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

   الورثةالمخالفات التي ترتكب في حق 

  من الميراث محرمانهبقصد 

الحمـــد هللا المالـــك المتفـــرد فـــي الملـــك، نحمـــُده علـــى مـــا   
بسط وقسم، ونشكره علـى مـا وهـب وعلـم، الـوارث الحـق لمـا 

��m��Þ��Ý�Ü:فـــــــي الســـــــموات واألرض القائـــــــل فـــــــي كتابـــــــه

��ä���ã��â��áà��ß����ål)١( .  
ســيدنا محمــد عبــده ورســوله الــذي والصــالة والســالم علــى 

َبـّين مـا أنــزل إليـه مـن ربــه غايـة التبيـين، وأمــر بتنفيـذ أحكــام 
  .المواريث على ما شرعه اهللا، ناسخا بشرعه كل شرع غابر

الحقوق منحـة مـن اهللا للخلـق، والحـق ال يكـون حقـا إّال ف    
يثبت للمستحق والميراث حق إذا أقره الشارع وحكم بوجوده، 

بعــد مــوت مــن كــان لــه ذلــك الحــق لقرابــة بينهمــا أو نحوهــا، 
ــــل وفاتــــه مــــن األف وال مــــكــــل مــــا كــــان مملوكــــًا للشــــخص قب

ـــافع ـــة كـــال  ،والمن ـــى الورث ـــر مـــن التركـــة وتنتقـــل إل فهـــي تعتب

                                                           

  ).١٨٠من اآلية : سورة آل عمران(  )١(

  
 

١٨  

تعجيـــل قســــمة تركــــة المتـــوفى وتوزيعهــــا علــــى مســــتحقيها  .٢
 .لورثةوحسم األمر بين ا

اهتمــام المختصــين مــن فقهــاء وقضــاة وقــانونيين، وعمــوم  .٣
أفـــراد المجتمـــع، ومـــنهم الـــذكور خاصـــة، بضـــمان حقـــوق 
المــرأة وحســم قضــايا ميراثهــا وغيــره، وااللتفــات إلــى حالهــا 
ـــه مـــن جـــراء الحـــروب والكـــوارث التـــي  ـــه وتعاني ومـــا عانت
ألمـــت باألمـــة اإلســـالمية والعـــراق خاصـــة، فكانـــت المـــرأة 

األكبــر فيهــا، لمــا خلفتــه هــذه المحــن مــن ويــالت الخاســر 
 . من الحرمان والفقر والعوز والترمل

تفعيل دور المنظمـات الحقوقيـة واالجتماعيـة التـي تحمـي  .٤
 .المرأة وتحفظ لها حقها
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 :اآلثار التي يتركها حرمان الورثة من التركة �

½��¾��¿���X�W����mمعصــــــــــــــية اهللا ورســــــــــــــوله،  .١

��Ç��Æ��Å��Ä����Ã��Â��Á��À

É��Èl)١(. 
»���X�W���m، اآلخــريناالعتــداء والظلــم علــى حقــوق  .٢

�±��°��¯��®���¬l )٢(. 
 .القطيعة لصلة األرحام .٣
  .األفراد إلى الفقر والعوز بسبب ذلكتعريض األسرة أو  .٤
 :ولمعالجة تلك المخالفات يجب مراعاة ما يلي �

ـــــدعوة إلـــــى  .١ ـــــوعيتهم مـــــن قبـــــل الـــــدعاة ال توجيـــــه النـــــاس وت
والعلمــــــاء بمعرفــــــة الحقــــــوق الشــــــرعية والقانونيــــــة للجميــــــع، 
وتصحيح المفاهيم الخاطئـة المتوارثـة عـن بعـض األعـراف 
والتقاليــــــد، وذلــــــك بترســــــيخ أســــــس علــــــم الفــــــرائض بأيســــــر 
األســاليب، والتحــذير مــن الظلــم واالســتبداد والتجــاوز علــى 

