض وكـان ابـن عبـاس  ١١وهـو ابـن  �)(وهـاجر مـع النبـي ) هـ

مــن  )�(وكــان أحــد الــذين جمعــوا القــرآن فــي عهــد النبــي . العلــم يــؤتى وال يــأتي: ألخــذ عنــه، ويقــولعلــى جاللــة قــدره وســعة علمــه يأتيــه إلــى بيتــه ل
  ) .٣/٥٧:األعالم للزركلي.  (األنصار، وعرضه عليه

 بـن عبـاس وهو حبشـي األصـل، أخـذ العلـم عـن عبـد اهللا. تابعّي، كان أعلمهم على اإلطالق: ، بالوالء، الكوفي، أبو عبد اهللاسعيد بن جبير األسدي )٣(
ولمـا خـرج عبـد الـرحمن ابـن محمـد . أتسألونني وفيكم ابن أم دهماء؟ يعنـي سـعيدا: ثم كان ابن عباس، إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه، قال. وابن عمر

) القســري خالــد(بــن األشــعث، علــى عبــد الملــك بــن مــروان، كــان ســعيد معــه إلــى أن قتــل عبــد الــرحمن، فــذهب ســعيد إلــى مكــة، فقــبض عليــه واليهــا 
  . )٣/٩٣: األعالم للزركلي (  ) .   هـ ٩٥: ت(وأرسله إلى الحجاج، فقتله بواسط 

  .٨/٣٤٨: المحلى باآلثار ،٨/٧٣: الحاوي الكبير ،٧٤٨ص: بداية المجتهد ونهاية المقتصد )٤(
  .٨/٣٤٨: المحلى باآلثار )٥(
  .٨/٣٤٨ :ثارالمحلى باآل ،٨/٧٣: ، الحاوي الكبير١٠/١٨٧: الذخيرة في فروع المالكية: ينظر )٦(
كتـاب : والبيهقـي فـي المسـند الكبـرى ،)٤١٥٦(، رقـم٤٥/١٧٣كتاب الفرائض والسير وغيـر ذلـك، : السننأخرجه عن عطاء مرسال الدارقطني في  )٧(

وأخرجــه موصــوال عــن عطــاء بــن يســار عــن أبــي ســعيد الخــدري مرفوعــا ، )١٢٢٠٤(، رقــم ٦/٣٥٠يــرث مــن ذوي األرحــام،  الفــرائض، بــاب مــن ال
  . ))صح حديث عبداهللا بن جعفر بهذه الشواهد ولم يخرجاه  ((: وقال ). ٧٩٩٨ (، رقم٤/٣٨١كتاب الفرائض،  :المستدركفي لحاكم ا



  
١٢٠  

  :النافين مناقشة أدلةول
اآليـات خاصـة ببيـان  نّ ي األرحـام فـي آيـات المواريـث، هـو أاستدالل النافين بعدم ذكـر ذو ّن إ يتبين       

أحكامهم ف) ذوي األرحام(ا بقية الورثة ومن ضمنهم ، وأمّ )كاألب واألم والبنات واألخوات(الورثة األساسيين 

��	�����������mتنظمهـــــا اآليـــــة العامـــــة لقولـــــه تعـــــالى l)ثبـــــوت العديـــــد مـــــن ، إضـــــافة إلـــــى )١

يــذكروا فــي آيــات المواريــث كالجــدة وبنــت ثــار التــي أوجبــت الميــراث ألصــناف مــن الورثــة لــم األحاديــث واآل
  .االبن 

، أوجبت الميـراث نبوية كثيرة أحاديث عارضته، فقد )(�ا الدليل الثاني وهو حديث عطاء بن يسارأمّ      
)٢(»الَخاُل واِرُث َمْن ال واِرَث َلُه « : )(�لقوِل النبي  ،الخالتوريث لذوي األرحام ك

.   
 : الترجيح �
 وأنّ  .بتــوريثهمالقــائلين  ،م مــا ذهــب إليــه أصــحاب القــول األولمــن توريــث ذوي األرحــاالــذي أرجحــه       

m������¶�����´��³��² وذلـك بعمـوم قولـه تعـالى بسـبب القرابـة،توريثهم مقدم على بيت المال 

º��¹��¸l)فاآليــــة عامــــة فــــي اســــتحقاق األقــــارب، فــــإن انعــــدم فــــيهم الوصــــف الخــــاص بكــــونهم )٣ ،
عصبات، فهم ينطبق عليهم الوصف العام، وال منافـاة بـين االسـتحقاق بالوصـف العـام أصحاب فروض أو 

بميراِثــه  )(�مـاَت رجـٌل ِمــْن ُخزاَعـَة فــُأِتَي النبـي : قــال (�)عــن ُبريـدَة  يَرو مـا والوصـف الخـاص، إضــافة ل
  .أعلمتعالى واهللا . )٤(»اْلَتِمُسوا َلُه واِرثًا َأْو َذا َرِحٍم « : فقاَل 

  
  
  
  
  
  

L                                            ? ? ? J  
  
  
  

                                                           

  ) .٧٥من اآلية : سورة األنفال(  )١(
   .١١٨ص: سبق تخريجه )٢(
  ). ٦من اآلية   :سورة األحزاب ) (٣(
قـــال المنـــذري أخرجـــه النســـائي مســـندا ) . ٢٩٠٤(، رقـــم ٣/١٢٤كتـــاب الفـــرائض، بـــاب فـــي ميـــراث ذوي األرحـــام ،  :أبـــو داود فـــي الســـنن أخرجـــه )٤(

  .مرسال، وقال فيهما جبريل بن أحمد ليس بقويو 



  
١٢١  

  ثالثالفرع ال

  ومراتبهم األرحامذوي  أصناف
وعلى النحو يكون ترتيبهم كترتيب العصبات و  ،أربعة أصناف بعضها مقدم على بعض األرحامذوي       
  :)١(اآلتي

 .وأوالد بنات البنين وٕان نزلواات وهم الفروع كأوالد البن: الميت إلىمن ينتمي  :األولالصنف 
غيـر الصــحيحات والجـدات ، حيحلجــد غيـر الصـكا األصـولوهـم  ،مـن ينتمــي الميـت إلـيهم :الصـنف الثـاني

 .وٕان علون
 خـوةاإلوأوالد  خـوةاإلوبنـات  األخـواتوهـم فـروع أبويـه كـأوالد ، الميـت أبـوي إلـىمـن ينتمـي  :الصنف الثالث
  .هم وٕان نزلوابألم ومن يدلي 

 نزلــوا، وٕانْ  وأوالدهــم، األجــداد كالعمومــة والخؤولــة عو وهــم فــر  ،الميــتأجــداد  إلــىمــن ينتمــي  :الرابــع الصــنف
  .كانواومن أي الجهات 

همـا ألنّ  االـزوجين فـال يـرد عليهمـ إالّ ، الفـروض أصـحاببعد الـرد علـى  األرحاموتأتي مرتبة توريث ذوي  ●
  .وجد إنْ  الزوجينحد مع أ األرحاملهم مع الميت فيرث ذوي  ال قرابة
 ، فـإنّ وجـد الصـنف األول اق الميراث، فـأنْ ذوي األرحام على هذا النحو يترتب عليه استحق فتصنيف      

األصــناف األخــرى فوجــود أي صــنف يحجــب  األصــناف األخــرى ال تســتحق الميــراث رغــم وجــودهم، وهكــذا
  .)٢(الصنف اآلخر الذي يليه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 :ومعه كتاب الدرة البهية بتحقيق مباحث الرحبيةشرح الرحبية ، ٩/٣٩٧ :البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ٣٠/٢ :لسرخسيالمبسوط ل :ينظر )١(
  .١٧٧ص

  .المصادر نفسها :ينظر )٢(



  
١٢٢  

  الفرع الرابع

  ذوي األرحامطريقة توريث 
  :اآلتيو ثالثة مذاهب وعلى النح إلى األرحامالعلماء في كيفية توريث ذوي  اختلف   

   أهل الرحم :األولالمذهب  .١
ال فــرق بــين القريــب والبعيــد  ،التركــة اقتســامفــي  األرحــاميســوى بــين ذوي  أنْ وهــي  :التســويةى مــذهب ويســمّ 

  .العطاءفي  واألنثىوالذكر 
وثبتـــوا ، االســتحقاقفــي  األبعــدو  األقــربوا بــين هـــم ســوُ نّ أل، ون أهــل الــرحميســمّ  ( :)اهللارحمــه (السرخســي  قــال

عـدد قليـل  الّ إولـم يقـل بهـا  ،الميـراثالشـريعة فـي  لمبـادئوهـذه طريقـة مخالفـة .)١()بأصل الرحم  االستحقاق
  .فقط االثنان قيل

  
  :ذلكمثال  
  ،أخوبنت  ،بنتعن ابن شخص مات  
  .أثالثاً يقسم المال بينهم  ،وبنت عم 
   أهل التنزيل :الثانيالمذهب  .٢
ممن كانوا  أصولهمفيرثون بتنزيلهم منزلة ، )٢(الورثةيجعل كل شخص بمنزلة من يدلي به من  وهي أنْ     

يعطـى  ثـمّ ، األحيـاءفيخصص لهم نصيبًا من التركة كما لو كانوا هم الورثة ، عصبات أوأصحاب فروض 
 .ىاألنثحظ  للذكر ضعف األرحامفروعه من ذوي  إلىنصيب كل واحد منهم 

 .أمهاتهنبمنزلة  األخواتفيجعل ولد البنات وولد  �
 .نزلة آبائهمبم األممن  األخوةوولد  األعماموبنات  األخوةويجعل بنات  �
 .األمبمنزلة  األموالخاالت وأبا  األخوالويجعل  �
 .)٣(األبوالعمات بمنزلة أخيهم وهو  األممن  األعمامويجعل  �

 ،والعمـــاتم أل األعمـــامك وكـــذل ،األمهم ينزلـــون بمنزلـــة نّ فـــإ ،والخـــاالت ،األخـــوال القاعـــدةمـــن هـــذه  واســـتثنوا
  .)٤(األبمنزلة ينزلون 

  
                                                           

  .٣٠/٤ :وط للسرخسيالمبس: ينظر )١(
شـرح الزركشـي ، ٨/١٠١:المغنـي علـى مختصـر الخرقـي، ٦/٢٠٦: المغنـي البـن قدامـة ،٥٦٠ص: الكـافي فـي فقـه اإلمـام أحمـد بـن حنبـل :ينظر )٢( 

  .٣/٣٦ :الخرقيعلى مختصر 
المبـدع فـي ، ٦/٥٣ :روضـة الطـالبين وعمـدة المفتـين، ٩/٢١٧ :نهايـة المطلـب فـي درايـة المـذهب ،١٠/١٨٦ :فـي فـروع المالكيـة الذخيرة :ينظر) ٣( 

  . ٥/٣٨٢: شرح المقنع
  .المصادر نفسها ) ٤( 

  صل المسالةأ  ٣  الورثة
  ١  ابن بنت

  ١  بنت أخ  سهام الورثة
  ١  عمبنت 



  
١٢٣  

الــذي  األبالثلثــان بمنزلــة  وللعمــة ،األمالثلــث بمنزلــة  للخالــةكــان  ،وعمــةفمــن مــات عــن خالــة  :ذلــك مثــال
  .الباقييأخذ 

   )�( اْلَخطابِ  ْبنَ  ُعَمرَ الخليفة  َأن  إلىبذلك  واستدلوا
  .)١(» الثُلثَ  َواْلَخاَلةَ  الثُلثَْيِن، اْلَعمةَ  َأْعَطى «

 المالكيـةهـذا مـا ذهـب إليـه  األم،الخالـة مـا كانـت تسـتحقه  وأعطـى ،األبما كان يستحقه  العمة أعطىأي 
  .)اهللا مرحمه()٢(الحنابلةو  والشافعية

إجمــاع فـي بيـان نصــيبهم  ولــيس هنـاك نـص أو، ثباتـه بـالرأيال يمكــن إ اإلرث اسـتحقاق نّ إ :وحجـتهم �
 ابـنويؤيـد هـذا الـرأي مـا روي عـن ، بهفيعطـى نصـي، مقام المدلى به المدلى إقامة فال سبيل إالّ ، من التركة

لـو كانتـا  واألخـتالبنـت  نّ أل، المـال بينهمـا نصـفان قـال أنّ : توبنت أخ، بنته قضى بنت أنّ ) �( مسعود
  .)٣(هابنت كل منهما نصيب أمّ  أعطيتلذلك ، تقاسمتا المال كذلك، على قيد الحياة

 القرابةأهل  :الثالثالمذهب  .٣
 فـاألقربمون في الميراث األقـرب قدَ هم يُ نّ ذلك ألاألرحام بطريقة أهل القرابة، و الوارثين من ذوي وا سمّ       

  :ويكون التوريث .)٤(العصباتالميت قياسًا على  إلى
 بتقديم الجهة   . أ

 وقرب الدرجة   . ب
 األصـــولصـــفة  اختلفـــته ّنـــأ إالّ ، نثيـــيناألللـــذكر مثـــل حـــظ  أنّ وقـــوة القرابـــة كمـــا فـــي العصـــبات علـــى   . ت

  . )اهللا مرحمه()٥(وهو مذهب الحنفية واألنوثةبالذكورة 
، عصبات حقيقيونفهم  ،ذكورًا منهم كانوا فإنْ ، الميت إلىعصبات بالنسبة  األرحامذوي  نّ إ :وحجتهم  �
قــدمت هــي علــى  ثــمّ  ،األبــوة فقــدمت البنــوة علــى، حكمــاً فهــم عصــبات  أنثــىتوســط بيــنهم وبــين الميــت  نْ إ و 

  .)٦(هكذا ترتيب العصبات حكماً  ،األخوة
                                                           

كتـاب الفرائض،بـاب فـي : والـدارمي فـي السـنن ،)١٥٣( ، رقـم ٨٨/  ١العمـة والخالـة،  ، بـابكتاب الفـرائض: في السنن سعيد بن منصورأخرجه  )١(
   .اسناده صحيح إلى حسن: وقال محقق الدارمي ، سين سليم أسد) ٣٠٢٢(، رقم٤/١٩٤٧ميراث ذوي األرحام، 

ــذخيرة : ينظــر )٢( ــةال ــاج إلــى معرفــة معــاني، ١٠/١٨٦: فــي فــروع المالكي  :قنــاعكشــاف القنــاع عــن مــتن اإل، ٣/١١ :لفــاظ المنهــاج أ مغنــي المحت
٤/٥٥٠.  

  .المصادر نفسها  :ينظر )٣(
 :عـن مـتن اإلقنـاعكشاف القنـاع ، ٩/٢٠٠ :نهاية المطلب في دراية المذهب، ٦/٧٩٢ :حاشية ابن عابدينالدر المختار  رد المحتار على :ينظر )٤(

٤/٥٤٨.  
  .٢/٧٦٦: مجمع األنهر في ملتقى األبحر ،٩/٣٩٨: البحر الرائق شرح كنز الدقائق :ينظر) ٥(
  .٥/ ٣٠ :المبسوط  للسرخسي :ينظر) ٦(

    ٣  
  ١   ١/٣  خالة
  ٢   ٢/٣  عمة



  
١٢٤  

  استنتاج �
  القواعد المشتركة في ميراث ذوي األرحام  �

 .ذوي األرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض  .١
 ).وجد إنْ ( يرث ذوي األرحام التركة أو الباقي منها بعد فرض أحد الزوجين  .٢
 .وقوة القرابة )١(تساووا في الدرجة واإلدالء يرث ذوي األرحام بواقع للذكر ضعف نصيب األنثى، إنْ  .٣
  )٢(الضوابط العامة لميراث ذوي األرحام �

 .أوالهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة .١
 .استووا في الدرجة قدم من يدلي بوارث على من يدلي بذي رحم نْ إف .٢
صـله ألب فهـو ى ممـن أصـله ألب، ومـن كـان ألَـقدم األقوى قرابة، فمن كان أصله ألبوين فهو أوْ  ثمّ  .٣

 .مممن كان أصله أللى أوْ 
 .فالثلثان لقرابة األب والثلث لقرابة األم )٣(اختلفوا في الحيز نْ إف .٤

ك أربعــة ضــوابط يحــدد بهــا هنــا نّ أممــا تقــدم يتبــين  .ثــر للحيــز فيهمــاأالصــنف األول والثالــث ال  يتبــين أنّ ف
  :، وهي)٤(اإلرث في )المقدم  أو(األولى 

        الدرجة: أوالً 
  اإلدالء : ثانياً 
    قوة القرابة: ثالثاً 

  الحيز: رابعاً  
  :يالميراث لكل صنف من الضوابط ما يأتويحدد األولوية في 

  

                                                           

   .تقـــول أدلـــى إلـــى الميـــت بـــالبنوة ونحوهـــا وصـــل بهـــا مـــن أدلـــى الـــدلو وأدلـــى بحجتـــه أثبتهـــا فوصـــل بهـــا إلـــى دعـــواهأو االتصـــال، الوصـــول  :اإلدالء )١(
  ) .١/٤٣:التوقيف على مهمات التعاريف(

  . ١٨٤-١٨٣ص: الدرة البهية بتحقيق المباحث الرحبية :ينظر) ٢(
مـا فـي : ضـم بعضـه علـى بعـض وأكـب عليـه، ويقـال أنـا فـي حيـزه وكنفـه، وحـوزه الرجـل: من حـزت الشـيء إذا جمعتـه، وانحـاز علـى الشـيء :الحيز) ٣(

  ) .١٥/١٢٨:تاج العروس.   ( حيزه ، وهو مجاز، فهو جهة القرابة 
  .٦/٤٦: ، روضة الطالبين وعمدة المفتين ٢/٧٦٦: ملتقى األبحر مجمع األنهر في :ينظر) ٤(

  الصنف الثالث   الصنف الثاني   الصنف األول 
  أ  / الرابعالصنف 

وعماته وأخواله  أعمام الميت المه
  وخاالته

  ب  /الرابع الصنف 
وأوالد  بنات العم وأوالد العمات ،

  األخوال والخاالت

  الدرجة  الحيز  الدرجة  الدرجة  الدرجة
  اإلدالء  قوة القرابة  اإلدالء  اإلدالء  اإلدالء

  الحيز    قوة القرابة  الحيز  



  
١٢٥  

  : ا)تيةولتوضيح ذلك نورد ا�مثلة 
  

  .ن بنت وبنت بنت وبنت بنت ابن وعمةمات شخص عن اب: )١(المثال 

  مثال للصنف ا-ول    ٣  / الحل 

  الباقي
    ٢  ابن بنت

يشتركون بالميراث لكونھم من أفراد الصنف 
    ١  بنت بنت  . ا-ول ، ولتساوي درجتھم

  .محجوبة بمن ھو اقرب درجة منھا    ٠  بنت بنت ابن  ح

  محجوبة -نھا من الصنف الرابع    ٠  عمة  ح

  
  

  .وأم أب ا-م مات شخص عن أب أب ا-م :)٢(المثال 

  مثال للصنف الثاني    ٣  / الحل 

  الباقي
    ٢  أب ا-مأب 

يشتركون بالميراث لتساوي درجتھم، وإد?ئھم، 
    ١  مم أب ا-أ  . واشتراكھم بنفس الحيز

  
  .ألممات شخص عن بنت أخ شقيق وبنت أخ ألب وبنت أخ  :)٣(المثال 
  مثال للصنف الثالث    ١  / الحل 

    ١  خ شبنت أ  الباقي
بنFFFت ا-خ الشFFFقيق أولFFFى مFFFن ا-خFFFريين لقFFFوة 

  .تساوي الدرجة واLد?ء للجميع القرابة، رغم 
    ٠  بنت أخ -ب  ح

    ٠  مبنت أخ -  ح

  

  
  .ة وخالةخص عن عممات ش :)٤(المثال 

  أ/ مثال للصنف الرابع     ٣  / الحل 

  ) قرابة ا-ب( الثلثان لحيز ا-ب     ٢  عمة  ٢/٣

  )قرابة ا-م ( الثلث لحيز ا-م     ١  خالة  ١/٣

  
  
  



  
١٢٦  

  .مات شخص عن بنت عم وابن عنة وابن خال :)٥(المثال 

  ب/ مثال للصنف الرابع     ٣  / الحل 

    ٢  بنت عم  ٢/٣
بنت العم أولى من ابن العمة، -نھا تFدلي بFوارث وھFو 

    ٠  ابن عمة  ح  .فتنفرد بنصيب حيز ا-ب. يدلي بغير وارث

  .الثلث من نصيب ابن الخال ?نفراده بحيز ا-م    ١  ابن خال  ١/٣

  
  :نورد المثال التالي، مذهبي أهل التنزيل وأهل القرابة وللمقارنة بين �

ــال المــال كلــه لبنــت البنــت وبهــذا قضــى عليــًا كــرم اهللا  فــأنّ  ،أخــتوبنــت  ،بنــتمــن مــات وتــرك بنــت : مث
  .وجهه

 

  

  

  

الفتـوى عنـد  تلـذلك كانـ ،)١()أقـوىومـذهب أهـل القرابـة  ،أقـيسمـذهب أهـل التنزيـل ( :)رحمـه اهللا(النوويقال 
  .)٢(على مذهب أهل القرابة )اهللا مرحمه( الحنفيةفقهاء 

 :الترجيح �

هـــا األقـــوى ألنّ  ،فـــي طريقـــة توريـــث ذوي األرحـــام هـــي طريقـــة أهـــل القرابـــة انـــهجحر والـــذي يبـــدو لـــي      
  .علمأتعالى  واهللافاألقرب، بالتوريث لتقديم األقرب 

 

  
L                                         ? ? ? J  

  

  

  

                                                           

  . ٦/٤٥ :روضة الطالبين وعمدة المفتين  :ينظر  )١(
  . ٦/٧٩٢: رد المحتار على الدر المختار حاشية ابن عابدين  ،٣٠/٤: لمبسوط للسرخسيا: ينظر )٢(

  
  هل القرابةمذهب أ  هل التنزيلمذهب أ

  ١    ٢  

  ١  المال كله  ١   ١/٢  بنت بنت

  ٠  محجوبة  ١  الباقي  بنت اخت



  
١٢٧  

  الخامسلفرع ا

  عند اإلمامية رحامتوريث ذوي األ 
 يمكـن أنْ  يوجد عندهم ضمن مراتب الورثة ما ، والرحام بقاعدة القرابةذوي األث يور بتمامية اإلذهب       

والطبقــات التـي تحجـب كـل منهـا الطبقــة مــيعهم تسـري علـيهم قواعـد القرابـة ج فالورثـة، رحـاماأل نسـميه بـذوي
  . )١(التي تليها

 : األرحاممامية بتوريث ذوي أثر الخالف بين جمهور الفقهاء واإل �
 ه عصـبة هـذانّ أل التركةبجميع ينفرد خ األ ابن فإنّ  األخ،خ وبنت األ ابنالتي يجتمع فيها  المسألة نّ إ     

  .)اهللا مرحمه()٢(عند جمهور الفقهاء
 ، وذلـكنثيـيناألمونها فيما بينهم للذكر مثل حـظ بمبدأ القرابة ويقتسفهم يشتركون بالتركة ا عند اإلمامية  أمّ 

  .)٣(وتساويهما بالدرجةلطبقة الثانية لكونهما من ا

  

  

  

 

 :استنتاج �

 واضــحا فــي قواعــد  اختالفــافــي ميــراث ذوي األرحــام بــين جمهــور الفقهــاء واإلماميــة يالحــظ المتأمــل  نّ إ    
  .توزع بين إفراط وتفريطتوأحكام توريثهم قد 

وهذا يجعـل  الفروض،لتأتي بعد الرد على أصحاب  الميراث،فالجمهور جعلوا مرتبتهم متأخرة جدا في  •
 .الحاالتميراثهم نادرا في أغلب  احتمال

، وبضمنها الطبقة األولى مـن تليأتي إرثهم في جميع الطبقا ،فيما جعل اإلمامية مرتبتهم متقدمة جداً  •
 .ميراثهم واردا في أغلب الحاالت احتمال، هكذا يصبح والداأل

                                                           

  .٤/٢٦١: سالمشرائع اإل: ينظر )١(
نهاية المطلب في دراية ، ٢/٣٨٦: كفاية الطالبشرح حاشية العدوي على ، ٦/٧٩٢ :حاشية ابن عابدينالدر المختار  رد المحتار على: ينظر )٢(

  . ٤/٤٥ :عن متن اإلقناع كشاف القناع ، ٩/٢٠٠ :المذهب
 .٤/٢٦١: سالمشرائع اإل: ينظر )٣(

  

  
  اإلمامية  الجمهور

  ٣    ١  

  ١  الباقي  خابن أ
  يشتركون

٢  

  ١  ٠  محجوبة  خبنت أ



  
١٢٨  

، بينمـا  تتقــدم الفـروض والعصــبات مهمـا بعــدوا صـحاببفقـد جميــع أ إالّ تــرث عنـد الجمهــور  فبنـت البنـت ال
فهـي ،  األوالد الصـلبيينالّ إفال يحجبها  ،على جميع أصحاب الفروض والعصباتالبنت عند اإلمامية بنت 

  .الميراث في تشارك األب واألم 
بينمـا ، )رحمهـم اهللا(فـروض والعصـبات عنـد جمهـور الفقهـاءصـحاب الأكذلك بنت األخ يتقـدم عليهـا جميـع     

أي ( ضـيقوا ميـراثهم الجمهـور قـد ، وبهـذا يمكـن القـول أنّ اإلخـوة عنـد اإلماميـةو  األوالد تتقدم هـي علـيهم إالّ 
، فورثــوهم قبــل غيــرهم وأنكــروا تركــوا بــاب ميــراثهم مفتوحــاً فاإلماميــة  اأّمــ، فجعلــوه نــادرا )ميــراث ذوي األرحــام

  .من الورثة األساسيين  العتبارهميتهم بذوي األرحام تسمّ 
فيـه مـن  يعـاد النظـر يسـتحق أنْ  وتفـريط،بـين إفـراط  زعَ ميراث ذوي األرحـام الـذي تـوَ  أنّ يبدو لي الذي و   �

 الموزعـةويجمـع المزايـا  االتجاهينإليجاد سبيل يتوسط بين  اجتهادية، سألةالفقهاء المعاصرين لكونه مقبل 
 .الرأيينبين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

L                                             ? ? ? J  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
١٢٩  

  

  ة للميراثالقواعد العام
لذا يعمل بها بمقتضى أصناف الورثة المجتمعة في المسألة، وقواعد  ،للميراث أحكام تشمل كل وارث     

  . حجب وعول ورد وتصحيح للمسائل ونحوها منقواعد الميراث تضمن هذا المبحث 
  :اآلتيوعلى النحو المبحث إلى ثالثة مطالب  قسمت هذاه يلوع
  بْ جِ قواعد الحَ : وللمطلب األ ا 
   العول :انيالثالمطلب  
  لردا: المطلب الثالث 
  

  
  ولالمطلب األ 

  الحجبقواعد 
وعليه  ،ماميةاإلو  الفقهاءجمهور عند حكامه مع بيان أ ،وأنواعهالحجب مفهوم تضمن هذا المطلب     

  :تيفروع وعلى النحو اآل أربعةلى إالمطلب  هذا قسمت
  الحجب  معنى :األولالفرع 
  عند جمهور الفقهاءحجب ال :الثانيالفرع 
  الحجب عند اإلمامية :الثالثالفرع 
   بين جمهور الفقهاء واإلماميةالف في الحجب تخواال االتفاقمواطن  : الرابعالفرع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المبحث الثاني    



  
١٣٠  

  الفرع األول

  بْ جِ الحَ  عنىم
حـــرام علــى مـــن ال  : ()رحمــه اهللا()١(قــال الشنشـــوري، الفــرائض وأهمهـــا أبـــوابب بــاب مـــن أعظــم ِجــالحَ        

 أعطـىب ربمـا و حجممن ال يعرف ال نّ أل(، والسر في هذا واضح، )٢()يفتي في الفرائض يعرف الحجب أنْ 
 يسوفـــي هـــذا مـــن الخطـــر مـــا لـــ، خـــرآلفـــيطعم مـــال بعـــض النـــاس مـــا هـــو ، اً غيـــر مســـتحق وحـــرم مســـتحق

  .)٣()يخفى
 أوحجــب نقصــان  وللحجــب تعلــق بــه ســواء كــان إالّ فمــا مــن وارث  ،جميــع الورثــةعلــى  يــدخلوالحجــب     

ولهـذا ، الميـراث أبـواب أوسـعفالحجـب علـى ذلـك هـو ، )٤(فالورثة فيـه بـين حاجـب ومحجـوب ،حرمانحجب 
  .هذه أهميتهبه يتأتى من  فاالهتمام

  :واصطالحاالَحِجْب لغة تعريف  �
منعه من الدخول ومنه الحجاب لما يستر بـه الشـيء  :أي ،فالناً وحجب فالن  :المنع :لغةفي الالحجب  �

أي محجوبـون عـن رؤيـة اهللا ، )٦(��m����y����x��w��v�������u���tl:قـال تعـالى .)٥(إليـهويمنع من النظر 
ــمنــه و  ،غيــرهالشــخص الــذي حجــب هــو أي  :المــانعهــو  الحاجــبو  .تعــالى ه يمنــع مــا حاجــب العــين ألّن

  .)٧(ينحدر إليها
ا خر عّمــبـآ لـإلرثأو منــع مـن يتأهـل  ،بعضـهة أو مـن بالكلّيـ اإلرثالمنــع مـن  :صـطالحفـي االالحجـب  �

وقيــل  .)٩(خــرراثــه كلــه أو بعضــه بوجــود شــخص آعــن مي أي هــو منــع شــخص معــين، )٨(كــان لــه لــواله
  .)١٠(هيمن أوفر حظة أو بالكليّ من اإلرث  اإلرثالحجب هو منع من قام به سبب 

 وابن، كما لو كان في الورثة أخ شقيق، لى منهوْ أوجود من هو منع شخص معين من ميراثه بسبب قصد ب
   .لشقيق محجوب حجب حرمان باألخ الشقيقااألخ  فابن، أخ شقيق

  
                                                           

بمصـر، ) مـن قـرى المنوفيـة ( من فقهاء الشافعية ونسـبته إلـى شنشـورعبداهللا بن محمد بن عبداهللا بن علي العجمي الشنشوري، فرضي : الشنشوري )١(
  ).٦/٢٣٩: األعالم للزركلي).  (فتح القريب المجيب( ،)بغية الراغب ( و) الفوائد الشنشورية في شرح المنظومة الرحبية (من مصنفاته 

  .١/٦٤ :الترتيب للشنشوري شرحفتح القريب المجيب على كتاب  )٢(
  . ٨٠ص :تحقيق مباحث الرحبيةبة الدرة البهي )٣(
  . ٩٣ص: عمدة الفارضالعذب الفارض شرح : ينظر) ٤(
  . ٣/٥٠ :لسان العرب، ١/١٥٦ :المعجم الوسيط :ينظر) ٥(
  ). ١٥آية  :سورة المطففين(  )٦(
  . ٨٧ص :البقريبشرح سبط المارديني و حاشية البقري في علم الفرائض   ةالرحبي :ينظر) ٧(
  .٤٤ص :شرح خالصة الفرائض، ٦/٧٨٠ :حاشية ابن عابدينرد المحتار على الدر المختار  :ينظر )٨(
  . ٨٠ص :بيةتحقيق مباحث الرحبالدرة البهية  :ينظر)  ٩(
فـتح القريـب المجيـب ، ٥/٣٥٧: حاشـية الصـاويعلـى  الشـرح الصـغير، ٢/٤١٤ :القيروانـي الفواكه الدواني علـى رسـالة ابـن أبـي زيـد  :ينظر) ١٠(

  . ٤٨٦ص :الروض المربع شرح زاد المستقنع ،١/٦٤:الترتيب للشنشوريكتاب شرح ب



  
١٣١  

  :همانوعان  حجبوال
ل مــن الميــراث والــرق كمنــع القاتــ ،غالبــا بالمــانعوهــو الــذي يعبــر عنــه علمــاء الميــراث  :بالوصــف حجــب .١

  وم فال يحجب غيره وال يؤثر عليه والمحجوب به يكون كالمعد، )١(الدين وقد تقدم الكالم عنها واختالف
  .ذكرهاالمتقدم  اإلرثيتصف الوارث بمانع من موانع  أنْ  :وضابطه �
حجـب ( طـالقاإلوهـذا هـو الحجـب المـراد بـه عنـد  ،أقـربكوجود وارث أقـوى منـه أو  :بالشخص وحجب .٢

 .بشخص آخر أو يسقطه محجوباً  اإلرثيكون مستحق  وهو أنْ ، )٢()الحرمان
 .كاألخموانعه  وانتفتت فيه أسباب اإلرث وشروطه  بوارث توافر ال يتعلق الحجب إالّ  :الحجبمحل 
  :)٣(الحجب بالشخص نوعان �

 حجب نقصان   . أ
  حجب حرمان   . ب
 الفرق بين المحروم والمحجوب �
منــع شــخص معــين مــن ميراثــه بســبب تحقــق مــانع مــن موانــع أي ، هــو الممنــوع مــن الميــراث: المحــروم �

، وهــو ال يحجــب فكــذا المحــروم ،ي نفســهالميــت ُحــِرَم لمعنــى فــالــدين، ف واخــتالفاإلرث كالقتــل والــرق 
 .)٤(به صفة تسلب أهلية اإلرث فألحقته بالمعدوم اتصلته ألنّ 

 .)٥(هأي هو الشخص الذي ُحجب عن الميراث كله أو بعض :الممنوعوهو  :المحجوب �
  :همالمحجوب في أمرين حروم واماليظهر الفرق بين و       

كــن حجــب بوجــود ول، لــإلرث أهــالً ه ّنــفإ المحجــوببخــالف  .أصــًال كالقاتــل لــإلرثهــًال لــيس أالمحــروم  .١
 .لى منه بالميراثأوْ  خرآشخص 

مـات شـخص عـن  فـإنْ ، ل يجعـل كالمعـدومبـ، ال يؤثر في غيـره فـال يحجبـه أصـالً من الميراث  المحروم .٢
ه قـد يـؤثر ّنـفإ :المحجـوب اأّمـ .)٦(الكافر لالبنوال شيء المسلم  لألخفالميراث كله ، خ مسلمكافر وأ ابن

وجــود  مــع خــوةاإلمــن  فــأكثر  االثنــانف، حرمــان أم حجــب نقصــانان حجــب ســواء أكــ هفــي غيــره فيحجبــ
  .)٧(السدس إلىمن الثلث حجب نقصان  األمهما يحجبان ولكنّ ، األبال يرثان لوجود  مواأل األب

                                                           

أولــي النهــي فــي شــرح غايــة  مطالــب، ١/٦٤ :الترتيــب للشنشــوريكتــاب شــرح فــتح القريــب المجيــب ب، ٤٤ص :خالصــة شــرح الفــرائض: ينظــر )١(
  .٤/٥٦٤: المنتهى

  .ادر نفسهاالمص )٢(
المقنـع  الشـرح ،١/٦٤ :الترتيـب للشنشـوريكتـاب شـرح فـتح القريـب المجيـب ب ،٨٢ص: شـرح الرحبيـة، ٢٩/١٤٨ :المبسـوط  للسرخسـي :ينظر) ٣(

  . ٢٣٧ص :على زاد المستقنع
  .٧/٤٨٩ :شرح كنز الدقائق تبيين الحقائق  :ينظر )٤(
فــتح القريــب المجيــب ، ٥/٣٥٧: حاشــية الصــاويعلــى  الشــرح الصــغير، ٢/٤١٤ :القيروانــي الفواكــه الــدواني علــى رســالة ابــن أبــي زيــد  :ينظـر )٥(

  . ٤٨٦ص :الروض المربع شرح زاد المستقنع ،١/٦٤:الترتيب للشنشوريكتاب شرح ب
  . ٤٤ص :شرح السراجية: ينظر) ٦(
  . ٤٤ص: شرح السراجية ،٢٥٦ص: تحفة الملوك :ينظر  )٧(



  
١٣٢  

  نيالثالفرع ا

  فقهاء جمهور الالحجب عند 
  :نوعان هما )اهللا مرحمه(الحجب بالمعنى األعم عند جمهور الفقهاء •

 النقصانحجب : أوالً 
  حجب الحرمان: ثانياً 

  :نقصانيحجبون حجب  األشخاص الذين ل •
األب، واألم، واالبـــن،  (:وهـــموٕاّنمـــا حجـــبهم حجـــب نقصـــان ال يحجـــب حجـــب حرمـــان ســـتة مـــن الورثـــة     

   .)١(هم يحجبون حجب حرمانومن عدا هؤالء فإنّ  .)والبنت، والزوج، والزوجة
  
  
  
  
  
  
  
  

  نقصانالحجب  :وًال أ
حجب الـوارث مـن نصـيبه األعلـى ، أي )٢()ه وٕاعطاؤه الحظ األنقصمنع الشخص من أوفر حظيّ (وهو     

يـدخل علـى أغلـب الورثـة فينتقـل الـوارث مـن حالـة إلـى حالـة أخـرى يصـير فيهـا وهو  ،)٣(إلى نصيبه األدنى
  .)٤(الثمن من الربع إلىبالفرع الوارث الزوجة  كانتقال، حظًا في التركة أقل
  :أقسامعلى نقصان الحجب و 

وهذا ثابت في حق خمسة من ، بالوارث من فرض أعلى إلى فرض أدنى االنتقال :القسم األول �
  .)٥(واألخت ألب، االبنوبنت ، الزوجةو ، األم: نّ ه) نساء  أربعو وهو الزوج رجل ( ثة الور 
   :بالتفصيلمنهن كل واحدة  ذكرأسالنساء ميراث هو  جوهر بحثنا وبما أنّ 

  :أو ثلث الباقيالسدس  إلىنصيبها من الثلث  انتقال :األم .١
&��%���m: تعــالى هلقولــ ،فتحجــب األم بهــم نــزل، وٕانْ ) ذكــرًا أو أنثــى(وجــود الفــرع الــوارث عنــد   . أ

©¨��§��¦���������¥��¤��£��¢��¡��$l)٦(. 
��m�¸��������¶��3������¹:تعــالى هلقولــ ،الســدس إلــىحجــب األم مــن الثلــث تاألخــوة، وجــود جمــع مــن عنــد    . ب

¼»��ºl)٧(. 

                                                           

  .٢/٥١٦: على منهج اإلمام الشافعي الفقه المنهجي: ينظر) ١(
  .١/٦٤: الترتيب للشنشوريكتاب شرح فتح القريب المجيب ب) ٢(
  .١/٢٠٢ :ح الفصول المهمة في مواريث األمةشر  :ينظر) ٣(
  .١/٦٤: الترتيب للشنشوريكتاب  شرحفتح القريب المجيب ب :ينظر )٤(
  .٨٠ص الدرة البهية كتاب مع شرح الرحبية  :ينظر )٥(
  ). ١١من اآلية  :سورة النساء ( )٦(
  ). ١١من اآلية  :سورة النساء ( )٧(



  
١٣٣  

بعـد أْن يأخـذ الـزوج ين تمـريلباقي في مسألتي الغراوين أو العا ثلث لىإوينتقل نصيب األم من الثلث   . ت
 :وهماأو الزوجة نصيبهما من الميراث 

  يوجد مع األم زوج وأب أنْ  ••••
 يوجد مع األم زوجة وأب أنْ  ••••

  :وتحجب بالفرع الوارث للزوج: الزوجة .٢
 .لم يكن له فرع وارث سواء منها أو من غيرها تركة زوجها أنْ فالزوجة فرضها الربع من  �
 .)١(�mgf��e��d��c��b��a��`��_��^l :تعالى هقولل
  .وتحجب من الربع إلى الثمن بوجود الفرع الوارث للزوج سواء كان منها أو من غيرها �
  . )٢( �mpo��n��m��l��k��j��i��hl :تعالى هلقول
الســدس تكملــة  إلــىأي ينتقــل نصــيبها مــن النصــف ، بالبنــت الصــلبية االبــنتحجــب بنــت  :االبــنبنــت  .٣

 انفــردتالتركــة إذا  فرضــها نصــف االبــنبنــت  فــي أنّ  )رحمهــم اهللا(وال خــالف بــين جمهــور الفقهــاء.للثلثــين
���������������������m: ودليــل توريثهــا قولــه تعــالى، )٣(ولــم يكــن معهــا معصــب ومســاوي لهــا، فيهــا

�(����)��*����+��,�������������l)نــت قــد وردت فــي فــرض البنــت كا هــذه اآليــة وٕانْ ، )٤
وبنــت االبــن كالبنــت  ،أيضــاً  االبــنلفــظ البنــت يتنــاول بنــات  ألنّ ، االبــنهــا تشــمل بنــت  أنّ إالّ ، الصــلبية

البنـــت  فـــيالبنـــت حقيقـــة ، ف)٥( )إعمـــاال للفـــظ فـــي حقيقتـــه ومجـــازه(جمـــاع، أو لفـــظ البنـــت يشـــملها باإل
 ابــنمــع البنــت الصــلبية حــديث  االبــنودليــل فــرض الســدس لبنــت ، االبــنومجــازًا فــي بنــت ، الصــلبية
الســدس  االبــن والبنــةقضــى للبنــت النصــف : (�)رســول اهللا  أنّ  «فــي صــحيح البخــاري )(�مســعود 

»...تكملة للثلثين
)٦(.  

الســدس تكملــة  إلــىفينتقــل نصــيبها مــن النصــف ، باألخــت الشــقيقة باألخــت ألتحجــب  :األخــت ألب .٤
منزلــة األخــت ألب مــن األخــوات الشــقيقات هــي منزلــة بنــات  وٕانّ ، )٧(للثلثــين مــع وجــود األخــت الشــقيقة

                                                           

  ). ١١من اآلية   :سورة النساء ( )١(
  ). ١٢من اآلية   :ساءسورة الن ( )٢(
نهاية المطلب في دراية  ،٨/١٠٠: الحاوي الكبير، ٧٤٩ص: بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،٢/٨٣٢:النتف في الفتاوي للسغدي: ينظر )٣(

كتاب النيل ، ٥١٧/ ٦: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار، ٨/٢٩٠: باآلثارالمحلى ، ٦/١٦٦ :المغني البن قدامة، ٩/٤٤ :المذهب
  .١٥/٣٩٥: وشفاء العليل

  ) .١١من اآلية   :سورة النساء(  )٤(
  .٢/٥١٦: مام الشافعيعلى مذهب اإل الفقه المنهجي )٥(
  . ٣٨ص: سبق تخريجه  )٦(
  . ٧٠ص: حاشية البقريو شرح سبط المارديني ب في علم الفرائض الرحبية )٧(



  
١٣٤  

السدس تكملة  إلىمن النصف  االبنولنفس السبب الذي حجبت به بنت ، من البنات الصلبيات االبن
  .)١(للثلثين حجبت األخت ألب باألخت الشقيقة

كالبنت مع ، وهذا في حق ذوات النصف والثلثين ،)٢(التعصيب إلىمن الفرض  االنتقال: القسم الثاني  �
تقــل نصــيبها مــن الفــرض إلــى ين، معهــا) االبــن(بوجــود أخيهــا ، لبنــت الواحــدة نصــيبها النصــففا ،االبــن

للـذكر مثـل حـظ  إذا انفـردا بهـا أو البـاقي منهـا التركـةجميـع في فيشتركان ، فتكون عصبة به، التعصيب
  .األنثيين

   وبنت،مات شخص عن ابن  :ذلكمثال 
  لالبن سهمان  أسهم،المسالة ثالثة  أصل( 

   .)باعتبارهما عصبة  وللبنت سهم واحد
  

ويتحقق هذا في حق ، وهو عكس القسم الثاني، )٣(من التعصيب إلى الفرض االنتقال :الثالثالقسم   �
 .شأن من له حالة يرث فيها بالفرض وحالة يرث فيها بالعصوبةأي يتحقق في األب والجد 

   وأبن،مات شخص عن أب  :ذلكمثال 
   ولو لم يكن ،)عصبة باعتبارهالباقي  ولالبنلألب السدس (  
  .عصبةلورث األب جميع التركة باعتباره )  ابن( في المسالة  

  
هــا األب فإنّ وهــذا فــي األخــت مــن األبــوين أو مــن ، )٤(مثلــه إلــىمــن التعصــيب  االنتقــال :الرابــعالقســم   �

  .االبنمع البنت أو بنت أي وعصبة مع الغير ، عصبة بالغير مع أخيها
 .مات شخص عن بنت وأخت :األولمثال وال

  .عن بنت وأخ وأختمات شخص  :المثال الثاني
فــي المثــال األول تــرث األخــت باعتبارهــا عصــبة مــع الغيــر، وفــي الثــاني تــرث األخــت باعتبارهــا عصــبة 

  .وهكذا انتقلت األخت بوجود أخيها من عصبة مع الغير إلى عصبة بالغير .بالغير
  

  
  
  

                                                           

  . ٧٠ص :حاشية البقريو شرح سبط المارديني ب في علم الفرائض الرحبية: ينظر )١(
  . ٨٨ص: مع كتاب الدرة البهية شرح الرحبية  :ينظر )٢(
  .المصدر نفسه :ينظر )٣(
  .المصدر نفسه   :ينظر )٤(

    ٣  

  عصبة
  ٢  ابن

  ١  بنت

    ٦  

  ١   ١/٦  أب

  ٥  عصبة   ابن

  ٢    ولاألمثال ال

  ١  بنت   ١/٢

عصبة مع 
  ١  أخت  الغير

  ٢    المثال الثاني

  ١  بنت   ١/٢

عصبة 
  بالغير

  ١  أخ
    أخت



  
١٣٥  

  :استنتاج �
لنـوع مـن الحجـب هـذا ا اقتصـر مـنهم مـن، في أقسام حجب النقصـان التـي ذكرهـا أهـل العلـمالمالحظ من   

، بينما هذا في األقسام األربعة األولى ،)١(من سهم أعلى إلى سهم أدنى االنتقالوهو ، على مفهوم التعريف
  :ة في مفهوم النقص وليس حجبًا وهيتقدم أقسام أخرى داخلافوا إلى ما ضفأ ،)٢(آخرونتوسع 

 .وذوات الثلثين ونحوهن، المزاحمة في الفرض الواحد في حق الزوجات والجدات .١
 .غير األب، أو مع غيره، المزاحمة في التعصيب في حق كل عاصب بنفسه أو بغيره .٢
 .)٤(ذلك تسعًا ونحو )٣(المنبرية كما صار ثمن المرأة في، المزاحمة بالعول .٣

حجـب النقصـان علـى األنـواع األربعـة هـو  اقتصـارالتقسـيم األول ألهـل العلـم مـن  أنّ  لـي والذي يبدو      
أي نقــص فــي أنصــبة  اعتبــاريمكــن  وال، ب النقصــان واضــح مــن داللــة التعريــفمفهــوم حجــ ألنّ ، األنســب
ثــة األخيــرة هــو تحصــيل فــالنقص فــي األقســام الثال، نقصــان عــن طريــق المزاحمــة أو العــول حجــبالورثــة 

  .أعلمتعالى واهللا  .وال يستحق اإلسهاب فيه وجعله حجب نقصان، حاصل لنتيجة
  
  
  
  
  
  
  

L                                         ? ? ? J  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  . ٨٨ص: مع كتاب الدرة البهية شرح الرحبية  :ينظر )١(
  . ٤/٥٦٤ :أولي النهى في شرح غاية المنتهى مطالب :ينظر )٢(
، فقال هذه بنتين وزوجةاى المنبر عن أبوين و عندما سئل وهو عل )(�هي إحدى المسائل العولية التي أفتى بها اإلمام علي : المسألة المنبرية )٣(

  ).٢٩/١٦٤ :المبسوط للسرخسي(.   لة عاد ثمنها تسعاً المسأ
    ٠.  ٤/٥٦٤ :أولي النهى في شرح غاية المنتهى مطالب، ٨٨ص :حاشية البقريبشرح سبط المارديني و في علم الفرائض الرحبية  :ينظر )٤(



  
١٣٦  

 حجب الحرمان: ثانياً 
واألشـخاص الـذين  .)٢(ةيسـقط الشـخص غيـره بالكلّيـ أي أنْ  ،)١(هو حجب الوارث مـن الميـراث بالكليـةو      

  .الجد، والجدة، واألخوات الشقيقات، واألخوات ألب، وأوالد األم، وابن االبن:يحجبون حجب حرمان هم
 .باالبنيحجب  ابن االبن

  .يحجبن بما تحجب به البنتان، وباالبن، وبالبنتين فأكثر إذا لم يكن معهن معصب :وبنات االبن .١
  .االبن وباألب إجماعًا، وبالجد عند أبي حنيفة باالبن أو ابنيحجبن  :الشقيقاتاألخوات و  .٢
يحجــبن بمــا تحجــب بــه الشــقيقتان، كمــا يحجــبن بالشــقيق، وبــاألختين الشــقيقتين إذا لــم  :واألخــوات ألب .٣

  .يكن معهن معصب
  .يحجب باألب :الجد .٤
  .باألب ، وتحجب الجدة من جهة األبباألم تحجب: والجدة .٥
الى ألّن اهللا تعـ).االبن والبنت وابن االبن وبنت االبن(والفرع الوارث ن باألب والجد و يحجب :ألما وأوالد .٦

  .)٣(ؤالءيحجبون به م، فهبالكاللة قيد ميراثهم
  :ورثة بالنسبة لحجب الحرمان صنفانالف  ●

مــن  مــن الرجــال وثــالث ثالثــة، حجــب حرمــان بــأي حــال وهــم ســتةأصــًال يحجبــون  ورثــة ال: الصــنف األول
 هــم يــدلون إلــى الميــت بغيــر واســطة،، وألنّ )٤(فرضــهم ثابــت بكــل حــال لثبوتــه بــدليل مقطــوع بــه ألنّ  ،النســاء
  :بينهم وبينه وارث يحجبهم بوجوده فليس
 ).والزوج  ،واالبن ،األب( الرجالمن  �
 .)٥()والزوجة  ،واألم ،البنت( من النساء و  �
  .)٦()للميت بنفسه غير المعتق  أدلىكل من ( هذا النوع  :وضابط �

  .ما عدا أفراد الصنف األول موه، أفراده يمكن حجبهم حجب حرمان: الصنف الثاني
وقــد يكــون  .ولــى منــهوجــود مــن هــو أقصــد بحجــب الحرمــان هــو منــع شــخص معــين مــن ميراثــه بســبب ي 

  .من العصبات أو من ذوي الفروض المحجوبون
  
  
  

                                                           

  . ٨٥ص :شرح السراجية :ينظر )١(
  . ٥/٣٤٣ :شرح المقنعفي المبدع  :ينظر )٢(
  .٢/٥١٦: على منهج اإلمام الشافعي الفقه المنهجي: ينظر) ٣(
  .٥/١٠٢: االختيار لتعليل المختار: ينظر) ٤(
  .٣/١٦ :إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج مغني المحتاج  )٥(
  . ٨٨ :و حاشية البقري بشرح سبط الماردينيالرحبية في علم الفرائض  )٦(



  
١٣٧  

  :)١(ضوابطثالثة  سبب حجبهم حجب حرمان يرجع إلىأّن و   
بوارث يحجب حجب حرمان عند وجود ذلـك الـوارث، وهـذا أي ينتمي إلى الميت ، كل من يدلي هو أنّ   .١

االبـن، واألب يحجـب الجـد، وينطبـق الحـال علـى بعــض ال يـرث مــع  االبـن مطلـق فـي العصـبات، كـابن
 .بهاهم يدلون إلى الميت نّ إلهم يرثون معها نّ إف ،األمويستثنى من هذا األصل أوالد  .أصحاب الفروض

األقرب يحجــب األبعــد إذا كــان يســتحق بوصــفه ونوعــه فــ، قــديم األقــرب فــاألقرب مــن الورثــةتفــي  األخــذ .٢
فيقـدم ، حون بقرب الدرجة مـن الميـتجَ هم يرْ نّ وهذا ظاهر في العصبات حيث إ.كاالبن يحجب ابن االبن

  .وبهذا التقديم يحجب األقرب األبعد حجب حرمان، األقرب فاألقرب منه
، ألّن الشقيق يدلي بـاألبوين فهـو )٢(يحجب األضعف منه، فاألخ الشقيق يحجب األخ ألباألقوى قرابة  .٣

 .أقوى قرابة من األخ ألب الذي يدلي بشطر النسب
  

  ثالثلفرع الا

  ماميةاإل الحجب عند
قــد يكـــون ، و طبقــة تحجــب التــي تليهــا مــن الطبقــاتحجــب طبقــات، فكــل فــي الفقــه اإلمــامي الحجــب      

  وقد يكون عن ،عنها البعيد في كل مرتبة القريب كما في حجب )اإلرث أصل(عن تارة الحجب عندهم 
  .)٣()اإلرث بعض (

  رثأصل اإل الحجب عن  :األول
فيهـــا  الميـــت إلـــى األقـــربورث ، دة مراتـــبالواحـــ الطبقـــةفـــي   اجتمـــعمراعـــاة القـــرب أي متـــى ( ضـــابطه �

فمتـى ، مـع بنـت ابـن البـنه ال ميـراث حتى أّنـ، أنثىمع ولد ذكرًا كان أو ولد الفال ميراث لولد ، فاألقرب
  .)٤() األبعدمنهم يمنع  ألقرباف، سفلوا نْ وإ ، األوالدأوالد  اجتمع

 .األعمام واألخوال وأوالدهمو واألجداد خوة االويمنع الولد  �
 .سوى األبوين والزوج أو الزوجةفي اإلرث وال يشارك األوالد  �
 .لألخوة واألجداد فإذا عدم اآلباء واألوالد فالميراث �
بـاء آوال يمنعـون ، وأوالدهـم واألخـوال األعمـاممـن  باألجـدادنزلوا من يتقرب  نْ وأوالدهم وإ  األخوةويمنع  �

الميـــت أولـــى مـــن  إلـــى فـــاألدنى، متصـــاعدةبطونـــًا  اجتمعـــوالكـــن ولـــو ، عـــال جـــد فالجـــد وٕانْ ، األجـــداد
 .)٥(األبعد

                                                           

  .٤٣ص :شرح السراجية :ينظر )١(
  .٤٣ص :شرح السراجية: ينظر )٢(
  . ٥٠-٨/٤٠: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : ينظر  )٣(
  .٤/٢٧٠ :شرائع اإلسالم :ينظر )٤(
  .المصدر نفسه  :ينظر )٥(



  
١٣٨  

 .)١(فاألقرب أولى من األبعد، بطونًا متنازلة اجتمعواولو ، ويمنع األخ ولد األخ �
  :اثنان اإلرثحجب عن بعض ال :الثاني
  .حجب الولد .١
 .خوةاإلحجب  .٢
تـين نبال مـع البنـت أو إال، عمـا زاد عـن السدسـين األبـوينيمنـع  أنثـىنزل ذكرًا كان أو  نْ وإ  :دالول حجب �

  .)٢(خفضاأل إلى األعلىنصيب الوالزوجة عن  الزوج  أيضاويحجب ، األبوينحد فصاعدًا مع أ
  :)٣(أربعةعما زاد عن السدس بشروط  األمهم يمنعون نّ فإ :األخوةحجب  اأمّ  �
 .نساءربع أ أو ،وامرأتينرجل  أو ،فصاعدايكونوا رجلين  أنْ  .١
 .بجِ حْ يَ ال  هنّ أ فالظاهر ،لالقات اأمّ  ،رِقاً يكونوا كفرة وال  الّ أ .٢
 .موجوداً  األبيكون  أنْ  .٣
ه أنّ  ظهرهأ تردد، )ال َحْمال(بالوالدة وجودهم منفصلين  اشتراطوفي  لألب،أو  ،واألمب يكونوا لأل أنْ  .٤

 .اإلخوةوال يحجبها أوالد  شرط،
  رابعالفرع ال

  الفتخواال االتفاقمواطن 
  جمهور الفقهاء واإلمامية بين في الحجب 

فـــي معنـــى  اتفـــاقهنـــاك  تبـــين أنّ يفقهـــاء واإلماميـــة جمهـــور الاعـــد الحجـــب لـــدى مـــن خـــالل دراســـة قو       
األبــوين واألوالد والــزوجين ال يحجبــون حجــب  أنّ علــى ماميــة جمهــور الفقهــاء واإل فــاتفق، لحجــب ومفهومــها

األخــوة  انواألب يحجبــ االبــن نّ علــى إ اتفقــواكمــا ، أخــذوا نصــيبهم مــن الميــراث هــم متــى وجــدواوأنّ  ،حرمــان
  .)٤(واألخوات من اإلرث

ي فــ لخالفافــ، ياتمســمّ وفــي بعــض ال، امــا بينهمــهنــاك خــالف جــوهري فــي هيكليــة الحجــب في  أنّ إالّ       
  :عندهما هوالحجب 

 .ادوالحجب عندهم حجب أفر ، )٥()والقوة ، والدرجة، هةجال( الحجب عند الجمهور هو ضابط نّ إ .١

                                                           

  . ٤/٢٧١: شرائع اإلسالم :ينظر )١(
  .المصدر نفسه  :ينظر )٢(
  . ١/٤٦ :روضة البهية شرح اللمعة الدمشقيةال، ٤/٢٧١ :شرائع اإلسالم :ينظر )٣(
: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ٧٥٨ص: بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،٥/١٠٢ :لتعليل المختاراالختيار : ينظر )٤(

البحر الزخار  ،٨/٢٩٠: المحلى باآلثار، ١/٤٨٠: العدة في شرح العمدة ،٣/١٤ :مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، ٢/٤١٤
  .١٥/٤٢٤: كتاب النيل وشفاء العليل ،٢٧٠/ ٤: شرائع اإلسالم  ،٦/٥٥٧:رالجامع لمذاهب علماء األمصا

على  الفقه المنهجي، ٤/٤٥٩:كبير للدريرالحاشية الدسوقي على الشرح ، ٦/٧٧٤: رد المحتار على الدر المختار حاشية ابن عابدين :ينظر )٥(
  .٢/٥٢٩: مذهب اإلمام الشافعي



  
١٣٩  

ب داخـل هنـاك حجـ نّ إكمـا ، مبـدأ حجـب الطبقـات باعتمـادعـن الجمهـور  ماميـةاإل تميـز الحجـب عنـدما نيب
وجـود  نّ وإ ، ات بحسـب قـربهم مـن الميـتثـالث طبقـإلـى  ، فالورثـة مقسـمينةالورث الطبقة الواحدة بين مراتب

مــثال البنــت ف، نثــىوارث أكــان هــذا الــ وارث واحــد مــن أي طبقــة يحجــب جميــع الطبقــات التــي تليــه حتــى وٕانْ 
خـوة الميـت عنـد بينمـا ال تحجـب البنـت أ، )١()فتـرث النصـف فرضـًا والبـاقي رداً ( خوة الميت تحجب جميع إ
فهـــي  كـــاألبعنـــد اإلماميـــة  األم نّ وإ  .بالتعصـــيب لإلخـــوةوالبـــاقي وتأخـــذ نصـــيبها فرضـــًا  ،جمهـــور الفقهـــاء

 .)٢(نالجدة حجب حرما إالّ األم  بجِ حْ تَ  الجمهور فالعند  اأمّ  ،تحجب جميع الورثة
، األولــىالبنــات مــن الطبقــة  أوالد اعتبــروا ةيــمامفاإل، البطــون وأوالدالظهــور  أوالدفــي توريــث  اخــتالفهم .٢

مـن ذوي ) البنـات أوالد(الجمهـور  اعتبـرفـي حـين ، واألعمـام كـاألخوةلطبقتهم بون الطبقات التالية جِ حْ يَ فَ 
 .واألعمام باألخوةجبون حْ فهم يُ  األرحام

بـــون الـــذين يلـــونهم مـــن الطبقـــات حجِ مـــن الطبقـــة الثانيـــة فيَ  األماميـــةفقهـــاء  اعتبـــرهم األخـــت أوالدكـــذلك     
 .خالفًا للجمهور  األخرى

 األجــداديرثــون مــع  خــوةاإلوالد أ أي أنّ ، )٣(ماميــةاإلمطلقــًا عنــد فقهــاء  األخــوةفــروع ال يحجــب األجــداد  .٣
 .)٤(عال وٕانْ  )الجد الصحيحب( محجوبون خوةاإل فأوالدالجمهور  اأمّ  ،خوةاإلوالجدات بقدر ما يرث 

  :حيرجتال �
قــول  رجحانــه هــولــي  الــذي يبــدو ،أهــم قواعــد الحجــب بــين جمهــور الفقهــاء واإلماميــة اســتعراضبعــد        

قواعــد الحجــب عنــد خــالف علــى ، مــن الكتــاب والســنةالمســتنبطة لقــوة أدلــتهم  ،الجمهـور فــي طريقــة الحجــب
ـــإنّ  ،األماميـــة ـــه حتـــى  همف ـــب فيأخـــذون صـــبح اإلرث ينحصـــر فـــي أصـــحاب الفـــروض أتوســـعوا في فـــي الغال

مــن أحكــام الميــراث فيهــا  التــي وردالمطهــرة وذلــك بســبب رفضــهم أحاديــث الســنة النبويــة ، فروضــهم وزيــادة
ومـن ذلـك حـديث ابـن . واشتراك أصناف الورثة في اإلرث مـا يخـالف قواعـد الحجـب التـي وضـعها اإلماميـة

الســدس تكملــة ن ، والبنــة االبــقضــى للبنــت النصــف )(�رســول اهللا  أنّ  «فــي صــحيح البخــاري (�)مســعود
»لألخــتللثلثــين ومــا بقــي ف

ـــن و البنــت لــم تحجــب بنــت االب مــن هــذا الحــديث أنّ  يتضــح، و )٥(  ال األخــت، ـــــــــ
  .أعلمتعالى خالفا لإلمامية، واهللا 

L                                                         ? ? ? J  

                                                           

  .٨/٤٩: في شرح اللمعة الدمشقية الروضة البهية  ،٤/٢٧١: شرائع اإلسالم:  ينظر )١(
: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ،٧٥٦ص: بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،٥/١٠٣: االختيار لتعليل المختار: ينظر )٢(

البحر الزخار  ،٨/٣٠٥: المحلى باآلثار ،١/٤٨١: العدة في شرح العمدة، ٣/١٥ :مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ٢/٤١٤
  .١٥/٤٢٤: كتاب النيل وشفاء العليل ،٦/٥٥٧:الجامع لمذاهب علماء األمصار

  .٨/٤١ :في شرح اللمعة الدمشقيةالبهية  ةالروض :ينظر) ٣(
، ١٠/١٧٤:فــي فــروع المالكيــة الـذخيرة، ١٦/٩٠ :المجمـوع شــرح المهــذب ،٣/٦٢٥: رد المحتــار علـى الــدر المختــار حاشـية ابــن عابــدين :ينظـر) ٤(

: كتــاب النيــل وشــفاء العليــل ،٦/٥٥٦: البحــر الزخــار الجــامع لمــذاهب علمــاء األمصــار، ٨/٣٠٥: المحلــى باآلثــار، ٦/٦٠٣:المغتــي البــن قدامــة
١٥/٤٣٦ .  

  .٣٨ص  :سبق تخريجه) ٥(



  
١٤٠  

  الخSف في أحكام الحجب بين الجمھور وا-مامية  أثرمسائل توضح 

                                                           

ــديني الســيد صــادق الحســيني ( ، ٤/٢٨٣: للمحقــق الحلــي شــرائع اإلســالم فــي مســائل الحــالل والحــرام: ينظــر) ١( وجــاء فــي هامشــه تعليــق المرجــع  ال
وال شـيء للعـم ابـدآ لألخبـار الخاصـة واإلجمـاع المحقـق عنـدنا نحـن الشـيعة ، مادامـت الصـورة ) البن العم : أي ( المال كله له : الشيرازي ما نصه

  ...).العم ث آخر ، أو كون الوارث بدل ابن العم بنتلم يتغير فيها شيء ، بوجود وار : أي) على حالها ( 

  المسألة  ت
  حل المسألة

  عند ا�مامية  عند الجمھور

لSFFم الثلFFث ولTخFFت النصFFف   أم وأخت   .١
  .ويرد الباقي عليھما  –

  )فرضا وردا ( المال كله لSم 
فا-م من الطبقة ا-ولى لذا تحجب ا-خت لكونھا ( 

  ).من الطبقة الثانية 

للبنت النصف ولTخت الباقي   وأختبنت    .٢
  )لكونھا عصبة مع الغير ( 

  )فرضا وردا ( المال كله للبنت 
  )تحجب البنت ا-خت حسب مبدأ الطبقات ( 

  بنت وبنت ابن   .٣
للبنFFت النصFFف ولبنFFت ا?بFFن  

  ويرد الباقي عليھما –السدس 

  )فرضا وردا ( المال كله للبنت 
نFFت تحجFFب رغFFم اتحادھمFFا فFFي الطبقFFة إ? إن الب( 

  )بنت ا?بن -نھا اقرب منھا مرتبة 

٤.   
  أخت شقيقة 

  وأخت �ب

لTخFFFFFFت الشFFFFFFقيقة النصFFFFFFف 
–ولTخFFت مFFن ا-ب السFFدس 

  ويرد الباقي عليھما

  )فرضا وردا ( المال كله لTخت الشقيقة 
رغم اتحادھما في الطبقFة إ? إن الشFقيقة تحجFب ( 

  )ا-خت من ا-ب لقوة القرابة 

  بنت ابن وأخ   .٥
  لبنت ا?بن النصف 

  )تعصيباً ( ولTخ الباقي 
  )فرضا وردا ( المال كله لبنت ا?بن 

  )تحجب بنت ا?بن ا-خ حسب مبدأ الطبقات ( 

  بنت أخ وعم   .٦
  )تعصيباً ( المال كله للعم 

وبنت ا-خ محجوبة به لكونھا ( 
  )من ذوي ا-رحام 

  )فرضا وردا ( المال كله لبنت ا-خ 
  )العم حسب مبدأ الطبقات تحجب بنت ا-خ ( 

  بنت أخ وجد   .٧
  )تعصيبا ( المال كله للجد 

وبنت ا-خ محجوبة به لكونھا ( 
  )من ذوي ا-رحام 

  تشارك بنت ا-خ الجد في الميراث 
  .معه) ا-خ ( وتأخذ نصيب أصلھا  –

٨.   
  عم �ب

  وابن عم شقيق 

  )تعصيبا (  المال كله للعم -ب

فھو يحجب ابن العم الشقيق ( 
  )لقرب الدرجة 

  )بالقرابة ( المال كله ?بن العم الشقيق 
وھFذا خSفFا للقواعFد  –رغم إن العFم -ب ھFو ا-قFرب مرتبFة ( 

  )   )١(وفي ھذه الصورة للمسالة حصرا  –العامة عندھم 

  )تعصيبا ( المال كله للجد  أخت 4م وجد   .٩
  )وا-خت ?م محجوبة به ( 

  لTخت ?م الثلث وللجد الثلثان
  )? يحجب أيا منھما ا]خر لكونھما من نفس الطبقة ( 

  أخت 4م وعم .١٠
  لTخت ?م السدس 

  )تعصيباً ( وللعم الباقي 
  )فرضا وردا ( المال كله لTخت ?م 

  )تحجب ا-خت ?م العم حسب مبدأ الطبقات ( 



  
١٤١  

  الثانيمطلب لا

  العول
ـــبتضـــمن  ذاهـــل إذا كثـــرت الســـهام حتـــى ال تســـعها الفريضـــة فإنهـــا تعـــول،       العـــول لغـــة معنـــى  المطل

  :تياآلعلى النحو فروع و  ستة إلىالمطلب هذا  قسمتعليه و ، المسائل صولأ ، مع بيانصطالحاً او 
   العول معنى : األولالفرع 

   عند جمهور الفقهاء العول حكم :الفرع الثاني 
  أقوال الفقهاء في العول :الفرع الثالث
  في العولالفقهاء  أقوالمناقشة  :الفرع الرابع

  أحوال المسائل في الفرائض :الفرع الخامس
  أقسام األصول في مسائل العول :الفرع السادس

  
  األولالفرع 

  العول عنىم
، عـاَل َيُعـوُل َعـوًال يقـال عـال فـي الحكـم أي جـار ومـال عـن الجـور إلـىالميل في الحكم  :اللغةفي العول  �

  :عدة لمعانٍ العول يقال و ، تميلوا وال تجورواال أي ، )١(�m������������l: قوله تعالىالحق ل
   .وزادت ارتفعتإذا  :الفريضةوعالت  ،أحد طرفيه عن اآلخر ارتفععال الميزان إذا :يقال، رتفاعاالمنها  •
     .)٢(الفرائضتزيد سهامها فيدخل النقصان على أهل  وهو أنْ  :الفريضةَعوُل والقول  •
زيــادة مــا يبلغــه مجمــوع الســهام ، أي )٣()نقــص فــي األنصــباءفــي الســهام و زيــادة (  :صــطالحفــي اال العــول �

، )٤(بحسـب حصصـهم أهلهـاه دخـول نقـص علـى ِمـومـن الزِ  ،الفـروض عليـه ازدحامعند  األصلمن  المأخوذ
 .وثيق الصلة به هألنّ مأخوذ من المعنى اللغوي  وهو
ض لكـل واحـد مــنهم رِ ُفــ ،هم بعضـاً فـروض ولــم يحجـب بعضـ أصـحاب اجتمــع وٕانْ  ( :)رحمـه اهللا()٥(الشـيرازيقـال 

لـنقص علـى كـل واحـد مـنهم بقـدر ودخـل ا، عيلـت بالسـهم الزائـدزادت سهامهم على سـهام المـال أ فإنْ ، فرضه
  .)٦()فرضه

                                                           

  ). ٣من اآلية : سورة النساء ( )١(
  .٢٢٩ص :الصحاح مختار ،٩/٤٨٠: لسان العرب :ينظر )٢(
  .٢/٤٢٧ :الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني :ينظر )٣(
  .٣/٤١٢: فتح المعينلفاظ أإعانة الطالبين في حل حاشية  ،٢/٣٩٣: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب: ينظر )٤(
فقيــه شــافعي قــرء الفقــه علــى أبــي عبــد اهللا ، )هـــ٤٦٧(بلــده بفــارس وتــوفي بهــا) روز أبــادبفيــ(ولــد  جمــال الــدين الشــيرازيإبــراهيم بــن علــي  :الشــيرازي )٥(  

  ).١٨/٤٥٣: سير أعالم النبالء(  .)والتبصرة، المهذب في الفقه(من مصنفاته ، ودرس فيها إلى حين وفاته البيضاوي وغيره بنيت له النظامية
   .٢/٤١٤ بيروت، -دار الكتب العلمية ،)هـ٤٧٦: ت(، براهيم بن علي بن يوسف الشيرازيإسحاق إبو أ: المهذب في فقه األمام الشافعي )٦(



  
١٤٢  

  الفرع الثاني

  عند جمهور الفقهاء العول حكم
ما وقع فـي زمـن وٕانّ ، )(�وال في زمن أبي بكر الصديق  (�)حمد لم يقع العول في زمن النبي م         

تفـــاق بيـــنهم فأشـــاروا عليـــه ووقـــع اال (�)الصـــحابة  استشـــارعنـــدما ، )١((�)عمـــر بـــن الخطـــاب الخليفـــة 
  .)٢(جتهادفكان الحكم فيه مبنيا على اال، لبالعو 
َدَخْلــُت َأَنــا َوُزَفــُر ْبــُن َأْوِس ْبــِن : َمْســُعوٍد َقــالَ َعــْن ُعَبْيــِد اِهللا ْبــِن َعْبــِد اِهللا ْبــِن ُعْتَبــَة ْبــِن الحــديث وقــد صــح  �

تَـَرْوَن الـِذي َأْحَصـى َرْمـَل : اْلَحَدثَاِن َعَلى اْبِن َعباٍس َبْعَدَما َذَهـَب َبَصـُرُه، َفتَـَذاَكْرَنا فَـَراِئَض اْلِميـَراِث، َفقَـالَ 
 ُثُلثًا، ِإَذا َذَهَب ِنْصٌف َوِنْصٌف، َفَأْيَن َمْوِضُع الثُلِث؟  َفَقالَ َعاِلٍج َعَدًدا، َلْم ُيْحِص ِفي َماٍل ِنْصًفا َوِنْصًفا وَ 

ُل َمــنْ : قَـاَل َلــُه ُزَفــرُ  « ــاٍس، َمــْن َأوــاِب : َأَعـاَل اْلَفــَراِئَض؟ َقــالَ  َيــا َأَبــا َعبَوِلــَم؟ : ، َقــالَ (�)ُعَمــُر ْبــُن اْلَخط
ــا َتــَداَفَعْت َعَلْيــهِ : " َقــالَ  َواِهللا َمــا َأْدِري َكْيــَف َأْصــَنُع ِبُكــْم، َواِهللا َمــا َأْدِري : َقــالَ  ، َوَرِكــَب َبْعُضــَها َبْعًضــا، َلم

َر، َقالَ َأيُكْم َقدَم اُهللا، َوَال  ُكْم َأخَمُه َعلَـْيُكْم ِباْلِحَصـصِ َوَما َأِجُد ِفي َهَذا اْلَماِل َشـْيًئا َأْحَسـَن ِمـْن َأْن أْقِسـ:  َأي ،
 اسٍ  ُثمـرَ : )(�َقاَل اْبُن َعب ـَر َمـْن َأخ َم اُهللا، َوَأخَم َمـْن قَـدَفقَـاَل لَـُه اُهللا، َمـا َعالَـْت َفِريَضـةٌ  َواْيـُم اِهللا، لَـْو قَـد ،

ـــدَم : ُزَفـــرُ  ـــالَ َوَأيُهـــْم َق ـــَر؟ َفَق ُهـــْم َأخِإَلـــى َفِريَضـــٍة : َوَأي ـــُزوُل ِإال ـــَك ُكـــل َفِريَضـــٍة َال َت ـــَك الِتـــي َقـــدَم اُهللا، َوِتْل َفِتْل
ُبُع، فَـِإْن َزالَـْت عَ : َفِريَضةٌ  ُبِع َال َيْنُقُص ِمْنه، َواْلَمْرَأُة َلَها الر ْصُف، َفِإْن َزاَل َفِإَلى الرْوُج َلُه الن ْنـُه َصـاَرْت الز

 الث ُمِن، َال َتْنُقُص ِمْنُه، َواْألََخَواُت َلهُـناْلَبَنـاُت َكـاَن ِإَلى الث ْصـُف، فَـِإْن َدَخـَل َعلَـْيِهنُلثَـاِن، َواْلَواِحـَدُة َلهَـا الن
َر اُهللا، َفَلْو َأْعَطى َمْن َقدَم اهللاُ  ِذيَن َأخَما َبِقَي، َفَهؤَُالِء ال ـَر  َلُهن َقَسَم َما َيْبَقى َبْيَن َمْن َأخ َفِريَضًة َكاِمَلًة ُثم

ِهْبتُـُه : ْأِي َعلَـى ُعَمـَر؟ َفقَـالَ َفَما َمَنَعـَك َأْن ُتِشـيَر ِبهَـَذا الـر : ، َفَقاَل َلُه ُزَفرُ َما َعاَلْت َفِريَضةٌ  ْلِحَصصِ اُهللا ِبا
»َواهللاِ 

)٣ ( 
: لقـــا، (�)عمـــر بـــن الخطـــاب  إلـــىا رفعـــت فلّمـــ) زوج وأختـــان ( اإلســـالمأول فريضـــة عالـــت فـــي  ٕانّ و  �

وقيـل زيـد بـن ، (�)علي اإلمام وقيل ، على المشهور) (�العباسفأول من أشار بالعول ، أشيروا عليّ 
  .)٤()(�ثابت 

 .)٦())اهمإي )(�عمر  الستشارةهم كلهم تكلموا في ذلك أنّ الظاهر  (( :)رحمه اهللا()٥(قال السبكي  �
                                                           

  . ٣/٤١٢ :لفاظ فتح المعين أإعانة الطالبين في حل  حاشية :ينظر )١(
  . ٤/٤٧١: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، ٥/١٠٥ :االختيار لتعليل المختار: ينظر) ٢(
، ٦/٤١٤ب العول في الفرائض، ، باكتاب الفرائض :الكبرىفي السنن البيهقي وأخرجه ، )٧٩٨٥(، رقم٤/٣٧٨: أخرجه الحاكم في المستدرك  )٣(

  .، وسكت عنه الذهبي)) ولم يخرجاه هذا حديث صحيح على شرط مسلم : (( عنه الحاكم وقال، )١٢٤٥٧( رقم 
  .٣/٤١٢ :على حل ألفاظ فتح المعينإعانة الطالبين حاشية  :ينظر )٤(
على الحافظ المزني والزم  قرء، هـ٧٢٧ولد في القاهرة ) أبو نصر( هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن تمام السبكي الشافعي :السبكي )٥(

واشتغل في القضاء حصل فنونًا من العلم واألصول والحديث واألدب من مصنفاته ، دين بن النقيب باإلفتاء والتدريسوأجازه شمس ال، الذهبي
  ).٤/١٨٤: األعالم للزركلي(   ) .طبقات الشافعية الكبرى(

  .٣/٤١٢ :على حل ألفاظ فتح المعينإعانة الطالبين حاشية  )٦(



  
١٤٣  

  الفرع الثالث

 لعولفي ا قوال الفقهاءأ
  :هما ينلقو في العول  فقهاءللو  �

   العول ثباتإ :األولالقول 
مســعود وزيــد بــن ثابــت  وابــنعمــر وعثمــان وعلــي ((مــنهم  (�) لصــحابةوهــو مــذهب جمهــور فقهــاء ا      

مــــذهب التــــابعين وفقهــــاء ، وهــــو )١()) (�) الصــــحابة جمــــاعإه ّنــــوقيــــل إ، )�(والعبـــاس بــــن عبــــد المطلــــب 
 أصـــحابالورثـــة مـــن جميـــع يلحـــق ص نقـــالعـــول   قـــالوا بـــأنّ ، )٢(والزيديـــة األربعـــة األئمـــةومـــنهم ، األمصـــار

  .الفروض بنسب سهامهم
  العول  ثباتإل : وحجتهم �

 اســتحقفكــل واحــد مــنهم ، اإلرثفــي ســبب  اســتوواالفــروض الــذين يتعلــق بهــم العــول قــد  أصــحاب نّ أ      
ويتحمل ، بحقه كامًال من الميراث االستئثارمن بعض في  أولىفليس بعضهم ، بنصيب مقدر شرعاً  اإلرث

فتقســـم التركـــة علـــيهم قســـمة غرمـــاء فيشـــتركوا جميعـــًا فـــي تحمـــل الـــنقص بنســـب ، نصـــيبهغيـــره الـــنقص فـــي 
    .)٣(أنصبتهم

  نفي العول :القول الثاني
ذهــب إليــه عطــاء والبــاقر محمــد بــن  ، فهـو مــا)٤()�(الصــحابي الجليــل عبــد اهللا بــن عبــاس وهـو قــول      

  .)٦(ماميةالظاهرية واإل وهو مذهب، )٥()الحنفية بابن(المعروف  )�( علي بن أبي طالب
وأظهـر خالفـه بعـد ، في عول الفرائض (�)جمهور الصحابة  )�(بن عباس اخالف الصحابي فقد       

الــزوجين  باسـتثناءوالبنـات  كــاألخوات ،الـنقص يـدخل بعــض الورثـة دون بعـض بــأنّ : وقـال )(�وفـاة عمـر 
ُكــل «: َأنـُه َقــالَ  )(�، َعــِن اْبـِن َعبــاٍس ) (�َعْبـِد اللــهِ َعـْن ُعَبْيــِد اللـِه ْبــِن حيـث جــاء فـي الحــديث  .)٧(مواأل

، َوُكــل َفِريَضــٍة ِإَذا َزاَلــْت �)(َعــْن َفِريَضــٍة ِإال ِإَلــى َفِريَضـٍة، َفَهــَذا َمــا َقــدَم اللـُه  )(�َفِريَضـٍة َلــْم ُيْهِبْطَهــا اللـُه 
َر اللُه  ِتي َأخَما َبِقَي َفِتْلَك ال ـَر َكـاْألََخَواِت  )�(َعْن َفْرِضَها َلْم َيُكْن َلَها ِإال ـِذي َأخَوال ،ْوَجـِة َواْألُم ْوِج َوالز َكالز

                                                           

فتح القريب المجيب  ،٣/٥٨ :بشرح المنهاج المحتاجتحفة ، ٧٥٥ص :ونهاية المجتهدبداية المجتهد ، ٢٩/١٦١ :المبسوط للسرخسي :ينظر )١(
  .٦/١٧٤ :ةالمغني البن قدام،  ٥٥٥ص: لكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبلا ،، ١/٣٨: بشرح كتاب الترتيب للشنشوري

الحاوي ، ٢/٤٢٧ :على رسالة ابن أبي زيد القيرواني الفواكه الدواني ، ٥٨٤ص :القوانين الفقهية، ٥/١٠٤ :المختار لتعليلاالختيار  :ينظر )٢(
  . ٦/٥٣٦ :الجامع لعلماء األمصارالبحر الزخار ، ٦/١٧٤ :ةالمغني البن قدام، ٨/١٢٩ :الكبير

  . ١٠٠ص :شرح السراجية ) ٣(
  .٥٨٤ص :القوانين الفقهية، ٤/٤٧١: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، ٥/١٠٤ :لتعليل المختار االختيار: ينظر) ٤(
، وهو أخو الحسن والحسين من غير فاطمة الزهراء، وأمه خولة بنت )أبو القاسم (محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي القريشي : ابن الحنفية )٥(

  )٦/٢٧٠: للزركلياالعالم .   (جعفر الحنفية ينسب إليها تمييزا له عنهما 
  .٤/٢٧٤: شرائع اإلسالم ،٨/٢٨٠ :ثارالمحلى باآل :ينظر )٦(
  .٥٨٤ص :القوانين الفقهية، ٥/١٠٥ :لتعليل المختار االختيار: ينظر) ٧(



  
١٤٤  

َر ُبِدَئ ِبَمْن َقدَم َفُأْعِطَي َحقُه َكاِمًال َفِإْن َبِقَي َشْيٌء َكاَن ِلَمـْن َوَمْن  (�)َواْلَبَناِت َفِإَذا اْجَتَمَع َمْن َقدَم اللُه  َأخ
َر، َوإِْن َلْم َيْبَق َشْيٌء َفَال َشْيَء َلهُ  ١(»َأخ(.  

َعَدًدا، َلْم ُيْحـِص ِفـي َمـاٍل ِنْصـًفا َوِنْصـًفا  َرْمَل َعاِلجٍ َتَرْوَن الِذي َأْحَصى  « ه قالفقد صح عن ابن عباس أنّ 
ــِث؟  ــَأْيَن َمْوِضــُع الثُل ــُه ُزَفــرُ " َوُثُلًثــا، ِإَذا َذَهــَب ِنْصــٌف َوِنْصــٌف، َف ــاَل َل ُل َمــْن َأَعــاَل : َفَق ــاٍس، َمــْن َأوــا َعب ــا َأَب َي

ــا تَــَداَفَعْت َعَلْيــهِ : الَ َوِلــَم؟ َقــ: ، َقــالَ )(�ُعَمــُر ْبــُن اْلَخطــاِب : اْلَفــَراِئَض؟ َقــالَ  َقــالَ ، َوَرِكــَب َبْعُضــَها َبْعًضــا، َلم :
َر، َقالَ  ُكْم َأخَم اُهللا، َوَال َأيُكْم َقدَوَما َأِجُد ِفي َهَذا اْلَماِل َشـْيًئا : َواِهللا َما َأْدِري َكْيَف َأْصَنُع ِبُكْم، َواِهللا َما َأْدِري َأي

ـَر َمـْن  َواْيـُم اِهللا،: )(�ُه َعَلْيُكْم ِباْلِحَصِص، ُثم قَـاَل اْبـُن َعبـاسٍ َأْحَسَن ِمْن َأْن أْقِسمَ  َم اُهللا، َوَأخَم َمـْن قَـدلَـْو قَـد
رَ  َفَقاَل َلُه ُزَفرُ اُهللا، َما َعاَلْت َفِريَضةٌ  َأخ ، : ُهْم َأخَم َوَأيُهْم َقد٢( »...َر؟ ــَوَأي(.   
o   ــاس ابــنوعنــدما أظهــر َفَمــا َمَنَعــَك َأْن  «: (�)قــال لــه بعــض الصــحابة ، مذهبــه فــي العــول )�( عب

 ،دخلـوا الضـرر علـى مـن هـو أسـوء حـاالً أ ((:قـال ثمّ  ،)٣(» ِهْبُتُه َواهللاِ  :ُتِشيَر ِبَهَذا الرْأِي َعَلى ُعَمَر؟ َفَقالَ 
فــرض غيــر  إلــىفــإنهن يــنقلن عــن فــرض مقــدر فقيــل لــه مــن هــو أســوء حــاًال ؟ فقــال البنــات واألخــوات 

  .)٤())درـــــــمق
o   ّكاآلتي )٥(في نفي العول الظاهرية واإلماميةا قول أم: 
اهللا تعــالى لــم ُيــِرْد قــُط إعطــاَء فــرائَض ال  وال َيُشــُك ذو ُمســكِة عقــل فــي أنّ  (: )رحمــه اهللا()٦(ابــن حــزمقــال   �

 ة رســول اهللان بــه ُســ مــضلــم ته محــدث ّنــأال عــول فــي شــيء مــن مواريــث الفــرائض فــ .)٧()َيســُعها المــال 
  .)٨((�)السلفمن ه آممن ر  احتياطما هو وٕانّ ، )(�

مـا وٕانّ ، المسـألة ال يـدخل علـى جميـع الورثـةفـالنقص فـي ، العول عندنا باطـل(  :شرائع اإلسالمجاء في  �
  .)٩()م ألافال يدخل على الزوجين و ، على البنات واألخوات

فهــو إجمــاع أهــل ، ة فــي الســهام عليهــاأي ال زيــاد ،الفــرائضال عــول فــي (  :الروضــة البهيــةوجــاء فــي  �
  .)١٠() وأخبارهم به متظاهرة، البيت

                                                           

  )) ولم يخرجاه حديث صحيح على شرط مسلم َ : ((وقال). ٧٩٨٥(، رقم ٤/٣٧٨كتاب الفرائض، باب الفرائض،  :أخرجه الحاكم في المستدرك) ١(
  . ١٤٢ص : سبق تخريجه )٢(
   . ١٤٢ص : سبق تخريجه )٣(
  .٤/٤٧١: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ،٩٨ص : شرح السراجية ، ٢٩/١٦١: المبسوط للسرخسي: ينظر )٤(
  .٤/٢٧٠: شرائع اإلسالم، ٨/٢٨٢: ثارالمحلى باآل )٥(
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن معدان بن سفيان بن يزيد، وأصله من فارس، ومولده  :بن حزم الظاهريا )٦(

وكان حافظًا عالمًا بعلوم الحديث وفقهه، مستنبطًا لألحكام من الكتاب والسنة بعد أن كان شافعي المذهب، فانتقل إلى ، من بالد األندلسبقرطبة 
وألف في متفننًا في علوم جمة، عامًال بعلمه، وجمع من الكتب في علوم الحديث والمصنفات والمسندات شيئًا كثيرًا، مذهب أهل الظاهر، وكان 

  ). ٣/٣٢٥: وفيات األعيان (        .)المحلى باآلثار(في الفقه ، و )اإليصال إلى فهم كتاب الخصال الجامعة ( فقه الحديث كتابًا سماه
  .٨/٢٨٢: ثارالمحلى باآل )٧(
  .٨/٢٧٨ :المصدر نفسه: ينظر )٨(
  .٤/٢٧٠: شرائع اإلسالم) ٩(
  . ٨/٦٦ :في شرح اللمعة الدمشقية الروضة البهية ) ١٠(



  
١٤٥  

السـهام ال  الـذي أحصـى رمـال عـالج لـيعلم أنّ  أنّ : (يقـول �)(كان أمير المؤمنين علي  الباقروقال  �
  .)١()تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة

   :حجتهم لنفي العول �
ال يقبـل السـقوط  مواألففـرض الـزوجين ، ويـؤخر الثـاني األولبعض الفروض أقوى من بعض فيقـدم  نّ إ    

فهـم قـد ينتقلـون مـن فـرض ، صـل المسـألةواحد منهم عند زيادة الفروض على أمطلقًا فال يلحق النقص أي 
، نقص بهـمب يقبـل السـقوط فيلحـق الـأل أوالشـقيقات  األخـواتو فرض البنـات  في حين أنّ ، فرض أدنى إلى
وجـدنا :( قـال ابـن حـزم. )٢(كمـا فـي التعصـيب، نصيب غيـر مقـدر إلىينتقلون من فرضهم المقدر  هم قدنّ أل

  .)٣() بعد ميراث من يرث معهنووجدنا البنات ال يرثن إالّ . األخوات قد يرثن وقد ال يرثن
  

  رابعالفرع ال

  الفقهاء في العول أقوالمناقشة 
فـي إدخـال الـنقص علـى كـل هـو الخـالف  الفقهاء بإثبات العول أو نفيه نالحظ أنّ راء آ استعراضبعد      

  .بعضالأصحاب الفروض أو على بعضهم دون 
 ،الــنقص يــدخل علــى جميــع أصــحاب الفــروض كمــا فــي الــديون أنّ إلــى ) (� الصــحابةجمهــور ذهب فــ    
  .)٤()رحمهم اهللا( جمهور الفقهاءوهو مذهب ، ضاق المال عن حقهم إذاها تدخل على جميع الغرماء فأنّ 

فال يدخل علـى الـزوجين  ،النقص يدخل فقط على البنات واألخوات أنّ إلى  اإلماميةو الظاهرية وذهب      
لـم يظهـر رأيـه  )(�عبـاس ابـن مـع أنّ . (�)عبـاس  ابـن، فهذا قولهم في نفي العول آخـذين بـرأي )٥(واألم 

  .)٦(هبته وكان رجال مهيبا: وعندما سئل لماذا ؟ قال )(�المخالف في أيام خالفة عمر بن الخطاب
إلـى يومنـا ) (�جمهور الفقهـاء مـن زمـن الصـحابة  ، ألنّ لين بنفي العول ال تقوى على نفيهأدلة القائف     

فهذا دليل إجماع،  (�)ومن وافقه من جمهور الصحابة  (�)بن الخطاب عمر الخليفة باجتهادهذا أخذوا 
فــي العــول وغيــره  مــن األحكــام  )(�وبيــنهم الخليفــة عمــر بــن الخطــاب )(�الصــحابةجتهــاد جمهــور ا نّ إ و 

الـذين أحـد الخلفـاء الراشـدين  (�)، والخليفـة عمـرسنة هالعمل بها وٕاتباعها ألنّ  واجبٌ الفقهية المجتهد فيها، 

                                                           

  ) .٣٢٥١٧(رقم ، ٩/٢٧٨، باب بطالن العولموجبات اإلرث،   :وسائل الشيعة )١(
  . ٨/٦٦ :الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية   ،٨/٢٨٢ :ثارالمحلى باآل :ينظر )٢(
  . ٨/٢٨٢ :ثارالمحلى باآل )٣(
 :الخرقي المغني على مختصر، ٨/٧٧ :الحاوي الكبير، ٧٥٥ص :بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ٢٩/١٦١ :لسرخسيالمبسوط ل:ينظر) ٤(

  .١٥/٦٠٤: كتاب النيل وشفاء العليل، ٦/٥٣٦: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار، ٨/٣٨
  .٤/٢٧٤: سالمشرائع اإل، ٢٧٨/ ٨: المحلى باآلثار: ينظر )٥(
  .٩٨ص: شرح السراجية ،١/٣١٣: األحكام في أصول األحكام لآلمدي: رينظ )٦(



  
١٤٦  

ــِدييَن  «)(� قــال عــنهم رســول اهللا ــْيُكْم ِبُســنِتي َوُســنِة اْلُخَلفَــاِء اْلَمْه ــوا َعَلْيهَــا َعَل ــُكوا ِبهَــا َوَعض اِشــِديَن، َتَمسالر
»ِبالنَواِجذِ 

  . ة الخلفاء الراشدين والتمسك بهاتباع سنبإ )(�ففي الحديث الشريف أمر النبي. )١(
وهــو أعلــم  (�)بــالعول الصــحابي زيــد بــن ثابــت  (�)عمــر بــن الخطــاب الخليفــة مــن وافــق  كمــا أنّ       

ـــدُ  «:(�)النبـــية بـــالفرائض لقـــول الصـــحاب » ب���ن ثاب���ت َأْفَرُضـــكْم َزْي
 اشـــتهر )(�وكـــذلك اإلمـــام علـــي ، )٢(

اإلماميــة نســبوا إليــه قــوًال بنفــي  ، مــع أنّ بــالعول (�)بــالفرائض وهــو أحــد الــذين أشــاروا علــى الخليفــة عمــر 
 البـنه قـول أّنـ وقـد ثبـت بالصـحاح عنـد الجمهـور، )٣(...)الذي أحصى رمـل عـالج ( ذكره، العول كما سبق

قـال بـالعول، ودليـل ذلـك  (�)علـي اإلمـام  والثابث عنـد الجمهـور بـأنّ ). �(وليس قوال لعلي  (�)عباس 
ال هــذه ــــــــفق وزوجــة، وابنتـينعـن أبــوين  علـى المنبــر ه سـئل وهــوأّنــ((قضـائه فــي المسـألة المنبريــة المشـهورة 

  . )٤())عاـــــــاد ثمنها تســـــــــــالمسألة ع
) عشــر يثنــاألئمــة اإل(هــو أحـد ، إذ للعـول يبطــل أدلــتهم (�) هثباتــفإوهـذا الحــديث حجــة فـي محــل النــزاع، 

  .فقوله حجة عند اإلمامية ، عن طريقهمالذين ال تأخذ السنة إالّ 
 :فــي نفــي العــول الــذي قــال بــه الظاهريــة، وصــورتها )(�عبــاس  بــنابطــال رأي مســألة إل وقــد وردت     
هـا إلـزام ألنّ ) اإللـزام(وتسـمى مسـألة  من ستة، نصف وسدس وثلث ،ألم نزوج وأم وأخوا (شخص عن مات
جعـل لـألم الثلـث  نْ وإ  ،وهـو خـالف مذهبـه، قال كمـا قلنـا حجـب األم بـأخوينإن : نه أل، )(�عباس  البن

جعـل  ، وٕانْ وهـو خـالف صـريح الكتـاب، النقص علـى أوالد األم ولـيس مذهبـهفقد أدخل  ولألخوين السدس،
  .)٥()ولــــلهما الثلث فقد قال بالع

وهـو مـن ينتقـل مـن فـرض مقـدر تزاحمـت الفـروض علـى التركـة يقـدم األقـوى  إذاه ا قول اإلماميـة إّنـأمّ      
، )٦(واألخواتقل من فرض مقدر إلى آخر غير مقدر كالبنات تمن ين إلى فرض مقدر آخر، ويلحق النقص

واألخت ألبوين  االبنفالبنت الصلبية وبنت ، )رحمهم اهللا(أي من هم عصبة عند جمهور الفقهاء، )٦(واألخوات

                                                           

 داودوأبو  ،)١٧١٤٢(، رقم٢٨/٣٦٧ ،(�)كتاب مسند الشاميين، باب حديث العرباض بن سارية عن النبي: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند )١(
كتاب العلم، باب األخذ بالسنة واجتناب البدع،  :في الجامع الترمذيو ،) ٤٦٠٧( ، رقم ٢٠٠/ ٤، السنة كتاب السنة، باب في لزوم :في السنن

هذا : ((الترمذي عنه  وقال). ٤٢(، رقم١/١٥سنة الخلفاء الراشدين المهديين، تباعباب إ: ابن ماجه في السننوأخرجه . )٢٦٧٦( ، رقم ٥/٤٤
  )).الحديث صحيح

  .٣٥ص: سبق تخريجه  )٢(
  .  ١٤٢ص : سبق تخريجه )٣(
وقــال عنــه ابــن حجــر العســقالني فــي ((  .)١٢٤٥٥(رقــم ، ٦/٤١٤الفــرائض ، بــاب فــي العــول ،  كتــاب :الســنن الكبــرىفــي  لبيهقــياألثــر أخرجــه ا )٤(

مركـز  :تحقيـق، )هــ٨٥٢: ت(أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجـر العسـقالني : بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة إتحاف المهرة
 ١٩٩٤ -هـــ  ١٤١٥، ١ط ،)بالمدينــة(لطباعــة المصــحف الشــريف مجمــع الملــك فهــد  ،خدمــة الســنة والســيرة ، بإشــراف د زهيــر بــن ناصــر الناصــر 

  )).، حديث موقوف ١١/٣٢٠،م
  .٥/١٠٥:االختيار لتعليل المختار )٥(
  .٣٩/١١: جواهر الكالم: ينظر )٦(



  
١٤٧  

 .)١(لميــراثل )الــذكور(العصــبات اســتحقاقأو ألب هــم مــن ينتقلــون مــن الفــرض إلــى التعصــيب بــالغير بعــد 
بـه فيـه إثبـات للتعصـيب قبـل نفـيهم  نفـي العـول أنّ الـذي احـتج بـه القـائلون بمـن هـذا الـدليل لـي الذي يبـدو و 

أي ،  على اإلناث الالتي لو كان معهن ذكر لورثن معه بـاقي التركـةالّ إالعول عندهم ال يدخل  ألنّ ، للعول
وهـــم ، أحيانـــا، وبفـــرض غيـــر مقـــدر أحيانـــا أخـــرى فـــرض مقـــدرب يرثـــون  علـــى الـــذين ال يـــدخل الـــنقص إالّ 

  .)رحمهم اهللا(جمهور الفقهاء في اصطالحالعصبات 
      :حيرجتال �

القـول بـالعول هـو   أنّ إالّ  سـائغا، اجتهـادا) )(�عبـاس وابـنالجمهـور (  الـرأيين الكِ  نّ إمما تقدم يتبين و     
وهو األقرب إلى الصـواب والعـدل  لـدخول الـنقص ، والفقهاء )(�ن به هم جمهور الصحابةو الراجح، فالقائل

   .لكـان فـي ذلـك حيفـًا وجـورًا للورثـةولو دخل على البعض دون الـبعض  .يع دون بعضهم البعضعلى الجم
والمصـلحة مـن  واضحةالعدالة فيه  والذي يقضي به العقل ويشهد له هو ما ذهب إليه أنصار العول ألنّ  (
مــن الــنقص أولــى مــن تحميــل أحــدهم أو بعضــهم بــه  فتحميــل كــل وارث بجــزء قــد يكــون يســيراً ، ائــه بينــهور 

  .علمأتعالى واهللا  ،)٢()كله
  
  
  
  
  
  
  
  

L                                          ? ? ? J  
  
  
  
  
  

                                                           

الشرح  ،٢/٤١٦: المهذب في فقه اإلمام الشافعي ،٤/٤٦٦: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، ٣٥٣ص :تحفة الملوك :ينظر )١(
  .٢٤٧ص: الكبير على زاد المستقنع

  .٨٨ص، م١٩٧٢ ط، ،بغداد –مطبعة المعارف ، احمد علي الخطيب. د :نصار والخصومبين األ  عول فرائض الميراث )٢(



  
١٤٨  

  خامسالفرع ال

  المسائل في الفرائض أحوال
  .)١()النقص ، العول، العدل (:أحوال ثالثهي عبارة عن حظوظ الورثة من التركة ولها لمسألة الفرضية ا

  العدل : األولىالحالة 
 ألنهـا ،وتسـمى بالمسـألة العادلـة، )٢(مسـاواة فروضـها للمـالأي  ،ألصـلها ةلأوهو مساواة فروض المس      

  .)٣(الفروض بأصل المسألة أصحاببل تستوي فيها سهام  ،انخالية من الزيادة والنقص
  .شقيقةج وأخت زو مات شخص عن  :ذلك لامث
  

  ٢    
  ١  زوج  ١/٢  خر اآل فللزوج النصف وللشقيقة  النصف

  ١  أخت ش  ١/٢
  

  العول : الحالة الثانية
ن ويكـو ، أي زادت فروضها على أصلها ،وتسمى المسألة العائلة، )٤(ألصلهاوهو زيادة فروض المسألة     

والعـول لـه ، التركـة الـذي يعتبـر واحـدًا صـحيحاً التـي تزيـد فيهـا سـهام الورثـة علـى مقـدار  العول فـي المسـائل
  .من التركة اإلناثتأثير في نقصان حصة الورثة ومنهم 

  .وجدة خت شقيقةأزوج و مات شخص عن  :ذلكل امث
  

    

  ، فللزوج النصف وللشقيقة  النصف وللجدة السدس 
  .فأصل المسألة ستة وقد عالت إلى سبعة

  ٣  زوج  ١/٢
  ٣  أخت ش  ١/٢
  ١  جدة  ١/٦

  
  

                                                           

  . ٢٩/١٦٠ :المبسوط للسرخسي )١(
  .٤/٥٢٠: كشاف القناع عن متن اإلقناع :ينظر )٢(
  .٩/١٢٩ :نهاية المطلب في دراسة المذهب، ٨/٥٩٨ :التاج واإلكليل لمختصر خليل :ينظر )٣(
  .٣/٤١٢ :ي حل ألفاظ فتح المعينإعانة الطالبين ف حاشية :ينظر )٤(



  
١٤٩  

  النقص  :الحالة الثالثة
أي التـي  رديـة،الأو ) اصـرةالق( أوالناقصـة وتسـمى المسـألة ، )١(المسـألة عـن أصـلهاوهو نقصـان فـروض   

 أصـحابأي رد البـاقي مـن التركـة علـى  ،الرد افالحكم فيه ليس هناك عصبةصلها و نقصت فروضها عن أ
  .)٢(الفروض بنسبة فروضهم

  .أم وبنتشخص عن  مات :ذلكمثال 
٤        

 ) والنصف وهو اقل عدد يخرج منه السدس) (  ٦(أصل المسالة من  �    ٦  
  . الفرع الوارثلوجود ) سهم واحد  -السدس(لالم   �
 ). أسهمثالثة  –النصف ( وللبنت  �

  )٤( لىإ)  ٦( فترد المسالة من  .اهميضبنسبة فر والباقي يرد عليهما 

  ١  أم  ١/٦

  ٣  بنت  ١/٢

  

  

  

  

  

  

  
L ? ? ? J  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  . ٦/٧٨٦ :حاشية ابن عابدينرد المحتار على الدر المختار ، ٢٩/١٦٠ :للسرخسيالمبسوط  :ينظر )١(
   .٤/٦٠٩ :ىهمطالب أولي النهى في شرح غاية المنت، ٤/٥٢٢ :عن متن اإلقناعكشاف القناع ، ٦/١٨٥ :ةالمغني البن قدام :ينظر )٢(



  
١٥٠  

  السادسالفرع 

  العول مسائل في األصول أقسام
 ،عليه ظـاهرةومناسبته للمصطلح  ،)١(صل ما يبنى عليه غيرهواأل ،جمع أصل :صولاأل :أصول المسائل 

 عــدد المــراد بــه أقــل أنّ ارة ـــــوبعب، عمــال تبنــى عليــهالمســائل وقســمة التركــات وســائر أعــداد األتصــحيح  فــإنّ 
  . التي تخرج منها سهام صحيحة األعدادهي  :أي ،)٢(تخرج منه سهام الفريضة صحيحة من غير كسر

 كـل واحـد مـن الورثـة بـال بارة عن أقل عـدد صـحيح يتـأتى منـه حـظهي ع: ()اهللا رحمـه(عابدين  ابن قال     
 )٢٤، ١٢، ٨، ٦، ٤، ٣، ٢(هيعند المتقدمين المسائل الحسابية للفرائض سبعة  أصول نّ أو  ( ،)٣()كسر

 ،)٤(واإلخــوةفــي مســائل الجــد  ) ١٨،٣٦(آخــرينأصــلين ومــنهم إمــام الحــرمين والنــووي  المتــأخرون وقــد زاد ،
  :قسمين إلىالعول وعدمه  إلىبالنسبة المسائل السبعة المتفق عليها  أصولوتنقسم 
  .) ٢٤، ١٢، ٦ ( وهي تعول أصول :األولالقسم 
  .) ١٠، ٩، ٨، ٧ (إلى ) ٦( فتعول

  .) ١٧، ١٥، ١٣ ( إلى) ١٢(وتعول     
  .)٥(فقط)  ٢٧( إلى) ٢٤(تعول و 
  شخص  مات :األول مثالال

  ،ختين شقيقتينعن زوج وأ
  ، الثلثين ولألختينللزوج النصف ف 
    .)٧( إلىثم عالت  )٦(صل المسألة فأ
  

  مات شخص  :الثانيمثال ال
  ،وأخت ألبوين وأمزوج عن 

  ،لألم الثلث ولألخت الشقيقة النصففللزوج النصف و  
  .)٨( إلىوعالت  ،سهام) ٦(من أصل المسألة  

  .باإلسالموهذه أول مسألة عالت 

  
                                                           

   .٢٧/٤٤٧: تاج العروس :ينظر )١(
   .٤/٤٧٢: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير :ينظر )٢(
  .٦/٧٨٦ :الدر المختار حاشية ابن عابدينرد المحتار على ) ٣(
  .٩٩ص: فتوحات الباعث  بشرح تقرير المباحث في أحكام إرث الوارث :ينظر )٤(
  .٤/٦٠٩ :مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ٤/٥٢٢ :عن متن اإلقناعكشاف القناع ، ٦/١٧٨ :ةبن قدامالمغني ال )٥( 

 

    
  ٣  زوج  ١/٢

  ٢  أم  ١/٣

  ٣  أخت   ١/٢

  ) ٨( وتعول إلى )  ٦( أصل المسألة 

 

    
  ٣  زوج  ١/٢

٢/٣  
  أخت 

٤  
   أخت



  
١٥١  

  تعول ال أصول :الثانيالقسم 
الفروض وال يتصور وجوده في واحد من األصـول  ازدحامهو العول ف ،) ٨، ٤، ٣، ٢( أصول  أربع وهي

فـإذا كانـت المسـألة  ،)زوج وأخـت ( فـي فريضـة واحـدة وهـي يـرث فيهـا عصـبة إالّ  ه البد أنّ ألنّ (، )١(األربعة
 إذا، وكـذلك تعـول ، وٕاذا كـان فـي المسـألة ثلـث أو ثلثـان الفـال تعـول اثنينأو نصفان من  ،بقي نصف وما

  .)٢()كان ربع أو نصف وربع فال تعول
وتســـمى  )زوج وأخـــت ألب(وكـــذلك  .لألخـــت النصـــفالنصـــف و للــزوج  ،زوج وأخـــت ألبـــوين :األول مثـــالال

  ). نصف وما بقي ( في هاتين المسألتين الّ إيورث المال بفريضتين متساويتين  ه الألنّ  ،باليتيمتين
   .بقي لألخ ألبوين  لألم الثلث وما لألخوات ،أخوات ألم وأخ ألبوين :الثاني مثالال
  

  
  
  
  
  
  

 
o ) ٣()على األنثى وضعف للذكر ،هاعصبتِ فرض فيها فأصلها عدد  وما ال(. 

