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اإلهجاء...
 أغلى ما عىدي وزوحيهما تسعياوي في كل مكان ..والدي  ..والدتي.
ً
برا ووفا ًء
 أوفياء دزبي00أصدقائي.
ً
ً
احتراما وأجالل
 وطجي العساق00وحشدها املقدض.
ً
ً
أكبارا وإعظاما
ً
ً
حبا وفخرا
 الرًن طاهمىا في علمي ومعسفتي ..أطاترتي ألاكازم.

ً
لهم جميعا أهدي ثمرة جهدي املتىاضع
الباحث
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شكر وامتنان
الحمدهلل رب العاملين والصالة والسالم على خيرخلقه دمحم وآله
الطيبين الطاهرين:
وبعد:
أتقدم بالشكس الجصيل والثىاء الجميل إلى عمادة كلية الصفىة الجامعة
وزئاطة قظم القاهىن املتمثلة بالظيد عميد الكلية املحترم
والظيد زئيع القظم املحترم وجميع ألاطاترة التدزيظيين الكسام
ال طيما جىاب (ألاستاذة أزهار حميد الشهرستاوي) التي أشسفت
ً ً
ً ً
على بحثي وأولتجي اهتماما بالغا ودعما وافسا طاهم في إهجاش هرا البحث.
كما وأتقدم بفائق الامتىان الى كل من طاعدوي ومد ًد العىن لي في إهجاش
ً
هرا البحث طيما (الدكتىز شمان الكىاوي) الري لم ًّدخس جهدا في إعاهتي
إهجاش البحث .كما أتقدم بىافس الشكس والتقدًس والعسفان ملن صرر
ً ً
وأعطى جهده وأخر بيدي (والدي الحىىهان) أدامهم هللا فخسا وعصا.
ً
وأخيرا ال ًفىتجي أن أشكس كل من قدم لي العىن واملظاهدة ولى بكلمة
أو هصيحة .وأعترز لكل من فاتجي ذكسه .وهلل العرز من قبل
ومن بعد وهللا ولي التىفيق
إهه وعم املىلى ووعم الىصير.

5
الم
فهرست حتويات
ت

املىضىع

الصفحة

أ-

عشػان البحث

1

ب-

اآلية القخآنية

2

ت-

االهجاء

3

ج-

الذكخ واالمتشان

4

د-

فهخست السحتػيات

6-5

خ-

السقجمة وأهسية البحث

7

ز-

مذكمة البحث

8-7

و-

مشهج البحث

8

ه-

مشهجية البحث

8

-1

املبحث األول :مفهىم مرياث الزوجة

18-9

1-1

السصمب األول :التعخيف بالسيخاث وحكسة تػريث الدوجة

11-9

1-1-1

الفخع األول :التعخيف بالسيخاث

10-9

0-1-1

الفخع الثاني :حكسة تػريث الدوجة

11-10

2-1

السصمب الثاني :شخوط ميخاث الدوجة

18-11

1-0-1

الفخع األول :وجػد عقج صحيح

13-12

0-0-1

الفخع الثاني :قيام الحياة الدوجية

18-13

-2

املبحث الثاني/أحكام إرث الزوجة

29-18

1-2

السصمب األول :نريب ارث الدوجة وحاالته

26-18

1-1-0

الفخع األول :نريب الدوجة مغ االرث

23-19

0-1-0

الفخع الثاني :نصٌب الزوجة فً حالة التعدد واختالف الجنسٌة

26-23

2-2

السصمب الثاني :حاالت حخمان الدوجة مغ االرث

29-26

1-0-0

الفخع األول :حالة اختالف الجيغ

28-26

0-0-0

الفخع الثاني :حالة ميخاثها مغ االرض

30-28

نتائج البحث

31

التػصيات

32

الخالصة

33

السرادر

34

6
املقدمة:
كخم هللا تعاال الدوجاة ومشحهاا امتياازات حفطات لهاا تخامتهاا ورفعات مكانتهاا فاي السجتسا
اإلندااني إذ أن العجالاة اإللهياة تقتزاي أن يأخاح تاذ ذح حاق حقاه وماا يداتحقه ،ألن العاجل فااي
السفهػم والشطام اإلسالمي هػ وض الذيء في مػضعه األمخ الحح يتشاسب م الفصخة الداميسة

لإلندان الدػح وماغ هشاا ال تجاج تعارضاا أو تداحساا لايغ التذاخيعات الداساوية والقػاعاج السشص ياة
والبجيهيات العقمياة ييساا لاػ خمات العقاػل والشفاػس ماغ التذ ّاػث والتماػث .لاحا تجاج أن ماا تاع تذاخيعه
لمدوجة مغ حاق فاي السياخاث يتشاساب ما شا اتهاا وممواتهاا ومػ عهاا االجتسااعي خالفاا لساا يعماػ
مااغ أص اػات صاافخاء لاايغ الحاايغ واألخااخ مسااغ يااجعي جهااال و اااشال أن الااجيغ اإلسااالمي تشطااام
اجتساااعي ضمااع الدوجااة ولااع يداااويها بالخجااذ وتجااجث يخف ا شااعار السصالبااة بحقااػ الس اخأة عسػمااا
والدوجاة خرػصاا متهساا اإلساالم بالقراػر او التقرايخ فاي حقهاا ضمساا وعاجوانا .إذ لاع يشرافها
الاحيغ شاالبػ بسدااواتها ما الخجاذ إلخاتالف القاجرات والسامهالت والسمواات التوػيشياة والفداايػلػجية
والشفدااية لوااذ مااغ الخجااذ والس اخأة وتشاس اػا ان حقهااا فااي اإلسااالم االك اخام والعااير تسموااة فااي لياات
زوجهااا الااحح مااغ واجبااه تااػفيخ متصمبااات الحياااة بكااذ لػازمهااا وتعقيااجاتها ولااع يػجااب عميه ااا أن
ترااخف فمدااا واحااجا عم ا الخجااذ وال األشفااال لااذ جعااذ تااذ ذلااظ مااغ واجااب الخجااذ ور ااع ذلااظ
خرز لها نريبا مغ السي اخث تتست به تسا تذاء وتيفسا تذاء.

اهمية البحث:
توس ااغ أهسي ااة البح ااث ف ااي تد ااميز الز ااػء عما ا ميا اخاث الدوج ااة وأحكام ااه والتذا اخيعات

الخاصااة بااه فااي الذ اخيعة والقااانػن تػنااه مااغ السػضااػعات الحيػيااة التااي تعتبااخ محااذ الااتالء فااي
السجتسعااات العخ يااة واإلسااالمية ولتسهااج الصخيااق امااام الباااحثيغ فااي الج ارسااات العميااا لمخااػض فااي
سار ميخاث الدوجة الحح أثيخ حػله الوثيخ مغ الججل والمغز في اآلونة األخيخة.
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مشكلة البحث:
توسااغ مذااكمة البحااث فااي عااجم وضااػح حااق الدوجااة فااي السي اخاث لااجق الوثيااخ مااغ شبقااات
السجتسا فزااال عااغ مقااجار نراايبها مااغ اإلرث فااي الذاخيعة اإلسااالمية والقاػانيغ الػضااعية لوثاخة
مااا أثيااخ حااػل هااحا السػضااػع مااغ تداااؤالت ون ادعااات عمسيااة تخررااية و يخهااا مااغ اإلثااارات التااي
وضفاات االجتهااادات الفقهيااة والقانػنيااة لتحقيااق ايااات وأهااجاف باشمااة تدااع الا الشيااذ مااغ عجالااة
الجيغ اإلسالمي الحشيف ونطامه االجتساعي و هحث الاجواف والسشصمقاات أخاح الباحاث عما عاتقاه

الترجح لتبيان وتػضيح حق الدوجة مغ السيخاث ليغ الذخيعة والقانػن.

