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 الوصية الواجبة في القانون المصري
 دراسة مقارنة  

 بالقوانين العربية والفقو اإلسالمي
 محمد عبد اليادي عبد الستار/دكتور

 مدرس بقسم الشريعة اإلسالمية
 جامعة القاىرة -كمية الحقوق 

 
 ِبْســـــــــــــــِم المَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

َأَحَدُكُم اْلَمْوُت ِإْن َتَرَك َخْيًرا اْلَوِصيَُّة ِلْمَواِلَدْيِن  }ُكِتَب َعَمْيُكْم ِإَذا َحَضرَ 
 َواْْلَْقَرِبيَن ِباْلَمْعُروِف َحقِّا َعَمى اْلُمتَِّقيَن{

 َصَدَق المَُّو اْلَعِظيمُ 
 [ٓٛٔ]البقرة:
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 مقدمـة
الحمػػد ر رب اللػػنلموفل كالوػػسة كالىػػسـ امػػم ىػػود ن محمػػد اػػنسـ ال  وػػوف كالمرىػػموفل 
أرىمه ر ه  نلهدل كدوف الحؽ لوظهره امم الدوف كمه كلك كره الكنفركفل كجلػؿ رػرولسه ًرػٍراى ن 

ن إذا من اىسمىؾ  هن اإل ىنف ا سظمت حونسهل كا ومح حنله في الد ون كاآلارة.  كم هنجن
 أما بعد ..،،  

 ىػػمنكو  أك –فػػ ف أ ػـػ مػػن سموػػزت  ػػه الرػػرول  اإلىػػسمو  اػػف شور ػػن مػػف كنفػػ  الرػػرا   
أ هػن جػن ت مػف حوػث مكضػكاهن انمػ  كرػنمم  لجموػ  االحكػنـ السزمػ  لس ظػوـ حوػػنة  –كضػلو  
 امم  حك وحقؽ لهـ وسح الحنؿ في الداروف. –ا ندات كملنمست  –ال رر 

لل ػػنده الملػػنمستن لس ظػػوـ اسسػػ  اإل ىػػنف  ناوػػه اإل ىػػنف فػػي المجسمػػ ل  فرػػرع ار 
 وف اإل ىنف كر ه. كررع له الل ندات لس ظوـ اللسس   

امم ا نده أ ه سد ااس م  رنف اإل ىػنف فػي مرحمػ  ا سقنلػه مػف  كمف سمنـ فضؿ ار 
حونسػػػه الػػػد ون إلػػػم حونسػػػه اآلاػػػرةل فرػػػرع لػػػه مػػػف أحكػػػنـ المكاروػػػث كالكوػػػنون امػػػم  حػػػك وجلػػػؿ 
اإل ىنف ورج  إلم ر ػه  ػ  س نم ػه كمطم  ػ ل ف نحكػنـ اإلرث وحػرر اإل ىػنف   ىػه كرس سػه مػف 

قكؽ الغوػرل كوػ لـ   ر ػه امػم أرحنمػه الػذوف ااسػز  هػـ ك وػركه فػي د وػنهل ك نحكػنـ الكوػو  ح
كالكسػػؼ وىػػسطو  اإل ىػػنف أف ووػػؿ اوػػر د وػػنه  اوػػر نارسػػهل كأف وسػػدارؾ مػػن سوػػر فوػػهل كمػػن 
فنسه مف أامػنؿ الاوػر حوػث إف اإل ىػنف مغػركر  نممػه كمقوػر فػي اممػهل كسػد و نج ػه أجمػهل 

   مث منله ا د ممنسه زوندة لحى نسه في نارسه.فسودؽ اموه المكلم 
كلمن كنف للمـ الموراث كمن ومحؽ  ه مػف فضػؿ اظػوـ كرػنف جموػؿ  ػوف وػ كؼ اللمػـك 

 ن ػػػه  وػػػؼ اللمػػـل فػػػ ذا كن ػػػت ىػػػن ر  كالملرفػػ  كك ػػػم  ػػػه رػػرفنن أف كوػػػ ه الرىػػػكؿ الكػػروـ 
امػػـ الموػػراث كالكوػػو   اللمػػـك كالملرفػػ  سهػػسـ  س ظػػوـ رػػ كف حوػػنة اإل ىػػنف فػػي الػػد ون فهػػن  ػػك

  نلجن ب ال ن ي مف حونة اإل ىنف ك ك الحونة االاركو .
كلمػػػن لهػػػذا اللمػػػـ مػػػف رػػػنف كرػػػرؼ  ػػػوف اللمػػػـك كالملػػػنرؼ فػػػ   ي أسػػػدـ فػػػي  ػػػذا ال حػػػث 
المسكاض   لض االحكنـ المسلمق   نحكنـ الكوو  الكاج ػ  فػي ال قػه اإلىػسميل كمػن أاػذت  ػه 

 دكؿ اللر و .سكا وف االحكاؿ الراوو  في ال
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 أىمية الموضوع وسبب اختياره: 
سظهر أ مو  دراىػ  مكضػكع الكوػو  الكاج ػ  مػف حوػث مكاىػنة فػرع مػف مػنت أ ػكه فػي 
حوػػػنة أوػػػمهل إذ سػػػد ومػػػكت الكلػػػد فػػػي حوػػػنة ا وػػػه اك أمػػػه ل كلػػػك اػػػنش ذلػػػؾ الكلػػػد إلػػػم مكسهمػػػن 

ف مػنت  ػنلموراث حػنج وف لكر همنل كلكف انجمسه الم و  س مهمن أك س ؿ أحد منل فنىسقؿ أاػكه مػ
ل إذ شنلػػب حػػنلهـ فػػرع مػػف مػػنت لكػػك هـ أامػػم مػػ هـ فػػي الدرجػػ  ل فوجسمػػ  امػػوهـ ال قػػر كالوػػسـ

أ هـ ذرو  وغنرنا ضلنفنن ال وممككف مف حطنـ الد ون إال  سنج من كنف و ذلػه أ ػك ـ أك أمهػـ مػف 
مػن كػرس  –ل نػن شن –جهد لكىب القكت لهـل كسد وكػكف  ػذا اال ػف الػذم مػنت فػي حوػنة أوػمه 

وكك ػػكف  ػػـ أحػػؽ  نالاػػذ مػػف سركػػ  جػػدسهـن  امػػم  حػػك كسسػػه كجهػػده فػػي سكػػكوف  ػػركة أوػػمهن 
لككف  ركسه سجملت مػف اػرؽ كجهػد أ ػوهـ فػي الكسػت الػذم كػنف فوػه أامػنمهـ وػغنرنا ولػكلهـ 

 اال ف المسكفم مسك سن لهـ م  أ وه.
كأامػن ـ  رػنف اىػسحقنؽ سركػه  كك ورا مػن  ػنر ال ػزاع كالسػدااي أمػنـ القضػن   ػوف الح ػدة

الجد أك الجػدةل  ػؿ أحون ػن مػن  ػنر  وػ هـ االسسسػنؿ فىػ قت الػدمن  كدارت دا ػرة ال ػنر  ػس سكسػؼل 
فس رسػػت االىػػر كاللػػن ست كارس لػػت مػػف  وػػ هـ المح ػػ  كالملػػزة كال وػػرة ل كحمػػت مكن هػػن الحىػػد 

 كالحقد كال غضن  امم  حك وهدد أمف المجسم  كىسمسه  
الحنجػػ  كالضػػركرة كسكااػػد اللػػدؿ كاإل وػػنؼ سػػداكا  ػػنف و ػػرض لهػػـ  مكجػػب  لػػذا فػػ ف

القن كف في سرك  الجد أك الجدة  نلكوو  الكاج ػ   وػو ن محػددا س نكسػت السرػرولنت اللر وػ  فػي 
 سحدود المىسحقوف كمقدار. 

 منيج البحث: 
امػم أسػكاؿ  اس لت في إاداد ككسن   ال حث الم هج االىسقرا ي لممذا ب ال قهوػ  لمكسػكؼ

ال قهن  في كؿ مىػنل  مػف مىػن ؿ ال حػثل ككػذلؾ اىػسقرا  السق و ػنت اللر وػ  السػي س  ػت أحكػنـ 
 الكوو  الكاج  .

 ـ اس لت الم هج المقنرف لممقنر    وف من جن  القن كف المورم لمكوو  الكاج   كمن 
لكج   ل  ـ المقنر   أاذت  ه السق و نت اللر و  السي  قمت اف القن كف المور سق وف الكوو  ا

 وف المذا ب ال قهو  في امـك ال حث م   ونف الراجح م هنل   ـ  ونف أكجه االس نؽ 
 كاالاسسؼ  وف من أاذت  ه السق و نت اللر و  كمن وناذ  ه ال قه اإلىسمي.
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 الدراسات السابقة:
فرحنت وحراكمل الكوو   وف ال قه كالقن كفل جنمل  محمد اوضر ىكرةل كمو   (ُ)

 ـ.َُِٓ –ق َُِْحقكؽ كاللمـك الىونىو ل سىـ الحقكؽل ط ل  ال
الكوو  الكاج   في الررول  اإلىسمو  كالقن كف الجزا رمل سنلوؼ: ر وق  حن تل  (ِ)

رىنل  منجىسورل جنمل  الجزا رل كمو  اللمـك اإلىسمو ل سىـ الررول  اإلىسمو ل 
 ـ.ََُِ -ق ُُّْى   

 ل روـ اندؿ االزارل رىنل  منجىسور  كمو  الكاج   دراى  فقهو  مقنر الكوو   (ّ)
 ـ.ََِٖ –ق ُِْٗالررول  كالقن كفل سىـ ال قه المقنرفل الجنمل  اإلىسمو ل 

ررح الكوو  الكاج   في القن كف الىكرمل موط م الى نايل المكس   اإلىسمو   (ْ)
 ـ.ُٕٗٗ –ق ُُْٕدمرؽل الط ل : الانمى ل  -

ق َُْٗ رةل ط دار ال كر اللر يل ى   ررح سن كف الكوو ل الروخ محمد أ ك ز  (ٓ)
 ـ.ُٖٖٗ –

الكوو  الكاج   في القن كف المغر يل   رنـ سوسفل دار ال رر: اكودات لم رر  (ٔ)
 كالط نا  المغرب.

الكوو  الكاج   مقنر    نلقكا وف اللر و ل محمد  ف ا د الرحمف رأفت  الجنمل   (ٕ)
 االرد و ل كمو  الررول  كالقن كف.

 خطة البحث:
كامىػػػ  م نحػػػثل كانسمػػػ ل ك  ػػػت لممراجػػػ   لف  ػػػذا ال حػػػث مػػػف م حػػػث سمهوػػػدمكػػػك سكو
 كال هنرس.

ف  ػػه وسكػػكف مػػف حقوقػػ  الكوػػو ل كمرػػركاوسهنل كحكمهػػن  فأمــا المبحــث التمييــدي:
 الرراي.

 كأمن الم نحث الامى : 
 السق وف السررولي الحكنـ الكوو  الكاج  . المبحث اْلول:
 الكاج  . المىسحقكف لمكوو  المبحث الثاني:
 مقدار الكوو  الكاج  . المبحث الثالث:
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 كو و  اىساراج الكوو  الكاج  . المبحث الرابع:
اال سقػػػندات السػػػي كجهػػػت إلػػػم سق ػػػوف الكوػػػو  الكاج ػػػ  فػػػي القػػػن كف  المبحـــث الخـــامس:

 المورم.
كسرسمؿ امم أ ـ ال سػن ج السػي سكوػؿ إلوهػن ال نحػثل  ػـ سن مػ  المراجػ ل  وأما الخاتمة:

 المكضكانت.  كفهرس
ن لكجهه الكروـ  نفلنن  ػه كػؿ مػف الػسمس  كا  ي الداك ار  أف وجلؿ  ذا اللمؿ انلون

ــَى   قكلػػه: فوػػه  ػػدونن مػػف  ػػدم رػػرولس ن الغػػرا ل كوػػدؽ المػػكلم  ــوَن َحّت َُ ُيْؤِمُن ــَك  ــاَل َوَرّب }َف
َُ َيِجــُدوْا ِفــَي َأْنُفِســِيمْ  ــّم  ــَنُيْم ُث ــا َشــَجَر َبْي ــا َقَضــْيَت َوُيَســّمُموْا َتْســِميًما{ ُيَحّكُمــوَك ِفيَم  َحَرًجــا ّمّم

 "َمْن ُيِرِد المَُّو ِبِو َخْيرًا ُيَفقّْوُّ ِفي الدّْيِن".كودؽ رىكله الكروـ  قكله: 
 كالوسة كالىسـ امم ىود ن محمد أررؼ ال  ووف المرىموف.

 
 

 الدكتور                                
 محمد عبد اليادي عبد الستار                                        
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 مبحث تمييدي
 حـقـيـقــة الـوصـيــة ومـشـروعـيـتـيـا

 كىكؼ أس نكؿ أحكنـ  ذا الم حث في مطم وف:
 حقوق  الكوو . المطمب اْلول:
 مرركاو  الكوو .  المطمب الثاني:

 المطمب اْلول
 حـقـيقـــة الـوصيــة 

: الـوصيــة  فـي المغـــة:  أوًُ
 سنسم كمم  الكوو  في المغ  كوراد  هن ادة ملنف م هن: 

فنلكوػػو  أوػػؿل وػػدؿ امػػم كوػػؿ رػػي   رػػي ل فوقػػنؿ: كوػػوت الرػػي   "الوصــل" -ُ
 .(ُ) نلري  إذ كومسه  هل كأكووت إلوه: إذا جلمسه كوونن

كوؿ من كػنف فوػه مػف أمػر حونسػه  مػن  لػده مػف  نلكوو  الف الموت  وسميت وصية: 
 .(ِ)أمر ممنسه

" ... )الػكاك كالوػند كالوػػن ( وػدؿ امػم كوػػؿ رػي   رػي ل ككوػػوت  قـال ابـن فــارس:
 .  (ّ)الري  كومسه"

 .(ْ)فوقنؿ: أرض كوو ل أم مسوم  ال  نت "اُتصال"، -ِ
ــى ِبَيــا ِإْبــرَاِىيُم َبِنيــِو َوَيْعُقــوُب{كم ػػه سكلػػه سلػػنلم:  اْلمــر"،" -ّ ل أم أمػػر ـ  كممػػ  (ٓ)}َوَوصَّ

ــاُكْم ِبــِو َلَعمَُّكــْم تَْعِقُمــونوػػدل كسكلػػه سلػػنلم: السكح ــاُكْم ِبــِو{ ل (ٔ){}َذِلُكــْم َوصَّ أم: أمػػركـ  ػػهل كسكلػػه }َوصَّ
                                                 

(
ٔ
 .7٘9ٔ/ٕ –اٌمبًِٛ اٌّؾ١ٜ  –، اٌف١وٚى آثبكٜ ٕٖ/٘ٔ –ٌَبْ اٌؼوة  –اثٓ ِٕظٛه  (

(
ٕ
 .ٖ٘ٗ/ٕ –ّوػ ِٕزٙٝ اإلهاكاد ، ٌٚٗ ٘ٓٗ/ٗ –وْبف اٌمٕبع  –اٌجٙٛرٟ  (

(
ٖ
 .7٘9ٔ/ٕ –اٌمبًِٛ اٌّؾ١ٜ  –، اٌف١وٚى آثبكٜ ٙٔٔ/ٙ –ِمب١٠ٌ اٌٍغخ  –اثٓ فبهً  (

ٗ
١ََّه. ٚاالٍُ ، "٘٘٘، ٗ٘٘/ٙ –اٌٖؾبػ  –اٌغٛ٘وٞ  (( ِٕ َٚ ]ٕٚٝ[ أ١ٕٚذ ٌٗ ثْٟء ٚأ١ٕٚذ ا١ٌٗ، اما عؼٍزٗ 

ٕبحُ. ٚرَٛإٝ اٌمَٛ، أٞ إٌٛب٠خ ٚإٌٛب٠خ، ثبٌىَو ٚاٌفزؼ. ٚأ١ٕٚزٗ ١ٕٚٚزٗ أ٠ٚب  َٛ ُُ اٌ ١َخً ثّؼًٕٝ. ٚاالٍ ِٕ ْٛ رَ
ب، ٚفٟ اٌؾل٠ش:  ًٚ ُٙ ثؼ ُٚ ٕٝ ثؼ ْٚ "أ ٌُ ا َ٘ ٌْ َع َْْذُم َِّ ِع ُ ًٍْشا، فَإَِّّٖ ُط٘ا تِاىَِّْغاِء َخ ْ٘  ."اْعرَ

ٍْزَُٗ.  َٕ  )*( ١ٕٚٚذ اٌْٟء ثىنا، اما ٚ
ٍَّح: ّخٌ ٠ْ قاه رٗ اىش ٍَ مب ُِ الرُٕب  َٕ ًَ ثبأل٠بَ ؽزَّٝ  ِذ ٖٟٔ ا١ٌٍ َٕ َٚ ٍخ إٌجبد، ٚلل  ١َخٌ: ِزَّٖ ِٕ ٌٗ ٚا ْفُو ٚأه ََ ْٖٔبفَٙب اٌ زكُّ أ

ب لبٌٛا: رَٛإٝ إٌجُذ، اما ارًٖ. ٚ٘ٛ ٔجذ ٚآ". ً ٔجزٙب، ٚهثَّّ ، اما ارَّٖ ُٗ  األه
ث١ِِلٞ  ، "أهٗ فولخ: فٟ ٔجزٙب فوق: اما ٌُ رىٓ ٚا١ٕخ 9/99 –رٙن٠ت اٌٍغخ  –، األى٘وٞ 9ٕٖ/ٓٔ –ربط اٌؼوًٚ  –اٌيَّ

 ٍٖخ إٌجبد".ِز
(

٘
 {.ٍٕٖٔٛهح: اٌجموح، ا٠٢خ : } (

(
ٙ

 {.ٍٔ٘ٔٛهح: األٔؼبَ، ا٠٢خ: } (
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اَلِة َوالزََّكاِة َما ُدْمُت َحيِّا{سلنلم: }  أم: أمر ي  نلوسة. ،(ٕ)َوَأْوَصاِني ِبالصَّ
طمػػب ال لػػؿ مػػف  كممسػػنف فػػي المغػػ   مل ػػم كاحػػد حوػػث وػػراد  همػػن والوصــية واإليصــا :

الغوػػرل ىػػكا  سضػػمف الطمػػب سوػػرفنن فػػي  لػػض المػػنؿ مضػػنفنن لمػػن  لػػد المػػكتل أك سلهػػدنا م ػػه 
 لمغور  نلسر و  كالرانو  لمف في اهدة المكوي.

 الكوو ل كالكونو    سح الكاك ككىر ن. واُسم:
 ثانًيا: الوصية في الشرع:

 سطمؽ الكوو  في الررع كوراد  هن أحد مل ووف:
 سورؼ اإل ىنف في  لض منله سورفنن مكسكفنن امم ممنسه. اْلول:المعنى 

إسنم  اإل ىنف شوره مقنمه في السر و  كالرانو  لمف  ك مرػمكؿ  كالوسػهل  المعنى الثاني:
 .(ٖ)ككذا ال ظر في أمر سركسه مف  لد ممنسه

ا ػد اإلطػسؽ فػي المل ػم االكؿ  "الوصـية"كأك ر ال قهػن  وقوػركف اىػسلمنؿ اوػطسح 
سمموػػؾ المػػنؿ سمموكنػػن مضػػنفنن إلػػم مػػن  لػػد المػػكتل كمػػن أف اللػػرؼ اػػص الكوػػو   مػػن  –أم  –

 .  (ٗ)ولهد   لمه كس  وذه  لد المكت
 امم إسنم  اإل ىنف شوره مقنمه لرانو  كسر و  الوغنر  لد كفنسه.  "اإليصا "كوقوركف اىسلمنؿ 

كوػو  كال إووػن   ػؿ وقػنؿ أمن طمب اإل ىنف مف شوره القونـ  لمؿ حنؿ الحونةل فس وىػمم 
 "توكيل".أك "وكالة" له: 

  س   اسجن نت: – نلمل م االكؿ  –كلم قهن  في سلروؼ الكوو  ررانن 
 اُتجاه اْلول: تعرف الوصية بأنيا "تمميك". 

مػػف الح  وػػ ل إذ ارفهػػن  ن هػػن: "سمموػػؾ  الكاســانيكمػػف  ػػوف  ػػذه السلرو ػػنت مػػن ذكػػره 
 .(َُ)مضنؼ إلم من  لد المكت"

ــي بأنيــا:و  "سمموػػؾ مضػػنؼ إلػػم مػػن  لػػد المػػكت  طروػػؽ الس ػػرعل  عرفيــا الطــوري الحنف
                                                 

7
 {.           ٖٔ( ٍٛهح: ِو٠ُ، ا٠٢خ: }(

8
، "ٚهٍّٙب اثٓ ػوفٗ ثوٍُ ًّّ اإل٠ٖبء ٌْقٔ ٚإٍبك ا١ٌٕٛخ ا١ٌٗ، فمبي: ٖٔ٘/8 –ِٛا٘ت اٌغ١ًٍ  –( اٌؾطبة (

 ٠ٛعت ؽمب فٟ صٍش ػبللٖ ٠ٍيِٗ ثّٛرٗ، أٚ ١ٔبثخ ػٕٗ ثؼلٖ أزٙٝ". ا١ٌٕٛخ فٟ ػوف اٌفمٙبء ال اٌفواٗ: "ػمل

، "ٚأِب ا١ٌٕٛخ ػٕل اٌفو١١ٙٓ فٟٙ فبٕخ ث١ٕٛخ اٌّبي، وؤ١ٕٚذ ٌي٠ل أٚ اٌفمواء ٕٗٗ/ٕ -اٌفٛاوٗ اٌلٚأٟ  -إٌفوٚٞ 

واء ثضٍش ثضٍش ِبٌٟ أٚ ثْٟء ِٕٗ ٚؽىّٙب إٌلة، ٚلل ٠ؼوٗ ٌٙب اٌٛعٛة ٟٚ٘ ػٍٝ ل١َّٓ: ِب١ٌخ وؤ١ٕٚذ ٌٍفم

 ِبٌٟ، ٚٔظو٠خ وؤلّذ فالٔب ١ٕٚب ػٍٝ أٚالكٞ ٟٚ٘ اٌّواكح ٕ٘ب".

(
9
 .ٗٓ –أؽىبَ ا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ  –ا١ٌْـ ِؾّل أؽّل فوط إٌَٙٛهٞ  (

(
ٔٓ

 .7ٖٖ/7 –رج١١ٓ اٌؾمبئك  –، اٌي٠ٍؼٟ 8ٙٗ/ٓٔ –اٌجلائغ  –اٌىبٍبٟٔ  (
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 .(ُُ)ىكا  كنف ذلؾ في االاونف أك الم نف "
"سمموػػؾ مضػػػنؼ لمػػػن  لػػػد  والقاضـــي بيـــرام المـــالكي عرفيـــا فـــي  الشـــامل  بأنيـــا:

 .(ُِ)المكت  طروؽ الس رع"
 .(ُّ)"غير جامع" ن ه  "تمميك"ااسرض امي سلروؼ الكوو   ن هن تقدير ىذا اُتجاه: 

أ ػػػه ال ورػػػمؿ  لػػػض وػػػكر الكوػػػو  السػػػي ال سمموػػػؾ فوهػػػنل كنلكوػػػو   قىػػػم   ووجـــو ذلـــك:
السرك  امم الكر  ل كالكوػو   سنجوػؿ الػدوفل كالكوػو   ػ  را  الك وػؿ مػف ك نلػ  الػدوفل كالسقوػد  كك هػن 

حقكؽ المسلمقػػ  واػػرج الكوػػو   ػػنل –كمػػن فػػي سلروػػؼ الطػػكرم الح  ػػي  –فػػي "االاوػػنف أك الم ػػنف ل 
  نالاونف كحقكؽ االرس نؽ. 

 اُتجاه الثاني: تعرف الوصية بأنيا: "تبرع".
مػػف الرػػنفلو  إذ ارفهػػن  ن هػػن: "س ػػرع  تعريــف الخطيــب الشــربينيكمػػف  ػػذه السلرو ػػنت: 
 .(ُْ) حؽ مضنؼ لمن  لد المكت"

"الكوػػػػو   نلمػػػػنؿ  ػػػػي الس ػػػػرع  ػػػػه  لػػػػد  وتعريــــف ابــــن قدامــــة عنــــد الحنابمــــة بأنيــــا:
 .(ُٓ)لمكت"ا

 .(ُٔ)"الس رع  لد المكت" وعرفيا ابن قدامة المقدسي بأنيا:
  ن ه شور جنم . "تبرع"ااسرض امم سلروؼ الكوو   ن هن: تقدير ىذا اُتجاه: 

ــك:  أ ػػه أاػػرج الكوػػو  السػػي ال س ػػرع فوهػػنل كنلكوػػو   نلكفػػن   حقػػكؽ ار  ووجــو ذل
كوػػػو   قضػػػن  الػػػدوف امػػػم  حػػػك ملػػػوفل كالػػػدوف الػػػذم فػػػي ذمسػػػهل كالكوػػػو   قىػػػم  السركػػػ ل كال

 .  (ُٕ)كالكوو   سنجوؿ الدوف إذ ال س رع فومن مف كونون
 اُتجاه الثالث: تعريف الوصية بأنيا "تصرف".

كمػن ذ ػب  لـيس تمميًكـا ُو تبرًعـا"ل ك""تصرف"ارؼ ال لض مف ال قهن  الكوو   ن هن 

                                                 
(

ٔٔ
 .ٕٔٔ/7 –رىٍّخ اٌجؾو اٌوائك  –اٌطٛهٞ  (

ٕٔ
 .ٖٔ٘/8 –اٌغ١ًٍ ِٛا٘ت  –اٌؾطبة  ((

(
ٖٔ

، "ُ: إٌٛب٠ب عّغ ١ٕٚخ، ٚهٍّٙب ػٕل اٌفمٙبء لبي فٟ اٌْبًِ: ٚا١ٌٕٛخ ٖٔ٘/8 –ِٛا٘ت اٌغ١ًٍ  –اٌؾطبة  (

ر١ٍّه ِٚبف ٌّب ثؼل اٌّٛد ثطو٠ك اٌزجوع أزٙٝ، ٚٔمٍٗ فٟ اٌز١ٙٛؼ ٚاثٓ ػجل اٌَالَ ػٓ ثؼ٘ اٌؾٕف١خ، لبي اثٓ 

 ال رقفٝ ػ١ٍه".ػجل اٌَالَ: ػٍٝ أٔٗ ال ٠قٍٛ ػٓ ِٕبلْبد 

(
ٔٗ

 .ٓٗ/ٙ –ٔٙب٠خ اٌّؾزبط  –، اٌوٍِٟ ٙٙ/ٗ –ِغٕٝ اٌّؾزبط  –اٌقط١ت اٌْوث١ٕٟ  (

(
ٔ٘

 .8ٕٔ/8 –اٌّغٕٟ  –اثٓ للاِخ  (

(
ٔٙ

 .ٖٖٗ/ٕ –اٌىبفٟ  –اثٓ للاِخ اٌّملٍٟ  (

(
ٔ7

 .ٕٔٔ/7 –رىٍّخ اٌجؾو اٌوائك  –اٌطٛهٞ  (
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 مف ى ؽ ذكر ـ مف ال قهن .
 ومن ىُؤ  الفقيا :

"كالكوػػو  سوػػرؼ فػػي  مػػث المػػنؿ  :"  قكلػػهكاســاني الحنفــي فــي "البــدا عتعريــف ال -ُ
 .(ُٖ)في نار اللمرل زوندة في اللمؿ"

"الكوػػو  االمػػر  نلسوػػرؼ  لػػد  تعريــف الحجــاوي الحنبمــي فــي "اإلقنــاع"، بقولــو: -ِ
 .(ُٗ)المكت"

حوػػث  قمػػه ا ػػه الحطػػنب فػػي مكا ػػب تعريــف صــاحب المبــاب فــي الفقــو المــالكي  -ّ
"سوػػػرؼ المنلػػػؾ فػػػي جػػػز  مػػػف حقكسػػػهل  ه: كسػػػنؿ فػػػي الم ػػػنب: الكوػػػنون حقوقسهػػػن:الجموػػػؿ  قكلػػػ

 .(َِ)مكسكؼ امم مكسهل امم كجه وكف الرجكع فوه"
ك ػػػذا السلروػػػؼ جػػػنم  مػػػن   لمملػػػرؼ ال ااسػػػراض اموػػػهل إذ ال وػػػرد اموػػػه مػػػن كرد امػػػم 

 السلرو نت الىن ق  مف أكجه ااسراض.
ل كالػػذم (ُِ)مػػندة االكلػػم مػػف سػػن كف الكوػػو  ػػؿ إف  ػػذا السلروػػؼ وكػػند وقسػػرب مػػف سلروػػؼ ال

 ىونسي  ون ه  لد.
 م:ٜٙٗٔلسنة  ٔٚثانًيا: تعريف الوصية في قانون الوصية رقم 

"تصــرف فــي  ـ الكوػػو   ن هػػن:ُْٔٗلىػػ    ُٕارفػػت المػػندة االكلػػم مػػف القػػن كف رسػػـ 
 . ٕٕ التركة مضاف إلى ما بعد الموت"

ا ػد  كضػ  سلرو ػه لمكوػو  سسفػي مػن أف المقػ ف رااػم  ويتضح من التعريف السـابق:
كجػػه مػػف ااسػػراض إلػػم سلرو ػػنت ال قهػػن  لمكوػػو   ن هػػن سمموػػؾ أك س ػػرعل فجػػن  سلرو ػػه جنملنػػن 

 من لنن كمىنكونن لمملرؼ.
 فأما كونو جامًعا:

  : ك ػػػػػك ل ػػػػػظ اػػػػػنـ ورػػػػػمؿ جموػػػػػ   "تصـــــرف"،فأل ػػػػػه اػػػػػرؼ الكوػػػػػو   ن هػػػػػن  أوًُ
 السورفنت السي س ود السمموؾ ىكا :

 كمن لك كنف المكوي  ه او نن أك م  ل  أك حقنن. تصرف عقًدا:كان ال
                                                 

 (
ٔ8

 .7ٔٗ/ٓٔ –اٌجلائغ  –اٌىبٍبٟٔ (

 (
ٔ9

 .٘ٓٗ/ٗ –لٕبع ِغ وْبف اٌمٕبع ِزٓ اإل –اٌؾغبٚٞ (

(
ٕٓ

 .ٔٔ٘/8 –ِٛا٘ت اٌغ١ًٍ  –اٌؾطبة  (

(
ٕٔ

 .ٕ٘/ٕ –اٌٛع١ي فٟ اٌزووخ ٚاٌؾمٛق اٌّزؼٍمخ ثٙب  –ِؾّل اٌّٙلٞ  (

(
ٕٕ

 "اى٘طٍح ذظشف فً اىرشمح ٍضاف إىى ٍا تعذ اىَ٘خ".ِٕٗ ثؤٔٙب:  8ٗٔٚػوفٙب لبْٔٛ األٍوح اٌغيائوٞ فٟ اٌّبكح  (
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ىػػكا  أكػػنف إىػػقنطنن مسضػػم نن مل ػػم السمموػػؾل كنلكوػػو   ػػنإل را   أو إســقاطا لمحقــوق: 
ــا"مػػف الػػدوفل أك كػػنف المكوػػي  ػػه  كنلكوػػو   ػػ  را  الك وػػؿ مػػف الك نلػػ ل فهػػك  "إســقاًطا محًض

 قن مه أمر نار.إىقنط محضن الف إىقنط الضمنف اف الك وؿ ال و
كمػػػن أف  ػػػذا السلروػػػؼ رػػػنمؿ لممكوػػػي لػػػه إذا كػػػنف مػػػف أ ػػػؿ السممػػػؾ كنلكوػػػو   ثانًيـــا:

 لراص ملوفل أك لـ وكف مف أ ؿ السممؾ كنلكوو  لجه  مف جهنت ال ر كالاور.
 لمكمػه وس ػنكؿ المكوػي  ػه إذا كػنف حقنػن منلونػنل أك حقنػن شوػر  "تصرف"كمن أف ل ظ  ثالثًا:

 نلمػػنؿ كنلكوػػو   قىػػم  السركػػ  امػػم  حػػك ملػػوفل كالكوػػو   قضػػن  الػػدوكف  مػػنلي لك ػػه لػػه سلمػػؽ
 امم  حك ملوف.

الكارد في السلروؼ انـ رػنمؿ لجموػ  الل نوػر المنلوػ  السػي  "التركة"كمن أف ل ظ  رابًعا:
كنالاوػنف كالم ػنف  كالحقػكؽ المسلمقػ   ػنالمكاؿل  –كسسكػكف م هػن السركػ   –وام هن الموت لكر سػه 

السلروػػػؼ جموػػػ  أ ػػػكاع الكوػػػو   ػػػنل ظر إلػػػم المكوػػػي  ػػػه ك ػػػي الكوػػػو   ػػػنللوفل فػػػداؿ فػػػي 
 .  (ِّ)ك نلم  ل ل ك نلحؽ

سود ارج  ػه جموػ  السوػرفنت  "مضاف إلى ما بعد الموت"الف ا نرة  وأما كونو مانًعا:
فػ ف  ػذه السوػرفنت ال سلس ػر  –كنل و  كاله    –الم جزة السي وجروهن الراص في حنؿ حونسه 

 .  (ِْ)الكوو ن ال هن سورفنت م جزة كلوىت مضنف  لمن  لد المكت" مف س وؿ
شور أف القن كف المد ي المورم سد ااس ر  لض السوػرفنت الم جػزة كالسػي سوػدر مػف 
الرػػػاص حػػػنؿ وػػػحسه مػػػف س وػػػؿ الكوػػػو  كط ػػػؽ اموهػػػن أحكػػػنـ الكوػػػو  إذا كن ػػػت الظػػػركؼ 

ا نارل كسىمم في  ػذه ال رضػو  كالمس ىنت المحوط     رامهن سكحي  ن هن كوو  كلوىت اقدن 
 .(ِٓ)" نلكوو  الحكمو "

                                                 
(

ٕٖ
اٌٛع١ي فٟ اٌؾمٛق اٌّزؼٍمخ  –، ِؾّل اٌّٙلٞ ٖ٘ٗ، ٖٗٗٓ –ٌؾمٛق اٌّزؼٍمخ ثبٌزووخ ا –٠ٍٛف ِؾّٛك لبٍُ  (

 .ٕٔ -8ٔ/ٕ –ثبٌزووخ 

(
ٕٗ

أًّّ  –١ٌٍٕٛخ  –، "٠ّٚىٓ اٌمٛي ثؤْ رؼو٠ف اٌمبْٔٛ 9ٓ –ّوػ لبْٔٛ  ا١ٌٕٛخ  –ا١ٌْـ ِؾّل أثٛ ى٘وح  (

اٌٛع١ي فٟ  –، ِؾّل اٌّٙلٞ ٖ٘ٗ، ٖٗٗٓ –اٌؾمٛق اٌّزؼٍمخ ثبٌزووخ  –ٚأٙجٜ ٚأكق"، ٠ٍٛف ِؾّٛك لبٍُ 

 .ٕٔ، ٕٓ/ٕ –اٌؾمٛق اٌّزؼٍمخ ثبٌزووخ 

(
ٕ٘

ٟٚ٘ ػجبهح ػٓ  اى٘طٍح اىحنٍَح:، "... ٗٓ –أؽىبَ ا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ  –ا١ٌْـ ِؾّل أؽّل فوط إٌَٙٛهٞ  (

اٌزٖوف إٌبعي اٌنٜ ٠ٖله ػٓ اٌّزٖوف فٟ ِوٗ ِٛرٗ، فٙنا ١ٌٌ ١ٕٚخ ؽم١مخ؛ ألٔٗ رٖوف ٔبعي، ٌٚىٕٗ 

ؽىُ ا١ٌٕٛخ اٌؾم١م١خ اٌّٚبفخ اٌٝ ِب ثؼل اٌّٛد، ٚوبْ مٌه ؽّب٠خ ٌٍٛهصخ ِٓ رٖوفبد اٌّٛهس فٟ اٌٛلذ  أػطٟ

 اٌنٜ أؼمل ف١ٗ ٍجت اٍزؾمبلُٙ ٌإلهس ٚ٘ٛ اٌّوٗ اٌّزًٖ ثبٌّٛد اٌنٜ ٠زؾمك ف١ٗ ثَججٗ اٍزؾمبلُٙ ١ٌٍّواس.

وائغ اٌَّب٠ٚخ اٌَبثمخ ٚال فٟ اٌْوائغ اٌٛٙؼ١خ ٚا١ٌٕٛخ اٌؾى١ّخ ِٓ فٖبئٔ اٌْو٠ؼخ اإلٍال١ِخ فال ٚعٛك ٌٙب فٟ اٌْ

 لل٠ّٙب ٚؽل٠ضٙب، ِٚب عبء ِٕٙب فٟ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌّٖوٞ ١ٌٌ اال أفنا ثؾىُ ِٓ أؽىبَ اٌْو٠ؼخ اإلٍال١ِخ.



 دساعح ٍقاسّح   اى٘طٍح اى٘اجثح فً اىقاُّ٘ اىَظشي                                                      

                      
 ٖٔ مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

"إذا سوػػرؼ رػػاص الحػػد كر سػػهل    مــدني عمــى أنــو:ٜٚٔوعمــى ذلــك تــنص المــادة  
كاحػػػس ظ  ػػػنم طروقػػػ  كن ػػػت  حوػػػنزة اللػػػوف السػػػي سوػػػرؼ فوهػػػنل ك حقػػػه فػػػي اال س ػػػنع  هػػػن مػػػدل 

نـ الكوػو  مػن لػـ وقػـ حونسهل ااس ر  ذا السورؼ مضنفنن إلم من  لػد المػكت كسىػرم اموػه أحكػ
 دلوؿ وانلؼ ذلؾ".

ككػػذلؾ ااس ػػر القػػن كف المػػد ي س راػػنت المػػروض مػػرض المػػكت الم جػػزة فػػي حػػنؿ حونسػػه مػػف 
"كػػؿ امػػؿ    عمــى أن:ٜٙٔوعمــى ذلــك تــنص المــادة  س وػػؿ الكوػػو  سىػػرم اموػػه أحكػػنـ الكوػػو  

ن مضػنفنن سن ك ي وودر مف راص في مرض المكتل كوككف مقوػكدنا  ػه الس ػرع ولس ػر سوػرفن 
 .(ِٔ)إلم من  لد المكتل كسىرم اموه أحكنـ الكوو  أونن كن ت السىمو  السي سلطم له ..."

 

                                                 
(

ٕٙ
اٌفٛع١ي ففٟ اٌؾمفٛق اٌّزؼٍمففخ  –، ِؾّفل اٌّٙففلٞ ٖٙٗ، ٖ٘ٗٓ –اٌؾمففٛق اٌّزؼٍمفخ ثبٌزووفخ  –٠ٍٛفف ِؾّفٛك لبٍفُ  (

 .ٕٔ، ٕٓ/ٕ –ثبٌزووخ 



 ذ اىٖادي عثذ اىغراسٍحَذ عث د/ 

 

 ٗٔ مجمة بحوث كمية اآلداب  

 المطمب الثاني
 مـشـروعـيـة الـوصيـة

 كوسككف  ذا المطمب مف فراوف:
 أدل  مرركاو  الكوو .الفرع اْلول: 
 الحكـ الرراي السكمو ي لمكوو .الفرع  الثاني: 

 الفرع اْلول
 شـروعـيــة الـوصـيــةأدلـة مـ

 االوؿ في مرركاو  الكوو : الكسنبل كالى  ل كاإلجمنعل كاال رل كالملقكؿ:
: اُستدُل من الكتاب:  أوًُ

ُكِتَب َعَمْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت ِإن َتَرَك َخْيـرًا اْلَوِصـّيُة ِلْمَواِلـَدْيِن  قكله سلػنلم: } -ُ
 .(ِٕ){ْعُروِف َحقِّا َعَمى اْلُمّتِقينَ َواْلْقَرِبيَن ِباْلمَ 

أ هػػن أررػػدت  وػػوغ  الكجػػكب إلػػم الكوػػو  لمكالػػدوف  وجــو الدُلــة مــن اآليــة الكريمــة:
 كاالسر وف  نلملركؼ كجلمسهن حقنن  ن سنن امم المسقوف.

أكضح ار سلنلم في أر ل  مكاض  أحكنـ المكاروػث أف الػكارث ال وىػسحؽ ل وػو ه  -ِ
 لد سضن  دوف المكرث كس  وذ كونونه:في السرك  إال  

ــِد َوِصــّيٍة ُيوِصــي  لػػد  وػػنف موػػراث االكالد كالكالػػدوفل سكلػػه سلػػنلم: } الموضــع اْلول: ِمــن َبْع
 .(ِٖ)ِبَيآ َأْو َدْيٍن{

ِمن َبْعـِد َوِصـّيٍة ُيوِصـين ِبَيـآ َأْو  لد  ونف موراث الزكجل سكله سلنلم: } الموضع الثاني:
 .(ِٗ)َدْيٍن{

: }ِمـن َبْعـِد َوِصـّيٍة ُتوِصـون ِبَيـآ  لد  ونف موراث الزكج ل سكلػه سلػنلم الث:الموضع الث
 .(َّ)َأْو َدْيٍن{

ِد  لػػد  وػػنف موػػراث االاػػكة كاالاػػكات الـل سكلػػه سلػػنلم: } الموضــع الرابــع: ــ ن َبْع ِمــ
                                                 

(
ٕ7

 {.8ٍٓٔٛهح: اٌجموح، ا٠٢خ: } (

(
ٕ8

 {.ٍٔٔٛهح: إٌَبء، ا٠٢خ: } (

(
ٕ9

 {. ٍٕٔٛهح: إٌَبء، ا٠٢خ: } (
(

ٖٓ
 {.ٍٕٔٛهح: إٌَبء، ا٠٢خ: } (



 دساعح ٍقاسّح   اى٘طٍح اى٘اجثح فً اىقاُّ٘ اىَظشي                                                      

                      
 ٘ٔ مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

 .(ُّ)َوِصّيٍة ُيوِصى ِبَيآ َأْو َدْيٍن{
مػػػم الكوػػػو ل فػػػدؿ امػػػم أف الموػػػراث فػػػي المكاضػػػ  االر لػػػ  مرس نػػػن ا فقػػػد رػػػرع ار 

 .(ِّ)الكوو  جن زة
}َشَياَدُة َبْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت ِحيَن اْلَوِصّيِة اْثَنـاِن َذَوا َعـْدٍل  قكله سلنلم:  -ّ

 .(ّّ){ّمْنُكْم َأْو آَخرَاِن ِمْن َغْيِرُكْم ِإْن َأنُتْم َضَرْبُتْم ِفي اْلْرضِ 
ـــة:   ـــن اآلي ـــة م إلػػػم اإلرػػػهند امػػػم حػػػنؿ الكوػػػو ل فػػػدؿ امػػػم أ هػػػن    ن  ػػػدوجـــو الدُل

 .(ّْ)مرركا 
 ثانًيا: اُستدُل من السنة:

 مػػن جػػن  فػػي المكطػػن: حػػد  ي منلػػؾ اػػف  ػػنف  اػػف ا ػػدار  ػػف امػػر أف رىػػكؿ ار  -ُ
  :ـــْيِن ِإَُّ َوَوِصـــيَّتُ سػػػنؿ ـــُو َشـــْيٌ  ُيوِصـــي ِفيـــِو َيِبيـــُت َلْيَمَت ـــا َحـــقُّ اْمـــِرٍئ ُمْســـِمٍم َل ـــَدُه "َم ُو ِعْن

 .(ّٓ)َمْكُتوَبٌة"
 .(ّٔ)"َثاَلَث َلَياٍل"كفم ركاو  مىمـ ل ظ : 

ل  -  مػػن ركاه ال اػػنرم -ِ ػػًف اٍ ػػًف ًرػػهىنبو ل اى نًلػػؾه ل أىٍا ىرى ىػػن مى ٍ ػػدي الَمػػًه ٍ ػػفي ويكىيػػؼى ػػَد ى ىن اى حى
ػػٍف أىً وػػًه  ل اى َسػػنصو ػػٍلًد ٍ ػػًف أىً ػػي كى ػػنًمًر ٍ ػػًف ىى ػػٍف اى : اى َيُعــوُدِني َعــاَم  وُل المَّــِو "َكــاَن َرُســل سىػػنؿى

َُ َيِرثُِنـي ِة الَوَداِع ِمْن َوَجٍع اْشَتدَّ ِبي، َفُقْمُت: ِإنّْـي َقـْد َبَمـَب ِبـي ِمـَن الَوَجـِع َوَأَنـا ُذو َمـاٍل، َو  َحجَّ
 َُ َُ" َفُقْمُت: ِبالشَّـْطِر؟ َفَقـاَل: " " ثُـمَّ َقـاَل: "الثُّمُـُث َوالثُّمُـُث ِإَُّ اْبَنٌة، َأَفَأَتَصدَُّق ِبُثُمَثْي َماِلي؟ َقاَل: "

ِإنَّــــَك َأْن تَــــَذَر َوَرثَتَــــَك َأْغِنَيــــاَ ، َخْيــــٌر ِمــــْن َأْن تَــــَذَرُىْم َعاَلــــًة َيَتَكفَُّفــــوَن  -َأْو َكِثيــــٌر  -َكِبيــــٌر 
 .(ّٕ)"النَّاَس 

                                                 
(

ٖٔ
 {.ٍٕٔٛهح: إٌَبء، ا٠٢خ: } (

(
ٖٕ

 .9ٙٗ/ٓٔ –اٌجلائغ  –اٌىبٍبٟٔ  (

(
ٖٖ

 {.ٍٙٓٔٛهح: اٌّبئلح، ا٠٢خ: } (

(
ٖٗ

 .9ٙٗ/ٓٔ –اٌجلائغ  –اٌىبٍبٟٔ  (

(
ٖ٘

 –( ثففبة األِففو ثبٌٕٛفف١خ، ٚفففٝ َِففٍُ اإلِففبَ َِففٍُ ٔ( وزففبة إٌٛفف١خ )7ٖ، )8ٖ٘ٓ –اٌّٛٛففؤ  –ِبٌففه ثففٓ أٔففٌ  (

ِٔ"اٌٖؾ١ؼ :  ُْ ٌُ٘طى فٍِِ  (.7ٕٙٔ، ؽل٠ش هلُ: ) "ىَُٔ َشًء ٌُِشٌُذ أَ
ٖٙ

اٌٖؾ١ؼ  -ٍَُِ  –(، ٍَُِ 9ٍٕ٘ٔؼل اثٓ فيٌخ، ؽل٠ش هلُ: )  ، ثبة هصبء إٌجٟ 8ٔ/ٕ –اٌٖؾ١ؼ  –( اٌجقبهٞ (

 (.8ٕٙٔ، ثبة ا١ٌٕٛخ ثبٌضٍش، ؽل٠ش هلُ: ) ٕٓ٘ٔ/ٖ –

(
ٖ7

، وزبة اٌغٕبئي ثبة ٖٕٓ/ٖ –فزؼ اٌجبهٞ  –(، اثٓ ؽغو اٌؼَمالٟٔ 9ٕ٘ٔؽل٠ش هلُ : )   -اٌٖؾ١ؼ  -اٌجقبهٞ  (

وزبة  8ٙ٘، 8ٗ٘ٓ –اٌّٛٛؤ  –(، ِبٌه ثٓ أٌٔ 9ٍٕ٘ٔؼل ثٓ فٌٛٗ ؽل٠ش هلُ: ) ثبة هصبء إٌجٟ  ٖٙ

( ثبة 7ٖوزبة ا١ٌٕٛخ ) 8ٙ٘، 8ٗ٘ٓ –اٌّٛٛؤ  –( ثبة ا١ٌٕٛخ فٟ اٌضٍش ال رزؼلٜ ِبٌه ثٓ أٌٔ ١ٖ7خ )إٌٛ

ؽل٠ش هلُ:  8ٕٗ/ٖ  -إٌَٓ  –(، أثٛ كاٚك 8ٕٙٔ/٘ؽل٠ش هلُ: ) ٕٓ٘ٔ/ٖا١ٌٕٛخ فٟ اٌضٍش ال رزؼلٜ، ٍَُِ 

 (.7ٖ٘ٙٔ: ) ؽل٠ش هلُ  -اٌّٖٕف  –، ػجل اٌواىق ٕٕٗ، ٕٔٗ/ٙ  -اٌٖؾ١ؼ  –(، إٌَبئٟ 8ٕٙٗ)



 ذ اىٖادي عثذ اىغراسٍحَذ عث د/ 

 

 ٙٔ مجمة بحوث كمية اآلداب  

ِذي  "ِإنَّ المَّـَو َقـْد َأْعَطـى ُكـلَّ وقػكؿ:    من ركاه أ ك أمنم  سنؿ: ىملت رىكؿ ار  -ّ
 .(ّٖ)َحقٍّ َحقَُّو، َفاَل َوِصيََّة ِلَواِرٍث"

 أف  ذه االحندوث سدؿ امم مرركاو  الكوو  مف كجكه. وجو الدُلة من اْلحاديث: 
 ػػدب كأررػػد إلػػم الكوػػو  مطمقنػػنل مػػ  الحػػـز كاالحسوػػنطن الف اإل ىػػنف فالحــديث اْلول: 

 مغركر  نممه كسد و نج ه المكت.
"َما َمرَّْت َعَمـّي َلْيَمـًة ُمْنـُذ َسـِمْعُت َرُسـوَل أ ه سػنؿ:  امر كركل اإلمنـ مىمـ اف ا ف 

 .(ّٗ)َيُقوُل َذِلَك ِإَُّ َوِعْنِدي َوِصيَِّتي" المَِّو 
مل ػػػم الحػػػدوث "مػػػن الحػػػـز كاالحسوػػػنط لممىػػػمـ إال أف سكػػػكف كوػػػوسه مكسك ػػػ   قـــال الشـــافعي:

م سنسوػػه م وسػػه فسحػػكؿ  و ػػه ك ػػوف مػػن ا ػػده إذا كػػنف لػػه رػػي  وروػػد أف وكوػػم فوػػهن ال ػػه ال وػػدرم مسػػ
 .(َْ)ورود مف ذلؾ"

أررػػد المكوػػي لمقػػدار مػػن وكوػػم  ػػهل  ػػنف سكػػكف الكوػػو  فػػي حػػدكد  مػػث  والثــاني: 
 "الثُُّمُث َوالثُُّمُث َكِثيٌر".: السرك ل كذلؾ  قكؿ 

 .(ُْ)أررد إلم ادـ وح  الكوو  لمكارث والثالث: 
طمح   ف امرك المكي اف اطن   ػف أ ػي  من ركاه ا ف منج  كال وهقي مف طروؽ  -ْ

ــِث : ر ػػنح اػػف أ ػػي  روػػرةل سػػنؿ: سػػنؿ رىػػكؿ ار  ــاِتُكْم ِبُثُم ــَد َوَف ــْيُكْم ِعْن ــُو َتَصــدَق َعَم "ِإنَّ المَّ
 .(ِْ)أْمَواِلُكْم ِزَياَدة لُكْم في أْعَماِلُكْم"

  أف ارسػػنؿ الكنىػػن ي فػػي  دا لػػه: "أا ػػر رىػػكؿ ار وجــو الدُلــة مــن الحــديث: 
 .(ّْ)جلم ن أاص   مث أمكال ن في نار أامنر نن ل كسىب  ه زوندة في أامنل ن"

      ثالثًا: اُستدُل من اْلثر:
                                                 

(
ٖ8

 .ٕٖٗ/ٙ –إٌَٓ اٌىجوٜ  –اٌج١ٙمٟ  (

(
ٖ9

ُٓ 7ٕٙٔهلُ: ) –إٌَٓ  -ٍَُِ  ( َٛ اْث ُ٘ َٚ ٌوٚ  ّْ ٍْ٘ت، أَْفجََؤِٟ َػ َٚ  ُٓ صََٕب َػْجُل هللاِ ْث ْؼُوٍٚف، َؽلَّ َِ  ُٓ ُْ ْث صََٕب َ٘بُهٚ ( َؽلَّ

 ِّ ٍَ  ُ ِٗ، أََّٔٗ ْٓ أَث١ِ ، َػ ٍُ بٌِ ٍَ  ْٓ َٙبٍة، َػ ِّ  ِٓ ِٓ اْث ٌَْؾبِهِس، َػ ٍَُٛي هللاِ ا ِٗ،  َغ َه ٟ ف١ِ ِٕ ٌء ٠ُٛ ْٟ َّ  ٌَُٗ ، ٍُ ٍِ َْ ُِ ِوٍة  ِْ ب َؽكُّ ا َِ لَبَي: "

 ْ١ٌَ َّٟ ْد َػٍَ وَّ َِ ب  َِ َو: " َّ ُٓ ُػ ْىزُٛثَخٌ"، لَبَي َػْجُل هللاِ ْث َِ َْٕلُٖ  ١َّزُُٗ ِػ ِٕ َٚ َٚ ٍَُٛي هللاِ ٠َج١ُِذ صاََلَس ١ٌََبٍي، ااِلَّ  ْؼُذ َه ِّ ٍَ ُْٕن  ُِ  لَبَي َمٌِهَ  ٍَخٌ 

١َّزِٟ ِٕ َٚ ِْٕلٞ  ِػ َٚ  ."ااِلَّ 
ٗٓ

 .ٙ/8 –ٔٙب٠خ اٌّطٍت  –، اٌغ٠ٕٟٛ 8ٓٗ/٘ٔ –اٌّغّٛع ّوػ اٌّٙنة  –إٌٛٚٞ ( (

(
ٗٔ

 .9ٙٗ/ٓٔ –اٌجلائغ  –اٌىبٍبٟٔ  (

(
ٕٗ

(، ٚهٚاٖ أؽّفل ٚ األهثؼفخ اال إٌَفبئٟ، ٚلفٛاٖ اثفٓ في٠ّفخ، ٚاثفٓ 7ٕٔ٘ٔهلفُ: ) ٔٗٗ/ٙ –إٌَٓ اٌىجوٜ  –اٌج١ٙمٟ  (

َسشَحُ"، ، ٚىاك فٟ آفوٖ ِٓ ؽل٠ش اثٓ ػجبً  اٌغبهٚك، ٚهٚاٖ َ٘ ُْ ٌََشاَء اْى  ٚإٍبكٖ ؽَٓ."إَِّلَّ أَ

(
ٖٗ

 .7ٔٗ، 7ٓٗ/ٓٔ –اٌجلائغ  –اٌىبٍبٟٔ  (
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"إنكم تقرؤون ىذه اآلية }ِمن َبْعـِد َوِصـّيٍة ُيوَصـَى  أ ه سنؿ:  من ركل اف امم  -ُ
 .(ْْ)قضى أن الدين قبل الوصية" ِبَيآ َأْو َدْيٍن{، وأن النبي 

ْطِنِو، َوَُ أ ه سنؿ:  ل اف الحىف  ف امي كرك  -ِ ُكُل ِفي ُكلّْ َب ْأ َُ َي ُمْؤِمُن  "اْل
ِو" ِب ُو َتْحَت َجْن َزاُل َوِصيَُّت  .(ْٓ)َت

ــاع:  ــ أجمػػػ  اللممػػػن  فػػػي جموػػػ  االموػػػنر كاللوػػػكر امػػػم جػػػكاز رابًعـــا: اُســـتدُل باإلجمـ
 الكوو .

اوػػػػنر امػػػػػم جػػػػػكاز "كأجمػػػػػ  اللممػػػػػن  فػػػػي جموػػػػػ  االموػػػػػنر كاال قــــال ابـــــن قدامـــــة:
 .(ْٔ)الكوو "

إلػػم وكم ػػن  ػػذا وكوػػكف مػػف شوػػر  "فػػ ف االمػػ  مػػف لػػدف رىػػكؿ ار  قــال الكاســاني:
 .(ْٕ)إ كنر مف أحدل فوككف إجمنانن مف االم  امم ذلؾ"

"إف ضػػػر نن مػػػف القوػػػنس وقسضػػػي  خامًســـا: اُســـتدُل مـــن المعقـــول: قـــال الكاســـاني:
ف اػػسـ اممػػه  نلقر ػػ ل زوػػندة امػػم القػػرب الىػػن ق  الجػػكازل ك ػػك أف اإل ىػػنف وحسػػنج إلػػم أف وكػػك 

امػػم مػػن  طػػؽ  ػػه الحػػدوثل أك سػػداركنن لمػػن فػػرط فػػي حونسػػهل كذلػػؾ  نلكوػػو ل ك ػػذه اللقػػكد مػػن 
  .(ْٖ)ررات إال لحكا ج الل ندل ف ذا مىت حنجسهـ إلم الكوو ل كجب القكؿ  جكاز ن"

 الحكمة من مشروعية الوصية:
: ل ػػندهن لكػػي واسمػػكا أامػػنلهـ فػػي الحوػػنة الػػد ون  نلقر ػػ  الكوػػو  ل لقػػد رػػرع ار  أوًُ

الوػػنلح  كذلػػؾ زوػػندة امػػم القػػرب الىػػن ق  السػػي وكػػكف سػػد سػػدمهن اإل ىػػنف فػػي مىػػسق ؿ حونسػػهل 
ف نلكوػػو  وكػػكف اإل ىػػنف سػػد كوػػؿ اوػػر د وػػنه الػػذم حوػػؿ لػػه س ػػؿ المػػكت  نامػػنؿ الطناػػ  

وػكؿ المكوػي  ػه لممكوػم لػهل  اور اق نه ك ػك الاوػر الػذم وحوػؿ لػه  لػد مكسػه  ىػ ب ح
فهػػك   ووػػن ه حوػػؿ لػػه  لػػد مكسػػه اوػػر كسػػد وػػدر م ػػه فػػي حونسػػه اوػػر فقػػد كوػػؿ أحػػد من 

 .(ْٗ) نآلار
                                                 

(
ٗٗ

 .9ٕٔ، 8ٕٔ/8 –اٌّغٕٟ  –اثٓ للاِخ ( 

(
ٗ٘

 (.ٕٕٖٓؽل٠ش هلُ: ) –وزبة إٌٛب٠ب  –إٌَٓ  –اٌلاهِٟ  (

(
ٗٙ

 .9ٕٔ/8 –اٌّغٕٟ  –اثٓ للاِخ  (

(
ٗ7

 .ٙٙ/ٗ –ِغٕٟ اٌّؾزبط  –، اٌقط١ت اٌْوث١ٕٟ 7ٔٗ/ٓٔ –اٌجلائغ  – اٌىبٍبٟٔ (

(
ٗ8

 .7ٕٗ/ٓٔ –اٌجلائغ  –اٌىبٍبٟٔ  (

(
ٗ9

 .9ٙٗ/ٓٔ –اٌجلائغ  –، اٌىبٍبٟٔ ٓٗ/ٙ –ؽب١ّخ اٌْجواٍَِٟ ِغ ٔٙب٠خ اٌّؾزبط  –اٌْجواٍَِٟ  (
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  ػػػؿ إف اإل ىػػػنف سػػػد وكػػػكف سػػػد سوػػػر فػػػي إسدامػػػه امػػػم امػػػؿ الاوػػػر فرػػػرع ار  ثانًيـــا:
مػػن  –الكوػو   كم هػػن –الكوػو  لػه سػػداركنن لمػن فػػرط فوػه فػػي حونسػهل كدفلنػن لحنجسػػهل إذ أف اللقػكد 

 .  (َٓ)ررات إال لدف  حكا ج ال نسل ف ذا مىت حنجسهـ إلم الكوو  كجب القكؿ  جكاز ن
إف اإل ىػػنف سػػد ورشػػب فػػي أف وكػػنفإ مػػف أىػػدل إلوػػه ملركفنػػن أك أحىػػف إلوػػه مػػف  ثالثًــا:

أسنر ه شور الكار وفل فورود أف ورد إلوػه السحوػ   نحىػف م هػن أك م مهػنل فنسػنح الرػنرع الحكػوـ لػه 
الكوػػو  لكػػي ووػػؿ  هػػن إلػػم سحقوػػؽ مقوػػكده  ػػرد السحوػػ  أك المكنفػػنة امػػم مػػن أىػػدل إلوػػه مػػف 

ل كحػث اموػه الرػنرع (ُٓ)ملركؼل ك ذا رن ه أف وؤدل إلػم سقكوػ  الوػست  ػوف أفػراد المجسمػ 
َذا ُحّييُتم ِبَتِحّيٍة َفَحّيوْا ِبَأْحَسَن ِمْنَيـآ َأْو ُرّدوَىـآ ِإّن الّمـوَ  الحكوـ  قكله: َكـاَن َعَمـَى ُكـّل َشـْيٍ   }َواِ 

 .  (ِٓ)َحِسيًبا{
 الوصية مشروعة عمى خالف اْلصل:

كالكوو  إ من رػرات امػم اػسؼ القوػنسن الف القوػنس وػن م جكاز ػن حوػث إ هػن سمموػؾ 
ل  مضنؼ إلم حنؿ زكاؿ الممؾل كلك أضنفه إلم حنؿ سونمه  ػنف سػنؿ: ممكسػؾ شػدنال كػنف  ػنطسن

 لحنج  ال نس إلوهن. فهذا أكلم إال أف الرنرع أجنز ن
الف اإل ىنف مغػركر  نممػه مقوػر فػي اممػهل فػ ذا اػرض لػه اػنرضل  ووجو الحاجة:

كاػػنؼ الهػػسؾ وحسػػنج إلػػم سسفػػي مػػن فنسػػه مػػف السقوػػور  منلػػه امػػم كجػػه لػػك سحقػػؽ مػػن كػػنف 
 مانل   وجلؿ مقوكده.
ن لمػػن فوهػػن مػػف إضػػنف  سمموػػؾ الم ػػ ومثــل الوصــية: ػػ نف  اإلجػػنرةل ف  هػػن ال سجػػكز سونىن

إلم من وىسق ؿ مف الزمنفل كأجنز ن الرنرع لمضركرةل كسد و قم الممؾ  لد المػكت  ناس ػنر 
 .(ّٓ)الحنج ل كمن و قم في سدر السجهوز كالدوف

 
                                                 

(
٘ٓ

 .9ٙٗ/ٓٔ –اٌجلائغ  –اٌىبٍبٟٔ  (

(
٘ٔ

، ِؾّفٛك ٖٙٗٓ –اٌؾمٛق اٌّزؼٍمفخ ثبٌزووفخ  –٠ٍٛف ِؾّٛك لبٍُ ، ٘ٔٓ –أؽىبَ ا١ٌٕٛخ  –أٔٛه ِؾّٛك كثٛه ( 

 .7٘، ٗٔٓ –أؽىبَ ا١ٌٕٛخ  –ثالي ِٙواْ 

(
ٕ٘

 {.8ٍٙٛهح: إٌَبء، ا٠٢خ: } (

(
ٖ٘

، "فبٌم١بً ٠فؤثٝ عفٛاى إٌٛف١خ؛ ألٔٙفب ر١ٍّفه ِٚفبف )اٌفٝ ِفب ثؼفل اٌّفٛد، ٚاٌّفٛد 8ٙٗ/ٓٔ –اٌجلائغ  –اٌىبٍبٟٔ ( 

ىِبْ ىٚاي اٌٍّه، فال ٠زٖٛه ٚلٛػٗ ر١ًٍّىب، ففال ٠ٖفؼ، اال أٔٙفُ اٍزؾَفٕٛا عٛاى٘فب ِي٠ً ٌٍٍّه، فزمغ اإلٙبفخ اٌٝ 

 –رج١فف١ٓ اٌؾمففبئك  –، اٌي٠ٍؼففٟ ٖٕٔ/9 –رىٍّففخ اٌجؾففو اٌوائففك  –ثبٌىزففبة، ٚاٌَففٕخ اٌىو٠ّففخ، ٚاإلعّففبع"، اٌطففٛهٞ 

7/ٖ7٘ . 
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 المبحث اْلول
 التقنين التشريعي لموصية الواجبة

 الوصية الواجبــة     
ـــةإف االوػػػؿ فػػػي الكوػػػو  أ هػػػن  ـــةل كال سكػػػكف مندوب ذمػػػ  اإل ىػػػنف  إال إذا كن ػػػت واجب
أك لمل ند كػدوف أك مػنؿ مػكدع  –كنلزكنة كالك نرات  – مرغكل   حؽ مف الحقكؽ المنلو  ر 

ذا لػػـ سكػػف ذمػػ  اإل ىػػنف مرػػغكل   حػػؽ ر كال لمل ػػند فػػ ف الكوػػو   لدوػػه امػػم ىػػ وؿ االمن ػػ ل كا 
 سككف م دك   كمىسح   حوث حث اموهن الرنرع.
ف  كالكوو  في حنؿ كجك هن أك اىسح ن هن إ من  ي ااسونروػ  فػس وج ػر اموهػن سضػن ل كا 

 كن ت كاج   دون   إذا كن ت الذم  مرغكل   حؽ امم  حك من ىمؼ  ون ه.
ك ػػذا  ػػك مػػذ ب الجمهػػكر مػػف ال قهػػن  ككػػنف اموػػه امػػؿ القضػػن  س ػػؿ وػػدكر سػػن كف 

ـل حوػػث اػػنلؼ سػػػن كف الكوػػو  مػػػن كػػنف اموػػه اللمػػػؿ  ػػه أمػػػنـ ُْٔٗلىػػػ    ُٕالكوػػو  رسػػـ 
ل كأكجب الكوو  سن ك نن امم الجد كالجدة لألح ند الذوف ومػكت أ ػن ك ـ أك أمهػنسهـ فػي القضن 

حوػػنة أ ػػوهـ أك أمهػػـ كال ور ػػكف رػػو نن مػػف سركػػ  جػػد ـ أك جػػدسهـ لكجػػكد مػػف وحجػػ هـ كػػنال ف أك 
ا ػػػف اال ػػػف االامػػػمل فػػػ ذا سػػػنـ الجػػػد أك الجػػػدة  نلكوػػػو  لمح ػػػدة  مقػػػدار مػػػن كػػػنف وىػػػسحقه ال ػػػرع 

ف لػـ وقػـ  هػن الجػد أك  –لك كػنف حوػنن  –المسكفم   رػرط أف ال وسجػنكز ال مػث   ػذت الكوػو ل كا 
 الجدة   ذت  حكـ القن كف.