  

  ٣= عدد رؤوس العصبة = صل المسألة أ    ٣  

  ع
  ،) ا-و?د ( جميع المال للعصبة  �  ٢  ابن

  ٣= ناث عدد اL+ضعف عدد الذكور = عدد رؤوسھم  �
 )أي ثSثة أسھم(  مو أصل المسالة ھو عدد رؤوسھ �

  .للبنت سھم واحد ولSبن سھمان  �
  ١  بنت

  
  
  
  
  

                                                           

  .٤/٦٠٩ :مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ٤/٥٢٢ :عن متن اإلقناعكشاف القناع ، ٦/١٧٨ :ةبن قدامالمغني ال :ينظر )١(
  .٨/١٣٥: الحاوي الكبير )٢(
  .٨/٥٩٥: التاج واإلكليل لمختصر خليل )٣(

 ) ٢(مثال         

  ٣  

  ١  أخوات �م  ١/٣

  ٢  أخ   الباقي

 ) ١( مثال         

  ٢  

  ١  زوج  ١/٢

  أخت   ١/٢
  ١  )-بوين أو -ب ( 



  
١٥٢  

  المطلب الثالث

  الرد
إذا لم تستغرق الفروض المال، وفضلت منه فضـلة، ولـم يكـن عصـبة، فالفاضـل عـن ذوي الفـروض (      

ـــى قـــدر ســـهامهم ـــيهم عل ـــب وبهـــذا  ،)١()مـــردود عل ـــى معنـــى تضـــمن المطل ـــرد عل لغـــة الفـــروض  أصـــحابال
  :تيفروع وعلى النحو اآل ثالثة إلىالمطلب وعليه يمكن تقسيم هذا  .واصطالحا، وحكمه

   الرد معنى :األولالفرع 
  عند جمهور الفقهاء الرد حكم :الثانيالفرع 
  الرد عند األماميةحكم  :الثالثالفرع 

  ولالفرع األ 

  الرد معنى
  تعريف الرد لغة واصطالحا �
  .دعو الرجوع والصرف وال :لغةفي الالرد  �

 :وصـــرفه، واالرتـــداد أرجعـــه :رداً ويقـــال رده  ،ورده عـــن وجهـــه أي صـــرفه ،رجـــع :أي ،منزلـــه إلـــىيقـــال رده 
  .)٢(رجوع عن الدين الصحيح هاألنّ  الردةيت ومنه سمّ  ،الرجوع
  .مقهورين ذليلين أعادهم: أي ،)٣(�m��o���n����m��l��k����j��i��hl: لىقال تعا

  .رجعا وعادا: أي. )٤(�mm���l��k��jl :معهموسى ومن وقال تعالى مخبرًا عن 
 مـن التركـة عـن البـاقي صـرفأي ، )٥(ونقص فـي السـهام األنصباءفهو زيادة في  :في االصطالحالرد  �

  .)٦(الفروض بقدر فروضهم أصحابيستحقه  ،ذا لم يكن هناك عاصبفروض الورثة إ
ــاورديوعرفــه  عجــز ســهام الفريضــة عــن فهــو  )١( )نقصــان الفــروض عــن اســتيعاب المــال( :)اهللا رحمــه()٧(الم
  . )٢(في أنصباء الورثة ونقصان في السهامدة ازي فهو، والرد ضد العول .جميع التركة استيفاء

                                                           

  .٥٥٧ص: الكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبل :ينظر )١(
  .٣٣٨ص :المعجم الوسيط، ١٢٥ص :مختار الصحاح :ينظر )٢(
  ). ٢٥من اآلية   :سورة األحزاب () ٣(
  .)٦٤من اآلية   :سورة الكهف ( )٤(
   .١/٢١٨ :على الفوائد الشنشوريةالتحفه الخيرية  :ينظر )٥(
  .٢/٣٠٣ :الملخص الفقهي ،١١٥ص :التعريفات للجرجاني: ينظر )٦(
، وولــي )هـــ ٤٥٠ -ه ٣٦٤( ولــد فــي البصـرة علمــاء البـاحثين،مــن ال. ضــاة عصـرهقأقضــى  ،علـي بــن محمــد حبيـب، أبــو الحســن المـاوردي :المــاوردي )٧(

  من كتبه . كانة الرفيعة عند الخلفاء، نسبته إلى بيع ماء الورد، ووفاته ببغدادمالقضاء في بلدان كثيرة، وكان يميل إلى مذهب االعتزال، وله ال
  )٤/٣٢٧: األعالم للزركلي(   ".في فقه الشافعية )الحاوي (، و )األحكام السلطانية  (و  )أدب الدنيا والدين  (    

  .٨/١٨٣: الحاوي الكبير )١(
  .٥/٣٥٢ :صاويحاشية العلى  الشرح الصغير :ينظر )٢(



  
١٥٣  

  الفرع الثاني

  عن جمهور الفقهاء الرد حكم
ه نـص فـي فيـفهـو كـالعول لـم يـرد  ،)رحمهـم اهللا(بـين الفقهـاء اخـتالفمحل أصحاب الفروض على الرد        
على أصحاب  فالرد، ومن بعدهم(�) الصحابة اجتهادموضع  فهو، به األخذة تقضي ن ن الكريم وال سُ القرآ

  :الفروض له أركان ثالثة وهي
 .فائض من التركة بعد أصحاب الفروضبقاء  .١
 .جود عاصبو عدم  .٢
  .)١(للمسلمين منتظم عند القائلين بهوجود صاحب فرض، أو بيت مال  .٣
  :إلى قولين هما الرد في )رحمهم اهللا(فقهاء اختلف الوقد  
    األخذ بالرد على الورثة :األولالقول  �
ال فيمن يرد عليهم ومن  اختلفواقد ف ،)رحمهم اهللا(والفقهاء (�)من الصحابةالورثة بالرد على  وامن أخذ إنّ     
  :ذلكوتفصيل  ،الفروضأصحاب عليهم من  يرد
  الزوجين إال الرد على جميع أصحاب الفروض: أوالً  
إذا َفضـل المــال  ( ســواء انـتظم بيـت المـال أو لـم ينـتظم  الـزوجينجميـع أصـحاب الفـروض إالّ علـى يـرد   . أ

ه يرد ما بقي عن حقوق َأصحاب الفرائض وليس هناك عصبة من جهة النسب، وال من جهة السبب فِإنّ 
 ي علو  عمر جمهور الصحابة والتابعين منهم، وهو قول ،)  الزوج والزوجةأنصبائهم إالّ  عليهم على قدر

فــي الحنفيــة، والحنابلــة  قــالوبــه ، (�)والحســن البصــري، ومســروق، والثــوري ،وابــن مســعود وابــن عبــاس
 .)٢(واالباضيةوالزيدية واإلمامية عندهم، األصح 

يـرد الفاضــل مـن المــال علــى ذوي ف .)٣(األهليــة انتفـاءلـم ينــتظم بيـت مــال المسـلمين بفقــد اإلمــام أو  وٕاذا   . ب
روايــة ، وهــو )رحمهــم اهللا(المالكيــة والشــافعية اعتمــده المتــأخرون مــنوهــذا القــول  .فروضــهمالفــروض بقــدر 

  .)٤()اهللارحمه (ثانية عن اإلمام أحمد 
  
  
 

                                                           

  .٢/٥١١: الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي: ينظر )١(
البحر الزخار الجامع لمذاهب  ،٤/٥٢٢: كشاف القناع عن متن اإلقناع، ٦/١٨٥: لمغني البن قدامةا، ٢٩/١٩٢: المبسوط للسرخسي: ينظر )٢(

  . ١٥/٥٣٠: كتاب النيل وشفاء العليل،  ٦٣-٨/٦٢: في شرح اللمعة الدمشقية ضة البهيةو الر  ،٦/٥٥٦: علماء االمصار
  .١٩٣ص: فتوحات الباعث بشرح تقرير المباحث في أحكام إرث الوارث ،٤٦٨/ ٤: الشرح الكبير للدردير على حاشية الدسوقي :ينظر )٣(
: المغني البن قدامة ،٣/٩ :مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ٤٦٨/ ٤: الشرح الكبير للدردير على حاشية الدسوقي: ينظر )٤(

٦/١٨٥.  



  
١٥٤  

  :حجتهم �


�m: قول اهللا تعالى .١���������������������������	���l)١(. 
ا أّمـ ،غيـرهملـى بمالـه وأحـق بـه مـن هـم أوْ  ،الميـتأصـحاب الفـروض مـن ذوي أرحـام  :وجه االستدالل �

  .اآليةوال يدخالن في عموم  ،الرحم في حقهما النعدام االزوجين فال يرد عليهم
 .)٢( »َمْن َتَرَك َماًال َفِلَوَرثَِتهِ  «:  )�(قول النبي  .٢
فيكــون ، ومنــه مــا يبقــى مــن الفــروض، هــذا عــام فــي جميــع المــال الــذي يتركــه الميــت :وجــه االســتدالل �

 .ه من مال مورثهم أصحاب الفروض أحق به ألنّ 
يـا : أصابه لما جاء يعوده في مرضٍ : )(�ه قال للنبينّ أ «:(�)ما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص .٣

 .)٣( »...لي  ابنة ال يرثني إالّ : رسول اهللا
حصـر )  (�على سعد بن أبي وقاصلم ينكر  )(�النبيفي الحديث داللة على إن  :وجه االستدالل �

   .ابنتهالميراث في 
  بما فيهم الزوجين الرد على جميع أصحاب الفروض: ثانياً 
َأصــحاِب  م مــنهى غيــر لــكمــا ُيــَرد ع ين،ُيــَرد علــى الــزوج َأنّ بــ(�) انعثمــاُن بــُن عفــالخليفــة  ولقــهــَو و     
  .)٤(ضالفرائ
مــن الورثــة ومــن أصــحاب الفــروض المقــدرة، فحكمهــم فــي الميــراث كحكــم بــاقي الورثــة،  هــمفــالزوجين     

  .لى الرد عليهمحيث أدخل النقص عليهم في العول، فاألوْ و 
  :قياسا بالعول :حجته  �

فينبغــي رد الفاضــل مــن التركــة  ،الفريضــة لــو عالــت لــدخل الــنقص علــى الجميــع بمــا فــيهم الــزوجين نّ إ     
  .)٦())رم الُغنُم بالغُ  ((القاعدة الفقهية  وفق )٥(على الجميع


����mن فــي عمــوم قولــه تعــالىيــدخالهمــا ال وقــد رد الفقهــاء هــذا القــول بــأّن الــزوجين ال يــرد عليهمــا ألنّ 
����������������������������	l)٧(.  

  
  

                                                           

  .)٧٥من اآلية  :سورة األنفال ( )١(
  . ١٢ص :  سبق تخريجه )٢(
  .١٤ص : سبق تخريجه )٣(
  . ١٠/١٨٦: في فروع المالكيةالذخيرة  :ينظر )٤(
  .٢٩/٤٤٥ :على الدر المختار حاشية ابن عابدين رد المحتار :ينظر )٥(
  . ٥٤٣/ ١ ،م ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧ ،١، طدمشق –دار الفكر، محمد مصطفى الزحيلي. د: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة )٦(
  .)٧٥من اآلية  :سورة األنفال ( )٧(



  
١٥٥  

  ستة نفر إالالرد على أصحاب الفروض : ثالثاً  
 ينالـزوج ، مـنهمنفـر ة علـى سـتالرد علـى َأصـحاب الفـرائض إالّ (�) عود ل عبد الله بن مسو قهو و        

ا ّيـذي سـهم أ عّدة مـجـوالم م مـع األخـت ألب وأم وأوالد األاأل ب مـعالصـلب واألخـت أل ابنة عم االبن وابنة
  .)١()اهللا رحمه( لبقول أحمد بن حن ووه، كان
  :حجتهم �

 اآلخرينا أمّ فهي تزول بالموت فينتفي السبب،  قرابة وال رحما،والزوجية ليست  ،القرابة باعتبارالرد  نّ إ    
  .الفروضفال يرد عليهم لتقديم من هو األقوى في القرابة واإلرث على غيرهم من أصحاب 

 شروط الرد �
  :)٢(اشترط القائلون بالرد شرطين للعمل به

  .استغرقت ولم يبق فاضل فال رد إنْ ها الفروض المسألة، فإنّ   تستغرقأالّ : الشرط األول
  .ه إذا وجد عاصب أخذ الباقية، ألنّ  يوجد عاصب في المسألأالّ : الشرط الثاني

  : الرد على أصحاب الفروض بطريقتين ويكون �
  .مرتينقدر فرائِضهم فتكون القسمة رّد الباقي عليهم ب، ثّم يُ يعطون فرائضهْم َأوالً  بَأنْ : همااحدأ

ه ينظر إلى مقدار فرائضهم فيقسم جميع المال بينهم على ذلك قسـمة واحـدة، وهـذا هـو اَألَصـح َأنّ  :واألخرى
  .)٣(ألّنه َأبعد عن التطويل

  .أختا َألب وأمو  ،اً أمّ  َتركمات شخص و  :األولالمثال 
 كانـت مجمـوع فرضـيتهما، وحيـث أن فريضتهما فعلى الطريق اَألول القسمة األولى من ستة على مقدار .٥

  .تصحمنه و فيضرب ستة في خمسة فتكون ثالثين  ،ستة على خمسة ال يستقيمقسمة الو  ،خمسة
ثالثــة َأخماســه لألخــت وخمســاه لــألم، وهــذا إذا لــم  ،وعلــى اآلخــر يقســم المــال كلــه بينهمــا علــى خمســة .٦

 .القسمتينِ  اعتبارخالطهم من ال يرد عليه فحينئذ ال بد من  يخالطهم من ال ُيَرد عليه فِإنْ 
 .الحاصل مطابق وفقا للطريقتين ويالحظ إنّ  .٧

  

  

  

 

                                                           

  .٦/١٨٥: مغني البن قدامةال )١(
  .١/٤٩٦: شرح العمدةفي العدة  ،٢٩/١٩٣: المبسوط للسرخسي: ينظر )٢(
 :عن متن اإلقناعكشاف القناع ، ٧/٤٩٥ :شرح كنز الدقائقين الحقائق يتب، ١٢٩ص :شرح السراجية ،٢٩/١٩٣ :المبسوط للسرخسي: ينظر )٣(

٤/٥٢٢.  



  
١٥٦  

 
  
  
  
  
  
  

  .وابنة تركت زوجا وأماً و  امرأة ماتت :الثانيالمثال 
ســدس فيــرد علــى العشــر وهــو نصــف  اثنــيالنصــف ولــألم الســدس بقــي ســهم مــن  ولالبنــةفللــزوج الربــع  �

 .َأرباعاما ُيَرد عليهما واألم دون الزوج، وإِنّ  االبنة

  ×٣÷    ٤    

  ١٦  ٤٨  ٤٨  ١٢  

  ٤  ١٢  ١٢  ٣  زوج  ١/٤

  ٣  ٩  ١+ ٨  ٢  مأ  ١/٦

  ٩  ٢٧  ٣+٢٤  ٦  بنت  ١/٢

  م والبنت بنسبة فروضھميرد على ا-  ١  الباقي

 
الـرد يكـون باعتبـار  من جعل هذه المسألة بناء على مسألة ذوي اَألرحـام فـإنّ  ( )رحمهم اهللا(الحنفية من و      
 الميـراَث يسـتحق بـالرحم، وأنّ  َأنّ  قـولهمومـن  ،ولهذا ال يرد على من ال رحـم لـه وهـو الـزوج والزوجـة ،الرحم

ـــى بيـــت المـــال ـــى بيـــت المـــال  ،ذوي اَألرحـــام يقـــدمون عل فكـــذلك َأصـــحاب الفـــرائض فيمـــا بقـــي يقـــدمون عل
   .)١()بالرحم

  
  
  
  

                                                           

  . ٢٩/١٩٣:  المبسوط للسرخسي )١(

  / ٢/ الطريقة 
  
 

  ٥  ٦  

  ٣  ٣  أخت  ١/٢

  ٢  ٢  أم  ١/٣

  ) ٥( وترد إلى )  ٦( أصل المسألة 

 / ١/الطريقة 

  ×٥÷    ٥    

  ٥  ٣٠  ٣٠  ٦  

  ٣  ١٨  ٣+ ١٥  ٣  أخت  ١/٢

  ٢  ١٢  ٢+١٠  ٢  أم  ١/٣

  ) ٥( وترد إلى )  ٦( أصل المسألة 



  
١٥٧  

 عدم األخذ بالرد: القول الثاني �
ُهْم، ـضـائر وا فمـا أخـذ دض شـيٌء بعـائر فـال ابمن َأصح ى َأَحدٍ عل  ُيَردالف (�) ل َزيد بُن ثاِبتو قوهو       

وهـو  )١(إّن كـان منتظمـا المـاللبيـت من التركة بعد إعطاء أصحاب الفروض هو حـق ي اقالب ن نصيبكول
   .)رحمهم اهللا()٢(األئمة مالك واألوزاعي والشافعي به أخذو (�) عن ابن عباس ما روي

 ،)٤(مصـارفه الشـرعيةيصـرف فـي و  .)٣(ستقامة في بيت المـالبالرد وذلك لندرة اال قالوا ولكن متأخريهم     
ا إذا لــم أّمــ، مســتحقيه إلــىيصــرف المــال فيــه  بيــت المــال بــأنْ  باســتقامةهــذا القــول مقيــد  علــى أنّ ( وا نّصــو 

مـــا بيـــت المـــال، إنّ  إلــىالمـــال ال يصـــرف  فـــأنّ  ،أو لـــم يكــن اإلمـــام مســـتجمعًا لشـــروط اإلمامــة، يتحقــق ذلـــك
  ، )٥()يستحقه أهل الرد 

  :حجتهم �
  .)٦(�m½��Â��Á��À��¿��¾l: قول اهللا تعالى .١

يجــوز الزيـــادة فــال ، اهللا قــد أعطـــى كــل ذي فــرض فرضــه وأنّ  ،الفــروض مقــدرة مــن اهللا تعــالى بمــا إنّ    
الفاضـــل مـــن التركـــة بعـــد  ، وعليـــه فـــإنّ فيـــه مجـــاوزة لمـــا حـــده اهللا تعـــالى الزيـــادة علـــى الفـــرض وأنّ ، عليهـــا

   .)٧(المسلمينه مستحق لجميع أصحاب الفروض يكون لبيت المال ألنّ 
سـتحق لـه فيكـون لبيـت المـال كمـا إّن الزائد على الفروض مال ال م: استدلوا من المعقول فقالواوكذلك  .٢

  .)٨(إذا لم يترك وارثًا أصالً 
  :الترجيح  �
الرد علــى الــرأي القائــل بــوهــو  ،)رحمهــم اهللا(جمهــور الفقهــاءيبــدو لــي رجحانــه هــو مــا ذهــب إليــه والــذي       


��	����mوذلــك باالســتدالل بعمــوم قــول اهللا تعــالى  ، الــزوجين وذلــك لقــوة أدلــتهمأصــحاب الفــروض إالّ 
����� � ������� � � � � ��������l)فضل المال عن  فإنْ  ،لمعارضتهمولم يكن لغيرهم من النافين أدلة تصلح . )١

أصــحاب الفــروض أحــق  كمــا أنّ الفــروض المقــدرة، فــإنهم يســتحقون بعمــوم القرابــة، فيــرد علــيهم ألجــل ذلــك، 
  .أعلمتعالى ، واهللا بالتركة من بيت المال لقرابتهم

L                                            ? ? ? J  

                                                           

  .٢/٥١١: الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي ،٨/١٨٣: الحاوي الكبير ،٤/٤٦٨: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير: ينظر )١(
   .٤/٧٦: األم للشافعي ،٤/٤٦٨: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير: ينظر  )٢(
  .٣٩ص: في أحكام إرث الوارث فتوحات الباعث بشرح تقرير المباحث ،٤/٤٦٨: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير )٣(
  .٢/٥١١: الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي ،٨/١٨٣: الحاوي الكبير ،٤/٤٦٨: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير: ينظر )٤(
  . ٥/٨ :وعمدة المفتين روضة الطالبين  :ينظر ) ٥(
  .)١٤ة من اآلي :سورة النساء ( )٦(
  . ٣/٢٤٨: على منهج الطالب حاشية البجيرمي، ٤/٤٥٨:حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير :ينظر )٧(
  .١٢٩ص : شرح السراجية :ينظر )٨(
  ).٧٥من اآلية  :سورة األنفال ( )١(



  
١٥٨  

  الثالثالفرع 

  ماميةاإل الرد عندحكم 
طريقـة   إنّ إالّ  .أصحاب الفروض، بعد أخذهم فروضهم المقـدرةلمال الفاضل على ارد بمامية أخذوا اإل      

  .هم الورثة إلى طبقات، فينحصر الرد في أفراد كل طبقةتقسيملالرد عندهم تختلف عن الرد عند الجمهور، 
  :ماميةاإلالرد المستحقون له عند  أصحاب

  :هم من الذكور اثنان )١(ثمانية �
  األب .١
  .يكن معه أخ أو أخت ألبوين أو ألباألخ ألم إذا لم  .٢
  :وهن اإلناثمن  وست �
  الصلبيةالبنت  .١
  االبنبنت  .٢
  ألبوين األخت .٣
يستحقه من الطبقة  مع وجود من أخرى إلىمن طبقة  اإلرثفال ينتقل  ،طبقةكل  أهلويكون الرد على  �

 .)٢(خذ الباقي رداً فإن كان ذو فرض أخذ نصيبه فرضًا وأ السابقة
  .)٣(وال يرد على الزوج إال مع عدم كل وارث عدا اإلمام �
  .)٤(يرد على الزوجة مطلقاً  وال �
م وٕان كانـت مـن األ ويالحـظ أنّ ، فاألم تأخـذ السـدس فرضـًا والبـاقي رداً ، فقط فإذا كان للمتوفى أم وٕاخوة �

صــار لهـــا مــع وجــود ورثـــة آخــرين،  بـــأخوة الميــت ت حجــب نقصــانهــا إذا حجبـــ أنّ الّ إ، المســتحقين للــرد
مــا يــرد وٕانّ  هــذه الحالـة ه ال يـرد عليهــا فـيّنــأمعنـى ب، ماميــةء عنـد اإلال يـزاد علــى سدسـها شــيفــ، السـدس

   .)١(من بقية الورثة المشاركين لها باقي التركة على أصحاب الفروض
والبنـــت  ويناألبـــعلـــى السدســـان وللبنـــت النصـــف والبـــاقي يـــرد  ألبـــويينلف( ، بنـــت األبـــوينولــو كـــان مـــع  �

لكـل واحـد منهمـا ، و للبنت ثالثـة أخمـاس هم أخماساتركة بينفيكون جميع ال ،على نسبة الفريضة أخماساً 
 .)٢()خمس

                                                           

  .٨/٦٢: الدمشقيةفي شرح اللمعة الروضة البهية  :ينظر )١(
  .٨/٦٧ : المصدر نفسه :ينظر )٢(
  .٨/٦٣: في شرح اللمعة الدمشقيةالروضة البهية  ،٤/٢٧٦ :شرائع اإلسالم  :ينظر )٣(
  . ادر نفسهاالمص :ينظر )٤(
  .٨/٧٤:  في شرح اللمعة الدمشقيةالروضة البهية  :ينظر  )١(
  .٨/٧٣: المصدر نفسه: رينظ )٢( 

 ا-خت -ب .٤
 ا-خت -م .٥
  ا-م .٦



  
١٥٩  

هكـذا فـي ، و البـاقي رداً  وتأخـذ، النصـف فرضـاً  تأخـذت بنـالو ، زوجـة تأخـذ الربـعالف، ة وبنتفإذا كانت زوج     
  .كل مرتبة

  
  
 

 
  

 

  
  

  :استنتاج �

اخـتالفهم فـي قواعـد الحجـب يجعـل   إنّ ، إالّ مامية مع الجمهور في مفهوم الـردعلى الرغم من توافق اإل    
   .الف واسعا في أحكام الرد وتطبيقهالخ

  
  
  
  
  
  

L                                        ? ? ? J  

   ١/مثال 
  
 

  ٥  ٦  

  ١  ١  أب  ١/٦

  ١  ١  أم  ١/٦

  ٣  ٣  بنت  ١/٢

  ) ٥( وترد إلى )  ٦( أصل المسألة 

  ٢/مثال 
  
 

  ٤  ٤  ٤  

  ١  ١  ١  زوجة  ١/٤

  ٣  ١+٢   ٢  بنت   ١/٢

  للبنت النصف فرضا والباقي ردا



 

١٦٠ 

                                                                                                                             

  عند الفقهاءالمرأة ميراث  حكامأ
ميراث المرأة في اإلسالم ليوقن إيقانًا ال يخالطه ريب من عدالة وٕانصاف هذا  كامأحلمتأمل في ا إنّ        

 هــــا أهــــًال ألنّ ، أكــــد علــــى إنســــانيتها بإعطائهــــا نصــــيبًا مــــن التركــــةو ، حقهــــا فــــي الميــــراث الــــدين الــــذي راعــــى
����:ها من حب التملك للمال قال تعالىالفطرة التي فطر اهللا الناس علينداء لتلبية و ، ستحقاق والتملكلال �

�m²��±��°������®���¬��«��ª��©��¨�l)١(.  
ونصــت تلــك  ،لغيرهـاضــحته و كمــا  للمـرأةريم آيــات وضـحت الحقــوق الثابتــة وقـد وردت فــي القـرآن الكــ      

، ة والحاجـــةمراعيـــة حــق القرابــ، مـــن األصــول أو الفــروع أو الحواشــي اآليــات علــى إرثهــا ســـواء كانــت هــي
 وعـدم التهـاون فـي، اس وحثهم على أداء حقـوق اآلخـريننّ تلك اآليات تتلى إلى يوم القيامة لتذكير ال بقيتو 

  .كل ذي حق حقه كما أمر اهللا تعالى لوجوب إعطاء الّ إوما ذلك . منع التركة مستحقيها
 كانـــت منفـــردة أو فـــي حـــال إنْ وأحوالهـــا ميـــراث المـــرأة  ماكـــأح الفصـــلهـــذا فـــي  تتناولـــلتوضـــيح ذلـــك و     
طلقــت مــن وريثهــا فــي  ا إنْ بيــان أحكــام ميراثهــ ، ثــمّ ذكــورًا أو إناثــاً ســواء كــانوا يرهــا مــن الورثــة غ هاشــاركتم

المــذاهب  فقهــاءمــن النســاء عنــد لــإلرث  المســتحقات نابيــ فكــان لزامــا، زوجهــا هاعنــد فقــد ، أومــرض موتــه
  :اإلسالمية وعلى النحو اآلتي

  :)٢(المجمع على توريثهن سبع وهن) رحمهم اهللا(الوارثات من النساء عند جمهور الفقهاء :والأ  
  البنت .١
  بن وٕان نزل أبوهابنت اال .٢
  األم .٣
  الزوجة .٤

 :)٣(وعدتهن بطريق البسط عشر �
  
  

  
  

                                                           

  ).  ٢٠-١٩اآلية : سورة الفجر ( )١(
ــدواني علــى رســالة  ،٢٩/١٩٣ :المبســوط للسرخســي :ينظــر )٢( ــد ابــن أالفواكــه ال ــي زي ــم  ،٢/٤٠٧: القيروانــيب شــرح المنظومــة الرحبيــة فــي عل

البحـر ومـا بعـدها،  ٨/٢٦٦ :ثارالمحلى باآل، ٣٢١/ ٥ :المقنع  شرحفي المبدع ، ٤/٤٩٢: كشاف القناع عن متن اإلقناع، ٣٩ص: المواريث

  .٥/٣٧٤: كتاب النيل وشفاء العليل ،٦/٥١٣: الجامع لمذاهب علماء األمصار الزخار
  . ٢٨ص: شرح سبط الماردينيمع حاشية البقري الرحبية ، ٤٠ص: شرح المنظومة الرحبية في علم المواريث :ينظر )٣(

  مطلقاً  الجدة .٥

  مطلقاً  ا�خت .٦

  المعتقة .٧

  ا�خت الشقيقة .٦
  ا�خت �ب .٧
  ا�خت �م .٨
 الزوجة .٩

 المعتقة .١٠

 الثالثلفصل ا

 البنت .١

 بنت ا%بن .٢

 ا�م .٣

 الجدة %م .٤

 الجدة �ب .٥

  



 

١٦١ 

  :)١(من النساء عند اإلمامية هن الوارثات: ثانيا
  
  
  
  
 
  
 
  

 
 ثمانيةلى إ فصلال هذا تقسم ،المذاهب اإلسالميةفقهاء رثات من النساء عند  االو أحكام بيان ول �
  :وعلى النحو اآلتي حثابم

  ت عند الفقهاء البن كام ميراثأح :األولالمبحث 
  بن عند الفقهاء بنات اال ميراث كامأح :الثاني بحثالم
  األم عند الفقهاء  كام ميراثأح :الثالث بحثالم
  الزوجة عند الفقهاء  كام ميراثأح: عالراب بحثالم

  عند الفقهاء الشقيقة األخت  كام ميراثأح: المبحث الخامس
  عند الفقهاء األخت ألب كام ميراثأح :المبحث السادس

  عند الفقهاء األخت ألم كام ميراثأح: المبحث السابع

  عند الفقهاء الجدة كام ميراثأح :المبحث الثامن

  
  
  
  
  
  

                                                           

  .١٣٠ - ٥٢/ ٨: الروضة البهية  في شرح اللمعة الدمشقية  :ينظر )١(

 )مطلقا( بنت ا�خ  .١٠

 )مطلقا ( بنت ا�خت  .١١

 العمة .١٢

 الخالة .١٣

 بنت العم .١٤

 بنت العمة .١٥

 بنت الخال .١٦

 بنت الخالة .١٧

 المعتقة .١٨

 

 البنت .١

 ا%بن تبن .٢

 بنت البنت .٣

 ا�م .٤

 الزوجة .٥

 ا�خت الشقيقة .٦

 ا�خت �ب  .٧

 ا�خت �م .٨

 )مطلقا ( الجدات  .٩

 



 

١٦٢ 

  
  عند الفقهاء تالبن ميراث أحكام

كـي  ،من التركـة مـع كـل وارث تهننصبأمعالجة حكيمة بتحديد  تاالبنموضوع ميراث اإلسالم عالج       
 تهنحــاجحســب  ننفســهأعلــى  تالبنــولضــرورة إنفــاق ا ،ركــة بيــد بعــض الورثــة كالــذكور فقــطال تنحصــر الت

حـددت السـنة النبويـة وكـذلك ، نالكريم على مقادير إرثهـ ، فقد نص القرآننتفاع من التركةولتوسيع دائرة اال
 أربعـةإلـى  بحـثالمهـذا  قسـمتوعليـه ، البنـاتميـراث فـي أمـورًا المجمـع عليهـا جتهاديـة بعض المسـائل االو 

  :وعلى النحو اآلتي مطالب
  الفقهاءجمهور عند  تالبن ميراث: األول مطلبال
   ينالبنت راثحكم مي :الثاني مطلبال
  ت عند اإلماميةالبن ميراث :الثالث مطلبال
  في الميراث تاالبن أحوالفي  جمهور الفقهاء واإلماميةأثر الخالف بين  :الرابع مطلبال

  
  األول مطلبال

  الفقهاء جمهورت عند البن ميراث
د بهــا  ويقصــ، ان مباشــرة أو البنــت بالواســطة، أي بنــت اإلنســبنــت الميــت مــن صــلبه ( هــي :البنــت الصــلبية
َجمــَع وقــد نــص القــران الكــريم علــى ميــراث البنــات الصــلبيات و ، )١()بــن وٕان نزلــت، وبنــت االالبنــت وٕان نزلــت


���	���������������������m: أحكام ميراثهن بقوله تعالى������������������������

����������������������������l)٢(.  
مــا زاد علــى و النصــف، فــي الميــراث الواحــدة حكــم البنــت  نّ أاآليــة الكريمــة علــى  نصــت :وجــه االســتدالل �

   .بنصيب االثنتينولم تصرح اآلية ، الثلثانلهن االثنتين من البنات 
هـذا المطلـب  قسمت، وعليه )٣(ا بالفرض أو التعصيبالبنات إمّ ميراث  أنّ ) رحمهم اهللا(أجمع جمهور الفقهاء  �

  :إلى فرعين هما
  ت بالفرضميراث البن :الفرع األول
   ت بالتعصيبميراث البن :الفرع الثاني

                                                           

 م ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤، ٢بيروت، ط - ، دار الكتب العلمية)هـ١٣٦٠: ت(محمد عوض الجزيري عبد الرحمن بن  :الفقه على المذاهب األربعة )١(
، ٤/٢٣٣ .  

  ) .١١من اآلية  :سورة النساء ( )٢(
 فـي المطلـب نهايـة، ٥/٣٢٣: الصـاوي حاشـيةعلـى الصغير  الشرح ،٥/٩٥: المختار لتعليل تيارخاال، ٩٠ص: المنذر البن اإلجماع ، :ينظـر ) ٣(

 ،٦/٥١٢: الجـامع لمـذاهب علمـاء األمصـار البحر الزخـار ،٢٦٧/ ٨: باآلثار المحلى ،٨/٨: الخرقي شرح على المغني ،٩/١٢ :المذهب دراية
  .١٥/٣٨٠: كتاب النيل وشفاء العليل

  األول بحثالم



 

١٦٣ 

  الفرع األول

 ت بالفرضميراث البن
   )النصف والثلثان : ( ناحالتولهن الفرض التركة بت البنترث ا �
  النصف :الحالة األولى �

   .من درجتها لها كانت منفردة وعدم وجود معصب إنْ  ،)١(ترث البنت فرض النصف باإلجماع    
   .)٢(�m��������������������������l :لقوله تعالى   

  .المتوفىتركة البنت الواحدة نصف نصيب  داللة صريحة على أنّ الكريمة في اآلية  :ستداللوجه اال �
  .زوجة وبنت وعم عن مات شخص :األولمثال ال

  ،)البنت (المؤنث  )٣(فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث
  ،لعم ألنه عصبةالتركة فهو لباقي  اأمّ  ،والنصف للبنت الواحدة

  ).٣(وللعم ) ٤(وللبنت ) ١(للزوجة أسهم، ) ٨( فأصل المسألة من
 

 .مات شخص عن زوجة وبنت وأم وأب :الثانيمثال ال
  ،للزوجة الثمن وللبنت النصف

  ،التركة باقيدس ولألب السدس مع ولألم الس 
  ، سهما )٢٤(صل المسألة من أكون يف 

  ).١+٤( ولألب )٤(ولألم ) ١٢(وللبنت  )٣( للزوجة
  الثلثان :الحالة الثانية �
وجـد ذا لـم يإمـن التركـة الثلثـان لهـّن فالصـلبيات إذا كـّن أكثـر مـن اثنتـين لبنات أّن اعلى أجمع العلماء       

����������������m: تعـالىاهللا  ، ودليـل ذلـك قـول)٤(وذلـك بإجمـاع علمـاء األمـة من يعصبهن من أبنـاء المتـوفى

����������������l)وقد حصل الخالف في ميراث االثنتين من البنات .)٥.  
                                                           

شـرح المنظومـة الرحبيـة فـي علـم ، ١٠/١٦٠:الـذخيرة فـي فـروع المالكيـة ،١٣٩/ ٢٩: المبسوط للسرخسي، ٩١ص: بن المنذرالاإلجماع : ينظر )١(
البحــر الزخــار الجــامع  ،٨/٢٦٧: المحلــى باآلثــار ،٦/١٦٤: المغنــي البــن قدامــة، ٩/١٤: ، نهايــة المطلــب فــي درايــة المــذهب٤٣ص: المواريــث

  .١٥/٣٩٠: كتاب النيل وشفاء العليل ،٤/٢٧٢: شرائع اإلسالم ،٦/٥١٦:لمذاهب علماء األمصار
  .)١١من اآلية  :سورة النساء ( )٢( 
بن وٕان نزل، أما بن االابن و من يستحق شيئاً من التركة بطريق الفرض كالبنت أو بالتعصيب كاالأوالد الميت وأوالد بنيه، وهو هو  :الفرع الوارث )٣( 

  ).٢/٢٤٠: الملخص الفقهي(  .بن  أوالد البنت وٕان نزلوا األوالد وأوالد االعند اإلمامية فيشمل مع 
شــرح المنظومــة الرحبيــة فــي ، ١٠/١٦٠: الــذخيرة فــي فــروع المالكيــة ،٢٩/١٣٩: المبســوط للسرخســي، ٩١ص: بــن المنــذرالاإلجمــاع  ،: ينظــر )٤(

البحـر الزخـار الجـامع  ،٨/٢٦٧: المحلـى باآلثـار ،٦/٢٧٣: المغني البن قدامة ،٩/١٤: ، نهاية المطلب في دراية المذهب٥٠ص: علم المواريث
  .١٥/٤٠٥: كتاب النيل وشفاء العليل ،٤/٢٧٢: شرائع اإلسالم ،٦/٥١٦:لمذاهب علماء األمصار

  .)١١من اآلية   :سورة النساء ( )٥(

  ٨  
  ١  زوجة  ١/٨

  ٤  بنت  ١/٢

  ٣  عم  ع

  ٢٤  ٢٤  

  ٣  ٣  زوجة  ١/٨

  ١٢  ١٢  بنت  ١/٢

  ٤  ٤  أم  ١/٦

  ٥  ١+٤  أب  ع+١/٦



 

١٦٤ 

  .مات شخص عن زوجة وثالث بنات وعم:ذلكمثال 
  وللثالث ،للزوجة فرض الثمن من التركة لوجود الفرع الوارث المؤنث

  التركة تعصيبا، فأصلوللعم باقي  ،جمع هنّ بنات الثلثان ألنّ من ال 
  أسهم، وللثالث من البنات)٣(للزوجة  ،سهما )٢٤(المسألة من  
  .أسهم )٥(وللعم  سهما، )١٦( 
  
  

  الفرع الثاني

  ت بالتعصيبميراث البن
وتسـمى   ،)١(بـن مـن درجتهـا واحـدًا كـان أو أكثـر بالتعصـيبترث البنت الصلبية الواحدة فأكثر مـع اال       

تقسـم مـا وٕانّ  ،ال يكـون لهـا ميـراث مقـدرإذا اجتمعـت البنـت بأخيهـا فـفـ، )بـالغيرعصبة (بأخيها البنت عصوبة 
  ،التركة كلها أو الباقي منها بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم بينهـا وبـين مـن يعصـبها مـن أبنـاء المتـوفى

   . نثييناأللذكر مثل حظ ايكون ف

���	���������������������m: ودليل ذلك قوله تعالى�l)٢(.   

  .بن سهمانللبنت سهم واحد ولال في اآلية الكريمة داللة واضحة على أنّ  :وجه االستدالل �
 كبنــت ( فــي النقصــان العصــوبة قــد تــؤثر ( وبهــذا انتقــل نصــيبها مــن الفــرض إلــى التعصــيب، فيتضــح أنّ  �

 .)٣()ألخذت فرض النصف )بها الثلث  ستحقتاالتي  (، فلوال عصوبتها مع أخيها )بن او 
   .بن وبنت وأمامات شخص عن  :ذلكمثال 

وبــاقي التركــة يشــترك فيــه االبــن والبنــت تعصــيبا للــذكر مثــل حــظ  فــي هــذه الحالــة تأخــذ األم فــرض الســدس،
                                                  . أنثيين

                                                          ×٣  
  
  
  
  

                                                           

فــي جمــع  ، منتهــى االرادات٨/١١٤: الحــاوي الكبيــر، ٢/٣٨٠:كفايــة الطالــبشــرح حاشــية العــدوي علــى ، ٢٩/١٤: المبســوط للسرخســي :ينظــر )١(

  .١٥/٣٨٦: كتاب النيل وشفاء العليل، ٦/٥١٦ :الجامع لعلماء األمصار البحر الزخار، ٨/٢٦٦: المحلى باآلثار، ٣/٥١٧ :المقنع
  .)١١من اآلية  :سورة النساء ( )٢(
  .٤٠ص :شرح خالصة الفرائض )٣(

  ١٨  ٦  
  ٣  ١  أم  ١/٦

  عصبة
  ابن

٥  
١٠  

  ٥  بنت

  ٧٢  ٢٤  
  ٩  ٣  زوجة  ١/٨

٢/٣  
  بنت

١٦  
١٦  

  ١٦  بنت
  ١٦  بنت

  ١٥  ٥  عم  ع



 

١٦٥ 

 لمطلب الثانيا

  حكم ميراث البنتين
نصــيب  اّمــأ، و )١(فــأكثرمــنهن الــثالث و فــي الميــراث البنــت الواحــدة  نصــيباهللا تعــالى نــص علــى  إنّ        


���	���������������������mالكريمــةلــم يـذكر صــريحًا فـي اآليــة فالبنتـين ����������������

������������������������������������l)إلى قولين لفقهاء في ذلكأختلف اوقد  ،)٢:  
  .)٣(لها الثلثان بأنّ  وبالقياسبالسنة المطهرة  عند جمهور الفقهاءحكم ميراث البنتين  ثبت :القول األول �
   النبوية السنة �

نصـيب البنتـين الثلثـان  أنّ ، )�(ابـن عبـاس باسـتثناء )رحمهـم اهللا()٤(وجمهـور الفقهـاء(�)  أجمع الصـحابة
 ينبداللة الحديث، سعد بن الربيع الثلثين ابنتيأمر بإعطاء  )(�النبي  نّ وذلك ألكنصيب الثالث فما فوق، 

  :ينالشريف
ِبيعِ َجاَءِت ا: َقالَ (  ،)(�عن جابر بن عبد اهللا :الدليل األول ِه َهاتَـاِن َرُسوَل  َيا: َفَقاَلتْ ، ْمَرَأُة َسْعِد ْبِن الرالل

ِبيِع ُقتِـَل َأُبوُهَمـا َمَعـَك َيـْوَم ُأُحـٍد َشـِهيًدا َوإِن َعمُهَمـا َأَخـَذ َماَلُهَمـا َفلَـْم َيـ َفقَـالَ  ، )ًال َدْع َلُهَمـا َمـااْبَنتَا َسْعِد ْبِن الر : 
ِهَمــا )�(َرُســوُل اللــِه  َفَأْرَســلَ  َفَنَزَلــْت آَيــُة اْلِميــَراِث، »َيْقِضــي اللــُه ِفــي َذِلــَك  « َأْعــِط اْبَنتَــْي  « :َفَقــالَ  :ِإَلــى َعم

»َبِقَي َفُهَو َلَك  َسْعٍد الثُلثَْيِن َوُأمُهَما الثُمَن َوَما
)٥(.  

أمـــر بإعطـــاء البنتـــين  (�)رســـول اهللا  علـــى أنّ فـــي الحـــديث الشـــريف داللـــة واضـــحة  :وجـــه االســـتدالل �
 .التي ذكرت آنفا لآلية للكريمة ، وهذا تفسيرٌ الثلثين من تركة أبيهما

:  ُسـِئَل َأُبـو ُموَسـى َعـْن ِبْنـٍت َواْبَنـِة اْبـٍن َوُأْخـٍت، َفقَـالَ  «:أنـه قـال) �(هـذيل بـن شـرحبيلعـن  :الدليل الثـاني
ِبَقـــْوِل َأِبـــي  ِلْلِبْنـــِت النْصـــُف، َوِلْألُْخـــِت النْصـــُف، َوأِت اْبـــَن َمْســـُعوٍد، َفَســـُيَتاِبُعِني، َفُســـِئَل اْبـــُن َمْســـُعوٍد، َوُأْخِبـــرَ 

ِلِالْبَنـِة النْصـُف، « : (�)ا ِمـَن الُمْهتَـِديَن، َأْقِضـي ِفيهَـا ِبَمـا َقَضـى النبِـي َلَقْد َضَلْلُت ِإًذا َوَما َأن :  ُموَسى َفَقالَ 
 الَ : َفَأَتْيَنـا َأَبـا ُموَسـى َفَأْخَبْرَنـاُه ِبقَـْوِل اْبـِن َمْسـُعوٍد، َفقَـالَ » َوِالْبَنِة اْبٍن السُدُس َتْكِمَلَة الثُلثَْيِن، َوَما َبِقَي َفِلْألُْخـتِ 

 َتْسَأُلوِني َماَداَم َهَذا الَحْبُر ِفيُكمْ 
«

)٦(.  

                                                           

 :بن حنبل الكافي في فقه اإلمام أحمد، ٨/١٠٠ :الحاوي الكبير ،١٠/١٦٠:في فروع المالكية لذخيرةا ،٢٩/١٤٧ :المبسوط للسرخسي :ينظر) ١(
  .٥٥٣ص

  .)١١من اآلية  : سورة النساء ( )٢(
 :الكبيرالحاوي ، ٧٤٩ص: بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،٧/٤٧٨ :تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ٩٠ص: اإلجماع البن المنذر: ينظر )٣(

البحر الزخار الجامع  ،٨/٢٦٦: المحلى باآلثار، ٣/٥١٤ :منتهى اإلرادات في جمع المقنع، ٩/٤٢: نهاية المطلب في دراية المذهب، ٨/١٠٠
  .١٥/٤٠٥: كتاب النيل وشفاء العليل ،٤/٢٧٢: شرائع اإلسالم ،٦/٥١٦: لمذاهب علماء األمصار

  .االمصادر نفسه )٤(
  .٣٧ص: سبق تخريجه )٥(
  .٣٨ص: سبق تخريجه )٦(



 

١٦٦ 

يكــون للبنــت  لــى أنْ األوْ مــن فكــان ، مــع البنــت الثلثــانوهــي بعيــدة إذا كــان لبنــت االبــن : ســتداللوجــه اال  �
  .)١(مع أختها الثلثانوهي األقرب 

  :وجوه ثالث وله: )٢(ألولويا القياس  �
  :)٣(الوجه األول �
��m: لقوله تعالىد على الثنتين الثلثان ئزاوللالنصف اهللا تعالى جعل للبنت الواحدة  نّ إ � � � � ��������������� ��

�����������������������������������l)٤(. 
m���N��M��L��K���J��I��H :لقولـــه تعـــالىن اوجعـــل لألختـــين الثلثـــوجعـــل لألخـــت الواحـــدة النصـــف  �

dc��b��a��`��_���������^��]��\[��Z��Y��X��W�����V��U��TS��R��Q��P��O��l)٥(. 

نصت اآلية األولى على ميراث البنات دون البنتـين، ونصـت اآليـة الثانيـة علـى ميـراث  :وجه االستدالل  �
ومن باب ، يقتضي اُبعد قرابتهم ن رغمالثلثيبختين النص على ميراث األ األختين دون األخوات، وحيث أنّ 

   .ال َيِقل نصيب البنتين عن ذلك لقوة قرابتها لى أنّ أوْ 
، ونـص علـى عـالى نـص علـى األختـين دون األخـواتاهللا سـبحانه وت نّ إ ( :) اهللا رحمـه( ابن قـيم الجوزيـةقال 

  . )٦()فأخذ حكم كل واحدة من الصورتين المسكوت عنها من األخرى ، دون البنتينالبنات 

البنــات أقــوى فــي الميــراث مــن األخــوات، ألنهــن يــرثن مــع مــن يســقط  إنّ : (الحــاوي الكبيــرفــي وجــاء     
، فلــــم يجــــز أن يكــــون فــــرض األختــــين مــــع َضــــعفِهن الثلثــــين، ويكــــون فــــرض البنتــــين مــــع قــــوتهن األخــــوات
   .)٧()النصف

لـى فهمـا أوْ ، األختين اللتين تحـرزان الثلثـينن قرب رحمًا مأالبنتين  نّ إ (بقوله  )اهللا رحمـه(انيالجرج وذكر ذلك
   .ذلك ال يخرجه عن القياس ، وأنّ جب حمل كل من اآليتين على المعنىفو ، )٨() اإلحراز بذلك

  
  

                                                           

، راجـع أصـوله وخـرج )هــ٥٤٣: ت(القاضي محمد بـن عبـد اهللا أبـو بكـر بـن العربـي المعـافري االشـبيلي المـالكي  :أحكام القرآن البن العربي :ينظر )١(
 . ١/٣٦٥ ،م ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤ ،٣ط بيروت، -محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية: أحاديثه وعلق عليه

  ).٥٧ص: مع حاشية البقريالرحبية ( .ألولوي ألنه أولى بالميراث وأقربابالقياس وسمي  هو ما يفهم من اللفظ بطريق القطع،: األولوي )٢(
ورغائــب تفســير النيســابوري غرائــب القــران ، ١/٢٧٩ :المــوقعين إعــالم ،٨/١٤: المغنــي علــى شــرح الخرقــي، ١٦ص: ةالســراجيشــرح  :ينظــر )٣(

 ١بيـروت، ط _، دار الكتـب العلميـةالشـيخ زكريـا عميـرات:لمحققا ، ) ٨٥٠:ت( ،ن محمد بن حسين القمي النيسايورينظام الدين الحسن ب :الفرقان
  . ٢/٣٦٣ ،ه ١٤١٦،

  ) .١١من اآلية : سورة النساء ( )٤(
  . )١٧٦من اآلية : سورة النساء(  )٥(
  . ١/٢٧٩ :إعالم الموقعين: ينظر )٦(
  .٨/١٠٠: الكبيرالحاوي  )٧(
  . ٣٤ص: السراجية  حشر  )٨(



 

١٦٧ 

  :)١(الوجه الثاني �


���	��������m:حكم البنتين مأخوذ من قوله تعالى نّ إ     �l)فحكم األنثيين حكم الذكر، ،)٢  

  .)٤(تفاقباال )٣()بن الثلثان  وللبنت الثلث فلال )بن وبنتا (ختالط وأدنى مراتب اال (
ثنتـــين قـــد اســـتحقتا الثلثـــين، إذ األنثـــى اال يـــين بـــالم التعريـــف، فـــدل علـــى أنّ ذكـــر األنث اهللا تعـــالى ألنّ و      

رف بهـــذه فُعـــ .الثلثـــان لـــثالث فصـــاعداً ليكـــن لهمـــا الثلثـــان و  لـــى أنْ فمـــن األوْ الواحـــدة لهـــا مـــع الـــذكر الثلـــث، 
فــال حاجــة إلــى بيــان ، بــن فــي حالــة إنفرادهمــا عــن االذلــك إالّ ولــيس ، للبنتــين الثلثــان فــي الجملــة رة أنّ اإلشــا

�������������mفجاء قوله تعالى، الهما بل إلى بيان حال ما فوقهماح��������l)٥(.  

ه لكثـرتهن،  نـيتجاوز ال وهـو الثلثـان ، نتـينثغـات مـا بلغـن مـن العـدد فلهـن مـا لالكـن جماعـة بال فـإنْ ( : وقيل
  .)٦()ليعلم حكم الجماعة حكم الثنتين بغير تفاوت

   :)٧(الوجه الثالث �

 ،)٨(يوجب لها ذلك إذا كانت مـع بنـت أخـرى فاألْولى أنْ ، بن وجب لها الثلثالبنت إذا كانت مع اال إنّ     
لهمـا الثلثـان لقـول اهللا جب ، فو نفردت مع أخيهااكان يجب لها لو  وكذلك األخرى يجب لها مع أختها مثلما


���	��������m: تعالى��������������l)٩(.  

 ألنّ ،)١٠(ملتــا عليهمــاوحُ  ينفــي االشــتراك فــي الثلثــ بــاألختين ابنتــان لحقتــاال نّ أثبــت يوبهــذه الوجــوه القياســية 
  .يستوي في الثلثين في النصف، فوجب أنْ  ىفرضهما استو 

  

                                                           

المبدع في شرح المقنع ، ٧٤٩ص: المجتهد ونهاية المقتصد، بداية ٣٤ص: شرح السراجية ،٧/٤٧٩: الحقائق شرح كنز الدقائقتبيين  :ينظر )١(

  . ١/٢٧٩: إعالم الموقعين، ٥/٣٣٨: 
  .)١١من اآلية  : سورة النساء ( )٢(
  . ٥/٣٣٨: المبدع في شرح المقنع، ٣٤ص: شرح السراجية )٣(
: المبدع في شرح المقنع، ١٠/١٦٠: ، الذخيرة في فروع المالكية٣٤ص: شرح السراجية ،٧/٤٧٩: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق :ينظر )٤(

٥/٣٣٨.  
  .)١١من اآلية  :سورة النساء ( )٥(
  .٢٢٣ص: التأويلعن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه تفسير الكشاف   )٦(
  . ١/٢٣٩:  الموقعين إعالم، ٣٥صشرح السراجية   :ينظر )٧(
  .٢٢٣ص: ن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلعتفسير الكشاف  :ينظر )٨(
  .)١١من اآلية  : سورة النساء ( )٩(
  . ١/٤٣٧: أحكام القرآن البن العربي :ينظر )١٠(



 

١٦٨ 

يســتوي فــرض  اســتوى فــرض البنــت واألخــت فــي النصــف، اقتضــى أنْ ه لمــا أّنــ: ( )اهللا رحمــه(قــال المــاوردي
  .في الثلثين .)١()البنتين واألختين

  ين النصف أّن نصيب البنت :القول الثاني �
فـرض  لـى أنّ إه ذهـب أّنـ( ، ونقـل عنـهالنصـف ينللبنتـ بـأنّ  بوجـه شـاذ )�(بن عبـاس ا قد روي عن     

ثنتين فحكمهما حكم اكانتا  فإنْ ، كن ثالثًا فصاعداً   إذاالبنت الواحدة ال يتغير من النصف إلى الثلثين إالّ 
�������������m: قوله تعالىاآلية في بظاهر مستدالً الواحدة ������ ���������l)ه لم ينقل فإنّ  ،)٢

  .)٣()ثنتين اال  بشرط  كون البنات أكثر منإالّ لى الثلثين إالحكم من النصف 
  مناقشة األدلة �

وبــين  ،)رحمهــم اهللا(مــن الفقهــاء وافقهــمومــن  )�(الصــحابة  الخــالف بــين جمهــور نّ إممــا تقــدم يتــبن        
  ؟الثلثان ي نصيب البنتين هل هو النصف أمفقول ال

بــن ا روايــة شــاذة عــن إالّ ، ين الثلثــانفــرض البنتــ أجمــع أهــل العلــم علــى أنّ (  :)اهللا رحمــه()٤(ةبــن قدامــا قــال
   :قال )�( رسول >;ِ أّن  )�(ُموَسى اْ�َْشَعِري3  يأبروي عن  وقد.)٥()لهن النصف  بأنّ )  (�عباس 

» اْثَناِن فما َفْوَقُھَما َجَماَعةٌ  «
)٦(.  

 أنّ بـالجمع هو ما زاد على واحد في الفرائض وهو موافـق لمـن قـال  (:)اهللا رحمه()٧(القرطبير وجاء في تفسي
  . )٨()ثناناالجمع أقل 

ثنان اال فقال  ماعن قوله ما أحسن وجوهه )رحمه اهللا(سألت الخليل ( :أنه قال )اهللارحمه ()٩(سيبويهوحكي عن 
   .)١٠()جماعة

                                                           

  .٨/١٠٠: الحاوي الكبير: ينظر )١(
  .)١١من اآلية   :سورة النساء ( )٢(
  .٤٤ص: بتحقيق مباحث الرحبية مع كتاب شرح الرحبية الدرة البهية )٣(
، اسـتقر بدمشـق، مقدسـي الجمـاعيلي األصـل مـن فلسـطينأبـو عبـد اهللا ال، شـمس الـدين، د بـن قدامـه محمد بن احمد بن محم :المقدسي ةبن قداما  )٤(

المغنـي فـي الفقـه شـرح الخرقـي (، )الكـافي ( الحنابلـة مـن مصـنفاته  وهـو مـن كبـار، ربع سنوات ثم عاد إلـى دمشـقأورحل إلى بغداد في طلب العلم 
  .) ٥/٣٢٦: األعالم للزركلي(   ) . روضه الناظر(وله في أصول الفقه ) والمقنع(، )

   . ٨/١٠ :ومعه الشرح الكبير على متن المقنع المغني على مختصر الخرقي )٥(
كتــاب :  والحــاكم فــي المســتدرك، )٩٧٢(رقــم ، ١/٣١٢: بــاب االثنــان جماعــة، كتــاب إقامــة الصــالة والســنة فيهــا :ابــن ماجــة فــي ســننهأخرجــه ) ٦(

والحـديث ضـعيف، ضـعفه ، )٤٧٨٧(رقـم ، ٣/٦٩: باب االثنين فما فوقهمـا جماعـة :والبيهقي في السنن الكبرى، )٧٩٥٧(رقم ، ٤/٣٧١: الفرائض
 .٣/٨١: وابن حجر في التلخيص الحبير، ٢/٤٥: والهيثمي في مجمع الزوائد، ٧/٢٠٤: منيرابن الملقن في البدر ال

رحـل . مـن أهـل قرطبـة. صـالح متعبـد. مـن كبـار المفسـرين ،محمد بن أحمد بن أبي بكر بن َفٌرح األنصاري الخزرجي األندلسـي، القرطبـي :لقرطبيا) ٧(
مــن كتبــه  الجــامع ألحكــام القــرآن، يعــرف بتفســير . )٦٧٨: ت( وتــوفي فيهــا) فــي شــمالي أســيوط، بمصــر(إلــى الشــرق واســتقر بمنيــة ابــن خصــيب 

  ) .٥/٣٢٢:للزركلياألعالم (    .قمع الحرص بالزهد والقناعة و وكان ورعا متعبداالقرطبي، و 
  .٥/٧٣: )تفسير القرطبي(الجامع ألحكام القرآن  )٨(
وقـدم البصـرة ، ولـد فـي احـدى قـرى شـيراز، م النحـو إمـام النحـاة و وأول مـن بسـط علـ ،الملقـب سـيبويه، بن قنبر الحارثيعمرو بن عثمان  :سيبويه  )٩(

                                                             .)٥/٨١: األعالم للزركلي().  سيبويه( وصنف كتابه المسمى ، )هـ٧٩٦-٧٦٥)(هـ١٨٠-١٤٨(فلزم الخليل بن احمد ففاقه في العلم 
  . ٥/٧٣: )تفسير القرطبي ( الجامع ألحكام القرآن )١٠(



 

١٦٩ 

  .)٢()وقول الواحد فعلنا مجازًا ، ثنان جماعة وقولهما فعلنا حقيقةاال ( :)اهللا رحمه()١(الخليلقال 
فالثلثــان للجمــع ، وأقــل الجمــع المتفــق عليــه ثالثــة ، مــا فــوق االثنــين جمــع ألنّ (  :)اهللا رحمــه()٣(البــاجيوقــال  

لـى األقـرب وهـي حـال الواحـدة وربمـا كـان حملـه ع، ال يثبت عند عدم الشـرطعلى شرط  ه شرط والمعلقألنّ 
  .  )٤()لى على الحمل عتبرها أوْ االتي 

روايــة  اهــفمــنهم مــن قــال أنّ بــأّن للبنتــين النصــف،  )(�عــن ابــن عبــاسنقــل مــا  ثــّم أّن العلمــاء ردوا علــى ••••
 .عنه قول الجمهور شاذة عنه، ومنهم من روى

  :)٥(وجه شذوذ هذا الرأي أحد أمرين نّ أبعيد و بأّن للبنتين النصف  ستداللالا اأمّ   ••••
 (�)بـن عبـاس اعـن رأي  )رحمـه اهللا(البـاجيقـال  .)٦(ه منسـوب إليـهأّنـب (�)بن عبـاس اه لم يصح عن أنّ  .١

  .)٧()لم يثبت ذلك عنه ( للبنتين النصف  أنّ 
ــ .٢ ــم يأخــذ بــرأي وأّن  أنّ ( )رحمــه اهللا()٨(بــن رشــداقــال  .أحــد مــن علمــاء المــذاهب األربعــة )(�بــن عبــاساه ل

 .ثنتين كالثالثاال يهم جميعًا أنّ رأ ، وٕانّ )٩()مثل رأي الجمهور  )�(بن عباس االمشهور عن 
  .)١٠() .)�(بن عباس وحكوا موافقة ارضيين اإلجماع فيه دعى بعض الفوا ( 

  

                                                           

مـــن ، ات بالبصــرة ولــد ومــ، خــذه مــن الموســيقى وكــان عارفــًا بهــاأ، وواضــع علــم العــروض، مــن أئمــة اللغــة واألدب: بــن احمــد الفراهيــديالخليــل  )١(
  . )٢/٣١٤: األعالم للزركلي(   .) العروض(،) معاني الحروف( ،)العين(مصنفاته 

 بـن محمـد بـن َحّمـوش طالـب أبـي بـن مكـي محمـد أبـو: علومـه فنـون مـن وجمـل وأحكامـه وتفسيره القرآن معاني علم في النهاية بلوغ إلى الهداية )٢(
ــا الدراســات بكليــة جامعيــة رســائل مجموعــة: ، المحقــق)هـــ٤٣٧ ت( المــالكي القرطبــي األندلســي ثــم القيروانــي القيســي مختــار العلمــي،  والبحــث العلي

 - هــــ ١٤٢٩، ١الشـــارقة، ط جامعـــة - اإلســـالمية والدراســـات الشـــريعة كليـــة - والســـنة الكتـــاب بحـــوث البوشـــيخي، مجموعـــة الشـــاهد: د. أ بإشـــراف
  . ٢/١٢٤٢ م،  ٢٠٠٨

( مـن مصـنفاته، ولـد مـن، صـله مـن بطليـوسأ، فقيـه مـالكي مـن رجـال الحـديث ،أبـو الوليـد البـاجي. يبي القرطبيسليمان خلف بن سعد التج :الباجي )٣(
 ( . )روى عـن البخـاري فـي الصــحيح والتعـديل والتجــريح لمـن(و) شـرح المدونـة ( و )المنتقـى(و) باألنـدلس أحكــام األصـول ةأحكـام الفصـول فـي باجـ

  . )٣/١٢٥: األعالم للزركلي
 مطبعـة، )هــ٤٧٤: ت( األندلسـي البـاجي القرطبـي التجيبـي وارث بـن أيـوب بـن سـعد بـن خلـف بـن سـليمان الوليـد أبـو :للبـاجيشرح الموطأ  المنتقى )٤(

  . ٦/٢٢٤هـ،  ١،١٣٣٢، طمصر محافظة بجوار - السعادة
  . ١٦٣ص: الفقه المقارن للكشكي :ينظر )٥(
سـالم محمـد عطـا ، محمـد علـي : ، تحقيـق) هــ٤٦٣: ت(عمـر  أبـو يوسف  بن عبداهللا بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبـي :االستذكار )٦(

  .٥/٣٢٣،  م٢٠٠٠ – هـ١٤٢١، ١طبيروت ،  –معوض، دار الكتب العلمية 
  . ٦/٢٢٤ :للباجيشرح الموطأ  المنتقى )٧(
عنـي بكـالم أرسـطو ، طبيب من أهـل األنـدلس، فيلسوف ، فقيه مالكي) هـ  ٥٩٥ :ت(، أحمد بن محمد بن رشد أبو الوليد هو محمد بن: ابن الرشد )٨(

) تهـد ونهايـة المقتصـدبدايـة المج(و، ) الكليـات( و، )تهافـت التهافـت ( من مصـنفاته  ولقب بالحفيد تميزًا له عن جده أبي الوليد، مه إلى العربيةوترج
  . )٦/٢١٣: ألعالم للزركلي ا (.   وغيرها

     .٧٤٩ص: بداية المجتهد ونهاية المقتصد )٩(
  . ٩/٤٢: نهاية المطلب في دراية المذهب )١٠(



 

١٧٠ 

  :لترجيحا �

  .نصيب البنتين الثلثان بأنّ  )رحمهم اهللا(الجمهور ما ذهب إليه هوه انرجحيبدو لي الذي و 
، وبينــا ا اآليــة الكريمــةر ن فســفالحــديثا ،ينالشــريف ينه أقــوى حجــة إلثبــات فرضــهن بــنص الحــديثألّنــوذلــك  .١

 ألنّ ، )١(m�������������������l: لــنص اآليــة ء البنتــين النصــف مخــالفإعطــا وأنّ معناهــا، 

ثــين للبنتــين الثل أنّ  )رحمهــم اهللا(قيــاس الجمهــور وٕانّ ، تكــون واحــدة رض لهــا النصــف بشــرط أنْ اهللا تعــالى فــ
خوات الالتي نص القرآن ثنتين من األثنتين من البنات على ما فوق االعلى األختين وقياس ما فوق اال

نـوع مـن كـل  ودليلنـا مـن جهـة المعنـى أنّ  (، علـى صـحة مـا ذهبـوا إليـهدليل واضح ، لهو على فرضهن
     .)٢()منهن الثلثان أصل ذلك األخوات االثنتينفرض  ، فإنّ النساء فرض واحدتهن النصف

دل تـأحاديـث فيـه آيـات و  قـد وردتف .)٣(ثنـان للجماعـةاال من جهة المعنـى اللغـوي بـأنّ  قوة الدليل نّ كما إ .٢
كــانوا أهــال للفصــاحة، وقــد عاصــروا نــزول القــرآن الكــريم،  )�(فالصــحابةســبق ذكرهــا،  وقــدعلــى ذلــك، 

 .أعلم تعالىواهللا . الذي نزل بلغتهم، ففهموه وعملوا به
  
  
  
  
  
  
  

L                                      ? ? ? J  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .)١١من اآلية : سورة النساء ( )١(
  .٦/٢٢٤: للباجي المنتقى شرح الموطأ )٢(
  .المصدر نفسه :ينظر )٣(



 

١٧١ 

  الثالث مطلبلا

  ت عند اإلماميةالبن ميراث
   :ودليل ذلك ا بالفرض أو القرابة سواء كانت واحدة أو أكثرمّ إمامي في الفقه اإلالميراث البنت تستحق       

، ، وتـرك بنـاتسألته عن جـار لـه هلـك: قال )�(أبي الحسن ( الذي أسنده علي بن الحكم عن  األثر .١
  .)١()قال المال لهن 

عليهـا ( فاطمـة: فقـال؟  )(�رسول اهللا  ثَ ر من وَ  (�)قلت ألبي عبداهللا : قال ( ،عن حمزة بن حمران .٢
  .)٣()كان له  وكل ما )٢(، والخرثيورثت متاع البيت ) السالم

نفس خرين في آكانت منفردة أو معها  ا أحوال إنْ وله، )٤(فالبنت من الطبقة األولى مع األبوان واألوالد    
  :تيوعلى النحو اآل تلك األحواليمكن إيضاح و ، الطبقة

أي تـــرث  ،ً فتـــرث التركــة كلهـــا فرضــًا وردا، ال يوجـــد معهــا وارثفـــي الطبقــة و ا كانــت البنـــت منفــردة إذ :أوالً 
  .)٥(النصف فرضًا والباقي رداً 

 ،ث فيرثن التركة كلهـا فرضـًا ورداً ثنتين فأكثر في الطبقة وال يوجد معهن وار اكن بنات متعددات  إنْ  :ثانياً 
  .)٦(ألفراد الطبقات التاليةمن التركة وال شيء ، ثن الثلثين فرضًا والباقي رداً ير  أي

فيرثـون التركـة كلهـا أو البـاقي  ،أو أكثـر اواحـد ابنـا ،البنـاتالجمـع مـن مع البنت الواحـدة أو  انإذا ك :ثالثاً 

���	��������mوجــدوا  بعــد أصــحاب الفــروض إنْ l)وحاصــل القســمة ، قرابــة ولــيس تعصــيباً ، )٧

  .صيب عندهمفال تع، ياتاالختالف في المسمّ   أنّ مية إالّ واحد عند جمهور الفقهاء واإلما
  
  
  

  

  

  

                                                           

  ) .٣٢٥٨١( رقم ،٤/٢٩٥، ٤باب  ،انفردت ورثت المال كلهأذا  باب البنت، موجبات اإلرث: وسائل الشيعة  )١(
     ) . ١/٢٢٤: المعجم الوسيط (   .الغنائم و أردأ المتاع  هو: الخرثي )٢(
  ).٣٢٥٧٨(، رقم ٤/٢٩٤، ٤باب  ،انفردت ورثت المال كلهأذا  باب البنت، موجبات اإلرث: وسائل الشيعة) ٣(
  . ٨/٧١: في شرح اللمعة الدمشقية الروضة البهية ، ٢٧٥-٤/٢٧٤ :شرائع اإلسالم : ينظر) ٤(
  . ادر نفسهاالمص :ينظر )٥(
  . ٥٤١ص :الفقه على المذاهب الخمسة : ينظر) ٦(
  ) .١١من اآلية  :سورة النساء ) (٧(



 

١٧٢ 

  الرابع مطلبلا

  في الميراث في أحوال البناتجمهور الفقهاء واإلمامية أثر الخالف بين 
فـــي طريقـــة التوريـــث ظـــاهٌر  )٢(واإلماميـــة )١(أثـــر الخـــالف بـــين جمهـــور الفقهـــاء ممـــا تقـــدم يتضـــح أنّ        
لــذلك  ،ت ومــن يشــاركهم مــن الورثــةابشــكل واضــح علــى نصــيب البنــهــذا يــؤثر و لحجــب والــرد والتعصــيب، وا

  :ن أثر الخالف باألمثلة التطبيقيةسنبي
 :الحجب .١

  .جب األخوة ألم فقطحْ وتَ ، بجَ حْ البنت ال تُ  ذهبوا إلى أنّ ) الجمهور( :المذهب األول
ين األبـوين والـزوج( وتَحجـب جميـع الورثـة عـدا، البنـت ال تُحجـب نّ ذهبـوا إلـى أ) اإلمامية( :المذهب الثاني

  .)ومن هم من درجتها من األبناء
 :التعصيب .٢

  .)بن أي أخيهااالمع (البنت تكون عصبة بالغير  ذهبوا إلى إنّ  )الجمهور( :المذهب األول
ها تشترك مـع أخيهـا قرابـة ، ولكنّ بالغيرعندهم ال تعصيب  للبنت  هذهبوا إلى أنّ ) اإلمامية( :المذهب الثاني

  .ال تعصيبا
 :العول .٣

علـــى البنـــت وعلـــى جميـــع مـــن ) نقـــص الفـــرض(يـــدخل العـــول  هذهبـــوا إلـــى أّنـــ) الجمهـــور( :المـــذهب األول
  .سهامهكًال حسب  الفروضتزاحم  عنديشاركها من أصحاب الفروض 

  .لنقص عليها فقط عند تزاحم الفروضيدخل ا هذهبوا إلى أنّ ) اإلمامية( :المذهب الثاني
 :الرد .٤

   :هذهبوا إلى أنّ ) الجمهور( :المذهب األول
  .بوجود األبالبنت  ىال يرد عل  . أ

  .عند عدم وجود األب الزوجينحد أيرد عليها مع من يشاركها من أصحاب الفروض عدا   . ب
روض فــي يــرد عليهــا وعلــى كــل مــن يشــاركها مــن أصــحاب الفــ هذهبــوا إلــى أّنــ) اإلماميــة( :المــذهب الثــاني

  .طبقتها عدا الزوجين واألم
  :الترجيح �

جمـاع فـي مـا ذهبـوا إليـه، ، لتحقـق اإلواهللا تعـالى أعلـم هـو رأي الجمهـورتقـدم  لي في كل مـاوالراجح    
  .الثانيذلك في الفصل  تفصيلوقد سبق 

                                                           

: إلى معرفة معاني ألفااظ المنهاجمغني المحتاج ، ٧٥٨ص :بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،١٠٢ -١٠٠/ ٥: االختيار لتعليل المختار :ينظر) ١(
   .٦/١٨٤: ةن قدامبالمغني ال ،٢٤-٣/١٤

  . ٨/٤٠: في شرح اللمعة الدمشقية الروضة البهية  ،٣٩/١٠٧: جواهر الكالم ،٤/٢٧١ :سالمشرائع اإل:  ينظر) ٢(



 

١٧٣ 

  



 

١٧٤ 

  
  بن عند الفقهاءت االبن كام ميراثأح

بن فتشمل بنت اال، نزلت درجة أبيها بن مهمالى المتوفى بطريق االإبنت تنتسب  هي كل:بنبنت اال   
  . )١(بن مهما نزلبن االاوبنت 

، وكذلك ت نصيبهاولكن السنة النبوية المطهرة حدد ،بنبنت اال نصيبينص القرآن الكريم على لم و       
 ثالثــةلــى إ المبحــث هــذا قســمتوعليــه  .ميراثهــاحكــام حــددت أوالمجمــع عليهــا جتهاديــة بعــض المســائل اال

  :وعلى النحو اآلتي مطالب
  بن عند الجمهورت االبنميراث : األول مطلبال
  بن عند جمهور الفقهاءحجب بنت اال :الثاني مطلبال
  بن عند اإلماميةبنت االميراث  :الثالث مطلبال

  
  األول مطلبال

  عند جمهور الفقهاءبن ت االبن ميراث
ة النبوية المطهرة وقد ثبت ذلك بالسن، تستحق ميراثها فرضاً  االبنبنت  أنّ على جمهور الفقهاء  أجمع     

   .)٢(ن الكريم فرضا لهاآولم يحدد القر 
  :يأتي على ماذلك ب مستدلين �
وتطلق مجازًا ، )ذكورًا وٕاناثاً (لفظ األوالد يطلق على أوالد الرجل من صلبه  أنّ  إلى جمهور الفقهاءذهب   . أ

نـــزل أبـــوهن يأخـــذن حكـــم البنـــات  وٕانْ  االبـــنبنـــات  هـــذا أجمعـــوا أنّ بو ، )ذكـــورًا وٕاناثـــاً ( االبـــنعلـــى أوالد 
ية الكريمة، يدخلوا في عموم اآل همألنّ ، ، فإذا عدم البنون فحكم أوالدهم حكمهم)٣(الصلبيات عند عدمهن


���	�������������������������������m :قوله تعالىل������������������������

������������������l)٤(.  
 حالة أخرى عند وجود البنت الصلبية ولها ، عند عدمهافي الميراث أحوال البنت الصلبية  االبنت فلبن   . ب

في ) (�بن مسعوداحديث بثبت  ما، ودليل ذلك )٥(للسدس تكملة الثلثين استحقاقها هي ،الواحدة
                                                           

   .٣٦ص: ومعه كتاب الدرة البهية بتحقيق المباحث الرحبيةشرح الرحبية  :ينظر )١(
  .٩١ص: اإلجماع البن المنذر :ينظر )٢(
حاشية ، ٤٤ص: شرح المنظومة الرحبية في علم المواريث، ١٠/١٦٠: في فروع المالكيةالذخيرة ، ٢٧/١٥٨ :المبسوط للسرخسي:ينظر )٣(

الزخار الجامع لمذاهب علماء حر الب ،٢٦٩/ ٨: المحلى باآلثار، ٥/٣٤٦: المبدع في شرح المقنع، ٣/٢٥٣: البجيرمي على منهج الطالب
  .٤٠٢/ ١٥ :كتاب النيل وشفاء العليل، ٦/٥١٤: األمصار

  . ) ١١من اآلية  :سورة النساء) (٤(
: المغنــي البــن قدامــة ،٧٩/ ١٦: المجمــوع شــرح المهــذب ،١٠/١٧٠: الــذخيرة فــي فــروع المالكيــة ،٢/٨٣٢: النتــف فــي الفتــاوي للســغدي :ينظـر )٥(

  .١٥/٤٠٥: كتاب النيل وشفاء العليل ،٦/٥١٦ :الجامع لمذاهب علماء األمصار البحر الزخار ،٦/١٦٤

  الثاني بحثالم



 

١٧٥ 

ولبنت ، للبنت النصف بأنّ ، وأخت، بناقضى في بنت وبنت  )(�رسول اهللا أنّ  « صحيح البخاري
»وما بقي فألخت، السدس تكملة للثلثينبن اال

)١(.  
 .بنــت االبـن تسـتحق الســدس مـع البنـت الصــلبية الحـديث داللــة واضـحة علـى أنّ فـي  :وجـه االســتدالل  �
  .د األوالدلفظ الولد يطلق على األوالد وأوالف

 :هذا المطلب إلى فرعين هما قسمتوعليه  ،)٢(التعصيببا بالفرض أو مّ أبنت االبن ميراث ف �
  ميراث بنت االبن بالفرض: الفرع األول
  ميراث بنت االبن بالتعصيب: الفرع الثاني

 
  الفرع األول

  بن بالفرضت االميراث بن
  :)٣(ثالث حاالت نّ وله
 للواحدة النصف :الحالة األولى �

 :بشروط النصففرض بن ترث بنت اال
  منفردة  تكون أنْ   .١
  وعدم وجود بنات الصلب  .٢
  .ومعصبها ابن االبن .)٤(وعدم وجود معصب لها .٣

  :مثال ذلك
  .وأم وأخ ،بنة ابناشخص عن مات 

   ،ألنه عصبةالتركة باقي ولألخ  ،ولألم السدس ،بن النصفنت االفلب
   .سهمانولألخ  م واحد،سهولألم ثالث سهام، بن لبنت اال ،سهام) ٦(  فأصل المسألة

  
  
  

                                                           

  .٣٨ ص :سبق تخريجه  )١(
المجمـوع  ،٦/٤٠٩: مواهب الجليل فـي شـرح مختصـر خليـل ،٧/٤٨٠: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ،٥/٩٥: االختيار لتعليل المختار: ينظر )٢(

ــي البــن قامــة، ١٦/٧٩: شــرح المهــذب ــى باآلثــار ،٥/٣٣٩: شــرح المقنــعفــي المبــدع  ،٦/٢٧٣: المغن ر الجــامع البحــر الزخــا ،٨/٢٦٩: المحل
  .١٥/٣٨٨: كتاب النيل وشفاء العليل  ،٦/٥١٧: لمذاهب علماء األمصار

مـع حاشـية فـي علـم الفـرائض الرحبيـة ، ٥٧٥ص: القـوانين الفقهيـة، ٧/٤٨٠: شـرح كنـز الـدقائقتبـين الحقـائق ، ٣٥ص: شرح السراجية :ينظـر )٣(
: ومعــه الشـرح الكبيــر علـى مــتن المقنــع المغنــي علــى مختصــر الخرقــي،٣/١٨: إلــى معرفــة معــاني ألفـاظ المنهــاجمغنــي المحتــاج ، ٤٩ص :البقـري

  .٨/٢٦٩ :ثارالمحلى باآل، ٨/٩
  .٨/١٠٠: الحاوي الكبير :ينظر )٤(

  ٦  

  ٣  بنت ابن  ١/٢

  ١  أم  ١/٦

  ٢  أخ  ع



 

١٧٦ 

  الثلثان : الحالة الثانية �
  :)١(بشرط، مهما كانت درجتهن ويرثنه بنات االبن،ن م ين فأكثرثنتوهو فرض اال

 عدم وجود البنات الصلبيات .١
  .وعدم وجود المعصب لهن  .٢

  وأم وزوجة  ،بنارجل عن ثالث بنات  مات: ذلك مثال
   ،ولألم السدس ،بن الثلثانبنات االفل .وأخ ألب

  .ألب الباقي ألنه عصبةمن اولألخ  ،وللزوجة الثمن
  
  السدس :الحالة الثالثة �

، )٢(تكملـة للثلثـين إجماعـاً بن الواحدة أو أكثر فرض السدس مع البنـت الصـلبية الواحـدة ترث بنت اال     
َأْقِضـي ِفيهَـا ِبَمـا َقَضـى النبِـي ... «: فقـال، بن وأخـتاسئل عن بنت وبنت  عندما )(�لقول ابن مسعود 

  . )٣(» »ِلِالْبَنِة النْصُف، َوِالْبَنِة اْبٍن السُدُس َتْكِمَلَة الثُلثَْيِن، َوَما َبِقَي َفِلْألُْختِ  :(�)
  :وترث فرض السدس بثالثة شروط  

 عدم وجود معصب لها أو لهن في درجتهن   .١
 ود عاصب أعلى من درجتهن يحجبهن وعدم وج .٢
 ).ثنتان أو أكثرا(م وجود جمع من البنات الصلبيات وعد .٣

  :مثال ذلك
  .                       بنت وبنت ابن وعممات شخص عن 

  فللبنت النصف، ولبنت االبن السدس تكملة للثلثين،
  .وللعم الباقي فهو عصبة 
  

�������������������m: كثر الثلثــين لقولـه تعــالىاهللا تعـالى فـرض للبنتــين فـأ بـن الســدس أنّ وتعليـل إعطـاء بنــت اال      

���������������������l)بـن وبنـات اال، فلفظ النساء في اآلية الكريمة يشـمل البنـات الصـلبيات )٤

���	����������������������m:كــامهن فــي ســياق اآليــة لقولــه تعــالىالالتــي ذكــرت أح���

                                                           

  . ٢٩/١٤١: المبسوط للسرخسي :ينظر )١(
جماع البن اإل، ٦/١٦٦ :ةالمغني البن قدام، ٨/١٠٠: الحاوي الكبير، ١٠/١٧٠: في فروع المالكيةالذخيرة ، ١٤ص :ةالسراجيشرح : ينظر )٢(

   .٩١ص: المنذر
  .٣٨ ص: سبق تخريجه )٣(
  . ) ١١من اآلية  :سورة النساء ( )٤(

  ٧٢  ٢٤  

٢/٣  
  بنت ابن

١٦  
١٦  

  ١٦  بنت ابن
  ١٦  بنت ابن

  ١٢  ٤  أم  ١/٦
  ٩  ٣  زوجة  ١/٨

  ٣  ١  أخ �ب  ع

  ٦  

  ٣  بنت   ١/٢

  ١  بنت ابن  ١/٦

  ٢  عم  ع



 

١٧٧ 

���������������������������������������������������l)الـــــذكور(فـــــاألوالد هـــــم الفـــــروع ، )١ 
ال ، )مـن البنـات وبنـات االبـن(نسـاء والثلثـان فـي اآليـة فـرض محـدد لل، األبنـاءمباشـرة أو بواسـطة ) اإلناثو 

عنـد أخـذ البنـت الصـلبية الواحـدة فرضـها وهـو النصـف لقـوة قرابتهـا ف، ثنتين فأكثرايزيد بزيادتهن سواء كانتا 
ـــه تعـــالىللميـــت ول ن مـــا بقـــي مـــ فـــإنّ ، )٢( �m������������������l: تصـــريح اآليـــة بنصـــيبها لقول

بــن اعمــًال بحـديث  ،ســاوي تكملـة للثلثـينبــن يأخذنـه بالتبـن أو بنـات االالثلثـان وهـو الســدس نصـيب بنــت اال
  .قضى بذلك )(�رسول اهللا  أنّ ، ف)(�مسعود 

بـن النازلـة أو لبنـت اال فـإنّ ، أعلـى منهـا أو مـنهنبن واحدة ابن فأكثر نازلة مع بنت اعليه كل بنت  اسقيو 
بـن ا( وهـو  هذا عنـد عـدم وجـود معصـب لهـا أو لهـنّ  .)٣(بن السدس مع وجود العالية تكملة للثلثينبنات اال

 أي أنّ ، لـذكر ضـعف األنثـىوجـد المعصـب تأخـذ معـه البـاقي تعصـيبًا ل فـإنْ ، المساوي لهن بالدرجـة) بناال
  .في هذه الحالةلسدس بن ال يأخذن فرض ابنات اال

                ) بنابن او ، بناوبنت ، بنت( عن فمن مات 
  بنت الواحدة النصف والباقي لبنت االفإن للبن

  .املم يبق شيء من التركة فال نصيب له فإنْ ، بن تعصيباً بن االوال 
  الصلبية  بن بمنزلة البنتون بنت االوبهذه الحاالت الثالث تك

  .)٤(عند عدم وجودها
  .)٦()منزلة البنات عند عدمهن في إرثهنبن ببنات اال أجمع أهل العلم على أنّ  (:)اهللا رحمه()٥(ةبن قداما قال
  
  
  

L                                          ? ? ? J  
  
  

                                                           

  .)١١أية من : سورة النساء ( )١(
  .)١١من اآلية : سورة النساء ( )٢(
  . ٢/٣٨١: كفاية الطالبشرح لى حاشية العدوي ع :ينظر )٣(
  . ٩١ص: جماع البن المنذراإل، ٤٤ص: شرح المنظومة الرحبية في علم المواريث ،٢٩/١٤٩: يالمبسوط  للسرخس :ينظر )٤(
فقيــه، مــن أكــابر الحنابلــة، ولــد فــي : محمــد بــن قدامــة الجمــاعيلي المقدســي ثــم الدمشــقّي الحنبلــي، أبــو محمــد، موفــق الــدين عبــد اهللا بــن :ابــن قدامــة )٥(  

 ٥٤١(هــ فأقـام نحـو أربـع سـنين، وعـاد إلـى دمشـق، وفيهـا وفاتـه  ٥٦١وتعلم في دمشـق، ورحـل إلـى بغـداد سـنة ) من قرى نابلس بفلسطين(جماعيل 
األعــــالم ( .  فــــي أصــــول الفقــــه) روضــــة النــــاظر (فــــي الفقــــه، و ) بــــه مختصــــر الخرقــــي شــــرح( و)المغنــــي ( نهــــا ، لــــه تصــــانيف، م)هـــــ  ٦٢٠ -

   ).٤/٦٧:للزركلي
   .٦/١٦٤: المغني البن قدامة )٦(

  ٦  ٢  

  ٣  ١  بنت   ١/٢

  ع
  بنت ابن

١  
١  

  ٢  ابن ابن



 

١٧٨ 

  الفرع الثاني

  بن بالتعصيبت االميراث بن
  :حالتانولها  تنتقل بنت االبن بميراثها من الفرض إلى التعصيب

أو البـــاقي منهـــا بعـــد ، مـــن درجتهـــا فيرثـــان جميــع التركـــةالـــذي بــن بن االابـــالتعصـــيب  :الحالـــة األولـــى �

���������������m: فـي اآليـة الكريمـة لقولـه تعـالى، صحاب الفروض للذكر ضعف األنثـىأ

������	���
�l)١(.  

لحاجتهـا إليـه عنـد  ة منهـا،األدنى درج) بنبن االابن ا(بن بالتعصيب مع ترث بنت اال :الحالة الثانية �
 . إذا كانت محرومة ) بنبن االابن ا(يعصبها أي ، ثينفرض الثل لبنات الصلبياتاستغراق ا

 :على النحو اآلتيميراث بنت االبن  في والتعصيب قد يؤثر
فلوال عصوبتها  به  ،)بن، مع بنتين االبن ابن او  ،ابنكبنت  (ستحقاق قد تؤثر العصوبة في أصل اال .١

بـن قـد عاصـب لبنـات االفال ،)بالقريـب المبـارك(، ففـي هـذه الحالـة يسـمى المعصـب بـنلسقطت بنت اال
نصـيب  بقي لها شيء من  ج إليه بأنْ ا إذا لم تحت، أمّ حتاجت إليهاكون من درجتها أو أنزل منها إذا ي

ــــ، البنــــات ــــاقي بعــــد أصــــحاب ، ه ال يعصــــبها فتأخــــذ فرضــــهافإّن ويبقــــى هــــو عصــــبة بنفســــه فيأخــــذ الب
  .)٢(الفروض

  :مثال ذلك

  .، وابن ابن االبنفي بنت، وبنت ابن مات شخص عن
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  ) .١١من اآلية  : سورة النساء ( )١(
شرح ، ٣/٤٢: شرح المنهاج بتحفة المحتاج ، ٤/٤٦٠ :ريدالشرح الكبير للدر ، حاشية الدسوقي على ٥/١٠٣: االختيار لتعليل المختار :ينظر )٢(

  .٤٠ص خالصة الفرائض

  ٩  ٣  

٢/٣  
  بنت

٢  
٣  

  ٣  بنت

  ع
  بنت ابن

١  
١  

  ٢  ابن ابن ا%بن

  ٩  ٣  

٢/٣  
  بنت

٢  
٣  

  ٣  بنت

  ع
  بنت ابن

١  
١  

  ٢  ابن ابن 



 

١٧٩ 

لــوال عصــوبتها ف، )وأبــوين ،وزوج ،مــع بنــت ،بــنابــن او  ،بــناكبنــت  (تــؤثر العصــوبة فــي الحرمــان  وقــد .٢
 ه حرمهـاألّنـ ،)١()بالقريـب المشـؤوم ( وفي هذه الحالة يسمى المعصب  ،لكان لها فرض السدس عائال

  .من الميراث

  
  
  
  
  
  
  

 .)بن ابن او  ،بناوبنت  ،كبنت( تؤثر العصوبة شيئا وقد ال .٣
  .)٢(بن الباقي تعصيبا للذكر ضعف األنثىبن االابن و فللبنت النصف ولبنت اال

                                                      ×٣  
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   .٥/١٠٢: االختيار لتعليل المختار :ينظر )١(
  .٤٠ص شرح خالصة الفرائض، ٣/٤٢: شرح المنهاجبتحفة المحتاج ، ٤/٤٦٠ :ريدالشرح الكبير للدر حاشية الدسوقي على  :ينظر )٢(

١٣    
  ١٢  

  ٦  بنت  ١/٢
  ٣  زوج  ١/٤
  ٢  م أ  ١/٦
  ٢  بأ  ١/٦

  ع
  بنت ابن

٠  
  ابن ابن

١٥    
  ١٢  

  ٦  بنت  ١/٢
  ٣  زوج  ١/٤
  ٢  م أ  ١/٦
  ٢  بأ  ١/٦

  ٢  بنت ابن  ١/٦

  ٦  ٢  

  ٣  ١  بنت  ١/٢

  ع
  بنت ابن

١  
١  

  ٢  ابن ابن



 

١٨٠ 

  الثاني مطلبلا

 بن عند جمهور الفقهاءت االحجب بن
  : بنت التي تحجب فيها بنت االالحاال
  :الحالة األولى �
 . )١(سواء كان معها عاصب أم ال، حدًا أو أكثربن الصلبي وابن واحدة أو أكثر باالتحجب بنت اال .١
  .بنا تيبن، بناو ، عن زوجة رجلمات  :ذلكمثال  
  ،الباقيبن فللزوجة الثمن ولال 
  .بنبن ألنهن محجوبات باالوال شيء لبنات اال 
  سهم واحد،للزوجة أسهم،  ثمانيةصل المسألة من فأ 
  . سبع سهامبن اللو  
 واألقــرب يحجــب ، لــى المتــوفىإالفــرع الــوارث أقــرب هــذا ألن ، منهــا بــن األعلــى درجــةبن االاوتحجــب بــ .٢

  .عداألب
  .بنابن اوبنت  ،بنابن ا، عن زوج امرأة تمات :ذلكمثال 

  ،بن الباقيبن االوال، بعفللزوج الر 
  ،سهام أربعةن فأصل المسألة م ،)بنبن االالبنت (وال شيء  
  باقي التركةوهو سهام  ثالثبن ولال واحد،سهم  للزوج 
  .ألنه عصبة 
  :الحالة الثانية �

بــن بــالبنتين الصــلبيتين فــأكثر إذا لــم يوجــد معهــا عاصــب فــي درجتهــا أو أنــزل منهــا تحجــب بنــت اال     
  .)٢(لحاجتها إليه

  .وأخ، بناوبنت ، نيوبنت، عن زوجةرجل ات م :ذلكمثال 
  بن بالبنتينوتحجب بنت اال ،وللبنتين الثلثين، للزوجة الثمن 
  ، فأصل المسألة لألخ تعصيباالباقي  يكونالصلبيتين، و  

  ، اسهم) ١٦(أسهم وللبنتين) ٣(جة، للزو اسهم) ٢٤(من
  .أسهم ) ٥(ولألخ  
 

                                                           

  .٣/٤٠: بشرح المنهاجالمحتاج  تحفة :ينظر )١(
: عن متن اإلقناع كشاف القناع ، ٣/٢٥٢: على منهج الطالبحاشية البجيرمي  ،٤/٤٦٠: على الشرح الكبير للدرديرحاشية الدسوقي  :ينظر )٢(

٤/٤٢٢ .  

  

  ٨  

  ١  زوجة  ١/٨

  ٧  ابن  ع

  ح
  بنت ابن

٠  
  بنت ابن 

  ٤  

  ١  زوج  ١/٤

  ٣  ابن ابن  ع

  ٠  بنت ابن ابن  

  ٢٤  
  ٣  زوجة  ١/٨

٢/٣  
  بنت

١٦  
  بنت

  ٠  بنت ابن  ح
  ٥  أخ  ع



 

١٨١ 

  :الثالثة ةالحال �
 إذا وجـد إالّ  بـن أعلـى مـن درجتهـاابنـات بنـات أو واحدة أو أكثر في حـال وجـود بن الت االتحجب بن      

وبقـي شـيء مـن التركـة بعـد أصـحاب  )العاصـب(فـإذا وجـد ،نزل منها لحاجتهـا إليـهاعاصب من درجتها أو 
  ويطلق في هذه الحالة من .)١(شاركته في الباقي تعصيباالفروض 

  ).بالقريب المبارك(المسائل على ابن ابن االبن  
  ،بناوبنت ، نيوبنت، عن زوجة زوجةات م :ذلكمثال 

  .بن االبن ا وبنت، بناالبن ابن او  
  ، بن عصبة بنفسهبن االابن او  ،فللزوجة الثمن وللبنات الثلثان

  .بناالابن لى بنت إضافة إبن عصبة بالغير معه وبنت اال
  ،)٩٦(وتصح من ) ٤( وجزء سهمها  اسهم) ٢٤(فأصل المسألة من

، أســهم) ٥(بــن ، ولبنــت االأســهم) ١٠(بــن بــن االابــن ، والاســهم) ٣٢(، ولكــل بنــت اســهم) ١٢(فللزوجــة  
  .أسهم) ٥(بن اال ولبنت أبن

  
  الثالث لمطلبا

  بن عند اإلماميةت االبن ميراث
هـا تعــد بمنزلــة وٕانّ  فــرض مقــدر،لــيس لهـا ف ،)٢(عنــد اإلماميــة بالقرابـة ال بــالفرض االبـنثبـت ميــراث بنــت     

 ،عند عدمهم مقاسمةالفي  ائهمأوالد األوالد يقومون مقام أب وأنّ ، وجود أوالده الصلبينعدم  عندأوالد الميت 
�m��²: ين بقولـه تعـالىسـتدلم.)٣(انفـردت إذافلهـا جميـع المـال ، نصيب أبيها عنـد عدمـه االبنفترث بنت 

�º��¹��¸���¶�����´��³l)٤( .  
  :وجه االستدالل �

لـه نصـيب  ، فكـل وارث لـيسلـيس لهـا فـرض مقـدر هث بالقرابة ألنّ بنت االبن تر  مامية على إنّ ذهب اإل
ويمنـع األقـرب األبعـد  ،)أي الميـت(تقـرب بـه تنصـيب مـن  نمـنهواحدة رث كل تو  .مقدر فهو وارث بالقرابة

     .)٥(في نفس الطبقة ويشاركون األبوين
  

                                                           

  .٤/٤٢٢ :عن متن اإلقناع كشاف القناع ، ٣/٢٥٣ :على منهج الطالب حاشية البجيرمي  :ينظر )١(
  .٤/٢٧٦ :شرائع اإلسالم :ينظر )٢(
  . ٨/٧٨ :في شرح اللمعة الدمشقية الروضة البهية  :ينظر )٣(
  ). ٦من اآلية  :سورة األحزاب) ( ٤(
  .٨/٧٨: في شرح اللمعة الدمشقية الروضة البهية  :ينظر )٥(

  ٩٦  ٢٤  
  ١٢  ٣  زوجة  ١/٨

٢/٣  
  بنت

١٦  
٣٢  

  ٣٢  بنت

  ع
  بنت ابن

٥  
٥  

  ١٠  ابن ابن ا%بن
  ٥  بنت ابن ا%بن



 

١٨٢ 

   :لشيعةاجاء في وسائل  �
، ات، وال وارث غيـرهنّ ذا لم يكـن للميـت بنـإبنة بنة يقمن مقام االبنات اال: قال (�)عن أبي عبداهللا (( .١

  .)١())نّ ـــــــــــــوال وارث غيره، ذا لم يكن للميت ولدإبن بن يقمن مقام االوبنات اال
 بنه ،ابنة ا، وترك رجل مات: )(�لى أبي محمد الحسن بن علي إب تِ أنه كُ (أيضا  الوسائل وجاء في .٢

 .)٢()شاء اهللا الميراث لألقرب إنْ : في ذلك (�)ع ، لمن يكون الميراث ؟ فوقّ وأخاه ألبيه وأمه
رثـون عنـد وجـود هـم ال يأي أنّ ، عنـد عـدم وجـود األوالد المباشـرين فروع البنت يعدون أوالدًا للميـت وٕانّ      

فـال ، بـنفالبنت تحجب بنت اال) القاعدة عندهم األقرب درجة يحجب األبعد درجة  ألنّ (، األوالد المباشرين
  .أنثى الد ذكرًا كان أو يرث واحدًا من أوالد األوالد مع وجود واحد من األو 

ا ، أّمـون نصـيب اآلبـاء المباشـرينعنـد اإلماميـة جميعـًا يرثـون بالقرابـة ويسـتحقبن وبنت البنـت بنت االو     
 هـمبن يعـدون مـن الطبقـة األولـى وٕانّ بن أو بنات االفبنت اال، للذكر مثل حظ األنثيينذا كانوا إناثًا وذكورًا فإ

وهـي تحجـب الجـد واألخ وغيـرهم مـن  ،ا كـان لهـا المـال كلـهمًا منهنفردت أيّ اوٕاذا  ،يدلون إلى الميت بالقرابة
  .)٣(د عليها في الطبقة كبقية الورثةرَ كما يُ  ،ورثة الطبقة الثانية

  :نورد األمثلة اآلتيةجمهور الفقهاء واإلمامية  بنت االبن بينفي ميراث أثر الخالف ح يتوضول �

  .بن وعماشخص عن بنت وبنت  مات): ١(مثال

  .)٤(بن السدس تكملة للثلثين والباقي للعم تعصيبًا للبنت النصف ولبنت اال :الجمهور
  . )٥(للعم بن واللبنت اال للبنت النصف فرضًا والباقي ردًا وال شيء :اإلمامية

  
  
  
  
  
  

                                                           

  ) .٣٢٦٠٤(، رقم  ٩/٣٠١ال يرث مع األوالد أحد من األخوة ونحوهم ،) ٨(موجبات اإلرث ، باب : وسائل الشيعة  )١(
  ) .٣٢٦١١(، رقم ٩/٣٠١والد أحد من األخوة ونحوهم ال يرث مع األ) ٨(، باب موجبات اإلرث: ئل الشيعةوسا )٢(
  . ٥٤٤ص: الفقه على المذاهب الخمسة، ٨/٧٨: في شرح اللمعة الدمشقيةالروضة البهية : ينظر )٣(
: حاشـية الدسـوقي علـى الشـرح الكبيـر للـدردير ،١٠/١٦٢:فرع المالكيـةالذخيرة في  ،٦/٧٨٤: مختار حاشية ابن عابدينرد المحتار على الدر ال )٤(

  .٦/١٦٦: المغني البن قدامة ، ١٦/٨٤: شرح المهذب المجموع، ٤/٤٦٠
  . ٥٤٤ص: الفقه على المذاهب الخمسة ، ٨/٧٨: في شرح اللمعة الدمشقية الروضة البهية :ينظر )٥(

  
  اإلمامية  الجمهور

  ١    ٦  
  ١  النصف فرضا والباقي ردا  ٣  ١/٢  بنت

  ٠  محجوبة  ١  ١/٦  بنت ابن
  ٠  محجوب  ٢  الباقي  عم



 

١٨٣ 

  .بنابن او ، بنت عنشخص مات ): ٢(مثال 
  .)١(بن الباقي عصبةبن االللبنت النصف وال: الجمهور
  .)٢(بنبن االضًا والنصف اآلخر ردًا وال شيء الالنصف فر  للبنت :اإلمامية

  
  

  

  

 :الترجيح �
ذلــك و  ،الفقهــاء جمهــورهــو مــا ذهــب إليــه مــن توريــث بنــت االبــن بــالفرض والــذي يبــدو لــي رجحانــه      

  : اآلتيةوجه لأل
������������m: قولـــه تعـــالىبالثلثـــين  والداأل مـــن نـــاثلإلاهللا تعـــالى فـــرض  نّ إ .١����������������������

��l )مــا ذهــب إليــه  نّ وإ  ،بــنوبنــات االات ، فلفــظ النســاء فــي اآليــة الكريمــة يشــمل البنــات الصــلبيّ )٣
   .دالالت األلفاظال وجه له في  ،فقطوالد على البنت لفظ النساء من األ عموماإلمامية في حصر 

ة، وهــو فــرض فــي إعطــاء بنــت االبــن حكــم البنــت الصــلبيّ  )٤(جمــاعمــا ذهــب إليــه جمهــور الفقهــاء باإل .٢
 الظـاهرة فـي هـذه القيـاس مـن كـون بنـت االبـنالنصف للواحدة، والثلثـان للجمـع مـنهن، وذلـك للمناسـبة 

فينطبق عليها حكم البنت الحقيقية عند عدم وجودها، كما جاء في القاعدة الفقهية التي ) بنت مجازية(
  .          )٥()إذا تعذرت الحقيقة ُيصار إلى المجاز ( تقضي بذلك

تكملـــة للثلثـــين، وذلـــك لقـــوة ة قـــول الجمهـــور فـــي إعطـــاء بنـــت االبـــن فـــرض الســـدس مـــع البنـــت الصـــلبيّ  .٣
  .أعلمتعالى واهللا  .لها بذلك(�) الذي قضى به رسول اهللا  هم واستداللهم بنص الحديث الصحيححجت

  
L                                       ? ? ? J  

                                                           

: شرح المهذب ، المجموع٧٥٠ص: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ٦/٧٨٤: لمحتار على الدر المختار حاشية ابن عابدينرد ا :ينظر )١(

  .٦/١٦٤: المغني البن قدامة ،١٦/٨٤
  . ٨/٧٨: في شرح اللمعة الدمشقية الروضة البهية  :ينظر )٢(
  ). ١١من اآلية  :سورة النساء ( )٣(
المغني البن  ،٩/١٦: المذهبنهاية المطلب في دراية  ،٧٤٩ص: بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،٥/٩٦: االختيار لتعليل المختار :ينظر )٤(

  .٦/١٦٤ : قدامة
  .٢٣صم، ٢٠١٠-هـ ١٤٣١: ١دمشق، ط –، مؤسسة الرسالة عبدالكريم زيدان. د :الوجيز في شرح القواعد الفقهية  )٥(

  
  اإلمامية  الجمهور

  ١    ٢  
  ١  النصف فرضا والباقي ردا  ١  ١/٢  بنت

  ٠  محجوب  ١  الباقي  ابن ابن



 

١٨٤ 

  



 

١٨٥ 

  
  األم عند الفقهاءميراث  كامأح

وال تكــون األم ( لتعصــيب المتأمــل فــي ميــراث األم يجــد أنهــا تــرث فــي جميــع حاالتهــا بــالفرض ال با نّ إ      
التركـة وسدسـها فرضـًا فـي  فهي ترث ثلث :)٢(ولها ثالث حاالت، )١()ه ال يوجد من يعصبها ألنّ ، قط عصبة
  .)(�جتهاد الصحابة احد الزوجين وأب بأقي مع وتأخذ ثلث البا ،الكريمن آنص القر 

وعلـى النحـو  ينلبـمط لىإالمبحث هذا  قسمت ،)رحمهم اهللا(عند الفقهاءوأحوالها  األم ميراث كامأح ولتوضيح    
  :اآلتي

  حكم ميراث األم عند جمهور الفقهاء :المطلب األول
  حكم ميراث األم عند اإلمامية :المطلب الثاني

  
  
  

  األول مطلبال

  حكم ميراث األم عند جمهور الفقهاء
قســمت ، وعليــه ســتحقاقها فــي بعــض األحــوالاوهــي مرتبطــة مــع األب ب، احبة فــرض صــاألم ال تكــون إالّ     

  :هذا المطلب إلى ثالثة فروع وعلى النحو اآلتي
  استحقاق األم السدس :الفرع األول
  ستحقاق األم الثلثا :الفرع الثاني
   أصحاب الفروضبعد باقي الستحقاق األم ثلث ا :الفرع الثالث

  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  . ١٣٠ص: اإلمام أبي زهرة : والمواريثات أحكام الترك )١(
شرح المنظومة الرحبية في  ،١٦٧-١٠/١٦٣: في فروع المالكيةالذخيرة  ،٧/٤٧٤:تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ٢٤٨ص: تحفة الملوك )٢(

  .٦/١٦٩: ةالمغني البن قدام ،٤٧ص: فتوحات الباعث بشرح تقرير المباحث في أحكام إرث الوارث ،٥٢ص: علم المواريث

  الثالث بحثالم



 

١٨٦ 

  الفرع األول

  استحقاق األم السدس

!�� �����¡��¢��£���m: الكريمــة تأخــذ األم فــرض الســدس بصــورتين كمــا نصــت اآليــة     

©¨��§��¦���������¥��¤l)١(.  
  .فرع وارث ذكر أو أنثى مهما نزليكون هناك  أنْ  .١
¶��������¸���m��(��º�����¹: ثنـــان فـــأكثر لقولـــه تعـــالىا، نـــاك جمـــع مـــن اإلخـــوة أو األخـــواتيكـــون ه أنْ  .٢

¼»l)٢(.  
حجـب بهمـا مـن فتُ  ،ثنـينالاولفظ الجمع في اإلخوة يطلـق علـى  ،)٣(ثنان كما هو مجمع عليهاأقل الجمع و 

  .)٤(لى السدس من أي جهة كانا أو من جهتينإالثلث 
الزيديـة ال يثبـت عنـدهم حجـب   إنّ إالّ  .واألم تستحق السدس مع اإلخوة سـواء كـانوا أشـقاء أو ألب أو ألم �

  .)٥(باألخوة ألماألم 
�¶���������m: لقول اهللا تعالى )٦(ب من الثلث إلى السدس بجمع من اإلخوة جَ حْ األم تُ  أنّ على أجمع الفقهاء  � �(

¼»��º�����¹��¸l)خـــالف بـــين الوقـــد وقـــع  ين يحجبونهـــا،ذهـــم اختلفـــوا فـــي عـــدد األخـــوة الـــ إنّ إالّ ،)٧
   :قولين لىإ، األم من الثلث إلى السدسبه حجب تُ  في أقل عدد من اإلخوة (�)بن عباس االجمهور و 

...) وعبـد اهللا بـن مسـعود، زيـد بـن ثابـت، وعثمان، عمر(منهم  )(�الصحابةقول جمهور  :القول األول  �
ن يثنابـــب َجـــحْ هـــا تُ بأنّ  )رحمهـــم اهللا() ..والحنابلـــة الحنفيـــة والمالكيـــة والشـــافعية( مـــن الفقهـــاءوبـــه أخـــذ جمهـــور 

 :مستدلين بذلك .)٨(ثنينوبذلك فهي ترث السدس مع اال ،خواتفصاعدًا من اإلخوة واأل

                                                           

  .)١١من اآلية  :سورة النساء(  )١(
  .)١١آليةمن ا: سورة النساء ( )٢(
ــة المقتصــد، ٤٥ص: شــرح الســراجية: ينظــر )٣( ــة المجتهــد ونهاي ــى ، ٧٥١ص: بداي ــدرديرحاشــية الدســوقي عل ــر لل شــرح ، ٤٦١/ ٤: الشــرح الكبي

الجـامع لمـذاهب  البحـر الزخـار، ٤٦ص :الـوارثفتوحـات الباعـث بشـرح المباحـث فـي أحكـام إرث  ،٥٦ص: المنظومة الرحبية فـي علـم المواريـث
  .١٥/٤٠٩: كتاب النيل وشفاء العليل ،٦/٥٢٠: علماء األمصار

  .٧/٤٧٤: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  :ينظر )٤(
  . ٦/٥٢٠: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار )٥(
بشـرح المجيـب فـتح القريـب  ،٧/١٦: الحـاوي الكبيـر ،٢/٣٧٩: ، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالـب١٥٧/ ٢٩: المبسوط للسرخسي: ينظر )٦(

البـن اإلجمـاع  ،١٥/٤٠٩: كتـاب النيـل وشـفاء العليـل، ٨/٢٧١ باآلثـارالمحلـى  ،٦/١٦٩: المغنـي البـن قدامـة،١/٢٤: للشنشـوري كتاب الترتيب
  .٩٢ص: المنذر

  ) .١١من اآلية :سورة النساء ( )٧(
ــدقائق :ينظــر )٨( ــائق شــرح كنــز ال ــة المجتهــد  ،٧/٤٧٤: تبيــين الحق ــة المقتصــدبداي ــة ا، ٧٥١ص: ونهاي ــى شــرح كفاي : لطالــبحاشــية العــدوي عل

البحـر الزخـار ، ٤/٤١٥: قنـاعكشـاف القنـاع عـن مـتن اإل، ٦/١٦٩: المغنـي البـن قدامـة، ٥٠ص: شرح الرحبيـة ،٧/١: الحاوي الكبير ،٢/٣٧٩
  .١٥/٤٠٩: ، كتاب النيل وشفاء العليل٦/٥٢٠: الجامع لمذاهب علماء األمصار
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 ،)�m¼»��º�����¹��¸��������¶��(l)١: تعالى هقول .١
إن اَألَخـَوْيِن َال َيـُرداِن اْألُم إلَـى  « :فقال له) �(دخل على ُعْثَماَن بن َعفانَ ) �(ّن عبد اللِه بن َعباسٍ إ  .٢

ــُدِس إنَمــا قــال اللــُه َتَعــاَلى الس:�m�¹��¸��������¶��(l��)فقــال ، ) َواَألَخــَواِن فــي ِلَســاِن َقْوِمــك َلْيُســوا ِبــِإْخَوةٍ  ( ،)٢
»الناس َوَمَضى في اَألْمَصارِ َأْمًرا كان َقْبِلي َتَواَرَثُه  يُع َأْن َأْنُقَض َال َأْسَتطِ : )�(ُعْثَمانُ 

)٣(.   
قـول عثمـان  ، وأنّ ، وأقـل الجمـع اثنـان، كمـا ثبـت ذلـك عنـد العـربلفظ األخـوة جمـع نّ إ: وجه االستدالل �
 .وعملوا به وتوارثوه )(�الصحابة عليهجمع دليل أ (�)بن عفان ا
  .(�)بن عباس اقول  :القول الثاني �

ثنـين وة واألخوات وبذلك فهي ترث مع االبثالثة فصاعدًا من اإلخ جب األم من الثلث إلى السدس إالّ حْ ال تُ 
  . )�m�����¼»��º�����¹��¸��������¶��(���´l)٦: بقوله تعالى :بذلك مستدلين .)٥(وبه أخذ الظاهرية .)٤(الثلث

  .جمعدال على اللفظ األخوة  أنّ على في اآلية الكريمة داللة : وجه االستدالل  �
لـق عليـه الجمـع أقـل مـا يطأّن لـى إ )(�بـن عبـاساالخالف بين جمهـور الفقهـاء و يرجع  :منشأ الخالف ••••

أقــل الجمــع عنــد ومــا يتعلــق بفــي ميــراث البنــات الخــالف فصــلنا  ســبق وٕانْ وقــد ، الــذي تحجــب بــه األم
  .)رحمهم اهللا(الفقهاء

  الترجيح �
 ابــنقــول  ه يتبــين مــنوذلــك ألّنــ، )رحمهــم اهللا(الفقهــاء جمهــور مــا ذهــب إليــههــو الــذي يبــدو لــي رجحانــه       

لـى أقـرب معنـى للجمـع وأولـى إنظـروا (�) جمهـور الصـحابة وأنّ ، ه نظـر إلـى ظـاهر اللفـظّنـأ )�(عبـاس 
ثنين كحجبهــا بــثالث الــى الســدس بــإب األم مــن الثلــث ِجــحَ  وأنْ  ،بــوا إليــهمــا ذه يؤيــداللغــة والشــرع  ألنّ  ،بــه

 ثنــين بــل مــنهم مــن يجعــلمــع علــى االالج إطــالقالعــرب ال تمنــع   نّ أكمــا  )٧(وال فــرق بينهمــا، علــى الســواء
����������������mقولـه تعــالىل ،وفـي القـرآن الكـريم آيــات كثيـرة توضـح ذلـك، )٨(المثنـى جمعـاً 

������	��
�������������������l)٩(
  .أعلمتعالى واهللا ،

  
  

                                                           

  ).١١من اآلية :سورة النساء ( )١(
  ).١١من اآلية :سورة النساء ( )٢(
 .))صحيح اإلسناد ولم يخرجاه ((: عنهوقال  .)٧٩٦٠(رقم ، ٤/٣٧٢، كتاب الفرائض، الحاكم في المستدرك أخرجهاألثر ) ٣(

  .٦/١٦٩: المغني البن قدامة ،٧٥١ص: ونهاية المقتصدبداية المجتهد  :ينظر )٤(
  . ٨/٢٧٣باآلثار المحلى  )٥(
  ) .١١ من اآلية : سورة النساء ( )٦(
  . ١/٣٥٩: إعالم الموقعين  ،٨/٩٨: الحاوي الكبير ،٧/٤٧٤ :تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : ينظر )٧(
  .٧/٤٧٤: كنز الدقائقشرح  تبيين الحقائق :ينظر )٨(
    . ) ٧٨اآلية  :األنبياءسورة  ( )٩(
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  :نورد األمثلة اآلتيةولتوضيح ذلك 
   ،)وعم  ،وبنت ،وزوجة ،أم( عن  مات شخص :)١(مثال 

  ) البنت(فاألم السدس بوجود الفرع الوارث المؤنث 
  .تعصيباً وللزوجة الثمن وللبنت النصف وللعم الباقي 

  
  

  .ألم وانأخو ، وزوج، أم ماتت امرأة عن :)٢(مثال 
  ،وللزوج النصف ،فلألم السدس لوجود جمع من اإلخوة 

  .ولجمع اإلخوة ألم الثلث
  

  الثاني لفرعا

  استحقاق األم الثلث
 .)١(الثلث: الحالة الثانية �

  :ثلث التركة فرضاً  ترث األم
 .عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقًا  .١
 m�³��²��±��°��4��®��¬��«��ª´l: ودليل ذلك قوله تعالى، عدم وجود جمع من اإلخوة وعند  .٢

  :مثلة التاليةاأل ردثلث وفق الشروط المذكورة نو ولتوضيح األحوال التي ترث بها األم ال .)٢(
  .افلألم الثلث ولألب الباقي تعصيب .مات شخص عن أب وأم: )١(مثال 
  .الباقي تعصيبافلألم الثلث ولألخ الشقيق . شقيق وأم أخ مات شخص عن: )٢(مثال 
  .قي تعصيبالألم الثلث وللعم ألب البا. عن أم وعم ألب مات شخص: )٣(مثال 

  

  

  

  

                                                           

شرح سبط في علم الفرائض الرحبية  ،٤/٤٦١: للدرديرحاشية الدسوقي على الشرح الكبير  ،٢/٧٥٠: مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر )١(
  . ٦/١٦٩: المغني البن قدامة ،٥٩ص: وحاشية البقريالمارديني 

  ) .١١من اآلية  : سورة النساء ( )٢(

  ٢٤  

  ٤  أم  ١/٦

  ٣  زوجة  ١/٨

  ١٢  بنت  ١/٢

  ٥  عم  ع

  ٦  
  ١  أم  ١/٦
  ٣  زوج  ١/٢

١/٣  
  أخ �م

٢  
  أخ �م

  ٣  )١(مثال

  ١  مأ  ١/٣

  ٢  بأ  ع

  ٣  )٢(مثال

  ١  مأ  ١/٣

  ٢  خ شأ  ع

  ٣  )٣(مثال

  ١  مأ  ١/٣

  ٢  بعم �  ع
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  الثالث الفرع

  بعد أصحاب الفروضباقي الستحقاق األم ثلث ا
  :)١(فرض أحد الزوجينثلث الباقي من التركة بعد األم ترث 
خـوة وعـدم وجـود جمـع مـن اإل، عـدم وجـود فـرع وارث مطلقـاً عنـد ) المـال(تستحق األم ثلـث جميـع التركـة     

  ) .وأب، وأم، وزوجة(، )وأب ، وأم، زوج : (ويستثنى من ذلك مسألتان هما
جعلــوا لهــا فــي هــاتين مـا وٕانّ ، د الفــرع الـوارث والجمــع مــن اإلخــوةرغــم عــدم وجــو ، فـال تعطــى ثلــث جميــع المـال

  .)٢(ها أخذت الثلث عن الجملة المسألتين ثلث الباقي ليصدق عليها أنّ 
مريتين بـالعيت هاتـان المسـألتان وسـمّ  ،)٣()مـع القـرآن الكـريم والمحافظـة علـى لفظـه تأدبـًا  وقيل ثلـث البـاقي (

ى ئمة األربعة وتسـمّ واأل )(�عليها الصحابة وأجمع، )�( بعمر بن الخطاالخليفة أول من قضى بها  ألنّ 
أو .)٤(فقيل لها الثلث وهو ثلث الباقي، ذت الثلث لفظًا ال معنىاألم غرت فيهما بأنها أخ ين ألنّ كذلك بالغراو 

ين والغـريبتين لغرابتهـا الغـريمتين والغـراو : ولهـا أسـماء أخـرى منهـا(، همـا يغـران الفرضـيّ نّ أ الفرضيونكما قال 
  .)٥()تينيين والعمر الغراو وأشهرها  ،الفرائض أي عدم وجود نظيرًا لها بين مسائل

  :)٦(تين على مذهبينيختلف العلماء في العمر اف
وعلـي وزيـد بـن ثابـت عمر وعثمان (منهم ،)رحمهـم اهللا(لفقهاءوا )(�الصحابةجمهور ذهب  :المذهب األول  �

لـألم فـي هـاتين المسـألتين ثلـث البـاقي ولـألب  أنّ إلى ، )٧( ...)وابن مسعود والحسن والثوري ومالك والشافعي
وربعـًا ، وهو يسـاوي سدسـًا فـي األولـى، يةوالربع للزوجة في الثان، ي بعد فرض النصف للزوج في األولىالباق

 .في الثانية بالنسبة ألصل المسألة
��m��«��ª:لقولـه تعـالىرد األبـوان بـالميراث نفـاالى أعطـى لـألم الثلـث كـامًال إذا فاهللا سبحانه وتعـ :وحجتهم �

´³��²��±��°��4��®��¬l)فلألم ثلثه ولألب ثلثاهانفردا كان المال بينهما أثالثا ذاإفألبوين  ،)١ ، .

