�صور من خمالفات الأحكام والآراء
ال�شرعية والعمل باملرجوح يف قانون
الأحوال ال�شخ�صية العراقي

بحث ت َقدَّ َم به

د .جابر حممد جابر

اجلامعة العراقية  /بغداد
كلية العلوم اإلسالمية

د .جابر حممد جابر

املُقدِّ مـة
رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد
احلمدُ هلل ِّ

ا ُملرسلني وعىل آله وصحبه الطيبني الطاهرين .أما بعد:
فلقد َّ
وضح لنا القرآن الكريم قصة أبينا آدم (عليه

السالم) وكيف َّ
أن عصيانه ألمر (اهلل) سبحانه وتعاىل
ِ
ِ
وعقوبته ،ويدل عىل ذلك :قوله
غوايته
كان سبب ًا يف

تعاىلَ ...﴿ :و َع ىَص آ َد ُم َر َّب ُه َف َغ َوى﴾

()1

وهكذا هو

حال النفس اإلنسانية حيث تتنازعها نزعة اخلري،

ونزعة الرش ،وال شك يف َّ
أن من اتبع هدى اهلل وما

جاء ِ
به األنبياء من رهبم؛ قد أخذ هبا إىل طريق اخلري
والفالح ومن اتبع غري ذلك؛ فقد سار هبا إىل اهلاوية،
ويدل عىل ذلك قوله تعاىلَ ...﴿ :فإِ َّما َي ْأتِ َين َُّك ْم ِمنِّي

اي َفال َي ِض ُّل َوال َيشْ َقى َو َم ْن
ُهدً ى َف َم ْن ا َّت َب َع ُهدَ َ
ض َع ْن ِذ ْك ِري َفإِ َّن َل ُه َم ِع َ
َأ ْع َر َ
يش ًة َضنك ًا َو َن ْحشرُ ُ ُه َي ْو َم
ا ْل ِق َيا َم ِة َأ ْع َمى﴾(.)2

عز من قائل:
إليها من رهبا ،وعدم خمالفته .فقد قال َّ
َ
الر ُس َ
ول َفإِ ْن َت َو َّل ْوا َفإِ َّن اللهَّ َ ال حُ ِ
ي ُّب
﴿ ُق ْل أ ِط ُيعوا اللهَّ َ َو َّ
ين﴾(.)3
ا ْل َك ِاف ِر َ
ومن هنا جاءت فكر ُة البحث وتسميته.

أما أسباب اختيار املوضوع:

فلطاملا كنا نسمع بأن قانون األحوال الشخصية

العراقي يعتمد عىل األحكام الرشعية ،ولكن من
خالل اإلطالع عىل هذا القانون وجدنا أنه مخُ الف

ألحكا ٍم عدة جاءت بخصوصها أحكام رشعية
رصحية .فرغبنا من خالل هذا العمل اإلشارة إىل

مواطن بعض املخالفات ،عسى أن يكون لذلك
أثر عند القائمني عىل األمر ف ُيعدِّ لوا ذلك من خالل
ٌ
الرجوع إىل ما جاءت به الرشيعة اإلسالمية من أحكام

ونصوص.

أما منهجية البحث فكانت كاآليت:

وبالرغم من رصاحة النصوص الرشعية يف النهي

اخرتت املسائل املخالفة لألحكام الرشعية بنا ًء عىل

مل يمتنع أو ينتهي عن معصية أمر ر ّب ِه ،وهذا يف احلقيقة

وملا هلا من أثر كبري عىل حياة الناس ،ولعدم استطاعتي

ِ
ورشيعته إ ّ
ال َّ
أن اإلنسان
عن خمالفة أمر الشارع الكريم
ال ُيستغرب إن كان ترصف ًا فردي ًا ،فقد ذكرنا توضيح
القرآن ملثل ذلك منذ بدء اخلليقة ،وإىل قيام الساعة؛

لكن ما ُيستغرب هو أن يكون ذلك بشكلٍ مجاعي أو
ُمقنن من خالل قيام دولة إسالمية بسن قوانني خمالفة
ملا أمر به الشارع الكريم .مع أهنا مأمورة باتباع ما ُأنزل

((( سورة طه :من اآلية (.)121

((( سورة طه :من اآلية ( )123واآلية (.)124

حاجة املجتمع هلا من خالل مساسها باحلياة اليومية،

عرض كل املخالفات الرشعية يف هذا القانون ُمراعاة
حلجم البحث ،ولرشوط املجالت النارشة.

أما كيفية عرض املسألة فكانت من خالل بيان ما

جاء بخصوصها يف الرشيعة اإلسالمية ثم بيان ما جاء
به أو ما جاء بخصوصها يف القانون كام وضعها ا ُملرشع

ِ
مناقشته فيام ادعاه سبب ًا موجب ًا،
العراقي نص ًا ،وحماولة
((( سورة آل عمران :اآلية (.)32
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ثم قارنت بني احلكمني من خالل بيان ما غاب عن

بال ا ُملرشع العراقي.

وقد كان عميل فيه بالشكل اآليت:

خرجت األحاديث من مظاهنا (أي كتب
َّ .1

احلديث) ذاكر ًا ذلك من كتابني ،واكتفيت هبذا
اخلصوص بذكر اسم الكتاب واجلزء والصفحة ورقم

احلديث ،باعتبار َّ
أن يف ذلك الكفاية ملن أراد أن يرجع
إىل املصدر.

 .2أمجع بني التعريف اللغوي واالصطالحي

توحد
عرفت به من األلفاظ وذلك إذا َّ
أحيان ًا لبعض ما َّ

املعنيان أو تقاربا.

املطلب األول :التعريف بالعنوان.

املطلب الثاين :حكم العمل بالراجح.

املطلب الثالث :حدود احلاكم يف احلكم.

أما املبحث الثاين :وهو يف (منح احلقوق

للزوجات يف قانون األحوال الشخصية العراقي).
وفيه مسألتان:

املسألة األوىل :يف (تعدد الزوجات).

املسألة الثانية :يف (حق الزوجة يف الدار التي

تسكنها).

وأما املبحث الثالث :وهو يف (الوصية واملرياث

يف قانون األحوال الشخصية العراقي).

أخرت كتابة بطاقات الكتب ،فذكرهتا كامل ًة
.3
ُ

وفيه مسألتان:

 .4رتبت املصادر يف اهلامش الواحد إذا اجتمعت

املسألة الثانية :يف (مرياث البنت أو البنات).

يف املصادر وذلك ختفيف ًا عن هوامش البحث.

بحسب وفاة مؤلفيها ،وجعلت من ذلك منهج ًا يل ال

ِ
مؤلفه فأجعله
أخالفه ،باستثناء ما مل أصل فيه إىل وفاة
آخر املذكورات.

 .5استخدمت (وجه الداللة) يف بيان ا ُملراد من

الدليل لألدلة التي حتتاج ملثل ذلك.

وقد اقتضت خطة البحث أن أجعله بمقدِّ مة

وثالثة مباحث وخامتة.

ّبينت يف ا ُملقدِّ مة أمهية املوضوع ،وسبب اختياره،

ومنهجية البحث فيه.

أما املبحث األول :وهو يف (العمل بالراجح).
وفيه ثالثة مطالب:
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البحوث املحكمة

املسألة األوىل :يف (الوصية للوارث).

توصل
أما اخلامتة :فقد ضمنتها أهم النتائج التي َّ

إليها الباحث من خالل البحث ،ثم أهم التوصيات

لتاليف مثل هذه املخالفات الرشعية.

رب العاملني والصالة والسالم عىل
واحلمدُ هلل ِّ

ٍ
(حممد) وعىل آله وصحبه أمجعني.
سيد ا ُملرسلني

املطلب الأول
التعريف بالعنوان

قبل الدخول يف تفصيالت البحث ،البد من

أن نستجيل الفكرة والغاية منه ،وذلك من خالل
ِ
ِ
باعتباره دلي ً
ال عليه.
عنوانه
التعريف بمفردات
فاملخالفة يف اللغة:

ُمفاعلة من (خلف) ،واخللف ضد القدام.

د .جابر حممد جابر
ُ
ِ
واخللف بالضم
القرن،
واخللف أيض ًا القرن بعد
ِ
واملخالفة :اخلالف واملضادة،
االسم من اإلخالف.

وقد خالفه خمالف ًة وخالف ًا.

()1

أما يف االصطالح:

وأما اآلراء ففي اللغة:

ٌ
معروف .والرأي االعتقاد
ُمفردها (رأي) والرأي

اسم ال مصدر له .ويقال فالن يرتاءى برأي فالن إذا
رأى رأيه ومال إليه.

()6

فهي ترك املوافقة وكل عصيان خمالفة دون

العكس وقيل هي عصيان األمر قصد ًا.

()2

واألحكام يف اللغة:

ُمفردها (حكم) احلاء والكاف وامليم أصل واحد

وهو :املنع ،وأوله املنع من الظلمُ .
واحل ْكم بالضم:
القضاء يف اليشء ،سواء لزم ذلك غريه أم ال .هذا

وخصص بعضهم ،فقال :هو القضاء
قول أهل اللغة.
َّ
بالعدل .وحكم عليه باألمر حيكم حك ًام وحكومة إذا

قىض ،واحلكم :العلم والفقه يف الدين.

()3

وأما يف االصطالح:

فاحلكم عبارة عن إسناد أم ٍر آلخر سلب ًا أو إجياب ًا.

وأما يف االصطالح:

فالرأي ((اعتقاد النفس أحد النقيضني عن غلبة

ظن ،وقيل :استخراج صواب العاقبة)) ،وقيل أيض ًا:
هو التدبري.

()7

واملراد بالرأي هنا:

هو ((اجتهاد الرأي عىل األصول من الكتاب

ٍ
حادثة مل توجد يف كتاب وال ُسنَّة
والسنَّة واإلمجاع يف
ُ
وال إمجاع ممن يعرف األشباه والنظائر ،وفقه معاين

األحكام فيقيس قياس تشبيه ومتثيل أو قياس تعليل
وتأصيل قياس ًا مل ُيعارضه ما هو أوىل منه  ..وليس يف

()4

حرمه (اهلل) سبحانه ،وال حتريم ملا
القياس حتليل ملا َّ

خطاب الشارع املتعلق بأفعال ا ُملكلفني باالقتضاء

وحي َّلل احلرام حُ
وي ِّرم احلالل ما عارض الكتاب

وعند األصوليني:

أو التخيري أو الوضع .وقيل أيض ًا :هو ا ُملفيد فائد ًة

رشعية.

()5

((( ُينظر :خمتار الصحاح( 78/1 :خ ل ف) .لسان العرب:
( 90/9خلف)

((( ُينظر :التعريفات .302/1 :الكليات.804/1 :

((( ُينظرُ :معجم مقاييس اللغة .91/2 :تاج العروس:
.510/31

((( ُينظر :التعريفات .123/1 :التعاريف.291/1 :

((( ُينظر :اإلحكام لآلمدي .35/1 :البحر املحيط يف أصول
الفقه .91/1 :املخترص يف أصول الفقه.57/1 :

حلله (اهلل) ،وإنام القياس والرأي الذي هيدم اإلسالم

والسنَّة ،أو ما كان عليه سلف األمة)).
ُ

()8

(بالرشعية) يف قول األحكام
وأما املقصود
ّ

الرشعية (أي التي مصدرها الرشع).
واآلراء
ّ
والرشع يف اللغة:

ُ
يسلخ ُه
مصدر شرَ َ عَ اإلهاب يرشعه رشع ًا:

((( ُينظر :خمتار الصحاح( 96/1 :ر أ ي) .لسان العرب:
( 291/14رأي).

((( التعاريف.354/1 :و ُينظر :التعريفات.76/1 :
((( الفتاوى الكربى.230/3 :
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والرشع املوضع ،ومنها الشّ وارعً  .والرشع أيض ًا

بمعنى بينّ َ وأظهر.

()1

والرشع يف االصطالح:

((جتويز اليشء أي جعله جائز ًا أو حرام ًا))( )2وهو

علم صدر عن الرشع أو توقف عليه العلم الصادر
ٌ
عن الرشع توقف وجود ،ويشتمل عىل ما رشعه (اهلل)

ِ
ِ
كتابه
لعباده من األحكام التي جاء هبا
سبحانه وتعاىل
ا ُملنزل ونبيه ﷺ ،واجلواب املوحى إليه ﷺ منه تعاىل

سواء كان بكيفية عمل أو بكيفية االعتقاد.

ويسمى الرشع أيض ًا :بالدين وامللة؛ فمن حيث

ٍ
إمالء
أهنا أحكام تُطاع فهي دين ،ومن حيث أهنا تمُ ىل
ٌ
مرشوعة رشع.
وتكتب فهي ملة ،ومن حيث أهنا

()3

وأما القانون يف اللغة:

البحوث املحكمة
ُع ِّرف القانون بتعريفات ُمتعددة بحسب ما

وضع له ،وما هيمنا منها هو القانون الوضعي الذي

ِ
فع ِّرف بأنه:
نحن بصدد البحث يف بعض
جزئياته ُ
قواعد تُر ِّتب العالقة ما بني السلطة واملجتمع ،فوجود

القانون ُمرتبط بوجود السلطة واملجتمع ،وهو ما ُيعبرَّ
به عن إرادة السلطة.

()6

وأما املرجوح:

ِ
تعريف ِه ،البد من تعريف الراجح
فللوقوف عىل

حيث ُيعرف أحدمها بتعريف اآلخر.
والراجح يف اللغة:

الوازن ،وأرجح امليزان أي أثقله حتى مال

ورجحت ترجيح ًا ،إذا أعطيته
وأرجحت لفالن
َّ

راجح ًا.

ف ُيجمع عىل قوانني ،وهو ليس بعريب ،والقوانني:

يرجح :مال .ويقالِ :زن وأرجح
ورجح امليزان
ُ

والقانون اصطالحا:

وناوأنا قوم ًا فرجحاهنم أي كنا َ
أوزن منهم

األصول .وقانون كل يشء طريقه ومقايسه.

()4

أمر ٌ
كيل ينطبق عىل مجيع جزئياته التي تُعرف

أحكامها منه .كقول النحاة الفاعل مرفوع ،واملضاف
إليه جمرور.

()5

والقانون عند القانونيني:

((( ُينظر :لسان العرب( 79/1 :رشع).
((( احلدود األنيقة.69/1 :

((( ُينظر :أبجد العلوم.337/2 :

ِ
وأعط راجح ًا.
وأحلم.

()7

والراجح يف االصطالح:

هو :أحد طريف ا ُملرتدد فيه.

()8

املرجوح الطرف اآلخر.

