قانون احوال الشخصية العراقية
( قراءة قانون الوصية الواجبة )
عبد الخالق شفاعة
الملخص :ان قانون احوال الشخصية العراقية قد تعدل عدة مرات من قبل
ادلشرعٌن العراقيٌن وذلك دلراعة مصاٌف الشعب  ,ويعدل ادلشرعون العراقيون
الستجواب شارع العراق الذين يريدون العدل وادلساواة يف توزيع االرث،
ويراعي ادلشرعون العراقيون يف تعديل قانون احوال الشخصية العراقية
خصوصا فيما يتعلق حبكم الوصية الواجبة على عدة امور ابرازىا  :ا -العدل
طبقا لقولو تعاىل  :ان اهلل يأمر بالعدل واالحسان ب -قانون احوال
الشخصية يف بعض الدول العربية اليت مت تطبيقها مسبقا قبل قانون احوال
الشخصية العراقية ج -اراء ومذاىب الفقهية اليت تنسجم مع عرف وعادة
ادلواطنٌن العراقيٌن ،وعند مجهور االصوليٌن ان قاعدة العرف مستخدمة يف
استنباط االحكام الشرعية
المقدمة
يف أبريل /نيسان  2003قامت قوات الواليات ادلتحدة بوضع قائمة
تضم  55مطلوبا من النظام السابق حيث مت القبض على معظم من يف
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القائمة يف فرتات زمنية متفاوتة ومت تشكيل سلطة االئتالف ادلوحدة برئاسة
بول بردير وقام رللس األمن التابع لألمم ادلتحدة بالتصديق على قرار يدعم
اإلدارة اليت تقودىا الواليات ادلتحدة ويرفع العقوبات االقتصادية عن العراق .يف
يوليو /متوز 2003مت عقد أول اجتماع جمللس احلكم يف العراق الذي عينتو
الواليات ادلتحدة ،وقائد القوات األمريكية بدأ بالتصريح بان قواتو تواجو حرب
عصابات بسيطة ،ومت مقتل جنلي صدام حسٌن قصي وعدي يف معركة
مسلحة يف زلافظة نينوى.
بدأ ادلقاومة العراقية بتكثيف ىجماهتا حيثت متت يف أغسطس /آب
 2003ىجوم بالقنابل على السفارة األردنية يف بغداد وقتل  11شخصا،
وىجوم على مقر األمم ادلتحدة ببغداد يقتل  22شخصا من بينهم مبعوث
األمم ادلتحدة الربازيلي سرجيو دوميلو واعتقال علي حسن اجمليد ابن عم
صدام حسٌن وادلعروف باسم علي الكيماوي ،ومقتل  125شخصا يف
انفجار سيارة ملغومة بالنجف من بينهم الزعيم الشيعي زلمد باقر احلكيم.
يف أكتوبر /تشرين أول  2003صدق رللس األمن على قرار يعطي
الشرعية لالحتالل األمريكي للعراق ويؤكد على نقل السلطة مبكرا للعراقيٌن.
لكن ادلوقف األمين بدأ بالتدىور وبعد ستة أشهر من إعالن الرئيس األمريكي
انتهاء العمليات العسكرية يف العراق وبالتحديد يف شهر نوفمرب كان عدد
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الضحايا األمريكٌن يف العراق قد جتاوز عدد القتلى خالل احلرب ،ففي خالل
شهر واحد قتل  105جنديا من قوات التحالف.
يف  14ديسمرب /كانون أول  2003مت اعتقال صدام حسٌن يف
تكريت ،وقام رللس احلكم يف العراق بادلوافقة على دستور مؤقت للبالد بعد
مفاوضات مطولة وخالفات حادة حول دور اإلسالم ومطالب األكراد حبكم
فدرايل ،ويف أبريل /ومايو  2004قامت ادلليشيات التابعة للزعيم الشيعي
مقتدى الصدر بشن ىجمات على قوات التحالف ،وتقارير عن مقتل ادلئات
يف القتال بٌن اجليش األمريكي الذي حاصر مدينة الفلوجة ،وظهرت صور عن
انتهاكات ضد السجناء العراقيٌن على يد قوات أمريكية يف فضيحة سجن أبو
غريب ،وقتل رئيس رللس احلكم عزالدين سليم يف انفجار خارج مقر قوات
التحاف ببغداد.
يف األول من يونيو /حزيران  2004مت تشكيل احلكومة العراقية ادلؤقتة
الذي مت حلها فيما بعد وحل زللها احلكومة العراقية االنتقالية اليت كانت من
مهامها الرئيسية هتيئة األنتخابات العراقية الختيار رللس النواب العراقي
الدائمي والتصديق على الدستور العراقي الدائمي.1موسوعة حضارة العامل
أنشأىا أمحد زلمد عوف.
http://ar.wikipedia.org/wiki/ 14/09/2013
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جغرافيا العراق
جغرافيا العراق تكون جغرافيا العراق متنوعة وتنحصر يف أربعة مناطق
رئيسية ىي  :اذلضبة الغربية الصحراوية غرب هنر الفرات وأعايل بالد ما بٌن
النهرين بٌن هنري دجلة والفرات وادلرتفعات الشمالية من كردستان العراق،
وادلنطقة اجلنوبية السهلية ومتتد من السهل الرسويب حول تكريت إىل اخلليج
العريب اجلبال يف الشمال الشرقي ىي امتداد جلبال األلب اليت متتد شرقا من
منطقة البلقان من خالل جنوب تركيا ومشال العراق وإيران وأفغانستان وصوال
إىل النهاية يف جبال اذليمااليا الصحراء متتد يف ادلناطق اجلنوبية الغربية
والوسطى على طول احلدود مع ادلملكة العربية السعودية واألردن وتكون
اخلصائص اجلغرافيا للعراق مشاهبة لشبو اجلزيرة العربية. 2
الوصية الواجبة
الوصية الواجبة  :ىف اصطالح مجهورفقهاءالشريعة ىى  :وصية الشخص
بتوفية ما عليو من حق اهلل اواآلدمي من تركتو بعدوفاتو عندمااليقوم دليل على
ثبوت ىذا احلق بذمتو .3