منهج البحث:
اعتسجنا في هحا البحث السشهج االستقخائي لشرػص القانػن وتاحلظ احكاام الذاخيعة اإلساالمية

مبتغاايغ التػصااذ الا مااجق اخااح القااانػن بأحكااام الذاخيعة اإلسااالمية مااغ حيااث اسااتحقا الدوجااة لااإلرث
وحخمانها مشه مغ جسي الشػاحي والفخضيات.
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-1السبحث األول :مفههم السيراث الزوجة
مصمباايغ نباايغ فااي
لمػ ااػف عم ا ليااان مفهااػم مي اخاث الدوجااة سشقدااع هااحا السبحااث ال ا
َ
السصم ااب االول التعخي ااف ب ااالسيخاث وحكس ااة تػري ااث الدوج ااة وف ااي السصم ااب الث اااني ش ااخوط ميا اخاث
الدوجة

 1-1السطمب األول :التعريف بالسيراث وحكسة تهريث الزوجة
 1-1-1الفرع األول :التعريف بالسيراث

السيا ا اخث يصم ااق بصال اايغ :األول بسعشا ا السر ااجر أح ال ااػارث والث اااني بسعشا ا أس ااع السفع ااػل أح

الس ااػروث والسيا اخاث ب ااالسعش السر ااجرح ل ااه معشي ااان :أح ااجهسا :البق اااء ومش ااه أس ااع هللا تع ااال الا اػارث
ومعشاااث البااا ي بعااج فشاااء خمقااه وثانيهسااا :انتقااال الذاايء مااغ شااخز إل ا أخااخ حداايا تانتقااال األم اػال
واألعيااان مااغ شااخز إلا أخااخ ح يقااة تانتقااال السااال إلا وارث مػجااػد ح يقااة أو حكسااا تانتقااال التختااة
()1

إل وارث مػجػد ح يقة أو حكسا تانتفال التختة إل الحسذ.
اما اصصالحا فيخاد لها السعاني التالية(:)2

السعش األول :عمع السيخاث :وهػ القػاعج الفقهية والزػابز الحدالية التي يعخف لهاا نرايب تاذ وارث
مغ التختة .ومغ تمظ القػاعج :حاالت الحجب والسش والخد والعػل والتعريب و يخ ذلاظ ويداس أيزاا
بعمع الفخائس (مغ الفخض) وهػ التقجيخ .ألن هللا تعال

جرث لشفده وحجد نريب تذ وارث.

السعش الثاني :السال السػروث وهػ ما يخادف التخاث بسعش األصذ والب ية.
السعش الثالث :الػراثة أو اإلرث أح كػن الذخز مدتحقا نريبا في تختة الستػف .
وعخف السيخاث بأنه :عمع بأصػل يعخف لها داسة التختاات ومداتحقػها وأنراالهع مشهاا وتصماق
كمسة السيخاث ايزاا عما الساال الساػرث نفداه ييقاال هاحث الاجار أو الدايارة مياخاث أح مػروثاة أح أن
 -1قيذ عبج الػهاب الحيالي ميراث السرأة في الذريعة اإلسالمية والقهانين الهضعية ط( :1عسان دار الحامج
لمشذخ والتػزي

 )2008ص.40

 -2أحسج الوبيدي األحهال الذخرية في الفقه والقزاء والقانهن ب ط( :القاهخة الشاشخ العاتظ لرشاعة الوتاب
 )2007ج 2ص.5
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س اابب مموي ااة ص اااحبها اإلرث تس ااا تصم ااق تمس ااة السيا اخاث عما ا عم ااع السيا اخاث نفد ااه ييق ااال ف ااالن يجي ااج
السيخاث أح يحدغ هحا العمع وهػ حجة ييه .وعخف بأنه :عمع يعخف به مغ يخث ومغ ال ياخث ومقاجار
ما لوذ وارث.

()1

()2

تعخف حق تذ وارث مغ التختة.
تسا عخف السيخاث بأنه عمع أصػل وحداب ّ

والسيخاث هػ خالفة إجبارية لمػارث فاي ماال مػروثاه أو فاي حاق الاذ لمخالفاة والاػارث هاػ ماغ
يدااتحق تختااة الستااػف تمهااا ألااػ بعزااها عااغ شخيااق صاامة الق اخباة أو الدوجيااة أو الػاليااة العامااة تسااا فااي
()3

الجولة.

واما السيخاث في اصصالح الفقهاء يخاد به االسع لسا يدتحق الػارث مغ مػروثه بدبب ماغ أساباب اإلرث
()4

أو هػ انتقال مال الغيخ إل الغيخ عم سبيذ الخالفة.

 0-1-1الفرع الثاني :حكسة تهريث الزوجة:
يسكغ إجسال حكسة تػريث الدوجة مغ زوجها بسا يأتي:
 -1ج يكػن لمدوجة جهج في جس مال الدوج أما لتجليخ األنفا وتشطيع السعيذة وأما
مااغ عسااذ الساخأة داخااذ البياات أو خارجااه فتااجر أماػاال تذااار ييااه الدوجااة باألنفااا عما
األساخة تعسااذ الساخأة فااي الحقااػل والسادارع تسااا هااػ الحااال فااي الباديااة أو العسااذ مػضفااة
كسا هػ الحال في السجن الستحزخة.
 -2ان الدوجااة مكمفااة بالبقاااء فااي مشاادل الدوجيااة أثشاااء مااجة العااجة بعااج وفاااة زوجهااا وهااي
تحتاااج أثشاااء هااحث السااجة إل ا نفقااة واللااج أن توااػن مااغ مااال زوجهااا الستااػف

 -1قيذ عبج الػهاب الحيالي مردر سابق ص.41

 -2دمحم زيج األلياني شرح األحكام الذرعية في األحهال الذخرية ب ط( :دمذق مشذػرات الحمبي الحقػقية ب
س) ج 2ص.835

 -3مرصف ألخاهيع الدلسي أحكام السيراث والهصية وحق االنتقال ط( :1ليخوت شختة العاتظ لرشاعة الوتاب
ب س) ص.6

 - 4الذيخ ناضع وجساعة مغ عمساء الهشج األعالم الفتهى الهشدية في مذهب اإلمام األعظم أبي حشيفة الشعسان ب
ط( :ليخوت دار السعخفة لمصباعة والشذخ ب س) ج 6ص.477

و سااا ان
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تعياايغ مقااجر الشفقااة امااخ متعااحر لعااجم حرااخ التختااة و يانهااا فػجااب ان يكااػن ذلااظ جاادءا
شائعا في التختة وهي حرتها مغ السيخاث.
 -3ان الدوجة ر سا ولجت لمدوج ولجا يشداب إلياهف ييكاػن هاحا الػلاج ماغ ػماه وعذايخته
المحالة ولسا تان اترال االلغ باألم ال يشجادم تانات الدوجاة داخماة فاي تزااعيف آل
الدوج وممحقة بأولي األرحام.
وفي القانػن الع اخ اي اساتسج أحكاماه ماغ السياخاث والشفقاة ماغ الذاخيعة اإلساالمية وماغ
ثااع فااأن الحكسااة ف اي الت اػارث مااا لاايغ الاادوجيغ فااي الذ اخيعة اإلسااالمية متحققااة فااي هااحا
القانػن.

()1

 0-1السطمب الثاني :شروط ميراث الزوجة:
تع ااج الدوجي ااة م ااغ أ ااػق الا اخوابز اإلند ااانية وأم ااتغ الر ااالت االجتساعي ااة ل ااحا ع ااجت
الذخيعة اإلسالمية والقػانيغ السقارنة الدوجياة سابب ماغ أساباب السياخاث ويذاتخط لثباػت
السيخاث بدبب الدوجية شخشان(:)2

 1-0-1الفرع األول :وجهد عقد صحيح:

 -1د .قيذ عبج الػهاب الحيالي ميراث السرأة في الذريعة اإلسالمية والقهانين السقارنة ط(:1عسان دار
الحامج لمشذخ والتػزي

 )2008ص-238ص.239

 -0د .قيذ عبج الػهاب الحيالي السردر نفده

ص.240

00
ان يكااػن عقااج الاادواج صااحيحا باساتيفائه الذااخوط الذااخعية فااال تاػارث بعقااج زواج يااخ
صااحيح ساػاء تااان عقااجا باااشال أم فاسااجا ويدااتػح األمااخ بالااجخػل مااغ عجمااه وأن جهااذ
العا جان لبصالن أو فداد العقج حت وأن لع يفتخ ا إل حيغ وفاة أحجهسا.
ويثار في هحا الذخط سمال مفادث هذ يذتخط لثبػت التػارث لايغ الادوجيغ بعقاج صاحيح
ان يتع الجخػل؟
أجس ا الفقهاااء السداامسػن عم ا ان مجااخد العقااج الرااحيح مااا لاايغ الاادوجيغ يكااػن تاييااا
لثبػت التػارث ليشهسا واستجلػا بسا يأتي:
(وَل ُو ْع
 -1ػل هللا تعال َ :
الخُا ُ ِم َساا تَ َاخْك َغ ن
َوَلإج َفَم ُو ُع ُّ

ِ
اان َل ُه َاغ
اج ُو ْاع ِإ ْن َل ْاع َي ُو ْاغ َل ُه َاغ َوَل إاج ن َفاِا ْن َت َ
ن ْر ُ
ف َما تَ َاخ َ أ َْزَو ُ
ِ ِ ِ ِ
ِ
الخُا ُ ِم َساا تَ َاخْكتُ ْع
ايغ ِل َهاا أ َْو َد ْي ِاغ ن َوَل ُه َاغ ُّ
م ْاغ َب ْعاج َوصاَية ُيػص َ

اان َل ُو ْاع َوَل إاج َفَم ُه َاغ
ِإ ْن َل ْع َي ُو ْغ َل ُو ْع َوَلإج ن َفِا ْن َت َ
ِل َها أ َْو َد ْي ِغ ۗ) فاآلية الوخيسة لع تخرز أو

صاَي ِ
الاثُّسغ ِم َساا تَاخْكتُع ن ِماغ بع ِاج و ِ
صاػ َن
ػ
ت
ة
ُ
ُُ
َ ْ ْ َْ َ
ُ
تذتخط التػارث بالجخػل.