                                                           

مغنــي المحتــاج إلــى  ،٨/٩٩: الحــاوي الكبيــر، ٧٥١ص: ، بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد٧/٤٧٥ :تبيــين الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق: ينظــر )١(
  . ١/٣١٦: إعالم الموقعين ،٥٥٠ص: الكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبل ،٣/١٣: معرفة معاني ألفاظ المنهاج 

  . ٤/٤٦١: للدرديرحاشية الدسوقي على الشرح الكبير  )٢(
  .١/٥٥: لعذب الفائض شرح عمدة الفارضا ،١/١٩: فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب للششوري )٣(
ومعـه الـدرة البهيـة بتحقيـق المباحـث شـرح الرحبيـة ، ٤/٤٦٢: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، ٥/٩٨: اإلختيار لتعليل المختار: ينظر )٤(

  .٦/١٧١: المغني البن قدامة، ٤٧ص: الرحبية
  . ٣/٢٥٤: على منهج الطالبحاشية البجيرمي ، ١/٥٨: شرح عمدة الفارض العذب الفائض  )٥(
: حاشـية البجيرمـي علـى مـنهج الطـالب ، ٢/٣٧٧: شـية العـدوي علـى شـرح كفايـة الطالـبحا، ٢/٧٥١: مجمع األنهـر فـي شـرح ملتقـى األبحـر  )٦(

٣/٢٥٤ .  
: الحـاوي الكبيـر، ٢/٣٧٧: شـية العـدوي علـى شـرح كفايـة الطالـبحا، ٤٦ص: شـرح السـراجية، ٢/٧٥١: مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحـر  )٧(

  .٦/١٧١: المغني البن قدامة، ٣/٢٥٤: حاشية البجيرمي على منهج الطالب ،١٢١/ ٨
  ) .١١من اآلية : سورة النساء ( )١(



 

١٩٠ 

تكون أزيد سـهما  ، فلم يجز أنْ د عليها بالتعصيبه يساويها في الفرض ويزيألنّ  األب أقوى من األم، وألنّ 
، نثلثااله بينهما فلألم ثلث ولألب يكون الباقي من أنْ  ذا زاحمهما صاحب فرضإ. )١(بمجرد الرحمإذا منه 

لألم ثلـث مـا بقـي بعـد فـرض الـزوجين ولـألب ضـعف نصـيب األم وهـذا علـى قـولهم يوافـق  أنّ فلذلك قالوا 
  .التي ذكرت آنفًا  )٢(اآلية مفهوم

الــذكر يأخــذ  فــإنّ جتمعــا وكانــا فــي درجــة واحــدة اللــذكر واألنثــى إذا  ي الفــرائض أنّ والقاعــدة الغالبــة فــ   
يكـون  ، ولـم يعهـد فـي أحكـام الشـارع أنْ نفرادهمـاإبـوان عنـد خـوة  واألأخـذه األنثـى كـاألوالد واألضعف ما ت

أخــذها الثلــث  لــذلك نظــر الجمهــور أنّ (  ،ب المــرأة مــع تســاويهما فــي القرابــةنصــيب الرجــل نصــف نصــي


���	���mجتمع ذكر وأنثى  يدليان بجهة واحـدة اه متى إذ القاعدة إنّ  ،يؤدي إلى مخالفة القواعد، فيهما

����l)٤()القواعد من القواطع ، فخصوا عموم اآلية بالقواعد وجعلوا لها ثلث الباقي ألنّ )٣(.  

  .، للزوج النصف ولألم ثلث الباقي ولألب الباقي )وأب ، وأم، زوج( :ولى الغراويينأ
  .الربع واألم ثلث الباقي واألب الباقي ، فللزوجة )وأب ، وأم، زوجة(  :ثانية الغراوين

وبه ، )�( جمع من الصحابةفي هاتين المسألتين ووافقه  )(�هذا هو قضاء سيدنا عمر بن الخطاب   
  .)رحمهم اهللا()٥(الفقهاءأخذ جمهور 

  

 

                                                           

  . ٤٧ص: شرح السراجية: ينظر  )١(
  .  ١/٥٥: العذب الفرض شرح عمدة الفارض :ينظر) ٢(
  ) .١١من اآلية  : سورة النساء ( )٣(
  . ٤/٤٦٢: للدرديرحاشية الدسوقي على الشرح الكبير  )٤(
، المغني  ٨/٩٩ :الحاوي الكبير، ٤/٤٦٢ :الكبير للدرديرالشرح حاشية الدسوقي على  ،٢/٧٥١ :شرح ملتقى األبحر مجمع األنهر :ينظر )٥(

  .١٥/٤١٩: النيل وشفاء العليل كتاب ،٦/٢٧٦: البن قدامة

  ولى الغراوينأ/  توضيح
  ٦  

  ٣  زوج  ١/٢
  ١  أم  الباقي ١/٣

  ٢  أب  الباقي
 وارثللزوج النصف لعدم وجود فرع  •
 ولالم ثلث الباقي بعد فرض الزوج •
  ولألب الباقي •

  ثانية الغراوين/ توضيح 
  ٤  

  ١  زوجة  ١/٤
  ١  أم  الباقي ١/٣

  ٢  أب  الباقي
 للزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث •
 ولالم ثلث الباقي بعد فرض الزوجة •
  ولألب الباقي •



 

١٩١ 

  :المذهب الثاني �
  : نظرًا لعموم اآلية الكريمة، )١(جميع المال في المسألتين ثلث لألم بقوله أنّ  )�(بن عباساذهب       
�m´³��²��±��°��4��®��¬��«��ªl)(�بن عباس اوهو رأي خالف فيه ، بظاهر اآليةه أخذ فأنّ ، )٢( 

   .)(�جميع الصحابة 
  : َفَقالَ ، َأُلُه َعْن َزْوٍج َوَأَبَوْينِ َأسْ ) �(ِإَلى َزْيِد ْبِن ثَاِبٍت  )�(َأْرَسَلِني اْبُن َعباسٍ : فَعْن ِعْكِرَمَة َقالَ      

ْوِج النْصــفُ  « ُثُلــُث َمــا َبِقــيَ ، ِللــز ــاسٍ ، »َوِلــْألَِب اْلَفْضــلُ ، َوِلــْألُمــِه َوَجْدتَــُه َأْم : )�(َفَقــاَل اْبــُن َعبَأِفــي ِكتَــاِب الل
ــَراهُ  ــا َعلَــى َأبٍ َال َأَرى َأْن ، َبــْل َرْأٌي ُأَراهُ  «: قَــالَ   ؟ َرْأٌي َت ــَل ُأم ــاسٍ » ُأَفضَيْجَعــُل َلهَــا  «: )�(َوَكــاَن اْبــُن َعب

  . )٣( »الثُلَث ِمْن َجِميِع اْلَمالِ 
ى لَ وْ ِألَ ي فَ قِ ا بَ مَ ا فَ هَ لِ هْ أَ ض بِ رائِ وا الفَ قُ حِ ألْ  «: بقوله ) (�لى ما يرويه عن رسول اهللاإ )�(بن عباس استند اف
بـن عبـاس اوممـن وافـق  ،)٥(عصـبة فلـه مـا فضـل مـن التركـة بعـد ذوي الفـروضواألب هنـا ، )٤( »ركَ ذَ  لٍ جُ رَ 

  .)رحمهم اهللا()٧(ةالظاهريو  ،)٦(وأبو ثور، شريح )(�
 )(�حـين قـال  )٩(جوز تفضيل األم على األب فـي حسـن الصـحبة )�(رسول اهللا  أنّ ب )٨(بن حزماستدل او 

وقد سوى اهللا تعـالى بـين األم واألب فـي الميـراث إذا كـان للميـت ولـد  .)١٠() وكَ ب أَ  م ثُ  كَ م أُ  م ثُ  كَ م أُ  م ثُ  كَ م أُ ( 
  ؟)١(فكيف يمنع تفضيلها عليه إذا أوجب ذلك نص .)١١(�� ��!l�����m¢��¡لقوله تعالى

  
  

                                                           

  .٩٩/ ٨: الحاوي الكبير ،٢/٤٠٩ :الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ٢٩/١٤٦: المبسوط للسرخسي )١(
  ) .١١من اآلية : سورة النساء ( )٢(
  ) . ١٩٠٢٠( ، رقم ٢٥٤/  ١٠كتاب الفرائض،  :في المصنف عبدالرزاق الصنعانياألثر أخرجه  )٣(
  .  ٣٨ص : هسبق تخريج )٤(
  .٥/١٠٠: االختيار لتعليل المختار )٥(
أئمـة الـدنيا فقهـا وعلمـا وورعـا كـان أحـد : قـال ابـن حبـان. الفقيـه صـاحب اإلمـام الشـافعيّ : إبراهيم بن خالد بن أبـي اليمـان الكلبـي البغـدادي :أبو ثور )٦(

لـه مصـنفات كثيـرة منهـا كتـاب ذكـر فيـه اخـتالف : وقـال ابـن َعْبـد الَبـر.  )هــ ٢٤٠ :ت( وفضال، صنف الكتب وفّرع على السنن، مات ببغداد شيخا
   ) .١/٣٧: للزركلي  األعالم(   .كلها مالك والشافعّي وذكر مذهبه في ذلك وهو أكثر ميال إلى الشافعّي في هذا الكتاب وفي كتبه 

  .٨/٢٧٤: ثارالمحلى باآل )٧(
جـداده واصـله مـن فـارس ،مولـده بقرطبـة، أول مـن اسـلم مـن أالـب بـن سـفيان بـن يزيـد، جـده يزيـد و محمد بن احمد بن سعيد حزم بن غأب:  ن حزماب )٨(

 :هـل الظـاهر، مـن كتبـهأذهب لـى مـإن كان شافعي المذهب، فأنتقل أعد حكام من الكتاب والسنة بما بعلوم الحديث وفقهه مستنبط األكان حافظا عال
  . ٣/٣٢٥)عيانوفيات األ(  . )لى فهم الخصال الجامعةإيصال اإل(و) ثارالمحلى باآل٠

  . ٨/٢٧٥: ثارالمحلى باآل :ينظر )٩(
فـــي  مســـلمو  ،)٥٩٧١(، رقـــم٨/٢كتـــاب األدب، بـــاب مـــن أحـــق النـــاس بحســـن الصـــحبة، : البخـــاري فـــي صـــحيحةالحـــديث متفـــق عليـــه أخرجـــه  )١٠(

، رقـم ٤٩٩/ ٤بـاب فـي بـر الوالـدين، : سـنن فـي البي داود وأ). ٦٤٤٨( ، رقـم ١٦/٣١٩داب، باب بر الوالدين، الصلة واآلكتاب البر و   :حهصحي
 )٥١٤١                                            .(  

  .)١١من اآلية  :سورة النساء(  )١١(
  .)١١من اآلية  :سورة النساء(  )١(



 

١٩٢ 

 :عن ذلك يجابو  �
 نّ ، إّال أألب عصـبة بنفسـه ويأخـذ البـاقيافـ، األب عصبة ويأخذ ما بقـي بأنّ ) �(بن عباس اقول إّن       

   . الباقي المقصود هو ما بقي بعد ما تأخذ األم فرضها مما يرثانه
اهللا تعــالى جعــل لـألم ثلــث مــا ترثــه هـي واألب عنــد عــدم الولــد واألخــوة، ال  أنّ ( : )رحمـه اهللا( الزيلعــي قـال     

أي ثلـث مـا يرثانـه، والـذي يرثانـه مـع  ،)١(�m´³��²��±��°��4��®��¬��«��ªlثلث الكل بقولـه تعـالى 
زوج ها لو أخذت ثلث الكل يكون نصيبها ضعف نصيب األب مع الأحد الزوجين هو الباقي من فرضه، وألنّ 

  .)٢()، والنص يقتضي تفضيله عليها بالضعف إذا لم يوجد الولد واألخوة أو قريبا من نصيبه مع الزوجة
بتفضــيل األم علـــى األب فهــذا لغيـــر ) �(بحــديث الرســـول  )اهللا رحمــه(بــن حـــزماســـتدالل مــا جـــاء فــي اا أّمــ     

ما كان جواب رسـول وٕانّ  ،حتجاج به في مسائل المواريثفقوله ال يقوى على اال، المواريث فال عالقة له بذلك
  .للسائل بأحق الناس بحسن الصحبة) �( اهللا
  :حيجر تال �

اهللا تعـالى  فهو يتفـق مـع مـا جـاء بـه القـرآن الكـريم بـأنّ ، ما ذهب إليه الجمهوروالذي يبدو لي رجحانه       
�m��²��±��°��4��®��¬��«��ª:رد األبــــــوان بــــــالميراث لقولــــــه تعــــــالىنفــــــاطــــــى األم الثلــــــث كــــــامًال إذا أع

´³l)مــا مــع أحــد الــزوجين فلهــا ثلــث  جتماعهمــااحــال وفــي ، الولــدوجــود ســتحقاقها الثلــث عــدم ا، فشــرط )٣
كـــامًال أصـــبح نصـــيبها أكثـــر مـــن نصـــيب األب وهـــذا ينـــافي أصـــول المواريـــث هـــا لـــو أخـــذت الثلـــث ألنّ ، قـــيب

 أنّ فالقاعــدة العامــة فــي بــاب الميــراث ( ،واإلجمــاع عنــد التســاوي فــي الدرجــة وقــوة القرابــة بــين الــذكر واألنثــى
خــوة واألم مــع األب يكــون فــي األبنــاء واإلوهــذا  ،)٤()الــذي فــي درجتهــاالــذكر  تكــون علــى النصــف مــن األنثــى

يكـون نصـيبه أكثـر مـن نصـيب  فمن العدل أنْ ، الرجل المادية تفوق أعباء المرأةأعباء  ألنّ ، وكذلك الزوجين
واهللا  .، كالبنـت مـع الـزوج وغيرهـاقرآن الكريم لحكمة اهللا  وٕارادتـهالمرأة أو مساويًا لها في حاالت قليلة بينها ال

  .علم أتعالى 
  
  
  

L                                             ? ? ? J  
  
  

                                                           

  .)١١ من اآلية:  سورة النساء ( )١(
  .٧/٤٧٥: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  )٢(
  .)١١ من اآلية:  سورة النساء ( )٣(
  .٤٦ص: ومعه الدرة البهية بتحقيق مباحث الرحبيةشرح الرحبية  )٤(



 

١٩٣ 

  الثاني مطلبلا

  ميراث األم عند اإلماميةحكم 
هـا مـن الطبقـة نّ األم تحوز الميراث كله إذا لم يكن معها أب وال أوالد وال أوالدهم وال أحـد مـن الـزوجين أل •

 .)١()، أخذ فرضه والباقي كله لها ا أحد الزوجينكان معه ، وٕانْ األولى في التوريث
)��¶��������¸���X�Wm��±��°��4��®��¬��«��ª³��²´�����º�����¹، بالقرآن الكـريموقد ثبت إرثها  •

»l)٢(. 
، ولـــألب لـــألم الثلـــث :قـــال ،فـــي رجـــل مـــات وتـــرك أبويـــه )(�عـــن أبـــي عبـــداهللا ((: جـــاء فـــي الوســـائل •

 ) .وقد وافقوا الجمهور بهذا (، )٣())الثلثان
 .خريننزل تأخذ األم السدس والباقي لآل بن وٕانابن اأو ، بن أو بنون أو بنون وبناتاإذا كان معها  •
فتكــون  ،امــيــرد عليهذ البنــت النصــف والبــاقي وتأخــ، معهــا بنــت تأخــذ األم الســدس بــالفرضفــإذا كانــت  •

 .وثالثة أرباع للبنت، ربع لألم، الفريضة من أربعة
 .فهم يحجبونها كذلك بخالف الجمهوركان معها أوالد بنت  ا إنْ وأمّ  •
نـد الجمهـور فيقـوم الجـد ا ع، أّمـشـيء للجـد ألنـه مـن الطبقـة الثانيـةالمال كلـه لهـا وال : إذا كان معها جد •

 .مقام األب
  .)٤()وقد وافقوا الجمهور بهذا (ال ترث الجدات مع األم،  •
فهـي تحجـبهم حجـب ، لهـم وال شـيء ذا كان مع األم أخوة ألبوين أو ألب أخـذت المـال كلـه فرضـًا ورداً إ •

وجــود الجمــع مــن اإلخــوة ألبــوين أو ألب يحجبــون األم مــن الثلــث إلــى  ا عنــد الجمهــور فــإنّ ، أّمــحرمــان
 .)٥(س ويرثون الباقي ألنها ال تحجبهمالسد

لألخــت ألم،  يءأخــت ألم أخــذت األم فرضــها الثلــث ورد البــاقي عليهــا وال شــ إذا كــان معهــا أخ ألم أو •
 . حسب سهامهما ألم السدس ورد الباقي عليهما ر لألم الثلث ولألختالجمهو  فرضبينما 

لفظ الولد يطلق عند اإلمامية على الفرع الوارث مطلقا ويشمل األبناء والبنات وأوالد األبناء أوالد البنات  •
لــى إث ، فهــم جميعــا يحجبــون األم مــن الثلــلــى الميــت بــذكر أو أنثــىإ، ال فــرق بــين مــن يــدلي نزلــوا وٕانْ 

                                                           

  . ٥٤٠- ٥٣٦ص: المذاهب الخمسةالفقه على ، ٨/٧٤: في شرح اللمعة الدمشقيةالروضة البهية  :ينظر  )١(
  ) . ١١ من اآلية: سورة النساء ( )٢(
  .)٣٢٦١٥(، رقم ٩/٣٠٢األبوين إذا اجتمعا فلألم الثلث،  )٨(باب  ،رثموجبات اإل: وسائل الشيعة )٣(
، ٣/١٦: معرفة ألفاظ المنهاجمغني المحتاج إلى ، ٢/٣٨٨: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب، ٩/٣٧١: البحر الرائق شرح كنز الدقائق )٤(

  .٨/٢٩١ :المحلى باآلثار ،٤/٤٥٨ :شرح الزركشي على مختصر الخرقي
 ،٦/١٦٩: المغني البن قدامة، ٧/١٦: الحاوي الكبير ،٢/٣٧٩: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب، ١٥٧/ ٢٩: المبسوط للسرخسي )٥(

: البن المنذراإلجماع  ،١٥/٤٠٩: كتاب النيل وشفاء العليل ،٦/٥٢٠: لماء األمصارالبحر الزخار الجامع لمذاهب ع، ٨/٢٧٣باآلثار المحلى 
  .٩٢ص
  



 

١٩٤ 

لولـد فهـو ختلفـوا مـع الجمهـور فـي لفـظ اا، وبهـذا )١(، فحال األم مع البنت كحالها مـع بنـت البنـتالسدس
ال يحجبــون األم مــن ذوي األرحــام ، فــأوالد البنــات والد األبنــاء دون أوالد البنــاتأيشــمل األبنــاء والبنــات و 

 .لى السدس إمن الثلث 
وات أو لـى السـدس أربعـة أخـإخـوة الـذي َيْحِجـب األم مـن الثلـث الجمـع مـن األ اإلمامية يشترطون أنّ  إنّ  •

ي الجمــع الــوارد فــ هــم يــرون أنّ ، ألنّ فــال ُتْحَجــب بــاألختين أو الــثالث ،ثنــيناأخ واحــد وأختــين أو أخــوين 
 )٢(، بـل نصـيب الـذكر ضـعف نصـيب األنثـىالنص هو جمع مذكر ال جمع مؤنث، ليس الذكر كاألنثى

الجمع الذي يحجـب األم مـن الثلـث  فأقل ا الجمهورأمّ ، ثنانايوافقوا الجمهور بأن أقل الجمع  ، مع أنهم
 .)٣(ثنانالى السدس إ
 : لى فرض أدنى بجمع من األخوةإأعلى مامية لحجب األم من فرض ويشترط اإل •

مـــن  وال ينقصـــون ونثـــر وال يتحجـــبهم األم هـــي التـــي  ، فـــإذا لـــم يكـــن األب موجـــودا فـــإنّ وجــود األب .١
 .نصيبها

ا اإلخــوة ألم فــال ، أّمــ)األخــوة ألبــوين أو ألب (مــن هم ،مــن اإلخــوة الــذي يحجبهــا أن يكــون الجمــع .٢
 .)٤(ها هي سبب ميراثهم، ألنّ لثلث إلى السدس وال يؤثرون عليهايحجبونها من ا

®���m¬��«��ª����4 :اآلية بظاهر اإلمامية ، فهنا أخذ)٥(ذا جاء معها أب وزوجوترث األم ثلث األصل إ •

´³��²��±��°l)٧(وليس بثلث الباقي كما أخذ بها الجمهور في المسألة العمرية )٦(. 
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  . ٥٤٠-  ٥٣٦ص: الفقه على المذاهب الخمسة ، ٨/٧٤: في شرح اللمعة الدمشقيةالروضة البهية  :ينظر )١(
  . ٨/٤٩:  في شرح اللمعة الدمشقيةالروضة البهية  :ينظر )٢(
فتوحات ، ٤٦١/ ٤: الشرح الكبير للدرديرحاشية الدسوقي على  ،٧٥١ص: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ٤٥ص: شرح السراجية: ينظر )٣(

، كتاب النيل وشفاء ٦/٥٢٠: الجامع لمذاهب علماء األمصار البحر الزخار ،٤٦ص: الباعث بشرح تقرير المباحث في أحكام إرث الوارث
  .١٥/٤٠٩: العليل

  . ٤٩- ٨/٤٨:  شرح اللمعة الدمشقية فيالروضة البهية  :ينظر )٤(
  .المصدر نفسه )٥(
  .)١١من اآلية : سورة النساء ( )٦(
، المغني البن ٨/٩٩ :الحاوي الكبير، ٤/٤٦٢ :الكبير للدردير الشرح حاشية الدسوقي على ،٢/٧٥١ :شرح ملتقى األبحر مجمع األنهر :ينظر )٧(

  .١٥/٤١٩: كتاب النيل وشفاء العليل ،٦/١٦٩: قدامة



 

١٩٥ 

  



 

١٩٦ 

  

  عند الفقهاءالزوجة ميراث  كامأح
لهـــا  فالزوجـــة ،الميـــراثجعـــل الزوجيـــة ســـببًا الســـتحقاق و ، فـــظ اإلســـالم حـــق الزوجـــة فـــي الميـــراثلقــد ح      

مـا كانـت عليـه قبـل اإلسـالم،  خـالفعلـى  أحوالولها في ذلك أحكام و  ،ًا ثابتًا في تركة زوجها المتوفىنصيب
  :وعلى النحو اآلتي مطالب ثمان لىالمبحث إهذا  قسمتذلك ولتوضيح 

  عند جمهور الفقهاء  ميراث الزوجة :األول مطلبال
  لميراثاستحقاق الزوجة اشروط  :الثاني مطلبال
  صداق الزوجة المؤجل  :الثالث مطلبال
  حكم لفظ الولد بين جمهور الفقهاء واإلمامية :الرابع  مطلبال
   ميراث المطلقة حكم  :الخامس مطلبال
  ميراث زوجة المفقودحكم  :السادس مطلبال
  الزوجة من دية زوجها حكم ميراث :السابع مطلبال

  الزوجة عند اإلماميةميراث : المطلب الثامن
  
  

  األول مطلبال

  عند جمهور الفقهاءالزوجة  ميراث
^��_��`����m��e��d��c��b��a:تعـالى  هفي القـران الكـريم لقولـ ميراث الزوجةقد ثبت ل       
fg���o��n��m��l��k��j��i��hpl)١(.  

َوَورّث ، الــزوج مــن زوجتــهتعــالى فــورث اهللا ، جتماعيــةاصــحيح هــي أقــوى صــلة  جيــة بعقــد نكــاحفالزو       
وربمــا ، هاها وُعســرِ بُيســرِ  كونهــا شــريكة لــه فــي الحيــاةل ،)الزوجيــة( الســبب وذلــك لوجــود، الزوجــة مــن زوجهــا

فمـن العدالـة فهما كالشريكين المتعاونين على المصالح، ، الزوج هي معه في جمع الثروة التي تركهاساهمت 
  .والفقرها نصيب يغنيها عن الحاجة يكون ل أنْ 
  
  
  

                                                           

  ) .١٢من اآلية : سورة النساء ( )١(

  الرابع بحثالم



 

١٩٧ 

 :)١(السنة النبوية هوأكدت الكتابثبت ذلك في قد و  بالفرض فالزوجة ال ترث إالّ  �
 القرآن الكريم  �
  :)٢(لها حالتانقد ثبت ميراث الزوجة في القرآن الكريم و و 
   الربع :الحالة األولى �

منهـا أو مـن رث لـه سـواء كـان ترث الزوجـة الربـع مـن تركـة زوجهـا المتـوفى بشـرط عـدم وجـود فـرع وا    
  . )٣(�m�f��e��d��c��b��a��`��_��^gl:ودليل ذلك قول اهللا تعالى، غيرها

، وجــة الواحــدة أو الزوجــات إن تعــددنالربــع فــرض الز  دلــت اآليــة الكريمــة علــى أنّ  :ســتداللوجــه اال �
 .)٤(بينهن بالتساوي) الربع(فيقسم فرض 

  
  .زوجة وعممات شخص عن  :ذلكمثال 
  ، جة الربع وللعم الباقي ألنه عصبةفللزو 

  .سهامواحد وللعم ثالثة سهم للزوجة ) ٤(فأصل المسألة من 
  الثمن: الحالة الثانية �

  .متوفى سواء كان منها أو من غيرهاترث الزوجة الثمن عند وجود فرع وارث لل    
  .)٥( �mo��n��m��l��k��j��i��hpl: ذلك قول اهللا تعالى دليلو
 .عند وجود الفرع الوارثالثمن لزوجة ا ستحقاقا :ستداللوجه اال �

 
  .بنابن او ، مات شخص عن زوجة :ذلكمثال 

  ،بن الباقيبن االفللزوجة الثمن ولال 
  ، للزوجة سهم واحد .أسهمفأصل المسألة من ثمانية 

  .أسهم) ٧(والبن االبن 
  
  
  

                                                           

إلى معرفة معاني ألفاظ مغني المحتاج  ،٥٧٤ص :القوانين الفقهية، ٣٤ص: شرح السراجية ،٦/٢٣٣: شرح كنز الدقائقتبين الحقائق  :ينظر )١(

  . ٨/٢٢: المغني على مختصر الخرقي ،٤/٤٥٠: عن متن اإلقناعكشاف القناع  ،٣/١٢: المنهاج
  .٤٦ص: شرح المنظومة الرحبية في علم المواريث )٢(
  .)١٢من اآلية  :سورة النساء ( )٣(
  . ٤٠ص: بتحقيق مباحث الرحبيةالدرة البهية  )٤(
  ) .١٢من اآلية  : سورة النساء ( )٥(

  ٤  

  ١  زوجة  ١/٤

  ٣  عم  ع

  ٨  

  ١  زوجة  ١/٨

  ٧  ابن ابن  ع



 

١٩٨ 

  : السنة النبوية  �
ِبيــعِ َجــاَءِت ا( :قــال )(�الحـديث الــذي ثبــت عــن جــابر بــن عبــد اهللا       َرُســوَل  َيــا: َفَقاَلــتْ ، ْمــَرَأُة َســْعِد ْبــِن الر

ِبيِع ُقِتَل َأُبوُهَما َمَعَك َيـْوَم ُأُحـٍد َشـِهيًدا َوإِن َعمُهَمـا َأَخـَذ مَ  ِه َهاَتاِن اْبَنتَا َسْعِد ْبِن الرًال َيـَدْع َلُهَمـا َمـا اَلُهَمـا َفلَـمْ الل، 
ــُة اْلِميــَراِث، »َيْقِضــي اللــُه ِفــي َذِلــَك  «: َفَقــالَ  ِهَمــا )�(َرُســوُل اللــِه  َفَأْرَســلَ  َفَنَزَلــْت آَي َأْعــِط  « :َفَقــالَ  :ِإَلــى َعم

  .)١()»َبِقَي َفُهَو َلَك  اْبَنَتْي َسْعٍد الثُلثَْيِن َوُأمُهَما الثُمَن َوَما
فيقســـم الـــثمن بيـــنهم هـــو إعطـــاء فـــرض الـــثمن للزوجـــة الواحـــدة أو الزوجـــات أن تعـــددن  :داللســـتوجـــه اال �

  .)٢(بينهن بالتساوي) الثمن (فيقسم فرض  ، تعددن لزوجات إنْ والثمن فرض الزوجة الواحدة أو ا. ساويبالت
لــو جعــل لكــل واحــدة مــنهن الربــع وهــن  هأّنــ ،ات كلهــن الربــع أو الــثمن ســوياً إعطــاء الزوجــ مــن والحكمــة  �

 .)٣(وزاد فرضهن أيضًا على فرض الزوج ،ألخذهن جميع المال ،أربع
يتوافق مع ما هو مألوف شرعا مـن جعل نصيب الزوجين  بأنْ ، م اهللا تعالى وفضله على الزوجينكر  فمن   

ال ، المسـؤوليات بـين الرجـل والمـرأةيـع ًا لمبـدأ العـدل فـي توز تحقيقـ���جعل نصيب الذكر ضعف نصـيب األنثـى،
   .، فالرجل هو المكلف بالمهر واإلنفاق عليها وعلى غيرهان شأنها وٕالحاق الظلم والحيف بهابقصد اإلقالل م
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  .٣٧ص: تخريجه سبق )١(
  .٤٠ص: بتحقيق مباحث الرحبيةالدرة البهية  :ينظر )٢(
  . ١/٥٢: شرح عمدة الفارض العذب الفائض  ،٦/١٧٠: المغني البن قدامة: ينظر )٣(



 

١٩٩ 

  الثاني مطلبال

  لميراثاستحقاق الزوجة اشروط 
  :)١(بشروطزوجها ميراثها من الزوجة تستحق  �

تفــاق ابأو لــم يحصــل  ةســواء حصــل دخــول أو خلــو  ،يكــون عقــد النكــاح صــحيحًا شــرعاً  أنْ : ولالشــرط األ 
   .)٣( في تزويج صحيحوال ميراث إالّ ، واجب للباقي منهما الميراثو  ،)٢(جمهور الفقهاء

رحمهـم (للفقهـاءحصـل فيـه دخـول،  وٕانْ  ؛مطلقاً ال ترث الزوجة منه ف )٤(اسداً كان عقد النكاح باطًال أو ف فإنْ 

 : فيه أقوال )اهللا
ال تـوارث فيـه إذا مـات أحـدهما ولـو قبـل التفريـق ه إلى أّنـ: والزيدية والحنابلة والشافعية نفيةذهب الح .١

  .)٥(بينهما
 فقـد ثبـت، كـزواج الشـغار، اآلخـر ورثـه )٦(الفاسـدفسـخ العقـد ذا مـات أحـدهما قبـل إه أّنـ :ذهب المالكية .٢

  .)٧(فيه اإلرث عندهم
  .)٩(الصحيح، وبهذا يأخذ أحكامه ملكالفي  ، يلحقللجاهل به )٨(فاسدال العقد إلى إنّ  :ظاهريةذهب ال .٣
زواج المتعـــة فيـــه تـــوارث، ولكـــن ال بـــد فـــي هـــذا التـــوارث مـــن االشـــتراط بـــين  إلـــى أنّ  :ذهـــب اإلماميـــة .٤

 .)١٠(فال توارث بينهماا مع عدمه الجانبين، أمّ 
 :ترجيحال �

ال  العقـد الفاسـد إلى إنّ  )رحمهم اهللا(والحنابلةالحنفية والشافعية والذي يبدو لي رجحانه هو ما ذهب إليه    
  .أعلمتعالى واهللا  .بها الزوجية الذي وجب اإلرث وهي ،طالن السببتوارث فيه أصال، وذلك لب

                                                           

  .٨/١٥٠: الحاوي الكبير )١(
فـــتح القريـــب المجيـــب بشـــرح كتـــاب الترتيـــب  ،١٠/١٤٤: الـــذخيرة فـــي فـــروع المالكيـــة ،٣/٢١٨: ائعئع  الصـــنائع فـــي ترتيـــب الشـــر ابـــد :ينظـــر )٢(

ــاج إلــى معرفــة معــاني األلفــاظ ،١/٩: للشنشــوري ، ٥/٩٠: عــن مــتن اإلقنــاعكشــاف القنــاع  ،٦/٢٦٦ ةن قدامــبــالالمغنــي ، ٣/٦: مغنــي المحت
: كتــاب النيـــل وشــفاء العليـــل ،٤/٢٨٦ :شـــرائع اإلســالم ،٦/٥٣٥: البحـــر الزخــار الجــامع لمـــذاهب علمــاء األمصــار، ٨/٢٧٧ :ثــارآلالمحلــى با

١٥/٣٦٠.  
  .١/٩ :فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب للشنشوري )٣( 
، )فاسـد وباطـل( فقـد قسـموه إلـى قسـمينغيـر الصـحيح صـحيح، أّمـا غيـر و صـحيح خـتص الحنفيـة بهـذا اللفـظ حيـث قسـموا العقـد إلـى ا: العقد الفاسد )٤(

  .فقد قسموا العقد إلى باطل وصحيح فقط الفقهاءا غيرهم من أمّ 
، ٥/٦٠:  كشـاف القنـاع عـن مـتن اإلقنـاع، ٢/٢٤٧: حاشـية البجيرمـي علـى مـنهج الطـالب، ٢/٣٣٥: بدائع الصنائع في ترتيب الشـرائع :ينظر )٥(

  .٣/٢٦٦: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار
  .عند الحنفية الباطل عندهم )٦(

  . ٢/٤٠٨: رسالة ابن أبي زيد القيرواني  علىالفواكه الدواني ، ٤/٢٦٣:  في فروع المالكيةالذخيرة  )٧(
  .عند الحنفية الباطل عندهم )٨(

  .١٠/١٤٢: المحلى باآلثار: ينظر )٩(
  .٨/٢١: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: ينظر )١٠(



 

٢٠٠ 

 :قيام الزوجية حقيقة أو حكماً  :الشرط الثاني
تســـتحق الزوجـــة الميـــراث مـــن زوجهـــا المتـــوفى فـــي حـــال قيـــام الزوجيـــة إذا لـــم : قيـــام الزوجيـــة حقيقـــة .١

 .)١(يحصل بينهما فرقه ألي سبب من األسباب
تســتحق الزوجــة اإلرث مــن زوجهــا المتــوفى بقيــام الزوجيــة حكمــًا فيمــا إذا تــوفّي : قيــام الزوجيــة حكمــاً  .٢

  .)٢(عدة الطالق الرجعي وال خالف في ذلك بين الفقهاءالزوج في 
  

  الثالث مطلبال

  صداق الزوجة المؤجل
  .)٣(ي صداقًا إلشعاره ما يصدق رغبة باذله في النكاحوسمّ : وهو من الصدق :لغةفي الالصداق  �
  .)٤(هو العوض المستحق في عقد النكاح :شرعفي الالصداق  �

������������m:تعالىه لقول حق المرأة في الصداق بالقرآن الكريم وبالسنة المطهرة  وقد ثبت     

��l)خــالص تقديمـه يــدل علــى صــدق النيــة واإل صــدقة ألنّ بالي ، وســمّ المهــر بمعنــى تــأتيالصـدقة و . )٥
  .)٧(، والنحلة هو العطيةالصداق نحلةوسمّي  .)٦(في طلب الزوجة

، والْمهـر، األْجـر: (ألثـرفـي القـران الكـريم ومنهـا مـا جـاء فـي السـنة واوللصداق أسماء كثيرة منها مـا جـاء 
  .)٨()، والحباءوالصدقة، والِنْحّلة، والعقور، العالئق، والفريضة

»  َمهْ َمْهَيْم، َأْو  «:َأَثَر ُصْفَرٍة، َفَقالَ  )(�َعَلى َعْبِد الرْحَمِن ْبِن َعْوفٍ )�(َرَأى النِبي : َقالَ  )(�وَعْن َأَنٍس 
  .)٩(» َباَرَك اللُه َلَك، َأْوِلْم َوَلْو ِبَشاةٍ  «: َتَزوْجُت اْمَرَأًة َعَلى َوْزِن َنَواٍة ِمْن َذَهٍب، َفَقالَ : َقالَ : َقالَ 
   .)١()قدم البعض وأخر البعض فهو جائز لى تعجيل الصداق كله للمرأة قبل الدخول إذا أمكن، فإنْ فاألوْ ( 

                                                           

  .٦/٢٦٥: المغني البن قدامة  ،٣/٢١٨: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  :ينظر )١(
لمغنـي البـن ا ،١٠/٢٦٣: الحـاوي الكبيـر ،٢/٤٢٠ :علـى رسـالة ابـن أبـي زيـد القيروانـيالفواكه الـدواني  ،٥/٦٠٢: البناية شرح الهداية :ينظـر  )٢(

  .١٥/٣٦١: كتاب النيل وشفاء العليل، ٢/٣٥٤  :لبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصارا، ١٠/١٧٦: المحلى باآلثار ،٦/٢٦٥: قدامة
  .٧/٣١٠ :لسان العرب، ١/٥١١: المعجم الوسيط )٣(
  .٩/٣٩٣: الحاوي الكبير :ينظر )٤(
  ). ٤من اآلية  :سورة النساء ) (٥(
  . ١٣٠/ ٥ :البناية شرح الهداية  :ينظر) ٦(
  . ٢/٢٧٤: بدائع الصنائع في شرح ترتيب الشرائع ) ٧(
  .٩/٣٩٣: الحاوي الكبير )٨(
كتــاب : ، ومســلم فــي صــحيحه)٦٣٨٦(، رقــم ٨/٨٢اب الــدعوات ، بــاب الــدعاء للمتــزوج، كتــ: الحــديث متفــق عليــه أخرجــه فــي البخــاري صــحيحه )٩(

ــيم القــرآن وخــاتم حديــد،  ــة المهــركتــاب النكــاح :ســننفــي ال بــي داود، وأ)٣٤٧٥( ، رقــم ٩/٢١٨النكــاح، بــاب الصــداق وجــواز كونــه تعل ، ، بــاب قل
  . )٢١٠٩( ، رقم ٢/٢٣٥

  . ٣/١٩٤: الفتاوي الكبرى البن تيمية) ١(



 

٢٠١ 

 )�(النبــي  ألنّ ، م إلــى مقــدم ومــؤخرســوالــى أزمنــة متقدمــة قــد قُ  )�(عهــد النبــي  فــيلــم يكــن المهــر      
ولـم يفـرض لـه مهـرًا ، مبما معه من القرآن الكري هُ جَ و عندما يرى الصحابي الذي يريد الزواج ال يملك شيئًا زَ 

تلــك الوثــائق وصــارت ، همًا مــن المهــر ويكتبــون ذلــك فــي عقــودبعــدها أخــذ المســلمون يــؤخرون جــزء، مــؤجالً 
  .)١(ن فيها المؤخر وثيقة مؤكدة لعقد الزواجو دَ التي يُ 
كلــه أو عنــد التعــذر يجــوز تأجيــل الصــداق يســتحب تعجيــل تســليم المهــر، و  فــأجمع الفقهــاء علــى أنــه     

فــي تأجيلــه إلــى أجــل مجهــول كمــوت أحــد الــزوجين أو  وابعضــه إلــى أجــل معلــوم كســنة أو ســنتين، واختلفــ
   :لى أقوالإ وجة أو حصاد الزرع أو نزول المطر ونحو ذلكطالق الزوج للز 

ه يصـح ومـن أحكـام المهـر أّنـ( : )رحمـه اهللا( ابـن نجـيمقـال  لـى جـواز تأجيلـه،إ واذهب: الحنفية: القول األول ••••
  .)٢() تأجيله إلى وقت مجهول كالحصاد والدياس، وهو الصحيح

أرأيت هذا الـذي تـزوج علـى مهـر معجـل ومنـه مؤجـل : )اهللارحمه (مالك اإلمام  سئل: المالكية: القول الثاني ••••
  إذا دخل بها؟ رُ قَ خ هذا النكاح أم يُ فسَ إلى موت أو طالق فدخل بها أيُ 

ى مـن هـا ولـم أنظـر إلـى الـذي سـمّ إذا دخـل بهـا أجـزت النكـاح وجعلـت لهـا صـداق مثلِ (: مالـكاإلمام قـال     
  .)٣()يكون صداق مثلها أقل مما جعل لها فال ينقص منه شيء  أنْ الصداق؛ إالّ 

بــألف بعضــها مؤجــل لمجهــول  نكــح ولــو ،جــواز تأجيلــه إلــى مجهــولقــالوا بعــدم : الشــافعية: القــول الثالــث ••••
  .)٤(فسد ووجب مهر المثل

  : )رحمه اهللا(، قال اإلمام أحمدتأجيله بدون تحديد زمن )اهللا مرحمه(أجاز الحنابلة : الحنابلة: ل الرابعالقو ••••
إذا تــزوج علــى العاجــل  (:قــالو  ،)أجلــه فقــال القاضــي المهــر صــحيح ومحلــه الفرقــة أجلــه ولــم يــذكر وٕانْ (    

كقـدوم زيـد  ،فأمـا إن جعـل لآلجـل مـدة مجهولـة( : وقـال أيضـاً  )واآلجل ال يحـل اآلجـل إال بمـوت أو فرقـة
  .)٥() أجله الفرقة بحكم العادة ومجيء المطر ونحوه لم يصح ألنه مجهول، وٕانما صح المطلق ألن

داِق َأو َبْعِضه، ِألَن الله تأتَ ( إلى عدم جوازذهبوا : الظاهرية: القول الخامس •••• الى َيُقولعِجيُل الص  
 ��������m������������l)ًة ما ف َأنْ  فمن شرط ،)٦د اشترَط خـالَف مـا قال ُيْؤِتَيها َصَداَقها َأو بعَضُه  مد

  .)١()رآنقُ لى به في العاَأمر الله ت
  

                                                           

                 .هـ ١٤١٨ -، الرياض١٩ص) ٣٦(عدد ، الالسنة التاسعة: المعاصرةمجلة البحوث الفقهية  ،٣٢/١٩٥: الفتاوي الكبرى البن تيمية :ينظر )١(
                  .٣/٢٤٩: الرائق شرح كنز الدقائقالبحر  )٢(
                .٢/١٣١ :المدونة )٣(
                 . ٣/٢٧٧: بشرح المنهاج تحفة المنهاج  )٤(
                  .١٦٩/ ٧: المغني البن قدامة )٥(
  ). ٤من اآلية  :سورة النساء ) (٦(
                 . ٩/٨٦: المحلى باآلثار )١(



 

٢٠٢ 

التأجيــل بــالقبض، فالزوجــة تســتحق المهــر بالعقــد، وال يملــك عنــدهم يصــح  :الزيديــة: الســادس لقــولاا ••••
  .)١( نصفه، واآلخر أمانة حتى يطأبالقبض إالّ 
  .)٢( بموت أو فرقة، وال يحل إالّ تأجيل الصداقعندهم يجوز  :اإلمامية: القول السابع

 :خالصة القول �
إلى أجل مجهـول مطلـق أو محـدد بـزمن مجهـول وفـي  عند بعض الفقهاء الصداق يصح تأجيلال ه أنّ  �

  . هذه الحالة للمرأة مهر المثل
 .سمى مهرًا ولم يذكر تأجيل فهو معجل كثمن المبيع يحق للمرأة المطالبة به حاالً  وٕانْ   �

   أنْ علـى الـزوج إجابتهــا إالّ  وٕاذا كـان للمهـر أجـل معلــوم وحـل األجـل جــاز للمـرأة المطالبـة بـه، ووجــب    
 .)٣(�m�X�W���������º��¹����À¿�����¾��½����¼��»lها تنظره حتى يوسر، يكون معسرًا فإنّ 

، وهـذا عنـد حصـول الفرقـة بمـوت أو بطـالق ا إذا لم يحل األجل فال يحق للزوجـة المطالبـة بـه إالّ وأمّ   �
المعجـل  فهنـاك الكثيـر مـن البلـدان يـدفع الصـداق، العقـد أو عرفـاً بحسب ما يتم االتفاق عليه لفظًا فـي 

ــقبــل العقــد أو قبــل الزفــاف ، وفــي بعــض البلــدان يــدفع فــي حــين العقــد أو عنــد الزفــافا المؤجــل ف، وأّم
  . عند الطالق أو الموت مؤخر الصداق ال تستحقه الزوجة إالّ  األخرى أنّ 

 : الترجيح �
دون تحديــد زمــن  لــهفــي جــواز تأجيومــن وافقهـم  ابلــةوالـذي يبــدو لــي رجحانــه هــو مـا ذهــب إليــه الحن      

طيلــة فتــرة العشــرة الزوجيــة التــي تنتهــي  ديــد األجــل يجعــل محــل األداء متســعاعــدم تح مجهــول، وذلــك ألنّ 
فـي ذلـك مـا وال يخفـى  ولكونه دينا ثابتا في الذمة يجوز تأجيله شـرعا كسـائر الـديون،بالطالق أو الموت، 

تعــالى واهللا . الــذي وضــع ألجلــهالعــرف التيســير علــى الــزوجين، ومناســبة هــذا األمــر لمــا جــرى عليــه  مــن
  .أعلم
 :متعلق بالتركةحق و المؤجل َدْين في ذمة الزوجصداق ال �
المهــر حــق للزوجــة المقــدم منــه والمــؤخر، وصــداقها المؤجــل أو بقيــة صــداقها يعتبــر دينــًا مــؤجَال إلــى     

فــإذا مــات الــزوج تبقــى ، ســائر الــديون لتعلقــه فــي ذمــة الــزوجويجــب ســداده مباشــرة ك، )٤(الطــالق أو الوفــاة 
  .ذمته مرهونة لزوجته حتى يؤدي مهرها كامًال 

ت حلـت ديونـه، أي يجـب سـدادها مـن مـا ، وأنّ )١()والصـداق كالـدين سـواء(  )رحمـه اهللا( اإلمام الشافعيقـال 
  .كما جاء في الحديث الشريف روحه تبقى مرهونة ألنّ ، دة مهمة، وهذه قاعفوراً 

                                                           

                 .٣/٤٤٨: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار :ينظر )١(
                 . ٣٤٥/ ٥: الروضة البهية شرح اللمعة المشقية  )٢(
                 )٢٨٠من اآلية : سورة البقرة(  )٣(
  .٣/٣١٢: كنز الدقائق البحر الرائق شرح :ينظر )٤(
  .٩/٣٩٢: الحاوي الكبير )١(



 

٢٠٣ 

أي ، ْينـهنفس المـؤمن مرهونـة بدَ فـ ،)١(»َنْفـُس الُمـْؤِمِن ُمَعلقَـٌة ِبَدْينِـِه َحتـى ُيْقَضـى َعْنـهُ  «: )(�قال رسـول اهللا  
������������m: محبوسة، وقال تعالى � � � � � ����� ��l)٣()عليهأي كل نفس مرتهنة محتبسة بعملها لتحاسب (، )٢(.  

هـل أديـت : ويقول: )�(فلم يزل يلقاني رسول اهللا ، األنصاري وعليه ديناران ا توفيّ لمّ :( )(�)٤(وقال قتادة  
  .)٥()ن بردت جلدته قال اآل، عنه ؟ فقلت نعم

ــْلَناُه َوَحنْطَنـاُه َوَكفنــاُه، ثُـم َأَتْيَنــا النِبــي (  :)�(َعــْن َجـاِبرٌ وقـد ثبــت فـي الحــديث الشـريف   َي َرُجـٌل َفَغستُــُوف(�) 
: َقــالَ . َفاْنَصــَرفَ : ، َقــالَ ِديَنــاَرانِ  :َفِقيــلَ : َعَلْيــِه َدْيــٌن؟  َقــالَ  :ُتَصــلي َعَلْيــِه؟ َفَقــاَم َفَخَطــا ُخًطــى ثُــم َقــالَ : َفُقْلَنــا َلــهُ 

َلُهَما  َفَقاَل َأُبو َقَتاَدةَ : َفَأَتْيَناُه، َقالَ : ، َقالَ  َأُبو َقَتاَدةَ َفَتَحم : بِـيَفقَـاَل الن ، يَناَراِن َعلَـياْلَغـِريِم،: )�(الـد َوَبـِرَئ  َحـق
 : قَـالَ َمـا َفَعـَل الـديَناَراِن؟ : َيـْومٍ لَـُه َبْعـَد َذِلـَك بِ  َفَقالَ : ، َقالَ )�(َنَعْم، َفَصلى َعَلْيِه َرُسوُل اِهللا : ، َقالَ ِمْنُهَما اْلَميتُ 

   .)٦()اْآلَن َبَرَدْت َعَلْيِه ِجْلُدُه : )�(َقْد َقَضْيُتُهَما، َفَقاَل النِبي : َفَعاَد ِإَلْيِه َكاْلَغِد َقالَ : ِإنَما َماَت َأْمِس، َقالَ 
   :للفقهاء في حق الورثة من ميراث الزوجين تينفهناك مسأل  

  وجوب الصداق للزوجة بعد الموت  �
  :وجوب الصداق بعد الموت على قولينفي  )(�ختلف الصحابة ا

 .)٧(وفــي تركتــه إن كــان ميتــا، كــان حيــاً  ا الصــداق علــى الــزوج وٕانْ لهــ، )(�قــول ابــن مســعود :القــول األول
ى كـامًال ولهـا صـداقها المسـمّ ها تسـتحق بالوفـاة ألنّ  ،)٨(تستحقه من رأس المال قبل توزيع التركة على الورثةو

  .)٩(فقهاءجمهور الأخذ وبه   الميراث وعليها العدة

                                                           

الترمذي و   ،)٩٦٧٩(، رقم ١٥/٤٢٥،)�(كتاب كتاب المكثرين من الصحابة، باب مسند أبي هريرة : أخرجه أحمد بن حنبل في المسندالحديث  )١(
كتاب الصدقات، باب التشديد في : وابن ماجة في السنن، ) ١٠٧٨( ، رقم ٣٨٠/ ٣ ،)(� باب ما جاء عن النبي كتاب الجنائز، :في الجامع

  .))حديث صحيح ((قال الترمذي عنه ). ٢٤١٣(، رقم٢/٨٦الدين، 
  ). ٣٨اآلية : سورة المدثر () ٢(
،  )هـ٤٥٠: ت( بالماوردي الشهير البغدادي، البصري حبيب بن محمد بن محمد بن علي الحسن أبو ):والعيون النكت ( الماوردي تفسير )٣(

  . ٦/١٤٨، بيروت - العلمية الكتب الرحيم، دار عبد بن المقصود عبد ابن السيد: المحقق
شهد  )خير فرساننا  أبو قتادة(خرجه مسلم أوفي حديث )  (�، وكان يقال له فارس رسول اهللانصاري الخزرجيالحارث بن ربعي األ : أبا قتادة )٤(

                                                                                                                             ) ٢/١٥٤عالم للزركلي األ (      .، ومات بالمدينة لى صفينإمن موقعة أحد  ) (�الوقائع مع رسول اهللا
داود وأبو ، )١٤٥٣٦(، رقم ٢٢/٤٠٥، كتاب المكثرين من الصحابة، باب مسند جابر بن عبداهللا : الحديث أخرجه أحمد بن حنبل في المسند  )٥(

حديث : ((، وقال)٢٣٤٦(، رقم٢/٦٦كتاب البيوع، باب حديث معمر بن راشد، : ، والحاكم في المستدرك)١٦٧٣(، رقم٢٣٣ص: في المسند
  )) .يخرجاهصحيح اإلسناد ولم 

  .٢٠٥ص: سبق تخريجه )٦(
: حاشـية الدسـوقي علـى الشـرح الكبيـر للـدردير، ٤٦٥ص: بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتصـد ،٢/٣٠٤: الصـنائع فـي ترتيـب الشـرائع ئعابـد :ينظر )٧(

٢/٣١٨.  
شـرح  ،٩/٣٩٠: ، الحـاوي الكبيـر٣/٤٥١: مواهـب الجليـل فـي شـرح مختصـر خليـل  ،٢/٢٧٤: بـدائع الصـنائع فـي شـرح ترتيـب الشـرائع : ينظر )٨(

                 .٣٤٥/ ٥: شرح اللمعة المشقية الروضة البهية ، ٥/٥٣٥: زركشي على مختصر الخرقيال
، ٧/١٧١: البـن قدامـة ، المغنـي٥/٧٤: األم للشـافعي ،٥/١٨٣: التاج واالكليل لمختصـر خليـل ،٣/٢٩٩: البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ينظر )٩(

  .٣/٥٠٣: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار



 

٢٠٤ 

وهو قول  .)١(اــال صداق له: )(�وزيد بن ثابت، بن عمراو ، بن عباساو ، علياإلمام قال  :القول الثاني 
  .)رحمه اهللا()٢(مالكثان لإلمام 

  :الترجيح �
الصــداق واجــب للزوجــة مــن  أنّ مــن  )اهللا مرحمهــ(الفقهــاءجمهــور رجحانــه هــو مــا ذهــب إليــه والــذي يبــدو لــي     
  .أعلمتعالى واهللا . الصداق دين، والدين واجب أدائه زوجها بعد موته، وذلك ألنّ  تركة
الزوجـة التـي  ، وٕانّ الزوجـة صـداقها المؤجـل بعـد المـوت أعراف المجتمع لم تعهد إعطاء نّ ومن المعلوم أ    

كـي ال  الكـف عـن المطالبـة بـه،وعليهـا  تجـاوزت المـألوف،هـا تطالب بصداقها من ورثـة زوجهـا ينظـر لهـا بأنّ 
������m:تعــالىه سـتهانة بحقــوق النسـاء، لقولـفالواجـب عـدم اال ،النسـاء ضـد مــن اسـتحوذ علـى حقــوقهنتثيـر 

��������l)ه َدْيـن ّنـأل، ج قبل تقسـيم التركـةمن تركة الزو  لزوجة يؤخذلحق  هوفمؤخر الصداق  .)٣
ه يــدخل فــي جملــة الــديون المتعلقــة بذمــة الــزوج المتــوفى فيجــب إخراجــه مــن وأّنــ، علــى الــزوج مســتحق بكاملــه

   .)٤(التركة قبل قسمتها كسائر الديون
  مطالبة ورثة الزوجة المتوفاة بصداقها من الزوج: الثانيةمسألة ال �

الـوارث يقـوم مقـام  ، ألنّ )٥(هـا مطالبـة الـزوج بصـداقهاترثلو فماتـت الزوجـة  إذاه إلـى أّنـ ذهب الفقهاء        
ى حق لها وهو دين في ذمته يجـب الوفـاء بـه، وتأجيلـه إلـى أجـل غيـر مسـمّ  الصداق وذلك ألنّ  ،)٦(المورث

كانــت علــى قيــد الحيــاة أو عفــو ورثتهــا بعــد   بإرادتهــا إنْ ، وال يوجــب العفــو عنــه إالّ للــزوجال يعنــي إســقاطه 
  . موتها

لــى أموالهــا إه يضــم ، فإّنــي لهــا مهــرا مــؤجال فــي ذمــة الــزوجســمّ وقــد الزوجــة إذا ماتــت وبهــذا يتبــين أّنــه       
  .ويوزع على ورثتها

جــاء فــي قــد و  .يعهــا علــى الورثــةمــن تركتــه قبــل توز  هــيتســتوفيه  ،المؤجــل للزوجــةمــات الــزوج وجــب وٕاّن    
  .)٧()يستقر المهر بموت أحدهما ( :مغني المحتاج

  
  
  

                                                           

   .١٣٥/ ١٧: البيان والتحصيل: ينظر  )١(
   .المصدر نفسه  )٢(
  ). ٤من اآلية  : سورة النساء ) (٣(
  . ٣٢/١٩٦: مجموع الفتاوى البن تيمية : ينظر )٤(
: المحلــى باآلثـــار، ٧/٢١٠: المغنــي البـــن قدامــة، ٩/٤٩٩ :الكبيــرالحــاوي ، ٥/٤٤٥: البيــان والتحصـــيل، ٥/٦٧: المبســوط للسرخســي: ينظــر )٥(

      . ٣٤٥/ ٥: شرح اللمعة المشقية في الروضة البهية ، ٣/٥٠٣: امع لمذاهب علماء األمصارالبحر الزخار الج ،٩/٦٠
  .٥/٦٧: المبسوط للسرخسي) ٦(
  .٣/٢٧٥:إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج مغني المحتاج  :ينظر )٧(



 

٢٠٥ 

 ستبيانالا �
ئـي اسـتلمن مـؤخر لمعرفـة نسـبة الال بلغـت مائـة امـرأة، وقد أجريت استبيان على شريحة مـن النسـاء      

  :الصداق فتبين أنّ 
  .)نساء مطلقات وأرامل ( وبضمنهن  لم يستلمن مؤخر الصداق ٪٨٨، و ستلمن المؤخرفقط ا ٪١٢
  :أجل ضمان حق المرأة في الصداق يجب مراعاة ما يليومن  �
يكـــون  ، وأنْ فـــراط أو تفـــريطكـــان الصـــداق عـــاجال قُـــدر لهـــا نصـــيبا متوافقـــا مـــع حـــدود الشـــرع دون إ إنْ  .١

 .متوازنًا مع متطلبات العصر
كان الصداق آجًال يراعى فيه تحديد زمن السداد لتجنب اإلشكاالت والنزاعات بين اُألسر،  وٕانْ   .٢

األوراق النقدية خاضعة  ألنّ النسبي في قيمتها كالذهب والفضة، وتقديره بأموال تتصف بالثبات 
  .ىألجل مسمّ للتذبذب في قيمتها وخاصة إذا كان التأجيل 

  

  

  

  

  
L                                       ? ? ? J  

  

  

  

  

  

  

  



 

٢٠٦ 

  المطلب الرابع

  الفقهاء واإلماميةبين جمهور  حكم لفظ الولد
الفرع الـوارث  بمعنى، )١(�m������������l: قوله تعالىبلفظ الولد في اآلية الكريمة  يأتي     

   .نزل وٕانْ ) بن أو البنتاال(
  :الفقهاء في لفظ الولد إلى قولين ختلفاوقد  �

  .جمهور الفقهاء :القول األول
 وهـو، )٢()نزلـوا  وٕانْ  وأوالد االبـن ،بـن والبنـتاال(الفرع الـوارث  لفظ الولد عند جمهور الفقهاء هو نّ إ       

مـن ذوي فـأوالد البنـت عنـد الجمهـور ، )٣()أوالد البنت( ه ال يشملنّ إ و  .التعصيبببالفرض أو ا إمّ الذي يرث 
وٕارثهم مؤخر عن ، هلى غير إلى المتوفى بل إوال ينسبون ، )٤(لفرض وال بالتعصيباألرحام الذين ال يرثون با

مــا ينســبون إلــى ه ال ينســب إلــى الرجــل أوالد بناتــه وٕانّ عتــاد العــرب فــي أنســابهم أّنــا( وقــد، أصــحاب الفــروض
  :)٦(الشاعرَقاَل  .)٥()أبيهم

  َأْبَناُء الرَجاِل اْألََباِعدِ  َبُنوُهن ... َوَبَناُتَنا َبُنوَنا َبُنو َأْبَناِئَنا 

  .)٧(قصانفأوالد البنت ال يؤثرون على الزوجة وال يحجبونها حجب ن
  اإلمامية: القول الثاني

هم نّ إفــ، )ا نزلــو  وٕانْ وأوالدهــم ، بـن والبنــتاال( فلفـظ الولــد عنــد اإلماميــة هـو الفــرع الــوارث مطلقــا ويشــمل     
م حجــب نقصــان مــن الربــع حجــب الزوجــة عنــدهلــذلك تُ ، بــنأوالد البنــت مــن الورثــة بمنزلــة أوالد االيعتبــرون 

  .)٨(كما ُتحجب بوجود أوالد البنين وجود أوالد البناتبإلى الثمن 
  
  

                                                           

  ) .١١من اآلية  :سورة النساء(  )١(
المبـدع فـي شـرح  ،٣/٢٥٣: حاشـية البجيرمـي علـى شـرح الطـالب، ١٠/١٦٠:في فـروع المالكيـةالذخيرة  ،٢٧/١٥٨ :المبسوط للسرخسي: ظرين )٢(

  . ٥/٣٤٦: المقنع 
  .١٠/١٦١: الذخيرة في فروع المالكية ،٢٧/١٥٨: المبسوط للسرخسي :ينظر )٣(
ــار علــى الــدر المختــار حاشــية ارد ا، ٥/١١٣ :لتعليــل المختــارختيــار اال: ينظــر )٤( : بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، ٥/٦١٨: بــن عابــدينلمحت

: المغنــي البــن قدامــة، ٣٩٤ ص :غايــة االختصــارحــل كفايــة األخيــار ، ١/٩: فــتح القريــب المجيــب بشــرح كتــاب الترتيــب للشنشــوري، ٧٤٨ص
  . ٤/٤٢٨: كشاف القناع عن متن اإلقناع، ٦/٢٠٥
  . ٩٦ص،  ةألبي زهر  :الميراث عند الجعفرية  )٥(       

وأهـل المعـاني والبيـان فـي التشـبيه، هذا البيت ال يعرف قائله مع شهرته في كتب النحـاة، والفـرائض فـي توريـث أبنـاء األبنـاء، واالنتسـاب إلـى اآلبـاء،  )٦(
ـــــــوب الكنـــــــاني بـــــــالوالء الشـــــــهير : كتـــــــاب الحيـــــــوان. نســـــــبه الجـــــــاحظ فـــــــي كتـــــــاب الحيـــــــوان إلـــــــى الفـــــــرزدق البيـــــــت إال إنّ  عمـــــــرو بـــــــن بحـــــــر محب

  . ٧/٢٩٣ه، ١٤٢٤، ٢ط بيروت، –، دار الكتب العلمية )ه٢٥٥:ت(،)بالجاحظ(
  .٦/٢١٠: المغني البن قدامة، ٣/٣١٣: حاشية البجيرمي على شرح الطالب :ينظر )٧(
  .٤/٢٧٧: شرائع اإلسالم :ينظر )٨(



 

٢٠٧ 

  :الترجيح �
لفـظ الولـد ال يشـمل أوالد  نّ مـن أ ) رحمهـم اهللا(هو مـا ذهـب إليـه جمهـور الفقهـاءرجحانه لي  يبدووالذي      

القاعــدة  ضــافة إلــى أنّ إمــا ينســبون إلــى آبــائهم، أوالد البنــت ال ينســبون إلــى الميــت، وٕانّ  البنــت، وذلــك ألنّ 
ه، ّمــ، فــال يــرث منــه جــده ألُ مــات أحــد أوالد البنــت نْ تقضــي بتبــادل الحقــوق، فــإ )١())بــالغرم مً نْ الُغــ((الفقهيــة 

  .أعلمتعالى واهللا . يرثونه أوالد بنته ال وكذلك لو مات هذا الجد، فإنّ 
  

  المطلب الخامس

  ميراث المطلقة حكم
 .)٢(، والتخليةرفع القيدطالق و وهو من اإل: لغةفي الالطالق  �
، أو في رفع قيد النكاح في الحال :أي .)٣()رفع قيد النكاح من أهله في محله( :شرعفي الالطالق  �


��	���������������������m: تعالى هللقو  .)٤( المآل بلفظ مخصوصl)٥(.  
. عبارة عن حكم شرعي يرفع القيد للنكاح بألفاظ مخصوصـة، وسـببه الحاجـة المحوجـة إليـه(: وقيل الطالق

وشرطه كون المطلق عاقًال بالًغا، والمرأة في النكـاح أو فـي العـدة التـي يحصـل بهـا محـًال للطـالق، وحكمـه 
  .)٦()زوال الملك عن المحل

  ):رجعي وبائن(ينقسم إلى قسمينوالطالق 
الذي يملك الزوج فيه مراجعة زوجته ما دامت في العدة بمحض إرادته  هو :الطالق الرجعي:القسم األول

  .)٧( دون حاجة إلى عقد نكاح جديد من غير اختيارها
يراجع زوجته دون إذن منها أو  الزوج له الحق أنْ  مأخوذ من اللفظ نفسه أي أنّ  الطالق الرجعيو     
  .)٩()فيه التطليقة والتطليقتان ستويوي (.)٨(رضاً 

  
  
  

                                                           

  .٥٤٣/ ١: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة )١(
  . ٨/١٨٨: لسان العرب، ٥/١٠١: كتاب العين   )٢(
    . ٥/٢٨٠: البناية شرح الهداية )٣(
    .٣/٢٢٦: المحتار على الدر المختار حاشية ابن عابدين رد ،٣/٤١٠: الرائق شرح كنز الدقائقالبحر : ينظر )٤(
    ) . ٢٢٩من اآلية : سورة البقرة ( )٥(
  .٥/٢٨٠: البناية شرح الهداية  )٦(
  .٤٩٨ص: بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ينظر  )٧(
  .٥/٣٤٩: البناية شرح الهداية: ينظر  )٨(
  .٦/٢٤: المبسوط للسرخسي  )٩(



 

٢٠٨ 

  :رجعياطالقا حكم ميراث المطلقة  �
، )رحمهم اهللا()١(تفاق الفقهاءازوجها في عدة الطالق الرجعي ب ىترث الزوجة نصيبها من التركة إذا توف     
راجعتها بدون عقد وال مهر ه يملك مأنّ ( بدليل )٢(الزوجية ما بقيت في العدة الطالق الرجعي ال يقطع ألنّ 

 فيكون الزواج قائماً ، ولو زالت الزوجية لما ملك ذلك، )٣() لم ترَض  رضيت الزوجة بذلك أمْ ، جديدين
سواء في الصحة أو في المرض، بين الرجل والمعتدة  منها التوارث، مهقى أحكاتبو  ،بالطالق الرجعي

   .)٤(فال ميراث لها ،نتهى معها ملك الزوجانتهت العدة افإذا لم تنقض العدة،  يتوارثان ما
  الطالق البائن: القسم الثاني

  رىالكب بينونةوالصغرى، البينونة ال: ينقسم إلى قسمين لطالق البائنا
 بعقد جديد إالّ  إليه،يرجع مطلقته  يملك الزوج فيه أنْ  هو الذي ال :الطالق البائن بينونة صغرى �

  .)٥(ومهر جديد
 إذا تزوجت يعيدها إالّ  وال يصح أنْ ، عودة فيه وهو الطالق الثالث ال :الطالق البائن بينونة كبرى �

  .)٦(زوجًا غيره
  :في حال الصحة وفي حال المرض بينونة كبرى بائنيحصل الطالق الو   
فـال ترثـه  ،إذا طلق الزوج زوجته طالقـًا بائنـًا فـي حـال صـحته ومـات :لطالق البائن في حال الصحةا  . أ

 .)رحمهم اهللا()٧(بإجماع الفقهاءوجته ز 
تــرُث  ال: لافقــ )اهللارحمــه (ى عى الشــافنــعاللّــَه فيــه ي خارتســا قــد: بيــعُ ال، قــال الر اَألَصــم قــ اسعبــَأبــو ال عــن

ــةُ ال الطــالق البــائن يقطــع  ألنّ .)٨()�( الــرحمن بــن عــوف دعبــقــول ابــن الزبيــر و  ووهــ: بيــعُ لرَ ا قــال .مْبُتوَت
يملك الـزوج مراجعتهـا  بدليل الضي على سبب الميراث بين الزوجين العالقة الزوجية من حين وقوعه ويق

  .بأي سبب، )٩()فسخ عقد الزواج(ومثل الطالق البائن ، جديدين بعقد ومهر وال يكون إالّ  ، برضاهاإالّ 
   

                                                           

 البـن المغنـي ،١٠/٤٢٠: الكبيـر الحـاوي ،٢/٤٢٠: القيروانـي زيـد أبـي ابـن رسـالة علـى الـدواني الفواكـه ،٥/٤٤٤: الهدايـة شـرح نايةبال :ينظر )١(
: فـي شـرح اللمعـة الدمشـقيةالروضة البهيـة ، ٢/٣٠٤ :البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار ،١٠/١٦: باآلثار المحلى ،٦/٢٦٩: قدامة

  .٣٦١/ ١٥: كتاب النيل وشفاء العليل، ٨/١٣١
  .٢/٢٤٧: تبيين لحقائق شرح كنز الدقائق: ينظر  )٢(
  .١٠/٢٦٣: الحاوي الكبير) ٣(
  .١٠/٢٦٣ :المصدر نفسه: ينظر )٤(
  .٨/١٥٠: المصدر نفسه )٥(
  .٤/٥٧٢: كشاف القناع عن متن اإلقناع )٦(
الحــاوي ، ٢/٣٨٨: كفايــة الطالــبحاشــية العــدوي علــى شــرح  ،٤/٧٠: البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق ،٥/٤٤٣: البنايــة شــرح الهدايــة :ينظــر )٧(

  .٣/٥٦٨: رادات في جمع المقنعمنتهى اإل ، ٨/١٤٨: الكبير
، وابـن عبـد البـر فـي ) ١٥٥٢٩( ، رقـم ٣٦٣/ ٧المبتوتـة، جـاء فـي توريـث  كتاب الخلع والطالق، باب ما: السنن الكبرىفي لبيهقي ااألثر أخرجه  )٨(

  .٦/١١٤: االستذكار
  .٨/١٥٠: الحاوي الكبير )٩(



 

٢٠٩ 

  :المرضالطالق البائن في حال 
فهــو امرأتــه فــي مــرض موتــه طالقــا بائنــا طلــق  اإذالرجــل إلــى أّن المــذاهب اإلســالمية فقهــاء  ذهــب     

  .كالصحيح ال فرق بينهما
 .مشروط طالق المريض الذي طلق زوجته طالقًا بائنًا في مرض موته إلى أنّ  :ب اإلماميةهذ •

طالقــا رجعيــا أو بائنــا كالمطلقــة ثالثــا، زوجتــه فــي مــرض المــوت الرجــل إذا طلــق : قــال محمــد مغنيــة 
ها ترثه بشـروط ، فإنّ تمضي سنة على تاريخ وقوع الطالق مات قبل أنْ  وكغير المدخول بها واآليسة، ثمّ 

 :ثالث
 .يكون الموت مستندا إلى المرض الذي طلقها فيه أنْ  .١
 .ال تتزوج أنْ  .٢
 .عن أهل البيت وا على ذلك بروايات، واستدل)١( ال يكون الطالق بطلب منها أنْ  .٣

طلقها الثالثة  إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين، ثمّ  ((: عن محمد بن مسلم قال: الوسائل للشيعةجاء في 
  .)٢( ))وهو مريض، فهي ترثه

 ، فـإنْ سـنةال إلـىترث زوجهـا دون طلب منها  عند اإلمامية وبهذا فالزوجة المطلقة في مرض الموت     
تزوجــت بعــد انقضــاء  زاد علــى الســنة فــي عــدتها يــوم واحــد فــال ميــراث لهــا، كمــا ترثــه مــا لــم تتــزوج، فــإنْ 

 . )٣(ها ال ترثهالعدة، فإنّ 
  المطلقة طالقًا بائناً  حكم ميراث �

المطلقة  الطالق البائن بينونة صغرى يزيل قيد الزوجية بمجرد صدوره، وٕاذا زالت الرابطة الزوجية، فإنّ     
ا البـائن بينونـة أّمـ. تصير أجنبية عن زوجها، فـال يـرث أحـدهما اآلخـر إذا مـات قبـل انتهـاء العـدة أو بعـدها

  .)٤(ه يأخذ جميع أحكام البينونة الصغرى بما فيها عدم التوارثكبرى فإنّ 
 :)طالق الفرار( طالق المريض مرض الموت �
طـــالق (الطـــالق البـــائن فـــي حـــال المـــرض مـــن  )رحمهـــم اهللا()٧(والحنابلـــة )٦(والمالكيـــة )٥(الحنفيـــة ســـتثنىقـــد او  .١

اث وهــو طــالق الــزوج زوجتــه وهــو فــي مــرض موتــه طالقــًا بائنــًا بقصــد الفــرار مــن الميــر  أي الهــارب :)الفــار

                                                           

  .٥٣٢ص: الفقه على المذاهب الخمسة )١(
  ).٣٢٨٨١(، رقم٩/٣٥٧موجبات اإلرث، باب من طلق زوجته في المرض لإلضرار بائنا أو رجعيا، فإنها ال ترثه،  :وسائل الشيعة )٢(
  .٩/٣٥٨: وسائل الشيعة ،٤/٢٨٦: شرائع اإلسالم ،٨/١٣١: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: ينظر )٣(
  .٢/٤١٨: الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي ،٤٨٥/ ٨: المجموع شرح المهذب: ينظر )٤(
  .٥/٤٤٤: يةداناية شرح الهبال :ينظر )٥(
  .٢/٨٦  :المدونة :ينظر )٦(
  .٣/٥٦٨ :منتهى اإلرادات في جمع المقنع  ،٥٦٤ص: الكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبل :ينظر )٧(



 

٢١٠ 

وذهــب اإلماميــة  .)١(عنهــا هــا ترثــه  ليــرد عليـه قصــده رفعــا للضـررفإنّ ، دون طلبهــا أو رضـاها، وحرمانهـا منــه
 .)٢(للضرار بها أو غير ذلككان الطالق سواء ترث زوجها في مرض الموت  الزوجة المطلقة إلى أنّ 

َبْيــِر َعــِن الرُجــِل الــِذي، ُيَطلــُق  ((َأْخَبَرِنــي اْبــُن َأِبــي ُمَلْيَكــَة، : َعــِن اْبــِن ُجــَرْيٍج َقــالَ : ودليــل ذلــك ــُه َســَأَل اْبــَن الزَأن
 َها ثُـمِتَها اْلَمْرَأَة َفَيُبتَبْيـرِ ، َيُمـوُت َوِهـَي ِفـي ِعـد َفقَـاَل َعْبـُد اِهللا ْبـُن الز �)( : ْحَمِن ْبـُن َعـْوٍفـَق َعْبـُد الـرَطل�)  (

َثَها ُعْثَمانُ  ِتَها َفَورَماَت َوِهَي ِفي ِعد َها ُثمَة َفَبت٣()) ،) (�ُتَماِضَر ِبْنَت اَألْصَبِغ اْلَكْلِبي(.  

قضـى بتوريـث بنـت األصـبغ ) (�أميـر المـؤمنين عثمـان بـن عفـان  نّ يتبين مـن األثـر أ :وجه االستدالل �
  .ثالثًا في مرض موته ) (�)٤(ا طلقها زوجها عبد الرحمن بن عوفمّ الكلبية لَ 

بب السـ فـإنّ ( ، )٥()مـن تعجـل الشـيء قبـل أوانـه عوقـب بحرمانـه ( المشهورة  القاعدة الفقهيةوهذا يوافق      
، وهـذا يحتمـل وقوعـه عليـه موتههو تقدم  على التعيين من إرثه من اآلخر ، اليمنع أحد الزوجينالعام الذي 

وقوعــه حتمــال ا، والخــروج مــن دائــرة وع بوجــه عــاما أراد الــزوج التنصــل مــن هــذا الســبب الموضــعليهــا، فلّمــ أو
اســتعماله لمثــل هــذا  عـدم اإلرث مــن جانبهــا بهــذا الســبب الخـاص المحظــور ، وعمــل علــى حصــرعليـه دونهــا

فيعتبر الزواج فـي هـذه الحالـة قائمـًا ، )٦()ثمرته بتوريثها منه، وحرمانه المقصد السيئ، عوقب برد عمله عليه
   .)٧(حكماً 

علـــى  ى توريثهـــانـــب هنـــاك مـــن ، يالحـــظ أنّ فـــي مـــرض المـــوت اًنـــئِ تعليـــل توريـــث الزوجـــة المطلقـــة باول       
، فقـالوا بتوريثهـا ومـآالت األفعـاله علـى مبـدأ سـد الـذرائع ابنـمـن  هنـاكو  الزوجـة، المصلحة برفـع الضـرر عـن
  .رثلى حرمانها من اإلإالتوصل بطالقها  منعا لوقوع المحرم مآال وهو

الزوجــة المطلقــة طالقــًا بائنــًا فــي مــرض المــوت  أنّ  ،)٨(هــا ال ترثــهإنّ  :الزيديــةو  والظاهريــة ذهــب الشــافعية .٢
 ألنّ  ،حيحصـطالق الالال ترثه سواء قصد الزوج حرمانها أم ال، فطـالق المـريض عنـدهم كـ) طالق الفار(

 .)٩(الطالق يقطع الزوجية
 

                                                           

  .٥/٤٤٤:الهدايةناية شرح بال )١(
  .٩/٣٥٨: وسائل الشيعة ،٨/١٣١: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: ينظر )٢(
، باب، كتاب: وعبد الرزاق الصنعاني في المصنف ،)١٤٠٢(، رقم٢٩٤ص ،كتاب الطالق والرجعة: المسنداألثر أخرجه الشافعي في  )٣(

). ١٥١٢٤(، رقم ٧/٥٩٣جاء في توريث المبتوتة في مرض الموت،  ، باب ماوالطالقكتاب الخلع : الكبرىفي السنن البيهقي و ، )١٢١٩٢(رقم
  ))هذا إسناد صحيح((البيهقي  قال

الستة و محمد القريشي الزهري ،من كبار الصحابة واحد العشرة المبشرين بالجنة، واحد أبن الحارث  بن عبد عوف :عبد الرحمن بن عوف )٤(
وممن عرف برواية  )(�الخالفة فيهم ،اسلم قديما وهاجر الهجرتين، وكان ممن يفتي على عهد الرسول )(�رصحاب الشورى الذين جعل عمأ

  ).٢/٤١٦:عالم للزركلياأل  (   . الحديث توفي بالمدية ودفن فيها 
  .١/٤٢٤: محمد مصطفى الزحيلي: المذاهب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في )٥(
  .١/٤١٦:المصدر نفسه  )٦(
  .٨/١٥٠: الحاوي الكبير )٧(
  . ٥/٢٥٤: األم للشافعي  :ينظر )٨(
  .٢/٢١٤: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار، ٩/٤٩٥: ثارمحلى باآلال، ٢/٤٠٨: في فقه اإلمام الشافعي للشيرازي المهذب  :ينظر )٩(



 

٢١١ 

  :في وقت استحقاق الزوجة للميراثالفقهاء  وقد أختلف �
نقطـاع الزوجيـة بعـد فـإذا انقضـت العـدة فـال تـرث منـه ال ،العـدة هـا ترثـه مـا لـم تـنقضإنّ  :ذهب الحنفية .١

 .)١(العدة
، طالـت المــدة أم السـواء و  ،ال جـت غيـره أمنقضـت عـدتها وتزو اترثـه مطلقـًا ولــو هـا إنّ  :ذهـب المالكيـة .٢

وجعلـــه ، )٢(رد قصـــده عليـــه بتوريثهـــاوَ ، ة لـــدى الـــزوج بحرمانهـــا مـــن تركتـــهعلـــة الميـــراث هـــي النيـــ ألنّ 
 .)٤(باضيةاإلمذهب وهو  .)٣(لهمآخر الشافعية قوًال 

هـا نقضت العدة ما لم تتزوج غيره فإذا تزوجت سـقط حقهـا ألنّ اها ترثه ولو أنّ  :واإلمامية ذهب الحنابلة .٣
 .)٥( فال ترثال تمضي سنة كاملة على الطالق وٕاالّ  أنْ  اإلمامية واشترط ،تنازلت عنه بالزواج

ولكن إذا مات في هذا ، )٦(تفاق الفقهاءازوجته في مرض الموت يقع طالقه ب فمن طلق :خالصة القول �
 :المستنتجة من أقوال الفقهاء اآلتيةالمرض ترثه زوجته بالشروط 

 يطلقها وهو في مرض الموت أنْ  .١
 يموت في هذا المرض أنْ  .٢
 ق بطلب من الزوجة أو رضاهاال يكون الطال أنْ  .٣
 .)٧(ال يوجد فيها مانع من موانع اإلرث أنْ  .٤
 : الترجيح �

والــذي يبــدو لــي رجحانــه هــو مــا ذهــب إليــه المالكيــة بتوريــث الزوجــة المطلقــة فــي مــرض المــوت ولــو     
  .أعلمتعالى  واهللا. انقضت عدتها وتزوجت، وذلك لرد قصده عليه وعدم اإلضرار بها

  
  

L ? ? ? J  
  
  
  
  

                                                           

  . ٦/١٥٤: المبسوط للسرخسي  :ينظر )١(
  .٢/٤٢٠: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ،١٠/١٤٥ :الذخيرة في فروع المالكية: ينظر )٢(
  .٢/٤٠٨: في فقه اإلمام الشافعي للشيرازيالمهذب  ،١٥٠/ ٨: الحاوي الكبير :ينظر )٣(
  .١٥/٣٦٠: كتاب النيل وشفاء العليل :ينظر )٤(
  . ٨/٢٣١: في شرح اللمعة الدمشقية الروضة البهية  ،٤/٢٦٩: المغني البن قدامة: ينظر )٥(
الروضة  ،٤/٢٦٩: المغني البن قدامة ،٨/١٥٠: الحاوي الكبير ،١٠/١٤٥: الذخيرة في فروع المالكية ،٦/١٥٤: المبسوط للسرخسي  :ينظر )٦(

  . ٨/٢٣١: في شرح اللمعة الدمشقية البهية 
  .٨/١٥٠: الحاوي الكبير :ينظر )٧(



 

٢١٢ 

  السادس مطلبال

  المفقود ميراث زوجةحكم 
قطـع نوالمـراد بـالمفقود هنـا مـن ا. )١()نقطع خبـره وال يـدرى حياتـه مـن موتـه اهو الغائب الذي ( :المفقود �

طلــب العلــم أو خبــره وجهــل حالــه؛ فــال يــدرى أحــي هــو أم ميــت، ســواء كــان ســبب ســفره أو حضــوره قتــاًال أو 
  .)٢(انكسار سفينة أو أسره في أيدي أهل الحرب أو غير ذلك

، أي يعتبر حيـًا )٣()حتى يوقف نصيبه من مال مورثه كما في الحمل ،موقوف الحكم في حق غيره (والمفقود
  .أو حكمًا  ةً حتى يثبت موته حقيق

ويجعـل حيـًا  ،فـالمفقود مـتردد الحـال بـين الحيـاة والمـوت كـالجنين فـي الـبطن : ()رحمـه اهللا( السرخسي قال     
أي بمنزلـة ، )٤()لـم يعلـم موتـه  وال يقسم بين ورثتـه مـا ،حتى ال يورث عنه ماله ،مال غيره ميتًا في ،في ماله

  .)٥(وبمنزلة الميت في اإلرث من الغير ،حتى ال يورث عنه ،الحي في مال نفسه
أو يحكـم القاضـي  ،مال المفقـود ال يقسـم حتـى تمضـي مـدة ال يعـيش فـي مثلهـا على أنّ )٦(الفقهاء فاتفق  �

 وٕانْ ، فإذا ظهر حيًا فهي لـه، تقسم بين الورثة حتى يتبين حاله ال، ةمحفوظة وموقوفتبقى أمواله فبموته، 
  .)٧(ورثتهوقسمت أمواله على ، صدور الحكمميتًا من وقت  أعتبر بذلكحكم القاضي و  ،ثبت موته

  :حكم فيها بموت المفقود إلى أقوالفي تحديد المدة التي ي واختلفوا  �
المفقــود إذا طالـت غيبتــه، فلـن يعلـم لــه مـوت وال حيــاة،  إلـى أنّ  :)٨(والشــافعيةذهــب الحنفيـة  :القـول األول

يعيش بعدها، فيحكم حينئذ بموته،  ه ال يجوز أنْ عليه مدة يعلم قطعا أنّ على ُحكم الحياة حتى تمضي  فإّنه
أي  ،)٩(مائــة وعشــرون ســنةمــدة الفقــد قــدرت ب :يتقــدر ذلــك بزمــان محصــور، وقــال أبــو يوســف مــن غيــر أنْ 
مســتدلين  .)١(يعــيش فوقهــا، أو بمــوت أقرانــه أو إقامــة بينــة بحكــم موتــهال  يغلــب علــى الظــن أنْ مضــي مــدة 

   .)٢(» ِهَي اْمَرَأٌة اْبُتِلَيْت َفْلَتْصِبْر َحتى َيْأِتَيَها َمْوٌت، َأْو َطَالقٌ  « ):(�اإلمام علي  بقول

                                                           

   .٢٤١ص: التعريفات )١(
  .٣/٥٥٠ :منتهى اإلرادات في جمع المقنع: ينظر )٢(
  . ٢٢٣ص: شرح السراجية  )٣(
  . ٣٠/٥٤: المبسوط للسرخسي )٤(
  . المصدر نفسه :ينظر )٥(
، ٩/٣١٨: المحلى باآلثار ،٦/٢٦٣: المغني البن قدامة ،٧/٢٣٦ :األم للشافعي ،٢/٤٢٠: المدونة ،٥/١٢٢: االختيار لتعليل المختار: ينظر )٦(

: كتاب النيل وشفاء العليل ،٨/٣٩: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ،٦/٥٤٧: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار
١٥/٣٦٠.  