وبذلك يكون

أما الراجح عند األصوليني:

فهو(( :ما يتبينّ ِ
به املراد من خالل املبالغة يف

((( ُينظر :خمتار الصحاح( 231/1 :ق ن ن) .لسان العرب:

((( ُينظر :موسوعة املصطلحات السياسية والفلسفية والدولية:

((( ُينظر :التعريفات .219/1 :التعاريف .570/1 :دستور

((( ُينظر :لسان العرب( 445/2 :رجح).

( 250/13قنن).

العلامء.39/3 :
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ص.475:

((( ُينظر :الكليات.943/1 :

د .جابر حممد جابر
التأمل والنظر أو ما توصل إليه بدليلٍ آخر))(.)1

والرتجيح غري ُمعت ٍ
البينات؛ حتى مل ترجح شهادة
رب يف ّ

ومن خالل ما تقدَّ م يتبينّ بأن املرجوح هو الطرف

أما الثاين :وهو قول اجلمهور :بصحة الرتجيح

ويسمى أيض ًا األصل بالنسبة إىل املرجوح.

()2

املقابل لألصل الراجح.

أما األحوال الشخصية:

األربعة عىل شهادة االثنني فكذلك يف البينات.

ووجوب العمل بالراجح ُمتمسكني بإمجاع الصحابة
والسلف عىل تقديم بعض األدلة الظنية عىل بعض

فهو اصطالح قانوين حديث وفد مع ما وفد إلينا

إذا اقرتن ِ
به ما يتقوى به ،وألن العقالء يوجبون

األحكام الرشعية التي مل تنتظم قبل هذا االصطالح

تنزيل األمور الرشعية عىل وازن األمور العرفية

ٍ
جمموعة من
من الترشيعات األجنبية للداللة عىل
ٍ
واحد .ويشمل :النكاح والطالق
حتت ُمسمى
والوصية واملرياث والنفقة واحلضانة ...

()3

املطلب الثاين
حكم العمل بالراجح
للعلامء يف مسألة الرتجيح

العمل بالراجح بعقوهلم يف احلوادث ،واألصل

ِ
لكونه أرسع يف االنقياد.

وأما ما استدلوا به يف اآلية من وجوب النظر،

فليس فيها ما ُينايف القول بوجوب العمل بالراجح.

()6

والرتجيح يقع بني مظنونني؛ ألن الظنون تتفاوت

يف القوة وال يتصور ذلك بني معلومني إذ ال تفاوت

ووجوب العمل

بينهام (أي بني معلوم وآخر) وإن كان بعضهام أجىل

أحدمهاَّ :
إن الواجب عند التعارض التوقف أو

نصان قاطعان ،فال سبيل
ولذلك إذا تعارض ّ

()4

بالراجح عند التعارض بني األدلة قوالن:

وأشد استغنا ًء عن التأمل.

اع َتبرِ ُ وا َيا ُأوليِ
التخيري دون الرتجيح لقوله تعاىلَ ...{ :ف ْ
َ
األ ْب َصا ِر}( .)5فقد أمرنا باالعتبار ،والعمل باملرجوح

التأريخ ،وإ ّ
ال وجب املصري إىل دليل آخر أو التوقف،

((( ُينظر :البحر ا ُملحيط.547/1 :

((( ُينظر :اإلحكام لآلمدي .202/4 :اإلهباج .209/3 :إجابة

البينات
اعتبار؛ وألن األمارات الظنية ال تزيد عىل ّ

((( أصول الرسخيس.168/1 :

((( ُينظر :األحوال الشخصية يف الفقه.5/1 :

إىل الرتجيح ،بل ا ُملتأخر ناسخ

()7

ِ
لسابقه إذا ُع ِّرف

وال يف معلوم ومظنون الستحالة بقاء الظن يف ُمقابلة

السائل.418/1 :

((( الرتجيح :من الرجحان وهو الفضل والزيادة يف الشيئني.

((( النسخ يف اللغة :الرفع واإلزالة.

وضوح يف أحد الدليلني)).

ويف االصطالح :رفع حكم رشعي بدليل رشعي ُمتأخر.
ُينظر :ا ُملعتمد .367/1 :التعريفات .67/1 :التعاريف:

وقيل(( :تقوية أحد الدليلني بوجه ُمعترب،وعرب بعضهم بزيادة

التعاريف .170/1 :و ُينظر :إجابة السائل.417/1 :

((( سورة احلرش :من اآلية (.)2

خمتار الصحاح( 273/1 :ن س خ).

.317/1
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العلم؛ فثبت َّ
أن حمل الرتجيح الدالئل الظنية.

()1

أما رشوط الرتجيح :فهي:

 .1أن يكون الرتجيح بني األدلة.

 .2قبول األدلة للتعارض يف الظاهر.
 .3أن يقوم عىل الرتجيح دليل.

 .4ال ُيصار إىل الرتجيح ما أمكن العمل بكل

ٍ
واحد منهام ،فإن أمكن ولو من وجه امتنع الرتجيح؛

وألنه أوىل من ترك أحدمها واالستعامل أوىل من

التعطيل.

 .5أن يكون الرتجيح باملزية التي ال تستقل (أي

ال تقوم بذاهتا) (.)2

َّ
بأن العمل بالراجح
وبنا ًء عىل ما سبق :يتبينّ

واجب عىل قول اجلمهور.
وعدم خمالفته
ٌ

املطلب الثالث
حدود احلاكم يف احلكم
األصل يف أصحاب الديانات الساموية َّ
أن

احلاكمية فيها (هلل) سبحانه وتعاىل (ومعنى ذلك

أن يتحاكم أهل هذه الديانات إىل ما ُأن ِزل إليهم من

حرم ،وهذا
رهبم)؛ ف ُيحلوا ما أحل (اهلل) ِّ
وحيرموا ما َّ

ُحكمهم قبل جميء الديانة اإلسالمية ،ويدل عىل ذلك
ور حَي ُْك ُم
قوله تعاىل{ :إِنَّا َأنزَ ْلنَا ال َّت ْو َرا َة ِف َيها ُهدً ى َو ُن ٌ
الر َّبانِ ُّي َ
بهِ َ ا ال َّنبِ ُّي َ
ون
ين َأ ْس َل ُموا لِ َّل ِذ َ
ون ا َّل ِذ َ
ين َه ُادوا َو َّ

البحوث املحكمة

َ
است ُْح ِف ُظوا ِم ْن ِكت ِ
َاب اللهَّ ِ َو َكا ُنوا َع َل ْي ِه
َواأل ْح َب ُار بِماَ ْ
ات
اخ َش ْونيِ َوال تَشْ ترَ ُ وا بِآ َي يِ
َّاس َو ْ
ُش َهدَ ا َء َفال تخَ ْ َش ْوا الن َ
َث َمن ًا َق ِلي ً
ال َو َم ْن لمَ ْ حَي ُْك ْم بِماَ َأنزَ َل اللهَّ ُ َف ُأ ْو َلئِ َك ُه ْم
ا ْل َك ِ
اف ُر َ
ون}( ،)3وكذلك قوله تعاىل ألهل اإلنجيل:

نجيلِ بِماَ َأنزَ َل اللهَّ ُ ِف ِ
إل ِ
{و ْل َي ْح ُك ْم َأ ْه ُل ا ِ
يه َو َم ْن لمَ ْ حَي ُْك ْم
َ
بِماَ َأنزَ َل اللهَّ ُ َف ُأ ْو َلئِ َك ُه ْم ا ْل َف ِ
اس ُق َ
ون}(.)4
فبينّ (اهلل) سبحانه وتعاىل يف اآليتني وجوب

عز وجل فيمن مل يعمل هبام.
العمل بام أنزل
ُ
وحكمه َّ

وبينّ يف ٍ
آية أخرى ثواب من َع ِمل بام أنزل
{و َل ْو َأنهَّ ُْم َأ َق ُاموا ال َّت ْو َرا َة
(اهلل) سبحانه وتعاىل فقالَ :
يل َو َما ُأن ِز َل إِ َلي ِهم ِم ْن َر ِم َ
نج َ
إل ِ
َوا ِ
أل َك ُلوا ِم ْن َف ْو ِق ِه ْم
بهِّ ْ
ْ ْ
َو ِم ْن تحَ ْ ِ
ت َأ ْر ُج ِل ِه ْم ِم ْن ُه ْم ُأ َّم ٌة ُم ْقت ِ
َصدَ ٌة َو َكثِ ٌري ِم ْن ُه ْم َسا َء

َما َي ْع َم ُل َ
ون}(.)5

وحرفوا ما ُأن ِزل إليهم وخانوا ما
فلماّ بدَّ لوا
َّ

استحفظوا عليه جاءت الديانة اإلسالمية خامتة

فج ِعلت
الديانات ناسخ ًة ملا قبلها وحاكم ًة عليها؛ ُ
عام ًة لكل البرش وهيأ هلا (اهلل) سبحانه وتعاىل احلفظ
عز من
حكم هبا بني الناس فقال َّ
من لدنه َّ
عز وجل ل ُي َ
َاب بِالحْ َ قِّ ُم َصدِّ ق ًا لمِ َا َبينْ َ َيدَ ْي ِه
{و َأنزَ ْلنَا إِ َل ْي َك ا ْل ِكت َ
قائلَ :
اح ُك ْم َب ْين َُه ْم بِماَ َأنزَ َل اللهَّ ُ
ِم ْن ا ْل ِكت ِ
َاب َو ُم َه ْي ِمن ًا َع َل ْي ِه َف ْ
َوال َت َّتبِ ْع َأ ْه َوا َء ُه ْم َعماَّ َجا َء َك ِم ْن الحْ َ قِّ  .)6(}...وقال
اح ُك ْم َب ْين َُه ْم بِماَ َأنزَ َل اللهَّ ُ
ِ
أيض ًا يف محُ كم
كتابهَ :
{و َأ ْن ْ

((( سورة املائدة :اآلية (.)44

((( ُينظر :كشف األرسار .111/4 :إرشاد الفحول.458/1 :

((( سورة املائدة :اآلية (.)47

((( ُينظر :البحر املحيط.426/4 :

((( سورة املائدة :اآلية (.)48

إجابة السائل.418/1 :
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((( سورة املائدة :اآلية (.)66

د .جابر حممد جابر
اح َذ ْر ُه ْم َأ ْن َي ْفتِن َ
ُوك َع ْن َب ْع ِ
ض َما
َوال َت َّتبِ ْع َأ ْه َوا َء ُه ْم َو ْ
اع َل ْم َأ َّنماَ ُي ِريدُ اللهَّ ُ َأ ْن ُي ِصي َب ُه ْم
َأنزَ َل اللهَّ ُ إِ َل ْي َك َفإِ ْن َت َو َّل ْوا َف ْ
َّاس َل َف ِ
اس ُق َ
ض ُذ ُنوبهِ ِ ْم َوإِ َّن َكثِري ًا ِم ْن الن ِ
بِ َب ْع ِ
ون}(.)1
فهذا ما ُأمر ِ
به رسول اهلل ﷺ من ِق َبل ر ّبه ،وهو

أمر ملن بعده ملن يقوم عىل سياسة( )2هذه األمة ويدل
ين آ َمنُوا َأ ِط ُيعوا
عىل ذلك قوله َّ
عز وجلَ { :يا َأيهُّ َ ا ا َّل ِذ َ
ول َو ُأ ْوليِ َ
َ
الر ُس َ
األ ْم ِر ِم ْن ُك ْم َفإِ ْن َتن َ
َاز ْعت ُْم
اللهَّ َ َوأ ِط ُيعوا َّ

ُون بِاللهَّ ِ
الر ُس ِ
ول إِ ْن ُكنت ُْم ت ُْؤ ِمن َ
فيِ شيَ ْ ٍء َف ُر ُّدو ُه إِلىَ اللهَّ ِ َو َّ
َوا ْل َي ْو ِم ِ
اآلخ ِر َذلِ َك َخيرْ ٌ َو َأ ْح َس ُن َت ْأ ِوي ً
ال}(.)3
وجه الداللة:

املصادر .حتى اعترب هذا األمر قاعد ًة للحكم واحلاكم
فقيل(( :وال يترصف من و َّيل والية اخلالفة فام دوهنا
ٍ
مصلحة أو درء مفسدة))(.)6
إىل الوصية إال جللب

فكان نص القاعدة ((الترصف عىل الرعية منوط

باملصلحة))( .)7أي لزوم ترصف الراعي عىل الرعية

متوقف عىل وجود املنفعة والثمرة سواء كان ذلك يف
أمور دينية أو دنيوية؛ فإن وجدت املنفعة وجب عليهم

ِ
ورسوله ﷺ وإ ّ
ال ُر َّد ،واملراد
االلتزام طاع ًة (هلل)
بالراعي هنا كل من و ّيل أمر ًا من أمور العامة ،عام ًا

كان كالسلطان أو خاص ًا كمن دونه من العامل.

()8

اآلية نص بوجوب طاعة (اهلل) والرسول وأويل

وليس ذلك له بالتشهي بل باملصلحة حتى إذا مل

جلميع املؤمنني (وويل األمر منهم) وما طاعتهام إ ّ
ال

الرشعية التي توافق ما جاء يف الكتاب
هبا املصلحة
ّ

األمر من املؤمنني ،فيكون األمر بطاعة اهلل ورسوله
بتطبيق ما جاء به الرشع( )4احلنيف ،وكذلك فيها
األمر يف حال حصول املنازعة بني الراعي والرعية

(أي ويل األمر ورعيته) بالرجوع إىل (اهلل) والرسول،

ِ
وسنَّة ِ
وفاته
نبيه .من بعد
واملقصود هبام كتاب (اهلل) ُ

وله يف حياته.

()5

وبذلك يتبني أن ليس لويل األمر أو من

مقامه كالقايض اخلروج عن روافد الرشع من
يقوم
ُ
((( سورة املائدة :اآلية (.)49

((( السياسة :فعل السائس ،ويف اإلصطالح :إحاطة الرعية بام
ًيصلحها لطف ًا وعنف ًا.