 .من الميراث بحيلة أو إكراه بحرمانهم وق الورثةحق
                                                           

  ).١٤اآلية من : سورة النساء(  )١(
  .)١٩من اآلية : سورة الفرقان(  )٢(

  
 

٢  

َعـــْن َأِبـــي  :)(� لنبـــيّ قـــول ال، حســـب نصـــيبه الـــذي يســـتحقه
ــــَركَ  َمــــنْ  « :)(�قــــال رســــول اهللا: قــــال ،)(� ُهَرْيــــَرةَ   َمــــاًال  َت
   .)١(» َفِلَوَرثَِتهِ 
فآيــات المواريــث لــم تقيــد نــوع اإلرث بــل تركــت الــنص      

m��nو )٢(mD��Cl: مطلقــًا، كمــا جــاء فــي قولــه تعــالى

ol)أي مــن جميــع مــا يتركــه الميــت مــن األمــوال )٣ ،
 .والحقوق والمنافع

فقـــه (الفـــرائضالمخـــتص بتقســـيم التركـــة هـــو علـــم علـــم وال 
مـن أجـل العلـوم الشـرعية وأعالهـا منزلـة، إذ وهو  )المواريث

هو من الفقه في الدين، وبه يعرف مـن يـرث ممـن ال يـرث، 
األحكـام وتصـل الحقـوق إلـى أصـحابها، فـالميراث  تثبـتبه و 

خالفة في المال وطريق مشـروع مـن طـرق الحصـول عليـه، 
ـــنظم  ـــه أعـــدل ال فقـــد امتـــاز نظـــام التوريـــث فـــي اإلســـالم، بأّن
وأحكمهــا لموافقتــه للفطــرة البشــرية، بتحقيقــه الملكيــة الفرديــة، 
وحريــة االنتفــاع بهــا، ولــيس هنــاك تشــريع ســابق لإلســالم أو 

                                                           

  .هماحصحيومسلم في  البخاري أخرجه  الحديث متفق عليه )١(
  . )٧من اآلية : سورة النساء(  )٢(
  . )١٢من اآلية : سورة النساء(  )٣(
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لــــه، وصــــل فــــي عدلــــه كمــــا هــــو الحــــال فــــي النظــــام  الحــــق
  .اإلسالمي، سواء في الميراث وغيره

لـــــيس كغيـــــره مـــــن الحقـــــوق  اكتســـــاب إجبـــــاريالميراث فـــــ    
فــال يســقط بإســقاط الــوارث، كمــا ال ( .كالهبــة والنفقــة ونحوهــا

يـــؤثر فيـــه َقْصـــد المـــورث إلـــى الحرمـــان، فلـــو أعلـــن إنســـان 
ل بعضــهم علــى بعــض وســجل حرمــان أحــد ورثتــه، أو تفضــي

  .)في النصيب اإلرثي لم يكن لحرمانه أو تفضيله من أثر
  :الملك نوعانقال الفقهاء   �

 وهو ما يملك رده كالشراء والهبة :أحدهما اختياري �
 .والوصية

  .اإلرثال يملك رده وهو  ):اضطراري(قهريوثانيهما  �
 ةرادإحقـوق ثابتـة بحكـم الشـارع ال بـ الورثـةحقوق وبهذا ف 

فــــال يحــــق للــــوارث عــــدم  .المــــورث ومــــن غيــــر إرادة الــــوارث
ذا إرادتــــه وحتـــــى إه يـــــدخل فــــي ملكـــــه مــــن غيـــــر قبولــــه ألّنــــ

ُأْخـــرج نصـــيبه مـــن التركـــة ووهبـــه لمـــن يشـــاء ، عنـــه اســـتغنى
فـــــي الوصـــــية فمـــــن حـــــق  إالّ ، ختيـــــاره ورضـــــاه دون إكـــــراهاب