  . ٦/١٩٦: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،  ٣٠/٥٤: المبسوط  للسرخسي : ينظر) ٧(
  . ٣/٥٣: تحفة المحتاج بشرح المنهاج ، ٨/٨٨: الحاوي الكبير، ٥/٢٤٠: األم للشافعي، ٢/٨٥٥: النتف في الفتاوي للسغدي: ينظر) ٨(
  .٣٠/٥٤: المبسوط  للسرخسي :ينظر) ٩(
  . ٣/٥٣: تحفة المحتاج بشرح المنهاج  :ينظر) ١(
  ) .١٢٣٣٠( ، رقم ٧/٩٠كتاب الطالق، باب التي ال تعلم مهلك زوجها،  :الصنعاني في المصنف األثر أخرجه عبدالرزاق ) ٢(



 

٢١٣ 

جعــل  )رحمــه اهللا(اإلمــام مالــك   أنّ ، إالّ التقــدير بالســن هم مــن الفقهــاء إلــىكغيــر  )١(ذهــب المالكيــة :القــول الثــاني
   :المفقود على أربعة أوجه منها

ع ، فيــدفي بــأربع ســنين إذا رفــع أمرهــا إليــه، فيضــرب لــه القاضــفقــد فــي أرض اإلســالم وانقطــع خبــره إذا .١
كـان إذا بلـغ أربـع سـنين ( حيـث قـال )(�وهو قول لعمر بن الخطـاب .إليها الصداق ويباح لها النكاح
 .)٢()تعتد أربعة أشهر وعشرا ويقسم ماله لورثته  المرأته أن تنكح غيره بعد أنْ 

مـر، عَ ، ال يتصرف في ماله وال يفرق بينـه وبـين زوجتـه حتـى يُ ع خبرهطسير الذي تعرف حياته وينقاأل .٢
 . ه شك وال يتوارث بالشك، ألنّ  الميراث، فال يرث وال يورثحكم بموته في كل شيء إالّ عندها ي

 .مفقود في أرض العدو أو بين صفين، فحكمه حكم األسير .٣
 .)٣(أرضهم، فيجتهد القاضي في حكمهوفي مفقود في فتن المسلمين  .٤

  :المفقود نوعان إلى أنّ )٤( ذهب الحنابلة: القول الثالث
 .الغالب من حاله الهالك .١
تتـزوج امرأتـه حتـى يتـيقن  فقـالوا ال يقسـم مالـه وال ،ه، كالمسافر لتجارة أو طلب العلمالغالب هالك ليس .٢

خــرى أروايــة ، وفــي حكــم القاضــيلــى ود إ، وذلــك مــرديمضــي عليــه مــدة ال يعــيش فــي مثلهــا موتــه أو
 .ينتظر به تمام تسعين سنة مع سنة يوم الفقد 

  .)٥( )ينتظر بيانه( ه أنّ  إلى :باضيةواإل ذهب الظاهرية: القول الرابع
  .)٦()تركته حتى يمضي عمره الطبيعيال تقسم ( :الزيديةذهب : القول الخامس

المــدة  للغاـئب غيبـة منقطعـة بحيــث ال يعلـم خبـره ال يـورث حتــى  إلـى أنّ  )٧(ذهــب اإلماميـة: السـادسالقـول 
وال يبعـد اآلن  ،وعشـرون سـنةوال عبرة بالنادر وهي في زماننا مائة ، تمضي له مدة ال يعيش مثله إليها عادة

 يطلـب أربـع سـنين فـي األرض فـإنْ  أنْ ( وفي قول آخـر  ،ي هذه البالدالتعمير إليها ف، لندور االكتفاء بالمائة
  .)١(من فقده سنين عشروقيل بعد ، )٨()لم يوجد ُقسم ماله بين ورثته 

  
  
  

                                                           

  . ٥/٤٩٦: كليل لمختصر خليل التاج واال  :ينظر )١(
  ) .١٥٥٦٦(، رقم  ٧/٧٣٢كتاب العدد ، باب من قال تنتظر أربعة سنين ثم أربعة أشهر وعشرا ، : السنن الكبرىاألثر أخرجه البيهقي في ) ٢(
  . ٥/٤٩٦: التاج واألكليل لمختصر خليل  :ينظر )٣(
                                 .   ٦/٢٦٣: المغني البن قدامة  :ينظر) ٤(
                               .  ١٥/٣٦٠: كتاب النيل وشفاء العليل ،٩/٣١٨: المحلى باآلثار ) ٥(
  .٦/٥٤٧: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار ) ٦(
                                  . ٨/٣٩: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : ينظر) ٧(
                                 . ٨/٤٠: المصدر نفسه  ) ٨(
                             .    ٤/٢٠٧: إيضاح الفوائد :ينظر )١(  



 

٢١٤ 

 :الترجيح �
  )اهللا مرحمهـــ(ومـــن وافقـــه مـــن الفقهـــاء )(�قـــول الخليفـــة عمـــر بـــن الخطـــابهـــو لـــي رجحانـــه والـــذي يبـــدو       

هذه المدة يتكرر فيها تردد الناس مسافرين وغير مسافرين، فانقطاع  وذلك ألنّ  أربع سنين،بلفقد امدة بتحديد 
الوجــه يغلــب علــى الظــن الهــالك، إذ لــو كــان باقيــا لــم ينقطــع خبــره إلــى هــذا خبــره عــن أهلــه مــع غيبتــه علــى 

بـين التوسـعة لـف الفقهـاء فيهـا الحيـاة مسـألة اجتهاديـة، اخت الحكم على المفقود بـالموت أوف. هاء تلك المدةانت
يترتــب علــى فقــده ف ،الفقــد يختلــف بــاختالف األزمنــة واألمكنــة واألشــخاص وظــروف غيبــتهم والتضــييق، ألنّ 
يعلم حالـه ويظهـر أمـره مـن  ال تتزوج امرأته وال يورث ماله وال يتصرف في استحقاقه، إلى أنْ  أحكام منها أنْ 

ؤثر علــى حــال الورثــة مــن يــالحكــم بمــوت المفقـود تــأخير قاضــي، فمـوت أو حيــاة، وذلــك مــردود إلــى اجتهـاد ال
تحديـد أقــل مـدة زمنيـة يمكــن فيهـا إثبــات فعلى القضــاء الناحـية الماليـة وحــال الزوجـة مــن الناحيـة االجتماعيـة،

للقضــاء  يمكــنكمــا حكــم مــوت المفقــود أو حياتــه لضــمان حقــوق الورثــة وتحقيــق مصــالحهم باالنتفــاع منهــا، 
  .أعلمتعالى واهللا . ائل االتصال المتطورة لحسم األمرأساليب التحري الحديثة ووساستخدام 

 :زوجها دَ قِ ميراث الزوجة التي فُ  �
هـم اختلفـوا  إنّ ، إالّ )١(لـم تتـزوج ماترث من زوجها الذي ثبت موته زوجة المفقود  نّ أ اتفق الفقهاء على 

  :في ميراثها إن تزوجت
هي امرأته حتى يأتيها تفسخ أو تتزوج، ف ال يحق لها أنْ زوجة المفقود  إلى إنّ  :والظاهرية الحنفيةذهب  .١

»ِهَي اْمَرَأُتُه َحتى َيْأِتَيَها اْلَبَيانُ  « ):�(مستدلين بقول النبيّ وينفق عليها من ماله،  الخبر،
فإذا حكم  ،)٢(

، )٣(فـي ذلـك الوقـتالموجـودين ، وقسم مالـه بـين ورثتـه اعتدت عدة الوفاة من ذلك الوقت القاضيه بموت
  .)٤(باضيةلإلللزيدية و وهو قول 

 :)٥(المفقودميراث زوجة تفصيل  إلى :لمالكيةذهب ا .٢
 .ها ترثهفأنّ ، جاء موته قبل أن تنكح زوجًا غيره فإنْ  •
 .ستقبلت عدتها من يوم الموتاو ، وفرق بينهما، زوجت وجاء موته قبل الدخول ورثتهت وٕانْ  •
 .وال إرث لها ، لم يفرق بينهما، الثانيعد دخول جاء موت المفقود ب وٕانْ  •
     هـــي و ، ه ميـــت فعليهـــا العـــدة منـــهّنـــأظهـــر  ثـــمّ ، زوجـــة المفقـــود التـــي تزوجـــت لـــى أنّ إ: ذهـــب الشـــافعية .٣

 .)١(ترثه
                                                           

المحلـى ، ٥/٥٧٢ :فـي شـرح غايـة المنتهـىمطالـب أولـي النهـى ، ٨/٨٩ :الحاوي الكبير ،٢/٣٢: المدونة ،٧/٣٥٩: البناية شرح الهداية :ينظـر )١(
  .١٥/٣٦٠:كتاب النيل وشفاء العليل ،٤/٢٠٧: إيضاح الفوائد، ٦/٥٤٧: لمذاهب علماء األمصارا البحر الزخار الجامع، ٩/٣١٦: باآلثار

  .))، حديث ضعيف٣/٤٧٣:نصب الراية ((وقال عنه في . ٤٢١المفقود، صمرأة كتاب النكاح، باب ا: أخرجه الدارقطني في سننه )٢(
                              .   ٩/٣١٦: المحلى باآلثار ،٧/٣٥٩: البناية شرح الهداية :ينظر )٣(
  .١٥/٣٦٠ :كتاب النيل وشفاء العليل، ٦/٥٤٧: لمذاهب علماء األمصارا البحر الزخار الجامع: ينظر )٤(
  . ٥/٤٩٩: لمختصر خليل التاج واإلكليل ، ٢/٣٢: المدونة :ينظر )٥(
  .٨/٨٩: الحاوي الكبير: ينظر )١(



 

٢١٥ 

دخـل بهـا  فـإن، هـا ال تـرث منـهوفـي روايـة أنّ ، فإنهـا ترثـه تزوجت ولم يدخل بها الثـانيإذا  :ذهب الحنابلة .٤
 .)١(ترثه ويرثها هافإنّ ، ختارها ثم ماتاوكان الزوج األول قد قدم و ، الثاني

مـن  أربـع سـنينرث بعـد تـو  بعـد الحكـم بموتـه، إالّ ن تركـة زوجهـا مـال ترث زوجـة المفقـود  :ماميةاإلذهب  .٥
عشر سنين مـن ، ولو لم يطلب ذلك، وقيل يكفي انتظاره عدة الوفاة، ويجوز تزويجها بعدها وتعتد ،غيبته

 .)٢(غير طلب
 :الترجيح �

 العلــم بعــد هــا ترثــهإنّ مــن المفقــود هــو مــا ذهــب إليــه الشــافعية والــذي يبــدو لــي رجحانــه فــي ميــراث زوجــة      
تـأخر ظهـور حـال زوجهـا  هـا فرضـه اهللا بـنص الكتـاب، وٕانْ ل الميراث حق بموته حتى لو تزوجت، وذلك ألنّ 

مــع عليهــا إضــافة إلــى ألــم الفقــد والصــبر علــى ت، فيجمــن إرثهــا يكــون ســببا لحرمانهــا بعــد فقــده، ال يمكــن أنْ 
  .أعلمتعالى واهللا  .في تكوين التركةمصابه، ألم الحرمان من الميراث، وربما تكون قد شاركت زوجها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

L                                         ? ? ? J  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  . ٥/٥٧٢: في شرح غاية المنتهى مطالب أولي النهى ، ٦/٢٦٣ : ةالمغني البن قدام: ينظر  )١(
  .٤/٢٠٧: إيضاح الفوائد: ينظر ) ٢(



 

٢١٦ 

  بعالسا مطلبلا

 الزوجة من دية زوجهاحكم ميراث 
الديـة  مـن أنّ  )اهللا مرحمهـ(وال خـالف بـين الفقهـاء ،)١()هـي المـال المـؤدى فـي نظيـر دم المقتـول( :الِدّية       

  .)٢(موروثة لمن وجبت له
كانــت ديــة عمــد أو خطــأ ( ســواء  ،)٣()أموالــه  وديــة المقتــول َمْوروثــة عنــه كســائر( :)رحمــه اهللا(ةابــن قدامــ قــال

المقــدر لــه فــي مالــه بــنص كتــاب اهللا لقولــه فهــي كمــال الميــت، فيأخــذ كــل واحــد مــن ورثــة المقتــول نصــيبه 
فاإلرث يطلـق علـى المـال الـذي كـان مملوكـا للمـورث  .)٥()إال القاتل  )٤(��mT���������S��R��Ql:تعالى

  .)٦(ما استحقها الورثة بعد وفاتهفي حال حياته، والدية إنّ 
مـــن َوِرث المـــال َوِرث كـــل  وٕانّ ال فـــرق بـــين ميـــراث الديـــة وميـــراث المـــال، و  (:)رحمـــه اهللا ( المـــاوردي قــال     
  .)٧( )الدية

  :إرث الزوجة من الدية �
وذلـك ، )٨(المتـوفى فـي اسـتحقاقها مـن ديـة زوجهـا تشـارك ورثـة الزوجـة علـى أنّ  )اهللا مرحمهـ(أجمع الفقهـاء     

الدية للعاقلة وال تـرث المـرأة  (( :يقول )�(بن الخطابكان عمر  :قال )�(المسيبد بن يلما ثبت عن سع
مــرأة  اُأورث  أنْ  (�)كتــب إلــّي رســول اهللا : ) �(حتــى قــال لــه الضــحاك بــن قــيس ، زوجهــا شــيئاً  مــن ديــة

القصــاص حــق  ألنّ و  .)١())قولــه  وتــرك )  (�فرجــع عــن ذلــك عمــر ( ،)٩()أشــيم الضــبابي مــن ديــة زوجهــا
يقســم الديــة ) �(وكــان اإلمــام علــي ، حــق اإلرث فــي يجــري فيــه اإلرث، والزوجيــة تبقــى بعــد المــوت حكمــاً 

                                                           

  . ٢/٣٢٥: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني )١(
، ٢٦٢/ ٦: المغنـي البـن قدامـة ،٦/٨٩: األم للشـافعي ،٣/٣٣: مواهب الجليـل فـي شـرح مختصـر خليـل ،١٣/١٢٢: البناية شرح الهداية: ينظر )٢(

 ،٨/٣١: الروضــة البهيــة فــي شــرح اللمعــة الدمشــقية ، ٦/٥٤١ :البحــر الزخــار الجــامع لمــذاهب علمــاء األمصــار ،١١٧/ ١١: المحلــى باآلثــار
  .١٥/٣٥٤: النيل وشفاء العليلكتاب 

  . ٦/٢٦٢: المغني البن قدامة )٣(
  ). ٩٢من اآلية : سورة النساء(  )٤(
  . ٢/٣٢٥: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني  :ينظر )٥(
   .المصدر نفسه  :ينظر )٦(
  .١٨/٤٣٧: المجموع شرح المهذب، ٣٩/ ١٣: الحاوي الكبير )٧(
، ٦/٢٦٢: المغنـي البـن قدامـة ،٦/٨٩: األم للشـافعي ،٣/٣٣: مواهـب الجليـل فـي شـرح مختصـر خليـل ،١٣/١٢٢: البناية شـرح الهدايـة: ينظر )٨(

، كتـاب ٨/٣١: الروضة البهيـة فـي شـرح اللمعـة الدمشـقية ،٦/٥٤١: امع لمذاهب علماء األمصارالبحر الزخار الج ،١١٧/ ١١: المحلى باآلثار
  .١٥/٣٥٤: النيل وشفاء العليل

أبـواب  :والترمـذي فـي الجـامع، ) ٢٩٢٩( ، رقـم ٣/٩٠، لمـراة تـرث مـن ديـة زوجهـا، بـاب فـي اكتاب الفرائض: في السنن داود الحديث أخرجه أبو )٩(
المـراة مـن كتـاب الفـرائض، توريـث : السـنن الكبـرى، والنسـائي فـي )٢١١٠( ، رقـم٤/٤٢٥اء في ميراث المرأة مـن ديـة زوجهـا، ، باب ما جالفرائض

  )).هذا حيث حسن صيحح:(( وقال الترمذي عنه ،) ٦٣٢٩( ، رقم  ٦/١١٩، دية زوجها
  .٦/٨٨ :األم للشافعي )١(



 

٢١٧ 

ال يــرث أحــد (  ،)١(الزوجــة ال تــرث مــن ديــة زوجهــا قــول ثــاني لإلماميــة إنّ  فــيو  .علــى مــن أحــرز الميــراث
  .)٢( )الزوجين القصاص

ـــى ســـائرو       ـــة حكمهـــا عل ـــد جمهـــور الفقهـــاء األمـــوال الدي  وال(  :)رحمـــه اهللا(الشـــافعي قـــال . )اهللا مرحمهـــ()٣(عن
فلـم يختلـف ، )٤() العمد والخطأ من ورث مـا سـواها مـن مـال الميـتفي  ديةاليرث  أنْ في ختالف بين أحد ا

  .)٥(الفقهاء في ذلك
  

  ثامنال مطلبال

  عند اإلمامية ميراث الزوجة 
  :لها حالتان من تركة زوجها الزوجة عند اإلمامية ترث
 عند عدم وجود فرع وارث: الربع .١

  . )٦(m�m�f��e��d��c��b��a��`��_��^gl: لقوله تعالى
 )ذكر أو أنثى (عند وجود الفرع الوارث : الثمن .٢

   . )٧( m�o��n��m��l��k��j��i��hpl: لقوله تعالى
  :وجاء في الوسائل 

  .)٨()تنقص من الثمن ، والالمرأة على الربع تزاد ال: قال ) (�علي(عن  •
  .)٩()مام، وما بقي فلإلللمرأة الربع :، قالمرأتها، وترك في رجل توفي )(�أبي جعفر(وعن  •
جــب بــأوالد البنــات حْ فالزوجــة تُ ، لبنــات مــع األوالد وأوالد األوالديــدخل فــي لفــظ الولــد عنــد اإلماميــة أوالد او

    .طبقة من الطبقاتترث مع كل وهي  .)١(جب باألوالد وأوالدهمحْ كما تُ 

                                                           

  .٣٩/٤٧: جواهر الكالم ،٨/٣١: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: ينظر )١(
  .٣٩/٤٧: جواهر الكالم )٢(
الحـاوي ، ٦/٩٥ :األم للشـافعي، ٢/٣٢٤: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبـي زيـد القيروانـي، ٧/٢٤٣ :تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: ينظـر )٣(

  . ٦/٢٦٢ :المغني البن قدامة، ١٣/٣٩: الكبير
  . ٦/٨٩ :األم للشافعي )٤(
المحلــى  ،٦/٢٦٢: المغنــي البــن قدامــة، ٦/٨٩ :األم للشــافعي ،١٠/١٠٥: الــذخيرة فــي فــروع المالكيــة ،١٠/١٦٦: المبســوط للسرخســي: ينظــر )٥(

  . ٨/٣١: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية  ،١١/١٢٠: باآلثار
  .)١٢من اآلية  :سورة النساء ( )٦(
  .)١٢من اآلية  : سورة النساء ) (٧(
  .) ٣٢٨٣٤(رقم  ،٩/٣٤٥نفردت،اميراث الزوجة إذا ) ٤(باب  إلرث،موجبات ا :وسائل الشيعة) ٨(
  .) ٣٢٨٢٦(، رقم  ٩/٣٤٤ ،نفردتاميراث الزوجة إذا ) ٤(باب  إلرث،موجبات ا :وسائل الشيعة )٩(
  . ٨/١٣٢: الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية : ظرين )١(



 

٢١٨ 

 :الفقهاء واإلمامية جمهور بينختالف في ميراث الزوجة تفاق واالمواطن اال  �
وفى مــن تركــة زوجهــا المتــتــرث فرضــا الربــع والــثمن الزوجــة  تفــق جمهــور الفقهــاء واإلماميــة علــى أنّ ا    
  :ختلفوا في بعض مسائل منهااهم  إنّ ، إالّ ص القرآن الكريمبت بناثال

 .الولدتفسير لفظ  .١
 .الرد على أحد الزوجين  .٢
 . تي تستحقها الزوجة من تركة زوجهانوع األموال ال .٣

  : ا اختالفهم في نوع األموال التي ترث منها الزوجة فتفصيله ما يليوقد سبق تفصيل هذه المسائل، وأمّ 
  : لذي تستحقه الزوجة من تركة زوجهانوع المال ا �
مــن تــرث فهــي ، فع واألمــوال التــي يتركهــا المتــوفىالمنــامــن جميــع  جمهــور الفقهــاءالزوجــة عنــد  تــرث ����

  .)١(جميع تركة الزوج سواء المنقول أو العقار
ـــ ���� ـــد مـــن التركـــة قيمـــة ال عينـــا، فهـــي ال تـــرث مـــن  اإلماميـــةا أّم فـــإنهم يورثـــون الزوجـــة غيـــر ذات الول

 . )٢(التركة هم يوافقون الجمهور بتوريثها من جميعذا كانت ذات ولد فإنّ إ الّ إاألراضي والعقار، 
o  ْــ فالزوجــة إن ، كغيرهــا مــن الورثــة علــى المشــهور، د مــن الــزوج ورثــت مــن جميــع مــا تركــهكــان لهــا ول

 .)٣(خصوصًا بين المتأخرين
o آالت البنـاء : أي، وتمنـع مـن اآلالت، )عينـًا وقيمـة(د مـن األرض مطلقـًا وتمنع الزوجـة غيـر ذات الولـ

وتعطــى مــن القيمــة ، )عينــًا ال قيمــة(وغيرهــا  والطــوبمــن األخشــاب واألبــواب واألبنيــة ومــن األحجــار 
 .)٥()شيئا يرثن من األرض وال من العقار النساء ال: قال )(�عن أبي جعفر (، )٤(الربع أو الثمن

o  ذات الولــد والخاليــة عنــه فــاألقوى اختصــاص ذات الولــد بــثمن األرض أجمــع( جتمعــت عنــدهم افــإذا ،
 .)٦()ختصاصها دفع القيمة دون سائر الورثة او ، وثمن ما حرمت األخرى من عينه

 لترجيحا �
يـع تركـة المتـوفى، وذلـك والذي يبدو لي رححانه هو ما ذهب إليه الجمهور من توريث الزوجة من جم     

واهللا  .مـن عقـار وغيــره لتمييـز بــين أنـواع التركـةلمــا ذهـب إليـه اإلماميـة فـي ادليـل لعمـوم اآليـة، وعـد وجـود 
 .أعلمتعالى 

                                                           

 المبـدع فـي شـرح، ٣/٢٥٠: البجيرمـي علـى شـرح الطـالبحاشـية ، ٦/٣٥٢: الـذخيرة فـي فـروع المالكيـة ،٢٧/١٥٨ :المبسوط للسرخسي: ينظر )١(

  . ٥/٣٤٦ :المقنع
  . ٨/١٣٢: الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية  :ينظر )٢(
  . ١٣٥-٨/١٣١: المصدر نفسه :ينظر )٣(
  . ٤/٢٨٧:  شرائع اإلسالم،  ١٣٥-٨/١٣١: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية :ينظر )٤(
  .)٣٢٨٢٣٩(، رقم  ٩/٣٤٧ ،نفردتاميراث الزوجة إذا ) ٤(باب  ،موجبات اإلرث :وسائل الشيعة )٥(
  . نفسه المصدر )٦(



 

٢١٩ 

 :الخالف بين جمهور الفقهاء واإلمامية في ميراث الزوجةأثر  �
  .مات شخص عن زوجة وبنت بنت وأخ: األول مثالال •

  .)١(للزوجة الربع والباقي لألخ، وال شيء لبنت البنت، ألنها من ذوي األرحام :الجمهور
  .)٢(، وال شيء لألخعليها للزوجة الثمن ولبنت البنت النصف تسمية، والباقي ردا :اإلمامية

  .مات شخص عن زوجة، وبنت البنت، وابن البنت، وجد :المثال الثاني •
  .)٣(للزوجة الربع وللجد الباقي فهو عصبة، وال شيء لبنت البنت وابن البنت :الجمهور
للزوجة الـثمن، ولبنـت البنـت وابـن البنـت البـاقي قرابـة يشـتركان فيـه للـذكر مثـل حـظ األنثيـين، وال  :اإلمامية

  .)٤(شيء للجد فهو محجوب ألنه من الطبقة الثانية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                           

  .٩١ص: اإلجماع البن المنذر :ينظر )١(

  . ٨/١٣٢: الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية  :ينظر )٢(

  .٩٢ -٩١ص: اإلجماع البن المنذر: ينظر )٣(

  . ٨/١٣٢: الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية : ينظر )٤(

  ا%مامية  الجمھور  المثال ا�ول

    ٨    ٤  
  ١  ١/٨  ١  ١/٤  زوجة

  ٠  ححب  بنت بنت
فرضا 

  ٧  وردا

  ٠  حجب  ٣  ع  أخ

  ا%مامية  الجمھور  المثال الثاني

    ٨    ٤  
  ١  ١/٨  ١  ١/٤  زوجة

  ٠  ح  بنت بنت
  ٧  الباقي

  ٠  ح  ابن بنت

  ٠  ح  ٣  ع  جد



 

٢٢٠ 

  



 

٢٢١ 

  
  عند الفقهاءاألخت الشقيقة ميراث  أحكام

واألخــوات  ويطلــق علــى اإلخــوة، أو أخــت ألب أو أخــت ألم) ألبــوين( تكــون أخــت شــقيقة ا أنْ األخــت إّمــ   
  .)١(واإلجماع والسنة بالكتابوقد ثبت ميراثهن . األشقاء أو ألب بالحواشي

 :القرآن الكريم �

�m��P��O��N��M��L��K���J��I��H��GF��E��D��C��B��A: جــــاء فــــي قولــــه تعــــالى    
��i��h����g���������f��e���dc��b��a��`��_��������� �̂�]��\[��Z��Y��X��W�����V��U��TS��R��Q

nm��l��k��j���x��w��v��u��ts��r��q��p��ol)٢(.  
ميــــراث اإلخــــوة واألخــــوات ألبــــوين أو ألب  فيهــــا داللــــة واضــــحة علــــىاآليــــة الكريمــــة : ســــتداللوجــــه اال  �

 .)٣(وفروضهم في حال اإلنفراد والجمع
اهللا وقـد جعـل  ،)٤(األبالمـراد بهـذه اآليـة ولـد األبـوين وولـد  أنّ  علـى )اهللا مرحمه(جمهور الفقهاءوقد أجمع  

ين ميــراث األخ واألخــت عنــد عــدم وفــرق بــ، بالتعصــيبخــتالط عنــد االبــالفرض، و  األخــوات ميــراث تعــالى
في اآلية تطلق على ورثة الميـت مـن إخـوة وغيـرهم مـن العصـبة  )٥(الكاللةلفظ و  .أوالد األم دون ،ختالطاال

  .)٦(لداوال و إذا لم يكن للميت ولد 
 السنة النبوية �

ئل أبـو موسـى عـن ُسـ «: لمطهـرة لحـديث هزيـل بـن شـرحبيل قـالوقد ثبـت ميـراث األخـت فـي السـنة  ا     
، فســيتابعني )(�بــن مســعود ات آو ، للبنــت النصــف ولألخــت النصــففقــال ، بــن وأخــتاميــراث بنــت وبنــت 

أقضـي فيهـا ، لقـد ضـللت إذن ومـا أنـا مـن المهتـدين : وأخبر بقول أبي موسى فقال )(�مسعود  بنافسئل 
نــا أبــا أتيف، ومــا بقــي فلألخــت، بــن الســدس تكملــة للثلثــينبنــة االبنــة النصــف واللال،  )�(بمــا قضــى النبــي 

»فقال ال تسألوني ما دام هذا الَحْبُر فيكم  )(�بن مسعود اموسى فأخبرناه بقول 
)٧( .  

                                                           

  . ٣٧ص :الدرة البهية بتحقيق مباحث الرحبيةومعه كتاب شرح الرحبية : ينظر) ١(
  ). ١٧٦اآلية  :سورة النساء  ( )٢(
  .٢/٤٥٠: تفسير ابن كثير :ينظر )٣(
، ٣/٢٥٠ :الطــالبمــنهج حاشــية البجيرمــي علــى شــرح ، ٧٥٢ص: بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد ،٢٩/١٥١: المبســوط للسرخســي :ينظــر )٤(

الروضــة البهيــة فــي شــرح ، ٦/٥٢٢: البحــر الزخــار الجــامع لمــذاهب علمــاء األمصــار، ٨/٢٨٦: باآلثــارالمحلــى ، ٦/١٦٨:المغنــي البــن قدامــة
  .١٥/٤٠٦: ، كتاب النيل وشفاء العليل٨/٩٧: اللمعة الدمشقية

:  بـــن قدامـــةاالمغنـــي ( .الكاللـــة فـــي هـــذه اآليـــة هـــو اإلخـــوة واألخـــوات ألبـــوين أو ألب ، علـــى مـــن مـــات ولـــيس لـــه ولـــد وال والـــد تطلـــق  :الكاللـــة  )٥( 
٦/٢٦٩ .(  

ــدقائق: ينظــر )٦( ــب ،٩/٣٨٠: البحــر الرائــق شــرح كنــز ال ــى شــرح كفايــة الطال ــى ، ٨/٩٢ :الحــاوي الكبيــر ،٢/٣٨٢:حاشــية العــدوي عل ــي عل المغن
   .٨/٦: ومعه الشرح الكبير على متن المقنعمختصر الخرقي 

  .٣٨ص :سبق تخريجه  )٧(

  الخامس بحثالم



 

٢٢٢ 

فأخـذت البـاقي  ،تعلى توريث األخـت تعصـيبا مـع البنـ صريح في داللته هذا الحديث: ستداللوجه اال   �
 .بعد أصحاب الفروض

  :مطالب وعلى النحو اآلتيثالثة المبحث إلى هذا  قسمت، ت الشقيقةميراث األخ فصيلولت
  الفقهاء جمهور عند الشقيقة ت ميراث األخ :األولالمطلب 
   المسألة األكدرية :الثاني المطلب
  الشقيقة عند اإلمامية ميراث األخت :الثالث المطلب

  
  

  األول مطلبلا

  األخت الشقيقة عند جمهور الفقهاءميراث 
لقوة ) بنو األعيان (ويطلق على اإلخوة واألخوات األشقاء ، ه وأبيهوهي أخت الميت من أمّ : األخت الشقيقة
. )١(وأعيــان القــوم خيــارهم، فكــأنهم مــن ذاتــه وعينــه ،مألاهــم يشــتركون معــه فــي األب و يــت وألنّ قــرابتهم مــن الم

  .ا بالفرض أو بالتعصيبإمّ ترث الشقيقة  األختو 
  :وعلى النحو اآلتي ثالثة فروعالمطلب إلى هذا  قسمتوعليه  

  ميراث األخت الشقيقة بالفرض :األولالفرع 
  حكم نصيب ما فوق االثنتين من األخوات :الفرع الثاني
  ميراث األخت الشقيقة بالتعصيب :الفرع الثالث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 :)ألبي زهرة (أحكام التركات في المواريث، ٦/٧٧٥: بن عابديناالدر المختار حاشية رد المحتار على  ،٤٣ص: شرح السراجية: ينظر )١(
   .١٢١ص



 

٢٢٣ 

  األول الفرع

  بالفرضميراث األخت الشقيقة 
، الثلثــان ثنتــين فــأكثرولال ،للواحــدة النصــف إذا انفــردت أنّ  أي، )١(ألبــوين كالبنــات فــي فرضــهناألخــوات     

   :)٢(نيلهن حالتيكون وبهذا 
  النصف: الحالة األولى �

  :هي)٣(بأربعة شروطندما تكون منفردة ترث األخت الشقيقة النصف ع
 ) .األخ الشقيق( لها وهوعدم وجود المعصب  .١
 ) .األخت الشقيقة(وهوعدم المساوي لها و  .٢
 )لبنت وبنت االبن وٕان نزل أبوهااالبن وابن االبن وٕان نزل، وا( وهوعدم وجود الفرع الوارث مطلقًا و  .٣
 .)والجد من قبل األب األبك( الذكورمن  عدم وجود األصل المباشرو  .٤

  .)٤(�mTS��R��Q��P��O��N��M��L��K���J��I��Hl: قوله تعالىمستدلين ب
مـن تركـة أخيهـا نصيب األخت الشقيقة الواحـدة  نّ ية الكريمة داللة واضحة على أفي اآل: وجه االستدالل �

  .لهالنصف، عند عدم وجود أوالد المتوفى 
  ،مات شخص عن أخت وعم: مثال ذلك

  .فلألخت النصف وللعم الباقي 
  :الثلثان :الحالة الثانية �
  :هي)٥( بشروطألختين الشقيقتين فأكثر الثلثان ل 

 .عدم وجود المعصب لهما .١
 .عدم وجود الفرع الوارثو  .٢
 .والجد عند عدم وجود األصل من الذكور كاألب .٣

                                                           

شرح على العدوي حاشية ، ٦/٧٧٥: بن عابديناالدر المختار حاشية رد المحتار على  ،٧/٤٨٢: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق :ينظر )١(
ألبي (أحكام التركات في المواريث ،١/٤٧٧: العمدة في شرح العدة ،٤٣ص: الرحبية في علم الفرائض شرح المنظومة ،٢/٣٨٢: كفاية الطالب

   . ١٢١ص: )زهرة 
  .١/٤٧٧: شرح العمدة في العدة  :ينظر )٢(
: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،٧٥٢ص: بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،٧/٤٨٢: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق :ينظر )٣(

كتاب  ،٦/٥٢٢: الجامع لمذاهب األمصار البحر الزخار ،٨/٢٦٦: المحلى باآلثار ،٥٥٤ص :بن حنبل الكافي في فقه اإلمام أحمد، ٣/٢١
  .١٥/٤٠٧: النيل وشفاء العليل

  ) .١٧٦من اآلية   :سورة النساء(  )٤(
 :مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ٧٥٢ص: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ٧/٤٨٢: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق :ينظر )٥(

البحر ، ٨/٢٦٦: المحلى باآلثار ،٥٥٤ص: بن حنبل الكافي في فقه اإلمام أحمد ،٢/٥١٩: الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي ،٣/٢٢
  .١٥/٤٠٧: كتاب النيل وشفاء العليل ،٦/٥٢٢ :لمذاهب علماء األمصارالجامع الزخار 

  ٢  

  ١  أخت  ١/٢

  ١  عم  ع



 

٢٢٤ 

  :النبوية المطهرة ودليل إرثهن الثلثان من القرآن الكريم والسنة 
  :الكريمالقرآن  �

  .)١(�mdc��b��a��`��_���������^��]l: قول اهللا تعالى :الدليل األول
الثلثان من تركة  نصيب االثنتين من األخواتأن صريحة على في اآلية الكريمة داللة  :ستداللوجه اال  �

  .أخيهما
  ،شقيقتين وعممات شخص عن أختين :مثال ذلك

  .تين الثلثان وللعم الباقي تعصيبافلألختين الشقيق 
  :السنة النبوية �

ا مرض وسأل عـن إرث أخواتـه لمّ  �)(آية الكاللة نزلت في قصة جابر بن عبداهللا هل العلم أنّ ذكر أ     
ــِد ْبــِن الُمْنَكــِدِر، َســِمَع َجــاِبَر ْبــَن َعْبــِد اللــِه جــاء فــي الحــديث الشــريف  فقــد. )٢(الســبع أو التســع منــه َعــْن ُمَحم

،  )(�َوَأُبـو َبْكـرٍ  )(�َمِرْضُت َفَعـاَدِني َرُسـوُل اللـِه  «: ، َيُقولُ �)( َوُهَمـا َماِشـَياِن، َفَأتَـاِني َوقَـْد ُأْغِمـَي َعلَـي ،
ــَأ َرُســوُل اللــِه  َوُضــوَءُه َفَأَفْقــُت، َفُقْلــتُ  )(�َفَتَوض َعَلــي ــِه، َكْيــَف َأْصــَنُع ِفــي َمــاِلي؟ َكْيــَف : َفَصــبَيــا َرُســوَل الل

»َأْقِضي ِفي َماِلي؟ َفَلْم ُيِجْبِني ِبَشْيٍء َحتى َنَزَلْت آَيُة الَمَواِريِث 
)٣(.  

تضـــمنتها آيـــة  األخـــواتأحكـــام ميـــراث  أنّ علـــى واضـــحة داللـــة  فـــي الحـــديث الشـــريف :وجـــه االســـتدالل  �
 .المواريث

 لفرع الثانيا

 ما فوق االثنتين من األخواتحكم نصيب 
مـن العكـس علـى وهـذا  ولـم تبـين نصـيب مـا فـوق االثنتـين، آية المواريث على نصيب األختين، نصت      

 .ثنتــينولـم تبــين نصــيب اال ،مــن البنــاتثنتــين نصـيب البنــات الصــلبيات، فاآليـة بينــت نصــيب األكثــر مـن اال
���������������������m: قوله تعالى فجاء في حق البنات��������l)٤(.   

  . )٥(���mdc��b��a��`��_���������^��]l:قوله تعالىجاء في حق األخوات و 
ث فـأكثر ال فـإذا كانـت البنـات الـثال. ة الكريمة التـي بينـت نصـيب البنـاتفرض األكثر يفهم من اآلي ألنّ     

  . )٦(ال يأخذن أكثر من الثلثين لى باألخوات الشقيقات أنْ فاألوْ ، هن للميتقرب الثلثين مع يأخذن إالّ 
                                                           

  ) .١٧٦من اآلية  :سورة النساء ( )١(
  .٢/٥٢٠: الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي )٢(
: ومسلم في صحيحه ،)٦٧٤٣(، رقم ٧٨٧ب ميراث األخوات واإلخوة، ص، باكتاب الفرائض: أخرجه البخاري في صحيحه الحديث متفق عليه )٣(

  ) .٤١٢٣(، رقم ١١/٥٦، باب الكاللة، كتاب الفرائض
  ) .١١من اآلية  :سورة النساء(  )٤(
  ) .١٧٦من اآلية  :سورة النساء ( )٥(
  .٢/٤٥١: تفسير ابن كثير،  ٩/٥١٠:  لرازيالقرآن لتفسير مفاتيح الغيب : ينظر  )٦(

  ٣  

٢/٣  
  أخت

٢  
  أخت

  ١  عم  ع



 

٢٢٥ 

وبهــذا .)١()ا مــا زاد علــى األختــين فالقيــاس علــى مــا زاد علــى البنتــين وأّمــ (:العــذب الفــائضوقــال صــاحب   
  .)٢(لحقت األخوات إذا زدن على اثنتين بالبنات في االشتراك وحملتا عليهن

  
  لثالثاالفرع 

  ميراث األخت الشقيقة بالتعصيب
  .)٣(عصبة بالغير أو عصبة مع الغير تكونا إمّ  ، فهيترث األخت الشقيقة فأكثر بطريق التعصيب           

فإذا كان مع األخـت الشـقيقة ، )٤( بأنثى مشاركة للذكر الذي هو من درجتهاالّ إكون تال : العصبة بالغير .١
�m��k��j��i��h����g���������f��e: أنثيـين لقولـه تعـالىفللـذكر مثـل حـظ ، أخ شقيق فـأكثرفأكثر 
nm��ll)أو ما بقي منها بعد إعطاء أصحاب الفروض ،التركة كلها لهمف ،)٥. 

 الّ إال يتحقـق البـاء لإللصـاق واإللصـاق بـين شـيئين  أنّ : )العصـبة بـالغير(فـي )رحمهـم اهللا(نوالفرضيل اوق    
فـــاألخ ألب ال يعصـــب األخـــت . )٦(ســـتحقاق فيكونـــان مشـــتركين فـــي حكـــم العصـــوبةالمشـــاركة فـــي االعنـــد 
 ،)األخ الشـقيق(والجـد يعصـبها عنـد فقـده ، ساويها في النسب لكونهـا أقـوى منـهه ال يألنّ ، )٧(قة إجماعاً الشقي

   .)٨(ها فرع األب والجد أصلهاألخت الشقيقة عند فقد أخيها ألنّ  الجد حقيق بتعصيب أي أنّ 
  

  .أخت شقيقة، أخ شقيق: مثال ذلك
  .لألخ ضعف نصيب األخت  ،لهما هاة جميعفتكون الترك

 العصبة مع الغير .٢
فاألخــت الشــقيقة فــأكثر ، )٩(ال بــأنثى مصــاحبه ألنثــى أخــرى عنــد عــدم وجــود المعصــبإوهــي ال تكــون      

  :بشروط منها تكون عصبة مع الغير
  

                                                           

  . ١/٥٣: شرح عمدة الفارضالعذب الفائض  )١(
  . ١/٤٣٧: أحكام القرآن البن العربي :ينظر )٢(
إلــى معرفــة معــاني مغنــي المحتــاج ، ٥٨٠ص :القــوانين الفقهيــة، ٤٠ص: شــرح الســراجية  ،٧/٤٨٣: شــرح كنــز الــدقائقتبيــين الحقــائق : ينظــر )٣(

  . ٨/١٨: المغني على شرح مختصر الخرقي ،٣/٢٣:ألفاظ المنهاج 
  . ٦٩ص: بتحقيق المباحث الرحبية الدرة البهية  )٤(
  ) .١٧٦من اآلية  :سورة النساء ( )٥(
  .١/٢٨: فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب للشنشوري :ينظر )٦(
ــل المختــار :ينظــر )٧( ــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، ٥/١٠١ :االختيــار لتعلي ــة الطالــب ،٧٥٣ص: بداي ــى شــرح كفاي  ،٢/٣٨٣: حاشــية العــدوي عل

  .٤٨٥ص: الروض المربع شرح زاد المستقنع، ٣/٣٩٠: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعينحاشية 
  .١/٥٩: شرح عمدة الفارضالعذب الفائض : ينظر )٨(
  .٨/١٦: ومعه الشرح الكبير المغني على شرح الخرقي، ٦٩ص: بتحقيق مباحث الرحبية الدرة البهية ه كتابمعو شرح الرحبية  )٩(

  ٣  

  ع
  ٢  أخ

  ١  أخت



 

٢٢٦ 

 )البنت( وجود الفرع الوارث المؤنث للميت عند  .١
ثر بــاقي فتأخــذ األخــت الشــقيقة فــأك لألخــت الشــقيقة فــأكثر) ألخ الشــقيقا (عنــد عــدم وجــود المعصــب   .٢

  .التركة بعد أصحاب الفروض
رجـًال جـاء  بـأنّ : قضى بـذلك )�(رسول اهللا  أنّ ، في صحيح البخاري (�) ودليل ذلك حديث ابن مسعود

وعمـًال  .)١() ...بـن وأخـت ألب وأم ابنـة اموسى األشعري وسلمان بن الربيعـة فسـألهما عـن بنـت و  يإلى أب
   .)٢( )جعلوا البنات مع األخوات عصبةا (الشرعية المشهورة عند الفرضيين بالقاعدة 

 خالف في هـذه المسـألة وكـان(�)بن عباس ا فقهاء األمصار إالّ والتابعين و  )(�قول الصحابة ذا هووه  
  .ب من كان بعد درجتها كالعم مثالً جِ حْ فأنها ال تَ  ،)٣(يرى أن األخت ال تستحق شيئاً 

  .)٤(والعصوبة تتحقق بينهما بدون مشاركة للِقران) مع(فإن ) عصبة مع الغير( )رحمهم اهللا(الفرضيينا قول أمّ 
  :الترجيح �
لقـوة أدلـتهم  وذلـك ،األخوات مع البنـات عصـبة بأنّ الجمهور  والذي يبدو لي رحجانه هو ما ذهب إليه     
واهللا . ، كــالعم وابــن العــمأْولــى ممــن دونهــا مــن العصــبات ولكــون األخــت .قضــى بــذلك )�(رســول اهللا  أنّ بــ

  .أعلمتعالى 
  
  
  
  
  
  

L                                      ? ? ? J  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

   .٣٨ص :تخريجهسبق  )١(
  .٦/٧٧٦: حاشية ابن عابدينو الدر المختار رد المحتار  ،٧٥ص: بتحقيق مباحث الرحبية الدرة البهية ه كتابمعو  شرح الرحبية )٢(
  .٤/٥٧٢ :البن حزم األحكام أصول في اإلحكام :ينظر )٣(
  .١/٢٨: الترتيب للشنشوريكتاب شرح فتح القريب المجيب ب ،٦/٧٧٦: رد المحتار على الدر المختار حاشية ابن عابدين :ينظر )٤(



 

٢٢٧ 

  الثاني المطلب

  كدريةاأل مسألة ال
لألخـت مسألة األكدرية في علم الفرائض هي حالة استثنائية من حـاالت الجـد العصـبي مـع اإلخـوة، ف      

بوجـود  مـع الجـد هننصـيبهـي ، و )(�الصـحابة موضـع خـالف بـينكانـت فـي اإلرث حالـة ألب  الشقيقة أو
  .زوج وأم

إّن ســـبب قيـــل و ، )وجـــد ،أو ألب ،وأخـــت شـــقيقة ،وأم ،زوج(  وتركـــتمـــرأة ماتـــت ا: صـــورة هـــذه المســـألةو  
تكدر منها فليست على  (�)مذهب زيد بن ثابت  ألنّ وذلك  ،فيه عدة أقوالباألكدرية هذه المسألة يت سمّ ت

، وقيـل سمه أكدر فأخطأ فيهاه كان رجال فرضيًا ايت بذلك نسبة إلى السائل عنها أنّ ، وقيل سمّ قياس أصله
  .)١(الجد كدر على األخت ميراثها بارتجاعه أنّ 
  :وعلى النحو اآلتي )٢(أقوال أربعةفيها إلى الفقهاء  ذهبقد و 
  :القول األول •

  بإسقاط األخت،  ):(�قول أبي بكر
  لألم الثلث، للزوج النصف، و جعل و 

  وبهذا فالمسألة ال تعول،للجد،  والسدس
                    .)٣(الحنفيةبهذا القول أخذ قد و  
 : القول الثاني •

                 هو أن يعطى :)(�وابن مسعود (�)قول عمر 
  للزوج النصف ولألم السدس ولألخت النصف 
  وذلك ألنهم ، وللجد السدس وذلك على جهة العول 

  .على الجد ال يفضالن األم
  .)٨(إلى ) ٦(عالت المسألة من ف
                                                  :لثالقول الثا •
  :)(�وزيد )(�قول علي بن أبي طالب 
  ت النصفن للزوج النصف ولألم الثلث ولألخبأ 
   .تعول إلى تسعةفالمسألة  .وللجد السدس فريضة 
  

                                                           

  .٤٠٣ص: األخيار في حل غاية االختصار كفاية ،٧٥٥ص: المجتهد ونهاية المقتصد بداية :ينظر )١(
  .٦/٢٠٠: المغني البن قدامة، ٧٥٦ص :بداية المجتهد ونهاية المقتصد : ينظر )٢(
  .٦/٧٨٦: ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار حاشية: ينظر )٣(

  ٦  

  ٣  زوج  ١/٢

  ٢  أم  ١/٣

  ٠  أخت شقيقة  ح

  ١  جد   ١/٦

٦  ٨  

  ٣  زوج  ١/٢

  ١  أم  ١/٦

  ٣  أخت شقيقة  ١/٢

  ١  جد   ١/٦

٦  ٩  

  ٣  زوج  ١/٢

  ٢  أم  ١/٣

  ٣  أخت شقيقة  ١/٢

  ١  جد   ١/٦



 

٢٢٨ 

   المشهور وهو(�) قول زيد :القول الرابع •
للـذكر مثـل حـظ فقسـمه بينهمـا،   ،إلى سدس الجـد النصف ضم نصيب األخت وهو(�) زيدًا  نّ إ ثمّ      

   بحكم المقاسمة، معه إالّ  فاألخت ال تستحقحض األخت أكثر من حض الجد،  وذلك لئال يكوناألنثيين، 
وبـــه أخـــذ المالكيـــة والشـــافعية  ،لســـقطت، ولـــيس فـــي الفريضـــة مـــن يســـقطها لألخـــته لـــو لـــم يفـــرض كمـــا أّنـــ
  .)رحمهم اهللا()٢(، وهو قول أبي يوسف ومحمد)رحمهم اهللا()١(وأحمد

  : توضيح ذلكو 
  ).٩(وعالت إلى ) ٦(للزوج النصف ولألم الثلث واألخت والجد عصبة، فأصل المسألة من       
سـهمًا ) ١٢(منهـا سـهما، ) ٢٧(فتصح من ) ٣(فتضرب المسألة في عدد رؤوس الجد واألخت وهي وبهذا 

  ) .٤(ولألخت ) ٨(للجد واألخت توزع بينهم للجد 
 ابـن عبــاس وبـالعول قــال جمهـور الصــحابة وفقهـاء األمصــار إالّ ، وهـذا كلـه علــى مـذهب مــن يـرى العــول (

  . ولو كان هناك أخ ال أخت لما كان هناك عول وال أكدرية. )٣( )خالف القول (�)
  

    ٣×      :وصورتھا 

  ٢٧  ٩    ٦  

  ٩  ٣  ٣  ٣  زوج  ١/٢
  ٦  ٢  ٢  ٢  أم  ١/٣

  
  جد

١  
١  

٤  
٨  

  ٤  ٣  أخت 
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  . ٦/٢٠١ :المغني البن قدامة ،٦/٢٥: روضة الطالبين وعمدة المفتين ، ٤/٦٣٨: الشرح الصغير على حاشبة الصاوي :ينظر )١(
   .٦/٧٨٦: رد المحتار على الدر المختار حاشية ابن عابدين :ينظر )٢(
  .٧٥٥ص :بداية المجتهد ونهاية المقتصد )٣(



 

٢٢٩ 

  الثالثالمطلب     

  عند اإلمامية ميراث األخت الشقيقة
  :إجمال أحكام ميراث األخوات الشقيقات عند اإلمامية بما يأتيويمكن 

فأكثر الثلثان فرضا، فـإذا انفـردن ولـم يوجـد معهـن أحـد مـن منهن النصف، ولألختين ألخت ألبوين ترث ا .١
عدًا ولألختـين فصـا، والبـاقي رداً ، يةالمنفـردة النصـف تسـمّ لألخـت ألبـوين ، فيكون الورثة، كان الباقي لهنّ 

 .)١(ية والباقي رداً تسمّ الثلثان 
ـــه تعـــالى      ـــك فـــي قول �m��O��N��M��L��K���J��I��H��GF��E��D��C��B��Aوثبـــت ذل

��i��h����g���f��e���dc��b��a��`��_���������^��]��\[��Z��Y��X��W�����V��U��TS��R��Q��P
x��w��v��u��ts��r��q��p��o���nm��l��k��jl)٢( . 

 .سأله رجل عن أختين وزوج: قال )(�عن أبي جعفر  :وجاء في الوسائل .٢
تقـول فـي  مـا: ى اهللا لهمـا أكثـر مـن هـذا، لهمـا الثلثـان، فقـالقـد سـمّ : النصف والنصف، فقال الرجل: فقال   

لم يكـن لهـا  وهو يرثها إنْ : (هللا له المال، فقالى األيس قد سمّ : فقال ،النصف والنصف: أخ وزوج ؟ فقال
  .)٣()ولد

ضـعف أي ) للـذكر الضـعف(فالمـال أجمـع  ،مع األخوات إخوة ألبوين مع عدم المتقـرب بـاألبوينإذا كان  .٣
 .األنثى 

 .جتمع اإلخوة من الكالالت الثالث سقطت كاللة األب وحده بكاللة األبوين الو  .٤
 .األنثى على تقدير التعدد مختلفاً تحدت أم تعددت بالتفاوت للذكر ضعف حظ الكاللة األبوين الباقي  .٥
 . )٤(من الطبقة الثانية فهي ترث مع الجدألبوين األخت و  .٦
أوالد اإلخوة واألخوات من أي جهة كانوا ال يرثون مع وجود واحد من اإلخـوة أو األخـوات مـن أي جهـة  •

 .كانت 
بـــائهم عنـــد آوأوالد اإلخـــوة يشـــاركون األجـــداد ك، خـــوات جميعـــًا قـــام أوالدهـــم مقـــامهممتـــى فقـــد اإلخـــوة واأل •

ويـرد عليهـا فـي ، َجـْب بـاألبوين واألوالد وأوالدهـمُتحْ هـي و ، ألخت َتحِجـب األعمـام واألخـوالفا .)٥(عدمهم
 . )٦(طبقتها

L                                             ? ? ? J  

                                                           

  . ٨/٩٧: في شرح اللمعة الدمشقيةالروضة البهية  :ينظر )١(
  ).١٧٦اآلية : سورة النساء ( )٢(
  ) .٣٢٧٧٥(رقم  ، ٩/٣٣٣، خوات المتفرقينموجبات اإلرث ،باب األخوة واأل: وسائل الشيعة )٣(
  . ٨/٩٧: في شرح اللمعة الدمشقيةالروضة البهية  :ينظر )٤(
  . ٥٥٠ص: الفقه على المذاهب الخمسة  :ينظر )٥(
  .المصدر نفسه  :ينظر )٦(



 

٢٣٠ 

  
  األخت ألب عند الفقهاءميراث  كامأح

بنـــو ( ونألب ســـواء كـــانوا ذكـــورًا أو إناثـــًا يســـمّ واإلخـــوة ، وهـــي أخـــت الميـــت مـــن أبيـــه فقـــط :األخـــت ألب    
فــاإلخوة ألب أبــوهم واحــدًا ، م اآلخــرم هــي ضــرة ألُ فكــل أُ ، فهــم بنــو الضــرائر، )الضــرة(والعلــة هــي ) العــالت

  :هما مطلبينإلى  المبحثهذا  قسمت وعليه .)١(وأمهاتهم مختلفات
  ميراث األخت ألب عند جمهور الفقهاء :األول المطلب
  األخت ألب عند اإلمامية  ميراث :الثاني المطلب

  
  المطلب األول

  ميراث األخت ألب عند جمهور الفقهاء
 ،)٢(األخـت ألب تقـوم مقـام األخـت الشـقيقة عنـد فقـدها باإلجمـاع أنّ علـى  )رحمهـم اهللا(تفق جمهور الفقهـاءا     

بـه الجمهـور علـى توريـث األخـت سـتدل اودليـل تـوريثهم هـو مـا . عنـد فقـدهابـن مقـام البنـت كما تقوم بنـت اال
��m��O��N��M��L��K���J��I��H��GF��E��D��C��B��A:لقولـــه تعـــالى بآيـــة الكاللـــة الشـــقيقة

��i��h����g���f��e���dc��b��a��`��_���������^��]��\[��Z��Y��X��W�����V��U��TS��R��Q��P
x��w��v��u��ts��r��q��p��o���nm��l��k��jl)خــت ألب نفــس أحــوال لأليكــون ف. )٣

إنهـا كما ، وترث بالتعصيب مع األخ ألب، ثنتين فأكثروالثلثين لال، لها النصف إذا انفردتف، األخت الشقيقة
أمــا إذا وجـــدت ، ل األربعـــة عنــد فقــد الشـــقيقة فــأكثرفهــذه األحــوا، بـــنتــرث بالتعصــيب مـــع البنــت أو بنــت اال

فتأخذ األخت ألب فرض السدس تكملة ، بن مع البنتاالاحدة معها كان حالها كحال بنت األخت الشقيقة الو 
  ،في صحيح البخاري) �(بن مسعود استدلوا بذلك بحديث او  ،)٤(بن مع البنتللثلثين قياسًا على بنت اال

ا بــــالفرض أو ألب تــــرث إّمــــ واألخــــت .)٥(» ...وأخــــت ، بــــناوبنــــت ، بنــــةقضــــى ال: )(�رســــول اهللا  أنّ  « 
  :هذا المطلب إلى فرعين، وعلى النحو اآلتي قسمتوعليه  .بالتعصيب

  ميراث األخت ألب بالفرض :الفرع األول
  ميراث األخت ألب بالتعصيب :الفرع الثاني

                                                           

  . ٦/٧٧٥: حاشية ابن عابدينرد المحتار على الدر المختار  ،٤٣ص: شرح السراجية :ينظر )١(
  . ٦٩ص :شرح سبط المارديني حاشية البقريفي علم الفرائض  الرحبية :ينظر )٢(
  ).١٧٦اآلية : سورة النساء ( )٣(
فـي فقـه اإلمـام الكـافي ، ٣٩٩ص :كفاية األخيار في حل غاية االختصـار ،  ٢/٤١٤ :على رسالة ابن أبي زيد القيرواني الفواكه الدواني  :ينظر )٤(

  .٥٥٤ص :أحمد بن حنبل
  . ٣٨ص  :هسبق تخريج) ٥(

  السادس بحثالم



 

٢٣١ 

  الفرع األول

  ميراث األخت ألب بالفرض
  : )١(ثالث حاالت لألخوات من األب

  النصف: الحالة األولى �
  :)٢(وهيعدمية بخمسة شروط النصف خت ألب المنفردة ترث األ

 ) .األخ ألب( عدم وجود المعصب لها  .١
 ) .األخت ألب(عدم وجود المساوي لها  .٢
 .عدم وجود الفرع الوارث مطلقًا  .٣
 .عدم وجود األب المباشر  .٤
 .عدم وجود اإلخوة واألخوات األشقاء  .٥

األخـت ألب تـرث بالشــروط األربعـة لألخــت الشـقيقة مــع وجـود شــرط خـامس وهــو عـدم وجــود  أي أنّ         
فتنـزل األخـت ألب ، األخت الشقيقة واألخت ألب مـن جهـةجتماع القرابة بين اوبسبب ، خوة األشقاء معهااإل

ت ال يجـوز لألخـت األخـت الشـقيقة قـد تـرث فـي حـاال ألنّ ، فـي الغالـب، )٣(منزلة األخت الشقيقة عنـد عـدمها
ودليــل ميــراث األخــت ، )٤()المشــتركة(كمــا بالنســبة لمســألة  ،لفقــدها القرابــة مــن جهــة األم ،تــرث فيهــا ألب أنْ 

�mF��E��D��C��B��AG����P��O��N��M��L��K���J��I��H: قولـــــه تعـــــالى ،ألب النصـــــف
S�R��QT����i��h����g���������f��e���dc��b��a��`��_��������� �̂�]��\[��Z��Y��X��W�����V��U

�����x��w��v��u��ts��r��q��p��o���nm��l��k�jl)٥(.  
 :وجه االستدالل �

، فهـو يشـمل األخـت ألب كمـا يشـمل األخـت الشـقيقة، وقـد أجمـع اآليـة الكريمـةفي  مطلقاورد لفظ األخت    
كانــت  األخــت ألب تأخــذ أحــوال األخــت الشــقيقة عنــد فقــدها، وبهــذا تــرث فــرض النصــف إنْ  الفقهــاء علــى أنّ 

    ..)٦(منفردة

                                                           

ــدرديرحاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر ، ٢٩/١٥٦ :المبســوط للسرخســي :ينظــر )١(  :علــم الفــرائضالرحبيــة فــي  شــرح المنظومــة، ٤/٤٦٠ :لل
  .٤٣ص

 :الترتيـب للشنشـوريكتـاب شـرح فـتح القريـب المجيـب ب ،٤/٤٦٧: حاشـية الدسـوقي علـى الشـرح الكبيـر للـدردير، ٢٥٠ص :تحفة الملوك :ينظر )٢(
  .٤/٤١٢: ، كشاف القناع عن متن االقناع١/٢٧

  . ٢/٧٥٠: شرح ملتقى األبحرمجمع األنهر  :ينظر )٣(
   .٤/٤٦٧: الشرح الكبير للدردير حاشية الدسوقي على :ينظر )٤(
  .)١٧٦آية : سورة النساء(  )٥(
 ،٨/١١٥: الحــاوي الكبيــر ،٧٥٣ص: بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد ،٢٩/١٥١: المبســوط للسرخســي، ٩٤ص: جمــاع البــن المنــذراإل :ينظــر )٦(

   .٦/١٦٧: المغني البن قدامة



 

٢٣٢ 

  .وزوج، أخت ألب مات شخص عن :مثال ذلك
  المسالةأصل و ، وللزوج النصف، فلألخت ألب النصف 
  . السهم اآلخرللزوج و  ،سهم واحد بخت أللأل سهمين من 
  الثلثان: الحالة الثانية �

  :)١(هيخمس، ن بشروط يت ألب الثلثواترث األخ
 اثنتين فأكثر نّ كي إنْ  .١
 ) كاألخ ألب(عدم وجود المعصب  .٢
 عدم وجود األخوة األشقاء  .٣
 عدم وجود الفرع الوارث مطلقًا  .٤
 عدم وجود األب .٥

  .وزوجة، ألب ينأختو ، أممات شخص عن  :ذلك مثال
  ،خوات ألب الثلثان وللزوجة الربعولأل ،لألم السدسف
  .سهما )١٣(لىإ وتعولسهما ) ١٢(فاصل المسالة من 
  السدس: الحالة الثالثة �
يقة الواحــدة المســتحقة لفــرض مــع األخــت الشــقتكملــة للثلثــين تــرث األخــت ألب الواحــدة فــأكثر الســدس     

بن وقد ثبت ميراث بنت اال )٢(بن مع البنتقياسًا على بنت اال، لم يكن معها أخ ألب يعصبهاذا إ، النصف
  . )٣(قضى بذلك: ) (�رسول اهللا أنّ (�) بن مسعود االسدس تكملة للثلثين في حديث 

لألخــت أو األخــوات مــن األب الســدس تكملــة الثلثــين إجماعــًا قياســًا علــى بنــت  أنّ (وجــاء فــي الرحبيــة     
فـال تسـقط األخـت ألب عنـد ، وٕان كـن أكثـر فالتركـة بينهمـا بالتسـاوي، كانت واحدة انفردت به إنْ  ،)٤()بناال

  .الجمهور باألخت الشقيقة الواحدة
  ، وأخت شقيقة، وزوجة، مات شخص عن أم: مثال ذلك 
  .وأخت ألب 

  ،ولألخت الشقيقة النصف ،فلألم السدس وللزوجة الربع
  سهم،) ١٢(فأصل المسالة من . ب السدس تكملة للثلثينولألخت أل

  .سهما )١٣(لىإالمسألة تعول ف ،)٢(ولألخت ألب  )٦(ولألخت الشقيقة  )٣(للزوجة و ) ٢(لألم 
  

                                                           

  .٧/٤٨٣: شرح كنز الدقائق تبيين الحقائق   :ينظر )١(
  . ٦٩ص: وحاشية البقري الرحبية شرح سبط المارديني  :ينظر )٢(
  . ٣٣ص: ه سبق تخريج )٣(
  . ٧٠-٦٩ص :لرحبية شرح سبط المارديني حاشية البقري ا )٤(

  ٢  

  ١  زوج  ١/٢

  ١  أخت �ب  ١/٢

١٣    
  ١٢  

  ٢  أم  ١/٦

٢/٣  
  أخت �ب

٨  
  أخت �ب

  ٣  زوجة  ١/٤

  

١٣    
  ١٢  

  ٢  أم  ١/٦
  ٣  زوجة  ١/٤
  ٦  أخت ش  ١/٢
  ٢  أخت �ب  ١/٦



 

٢٣٣ 

  لفرع الثانيا

  تعصيببال األخت ألب ميراث
  مع الغير أو ةتكون عصب ا أنْ التعصيب بحالتين إمّ ترث األخت ألب الواحدة فأكثر عن طريق       

  .)١(عصبة بالغير
فأنها ترث معـه بـاقي التركـة بعـد أصـحاب  ،إذا كان مع األخت ألب فأكثر أخ ألب فأكثر :عصبة بالغير .١

��m���������f��e��l��k��j��i��h����g:لقولــه تعــالى ، ض تعصــيبًا للــذكر مثــل حــظ األنثيــينالفــرو 
nml)أي مماثــل لهــا فــي النســب وهــو األخ ، )٣( مــن فــي درجتهــاالّ إعصــبها األخــت ألب ال ي ، وٕانّ )٢
  من هو أسفل منها بن يعصبهابخالف بنت اال .ال يعصبها األخ الشقيق بل يحجبهاو ، )٤(جماعاً إألب 

 .بن كما سبق ذكرها في ميراث بنت اال 
  ،وأخت ألب، أختين شقيقتين( مات شخص عن :المثال األول

  )لألخت واألخ ألب(ختين الشقيقين الثلثان، والباقيفلأل.)ألبأخ و 
  .كونهما عصبة

  
  وأخت ألب، أختين شقيقتين( شخص عن  لو مات :الثاني مثالال
  ،بن األخفلألختين الشقيقتين الثلثان والباقي ال ،)بن أخ او ، 
  ،تغراق األختين الشقيقتين الثلثانسوال ترث األخت ألب ال 
  .ال من في درجته وال يعصب من فوقهبن األخ ال يعصب إان وأل 
  
بــن وٕان نــزل أو مــع بنــت اال، عصــبة مــع البنــتألب الواحــدة فــأكثر تعتبــر األخــت : العصــبة مــع الغيــر .٢

 :باعتبارها عصبة مع الغير بشروطوترث ، أبوها
 .عدم وجود معصب لها كاألخ ألب •
 .)٥(وعدم وجود األخ الشقيق ألنه يحجبها واألخت الشقيقة كذلك •

يبـق لـم  ٕانْ و . أو بنـات االبـن بـنأو بنـت االأو البنـات فتأخذ األخت ألب فـأكثر البـاقي بعـد فـرض البنـت  
 .شيء من التركة فال ميراث لها

                                                           

  .  ٩/٥٨ :المذهب ةنهاية المطلب في دراي :ينظر )١(
  .)١٧٦من اآلية  :سورة النساء(  )٢(
  .٤٣ص :بشرح تقرير المباحث في أحكام إرث الوارثفتوحات الباعث  ،٦/١٦: روضة الطالبين وعمدة المفتين: ينظر )٣(
  .٩٥ص :جماع البن المنذراإل :ينظر )٤(
  .٣/٢٣: إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني المحتاج ، ٧/٤٨٣: شرح كنز الدقائقتبيين الحقائق  :ينظر )٥(

  ٣  

٢/٣  
  أخت شقيقة

٢  
  أخت شقيقة

  ٠  أخت �ب  ح
  ١  ابن أخ  ع

  ٩  ٣  

٢/٣  
  أخت شقيقة

٢  
٣  

  ٣  أخت شقيقة

  ع
  أخت �ب

١  
١  

  ٢  �ب أخ



 

٢٣٤ 

  .مات شخص عن أخت ألب وبنت: مثال ذلك
  .لألخت ألبوالباقي   فللبنت النصف،

  ة مع البنت صارت ذا صارت عصبإخت ألب فاأل
  بن األخ اك م،فتحجب من كان األخ ألب يحجبه، بمنزلة األخ ألب

  .)١(بن األخ ألباالشقيق و 
  
  

  الثاني مطلبال

  األخت ألب عند اإلماميةميراث 
ف ولألكثـر للواحـدة النصـ نّ فـأ، وين عند فقـدهم والحكـم فيهمـا واحـدتقوم األخت ألب مقام األخوات ألب     

هــا ال تــرث عنــدهم فــرض  أنّ ، إالّ لــذكر ضــعف األنثــىوتشــترك مــع أخيهــا بالبــاقي ل، الثلثــين وفــي الــرد كــذلك
   .للثلثين مع األخت الشقيقة الواحدة السدس تكملة 

فلـو تـرك ، ب وحـده مطلقـًا ذكـرًا كـان أو أنثـىفالمتقرب باألبوين من اإلخوة واألخوات يمنع المتقرب باأل    
األخـــت ألب ُتحجـــب  أي أنّ ، الميـــت أختـــًا واحـــدة ألبـــوين وعشـــرة إخـــوة ألب ورثـــت األخـــت ألبـــوين دونهـــم

  .)٢(باإلخوة واألخوات ألبوين وباألبوين وباألوالد
للزوج : فقال، مرأة تركت زوجها، وٕاخوتها ألمها وأختا ألبيهاافي  )(�عن أبي جعفر(( :وجاء في الوسائل

   .)٣())سهم  ، ولألخت من األب السدسالنصف ثالثة أسهم، ولألخوة لألم الثلث سهمان
 ال يســتقيم، وكــان األنســب أنْ  ألب الســدسمــن األخــت ل علــى أنّ فــي هــذا األثــر الــنص  الــذي أراه أنّ و   �

لها ما يعادل السدس، إذ ال وجود لفرض السدس لألخت ألب عندهم، ولكنه وافق السدس باعتباره  يقال أنّ 
  .الباقي بعد الفروض التي ال يلحقها العول

  واإلماميةمواطن االتفاق واالختالف بين جمهور الفقهاء 
  :جمهور الفقهاء �

 االبـنكما تقوم بنت  ،)٤(األخت ألب تقوم مقام األخت الشقيقة عند فقدها أنّ على جمهور الفقهاء  اتفق    
  .لها أحوالها، إضافة إلى فرض السدس تكملة للثلثين مع األخت الشقيقة المنفردةو  ،مقام البنت عند فقدها

  
                                                           

  .٣/٢٣: إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج مغني المحتاج ، ٧/٤٨٨: شرح كنز الدقائق تبيين الحقائق : ينظر )١(
  .٥٤٨ص: الفقه على المذاهب الخمسة: ينظر )٢(
  ).٣٢٧٧٤(، رقم ٩/٣٣٣خوات المتفرقين ميراث األخوة واأل، )١٠(، باب موجبات اإلرث : وسائل الشيعة )٣(
شرح سبط المارديني  في علم الفرائضلرحبية ، ا٤/٤٦٧:حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ،٢٩/١٥٦:المبسوط للسرخسي :ينظر )٤(

  . ٤/٥١٤: كشاف القناع عن متن اإلقناع ،٦٩ص: حاشية البقريو 

  ٢  

  ١  بنت  ١/٢

  ١  أخت �ب  ع



 

٢٣٥ 

 :اإلمامية �
القـــدر وافـــق األماميـــة  وبهـــذا، األخـــت ألب أو األخـــوات ألب كـــاألخوات الشـــقيقات عنـــد عـــدم وجـــودهن 

  :منها في أمور اختلفوا، ولكنهم )١(جمهور الفقهاء
 .)الفقهاء أو ما يعرف بالعصبة مع الغير عند جمهور( ال تعصيب لها مع البنت  .١
 .د فرضوا لها السدس تكملة للثلثينفق ا الجمهورمّ ، أّ الشقيقة الواحدة ال فرض لها مع األخت .٢
يمنــــع المتقــــرب  (وحســــب القاعــــدة عنــــدهم ، )٢(اإلماميـــة ذهبــــوا إلــــى إســــقاطها باألخــــت الشـــقيقة وأنّ   .٣

 .األخت ألب محجوبة باألخت الشقيقة أنّ  يأ .)٣()المتقرب باألب خاصة باألبوين مطلقًا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

L                                          ? ? ? J  
  
  
  
  
  
  

                                                           

شرح سبط المارديني بفي علم الفرائض لرحبية ا ،٤/٤٦٧:حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ،٢٩/١٥٦:المبسوط للسرخسي :ينظر )١(
  . ٨/٩٧ :الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية  ،٤/٥١٤: القناع عن متن اإلقناع كشاف ،٦٩ص :حاشية البقريو 

  .٤/٢٧٦ :سالمشرائع اإل :ينظر )٢(
  .٤/٢١٦ :إيضاح الفوائد) ٣(



 

٢٣٦ 

  
  ت ألم عند الفقهاءاألخميراث  كامأح

األخيــاف  بنــو) الــذكور واإلنــاث(إلخــوة ألم ون اويســمّ ، مــه فقــطأُ جهــة وهــي أخــت الميــت مــن  :األخــت ألم    
خيــاف مــأخوذة مــن قــولهم واأل .بــاؤهم مختلفــون وأمهــم واحــدةآف، نهم مــن أصــلين مختلفــين ونســب مختلــفلكــو 

  .)١(أخيف إذا كانت إحدى عينه مخالفة لألخرىفرس 
هم يأخـذون الفـرض نّ أفـ، تـرث بالتعصـيب ولـو كـان معهـا أخوهـاال و ، بالفرض فقطدائما األخت ألم ترث و     

، وأنهـم ، فهي سبب توريثهم، من الميت بقرابة األم وحدها إدالئهمهم ليسوا عصبة بسبب وٕانّ ، بالتساويبينهم 
جتمـاع فالـذكور واإلنـاث علـى السـواء بـاإلرث عنـد اإلنفـراد وعنـد اال، بالغير وال مع الغيرال يصيرون عصبة 

  :وعلى النحو األتي ثالثة مطالبالمبحث إلى هذا  قسمتوعليه  .)٢( فال تفضيل للذكر على األنثى
  عند جمهور الفقهاءميراث األخت ألم  :األول مطلبال
  المسألة المشتركة: الثاني مطلبال

   األخت ألم عند اإلمامية ميراث :الثالث المطلب
  

  المطلب األول

  عند جمهور الفقهاءاألخت ألم ميراث 
  :)٣(ناحالت ، ولهنالفرضإال ب نرثيال ت ألم وااألخ
  )٤(السدس: ألولىالحالة ا �

  :ترث األخت ألم السدس بشروط ثالثة هي
 .أن تكون منفردة  .١
 .عدم وجود الفرع الوارث مطلقًا  .٢
 .عال ل من الذكور كاألب والجد وٕانْ األصو عدم وجود  .٣

                                                           

شرح خالصة ، ٨/٩١: الحاوي الكبير ،٦/٢٧٥ :حاشية ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار، ٢٩/١٥٤: المبسوط للسرخسي :ينظر )١(
  . ٣٢ص :الفرائض 

  . ٩/٢١٢: نهاية المطلب في دراية المذهب  ،٢/٤١٥: على رسالة ابن أبي زيد القيروانيالفواكه الدواني  :ينظر )٢(
  .٥٣ص: شرح المنظومة الرحبية في علم المواريث :ينظر )٣(
ــدقائق :ينظــر )٤( ــز ال ــين الحقــائق شــرح كن ــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد  ،٧/٤٨٤: تبي ــر، ٧٥٢ص: بداي العــدة فــي شــرح  ،٨/١٠٥: الحــاوي الكبي

  .١/٤٧٨ :العمدة

  السابع بحثالم



 

٢٣٧ 

ـــرا     ـــه تعـــالىودليـــل مي �m ����������������~��}��|��{�����z��y:ث األخـــت ألم الســـدس قول
���� ��!����"��#l)المـــراد باألخــت فـــي اآليــة الكريمـــة هــي األخـــت ألم  أنّ  الفقهــاءوذكــر . )١

   .)٢(إجماعاً 
  ، أخت شقيقةمات شخص عن  :ذلك مثال

     .وجدة ،أخت ألمو ، وأخت ألب
  ،فلألخت الشقيقة النصف 
  ،ولألخت ألب السدس تكملة للثلثين 
  .ولألخت ألم السدس والجدة السدس 
  الثلث :لثانيةالحالة ا �
  :وهي )٣(ألم الثلث بثالث شروط أوالد رثي

 .الوارث مطلقًا عدم وجود الفرع  .١
 .)األب أو الجد وٕان عال(ن الذكور عدم وجود األصل م .٢
 .فيقسم الثلث بينهم بالسوية ،ً معا ين فصاعدا ذكورًا أو إناثًا أو هماثنايكونوا  أنْ  .٣
#���m����������������~��}��|��{��������������z��y: رث اإلخـوة ألم الثلـث لقولـه تعـالىودليل إ    

�$��%��� ��!����"�&'��(��)��*���+��,��-��.l)٤(.  
  :وجه االستدالل �

زادوا علــى ذلــك ســواء  فلألخــت ألم المنفــردة الســدس، وٕانْ  ،اآليــة الكريمــة علــى ميــراث أوالد األم دلــت     
  .بالتساوي فالثلث بينهمإناثا، ذكورا وٕاناثا أو مختلطين 

وبـذلك قـرأ بعـض السـلف  .)٥(اإلخـوة ألم إجماعـاً هـم الفقهـاء عند المراد باإلخوة في هذه اآلية الكريمة ف     
وهــي قــراءة  ،)٦()ولــه أخ أو أخــت مــن األم) ( �(ُأُبــّي بــن كعــب وســعد بــن أبــي وقــاص وابــن مســعود مــنهم 
  .)٧(أو التفسير فيجب العمل بها )�(والقراءة الشاذة تحل محل اإلخبار عن النبي  ،شاذة

                                                           

  .)١٢من اآلية  :سورة النساء(  )١(
ــذر :ينظــر )٢( ــن المن ــار، ٩٣ص: اإلجمــاع الب ــل المخت ــار لتعلي ــة المجتهــد، ٥/٩٩: الختي ــة المجتهــد ونهاي ، ٨/٩١: الحــاوي الكبيــر ،٧٥٢ص: بداي

  . ٨/٢٨٤:المحلى باآلثار  ،٥٥٣ص: الكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبل 
فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب ، ٢/٣٨٤: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب ،٥/٩٩: االختيار لتعليل المختار: ينظر )٣(

  .٨/٢٩: المقنعومعه الشرح الكبير على متن  المغني على مختصر الخرقي ،١/١٨: للشنشوري
  ) .١٢من اآلية : سورة النساء ( )٤(
الكـافي فـي فقـه اإلمـام أحمـد بـن  ،١/٢٥٤ :الحـاوي الكبيـر، ٥/٣٦٣: االسـتذكار، ٣٠ص: شرح السـراجية، ٩٣ص: اإلجماع البن المنذر :ينظـر )٥(

  .٥٥٤ص :حنبل
  . ٢/٧٥١: شرح ملتقى األبحرمجمع األنهر  ،٢٩/١٥١: المبسوط  للسرخسي )٦(
  .٥/٤١٣: االستذكار، ٧/٥:المغني بالشرح الكبير، ٧٢ص: الوصية آيات وشرح الفرائض، ١٦/٨٥ :المجموع شرح المهذب :ينظر )٧(

  ٦  

  ٣  أخت شقيقة  ١/٢

  ١  أخت �ب  ١/٦

  ١  أخت �م  ١/٦

  ١  جدة  ١/٦



 

٢٣٨ 

ولـه أخ أو أخـت ( ه كان يقرأ نّ أ) أبو سعيد الخدري ()(�مالكوروي عن سعد بن : )اهللا رحمه()١(الخبري وقال
   .)٢()من أم
فـال فـرق بـين ميـراث الـذكر واألنثـى (جتمـاع الـذكور واإلنـاث اكذلك بينت اآلية التسوية فـي الثلـث عنـد       

 لفــظ الشــركة إذا ألنّ  ،)فهــم شــركاء فــي الثلــث (جتماعــًا وٕانفــرادًا علــى حــد ســواء وهــو مــا دل عليــه لفــظ اآليــة ا
 ألنّ ، )٣(وحصرت اآلية نصيب األكثر من الواحد في الثلث فال يزيد عليـه، ه يقتضي المساواة بينهمأطلق فإنّ 

 نهموفرض األكثر م، واحد منهم أقل فرض لها وهو السدس، ففرض الأوالد األم إلى الميت هو باألم )٤(إدالء
، كــي ال يــؤدي إلــى تفضــيل نصــيب فــال يفــرض لهــم أكثــر مــن فــرض األم، مثــل فرضــها األعلــى وهــو الثلــث

عتبـار االتفضـيل هـو  لـذلك ال يفضـل الـذكور علـى اإلنـاث فـي أوالد األم ألنّ  ،المدلى على نصيب المدلى به
وقد ورد إجماع العلماء علـى التسـوية بـين الـذكر واألنثـى فـي ميـراث  .)٥(العصوبة وهي منتفية  في قرابة األم

  .)٦(قسمة واستحقاقا األم الثلثأوالد 
  .)٧()سوى بين الذكر واألنثى في القسمة، ألّن اإلدالء بمحض األنوثة( في تفسيره) رحمه اهللا(قال البيضاوي

  
     :باألمثلة اآلتيةولتوضيح ذلك 

                     ،ألم ينأخت: مات شخص عن :األولمثال ال
  ، الثلثان تينالشقيق ين، فلألختتينشقيق ينأختو  

  .ولألخوات ألم الثلث 
  
  
  

                                                           

بة إلــى الخبــر مــن قــرى شــيراز نســ، فقهــاء الشــافعية، يم عــالم بــاألدب والفــرائض والحســابأبــو حكــ،  بــن إبــراهيم بــن عبــد اهللا الخبــريعبــد اهللا :الخبــري )١(
                                             .) ٤/٦٣: األعالم للزركلي(.  وغيرها ) شرح ديوان البحتري) (التلخيص في الفرائض والحساب(من مصنفاته ، وتوفي ببغداداشتهر ، بفارس

، مكتبــة بـن فنخيـر الفريـدي ناصـر. د: ، تحقيـق )ه٤٧٦:ت(العالمــة أبـي حكـيم عبـداهللا بـن إبـراهيم الخبـري الفرضــي  :الفـرائضعلـم التلخـيص فـي  )٢(
  .  ١/١٦٥ ،١٤١٥،  ، طالعلوم والحكم، المدينة المنورة

شــرح عمــدة العــذب الفــائض ، ٤/٤١١: الشــرح الكبيــر حاشــية الدســوقي علــى، ٣٠ص: شــرح الســراجية، ١١/١٧٠: للسرخســيالمبســوط  :ينظــر )٣(
  .٥٤ص: الفارض

ــدلو :اإلدالء )٤( خ أو أو بواســطة كــاأل، بالميــت إمــا مباشــرة كــاألب مــع ابنــههــو االتصــال ثبتهــا فوصــل بهــا إلــى دعــواه، و أ: ، وأدلــى بحجتــهمــن أدلــى ال
   ) .١/١٢١:معجم المصطلحات الفقهية.   ( باألخت يتصلون بالميت بواسطة األ

الشـرح حاشـية الدسـوقي علـى  ،٢/٧٥١: مجمع األنهر في شـرح ملتقـى األبحـر ،٢٥ص: السراجيةشرح ، ٢٩/١٩٤: يالمبسوط للسرخس :ينظر )٥(
  . ٥٤ص: شرح عمدة الفارض العذب الفائض، ٩/٦١: نهاية المطلب في دراية المذهب، ٤/٤٧٠: للدردير الكبير

 ،٢/٤١٥ :الفواكـه الـدواني علـى رسـالة ابـن أبـي زيـد القيروانـي ،٩/٣٨٠: شرح كنز الـدقائقالبحر الرائق ، ٩٤ص: اإلجماع البن المنذر :ينظـر )٦(
مع لمــذاهب علمــاء البحــر الزخــار الجــا ،٣٨٤/ ٨ :باآلثــار المحلــى ،١/٤٧٨: العــدة فــي شــرح العمــدة ،٦/١٥: روضــة الطــالبين وعمــدة المفتــين

  .١٥/٤٠٨: كتاب النيل وشفاء العليل ،٤/٢٧٨: شرائع اإلسالم ،٥٢١/ ٦: األمصار
  .٢/٦٤: تفسير البيضاوي )٧(

  ٦  ٣  

١/٣  
  أخت �م

١  
١  

  ١  أخت �م

٢/٣  
  أخت شقيقة

٢  
٢  

  ٢  شقيقة أخت



 

٢٣٩ 

  ، وأخ شقيق، أختين ألم :الثانيمثال ال
  .فلألخوات ألم الثلث ولألخ الشقيق الباقي 

  
  

ثـّم ، )١(الثلث بـين أوالد األم للـذكر مثـل حـظ األنثيـين بأنّ (�) رواية عن أبن عباس )اهللا رحمه(بن حزماوذكر 
  . )٢(�m�&'��(��)��*lقال هذه الرواية ال نقول بها، ألّنها خالف قول اهللا تعالى

  .)٣((�)بن عباس اهذه الرواية ال تصح عن  أنّ وقال العلماء 
   :)بأربعةأو األخوة ألم  حجب األخت ألم(وهناك حالة في ميراث األخت ألم  �

حجـب  )رحمهـم اهللا(عنـد جمهـور الفقهـاءفرض، ابحأصـ مـع أّنهـم جميعـا) وأوالد األم(ُتْحَجب األخـت ألم     
وباألصــل  ،)نــزلن  بــن وٕانْ نــزل والبنــت وبنــت اال بــن وٕانبــن االابن و كــاال( حرمــان بــالفرع الــوارث مطلقــا 

وهي التـي ال والـد لهـا وال  ميراثهم بالكاللة طَ رً اهللا تعالى شَ  نْ ألوذلك  ،)٤()عال  كاألب والجد وٕانْ (المذكر 
  .)٥(ولد
سواء تصير عصبة  يمكن أنْ ال واحدة كانت أو أكثر األخت ألم  نّ إف :التعصيبالشركاء من حيث  اأمّ  �

 .إذ التعصـيب يقتضـي اإلدالء بـاألب ،لعـدم انطبـاق قاعـدة التعصـيب عليهـا ،)٦(غيـره مع أخيهـا أو مـع 
لواحـدهم  مـا هـم فـي المعنـى مـن ذوي رحمـه، ففـرض اهللا هم ليسوا من قبيلـة الرجـل، وال عشـيرته، وٕانّ وٕانّ (

لذكرهم زيادة على أنثاهم في ، وسًوى بين ذكورهم وٕاناثهم، حيث لم يكن السدس، ولجماعتهم الثلث صلة
  . )٧()الحياة من المعاضدة والمناصرة

  :األخوة ألم يخالفون بقية الورثة من وجوه ،في تفسيره) رحمه اهللا(ابن كثيرقال  �
  .أنهم يرثون مع من أدلوا به، وهي األم :أحدهما
  .ذكرهم وأنثاهم في الميراث سواء نّ أ :الثاني
  .كان ميتهم يورث كاللة، فال يرث مع أب وال جد وال ولد وال ولد ابن  إنْ هم ال يرثون إالّ أنّ  :الثالث
  .)٨(ذكورهم وٕاناثهمكثر  هم ال ُيزادون على الثلث، وٕانْ نّ أ :الرابع

                                                           

   . ٨/٢٨٥: ثارالمحلى باآل :ينظر )١(
  ) .١٢من اآلية : سورة النساء ( )٢(
فـــتح القريـــب المجيـــب بشـــرح كتـــاب الترتيـــب  ،٢/٣٨٤: حاشـــية العـــدوي علـــى شـــرح كفايـــة الطالـــب ،٥/٩٩: االختيـــار لتعليـــل المختـــار: ينظـــر )٣(

  .٨/٢٩: ومعه الشرح الكبير على متن المقنع المغني على مختصر الخرقي ،١/١٨: للشنشوري
منتهـى اإلرادات  ،٩/٤: نهايـة المطلـب فـي درايـة المـذهب ،٢/٢٥٦: اكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانيالفو  ،٨٦ص: شرح السراجية )٤(

  .٣/٥١٥: في جمع المقنع
  .٣/٥١٥: منتهى اإلرادات في جمع المقنع: ينظر )٥(
  .٦/٧٧٦ :الدر المختار وحاشية ابن عابدينرد المحتار  :ينظر )٦(
  .٧٧٥ص): البن رجب( والحكمجامع العلوم  )٧(
  .٢/٢١١: تفسير ابن كثير :ينظر )٨(

  ٦  ٣  

١/٣  
  أخت �م

١  
١  

  ١  أخت �م

  ٤  ٢  أخ شقيقة  الباقي



 

٢٤٠ 

  

  الثاني مطلبال

  المسألة المشتركة
مســألة المشــتركة فــي علــم الفــرائض حالــة اســتثنائية مــن القاعــدة العامــة فــي توريــث العصــبات حــين ال       

ال حجـــب بيـــنهم وال فـــ، إذا اجتمعـــوا شـــقاء أو ألباألخـــوة واإلاألخـــوة ألم فـــإن  اجتمـــاعهم مـــع ذي الفـــروض،
فـأكثر، منفـردا أو را وة ألبـوين، ذكـ، واثنان من ولد األم، وأخـحالة واحدة يجتمع فيها زوج، وأم في إسقاط، إالّ 
ع مــلتشــريك األخــوة األشــقاء وســّميت بالمشــتركة  ،المشــتركة أو المشــركةالمســألة هــي صــورة هــذه ف .مــع إنــاث
  .)١(األخوة ألم

   .هذه المسألة )(� عرضت عليه عندما ،أسقط ولد األبوينه أنّ  )(�فقد روي عن عمر بن الخطاب     
، َوَتَرَكـْت َزْوَجهَـا َوُأمهَـاِفـي اْمـَرَأٍة ُتُوفَيـْت  )(�َقَضـى ُعَمـُر ْبـُن اْلَخطـابِ «: قَـالَ ، ِم ْبـِن َمْسـُعوٍد الثَقِفـي َعِن اْلَحَكـ

َها َوإِ  َهاَوإِْخَوَتَها ِألُم َفَأْشَرَك ُعمَ ، ْخَوَتَها ِألَِبيَها َوُأم ْخَوِة ِلْألُم ْخَوِة ِلْألَِب َواْألُم ِفي الثُلثِ ، ُر َبْيَن اْإلِ َفَقاَل َلُه ، » َواْإلِ
ــَك لَــْم تُ : َرُجــلٌ  كْ ِإنــَذا َوَكــَذا َشــر ــَنُهْم َعــاَم َك ــاَل ُعَمــرُ ، َبْي ــذٍ  ِتْلــكَ  «:)(�َفَق ــى َمــا َقَضــْيَنا َيْوَمِئ ــى َمــا ، َعَل َوَهــِذِه َعَل

رفعــت  قضــى فيهــا بــالمرة األولــى بحرمــان األخــوة األشــقاء الســتغراق الفــروض التركــة، ثــمّ ( فقــد .)٢()»َقَضــْيَنا
أبانـا كـان حمـارا أو  هـب أنّ : وقـالوا لـه فقـام عليـه األشـقاء ول،نظيرتهـا، فـأراد القضـاء فيهـا كـاأل مسألة أخرى

م فـــي الفـــرض ال ألُ هـــم بالتشـــريك فـــي الثلـــث مـــع األخـــوة ل واحـــدة، فقضـــىُأّمنـــا ، أليســـت حجـــرا ملقـــى فـــي الـــيمّ 
كمـا  .)٣()نقضـي، وهـذا علـى مـا فقال ذاك على ما قضينا قضيت في السابقة بحرمانهم: بالتعصيب، فقيل له

  .)٤(..)هب أبانًا حجراً ( :)(�سّميت بالحمارية أو الحجرية والَيّمّية ألّن األخوة األشقاء قالوا لعمر
  :إلى قولين المشتركة األخوة األشقاء فيمسألة ميراث  في )رحمهم اهللا(اختلف الفقهاء وبهذا فقد

علي وابن أبي بكر وعمر و وهو قول . إسقاط األخوة األشقاء وعدم مشاركتهم األخوة ألم بالثلث: القول األول
   .)رحمهم اهللا()٥(وبه قال أبو حنيفة وأحمد، )�(مسعود وابن عباس 

  :حجتهم �
ولـم يبـق شـيء،  التركـة، الفـروض أصـحاب فـإذا اسـتغرق األخوة األشقاء عصبة ال فرض لهم مقـدر، إنّ    

   .)٧(»ركَ ذَ  لٍ جُ ى رَ لَ وْ ِألَ ي فَ قِ ا بَ مَ ا فَ هَ لِ هْ أَ ض بِ رائِ وا الفَ قُ حِ ألْ « )�( مستدلين بقوله.)٦(العاصبسقاط وجب إ

                                                           

  .٤/٥٤٨: كشاف القناع عن متن اإلقناع ،٥/١٣٤: االختيار لتعليل المختار: ينظر )١(
يفتـي كتـاب العلـم، بـاب الرجـل : والـدارمي فـي السـنن، )١٩٠٠٥(، رقـم١٠/٢٤٩كتاب الفرائض، : األثر أخرجه عبدالرزاق الصنعاني في المصنف )٢(

  ).إ سناده جيد(قال عنه المحقق حسين سليم أسد). ٦٧١(، رقم١/٤٩٧بشيء ثم يرى غيره، 
  .٥/٣٦١: حاشية الصاويعلى الشرح الصغير  )٣(
  .المصدر نفسه )٤(
  .٦/١٧٢: المغني البن قدامة ،٥/١٣٤: االختيار لتعليل المختار، ٢٩/١٥٤: المبسوط للسرخسي: ينظر )٥(
  .٦/١٧٢: قدامة المغني البن: ينظر )٦(
  . ٣٨ص  :هسبق تخريج )٧(



 

٢٤١ 

يأخذون حكمهـم فـي التسـوية بـين ذكـرهم يشاركون األخوة ألم في الثلث، و  األخوة األشقاء إنّ : القول الثاني
  .)رحمهم اهللا()١(قال مالك والشافعي، وبه )�(عمر وعثمان وزيد بن ثابتآخر لوٕاناثهم، وهذا قول 

  :وحجتهم �

نهم اووهم في الميراث، فإّ سي ، فوجب أنْ رثون بهاألم في القرابة التي ي ساووا األخوة خوة األشقاءاإل نّ إ     
  .)٢(من جهة األب ةقرابيزيدون عليهم جميعا من ولد األم، و 

 :الترجيح �

ألخوة ألم مع ااألشقاء بتشريك األخوة  القول الثاني أصحابوالذي يبدو لي رجحانه هو ما ذهب إليه      
ن يــدلي بشــطري مـيــرث  لــى أنْ فـي الثلــث، وذلــك لقـوة قرابــة األخــوة األشـقاء وٕادالئهــم بــاألب واألم، فمـن األوْ 

 .على أقل تقديرال يحرم  أو أنْ ) األخوة ألم(بمثل نصيب من أدلى بشطر النسب ) األخوة األشقاء(النسب 
األحــوال تقــديم األقــوى علــى األضــعف، وأدنــى موضــوعة علــى ث ول المواريــأصــف (:)اهللا رحمــه(المــاورديقــال 

د األب واألم أقـوى مـن ، وولث سقوط األقوى باألضعفول المواريمشاركة األقوى لألضعف، وليس في أص
يكون  حاله أنْ ، فإذا لم يزدهم األب قوة، لم يزدهم ضعفًا، وأسوء ولد األم، لمشاركتهم في األم وزيادة باألب

  .واهللا تعالى أعلم .)٣()وجوده كعدمه

  
  
  
  
  

L                                           ? ? ? J  
  
  
  
  
  
  

                                                           

، ٤/٨٨ :األم للشــافعي، ٢/٤١٤: الفواكــه الــدواني علــى رســالة ابــن أبــي زيــد القيروانــي ،٥/٣٢٦: حاشــية الصــاويعلــى  شــرح الصــغيرال: ينظــر )١(
  .٩/١٨٣: نهاية المطلب في دراية المذهب

  .المصادر نفسها )٢(
  .٨/١٥٧: الحاوي الكبير )٣(



 

٢٤٢ 

  المطلب الثالث

  األخت ألم عند اإلماميةميراث 
  .واألخوات ألبوين أو ألب واألجدادمامي هي من الطبقة الثانية مع اإلخوة األخت ألم في الفقه اإل       
  .رد عليهايبالطبقة كان لها السدس تسمية والباقي األخت ألم نفردت اوٕاذا   

فالبـاقي عـن السـدس فـي  ،متفـرقينأو  إناثـا كـانوا ذكـورا أوسـواء  ،ين فصاعدًا الثلث بينهم بالسويةثنالول     
  .زيد يرد عليهم  قرابةالواحد وعن الثلث في األ

جتمــع اإلخــوة الكــالالت، ا، وٕاذا ب فــال يــرد علــى ولــد األماألبــوين أو ألجتمــع ولــد األم مــع ولــد اا إذا أّمــ     
 يءشـ كانوا أكثر، والبـاقي لكاللـة األبـوين وال الثلث إنْ  كانت واحدة أو فلكاللة األم نصيبهم سواء السدس إنْ 

  .ة األبوين لكونهم األقربها سقطت بكاللألنّ  ،لكاللة األب
خـــت وكـــان الثلـــث بيـــنهم خ والجـــدة كاأل، كـــان الجـــد كـــاألهماأو أحـــد جتمـــع مـــع األخـــوة ألم جـــد وجـــدةاوٕاذا   

  .وما يفضل فلكاللة األب واألم  ،ى من أصل التركة، أي يأخذ من يتقرب باألم نصيبه المسمّ بالسوية
  .وال يحجبون األم من الثلث إلى السدس .)١( واألب واألوالدم يحجبون باألم واألخوات أل

ال : األخـوة مـن األمفـي يقـول  )(�سـمعت أبـا عبـداهللا (( : قـال  عبيـد بـن زرارةعـن أبـي  :جاء فـي الوسـائل
   .)٢())يحجبون األم عن الثلث
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  .٣٩/١٤٩:جواهر الكالم، ٤/٢٨٠: شرائع االسالم ،٨/٩٧: شرح اللمعة الدمشقيةفي بهية الروضة ال :ينظر )١(
  ) .٣٢٦١٧(، رقم  ٩/٣٠٢،عن الثلث إلى السدس خوة يججبون األم اإل) ١٠(موجبات اإلرث ، باب : وسائل الشيعة  )٢(



 

٢٤٣ 

  



 

٢٤٤ 

  

  الجدة عند الفقهاءميراث  كامأح
، فهي تأخذ أقـل نصـيبًا دة في اإلسالم نصيبًا في الميراثلجول .)١(هي أم األم وأم األب وٕان علتا :الجدة   

أكثر مـن جهـة نفردت فيه أو شاركتها فيـه جـدة أخـرى فـاألم وهو السدس من التركة، سواء تأخذه ا يمكن أنْ 
  :هذا المبحث إلى أربعة مطالب وعلى النحو اآلتي قسمت ولتفصيل ذلك .األم أو من جهة األب

  الجدة عند جمهور الفقهاء ميراث  :األول مطلبال
  الجدات من الجمع ميراث حكم  :الثاني مطلبال
  عند جمهور الفقهاء  ةحجب الجد :الثالث مطلبال
  عند اإلمامية اتالجدميراث  :الرابع مطلبال

  

  األول مطلبال

  الجدة عند جمهور الفقهاءميراث 
ألم كـل جـدة أدلـت بمحـض اإلنـاث كـأم اهـي  وأ، )كـأم األم وأم األب(هي الجـدة الصـحيحة  :الجدة الوارثة

  .)كأم أم األب(، أو بمحض اإلناث إلى الذكورخلصوأمهاتها المدليات بإناث 
والجــدة التــي يــدخل فــي ، )٢()كــأب بــين أمــّين(والتــي ال يــدخل فــي نســبتها إلــى الميــت جــد غيــر صــحيح     

كـل جـدة أدلـت  وهـي )ارثـةالو غيـر ( :أي غيـر الصـحيحة ى بالجـدةنسبتها إلى الميت جد غير صـحيح تسـمّ 
  .)٣(أي من أدلت بذكر بين أمين ،وأم أبي أم األب ،بذكر إلى إناث، كأم أب األم

وهـي  واإلجمـاع، النبويـة السنة هاواألصل في ميراث، ىفرض مسمّ ) �( ليس لها في كتاب اهللافالجدة      
لجــدة أم األب عنــد فقــد األب ل أنّ كمــا ، األمعنــد عــدم وجــود ، )٤( بــالفرض وهــو الســدس إجماعــاً ال تــرث إالّ 

  .)٥(جتمعتا كان السدس بينهماا فإنْ ، السدس
  
  
  

                                                           

  .٧٧ص: التعريفات للجرجاني :ينظر )١(
  .المصدر نفسه )٢(
  .٨/١١٠: الحاوي الكبير، ٢٩/١٦٥: للسرخسيالمبسوط : ينظر) ٣(
شـرح المنظومــة   ، ٦/١١ :وعمـدة المفتــينروضـة الطــالبين  ،٧٥٦ص: بدايـة المجتهــد ونهايـة المقتصــد ،٢٩/١٦٧ :المبسـوط للسرخســي :ينظـر )٤(

  . ٩٥ص: جماع البن المنذراإل، ٦/١٨٩ المغني البن قدامة  ،٩/٧٦ :نهاية المطلب في دراية المذهب، ٥٨ص: الرحبية  في علم المواريث
   .٧٥٦ص: بداية المجتهد ونهاية المقتصد :ينظر )٥(

  الثامن بحثالم



 

٢٤٥ 

  :في السنة النبوية واإلجماعمشروعية إرث الجدة  �
  السنة  �

: َفقَـاَل َلهَـا: َتْسـَأُلُه ِميَراَثهَـا، قَـالَ  )(�َجـاَءِت الَجـدُة ِإلَـى َأبِـي َبْكـرٍ : لَ َعـْن َقِبيَصـَة ْبـِن ُذَؤْيـٍب قَـا :الدليل األول
، َفَسـَأَل النـاَس ِجِعي َحتـى َأْسـَأَل النـاَس ، فَـارْ َشْيءٌ  (�) ، َوَماَلِك ِفي ُسنِة َرُسوِل اهللاِ اَلِك ِفي ِكتَاِب اِهللا َشْيءٌ مَ 

َهـْل َمَعـَك َغْيـُرَك ؟ : ٍ)(�َبْكـرَفَأْعَطاَهـا السـُدَس َفقَـاَل َأُبـو )   (�َحَضْرُت َرُسـوَل اهللاِ : ُن ُشْعَبةَ َفَقاَل اْلُمِغيَرُة بْ 
ثُـم َجـاَءِت : قَـالَ  ، َفَأْنفَـَذُه َلهَـا َأُبـو َبْكـرٍ اَل اْلُمِغيـَرُة ْبـُن ُشـْعَبةَ َقـ ، َفقَـاَل ِمْثـَل َمـاْبُن َمْسَلَمَة اَألْنَصاِري  َفَقاَم ُمَحمدُ 

َوَلِكـْن ُهـَو َذاَك  ،الَـِك ِفـي ِكتَـاِب اِهللا َشـْيءٌ مَ : ، َفقَـالَ َتْسَأُلُه ِميَراَثَها )(� الَجدُة اُألْخَرى ِإَلى ُعَمَر ْبِن الَخطابِ 
  .)١()، َوَأيُتُكَما َخَلْت ِبِه َفُهَو َلَهاُتَما ِفيِه َفُهَو َبْيَنُكَما، َفِإْن اْجَتَمعْ السُدُس 

الســـدس أعطـــى الجـــدة فـــرض  )�(رســـول اهللا  فـــي الحـــديث داللـــة صـــريحة علـــى أنّ  :ســـتداللوجـــه اال �
  .للواحدة  فأكثر يشتركن فيه

ــاِمتِ  :الــدليل الثــاني َعــْن ُعَبــاَدَة ْبــِن الص�)(  َــِه «: َقــالِمــْن َقَضــاِء َرُســوِل الل ِإن)�(  َتْيِن ِمــَن اْلِميــَراِثِلْلَجــد
  .)٢( »السُدَس َبْيَنُهَما ِبالسِويةِ 

   .قضى للجدتين فرض السدس )�(رسول اهللا  صريحة على أنّ في الحديث داللة : ستدالله االوج �
  اإلجماع �

أم كـ(للجـدة الصـحيحة  أنّ  علـى )رحمهـم اهللا(المـذاهبفقهـاء ومن بعدهم مـن  )(�أجمع الصحابة والتابعين    
  .)٣(كثرن يشتركن فيه إذا لم يكن للميت أم وٕانْ ، فرض السدس) ، وأم األب األم

علون السدس  أي للواحدة منهن والجماعة وٕانْ ، )٤()للجدة والجدتين السدس( :)اهللارحمه ( اإلمام الشافعيقال  
  .)٥(بوارث ةتكون الجدة مدلي وأنْ ، عدم وجود األم ينن فيه بشرطيشترك

بتوريــث  (�)وعمــر بــن الخطــاب ، )(�بقضــاء أبــي بكــر الصــديق )(�ومــا قبــول الصــحابة والتــابعين   
توريثهـا لهـو إجمـاع ال يسـوغ ب  )(�الجدة السدس من رواية المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة عن النبي 

                                                           

بـواب الفـرائض ، كتـاب أ: والترمـذي فـي الجـامع ، )٢٨٩٤(، رقـم  ٣/١٢١الفـرائض، بـاب فـي الجـدة،  كتـاب: السـننداود فـي  أبـي الحديث أخرجـه )١(
، وصـححه ) ٦٣١٢( ، رقـم ٦/١١٣، كتـاب الفـرائض ، السـنن الكبـرى  والنسائي فـي، ) ٢١٠١( ، رقـم  ٤٩١/ ٣باب ما جاء في ميراث الجدة ، 

حـديث صـحيح : ((، وقـال)٧٩٧٨(، رقـم٤/٣٧٦ كتـاب الفـرائض،: والحاكم في المسـتدرك، )٦٠٣١(، رقـم١٣/٣٩٠التقاسيم واألنواع (ابن حبان في 
  ).٤/٣٧٦: التلخيص(في  ، ووافقه الذهبي))على شرط البخاري ومسلم

ــن حنبــل فــي المســندأخرجــه الحــديث  )٢( ــادة بــن الصــامت حــديث، : أحمــد ب الحــاكم فــي و ، )٢٢٨٣٠(، رقــم٥/٣٢٦كتــاب األنصــار، بــاب حــديث عب
ـــرا: المســـتدرك ـــه الـــذهبي فـــي ))هـــذا حـــديث صـــحيح علـــى شـــرط الشـــيخين ولـــم يخرجـــاه : ((وقـــال ) .٧٩٨٤(، رقـــم ٤/٣٧٨ئض، كتـــاب الف ، ووافق

رواه الطبراني وأحمد في أثناء حديث طويل وٕاسـنادهما منقطـع إسـحاق بـن يحيـى ): ((٤/٤١٣:وقال الهيثمي في مجمع الفوائد.  )٤/٣٧٨:التلخيص(
  )).لم يسمع من عبادة

المغنــي البــن  ،٧٥٦ص: بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، ٩/٧٦ :نهايــة المطلــب فــي درايــة المــذهب، ٢٩/١٨٠: للسرخســيالمبســوط  :ينظــر )٣(
  .٩٥ص :جماع البن المنذراإل، ٦/١٨٩ :قدامة

  . ٨/١١٠: الحاوي الكبير )٤(
  .٦/٧٩٤ :حاشية ابن عابدينالدر المختار رد المحتار على  :ينظر )٥(



 

٢٤٦ 

فـي الموضـع  الثلـثه جعـل للجـدة أّنـ (�) مـا حكـي عـن طـاووسإالّ  .)١(ولـم ينقـل عـن أحـد مخالفتـه، خالفه
وبـه قـال  .)٢()ذا لـم تكـن أمإالجدة بمنزلة األم (  بأنّ  (�)بن عباس اترث فيه األم بالثلث تعلقا بقول الذي 

الجدة ترث الثلـث، حـيث تـرث األم الثلـث، وتـرث السـدس حيـث تـرث األم السـدس  لظاهرية، فذهبوا إلى أنّ ا
   .)٣(إذا لم يكن للميت أم

ـــر مـــن العلمـــاء أَ  أنّ  إالّ     ـــو الكثي ـــاس اوا قـــول ُل ـــة األم فـــي الميـــراث ال بقـــدر  بـــأنّ  (�)بـــن عب الجـــدة بمنزل
  .)٥(ه ورث الجدة السدس وهو ال يخالف ما رواهأنّ  )(�بن عباس اثبت عن و  .)٤(الفرض

  
  الثاني مطلبال

  الجدات الجمع من  حكم ميراث
 نْ إ وأمهاتهمـا و ) ، وأم األبأم األم(لى توريث الجـدتين نعقد إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم عا      
  . )٦(، وكل جدة تدلي بوارثعلون

 فذهبوا، دد الجدات الالتي يرثن فرض السدسختالفهم في عاأي ، اء ذلكالخالف بينهم كان فيما ور   أنّ إالّ 
   :لى أقوالإفي ذلك 

 والزيدية الحنفية والشافعية :القول األول �
فقهــاء الحنفيــة ومــن بعــدهم مــن  )(�مــنهم  زيــد بــن ثابــت وابــن مســعود )(�هــب جمهــور الصــحابةذ 

فكل جـدة ، د ما دام الجميع صحيحات متساوياتبتوريث جميع الجدات بال قي )رحمهم اهللا()٧(والزيدية والشافعية
الميــت بصــاحب فــرض أو لــى إوالتــي ال تــدلي ( ، فــرض أو عصــبة فهــي وارثــة أدلــت إلــى الميــت بصــاحب

كــل  وٕانّ ، )٨(وتســاويهن بــاإلدالء بــوارثشــتراكهن بــالوالدة ومحــاذاتهن فــي الدرجــة الوذلــك ، )ال تــرث عصــبة
فـإن توريـث أبـي بكـر ، مـن الجـداتًا دة جـاءت مطلقـة لـم تحـدد أّيـثار التي وردت بتوريـث الجـاألحاديث واآل

همـا منعـا ا أنّ مـا وّرثـا مـن حضـرت مـن الجـدات ولـم يـرد عنهمـإنّ ، الجـدتين )�(الصديق وعمر بن الخطاب 
  .)١(اممن زاد عليه

                                                           

  .  ٢٩/١٦٥: المبسوط للسرخسي :ينظر )١(
  . ٨/١١٠: الحاوي الكبير )٢(
   .٨/٢٩١: المحلى باآلثار :ينظر )٣(
  . المصدر نفسه :ينظر )٤(
   .٩/٧٦: المطلب في دراية المذهب نهاية، ٨/١١١: الحاوي الكبير :ينظر )٥(
المغنــي البــن  ،٧٥٦ص: بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، ٩/٧٦ :نهايــة المطلــب فــي درايــة المــذهب ،٢٩/١٨٠: للسرخســيالمبســوط  :ينظــر )٦(

  .٩٥ص :جماع البن المنذراإل ،٦/١٨٩ :قدامة
  .٦/٥٢٨: الجامع لمذاهب علماء األمصار البحر الزخار ،٩٧ص: التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية، ٤٩ص: شرح السراجية: ينظر )٧(
   . ٩/٧٦: المذهبنهاية المطلب في دراية ، ٨/١١٠: الحاوي الكبير ،٢٩/١٦٦: المبسوط للسرخسي :ينظر )٨(
  .٨/١١٠: الحاوي الكبير: ينظر )١(



 

٢٤٧ 

  المالكية :القول الثاني �
  :مستدلين بذلك)١(فقط  جدتينالذهب المالكية إلى توريث 

اِمتِ  .١ َعْن ُعَباَدَة ْبِن الص�)(  َـِه «: َقالِمْن َقَضاِء َرُسوِل الل ِإن�) ( ـُدَس َبْيَنُهَمـاَتْيِن ِمـَن اْلِميـَراِث السِلْلَجـد
   . )٢( »ِبالسِويةِ 

 .اْألُم ُدوَن ُأم اْألَبِ  ، َفَأْعَطى ُأم ٍ)(�َجاَءْت َجدَتاِن ِإَلى َأِبي َبْكر: َقالَ  «، اْلَقاِسِم ْبِن ُمَحمدٍ  َعنِ  .٢
ــُدَس . َلَقــْد َأْعَطْيــَت الِتــي َلــْو َماتَــْت ِهــَي َلــْم َيِرْثَهــا: ْبــُن َســْهٍل َوَكــاَن َبــْدِريا َفَقــاَل َلــُه َعْبــُدالرْحَمنِ   َفَجَعــَل الس

»َبْيَنُهَما 
)٣(. 