ُينظر :لسان العرب108/6 :

(سوس) .طلبة الطلبة.332/1 :
((( سورة النساء :اآلية (.)59

((( ُينظر :تعريف الرشع يف (ص.)5

((( ُينظر :تفسري الطربي .150/5 :تفسري ابن كثري.519/1 :

يظهر له وجهها تبصرَّ ونظر حتى جيدها( )9(.واملقصود

والس ّنة وال تخُ الفهام ،واألمثلة عىل ذلك كثرية :منها
ُ
مجع القرآن ،وقتال ا ُملرتدين ،ومجع الناس عىل ُمصحف
واحد ..الخ) والكالم هنا فيام مل يتبينّ حكمه ،وأما ما

ورسوله ﷺ فليس ألحد
سبحانه وتعاىل
حكم به (اهلل)
ُ
ُ

الفه أو ُي ِّ
رشع غري ُه ويدل عىل ذلك
من املؤمنني أن خُي ُ
اللهَّ ُ

{و َما َك َ
ان لمِ ُ ْؤ ِم ٍن َوال ُم ْؤ ِمن ٍَة إِ َذا َقضىَ
قوله تعاىلَ :
َو َر ُسو ُل ُه َأ ْمر ًا َأ ْن َي ُك َ
ون لهَ ُ ْم الخْ ِيرَ َ ُة ِم ْن َأ ْم ِر ِه ْم َو َم ْن َي ْع ِ
ص
اللهَّ َ َو َر ُسو َل ُه َف َقدْ َض َّل َضال ً
ال ُمبِين ًا}(.)10

((( الذخرية .43/10 :التاج واالكليل.309/1 :
((( رشح القواعد الفقهية.309/1 :

((( ُينظر :رشح القواعد الفقهية.309/1 :
((( ُينظر :األشباه والنظائر.121/1 :

( ((1سورة األحزاب :اآلية (.)36

العدد ال�سابع  -ال�سنة الرابعة2017 -م  -اجلزء الثاين

93

صور من خمالفات األحكام واآلراء الرشعية والعمل باملرجوح
وبذا يتبينّ لنا َّ
ونائبه وقاضيه ُمقيدون
أن و ّيل األمر
ُ

ورسوله وباملصلحة الرشعية
يف أحكامهم بام أمر به اهلل
ُ
تحصلة من موارد الرشع واملوافقة للكتاب
املعتربة وا ُمل ِّ

والسنَّة.
ُ

ين خُ َيالِ ُف َ
ون َع ْن َأ ْم ِر ِه
قال تعاىلَ ...{ :ف ْل َي ْح َذ ْر ا َّل ِذ َ
َأ ْن ت ِ
يم}(.)1
ُصي َب ُه ْم ِف ْتن ٌَة َأ ْو ُي ِصي َب ُه ْم َع َذ ٌ
اب َألِ ٌ
املسألة األوىل

تعدد الزوجات

األصل يف النكاح( )2أنه مباح( ،)3ويدل عىل ذلك

والسنَّة واإلمجاع.
الكتاب ُ

()4

فأما الكتاب:

{...و ُأ ِح َّل َل ُك ْم َما َو َرا َء َذلِ ُك ْم َأ ْن
فقوله تعاىل:
َ
ِ
َت ْبت َُغوا بِ َأ ْم َوالِ ُك ْم محُ ِ
ذكره
ْصنِنيَ َغيرْ َ ُم َس ِاف ِحنيَ }( )5بعد
سبحانه وتعاىل للمحرمات من النساء.
الس ّنة:
وأما ُ

فام روي يف الصحيحني عن علقمة فقال(( :بينا أنا

أميش مع عبداهلل (ريض اهلل عنه) فقال :كنا مع النبي
((( سورة النور :من اآلية (.)63

((( نكح :بمعنى تزوج .والنكاح :عقد التزويج .ويف االصطالح:
((عقد يرد عىل متليك منفعة البضع قصد ًا)).

التعريفات .315/1 :ينظر :لسان العرب( 625/2 :نكح).

عرف بـ :طلب الشارع
((( هو أحد أقسام احلكم التكليفي ،و ُي َّ

البحوث املحكمة

ﷺ فقال :من استطاع الباءة( )6فليتزوج فإنه أغض
للبرص وأحسن للفرج ومن مل يستطع فعليه بالصوم

فإنه له وجاء)).

()7

وأما اإلمجاع:

فقد أمجعت األمة عىل جواز النكاح.

()8

واتفقوا عىل َّ
أن من تاقت نفسه إليه وخاف العنت

()9

فإنه يتأكد يف ِ
حقه ،ويكون أفضل من نوافل العبادات
كصوم وحج وصالة التطوع بل أفضل له حتى من

جهاد التطوع.

()10

ومما اتفق عليه العلامء أيض ًا ،فض ً
ال عماّ سبق:

للمسلم أن يتزوج بأكثر من واحدة إن ِ
هو َّ
رغب
أن ُ
بذلك ،وله أيض ًا أن جيمع بني أربع زوجات يف آن
واحد ،وال حيل له فوق األربعة ،وليس ذلك إ ّ
ال

لرسول اهلل ﷺ ويدل عىل ذلك قوله تعاىلَ { :ف ِ
انك ُحوا
اب َل ُك ْم ِم َن الن َِّس ِ
اء َم ْثنَى َو ُث َ
الث َو ُر َباعَ َفإِ ْن ِخ ْفت ُْم
َما َط َ
ال َت ْع ِد ُلوا َف َو ِ
احدَ ًة َأ ْو َما َم َل َك ْت َأ ْيماَ ُن ُك ْم َذلِ َك َأ ْد َنى َأ َّ
َأ َّ
ال

َت ُعو ُلوا}(.)11

وس ّم َي النكاح باء ًة من املباءة؛ ألن الرجل
((( الباءة :النكاحُ ،
يتبوأ من ِ
أهله أي يستمكنُ .ينظر :لسان العرب( 36/1 :بوأ).
ّ
التعاريف.109/1 :

((( صحيح البخاري 673/2 :برقم ( .)1806صحيح ُمسلم:
 1018/1برقم (.)140

ممُ ارسة العمل أو االمتناع عنه عىل وجه التخيري.
ِ
ُينظر :املوافقات .162/2 :أصول الفقه يف نسيجه اجلديد:

((( العنت :االثم ،أو الوقوع يف أمر شاق أو الفساد واهلالك أو

((( ُينظر :املغني .3/7 :املجموع .33/2 :جواهر العقود:

العرب( 61/2 :عنت) .التعاريف.76/1 :

((( سورة النساء :من اآلية (.)24

( ((1سورة النساء :اآلية (.)3

.289/1
.3/2
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((( ُينظر :اإلمجاع .75/1 :جواهر العقود.3/2 :

الغلط والزناُ .ينظر :خمتار الصحاح( 191/1 :ع ن ت) .لسان

(ُ ((1ينظر :اختالف األئمة العلامء.120/2 :

د .جابر حممد جابر
وجه الداللة فيها:

((ال جيوز الزواج بأكثر من واحدة إ ّ
ال بإذن

النص( )1يف القرص عىل العدد(( )2أي األربع فقط

القايض ،ويشرتط إلعطاء اإلذن حتقيق الرشطني

للمسلم أن يتزوج بواحدة أو
وبذلك يتبينّ أن ُ

* أن يكون للزوج كفاية مالية إلعالة أكثر من

حيث حترم الزيادة عليهن).

أكثر حتى األربعة ،وليس له الزيادة عىل ذلك ،وهو
مأمور بالعدل بينهن ،فإن خيش من نفسه عدم العدل
ٌ
فله أن يكتفي بواحدة.

()3

التاليني:

زوجة واحدة.

* أن يكون هناك مصلحة مرشوعة)).

()5

حجر
وبالتدقيق يف هذا القانون نجد أنّه قد َّ

()6

للمسلم أن جيمع بني أكثر
إذ ًا فمسألة التعدد أو أن ُ

ُمباح ًا قد أباحه الرشع للعباد ،ثم إنَّه قد حكم عىل

أحد من العلامء ،وذلك لوجود النص عليها من قبل

عىل ذلك من خالل فرض الوصاية عليهم من قبل

ٍ
ٍ
واحد ُمتفق عليها ،ومل خُيالف فيها
زوجة يف وقت
من
وقيد ذلك باشرتاط العدل بينهن،
الشارع الكريمّ .

األزواج بالسفه من دون وجه حق ،ومن غري دليل

القايض.

وأمر ذلك كله يرجع إىل األزواج ،ويدل عىل ذلك
ما جاء يف اآلية السابقة {َ ...فإِ ْن ِخ ْفت ُْم َأ َّ
ال َت ْع ِد ُلوا
َف َو ِ
احدَ ةً.)4(}...

فام هو احلل؟ هل يكون احلل باللجوء إىل العالقات

املسألة؛ وحدَّ د ذلك وفرض الوصاية عىل األزواج،

واحلقيقة َّ
أن يف مثل هذا القانون خمالفة لنص

إ ّ
ال أننا وجدنا ا ُملرشع العراقي قد خالف يف هذه

بل وفرض العقوبة عىل من تزوج بأكثر من واحدة

دون موافقة القايض أو أجرى عقد ًا خارج املحاكم.
فقد جاء يف الفقرة الرابعة من املادة الثالثة من الفصل
األول من الباب األول من قانون األحوال الشخصية

العراقي ،ما نصه:

والسؤال الذي ال بد من طرحه هنا :إذا مل يقتنع

القايض هبذه املصلحة املرشوعة التي افرتضها القانون
الغري مقبولة رشع ًا؟ ليصح تطبيق مثل هذا القانون؟

رشعي بجواز التعدد أباحه الشارع الكريم وهو الذي
خلق اإلنسان ،ويعلم حاجاته ورغباته وما ُيصلح له

أموره وحياته يف الدنيا واآلخرة ،ويدل عىل ذلك قوله
تعاىلَ :
{أال َي ْع َل ُم َم ْن َخ َلقَ َو ُه َو ال َّل ِط ُ
ري}( )7وقوله
يف الخْ َ بِ ُ

ألجله وأريد ِ
ِ
به قصد ًا)).
((( عبارة النص(( :ما سيق الكالم

((( قانون األحوال الشخصية العراقي :ص.5

((( ُينظر :الفصول يف األصول .311/1 :التقرير والتحبري:

وأما يف االصطالح(( :تقول حجرت عىل نفيس إذا أحطت عليها

((( ُينظر :تفسري القرطبي.137/5 :

( 52/1ح ج ر).

أصول الشايش.99/1 :
.140/1

((( سورة النساء :من اآلية (.)3

((( مأخوذ ٌة من حجر بمعنى :املنع أو احلرام يف اللغة.

بحائط)) .التمهيد البن عبد الربُ .97/8 :ينظر :خمتار الصحاح:

((( سورة امللك :اآلية (.)14
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عز من قائل{ :إِ َّن اللهَّ َ َي ْع َل ُم َو َأ ْنت ُْم ال َت ْع َل ُم َ
ون}(.)1
أيض ًا َّ

ومن أجل أن يكون تشخيصنا دقيق ًا البد من

النظر يف األسباب املوجبة إلصدار مثل هذا القانون

للوقوف عىل السبب أو املصلحة التي ُأصدر ألجلها
(واملقصود بالقانون هنا هو الفقرة الرابعة من املادة

الثالثة).

البحوث املحكمة

األحوال الشخصية) يدّ عي َّ
أن عدم اتفاق الفقهاء عىل

ٍ
رأيٍ
واحد ُيعطي عدم استقرار للقوانني ،وهو يرغب
بأن تكون العائلة العراقية ُمستقر ًة وأن يضمن للمرأة

حقوقها الرشعية واستقالهلا العائيل.

()4

وبذلك يتبينّ َّ
أن ا ُملرشع العراقي قد خالف نص ًا

رشعي ًا ُيبيح به الشارع الكريم للزوج الزواج بأكثر من

ع َّلل ا ُملرشع العراقي إصدار هذه الفقرة وهي

ٍ
وفوض ذلك إليه من غري دليل
واحدة إن أمن اجلورَّ ،

بأنه حد وسط ما بني قوانني البالد اإلسالمية؛ فقد

عل ًام بأنه (أي قانون األحوال الشخصية)

(عدم الزواج بأكثر من واحدة إ ّ
ال بإذن القايض)
((ذهبت يف حكم تعدد الزوجات مذهبني ،فمنعه
ٍ
بصورة ُمطلقة وعاقب عليه (م)18-
الترشيع التونيس

وقيد الترشيع املغريب املنع باخلوف من عدم العدل
منه ّ
(ف )30-فاختارت اللجنة مذهب ًا وسط ًا بينهام))(.)2
ويمكن اإلعرتاض هنا:

ٍ
ٍ
ٍ
رشعية ُمعتربة.
مصلحة
حجة أو
أو

سمح بالزواج بأكثر من واحدة ،ومل يوجب العمل
َ
بالرشطني السابقني( )5بأن أجاز ذلك للزوج حتى وإن
مل يؤمن عدله؛ إذا كان من يريد الزواج منها أرملة.

()6

ومما سبق يتبينّ لنا بأن إتباع الرشع يف هذه النقطة

حتديد ًا عند ا ُملرشع العراقي هي بحسب احلاجة ،فإن

نعم هي ٌ
سلمة إ ّ
دول ُم ٌ
ال َّ
أن السؤال الذي ال بد

دعت الرضورة لذلك أخذ ِ
به وإ ّ
ال َح َّجره أو َّقيده بام

هلذه القوانني ،فمن املعروف َّ
أن املرجع للقانون

ين آ َمنُوا ا ْد ُخ ُلوا فيِ
قال تعاىلَ { :يا َأيهُّ َ ا ا َّل ِذ َ
الس ْل ِم َكا َّف ًة َوال َت َّتبِ ُعوا ُخ ُط َو ِ
الش ْي َط ِ
ات َّ
ان إِن َُّه َل ُك ْم
ِّ

ٍ
رشيعة استندت هذه الدولة مصدر ًا
منه هنا :إىل أي

ِ
مصادره هو القانون الفرنيس،
التونيس أو أحد
وكان األوىل واألجدر باملرشع العراقي أن يرجع إىل
املصدر الرئييس يف الترشيع اإلسالمي أال وهو القرآن

يشاء.

َعدُ ٌّو ُمبِنيٌ }(.)7

وجه الداللة:

والسنَّة النبوية ا ُملطهرة خاص ًة وأن هذه اجلزئية
الكريم ُ

األمر للمؤمنني للعمل برشائع اإلسالم كلها،

حتديد ًا ليس فيها خالف بني الفقهاء وال ا ُملفرسين وال

األصوليني()3؛ باعتبار َّ
أن واضع هذا القانون (أي

((( ُينظر :قانون األحوال الشخصية العراقي :ص.53

((( سورة النحل :اآلية (.)74

((( ُينظر :قانون األحوال الشخصية :ص .6الفقرة ( )7من املادة

((( قانون األحوال الشخصية العراقي :ص.55

((( ذكرنا بعض ًا من أقواهلم ومصادرها يف ثنايا املسألة.
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((( ُينظر الرشوط يف (ص.)14-13
(.)3

((( سورة البقرة :اآلية .208

د .جابر حممد جابر
والنهي عن تضييع يشء منها.

بهِ َ ا َأ ْو َد ْي ٍن.)5(}...

()1

املسألة الثانية

فتبينّ لنا:

حق( )2الزوجة يف الدار التي تسكنها

املوت أحد األسباب التي تُنهي احلل الرشعي بني

الزوجني الذي ث ُب َت بعقد النكاح ،والذي أوجب لكلٍ

منهام حقوق ًا وواجبات تنتهي مجيعها باملوت الذي

أهنى عقد النكاح .فانتفاء السبب يؤدي إىل انتفاء
ا ُملسبب (احلكم).