يوصــي للموصــى لــه بمقــدار محــدود وهــو ثلــث  الموصــي أنْ 

  
 

١٦  

تعجيل قسمة التركة حتى لـو كـان فمن الواجب على الورثة  �
هنــاك مــن ورثــة المتــوفى حمــل، وعــدم االنتظــار لفتــرة إتمــام 
ــــك مــــن إضــــرار بالورثــــة وتــــأخير  مــــدة الحمــــل، لمــــا فــــي ذل

: فــي ميــراث الحمــل )رحمهـم اهللا(وقــال الفقهــاء، النتفــاعهم بميــراثهم
طلب اْلَوَرَثة اْلِقْسَمة َأي قْسَمة التِرَكة لـم يجبـروا علـى  َوإِنْ  (

ْبر الص(. 
ه الميــت إذا كــان مــن ورثتــه حمــل، فــال شــك أّنــ إنّ فــ( :وقيــل

يحســب حســابه فــي الميــراث، فيوقــف لــه نصــيبه مــن التركــة 
حيــًا، أو ميتــًا ويعامــل الورثــة  النفصــالهحتــى يظهــر حالــه، 

ثـة المتقـين مـن نصـيبه، باألضر، فيعطى كل واحد مـن الور 
 .)ويوقف الباقي إلى ظهور حال الحمل

وهكــذا نالحــظ إّن الفقهــاء لــم يجيــزوا تأجيــل قســمة التركــة،  �
فـــإْن طالـــب بهـــا بعـــض الورثـــة حتـــى وٕاْن كـــان هنـــاك مبـــررا 
للتأخير كوجود الحمل، فكيف يجـوز تأخيرهـا لسـنين وعقـود 

لمسـتمر حتى تضيع قيمتها، ويزداد أعداد الورثـة باالنتقـال ا
إلــــى األجيــــال القادمــــة فتتالشــــى قيمــــة التركــــة باالنــــدثار أو 

 . مر حتى ال يعرف لمن تعود الحقوقالتبديل، ويلتبس األ
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ها سيئة المرأة التي تطالب بحقها من الميراث أنّ  اعتبار .١٢
ا لذ، الخلق وتجاوزت حدود األدب مع أخوتها وذويها

  .حرمانها منه، ولهذا فعليها الصمت وعدم المطالبةوجب 
َمـْن () رحمه اهللا( المنهاج شرح صحيح مسلم للنوويجاء في  �

 . )١()َسَكَت َعِن اْلَحق َفُهَو َشْيَطاٌن َأْخَرُس 

حصـــــول نـــــزاع بـــــين اإلخـــــوة بإدعـــــاء كـــــل مـــــنهم بأّنـــــه  .١٣
ــــى  ــــه،إالوصــــي عل ــــاث بقصــــد  وخاصــــة خوت ــــه اإلن أخوات

 . ستحواذ على أنصبتهن من الميراثاال
� mX� W��^��]��\� �[��Z��Y

`_l)٢(
أو  كان ذكرفالبالغ العاقل سواء  ،

 . لى وصييحتاج إ ال أنثى
يحـرم مسـتحقيها تأخير تقسـيم التركـة جيـل بعـد جيـل إّن  .١٤

ـــــى ياألصـــــليين منهـــــا،  ـــــاس مـــــن هـــــو  لتـــــبسحت علـــــى الن
حــد أد مــن التركــة يوربمــا يســتف، ن غيــرهمــصــاحب الحــق 

  .من هو أقرب  منهحرمان و  األباعداألقرباء 

                                                           

  .)٢٤٥، ص  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) ١(
  .) ٢٩من آية : النساءسورة  () ٢(

  
 

٤  

يتــدارك الموصــي مــا ل اختياريــة ةلوصــية خالفــا نّ أل، التركــة
  .فاته في حياته من واجبات

هنالـــك مخالفـــات ومحرمـــات ترتكـــب فـــي حـــق الورثـــة و       
بشــكل عــام وفــي حــق المــرأة بشــكل خــاص بقصـــد حرمــانهم 