http://ar.wikipedia.org/wiki
3

2

فى اىراض اىَزٕة (ٗ" :)360/4ذجة اى٘صٍح ٗاالشٖادػيى ٍِ ىٔ ٍاه ٗػئٍ حق
الدًٍ ّٗح٘ٓ اٗهلل ذؼاىى ماىنفاساخ ّٗحٕ٘ا الجو ذخيٍصٔ ٍِ ر ىل"
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وىف اصطالح بعض الفقهاء ىى  :الوصية للوالولدين واالقربٌن الذين
اليرثون دلانع اوحلاجب .4
وىف اصطالح القنون ىي  :افرتاض وصية اجلداواجلدة لالحفاد بقدرحصة
والدىم اووالدهتم اذا مات الوالداوالوالدة قبل وفاة اجلد اواجلدة اومعاعلى ان ال
تزيد ىذه احلصة عن ثلث الرتكة.
والوصية هبذادلعىن االخًنيفرتض القانون وجودىا ويلزم القاضى باحلكم هبا
وبتنفيدىا سواء اوصى ادلتويف اومل يوص والوصية هبذادلعىن ىوادلعىن بدراستنا.
الوصية الحد قريباكان ام بعيدامامل يكن لو حق على ادلوصى مل تقم عليو
بينة ،اولو امانة عنده مل يشهد عليهاشاىد فيجب عندئذ ان يوصى باداء ذلك
اليو حذرامن ضياع احلق بعد وفاتو.
وبينا كذالك اهنم قالوا ان الوصية الواجبة مبوجب قولو تعاىل (كتب
عليكم اذاحضراحدكم ادلوت ان ترك خًنا الوصية للوالدين واالقربٌن) قدنسخ
اوخصص بالنسبة للوالدين واالقربٌن سواءكانوا وارثٌن ام غًنوارثٌن مبقتضى
آيات احكام ادلًناث ولكن حل زلل ىذا الوجوب االستحباب بالنسبة اليهم
اذا مل يكونوا وارثٌن.