-2تػريث الخساػل (ص) لاخوع لشات أو شاق وتاان زوجهاا اج ماات عشهاا باذ ان ياجخذ
لها.
واستثش الجعفخية الخجذ السخيس مخض السػت فااذا ماات أحاجهسا ال يتػارثاان اال ان
يتع الجخػل أو يب أخ مغ مخضه فيتػارثاان وان ماات أحاجهسا باذ الاجخػل أماا إذا تانات
الدوجة مخيزة بسخض السػت فيتػارثان وان لع يتع الجخػل عسال باألصذ.
وفا ااي القا ااانػن الع اخ ا ااي فا ااان السذا ااخع الع اخ ا ااي نا ااز عم ا ا ها ااحا الذا ااخط ص ا اخاحة لا ااشز
السا ا ااادة(/ 86ب) فجا ا اااء فيها ا ااا ما ا ااا يأتي(:أسا ا ااباب اإلرث اثشا ا ااان هسا ا ااا الق اخبا ا ااة والشوا ا اااح
الرحيح).

()1
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 0-0-1الفرع الثاني :قيام الحياة الزوجية:
يذتخط لتحقق هحا الذخط استسخار الحياة الدوجية لايغ الادوجيغ إلا حايغ وفااة أحاجهسا
و ق اااء الحي اااة الدوجي ااة ااج يك ااػن ح يق ااة وذل ااظ لػف اااة أح ااج ال اادوجيغ والخابص ااة الدوجي ااة
مدتسخة ولاع تشقصا باالصال

أو التفخياق أو حكساا بصاال الادوج زوجتاه شال اا رجعياا

ووفاته أثشاء مجة العجة ألن الصال الخجعي ال يشهي الخابصاة الدوجياة إال بعاج انقزااء
العااجة أمااا إذا انقزااا العااجة فااي الصااال الخجعااي فااال ت اػارث مااا لاايغ الاادوجيغ .أمااا إذا
شمقاات الدوجااة شال ااا بائشااا فااال ت اػارث مااا لاايغ الاادوجيغ وأن مااات أحااجهسا أثشاااء مااجة
العجة ألن الصال البائغ يشهي الحياة الدوجية في الحال.
وثااع س امال يثااار فااي هااحث السدااألة مفااادث ييسااا إذا شمااق الاادوج زوجتااه شااال بائشااا وتااان
مخيس بسخض السػت فهذ يتػارثان إذا مات أحجهسا بذ اآلخخ؟
أجسا الفقهااء السدامسػن ان السصماق ال ياخث مصمقتااه إذا ماتات ألناه شمقهاا شال اا بائشااا
ومغ ثع انقصعت الخابصة الدوجية ليشهسا.
أما إذا تػف الدوج في هحث الحالة وهػ ما يعاخف (بصاال الفاار) فهاذ تاخث مصمقتاه أم
ال؟
أنقدع الفقهاء السدمسػن في هحث السدألة إل رأييغ نبحثهسا تسا يأتي:

الخأح األول :تػريث السصمقة
ذه ااب الحش ي ااة واألمامي ااة والسالوي ااة والحشالم ااة ف ااي الا اخأح السذ ااهػر عش ااجهع إلا ا تػري ااث
السصمقة في شال الفار وأسشجوا رأيهع إل األدلة اآلتية:
-1اإلجساع

03
ان الرحابة اجسعػا عم تػريث السصمقة شال ا بائشا إذا شمقها زوجهاا فاي ماخض مػتاه
واستجلػا بالخوايات اآلتية:
أ-ان عثسااان لااغ عفااان (رض)ورث تساضااخ لشاات االصااب مااغ زوجهااا عبااج الااخحسغ لااغ
عاػف ألناه شال هااا شال اا بائشااا فاي مااخض الساػت وتااان ذلاظ بسحزااخ ماغ الرااحابة
ولع يثبت مخالفة أحج مشهع فوان ذلظ أجساعا سكػتيا.
ب-ام عمي لغ ألي شالب(رض)ورث زوجة عثسان لغ عفان(رض) أم البشيغ وتان ج
شمقهااا عش ااجما تااان محاصا ا اخ فيااجارث و ت ااذ فأجتهااج عم ااي لااغ أل ااي شالااب(رض) و اااس
مااخض السااػت عم ا يقاايغ األندااان بسػتااه فااي حالااة مااغ الحاااالت ألتحاااد الحكساايغ فااي
العمة.
 -2ال ياس
قياااس حخمااان الاػارث القاتااذ لسػروثااه مااغ السي اخاث عما الساخأة السصمقااة شال ااا بائشااا فااي
مااخض السااػت وذلااظ آلن ال اػارث تااذ مػروثااه بقرااج اسااتعجال الحرااػل عما السي اخاث
ييعا ااب بحخمان ااه والحك ااع يشصب ااق عما ا السصم ااق فا اي م ااخض الس ااػت إذ ر ااج حخم ااان
زوجته مغ السيخاث بصال ها ييعامذ لش يس رجث.

-3السعقػل
ان ش ااال السا اخيس م ااخض الس ااػت لدوجت ااه شال ااا بائش ااا يشص ااػح عما ا

ااج س اايء وه ااػ

حخمانهااا مااغ السياخاث فيااخد رااجث الداايء اليااه شبقااا لقاعااجة ((مااغ أراد رااجا سااي ا فيااخد
رجث لديء إليه)).

