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ملخص البحث
إ ّن تشريعات املرياث يف القانون الوضعي تع ّد من املسائل الصعبة اليت ما زالت يف مرحلة التكامل
 ولكن هذا.ً وقد ال يهتدي اليها أصال,والتطور عندهم قد يستغرق ذلك التطور أمداً طويالً ليصل اليها
 وبرغم اختالف الفقهاء.ال مينع املشرع الوضعي من االعتماد على مصادر الشريعة ورأي الفقهاء فيها
يف اآلراء اال إ ّن املشرع العراقي له القدرة والقابلية يف التمييز بينها وترجيح أفضلها ال سيما يف مرياث
 ويف هذه املسألة وجد ضالته املنشودة يف.البنت ليثبت احلق وينشر العدل الذي هو غايته االساسية
آراء فقهاء اجلعفرية ألثبات احلق يف مرياث البنت الذي يعطي البنت الواحدة أو بنات املتوىف كل الرتكة
 بعدما كانت يف التشريعات السابقة يف قانون.فرضاً ورداً إ ْن مل يكن للمتوىف فرع وارث من الذكور

االحوال الشخصية العراقي وقبل التعديل أتخذ نصف الرتكة إ ْن كانت بنت واحدة وثلثي الرتكة ان
 ومن هنا أثر الفقه اجلعفري على التشريعات.كانت اكثر من واحدة والباقي للعصبات من االقارب
.املتعلقة بقانون االحوال الشخصية العراقي
Research Summary
The legislation of inheritance in positive law is one of the difficult issues
that are still in their stage of integration and development. This development may
take a long time to arrive at, and may not lead to it at all. But this does not prevent
the positive legislator from relying on the sources of the law and the opinion of
jurists therein. Despite the differences of opinion jurists, however, the Iraqi legislator
has the ability and ability to distinguish between them and the best fit, especially in
the inheritance of the girl to prove the right and spread justice, which is the main
purpose. In this matter he found his desired desire in the opinions of Jafari jurists to
prove the right to inheritance of a girl who gives a single girl or the daughters of the
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deceased all the estate is presumed and repaid if the deceased does not have a male
heir. After it was in the previous legislation in the Iraqi personal status law and
before the amendment takes half of the estate if the daughter of one and two thirds of
the estate if more than one and the rest of the relatives of the relatives. Hence the
impact of Jaafari jurisprudence on legislation.

املقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على خري خلق هللا البشري النذير والسراج املنري حممد بن
عبد هللا صلى هللا عليه واله وعلى اهل بيته االطهار وعلى صحبه املنتجبني االخيار  ,واما وبعد:
إ ّن من مسات التشريع اتصاف احكامه مببادئ العدل لتنظيم حياة الناس ورفع احليف عنهم وهو
ضالة املشرع يف احكامهَّ .
وإن حتري احلق واستخراجه من مكامنه امسى مبادئ العدالة وانبلها وهذه
الصفة وجدها الباحث متوفرة يف املشرع العراقي الذي يتحرى احلق اين ما وجد .فاملرياث من اصعب
املواضيع وادقها يف قانون االحوال الشخصية العراقي ,فان حتري احلق فيه مطلب وجده املشرع العراقي
هذه املرة يف استدالالت علماء اجلعفرية .الفقه الذي رغب عنه مشرعي العامل االسالمي الذين جيهلون
حقيقة واجنازات ما يف تراث هذا املذهب .فحاول البحث هنا أن يسلط الضوء على أثر هذا املذهب
يف مد يد العون لكل من طلب احلق وسعى يف ارساء مبادئ العدل والعدالة وهذا ما وجده املشرع
العراقي فيه فاخذ ينهل من معني ماءه العذب لريوي به ظمآ الضمري يف حتقيق العدل ملا حلق البنات من
عدم انصافهن يف املرياث السيما العصبة.
األث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر:
(أ) معناه اللغوي:
عرف أهل اللغة األثر يف معامجهم عدة تعاريف سنقتصر على بعضها:

1ـ قال اخلليل":األثر :بقيّة ما ترى من ُك ّل شيء وما ال يُرى بعد ما يـُْبقي عُل َقةً"(.)1

 2ـ وقال ابن فارس(":أثر) اهلمزة والثاء والراء له ثالثة أصول تقدمي الشيء وذكر الشيء ورسم

الشيء الباقي"(.)2

3ـ وعرفه أخر ,فقال" :أثر :األَثر :بقية الشيء ,واجلمع آاثر وأُثور .وخرجت يف إِثْره ويف أَثَره أَي
ِ
بعده .وأْتَـثَـرتُه َ َّ
ْ
وأتَثـ ْرته :تتبعت أَثره  ....,واألَثر ,ابلتحريك :ما بقي من رسم الشيء .والتأْثري :إبْقاءُ
()3
األَثر يف الشيء  .وأَثـََّر يف الشيء :ترك فيه أَثراً" .

) (1الفراهيدي ,اخلليل بن امحد ,العني ,ج ,8ص.236
) (2ابن فارس ,أمحد بن فارس ,معجم مقاييس اللغة ,ج ,1ص.53
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(ب) معناه االصطالحي:
ذُكَِر االثر على لسان الفقهاء وارادوا به معان مخسة(:)4
األئمة املعصومني^.
النب’ و ّ
1ـ املنقول :لكن ال مطلقاً ,بل املراد به خصوص ما نُقل عن ّ
2ـ بقيّة الشيء :ولكنهم اختلفوا يف تفسري ذلك املتبقي يف ابب الطهارة .وقد يبدو من كلماهتم
عما يتخلّف من الشيء ممّا ليس له جرم ,ولذلك جعلوه يف مقابل العني.
أن األثر :وهو عبارة ّ

3ـ العالمة :وهو أحد املعاين اللغوية كقوهلم :عليه أاثر اإلسالم.
4ـ ويستعمل يف عرفهم مبعىن(الصفة) :وهي احلاصلة للشيء ,كخياطة الثوب.
5ـ ويطلق يف عرفهم ويراد به(النتيجة) :وما يرتتب على الشيء من أحكام أو مسؤولية أو تبع

كقوهلم :األثر املرتتّب على العقد ...وهو مصطلح خاص يشرتك به الفقهاء واالصوليون.

واملراد ابألثر املتعلق يف موضوع البحث هو املعىن االخري من املعاين االصطالحية وهو(النتيجة)
املؤثرة يف الشيء ,أو ما يرتكه من التزم به من نتيجة اجيابية يف عملية ما.