وهــــذه األفعــــال هــــي أثــــر مــــن آثــــار وشــــوائب ، مــــن الميــــراث
البتعــادهم عــن أحكــام ، الجاهليــة تحــاك فــي صــدور الــبعض

يعـد بطمع أو نحوه فاالعتداء على حقوق اآلخرين  اإلسالم،
وهــــي عــــدم إيصــــال الحقــــوق ، يــــؤدي إلــــى مفســــدةو تعســــفًا، 

وٕاّن مــــــآالت أفعــــــال النــــــاس بتحقيــــــق مصــــــلحة  ، ألصــــــحابها
شخصـــــية فقـــــط دون النظـــــر إلـــــى حـــــق الغيـــــر فيـــــه مخالفـــــة 
شــرعية، ألّنهــا غايــة األنانيــة، فحقــوق النــاس محــافظ عليهــا 

فكيــــف يتحقــــق العــــدل بــــدون ، اهللا تعــــالى وهــــي حــــق، شــــرعاً 
ـــك الحقـــوق ـــة تل والشـــريعة اإلســـالمية وضـــعت حـــدودًا . رعاي

لتأدية الحقوق وحرمت االعتداء عليهـا بالمجـاوزة والحرمـان، 
َمـــْن َقَطـــَع ِميَراثًـــا َفَرَضـــُه اللـــُه، َقَطـــَع « :�)(قـــال رســـول اهللا 

»اللُه ِميَراَثُه ِمَن اْلَجنةِ 
)١(.   

                                                           

  .ابن ماجه في السنن، وسعيد بن منصورأخرجه  )١(



  
 

٥  

اهللا  هشــرعمــا يجــب تقســيمها وفــق ، عنــد تقســيم التركــةف     
قــد هــو العــدل و اهللا تعــالى  نّ أل، تعــالى لتحقيــق معنــى العــدل

ِإن اللــَه َأْعَطــى  «)(�النبــيّ  أعطــى كــل ذي حــق حقــه لقــول
 ُكـــل ِذي َحـــق َحقـــهُ 

«
ه تعـــالى قـــدر كـــل شـــيء تقـــديرًا ّنـــأو ، )١(

 .خـرينلسـلب حقـوق اآل واالحتيـاللحكمته فـال يجـوز الغمـط 
بــين شــرع منــزل ضــائع اليــوم  الورثــةحــق ومــن المالحــظ أّن 

��X�W، والبنـــات لبنـــينلفالتركـــة هـــي حـــق ، وحـــق معطـــل

mk��j��i���h��gf��e���d��cl)٢(،  

 فـــال يجـــوز أنْ  ربـــاني، أمـــرتـــدل علـــى الكريمـــة  وهـــذه اآليـــة
فهـــذا منكـــر وهـــو مـــن ، بـــاإلرث دون اإلنـــاث يخـــص الـــذكور

 .يورثـــون النســـاء والصـــبيان كـــانوا الالـــذين أعمـــال الجاهليـــة 
  :آليةهذه اقال صاحب الكشاف في تفسيره ل

كفى الـذكور أْن ضـوعف لهـم نصـيب اإلنـاث، فـال يتمـادى (
فــي حظهــن حتــى يحــرمن مــع إدالئهــن مــن القرابــة بمثــل مــا 

  .)٣()يدلون به
                                                           

  .السنن الكبرى في والنسائي، في الجامع الترمذيو ، أخرجه أبو داود في السنن )١(
  ).١١آية من : سورة النساء () ٢(
  .٢٢٣ص :عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلتفسير الكشاف  )٣(  

  
 

١٤  

  :أظهر االستبيان نتائج  منها ما يليقد و  �
ــ.( فقــط  ٪١٢بلغــت نســبة مــن اســتلموا ميــراثهم فعــًال  .١ ا نســبة وأّم