()3

أما ما يبقى بينهام بعد املوت من أحكام ،فهي

حقوق ثابتة أثبتها عقد النكاح الذي كان بينهام.

()4

ومنها املرياث ِ
والعدَّ ة.

فأما املرياث :فقد أثبت (اهلل) سبحانه وتعاىل

ِ
ِ
كتابه العزيز .ومن هذه الفرائض
فرائضه يف
أغلب
َ
عز من قائل:
مرياث الزوجة (وهو ما هيمنا هنا) فقال َّ

الر ُب ُع ممِ َّا َت َر ْكت ُْم إِ ْن لمَ ْ َي ُك ْن َل ُك ْم َو َلدٌ َفإِ ْن َك َ
ان
َ
{...ولهَ ُ َّن ُّ
ُوص َ
ون
َل ُك ْم َو َلدٌ َف َل ُه َّن الث ُُّم ُن ممِ َّا َت َر ْكت ُْم ِم ْن َب ْع ِد َو ِص َّي ٍة ت ُ

((( ُينظر :تفسري الطربي .325/2 :زاد املسري.224/1 :
التفسري الكبري.175/5 :

((( احلق واحد احلقوق ،وهو ضد الباطل ،واحلق :صدق
احلديث ،واليقني بعد الشك.

ويف االصطالح :النصيب الواجب ،ويأيت أيض ًا بمعنى ما وجب

لشخص عىل غريهُ .ينظر :لسان العرب( 49/10 :حقق)ُ .معجم

لغة الفقهاء.183 :
((( ُينظر :ا ُملستصفى .271/1 :البحر املحيط.123/3 :
(((

ُينظر :املبسوط للرسخيس .63/2 :بدائع الصنائع:

 .318/1املغني .202/2 :الرشح الكبري .408/1 :أحكام
املرأة املتوىف عنها زوجها:

أن ليس للزوجة من زوجها سوى هذين الفرضني

(الربع) إن مل يكن له ولد والثمن إن كان له ولد.سواء
ٍ
ٍ
واحدة
زوجة
كن أكثر من
كان منها أو من غريها ،وإن َّ

فهم رشكاء يف أحد النصيبني.

()6

وأما ِعدَّ ة املتوىف عنها زوجها ،فهي ٌ
ثابتة بحق

املرأة سواء دخل الزوج هبا أم مل يدخل ،ويدل عىل

ين ُيت ََو َّف ْو َن ِم ْن ُك ْم َو َي َذ ُر َ
ون
{وا َّل ِذ َ
ذلك قوله تعاىلَ :
َأزْ َواج ًا َيترَ َ َّب ْص َن بِ َأ ُنف ِس ِه َّن َأ ْر َب َع َة َأ ْش ُه ٍر َو َعشرْ ًا َفإِ َذا
َاح َع َل ْي ُك ْم ِفيماَ َف َع ْل َن فيِ َأ ُنف ِس ِه َّن
َب َلغْ َن َأ َج َل ُه َّن َفال ُجن َ
بِالمْ َ ْع ُر ِ
وف.)7(}...

وهذا مما أمجع عليه الفقهاء( ،)8لكنهم اختلفوا يف

نفقة وسكنى املعتدة من الوفاة عىل أقوال ،منها:

* (ال نفقة وال سكنى هلا من مال املتوىف حام ً
ال

كانت أو حائ ً
ال)(.)9

وقال اإلمام مالك (رمحه اهلل)(( :ال نفقة هلا يف

مال امليت وهلا السكنى إن كانت الدار للميت وإن
كان عليه دين والدار دار امليت كانت أحق بالسكنى
من الغرماء ويشرتط السكنى عىل ا ُملشرتي ،وهذا قول
مالك ،وإن كانت الدار بكراء ،فنقد الزوج الكراء

((( سورة النساء :من اآلية (.)12

((( ُينظر :املهذب .25/2 :روضة الطالبني.9/6 :
((( سورة البقرة :من اآلية (.)234
((( ُينظر :اإلمجاع.86/1 :

((( ُينظر :خمترص اختالف العلامء.400/2 :

العدد ال�سابع  -ال�سنة الرابعة2017 -م  -اجلزء الثاين

97

صور من خمالفات األحكام واآلراء الرشعية والعمل باملرجوح
فهي أحق بالسكنى ،وإن كان مل ينقد الكراء وإن كان

مورس ًا ،فال سكنى هلا يف مال امليت؛ ولكن تتكارى

من ماهلا)).

()1

وقال الشافعي (رمحه اهلل) :يف قول هلا السكنى

والنفقة ،ويف ٍ
قول آخر ال نفقة هلا وال سكنى.

()2

وكل أقوال الفقهاء هبذا اخلصوص ُمقيدة بفرتة

ِ
العدَّ ة فقط ال غري.

()3

البحوث املحكمة
وبالنظر يف هذا القرار نجد فيه اإلشكاالت اآلتية:

 .1حجر عىل الرتكة( )6أو ٍ
جزء منها ،من غري دليلٍ

ٍ
أو ُح ٍ
مصلحة رشعية ُمعتربة.
جة وال

 .2إعطاء الزوجة أو إكساهبا ما مل ُيعطها إياه

الشارع الكريم من خالل وقف الترصف يف هذه الدار
إ ّ
ال بإذهنا.

 .3حرمان باقي الورثة من حقوقهم يف هذه الدار،

وهذا الذي ذكرنا هو الوارد من طريق الرشع

والتي قد تكون هي كل تركة املتوىف.

إ ّ
ال أننا وجدنا ا ُملرشع العراقي قد أصدر قرار ًا

لنعلم عىل أي ُح ٍ
جة أو دليلٍ استندوا يف إصداره،

بخصوص سكنى املتوىف عنها زوجها.

أعطى فيه للزوجة ما يم ُيعطها إياه الشارع الكريم،

ؤصل هلذا القرار تأصي ً
ال رشعي ًا،
ولو أردنا أن ُن ِّ

حيث مل يقل بمثله أحد من الفقهاء وال غريهم ،كام ّبينا

خص الدار التي تسكنها من أن توزع عىل الورثة.
فقد َّ

سابق ًا من خالل عرض أقواهلم.

املنعقدة بتأريخ  1982/12/23ما ييل:

املصلحة(.)9

حيث جاء يف قرار جملس قيادة الثورة بجلسته

((ال تباع وال يزال شيوع( )4الدار املورثة إذا كانت

مشغولة من قبل زوجة املتوىف ما دامت الزوجة عىل
قد احلياة .إ ّ
ال إذا وافقت الزوجة عىل بيع الدار أو
إزالة شيوعها ومتت هذه املوافقة أمام املحكمة التي

تنظر يف إزالة الشيوع ،أو أمام دائرة التسجيل العقاري

املختصة يف حالة البيع)).

()5

((( املدونة الكربى.475/5 :

((( ُينظر :األم .99/4 :خمترص اختالف العلامء.401/2 :
((( ُينظر :املدونة الكربى .476/5 :األم.99/4 :

()7

فإن قالواَّ :
إن ُمستند ُه االستحسان( )8الذي أساسه
فيكون اجلواب عن ذلك :بأن املقصود باملصلحة

ص.148:

نُشرِ َ يف جريدة الوقائع العراقية ،العدد ( )2919يف

.1983/1/10

((( الرتكة(( :ما ترك اإلنسان صافي ًا خالي ًا عن حق الغري ،وهي
املال الصايف عن أن يتعلق حق الغري ِ
بعينه ،وتركة امليت مرتوكه)).
التعريفات.79/1 :

((( ُينظر :ذلك يف (ص.)18

((( اإلستحسان عند األصوليني(( :عملية اجتهادية عقلية

تفرق .ويف االصطالح :رشكة
((( الشيوع :شاع اليشء يشيع إذا َّ

تستهدف ترجيح العمل بدليل احلكم اإلستثنائي عىل العمل
بدليل احلكم األصيل يف واقعة ُمعينة إذا وجد ُه ا ُملجتهد أحسن

ُينظر :لسان العرب( 192/8 :شيع) .التعاريف.429/1 :

((( ُينظر :تبرصة احلكام .63/2 :أصول األحكام وطرق

بني نصيبني فأكثر بحيث ال يمكن التمييز.

((( قانون األحوال الشخصية العراقي ،قرار برقم ()1611

98

بمعيار رشعي)) .أصول الفقه يف نسيجه اجلديد.164/1 :
االستنباط.129 :

د .جابر حممد جابر
هي املصلحة املعتربة من وجهة نظر رشعية؛ والتي

السؤال الثاين :هل نظر ا ُملرشع العراقي أو (من

خالل حتقيق املوازنة ما بني جلب املصالح ودرء

حال باقي الورثة ،خاص ًة إذا كانوا ضعيفي احلال ال

يتحقق هبا مقصود الشارع الكريم من الترشيع من
املفاسد وأيض ًا من خالل إعامل قاعدة ((ال رضر وال

رضار))(.)1

ِ
نتائجه ،وإىل ما سيؤول إليه
سن مثل هذا القرار إىل
َّ
يملكون غري حصصهم هذه التي ستؤول إليهم من
والدهم لينتفعوا هبا ؟

أما العمل بمطلق ما يراه اإلنسان مصلح ًة دون

السؤال الثالث :هل َّ
فكر ا ُملرشع العراقي كيف

ومثل ذلك يكون االستحسان الذي قال عنه اإلمام

زوجها أربعني عام ًا أو مخسني ،فكم سيكون ُعمر

مراعاة لقواعد الرشيعة ونصوصها؛ فال عربة به،
((الشافعي من استحسن فقد رشع))(.)2

وحتى تكون ُمنصفني يف دراستنا هلذا القرار البد

من طرح بعض األسئلة عىل املرشع العراقي عسى أن

نجد هلا جواب ًا لديه أو تفسري ًا؟

سيكون احلال إن عاشت هذه الزوجة بعد وفاة
ِ
بنصيبه من املرياث وملن سيكون
الوارث حتى حيظى

ِ
لعقبه ؟
له أو

السؤال الرابع :أال يمكن أن يكون مثل هذا

القرار سبب ًا للبغضاء بني الورثة أو حتى ليدعوا به

السؤال األول :ملن يكون احلق يف دار املتوىف إذا

الورثة حتى عىل أمهم باملوت أو أن يكون سبب ًا لقتل

كن أربع
هذه الدار؟ أم هلم مجيع ًا ،كأن جيتمعن فيها إن َّ

كل هذه األسئلة وأمثاهلا بحاجة لإلجابة من قبل

كان قد تزوج بأكثر من واحدة فألي الزوجات تكون
زوجات مث ً
ال ؟

فإن قالَّ :
إن هذا احلق ملن كانت تسكن داره.

فاجلواب يكون :فام بال باقي نسائه ،وعىل أي أساس
ُيفرق بينهن.

فإن قال :هو جلميع نسائه إن كان مورس ًا ،فيجاب

ٍ
عن ذلكّ :
إن معنى ذلك أن حُيجر لكلِ
منهن
واحدة
َّ

دار .والسؤال هنا :أين حقوق باقي الورثة ؟

((( سنن ابن ماجه 784/2 :برقم ( .)2340سنن الدارقطني:
 77/3برقم ( .)288وهو قاعدة فقهية .رشح القواعد الفقهية:

.165
ُ
((( املستصفى.171/1 :

زوجة أبيهم؟

تكمن املصلحة
ا ُملرشع العراقي ومن خالهلا نتبينّ أين ُ
هل هي مع هذا القرار أو مع الرشيعة اإلسالمية

التي تك ّفلت باألنثى ُمنذ والدهتا ولغاية موهتا فنفقة
وهن صغريات أو كبريات حتى
اإلناث مكفولة
َّ
جن ،كام تك َّفلت بنفقة األوالد وهم صغار ما مل
زو َ
ُي َّ

نفقتهن إىل األزواج بالزواج،
يكن هلم مال )3( .وتنتقل
َّ

هذا مما أمجع عليه الفقهاء.

()4

فإذا ُط ِّلقت كانت نفقتها وسكناها عىل الزوج

((( ُينظر :فتاوى السغدي .196/1 :الفواكه الدواين.29/2 :
السيل اجلرار.456/2 :

((( ُينظر :مراتب اإلمجاع.80/1 :
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املط ِّلق ما مل تبن

()1

منه وكذلك األمر لو كانت

حام ً
ال وإن كانت بائن ًا منه ويدل عىل ذلك قوله
تعاىلَ :
ُوه َّن ِم ْن َح ْي ُث َس َكنت ُْم ِم ْن ُو ْج ِد ُك ْم
{أ ْس ِكن ُ
ِ
والت
وه َّن لِت َُض ِّي ُقوا َع َل ْي ِه َّن َوإِ ْن ُك َّن ُأ
َوال ت َُض ُّار ُ

حمَ ْ لٍ َف َأن ِْف ُقوا َع َل ْي ِه َّن َح َّتى َي َض ْع َن حمَ ْ َل ُه َّن َفإِ ْن َأ ْر َض ْع َن
ور ُه َّن  )2(}...فإذا بانت من الزوج
َل ُك ْم َفآت ُ
ُوه َّن ُأ ُج َ
وانتهت عالقتها به متام ًا انتقلت نفقتها (والنفقة تشمل
السكنى أيض ًا)( )3إىل أبنائها إن كان هلا أبناء ،ويدل
ال َت ْع ُبدُ وا إِ َّ
{و َقضىَ َر ُّب َك َأ َّ
ال إِ َّيا ُه
عىل ذلك قوله تعاىلَ :
َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِن إِ ْح َسان ًا  )4(}...ومن اإلحسان اإلنفاق

عليهام عند حاجتهام.

البحوث املحكمة
فإن مل يوجد أحد من هؤالء ومل يكن هلا مال فهي

من فقراء ا ُملسلمني ونفقتها يف بيت املال.

فالسؤال هنا :هل نحتاج بعد ذلك لو ُط ِّبق ما

سبق ذكره إىل مثل هذه القرارات املخالفة ملا رشع

(اهلل) سبحانه وتعاىل؟؟ وأين تكمن املصلحة املعتربة

مع الرشع أم مع غريه ؟؟؟

سبحانه وتعاىل قول موسى (عليه
وقد ذكر (اهلل)
ُ
َ
ِ
{...أ َت ْست َْب ِد ُل َ
ون ا َّل ِذي
لقومه:
السالم) يف كتابه العزيز
ُه َو َأ ْد َنى بِا َّل ِذي ُه َو َخيرْ ٌ .)8( }...
 -املسألة األوىل -

(الوصية( )9للوارث)

()5

فإذا مل يكن هلا مال وال أوالد عادت نفقتها عىل

ٌ
ستحبة
الوصية من حيث العموم ُم

()10

مندوب

أبيها باعتباره مولود ًا له املأخوذ من قوله تعاىل...{ :

ٍ
واجبة إ ّ
ال عىل من كان
رغب فيها ،وهي غري
إليها ُم ٌ

بعد الكرب ،أو عىل األخ أو العم أو غريمها باعتبارهم

الفقهاء )11(.وهي ٌ
والسنَّة واإلمجاع.
ثابتة بالكتاب ُ

َو َعلىَ المْ َ ْو ُل ِ
ود َل ُه ِرزْ ُق ُه َّن َو ِك ْس َوتهُ َُّن )6(}...وهذا ثابت
ورثتها.