تعريف الفقه:
(أ) الفقه يف اللغة:

يطلق ويراد به الفهم ,قال اخلليل  " :الفقه  :العلم يف الدين  .يقال  :فقه الرجل يفقه فقها فهو

فقيه ,وفقه يفقه فقهاً إذا فهم  .وأفقهته  :بينت له  .والتفقه  :تعلم الفقه " ( .)5وقال الفريوز آابدي :
ِ
ِ
ِ
لشَرفِه"(.)6
ب على ِعل ِم الدي ِن َ
" الع ْل ُم ابلشيء ,وال َف ْه ُم له ,والفطْنَةُ ,و َغلَ َ
(ب) أما يف اصطالح الفقهاء:

فالفقه كان يف الصدر األول يستعمل يف فهم أحكام الدين مجيعها ,سواء كانت متعلقة ابإلميان
والعقائد وما يتصل هبا ,أم كانت أحكام الفروج واحلدود والصالة والصيام .
وبعد فرتة ختصص استعماله فصار يعرف أبنه علما ألحكام من الصالة والصيام والفروض

واحلدود(.)7

) (3ابن منظور ,حممد بن مكرم  ,لسان العرب ,ج ,4ص.5
) (4ينظر :مؤسسة دائرة املعارف الفقه اإلسالمي  ,موسوعة الفقه اإلسالمي طبقاً ملذهب أهل البيت ^ ,ص450ـ .452
) (5الفراهيدي ,امحد ابن خليل  ,العني ,ج,3مادة :فقه.
) (6الفريوز آابدي, ,حممد بن يعقوب ,القاموس احمليط ,ص.1250

) (7الكركي,علي بن احلسني ,جامع املقاصد ,ج ,1ص12-11
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وبناءاً على ما تقدم يكون تعريف الفقه هو  " :العلم ابألحكام الشرعية العملية عن أدلتها
التفصيلية لتحصيل السعادة األخروية"( .)8وقال اخر يف ذلك" :العلم ابألحكام الشرعية العملية

املكتسبة من أدلتها التفصيلية"(.)9
والفقيه هو من ميارس عملية استنباط احلكم الشرعي من االدلة التفصيلية.
اجلعفري التسمية و النشأة والنمو والتطور:
أوال :التسمية

واجلعفريون ,او ما يطلق عليه ابملذهب اجلعفري هو ليس إال تعبري اخر عن املذهب الشيعي
االثين عشري الذي يقوم على االعتقاد أبن خالفة النب حممد صلى هللا عليه واله خالفة ابلنص من هللا
تعاىل وتنحصر ابثين عشر اماماً معصوماً من بعده ,ولذا مسي ابألمامية االثىن عشرية  .أوهلم االمام علي

واخرهم االمام املهدي (عليهما السالم) .إن اشتقاق اسم اجلعفرية تعبري عن املذهب اجلعفري الذي
يعود إىل االمام جعفر بن حممد الصادق(عليه السالم) ,وهو االمام السادس من االئمة االثين عشر
املعصومني(عليهم السالم) وتسميتهم ابجلعفري إمنا جاءت إبعتبار كون اإلمام جعفر الصادق (عليه
السالم) صاحب م ٍ
درسة عظيمة تكفلت ببيان معاين الكتاب والسنة احملمدية الصحيحة؛ ألنه وريث
الكتاب من اهل بيت الوحي ,واضاءاته العظيمة اليت انعكست بوضوح على الفقه اإلسالمي والسياسي
واالجتماعي و االقتصادي يف عصر تزامحت فيه املدارس الفكرية املختلفة  ,مضافاً اىل ان هذه التسمية
جاءت للتمييز بني هذا املذهب و غريه من املذاهب املعاصرة له آنذاك .
اثنيا :النشأة:

عاش االمام جعفر الصادق (عليه السالم) يف حقبة زمنية ساعدته فيها بنشر فقه وعلوم اهل
البيت (عليهم السالم) الذي ورثه عن اابئه عن جدهم رسول هللا ( صلى هللا عليه واله) .وبرغم عدم

ت توفر كافة الشروط الالزمة والظروف املالئمة لطرح أفكار علوم أئمة أهل البيت لبقية االئمة اال أن
االمام الصادق (عليه السالم) توافرت له الظروف يف زمنه ,حيث عاش املرحلة االنتقالية بني دولتني,
سقوط الدولة األموية من جانب وقيام الدولة العباسية من جانب آخر األمر الذي ااتح له القيام بطرح
الفكر االسالمي االصيل املتمثل يف مدرسة أهل البيت.

) (8العاملي ,حممد بن مجال الدين  ,ذكرى الشيعة يف أحكام الشريعة ,ج ,1ص.40
) (9الشافعي الصغري ,حممد بن أيب العباس  ,ذكرى الشيعة يف أحكام الشريعة ,ج ,1ص.31
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ومن الظروف اليت ساعد االمام (عليه السالم) يف هذه املرحلة إنشغال أبو العباس السفاح أول
َّ
حكام بين العباس عن الشيعة وأئمة أهل البيت (عليهم السالم) مبالحقة بين أمية ,حيث متكن االمام
الصادق (عليه السالم) من إستغالل هذه الفرصة أحسن إستغالل لنشر العلوم اإلسالمية و تربية عدد
كبري من العلماء الفقهاء واملفسرين واملتكلمني وبذلك إزدهر الفقه اجلعفري ازدهاراً قل نظريه يف بقية
املذاهب ومن هنا كان بداية النشأة لذلك الفقه املسمى ابلفقه اجلعفري .وبعد انتشاره ورسوخ هذا
املذهب فان فقهاء اجلعفرية مل يلتزموا مبا رواه االمام الصادق (عليه السالم) من رواايت واحاديث فقط,
بل اخذوا بكل رواايت واحاديث أئمة اهل البيت (عليهم السالم)؛ الهنم معصومون وميثلون االمتداد
الشرعي للنبوة اخلامتة.
فالفقه اجلعفري يف مدرسة أهل البيت (عليهم السالم) وبرغم ما يتمتع به من خصوبة املادة,
وعمق الفكرة ,وأصالة املبىن ,بصورة تتجلى بوضوح انصع لكل ابحث ميتلك مسة العدالة واالنصاف,
واطلع بنفسه على مصادر التشريع عندهم ! اال ان كثرياً من الباحثني والعلماء مازالت جتهل حقيقة هذا
املذهب وفقهه؛ ألسباب كثرية سنعرض عنها لعدم اتساع حمل البحث هلا.
اثلثا :النمو:
منو الفقه عند الشيعة االمامية كانت بداايهتا يف املدينة املنورة اليت تـُ َع ّد مهبط الوحي ومهد
احلضارة االسالمية اليت انبثقت من مكة وكانت اشعاعاً للفكر احملمدي االصيل ولكن للظروف
السياسية اليت مرت هبا األمة بعد وفاة النب (صلى هللا عليه واله) حالت بينه وبني انتشار ذلك الفكر,
وعلى هذا االساس مل يتمكن ائمة اهل البيت(عليهم السالم) من بثه بشكل واسع لوجود املعارض
السياسي القوي يف احلقبة الزمنية اليت أعقبت موت النب(صلى هللا عليه واله) .فاالنطالقة كانت من
املدينة املنورة اليت بث فيها االمام جعفر الصادق(عليه السالم) تعاليم الدين احملمدي االصيل ومن ََثَّ
انتقل (عليه السالم) إىل الكوفة أايم أيب العباس السفاح واستمر بقائه يف الكوفة مدة سنتني  .وقد
اشتغل (عليه السالم) هذه الفرتة ابخلصوص يف نشر الفكر الشيعي لعدم وجود معارضة سياسية قوية
فاغتنم اإلمام جعفر (عليه السالم) الفرصة للدعوة إىل املذهب ,ونشر أصوله ,فازدلفت إليه الشيعة من
كل فج زرافات ووحداان تتلقى منه العلم  ,وترتوي من منهله العذب وتروي عنه األحاديث يف خمتلف
العلوم  ,وكان منزله عليه السالم يف بين عبد القيس من الكوفة ( .)10وهذه بداية النمو يف الفقه
اجلعفري.