 ).ميراثهم هم لم يستلموافإنّ  ٪ ٨٨
 :ميراثهم، كما يلي وتوزعت أسباب عدم استالم .٢
عدم المطالبة بحقها مـن الميـراث مراعـاًة لظـروف بعـض  ٪٤٠ ����

 .الورثة
 .عدم المطالبة به حياءً   ٪٢٠ ����
اليــــأس مــــن الحصــــول عليــــه بســــبب العــــرف االجتمــــاعي  ٪ ٢٠ ����

 .)المتمثل بعدم إعطاء النساء شيئًا من الميراث(
 :أسباب أخرى منها ٪ ٢٠ ����
ى تجعل أمر فصل وجود شراكة بين بعض الورثة والمتوف  �

 .التركة صعباً 
 .مماطلة بعض الورثة المستفيدين من بقاء الميراث مشاعاً   �
 .الجهل بمعرفة الحقوق �
 . التنازل عن الميراث بتأثير الترغيب أو الترهيب �
بـالتزوير أو البيــع ( تحايـل بعــض الورثـة بقصــد حرمـان اآلخــرين  �

  ).شابه ذلكوما ... الصوري وادعاء الهبة 

 .األمل في الحصول على الميراث ولو مستقبالً وأّما  .٣
 .اليأس من ذلك ٪ ٥٠ظهر يأملن ذلك، فيما أ ٪ ٥٠ نّ فإ �



  
 

١٣  

حرمـــــان المـــــرأة مـــــن الميـــــراث بســـــبب بعـــــض األعـــــراف  .١١
بعـــــض القــــــرى  يفــــــوالعـــــادات والتقاليـــــد القبليــــــة الســـــائدة 

األمـوال سـتذهب إلـى  أنّ  العتقـادهمواألرياف بشكل عـام 
تملــك المــرأة ذمــة ماليــة  ، ورفضــهم أنّ )األصــهار(آخــرين

 .خاصة بها
� �X�W�m£�����¢���¡�����~��}l)١(

لــــــــــــــــذا نــــــــــــــــرى  
الكثيــر مــن النســاء يئنــون مــن وطــأة الفقــر والحاجــة بســبب 

الـذي أجريتـه االسـتبيان مـن خـالل و �. تلك األعراف الجـائرة
امــرأة وموزعــة ) ١٠٠(علــى شــريحة اجتماعيــة تتكــون مــن 

علـــى عـــدة مـــدن، وذلـــك عبـــر اســـتمارة تضـــمنت معلومـــات 
ـــيهم، تفصـــيلية ، الحظـــت ظهـــور الســـخط واأللـــم الكبيـــر عل

أشــجانهم مــن هضــم لحقــوقهم، وذلــك بســبب ظغــوط وٕاثــارة 
ــــــازل عــــــن أنصــــــبتهم مــــــن الميــــــراث  ــــــيهم للتن ــــــاءهم عل أولي

     .وحرمانهم منه
  

  

                                                           

  ). ٧٤آية : سورة الشعراء( ) ١(

  
 

٦  

ترتكـــب فـــي حـــق بعـــض المخالفـــات التـــي  تتناولـــ يـــهوعل   
علـــى قضـــايا  مـــن الميـــراث، معتمـــدة حرمـــانهمبقصـــد  الورثـــة

 فــي مجتمعنــا، رصــدتها ومشــاكل واقعيــة تواجــه النــاس يوميــاً 
ومـــن  .الورثـــةعلـــى شـــريحة مـــن  اأجريتهـــ دراســـةمـــن خـــالل 

األعـراف  :حرمـان مـن الميـراثالالممكن إجمـال أهـم أسـباب 
ث انـــــر علـــــى اإلو فـــــي تفضـــــيل الـــــذك االجتماعيـــــةوالتقاليـــــد 
ــــته  نبحقــــوقهأغلــــب النســــاء جهــــل وكــــذلك ، يهنعلــــ موهيمن
  .والقانونيةالشرعية 