 )(�رســول اهللا  ه بلغنــي أنّ  الجــدتين ألّنــوال ميــراث ألحــد مــن الجــدات إالّ :  )رحمــه اهللا( مالــك اإلمــام قــال     
 ،بتوريثهـا السـدس) (�بقضـاء رسـول اهللا أخبر فـ ،ميـراث الجـدةعـن  (�)سـأل أبـو بكـر ثمّ ، )٤(ورث الجدة 

فـإن ، ا بزائـٍد فـي الفـرائض شـيئاً مـا أّنـ :فقـال) �(بـن الخطـاب اأتت الجدة األخـرى إلـى عمـر  ثمّ ، فأنفذه لها
لَـْم َنْعَلــْم َأَحـدًا َورَث َغْيــَر : َقــاَل َيْحَيـى، قَـاَل َماِلــكٌ ( .)٥(يتكمــا خلـت بـه فهــو لهـاأو ، فهــو بينكمـا، ا فيـهمـجتمعتا

ْسَالُم ِإَلى اْلَيْومِ   .)٦()َجدَتْيِن، ُمْنُذ َكاَن اْإلِ
  .الجدتين السدسداللة واضحة على توريث الواردة  األحاديث واآلثارفي  :وجه االستدالل �
  .)٧(للجدة فرض السدس تستقل به الواحدة وتشترك فيه األكثر ثبتاألحاديث التي ت كما إنّ  
  الحنابلة :القول الثالث  �

  :بذلك مستدلين ،)٨(ال ترث عندهم أكثر من ثالث جدات
. » َثَالَث َجداٍت ُسُدًسـا) (�َأْطَعَم َرُسوُل اللِه «: َسِمْعُت ِإْبَراِهيَم، َقالَ : َمْنُصوُر ْبُن اْلُمْعَتِمِر، َقالَ عن روي  
ْبَراِهيمَ : َقالَ  « ؟ َقالَ : ُقْلُت ِإلِ كَ : َمْن ُهنُتَك ِمْن ِقَبِل ُأمَتاَك ِمْن ِقَبِل َأِبيَك، َوَجدَجد«

)٩(.  
، وواحــدة مــن قبــل ثنتــين مــن قبــل األب، علــى توريــث ثــالث جــدات)رحمــه اهللا  (اإلمــام أحمــد بــن حنبــلقتصــراو 

علت درجـتهن  نْ إ وأمهاتها و  )باألأم (و ،اعلت درجته وٕانْ ) أم األم ( :هنّ و  ه ال يرث أكثر منهن،وأنّ األم، 
، وال كــــل جــــدة أدلــــت الجــــدأي أم أب ) أم أب أبــــي األب( وال تــــرث ، وأمهاتهــــا أي أم الجــــد)أم أب األب(و

                                                           

    .٤/٢١٥: المدونة :ينظر )١(
  .٢٤٥ص: تخريجه سبق  )٢(
  ) .  ٨١(، رقم ١/٧٣، باب الجدات ،كتاب الفرائض: في السنن سعيد بن منصوراألثر أخرجه  )٣(
    .٤/٢١٥: المدونة :ينظر )٤(
   .٢٤٥ص: سبق تخريجه  )٥(
  ) .١٨٧٦(، رقم ٣/٧٣٤: أخرجه مالك في الموطأ )٦(
  .٧٥٦ص: بداية المجتهد ونهاية المقتصد :ينظر) ٧(
  .١/٤٧٣: العدة في شرح العمدة :ينظر )٨(
ث كتـاب الفــرائص، بـاب توريـث ثــال: والبيهقـي فــي سـننه ،)٢٩٧٧(، رقـم٤/١٩٢٦كتـاب الفــرائض، بـاب فـي الجــدات، : أخرجـه الـدارمي فــي سـننه )٩(

  )) .هقي حديث مرسليعنه الب: ((وقال). ١٢٣٤٨(، رقم٦/٣٨٦جدات، 



 

٢٤٨ 

جتمعـت الـثالث جـدات وكـن مـن درجـة واحـدة افـإذا ، )١(عنـده مـن ذوي األرحـام فهـيبأكثر مـن ثـالث آبـاء، 
  .)٣(باضيةإلوهو قول ا .)٢(بالسوية السدس بينهمف) أم أم األب(و) أم أب األم(و) كأم أم األم(
  واإلمامية الظاهرية: القول الرابع �

م يكـن هنـاك أُ  إذا لـم ،ا بلـغ عـددهنمـومه سواء كانت صحيحة أو غير صـحيحة وترث عندهم كل جدة    
  .)٤(استوين في الدرجة اشتركن في الميراث أو جدة أقرب منها، فإنْ 

   :الترجيح �
، الجـدات الصـحيحاتبتوريث جميـع  أصحاب القول األوله هو ما ذهب إليه انرجحيبدو لي والذي        

ال يتناســب مــع ســياق الروايــات الــواردة فــي توريــث الجــدة، والتــي جــاء فيهــا قتصــار علــى عــدد اال وذلــك ألنّ 
 العــدد لــم يكــن هــو المقصــود فــي التوريــث، وٕانّ  نّ أعلــى دل ثنتــان والــثالث مــنهن، ممــا دة واالتوريــث الواحــ

  .أعلمتعالى واهللا . الوصف المنضبط هو األصل، بتوريث كل جدة صحيحة مهما كان عددهم
  
  
  
  
  
  
  

L                                        ? ? ? J  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

   .٤٧٣/ ١ :العدة في شرح العمدة ،٦/١٩٠: المغني البن قدامة، ٥٥٣ص :بن حنبل حمدأالكافي في فقه اإلمام : ينظر )١(
  . ٨/٦٤ :ومعه الشرح الكبير على متن المقنع المغني على مختصر الخرقي :ينظر )٢(
  .١٥/٤١٧: كتاب النيل وشفاء العليل :ينظر )٣(
  .٨/١٠٤: شرح اللمعة الدمشقيةفي الروضة البهية ، ٤/٢٧٩: شرائع اإلسالم ، ٨/٢٩١: ثار المحلى باآل :ينظر )٤(



 

٢٤٩ 

  الثالث مطلبلا

  عند جمهور الفقهاء ةحجب الجد
  .ب الجدة باألم وبالجدة القريبة وباألبجَ حْ تُ 

 وذلــك ألنّ  ،)١(تحجــب بــاألم) أم األم، وأم األب(الصــحيحة ســواء كانــتالجــدة  علــى أنّ أجمــع الفقهــاء       
 أنّ و  .، وعنــد اتحــاد الســبب يقــدم األقــرب علــى األبعــدبــهوبهــذا فهمــا متحــدتان األم والجــدة ترثــان بالســبب، 

القربـى تحجـب البعـدى مطلقـا إذا  أنّ و  .)٢(حدهما األخرى بـل السـدس بينهمـااالجدتين المتحاذتين ال تحجب 
   .)٣(فالبعيدة تسقط بالقريبة، )دالءفي جهة اإل(دخلت القريبة 

  .، وأخ شقيق، وأم األبوأم األم ،وبنت ،أمخص عن ش مات: )١(مثال 
فلــألم الســدس، وللبنــت النصــف، ولــألخ الشــقيق بــاقي التركــة، ألنــه عصــبة، وأم األم وأم األب محجوبتـــان 

  .باألم
  أخ شقيق وأم األم و مات شخص عن بنت : )٢( مثال

  .تعصيباخ الشقيق الباقي جدة أم األم السدس، ولأل، وللفللبنت النصف
 :قولينإلى يه ولم يدخل بعضهن في طريق البعض فأختلف الصحابة ف، لدرجةا إذا اختلفّن في اأمّ  �
  القول األول �

ســواء كانــت القريبــة مــن قبــل األم  ،القريبــة تحجــب البعيــدة لــى أنّ إ )(�عبــاسبــن اعلــي و اإلمــام ذهــب     
وبـــــه قـــــال الحنفيـــــة ، أو كانـــــت القريبـــــة مـــــن قبــــل األب والبعيـــــدة مـــــن جهـــــة األم ،والبعيــــدة مـــــن جهـــــة األب

  .)رحمهم اهللا()٤(والحنابلة
  .أخ شقيق وأم أم األم، وأم األبمات شخص عن  :مثال ذلك

تنفــرد أم األب بالســدس، ولــألخ الشــقيق البــاقي، وال شــيء ألم أم األم، لكونهــا محجوبــة بالجــدة القريبــة التــي 
  .من جهة األب

  يالقول الثان �
  األب من قبله قال القريبة من جهة األم تحجب البعيدة أنّ  (�)ذهب عطاء وقتادة برواية عن زيد       

  .)١(والشافعية يةمالكالقال وبه  .ويشتركان في اإلرث والقريبة من قبل األب ال تحجب البعيدة من جهة األم
  

                                                           

  .٩٥ص :ن المنذرباإلجماع ال :ينظر )١(
  .المصدر نفسه :ينظر )٢(
  .٩/٧٦ :نهاية المطلب في دراية المذهب ،٢٩/١٧٠: المبسوط للسرخسي :ينظر )٣(
  .١/٤٧١: العدة في شرح العمدة ،٦/٧٧٢: رد المحتار على الدر المختار حاشية ابن عابدين: ينظر )٤(
 :فــي جمــع المقنــعمنتهــى اإلرادات ، ٩/٧١ :نهايــة المطلــب فــي درايــة المــذهب ، ٤/٤٦٢: حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر للــدردير :ينظــر) ١(

٢/٥١٠ .  



 

٢٥٠ 

       .أخ شقيق وأم أم األم، وأم األب مات شخص عن :مثال ذك
                                 القريبة تشترك الجدتان بالسدس، ألنّ 

  من جهة األب ال تحجب البعيدة   
  .والباقي لألخ الشقيق. من جهة األب 
 :الترجيح �

يــراث ماألصــل فــي  ألنّ ، وذلــك )رحمهــم اهللا(والشــافعيةوالــذي يبــدو لــي رجحانــه هــو مــا ذهــب إليــه المالكيــة     
الجدات هو قيام الجدة مقام األم عند فقدها، وهذا يجعل للجدة التي مـن جهـة األم سـببًا أقـوى مـن التـي مـن 

  .أعلمتعالى واهللا .تحجبها جهة األب فال يمكن أنْ 
     :مسألة حجب الجدات بغيرهن �
  .سواء كن من قبلها أم من قبل األب، األم تحجب جميع الجدات اء على أنّ تفق العلما �

 قبــل ختلفــوا فــي حجــب الجــدات الالتــي هــن مــناو  .)١(مــن قبــل األم األب ال يحجــب جــدة وأجمعــوا علــى أنّ 
  : إلى قولين األب
   :ألولاالقول  �

، إلدالئهـن بـه، لجـدات الالئـي مـن قبلـهاألب يحجـب ا لـى أنّ إ )(�بـن عبـاساذهب اإلمام علـي وزيـد و     
  .)٢(أم نفسه يحجب باأل إنّ  فقالوا ،)اهللا مرحمه( ةالشافعيالحنفية والمالكية و  وبه قال

الجد لما كان محجوبا باألب وجب أن تكون الجدة أولى بذلك، وكذلك لمـا كانـت أم األم ال  أنّ  :حجتهم �
كـــل مـــن أدلـــى بواســـطة، تحجبـــه تلـــك  أنّ و . تـــرث بإجمـــاع مـــع األم شـــيئا، كـــان كـــذلك أم األب مـــع األب

  .)٣(الواسطة
  : القول الثاني �

ذهـــب إليـــه بهـــذا القـــول و ، جـــدة بحـــالالال يحجـــب األب  بـــأنّ ، )(�مـــا ذهـــب إليـــه عمـــر وابـــن مســـعود    
   .)رحمهم اهللا()٢(والظاهريةأحمد بن حنبل  ،)١(سعيد بن المسيبو ، )٤(سليمان بن يسار، جماعة من الفرضين

                                                           

بــن المغنــي ال ،٩/٣٦: نهايــة المطلــب فــي درايــة المــذهب ،٧٥٧ص :بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد ،٢٩/١٦٩: ســوط للسرخســيبالم :ينظــر )١(
  .٦/١٩٣: قدامة

  .ادر نفسهاالمص :ينظر )٢(
الفواكــه الــدواني علــى رســالة ابــن أبــي زيــد  ،٧٥٧ص: بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد ،٧/٤٧٥:الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق تبيــين: ينظــر )٣(

  .٨/٩٤ :الحاوي الكبير ،٢/٤٢٢: القيرواني
اذهـب إلـى  المسـّيب إذا اتـاه مسـتفت يقـول لـه أحـد الفقهـاء السـبعة بالمدينـة ،كـان سـعيد بـن،أبُـو أيـوب، مـولى ميمونـة أم المؤمنين :سليمان بن يسـار )٤(

  .) ٣/١٣٨: األعالم للزركلي(: ينظر.   )هـ١٠٧ - ٣٤(ولد في خالفة عثمان . سليمان فانه أعلم من بقي اليوم
جمـع بـين الحـديث والفقـه . سـيد التـابعين، وأحـد الفقهـاء السـبعة بالمدينـة: ـبن حـزن بـن أبـي وهـب المخزومـي القرشـي، أبـو محمـد :المسـيبسعيد بن  )١(

. وكـان أحفـظ النـاس ألحكـام عمـر ابـن الخطـاب وأقضـيته، حتـى سـمي راويـة عمـر. وكـان يعـيش مـن التجـارة بالزيـت، ال يأخـذ عطـاءاوالزهد والورع، 
  ) .٣/١٠٢: األعالم للزركلي (:ينظر   . )هـ ٩٤: ت(توفي بالمدينة 

  .٨/٣٠٥: المحلى باآلثار، ٦/١٩٢: المغني البن قدامة :ينظر )٢(

  ١٢  ٦  
  ١٠  ٥  أخ شقيق  ع

١/٦  
  أم أم ا�م

١  
١  

  ١  ا�ب أم



 

٢٥١ 

  :، مستدلينورث الجدة وأبنها حي )(�رسول اهللا  أنّ  :حجتهم �
 .)١(»َحي َأنُه َورَث َجدًة َواْبُنَها « )(� َرَفَعُه إَلى النِبي  )(� عن عبداهللا بن مسعود .١

ُل َجدٍة َأْطَعَمَها َرُسوُل اللِه  «: َعْن اْبِن ِسيِريَن َقالَ  .٢ َأو�) (َأٍب َمَع اْبِنَها ُأم«)٢(. 
ورث الجدة من قبل األب وابنها ) (�رسول اهللا في الحديثان داللة واضحة على أنّ : االستداللوجه  �

  . حي
 :الترجيح �

بــأن األب يحجــب أم نفســه، وذلــك  ،أصــحاب القــول األولوالــذي يبــدو لــي رجحانــه هــو مــا ذهــب إليــه     
  .تعالى أعلمواهللا  .لعموم القاعدة التي تقضي أن من أدلى بواسطة تحجبه تلك الواسطة

  
  الرابع مطلبال

  الجدات عند اإلمامية ميراث
�m��³��²: ين بقولـه تعـالىسـتدلم، مـا تـرث بالقرابـةوٕانّ  ،بـالفرض اإلماميـة عنـدالجدة  ال ترث        

º��¹��¸���¶�����´l)هــي و ، نزلــوا األوالد وٕانْ مــع و ال تــرث مــع أحــد األبــوين شــيئًا كمــا . )٣
نفـردت فــي الطبقــة كــان لهــا افــإذا ، الــذين هـم مــن طبقتهــاالجــد واإلخــوة  مــعتــرث الجـدة ف ،مـن الطبقــة الثانيــة

  .)٤(الجدة ألم أو ألب تجميع المال سواء كان
  .)٥()أعطى الجدة المال كله (�)عليًا  أنّ  :(عن سالم بن أبي الجعد:  لشيعةا وسائلجاء في  �
تـرث بالقرابــة سـواء أكانـت جـدة صـحيحة أو جــدة  فكـل جـدة، لـم يميـزوا فـي تـوريثهم بــين الجـداتواإلماميـة    

  .، على خالف الجمهور )٦(علون وٕانْ  غير صحيحة
والجــد ، الجــد والجــدة مــن قبــل األب (:قــال )(�روي عــن رجــل عــن أبــي عبــد اهللا : جــاء فــي الوســائل �

  .)١()والجدة من قبل األم كلهم يرثون

                                                           

وقــال عنــه حســين ســليم أســد إســناده (( ، )٢٩٨٦(، رقــم٤/١٩٣١كتــاب الفــرائض، بــاب قــول ابــن مســعود فــي الجــدات، : الــدارمي فــي ســننهأخرجــه  )١(
  )).براهيم لم يدرك ابن مسعودضعيف النقطاعه إ

كتـاب : وسعيد بن منصـور فـي السـنن، )١٩٠٩٣(، رقم١٠/٢٧٧كتاب الفرائض، باب فرض الجدات،  :عبدالرزاق الصنعاني في المصنفأخرجه  )٢(
، )١٢٢٨٦(، رقـم ٦/٣٧٠كتـاب الفـرائض، بـاب ال يـرث مـع األب أبـواه، : والبيهقي في السـنن الكبـرى، )٩٩( ، رقم١/٧٦،  الفائض، باب الجدات

  )) .قال عنه البيهقي حديث منقطع((
  ). ٦من اآلية  :سورة األحزاب) ( ٣(
  . ٤/٢٧٧: شرائع اإلسالم ، ٨/٩٩: في شرح اللمعة الدمشقية الروضة البهية  :ينظر )٤(
  .)٣٢٧٦٦(رقم ، ٩/٣٣١، باب ميراث األجداد، موجبات اإلرث :وسائل الشيعة )٥(
  .٤/٢٧٩: شرائع اإلسالم :ينظر )٦(
  .)٣٢٧٧١(رقم ، ٩/٣٣١، باب ميراث األجداد، موجبات اإلرث: ل الشيعةوسائ )١(



 

٢٥٢ 

، فــاألب ال لجمهــورعلــى خــالف امــن الطبقــة الثانيــة،  نالجهــات ألنهــ يحجــب الجــدات مــن جميــعفــاألب  �
 .عندهميحجب الجدة من قبل األم 

ا بالنســــبة لجمهــــور ، أّمــــ)١(واألم كــــاألب تمنــــع األجــــداد والجــــدات واإلخــــوة واألخــــوات مــــن جميــــع الجهــــات �
 .الجدات إالّ تحجب ال األم  فإنْ  )رحمهم اهللا(الفقهاء

، أم ذكـورا إناثـا مْ لـث بيـنهم بالسـوية ذكـورا أَ مـن األخـوة واألجـداد الث، فلقرابـة األم جتمع اإلخوة واألجدادالو  �
ولقرابــة األب مــن األخــوة واألجــداد الثلثــان بيــنهم للــذكر ضــعف ، وٕاناثــا متعــددين مــن الطــرفين أم متحــدين

 .)٢(األنثى كذلك
المتقـــرب بـــاألم مـــن  ألنّ ، ت األولـــى الثلـــث والثانيـــة الثلثـــينجتمعـــت الجـــدة ألم مـــع الجـــدة ألب أخـــذاإذا   �

األجداد والجدات يأخـذ الثلـث واحـدًا كـان أو أكثـر ويقتسـمون بالسـوية والمتقـرب بـاألب يأخـذ الثلثـين واحـدًا 
 .الفقهاء على خالف جمهور، ى من الجدة ألمالجدة ألب أقو  أنّ ، أي )٣(كان أو أكثر ويقتسمون بالتفاوت

 .الفقهاء
 واإلمامية في ميراث الجداتمواطن االتفاق واالختالف بين جمهور الفقهاء  �
  :الفقهاء جمهور �

  .)٤(وٕانما ثبت إرثها فرضًا بالسنة النبوية المطهرة وباإلجماع ،د ميراث الجدة في القرآن الكريمرِ لم يَ       
والجدة الوارثة هـي  .)٥(مخالفة ذلك )رحمهم اهللا(من جمهور الفقهاءولم ينقل عن أحد فرضها للسدس فقد ثبت  

  .الصحيحة هي الجدة 
  :قول فقهاء اإلمامية �

إرثهــا مــا تســتحق هــا ليســت صــاحبة فــرض وٕانّ بأنّ ، جمهــور الفقهــاء فــي ميــراث الجــدة خــالف اإلماميــة      
 يحتجــوا لــم همفــإنّ ، وبهــذا غيــر الصــحيحة وأالجــدة الصــحيحة، كانــت ســواء  هــم يورثــوا كــل جــدةوٕانّ ، بالقرابــة

علــى ظــاهر القــرآن الكــريم وحــده ومــا لهــا فــي تــوريثهم  اعتمــدواهــم وٕانّ ، بهــا الجمهــور اســتدلباألحاديــث التــي 
  .)٦(عشر يثننسب من أقوال أئمتهم اإل

 :الترجيح �
ألّنها تقوم  الجدة ترث السدس، وذلك والذي يبدو لي رجحانه هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أنّ     

  . واهللا تعالى أعلم .، وتأخذ أدنى فروضهامقام األم عند فقدها
L                                     ? ? ? J   

                                                           

  . ٥٢٤ص: الخمسة لفقه على المذاهبا :ينظر )١(
  .٨/١٠٢: شرح اللمعة الدمشقية في الروضة البهية  :ينظر )٢(
   . ٥٥٢ص: فقه على المذاهب الخمسةال :ينظر )٣(
  . ٩٥ص :ن المنذرباإلجماع ال :ينظر )٤(
  .٢٩/١٦٥ :للسرخسي المبسوط  :ينظر )٥(
  . ٥٥٢ص: فقه على المذاهب الخمسةال، ٨/١٠٢ :شرح اللمعة الدمشقية في الروضة البهية : ينظر )٦(



 

٢٥٣ 

  
  بين الجمھور وا�مامية  الجداتأحكام ميراث ثر الخNف في أ مسائل توضح

                                                           

   ).أم األب( أو ) أم األم ( المقصود بالجدة مطلقا ) ١(

  المسألة  ت
  حل المسألة

  عند اإلمامية  عند الجمهور

١(   
  )أم األم (  جدة
  وأب

  للجدة السدس 
  تعصيبا  –ولألب الباقي 

  )قرابة ( ب المال كله لأل
  )األب الجدة حسب مبدأ الطبقات يحجب ( 

٢(   
  )أم األب (  جدة
  وأب

  )تعصيبا ( المال كله لألب 
  )فاألب يحجب أم نفسه (للجدة  يءوال ش

  )قرابة ( ب المال كله لأل
  )يحجب األب الجدة حسب مبدأ الطبقات ( 

٣(   
  )١(جدة  
  )أب األب ( وجد 

  للجدة السدس  
  تعصيبا  –وللجد الباقي 

  وللجد الثلثانللجدة الثلث 
  )الثلث للمتقرب باألم والثلثان للمتقرب باألب ( 

٤(   
  )أم األب (  جدة

  )أب األم( وجد 
  )فرضا وردا ( المال كله للجدة 

  ألنه من ذوي األرحام للجد  يءوال ش
  للجدة الثلثان وللجد الثلث

  )الثلث للمتقرب باألم والثلثان للمتقرب باألب ( 

٥(   
  )أم األم (  جدة

  )أب األم ( وجد 

  )فرضا وردا ( المال كله للجدة 
ـــــــــه مـــــــــن ذوي  يءوال شـــــــــ للجـــــــــد ألن
  األرحام 

  )يقتسمانه بالتساوي ( المال كله لهما 
  )ال فرق بين الذكر واألنثى لمن يتقربون باألم ( 

٦(   
  )أم األم (  جدة

  )أم األب( وجدة 
 –)يقتسمانه بالتساوي( السدس لهما 

  ويرد الباقي عليهما
  الثلث وألم األب الثلثانألم األم 

  )الثلث للمتقرب باألم والثلثان للمتقرب باألب ( 

  جدة وبنت    )٧
 –للبنـــت النصـــف وللجـــدة  الســــدس 

  ويرد الباقي عليهما
  )فرضا وردا ( المال كله للبنت 

  )تحجب البنت الجدة حسب مبدأ الطبقات ( 

٨(   
  أخت شقيقة 

  )أم األب ( و جدة 
لألخــــــت الشــــــقيقة النصــــــف وللجــــــدة 

  ويرد الباقي عليهما –السدس 
  )يقتسمونه بالتساوي ( المال كله لهما 

  )إلتحاد الحيز  –فالجدة بمثابة أخت ( 

٩(   
  أخت شقيقة 

  )أم األم ( و جدة 
لألخــــــت الشــــــقيقة النصــــــف وللجــــــدة 

  ويرد الباقي عليهما –السدس 
  للجدة الثلث ولألخت الثلثان

  )باألب الثلث للمتقرب باألم والثلثان للمتقرب ( 

١٠( 
  أخ شقيق

  )أم األب ( و جدة 
  للجدة السدس  
  .تعصيبا –وللشقيق الباقي 

  للجدة الثلث ولألخ الثلثان
  )إلتحاد الحيز  –للذكر ضعف األنثى  (

١١( 
  أخ شقيق

  )أم األم ( و جدة 
  للجدة السدس  
  .تعصيبا –وللشقيق الباقي 

  للجدة الثلث ولألخ الثلثان
  )والثلثان للمتقرب باألب الثلث للمتقرب باألم ( 



 
٢٥٤ 

  
  أحكام ميراث المرأة في

  قانون األحوال الشخصية العراقي النافذ
، وتحفظ بها الحقوق واألموال، هي إقامة النظام القضائي يتحقق بها العدل التيأهم الركائز من  إنّ        

متعـددة فـي  اتجاهـاتلـه ثـري فـي أحكامـه و الفقـه اإلسـالمي ف .وجعله جزءا من تعالميهالذي فرضه اإلسالم 
  .)١(األسرة بادات والمعامالت والسياسة الشرعية وأحكامالع
 ، فـالقوانين الوضـعية الامـهي األحكـام التـي تـنظم عالقـة الفـرد بربـه كالصـالة والصـيام وغيره:فالعبادات •

 .بهاتهتم 
، ويقابلهـــا ام التـــي تــنظم عالقـــة الفــرد بـــالفرد، كــالبيع والشـــراء والقــرض وغيرهـــافهـــي األحكــ: والمعــامالت •

 .ى بالقانون المدني أو التجارييسمّ ن ما بالقانو 
العــدل ودفــع الظلــم وتنفيــذ بإقامــة  ،فهــي األحكــام التــي تــنظم عالقــة الدولــة بــاألفراد: السياســة الشــرعيةو  •

ى قــانون مــا يســمّ ، ويقابلهــا بالكــام المتعلقــة بــالجرائم والعقوبـات، كمــا ينــدرج تحــت هـذا القســم األحاألحكـام
بـــــالحروب ، كاألحكــــام المتعلقــــة يــــنظم أحكـــــام الدولــــة بالــــدول األخـــــرى ا، ومنهـــــا مــــبالقــــانون الدســــتوري

 .ى بالقانون الدولي، وتسمّ والمعاهدات والمواثيق
والد والوصـية والميـراث وغيـر وحقـوق األالطـالق ي تـنظم الـزواج و فهي األحكـام التـ: وأخيرًا أحكام األسرة •

 .)٢(، وهذه األحكام تشملها قوانين األحوال الشخصيةذلك
، وقد جرى القضاء في تلك األحكـام غاية الدقةفي قه اإلسالمي لهذه األحكام يجدها مل في الفأالمتإّن     

، يصــدر أحكامــه فــي )٣(بــنفس الوقــت وقاضــياً  ، فكــان الــوالي حاكمــاً والة منــذ تأســيس الدولــة اإلســالميةبيــد الــ
الكتــب الفقهيــة إليجــاد الــنص  إلــىيمتلــك مــن الكــم المعرفــي لألحكــام الشــرعية وبــالرجوع القضــاء علــى مــا 

 تشـريع قـانون إلـى ذلـك دعـا ،ختلـف فيهـاالكتب في المسـائل المهذه  إلىصعوبة الرجوع لو  .المناسب للحكم
  .له ومرشداً  يكون مرجعاً  ئيقضا
مــا هــو تيســير للقضــاء بجمــع األحكــام الشــرعية ، وٕانّ لــيس فيــه مخالفــة للشــرع فتقنــين األحكــام الشــرعية  

، المختلفــة للمــذاهب اإلســالمية اآلراءالشخصــية فــي نصــوص واضــحة وموحــدة توفــق بــين لمســائل األحــوال 
وتمنـع السـبيل للتـدخل فـي ، القاضـي اجتهادالمعاصر، وتقلل من  االجتماعيختار منها ما يناسب الواقع تف

  .األمراء والحكام وأصحاب الجاه أمور القضاء من

                                                           

  .٥١ – ٥٠ص :  المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية ،١١ –١٠ص :مسائل األحوال الشخصية الخاصة بالميراث :ينظر) ١(
  .١١ – ١٠ص : مسائل األحوال الشخصية الخاصة بالميراث :ينظر) ٢(
  .  ٩/ ١م ،٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠، أحمد الكبيسي، العاتك لصناعة الكتاب،القاهرة. د : ء والقانوناألحوال الشخصية في الفقة والقضا :ينظر) ٣(

 الفصل الرابع



 
٢٥٥ 

لفقــه مستفيضــة ألحكــام ابعــد دراســة  إالّ  أتتــلــم اإلســالمية للــدول العربيــة و ن األحــوال الشخصــية يانو فقــ     
ي ظهــر أول تقنــين رســمّ  قــدو ، فــي الشــريعة والقــانون علمــاء وبــاحثينمــن قبــل  المحتملــةن وللمســائل والقــانو 

عــرف ذلــك و  )م ١٨٧٦ -هـــ ١٢٨٣ (ام ــــــــــــــــــــــــــعفــي العهــد العثمــاني وال الشخصــية ـمتعلقــة باألحــالمســائل لل
 ثــمّ ، بأحكـام األسـرةحينهــا فـي ى كانـت تسـمّ أخــرى قـوانين سـّنت بعـدها  .)١(دليةـــــــــــام العـــمجلـة األحكب لتقنـينا

   .)٢()بقوانين األحوال الشخصية  ( يتسمّ 
وتحــــدد حقــــوق اعــــد عامــــة تــــنظم العالقــــات األســــرية مجموعــــة قو (هــــي: والمقصــــود بــــاألحوال الشخصــــية   

قـانوني حـديث  اصـطالحقانون األحوال الشخصـية هـو ف .)٣() زه في األسرةكل فرد من حيث مرك والتزامات
لــم يكـــن الفقهـــاء قـــديما  (و .)٤()دخيـــل مــن الفقـــه الغربـــي صـــطالحافهـــو  (مــأخوذ مـــن التشـــريعات األجنبيــة 

 نّ أ، كمــا )٥()األحــوال الشخصــية علــى المبــادئ الحقوقيــة واألحكــام الشــاملة لألســرة ومتعلقاتهــا  اســميطلقــون 
  .)٦(مها وقواعدها موزعة بين أبواب الفقه المختلفة من زواج وطالق ونسب ووصية وميراثأحكا

كتـاب ((و ))كتـاب النكـاح((و) )ككتـاب الفـرائض  ((خاصًا على كل بحث من أبحاثهـا  اسماً كانوا يطلقون ف ( 
  .)٧()وهكذا  ))الوصايا

محمــد العشــرين هــو الفقيــه المصــري فــي بدايــة القــرن األحــوال الشخصــية  اصــطالح اســتعملوأول مــن      
اها األحكام الشرعية فـي األحـوال الشخصـية لـم تصـدر ، فقد وضع مجموعة فقهية سمّ )رحمه اهللا()٨(ري باشاقد

، هــا تمثــل الــراجح مــن المــذهب الحنفــي، ولكــن طبقــت فــي المحــاكم الشــرعية علــى أنّ بصــفة رســمية كقــانون
  ) .   ٩(اث والهبةتضمنت أحكام الزواج والوصية واألهلية والمير 

ياتها بين مدونات مسمّ  اختلفت صدرت قوانين األحوال الشخصية في الدول العربية واإلسالمية وٕانْ  ثمّ      
   .)١٠(في كل بلد بالمذهب السائدهذه القوانين وتأثرت ، قوانين أو مجالت لألحوال الشخصيةأو 
                         

                                                           

  . ١/١٢، م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ٩مصطفى السباعي، دار الوراق، بيروت، ط . د:  حوال الشخصيةشرح قانون األ: ينظر) ١(
  .١/٦ ،م١٩٧٠الحديثة،  محمد شفيق العاني، المطبعة الفنية: أحكام األحوال الشخصية في العراق )٢(
  . ٨٦ص ،م ٢٠١٠ -هـ ١،١٤٣١ط أربيل، -مطبعة منارة ، مصطفى إبراهيم الزلمي.د :بحاث العلمية الشرعية والقانونيةمجموعة األ )٣(
  . ١/٣٠، م١٩٦٣ -هـ١٣٨٣بغداد،  -ن خروفة ، مطبعة المعارف عالء الدي :شرح قانون األحوال الشخصية) ٤(
  .١/١١مصطفى السباعي، . د :الشخصية شرح قانون األحوال )٥(
   .١٠، ص١٩٦٢ ،١بغداد، ط  –محسن ناجي، مطبعة الرابطة : شرح قانون األحوال الشخصية :ينظر) ٦(
  . ١/١١مصطفى السباعي، . د: شرح قانون األحوال الشخصية  )٧(
وأصـل أبيـه مـن األناضـول، وأمـه مصـرية حسـنية ) ملـوي(، فـي )م ١٨٨٨ - م١٨٢١(ا ولـد بهـ. من رجـال القضـاء فـي مصـر :محمد قدري باشا )٨(

وتقلـب فـي المناصـب، . واختـاره الخـديوي مربيـا لـولي عهـده. ونبـغ فـي معرفـة اللغـات. لسـن فـأتم بهـا دروسـهم بملوي والقاهرة، ودخـل مدرسـة األتعل
) لـى معرفـة أحـوال اإلنسـانإ مرشد الحيـران(ن كتبه و فكان مستشارا في المحاكم المختلطة، وناظرا للحقانية، ثم وزيرا للمعارف، وتوفي بالقاهرة، م

     ) . ٧/١٠: اإلعالم للزركلي.    () األحكام الشرعية في األحوال الشخصية(في المعامالت الشرعية، و 
  . ١/١٥، أحمد الكبيسي. د: األحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون: ينظر )٩(
  . ١/٢٤٣: المدخل الفقهي العام: ينظر )١٠(



 
٢٥٦ 

المـــواد  (فـــي المحـــاكم العراقيـــة بعبـــارة )  األحــوال الشخصـــية (كلمـــة  ملتاســـتعا فـــي العـــراق فـــأول مـــا أّمــ   
تدرجت القـوانين المشـرعة علـى  ثمّ  ،)١(بغداد احتاللم بعد ١٩١٧وذلك في بيان المحاكم لسنة ) الشخصية 
تشــريع  وثبــت أخيــراً ) م١٩٣١، وم١٩٢٣م، و ١٩٢١(، بــين أعــوام )٢(بعبــارة األحــوال الشخصــية اســتعمالها

تنظـيم المسـائل واألمـور المتعلقـة  إلـى، الـذي يهـدف )٣(م١٩٥٩لسـنة  )١٨٨(ألحـوال الشخصـية رقـم قانون ا
  .البدائةوالمواد الشخصية بقيت لغير المسلمين حيث يتم النظر فيها من قبل محاكم ، سرةباأل
لـك األحكـام ت ةقارنـمو  اإلسـالمية، الشـريعةفـي ميـراث المـرأة حكام أل في الفصول السابقة البحثبعد        
ميـراث المـرأة  فـي قـانون األحـوال الشخصـية العراقـي  هذا الفصل أحكام يتضمنس .المذاهب اإلسالميةبين 

أحدثتــه  مــع بيــان مــا، بينهمــا واالخــتالف االتفــاقمــواطن  إلــىاإلشــارة  ثــمّ  ،مــع الشــريعة اإلســالمية اومقارنتهــ
 ثـــمّ القضـــائية، قنـــين ومنهجـــه فـــي الـــنظم تمفهـــوم الوبيـــان ا، مناقشـــتهو ، لنصـــوص القانونيـــة مـــن جـــدلاتلـــك 
التــي رصــدتها مــن و  ،الميــراثحرمانهــا مــن بقصــد خالفــات التــي ترتكــب فــي حــق المــرأة بعــض الم ضااســتعر 

   :اآلتي وعلى النحو مباحثثالثة إلى  الفصلهذا  قسمتوعليه  .واقعنا االجتماعي
  تاريخ التشريع القضائي في العراق  :المبحث األول
  العراقي واألحكام الشرعية قانون ال نصوص مواد بينميراث ال كامأح :يالمبحث الثان

  حرمانها من الميراثبقصد المخالفات التي ترتكب في حق المرأة  :المبحث الثالث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .٦ /١محمد شفيق العاني، : أحكام األحوال الشخصية في العراق  :ينظر )١(
  .المصدر نفسه : ينظر )٢(
  .١/٦ ،أحمد الكبيسي. د: ألحوال الشخصية في الفقه والقضاءا: ينظر )٣(



 
٢٥٧ 

   المبحث ا�ول

  تاريخ التشريع القضائي في العراق  
كـان القـانون الـذي يلتـزم  م١٩١٧البريطـاني لبغـداد عـام  االحـتاللمنذ الفتح اإلسـالمي للعـراق وحتـى       

ّنت حتى سَ  ،)رحمه اهللا(مام أبي حنيفة النعمان، وبوجه خاص فقه اإلاء العراقي هو الشريعة اإلسالميةبه القض
قــوق حقــانون ( باســمقانونــا صــدر  م١٩١٧ -ه١٣٣٦ الدولــة العثمانيــة خــالل الحــرب العالميــة األولــى ســنة

مــــــذهب العهــــــد الملكــــــي فــــــي اعتمــــــد  ثــــــمّ  .)١(لعثمــــــاني، وطبــــــق فــــــي الــــــبالد الخاضــــــعة  للحكــــــم ا )العائلــــــة
فرض قانون المتعاقبة بالعهد الجمهوري  قامت سلطاتفيما  التركة،في توزيع ) الجعفريأو  الحنفي(متوفىال

                     .منها واحديتقيد باعتماد  أنْ دون  اإلسالميةمن المذاهب  حكامهأ، يجمع موحد على جميع العراقيين
  :وعلى النحو اآلتيمطالب ستة  إلى المبحثهذا  قسمتذلك  ولتفصيل

  يع القضائي في العهود اإلسالمية التشر  :المطلب األول
  طاني لبغداد وخالل العهد الملكي البري االحتاللبعد القضائي التشريع  :المطلب الثاني
  ،العهد الجمهوريقانون األحوال الشخصية في افذة بعد صدور نالأحكام الميراث  :المطلب الثالث
  م١٩٥٩ عام )قانون عبدالكريم قاسم (     

  ةالجمهوري وداألحوال الشخصية في العه قانونالنافذة بعد تعديل أحكام الميراث : الرابعالمطلب 
  )م ٢٠٠٣ - م١٩٦٣ عام(    

  األمريكي االحتاللقانون األحوال الشخصية في عهد  محاولة إلغاء :الخامسالمطلب 
  م ٢٠٠٣عام ) بريمرقانون  (    

  مفهوم التقنين ومنهجه في النظم القضائية  :سادسالمطلب ال
 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

، دار م١٩٦١ -م١٩٥٩ة مـابين اصـتـم وضـعه علـى يـد لجنـة خ: لألقليمـين المصـري والسـوريمشروع قانون األحوال الشخصية الموحد : ينظر )١(
  . ١١، صدمشق -القلم



 
٢٥٨ 

  المطلب األول

  التشريع القضائي في العهود اإلسالمية
ر أو وزيـر فـي سلطان ألمي ال ، بمعنى أنْ لطة عليا ذات كيان مستقل في ذاتهالقضاء في اإلسالم س      

��.، وهو مسؤول بين يديه)١()�) )(لقاضي هو نائب عن اهللا ا وأنّ  ((، يتدخل في أحكامه أنْ  �

X�W���m�������������������~��}��|l)٢(.       
سـلطة التشـريع كانـت للنبـي  ألنّ ، بعيدا عن الخالف) (�التشريع اإلسالمي على عهد النبيفقد كان       
ع هـــو الـــوحي، فالمســـائل فـــي التشـــري )(�يكـــون لغيـــره دخـــل فـــي ذلـــك، وكـــان مرجعـــه  وحـــده دون أنْ ) (�

    .)٣(بحسبها لتجدد الحوادث والنوازل التي ينزل القرآن الكريم منجماً  متتابعة متجددة في عهده تبعاً 
النبـي  َسـَئلفقـد  ،ابيان ألحكامها وتوضيح الرأي فيه إلىالحوادث واألقضية متجددة وتحتاج  وبما أنّ       

  . َأْقِضي ِبِكتَاِب اللهِ : َقالَ » َكْيَف َتْقِضي؟ «: ى اْلَيَمِن َفَقالَ َلما َبَعَثُه ِإلَ  ،)(�معاذ بن جبل  )�(
 ِة َرُسوِل اللهِ َفِإْن َلْم َيُكْن ِفي ُسن  «: َقالَ . ) (�َفِبُسنِة َرُسوِل اللهِ : َقالَ . » َفِإْن َلْم َيُكْن ِفي ِكتَاِب اللهِ  «: َقالَ 
  .)٤(» اْلَحْمُد ِللِه الِذي َوفَق َرُسوَل َرُسوِل اللهِ  «:  (�)َفَقاَل َرُسوُل اللهِ : الَ قَ . َأْجَتِهُد َرْأِيي: َقالَ . )(�
فكانـت ، )(�الصـحابة إلـى ثـمّ الخلفـاء الراشـدين ومـن  إلـىسـلطة القضـاء  انتقلـت )�(وبعد وفاة النبـي     

لم  ، فإنْ السنة إلىلم يجدوا فيه الحكم عمدوا  ، فإنْ كتاب اهللا تعالى إلى يعمدوا أوالً  أنْ  القضاء طريقتهم في
 جمــاع ثــمّ اإل إلــى ، ثــمّ والســنة علــى هــذه الوقــائع والحــوادثفــي تطبيــق القواعــد للكتــاب  اجتهــدوايجــدوا فيهــا 

  .)٥(جاء بالكتاب والسنة القياس على ما
تـاريخ  باسـتعراضو ، األحكـام الفقهيـة والقضـاء فيهـا طاستنبافي  )(� وعلى هذا النهج سار الصحابة      

، أصبح من رقعة الجغرافية للدولة اإلسالميةال تساعواوبعد كثرة الفتوحات اإلسالمية  القضاء عند المسلمين
قـد رأى  )�(أميـر المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب  أنّ نجـد ف، الحكـم والقضـاء معـاً ) الـوالي(يتـولى  الصعب أنْ 

يباشـر  أنْ  بـهنائكان من المتعـذر علـى الخليفـة أو ه نّ أل، ضرورة فصل القضاء عن الواليةومنذ وقت مبكر 

                                                           

م، ١٩٩٤ -هــ ١٤١٥ ،٢محمـد رأفـت عثمـان، دار البيـان، ط: النظام القضـائي فـي الفقـه اإلسـالمي ،٤/١٧٥: تبين الحقائق شرح كنز الدقائق) ١(
١/٥١١ .  

  . ) ٤٨ من اآلية: سورة المائدة ( )٢(
  .٣٢ص، م٢٠٠١-هـ١٤٢٢ ،٥ط، ، مكتبة وهبة)هـ١٤٢٠: ت(ليل القطان مناع بن خ: تاريخ التشريع اإلسالمي: ينظر) ٣(
فـي  داود وأبـو  ،)٢٢٠٦١(رقـم  ،٣٦/٣٨٢األنصار، باب حـديث معـاذ بـن جبـل، دكتاب تتمة مسن: مسندبن حنبل ال أحمدالحديث أخرجه اإلمام  )٤(

بـاب مـا جـاء فـي  كـام،حأبـواب األكتـاب  :فـي الجـامع  مذيالتر و ، )٣٥٩٢(، رقم ٣/٣٠٣جتهاد الرأي في القضاء، اكتاب األقضية، باب : سننال
فقــال عنــه  .)١٧٠(، رقــم١/٢٦٧كتــاب العلــم، بــاب الفتيــا ومــا فيــه مــن الشــدة،  :والــدارمي فــي الســنن، )٢٣٢٧(رقــم  ،٣/٩القاضــي كيــف يقضــي،

حـــديث ال يصـــح وٕان كـــان الفقهـــاء كلهـــم هـــذا ): (( ٢/٧٥٨: العلـــل المتناهيـــة ( وقـــال عنـــه ابـــن الجـــوزي فـــي .الـــدارمي إســـناده ضـــعيف النقطاعـــه
يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه، ولعمري إن كان معناه صحيحا إنما ثبوته ال يعـرف ألن الحـارث بـن عمـرو مجهـول، وأصـحاب عـاذ مـن أهـل 

  )).حمص ال يعرفون، وما هذا طريقه فال وجه لثبوته
  .١٨٩ص :تاريخ التشريع اإلسالمي :ينظر) ٥(
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، وولـى قضـاء المدينـة )�(ى أبـا الـدرداء لَ ، فـوَ أنـاس مخصوصـين إلـىد بالقضـاء ِهـ، فعَ الحكم والقضاء معاً 
، وكـــان القضــاء طيلـــة عهـــد قضــاء البصـــرة )�(، وولـــى أبـــو موســى األشـــعري قضـــاء الكوفــة )(� شــريحاً 

ـــى، )١(فـــي أحكـــامهم يقلـــدون أحـــداً  يتـــواله مجتهـــدين الالخلفـــاء الراشـــدين والحكـــم األمـــوي  جـــاء العهـــد  أنْ  إل
فــي  الــذي أوكلــت إليــه مســؤولية تعيــين القضــاة)  قاضــي القضــاة( حدث فــي بغــداد منصــب ، فاســتُ العباســي
 الذي كـان ال ،)اهللا ارحمهم(ن لهذا المنصب هو القاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة يّ ، وأول من عُ األقاليم

 ســتنباطوا جتهــاداال، وســار علــى طريقتــه فــي  )رحمــه اهللا(بمــذهب أبــي حنيفــة  مــن تــأثر ن القضــاة إالّ يختــار مــ
  . )٢(، والغالب في أقاليم الدولة العباسيةلمذهب الحنفي هو السائد في بغداد، وهكذا بقي ااألحكام

ميـزان اهللا  القضـاء هـو لـم أنّ عا (: قـال فيـه والـي مصـر إلـى اً كتابـ )رحمـه اهللا()٣(المـأمونالخليفـة  وقد أرسـل   
ولــوال  ،)٤()، وينتصــف المظلــوم وتأخــذ النــاس حقــوقهم امــة العــدل تصــلح الرعيــةوبإق، الــذي تعتــدل بــه النــاس

  .أكل القوي الضعيف والكبير الصغيروجود القضاء بين الناس لسادت الفوضى و 
كانــت فــي جميــع األقطــار التــي  قضــاءً الحنفــي وحكمــت بــه  هالدولــة الفقــ عتمــدتافــي العهــد العثمــاني و     

عملـت علـى صـياغة ف، حكام العدليةهـ  مجلة األ١٢٩٣ما أصدرت في عام ، ك)العراق(تحت واليتها ومنها 
األحكام المفتى بهـا فـي المـذهب الحنفـي بصـورة نصـوص ومـواد قانونيـة يحكـم بهـا القضـاة وتعمـل بموجبهـا 

، وكـان صـدور اإلسـالمينيـة يسـتمد أحكامـه مـن الفقـه فكـان أول قـانون مـدني فـي الدولـة العثما ،)٥(المحاكم
 ألنّ واســتبعد منهــا مــا يتعلــق بالعبــادات عامــة، بصــورة فــي تــاريخ الفقــه اإلســالمي  مميــزاهــذه المجلــة حــدثًا 

، وتـذليل صـعوبة المراجعـة الفقهيـة علـيهم فيمـا ال اء والقضـاة الجـددلقضـالمقصود من وضع المجلة خدمة ل
، واسـتبعد منهـا مـا يتعلـق بـاألحوال الشخصـية مـن والسـيما قـانون التجـارةستثنائية النص عليه في القوانين ا

وفي عام ، )٦(فيها الكثير من اعتبارات الِحّل والُحرمة إلى جانب الحقوق القضائية زواج  إلى الميراث ألنّ ال
  .اداإلنكليز بغد حتلاهذه السنة  فيو ، )٧(قانون المرافعات الشرعيةم  صدر ١٩١٧-هـ ١٣٣٦

  
  

                                                           

  .٤٣ص: م القضائي في الفقه اإلسالميالنظا: ينظر )١(
  .٤٧ص:  المصدر نفسه )٢(
سـابع الخلفـاء مـن بنـي العبـاس فــي  ،بـو العبـاسأ، )هــ ٢١٨ ت(عبـد اهللا بـن هـارون الرشـيد بـن محمـد المهـدي بـن أبـي جعفـر المنصـور: المـأمون )٣(

وعّرفـه المـؤرخ ابـن . إلـى أقصـى خراسـان ومـا وراء النهـر والسـندنفـذ أمـره مـن إفريقيـة . العراق، وأحد أعاظم الملوك، في سـيرته وعلمـه وسـعة ملكـه
فـتمم مـا بـدأ بـه جـده المنصـور مـن ترجمـة كتـب ) هــ  ١٩٨سـنة (ولي الخالفة بعد خلع أخيـه األمـين  ،دحية باإلمام العالم المحّدث النحوّي اللغوي

  .)٤/١٤٢: األعالم للزركلي .    ( العلم والفلسفة
السـالم تـدمري، عمـر عبد: ، تحقيـق)هــ٦٣٠:ت(،)بن األثيراالدين  عز(علي بن أبي الكرم محمد عبد الكريم الشيباني الجزري :الكامل في التاريخ) ٤(

  .٥٢٣/ ٥م، ١٩٩٧ - ه١،١٤١٧ط ،بيروت -دار الكتاب العربي
  .١٦ – ١/١٥أحمد الكبيسي، . د: ألحوال الشخصية في الفقه والقضاءا: ينظر) ٥(
  .١/٢٣٥ ،مصطفى الزرقا: ي العامالمدخل الفقه :ينظر) ٦(
  . ١٤ص ،محسن ناجي: الشخصية شرح قانون األحوال :ينظر) ٧(
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   المطلب الثاني

  بريطانيال االحتاللبعد القضائي التشريع 
  العهد الملكيوخالل  لبغداد

فـي  البريطـاني حـتاللاالالحكم العثمـاني أصـدرت سـلطة  نتهاءواالعراق من قبل بريطانيا  حتاللابعد       
  : جعلت بموجبه م بياناً ١٩١٧كانون األول 

    .الجعفري لمذهب ، تحكم فيها وفقاً المحاكم المدنية ختصاصامن  جعفريةللمسائل األحوال الشخصية  •
للمـــذهب  ، تحكـــم فيهــا وفقـــاً المحــاكم الشـــرعية ختصـــاصاومســائل األحـــوال الشخصــية ألهـــل الســـنة مــن  •

  .)١(الحنفي
تشـكيل المحـاكم الشـرعية  قـانونم ١٩٢٣عـام ي صـدر فـفقـد  .)٢(إقرار هذا التمييـز في العهد الملكي تمّ و    

 هــذه المحــاكم بعــد أنْ  ختصــاصامــن  بالجعفريــة، فأصــبحت مســائل األحــوال الشخصــية الخاصــة ةالجعفريــ
  .)٣(المحاكم المدنية ختصاصاكانت من 

 يتـــولى وز أنْ يجـــ( :م مـــا يلــي١٩٢٣قــانون المحـــاكم الشــرعية الصـــادر عــام  مـــن) ٢(فجــاء فـــي المــادة     
، وفـي بغـداد والبصـرة هب السـني أو الجعفـريقاضـي مـن المـذمن تاريخ تنفيـذ هـذا القـانون  الشرعيالقضاء 

، واألمكنـــة قاضـــيين أحـــدهما ســـني واآلخـــر جعفـــري وســـائر األمكنـــة التـــي تعـــين بـــإرادة ملكيـــة يجـــوز تعيـــين
ا سـنيا حسـبما يـراه وزيـر ا جعفريـا وٕاّمـيكـون فيهـا أكثـر مـن قاضـي واحـد وهـو يكـون إّمـ األخرى ال يجـوز أنْ 

     .)٤()حلية العدلية بالنظر إلى االحتياجات الم
لتوحيد أحكام األحوال الشخصية في قانون واحد يلزم به أتباع جميع جرت محاولة م ١٩٤٥عام وفي      

هــا لــم توفــق، حيــث واجهــت رفضــًا واســعًا لــدى عرضــها علــى مجلــس النــواب فــي  إنّ المــذاهب اإلســالمية، إالّ 
لســـنة ) ١٠(وهـــو القـــانون رقـــم ورة صـــدر قـــانون أصـــول المحاكمـــات لمحـــاكم الطوائـــف المـــذك ثـــمّ  .)٥(حينهـــا
فـي  إليهـا، وبه تعينـت اإلجـراءات الواجـب إتباعهـا عنـد نظـر الـدعوى فـي محـاكم الطوائـف المشـار م١٩٥٠

   .)٦(قانون تنظيم المحاكم الدينية لهذه الطوائف
مطبقـــة فـــي مســـائل  ، وبقيـــت األحكـــام الســـابقة)٧(صـــدر القـــانون المـــدني العراقـــي م١٩٥١وفـــي عـــام       

   :هالقانون المدني العراقي على أنّ  من) ١١٠٦(، إذ نصت المادة حوال الشخصيةاأل

                                                           

  .١٤ص ،محسن ناجي: شرح قانون األحوال الشخصية: ينظر )١(
  .٨٩، صلزلميمصطفى ا. د:  مجموعة األبحاث العلمية الشرعية والقانونية :ينظر) ٢(
  .٢٥ص محسن ناجي،  :شرح قانون األحوال الشخصية ) ٣(
  . ١٤ص : المصدر نفسه )٤(
  .٢ص، م١٩٦٤ ،بغداد –، مطبعة اإلرشاد باقر خليل الخليلي: تطبيقات قانون األحوال الشخصية المعدل : ينظر) ٥(
  .١٤ص  : المصدر نفسه) ٦(
  .٢/٨، عالء الدين خروفة: شرح قانون األحوال الشخصية العراقي: ينظر) ٧(
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 .ارات والحقوق الموجودة في التركةيكسب الوارث بطريق الميراث المنقوالت والعق(  .١
، تسري عليها أحكام الشريعة اإلسالمية أموال التركة وانتقالتعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في اإلرث  .٢

 .)١()خاصة بهاوالقوانين ال
  

  لمطلب الثالثا

  النافذة أحكام الميراث 
  قانون األحوال الشخصية في العهد الجمهوريبعد صدور 

  )  م١٩٥٩عام  –قانون عبدالكريم قاسم ( 
راود ذوي تـــــمنـــــذ نشـــــوء الدولـــــة العراقيـــــة الحديثـــــة ألحـــــوال الشخصـــــية لقـــــانون ظلـــــت فكـــــرة تشـــــريع      

  :همارأيان متعارضان اك كان هن، حيث ملحةبصورة  االختصاص
يفضــل أصــحابه إبقــاء مــا كــان علــى مــا كــان وتــرك المحــاكم الشــرعية بقســميها تطبــق الفقهــين  :حــدهماأ �

 .)٢(السائدين بالعراق
  .)٣()تفريقيوجب أتباعه توحيد المحاكم الشرعية وتطبيق قانون واحد على المواطنين دون  ( :ثانيهما �
بتحـول الحكـم مـن الملكـي إلـى الجمهـوري وفـي  م١٩٥٨العـراق عـام  وبعد التغيرات السياسية الحاصلة في 

، فأصـدرت الحكومـة العراقيـة قـانون األحـوال صـدار قـانون موحـدإل عهد الزعيم عبد الكريم قاسم كلفت لجنة
  .)٤(م١٩٥٩لسنة ) ١٨٨(الشخصية رقم 

ل الشخصـية قـد شـرعت والـم تكـن األحكـام الشـرعية لألحـ( ومما جاء في األسـباب الموجبـة لتشـريع القـانون 
األحكـام مـا يجعـل حيـاة العائلـة غيـر مسـتقرة  واخـتالف، وقد وجد في تعدد مصـادر القضـاء في قانون واحد

  .)٥()وحقوق الفرد غير مضمونة 
هــو الحــرص علــى تعيــين القواعــد (إصــدار هــذا القــانون  إلــىبالمشــرع  حــدىالســبب الرئيســي الــذي  وأنّ      

الفقهية والـى الفتـاوى الكتب  إلىواحد للقضاء على الصعوبة العملية في الرجوع الخاصة باألسرة في قانون 
التـي تـنظم األحـوال  فغزارة المادة الشرعية في القواعد القانونيـة ( ،)٦()المتعددة المختلف عليها  في المسائل

األحكـام بحثهـا  الشخصية وتعدد هـذه المـدارس الفقهيـة الـذي نـتج عنـه كثـرة الكتـب الفقهيـة التـي تناولـت فـي
، والتـــي عقـــدت فصـــوال مهمـــة فـــي البحـــث عـــن الـــزواج فصـــيلية فـــي مســـائل األحـــوال الشخصـــيةالعامـــة والت

                                                           

    .م٨/٩/١٩٥١في ) ٣٠١٥(العدد ، في الوقائع العراقيةم ١٩٥١لسنة ) ٤٠( قمنشر القانون المدني العراقي ر ) ١(
  .وهما الفقه الحنفي وفقه اإلمامية  )٢(
  .٣، صباقر خليل الخليلي: ات قانون األحوال الشخصية المعدلتطبيق )٣(
   .م٣٠/١٢/١٩٥٩في ) ٢٨٠(العدد  ،العراقية في الوقائع ١٩٥٩لسنة ) ١٨٨( نشر قانون األحوال الشخصية العراقي رقم) ٤(
     . المصدر نفسه )  ٥(
  .١٥٦، صم١٩٦٣مطبعة حداد بصرة ،  ،حسن محمد الخطيب. د: مبادئ أصول القانون: ينظر) ٦(    
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هــذه المــادة اإلســالمية الغزيــرة لــم تكــن قــد  إنّ  ، إالّ لنســب والحضــانة  والميــراث والوصــيةوالطــالق والنفقــة وا
فصـدر تقنـين األحكـام،  إلىمل التي دفعت ، فكانت من أهم العواي قانون واحد يجمع مزايا التقنينشرعت ف

  .)١( )م١٩٥٩لسنة ) ١٨٨( األحوال الشخصية رقم  قانون
لمــا فيــه مــن نــص مــادة يقضــي ، شــديدة فيمــا يخــص أحكــام الميــراث ةهــذا القــانون لقــي معارضــ  إنّ إالّ   

حتــى لمــادة ا هــذه اشــتد الجــدل حــولبمســاواة نصــيب األنثــى بنصــيب الــذكر مــن األوالد فــي تركــة المتــوفى، ف
. مباشرةم ١٩٦٣/شباط / ٨عسكري في ال االنقالبأي بعد  ،م١٩٦٣لسنة ) ١(قانون رقم اللغيت بموجب أ

  :وعلى النحو اآلتي فروع ثالثةلى إ المطلبهذا  قسمتولتفصيل هذا التشريع 
  الميراثأحكام قانون حق االنتقال لألراضي األميرية بدال من  اعتماد أحكام :األولالفرع 

  موقف العلماء والقضاة من التشريع المخالف ألحكام اإلسالم :ع الثانيالفر 
  لتشريع المخالف ألحكام اإلسالمالمؤيدين ل رأي :الفرع الثالث
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  . ٨٠-٧٩ص ،حسن محمد الخطيب. د: مبادئ أصول القانون)  ١(
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  الفرع األول

    الميراثأحكام من قانون حق االنتقال لألراضي األميرية بدال  اعتماد أحكام
    )م١٩٦٣ - م١٩٥٩(

ة فــي توحيــد األحكــام الشخصــية المناســبالشخصــية  األحــوالقــانون رغــم المزايــا الجليلــة التــي جــاء بهــا       
ه ســلك فــي أحكــام الميــراث مســلكا ّنــأ الّ إ، مــذهب محــدد بــآراءدون التقييــد  ،لواقــع المجتمــع ومتغيــرات الحيــاة

ـــــة حـــــق التصـــــرف فـــــي بانتقـــــالألحكـــــام الخاصـــــة اعلـــــى  العتمـــــاده، لآلمـــــالمخيبـــــا  ، )١(األراضـــــي األميري
، وقـد أثـار سائل الميـراث فـي األحـوال الشخصـية، وتطبيقها على م)٢(عليها في القانون المدني نصوصوالم

، ألن دينهم من المسلمين من الطائفتين ين علىالغيور لمشاعر  واستفزازا، )٣(كبيرا هذا المسلك الغريب جدالً 
ولـم يهـدأ الجـدل  .لنصـيب الـذكر واألنثـى مـن األوالد ، بمسـاواتهان الكريمآحكام تخالف نصوص القر ألهذه ا

  .)٤(م١٩٦٣لسنة ) ١(قانون رقم لا بموجبو التعديل األول بصدور حتى ألغيت حول هذه المادة 
ام مخالفة األحوال الشخصية قبل تعديله وما تضمنه من أحكقانون  حول مالبسات ةبد لنا من وقف الو      

 والتي جاء فيها بشأن الميراث ما ،لقانونل، نبدأها بالمذكرة التوضيحية لألسباب الموجبة للشريعة اإلسالمية
نتيجـــة بو مـــن أســـباب كســـب الملكيـــة قـــد أوجـــد ، وهـــفـــي أحكـــام الميـــراث االخـــتالفهـــذا ولمـــا كـــان  (:نصـــه

 خـتالفاالمما حمل هـذا  ،وحيد قواعدهاحقوق الوارثين التي يقتضي ت نتقالافي  المذاهب التفاوت اختالف
، ولمــا كـــان األديــان والمــذاهب نتحـــالبا، ايــل علـــى القــوانين وقواعــد الشــريعةبعــض ذوي العالقــة علــى التح

توحيــد أحكــام  قتضــىافقــد  ،حقوقــه وواجباتــه مــن أهــداف الثــورة نشــاء مجتمــع مســتقر فــيإ توحيــد القــوانين و 
، وتقبلهــا منــذ مــدة طويلــةفــي األراضــي األميريــة التــي شــرعت  لاالنتقــاالميــراث وجعلهــا منســجمة مــع أحكــام 

تؤخذ هـذه القواعـد المنصـوص عليهـا فـي القـانون أساسـا  ، ولهذا أرتؤي أنْ المعامالت عليها ستقرتواالناس 
  .)٥()الشرعية  األحكامتختلف كثيرا مع  ها الذلك ألنّ  ،للميراث في العقار والمنقول

                                                           

، وبوفـــاة )قـــانون حـــق التصـــرف(لـــى أشـــخاص بعقـــود إلدولـــة وتمـــنح لـــى اإ) رقبتهـــا(ملكيتهـــا  تعـــوديقصـــد بهـــا األراضـــي التـــي  :األراضـــي األميريـــة )١(
، فهــي األراضــي الموضــوعة فيــه داللــٌة علــى أصــلهاوهــذا االصــطالح ، نتقــال ولــيس ميراثــالــى ورثتــه وفــق أحكــام قــانون حــق االإالمتصــرف تنتقــل 

َرُض أن ، ُيفتَــَب بــه، وٕاذا ُاطِلــَق ِمــن غيــر تحديــدُلقــمــن ، بــل هــو أول )(�، وهــو لقــب الخليفــة العــادل عمــر بــن الخطــاب)أميــر المــؤمنين(بتصــرف 
  .)٣٥٩، ص عالء الدين خروفة: شرح قانون األحوال الشخصية(    .َيْنَصِرف إليه دون غيره

 فـــي القـــانون المـــدني العراقـــي فـــي تعيـــين الورثـــة وتحديـــد) ١١٩٩لـــى إ ١١٨٧(لـــى تطبيـــق المـــواد إمـــن القـــانون األصـــل  )٧٤(فقـــد أحالـــت المـــادة ) ٢(
  . أنصبتهم في التركة

     ٤٥١ص :القــى هــذا المســلك تأييــدا مــن األحــزاب العلمانيــة وبعــض رجــال القــانون، قــال محســن نــاجي فــي كتابــه شــرح قــانون األحــوال الشخصــية) ٣(
  .)لم يعد مقبوال في الوقت الحاضر مبدأ التفاوت بين الذكر واألنثى ( 

  .ن القانون األصل وحل محلهام) ٧٤(الذي ألغى المادة ، ١٩٦٣/ شباط /  ٨ نقالب العسكري فيصدر هذا التعديل بعد اال) ٤(
ـــم    )٥( ـــانون األحـــوال الشخصـــية رق ـــة القانونيـــة ١٩٥٩لســـنة ) ١٨٨(ق  -ه ١٤٣٢بغـــداد، _ ، إعـــداد القاضـــي نبيـــل عبـــدالرحمن حيـــاوي، المكتب

    .٥٦ص، م١٩٥٩/ ١٢/ ٣٠في  ٢٨٠ر في الوقائع العراقية، العدد و ش، المنم٢٠١١
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، وٕاظهارهم خ والعلماء والقضاة في ذلك الوقتعضا من الشواهد ألقوال المشايب اآلتيفي الفرع وسأذكر     
وقــد كانــت المالبســات التــي  .م تشــريع خــالف نصــوص القــرآن الكــريملكلمــة الحــق التــي ينبغــي إظهارهــا أمــا

ودراسـتها دراسـة مستفيضـة مـن  عنـدهارافقت تلك التجربة الفريدة والغريبة في التشريع محطة يجب الوقوف 
  .جسيمعلى عدم تكرار وقوعه في مثل هذا الخطأ ال ل المشرع العراقي حرصاً قب

  
  الثانيالفرع 

  من التشريع المخالف ألحكام اإلسالمموقف العلماء والقضاة 

رئـيس  إلـىفـي مـذكرة رفعهـا ، حينهـافـي كان قاضيا في البصرة  الذي قال القاضي عالء الدين خروفة  �
فـــي م ٢٩/٥/١٩٦٠الحريــة الصــادرة بتــاريخ ها فــي ذات الوقــت صـــحيفة ونشــرت ،الــوزراء عبــد الكــريم قاســـم

ه طفــرة فــي ســبيل ألّنــ ،لقــد أستبشــر المســلمون خيــرا بقــانون األحــوال الشخصــية (: مــا نصــه) ١٥٩١(العــدد 
التـــي ) ٧٤(ولكـــنهم فوجئــوا بالمـــادة ... أو األخـــذ بمــا هـــو أقــوم للجميـــع ،اإلصــالح وتوحيـــد كلمــة المســـلمين

��������������m:هـــــــا مخالفـــــــة صـــــــريحة لقولـــــــه تعـــــــالىألنّ  ،جـــــــل والمـــــــرأةر اث بـــــــين التســـــــاوي فـــــــي الميـــــــر 

�l)ـــمّ ... )١ ـــال ث ـــأنّ : ق ـــذي أذكـــركم ب ـــا إننـــي فـــي الوقـــت ال ـــة لكت ب اهللا ولمـــا قالـــه هـــذه المـــادة مخالف
رد كمـا و ، )٢(ا قيـاس الميـراث علـى مـا جـاء فـي القـانون المـدنيوأمّ ... ، ألتمس منكم حذفهاالمفسرون جميعا

يمــنح المــرأة أكثــر مــن  األراضــي األميريــة هبــة مــن الســلطان ولــه أنْ  ، ألنّ األســباب الموجبــة فغيــر واردفــي 
 .)٣()يساويها به الرجل فضال عن أنْ 

جمعيــة اآلداب  باســمقــد رفعــا مــذكرة  نجــم الــدين الــواعظ  والشــيخ كمــال الــدين الطــائي الشــيخ كمــا أنّ  �
يطـالبون  جميعال، فـفـي حينهـاقد كتـب مـذكرة و  حمد الخالصيموكذلك الشيخ  الوزراء،رئيس  إلىاإلسالمية 

 .)٤(يخالف اإلسالم من القانون ماكل بإلغاء هذه المادة وحذف 
األحكـــام الـــواردة فـــي القـــانون المـــدني  ، بـــأنّ عبـــد الكـــريم قاســـمالـــزعيم ة التـــي تمســـك بهـــا ولـــرد الشـــبه      

 ، ولــم يعتــرضم١٩٥٢كــام مطبقــة منــذ العــام ، أحفــي األراضــي األميريــة) حــق المنفعــة(والخاصــة بميــراث 
فــرض أحكــام انتقــال حــين  االعتــراضكــل هــذا  وأبــدى اســتغرابه لظهــور، بكونهــا تخــالف الشــريعةعليهــا أحــد 

 : مسألة ميراث حق المنفعة توضيحلو  ؟ )٥(حق المنفعة وجعلها بديلة ألحكام الميراث

                                                           

  .)١١من اآلية : سورة النساء ( )١(
  .على مسائل الميراث) قسام النظاميبال(و ما يعرف أنتقال صد بذلك تطبيق أحكام قانون حق االويق) ٢(
  .     ٣٦٠ -٢/٣٥٩، عالء الدين خروفه: شرح قانون األحوال الشخصية )٣(
  .٢/٣٥٧، عالء الدين خروفه: شرح قانون األحوال الشخصية : ينظر )٤(
        .م٧/٣/١٩٦٠في ) ٤٠٣(، في تصريح صحفي للزعيم عبدالكريم قاسم، نشر في جريدة الثورة بعددها ٣٥٩-٣٥٨ /٢:المصدر نفسه: ينظر )٥(



 
٢٦٥ 

، تـــردد الخليفـــة فـــي توزيـــع الـــبالد (�)يدنا عمـــرا ُفـــتح العـــراق وبـــالد الشـــام ومصـــر فـــي خالفـــة ســـلّمـــ      
m����C��B: قولــه تعــالىل، )١(علــى الفــاتحين وأخــذ الخمـــس للدولــة، وذلــك بتطبيــق آيـــة الغنــائمالمفتوحـــة 

��O��N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��Dl)فــــــــــــأنكر عليــــــــــــه بعــــــــــــض  .)٢
، فـــي قولـــه )٣(ورد فـــي ســـورة الحشـــر بمـــا فاســـتدل (�)فـــتح اهللا علـــى ســـّيِدنا عمـــر  إلـــى أنْ ذلـــك، الصـــحابة 


���	����������������������������������m :تعــــالى��������������~��}��|��{��z��y��x

�����l)إلــــــــى قولــــــــه تعــــــــالى، )٤����m���J��I�����H������G��F��E��D��C��B��A

����W��V���U��T��S��R��Q����P��O��N��M��L��Kl)٥(.  
      :ةمـــالمتقد اآليـــاتاســـتنبطه مـــن  المفتوحـــة، بمـــا األراضـــيبعـــدم توزيـــع  )�( اجتهـــاد ســـيدنا عمـــر وٕانّ      
لين َوًة بـاألَ آلخـريَن ُأسـلفـرَأى َأن ��)٦(m�D��C��B��A�lقـول اللـِه َتعـالى  )(� عمـر تَأولحيث (  و

 ي الَخــراج َفــرَأى َأْن توقــفبقــى ِلمــْن يجــيُء بعــد ذلــك حــّظ فــَال يَ تُــوُح فــفَتُح َأْن َتكُمــل الا ُيْفــفخشــَي َلــو َقَســَم مــ
   . )٧()ينسلممفعه للن عنوة ويضرب عليها خراجا يدوم ةاألرُض المفتوح

علـى الـرؤوس و   ،، وضرب على األرض الخراجبقى عليها أهلهاأو مملوكًة للدولة  ضياجعل هذه األر ف      
وبهـذا كـان الفـرق بـين  .))أميريـة (( سـميت  نالمـؤمنيبتصـرف أميـر  ضـيافلمـا أصـبحت هـذه األر  ،)٨(الجزية

األراضـــي المملوكـــة توقـــف وتـــرهن وتوهـــب وتبـــاع  أنّ ( :نـــوعي األراضـــي المملوكـــة واألراضـــي األميريـــة هـــو
ا األراضـي األميريـة ـفال توقـف وال تـرهن وال تبـاع وال تجـري الشـفعة فيهـا وال وتجري الشفعة فيها وتورث، أمّ 

       . )٩( )قانون األراضي تورث لعموم الورثة بل تنتقل انتقاال عاديا حسب
عليـه تعـديالت  تجـر  ثـمّ  ،بسـن قـانون االنتقـال باألراضـي األميريـةآنذاك وقد قامت الحكومة العثمانية      
تســاوي الــذكور واإلنــاث فــي أحكــام قــانون انتقــال  ،ومــن التعــديالت التــي أدخلــت علــى هــذا القــانون ،كثيــرة

ال تتعارض مع تفاوت نصيب الـذكر واألنثـى فـي  ،ا القانونوقضية تساوي الذكر واألنثى في هذ .األراضي
والذي يحق له التصـرف فيهـا  ،مالك األراضي األميرية هو بيت مال المسلمين وذلك ألنّ  ،الميراث الشرعي

وال  ،ك المنفعة في األراضي األميرية بالتساوي بين الـذكر واألنثـىل مَ يُ  للحاكم أنْ ويجوز  ،هو الحاكم المسلم

                                                           

  .١/٢٠٠: تاريخ التشريع اإلسالمي ،١٩/٣٧٩: المجموع شرح المهذب، ٣٧٦ص: بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ينظر )١(
  .)٤١آية : سورة األنفال ( )٢(
  .١/٢٠٠: تاريخ التشريع اإلسالمي: نظري )٣(
  .)٩ية من اآل: سورة الحشر ( )٤(
  .)١٠ية اآل :سورة الحشر ( )٥(
  .)١٠ية من اآل :سورة الحشر ( )٦(
  . ٥/٢٣: شرح صحيح البخاريفتح الباري  )٧(
    .١/٢٠٠ :تاريخ التشريع اإلسالمي ،٢٨/٨٤: التحرير والتنوير ،٣/٢٥٢: الحاوي الكبير: ينظر )٨(
ي: درر الحكــام فــي شــرح مجلــة األحكــام )٩(در عله حيين خواجدي أمـ١٣٥٣: ت( أفنب، )ھي: تعرييني فھمل دار، الحسروت -الجي، ١، طبي

  . ٢٨٢/ ٣،  م١٩٩١ - ھـ ١٤١١



 
٢٦٦ 

ـــاس الـــذين ورثـــوا حقـــوق منفعـــٍة فضـــًال عـــن غيرهـــا  كـــانف .)١(منـــع ذلـــك فـــي الشـــريعة اإلســـالميةمـــانع ي الن
  : لبيان االستحقاقات للورثة ))قسامين  ((يستخرجون 

  . شرعي وهو لعموم الموروثات: حدهماأ •
   .حق المنفعةلخصوص الموروث من نظامي : واآلخر •
    :استنتاج �
بموجـب قـانون حــق ) الـذي هـو هبـة مـن الدولـة ( التصــرف حـق  انتقـالقيـاس  بـأنّ  ممـا تقـدم يتضـح       

                  .   ه ملـك لهـاتشـاء ألّنـ تشرع فيـه مـا ، فحق المنفعة للدولة أنْ ى الميراث الشرعي قياس مع الفارقعل نتقالاال
مخالفــة لنصــوص  ة هــذا األمــر، فمخالفــتشــرع فيــه حــق للدولــة أنْ ا حــق الميــراث فهــو حــق هللا تعــالى فــال يأّمــ

إذا كان النص صريحًا واضحًا في إفادة الحكم الـذي سـيق ألجلـه بحيـث ال يحتمـل التأويـل، ف .القرآن الكريم
 )ال مسـاغ لالجتهـاد فـي مـورد الـنص(القاعـدة الفقهيـة  وفـقذلـك ، )٢(يجوز تأويله بمـا يخرجـه عـن ظـاهره ال
ًا لــنص ثابــت واضــح المعنــى الــذي ورد فيــه واالجتهــاد الممنــوع هنــا فــي مــورد الــنص مــا كــان مصــادم ،)٣(

   .)٤(وضوحًا ال يقبل التأويل وال يحتمله
  

  الثالثالفرع 

  لتشريع المخالف ألحكام اإلسالمل المؤيدين رأي
  مطالبـة باإللغـاء مـن قبـل الو  حتجاجاالمن  تهأثار  ماو  يعةاألحكام المخالفة للشر تلك تشريع  وبعد بيان      

هنـاك الكثيـرين ممـن أيـدوا تلـك الخطـوة بـل  نبـين أنّ  البـد مـن أنْ  .ى تحقـق لهـم ذلـك، حتـالمخلصـين لـدينهم
  :تطبيقهاو لعودة إليها لالزال البعض منهم يدعوا 

اث بــين الــذكر هــا ســاوت فــي الميــر بأنّ  )٥(كمــا تمتــاز قواعــد الميــراث الجديــدة أيضــا (:محســن نــاجيقــال   �
مــن وقــوع كثيــر  ، الــذي طالمــا ســببالســابقهمــا فــي ، فقضــت علــى التفــاوت الــذي كــان موجــودا بينواألنثــى

، لـم يعـد مقبـوال فـي الوقـت مبـدأ التفـاوت بـين الـذكر واألنثـى ، خصوصا وأنّ الخالفات بين اإلخوة واألخوات
 .)٦()الحاضر 

، وفـي نـدوات عقـدها المعهـد لمناقشـة مسـودة جيةتمـن خـالل معهـد الدراسـات اإلسـترا في دراسة نشرتو   �
أثار صدور قـانون األحـوال الشخصـية فـي حينـه ردود فعـل شـديدة (  :نصه ما ، جاءم٢٠٠٣الدستور لعام 

                                                           

  .٤٥٠ص: محسن ناجي: شرح قانون األحوال الشخصية: ينظر )١(
   . ٣٧ص: شرح القواعد الفقهيةالوجيز في  :ينظر  )٢(
  .المصدر نفسه  :ينظر )٣(
  .نفسه المصدر :ينظر )٤(
  .يام نفاذ تلك األحكامأفالكتاب مؤلف  م١٩٦٣الصادر عام  يقصد بها األحكام النافذة قبل التعديل )٥(
  . ٤٥١محسن ناجي، ص :الشخصية األحوالقانون شرح  )٦(



 
٢٦٧ 

ســرية وســاط الدينيــة المتعصــبة التــي لــم تكــن تســتوعب أي تغييــر يســتهدف تنظــيم العالقــات األمــن قبــل األ
، ولــم تهـدأ الحمــالت مــن الشـريعة اإلسـالمية وحفـظ الحقـوق وٕانصــاف المـرأة حتـى لــو كـان كــل ذلـك مسـتمداً 

وكـان الهـدف مـن ذلـك  ...م١٩٦٣مـن شـباط عـام  فـي الثـامن االنقـالبتعديلـه بعـد  تمّ  أنْ  إلىالقانون  ضد
 .)١( )اث ــــــــــــــــــاء النص الخاص بحكم اإلرث بين الذكور واإلنــإلغ
ـــك الزيـــغننـــاقش هـــذ نريـــد هنـــا أنْ  الو    � ـــه المغالطـــات المعروفـــة وذل ـــاه لبيـــان أّن ه الزال فـــي ، ولكـــن ذكرن

 أنّ نـذكر  ويكفي أنْ  .المزعومةالتقدم أو المساواة ويدعوا إليه بحجج مجتمعنا من يتباكى على ذلك الشطط 
لحصـة الـذكر  وامتعن عن أخـذ حصـة مسـاوية ،الكثير من النساء المتقيات في ذلك الوقت لم يرضين بذلك

غم صدور القسام القانوني ر  ،اإلرث وفق الشرع فقسمنّ وهي أكثر مما تستحقه بموجب الشريعة في اإلرث، 
 .بقية الورثة خارج المحكمة إلىالزيادة  وأعدنّ ، بخالفه
  

  

  

  

  

  

L ? ? ? J  

  

  

  

  

  

                                                           

م، المحـور، حقـوق المـرأة ١١/١٢/٢٠٠٥، والمنشور فـي تـاريخ )١٣٩٦(ن، العددالحوار المتمد :لمعهد الدراسات االستراتيجية االلكترونيالموقع  )١(
  .ومساواتها الكاملة في كافة المجاالت



 
٢٦٨ 

  الرابع لمطلبا

  أحكام الميراث النافذة بعد تعديل 
   في العهود الجمهوريةالعراقي  الشخصية األحوالقانون 

  )م٢٠٠٣ – م١٩٦٣(

حكام ، واجهت نصوص القانون الخاصة بأم١٩٥٩قي عام ألحوال الشخصية العرابعد تشريع قانون ا      
، فـي الميـراث بـاالبنسـلفنا لمخالفتهـا نصـوص القـرآن الكـريم بمسـاواتها البنـت كمـا أ شـديداً  اعتراضـاالميراث 

 إلــىلطلبــات المــواطنين فــي إعــادة الحــق  باالســتجابةســارعت الســلطة الحاكمــة  م٨/٢/١٩٦٣ انقــالببعــد و 
  :اآلتيك ، وهيعقود من الزمن أربع عدة خاللتعديالت  عديلهذا الت فقد تلى .نصابه

 ) م١٩٦٣عام الصادر ( عمل باألحكام الشرعية في الميراثإعادة ال: األولالتعديل 
  ) م١٩٧٨عام الصادر ( التعديل الخاص بأحكام ميراث البنت :التعديل الثاني
  ) م١٩٧٩عام الصادر ( الوصية الواجبة أحكام تشريع :التعديل الثالث

  ) م١٩٨٣عام الصادر ( التعديل الخاص بأحكام ميراث األخت :الرابع التعديل

  التعديل األول
  إعادة العمل باألحكام الشرعية في الميراث

 )م١٩٦٣عام  الصادر( 

العـاني بتشـكيل لجنـة برئاسـة القاضـي محمـد شـفيق  ،م١٩٦٣السلطة الحاكمة بعـد انقـالب عـام  ترَ أمَ      
، )١(للنظر فيما يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية في قانون األحوال الشخصية، يز حينهارئيس محكمة التمي

مــع  ٢١/٣/١٩٦٣، ونشــر قــانون التعــديل فــي الجريــدة الرســمية يــوم تمــت اللجنــة عملهــا فــي مــدة وجيــزةفقــد 
يل ، وممـا جـاء فـي األسـباب الموجبـة للتعـد٨/٢/١٩٦٣ءا مـن بتـدالنص على جريان أحكامه بأثر رجعي إا

  : أتيي ما
لتصحيح ما انحرف وتقويم ما أعوج بعد ثورة هـ ١٣٨٢عشر من رمضان المبارك لسنة  قامت ثورة الرابع( 

هـدمها أحكـام  هـو) قاسـم ( في التشريع أحدثتـه حكومـة  انحراف أبرزوكان م ١٩٥٨تموز الرابع عشر من 
  .)٢( )بهافي األراضي األميرية  االنتقالأحكام  واستبدالالمواريث الشرعية 

فنصـت علـى ذلـك بمـا  وقد أظهرت األسباب الموجبة ردود فعل المجتمـع العراقـي حـول التشـريع السـابق    
شملت المجتمع العراقـي بطبقاتـه لمخالفتـه نصـوص  واستنكاركان هذا الحدث الجاري مثار ضجة و ( : يلي

مواضــيع منــذ قــرون مضــت مــع ي هــذه الالكتــاب الكــريم الــذي درج المجتمــع العراقــي علــى تطبيــق أحكامــه فــ

                                                           

  .٢/٦، عالء الين خروفة :شرح قانون األحوال الشخصية :ينظر )١(
  . ٢١/٣/١٩٦٣في ) ٧٨٥(العدد :  نشر في الوقائع العراقية )٢(



 
٢٦٩ 

، وكانــت النــاس بمختلــف العصــور تقبــل علــى أتباعهــا برضــا ال إكــراه فيــه شــراقة اإلســالم فــي هــذه الربــوعا
ن حكمــة فــي التشــريع وعمــق فــي عليــه مــ اشــتملتوطاعــة ال ترهقهــا شــكوى وال ينتابهــا ضــجر بــالنظر لمــا 

فقطعـت علـى نفسـها  هــ ١٣٨٢ن سـنة يـة للرابـع عشـر مـن رمضـا، حتى جـاءت حكومـة الثـورة الوطنالهدف
صـوابه  إلـىنصـابه والباطـل  إلـىالعهد بتعـديل هاتيـك المـواد مـن قـانون األحـوال الشخصـية بمـا يعيـد الحـق 

  .)١()فتقدمت بالتعديل هذا وأقرت تشريعه وفق األصول 
نت سببا للقصور كاالتي رافقته العجالة  ، لكنحكام الشرعيةاأل إلىحققه هذا التعديل من عودة ورغم ما    

فقــد عالجــت اللجنــة  .التطبيــق بعــد مــن إربــاك ترتــب عليــه، ومــا الواضــح فــي صــياغته واالضــطراب الظــاهر
  .) ٩١( إلى)  ٨٦( :هي الموادموضوع الميراث في ست مواد فقط 

 .أسباب الميراث وشروطه وأركانه –) ٨٦(تضمنت المادة رقم  �
 .التركة الحقوق المتعلقة ب –) ٨٧(وتضمنت المادة رقم  �
 .المستحقون للتركة –) ٨٨( وتضمنت المادة رقم  �
 فيمـا يـأتيو ، عـداد الـوارثين بشـكل طبقـات ومراتـبالمثيرة للجدل والمتضمنة ت )٨٩(المادة رقم  جاءت ثمّ  �

 :)٢(نصها
  :لوارثون بالقرابة وكيفية توريثهما �
 .حظ األنثيين نزلوا للذكر مثل ٕانْ و األبوان واألوالد  .١
 .واألخوات وأوالد اإلخوة واألخواتإلخوة الجد والجدات وا .٢
 . ذوي األرحامو األعمام والعمات واألخوال والخاالت  .٣

  .قرارات محكمة التمييز اتجاهات، كما تعددت فيها فيها تأويالت المختصين في القضاءتعددت  هذه المادة
  .المشرع قصد بها طبقات الحجب المعروفة في فقه اإلمامية  فهناك من يرى أنّ  �
 . ها جاءت للتعداد فقط وال يقصد بها الحجب وفسرها آخرون بأنّ  �

صـد المشـرع العراقـي مـن هـذه ه لم يحسم مقنّ  أإالّ  ،وبالرغم من مرور خمسين عاما على تشريع هذا القانون
 .اآلتية ، وسنأتي على تفصيل ذلك في المباحثالمادة

الشرعية التي كانت  مبادئال إلىاألحكام التها بإح اضطراباالتي زادت األمر  )٩٠(تلتها المادة رقم  ثمّ   �
الحنفـي ( ام المـذهبين أي العمـل بمقتضـى أحكـ، م١٩٥٩مرعية قبل تشـريع قـانون األحـوال الشخصـية عـام 

 :، وهذا نصها)والجعفري 

                                                           

  . ٢١/٣/١٩٦٣في ) ٧٨٥(العدد :  نشر في الوقائع العراقية )١(
: ، نشر في الوقائع العراقيةم١٩٥٩ة لسن) ١٨٨(، قانون تعديل قانون األحوال الشخصية، رقم م١٩٦٣لسنة ) ١١(رقم : قانون التعديل األول )٢(

             . ١٩٦٣/ ٣/ ٢١في ) ٧٨٥(العدد .
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واألنصـبة علـى الـوارثين بالقرابـة وفـق األحكـام الشـرعية التـي  االسـتحقاقمع مراعاة مـا تقـدم يجـري توزيـع ( 
مــــا بقــــي مــــن أحكــــام في م١٩٥٩لســــنة ) ١٨٨(ت مرعيــــة قبــــل تشــــريع قــــانون األحــــوال الشخصــــية رقــــم كانــــ

  .)١( )المواريث
 .القاصرة على أحكام ميراث الزوجين )٩١(وجاءت بعدها المادة رقم  �
 :استنتاج �
، الميــراث إلـى أحكــام الشــريعة ، وهـو العــودة بأحكـامتعــديل األول جـاء لتحقيــق مطلـب عــامال نّ يتضـح أ     

 مــن وضــع قــانون موحــد يلــزم بــهساســي الــذي تبنــاه المشــرع العراقــي ه حــاول عــدم التفــريط بالمقصــد األّنــ أإالّ 
 ،بسـيطانوني قـبـنص ، ولكن محاولته لتحقيق مثل هـذا المقصـد الكبيـر المواطنين دون اعتماد مذهب محدد

  .من نوايا طيبة ومقاصد سامية  امهما حمل أصحابه هي محاولة قاصرة
  

  يل الثاني التعد
  التعديل الخاص بأحكام ميراث البنت

 ) م١٩٧٨عام الصادر (

مـــن قصـــور فـــي  ، ومـــا تخللـــهم١٩٦٣عـــام بعـــد التعـــديل األول لقـــانون األحـــوال الشخصـــية العراقـــي       
كـان  ، فبعضـهاتعـديالت عليـه لتـدارك الـنقصالمشـرع العراقـي إلجـراء عـدة  اضطر، صياغة أحكام الميراث

، فلـم تكـن حقوقـا علـى حسـاب الـبعض اآلخـر الورثة ، بل ربما أعطى لبعضخر لم يوفقموفقا والبعض اآل
 م١٩٧٨الصـادر عـام ، و لتعديل الخاص بأحكام ميراث البنـتا أولهافكان  .تلك التعديالت متوازنة ومنصفة

 للمتـوفى مـا تبقـى مـن ابـنتستحق البنـت أو البنـات فـي حالـة عـدم وجـود (  :والذي نص على، )٢١( قم بر 
  .)٢( )منهم وجود أي ، وتستحق التركة في حالة عدم ألبوين والزوج اآلخر فروضهم منها، بعد أخذ االتركة

، حرصـا فـي الحجـب كـاالبنفي بعض جوانبه لرأي فقهاء اإلمامية بجعـل البنـت  جاء هذا التعديل موافقاً    
  ) .إخوة المتوفى ( على حصر التركة بالبنت ومنع مزاحمة أعمامها 

األســـباب الموجبـــة للقـــانون األصـــلي  مـــن) ذ( وبـــذلك حقـــق المشـــرع العراقـــي مـــا أشـــار إليـــه فـــي الفقـــرة      
فــــي المســـائل المختلــــف فــــي  المـــذاهب مــــن قبـــل ذوي العالقــــة انتحــــالحالــــة بمنـــع ، م١٩٥٩الصـــادر عــــام 

  : التاليالمثال  نوردولتوضيح ذلك ، أحكامها
  
  

                                                           

: ، نشر في الوقائع العراقية١٩٥٩لسنة ) ١٨٨(حوال الشخصية، رقم نون تعديل قانون األ، قا١٩٦٣لسنة ) ١١(رقم : قانون التعديل األول )١(
  .    ١٩٦٣/ ٣/ ٢١في ) ٧٨٥(العدد 

) ٢(المادة ذاتها وأضيفت إليها فقرة برقم ) ١(الفقرة ) ٩١(عتبر نص المادة ، ا٢/١٩٧٨/ ٢٠في ) ٢٦٣٩(العدد : نشر في الوقائع العراقية )٢(
  .الثانيقانون التعديل  م،١٩٧٨لسنة ) ٢١(بموجب القانون رقم 
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  . مات شخص عن بنت وزوجة وٕاخوة :ذلكمثال 
الجمهـــور أعطـــوا البـــاقي  أنّ  ، إالّ إعطـــاء الزوجـــة الـــثمن وللبنـــت النصـــفال خـــالف بـــين الفقهـــاء فـــي      

   .)٢(إليها، ورد الباقي يرى اإلمامية حجب اإلخوة  بالبنت، فيما )١(لإلخوة
 فكان من الشـائع فـي المحـاكم العراقيـة قبـل هـذا التعـديل قيـام بعـض ذوي العالقـة بانتحـال االنتسـاب إلـى   

 ،وٕاْحكاِمـههـذه الحالـة وحسـم األمـر ، فجاء التعديل إلنهـاء و ذاك لتحقيق إشراكهم في الميراثهذا المذهب أ
التعــديل الــذي اعتبــر بنــت المتــوفى بمثابــة ابنــه فــي الميــراث وفــي قــوة الحجــب فــي حالــة عــدم وجــود   إنّ إالّ 

هم ناثــا مــن ميــراث جــدهم أو جــدت، قــد أدى ذلــك التعــديل إلــى حرمــان األحفــاد ذكــورا وإ ضــمن الورثــة االبــن
، فـي حــين كـان هــؤالء األحفـاد يرثــون البـاقي مــن نصـيب البنــت قبـل هــذا عنـدما يكـون للميــت بنـت أو بنــات

العراقـي إلـى ، ولهـذه األسـباب وغيرهـا بـادر المشـرع لتعديل عند جمهور  فقهاء الشـريعة، باسـتثناء اإلماميـةا
   .وألول مرة في التشريعات العراقيةالواجبة نص على إقرار الوصية التعديل الثالث الذي 

 اعتبــار( هــذا الحكــم حصـرا، ماميــة مــذهب اإلمـن و مــن القــانون العراقــي المشــرع التونسـي  وقـد اقتــبس      
 االسـتحقاقالمساواة بـين الـذكور واإلنـاث فـي  إلىالداعية  االتجاهاته يوافق ألنّ ) في الحجب كاالبنالبنت 

  .ض على هذا الحكم تسمية الرد الخاصطلق البع، وأ)٣(واألحكام
  

  التعديل الثالث
  تشريع أحكام الوصية الواجبة 

  ) م١٩٧٩عام الصادر  (
 إنْ الذين كان يمكن  األحفادحرمان  إلى )اعتبار البنت كاالبن في الحجب ( التعديل السابق  بَ سب  لقد    

الخـاص بتشـريع و  لتعـديلاهـذا  إصـدارب لمعالجـة ذلـك يرث بعضهم مع البنت، مما اضـطر المشـرع العراقـي
   :يلي والذي نص على ما، م١٩٧٩لعام ) ٧٢(رقم بالصادر ، الوصية الواجبة

، ون بحكــم الحــي عنــد وفــاة أّي منهمــا، فإنــه يكــهأّمــه أو بيــكــان َأْم أنثــى قبــل وفــاة أ ًا إذا مــات الولــد ذكــر ( 
 ،وصـية واجبـة باعتبـاره، حسـب األحكـام الشـرعية ذكورا كانوا أْم إناثا أوالده إلىمن اإلرث  استحقاقهوينتقل 
  .)٤()ثلث التركة  تتجاوزال  على أنْ 

                                                           

الكافي في فقه اإلمام أحمد بن  ،٨/١٠٠: الحاوي الكبير ،١٠/١٤٧ :الذخيرة في فروع المالكية ،٢٩/١٤٧: المبسوط للسرخسي: ينظر )١(
  .٥٥٠ص: حنبل

  ٤/٢٧٥: شرائع اإلسالم :ينظر )٢(
 حزيران ١٩في  المؤّرخ م١٩٥٩لعام  ٧٧وبالوصايا، عدد  لميراثا في الردّ  المتعّلق بقواعد القانون بمقتضى ١٤٣ الفصلالتعديل الخاص ب )٣(

  سم با الصادر لقانون التونسيلم، ١٩٥٩ حزيران ٢٣/٢٦ الصادر في ٣٤، المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد م١٩٥٩
  .م ١٩٥٦أوغسطس  ١٢ م الموافق١٣٧٦/ محرم /٦بتاريخ  ):مجلة األحكام الشخصية (        

بموجب القانون رقم )  ٧٤(لمادة ل يف نص جديدأضاألول، و ن التعديل و قان م١٩٦٣لسنة ) ١١(بموجب القانون رقم  ) ٧٤(المادة  ألغيت )٤(
  . ٦/١٩٧٩/ ١٨في ) ٢٧١٦( العدد: العراقيةالوقائع ، والذي نشر في الثالثن التعديل و قان/  ١٩٧٩لسنة ) ٧٢(
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  لتعديل الرابع ا
  التعديل الخاص بأحكام ميراث األخت

 ) م١٩٨٣عام الصادر  ( 

   ،الثـامنهـو  الشخصـية األحوالضمن مجمل التعديالت على قانون  ذا التعديلله التسلسل الرسمي إنّ      
    :يلي نص على ما، و م١٩٨٣عام لل)  ٣٤(برقم الصادر ، و الشقيقة األختميراث ب صتخي التعديل ذاهو 

  .)١()تعتبر األخت الشقيقة بحكم األخ الشقيق في الحجب ( 
ومنــع  صـول وال فــروعألــم يكـن لــه  نْ إ ،خــت الشـقيقة للمتــوفىحصــر التركـة لأل بقصــدجـاء هــذا التعـديل     

ـــرأي اإلوهـــو حكـــم موافـــق  .فـــي الميـــراثعمامهـــا خوتهـــا ألبيهـــا أو أمزاحمـــة إ ماميـــة فـــي ترتيـــب الطبقـــات ل
  .، والتي يحجب بعضها بعضاومراتبها

هــذه التعــديالت التــي جــرت علــى مــواد قــانون األحــوال الشخصــية الخاصــة بأحكــام  ومــن المالحــظ أنّ  �
  أمـراً  لجعـافكـل تعـديل واضـطراب فـي قـرارات محكمـة التمييـز، الميراث عقدت األمر وخلقت مشاكل جديـدة 

  .كثيرة ومعقدة خلق إشكاالتقصده المشرع، 
وهذه داللـة علـى عـدم دراسـة الموضـوع بعمـق وعـدم  جلية عند تطبيق األحكام،المشاكل ظهرت حيث      

  .تطبيقال بعدالتحسب لما تؤول إليه النتائج 
  
  
  
  
  
  

L                                         ? ? ? J  
  
  
  
  
  

                                                           

العدد  :الوقائع العراقية ، والذي نشر في منن التعديل الثاو قان/ م١٩٨٣لسنة ) ٣٤(قانون رقم بموجب ال )٨٩(لى المادة إ) ٤(أضفيت الفقرة  )١(
  . ١٨/٤/١٩٨٣في ) ٢٩٣٤(
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  الخامسالمطلب 

  محاولة إلغاء قانون األحوال الشخصية العراقي
  )قانون بريمر(  م٢٠٠٣عام على العراق  األمريكي االحتاللفي عهد 

أصـدر السـيد  ،)بـول بريمـر ( ، وفـي عهـد الحـاكم المـدني م٢٠٠٣األمريكـي للعـراق عـام  االحتالل بعد    
ــــــرق ــــــرارًا ب ــــــذاك ق ــــــس الحكــــــم آن ــــــدوري لمجل ــــــرئيس ال ــــــز الحكــــــيم ال الصــــــادر بتــــــاريخ )  ١٣٧( م عبــــــد العزي

، ونـــص م١٩٥٩لســـنة ) ١٨٨(صـــية العراقـــي رقـــم بإلغـــاء قـــانون األحـــوال الشخيقضـــي ، م٢٩/١٢/٢٠٠٣
   :القرار على ما يلي

تطبيــق أحكــام الشــريعة اإلســالمية فيمــا يخــص الــزواج والخطبــة وعقــد الــزواج واألهليــة وٕاثبــات الــزواج (   .١
يــة مــن مهــر ونفقــة وطــالق وتفريــق شــرعي أو خلــع والعــدة والمحرمــات وزواج الكتابيــات والحقــوق الزوج

والوصــية واإليصــاء والوقــف والميــراث  واألقــاربوالنســب والرضــاعة والحضــانة ونفقــة الفــروع واألصــول 
 .وطبقا لفرائض مذهبه ) األحوال الشخصية ( وكافة المحاكم الشرعية 

 . من هذا القرار) ١(تخالف الفقرة لمواد التي إلغاء كل القوانين والقرارات والتعليمات والبيانات وأحكام ا .٢
     .)١()يعمل به من تاريخ صدوره  .٣
مجــال وقــد واجــه هــذا القــرار معارضــة كبيــرة مــن قبــل المنظمــات النســوية والناشــطات العراقيــات فــي       

حف والمجـــــالت ، مـــــن خـــــالل حمـــــالت واســـــعة فـــــي اإلعـــــالم والصـــــحقـــــوق اإلنســـــان وبعـــــض الشخصـــــيات
إلغــاء قــانون األحــوال الشخصــية العراقــي المعمــول بــه منــذ أكثــر مــن   اعتبــرواقــد ف، نــدواتوالفضــائيات وال

ــــْر العراقيــــة  ألنّ ، لألســــرة العراقيــــة اً وتشــــتيت اجتماعيــــةمشــــاكل ل اً ، وخلقــــربعــــين عــــام تكريســــًا للطائفيــــةأ اُألس
بعــد التغييــر الــذي  مــلالمؤ ، فكــان عائلــة الواحــدة أفــرادًا مــن مــذهبين، حيــث نجــد فــي الابينهــمتصــاهرة فيمــا 

 تعـالج حــالمـواد  ، وكـذلك تشـريعلغــاءهولـيس إ واضـطرابهوتقويمـه بمــا يعـالج قصـوره حصـل تعـديل القـانون 
     .سابقالوغفل عنها القانون  بعضها التي أهمل، و المرأة وتضمن لها حقوقها

) بـول بريمـر( كـي األمري االحـتاللالحـاكم المـدني لسـلطة  اضـطر، وبعد كل تلـك الحمـالت والضـغوط     
، م٢٠٠٤لسنة) ٣٢(بموجب القرار المرقم ) ١٣٧(رقم قرار الإلغاء  فتمّ  الفيتو ضد هذا القرار، استخدام إلى

    .لقانون األحوال الشخصية العراقي وٕاعادة العمل بالنصوص التشريعية السابقة
) ١٣٧(مضــمون القــرار  فجــاء بــنفس ،م٢٠٠٥الدســتور العراقــي الجديــد لعــام  مــر بصــدورتكــرر األ ثــمّ     

ياناتهم بأحوالهم الشخصية حسب د بااللتزامالعراقيون أحرار (  :علىمنه ) ٤١(المادة ، حيث نصت الملغى
    .)٢()وينظم ذلك قانون  اختيارهمأو أو مذهبهم أو معتقداتهم 

                                                           

  .م ٢٠٠٣/  ١٢/ ٢٩:  نشر في اإلعالم والصحف والجرائد الرسمية بتاريخ) ١(
 .م ٢٠٠٤ /٨/ ٢٩:  نشر في اإلعالم والصحف والجرائد الرسمية بتاريخ) ٢(

  



 
٢٧٤ 

   استنتاج �
، الحـق فـي ذلـك ا، ولهـمؤسسـات المجتمـع المـدني مـنورفـض   احتجـاجمـن يثيـره رغم مـا هذا النص       

، وذلــك القــانون لغــاءال إ فقــطأحكــام الميــراث مــن الممكــن إعــادة النظــر فــي نصــوص مــواد  هّنــي أرى أّنــ أإالّ 
، وال فيهـا كبيـر االخـتالف ، ألنّ على حدهكال مامية الجمهور واإل يهباألحكام من جديد لكل من مذتقنين ب

كـــالزواج والطـــالق والمهـــر األخـــرى ل الشخصـــية ألحـــواا بقيـــة أحكـــام اأّمـــ، انون واحـــديمكـــن توحيـــدها فـــي قـــ
مطلــب ألحــوال الشخصــية موحــد لقــانون فــي أحكامهــا  وتوحيــد، محــدودفيهــا  فــاالختالف، وغيرهــاالحضــانة 
لعمل لإلغاء القانون الموحد لألحوال الشخصية والعودة  نّ أل، كسب تشريعي ينبغي عدم التفريط بهعملي وم

، إذ بحكــم المصــاهرة يجتمــع فــي خلــل وٕاربــاك فــي المجتمــع واألســرة نــهســينتج ع المــذاهب المتعــددة، بأحكــام
 الممتـدة العشـرةاليوميـة ومقتضـيات وتلـك األحكـام تتعلـق بحيـاتهم ، ينتـمختلفطائفتين واحدة أفراد من عائلة 

ل سيربك حياة حواينشأ بينهم من أوما  ،الزواجأمور مشتركة ك قانونين في إلى احتكامهما نّ ، وإ مدى العمر
  .االستقرارلعائلة ويحرمها ا

تقسـم  نْ ال بـأس أف، لى الحياة والعشرة اليومية محدودثره عوأرتبط بنهاية الحياة مر مأا الميراث فهو أمّ      
مـــن  أيحكـــام أفـــق مـــع اال تتو مـــن تشـــريع نصـــوص قانونيـــة مضـــطربة  بـــدالً  التركـــة وفـــق مـــذهب المتـــوفى
  .المذهبين المتبعين في العراق

  
  
  
  
  
  
  
  

L                                          ? ? ? J  
  
  
  
  
  
  
  



 
٢٧٥ 

  السادسالمطلب 

   مفهوم التقنين ومنهجه في النظم القضائية
وهـو مـا يعبـر عنـه الحكمـاء اإلنسـاني ضـروري،  االجتمـاع:( فـي مقدمتـه )رحمه اهللا()١(خلدون ابنقال         

 ابـنوما ذهب إليـه ( ، )٢()والعيش مع بني جنسه  االجتماع، أي البد له من اإلنسان مدني بالطبع: ولهمبق
إنسـان خـارج وتصـور (  ،)٣() يعـيش إال فيـه ، فاإلنسان يولد في المجتمع والخلدون هو الحق ويؤيده الواقع

ولهـذا لـم يخـل مجتمـع مـن قواعـد ( ،)٤() قيقة له في الخارجمن ضروب الوهم والخيال ال حالمجتمع ضرب 
، وقـد تكـون هـذه القواعـد عبـارة عـن عـادات وأعـراف فيمـا بيـنهمفراد األعالقات  تنظيملقانونية على نحو ما 

  .)٥() ام والنزاعـــعند الخصإليها ويتحاكمون  ابمقتضاه الناس وتقاليد تسير أمور
وأسســه وضــوابطه وأثــره  همفهومــنأخــذ لمحــة مــوجزة نبــين فيهــا  ي أنْ ألهميــة التقنــين كــان مــن الضــرور و      

قواعد الشريعة اإلسالمية بصـفة خاصـة لـم تـأت لقـوم دون قـوم أو لعصـر دون  رعية، ألنّ على األحكام الش
ر، علـى و عصـالولكنها قواعد كلية ثابتة ومسـتقرة تسـد حاجـة النـاس جميعـا وترفـع مسـتواهم فـي كـل  ،عصر

 إلــىوهــي فــي حاجـة مســتمرة  ،فهــي مؤقتـة ولفئــة خاصــة فـي عصــر معـين ،خـالف قواعــد القـانون الوضــعي
تخضـع  ، يجـب أنْ ة األحكام الشرعية بمواد قانونيةفصياغ، حسب التطور الحاصل ومطالب الناس يرالتغي

يختـار  ، فعند تعـدد اآلراء الفقهيـة فـي مسـألة واحـدة، يجـب علـى المشـرع أنْ لضوابط محددة واضحة وملزمة
. )٦(قاصـد الشـريعةاألصـلح، بحسـب قـوة الـدليل الشـرعي، وُيسـر التطبيـق، والقـرب مـن م منها للتقنين ما هو

، تها بــنص مــادة واحــدة غامضــة مضــطربةوصــياغ ال انتقــاء عبــارات ألحكــام مــن مــذاهب متفرقــة ومختلفــة
  :اآلتيفروع وعلى النحو  أربعة إلىالمطلب هذا  قسمت لتوضيح ذلكو  .بحجة توحيد األحكام

 مفهوم التقنين: األولالفرع 
  ضوابط التقنين: الفرع الثاني
  ية التقنين وفوائدهأهم :الفرع الثالث
  مزايا التقنين : الفرع الرابع

  
                                                           

الفيلسوف المؤرخ، : شبيلي، من ولد وائل بن حجرعبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زيد، ولّي الدين الحضرمّي اال: بن خلدونا )١(
 أبتدالعبر وديوان الم(اشتهر بكتابه  .) هـ ٨٠٨ :ت( وتوفي فجأة في القاهرة أصله من إشبيلية، ومولده ومنشأه بتونس. العالم االجتماعي البحاثة

التعريف بابن (بفصل عنوانه ) العبر(وهي تعد من أصول علم االجتماع، وختم ) المقدمة(، أّولها )والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر
  .) ٣/٣٣٠: اإلعالم للزركلي(    . ذكر فيه نسبه وسيرته وما يتصل به من أحداث زمنه) خلدون

  . ٣٩م ، ص٢٠٠٥ –ه ١٤٢٥، ٢خلدون، دار صادر، بيروت، ط عبدالرحمن بن محمد بن: بن خلدونامقدمة  )٢(
  . ١٥صم، ١٩٤١القاهرة ، -مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر السنهوري، عبدالرزاق أحمد . د: أصول القانون )٣(
  .   ٦ص ، عبد الكريم زيدان. د: المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية : ينظر )٤(
  .٢٣ص : المصدر نفسه :ينظر )٥(
  .١/٣١٤: المدخل الفقهي العام  :ينظر )٦(



 
٢٧٦ 

  األوللفرع ا

  مفهوم التقنين
  :التقنين لغة �

وهــي كلمــة غيــر عربيــة، قيــل  ،طريقــه وقياســه معنــى وضــع القــوانين، وقــانون كــل شــئمصــدر قــنن ب     
 .)١(، وقيل فارسيةرومية
 :اصطالحاالتقنين  �

قواعـــد التشـــريعية المتعلقـــة بمجـــال مـــن مجـــاالت العالقـــات جمـــع األحكـــام وال عـــام بوجـــه ( يقصـــد بـــه       
ذات أرقـام )  مـواد (وترتيبها وصياغتها بعبارات آمرة مـوجزة واضـحة فـي بنـود تسـمى  ، وتبويبهااالجتماعية

، وهي كلمة )٢()، ويلتزم القضاة بتطبيقه بين الناس ا في قانون أو نظام تفرضه الدولةإصداره ثمّ  ،متسلسلة
 .ريعمرادفة للتش

 : المقصود بتقنين الفقه اإلسالمي �
 ،تطبيق طريقة التقنين األنفة الذكر على األحكام الفقهية المأخوذة من مذهب واحد أو مذاهب متعـددة     