) (10ينظر :حسني الشاكري  ,تدوين احلديث واتريخ الفقه ,ص.62-60
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رابعا :التطور

ويف حركة فكرية حثيثة للتطور والرقي العلمي واضحة قل نظريها يف بقية املذاهب االخرى فقد

انتج الفقه اجلعفري ترااثً ضخماً من املؤلفات يف شىت العلوم ومبختلف التخصصات املتعلقة ابألصول
والفروع واالخالق والعقيدة وحنو ذلك .ومن ابرز هذه املؤلفات هي الكتب االربعة ,وهي:
1ـ كتاب (احلالل واحلرام) لإلمام موسى بن جعفر(عليه السالم) الذي تويف سجيناً عام
()183ه.
2ـ كتاب (فقه الرضا) لإلمام الرضا (عليه السالم) املقتول مسموماً عام ()202ه .
3ـ كتاب (بصائر الدرجا ت يف أعالم آل حممد وما خصهم هللا به) ملؤلفه حممد بن احلسن بن
فروغ الصفار القمي املتوىف عام ()290ه..
4ـ كتاب (الكايف يف علم الدين) حملمد بن يعقوب الكليين شيخ الشيعة املتويف ()338ه وحيتوي
على ستة عشر ألفاً وتسعة وتسعني حديثاً رويت مجيعها عن اهل البيت (عليهم السالم).
ويلحق هبن كتاب من ال حيضره الفقيه أليب جعفر حممد بن علي بن اببويه القمي املتوىف
()381ه وكتايب االستبصار والتهذيب للشيخ الطوسي املتوىف ()460ه .
ومما متيز به الفقه اجلعفري أيضا انه فقه متحرك ومتطور يتناسب مع الزمان واملكان فال خيلو
زمان من االزمنة اال ووجدت فيه آرائهم الفقهية يف املسائل املستحدثة والسبب يف ذلك يصفه كاشف
وَّلل سبحانه فيها حكم وان مجيع احلوادث
الغطاء فيقول " :ان من أصول اإلمامية انه ما من واقعة اال َّ
إىل يوم القيامة قد بني صاحب الشرع أحكامها أما ابخلصوص أو العموم وكل حادثة حتدث فان وجدان
فيها نصاً خاصا عملنا به واال استخرجنا حكمها من القواعد العامة املستفادة أيضا من الكتاب والسنة
أو اإلمجاع ...فإن ابب االجتهاد مفتوح ولكنه يف دائرة حمدودة ال يتناول املنصوصات واملسلمات اهنا
من ضرورايت شريعة اإلسالم كحرمة الراب واخلمر "( .)11وابإلضافة ملا قاله كاشف الغطاء فوجود

عنصران احدامها اثبت وهو الشريعة ,واالخر متحرك وهو الفقه جيعالنه متطوراً كما اهنما يعطيان
مساحة للفقيه ان يسد حاجة منطقة الفراغ يف التشريع ,ويف هذا السياق قال الصدر " :وال يقتصر
تدخل الدولة على جمرد تطبيق االحكام الثابتة يف الشريعة  ,بل ميتد إىل ملء منطقة الفراغ من التشريع
 .فهي حترص من انحية على تطبق العناصر الثابتة من التشريع  ,وتضع من انحية أخرى العناصر
املتحركة وفقاً للظروف" (.)12
) (11كاشف الغطاء ,حممد حسني  ,حترير اجمللة ,ج ,1ص.29

)(12الصدر ,حممد ابقر ,اقتصادان ,ص. 685
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وتفريعاً ملا ذكراه كاشف الغطاء والصدر عند الشيعة يكون التطور واضح بعدم سد ابب
االجتهاد عند اجلعفرية خب الف احلال عند بقية املذاهب االربعة عند اهل السنة اليت سدت ابب
االجتهاد ,ولذا التفت الزملي لذلك فقال  " :ان سد ابب االجتهاد مل يكن له سند يف الشريعة ولذلك
مل تفت به بعض مذاهب املسلمني كمذاهب الشيعة"( .)13الذي مل خيضع ملرحلة اجلمود الفكري الذي
عاشته بقية املذاهب ,وهذا التطور القى بظالله على املدرسة الفقهية عند الشيعة االمامية ذات التاريخ
الطويل مما جعلها متميزة وهذه هي العالمة الفارقة اليت متيزه عن بقية املذاهب االخرى.
ومن مميزات هذا التطور أيضا ما يتمتع به الفقه اجلعفري من متانة استدالالهتم وقوة حججهم
اليت ا هبرت املنصفني من الباحثني وحىت املخالفني  .قال الشيخ حممد شلتوت شيخ االزهر " :ال أنسى
أىن درست املقارنة بني املذاهب بكلية الشرق  ,فكنت أعرض إيراد املذاهب يف املسألة الواحدة  ,وأبرز
من بينها مذهب الشيعة  ,وكثرياً ما كنت أرجح مذهبهم خضوعاً لقوة الدليل  ,وال أنسى أىن كنت أفىت
يف كثري من املسائل مبذهب الشيعة وأخص منها ابلذكر ما تضمنه قانون األحوال الشخصية األخرية
"(.)14
وابرز مسات هذا التطور اطالع فقهاء اجلعفرية على أراء خمالفيهم من املذاهب االخرى واحاطتهم
مببانيهم وآرائهم الفقهية واالستداللية وهذه السمة قد غرزها االمام الصادق (عليه السالم) يف نفوس
اتباعه من العلماء وهذا ما طلق عليه بـ (علم اخلالف) .الذي قالوا يف تعريفه " :علم يقتدر به على
حفظ األحكام الفرعية املختلف فيها بني األئمة أو هدمها بتقرير احلجج الشرعية وقوادح األدلة " (,)15

او يطلقون عليه ابملصطلح احلديث ( الفقه املقارن) ويراد به احد معنيني (:)16
أوال  -ويراد به  :مجع اآلراء املختلفة يف املسائل الفقهية على صعيد واحد دون اجراء موازنة
بينها .
ويطلق اثنيا :على مجع اآلراء الفقهية املختلفة وتقييمها واملوازنة بينها ابلتماس أدلتها وترجيح
بعضها على بعض وهو هبذا املعىن أقرب إىل ما كان يسميه الباحثون من القدامى بعلم اخلالف أو علم
اخلالفيات كما يتضح ذلك من تعريفهم له .وهذه الركيزة تؤهل الفقه اجلعفري لعملية نقد افكار خمالفيه
) (13الزملي والبكري ,مصطفى وعبد الباقي ,املدخل لدراسة الشريعة ,ص.148
) (14السيوري ,املقداد بن عبد هللا ,كنز العرفان يف فقه القران ,ج ,2ص.272-271
) (15احلكيم ,حممد تقي  ,ألصول العامة للفقه املقارن ,ص.13
) (16املصدر نفسه.
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وتشخيص نقاط القوة والضعف فيها .كما تفتح الباب امامه ملراجعة ونقد افكار من يتحدون معه فكراً
وعقيدة من ابناء املذهب اجلعفري وهذه اهم نقطة يف تطوره .وسيسري البحث يف طياته االتية معتمداً
على املعىن الثاين من الفقه املقارن.