5

 4فى اىَحيى (" :)312/9اى٘صٍح فشض ػيى مو ٍِ ذشك ٍاال ٗفشض ػيى مو
ٍسيٌ ٌ٘صى ىقشاترٔ اىزٌِ الٌششُ٘ فاُ ىٌ ٌفؼو اػط٘اٗالتذ".
 5أىفقٔ االسالًٍ ٗادىرٔ ٕٗثح اىضحٍيً 7443/10
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ولكن قال عددغًنقليل من اصحاب الرأي واالجتهاد وادلذاىب  :ان
الوجوب الثابت باالية ادلذكورة اليزال باقياعلى اصلو بالنسبة للوالدين واالقربٌن
الذين اليرثون فلم ينسخ ومل خيصص الن موجب الوجوب ىوحلول الوصية
زلل ادلًناث ىف حالة عدم ادلًناث دلانع اوحاجب وادلوجب قائم واحلكم يدورمع
علتو وجودا وعدما.
وروي ىذالقول عن كثًنمن التابعٌن منهم سعيد بن ادلسيب ،ومسروق،
وطاوس ،وقتادة ،وأياس ،واحلسن البصري .وعن بعض أئمة التفسًن واحلديث.
وتبناه بعض أئمة الفقو منهم اسحاق بن راىوية ،وداود الظاىري ،وابن جرير
الطربي ،واالمام امحد بن حنبل ىف رواية عنو ،وابن حزم الظاىري .6
ولكن ىؤالء العلماء القائلون بالوصة الواجبة اختلفوا فيما يرتتب على ترك
ىذا الواجب كااليت :
أ-

فمنهم من قال  :اذامل يوص ادلتوىف قبل وفاتو اليفرتض وجودالوصية،
وكل ماىنالك ىواعتبار ادلتويف آمثا أمام اهلل تاركا لواجبو مستحقا
لعقابو فأن شاءعذبو وان شاءغفرلو.
وبناءعلى ىذا االجتاه ليس للقاضي ان ينوب عن ادلتويف
ويقضي بوجودالوصية وتنفيذىاللوالدين واالقربٌن.

 6اىَ٘جضفى ششح قاُّ٘ اى٘صٍح ىالسرار ٍحَذ اىحسًٍْ حْفً ص .373
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ب-

وذىب االخرون منهم اىل ان القاضي ينوب عن ادلتويف باحلكم
بالوصية وبتنفيذىايف حدودثلث الرتكة للوالدين واالقربٌن الذين
اليرثون امادلانع من موانع ادلًناث كاختالف الدين بالنسبة للكل او
حلاجب من ادلًناث من وارث اقوى من احملجوب قرابة بالنسبة
لالقربٌن النو اليتصورحجب الوالدين من الوارث بوارث اقوى لكوهنم
من ادلرتبة .االوىل والدرجة االوىل ىف القرابة.