04
وأصااحاب هااحا ال اخأح وأن اتفق اػا فااي تػريااث الس اخأة السصمقااة فااي مااخض السااػت إال أنهااع
اختمفػا في شخوط تػريثها تسا يأتي:
-1شخوط الحش ية :أ-أن يتػف الادوج والسصمقاة مااتدال فاي عاجتها أماا إذا تاػف الادوج
بعج انقزاء عجتها فال تخث مشه.
ب-أن تتحقق في الدوجة شخوط التػريث و ت الصال البائغ وتدتسخ إل حايغ الػفااة.
كااأن تواادن الدوجااة تتاليااة وأن اساامست بعااج وفاااة زوجهااا أو تاناات مداامسة وارتااجت بعااج
الصال .
ج-ان ال يكااػن الصااال بصمااب مااغ الدوجااة أو لخضاااها س اػاء تااان شمبهااا أو رضاااها
مقخونااا بسااال تااجفعػث إلا الاادوج أو لجونااه ألن شااال الاادوج لدوجتااه بصمبهااا أو رضاااها
يشفي نية حخمانها مغ ميخاثه.
-2شخوط األمامية :أ-وفاة الدوج لسجة لتديج عم سشة مغ تاريخ الصال .
ب-ان توػن وفاة الدوج بدبب السخض الحح شمقها ييه.
ج-ان ال تتدوج إل حيغ وفاته.
د-ان ال يكػن الصال بصمب مشها.
-3شخوط السالوية :لع تذتخط السالوياة اح شاخط ساػاء شاال الادوج لدوجتاه فاي ماخض
الس ااػت ف ااحهبػا إلا ا تػريثه ااا سا اػاء م ااات ال اادوج ف ااي ع ااجتها أو بع ااج انقز ااائها سا اػاء
تدوجت زوجا آخخ او لع تتدوج.
-4شخوط الحشالمة:
اشااتخشت الحشالمااة لتػريااث السصمقااة شال ااا بائشااا شمقهااا زوجهااا وهااػ فااي مااخض السااػت
عجم زواجها مغ شخز آخخ إل حيغ وفاته.
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ويااحهب أصااحاب هااحا ال اخأح إل ا الدوجااة فااارة مااغ مي اخاث زوجهااا ييسااا تتختااه ان و عاات
الفخ ة ليشهسا بدبب مشها وهي في مخض السػت بقرج حخمان زوجها مغ السيخاث تسا
إذا ارتجت عغ اإلسالم أو اختاارت نفداها بخياار البماػو أو مكشات أحاج أصاػل الادوج
أو فخوعه مشها فيخد رجها الديء إليها ويخثها إذا ماتت.
الخأح الثاني:
ذهباات الذااافعية فااي ال اخأح السذااهػر عشااجهع والطاهخيااة والديجيااة إل ا ان الس اخأة فااي هااحث
الحالة ال تخث مغ مصمقها واسشجوا رأيهع:
بأن شال الخجذ لدوجته شال ا بائشا يقص الخابصاة الدوجياة ماغ فػرهاا وماغ ثاع ال ياخث
أحااجهسا اآلخااخ بدااب زوال ساابب اإلرث ويدااتػح األمااخ إذا تااان الخجااذ مخيزااا مااخض
الس ااػت أو ص ااحيحا وم ااغ السح ااال أن تخث ااه وال يخثه ااا وردوا عما ا االدل ااة الت ااي س ااا ها
أصحاب الخأح األول بسا يأتي:
-1ان تػريا ااث بعا ااس الرا ااحابة لمس ا اخأة فا ااي ها ااحث الحالا ااة ال يعا ااج أجساعا ااا ألن بعا ااس
الرحابة لع يػرثها تعبج هللا لغ الد يخ.
-2ان ال ياااس الاػارد فااي ادلااة أصااحاب الاخأح األول ال عباخة ييااه وذلااظ ألن العمااة يااخ
مشزاابصة ال فااي األصااذ وال فااي الفااخع فقااج يكااػن القتااذ ال شمبااا لمسي اخاث والصااال ال
لحخمانااه أم ااا القات ااذ فأنااه ال ي ااخث لػج ااػد االدلااة الػاض ااحة عما ا حخمانااه أم ااا تػري ااث
السصمقة البائغ شال ها فال دليذ عميه.
-3ردوا عم حجة أصحاب الخأح األول بفخار مغ زوجته بسا يأتي:
أ-ان الدوج لاع يفاخ ماغ شايء انساا اساتعسذ حقاا اباحتاه الذاخيعة اإلساالمية وهاػ ايقااع
الصال .
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ب-ان الشية مدألة تامشاة فاي الاشفذ وال يعمسهاا إال هللا وماغ ثاع اج يكاػن الادوج شمقهاا
ألسبابِ اخخق يخ نية الفخار مغ السيخاث.
ج-ال يسكغ البت بأنه فخ مغ ميخاثها فقج تسػت بمه.
وفي القانػن الع اخ ي فأن السذخع الع اخ ي لع يشز عم شخط قيام الحياة الدوجية لثبػت
التػارث ما ليغ الدوجيغ إال انه يسكغ االخح به ضسشا لجاللة الساادة ( )90مشاه اذ جااء
فيهااا مااا ي ااأتي(:م م اخعاااة مااا تق ااجم يجااخح تػزياا االس ااتحقا واالنراابة عم ا الا اػارثيغ
بالقخابة وفاق االحكاام الذاخعية التاي تانات مخعياة باذ تذاخي

اانػن األحاػال الذخراية

ر ع ( )188لدشة ( )1959تسا تتب ييسا بقي مغ أحكام السػاريث) وماغ ثاع يمخاح بساا
ذهب إليه الفقه الدشي مسثال بالفقه الحشفي والفقه الجعفخح مسثال بالفقه االمامي.
أمااا بالشداابة لتػريااث السصمقااة شال ااا بائشااا وتااان مصمقهااا فااي مااخض السااػت فااال محااذ
لسشا ذااة هااحث السدااألة فااي القااانػن الع اخ ااي اذ ان السذااخع الع اخ ااي لااع يػ ا الصااال فااي
مخض السػت ونجج أن السذخع الع اخ ي لهحا التجاث ج جانب الرػاب وذلظ لدببيغ:
أ-أنه خالف الفقه اإلسالمي بف يه الداشي والجعفاخح فماع ياحهب أح رأح ماغ اآلراء إلا
عجم و ػع الصال .
ب-ان الصال مدألة شخرية لريقة بالذاخز وان ارادث الذاخز فاي ماخض الساػت
حخة ومغ ثع فان عجم ايقاع الصال مخالف لمقػاعج العامة.
أما بالشدابة لمساخأة الفاارة ماغ مياخاث زوجهاا فالخجاذ يخثهاا شبقاا ألحكاام الساادة( )90ماغ
ااانػن األحا اػال الذخر ااية الع اخ ااي بالذ ااخوط السػض ااػعة م ااغ ب ااذ الس ااحهب الد ااشي أو
الجعفخح بحدب محهب الستػف .

((1
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-0السبحث الثاني :أحكام إرث الزوجة:
ان لسيا اخاث الدوج ااة احك ااام متفخ ااة سا اػاء ف ااي الذا اخيعة االس ااالمية او ف ااي الق ااانػن م ااغ حي ااث
نرايبها فاي االرث او ماغ حياث حخمانهاا ماغ االرث ولاحا سشقداع هاحا السبحاث الا مصمبايغ نتشاااول
في االول مشه حاالت نريب الدوجة وفي السصمب الثاني حاالت حخمانها مغ االرث.

 1-0السطمب األول :نريب إرث الزوجة وحاالته:
ان الدوجة في الذخيعة والقانػن لها نريب مغ االرث فهذ يتأثخ نريب الدوجة ماغ تختاة
زوجهااا الستااػف لػجااػد الػرثااة الشداابيغ فااي الصبقااات الااثالث امااا ال؟ ومااا هااػ نراايب الدوجااة إذا
كانت أكثخ مغ واحجة وهذ يتأثخ مياخاث الدوجاة االجشبياة فاي حاال اخاتالف جشدايتها ما زوجهاا ام
ال؟ ولإلجابة عغ ذلظ سشقدع هحا السصمب ال فخعييغ نبيغ في االول مشه ما مجق نريب الدوجاة
مغ السيخاث وفي الفخع الثاني نبيغ نريبها في السيخاث في حال التعجد واختالف جشديتها.

 1-1-0الفرع األول :نريب الزوجة من اإلرث:
تعتبخ الدوجة مغ اصحاب الفخوض والسقرػد بالفخوض :مغ سس هللا له ساهسا معيشاا فاي

كتابه العديد اح نريب محجد مغ اإلرث(.)1
وان لمدوجة فخضاان تساا ورد فاي القاخان الواخيع فاخض اعما وفاخض ادنا ويتحاجد ذلاظ لػجاػد
الفااخع الاػارث اسااتشادا لقػلااه تعااال (...ولهااغ الخ ا مسااا تااختتع ان لااع يكااغ لوااع ولااجفان تااان لوااع ولااج
()2

فمهغ الثسغ مسا تختتع مغ بعج وصية تػصػن لها او ديغ) ...

لحا فان لمدوجة نريبان مغ االرث يتحجد لػجػد الفخع الػارث وعجمه.

 -1انظرركل رر:لارري:لاحسررٍللاصفرريلا ل
بٍكشت ل 2022لص .133ل
لد.لا ا ىلابكاهٍملاحزحمً لاحك ا ايما اث لاياي لحق اونتق ش في ايفق اوسالمي ايمق رن لايق نان لبال لص.6-2لس للاح فةءلاٌلل.12
ر

لاحكا ا اوحااااش اية وااا لفقا يعفقا اي فا

لدا لاح ر للحباعة ررللشاح سررك ل
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الحالة االولى :نريب الزوجة في حال وجهد فرع وارث:
()1

ان الدوج ااة تأخ ااح نر اايبها او فخض ااها

اتف ااق فقه اااء الذا اخيعة االس ااالمية م ااغ الفا اخيقيغ

االدن في حالة وجػد فخع وارث والسقرػد مغ الفاخع الاػارث هشاا الػلاج (أكاان ذتاخ او انثا ) ساػاء
كااان مشهااا او مااغ يخهااا الن وجااػد الفااخع ال اػارث يحجااب الدوجااة حجااب نقرااان و ااحلظ تأخااح
الشريب االدن وهػ الثسغ عمسا ان الدوجة ال تتأثخ لػجػد اح وارث اخخ سػق الفخع الػارث.
امااا ااانػن االح اػال الذخرااية السعااجل فقااج نااز ص اخاحة فااي الفق اخة االول ا مااغ الس ااادة 91
()3

عم (...اما الدوجة فتدتحق الثسغ عشج وجػد الفخع الػارث)2(.)...وتسا في الديا االتي.
مدألة:1
الػرثة :زوجة