عوامل التطور:

ولدراسة اتريخ تطور املدرسة الفقهية لدى الشيعة االمامية البد لنا ربطها ابلظواهر احمليطية
واملتصلة اليت تفاعلت معها على امتداد التاريخ .
فهناك عوامل ثالثة ادت اىل تكوين الدراسة الفقهية والبحث الفقهي عندهم وهي:

()17

 - 1الزمان :
وإمنا نعين به العمل الناجز إىل حد زمين خاص فالفقه الذي كان يدرس يف زمن الشيخ الطوسي
خيتلف عن الفقه يف زمن الشهيد االول حيث اصبح اكثر تطورا وارفع مستوى من زمن الشيخ الطوسي.
 ( - 2احمليط ) :
وال شك يف أتثر البحث الفقهي بـ ( املراكز الثقافية ) اليت كان ينتقل إليها  ,فكل واحد من
املراكز الفقهية اليت ينقل فيها وحيول إليها ( الفقه الشيعي ) كان له طابع الثقافة اخلاص وكان له أتثري
ابلغ يف تكوين ( الدراسة الفقهية ) وتطويرها .
فحينما انتقلت الدراسة الفقهية الشيعية من املدينة إىل ( الكوفة ) أصبحت ( الكوفة ) مركز
اإلشعاع يف البحث الفقهي الشيعي .وأتثر البحث الفقهي كثرياً هبذا احمليط اجلديد املزدحم ب ( فقهاء

الشيعة ) .

 ( - 3شخصية الفقهاء ) :
وهذا عامل اثلث يف تطوير ( الفقه ) ال نستطيع أن نغض الطرف عنه مهما كان موقف علماء
االجتماع منه  ,فلمؤهالت الفقيه الفكرية وبعد نظره ,وعمق تفكريه ,وإصابة آرائه  ,وطموحه الفكري
للتجديد أثر كبري يف تطوير الفقه  .فما جدده الشيخ الطوسي يف البحث الفقهي ال ينحسر ابلعاملني
املتقدمني فقط ,بل يرتبط أيضا مبؤهالته الشخصية والنفسية ونبوغه الذايت.

) (17ينظر :الشهيد الثاين ,حممد بن مجال الدين ,الروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقية ,ج ,1ص.25-22
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أهم مدارسه الفقهية:

وأهم مدارس الفقه اجلعفري حسب توايل عصور الفقه الشيعي هي :

ّأوالً :مدرسة املدينة املنورة :واستمرت إىل أواسط القرن الثاين حياة اإلمام الصادق (عليه
السالم).
اثنياً :مدرسة الك وفة  :ظهرت من أواسط القرن الثاين من حياة اإلمام الصادق (عليه السالم)
واستمرت إىل الربع األول من القرن الرابع الغيبة الكربى .
اثلثاً :مدرسة قم والري  :ظهرت يف الربع األول من القرن الرابع واستمرت إىل النصف األول من
القرن اخلامس أايم املرتضى والطوسي .
رابعاً :مدرسة النجف األشرف :أسست هذه املدرسة عندما حل يف الغري ( شيخ الطائفة ) يف

أواسط القرن اخلامس اهلجري يف النجف االشرف واصبحت منارا علميا لطالب العلم من خمتلف احناء
العامل .وال تزال ابقية اىل يومنا هذا(.)18
أصول املذهب:
وتنحصر اصول املذهب أبربعة ,وهي :الكتاب والسنة والعقل واالمجاع وترفض هذه املدرسة
االخذ ابلقياس واملصاحل املرسلة أو االستحسان أو القول ابلرأي.
قانون االحوال الشخصية العراقي
قدمياً مل يكن مصطلح االحوال الشخصية معروفاً عند فقهاء املسلمني ,وإمنا كانوا يطلقون فقه
االسرة وكان مواضيع ذلك الفقه مبوبة عندهم على شكل ابواب وحتت عناوين ككتاب النكاح ,وكناب
الطالق وغريها من االحكام املتعلقة بشؤون االسرة واملبادئ احلكومية.
وميكن امجال فقه االسرة يف حماور ثالثة:
1ـ احكام النكاح وكل ما يرتتب عليه من مهر ونفقة ومسكن ونسب وغريها.
2ـ احكام الطالق واحكام كل ايقاع يؤدي اىل فسخ عقد الزواج كاخللع والظهار وما يرتتب
عليهما من ااثره كالعدة والنفقة وحق احلضانة واملشاهدة وغريها.
3ـ احكام تتعلق ابملواريث كما يطلق عليها أبحكام الفرائض حسب اصطالح الفقهاء.

) (18ينظر :الشهيد الثاين ,حممد بن مجال الدين ,الروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقية ,مرجع سابق ,ج ,1ص.25
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وأساس هذه احملاور الثالثة املتقدمة هو املبدأ القرآين يف قوله تعاىل ِ :
آايتِِه أَ ْن َخلَ َق لَ ُكم
{وم ْن َ
َ
ِ
ِ
اجا لِّتَ ْس ُكنُوا إِلَْيـ َها َو َج َع َل بـَْيـنَ ُكم َّم َوَّد ًة َوَر ْمحَةً} ( .)19يف ظل هذه اآلية الكرمية جعل هللا
ّم ْن أَن ُفس ُك ْم أ َْزَو ً
ميثاق األسرة هو املودة والرمحة.
وعلى هذا االساس مل يعرف مصطلح االحوال الشخصية هبذا االسم عند فقهاء املسلمني قاطبة.
ويرى بعضهم ان اصل االصطالح اتى من الفقه االيطايل ,ولذا قال  " :االحوال الشخصية مصطلح
قانوين إبتدعه الفقه االيطايل يف القرن الثاين عشر ال جند له استعماال يف الفقه االسالمي ,حيث كان
الفقهاء يبحثون املسائل اليت تندرج ضمن مفهوم االحوال الشخصية يف كتاب النكاح ,وكتاب الطالق,
وكتاب النفقة[ ....و] اول ما ظهر يف اواخر القرن التاسع عشر حني قام الفقه املصري ( حممد قدري
ابشا) بوضع جمموعة فقهية خاصة مساها ( االحكام الشرعي يف االحوال الشخصية ) َث حذا حذوه
الكاتبون يف الفقه االسالمي حىت اصبح امساً وعلماً لكثري من القوانني اخلاصة أبحوال االشخاص
واالسرة يف البلدان العربية واالسالمية"( .)20ومل يتخلف املشرع العراقي عن بقية مشرعي الدول العربية
واالسالمية من االخذ مبصطلح االحوال الشخصية اال ان املصطلح كان عنده هو ( املواد الشخصية)
يف بيان احملاكم الصادرة عام (1917م) َث تطور اىل مصطلح( االحوال الشخصية) يف بيان تعديل
احملاكم عام (1921م) اىل ان وصل االمر اىل تسميته بقانون احملاكم الشرعية ( 30حزيران 1923م)
اىل ان وصل االمر اىل تسميته بـ (مواد االحوال الشخصية) يف القانون االساسي العراقي عام
(1925م) وقدر ترسخت هذا املصطلح بتشريع قانون االحوال الشخصية رقم ( 78لسنة 1931م)
لألجانب فقط .واخرياً استقر بتشريع قانون االحوال الشخصية رقم ( )188لسنة 1959م النافذ اىل
يومنا هذا وقد اجريت عليه عدة تعديالت"(.)21
وقد عرفت األحوال الشخصية ابهنا  " :جمموعة القواعد اليت حتكم شخصية الفرد واهليته وتننظم
روابطه أبسرته "(.)22