ل ٖٕل ٕٕل ٕٔفػي المػكاد ) بالوصية الواجبـة ظـ سن كف الكوو  االحكنـ المسلمق   سدك 
ٕٗ.) 

الكوو  كويلد سن كف الكوو  الكاج   في مور  ك أكؿ القكا وف اللر و  السي أاذت  نحكنـ 
الكاج  ل  ـ سكاسرت مف  لده اللدود مف السررولنت اللر و  امم االاذ  هن كسق و هن امم شرار 
القن كف المورم م  المغنورة في  لض االحكنـل كمف الدكؿ اللر و  مف لـ وناذ  نلكوو  الكاج   

 كدكل  سطر كالمممك  اللر و  الىلكدو .
اج   المورمل  ـ السررولنت اللر و ل كىكؼ أس نكؿ  نل ونف لسق وف الكوو  الك 

 كالمقن م   و همن في أر ل  مطنلب: 
 السق وف السررولي لمكوو  الكاج   في القن كف المورم. المطمب اْلول:
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 السق وف السررولي لمكوو  الكاج   في القكا وف اللر و . المطمب الثاني:
 الحكنـ الكوو  الكاج  .مقنر    وف القكا وف اللر و  في سق و هن  المطمب الثالث:
 حقوق  الكوو  الكاج  . المطمب الرابع:

 المطمب اْلول
 ماىية الوصية الواجبة والتقنين التشريعي ليا في القانون المصري

كأس نكؿ في  ذا المطمب من و  الكوو  الكاج  ل السق وف السررولي لمكوو  الكاج   في 
  ل كذلؾ في  س   فركع امم ال حك القن كف المورمل االوؿ السررولي لمكوو  الكاج

 :السنلي
  .من و  الكوو  الكاج  الفرع اْلول: 
 السق وف السررولي لمكوو  الكاج   في القن كف المورم. الفرع الثاني:
 االوؿ السررولي لمكوو  الكاج  . الفرع الثالث:

 الفرع اْلول
 ماىـيـة الوصـيـة الواجـبـــة

"كوو  كاج   لألح ند الذوف ومكسكف أ نؤ ـ في أنيا: عرفيا بدران أبو العينين ب -ُ
حونة أ وهـ أك أمهـن كال ور كف رو ن  لد جد ـ لكجكد مف وحج هـ اف الموراثل ف ف لـ و لؿ 
ذلؾ كنف سنركن لكاجب وقـك القنضي مكن ه فولطوه  ووب كالده لك  قم حون  ررط أف ال وزود 

 .(ْٓ)اف ال مث"
إ  نت موراث مف منت مف اال  ن  س ؿ كفنة أ وه ا: "وعرفيا أحمد العجوز بأني -ِ

 .(ٓٓ)المكرثن ك قؿ مورا ه إلم أكالده  لده"
"الكوو  المقررة سن ك ن امم الجد كالجدة لمح دة الذوف  وعرفيا أنور دبور بأنيا: -ّ

حرمكا مف الموراث لكجكد مف وحج هـل كفقن لرركط انو ل ف ذا سنـ  هن الجد أك الجدة امم 
ال   ذت  حكـ القن كف"ال حك   .(ٔٓ)الذم أراده القن كف   ذت امم  ذا ال حكل كا 

                                                 
(

٘ٗ
 .ٙٗٓ -بْٔٛ اٌّٛاه٠ش ٚا١ٌٕٛخ ٚاٌٙجخ فٟ اٌْو٠ؼخ اإلٍال١ِخ ٚاٌم -ثلهاْ أثٛ اٌؼ١ٕ١ٓ  (

(
٘٘

 .ٖٕٗٓ -ا١ٌّواس اٌؼبكي فٟ اإلٍالَ  -أؽّل ِؾٟ اٌل٠ٓ اٌؼغٛى  (

(
٘ٙ

 .7ٕٗٓ -أؽىبَ ا١ٌٕٛخ ٚاٌٛلف  -أٔٛه ِؾّٛك كثٛه  (
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"سمموؾ  ووب ملمـك مف الرك ل ج را  وعرفيا الشيخ عمر سميمان اْلشقر بأنيا: -ْ
 .(ٕٓ)ل رع الكلد الذم منت في حونة مكر  ل  رركط ماوكو "

حرمكا مف   ي "ا نرة اف كوو  أكج هن القن كف لو ؼ ملوف مف االسنرب وقيل: -ٓ
الموراث لكجكد حنجب لهـل  مقدار ملوف كرركط ملو   كس  ذ  حكـ القن كف ىكا  أ رن ن 

 .المكرث أـ لـ و ر هن"
"جلؿ أح ند الراص  وعرَّف بالحاج العربي الوصية الواجبة أو التنزيل بأنيا: -ٔ

 .(ٖٓ)م زل  أومهـ في سرك  الجد أك الجدة"
الكوػػػو  المقػػػررة سن ك ػػػنن امػػػم الجػػػد كالجػػػدة  هػػػن: "كومكػػػف سلرفهػػػن  ن التعريـــف المختـــار:

لألح ند الذوف ومكت أ ن  ـ أك أمهنسهـ في حونة أ وهـ أك أمهـ كال ور كف رو نن مف سركػ  جػد ـ 
أك جػػػدسهـ لكجػػػكد مػػػف وحجػػػ هـ ل فػػػ ذا سػػػنـ الجػػػد أك الجػػػدة  نلكوػػػو  لمح ػػػدة  مقػػػدار مػػػن كػػػنف 

ف لػـ وقػـ   ررط أف –لك كنف حونن  –وىسحقه ال رع المسكفم  ال وسجنكز ال مث   ػذت الكوػو ل كا 
  هن الجد أك الجدة   ذت  حكـ القن كف".

 الفرع الثاني
 قانون الوصية الواجبة المصري

: التنظيم التشريعي لموصية الواجبة:  أوًُ
 لٕٔفي المكاد )  ـ أحكنـ الكوو  الكاج  ُْٔٗلى    ٕٔفي مور  ظـ القن كف رسـ 

 (. ٕٗ لٕٖ لٕٕ
إذ لـ وكص الموت ل رع كلده الذم منت في حونسه أك منت مله كلك   :ٙٚالمادة  

حكمن  م ؿ من كنف وىسحقه  ذا الكلد مورا نن في سركسه لك كنف حونن ا د مكسهل كج ت لم رع في 
السرك  كوو   قدر  ذا ال وب في حدكد ال مثل  ررط أف وككف شور كارث كأال وككف الموت 

ف كنف من أاطنه أسؿ م ه  سد أاطنه  غور اكض مف طروؽ سورؼ نار سدر من وجب لهل كا 
 كج ت له كوو   قدر من وكممه.

كسككف  ذه الكوو  ال ؿ الط ق  االكلم مف أكالد ال  نت كالكالد اال  ن  مف أكالد 

                                                 
(

٘7
.8٘ٔٓ  -ّوػ لبْٔٛ اٌْق١ٖخ األهكٟٔ  -ا١ٌْـ ػّو ١ٍٍّبْ  األّمو  (

 

(
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 .9ٕٔ، 8ٕٔٓ –وح اٌغيائوٞ أؽىبَ اٌّٛاه٠ش فٟ اٌزْو٠غ اإلٍالِٟ ٚلبْٔٛ األٍ –ثبٌؾبط اٌؼوثٟ  (
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ف  زلكا امم أف وحجب كؿ أوؿ فراه دكف فرع شورهل كأف وقىـ  ووب كؿ  الظهكر كا 
ف  زؿ سىم  الم وراث كمن لك كنف أومه أك أوكله الذوف ودلي  هـ أوؿ امم فراه كا 

 إلم الموت منسكا  لدهل ككنف مكسهـ مرس ن كسرسوب الط قنت.
"إذا أكوي الموت لمف كج ت له الكوو   نك ر مف  وو ه كن ت   :ٚٚالمادة  

ف أكوم  ف أكوي له  نسؿ مف  وو ه كجب له من وممكهل كا  الزوندة كووه ااسونرو ل كا 
له الكوو  دكف ال لض اآلار كجب لمف لـ وكص له سدر  وو ه مف ل لض مف كج ت 

 نسي  مث السرك ل كأاذ  ووب مف لـ وكوم لهل كوكؼ  ووب مف أكوم له  نسؿ ممن 
 كجب مف  نسي ال مثل ف ف ضنؽ اف ذلؾ فم ه كممن  ك مرغكؿ  نلكوو  االاسونرو ".

نل ف ذا لـ وكص الموت الكوو  الكاج   مقدم  امم شور ن مف الكونو  :ٛٚالمادة  
لمف كج ت لهـ الكوو ل ككج ت لغور ـ اىسحؽ كؿ مف كج ت له الكوو  سدر  وو ه مف 

  نسي  مث السرك .
"في جمو  االحكاؿ الم و   في المندسوف الىن قسوف وقىـ من و قم مف   :ٜٚالمادة  

 نرو ".الكوو  االاسونرو   وف مىسحقهن  نلمحنو  م  مراانة احكنـ الكوو  االاسو
   ثانًيا: الحكمة من تشريع الوصية الواجبة:

سظهر الحكم  مف سرػرو  الكوػو  الكاج ػ  جمونػن فػي مكاىػنة أ  ػن  ال ػرع الػذم مػنت أ ػكه 
في حونة جدهل إذ أ ه في الك ور مف االحونف مػن ومػكت اال ػف أك ال  ػت فػي حوػنة أوػمه كوسػرؾ 

 سنج من كنف و ذله أ ك ـ أك أمهػـ مػف جهػد  ذرو  وغنرنا ضلنفنن ال وممككف مف حطنـ الد ون إال
 لكىب القكت لهـ.
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مػن كػػرس كسسػه كجهػده فػػي  –شنل نػن  –كسػد وكػكف  ػذا اال ػػف الػذم مػنت فػي حوػػنة أوػمه 
ن إذ أف شنلػػب حػػنؿ الك وػػر أف وىػػسمر اال  ػػن  فػػي اللػػوش المرػػسرؾ مػػ  (ٗٓ)سكػػكوف  ػػركة أوػػمه

ه أك زرااػ  أرضػهل  ػؿ سػد ال وممػؾ اال  ػن  مػف أ وهـ وجدكف كولممكف مله في سجنرسه أك حرفس
أوػػكؿ االمػػكاؿ إال جهػػد ـ أك  سػػنج فكػػر ـ كذ ػػ هـ كمػػ  ذلػػؾ وقػػدمكف مػػن وكسىػػ ك ه مػػف أمػػكاؿ 

 إلم أ وهـ.
فػػ ذا مػػن انجمػػت الم وػػ  حوػػنة  ػػذا اال ػػف أك ال  ػػت فػػي حوػػنة أوػػمهل فػػ ف فركاػػه ذكػػكرنا 

ف  ػػك أامػػم مػػ هـ درجػػ  فػػي اإلرثل كا  ن نػػن سػػد وحرمػػكف مػػف  لمػػ  اإلرث مػػف جػػد ـ لكجػػكد مػػ
ػن لم  قػ  مػف أامػنمهـ كامػنسهـن إذ اجسمػ  الوػسـ مػ   امم الرشـ مف أ هـ سد وكك ػكا أك ػر احسونجن
ال قػػرل  ػػؿ وكك ػػكف  ػػـ أحػػؽ  نالاػػذ مػػف سركػػ  جػػدسهـن لكػػكف  ركسػػه سجملػػت مػػف اػػرؽ كجهػػد 

 .(َٔ)مسك سن لهـ م  أ وهأ وهـ في الكست الذم كنف فوه أامنمهـ وغنرنا ولكلهـ اال ف المسكفم 
لذا ف ف الحنجػ  كالضػركرة كسكااػد اللػدؿ كاإل وػنؼ سقضػي  ػنف ال وسػرؾ  ػؤال  الح ػدة 

انلػػػ  وسك  ػػكف ال ػػػنس سػػػنرةل أك و ػػزككف فػػػي  وػػػسهـ ال  –الػػذوف مػػػنت أ ػػك ـ فػػػي حوػػػنة أوػػمه  –
الػػذم سػػد وىػػنلكف ال ػػنس إلحنفنػػن مػػف السل ػػؼ  و مػػن وػػ لـ أامػػنمهـ كأ  ػػن  امػػكمسهـ  سركػػ  جػػد ـ 

 وككف أ ك ـ ى  نن في كجكد ن أك محنفظنن اموهن دكف  قص. 
لذا رأل مف اىسحىف سررو  أحكنـ الكوو  الكاج   أ ه مػف الكاجػب أف وكوػي االوػؿ 
ل ػػرع ا  ػػه أك   سػػه المسكفػػنة حػػنؿ حونسػػهل فػػ ف لػػـ و لػػؿ كانجمسػػه الم وػػ  س ػػؿ أف وكوػػي  مػػن  ػػك 

ـك مقنـ المكوػي  سقروػر الكوػو  كجك نػن لمػف وىػسحقهن كاجب اموه ال  ن  فراهل ف ف القن كف وق

                                                 
 (

٘9
(، 7ٕ٘( ٚاٌَٛهٞ )َ 79، 7ٙ، "أٚعت اٌمبْٔٛ اٌّٖوٞ )7٘9َٙ/ٓٔ - اٌفمٗ إلٍالِٟ ٚأكٌزٗ -ٚ٘جخ اٌيؽ١ٍٟ (

ثب١ٌٕٛخ ٌجؼ٘ اٌّؾو١ِٚٓ ِٓ اإلهس ُٚ٘ األؽفبك اٌن٠ٓ ٠ّٛد آثبإُ٘ فٟ ؽ١بح أث١ُٙ أٚ أُِٙ، أٚ ٠ّٛرْٛ ِؼُٙ ٌٚٛ 

 ؽىّبً وبٌغولٝ ٚاٌؾولٝ".

ٔظبَ اإلهس اإلٍالِٟ ال ٠َزؾك ٘ئالء اٌؾفلح ١ّئبً ِٓ ١ِواس اٌغل أٚ اٌغلح، ٌٛعٛك أػّبُِٙ أٚ ػّبرُٙ ػٍٝ ل١ل ففٟ 

 اٌؾ١بح، ٌىٓ لل ٠ىْٛ ٘ئالء اٌؾفلح فٟ فمو ٚؽبعخ، ٠ٚىْٛ أػّبُِٙ أٚ ػّبرُٙ فٟ غٕٝ ٚصوٚح.

ٚػ اٌزْو٠غ اإلٍالِٟ فٟ رٛى٠غ اٌضوٚح ػٍٝ فبٍزؾلس اٌمبْٔٛ ٔظبَ ا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ ٌّؼبٌغخ ٘نٖ اٌّْىٍخ ر١ّْبً ِغ ه

أٍبً ِٓ اٌؼلي ٚإٌّطك، ام ِب مٔت ٌٚل اٌّزٛفٝ )اثٓ اٌّؾوَٚ( فٟ اٌؾوِبْ ِٓ ١ٖٔت ٚاٌلٖ اٌنٞ رٛفٟ ِجىواً 

لجً ٚاٌلٖ، ٠ٚىْٛ لل ٍبُ٘ فٟ رى٠ٛٓ صوٚح اٌغل ث١ٖٕت ٍِؾٛظ، ف١غزّغ ػ١ٍُٙ اٌؾبعخ ٚفمل اٌٛاٌل. ٚثّب أْ األؽفبك 

 فٟ ؽبي ِٛد أث١ُٙ، فٌٍٟٛ األِو لٖو ٕفخ غ١و اٌٛاهس ػ١ٍُٙ ٌٍٍّٖؾخ، ٚألُٔٙ أٌٚٝ إٌبً ثّبي اٌغل.غ١و ٚهصخ 

فبما ٌُ ٠ٛٓ اٌغل أٚ اٌغلح ٌٙئالء اٌؾفلح ثّضً ١ٖٔت إٍُٔٙ، رغت ٌُٙ ا١ٌٕٛخ ثب٠غبة هللا رؼبٌٝ ثّضً ٘نا ا١ٌٖٕت 

ٌْ إِ رؼبٌٝ:  ػٍٝ أال ٠ي٠ل ػٍٝ اٌضٍش، ٌمٌٛٗ ٍُْن ِِ }ُمرَِة َعيَ ٌْ اىَِذ َ٘ ِطٍَّحُ ىِْي َ٘ ًٍْشا اْى ُْ ذََشَك َخ ُخ إِ ْ٘ ََ ٌُ اْى َرا َحَضَش أََحَذُم

} َِ رَّقٍِ َُ ْعُشِٗف َحقًّا َعيَى اْى ََ َِ تِاْى اْْلَْقَشتٍِ  [.ٕ/8ٓٔ]اٌجموح: َٗ

ٌٗ، فٟٙ أّجٗ  ٚثّب أْ ٘نٖ ا١ٌٕٛخ ال رزٛافو ٌٙب ِمِٛبد ا١ٌٕٛخ االفز١به٠خ ٌؼلَ اإل٠غبة ِٓ إٌّٟٛ ٚاٌمجٛي ِٓ إٌّٛٝ

ثب١ٌّواس، ف١ٍَه ف١ٙب ٍَِه ا١ٌّواس، ف١غؼً ٌٍنوو ِضً ؽع األٔض١١ٓ، ٠ٚؾغت األًٕ فوػٗ، ٠ٚؤفن وً فوع ١ٖٔت إٍٔٗ 

 فمٜ.

(
ٙٓ

.ٖٙٔٓ -فمٗ اٌفوائ٘ كهاٍخ ٚرطج١ك  -فوط ى٘واْ اٌلِوكاُ  (
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مف فرع مف منت أ كه في حونة أومهل كسككف  ذه الكوو   نفذة مػف شوػر إ رػن  لمسوػرؼ  ػؿ 
 .(ُٔ)س سقؿ إلم ال ركع  حكـ القن كف كمن و سقؿ الموراث

كسػػد أاػػذ  ػػذا القػػن كف مػػف مجمػػكع نرا  فقهوػػ  كػػرأم ا ػػف حػػـز الظػػن رم كأسػػكاؿ  لػػض 
السػػن لوف كركاوػػ  فػػي مػػذ ب أحمػػد كمػػذ ب اإل نضػػو ل كلػػـ وىػػس د ذلػػؾ إلػػم رأم فقهػػي  فقهػػن 
 .(ِٔ)ملوف

ل أف مػػػكاد القػػػن كف إ مػػػن ُْٔٗ( لىػػػ   ُٕكجػػػن  فػػػي المػػػذكرة الس ىػػػورو  لمقػػػن كف رسػػػـ )
جن ت للسج حنل  ك رة م هػن الرػككلل ك ػي حنلػ  االح ػند الػذم ومػكت ن ػنؤ ـ فػي حوػنة أ ػوهـ 

ػػنل كػػنلغرسمل كالهػػدممل كالحرسػػمل فػػ ف  ػػؤال  سممػػن ور ػػكف أك أمهػػـل أك ومكسػػك  ف ملهػػـ كلػػك حكمن
 لػػد مػػكت جػػد ـل أك جػػدسهـل لكجػػكد مػػف وحػػ هـ مػػف الموػػراثل مػػ  أف ن ػػن  ـ سػػد وكك ػػكا ممػػف 

 رنرككا في   ن  ال ركة السي سركهن الموت.
 الفرع الثالث

 اْلصل التشريعي في تقنين الوصية الواجبة
 راي لمكوو   وكرة مجمم   س   أسكاؿ:لم قهن  في الحكـ الر

 الجمهكر  ن هن م دك  . أوليا:
  ن هن كاج   مطمقن لمقروب كشوره. وثانييا:
  ن هن كاج   لألسنرب شور الكار وف. وثالثيا:

كسد ااسمد سن كف الكوو  الكاج   في اال سدا  في ى هن امم من ذ ب إلوه أوحنب 
قالت المذكرة التفسيرية ألسنرب شور الكار وفل كفي ذلؾ القكؿ ال نلث القن ؿ  كجكب الكوو  ل

"القكؿ  كجكب الكوو  لألسر وف  لقانون الوصية الواجبة في اْلصل التشريعي ليذه الوصية:
شور الكار وف مركم اف جم  اظوـ مف فقهن  السن لوفل كمف  لد ـ مف أ م  ال قه كالحدوثل 

كطنككسل كاإلمنـ احمدل كداكدل كالط رمل  كمف  ؤال  ىلود  ف المىوبل كالحىف ال ورمل
ل كاالوؿ في  ذا سكله سلنلم:  ىحنؽ  ف را كو ل كا ف حـز }ُكِتَب َعَمْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم كا 

ؿ ل كالقك اْلَمْوُت ِإن َتَرَك َخْيًرا اْلَوِصّيُة ِلْمَواِلَدْيِن َواْلْقَرِبيَن ِباْلَمْعُروِف َحقِّا َعَمى اْلُمّتِقيَن{
  اطن  جز  مف منؿ المسكفي لألسر وف شور الكار وفل امم أ ه كوو  كج ت في منله إذا لـ 
ل كوؤاذ مف أسكاؿ  لض السن لوفل كركاو  في مذ ب اإلمنـ أحمد".  وكص له مذ ب ا ف حـز

                                                 
(

ٙٔ
 .ٕٕٕٓ -أؽىبَ ا١ٌٕٛخ ِٚٛعي اٌٛلف  -ِؾّل ػجل اٌٙبكٞ ػجل اٌَزبه  (

(
ٕٙ

 .8ٔٔ/ٔ -اٌفمٗ إلٍالِٟ ٚأكٌزٗ  -اٌيؽ١ٍٟ  ٚ٘جخ (
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سلموقنن امم من كرد في المذكرة الس ىورو : " ذا من ذكرسه  وقال اإلمام محمد أبو زىرة
الوؿ الرراي لمن اسسرح كاضلكا  ذا القن كفل كسد سىمت فوه القن كف  نل ى   المذكرة في ا

 لكوو  الكاج   سىموف: 
 الكجكب في ذاسه. أحدىما:
أ ه إذا لـ و  ذ المكوي من كجب اموهل   ذ  غور إراده  حكـ القن كفل  وثانييما:

 كجلمت أوؿ القىـ االكؿ سكؿ  لض السن لوفل كالظن رو ل كأحمد.
ل كركاو  في مذ ب أحمد"كجلمت   .(ّٔ)أوؿ القىـ ال ن ي سكؿ ا ف حـز

السررولي لمكوو  الكاج   أكضح أدل  االسكاؿ ال س   حسم ال وسك ـ كإلوضنح االوؿ 
أحد  نف  ذا القكؿ ال نلث الذم ااسمدت اموه المج   السررولو  ا د السق وف  ك القكؿ الكحود 

 لقكؿ الراجح كشوره مرجكح.فس وكجد شوره في  ذه المىنل ل أك  ك ا
 القول اْلول: الوصية مندوبة.

ذ ب جمهكر ال قهن  إلم القكؿ  نف كوو  اإل ىنف  جز  مف منله م دك   رراننل 
فموىت  كاج   امم أحد لألسر وف كال شور ـل إال إذا كن ت الذم  مرغكل   حؽ ر أك لل د مف 

 دول . الل ندل فسجب الكوو  امم مف اموه دوف أك ا ده ك 
حدل الركاوسوف ا د (ٔٔ)ل كالرنفلو  في الجدود(ٓٔ)ل كالمنلكو (ْٔ)الح  و وبو قال:  ل كا 

                                                 
 .9٘ٔٓ -ّوػ لبْٔٛ ا١ٌٕٛخ  - اإلِبَ ِؾّل أثٛ ى٘وح(ٖٙ) 

، فبْ ػ١ٍٗ ؽك َِزؾك 7ٖ٘/7 –رج١١ٓ اٌؾمبئك  –اٌي٠ٍؼٟ  (ٗٙ) ، "لبي هؽّٗ هللا: )ٟٚ٘ َِزؾجخ( أٞ ا١ٌٕٛخ َِزؾجخ، ٘نا اما ٌُ ٠ىٓ ػ١ٍٗ ؽك َِزؾك هلل رؼبٌٝ

ٙب فٟٙ ٚاعجخ"، اٌَوفَٟ  هلل وبٌيوبح أٚ ا١ٌٖبَ جَٛٛ  –ٚأٚ اٌؾظ أٚ اٌٖالح اٌزٟ فوٛ ف١ ، "... اػٍُ ْا ا١ٌٕٛخ ػمل ِٕلٚة ِوغٛة ف١ٗ، ٗٗٔ/ٕٙ –اٌّ
 ١ٌٌ ثفوٗ ٚال ٚاعت".

ٟ  -اٌؼلٚٞ  (٘ٙ) ٕبٌؼ وؤْ ٠ىْٛ ػ١ٍٗ ؽك ٠ٚق، "ٕٕٗٗ/ٕ -ؽب١ّخ اٌؼلٚٞ ػٍٝ وفب٠خ اٌطبٌت اٌوثٔب ّب أفبكٖ أثٛ ِؾّل  ِ ْا ٌُ ٠ٛٓ ا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ و

ت اٌغ١ًٍ  –، اٌؾطبة ٙ/7 –اٌنف١وح  –اٌموافٟ  ١ٙبػٗ"،  ، "... ٚؽىُ ا١ٌٕٛخ: ٖٔ٘/8 –ِٛ٘ا
 ؽىّٙب إٌلة ػٍٝ اٌغٍّخ. قاه اتِ سشذ فً مراب اى٘طاٌا:

 ٘ٛ فوٗ ...  ٗقاه ٍْزس تِ ععٍذ:

 ٟ٘ َِزؾجخ اال ٌّٓ ػ١ٍٗ رؼٍك ٌٗ ثبي فزغت". ٗقاه فً اىشاٍو:
ٕبً فٟ مٌه ػٍٝ ل١ٌٛٓ: ، "ٓٓٔ/ٔ –اٌموْآ أؽىبَ  –اثٓ اٌؼوثٟ  ٙب ٚلل افزٍف اٌ َخ فٟ ؽىّ َؤٌخ اٌقِب َؤٌخ ؽىُ ا١ٌٕٛخ[ اٌّ ِ[ 

ِِ ٗفً سٗاٌح: أٔٗ لبي:  أٙب ٚاعجخ ٌّب هٚاٖ ٍَُِ ٚغ١وٖ، ػٓ اثٓ ػّو ػٓ إٌجٟ  قاه تعضٌٖ: ٍْ يَرَ ٍْ ِٔ، ٌَثٍُِد ىَ ٌء ٌُِ٘طً فٍِ ًْ ٌٍ ىَُٔ َش ْغيِ ٍُ ِشٍئ  ٍْ ا َحقُّ ا ٍَ "

َْْذُٓ". ْنرُ٘تَحٌ ِع ٍَ ِطٍَّرُُٔ  َٗ َٗ  )شَََلَز ىٍََاٍه( إَِّلَّ 

َٔـ ثؼٚٙب، ٟٚ٘ ا١ٌٕٛخ ٌٍٛاٌل٠ٓ؛ ٚاٌٖؾ١ؼ َٔقٙب،  ٌٍْٖٗ ٍِ قاه:َٔـ ع١ّؼٙب،  فٌَْٖ ٍِ قاه:ٟ٘ َِٕٛفخ؛ ٚافزٍفٛا فٟ َٔقٙب:   ٗقاه آخشُٗ:

ٚػ١ٍٗ ٠لي اٌٍفع ثظب٘وٖ، ٚموو ؽل٠ش اثٓ ػّو ثٍفع اٌؾك اٌنٞ ٠مزٟٚ اٌؾش، ٚأٔٙب َِزؾجخ اال ف١ّب ٠غت ػٍٝ اٌّىٍف ث١بٔٗ أٚ اٌقوٚط ثؤكاء ػٕٗ، 

 ٠ًّْٚ اٌٛاعت ٚإٌلة.
اما وبْ ػ١ٍٗ ك٠ٓ ك١ٔٛٞ ِٓ ؽمٛق االك١١ِٓ أٚ ك٠ٓ أفوٚٞ ِٓ ؽمٛق هللا رؼبٌٝ فبٔٗ ٠غٛى ٌٗ ، "ٔٓٗ/٘ٔ –اٌّغّٛع ّوػ اٌّٙنة   –إٌٛٚٞ (ٙٙ) 

 اما وبْ ٠غٛى ٌٗ اْ ٠ٕٛٝ فٟ أكاء ؽمٛق غ١وٖ فالْ ٠ٕٛٝ ٌّٓ ٠ئكٜ ِب ٠زؼٍك ثقبٕخ ٔفَٗ أٌٚٝ.أْ ٠ٕٛٝ اٌٝ ِٓ ٠زٌٛٝ االكاء ػٕٗ ألٔٗ 

ثٛعٛة ا١ٌٕٛخ فٟ ِضً ِٓ ػ١ٍٗ ك٠ٓ أٚ ػٕلٖ ٚك٠ؼٗ أٚ ػ١ٍٗ ٚاعت ٠ٕٛٝ ثبٌقوٚط ِٕٗ، فبْ هللا رؼبٌٝ  ٗقاه تعض اَّلطحاب:

ب ًٙ  ػ١ٍٗ. فوٗ أكاء االِبٔبد، ٚٛو٠مٗ فٟ ٘نا اٌجبة ا١ٌٕٛخ،  فزىْٛ فو

ٚأِب ا١ٌٕٛخ ثغيء ِٓ ِبٌٗ ف١ٍَذ ثٛاعجٗ ػٍٝ أؽل فٟ لٛي اٌغّٙٛه، ٚثنٌه لبي: اٌْؼجٟ، ٚإٌقؼٟ، ٚاٌضٛهٞ، ِٚبٌه، ٚاٌْبفؼٟ، 

 .ٚإٔؾبة اٌوأٞ ٚغ١وُ٘

د فؤٚعجزٙب أعّؼٛا ػٍٝ أْ ا١ٌٕٛخ غ١و ٚاعجخ اال ػٍٝ ِٓ ػ١ٍٗ ؽمٛق ثغ١و ث١ٕخ، ٚأِبٔٗ ثغ١و اّٙبك اال ٛبئفخ ّن ٗقاه اتِ عثذ اىثش:

 . ٓٗ/ٙ –ٔٙب٠خ اٌّؾزبط  –، اٌوٍِٟ ٗ/7اٌؼي٠ي ّوػ اٌٛع١ي  –اٌوافؼٟ  ٚهللا رؼبٌٝ أػٍُ"،



 ذ اىٖادي عثذ اىغراسٍحَذ عث د/ 
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 .(ٕٔ)الح ن م 
الرل يل كال اليل كال كرمل كىنلـ  ف ا د ار  ف امرل كىمومنف  ف  وىو قول:

 .(ٖٔ)وىنرل كامرك  ف دو نرل كمحمد  ف ىوروف
 كاال رل كالملقكؿ.مف الكسنبل كالى  ل كاإلجمنعل حجة ىذا القول: 

: اُستدُل من الكتاب:  أُو
: }ُكِتَب َعَمْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت ِإن َتَرَك َخْيـرًا اْلَوِصـّيُة ِلْمَواِلـَدْيِن  قكله سلنلم -ُ

 .(ٗٔ)َواْلْقَرِبيَن ِباْلَمْعُروِف َحقِّا َعَمى اْلُمّتِقيَن{
 ثة أوجو:وجو الدُلة من اآلية الكريمة من ثال 

كن ػػػت الكوػػػو  أكؿ اإلىػػػسـ كاج ػػػ   كػػػؿ المػػػنؿ لمكالػػػدوف كاالسػػػر وف كأف  الوجـــو اْلول:
الكجكب ال ن ت لمكوػو   مكجػب اآلوػ   ىػخل ك قػي االىػسح نب فػي حػؽ مػف ال وػرث سروػب أك 

 .(َٕ)شور سروب
داللػ  امػم  { فوػهِبـاْلَمْعُروِف َحقِّـا َعَمـى اْلُمّتِقـينَ إف فحػكل سكلػه سلػنلم: } الوجو الثـاني:

 .(ُٕ)  م كجكب الكوو  مف  س   أكجه"
ــاْلَمْعُروِف{سكلػػه سلػػنلم:  أوليمــا: ال وقسضػػي اإلوجػػنب  ػػؿ وػػدؿ امػػم اػػدـ الكجػػكبن  }ِب

 الف الملركؼ واسص  نلم دكب.

                                                 
(

ٙ7
، "ٚال رغت ا١ٌٕٛخ اال ػٍٝ ِٓ ػ١ٍٗ ك٠ٓ 9ٕٔ/8 –اٌّغٕٝ  –، اثٓ للاِخ ٙٓٗ، ٘ٓٗ/ٗوْبف اٌمٕبع  –اٌجٙٛرٟ  (

ٗ أكاء األِبٔبد، ٚٛو٠مٗ فٟ ٘نا اٌجبة فو أٚ ػٕلٖ ٚك٠ؼخ، أٚ ػ١ٍٗ ٚاعت ٠ٕٟٛ ثبٌقوٚط ِٕٗ، فبْ هللا 

 ٗتزىل قاه:ا١ٌٕٛخ فزىْٛ ِفوٚٙخ ػ١ٍٗ"، فؤِب ا١ٌٕٛخ ثغيء ِٓ ِبٌٗ ف١ٍَذ ثٛاعجخ ػٍٝ أؽل فٟ لٛي اٌغّٙٛه، 

 اٌْؼجٟ، ٚإٌقؼٟ، ٚاٌضٛهٞ، ِٚبٌه، ٚاٌْبفؼٟ، ٚإٔؾبة اٌوأٞ ٚغ١وُ٘.

ِٓ ػ١ٍٗ ؽمٛق ثغ١و ث١ٕخ ٚأِبٔخ ثغ١و اّٙبك، اال ٛبئفخ ّند أعّؼٛا ػٍٝ أْ ا١ٌٕٛخ غ١و ٚاعجخ اال  ٗقاه اتِ عثذ اىثش: 

}ُمرَِة األًٕ ف١ٙب: اٌىزبة ٚإٌَخ ٚاإلعّبع. لبي هللا رؼبٌٝ: " ،ٖٗ/ٕ –ِٕبه اٌَج١ً  –فؤٚعجزٙب"، اثٓ ٠ٛٙبْ 

ِطٍَّحُ{ َ٘ ًٍْشا اْى ُْ ذََشَك َخ ُخ إِ ْ٘ ََ ٌُ اْى ٌْ إَِرا َحَضَش أََحَذُم ٍُْن ٍِ ، ٚلبي رؼبٌٝ:  َعيَ {} ٍِ ٌْ ْٗ َد َٖا أَ َِ تِ ِطٍٍَّح ٌُِ٘طٍ َٗ ، ٚأِب  ِْ تَْعِذ 

 إٌَخ فؾل٠ش اثٓ ػّو ٍٚؼل ٚغ١وّ٘ب، ٚأعّؼٛا ػٍٝ عٛاى٘ب. 

أعّؼٛا ػٍٝ أٔٙب غ١و ٚاعجخ، اال ػٍٝ ِٓ ػ١ٍٗ ؽك ثغ١و ث١ٕخ، اال ٛبئفخ ّند فؤٚعجزٙب، هٚٞ ػٓ قاه اتِ عثذ اىثش: 

 اٌي٘وٞ ٚأثٟ ِغٍي، ٚ٘ٛ لٛي كاٚك. 

ْ أوضو اٌٖؾبثخ ٌُ ٠ٕٛٛا، ٌُٚ ٠ٕمً ثنٌه ٔى١و، ٚأِب ا٠٢خ: لبي اثٓ ػجبً ٚاثٓ ػّو: َٔقزٙب آ٠خ ا١ٌّواس أ ٗىْا:

 ٚؽل٠ش اثٓ ػّو: ِؾّٛي ػٍٝ ِٓ ػ١ٍٗ ٚاعت".
ٙ8

 .9ٕٔ/8 –اٌّغٕٝ  –اثٓ للاِخ  ((

(
ٙ9

 {.8ٍٓٔٛهح: اٌجموح، ا٠٢خ: } (

(
7ٓ

 .ٗ/7 –اٌؼي٠ي ّوػ اٌٛع١ي  –اٌوافؼٟ  (
7ٔ

 .ٕٓٓ/ٔ –أؽىبَ اٌموآْ  –ثىو اٌغٖبٓ  اإلِبَ أثٛ ((
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ِبــاْلَمْعُروِف "... كوػػدؿ امػػم اػػدـ الكجػػكب سكلػػه سلػػنلم فػػي نوػػ  الكوػػو : } قــال القرافــي:
 .(ِٕ)ل كالملركؼ واسص  نلم دكبل كالكاجب ال واسص  نلمسقوف..."{َحقِّا َعَمى اْلُمّتِقينَ 
 مػػػن سنلػػػه الجوػػػنص: " ... الف إوجن هػػػن   ػػػكسش االىػػػسدالؿ مػػػف  ػػػذا الكجػػػه:مناقشـــة: 

 نلملركؼ ال و  م كجك هنن الف الملركؼ مل نه اللػدؿ الػذل ال رػطط فوػه كال سقوػورل كقكلػه 
ل كال اػػسؼ فػػي كجػػكب  ػػذا (ّٕ){َوِكْســَوُتُينَّ ِبــاْلَمْعُروفِ  }َوَعَمــى اْلَمْولُــوِد َلــُو ِرْزُقُيــنَّ سلػػنلم: 

}َوْأُمـــْر ِبـــاْلَمْعُروِف َواْنـــَو َعـــِن الػػػرزؽ كالكىػػػكةل ....  ػػػؿ الملػػػركؼ  ػػػك الكاجػػػبل سػػػنؿ سلػػػنلم: 
مػػف  فػػذكر الملػػركؼ فومػػن أكجػػب ار  (ٕٓ){}َيــْأُمُروَن ِبــاْلَمْعُروفِ  كسػػنؿ سلػػنلم:،  ْٕ اْلُمْنَكــِر{

  م كجك هن  ؿ  ك وؤكد كجك هنل إذ جمو  أكامػر ار ملركفنػن شوػر م كػرل كملمػـك الكوو  ال و
ػػن  – أف ضػػد الملػػركؼ  ػػك الم كػػرل كأف مػػن لػػوس  ملػػركؼ  ػػك م كػػرل كالم كػػر مػػذمـك  –أوضن

 .  (ٕٕ)ل(ٕٔ)مزجكر ا هل ف ذا الملركؼ كاجب"
ــيَن{سكلػػه سلػػنلم:  ثانييمــا: ــى اْلُمتَِّق د أف وكػػكف مػػف كال ىػػ وؿ لمحكػػـ اػػؿ كػػؿ كاحػػ }َعَم

المسقوفن الف المسقي وطمؽ امم مػف وقػـك  نلكاج ػنت كالم ػدك نت كمهػنل كلػوس جموػ  المىػمموف 
 .(ٖٕ)كذلؾل إذ سسامؼ السقكل اف مف ال وقـك  من  ك كاجب أك م دكب

ف وه سنكود إلوجن هنن }َحقِّا َعَمى اْلُمتَِّقيَن{  سلنلم: كأمن سكلهمناقشة: قال الجصاص: "
ل كال اسؼ }يا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا المََّو{نس أف وكك كا مسقوفل سنؿ سلنلم: الف امم ال 

 وف المىمموف أف سقكل ار فرضل فممن جلؿ س  وذ  ذه الكوو  مف ررا ط السقكل فقد أ ن اف 
 كجك هن".

جػب ال ساوووه لممسقوف  هنل كالكاج نت ال واسمؼ فوهن المسقكف كشوػر ـ كالكا ثالثيما:
 .(ٕٗ)واسص  نلمسقوف

ــال الجصــاص: "كأمػػن ساوووػػه المسقػػوف  نلػػذكر فػػس داللػػ  فوػػه امػػم   ػػم  مناقشــة: ق
                                                 

(
7ٕ

 .ٙ/7 –اٌنف١وح  –اٌموافٟ  (

(
7ٖ

 {.ٍٖٖٕٛهح: اٌجموح، ا٠٢خ: } (

(
7ٗ

 {.7ٍٔٛهح: ٌمّبْ، ا٠٢خ: } (

(
7٘

 {.7ٍٔٛهح: اٌزٛثخ، ا٠٢خ: } (

(
7ٙ

 .ٕٓٓ/ٔ –أؽىبَ اٌموآْ  –اٌغٖبٓ  (

(
77

 {.7ٍٔٛهح: اٌزٛثخ، ا٠٢خ: } (

(
78

 .ٙ/7 -اٌنف١وح  -اٌموافٟ  (

(
79

  .7/ٙ –اٌنف١وح  –اٌموافٟ  (
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كجك هنن كذلؾ الف أسؿ من فوه اسسضػن  اآلوػ  كجك هػن امػم المسقػوف كلػوس فوهػن   وهػن اػف شوػر 
ذا كج ػت امػم   م أف وككف  دل لغوػر ـل كا   }ُىًدى ِلْمُمتَِّقيَن{المسقوفل كمن أ ه لوس في سكله: 

المسقػػوف كج ػػت امػػم شوػػر ـل كفن ػػدة ساوووػػه المسقػػوف  نلػػذكر أف فلػػؿ ذلػػؾ مػػف سقػػكل ارل 
 .(َٖ)كشمم ال نس أف وكك كا كمهـ مسقوفل ف ذا اموهـ فلؿ ذلؾ

 .(ُٖ){}ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوِصي ِبَيا َأْو َدْينٍ سكله سلنلم:  -ِ
ي اآلوػػ ل كمػػن  كػػر الػػدوفل كلػػك كج ػػت أف ار  كػػر الكوػػو  فػػوجــو الدُلــة مــن اآليــة: 

 .(ِٖ)}ِمْن َبْعِد الَوِصيٍَّة{الكوو  الر ه أف وقكؿ: 
 ثانًيا: اُستدُل من السنة:

 مػػن ركاة ىػػلود  ػػف وحػػي القطػػنف اػػف ا وػػد ار  ػػف امػػر اػػف  ػػنف  اػػف ا ػػف امػػر  -ُ
َلْيَمتَــْيِن ِإَُّ َوَوِصــيَُّتُو ِعْنــَدُه "َمــا َحــقُّ اْمــِرٍئ ُمْســِمٍم َلــُو َشــْيٌ  ُيوِصــي ِفيــِو َيِبيــُت : اػػف ال  ػػي 
 .(ّٖ)َمْكُتوَبٌة"

امػؽ الكوػو  امػم إرادة المكوػي  قكلػه:  أف رىػكؿ ار وجو الدُلـة مـن الحـديث: 
كذلػؾ وػدؿ امػم   ػم الكجػكبل الف فوػه سحػروـ سػرؾ الكوػو   "َلُو َشْيٌ  ُيِريـُد َأْن ُيوِصـَي ِفيـِو"،
 .(ْٖ)قؼ كجك ه امم إرادة مف كجب اموهل كىن ر الكاج نتا د إرادة اإلوون ل كالكاجب ال و

 كجه الدالل   الىن ؽ  م نسرسوف:مناقشة: 
 نف حدوث  نف  اف ا ف امػر ركل مػف اػدة طػرؽ كمهػن وػحوح  مػف  المناقشة اْلولى:

حوث جػن ت كمػن فػي ركاوػ  منلػؾ  ػف أ ػس  غوػر  ػذه  "َلُو َشْيٌ  ُيِريُد َأْن ُيوِصَي ِفيِو"شور زوندة 
 .  (ٖٓ)لزوندة ك م ظ اإلوجنب فقطا

                                                 
 (

8ٓ
 .ٕٓٓٓ –أؽىبَ اٌموآْ  –اٌغٖبٓ (

(
8ٔ

 {.ٍٕٔٛهح: إٌَبء، ا٠٢خ: } (

(
8ٕ

 .٘/7 –اٌؼي٠ي ّوػ اٌٛع١ي  –اٌوافؼٟ  (
8ٖ

ُٓ  7ٕٙٔ -إٌَٓ  -، ٍَُِ ٕٖٔ/9 –اٌّؾٍٝ  –اثٓ ؽيَ اٌظب٘وٞ ( ( صََٕب َػْجُل هللاِ ْث ْؼُوٍٚف، َؽلَّ َِ  ُٓ ُْ ْث صََٕب َ٘بُهٚ َؽلَّ

ٍَُٛي هللاِ َٚ  َغ َه ِّ ٍَ  ُ َّٗ ِٗ، أَٔ ْٓ أَث١ِ ، َػ ٍُ بٌِ ٍَ  ْٓ َٙبٍة، َػ ِّ  ِٓ ِٓ اْث ٌَْؾبِهِس، َػ ُٓ ا َٛ اْث ُ٘ َٚ ٌوٚ  ّْ ب َؽكُّ   ٍْ٘ت، أَْفجََؤِٟ َػ َِ لَبَي: "

ْىزُٛثَ  َِ َْٕلُٖ  ١َّزُُٗ ِػ ِٕ َٚ َٚ ِٗ، ٠َج١ُِذ صاََلَس ١ٌََبٍي، ااِلَّ  ٟ ف١ِ ِٕ ٌء ٠ُٛ ْٟ َّ  ٌَُٗ ، ٍُ ٍِ َْ ُِ ِوٍة  ِْ َّٟ ا ْد َػٍَ وَّ َِ ب  َِ َو: " َّ ُٓ ُػ خٌ"، لَبَي َػْجُل هللاِ ْث

ٍَُٛي هللاِ  ْؼُذ َه ِّ ٍَ ُْٕن  ُِ ١َّزِٟ". ١ٌٍََْخٌ  ِٕ َٚ ِْٕلٞ  ِػ َٚ   لَبَي َمٌَِه ااِلَّ 

(
8ٗ

ٌُٚ  ثمٛي إٌقؼٟ: ِبد هٍٛي هللا ، "9٘ٔ/ٕ–اٌجؾو اٌّؾ١ٜ  –، أثٛ ؽ١بْ 7ٖٗ، 7ٕٗ/ٓٔ –اٌجلائغ  –اٌىبٍبٟٔ  (

 ٌٗ فٟ اٌؾل٠ش ٠و٠ل أْ ٠ٕٟٛ، فؼٍك ثبهاكح ا١ٌٕٛخ، ٌٚٛ وبٔذ ٚاعجخ ٌّب ػٍمٙب ثبهاكرٗ".٠ٛٓ، ٚثمٛ
ٝ ِػ١َبٗ ا، ٕٖٔ/9 –اٌّؾٍٝ  –اثٓ ؽيَ اٌظب٘وٞ  (8٘) ِٙ ٍُِ  -ٌمَب َْ ُِ ائِِل  َٛ ُِ ثفَ ْؼٍِ ُّ بُي اٌ َّ َّّٝ اِو ََ ُّ ُٓ  7ٕٙٔهلُ  -اٌ ٚؽّلصٕب أَثُٛ ثَْىِو ْث

صََٕب َػجْ  ١ْجَخَ، َؽلَّ َّ ْٓ ُػج١َْلِ أَثِٝ  ب َػ َّ صَِٕٟ أَثِٝ، ِواَلُ٘ ١ٍْو، َؽلَّ َّ ُٔ ُٓ صََٕب اْث َؽلَّ َٚ ١ٍْو. ػ  َّ ُٔ ُٓ َػْجُل هللاِ ْث َٚ  َْ ب َّ ١ٍَْ ٍُ  ُٓ َٕبِك، َغ١َْو  َلحُ ْث ٍْ هللاِ، ثََِٙنا اإِل

."ِٗ َٝ ف١ِ ِٕ ٛ٠ ْْ ُْ ٠َمُٛاَل: "٠ُِو٠ُل أَ ٌَ َٚ  ،"ِٗ ٝ ف١ِ ِٕ ٌَّٝء ٠ُٛ  ٌَُٗ َٚ ب لَباَل: " َّ ُ َّٙ  أَٔ



 دساعح ٍقاسّح   اى٘طٍح اى٘اجثح فً اىقاُّ٘ اىَظشي                                                      
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كمن وحت الركاو   س زوندة مف طروؽ اللدؿ جػن ر  ػف زوػدل فكن ػت  المناقشة الثانية:
 .(ٖٔ)أكلم في السقدوـ كاللمؿ امي شور ن

 أجنب الرافلي اف الم نسرسوف  قكله:الجواب: 
ْيٌ  ُيوِصـي ِفيـِو "َمـا َحـقُّ اْمـِرٍئ ُمْسـِمٍم َلـُو َشـسػنؿ:  كالذل ركم مف شور سلموػؽ أ ػه  

 َيِبيُت َلْيَمَتْيِن ِإَُّ َوَوِصيَُّتُو ِعْنَدُه َمْكُتوَبٌة". 
وحسمػؿ أف وكػكف المػراد مػن الحػـز كاالحسوػنط إال  ػذان كذلػؾ ال ػه سػد  فقد قال الشـافعي:

و نج ػػه المػػكتل كمػػن و  غػػي أف وغ ػػؿ المػػؤمف اػػف المػػكتل كاالىػػسلداد لػػهل كاإل ن ػػ  إلػػم الػػدار 
 االارة.
أف وككف المراد من الملركؼ في مكنـر االاسؽ إال  ػذال ك ػك م ػؿ مػن ركل  يحتمل:و  

ل فظهر  ػنلكجكه المػذككرة اف (ٕٖ)"َحُق َعَمى ُكِل ُمْسِمم َأْن َيْغَتِسَل ِفِي اْلْسُبوِع َمرَّة"سنؿ:  أ ه 
 .(ٖٖ)الكوو  لوىت كاج  

سلػـ  ػه ال مػكلل كأ ػه دلوػؿ كالف ا ر ا ف امر مف س وؿ ا ر اآلحندل المناقشة الثالثة: 
 .(ٖٗ)امم ادـ ال  كتل فس وق ؿ

 . (ُٗ)ل فمك كن ت كاج   من انلؼ كلمن سركهن(َٗ)لـ وكص كالف ال  ي  -ِ
كلـ وكصل كسد أكوم أ ك  كػرل فػ ف  "كسنؿ ال الي: منت رىكؿ ار  قال القرطبي:

ف لـ وكص فس ري  اموه"  .(ِٗ)أكوم فحىفل كا 

                                                 
 .ٖٕٙ/ٕٔ –ّوػ وزبة ا١ًٌٕ  –اثٓ ٠ٍٛف أٛف١ِ  (8ٙ)

 –اٌٖؾ١ؼ   –(،  ٍَُِ 897ؽل٠ش هلُ: )  –ثبة )ً٘ ػٍٝ ِٓ ٌُ ٠ْٙل اٌغّؼخ غًَ ِٓ إٌَبء(  – ٘/ٕ –اٌٖؾ١ؼ  –اٌجقبهٞ  (87)

 (.8ٗ9ؽل٠ش هلُ:)  –، ثبة )اٌط١ت ٚاٌَٛان ٠َٛ اٌغّؼخ( 8ٕ٘/ٕ

لبي: "ِب ؽك اِوة ٍَُِ ٌٗ ّٟء ٠ٕٟٛ ف١ٗ، ٠ج١ذ  ٌنٞ هٚٞ ِٓ غ١و رؼ١ٍك أٔٗ ٚا، "٘/7 –اٌؼي٠ي ّوػ اٌٛع١ي  –اٌوافؼٟ (88) 

: ٠ؾزًّ أْ ٠ىْٛ اٌّواك ِب اٌؾيَ ٚاالؽز١بٛ اال ٘نا، ٚمٌه؛ ألٔٗ لل ٠فبعئٗ ١ٌٍز١ٓ، اال ١ٕٚٚزٗ ِىزٛثخ ػٕلٖ". فمل لبي اٌْبفؼٟ 

ثخ اٌٝ اٌلاه ا٢فوح، ٠ٚؾزًّ أْ ٠ىْٛ اٌّواك: ِب اٌّؼوٚف اٌّٛد، ِٚب ٠ٕجغٟ أْ ٠غفً اٌّئِٓ ػٓ اٌّٛد، ٚاالٍزؼلاك ٌٗ، ٚاإلٔب

لبي: "ؽك ]ػٍٝ[ وً ٍَُِ أْ ٠غزًَ فٟ األٍجٛع ِوح"، فظٙو ثبٌٛعٖٛ  فٟ ِىبهَ األفالق اال ٘نا، ٚ٘ٛ ِضً ِب هٚٞ أٔٗ 

  اٌّنوٛهح أْ ا١ٌٕٛخ ١ٌَذ ٚاعجخ.

 .7ٖٗ/7 –رج١١ٓ اٌؾمبئك  –اٌي٠ٍؼٟ  (89)

 -اٌنف١وح  -، اٌموافٟ ٖٔٙ/٘ -فزؼ اٌجبهٞ  -(، ٚلل ٕؾؾٗ اٌؾبفع اثٓ ؽغو 9ٓٔهلُ: )  7ٕٓ/ٔٔ–ٕف ّٖاٌ –اثٓ أثٟ ١ّجخ  (9ٓ)

ٚاٌل١ًٌ ػٍٝ أٔٙب غ١و ٚاعجخ ٌأللبهة ٚاألعبٔت، ِب هٜٚ اثٓ ػجبً ٚػبئْخ، ، "88ٔ/8 -اٌؾبٚٞ اٌىج١و  -، اٌّبٚهكٞ ٙ/7

 ٌُ ٠ٛٓ". أْ إٌجٟ  ٚاثٓ أثٟ ١ٌٍٝ 
{"... ٠ٚلي ػٍٝ ػلَ اٌٛعٛة لٌٛٗ رؼبٌٝ فٟ آ٠خ ا١ٌٕٛخ:  ،ٙ/7 – اٌنف١وح –( اٌموافٟ (9ٔ َِ رّقٍِ َُ ْعُشِٗف َحقًّا َعيَى اْى ََ ، ٚاٌّؼوٚف }تِاْى

ٕللخ؟، فٙٛ ٠ىفٟ فٟ   ٌُ ٠ٛٓ، ٠ٚوك ػ١ٍٗ أْ ع١ّغ رووزٗ  ٠قزٔ ثبٌّٕلٚة، ٚاٌٛاعت ال ٠قزٔ ثبٌّزم١ٓ؛ ٌٚىٛٔٗ 

 ا١ٌٕٛخ".

(
9ٕ

 .ٕٗٙ/ٔ –أؽىبَ اٌموآْ  –اٌموٛجٟ  (
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 : " ؿ اهد إلوكـ ال  ي ىنؿ امي  ف أ ي طنلب أف أ ن جحو    من كركم 
رجس في القرنفل كمن   ري ؟ فقنؿ: الل كالذم فمؽ الح  ل ك رأ ال ىم ن إال فهمن وؤسوه ار 

 .(ّٗ)في  ذه الوحو  
    كسش كجه الدالل  الىن ؽ  م نسرسوف:مناقشة: 

لػػؿ جموػػ  مػػن ال ػػه كن ػػت سقػدمت كوػػوسه  ج لػػـ وػكص رىػػكؿ ار  المناقشــة اْلولــى:
ل  ْٗ "َنْحــُن َمْعَشــَر اْْلَْنِبَيــاِ  َُ ُنــوَرُث َمــا َتَرْكَنــا َصــَدَقٌة"ال ن ػػت رػػرانن:  وسركػػه وػػدس ل  قكلػػه 
 ػػس رػػؾن ال ػػه أكوػػم  وػػدس  كػػؿ مػػن وسػػرؾ إذا مػػنتل كا  مػػن وػػح  (ٓٗ)ك ػػذه كوػػو  وػػحوح 

 .(ٔٗ)اال ر    ي الكوو  السي سداوهن الرافض  إلم امي فقط
 كػػػػػؿ مػػػػػن وسػػػػػرؾ ك نوػػػػػ  كش ػػػػػم اػػػػػف  كالف فػػػػػي وػػػػػدس  ال  ػػػػػي نيـــــة: المناقشـــــة الثا

 .(ٕٗ)الكوو 
َُ ُنـــوَرُث َمـــا َتَرْكَنـــا "سػػػنؿ:  ل نطمػػػ  كامػػػم كالل ػػػنس: إف رىػػػكؿ ار  سػػػنؿ أ ػػػك  كػػػر 

 .(ٖٗ)"َصَدَقةٌ 

                                                 
(
9ٖ

ٌَْىبفِِو"، 9ٔ٘ٙ: ) هلُ  -ػّلح اٌمبهٞ ّوػ ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ  -اٌؼ١ٕٟ   ( ُُ ثِب ٍِ َْ ُّ ٌْ ًُ ا فِٟ ثَبِة "اَل ٠ُمْزَ َٚ  ،" ُِ ٍْ (، ثَبِة "وِزَبثَِخ اٌِْؼ

ؤََي َػ١ًٍِّب  ٍَ َّْ أَثَب ُعَؾ١ْفَخَ  ؟ فَمَبَي: اَل،أَ ِْ ٌَ فِٟ اٌْمُْوآ ب ١ٌَْ َّّ ِِ ٌء  ْٟ َّ  ُْ َْٕلُو ًْ ِػ َ٘" :  ِٗ ب ٠ُْؼِط١ ًّ ْٙ خَ، ااِلَّ فَ َّ ََ أَ إٌَّ ثَوَّ َٚ ٌَْؾجَّخَ،  اٌَِّنٞ فٍَََك ا َٚ
فَِىبُن ا َٚ  ، ًُ ِؾ١فَِخ؟ ، لَبَي: اٌَْؼْم َّٖ ب فِٟ اٌ َِ َٚ ٍُْذ:  ِؾ١فَِخ، لُ َّٖ ِٖ اٌ ب فِٟ َِ٘ن َِ َٚ  ،ِٗ ُ َهُعاًل فِٟ ِوزَبثِ ٌُ ثَِىبفٍِو".هللاَّ ٍِ َْ ُِ  ًَ أاَلَّ ٠ُْمزَ َٚ ١ِو،  ٍِ  أْلَ

(
9ٗ

 (.7ٕ٘ٙهلُ: ) 98/ٙ–إٌَٓ اٌىوٜ  –إٌَبئٟ  (
9٘

 .ٙ/7 –اٌنف١وح  –اٌموافٟ ( (

ٌُ ٠ٛٓ فمل وبٔذ رملِذ ١ٕٚزٗ ثغ١ّغ ِب رون  ٚأِب لٌُٛٙ: اْ هٍٛي هللا ، "ٖٔ٘/8 –اٌّؾٍٝ  –اثٓ ؽيَ اٌظب٘وٞ 

ّه؛ ألٔٗ إٔٚٝ ثٖللخ " ٚ٘نٖ ١ٕٚخ ٕؾ١ؾخ ثال "إّا ٍعشش اْلّثٍاء َّل ّ٘سز، ٍا ذشمْا طذقحثمٌٛٗ اٌضبثذ ٠م١ٕب 

 وً ِب ٠زون اما ِبد، ٚأّب ٕؼ األصو ثٕفٟ ا١ٌٕٛخ اٌزٟ رلػ١ٙب اٌوافٚخ اٌٝ ػٍٟ فمٜ".