()7

((( الطالق البائن :وينقسم عىل قسمني :بائن بينونة صغرى.
وبائن بينونة كربى .وكالمها ُينهي احلل بني الزوجني يف احلال ،فال

حيل له مراجعتها فتصبح أجنبية عنه .ويفرتقان يف إمكان التزوج

منها مر ًة أخرى ،فيجوز ذلك يف الصغرى دون الكربى.
ُينظر :املغني .268/6 :املبدع.239/6 :

((( سورة الطالق :من اآلية (.)6

ِ
ين أو ٌ
لغريه ،وهذا مما اتفق عليه مجهور
حق
عليه َد ٌ
فأما الكتاب:

فقوله تعاىلُ :
{كتِ َب َع َل ْي ُك ْم إِ َذا َحضرَ َ َأ َحدَ ُك ْم
المْ َو ُت إِ ْن َتر َك َخ ًا ا ْل َو ِصي ُة لِ ْل َوالِدَ ْي ِن َو َ
األ ْق َربِنيَ
يرْ
ْ
َ
َّ
((( سورة البقرة :من اآلية (.)61
ِ
((( الوصية يف اللغة :ما أوصيت به .ويف اإلصطالح(( :متليك
مضاف إىل ما بعد املوت)).

التعريفات .326/1 :و ُينظر :لسان العرب( 394/15 :ويص).

((( ُينظر :كشاف القناع .468/5 :التاج املذهب.182/4 :

( ((1اإلستحباب أو (املندوب) :هو طلب الفعل عىل وجه

((( ُينظر :املغني .169/8 :املبدع .213/8 :مغني املحتاج:

ُينظر :املوافقات .162/2 :أصول الفقه يف نسيجه اجلديد:

((( سورة البقرة :من اآلية (.)233

(ُ ((1ينظر :االستذكار .263/7 :اختالف األئمة العلامء:

((( سورة اإلرساء :من اآلية (.)23
.447/3

((( ُينظر :بدائع الصنائع .33/4 :املغني.170/8 :
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األولوية واألفضلية.

.289/1

 .19/2اهلداية .231/4 :املغني.55/6 :

د .جابر حممد جابر
بِالمْ َ ْع ُر ِ
وف َح ّق ًا َعلىَ المْ ُ َّت ِقنيَ }(.)1

وجه الداللة :قالوا :اآلية ((نص يف موضع

وقوله تعاىل أيض ًاِ :
{م ْن َب ْع ِد َو ِص َّي ٍة ُيوصيِ بهِ َ ا َأ ْو

اخلالف))(.)7

السنَّة:
وأما ُ

بهِ َ ا َأ ْو َد ْي ٍن .)8(}...

َد ْي ٍن .)2(}...

فام روي يف الصحيحني عن ابن عمر (ريض اهلل

عنه) ّ
((أن رسول اهلل ﷺ قال :ما حق امرئ ُمسلم
له يشء يويص فيه يبيت ليلتني إ ّ
ال ووصيته مكتوبة

عنده))(.)3

وأما اإلمجاع:

ِ
وص
ثاني ًا :قوله تعاىل أيض ًا:
{...م ْن َب ْع ِد َو ِص َّي ٍة ُي ىَ

وجه الداللة :قالوا(( :هذا عام يف األقارب

خصص به األجانب دون األقارب،
واألجانب فمن َّ

فقد عدَ ل عن الظاهر بغري دليل)) (.)9
واعرتض املخالفون:

عىل الدليل األول بأن آية الوصية للوالدين

فقد ((أمجع العلامء يف مجيع األمصار واألعصار

واألقربني منسوخة )10(.واختلفوا يف الناسخ هلا ،فذهب

وما سبق ذكره هو مما اتفق عليه الفقهاء )4(.لكنهم

عز من قائل:
الشارع فيها فروض الورثة فقال َّ
لذ َك ِر ِمث ُْل َح ِّظ ُ
يك ْم اللهَّ ُ فيِ َأ ْو ِ
وص ُ
{ ُي ِ
الد ُك ْم لِ َّ
األن َث َيينْ ِ }...

عىل جواز الوصية)).

اختلفوا يف الوصية للوارث عىل أقوال:

القول األول( :تصح الوصية للوارث سواء أجاز

الورثة أم مل جييزوا).

وهذا ما قال ِ
به :اإلمامية.

()5

واحتجوا بـ:

أو ً
ال :قوله تعاىل...{ :إِ ْن َت َر َك َخيرْ ًا ا ْل َو ِص َّي ُة
لِ ْل َوالِدَ ْي ِن َو َ
األ ْق َربِنيَ.)6(}...
((( سورة البقرة :اآلية (.)180

((( سورة النساء :من اآلية (.)11

بعضهم إىل ّ
أن الناسخ هلا هي آية املواريث التي بينّ

( )12( .)11إىل آخر اآلية.

()13

وأجاب أصحاب االستدالل:

بـ((أن النسخ بني اخلربين إنام يكون إذا تناىف

العمل بموجبهام ،وال تنايف بني آية املواريث وآية

التوصية والعمل بمقتضامها جائز سائغ)).
((( اإلنتصار.598 :

((( سورة النساء :من اآلية (.)12
((( اإلنتصار.598 :

( ((1سبق تعريفه يف (ص.)8

((( صحيح البخاري 1005/3 :برقم ( .)2587صحيح

( ((1سورة النساء :من اآلية (.)11

((( املغني .55/6 :و ُينظر :اإلمجاع .72/1 :اإلستذكار:

 .373/5ناسخ القرآن ومنسوخه.21/1 :

((( ُينظر :اخلالف .135/4 :اإلنتصار.597 :

روح املعاين.53/2 :

ُمسلم 1249/3 :برقم (.)1627
.263/7

((( سورة البقرة :من اآلية (.)180

()14

(ُ ((1ينظر :أحكام القرآن للجصاص .206/1 :فتح الباري:
(ُ ((1ينظر :األم .98/4 :أحكام القرآن للشافعي.150/1 :
( ((1اإلنتصار.598 :
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وجياب عن ذلك:

نعم َّ
إن ذلك جائز سائغ ،وبمثل قولكم قال

أغلب من قال بأن آية املواريث نسخت الوصية
للوالدين واألقربني؛ ألهنم مل يقصدوا َّ
أن وجود
الفروض يف آية املواريث هو سبب النسخ ،وإن ُفهم

ذلك من إطالق قوهلم ،ويدل عىل ذلك تفصيلهم
للقول فقد ورد عنهم:

البحوث املحكمة

منكور ثبت أنه مل يرد هبا الوصية املذكورة للوالدين

واألقربني)) ،واإلطالق بعد التقييد نسخ لتغاير
املعنيني ويؤيد القول بالنسخ بأن آية املواريث نزلت

بعد آية الوصية.

()2

والنسخ نوعان(( :أحدمها ابتداء بعد إنتهاء

حمض والثاين بطريق احلوالة من حمل إىل آخر كام يف
نسخ القبلة ،وهذا من قبيل الثاين؛ ألن (اهلل) تعاىل

((والذي أوجب نسخ الوصية عندنا للوالدين

فرض اإليصاء يف األقربني إىل العباد برشط أن يراعوا

يقرصها عىل األقربني دون غريهم ويف ذلك إجياب

املويص قد ال حيسن التدبري يف مقدار ما يويص لكل

واألقربني قوله تعاىل يف سياق آية املواريثِ :
{م ْن َب ْع ِد
َو ِص َّي ٍة ُيوصيِ بهِ َ ا َأ ْو َد ْي ٍن  )1(}...فأجازها ُمطلقة ومل

نسخها للوالدين واألقربني؛ ألن الوصية هلم كانت

فرض ًا ،ويف هذه إجازة تركها هلم والوصية لغريهم،
وجعل ما بقي مرياث ًا للورثة عىل سهام مواريثهم؛
وليس جيوز ذلك إ ّ
ال وقد نسخ تلك الوصية ،فإن قيل

حيتمل أن يريد هبذه الوصية املذكورة يف آية املواريث
وإجياب املواريث بعدها الوصية الواجبة للوالدين

واألقربني ،فيكون حكمها ثابت ًا ملن ال يرث منهم،

قيل هذا غلط من قبل أنه أطلق الوصية يف هذا املوضع
بلفظ منكور يقتيض شيوعها يف اجلنس إذ كان ذلك

حكم النكرات والوصية املذكورة للوالدين واألقربني

لفظها لفظ املعرفة؛ فغري جائز رصفها إليها إذ لو
أرادها لقال من بعد الوصية حتى يرجع الكالم إىل

ا ُملعرف املعهود من الوصية  ...فلام أطلق الوصية بلفظ
((( سورة النساء :من اآلية (.)11
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ِ
قرابته وإليه
ويبينوا حق كل قريب بحسب
احلدود ّ
اإلشارة بقوله تعاىل (بِالمْ َ ْع ُر ِ
وف) أي بالعدل ثم ملا كان
ِ
ٍ
بنفسه بيان
واحد منهم ،وربام كان يقصد املضارة توىل
ذلك احلق عىل وجه تيقن به أنه الصواب وأن فيه
احلكم البالغة وقرصه عىل حدود الزمة من السدس
والثلث والنصف والثمن ال يمكن تغريها فتحول

يك ْم اللهَّ ُ
وص ُ
من جهة اإليصاء إىل املرياث فقالُ ( :ي ِ
()3
فيِ َأ ْو ِ
فوض إليكم توىل شأنه
الد ُك ْم )...أي الذي َّ

ِ
ِ
بنفسه
بنفسه إذ عجزتم عن مقاديره جلهلكم وملا بينّ

ذلك احلق بعينه انتهى حكم تلك الوصية حلصول

املقصود بأقوى الطرق))(.)4

ثالث ًا(( :إمجاع الفرقة وأخبارهم))(.)5

((( أحكام القرآن للجصاص .206/1 :و ُينظر :أصول
الرسخيس .69/2 :أصول البزدوي .222/1 :كشف األرسار:

 .266/3روح املعاين.53/2 :

((( سورة النساء :من اآلية ()11
((( روح املعاين.54/2 :
((( اخلالف.135/4 :

د .جابر حممد جابر
رابع ًا :الوصية للوارث فيها ((إحسان إىل أقاربه

وقد ندب (اهلل) سبحانه وتعاىل إىل كل إحسان عق ً
ال

وسمع ًا ومل خيص بعيد ًا من قريب ،وال فرق بني أن
ِ
حياته من ِ
ِ
مرضه ،وبني أن يويص
ماله ويف
يعطيهم يف

بذلك ألنه إحسان إليهم ،وفعل مندوب إليه)).

()1

وجياب عن ذلك:

الظاهرية.

()4

واحتجوا بـ:

أو ً
الَّ :
إن آية املواريث نسخت الوصية للوالدين

واألقربني.

()5

وقد ّبي ّنا اعرتاض املخالفني عىل ذلك واإلجابة

عليه.

()6

وم َّ
الشك يف َّ
رغب فيه،
أن اإلحسان مندوب إليه ُ

ثاني ًا :ما روي عن أيب أمامه الباهيل قال :سمعت

ال يؤدي إىل زرع العداوة والبغضاء؛ وإعطاء بعض

((إن اهلل قد أعطى لكل ذي ٍ
َّ
حق حقه فال وصية

لكنه ُمقيدٌ بالعدل يف البذل وعدم التفريق بحيث أنه
الوارثني دون بعض فيه يشء من االختصاص ا ُملفيض

لذلك ،ويدل عىل ذلك :ما روي يف الصحيحني عن
((أن أباه أتى ِ
النعامن بن بشريّ :
به رسول اهلل ﷺ فقال:
إين نحلت ابني هذا غالم ًا فقال :أكل ولدك نحلت
فارجعه.)).
مثله ،قال :ال ،قال:
ُ

()2

وجه الداللة:

ِ
خطبته عام حجة الدواع:
رسول اهلل ﷺ يقول يف
لوارث )7())...احلديث صححه الرتمذي وقال عنه
ابن حجر(( :صحيح اإلسناد))( )8واحلديث مروي
من طرق أخرى منها عن أنس بن مالك ،قال(( :إين

لتحت ناقة رسول اهلل ﷺ يسيل لعاهبا ع ّ
يل فسمعته

إن اهلل قد أعطى كل ذي ٍ
يقولَّ :
حق حقه أال ال وصية

لوارث))

()9

أمر النبي ﷺ بارجاع ما أعطى ألحد أوالده؛ ألنه

قال صاحب املصباح(( :هذا إسناد

ِ
مل ُي ِ
أوالده مثل ما أعطاه .والشك يف أن الوصية
عط كل
ذاته.
ألحد الورثة دون غريهم تُسبب الرضر ُ

()3

القول الثاين( :ال تصح الوصية للوارث أجاز

الورثة أو مل جييزوا).

وهذا ما قال ِ
به :أبو يوسف من احلنفية ،واملالكية،

والشافعية ،واحلنابلة يف رواية هلم ،وابن حزم من
((( اإلنتصار.598 :

((( ُينظر :األم .113/4 :املحىل .316/9 :حتفة الفقهاء:
 .308/3املغني .58/6 :الفواكه الدواين.133/2 :

((( ُينظر :األم .98/4 :أحكام القرآن للجصاص.206/1 :
املحىل .312/9 :اإلستذكار .263/7 :فتح الباري.373/5 :

((( ُينظر :ذلك يف (ص .)24

((( سنن أيب داوود 296/3 :برقم ( .)3565سنن الرتمذي:
 433/4برقم (.)2120

((( تلخيص احلبري .92/3 :وينظر :سنن الرتمذي.433/4 :

((( صحيح البخاري 913/2 :برقم ( .)2446صحيح ُمسلم:

حتفة املحتاج.327/2 :

((( ُينظر :املغني.58/6 :

املختارة 149/6 :برقم (.)2144

 1241/3برقم (.)1623

((( سنن ابن ماجة 906/2 :برقم ( .)1714األحاديث
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صحيح رجاله ثقات))( .)1وهبذا يكون شاهد ًا( )2ملا

روي عن أيب أمامة الباهيل.
وجه الداللة:

هني النبي ﷺ عن الوصية للوارث مع بيان سبب

ذلك.