)(19الروم.21 :
) (20فاروق عبد هللا الكرمي ,الوسيط يف شرح قانون االحوال الشخصية العراقي ,ص.7
) (21ينظر :فاروق عبد هللا الكرمي ,الوسيط يف شرح قانون االحوال الشخصية العراقي ,مرجع سابق ,ص.7
)(22البكري والبشري ,عبد الباقي وزهري ,املدخل لدراسة القانون ص .199
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(أ) االرث لغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة:
تدل كلمة(االرث) على األصل أو القدمي ,والبقية من األصل أو الشيء .واإلرث واملرياث مبعىن
واحد .وأصل الياء يف املرياث واو فيكون املرياث بعد ارجاع الياء اىل اصلها موراث فيقال موروث ويراد
به :مرياث وإرث .
وقد عرف الفراهيدي الورث ,فقال" :اإليراث :اإلبقاء للشيء .يورث ,أي :يبقي مريااث .
وتقول :أورثه العشق مها ,وأورثته احلمى ضعفا فورث يرث ...وفالن يف إرث جمد  .وتقول :إمنا هو مايل

من كسب وإرث آابئي"(.)23

وقال اخر" :املرياث أصله موراث ,انقلبت الواو ايء لكسرة ما قبلها  .والرتاث أصل التاء فيه
واو .تقول :ورثت أىب ,وورثت الشئ من أىب ,أرثه ابلكسر فيهما ,وراث ووراثة وإراث ...وتقول :أورثه

الشئ أبوه ,وهم ورثة فالن .وورثه توريثا ,أي أدخله يف ماله على ورثته وتوارثوه كابرا عن كابر"(.)24

وقال بعضهم ابن":ورث الواو والراء والثاء :كلمة واحدة هي الورث .واملرياث أصله الواو وهو أن
يكون الشيء لقوم َث يصري إىل آخرين بنسب أو سبب .قال :ورثناهن عن آابء صدق....ونورثها إذا

متنا بنينا"(.)25

(ب) االرث اصطالحا:
وقد عرف االرث عند اهل االختصاص بعدة تعاريف سنقتصر على بعضها:
1ـ َّ
عرف النراقي االرث ,فقال ":حق منتقل من ميت حقيقة أو حكما إىل حي كذلك

ابتداء"(.)26

 2ـ قال صاحب املهذب" :انتقال حق الغري بعد املوت على سبيل اخلالفة ,والوارث :من انتقل

إليه حق امليت خالفه ,وترادفه املرياث ,واجلمع املواريث .فاحلق أعم من أن يكون ماال أو غريه كحق

الشفعة والقصاص واحلد"(.)27

) (23الفراهيدي ,اخلليل بن امحد ,العني ,مرجع سابق ,ج ,8ص.234
) (24اجلوهري ,إمساعيل بن محاد ,الصحاح ,مرجع سابق ,ج ,1ص.296
) (25ابن فارس ,أمحد بن فارس ,معجم مقاييس اللغة ,مرجع سابق,ج ,6ص.105
) (26النراقي ,أمحد بن حممد ,مستند الشيعة ,ج ,19ص.7
) (27احللي ,أمحد بن حممد ,املهذب البارع ,ج ,4ص.326
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ف الورث ابن ":الوراثة واإلرث :انتقال قنية إليك عن غريك من غري عقد وال ما جيري
فقد عُ ِر َ
جمرى العقد .ومسي بذلك املنتقل عن امليت ,فيقال للقنية املوروثة :مرياث وإرث"( .)28ويف ظالل هذا
التعريف فان املرياث يعين اخلالفة االجبارية ويراد به احلق الذي هو أعم من األموال أو غريه كحق
الشفعة والقصاص واحلد.
مرياث البنت يف فقه املسلمني:
لكل مذهب من مذاهب املسلمني رأي يف مسائل االحكام الشرعية العملية قد خيتلفون فيما
بينهم وقد يتفقون وهذا هو ديدن العلماء والسبب يف هذا االختالف يرجع اىل الدليل الذي يعتمدونه
يف استنباط احلكم الشرعي ,فاختالف الدليل يوجب اختالف النتائج اليت يفضي اليها .ومن مجلة ما
اختلف فيه فقهاء املذاهب هو مرياث البنت والبنات (أي بنت أو بنات املتوىف من صلبية) إذا مل يكن
للميت ولد ذكر.
وقد كان مرياث البنت حمل اتفاق بني الفقهاء من جهة الفرض فإذا ترك امليت بنتا واحدة
أخذت النصف ابلفرض استناداً لقوله تعاىل { :وإِ ْن َكانَ ْ ِ
صف}( ,)29وان ترك بنتني
ت َواح َدة فَـلَ َها النِ ْ
َ
()30
فأكثر أخذن الثلثني فرضا استنادا لقوله تعاىل { :فَِإ ْن ك َّن نِساء فَـ ْو َق اثْـنَـتَـ ْ ِ
ني فَـلَه َّن ثـلثَا َما تَـ َر َك} .
َ
وأما من جهة اخرى فقد اختلفوا يف النصف الباقي من املرياث بعد فرض البنت ,ويف الثلث
الباقي بعد فرض البنتني ( ,أي زايدة يف االسهم بعد الفروض) ملن تعطى هذه الزايدة؟  .وبعبارة اخرى:
فهناك رأاين خمتلفان بني فقهاء الشيعة والسنة.
االول :يرى فقهاء الشيعة مجيعهم أن الزائد من االسهم يرد على اصحاب الفروض عدا الزوج
والزوجة.
الثاين :ويرى اهل السنة أنه يرد اىل أقارب امليت من جانب االب واالبن وهم عصبة.
والعصبة هلا اصل واحد يف اللغة وهو  " :ربط شيء بشيء َ...ث يفرع ذلك فروعاً"(.)31

أما اصطالحاً فهي " :االبن واألب ومن تدىل هبما من غري رد على ذي السهام "(.)32
) (28الراغب االصفهاين ,احلسني بن حممد ,املفردات يف غريب القرآن ,ص.518
) (29النساء.11 :
) (30النساء.11 :
) (31ابن فارس ,أمحد بن فارس ,معجم مقاييس اللغة ,مرجع سابق,ج ,4ص.336
) (32اجلواهري ,حممد حسن ,جواهر الكالم ,ج ,39ص.99
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وتقسم العصبة عندهم على قسمني:
االول :العاصب ابلنفس :وهو كل ذكر تدىل إىل امليت بغري واسطة أو بتوسط الذكور كاالبن ,
ابن االبن ,االب ,ا جلد ,اجلد ألب وإن عال ,االخ ألبوين ,ابن االخ ألبوين أو العم ألبوين أو ألب,
ابن العم ألبوين أو ألب .فلو خلف امليت بنتاً وابن ابن أو أخا أو عما أو ابن عم كان النصف للبنت
والباقي ألحد الباقني .
الثاين :العاصب ابلغري :ينحصر يف اإلانث كالبنت  ,وبنت ابن وأخت ألبوين  ,أو ألب ألن
العصبة من تدىل إىل امليت من جانب األب وهو يعم اجلميع وال خيتص ابلذكور  ,نعم توارثهم ابلعصبة