ووجو قوذلم ان ىذا الواجب تقرروجوبو بالقرآن الكرمي فرتكو من ادلتوىف
ظلم حبق الوالدين واالقربٌن الذين اليرثون ورفع الظلم من واجب
القضاءويكون بافرتاض الوصية وان مل تصدرمن ادلتويف حقيقة وواقعاوىذاما
استقرعليو مذىب ابن حزم الظاىري (رح).
والواقع ان رأي ىذا الفقيو العظيم ىواالفقو واالقرب اىل روح الشريعة
االسالمية ويدل عليو ظاىر وقولو تعاىل (فمن خافف من موص جنف
اوامثافاصلح بينهم فالامث عليو) 7اذيدل بظاىره على ضرورة تعديل الوصية من
قبل القاضي ان كان فيهاترك حلق اوظلم اوميل للهوى.
مث ان الوجوب تقررحلساب الوالدين واالقربن بقولو تعاىل (كتب عليكم
اذاحضراحدكم ادلوت ان ترك خًنا الوصية للوالدين واالقربٌن) فاصبحت
 7س٘سج اىثقشج . 182 /
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الوصية ذلم حقا ثابتاباالرادة االذلية شأهناشأن ادلًناث الذي الدخل الرادة
الوارث وادلورث فيو.
وقدكانت الوصية قبل ادلًناث حتل زللو وتبقى حتتل نفس احملل
عندمااليكون مًناث دلانع اوحاجب .فالوالدان واالقربون ان كانوا من الوارثٌن
المكان للوصية واال فهناك شاغرتسده الوصية.
وقدكان القضاء العراقي قبل تعديل رقم ( )72لسنة  1979لقانون
االحوال الشخصية النافديأخذ برأي مجهورفقهاءالشريعة وبصورة خاصة مذىب
ايب حنيفة (رح) يف الفقو السين ومذىب االمام جعفرالصادق (رح) يف الفقو
اجلعفري فيقضي القضاء حبرمان االحفاد الذين ديوت أاباؤىم يف حيياة أبيهم
او امهم اوديوتون معهم يف حادثة واحدةكمايف حوادث حتطم الطائرات
واصطدام السيارات وغرق السفن وحادث احلريق والقيضان وغًن ذالك مع ان
آباء ىؤالء االحفادقديكونون ممن سامهواىف تكوين تركة ادليت (جداالحفاد
اوجدهتم) ،كما قد يكونون ممن كان ادليت قائماباعلتهم واالنفاق عليهم.
وباالضافة اىل ذلك كلو فان التعديل الثاين

8

لقانون االحوال

الشحصية النافد قداعترببنت ادلتويف مبثابة ابنو يف ادلًناث ويف قوة احلجب يف
حالة عدم وجوداالبن ضمن الورثة .
 8سقٌ ( )21سْح . 1978
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وقدادى ذلك اىل حرمان االحفاد ذكورا كانوا ام اناثامن مًناث جدىم
اوجدمت عندمايكون للميت بنت اوبنات يف حٌن كان ىؤالء االحفاد يرثون
الباقي من نصيب البنت قبل ىذه التعديل باتفاق آراء مجيع فقهاء الشريعة
باستثناء فقهاء االمامية .
وذلذه االسباب وغًنىابادر ادلشرع العراقي اىل التعديل الثالث الذي أيت
باقرار الوصية الواجبة الول مرة يف التشريعات يف البالد العربية منها  :قانون
الوصية ادلصري ،9وقانون االحوال الشخصية السوري
(رللة االحوال الشحصية)

11

10

والقانون التونسي

واخًنا اخذبو مشروع القانون العريب

ادلوحدلالحوال الشحصية .12
ومن ادلفروض ان القانون الالحق يكون اكثر مشوال ونضجا ودقة من
القوانٌن السابقة عليو النو اذاكان فيهانقص يتداركو القانون الذي يليها يف
الزمن .
فكان من لالزم ان يكون تنظيم ادلشرع العراقي للوصية الواجبة احسن
وامشل واكمل من التشريعات السابقة عليو ولكن نرى ان الواقع ىو خالف

 9سقٌ ( )71ىسْح ٗ . 1946اىَ٘اد (. )79-76
 10سقٌ ( )34ىسْح  . 1975اىَادج (. )257
 11سقٌ ( )77ىسْح  . 1956اىصالُ (. )192-191
 12اىَ٘اد (. )238-235
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ذلك فقد امهل بعض الشروط الضرورية الواردة يف قوانٌن البالدالعربية باالضافة
اىل انو مل يكمل ماىو موجود فيها من القصور .
وقداضيفت ادلادة ( )74من القانون رقم ( )72لسنة 1979

13

اليت

نصها :
 .1اذامات الولد ذكراكان ام انثى قبل وفاة ابيو اوامو فانو يعتربحبكم احلي
عندوفاة أي منهما وينتقل استحقاقو من االرث اىل اوالده ذكوراكانوا ام
اناثاحسب االحكام الشرعية باعتباره وصية واجبة ان ال تتجاوز ثلث
الرتكة .
 .2تقدم الوصية الواجبة مبوجب الفقرة ( )4من ىذه ادلادة على غًنىامن
الوصايااالخرى يف االستيفاءمن ثلث الرتكة ".
خالصة ماجاءمن االحكام يف ىذه ادلادة :
 )1على كل شحص قبل موتو ان يوصي الوالد ولده الذي مات يف
حياتو ،وترتب على ذلك حرماهنم من اادلًناث حلجبهم منو باالبن
اوالبنت اوكليهما.
 )2فان مات ومل يوص ناب االقاضي منابو يف ذلك حبكم القانون
ادلستمد من رأي بعض فقهاء الشريعة كالظاىرية .