لبي: "اَل  (، ؽل٠ش أثٟ اٌئبك، ػٓ األػوط، ػٓ أثٟ ٘و٠وح أْ هٍٛي هللا 77ٕٙؽل٠ش هلُ: ) –اٌٖؾ١ؼ  –اٌجقبهٞ 

ب رََوْوُذ ثَْؼَل َٔ  َِ َهصَزِٟ ِك٠َٕبًها  َٚ  ُُ َِ َللَخٌ".٠َْمزَ َٕ  َٛ ٍِٟ فَُٙ ِِ ئَِٚٔخ َػب َِ َٚ بئِٟ  ََ  فَمَِخ ِٔ

َْٕٙب أَْفجََوْرُٗ، 7ٖٖٕٔهلُ: ) –إٌَٓ اٌىجوٜ  –اٌج١ٙمٟ  َٟ هللاُ َػ ِٙ خَ َه َْ َّْ َػبئِ ث١َِْو، أَ ُٓ اٌيُّ حُ ْث َٚ صَِٕٟ ُػْو ِّٞ لَبَي: َؽلَّ ِْ٘و (، اٌيُّ

ٍُِٛي هللاِ  َْٕذ َه خَ ثِ َّ ِٛ َّْ فَب ٍَْذ اٌَِ  أَ ٍَ ٍُِٛي هللاِ  ٝ أَثِٟ ثَْىٍو أَْه ْٓ َه ِِ ١َواصََٙب  ِِ ؤٌَُُٗ  َْ ِٗ  رَ ٌٍُِٛ ب أَفَبَء هللاُ َػٍَٝ َه َّّ ِِ ،

 ِّٟ َللَخَ إٌَّجِ َٕ خُ ِؽ١َٕئٍِن رَْطٍُُت  َّ ِٛ فَب َٚ .َف١ْجََو ٌِ ُّ ْٓ ُف ِِ  َٟ ب ثَمِ َِ َٚ فََلٍن  َٚ ِل٠َِٕخ  َّ ٌْ  اٌَّزِٟ ثِب

خُ  َْ َٟ هللاُ ػَ  –لَبٌَْذ َػبئِ ِٙ ٍَُٛي هللاِ َْٕٙب: فَمَبَي أَثُٛ ثَْىٍو َه َّْ َه ٍذ لَبَي:  : اِ ََّ َح ٍُ ا ٌَؤُْمُو آُه  ََ ا ذََشْمَْا َطَذقَحٌ؛ إَِّّ ٍَ "ََّل َُّ٘سُز، 

ؤَْمِو"، ََ ُْ ٌَِضٌُذٗا َعيَى اْى ٌْ أَ ُٖ ٍَْظ ىَ اَه هللاِ ، ىَ ٍَ اِه، ٌَْعًِْ  ََ ََٕزا اْى  ِْ ٍِ  َٕ هللاِ اَل أَُغ١ُِّو  َٚ أِِّٟ  َٚ ِّٟ ْٓ َؽبٌَِٙب  َللَبِد إٌَّجِ َػ

 ِّٟ ِْٙل إٌَّجِ ِٗ فِٟ َػ ٍُُٛي هللاِ اٌَّزِٟ َوبَْٔذ َػ١ٍَْ ًَ َه ِّ ب َػ َّ َّٓ ف١َِٙب ثِ ٍَ َّ أَلَْػ َٚ  ،  َْٕٙب ِِ خَ  َّ ِٛ ْْ ٠َْلفََغ اٌَِٝ فَب ف١َِٙب فَؤَثَٝ أَثُٛ ثَْىٍو أَ

خُ َػٍَٝ أَثِٟ ثَْىٍو  َّ ِٛ َعَلْد فَب َٛ ١ْئًب، فَ َّ  ِِ ٌَُمََواثَخ ،ِٖ ٟ ث١َِِل َِ اٌَِّنٞ َْٔف َٚ ب:  َّ ُْٕٙ َٟ هللاُ َػ ِٙ ٍّٟ َه ْٓ َمٌَِه ، فَمَبَي أَثُٛ ثَْىٍو ٌَِؼٍِ

ٍُِٛي هللاِ  َللَبِد فَبِِّٟٔ اَل  َه َّٖ ِٖ اٌ ْٓ َِ٘ن ِِ  ُْ ث١ََُْٕى َٚ َغَو ث١َِْٕٟ  َّ ب اٌَِّنٞ  َِّ َ ْٓ لََواثَزِٟ، فَؤ ِِ  ًَ ِٕ ْْ أَ َّٟ أَ ِٓ  آٌُٛ أََؽتُّ اٌِِ ف١َِٙب َػ

ٍَُٛي هللاِ  ًوا َهأ٠َُْذ َه ِْ ْٓ أِلَْرُوَن ف١َِٙب أَ ُْ أَُو أِِّٟ ٌَ َٚ ٌَْق١ِْو،  َْٕؼزُُٗ". ا َٕ َُٕؼُٗ ف١َِٙب ااِلَّ  ْٖ َ٠  

 (.7ٖٖٕٔهلُ: ) –اٌّؼغُ اٌىج١و  –اٌطجوأٟ 

 (
9ٙ

 .ٖٔ٘/8 –اٌّؾٍٝ  –اثٓ ؽيَ اٌظب٘وٞ (

(
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 ك ػ١ٍٗ أْ ع١ّغ رووزٗ ػ١ٍٗ اٌَالَ ٕللخ، فٙٛ ٠ىفٟ فٟ ا١ٌٕٛخ".، )ٓ( ٌُ ٠ٛٓ، ٠وٙ/7 –اٌنف١وح  –اٌموافٟ  (

 (
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 .٘ٙ/ٔ –اٌؼٛإُ ِٓ اٌمٛإُ  –اثٓ اٌؼوثٟ (



 دساعح ٍقاسّح   اى٘طٍح اى٘اجثح فً اىقاُّ٘ اىَظشي                                                      

                      
 ٖٔ مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

ل  -  من ركاه ا ف منج  اػف امػراف  ػف الحوػوف -ّ ػًمي  ٍهضى ًمػْي اٍلجى ػَد ى ىن  ىٍوػري ٍ ػفي اى حى
مَ  ميحى ػٍف أى كى َذا يل اىٍف أىً ي ًسسى ىػ ىل اى نًلده اٍلحى َد ى ىن اى : حى ٍ دي ااٍلىٍامىم سىنؿى َد ى ىن اى : حى ً ػي دي ٍ في اٍلمي ىَ مل سىنالى

ػػٍوفو  ػػٍف ًاٍمػػرىافى ٍ ػػًف حيوى ، "َأنَّ َرُجــاًل َكــاَن َلــُو ِســتَُّة َمْمُمــوِكيَن، َلــْيَس َلــُو َمــاٌل َغْيــُرُىْم، اٍلميهىَمػػًبل اى
 .(ٗٗ ، َفَأْعَتَق اْثَنْيِن، َوَأَرقَّ َأْرَبَعًة"ْعَتَقُيْم ِعْنَد َمْوِتِو، َفَجزََّأُىْم َرُسوُل المَِّو َفأَ 

أ طػؿ الكوػو  كرد ػن فومػن زاد اػف ال مػثل كلػـ  أف رىػكؿ وجو الدُلة من الحديث: 
لػؿ ل قػؿ إلو ػن و قؿ ا ه أ ه أ طؿ الكوو  لغوػر االسػر وف لكك هػن كاج ػ  لهػـ دكف شوػر ـل كلػك ف

  قسن ظن رنا فدؿ امم ادـ كجكب الكوو  لمقروب كارث أك شور كارث.
يقـول:  "أن اهلل : سنؿ: سنؿ رىكؿ ار   من ركاه ا ف منج  اف ا ف امر  -ْ 

اثنتان لم تك لـك واحـدة منيمـا: يـا بـن أدم جعمـت لـك نصـيبا مـن مالـك حـين أخـذت بكظمـك 
 .(ََُ)"عميك بعد انقضا  أجمكعمى ظيرك، وأزكيك، وصالة عبادي 

 وجو الدُلة من الحديث:
: "ِإنَّ المَّـــُو َتَصـــدَق   مػػػن ركاه ا ػػػف منجػػػ  اػػػف أ ػػػم  روػػػرة سػػػنؿ: سػػػنؿ رىػػػكؿ ار  -ٓ

 .(َُُ)َعَمْيُكْم ِعْنَد َوَفاِتُكْم ِبُثُمِث أْمَواِلُكْم ِزَياَدة لُكْم ِفي أْعَماِلُكْم"
أف الكوػو  فػي حػدكد ال مػث مرػركا  ل ػن الحدوث وػدؿ امػم  وجو الدُلة من الحديث:

ػػن كال كاج ػػن امو ػػنل  ػػؿ وكػػكف م ػػدك نن إلوػػهل  م زلػػ  ال كافػػؿ  ال امو ػػنل كالمرػػركع ل ػػن ال وكػػكف فرضن
 .(َُِ)مف الل ندات

كىل اٍ في اىَ نسو كان ر ل كا ف أ ي لومم  -ٔ ـٍ ويكًص. أىَف الَ ً َي  مىن رى  لى
ػػٍف ىيػػ ٍ  كىل الَرػػنًفًلي  اى ػػٍلًد ٍ ػػًف أىً ػػي كىرى ػػٍف أىً وػػًه ىى ػػٍلدو اى ػػنًمًر ٍ ػػًف ىى ػػًف اى ػػًف الز ٍ ػػًرمن اى وىنفى اى

ػػػٍكًتل فىنىسىػػػنً ي رىىيػػػكؿي الَمػػػًه  مىػػػم اٍلمى ٍفتي ًمٍ ػػػهي اى ػػػن أىٍرػػػرى ـى اٍل ىػػػٍسًح مىرىضن ػػػن : "مىًرٍضػػػتي اى َسػػػنصو سىػػػنؿى  كى
ػنًلي؟ وىليكديً يل فىقيٍمتي وىن رىىيكؿى الَمًه: ًإَف ًلي منال ك ورا ػَدؽي ً  يمي ىػٍي مى ل كلوس ور  ي إال ا  ػيل أىفىنىسىوى

. كىال  ميػػػثي ك وػػػرن إ ػػػؾ إف سػػػدع  : ال  ميػػػثي ؟ سىػػػنؿى : فىنل  ميػػػثي ل سيٍمػػػتي : الى : فىً نلَرػػػٍطًر. سىػػػنؿى ل سيٍمػػػتي : الى سىػػػنؿى
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 (. 9٘8ٖؽل٠ش هلُ : ) –إٌَٓ  –(، أثٛ كاٚٚك ٖٕ٘ٗؽل٠ش هلُ: )  –ثبة اٌمٚبء ثبٌموػخ  –إٌَٓ  –اثٓ ِبعخ  (

(
ٔٓٓ

ؽل٠ش  –إٌَٓ  –(، اٌلاه لطٕٟ 7ٕٔٓثبٌضٍش ؽل٠ش هلُ:) ثبة ا١ٌٕٛخ  –وزبة إٌٛب٠ب  –إٌَٓ  –اثٓ ِبعخ  (

 (.87ٕٗهلُ: )

(
ٔٓٔ

 (.   7ٕٔ٘ٔهلُ: ) ٔٗٗ/ٙ –إٌَٓ اٌىجوٜ  –اٌج١ٙمٟ   (

(
ٕٔٓ

 .ٙٗٔ،ٗٗٔ/ ٕٙ –اٌّجَٛٛ   –اٌَوفَٟ  (



 ذ اىٖادي عثذ اىغراسٍحَذ عث د/ 

 

 ٕٖ مجمة بحوث كمية اآلداب  

." نلى ن وىسىكىَ  يكفى الَ نسى  كر سؾ أش ون  اورا ًمٍف أىٍف سىدىاىهيـٍ اى
ــ فػػي الكوػػو  امػػم مػػن جلمػػه انرجػػن  فنسسوػػر  ػػه ال  ػػي  ة مــن الحــديث:وجــو الدُل

 .(َُّ)مارج الجكازل ال مارج اإلوجنب.  ـ  وف أف ش م الكر    لده أكلم مف فقر ـ
ؿه ًلمَ ً ين  -ٕ : سىنؿى رىجي ٍورىةى سىنؿى ٍراى ى اىٍف أىً ي  يرى كىل أى يك زي وىػن رىىيػكؿى الَمػًه أىم  الَوػدىسىً   كىرى

سَػػم أىفٍ  ل كىالى سيٍمًهػػؿى حى سىٍارىػػم اٍل ىٍقػػرى : أف سسوػػدؽ كأ ػػت وػػحوح حػػروصل سنمػػؿ الغ ػػم كى ؟ سىػػنؿى ػػؿي ضى
." فو سىٍد كىنفى ًل يسى فو كىذىال كى ًل يسى فو كىذىال كى ل سيٍمتى ًل يسى ٍمقيكـى  ًإذىا  ىمىغىًت اٍلحي

المػكت فممن جلؿ الودس  في حنؿ الوح  أفضؿ م هػن ا ػد  وجو الدُلة من الحديث:
 (َُْ) ـ لـ سكف في حنؿ الوح  كاج  ل فنكلم أف ال سككف ا د المكت كاج  

اإلجمنع سن ـ امم اىسح نب الكوػو  كال سجػب إال امػم ثالثًا: اُستدُل من اإلجماع: 
مػػف ا رػػغمت ذمسػػه  حػػؽ ر كزكػػنة كحػػج كك ػػنرة ك ػػذرل أكدوػػف آلدمػػي أك كػػنف ا ػػده كدولػػ  إذ 

 .(َُٓ)ولمـ مف وك ؽ  هوجب اموه اف وكوم  ه إذا لـ 
"أجملػػكا امػػم أف الكوػػو  شوػػر كاج ػػ  إال امػػم مػػف اموػػه حقػػكؽ  قــال ابــن عبــد البــر:

 .(َُٔ) غور  و   كأمن    غور إرهند إال طن    رذت فنكج سهن"
 ػػػػنف  داػػػػكل اإلجمػػػػنع امػػػػم اىػػػػسح نب :  ػػػػكسش كجػػػػه االىػػػػسدالؿ  نإلجمػػػػنعمناقشــــة: 

ىػػلود  ػػف المىػػوبل كا ػػف حػػـز الظػػن رمل الكوػػو  لػػـ سوػػحل حوػػث  قػػؿ القػػكؿ  نلمانل ػػ  اػػف 
 .(َُٕ)كداككد الظن رمل إذ سنلكا:  ن هن كاج   ال م دك  

إف مانل ػػ  مػػف سػػنؿ  كجػػكب الكوػػو  ال وقػػدح فػػي داػػكل حوػػكؿ اإلجمػػنع الجــواب: 
 امم كك هن م دك   أك مىسح   مف كجهوف:

 .(َُٖ)لرذكذ سكؿ مف ادؿ اف ال دب لمكجكبالوجو اْلول: 

                                                 
(

ٖٔٓ
 .88ٔ/8 -اٌؾبٚٞ اٌىج١و  -اٌّبٚهكٞ  (

 (
ٔٓٗ

 .88ٔ/8 -اٌؾبٚٞ اٌىج١و  -اٌّبٚهكٞ (
(

ٔٓ٘
 .9ٕٔ/8 –اٌّغٕٝ  –، اثٓ للاِخ ٖٙ، ٕٙ/ ٘ –ٓ هٚٙخ اٌطبٌج١ –إٌٛٚٞ  (

(
ٔٓٙ

 .9ٕٔ/8 –اٌّغٕٝ  –،  اثٓ للاِخ 9ٕٕ/ٗٔ –اٌز١ّٙل  –اثٓ ػجل اٌجو  (
 (

ٔٓ7
ٗقٍو ، "... هٜٚ ػٓ اٌي٘وٞ أٗ لبي: عؼً هللا ا١ٌٕٛخ ؽمًب ِّب لً أٚ وضو، ٖٓٔ، 9ٕٔ/8 –اٌّغٕٝ  –اثٓ للاِخ (

 .ٕٖٔ/9 –اٌّؾٍٝ  –اثٓ ؽيَ اٌظب٘وٞ ف١ًوا"،  "ػٍٝ وً ١ِذ ١ٕٚخ؟، لبي: اْ رون ْلتى ٍجيض:
، "اٌمٛي ثؤْ اإلعّبع لبئُ ػٍٝ اٍزؾجبة ا١ٌٕٛخ غ١و ٗٙٓ -ا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ ث١ٓ اٌفمٗ ٚاٌمبْٔٛ  -فوؽبد ٕؾواٚٞ 

 كل١ك، فٕٙبن ِٓ فبٌف ٘نا اإلعّبع وَؼ١ل ثٓ ا١ٌَّت، ٚاثٓ ؽيَ األٔلٌَٟ، ٚكاٚك اٌظب٘وٞ".
 )ِبؽك اِوٜء ٍَُِ(. عٛة ا١ٌٕٛخ، ِٚٓ ّٕٙٙب: ؽل٠ش اثٓ ػّو ٌٚمل ٚهكد أؽبك٠ش رلي ػٍٝ ٚ

 .٘ٓ -ا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ  -هأفذ ِؾّٛك ػجل اٌوؽّٓ ؽّجٛظ 
(

ٔٓ8
 .9ٕٔ/8 –اٌّغٕٝ  –اثٓ للاِخ ( 
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سػػد كسػػ   لػػد حوػػكؿ اإلجمػػنع فػػي زمػػف  "بوجــوب الوصــية"القػػكؿ  نالوجــو الثــاني: وْل 
ل كمػف  ػـ فػ ف مانل ػ  القػن موف  ػنلكجكب ال سرفػ  اإلجمػنع امػم "مندوبة"الوحن   امم كك هن 

 كك هن م دك   لكسكع المانل    لد حوكؿ اإلجمنع كا لقنده.
اال ػر المػركل اػف  اىسدؿ القن مكف  نف الكوو  م دك ػ  مػفرابًعا: اُستدُل من اْلثر: 

 :  ا د ار  ف امرل كحنسـ   ف أ م  مسل  اف امر كشوره مف الوحن  ل ك ون ه كنآلسي
 .(َُٗ)أف ا ف امر ك ك راكم الا ر لـ وكص -ُ

  كسش كجه االىسدالؿ مف اال ر  م نسرسوف: مناقشة: 
مػن ركم اػف ا ػف امػر  ن ػه لػـ وػكص ف نطػؿن ال ػه ركل مػف طروػؽ  المناقشة اْلولـى:

 هؿ  ف حنسـ ك ك ضلوؼل كمف طروؽ ا ف لهول  ك ك ال ري .أر
كال ن ػػت اػػف ا ػػف امػػر  ػػك مػػن ركاه منلػػؾ اػػف  ػػنف  مػػف إوجن ػػه الكوػػو ل كأ ػػه لػػـ و ػػت 

 .(َُُ)"ِإَُّ َوَوِصيَُّتُو ِعْنَدُه َمْكُتوَبٌة" لومسه مذ ىم   ذا الا ر مف ال  ي 
ؾ ذلػؾ لػوس لكك ػه وػرل اػدـ أف ا ػف امػر كػنف وكسػب كوػوسه  ػـ سػر المناقشة الثانية: 

كجك هػػنل  ػػؿ سركهػػن فػػي ناػػر حونسػػهن لكك ػػه ال وجػػد مػػن وحػػدث فوػػه كوػػوهل حوػػث أكسػػؼ ر ناػػه 
 كسودؽ  حن طهل كمن كنف ا ده مف منؿ فقد أ  قه في ى وؿ ار.

"فكنف ا ف امر وكسب كوػوسه  ػـ سػرؾ ذلػؾ كسػنؿ: مػن كػنف ا ػدم مػن أحػدث  قال نافع:
 طي ودس ل كمن كنف مف ري  فقد أ  قسه".فوه كوو ل ر ناي ح سل كحن 

فممن احسضر سنؿ: ك ت أو   في الحونة من ار أامـ  هل كأمن االف فس أرل أحػدنا أحػؽ 
 .(ُُُ) ه مف  ؤال 

ك مػػن ركم أف حنطػػب ا ػػف أ ػػم  مسلػػ  كػػنف  حضػػرة امػػر كلػػـ وػػكصل ككػػذلؾ شوػػره  -ِ

                                                 
(

ٔٓ9
: "ِب ؽك اِوة ٍَُِ ٌٗ ّٟء ٠ٕٟٛ ف١ٗ ٠ج١ذ ١ٌٍز١ٓ اال ، "ٚأِب لٌٛٗ 88ٔ/8 -اٌؾبٚٞ اٌىج١و  -اٌّبٚهكٞ  (

ٕلٖ"، فٙنا فبهط ِٕٗ ِقوط االؽز١بٛ، ِٚؼٕبٖ: ِب اٌؾيَ الِوة. ػٍٝ أْ ٔبفؼب لبي الثٓ ػّو ثؼل أْ ١ٕٚٚزٗ ِىزٛثخ ػ

هٜٚ ٘نا اٌؾل٠ش ؽ١ٓ ؽٚوٖ اٌّٛد: ٘ال أ١ٕٚذ؟ لبي: أِب ِبٌٟ، فبهلل أػٍُ ِب وٕذ أفؼً ف١ٗ فٟ ؽ١برٟ، ٚأِب هثبػٟ 

ٌّب هٚاٖ ٌّٚب رووٙب".ٚمٚهٞ، فّب أؽت أْ ٠ْبهن ٌٚلٞ ف١ٙب أؽل. فٍٛ ػٍُ ٚعٛة ا١ٌٕٛخ 
 

(
ٔٔٓ

، "ٚأِب ِب هٚٚا ِٓ أْ اثٓ ػّو ٌُ ٠ٛٓ، فجبًٛ؛ ألْ ٘نا أّب هٚٞ ِٓ ٖٔ٘/8 –اٌّؾٍٝ  –اثٓ ؽيَ اٌظب٘وٞ  (

ٚاٌضبثذ ػٕٗ ِب هٚاٖ ِبٌه ػٓ ٔبفغ  –ٚ٘ٛ ال ّٟء  –ٚ٘ٛ ٙؼ١ف، ِٚٓ ٛو٠ك اثٓ ١ٌٙؼخ  –ٛو٠ك أًّٙ ثٓ ؽبرُ 

 اال ١ٕٚٚزٗ ػٕلٖ ِىزٛثخ". ِن ٍّغ ٘نا اٌقجو ِٓ إٌجٟ ِٓ ا٠غبثٗ ا١ٌٕٛخ، ٚأٔٗ ٌُ ٠جذ ١ٌٍزٗ 
ٔٔٔ

 .ٕٙ٘/ٔٔ –إٌٛاكه ٚاٌي٠بكاد  –( اثٓ أثٝ ى٠ل اٌم١وٚأٟ (
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 .(ُُِ) نلكوو  الكاج   ف  هـ سد سكفكا كلـ و قؿ ا هـ القكؿ مف وحن   رىكؿ ار 
 كسش من ركل اف حنطب كامر فهك مف ركاو  ا ف لهول ل فهي ركاوػ   مناقشة:

 .(ُُّ)ىنسط  فس ورسغؿ  هن
 (ُُْ)سنؿ فومف سرؾ  من من   در ـ: سموؿل لوس فوهن كوو ركم اف ا ف ا نس  -ّ

 -كأمػػن ا ػػر ا ػػف ا ػػنس: ف وػػه لوػػث  ػػف أ ػػي ىػػموـ " قــال ابــن حــزم الظــاىري: مناقشــة:
 .(ُُٓ)ك ضلوؼ"ك 

 (ُُٔ)سنؿ فومف سرؾ  من من   در ـ: سموؿل لوس فوهن كوو  من ركم اف اميل  -ْ
كأمن حدوث امي ف  ه حد القموؿ  من  وف الى لمن   " :سنؿ ا ف حـز الظن رممناقشة:  

 .  (ُُٕ)"إلم السىلمن   ك ـ ال وقكلكف  هذا
انرضػهـ وػحن  ل  "كلك وح كؿ ذلػؾ لمػن كن ػت فوػه حجػ ن ال ػه سػد ثم قال ابن حزم:

ذا كسػػ  الس ػػنزع لػػـ وكػػف سػػكؿ طن  ػػ  أكلػػم مػػف سػػكؿ أاػػرلل كال ػػرض حو  ػػذ  ػػك  كمػػن أكرد ػػنل كا 
 .(ُُٖ)الرجكع إلم القرنف كالى  ل ككس من وكجب فرض الكوو "

 ك ك  ن ت مف أر ل  أكجه:خامًسا: اُستدُل من المعقول: 
كوػػو  ا ػػد مػػكسهـل كلػػك  لػػـ و قػػؿ اػػ هـ أف الك وػػر مػػف وػحن   ال  ػػي الوجــو اْلول: 

كن ت كاج   لـ وامكا  ذلؾ كل قؿ ا هـ اللمؿ  هن  قس ظن رنا
(ُُٗ). 

كالف الكوو  اطو  كامؿ مف أامػنؿ ال ػر كالاوػر لػـ سجػب فػي الحوػنةل الوجو الثاني: 
 .(َُِ) لد المكت كلطو  االجن ب –كذلؾ   –فس سجب 

اػػذت مػػف منلػػه إف امس ػػ  كالف الكوػػو  لػػك كج ػػتل ال ج ػػر اموهػػنل كال: الوجــو الثالــث

                                                 
(

ٕٔٔ
.9ٕٔ/ 8 –اٌّغٕٝ  –اثٓ للاِخ  (

 

 (
ٖٔٔ

، "ٚأِب ؽل٠ش ؽبٛت ٚػّو: فّٓ هٚا٠خ اثٓ ١ٌٙؼخ، ٟٚ٘ أٍمٜ ِٓ أْ ٠ْزغً ٖٔ٘/8 –اٌّؾٍٝ  –اثٓ ؽيَ اٌظب٘وٞ (
 ثٙب.

 (
ٔٔٗ

 .ٖٔ٘/8 –اٌّؾٍٝ  –ؽيَ اٌظب٘وٞ  اثٓ(
 (

ٔٔ٘
 ٖٔ٘/8 –اٌّؾٍٝ  –اثٓ ؽيَ اٌظب٘وٞ (

(
ٔٔٙ

 ٖٔ٘/8 –اٌّؾٍٝ  –اثٓ ؽيَ اٌظب٘وٞ  (
(

ٔٔ7
 .ٖٔ٘/8 –اٌّؾٍٝ  –اثٓ ؽيَ اٌظب٘وٞ  (

 (
ٔٔ8

 ٖٔ٘/8 –اٌّؾٍٝ  –اثٓ ؽيَ اٌظب٘وٞ (
(

ٔٔ9
ٌٛفبح ِؼزجو ثبٌزجوع فٟ ؽبي ، "صُ اٌزجوع ثؼل ا٘ٗٔ/ٕٙ –اٌّجَٛٛ  –، اٌَوفَٟ ٖٓٔ/8 –اٌّغٕٝ  –اثٓ للاِخ  (

 اٌؾ١بح، ٚمٌه اؽَبْ ِٕلٚة ا١ٌٗ، ٚونٌه اٌزجوع ثب١ٌٕٛخ ثبٌّٛد".
(

ٕٔٓ
ٚألْ ا١ٌٕٛخ ٌٛ ٚعجذ، ال عجو ػ١ٍٙب، ٚألفند ِٓ ِبٌٗ اْ اِزٕغ ِٕٙب، ، 11ٔ/8 -اٌؾبٚٞ اٌىج١و  -اٌّبٚهكٞ  (

 وبٌل٠ْٛ ٚاٌيوٛاد؛ ٚألْ إٌٛب٠ب ػطب٠ب فؤّجٙذ اٌٙجبد.

 .ٖٓٔ/8 –اٌّغٕٝ  –اثٓ للاِخ  
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 .(ُُِ)م هنل كنلدوكف كالزككات
كدؿ امػػم اػػدـ الكجػػكب أ ػػه لػػك لػػـ وػػكص  مػػن كجػػب مػػف الكوػػو  لقىػػـ الوجــو الرابــع: 

 .(ُِِ)الكر   منلهل كلـ وجب اموهـ إاراج من و كب الكوو  مف السرك 
ال وجػب إاراجهػن امػوهـ إف لػـ وػكص  -كػذلؾ  - نف الحقػكؽ  ويجاب عن ىذا الوجو:

 .(ُِّ)كأك ر المكج وف أكج كا في الجمم  هنل 
 القول الثاني: الوصية واجبة لمقريب وغير القريب.

ذ ب  لض ال قهن  إلم القكؿ  نف الكوو  كاج   امم كؿ مف سرؾ منالل إذ  ي  
حؽ وجب امم كؿ إ ىنف إاراجه مف منله ممن سؿ أك ك رل كال فرؽ في إوجن هن  وف القروب 

 ج وف لمكوو  سنلكا  كجك هن في الجمم .كشور القروبل كأك ر المك 
ل (ُِٓ)ل كاإلمنـ أحمد  ف ح  ؿ في الركاو  ال ن و (ُِْ)الرنفلو  في القدوـ وبو قال:

ل كا د ار  ف امرل كالمركم اف طمح  كالز ورل (ُِٕ)ل كالز رم(ُِٔ)كا ف حـز الظن رم
 .(ُِٖ)ك ك سكؿ ا د ار ا ف أ م أكفمل كطنككسل كالرل ي

 ف الكسنبل كالى  ل كاال ر.محجة ذلك القول: 
: اُستدُل من الكتاب:  : }ُكِتَب َعَمْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت ِإن  قكله سلنلمأوًُ

 .(ُِٗ)َتَرَك َخْيًرا اْلَوِصّيُة ِلْمَواِلَدْيِن َواْلْقَرِبيَن ِباْلَمْعُروِف َحقِّا َعَمى اْلُمّتِقيَن{
اآلو  ظن رة في إوجنب الكوو  كسنكود فرضهن مف  س   دالل   وجو الدُلة من اآلية:

 أكجه:

                                                 
 (

ٕٔٔ
 .11ٔ/8 -اٌؾبٚٞ اٌىج١و  -اٌّبٚهكٞ (

ٕٕٔ
، "... ٚاؽزغٛا ػٍٝ ٔفٟ اٌٛعٛة ... ٚثؤٔٗ ٌٛ ٌُ ٠ٛٓ، ٠مَُ ِبٌٗ ث١ٓ ٘/7 –اٌؼي٠ي ّوػ اٌٛع١ي  –( اٌوافؼٟ (

 ٚهصزٗ ثبإلعّبع، ٌٚٛ وبٔذ ٚاعجخ ٌقوط ّٟء ِٓ اٌّبي ػٓ لَّخ اٌٛهصخ، وبٌل٠ٓ، ٚثؤٔٙب ػط١خ فال رغت، وبٌٙجخ

 فٟ اٌؾ١بح".

(
ٕٖٔ

 .ٕٗٙ/ٕٔ –ّوػ وزبة ا١ًٌٕ  –اثٓ ٠ٍٛف أٛف١ِ  (

(
ٕٔٗ

 .٘/7 –اٌؼي٠ي ّوػ اٌٛع١ي  –اٌوافؼٟ  (

(
ٕٔ٘

 .78ٔ/7 –اإلٖٔبف  –اٌّوكاٚٞ  (

(
ٕٔٙ

 .ٕٖٔ/9 –اٌّؾٍٝ  –اثٓ ؽيَ اٌظب٘وٞ  (

(
ٕٔ7

ٗقٍو ب لً أٚ وضو، ، "... هٜٚ ػٓ اٌي٘وٞ أٔٗ لبي: عؼً هللا ا١ٌٕٛخ ؽمًب ِّٖٓٔ –9ٕٔ/8 –اٌّغٕٝ  –اثٓ للاِخ  (

 "ػٍٝ وً ١ِذ ١ٕٚخ؟، لبي: اْ رون ف١ًوا". ْلتى ٍجيض:

 .ٕٖٔ/9 –اٌّؾٍٝ  –اثٓ ؽيَ اٌظب٘وٞ  (8ٕٔ)

 {.8ٖٔ( ٍٛهح: اٌجموح، ا٠٢خ: }(9ٕٔ

 {.78ٔ( ٍٛهح: اٌجموح، ا٠٢خ: }ٕ)
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مل نه: فرض اموكـل كمن في سكله  : }ُكِتَب َعَمْيُكْم{،الف سكله سلنلم الوجو اْلول:
َياُم{سلنلم وقولو تعالى: }ُكِتَب َعَمْيُكُم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَمى{،  (َُّ): }ُكِتَب َعَمْيُكُم الصّْ

 واجًبا.  والمكتوب عمينا يكون
امم لىنف  "المعروف"حوث وطمؽ ل ظ }ِباْلَمْعُروِف{ سكله سلنلم:  الوجو الثاني:  

"َوْأُمْر ِباْلَمْعُروِف َواْنَو َعِن الرنرع كوراد  ه الكجكب كاإللزاـل كمن في سكله سلنلم: 
 .(ُُّ)اْلُمْنَكِر"

}َوَعَمى :  ك اللدؿ الذم ال رطط فوه كال سقوورل كم ه سكله سلنلم و"المعروف"
 . (ُّّ)ل(ُِّ)اْلَمْوُلوِد َلُو ِرْزُقُينَّ َوِكْسَوُتُينَّ ِباْلَمْعُروِف{

و ود سنكود الكجكبن الف الحؽ  ك  الوجو الثالث: قولو تعالى: }َحقِّا َعَمى اْلُمتَِّقيَن{
 . ٖٗٔ "بأن المسمم ُ يثبت لو إُ الوصية": ال ن تل كورح ال  ي 

اآلو  الكروم :  نف الوحوح  ىخ جمو  اآلو  في   كسش كجه الدالل  مف مناقشة:
الكالدوف كاالسر وفل كأف الكوو  مىسح   إال فومن وجب امم المكمؼ  ون ه أك إاراجه لسلمؽ 

 .(ُّٓ)حؽ ار أك االدمي  ه
اىسدؿ القن مكف  كجكب الكوو  مطمقنن في حؽ كؿ مف سرؾ  ثانًيا: اُستدُل من السنة:

  منالن مف الى    من ومم:
أف رىػكؿ   من جن  فػي المكطػن: حػد  ي منلػؾ اػف  ػنف  اػف ا ػد ار  ػف امػر  -ُ

ــَدُه سػػنؿ:   ار  ــْيِن ِإَُّ َوَوِصــيَُّتُو ِعْن ــُو َشــْيٌ  ُيوِصــي ِفيــِو َيِبيــُت َلْيَمَت "َمــا َحــقُّ اْمــِرٍئ ُمْســِمٍم َل
 .(ُّٔ)َمْكُتوَبٌة"

َُ َيِحلُّ ُْمِرىٍ  ُمْسِممٍ كفم ركاو   م ظ:  ""(ُّٕ). 
                                                 

 

 {.7ٍٔٛهح: ٌمّبْ، ا٠٢خ: } (ٖٔٔ)

(
ٖٕٔ

 {.ٍٕٖٕٛهح: اٌجموح، ا٠٢خ: } (

(
ٖٖٔ

 .ٕٓٓ/ٔ –آْ أؽىبَ اٌمو –اٌغٖبٓ  (

(
ٖٔٗ

 .ٕٓٓ/ٔ -أؽىبَ اٌموآْ  -اٌغٖبٓ  (

(
ٖٔ٘

، "فؤِب ا٠٢خ: فّٕغ اٌٛاٌل٠ٓ ِٓ 88ٔ/8 -اٌؾبٚٞ اٌىج١و  -، اٌّبٚهكٞ ٕٓٓ/ٔ –أؽىبَ اٌموآْ  –اٌغٖبٓ  (

 ا١ٌٕٛخ ِغ رمل٠ُ موو٘ب ف١ٙب، ك١ًٌ ػٍٝ َٔقٙب".

(
ٖٔٙ

"ىَهُٔ ٕؾ١ؼ ٍَُِ:  –١ٌٕٛخ، ٚفٝ ٍَُِ ( ثبة األِو ثبٔ( وزبة ا١ٌٕٛخ )7ٖ) 8ٖ٘ٓ –اٌّٛٛؤ  –ِبٌه ثٓ أٌٔ ( 

ًَ فٍٔ"، ٌء ٌشٌذ أُ ٌُِ٘ط ًْ  (.7ٕٙٔؽل٠ش هلُ: ) َش
 (.7ٖ8ٕؽل٠ش هلُ: ) –اٌٖؾ١ؼ  –اإلِبَ اٌجقبهٞ  (7ٖٔ)
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"َمـــا َحـــقُّ اْمـــِرٍئ ُمْســـِمٍم. َلـــُو َشـــْيٌ  ُيوَصـــى ِفيـــِو. َيِبيـــُت َلْيَمتَـــْيِن ِإَُّ كفػػػم ركاوػػػ   م ػػػظ: 
 .(ُّٖ)َوَوِصيَُّتُو ِعْنَدُه َمْكُتوَبٌة"

   مف كجهوف:وجو الدُلة من الحديث: 
إف  ػػذه الركاوػػنت س وػػد أف الكوػػو  كاج ػػ  فػػي الجممػػ  امػػم كػػؿ مػػف سػػرؾ الوجــو اْلول: 

ال  ي في الحدوث كػنل همل ك مػن و وػداف ل حوث إف "ُ يحل" ك "ما حق":   دلوؿ سكله منال  
ذا حػػـر السػػرؾ كجػػب ال لػػؿ ل كأكلػػم أف سػػرؾ الكوػػو  م هػػم ا ػػهل كال هػػم وقسضػػي السحػػروـل كا 

 ال نس  ذلؾ أسنر ه شور الكار وف.
  كسش االىسدالؿ مف  ذا الكجه   س   م نسرنت:مناقشة: 

 ذا الحدوث مف أا ػنر اآلحػندل كرد فومػن سلػـ  ػه ال مػكلل فكػنف دلػوس  المناقشة اْلولى:
 .  (ُّٗ)امم ادـ ال  كت فس وق ؿ
وحمػؿ الحػدوث امػم مػف ا رػغمت ذمسػه  حػؽ لغوػرهل كوارػم أف المناقشة الثانيـة: 

و كت الحؽ امم ونح   إف لـ وكص  هل فسجب اموه الكوو ن ال هن مقدم  الدا  من  ك 
 .(َُْ)كاجب

المذككر في حػدوث ا ػف امػر وقسضػي مطمػؽ الحػثل "الحق"  إف ل ظ الثالثة:المناقشة 
:  ل إذ م ػػه مػػن جػػن   مل ػػم الم ػػدكب كمػػن فػػي سػػكؿ رىػػكؿ ار (ُُْ)كورػػمؿ الكاجػػب كال ػػدب

                                                 
 (.9ٕٔٗؽل٠ش هلُ: ) –إٌَٓ –اٌلاه لطٕٟ  (8ٖٔ)

 .7ٖٗ/ٓٔ –ثلائغ اٌٖٕبئغ  –اٌىبٍبٟٔ  (9ٖٔ)

: "ِب ؽك اِوة ٍَُِ ٌٗ ّٟء  ٚأِب لٌٛٗ  88ٔ/8 -اٌؾبٚٞ اٌىج١و  -كٞ ، اٌّبٚه7ٖٗ/ٓٔ –ثلائغ اٌٖٕبئغ  –اٌىبٍبٟٔ  (ٓٗٔ)

٠ٕٟٛ ف١ٗ ٠ج١ذ ١ٌٍز١ٓ اال ١ٕٚٚزٗ ِىزٛثخ ػٕلٖ " فٙنا فبهط ِٕٗ ِقوط االؽز١بٛ، ِٚؼٕبٖ: ِب اٌؾيَ الِوة. ػٍٝ أْ ٔبفؼب لبي 

هلل أػٍُ ِب وٕذ أفؼً ف١ٗ فٟ ؽ١برٟ، ٚأِب الثٓ ػّو ثؼل أْ هٜٚ ٘نا اٌؾل٠ش ؽ١ٓ ؽٚوٖ اٌّٛد: ٘ال أ١ٕٚذ؟ لبي: أِب ِبٌٟ، فب

اٌؼي٠ي ّوػ  –اٌوافؼٟ هثبػٟ ٚكٚهٞ، فّب أؽت أْ ٠ْبهن ٌٚلٞ ف١ٙب أؽل. فٍٛ ػٍُ ٚعٛة ا١ٌٕٛخ ٌّب هٚاٖ ٌّٚب رووٙب، 

 .٘/7 –اٌٛع١ي 

 .ٕٓٔ/ٔ –أؽىبَ اٌموآْ  –اثٓ اٌؼوثٟ  (ٔٗٔ)

و اً٘ اٌزف١َو ػٍٝ أْ مٌه وبْ فٟ االثزلاء لجً أْ ٠ٕيي آ٠خ ، "... ٚأِب ا٠٢خ فمل ارفك أوض٘ٗٔ/ٕٙ –اٌّجَٛٛ  –اٌَوفَٟ 

 اٌّٛاه٠ش، أزَـ، ٚرىٍّٛا فٟ ٔبٍقخ. 

{ :أّب أزَـ ثمٌٛٗ: ٠مٛي –هؽّٗ هللا  –ٚوبْ أثٛ ثىو اٌواىٞ  ٍِ ٌْ ْٗ َد َٖا أَ ِطٍٍَّح ٌُِ٘طً تِ َٗ ِْ تَْعِذ  ٍِ فبٔٗ ٔٔ ػٍٝ ا١ٌّواس ثؼل ا١ٌٕٛخ  }

اٌل٠ٓ ٚاأللوث١ٓ صبثزخ ثؼل ٔيٚي ٘نٖ ا٠٢خ ٌنوو اإلهس ثؼل ا١ٌٕٛخ اٌّؼوفخ؛ ألْ رٍه ١ٕٚخ ِؼٙٛكح، ٔىوح، فٍٛ وبٔذ ا١ٌٕٛخ ٌٍٛ

ب. ًٚ  ٚ٘نا لٛي اٌْبفؼٟ أ٠

 أٔٗ ال ٠غٛى َٔـ اٌىزبة ثبٌَٕخ، ٚاٌواىٞ وبْ ال ٠غٛى َٔـ اٌىزبة اال ثبٌقجو اٌّزٛارو. تْاء عيى ٍزٕثٔ:

اِسٍز"،: زَـ ٘نا اٌؾىُ ثمٌٛٗ أّب أ ٗأمصش ٍشاٌخْا سحٌَٖ هللا ٌق٘ىُ٘: َ٘ ِطٍَّحَ ىِ َٗ ُ، أَََّل ََّل  َ أَْعطَى ُموَّ ِري َحقٍّ َحقَّٔ َُّ هللاَّ ٚ٘نا  "إِ

 ؽل٠ش ِْٙٛه، رٍمزٗ اٌؼٍّبء ثبٌمجٛي ٚاٌؼًّ ثٗ، َٚٔـ اٌىزبة عبئي ثّضٍٗ ػٕلٔب....".

 .7ٖٗ/ٓٔ –ثلائغ اٌٖٕبئغ  –اٌىبٍبٟٔ 
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، (ُِْ)"ُمْســِمٍم، َأْن َيْغَتِســَل ِفــي ُكــلّْ َســْبَعِة َأيَّــاٍم َيْوًمــا َيْغِســُل ِفيــِو رَْأَســُو َوَجَســَدهُ َحــقّّ َعَمــى ُكــلّْ "
 .(ُّْ)كالغىؿ وـك الجمل  م دكبن ال كاجبن 

ــاني:  أف الحػػدوث اػػنـ ورػػمؿ كوػػو  االسػػرب كشوػػرهل فػػس وجػػكز ساوووػػه  الوجــو الث
ن  س ماوص ك ك شور جن ز ال كنف ساووون  .(ُْْ)  لض من وس نكله الم ظ اللنـل كا 

ف : أ أف رجػػسن سػػنؿ لم  ػػي  –رضػػم ار ا هػػن  – مػػن ركاة ا ػػف حػػـز اػػف ان رػػ   -ِ
كأ هػن لػك سكممػت سوػدستل أفنسوػدؽ  –أمي افسمست   ىهنػ أم منسػت فجػنة كأاػذت   ىػهن فمسػه 

  .  (ُْٓ)"َنعَّْم َتَصدَّق َعْنَيا": ا هن ون رىكؿ ار؟ل فقنؿ رىكؿ ار 
ف لػػـ  –و وػد داللػ  امػم إاػػراج الوػدس  مػف سركػ  الموػت وجـو الدُلـة مـن الحــديث:  كا 

كك هػن كاج ػ  اإلاػراج مػف السركػ  فػي  ػص الموػت اموهػن مػف مف السرك  ممن و ود  –وكص  هن 
 .  (ُْٔ) نب أكلم
ٍ ػًد الػَرٍحمىًف  - ُّْٕٔ -ّ ػًف أىً ػي  ىٍكػًر ٍ ػًف اى ل اى ػٍف وىٍحوىػم ٍ ػًف أىً ػي كىً وػرو ل اى اىٍف مىٍلمىرو

ــا َأنَّ َرُســوَل المَّــِو سىػػنؿى  ــْم ُتــوِص  : "ُذِكــَر َلَن َوِليــَدًة َوَتَصــدََّق َعْنَيــا َأْعَتــَق َعــِن اْمــرََأٍة َماَتــْت َوَل
 .(ُْٕ)ِبَمتَاٍع"

أارج الودس  مف سرك  مػف لػـ وػكص  أف الرىكؿ ار وجو الدُلة من الحديث: 
ف لـ وكص  هػن الموػت أارجهػن ا ػه كار ػه   هنل فدؿ امم أف الكوو    اراجهن كاجبل  كا 

 .(ُْٖ)أك كلم االمر امم ى وؿ الكجكب
: "ِإنَّ َأِبي َماَت َوَتَرَك َمـاًُ أف رجسن سنؿ لم  ػي   من ركاه مىمـ اف أ م  رورة  -ْ

 .(ُْٗ)َوَلْم ُيوِص، َفَيْل ُيَكفَُّر َعْنُو ِإْن َتَصدَّْقُت َعْنُو؟ َفَقاَل:  َنَعْم "

                                                 
(

ٕٔٗ
صََٕب 8ٗ9هلُ: )  -اٌٖؾ١ؼ   -(، ٍَُِ 897هلُ: )  –اٌٖؾ١ؼ  -اٌجقبهٞ  ( ، َؽلَّ ٍُ ُٓ َؽبرِ ُل ْث َّّ َؾ ُِ صَِٕٟ  ( ، ٖٚٔٗ: " َٚؽلَّ

 ِّٟ ِٓ إٌَّجِ ْٓ أَثِٟ َُ٘و٠َْوحَ، َػ ِٗ، َػ ْٓ أَث١ِ ًٍ، َػ ُٚ َٛب  ُٓ صََٕب َػْجُل هللاِ ْث ١ٌَْ٘ت، َؽلَّ ُٚ صََٕب  ٌْٙي، َؽلَّ ٍُ ثَ ٍِ َْ ُِ  ًِّ ِ َػٍَٝ ُو ، لَبَي: "َؽكٌّ هلِلَّ

َلُٖ"أَ  ََ َع َٚ  ُٗ ٍَ ًُ َهْأ َِ ، ٠َْغ ٍَ ْجَؼِخ أ٠ََّب ٍَ  ًِّ ًَ فِٟ ُو َِ ْٓ أَثِٟ َُ٘و٠َْوحَ، ٕٓٗٔهلُ  -إٌَٓ اٌىجوٜ  -، اٌج١ٙمٟ ْْ ٠َْغزَ ، ٖٚٔٗ َػ

 ُّٟ ب"  لَبَي: لَبَي إٌَّجِ ًِ ْٛ َ٠ ٍَ ْجَؼِخ أ٠ََّب ٍَ  ًِّ ًَ فِٟ ُو َِ ْْ ٠َْغزَ ٍُ َؽكٌّ أَ ٍِ َْ ُِ  ًِّ  ."َػٍَٝ ُو

 (
ٖٔٗ

 .٘/7 –اٌؼي٠ي ّوػ اٌٛع١ي  –ؼٟ اٌواف(

 (
ٔٗٗ

 .ٖٗٔ/9 –اٌّؾٍٝ  –اثٓ ؽيَ اٌظب٘وٞ (

(
ٔٗ٘

 .ٖٗٔ/9 –اٌّؾٍٝ  –اثٓ ؽيَ اٌظب٘وٞ  (

 (
ٔٗٙ

.ٖٗٔ/9 –اٌّؾٍٝ  –اثٓ ؽيَ اٌظب٘وٞ (
 

ٔٗ7
 (.7ٖٗٙٔؽل٠ش هلُ: )  –اٌّٖٕف  –( ػجل اٌواىق (

 (
ٔٗ8

 .ٖٗٔ/9 –اٌّؾٍٝ  –اثٓ ؽيَ اٌظب٘وٞ (

(
ٔٗ9

 .ٖٗٔ/9 – اٌّؾٍٝ –اثٓ ؽيَ اٌظب٘وٞ  (
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الحػدوث وػدؿ امػم أف الكوػو  امػف لػـ وػكص مك ػرة ا ػهل وجو الدُلـة مـن الحـديث: 
 .(َُٓ)ف إال في سرؾ من  ك كاجبك ذا و ود  كجكب الكوو ن الف السك ور ال وكك 

 كسش كجه الداللػ  الىػن ؽ:  ػنف الحػدوث اػنرج اػف محػؿ ال ػزاع ك ػك كجػكب مناقشة: 
الكوو  كاىسح ن هنل حوث إف الىن ؿ لـ وىنؿ اف الكوو ل  ػؿ ىػنؿ اػف سك وػر ذ ػب أ وػه إذا 

 سودؽ ا ه سونىنن امم سك ور ن  كووسه حنؿ حونسه.
 سك وػر الػذ ب  نلسوػدؽ اػف الكالػدوف حػنؿ الس ػروط  فنلحػدوث ال واػرج اػف كك ػه إا ػنر

 .(ُُٓ)في جن ب الودس  كالزكنةل كلوس فوه امر ال  نلكوو  كال  نلودس 
مػ هـ: ا ػف   قػؿ القػكؿ  ػنلكجكب اػف وػحن   رىػكؿ ار ثالثًا: اُستدُل من اْلثر: 

كسل امػػػػػرل كطمحػػػػػ ل كالز وػػػػػرل كا ػػػػػد ار ا ػػػػػف أ ػػػػػم أكفػػػػػمل كمػػػػػف السػػػػػن لوف: طمحػػػػػ ل كطػػػػػنك 
 ل كذلؾ امي ال حك السنلي:(ُِٓ)كالرل ي
 مػػػن ركل مػػػف طروػػػؽ ا ػػػد الػػػرازؽل اػػػف ىػػػ ونف  ػػػف اوو ػػػ ل اػػػف وحػػػي  ػػػف ىػػػلود  -ُ

اال وػنرمل اػػف القنىػػـ  ػف محمػػد  ػػف أ ػم  كػػر الوػػدوؽ أ ػه سػػنؿ: مػػنت ا ػد الػػرحمف  ػػف أ ػػم 
 – رضػي ار ا هػػن – كػر فػػي م ػنـ لػػهل أم مػنت فجػػنة مػف  كمػػ   نمهػنل فناسقػػت ا ػه ان رػػ  

 .(ُّٓ)سسدنا مف سسده
"فهذا كاضػح أف الكوػو  ا ػد ن رضػي  قال ابن حزم الظاىري: وجو الدُلة من اْلثر:

ار ا هن فرضل كأف ال ر امف لـ وكص فرضل إذ لكال ذلؾ من أارجػت مػف منلػه مػن لػـ وػنمر 
 .(ُْٓ)  اراجه"
ف موىػرةل أ ػه  من ركاة ا د الرازؽ أا ر ن ا ف جروجل اف ا ف اوو  ل اف إ ػرا وـ  ػ -ِ

 .(ُٓٓ)"ما من مسمم يموت ولم يوص إُ أىمو محقون أن يوصوا عنو"ىم  طنككىنن وقكؿ: 

                                                 
(

ٔ٘ٓ
 .ٖٖٔ/9 –اٌّؾٍٝ  –اثٓ ؽيَ اٌظب٘وٞ  (

(
ٔ٘ٔ

 ، " ... ٚاٌؾل٠ش ٠ؾزًّ أِو٠ٓ:8ٗٓ  –ا١ٌٕٛخ فٟ اٌمبْٔٛ اٌغيائوٞ  –ػبئْخ اثٓ ثٍؼبلت  (

 أْ ٠ىْٛ ٘نا اٌؾل٠ش لل ٚهك لجً ٔيٚي آ٠بد اٌّٛاه٠ش، َٚٔـ ٚعٛة ا١ٌٕٛخ. -ٔ

 أٚ أْ رىْٛ وٍّٗ "٠ىفو" ثّؼٕٝ اٌي٠بكح فٟ اٌؾَٕبد".  -ٕ

 َ.8ٕٓٓهٍبٌخ ِبعَز١و ٍٕخ  7ٗ، ٙٗٓ  –ا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ كهاٍخ ِمبهٔخ  –ػبكي األىػو ه٠ُ 

(
ٕٔ٘

 .ٖٗٔ/9 –اٌّؾٍٝ  –اثٓ ؽيَ اٌظب٘وٞ  (
(

ٖٔ٘
 (.ٖ٘ٗٙٔوزبة إٌٛب٠ب ثبة اٌٖللخ، ؽل٠ش هلُ: ) –اٌّٖٕف  –ػجل اٌواىق  (

(
ٔ٘ٗ

 . ٖٗٔ/9 –اٌّؾٍٝ  –اثٓ ؽيَ اٌظب٘وٞ  (

 (
ٔ٘٘

 .ٖٗٔ/9 –اٌّؾٍٝ  –اثٓ ؽيَ اٌظب٘وٞ (



 ذ اىٖادي عثذ اىغراسٍحَذ عث د/ 

 

 ٓٗ مجمة بحوث كمية اآلداب  

فلرضػػت امػػم  طػػنككس مػػن أا ر ػػي  ػػه إ ػػرا وـ اػػف الكوػػو ل قــال ابــن جــريج: "
 .(ُٔٓ)فقمت: أكذلؾ؟ سنؿ:  لـ"

ــوَل المَّــوِ سػػنؿ ا ػػف امػػر:  -ّ ــيَّ َلْيَمــٌة ُمْنــُذ َســِمْعُت َرُس َقــاَل َذِلــَك ِإَُّ   "َمــا َمــرَّْت َعَم
 .(ُٕٓ)َوِعْنِدي َوِصيَِّتي"

 القول الثالث: الوصية واجبة لألقارب غير الوارثين.
 ذ ب  لض ال قهن  إلم القكؿ  كجكب الكوو  لألسنرب الذوف ال ور كف.

ل كحكم ذلؾ (َُٔ)ل كاإل نضو (ُٗٓ)ل كداككد الظن رم(ُٖٓ)الح ن م  في ركاو  وبو قال:
ونس  ف ملنكو اف: مىركؽل كطنككسل كس ل كىلود (ُِٔ)ل كجن ر  ف زود(ُُٔ)سندةل كا ف جرورل كا 
 .(ُّٔ) ف المىوبل كالحىف ال ورم
مف الكسنبل كالى  ل كاال رل كالملقكؿل كالقكااد اللنم ل كالمونلح حجة ىذا القول: 

 المرىم .
: اُستدُل من الكتاب:  أوًُ

َدُكُم اْلَمْوُت ِإن َتَرَك َخْيـرًا اْلَوِصـّيُة ِلْمَواِلـَدْيِن : }ُكِتَب َعَمْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأحَ  قكله سلنلم -ُ
 .(ُْٔ)َواْلْقَرِبيَن ِباْلَمْعُروِف َحقِّا َعَمى اْلُمّتِقيَن{
اآلوػ  س وػد كجػكب الكوػو  لمكلػدوف كاالسػر وفل كحػدوث  وجو الدُلة من اآليـة الكريمـة:

ف كاالسػػر وفل ك قوػػت امػػم كجك هػػن فػػومف ال  ىػػخ الكوػػو  لمكالػػدو "َُ َوِصــيََّة ِلــَواِرٍث"ا ػػف امػػر: 

                                                 
 (

ٔ٘ٙ
 .ٖٗٔ/9 –اٌّؾٍٝ  –اثٓ ؽيَ اٌظب٘وٞ (

(
ٔ٘7

ٟ ِػ١َبٗ  ( ِٙ ٍُِ  -اٌمَب َْ ُِ ائِِل  َٛ ُِ ثفَ ْؼٍِ ُّ بُي اٌ َّ َّّٝ اِو ََ ُّ ُٓ 7ٕٙٔ، وزبة ا١ٌٕٛخ ، هلُ: )ٖٔٙ/٘ -اٌ ُْ ْث ( ؽّلصٕب َ٘بُهٚ

ٌوٚ  ّْ ٍْ٘ت، أَْفجََؤِٟ َػ َٚ  ُٓ صََٕب َػْجُل هللاِ ْث ْؼُوٍٚف، َؽلَّ َِ-  ُٓ َٛ اْث ُ٘ ٌَْؾبِهِس َٚ َغ  -ا ِّ ٍَ  ُ ِٗ؛ أََّٔٗ ْٓ أَث١ِ ، َػ ٍُ بٌِ ٍَ  ْٓ َٙبٍة، َػ ِّ  ِٓ ِٓ اْث َػ

ٍَُٛي هللاِ  ْىزُٛثَخٌ  َه َِ ِْٕلُٖ  ١َّزُُٗ ِػ ِٕ َٚ َٚ ِٗ، ٠َج١ُِذ صَاَلَس ١ٌََبٍي، ااِلَّ  ٝ ف١ِ ِٕ ٌَّٟء ٠ُٛ  ٌَُٗ ٍُ ٍِ َْ ُِ ِوٍة  ِْ ب َؽكُّ ا َِ  ". لَبَي َػْجُل لَبَي: "

 َِ َو:  َّ ُٓ ُػ ٍَُٛي هللاِ هللاِ ْث ْؼُذ َه ِّ ٍَ ُْٕن  ُِ َّٝ ١ٌٍََْخٌ  ْد َػٍ وَّ َِ ١َّزِٟ". ب  ِٕ َٚ ِْٕلٞ  ِػ َٚ  لَبَي َمٌَِه، ااِلَّ 

(
ٔ٘8

، "... ٚؽىٝ ػٓ أثٝ ثىو أٔٙب ٚاعجخ ٌأللبهة غ١و اٌٛاهص١ٓ، ٌظب٘و لٌٛٗ رؼبٌٝ: ٖٖٗ/ٕ –اٌىبفٟ  –اثٓ للاِخ اٌّملٍٟ  (

 ٌُ ٌْ إَِرا َحَضَش أََحَذُم ٍُْن {. }ُمرَِة َعيَ َِ رّقٍِ َُ ْعُشِٗف َحقًّا َعيَى اْى ََ َِ تِاْى اْلقَْشتٍِ َٗ  ِِ ٌْ اىَِذ َ٘ ِطٍّحُ ىِْي َ٘ ُخ إُِ ذََشَك َخًٍْشا اْى ْ٘ ََ  اْى

(
ٔ٘9

 ٟ٘ ٚاعجخ ٌأللوث١ٓ اٌن٠ٓ ال ٠وصْٛ، ٚ٘ٛ لٛي كاٚك". ٗقاه أت٘ تنش عثذ اىعضٌض:، "ٖٓٔ/8 –اٌّغٕٝ  –اثٓ للاِخ  (

(
ٔٙٓ

 .ٕٗٙ/ٕٔ –١ً ّوػ وزبة إٌ –اثٓ ٠ٍٛف أٛف١ِ  (
ٔٙٔ

 .ٖٓٔ/8 –اٌّغٕٝ  –اثٓ للاِخ ( (

(
ٕٔٙ

 .ٕٗٙ/ٕٔ –ّوػ وزبة ا١ًٌٕ  –اثٓ ٠ٍٛف أٛف١ِ  (

 (
ٖٔٙ

 .8٘ٔ/8 –اٌؾبٚٞ اٌىج١و  –اٌّبٚهكٞ ، 7/ ٙ –اٌزف١َو اٌىج١و  –اٌواىٞ (

(
ٔٙٗ

 {.8ٓٔ( ٍٛهح: اٌجموح، ا٠٢خ: }



 دساعح ٍقاسّح   اى٘طٍح اى٘اجثح فً اىقاُّ٘ اىَظشي                                                      

                      
 ٔٗ مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

ل أك  ػػػػذه اآلوػػػػ  ساػػػػص إمػػػػن  ووػػػػنت المكاروػػػػثل أك  حػػػػدوث ال كوػػػػو  (ُٓٔ)وػػػػرث مػػػػف االسػػػػر وف
 .(ُٔٔ)لكارث

فنمػػػن اآلوػػػ ل فقػػػنؿ ا ػػػف "  ػػػكسش كجػػػه االىػػػسدالؿ مػػػف اآلوػػػ : سػػػنؿ ا ػػػف سدامػػػ :مناقشـــة: 
ــَرَك اْلوَ : ا ػػنس:  ىػػاهن سكلػػه  ــا َت ــاِل َنِصــيٌب ِممَّ ــوَن{،}ِلمرَّْج ــَداِن َواْْلَْقَرُب : كسػػنؿ ا ػػف امػػر اِل
 .   ىاسهن نو  الموراث
 اكرم ل كمجن دل كمنلؾل كالرنفلي. وبو قال:

ِإنَّ المَّـَو ": كذ  ت طن    ممف ورل  ىخ القرنف  نلى  ل إلم أ هن  ىػات  قػكؿ ال  ػي 
 .(ُٕٔ)"َقْد َأْعَطى ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَُّو، َفاَل َوِصيََّة ِلَواِرثٍ 

 من جن  في المكطن: حػد  ي منلػؾ اػف  ػنف  اػف ا ػد ار انًيا: اُستدُل من السنة: ث
"َما َحقُّ اْمِرٍئ ُمْسِمٍم َلُو َشْيٌ  ُيوِصي ِفيِو، َيِبيـُت َلْيَمتَـْيِن سنؿ:   أف رىكؿ ار   ف امر 

 .(ُٖٔ)ِإَُّ َوَوِصيَُّتُو َمْكُتوَبٌة ِعْنَدُه"
                                                 

(
ٔٙ٘

ٚل١ً: أٙب ٚاعجخ فٟ اٌجذ ٌٍٛاٌل٠ٓ ٚاأللوث١ٓ  ،7ٖٗ/7–رج١١ٓ اٌؾمبئك  –، اٌي٠ٍؼٟ ٖٓٔ/8 –اٌّغٕٝ  –اثٓ للاِخ  (

ْعشُ ا١ٌٍَّّٓ، ٌمٌٛٗ رؼبٌٝ:  ََ َِ تِاْى اْلْقَشتٍِ َٗ  ِِ ٌْ اىَِذ َ٘ ِطٍّحُ ىِْي َ٘ ًٍْشا اْى ُخ إُِ ذََشَك َخ ْ٘ ََ ٌُ اْى ٌْ إَِرا َحَضَش أََحَذُم ٍُْن ِٗف }ُمرَِة َعيَ

} َِ رّقٍِ َُ أٔٗ  ثؼُٚٙ َٔقٙب اٌؾل٠ش، ٚ٘ٛ ِب هٜٚ ػت أثٝ لالثخ  ، صُ َٔقذ، ٚافزٍف فٟ إٌبٍـ: لبيَحقًّا َعيَى اْى

  ٞ9–اٌّؾٍٝ –لبي: "ال ١ٕٚخ ٌٛاهس، ٚاٌىزبة اٌؼي٠ي لل ٠َٕـ ثبٌَٕخ". اثٓ ؽيَ اٌظب٘و/ٖٔ٘. 