واعرتض اإلمامية فقالوا:

((فأما األخبار املروية يف هذا الباب فال إعتبار هبا

قدح وجرح وتضعيف كانت
ألهنا إذا َس ِل َمت من كل ٍ

تقتيض الظن ،وال تنتهي إىل العلم اليقني ،وال جيوز أن
ُينسخ بام يقتيض الظن كتاب اهلل الذي يوجب العلم
اليقني ،وإذا كنا ال نخصص كتاب اهلل تعاىل بأخبار

اآلحاد فاألوىل أن ال ننسخه هبا)).

()3

وجياب عن ذلك:

بأن أهل العلم خمتلفون يف ذلك ،فمنهم من قال

بمثل ما قلتم واختاروا بنا ًء عىل ذلك أن تكون آية
املرياث هي الناسخ آلية الوصية .ومنهم من قال:

بأن اخلرب مخُ ِّصص لآلية ،ومنهم من قال :بنسخ اخلرب

للقرآن ،واستدل عىل ذلك :بأدلة كثرية ليس هذا حمل

ذكرها ،منها :آية الوصية بخرب (ال وصية لوارث).

()4

((( مصباح الزجاجة .144/3 :وينظر :األحاديث املختارة:
.149/6

((( الشاهد :هو ما يروى عن صحايب آخر سواء كان ُمشاهب ًا له
يف املعنى أو اللفظ.

ُينظر :التوضيح األهبر.73/1 :

((( اإلنتصار.597 :

ُينظر :املحىل .492/4 :أصول الرسخيس.69/2 :

(((
ا ُملستصفى .100/1 :املحصول .501/3 :اإلحكام لآلمدي:
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البحوث املحكمة
وقد نقل اآلمدي أقوال الفقهاء يف ذلك ثم قال:

((واملختار جوازه عق ً
ال))(( )5أي جواز نسخ القرآن

بالسنة).

أما اخلرب:

فقد ّبي ّنا حكم أهل احلديث فيه ،وقد ذكر اإلمام

الشافعي يف قوله ﷺ (ال وصية لوارث) ّ
إن هذا نقل

عامة عن عامة فكان أقوى يف بعض األمر من نقل
ٍ
ٍ
واحد ،وكذلك وجدنا أهل العلم من أهل
واحد عن
الفتيا والعلم باملغازي ومن حفظنا عنه عليه جمتمعني

()6

((وال خيفاك إن هذا حكم عىل احلديث بأنه

متواتر ،فلم يبق ما يوجب اإلشتغال بالكالم عىل

ِ
طرقه ،والعمل باملتواتر واجب وهو ينسخ الكتاب
العزيز إذا تأخر ،فلو قدَّ رنا َّ
أن آية الوصية للوالدين

واألقربني مل تنسخها آية املواريث لكان هذا احلديث

يكفي يف نسخها)).

()7

وقال آخرون:

إهنا انتظمت يف سلك املتواتر لتل ّقي األمة هلا

بالقبول واملتواتر ((قد يكون بنقل من ال يتصور
تواطؤهم عىل الكذب وقد يكون بفعلهم بأن يكونوا

عملوا به من غري نكري منهم)).

()8

ثالث ًا :الورثة ممنوعون من الوصية حتى ال يأخذوا

.348/2

((( اإلحكام لآلمدي.165/3 :
((( ُينظر :الرسالة.139/1 :

((( السيل اجلرار .498/4 :وينظرُ :سبل السالم.106/3 :
((( روح املعاين.54/2 :

د .جابر حممد جابر
مال املتوىف من وجهني ،األول :باملرياث ،والثاين:

بالوصية واختالف حكمهام يمنع من اجلمع بينهام يف
ٍ
ٍ
واحد.
وحال
حكم واحد

()1

رابع ًا :ال تصح الوصية للوارث؛ ألن املنع حلق

(اهلل) تعاىل.

()2

القول الثالث( :تصح الوصية للورثة إال أهنا

موقوفة عىل إجازهتم).

واهي)).

()7

وبذلك يتبينّ َّ
أن هذه الرواية ال تصلح لالحتجاج

هبا .قال صاحب الفتح :يف ((إ ّ
ال أن يشاء الورثة) إن

صحت فهي حجة واضحة.
َّ

()8

ثالث ًاَّ :
إن احلق يف الرتكة للورثة ،فإن أجازوا

ال ُ
صحت وإ ّ
بطلت.
الوصية َّ

()9

وهذا ما قال به :احلنفية ،واملالكية ،والشافعية،

واحلنابلة ،والزيدية ،واإلباضية.

()3

واحتجوا بـ:

أو ً
ال :نفس الدليلني السابقني اللذين احتج هبام

أصحاب القول الثاين.

حديث عمرو بن شعيب عن ِ
ابنه عن جده وإسناده

()4

ثاني ًا :ما روي عن عطاء عن ابن عباس (ريض

اهلل عنهام) قال(( :قال رسول اهلل ﷺ ال جتوز الوصية

لوارث إال أن يشاء الورثة)).

()5

(رمحه اهلل)(( :عطاء هذا هو
قال البيهقي
ُ

اخلراساين مل ُيدرك ابن عباس ومل يره قال أبو داوود

السجستاين وغريه))

()6

((ورواه الدار قطني من

((( ُينظر :األم.113/4 :

((( ُينظر :حتفة الفقهاء .308/3 :حتفة األحوذي.259/6 :

رابع ًاُ :ن ِقل اإلمجاع عىل ذلك عن ابن املنذر وابن

عبد الرب.

()10

وجياب عن ذلك:

بأن دعوى اإلمجاع هنا فيها نظر ،والذي يبدو يل

من خالل اإلستقراءَّ :
إن املقصود باإلمجاع هنا هو :ما

اتُفق عليه من أن (ال وصية لوارث) ،فهذا هو القدر
ا ُملتفق عليه بني القائلني بنسخها ،ويدل عىل ذلك

وجود املخالف يف القولني السابقني.

()11

الرتجيح:

الذي يبدو يل راجح ًا من خالل دراسة املسألة

ومناقشة أدلتها هو القول الثاين وفيه (ال تصح

الوصية للوارث أجاز الورثة أو مل جييزوا) ويدل عىل

ذلك :فض ً
ال عماّ ذكره الفقهاء من األدلة السابقة.

()12

((( ُينظر :خمترص اختالف العلامء .31/5 :احلاوي الكبري:

ومناقشتها ما روي يف الصحيحني عن سعد بن أيب

املغني .26/6 :البحر الزخار .309/6 :رشح النيل.325/12 :

((( تلخيص احلبري.92/3 :

 .213/8االستذكار .267/7 :بدائع الصنائع.369/7 :

((( ُينظر ذلك يف (ص.)27

((( ُينظر :فتح الباري.373/5 :

((( سنن الدار قطني 97/4 :برقم ( .)89سنن البيهقي الكربى:

((( ُينظر :حتفة الفقهاء .308/3 :رشح النيل.325/12 :

((( سنن البيهقي الكربى .263/6 :و ُينظر :املراسيل أليب

(ُ ((1ينظر :ذلك يف (ص.)24

 263/6برقم (.)12314

داوود .256/1 :خالصة البدر.143/2 :

(ُ ((1ينظر :التمهيد .300/14 :املغني.58/6 :

(ُ ((1ينظر :أدلة الفقهاء ومناقشتها يف األقوال الثالثة.

العدد ال�سابع  -ال�سنة الرابعة2017 -م  -اجلزء الثاين

105

صور من خمالفات األحكام واآلراء الرشعية والعمل باملرجوح
وقاص (ريض اهلل عنه) قال(( :كان رسول اهلل ﷺ
يعودين عام حجة الوداع من وجع اشتد يب فقلت
إين قد بلغ يب من الوجع وأنا ذو مال وال يرثني إ ّ
ال

ابن ًة أ فأتصدق بثلثي مايل قال :ال ،فقلت :بالشطر،
فقال :ال ،ثم قال الثلث والثلث كبري أو كثري إنك إن

تذر ورثتك أغنياء خري من أن تذرهم عالة يتكففون
الناس .)1())...واحلديث أصل يف مقدار الوصية عند

مجهور الفقهاء ،وهو حيتمل الوصية ،ألنه كان مريض ًا
(ريض اهلل عنه) وأفعال املريض من الوصية.

()2

وبنا ًء عىل ذلكَّ :
فأن

البحوث املحكمة

لوارث.

()4

املسألة.

فيكون هذا هو احلكم الرشعي يف هذه

لكن السؤال الذي ال بد منه هنا :هو ما حكم

الوصية للوارث يف القانون العراقي؟

ولإلجابة عن ذلك :أود أن أذكر نص الفقرة

بخصوصها فقد(( :أجاز قانون األحوال الشخصية

الوصية للوارث ،وذلك عندما نص يف املادة))73

عىل وجوب مراعاة املادة ( )1108من القانون املدين
العراقي التي تنص يف فقرهتا الثانية عىل أنه :جتوز
الوصية للوارث ،وغري الوارث يف ثلث الرتكة وال

وجه الداللة:

تنفذ فيام جاوز الثلث إال بإجازة الورثة)).

()5

يف قوله ﷺ ((إنك إن تذر ورثتك أغنياء خري

من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)) فيه إشارة

وبذا يتبينّ أن قانون األحوال الشخصية العراقي،

()3

قد خالف احلكم الرشعي يف املسألة من خالل األخذ

وقاص (ريض اهلل عنه) مل ُيبينّ ملن سيبذل والنبي ﷺ

وجوب العمل بالراجح( )6وهم ُمتفقون عىل َّ
أن َمن

إىل أن الوصية ال تكون للورثة؛ ألن سعد بن أيب

باملرجوح مع وجود الراجح ،ومجهور الفقهاء عىل

ِ
يستفصل.
مل

حكم بغري قول األكثر ،فقد حكم بباطل.

 -واهلل تعاىل أعلم بالصواب –

ترجح لدينا ،ومن
وبعد أن تبينّ لنا ما سبق مما َّ

القدر ا ُملتفق عليه عند مجهور الفقهاء من أن ال وصية

()7

ومن اطلع عىل املسألة عرف قول األكثر وال

شك -.واهلل تعاىل أعلم بالصواب –

((( صحيح البخاري 435/1 :برقم ( .)1233صحيح ُمسلم:

((( ُينظر :األم .108/4 :املحىل .312/9 :اإلستذكار:

((( ُينظر :التمهيد .301/14 :بدائع الصنائع.333/7 ،

 .309/6رشح النيل.324/12 :

((( إشارة النص ((ما ثبت بنظم النص من غري زيادة وهو غري

((( ُينظر :اإلحكام لآلمدي .202/4 :اإلهباج .209/3 :إجابة

الشايش.99/1 :

((( ُينظر :مرتب اإلمجاع.51/1 :

 1251/3برقم (.)1628

رشح النووي .71/11 :فتح الباري .373/5 :نيل األوطار:

.151/6

ظاهر من كل وجه وال سيق الكالم ألجله)).
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أ صو ل

 .263/7اهلداية .231/4 :املغني .26/6 :البحر الزخار:

((( األحوال الشخصية يف الفقه والقضاء والقانون.34/2 :
و ُينظر :ا ُملرشد .189 :قانون األحوال الشخصية.43 :
السائل.418/1 :

د .جابر حممد جابر
 -املسألة الثانية -

(مرياث البنت أو البنات من الرتكة)

حدَّ د (اهلل) سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز أغلب

السنَّة
بقي منها فكان من نصيب ُ
فروض الورثة وما َ
واإلمجاع ،فلم يدع جما ً
ال لالجتهاد يف إثبات فروض
املرياث الذي هو أحد أسباب امللك ،فامللك نوعان:

((اختياري وهو ما يملك رده كالرشاء واهلبة

ونحوها وقهري وهو ما ال يملك رده وهو اإلرث))
واإلرث إما بالفرض وإما بالتعصيب .

()2( )1

ص عليها مرياث
ومن ضمن الفروض التي ُن َّ

فنص عىل أن مرياث البنت الواحدة النصف
البناتَّ ،

واإلثنان فأكثر الثلثان ،وعىل أن نصيبها مع األخ
الشقيق ،يكون للذكر مثل حظ األنثيني تعصيب ًا .فال

ترث إ ّ
ال بواحدة من هذه الطرق الثالثة ،ما مل ُي َرد
عليها باقي الرتكة( )3وذلك بانعدام العصبة( ،)4ويدل
يك ْم اللهَّ ُ فيِ َأ ْو ِ
وص ُ
عىل ذلك :قوله تعاىلُ { :ي ِ
الد ُك ْم
لذ َك ِر ِمث ُْل َح ِّظ ُ
لِ َّ
األن َث َيينْ ِ َفإِ ْن ُك َّن نِ َسا ًء َف ْو َق ا ْث َنتَينْ ِ َف َل ُه َّن

((( اإلرث بالتعصيب :هو أخذ املال الفاضل عن الفروض
ا ُملقدرةُ .ينظر :جامع العلوم واحلكم.404/1 ،
((( كشاف القناع .403/4 :وينظر :الفرائض.93/1 :
((( ُينظر :املغني.293/6 :

((( العصبة يف اللغة(( :هيئة اإلعتصاب ،وكل ما ُعصب به كرس
قرح من خرقة فهو عاصب له)).
أو ٌ

ُث ُل َثا َما َت َر َك َوإِ ْن َكا َن ْت َو ِ
احدَ ًة َف َل َها الن ِّْص ُف.)5( }...

عز وجل ذكره لفروض املرياث ويف
ثم أعقب َّ

يض ًة ِم ْن اللهَّ ِ إِ َّن اللهَّ َ َك َ
اآلية نفسها .فقالَ ...{ :ف ِر َ
ان َع ِلي ًام

َح ِكي ًام}.

وجه الداللة:

قوله { َف ِر َ
يض ًة ِم ْن اللهَّ ِ}(( :أي فرض ذلك فرض ًا

إن (اهلل) كان علي ًام حكي ًام واملعنى َّ
َّ
أن قسمة (اهلل) هلذه
املواريث أوىل من القسمة التي متيل إليها طباعكم؛

ألنه تعاىل أعلم بجميع املعلومات ،فيكون عامل ًا بام يف
قسمة املواريث من املصالح واملفاسد وأنه حكيم ال
يأمر إ ّ
ال بام هو األصلح واألحسن)).

وقيل فيها أيض ًا(( :إشارة إىل وجوب االنقياد هلذه

القسمة التي قدّ رها الرشع وقىض هبا)).