 13اىَْش٘س فً اى٘قائغ اىؼشاقٍح  2716فً . 1979/6/ 18
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 )3تكون الوصية مبثابة نصيب ادلتوىف من والد االحفاظ ان كانوا اوالد
ابن  ،ونصيب والدهتم اذاكانوا اوالدبنت.
ولكن لكون ىذا النصيب يف حقيقتو وطبيعتو وصية تسري عليو
احكام الوصية ومن احكامها ان التزيدعلى ثلث الرتكة اال باجازة
الورثة 14بشرط ان تكون ىذه االجازة بعدوفاة ادلورث واجمليزيكون
اىال للتربع .
 )4يف حالة توزيع الرتكة يعتربادلتوىف (والداالحفاد او والدهتم) اليزال على
قيداحلياة ويعدمن الورثة وحياسب لو حساب الوارث احلي فيتقرر
نصيبو ىف ضوء ذلك مث يتحول تلقائيااىل اوالده فكأنو مات بعد اخذ
نصيبو .
وعلى سبيل ادلثل من مات عن ابن وبنت وابن بنت يعترب انو مات
عن ابن وبنتٌن فتقسم الرتكة اىل اربعة اسهم (عددرؤس الورثة
بعداعتباركل ذكرانثيٌن) فتوزع عليهم وفق قاعدة للذكرمثل حظ
االنثيٌن فلالبن سهمان ولكل بنت سهم واحدمث ينتقل سهم البنت
ادلتوفاة اىل ابنها عن طريق الوصية الواجبة .
 )5ومن شروط تطبيق الوصية الواجبة اجتماع االوالد مع اوالد االوالد.

14

اراما االحفاد ىؼذجاٗالدٍر٘فٍِ ٌنُ٘ ىيجٍَغ شيس ٗاحذفقط ٗالٌرجاٗصػِ راىل .
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اماىف حالة عدم وجود االوالد للميت فنصيب احفاده يكون عن
طريق ادلًناث .فمن مات عن ابن ابن وبنت ابن فادلال يوزع عليهما
اثالثاالبن االبن ثلثان ولبنت االبن ثلث واحد.
 )6اذا اوصى بثلث مالو لزيد من الناس وصية اختيارية ومات عن اوالد
واحفاد فحصل التزاحم بٌن الوصية الوجبة لالخفاد والوصية
االختيارية لزيد فنقدم الواجبة االختيارية.
لكن يف ىذه احلالة اذا بقي شيء زائد عن حصة االحفاد بان اخدوا
اقل من ثلث الرتكة فيصرف ىذا الزائد للموصي لو وصية اختيارية.
 )7ااذا كان النصيب الذي ينتقل ايل االحفاد اقل من ثلث فاليرفع ايل
الثلث الن ادلشروط ان التزيد احلصة عن الثلث ال ان التقل عن
الثلث الهنم يأخذون ما يستحقو ادلتوىف.
ادلالحظات :
ومن اىم دلالحظات اليت ديكن ان ترد علي ادلادة ( )74ما يلي :
 .1مل تنص ادلادة صراحة على ان من شروط تطبيق الوصية الواجبة بالنسبة
لالحفاد ان يكن للميت ابن او بنت او كالمها النو يف حالة عدم وجود
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االوالد فاوالد االوالد يأحذون حصصهم من الرتكة طريق ادلًناث دون
الوصية .وقد نص على ىذا الشرط القوانٌن االخري.15
 .2مل يرد يف ادلادة ( )74ان االحفاد اليستحقون الرتكة عن طريق الوصية
الواجبة اذا اعطاىم جدىم او جدهتم يف احلياة بال عوض مقدار ما
يستحقونو هبذه الوصية الواجبة مع ان ىذا الشرط منصوص عليو يف
قوانٌن البالد العربية .16
 .3مل يتطرق ادلشرع اىل حالة اكمال ما اعطا ىم جدىم اوجد هتم ىف احليات
بالعوض اذاكان اقل مماجيب ذلم بالوصية الواجبة  .وقدنصت على ىذه
احلالة قوانٌن البالدالعربية .17
 .4مل يردبيان حرمان ادلوصي لو من الوصية الواجبة اذاكان قا تالللموصي
كماىف الوصية االختيارية .لكن ىذا البيان ليس ضروريا وان كان مفيداالنو