(
ٔٙٙ

اٌمبئٍْٛ ثؤْ ٘نٖ ا٠٢خ ٕبهد َِٕٛفخ افزٍفٛا ػٍٝ ، "7/ٙ –اٌزف١َو اٌىج١و  –اٌواىٞ  ،ٖٓٔ/8 –اٌّغٕٝ  –اثٓ للاِخ  (

 ل١ٌٛٓ: 

أٙب ٕبهد َِٕٛفخ فٟ ؽك ِٓ ٠وس ٚفٟ ؽك ِٓ ال ٠وس ٚ٘ٛ لٛي أوضو اٌّفَو٠ٓ ٚاٌّؼزجو٠ٓ ِٓ  ٌٍْٖ ٍِ قاه:

 اٌفمٙبء. 

أٙب َِٕٛفخ ف١ّٓ ٠وس صبثزخ ف١ّٓ ال ٠وس، ٚ٘ٛ ِن٘ت اثٓ ػجبً، ٚاٌؾَٓ اٌجٖوٞ، َِٚوٚق  ٌٍْٖٗ ٍِ قاه:

ٌٚؾبن: ِٓ ِبد ِٓ غ١و أْ ٠ٕٟٛ أللوثبئٗ فمل ٚٛبًٚٚ ٚاٌٚؾبن ٍَُِٚ ثٓ ٠َبه ٚاٌؼالء ثٓ ى٠بك ؽزٝ لبي ا

اْ إٔٚٝ ٌألعبٔت ٚرون األلبهة ٔيع ُِٕٙ ٚهك اٌٝ األلبهة، فؼٕل ٘ئالء أْ  ٗقاه طاٗٗط:فزُ ػٍّٗ ثّؼ١ٖخ، 

 ٘نٖ ا٠٢خ ثم١ذ كاٌخ ػٍٝ ٚعٛة ا١ٌٕٛخ ٌٍمو٠ت اٌنٞ ال ٠ىْٛ ٚاهصب، ٚؽغخ ٘ئالء ِٓ ٚع١ٙٓ:

 ػٍٝ ٚعٛة ا١ٌٕٛخ ٌٍمو٠ت رون اٌؼًّ ثٗ فٟ ؽك اٌٛاهس اٌمو٠ت، اِب ثآ٠خ اٌّٛاه٠ش.أْ ٘نٖ ا٠٢خ كاٌخ  اىحجح اْلٗىى:

َْْذُٓ": لٌٛٗ  ٗإٍا اىحجح اىصاٍّح:  ْنرُ٘تَحٌ ِع ٍَ ِطٍَّرُُٔ  َٗ َٗ ِِ إَِّلَّ  ٍْ ٍْيَرَ ِٔ، ٌَثٍُِد ىَ ٌء ٌُِ٘طً فٍِ ًْ ٌٍ ىَُٔ َش ْغيِ ٍُ ِشٍئ  ٍْ ا َحقُّ ا ٍَ ". 

هة غ١و ٚاعجخ، فٛعت أْ رىْٛ ٘نٖ ا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ ِقزٖخ ثبأللبهة، ٕٚبهد ٚأعّؼٕب ػٍٝ أْ ا١ٌٕٛخ ٌغ١و األلب

 إٌَخ ِئولح ٌٍموآْ فٟ ٚعٛة ٘نٖ ا١ٌٕٛخ".

(
ٔٙ7

، ]َِؤٌخ ؽىُ ا١ٌٕٛخ[ اٌَّؤٌخ اٌقبَِخ فٟ ٓٓٔ/ٔ –أؽىبَ اٌموآْ  –اثٓ اٌؼوثٟ ، ٖٓٔ/8 –اٌّغٕٟ  –اثٓ للاِخ  (

 ؽىّٙب ٚلل افزٍف إٌبً فٟ مٌه ػٍٝ ل١ٌٛٓ: 

ٌء ٌُِ٘طً أٔٗ لبي أٙب ٚاعجخ ٌّب هٚاٖ ٍَُِ ٚغ١وٖ، ػٓ اثٓ ػّو ػٓ إٌجٟ  ه تعضٌٖ:قا ًْ ٌٍ ىَُٔ َش ْغيِ ٍُ ِشٍئ  ٍْ ا َحقُّ ا ٍَ " :

َْْذُٓ". ْنرُ٘تَحٌ ِع ٍَ ِطٍَّرُُٔ  َٗ َٗ ِِ إَِّلَّ  ٍْ ٍْيَرَ ِٔ، ٌَثٍُِد ىَ  فٍِ

ب، ُِٕٚٙ ِٓ لبي: َٔـ ثؼٚٙب، ٟٚ٘ ٟ٘ َِٕٛفخ؛ ٚافزٍفٛا فٟ َٔقٙب؛ فُّٕٙ ِٓ لبي: َٔـ ع١ّؼٙ ٗقاه آخشُٗ:

ا١ٌٕٛخ ٌٍٛاٌل٠ٓ؛ ٚاٌٖؾ١ؼ َٔقٙب، ٚأٔٙب َِزؾجخ اال ف١ّب ٠غت ػٍٝ اٌّىٍف ث١بٔٗ أٚ اٌقوٚط ثؤكاء ػٕٗ، ٚػ١ٍٗ ٠لي 

 اٌٍفع ثظب٘وٖ، ٚموو ؽل٠ش اثٓ ػّو ثٍفع اٌؾك اٌنٞ ٠مزٟٚ اٌؾش، ٠ًّْٚ اٌٛاعت ٚإٌلة".

(
ٔٙ8

"ىَُٔ  -ٕؾ١ؼ  –( ثبة األِو ثب١ٌٕٛخ، ٚفٝ ٍَُِ ٔوزبة ا١ٌٕٛخ )( 7ٖ) 8ٖ٘ٓ –اٌّٛٛؤ  –ِبٌه ثٓ أٌٔ  (

ًَ فٍٔ"، ٌء ٌشٌذ أُ ٌُِ٘ط ًْ  .7ٕٙٔؽل٠ش هلُ  َش



 ذ اىٖادي عثذ اىغراسٍحَذ عث د/ 

 

 ٕٗ مجمة بحوث كمية اآلداب  

وث انـ في كجكب الكوو  امم كؿ مف لػه مػنؿ ووػح الحدوجو الدُلة من الحديث: 
أف وكػػكف محػػس لمكوػػو ل كمػػن أف الحػػدوث لػػـ و ػػرؽ  ػػوف القروػػب كشوػػر القروػػبل كلك ػػه اػػص 

 .(ُٗٔ)ف قم كجكب الكوو  لمقروب شور الكارث "َُ َوِصيََّة ِلَواِرٍث" حدوث 
حدوث ا ف امر محمكؿ امم مف االىسدالؿ الى ؽ:  نف   كسش كجهمناقشة: 

 .(َُٕ)وه كاجبل أك ا ده كدول ام
 ثالثًا: اُستدُل من اْلثر:

"أنيـا  من أارجه ا ف جرور اف طنككسل كسسندةل كالحىف  ف امم كجن ر  ف زود  -ُ 
 .(ُُٕ)"تجب لمقربة الذين ُ يرثون

"َمــْن َمــاَت َوَلــْم ُيــوِص ِلــِذي  مػػن ركاه ا ػػف ح ػػنف كال وهقػػي اػػف ا ػػف ا ػػنس مكسكفػػن:  -ِ
 .(ُِٕ)ْد َخَتَم َعَمَمُو ِبَمْعِصَيٍة"َقرَاَبِتِو َفقَ 
 قؿ اف ا ف ا نس فػي إحػدل الػركاوسوف ا ػه أف نوػ  الكوػو  لوىػت م ىػكا ل  ػؿ  -ّ

 .  (ُّٕ)اص م هن الكوو  لألسنرب الكار وفل ك قي الكجكب في حؽ شور الكار وف
"كفػػم اال ػػر كال وقػػنؿ: اػػسـ اممػػه  ملوػػو  إال فػػومف مػػنت قــال ابــن يوســف أطفــيش: 

                                                 
 (

ٔٙ9
 .    7/ٙ –اٌزف١َو اٌىج١و  –اٌواىٞ (

 (
ٔ7ٓ

 "ٚؽل٠ش اثٓ ػّو ِؾّٛي ػٍٝ ِٓ ػ١ٍٗ ٚاعت، أٚ ػٕلٖ ٚك٠ؼخ". ،ٖٓٔ/8 –اٌّغٕٟ  –اثٓ للاِخ (
ٔ7ٔ

 .ٕٗٙ/ٕٔ –بة ا١ًٌٕ ّوػ وز –( اثٓ ٠ٍٛف أٛف١ِ (

(
ٔ7ٕ

ْٓ  - ٖٙ٘، هلُ ٖ٘ٔ/ٔ -ـ إٌَٓ -ٍؼ١ل ثٓ ِٕٖٛه ( َِ بِن، لَبَي: " ؾَّ َّٚ ِٓ اٌ ٠ْجٍِو، َػ َٛ ْٓ ُع ، َػ ٌُ ١ْ َْ ِؼ١ٌل لَبَي: ؽلصٕب ُ٘ ٍَ
١ٍَخ". ِٖ ْؼ َّ ٍَُٗ ثِ َّ َُ َػ ِٗ فَمَْل َفزَ ِٓ ٌِِنٞ لََواثَزِ ُٛ٠ ُْ ٌَ َٚ بَد  َِ 

بِن، لَبَي:ٍَ " ،ٖٙ٘ ،ٖ٘ٔ/ٔ –إٌَٓ  –ٍؼ١ل ثٓ ِٕٖٛه  ؾَّ َّٚ ِٓ اٌ ٠ْجٍِو، َػ َٛ ْٓ ُع ، َػ ٌُ ١ْ َْ ٌْ  ِؼ١ٌل لَبَي: ؽلصٕب ُ٘ ىَ َٗ اَخ  ٍَ  ِْ ٍَ "

ْعِظٍٍَح". ََ ئَُ تِ ََ ٌَ َع ِٔ فَقَْذ َخرَ  ٌُِ٘ص ىِِزي قََشاتَرِ
 ِٓ إٔٚٝ ٌغ١و لواثزٗ فزُ ػٍّٗ ثّؼ١ٖخ"."ٗقاه اىطحاٗي: ، 9/7 –اٌنف١وح  –اٌموافٟ 

: ٕٚٝ ٌغ١و لواثزٗ كفغ ٌمواثزٗ صٍش اٌضٍش، ٠ّٚٚٝ، ألٔٗ ِبٌٗ ٠فؼً ف١ٗ ِب ّبء ٌمٌٛٗ اْ أ ٗقاه ععٍذ تِ اىَغٍة:

 "ػٓ هللا رٖلق ػ١ٍىُ ثضٍش أِٛاٌىُ ػٕل ٚفبرىُ ى٠بكح فٟ أػّبٌىُ".

{}، ٖٗ٘/ٕٔ –ّوػ ٍٕٓ أثٟ كاٚك  –اثٓ هٍالْ  َِ اْْلَْقَشتٍِ َٗ  ِِ ٌْ اىَِذ َ٘ ٝ ِٓ عّغ ألوة، لبي لَٛ: ا١ٌٕٛخ ٌأللوث١ٓ أٌٚ ىِْي

 األعبٔت ٌٕٔ هللا رؼبٌٝ ػ١ٍُٙ ؽزٝ لبي اٌٚؾبن ِٓ إٔٚٝ ٌغ١و لواثزٗ: فمل فزُ ػٍّٗ ثّؼ١ٖخ".

ٚافزٍفٛا ف١ّٓ إٔٚٝ ٌغ١و لواثزٗ ٚرون لواثزٗ اٌن٠ٓ ال ٠وصْٛ فوٚٞ ػٓ ػّو أٔٗ ، "ٖٓٓ/ٗٔ –اٌز١ّٙل  –اثٓ ػجل اٌجو 

ٔٙب إٔٚذ ٌّٛالح ٌٙب ثؤصبس اٌج١ذ ٚهٚٞ ػٓ إٔٚٝ ألِٙبد أٚالكٖ ٌىً ٚاؽلح ثؤهثؼخ آالف ٚهٚٞ ػٓ ػبئْخ أ

ٍبٌُ ِضً مٌه لبي اٌٚؾبن اْ إٔٚٝ ٌغ١و لواثزٗ فمل فزُ ػٍّٗ ثّؼ١ٖخ، ٚلبي ٛبًٚ: ِٓ إٔٚٝ فَّٝ غ١و 

لواثزٗ ٚرون لواثزٗ ِؾزبع١ٓ هكد ١ٕٚزٗ ػٍٝ لواثزٗ مووٖ ػجل اٌوىاق ػٓ ِؼّو ػٓ اثٓ ٛبًٚ ػٓ أث١ٗ ٚ٘ٛ 

 اٌجٖوٞ ِضٍٗ. ِْٙٛه ػٓ ٛبًٚ ٚهٚٞ ػٓ اٌؾَٓ

ٚعبثو ثٓ ى٠ل ٍٚؼ١ل ثٓ ا١ٌَّت اما إٔٚٝ ٌغ١و لواثزٗ )ٚرون لواثزٗ( )ط( فبٔٗ ٠وك اٌٝ لواثزٗ  -أ٠ٚب  -ٚلبي اٌؾَٓ 

 ".صٍضٟ اٌضٍش ٠ّٟٚٚ صٍضٗ ٌّٓ إٔٚٝ ٌٗ

(
ٔ7ٖ

 .ٖٓٔ/8 -اٌّغٕٟ  -، اثٓ للاِخ 7/ٙ -اٌزف١َو اٌىج١و  -اٌواىٞ  (



 دساعح ٍقاسّح   اى٘طٍح اى٘اجثح فً اىقاُّ٘ اىَظشي                                                      

                      
 ٖٗ مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

ةن ال ػػػػػه داػػػػػؿ اآلاػػػػرة  ملوػػػػػو  شوػػػػػر سن ػػػػػب م هػػػػنل كاإلوػػػػػرار ك وػػػػػرة كلػػػػػك امػػػػػم امػػػػم ك وػػػػػر 
 .(ُْٕ)وغوره"

 ك ك  ن ت مف كجهوف:رابًعا: اُستدُل من المعقول: 
أف الكلػد الػذم مػنت فػي حوػنة أ وػه سػد وكػكف ىػ ب كجػكد المػنؿ المػكرث كحنفظػن  الوجو اْلول:

 ل قن ه.
ـــاني: الدنا وػػػغنرنا ضػػػلنفنن ال مػػػنؿ لهػػػـ كال كالف اال ػػػف المسػػػكفم سػػػد وامػػػؼ أك  الوجـــو الث

وجػػػدكف مػػػف ولػػػكلهـ  لػػػد مػػػكت أ ػػػوهـ كجػػػد ـل فنسسضػػػت سكااػػػد اللدالػػػ  كاإل وػػػنؼ كالحنجػػػ  
 .(ُٕٓ)كالضركرة  نف و رض لهؤال  اال  ن   وو ن في سرك  الجد أك الجدة

 خامًسا: اُستدُل من القواعد العامة:
  كمػن سقضػم  ػه القكااػد اللنمػ  فػي إف سررو  الكوو  الكاج   وس ؽ م  مقوكد الررول

 " اف الل ند."الضررك"رفع الحرج"، ك "تحقيق العدالة"،الررول  اإلىسمو  ك ي 
ــوط بالمصــمحة ػػذا فضػػسن اػػف أف  ــة من ــى الرعي ل كفػػم سق ػػوف كلػػم (ُٕٔ)""التصــرف عم

االمر الحكنـ الكوو  الكاج ػ  سحقوػؽ لموػمح  االح ػندل إذ وسػداؿ القنضػي ا ػد سقىػوـ السركػ  
 .(ُٕٕ)  اطن  كوو   االح ند امم ى وؿ الكوو  إذا لـ وكص الجد

اطػن هـ  وػوب أ ػوهـ مػػف  كمػن أف لػكلم االمػر أف وحػدد االسػر وف  ػنكالد االكالد كا 
 .(ُٖٕ)الموراث كمن لك كنف حون

                                                 
(

ٔ7ٗ
 .ٕ٘ٙ/ٙ –ّوػ ا١ًٌٕ  –اثٓ ٠ٍٛف أٛف١ِ  (

(
ٔ7٘

 .ٕٕٕٓ –أؽىبَ ا١ٌٕٛخ ٚاٌٛلف ِٚٛعي أؽىبَ اٌٛلف  –ِؾّل ػجل اٌٙبكٞ ػجل اٌَزبه  (

(
ٔ7ٙ

، اٌمبػلح اٌَبثؼخ ٚاٌقَّْٛ "اٌزٖوف ػٍٝ 9ٖٓٓ  -ّوػ اٌمٛاػل اٌفم١ٙخ  -ا١ٌْـ أؽّل ثٓ ا١ٌْـ ِؾّل اٌيهلب  (

 اٌوػ١خ ِٕٛٛ ثبٌٍّٖؾخ"

 (
ٔ77

ب١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ فٟ اٌمبْٔٛ اٌؾبٌٟ، ٚ٘ٛ ِؤفٛم ِٓ ثؼ٘ أْ اٌّمٕٓ اٍزؾلس ِب ٠ؼوف ث -١ٍف هعت لياًِ (

ألٛاي اٌفمٙبء اٌزٟ رَزٕل اٌٝ أكٌخ ِٓ اٌموآْ اٌىو٠ُ، إٌَخ إٌج٠ٛخ اٌْو٠فخ، ٚثٕبًء ػٍٝ لبػلح ؽك ٌٟٚ األِو فٟ رم١١ل 

ٌٟٚ األِو ٠م١لٖ ثزون اٌّجبػ، فبٌّبٌه ِضالً ٌٗ اٌؾك فٟ أْ ٠جٕٟ فٟ ٍِىٗ ِب ٠ْبء، ٌٚؼلح ٛٛاثك ٠وا٘ب ِٕبٍجخ ، ف١ؤرٟ 

فٚبءاد ثَٕجخ ِؼ١ٕخ ِٓ األهٗ، ٚأال ٠ي٠ل فٟ االهرفبع فٟ اٌّجبٟٔ، أٚ اٌطٛاثك ػٓ ونا، ٚ٘نا َِزٕلٖ ؽك ٌٟٚ 

 األِو فٟ رم١١ل اٌّجبػ. 

ِو ٚفٟ ػمل اٌيٚاط ِضالً، اما رُ ثب٠غبة ٚلجٛي ٌٟٚ أِو اٌفزبح، فبْ اٌؼمل ٠ٕؼمل ِغ ٚعٛك اٌْٙٛك، فبما ِب اّزوٛ ٌٟٚ األ

اصجبرٗ فٟ ٚص١مخ ه١ٍّخ ػٓ ٛو٠ك اٌّؤمْٚ ٌزورت آصبه ِؼ١ٕخ، فبْ ٘نا ِٓ ؽك ٌٟٚ األِو فٟ رم١١ل اٌّجبػ، ِواػبح 

 .ٌزؾم١ك ِمبٕل ِؼ١ٕخ هػب٘ب اٌْبهع ، وبٌؾفبظ ػٍٝ اٌّبي، أٚ اٌؼوٗ، أٚ ٔؾٛ مٌه

 .ٙٗٓ –كهاٍخ ِمبهٔخ  –ا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ فٟ لبْٔٛ األٍوح اٌغيائوٞ  –ػبئْخ ثٍؼبلت 

(
ٔ78

ا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ كهاٍخ ِمبهٔخ فٟ اٌفمٗ  -، ه٠ُ ػبكي األىػو ٕٗٓ -اٌٛع١ي فٟ ا١ٌّواس ٚإٌٛب٠ب  -اٌَوٛبٚٞ  (

 .7ٗٓ -ٚاٌمبْٔٛ 
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 ػػػكسش كجػػػه االىػػػسدالؿ الىػػػن ؽ:  ػػػنف لػػػكلي االمػػػر أف وػػػنمر كوػػػ ظـ االمػػػكر مناقشـــة: 
لل ند أمر مىمـ  ه ل لكف لوس محمه الموػراث كمػن وسلمػؽ  ػه الم نح  امم  حك وحقؽ مونلح ا

   ىػػػه كجلمهػػػن  مػػػف أحكػػػنـ حوػػػث جػػػن ت أحكنمػػػه ضػػػمف  وػػػكص م وػػػم  ن إذ  و هػػػن ار 
فروض  كحدا مػف حػدكده كسكاػد  نللػذاب الرػدود لمػف وسلػدا نل كرػنف ال وػكص الم وػم  أ هػن 

 .(ُٕٗ)ال سق ؿ الزوندة كال ال قونف امم من كرد م وسن 
 دًسا: اُستدُل بالمصالح المرسمة:سا

ولمػػػؿ  نلكوػػػو  الكاج ػػػ  اىػػػس ندا إلػػػم الموػػػمح  المرىػػػم  المسم مػػػ  فػػػي جمػػػب الم  لػػػ  الكالد 
ال ػرع الػػذوف ال ور ػكفل كفوػػه دفػ  م ىػػدة اػػ هـ  ػنف ال وجمػػ  امػوهـ موػػو   الوػسـ كموػػو   الحرمػػنف 

 مف الموراث.
ل ػند فػي الكسػن   السػي لػـ وػرد  رػن هن كمن وس ؽ م  مقنود الررول  في رانو  موػنلح ال

 .(َُٖ) ص حسم سظؿ الررول  ونلح  لكؿ زمنف كمكنف
 سند القانون في سن الوصية الواجبة:

اىس د ال قهن  إلػم المػذ ب ال ػن ي فػي ىػف سػن كف الكوػو  الكاج ػ ل حوػث إف كلػد اال ػف 
كف الكوػػو  امػػم المسػػكفي فػػي حوػػنة أحػػد أ كوػػه وكػػكف مػػف االسػػنرب شوػػر الػػكار وفل كسوػػر القػػن 

 ػػػؤال  لرفػػػ  الضػػػرر اػػػ هـ  ىػػػ ب حرمػػػن هـ مػػػف موػػػراث الجػػػد كالجػػػدة لكفػػػنة كالػػػد ـ فػػػي حوػػػنة 
 .(ُُٖ)أومه

 

                                                 
(

ٔ79
  .8ٗٓ –كهاٍخ ِمبهٔخ  –ا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ فٟ لبْٔٛ األٍوح اٌغيائوٞ  –ػبئْخ ثٍؼبلت  (

"ٚإٍٔلٚا ٚعٛثٙب ؽزٝ فٟ ؽبٌخ ٕلٚه٘ب ِٓ اٌّزٛفٟ اٌٝ ، 7ٕٗٓ -اٌؾمٛق اٌّزؼٍمخ ثبٌزووخ  -٠ٍٛف ِؾّٛك لبٍُ 

ِن٘ت اثٓ ؽيَ، ٚلبٌٛا أْ لٖو٘ب ػٍٝ أٚالك األثٕبء ٚاٌطجمخ األٌٚٝ ِٓ أٚالك اٌجٕبد ِؤفٛم ِٓ اٌمبػلح ٌْوػ١خ اٌزٟ 

ّجبػ ٚاعجب اما رؼطٟ ٌٚٝ األِو ؽك رم١١ل اٌّجبػ اما وبْ فٟ ٘نا اٌم١ل ِب ٠ؾمك اٌٍّٖؾخ اٌؼبِخ، أٞ أْ ٌٗ أْ ٠غؼً ِٓ اٌ

 الزٚذ مٌه ٍِٖؾخ اٌغّبػخ".

 (
ٔ8ٓ

ا١ٌٕٛخ  -ّف١مخ ؽبرت ، ٕٕٕٓ –اٌّٖبٌؼ اٌّوٍٍخ ٚرطج١مبرٙب اٌّؼبٕوح  –ِؾّل ػجل اٌٙبكٞ ػجل اٌَزبه (

 .7٘ٔٓ -اٌٛاعجخ فٟ اٌْو٠ؼخ اإلٍال١ِخ ٚاٌمبْٔٛ اٌغيائوٞ 

(
ٔ8ٔ

 .9ٖ9ٓ -فمٗ اٌفوائ٘  -فوط ى٘واْ اٌلِوكاُ   (
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 المطمب الثاني
 التقنين التشريعي لموصية الواجبة في القوانين العربية

 نالىسقرا  س وف أف ملظـ السررولنت اللر و  أاذت  سق وف الكوو  الكاج   امم شرار 
مورمن كذلؾ امم  حك سكافقت مله الك ور مف أحكنمهنن م  الس نوف كاالاسسؼ القن كف ال

 في ال لض اآلار كسلوف مقدار نن كالمىسحقوف لهن. 
سمنمن لم ن دةل كسوىورا لم نح وف ىنفرد فران ل ونف مكسؼ كؿ سررو  مف السررولنت  كا 

 س زوؿ:اللر و  السي أاذت   ظنـ الكوو ل أك من وقـك مقنمهن ك ك  ظنـ ال
 الكوو  الكاج   في القن كف الىكرم.الفرع اْلول: 
 الكوو  الكاج   في القن كف السك ىي.الفرع الثاني: 
 الكوو  الكاج   في سن كف المممك  المغر و .الفرع الثالث: 
 الكوو  الكاج   في القن كف االرد ي.الفرع الرابع: 

 .الكوو  الكاج   في القن كف الىكدا يالفرع الخامس: 
 الكوو  الكاج   في القن كف الوم ي.الفرع السادس: 
 الكوو  الكاج   في سن كف دكل  اإلمنرات اللر و  المسحدة.الفرع السابع:  
 الكوو  الكاج   في القن كف الجزا رم.الفرع الثامن: 
 الكوو  الكاج   في سن كف االحكاؿ الراوو  الككوسي.الفرع التاسع: 
    امنف.سن كف ىمط الفرع العاشر:

 سن كف االحكاؿ الراوو  المكروسن ي.الفرع الحادي عشر: 
سن كف االحكاؿ الراوو  ال مىطو ي.  الكوو  الكاج   في الفرع الثاني عشر:               

 .اللراسي الكوو  الكاج   في القن كفالفرع الثالث عشر: 
 المو ي. الكوو  الكاج   في القن كفالفرع الرابع عشر: 
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 رع اْلولالف
( 182)الوصية الواجبة في القانون السوري     

في المندة:  َُِٗللنـ  ْكردت أحكنـ الكوو  الكاج   في القن كف الىكرم رسـ 
  ل حوث  وت امم أف:(ِٕٓ)

( مف سكفم كله أكالد ا ف أك أكالد   تل كسد منت ذلؾ اال ف أك ال  ت س مه أك مله ُ)
 و   نلمقدار كالررا ط السنلو :كجب الح نده  ؤال  في  مث سركسه كو

الكوو  الكاج   لهؤال  االح ند سككف  مقدار حوسهـ ممف ور ه أ ك ـ أك أمهـ  -أ 
اف أومه المسكفي امم فرض مكت أ وهـ أك أمهـ إ ر كفنة أومهل امم أال وسجنكز ذلؾ 

  مث السرك .
مهـ جدنا كنف ال وىسحؽ  ؤال  االح ند كوو  إف كن كا كار وف الوؿ أ وهـ أك أ -ب 

أك جدةل أك كنف سد أكوم لهـ أك أاطن ـ في حونسه  س اكض مقدار من وىسحقكف  هذه 
ف أكوم  نك ر كنف الزا د  الكوو  الكاج  ل ف ف أكوم لهـ  نسؿ مف ذلؾ كج ت سكممسهل كا 

ف أكوي ل لضهـ كج ت الكوو  لآلار  قدر  وو ه.  كوو  ااسونرو ل كا 
 االكلي مف أكالد اال ف كأكالد ال  ت فقط لمذكر م ؿ حظ اال  م.  سككف  ذه الكوو  لمط ق  -ج 
 (  ذه الكوو  الكاج   مقدم  امم الكونون االاسونرو  في االىس ندة مف  مث السرك .ِ)

                                                 
ٔ8ٕ

َ، ٚأعوٞ ػ١ٍٗ آفو رؼل٠ً ثّٛعت 9ٖ٘ٔ/9/9ٔ، ثزبه٠ـ 9٘ٞ ا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ، ِؼلي ثّوٍَٛ ( اٌمبْٔٛ اٌَٛه(

َ، اٌقبٓ ثزؼل٠ً ثؼ٘ ِٛاك لبْٔٛ األؽٛاي اٌْق١ٖخ اٌٖبكه ثبٌّوٍَٛ 9ٕٔٓ/ ٕ/7اٌٖبكه فٟ  ٗاٌمبْٔٛ هلُ 

 َ ٚرؼل٠الرٗ.9ٌٖ٘ٔؼبَ  9ٕاٌزْو٠ؼٟ هلُ 

( ِٓ لبْٔٛ األؽٛاي اٌْق١ٖخ اٌّٖوٞ اٌٖبكه ػبَ 79، 7ٙاٌّٛاك ) ( ف٠ٚ7ٟٔالؽع أْ لبْٔٛ ا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ هلُ )

(، ٌّؼبٌغخ ِْىٍخ )أٚالك اٌّؾوَٚ( أٞ أٚالك االثٓ اٌّزٛفٝ فٟ ؽبي ؽ١بح أث١ٗ، ٚربثؼٗ اٌمبْٔٛ اٌَٛهٞ اٌٖبكه 9ٗٙٔ)

 جٕذ.َ( ِغ ٚعٛك فبهق ث١ّٕٙب، ٚ٘ٛ أْ اٌمبْٔٛ اٌّٖوٞ ٌُ ١ّ٠ي ث١ٓ أٚالك االثٓ ٚأٚالك ا9ٌٖ٘ٔػبَ )

كْٚ أٚالك اٌجٕذ؛ ألْ ٘ئالء ال ٠ؾوِْٛ ِٓ ا١ٌّواس فٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ  ٚأِب اٌمبْٔٛ اٌَٛهٞ فمل الزٖو ػٍٝ أٚالك االثٓ 

ٌٛعٛك أفٛاٌُٙ أٚ فبالرُٙ، ٚأّب ُ٘ ِٓ مٚٞ األهؽبَ اٌن٠ٓ ٠وصْٛ فٟ هأٞ اٌؾٕف١خ ػٕل ػلَ مٚٞ اٌفوٚٗ 

 ٚاٌؼٖجبد.

فن ثّب م٘ت ا١ٌٗ اٌمبْٔٛ اٌّٖوٞ ر٠َٛخ ث١ٓ فئز١ٓ ِٓ عٌٕ ٚاؽل، ٍٛاء ٚاألٌٚٝ األ ٌٗق٘ه دمر٘س ٕٗثح اىضحٍيً:

 .9ٌٕٔٓطجمخ ٚاؽلح أَ ألوضو، ِٚ٘ٛب رلاهوٗ اٌّْوع اٌَٛهٞ فٟ رؼل٠ً 

َ، اٌقبٓ ثزؼل٠ً ثؼ٘ ِٛاك لبْٔٛ األؽٛاي اٌْق١ٖخ اٌٖبكه 9ٕٔٓ/ ٕ/ 7اٌٖبكه فٟ  ٗٚػٕلِب ٕله اٌمبْٔٛ هلُ  

َ ٚرؼل٠الرٗ، عؼً ا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ ألٚالك ِٓ رٛفٟ فٟ ؽبي ؽ١بح أث١ٗ ٌُٚ ١ّ٠ي 9ٖ٘ٔؼبَ ٌ 9ٕثبٌّوٍَٛ اٌزْو٠ؼٟ هلُ 

ث١ٓ أٚالك االثٓ ٚأٚالك اٌجٕذ وبٌمبْٔٛ اٌّٖوٞ اال أْ ٌمبْٔٛ اٌَٛهٞ اٌّؼلي لٖو٘ب ػٍٝ اٌطجمخ األٌٚٝ فمٜ ِٓ أٚاك 

ٔيٌٛا ؛ ٚلٖو٘ب ػٍٝ اٌطجمخ األٌٚٝ  فمٜ ِٓ  األثٕبء ٚ اٌجٕبد ثقالف اٌمبْٔٛ اٌّٖوٞ ام عؼٍٙب ألٚالك األثٕبء ِّٙب

 أٚالك اٌجٕبد،
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 الفرع الثاني
 مٜٜ٘ٔالوصية الواجبة في القانون التونسي 

 .ُِٗ/  ُُٗ (ُّٖ)حىب نار سلدوؿ ك ك ال وؿ االكؿ
م كله أح ند ا ف ذكر أك أ  م منت كالد ـ أك كالدسهـ س مه مف سكف :ٜٔٔالفصل 

أك مله كج ت لهؤال  االكالد كوو  امم  ى   حو  من ور ه أ ك ـ أك كالدسهـ اف أومه 
الهنلؾ  ناس نر مكسه أ ر كفنة أومه المذككر  دكف أف وسجنكز ذلؾ  مث السرك ل كال 

 وىسحؽ  ؤال  االح ند الكوو  المذككرة:
 أوؿ أ وهـ جدنا أك جدة. إذا كر كا (ُ)
إذا أكوم لهـ الجد أك الجدة في حونسه أك أاطن ـ  س اكض مقدار الكوو   (ِ)

ف أكوم  نك ر فسط ؽ امم الزا د  الكاج   ف ف أكوم لهـ الجد  نسؿ كجب سكمم  ال نسصل كا 
 القكااد اللنم  لمكوو .

و  مسىنكو  الكوو  الكاج   مقدم  امم الكوو  االاسونرو ل كالكونون االاسونر  (ّ)
ف سزاحمت سقىـ امم الس نىب.  كا 

ال س ورؼ  ذه الكوو  إال لمط ق  االكلم مف أكالد اال  ن  ذككرنا أك  :ٕٜٔالفصل 
 إ ن ننل كسقىـ  و هـ لمذكر م ؿ حظ اال  ووف.

 الفرع الثالث
 الوصية الواجبة في قانون المممكة المغربية

 ما يمي: ٕٖٚالمادة  إلى ٜٖٙأربعة مواد من المادة ٜٛ٘ٔجا  في عام 
مف سكفم كله أكالد ا ف أك أكالد ل  ت س مه أك  لدهل كجب الح ند  ؤال   :ٜٖٙالمادة 

 .(ُْٖ)في  مث سركسه كوو   نلمقدار كالرركط االسو 
"الكوو  الكاج   لهؤال  االح ند سككف  مقدار حوسهـ ممن ور ه أ ك ـ أك  :ٖٓٚالمادة 

مكر هـ إ ر كفنة أومه المذككر امم أف ال وسجنكز أمهـ اف أوؿ المسكفم امم فرض مكت 
 ذلؾ في  مث السرك ".

                                                 
ٔ8ٖ

 .9٘ٙٔ/  ٙ/  9ٔثزبه٠ـ  – 9٘9ٌَٕٔخ  77ػلك:  –ِٛعت لبْٔٛ  –( ا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ اٌزَٟٛٔ (
ٔ8ٗ

 .ٖٙٓ –ا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ فٟ اٌمبْٔٛ اٌّغوثٟ  –( ْ٘بَ ل١الْ (
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ال وىسحؽ  ؤال  االح ند كوو  إذ كن كا كار وف الوؿ مكر هـ جدنا كنف  :ٖٔٚالمادة 
أك جدة أك كنف سد أكوم لهـ أك أاطن ـ في حونسه  س اكض مقدار من وىسحقك ه  هذه 

ف أكوم  نك ر كنف الزا د الكوو  الكاج  ل ف ف أكوم لهـ  نسؿ مف  ذلؾل كج ت سكممسهل كا 
ف أكوم ل لضهـ فقط كج ت الكوو  لآلار  مقدار  وو ه امم  مسكس نن امم إجنزة الكر  ل كا 

  هج من ذكر.
ف  زؿل  :ٕٖٚالمادة  سككف  ذه الكوو  الكالد اال فل كأكالد ال  تل كالكالد ا ف اال ف كا 

  ووفل وجب فوه كؿ أوؿ فراه دكف فرع شوره كوناذ كؿ كاحدنا كن كا أك أك ر لمذكر م ؿ حظ اال
 فرع  ووب أومه فقط.

 الفرع الرابع
 الوصية الواجبة في القانون اْلردني

 ـ.ٕٓٔٓ  لسنة ٖٙقانون اْلحوال الشخصية رقم  
 ال نب ال نمفل ال وؿ الانمس الكوو  الكاج  . 

 ف س مه أك مله كجب إذا سكفم راص كله أكالد ا ف كسد منت ذلؾ اال :ٜٕٚالمادة:
 الح نده  ؤال  في  مث السرك  كوو   نلمقدار كالرركط السنلو :

سككف الكوو  الكاج    مقدار حوسهـ ممن ور ه أ ك ـ اف أومه المسكفم امم  -أ 
 فرض مكت أ وهـ إ ر كفنة أومه المذككر امم أف ال وسجنكز ذلؾ  مث السرك .

ار وف الوؿ أ وهـ جدا كنف أك جدة إال إذا ال وىسحؽ االح ند كوو  إف كن كا ك  -ب 
 كنف اىسغرؽ أوحنب ال ركض السرك .

ال وىسحؽ االح ند كوو  إف كنف جد ـ سد أكوم اك أاطن ـ في حونسه  س  -جػ 
اكض مقدار من وىسحقك ه  هذه الكوو ل ف ذا أكوم لهـ أك أاطن ـ أسؿ مف ذلؾ كج ت 

ف أكوم لهـ  نك ر كنف الزا د ك  ف أكوم ل لضهـ فقد كجب سكممسهل كا  وو  ااسونرو ل كا 
 لألار  قدر  وو ه.

ف  زؿ كاحدنا أك أك ر لمذكر م ؿ  -د  سككف الكوو  الكالد اال فل كالكالد ا ف اال ف كا 
 حظ اال  ووفل وحجب كؿ أوؿ فراه دكف فرع شورهل كوناذ كؿ فرع  ووب أومه فقط.

   في االىسو ن  مف ال مث.الكوو  الكاج   مقدم  امم الكونون االاسونرو - ػ 
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 الفرع الخامس
 الوصية الواجبة في القانون السوداني

/ ُّٓل أحكنـ الكوو  الكاج    في مندسوف: (ُٖٓ)ـ ُُٗٗس نكؿ سن كف الس زوؿ للنـ 
 كجن ت السىمو  م ؿ من جن  في سن كف االحكاؿ الراوو  الجزا رم. ُّٔ

 الفصل الخامس: الوصية بالتنزيل.
س زوؿ  ك كوو    لحنؽ راص شور كارث  موراث المكوي ال :ٖ٘ٔالمادة 

 ك  ووب ملوف في الموراث.
 استحقاق المنزل:

وىسحؽ الم زؿ م ؿ  ووب الم زؿ م زلسه ذكرنا كنف أك أ  م في حدكد  مث  :ٖٙٔالمادة 
 السرك . 

 الفرع السادس
 الوصية الواجبة في القانون اليمني

 مٜٜٙٔلسنة 

أحكنـ الكوو  الكاج    ل (ُٖٔ)مٜٜٙٔ  الوم م  لى   الراوو ظـ سن كف االحكاؿ 
  مندة كاحدة ك ي:
إذا سكفي راص ذكرا كنف أك أ  م اف كلده أك أكالده الكار وف كاف  :ٜٕ٘المادة 

أكالد ا ف أك أ  ن  اال  ن  مهمن  زلكا ككن كا فقرا  كشور كار وف لكفنة ن ن هـ في حونسه كسد 
 ـ فورضخ لهـ ممن ام ه  لد الدوف كنلسنلي: اَمؼ اورنا مف المنؿ كلـ وقلد 

  نت اال ف الكاحدة أك أك ر م ؿ  ووب   نت اال ف إلرث م    ت الومب ك ك  -
 (.ُ/ٔالىدس )
لمذككر مف أكالد اال ف إذا ا  رد كلك م  أاكاسهـل  م ؿ  ووب أ وهـ لك كنف حونن  -

 (.ُ/ٓ من ال وزود امم الامس )
 ل نب االكؿ: الكوو  الكاج  .جن  في ال وؿ الانمس مف ا
                                                 

ٔ8٘
 َ.99ٔٔ: ( لبْٔٛ اٌزٕي٠ً ١ٌٍٕٛخ اٌٛاعجخ فٟ اٌمبْٔٛ اٌَٛكأٟ، ٌَٕخ(

ٔ8ٙ
 َ.99ٙٔ( لبْٔٛ ا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ، ا١ٌّٕٟ ٌَٕخ: (
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 .(ُ)ـ  رنف أحكاؿ راوو  ملدؿُٖٗٗلى    ِٕمف القن كف رسـ  :ٕٓٙالمادة:
سجب السىكو   وف االكالد في الزكاج كالسلموـ ف ذا كنف سد ورؼ أمكاال  :ٕٓٙالمادة:

في سزكوج كسلموـ ال لض فلموه سىكو  االاروف  هـ ف ف لـ و لؿ حسم منت كلـ وكوم  هن 
ن  –القنضي  و هـ   اراج القدر المىنكم لهـ م  كجكب السىكو  ىكل   وف االكالد  –أوضن

 ك قو  الكر   إف كن كا ط ؽ طروق  المكاروث. 
 الفرع السابع

 الوصية الواجبة في قانون دولة اإلمارات العربية المتحدة
جا  في الفصل السادس من الباب اْلول من الكتاب الرابع: قانون اْلحوال    

  .ٕ٘ٓٓالشخصية رقم  
 .ٕٕٚالمادة: 

كله أكالد ا ف أك   ت كسد منت ذلؾ اال ف أك سمؾ  –كلك حكمنن  –مف سكفم  (ُ)
 ال  ت س مه أك مله كجب الح نده  ؤال  في  مث سركسه كوو   نلمقدار كالررا ط اآلسو :

الكوو  الكاج   لهؤال  االح ند سككف  مقدار حوسهـ ممن ور ه أ ك ـ اف أومه  ( أ)
 كفي امم فرض مكت أ وهـ إ ر كفنة أومه المذككر امم أف ال وسجنكز ذلؾ  مث السرك .المس

ال وىسحؽ  ؤال  االح ند كوو  أف كن كا كار وف الوؿ أ وهـ جدنا كنف أك جدة أك   ( ب)
سد أكوم لهـ أك أاطن ـ في حونسه  س اكض مقدار من وىسحقك ه  هذه الكوو  الكاج  ل ف ف 

ف أكوم لهـ  نسؿ مف ذلؾ ك  ف أكوم  نك ر كنف الزا د كوو  ااسونرو ل كا  ج ت سكممسه كا 
 أكوم ل لضهـ فقط كج ت الكوو  لآلار  قدر  وو ه.

ف  زلكا كاحدنا كن كا أك أك ر لمذكر   ( ت) سككف  ذه الكوو  الكالد اال ف كأكالد ال  ت كا 
 م ؿ حظ اال  ووفل وحجب فوهن كؿ أوؿ فراه دكف فرع شوره كوناذ كؿ فرع  ووب أومه

 فقط.
 الكوو  الكاج   مقدم  امم الكونون االاسونرو  في االىس ندة مف  مث السرك . (ِ)
وحـر القنسؿ كالمرسد مف اىسحقنؽ الكوو  الكاج   كفؽ أحكنـ  ذا القن كف في  (ّ)

 الكوو .
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 الفرع الثامن
 الوصية الواجبة في القانون الجزا ري

 .ُِٕإلم  ُٗٔكفوه أر   مكادل مف المندة 
 .(ُٕٖ)لقانون الجزا ري حسب آخر تعديلالتنزيل في ا

مف سكفم كله أح ند كسد منت مكر هـ س مه أك مله كجب س زومهـ م زل   :ٜٙٔالمادة 
 أومهـ في السرك   نلررا ط اآلسو :

أىهـ االح ند سككف مقدار حو  أومهـ لك  قي حونن امم أف وسجنكز  :ٓٚٔالمادة 
 ذلؾ  مث السرك .
االح ند الس زوؿ إف كن كا كار وف لألوؿ جدنا كنف أك  ال وىسحؽ  ؤال  :ٔٚٔالمادة 

جدة أك كنف سد أكوم لهـل أك أاطن ـ في حونسه  س اكض مقدار من وىسحقه  هذه 
الكوو ل ف ف أكوم لهـ أك الحد ـ  نسؿ مف ذلؾ كحىب الس زوؿ  مقدار من وسـ  ه  وو هـ 

 أك  ووب أحد ـ مف السرك .
ند سد كر كا مف أ وهـ أك أمهـ من ال وقؿ اف م نب أف ال وككف االح  :ٕٚٔالمادة 

 مكر هـ مف أ وه أك أمهل  كوككف  ذا الس زوؿ لمذكر م ؿ حظ اال  ووف.
 

                                                 
ٔ87

اٌّئهؿ فٟ  ٕ/١ٔٛ٠٘ٛ، ٠زّٚٓ لبْٔٛ األٍوح اٌغيائوٞ، اٌّؼلي ٚاٌّزُّ ثبألِو  9، ِئهؿ فٟ ٔٔ/8ٗ( لبْٔٛ هلُ: (

ٕ7/ٕ/ٕٓٓ٘. 



 ذ اىٖادي عثذ اىغراسٍحَذ عث د/ 

 

 ٕ٘ مجمة بحوث كمية اآلداب  

 الفرع التاسع
 الوصية الواجبة في قانون اْلحوال الشخصية الكويتي

ل   ضنف  مكاد ََِٕلى    ٔٔال نب ال نلث  ل كا ه كمكاده مضنؼ  نلقن كف رسـ 
 في رنف االحكاؿ الراوو . ُْٖٗلى    ُٓالقن كف رسـ  جدودة إلم

 مكرًرا : ٕٚٛ  :المادة
إذا لـ وكص الموت ل رع كلده الذم منت في حونسه أك منت مله ػ كلك حكمن ػ  مقدار 
حوسه ممن كنف ور ه أومه في سركسه لك كنف حون ا د مكسهل كج ت لم رع في السرك  كوو  

ث  ررط أف وككف شور كارثل كأال وككف الموت سد أاطنه  مقدار  ذه الحو  في حدكد ال م
ف كنف من أاطنه أسؿ م هل كج ت   غور اكض اف طروؽ سورؼ نار سدر من وجب لهل كا 

 له كووه  مقدار من وممكه.
كسككف  ذه الكوو  ال ؿ الط ق  االكلم مف أكالد ال  نت كالكالده اال  ن  مف أكالد 

ف  زلكال امم أف وحجب ك ؿ أوؿ فراه دكف فرع شورهل كأف وقىـ  ووب كؿ الظهكر كا 
ف  زؿ سىم  الموراث كمن لك كنف أومه أك أوكله الذوف ودلم  هـ إلم  أوؿ امم فراه كا 

 الموت منسكا ككنف مكسهـ مرس ن كسرسوب الط قنت.
 مكرًرا  أ   ٕٚٛلمادة ا

إذا أكوم الموت لمف كج ت له الكوو   نك ر مف  وو  ل كن ت الزوندة كوو  
ف أكوم له  نسؿ مف  وو ه كجب له من وكممه.  ااسونرو ل كا 

كوؤاذ مف لـ وكص له كوكفم  ووب مف أكوم له  نسؿ ممن كجب مف  نسي ال مثل 
 ف ف ضنؽ امم ذلؾ فم ه كممن  ك مرغكؿ  نلكوو  االاسونرو .

 مكرًرا   ب   ٕٚٛالمادة 
 الكوو  الكاج   مقدم  امم شور ن مف الكونون.

الموت لمف كج ت لهـ الكوو  كأكوم لغور ـل اىسحؽ كؿ مف كج ت ف ذا لـ وكص 
ال فم ه كممن أكوم  ه لغور ـ.  لهـ الكوو  سدر  وو ه مف  نسي  مث السرك  أف أكفمل كا 
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 الفرع العاشر
 قانون سمطنة عمان  الوصية بالتنزيل

 ػ المكافؽ  ُُْٖمف محـر  ُٖلكالوندر في ُٔٗٗلى    َُُالمرىـك  قن كف رسـ 
 ـ.ُٕٗٗمف وك وه  ْ

 ال نب ال نلث: الكوو   نلس زوؿ.
( الس زوؿ كوو ل   لحنؽ راص شور كارث  موراث المكوي ك  ووب ِِٔمندة: )

 ملوف مف الموراث.
( وىسحؽ الم زؿل م ؿ  ووب الم زؿ م زلسهل ذكرا كنف أك ا  يل كفي ِِٕمندة: )

 فل فس  ذ في حو  مف أجنز ن.حدكد ال مث إال إذا أجنز ن ال نسكف مف الكر   الراردو
 الفرع الحادي عشر

 قانون اْلسرة الموريتاني التنزيل
ل كأطمؽ اموه ََُِوك وك  ُٗ سنروخ  ََُِلى    ِٓسن كف االىرة المكروسن ي رسـ  

 اىـ )مدك   االحكاؿ الراوو (.
           الكسنب ال نلث. 

 الس زوؿ. :الىن   ال وؿ
 ك  ووب المكوي كارث  موراث شور راص حنؽ  ل كوو  الس زوؿ ٖٕٔ المادة

 حدكد أ  م في أـ كنف ذكرا م زلسه الم زؿ  ووب م ؿ الم زؿ وىسحؽ .الموراث في ملوف
 ال مث" جنكزت إذا الكر   الراردوف مف أجنز ن مف حو  في كس  ذ ال مث
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 الفرع الثاني عشر
ٜٙٚٔقانون اْلحوال الشخصية الفمسطيني  الوصية الواجبة  

    ٕٛٔدة : الما
إذا سكفي جد كله أكالد ا ف كسد منت ذلؾ اال ف س مه أك مله كجب الح نده  ؤال  في 

  مث سركسه الرراو  كوو :  نلمقدار كالرركط السنلو :
الكوو  الكاج   لهؤال  االح ند سككف  مقدار حو  أ وهـ مف الموراث فومن لك كنف  -أ

 .حونن امم أف ال وسجنكز ذلؾ  مث السرك 
ال وىسحؽ  ؤال  االح ند كوو  إف كن كا كار وف الوؿ أ وهـ جدان كنف أك جده أك  -ب

كنف سد أكوم أك أاطن ـ في حونسه  س اكض مقدار من وىسحقك ه  هذه الكوو  الكاج   ل 
ف ذا أكوم لهـ  نسؿ مف ذلؾ كج ت سكممسه كاف أكوم لهـ  نسؿ كنف الزا د كوو  ااسونرو  

  .كجب لآلار  قدر  وو هكاف أكوم ل لضهـ فقد 
سككف الكوو  الكالد اال ف كالكالد ا ف اال ف كاف  زؿ كاحدان كن كا أك اك ر لمذكر  -ج

  .م ؿ حظ اال  ووف وحجب كؿ اوؿ فراه دكف فرع شوره كوناذ كؿ فرع  ووب اومه فقط
 . ذه الكوو  الكاج   مقدم  امم الكونون االاسونرو  في االىسو ن  مف  مث السرك  -د

 الفرع الثالث عشر     
قانون اْلحوال الشخصية العراقي الوصية الواجبة  

( مف سن كف االحكاؿ الراوو  الملدل   مكجب سن ك ن لسلدوؿ ال ن ي لقن كف ْٕ وت المندة )
 :  ُٕٗٗلى    ِٕاالحكاؿ الراوو  رسـ 

ه ولس ر  حكـ الحي اذا منت الكلدل ذكرا كنف اك ا  م س ؿ كفنة ا وه أك أمه فن  - ُ        
ا د كفنة أون م همنل كو سقؿ اىسحقنسه مف االرث الم االكالد ذككرا كن كا أـ ا ن نن حىب االحكنـ 

 الرراو   ناس نره كوو  كاج   امم اف ال سسجنكز  مث السرك . 
)مف  ذه المندةل امم شور ن مف الكونون  ُسقدـ الكوو  الكاج  ل  مكجب ال قرة  -ِ

 ىسو ن  مف  مث السرك .االارل كفي اال
إال أف االركنؿ الذم وحوؿ ا د سط وؽ احكنـ المندة المذككرة فومن اذا منت الكلد 
ذكرا كنف اك ا  م م  ا وه كامه كلوس س ؿ أون م همن اف القن كف ظؿ ىنكسن كاف القضن  
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ص اللراسي لـ وجد حس لم ؿ  ذه المركم ل ممن وضل ن في حورة مف االمر في سقىوـ الحو
( فقداف القوم  اال ىن و  كسحقوؽ اللدال  مف سررو  احكنـ ْٕاالر و  كفقن الحكنـ المندة )

الكوو  الكاج  ل كالغنو  ال  وم  لممررع في ا ونؼ االح ند اكالد الكلد المسكفي م  ا وه اك 
موهـ امه ممن ودفل ن الم المجك  لسط وؽ االحكنـ الرراو  الانو   نلغرسم كالحرسم كالمهدـك ا
 ُٕل في حوف اف القن كف المورم  جده سد انلج  ذه الحنل   حىب سن كف الكوو   رسـ 

( م ه ) اذا لـ وكص الموت ل رع كلده الذم منت في  ْٕل كسد جن  المندة )ُْٔٗلى   
حونسه اك منت مله كلك حكـ  م ؿ من كنف وىسحقه  ذا الكلد مورا ن في سركسه لك كنف حون ا د 

  رع في السرك  كوو   قدر  ذا ال ووب حدكد ال مث ......الخ.مكسه كج ت لم
سد كجد حس لم ؿ  ُٕٓٗلى    ّْكمن كاف سن كف االحكاؿ الراوو  الىكرم رسـ        

مف سكفي كله أكالد أ ف   في القن كف المذككر  ( / ؼ ِٕٓ ذه الحنل  ا دمن  ص في المندة 
ؤال  في  مث سركسه كوو   نلمقدار كالرركط كسد منت اال ف س مه اك مله كجب الح نده  

كاموه ك غو  ا ونؼ االح ند كسحقوؽ  دؼ الررع مف سررو  احكنـ الكوو   . ...... الخ
مف سن كف االحكاؿ الراوو  رسـ  ْٕالكاج  ل كسىهوؿ اممو  سط وقهن  قسرح سلدوؿ المندة 

 .ُٗٓٗلى    ُٖٖ
 الفرع الرابع عشر
 لقانون الميبيأحكام الوصية الواجبة في ا

 (.َْل ّٔل أحكنـ الكوو  الكاج   في المكاد )(ُٖٖ)ُْٗٗلى    ٕ ظـ القن كف المو ي رسػػـ 
( : م  مراانة المكاد )الىندى  كاللرركفل كالىن ل  كاللرركف كال نم   ّٔالمندة )      

نف كاللرركف( ولس ر في حكـ الكوو   نلمنؿ س زوؿ المكرث راون شور كارث م زل  كارثل ك
وقكؿ فسف كارث م  كلدم أك كر كه في منلي ف ف الم زؿ وناذ من وناذه الكارث الم زؿ م زلسه 

 إذا كنف أسؿ مف ال مث كال وىسحؽ من وزود ا ه إال   جنزة الكر  .
( : مف سكفي كله أكالد ا ف منت أ ك ـ س مه أك مله كج ت في منله الكالد اال ف ّٕالمندة )

ف  زؿ كاحد كنف أك أك ر كوو   مقدار من كنف ور ه أ ك ـ اف أومه  كالكالد ا ف اال ف كا 
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المسكفم امم فرض حونسه إذا كنف ال وزود اف  مث السرك ل ف ف زاد ال ودف  لهـ إال ال مث 
 كوو  كاج   

( : سقىـ الكوو  الكاج    وف المىسحقوف سىم  الموراث لمذككر م ؿ حظ اال  ووف ّٖالمندة )
 فراه دكف شوره كوناذ كؿ فرع  ووب أومه فقط. كوحجب فوهن كؿ أوؿ

( : ال وىسحؽ  ؤال  االح ند كوو  كاج   إف كن كا كار وف الوؿ أ وهـ جدا ّٗالمندة )      
كنف أك جدة أك كنف سد أكوم لهـ أك أاطن ـ في حونسه من وىنكم  وو هـ فومن وىسحقك ه 

مف ذلؾ اىسكفكا من  قص  نلكوو  الكاج   ف ف  قص من أكوم لهـ  ه أاطن ـ أسؿ   
( : الكوو  الكاج   مقدم  امم الكونون االاسونرو  في االىسو ن  مف  مث السرك .َْالمندة )  

 الفرع الخامس عشر
 وثيقة مسقط

 لمنظام  القانون  الموحد لألحوال الشخصية
 لدول مجمس التعاون لدول الخميج العربيــــــة

ٕ٘ٓٓلسنة  ٕٛرقم   
 : الكوو  الكاج  .ال نب الانمس     
"أن الوصية الواجبة من حيث مدلوليا ومبدأ اْلخذ بيا ( امم: ِِٖس ص المندة )     

 . تنظم أحكاميا بقانون خاص"
 المطمب الثالث

 مقارنة بين القانون المصري والقوانين العربية 
 في تقنينيا ْلحكام الوصية الواجبة

وو  الكاج   وس وف ل ن أف   نؾ مكاض   نىسقرا  س ظوـ القكا وف اللر و  الحكنـ الك 
اس نؽ  فوهن امي الحكـ الذم سـ سق و هل ك في مكاض  جن ت االحكنـ مس نو   كماسم   امي 

 ال حك السنلي:
: مواضع اُتفاق في القوانين العربية المقننة لموصية الواجبة.  أوًُ

 .ا د كفنة المكرث –حقوق  أك حكمنن  –أن يكون الفرع موجوًدا:  - 1
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 ػػنف ال وىػػسحؽ  ػػنإلرث رػػو نن مػػف سركػػ  مػػف كج ػػت  أن يكــون الفــرع غيــر وارث: - 2
 فس كوو  له. –مهمن سؿ  وو ه  –اموه الكوو ل ف ف كنف كار نن 

فػ ف كػنف  ػه مػن   مػف مكا ػ   أُ يكون ىـذا الفـرع ممنوًعـا مـن اإلرث مـن أصـمو: - 3
كفم وػػسـ سلكوضػػه  نلكوػػو  امػػن اإلرث ف  ػػه ال وىػػسحؽ رػػو نن  نلكوػػو  الكاج ػػ ل الف فػػرع المسػػ

فنسػػه مػػف اإلرث مػػف جػػده لكجػػكد مػػف وحج ػػهل فػػ ذا كػػنف ال وىػػسحؽ رػػو نن  ػػنإلرث لمػػن  ػػه مػػف 
مػػف سركػػ  جػػده أك  –ك ػػي اػػكض اػػف الموػػراث  –مػػن  ل فػػس وىػػسحؽ  نلكوػػو  الكاج ػػ  رػػو نن 

 جدسه.
ض سد أاطم  ػذا ال ػرع  غوػر اػك  –الذم كج ت اموه الكوو   –أال وككف الموت  -ٗ

 سدر من وجب له  نلكوو  الكاج  . –كنله   أك الكوو  أك الكسؼ  –مف طروؽ سورؼ نار 
فػػػ ذا كػػػنف الجػػػد أك الجػػػدة سػػػد أاطػػػت لح وػػػد ن  طروػػػؽ اله ػػػ  أك الس ػػػرع مقػػػدار مػػػن كػػػنف 
وىػػسحقه  ػػذا الح وػػد  نلكوػػو  الكاج ػػ  فقػػد سحقػػؽ الغػػرض المقوػػكد مػػف الكوػػو  كال وكػػرر لػػه 

 حوؼ  حقكؽ الكر  .اللطن  مرة أارل للدـ ال
ذا كنف من أاطنه الجػد لح وػده أسػؿ ممػن كػنف وىػسحقه  نلكوػو  الكاج ػ ل كج ػت سكممػ   كا 
 ػػذا اللطػػن  حسػػم ووػػؿ إلػػم مقػػدار الكوػػو  حسػػم ال و ػػسح  ػػنب السحنوػػؿ امػػم أحكػػنـ الكوػػو  

 الكاج  .
ف كنف من أاطنه الجد لح وده أك ر ممن  ك مىسحؽ  نلكوػو  الكاج ػ  فػ ف كػنف الزا  ػد كا 

ف كػػنف زا ػدنا اػػف ال مػث سكسػػؼ   ػنذ الزا ػػد امػػم  فػي حػػدكد ال مػث كػػنف كوػو  ااسونروػػ   نفػذةل كا 
 .(ُٖٗ)إجنزة الكر  
إذا أكوػػم مػػف كج ػػت اموػػه الكوػػو  ل ػػرع دكف فػػرعل فػػ ف القػػن كف ولطػػي مػػف لػػـ  -ٓ 

 وكص له حقهن فوررؾ ال رع الذم لـ وكص له في الكوو  الكاج    مقدار  وو ه.
فػي الكوػو  الكاج ػ  كػؿ أوػؿ كج ػت لػه الكوػو  ف  ػه  قواعد الحجـب:من حيث  -ٔ 

 وحجب فراه فقط دكف فرع شوره.
 ػػذا  اػػسؼ الموػػراث فػػ ف ال ػػرع الػػكارث المػػذكر وحجػػب مػػف  ػػك أد ػػم م ػػه درجػػ  مػػف 

                                                 
(

ٔ89
 .78ٔٓ –ّوػ لبْٔٛ ا١ٌٕٛخ  –ى٘وح ، اإلِبَ ِؾّل أثٛ ٖ٘ٗٓ –أؽىبَ ا١ٌٕٛخ  –( ٠ٍٛف ِؾّٛك لبٍُ 
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 .(َُٗ)أ  ن  اال ف أك   نت اال ف ىكا  كن كا فركانن له أـ فركانن لغوره
ل إذ سكػكف  وػ هـ  نلسىػنكم "قسـمة ميـراث"قوف لهن سقىـ الكوو  الكاج    وف المىسح -ٕ

ف كن كا ذكرا ن كا  ن ن فممذكر م ؿ حظ اال  ووف  .(ُُٗ)إذا كن كا ذكرا ن فقطل أك إ ن ن فقطل كا 
سقدر الكوو  الكاج   لمح دة  مقدار حو  أ وهـ مف السرك  امي فرض حونسهل  -ٖ 

ف ال وككف لم رع أك ر مف  ووب  ررط أال وزود اف ال مثل كزاد القن كف الجزا رم امم أ
ال ألغوت كجلؿ السىنكم  وف االوؿ كال رعل كا  رد القن كف الوم ي  جلؿ  االوؿ كا 

 (ل إذا ا  ردت أك سلددت.ُ/ٔ ووب   نت اال ف  ك الىدس )
(ل ك ذا إذا كنف الموت ُ/ٓكا ف اال ف إذا ا  رد أك سلدد فس وسجنكز  وو هـ الامس )

  هل أمن إذا كنف أك ر مف كاحد وناذكف جمولهـ في حدكد ال مث.أوؿ كاحد في حونة مكر 
ٗ - .  أف وككف االوؿ كارث مف مكر ه كشور محرـك

( مػػف سػػن كف الكوػػو  الكاج ػػ  فػػ ف مقػػدار الكوػػو  الكاج ػػ  وسحػػدد ٕٔكفقػػن لممػػندة ) -َُ
أف ال   م ؿ من كنف وىسحقه الكلد المسكفم  نإلرث لك كنف حونػن مػف سركػ  كالػده أك كالدسػه  رػرط

 وزود اف  مث السرك .
 ل في مكضلوف:(ُِٗ)ثانًيا: نقاط اُختالف

 ال ركع السي سىسحؽ الكوو  الكاج  :الموضع اْلول: 
ف  زلكا كموهمن أاذ  ذلؾ القن كف اإلمنراسي )ـ  -ُ (ل ِِٕفركع اال فل كفركع ال  ت كا 

 (ْٕكالقن كف اللراسي)ـ 
ف  زلكال كفركع ال  ت مف ا -ِ لط ق  االكلم فقطل كأاذ  ذلؾ القن كف فركع اال ف كا 

 مكررنا(. ِٖٔ(ل كالككوسي )ـ ِّٕ( كالمغر ي )ـ ٕٗٔالمورم )ـ 
فركع اال فل كفركع ال  ت الط ق  االكلمل ك ه أاذ  ذلؾ المررع السك ىي )ـ  -ّ

 (ل كالقن كف الىكرم.ُِٗ
ا ي )ـ (ل كالىكدُٗٔاالح ند كلـ وسـ حور ـل ك ه أاذ القن كف الجزا رم )ـ  -ْ

                                                 
(

ٔ9ٓ
 .8ٕٔٓ –أؽىبَ ا١ٌٕٛخ  –( ِؾّٛك ثالي ِٙواْ 

ٔ9ٔ
 .ٕ٘ٓ –ا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ ِمبهٔخ ثبٌمٛا١ٔٓ اٌؼوث١خ  –( ِؾّل ثٓ ػجلاٌوؽّٓ هأفذ (

(
ٔ9ٕ

ا١ٌٕٛخ  –، فوؽبد ٕؾواٚٞ ٕ٘ٓ –ا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ ِمبهٔخ ثبٌمٛا١ٔٓ اٌؼوث١خ  –ِؾّل ثٓ ػجل اٌوؽّٓ هأفذ  (

 . 7ٕٓ –ٌفمٗ ٚاٌمبْٔٛ ث١ٓ ا
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 (.ُِّ(ل كالمكروسن ي) ـ ِِّ(ل كىمط   امنف ) ـُّٓ
ف  زؿ كاحدا  كن كا أك أك ر لمذكر م ؿ حظ اال  ووفل  -ٓ فركع اال فل كأكالد ا ف اال ف كا 

(ل كالقن كف ال مىطو ي ّٕ(ل كالمو ي)ـ ِٕٗ(ل كاالرد ي )ـ ِٗٓك ه أاذ القن كف الوم م )ـ 
 (.  ُٕٔٗانـ 
 ( الىسحقنؽ ال ركع لمكوو  الكاج   أف وكك كا فقرا .ِٗٓم م )ـ ارسرط القن كف الو -ٔ

: مقدار الكوو  الكاج  : حوث ااسم ت القكا وف الم ظم  الحكنـ الموضع الثاني
الكوو  الكاج   الر ل  اسجن نت س لن الاسسفهن في فومن اساذسه أىنىن لسقدور مقدار الكوو ل 

ث انص ول كف له  مقدار الكوو  الكاج   في كى  وؿ في ذلؾ القكؿ ا د الحدوث في م ح
 القن كف كا د القن موف  كجكب لكوو  في ال قه اإلىسمي.
 المطمب الرابع

 حقيقة الوصية الواجبة
 لػػد اىػػسقرا   وػػكص السق و ػػنت السػػي  وػػت امػػم االاػػذ  نلكوػػو  الكاج ػػ  وسضػػح أف 

نل  ؿ أف سن  كف الكوػو  أاػذ فػي س ظومهػن سمؾ الكوو  ال سلد كوو  انلو ل كال مورا نن انلون
   لض االحكنـ الانو   كس مف ال ظنموف.