ـــاتأ � ـــي حـــق الو  هـــم المخالف ـــي ترتكـــب ف ـــةالت ـــي  رث ف

  :مجتمعنا العراقي
مـن  لـى الـذكورحياتـه إثروتـه فـي  )المـورث(المالـكتقسيم  .١

حرمــــانهن مــــن الميــــراث بعــــد  ، بقصــــددون اإلنــــاث أوالده
ــــــك عــــــن طريــــــق ، وفاتــــــه ــــــالبيع (التمليــــــك ة أو الهبــــــوذل ب

  ).الصوري
الواجـب علـى اآلبــاء العـدل بـين أوالدهــم فـي العطـاء، فقــد  �

ثبت في الحديث الصحيح الذي يرويه النعمـان بـن بشـير 
ــــةً  (( وهــــو علــــى المنبــــر يقــــول (�) ــــي َعِطي ، َأْعَطــــاِني َأِب



  
 

٧  

ــُت َرَواَحــةَ  ــَرُة ِبْن ــْت َعْم َال َأْرَضــى َحتــى ُتْشــِهَد َرُســوَل : َفَقاَل
ـــَأَتى َرُســـوَل اللـــِه )(�اللـــِه  ـــالَ �)(، َف ـــُت : ، َفَق ـــي َأْعَطْي ِإن

، َفــَأَمَرْتِني َأْن ُأْشــِهَدَك َرَة ِبْنــِت َرَواَحــَة َعِطيــةً اْبِنــي ِمــْن َعْمــ
، »اِئَر َوَلــِدَك ِمْثــَل َهــَذا؟ْيــَت َســَأْعطَ «: َيــا َرُســوَل اللــِه، َقــالَ 

: ، َقــالَ »َفـاتُقوا اللــَه َواْعــِدُلوا َبـْيَن َأْوَالِدُكــمْ « : َال، َقــالَ : َقـالَ 
))َفَرَجَع َفَرد َعِطيَتهُ 

)١(. 
علـــــى  )غالبـــــاً  األكبـــــر كـــــاالبن(اســـــتحواذ بعـــــض األبنـــــاء  .٢

 فــي تكــوين هم أو ســاعدالــذي ســاهــو ه ّنــأالميــراث بحجــة 
أو بحجـة أْن تبقـى التركـة علـى  .اآلخـرين دونوالده  ثروة

  .لتخليد ذكراه الوالدأو تراث من حالها ألّنها أثر 
فمن الواجـب علـى األب أْن يبـين لورثتـه مالـه ومـا عليـه،  �

ـــه مثـــل هـــذا الحـــق وال يتـــرك  ـــده إْن كـــان ل ويبـــين حـــق ول
ألّن هــذا الغمــوض ، األمــر مشــاعًا بينــه وبــين بــاقي أوالده

بقيــة األبنــاء فــي حــرج  لتحديــد حقيقــة حــق والــدهم ســيوقع 
  .الذي آَل إليهم ميراثه

                                                           

  .ماهيفي صحيحومسلم  الحديث متفق عليه أخرجه البخاري )١(

  
 

١٢  

. بـــاإلرثأو أكراهـــًا بتفريقهـــا مـــن زوجهـــا أن طالبـــت هـــي 
   .وكالهما فيه تنازل عن حقها، وغصب ألموالها

َال َيِحــل َمــاُل اْمــِرٍئ ُمْســِلٍم ِإال ِبِطيــِب (:)(�َقــاَل َرُســوَل اهللاِ  �
  . )١()َنْفٍس ِمْنهُ 

  : الَغْصُب َنْوَعانِ  ( ):رحمه اهللا(الَغَزاِلي اإلمام قاَل  �
 استيالءغصُب :أحدهما  �
 استحياء وغصُب : وثانيهما   �

والقهـر  االستيالءَأخُذ األموال على جهة  االستيالءفغصُب 
قـال ، هو أخذه بنوع من الحيـاء االستحياءوغصب ، والغلبةِ 

ــ األمــوال ه ال فــرق بــين اإلكــراه علــى أخــذ وهمــا حرامــاِن ألّن
 .  )٢() بالّسياط الظاهرة وبين أخذِه بالسياط الباطنة

 .سببًا لحرمان المرأة من الميراث ربما تكون قلة التركة .١٠
اللُهم ِإني  «:َقالَ  )(�عِن النِبي �) (َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة  �

ِعيَفْيِن اْلَيِتيِم َواْلَمْرَأةِ  الض ُج َحق٣(»ُأَحر(. 

                                                           

  .والبيهقي في السنن، وأبو يعلى في مسنده ،بن حنبل في المسند أحمدأخرجه  )١(
  .٤/١١٢ :الفتاوي الفقهية الكبرى ) ٢(
 سنادهإ قال النووي الكبرى والنسائي في السنن بن حنبل في مسنده أخرجه أحمد ) ٣(

  .صحيح



  
 

١١  

� �����XW��m���k��j��i��h��g���f��e��d

r��q��p��o��n��m��ll)١(. 
ــــىقــــد   .٨ ــــه إل أشــــخاص آخــــرين أو  يوصــــي المــــورث بتركت

 �.بالورثة جمعية لقصد األضرار
� ���������X�W�m�����|{��z��y��x������w��v��u��t��s

¤��£��¢��¡���~��}l)رحمـه  (قـال ابـن كثيـر. )٢

لتكــــون وصــــيته علــــى العــــدل، ال علــــى : (فــــي تفســــيره) اهللا
يحـــِرم بعـــض الورثـــة، أو  اإلضـــرار والجـــور والحيـــف بـــأنْ 

ينقصــــه، أو يزيــــده علــــى مــــا قــــدر اهللا لــــه مــــن الفريضــــة، 
ـــه  ـــك كمـــن كـــان ضـــاد اهللا فـــي حكمت ـــي ذل فمتـــى ســـعى ف
وقسمته، ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثـة 

 . )٣()ونقصان بعضهم، فهو حرام باإلجماع
تهديد المـرأة مـن قبـل الـوارثين بالتنـازل لهـم عـن نصـيبها   .٩

، اً حيــاءلتخلــي عــن ميراثهــا الميــراث، إّمــا بمســاومتها لمــن 

                                                           

  ). ٩آية : سورة النساء(  )١(
  ). ١٢من اآلية : سورة النساء(  )٢(
  .٢١٢/ ٢: تفسير ابن كثير )٣(
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Tl)فاآلية فيها داللة واضحة على أّن اهللا  .)١
تعالى خص الرجال بنصيبهم من الميراث، وكذلك خص 
النساء بنصيبهم من الميراث، فال يجوز أْن يتعدى أحد 
على نصيب اآلخر إّال إذا تنازل اآلخر عن حقه إلى 
أحد ذويه من غير تلميح أو تلويح، فإْن طابت أنفسهم 

وتنازلوا عن ميراثهم أو  لألخ األكبر بشيء من أنصبتهم
وٕاْن لم يتنازلوا فعلى من . بعضه فال حرج عليهم

الذي استغله  العقاراستحوذ على التركة أْن يقدر قيمة 
توزع على ل ،وفاة المورثوقت من  ويخرج أجرة المثل

  .كَال حسب نصيبه من التركةالورثة 
ــــــة ، التزويــــــر بالوثــــــائق .٣ وخاصــــــة المتعلقــــــة بحصــــــر الورث

ومـــنهم اإلنـــاث بقصـــد حرمـــانهن (بعـــض الورثـــة واســتبعاد 
وٕاصدار القسامات الشرعية المقتصـرة علـى  )من الميراث