االعتبار

الغ

 8األسهع

الفخوض8/1 :
7

األسهع1 :
مدألة:2
الػرثة :زوجة

لشت

الفخوض8/1 :
األسهع1 :

االعتبار
8

+2/1
7=3+4

مدألة:3
الػرثة :زوجة

أم

الفخوض8/1:

6/1

لشتان

ألغ

االعتبار

(لمحتخ مثذ حظ االثشيغ) 24

-3لانظرركل رر:لارري:لسمررةشالسررمةلللاحفررٍيل بررًلاحصفررٍ ًلاحفٍفررمةنً.لايمسا ا ايمخت ا لدا لاحمررخ الاحبكبررً لبٍرركشت-حع ررة ل ل
 2012افأحلل 1362لص.382
-4لنسكلاحقةن ل قمل188لسًلاح قةئعلاحبكاقٍللبةحبيدل280لسًل .1959/12/30ل
 -5انظكل :لاي:لأ.لدللٍي للفٍيلاحسمكي ل ايم تو فاي ححكا ا ايايا ي لايماارياج فاي ايتةا يا اي افاي لايفقا ا ساالمي ل
 (:1كبالء لااعبللدا لاح ا ث ل )2018لص .135ل

-لد.لا ا ىلابكاهٍملاحزحمً لمودر س بق,ل32شاةلببيهة.

09
األسهع3 :

17

4

مدألة:4
الػرثة :زوجة

أم

الفخوض8/1 :

6/1
4

األسهع3 :

ألغ

أصذ السدألة
24

17

مدالة:5
3لشات

الػرثة :زوجة
الفخوض8/1 :
األسهع1 :

االعتبار

2ألغ

(لمحتخ مثذ حظ األثشيغ)

8

(7سهع لوذ لشت وسهسان لوذ ألغ)

الحالة الثانية :نريب الزوجة في حال عدم وجهد فرع وارث:
تأخح الدوجة نريها االعم وهػ الثسغ مغ تختاة زوجهاا الستاػف باتفاا فقهااء الذاخيعة
()1

االسالمية مغ الفخيقيغ

اذا لع يكغ لمدوج الستػف فخع وارث مشها او مغ يخها

و ااج نااز ااانػن االح اػال الذخرااية السعااجل عم ا ذلااظ ايزااا (...امااا الدوجااة فتدااتحق
()2

الثسغ عشج وجػد الفخع الػارث والخ عشج عجمه).
وهشا عجة صػر تسا في الديا االتي.

()3

-1لانظكل :لاي:لسمةشالسمةلللاحفٍيل بًلاحصفٍ ًلاحفٍفمةنً.لمودر س بق لافأحلل 1362لص .382ل
ل-لد.لا ا ىلابكاهٍملاحزحمً لمودر س بق ل32شاةلببيهة .ل
 -2الفقرة االولى من المادة .19
-3لأ.لدللٍي للفٍيلاحسمكي لمودر س بق لص.134

21
الرػرة االول  :إذا تان معها وريث ندبي مغ اح شبقة فتأخح نرايبها االعما والباا ي ياحهب الا
الػريااث الشداابي س اػاء تااان مااغ الصبقااة االول ا تاااألب او االم او تااان مااغ الصبقااة الثانيااة تاااألخ
واالخػات او الجج او الججات.
مدألة :وجػد وارث مغ الصبقة االول تأخح الخ والبا ي ال االب.
الػرثة :زوجة

االعتبار

أب

4

الفخوض4/1:
3

األسهع1 :

مدألة :وجػد وارث مغ الصبقة االولا االم واالب تأخاح الخ ا وتأخاح االم الثماث والباا ي الا االب.
(باتفا القانػن والسحهب)
الػرثة :زوجة

أب

أم

الفخوض4/1 :
األسهع3 :

االعتبار

3/1
5

12

4

مدااألة :وجااػد وارث مااغ الصبقااة االولا تاااألم تأخااح الخ ا وتأخااح االم الثمااث والبااا ي يعااػد ردا عما
االم.
االعتبار

الػرثة :زوجة

أم

الفخوض4/1:

+ 3/1

األسهع1 :

3

4

الػرثااة :وجااػد وارث مااغ الصبقااة الثانيااة تأخااح الدوجااة الخ ا والبااا ي ال ا االخ س اػاء أكااان واحااج او
أكثخ.
مدألة :زوجة
الفخوض4/1 :

أخ شقيق او أكثخ

االعتبار
4

20
األسهع1 :

3

الراػرة الثانياة :تأخاح حرااتها ال ا ا4/1كدوجاة +حرااتها تقخيباة لمادوج (لشات عااع أو خاال نادوأل) فااي
()1

حال عجم وجػد فخع وارث لمدوج ا خب مشها يحجبها (باتفا القانػن والسحهب).
مدألة:2
الػرثة :زوجة وهي لشت عع لدوجها
الفخوض+ 4/1 :

االعتبار
1

األسهع1 :
الرػرة الثالثة :اذا لع يكغ لمدوج وارث فتأخح الدوجة فخضها (الخ ا ) والباا ي ياحهب لمجولاة(باتفا
السحهب) اما انػنا فأن لع يكغ لمستػف سػق دار سكغ فتدجذ جسيعها باسع

الدوجا ااة اسا ااتشادا لق ا اخار مجما ااذ قيا ااادة الثا ااػرة (الق ا اخار ر ا ااع ) 1170شا ااخط أن ال يسما ااظ عم ا ا وجا ااه
()2

االستقالل دار أما عجا هحث الحالة فال يخد عميها انػنا.
مدألة:3
الػرثة :زوجة فقز
الفخوض4/1:

(لمجولة باتفا الفقهاء)

0-1-0الفرع الثاني :نريب الزوجة في حالة التعدد واختالف الجشدية:
 1-0-1-0أوالً :نريب الزوجة في حالة التعدد:

 -0انظكل :لاي:ل-لد.لا ا ىلابكاهٍملاحزحمً لمودر س بق ل32شاةلببيهة .ل
لللللللللللللللللللللل-لأ.لدللٍي للفٍيلاحسمكي لمودر س بق لص.135ل
 -1أ .د حيجر حديغ الذسخح مردر سابق ص.136
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اتفا ااق فقها اااء الذ ا اخيعة االسا ااالمية ما ااغ جسي ا ا السا ااحاهب االسا ااالمية

()1

ان تعا ااجدت الدوج ا اات

(لغاية أر عة) ولع يكاغ لمادوج الستاػف فاخع وارث ماغ اح واحاجة ماشهغ فاأنهغ يتذاارتغ فاي ال ا ا 4/1
( )2

بالتداوح عم عجد الخؤوس.
مدألة:1
الػرثة :ثالثة زوجات

االعتبار

أب

الفخوض( 4/1 :بالتداوح)
األسهع1 :

4
3

امااا فااي حالااة إذا تااان لاادوجهغ الستااػف فااخع وارث مااغ اح واحااجة مااشهغ فمهااغ  8/1تختااة
زوجهغ الستػف (.اح أن تذ الدوجات يذارتغ في ال ا ا ا 8/1في حاله التعجد ) ( باتفا

( )3

القانػن والسحهب ).
مدألة:2

الػرثة :ثالث زوجات

الغ لشت

الفخوض( 8/1:بالتداوح)
األسهع1:

االعتبار
8

7

والدمال الحح يصخح هشا ما هػ مقف السذخع الع اخ اي تعاجد الدوجاات؟ يباالخجػع الا

اانػن

االجػال الذخرية ر ع ( )188لدشة 1959السعجل نخق انه تشاول احكاام تعاجد الدوجاات فاي الفقاخة
( )7-6-5-4مغ السادة الثالثة إذا جاء فيها

 -2انظكل :لاي:لسمةشالسمةلللاحفٍيل بًلاحصفٍ ًلاحفٍفمةنً.لا ي لسةبق لافأحلل 1362لص .382ل
للل-لد.لا ا ىلابكاهٍملاحزحمً لا ي لسةبق ل32شاةلببيهة.
لا ي لسةبق لص .134ل
-3لاحسٍللاصفيلا ل
-1أ.لدللٍي للفٍيلاحسمكي لا ي لسةبق لص.135
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 -4ال يجااػز الاادواج بااأكثخ مااغ واحااجة اال بااأذن القاضااي ويذااتخط إلعصاااء االذن تحقااق الذااخشيغ
التالييغ:
ا-ان توػن لمدوج تفاية مالية إلعالة أكثخ مغ زوجة واحجة.
ب-ان توػن هشا مرمحة مذخوعة.
-5إذا خيف عجم العجل ليغ الدوجات فال التعجد ويتخ تقجيخ ذلظ لمقاضي.
-6كذ مغ أجخق عقجا بالدواج بأكثخ مغ واحجة خالفا لسا ذتخ في الفقختيغ  5-4يعا اب باالحبذ
مجة ال تديج عم الدشة او بالغخامة بسا ال يديج عم ماءة ديشا ار او لهسا.
-7اس ااتثشاء م ااغ حك ااع الفقا اخة  5-4يج ااػز ال اادواج ب ااأكثخ م ااغ واح ااجة اذا ت ااان السا اخاد له ااا ال اادواج
ارممة).