فومػن وسلمػؽ  مقػدار نل كارػسراط أف ال سزوػد اػف  مػث السركػ ل كأ هػن  فيي تشبو الوصـية:
 مقدم  في اىساراجهن امم الموراث كىن ر الكونون االاسونرو .

 رػػػكؤ ن امػػػم إرادة مػػػف حوػػػث كك هػػػن مقػػػررة  قػػػكة القػػػن كف كال وسكسػػػؼ  وتشـــبو الميـــراث:
ػػن  المسػػكفمل كمػػن أ هػػن ال سحسػػنج فػػي لزكمهػػن إلػػم س ػػكؿ مػػف ال ػػرع المىػػسحؽ لهػػن كال وممػػؾ أوضن

 رد ن.
 نلسىػػنكم إذا  "قســمة ميــراث"كفومػػن وسلمػػؽ  سكزولهػػن امػػم مىػػسحقوهن ف  هػػن سقىػػـ امػػوهـ 

ذا كػػنف مػػف  كػػن كا ذكػػكرنا أك إ ن نػػن فقػػط كلمػػذكر م ػػؿ حػػظ اال  وػػوف إذا كػػن كا ذكػػكرنا كا  ن نػػن ملنػػنل كا 
كج ت اموه الكوو  الكاج   سد أكوػم  هػن كارػسرط لسكزولهػن كو وػ  أاػرل شوػر سىػم  الموػراث 

 ف ف ررطه وككف لغكنا كال ولمؿ  ه. 
 الوم   وف الكوو  الكاج   كالموراث.الفرع اْلول: 
 الوم   وف الكوو  الكاج   كالكوو  االاسونرو .الفرع الثاني: 
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 الفرع اْلول
 مة بين الوصية الواجبة والميراثالص

 سكجد أكجه اس نؽ  وف الكوو  الكاج   كالموراثل كواسم نف في أكجه أارل.
: أوجو اُتفاق بين الوصية الواجبة والميراث:  أوًُ
 سس ؽ الكوو  الكاج   م  الموراث مف  س   أكجه:

سػػؼ فػػي إ رػػن هن امػػم س رػػن كسػػسـ الكوػػو  الكاج ػػ   قػػكة القػػن كف فهػػي ال سسك   الوجــو اْلول:
إوجنب مف المكويل فػ ذا لـػ وػكص الجػد الح ػنده  مػن وىػسحقك ه  نلكوػو  الكاج ػ ل فػ  هـ وناػذك هن 
 قكة القن كفل كالكوػو  الكاج ػ  فػي ذلػؾ سس ػؽ مػ  اإلرث حوػث ال وسكسػؼ امػم إرادة المػكرث ال فػي 

 سحدود الكارث كال في مقدار من وىسحقه كؿ كارث مف السرك . اإلرث.
 "قبـول مـن الفـرع المسـتحق ليـا"،ال وسكسؼ سمنـ الكوػو  الكاج ػ  امػم  وجو الثاني:ال

ف  هن سسـ كس سقؿ إلوه  قكة القػن كف دكف سكسػؼ امػم وػدكر س ػكؿ م ػهن إذ ال وممػؾ الح وػد رد ػن 
 ك ي في ذلؾ سس ؽ م  الموراث حوث ال وسكسؼ اىسحقنسه امم س كؿ مف الكارث.

ار الكوػو  الكاج ػ  امػم المىػسحقوف لهػن فػي حػنؿ سلػدد ـ وسـ سقىوـ مقػد الوجو الثالث:
"ل فمػك كػنف فػركع الكلػد المسػكفم فػي حوػنة كالػده ذكػكرنا أك إ ن نػن فقػط كزاػت امػوهـ "قسمة ميراث

  نلسىنكم.
كأمػػن لػػك كػػن كا ذكػػكرنا كا  ن نػػن سىػػمت  وػػ هـ الكوػػو  الكاج ػػ  سىػػم  موػػراث لمػػذكر م ػػؿ حػػظ 

 (.ن، وبنت بنت، وابن بنت ماتت أميما في حياة أبييااباال  ووفل فمك سكفم راص اف:) 
ف ف ال ف ال  ت ك  ت ال  ت المسكفػنة  مػث السركػ  وقىػـ  وػ هـ لمػذكر م ػؿ حػظ اال  وػوفل 

 (.ُ: ِال ف ال  ت  م ي ال مث كل  ت ال  ت  مث ال مث اآلاػر)
 ثانًيا: أوجو اُختالف بين الوصية الواجبة والميراث:

    اف الموراث مف امى  أكجه:ساسمؼ الكوو  الكاج
مػػػف حوػػػث رػػػركط االىػػػسحقنؽ: ال س  ػػػت الكوػػػو  الكاج ػػػ  لمػػػف وىػػػسحقهن  الوجـــو اْلول:

ػػن امػػن فنسػػه مػػف اإلرث  مػػكت أوػػمه فػػي حوػػنة أ وػػه اك أمػػه.ل لػػذا فػػ ف  ا سػػدا ل  ػػؿ س  ػػت لػػه اكضن
د أاطػػنه  طروػػؽ ال ػػرع الػػكارث ال وىػػسحؽ رػػو نن  نلكوػػو  الكاج ػػ  إذا كػػنف كار نػػن أك كػػنف المػػكرث سػػ
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 الس رع مقدار من كنف وىسحقه  نلكوو  الكاج  .
 ػػذا  اػػسؼ الحػػؽ فػػي اإلرث ف  ػػه و  ػػت لمػػكارث ا سػػدا  مسػػم سػػكافرت رػػركطه كا س ػػت 

"فريضــــة مــــن مكا لػػػػه دكف أف وسكسػػػػؼ اىػػػػسحقنؽ الػػػػكارث امػػػػم أم ااس ػػػػنر ناػػػػرن إ مػػػػن  ػػػػك 
 .(ُّٗ)"اهلل

الحجػػب  ػػوف المىػػسحقوف لمكوػػو  مػػف حوػػث سكااػػد الحجػػب: فػػ ف سكااػػد  الوجــو الثــاني:
 الكاج   ساسمؼ اف سكااد الحجب في الموراث.

فػػي الكوػػػو  الكاج ػػػ  كػػػؿ أوػػػؿ كج ػػػت لػػػه الكوػػػو  ف  ػػػه وحجػػػب فراػػػه فقػػػط دكف فػػػرع 
 شوره.

فػػ ف ال ػػرع الػػكارث المػػذكر وحجػػب مػػف  ػػك أد ػػم م ػػه درجػػ  مػػف  ىــذا بخــالف الميــراث:
ن   .(ُْٗ)له أـ فركانن لغورهأ  ن  اال ف أك   نت اال ف ىكا  كن كا فركان

الكوػػػو  الكاج ػػػ  وغ ػػػم ا هػػػن مػػػن ولطوػػػه الجػػػد أك الجػػػدة لح دسػػػه  ػػػدكف  الوجـــو الثالـــث:
ـــراث:اػػػكض إذا كػػػنف ولػػػندؿ مػػػن وىػػػسحقك ه  نلكوػػػو  الكاج ػػػ ل  ف  ػػػه ال وغ ػػػم ا ػػػه  وأمـــا المي

 .(ُٓٗ)ري 
ف سجػنكز : مقػدار الكوػو  الكاج ػ  ال وجػنكز  مػث لسركػ ل كا  مـن حيـث المقـدار الوجو الرابع:

 ا ه رد إلوه.
ــــراث: ــــا المي فقػػػػد وىػػػػسغرؽ  وػػػػوب الػػػػكارث  مػػػػث السركػػػػ ل أك  وػػػػ هنل أك السركػػػػ   بينم

 (ُٔٗ)كمهن
 .(ُٕٗ)مف حوث مرس   الس  وذ: الكوو  الكاج   مقدم  امم الموراث في الس  وذ خامًسا:

 
 

                                                 
(

ٔ9ٖ
أؽىفبَ إٌٛفب٠ب ٚاألٚلفبف ففٟ اٌْفو٠ؼخ اإلٍفال١ِخ  –، أؽّل فواط ؽ١َٓ 7ٕٔٓ  –أؽىبَ ا١ٌٕٛخ  –ِؾّٛك ثالي ( 

– ٓٔٓ7. 

(
ٔ9ٗ

أؽىففبَ إٌٛففب٠ب ٚاألٚلففبف فففٟ اٌْففو٠ؼخ  –، أؽّففل فففواط ؽَفف١ٓ 8ٕٔٓ –أؽىففبَ إٌٛفف١خ  –ِؾّففٛك ثففالي ِٙففواْ  (

 .8ٖ٘ٓ -أؽىبَ اٌزووبد  -ِؾّل ٔغ١ت ػ١ٙٛٓ ٔفٌ اٌّٛٙغ اٌَبثك،  –اإلٍال١ِخ 
ٔ9٘

 .7ٕ٘ٓ –أؽىبَ إٌٛب٠ب ٚاألٚلبف فٟ اٌْو٠ؼخ اإلٍال١ِخ  –أؽّل فواط ؽ١َٓ ( (

(
ٔ9ٙ

 .ٕٕٕٓ -اٌزّو٠ٕبد اٌؼ١ٍّخ فٟ َِبئً ا١ٌّواس ٚا١ٌٕٛخ  -أؽّل ػط١خ أثٛ اٌؾبط  (

(
ٔ97

 .99ٕٓ -األؽىبَ األٍب١ٍخ ٌٍّٛاه٠ش ٚا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ  -ىوو٠ب اٌجوٞ   (
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 الفرع الثاني
 الصمة بين الوصية الواجبة والوصية اُختيارية

 الكوو  االاسونرو  مف كجهوفل كسانل هن مف أر ل  أكجه:الكوو  الكاج   سر ه 
: أوجو الشبو بين الوصية الواجبة والوصية اُختيارية من وجيين:  أوًُ

كػػػؿ م همػػػن حػػػؽ مسلمػػػؽ  نلسركػػػ  مقػػػدـ فػػػي االىػػػساراج مػػػف السركػػػ  امػػػم  الوجـــو اْلول:
 الموراث.

 السرك .كمن أف مقدار كؿ م همن و  غي أال وزود اف  مث  الوجو الثاني:
 ثانًيا: أوجو اُختالف بين الوصية الواجبة والوصية اُختيارية من أربعة أوجو:

 الكوو  الكاج   س رإ دكف سكسؼ امم إوجنب ممف كج ت اموه. الوجو اْلول:
 ف  هن ال س رإ إال   رادة المكوي. بخالف الوصية اُختيارية: 

سحؽ لهػن رد ػنل فػػس وسكسػؼ لزكمهػػن الكوػو  الكاج ػ  ال وممػػؾ ال ػرع المىػػ الوجـو الثــاني:
 امم ودكر الق كؿ ممف كج ت له.

ف رد ن  طمت بخالف الوصية اُختيارية:    .  (ُٖٗ)ف  هن ال سمـز إال  ق كؿ المكوي لهل كا 
الكوػػو  الكاج ػػ  ال سكػػكف إال لألسػػنربل  اػػسؼ مــن حيــث مســتحقييا: : الوجــو الثالــث

 .أك شوره وي ل فمه أف وجلمهن في القروبالكوو  االاسونرو ل ف  هن مسركك  إلرادة المك 
سقىـ الكوو  الكاج   امم مىسحقوهن حنؿ سلدد ـ سىػم  موػراث كال ا ػرة  الوجو الرابع:

  من وككف سد ارسرطه المسكفم لسكزولهن مف رركط سانلؼ سكااد الموراث.
وػػ  ف  هػن سقىػـػ كفقنػػن لمػػن ارػػسرطه المكوػػي فػػي كوػػوسه مػػف كو  بخــالف الوصــية اُختياريــة:

 لسكزولهن.
الكوو  الكاج   مقدم  فػي االىػساراج مػف السركػ  امػم الكوػو   الوجو الخامس:

 االاسونرو .
 

                                                 
(

ٔ98
، "ٌوعٛع ػٓ ا١ٌٕٛخ فٟ اٌمبْٔٛ: فوق اٌمبْٔٛ ث١ٓ ا١ٌٕٛخ 7ٗ9ٔ/ٓٔ -اٌفمٗ اإلٍالِٟ ٚأكٌزٗ  -ٚ٘جخ اٌيؽ١ٍٟ  (

االفز١به٠خ ٚا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ، فبػزجو ا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ الىِخ ثّغوك أْبئٙب، ثً ٌٚٛ ٌُ ٠ْٕئٙب، أِب ا١ٌٕٛخ 

االفز١به٠خ فال رٍيَ اال ثّٛد إٌّٟٛ".
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 المبحث الثاني
 المستحقون لموصية الواجبة 

 كىكؼ أس نكؿ أحكنـ  ذا الم حث في مطم وف: 
المىػػػػسحقكف لمكوػػػػػو  الكاج ػػػػ  فػػػػي سػػػػػن كف الكوػػػػو  الكاج ػػػػ  ك ال قػػػػػه المطمــــب اْلول: 

 .اإلىسمي
 رركط إوجنب الكوو  الكاج   لممىسحقوف لهن. المطمب الثاني: 

 المطمب اْلول
 المستحقون لموصية الواجبة في تقنين الوصية الواجبة والفقو اإلسالمي

المىسحقكف لمكوو  الكاج   في سن كف الكوو  الكاج   المورم كالقكا وف  الفرع اْلول:
 اللر و .

 .سحقكف لمكوو  الكاج   في ال قه اإلىسميالمى الفرع الثاني:
 حكـ مف منت كلـ وكص  نلكوو  الكاجب.الفرع الثالث: 
 حكـ جلؿ الكوو  الكاجب في شور القرا  .الفرع الرابع: 

 الفرع اْلول
 المستحقين لموصية الواجبة في قانون الوصية الواجبة المصري

 والقوانين العربية
"وتكون الوصية ْلىل  :و  المورم امم أ ه( مف سن كف الكؤٕس ص المندة )

ن نزلوا". د الظيور وا  د اْلبنا  من أُو د البنات، وْلُو  الطبقة اْلولى من أُو
 وسضح مف ال ص الىن ؽ أف المىسحقوف لمكوو  الكاج   مف فركع المسكفم  ـ:

 "بنت البنت"." ك"ابن البنتك ـ  الطبقة اْلولى من فروع البنات الصمبيات فقط: -ٔ
فوىسحؽ الكوو  الكاج   ىكا  أكنف كاحدنا أك مسلددنال كسقسور  "ابن البنت"فنمن 

 الكوو  الكاج   اموه فقط كال ومسد الحؽ فوهن إلم من  ك دك ه:
 ل ككذلؾ ال  ت ىكا  أكنف كاحدنا أك مسلددنا.كابن ابن البنت

ة كسقسور فسىسحؽ الكوو  الكاج   ىكا  أكن ت كاحدة أك مسلدد "بنت البنت"كأمن 
الكوو  الكاج   اموهن فقط كال ومسد الحؽ فوهن إلم من  ك دك هن مف   نت ال  ت ك  ت   ت 
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 ال  ت أك ا ف   ت ال  ت.
كال وىػػػسحؽ الكوػػػو  الكاج ػػػ  أكالد اال ػػػف كال  ػػػت الم حػػػدركف مػػػف شوػػػر ال  ػػػت الوػػػم و  

كاج ػػػ  الف أمهػػػـ فػػػ  هـ ال وىػػسحقنف الكوػػػو  ال "بنـــت بنـــت اُبـــن"ككػػػذلؾ  "كـــابن بنـــت اُبـــن"
 لوىت   سنن وم و . "البنت"

ناثًا: -ٕ د اْلبنا  ذكورًا وا  "كـابن اُبـن، ف  هـ وىسحقكف الكوػو  الكاج ػ  مهمػن  زلػكال  أُو
 وابن ابن اُبن ميما نزل، وبنت اُبن، وبنت ابن ابن اُبن ميما نزلت".

  ت اال ف كاحدنا أك مسلددنا.كل رع اال  ن  الذككر الكوو  الكاج   ىكا  أكنف ا ف اال ف أك  
كسقسوػػر الكوػػو  الكاج ػػ  ل  ػػت اال ػػف مهمػػن  زلػػت  رػػرط أال سػػدلم إلػػم الموػػت  كاىػػط  

 أ  م ك  ت ا ف ا ف ال  ت الذل سكفوت في حونة أ ك ن.
ل ػػركع مػػف مػػنت مػػ  أ وػػه أك أمػػه فػػي حػػندث كاحػػدل كال وػػدرل  -أوضػػنن  -كأكج هػػن  -ّ

الهػدمم  كالحرسػمل ك حػك ـن الف مػف جهػؿ كسػت كفػنسهـ ال أوهـ ىػ قت إلوػه الم وػ ل كػنلغرسم ك 
وػػرث فقهػػنن أحػػد ـ اآلاػػرل فػػس وػػرث ال ػػرع أوػػمه فػػي سمػػؾ الحنلػػ ل فسجػػب الكوػػو  لذروػػ  ذلػػؾ 

 ال رع سن ك نن.
ككمن سجب لألح ند الذوف منت أ ػك ـ أك أمهػـ حقوقػ ل سجػب ػ أوضػنن ػ  لمػف حكػـ  مػكت 

  وف فنك ر في مظ    سؾل كنلحرب ك حك ن.أ وه أكأمهل كنلم قكد الذم شنب أر   ى
 موقف التشريعات العربية:

( فػػػي جلمػػػه الكوػػػو  ِّٕوس ػػػؽ مػػػ  القػػػن كف الموػػػرم القػػػن كف المغر ػػػي فػػػي المػػػندة )
ف  الكاج ػػػػػػ  "ال ػػػػػػؿ الط قػػػػػػ  االكلػػػػػػم مػػػػػػف أكالد ال  ػػػػػػنتل كالكالد اال  ػػػػػػن  مػػػػػػف أكالد الظهػػػػػػكر كا 

 .(ُٗٗ) زلكا"
 وخالف في ذلك:

حوػػث أطمػػؽ القػػن كف اىػػسحقنسهن ل ػػركع   مــارات العربيــة المتحــدة:قــانون دولــة اإل -ُ
ف  زلكا كاحدا كن كا أك ر لمذكر م ؿ حظ اال  ووف.  اال فل كفركع ال  ت كا 
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( ِٓ لبْٔٛ ا١ٌٕٛخ اٌّغوثٟ: "رىْٛ ٘نٖ ا١ٌٕٛخ ألٚالك االثٓ، ٚأٚالك اٌجٕذ، ٚألٚالك 7ٕٖاٌّبكح ) ( ؽ١ش رٕٔ(
اثٓ االثٓ ٚاْ ٔيي، ٚاؽًلا وبٔٛا أٚ أوضو ٌٍنوو ِضً ؽع األٔض١١ٓ، ٠غت ف١ٗ وً إًٔ فوػٗ كْٚ فوع غ١وٖ ٠ٚؤفن وً 

 فوع ١ٖٔت إٍٔٗ فمٜ
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سوػػر ن القػػن كف امػػم الط قػػ  االكلػػم فقػػط مػػف فػػركع اال ػػف  وفــى تــونس وســوريا: -ِ
 .(ََِ)كال  ت

جلمهػن  : ٕٗٓ مطنة عمـان، وسـ ٖٕٓ ، وموريتانيـا(َِِ)، والسـودان(َُِ)وفى الجزا ر -ّ
 القن كف في االح ند مطمقن دكف حور أك سحدود.

ـ سنوػػرة امػػم الط قػػ  االكلػػم فقػػط مػػف االح ػػند َُِٗجلمهػػن سػػن كف  وفــى ســوريا: -ْ
 .(َِٓ)ك من: أكالد اال فل كأكالد ال  ت

جلمهػػػن ل  ػػػنت اال ػػػف الكاحػػػدة أك أك ػػػر امػػػم أف سقػػػدر الكوػػػو   م ػػػؿ وفـــي الـــيمن:  -٘
 ف م    ت الومبل ك ك الىدس. ووب   نت اال 

كجلمهن لمذككر مف أكالد اال ػف إذا ا  ػرد كلػك مػ  أاػكسهـل كسقػدر الكوػو   م ػؿ  وػوب 
 .(َِٔ)أ وهـ لك كنف حون  من ال وزود امم الامس

ل فػػ ف إسمػػوـ شػػزة سط ػػؽ اموػػه أحكػػنـ ِٖٔم ػػذ اللمػػؿ  قػػن كف اػػنـ  وفــي فمســطين: -ٙ
سموـ الض   الغر    و  سط ؽ اموه أحكنـ سن كف الكوو  االرد ي.سن كف الكوو  المورمل كا 

 سبب اختالف القوانين العربية في تحديد المستحقين لموصية الواجبة: 
 :  ااسمؼ القن مكف  كجكب الكوو  الكج   فومف وىسحقهن لى  وف

 اْلول: ُختالفيم في الغاية والباعث لتشريع الوصية الواجبة:

                                                 
ٕٓٓ

ٌٍطجمخ األٌٚٝ ِٓ أٚالك األثٕبء موًٛها أٚ أبصًب، ٚرمَُ ث١ُٕٙ ٌٍنوو ِضً ال رٕٖوف ٘نٖ ا١ٌٕٛخ اال  (:9ٕٔاىفظو )( (
 ؽع األٔض١١ٓ.

ٕٓٔ
( ِٓ اٌمبْٔٛ اٌغيائوٞ ػٍٟ أْ: "ِٓ رٛفٝ ٌٚٗ أؽفبك ٚلل ِبد ِٛهصُٙ لجٍٗ أٚ ِؼٗ ٚعت 9ٙٔ( رٕٔ اٌّبكح )(

 رٕي٠ٍُٙ ِٕيٌخ إٍُٔٙ فٟ اٌزووخ ثبٌْوائٜ ا٢ر١خ:
ٕٕٓ

اٌزٕي٠ً ٘ٛ ١ٕٚخ ثبٌؾبق ّقٔ غ١و ٚاهس ث١ّواس إٌّٟٛ ٚث١ٖٕت  ُ٘ اىغ٘داًّ:( اىقاّٖ٘ٔذْض اىَادج )( (

 ِؼ١ٓ فٟ ا١ٌّواس.  

 (: "٠َزؾك إٌّيي ِضً ١ٖٔت إٌّيي ِٕيٌزٗ موًوا وبْ أٚ أٔضٝ فٟ ؽلٚك صٍش اٌزووخ."ٖٙٔاٌّبكح )

 (
ٕٖٓ

 إٌّٟٛ ٚاهس ث١ّواس وغ١ ّقٔ ثبٌؾبق ١ٕٚخ ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّٛه٠زبٟٔ ػٍٝ أْ : "اٌزٕي٠ً ٖٕٔرٕٔ اٌّبكح (

 .ا١ٌّواس" فٟ ِؼ١ٓ ٚث١ٖٕت

(
ٕٓٗ

( ِٓ لبْٔٛ ٍٍطٕخ ػّبْ ػٍٝ أْ: "اٌزٕي٠ً ١ٕٚخ، ثبٌؾبق ّقٔ غ١و ٚاهس ث١ّواس إٌّٟٛ ّٕٕٙبكح: )رٕ٘ اٌ (

    ٚث١ٖٕت ِؼ١ٓ ِٓ ا١ٌّواس ".
        

 
ٕٓ٘

رٛفٝ ٌٚٗ أٚالك اثٓ ٚلل ِبد  َ رغؼٍٙب لبٕوح ػٍٝ "9ِِٖ٘ٓٔٓ اٌمبْٔٛ اٌَٛهٞ ٌَٕخ  ( 7ٕ٘اىَادج )( ٚوبٔذ (

 مٌه االثٓ لجٍٗ أٚ ِؼٗ ٚعت ألؽفبك ٘ئالء فٟ صٍش رووزٗ ١ٕٚخ ثبٌّملاه ٚاٌْوائٜ اٌزب١ٌخ:

رىْٛ ٘نٖ ا١ٌٕٛخ ألٚالك اثٓ االثٓ ٚاْ ٔيي ٚاؽًلا وبٔٛا أٚ أوضو ٌٍنوو ِضً ؽع االٔض١١ٓ، ٠ؾغت ف١ٗ وً إًٔ فوع  –ط 

 ١ٖت إٍٔٗ فمٜ".اٌٛاهس كْٚ فوع غ١وٖ، ٠ٚئفن وً فوع ٔ

(
ٕٓٙ

 .7ٙٓ -ا١ٌٕٛخ ث١ٓ اٌفمٗ ٚاٌمبْٔٛ  -فوؽبد ٕؾواٚٞ  (
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  ػ  اػنط ي كا  ىػن يل إذ داػت إلػم سق و هػن  ورم ال لض أف الكوو  الكاج     لػت مػف
سكااد اللدؿ كاإلحىنف كالحنج  كالضركرة إلم مكاىػنة مػف اجسمػ  امػوهـ الوػسـ كال قػر ك ػـ فػرع 

 مف منت في حونة أ وه ىكا  كنف ذكرا أك أ  ي الىسكا همن في ال قر كاللكز كالوم .
رػرو  الكوػو  الكاج ػ  كوػرم ناػركف أ ػه امػم الػرشـ مػف ال ناػث اللػنط ي كاإل ىػن ي لس

إال أف لهن ضكا ط كسوكد اسسضت المومح  جلمهن سنوػرة امػم فػرع اال ػف الػذكر دكف اال  ػمل 
فػػس وىػػسحقهن أكالد ال  ػػت ال هػػف مػػف ذكم االرحػػنـ فػػس إرث لهػػـ إال ا ػػد اػػدـ كجػػكد أوػػحنب 

 ال ركض.
 الثاني: اختالفيم في تكييف الوصية الواجبة:

ت كوػو  انلوػ  فهػي كػنلموراث مػف كجػكهل كلػذلؾ سوػدك ن ال لض  ظر إلوهن  ن هن لوى
 ػػ لض الم ػػن وـ السػػي وقوػػد  هػػن الموػػراث ن كم هػػن سػػنار ذكم االرحػػنـ فػػي اإلرث ل لػػد أوػػحنب 

 ال ركض كاللو نت.
كالػػ لض اآلاػػر لػػـ ولس ػػر سوػػكد الموػػراث فػػي الكوػػو  الكاج ػػ ل  ػػؿ  ظػػر إلػػي كك هػػن فػػي 

 .(َِٕ)كارث كاالرحنـحقوقسهن كوو  ال موراثن فسجكز لغور ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(

ٕٓ7
 .8ٙٓ -ا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ  -ه٠ُ ػبكي األىػو  (
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 الفرع الثاني
 المستحقون لموصية الواجبة في الفقو اإلسالمي

 المىسحقكف لمكوو  الكاج   في ال قه اإلىسمي. المسألة اْلولى:
 سلموـ الكوو  الكاج  . المسألة الثانية:

 المسألة اْلولى
 في الفقو اإلسالمي المستحقون لموصية الواجبة

ف  كجكب الكوو  في سحدود القرا   السي سجب لهن الكوو  الكاج   امى  لم قهن  القن مو
 (َِٖ)أسكاؿ:

ف القول اْلول : كؿ ذم رحـ محـر ال ور ه مف س ؿ االب كمف س ؿ االـ )أكالد االكالد كا 
  زلكا(.

ذ ب  لض ال قهن  إلم القكؿ  كجكب الكوو  لكؿ سروب ذم رحـ محـر م ه ال ور ه 
د الـل ف ف مف وىسحؽ الكوو  الكاج   مف االسنرب  ـ: مف س ؿ االب كمف س ؿ ا د اْلُو  أُو

ن نزلوا ، وبو قال:  .(َِٗ)سسندةل كالحىف  ف امم وا 
امم االكالد الذوف ال وىقطكف في  حجة ىذا القول: ْلن قولو تعالى: "واُقربين"،

 .الموراثل دكف شور ـ مف االسنرب الذوف وىقطكف
لمقروب الذم وجسم  م  الموت في االب )االكالد مف  الكوو  الكاج  القول الثاني: 
 الط ق  االكلم فقط(.

ذ ب  لض ال قهن  إلم القكؿ  نف الكوو  الكاج   فرض امم كؿ مىمـ أف وكوم لقر سه 
الذوف ال ور كف إمن لكك هـ محركموف مف اإلرث الاسسؼ الدوفل أك لحج هـ اف الموراثل أك 

 ال هـ ال ور كف.

                                                 
(

ٕٓ8
ْعُشِٗف{، لبي: 8٘ٔ/8 –اٌؾبٚٞ اٌىج١و –اٌّبٚهكٞ  ( ََ َِ تِاْى اْلْقَشتٍِ َٗ  ِِ ٌْ اىَِذ َ٘ ِطٍّحُ ىِْي َ٘ ، ٚفٝ األلوث١ٓ فٟ ٘نا }اْى

 اٌّٛٙغ صالصخ رؤ٠ٚالد".

 أُٔٙ األٚالك اٌن٠ٓ ال ٠َمطْٛ فٟ ا١ٌّواس، كْٚ غ١وُ٘ ِٓ األلبهة اٌن٠ٓ ٠َمطْٛ. أحذٕا:

 أُٔٙ اٌٛهصخ ِٓ األلبهة وٍُٙ. ٗاىصاًّ:

 أُٔٙ وً األلبهة ِٓ ٚاهس ٚغ١و ٚاهس. اىصاىس:

(
ٕٓ9

اثزٗ، ٠ٚملَ ، ".... ٚاما أهاك أْ ٠ٕٛٝ، فبألفًٚ أْ ٠ملَ ِٓ ال ٠وس ِٓ لو9ٖ/٘ –هٚٙخ اٌطبٌج١ٓ  –إٌٛٚٞ  (

 ُِٕٙ اٌّؾبهَ، صُ غ١و اٌّؾبهَ، صُ ٠ملَ ثبٌوٙبع، صُ ثبٌّٖب٘وح، صُ ثبٌٛالء، صُ ثبٌغٛاه وّب فٟ اٌٖللخ إٌّغيح".
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مف وجسملكف م  الموت في االب الذم  ه ولرؼ إذا  ىبل كأسنر ه مف  كاالسر كف  ـ 
 جه  أمه كذلؾل ك ـ مف وجسم  م  أمه في االب الذم ولرؼ  نل ى   إلوه 

ف ف القرا   المقوكدة في اىسحقنؽ الكوو  الكاج    ي االكالد مف الط ق   وعميو:
د االكالد ىكا  ا حدركا مف جه  فس سرمؿ أكال –ىكا  أكن كا أرقن  أك الب  –االكلم فقط 

 .(ُُِ)ل ا ف حـز الظن رم(َُِ)داكد الظن رم وبو قال:ل  اال  ن  الذككر أك اإل نث
اىسدؿ الكوو  الكاج   لمقروب الذم وجسم  م  الموت في االب حجة ىذا القول: 
 :القكؿ مف الكسنبل كالمغ 

: اُستدُل من الكتاب:  َواِلَدْيِن َواْلْقَرِبيَن ِباْلَمْعُروِف َحقِّا }اْلَوِصّيُة ِلمْ  سكله سلنلم:أوًُ
 .(ُِِ)َعَمى اْلُمّتِقيَن{

"الكوو  فرض فارج م ه الكالداف كاالسر كف  وجو الدُلة من اآلية: قال ابن حزم:
 .(ُِّ)الكار كفل ك قي م هـ مف ال ورث م هـ امم  ذا ال رض"

في المغ  أسنرب كال وجكز الف مف ذكر مف  ؤال  ولدكف ثانًيا: اُستدُل من المغة: 
 .(ُِْ)أف وكس  امم شور  ؤال  اىـ أسنرب  س  ر نف

 القول الثالث: الوصية الواجبة لمعصبة غير الوارثين بسبب الحجب.
ذ ب  لض ال قهن  إلم القكؿ   وجنب الكوو  لملو   الذوف كن كا وىسحقكف إرث 

 ج هـ اف اإلرث م ه.الموت في حنؿ ادـ كجكد مف كر ه مف الكر   ككنف ى  ن في ح

                                                 
(

ٕٔٓ
، ".... ٚلبي أثٛ ثىو ػجل اٌؼي٠ي: ٟ٘ ٚاعجخ ٌأللوث١ٓ اٌن٠ٓ ال ٠وصْٛ ٚ٘ٛ لٛي ٖٓٔ/8 –اٌّغٕٝ  –اثٓ للاِخ  (

 كاٚك".

(
ٕٔٔ

ٚفوٗ ػٍٝ وً ٍَُِ أْ ٠ٕٟٛ ٌمواثزٗ اٌن٠ٓ ال  –َِؤٌخ  – 7٘ٔٔ، "ٖٗٔ/9 –ؾٍٝ اٌّ –اثٓ ؽيَ اٌظب٘وٞ  (

٠وصْٛ اِب ٌوق ٚاِب ٌىفو، ٚاِب ألْ ٕ٘بٌه ِٓ ٠ؾغجُٙ ػٓ ا١ٌّواس أٚ ألُٔٙ ال ٠وصْٛ ف١ٕٟٛ ٌُٙ ثّب ٛبثذ ثٗ ٔفَٗ ال 

 ؽل فٟ مٌه.

ب  –أؽلّ٘ب ػٍٝ اٌىفو أٚ ٍِّٛوب ففوٗ ػ١ٍٗ فبْ ٌُ ٠فؼً أػطٛا ٚالثل ِب هآٖ اٌٛهصخ أٚ إٌٟٛ، فبْ وبْ ٚاٌلٖ أٚ  ًٚ أ٠

أْ ٠ٕٛٝ ٌّٙب أٚ الؽلّ٘ب ػٓ ٌُ ٠ىٓ ا٢فو ونٌه، فبْ أػطٝ أٚ أػط١ب ِٓ اٌّبي ٚال ثل صُ ٠ٕٛٝ ف١ّب ّبء ثؼل  –

 مٌه ...".

(
ٕٕٔ

 {.8ٓٔ( ٍٛهح: اٌجموح، ا٠٢خ: }
ٕٖٔ

 .ٖٗٔ/9 –اٌّؾٍٝ  –اثٓ ؽيَ اٌظب٘وٞ ( (

(
ٕٔٗ

 .ٖٗٔ/9 – اٌّؾٍٝ –اثٓ ؽيَ اٌظب٘وٞ  (
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 .(ُِٓ)أوحنب القكؿ االكؿ ا د اإل نضو  وبو قال:
 الوصية الواجبة لجميع القرابات. القول الرابع: إيجاب

ذ ب  لض ال قهن  امم القكؿ   وجنب الكوو  الكاج   لجمو  القرا نت مرس وف امم 
ف  زلكال ككذلؾ أكالد ال  ن ف  زلكا كوكك كا درجنتل كالدرج  االكلم سرمؿ أكالد ال  وف كا  ت كا 

 .(ُِٔ)أوحنب القكؿ ال ن ي ا د اإل نضو  وبو قال:ل م  أكالد ال  وف في المرس   االكلم
 القول الخامس: صحة الوصية الواجبة لغير ذي القرابة.

ذ ب  لض ال قهن  إلم القكؿ  لدـ كجكب جلؿ الكوو  الكاج   لمقرا   الذوف ال 
 ذم القرا  ور كفل  ؿ سنلكا  جكاز الكوو  لغور 

الز رمل كىنلـ  ف ا د ارل كىمومنف  ف وىنرل كامر  ف دو نرل كمحمد  ف  وبو قال:
 .(ُِٕ)ىوروفل كاالكزاايل كال كرم
حدوث الذل أكوم  لسؽ الىس  االا د كال منؿ له شور ـل فنسرع  حجة ىذا القول:

 .(ُِٖ) و هـل فناسؽ أ  وفل كأرؽ أر ل  رىكؿ ار 
كن ت  الكوو  الكاردة في الحدوث كأسر ن رىكؿ ار  يث:وجو الدُلة من الحد

 كوو  لغور االسنرب.
 كسش كجه الدالل  مف الحدوث:  ن ه لوس دالل  امم أف اللسؽ كنف  لد مناقشة: 

 زكؿ نو  الكوو ل إذ ال مانل   في س ؿ  زكلهن إذ كنف لممر  أف وكوم لمف رن ل فهذا ا ر 
ف ال رؾ فوه سطلننل فحكـ  ذا الا ر م ىكخل كاآلو  رافل  لمحنل  الم ىكا  المرس ل   وقو

                                                 
(

ٕٔ٘
األلوة: أٍُ رف١ًٚ، ٚاٌّواك ِٓ ٘ٛ أهة ِٓ غ١وٖ ثؼل اٌٛاهس، ، "ٕٗٙ/9 –ّوػ ا١ًٌٕ  –اثٓ ٠ٍٛف أٛف١ِ  (

ٚاال فبٌٛاهس ألوة ٚال ١ٕٚخ ٌٗ، فٍٛ لبي: أللوة إٌبً اٌٝ ٌغبى، ٚوبْ اٌّواك ألوثُٙ ثؼل اٌٛاهس، ٌٚٛ لبي: 

 ......ٌمو٠جٟ أٚ ٌمواثزٟ ٌغبى، ٚؽًّ ػٍٝ ِٓ ثؼل اٌٛاهس

األلوة ال ٠ىْٛ اال ِٓ اٌؼٖجخ ٚ٘ٛ اٌنٞ ٠وس ا١ٌّذ اما ٌُ ٠ىٓ ٘نا اٌٛاهس، ٚهس اٌّبي وٍٗ أٚ  اىذٌ٘اُ"ٚفٟ "

  ثؼٚٗ، ٚال ٠وس األة ِٓ إٌَبء اال األفذ ٚاثٕخ االثٓ". 

 (
ٕٔٙ

 .ٕ٘ٙ، ٕٗٙ/9 –ّوػ ا١ًٌٕ  –اثٓ ٠ٍٛف أٛف١ِ (

(
ٕٔ7

 .ٕ٘ٔ/9 –اٌّؾٍٝ  –اثٓ ؽيَ اٌظب٘وٞ  (

(
ٕٔ8

ػٍٝ ِٓ ٌُ ٠غي ا١ٌٕٛخ ٌغ١و اٌمواثخ  –هؽّٗ هللا  –ٚاؽزظ اٌْبفؼٟ ، "ٕٙٓ/7االٍزنوبه –جل اٌجو اثٓ ػ (

ثؾل٠ش ػّواْ ثٓ ؽ١ٖٓ فٟ اٌنٞ أػزك ٍزخ أػجل ٌٗ فٟ ِوٙٗ ػٕل ِٛرٗ ال ِبي ٌٗ غ١وُ٘ فؤلوع هٍٛي هللا 

 ث١ُٕٙ فؤػزك اص١ٕٓ ٚأهق أهثؼخ. 

ال  –ا١ٌٕٛخ ثؼزمُٙ ُٚ٘  ٍٙب ١ٕٚخ فٟ صٍضٗ، فمل أعبى ٌُٙ هٍٛي هللا فٙنٖ ١ٕٚخ ٌُٙ فٟ صٍضٗ؛ ألْ أفؼبي اٌّو٠٘ و

 ِٓ غ١و لواثزٗ". –ِؾبٌخ 
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 .(ُِٗ)لحكمه  نىا  له  س رؾ
"كذلؾ اىسح ت لمقروب ككر ت لألج  ي كسنله اال م  ال هن  قال القرافي في "الذخيرة":

اىنرا سدـ االسرب كالوغور أكلم مف  في القروب وم  كودس  ف ف اىسكت القرا نت درج  كا 
 .(َِِ)"الوغور كاجزهالك ور لسكار حنج  

 المسألة الثانية
 تعميم الوصية الواجبة

 نف الكوو  الكاج   سككف لمقروبل فهؿ ومـز سلموـ الكوو  امم كؿ مف  إذا قمنا:
كج ت لهـل أـ وجكز ااسونص  لضهـ  هن دكف ال لض؟ لإلجن   امم  ذا السىنؤؿ  جد 

 :(ُِِ)ال قهن  القن مكف  كجكب الكوو  أر ل  أسكاؿ
 ْلول: ُ يجب تعميم الوصية الواجبة عمى الجميع المستحقين ليا.القول ا

ذ ب  لض ال قهن  إلم القكؿ  ن ه ال وحب سلموـ الكوو  الكاج   امم جمو  مف  
كج ت لهـ إذا كن كا أك ر مف  س  ل فمف أكوم ل س   أسر وف فقد أكوم لألسر وف كارج اف 

 اللهدة.
كجب امم الكر   أك الكوي إكمنؿ  ذا  –فقط  –كأمن لك أكوم لكاحد أك أ  وف م هـ 

 اللدد الذل وارجه مف اللهدة. 
 .(ِِِ)ا ف حـز الظن رم وبو قال:  

                                                 
(

ٕٔ9
 .ٕ٘ٔ، ٕٗٔ/9 –اٌّؾٍٝ  –اثٓ ؽيَ اٌظب٘وٞ  (

(
ٕٕٓ

 .7/7 -اٌنف١وح  -اٌموافٟ  (

(
ٕٕٔ

 اٌَّؤٌخ اٌضب١ٔخ: افزٍفٛا فٟ لٌٛٗ: ٚاأللوث١ٓ ِٓ ُ٘؟:، "ٕ٘/ٙ –اٌزف١َو اٌىج١و  –اٌواىٞ  (

 ُ٘ األٚالك فؼٍٝ ٘نا أِو هللا رؼبٌٝ ثب١ٌٕٛخ ٌٍٛاٌل٠ٓ ٚاألٚالك ٚ٘ٛ لٛي ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ى٠ل ػٓ أث١ٗ.  قائيُ٘:فقاه 

 ٚ٘ٛ لٛي اثٓ ػجبً، ِٚغب٘ل أْ اٌّواك ِٓ األلوث١ٓ ِٓ ػلا اٌٛاٌل٠ٓ. ٗاىق٘ه اىصاًّ:

ٓ أٚعت ا١ٌٕٛخ ٌٍمواثخ، صُ هآ٘ب أُٔٙ ع١ّغ اٌمواثبد ِٓ ٠وس ُِٕٙ ِٚٓ ال ٠وس ٚ٘نا ِؼٕٝ لٛي ِ ٗاىق٘ه اىصاىس:

 َِٕٛفخ.

 ُ٘ ِٓ ال ٠وصْٛ ِٓ اٌوعً ِٓ ألبهثٗ، فؤِب اٌٛاهصْٛ فُٙ فبهعْٛ ػٓ اٌٍفع. ٗاىق٘ه اىشاتع:

 (
ٕٕٕ

ٖٗٔ/9 –اٌّؾٍٝ  –اثٓ ؽيَ اٌظب٘وٞ(
ٕٕٕ

األلوة: اٍُ رف١ًٚ، ، "ٕٗٙ/9 –ّوػ ا١ًٌٕ  –، اثٓ ٠ٍٛف أٛف١ِ 

ٚاال فبٌٛاهس ألوة ٚال ١ٕٚخ ٌٗ، فٍٛ لبي: أللوة إٌبً اٌٝ ٌغبى،  ٚاٌّواك ِٓ ٘ٛ ألوة ِٓ غ١وٖ ثؼل اٌٛاهس،

 ٚوبْ اٌّواك ألوثُٙ ثؼل اٌٛاهس، ٌٚٛ لبي: ٌمو٠جٟ أٚ ٌمواثزٟ ٌغبى، ٚؽًّ ػٍٝ ِٓ ثؼل اٌٛاهس......

ثؼٚٗ،  األلوة ال ٠ىْٛ اال ِٓ اٌؼٖجخ ٚ٘ٛ اٌنٞ ٠وس ا١ٌّذ اما ٌُ ٠ىٓ ٘نا اٌٛاهس ٚهس اٌّبي وٍٗ أٚ "اىذٌ٘اُ"ٚفٟ 

 ٚال ٠وس األة ِٓ إٌَبء اال األفذ ٚاثٕخ االثٓ". 

(
ٕٕٕ

 .ٕ٘ٔ/9 –اٌّؾٍٝ  –اثٓ ؽيَ اٌظب٘وٞ  (
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فنآلو  أكج ت الكوو   {،}اْلَوِصّيُة ِلْمَواِلَدْيِن َواْلْقَرِبينَ سنؿ سلنلم:حجة ىذا القول: 
الذوف ال ور كف  ك ـ جم ل كأسؿ الجم   س  ل ف ف أكوم ل س   مف اسنر ه "لألقربين"

 .(ِِّ)أجزأه
 القول الثاني: وجوب تعميم الوصية الواجبة عمى جميع المستحقين.

ذ ب  لض ال قهن  إلم القكؿ  كجكب سلموـ الكوو  امم كؿ مف كج ت لهـل كلك 
 –أكوم ل لضهـ دكف ال لض أاذ كؿ كاحد مف المىسحقوف كؿ حقه مف  ذه الكوو ل أك 

 .(ِِْ) لض اإل نضو  بو قال:و ل  مف  نسي ال م وف –وناذه 
مف أكوم ل لض أسنر ه دكف  لض فس وجزوه لقكله سلنلم: حجة ىذا القول: 

 {.َواْلْقَرِبينَ }
 القول الثالث: يجب تعميم الوصية الواجبة ولو خالف شرط الموصي.

ذ ب  لض ال قهن  إلم القكؿ  ن ه إذا أكوم المكوي ل لض مف كج ت لهـ 
 ضل لـ ولمؿ  ررطه ككجب سكزو  الكوو  امم الجمو .الكوو  الكاج   دكف ال ل

 .(ِِٓ)أوحنب القكؿ االكؿ مف اإل نضو  وبو قال:
اراجهن مف السرك  حجة ىذا القول:  إف الكوو  الكاج   في حقوقسهن إرث مف ال مثل كا 

كاجبل فكجب سكزولهن امم جمو  مف وىسحقهنل كال ومس ت لررطهن ل لضهـن كمن لك ادؿ 
 لكر   مسلدون حدكد ار. ررط  أ و   ا

 القول الرابع: إنفاذ الوصية لمن أوصى ليم دون غيرىم.
ذ ب  لض ال قهن  إلم القكؿ  ن ه إذا أكوم ل لض المىسحقوف لمكوو  الكاج   دكف 
شور ـ كجب إ  نذ من و   كاالسسونر في إاراجهن امم مف او هـ المكويل كوجزوه ذلؾ 

 م  اإل ـ.
 .(ِِٔ)ال ن ي ا د اإل نضو أوحنب القكؿ  وبو قال:

                                                 
(

ٕٕٖ
 ٖٗٔ/9 –اٌّؾٍٝ  –اثٓ ؽيَ اٌظب٘وٞ  (

(
ٕٕٗ

،" لبي: ِٓ إٔٚٝ ٌجؼ٘ ألبهثٗ كْٚ ثؼ٘ فال ٠غي٠ٗ ٌمٌٛٗ ٕٕٙ/9 –ّوػ وزبة ا١ًٌٕ  –اثٓ ٠ٍٛف أٛف١ِ  (

 :.} َِ اْلْقَشتٍِ َٗ {  

 ثؤٔٗ ال ٠ىْٛ ِضً ِٓ ٌُ ٠ٛٓ ثٗ ...". ٗقٍو فٍٔ:

 (
ٕٕ٘

 .ٕٕٙ/9 –ّوػ وزبة ا١ًٌٕ  –اثٓ ٠ٍٛف أٛف١ِ (

(
ٕٕٙ

 . ٕٕٙ/9 –ّوػ وزبة ا١ًٌٕ  –اثٓ ٠ٍٛف أٛف١ِ  (
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ونف مف أكوم ل لض أسنر ه دكف  لض ال وككف م ؿ مف لـ وكص حجة ىذا القول: 
 لمكؿل فسجزوه م  اإل ـن ال ه ظمـ  سركه الكوو  ل لض مف كج ت لهـ.

إف القكؿ     نذ الكوو  الكاج   ل لض مف كج ت لهـ دكف  لضهـ وسلنرض مناقشة: 
ج   اإلاراجل كانو  إذا اىسغرست كووسه لم لض كؿ م  ااس نر ن إرث مف ال مث كا

 . (ِِٕ)ال مث
إذنا  و من وس ؽ القكؿ     نذ ن لم لض دكف ال لض م  القكؿ  ن ه ال وجب اإلاراجل 

 فس  ذ لم لض م  اإل ـ ال ه اسـ اممه  ملوو .
القن مكف  نف  ذه اآلو  من ونرت م ىكا  في حؽ " قال الرازي في "التفسير الكبير":

 قؿ اف ا ف مىلكد أ ه جلؿ  ذه  قروب الذم ال وككف كار نل ااسم كا في مكضلوف االكؿ:ال
 . (ِِٖ)الكوو  لألفقر فنالفقر مف االسر ن ل كسنؿ الحىف ال ورم:  ـ االش ون  ىكا "

 الفرع الثالث
 حكم من مات ولم يوص بالوصية الواجبة

 ي القن كف.حكـ مف منت كلـ وكص  نلكوو  الكاج   ف المسألة اْلولى:
 حكـ مف منت كلـ وكص  نلكوو  الكاج   في ال قه اإلىسمي. المسألة الثانية:

 
 المسألة اْلولى

 حكم من مات ولم يوصي بالوصية الواجبة في القانون
إذ لـ وكص الموت ل رع كلده الذم منت في حونسه أك منت مله كلك   :ٙٚالمادة  

ن في سركسه لك كنف حونن ا د مكسهل كج ت لم رع في حكمن  م ؿ من كنف وىسحقه  ذا الكلد مورا ن 
السرك  كوو   قدر  ذا ال ووب في حدكد ال مثل  ررط أف وككف شور كارث كأال وككف الموت 
ف كنف من أاطنه أسؿ م ه  سد أاطنه  غور اكض مف طروؽ سورؼ نار سدر من وجب لهل كا 

 كج ت له كوو   قدر من وكممه.
الكاجػب أف وكوػي االوػؿ ل ػرع ا  ػه أك   سػه المسكفػنة حػنؿ كفقن لم ص الىن ؽ أ ػه مػف 

                                                 
 

(
ٕٕ8

 .٘٘، ٗ٘/ ٙ –اٌزف١َو اٌىج١و  –لبي اٌواىٞ  (
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حونسػػهل فػػ ف لػػـ و لػػؿ كانجمسػػه الم وػػ  س ػػؿ أف وكوػػي  مػػن  ػػك كاجػػب اموػػه ال  ػػن  فراػػهل فػػ ف 
القػػن كف وقػػـك مقػػنـ المكوػػي  سقروػػر الكوػػو  كجك نػػن لمػػف وىػػسحقهن مػػف فػػرع مػػف مػػنت أ ػػكه فػػي 

لموػػت سػػد أاطػػنه  غوػػر اػػكض مػػف طروػػؽ ل  رػػرط أف وكػػكف شوػػر كارث كأال وكػػكف احوػػنة أوػػمه
ف كػػنف مػػن أاطػػنه أسػػؿ م ػػه كج ػػت لػػه كوػػو   قػػدر مػػن وكممػػه  سوػػرؼ ناػػر سػػدر مػػن وجػػب لػػهل كا 
كسكػػكف  ػػذه الكوػػو   نفػػذة مػػف شوػػر إ رػػن  لمسوػػرؼ  ػػؿ س سقػػؿ إلػػم ال ػػركع  حكػػـ القػػن كف كمػػن 

 .(ِِٗ)و سقؿ الموراث
 المسألة الثانية

 ة في الفقو اإلسالميحكم من مات ولم يوصي بالوصية الواجب 
ذ ب القن مكف  كجكب الكوو   نف مف منت كلـ وكص  من كجب اموه كجب امم 

 كار ه أك كووه أف وسودؽ ا ه   اراج ري  مف منله.
أ ه ال حد لمن كجب السودؽ  ه امف منت كلـ وكص كوو  ال رضل  ؿ  وقالوا:

سودؽ ا ه  من وسوىر كامم وسرؾ سقدور ذلؾ لمن رنه كار ه أك كووهل كضن طه: أف وككف ال
 كجهو ال إجحنؼ فوه امم الكر  .