خـتالف اراؤهـم فـي كتـب آلـت ومـن بعـدهم مـن المجتهـدين الـذين نق )(�ومن أراء فقهـاء الصـحابة والتـابعين
م الشـرعي فـي عبـارة ، فتقنـين األحكـام الشـرعية  يعنـي صـياغة الحكـ)٣(املـةن لهم مذاهب كوَ ، ولم تدَ الفقهاء

 .القاضي بالقضاء وفقا لهذا الحكم لزامإ موجزة واحدة و 
  :القانون �

صــاحبة  باعتبارهــاكــون الدولــة طرفــا فيهــا تالقواعــد القانونيــة التــي تــنظم العالقــات التــي عبــارة عــن هــو     
  .)٤(السيادة والسلطان

 : نمصادر القانو �
  .)٥(وغير ذلك الفقه اإلسالميالعرف أو العادة أو القضاء أو  من همصادر يستمد القانون 

 
  
  
  

                                                           

  .١١/٣٢٨:لسان العرب ،٢٦٩ص :مختار الصحاح :ينظر )١(
  . ١/٢٩٤:  المدخل الفقهي العام) ٢(
 . ١/٢٩٥: صدر نفسهالم :ينظر )٣(
  .٢٠٢، صم ١٩٨٢، العراق -، جامعة الموصل سعيد عبد الكريم مبارك، دار الكتب.د: أصول القانون :ينظر )٤(
واألوقاف ، وكالة المطبوعات والبحث العلمي والدعوة ، وزارة الشؤون اإلسالمية توفيق بن عبد العزيز السديري: اإلسالم والدستور :ينظر )٥(

  . ١/٤٦هـ ، ١٤٢٥ ،١والدعوة واإلرشاد، ط 



 
٢٧٧ 

  الثانيالفرع 

  التقنينضوابط 
  :منها)١(لتقنين األحكام الشرعية ضوابط كثيرة  �
، والثـاني هـو محـل ءً ، أحـدهما ديانـة واآلخـر قضـارق الفقهـاء بـين نـوعين مـن المسـائليفـ :نطاق التقنين .١

 .اضيالتق
ال يخـــرج عـــن الشـــريعة  ب أنْ يقتصـــر علـــى أحكـــام القضـــاء دون أحكــام الديانـــة، ووجـــو  :مـــنهج التقنـــين .٢

 .بعمومها
 .مي وأنه متعدد المذاهبمصادر الفقه اإلسال :مصادر التقنين .٣
يبحـــث فـــي  ثــمّ ) التصـــرف( الفقـــه اإلســالمي يبـــدأ بإيجـــاب الشــارع أو إيجـــاب المكلــف :صــياغة التقنـــين .٤

 .المسبب وهو النظر المنطقي العمليفيه بالسبب ثم ينتقل منه إلى أي يبدأ  هأحكام
ه يسـاعد علـى اإلحاطـة بـه وتيسـير البحـث يبـوب تبويبـا منطقيـا متماسـكًا، ألّنـ يجـب أنْ  :تبويب التقنـين .٥

 :يالحظ فيه أمران ، وخير تبويب أنْ فيه
 .يكون عملياً  أنْ . ب        .يكون منطقياً  أنْ   . أ

 :أسلوب التقنين  .٦
  لضرورة أو لفائدةنب التكرار إالّ تجو ، التناقضتجنب   . أ

 استعمال العبارة المناسبة للحكم  . ب
  لضرورةيجب عدم اإلكثار من اإلحالة من نص إلى آخر إالّ   . ت
 قانونية المناسبة والفروض ونحوهاإيراد القرائن ال  . ث

 :لغة التقنين  .٧
 ومحكمة تكون اللغة واضحة ودقيقة  يجب أنّ   . أ

 ون مغلقًا غة الغامضة تجعل القانفالل •
  مبهمًا ير الدقيقة تجعل القانون واللغة غ •
 يأخـذ معنـىً المعنـى، و كل لفـظ موزونـا محـِددًا ن يكون يجب أفأويل، وغير المحكمة تفسح المجال للت •

 .بل َيلَزُم في معناه كل استعماالته ،القانون الواحدواحداً، فال يتغير معناه من مكان إلى مكان في 
 .يتنافى هذا مع كونها فنية ودقيقةوال ، نين بسيطة يفهمها جمهور الناسلتقيجب أن تكون لغة ا  . ب
تكـون فـي إطـار  ، وأنْ )٢(زم مصطلحاته هو دون مصطلحات القـانونتتل وفي الفقه اإلسالمي يجب أنْ   . ت

  .تخرج عن أصولها ومقاصدها العامة األحكام الشرعية وال

                                                           

  .٩٥ - ٧٩ص م، ١٩٨٦ –ه ١٤٠٧ ،٢، طمحمد زكي عبد البر، إدارة إحياء لتراث اإلسالمي، قطر. د: تقنين الفقه اإلسالمي :ينظر )١(
  .٩٥- ٧٩ص: اإلسالميتقنين الفقه ، ١/٣١٤: المدخل الفقهي العام: ينظر )٢(



 
٢٧٨ 

  الثالثالفرع 

  التقنين وفوائدهأهمية 
يعـرف  دولـة لـه الحـق كـل الحـق أنْ أي فـرد فـي أي  قواعـد النظـام أنّ  إن مـن بـديهيات( :أهمية التقنـين �

مسـبقا حكــم النظـام الــذي يســري عليـه مــن األفعـال والتصــرفات والعقــود وسـائر الحــوادث التـي يمكــن أن تقــع 
 .)١()، ويعرف ماهي تبعاته إذا عصاه، لكي يعرف كيف يطيع النظامليهمنه أو ع

، فــيمكن بعــدها الحكــم علــى المكلــف فهــي طريــق علــم المكلــف بــه ) النظــام علنيــة( أ ذلــك لمبــد درَ َمــو   
 للمكلــف يمنـــع  ن الجهــل بالقـــانون لــيس عـــذراً إ( أو جهلـــه وفــق القاعـــدة المشــهورة بمقتضــاه، ســواء علـــم بــه 

مسـؤولة  ، وتعتبـرريـدة الرسـمية التـي تصـدرها الدولـةالعلنيـة بالنشـر فـي الجواليـوم تتحقـق ، )٢()تطبيقه عليه 
  .)٣(عن كل حرف ينشر

  : ) التشريع (فوائد التقنين �
  )، والتوجيه العالج، والوقاية:( له ثالث فوائد كبرى

 .ية والمشكالت االقتصادية الواقعةفهو عالج للعلل االجتماع �
 .وهو وقاية من العلل والمشكالت المتوقعة  �
 وااللتزامات والمصالح مستواه األكمل وهو توجيه وتمهيد الستمرار التكامل حتى يبلغ تنظيم الحقوق  �

، وٕاال كــان مــن قبيــل المــواعظ يكــون إلزاميــا فــي التشــريع يجــب أنْ  ولكــي تتحقــق هــذه الوظــائف الــثالث
  .)٤(واإلرشادات األخالقية

فالتشريع في األمة هو كاألدب فيها، كالهما يعطي صورة عن واقع إجتمـاعي وحضـاري فيهـا، ويعبـر عمـا 
 .)٥(التطور واإلدراك وصلت إليه فيها من

  

  

  

  

                                                           

  .١/٣١٤: المدخل الفقهي العام )١(
  .نفسه المصدر )٢(
  .٣١٥ -٣١٤/ ١ :المصدر نفسه:  ينظر )٣(
   .١/٤٦: نفسه  المصدر :ينظر )٤(
  .١/٤٥: نفسه  المصدر :ينظر )٥(



 
٢٧٩ 

  لفرع الرابعا

 مزايا التقنين
تفوق كثيرا ما يراه البعض من  وموجباتهمزايا التقنين  أنّ المعاصرين  االختصاصيرى الفقهاء وأهل      

  :وخالصة ذلك، )١(محاذيره
 ختصـاصاال، وفي هذا فائدة كبيـرة لـذوي التعرف عليها بعد جمعها وتدوينها، و سهولة مراجعة األحكام .١

البحــــث عــــن الحكــــم  ، ألنّ مــــة النــــاس، ولغيــــرهم مــــن عامشــــتغلين فــــي ســــلك القضــــاء والمحامــــاةمــــن ال
 .إليه ، عدا الوقت الذي يستغرق من التوصلمن بطون الكتب ليس باألمر الهين واستنباطه

 مـــن اآلراء المختلفـــة بـــين الـــرأي األصـــلح واعتمـــاداألحكـــام الشـــرعية ضـــبط  إلـــىتقنـــين الفقـــه يـــؤدي  إنّ  .٢
 .بل وبين المذهب الواحد، المذاهب

هيـة ، فـاآلراء الفقتوحيـد القضـاء فـي المسـألة الواحـدةتقنين األحكام الشـرعية يعـد عـامال مـن عوامـل  نّ إ .٣
 .والمذاهب في بيان الحكم متغايرة ،متعددة في المسألة الواحدة

هـو  مقاصـدها العامـةتقنين األحكام الشرعية بنصوص ومواد قانونية مستمدة من أصول الشـريعة و  إنّ  .٤
 .إحياء لإلسالم في نفوس الناس

الشخصــية ، ويخضــعون كغيــرهم لعوامـل المــؤثرات فـيه حمايــة للقضــاة، فالقضـاة بشــر ليســوا معصـومين .٥
 . معين اتجاه، لكي يسير الحكم في قضية ما في من أرباب المال والسلطان

أي  واكتشـافطبيـق أحكـام الشـريعة إن تقنين األحكام الشرعية يسهل مهمة الدولة فـي اإلشـراف علـى ت .٦
 .محاولة من محاوالت التالعب

، بينــة الحــدود والمعــالمفــي مجموعــة يــدون القــانون  ، إذ بعــد أنْ إعانــة علــى دراســة القــانون المقــارنفيــه  .٧
 .قارنة تظهر مزايا وعيوب كل قانون، وهذه المرنته بالقوانين في الدول األخرىتسهل مقا

  :استنتاج �
ســيجد  ،أحكــام الميــراثبالخاصــة العراقــي نصــوص مــواد قــانون األحــوال الشخصــية  مــل فــيالمتأ إنّ       

قنـين األحكـام فت، آنفـاً نـين وضـوابطه الـوارد ذكرهـا مـن متطلبـات التقًا هذه النصوص ال تحقق أّيـ بوضوح أنّ 
واجـب فـي كـل مسـألة حكمـًا فقهيـًا واحـدًا واضـح الـنص بهـا يثبت ، صياغة محكمة الشرعية يعني صياغتها

التطبيق على القاضي والمتقاضي، وينحصر اجتهاد القاضي حينئذ في فهم هذا النص وتطبيقه على وقائع 
   .كلهذلك  تفالالقانون العراقي خحكام الميراث في بينما نصوص أ.)٢(القضايا

  
  

                                                           

  .٩٥ – ٢٢ص : تقنين الفقه اإلسالمي ،٣١٥ –١/٢٩٥: ل الفقهي العامالمدخ: ينظر )١(
  .المصر نفسه :ينظر )٢(



 
٢٨٠ 

  

  بين نصوصميراث ال كامأح
  العراقي واألحكام الشرعيةقانون ال مواد 

لعنايتـــه بشـــؤون األســـرة وذلـــك ، وال الشخصـــية مـــن القـــوانين المهمـــة لحيـــاة النـــاسيعتبـــر قـــانون األحـــ       
والحلـول  واآلثـار االلتزامـات، ووضـع الواجبـات المتقابلـة بيـنهم، وترتيب الحقوق و تنظيم العالقة بين أفرادهاو 

  .أمر ينشأه أفرادهاأي يقتضي التصرف على ضوئها في أي حال تمر به األسرة وفي  التي العملية
 االجتهـاد، كما يقلل من مساحة لقضاء في تطبيق نصوص واضحة قاطعةتشريع القوانين يساعد ا نّ وإ     

بعيــدة عــن الــنقص  ،قانونيــة صــياغة دقيقــة ومحكمــةال هصــياغة مــواد علــى كــل مشــرع رصويحــ .مــا أمكــن
الوضـــعية يعتريهـــا  ه مـــن الطبيعـــي أن القـــوانين، ألّنــغالبـــاً قـــه يذلـــك ال يمكـــن تحق  أنّ والخلــل والغمـــوض، إالّ 

 إلـىالقـانون هـو تنظـيم مـن صـنع البشـر يخضـع واضـعوه (  ، كما أنْ تكون متكاملة قصور، وال  يمكن أنْ ال
، وربما يقعون تحت تـأثير هـذه العوامـل التـي تحيـد عـن تقـدير الحـق واء ونزعات وتتغلب عليهم عواطفهمأه

  .)١()والقيام على شؤون الحياة بالقسط 
درجة كبيرة في صياغة مواد ألحكام األحوال الشخصـية فيمـا يخـص  إلىلعراقي قد نجح ولعل المشرع ا    

ـــزواج و  ، صـــياغة أحكـــام الميـــراثفـــي  ه أخفـــق إخفاقـــًا كبيـــراً أّنـــ إالّ .الطـــالق والحضـــانة والوصـــاية وغيرهـــاال
قبـل  جاريـاً  كان العمل بهـا التياألحكام الشرعية للمذاهب اإلسالمية  اعتماد إلى، وأحال القضاة وتفاصيلها

  .  والترجيح واالنتقاء لالجتهاد ، وبهذا ترك المجال واسعاً م١٩٥٩ تشريع قانون
المتأمــل فــي قــوانين  علــم المواريــث علــم واســع وأحكامــه مفصــلة تبعــا ألحــوال كثيــرة، وأنّ  وال يخفــى أنّ       

، ومبينـة فـروض كـل وارث هالتشـريعية المفصـلة ألدق جزئياتـ الدول العربية واإلسالمية يجد فيهـا مـن المـواد
د الحجـب والـرد وغيرهـا ، كمـا توضـح تلـك المـواد قواعـبقيـة الورثـةمـع  اشـتراكهإنفـراده وحـال من الورثة حال 

القــــانون  ال الحصــــرالمثــــال وعلــــى ســــبيل ، أويــــل، بنصــــوص واضــــحة الداللــــة وغيــــر قابلــــة للتمــــن األحكــــام
، تــه، لتفصــيل مســائله وعنايتــه بجزئياكــام الميــراثلقــوانين المقارنــة فــي معالجــة أحه مــن أدق ا، فإّنــالمصــري
، كالقوانين األخرى التي يفـوض ال يعتبروه تشريعا وضعيا خالصاً  (المختصين في الفقه والقضاء  نّ حيث إ

ــد ر تقييــد إال بمــا تــرى فيــه المصــلحةأمرهــا للســلطة التشــريعية تضــع مــا تشــاء مــن غيــ ، بــل كــان تشــريعا قّي
  .)٢()وال الفقهاء في الشريعة اإلسالمية دون الخروج عنها في شئ واضعوه بأخذ أحكامه من أق

  
  
  

                                                           

  .١٩ص  :تاريخ التشريع اإلسالمي )١(
  . ٢٧، ص١٩٧٨، ٢بيروت، ط ،محمد مصطفى شلبي، دار النهضة العربية : أحكام المواريث بين الفقه والقانون )٢(

 الثاني المبحث



 
٢٨١ 

 :القانون المصري على نوعين من األحكام اشتملوقد  �
فيـه التشـريعية جنة ولم يكن للّ ، لى أدلة قطعيةإ الستنادهفيه  اختالفعليه بين الفقهاء ال  مجمع نوع(  �

 . الصياغة القانونيةعمل إالّ 
أي المالئــم مــن بــين آراء الــر  اختيــار :، فكــان للجنــة فيــه عمــالنامــه بيــنهمحكنــوع آخــر مختلــف فــي أ  �

 .)١()الصياغة القانونيةفقهاء، و ال
ه عــالج موضــوع الميــراث بنصــوص قليلــة هــذا بخــالف مــا هــو عليــه الحــال فــي القــانون العراقــي فإّنــ      

 ي فيهـــا دمـــج أحكـــامحـــاول المشـــرع العراقـــ) ٩١ لـــىإ ٨٦مـــن  (أحكامهـــا علـــى ســـتة مـــواد مجملـــة  اقتصـــرت
 إلـــىذلــك أدى   أنّ ، إالّ نصــوص عامـــة وموحــدة إلــىماميــة للوصـــول واإل الفقهــاء جمهـــورالميــراث مــن فقــه 

ها أكثـر مـن اإليجابيـات التـي فيهـا، فـال يوجـد ، والمآخذ عليعتريها النقص والغموضتشريع مواد مضطربة ي
هــاء القــانون مــن فق المــؤولينوتأويــل القاضــي  اجتهــاد إلــى، بــل تحتــاج فــي غالبهــا فيهــا نــص محكــم واضــح
م اليــوم علــى تأويــل موحــد رغــم مــرور أكثــر مــن خمســين عــا إلــىالــذين لــم يجتمعــوا ، وقضــاة محــاكم التمييــز

التمييـز بهـا قـرارات محكمـة ، فاشـتهرت تناقضـاتهم التـي وثقتهـا المؤلفـات والكتـب وشـهدت على هذا التشريع
، والنــزاع فيمــا تــأخير تقســيم التركــة بــين الورثــة إلــى ي غالبــاً هــذا التضــارب وعــدم الوضــوح يــؤد ، وأنّ نفســها
 إلــىوالتمييــز إضــافة  االســتئنافبــين محــاكم  وتــردد القضــية الواحــدة لمــرات عديــدة اعتراضــاتهمم وكثــرة بيــنه

  .ن األضرار األخرى كقطيعة األرحامهذا فضال ع. المحكمة األولية
  :مطالب وعلى النحو اآلتيتة س لىإالمبحث هذا  قسمتوٕاشكاالتها ولتسليط الضوء على تلك المواد 

  .أحكام الميراثبقانون األحوال الشخصية العراقي الخاصة مواد  :المطلب األول
    في قانون األحوال الشخصية العراقي الميراث حكامأل يةقانونالصياغة ال :المطلب الثاني

   ومقارنتها بالشريعة       

  النساء بين الشريعة اإلسالمية والقانون العراقي أحوال الوارثات من  :المطلب الثالث
  أحكام ميراث ذوي األرحام  :المطلب الرابع

  أحكام الوصية الواجبة  :خامسالمطلب ال
  الميراث في التشريعات العراقية  سمات أحكام :المطلب السادس

  
  
  
  
  

                                                           

 . ٢٧ص: أحكام المواريث بين الفقه والقانون )١(
  



 
٢٨٢ 

  المطلب األول

  األحوال الشخصية العراقي قانونمواد 
  ث الميراأحكام ب الخاصة 

 :هماتضمن هذا المطلب فرعين    �
   المواد الخاصة بالميراث :الفرع األول
   أحكام الميراثب الخاصةاألسباب الموجبة  :يالفرع الثان

  
 الفرع األول

  المواد الخاصة بالميراث 
  : )١(يلي على ماالعراقي مواد القانون نصت 

 :السادسة والثمانونالمادة   �
 :أركان اإلرث ثالثة  . أ

 هو المتوفى و : المورث .١
 وهو الحي الذي يستحق الميراث : الوارث .٢
 و مال المتوفى الذي يأخذه الوارثوه: الميراث .٣
 .هما القرابة والنكاح الصحيح اثنانأسباب اإلرث   . ب
 :هيشروط الميراث ثالثة   . ت

 حكما أوموت المورث حقيقة  .١
 موت المورث  دتحقق حياة الوارث بع .٢
 العلم بجهة اإلرث  .٣
 :ثمانونالمادة السابعة وال  �

  : تعلق بالتركة بعد وفاة المورث أربعة مقدم بعضها على بعض هيالتي ت الحقوق
 المتوفى على الوجه الشرعي  تجهيز .١
 قضاء ديونه وتخرج من جميع ماله  .٢
 بقي من ماله  تنفيذ وصاياه وتخرج من ثلث ما .٣
 المستحقين  إلىإعطاء الباقي  .٤

                                                           

  .٣٠/١٢/١٩٥٩في ) ٢٨٠(في الوقائع العراقية العدد م ١٩٥٩لسنة ) ١٨٨(نشر القانون رقم  )١(
  



 
٢٨٣ 

 المادة الثامنة والثمانون �
  :صناف التاليةي األالمستحقون للتركة ه

 وارثون بالقرابة والنكاح الصحيح ال .١
 المقر له بالنسب  .٢
 الموصى له بجميع المال  .٣
 بيت المال  .٤
  المادة التاسعة والثمانون  �

  :الوارثون بالقرابة وكيفية توريثهم 
 إن نزلوا للذكر مثل حظ األنثيين األبوان واألوالد  .١
 ة واألخوات األخوات وأوالد اإلخو الجد والجدات واإلخوة و  .٢
 واألخوال والخاالت ذوي األرحام  األعمام والعمات .٣
 قيقة بحكم األخ الشقيق في الحجب تعتبر األخت الش .٤
 المادة التسعون   �
واألنصـبة علـى الـوارثين بالقرابـة وفـق األحكـام الشـرعية التـي  االستحقاقمع مراعاة ما تقدم يجري توزيع    

مــــا بقــــي مــــن أحكــــام في م١٩٥٩لســــنة ) ١٨٨(الشخصــــية رقــــم كانــــت مرعيــــة قبــــل تشــــريع قــــانون األحــــوال 
   .المواريث

 المادة الواحد والتسعون  �
، أمــا الزوجــة فتســتحق عدمــه ، ويســتحق النصــف عنــدوج مــع الفــرع الــوارث لزوجتــه الربــعالــز  يســتحق .١

 .ند الفرع الوارث والربع عند عدمهالثمن ع
مــا تبقــى مــن التركــة بعــد أخــذ األبــوين  ،للمتــوفى ابــنتســتحق البنــت أو البنــات فــي حالــة عــدم وجــود  .٢

 .)١(والزوج اآلخر فروضهم منها وتستحق جميع التركة في حالة عدم وجود أي منهم
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  .ميراث في القانون العراقي النافذ النص المتقدم تضمن المواد الخاصة بأحكام ال )١(



 
٢٨٤ 

  الفرع الثاني

  أحكام الميراثب الخاصةاألسباب الموجبة 
يلتـــزم  ســـالمية دون أنْ إلأحكامـــه مـــن فقـــه المـــذاهب اقـــانون األحـــوال الشخصـــية العراقـــي أكثـــر  اســـتمد     

، وكـذلك أخـذ مـن أراء مـن فقـه اإلماميـة ، كمـا أخـذ )رحمـه اهللا(فقه اإلمام أبي حنيفـة  فأخذ من، بمذهب محدد
  .ذلك إلىعند الحاجة  األخرىالمذاهب 

ة األحـــــوال لجنـــــة الئحـــــم ٧/٢/١٩٥٩والمـــــؤرخ بتـــــاريخ ) ٦٥٠(وزارة العـــــدل بأمرهـــــا المـــــرقم  شـــــكلتوقـــــد   
ومـا هـو مقبـول مـن قـوانين ، اإلسـالميةمبادئها مما هو متفق عليه من أحكـام الشـريعة  استمدت، الشخصية

  .)١(وما أستقر عليه القضاء الشرعي في العراق اإلسالميةالبالد 
حكـام باألمنهـا تعلـق ي ومـااألسـباب الموجبـة لتشـريع القـانون  الـواردة فـييلي أهم الفقـرات فيما  واخترت     
   :وضحت منهج عمل لجنة الصياغة القانونيةوالتي ، خاصة، وأحكام الميراث )٢(العامة

 أخــذت اللجنــة بأحكــام المــادة األولــى مــن القــانون المــدني بعــد أنْ  ( :ســباب الموجبــةاأل مــن )١(الفقــرة  .١
، فجعلــت نصــوص هــذا القــانون هــي التــي تطبــق علــى المســائل صــاغتها بشــكل يتفــق ومبــادئ الشــريعة

، فإذا لم يوجد النص حكم القاضي بمقتضى مبـادئ الشـريعة األكثـر لتي تتناولها في لفظها أو فحواهاا
 . )مالئمة لنصوص القانون

اللجنـــة قاعـــدة ســـريان األحكـــام علـــى األشـــخاص لتشـــمل  وضـــعت :(الموجبـــة األســـباب مـــن )٢(الفقـــرة  .٢
يكون قانون األحـوال الشخصـية هـو ، وبذلك  من أستثني منهم بقانون خاصة إالّ أحكامه العراقيين كاف
، وتكــــون قـــوانين األحـــوال الشخصــــية األخـــرى قــــوانين مـــن مبــــادئ وأحكـــام احتـــواهالقـــانون العـــام فيمــــا 

 . )خاصة
بين أحكام القانون المدني في الوصية  االنسجاماللجنة أيضًا  راعت :(الموجبة األسبابمن  )٨(الفقرة  .٣

 .من أحكام )٣(في هذه الالئحة ما وردوبين 
االخـتالف فـي أحكـام الميـراث وهـو مـن أسـباب كسـب  هـذا ولمـا كـان:(األسباب الموجبة من )٩( الفقرة .٤

وارثين التـــي يقتضـــي توحيـــد الملكيــة قـــد أوجـــد بنتيجـــة اخــتالف المـــذاهب التفـــاوت فـــي انتقـــال حقــوق الـــ
ل األديـان لشـريعة بانتحـا، مما حمل هذا االختالف بعـض ذوي العالقـة علـى القـوانين وقواعـد اقواعدها

ا كان توحيد القوانين وٕانشاء مجتمع مستقر في حقوقه وواجباته من أهداف الثورة ، فقـد ، ولمّ والمذاهب
اقتضى توحيد أحكام االنتقال وجعلها منسجمة مع أحكـام االنتقـال فـي األراضـي األميريـة التـي شـرعت 

                                                           

في  )٢٨٠(في الوقائع العراقية العدد  م١٩٥٩لسنة ) ١٨٨(، نشر القانون رقم العراقيلقانون األحوال الشخصية  األسباب الموجبة )١(
٣٠/١٢/١٩٥٩.  

  .المصدر نفسه )٢(
 . ويقصد بها الئحة مشروع قانون األحوال الشخصية )٣(

  



 
٢٨٥ 

تؤخــــذ هــــذه القواعــــد  ي أنْ ، ولهــــذا إرتــــؤ ا النــــاس واســــتقرت المعــــامالت عليهــــامنــــذ مــــدة طويلــــة وتقبلهــــ
تختلــف كثيــرًا مــع األحكــام  هــا الالمنصــوص عليهــا فــي القــانون للميــراث فــي العقــار والمنقــول ذلــك ألنّ 

  .)الشرعية
تجمـــع هـــذه الالئحـــة أهـــم المبـــادئ  اللجنـــة فـــي أنْ  اجتهـــدتلقـــد (  :الموجبـــة األســـباب مـــن )١٠( الفقـــرة .٥

المطــوالت ألخــذ األحكــام الفرعيــة مــن  إلــىرجــوع العامــة ألحكــام األحــوال الشخصــية تاركــة للقاضــي ال
ه مـن المتعـذر وضـع قـانون يجمــع ، إذ وجـدت اللجنـة أّنـألكثـر مالئمـة ألحكـام هـذا القـانونالنصـوص ا

  .    )١()كافة المسائل الكلية والجزئية
 مي، التي فرضت أحكام القسام النظـا)٧٤(مبررات تشريع المادة  إلىتشير  )٩(الفقرة  من الواضح أنّ   �

مـا أثارتـه هـذه المـادة مـن رفـض عـام فـي أوسـاط المجتمـع  إلـى، وقـد أشـرنا بدًال من أحكام الميراث الشـرعية
إلغائهــا بموجــب التعــديل األول الصــادر عــام  تــمّ  حتــىالعراقــي لمخالفتهــا الصــريحة لنصــوص القــرآن الكــريم 

   .م١٩٦٣
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في  )٢٨٠(في الوقائع العراقية العدد  م١٩٥٩لسنة ) ١٨٨(نشر القانون رقم  :العراقي لقانون األحوال الشخصية األسباب الموجبة )١(
٣٠/١٢/١٩٥٩. 

  



 
٢٨٦ 

  المطلب الثاني

  الميراث فيحكام القانونية ألصياغة ال
  ومقارنتها بالشريعة قانون األحوال الشخصية العراقي

، فتقنـين األحكـام د من أصول الشريعة يعـد إنجـاز كبيـرالميراث مستمخاص بأحكام  تشريع قانونٍ  إنّ       
مية هـي القـانون األصـل المطبــق الشـريعة اإلســال ، وال يخفـى أنّ رعية أصـبح ضـرورة عصـرية البــد منهـاالشـ

���.بها، فهي من أرقى النظم القانونية، فال يمكن التفريط دول العربية واإلسالمية وال زالتفي أغلب ال �

����������X�W�����m��������������������l)١(.   
فـع رج وديخضع لقواعد وضوابط تحقق مصـالح العبـاد مـن التيسـير ورفـع الحـ فتقنين األحكام يجب أنْ      

ُيْقَصـد بكـل  ، وأنْ ر األحكام الشرعية وال تخـرج عنهـاتبقى صياغة المواد القانونية في إطا ، على أنْ الضرر
أساس الصياغة القانونية لألحكام فـي حقيقتهـا هـي عمليـة  ألنّ  .موافقته للحكم الشرعيحكم يضعه المشرع 

  .  االجتهادم القضاء العمل بها وتقلل من زِ لْ نصوص قانونية تُ  إلىبمعنى تحويل األحكام الفقهية  ،تقنين
لقـــانون  الخاصـــة بأحكـــام الميـــراثفـــي تنظـــيم األحكـــام  االختصـــار ســـلوبســـلك المشـــرع العراقـــي اوقـــد      

مبـادئ الشـريعة  إلـىها ، وبذلك أحال األمر في الكثير مندخل في تفاصيل مسائله، فلم ياألحوال الشخصية
   .اإلسالمية

قــانون األحــوال الشخصــية  أهــم المالحظــات حــول صــياغة مــواد إلــىفــي هــذا المطلــب  تطــرقســيتم الو       
تة سـ إلـىالمطلـب قسـمت وعليـه ، اإلسـالميةالشـريعة  أحكـامتهـا مـع ومقارنالخاصة بأحكام الميـراث العراقي 

  :فروع وعلى النحو اآلتي
  في القانون ومقارنته بأحكام الشريعةمفهوم الميراث  :الفرع األول

  في القانون ومقارنته بأحكام الشريعةوشروطه أركان الميراث وأسبابه  :لثانيالفرع ا
  في القانون ومقارنته بأحكام الشريعةق المتعلقة بالتركة الحقو  :الفرع الثالث
  في القانون ومقارنته بأحكام الشريعةالمستحقون للتركة  :الفرع الرابع

  ون ومقارنته بأحكام الشريعةفي القانالوارثون وكيفية توريثهم  :الفرع الخامس
  إلى الشريعة اإلسالمية يرد فيها نصالتي لم قانون العراقي ألحكام الميراث الإحالة : سالفرع الساد

  
  
  
  
  

                                                           

  .) ٥٠من اآلية : ورة المائدةس ( )١(



 
٢٨٧ 

  الفرع األول

 ومقارنته بأحكام الشريعةالقانون في مفهوم الميراث 
 العراقيمفهوم الميراث في القانون  �

  .)١(لوارثهو مال المتوفى الذي يأخذه ا :الميراث
، إذ تشــمل االلتزامــات وبعــض العقــود الخاصــة مــن الميــراث فــي القــانون العراقــي لهــا مفهــوم أوســع :التركــة

   .)٢(فضًال عن الحقوق التي لها صلة بالمال
م ١٩٦٦لسـنة ) ٧(من المادة األولى من قـانون ضـريبة التركـات المـرقم ) ١(وقد ورد تعريفها في الفقرة     
تركــه المتــوفى مــن أمــوال منقولــة وعقــارات وحقــوق والتزامــات بمــا فــي ذلــك عقــود التــأمين كــل مــا ي: ( هــابأنّ 

  .)٣()لمصلحة الغير
  مفهوم الميراث في الشريعة اإلسالمية �

بمعنــى واحــد وهــو مــا بقــي مــن التركــة بعــد تجهيــز الميــت بتغســيله وتكفينــه ودفنــه وتســديد  :الميــراث واإلرث
  .)٤(ورثة كالً حسب نصيبه الثابت في الكتاب والسنة واإلجماعديونه وتنفيذ وصاياه، ويوزع على ال

   .)٥(هي ما يتركه الميت ويبقيه من األموال والحقوق والنافع التي تنتقل إلى الورثة على وجه اإلرث:التركة
  .التركة أوسع مفهومًا من اإلرث يتفق القانون مع الشريعة بأنّ وبهذا  �
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  .شخصية العراقيقانون األحوال ال) ٨٦(من ) ٣(ما جاء في نص الفقرة  )١(
  . ٢٢، صأحمد علي الخطيب: شرح قانون األحوال الشخصية  :ينظر )٢(
  .م١٩٦٦لسنة ) ٧(من المادة األولى من قانون ضريبة التركات المرقم ) ١(الفقرة  )٣(
ومعه كتاب الدرة البهية بتحقيق مباحث شرح الرحبية  ،٤/٢٥٧: ، حاشبة الدسوقي على الشرح الكبير للدردير١٣ص : شرح السراجية :ينظر) ٤(

  . ٤/٤٩٠: كشاف القناع عن متن اإلقناع، ١٠ص: الرحبية 
  . ادر نفسهاالمص :ينظر )٥(



 
٢٨٨ 

  الفرع الثاني

   أركان الميراث وأسبابه
 ومقارنته بأحكام الشريعةالقانون في  وشروطه

 المادة السادسة والثمانون  �
 :أركان الميراث  . أ
  قانون األحوال الشخصية العراقي  �
مــن قــانون األحــوال  )٨٦(مــن المــادة ) أ(فــي الفقــرة كمــا جــاء ثالثــة فــي القــانون العراقــي أركــان اإلرث     

  . )١(م١٩٦٣لسنة ) ١١(المعدل بالقانون م ١٩٥٩لسنة ) ١٨٨(الشخصية رقم 
 اإلسالمية   الشريعة �

وافق المشرع العراقي ما ذهب إليه جميع فقهاء المـذاهب اإلسـالمية فـي أن الميـراث ال يقـوم إّال بأركـان     
  .، إذ ال يوجد إرث بدون مورث)٢()الموروث الوارث والمورث و (ثالثة، وال يتحقق بفقد واحد منها وهي 

 :أسباب الميراث  . ب
  :قانون األحوال الشخصية العراقي �
   .)٣()القرابة والنكاح ( اثنان، في القانون العراقي سباب الميراثأ
 الشريعة اإلسالمية �

الشــريعة  وافـق القـانون العراقـي فقهـاء المـذاهب اإلسـالمية فــي األخـذ بأسـباب الميـراث المتفـق عليهـا فـي    
، وواحــد مختلــف فيــه هــو )النســب، والســـــــــــبب ( يه اإلماميــة أو كمــا يســمّ ) والزوجيــة، والــوالء  ،القرابــة( وهــي
  .)٤(الوالء
ّن القانون العراقي حصرها في اثنان فقط، ولم يتطرق إلى الوالء ولم ينظم أحكامه النعدامه في هذا إّال أ �

 .العصر
  

  

                                                           

  . م١٩٦٣/ ٢١/٣في ، ) ٧٨٥ (نشر في الوقائع العراقية العدد  )١(
حاشية إعانة  ،٢/٣٧٥: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب ،٦/٧٥٧: حتار على الدر المختار حاشية ابن عابدينرد الم: ينظر )٢(

البحر الزخار الجامع  ،٨/٢٦٦: المحلى باآلثار ،٤/٤٩١: ن متن اإلقناعكشاف القناع ع ،٣/٣٨٣: الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين
  .١٥/٣٣٥ :كتاب النيل وشفاء العليل ،٨/١٢: البهية في شرح اللمعة الدمشقيةالروضة  ،٦/٥٠٩: لمذاهب علماء األمصار

  .٢٨٠المنشور في الوقائع العراقية العدد  ١٩٥٩من قانون األحوال الشخصية لسنة ) ٨٦(من المادة ) ب(الفقرة  )٣(
إعانة حاشية  ،٢/٣٧٥: كفاية الطالبح شر حاشية العدوي على ، ٦/٧٥٧: حاشية ابن عابدينرد المحتار على الدر المختار  :ينظر )٤(

  .٤/٢٦١: ، شرائع اإلسالم٤/٤٩١: قناعع عن متن اإلكشاف القنا ،٣/٣٨٣: الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين



 
٢٨٩ 

 :شروط اإلرث   . ت
 ل الشخصية العراقياألحوا قانون �

التي جـاءت بهـا الشـريعة  )١(الثالثةشروط اإلرث ) ٨٦(من المادة ) ج(أقر القانون العراقي في الفقرة       
  :)٢(أجمع عليها فقهاء المذاهب اإلسالميةوالتي 
 موت المورث حقيقة أو حكمًا أو تقديرًا  .١
 تحقق حياة الوارث بعد موت المورث  .٢
  العلم بجهة اإلرث   .٣
  :ذلك وضيحولت .الموت التقديري إلىه أغفل التطرق  أنّ إالّ  القانون العراقي عن هذه الشروط،يخرج ولم 

  موت المورث حقيقة أو حكما: الشرط األول
 الـذي تقـبض، أي )٣(عدم الحياة بعد وجودها، ويثبت بالمعاينة أو بالبينة أو السماعهو :الموت الحقيقي �

  .)٤(رىــوذويه أو من أي جهة أخ روحه ويبقى جسده ويدفن من قبل أهله
يكـون الشـخص غائبـا أو مفقـود عـن أهلـه وتنقطـع  ا أنْ ، إّمـوهـو حكـم القاضـي بـالموت :الموت الحكمي �

فـي  إليها، لكن القانون العراقي أشار قهاء المذاهب اإلسالمية بتحديدهاف فاختلف، )٥(أخباره لمدد معينة 
  :المعدلم ١٩٨٠لسنة ) ٨٧(اية القاصرين رقم قانون رع

الغائـــب هـــو (المعـــدل م ١٩٨٠لســـنة ) ٨٧(رقـــم مـــن قـــانون رعايـــة القاصـــرين ) ٨٥(إذ نصـــت المـــادة   . أ
تنقطــع أخبــاره  الشــخص الــذي غــادر العــراق أو لــم يعــرف لــه مقــام فيــه مــدة تزيــد علــى الســنة دون أنْ 

  .)٦()وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره 
أخبـاره وال تعـرف  انقطعـتهو الغائب الـذي (ه من نفس القانون بأنّ ) ٨٦(ا المفقود فقد عرفته المادة أمّ   . ب

 .)٧()حياته أو مماته 
 

                                                           

  .٢٨٠المنشور في الوقائع العراقية العدد  ١٩٥٩من قانون األحوال الشخصية لسنة ) ٨٦(من المادة ) ج(الفقرة  )١(
، الفقه المنهجي على مذهب اإلمام ١٠/١٤٧: في فروع المالكيةالذخيرة  ،٦/٧٦٩:حاشية ابن عابدينى الدر المختار ر علرد المحتا: ينظر )٢(

، شرائع  ٦/٥١١: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار ،٤/٤٩١:اف القناع عن متن اإلقناع كش ،٢/٥٠٨:الشافعي 
  .١٥/٣٣٩:كتاب النيل وشفاء العليل ،٤/١٢:اإلسالم

  .٢/٣٨٠عالء الدين خروفة  : شرح قانون األحوال الشخصية )٣(
  . ٣١ص: الميراث المقارن للكشكي: ينظر )٤(
  .١٩/٣٦٧: البداية شرح الهداية: ينظر )٥(
  .م١٩٨٠لسنة ) ٨٧( رين المعدل رقم من قانون رعاية القاص) ٨٥(المادة  )٦(
  .من القانون نفسه ) ٨٦(المادة  )٧(



 
٢٩٠ 

المعدل متـى تنتهـي الغيبـة، م ١٩٨٠لسنة ) ٨٧(اية القاصرين رقم من قانون رع) ٩٢(بينت المادة  ثمّ   . ت
ختصــة الحكــم مــن المحكمــة الم بــزوال ســببها أو بمــوت المفقــود أو تنتهــي الغيبــة ( علــى أنّ  إذ نصــت
 .)١()ميتا باعتباره

 العتبارهالتي تنقضي على فقدان أو غياب الشخص  من نفس القانون فبينت المدة) ٩٣( فتلتها المادة  . ث
  :اآلتيةتحكم بموت المفقود في إحدى الحاالت  للمحكمة أنْ (  :ما يليفنصت على  .مفقوداً 

  .قام دليل قاطع على وفاته إذا  – أوالً 
  .سنوات على إعالن فقده  أربعمرت  إذا – ثانياً 
  .)٢()هالكه ومرت سنتان على إعالن فقده  افتراضفقد في ظروف يغلب معها  إذا – ثالثاً 
ـــ     ه ّمـــعـــن أُ  انفصـــلذلـــك فـــي الجنـــين الـــذي ، راً إلحـــاق الشـــخص بـــالموتى تقـــدي (هـــوف: تقـــديريالمـــوت الا أّم

ه إذا نزل حيًا مستحقًا ما أوقـف مّ اقعة على أُ فالمشرع العراقي لم يعتبر الجنين الساقط بجناية و  .)٣()بجناية 
تحقــق حيــاة الــوارث بعــد مــوت شــروط اإلرث هــي  اعتبــر، بــل نــزل ميتــًا فــال شــئ لــه ميــراث، وٕانْ لــه مــن ال
  .)٤( إذا ولد الجنين حياً ه ال ميراث للحمل إالّ ، بمعنى أنّ المورث

تبـــدأ شخصـــية ( : المعـــدل م١٩٥١لســـنة ) ١٩٤٠(مـــن القـــانون المـــدني رقـــم ) ٤٥(وقـــد نصـــت المـــادة     
الحـي (وـفي ذلـك إشـارة إلـى قـول شـريح فـي القاعـدة الفقهيـة  .)٦()بتمام والدته حيـًا وتنتهـي بموتـه )٥(اإلنسان

مـــل يحــددها قــانون األحـــوال الشخصــية، ولـــم حقــوق الحفالقــانون المـــدني تــرك ومـــع ذلــك . )٧() يــرث الميــت
   .الحمل أحكامقانون األحوال الشخصية  يفصل

  تحقق حياة الوارث بعد موت المورث :شرط الثانيال
  .)٨(فلو كان الوارث غير محقق الوجود وقت وفاة مورثه حقيقة أو وقت الحكم بموته ال يرثه 

  العلم بجهة الوارث :الشرط الثالث
  .)٩( بعد العلم بسبب اإلرثواشتراط هذا الشرط ليمكن معرفة نصيب الوارث من المورث، وهذا ال يعرف إالّ 

                                                           

  .م١٩٨٠لسنة ) ٨٧(من قانون رعاية القاصرين المعدل ) ٩٢(المادة  )١(
  .م١٩٨٠لسنة ) ٨٧(القاصرين المعدل من قانون رعاية ) ٩٣(المادة  )٢(
  .٣٢ص :الميراث المقارن للكشكي ،١/١٧:العذب الفائض شرح عمدة الفارض، ٩/٣٢٧: نهاية المطلب في دراية المذهب: ينظر )٣(
  . ٢٠أحمد علي الخطيب ، ص. د :شرح قانون األحوال الشخصية  )٤(
الفقه (. وتنتهي بوفاتهبشرط والدته حيا ولو حياة تقديرية، هي تسمية قانونية للحياة التي تبدأ بوالدة اإلنسان : الطبيعية لإلنسانالشخصية ) ٥(

  ).٤/٢٨٤١: اإلسالمي وأدلته
  .المعدل ١٩٥١لسنة القانون المدني من ) ٤٥(المادة   )٦(
  ) .٢٧٥٢٨(، رقم  ٤١٤/ ٥ذا سقط حيا ثم مات أو ترك ، كتاب الديات، باب الجنين إ :ه ابن أبي شيبة في مصنفه األثر أخرج )٧(
  .٢/٣٨٠عالء الدين خروفة،: شرح قانون األحوال الشخصية :ينظر )٨(
  .المصدر نفسه :ينظر )٩(



 
٢٩١ 

أركـان اإلرث وأسـبابه وشـروطه ولـم يتطـرق ) ٨٦(المشرع العراقي ذكر في المادة  أنّ مما تقدم  يتبين �
( :أنّ  مــن البــاب التمهيــدي علــى) ٢٢(مــادة وقــد أشــار القــانون المــدني العراقــي فــي نــص ال ،موانعــه إلــى

  :ما يليي عليها قانون المورث وقت موته مع مراعاة ر قضايا الميراث يس
العراقــي ال يرثــه مــن  ، غيــر أنّ لمنقولــة والعقــاراتســية غيــر مــانع مــن اإلرث فــي األمــوال االجن اخــتالف .١

 .ان قانون دولته يورث العراقي منه من كاألجانب إالّ 
ؤول أمولـــه فـــي العـــراق للدولــة العراقيـــة ولـــو صـــرح قـــانون دولتـــه خـــالف ــــــــــــــــاألجنبــي الـــذي ال وارث لـــه ت .٢

 .)١()ذلك
التـوارث بـين أهـل كيفيـة العراقـي لـم يبـين األحوال الشخصـية العراقـي قانون  جد أنّ ضوء ما تقدم نوعلى  �

وعليه فـإّن كـل  ميراث الكافر من المسلم، وغيرها من موانع الميراث،و ، كميراث المسلم من الكافر ملتين
مـــا لـــم يـــنص عليـــه القـــانون يعالجـــه القاضـــي باجتهـــاده وفـــق أحكـــام الشـــريعة اإلســـالمية، كمـــا جـــاء فـــي 

 :من المادة األولى من قانون األحوال الشخصية العراقي والتي نصت على ما يأتي) ٢(الفقرة
إذا لــم يوجــد نــص تشــريعي يمكــن تطبيقــه فــيحكم بمقتضــى مبــادئ الشــريعة اإلســالمية األكثــر مالئمــة (

 .)٢()لنصوص هذا القانون 
 

  الثالثالفرع 

 ام الشريعةفي القانون ومقارنته بأحكحقوق المتعلقة بالتركة ال
 المادة السابعة والثمانون �
  الحقوق المتعلقة بالتركة  

 قانون األحوال الشخصية العراقي  �
 ، وبهــذاالمتــوفى علــى غيــرهتجهيــز تقــديم هــو مــن الحقــوق المتعلقــة بالتركــة التــي أقرهــا القــانون العراقــي     
، مـع أن فقهـاء انـت مطلقـة أو عينيـةكالتجهيـز علـى الـديون سـواء  رأي الحنابلة بتقديمالقانون العراقي  وافق

، إّال أّنهـــم )التجهيـــز، والــديون، والوصـــية، واإلرث(المــذاهب اإلســـالمية اتفقــوا علـــى أن هـــذه الحقــوق أربعـــة 
  .على الوصيةاالثنان قدم كما يُ ، )٤(والتي تقدم تفصيلها )٣(اختلفوا في ترتيب أولوياتها

                                                           

  . ١٠٤، صمحسن ناجي: نون األحوال الشخصية قاشرح ) . ٢٢(الباب التمهيدي  المادة : م١٩٣٨القانون المدني الصادر عام  )١(
   .٣٠/١٢/١٩٥٩في ) ٢٨٠(في الوقائع العراقية العدد) ١٨٨(نشر القانون رقم )٢(
الفقه المنهجي على مذهب اإلمام  ،٤/٤٥٧: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير  ،٩/٣٦٦:البحر الرائق شرح كنز الدقائق :ينظر )٣(

، ٦/٥١١: ، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار٨/٢٦٣: المحلى باآلثار ،٨/٦: غني على مختصر الخرقيالم، ٢/٥٠٧:الشافعي
  . ٤٩٥ص: الفقه على المذاهب الخمسة

  .وما بعدها ٦٥ص: تقدم تفصيلها   )٤(



 
٢٩٢ 

ون تجهيــز الميــت علــى الوجــه يكــ المــادة نفســها فــي أنْ  مــن) ١(فــي الفقــرة العراقــي ذكــر المشــرع قــد و      
، د المعقـول مـن غيـر إسـراف أو تقتيـر، أي تكون نفقات غسله وتكفينـه وحفـر القبـر ودفنـه فـي حـدو الشرعي

انـت مطلقـة أو متعلقـة بعـين من المادة ذكر قضاء ديونه وٕاخراجها من جميع تركتـه سـواء ك) ٢(وفي الفقرة 
مـــن القـــانون ) ٢٩٦( ، إذ نصـــت المـــادةوأخـــذ بـــه المشـــرع العراقـــي ،الفقهـــاء ورجمهـــ قـــول هـــووهـــذا . التركـــة

ذا كـان مضـمونًا بتأمينـات إ الدين المؤجل ال يحل بموت الدائن ويحل بمـوت المـدين إالّ : ( المدني على أنّ 
  .)١()عينية 

ن مـــال هـــا تخـــرج مـــن ثلـــث مـــا بقـــي مـــوأنّ ، ة وكيفيـــة تنفيـــذها وحـــق الموصـــى لهـــموبعـــدها شـــرع أمـــر الوصـــي
 إلــىإعطــاء بــاقي التركــة بمــن المــادة نفســها ) ٤(فــي الفقــرة  أتيتــ ثــمّ  .بــذلك جمهــور الفقهــاءموافقــًا  المتــوفى،

  . )٨٨(القانون أصنافهم في المادة  المستحقين من الورثة الذين فّصل
  

  الرابعالفرع 

  المستحقون للتركة
 ومقارنته بأحكام الشريعةالعراقي في القانون  

  منة والثمانونالمادة الثا �
  قانون األحوال الشخصية العراقي  �

  :وهي كاآلتي )٢(األصناف المستحقة لإلرث ذكر المشرع العراقي
 الوارثون بالقرابة والنكاح الصحيح   .١

  .)٣()هي الصلة ما بين األصول والفروع : ( مفهوم القرابة في القانون
، أقصـد بهـا العصـبات )٤(تبـين قصـد المشـرع منهـاولـم ي ،المـادةهـذه مـن ) ١(فـي الفقـرة  القرابةورد لفـظ وقد 

فقــا لنظــام الميــراث عنــد و  ؟قصــد بهــا الورثــة جميعــا أمْ  ،وفقــا لنظــام الميــراث عنــد الجمهــور ؟وذوي األرحــام
صد بها ما يوافق مذهب محدد المشرع ق ، وهذا فيه تأكيد على أنّ )٨٩(تكرر اللفظ في المادة  اإلمامية، ثمّ 

  .التعصيب في جميع مواد القانون إلىرق ه لم يتط، مع أنّ بذاته
ســبب مــن الــزواج الصــحيح هــو  أنّ  إلــىفقهــاء المــذاهب اإلســالمية المشــرع العراقــي  وافــق: النكــاح الصــحيح

، فــال لباطــل والفاســدالــزواج ادون ، فــإذا مــات أي مــن الــزوجين ورثــه اآلخــر، أســباب اإلرث لكــال الــزوجين
  .)٥(توارث بينهما

                                                           

  .م١٩٥١الصادر عام من القانون المدني العراقي ) ٢٩٦(المادة  )١(
  .٢٨٠المنشور في الوقائع العراقية العدد  ١٩٥٩حوال الشخصية لسنة األمن قانون  )٨٨(المادة  )٢(
  )  .٣٩(من المادة ) ١( الفقرة: القانون المدني  )٣(
  .٢٨٠المنشور في الوقائع العراقية العدد  ١٩٥٩األحوال الشخصية لسنة من قانون  )٨٨(من المادة ) ١(الفقرة  )٤(
  .٤٥٦، صمحسن ناجي: شرح قانون األحوال الشخصية )٥(



 
٢٩٣ 

ن العراقـي طـالق المـريض مـرض المـوت لزوجتـه غيـر واقـع أصـًال، ويورثهـا منـه بـنص اعتبر القانو  كما   
ال يقــع (  :مــن قــانون األحــوال الشخصــية العراقــي والتــي نصــت علــى مــا يــأتي) ٣٥(مــن المــادة ) ٢(الفقــرة 

أو حالـة يغلـب فـي مثلهـا  المـريض فـي مـرض المـوت )... وذكـر مـنهم ...  (طالق األشخاص اآلتي بيانهم 
عراقـــي فقهـــاء وبهـــذا خـــالف القـــانون ال .)١()ك إذا مـــات فـــي ذلـــك المـــرض أو تلـــك الحالـــة وترثـــه زوجتـــهالهـــال

  .أّنه وافقهم في ميراث زوجته وقوع طالق المريض، إالّ عدم اإلسالمية في المذاهب 
  المقر له بالنسب .٢
 قانون األحوال الشخصية العراقي  �

التركــة بطريــق االســتحقاق ال اإلرث فــي الشــرع  إليــهئــول المقــر لــه بالنســب المحمــول علــى الغيــر ت إنّ       
مـن ) ٢(المشـرع العراقـي فـي الفقـرة  اسـتخدم لقـد، و للتركـة الورثـةاسـتحقاق وهـي مرتبـة مـن مراتـب  ،والقانون
عنــد الفقهــاء بــين المقــر لــه فهنــاك فــرق فــي المعنــى ، )٢()المقــر لــه بالنســب( عبــارة غيــر دقيقــة ) ٨٨(المــادة 
  .كما بّينا ذلك سابقاً  ،على الغير له بالنسب المحمول ، والمقربالنسب

هــو الولــد الــذي أقــر الميــت بنســبه قبــل وفاتــه، فقــد يكــون عصــبة كــاالبن أو : وذلــك بــأّن المقــر لــه بالنســب
فهو يعد وارثا وال يدخل ضمن المسّمى اآلخر إْن لم  يوجـد مـانع إلرثـه كالقتـل أو .)٣(صاحب فرض كالبنت

  .الردة وغيرها
فهو مجهـول النسـب الـذي أقـر وارث بنسـبه حمـال علـى الغيـر،  :المقر له بالنسب المحمول على الغيرأما 

فإمـــا أن يثبـــت لـــه النســـب أو ال يثبـــت، وٕاْن ثبـــت فإّنـــه يـــرث بعـــد ، وقـــد يكـــون أخـــا للميـــت أو عمـــه أو جـــده
، وأن ارثــاً أصــحاب الفــروض والعصــبات وأصــحاب الــرد وذوي األرحــام، بشــرط أّن الــذي يقــر بنســبه يكــون و 

  .)٤(يموت المقر على إقراره
ويتضــح قصـده مــن الحكــم فــي  ،العبــارة لتنسـجم مــع التشــريع باختيــاريكـون دقيقــا  فكـان علــى المشــرع أنْ  �

  . )المحمول على الغير( بإضافة عبارة  االستحقاق
 الموصى له بجميع المال  .٣
 قانون األحوال الشخصية العراقي  �
 اختـارالمشرع العراقي   إنّ إالّ ، من الثلث بأكثرهاء في استحقاق الموصى له وافق القانون العراقي الفق     

تكـون  ويفتـرض أنْ ، )٥()المـالجميـع بالموصـى لـه  (وهي  غير دقيقةعبارة ) ٨٨(من المادة ) ٣(في الفقرة 
و محل وه هذا القدر من الوصية كان موقوفا على إجازة الورثة ألنّ ) لثلثبأكثر من االموصى له ( العبارة 

                                                           

  .٢٨٠ر في الوقائع العراقية العدد المنشو م ١٩٥٩من قانون األحوال الشخصية لسنة ) ٣٥(من المادة ) ٢(نص الفقرة  )١(
  .٢٨٠المنشور في الوقائع العراقية العدد  ١٩٥٩من قانون األحوال الشخصية لسنة  )٨٨(من المادة ) ٢(الفقرة  )٢(
  . ٧/١١٦: هبنهاية المطلب في دراية المذ: رينظ )٣(
  .١٠ص : شرح السراجية :ينظر  )٤(
  .٢٨٠المنشور في الوقائع العراقية العدد  ١٩٥٩من قانون األحوال الشخصية لسنة  )٨٨(من المادة ) ٣(الفقرة  )٥(



 
٢٩٤ 

علــى أْن ال تزيــد علــى الثلــث الشــريعة اإلســالمية فــي الموصــى لــه بشــيء مــن التركــة ف .خــالف بــين الفقهــاء
منهـــا، مقـــدم فـــي اســـتحقاقه علـــى الورثـــة، فـــال تقســـم التركـــة إّال بعـــد تنفيـــذ وصـــايا الميـــت، وقـــد أجـــاز فقهـــاء 

إّال إّن جمهـور الفقهـاء جعلـوا .وارثالمذاهب اإلسالمية تكميل الوصية فيما زاد على الثلث إْن لـم يكـن ثمـة 
، أّمـا اإلماميـة جعلـوا مرتبـة الموصـى لـه بـأكثر مـن الثلـث متـأخرة )١(مرتبتهم بعد استحقاق المقر له بالنسـب

   .)٢(بعد الرد على الزوج فقط
  بيت المال .٤
  قانون األحوال الشخصية العراقي �

إذا لـم يجـد  ،فهـو أحـد مسـتحقيها التركة المالستحقاق بيت اوافق المشرع العراقي جمهور الفقهاء في       
، ويقابلـه عنـد اإلماميـة )٣(وارث أو مستحق، فتوضع التركة على أّنها مال ضـائع فصـارت لجميـع المسـلمين

  .)٤(مولى اإلمامة، أي أّن الوارث هو اإلمام
أوردهـا المشـرع ، فـإن عبـارة بيـت المـال التـي راألحوال الشخصـية هـو تشـريع معاصـ تشريع قانون بما أنّ و  

، )الخزانـة العامـة للدولـة ( ول هـومـا المتـدا، وٕانّ لم تعد متداولـة اليـوم) ٨٨(لمادة من ا) ٤(العراقي في الفقرة 
) الخزانـــة العامـــة للدولـــة( بيـــت المـــال إلـــى، آلـــت التركـــة ات شـــخص ولـــيس لـــه وارث وال موصـــى لـــهمـــ فـــإنْ 

  من قانون األحوال الشخصية العراقي) ٧٠(المادة  ، ذلك ما نصت عليه)٥(لمن ال وارث لهوارثًا  باعتباره
   .)٦()بر الدولة وارثًا لمن ال وارث لهوتعت ( 
، وقـد سـبق تفصـيل المستحقون للتركة في الفقه اإلسالمي عشرة مراتب مقدم بعضها علـى بعـضوبهذا ف �

 مـن ذكـروا فـيماألصـناف المسـتحقة للتركـة علـى ) ٨٨(، وقد اقتصر المشـرع العراقـي فـي المـادة )٧(ذلك
 .العصبات أو ذوي األرحامميراث ولم يشر إلى تلك المادة، 

  

                                                           

، ٩/٣٧٦ :البيان والتحصيل، ٢/٦٩٧: بحرمجمع األنهر في شرح ملتقى األ ،١١ص: شرح السراجية ،٣٠/٤٣: المبسوط للسرخسي :ينظر )١(
الفقه  ،٦/٢٤٤: المغني إلبن قدامة ،٨/١٩٨: الحاوي الكبير ،٧/١٣١: األم للشافعي ،٤/٤٢٧: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير

  . ٤٧٠ص: على المذاهب الخمسة

  .٨/٨٨: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: ينظر )٢(

، شرح الرحبية ومعه ٤/٤٥٨:حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ،١١ص: لراجية، شرح ا٥/٩٤:االختيار لتعليل المختار :ينظر )٣(

  .٨/٣٤٨: المحلى باآلثار، ٢/٥٢٧: منتهى اإلرادات في جمع المقنع ،١٤ص: كتاب الدرة البهية بتحقيق مباحث الرحبية

  .٨/١٤٥: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية :ينظر )٤(

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ٢/٧٤٨: بحرمجمع االنهر في شرح ملتقى األ ،٦/٧٥٧: ار وحاشية ابن عابدينالدر المخت :ينظر )٥(
، ٨/٧: ومعه الشرح الكبير على متن المقنعالمغني على مختصر الخرقي  ،١٢ص: تحقيق مباحث الرحبيةبالدرة البهية  ،٤/٤٦٧: للدردير

  .٦/٥٥٦: الجامع لمذاهب علماء األمصار، البخر الزخار ٨/٣٤٨: المحلى باآلثار 
  .)٢٨٠(العراقية العدد نشر الوقائع  م،١٩٥٩لسنة  من قانون األحوال الشخصية العراقي) ٧٠(المادة  )٦(
  .١١٣ص: سبق تفصيل مراتب الورثة  )٧(



 
٢٩٥ 

  الخامسلفرع ا

 ومقارنته بأحكام الشريعةالقانون في  همتوريثوكيفية الوارثون 
  لمادة التاسعة والثمانونا �

  :الوارثون بالقرابة وكيفية توريثهم
  قانون األحوال الشخصية العراقي  �
عــداد التــي أتــى بهــا القــانون العراقــي فــي مضــمونها العــام للــنص توافــق نظــام طريقــة الت إنمــن الواضــح     

األبــوان المباشــران واألوالد وٕان نزلــوا، ثــم األجــداد والجــدات وٕان ( عنــد اإلماميــةالتوريــث بالطبقــات المعــروف 
ا وارثـون هم جميعـف. )١()علوا واإلخوة واألخوات وفروعهم، ثم األعمام والعمات واألخوال والخاالت وفروعهم

  .)٢(كل طبقة مقدم بعضها على بعض، فيحجب األقرب منها األبعدبالقرابة، و 
أصـــحاب الفـــروض، والعصـــبات، وذوي :(أمـــا جمهـــور الفقهـــاء فـــإنهم أجمعـــوا علـــى أّن الـــوارثين للتركـــة هـــم

 . )٣()األرحام
قـانوني لهـذه المـادة ال مفردات وعبارات مقتبسـة مـن فقـه الجمهـور فـي الـنصالعراقي  قد أقحم المشرعبهذا فو 

  : كبير، وأثار سؤال مفاده التباسالمختصين من القضاة والقانونيين في مما أوقع 
، لمعمـول بـه فـي فقـه اإلماميـةالمشرع قصد بهذا التعداد مبـدأ الحجـب وفقـًا للطبقـات والمراتـب ا هل أنّ  •

 كل طبقة تحجب التي تليها ؟  بأنّ 
 ؟د بمذهب معينيّ ثين دون التقلى مجرد تعداد الوار ع قتصرتا هانّ إأْم  •

هــو عبــارة عــن محاولــة لــدمج أحكــام المــذاهب اإلســالمية المتبعــة مــن قبــل ) ٨٩(مــا جــاءت بــه المــادة  نّ إ 
فـي )  الجمهـور وقـول اإلماميـة تبعا لقول( وذلك بإدراج أصناف المستحقين للتركة . غالبية الشعب العراقي

ال فـي الـنص وخلطهــا مفــردات إقحـام ، بـل كانـت عبــارة عـن لكـن هــذه المحاولـة لـم تكــن موفقـة .مـادة واحـدة
مــن هــدم ألحكــام م ١٩٥٩تقــويم مــا أحدثــه تشــريع عــام ، و أتبــاع المــذاهب جميعــاً رضــى كســب بغيــة ، غيــر

عمـوم ورفـض مـن  احتجـاجمـن  ذلـك التشـريعوما سببه ، ها الصريحة للقرآن الكريمالشرعية ومخالفتالميراث 
تلـك الفتـرة الشـاذة  بعـد األحكام القانونية الجديدة من كسب القبول فاستطاعت .الشعب العراقي المعتز بدينه

حكـــام رغــم مــا فــي األ ،تح اإلســالمي قبــل أكثــر مــن ألـــف ســنةلتطبيــق أحكــام لــم يعهــدها المجتمــع منـــذ الفــ
يحضـى  دون أنْ ، السـريعة واألوامر استجابة للرغبة العامةعلى عجالة  تكتبالجديدة من قصور لكونها قد 

                                                           

  .٤/٢٧٤: سالمشرائع اإل) ١(  

  . ٨/٧٨:الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : ينظر  )٢(
في جمع المقنع  االرادات منتهى ،٧٤٩ص: بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،٦/٧٥٧: رد المحتار الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ظرين) ٣(

 :٥٠٢/ ٣.  



 
٢٩٦ 

التي ، الغامضةنتيجة تشريع تلك المواد فكانت ال، مستفيضةالدراسة ما يتطلبه من الالجديد للنص القانوني ا
  .بين جمهور الفقهاء واإلمامية الميراث أحكام ال تتناسب وحجم الخالف الواسع في

يع التركـة للمسـتحقين توز  هاحالت، بإمباشرة  لسابقتها التالية) ٩٠(رقم ، المادة والذي زاد األمر غموضاً      
   .م١٩٥٩األحكام الشرعية التي كانت مرعية قبل تشريع قانون  إلىبالقرابة 

المشـرع قـد تنـاول أصـناف المسـتحقين للتركـة علـى مـا ذهـب  يالحظ أنّ ) ٨٩(نص المادة  استقراءفعند     
تضــمن الــنص ، كمــا اب الفــروض والعصــبات وذوي األرحــامجمهــور الفقهــاء مــن ناحيــة بتوريــث أصــح إليــه

ه تنـاول ، ومن ناحية أخرى يتبين أنّ جمهور الفقهاء دون فقه اإلماميةمفردات مألوفة في الفقه الحنفي وعند 
 إنّ ( مصطفى الزلمي .قال د ،اإلمامية من المراتب والطبقات إليهأصناف المستحقين للتركة على ما ذهب 

ه المشرع العراقي هل أخذ بالفقه السـني أو هذه المادة بسبب اضطراب صياغتها، ال تدل صراحة على اتجا
) ٨٩(فـي صـياغة نـص المـادة  االضـطراب نّ إ و  .)١()بالفقه الجعفري في ترتيب الورثـة واسـتحقاقهم للتركـة ؟

وتحديــد  قــانون األحــوال الشخصــية فــي تأويــل المــادة شــراح  اخــتالف إلــىأدى ، هــذا الغمــوض الــذي َســّببَ 
  :قولين لىإتطبيقها  أسلوبمفهومها وبالتالي 

المعمـــول بـــه فـــي ( بنظـــام التوريـــث بالقرابـــة  العراقـــي أخـــذألحـــوال الشخصـــية اقـــانون  نّ إ :القـــول األول •
  :قولهم بذلكوسبب  )المذهب الجعفري 

 .)٨٩(في نص المادة ) العصبة(  من بدال) القرابة ( ورود مفردة  .١
 .)٢(طريقة تعداد الوارثين بالقرابة الموافق  للمذهب الجعفري .٢
بقــة الثالثــة ، وهــذا يوافــق مــا تشــمله الطع األعمــام والعمــات فــي فقــرة واحــدةج األخــوال والخــاالت مــإدرا .٣

 .للورثة عند اإلمامية
     .يحجب أفراد كل طبقة من دونهم من الطبقات نْ ى ما تقدم فإن هذه الرؤية تقتضي أبناءًا علو      

الفقـرتين  فـييحجـب مـن الميـراث كـل مـن ورد  كان أو أنثـى ذكراالفقرة األولى  ورد ذكره ضمنفكل وارث ( 
  :منها قول قرارات عديدة لمحكمة التمييز، ويؤيد هذا ال)٣()الثانية والثالثة وهكذا 

 إنّ  ((: والــذي نــص علــى)  ٢٧/٢/١٩٨٥فــي  ٨٤/٨٥/ موســعة أولــى/ ٣٧( المــرقم  يتمييــز القــرار ال �
 اتفضـيل أحـدهموال وجـه لفي مرتبة واحـدة  هما يعتبراننّ فإ، ...في الميراث خ األ ابنبنت األخ تشارك 

 آلخرل اأحدهم ال وجه لحجباألخر كما  على
((

 )٤(. 
  :والذي نص على ،٢٦/٦/١٩٨٥في) ٨٥-٨٤/ أولىموسعة / ٢٩٤(والقرار التمييزي المرقم  �

                                                           

  . ٤٥٧صم، ٢٠٠٢، ٢١بغداد ، ط_ شركة الخنساء للطباعة المحدودة ، الزلميإبراهيم مصطفى . د:  أصول الفقه في نسيجه الجديد )١(
  .١٤٦ص ،أحمد الكبيسي: في الفقه والقضاء والقانون ل الشخصيةاألحوا )٢(
   .٤٥٨، صمصطفى الزلمي. د:  الجديد أصول الفقه في نسيجه) ٣(
قـرار ( ، ٢١ص، م١٩٩٩-ه ١٤٢٠، بغـداد -، مطبعـة الزمـان بـراهيم المشـاهديإ: المختار من قضاء محكمة التمييـز قسـم األحـوال الشخصـية )٤(

  .  ) ٢٧/٢/١٩٨٥في  ٨٤/٨٥/ موسعة أولى/ ٣٧ يتمييز 



 
٢٩٧ 

 حوال الشخصية قد نصت على الوارثين وكيفية توريثهم وجعلتهم على مراتبمن قانون األ ٨٩المادة  إنّ  ((
))وطبقات فيتعين تقسيم التركة على الوارثين وفقا للطبقات الواردة فيها 

 )١(.  
محمـد سـتاذ األ شـراح القـانون والمختصـين والبـاحثين فـي القـانون مـنهم  خرون مـنآذهب  :القول الثاني •

هـــو مجـــرد ) ٨٩(مـــا قصـــده المشـــرع العراقـــي مـــن المـــادة  نّ أ إلـــىمصـــطفى الزلمـــي  .شـــفيق العـــاني و د
  .الترتيب الموافق للمذهب الجعفري وليس )٢(التعداد

  :ما يأتيفي) ٨٩(جاءت به المادة  وسبب قولهم هذا ما
 لكـونهم ال يورثـوا إالّ  ،لـدى الجمهـور ةمتداول ، وهذه المفردةيس األجدادمفردة الجد في النص ول تدور  .١

 .)أب األم ( دون ) أب األب ( الجد الصحيح 
 .خاصةمتداول عند الجمهور مصطلح وهو  ) ذوي األرحام( المشرع مصطلح  ذكر .٢
منـه أْن يبـين  ةمحاولـ) للـذكر مثـل حـظ األنثيـين ( المادة هذه من ) ١(أقحم المشرع العراقي في الفقرة  .٣

 هر باعتبـااإلماميـة لـم يـوردوه عنـد ذكـر الطبقـات  ، مـع أنّ وارثون هم أصحاب الفروض والعصباتأّن ال
  .أمرا مطردا في جميع الطبقات 

، ومنهــا قــرار المحكمــة تُنــاقض بهــا قراراتهــا الســابقةمحكمــة التمييــز ل أخــرىقــرارات  االتجــاهيؤيــد هــذا و     
المشرع العراقي  بأنّ (  :والذي جاء فيه )م٢/١١/١٩٩٢بتاريخ  ٩٢/هيئة عامة /  ٩٥/ ٩٤/ ٩٣(المرقم 

، القربــى النســبية قون اإلرث بوشــيجةمــن قــانون األحــوال الشخصــية بيــان مــن يســتح) ٨٩(أراد مــن المــادة 
هــا مرتبــة أنّ  إلــىيهــا مــا يشــير ف، ولــيس ي القرابــات وحســب التسلســل الطبيعــيفــذكرت المــادة المــذكورة ذو 

 ، ألنّ فــي  ذلــك تحميــل الــنص مــاال يتحملــه ، إذكــل طبقــة تحجــب مــن دونهــا بعضــها بعــد الــبعض، أو أنّ 
 األحوالمن قانون ) ٩١، ٩٠، ٨٩(د ذا التفسير مستفاد من الموا، وهبنص إالالعطاء والحرمان ال يكون 

فــي المــادة  إلــيهمالقســامات الشــرعية فــذوا القرابــة المشــار  تقســيم، ويتعــين مراعاتــه عنــد تنظــيم الشخصــية
 عنــد عــدم وجــود أصــحاب الّ ، وهــؤالء ال يرثــون إاألرحــاموذوي هــم أصــحاب الفــروض والعصــبات ) ٨٩(

   .)٣()الفروض والعصبات 
، ممـا جعلهـا هاحكـام نصـوعـدم إالقانونيـة غموض المادة  سببهاقض في التفسير هذا التن نّ ومن المؤكد أ 

  .واالجتهاد للتأويلعرضة 
ة الرئيسـية نـذكر الحجـ يمكـن أنْ ، اح وردود الفـريقين علـى حجـج بعضـهممجمـل أراء الشـر  اسـتقراءمن   �

 :لما ذهب إليه كل فريق
  

                                                           

  ). ٢٦/٦/١٩٨٥في  ٨٤/٨٥/ سعة أولى مو / ٢٩٤ يقرار تمييز ( ، ٢٢ص :المختار من قضاء محكمة التمييز قسم األحوال الشخصية )١(
  . ٤٥٨، صمصطفى الزلمي . د:  أصول الفقه في نسيجه الجديد )٢(
  .) ٣٠/١١/١٩٩٢في  ٩٢/ هيئة عامة / ٩٣/٩٤/٩٥ يقرار تمييز ( ، ٥٩ص إبراهيم المشاهدي،: المختار من قضاء محكمة التمييز )٣(



 
٢٩٨ 

  .ل بإرث الطبقات الموافق لإلماميةالقائ :الفريق األول
كانــت حجــتهم األساســـية أن الــنص القــانوني يترتـــب عليــه حكمـــا ملزمــا وال يمكــن وجـــود  نــص قـــانوني     

يوجـــب طبقـــات وترتيـــب مســـتحقيها علـــى شـــكل ) العصـــبة ( بـــدل ) القرابـــة ( ، وٕان ذكـــر مفـــردة عبثـــاوضـــع 
ـــنص أنّ  ـــة ال ـــةكـــانوا فـــي  الوارثـــون مـــن األقـــارب إنْ  بمقتضـــى دالل ـــى ،واحـــدة طبق أســـاس  فـــإنهم يرثـــون عل

  .)١(متعددة حجب األقرب األبعد طبقاتكانوا من  نْ ، وإ التزاحم بينهمالمشاركة و 
  .القائل بمجرد التعداد :الفريق الثاني

الحجــب بالطبقــات أو المراتــب ) ٨٩(، لــو كــان المشــرع العراقــي قصــد بالمــادة حجــتهم األساســية فــإنّ       
، ه لـم يضـف جديـداً عبثـا ألّنـ) الخـاص باألخـت (  خـرواآل) الخـاص بالبنـت ( لكان إصداره للتعديل الثـاني 

البنـت تحجــب  ، وصـدور التعـديل بـأنّ يـأتي بحكـم جديـد فالتعـديل البــد أنْ  .)٢(مقـررا أصـال ه قـد قـرر أمـراً وأّنـ
  .التعداد إالّ لم يكن المقصود منها ) ٨٩(المادة  واألخت تحجب كاألخ دليل أكيد على أنّ  كاالبن

 :الترجيح �
التعـــديل الـــذي جـــاء  لـــك ألنّ وذ. دو لـــي رجحانـــه هـــو مـــا ذهـــب إليـــه أصـــحاب القـــول الثـــانيوالـــذي يبـــ     

   .ما التعداد فقطالحجب وٕانّ  منهاقصد يكن يهذه المادة القانونية لم  على أنّ مؤكد دليل بالحجب 
 ، وٕابقـاءمهمـاً  وال تقـرر أمـراً  ها ال تضـيف حكمـاً فقط ألنّ )  ٨٩(المادة  إلغاءهو  الذي أراه واجباً فوعليه   �

تقــنن  ، وأنْ دون هــذا اإلربــاك والغمــوض العــارض تعمــل عملهــا مــن)  ٩٠(المــادة التــي تليهــا وهــي المــادة 
، ، كال على حده)الجمهور واإلمامية ( المذهبين كال لجميع أحكام الميراث وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية 

التي يجري بمقتضاها المادة األساسية  هي) ٩٠(المادة  أنّ و ، خاصة ذلكتبعا لالحكم  يضاليسهل على الق
  .صدور األحكام

o  ميراث األخت الشقيقة )٨٩(من المادة ) ٤(الفقرة  
حـوال قـانون األ قة بحكم األخ الشقيق في الحجب، وبهذا الحكم نجـد أنّ األخت الشقي اعتبرت هذه الفقرة    

على تفصيل هذا الحكم في ميراث وسنأتي  اإلمامية، ، ووافق ما ذهب إليهالشخصية خالف جمهور الفقهاء
ضيفت إلى القانون بالتعديل الثـامن الصـادر ما ألم تكن موجودة في األصل وٕانّ هذه الفقرة  نّ علما أ .األخت
  .)٣(م١٩٨٣عام 

  
L                                       ? ? ? J  

  
  

                                                           

  .٢/٣٨٣، عالء الدين خروفة : شرح قانون األحوال الشخصية : ينظر )١(
  .٤٥٨مصطفى الزلمي، ص .د: أصول الفقه في نسيجه الجديد : ينظر )٢(
المنشور في الوقائع  م،١٩٥٩لسنة ) ١٨٨(وال الشخصية رقم قانون التعديل الثامن لقانون األح ،م١٩٨٣لسنة ) ٣٤رقم ( : التعديل الثامن )٣(

  .١٨/٤/١٩٨٣في ) ٢٩٣٤(العراقية العدد 



 
٢٩٩ 

  دسالفرع السا

  حكام الميراثألالعراقي قانون الإحالة 
  إلى الشريعة اإلسالميةيها نص التي لم يرد ف

  المادة التسعون �
إلرباك اإلشكال وا زادتها ، أنّ ن قانون األحوال الشخصية العراقيم) ٩٠(من المالحظ في نص المادة     

األحكــام  إلــىتوزيــع األنصــبة علــى مســتحقيها مــن الــوارثين  بإحالتهــاوذلــك ، )٨٩(الــذي جــاءت بــه المــادة 
لسـنة ) ١٨٨(التي كان  معمول بها قبل تشريع قانون األحوال الشخصية رقم  الشرعية في المذاهب الفقهية

وزاد وتبعــا لمـــذهب المتـــوفى، ، كالهمــا كـــان نافـــذا نّ ، ألالمـــذهبينكـــال العمــل بعـــادة إ، وهــذا يعنـــي م١٩٥٩
  .اوقراراته ناقض في تفسير محكمة التمييزتالحصول  اضطرابا مراأل

شخصـــية تعتمـــد علـــى هـــذه المـــادة بشـــكل أساســـي فـــي تطبيـــق أحكـــام أّن محـــاكم األحـــوال ال والحقيقـــة     
المنـاطق التـي غالبيتهـا فـي المحـاكم ف ،جتمـاعي الـذي تقـع فيـه المحكمـةالمذهب الفقهي المناسب للوسـط اال

 يالواقعــة فــي المنــاطق ذات الغالبيــة الشــيعية تقضــبأحكــام مــذهب الجمهــور، والمحــاكم  يمــن الســنة تقضــ
     ، تفســـيرها بصـــددالحاصـــل واالخـــتالف  ،)٨٩(هب الجعفـــري دون النظـــر للمـــادة ذلمـــبأحكـــام الميـــراث وفـــق ا

 ،االعتراض الذي قد يحصل من أحد الورثة يسبب أحيانا تمييز القرارات ورفعها إلى محكمـة التمييـز أنّ  إالّ 
  ).٨٩(فيأتي الحكم غالبا بنقض القرار األولي وبحسب تأويل المحكمة للمادة 

لما تمنحه هذه المادة ) ٩٠(تعتمد بشكل أساسي على المادة محاكم األحوال الشخصية  نّ والحاصل أ      
ملزمــة لكــل ) ٨٩(فيمــا تُقّيــد محكمــة التمييــز ذلــك باعتبارهــا أّن المــادة . مــن حريــة الختيــار أحكــام المــذاهب

  .أتباع المذاهب
  المادة الواحدة والتسعون �
الزوجة المتوفى عنهـا زوجهـا الربـع عنـد عـدم وجـود فـرع نصيب  نّ جمع فقهاء المذاهب اإلسالمية في أأ .١

، وتســـتحق الـــثمن عنـــد وجـــود الفـــرع الـــوارث ســـواء منهـــا أو مـــن ارث للـــزوج ســـواء منهـــا أو مـــن غيرهـــاو 
مع عليه ما أج) ٩١(من المادة ) ١(وبهذا وافق قانون األحوال الشخصية العراقي في الفقرة ، )١(رهاـــــــــغي

  .جةالفقهاء في نصيب الزو 
 ابـــنالبنـــت مـــا تبقـــى مـــن التركـــة فـــي حالـــة عـــدم وجـــود  اســـتحقاق هـــذه المـــادةمـــن ) ٢(الفقـــرة  تضـــمنت .٢

فـي المحصـلة ووافق ما ذهب إليه اإلمامية  ف القانون العراقي جمهور الفقهاءخال الحكمهذا وب، للمتوفى
 .ل ذلـك الحقـاً يفصـتي علـى تأن، وسـ)و كمـا يقـال شـكال ال مضـمونا أ( لحسابية ال فـي التوجيـه الفقهـي ا

                                                           

مغنـي المحتـاج إلـى معرفـة معـاني  ،٥٧٤ص: القـوانين الفقهيـة ،٧/٤٧٨: تبيـين الحقـائق شـرح كنـز الـدقائق ،٣٤ص: شـرح السـراجية :ينظر )١(

البحـر الزخـار  ،٨/٢٧٧: المحلـى باآلثـار ،٨/٢٢: المغني على شرح الخرقـي ،٤/٥١١: كشاف القناع عن متن اإلقناع ،٣/١٢: ألفاظ المنهاج

  . ٤/٢٧٢: شرائع اإلسالم ،٦/٥٣٥: الجامع لمذاهب علماء األمصار



 
٣٠٠ 

القـانون بالتعـديل الثـاني الصـادر عـام  إلـىضـيفت ما أهذه الفقرة لم تكن موجودة في األصل وٕانّ  نّ علما إ
 .)١(م١٩٧٨

  :خالصةال  �
طيلة الخمسين سنة الماضية  بقراراتهاوتفسير محكمة التمييز  وشراحهآراء فقهاء القانون  استعرضنالو     

ــًا لهــذا القــانونمختلفــة فــي تطبيــق أ اتجاهــاتهنــاك  لتبــين لنــا أنّ  ، ويجــري حــل المســائل حكــام الميــراث وفق
  :اآلتية االتجاهاتاإلرثية تبعًا ألحد 

نصــوص القــانون جــاءت  نّ مبــدأ الحجــب وفقــاً للطبقــات المعمــول بــه فــي مــذهب اإلماميــة، أل اعتمــاد .١
  .وفىهذه النصوص ملزمة للجميع بغض النظر عن مذهب المت واعتبار، موافقة لذلك

 .)المورث( ب الذي يعتنقه المتوفى للمذه أحد المذهبين تبعاً  اعتماد .٢
، وغالبــًا مــا تتــأثر هــذه يفــي تفســير الــنص القــانون واجتهــادهأحــد المــذهبين تبعــًا لرؤيــة القاضــي  اعتمــاد .٣

  .المذهبي للقاضي ومخزونه المعرفي باالنتماءالرؤية 
  الخاصــة بأحكــام الميــراث يجــد أنّ و المــواد القانونيــة المتأمــل فــي نصــوص هــذه  نّ إفــتقــدم  ن مجمــل مــامــ   

 أنّ  تـىح ،بعناية اختيارهايعتريها النقص والغموض في صياغتها ولم يتم فيها مفردات وعبارات غير دقيقة 
ألســتاذ محمــد شــفيق العــاني وآخــرين مــن شــارك فــي لجنــة صــياغة قــانون األحــوال الشخصــية العراقــي وهــو ا

   .، هل هي للحجب أو التعداد)٨٩(القانون ومنها المادة عليهم تأويل مواد  لتبسإ
، ، وربمـــا تكـــررت بعـــض مفرداتهـــاالميغيـــر مـــتالئم مـــع أحكـــام الفقـــه اإلســـ بعـــض النصـــوص كمـــا أنّ      

هـا غيـر متكاملـة، وهذه اإلحاالت تدل على النقص في تلـك المـواد، وأنّ  ،خرآ إلىوأحالت األحكام من نص 
  .قول أّن لدينا قانون ولكنه قاصر ولم يفي بالغرض المطلوبوأّن تشريعها جاء لمجرد ال

 ، فهذا كله يعد خلـًال وقصـوراً ليس لها صلة بنص الحكم القانوني عبارةم المشرع مفردة أو وكذلك أقحا     
عــدم االرتيــاب و بشــعور القصــور فــي التشــريع القــانوني ذلــك  ســبب دوقــ ،فــي التشــريع وخروجــًا عــن ضــوابطه

 مخــالف للشــريعة اإلســالمية وأنّ قــانون األحــوال الشخصــية العراقــي  بــأنّ عنــد أغلــب النــاس  واعتقــاد، الثقــة
  . هاأحكامه غير مستمدة من

الحكـم  اسـتغراقمـن حيـث  ،يسـتجمع األحكـام ويدرسـها دراسـة معمقـة على المشرع العراقي أنْ كان ف        
ليكون النص الُمَشـرع  ،ياغة المواد القانونيةاأللفاظ المناسبة بدقة في ص واختيار، الحاالت المحتملةلجميع 

لحـاالت أحكـام متباينـة صـدار تمـل إيح ، والواضـطرابتناقض  إلىقاطعًا مانعًا ال يحتمل التأويل وال يؤدي 
مــن القــوانين المقارنــة  واالســتفادةدراســة ومعالجــة المشــاكل الناجمــة عــن التطبيــق العملــي، ذلــك بو ، متماثلــة

   . شكاالت التي أخلت بهذا اإلنجازتلك اإلمثل ، لتجنب الوقوع في ية التي سبقتهمللدول العربية واإلسال

                                                           

اقية العر  المنشور في الوقائع م١٩٥٩لسنة ) ١٨٨(حوال الشخصية رقم التعديل الثاني لقانون األ م قانون١٩٧٨لسنة ) ٢١(رقم : التعديل الثاني )١(
  . ٢٠/٢/١٩٧٨في ) ٢٦٣٩(العدد 



 
٣٠١ 

  لمطلب الثالثا

  الوارثات من النساء أحوال
 القانون العراقي اإلسالمية و  بين الشريعة

ا تكون بنتا ، فهي إمّ فة حسب توصيفها ومركزها القانونيتستحق المرأة حقها في الميراث بأنصبة مختل     
  .و زوجة أو جدة أو من ذوي األرحامأختا أو أم أأو 

، فيهــا وفــق المــذاهب اإلســالمية نرثوالحــاالت التــي يــ أحكــام ميــراثهني الفصــول الســابقة فــ وقــد تبــّين      
األحـــوال  فـــي قـــانونالوارثـــات مـــن النســـاء  ةأحكـــام ميـــراث كـــل واحـــدإلـــى فـــي هـــذا المبحـــث تطـــرق وســـيتم ال

ثمانيــة فــروع وعلــى  إلــىالمطلــب هــذا  قســمت، وعليــه الشــريعة اإلســالمية مــع الشخصــية العراقــي ومقارنتهــا
  :النحو األتي
  ميراث البنت بين الشريعة والقانون :الفرع األول

  بين الشريعة والقانون االبنميراث بنت  :الفرع الثاني

   ميراث األم بين الشريعة والقانون :الفرع الثالث

  عة والقانونميراث الزوجة بين الشري :الفرع الرابع

  ميراث األخت الشقيقة بين الشريعة والقانون :الفرع الخامس

   ميراث األخت ألب بين الشريعة والقانون :الفرع السادس

  ميراث األخت ألم بين الشريعة والقانون :الفرع السابع

  ميراث الجدة بين الشريعة والقانون :الفرع الثامن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
٣٠٢ 

  فرع األولال

  الشريعة والقانونميراث البنت بين 
  اإلسالمية الشريعة �

  :جمهور الفقهاء واإلمامية اتفق
رث البـاقي ، كمـا تـ، والثلثـين للبنتـين فصـاعداً احـدةفـرض النصـف إذا كانـت و  البنـت تـرثعلى أّن البنت  .١

ث تـــر و  .)٢(�m��������������l:لقولـــه تعـــالى)١(، يشـــتركان فـــي التركـــةمـــع أخيهـــا الـــذي بـــدرجتها
  .عند اإلمامية قرابة وترثه، )عصبة بالغير(تعصيبًا مع أخيها  عند جمهور الفقهاءالبنت باقي التركة 

 :ِجب هي من الورثةفيمن َتحْ  اختلفواهم  أنّ ، إالّ ال ُتْحَجب مطلقاً  هانّ واتفقوا على أ .٢
  .)٣()األخوة ألم ( أوالد األم َتْحِجب أحدًا إالّ  ها الأنّ : جمهور الفقهاء :القول األول
) أخيهـا ( واالبـنجميـع الورثـة عـدا األبـوين وأحـد الـزوجين َتْحِجـب البنـت أو البنـات :اإلمامية :القول الثاني

  .)٤(الذي هو من درجتها
 قانون األحوال الشخصية العراقي �
أكثر  إلى، وذهب القانون في الحجب باالبناإلمامية بمساواة البنت  إليهما ذهب وافق القانون العراقي     

أخــذ األبــوين وأحــد الــزوجين ببــاقي التركــة بعــد  إلنفرادهــا، االبــنركــزًا أقــوى مــن مركــز م بإعطائهــامــن ذلــك 
حيــث اإلسـالمية بمـا فـيهم اإلماميـة،  فقهـاء المـذاهب إليـه، وبهـذا فقـد خـرج القـانون علـى مـا ذهـب فروضـهم

 ابند وجو تستحق البنت أو البنات في حالة عدم  (يلي  على ما م١٩٧٨نص التعديل الثاني الصادر عام 
جميع التركـة فـي حالـة  فروضهم منها وتستحق اآلخر األبوين والزوج، ما تبقى من التركة بعد أخذ للمتوفى

  :أحكام، وهذا التعديل  فيه جملة )٥() عدم وجود أي منهم
  موافق لمذهب اإلمامية : بعضها �
 مخالف لجميع المذاهب : وبعضها �
 .حكام قانونية سابقةخالفت مقاصد وأ :وأخرى �

 
                                                           

فتح القريب المجيب بشرح كتاب ، ٢/٣٨٠: كفاية الطالبشرح حاشية العدوي على  ،٧/٤٧٨: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق :ينظر )١(

كتاب  ،٤/٢٧٢: اإلسالم، شرائع ٦/٥١٦: البحر الزخار، ٨/٢٦٦: المحلى باآلثار، ٦/١٦٤: المغني البن قدامة، ١/١٧: الترتيب للشنشوري

  .١٥/٤٠٢: النيل وشفاء العليل

  ) . ١١من اآلية : سورة النساء ( )٢(

نهاية المطلب في دراية  ،٧٥٨ص: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ٨٥ص: ،شرح السراجية٥/١٠٢ :االختيار لتعليل المختار: ينظر )٣(

  . ٣/٥١٥: ، منتهى اإلرادات في جمع المقنع ٩/٣٤:المذهب

  .٤/٢٦٩: شرائع اإلسالم :ينظر )٤(

  .م١٩٥٩من قانون األحوال الشخصية لسنة ) ٩١(المعدلة من المادة ) ٢(الفقرة   )٥(



 
٣٠٣ 

 :ذلك تفصيلو  
طبقـات،  إلـىتقسـيم الورثـة بضـي ، ذلـك الـذي يقمومه لما هو مقر في فقه اإلماميةفالحكم الموافق في ع .١

ولـى أي عدا ورثة الطبقـة األ( التالية، فتحجب جميع الورثة من الطبقات وجعل البنت من الطبقة األولى
 .)وجين وأخيها الذي هو من درجتها وهم األبوين وأحد الز 

جعل البنت  تستحق  الباقي : هو) اإلمامية ( وبضمنهم المخالف لجميع المذاهب اإلسالميةحكم ا الوأمّ  .٢
فرضــها الــذي نــص عليــه  إلغــاءوهــذا الــنص يعنــي ضــمنا . أخــذ األبــوين وأحــد الــزوجين فروضــهمبعــد  

، قيويـردون عليهـا البـا ،فرضـاً : ،أيتسـميةً يعطـون البنـت النصـف  ماميةفاإل. صفالقران الكريم وهو الن
 .غالباً  والفارق بين هذا القول والنص الذي جاء به القانون فارق كبير وان توافقا في محصلة  الحساب

تحجـب هـا ال نّ ، فـي حـين أتحجـب جميـع أوالد األوالدفهـي  ،فـي الحجـب بنكـاالجعل القانون البنـت وقد  .٣
فـي تعـديل لوصـية الواجبـة لمعالجتـه با ضـطرأ إشـكاالوهكذا احدث القانون . )رالجمهو (عند  بناالأوالد 
 .الحق

ال يحجـب الجـد  فـاالبن، االبـنالبنـت مركـزًا أقـوى مـن مركـز  بإعطائـهأكثـر مـن ذلـك  إلىوذهب القانون  .٤
 .جعل القانون البنت حاجبًة لهما بينما) الجمهور(عند  والجدة

  :جدال بين مؤيد ورافض ثار هذا التعديلأف   
هـا سـتلغي ألنّ ، خطوة متقدمـة كاالبنجعل البنت  إنوقيين بعض شراح القانون والقضاة  والحق عتبرا  . أ

هـا خطـوة عظيمـة سـبقت الـدول ، وأنّ كبيـر لتحقيـق مكاسـب وحقـوق للمـرأة إنجـاز ، وهـوالتفاوت بينهما
 .)١(واإلسالمية بتحقيقهاالعربية 

، وهــذا مــا لــم يحصــل فــي أي االبــنعطــى البنــت مركــزًا أقــوى مــن آخــرون أن القــانون أ اعتبــربينمــا   . ب
 .)٢(انون في العالمق

في الحجب، دون إعطائها مركـزًا  االبنتعديل نص هذه الفقرة بمساواة البنت مع  إلىوهناك من دعا   . ت
منهـا،  االضـطرابمـن المـادة وٕازالـة ) ٢(نـص الفقـرة لتعـديل  اقتراحـهفـي ، وهـذا مـا ذكـره الزلمـي أقوى

 .)٣()في الحجب  االبنتعتبر البنت بحكم  (:لتصبح هكذا
  

  

  

                                                           

  . ٤٥١، صمحسن ناجي :الشخصية األحوالشرح قانون : ينظر )١(
  .٤٥٩، صالزلمي مصطفى. د : أصول الفقه في نسيجه الجديد :ينظر )٢(
  . المصدر نفسه )٣(



 
٣٠٤ 

  :اآلتية مثلةنورد األ المخالف لبعض أحكام الشريعة الشريعة هذا النص القانونيحدثه ما أ وضيحلتو  
  .مات شخص عن أم وبنت :ذلكمثال 
أن للبنــت النصــف ولــألم الســدس والبــاقي يــرد عليهمــا بنســب  جمهــور الفقهــاء واإلماميــة اتفــق :لشــريعةا �

األم وهـي فـي  ، ألنّ العدالـة إلىسالمية أقرب هذا الحكم في الشريعة اإل من الواضح أنّ ( .)١(حصصهما
ـــة الشـــيخوخة تســـتحق الرعايـــة  ـــز  واالهتمـــاممرحل ـــر مـــن البنـــت التـــي ســـوف تتـــزوج ويكـــون ال وج هـــو أكث

  .)٢()وقد تكون موظفة كما هو الغالب في حياتنا المعاصرة  ،المسؤول عن اإلنفاق عليها
 .)٤(حديقل به أ، وهذا ما لم )٣(بنت الباقيأعطى األم السدس ولل :قانون األحوال الشخصية العراقي �
  

  
  
، وللبنــت )١/٤(رثــة، وهكــذا يصــبح لــألم مــا يعــادل باإلجمــاع، ويشــمل الــرد جميــع الو  رديــةهنــا مســألة فال
  .للبنت) ٥/٦(فقط والباقي ) ١/٦(م أن التعديل القانوني جعل لأل في حين، )٣/٤(
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  . ٤/٢٦٢:  شرائع اإلسالم ،٩٠ص: اع البن المنذراإلجم: ينظر )١(
  . ١٩٠، صمصطفى الزلمي. د :مجموعة األبحاث العلمية الشرعية والقانونية )٢(
  .م١٩٥٩من قانون األحوال الشخصية لسنة ) ٩١(المعدلة من المادة ) ٢(هذا وفقا للفقرة   )٣(
  . ١٩٠، صى الزلميمصطف. د : مجموعة األبحاث العلمية الشرعية والقانونية )٤(

    
  قبل التعديل

  وا�ماميةوفق مذھب الجمھور 

    الفروض  الورثة

  
٤  

٦  

  ١  ١/٦  أم
  ٣  ١/٢  بنت

    
  يرد الباقي عليھما،

  )٤( إلىوترد ) ٦( المسالة  أصلف

  بعد التعديل

    الفروض  الورثة

  ٦  

  ١  ١/٦  أم

  ٥  الباقي  بنت

  ي للبنت قانونا ،السدس ل&م والباق
  وھذا ما لم يقل به اياً من المذاھب ا�س+مية



 
٣٠٥ 

  .وبنت بن أمات شخص ع :)٢(مثال
  .)١(النصف ولألب الباقي فرضًا وتعصيباً  ترث البنت: جمهور الفقهاء �
 .)٢(، والباقي يرد عليهماللبنت النصف ولألب السدس :فقهاء اإلمامية  �
 .)٣(يرث األب السدس وللبنت الباقي :قانون األحوال الشخصية العراقي �

  

  

  

  
  

إلسـالمية بمـا فيهـا إجمـاع فقهـاء المـذاهب ا ة خـرج عـنالعراقي فـي هـذه المسـأل القانون نّ أ ويالحظ        
 مـن  ه أعطـى البنـت أكثـر ممـا تسـتحق، ألّنـأي قانون آخر في مثل هذا الحكـمه ، ولم يسبقمذهب اإلمامية

  .نصيبها في الشرع
 :فهيا األحكام التي جاء بها التعديل وخالف بها نصوص ومقاصد قانونية أخرى أمّ   .٥
التـي أحالـت توزيـع األنصـبة ) ٩٠(فرض هذا الحكم وٕالزامه على الجميع يتعارض مع نـص المـادة  إنّ   . أ

، وبمقتضى هذه اإلحالة(  .م١٩٥٩األحكام الشرعية المرعية قبل تشريع القانون عام  إلى واالستحقاق
، بـــل كـــان القاضـــي الشـــرعية العراقيـــة ميـــراث البنـــت ال يجـــري علـــى طريقـــة موحـــدة لـــدى المحـــاكم فـــإنّ 

، فـي حـين مـن الورثـة االبـنيد من حجب البنت لكل مـن يحجبـه قره التعديل الجدا أالجعفري يقضي بم
  .)٤( ... )حكم القاضي السني كان يختلف فيحكم بالنصف للبنت الواحدة  نّ أ
 .وأخمات شخص عن بنت  :ذلكمثال 
 .)٥(تعصيبً الباقي  خولألترث البنت النصف  :الجمهور �
 .)٦(ه محجوب بهاخ ألنّ لألشئ  وال)  رداً النصف فرضا والباقي ( ترث البنت جميع التركة  :اإلمامية �

                                                           

 المغني ،٩/١٢:المذهب دراية في المطلب نهاية، ٥/٣٢٣ :الصاوي حاشيةعلى الصغير  الشرح ،٥/٩٥: المختار لتعليل تيارخاال :ينظر )١(
: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار ،٢٦٨/ ٨: باآلثار المحلى ،٨/٨: ومعه الشرح الكبير على متن المقنع الخرقي شرح على

  .١٥/٣٨٠: كتاب النيل وشفاء العليل ،٦/٥١٢
  . ٨/٧١: في شرح اللمعة الدمشقيةالروضة البهية ، ٢٧٥-٤/٢٧٤ :شرائع اإلسالم : ينظر ) ٢(
  .م١٩٥٩من قانون األحوال الشخصية لسنة ) ٩١(المعدلة من المادة ) ٢(هذا وفقا للفقرة   )٣(
  .١٨٨ - ١٨٧، صمصطفى الزلمي. د :العلمية الشرعية والقانونية مجموعة األبحاث) ٤(
  .٩٤ص: المنذر البن اإلجماع )٥(
  . ٨/٧١: في شرح اللمعة الدمشقية الروضة البهية ، ٢٧٥-٤/٢٧٤ :ائع اإلسالمشر : ينظر )٦(

  

  بعد التعديل  قبل التعديل
    اإلمامية  الجمهور

  ٦    ٤    ٢  

  ١  ١/٦  ١  ١/٦  ١  الباقي+  ١/٦  أب

  ٥  الباقي  ٣  ١/٢  ١  ١/٢  بنت
  الباقي كله للبنت قانونا  الباقي يرد عليھما  الباقي يرد على ا<ب فقط  



 
٣٠٦ 

 .)١(كلها للبنتمامية في المحصلة بجعل التركة وافق اإل: صية العراقيقانون األحوال الشخ �
 

  

  
  
  

 .ناب وابنمات شخص عن بنت  :ذلك مثال
 .)٢(الباقي تعصيباً  االبن ابنترث البنت النصف ويرث  :الفقهاء جمهور �
 .)٣(ه من مرتبة أدنىهو محجوب بها ألنّ ف االبن البنترث البنت جميع المال وال شئ  :اإلمامية �
الصـادر عـام  الثـانياإلماميـة بموجـب التعـديل  إليـهذهـب  وافـق مـا :قانون األحـوال الشخصـية العراقـي  �

، وذلـك )٤(لـث وصـية واجبـةالث االبن البنجعل م ١٩٧٩التعديل الالحق والصادر عام   أنّ ، إالّ م١٩٧٨
 .لألحفادالتعديل السابق من حرمان  أحدثهالذي  اإلشكال لمعالجة

  

 
مـنح تحقـق يقـد و ، الشـرعي ظـاهر التعـديل القـانوني جـاء إلعطـاء البنـت أكبـر مـن نصـيبها وحيث أنّ   . ب

ــأ إالّ ، أخــرى حــاالتهــذه الزيــادة فــي بعــض  إنقــاص  إلــىهــذا التعــديل  أدىحــاالت األخــرى الفــي ه ّن
 .صيبها وسلب حقها الشرعين

  

  

                                                           

  .م١٩٥٩من قانون األحوال الشخصية لسنة ) ٩١(المعدلة من المادة ) ٢(هذا وفقا للفقرة   )١(
 ١٦: شرح المهذب المجموع، ١٠/١٦٢: الذخيرة في فروع المالكية ،٦/٧٨٤: المختار حاشية ابن عابدين لمحتار على الدررد ا :ينظر )٢(

: كتاب النيل وشفاء العليل ،٦/٥١٦:األمصار الجامع لعلماء  البحر الزخار ،٨/٢٦٤: المحلى باآلثار، ٦/٣٠٥: ، المغني البن قدامة٨٤/
١٥/٣٨٦.    

  . ٨/٧١: في شرح اللمعة الدمشقية الروضة البهية ، ٢٧٥-٤/٢٧٤ :شرائع اإلسالم : ينظر ) ٣(
  .م١٩٥٩لسنة المعدل من قانون األحوال الشخصية ) ٧٤(لمادة لوفقا هذا ) ٤(

  
  الثاني بعد التعديل  الثاني  تعديلالقبل 

    اإلمامية  الجمهور
  )وھو كل المال ( الباقي   النصف فرضا والباقي رداً   النصف  بنت
  قانونا محجوب   محجوب   الباقي  ا�خ

  
  بعد التعديل الثالث  الثاني بعد التعديل  الثاني  تعديلالقبل 

      اإلمامية  الجمهور
  قانونا الباقي  قانونا الباقي  رداً والباقي  النصف فرضا  النصف  بنت

  الثلث وصية واجبة   قانونامحجوب    محجوب  الباقي  ا1بن ابن



 
٣٠٧ 

  .عن زوج وأب وأم وبنت امرأةماتت  :ومثال ذلك
، فأصــل المسـألة مــن )١(لربــع ولكـل واحــد مـن األبــوين السـدسللبنـت النصــف وللـزوج ا :الفقهــاء جمهـور �

 .)٦(، نصيب البنت منها )١٣( إلىوعالت ) ١٢(
تأخذ البنت الباقي بعد فرض ، ف)٢( ضهاوذلك الستغراق التركة بفرو   لبنت فقطالنقص لق الحإ :اإلمامية �

 .)١٢(من ) ٥(بوين، فيكون نصيبها الزوج واأل
وافـق مـا وفـي المحصـلة  ،)٣(واألبـوينعطـى البنـت البـاقي بعـد فـرض الـزوج أ :قانون األحوال الشخصـية �

وني مـن أتبـاع المـذهب الحنفـي فـالحكم القـان اةفـي حالـة كـون المتوفـ هّنـوهـذا يعنـي أ، ذهب إليه اإلماميـة
 .قاص نصيب البنت عن نصيبها الشرعيإن إلىللمسألة أدى 

  

  

  

  

  
 
  

، بـل فحسـب االبـنوالبنت في الميراث عند عـدم  االبنلم يحقق المساواة بين الجديد التعديل  نّ إ(  ثمّ   . ت
الجــد والجــدة يرثــان مــع  نّ ، وذلــك أاالبــننــت أكثــر ممــا يســتحق أكثــر مــن ذلــك فــأعطى الب إلــىذهــب 
أحكـــام  إلـــى واالســـتحقاقوزيـــع األنصـــبة والتـــي أحالـــت ت) ٩٠(المتـــوفى بمقتضـــى نـــص المـــادة  االبـــن

المـذهب  باسـتثناء، تـهوال جد هجدال يحجب المتوفى  ابن نحكام تقضي بأهذه األ نّ حيث إ، الشريعة
ه كمـا إّنـ .)٤()بنت المتوفى طبقا لهذا التعديلكال من الجد والجدة ال يرث مع  في حين أنّ ، الجعفري

 .االبنأقوى من  تأثيرجعل للبنت مركز 
 

                                                           

فتح القريب المجيب  ،١٠/١٦٢: في فروع المالكيةالذخيرة ، ٧/٤٧٩: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ٢٤٨ص: تحفة الملوك :ينظر) ١(
  .٦/١٦٣: ةالمغني البن قدام، ١٨/ ١: للشنشوري بشرح كتاب الترتيب

  . ٨/٧١: في شرح اللمعة الدمشقية الروضة البهية ، ٢٧٥-٤/٢٧٤ :شرائع اإلسالم : ينظر ) ٢(
  .م١٩٥٩من قانون األحوال الشخصية لسنة ) ٩١(المعدلة من المادة ) ٢(هذا وفقا للفقرة  )٣(
 . ١٩١،١٩٢مصطفى الزلمي ، ص. د:  ةمجموعة األبحاث العلمية الشرعية والقانوني) ٤(

  

  بعد التعديل  قبل التعديل  
    اإلمامية  الجمهور  
    ١٢    ١٢    ١٣  

  ٣  ١/٤  ٣  ١/٤  ٣  ١/٤  زوج

  ٢  ١/٦  ٢  ١/٦  ٢  ١/٦  بأ

  ٢  ١/٦  ٢  ١/٦  ٢  ١/٦  مأ

  ٥  الباقي  ٥  ١/٢  ٦  ١/٢  بنت

  قانوناالباقي للبنت   طيلحق النقص البنت فق  ١٣ إلىوتعول  ١٢صل المسالة أ  



 
٣٠٨ 

  :مسألتين التاليتين على التقديرينالب نبدأها، مثلةمجموعة من األنورد ضيح ذلك ولتو 
  .وجد ابنمات شخص عن : )١(مثال 
 .مات شخص عن بنت وجد :)٢(مثال 

  

     
لـو كـان ، إذ فـي الحجـب االبنالقانون العراقي أعطى للبنت مركزًا أقوى من  أنّ  يتبينمما تقدم في المثالين 

هـذا  ، فـي حـين أنّ لالبـنفيكـون نصـيب الجـد السـدس والبـاقي . ) ، وجـدابن( المتوفى حنفي المذهب وترك 
، وبهــذا الحكــم أصــبحت يــع التركــة للبنــت دون الجــدمــنح جم ، فالتعــديل يقضــياتــرك بنتــًا وجــدلــو المتــوفى 

  .تشريعأي ، وهذا حكم ال يقره الجد ورث مع االبن ولم يرث مع البنت نّ ، ألاالبنالبنت بمركز أقوى من 
 .مات شخص عن بنت وجدة :)٣(مثال 

 .)١(الجدة السدس ويرد الباقي عليهما ، وترثترث البنت الواحدة النصف :جمهور الفقهاء �
 .)من الطبقة الثانية  الجدة نّ أل( محجوبة بها ، والجدة )٢(المال كله للبنت فقط :يةاإلمام �
من إعطاء البنت كامـل التركـة  اإلمامية إليه ذهب ماوافق القانون : قانون األحوال الشخصية العراقي �

  .)٣(وحجب الجدة

  
L ? ? ? J  

  
                                                           

 المغني ،٩/١٢ :المذهب دراية في المطلب نهاية، ٥/٣٢٣: الصاوي حاشيةعلى الصغير  الشرح ،٥/٩٥: المختار لتعليل تيارخاال :ينظر )١(
: نيل وشفاء العليل، كتاب ال٦/٥١٢: الجامع لمذاهب علماء األمصار البحر الزخار ،٨/٢٩١: باآلثار المحلى ،٨/٨: الخرقي شرح على
١٥/٣٨٠.  