()1

يتزااح اسااشادا الا ف 6ان الاادواج مااغ اماخأة ثانيااة دون اذن السحكسااة جخيسااة يعا ااب عميهااا
القانػن ويثار تدأل ما مريخ الدواج بعج تجخيسه ومغ السجخم لحلظ؟

عقااج الاادواج يبق ا صااحيح و ااائع ويااتع تثبيتااه فااي الدااجالت الخسااسية الخاصااة بااالعقػد ألنااه متعمااق
بالحمة والحخمة اما التجخيع حدب الشز (كاذ ماغ  )......يستاج حداب السفهاػم الا شخفاي العقاج
والعا ج والذهػد اال ان ما جخق عميه العسذ هػ تحخيظ الذكػق ضاج الادوج دون ياخث و الباا فاي
الػا
والػا

تصمب الدوجة مغ السحكسة تثبيت زواجها فتتخياث محكساة السػضاػع ماا يدافخ عاغ الحقياق
()2

ان السحاكع تخفف مغ مػ الشز تأمخ لتػقيف التشفيح .

 0-0-1-0ثانياً :حالة اختالف الجشديات:

 -2نشر القانون رقم  811فً الوقائع العراقٌة بالعدد  012فً .8191/80/32
 -0د .فاروق عبد هللا كرٌم ،الوسيط في شرح قانون االحوال الشخصية العراقي ط ،0جامعة السلٌمانٌة.0222 ،
ص.22
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فااي الذ اخيعة االسااالمية االسااالم جشدااية السداامع ايشسااا حااذ وارتحااذ ييصبااق عميااه
انػن ااه الذخر ااي ب ااالخجػع لمق ااانػن الع اخ ااي فق ااج أعتب ااخ السػاري ااث م ااغ مد ااائذ األحا اػال
الذخرااية وأخز ا االختراااص فيهااا لقااانػن جشدااية الستااػف و اات الػفاااة فااي السااادة
( )22مغ القانػن السجني بالشز عم أن (( زايا السيخاث يدخح عميها اانػن الساػرث
و ت مػته م مخاعاة ما يأتي:
أ-اخااتالف الجشدااية يااخ مااان مااغ االرث فااي االم اػال السشقػلااة والعقااارات يااخ ان
الع اخ ي ال يخثه مغ االجانب اال مغ انػن دولته يػرث الع اخ ي مشه .))....

1

و ااج وردت بعااس القيااػد عم ا حكااع السااادة الثانيااة والعذ اخيغ مااغ القااانػن السااجني التااي
تخز أيمػلة التختة ال

انػن جشدية الستػف و ت الػفاة.

فقيج اوال تػارث األجشبي لمع اخ ي بسبجأ السقالمة ولع يجد السذخع لع اخ ي تاػارث األجشباي
العخ ي وهحا القيج خاص بحالة
لمع اخ ي إال إذا تان انػن دولته يػرث ا
ت اػارث األجشبااي لمع اخ ااي وال عال ااة لااه لت اػارث الع اخ ااي لًجشبااي .وتصبيقااا لااحلظ أصااجر
ديػان التجويغ القانػني اخ ار أ خ ييه تػارث الوػيتي مغ الع اخ ي إذ جاء ييه :إنه شالساا
كان السػرث تػيتيا فأن أحكام الذخيعة اإلسالمية توػن واجبة التصبيق حدابسا جااء فاي
السادة ( )18مغ الجستػر الوػيتي .وحيث أن الذخيعة اإلسالمية ال تفخ ليغ السدمسيغ
في تصبيق ػاعج السيخاث سػاء أكانػا مػاششيغ أو أجانب ما دام لاع يقاع ماان ماغ مػانا
السيخاث فاستشادا إل ذلظ يسكغ القػل بأن القانػن الوػيتي يجيد تػارث الع اخ ي لموػيتي
ويتحقق لهحا شخط السقالمة بالسثذ.
و يج ثانيا اختراص انػن جشدية الستػفي بعجم انتقاال تختاة األجشباي السػجاػدة
في الع اخ إل دولة الستػفي الحح ال وارث له.
1

 -القانون المدنً رقم  22لسنة .8198

25
فاااذا تااان ااانػن جشدااية األجشبااي الستااػف يقزااي بااأن دولتااه وارث لوااذ مااغ ال وارث لااه
فأن بسقتز هحا القيج ال يعسذ لهحا الحكع وال تشتقذ تختة األجشبي التي في الع اخ إل
دولتااه ومنسااا تاامول أمػالااه التااي فااي العا اخ فااي حالااة انعااجام الاػارث إلا الجولااة العخاقيااة
مشعا لتدخب األمػال السػجػدة في الع اخ إل الخارج.

()1

 -0السطمب الثاني :حاالت حرمان الزوجة من اإلرث:
مػان ا ا السي ا اخاث :ها ااي تما ااظ األح ا اػال التا ااي لتحققها ااا يشتفا ااي اإلرث وأن تحققا اات أرتانا ا ُاه
اخوشه ما ا مالحط ااة أن السذ ااخع العخ ااي ل ااع يتص ااخ الا ا مػانا ا اإلرث ف ااي ااانػن
وش ا
ُ

األحػال الذخرية ما يعشي إحالتها عم الفقه اإلسالمي .ومػان اإلرث عجيجة وتختمف

باختالف السحاهب إال إن البية هحث السحاهب تواد تتفق عم مانعيغ ماغ ألاخز السػانا
حاليا هسا القتذ واختالف الجيغ

)2( .

1-0-0الفرع األول :حالة اختالف الدين والقتل:
يقرج باختالف الجيغ :أن يكػن ديغ الػارث يخ ديغ السػرث .وعسػما فأن البحث ييه
تشاوله مغ جانبيغ هسا- :
يتصمب
ُ
 -1إرث يخ السدمع مغ السدمع:
أجس الفقهاء السدمسػن عم أن يخ السدمع ال يخث ماغ السدامع ساػاء تاان ذمياا
أو حخ يااا أو مختااجا ألن يااخ السداامع أدناا حاااال مااغ السداامع وذلااظ الخااتالف الااجيغ
 -0أ .د الب عمي الجاودح و أ .د حدغ دمحم الهجاوح القانهن الدولي الخاص ب ط(:بغجاد مكتبة الدشهػرح
 )2015ج 2ص_120ص_121ص_122ص.123

 -1أ .د حيجر حديغ الذسخح مردر سابق ص.106
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وانعجام الشرخة والػالية تسا أن في ذلظ تدميصا أو نػعا مغ التدميز لغيخ السدامع عما

السدمع و ج ال تعال (وَلغ يجعاذ َ ِ ِ
يغ َعَما
هُ لْم َوااف ِخ َ
َ ََْ َ
آية ( )140و ػل الخسػل (ص) (ال يخث السدمع

ِ
يغ َساِبيال) ساػرة الشدااء/مغ
اْل ُس ْام ِمش َ
الوافخ وال الوافخ السدمع).