 .(َِّ)ا ف حـز الظن رمل كسنؿ: "ك ك سكؿ طن    مف الىمؼ" وبو قال:
 مف الى  ل كاال رل كالملقكؿ.حجة ذلك القول: 

: اُستدُل من السنة:  أوًُ
 من ركاه ا ف حـز مف طروؽ منلؾ اف  رنـ  ف اركة اف أ وه اف ان ر  أـ  -ُ

َدسىٍتل   "أن رجاًل قال لمنبي مؤم وف: ال ًإَف أيمني اٍفسىمىسىٍت  ىٍ ىىهىنل كىأىرىا ىن لىٍك سىكىَممىٍت سىوى
ٍ هىن؟ فىقىنؿى رىىيكؿي الَمهً  َدؽي اى   .(ُِّ): َنَعْم، َفَتَصدََّق َعْنَيا" أىفىنىسىوى

وكصل كأمره "فهذا إوجنب الودس  امف لـ  وجو الدُلة من الحديث: قال ابن حزم:

                                                 
(

ٕٕ9
 .ٕٕٕٓ -أؽىبَ ا١ٌٕٛخ ِٚٛعي اٌٛلف  -ِؾّل ػجل اٌٙبكٞ ػجل اٌَزبه  (

(
ٕٖٓ

 .ٖٖٔ/9 –اٌّؾٍٝ  –٘وٞ اثٓ ؽيَ اٌظب (

(
ٕٖٔ

ؽب١ّخ  -ِؾّل ثٓ ػجل اٌٙبكٞ اٌززٛٞ، أثٛ اٌؾَٓ، ٔٛه اٌل٠ٓ إٌَلٞ  ،ٖٖٔ/9 –اٌّؾٍٝ  –اثٓ ؽيَ اٌظب٘وٞ  (

ؽلصٕب اٍؾبق ثٓ ِٕٖٛه لبي: ؽلصٕب أثٛ أٍبِخ، ػٓ ْ٘بَ  -(، 7ٔ7ٕهلُ  ٓٙٔ/ٕ) –إٌَلٞ ػٍٝ ٍٕٓ اثٓ ِبعٗ 

فمبي: اْ أِٟ افزٍزذ ٔفَٙب ٌُٚ رٛٓ، ٚأٟ أظٕٙب ٌٛ رىٍّذ  رٝ إٌجٟ ثٓ ػوٚح، ػٓ أث١ٗ، ػٓ ػبئْخ أْ هعال أ

 ٌزٖللذ، فٍٙب أعو اْ رٖللذ ػٕٙب ٌٟٚ أعو؟ فمبي: "ٔؼُ".
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 "فرض(ِِّ).  
 –ك من ركاه ا ف حـز مف طروؽ مىمـ  ف الحجنج حد  ن سسو   كحد  ن إىمناوؿ  -ِ

"أن رجاًل قال لرسول اف اللس   ف ا د الرحمف اف أ وه اف أ ي  رورة:  – ك ا ف جل ر 
 .(ِّّ): َنَعْم"َأَتَصدََّق َعْنُو؟ َفَقالَ  اهلل ِإنَّ َأِبي َماَت َوَتَرَك َماًُ َوَلْم ُيوِص، َفَيْل ُيَكفُّْر َعْنُو َأنْ 

"فهذا إوجنب لمكوو ل كالف وسودؽ امف لـ  وجو الدُلة من الحديث: قال ابن حزم:
: أف سرؾ الكوو  وحسنج فنامه إلم وكص كال  دن الف السك ور ال وككف إال في ذ بل ف وف 

 .(ِّْ)ه"أف وك ر ا ه ذلؾل  نف وسودؽ ا هل ك ذا من ال وى  أحدا اسف
ًف اٍ ًف  - ٖ ل اى ل كىالَ ٍكًرمن ٍلمىرو مى ل كى ٍوجو رى ًف اٍ ًف جي ل كا د الرازؽ اى ك من ركاه ا ف حـز

ن ى الَ ً َي  سن جى ٍف أىً وًهل أىَف رىجي ل اى : وىن رىىيكؿى الَمًه ًإَف أيمني  طىنكيسو ـٍ سيكًص فىقىنؿى لى فنوىٍت كى سيكي
" : " ىلى أىفىنيكًوي اىٍ هىن؟ سىنؿى  : وىن رىىيكؿى الَمًه ًإَف أىً ي رىٍوخه كىً وره ـٍ ٍ لىـو فىقىنؿى ؿه ًمٍف اى ن ى رىجي : كىجى سىنؿى

" ـٍ : " ىلى َج اىٍ هي سىنؿى مىم  ىًلوًرًه أىفىنىحي ن اى َج ًإاَل ميٍلسىًرضن الى وىٍىسىًطو ي أىٍف وىحي
(ِّٓ). 

أ ي  كر  ف  ك من ركاه ا ف حـز مف طروؽ ملمر اف وحوم  ف أ ي ك ور اف -ْ
َأْعَتَق َعِن اْمَرَأٍة َماَتْت  "ُذِكَر َلَنا َأنَّ َرُسوَل المَِّو ا د الرحمف  ف الحنرث  ف  رنـ: 

 .(ِّٔ)َوَلْم ُتوِص َوِليَدًة َوَتَصدََّق َعْنَيا ِبَمَتاٍع"
 ثانًيا: اُستدُل من اْلثر:

اوو   اف وحوم   من ركاه ا ف حـز الظن رم مف طروؽ ا د الرزاؽ اف ى ونف  ف -ُ
 ف ىلود اال ونرم اف القنىـ  ف محمد  ف أ ي  كر الودوؽ سنؿ: منت ا د الرحمف  ف 

                                                 
(

ٕٖٕ
 .ٖٖٔ/9 –اٌّؾٍٝ  –اثٓ ؽيَ اٌظب٘وٞ  (

 (
ٕٖٖ

١خ ؽبّ -ِؾّل ثٓ ػجل اٌٙبكٞ اٌززٛٞ، أثٛ اٌؾَٓ، ٔٛه اٌل٠ٓ إٌَلٞ  ،ٖٖٔ/ 9 –اٌّؾٍٝ  –اثٓ ؽيَ اٌظب٘وٞ (

ؽلصٕب أثٛ ِوٚاْ ِؾّل ثٓ ػضّبْ اٌؼضّبٟٔ ؽلصٕب ػجل اٌؼي٠ي ثٓ  -(، 7ٕٔٙهلُ  ٓٙٔ/ٕ) –إٌَلٞ ػٍٝ ٍٕٓ اثٓ ِبعٗ 

لبي اْ أثٟ ِبد ٚرون ِبال  أثٟ ؽبىَ ػٓ اٌؼالء ثٓ ػجل اٌوؽّٓ ػٓ أث١ٗ ػٓ أثٟ ٘و٠وح "أْ هعال ٍؤي هٍٛي هللا 

 .ٌُٚ ٠ٛٓ فًٙ ٠ىفو ػٕٗ أْ رٖللذ ػٕٗ لبي ٔؼُ"

 (
ٕٖٗ

 .ٖٗٔ/9 –اٌّؾٍٝ  –اثٓ ؽيَ اٌظب٘وٞ (

(
ٕٖ٘

ِٓ أَثِٟ َوض١ٍِو،  - 7ٖٗٙٔ -اٌّٖٕف  -، ػجل اٌواىق ٖٗٔ/9 –اٌّؾٍٝ  –اثٓ ؽيَ اٌظب٘وٞ  ( ْٓ ٠َْؾ١َٝ ْث ٍو، َػ َّ ْؼ َِ  ْٓ َػ

 ِ ٍَُٛي هللاَّ َّْ َه ِٓ لَبَي: "ُمِوَو ٌََٕب أَ َّ ْؽ ِٓ َػْجِل اٌوَّ ِٓ أَثِٟ ثَْىِو ْث ِٓ ا َػ َْٕٙب أَْػزََك َػ َق َػ لَّ َٖ رَ َٚ ١ٌَِلحً  َٚ  ِٓ ُْ رُٛ ٌَ َٚ برَْذ  َِ َوأٍَح  ِْ
زَبعٍ" َّ  .ٖٖٗٙٔهلُ  -اٌّٖٕف  -، ػجل اٌواىق ٕٓٗهلُ  -ٍٕٓ ٍؼ١ل ثٓ ِٕٖٛه  -ٍؼ١ل ثٓ ِٕٖٛه  ثِ

(
ٕٖٙ

 .ٖٗٔ/9 –اٌّؾٍٝ  –اثٓ ؽيَ اٌظب٘وٞ  (
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 .(ِّٕ)أ ي  كر في م نـ له فناسقت ا ه ان ر  أـ المؤم وف سسدا مف سسده
: فرضل كأف ال ر امف لـ فهذا وكضح أف الكوو  ا د ن وجو الدُلة من اْلثر: 
 .(ِّٖ)رجت مف منله من لـ وؤمر   اراجهوكص فرضل إذ لكال ذلؾ من أا

ك من ركاه ا ف حـز الظن رم مف طروؽ ا د الرزاؽ أ ن ا ف جروج اف إ را وـ  ف  -ِ
موىرة أ ه ىم  طنككىنن وقكؿ: من مف مىمـ ومكت لـ وكص إال كأ مه أحؽل أك محقكف أف 

 .(ِّٗ)لـوكوكا ا ه سنؿ ا ف جروج: فلرضت امم ا ف طنككس  ذا كسمت: أكذلؾ؟ فقنؿ:  
كالف فرض الكوو  كنف كاج نن اموه س ؿ مكسهل فكجب ثالثًا: اُستدُل من المعقول: 

أف وارج ري  مف منله  لد المكتل كا  من سم ن  نف اإلاراج كاجب امم كار ه أك كووهن ال ه 
 مكسه سد ىقط ممكه امن كجب إاراجه مف منله ف زؿ كار ه أك كووه م زلسه في كجكب 

 .(َِْ)اإلاراج
 فرع الرابعال

 حكم جعل الوصية في غير القرابة
 حكـ جلؿ الكوو  في شور القرا   في سن كف الكوو  الكاج  . المسألة اْلولى:
 حكـ جلؿ الكوو  في شور القرا   في ال قه اإلىسمي. المسألة الثانية:

 المسألة اْلولى
 حكم جعل الوصية في غير القرابة في قانون الوصية الواجبة 

قكا وف السي أاذت  نلكوو  الكاج   أف المكوي إذا جلؿ الكوو  في كفقنن لم
شور القرا   ككن ت الكوو  الكاج   سىسغرؽ  مث السرك   طمت الكوو  في شور القروب 

 ك  ذت الكوو  الكاج   في جمو  ال مث.

                                                 
(

ٕٖ7
ْٓ ٠َؾْ  - ٖ٘ٗٙٔهلُ  -اٌّٖٕف  -ػجل اٌواىق  ( ِٓ ُػ١َْ١َٕخَ، َػ ِٓ اْث بَد َػْجُل َػ َِ ٍل لَبَي:  َّّ َؾ ُِ  ِٓ ُِ ْث ٍِ ٌْمَب ِٓ ا ِؼ١ٍل، َػ ٍَ  ِٓ ١َٝ ْث

ِٖ"، اٌج١ٙمٟ  ْٓ راَِلِك ِِ خُ راَِلًكا  َْ ُْٕٗ َػبئِ ٍَ ٌَُٗ "فَؤَْػزَمَْذ َػ َٕب َِ ُٓ أَثِٟ ثَْىٍو فِٟ  ِٓ ْث َّ ْؽ  - ٕٕٗٙٔهلُ  -إٌَٓ اٌىجوٜ  -اٌوَّ

 ِّ ٍَ َُّ ِٓ اٌ َّ ْؽ ْٓ أَْفجََؤَب أَثُٛ َػْجِل اٌوَّ ، َػ ُْ ْف١َب ٍُ ٌَْؼِي٠ِي، أٔب أَثُٛ ُػج١ٍَْل ، صٕب  ُٓ َػْجِل ا ُّٟ ْث ، صٕب َػٍِ ُّٞ ٌَْىبِهِى ِٓ ا ََ ٌَْؾ ، أٔب أَثُٛ ا ُّٟ
خَ " َْ َّْ َػبئِ اِ َٚ  ،ِٗ ِِ َٕب َِ بَد فِٟ  َِ َّْ أََفبَ٘ب  خَ، أَ َْ ْٓ َػبئِ ٍل، َػ َّّ َؾ ُِ  ِٓ ُِ ْث ٍِ ٌْمَب ِٓ ا ِؼ١ٍل، َػ ٍَ  ِٓ ِٖ أَْػزَمَْذ ػَ ٠َْؾ١َٝ ْث ْٓ راَِلِك ِِ ُْٕٗ راَِلًكا 

." ََ بٍي لَُل َِ  ًُّ اٌزِّاَلُك ُو َٚ بَء،  َِ ب١ٌَِه لَُل َّ َِ  " ٠َْؼِٕٟ 

.ٕٕٔٙٗهلُ   -إٌَٓ اٌىجوٜ  -اٌج١ٙمٟ 
 

 
(

ٕٖ8
 .ٖٗٔ/9 –اٌّؾٍٝ  –اثٓ ؽيَ اٌظب٘وٞ (

 (
ٕٖ9

 (.ٕٓٗهلُ: )  –ٍٕٓ ٍؼ١ل ثٓ ِٕٖٛه  -، ٍؼ١ل ثٓ ِٕٖٛه ٖٗٔ/9 –اٌّؾٍٝ  –اثٓ ؽيَ اٌظب٘وٞ (

(
ٕٗٓ

 .ٖٗٔ/9 –اٌّؾٍٝ  –اثٓ ؽيَ اٌظب٘وٞ  (
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ف كن ت ال مث وسى  لمكووسوف   ذسن ملنل كونر لكؿ م همن مقدار كووسه دكف  كا 
 وو  الكاج  .حوؼ امم الك 

ف ضنؽ ال مث ا همن ملنن سدمت الكوو  الكاج   امم الكوو  لغور القروب في  كا 
االىساراج مف ال مثل  ـ لغور القروب من فضؿ  لد الكوو  الكاج  ل كىكؼ  لنلج  ذه 

 المىنل   نلس ووؿ ا د حدو  ن اف حكـ سزاحـ الكوو  الكاج   م  شور ن مف الكونون.
 المسألة الثانية

 م جعل الوصية في غير القرابة في الفقو اإلسالميحك
السنر ه الذوف ال ور كفل إذا كن كا فقرا ل في سكؿ انم  أ ؿ كاالفضؿ أف وجلؿ كووسه 

 اللمـ.
ال اسؼ  وف اللممن  اممت في ذلؾل إذا كن كا ذكم حنج ل كذلؾ لمن قال ابن عبد البر:  

 ومي: 
: لدوف كاالسر وفل فارج م ه الكار كف  قكؿ ال  ي الف ار سلنلم كسب الكوو  لمكا أوًُ

  :"ل ك قي ىن ر االسنرب امم الكوو  لهـل كأسؿ ذلؾ االىسح نب."ُ وصية لوارث 
}َوآَتى اْلَماَل َعَمى ل كسنؿ سلنلم: (ُِْ)}َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَُّو{كسد سنؿ ار سلنلم:  ثانًيا:

 ف دأ  هـ. (ِِْ ُحبِّْو َذِوي اْلُقْرَبى{
 .(ِّْ)كالف الودس  اموهـ في الحونة أفضؿل فكذلؾ  لد المكت ثالثًا:

ااسمؼ القن مكف  كجكب الكوو   كأكوم لغور ـلكأمن لك انلؼ المكوي فسرؾ أسنر ه 
 :(ِْْ)لألسنرب شور الكار وف امم  س   أسكاؿ

مث أ هـ سنلكا فومف وكوي لغور سرا سه كله سرا   ال سر ه: وجلؿ  م ي ال  القول اْلول:
 لذكم القرا   ك مث ال مث لمف أكوم له.

                                                 
(

ٕٗٔ
 {.ٍٕٙٛهح: اإلٍواء: ا٠٢خ: } (

 (
ٕٕٗ

 {.77ٍٔٛهح: اٌجموح: ا٠٢خ: }(

(
ٕٖٗ

 .ٖٗٔ/8 –اٌّغٕٟ  –اثٓ للاِخ  (

(
ٕٗٗ

 لبي اٌٚؾبن: اْ إٔٚٝ ٌغ١و لواثزٗ فمل فزُ ػٍّٗ ثّؼ١ٖخ". ، "ٖٓٓ/ٗٔ –اٌز١ّٙل  –اثٓ ػجل اٌجو  (

لواثزٗ ٚرون لواثزٗ ِؾزبع١ٓ هكد ١ٕٚزٗ ػٍٝ لواثزٗ مووٖ ػجل اٌوىاق ػٓ ِٓ إٔٚٝ فَّٝ غ١و  ٗقاه طاٗط:

 ِؼّو ػٓ اثٓ ٛبًٚ ػٓ أث١ٗ ٚ٘ٛ ِْٙٛه ػٓ ٛبًٚ ٚهٚٞ ػٓ اٌؾَٓ اٌجٖوٞ ِضٍٗ. 

اما إٔٚٝ ٌغ١و لواثزٗ )ٚرون لواثزٗ( )ط( فبٔٗ ٠وك اٌٝ لواثزٗ  ٗقاه اىحغِ أًٌضا ٗجاتش تِ صٌذ ٗععٍذ تِ اىَغٍة:

 .٠ّٟٚ صٍضٗ ٌّٓ إٔٚٝ ٌٗصٍضٟ اٌضٍش ٚ
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 .(ِْٓ)ىلود  ف المىوبل كالحىفل  كجن ر  ف زودل كا د الممؾ  ف ولمم وبو قال:
ال ه لك أكوم  منله كمه لجنز م ه ال مثل كال نسي رد امم الكر  ل وحجة ىذا القول: 

 .(ِْٔ)كمهكأسنر ه الذوف ال ور ك ه في اىسحقنؽ الكوو  كنلكر   في اىسحقنؽ المنؿ 
أف االسنرب إف كن كا محسنجوف ا سزات الكوو  مف االجن ب كردت إلم  القول الثاني:

 االسنرب. 
ىحنؽ  ف (ِْٖ)كجن رل كا ف زود، (ِْٕ)طنككس كالضحنؾ وبو قال: ل كالحىفل كا 

 .(ِْٗ)را كو 
 : مف الكسنبل كالملقكؿ:حجة ىذا القول

: }َوآَتى كسكله سلنلماْلُقْرَبى َحقَُّو{،  }َوآِت َذا سكله سلنلم:: اُستدُل من الكتاب: أوًُ 
 اْلَماَل َعَمى ُحبِّْو َذِوي اْلُقْرَبى{.

الف القروب أحؽ  نلوم  كاللطن  مف االج  يل فمك جلؿ المكوي  وجو الدُلة:
 كووسه الج  ي كله أسنرب محسنجوف شور كار وف ا سزات الكوو  مف االج  ي كردت لمقروب.

: كالف الودس  امم االسنرب في الحنؿ الحونة أفضؿل لمعقولثانيا: اُستدُل من ا
 فكذلؾ جلمهن فوهـ  لد المكت  نلكوو  الجر الودس  كالوم .

إذا أكوم لغور سرا سه كسرؾ سرا سه جنز ذلؾ كأمضيل ىكا  كنف  القول الثالث:
 المكوي له ش وننل أك فقورنا مىممنن أك كنفرنا.

                                                 
 (

ٕٗ٘
، "ٚهٚٞ ػٓ اٌؾَٓ ٚعبثو ثٓ ى٠ل ٚػجل اٌٍّه ثٓ ٠ؼٍٝ فٟ اٌوعً ٠ٕٟٛ ٕٕٓ/ٔ -أؽىبَ اٌموآْ  -اٌغٖبٓ  (

 ٌغ١و مٞ اٌمواثخ ٌٚٗ مٚ لواثخ ِّٓ ال ٠وصٗ أْ صٍضٟ اٌضٍش ٌنٞ اٌمواثخ ٚصٍش اٌضٍش ٌّٓ إٔٚٝ ٌٗ".

 : ٠وك وٍٗ اٌٝ مٚٞ اٌمواثخ.ٗقاه طاٗط 

 ".أْ ال ٠ىْٛ ٌٗ مٚ لواثخال ١ٕٚخ اال ٌنٞ لواثخ اال  ىضحاك:ٗقاه ا 

 فبْ إٔٚٝ ٌغ١و لواثزٗ هك٘ب ٛؤًٚٚ ػٍٝ لواثزٗ اٌن٠ٓ ال ٠وصْٛ.، "7/7 -اٌنف١وح  -اٌموافٟ 

 ِٓ إٔٚٝ ٌغ١و لواثزٗ فزُ ػٍّٗ ثّؼ١ٖخ. ٗقاه اىطحاٗي: 

 ٠ّٚٝ ٌّٓ إٔٚٝ ٌٗ.: اْ إٔٚٝ ٌغ١و لواثزٗ كفغ ٌمواثزٗ صٍش اٌضٍش ٚٗقاه اتِ اىَغٍة 

اْ هللا  اما رون لواثزٗ ِؾزبع١ٓ ٚإٔٚٝ ٌغ١وُ٘ ثئٌ ِب فؼً ٠ّٟٚٚ ألٔٗ ِبٌٗ ٠ٚفؼً ف١ٗ ِب ّبء ٌمٌٛٗ  ٗقاه اْلئَح: 

 رٖلق ػ١ٍىُ ثضٍش أِٛاٌىُ ػٕل ٚفبرىُ ى٠بكح فٟ أػّبٌىُ، ٌؾل٠ش اٌواثغ فٟ ٍَُِ".

 .ٖٗٔ/8 –ٕٟ اٌّغ –اثٓ للاِخ  ،٘٘، ٗ٘/ٙ –اٌزف١َو اٌىج١و  –اٌواىٞ 

(
ٕٗٙ

 .٘٘، ٗ٘/ٙ –اٌزف١َو اٌىج١و  –اٌواىٞ  ،ٖٗٔ/8 –اٌّغٕٟ  –اثٓ للاِخ  (

 (
ٕٗ7

"هٚٞ ػٓ اٌؾَٓ ٚفبٌل ثٓ ى٠ل ٚػجل اٌٍّه ثٓ ٠ؼٍٝ أُٔٙ لبٌٛا ف١ّٓ  ،٘٘، ٗ٘/ٙ –اٌزف١َو اٌىج١و  –اٌواىٞ (

 ش ٌّٓ إٔٚٝ ٌٗ.٠ٕٟٛ ٌغ١و لواثزٗ ٌٚٗ لواثخ ال روصٗ: ٠غؼً صٍضٟ اٌضٍش ٌنٚٞ اٌمواثخ ٚصٍش اٌضٍ

 أْ األلبهة اْ وبٔٛا ِؾزبع١ٓ أزيػذ ا١ٌٕٛخ ِٓ األعبٔت ٚهكد اٌٝ األلبهة ٚهللا أػٍُ". ٗعِ طاٗط:

(
ٕٗ8

 .8٘ٔ/ٕ –اٌجؾو اٌّؾ١ٜ  –أثٛ ؽ١بْ  (

(
ٕٗ9

 .ٖٗٔ/8 –اٌّغٕٟ  –، اثٓ للاِخ 8٘ٔ/ٕ –اٌجؾو اٌّؾ١ٜ  –أثٛ ؽ١بْ  (
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ل كىنلـل كىمومنف (ِّٓ)ل كأحمد(ِِٓ)ل كالرنفلي(ُِٓ)ل كأ ك ح و  (َِٓ)منلؾ وبو قال: 
ىحنؽل كأوحنب الرأم ل ك ك مركم اف (ِْٓ) ف وىنرل كاطن ل كال كرمل كاالكزاايلل كا 

امرل كا ف ا نسل كان ر  
(ِٓٓ). 

 مف الى  ل كالملقكؿ: حجة ىذا القول:
: اُستدُل من السنة:  أُو

د، لم يكن لو مال "أن رجاًل أعتق في مرضو ستة أعبركل امراف  ف حووف  -ُ
فدعاىم، فجزأىم ثالثة أجزا ، ثم أقرع بينيم، فأعتق اثنين،  غيرىم، فبمب ذلك النبي 

 .(ِٔٓ)وأرق أربعة. فأجاز العتق في ثمثو لغير قرابتو"
ًكو هل اىٍف طىٍمحى ى ٍ ًف  -ِ َد ى ىن كى : حى َمدو سىنؿى ًمي  ٍ في ميحى َد ى ىن اى ك من ركاة ا ف منج ل حى
ك : سىنؿى رىىيكؿي الَمًه اىٍمرو ٍورىةى سىنؿى "ِإنَّ المََّو َتَصدََّق َعَمْيُكْم، ِعْنَد : ل اىٍف اىطىن ول اىٍف أىً ي  يرى

 . ٕٚ٘ َوَفاِتُكْم، ِبُثُمِث َأْمَواِلُكْم، ِزَياَدًة َلُكْم ِفي َأْعَماِلُكْم"
 مف كجهوف:  ثانًيا: اُستدُل من المعقول:

 .(ِٖٓ)اطو ل فجنزت لغور سرا سهل كنللطو  في الحونة كالف الكوو  الوجو اْلول:
 .كالف المنؿ منله كو لؿ فوه من رن  الوجو الثاني:

                                                 
(

ٕ٘ٓ
 .7/7 -اٌنف١وح  -اٌموافٟ  (

(
ٕ٘ٔ

 .8ٓ٘/8 -اٌجؾو اٌوائك  -، اثٓ ٔغ١ُ 8ٓ/٘ -فز١به اال -إٌٍّٟٛ  (

(
ٕٕ٘

 .78/٘ -اٌزٙن٠ت فٟ فمٗ اإلِبَ اٌْبفؼٟ  -اٌجغٛٞ  (

 (
ٕٖ٘

 .ٖٗٔ/8 –اٌّغٕٟ  –اثٓ  للاِخ (

(
ٕ٘ٗ

 .ٖٗٔ/8 –اٌّغٕٟ  –اثٓ  للاِخ  (

(
ٕ٘٘

٠غؼً ( فًٖ: ٚاألفًٚ أْ 9ٗ٘ٗ) ٖٗٔ/8 –اٌّغٕٟ  –، اثٓ للاِخ 9٘ٔ، 8٘ٔ/ٕ –اٌجؾو اٌّؾ١ٜ  –أثٛ ؽ١بْ  (

 ١ٕٚزٗ أللبهثٗ اٌن٠ٓ ال ٠وصْٛ، اما وبٔٛا فمواء، فٟ لٛي ػبِخ أً٘ اٌؼٍُ. 

ال فالف ث١ٓ اٌؼٍّبء ػٍّذ فٟ مٌه، اما وبٔٛا مٚٞ ؽبعخ؛ ٚمٌه ألْ هللا رؼبٌٝ وزت ا١ٌٕٛخ ٌٍٛاٌل٠ٓ  قاه اتِ عثذ اىثش:

اِسٍز".: ٚاأللوث١ٓ، فقوط ِٕٗ اٌٛاهصْٛ ثمٛي إٌجٟ  َ٘ ِطٍَّحَ ىِ َٗ ٚثمٟ ٍبئو األلبهة ػٍٝ ا١ٌٕٛخ ٌُٙ. ٚألً  "ََّل 

ُ{مٌه االٍزؾجبة، ٚلل لبي هللا رؼبٌٝ:  آِخ َرا اْىقُْشتَى َحقَّٔ َٗ ِٔ [ . ٚلبي رؼبٌٝ: ٕٙ]اإلٍواء:  } اه َعيَى ُحثِّ ََ آذَى اْى َٗ {

ِٗي اْىقُْشتَى{  [ فجلأ ثُٙ ٚألْ اٌٖللخ ػ١ٍُٙ فٟ اٌؾ١بح أفًٚ، فىنٌه ثؼل اٌّٛد. 77ٔ]اٌجموح:  َر

فبْ إٔٚٝ ٌغ١وُ٘ ٚرووُٙ، ٕؾذ ١ٕٚزٗ، فٟ لٛي أوضو أً٘ اٌؼٍُ، ُِٕٙ؛ ٍبٌُ، ١ٍٍّٚبْ ثٓ ٠َبه، ٚػطبء، ِٚبٌه، 

 .ٚاٌضٛهٞ، ٚاألٚىاػٟ، ٚاٌْبفؼٟ، ٚاٍؾبق، ٚإٔؾبة اٌوأٞ"

 (
ٕ٘ٙ

 .ٖٗٔ/8 –اٌّغٕٟ  –اثٓ للاِخ (

(
ٕ٘7

 (.7ٓ9ٕهلُ: ) –إٌَٓ  -اثٓ ِبعٗ  (

(
ٕ٘8

 .ٖ٘ٔ/8 –اٌّغٕٟ  –اثٓ للاِخ  (
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 المطمب الثاني
 شروط إيجاب الوصية الواجبة لممستحقين ليا

 في القانون المصري
"إذا لػـ وػكص الموػت ل ػرع   من قانون الوصـية المصـري عمـى أنـو: ٙٚتنص المادة  
 م ؿ من كػنف وىػسحقه  ػذا الكلػد مورا نػن  -كلك حكمنن  -حونسه أك منت مله  كلده الذم منت في

في سركسه لك كنف حونن ا د مكسهل كج ت لم رع في السركػ  كوػو   قػدر  ػذا ال وػوب فػي حػدكد 
ال وكػػػكف الموػػػت سػػػد أاطػػػنه  غوػػػر اػػػكض مػػػف طروػػػؽ  ال مػػػثل  رػػػرط أف وكػػػكف شوػػػر كارثل كا 

ف كػػنف مػػػن أاطػػنه أسػػػؿ م ػػه كج ػػػت لػػه كوػػػو   مقػػدار مػػػن  سوػػرؼ ناػػػر سػػدر مػػػن وجػػب لػػػهل كا 
 وكممه".

 كوسضح مف ال ص الىن ؽ أ ه ومـز الىسحقنؽ الكوو  سكافر طن  سوف مف الرركط.
 ورج  إلم الكلد المسكفم في حونة أومه. بعضيا:
 .(ِٗٓ)ورج  إلم ال رع المىسحؽ لمكوو  الكاج   وبعضيا:

: شروط الولد المتوفى في حياة أصمو:  أوًُ
 سكافر ررطوف في الكلد المسكفم لكي وىسحؽ فراه الكوو  الكاج  :وجب  
ػػػنل أك مػػػنت الكلػػػد مػػػ   -ُ أف وكػػػكف الكلػػػد سػػػد سػػػكفم فػػػي حوػػػنة المػػػكرث حقوقػػػ  أك حكمن

ف كػػنف ال سػػكارث  وػػ هـ إال أ ػػه إذا  المػػكرث فػػي كسػػت كاحػػد كػػنلغرسم كالحرسػػم كالهػػدممل ف  ػػه كا 
ث ف  ػػه وىػػسحؽ مػػف سركػػ  جػػد ـ أك جػػدسهـ  وػػو نن كػنف لمكلػػد المسػػكفم مػػ  أ وػػه أك أمػػه فػػرع كار 

 .(َِٔ) طروؽ الكوو  الكاج  
أف وككف الكلػد المسػكفم فػي حوػنة المػكرث كار نػن امػم فػرض حونسػهل فػ ف كػنف شوػر  -ِ

كارث لكك ه  ه من   مف مكا   اإلرث كنلقسؿ أك ااسسؼ الدوفل فػ ف فركاػه ال وىػسحقكف رػو نن 
 .(ُِٔ) نلكوو  الكاج  

 

                                                 
(

ٕ٘9
 .ٕٖٗٓ –أؽىبَ ا١ٌٕٛخ  –٠ٍٛف ِؾّٛك لبٍُ  (

(
ٕٙٓ

 .9ٕٔ، 8ٕٔٓ –أؽىبَ ا١ٌٕٛخ  –، ِؾّٛك ثالي ِٙواْ ٖٙٗٓ –أؽىبَ ا١ٌٕٛخ  –٠ٍٛف ِؾّٛك لبٍُ  (

(
ٕٙٔ

 اٌّوعؼبْ اٌَبثمبْ ٔفٌ اٌّٛٙغ. (
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   روط الفرع المستحق لموصية الواجبة:ثانًيا: ش
 ورسرط في ال رع حسم وىسحؽ كوو  كاج   امى  رركط  ون هن كنآلسي:

 ا د كفنة المكرث. –حقوق  أك حكمنن  –أف وككف ال رع مكجكدنا الشرط اْلول: 
أم حونسػػه  مرػػن دة أك محققػػ ل كمػػن لػػك سػػكفم اػػف  فأمــا كــون الفــرع موجــودا حقيقــة:

ا ػف مػنت أ ػك فػي حوػنة المػكرثل فه ػن وىػسحؽ ا ػف اال ػف كوػو  كاج ػ  سقػدر  س   أ  ن ل كا ف 
 مػػن كػػنف وىػػسحقه أ ػػكه امػػم فػػرض كك ػػه امػػم سوػػد الحوػػنة ك ػػك ر ػػ  السركػػ ل حوػػث سقىػػـ السركػػ  
امػػػم أر لػػػ  أ  ػػػن  وىػػػسحقك هن  نلسلوػػػوب اوػػػ    ػػػنل  س   نلىػػػكو ل فوىػػػسحؽ كػػػؿ ا ػػػف ر ػػػ  

 السرك .
كمن لك كنف حمػس لزكجػ  ا ػف مػنت فػي حوػنة المػكرثل  :وأما كون الفرع موجوًدا حكًما

 أك حمسن لزكج  ا ف ا ف منت ا كه في حونة المكرث.
أف وكػػكف ال ػػرع مػػف أكالد اال  ػػن  الػػذككر مهمػػن  زلػػكا ذكػػكرنا أك إ ن نػػنل أك  الشــرط الثــاني:

 مف الط ق  االكلم فقط مف أكالد ال  نت الوم ونت.
 كأبل كا فل كا ف ا ف منت ا كه في حونة المكرث. سكفي اف: زكج ل كأـلمثال ذلك: 

 كسكفي اف: زكج ل ك  سوفل كاـل ك  ت ا ف منت أ ك ن في حونة المكرث.
 كسكفوت اف: أـل كأبل كا فل ك  ت ا ف ا ف ا ف منت أ ك ن كأومه في حونة المكرث.

 كسكفي اف: أـل ك  سوفل ك   ت   ت منت أ ك ن في حونة المكرث.
دة في االم م  االر ل  وىسحؽ الكوو  الكاج   ال ه وودؽ اموه كك ه الح ود كالح و

فران مف أكالد اال  ن  الذككر مهمن  زلكال كمن أف   ت اال ف مف الط ق  االكلم أك مهمن  زلت 
 سلد فرانن لس ف الذكر فسىسحؽ الكوو  الكاج  . -كذلؾ  -فهي 

في حونة  -ػكذلؾ  -ن كجدسهن كأمن لك سكفم اف: أـل كأبل ك  ت   ت   ت منست أمه
المكرثل ف ف )  ت   ت ال  ت( مف الط ق  ال ن و  فس سىسحؽ كوو  كاج   ال هن سنورة امم 

 الط ق  االكلم فقط مف أكالد ال  نت.
كم مهن: لك سكفي اف: زكج ل ك  سوفل ك  ت   ت   ت اال ف منت أ ك ن في حونة 

 لمالمكرثل فه ن الح ودة لوىت مف الط ق  االك 
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ػػن مػػف اإلرث مػػف أوػػمهل فػػ ف كػػنف  ػػه مػػن    الشــرط الثالــث: أال وكػػكف  ػػذا ال ػػرع مم كان
مػػػف مكا ػػػػ  اإلرث ف  ػػػػه ال وىػػػسحؽ رػػػػو نن  نلكوػػػػو  الكاج ػػػػ ن الف فػػػرع المسػػػػكفم وػػػػسـ سلكوضػػػػه 
 نلكوػو  امػػن فنسػه مػػف اإلرث مػف جػػده لكجػكد مػػف وحج ػهل فػػ ذا كػنف ال وىػػسحؽ رػو نن  ػػنإلرث 

مػف سركػ   –ك ػي اػكض اػف الموػراث  –وىسحؽ  نلكوػو  الكاج ػ  رػو نن  لمن  ه مف من  ل فس
 جده أك جدسه.

   مثال ذلك: توفيت عن:
  زوج ، وأم ، وابن، وابن ابن مخالف في الدين ومات أبوه في حياة المورث .

فػػػ ف ا ػػف اال ػػػف امػػم الػػػرشـ مػػف أ ػػػه محجػػكب  ػػػنال فل ف  ػػه ال وىػػػسحؽ كوػػػو   الحــل:
 اإلرث مف أ وه امم فرض حونسه لكك ه مانل ن له في الدوف.كاج  ن لكك ه ال وىسحؽ 

 فممزكج: الر  ل كلألـ: الىدسل كلس ف: ال نسي سلوو نن. وعميو:
 أىهـ. ٕىهمنفل كلس ف:  ِأىهـل كلألـ:  ّ(ل لمزكج: ُِ) فأصل المسألة:
 : أال وىػسحؽ  ػذا ال ػرع  ػنإلرث رػو نن مػف سركػ  مػف كج ػت اموػه الكوػو لالشرط الرابع

 فس كوو  له. –مهمن سؿ  وو ه  –ف ف كنف كار نن 
:  زوجة، وبنت، وبنت ابن تـوفى أبوىـا فـي حيـاة المـورث، وعـم سكفي افمثال ذلك: 

 شقيق .
فه ػػن ال سىػػسحؽ   ػػت اال ػػف كوػػو  كاج ػػ ن ال هػػن سىػػسحؽ الىػػدس  ػػنلموراث الحــل: 

 سكمم  لم م وف م  ال  ت.
: ال وػؼل كل  ػت اال ػف الىػدسل كلملػـ الرػقوؽ فػ ف لمزكجػ : الػ مفل ك لم  ػت ومن َثمَّ:

 ال نسي.
ولمعـــم ل ْف:ولبنـــت اُبأىػػػهـل ُِ: ولمبنـــتىػػػهـل ّ: لمزوجـــة(ل ِْ) فالمســألة أصـــميا:

 أىهـ. ٓ الشقيق:
ـــاة  ٗأب، وأم، وبنـــت، وزوجـــة، وسػػػكفي اػػػف:   ٔ  ـــا  ابـــن مـــات أبـــوىم فـــي حي أبن
 المورث:

 س وىسحقكف لمكوو  الكاج  .فه ن أ  ن  اال ف كار كف  نلسلووب ال نسيل ف الحل:
الػػ مف:  ولمزوجــة:: ال وػػؼل ولمبنــتالىػػدسل  ولــألم:الىػػدسل  لــألب:كمػػف  ػػـ: فػػ ف 
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 : ال نسي سلوو نن. وْلبنا  اُبن
 ُِػػ كلم  ػت ّأىػهـل كلمزكجػ :  ْأىػهـل كلػألـ:  ْ( لػألب: ِْ: مف )فأصل المسألة
 ىهـ. ُىهـل كال  ن  اال ف:

ارث فحجػػب اػػف مورا ػػه أك لغوػػر كارث فوػػنر كار ػػن )فػػرع( فػػي الجػػكا ر إذا أكوػػم لػػك 
فنالاس ػػنر  نلمػػوؿ إف كػػنف المكوػػي انلمػػن  سغوػػر حػػنؿ الػػكارث الف الكوػػنون إ مػػن سلس ػػر ا ػػد 

 .(ِِٔ)المكت ف ف لـ ولمـ وحت ا د أرهب دكف ا ف القنىـ
كلك أكوم لرجؿ كله دك ه كارث وحج ه فمنت الكارث س ؿ "وقال الشافعي في "اْلم": 

فونر المكوي له كار ن أك المرأةل  ـ  كحهن كمنت ك ي زكجسه  طمت الكوو  المكوي 
 .(ِّٔ)لهمن ملنن ال هن ونرت كوو  لكارث"

سػد أاطػم  ػذا ال ػرع  –الذم كج ت اموه الكوػو   –أال وككف الموت  الشرط الخامس:
سػػػدر مػػػن وجػػػب لػػػه  نلكوػػػو   –كنله ػػػ  أك الكسػػػؼ  – غوػػػر اػػػكض مػػػف طروػػػؽ سوػػػرؼ ناػػػر 

 الكاج  .
 ذا كػػػنف الجػػػد أك الجػػػدة سػػػد أاطػػػت لح وػػػد ن  طروػػػؽ اله ػػػ  أك الس ػػػرع مقػػػدار مػػػن كػػػنف فػػػ

وىػػسحقه  ػػذا الح وػػد  نلكوػػو  الكاج ػػ  فقػػد سحقػػؽ الغػػرض المقوػػكد مػػف الكوػػو  كال وكػػرر لػػه 
 اللطن  مرة أارل للدـ الحوؼ  حقكؽ الكر  .

لمػكرث أكوػي كمن لك سكفي اف: ا  وفل كا ف ا ف مػنت أ ػكه فػي حوػنة المػكرثل ككػنف ا
 أفد  . ّلمح ود   مث السرك ل كسرؾ 

ل كال ُ   ّ÷  ّال ػػػػف اال ػػػػف: الكوػػػػو  االاسونروػػػػ  ك ػػػػي سلػػػػندؿ  مػػػػث السركػػػػ     الحــــل:
وىػػسحؽ رػػو ن  نلكوػػو  الكاج ػػ  ال ػػه أاػػذ اكضػػن ا هػػن  نلكوػػو  االاسونروػػ  مقػػدار مػػن كػػنف وىػػسحقه 

 أ كه امي فرض كك ه حونن.
 ل وقسىم همن اال  نف  نلىكو .ِ   ُ – ّالسرك   لد الكوو    

ذا كــان مــا أعطــاه الجــد لحفيــده أقــل ممــا كــان يســتحقو بالوصــية الواجبــة: كج ػػت  وا 
سكممػػ   ػػذا اللطػػن  حسػػم ووػػؿ إلػػم مقػػدار الكوػػو  حسػػم ال و ػػسح  ػػنب السحنوػػؿ امػػم أحكػػنـ 

                                                 
 (

ٕٕٙ
 .8ٕ/7 -اٌنف١وح  -اٌموافٟ (

(
ٕٖٙ

.ٗٔٔ/ٗ -األَ  -اٌْبفؼٟ  (
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 الكوو  الكاج  .
ككػنف المػكرث لك سكفي اػف: ا  ػوفل كا ػف ا ػف مػنت أ ػكه فػي حوػنة المػكرثل  مثال ذلك:

 أفد  . ٔأكوم لمح ود   داف مف االرض الزرااو  ل كسرؾ  مىنح  سدر ن 
حوث إف ا ف اال ف ال ورثن لكك ه محجك نن  ػنال  وفل ف  ػه وىػسحؽ كوػو  كاج ػ  الحل: 

سقدر  مقدار من كنف وىسحقه أ كه امي فرض كك ه حونل كلك كنف أ كه امػي سوػد الحوػنة لقىػمت 
 فداف. ِ ن  فوككف  وو ه و مث السرك  ك ك السرك  امم  س   أ 

فػػػداف  ُكحوػػػث إف المػػػكرث كػػػنف سػػػد أاطػػػي لمح وػػػد المىػػػسحؽ لمكوػػػو  الكاج ػػػ  مقػػػدار 
 طروؽ الكوو  ك ك أسؿ ممن وىسحقه  نلموراث لك كنف أ كه امػم سوػد الحوػنة ل لػذا كجػب سكممػ  

 فداف سكممه لم مث  ووب أ وه. ُفداف +  ُمن اىسحقه  نلكوو  ك ك 
 .ْ   ِ - ٔلسرك   لد الكوو  االاسونرو  كسكمم  الكوو  الكاج     ا

 لكؿ كاحد. ِ ِ÷ ْلكؿ ا ف   
ن كان ما أعطاه الجد لحفيده أكثـر ممـا ىـو مسـتحق بالوصـية الواجبـة:  فػ ف كػنف  وا 

ف كػنف زا ػدنا اػف ال مػث سكسػؼ   ػنذ الزا ػد  الزا د فػي حػدكد ال مػث كػنف كوػو  ااسونروػ   نفػذةل كا 
 .(ِْٔ)نزة الكر  امم إج

ن كان ما أعطاه الجد لمحفيد زا ًدا عـن الثمـث: سكسػؼ   ػنذ الزا ػد امػم إجػنزة الكر ػ ل  وا 
كمػػػن لػػػك سكفوػػػت اػػػف: زكجل كأاػػػت رػػػقوق  ل كأاػػػكوف الـل ك  ػػػت   ػػػت منسػػػت أمهػػػن فػػػي حوػػػنة 

 المكرثل ككن ت الجدة المسكفو  سد أكوت لح ودسهن   وؼ السرك . 

                                                 
(

ٕٙٗ
 .78ٔٓ –ّوػ لبْٔٛ ا١ٌٕٛخ  –، اإلِبَ ِؾّل أثٛ ى٘وح ٖ٘ٗٓ – أؽىبَ ا١ٌٕٛخ –٠ٍٛف ِؾّٛك لبٍُ  (
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 المبحث الثالث
 تجب فيو الوصيةالمال الذي 

 ومقدار الوصية الواجبة
 وسككف  ذا الم حث مف مطم وف:

 المنؿ الذم سجب فوه الكوو . المطمب اْلول:
 مقدار الكوو  الكاج  . المطمب الثاني:

 المطمب اْلول
 المال الذي تجب فيو الوصية

قكا وف المنؿ الذم سجب فوه الكوو  الكاج   في سن كف الكوو  الكاج   كال الفرع اْلول:
 اللر و .

 المنؿ الذم سجب فوه الكوو  الكاج   في ال قه اإلىسمي. الفرع الثاني:
 الفرع اْلول

 المال الذي تجب فيو الوصية الواجبة في قانون الوصية الواجبة
 والقوانين العربية 

لـ سطرؽ القكا وف اللر و  السي أاذت   ظنـ الكوو  الكاج   إلم ارسراط  مكغ  منؿ 
سدرا ملو ن لكي سسلمؽ  هن الكوو  الكاج  ل كمف  ـ ف ف الكوو  الكاج   كفقن لمقكا وف السرك  

 اللر و  سسلمؽ  منؿ السرك  مطمقن ال فرؽ سمومه كك وره.
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 الفرع الثاني
 المال الذي تجب فيو الوصية الواجبة في الفقو اإلسالمي

َمْوُت ِإْن َتَرَك َخْيًرا اْلَوِصيَُّة ِلْمَواِلَدْيِن }ُكِتَب َعَمْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم الْ سنؿ سلنلم: 
 َواْْلَْقَرِبيَن ِباْلَمْعُروِف َحقِّا َعَمى اْلُمتَِّقيَن{.

ل (ِٓٔ)ل  ك المنؿ  س اسؼ أ ه المنؿ}ِإْن َتَرَك َخْيًرا{في سكله سلنلم:  "بالخير"المراد 
في  "المال"أ ه وطمؽ كوراد  ه  فنلاور ل ظ مرسرؾ ل ظي وحسمؿ أك ر مف مل مل كمف ملن وه

ل كسكله (ِٔٔ)}َوَما تُْنِفُقوا ِمْن َخْيٍر َفِإنَّ المََّو ِبِو َعِميٌم{ك ور مف القرنفل كم ه سكله سلنلم: 
نَُّو ِلُحبّْ اْلَخْيِر َلَشِديٌد{ سلنلم: }َقاَل َربّْ ِإنّْي ِلَما َأْنَزْلَت ِإَليَّ ِمْن َخْيٍر ل كسكله سلنلم: (ِٕٔ)}َواِ 

 .(ِٖٔ)ِقيٌر{فَ 
 كلمقن موف  كجكب الكوو  في المنؿ الذم سجب فوه الكوو  سكالف: 

 .وجوب الوصية في قميل المال وكثيرة القول اْلول:
ذ ب  لض ال قهن  إلم القكؿ  ن هن كاج   في كؿ من كس  اموه اىـ منؿل ال فرؽ  وف 

 القموؿ كالك ورل فنلكوو  كاج   في الكؿ.
 .(َِٕ)ل كأ ك مجمز كشور من(ِٗٔ)ك ك سكؿ الز رم وبو قال:

 مف كجهوف: حجة ىذا القول:
أكجب الكوو  فومن إذا سرؾ اورنال كالمنؿ القموؿ اورل ودؿ  أف ار  الوجو اْلول:

 اموه ظن ر القرنف كالملقكؿ:
اَل َذرٍَّة }َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْيًرا َيَرُه َوَمن َيْعَمْل ِمْثقَ فنمن ظن ر القرنف فقكله سلنلم: 

ن سكله سلنلم: } ل(ُِٕ)َشرِّا َيَرُه{ كأمن الملقكؿ فهك أف  (ِِٕ){ِلَما َأْنَزْلَت ِإَليَّ ِمْن َخْيٍر َفِقيرٌ كأوضن
الاور من و س    هل كالمنؿ القموؿ كذلؾ فوككف اورنا
(ِّٕ). 

                                                 
 (

ٕٙ٘
 .7٘ٔ/ٕ –اٌجؾو اٌّؾ١ٜ  –، أثٛ ؽ١بْ ٔ٘/ٙ –اٌزف١َو اٌىج١و  –اٌواىٞ (

 (
ٕٙٙ

 {.7ٍٕٕٛهح: اٌجموح، ا٠٢خ: }(
 (

ٕٙ7
 {.8ٍٛهح: اٌؼبك٠بد، ا٠٢خ: }(

(
ٕٙ8

 {.ٍٕٗٛهح: اٌمٖٔ، ا٠٢خ: } (
(

ٕٙ9
ٚلبي اٌي٘وٞ: ٟ٘ فٟ وً ِب ٚلغ ػ١ٍٗ اٍُ اٌّبي ِٓ ل١ًٍ أٚ وض١و"، ، "99ٔ/ٔ -أؽىبَ اٌموآْ  -اٌغٖبٓ  (

 .ٔ٘/ٙ –اٌزف١َو اٌىج١و  –اٌواىٞ 
 (

ٕ7ٓ
 .7٘ٔ/ٕ –اٌجؾو اٌّؾ١ٜ  –أثٛ ؽ١بْ (

(
ٕ7ٔ

   {.7ٍٛهح: اٌيٌيٌخ، ا٠٢خ: } (
(

ٕ7ٕ
   {.ٍٕٗٛهح: اٌمٖٔ، ا٠٢خ: } (

(
ٕ7ٖ

 .ٔ٘/ٙ –اٌزف١َو اٌىج١و  –اٌواىٞ  (
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أف ار سلنلم ااس ر أحكنـ المكاروث فومن و قم مف المنؿ سؿ أـ ك رل  الوجو الثاني:
ا َتَرَك لوؿ سكله سلنلم:  د ا َتَرَك اْلَواِلَداِن َواْْلَْقَرُبوَن َوِلمنَّْساِ  َنِصيٌب ِممَّ }ِلمرَّْجاِل َنِصيٌب ِممَّ

ا َقلَّ ِمْنُو َأْو َكُثَر َنِصيًبا َمْفُروًضا{ فكجب أف وككف االمر كذلؾ  (ِْٕ)اْلَواِلَداِن َواْْلَْقَرُبوَن ِممَّ
 .(ِٕٓ)في الكوو 

 : وجوب الوصية في كثير المال دون قميمو.والقول الثاني
 ذ ب  لض ل قهن  إلم القكؿ  نف ل ظ الاور في  ذه اآلو  ماسص  نلمنؿ الك ور.

اوىم ا ف أ نفل كان ر ل كاممل كا ف ا نسل كا  را وـ ال اليل  وبو قال:
 .(ِٕٔ)كسسندة

 :(ِٕٕ)مف  س   كجكه حجة ىذا القول:
ؿ: إ ه سرؾ اورناأف مف سرؾ در من ال وقن الوجو اْلول:

(ِٕٖ). 
كمن وقنؿ: فسف ذك منؿل ف  من وراد سلظوـ منله كمجنكزسه حد أ ؿ  الوجو الثاني:

ف كنف اىـ المنؿ سد وق  في الحقوق  امم كؿ من وسمكله اإل ىنف مف سموؿ أك  الحنج ل كا 
م ل ك ورل ككذلؾ إذا سوؿ: فسف في  لم ل كفي رفن و  مف اللوش. ف  من وراد  ه سك ور ال ل

ف كنف أحد ال و  ؾ اف  لم  ارل ك ذا  نب مف المجنز مرهكر ك ك   ي االىـ اف  كا 
ل كسكله:  ٜٕٚ "َُ َصاَلَة ِلَجاِر اْلَمْسِجِد ِإَُّ ِفي اْلَمْسِجِد"الري  ل قوهل كمن سد ركم مف سكله:

 .(ُِٖ)ل ك حك  ذا(َِٖ)َلْيَس ِبُمْؤِمٍن من بات َشْبَعاًنا َوَجاُرُه َجاِ ٌع""

                                                 
 {.7ٕ} ٍٛهح: إٌَبء، ا٠٢خ:(7ٕٗ) 

 .ٔ٘/ٙ –اٌزف١َو اٌىج١و  –اٌواىٞ (7ٕ٘) 

 .8ٔٗ/ٔ -رف١َو اثٓ ثلهاْ  -، اثٓ ثلهاْ 7٘ٔ/ٕ –اٌجؾو اٌّؾ١ٜ  –، أثٛ ؽ١بْ ٕ٘، ٔ٘/ٙ –اٌزف١َو اٌىج١و  –اٌواىٞ  (7ٕٙ)

 . ٔ٘/ٙ –اٌزف١َو اٌىج١و  –اٌواىٞ (77ٕ) 

 .ٔ٘/ٙ –اٌزف١َو اٌىج١و  –اٌواىٞ (78ٕ) 

ِٓ  - 9ٕٗٗلُ: )ه –إٌَٓ اٌىجوٜ  -اٌج١ٙمٟ  (79ٕ) َل ثْ َّ ُٓ أَْؽ ُل ْث َّّ َؾ ُِ َؾبَق، أٔجؤ  ٍْ ُٓ اِ ٌَْؾبفِعُ، صٕب أَثُٛ ثَْىِو ْث ُٓ َػْجِل هللاِ ا ُل ْث َّّ َؾ ُِ أَْفجََؤَب 

 ٌّٟ صَِٕٟ أَثِٟ لَبَي: لَبَي َػٍِ ، َؽلَّ ُّٟ ِّ َْ اٌز١َّْ ٍوٚ، صٕب َىائَِلحُ، صٕب أَثُٛ َؽ١َّب ّْ ُٓ َػ ٠َِٚخُ ْث َؼب ُِ ِو، صٕب  ْٚ ْغِجِذ إَِّلَّ فًِ :  إٌَّ ََ "ََّل َطََلجَ ىَِجاِس اْى

ْغِجِذ" ََ  .اْى
ُو، صٕب أَثُٛ ٠َْؾ١َٝ ]ٓ: - ٖ٘٘ٔ  هلُ -إٌَٓ  -اٌلاهلطٕٟ  َنوِّ ُّ ٌْ ِٓ ا َّ ْؽ ُٓ َػْجِل اٌوَّ ٍَُف ٠َْؼمُُٛة ْث صََٕب أَثُٛ ٠ُٛ َؽلَّ َٕٚ9ٖ ُٓ ُل ثْ َّّ َؾ ُِ [ اٌَْؼطَّبُه 

ِٓ َغبٌٍِت، صٕب ٠َْؾ١َٝ ِؼ١ِل ْث ْٓ أَثِٟ ٍَ خَ، َػ َّ ٍَ ٍَ ْٓ أَثِٟ  ِٓ أَثِٟ َوض١ٍِو، َػ ْٓ ٠َْؾ١َٝ ْث ، َػ ِّٟ ِِ ب َّ َ١ٌْ َك ا ُٚ ِٓ َكا َْ ْث ب َّ ١ٍَْ ٍُ  ْٓ َؾبَق، َػ ٍْ ُٓ اِ َُ٘و٠َْوحَ، لَبَي:  ْث

 ِ ٍُُٛي هللاَّ ِغِل".لَبَي َه َْ َّ ِغِل ااِلَّ فِٟ اٌْ َْ َّ ٌْ اَلحَ ٌَِغبِه ا َٕ  :  "اَل 

ِ  - 99ٕٙ -أثٛ ٠ؼٍٝ  -إٌٍّٟٛ  (8ٕٓ) ْٓ َػْجِل هللاَّ ١ٍو، َػ ِْ ِٓ أَثِٟ ثَ ٍِِه ْث َّ ٌْ ْٓ َػْجِل ا ، َػ َْ ْف١َب ٍُ  ْٓ ، َػ ِٓ َّ ْؽ صََٕب َػْجُل اٌوَّ ٍَٝ، َؽلَّ ُِٛ صََٕب  ِٓ َؽلَّ  ْث

 ِ ٍُُٛي هللاَّ ًٍ، لَبَي: لَبَي َه َٓ َػجَّب ْؼُذ اْث ِّ ٍَ ِِٚه، لَبَي:  ب ََ ُّ ٌْ َٚ ا جَُغ  ْْ ُٓ اٌَِّنٞ ٠َ ِِ ْئ ُّ ٌَ اٌْ ١ٌَْ" :."ِٗ ْٕجِ  َعبُهُٖ َعبئٌِغ اٌَِٝ َع

 .ٕ٘، ٔ٘/ٙ –اٌزف١َو اٌىج١و  –اٌواىٞ (8ٕٔ) 
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ل أك ك ورنال  جو الثالث:الو  لك كن ت الكوو  كاج   في كؿ من سرؾل ىكا  أكنف سموسن
لمن كنف السقوود  قكله: إف سرؾ اورنا كسمنن م ودنان الف كؿ أحد ال  د كأف وسرؾ رو نن منل سموسن 

كنف أك ك ورنال أمن الذم ومكت ارون نن كال و قم مله كىرة ا زل كال سدر مف الكر نس
(ِِٖ) 

 .(ِّٖ)وىسر  ه اكرسهل فذاؾ في شنو  ال درةالذم 
ف ذا   ت أف المراد  ن  ن مف الاور المنؿ الك ورل فذاؾ المنؿ  ؿ  ك مقدر  مقدار 

 :(ِْٖ)ملوف محدكد أـ ال فوه سكالف
 القول اْلول: أنو مقدر بمقدار معين، ثم القا مون بيذا القول اختمفوا: 
المكتل كله ى لمن   در ـل فقنؿ أ ه داؿ امم مكلم لهـ في  فركم اف امي  -ُ

 .(ِٖٓ)كلوس لؾ ك ور منؿ }ِإْن َتَرَك َخْيرًا{اكوي أكال أكويل سنؿ: ال إ من سنؿ ار سلنلم: 
 (ِٖٔ)أ ه سنؿ : أر ل  أالؼ در ـل كمن دك هن  نفم  كاف امي  -ِ
 .(ِٕٖ)كاف اميل كسسندة: ألؼ در ـ فونادنا -ِ
رجسن سنؿ لهن: إ ي أرود أف أكويل أف  -رضي ار ا هن  -كركم اف ان ر   -ّ

}ِإْن سنلت: كـ منلؾ؟ سنؿ  س   نالؼل سنلت: كـ اونلؾ؟ سنؿ أر ل  سنلت: سنؿ ار سلنلم: 
ف  ذا لري  وىور فنسركه للونلؾ فهك أفضؿ َتَرَك َخْيرًا{  .(ِٖٖ)كا 
كركم اف ا ف ا نس إذا سرؾ ى لمن   در ـ فس وكوي ف ف  مغ  من من   در ـ  -ْ
 .(ِٖٗ)كاف سسندة ألؼ در ـ أكومل
 .(َِٗ)من سن در ـ فض  وقال عيسى بن أبان: -ٓ

مف ألؼ در ـ إلم امىمن   در ـل كسنؿ الجونص: أر ل  نالؼ در ـ. وقال النخعي: 
                                                 

(
ٕ8ٕ

، "اٌىوثبً: ٔٛع ِٓ اٌمّبُ، ٚاٍزؼًّ اٌىوثبً ثّؼٕٝ: اٌجؼضخ، 99ٔ/ٕ -ِؼغُ ر١ّٛه اٌىج١و فٟ األٌفبظ اٌؼب١ِخ  (

ب  -ء، ٌَّوح ٌٛٔٗ، ٚاٍّٗ ٠ٚفزب : اٍُ ٌٕٛع ِٓ إٌَّٛعبد اٌمط١ٕخ، ِٕٚٙب: ٔٛع ٠مبي ٌٗ: ثفزخ ٍّوح، أٞ ٍّوا ًٚ  -أ٠

 غيي اٌطٛه. ثزٖوف.

 (
ٕ8ٖ

 . ٕ٘، ٔ٘/ٙ –اٌزف١َو اٌىج١و  –اٌواىٞ (

(
ٕ8ٗ

 .ٕ٘، ٔ٘/ٙ –اٌزف١َو اٌىج١و  –اٌواىٞ  (

 (
ٕ8٘

 .7٘ٔ/ٕ –اٌجؾو اٌّؾ١ٜ  –، أثٛ ؽ١بْ ٕ٘، ٔ٘/ٙ –اٌزف١َو اٌىج١و  –اٌواىٞ (

(
ٕ8ٙ

 .99ٔ/ٔ –اؽىبَ اٌموآْ  -اٌغٖبٓ   (

 (
ٕ87

  .99ٔ/ٔ -أؽىبَ اٌموآْ  -، اٌغٖبٓ 7٘ٔ/ٕ –جؾو اٌّؾ١ٜ اٌ –أثٛ ؽ١بْ (

 (
ٕ88

 -أؽىبَ اٌموآْ  -، اٌغٖبٓ ٘ٔ/ٕ –اٌجؾو اٌّؾ١ٜ  –، أثٛ ؽ١بْ ٕ٘، ٔ٘/ٙ –اٌزف١َو اٌىج١و  –اٌواىٞ (

ٔ/ٔ99. 