  . ٨/٧١: في شرح اللمعة الدمشقية الروضة البهية ، ٢٧٥-٤/٢٧٤ :شرائع اإلسالم : ينظر )٢(
  .م١٩٥٩من قانون األحوال الشخصية لسنة ) ٩١(المعدلة من المادة ) ٢(هذا وفقا للفقرة   )٣(

  بعد التعديل  قبل التعديل      قبل التعديل وبعده  
  محجوب قانونا  فرضا والباقي تعصيبا ١/٦  جد    ١/٦  جد

  المال كله  الالم ١/٢  بنت    الباقي  ابن

  
  بعد التعديل  قبل التعديل

    اإلمامية  الجمهور
  )كل المال( الباقي   الباقي رداً النصف فرضا و  النصف  بنت
  قانونامحجوبة   محجوبة   السدس  جدة

  
والباقي يرد 

      عليھما

ن المتوفى حنفي أفتراض اوب



 
٣٠٩ 

  الفرع الثاني

  القانونو بين الشريعة  االبنميراث بنت 
 اإلسالميةالشريعة  �

  :قولين إلى االبنفقهاء المذاهب اإلسالمية في طريقة توريث بنت  أختلف
  فقهاءجمهور ال: األول قولال

وم مقــام ، فهــي تقــثبــت ذلــك بالســنة النبويــة المطهــرة ، وقــدنصــيبها مــن التركــة بــالفرض االبــنتــرث بنــت     
، والسـدس والثلثـين إذا تعـددن، فتـرث الواحـدة النصـف ولها أحوالهـا فـي الميـراث، البنت الصلبية عند عدمها
  .معها)  االبن ابن( يها ، كما تكون عصبة بالغير بوجود أخحدةتكملة للثلثين مع البنت الوا

  اإلمامية: الثاني قولال

ي تــرث فهــ .د يقومــون مقــام آبــائهم عنــد عــدمهم، فــأوالد األوالنصــيبها قرابــة ال فرضــاً  االبــنتــرث بنــت      

�����������mيشــتركان فيــه )  االبــن ابــن( اقي التركــة مــع أخيهــا، كمــا تأخــذ بــالمــال جميعــًا عنــد إنفرادهــا

����l )١(.   

 :حوال الشخصية العراقيقانون األ �

، ولـــم تأخـــذ حكمهـــا فـــي منزلـــة البنـــت الصـــلبية االبـــنلـــم ينـــزل بنـــت مـــن المالحـــظ أن المشـــرع العراقـــي   . أ
  .من القانون العراقي) ٩١(المادة  من) ٢(الحجب بمقتضى الفقرة 

ة مــن قــانون األحــوال الشخصــية العراقــي تحيــل توزيــع التركــات وتحديــد األنصــب) ٩٠(المــادة  نّ إ( وحيــث 
 ، فـإنّ ية المفصـلة فـي المـذاهب اإلسـالمية، وبمقتضـى هـذه اإلحالـةاألحكام الشـرع إلىلألقارب من الورثة 

القــانون العراقــي جعــل   أنّ إالّ  .)٢( )ال يجــري علــى طريقــة واحــدة لــدى المحــاكم العراقيــة  االبــنميــراث بنــت 
التعـديل الثـاني الصـادر عـام ، وذلـك بموجـب مـذهب المتـوفى إلـىمحجوبـة بالبنـت دون النظـر  االبـنبنت 

  .في الحجب كاالبنوالذي جعل البنت م ١٩٧٨
للتعـداد دون  آخـرونللحجب واعتبرهـا  إنهافاعتبرها البعض )  ٨٩( وجود اتجاهين في تفسير المادة    . ب

 :اآلتية ولتوضيح أثر الخالف نورد األمثلة .الحجب
 

                                                           

  ) . ١١من اآلية : سورة النساء ) (١(
  . ١٨٧، صمصطفى الزلمي. د: الشرعية والقانونيةمجموعة األبحاث العلمية ) ٢(



 
٣١٠ 

  .مات شخص عن بنت ابن وأخ ):١(مثال 
 .)١(بنت االبن النصف ولألخ الباقي تعصيباً ترث : جمهور الفقهاء �
  .وال شئ لألخ ألنه محجوب بها ،)٢(التركة جميعاً  ترث بنت االبن: اإلمامية �
 : قانون األحوال الشخصية العراقي �
  .ينالتفسير حد أ، وفق مذهب المتوفىيعتمد   . أ

 .)٣(للجميع اً ملزمويكون الحكم ، اآلخروفق التفسير  لألخاعتبر بنت االبن حاجبة   . ب

  
 .ابنمات شخص عن بنت وبنت  :)٢(مثال 

 .)٤(لة للثلثين ويرد الباقي عليهماكمالسدس ت االبنترث البنت النصف ولبنت  :الجمهور �
 .)٥(ها محجوبة بهاألنّ  االبنلبنت شئ  ترث البنت جميع التركة وال :اإلمامية �
 .)٦(والباقي للبنت، الثلث وصية واجبة االبنترث بنت : قانون األحوال الشخصية العراقي �

                                                           

 ،٦/٤٠٩: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ،٧/٤٧٩: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ،٥/١٠٠: االختيار لتعليل المختار :ينظر )١(
 البحر الزخار ،٨/٢٦٨: ارالمحلى باآلث ،٥/٣٣٩: شرح المقنعفي المبدع  ،٦/٢٧٣: المغني البن قامة ،١٦/٧٩: المجموع شرح المهذب

  .١٥/٣٨٨: كتاب النيل وشفاء العليل  ،٦/٥١٧: الجامع لمذاهب علماء األمصار
  . ٤/٢٧٦ :شرائع اإلسالم  :ينظر) ٢(
  .م١٩٥٩من قانون األحوال الشخصية لسنة ) ٨٩(المادة  لتفسيروفقا  )٣(
جماع البن اإل ،٦/١٦٦: ةالمغني البن قدام ،٨/١٠٠: الحاوي الكبير ،١٠/١٦٢: في فروع المالكيةالذخيرة  ،١٤ص: ةالسراجيشرح  :ينظر) ٤(

  .٩١ص: المنذر
  . ٥٤٤ص: الفقه على المذاهب الخمسة، ٨/٧٨: في شرح اللمعة الدمشقيةالروضة البهية : ينظر ) ٥(
  .م١٩٥٩من قانون األحوال الشخصية لسنة ) ٩١(المادة  من) ٢(للفقرة وفقا )٦(
  

  

  )بحسب التفسير الثاني(   )  األولبحسب التفسير (  
  اإلمامية  الجمهور

  ١    ١    ٢  

  ١  جميع المال  ١  رداً فرضا والباقي  ١/٢  ١   ١/٢  بنت ابن

  -  محجوب قانونا  -   محجوب  ١  الباقي  أخ

  
  بعد التعديل الثالث  الثاني بعد التعديل  الثاني  تعديلالقبل 

      اإلمامية  الجمهور
  الباقي  )وھو كل المال ( الباقي   النصف فرضا والباقي رداً   النصف  بنت

  ) وصية واجبة( الثلث   محجوبة قانونا   محجوبة   السدس  بنت ا1بن

ويرد الباقي   
ھذا حكم لم يقل به احد ،     عليھما

    وان وافق اJمامية في المحصلة



 
٣١١ 

  فرع الثالثال

  قانونبين الشريعة وال ميراث األم 
 اإلسالمية الشريعة �

األم تـرث فـرض الثلـث عنـد عـدم وجـود فـرع وارث وعـدم  ال خالف بين جمهور الفقهاء واإلمامية في أنّ    
  :في أمور منها اختلفواهم  إنّ ، إالّ )١(من األخوة، وترث السدس بوجودهم وجود جمع

 فظ الولد الذي يحجبها حجب نقصان ل .١
 نها حجب نقصان إلخوة الذين يحجبو أقل الجمع من ا .٢
 .حجب األم لإلخوة حجب حرمان  .٣
، هـل تـرث ثلـث التركـة َأْم ثلـث بوين مع أحد الزوجين في المسألةاأل اجتماعتها ر ن وصو الغراويّ  ةمسأل .٤

  ؟الباقي 
 قانون األحوال الشخصية العراقي  �

طريقــة  العراقــي ال تــأتي علــىالشخصــية  األحــوالأحكــام ميــراث األم فــي قــانون : وفــق التفســير األول  . أ
بمقتضـى ذلـك ، و وتبعًا لمذهب المتوفى) الجمهور واإلمامية(  المذهبين القانون كال اعتمد، إذ واحدة

  .اإلسالمية القضاء بمبادئ الشريعة إلىالتي أحالت الحكم ) ٩٠(المادة 
لمـادة الـوارد فـي ا، يراعـى فيهـا حجـب الطبقـاتأحكـام ميـراث األم فـي القـانون  :وفق التفسير الثـاني   . ب

)٨٩.( 
 . )الغراوين  إحدى(  أبو  وأمزوج عن  امرأة تمات :)١(مثال

 .)٢(تعصيبا الباقي بولأل ثلث الباقي األمترث يرث الزوج النصف و : جمهور الفقهاء �
  .)٣(التركة باقي بلألالثلث و  األمترث يرث الزوج النصف و : اإلمامية �
  .)٤(مذهب المتوفىيعتمد : قانون األحوال الشخصية العراقي �

  

  

                                                           

ومعه كتاب الدرة البهية بتحقيق شرح الرحبية ، ٤/٤٦١: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، ٥/٩٧: ليل المختاراالختيار لتع: ينظر) ١(
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء  ،٨/٢٧١: المحلى باآلثار ،٣/٥٠٩: ، منتهى اإلرادات في جمع المقنع٤٦ص: مباحث الرحبية

  .١٥/٤٠٧: كتاب النيل وشفاء العليل ،٧٢/ ٨: للمعة الدمشقيةالروضة البهية شرح ا ،٦/٥٢٠: األمصار
مغني المحتاج إلى  ،٨/٩٩: الحاوي الكبير ،٧٥١ص: ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد٧/٤٧٤ :تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: ينظر )٢(

  . ١/٣١٦: م الموقعينإعال ،٥٥٠ص: الكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبل ،٣/١٣: معرفة معاني ألفاظ المنهاج 
  . ٤٩- ٨/٤٨:  في شرح اللمعة الدمشقيةالروضة البهية  :ينظر ) ٣(
  ). ٩٠(وفقا للمادة ) ٤(



 
٣١٢ 

 

  

  

  
 .وأخ مأمات شخص عن  :)٢(مثال

 .)١(ولألخ الباقي تعصيباً  الثلث األمترث : جمهور الفقهاء �
  .)٢(، وال شئ لألخ ألنه محجوب بهارداً الثلث فرضا والباقي  األمترث : اإلمامية �
 : قانون األحوال الشخصية العراقي �

  .)٨٩ (للمادة ، وفق احد التفسيرينمذهب المتوفى يعتمد  . أ
 .)٣(للجميع اً الحكم ملزمويكون ، اآلخروفق التفسير  لألخحاجبة  ماأل عتبرا  . ب

 

  
  .اإلخوةوجمع من  أممات شخص عن : )٣(مثال
 .)٤(ولألخوة باقي التركة لحجبها بالجمع من األخوة،، ترث األم السدس: جمهور الفقهاء �
 .)٥(نهم محجوبون باألماألم السدس فرضا والباقي ردا، وال شيء لألخوة ألترث  :اإلمامية �

  

 

                                                           

شرح في علم الفرائض الرحبية  ،٤/٤٦١: للدرديرعلى الشرح الكبير  حاشية الدسوقي ،٢/٧٥٠: مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر :ينظر )١(
  . ٦/١٦٩: المغني البن قدامة ،٥٩ص: يو حاشية البقر سبط المارديني 

  . ٥٤٠-  ٥٣٦ص: الفقه على المذاهب الخمسة ، ٨/٧٤: في شرح اللمعة الدمشقيةالروضة البهية  :ينظر) ٢(
  ).٨٩(وفقا للتفسير الثاني للمادة ) ٣(
، فتح القريب المجيب ٧/١٦ :الحاوي الكبير ،٢/٣٧٩: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب ،٢٩/١٥٧: المبسوط للسرخسي :ينظر )٤(

  .١٥/٤٠٩: كتاب النيل وشفاء العليل ،٨/٢٧٣ :باآلثارالمحلى ، ٦/١٦٩: المغني البن قدامة ،١/٢٤: بشرح كتاب الترتيب للشنشوري
  .٨/٧٤: في شرح اللمعة الدمشقيةالروضة البهية  :ينظر )٥(

  
  اإلمامية  الجمهور

  ٦    ٦  
  ٣   ١/٢  ٣   ١/٢  زوج
  ٢   ١/٣  ١  الباقي ١/٣  أم
  ١  الباقي  ٢  الباقي  أب

  

  )بحسب التفسير الثاني(   )  بحسب التفسير األول(  
  اإلمامية  الجمهور

  ١    ١    ٣  

  ١  فرضا والباقي رداً  ١/٣  ١  والباقي رداً فرضا  ١/٣  ١   ١/٣  أم

  -  محجوب قانونا  -  محجوب   ٢  الباقي  أخ



 
٣١٣ 

  :قانون األحوال الشخصية العراقي �
  .)٨٩( للمادة ، وفق احد التفسيرينمذهب المتوفىيعتمد   . أ

 .)١(للجميعويكون الحكم ملزمًا ، اعتبر األم حاجبة لألخ وفق التفسير اآلخر  . ب

  
  .ابن بنت و أمعن  مات شخص :)٤(مثال
البن  وال شئ، )٢(رداالباقي فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث وترث  الثلث األمترث : جمهور الفقهاء �

 .رحاماألالبنت لكونه من ذوي 
  .)٣(، والبن البنت الباقي قرابةً السدس فرضا لوجود فرع وارث األمترث : اإلمامية �
  .)٤(المتوفىيعتمد مذهب : قانون األحوال الشخصية العراقي    �

 

  

  

  
  
  
  

L ? ? ? J  
  
  

                                                           

  ).٩٠(وفقا لتفسير المادة  ) ١(
فتح القريب المجيب  ،١٠/١٦٣: في فروع المالكيةالذخيرة ، ٧/٤٧٤: يين الحقائق شرح كنز الدقائقتب، ٢٤٨ص: تحفة الملوك :ينظر) ٢(

  .٦/١٦٩: ةالمغني البن قدام ،١/١٩: بشرح كتاب الترتيب للشنشوري
  . ٨/٤٩:  في شرح اللمعة الدمشقيةالروضة البهية  :ينظر) ٣(
  ).٩٠(وفقا لتفسير المادة  )٤(

  

  )بحسب التفسير الثاني(   )  بحسب التفسير األول(  
  اإلمامية  الجمهور

  ١    ١    ٦  

  ١  فرضا والباقي رداً   ١/٦  ١  فرضا والباقي رداً  ١/٦  ١   ١/٦  أم

  -  محجوبون قانونا  -  محجوبون   ٥  الباقي  إخوة

  
  اإلمامية  الجمهور

  ٦    ١  
  ١  تسميةً  ١/٦  ١  فرضا والباقي رداً  ١/٣  أم

  ٥  الباقي قرابةً   ٠  محجوب  ابن بنت



 
٣١٤ 

  الفرع الرابع

  ميراث الزوجة بين الشريعة والقانون
 الشريعة الشريعة �

للزوج سواء كـان منهـا أو مـن الربع عند عدم وجود فرع وارث الزوجة ترث فرض  فقهاء على أنّ ال اتفق    
  .)١( من غيرهاكان منها أو ارث للزوج سواء ، وترث الثمن عند وجود فرع و غيرها
الزوجــة تــرث  أنّ  وافــق القــانون العراقــي فقهــاء المــذاهب اإلســالمية: ة العراقــيقــانون األحــوال الشخصــي �

  .)٢(ه، وترث الثمن عند وجودعند عدم وجود فرع وارثفرض الربع 
   :منها سبق تفصيلها في مسائل اختلفوا الفقهاء إال أن

 :لفظ الولد  . أ
 الشريعة اإلسالمية �
نزلـوا دون أوالد  ٕانْ و األبناء والبنـات وأوالد األبنـاء  ، ويشمليطلق لفظ الولد على الفرع الوارث: الجمهور �

 .)٣(البنات
 .)٤(نزل وٕانْ  ظ الولد على الفرع الوارث مطلقاً يطلق لف :اإلمامية �
ــي   � ــانون األحــوال الشخصــية العراق الزوجــة  فــي أنّ  فقهــاء المــذاهب اإلســالميةوافــق القــانون العراقــي : ق

تـرك لفــظ فــي حـين أّن المشـرع العراقــي ، وجــود الفـرع الـوارثالـثمن ب إلــىُتْحَجـب حجـب نقصــان مـن الربـع 
ًا يتناسـب مـع مـذهب يترتب عليـه حكمـ ، وهذا يقتضي أنْ لمعنى اللفظالفرع الوارث لفظًا عامًا دون تحديد 

  .)٥(الشخصية األحوال من قانون) ٩٠(، لما جاء في نص المادة المتوفى
  .ن زوجة وبنت بنت وأخمات شخص ع :مثال 
 .)٦(، وال شئ لبنت البنت لكونها من ذوي األرحامالربع ولألخ الباقيترث الزوجة : رالجمهو  �
 .)٧(ترث الزوجة الثمن، ولبنت البنت الباقي قرابة، وال شئ لألخ ألنه محجوب بها :اإلمامية �

 

                                                           

، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ٥٧٤ص: القوانين الفقهية ،٧/٤٧٨: ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق٣٤ص :شرح السراجية: ينظر )١(
، ٨/٢٢ :ومعه الشرح الكبير على متن مقنع المغني على شرح الخرقي ،٤/٥١٠: كشاف القناع عن متن اإلقناع ،٣/١٢: ألفاظ المنهاج
  . ٤/٢٧٢ :شرائع اإلسالم ، ٦/٥٣٥: لمذاهب علماء األمصارالبحر الزخار الجامع  ،٨/٢٧٧: المحلى باآلثار

  ).٢٨٠(م، نشر في الوقائع العراقية العدد ١٩٥٩من قانون األحوال الشخصية لسنة ) ٩١(من المادة ) ١(الفقرة  )٢(
، ١/١٨: ترتيب للشنشوريفتح القريب المجيب بشرح كتاب ال ،١٠/١٦١: ، الذخيرة في فروع المالكية٢٧/١٥٨: المبسوط للسرخسي :ينظر )٣(

  . ٥/١٧٦: المبدع في شرح المقنع 
  . ٨/٧٨: الروضة البهية شرح الُلمعة الدمشقية  ،٤/٢٧ :شرائع اإلسالم  :ينظر )٤(
  ).٢٨٠(م، نشر في الوقائع العراقية العدد ١٩٥٩من قانون األحوال الشخصية لسنة ) ٩٠(المادة  )٥(
  .٦/٢٠٥: المغني البن قدامة ،٣/٣١٣ :بحاشية الجيرمي على شرح الطال :ينظر )٦(
  . ٤/٢٧٧: شرائع اإلسالم  :ينظر )٧(



 
٣١٥ 

 
مـن ) ٩٠(القـانون العراقـي مـذهب المتـوفى بمقتضـى المـادة يعتمـد  :قانون األحوال الشخصية العراقـي �

  .)١()يتنوع حل المسالة ) ٨٩( للتفسيرين المعروفين للمادة وتبعا( القانون 
 .نوع المال الذي تستحقه الزوجة من تركة زوجها   . ب
  .)٢(زوجها ترث الزوجة من جميع تركة: جمهور الفقهاء �
ال تــرث عينــًا مــن ، أمــا مــن ليســت بــذات الولــد فــالزوجــة ذات الولــد مــن جميــع التركــةتــرث  :اإلماميــة �

 .)٣(ٕانما ترث قيمة، و األراضي والعقار
الفقهــاء فــي توريــث  جمهــور إليــه ذهــب مــاوافــق القــانون العراقــي  :قــانون األحــوال الشخصــية العراقــي �

 .ق بين ذات الولد ومن ليس لها ولدالزوج من األموال دون تفري جميع ما يتركهالزوجة من 
كمـا جـاء فـي  ،ةمنقولـالو غيـر أ ةمنقولـالفالقانون لم يفصل نوع المال الذي ترثـه الزوجـة مـن تركـة زوجهـا  

من عنــد ا الزوجــة فتســتحق الــثأّمــ(  مــن القــانون والتــي نصــت فــي شــقها الثــاني) ٩١(مــن المــادة ) ١(الفقــرة 
ر عن مذهب فيكون الحكم واحدًا في حق كل زوجة بغض النظ .)٤()، والربع عند عدمه وجود الفرع الوارث

  .الزوج المتوفى وديانته

  

  
L                                    ? ? ? J  

  

  

                                                           

  ) .٢٨٠(، نشر في الوقائع العراقية العدد ١٩٥٩من قانون األحوال الشخصية لسنة ) ٩١(من المادة ) ١(الفقرة  )١(
  . ١/٩: يب للشنشوريفتح القريب المجيب بشرح كتاب الترت ،٦/٤٠٦: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل :ينظر )٢(
  . ٨/١٣٢: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية )٣(
  ) .٢٨٠(، نشر في الوقائع العراقية العدد ١٩٥٩من قانون األحوال الشخصية لسنة ) ٩٠(المادة  وفقا )٤(

  

  الجمهور  
  اإلمامية

  بحسب التفسير الثاني   بحسب التفسير األول 
  ٨    ٤    ٤  

  ١  الثمن  ١  بعالر  ١  الربع  زوجة

   )قانونا ( الباقي   ٠  محجوبة  بنت بنت
  ٧  الباقي قرابةً   ٣  بحق الزوجة لكنھا L تعتبر فرع وارث

  ٠  محجوب   ٠  )قانونا ( محجوب   ٣  تعصيبا الباقي  أخ



 
٣١٦ 

  لفرع الخامسا

  األخت الشقيقة بين الشريعة والقانون ميراث
 اإلسالمية الشريعة �

النصـــف والثلثــان فرضـــا وتشــترك مـــع ن األخــت الشـــقيقة تــرث فقهــاء المـــذاهب اإلســالمية فـــي أ اتفــق      
  :لحجب والردافي طريقة التوريث و  اختلفوا هم أنّ إالّ .)١( �m��������������l أخيها

، والبـــاقي )تعـــددن  إذاالنصـــف عنـــد إنفرادهـــا والثلثـــان ( تـــرث األخـــت الشـــقيقة فرضـــاً : جمهـــور الفقهـــاء �
، كمـا تكـون مـع للذكر ضـعف نصـيب األنثـى يشتركان فيه مع أخيها الشقيق )عصبة بالغير ( تعصيبًا 
 .)٢( )عصبة مع الغير( البنات 

ــة �  ، كمــا تــرث األختــين فصــاعداً عنــد إنفرادهــا والبــاقي رداً  تــرث األخــت الشــقيقة النصــف فرضــا: اإلمامي
، ولكونهـا مـن الطبقـة ا الشـقيق قرابـة للـذكر ضـعف نصـيبها، وتشترك مـع أخيهـالثلثان تسمية والباقي رداً 

الثانية فهي تحجب جميع اإلخوة واألخوات ألب دون اإلخـوة ألم، وكـذلك تحجـب جميـع مـن فـي الطبقـة 
  .)٣(، وهي أيضا محجوبة بالبنت فال تصير معها عصبةواألخوال وغيرهم ها، كاألعمامالتي تلي طبقت

والـذي ، م١٩٨٣ عـامللقـانون  مناصدر المشرع العراقـي التعـديل الثـا :قانون األحوال الشخصية العراقي �
 .)٤()األخت الشقيقة كاألخ الشقيق في الحجب  أنّ ( نص على 

 الخـــتالف، دون مراعـــاة ل الســـابق الخـــاص بالبنـــتكـــام التعـــديســـري علـــى الجميـــع كأحيهـــذا التعـــديل و     
لشخصـــية العراقـــي فـــي تعديلـــه قـــانون األحـــوال ا ومـــن المالحـــظ أنّ  .فهـــو ملـــزم لجميـــع العـــراقيين، المـــذاهب

ـــرقـــرر حجـــب األخـــت الواحـــدة كانـــت أو :( الثـــاني كانـــت  ت الصـــلبية وٕانْ ، شـــقيقة أو ألب أو ألم بالبنـــأكث
نـزل  وٕانْ  االبـن، أي مـع بنـت ها تصير عصـبة مـع البنـت المجازيـةن، ولكتصير معها عصبةأي ال  ،واحدة
، إذ ال يبقــى لهــا مجــال االبــن كــابن، أي مــع البنــت المجازيــة مــن يعصــبها علــى أن ال يكــون معهــا، االبــن

   .)٥()لتعصب بها 
  
  
  
  

                                                           

  .) ١١من اآلية : سورة النساء ) (١(
أحكام  فتوحات الباعث بشرح تقرير المباحث في ،٥/٣٢٤:حاشية الصاوي الشرح الصغير على ،٥/١٠١: االختيار لتعليل المختار: ينظر )٢(

  .٨/٢٦٦: ، المحلى باآلثار٨/٨: ومعه الشرح الكبير على متن المقنع، المغني على مختصر الخرقي ٥٩ص: ارث الوارث
  .٨/٩٨: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية :ينظر )٣(
  .١٩٨٣/ ٤/ ١٨بتاريخ ) ٢٩٣٤( الوقائع العراقية العدد م والمنشور في ١٩٨٣لسنة ) ٣٤(رقم  شخصية األحوال ال لقانون منالتعديل الثا )٤(
  .١٠٩أحمد الخطيب، ص:  شرح قانون األحوال الشخصية) ٥(



 
٣١٧ 

  :اآلتيةالتعديل نورد األمثلة  أحدثهالذي ولتوضيح أثر الخالف 
  .أخ ألبو  قةخت شقيمات شخص عن أ :)١(مثال 

 .)١(، ويرث األخ ألب الباقي تعصيباً ة النصفترث األخت الشقيق: جمهور الفقهاء �
 .)٢(، وال شئ لألخ ألب ألنه محجوبرداً الشقيقة التركة جميعا، فرضًا و  ترث األخت: اإلمامية �
 .)٣(ما الحكاإلمامية في هذ إليهوافق القانون العراقي ما ذهب : قانون األحوال الشخصية العراقي  �

  
 .قيقشأخ  بنوامات شخص عن أخت شقيقة  :)٢( مثال
 .)٤(األخ الباقي تعصيباً  ابن، ويرث ترث األخت الشقيقة النصف :جمهور الفقهاء �
 .)٥(األخ البن، وال شئ رداً و  تسميةً  اترث األخت الشقيقة التركة جميع :اإلمامية �
 .)٦(ليه اإلمامية في هذا الحكموافق القانون العراقي ما ذهب إ: قانون األحوال الشخصية العراقي �
كـان  إنْ ، خاأل ابـنهـا ال تحجـب ، فإنّ أخـت ألب بـدًال مـن األخـت الشـقيقة فـي هـذه المسـألة افترضنا أنّ لو و 

  .األخت الشقيقة فقط بهذا التعديل القانون خص ، ألنّ مذهب المتوفى حنفياً 

                                                           

اظ فتح إعانة الطالبين على حل ألفحاشية  ،٢/٣٨٢: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب، ٥/١٠١ :االختيار لتعليل المختار :ينظر )١(
  .٤٨٥ص: الروض المربع شرح زاد المستقنع ،٣/٣٩٠: المعين

  . ٨/٩٧: في شرح اللمعة الدمشقية الروضة البهية  ) ٢(
  ) .٨٩(من المادة) ٤(الفقرة ) ٣(
اظ فتح إعانة الطالبين على حل ألفحاشية  ،٢/٣٨٢: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب ،٥/١٠٠ :االختيار لتعليل المختار :ينظر )٤(

  ٨/١٨: ومعه الشرح الكبير على متن المقنعالمغني على مختصر الخرقي  ،٣/٣٩١: المعين
  . ٨/٩٧: في شرح اللمعة الدمشقية الروضة البهية  )٥(
  ) .٨٩(من المادة) ٤(الفقرة  )٦(

  
  قبل التعديل

  بعد التعديل
  اإلمامية  الجمهور

  فرضا والباقي ردا  ١/٢  فرضا والباقي رداً  ١/٢  ١/٢  أخت ش
  قانونا محجوب  محجوب   الباقي  أخ �ب

  
  قبل التعديل

  بعد التعديل
  اإلمامية  الجمهور

  فرضا والباقي ردا  ١/٢  فرضا والباقي رداً  ١/٢  ١/٢  أخت ش
  قانونا محجوب  محجوب   الباقي  ابن أخ 

        

    وبعده قبل التعديل  

    فرضا والباقًي ردا ١/٢  ١/٢  أخت �ب
    قانونا محجوب   الباقي  ابن أخ 



 
٣١٨ 

  .شقيقة أختو بنت مات شخص عن  :)٣(مثال 
 .)١()بة مع الغير صباعتبارها ع( الباقي  ترث األخت، و النصف البنتترث : جمهور الفقهاء �
 . )٢(بها ةمحجوب األنه ت، وال شئ لألخرداً التركة، فرضًا و كل  البنتترث : اإلمامية �
 .)٣(اإلمامية في هذا الحكم إليهوافق القانون العراقي ما ذهب : نون األحوال الشخصية العراقيقا  �
كان مذهب  إنْ ، األختها ال تحجب ، فإنّ البنتبدًال من  بنت ابنفي هذه المسألة  افترضنا أنّ لو و

  .فقطبالحجب  البنتخص العراقي القانون  ألنّ  ،المتوفى حنفياً 
 

  
  
  
  

  
L ? ? ? J  

 
 
  
  
  
  

                                                           

 تح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيبف، ٧٥٠ص: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ٦/٧٧٦: الدر المختار حاشية ابن عابدينرد المحتار  )١(
  .٥٥٣ص :الكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبل ،١/١٧: للشنشوري

  .٨/١٠٠: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: ينظر) ٢(
  ) .٩١(من المادة) ٢(الفقرة  )٣(

  
  قبل التعديل

  تعديلبعد ال
  اإلمامية  الجمهور

  فرضا والباقي ردا  ١/٢  رداً فرضا والباقي  ١/٢  ١/٢  بنت
  قانونا ةمحجوب   محجوبة  تعصيبا الباقي  أخت
        

    وبعده قبل التعديل  

    رداً فرضا والباقي  ١/٢  ١/٢  بنت ابن

   محجوبة  تعصيباالباقي   أخت
  
  



 
٣١٩ 

  الفرع السادس

  خت ألب بين الشريعة والقانونميراث األ
 اإلسالمية الشريعة �
 .األخت ألب ترث بالفرض والتعصيب نّ جمهور الفقهاء على أ اتفق :جمهور الفقهاء �

o ١(فهي ترث فرض النصف عند إنفرادها والثلثين إذا تعددن( .  
o  تعصيبًا  أخيهاوترث الباقي مع�m��������������l)٢(.  
o مع األخت الشقيقة الواحدة لثلثينكما ترث فرض السدس تكملة ل. 
 ترث األخت ألب : اإلمامية �

o فرادها النصف فرضًا والباقي رداً عند إن.  
o  ٣(الثلثين فرضًا إذا تعددن والباقي رداً  ويرثن(.  
o  كما ترث قرابة مع أخيها�m��������������l)٤(.  
o  لجمهور في أنها ال ترث فرض السدسع ام الخالفو. 
، ي الحجـبعتبر القانون العراقي األخـت الشـقيقة كـاألخ الشـقيق فـا: راقيقانون األحوال الشخصية الع �

مبــادئ  إلــى) ٩٠(أحالتــه المــادة فقــد ميراثهــا  ماحكــأ ا بــاقيّمــ، وأاألخــت ألب محجوبــة بهــا نّ إفــوبهــذا 
  .)٥(الشريعة اإلسالمية

  .ألب تأخو  شقيقة أختمات شخص عن  :ذلكمثال 
، ويرد الباقي السدس تكملًة للثلثينألب  ترث األخت، و صفترث األخت الشقيقة الن: جمهور الفقهاء �

 . )٦(عليهما
ـــة � ة محجوبـــ اهـــألب ألنّ  ت، وال شـــئ لألخـــرداً ، فرضـــًا و تـــرث األخـــت الشـــقيقة التركـــة جميعـــا: اإلمامي

 .)٧(بالشقيقة
 .)٨(اإلمامية في هذا الحكم إليهوافق القانون العراقي ما ذهب : قانون األحوال الشخصية العراقي  �

  
                                                           

حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح  ،٤/٤٦٧: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ،٢٩/١٥٦: المبسوط للسرخسي: ينظر )١(
  . ٤/٥٧٦: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ٣/٣٨٩: المعين

  .) ١١من اآلية : سورة النساء ) (٢(
  .٤/٢٧٨: شرائع اإلسالم )٣(
  ). ١١من اآلية : سورة النساء ( )٤(
  ).٢٨٠(الوقائع العراقية العدد  م، نشر في١٩٥٩من قانون األحوال الشخصية لسنة ) ٩٠(المادة  )٥(
  . ٦٩ص:  وحاشية البقريشرح سبط المارديني في علم الفرائض الرحبية  :ينظر ) ٦(
  . ٨/٩٧: في شرح اللمعة الدمشقية الروضة البهية  )٧(
  ) .٨٩(من المادة) ٤(الفقرة  )٨(



 
٣٢٠ 

  
  الفرع السابع

  ميراث األخت ألم بين الشريعة والقانون
 اإلسالمية الشريعة �

، والثلـــث إذا ألم لهـــا فـــرض الســـدس عنـــد إنفرادهـــا األخـــت علـــى أنّ  ســـالميةإتفـــق فقهـــاء المـــذاهب اإل      
  . ويشتركون فيه بالتساوي دون تفاوت، ختين أو أكثر أو أخت وأخ أو أكثرتعددن سواء كن أ

  :في الحجب اختلفواهم نّ  إإالّ 
 .)١(، وباألصول الذكوراألخت ألم بالفرع الوارث مطلقاً  تحجب :جمهور الفقهاء �
  .)٢(ه من طبقتها، وباألبوين دون الجد ألنّ تحجب األخت ألم بالفرع الوارث :اإلمامية �
  :قانون األحوال الشخصية العراقي �
 القـانون كـال اعتمـد، إذ العراقـي ال تـأتي علـى طريقـة واحـدةقـانون الم فـي ألُ  األخـتأحكـام ميـراث  نّ إ  . أ

القضــاء بمبــادئ  إلــىالحكــم التــي أحالــت ) ٩٠(، وبمقتضــى المــادة وتبعــًا لمــذهب المتــوفى الحكمــين
 ). ٨٩( هذا وفق احد التفسيرين للمادة . الشريعة

وفقــا )  ٨٩( ، الــوارد فــي المــادة القــانون يراعــى فيهــا حجــب الطبقــات م فــيألُ  األخــتأحكــام ميــراث  نّ إ  . ب
 .)٣(لهذه المادة اآلخرللتفسير 

 .م وابن عمألُ  تأخات شخص عن م :ذلك مثال
 .)٤(الباقي تعصيبا لالبن العمو  م السدسألُ  األختترث : جمهور الفقهاء �
  .)٥(محجوب بها فهو لالبن العم، وال شئ رداً السدس فرضا والباقي  الم األختترث : اإلمامية �

                                                           

شرح سبط المارديني  الرحبية في علم الفرائض، ٢/٤١٥: يروانيالفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد الق ،٨٦ص: شرح السراجية: ينظر )١(
  . ٨/٢٨٤: المحلى باآلثار ،١/٤٨٠:العدة في شرح العمدة ، ٩٠ص: وحاشية البقري

  .٤/٢٧٠: شرائع اإلسالم :ينظر )٢(
  ).٨٩(وفقا للمادة ) ٣(
: شرح العمدةفي العدة  ،٨/١٠٥: الحاوي الكبير ،٧٥٢ص: بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،٧/٤٨٤: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق) ٤(

١/٤٧٨.  
  .٣٩/١٤٩ :جواهر الكالم ،٤/٢٨٠: شرائع االسالم ،٨/٩٧: شرح اللمعة الدمشقيةفي بهية الروضة ال :ينظر )٥(

  
  قبل التعديل

  بعد التعديل
  اإلمامية  الجمهور

  فرضا والباقي ردا  ١/٢  فرضا والباقي رداً  ١/٢  ١/٢  أخت ش
  قانونا محجوبة  محجوبة   ١/٦  أخت �ب

      الباقي يرد عليھما  



 
٣٢١ 

 : قانون األحوال الشخصية العراقي �
  .)٨٩( حد التفسيرين للمادة، وفق أيعتمد مذهب المتوفى  . أ

 .)١(ويكون الحكم ملزمًا للجميع، اآلخر، وفق التفسير لالبن العمم حاجبة ألُ  األختاعتبر   . ب
 

  

  الفرع الثامن

  شريعة والقانونميراث الجدة بين ال
 اإلسالمية الشريعة �
  :هاطريقة توريثالجدة الوارثة و ختلف جمهور الفقهاء واإلمامية في ا
يشـتركان فيـه عنـد عـدم وجـود  ، ترث الجدة الصحيحة السدس فرضًا للواحـدة أو أكثـر :جمهور الفقهاء �

 .)٢(األم
اء كانــت ســو (لجميع وارثــات افــجــدات، هــم لــم يميــزوا بــين الكمــا إنّ  ،ال فرضــاً  تــرث الجــدة قرابــةً  :اإلماميــة �

  . )٣(نزلوا ، ولكونها من الطبقة الثانية فُتحَجب باألبوين واألوالد وٕانْ )جدة صحيحة أو غير صحيحة
المتذبذبــة فــي تفســيرها بــين شــراح ) ٨٩(المتأمــل فــي نــص المــادة  :قــانون األحــوال الشخصــية العراقــي �

  :احتمالينيجد فيها ) لتعداد الحجب وا( قانون األحوال الشخصية العراقي بين 
فقــًا مــا يجــري و ، وٕانّ ث الجــدة ال يجــري علــى طريقــة واحــدة، فأحكــام ميــراالــنص للتعــداد فقــط اعتبــرإذا  .١

القانون حجبها بالبنت سواًء كانت واحدة أو أكثر وفق التعـديل  نّ إ إالّ  .لمذهب المتوفى كما سبق ذكره
  .)٤(الثاني

، لتي جاء ذكرهـا فـي الطبقـة الثانيـةالجدة ا أنّ فهذا يعني ، الحجب )٨٩(ان المقصود من المادة ك وٕانْ  .٢
  .الطبقة الثالثة أفرادوَتحجب . )نزلوا  وٕانْ  واألوالداألبوين ( الطبقة األولى  أفرادُتحجب من جميع 

                                                           

  .من قانون األحوال الشخصية العراقي) ٨٩(المادة ) ١(
شرح الزركشي مختصر ، ١/٢٢: الحاوي الكبير ،٧٥٦ص: ة المقتصدبداية المجتهد ونهاي ،٢٩/١٦٧: المبسوط للسرخسي :ينظر )٢(

  . ٨/٢٩٢: ، المحلى باآلثار ٤/٤٥٨:الخرقي
  . ٩٦/ ٨: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية  :ينظر )٣(
  .من قانون األحوال الشخصية العراقي) ٨٩(وفقا للمادة ) ٤(

  

  )  ولبحسب التفسير األ (  
  )بحسب التفسير الثاني( 

  اإلمامية  الجمهور

  ١    ١    ٦  

  ١  فرضا والباقي رداً  ١/٦  ١  رداً فرضا والباقي  ١/٦  ١  ١/٦  مأخت �

  -  محجوب قانونا  -  محجوب   ٥  الباقي  عم أبن



 
٣٢٢ 

  .وعم )  األم أم( مات شخص عن جدة  :ذلكمثال 
 .)١(تعصيباً للجدة السدس وللعم الباقي  :جمهور الفقهاء �

  .)٢(محجوب بها بحسب الطبقات هألنّ للعم  شئ والالمال كله للجدة : إلماميةا �
 : قانون األحوال الشخصية العراقي �
  .)٨٩(، وفق احد التفسيرين للمادة يعتمد مذهب المتوفى  . أ

 .)٣(ويكون الحكم ملزمًا للجميع، اآلخر، وفق التفسير العم محجوب بالجدةاعتبر   . ب
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، نهاية المطلب في دراية ٦/١١ :وعمدة المفتينروضة الطالبين  ،٧٥٦ص: نهاية المقتصدبداية المجتهد و  ،٢٩/١٦٧:المبسوط للسرخسي :ينظر) ١(
  .٩٥ص: جماع البن المنذراإل، ٦/١٨٩: المغني البن قدامة  ،٩/٧٦: المذهب

  .٨/٩٩: في شرح اللمعة الدمشقية الروضة البهية ، ٤/٢٧٧: شرائع اإلسالم   :ينظر )٢(
  .ن األحوال الشخصية العراقيمن قانو ) ٨٩(وفقا للمادة رقم ) ٣(

  

  )بحسب التفسير الثاني  (  )  بحسب التفسير األول(  
  اإلمامية  الجمهور

  ١    ١    ٦  
  ١  المال كله  ١  )قرابًة ( المال كله   ١  ١/٦  جدة
  ٠  قانونا محجوب  ٠  محجوب  ٥  الباقي  عم



 
٣٢٣ 

  لمطلب الرابعا

  ميراث ذوي األرحام 
  العراقي نونقابين الشريعة اإلسالمية وال

ذي بــ لــيس، ويطلــق علــى مــن الفــرائض ذوي األرحــام مصــطلح متــداول عنــد جمهــور الفقهــاء فــي علــم     
مــا صــنفوا ، وٕانّ لح وال وجــود لــه عنــدهم فــي الميــراثبهــذا المصــط يأخــذوالــم فا اإلماميــة أّمــ. فـرض وال عصــبة

  .)١(القرابة باعتبارالورثة جميعا 
بيــان  ، ثــمّ وأراء الفقهــاء فــي طريقــة تــوريثهم الســابقة ميــراثهم والفصــول بينــا فــي المباحــث قــد ســبق وأنْ و    

  . استحقاقهمالحاصل بين جمهور الفقهاء واإلمامية في أولوية  االختالف
 :ال الشخصية من ميراث ذوي األرحامموقف قانون األحو  �
 أوثالثــة طبقــات  إلــىالتــي قســمت الورثــة و ، المثيــرة للجــدل) ٨٩(مــن المــادة ) ٣(لفقــرة االمتأمــل فــي نــص   

المتداولة عنـد الجمهـور فـي نـص مـادة يبـدو ) ذوي األرحام( عبارة أقحم المشرع العراقي  إنيالحظ ، مراتب
ة إلخـراج نـص لمـادة دمـج حكمـين مـن فقـه الجمهـور وفقـه اإلماميـ محـاوالً  اإلماميـةشرعت وفق مذهب  هاإنّ 

عمومـا منـذ السـنين ) ٨٩(المـادة الـذي سـببته  بواالضـطرابهـذا زاد المشـرع مـن الغمـوض و ، قانونيـة موحـدة
  :قولين إلى أسلفناكما في تأويل النص  االختالف إلى، فدفع شراح القانون لقانوناألولى لتطبيق ا

  لورود مصطلح  القانون العراقي وافق مذهب الجمهور في توريث ذوي األرحام أنّ  اعتبروا: القول األول
 :، ومنهايد ذلك بعض قرارات محكمة التمييزويؤ  .)٨٩( في نص المادة)  ذوي األرحام( 
ــــم ( القــــرار   . أ ــــاريخ ٦٤/ شخصــــية /  ١١ /رق ــــى ،)١٩٦٤/ ٢٨/٣،  بت ــــص عل ــــذي ن  ذهــــاب(  :نّ أ وال

نـص جديـد وحكـم مبتـدأ  إضـافةمعنـاه  )٨٩(كل طبقة تحجب من دونها في المادة  إنّ  إلى )٢(المحكمة
... العطــاء  نّ ، علــى إتحميــل الــنص مــا ال يحتملــه ومو بداللتــه لهــذا المفهــالــنص أ بإشــارة واالســتنباط

 .)٣()...ينص عليه  نّ و الحجب يجب أوكذا الحرمان أ
ذوي  أنّ : ( والــذي نــص علــى ،) ١٩٩٢/ ٧/١٢،  بتــاريخ  ٩٢/ شخصــية /  ٥٦٠٥/ رقــم (  القــرار  . ب

رض  فمن ال  عند عدم وجود أصحاب الفروض والعصبات ويترتب على ذلك أنّ األرحام ال يرثون إالّ 
األخ وال بنت العم مع  ابن، فال ترث العمة مع العم وال بنت األخ مع لها من اإلرث ال يعصبها أخوها

 .)٤()العم  ابن
 

                                                           

  . ٤/٢٦٢: شرائع اإلسالم :ينظر )١(
  . ولي والمطلوب تمييزهمة هنا محكمة البداءة التي اصدرت القرار األمحكباليقصد  )٢(
  .١٠، ص براهيم المشاهديإ): قسم األحوال الشخصية ( المختار من قضاء محكمة التمييز  )٣(
  . ٦٢ص:  المصدر نفسه )٤(



 
٣٢٤ 

ون تمييــز بــين ذوي األرحـــام القــانون وافــق فقـــه اإلماميــة فــي توريــث األقـــارب د أنّ  اعتبـــروا: القــول الثــاني
أخـرى قـرارات  االتجـاهويؤيد هـذا  .الطبقات المعروفة لديهم ورثة وفق، لورود مفردة  القرابة وتقسيم الوغيرهم

  :منهالمحكمة التمييز 
بنت (  :إنّ  على الذي نصو  ،)١/١٩٨٦/ ١٥،  بتاريخ  ٨٦ – ٨٥/هيئة عامة /١١٣/رقم  ( القرار  . أ

األخ الشـــقيق يحجـــب أختـــه فـــي  ابـــن األخ فـــي ميـــراث عمهـــا وال وجـــه للقـــول بـــأنّ  ابـــناألخ تشـــارك 
 .)١()ينص عليه لحرمان وارث من نصيبه  الحجب يجب أنْ  الميراث ألنّ 

إن قضـاء محكمـة  : (الذي نص علـىو ، )٣/١٩٨٩/ ٢٢، بتاريخ ٨٩/ شخصية /١١٢/ رقم( القرار  . ب
ن العصـبات للــذكر مثـل حــظ وتهن مــخـتوريــث ذوي األرحـام مــن البنـات مــع إعلـى  اســتقرالتمييـز قـد 

 .)٢( )تعددة وبقرارات م ٨٩حكام المادة ، تطبيقا ألاألنثيين
 .خ شقيقأخ شقيق وبنت أ ابنات شخص عن م :)١(مثال

 .)٣(رحاممن ذوي األ ألنهاخ وال شئ لبنت األ، خ جميع التركة تعصيباً األ ابنيرث  :جمهور الفقهاء �

  . )٤(نثيين لتساوي درجتهما في القرابةسوية بواقع للذكر مثل حظ األيرثان : اإلمامية �
 : اقيقانون األحوال الشخصية العر  �

  .)٨٩(حد التفسيرين للمادة ، وفق أمذهب المتوفىيعتمد   . أ
 .)٥(ويكون الحكم ملزمًا للجميع، خر، وفق التفسير األخألبن األ خ مشاركةبنت األ عتبرا  . ب

 

فـي مســالة صـدرت حكمـين متناقضـين أ )وهـي محكمــة التمييـز( علـى الجهـات القضـائية أ وهكـذا نالحـظ أنّ 
  .مختلفين، وفسرت النص القانوني تفسيرين واحدة

  

                                                           

  .٢٥، ص براهيم المشاهديإ): قسم األحوال الشخصية ( ر من قضاء محكمة التمييز المختا )١(
  .المصدر نفسه  )٢(
نهاية المطلب في دراية  ،٤/٤٦٠: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، ٦/٧٧٦: حاشية ابن عابدينرد المحتار على الدر المختار ) ٣(

  .٥٥٨ص: بن حنبل الكافي في فقه اإلمام أحمد ،٩/٥٨: المذهب
  .٨/١١٦: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: ينظر) ٤(
  .من قانون األحوال الشخصية العراقي) ٨٩(وفقا للمادة ) ٥(

  
  )ا�ولبحسب التفسير ( 

  )بحسب التفسير الثاني( 
  اJمامية  الجمھور

  ٣    ٣    ١  
يشتركان بواقع للذكر   ١  كل التركة  أخابن 

  ا<نثيينمثل حظ 
جاءت  ا<خيشتركان لكون بنت   ٢

  أخيھافي القانون بنفس طبقة 
٢  

  ١  ١  ٠  محجوبة  أخبنت 



 
٣٢٥ 

 .عم وابن عمةشخص عن  مات: )٢(مثال
 .)١(األرحاممن ذوي  هاألنّ للعمة  وال شيء، تعصيباً  العم جميع التركة ابنرث ي :جمهور الفقهاء �

  .)٢(محجوب بها هألنّ  البن العم ، وال شيءالمال كله للعمة قرابة: اإلمامية �
 : قانون األحوال الشخصية العراقي �

  .)٨٩(حد التفسيرين للمادة ، وفق أمذهب المتوفىيعتمد   . أ
 .)٣(الحكم ملزمًا للجميع ويكون، خراآل ، وفق التفسيرالعم بنالالعمة حاجبة  تبرعا  . ب
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نهاية المطلب في  ،٤/٤٦٠: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، ٦/٧٧٦: حاشية ابن عابدينرد المحتار على الدر المختار  :ينظر )١(
  .٥٥٨ص: الكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبل ،٩/٥٨: ة المذهبدراي

  .٨/١١٧: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: ينظر) ٢(
  .من قانون األحوال الشخصية العراقي) ٨٩( وفقا للمادة ) ٣(



 
٣٢٦ 

  



 
٣٢٧ 

  المطلب الخامس

  الوصية الواجبةأحكام 
  في قانون األحوال الشخصية العراقي 

ينشـــئها اإلنســـان   اختياريـــةهـــا ، أنّ )رحمهـــم اهللا(األربعـــة ومـــنهم األئمـــة فـــي الوصـــية عنـــد الفقهـــاءاألصـــل       
الوصـية مـن مـال دون أن يكـون صـاحب المـال قـد أنشـأها  وال تخـرج ،)١(قضـاءيلزم بهـا  بمحض إرادته وال 

، ولـم يوصـي كفـارة وصـوم، أو فـي حقـوق اآلدميـينقبل موته، ولو وجبت الوصية في حقوق اهللا من زكـاة و 
 الورثة، وال دليل يثبتها في ذمة الميت، فال يخرج من تركته شئ جبرا بالقضـاء، فـإنّ بها الميت ولم يقر بها 

الوجـوب  بادر الورثة بإخراجها طوعا فتكون من رأس مال التركة كبقية الديون، وال يطلق عليهـا وصـية ألنّ 
  :فروع وعلى النحو اآلتي  خمسة المطلب إلى قسمتولتوضيح ذلك  .)٢( بها ديانة

  مفهوم الوصية الواجبة : لالفرع األو
   المستند الفقهي للوصية الواجبة :الفرع الثاني
  األسباب االجتماعية الملجئة لتشريع الوصية الواجبة  :الفرع الثالث
  قانون الوصية الواجبة فيالمزايا والمآخذ  :الفرع الرابع

  أثر الخالف في تقسيم التركة بقانون الوصية الواجبة :الفرع الخامس
  

  رع األول  الف

  مفهوم الوصية الواجبة
) ١٨٨(مــن قـانون األحــوال الشخصـية رقــم ) ٦٤(عرفهـا المشــرع العراقـي فــي المـادة  :الوصـية فــي القــانون

  .)٣( )ما بعد الموت مقتضاه التمليك بال عوض  إلىالوصية تصرف في التركة مضاف ( ، م١٩٥٩لسنة 
ــتعريــف الوصــية الواجبــة لــم يوجــد : الوصــية الواجبــة فــي هــذا العصــر هــا محدثــة العلمــاء القــدامى ألنّ دى ل

  .)٤(، بمعنى ثبت ولزممشتق من الفعل وجب :فالواجب .جاءت بها قوانين األحوال الشخصية
 إذاوصية الجد أو الجدة لألحفاد بقدر حصـة والـدهم أو والـدتهم  افتراضهي  :في القانون ةالوصية الواجب

  .)٥(التركة ال تزيد هذه الحصة عن ثلث على أنْ أو الجدة مات الوالد أو الوالدة قبل وفاة الجد 

                                                           

أحكام . ٦/٥٥: المغني ألبن قدامة ،٤/٩٩:األم للشافعي، ٧٤٤ص: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ٢٧/١٤٢:المبسوط للسرخسي: ينظر) ١(
  .٢٤٦، ص  ألبي زهرة:  التركات والمواريث

   ٢٤٠ص ، ألبي زهرة :  أحكام التركات والمواريث: ينظر )٢(
  .)٢٨٠(العدد  ،راقيمن قانون األحوال الشخصية العراقي المنشور في الوقائع الع) ٦٤(المادة ) ٣(
  .٣٨٥ص: منيرالمصباح ال ،٣٤٢ص: مختار الصحاح :ينظر )٤(
  . ١٧٧مصطقى الزلمي، ص. د:  حكام الوصية والميراثأ :ينظر )٥(
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، ويلـــزم لموصـــى لـــهلوال  يفيهـــا للموصـــ اختيـــاررض القـــانون وجودهـــا، وال بهـــذا المعنـــى يفـــفالوصـــية      
يت واجبـة ، ولـذا سـمّ )١(سـواء أوصـى المتـوفى أم لـم يوصـيالقانون  قوةب قضاءً القاضي بالحكم بها وتنفيذها 

    . )٢(ها تقسم قسمته للذكر مثل حظ األنثيينث، وأنّ فهي شبيهة بالميرا
ة نّ ، فهــي ُســاســتحبابهاوبقــي نســخ وجوبهــا بآيــة المواريــث  م ثــمّ فالوصــية كانــت واجبــة فــي صــدر اإلســال   

     .)٤(» َوِصية لَوارثَفَال  «:عليه الصالة والسالم هللقو  .)٣(مؤكدة إجماعا
فأوجبـت الوصــية لصـنف معــين مــن ( ، كثــر قــوانين الـدول العربيــةأ اتجـاهوالقـول بالوصــية الواجبـة هــو      

، بمعنـى شـمول أوالد األوالد بنصـيب مـن تركـة جـدهم أو )٥()األقارب ُحرموا من الميراث لوجود حاجب لهم 
القاضــي الــذي يوجبهــا فــي  ، وأنّ ال ديانــة قضــاءفهــي تنفــذ . عنــد مــوت والــدهم قبــل مــوت أي منهمــاجــداتهم 
ا الميــراث فهــو ينفــذ ، أّمــوســواء رضــّي الورثــة َأْم لــم يرضــوا، لهــم الميــت أْم لــم يوصــي تــوفى أوصــىمــال الم
  . )٦(وديانة قضاء
ه في حكم الحي لينتقل مـا يسـتحقه مـن اإلرث الميت قبل وفاة أبيه أو أمّ  باعتبار( القانون اتجهلذلك       

  .)٨()ال تزيد عن الثلث  ى أنْ وعل ،)٧(�m��������������lإناثًا  َأمْ أوالده ذكورًا كانوا  إلى
ـــة القضـــاء العراقـــي بتشـــريع   مصـــر عـــام : قـــانون الوصـــية الواجبـــة منهـــا وقـــد ســـبقت بعـــض الـــدول العربي

، والــــيمن والكويــــت عــــام ١٩٥٧م، والمغــــرب عــــام م١٩٥٦، وتــــونس عــــام م١٩٥٣، وســــوريا عــــام م١٩٤٦
المشـــرع  ، ومـــع ذلـــك فـــإنّ م١٩٧٩، وقـــد شـــرع قـــانون الوصـــية فـــي العـــراق م١٩٧٦، واألردن عـــام م١٩٧١

والهفــوات  المالحظــات االعتبــارالعراقــي ولــم يســتفد مــن قــوانين الــدول التــي ســبقته بالتشــريع ولــم يأخــذ بنظــر 
  . موادهابعض النقص في صياغة  إلى، وهذا أدى االتي أثيرت عليه

  
  
  

L                                             ? ? ? J  
  
  

                                                           

م، اإلصدار ٢٠٠٩، ١عمان، ط_ أحمد محمد علي داود، دار الثقافة للنشر والتوزيع . د :الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون: ينظر) ١(
  .  ١٦٢الرابع، ص

  . ١٣٢ص :للكشكي الميراث المقارن) ٢(
  . ٣/٦٢: تحفة المحتاج بشرح المنهاج ) ٣(
  .  ٧٥ص : سبق تخريجه ) ٤(
  . ٣١٢/ ٩:  ثارالمحلى باآل) ٥(
  .١٦٢ ص ،أحمد محمد علي: الحقوق المتعلقة بالتركة: ينظر) ٦(
  . ) ١١من اآلية : سورة النساء ) (٧(
  .١٧١حمد محمد علي ، ص أ: الحقوق المتعلقة بالتركة )٨(
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  الفرع الثاني

 ند الفقهي للوصية الواجبةالمست
ة النبويـــة المطهـــرة يثبـــت فيـــه الوصـــية نّ لـــم يـــرد نـــص صـــريح وال دليـــل فـــي القـــرآن الكـــريم وال فـــي الُســـ      

وهنـــاك الكثيـــر مـــن  فـــي زمننـــا المعاصـــروفقهـــاء القـــانون علمـــاء الشـــريعة بعض لـــ اجتهـــاد هـــاإنّ  الواجبـــة، إالّ 
  .ألمة، وهم غالب علماء االعلماء ممن ال يرى وجوبها

  :تشريعهافي  مستدلين: دلة القائلين بالوصية الواجبةأ �
  القرآن الكريم �

®��������m�����´��³��²���±��°:لقولــه تعــالى فــي أصــل الوجــوب علــى آيــة الوصــية لواداســت .١

�¿��¾��½��¼»��º�����¹��¸��¶l)فـــــي اآليـــــة الكريمـــــة إثبـــــات الوجـــــوب نّ وأ .)١،  
، مـنهم  سـعيد بـن المسـيب، والحسـن البصـري ءابعين والفقهـاوالتـ(�) وهو قول جمع من فقهاء الصـحابة 

، ، وٕاسـحاق بـن راهويــهجريـر الطبــري وابـن، لظـاهري، وداود بـن علــي احمـد بــن حنبـلووس، واإلمـام أوطـا
الوجوب نسخ بحـق الوالـدين واألقـربين الـذين يرثـون  نّ قائلين بأ. )٣( )رحمهم اهللا(وغيرهم  )٢(الظاهريحزم  وابن

قـال   .)٤(، وبقي الوجوب في حق من ال يرث من الوالدين واألقربيناريث في سورة النساءنص آيات المو ب
قائمــا ال يــزال ، فحكمهــا ثابــت بــاق الوجــوب الثابــت باآليــة المــذكورة  أنّ  :واالجتهــادبعــض أصــحاب الــرأي 

لــة حا موجــب الوجــوب هـو فــي ، ألنّ فلـم ينســخ ولــم يخصـص لألقـارب غيــر الــوارثين،علـى أصــله بالنســبة 
  .)٥(لى منهم بالميراثلسبب وجود من هو أوْ أو من موانع اإلرث  عدم الميراث لمانع 

 السنة النبوية �
َمـا َحــق اْمــِرٍئ ُمْسـِلٍم َلــُه َشــْيٌء ُيوِصــي « : َقــالَ  )�(َأن َرُسـوَل اللــِه : َعْنُهَمــا)�(َعـْن َعْبــِد اللــِه ْبـِن ُعَمــَر  .٢

 ُتُه َمْكُتوَبٌة ِعْنَدُه ِفيِه، َيِبيُت َلْيَلَتْيِن ِإال٦(»َوَوِصي(. 
وبـة، ، وأْن ال يمضي زمـان مـا إال والوصـية مكتالوصيةوجوب  داللة على في الحديث: وجه االستدالل �

 .)٧(وال ينبغي أن تتجاوز الليلتين

                                                           

  . ) ١٨٠ية اآل: سورة البقرة () ١(
تنسـب إليـه الطائفـة الظاهريـة، وسـميت بـذلك  ، نأحـد األئمـة المجتهـدي: ب بالظـاهري، أبـو سـليمان، الملقـداود بـن علـي بـن خلـف :الظاِهري  داُود )٢(

بلـدة (قاشـان مـن وهـو أصـبهانّي األصـل، . وكـان أول مـن جهـر بهـذا القـول. ألخذها بظاهر الكتاب والسنة وٕاعراضـها عـن التأويـل والـرأي والقيـاس
  ) .٢/٣٣٣: األعالم للزركلي (   ) .هـ ٢٧٠(هاتوفي فيو  سكن بغداد، وانتهت إليه رياسة العلم فيهاو . في الكوفة ولده )قريبة من أصبهان

   . ١٦٨، ص أحمد محمد علي داود. د:  الحقوق المتعلقة بالتركة ، ٨/٣٥٣: المحلى باآلثار، ٦/٥٥:  ن قدامةالمغني الب: ينظر )٣(
                   .١/٤٨٩: غرائب القرآن ورغائب الفرقان،٢/٢٦٣ ،)تفسير القرطبي( نالجامع ألحكام القرآ ،٢٣٤/ ٥ ):تفسير الرازي(مفاتيح الغيب :ينظر )٤(
   . ١٦٩أحمد علي داود، ص:  الحقوق المتعلقة بالتركة :ينظر) ٥(
  .٧٣ص: سبق تخريجه )٦(
  .٥/٤٣٩: لبخاريفتح الباري شرح صحيح ا: ينظر )٧(
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اًال، َولَـْم ُيـوِص، َفهَـْل ُيَكفـُر َعْنـُه َأْن ِإن َأِبي َماَت َوتَـَرَك َمـ: )�(، َأن َرُجًال َقاَل ِللنِبي �)(َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة  .٣
 .)١(»َنَعْم  «: لَ َأَتَصدَق َعْنُه ؟ َقا

الوصـية فـي حـال الصـحة، خيـر مـن تصـدق ذويـه عنـه بعـد أّن فـي الحـديث داللـة علـى  :وجه االسـتدالل �
 .الموت

، إمـا تـه الـذين ال يرثـونفـرض علـى كـل مسـلم أن يوصـي لقراب(  :)رحمـه اهللا(الظـاهري ابن حزماستدلوا برأي  .٤
ألن هناك مـن يحجـبهم عـن الميـراث أو ألنهـم ال يرثـون فيوصـي لهـم بمـا طابـت بـه  لرق، وٕاما لكفر، وٕاما

®�������m��¸��¶�����´��³��²���±��° :، اســــــتدالال منـــــه بقــــــول اهللا تعــــــالى)٢()نفســـــه

�¿��¾��½��¼»��º�����¹l)منــــه ، فخــــرجفهــــذا فــــرض كمــــا تســــمع(  ، قــــال ابــــن حــــزم)٣ 
الوالدان واألقربون الوارثون، وبقي من ال يرث منهم على هذا الفـرض، إذ هـو حـق واجـب، فقـد وجـب لهـم 

هـا وصـية وجبـت فـي مالـه، إذا وأعتبرها القـانون علـى أنّ  .)٤()من ماله جزء مفروض إخراجه لمن َوَجَب له
  . لم يوصي بها

مبـاح لمـا يـراه مـن المصـلحة العامـة، د الببعض القواعد الفقهية التي تعطي ولـي األمـر حـق تقييـ استدلوا .٥
 . )٥(أمره ينشئ حكمًا شرعياً  ، وأنّ ومتى أمر به وجبت طاعته

  :أدلة النافين للوصية الواجبة �
 وجوبهـا شـرعه القـانون، وٕانّ ، ويرى اسـتحبابها ،في الشرع  يرى وجوب الوصيةهناك من العلماء من ال    
  : اآلتيةيبنى عليها حكم شرعي، وذلك لألسباب   تصلح أنْ أدلة القائلين بالوصية الواجبة ال نّ كما أ

  :وجوب الوصية في قوله تعالى بأنّ ، )٦(جمهور الفقهاء وهو قول ،نسخ الوجوب في اآلية الكريمة .١
m��²���±��°������®��l)وفـي ذلـك داللـة الوصية حكمهـا النـدب،  منسوخ بآيات المواريث، وأنّ )٧

لـوارث مـن الوصـية إلـى الميـراث، وٕاذا تحـول فـال يبقـى لـه حـق لـه فـي على ارتفاع الوصية، وتحول حـق ا
  .)٨(ا تحولت من بيت المقدس إلى الكعبة لم يبق ببيت المقدس قبلةالوصية، كالقبلة لمّ 

  
                                                           

في  النسائيو ، )٤١٩٥(، رقم ١١/٨٦كتاب الوصية، باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت، : في صحيحه مسلم أخرجهالحديث صحيح ) ١(
  ) .٣٦٥٢( ، رقم ٢٥١/ ٦كتاب الوصايا، باب فضل الصدقة عن الميت، : السنن

  . ٨/٣٥٣: المحلى باآلثار) ٢(
   .) ١٨٠اآلية : سورة البقرة () ٣(
  . ٨/٣٥٣ :المحلى باآلثار ) ٤(
:               ، تحقيـــق) هــــ٩٧٠: ت( بـــن نجـــيملالزيـــن الـــدين بـــن إبـــراهيم بـــن محمـــد المعـــروف : علـــى مـــذهب أبـــي حنيفـــة النعمـــاناألشـــباه والنظـــائر : ينظـــر) ٥(

  .  ١٠٧م، ص١٩٩٩ - هـ١٤١٩، ١بيروت، ط -، دار الكتب العلمية الشبخ زكريا عميرات
الزخار البحر  ،٦/٥٦: المغني البن قدامة، ٤/٩٨:األم للشافعي ،٦/٣: الذخيرة في فروع المالكية ،١٣/٣٨٨: ناية شرح الهدايةالب: ينظر )٦(

   .٦/٣٤٤: الجامع لمذاهب علماء األمصار
  . ) ١٨٠اآلية : سورة البقرة ) (٧(
  . ٨/١٠٨: الحاوي الكبير ،٧/٣٣١:في ترتيب الصنائعبدائع الصنائع : ينظر )٨(
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  .)١(» ِإن اللَه قد َأْعَطى ُكل ِذي َحق َحقُه فال َوِصيَة ِلَواِرثٍ  «)(�ويؤكد ذلك قول النبّي  
ــَدْيِن، َفَنَســَخ اللــُه ِمــْن َذِلــَك َمــا «: َعْنُهَمــا، َقــالَ )(�ِن َعبــاسٍ َعــِن اْبــ ــِد، َوَكاَنــِت الَوِصــيُة ِلْلَواِل َكــاَن الَمــاُل ِلْلَوَل

ـــُدَس، َوَجَعــ َواِحــٍد ِمْنُهَمـــا الس األُْنثََيـــْيِن، َوَجَعــَل ِلْألََبـــَوْيِن ِلُكـــل َكِر ِمْثــَل َحـــظَفَجَعـــَل ِللـــذ ، ُمَن َأَحــبَل ِلْلَمـــْرَأِة الـــث
ُبعَ  ْطَر َوالرْوِج الش ُبَع، َوِللز ٢(»َوالر(. 

مكتوبة، ليس فيه ما يدل على الوجـوب، تكون الوصية  بأنْ  )(�عبداهللا بن عمرحديث ما جاء في  نّ إ .٢
 ن أنّ ال ينبغـي للمـؤمالموت وهـو علـى غيـر وصـية، فـ يبغته قد نساناإل ، ألنّ للحزم واالحتياط ما هووٕانّ 

 .)٣(يغفل عن ذكر الموت واالستعداد له، وبهذا فال حجة في الحديث للوجوب
 يس فيــه مــا يــدل علــى الوجــوب، وٕانّ الصــدقة عــن الميــت، لــ فــي )(�أبــي هريــرة حــديثمــا جــاء فــي  وٕانّ  .٣

اســتحباب الصـــدقة هـــو مــن بـــاب مــا إنّ عــن الصـــدقة ألبيــه الـــذي لــم يوصـــي،  )�(للرســـول الرجــلســؤال 
 .)٤(ابها إليه، والبر بهللميت، ووصول ثو 

 اآلية الكريمة حددت األقربين، وهو لفظ عام، ، ألنّ بعيد تأويلفي اآلية والقول بوجوب الوصية لألحفاد  .٤
  .)٥(صيخصقرينة دالة على الت ردخصيص، ولم تحصر الوصية في األحفاد فيه ت نّ وأ

ومنصـوص الداللـة حكـام الميـراث قطعيـة أ  أنّ الّ إ م بـه،لّ َسـإعطاء ولي األمر حق تقييد المباح أمر مُ  إنّ  .٥
  .)٦(عليها، فال تقبل الزيادة والنقصان، وال يمكن لولي األمر حق التصرف فيها

 اتجاههــانــا ال نعتقــد إصــابة قــوانين األحــوال الشخصــية فــي إنّ ( نظــام الــدين عبــد الحميــدقــال األســتاذ      
، دلــيًال يثبــت أمــام النظــرة الفاحصــةومنحاهــا فــي تقريــر اإلرث علــى وجــه الوصــية الواجبــة لعــدم مــا يــنهض 

مهـزوزين أحـدهما عقلـي ، فأهل القوانين يتكئون في منحـاهم علـى دليلـين ويؤيده االتجاهيدعم هذا  يمكن أنْ 
  :واآلخر فقهي

يحرم  هم يقولون ليس من العدل أنْ ، إنّ عقليقيقة هو عاطفي أكثر من كونه ه في الحفإنّ : لدليل العقليا .١
  .دهم بسبب موت أبيهم قبل موت الجدالحفدة من تركة ج

 ب علـى كــل مسـلم ذي مــال أنْ ه يجــأّنـ إلــىفهـو قــول أفـراد مــن الفقهـاء الــذين ذهبـوا : الــدليل الفقهــيا أّمـ .٢
  .)٧()يوصي بشيء من ماله لمن ال يرث من أقربائه

  
  

                                                           

   .٧٥ص : سبق تخريجه )١(
  ).٢٧٤٧( ، رقم٣٢٤ص، ال وصية لوارث، باب الوصاياكتاب  :هصحيحفي  البخارياألثر أخرجه ) ٢(
  .٥/٣٥٨: شرح صحيح البخاري فتح الباري: ينظر) ٣(
  .١١/٨٣ :النووي على المسلمشرح ) ٤(
  .٢/١٥٠: التحرير والتنوير :ينظر) ٥(
  .٧/٤٧١ :دقائقتبيين الحقائق شرح كنز ال: ينظر) ٦(
   .١٥٠ص، م١٩٨٦ –هـ ١،١٤٠٦بغداد، ط –نظام الدين عبدالحميد، مطبعة الجامعة : فقه المواريث، أحكام األسرة في الفقه اإلسالمي) ٧(



 
٣٣٢ 

 :الترجيح �
 أنّ و ، ختياريةلفقهاء إلى أن األصل في الوصايا امهور اإليه جي رجحانه هو ما ذهب والذي يبدو ل     

األدلة المساقة إلثباتها ال تعد كونها محاولة إلعطاء  نّ أ، كما لتكلفاجبة أمر ظاهر االقول بالوصية الو 
رحمه ( بن حزما وٕانّ  .للوجوب غطاء شرعي لحكم مستحدث، وال تقوى تلك األدلة على معارضة ردود النافين

النوايا الحسنة للقائلين بها والمقاصد السامية  نّ  أإالّ  .ما ذكر عموم األقاربحفاد وٕانّ لألوجوبها  لم يحدد )اهللا
للساعين بتشريعها والمتمثلة بمعالجة مشكلة اجتماعية كبيرة، دعتهم إلنقاذ األيتام من الحرمان والفقر، 

  .أعلمتعالى واهللا  .يها السياسة الشرعية ال غيروجعلت من هذا الحكم المستحدث ضرورة تقتض
  
  

  الفرع الثالث

 الملجئة لتشريع الوصية الواجبةاالجتماعية  األسباب
، فــي أحــوال كثيــرة يمــوت ة الملجئــة لتشــريع الوصــية الواجبــةمــن الضــرورات الواقعيــة والمقاصــد الشــرعي نّ إ .١

قه حـرم هـذه الذريـة مـن الميـراث الـذي كـان يسـتح، فت)األحفـاد  (بيـه ويتـرك ذريـة ه وأّمـالشخص في حياة أُ 
مـن ميـراث  ال يسـتحق هـؤالء األحفـاد شـيئاً أبيهم لو عاش بعـد وفـاة والديـه، ففـي نظـام اإلرث فـي اإلسـالم 

، ر وحاجـةفربمـا يكونـوا هـؤالء األحفـاد فـي فقـ .أعمـامهم وعمـاتهم علـى قيـد الحيـاة جدهم أو جـدتهم لوجـود
م قد سـاهم فـي وقد يكون أعمامهم في سعة من العيش، أو قد يكون والدهوغالبًا يكونون في سن صغير، 

( ، فقد شرع القانون العراقـي للحفاظ عليهم من الحرمان والضياعوبسبب معاناتهم و  .جمع الثروة مع الجد
فإذا  .إعطائهم حصة أبيهم لو كان حياً لحل مشكلة األحفاد وٕاخراجهم مما يعانون منه ب) الوصية الواجبة 

ثين قصـرا ت الشخص ولم يوصي لألحفاد قام القاضي مقامه بإعطاء جزء من تركته ألقاربه غيـر الـوار ما
لـث ، ويحدد الواجب لهم بمثل نصيب أبيهم أو أمهـم فـي حـدود الثعلى األحفاد دون غيرهم كوصية واجبة

  .مع تقسيمه بينهم قسمة الميراث
 التــي ) ٩١(مــن المــادة ) ٢(ن العراقــي هــو الفقــرة أحــد أســباب تشــريع حكــم الوصــية الواجبــة فــي القــانو  نّ إ .٢

والتي جاء فيها أن البنت تحجب جميع الورثة عدا األبوين وأحد الزوجين ، تضمنها التعديل الثاني للقانون
مـع البنـت  نوالـذين يرثـو قبـل وفـاة أجـدادهم  أبـائهمالـذين يتـوفى  األبنـاءأوالد فـ، )أخيها(من درجتها  واالبن

تــدارك مــا ســببه هــذا  إلــىفعمــد المشــرع العراقــي  ،جــاء التعــديل القــانوني بحرمــانهم ،اءعنــد جمهــور الفقهــ
، إذ جعـل لهـم نصـيبًا فـي تركـة اية لحقوقهم وتعويضـهم مـن الحرمـانالعنو ٕانصاف هؤالء األحفاد التعديل و 

نــص ، و م٦/١٩٧٩/ ١٨بتــاريخ ) ٧٤(فشــرع القــانون رقــم  .ميرأي فــي الفقــه اإلســال إلــىأجــدادهم مســتندًا 
  : يلي ماعلى 



 
٣٣٣ 

، تبـر بحكـم الحـي عنـد وفـاة أي منهمـا، فإنه يعأو أمه قبل وفاة أبيه ،أنثىذكرًا كان أْم  ،إذا مات الولد(   . أ
وصــية  باعتبــاره، حســب األحكــام الشــرعية ،ً ا أم إناثــاذكــورًا كــانو أوالده  إلــىمــن اإلرث  اســتحقاقهوينتقــل 

 .ال تتجاوز ثلث التركة واجبة، على أنْ 
مـن ثلـث  اءبقاالسـتمن هذه المادة على غيرها من الوصايا األخرى في ) ١(ية بموجب الفقرة تقدم الوص  . ب

، وٕاذا تزاحمــت ية الواجبــة ال تتجــاوز ثلــث التركــةالوصــ وبهــذا نــص القــانون العراقــي علــى أنّ .)١()التركــة 
 .صايا الثلثتستوعب جميع الو  وأنْ  االختياريةالوصايا تقدم الوصية الواجبة على غيرها من الوصايا 

  
  

  الفرع الرابع

  

 قانون الوصية الواجبة فيالمزايا والمآخذ 
 :اــــالمزاي .١
تهـــا فـــي الـــدول العربيـــة عـــن مثيال بهـــا التشـــريع العراقـــي فـــي الوصـــية الواجبـــة أمتـــازأهـــم المزايـــا التـــي  مـــن 

، لــو كــان حيــاً  ادل نصــيب  ذلــك الولــدمــا يعــ أبــائهمالمتــوفى  أعطى القــانون العراقــي األحفــادفــ .واإلســالمية
الفـروض مـن  مـن أنصـبة أصـحاب ، وال يـنقص شـيءطائهم سيخرج من نصيب العصبة فقـط ع بمعنى أنّ 

، فــي حــين أن القــانون المصــري ومــن وافقــه مــن قــوانين الــدول العربيــة جعــل إخــراج األبــوين وأحــد الــزوجين
، وسبب هـذا جميع الورثةا سيلحق النقص على الوبهذ دل حصة والدهم من جميع التركة،نصيبهم الذي يعا

، على ما يبدو، بين القوانين العربية في طريقة قسمة التركة على األحفاد بطريق الوصية الواجبة االختالف
  .وتشابه الميراث من جهة أخرى ،من جهة االختياريةالوصية تشابه الوصية  هو أنّ 

  .من جميع التركة إخراجها، االختياريةالوصية ينها وبين وجه التشابه ب إلىمن نظر ف �
 اإلرثالمعهــود فــي األوالد بالتفاضـل  المتمثـل بعطــاء الميــراثينهــا وبـين وجــه التشـابه ب إلـىومـن نظــر  �

  .خرجها من نصيب العصبة حصراً للذكر مثل حظ األنثيين، أ بواقعو 
 :ون الوصية الواجبةالمآخذ على قان .٢

لعراقــــي المتعلقــــة حــــوال الشخصــــية امــــن قــــانون األ) ٧٤(مــــن أهــــم المالحظــــات علــــى تشــــريع المــــادة       
، الموصـى لـهصـل شـروط الوصـية ومـا يخـص الموصـي و ولـم تفالمادة جاءت مجملة  نّ أ، بالوصية الواجبة

   :هاومن .تفاصيل المتعلقة بالوصية الواجبةجميع الذكر لعلى خالف ما شرعته قوانين الدول العربية من 
 : الواجبةالقانوني في منح الوصية  يشترط النص أنْ ينبغي  ••••
وارثـًا فـي هـذه الحالـة  االبـن فابن، كابن االبن بوجود البنت( ال يكون الفرع وارثًا من صاحب التركة  أنْ  ••••

 .)، عند الجمهور وليس محجوبًا من الميراث

                                                           

  .١٨/٦/١٩٧٩ في) ٢٧١٦(الوقائع العراقية العددنشر في  من قانون األحوال الشخصية،) ٧٤(ة الذي عدل المادم، ١٩٧٩لسنة ) ٧٢(القانون  )١(



 
٣٣٤ 

 .)١( » ثْ ارِ وَ لِ  ةَ ي صِ ال وَ  « )(�فإن كان وارثاً ولو بمقدار قليل فال يستحق الوصية لقول النبّي  
منهم ممن تجـب لـه الوصـية الواجبـة، مـا يجـب لـه  اً الجد أو الجدة قد أعطوا األحفاد أو أحد ال يكون أنْ  ••••

 .طريق تصرف آخر من غير عوض كالهبةبالوصية من 
 . )٢(ال يكون الفرع الوارث المستحق للوصية قاتًال للمورث أنْ  ••••

ورًا وٕاناثـًا وكيفيـة توزيـع نصـيب كـل مـن األحفـاد إذا كـانوا ذكـ) ٧٤(لم يحـدد المشـرع العراقـي فـي المـادة    . أ
  .حصصهم

مسعى محمـود  منالوصية الواجبة  ما يروه في تشريعمرغم البفي القضاء  االختصاصمن ذوي هناك و    
ــ ًا،ن قصــور القــانو فــي  إنّ  اعتبــرواهــم  أنّ إالّ ، لصــيانة حقــوق األحفــاد كانــت هنــاك ف، ه شــمل األحفــاد فقــطألّن

 لعديـد مــن األفـراد وشـمولهم بقـانون الوصــية الواجبـة، فـي حــين أنّ مبـالغ فيهــا إلضـافة ا واقتراحـاتمطالبـات 
ا األفـراد أّمـ .هالبعض اآلخر يرى عدم مشروعية هـذا القـانون لضـعف السـند الشـرعي الـذي قـام عليـه تشـريع

  :فهمالمقترح شمولهم بقانون الوصية الواجبة 
 .)نزلوا  األحفاد وٕانْ (د األوالد أوالد أوال .١
 .ات أوالد اإلخوة واألخو  .٢
 .الدين أو القتل وغيره كاختالف الوالدان المحرومان من الميراث بسبب مانع من موانع الميراث .٣

 .المتوفى االبنزوجة  .٤
 .ي قريب غير وارث بالوصية الواجبةوقد توسع البعض لشمول أ .٥
 .بالوصية الواجبة للوارث  آخرونوطالب  .٦

ـــذكر أنّ ومـــن     ـــد  االقتراحـــاتيضـــيف بعـــض مـــن هـــذه  أنْ  اســـتطاع مصـــطفى الزلمـــي .د الجـــدير بال عن
ــيممشــاركته فــي صــياغة التعــديالت القانونيــة المشــرعة فــي  جــاء فــي مــا يتعلــق  وممــا .كردســتان العــراق إقل

  :كردستان العراق النص التالي إقليممن الباب الثامن من أصل القانون في ) ٧٤(بتعديل المادة 
نزلـــوا يحلـــون محـــل والـــدهم  األوالد مـــع أوالد األوالد وٕانْ  دأوالأوالد األوالد مـــع األوالد أو أوالد  اجتمـــعأذا  .١

ال  المتــوفى أو والــدتهم المتوفــاة وينتقــل إلــيهم مــا يســتحقه مــن الميــراث لــو كــان علــى قيــد الحيــاة علــى أنْ 
هم األقــل يكمــل مــن أعطــا وٕاذا اســتحقاقهمتزيــد عــن ثلــث التركــة إذا لــم يعطهــم الجــد أو الجــدة مــا يســاوي 

 .)٣(الوصية الواجبة
ين ، وعلى الزوجنزلوا إناثا وٕانْ تسري أحكام الوصية الواجبة على أوالد اإلخوة واألخوات ذكورًا كانوا أم  .٢

 .)٤(الزوجة من أهل الكتاب كانت إنْ 

                                                           

   . ٧٥ص: سبق تخريجه ) ١(
  .م١٩٤٦لسنة ) ٧١(لوصية المصري رقم من قانون ا) ٧٦(المادة  )٢(

  .م ٢٠٠٨/ ٣٠/١٢في ) ٩٥(، العدد ردستان المنشور في وقائع كردستانقليم كم لقانون األحوال الشخصية أل ٢٠٠٨لسنة  )١٥(التعديل  رقم  )٣(

  .م٢٠٠٨/ ٣٠/١٢في ) ٩٥(ردستان المنشور في وقائع كردستان، العددقليم كنون األحوال الشخصية ألم لقا٢٠٠٨لسنة  )١٥(رقم التعديل :ينظر )٤(



 
٣٣٥ 

  الفرع الخامس

  أثر الخالف في تقسيم التركة بقانون الوصية الواجبة
  :واجبة نورد األمثلة التطبيقيةال تقسيم التركة بطريقة الوصية نتيجةولتوضيح أثر الخالف  

 .)وابنبنت ( متوفى قبله له  وابن، وبنت ابنينمات شخص عن  :)١(مثال 
o وال شـــئ ألوالد األنثيـــينوالبنـــت التركـــة جميعـــًا للـــذكر مثـــل حـــظ  لالبنـــين: فقهـــاء المـــذاهب اإلســـالمية ،

  .)١(هم محجوبون حجب حرمانالمتوفى ألنّ 
o نصــيبه بحكــم  والدهالمتــوفى بحكــم الحــي عنــد وفــاة أبيــه ويأخــذ أ االبــننعتبــر  :ن الوصــية الواجبــةقــانو

 .)٢(قانون الوصية الواجبة

 
زادت ســهامهم  ، وٕانْ ألحفــاد بالوصــية الواجبــة عــن الثلــثا اســتحقاقال يزيــد  أوجــب القــانون العراقــي أنْ  �

  .ث لعدم جواز الوصية بأكثر من ذلكالثل إلىعن ذلك ترد 
  .عن ابن وبنت وأوالد ابن مات في حياة أبيهمات شخص : )٢( مثال

  . الثلثفال يأخذ أوالده إالّ ، أي أكثر من الثلث، التركة المتوفى لو كان حيا هو خمسا االبنيستحقه   الذي
  

  
                                                           

: فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب للشنشوري ،٢/٣٨٠:حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب، ٢٩/١٤:المبسوط للسرخسي: ينظر) ١(
  .٦/٥١٦: الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار البحر، ٣/٥١٧: منتهى اإلرادات في جمع المقنع ،١/١٨

  .١٨/٦/١٩٧٩في ) ٢٧١٦(راقية العدد ، والمنشور في الوقائع العالشخصية العراقي من قانون األحوال) ٧٤(المادة  )٢(
  

  أصل المسألة  ٧      

باعتبار الجميع   عصبة
  وبضمنھم، عصبة 

  اLبن المتوفى

    ٢  ابن

    ٢  ابن

    ١  بنت
وصية 
  واجبة

  أوLد 
  ابن متوفى

) سبعي التركة : إي(  ٢/٧=  ٧÷٢  ٢
   ركةوھو اقل من ثلث الت

  أصل المسألة  ٥      

باعتبار الجميع   عصبة
  وبضمنھم، عصبة 

  اLبن المتوفى

    ٢  ابن

    ١  بنت

وصية 
  واجبة

  أوLد
  ابن متوفى

٢  
  )خمسا التركة : إي (  ٢/٥=  ٥÷٢
  )وھذا أكثر من ثلث التركة ( 



 
٣٣٦ 

  

  :لتصبح المسألة كما يلي.لث التركة ثمتوفى إLّ فT يأخذ أوLد اLبن ال

  
 .)ا توفى قبلها له ألبنبنت : أي(  ابنبنتين وبنت ابن و عن زوج و  امرأة تمات: )٣( مثال

 االبـن البنـة، وال شـئ قرابـةً  أو والبنتـين البـاقي تعصـيبا ولالبنللزوج الربع : فقهاء المذاهب اإلسالمية �
  . )١(المتوفى

لـو كمـا نصـيبه  بنتـهأخـذ تالمتـوفى بحكـم الحـي عنـد وفـاة أبيـه و  االبـننعتبر :  الوصية الواجبة قانون �
البــاقي المتــوفى  ولالبــن والبنتــين ولالبــنن للــزوج الربــع فيكــو ، بحكــم قــانون الوصــية الواجبــةحيــا  كــان

 .)٢(عدد رؤوسهم تعصيبًا على

  
خراج ما لحق النقص العصبة فقط إل، وٕانّ خراج الوصية الواجبةبإ تتأثرحصة الزوج لم  نّ أ: الحظمن الم

  .مجمل نصيبهم وليس من مجمل التركةالوصية من 
 ) .بنت ألبن لها توفى قبلها : أي ( ماتت امرأة عن زوج وابن وبنتين وبنت ابن ) : ٣(مثال 

لبنتين الباقي تعصـيبا أو قرابـًة ، وال شـئ البنـة االبـن للزوج الربع ولالبن وا: فقهاء المذاهب اإلسالمية  �
  .المتوفى 

                                                           

: رتيب للشنشوريفتح القريب المجيب بشرح كتاب الت ،٢/٣٨٠:حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب ،٢٩/١٤:المبسوط للسرخسي :ينظر )١(
  .٤/٢٧٥: شرائع اإلسالم، ٦/٥١٦: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار ،٣/٥١٧: منتهى اإلرادات في جمع المقنع ،١/١٨

  .١٨/٦/١٩٧٩في ) ٢٧١٦(راقية العدد ، والمنشور في الوقائع العالشخصية العراقي من قانون األحوال) ٧٤(المادة  )٢(
  

  أصل المسألة  ٣      

لھما الثلثان الباقيان   عصبة
  بعد ثلث الوصية 

  ابن
٢  

  

    بنت

  .وھو أقصى مقدار للوصية  ١  ابن متوفى أوLد  بمقدار الثلث  وصية واجبة

  أصل المسألة  ٨      
    ٢  زوج    ١/٤

باعتبار الجميع   
  وبضمنھم‘ عصبة 

  اLبن المتوفى

    ٢  ابن
    ١  بنت
    ١  بنت

وصية 
  واجبة

  بنت 
  ابن متوفى

  )ربع التركة : إي (  ١/٤=  ٨÷٢  ٢



 
٣٣٧ 

نعتبر االبن المتوفى بحكم الحي عند وفاة أبيه وتأخذ : وفقا للقانون العراقي  –إخراج الوصية الواجبة  �
فيكون للزوج الربـع ولالبـن والبنتـين ولالبـن قانون الوصية الواجبة ، كان حيا بحكم  بنته نصيبه كما لو

 .توفى  الباقي تعصيبًا على عدد رؤوسهم الم

خراج ما لحق النقص العصبة فقط إلجبة ، وٕانّ تتأثر بإخراج الوصية الواحصة الزوج لم  نّ أ:  من المالحظ
  .الوصية من مجمل نصيبهم وليس من مجمل التركة 

 : وفقا للقانون المصري –إخراج الوصية الواجبة  �
فـان كـان ،  نعتبر االبن المتوفى بحكم الحي عند وفاة أبيه ونحسـب مـا يعادلـه نصـيبه مـن مجمـل التركـة    

ويوزع الباقي بعده علـى الورثـة ، فيكـون للـزوج ، إخراجه من مجمل التركة هذا النصيب ال يتجاوز الثلث يتم 
 .الربع ولالبن والبنتين الباقي تعصيبًا على عدد رؤوسهم 

  
ن لـم يحصـل في حي .ن مجمل التركةخراج الوصية منتيجة إلها النقص قَ حِ حصة الزوج لَ  نّ أ: من المالحظ

  .)١(هذا إضافة للصعوبات الحسابية في حل المسالة وفقًا للقانــــــون المصري .ذلك بالطريقة العراقية

                                                           

 .١٩٤٣لسنة ) ٧٧(رقم  المصريالميراث قانون ال )١(
  

  المسألةأصل   ٨      

    ٢  زوج    ١/٤

باعتبار الجميع   
  وبضمنھم‘ عصبة 

  اLبن المتوفى

    ٢  ابن

    ١  بنت

    ١  بنت
وصية 
  واجبة

  بنت 
  ابن متوفى

  )ربع التركة : إي (  ١/٤=  ٨÷٢  ٢

      ٦٤  ١٦  ٤  ٤  ٨  

١/٤  
للورثة المتبقي 
بعد الوصية 
ويعادل ثTثة 
  أرباع التركة

  ٢  زوج

٣  

١٢  ٤  ١  

  عصبة

  ٢  ابن

٣  

١٨  ٦  

  ٩  ٣  ١  بنت

  ٩  ٣  ١  بنت

  بمقدار الربع  وصية واجبة
  بنت

  ابن متوفى
١٦      ١  ٢  



 
٣٣٨ 

  المطلب السادس

  أحكام الميراث في التشريعات العراقيةسمات 
طيلـة  ةـياسـية والتقلبـات اإلداريـة للحكومـوثيقًا باألحـداث الس ارتباطافي العراق أحكام الميراث  ارتبطت     

  :كاآلتي، فكانت نتيجة تلك التقلبات حالي بالذاتالقرون الماضية والقرن ال
البريطــاني للعـــراق عـــام  االحـــتالل مجــيء وحتـــىاني أحكـــام المــذهب الحنفـــي خــالل العهـــد العثمــ اعتمــدت .١

 .المذهب الرسمي للدولة حينهاالمذهب الحنفي هو كان حيث ، م١٩١٧
الحكومـــة ، وقامـــت العهـــد الملكـــيفـــي اعتمـــدت أحكـــام المـــذهبين الحنفـــي والجعفـــري خـــالل أيـــام الحكـــم  ثـــمّ  .٢

 اسـتحداث، كـذلك خـرى جعفريـةمحـاكم شـرعية سـنية واأل، إحداهما نوعين من المحاكم الشرعية باستحداث
، وهذا ي تحكم وفقًا ألحكام تلك األديان، والتوغيرها )١(م١٩٤٧ سنة مجالس للطوائف اليهودية والنصرانية

، ذلـــك النظـــام العلمـــاني الـــذي حـــاول مراعـــاة جميـــع المـــذاهب لســـمة البـــارزة لنظـــام الحكـــم الملكـــييظهـــر ا
 .يجعل ألي منهما هيمنة عليه ون أنْ واألديان د

أحكـام نظاميـة وضـعية وغيـر  باعتمـادُوِحـدت أحكـام الميـراث م ١٩٥٨ية فـي العـراق عـام سقوط الملكبعد  .٣
 .أطيافهواجهت رفضا عاما من الشعب بكل  .شرعية ال تتوافق مع أي من المذهبين

 ، حرصـت الحكومـات المتعاقبـة التـي كانـت ذات توجهـات قوميـةالعسـكري االنقـالببعد  م١٩٦٣في عام  .٤
فــرض قــانون موحــد  ، لضــمان)الحنفــي والجعفــري ( عــين أحكــام خليطــة مــن المــذهبين المتب اداعتمــعلــى 

 .يسري على الجميع
ى مسـاحة ، فحصـلت األحـزاب الدينيـة والزعامـات المذهبيـة علـم٢٠٠٣األمريكـي عـام  االحـتاللجاء  ثمّ  .٥

، بيــة ألتبــاع كــل مــذهباألحكــام المذه العتمــادالعــودة  إلــى، فقــد ظهــرت الــدعوة أوســع فــي التــأثير السياســي
فـألغي ، والمنظمـات النسـويةه لقـي معارضـة شـديدة مـن منظمـات المجتمـع المـدني أنّ  إالّ ، قرارا بذلكفأصدروا 

 .من قبل بعض الزعامات الدينيةله  الواسعرغم التأييد القرار 
بـــل جـــاءت  ،ووضـــع البـــدائل للتقـــويم  تـــأت، التـــي لـــم الخطـــوات غيـــر المدروســـة والمتســـرعة ونتيجـــة لتلـــك  

ــم يكــن لهــا مــن نصــيب فقــط واالســتبدال باإللغــاء القــانون الميــراث فــي  أحكــامحــال  ىقــليب، اإلهمــال إالّ ، فل
نـذكر السـمات العامـة  البد لنا أنْ  وختاما .قضفيه من مآخذ وهفوات وتنا رغم ماعليه  هو ماعلى العراقي 

  :والى يومنا هذا، بما يليم ١٩٦٣عام شريعه تالنافذ مع تعديالته منذ العراقي ألحكام الميراث في القانون 
خاصــة وأنهـا شــرعت علــى عجـل بعــد أحــداث ، صــياغة إعالميـة عاطفيــةنصـوص أحكــام الميـراث مصــاغة 

 مثلت صراعا عنيفـا ـبين قـوى عسـكرية وأحـزاب سياسـية قوميـة وأخـرى أمميـة  م١٩٦٣عاصفة عام  انقالبية
  :فالنص جاء)  شيوعية (

                                                           

  .٤١محسن ناجي، ص: شرح قانون األحوال الشخصية: ينظر) ١(



 
٣٣٩ 

لمخالفتهــا الصــريحة للقــرآن  ل إلغــاء تشــريعات رفضــها الشــعب العراقــيلكســب شــعبية مؤكــدة مــن خــال .١
  .الكريم 

المخالفـــة لهويـــة )  القوميـــة ذات العاطفـــة الدينيـــة( إبـــراز شخصـــية الحكومـــة الجديـــدة وهويتهـــا الفكريـــة  .٢
  .الحكم السابقمرحلة الحزب الشيوعي المهيمن خالل 

يل األول لقانون األحوال األسباب الموجبة للتعد صرحت به وكانت هذه السمات واضحة من خالل ما     
، فقـــد ظهـــر خللهـــا بعـــد تطبيقهـــا مدروســـة دراســـة علميـــة محكمـــة األحكـــامتلـــك فلـــم تكـــن  وهكـــذا، الشخصـــية

، نقـول أنْ  إالّ ، وال يسـعنا ر أكثر من خمسـين عـام علـى تشـريعهاوال زال الغموض يكتنفها رغم مرو . بأشهر
  . بما يحقق المصلحة العامة للجميع مهاآن األوان لدراستها وتقويلقد 

  
  
  
  
  
  
  
  

L                                      ? ? ? J  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
٣٤٠ 

  

  حرمانها من الميراثبقصد في حق المرأة المخالفات التي ترتكب 
د ـهنالك مخالفات ومحرمات ترتكب في حق الورثة بشكل عام وفي حق المـرأة بشـكل خـاص بقصـ         

 صـدورتحـاك فـي  شـوائب الجاهليـةآثـار و مـن لتلك المخالفات هي أثر هذه األفعال و  ،من الميراث مهحرمان
  .اإلسالم عن أحكام البتعادهم ،البعض

 يـــؤدي إلـــىبطمـــع أو نحـــوه  الحـــق اســـتعمالالتعســـف فـــي ، و داء علـــى حقـــوق اآلخـــرين يعـــد تعســـفاً االعتـــف  
شخصــية فقــط   أفعــال النــاس بتحقيــق مصــلحة التآمــ ٕانّ و ، ألصــحابها الحقــوق وهــي عــدم إيصــال، ةمفســد

، شــرعاً  امحــافظ عليهــ فحقــوق النــاسهــا غايــة األنانيــة، ألنّ  ،ةيعشــر  ةمخالفــفيــه  غيــرال حــق دون النظــر إلــى
ودًا والشــريعة اإلســالمية وضــعت حــد. حقــوقتلــك الفكيــف يتحقــق العــدل بــدون رعايــة ، حــق اهللا تعــالى يوهــ

َمــْن َقَطــَع ِميَراثًــا  «:�)( اهللاقــال رســول ، والحرمــان يهــا بالمجــاوزةعل عتــداءااللتأديــة تلــك الحقــوق وحرمــت 

   .)١(» َفَرَضُه اللُه، َقَطَع اللُه ِميَراَثُه ِمَن اْلَجنةِ 

هـو تعـالى اهللا  نّ أل، اهللا تعـالى لتحقيـق معنـى العـدل هشـرعمـا يجـب تقسـيمها وفـق  ،تقسيم التركـة عندف     

نـه تعـالى أو ، )٢(»  ِإن اللـَه َأْعَطـى ُكـل ِذي َحـق َحقـهُ  «)(�النبـيّ  ه لقـولقد أعطى كل ذي حـق حقـالعدل و 

 حــق ومــن المالحــظ أنّ  .خــرينلســلب حقــوق اآل واالحتيــالالغمــط  قــدر كــل شــيء تقــديرًا لحكمتــه فــال يجــوز
���������X�W، فالتركة هي حق للبنات والبنين، بين شرع منزل وحق معطلضائع المرأة في الميراث اليوم  �

�m��������������������	���
���l)فــال  ،ربــاني أمــرتــدل علــى الكريمــة  اآليــةوهــذه   ،)٣
يورثـون  كـانوا الالـذين فهـذا منكـر وهـو مـن أعمـال الجاهليـة ، بـاإلرث دون اإلنـاث يخـص الـذكور يجوز أنْ 

بقصـــد المـــرأة ترتكـــب فـــي حـــق بعـــض المخالفـــات التـــي  بحـــثفـــي هـــذا الم تتناولـــ ولهـــذا .النســـاء والصـــبيان
مـن  نـافـي مجتمع، رصـدتها مشاكل واقعية تواجه الناس يومياً على قضايا و  اعتمدتحرمانها من الميراث، ف

  : كاآلتينتيجة الكانت ف، خالل استبيان أجريته على شريحة من النساء
  
  

                                                           

عن سليمان بن موسى مرفوعا،  ) ٢٨٥(، رقم ١/١١٨من قطع ميراثا فرضه اهللا، ، باب كتاب الفرائض: في السنن سعيد بن منصورأخرجه  )١(
من فّر من ميراث  ((بلفظ  عن انس بن مالك مرفوعا) ٢٧٠٣(، رقم٢/٩٠٢ كتاب الوصايا، باب الحيف في الوصية،: ابن ماجه في السننو

هذا إسناد  (() : ٨٥٩(، رقم ٣/١٤١: قال البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة.  ))وارثه قطع اهللا ميراثه من الجنة يوم القيامة
حديث ضعيف جدا انفرد به ابن : قال الشيباني ((): ٦/١٨٦: يرفيض القد(وقال المناوي في  ))ضعيف لضعف زيد العمي وابن عبد الرحيم 

  . ))ضعيف : وقال المنذري في سنده مقال،: ماجة، وقال الذهبي
  .٧٥ص: سبق تخريجه )٢(
  ).١١آية : سورة النساء () ٣(

 المبحث الثالث



 
٣٤١ 

  :ستبياناال �
عبـر ذلـك و ، مدنوموزعة على عدة  امرأة) ١٠٠(ة اجتماعية تتكون من ريحأجريت استبيان على ش     
  :ستمارة تضمنت معلومات تفصيلية عنا

 .الحالة االجتماعية للمشاركة  . أ
 ، فهل استلمت حقوقها من الميراث وما هي صلتها بالمورث؟كان لها ميراث إنْ   . ب
  لم تستلم حقوقها فما أسباب ذلك ؟ نْ وإ   . ت

  :هر االستبيان نتائج  منها ما يليوأظ �
 ٪٥٠المتزوجات  كانت نسبة: فيما يخص الحالة االجتماعية .١
 أرملة  ٪ ٢٠     وتوزعت النسب الباقية بين   �

 مطلقة   ٪ ٢  
 غير متزوجة ٪ ٢٨  

 ) حدال ميراث لهم من أ ٪١٥(، و٪ ٨٥نسبة من لهم ميراث من بعض أقاربهم المتوفين فكانت  اوأمّ  .٢
  ٪ ٦٥ ، هو األب وبنسبةة الغالبة بالمتوفى الذي ترث منهوكانت العالق .٣
 الزوج ٪١٥      ب الباقية بينوتراوحت النس �

 األم ٪ ٨
 )الجد والجدة (  ٪ ١٠
 )األوالد واألخوة (  ٪ ٢

 .)يستلموا ميراثهم  فإنهم لم ٪ ٨٨وأما نسبة  .( فقط  ٪ ١٢ ت نسبة من استلموا ميراثهم فعالً وبلغ .٤
 :، كما يليوتوزعت أسباب عدم استالم ميراثهم .٥

 .ًة لظروف بعض الورثةلميراث مراعااعدم المطالبة بحقها من  ٪٤٠ ����
 .به حياءً عدم المطالبة   ٪٢٠ ����
المتمثـل بعـدم إعطـاء النسـاء شـيئًا مـن (  العـرف االجتمـاعياليأس من الحصول عليه بسبب  ٪ ٢٠ ����

 )الميراث
 :منها أخرى أسباب ٪ ٢٠   ����
 .وجود شراكة بين بعض الورثة والمتوفى تجعل أمر فصل التركة صعباً   �
 .ين من بقاء الميراث مشاعاً مماطلة بعض الورثة المستفيد  �
 .الجهل بمعرفة الحقوق �
 . ميراث بتأثير الترغيب أو الترهيبالتنازل عن ال �
ومـا شـابه ... بالتزوير أو البيع الصوري وادعـاء الهبـة ( تحايل بعض الورثة بقصد حرمان اآلخرين  �

  ).ذلك 



 
٣٤٢ 

 .الحصول على الميراث ولو مستقبالً األمل في  اوأمّ  .٦
 .اليأس من ذلك ٪ ٥٠، فيما اظهر كيأملن ذل ٪ ٥٠فان 

 :من الميراث نتيجة لهذا االستبيانومن الممكن إجمال أهم أسباب حرمان المرأة 
بأحكــــام الشـــريعة اإلســــالمية وبحقوقهــــا الشــــرعية ســـبب ارتكــــاب تلــــك المخالفــــات هـــو جهــــل المــــرأة  نّ إ  

كـان يهن علـ موهيمنـته ثانـر علـى اإلو كفي تفضيل الذ االجتماعيةاألعراف والتقاليد  والقانونية، وكذلك فإنّ 
  .سببا آخر لذلك

  :التي ترتكب في حق الوارثات في مجتمعنا العراقي هم المخالفاتأ �
حرمـــانهن مـــن  ، بقصـــددون اإلنـــاث مـــن أوالده لـــى الـــذكورحياتـــه إثروتـــه فـــي  )المـــورث( المالـــكتقســـيم  .١

  .)وريبالبيع الص( ة أو التمليك الهبوذلك عن طريق ، الميراث بعد وفاته
والواجـــب علـــى اآلبـــاء العـــدل بـــين أوالدهـــم فـــي العطـــاء، فقـــد ثبـــت فـــي الحـــديث الصـــحيح الـــذي يرويـــه  �

َال : َأْعَطـاِني َأبِـي َعِطيـًة ، َفَقالَـْت َعْمـَرُة ِبْنـُت َرَواَحــةَ  (( وهـو علـى المنبـر يقــول (�)النعمـان بـن بشـير 
ِإنـي َأْعَطْيـُت اْبنِـي ِمـْن َعْمـَرَة ِبْنـِت : ، َفقَـاَل �)(َرُسـوَل اللـِه  ، فَـَأَتى)(�َأْرَضى َحتى ُتْشِهَد َرُسوَل اللِه 

: ، قَـالَ » َأْعَطْيـَت َسـاِئَر َولَـِدَك ِمْثـَل َهـَذا ؟ « : َرَواَحَة َعِطيًة ، َفَأَمَرْتِني َأْن ُأْشِهَدَك َيـا َرُسـوَل اللـِه، قَـالَ 
 .)١())َفَرَجَع َفَرد َعِطيَتُه : ، َقالَ »وا َبْيَن َأْوَالِدُكْم َفاتُقوا اللَه َواْعِدلُ « : َال، َقالَ 

فــي  هم أو ســاعدالــذي ســاهــو نــه أعلــى الميــراث بحجــة  )غالبــاً  األكبــر كــاالبن (اســتحواذ بعــض األبنــاء  .٢
  .اآلخرين دونوالده  ثروة تكوين

كان له مثـل هـذا الحـق وال  نْ ن حق ولده إ، ويبييبين لورثته ماله وما عليه ب أنْ فمن الواجب على األ �
هــذا الغمــوض ســيوقع بقيــة األبنــاء فــي حــرج  لتحديــد  ألنّ ، مــر مشــاعًا بينــه وبــين بــاقي أوالدهيتــرك األ

�X�W����m���H��G��F��E��D��C��B��A. ميراثـه إلـيهم حقيقة حق والدهم الذي آلَ 

��T���S��RQ������P��O��N��M��L��K��J��Il)اهللا  ضحة على أنّ فاآلية فيها داللة وا .)٢
 ، فـال يجـوز أنْ الميـراث ، وكذلك خـص النسـاء بنصـيبهم مـنلى خص الرجال بنصيبهم من الميراثتعا

، أحد ذويه من غيـر تلمـيح أو تلـويح  إذا تنازل اآلخر عن حقه إلىيتعدى أحد على نصيب اآلخر إالّ 
 . بعضه فال حرج عليهم أومن أنصبتهم وتنازلوا عن ميراثهم  م لألخ األكبر بشيءطابت أنفسه فإنْ 

ومـــنهم اإلنـــاث بقصـــد ( وخاصـــة المتعلقـــة بحصـــر الورثـــة واســـتبعاد بعـــض الورثـــة ، التزويـــر بالوثـــائق .٣
وٕاصــدار القســامات الشــرعية المقتصــرة علــى ذكــر أســماء معينــة لــبعض الورثــة  )حرمــانهن مــن الميــراث

 .دون البعض اآلخر

                                                           

، )٢٥٨٧( رقم ،٢٩٨ص الهبة، في اإلشهاد باب عليها، والتحريض وفضلها الهبة كتاب :في صحيحه الحديث متفق عليه أخرجه البخاري )١(
  ) .٤١٥٧(، رقم ١١/٦٩كراهية تفضيل بعض األوالد في الهبة ،  ، بابالهبات كتاب :ومسلم في صحيحه

  ) . ٧آية : سورة النساء( ) ٢(



 
٣٤٣ 

م فاشترطت إلصدار القسـام الشـرعي تقـدي، ه الحاالتوقد انتبهت السلطات القضائية العراقية لمثل هذ  �
  . لضمان إدراج جميع المستحقين للميراث ، صورة قيد للسجل المدني للعائلة

والــده أوصــى  بنــاء بــأنّ يــدعي أحــد األ كــأنْ ، إدعـاء وجــود وصــية لــبعض األقــارب لحيــازة جــزء مــن التركـة .٤
وبقصـد تقليـل حصـص ، ركـة إضـافة لنصـيبهمـن الت وبـذلك يضـمن نصـيباً ) أوالد المدعي:(  ألحفاده أي
 ).اإلناث منهم غالبًا ( باقي الورثة 

كميــراث ، بــين المــذاهب فــي المســائل المختلــف فيهــا واختيــار مــا يوافــق مصــلحة وهــوى الــوارث )١(التلفيــق .٥
 ، فالفقـه الحنفـي يقضـي بـأنّ مـن أخـوة المتـوفى بوجـود عصـبة )٢()العاصـب ( البنت المنفردة عـن أخيهـا 

فقـه ( فيمـا قضـى الفقـه الجعفـري ،  )األخـوة(بنـت يكـون مـن حصـة العصـبة الباقي بعد فرض الالنصف 
القــانون العراقــي يعتمــد  نّ وحيــث إ، رد علــى البنــت لتــرث التركــة جميعــاً النصــف البــاقي يــ بــأنّ ) اإلماميــة 

يــار مــا ، ممــا ُيمِكــن بعــض الورثــة مــن اختواضــحة فــي كيفيــة اعتمــاد أي منهمــا الفقهــين وبضــوابط غيــر
 .يوافق مصلحته 

بإصــدار ، عــات اكــان المشــرع العراقــي قــد عــالج هــذه المســألة بالــذات لكثــرة مــا حصــل فيهــا مــن نز  وٕانْ  �
د علــى ، والــذي جعـل البــاقي يـر )٣(م١٩٧٨لسـنة ) ٢١( الشخصـية رقــم  األحــوالالتعـديل الثــاني لقـانون 

األمـر ال زال مضـطربًا فـي مسـائل   إنّ إالّ ) أي بما يوافـق الفقـه الجعفـري ( البنت في مثل هذه المسألة
  :كثيرة جدًا منها

لـألم السـدس ولألخـوة البـاقي فيمـا يقضـي الفقـه  حيث يقضي الفقه الحنفـي بـأنّ ، ميراث األم مع األخوة  . أ
 .المال كله لألم الجعفري بأنّ 

ويظهـر  )ي لفقـه الجعفـر وحاجبـة وفقـًا ل، فهـي محجوبـة وفقـا للفقـه الحنفـي( :ميراث العمة مع أوالد العم  . ب
 ، منهــــــا قــــــرار محكمــــــة التمييــــــزحًا بصــــــدور قــــــرارات قضــــــائية متناقضــــــةاالضــــــطراب والتلفيــــــق واضــــــ

، )٤(باعتمــــاد رأي المــــذهب الحنفــــي ٣٠/١١/١٩٩٢فــــي تــــاريخ  ٩٢/هيئــــة عامــــة/٩٣/٩٤/٩٥المــــرقم
صدور قرار لمسألة مشابهة يقضـي باعتمـاد رأي المـذهب الجعفـري، أصـدرته محكمـة التمييـز أيضـا و 

المتـوفى فـي المسـألتين هـو حنفـي  ، رغـم أنّ ٢٦/٦/٨٥بتـاريخ  ٨٥ -٨٤/ عة أولـى موسـ/٢٩٤م المرق
  .)٥(المذهب

                                                           

: المعجم الوسيط .   (لفق الضم والجمع والمالئمة، ويقال لفق بين الثوبين َألم بينهما بالخياطة، والحديث زخرفه وموهه بالباطل فهو م: التلفيق) ١(
٢/٨٢٣ (  

  ). ٢/٤١٢: المصباح المنير.   (  بن األخ ألماهو أقرب رجل ذكر ال يتوسط بينه وبين الميت أنثى فال يعد منهم الخال و  :العاصب ) ٢(
) ١٨٨(وال الشخصية رقم األح، لقانون ٢٠/٢/١٩٧٨في ) ٢٦٣٩(راقية العدد المنشور في الوقائع الع ١٩٧٨لسنة ) ٢١(رقم  التعديل الثاني) ٣(

  .٥٨م، ص١٩٥٩لسنة 
  . ٥٩، صإبراهيم المشاهدي :كمة التمييز قسم األحوال الشخصيةالمختار من قضاء مح :ينظر )٤(
  . ٢٢ص : المصدر نفسه :ينظر )٥(



 
٣٤٤ 

تبـاع إعند أو حرمان الزوجة من حقها في العقار أو المباني ، عدم توريث النساء من األراضي الزراعية .٦
 . )١(، فهم يورثونها قيمًة ال عيناً جعفري وقد َوَرَد ذلك في مصادرهمال المذهب

آيات المواريث لم تقيد نـوع اإلرث بـل تركـت الـنص مطلقـًا كمـا جـاء فـي آيـات المواريـث مـن  نّ رغم إ �
، أي من جميع ما يتركه الميت مـن )٣(m ���po��nlو )٢(m ��D��Cl: لفظ التركة لقوله تعالى

 .)٤(األموال والحقوق والمنافع
أو اعتبـاره جــزًءا مـن التركـة فيقسـم مــن الزوجـة مـن حقهــا فـي الصـداق المؤجـل عنــد وفـاة زوجهـا حرمـان  .٧

ضمنها، فصداق الزوجة المؤجل دين في ذمة الزوج يجب الوفاء به وتأديته لها قبل تقسيم التركة إلبراء 
 .ذمة الزوج منه

  .ورثته، دون مراعاة لحقوق ورثتهربما يوقف المالك جميع ماله لجهة معينه دون  .٨
� ������X�W������m�j��i��h��g���f��e��d�q��p��o��n��m��l���k 
����rl)٥(. 