إال إن الخالف دب ليغ الفقهاء ييساا إذا أسامع ياخ السدامع بعاج وفااة خيب ُاه السدامع و باذ
مشه؟
أن تقدع التختة فهذ يخث ُ
فأنقد ااع الفقه اااء عما ا

ااػليغ - :األول ي ااخق أن التخت ااة تشتق ااذ إلا ا الػرث ااة س اااعة وف اااة

السػرث أما الػارث الحح أسمع بعج الػفاة و بذ داسة التختاة فاال يعاج وارثاا لػجاػد الساان
ساعة الػفاة وهػ الوفخ.
والثاني يخق إن إسالم يخ السدمع له أثخ عما مي اخثاه باذ أن يقداع داع لاه فااذا أسامع
باذ القداسة يااخث ألن الساال ال يتقااخر فاي ممااظ الػرثاة بااذ القداسة مدااتجليغ لاحلظ بقااػل
الخسػل(ص) (مغ أسمع عم شيء فهػ له)
و ػلا ُاه (ص) (كااذ دااع فااي الجاهميااة فهااػ عم ا مااا دااع وتااذ دااع أدرتا ُاه اإلسااالم فهااػ
عم دع اإلسالم)

-2أرث السدمع مغ يخ السدمع:
أختماف الفقهاااء السداامسيغ فااي إرث السداامع مااغ الواافخ عما اتجاااهيغ :األول يااحهب الا
إن السدمع ال يخث يخ السدمع واستجلػا بسا يمي:
أ -حااجيث أُسااامة لااغ زيااج عااغ رسااػل هللا (ص) (ال يااخث السداامع الوااافخ وال الوااافخ
السدمع).
ب-

ػله(ص) (ال يخث السممغ الوافخ).
و ُ
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ت-

ػله(ص) (ال يتػارث أهذ ممتيغ شت ).
و ُ

ث-

إن انقص اااع الػالي ااة ل اايغ السد اامع والو ااافخ وانع ااجام الشرا اخة ليشهس ااا ومن ف ااي

األرت معش ااا الػالي ااة ألن يخم ااف الس ااػرث ف ااي مال ااه وما ا اخ ااتالف ال ااجيغ تشقصا ا
الػالية ليشهسا.
الثاني :يخق إن السدمع يخث مغ يخ السدمع:
زوجته الوتالية .واستجلػا باآلتي:
فالدوج السدمع يخث
ُ
إنه ال (:اإلسالم يديج وال يشقز).
أ-حجيث معاذ لغ جبذ عغ الخسػل (ص) ُ
ب -ػل الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) (اإلسالم يعمػ وال يعم ).
ت-إن السدمسيغ يشوحاػن ندااء الوفاار وال يشوحاػن الوفاار ندااء ال السدامسيغ ماا يعشاي
جػاز أن يخث السدمع مغ يخ السدمع.

()1

امااا بالنساابة للقتاال فقااد اجمااع فقياااع الشاارٌعة علااى انااا ٌعااد مااانع ماان موانااع
المٌراث استنادا ً لقولا (ملسو هيلع هللا ىلص) ال ٌرث القاتل وقد اختلفت المذاهب فً تحدٌاد القتال الماانع
من االرث ففً المذهب الجعفري القتل المانع هو القتل العدوان .

2

فاااذا قتلاات الزوجااة زوجيااا خ ااث محأ اا ً ترجااا كااثن رماات حجااارة علااى ااائر
فوقعت علٌا ومات او كان خ اث شابٌيا بالعماد كاثن أاربت زوجياا بماا ال ٌقتال عاادة ً
غٌر قاصدة قتلا فثدى الى قتلا لم تحرم من االرث لكنيا ال ترث من دٌتا.

3

اما المشرع العراقً لم ٌذكر مواناع المٌاراث ساواع اخاتالف الادٌن او القتال ولام
ٌحدد القتل المانع من المٌراث .
 -1أ .د حيجر حديغ الذسخح مردر سابق ص-108ص-109ص.110
- 2لد.لا ا ىلابكاهٍملاحزحمً لمودر س بق ص . 02
 3سمةشالسمةلللاحفٍيل بًلاحصفٍ ًلاحفٍفمةنً.لمودر س بق ,ص  .312مسثلة (.)8330
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0-0-0الفرع الثاني :حالة ميراثها من األرض:
ان حخمااان الدوجااة مااغ االرض ييااه عااجة ا اػال فقااج ذهااب القااػل األول :حخمااان
الدوجة ماغ مصماق األرض :عيشاا وقيساة .خالياة تانات األرض أم مذاغػلة لبشااء أو زرع
أو يخهسااا .وحخمانهااا عيشااا ال قيسااة مااغ آالت ألشيااة األرض والشخيااذ والذااجخ ويعص ا
حقها مغ تمظ ال يسة وال يعص لها مغ أعيانها شيء.
القػل الثاني :حخمان الدوجة مغ مصمق األرض :عيشا وقيسة وحخمانها _ عيشا ال قيساة
_ مغ ألشية األرض .أو فقذ آالت ألشيتها والذباليظ والقرب واألخذاب الستجخمة فتقاػم
رحسه هللا).
ويعص لها ال يسة .و ج ندب هحا القػل ال الذيخ الصػسي ( ُ
تمظ ُ
الخ اااع عيش ااا وقي ااة دون مصماااق
الق ااػل الثال ااث :حخم ااان الدوج ااة ف ااي خر ااػص أرض ّ
األرض تأ ارضااي الد ارعااة والبداااتيغ .فأناه تااخث مااغ عيشهااا وتحااخم _أيزااا_ مااغ عاايغ
اآلالت واأللشية التي هي في الجور والسداكغ مغ عيشها دون قيستها .مشدب هحا القػل
رحسه هللا) وألغ ادريذ.
ال السفيج ( ُ
الخ اااع مااغ عيشهااا ال قيستهااا ييعص ا
القااػل ال اخب ا  :حخمااان الدوجااة فااي خرااػص أرض ّ
حقهااا مااغ قيسااة األرض وقيسااة البشاااء القااائع عميهااا واآلالت ومااا شاااكذ وتااػرث مااغ يااخ
ذلظ عيشاا ولاػ تاان ضايعة وعقاا ار .و اج ذهاب_ال هاحا القاػل_ الدايج السختزا (رحس ُاه
هللا).
القػل الخامذ :عجم حخمان الدوجاة أح شايء وتػريثهاا مساا خّمفهاا لهاا زوجهاا ماغ تاذ
شاايء وال تخمااف _فااي هااحث الجهااة _ عااغ سااائخ الااػراث أصااال .وهااػ مااا ذهااب إليااه
اإلسكافي وألغ الجشيج في حخمان الدوجة.

()1

-1الذهيج الدعيج آية هللا الديج عالء الجيغ آل بحخ العمػم أبحاث فقهية ط(:1لشجن مصبعة الخافج )2011
ص_70ص_72ص_73ص.74
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و ج ذتخ الذهيجيغ الدعيجيغ دمحم لغ جسال الجيغ وزيغ الجيغ الجبعي:
إن الدوجااة إذا تاناات ذات ولااج مااغ الاادوج ورثاات مااغ جسيا ماا تختااه تغيخهااا مااغ الػرثااة
عم السذهػر خرػصا ليغ الستأخخيغ وتحا يخثها الادوج مصمقاا .وتسشا الدوجاة ياخ
ذات الػل ااج م ااغ األرض مصمق ااا (عيش ااا وقيس ااة) وتسشا ا م ااغ اآلالت أح آالت البش اااء م ااغ
األخذاااب واألل اػاب واأللشيااة مااغ األحجااار والصااػب و يخهااا عيشااا ال قيسااة ييقااػم البشاااء
والجور في أرض الستػف خالية عغ األرض باقية فيها إل أن تفشا بغياخ عاػض عما
األضهخ وتعص مغ ال يسة الخ

أو الثسغ.

1

 - 1الذهيجيغ دمحم لغ جسال الجيغ مكي العاممي وزيغ الجيغ الجبعي العاممي الروضة البهية في شرح المسعة
الدمذقية ،ب ط(:ليخوت دار التعارف لمسصبػعات  )1967ج 8ص_131ص.132
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نتائج البحث:
تػصمشا مغ خالل الصخح الدالق ال عجة نتائج ألخزها:

 -1أن نراايب الدوجااة مااغ السي اخاث فااي القااانػن الع اخ ااي يصااالق احكااام التذ اخي
اإلسااالمي فااي انهااا صاااحبة فااخض اعما وادنا (الااثسغ والخ ا ) تأخااح نراايبها
اوالَ ثع تشقذ البا ي ال با ي الػرثة
-2

سبب ميخاث الدوجة هػ العقج الراحيح وهاي ال تحجاب اح واحاج ماغ الػرثاة
بدبب القخابة لوشها تُحب حجب نقران بالفخع الػارث.

 -3تأخااح الدوجااة الخ ا اذا لااع تااان لدوجهااا الستااػف فااخع وارث ساػاء مشهااا او مااغ
يخها وتأخح الدوجة الثسغ مغ تختة الدوج في حال وجػد الفخع الػارث سػاء
مشها او مغ يخها.
 -4أن الذخيعة اإلساالمية تقزاي باأن تأخاح الدوجاة فخضاها ويخجا الباا ي لمػرثاة
حدب الصبقات وتحلظ القانػن الع اخ ي.
 -5في حالة اذا لع يكغ هشا ورثة اال الدوجة تأخح نريبها االعم الخ ا ويخجا
البا ي لمبيت السال وتحلظ القانػن الع اخ ي االفاي حالاة واحاجة اذا تانات التختاة
دار سااكشية ولااع تسمااظ الدوجااة دار عم ا وجااه االسااتقالل فتااخث الدوجااة تمااظ
الجار استشادا لمقخار مجمذ قيادة الثػرة السشحذ.