()7

عز وجل الفروض ألصحاهبا يف
وبعد أن ذكر َّ

ود اللهَّ ِ َو َم ْن ُي ِط ْع اللهَّ َ
هذه اآليات ،قال{ :تِ ْل َك ُحدُ ُ
َّات تجَ ْ ِري ِم ْن تحَ ْ تِ َها َ
َو َر ُسو َل ُه ُيدْ ِخ ْل ُه َجن ٍ
ين
َار َخالِ ِد َ
األنهْ ُ

يم * َو َم ْن َي ْع ِ
ص اللهَّ َ َو َر ُسو َل ُه
ِف َيها َو َذلِ َك ا ْل َف ْوزُ ا ْل َع ِظ ُ
اب
َو َيت ََعدَّ ُحدُ و َد ُه ُيدْ ِخ ْل ُه َنار ًا َخالِد ًا ِف َيها َو َل ُه َع َذ ٌ

ُم ِهنيٌ }(.)8

وجه الداللة:

ود اللهَّ ِ (( }...أي
هو يف قوله تعاىل { ...تِ ْل َك ُحدُ ُ

هذه الفرائض واملقادير التي جعلها اهلل للورثة بحسب

لسان العرب( 602/1 :عصب).
ِ
ويف االصطالح(( :كل ذكر ال يدخل يف نسبته إىل امليت أنثى))

((( سورة النساء :من اآلية (.)11

واألب وما عال ،واإلخوة وبنوهم .التعريفات.194/1 :

((( املصدر السابق نفسه.

وهذا يف األغلب إ ّ
ال ما استثناه النص ،وهم :اإلبن وما نزل،

التعاريفُ .515/1 :ينظر :كشاف القناع.425/4 :

()6

((( التفسري الكبري.177/9 :

((( سورة النساء :اآليات (.)14-13
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ِ
عدمه
قرهبم من امليت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند

خمالفة رشعية واضحة لنص رصيح ال يقبل التأويل

{و َم ْن ُي ِط ْع اللهَّ َ َو َر ُسو َل ُه} أي فيها فلم يزد بعض
قالَ :

نصبهم الشارع الكريم
العاصبَ ،
وح َرم بذلك ورثة َّ

هي حدود اهلل فال تعتدوها وال تتجاوزوها وهلذا
الورثة ومل ُينقص بعضها بحيلة ووسيلة بل تركهم

فرد عليها باقي الرتكة حتى وإن وجد
وال االجتهادَّ .

عىل أهنم عصبات يرثون ما تبقى من الرتكة بعد أن

عىل حكم اهلل وفريضته وقسمته { ُيدْ ِخ ْل ُه َجن ٍ
َّات تجَ ْ ِري
ِم ْن تحَ ْ تِ َها َ
َار َ ...و َم ْن َي ْع ِ
ص اللهَّ َ َو َر ُسو َل ُه َو َيت ََعدَّ
األنهْ ُ

للمتوىف الذي يليه وهكذا .وهذه خمالفة ثانية تُضاف

لكونه غيرَّ ما حكم اهلل به وضاد اهلل يف حكمه وهذا

وحتى نكون ُمنصفني يف دراستنا هلذه الفقرة البد

اب ُم ِهنيٌ } أي
ُحدُ و َد ُه ُيدْ ِخ ْل ُه َنار ًا َخالِد ًا ِف َيها َو َل ُه َع َذ ٌ

إنام يصدر عن عدم الرضا بام قسم اهلل وحكم به وهلذا

جيازيه باإلهانة يف العذاب األليم ا ُملقيم)) )1(.وبعد هذا
التحذير والوعيد الشديد عىل من غيرّ وبدَّ ل.

يأخذ أصحاب الفروض فروضهم فيحجب أقرهبم

لألوىل.

من معرفة السبب الذي جعل ا ُمل ِّ
رشع العراقي يلجأ

ملثلها.

وباالطالع عىل األسباب املوجبة لسن مثل هذه

نجد َّ
أن املرشع العراقي قد أعطى للبنت الواحدة

الفقرة ،وجدنا ّ
أن ا ُملرشّ ع العراقي علل ذلك بالقول:

التاسع (وهو يف أحكام املرياث) يف املادة احدى

كسب امللكية قد أوجد نتيجة اختالف املذاهب

فأكثر إذا انفردت باقي الرتكة .فقد جاء يف الباب
وتسعون منه يف الفقرة الثانية ما نصه:

((ملا كان االختالف يف أحكام املرياث وهو من أسباب
التفاوت يف انتقال حقوق الوارثني التي يقيض توحيد

((تستحق البنت أو البنات يف حالة عدم وجود

قواعدها مما محل هذا االختالف بعض ذوي العالقة

والزوج اآلخر فروضهم منها وتستحق مجيع الرتكة يف

األديان واملذاهب وملا كان توحيد القوانني وإنشاء

ابن للمتوىف ما تبقى من الرتكة بعد أخذ األبوين
حالة عدم وجود أي منهم)).

()2

أن ِّ
وبالتدقيق يف هذه الفقرة نجد َّ
املرشع العراقي

قد جعل من البنت الواحدة فأكثر عصبة (أي تأخذ

ما تبقى من الرتكة) ،وهي ال ترث إ ّ
ال بإحدى الطرق
الثالثة التي سبق ذكرها )3( .يف املرياث الرشعي ،وهذه

((( تفسري ابن كثري.462/1 :

((( قانون األحوال الشخصية :ص.51
((( ُينظر :ذلك يف (ص.)32
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عىل التحايل عىل القوانني وقواعد الرشيعة بانتحال
ِ
ِ
وواجباته من أهداف الثورة
حقوقه
جمتمع ُمستقر يف
فقد اقتىض توحيد أحكام املرياث)).

()4

والسؤال الذي البد منه هنا :هو هل يكون عالج

الرشعية كام زُ ِعم برتك
التحايل عىل القوانني والقواعد
ّ

األحكام الرشعية ؟؟؟
قال تعاىلَ { :ق َ
ال َأ َت ْست َْب ِد ُل َ
ون ا َّل ِذي ُه َو َأ ْد َنى بِا َّل ِذي
((( قانون األحوال الشخصية( :ص.)56

د .جابر حممد جابر
ُه َو َخيرْ ٌ .)1(}...

2.2حدود احلاكم يف احلكم وكذلك من يقوم مقامه

ٌ
ثم َّ
ثابتة بالنص عليها أو
إن فروض املرياث

ُمقيدة باملصلحة الرشعية املعتربة ،وليس له أن يترصف

سولت أو
والتحايل عليها فهو من صنع البرش ممن َّ

3.3اشرتاط أخذ املوافقة عىل األزواج لغرض التزوج

باإلمجاع فال خالف فيها كام قالوا وأما تطبيقها
تسول هلم أنفسهم أكل أموال الناس بالباطل ،وأمثاهلم
ِّ
ُيعاجلوا بالعقوبة الرادعة ،ال برتك األحكام الرشعية.

خال من أي ُح ٍ
ٍ
إذ ًا هو جمرد ٍ
جة أو دليل
قول

توعد
علمي ،وقد ّبي ّنا سابق ًا الوعد والوعيد الذي َّ
()2
(اهلل) سبحانه وتعاىل ِ
به من ُيبدِّ ل أو ُيغيرّ ماحكم به
للمسلم أن يرتك حكم (اهلل)
سبحانه وتعاىل ،وال حيق ُ

إ ّ
فترصفه عىل الرعية منوط باملصلحة.
ال بذلك
ُ

بأكثر من واحدة رشط مل يفرضه الرشع.

4.4منع الورثة من الترصف بالدار املسكونة من قبل
الزوجة بالبيع أو إزالة الشيوع حتجري حلق الورثة مل

تقل به الرشيعة.

5.5الوصية للوارث ال جتوز رشع ًا ملا يف ذلك من إثارة
البغضاء واحلقد بني الورثة واألخذ هبا هو من باب

َّ
{و َما َك َ
ان لمِ ُ ْؤ ِم ٍن َوال ُم ْؤ ِمن ٍَة إِ َذا
جل جالله حيث قالَ :
َقضىَ اللهَّ ُ َو َر ُسو ُل ُه َأ ْمر ًا َأ ْن َي ُك َ
ون لهَ ُ ْم الخْ ِيرَ َ ُة ِم ْن َأ ْم ِر ِه ْم
ص اللهَّ َ َو َر ُسو َل ُه َف َقدْ َض َّل َضال ً
َو َم ْن َي ْع ِ
ال ُمبِين ًا}(.)3

6.6رد الرتكة عىل البنت أو البنات عند عدم وجود ابن

للمتوىف وإن وجد العاصب ،ليس من حكم الرشع.

اخلامتة

التو�صيات

رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد
احلمدُ هلل ِّ

ٍ
رسلني(حممد) وعىل آله وصحبه الطيبني الطاهرين.
ا ُمل
أما بعد:

فبعد هذه اجلولة القصرية مع نامذج من خمالفات

قانون األحوال الشخصية لألحكام الرشعية تبينَّ لنا
اآليت:

1.1عدم جوز العمل بالقول املرجوح مع وجود
الراجح وهذا مما اتفق عليه مجهور الفقهاء.

((( سورة البقرة :من اآلية (.)61

العمل باملرجوح وترك الراجح.

فهي:

1.1الرجوع إىل أحكام الرشيعة ،وترك كل ما ُأخذ به

من سواها.

2.2عىل القائمني عىل األمر تشكيل جلان دورية ملتابعة

مثل هذه القوانني الوضعية لدراسة نتيجة تطبيقها عىل
املجتمع ،فال يصح وضع القوانني أو القرارات ثم

تُرتك لتُفرض عىل الناس من دون معرفة حجم الرضر

الذي تُلحقه باملجتمعات أو النتائج السلبية املرافقة

لتطبيقها.

((( ُينظر :ذلك يف (ص.)33

((( سورة األحزاب :اآلية (.)36
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الـمـ�صـادر
بعد القـر�آن الكريـم
1.1أبجد العلوم الويش املرقوم يف بيان أحوال العلوم:

صديق بن حسن القتوجي ،حتقيق :عبداجلبار زكار
(دار الكتب العلمية – بريوت.)1978

2.2اإلهباج يف رشح املنهاج :عيل بن عبد الكايف
السبكي ،حتقيق :مجاعة من العلامء (د 1دار الكتب

العلمية – بريوت .)1404

3.3إجابة السائل رشح بغية اآلمل :حممد بن اسامعيل
األمري الصنعاين ،حتقيق :القايض حسني بن أمحد وأد.

حسن حممد (ط 1مؤسسة الرسالة – بريوت .)1986

4.4االمجاع :حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري،
حتقيق :د .فؤاد عبداملنعم أمحد (ط 3دار الدعوة –
اإلسكندرية .)1402

5.5األحاديث املختارة :حممد عبدالواحد بن أمحد
احلنبيل املقديس ،حتقيق :عبدامللك بن عبداهلل بن دهش

(ط 1مكتبة النهضة احلديثة – مكة املكرمة .)1410

6.6احكام القرآن :أمحد بن عيل الرازي اجلصاص،

ت(370هـ) ،حتقيق :حممد الصادق قمحاوي (دار
إحياء الرتاث العريب – بريوت 1405هـ).

7.7احكام القرآن :حممد بن إدريس الشافعي ،حتقيق:

عبدالغني عبداخلالق (دار الكتب العلمية – بريوت
.)1400

8.8احكام املرأة املتوىف عنها زوجها :جابر حممد
جابر (بحث يف جملة كلية العلوم اإلسالمية – بغداد
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ملسحق العدد (1434 )32هـ2012-م).

9.9االحكام يف أصول األحكام:عيل بن حممد
اآلمدي ،حتقيق :د .سيد اجلمييل (ط 1دار الكتاب

العريب – بريوت 1404هـ).

1010األحوال الشخصية يف الفقه والقضاء والقانون:
د .أمحد عبيد الكبييس (رشكة العاتك – القاهرة

1430هـ 2009 -م).

1111اختالف األئمة العلامء :حييى بن حممد بن هبرية
الشيباين – الوزير -ت(560هـ) ،حتقيق :يوسف أمحد

(ط 1دار الكتب العلمية – بريوت 1423هـ).

1212إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول :حممد
بن عيل بن حممد النسفي ،حتقيق :حممد سعيد البدري

(ط 1دار الفكر – بريوت .)1992 – 1412

1313االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار:
يوسف بن عبداهلل بن عبدالرب ت(463هـ) ،حتقيق:

سامل حممد عطا – حممد عيل معوض (ط 1دار الكتب

العلمية – بريوت).

1414االشباه والنظائر :عبدالرمحن بن أيب بكر

السيوطي (ط 1دار الكتب العلمية – بريوت
1403هـ).

1515أصول األحكام وطرق االستنباط يف الترشيع
اإلسالمي :د .محد عبيد الكبييس ،د .صبحي حممد
مجيل (رقم اإليداع يف املكتبة الوطنية ببغداد ()646

1987م).

1616أصول الرسخيس :حممد بن أيب سهل الرسخيس،

ت(490هـ) (دار املعرفة – بريوت).

د .جابر حممد جابر
1717أصول الشايش :أمحد بن حممد بن إسحاق

– بريوت 1398هـ).

د.مصطفى
1818أصول الفقه يف نسيجه اجلديدُ :

برهان الدين إبراهيم حممد بن فرحون اليعمري،

الشايش (دار الكتاب العريب – بريوت .)1402

2727تبرصة احلكام يف األقضية ومناهج األحكام:

إبراهيم الزملي (ط 1رشكة اخلنساء للطباعة – بغداد).

حتقيق:مجال مرعشيل (دار الكتب العلمية – بريوت

(د 2دار املعرفة – بريوت 1393هـ).

2828حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي :حممد بن

1919االم :حممد بن إدريس الشافعي ،ت(204هـ)

.)1422

2020االنتصار :الرشيف املرتىض ،ت(436هـ)،

عبدالرمحن بن عبدالرحيم املباركفوري(دار الكتب

اإلسالمي  -قم).

2929حتفة الفقهاء :عالء الدين السمرقندي،

حتقيق :مؤسسة النرش اإلسالمي (ط 1مؤسسة النرش

العلمية – بريوت).

2121البحر الزخار :أمحد بن حييى املرتىض

ت(539هـ) (ط 1دار الكتب العلمية – بريوت

2222البحر املحيط يف أصول الفقه :بدر الدين حممد

3030حتفة املحتاج إىل أدلة املنهاج :عمر بن عيل بن أمحد

حممد حممد تامر (ط1دار الكتاب العلمية – لبنان

اللحياين (ط 1دار حراء – مكة املكرمة 1406هـ).

ت(840هـ) (دار الكتاب اإلسالمي).

بن هبادر بن عبداهلل الزركيش ت(786هـ) ،حتقيق:
1421هـ).

1405هـ 1984-م).

الواديآيش ،ت(804هـ) حتقيق :عبداهلل بن سعاف
3131التعريفات:

عيل

بن

حممد

اجلرجاين،

2323بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع :عالء الدين

ت(816هـ) ،حتقيق :إبراهيم األبياري (ط 1دار

بريوت 1982م).

3232تفسري القرآن العظيم املعروف بـ(تفسري ابن

الكاساين ،ت(587هـ) (ط 2دار الكتاب العريب –

الكتاب العريب – بريوت 1405هـ).