 15مقاُّ٘ اى٘صٍح اىَصشي (ًٗ" : )76جثد ىيفشع فى اىرشمح ٗصٍح تقذسٕزا
اىْصٍة فى حذٗداىصيس تششط اُ ٌنُ٘ غٍشٗاسز" .مَافى حاىح مّ٘ٔ ٍحج٘ب
تاتِ اىَر٘فى اٗتْرٔ .
ٗاىقاُّ٘ اىس٘سي (ً/ 257ب) " :الٌسرحق ٕؤالء االحفادٗصٍح اراماّ٘ا ٗاسشٍِ
الصو اتٌٍٖ جذاماُ اٗ جذج" ٍٗ .ششٗع اىقاُّ٘ اىؼشتً اىَ٘احذ ىالح٘اه
اىشخصٍح (ً " : )2 / 237الٌسرحق االحفاداى٘صٍح اى٘اجثح اراماّ٘ا ٗاسشٍِ ىيجذ
اٗاىجذج ااٗىَٖا" ٗ .مزاىل اىفصو (ٍ ٍِ )2/181جيح االح٘اه اىشخصٍح اىرّ٘سٍح
".
 16اّظشاىَشاجغ اىساتقح .
 17اىَشاجغ اىساتقح .
AL-HUKAMA
The Indonesian Journal of Islamic Family Law
Volume 03, Nomor 02, Desember 2013

210

عبد الخالق شفاعة :قانون األحوال الشخصية العراقية

بااالمكان قياس الوصية الواجبة على االختارية ىف ادلادة ( 2/68االحوال
الشخصية).
 .5حصرادلشرع العراقي تطبيق الوصية الواجبة على الطبقة االوىل من االحفاد
اسوة ببقية قوانٌن البالدالعربية  .مع ان ىذا الصنيع غًنرلذ الن ادلًناث
الواصية الواجبة للطبقة االوىل موجودة بالنسبة للطبقة الثانية والثالثة
وىكذا....
فمن مات عن ابن ابن وبنت ابن و ابن ابن ابن فكأنو مات عن ابن و
بنت و ابن ابن فللمسألة االوىل ماذلذه ادلسئلة من احكام توزيع الرتكة.
وحسنافعل ادلشرع السوري حٌن مل يقتصرعلى الطبقة االوىل من االحفاد
.18
ولكن ينتقد ادلشرع السوري من حيث انو مل يعترب اوالد البنات
مشمولٌن بالوصية الواجبة مع ان علة احلكم يف اوالد االبن واوالد البنت
واحدة .
 .6مل يعاًف ادلشرع العراقي حالة وفاة اب االحفاد اوامهم مع اجلد او اجلدة
يف حادث مل دييز ادلتقدم من ادلتأخرمنهما كما يف حوادث حتطم الطائرات
 18اىَادج (/257ض)  :ذنُ٘ ٕزٓ اى٘صٍح الٗالد االتِ ٗالٗالد اتِ االتِ ٗاُ ّضى٘ا
ٗاحذا ماّ٘ا اٗ امصش ىيزم٘س ٍصو حزاالّصٍٍِ ٌحجة فٍٖا مو اصو فشغٔ دُٗ فشع
غٍشٓ ٌٗأخز مو فشع ّصٍة ( اصئ فقط"
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واصطدام السيارة وىكذا  ...مع ان القوانٌن االخرى نصت على حكم
ىذه احلالة واعطاىا نفس حكم سبق وفاة االبن اولبنت على اجلد اواجلدة
.19
 .7مل تنص ادلادة ( )74صراحة على ان الوصية الواجبة توزع على االحفاد
وفق قاعدة (للذكرمثل حظ االنثيٌن) وكان من الضروري بيان ذلك الن
التفاضل بٌن الذكرواالنثى غًنموجود يف الوصية االختيارية مامل ينص
اادلوصى على ىذا التفاضل .وقد صرح هبذا التفاضل ىف الوصية الواجبة
قوانٌن الببالد االعربية .20
 .8التعديل عاًف الوصية الواجبة بالنسبة لالحفاد فقط اسوة ببقية القوانٌن
العربية مع ان ادلرجع الفقهي ذلذا احلكم اعتربالوصية واجبة للوالدين
واالقربٌن الذين اليرثو اما دلانع من انوع ادلًناث كاختال ف الدين اولوجود
وارث اقوى منهم قرابة