(
ٕ89

 .7٘ٔ/ٕ –اٌجؾو اٌّؾ١ٜ  –، أثٛ ؽ١بْ ٕ٘، ٔ٘/ٙ –اٌزف١َو اٌىج١و  –اٌواىٞ  (

(
ٕ9ٓ

 .99ٔ/ٔ -أؽىبَ اٌموآْ  -، اٌغٖبٓ 7٘ٔ/ٕ –اٌجؾو اٌّؾ١ٜ  –أثٛ ؽ١بْ  (
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 .(ُِٗ) ذا سكؿ مف سدر الاور  نلمنؿ
وقدر  مطمؽ الك رة ل كسنلكا واسمؼ  أ ه شور مقدر  مقدار ملوفل  ؿ والقول الثاني:

كك رة اونلهل كسمسهـن الف  مقدار مف المنؿ وكوؼ المر   ن ه  ؼ حنؿ الرجنؿلدلؾ  ناسس
ش يل ك ذلؾ القدر ال وكوؼ شوره  نلغ م الجؿ ك رة اللونؿ كك رة ال  ق ل كال ومس   في 
اإلوجنب أف وككف مسلمقنن  مقدار مقدر  حىب االجسهندل فموس الحد أف وجلؿ فقد ال ونف في 

م أف  ذه الكوو  لـ سجب فوهن سط  نف وقكؿ لك كج ت لكجب أف وقدر مقدار المنؿ دالل  ام
 .(ِِٗ)المنؿ الكاجب فوهن

امم أف الكوو  لـ "كال ودؿ ادـ سقدور المنؿ قال أبو حيان في "البحر المحيط": 
ف كنف المراد شور الظن رل فومكف سلموؽ  سجبل إذ الظن ر السلموؽ  كجكد مطمؽ الاورل كا 

ند في الاورن كفي سىموسه   ن كجلمه اورنا إرنرة لطو   إلم أ ه منؿ اإلوجنب  حىب االجسه
 .(ِّٗ)طوب ال ا وثل ف ف الا وث وجب رده إلم أر ن هل كون ـ  نلكوو  فوه"

ككؿ  ؤال  القن موف ف  من سنكلكا سقدور المنؿ امم "قال الجصاص في "أحكام القرآن": 
ككرة ككنف ذلؾ م هـ امم طروؽ كجه االىسح نب ال امم كجه اإلوجنب لممقندور المذ

االجسهند فومن سمحقه  ذه الو   مف المنؿ كملمـك في اللندة أف مف سرؾ در من ال وقنؿ سرؾ 
اورا فممن كن ت  ذه السىمو  مكسكف  امم اللندة ككنف طروؽ السقدور فوهن امم االجسهند 

الك ور سمحقه فكنف طروؽ كشنلب الرأم م  اللمـ  نف القدر الوىور ال سمحقه  ذه السىمو  كأف 
كسكله ال مث كال مث  ال وؿ فوهن االجسهند كشنلب الرأم م  من كن كا ارفكا مف ى   ال  ي 
 .(ِْٗ)"ك ور كأف سدع كر سؾ أش ون  اور مف أف سداهـ انل  وسك  كف ال نس
ول ي  (ِٓٗ)}ِإن َتَرَك َخْيًرا{سنؿ ا ف اللر ي في "أحكنـ القرنف" "لمىنل  الىندى  سكله سلنلم: 

في سقدورهل كذكر الم ىركف كاالحكنموكف أسكاال كمهن دانكل ال  منالل كسد ااسمؼ الوحن   
 ر نف اموهنل كالوحوح أف الحكـ لـ واسمؼ كال واسمؼ  قم  المنؿ كك رسهل  ؿ وكوي مف 

                                                 
 (

ٕ9ٔ
 .99ٔ/ٔ -أؽىبَ اٌموآْ  -، اٌغٖبٓ 7٘ٔ/ٕ –اٌجؾو اٌّؾ١ٜ  –أثٛ ؽ١بْ (

 (
ٕ9ٕ

 .7٘ٔ/ٕ –اٌجؾو اٌّؾ١ٜ  –، أثٛ ؽ١بْ ٕ٘، ٔ٘/ٙ –اٌزف١َو اٌىج١و  –اٌواىٞ (

(
ٕ9ٖ

 .7٘ٔ/ٕ –اٌجؾو اٌّؾ١ٜ  –أثٛ ؽ١بْ  (

(
ٕ9ٗ

.ٕٓٓ - 99ٔ/ٔ -أؽىبَ اٌموآْ  -اٌغٖبٓ  (
 

(
ٕ9٘

 {:8ٍٓٔٛهح: اٌجموح، ا٠٢خ: } (
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القموؿ سموسل كمف الك ور ك ورال كحوث كرد ذكر المنؿ في القرنف فهك وىمم  نلاورل ككذلؾ 
 الحدوث. في

سنؿ: "إف أاكؼ من أانؼ اموكـ من و سح ار  ركل أ ك ىلود الادرم أف ال  ي 
: سلنلم اموكـ مف  رك  الد ون فقنؿ الرجؿ: ون رىكؿ ار أك ونسي الاور  نلرر؟ سنؿ ال  ي 

ف ممن و  ت الر و  من وقسؿ ح طن أك ومـ إال نكم  الاضر أكمت  ال ونسي الاور إال  نلاورل كا 
 .(ِٔٗ)إذا امسألت انورسن ن اىسق مت الرمس ف مطت ك نلت  ـ اندت فنكمت" حسم

 المطمب الثاني
 مقدار الوصية الواجبة

ف كنف أشم هن ىمؾ مىمؾ القن كف  س نوف القكا وف اللر و  في سقدور ن لمكوو  الكاج  ن كا 
ط أف المورم في سقدور ن  م ؿ  ووب من كنف وىسحقه الكلد الذم منت في حونة اومه  رر 
 ال وزود اف  مث السرك ل ك نالىسقرا   جد  ن ىمكت في أىنس سقدور ن ادة اسجن نت. 

 مقدار الكوو  الكاج   في القن كف. الفرع اْلول:
 مقدار الكوو  الكاج   في ال قه اإلىسمي. الفرع الثاني:

 الفرع اْلول
 مقدار الوصية الواجبة في القانون.

 ظم  الحكنـ الكوو  الكاج   سن كفن وس وف كجكد أف أر    نىسقرا  القكا وف اللر و  الم
 اسجن نت لسقدور مقدار الكوو  الكاج   لألح ند امم ال حك السنلي: 

 م ػؿ مػن كػنف وىػسحقه الكلػد المسػكفم  ػنإلرث لػك اُتجاه اْلول: تقدير الوصية الواجبة 
 السرك . كنف حونن  ا د مكسه مف سرك  أ وه أك أمه  ررط أف ال وزود اف  مث

 سن كف الكوو  الكاج   المورمل كس له القن كف الىكدا يل كالجزا رم. وبو أخذ:
إذ لػـػ   :ٙٚالمـادة  ل فػػي  ُْٔٗلىػ    ُٕإذ  ػص سػن كف الكوػو  الكاج ػػ   الموػرم 

بمثـــل مـــا كـــان وػػػكص الموػػػت ل ػػػرع كلػػػده الػػػذم مػػػنت فػػػي حونسػػػه أك مػػػنت ملػػػه كلػػػك حكمػػػن ".... 
ي تركتــو لـو كــان حًيــا عنـد موتــو، وجبـت لمفــرع فـي التركــة وصــية يسـتحقو ىــذا الولـد ميراثًــا فـ

 ...".بقدر ىذا النصب في حدود الثمث
                                                 

(
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. 
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:"أسيم اْلحفاد تكون مقدار حصة أصميم ٓٚٔ كفي القن كف الجزا رم س ص المندة
 لو بقي حًيا عمى أن يتجاوز ذلك ثمث التركة".

نصيب المنزل منزلتو ذكرًا "يستحق المنزل مثل  :ٖٙٔالمادة  :كفي القن كف الىكدا ي
 كان أو أنثى في حدود ثمث التركة". 

 راص   لحنؽ كوو  الس زوؿ: "امم أ ه ٖٕٔة المادوفي القانون الموريتاني: تنص 
 الم زؿ  ووب م ؿ الم زؿ وىسحؽ .الموراث في ملوف ك  ووب المكوي كارث  موراث شور

 إذا الكر   الراردوف مف أجنز ن مف حو  في كس  ذ ال مث حدكد أ  م في أـ كنف ذكرنا م زلسه
 .ال مث" جنكزت

"وىسحؽ الم زؿل م ؿ  ووب    عمى أنو:ٕٕٚمادة:  وفي قانون سمطنة عمان تنص 
الم زؿ م زلسهل ذكرا كنف أك ا  يل كفي حدكد ال مث إال إذا أجنز ن ال نسكف مف الكر   الراردوفل 

 فس  ذ في حو  مف أجنز ن".
 في شزة ل ك ك القن كف المورم ُِٔٗالملمكؿ  ه انـ   والقانون الفمسطيني:

أكجب القن كف الكوو  الكاج    مقدار ملمكـ حسم ال سككف م نر  زاع  وف 
مىسحقوهن ك وف الكر   اآلاروفل فقدر ن  من كنف وىسحقه أومهـ مورا ن ال وزود اف ال مثل 

 .ف ذا زاد مقدار ن وككف مكسكفن امم إجنزة الكر  
ف كػنف مػن وىػسحقه الكلػد المسػكفم أك ػر مػف ال مػث أاطػم ل راػه ال مػث إسـبق:  ويتضح مما

 فقط.
 ابن، وابن ابن توفى أبوه في حياة المورث .كمن لك سكفم اف: )

لك فرض أف اال ف المسكفم امػم سوػد الحوػنة الىػسحؽ  وػؼ السركػ  سلوػو نن مػ  الحل: 
ث فقػػط ال ال وػػؼل كلس ػػف اآلاػػر اال ػػف اآلاػػر ك ػػك أك ػػر مػػف ال مػػثل فه ػػن  لطػػم لم ػػرع ال مػػ

 ال نسي سلوو نن ك ك ال م نف.
ذا كــان يســتحق اإلرث بمقــدار الثمــث أخــذه فقــط ُو شــي  آخــر: كمػػن لػػك سػػكفم اػػف  وا 

ا ػػفل ك  سػػوفل كأكالد ا ػػف سػػكفم فػػي حوػػنة أ وػػهل ف  ػػه لػػك كػػنف اال ػػف المسػػكفم حونػػن الىػػسحؽ  مػػث 
 السرك  فوناذه فركاه  نلكوو  الكاج  .
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ذا ك  ان ما يستحقو أقل من الثمث أخذه فرعو دون زيادة أخرى:وا 
كمػػػن لػػػك سػػػكفم اػػػف: ا  ػػػوفل ك  سػػػوفل كأكالد ا ػػػف سػػػكفم فػػػي حوػػػنة أ وػػػهل ف  ػػػه لػػػك كػػػنف اال ػػػف 
المسكفم في حوػنة أ وػه حونػن الىػسحؽ ر ػ  السركػ  ك ػك أسػؿ مػف ال مػث فوناػذه أكالده  نلكوػو  الكاج ػ  

 .(ِٕٗ)دكف زوندة
 م ؿ من كنف وىسحقه الكلد المسكفم  نإلرث لك  ر الكوو  الكاج  سقدواُتجاه الثاني: 

أف ال وككف لم رع أك ر مف  ووب االوؿ  كنف حونن  ا د مكسه مف سرك  أ وه أك أمه  ررط 
ال ألغوت كجلؿ السىنكم  وف االوؿ كال رع.  كا 

 وبو أخذ: القانون السوري الممغي، والجزا ري.
 ج وه. َََُ ف سكفم أ ك ن في حونة المكرثل   سوفل ك  ت ا كما لو توفي عن :

الحؿ:   ت اال ف ال سرث لحج هن  نل  سوفل كمف  ـ ف  هن سىسحؽ االاذ  نلكوو  
    الكاج   لمن كنف وىسحقه أ ك ن امم فرض حونسه ك ك وقدر   وؼ السرك   فوىنكم

َََُ ÷ِ   ََٓ. 
 .َِٓان فسىسحؽ كؿ   ت  ل وقىـ امم  نل  سوف فرضن كردََٓ   ََٓ – َََُكال نسي 

ل ك ك أك ر مف  ووب االوؿ أم ََٓكحوث إف  ت اال ف اىسحقت  نلكوو  الكاج   
 ال  ت.

ال ألغوت كجلؿ  كحوث ارسرط القن كف أف ال وككف لم رع أك ر مف  ووب االوؿ كا 
السىنكم  وف االوؿ كال رعل ف ف  ووب ال  سوف ك  ت اال ف وقىـ  و همن  نلسىنكم فسقىـ 

 رك  امم  س  .الس
َََُ ÷ّ   ّّ’ّّّ. 

سقدور الكوو  لألح ند  مقدار حوسهـ ممف ور ه أ ك ـ أك أمهـ اف  اُتجاه الثالث: 
أومه المسكفي امم فرض مكت أ وهـ أك أمهـ إ ر كفنة أومهل امم أال وسجنكز ذلؾ  مث 

 .(ِٖٗ)السرك ل ف ذلؾ ولطي ال ى   اإلر و  مف االب أك االـ

                                                 
(
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 الىكرمل كالسك ىيل كالمغر يل كاالرد يل كاإلمنراسيل كالككوسي. القن كف وبو أخذ
  ٕ٘ٚ، في المادة:  ٜٕٔٓلسنة  ٗونص قانون الوصية الواجبة السوري رقم 

الكوو  الكاج   لهؤال  االح ند سككف  مقدار حوسهـ ممف ور ه أ ك ـ أك أمهـ امم أف:  "
نة أومهل امم أال وسجنكز ذلؾ اف أومه المسكفي امم فرض مكت أ وهـ أك أمهـ إ ر كف

  مث السرك ".
عمى  ٜٔٔفي الفصل  ٜٜ٘ٔلسنة  ٚٚونص قانون الوصية الواجبة التونسي رقم 

"مف سكفم كله أح ند ا ف ذكر أك أ  م منت كالد ـ أك كالدسهـ س مه أك مله كج ت لهؤال   أن:
لؾ  ناس نر مكسه أ ر االكالد كوو  امم  ى   حو  من ور ه أ ك ـ أك كالدسهـ اف أومه الهن

 كفنة أومه المذككر  دكف أف وسجنكز ذلؾ  مث السرك ".
: "الكوو  ٖٓٚفي المادة عمى أن  ٜٛ٘ٔونص قانون المممكة المغربية لسنة 

الكاج   لهؤال  االح ند سككف  مقدار حوسهـ ممن ور ه أ ك ـ أك أمهـ اف أوؿ المسكفم امم 
 امم أف ال وسجنكز ذلؾ في  مث السرك ". فرض مكت مكر هـ إ ر كفنة أومه المذككر

 :   عمى أنٜٕٚ، في المادة  ٕٓٔٓ  لسنة ٖٙونص القانون اْلردني  رقم  
سككف الكوو  الكاج    مقدار حوسهـ ممن ور ه أ ك ـ اف أومه المسكفم امم  -أ

 فرض مكت أ وهـ إ ر كفنة أومه المذككر امم أف ال وسجنكز ذلؾ  مث السرك ".
في المادة  ٕ٘ٓٓولة اإلمارات العربية المتحدة رقم      لسنة ونص قانون د

امم أف: "الكوو  الكاج   لهؤال  االح ند سككف  مقدار الكوو  حوسهـ ممن ور ه   ٕٕٚ 
أ ك ـ اف أومه المسكفي امم فرض مكت أ وهـ إ ر كفنة أومه المذككر امم أف ال وسجنكز 

 ذلؾ  مث السرك ".
 مكررًا  عمى أنو: ٕٚٛ  :في المادة ٕٚٓٓلسنة  ٙٙ ونص القانون الكويتي رقم

 مقدار  -كلك حكمن  -"إذا لـ وكص الموت ل رع كلده الذم منت في حونسه أك منت مله 
حوسه ممن كنف ور ه أومه في سركسه لك كنف حون ا د مكسهل كج ت لم رع في السرك  كوو  

  مقدار  ذه الحو  في حدكد ال مث".
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 عن: بنتين، وبنت ابن مات أبوىا في حياة المورث.ومثال ذلك: لو توفي 
كحوث إف   ت ال  ت ال سرث لكك هن محجك    نل  سوف ف  هن سىسحؽ االاذ الحل: 

 نلكوو  الكاج   ل كامم افسراض حونة أ وهن ف ف السرك  سقىـ  وف ال  سوف ل كاال ف  لمذكر 
 حدة م هف الر  .م ؿ حظ اال  ووفل فوككف لس ف: ال وؼل كلم  سوف: لكؿ كا

  ـ و رض أف اال ف منت  لد كفنة أ وه اف:   ت ا فل كااسوف رقوقسوف.
 فسناذ   ت اال ف:  وؼ ال وؼل   الر  . 

 كاالاسنف الرقوقنت وناذف: ال ص: أم:  س   أر نع السرك .
 الفرق بين القانون المصري والقانون السوري في مقدار الوصية الواجبة:

( ِٕٓ( مف سن كف الكوو  المورم المناكذ م ه أحكنـ المندة )ٕٔكفقن ل ص المندة )
مف سن كف االحكاؿ الراوو  الىكرمل فوقسضم إاطن  الح ود كنمؿ حو  أ وه المسكفم مف 
 مث السرك ل مقدمنن حؽ الكوو  الكاج   امم  قو  الكونون االاسونرو ل كلوس  ك من وناذه مف 

 حو  أ وه.
(ل ال قرة )أ( مف سن كف االحكاؿ امم من ومي: ِٕٓالمندة ) كأمن القن كف الىكرم فس ص

"الكوو  الكاج   لهؤال  االح ند سككف  مقدار حوسهـ ممن ور ه أ ك ـ اف أومه المسكفم امم 
 فرض مكت أ وهـ إ ر كفنة أومه المذككرل امم أف ال وسجنكز ذلؾ  مث السرك ".

ف أ وه المسكفم فومن لك فرض ك ذا ال ص كاضح في أف حو  الح ود:  ي من وناذه م
 . (ِٗٗ)كظؿ امم سود الحونة
(ل ُ/ٔكا  رد القن كف الوم ي  جلؿ  ووب   نت اال ف  ك الىدس ) اُتجاه الرابع:
 إذا ا  ردت أك سلددت.

(ل ك ذا إذا كنف الموت ُ/ٓكا ف اال ف إذا ا  رد أك سلدد فس وسجنكز  وو هـ الامس )
  ا كنف أك ر مف كاحد وناذكف جمولهـ في حدكد ال مث.أوؿ كاحد في حونة مكر هل أمن إذ
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 سند القانون في جعل الوصية في حدود ثمث التركة:
اىس د القن مكف  كجكب الكوو  في  مث السرك  الف اآلو   وت امم أف سككف الكوو  

 ك اللدؿ الذم ال ككس فوه كال رططل كمف اللدؿ أف  "المعروف"لألسر وف  نلملركؼل ك
 .(ََّ)ل رع  ووب أومه في حدكد ال مثولطي ا

"كالف مجنؿ س  وذ الكوو  الكونون رران كج را امم الكر    ك  مث السرك ن فس س  ذ 
الكوو  فومن زاد اموه إال   جنزسهـل كحسم ال وناذ ونحب الكوو  الكاج   أك ر ممن ور ه 

نذا كشور مس ـ لركح مف  ك أسرب م ه لممكرث كمن وحدث أحون نل فوق  في الموراث من ولد ر
 .(َُّ)السررو  اإلىسمي مف رراوسه الموراثن كسحدود اال و ن "
 الفرع الثاني

 مقدار الوصية الواجبة في الفقو اإلسالمي
لمىسحقوهن  ال قهن  القن مكف  كجكب الكوو  لمكالدوف كاالسر وف شور الكار وفلـ وحدد 

ؿ  ن هن سجب في  مث السرك  ال أك ر م هل سدرنا محددنا م  ردوفن اك مجسملوفل كاكس كا  نلقك 
ال سكسؼ   نذ الكوو  فومن زاد امم إجنزسهـ.    كا 

  اسؼ القكا وف الم ظم  أحكنـ لكوو  الكاج  :
 حو  أ وهـ المسكفم لك أف أومه منت في حونسهل امم مف سدر ن لألح ند   إذ منيا: 

ل ك ه أاذ سكفنن امم إجنزة الكر  أال وزود ال ووب اف ال مثل ف ف زاد ا ه كنف الزا د مك 
 القن كف المورم.
ال  ومنيا: كزاد القن كف الجزا رم امم أف ال وككف لم رع أك ر مف  ووب االوؿ كا 

 ألغوت كجلؿ السىنكم  وف االوؿ كال رع.
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ْعُشٗفِ ، "لٌٛٗ رؼبٌٝ: ٖٓٔ/ٔ -أؽىبَ اٌموآْ  -اثٓ اٌؼوثٟ ( ََ ٠ؼٕٟ: ثبٌؼلي اٌنٞ ال ٚوٌ ف١ٗ [: 8ٓٔ]اٌجموح:  {}تِاْى

رمل٠و مٌه ػٍٝ ٌَبْ هٍٛي هللا  هللا ٚال ّطٜ، ٚلل وبْ مٌه ِٛوٛاًل اٌٝ اعزٙبك ا١ٌّذ ٚٔظو إٌّٟٛ، صُ رٌٛٝ 

 ّٗثمٌٛٗ  فمبي ٌَؼل ثٓ ِبٌه: "اٌضٍش ٚاٌضٍش وض١و"؛ فٖبه مٌه ِملاها ّوػ١ب ِج١ٕب ؽى : إُ هللا أعطامٌ شيس"

 اىنٌ عْذ ٗفاذنٌ صٌادج فً أعَاىنٌ".أٍ٘

ٚلل أفجؤب اثٓ ٠ٍٛف ِٓ وزبثٗ ػٓ أثٟ مه، أفجؤب أؽّل ثٓ اٌؾَٓ ثٓ أؽّل ثٓ ِؾّل ثٓ ؽفٔ اٌمبٟٙ اٌؾ١وٞ 

ثْبغٛه لواءح ػ١ٍٗ: أٔجؤٔب أثٛ اٌؼجبً ِؾّل ثٓ ٠ؼمٛة ثٓ ٠ٍٛف، ؽلصٕب ِؾّل ثٓ ػجل اٌٍّه، أفجؤب ػجل هللا ثٓ 

ػّو اٌّىٟ، ٍّؼذ ػطبء ثٓ أثٟ هثبػ، ٍّؼذ أثب ٘و٠وح ٠مٛي: "اْ هللا أػطبوُ صٍش ٠ٍٛف، ٍّؼذ ٍٛؾخ ثٓ 

  أِٛاٌىُ ػٕل ٚفبرىُ ى٠بكح فٟ أػّبٌىُ".

 .7٘ٔٓ -ا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ فٟ اٌْو٠ؼخ اإلٍال١ِخ ٚاٌمبْٔٛ اٌغيائوٞ  -ػبئْخ ؽبرت 

(
ٖٓٔ

.9ٗ7ٓ -فمٗ اٌفوائ٘  -فوط ى٘واْ اٌلِوكاُ  (
 



 دساعح ٍقاسّح   اى٘طٍح اى٘اجثح فً اىقاُّ٘ اىَظشي                                                      

                      
 9٘ مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

 مقدار حوسهـ ممف ور ه أ ك ـ أك أمهـ اف أومه القن كف الىكرم: سدر ن  ومنيا:
 ـ أك أمهـ إ ر كفنة أومهل امم أال وسجنكز ذلؾ  مث السرك ".المسكفي امم فرض مكت أ وه

(ل إذا ُ/ٔكا  رد القن كف الوم ي  جلؿ  ووب   نت اال ف  ك الىدس ) ومنيا: 
 ا  ردت أك سلددت.

(ل ك ذا إذا كنف الموت ُ/ٓكا ف اال ف إذا ا  رد أك سلدد فس وسجنكز  وو هـ الامس )
  كنف أك ر مف كاحد وناذكف جمولهـ في حدكد ال مث.أوؿ كاحد في حونة مكر هل أمن إذا 

وىسحؽ االح ند حو  أ وهـ المسكفم في القن كف المورمل  ذا  ك مقدار الكوو  
 .الكاج   في القن كف

 الفرق بين القانون السوري والقانون المصري في مقدار الوصية الواجبة:
 الىكرم امم من ومي: ( ال قرة )أ( مف سن كف االحكاؿ الراوو ِٕٓ وت المندة )

الكوو  الكاج   لهؤال  االح ند سككف  مقدار حوسهـ ممن ور ه أ ك ـ اف أومه  -أ
المسكفم امم فرض مكت أ وهـ إ ر كفنة أومه المذككرل امم أف ال وسجنكز ذلؾ  مث 

 السرك .
ك ذا ال ص كاضح في أف حو  الح ود:  ي من وناذه مف أ وه المسكفم فومن لك فرض 

 سود الحونة.  كظؿ امم
( ِٕٓ( مف سن كف الكوو  المورم المناكذ م ه أحكنـ المندة )ٕٔأمن  ص المندة )

مف سن كف االحكاؿ الراوو  الىكرمل فوقسضم إاطن  الح ود كنمؿ حو  أ وه المسكفمل مف 
 مث السرك ل مقدمنن حؽ الكوو  الكاج   امم  قو  الكونون االاسونرو ل كلوس  ك من وناذه 

 أ وه.مف حو  
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 المبحث الرابع
 استخراج الوصية من التركة

كض  ال قهن  طروق  ملو   الىساراج الكوو  الكاج   مف السرك  س ؿ سىم  السرك  
امم الكر    ناس نر ن حؽ مسلمؽ  نلسرك ل كسد سسزاحـ الكوو  الكاج   م  كوو  أارل سد 

السي أاذت  نلكوو  الكاج    أك ااسونرو ن كلمن كنف ملظـ القكا وف -كذلؾ  -سككف كاج   
ال سكسؼ من زاد امم ال مث امم إجنزة الكر  ن ف ف إسمنمن  سجلمهن في حدكد  مث السرك  كا 

ككو و  إجنزة الكر   لمقدر الزا د ‘ لم ن دة ىك ؼ   وف الكست الذم ولسد فوه  سقدور  مث السرك 
 اف ال مث.

 لي: كوسككف  ذا الم حث مف أر ل  مطنلب امم ال حك السن
 طروق  اىساراج الكوو  الكاج   مف السرك . المطمب اْلول:
 سزاحـ الكوو  الكاج   م  شور ن مف الكونون. المطمب الثاني:
 الكست لذم ولسد فوه  سقدور  مث السرك . المطمب الثالث:
 إجنزة الكر   لمقدر الزا د اف ال مث. المطمب الرابع:
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 المطمب اْلول
 لواجبةطريقة استخراج الوصية ا

 وفقا لقانون الوصية الواجبة المصري
لـ و ص القن كف امم طروق  اىساراج الكوو  الكاج  ل كلك ه أررد إلم ضركرة 

 مراانة  س    أمكر السنلو :
 أال وزود المقدار المىسارج اف  مث السرك . - ُ
 أف وككف  مقدار  ووب االب المسكفم في حونة أ وه. - ِ
مم ااس نر أف الانرج كوو ل ال موراثل فوارج مف جمو  أف وككف الس  وذ ا - ّ

 السرك ل ال مف ال مث فقط.
كلكي  ىسارج مقدار الكوو  الكاج   مف السرك  ف  ه وجب اس نع الاطكات ال سث 

 اآلسو : 
:   ػػػرض أف الكلػػػد المسػػػكفم فػػػي حوػػػنة أوػػػمه امػػػم سوػػػد الحوػػػنة لملرفػػػ   وػػػو ه مػػػف  أوًُ

 م اف ا  وف ك  تل ك  ت   ت منست أمهن في حونة أ وهن.اإلرث لك كنف حوننل فمك سكف
فمك فرض أف ال  ت المسكفنة امم سود الحونة لكػنف اإلرث م حوػرنا  ػوف اال  ػوف كال  سػوف 
ور كف السرك   نلسلوػوب ملنػن لمػذكر م ػؿ حػظ اال  وػوف لكػؿ ا ػف  مػث   )ال م ػنف( + لكػؿ   ػت 

 )ىدس(   ال مث.
ــا: كػػنف وىػػسحقه الكلػػد المسػػكفم لػػك كػػنف امػػم سوػػد الحوػػنة وػػسـ   لػػد ملرفػػ  مقػػدار مػػن ثانًي

اطن ه ل راه إذا كنف في حدكد  مث السرك  كمن مػرل كال ػنسي ولػد سركػ   اىساراجه مف السرك  كا 
 جدودة وسلمؽ  هن حقكؽ من  قي مف ىن ر الكر  .

 ػوف  ال نسي مف السرك   لػد اىػساراج مقػدار الكوػو  م هػن ولػد كسركػ  جدوػدة وػكزع ثالثًا:
ػن أك  – لد اىسو ن  ال رع الػذم أاػذ  نلكوػو   –ىن ر الكر    كػؿه  قػدر  وػو ه فػي اإلرث فرضن

 سلوو نن.
مف  ـ ف ف س  وذ الكوو  الكاج   وككف امم أىنس أف الاػنرج كوػو  ال موػراث  مل ػم 
ي أ هن س  ذ امم جمو  الكر   حسػم ال وسػن ر  هػن الػ لض دكف االاػرل أم أ ػه ولػند سقىػوـ ال ػنس

 –أم االحوػن   نل لػؿ  –مف السرك   لد ااػراج مقػدار الكوػو  الكاج ػ  امػم الكر ػ  المكجػكدوف 
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  سقىومنن اندونن.
 أمثمة تطبيقية لبيان كيفية استخراج الوصية الواجبة.

 : توفى عن أب، وأم، وابن، وابن ابـن وبنتـي ابـن مـات أبوىمـا فـي حيـاة ٔمثال 
 فداًنا. ٕٚالمورث وترك 
إف أكالد اال ػػػػف المسػػػػكفم ال وىػػػػسحقكف رػػػػو نن مػػػػف السركػػػػ   مكجػػػػب اإلرث حوػػػػث الحــــل: 

 لكك هـ محجك وف  نال ف.
كحوث إف أ نه سد سكفم في حونة المكرث ف  هـ وىػسحقكف كوػو  كاج ػ  سقػدر  مقػدار مػن 

 كنف وىسحقه أ ك ـ لك كنف امم سود الحونة  ررط أف ال وزود اف  مث السرك .
 ف المسكفم سكزع السرك  امػم فػرض كك ػه امػم سوػد الحوػنة  ـػ كلملرف  من كنف وىسحقه اال

وىػػسارج  وػػو ه إذا كػػنف فػػي حػػدكد ال مػػث  ػـػ  قػػـك  سكزوػػ  ال ػػنسي امػػم الكر ػػ   لػػد اىػػس لند فػػرع 
 المسكفم كمن اىسحقكه مف السرك ل فوككف سكزو  السرك  امم الكر   كنآلسي:

: توزيع التركة عمى فرض أن اُبن المتوفى عمى   قيد الحياة فيكون الورثة كاآلتي:أوًُ
 اتٍِْ أً أب اى٘سشح

 اْلّظثح

 
 ٌٛعٛك اٌفوع اٌٛاهس

 
 ٌٛعٛك اٌفوع اٌٛاهس

 ق . ع

 ٕٔأطو اىَغؤىح = 

 اْلعٌٖ

 )ٌىً اثٓ ٍّٙبْ( ٗ ٔ ٔ

فوىػسارج   ٙ: ٕ أف من وىسحقه اال ػف المسػكفم فػي حػدكد  مػث السركػ    ىػ   ويالحظ: 
 موراث لمذكر م ؿ حظ اال  ووف كنآلسي:  وو هل  ـ ولطم ل راه سىم 

 .ُِ   ٔ÷  ِٕ   سوم  الىهـ
 فدا نن. ُِ   سوم  الىهـ

 فدا نن. ِْ  ُِ×  ِ ووب أكالد المسكفم   
 وكزع اموهـ سىم  موراث لمذكر م ؿ حظ اال  ووف:

 فدا نن. ُِال  ي اال ف    
 أفد ه. ٔفدا ننل لكؿ كاحدة م هف   ُِكل  سي اال ف   
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 توزيع التركة بعد استخراج الوصية: ثانًيا:
 فدا نن. ْٖ    ِْ – ِٕالسرك   لد اىساراج الكوو    

 اثٓ أَ أة اٌٛهصخ

 األٖٔجخ

 
 ٌٛعٛك اٌفوع اٌٛاهس

 
 ٌٛعٛك اٌفوع اٌٛاهس

 ق . ع

 ٙإًٔ اٌَّؤٌخ = 

 األٍُٙ

ٔ ٔ ٗ  =ٙ 

 .ٖ   ٔ÷  ْٖ   سوم  الىهـ 
 أفد ه. ٖ   سوم  الىهـ الكاحد

 أفد ه. ٖ   ٖ×  ُ   ب ووب اال
 أفد ه. ٖ   ٖ×  ُ    ووب االـ
 فدا نن. ِّ   ٖ×  ْ    ووب اال ف

          ٗٛ           
بنـات، وبنتـي بنـت توفيـت أميمـا فـي حيـاة المتـوفى وتركـت  ٗ : تـوفى عـن ٕمثال  

 جنيًيا. ٓٓٓ٘
 ب اإلرث.حوث إف ا  سي ال  ت مف ذكم االرحنـ ف  هف ال سىسحقنف رو نن  مكجالحـل: 

كحوػػث إف أمهمػػن سكفوػػت فػػي حوػػنة المػػكرث فسىػػسحقنف كوػػو  كاج ػػ   مقػػدار مػػن كن ػػت 
 سىسحقه ال  ت المسكفنة لك كن ت امم سود الحونة.

: توزيع التركة عمى فرض حياة البنت المتوفاة:  أوًُ
 بنات لين التركة كميا، الثمثان فرًضا + الباقي رًدا ٘الورثة: 

  ٘=  أصل المسألة 
 لكل بنت = سيم. ٔ=  ٘÷  ٘=  الورثة  أسيم

 جٓٓٓٔ=   ٘÷  ٓٓٓ٘=  قيمة السيم
 جٓٓٓٔ=  قيمة السيم

 ج لكل بنتٓٓٓٔ=  ٘÷  ٓٓٓ٘=  نصيب كل بنت 
ك ػػك أسػػؿ مػػف  مػػث  َََُكحوػػث إف ال  ػػت المسكفػػنة  لػػك كن ػػت امػػم سوػػد الحوػػنة الىػػسحقت 
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 ـػ وػسـ اىػس زاله مػف السركػ   ََٓمػ هف  السرك ل  ف  ه ولطم ل  سي ال  ت  نلىػكو   و همػن لكػؿ كاحػدة
  ـ  قـك  سكزو  ال نسي مف السرك  امم الكر   ال نسووف ك ف ال  نت االر  .

 ثانًيا: توزيع الباقي من التركة عمى البنات اْلربع عمى النحو التالي:
 جٓٓٓٗ=  ٓٓٓٔ – ٓٓٓ٘التركة بعد استخراج الوصية = 

 بنات ٗ الورثة: 
 الثمثان فرًضا  
 + الباقي رًدا  

 لكل بنت  سيم  ٗ أصل المسألة: 
 جٓٓٓٔ=  ٗ÷  ٓٓٓٗقيمة السيم = 

 جٓٓٓٔ=  لكل بنت من البنات اْلربع   
 جٓٓٓٗ=   المجموع
  تـوفى عـن أب، وابـن، وبنـت ابـن ابـن مـات أبوىـا وجـدىا فـي حيـاة المـورث ٖمثال 

 فداًنا. ٓٛٔوترك 
سىسحؽ كوػو  كاج ػ  سقػدر  مقػدار مػن  حوث إف   ت اال ف محجك    نال ف ف  هنالحل: 

 كنف وىسحقه أ ك ن لك كنف حونن.
: توزيع التركة عمى أساس أن اُبن المتوفى عمى قيد الحياة:  أوًُ

 اتْاُ       أب اى٘سشح

 األٖٔجخ

 
 ٌٛعٛك اٌفوع اٌٛاهس

 ق .ع

 ػٖجخ ثبٌٕفٌ

 ٙإًٔ اٌَّؤٌخ = 

 األٍُٙ

ٔ 

 

٘ 

 

 ٙأصل المسألة : 
 تقسم مناصفة.  ٘ ، ٔ=  اْلسيم

( ال وق ػػؿ القىػػم  اموهمػػن  ػػدكف كىػػر فكجػػب سوػػحوح المىػػنل   ضػػرب ٓكحوػػث إف اللػػدد )
 ٕٔ=  ٙ×  ٕ  فيكون ٕوىو أسؿ ادد وق ؿ القىم  امم اال  وف  دكف كىر × أومهن 
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 ٕٔاْلصل الجديد بعد التصحيح = 
 اْلب               اُبنان                      

  لكل ابن خمسة أسيم  ٓٔ                 ٕ      اْلسيم         =
 فداًنا ٘ٔ=     ٕٔ÷  ٓٛٔ =   قيمة السيم 
 فداًنا ٘ٔ =    قيمة السيم
 فداًنا ٖٓ=    ٘ٔ×  ٕ =   نصيب اُب 

 فداًنا ٘ٚ=  ٘ٔ×  ٘نصيب اُبن المتوفى= 
  يزيــد عــن ثمــث التركــة، فوجــب إنقاصــو لمقــدار الثمــث فقــط ٘ٚن المقــدار  إوحيــث 

 يعطى لبنت اُبن كاآلتي:و 
 فداًنا ٓٙ=  ٖ÷  ٓٛٔ

 فداًنا ٓٙمقدار الوصية الواجبة = 
 ثانيا: توزيع باقي التركة عمى سا ر الورثة كاآلتي:

 فداًنا ٕٓٔ=  التركة
 اثٓ       أة اٌٛهصخ

 األٖٔجخ

 
ٌٛعٛك اٌفوع اٌٛاهس 

 اٌّنوو

 ق . ع

 ػٖجخ ثبٌٕفٌ

 ٙإًٔ اٌَّؤٌخ = 

 األٍُٙ

ٔ 

 

٘  =ٙ 

 

 أفدنة ٕٓ= ٙ ÷  ٕٓٔقيمة السيم   = 
 أفدنة ٕٓ= ٕٓ×  ٔنصيب اْلب   = 
 ٓٓٔ=  ٕٓ×  ٘نصيب اُبن  = 

  تــوفى عــن: زوجــة، وبنــت ابــن ابــن تــوفي أبوىــا فــي حيــاة المــورث، وبنــت ٗمثــال  
 فدان. ٛٗبنت توفيت أميا في حياة المورث وعم شقيق وترك 

ال  راد ػػػنل كمػػػف  ػػػـ ف  هػػػن ال  حوػػػث إف   ػػػت ا ػػػف اال ػػػف   ػػػن سىػػػسحؽ ال وػػػؼالحـــل: 
 سىسحؽ كوو  كاج  ل الف مف ررط اىسحقنسهن أال وككف ال رع كار نن مهمن سؿ  وو ه.



 ذ اىٖادي عثذ اىغراسٍحَذ عث د/ 

 

 ٕٓٔ مجمة بحوث كمية اآلداب  

كحوػػػػث إف   ػػػػت ال  ػػػػت ال سىػػػػسحؽ رػػػػو نن مػػػػف السركػػػػ   مكجػػػػب اإلرث السهػػػػن مػػػػف ذكم 
االرحنـل كحوث أف أمهن سد منست في حونة اومهن ف  هن سىسحؽ كوو  كاج    مقدار مػن كن ػت 

 سحقه أمهن لك كن ت امم سود الحونة.سى
ـَ ف  ػػه ومػػـز لملرفػػ   وػػوب ال  ػػت المسكفػػنة مػػف السركػػ   قػػـك  سكزوػػ  السركػػ  امػػم  كمػػف  ىػػ
فرض حونة ال  ت ف ف كنف  وو هن وىنكم  مث السرك  فنسؿ اىػسارج نه كأاطو ػنه ل  ػت ال  ػتل 

ف زاد ف ف الزا د وسكسؼ   نذه امم إجنزة الكر  .  كا 
: توز    يع التركة عمى أساس أن البنت المتوفاة عمى قيد الحياة. أوًُ

 اٌؼُ اٌْم١ك اٌجٕذ ثٕذ اثٓ ىٚعخ اٌٛهصخ

 األٖٔجخ

  
 ٌٛعٛك اٌفوع اٌٛاهس

 
 رىٍّخ اٌضٍض١ٓ

  
 الٔفواك٘ب

 اٌجبلٟ رؼ١ٖجًب

 ػٖجخ ثبٌٕفٌ

 ٕٗإًٔ اٌَّؤٌخ = 

 األٍُٙ

ٖ ٗ ٕٔ  ٘  =ٕٗ 

 ِ  ِْ÷  ْٖ مقدار الىهـ  
 فداف ِهـ الكاحد     مقدار الى

 أفد ه ٔ      ِ×  ّ        ووب الزكج 
 أفد ه ٖ     ِ×  ْ        ووب   ت اال ف

 فدا نن ِْ    ِ×  ُِ ووب ال  ت المسكفنة   
 أفد ه َُ      ِ×  ٓ ووب اللـ الرقوؽ     

 فدا نن  ْٖ                                    
 فدا نن ك ك    وؼ السرك . ِْ كحوث إف  ووب ال  ت المسكفنة  

 ف ف   ت ال  ت سناذ  مث السرك  فقط ك ك كنآلسي: 
 فدا نن ولطم ل  ت ال  ت. ُٔ   ّ÷  ْٖ

 فدا نن. ِّ   ُٔ – ْٖال نسي مف السرك   لد اىساراج الكوو    
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 ثانيا: توزيع باقي التركة عمى الورثة بعد استخراج الوصية الواجبة.
 افدانً  ٕٖالتركة = 

 ػُ ّم١ك      ثٕذ  اثٓ       ىٚعخ            اٌٛهصخ

 األٖٔجخ

  
 ٌٛعٛك اٌفوع

 
 الٔفواك٘ب ٚػلَ اٌؼبٕت

 ق .ع

 ػٖجخ ثبٌٕفٌ

 8إًٔ اٌَّؤٌخ = 

 األٍُٙ

ٔ ٗ    ٖ  =8 

 أفد هْ   ٖ÷  ِّ    سوم  الىهـ 
 أفد ه ْسوم  الىهـ الكاحد   

 أفد ه ْ    ْ×  ُ     ووب الزكج  
 فدا نن ُٔ   ْ×  ْاال ف      ووب   ت
 فداف ُِ  ْ×  ّ    اللـ الرقوؽ

كمن لك كنف حمس لزكج  ا ف منت في حونة المكرثل أك حمػس لزكجػ  ا ػف  : ٘مثال  
 ا ف منت ا كه في حونة المكرث.

ابنــين، وبنتــين، وزوجــة ابــن حامــل حيــث تــوفى اُبــن فــي حيــاة المــورث،  تــوفى عــن: كمــا
 فداًنا. ٓٙٔوترك 

حوث إف الحمؿ ال ورث مطمقنن مف المكرث ال امػم فػرض الػذككرة كال اال ك ػ ل إذ لػك  :الحل
 ا  وؿ الحمؿ ذكرا لكنف ا ف ا فل أك أ  م ف  ت ا ف ككس من محجكب  نال  ن .

كلمن كنف الحمؿ الذل منت أ كه في أوػمه ال وػرث لحج ػه مػف الموػراث  مػف  ػك أامػم م ػه 
 ار من كنف وىسحقه أ كه  نلموراث امم فرض حونسه.ل ف  ه وىسحؽ  نلكوو  كاج   مقد
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 ٗٓٔ مجمة بحوث كمية اآلداب  

: توزيع التركة عمى فرض حياة اُبن المتوفى:  أوًُ
 أ  ن      +      سوف ّ الكر  
 السرك   نلسلووب لمذكر م ؿ حظ اال  ووف  اال و  

 ٖأوؿ المىنل    
 االىهـ

 لكؿ ا ف ىهمنفل كلكؿ   ت ىهـ

 َِ   ٖ÷  َُٔسوم  الىهـ   
  َِسوم  الىهـ الكاحد   

فػػػدا ن ك ػػػك مقػػػدار الكوػػػو  الكاج ػػػ  كوحجػػػز  َْ   َِ×  ِ وػػػوب اال ػػػف المسػػػكفم  
ل فػ ف ا  وػػؿ حوػن ذكػػرا أك أ  ػم اىػػسقؿ َُِ   َْ - َُٔلمحمػؿ  لػػد اىػساراج الكوػػو    

ف ا  وؿ مسلددنا ن سىمه الكر   امػم المسلػدد سىػم  موػراثن فوقىػـ امػم الػرؤكس   نلكوو ل كا 
ال لمذكر م ؿ حظ اال  ووف.إذا   كن كا ذكر ن أك إ ن نل كا 

 ثانًيا: توزيع التركة عمى المستحقين ليا بعد استخرج الوصية الواجبة
 اثٕبْ     +    ثٕزبْ اٌٛهصخ

 ػٖجخ ثبٌغ١و ٌٍنوو ِضً ؽع االٔض١١ٓ  األٖٔجخ

 ٙإًٔ اٌَّؤٌخ = 

 األٍُٙ

 ٌىً اثٓ ٍّٙبْ، ٌٚىً ثٕذ ٍُٙ

 ٙ=  ٔ+  ٔ            ٕ+  ٕ       أٍُٙ اٌٛهصخ:    

 ٕٓ=  ٙ÷  ٕٓٔل١ّخ اٌَُٙ = 

 ٕٓل١ّخ اٌَؼُٙ اٌٛاؽل = 

 ٕٓ=  ٕٓ×  ١ٖٕٔت االثٓ األٚي = 

 ٕٓ=  ٕٓ×  ١ٖٕٔت االثٓ اٌضبٟٔ = 

 ٕٓ=  ٕٓ× ١ٖٔٔت اٌجٕذ األٌٚٝ = 

 ٕٓ=  ٕٓ× ١ٖٔٔت اٌجٕذ اٌضب١ٔخ = 

                               ----- 

                               ٕٔٓ 
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 تْاخ اتِ ٍاخ أتِٕ٘ فً حٍاج اىَ٘سز ٗ(: ذ٘فى عِ: صٗجح، ٗأب، ٗأً ٗتْد، ٍٗٙصاه)

فٕٙب ثٕذ االثٓ ال رَزؾك ١ٕٚخ ٚاعجخ ٌىٛٔٙب رَزؾك ثبإلهس اٌَلً ِغ اٌجٕفذ  اىحو:

 رىٍّخ ٌٍضٍض١ٓ، ٚرٛىع اٌزووخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 اثٓ ثٕبد ٗ ثٕذ أَ أة ىٚعخ اٌٛهصخ

 األٖٔجخ

  
ٌٛعٛك 

اٌفوع 

 اٌٛاهس

 
فوًكا ٚاٌجبلٟ 

رؼ١ٖجًب 

ٌٛعٛك اٌفوع 

 اٌّئٔش

 
ٌٛعٛك 

اٌفوع 

 اٌٛاهس

 
الٔفواك٘ب 

ٚػلَ 

 اٌؼبٕت

 
 رىٍّخ اٌضٍض١ٓ

إًٔ اٌَّؤٌخ= 

 األٍُٙ ٕٗ

ٖ ٗ ٗ ٕٔ ٗ  =ٕ7 

، ف١ؼزل ثّغّٛع األٍُٙ وؤًٕ عل٠فل الٍفزقواط  7ٕ، ٚػبٌذ اٌٝ ٕٗإًٔ اٌَّؤٌخ = 

 خ اٌَُٙ. ل١ّ

 ٓٔ=  7ٕ÷  7ٕٓ=  ل١ّخ اٌَُٙ 

  ٓٔل١ّخ اٌَُٙ اٌٛاؽل = 

 ٖٓ=   ٓٔ× ٖ=  ١ٖٔت اٌيٚعخ 

 ٓٗ=   ٓٔ× ٗ=  ١ٖٔت األة  

 ٓٗ=   ٓٔ× ٗ=  ١ٖٔت األَ  

 ٕٓٔ=  ٓٔ×   ٕٔ=  ١ٖٔت اٌجٕذ

 ٓٗ=   ٓٔ× ١ٖٔٗت ثٕبد االثٓ= 

                             ------ 

                               ٕ7ٓ  

أبنا ، وابن ابن مات أبوه في حيـاة المـورث وكـان الجـد  ٚ : توفى عن: زوجة ، وٚمثال  
 فداًنا. ٓٛأفدنة بطريق اليبة، وترك  ٓٔقد أعطاه 

حوث إف أ ف اال ف ال ورث رو ن لحج ه  نال  ن ل كحوث إف ا نه مػنت فػي حوػنة المػكرث ف  ػه الحل: 
 كنف وىسحقه أ كه لك كنف امم سود الحونة. وىسحؽ كوو  كاج   سقدر  قدر من

أفد ػػ   ك ػػك ولػػندؿ مػػن كػػنف وىػػسحقه أ ػػكه  َُكحوػػث إف الجػػد سػػد ااطػػي لح وػػده  طروػػؽ اله ػػ  
امػػم فػػرض حونسػػه ف  ػػه وكس ػػي لمح وػػد  مػػن ااػػذه  طروػػؽ اله ػػ  كال وىػػسحؽ مػػف سركػػ  المػػكرث رػػو ن ال 

  نلموراث كال  نلكوو  الكاج  .
 أ  ن  ٕ زكج  الكر  
 اال و  

 
 لكجكد ال رع الكارث

 ؽ  . ع
 او    نل  س

 ٖ   ٕ ُ االىهـ ٖأوؿ المىنل   



 ذ اىٖادي عثذ اىغراسٍحَذ عث د/ 

 

 ٙٓٔ مجمة بحوث كمية اآلداب  

    َُ     ٖ÷    َٖسوم  الىهـ  
  َُ  َُ×     ُ ووب الزكج     
 لكؿ ا ف مف اال  ن .   َُ   ٕ÷  َٕ   َُ×     ٕ ووب اال  ن    

ذا كنف من أاطنه الجػد لح وػده أسػؿ ممػن كػنف وىػسحقه  نلك   وػو  الكاج ػ ل كج ػت سكممػ   ػذا كا 
 اللطن  حسم ووؿ إلم مقدار الكوو  حسم ال و سح  نب السحنوؿ امم أحكنـ الكوو  الكاج  .

 : توفى عن: أب ،وأم، وابن، وابن ابن مـات أبـوه فـي حيـاة المـورث وكـان الجـد قـد ٛمثال 
 ا.فدانً  ٜٓفدانا، وترك المتوفى   ٕٓأوصى ليذا الفرع وصية اختيارية بمساحة

 ال وىسحؽ ا ف اال ف رو ن مف السرك   مكجب اإلرث لكك ه محجك ن  نال ف.الحل: 
كحوث إف أ ن ا ف اال ف منت أ كه في حونة المكرث ف  ه وىسحؽ كوو  كاج   سقػدر  مقػدار مػن 

 كنف وىسحقه أ كه امم فرض كك ه امم سود الحونة.
 ا  نف أـ أب الكر  
 اال و  

 
 لكجكد ال رع الكارث المذكر

  
 لكجكد ال رع الكارث

 ؽ .ع
 او    نل  س

 ٔأوؿ المىنل    
 االىهـ

ُ ُ ْ   ٔ 

 ُٓ     ٔ÷   َٗ:         قيمة السيم
 ُٓ     قيمة السيم الواحد

 َّ    ُٓ×  ِ   نصيب اُبن المتوفى
لكوػػػو  ل كالػػػذل أاطػػػنه الجػػػد ل راػػػه  طروػػػؽ  اَّكحوػػػث إف  وػػػوب اال ػػػف المسػػػكفم 

ك ػك أسػؿ ممػن كػنف وىػسحقه ا ػكه فكجػب سكممػ  اللطػن  لمح وػد حسػم ووػؿ إلػم  َِاالاسونرو   
 مقدار الكوو  الكاج    

   َّمقدار الكوو  االاسونرو      َِ+  َُفوضنؼ له مف السرك   نلكوو  الكاج    
 َٔ   َّ - َٗالسرك   لد اىساراج الكوو    
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 ستخراج الوصية:ثانًيا: توزيع التركة بعد ا
 اثٓ أَ أة اٌٛهصخ

 األٖٔجخ

 
 ٌٛعٛك اٌفوع اٌٛاهس اٌّنوو

 
 ٌٛعٛك اٌفوع اٌٛاهس

 ق .ع

 الٔفواكٖ

 ٙ=  ٗ ٔ ٔ األٍُٙ ٙإًٔ اٌَّؤٌخ = 

 َُ   ٔ÷  َٔسوم  الىهـ        
 َُ   َُ×  ُ ووب االب       
 َُ   َُ×  ُ ووب االـ        
 لكؿ ا ف. َِ   ِ÷ َْ   َُ×  ْ ووب اال  وف     

بنات، وأخـت شـقيقة، وبنـت بنـت ماتـت أميـا فـي حيـاة  ٖتوفى عن: أم ،و:  ٜمثال 
 فداًنا. ٕٚفدان، وترك تركة قدرىا ٕٗالمورث وكان الجد قد أوصى ليذه الحفيدة بمسحة 

 حوث إف   ت اال ف ال سىسحؽ ري   نلموراث لكك هن مف ذكل االرحنـ.الحل: 
أمهن في حونة المػكرث ف  هػن سىػسحؽ كوػو  كاج ػ  سقػدر  مقػدار  كحوث إف   ت ال  ت سكفوت

 من كن ت سىسحقه أمهن امم فرض كك هن امم سود الحونة ك ررط أف ال وزود اف  مث السرك .
: توزيع التركة عمى فرض كون البنت المتوفاة عمى قيد الحياة:   أوًُ

 أفذ ّم١مخ ثٕبد ٗ أَ اٌٛهصخ

 األٖٔجخ

 
 سٌٛعٛك اٌفوع اٌٛاه

 اٌضٍضبْ

 ٌزؼلك٘ٓ ٚػلَ اٌؼبٕت

 ق .ع

 ػٖجخ ِغ اٌغ١و

 ٙ=  ٔ ٗ ٔ األٍُٙ ٙإًٔ اٌَّؤٌخ = 

 ُِ   ٔ÷  ِٕسوم  الىهـ   
  ُِسوم  الىهـ الكاحد + 

 ُِ   ُِ×  ُ ووب ال  ت المسكفنة امم فرض كك هن امم سود الحونة 
ن  ػػك مىػػسحؽ  ( فػػدا نن ك ػػك أك ػػر ممػػِْكحوػث إف الجػػد أاطػػم لح ودسػػه  طروػػؽ الس ػػرع )

( فػػدا ننل كلمػػن كػػنف مقػػدار الكوػػو  الكاج ػػ  كمػػن زاد ا هػػن  ػػنلس رع ُِلهػػن  نلكوػػو  الكاج ػػ  ك ػػك)
ل فسناػػذ الح وػػدة مىػػنح   فػػدا نن فقػػط ل م هػػن مىػػنح   ِْفػػي حػػدكد ال مػػث فػػ ف الس ػػرع و  ػػذ كػػنمسن

ااسونروػػ  ( فػػدا نن و  ػػذ ككوػػو  ُِ( ككوػػو  كاج ػػ ل كمػػن زاد امػػم الكوػػو  الكاج ػػ  ك ػػك )ُِ)
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 8ٓٔ مجمة بحوث كمية اآلداب  

  نفذة دكف سكسؼ امم إجنزة الكر  .
ف كنف من أاطنه الجد لمح ود زا دنا اف ال مث سكسؼ   نذ الزا د امم إجنزة الكر  .  كا 

( كمػػن لػػك سكفوػػت اػػف: زكجل كأاػػت رػػقوق  ل كأاػػكوف الـ ل ك  ػػت   ػػت منسػػت أمهػػن فػػي َُ)
 فدا ن. َُِرك  كسركت حونة المكرثل ككن ت الجدة المسكفنة سد أكوت لح ودسهن   وؼ الس

 حوث إف   ت اال ف ال سىسحؽ ري   نلموراث لكك هن مف ذكل االرحنـ.الحل: 
كحوػػث إف   ػػت ال  ػػت سكفوػػت أمهػػن فػػي حوػػنة المػػكرث ف  هػػن سىػػسحؽ كوػػو  كاج ػػ  سقػػدر 
 مقدار من كن ت سىسحقه أمهن امم فػرض كك هػن امػم سوػد الحوػنة ك رػرط أف ال وزوػد اػف  مػث 

 السرك .
 :  توزيع التركة عمى فرض كون البنت المتوفاة عمى قيد الحياة: أوًُ

 ثٕذ أف٠ٛٓ ألَ أفذ ّم١مخ ىٚط اٌٛهصخ

  اٌوثغ األٖٔجخ

ٌٛعٛك اٌفوع 

 اٌٛاهس

 ق . ع

ػٖجخ ِغ 

 اٌغ١و

 ِؾغٛثبْ

  ثبٌفوع اٌٛاهس
 الٔفواك٘ب

إًٔ اٌَّؤٌخ = 

 األٍُٙ ٗ

ٔ ٔ ٓ ٕ  =ٗ 

 َّ   ْ÷  َُِسوم  الىهـ            
 َّ  الىهـ الكاحد    سوم

 َّ      َّ×    ُ ووب ال  ت المسكفنة       
 سىسحقهن   ت ال  ت  نلكوو  الكاج  .

  َٔ   ِ÷ َُِكحوث إف الجدة سد أكوت لمح ودة   وؼ السرك  الذم ولندؿ 
                                                                                                                                                                                                                                                                      َْ    ّ÷  َُِكحوث إف  مث السرك  + 

كر ػػػ ل فػػػ ف أجػػػنزكا   ػػػذت وسكسػػػؼ   ػػػنذة امػػػم ال َِفػػػ ف الزا ػػػد اػػػف مقػػػدار ال مػػػث ك ػػػك 
 الكوو  في ال وؼ ككوو  كاج   ككوو  ااسونرو   من زاد ا هن كاف ال مث.

ف لـ وجوزكا أاذت ال  ت المسكفنة مقدار من ك ت سىػسحقه أمهػن فقػط  نلكوػو  الكاج ػ   كا 
 .َُ(  ـ أاذت  مكجب الكوو  االاسونرو  من وكمؿ  مث السرك  كمقداره َّك ك )

 َْ   َُ+ َّي حنل  رفض الزا د   فووور المجمكع ف 



 دساعح ٍقاسّح   اى٘طٍح اى٘اجثح فً اىقاُّ٘ اىَظشي                                                      

                      
 9ٓٔ مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

 المطمب الثاني
 تزاحم الوصية الواجبة مع غيرىا من الوصايا

انلج سن كف الكوو  الكاج   المورم سزاحـ الكوو  الكاج   م  شور ن مف الكونون 
 ( م ه امم ال حك السنلي: ٕٗل ٖٕفي المندسوف )
ونونل ف ذا لـ وكص الموت "الكوو  الكاج   مقدم  امم شور ن مف الك   :ٛٚالمادة  

لمف كج ت لهـ الكوو ل كج ت لغور ـ اىسحؽ كؿ مف كج ت له الكوو  سدر  وو ه مف 
  نسي  مث السرك ".
"في جمو  االحكاؿ الم و   في المندسوف الىن قسوف وقىـ من و قي مف  : ٜٚالمادة  

 اسونرو ".الكوو  االاسونرو   وف مىسحقهن  نلمحنو  م  مراانة احكنـ الكوو  اال
إذا سلددت الكونون كسزاحمت الكوو  الكاج   م  شور ن امم  حك ال وسى   مث 

 السرك  لجمولهنل كلـ وجز الكر   من زاد اف ال مث فنلحنؿ ال وارج اف فرضوف:
 السزاحـ  وف الكونون الكاج  . الفرض اْلول:
 سزاحـ الكوو  الكاج   م  الكوو  االاسونرو .  الفرض الثاني:

 أس نكؿ أحكنـ  ذوف ال رضوف في ال راوف السنلووف: كىكؼ
 السزاحـ  وف الكونون الكاج  .الفرع اْلول: 
 سزاحـ الكوو  الكاج   م  الكوو  االاسونرو .الفرع الثاني: 
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 الفرع اْلول
 التزاحم بين الوصايا الواجبة 

منت مف  وحدث السزاحـ  وف الكونون الكاج   إذا سلددت الكوو  الكاج    سلدد مف
 االكالد في حونة أومه امم  حك وزود مجمكاهن امم  مث السرك .

 كسزاحـ الكونون الكاج   وسحقؽ في فرضوف:
 السزاحـ  وف الكونون الكاج   في حدكد  مث السرك . الفرض اْلول:
السزاحـ  وف الكونون الكاج   في أك ر مف  مث السرك  كرفض الكر    الفرض الثاني:

 زا د اف ال مث في حنؿ سزاحـ الكونون الكاج  .إجنزة القدر ال
 السزاحـ  وف الكونون الكاج   في حدكد  مث السرك .الفرض اْلول: 

 كما لو توفى عن: 
في حياة  –كذلك  –ابن، وابن ابن مات أبوه في حياة المورث، وابن ابن مات أبوه 

 فداًنا. ٜٓالمورث، وترك 
 الكاج   ك من: ا ف ا فل ا ف ا ف. فه ن سلدد ال رع المىسحؽ لمكوو الحل: 

كحوث لك فرض ن أف اال  وف الذوف سكفون امم سود الحونة لكن ت السرك  لم س   أ  ن  
 ور ك هن  نلسلووب لكؿ كاحد م هـ  مث السرك .
   ال م وف السرك .    +كمف  ـ ف ف مجمكع الكونون الكاج     

مر كاضحل حوث وىسارج  م ي السرك  ف ذا أجنز الكر   القدر الزا د اف ال مث فأل
ل ( فدا ن ككوو  كاج    نل مث كس رع  نل مث االارل فوىسحؽ ا ف اال ف االكؿ َٔكمقداره )

 َٔ َّ+َّاآلارل فووور مجمكاهمن  كا ف اال ف ال ن ي 
وىسحقه اال ف الذل  ك  َّ  َٔ – َٗكال نسي  لد اىساراج الكووسوف الكاج سوف   

 .امم سود الحونة
رفض الكر   إجنزة القدر الزا د اف ال مث في حنؿ سزاحـ الكونون الفرض الثاني: 

 الكاج  .
إذا رفض الكر   إجنزة من زاد اف  مث السرك  في حنؿ زوندة مجمكع الكونون الكاج   
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 اف  مث السرك ل ف ف ال مث وقىـ امم المىسحقوف لمكوو  الكاج   كؿ  مقدار حوسه.
الكاج   حنؿ سلدد ن إمن أف سككف مسىنكو  في المقدار أك ف ف الكونون  وعميو:

 ماسم  .
ل  ف ف كن ت مسىنكو  المقدار كمن في الم نؿ الىن ؽ حوث اىسحؽ كؿ فرع   -ُ

 كمف  ـ ف ف  مث السرك  وقىـ اموهمن  نلىكو ل لكؿ كاحد م همن الىدس.
 لكؿ فرع. ُٓ   ِ÷ َّوىنكل    ف ف   وعميو: 
مت الكونون الكاج   ككن ت ماسم   المقدارل كلـ وسى  لهن  مث كأمن إذا سزاح -ِ

السرك ل كلـ وجز الكر   من زاد اف ال مثل ف ف  مث السرك  وسـ سقىومه امم المىسحقوف 
 كؿ  حىب مقدار كووسه. "قسمة محاصة"لمكوو  الكاج   

ت مثال ذلك:  كما لو توفي عن: ابن، وابن ابن مات أبوه في حياة المورث، وبن
 بنت ماتت أميا في حياة المورث.