30
 -6تقزااي احكااام الذاخيعة االسااالمية أذا تاناات هشااا اكثااخ مااغ زوجااة فجساايعهغ
يتذارتغ بالتداوح في الخ او الثسغ حدب نريبهغ و حلظ اخح القانػن.
 -7تحااخم الدوجااة مااغ السي اخاث حدااب احكااام الذ اخيعة االسااالمية اذا تاناات اتمااة
لماادوج ولوااغ لااع يباايغ السذااخع الع اخ ااي ذلااظ ولااع يباايغ القتااذ السااان مااغ االرث
فيخج ا فااي ذلااظ ال ا احكااام الذااخيعة االسااالمية حدااب مااحهب الستااػف فااي
تحجي ااج القت ااذ الس ااان م ااغ االرث ووف ااق الس ااحهب الجعف ااخح ان تو ااػن الدوج ااة
متعسجة اصجة تذ زوجها.
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التوصيات:
-1ان عمااع السي اخاث ال يكفااي ألحياااء العسااذ بااه مجااخد الوتابااة والبحااث لااذ يجااب
تصبيقه عسميا لجق تذ مدمع ومدمسة ال حك اخ عم القزاة والسختريغ وذلظ ماغ
خالل جعذ هحا العمع مشهاج يعمع لمشاش ة في الجارس تدائخ العمػم األخخق.
-2الااجعػة ال ا عااخض مػضااػع السي اخاث عبااخ وسااائذ االعااالم السختمفااة لمتعااخف
عم ا خصااػرة الذاابهات السثااارة حااػل مي اخاث الس اخأة و يااان خصااػرة مخالفااة امااخ هللا
تعال في تػريثها.
-3لث الػعي الجيشي ليغ السدمسيغ بأهسياة عماع الفاخائس و ياان مقاجار ماا يأخاحث
كذ وارث وفق االحكام الذخعية.
 -4ان يااشز السذااخع عم ا مػان ا السي اخاث لااشز مساثااذ تسااا فااي الػصااية التااي
ذتخت ان ال يكػن السػص له اتال لمسػصي استشادا لمسادة 68احػال شخرية.
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خالصة البحث:

اشااتسذ هااحا البحااث عم ا مقجمااة وأهسيااة ومذااكمة ومبحثاايغ ضااع تااذ مبحااث مصمباايغ ولوااذ مصمااب
فخعيغ إذ تشاول الباحث في مقجمة البحث وأهسيته مكانة السخأة السدامسة عسػماا والدوجاة خرػصاا
وتوخيسها فاي الشطاام اإلساالمي الاحح جعاذ العاجل ماغ أصاػل وأرتاان االعتقااد باه معخجاا عما ماا
أثيااخ حااػل نراايب الدوجااة مااغ السي اخاث مجيبااا عااغ تداااؤالت واتهامااات عجيااجة ضااسغ شيااات هااحا
البحااث ليشتقااذ ال ا تمخاايز مذااكمته التااي تسثماات باإلجابااة عااغ تمااظ التداااؤالت ومحاولااة إيزاااح
وتبيااان حااق الدوجااة فااي الذ اخيعة و عااس الق اػانيغ الػضااعية تسااا تصااخ فااي السبحااث األول ال ا
مفهااػم مي اخاث الدوجااة والااحح اشااتسذ عم ا مصمباايغ األول ااجم ييااه الباحااث التعخيااف بااالسيخاث فااي
فخعه األول وحكسة تػرياث الدوجاة فاي فخعاه الثااني ثاع تشااول شاخوط مياخاث الدوجاة فاي السصماب
الثاني إذ تشاول وجػد العقج الرحيح في فخعه األول وقيام الحياة الدوجية في فخعه الثاني ليشتقاذ
ال السبحث الثاني السػسػم بأحكام إرث الدوجة والحح تزسغ مصمبايغ تشااول األول مشهساا نرايب
أرث الدوجااة وحاالتااه متصخ ااا لااحلظ الا فخعااه األول الااحح لاايغ نراايب الدوجااة مااغ اإلرث وفخعااه
الثاااني الااحح لاايغ نراايب الدوجااة فااي حالااة التعااجد واخااتالف الجشدااية ليشتقااذ الباحااث الا السصمااب
الثاني الحح تشاول ييه حاالت حخماان الدوجاة ماغ اإلرث بفاخعيغ تاان األول مشهساا حالاة اخاتالف
الااجيغ وحالااة ميخاثهااا مااغ األرض تااان عشاػان الفااخع الثاااني ليتػصااذ الباحااث الا عااجة نتااائج هامااة
ما ا مجسػع ااة م ااغ التػص اايات ييخ ااتع بحث ااه له ااحث الخالص ااة الت ااي تميه ااا السر ااادر والس اخجا ا الت ااي
اعتسجت في هحا البحث الستػاض .

ان اصبث فحوفيقي مه اهلل جعاىل وان أخطأت فمه وفسي وعجزي
عه الكمال ،فأن الكمال باهلل وحده.
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املراجع:واملصادر
القران الكريم  -سورة النساء

اوال :الكتب
 .1لأ.لدللٍرري للفررٍيلاحسررمكي لايم توا فااي ححكا ا ايايا ي لايمااريااج فااي ايتةا يا اي افااي لايفقا
ا سالمي ل  (:1كبالء لااعبللدا لاح ا ث ل .)2018ل
 .2أ .د غالااب علااً الااداودي و أ .د حساان ي اليااداوي ،القااانون ال ا ولي الخااا  ،ج ،0ب (:بغااداد،
مكتبة السنيوري.)0289 ،
 .3أحسج الوبيداي األحهال الذخرية في الفقه والقزاء والقاانهن ج 2ب ط( :القااهخة الشاشاخ العاتاظ
لرشاعة الوتاب .)2007لللللللللللللللللل
 .4د .فاروق عبد هللا كرٌم ،الوسيط في شرح قانون االحوال الشخصية العراقي ط ،0جامعة السلٌمانٌة،
.0222لللللللللللللللللللل
 .5د .قيذ عبج الػهاب الحيالي ميراث السرأة في الذريعة اإلساالمية والقاهانين السقارناة ط(:1عساان
دار الحامج لمشذخ والتػزي

.)2008

 .6د .مرااصف ألاخاهيع الدلسااي أحكااام السي اراث والهصااية وحااق االنتقااال فااي الفقااه اإلسااالمي السقااارن
والقانهن ط( :1ليخوت شختة العاتظ لرشاعة الوتاب ب س).
 .7الذااهيج الدااعيج آيااة هللا الداايج عااالء الااجيغ آل بحااخ العمااػم أبحاااث فقهيااة ط(:1لشااجن مصبعااة ال اخفااج
.)2011
 .8احسررٍللاصفرريلا ل ر
شاح سك لبٍكشت ل.2022

لاحك ا ا اوحااااش اية وااا لفق ا يعفق ا اي ف ا

لدا لاح ر للحباعة ررلل

 .9الذيخ ناضع وجساعة مغ عمساء الهشج األعالم الفتاهى الهشدياة فاي ماذهب اإلماام األعظام أباي حشيفاة
الشعسان ج 6ب ط( :ليخوت دار السعخفة لمصباعة والشذخ ب س).
 .10للسمةشالسمةلللاحفٍيل بًلاحصفٍ ًلاحفٍفمةنً.لايمس ا ايمخت
ل.2012للل

لدا لاحمخ الاحبكبً لبٍكشت-حع ة ل

 .11قيذ عبج الػهاب الحيالي ميراث السارأة فاي الذاريعة اإلساالمية والقاهانين الهضاعية ط( :1عساان
دار الحامج لمشذخ والتػزي

.)2008

 .12دمحم لااغ جسااال الااجيغ مكااي العاااممي وزيااغ الااجيغ الجبعااي العاااممي الروضااة البهيااة فااي شاارح المسعااة
الدمذقية ،ج 8ب ط(:ليخوت دار التعارف لمسصبػعات .)1967
 .13دمحم زيااج األلياااني شاارح األحكااام الذاارعية فااي األح اهال الذخرااية ج 2ب ط( :دمذااق مشذااػرات
الحمبي الحقػقية ب س).

ً
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ثانيا :القىانني:
 .8قانون االحوال الشخصٌة رقم  811لسنة  8191المعدل نشر القانون فً الوقائع العراقٌة
بالعدد  012فً .8191/80/32
 .0القانون المدنً رقم  22لسنة .8198