على نظام خاص مذكور يف كتبهم( .)33لو خلف املتوىف بنتني وبنت ابن كان للبنتني الثلثان ومل يكن
لبنت االبن شيء إال إذا كان هلا أخ أو كان هناك ابن ابن.
وميكن ان نبني املالك مما تقدم ملرياث البنت عند الطائفتني:
الشيعة  :املالك عندهم الفرض والقرابة .فتأخذ البنت الواحدة النصف فرضا والباقي من
السهام -اذا مل يكن للميت وارث غريها -يرد عليها ابلقرابة؛ ألهنا اقرب الناس ابمليت.
أما املالك عند السنة :فيكمن ابلفرض والتعصيب.
دليل اهل السنة يف مرياث البنت الفرض والتعصيب:
وكان استدالهلم ترتكز على دعامتني :
1ـ الكتاب:

ِ ِ َّ ِ
ِ
ِ
(أ)قال تعاىل { :ي ِ
ِ ِ
وصيكم َّ
ساء فَـ ْو َق
اَّلل ِيف أ َْوَالدك ْم للذ َك ِر مثْل َحظ ْاْلنْـثَـيَـ ْني فَإ ْن ك َّن ن َ
اح َدة فَـلَها النِصف وِْلَبـوي ِه لِك ِل و ِ
توِ
اثْـنَـتَـ ْ ِ
السدس ِِمَّا
اح ٍد ِم ْنـه َما ُّ
ْ َ ََ ْ
َ
َ
ني فَـلَه َّن ثـلثَا َما تَـ َر َك َوإِ ْن َكانَ ْ َ
السدس
تَـ َر َك إِ ْن َكا َن لَه َولَ ٌد فَِإ ْن ََلْ يَك ْن لَه َولَ ٌد َوَوِرثَه أَبَـ َواه فَِِل ِم ِه الثـُّلث فَِإ ْن َكا َن لَه إِ ْخ َوةٌ فَِِل ِم ِه ُّ
َة ِمن َِّ
ِ ِ ٍِ ِ ِ
اَّلل إِ َّن
م ْن بَـ ْعد َوصيَّة يوصي ِبَا أ َْو َديْ ٍن َ
آَبؤك ْم َوأَبْـنَاؤك ْم َال تَ ْدرو َن أَيـُّه ْم أَقـ َْرب لَك ْم نَـ ْفعا فَ ِري َ َ
َّ
اَّللَ َكا َن َعلِيما َح ِكيما}(.)34

) (33جعفر السبحاين ,االعتصام ابلكتاب والسنة ,ص.296
) (34النساء.11 :
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ووجه االستدالل هبذه اآلية املباركة :إن هللا سبحانه وتعاىل قد حدد نصيب اصحاب الفروض يف
هذه اآلية املباركة ومن ضمنها فرض البنات فلو اراد هللا سبحان توريثهن االكثر لفعل ومبا انه مل يفعل,

فال زايدة هلن اكثر من الفرض (.)35

وكما ان هللا سبحانه ورث االبن اجلميع مل يفرض له فرضاً وكذا االخ لالب والعم فلوال قصر اهل
الفروض على فروضهم مل يكن يف التنصيص على املقدار فائدة .
وحمصل الكالم :وكل من له فرض حمدد يف القران ومل يزد القران عليه شيء فيكون الفرض احملدد
نصيبه فقط وال فائدة من الزايدة.
ت فقهاء اجلعفرية عدة مالحظات على هذا االستالل:
وثبّ َ
1ـ ينقض استدالهلم املتقدم مبا يؤمنون به من دخول النقيصة على اصحاب الفروض فيما اذا
عالت الفرائض فاهنم يدخلون النقص على اجلميع فرمبا يكون سهم البنت اقل من النصف املفروض هلا
فاذا جاز النقص عليها فما املانع من الزايدة ,بل االمر ابلنقصان أوىل ألن النقصان ينايف الفرض
خبالف الزايدة عليه.
2ـ إ ّن حتديد الفرض ابلنصف للبنت البد ان يكون له فائدة .وتظهر تلك الفائدة فيما اذا كانت
ام املتوىف وارثة مع بنته ففي هذه احلالة يرد الباقي من االسهم عليهما حسب نسبة الفرض لكل منهما
فكلما كان الفرض اكثر كانت نسبة االسهم اكثر .ومن هنا تظهر الفائدة من الفروض اليت تؤثر على
يف الفائدة ,زمنه يظهر عدم متانة قوهلم بعدم وجود فائدة من الفروض.

وبعبارة اخرى  :ان كيفية الرد ال تعلم اال من خالل الفرض فال يع ّد لغواً لثبوت وجود فائدة منه
وان كانت ليست مطلقة.
 3ـ إن التصريح ابلفرض ألجل التنبيه على أهنا ال تستحق ابلذات اال النصف أو الثلثان ,
خبالف االخ وامنا أتخذ الزائد بعنوان أخر وهو أنه ليس معه وارث مسا ٍو خبالف االبن أو االخ فان كالً
يستحق املال كله ابلذات(.)36

 4ـ ذكر األحناف واحلنابلة ان امليت اذا ترك اما ومل يكن له وارث يرثه غريها ال من االوالد وال
ث} وكذا احلكم يف البنت
من العصبات فاملرياث كله لالم ابلفرض والرد لقوله تعاىل { :فَأل ُِّم ِه الثـُّلُ ُ
ِ
ف } والباقي ابلرد .والبنتان او
ص ُ
الواحدة أو البنات فالواحدة ترث النصف ابلفرض لقوله { :فَـلَ َها النّ ْ
اكثر ترث الثلثان فرضاً والباقي ابلرد وعليه ترث كل الرتكة يف حالة عدم وجود وارث غريهن .وعليه أن
) (35ينظر :ابن قيم اجلوزية ,حممد بن أيب بكر ,إعالم املوقعني عن رب العاملني ,ج.149-148 ,3
) (36جعفر السبحاين ,االعتصام ابلكتاب والسنة  ,مرجع سابق ,ص.283
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ث} حدد القرض فقط وعليه فإذا جاز لالم أن أتخذ الرتكة كلها مع قوله
قوله تعاىل { :فَأل ُِّم ِه الثـُّلُ ُ
ث} جاز أيضا للبنت أن أتخذ الرتكة كلها ,وكذلك البنات  .مع قوله  { :فَـلَ ُه َّن
تعاىل  { :فَأل ُِّم ِه الثـُّلُ ُ
ِ
ِ
ف } .والفرق واضح الستلزامه القول بال دليل وهو حتكم؛
ثـُلُثا ما تَـَرَك وإِ ْن كانَ ْ
ص ُ
ت واح َد ًة فَـلَ َها النّ ْ
ألن داللة اآلية واحدة ال ميكن جتزؤها أبي حال من االحوال .