21

 .فالعدالة اليت دعت اىل اقرار الوصية الواجبة

لالحفاد ىي نفسها تدعوادلشرع اىل تعميمها على بقية الورثة الذين
حيرمون من ادلًناث الي سبب كان باستثناء القتل.
 19اىَادج ( ٍِ )76قاُّ٘ اى٘صٍح اىَصشي " :اراىٌ ٌ٘ص اىٍَد ىفشع ٗىذٓ اىزي
ٍاخ فً حٍاذٔ اٍٗاخ ٍؼٔ ٗى٘حنَا" ٗ .اىَادج ( )257اىس٘سي  ٍِ" :ذ٘فً ٗىٔ
اٗالد ٗقذ ٍاخ رىل االتِ قثئ اٍٗؼٔ ٗجة الحفادٓ  ....اىى اخشٓ .
 20اىَشجغ اىساتق اىقاُّ٘ اىسس٘سي (ً / 257ض)ٍ .جيح االح٘اه اىشخصٍح
اىرّ٘سٍح اىفصو (" :)192الذْصشف ٕزٓ اى٘صٍح اال ىيطثقح االٗىى ٍِ
اٗالداالتْاء ر مشٗا اٗ اّاشا ٗذقسٌ تٌٍْٖ ىيز مش ٍصو حظ االّصٍٍِ"
 21اىَحيى . 312/9
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 .9ىناك عدد من ادلواطنٌن العرقيٌن زوجاهتم من اىل الكتاب فهن قد
حيتفظن بدينهن بعدالزواج فاختالف الدين مانع من ادلًناث ولكنو ليس
مانعا من الوصية الواجبة فالعدل واالحسان اللذان امرهبماالقرآن الكرمي
يتطلبان مشوذلن بالوصية الواجبة وبصورة خاصة اهنن قد يسامهن غالبا يف
تكوين الرتكة .
 .10اضافة اىل ماذكرنا ان العدالة تتطلب مشول الوصية الواجبة لبعض
االقارب الذين حيرمون من ادلًناث ىف الفقو السين جملرد اعتبارىم ممن ذوي
االرحام وعلى سبيل ادلثل من مات عن ابن اخ شقيق وبنت اخ شقيق
فادلًناث كلو يعطى لألبن النو عصبة وحترم البنت الهنا من ذوي االرحام
وكذلك اوالد االخت الشقيقة اوالخ او الم حيرمون من ادلًناث ذكورا
اواناثا جملرد اعتبارىم من ذوي االرحام ويعطى ادلًناث البناء االعمام
لكوهنم من االصبات علما ان اوالد العم الهنم من الدرجة الثانية واوالد
االعمام من الدرجة الثالثة ومن القرابة فالعدالة وروح الشريعة االسالمية
تقتتضيان مشول ىؤالء الواجبة بالوصية وامثلهم الوافية وبذالك يرفع اخلالف
بٌن الفقو السين الذي حيرمهم من ادلًناث والفقو اجلعفري االذي يعطيهم
ادلًناث .
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