 .ذكر أسماء معينة لبعض الورثة دون البعض اآلخر
                                                           

  ) . ٧آية : سورة النساء( ) ١(
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وقـــــد انتبهـــــت الســـــلطات القضـــــائية العراقيـــــة لمثـــــل هـــــذه   �
فاشـــــترطت إلصـــــدار القســـــام الشـــــرعي تقـــــديم ، الحـــــاالت

ان إدراج جميــع ملضــ، صــورة قيــد للســجل المــدني للعائلــة
  . المستحقين للميراث

إدعــــاء وجــــود وصــــية لــــبعض األقــــارب لحيــــازة جــــزء مــــن  .٤
كأْن يدعي أحد األبناء بأّن والده أوصـى ألحفـاده ، التركة

وبــــذلك يضــــمن نصــــيبًا مــــن التركــــة ) أوالد المــــدعي:( أي
ــــاقي الورثــــة ، إضــــافة لنصــــيبه وبقصــــد تقليــــل حصــــص ب

 ).اإلناث منهم غالباً (
ن المـــــذاهب فـــــي المســـــائل المختلـــــف فيهـــــا بـــــي )١(التلفيـــــق .٥

كميـراث البنـت ، واختيار ما يوافق مصـلحة وهـوى الـوارث
بوجــــود عصــــبة مــــن  )٢()العاصــــب(المنفــــردة عــــن أخيهــــا 

أخوة المتوفى، فالفقه الحنفي يقضـي بـأّن النصـف البـاقي 
، )األخـــوة(ت يكـــون مـــن حصـــة العصـــبة بعـــد فـــرض البنـــ

                                                           

يث م بينهما بالخياطة، والحدالئمة، ويقال لفق بين الثوبين الئالضم والجمع والم: التلفيق) ١(
  .  زخرفه وموهه بالباطل فهو ملفق

بن اهو أقرب رجل ذكر ال يتوسط بينه وبين الميت أنثى فال يعد منهم الخال و  :العاصب) ٢(
  .   األخ ألم
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لبـاقي يـرد علــى فيمـا قضـى الفقـه الجعفـري بـأّن النصـف ا
وحيـــث إّن القـــانون العراقـــي ، البنـــت لتـــرث التركـــة جميعـــاً 

يعتمـد الفقهــين وبضــوابط غيــر واضــحة فــي كيفيــة اعتمــاد 
لورثـة مـن اختيـار مـا يوافـق أي منهما، مما ُيمِكن بعض ا

 .مصلحته
ــ � ذات وٕاْن كــان المشــرع العراقــي قــد عــالج هــذه المســألة بال

بإصــــدار التعــــديل ، لكثــــرة مــــا حصــــل فيهــــا مــــن نزاعــــات
لســــــنة ) ٢١(الثــــــاني لقــــــانون األحــــــوال الشخصــــــية رقــــــم 

، والذي جعل الباقي يـرد علـى البنـت فـي مثـل )١(م١٩٧٨
 .)أي بما يوافق الفقه الجعفري( هذه المسألة

حرمان الزوجة من حقها في الصداق المؤجـل عنـد وفـاة   .٦
 .جزًءا من التركة فيقسم من ضمنهازوجها أو اعتباره 

الزوجة المؤجل دين في ذمـة الـزوج يجـب الوفـاء فصداق  �
 .به وتأديته لها قبل تقسيم التركة إلبراء ذمة الزوج منه

ورثتـه، ربما يوقـف المالـك جميـع مالـه لجهـة معينـه دون   .٧
  .، وهذا إجحاف بحقهمدون مراعاة لحقوق ورثته

                                                           

في ) ٢٦٣٩(راقية العدد المنشور في الوقائع الع ١٩٧٨لسنة ) ٢١(رقم  التعديل الثاني) ١(
  .٥٨م، ص١٩٥٩لسنة ) ١٨٨(وال الشخصية رقم ، لقانون األح٢٠/٢/١٩٧٨