5ـ ان املفهوم يف املقام اشبه مبفهوم اللقب وهو ليس حبجة فيه(.)37
ت فَـلَ َها
س لَه َولَ ٌد َولَه أ ْخ ٌ
(ب) وقد استدلوا آبية الكاللة يف قوله تعاىل { :إِ ِن ْامرٌؤ َهلَ َ
ك لَْي َ
صف َما تَـ َر َك َوه َو يَ ِرثـ َها إِ ْن ََلْ يَك ْن ََلَا َولَ ٌد }(.)38
نِ ْ
وجه االستدالل  :أنه سبحانه حكم بتوريث االخت  ,نصف مرياث أخيها مع عدم الولد
وحكم بتوريث األخ مرياثها أمجع بدليل قوله تعاىل  { :وهو يرثها } فلو ورثت االخت اجلميع كما هو
مذهبكم لن تبقى للفرق بني األخ واال خت مثرة أصال .
اجلواب  :أن التقييد ابلنصف مع أهنا رمبا ترث الكل ألجل التنبيه  ,على أهنا ال تستحق ابلذات
إال النصف وأن األصل القرآين هو استحقاق الذكر ضعف سهم اال نثى وهو النصف  ,وأهنا إن ورثت
املال كله فإمنا هو ألجل طارئة خاصة  ,على أن التصريح ابلفرض ألجل تبيني ما يتوقف عليه تقسيم
الفاضل  ,بينها وبني من يشاركه يف الطبقة كاإلخوة أو األخوات من اال م  ,فإن الباقي يرد عليهما
بنسبة سهامهما فلو مل يكن هناك حتديد ابلنصف فمن أين تعلم كيفية الرد(.)39

2ـ السنة النبوية:
واستدلوا برواايت سنقتصر على روايتني من السنة النبوية فقط :
االوىل  :رواية طاوس عن ابن عباس عن النب (صلى هللا عليه واله) انه قال  " :أحلقوا الفرائض

أبهلها فما بقي ألوىل رجل ذكر"( .)40وقد نقله طاوس بسند اخر مرسالً عن النب (صلى هللا عليه
واله).
الثانية :رواية جابر بن عبد هللا االنصاري حيث ,قال" :جاءت امرأة سعد بن الربيع اىل رسول
هللا (صلى هللا عليه واله) اببنتيها من سعد ,فقالت :اي رسول هللا ,هااتن ابنتا سعد بن الربيع قتل أبومها
) (37املصدر نفسه.
) (38النساء.176 :
) (39جعفر السبحاين ,االعتصام ابلكتاب والسنة  ,مرجع سابق ,ص.284- 283
) (40البخاري ,حممد بن امساعيل ,صحيح البخاري ,ج ,18ص.150
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ماال ,وال ينكحان إال وهلما مال ,قال:
معك يوم أحد شهيداً ,وان عمهما أخذ ماهلما فلم يدع هلما ً
اَّلل ’ إىل عمهما فقالِ :
أعط
اَّلل يف ذلك) قال :فنزلت آية املرياث ,فأرسل رسول َّ
فقال ’( :يقضي َّ
ابنيت سعد (رض) الثلثني وأمهما الثمن ,وما بقي فهو لك "(.)41

وأنكر الشيعة الرواية االوىل لعدة اسباب منها :
1ـ يالحظ عليه أوال  :الرواايت تنتهي إىل عبد هللا بن طاووس بن كيسان اليماين وقد وثقه
علماء الرجال لكن يعارض توثيقهم مع ما ذكره أبو طالب األنباري يف حق هذه الرواية قال  ":حدثنا

حممد بن أمحد الرببري  ,قال  :حدثنا بشر بن هارون  ,قال  :حدثنا احلمريي  ,قال  :حدثنا سفيان ,
عن أيب إسحاق  ,عن قاربة بن مضرب قال  :ج لست عند ابن عباس وهو مبكة  ,فقلت  :اي ابن
عباس حديث يرويه أهل العراق عنك وطاووس موالك يرويه  :إن ما أبقت الفرائض فألوىل عصبة ذكر
؟ قال  :أمن أهل العراق أنت ؟ قلت  :نعم  ,قال  :أبلغ من وراءك أين أقول  :إن قول هللا عز وجل :
َة ِمن َِّ
اَّلل إِ َّن َّ
اَّللَ َكا َن َعلِيما َح ِكيما
{ َ
آَبؤك ْم َوأَبْـنَاؤك ْم َال تَ ْدرو َن أَيـُّه ْم أَقـ َْرب لَك ْم نَـ ْفعا فَ ِري َ َ
اب َِّ
ض ِيف كِتَ ِ
}( .)42وقوله َ { :وأولو ْاْل َْر َح ِام بَـ ْعَه ْم أ َْو َىل بِبَـ ْع ٍ
اَّلل }( .)43وهل هذه إال فريضتان
وهل أبقتا شيئا  ,ما قلت هذا  ,وال طاووس يرويه علي  ,قال قاربة بن مضرب  :فلقيت طاووسا فقال
 :ال وهللا ما رويت هذا على ابن عباس قط وإمنا الشيطان ألقاه على ألسنتهم  ,قال سفيان  :أراه من
قبل ابنه عبد هللا بن طاووس فإنه كان على خامت سليمان بن عبد امللك وكان حيمل على هؤالء القوم
محال شديدا  -أي بين هاشم".
2ـ نقل الكليين بسنده عن  " :حسني الرزاز ,قال  :أمرت من يسأل أاب عبد هللا (عليه السالم)

املال ملن هو ,لألقرب أو للعصبة ؟ فقال (عليه السالم)  :املال لألقرب والعصبة يف فيه الرتاب"(.)44
حيث دلت على ان األقرب أوىل ممن هو دونه يف القرابة  ,وليس من شك ان البنت أقرب من األخ.

فكل ما خالف هذا على ما بيناه فهو رد على هللا وعلى رسوله (صلى هللا عليه واله) وحكم بغري
ما أنزل هللا وهذا نظري ما حكى هللا عز وجل عن املشركني حيث يقول  " :وقالوا  { :ما يف بطون هذه
االنعام خالصة لذكوران وحمرم على أزواجنا}  .ويف كتاب أيب نعيم الطحان رواه عن شريك  ,عن
) (41الشيباين ,أمحد بن حنبل ,مسند االمام أمحد ,ج ,23ص.108
) (42النساء.11 :
) (43األنفال.75 :
) (44الكليين ,حممد بن يعقوب ,الكايف ,ج ,4ص.170
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إمساعيل بن أيب خالد  ,عن حكيم بن جابر ,عن زيد بن اثبت أنه قال  :من قضاء اجلاهلية أن يورث