2424تاج العروس من جواهر القاموس :حممد مرتىض

كثري) :اسامعيل بن عمر ابن كثري الدمشقي (دار الفكر

اهلداية).

3333التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب :فخر الدين

احلسيني الزبيدي ،حتقيق :جمموعة من املحققني (دار

– بريوت .)1401

2525التاج ا ُملذهب ألحكام املذهب :أمحد بن القاسم

حممد بن عمر الرازي ،ت(606هـ) (ط 1دار الكتب

اليمن الكربى).

3434التقرير والتحبري يف علم األصول :ابن أمري احلاج

العنيس اليامين الصنعاين (الطبعة املعتمدة – مكتبة

2626التاج واإلكليل ملخترص خليل :حممد بن يوسف

بن أيب القاسم العبدري ت(897هـ) (ط 2دار الفكر

العلمية – بريوت 1421هـ 2000-م).

(دار الفكر – بريوت .)1417

3535تلخيص احلبري يف أحاديث الرافعي الكبري :أمحد
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بن حجر أبو الفضل العسقالين ،ت(852هـ) ،حتقيق:

الكتب العلمية – بريوت).

1964م).

حممد بن حبيب املاوردي ،ت(450هـ) ،حتقيق:

السيد عبداهلل هاشم اليامين (املدينة املنورة 1384هـ -

4343احلاوي الكبري يف فقه اإلمام الشافعي :عيل بن

3636التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد :يوسف

عيل حممد ،عادل أمحد (ط 1املكتبة العلمية -بريوت

العدوي ،حممد البكري (وزارة األوقاف – املغرب

4444احلدود األنيقة والتعريفات الرقيقة :زكريا بن

بن عبداهلل بن عبدالرب النمري ،حتقيقً :مصطفى
.)1387

1419هـ 1999 -م).

حممد بن زكريا األنصاري ،حتقيق :د .مازن املبارك

3737التوضيح األهبر لتذكرة ابن امللقن يف علم األثر:

(ط 1الفكر املعارص – بريوت .)1411

(ط 1مكتبة أصول السلف – السعودية .)1418

بن عيل بن امللقن األنصاري ،ت(804هـ) ،حتقيق:

حممد بن عبدالرمحن بن حممد ،حتقيق :عبداهلل بن حممد

4545خالصة البدر ا ُملنري يف ختريج الرشح الكبري :عمر

3838التوقيف عىل ُمهامت التعاريف :حممد بن

محدي عبداملجيد إسامعيل (ط 1مكتبة الرشد-

رضوان الداية (ط 1دار الفكر املعارص ،دار الفكر –

4646اخلالف :حممد بن احلسن الطويس ،ت(460هـ)،

عبدالرؤوف املناوي ،ت(1031هـ) ،حتقيق :حممد
بريوت/دمشق 1410هـ).

الرياض 1410هـ).

حتقيق :عيل اخلراساين وجواد شهرستاين ،حممد

3939جامع البيان عن تأويل آي القرآن (املعروف

مهدي نجف (ط 1مؤسسة النرش اإلسالمي – قم

الطربي (دار الفكر -بريوت 1405هـ).

4747دستور العلامء أو (جامع العلوم يف اصطالحات

بتفسري الطربي) :حممد بن جرير بن يزيد ابن خالد

1417هـ).

4040اجلامع الصحيح املخترص املعروف بـ(صحيح

الفنون) :عبدالنبي بن عبد الرسول األمحد نكري،

ت(256هـ) ،حتقيق:مصطفى ديب البغا (ط 3دار

الكتب العلمية – بريوت .)1421

البخاري) :حممد بن إسامعيل البخاري اجلعفي،

ابن كثري الياممة – بريوت).

عرب عبارته :حسن هاين فحص (ط 1دار
حتقيقَّ :

4848الذخرية :شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف،

4141جامع العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديث ًا من

ت(684هـ) ،حتقيق :حممد حجي(دار الغرب –

حتقيق :شعيب األرناؤوط ،إبراهيم باحسن (ط7

4949الرسالة :حممد بن إدريس الشافعي ،ت(204هـ)

جوامع الكلم :عبدالرمحن بن شهاب الدين البغدادي،

مؤسسة الرسالة – بريوت .)1417

4242جواهر العقود :شمس الدين األسيوطي (دار
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بريوت 1994م).

حتقيق :أمحد حممد شاكر (القاهرة – .)1939 - 1358

5050روح املعاين يف تفسري القرآن والسبع املثاين:

د .جابر حممد جابر
شهاب الدين حممود اآللويس البغدادي (دار إحياء

السلمي ،ت(279هـ) ،حتقيق :أمحد حممد شاكر (دار

5151الروض ا ُملربع رشح زاد ا ُملستقنع :منصور بن

5959سنن الدارقطني :عيل بن عمر الدارقطني

الرياض احلديثة – الرياض 1390هـ).

املعرفة – بريوت .)1966 – 1386

الرتاث العريب – بريوت).

يونس بن إدريس البهويت ت(1051هـ) (مكتبة

إحياء الرتاث العريب – بريوت).

البغدادي ،حتقيق :عبداهلل هاشم يامين املدين (دار

5252روضة الطالبني وعمدة املفتني :حييى بن رشف

6060السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار :حممد

بريوت 1405هـ).

إبراهيم زايد (ط 1دار الكتب العلمية – بريوت

النووي ،ت(676هـ) (ط 2املكتب اإلسالمي –

بن عيل الشوكاين ت(1250هـ) ،حتقيق :حممود

5353زاد املسري يف علم التفسري :عبدالرمحن بن عيل

1405هـ).

بريوت1404هـ).

الزرقا (ط 2دار القلم – دمشق 1409هـ).

اجلوزي ،ت(597هـ) (ط 3املكتب اإلسالمي –

6161رشح القواعد الفقهية :أمحد بن الشيخ حممد

ُ 5454سبل السالم رشح بلوغ املرام من أدلة األحكام:

6262الرشح الكبري :أمحد الدردير أبو الربكات،

اخلويل (ط 4دار إحياء الرتاث العريب – بريوت

بريوت).

حممد بن إسامعيل الصنعاين حتقيق :حممد عبدالعزيز

1379هـ).

ت(1201هـ) ،حتقيق :حممد عليش (دار الفكر –
6363رشح النيل وشفاء العليل :حممد بن يوسف بن

5555سنن ابن ماجة :حممد بن يزيد القزويني،

اطفيش( ،مكتبة الرشاد).

– بريوت).

النيسابوري ،ت(261هـ) ،حتقيق :حممد فؤاد

ت(275هـ) ،حتقيق:حممد فؤاد عبدالباقي (دار الفكر

6464صحيح ُمسلمُ :مسلم بن احلجاج القشريي

5656سنن أيب داوود :سليامن بن األشعث أبو داوود

عبدالباقي (دار إحياء الرتاث العريب – بريوت).

(دار الفكر).

النووي(ط 2دار إحياء الرتاث العريب – بريوت

السجستاين ،ت(275هـ) ،حتقيق :حممد حميي الدين

6565صحيح ُمسلم برشح النووي :حييى بن رشف

5757سنن البيهقي الكربى :أمحد بن احلسني بن عيل بن

1392هـ).

عطا(مكتبة دار الباز – مكة املكرمة 1414هـ-

حممد النسفي ،حتقيق :خالد عبدالرمحن العك (دار

موسى البيهقي ،ت(458هـ) حتقيق :حممد عبدالقادر
م1994م).

5858سنن الرتمذي :حممد بن عيسى الرتمذي

6666طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية :عمر بن
النفائس – عماّ ن .)1995 – 1416

6767الفتاوى الكربى :أمحد بن عبداحلليم بن تيمية

العدد ال�سابع  -ال�سنة الرابعة2017 -م  -اجلزء الثاين

113

صور من خمالفات األحكام واآلراء الرشعية والعمل باملرجوح

البحوث املحكمة

احلراين ،حتقيق :قدَّ م له :حسنني حممد خملوف (دار

حتقيق :عدنان درويش – حممد املرصي (مؤسسة

6868فتح الباري رشح صحيح البخاري :أمحد بن عيل

7676كنز الوصول إىل معرفة األصول (أصول

اخلطيب (دار املعرفة – بريوت).

جاويدبريس – كراتيش).

املعرفة – بريوت)

بن حجر العسقالين ت(852هـ) ،حتقيق :حمب الدين

6969الفرائض ورشح آيات الوصية :عبدالرمحن بن

عبداهلل السهييل ،حتقيق:حممد إبراهيم البنا (ط 2املكتبة
الفيصلية – مكة املكرمة .)1405

7070الفصول يف األصول :أمحد بن عيل الرازي

الرسالة – بريوت 1419هـ 1998-م).

البزدوي) :عيل بن حممد البزدوي احلنفي (مطبعة
7777لسان العرب :حممد بن مكرم بن منظور األفريقي
املرصي ،ت(711هـ) (ط 1دار صادر – بريوت).

7878املبدع

بن

حممد

يف

بن

رشح

عبداهلل

بن

املقنع:

مفلح

إبراهيم
احلنبيل

اجلصاص ،حتقيق :د .عجيل جاسم النشمي( ،ط1

ت (884هـ) (املكتب اإلسالمي – بريوت

.)1405

7979املبسوط للرسخيس :شمس الدين الرسخيس،

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية – الكويت

1400هـ).

7171الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد

ت(490هـ) (دار املعرفة -بريوت).

ت(1125هـ) (دار الفكر – بريوت 1415هـ).

النووي ،ت(676هـ) ،حتقيق :حممود مطروحي (ط1

القريواين :أمحد بن غنيم بن سامل النفراوي املالكي،

8080املجموع رشح املهذب :حميي الدين بن رشف

7272قانون األحوال الشخصية رقم  188لسنة

دار الفكر – بريوت .)1417

(املكتبة القانونية – بغداد .)2011

احلسني الرازي ،ت(606هـ) حتقيق :د.طه جابر

 1959وتعديالته :القايض نبيل عبدالرمحن حياوي

8181املحصول يف علم األصول :حممد بن عمر بن

7373كشاف القناع عن متن اإلقناع :منصور بن يونس

فياض العلواين(ط 1جامعة اإلمام حممد بن سعود

مصيلحي (دار الفكر – بريوت 1402هـ).

8282املحىل باآلثار :عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم

بن إدريس البهويت ت(1051هـ) ،حتقيق :هالل

اإلسالمية – الرياض).

7474كشف األرسار :عالء الدين عبدالعزيز بن أمحد

الظاهري ،ت(456هـ) ،حتقيق :جلنة إحياء الرتاث

الكتب العلمية – بريوت .)1997-1418

8383خمتار الصحاح :حممد بن أيب بكر عبدالقادر

البخاري،ت (729هـ) ،حتقيق :عبداهلل حممود (دار

7575الكليات

معجم

يف

املصطلحات

والفروق اللغوية :أيوب بن موسى احلسيني
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العريب(دار االفاق اجلديدة – بريوت).

الرازي ،ت(666هـ) ،حتقيق :حممود خاطر(طبعة
جديدة مكتبة لبنان – بريوت 1415هـ).

د .جابر حممد جابر
8484خمترص اختالف العلامء :أمحد بن حممد بن سالمة

العلمية – بريوت .)1402

الطحاوي ،ت(321هـ) ،حتقيق :د .عبداهلل نذير(ط2

9393معجم لغة الفقهاء :حممد رواس قلعجي ،حامد

8585املخترص يف أصول الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد

ُ 9494معجم مقاييس اللغة :أمحد بن فارس بن زكريا،

مظهر بقا (جامعة امللك عبدالعزيز -مكة املكرمة).

بريوت 1420هـ).

دار البشائر اإلسالمية – بريوت1417هـ).

بن حنبل :عيل بن حممد بن عيل البعيل ،حتقيق :د .حممد

صادق قنيبي (دار النفائس – بريوت).

حتقيق :عبدالسالم حممد هارون (ط 2دار اجليل –

املدونة الكربى :مالك بن أنس األصبحي،
َّ 8686

ُ 9595مغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج :حممد بن

8787مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت

بريوت).

الظاهري (دار الكتب العلمية – بريوت).

أمحد بن قدامة املقديس ت(620هـ) (ط 1دار الفكر

ت(179هـ) (دار صادر – بريوت).

واالعتقادات :عيل بن أمحد بن سعيد ابن حزم

أمحد الرشبيني اخلطيب ت(977هـ) (دار الفكر-
9696املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل :عبد اهلل بن

8888املراسيل :سليامن بن األشعث السجستاين،

– بريوت 1405هـ).

بريوت .)1408

بن يوسف الشريازي ،ت(476هـ) (دار الفكر –

حتقيق :شعيب األرناؤوط (ط 1مؤسسة الرسالة –

9797املهذب يف فقه اإلمام الشافعي :إبراهيم بن عيل

8989ا ُملرشد إىل إقامة الدعاوى الرشعية وتطبيقاهتا

بريوت).

القاهرة).

اللخمي الغرناطي املالكي ،حتقيق :عبداهلل دراز (دار

العملية :مجعة سعدون الربيعي (مطبعة العاتك –

9898املوافقات يف أصول الفقه :إبراهيم بن موسى

9090ا ُملستصفى يف علم األصول :حممد بن حممد

املعرفة – بريوت).

عبدالشايف (ط 1دار الكتب العلمية – بريوت

والدولية :د .ناظم عبدالواحد جاسور (ط 1دار

الغزايل ،ت(505هـ) ،حتقيق :حممد عبدالسالم

1413هـ).

9999موسوعة املصطلحات السياسية والفلسفية
النهضة العربية – بريوت 2008 – 1429م).

9191مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجة :أمحد بن

10100ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه :هبة اهلل بن

الكشناوي (ط 2دار العربية – بريوت .)1403

(مؤسسة الرسالة – بريوت .)1405

أيب بكر بن إسامعيل الكناين ،حتقيق :حممد املنتقى

9292املعتمد يف أصول الفقه :حممد بن عيل بن الطيب
البرصي ،حتقيق :خليل امليس (ط 1دار الكتب

عبدالرحيم إبراهيم ،حتقيق :د .حاتم صالح الضامن

10101النتف يف الفتاوى :عيل بن احلسني بن حممد
السغدي ،ت(463هـ) ،حتقيق :د.صالح الدين
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الناهي(ط 2مؤسسة الرسالة – عماّ ن/األردن
1404هـ 1984-م).

10102النهاية يف جمرد الفقه والفتوى :حممد بن احلسن

الطويس ،ت(460هـ) (دار األندلس -بريوت).

10103نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار
رشح منتقى األخبار :حممد بن عيل الشوكاين،

ت(1250هـ) (دار اجليل – بريوت 1973م).

10104اهلداية رشح بداية املبتدئ :عيل بن أيب بكر بن

عبداجلليل املرغياين ت(593هـ) (املكتبة اإلسالمية).

116
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