 �.بالورثة أشخاص آخرين أو جمعية لقصد األضرار يوصي المورث بتركته إلىقد  .٩
� �X�W�m�����¤��£��¢��¡	��
�����������������������������������l )ـــــــــــال .  )٦ ق

الحيـف بـأن لتكـون وصـيته علـى العـدل، ال علـى اإلضـرار والجـور و : ( فـي تفسـيره )رحمـه اهللا (ابن كثير
، أو يزيده على ما قدر اهللا له من الفريضة، فمتى سعى في ذلك كمن يحِرم بعض الورثة، أو ينقصه

ـــى زيـــادة بعـــض الورثـــة ونقصـــان  كـــان ضـــاد اهللا فـــي حكمتـــه وقســـمته، ومتـــى كـــان حيلـــة ووســـيلة إل
 . )٧()بعضهم، فهو حرام باإلجماع

هذا عند من يجيزون الوصية ، بقصد حرمانهنالذكور دون اإلناث  قد يوصي المالك بثروته ألوالده .١٠
 .ة ماميللوارث في مذهب اإل

� �X�W���m�±��°�����®���¬��«l )٨(. 

                                                           

  . ٨/١٣٢ :هية شرح اللمعة الدمشقية الروضة الب: ينظر) ١(
  .  )٧من اآلية : سورة النساء(  )٢(
  .  )١٢من اآلية : النساء سورة(  )٣(
  .٢/٥٠٧: الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي ،١/٨: فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب للشنشوري :ينظر ) ٤(
  ). ٩آية : سورة النساء(  )٥(
  ). ١٢من اآلية : سورة النساء(  )٦(
  .٢١٢/ ٢: تفسير ابن كثير )٧(
  .) ١٩من اآلية : سورة الفرقان(  )٨(



 
٣٤٥ 

  لتخلـي عـن ميراثهـا ا بمسـاومتها لالميـراث، إّمـتهديد المرأة من قبل الوارثين بالتنازل لهم عن نصيبها من  .١١
، وغصــب همــا فيــه تنــازل عــن حقهــاوكال. إلرثبــاأو أكراهــًا بتفريقهــا مــن زوجهــا أن طالبــت هــي حيــاء، 

  ألموالها 
   .)١()َال َيِحل َماُل اْمِرٍئ ُمْسِلٍم ِإال ِبِطيِب َنْفٍس ِمْنُه  (:)(�َقاَل َرُسوَل اِهللا  �
  : الَغْصُب َنْوَعاِن  ()٢(الَغَزاِلي اإلمام قاَل  �

 استيالءغصُب :أحدهما   �
 استحياء وغصُب  :وثانيهما   �

 هــو أخــذه االســتحياءوغصــب ، والقهــر والغلبــةِ  االســتيالءاألمــوال علــى جهــة  َأخــذُ  االســتيالءفغصــُب 
ه ال فرق بين اإلكراه على أخذ األمـوال بالّسـياط الظـاهرة وبـين قال وهما حراماِن ألنّ ، بنوع من الحياء

 .  )٣() أخذِه بالسياط الباطنة

 .سببًا لحرمان المرأة من الميراث  ربما تكون قلة التركة .١٢
ِعيَفْيِن اْلَيِتيِم َواْلَمْرَأةِ  «:َقالَ  )(�عِن النِبي �) (ِبي ُهَرْيَرَة، َعْن أَ  � الض ُج َحقي ُأَحرِإن ٤(» اللُهم( . 
بعــض القــرى  يفــحرمــان المــرأة مــن الميــراث بســبب بعــض األعــراف والعــادات والتقاليــد القبليــة الســائدة  .١٣

تملــك المــرأة  ، ورفضــهم أنّ )األصــهار(آخــرينتذهب إلــى األمــوال ســ أنّ  العتقــادهمواألريــاف بشــكل عــام 
)٥(�X�W��m�£�����¢���¡���������lذمــة ماليــة خاصــة بهــا، 

لــذا نــرى الكثيــر مــن النســاء يئنــون  
عنـــد توزيـــع اســـتمارة االســـتبيان علـــى النســـاء، و � .الحاجـــة بســـبب تلـــك األعـــراف الجـــائرةالفقـــر و  مـــن وطـــأة
وذلــك بســبب ظغــوط حقــوقهم، لوٕاثــارة أشــجانهم مــن هضــم ، همالكبيــر علــيلــم األســخط و الر و ظهــالحظــت 

  .همن همحرمانلتنازل عن أنصبتهم من الميراث و ل كرهاإا حياءًا أو أولياءهم عليهم إمّ 
ها سيئة الخلق وتجاوزت حدود األدب مع أخوتها المرأة التي تطالب بحقها من الميراث أنّ  اعتبار .١٤

  . ليها الصمت وعدم المطالبةحرمانها منه، ولهذا فعوجب ا لذ، وذويها
                                                           

وأبو يعلى في ) . ٢٠٦٩٥ رقم ،٣٤/٢٩٩: الرقاشي حرة أبي عم حديث باب البصريين، مسن أول كتاب: بن حنبل في المسند أحمدأخرجه  )١(
 رقم ،٦/١٦٦ عليه، بنى أو سفينة  فأدخله لوحاً  غصب من باب الغصب، كتاب: ، والبيهقي في السنن)١٥٧٠(، رقم٣/١٤٠: مسنده

  ) .صحيح لغيره:( رناؤوط في تعليقه على مسند أحمد وقال شعيب األ ). ١١٥٤٥(
مولده ووفاته في . فيلسوف، متصوف، له نحو مئتى مصنف: حجة اإلسالم محمد بن محمد بن محمد الَغَزالي الطوسي، أبو حامد :الغزالي ) ٢(

، و )علوم الدين إحياء(من كتبه  ).قرى طوسمن (، نسبته إلى صناعة الغزل أو إلى َغَزالة )هـ  ٥٠٥ :ت) (قصبة طوس، بخراسان(الطابران 
  ) .٧/٢٢: االعالم للزركلي .    ( )جواهر القرآن (و ) بداية الهداية(

، )هـ٩٧٤ت(أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي األنصاري، شهاب الدين شيخ اإلسالم، أبو العباس  :الفتاوي الفقهية الكبرى ) ٣(
  .٤/١١٢ المكتبة اإلسالمية،، تلميذ ابن حجر الهيتمي، وهو )هـ ٩٨٢ :ت(بن أحمد بن علي الفاكهي المكي الشيخ عبد القادر : جمعها

 ، والنسائي في السنن)٩٦٦٦( رقم ،١٥/٤١٦ هريرة ، أبي مسند باب الصحابة، من المكثرين مسند كتاب: بن حنبل في مسنده أخرجه أحمد ) ٤(
/ ٢ اليتيم، حق باب داب،اآل كتاب: في السنن ماجة ابنو ،)٩١٠٤( رقم ،٨/٢٥٤ زوجها، على أةالمر  حق باب النساء، عشرة كتاب: الكبرى
 ، وقال النووي))سناد صحيح رجاله ثقاتهذا إ): (( ٤/١٠٣: زوائد ابن ماجةمصباح الزجاجة في ( البوصيري في وقال ،)٣٦٧٨( رقم ،١٢١٣

  .صحيح سنادهإ
  ). ٧٤آية : سورة الشعراء( ) ٥(



 
٣٤٦ 

 . )١()َمْن َسَكَت َعِن اْلَحق َفُهَو َشْيَطاٌن َأْخَرُس () اهللا رحمه( جاء في المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي �

ســتحواذ علــى الوصــي علــى أخواتــه اإلنــاث بقصــد االه خــوة بإدعــاء كــل مــنهم بأّنــحصــول نــزاع بــين اإل .١٥
  .أنصبتهن من الميراث 

� �X�W�m�[��Z��Y�`��_��^��]��\l)ــــالمرأة البالغــــة العاقلــــة ال  ،)٢ ف
 .وصي  تحتاج إلى

على الناس مـن هـو  لتبسحتى ييحرم مستحقيها األصليين منها، تأخير تقسيم التركة جيل بعد جيل  إنّ  .١٦
  .منه من هو أقرب حرمان و  األباعدحد األقرباء أد من التركة يوربما يستف، ن غيرهمصاحب الحق 

الورثــة تعجيــل قســمة التركــة حتــى لــو كــان هنــاك مــن ورثــة المتــوفى حمــل، وعــدم فمــن الواجــب علــى  �
وقــال ، االنتظــار لفتــرة إتمــام مــدة الحمــل، لمــا فــي ذلــك مــن إضــرار بالورثــة وتــأخير النتفــاعهم بميــراثهم

ْبرطلب اْلَوَرَثة اْلِقْسَمة َأي قْسَمة التِرَكة لم يجبروا على ال َوإِنْ  : (الفقهاء في ميراث الحمل ٣()ص( ، 
ه يحسب حسابه في الميـراث، فيوقـف لـه نصـيبه مـن الميت إذا كان من ورثته حمل، فال شك أنّ  إنّ ف( 

حيًا، أو ميتاً ويعامل الورثة باألضر، فيعطى كـل واحـد مـن الورثـة  النفصالهالتركة حتى يظهر حاله، 
 .)٤()المتقين من نصيبه، ويوقف الباقي إلى ظهور حال الحمل

كـان  نْ طالـب بهـا بعـض الورثـة حتـى وإ  نْ فـإ ،الفقهـاء لـم يجيـزوا تأجيـل قسـمة التركـة حظ إنّ وهكذا نال �
، ويــزداد رهــا لســنين وعقــود حتــى تضــيع قيمتهــاهنــاك مبــررا للتــأخير كوجــود الحمــل، فكيــف يجــوز تأخي

، ويلتبس بديليمة التركة باالندثار أو التفتتالشى ق القادمة أعداد الورثة باالنتقال المستمر إلى األجيال
 . األمر حتى ال يعرف لمن تعود الحقوق 

  

  

  

  
                                                           

كتــاب اإليمــان، بــاب الحــث علــى إكــرام الجــار والضــيف ولــزوم الصــمت،  :ومعــه كتــاب صــحيح مســلم هــاج شــرح صــحيح مســلم بــن الحجــاجالمن) ١(
عبــد  :، تحقيــق)هـــ٦٧٦: ت(أبــو زكريــا محيــي الــدين يحيــى بــن شــرف النــووي :األذكــار(هــذا كــالم أبــي علــي الــدقاق كمــا قــال النــووي فــي . ٢/٢٠٨

، فـي )ه٤٦٥: ت(، وذكره أبو القاسم عبـدالكريم بـن هـوزان القيشـيري).٣٣٥، صم ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤بيروت، ط،  -دار الفكر القادر األرنؤوط،
دار ، محمـود بـن الشـريف. عبـد الحلـيم محمـود، د.د :، تحقيـق)هــ٤٦٥: ت(عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري : الرسالة القيشيرية(كتاب

  .)٢٤٥، ص  المعارف، القاهرة
  .) ٢٩من آية : النساءورة س () ٢(
  .٤/٦٢٤: أولي النهى في شرح غاية المنتهى مطالب )٣(
  .٢/٥٥٢: المنهجي على مذهب اإلمام الشافعيالفقه  )٤(



 
٣٤٧ 

 :ي يتركها حرمان الورثة من التركةاآلثار الت �
½��¾��¿���X�W����m��Æ��Å��Ä����Ã��Â��Á��À ،معصية اهللا ورسوله .١

 ��!��"l)١(. 
 .رينحقوق اآلخلظلم على عتداء وااال .٢
 .صلة األرحاملقطيعة ال .٣
 .فقر والعوز بسبب ذلكاألفراد إلى التعريض األسرة أو  .٤
 :ولمعالجة تلك المخالفات يجب مراعاة ما يلي �
النــاس وتــوعيتهم مــن قبــل الــدعاة والعلمــاء بمعرفــة الحقــوق الشــرعية والقانونيـــة  توجيــهقلنــا ب نْ ســبق وإ  .١

أسـس علـم  بترسـيخوذلـك وتصحيح المفاهيم الخاطئة المتوارثة عـن بعـض األعـراف والتقاليـد،  ،للجميع
التجـــاوز علــى حـــق المــرأة بحرمانهـــا مـــن ســتبداد و ، والتحـــذير مــن الظلـــم واالاألســاليب الفــرائض بأيســـر

 .الميراث بحيلة أو إكراه 
 .مستحقيها وحسم األمر بين الورثة تعجيل قسمة تركة المتوفى وتوزيعها على .٢
 ضـمانب ،، وعموم أفراد المجتمع، ومنهم الذكور خاصـةاهتمام المختصين من فقهاء وقضاة وقانونيين .٣

جـراء الحـروب مـن عانتـه وتعانيـه  إلـى حالهـا ومـا لتفـاتواال، وغيـره هـاميراثالمرأة وحسـم قضـايا حقوق 
، فكانـت المـرأة الخاسـر األكبـر فيهـا، لمـا خلفتـه والعـراق خاصـةسـالمية التي ألمـت باألمـة اإل لكوارثاو 

  .ن الحرمان والفقر والعوز والترملهذه المحن من ويالت م
 .التي تحمي المرأة وتحفظ لها حقهات الحقوقية واالجتماعية تفعيل دور المنظما .٤

  

  

  
L                                    ? ? ? J  

  

  

  

                                                           

  ). ١٤اآلية :  سورة النساء(  )١(



 
٣٤٨ 

  التوصيات

مــن خــالل الدراســة والبحــث ألحكــام ميــراث المــرأة فــي الشــريعة اإلســالمية وقــانون األحــوال الشخصــية      
الخلـل هـذا  ، وأنّ ات وخلل في مواد القانون العراقـيكاليهناك إش تبين أنّ ي، م وتعديالته١٩٥٩لسنة العراقي 

لنظــــر فيهــــا  ، يجــــب دراســــتها وٕاعــــادة اهــــو مشــــكلة جســــيمةمــــا وٕانّ  ،لــــيس شــــكليا حتــــى يغــــض الطــــرف عنــــه
  . ا من الحللتكون جزءً  االعتبارتأخذ بنظر  أوصي بجملة من النقاط وأرجو أنْ ، لذلك لمعالجتها

  :يلما ي من أبرز التوصيات
 لمطالبة بها،حثها لشرعية والقانونية و توعية المرأة وتثقيفها وتعريفها بحقوقها ال لىإلماء والدعاة لعا دعوة .١

  .الشرع والقانونحكام أل بالعلم والمعرفة والوعي المدرك حقوقها إالّ  تنال نْ أال يمكن للمرأة ه ألنّ 
 ، وتبـادرل الخجـل والتهديـدتتجـاوز كـل مراحـ أنْ بـها حق مع اآلخرين من ميراث وغيـره، ل امرأةحث كل  .٢

 .لهاتعالى اهللا  هكما أرادالحال  عزيزةالنفس  كريمةكي تعيش  ،بالمطالبة بحقوقها التي شرعها اهللا لها
لفطـرة التـي فطـر اهللا وهـو مـن سـنن ا ،محمـودةبين المذاهب اإلسالمية أمر طبيعي فهو ميزة  االختالف .٣

ه مــن غيــر الممكــن نجــد أّنــ، جمهــور الفقهــاء واإلماميــةراث بــين أحكــام الميــ اســتقراء عنــد، و النــاس عليهــا
الجـوهري فـي طريقـة التوريـث وهيكليـة  لالخـتالفوذلك  ،حكام بقانون واحداأل تلك وتوحيد امالجمع بينه

 . الحجب 
بوجــود التعــدد  فــاالعتراف، هــذه األحكــامدعــوا المشــرع العراقــي للكــف عــن محاولــة توحيــد ي أوعليــه فــإنّ   

وتفســـيرات  لتـــأويالت ، يفـــتح المجـــالبتوحيـــد مزعـــوم اســـتبدالهخيـــر مـــن ) ين معلـــومين بنظـــام( دود المحـــ
  . حصره  ال يمكن متباينة وينتج تعدداً 

فقــد آن األوان  ،إلغائــه بــدال مــنتعــديل نصــوص مــواد قــانون األحــوال الشخصــية العراقــي  مــن الضــروري .٤
ســـرة تحـــت ســـلطة الزعامـــات الدينيـــة قـــد ُيخِضـــع األ، فيـــه إشـــكاليات لألســـرة والقضـــاءإلغائـــه  ألنّ  ،لـــذلك

يضع القاضـي فـي مـأزق البحـث عـن المختلفة غير المتوحدة وفق منهج محدد في زمننا المعاصر، كما 
، وهذا يـؤخر حسـم الـدعوى بـين المتنـازعين الفقهية التي تعتبر أساسا للقضاءالحكم الشرعي في  الكتب 

 .لحة الخاصةما يوافق المصالمذاهب ب النتحال، كما يفسح مجاال 
إعادة النظر في نصوص المواد القانونية والمفاهيم الواردة في قانون األحوال الشخصية الخاصة بأحكام  .٥

ال تحتمـل التأويـل وال تخـرج عـن إطـار التـي قاطعـة ال النصـوص واختيـار، صـيلها بدقـةاتفوبيان الميراث 
 االجتهادفيما يسوغ  االجتهادوحصر  ،قصورهاوتالفي المحتملة نتيجة التطبيق  الحاالتودراسة الشرع، 

صـياغتها صـياغة قانونيـة ب واالكتفاءفيها،  لالجتهادمجال  التي الألحكام القطعية ل فيه، وعدم التعرض
 . يستند عليها القضاءرصينة 
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م، بجعـــل ١٩٦٣إجـــراء معالجـــة علـــى التعـــديل األول لقـــانون األحـــوال الشخصـــية العراقـــي الصـــادر عـــام  .٦
م، وذلــك إلنهــاء حالــة تطبيــق أحكــام ٣٠/١٢/١٩٥٩انون يبــدأ مــن تــاريخ صــدوره فــي األثــر الرجعــي للقــ

 .م٨/٢/١٩٦٣م وٕالى غاية ٣٠/١٢/١٩٥٩القسام النظامي على الوفيات الحاصلة للفترة من 
فســريان أثــر القــانون ال زال قائمــا إلــى اليــوم علــى تلــك الوفيــات التــي قــد يكــون ميــراث أصــحابها ال زال 

 .، وهذا أمر ال ينبغي بقائه والتهاون فيه لما فيه مخالفة صريحة ألحكام الشريعةشائعا بين الورثة
النصـوص وتعـدد  والغمـوض فـي تفسـير االضـطراب، فهـي سـبب مـن القـانون) ٨٩(إلغاء المادة ضرورة  .٧

 .القانون و جميع المختصين في القضاءمر متفق عليه بين أوغموض هذه المادة  ، التأويالت لألحكام
الخاصــة بأحكــام ألحكــام الشــرعية ا، وتقنــين بــدون قيــود وفقــا لألحكــام الشــرعية )٩٠(ص المــادة إعمــال نــ .٨

لــــدول العربيــــة المقارنــــة لقــــوانين المــــن  واالســــتفادة)  الجمهــــور واإلماميــــة (كــــال حســــب مذهبــــه الميــــراث 
وآخـر  وارثوذلك لتضييق دائرة الخالف وضمان العدل واإلنصاف للجميع دون تميـز بـين ، واإلسالمية

  .أو بين طائفة وأخرى 
بتفصـــيل النصـــوص ، وات التـــي وقـــع بهـــا المشـــرع العراقـــيالهفـــ ومعالجـــةتعـــديل قـــانون الوصـــية الواجبـــة  .٩

مقـدار  وكـذلك تحديـد، مـن شـروط وضـوابط عنـد تطبيقهـاقانون السـوري والمصـري الواألخذ بما جاء في 
 . ب كال من الذكور مع اإلناث نصي

لألحفــاد غيــر الــوارثين للخــروج  االختياريــةالوصــية األجــداد والجــدات علــى اء والــدعاة لحــث دعــوة العلمــ .١٠
و الجد أ( بعد وفاة المورث يقع بين الورثة ما  غالباً الذي حول مشروعية الوصية الواجبة، و  من الخالف

 ).الجدة 
 تهاديةاجإعادة النظر في قواعد وطريقة توريث ذوي األرحام من قبل الفقهاء المعاصرين لكونها مسألة  .١١

لتأتي بعد الرد على  ، فقد توزعت أحكام ميراثهم بين رأي الجمهور بجعل مرتبة توريثهم متأخرة جداً 
الطبقة  بضمتها، لتأتي في جميع الطبقات مامية بجعل مرتبتهم متقدمة جداً ، ورأي اإلأصحاب الفروض

 .وال يخفى ما في كال الرأيين من إفراط وتفريط  األولى،
 

  .ن وراء القصدمواهللا تعالى 
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   الخاتمة    

، لقهـا اهللا مـن أجلهـامكانتهـا التـي خ شـأنها وأعـاد لهـا  رفـعالمرأة و بـ اهـتماإلسـالم  نّ إنجـد  مـا تقـدمم        
نتقائيــة أو شــعارات بعــة مــن العقيــدة اإلســالمية وليســت اهــذه الحقــوق نا أنّ و  ،فــي الحيــاة حقوقــاضــمن لهــا و 

  .سالم قوق التي نالتها المرأة في ظل اإلالحتلك ، فالميراث هو أحد ترفع
فـــي الشـــريعة وبيـــان أثرهـــا علـــى قـــانون  حكـــام ميراثهـــاإبـــراز أميـــراث المـــرأة هـــو دراســـة كـــان الهـــدف مـــن ف   
الشــريعة اإلســالمية  تبــين أنّ  الدراســة والبحــث لتلــك األحكــام ، وبعــد حــوال الشخصــية العراقــي وتطبيقاتــهاأل

، ة كـل واحـدة مـنهنوضمان حقهـا فـي الملكيـة بإفاضـة وتفصـيل وحـددت أنصـب ائل ميراث المرأةتناولت مس
من الميراث كما كـان حقوقها وحرمانها ل سلبٍ ما تعرضت له من و ، ستبداد والطمعفأنصفتها من فوضى اال

 ي ظلم وقع علـى المـرأة نتيجـة فهـم خـاطئ أوعالقة له بأ اإلسالم الو  .إلسالمالتي سبقت اسائدا في األمم 
   .تفسير غير صحيح أو تطبيق غير عادل من قبل الناس 

مة ، وأن أحكامه مبنية على أساس العدل والحكنظام في غاية الدقة والوضوح في اإلسالمنظام اإلرث ف    
رأة النصـيب األوفـر مـن ن للمـ، وكـانـت أحكامـه قطعيـة الداللـة والثبـوت، فكابنفسـه اهللا تواله ، ألنّ بين الناس

 محكــم بعيــداً  األحكــام بشــكلل القــرآن الكــريم تلــك ، فقــد فّصــفرض، فغالــب أنصــبتها مقــدرة بــالهــذه النصــوص
جتهاد الصحابة ومن بعدهم فـي اجاء  ، ثمّ عنه القرآنوبينت السنة ما سكت ، عن الخالف والجدل والتأويل

بحقـوق له مساس  لمابهذا العلم عناية بالغة المسلمين فقهاء  نيّ ، كما عُ حكام محددة موافقة للكتاب والسنةأ
  . وحياتهم الناس

علــى حاصــل االتفــاق  نــرى أنّ  ،عنــد فقهــاء المــذاهب اإلســالميةخــالل دراســة أحكــام ميــراث المــرأة ومــن     
 س التــي تقــومفــي األســ اخــتالفهمفكــان ، اإلماميــة ولــم يخــالفهم فــي ذلــك إالّ  الفقهــاء،معظمهــا بــين جمهــور 

هـوم القرابـة وذوي ، ومفالـردالعول و في طريقة التوريث ومراتب الورثة وأحكام  فاختلفوا، عليها أحكام الميراث
، المترتب عن إنكار والتعصيب ختالفهم في قواعد الحجبال يعودري الخالف جوههكذا فو  ،األرحام وغيرها

ى لَ وْ ِألَ فَ  ي قِ ا بَ مَ ا فَ هَ لِ هْ أَ بِ  َض ائِ رَ فَ وا الْ قُ حِ لْ أَ  «:(�)هو قوله و اعتمده الجمهور  الذيصحيح الحديث للاإلمامية 
»ر كَ ذَ  لٍ جُ رَ 

)١(.   
، فقـط حد الزوجينفي المسائل التي يجتمع فيها األوالد وأ ينحصرمامية بين الجمهور واإل ن االتفاقإّ و      

سـائل األخـرى الف فـي جميـع المحصـل الخـ، و من المسائل المحتملة ٪١٠تزيد نسبتها عن وهذه المسائل ال
  .رحامالمتعلقة بميراث األبوين واألجداد واألخوة واألعمام وذوي األ

سـالمية تسـتمد أحكامهـا مـن مـن الـدول العربيـة واإل كـل دولـة أنْ ة التشـريعات القانونيـ فيمن المالحظ و     
 اسـتمدلعراقـي التشريع ا  أنّ ، إالّ )المذهب الحنفي (ذهب الجمهور أو ما يكون م ، وغالباً ددمذهب فقهي مح
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عض الــب، و الحنفــيمــن الفقــه  ، والــبعض منهــا مســتمدمــاميإلافقــه مــن الفيمــا يخــص الميــراث غالــب أحكامــه 
، وجـاء جميـع المـذاهب اإلسـالمية وخالفهـان ع فيها خرج المشرع العراقيالتي الوضعية األحكام اآلخر من 

ورغـم محاولـة ، ذاهب اإلسـالميةيوافـق أي مـذهب مـن المـحكام غريبة ال يوجد لها أصل فقهـي نصوص ألب
ه لـم يـتم معالجتهـا ووضـع الحلـول ّنـأ إالّ  ،النصـوصدراسـة تلـك في  االختصاصالكثير من الباحثين وذوي 

أصل النظام في اإلسـالم الـذي وضـعه  للميـراث راعـى فيـه  ألنّ  ،بة لها وفق ما تمليه مصلحة الناسالمناس
  .تهم للمالالناس في كل زمان وحاج ضرورات الحياة  وواقع

هـا لـم تحـل اإلشـكاليات التـي وقـع بهـا المشـرع العراقـي بـل  أنّ د إالّ تلـك المـوالتعـديل ت محاولـة ي رِ أجُ قد ف     
بالرجـــل  مســاواة المــرأة ،مــن خــالل التعــديالتالمشــرع حــاول ، ففكــان مــن الصــعب تطبيقهــا ،األمــر دتعقــ

عـــن حقهـــا  إنقاصـــها أو، حقهـــا الشـــرعي عـــن يـــدحقـــا يز إعطائهـــا  إلـــى أدتتلـــك التعـــديالت  إنّ  إالّ ، حيانـــاأ
مراعــاة جانــب حقــوق بعــض النســاء دون بعــض  أخــرىوحــاول فــي تعــديالت . الشــرعي فــي بعــض الحــاالت

   .أخرياتحرمان نساء  إلىذلك  فأدى
 إنصــــافها ال يــــأتي إالّ  فقــــانون األحــــوال الشخصــــية العراقــــي الخــــاص بــــالميراث لــــم ينصــــف المــــرأة، وٕانّ     

  .بعد صياغتها بنصوص قانونية محكمةام التي أوجبها الشرع لها بتطبيق األحك
إبـراز الخلـل والـنقص الـذي حاولـت بجهـد متواضـع  ،ميراث المرأةوبعد الدراسة والبحث لتوضيح أحكام      

مقترحات لمعالجة تلك اإلشكاليات التي وقع بها المشـرع العراقـي والتـي أوجزتهـا  شاب مواد القانون، ووضع
آخر دعوانا أْن الحمد هللا رب العالمين والصالة و  .التوصيات التي أنهيت بها هذه الرسالةنتاجات و االستفي 

   .والسالم على سيد المرسلين
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  القرآن الكريم

  العقيدة: أوالً 
أحمــد حجــازي الســقا، .د: ، تحققيــق)ه٧٩١-٧٢٢(زاني مســعود بــن عمــر عبــداهللاللعالمــة ســعد الــدين التفتــا :شــرح العقائــد النســفية .١

 .م١٩٨٧ –ه ١٤٠٧، ١القاهرة، ط –مكتبة الكليات األزهرية 
دار ، محمـد سـيد كيالنـي: ، تحقيـق)هــ٥٤٨ -٤٧٩( أبـو الفـتح حمـد الشهرسـتانيأ أبي بكر ن عبد الكريم بنمحمد ب :الملل والنحل .٢

 . م١٩٨٤ –ه ١٤٠٤بيروت، ط، –المعرفة 
  علوم القرآن: ثانيا

، )هــ٥٤٣: ت(القاضـي محمـد بـن عبـد اهللا أبـو بكـر بـن العربـي المعـافري االشـبيلي المـالكي : أحكام القرآن البـن العربـي .٣
   .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤، ٣بيروت، ط  -د القادر عطا، دار الكتب العلميةمحمد عب: راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه

  التفاسير: ثالثا
ناصـــر الـــدين أبـــو ســـعيد عبـــد اهللا بـــن عمـــر بـــن محمـــد الشـــيرازي ): تفســـير البيضـــاوي(نـــوار التنزيـــل وأســـرار التأويـــل أ .٤

 .هـ ١،١٤١٨ط، بيروت -دار إحياء التراث العربي، محمد عبد الرحمن المرعشلي: تحقيق، البيضاوي
) هــ٧٤٥: ت(أثير الدين األندلسـي أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان : البحر المحيط في التفسير .٥

 .بيروت  –صدقي محمد جميل، دار الفكر : ، المحقق
، الـدار التونسـية للنشـر )هـ١٣٩٣: ت(محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي : التحرير والتنوير .٦

 . هـ١٩٨٤تونس، ط  –
، شـعيب األرنـؤوط، : ، تحقيـق)هــ٧٧٤:ت(ثيـر الدمشـقي للشيخ عماد الـدين أبـي الفـداء إسـماعيل بـن ك :تفسير ابن كثير .٧

 . م٢٠١٠ –ه ١٤٣١، ١سوريا، ط –ومحمد أنس مصطفى الخن، دار الرسالة العالمية 
أبي القاسم جـار اهللا محمـود بـن عمـر الزمخشـري  :تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل .٨

م، وعليـه ٢٠٠٩ -هــ ١٤٣٠، ٣بيـروت، ط –خليـل مـأمون شـيحا، دار المعرفـة : ، تعليـق)هــ٥٣٨  - ٤٦٧(الخوارزمي 
 ).لإلمام ناصر الدين ابن المنير المالكي( فيما تضمنه الكشاف من اإلعتزال) االنتصاف(تعليقات كتاب 

أبـــو الحســـن علـــي بـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن حبيـــب البصـــري البغـــدادي، الشـــهير ): النكـــت والعيـــون( تفســـير المـــاوردي  .٩
 .  بيروت  -السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية : ، المحقق)هـ٤٥٠: ت(ماوردي بال

عبــد اهللا : تحقيــق، )هـــ١٥٠: ت(، أبــو الحســن مقاتــل بــن ســليمان بــن بشــير األزدي البلخــى: تفســير مقاتــل بــن ســليمان .١٠
 .هـ ١٤٢٣، ١ط، بيروت –دار إحياء التراث ، محمود شحاتة

: ت(، ألبـــي عبـــد اهللا محمـــد بـــن أحمـــد األنصـــاري شـــمس الـــدين القرطبـــي ):تفســـير القرطبـــي ( كـــام القـــرآنالجـــامع ألح .١١
 . م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩،بيروت –دار الكتاب العربي ، عبدالرزاق المهدي: تحقيق، )هـ٦٧١

: محقــق، ال)هـــ٨٥٠: ت(نظــام الــدين الحســن بــن محمــد بــن حســين القمــي النيســابوري : غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان .١٢
 .هـ١٤١٦، ١بيروت، ط –الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية 

أبـو محمـد الحسـين بـن مسـعود بـن محمـد بـن الفـراء البغـوي الشـافعي  ):تفسـير البغـوي( معالم التنزيل في تفسير القرآن  .١٣
 .هـ ١٤٢٠ ،١ط ،بيروت –دار إحياء التراث العربي ، عبد الرزاق المهدي :، المحقق)هـ٥١٠: ت(محيي السنة،

أبو عبد اهللا محمد بن عمـر بـن الحسـن بـن الحسـين التيمـي الـرازي الملقـب بفخـر ): التفسير الكبير للرازي(مفاتيح الغيب  .١٤
  .هـ ١٤٢٠، ٣ط، بيروت -دار إحياء التراث العربي، )هـ٦٠٦: ت(، الدين الرازي خطيب الري

 مصادرالمراجع وال



 
٣٥٣ 

أبـو محمـد مكـي بـن أبـي : كامـه، وجمـل مـن فنـون علومـه، وأحالهداية إلى بلوغ النهاية فـي علـم معـاني القـرآن وتفسـيره .١٥
مجموعــة : ، المحقــق)هـــ٤٣٧: ت(طالــب َحّمــوش بــن محمــد بــن مختــار القيســي القيروانــي ثــم األندلســي القرطبــي المــالكي 

الشـاهد البوشـيخي، مجموعـة بحـوث الكتـاب والسـنة : د. رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي ، بإشـراف أ
 .م  ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩، ١جامعة الشارقة، ط -كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  -
 كتب الحديث وفقهه: رابعا
أبـو الفضـل أحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر العسـقالني  :إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة .١٦

مجمــع الملــك فهــد لطباعــة  ،هيــر بــن ناصــر الناصــر مركــز خدمــة الســنة والســيرة ، بإشــراف د ز  :، تحقيــق )هـــ٨٥٢: ت(
  . م ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥، ١ط ،)بالمدينة(المصحف الشريف 

سـالم : ، تحقيـق) هــ٤٦٣: ت(أبو عمر يوسف  بن عبداهللا بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي  :االستذكار .١٧
 . م٢٠٠٠ –هـ ١٤٢١، ١بيروت ، ط –محمد عطا ، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية 

ابـن الملقـن سـراج الـدين أبـو حفـص عمـر بـن علـي : البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشـرح الكبيـر .١٨
مصــطفى أبــو الغــيط وعبــد اهللا بــن ســليمان وياســر بــن كمــال، دار : ، المحقــق)هـــ٨٠٤: ت(بــن أحمــد الشــافعي المصــري 

 .م ٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، ١ة، طالسعودي -الرياض -الهجرة للنشر والتوزيع 
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمـد بـن حجـر العسـقالني : التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير .١٩

  .م ١٩٩٥-هـ١٤١٦مصر،  –أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة : ، تحقيق)هـ٨٥٢: ت(
اإلمام زين الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن شهاب الـدين  :لم جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الك .٢٠

 –ه ١٤٢٩، ١دمشـــــق، ط –مـــــاهر ياســـــين الفحـــــل، دار طيبـــــة . د: ، تحقيـــــق)ه٧٩٥ - ٧٣٦(ابـــــن رجـــــب الحنبلـــــي، 
 .م٢٠٠٩

 عبـد فـؤاد محمـد: تحقيـق ،)هــ٢٧٥ - ٢٠٧( ،)ابـن ماجـه(القزوينـي يزيـد بـن محمـد اهللا عبد لحافظ أبيا: سنن ابن ماجة .٢١
 .م١٩٧٥ –ه ١٣٩٥بيروت،  – التراث العربي إحياء دار ، باقيال

) هــ٢٧٥: ت(أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السِجْستاني : سنن أبي داود .٢٢
 .بيروت  –محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا : ، المحقق

، )هــ٤٥٨: ت(ن الحسين بن علـي بـن موسـى الُخْسـَرْوِجردي الخراسـاني، أبـو بكـر البيهقـي أحمد ب: سنن البيهقي الكبرى .٢٣
 . م ٢٠٠٣ -هـ  ٣،١٤٢٤بيروت، ط_ محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية: المحقق

بشـار : ، المحقـق) هــ ٢٧٩:ت( محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسـى: سنن الترمذي .٢٤
 .م  ١٩٩٨بيروت،  –واد معروف، دار الغرب اإلسالمي ع

أبــو  علــي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن مســعود بــن النعمــان بــن دينــار البغــدادي الــدارقطنياإلمــام  :ســنن الــدارقطني .٢٥
 .م  ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤، ١لبنان، ط –شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة ، بيروت : ، تحقيق)هـ٣٨٥: ت(الحسن  

ــدارمي .٢٦ : ت(، التميمــي الســمرقندي بــن الفضــل بــن َبهــرام بــن عبــد الصــمدأبــو محمــد عبــد اهللا بــن عبــد الــرحمن  :ســنن ال
 .م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤١٢، ١السعودية، ط  -دار المغني  ،حسين سليم أسد الداراني: ، تحقيق) هـ٢٥٥

: ، المحقـق)عبد الرحمن  أبو)( هـ٣٠٣ت ( اإلمام أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي  :السنن الكبرى للنسائي .٢٧
 م  ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١، ١بيروت، ط  –حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة 

حبيـب : ، المحقـق)هــ٢٢٧ت (أبـو عثمـان سـعيد بـن منصـور بـن شـعبة الخراسـاني الجوزجـاني : سنن سـعيد بـن منصـور .٢٨
 .م ١٩٨٢-هـ ١،١٤٠٣الهند، ط  -الرحمن األعظمي، الدار السلفية 



 
٣٥٤ 

: ت(محمد بن حبـان بـن أحمـد بـن حبـان بـن معـاذ بـن َمْعبـَد، التميمـي، أبـو حـاتم، الـدارمي، الُبسـتي : ن صحيح ابن حبا .٢٩
شـــعيب األرنـــؤوط ، مؤسســـة : ، تحقيـــق)هــــ ٧٣٩: ت(األميـــر عـــالء الـــدين علـــي بـــن بلبـــان الفارســـي : ، ترتيـــب) هــــ٣٥٤

 . م ١٩٨٨ -هـ  ١،١٤٠٨بيروت، ط -الرسالة 
محمد فـؤاد عبـدالباقي، : ، ترقيم وترتيب)ه٢٥٦: ت(حمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاريأبو عبداهللا م :صحيح البخاري .٣٠

 . مـ٢٠٠٤ –ه ١٤٢٥، ١القاهرة، ط -العالمة أحمد محمد شاكر، دار ابن الهيثم : تقديم
: المســمى المنهــاج شــرح صــحيح مســلم بــن الحجــاج) ه٦٧٦: ت(بشــرح اإلمــام  محيــي الــدين النــووي صــحيح مســلم .٣١

 .م ٢٠٠٧  -ه١٤٢٨، ١٣ط ،بيروت –يل مأمون شيحا، دار المعرفة خل: تحقيق
، )م٨٥٢ –ه ٧٧٣(أحمـد بـن علـي بـن حجـر أبـو الفضـل العسـقالني لإلمـام الحـافظ: فتح البـاري شـرح صـحيح البخـاري .٣٢

   . م٢٠٠٠ –ه ١٤٢١، ١ط،الرياض -محمد فؤاد عبد الباقي، دار السالم : تحقيق
الدين محمـد المـدعو بعبـد الـرؤوف بـن تـاج العـارفين بـن علـي بـن زيـن العابـدين  زين :فيض القدير شرح الجامع الصغير .٣٣

  .ه ١٣٥٦ ،١مصر، ط –، المكتبة التجارية الكبرى )هـ١٠٣١: ت(الحدادي ثم المناوي القاهري 
: ، المحقــق)هـــ٨٠٧: ت(أبــو الحســن نــور الــدين علــي بــن أبــي بكــر بــن ســليمان الهيثمــي  :مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد .٣٤

  .م ١٩٩٤هـ،  ١٤١٤القاهرة،  -ام الدين القدسي، مكتبة القدسيحس
أبــو عبــد اهللا الحــاكم محمــد بــن عبــد اهللا بــن محمــد بــن حمدويــه بــن ُنعــيم بــن الحكــم الضــبي : المســتدرك علــى الصــحيحين .٣٥

 – مصــطفى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة: ، تحقيــق)هـــ٤٠٥: ت(الطهمــاني النيســابوري المعــروف بــابن البيــع 
 . م ١٩٩٠ –ه ١٤١١، ١بيروت، ط

، )هــ٣٠٧: ت(أبو يعلى أحمد بن علي بـن المثُـنى بـن يحيـى بـن عيسـى بـن هـالل التميمـي، الموصـلي  :مسند أبو يعلى .٣٦
  .  م١٩٨٤ –ه ١٤٠٤، ١دمشق، ط –حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث : المحقق

شعيب : ، المحقق)أبو عبد اهللا )( هـ٢٤١: ت( الشيباني أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد اإلمام : مسند أحمد .٣٧
 .م  ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١، ١بيروت، ط  -عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة  -األرنؤوط 

اإلمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بـن عبـد منـاف المطلبـي : مسند اإلمام الشافعي .٣٨
محمــد عابـــد الســـندي، عــرف للكتـــاب وتـــرجم : ، رتبـــه علــى األبـــواب الفقهيـــة)أبــو عبـــد اهللا)( هــــ٢٠٤: ت(القرشــي المكـــي 

الســيد : محمــد زاهــد بــن الحســن الكــوثري، تــولى نشــره وتصــحيحه ومراجعــة أصــوله علــى نســختين مخطــوطتين: للمؤلــف
 . م١٩٥١ -هـ ١٣٧٠بيروت،  -يوسف علي الزواوي الحسني، السيد عزت العطار الحسيني، دار الكتب العلمية

 :ت(أبــو بكــر بــن أبــي شــيبة، عبــد اهللا بــن محمــد بــن إبــراهيم بــن عثمــان بــن خواســتي العبســي : مصــنف بــن أبــي شــيبة  .٣٩
 .هـ  ١٤٠٩، ١الرياض، ط  –كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد : ، المحقق)هـ٢٣٥

، ) هـــ٢١١: ت(و بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام بــن نــافع الحميــري اليمــاني الصــنعاني أبــ: مصــنف عبــدالرزاق الصــنعاني .٤٠
   .٢بيروت، ط –حبيب الرحمن األعظمي، المكتب اإلسالمي : المحقق

، )هـــ٣٦٠: ت(ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطيــر اللخمــي الشــامي، أبــو القاســم الطبرانــي  :المعجــم الكبيــر للطبرانــي .٤١
 .القاهرة –حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية : المحقق

: ت(أبو الوليد سليمان بن خلف بـن سـعد بـن أيـوب بـن وارث التجيبـي القرطبـي البـاجي األندلسـي : لموطإالمنتقى شرح ا .٤٢
 .هـ  ١٣٣٢، ١بجوار محافظة مصر، ط -، مطبعة السعادة ) هـ٤٧٤

محمــد مصـــطفى : ، المحقـــق)هـــ١٧٩: ت(مالــك بـــن أنــس بــن مالـــك بــن عـــامر األصــبحي المـــدني : موطــأ اإلمـــام مالـــك .٤٣
 .م  ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥، ١أبو ظبي، ط -ايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية األعظمي، مؤسسة ز 

  



 
٣٥٥ 

  الفقه والقواعد الفقهية أصول: خامسا
دار ، ســيد الجميلــي. د: تحقيــق، )هـــ٦٣١: ت(أبــو الحسـن علــي بـن محمــد اآلمــديالعالمــة  :اإلحكــام فــي أصــول األحكــام .٤٤

 .م ١٩٨٤ –ه ١٤٠٤، ١، طبيروت -عربيب الاكتال
دار ) هــ٤٥٦: ت(علي بن أحمد بن سعيد بـن حـزم األندلسـي القرطبـي الظـاهري أبـو محمـد : اإلحكام في أصول األحكام .٤٥

 . م١٩٨٤ –ه ١٤٠٤، ١القاهرة، ط – الحديث
، )هـ٩٧٠: ت (زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف لالبن نجيم : األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان .٤٦

 . م ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩، ١بيروت، ط -الشبخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية  :تحقيق
، ٢١بغـــداد، ط -مصـــطفى إبـــراهيم الزلمــي، شـــركة الخنســـاء للطباعـــة المحـــدودة . د: أصـــول الفقـــه فـــي نســـيجه الجديـــد .٤٧

 .م ٢٠٠٢
  - ٧٤٥( الشـــافعي بــدر الــدين محمــد بــن عبــد اهللا بــن بهــادر بــن عبــداهللا :للزركشــيالبحــر المحــيط فــي أصــول الفقــه  .٤٨

عبدالستار أبو غـدة، والشـيخ عبـدالقادر عبـداهللا العـاني، وزارة . د: عمر سلمان األشقر، مراجعة. د: ، قام بتحريره)هـ٧٩٤
 .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٩، ١الكويت، ط -االوقاف والشؤون اإلسالمية 

، ير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفـيشمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أملإلمام : التقرير والتحبير .٤٩
 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، ٢ط  -بيروت، دار الكتب العلمية، أبو عبد اهللا) هـ٨٧٩: ت(

 بـن أحمـد بـن اهللا عبـد الـدين موفـق: حنبـل بـن أحمـد اإلمـام مـذهب علـى الفقـه أصـول في المناظر وجنة الناظر روضة .٥٠
ــان مؤسســة، )هـــ٦٢٠: ت( المقدســي ةقدامــ بــابن الشــهير ،محمــد أبــو الجمــاعيلي قدامــة بــن محمــد ، ٢، طبيــروت - الرّي

 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣
: ت(، أبـو المظفـرمنصـور بـن محمـد بـن عبـد الجبـار ابـن أحمـد المـروزى السـمعاني التميمـي : قواطع األدلة في األصول .٥١

-هـــ١،١٤١٨ط، لبنــان -بيــروت -دار الكتــب العلميــة، محمــد حســن محمــد حســن إســماعيل الشــافعي: تحقيــق، )هـــ٤٨٩
 .م ١٩٩٩

هــ  ١٤٢٧: ١دمشـق ، ط –محمد مصطفى الزحيلي ، دار الفكر . د:  القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة .٥٢
 .م  ٢٠٠٦ -

طــه جــابر  .د: ، تحقيـق)هـــ٦٠٦: ت(محمــد بـن عمــر ـبن الحســين الـرازي الملقــب بفخـر الــدين الـرازي  :المحصـول للــرازي .٥٣
  .م١٩٨٠ –ه ١٤٠٠ ،١، طالرياض -د بن سعود اإلسالمية ، جامعة اإلمام محمفياض العلواني

تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتـوحي المعـروف : مختصر التحرير شرح الكوكب المنير  .٥٤
 -هــ ١٤١٨، ٢الريـاض، ط -محمد الزحيلي ونزيه حمـاد، مكتبـة العبيكـان : ، المحقق)هـ٩٧٢: ت(بابن النجار الحنبلي 

 .م١٩٩٧
أبــو عبيــدة : تحقيـق، )هـــ٧٩٠٧٩٠: ت(، إبــراهيم بـن موســى بــن محمـد اللخمــي الغرنـاطي الشــهير بالشـاطبي :الموافقـات  .٥٥

 .م ١٩٩٧-هـ١٤١٧، ١ط، السعودية -دار ابن عفان ، مشهور بن حسن آل سلمان
 .م٢٠٠٤، ١دمشق، ط -عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة . د: الوجيز في أصول الفقه .٥٦
 .م ٢٠١٠-هـ ١٤٣١، ١دمشق، ط –عبدالكريم زيدان، مؤسسة الرسالة . د: يز في شرح القواعد الفقهيةالوج .٥٧
  
  
  
  



 
٣٥٦ 

  كتب الفقه : سادسا
  الفقه الحنفي �

عبـداللطيف : ، تعليـق )هــ٦٨٣: ت(اإلمام عبـد اهللا بـن محمـود بـن مـودود الموصـلي الحنفـي  :االختيار لتعليل المختار .٥٨
 .م٢٠٠٥ –ه ١٤٢٦، ٣لعلمية بيروت، طمحمد عبد الرحمن، دار الكتب ا

ــدقائق .٥٩ لإلمــام أبــي البركــات عبــداهللا بــن أحمــد بــن محمــود المعــروف بحــافظ الــدين النســفي  :البحــر الرائــق شــرح كنــز ال
ــدين بــن إبــراهيم بــن محمــد، المعــروف بــابن نجــيم لإلمــام : وشــرح البحــر الرائــق) ه٧١٠:ت( المصــري الحنفــي  زيــن ال
ة البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق، لإلمــام محمــد بــن حســين بــن علــي الطــوري القــادري وفــي أخــره تكملــ ،)هـــ٩٧٠:ت(

  .م١٩٩٧ –ه١٩٩٧، ١ط، بيروت -العلمية دار الكتب االشيخ زكريا عميرات، : ، تحقيق)ه١١٢٨:ت(الحنفي
-لعربـي ا الكتـاب ، دار)هــ٥٨٧: ت(الكاسـاني أحمـد بـن مسـعود بـن الـدين عـالء :بدائع الصنائع فـي ترتيـب الصـنائع .٦٠

  .م١٩٨٢ - هـ١٤٠٢، ٢بيروت، ط
، أبـو محمـد محمود بن أحمـد بـن موسـى بـن أحمـد بـن حسـين الغيتـابى الحنفـي بـدر الـدين العينـي :البناية شرح الهداية .٦١

 .م ٢٠٠٠-هـ١٤٢٠ ،١ط ،بيروت  -دار الكتب العلمية ، )هـ٨٥٥: ت(
لإلمــام أبــي : شــرح كنــز الــدقائق، )هـــ ٧٤٣: ت( الحنفــي الزيلعــي علــي بــن عثمــان لإلمــام فخــر الــدين: تبيــين الحقــائق .٦٢

الشـيخ أحمـد عـز، : ، تحقيـقاإلمـام الشـلبي حاشـيةومعـه  ،)ه٧١٠:ت(البركات حـافظ الـدين عبـداهللا بـن أحمـد النسـفي
 .م ٢٠٠٠ –ه ١٤٢٠، ١بيروت، ط -دار الكتب العلمية

. د: المحقـق ، )هــ٦٦٦: ت(، ي الـرازي زين الدين أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القـادر الحنفـ :تحفة الملوك .٦٣
 .م١٩٩٧ –ه ١٤١٧، ١ط، بيروت  –دار البشائر اإلسالمية ، عبد اهللا نذير احمد

فهمـي الحسـيني، دار : ، تعريـب)هــ١٣٥٣: ت(علـي حيـدر خواجـة أمـين أفنـدي : درر الحكام فـي شـرح مجلـة األحكـام .٦٤
 . م ١٩٩١ -هـ ١٤١١، ١بيروت، ط -الجيل

محمـد أمـين بـن عمـر بـن عبـد العزيـز عابـدين الدمشـقي الحنفـي : وحاشـية ابـن عابـدين ر المختـاررد المحتار على الد .٦٥
 . م١٩٦٦-ه١٣٨٦، ٢ط، مصر -مطبعة مصطفى البابي الحلبي، )هـ١٢٥٢: ت(، )ابن عابدين (

، علــى كتــاب ) هـــ٨١٤: ت(، اإلمــام علــي بــن محمــد بــن علــي الجرجــاني المعــروف بالســيد الشــريف: شــرح الســراجية .٦٦
سراج الملـة والـدين محمـد بـن محمـد بـن عبـد الرشـيد السـجاوندي الحنفـي، : ، تصنيف)السراجية(فرائض المشهور بإسمال

 .م١٩٤٤ –ه ١٣٦٣مصر،  –محمد محيي الدين عبدالحميد، مطبعة مصطفى البابي اللحلبي وأوالده : تحقيق
 –مطبعــة مصــطفى محمــد، كــي البتنــينظــم مــتن الســراجية، لعبــد الملــك بــن عبــد الوهــاب الم :شــرح خالصــة الفــرائض .٦٧

 .م ١٩٣٥ -هـ ١٣٥٤، ١ط، مصر
: ت(اإلمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثـّم السـكندري المعـروف بـابن الهمـام الحنفـي  :شرح فتح القدير .٦٨

ــــدي ، )هـــــ٨٦١ ــــة المبت ــــة شــــرح بداي ــــى الهداي ــــاني : عل ــــي بكــــر المرغين ــــن أب ــــي ب ــدين عل ــ : ت(شــــيخ اإلســــالم برهــــان ال
 .م٢٠٠٩، ٢ط، بيروت -الشيخ عبدالرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية : ،تعليق)ه٥٩٣

  م ١٩٩٣-هـ١٤١٤، بيروت -دار المعرفة، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي: المبسوط للسرخسي .٦٩
: ت(ي زادة ، أفنــدي دامـــاد المــدعو بشـــيخبـــن محمــد بـــن ســليمان عبــد الــرحمن : مجمــع األنهـــر شــرح ملتقـــى األبحـــر .٧٠

لمؤلف در المختار شرح تنوير األبصار، مطبعة العثمانيـة ) درر المنتقى في شرح الملتقى ( ، وفي هامشه ) هـ١٠٧٨
   .ه١٣٢٧، 

الـدكتور صـالح الـدين : تحقيـق، )هــ٤٦١: ت(أبـو الحسـن علي بن الحسن محمـد السـغدي :النتف في الفتاوى للسغدي .٧١
 .م ١٩٨٤-هـ١٤٠٤، ٢ط، لبنان -األردن –ة مؤسسة الرسال -دار الفرقان، الناهي



 
٣٥٧ 

  الفقه المالكي  �

  - ٥٢٠(، القاضي أبي الوليد محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن رشـد القرطبـي :بداية المجتهد ونهاية المقتصد .٧٢
  .م٢٠٠٦ –ه ١٤٢٧، ١ط، بيروت -هيثم جمعة هالل، مؤسسة المعارف : ، تحقيق)هـ٥٩٥

ي االبركات أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد الـدردير، للعالمة أب :مالكإلى مذهب اإلمام  على أقرب المسالك الصغير الشرح .٧٣
الشـــيخ علـــي الســـيد عبـــدالرحمن : تحقيـــق، )هــــ١٢٤١: ت(وبهامشـــه حاشـــية العالمـــة أحمـــد بـــن محمـــد الصـــاوي المـــالكي

 .م٢٠٠٨القاهرة، ط  –الهاشم، دار الفضيلة 
دار ، محمـد حجـي وآخـرون. د: تحقيـق، )هــ٥٢٠: ت(بـو الوليـدأ ،محمد بن أحمـد بـن رشـد القرطبـي: البيان والتحصيل .٧٤

  .م ١٩٨٨_ هـ ١٤٠٨، ٢بيروت، ط -الغرب اإلسالمي
محمــد بــن يوســف بــن أبــي القاســم بــن يوســف العبــدري الغرنــاطي، أبــو عبــد اهللا : التــاج واإلكليــل شــرح مختصــر خليــل  .٧٥

  .م  ١٩٩٤-هـ١٤١٦، ١، طبيروت -، دار الكتب العلمية )هـ٨٩٧: ت(المواق المالكي 
ــدردير .٧٦ ــر لل ــى الشــرح الكبي للعــالم شــمس الــدين محمــد عرفــة الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر ألبــي  :حاشــية الدســوقي عل

البركات سيدي أحمد الدردير، وبهامشه الشرح المذكور، تحقيق سيدي الشـيخ محمـد علـيش، دار إحيـاء الكتـب العربيـة، 
  .مصر  -عيسى البابي الحلبي 

ــانيحاشــية العــدوي علــى  .٧٧ ــة الطالــب الرب : ت( ، أبــو الحســن علــي بــن أحمــد بــن مكــرم الصــعيدي العــدوي: شــرح كفاي
  .بيروت -دار الفكر، يوسف الشيخ محمد البقاعي: تحقيق، )هـ١١٨٩

شهاب الـدين أبـي العبـاس أحمـد بـن إدريـس بـن عبـد الـرحمن الصـهاجي المصـري المشـهور : الذخيرة في فروع المالكية .٧٨
  .م ٢٠٠٨، ٢ط، بيروت  -أبي اسحاق أحمد عبدالرحمن، دار الكتب العلمية : تحقيق ،)هـ٦٨٤: ت(، بالقرافي

 المــالكي األزهــري النفــراوي مهنــا ابــن ســالم غنــيم بــن بــن أحمــد :الفواكــه الــدواني علــى رســالة ابــن أبــي زيــد القيروانــي .٧٩
 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨، ١بيروت،ط -الكتب العلمية  الشيخ عبد الوارث محمد علي، دار: ، تحقيق)هـ١١٢٦:ت(

القاسم محمد  يأبلإلمام  :والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبليةفي تلخيص مذهب المالكية  القوانين الفقهية .٨٠
محمــد بــن . د. أ: ، تحقيــق)هـــ٧٤١  -ه٦٩٣( المــالكي ابــن جــزي الكلبــي الغرنــاطي، بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد اهللا
 .ه١٤٣٠سيدي محمد موالي، نواكشوط، 

، بيــــروت -دار الكتــــب العلميــــة ، )هـــــ١٧٩: ت(، مالــــك بــــن أنــــس بــــن مالــــك بــــن عــــامر األصــــبحي المــــدني: لمدونــــةا .٨١
 .م ١٩٩٤-هـ١٤١٥

ــل .٨٢ ــل فــي شــرح مختصــر خلي شــمس الــدين أبــو عبــد اهللا محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن الطرابلســي :  مواهــب الجلي
 .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، ٣بيروت، ط -الفكر دار، )هـ٩٥٤: ت(، المعروف بالحطاب الرعيني المالكي، المغربي

محمـد شـايب شـريف، دار ابـن حـزم : ، تحقيـق)ه٩٠٩:ت(لإلمام محمد بن عبدالكريم المغيلي التلمسـاني: مختصران في الفرائض .٨٣
 .م٢٠١٢ –ه ١٤٣٣، ١بيروت، ط –

  الفقه الشافعي  �

: ت(، أبـــو بكـــر البيهقـــي، نيأحمـــد بـــن الحســـين بـــن علـــي بـــن موســـى الخســـروجردي الخراســـا: أحكـــام القـــران للشـــافعي .٨٤
  . م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ٢ط، القاهرة  –مكتبة الخانجي ، )هـ٤٥٨

 ،٢، طبيـروت –، دار المعرفـة )هــ٢٠٤: ت(أبـو عبـد اهللا  الشافعي محمد بن إدريس بن العباس بن عبد المطلب :األم .٨٥
  . م١٩٧٣ -ه ١٣٩٣



 
٣٥٨ 

وبالهـامش الفوائـد الشنشـورية ، أحمـد البـاجوري الشـافعيمحمـد بـن  إبراهيم بـن: التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية .٨٦
مطبعــة ، للشــيخ عبــد اهللا بــن بهــاء الــدين محمــد بــن عبــد اهللا بــن علــي العجمــي الشنشــوري، فــي شــرح المنظومــة الرحبيــة

 .م١١٩٨ -ه١٢٧٧، مصر  -مصطفى البابي الحلبي
ـــاج بشـــرح المنهـــاج .٨٧ ـــة المحت ـــي العبـــاس أح: تحف ـــدين أب مـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي ابـــن حجـــر لشـــيخ اإلســـالم شـــهاب ال

، وهو شرح على كتاب منهاج الطالبين في فقه اإلمام الشـافعي لإلمـام أبـي زكريـا محيـي الـدين بـن )ه٩٧٤:ت(الهيتمي
-ه١٤٢٦، ٢بيــــروت، ط -عبــــداهللا محمــــود محمــــد عمــــر، دار الكتــــب العلميــــة: ، المحقــــق)ه٦٧٦:ت(شــــرف النــــووي

 .م٢٠٠٥
عثمـان بـن محمـد شـطا الـدمياطي   ظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدينحاشية إعانة الطالبين على حل ألفا  .٨٨

ــالبكري  -ه١٤٢٨، ٣بيــروت،  ط  -محمــد ســالم هاشــم، دار الكتــب العلميــة : ، المحقــق)هـــ١٣٠٠: ت( أبــو بكــر: ،ب
 .م٢٠٠٧

يم البــاجوري، الشــيخ العالمــة إبــراه: حاشــية البــاجوري علــى الشــرح الشنشــوري علــى مــتن الرحبيــة فــي علــم الفــرائض .٨٩
 .ه ١٣٠٠مصر،  ط،  -المطبعة البهية 

وبهامشـه مـع الشـرح نفـائس ، لقاضي القضاة الشـيخ أبـي يحيـى زكريـا األنصـاري: حاشية البجيرمي على منهج الطالب .٩٠
 .مصر -ولطائف منتجة من تقرير العالم محمد المرصفي، مطبعة مصطفى محمد

علي بن محمد بن محمد بـن حبيـب البصـري : شرح مختصر المزني في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهوالحاوي الكبير  .٩١
والشــيخ عــادل أحمــد  -الشــيخ علــي محمــد معــوض : ، المحقــق)هـــ٤٥٠: ت( أبــو الحســن البغــدادي، الشــهير بالمــاوردي

  .م  ١٩٩٩-هـ ١٤١٩، ١بيروت، ط -عبد الموجود، دار الكتب العلمية
 -دار القلــم، مصــطفى ديــب البغــا: تحقيــق: ية العالمــة البقــريبشــرح ســبط المــارديني وحاشــ الرحبيــة فــي علــم الفــرائض .٩٢

 .م ١٩٨٦-هـ١٤٠٦، ٣ط، دمشق
المكتــب ، زهيــر الشــاويش: تحقيــق، أبــو زكريــا محيــي الــدين يحيــي بــن شــرف النــووي :روضــة الطــالبين وعمــدة المفتــين .٩٣

 .م ١٩٩١-هـ١٤١٢، ٣ط، عمان -دمشق -بيروت -اإلسالمي
ومعـه ، د بـن أحمـد بـن بـدر الـدين الدمشـقي سـبط جمـال الـدين عبـد اهللا المـاردينياإلمـام محمـد بـن محمـ: شرح الرحبيـة .٩٤

 .مصر  -مطبعة السعادة ، محمد محي الدين عبد الحميد، الدرة البهية بتحقيق مباحث الرحبيةكتاب 
محمــد بــن محمــد بــن أحمــد الغــزال الدمشــقّي، بــدر الــدين، الشــهير بســبط : شــرح الفصــول المهمــة فــي مواريــث األمــة .٩٥

 -هــــ ١٤٢٥، الريـــاض - دار العاصـــمةأحمـــد بـــن ســـليمان بـــن يوســـف العرينـــي، : ، المحقـــق)هــــ٩١٢: ت(المـــارديني 
 .م ٢٠٠٤

لإلمام موفق الدين الرحبي، شرح اإلمام محمد بن سـبط المـارديني، واإلمـام : شرح المنظومة الرحبية في علم المواريث .٩٦
مركز المنبر للبحث : عبد العزيز بن محمد السلمان، اعتنى بهعبدالرحمن بن محمد بن قاسم، مع أسئلة وأجوبة للشيخ 

  .م٢٠٠٨ –ه ١٤٢٩، ١القاهرة ، ط –العلمي، دار ابن الجوزي 
لإلمام العالمـة الشـيخ عبـداهللا ابـن الشـيخ بهـاء الـدين محمـد بـن عبـداهللا نـور : فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب .٩٧

الرحبيـة للشـيخ رضـى الـدين أبـي بكـر بـن أحمـد بـن عبـدالرحمن السـبتي  الدين علي الجعمي الشنشوري، وبهامشه كتاب
 .ه١٢٤٥مصر،  -رحمه اهللا، مطبعة التقدم العلمية

ابو عبد اهللا و شمس الـدين الغـزي ، محمد بن قاسم بن محمد بن محمد : فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب .٩٨
، ١ط، بيروت  -دار ابن حزم ، بسام عبد الوهاب الجابي: عنايةب، )هـ٩١٨: ت(، ويعرف بابن قاسم وبابن الغرابيلي، 

 .م٢٠٠٥ –ه ١٤٢٥



 
٣٥٩ 

للشـيخ أبـي بكـر بـن عبـدالرحمن بـن محمـد بـن الشـيخ  :فتوحات الباعـث بشـرح تقريـر المباحـث فـي أحكـام إرث الـوارث .٩٩
 .ه١٣١٧، ١حيدر آباد، ط -شهاب الدين العلوي الحسيني الشافعي، المعارف النظامية

ُمصــطفى الِخـْن، األسـتاذ علـي الّشــْربجي، دار . ُمصـطفى الُبغـا، د. د: جـي علــى مـذهب اإلمـام الشــافعيالفقـه المنه .١٠٠
 .م٢٠٠٨-هـ  ١٤٢٩، ١دمشق، ط  -المصطفى

لإلمـام تقـي الـدين أبـي بكـر بـن محمـد الحصني،الحسـيني : في الفقه الشافعي كفاية األخيار في حل غاية االختصار .١٠١
، ٩دمشــق، ط –عبــدالقادر األرنـاؤوط، ســاعده فــي ذلـك طالــب عـواد، دار البشــائر: ، المحقـق) هـــ٨٢٩: ت(الدمشـقي 

 .م٢٠٠١ –ه ١٤٢٢
 .بيروت  -دار الفكر ، )هـ٦٧٦: ت(، أبو زكريا محيي الدين يحيي بن شرف النووي :المجموع شرح المهذب  .١٠٢
ــاظ المنهــاج .١٠٣ ــة معــاني ألف ــى معرف ــاج إل : ت(، ي الشــافعيللشــيخ شــمس الــدين محمــد الخطيــب الشــربين :مغنــي المحت

، ١بيـــروت ، ط -الشـــيخان علـــي محمـــد معـــوض وعـــادل أحمـــد عبـــد الـــودود، دار الكتـــب العلميـــة : تحقيـــق، )هــــ٩٧٧
 . م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧

، دار الكتــب )هـــ٤٧٦: ت( أبــو إســحاق ،إبــراهيم بــن علــي بــن يوســف الشــيرازي: المهــذب فــي فقــه األمــام الشــافعي .١٠٤
 .٢/٤١٤،  بيروت -العلمية

عبـد الملـك بـن عبـد اهللا بـن يوسـف بـن محمـد الجـويني، أبـو المعـالي، ركـن الـدين، : في دراية المذهبنهاية المطلب  .١٠٥
، ١بيــــروت، ط  -عبــــد العظــــيم محمـــود الــــّديب، دار المنهــــاج .د. أ: ، تحقيــــق)هــــ٤٣٨: ت(الملقـــب بإمــــام الحــــرمين 

 .م ٢٠٠٧-هـ١٤٢٨
  الفقه الحنبلي  �

، ٣ط، الريـاض -مكتبـة المعـارف، بـن فـوزان بـن عبـد اهللا الفـوزان صـالح: التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية .١٠٦
 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٧

: ت(، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي: الروض المربع شرح زاد المستقنع .١٠٧
 .بيروت -مؤسسة الرسالة  -دار المؤيد، ومعه حاشية الشيخ العثيمين وتعليقات الشيخ السعدي، )هـ١٠٥١

دار العبيكـان ، )هـ٧٧٢: ت(، شمس الدين محمد بن عبد اهللا الزركشياإلمام  :شرح الزركشي على مختصر الخرقي .١٠٨
  .م ١٩٩٣-هـ١٤١٣، ١ط، الرياض -

عبـداهللا بـن عبـد . د: ، تحقيـق)هــ٦٢٤ -٥٥٦(المقدسـي إبـراهيم بـن الـرحمن بهـاء الـدين عبـد: شـرح العمـدةفي العدة  .١٠٩
  .م٢٠١٠ –ه ١٤٣١،  ٢دمشق،ط -سالة العالميةالمحسن التركي، دار الر 

على منظومة عمـدة كـل فـارض ، الشيخ إبراهيم بن عبد اهللا بن إبراهيم الفرضي: العذب الفائض شرح عمدة الفارض .١١٠
 .ه١٣٣٩، للشيخ صالح بن حسن األزهري: في علم الوصايا والفرائض

 - ٥٤١(عبـد اهللا بـن قدامـة الجمـاعيلي المقدسـي  شيخ اإلسـالم  موفـق الـدين: الكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبل .١١١
  .م٢٠١٠ –ه ٢،١٤٣١بيروت، ط –دار ابن حزم ، )هـ٦٢٠

عـن مـتن اإلقنـاع لإلمـام ) هــ١٠٥١:ت(، الشيخ منصور بن يـونس البهـوتى الحنبلـى :كشاف القناع عن متن اإلقناع .١١٢
دار ، ســن إســماعيل الشــافعيأبــو عبــداهللا حســن محمــد ح: ، تحقيــق)ه٩٦٠:ت(موســى بــن أحمــد الحجــاري الصــالحي

 .م٢٠٠٩، ٢بيروت،ط_ الكتب العلمية
: ت(برهــان الــدين ، ، ابــو اسـحاق ، إبــراهيم بـن محمــد بـن عبــد اهللا بــن محمـد ابــن مفلـح :  المبـدع فــي شــرح المقنــع .١١٣

 .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ١ط، بيروت -دار  الكتب العلمية ، )هـ٨٨٤
 



 
٣٦٠ 

ــب أولــي النهــى فــي شــرح غايــة المنتهــى .١١٤  ، المكتــب)هـــ١٢٤٣: ت( الرحيبــانى عبــده بــن ســعد بــن ىمصــطف :مطال
 .م١٩٩٤ - هـ٢،١٤١٥بيروت، ط -اإلسالمي

ومعــه ، )هـــ٦٢٠: ت(، د ابــن قدامــة المقدســياإلمــام موفــق الــدين عبــد اهللا بــن أحمــ: المغنــي علــى مختصــر الخرقــي .١١٥
محمـد عبـد : تحقيـق، مقدسـيلإلمام شمس الدين عبد الرحمن بـن احمـد ابـن قدامـة ال: الشرح الكبير على متن المقنع

 .م ٢٠٠٩، ١ط، بيروت –دار الكتب العلمية ، القادر عطا
: ت(لإلمـام موفـق الـدين أبـي محمـد عبـد اهللا بـن أحمـد بـن قدامـة : المغني في فقه اإلمـام أحمـد بـن حنبـل الشـيباني .١١٦

 . م١٩٨٥ –ه ١٤٠٥، ١ط، بيروت -دار الفكر ، )هـ٦٢٠
تقـي الـدين محمـد بـن أحمـد الفتـوحي الحنبلـي الشـهير بـابن :  تنقـيح وزيـاداتمنتهى اإلرادات في جمـع المقنـع مـع ال .١١٧

: ، تحقيــق)١٠٩٧:ت(لعثمــان أحمــد بــن ســعيد النجــدي الشــهير بــابن قائــد : مــع حاشــية المنتهــى) ه٩٧٢ت(النجــار 
 .م ١٩٩٩ -ه١٤١٩، ١عبداهللا بن عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الرياض، ط.د

  الفقه الظاهري �
، )هـ٤٥٦: ت(لإلمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري : اآلثارالمحلى ب .١٥٢

 . م٢٠١٠، ١طبيروت،  –عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية . د: المحقق
  الفقه الزيدي �

، وبهامشـه كتـاب )ه٨٤٠:ت(اإلمـام أحمـد بـن يحيـى بـن المرتضـى : البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصـار .١١٨
( للعالمـــة المحقـــق محمـــد بـــن يحيـــى بهـــران الصـــعدي: جـــواهر األخبـــار واآلثـــار المســـتخرجة مـــن لجـــة البحـــر الزخـــار

 .م ٢٠٠١ -ه ١٤٢٢، ١بيروت، ط -محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية . د: ، علق عليه)ه٩٥٧:ت
-ه  ١٣٤٨مصــر، ط،  -مطبعــة الســعادة الحســين أحمــد الســياغي،: الــروض النظيــر شــرح مجمــوع الفقــه الكبيــر .١١٩

 .م١٩٣٠
  الفقه اإلمامي  �

والشـيخ عبـد ، السيد حسن الموسوي الكرمـاني والشـيخ علـي نيبـاه االشـتهراوي: تحقيق ، البن العالمة : إيضاح الفوائد .١٢٠
 هـ ١٣٨٩، ١ط، سماعيليانمؤسسة إ، بروجرديالرحيم ال

، )هــ١١٠٤: ت(،محمد بن محمـد الحسـن الحـر العـاملي الشيخ :تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة .١٢١
 . ١ط، يرانإ –قم ، منشورات ذوي القربى لمحمد الصالحي االنرمشكي: تحقيق

: ، تحقيـق)١٢٦٦:ت) (الجـواهري ( ي المعـروف الشـيخ محمـد حسـن النجفـ: سالم جواهر الكالم في شرح شرائع اإل .١٢٢
  . ١٣٦٨، ١طهران، ط -محمود القوجاني، دار الكتب اإلسالمية 

 .   بيروت –، دار المعارف ) ٩٦٥ - ٩١١( زين الدين الجبعي العاملي : الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية .١٢٣
، قـم –مؤسسـة النشـر اإلسـالمي : تحقيق ، السيد مير علي الطباطبائي: رياض المسائل في تحقيق األحكام بالدالئل .١٢٤

 . ه١٤٢٠، ١ط
السـيد : تعليـق، أبـو القاسـم نجـم الـدين جعفـر بـن الحسـن ،المحقـق الحلـي: رامشرائع اإلسالم فـي مسـائل الحـالل والحـ .١٢٥

  .م ٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧، ١ط، مطبعة ستاره، صادق الحسيني الشيرازي
-ه ١٣٧٧، ٤طهــران، ط -، مؤسســة الصــادق للطباعــة والنشــرمحمــد جــواد مغنيــة: الفقــه علــى المــذاهب الخمســة .١٢٦

 .م ١٩٩٨
، لجنـة العلمـاء والمحقيقـين: تحقيـق، ي الفضـل بـن الحسـن الطبرسـياإلسـالم أبـأمين : مجمع البيان في تفسير القران .١٢٧

 . م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، ١ط، بيروت –مؤسسة اإلعملي للمطبوعات 
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 .ه١٣٦٨، ٢، طلي، مطبعة القاهرةخ جعفر بن حسن الحللشي: المختصر النافع .١٢٨
  باضيةاإل �

وشــرح كتــاب النيــل وشــفاء ) ه١٢٢٣: ت( ميمــي الشــيخ ضــياء الــدين عبــد العزيــز الت:  كتــاب النيــل وشــفاء العليــل .١٢٩
 .السعودية  -جدة  -، مكتبة اإلرشاد لإلمام محمد بن يوسف أطفيش: العليل

  كتب الفقه العام والمعاصرة: بعاسا
أبـو حمـاد صـغير . د: تحقيـق، )ه٣١٨: ت(ألبـي بكـر محمـد بـن إبـراهيم بـن المنـذر النيسـابوري :اإلجماع البن المنـذر .١٣٠

 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، ٢ط، رأس الخيمة –عجمان، ومكتبة مكة الثقافية  –مكتبة الفرقان ، يفأحمد بن محمد حن
 –هــ ١٤٠٦، ١بغـداد، ط –نظام الـدين عبدالحميـد، مطبعـة الجامعـة : فقه المواريث، أحكام األسرة في الفقه اإلسالمي .١٣١

 . م١٩٨٦
 .م١٩٦٣ –ه ١٣٨٣،القاهرة  -اإلمام محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي :أحكام التركات والمواريث .١٣٢
 -عبــد القــادر األرنــؤوط، دار الفكــر : ، تحقيــق)هـــ٦٧٦: ت(أبــو زكريــا محيــي الــدين يحيــى بــن شــرف النــووي :ألذكــارا .١٣٣

 .م ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤بيروت، ط، 
، )هــ٧٥١: ت(محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة : إعالم الموقعين عن رب العالمين .١٣٤

 .  م ١٩٩١ -هـ ١٤١١، ١ييروت، ط –محمد عبد السالم إبراهيم، دار الكتب العلمية : يقتحق
ناصـر . د: ، تحقيـق)ه٤٧٦:ت(العالمـة أبـي حكـيم عبـداهللا بـن إبـراهيم الخبـري الفرضـي  :التلخيص في علم الفـرائض .١٣٥

 .ه ١٤١٥المدينة المنورة ، ط، -بن فنخير الفريدي، مكتبة العلوم والحكم 
. عبــد الحلــيم محمــود، د.د :، تحقيــق)هـــ٤٦٥: ت(عبــد الكــريم بــن هــوازن بــن عبــد الملــك القشــيري  :قشــيريةالرســالة ال .١٣٦

 . القاهرة -دار المعارف، محمود بن الشريف
 .م ١٩٧٢، بغداد –مطبعة المعارف ، احمد علي الخطيب. د :عول فرائض الميراث بين االنصار والخصوم .١٣٧
د بـن علـي بـن حجـر الهيتمـي السـعدي األنصـاري، شـهاب الـدين شـيخ اإلسـالم، أحمد بن محم :الفتاوي الفقهية الكبرى .١٣٨

: ت(تلميذ ابن حجر الهيتمي، الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي : ، جمعها) هـ٩٧٤:ت(أبو العباس 
 .اإلسالمية ، المكتبة )هـ ٩٨٢

. د: ، المحقــق)هـــ٥٨١: ت(أبــو القاســم ســهيلي عبــد الــرحمن بــن عبــد اهللا بــن أحمــد ال :الفــرائض وشــرح آيــات الوصــية .١٣٩
  .١٤٠٥، ٢مكة المكرمة، ط -محمد إبراهيم البنا، المكتبة الفيصلية 

 .م ٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧ ،٩ ط، دمشق –دار الفكر، وهبه الزحيلي. د :الفقه اإلسالمي وأدلته .١٤٠
بيـروت،  -لكتـب العلميـة، دار ا)هــ١٣٦٠: ت(عبـد الـرحمن بـن محمـد عـوض الجزيـري  :الفقه علـى المـذاهب االربعـة .١٤١

  .م ٢٠٠٣ -هـ  ٢،١٤٢٤ط
: ، المحقـق) هــ٧٢٨: ت(تقي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة الحرانـي : مجموع الفتاوى البن تيمية .١٤٢

 -هـ١٤١٦المدينة النبوية، السعودية،  -عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
  .م ١٩٩٥

 .م ١٩٩٨-هـ١٤١٨، ١ط، دمشق –دار القلم، مصطفى أحمد الزرقا: لمدخل الفقهي العام في ثوبه الجديدا .١٤٣
 . م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣، ١٦بيروت، ط  -عبد الكريم زيدان، مؤسسسة الرسالة. د: المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية .١٤٤
، )هــ٤٥٦: ت(عيد بـن حـزم األندلسـي القرطبـي الظـاهري أبـو محمـد علي بن أحمد بن س: مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات .١٤٥

 .بيروت –دار الكتب العلمية 
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. محمد كمال الدين و د. د: مسائل األحوال الشخصية الخاصة بالميراث والوصية والوقف في الفقه والقانون القضاء .١٤٦
 .م ٢٠٠٧، ١بيروت، ط  -جابر عبد الهادي الشافعي، منشورات الحلبي الحقوقية

 . هـ١،١٤٢٣الرياض، ط  -صالح بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان، دار العاصمة: الملخص الفقهي .١٤٧
أحمـد محــي الــدين الشــيخ  : بـين المواريــث القديمــة والحديثـة ومقارنتهــا مــع الشـرائع األخــرى الميــراث العــادل فــي اإلســالم .١٤٨

 .م١٩٨٦-ه١٤٠٦، ١ط، بيروت -مؤسسة المعرف ، العجوز
  .م ١٩٦٩-هـ١٣٨٩، ٣ط، بغداد -دار النذير للطباعة والنشر، الشيخ محمد عبد الرحيم الكشكي: الميراث المقارن .١٤٩
 .اإلمام محمد أبو زهرة ، دار الفكر العربي : الميراث عند الجعفرية .١٥٠

  التاريخ: ثامنا
الشـــؤون توفيــق بــن عبــد العزيــز الســديري ، وكالــة المطبوعــات والبحــث العلمــي والــدعوة ، وزارة : اإلســالم والدســتور .١٥١

 .هـ ١٤٢٥، ١اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، ط 
- هــــ١٤٢٢، ٥، طالريـــاض - ، مكتبـــة وهبـــة)هــــ١٤٢٠: ت(منـــاع بـــن خليـــل القطـــان  :تـــاريخ التشـــريع اإلســـالمي .١٥٢

 .م٢٠٠١
  .م١٩٨٢، مصر - ط األنجلو المصرية، عبد العزيز صالح. د: تاريخ الشرق األدنى القديم مصر والعراق .١٥٣
 .م ٢٠٠١-هـ١٤٢٢، ٢ط ، بيروت -دار الفكر، توفيق برو :رب القديمتاريخ الع .١٥٤
 . ١٣م ، ص١٩٨٠، ٢بغداد، ط -صبيح مسكوني، مطبعة شفيق:  تاريخ القانون العراقي القديم .١٥٥
 .م١٩٨٩بغداد،  -دار بيت الحكمة والتعليم العالي، هاشم الحافظ. د، أدم وهيب النداوي. د: تاريخ القانون .١٥٦
 . م١٩٧٢،القاهرة  -محمود السقا، دار الحمامي للطباعة :  ونية واالجتماعيةتاريخ النظم القان .١٥٧
: الفقـــــــــــــــــــــــــرة : جمعيـة التـوراة األميراكانيـة ، نيـةاإلصـحاح الحـادي عشـر مـن رسـالة بـولس الرسـول الثا :العهد الجديـد .١٥٨

٤-٣ . 
) عــز الــدين ابــن األثيــر (الكــريم الشــيباني الجــزري أبــو الحســن علــي بــن أبــي الكــرم محمــد عبــد: الكامــل فــي التــاريخ .١٥٩

 .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ١بيروت، ط -عمر عبدالسالم تدمري، دار الكتاب العربي: ، تحقيق)هـ٦٣٠:ت(
 .م  ١٩٥٣، القاهرة–دار الكتاب العربي، محمد عبد المنعم بدر وعبد المنعم البدراني: مبادئ القانون الروماني .١٦٠
 .م١٩٦٦، مصر –مكتبة النهضة، احمد شلبي. د: ةمقارنه األديان اليهودي .١٦١
 . م٢٠٠٥ –ه ١٤٢٥، ٢لبنان، ط -عبدالرحمن بن محمد بن خلدون، دار صادر، بيروت : مقدمة ابن خلدون .١٦٢

 اللغة : تاسعا 
، الملقــب بمرتضــى، أبــو الفــيض، محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق الحســيني: تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس  .١٦٣

 .الرياض  -دار الهداية ، مجموعة من المحققين: تحقيق، )هـ١٢٠٥: ت(، الزبيدي
 -مكتبة لبنان، ة من العلماءجماع: تحقيق، )هـ٨١٦ - ٧٤٠( علي بن محمد الشريف الجرجانيللعالمة  :التعريفات .١٦٤

 .م١٩٨٥ ،١ ط، بيروت
أحمـد عبـدالرحمن . د: قيـحقت، )هــ٣٧٠: ت(األزهـري الهـروي، أبـو منصـوراألزهـر محمد بن أحمد بن : تهذيب اللغة .١٦٥

 .م٢٠٠٤ –ه ١٤٢٥ ،١بيروت، ط  –دار الكتب العلمية ، مخيمر
 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، ٢ط، سورية –دار الفكر دمشق ، سعدي أبو جيب: القاموس الفقهي لغة واصطالحا .١٦٦
، مؤسسـة الرسـالة: تحقيـق، )هــ٨١٧: ت(، مجد الدين أبو طاهر محمد بـن يعقـوب الفيـروز آبـادى :القاموس المحيط .١٦٧

 .م ٢٠٠٤-هـ١٤٢٦،  ٨ط ، بيروت -مؤسسة الرسالة ، محمد نعيم العرقسوسي: بأشراف
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د : ، المحقــق)هـــ١٧٠: ت(أبــو عبــد الــرحمن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تمــيم الفراهيــدي البصــري :كتــاب العــين .١٦٨
  .القاهرة  -إبراهيم السامرائي، دار الهالل.مهدي المخزومي، د 

: ت(، جمـال الـدين ابـن منظـور األنصـاري الرويفعـي اإلفريقـي، أبـو الفضـل، علـي محمـد بـن مكـرم بـن: لسان العـرب .١٦٩
  .هـ ١٤١٤، ٣ط، بيروت -دار صادر، )هـ٧١١

عبـد : تحقيـق، )هــ٤٥٨: ت(، نأبـو الحسـ المعروف يابن سيده علي بن إسماعيل بن سيده المرسي :المحكم والمحيط األعظم .١٧٠
 .م٢٠٠٠-هـ ١،١٤٢١ط ،بيروت -دار الكتب العلمية ، الحميد هنداوي

ــار الصــحاح .١٧١ : تحقيــق، ) هـــ٦٦٦: ت(زيــن الــدين أبــو عبــد اهللا محمــد بــن أبــي بكــر عبــد القــادر الحنفــي الــرازي  :مخت
 .م ١٩٩٩-هـ ١٤٢٠، ٥ط، بيروت -الدار النموذجية-المكتبة العصرية، يوسف الشيخ محمد

، ٣بيـروت، ط –ن شـيحا، دار المعرفـة خليـل مـأنو : لإلمـام إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري، إعتنـى بـه: معجم الصـحاح .١٧٢
 .م٢٠٠٨ –ه ١٤٢٩

 -بمساعدة فريق عمل، عالم الكتب ) هـ١٤٢٤: ت(د أحمد مختار عبد الحميد عمر  :معجم اللغة العربية المعاصرة .١٧٣
 .م ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩، ١الرياض، ط

: تحقيـق، اسـتنبول -لـدعوة دار ا، محمـد النجـار، حامد عبـد القـادر، أحمد الزيات، إبراهيم مصطفى :المعجم الوسيط .١٧٤
 .م١٩٨٩القاهرة،  –مجمع اللغة العربية 

إبـراهيم شـمس : وضـع حواشـيه، )هــ٣٩٥: ت(أحمد بن فارس بـن زكريـاء الـرازي، أبـو الحسـين : معجم مقاييس اللغة .١٧٥
 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩، ٢طبيروت،  -العلمية  الكتبدار  الدين،

 كتب األدب: عاشرا
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  ُمَلخُص الرَساَلةِ 

  العراق  –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 الجامعة العراقية

  الدراسات العليا  –كلية الشريعة 
  )وال الشخصية العراقيحقوق المرأة في الميراث بين الشريعة اإلسالمية وقانون األح(  :عنوان الرسالة

  دراسة مقارنة
 رقية مالك عالوي: إعداد الباحثة

  الماجستير : المرحلة
  فقه مقارن : التخصص

  محمد محمود سلمان الجميلي. دم . أ: اسم المشرف
    )م ٢٠١٢ -هـ ١٤٣٤: ( العام الدراسي

تناولــت  .ه وصــحبه أجمعــينمحمــد وعلــى آلــ ســيدنا  والصــالة والســالم علــى، الحمــد هللا رب العــالمين       
 فــي هــذه الرســالة أحكــام ميــراث المــرأة عنــد فقهــاء المــذاهب اإلســالمية وقــانون األحــوال الشخصــية العراقــي،

اإلرث فــي اإلســالم نظــام فــي غايــة الدقــة والوضــوح، وأن أحكامــه مبنيــة علــى أســاس العــدل والحكمــة  نظــامف
عيـة الداللـة والثبـوت، وكـان للمـرأة النصـيب األوفـر مـن بين الناس، ألن اهللا تواله بنفسـه، فكانـت أحكامـه قط

  .هذه النصوص، فغالب أنصبتها مقدرة بالفرض
  : وعلى النحو اآلتي ومن خالل الدراسة والبحث قسمت الرسالة إلى أربعة فصول 

لمحــة مــوجزة عــن الشــريعة اإلســالمية، وتعريــف الحــق لغــة واصــطالحا، وبيــان : تضــمن الفصــل األول .١
تعريـف  ي الميراث والملكية، مع بيان ميراث المرأة في حضارات ما قبل اإلسـالم، ومـن ثـمّ حق المرأة ف

بيـان الحقـوق و الميراث وبيان فضلة ومشروعيته فـي الكتـاب والسـنة واإلجمـاع، وكيفيـة توريـث المـرأة ، 
  .وتقسيم ما بقي من اإلرث المتعلقة بالتركة من تجهيز وديون في ذمة المتوفى، وتنفيذ وصاياه

القواعد العامة للميراث، من حجـب وعـول ورد، مـع بيـان أنـواع اإلرث والورثـة  :وتضمن الفصل الثاني .٢
وطريقة توريثهم عند فقهاء المذاهب اإلسالمية، وذكر مواطن االتفاق والخالف بينهم ومناقشـة األدلـة، 

عليها عند جمهور  أحكام الميراث متفقغالب ومن خالل البحث تبين أن . وترجيح القول الراجح منها
 اإلماميــة، فكــان اخــتالفهم فــي األســس التــي تقــوم عليهــا أحكــام الميــراث، الفقهــاء، ولــم يخــالفهم فيهــا إالّ 

وفــــي طريقــــة التوريــــث ومراتــــب الورثــــة وأحكــــام الــــرد والعــــول، ومفهــــوم القرابــــة وذوي األرحــــام، وقواعــــد 
  . الحجب، المترتب عن إنكار اإلمامية للتعصيب
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، ومقارنـــة تلـــك األحكـــام بـــين جمهـــور كـــام الوارثـــات مـــن النســـاء وأحـــوالهمأح :لثالـــثوتضـــمن الفصـــل ا .٣
ن االتفـاق بـين الجمهـور أاظهـر البحـث وقـد . مبيان أثر الخالف في طريقة تـوريثهالفقهاء واإلمامية، و 

واإلماميــة ينحصــر فــي المســائل التــي يجتمــع فيهــا األوالد وأحــد الــزوجين فقــط، وهــذه المســائل ال تزيــد 
من المسائل المحتملة، وحصل الخالف في جميع المسائل األخـرى المتعلقـة بميـراث % ١٠بتها عننس

  .   األبوين واألجداد واألخوة واألعمام وذوي األرحام
أحكام ميراث المرأة في ـقانون األحـوال الشخصـية العراقـي ومقارنتـه مـع أحكـام  :وتضمن الفصل الرابع .٤

وضــعت العديــد مــن كمــا والــنقص الــذي شــاب مــواد القــانون،  الخلــل إبــراز ةً حاولــم. الشــريعة اإلســالمية
 .ة ذلكلمعالجالمقترحات والتوصيات 

وعنــد دراســة أحكــام الميــراث فــي القــانون العراقــي تبــين إنهــا قــد ارتبطــت ارتباطــا وثيقــًا باألحــداث السياســية  
  :والتغيرات الحكومية وخاصة خالل فترة القرن الماضي وعلى النحو اآلتي

 .مد القضاء أحكام المذهب الحنفي خالل العهد العثمانياعت .١
 .ثم اعتمد أحكام المذهبين الحنفي والجعفري خالل فترة العهد الملكي .٢
وذلـك فـي بدايـة . ثم استبدلت أحكام الميراث بأحكام نظامية وضـعية ال تتوافـق مـع أي مـن المـذهبين .٣

حتـى . عاما من الشـعب بكـل أطيافـهم، وقد واجهت تلك األحكام رفضا ١٩٥٩العهد الجمهوري عام 
 .م١٩٦٣ألغيت عام 

، لضـمان فـرض قـانون )الحنفـي والجعفـري( وبعد ذلك تم اعتماد أحكام خليطة من المذهبين المتبعين  .٤
ولم تكن تلك األحكام مدروسـة دراسـة علميـة محكمـة، فقـد ظهـر الخلـل بعـد . موحد يسري على الجميع

 .ها رغم مرور أكثر من خمسين عام على تشريعهاوال زال الغموض يكتنف. تطبيقها بأشهر
م، فظهـــرت الـــدعوة إلـــى العـــودة العتمـــاد األحكـــام المذهبيـــة ٢٠٠٣ثـــم جـــاء االحـــتالل األمريكـــي عـــام   .٥

ألتبـــاع كـــل مـــذهب، فأصـــدر مجلـــس الحكـــم قـــرارا بـــذلك، إال أنـــه لقـــي معارضـــة شـــديدة مـــن منظمـــات 
يراث في القانون العراقي على ما هو عليه رغـم مـا المجتمع المدني، فألغي القرار وبقي حال أحكام الم

 . فيه من مآخذ وهفوات وتناقض
كمــا استعرضــت فــي هــذا الفصــل المخالفــات االجتماعيــة التــي ترتكــب بحــق المــرأة بقصــد حرمانهــا مــن      

  .وهو موضوع الوصية الواجبة وتأصيلها الفقهي ومهماً  وقد تناولت موضوعا فقهيا معاصراً . الميراث
ودافعاً لتعديل قانون األحـوال الشخصـية العراقـي الخـاص  وفي الختام أتمنى أن تكون هذه الرسالة سبباً     

لمعرفـة الورثـة والنسـاء خاصـة  بأحكام الميراث بمـا يوافـق أحكـام الشـريعة اإلسـالمية، وكـذلك أن تكـون سـبباً 
   .، والحصول عليهابأحكام الميراث وحقوقهم التي ينبغي المطالبة بها

  
L                                        ? ? ? J  
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                        Praise be to Allah, Lord of whole the Worlds, our prayers, blessing 
and peace be upon our master Prophet Muhammad plus his family 
and all his companions. 
     Addressed in this research the provisions of the legacy of a woman 
with scholars of Islamic sects and Iraqi Personal Status Law. 
The system of inheritance in Islam in a very precise system and top 
clarity, also that its provisions are built on the basis of justice and 
wisdom among the people, Because God had held himself was certain 
provisions significance certain constancy, and there the greatest share 
of women from these texts, Vgalb assessed ability imposition. 
       Through my studies and research message is divided into four 
chapters as follows:                                                                    
1 - The first chapter includedThe first chapter includedThe first chapter includedThe first chapter included : a brief overview of Islamic law, the 
definition of the right on language and idiomatically, the statement 
of a woman's right to inheritance and ownership, with a statement 
legacy of women in civilization before Islam, then define inheritance 
and statement bounty and its legitimacy in the Quran and Sunnah 
and consensus, how inheritance of women in Islam and explaining 
the rights of inheritance of processing and debts owed by the 
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deceased, and the implementation of the commandments and 
divided what was left of the inheritance. 

2 - The second chapterThe second chapterThe second chapterThe second chapter: the general rules of inheritance of withholding 
and relied responded, with an indication of the types of inheritance 
and the heirs and way bequeath when scholars of  Islamic sects, also 
said places of agreement and disagreement between them and 
discuss the evidence, and weighting the correct opinions from all 
what been said. Through research shows that most provisions of the 
inheritance agreed to the majority of scholars, disagreed only the 
Imamya, was the difference in the underpinnings of the provisions 
of the inheritance, and in the way Inheritance and the level of heirs 
also provisions response and reliability and the concept of kinship 
and relatives on the mother, and the rules resulting from the denial 
of blocking the Imamya of intolerance. 

3 - The third chapterThe third chapterThe third chapterThe third chapter: provisions female heirs and their conditions and 
compared those provisions between the majority of scholars and the 
Imamya plus how the impact statement in way bequeath. Research 
has shown that the agreement between the public and the Imamya 
is limited to issues that meet the boys and one spouse only, and 
these issues do not increase rate of about 10% of the possible issues, 
the dispute in all other matters relating to inheritance parents and 
grandparents, brothers and uncles and are relatives. 

4 - The fourth chapterThe fourth chapterThe fourth chapterThe fourth chapter: the provisions of the legacy of women in Iraqi 
Personal Status Law and compared with the provisions of Islamic 
Sharia. Attempt to highlight imbalances and deficiencies that 
marred articles of the law, has also developed many of the proposals 
and recommendations to address it. 
      When examining the provisions of inheritance law in Iraq turned 
out to be closely linked to political events and government changes, 
especially during the last century and are as follows: 
A. -The elimination of the provisions of the Hanafi school during 

the Ottoman era. 
B. - Then adopted the provisions of two doctrines Hanafi and Jaafari         

during the Royal counting period.  
C. - Then replaced by the provisions of the inheritance provisions 

and status do not comply with any of the doctrines, and at the 
beginning of the republican era in 1959 AD, and those provisions 
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interface rejection years of people of all sects, even canceled in 
1963 AD 

D.   It was subsequently adopted provisions mixture of the two 
doctrines (Hanafi and Jaafari), to ensure the imposition of a 
uniform law applies to everyone, did not those provisions 
deliberate scientific study Court, has emerged imbalance after 
application of months, is still mystery shrouded despite the 
passage of more than fifty years the legislation. 

E.  Then came the American occupation on 2003 AD, appeared to 
return to accrediting Clinch doctrinal for the followers of all 
doctrine, he issued the Governing Council's decision about this, 
but it met strong opposition from civil society organizations, 
canceling the decision and remained if the provisions of 
inheritance in Iraqi law as it is, despite what the outlet, omissions 
and contradictions. 

           As reviewed in this chapter social irregularities committed 
against women in order to deprive them of their inheritance, has 
addressed the subject doctrinal contemporary and important point, 
which is the subject of binding will juristic rooting. 
        In conclusion I hope that this message is both a cause and a 
motivation to modify the Iraqi Personal Status Law Special 
provisions inheritance including Shariah-approved, as well as be a 
reason to see the heirs and women in particular to the provisions of 
inheritance and rights that should be claimed, and get it. 
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