الرجال دون النساء" (. )45

ويلحظ على الرواية الثانية ما أييت(:)46

أوال  :أن جابر بن عبد هللا نقل نزول اآلية يف واقعة أخرى قال السيوطي  :أخرج عبد بن محيد
والبخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت والبيهقي
يف سننه  ,من طرق عن جابر بن عبد هللا قال  :عادين رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم) وأبو
بكر يف بين سلمة ماشيني فوجدين النب (صلى هللا عليه وآله وسلم ) ال أعقل شيئا فدعا مباء فتوضأ
منه َث رش علي فأفقت فقلت  :ما أتمرين أن أصنع يف مايل اي رسول هللا ؟ فنزلت  { :يوصيكم هللا يف
أوالدكم للذكر مثل حظ اال نثيني } واحتمال نزول اآلية مرتني  ,أو كون سبب النزول متعددا كما ترى
واثنيا  :أن الرواية نقلت بصورة أخرى وهي أن الوافدة إىل النب كانت زوجة اثبت بن قيس بن
مشاس ال زوجة سعد بن الربيع .
واثلثا  :أن يف سند الرواية من ال يصح االحتجاج به وكما أييت :
 - 1عبد هللا بن حممد بن عقيل بن أيب طالب  ,واألسانيد يف سنن الرتمذي وابن ماجة وابن
داود  ,تنتهي إليه  .ذكره ابن سعد يف الطبقة الرابعة من أهل املدينة وقال  :كان منكر احلديث  ,ال
حيتجون حبديثه وكان كثري العلم  ,وقال بشر بن عمر  :كان مالك ال يروي عنه وقال يعقوب بن أيب
شيبة عن ابن املديين  :مل يدخله مالك يف كتبه  ,قال يعقوب  :وابن عقيل صدوق ويف حديثه ضعف
شديد جدا  ,وك ان ابن عيينة يقول  :أربعة من قريش يرتك حديثهم فذكره فيهم  ,وقال ابن املديين عن
ابن عيينة  :رأيته حيدث نفسه فحملته على أنه قد تغري  ,إىل غري ذلك من الكلمات اجلارحة اليت
تسلب ثقة الفقيه حبديثه .
 - 2الراوي عنه يف سنن الرتمذي هو عبيد بن عمرو البصري الذي ضعفه األزدي وأورد له ابن
عدي حديثني منكرين وضعفه الدارقطين ووثقه ابن حبان .
 - 3الراوي عنه يف سنن أيب داود  :بشر بن املفضل  ,قال ابن سعد  :كان ثقة كثري احلديث
عثمانيا .
ما اختاره املشرع العراقي:
) (45الكليين ,حممد بن يعقوب ,الكايف ,مرجع سابق ,ج ,7ص.75
) (46جعفر السبحاين ,االعتصام ابلكتاب والسنة  ,مرجع سابق ,ص.292-291
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اختار املشرع العراقي رأي فقهاء اجلعفرية حيث رد احلقوق من خالله اىل اهلها حيث قال الزملي
 " :جاءت يف الفقرة الثانية من املادة ( )91من قانون االحوال الشخصية العراقي مبوجب املادة الثامنة
من القانون رقم ( )21لسنة 1978التعديل الثاين لقانون االحوال الشخصية رقم ( )188لسنة 1959
بنت
أب
الورثة
2/ 1
6/ 1
الفروض
 3فرضا2+رداً=5
1
االسهم

والسهمان الباقيان يف هذه املسألة لالب عند مجهور الفقهاء .ويرد عليها عند اجلعفرية وللبنت
يف القانون  .وبذلك يعترب املشرع العراقي قد خرج عل ى ما امجع عليه فقهاء الشريعة االسالمية  .كما مل
يسبقه أي قانون اخر يف هذا احلكم .والدليل على احلاالت االوىل قوله تعاىل { :ي ِ
وصيكم َّ
اَّلل ِيف
توِ
أ َْوَال ِدك ْم لِ َّ
ني فَِإ ْن ك َّن نِساء فَـ ْو َق اثْـنَـتَـ ْ ِ
لذ َك ِر ِمثْل َح ِظ ْاْلنْـثَـيَـ ْ ِ
اح َدة
ني فَـلَه َّن ثـلثَا َما تَـ َر َك َوإِ ْن َكانَ ْ َ
َ
صف}"(.)47
فَـلَ َها النِ ْ
وقد علق على كالمه اعاله يف اهلامش فقال " :مبقتضى هذه الفقرة من مات عن جد وجدة
فالرتكة كلها للبنت وحدها فرضاً ورداً ,واذا مات عن ابن وجد وجدة فلكل منهما السدس والباقي
لالبن .وهبذا قد جعل املشرع العراقي مركز البنت أقوى من مركز االبن ,وهذا ما لن يقل به اي قانون يف
العامل .غري أن اخلطاء جاء من عدم دقة صياغة الفقرة الثانية ؛ألن املرع اراد ان يكون التعديل كااليت :
(تعترب البنت كاالبن يف احلجب) كما يف الفقرة الرابعة من املادة ( ( )89تعترب االخت الشقيقة حبكم
االخ الشقيق يف احلجب) اخذا مبا جاء يف الفقه اجلعفري" (.)48
وهبذا التعديل يع ّد املشرع العراقي رمزا ومنارا للعدالة واالنسانية وأن تشريعاته بعيدة كل البعد عن
النفس الطائفية بل هو نرباساً للفكر القانوين املتحرر من اجلمود والركود الذي عكف عليه الكثري من

مشرع ي الدول االسالمية .وادعو بقية مشرعي العلم وال سيما الدول االسالمية ان يتحلوا بروحية املشرع
العراقي وتفانيه يف حتقيق العدالة وارساء العدل بني الناس.

) (47الزملي ,مصطفى ابراهيم ,احكام املرياث والوصية يف الفقه االسالمي املقارن والقانون ,ص.39
) (48املصدر نفسه ,ص.40-39
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اخلامتة

من خالل ما تقدم ميكن ان نستشف النتائج التالية :

أوالً :إن الفقه املذهب اجلعفري يع ّد من اهم املذاهب االسالمية تطوراً ومرونة وبذلك فهو
يتناسب مع كل زمان ومكان.
اثنياً :إن ما ميتاز به الفقه اجلعفري من متانة استدالل ورصانته جيعله حمط انظار الباحثني ملن اراد
احلصول على ٍ
فقه حممد ٍي اصيل.
اثلثا :إن الفقه اجلعفري لديه حصانة فكرية متميزة من حيث االسس اليت يعتمد عليها ومن
حيث اطالعه على اراء خمالفيه من املذاهب االخرى وهو ما يعرف بـ (الفقه املقارن ) مما يكسب فقهاء
املذهب اجلعفري ميزة قوية على النقد ومناقشة ادلة اخلصوم وتقوية حججهم وترصينها مما جيعله فقهاً

قوايً منفتحاً على اراء اخلصوم وهذه امليزة ال توجد يف بقية املذاهب االخرى اليت اشبه ما تكون منغلقة
على ارائها.
رابعاً :انصف الفقه اجلعفري مرياث البنات سواء بنت واحد او اكثر ال سيما مع املعصب من
خالل رد حقوقها اليها من حيث الفروض والرد حيث ترث الرتكة كلها اذا مل يوجد معها ولد ذكر من
املتوىف وهذا االثر الذي جعل املشرع العراقي أن ايخذ به حتقيقا للعدالة واالنصاف.
خامساً  :يرى البحث ان املشرع العراقي السيما يف قانون االحوال الشخصية ُّ
يعد من افضل
مشرعي العامل ال تتحكم فيه هوى العصبية واملذهبية او حكومة سياسية فنقوهلا بضرس قاطع ان فقهاء
القانون يف العراق مستقلون هدفهم االمسى اقامة العدل وحتري احلق.
التوصيات:
1ـ يوصي البحث فقهاء املسلمني والقانون والعامل االطالع على ما يف حوزة علماء اجلعفرية من
افكار ومباين قد ختدمهم يف الوصول اىل العدل واحقاق احلق.
2ـ يوصي البحث الباحثني يف الدراسات املقارنة بني الشريعة والقانون أن ال يغفلوا عن اراء
فقهاء الشيعة االمامية وان يضمنوا حبوثهم هبا لكي تنضج عندهم االفكار.
املصادر واملراجع

القران الكرمي.

السيوري ,املقداد بن عبد هللا ,كنز العرفان يف فقه القران ,حتقيق  :علق عليه احملقق الشيخ حممد ابقر (
)1
شريف زاده ) وأشرف على تصحيحه واخراج أحاديثه حممد ابقر البهبودي ,الناشر  :املكتبة الرضوية – طهران,
املطبعة  :حيدري  -طهران ,الطبعة :بال طبعة ,سنة الطبع .1385 :
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