لك فرض أف اال ف كال  ت المذاف سكفون في حونة المكرث امم سود الحونة ف  هـ الحل: 
 ور كف السرك   نلسلووب او    نلغور كسقىـ اموهـ لمذكر م ؿ حظ اال  ووف.

( لس ف االكؿ )ىهمنف(ل كلس ف ال ن ي )ىهمنف(ل ٓفوككف أوؿ المىنل  مف ) 
أىهـل ك ك أك ر مف  ّ  ُ+ِ)ىهـ(ل فوككف مجمكع أىهـ الكونون الكاج     كلم  ت 

  وؼ السرك .
كحوث إف الكر   جمولنن رفضكا إجنزة القدر الزا د مف الكونون الكاج   اف ال مثل ف ف 

 الكونون سسزاحـ في  مث السرك  فقط وكزع اموهن  نلمحنو  كؿ  مقدار حوسه.
 َٔ   َّ÷  َٗكحوث إف  مث السرك    

 (.ُ(ل كل  ت ال  ت)ِ( أىهـل ال ف اال ف )ّ( وقىـ امم )َّك مث السرك  )
  َُ   ّ÷  َّ   سوم  الىهـ 

 َُسوم  الىهـ الكاحد   
 َِ   َُ× ِ ووب ا ف اال ف    
  َُ   َُ× ُ ووب   ت اال ف   
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 ثانًيا: توزيع التركة بعد استخراج الوصية:
 َٔ   َّ - َٗالسرك   لد اىساراج الكوو    

 وىسحقه اال ف الذل  ك امم سود الحونة. َٔالسرك   لد الكوو    
 الفرع الثاني

 تزاحم الوصية الواجبة مع الوصية اُختيارية
الفرض الثاني: تزاحم الوصية الواجبة مع الوصية اُختيارية عمى نحو تستغرق 

 معو الوصية الواجبة لثمث التركة.
الكوو  االاسونرو  سدمت الكوو  الكاج   امم إذا سزاحمت الكوو  الكاج   م  

مف  السرك ل كلـ وجز الكر   من زاد اف  شور نل ف ذا كن ت الكوو  الكاج   سىسغرؽ 
الكونون االاسونرو  كجب سقدوـ الكوو  الكاج   في الس  وذ كس طؿ الكوو  االاسونرو  

 الىسغراؽ الكوو  الكاج   ل مث السرك .
بنتين، وبنت بنت ماتت أميا في حياة المورث، وكان قد مثال ذلك: توفى عن: 

 أوصى ْلحدى الجيات الخيرية بثمث التركة.
حوث إف   ت ال  ت سىسحؽ كوو  كاج  ل كامم فرض حونة أمهن ف ف اإلرث الحل: 

ن كال نسي ردنال فسناذ كؿ  و حور في  س     نتل ور كف جمو  السرك   نلسىنكم ال م وف فرضن
 (ل لكؿ   ت ىهـ .ّكف أوؿ المىنل  مف )  ت  مثل فوك

  َّ  ّ÷  َٗمقدار الكوو  الكاج     
كحوث إف الكوو  الكاج   سزاحمهن كوو  ااسونرو  سقدر   مث السرك ل كحوث إف 
مجمكع الكونون وقدر   م ي السرك  كرفض الكر   س  وذ القدر الزا د اف ال مث فه ن س طؿ 

 الكوو  االاسونرو .
  َّ ت ال  ت سىسحؽ الكوو  الكاج   كنمم  ك ك   ف ف   وعميو:

  َٔ   َّػ  َٗالسرك   لد الكوو    
 المىسحقكف لمسرك   لد اىساراج الكوو  الكاج  : ال  سنف.

نل كال نسي ردنا.      وناذف السرك  كمهن  نلسىنكم ال م وف فرضن
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 ( ىهـُلكؿ   ت ) ِأوؿ المىنل    
 َّ  ِ÷  َٔسوم  الىهـ   

  َّلىهـ الكاحد   سوم  ا
 َّ   َّ× ُ ووب ال  ت االكلم   
 َّ   َّ×  ُ ووب ال  ت ال ن و    

سزاحـ الكوو  الكاج   م  الكوو  االاسونرو  امم  حك ال سىسغرؽ الفرض الثاني: 
 مله الكوو  الكاج   ل مث السرك .

الكوو  إذا سزاحـ الكوو  الكاج   م  الكوو  االاسونرو  امم  حك ال سىسغرؽ مله 
الكاج   ل مث السرك  ف ف الكوو  الكاج   سسقدـ في الس  وذ امم الكوو  الكاج   فسىسارج 
كنمم ل كس  ذ الكوو  االاسونرو  في حدكد من  قي مف  مث السرك ل كمن لك سكفم اف:  سث 
  نتل ك  ت   ت منست أمهن  في حونة المكرثل ككنف سد أكوم إلحدل الجهنت الاورو  

 ه.  مث منل
حوث إف   ت ال  ت ال سىسحؽ رو نن مف السرك   نإلرث لكك هن مف ذكل الحل: 

االرحنـل كحوث اف أمهن منست في حونة المكرث  ف ف   ت ال  ت سىسحؽ كوو  كاج   سقدر 
  مقدار من كن ت سىسحقه أمهن امم فرض كك هن امم سود الحونة.
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 المطمب الثالث
 تركة وما في حكموالوقت الذي يعتد فيو بتقدير ثمث ال

لمن كن ت الكوو  الكاج   ا د أك ر القن موف  هن  سقدر   ووب الكلد الذم منت في حونة 
أومه  أك  م ؿ حوسهـ مف موراث أ وهـ أك أمهـ ا د فرض مكسهن ك ررط أف ال سزود امم 

ب   نت  مث السرك ل ككفقن لمقن كف الوم ي ف  هن سقدر ل  نت اال ف الكاحدة أك أك ر  م ؿ  وو
ل كلمذككر مف أ  ن  اال ف كلك م  أاكاسهـ  م ؿ  ووب السدساال ف مف   ت الومب ك ك 

أ وهـ لككنف حون  من ال وزود امم الامسل ف  ه و كر السىنؤؿ اف الكست الذم ولسد فوه  سقدور 
د فوه  مث السرك ل أك ىدىهن ا د القن موف  سقدور ن  نلىدسل  كلم قهن  في سحدود الكست الذم ولس

   مث السرك   س   أسكاؿ:
 القول اْلول: اُعتبار بثمث التركة وقت الوصية.

ذ ب  لض ال قهن  إلم القكؿ  نف ال ظر إلم ككف المكوي  ه في حدكد  مث السرك  
 أك أك ر  ك كست ودكر اإلوجنب مف المكوي.

لك فمك كنف المكوي  ه في حدكد  مث السرك  كست إ رن  الكوو    ذ ك  وعميو: 
 اىسغرؽ السرك  كمهن ا د كفنة المكوي.

فمك كنف المكوي ومسمؾ سىل  أفد   ا د إ رن  الكوو  كأكوم م هن   س  ل كا د 
كفنسه كنف سد ذ ب ىس  أفد    نلسورؼ ك حكه كلـ و ؽ إال  س   أفد     ذت فوهن الكوو  

  نكممهن.
لوف فدا ننل فس س  ذ كلك زادت أمكاؿ المكوي ا د كفنسه مف سىل  أفد ه إلم سى 

 الكوو  إال في ال س   أفد ه فقط.
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 لـ س لقد له كوو ل كلك سمكؿ  لد ذلؾ. –ا د اإل رن   –كلك أكوم كال منؿ له  
 .(َِّ)الرنفلو  في احد الكجهوف وبو قال: 

قياًسا عمى النذر ولسد  كست إ رن  الكوو  لسقدور  مث السرك  وحجة ىذا القول: 
ل ف  ه وسحدد ال مث مف منله في وـك  ذرهل فكذلؾ الناذر نذرت ثمث ماليسنؿ  ل فمكوالبيع

ل ككذلؾ ال و ل ف ف ال مف (َّّ)الكوو  ف  ه ولسد  سقدور  مث السرك   كست إ رن  الكوو 
 كالم مف ولسد  مقدار من كست ال و .

 

                                                 
(

ٖٕٓ
 فًٖ: ٚرغٛى ا١ٌٕٛخ ثضٍش ِبٌٗ ٚاْ ٌُ ٠ؼٍُ للهٖ.، "9ٙٔ/8 -اٌىج١و اٌؾبٚٞ  -اٌّبٚهكٞ  (

 ٚافزٍف إٔؾبثٕب: ً٘ ٠واػٝ صٍش ِبٌٗ ٚلذ ا١ٌٕٛخ أٚ ػٕل اٌٛفبح؟ ػٍٝ ٚع١ٙٓ:

ٚ٘ٛ لٛي ِبٌه، ٚأوضو اٌجغلاك١٠ٓ، أٔٗ ٠واػٝ صٍضٗ ٚلذ ا١ٌٕٛخ، ٚال ٠لفً ف١ٗ ِب ؽلس ثؼلٖ ِٓ ى٠بكح. ألٔٙب  أحذَٕا:

 ٠ؼزجو ثٙب ِب ثؼل. ػمل ٚاٌؼمٛك ال

ٚ٘ٛ لٛي أثٟ ؽ١ٕفخ ٚأوضو اٌجٖو١٠ٓ أٔٗ ٠واػٝ صٍش ِبٌٗ ٚلذ اٌّٛد، ٠ٚلفً ف١ٗ ِب ؽلس لجٍٗ ِٓ  ٗاى٘جٔ اىصاًّ:

 ى٠بكح؛ ألْ إٌٛب٠ب رٍّه ثبٌّٛد فبػزجو ثٙب ٚلذ ٍِىٙب.

عٗ األٚي رىْٛ ا١ٌٕٛخ ثبٍٛخ اْ ٕٚٝ ثضٍش ِبٌٗ، ٚال ِبي ٌٗ، صُ أفبك ِبال لجً اٌّٛد، فؼٍٝ اٌٛ فعيى ٕزٌِ اى٘جٍِٖ:

 اػزجبها ثؾبي ا١ٌٕٛخ.

 ٚػٍٝ اٌٛعٗ اٌضبٟٔ رىْٛ ا١ٌٕٛخ ٕؾ١ؾخ اػزجبُها ثؾبي اٌّٛد.

 ٗعيى ٕزٌِ اى٘جٍِٖ:

ٌٛ ٕٚٝ ثؼجل ِٓ ػج١لٖ، ٚ٘ٛ ال ٠ٍّه ػجلا، صُ ٍِه لجً اٌّٛد ػجلا ٕؾذ ا١ٌٕٛخ اْ اػزجو ثٙب ؽبي اٌّٛد، ٚثطٍذ: اْ 

 اػزجو ثٙب ؽبي اٌمٛي.

 ٕزٌِ اى٘جٍِٖ: ٗعيى

ٌٛ ٕٚٝ ثضٍش ِبٌٗ، ٌٚٗ ِبي، فٍٙه ِبٌٗ، ٚأفبك غ١وٖ، ٕؾذ ا١ٌٕٛخ فٟ اٌّبي اٌَّزفبك اْ اػزجو ثٙب ؽبي اٌّٛد، ٚثطٍذ 

 اْ اػزجو ثٙب ؽبي ا١ٌٕٛخ.

 ٚفٟ اٌٛلذ اٌنٞ ٠ؼزجو ثٗ اٌّبي إلفواط اٌضٍش ٚعٙبْ:، "9٘ٔ/8 - اٌج١بْ فٟ ِن٘ت اإلِبَ اٌْبفؼٟ -اٌؼّوأٟ  

 أْ االػزجبه ثٗ ٚلذ ا١ٌٕٛخ؛ ألْ ا١ٌٕٛخ ػمل ػٍٝ اٌّبي، فىبْ االػزجبه ثمله اٌّبي ٚلذ اٌؼمل، وبٌج١غ ٚإٌنه.  ا:أحذَٕ

اما إٔٚٝ ٌٗ ثضٍش ِبٌٗ، ٚال ِبي ٌٗ ٚلذ ا١ٌٕٛخ. ٌُ رٖؼ ٌٗ ا١ٌٕٛخ، ٚاْ اٍزفبك ِبال ثؼل مٌه. ٌُ رزؼٍك ثٗ  فعيى ٕزا:

 ا١ٌٕٛخ األٌٚٝ.

 خ أٌفب، فٖبه ػٕل اٌٛفبح أٌف١ٓ.. ٌُ رٖؼ ا١ٌٕٛخ اال ثبٌضٍش، ٚ٘ٛ ػٕل ا١ٌٕٛخ أٌف.ٚاْ وبْ صٍضٗ ػٕل ا١ٌٕٛ

 ٚاْ وبْ ٌٗ ِبي ػٕل ا١ٌٕٛخ، فٍٙه مٌه اٌّبي ٚاٍزفبك ِبال آفو.. ٌُ رزؼٍك ثٗ ا١ٌٕٛخ األٌٚٝ.

االػزجبه ثبٌّبي ٚلذ : أْ -ٚ٘ٛ اٌّن٘ت، ٚ٘ٛ لٛي أً٘ اٌؼواق، لبي ا١ٌْـ أثٛ ؽبِل: ٚأظٕٗ اعّبًػب  -:  ٗاى٘جٔ اىصاًّ

ِٛد إٌّٟٛ؛ ألْ ا١ٌٕٛخ ٚػل فٟ ؽ١بح إٌّٟٛ ال ؽىُ ٌٙب، ٚأّب رغت ١ٖ٠ٚو ٌٙب ؽىُ ثٛفبرٗ، فبػزجو اٌّبي 

ٚلذ ٚعٛثٙب، ٚألٔٗ ال فالف أٔٗ ٌٛ ٕٚٝ ثضٍش ِبٌٗ، ٌٚٗ ِبي فجبػٗ، فبْ ا١ٌٕٛخ رزؼٍك ثبٌضّٓ، فٍٛ وبْ االػزجبه 

 ثبٌّبي ٚلذ ا١ٌٕٛخ.. ٌجطٍذ ٘بٕ٘ب.

اما ٕٚٝ ثضٍش ِبٌٗ ٚوبْ ٌٗ أٌف، فٖبه ػٕل اٌٛفبح أٌف١ٓ، أٚ وبْ ٌٗ ِبي ٚلذ ا١ٌٕٛخ فٍٙه ٚاٍزفبك غ١وٖ.  فعيى ٕزا:

 رؼٍمذ ا١ٌٕٛخ ثغ١ّغ ِبٌٗ اٌّٛعٛك ػٕل ِٛرٗ.

 ٚاْ ٕٚٝ ٌوعً ثضٍش ِبٌٗ، ٚال ِبي ٌٗ. فف١ٗ ٚعٙبْ:

 ١ٕٛخ األٌٚٝ؛ ٌّب موؤبٖ.رٖؼ ا١ٌٕٛخ، فبْ اٍزفبك ِبال ثؼل مٌه.. رؼٍمذ ثٗ اٌ أحذَٕا:

اٌقط١ت  : ال رٖؼ ا١ٌٕٛخ ؽزٝ ٠ىْٛ ٌٗ ِبي ٚاْ لً؛ ٌززٛعٗ ا١ٌٗ ا١ٌٕٛخ. ٚ٘نا ١ٌٌ ثْٟء.-ؽىبٖ اثٓ اٌٍجبْ  - ٗاىصاًّ:

 .8ٓ/ٗ –ِغٕٟ اٌّؾزبط  –اٌْوث١ٕٟ 

(
ٖٖٓ

 .9ٖٓ/ٙ –اٌجؾو اٌيفبه  –، اثٓ اٌّورٚٝ 8ٓ/ٗ –ِغٕٟ اٌّؾزبط  –اٌقط١ت اٌْوث١ٕٟ  (
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  كسش االىسدالؿ مف  ذا الكجه  م نسرسوف: مناقشة:
" في الكوو   كست اإل رن  سونىنن امم "الثمثست سقدور سونس ك  المناقشة اْلولى:
 ال ذرل سونس م  ال نرؽ.
أف ال ذر ممـز م ذ كست إ رن هل  اسؼ الكوو ل فس لزـك لهن إال  ووجو المفارقة:

 .(َّْ)ا د المكت
ل كودؿ امم وح  مجرد وعد ُ عقدكمن أف الكوو  س ؿ المكت المناقشة الثانية: 
 .(َّٓ)لمكوي  ه  لد الكوو ذلؾ سورؼ المكوي في ا
كالف ال و   نجزن فمن وحدث مف زوندة ك من  في الم و   لد ال و  وق  المناقشة الثالثة: 

امم ممؾ المرسرم ال ال ن  ل  اسؼ الكوو  ف  هن مضنف  لمن  لد المكتل كسد وحدث لسرك  
دث امي ممكه ال المكوي مف  من  في المدة المسرااو   وف إ رن  الكوو  ككفنة المكوي فسح

 .(َّٔ)ممؾ شوره
 القول الثاني: اُعتبار بثمث التركة وقت موت الموصي.

ذ ب  لض ال قهن  إلم القكؿ  نف ال ظر إلم ككف المكوم  ه في حدكد  مث السرك   
 أك أك ر وـك مكت المكوي ال كست اللقد كال كست الس  وذ.

 ل كالرنفلو  (َّٖ)مف المنلكو  ل كا ف الحنجب(َّٕ)أ ك ح و  ل كأك ر ال ورووفوبو قال: 
 
 

                                                 
(

ٖٓٗ
 .8ٓ/ٗ –ِغٕٟ اٌّؾزبط  –اٌْوث١ٕٟ  اٌقط١ت (

(
ٖٓ٘

 .ٕٖٔ/ٕ –اٌلهًٚ  –، اٌؼبٍِٟ 9ٖٓ/ٙ –اٌجؾو اٌيفبه  –اثٓ اٌّورٚٝ  (

(
ٖٓٙ

.8ٓ/ٗ –ِغٕٟ اٌّؾزبط  –اٌقط١ت اٌْوث١ٕٟ  (
 

(
ٖٓ7

، "ألْ ا١ٌٕٛخ ا٠غبة ِٚبف اٌٝ ىِبْ اٌّٛد، ف١ؼزجو ٚلذ اٌّٛد ال ٚلذ ٚعفٛك ٔ٘٘/ٓٔ –اٌجلائغ  –اٌىبٍبٟٔ  (

به٘ب ٚلذ اٌّٛد ٠ٛعت اػزجبه٘ب ِٓ اٌضٍش، ٌّب موؤب أٔٗ ٚلذ رؼٍك ؽك اٌٛهصفخ ثبٌزووفخ، ام اٌّفٛد ال اٌىالَ، ٚاػزج

 ٠قٍٛ ػٓ ِملِخ ِوٗ، ٚؽمُٙ ٠زؼٍك ثّبٌٗ فٟ ِوٗ ِٛرٗ اال فٟ اٌمله اٌَّزضٕٝ ٚ٘ٛ اٌضٍش".

(
ٖٓ8

ٚاٙؾخ ثؤْ اٌّؼزجو فٟ صٍش ، "اثٓ ػوفخ: ٖٔٛٓ اٌّلٚٔخ ٚغ١و٘ب ٕٓ٘/8 -اٌزبط ٚاإلو١ًٍ ٌّقزٖو ف١ًٍ  -اٌّٛاق  (

ا١ٌّذ صٍش ِبٌٗ ٠َٛ رٕف١ن ا١ٌٕٛخ ال ٠َٛ ِٛرٗ، فمٛي اثٓ اٌؾبعت " اٌّؼزجو صٍش اٌّبي اٌّٛعٛك ٠َٛ اٌّٛد " إٌّٖٛٓ 

 فالفٗ".
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 . (ُِّ)ل كاالمنمو (ُُّ)ل كالزودو (َُّ)ل كالح ن م (َّٗ)في الكجه ال ن ي
أف الكوو  اقد و ود السمموؾ  لد المكتل كمنداـ كذلؾ ف  ه ال سرك  كال وحجة ىذا القول: 

 كوو  الزم  إال  مكت المكويل فكجب االاسداد  كسسه لسقدور سركسهن ال ه  ك كست سلمؽ حؽ
الكر    نلسرك ل فمك أكوم   مث منله كال منؿ له ا د الكوو ل  ـ ممؾ منالن ا د المكت سلمقت 
ن ا د المكتن ال ه كست   كت  الكوو    م هل كلك زاد منله  لد اإل رن  سلمقت الكوو   نلزا د أوضن

 .(ُّّ)الحؽ كلزكمه
 القول الثالث: اُعتبار بثمث التركة وقت تنفيذ الوصية.

لض ال قهن  إلم القكؿ  ناس نر  مث السرك  كست س  وذ الكوو  كفرز ذ ب     
 اال و   ال كست اقد الكوو  كال كست مكت المكوي.

 .(ُّٓ)ل كالمنلكو (ُّْ)أك ر الح  و  وبو قال:
 

                                                 
ِغٕففٟ  –، اٌقط١ففت اٌْففوث١ٕٟ 9٘ٔ/8 - اٌج١ففبْ فففٟ ِففن٘ت اإلِففبَ اٌْففبفؼٟ -، اٌؼّوأففٟ 9ٙٔ/8 -اٌؾففبٚٞ اٌىج١ففو  -اٌّففبٚهكٞ ( 9ٖٓ)

 .8ٓ/ٗ –ؾزبط اٌّ

)ٚاْ ٌُ ٠ؤفنٖ( أٞ: ٠ؤفن إٌّٟٛ ٌٗ إٌّٟٛ ثٗ )ىِبٔب لَٛ ٚلذ اٌّٛد(؛ ألٔٗ ؽبي ٌيَٚ ، "78ٖ/ٗ -وْبف اٌمٕبع  -اٌجٙٛرٟ  (ٖٓٔ)

ا١ٌٕٛخ ف١ؼزجو ل١ّخ اٌّفبي ف١فٗ لفبي ففٟ اٌّجفلع: ثغ١فو ففالف ٔؼٍّفٗ )ال ٚلفذ األففن( ٘فٛ رؤو١فل ف١ٕظفو وفُ وفبْ إٌّٛفٟ ثفٗ ٚلفذ 

صٍش اٌزووخ أٚ كٚٔٗ اٍزؾك إٌّٟٛ ٌفٗ ٚاْ ىاكد ل١ّزفٗ ؽزفٝ ٕفبهد ِضفً اٌّفبي أٚ أوضفو أٚ ٍ٘فه اٌّفبي ٍفٛاٖ اٌّٛد. فبْ وبْ 

افزٔ ثٗ ٚال ّٟء ٌٍٛهصخ، ٚرملَ ٚاْ وبْ ؽ١ٓ اٌّٛد ىائلا ػٍٝ اٌضٍش فٍٍّٕٟٛ ٌٗ لله اٌضٍش ٚاْ وبْ ٖٔف اٌّفبي فٍفٗ صٍضفبٖ، 

 فٍٗ فَّبٖ ٚال ػجوح ثبٌي٠بكح أٚ إٌمٖبْ ثؼل مٌه. ٚاْ وبْ صٍض١ٗ فٍٗ ٖٔفٗ، ٚاْ وبْ ٖٔف اٌّبي ٚصٍضٗ

"َِؤٌخ؛ لبي: )ِٚٓ إٔٚٝ ٌٗ ثْٟء فٍُ ٠ؤففنٖ ىِبٔفب، لفَٛ ٚلفذ اٌّفٛد، ال ٚلفذ األففن( ٚعٍّزفٗ أْ  ،9ٗٔ/8 –اٌّغٕٟ  –اثٓ للاِخ  

ٕف١خ، فزؼزجفو ل١ّفخ اٌّفبي االػزجبه فٟ ل١ّخ إٌّٟٛ ثٗ ٚفوٚعٙب ِٓ اٌضٍش، أٚ ػلَ فوٚعٙب، ثؾبٌخ اٌّٛد؛ ألٔٙب ؽبي ٌفيَٚ اٌٛ

ف١ٙب. ٚ٘ٛ لٛي اٌْبفؼٟ، ٚإٔؾبة اٌوأٞ. ٚال أػٍُ ف١ٗ فالفب. ف١ٕظو؛ فبْ وبْ إٌّٛفٝ ثفٗ ٚلفذ اٌّفٛد صٍفش اٌزووفخ، أٚ كٚٔفٗ، 

وٍٗ. فبْ ىاكد ل١ّزٗ ؽزٝ ٕبه ِؼبكال ٌَبئو اٌّبي، أٚ أوضو ِٕٗ، أٚ ٍ٘فه اٌّفبي وٍفٗ ٍفٛاٖ،  ٔفند ا١ٌٕٛخ، ٚاٍزؾمٗ إٌّٟٛ ٌٗ

ٍّٕٟٛ ٌٗ، ال ّٟء ٌٍٛهصخ ف١ٗ. فبْ وبْ ؽ١ٓ اٌّٛد ىائلا ػفٓ اٌضٍفش، فٍٍّٕٛفٟ ٌفٗ ِٕفٗ لفله صٍفش اٌّفبي. ففبْ وفبْ ٖٔفف فٙٛ ٌ

اٌّبي، فٍّٕٟٛ ٌٗ صٍضبٖ. ٚاْ وبْ صٍض١ٗ، فٍٍّٕٟٛ ٌٗ ٖٔفٗ. ٚاْ وبْ ٖٔف اٌّبي ٚصٍضٗ، فٍٍّٕٟٛ ٌٗ فَّبٖ. فبْ ٔمٔ ثؼل مٌه 

١ٌ ٌٍّٕٟٛ ٌفٗ ٍفٜٛ ِفب وفبْ ٌفٗ ؽف١ٓ اٌّفٛد. فٍفٛ ٕٚفٝ ثؼجفل ل١ّزفٗ ِبئفخ، ٌٚفٗ ِبئزفبْ، أٚ ىاك، أٚ ٔمٔ ٍبئو اٌّبي أٚ ىاك، فٍ

فياكد ل١ّزٗ ثؼل اٌّٛد ؽزٝ ٕبه ٠َبٚٞ ِبئز١ٓ، فٙٛ ٌٍّٕٟٛ ٌٗ وٍٗ. ٚاْ وبٔذ ل١ّزٗ ؽ١ٓ اٌّٛد ِفبئز١ٓ، ٌٍّٕٛفٟ ٌفٗ صٍضفبٖ؛ 

ؽك إٌّٟٛ ٌٗ ػٓ صٍضٗ ١ّئب، اال أْ ٠غ١ي اٌٛهصخ.  ألّٔٙب صٍش اٌّبي. فبْ ٔمٖذ ل١ّزٗ ثؼل اٌّٛد ؽزٝ ٕبه ٠َبٚٞ ِبئخ ٌُ ٠يك

 ٚاْ وبٔذ ل١ّزٗ أهثؼّبئخ، فٍٍّٕٟٛ ٌٗ ٖٔفٗ، ال ٠ياك ؽمٗ ػٓ مٌه، ٍٛاء ٔمٔ اٌؼجل أٚ ىاك. أٚ ٔمٔ اٌّبي أٚ ىاك".

ٗ ىِبًٔفب لفَٛ ٚلفذ : )ٌٚٛ ٕٚٝ ٌٗ ثْٟء فٍُ ٠ؤفنٖ إٌّٛفٟ ٌفٕٓ، َِؤٌخ 8ٖٔ/ٔ -اٌؼلح ّوػ اٌؼّلح  -أثٛ ِؾّل ثٙبء اٌل٠ٓ اٌّملٍٟ 

اٌّٛد ال ٚلذ األفن( ألْ االػزجبه ثم١ّخ إٌّٟٛ ثٗ ٚفوٚعٗ ِفٓ اٌضٍفش ٚػفلَ فوٚعفٗ ِٕفٗ ثؾبٌفخ ِفٛد إٌّٛفٟ؛ ألٔٙفب ؽفبي 

 ٌيَٚ ا١ٌٕٛخ فزؼزجو ل١ّخ اٌّبي ف١ٙب، ال ٔؼٍُ فٟ مٌه فالفًب.

ٛد ال ٚلفذ اٌؼمفل، ام ػمفل٘ب ٚػفل ثفل١ًٌ ٕفؾخ ، ""َِؤٌخ" ٚاٌّؼزجفو ثبٌضٍفش ٚلفذ اٌّفٖ٘ٓ/ٙ –اٌجؾو اٌيفبه  –اثٓ اٌّورٚٝ  (ٖٔٔ)

 رٖوفٗ ثؼل٘ب". 

 ٚاٌّؼزجو ثبٌضٍش ؽ١ٓ اٌٛفبح ال ؽ١ٓ ا١ٌٕٛخ، ٚال ِب ث١ّٕٙب، ٚال ِب ثؼل اٌٛفبح ...". (ٕٖٔ)

 .9ٖٓ/ٙ -اٌجؾو اٌيفبه  -، اثٓ اٌّورٟٚ 8/8ٓ –ِغٕٝ اٌّؾزبط  –اٌقط١ت اٌْوث١ٕٟ ( ٖٖٔ)

 .ٔ٘٘/ٓٔ –اٌجلائغ  –اٌىبٍبٟٔ  (ٖٗٔ)

، ")ٚ( ثطفً اإل٠ٖفبء )اٌفٛاهس وغ١فوٖ( أٞ وغ١فو ٚاهس )ثيائفل اٌضٍفش( 7ٕٗ/ٗ –اٌْوػ اٌىج١و ِغ ؽبّف١خ اٌلٍفٛلٟ  –اٌلهك٠و  (ٖ٘ٔ)

٠ٚؼزجو اٌيائل )٠َٛ اٌزٕف١ن( ال ٠َٛ اٌّفٛد، ففبما إٔٚفٝ ٌفٗ ثّبئفخ ٚ٘فٟ صٍفش ِبٌفٗ ٠فَٛ اٌّفٛد، ٚوفبْ ٌفٗ ٠فَٛ اٌزٕف١فن ِبئفخ ٚفَّف١ٓ 

 ٌٗ ثضٍش ِبٌٟ فبٌؼجوح ثّبٌٗ ٠َٛ اٌزٕف١ن". أػطٝ ف١َّٓ، ٚونا اما لبي: أ١ٕٚذ
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 وحجة ىذا القول: 
الل رة  سقدور  مث السرك   نلوـك الذم وسـ فوه س  وذ الكوو  ال ه  ك الوـك الذم وسـ فوه 

ذا كجد   م   قص أك زوندة في منؿ المكوي اف وـك اللقد أك فرز ا ال و   كسىمسهنل كا 
 .(ُّٔ)الكفنة ف ف الزوندة  من  كال قص  سؾ فوق  لمجمو  كامم الجمو 

 الترجيح: 
الراجح  ك القكؿ ال ن ي القن ؿ  ناس نر كست كفنة المكوي لسقدور  مث السرك  ال كست 

ومهل كالف الكوو  ال س ود السمموؾ إال  لد المكت فكجب االاس نر اللقد كال كست الس  وذل لقكة دل
 . ه ا د سقدور ن

الذم س  ذ فوه ال وا م أف ال مث : "مغني المحتاج": "تنبيو سنؿ الاطوب الرر و ي في
الكوو   ك ال مث ال نضؿ  لد الدوفل فمك كنف اموه دوف مىسغرؽ لـ س  ذ الكوو  في ري ل 

 .(ُّٕ)" ن لك أ رأ الغروـ أك سضم ا ه كمن جـز  ه الرافلي كشورهلك هن س لقد حسم    ذ
 موقف القانون: 

أاذ سن كف الكوو   من ذ ب إلوه أوحنب القكؿ ال ن ي القن ؿ  ناس نر كست كفنة 
المكوي لسقدور  مث السرك  كامم ذلؾ  وت المندة الانمى  كاللرروف  قكلهن: "إذا كنف 

وي اىسحؽ المكوي  ه مف كست المكت من لـ و د  ص المكوي له مكجكدنا ا د مكت المك 
الكوو    كت االىسحقنؽ في كست ملوف  لد المكتل كسككف زكا د المكوي  ه مف حوف 
المكت إلم الق كؿ لممكوي لهل كال سلس ر كوو ل كامم المكوي له   ق  المكوي  ه في 

 سمؾ المدة".

                                                 
(

ٖٔٙ
 .ٓٔ٘ - 9ٓ٘/ٕ –اٌّؼٛٔخ  –اٌمبٟٙ ػجلاٌٛ٘بة  (

(
ٖٔ7

 .8ٓ/ٗ -ِغٕٟ اٌّؾزبط  -اٌقط١ت اٌْوث١ٕٟ  (
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 المطمب الرابع
 ثإجازة الورثة لمقدر الزا د عن الثم

سسحقؽ اإلجنزة مف الكارث لمقدر الزا د اف ال مث  كؿ من ودؿ امم رضن ه  نلكوو ل 
كمن لك سنؿ: أجزت الكوو   نكممهنل أك أجزتل أك   ذتل أك س مت س  وذ الزا د م هنل  ؿ 

" كمن لك كن ت الكوو   نل وؼ كالمنؿ  حونزة الكارث فقىـ السرك  بالمعاطاةسوح اإلجنزة "
ال وؼ كالحنؿ أ ه انلـ  حقه في رد الزا د اف ال مث كلـ ورد أك وحجب  ككض  لممكوي له

 من زاد ا ه.
 شروط صحة اإلجــازة لمزا د عن ثمث التركة:
 ورسرط لوح  اإلجنزة الرركط ال س   اآلسو :

 :  أف سودر اإلجنزة ممف  ك أ ؿ لمس رع:أوًُ
عاقاًل بالًغا لس رعل  نف وككف )ومـز لوح  اإلجنزة أف سسكافر لدل الكارث المجوز أ مو  ا

(ل فس سوح اإلجنزة مف الو ي أك المج كف أك الملسكهن كذلؾ ال لداـ اإلرادة ا د رشيًدا
  ؤال  فس ولسد  نلل نرة الوندرة م هـ كال وسرسب اموهن أم أ ر رراي أك سن ك ي.

سلد مف ككذلؾ ال سوح مف ال نلغ المحجكر اموه لى ه أك ش مهن كذلؾ الف اإلجنزة 
ن فس وممكهن المحجكر اموهل إذ حقوق  اإلجنزة أ هن  إسقاط السورفنت الضنرة ضررنا محضن

 فمـ سوح م هـ كنله  . أنواع التبرعات،كاإلىقنط ولد  كانن مف  لمحق،
ذا كنف ادوـ اال مو  كالمحجكر اموه ال وممكنف اإلجنزة للدـ أ مو  الس رعل فكذلؾ مف  كا 

ف  ه ال وممؾ اإلجنزة ا هـن إذ ال حظ لهمن  –كنلكلي كالكوي  –له كالو  امم منلهمن 
 . (ُّٖ)فوه

ذا ودرت اإلجنزة مف الكارث حنؿ مرضه مرض المكتل ف ف اإلجنزة سناذ حكـ  كا 
السورفنت الوندرة مف المروض مرض المكتل فس س  ذ إال في حدكد  مث السرك ل كمن زاد 

 .(ُّٗ)  ىه لسلمؽ حقهـ  نلزا داف ال مث فس و  ذ إال   جنزة كر   المجوز 
 أف سودر اإلجنزة في كست ولسد  ه ررانن.ثانًيا: 

لم قهن  في سحدود الكست الذم وجب أف سودر فوه إجنزة الكر   لمقدر الزا د اف 
                                                 

(
ٖٔ8

 .7ٕٗ/ٗ –ؽب١ّخ اٌلٍٛلٟ ػٍٝ اٌْوػ اٌىج١و  –اثٓ ػوفٗ اٌلٍٛلٟ  (

اٌزٖفوف، فبٌٖفجٟ ٚاٌّغٕفْٛ ٚاٌّؾغفٛه ػ١ٍفٗ ، "فًٖ" ٚال رٖؼ اإلعبىح اال ِفٓ عفبئي 8ٗٔ/8 –اٌّغٕٟ  –اثٓ للاِخ 

 ٌَفٗ فال رٖؼ اإلعبىح ُِٕٙ؛ ألٔٙب رجوع ثبٌّبي فٍُ رٖؼ ُِٕٙ وبٌٙجخ.

 أِب اٌّؾغٛه ػ١ٍٗ ٌفٌٍ فبْ لٍٕب: اإلعبىح ٘جخ ٌُ رٖؼ ِٕٗ؛ ألٔٗ ١ٌٌ ٌٗ ٘جٗ ِبٌٗ، ٚاْ لٍٕب: ٟ٘ رٕف١ن ٕؾذ".

(
ٖٔ9

 .ٓٗٔف  7ٔٔٓ –أؽىبَ ا١ٌٕٛخ  –، أٔٛه ِؾّٛك كثٛه 8ٖٙٓ –اٌؾمٛق اٌّزؼٍمخ ثبٌزووخ  –٠ٍٛف ِؾّٛك لبٍُ  (
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 ٕٓٔ مجمة بحوث كمية اآلداب  

 ال مث  س   أسكاؿ:
 القول اْلول: أن تصدر اإلجازة بعد وفاة الموصي:
اإلجنزة أف سودر  لد كفنة المكويل ذ ب جمهكر ال قهن  إلم القكؿ  ن ه ورسرط لوح  

ف ودرت س ؿ ذلؾ ف  ه ال ولسد  هن رراننل كو  ت لمف أجنز ن س ؿ الكفنة الحؽ في رد ن ا د  كا 
 ذلؾ.

حدل الركاوسوف ا د الح ن م (ُِّ)ل كالرنفلو (َِّ)الح  و   وبو قال: ل ك ك المركم (ِِّ)ل كا 
كالحىف  ف ونلحل كأ ك  كرل  اف ا ف مىلكدل ك ك سكؿ رروحل كطنككسل كالحكـل كال كرمل

 .(ِّّ)كا ف الم ذر
أف الحؽ ال و  ت لمكر   إال ا د كفنة المكويل ف ذا ودرت وحجة ىذا القول: 

  .(ِّْ)اإلجنزة س ؿ الكفنة فس ولسد  هنن ال هن ودرت س ؿ   كت الحؽ فسككف شور وحوح 
ذا من أجنزك ن س ؿ الكفنة كنف لهـ الحؽ في الرد  لد مكت المكوين  ال هن كسلت ىنسط  كا 

للدـ موندفسهن المحؿل ككؿ ىنسط في   ىه مسسش كال كجكد لهل فكنف لهـ أف وردكا  لد مكت 
 .(ِّٓ)المكرث

 القول الثاني: يجوز أن تصدر اإلجازة حال حياة الموصي وعند وفاتو:
ذ ب ال لض مف ال قهن  إلم وح  إجنزة المقدار الزا د اف ال مث كلك كن ت اإلجنزة وندرة 
 حنؿ حونة المكويل ف ذا من أجنزك ن حنؿ حونسه ف  هـ ال وممككف رد ن  لد ذلؾ ا د ممنسه. 

الحىفل كاطن ل كحمند  ف أ ي ىمومنفل كا د الممؾ  ف ولممل كالز رمل  وبو قال:
 .(ِّٔ)كر ول  الرأمل كاالكزاايل كا ف أ ي لومم

رضكا سركه ىقط حقهـ أف الحؽ في اإلجنزة حؽ  ن ت لمكر  ل ف ذا وحجة ىذا القول: 
        كلك كنف ذلؾ حنؿ حونة المكويل فنر ه من لك امـ المرسرم  نللوب س ؿ اللقد 

                                                 
(

ٖٕٓ
، "... ٚال ٠ؼزجو ثبعبىرُٙ فٟ ؽبي ؽ١برٗ؛ ألٔٗ لجً صجفٛد اٌؾفك، ام اٌؾفك ٠ضجفذ  78ٖ/7 –رج١١ٓ اٌؾمبئك  –اٌي٠ٍؼٟ  (

لَ ٌُٙ ثبٌّٛد، فىبْ ٌُٙ أْ ٠وعؼٛا ػٓ اإلعبىح ثؼفل ِفٛد إٌّٛفٟ، ٠ٚفوكٚا رٍفه اإلعفبىح؛ ألٔٙفب ٚلؼفذ ٍفبلطخ ٌؼف

 ِٖبكفزٙب اٌّؾً، ٚوً ٍبلٜ فٟ ٔفَٗ ِّٚؾً ِزالُ فىبْ ٌُٙ أْ ٠وكٖٚ ثؼل ِٛد اٌّٛهس...".

(
ٖٕٔ

ففب ػٍففٝ اعففبىح إٌٛفف١خ ٌٍففٛاهس أٚ هك٘ففب ام ال ػجففوح ثففوكُ٘ ٚاعففبىرُٙ فففٟ ؽ١ففبح إٌّٛففٟ.؛ اٌقط١ففت  ( ًٍ ٚمٌففه ل١ب

 .7ٗ، 7ٖ/ٗ –ِغٕٟ اٌّؾزبط  –اٌْوث١ٕٟ 

(
ٖٕٕ

 .7ٗٔ، ٙٗٔ/8 –اٌّغٕٟ  –اثٓ للاِخ  (

(
ٖٕٖ

 .78ٖ/7 –رج١١ٓ اٌؾمبئك  –، اٌي٠ٍؼٟ ٗٔٗ/ٗ –اٌّغٕٟ  –اثٓ للاِخ  (

(
ٖٕٗ

 .78ٖ/7 –رج١١ٓ اٌؾمبئك  –، اٌي٠ٍؼٟ ٗٔٗ/ٗ –وْبف اٌمٕبع  –اٌجٙٛرٟ  (

(
ٖٕ٘

 .78ٖ/7 –رج١١ٓ اٌؾمبئك  –اٌي٠ٍؼٟ  (

(
ٖٕٙ

 .ٖ٘٘/ٓٔ –اٌجلائغ  –، اٌىبٍبٟٔ 7ٗٔ/8 –اٌّغٕٟ  –اثٓ للاِخ  (



 دساعح ٍقاسّح   اى٘طٍح اى٘اجثح فً اىقاُّ٘ اىَظشي                                                      

                      
 ٕٔٔ مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

 .(ِّٕ)كرضي  ه 
  كسش من اىسدؿ  ه أوحنب  ذا القكؿ  م نسرسوف: مناقشــة:

اإلجنزة س ؿ كفنة المكوي إىقنط لمحؽ س ؿ   كسه لمكر   فمـ وممككه فس  المناقشة اْلولى:
ىقنطهل فنر ه من لك أىقطت المرأة وداسهن س ؿ ال كنحل أك أىقط الر و  حقه مف الر ل  ومزمهـ إ
 .(ِّٖ)س ؿ ال و 

حنؿ حونة المكويل فكذلؾ ال ووح  رد"كالف الكر   ال ووح م هـ " المناقشة الثانية:
 .(ِّٗ)" س ؿ مكسه"إجازةم هـ 

 القول الثالث: التفرقة بين حالتي الصحة والمرض لمموصي:
هن  المنلكو  في حكـ اإلجنزة الوندرة س ؿ كفنة المكوي  وف من إذا كن ت فرؽ فق

 وندرة حنؿ وح  المكوي أك مرضه.
فقنلكا  لدـ وحسهن كادـ لزكمهن: إذا ودرت حنؿ الوح ل ك وحسهن كلزكمهن إذا 

 .(َّّ)المنلكو  وبو قال:ودرت حنؿ المرضل 
كوو   نك ر مف ال مث فنذ كا أف المكوي إذا اىسنذف الكر   في الوحجة ىذا القول: 

 له فس وامكا مف  س   أحكاؿ:
فس ومزمهـ ذلؾل كلهـ الرجكع فوهن ال ه  فإما أن يجيزوا في حال صحة الموصي:

"إذن اْلجنبي ْلنو ُ يمزمو إذا صار ال حؽ لهـ في الحجر اموه حنؿ الوح  فنر ه: 
 ".وارًثا من بعد الموت

ما أن يجيزوا في حال مرض المو  وحت اإلجنزة  صي  الذي يحجر عميو فيو:وا 
كلزمت لهـ كلـ وكف لهـ الرجكع فوهنن ال هن ودرت م هـ في حنل  وممككف فوه الحجر امم 

 المكوي ف ذا أذ كا له فومن لهـ م ه وح كلزمهـ.
ما أن يجيزوا بعد الموت: ف ذا أجنز الكر   القدر الزا د  لد مكت المكويل فذلؾ  وا 

اسؼن الف اإلرث سد كجب لهـ ف ذا سرككه  لد كجك ه جنزل فنر ه من وحوح كالـز مف شور 

                                                 
(

ٖٕ7
، " ٚعٗ لفٛي اثفٓ أثفٟ ١ٌٍفٝ: "اْ اعفبىرُٙ ففٟ ؽفبي اٌؾ١فبح ٕفبكفذ ِؾٍٙفب؛ ٖٖ٘/  ٓٔ -بئغ ثلائغ اٌٖٕ –اٌىبٍٕٟ  (

ألْ ؽمُٙ ٠زؼٍك ثّبٌٗ فٟ ِوٗ ِٛرٗ، اال أٔفٗ ال ٠ظٙفو وفْٛ ٘فنا اٌّفوٗ ِفوٗ ِفٛد اال ثفبٌّٛد، ففبما ارٖفً ثفٗ 

ٙفُ ثبإلعفبىح، فٖففؾذ اٌّفٛد رجف١ٓ أٔفٗ وفبْ ِففوٗ ِفٛد، ٚرجف١ٓ أْ ؽمٙفُ وففبْ ِزؼٍمًفب ثّبٌفٗ، ٚثفبْ أٔٙففُ أٍفمطٛا ؽم

 اعبىرُٙ".

(
ٖٕ8

 اٌّوعغ اٌَبثك، ٔفٌ اٌّٛٙغ. (

(
ٖٕ9

 .7ٗٔ/8 –اٌّغٕٟ  –اثٓ للاِخ  (

(
ٖٖٓ

 .ٓٔ٘، 9ٓ٘/ٕ –اٌّؼٛٔخ  –اٌمبٟٙ ػجلاٌٛ٘بة  (
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 .(ُّّ)لك ك  كه ا سدا 
أاذ سن كف الكوو   من ذ ب إلوه أوحنب القكؿ االكؿ إذ اىسمـز أف موقف القانــون: 

ذا من كسلت اإلجنزة حنؿ حونة المكوي ف  هن سككف  نطم   سودر اإلجنزة  لد مكت المكويل كا 
( امم أ ه: ".... سوح الكوو   نل مث لمكارث كشورهل كس  ذ مف شور ّٕ) حوث س ص المندة

إجنزة الكر  ل كسوح  من زاد امم ال مث كال س  ذ في الزوندة إال إذا أجنز ن الكر    لد كفنة 
مف ال دوف اموه كال كارث له  كؿ م كس  ذ ل المكوي ككن كا مف أ ؿ الس رع انلموف  من وجوزك ه

 شور سكسؼ امم إجنزة الازا   اللنم ". منله أك  لضه مف
ومـز لوح  اإلجنزة أف وككف   :ثالثًا: أن تصدر اإلجازة عن شخص عالم بما يجيزه

المجوز انلمنن  من وجوزهل فمك أا ر الكارث  نف الكوو   قدر ملوف كنل وؼ فنجنز الزا دن  ـ 
ؾ الرجكعن ال ه سد لحقه الغرر س وف له  لد ذلؾ أ هن ال م نفل لـ و  ذ الزا د اف ال وؼل فومم

 في اإلجنزة.
من إذا كن ت الكوو   قدر ملوف أك ر مف ال مث فنجنز نل كسنؿ: إ من أجزسهن ظ نن أف  كا 

 المنؿ سموؿ ف نف ك ورنا:
" فس وق ؿ سكله إف كن ت لممكوي له  و   سرهد اإلجازة تنفيذ نف " فعمى القول

 ؿ ظن رنا ال وا م اموه. ناسرافه  ملرف  سدر المنؿل أك كنف المن
فممف أجنز الحؽ في الرجكع فومن وجكز  ىبة مبتد ة": نف اإلجنزة " وعمى القول

ف لـ سرهد  و ه  ناسرافه  ذلؾل فنلقكؿ سكله م  ومو ه.  الرجكع في اله   في ممكه كا 
الف اإلجنزة س زله م زل  اإل را ل كاإل را  ال ووح في المجهكؿ كالقكؿ  ووجو ذلك:

 ي الجهؿ م  ومو هن الف االوؿ ادـ اللمـ.سكله ف
أال وق ؿ سكلهل ال ه أجنز اقدنا له الاونر في فىاهل ف طؿ اونرهل كمن لك  ويحتمل:

 .(ِّّ)أجنز ال و  مف له الاونر في فىاه  لوب أك اونر
"يمزم لصحة كفقنن لممندة الىن ل  كال س وف مف سن كف الكوو  موقف قانون الوصية: 

 ن المجيز عالًما وقت اإلجازة بما يجيزه".اإلجازة أن يكو
 
 

                                                 
(

ٖٖٔ
 .ٓٔ٘ - 9ٓ٘/ٕ –اٌّؼٛٔخ  –اٌمبٟٙ ػجل اٌٛ٘بة  (

(
ٖٖٕ

اٌجؾفو اٌيففبه  –ٌّورٚٝ ، اثٓ ا٘ٔٗ/ٗ –وْبف اٌمٕبع  –، اٌجٙٛرٟ 8ٗٔ، 7ٗٔ/8 –اٌّغٕٟ  –اثٓ للاِٗ  (

– ٙ/ٖٓ9. 
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 المبحث الخامس
 اُنتقادات التي وجيت لتقنين الوصية الواجبة المصري

من  منيا:كجه ك ور مف ال نح وف الملنوروف ادة ا سقندات لسق وف الكوو  الكاج  ل 
ن: من كجه من كجه إلم سلووف المىسحقوف لهنف كم ه ومنيا:كجه إلم ى هن كسق و هن مف أومهل 

 إلم الكو و  كاالىنس السي سقدر  ه الكوو  الكاج  .
 كجه اللدود مف اال سقندات لمسق وف الم ظـ الحكنـ الكوو  الكاج   امي ال حك السنلي:                         

 : سط وؽ القن كف  لض الحنالت وؤدم إلم السموز  وف المسىنكوف في الدرج ل أك أوًُ
نلكوو  أك ر ممف وناذ  نإلرثل كوسضح ذلؾ مف اسؿ الم نلوف إاطن  المىسحؽ  
 السط وقووف السنلووف:

إف   ت ال  ت سد سناذ  نلكوو  فأما التمييز بين المتساويين في الدرجة: حيث  -ٔ 
: كما لو مات شخص عن: بنت، وبنت ابن مات أبوىا في الكاج   أك ر ممن سر ه   ت اال ف

 .فداًنا ٜٓتت أميا ـ كذلك ـ في حياة المورث ، وترك حياة المورث، وبنت بنت ما
 فدا نن. َّسناذ   ت ال  ت من سىسحقه أمهن امم فرض حونسهن ك ك  مث السرك  كولندؿ  الحل:

ن  َٔ   َّ - َٗال نسي مف السرك   لد الكوو     سىسحقه ال  تل ك  ت اال ف فرضن
 كردنا كوكزع اموهمن كنآلسي:

 ٓثٕذ االث اٌجٕذ اٌٛاهس

 األٖٔجخ

 
 الٔفواك٘ب

 
 رىٍّخ اٌضٍض١ٓ

 ٙإًٔ اٌَّؤٌخ = 

 األٍُٙ

ٖ ٔ  =ٗ 

 اٌَّؤٌخ لبٕوح

ف ف المىنل  سنورة ك هن ردل  ْكمجمكع االىهـ    ٔكحوث إف أوؿ المىنل    
كحوث إف الكر   ال وكجد  و هـ أحد الزكجوفل ف  ه ورد اموهـ كؿ  قدر  وو ه فسىسارج سوم  

 كنآلسي: ٔكلوس االوؿ  ْ  امم مجمكع االىهـ الىهـ  قىم  السرك
 ُٓ   ْ÷  َٔ   قيمة السيم
  ْٓ   ُٓ× ّ    نصيب البنت

  ُٓ   ُٓ×  ُ   نصيب بنت اُبن
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وس وف أف   ت ال  ت أاذت ضلؼ من أاذسه   ت اال فل م  أف   ت  وبالمالحظة:
ال  ت ال سرثل  اال ف أحؽ م هنل لذلؾ ا لقد اإلجمنع امم أف   ت اال ف سرث كأف   ت
 (ّّّ)فكوؼ ولطي مف ال ورث أك ر مف الكارث م  كك همن امم درج  سرا   كاحدة؟

 وأما إعطا  بنت اُبن بالوصية الوجبة أكثر ممن تأخذه البنت باإلرث: -ٕ 
إف   ت اال ف سد سناذ  نلكوو  الكاج   ػ في  لض االحكاؿ ػ أك ر ممن سناذه ال  ت 

 اف: نلموراثل كمن لك منت راص 
 فدانا. ٕٚبنتين، وبنت ابن توفى أبوىا في حياة المورث، وأخت ْلب، وترك  

فلمم فرض حونة اال ف المسكفم الىسحؽ  وؼ السرك  او    نلغور ك ك أك ر الحل: 
  . ٕٗ=  ٖ÷  ٕٚ  مف  مث السرك ل فسلطم   ت اال ف  مث السرك  فقط ك ك ولندؿ:

ل وكزع امم ال  سوفل ٛٗ=  ٕٗ – ٕٚالسرك   لد اىساراج الكوو  الكاج     
 كاالات الب امم ال حك السنلي:

 األفذ ألة اٌجٕزبْ اٌٛاهس

 اٌضٍضبْ األٖٔجخ

 ٌؼلَ اٌؼبٕت

 ق . ع

 ػجخ ِغ اٌغ١و

 ٖإًٔ اٌَّؤٌخ = 

 األٍُٙ

ٕ ٔ  =ٖ 

   ُٔ   ّ÷  ْٖ      : قيمة السيم
  ُٔ   ُٔ×  ُ  نصيب البنت اْلولى:
 ُٔ   ُٔ×  ُ نصيب البنت الثانية: 
 ُٔ   ُٔ×  ُ ووب االات الب:   

 .ٙٔل كأف كؿ   ت أاذت  نلموراث ٕٗأف   ت اال ف أاذت  نلكوو : ويالحظ: 
ال كجه الىس كنر أاذ المكوي له  نلكوو  الكاج    وو نن أك ر ممن وناذه الكارثل  الجواب:

لمن كن ت الكوو  إذ وحدث ذلؾ في ك ور مف االحكاؿ السي سسلمؽ فوهن الكوو   نلسرك ل إذ 
بنت فسناذه  الثمثمقدرة  نل مثل جنز لمجد اف وكوم لمح ودة  كنمؿ  -كاج   أك ااسونرو   -

 م  كك ه أك ر مف  ووب مف ولمك ن مف ونح نت ال ركض. اُبن أو بنت البنت
                                                 

(
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 .8ٕٓ -أؽىبَ ا١ٌٕٛخ  -ا١ٌْـ ػٍٟ اٌقف١ف  (
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 ثانًيا: مخالفة تقنين إيجاب الوصية لألحفاد  لما كان عميو السمف:
ؼ القكؿ أك اللمؿ  نلكوو  الكاج   لألح ند ممن ودؿ امم إذ لـ و قؿ اف أحد مف الىم

أ هـ لـ ولرفك ن كلـ ولممكا  هن في زم هـ م  كجكد  كازؿ ممن م  لسمؾ السي انلجهن سق وف 
الكوو  الكاج  ل كلك كنف إوجنب الكوو  لألح ند م ركضن ررانن من انل كا  سركهل كسد أمر ن 

  سهـ.الررع  نالسسدا  كاال سدا   نس نع ى
أ ه لمن كنف دأب الىمؼ الونلح  ك اس نع الى   كالحرص امم كسن   الجواب: 

الكوو  كاإلرهند اموهنل لـ سكف   نؾ في زمف الىمؼ  م  حنج  سداكا كلم االمر إلم 
: "َنْحُن َمَعاِشَر كسنؿ السداؿ  سررو  من وكجب الكوو  الكاج  ل ألـ وكص رىكؿ ار 

  .(ّّْ)َرُث، َما َتَرْكَنا َفُيَو َصَدَقٌة"اْْلَْنِبَياِ  َُ ُنو 
ثالثًا: مخالفة تقنين الوصية الواجبة لمقا مين بأن الوصية مفروضة في الجممة من 

 وجيين:
إف ا ف حـز الظن رم كمف مله مف القن موف  نف الكوو  م ركض  الوجو اْلول: 

ا إف فرضهن في  مث لـ وقدرك ن  مقدار ملوف لألسنرب شور الكار وفل إذ –ال م دك    –
كالملركؼ  ك من سطم ف  "ِبالَمْعُروِف"،السرك  لـ وقؿ  ه مف وقكؿ  كجك هنل كار سنؿ: 

  .(ّّٓ)إلوه ال  كس كاللقكؿ كوككف اللدؿ الذم ال زوندة فوه كال  قونف
إ من سدرت الكوو  الكاج     ووب مف منت في حونة أومه  ررط أف ال الجواب: 

 ه مف مراانة لحؽ االسنرب الكار وف كحؽ المىسحؽ لمكوو  الكاج  .سزود اف ال مث لمن فو
ال هن لك سدرت  نل مث دكف االاذ في االاس نر من كنف وىسحقه  فأما مصمحة الوارثين:

االوؿ امم فرض حونسه ف ف الكر   ىكؼ وضوؽ ودر ـ لمن لحؽ   وو هـ مف حوؼ 
 ك قص  ى ب أاذ الح ود أك ر ممن كنف وىسحقه أومه.

ال ه وضوؽ  هـ لك سدرت  من  ك أسؿ ممن كنف وىسحقه االوؿ أما مصمحة اْلحفاد: و 
 امم فرض حونسهل فوجسم  اموهـ الوسـ م  الكضول  في  ووب مكر هـ.

ف ذا من سنرف كؿ مف الكار وف كالمىسحقوف لمكوو  الكج   لمن ونر إلوه  وعميو:
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 اٌؾل٠ش ٍجك رقو٠غٗ.( (
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 .ٖٖٗٓ -أؽىبَ اٌزووبد  -ِؾّل ٔغ١ت ػ١ٙٛٓ ( (
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نؿ سىم  السرك  امم فرض حونة مف لكجدكه وس ؽ في المقدار م  من كنف ىوؤكؿ إلوهـ في ح
منت في حونة أومهل ك ذا  اسؼ من لك سرؾ أمر سقدور ن لمكر   ا د سىم  السرك  الفضم 

 . (ّّٔ)إلم االاسسؼ كالسرنحف كالسرنكس  وف االح ند كامكمسهـ
لـ وراع  –دكف شور ـ  –إف السق وف  جلمه الكوو  الكاج   لألح ند الوجو الثاني: 

 –كذلؾ  –    كاحدة مف االسنرب شور الكار وفل إذ لـ وناذ في االاس نر إال مومح  طن
م  أ هـ كلى ب ضل هـ كاجز ـ اف الكىب ال "اْلجداد والجدات غير الوارثين" مومح  

وقمكف في اللكز كال قر اف االح ند  ؿ أف حنجسهـ لممنؿ سككف أرد ل مكشهـ الك ر 
لكوو  ل  ت ال  تل كال وقر ن الـ االب م  كاجز ـ اف الكىبل فممنذا وقرر القن كف ا

ل كا ف حـز جلمهن ا سدا  لمكالدوف  ـ (ّّٕ)كحدة درج  القرا   كاالرسراؾ في اللكز كالحنج 
لألسنرب شور الكار وف مطمقنل كوجزئ ا ده إاراجهن ل س   أرانص دكف السقود  درج  

 .(ّّٖ)ملو   مف االسنرب
 وسلوف طروقن لدف  حنج  االح ند: إف سق وف الكوو  الكاج   لـ رابًعا: 

 ناسونر ال دوؿ  –مف االسنرب شور الكار وف  –إذ ومكف دف  حنج  االح ند كشور ـ  
 اال ىب مف ال دا ؿ الرراو  السنلو : 

اىسح نب الكوو  كالسرشوب فوهن كحث الجد امي أف وكوم س ؿ أف ومكت  -ُ
 السنر ه ال قرا  مف شور الكر  .
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، "أصجذ لبْٔٛ ا١ٌٕٛخ للها ِؼٍِٛب ٌٙنٖ ا١ٌٕٛخ ؽزٝ ال ٠ىْٛ ٓٗ٘ٓ -أؽىبَ اٌزووبد  -ِؾّل ٔغ١ت ػ١ٙٛٓ  ((

 ٛهصخ ٚث١ٓ اٌَّزؾم١ٓ ٌٙب ....".ٕ٘بن ٔياع ث١ٓ اٌ
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 .ٖٖٗٓ -أؽىبَ اٌزووبد  -ِؾّل ٔغ١ت ػ١ٙٛٓ  ((

، "ِٛٙغ ا١ٌٕٛخ اٌضٍش، ٚال ٠غٛى اٌي٠بكح ػ١ٍٗ اال ثبمْ اٌٛهصخ، ٚأّب لٍٕب 7ٓ٘/ ٕ -اٌّؼٛٔخ   -اٌمبٟٙ ػجل اٌٛ٘بة 

ب هٍٛي هللا ثٍغ ِٕٟ اٌٛعغ ِب ٠ؼٛكٟٔ ِٓ ٚعغ اّزل ثٟ فمٍذ: ٠ اْ ٌٗ أْ ٠ٕٟٛ ثبٌضٍش ٌؾل٠ش ٍؼل لبي عبءٟٔ 

فبٌضٍش  هعً مٚ ِبي ٚال ٠وصٕٟ اال اثٕخ ٌٟ أفؤرٖلق ثضٍضٟ ِبٌٟ فمبي "ال"، لٍذ فْطوٖ، لبي "ال" فمٍذ روٜ، ٚأٔب

"إُ هللا جعو : "اٌضٍش ٚاٌضٍش وض١و أه اْ رلع ٚهصزه أغ١ٕبء ف١و ِٓ أْ رلػُٙ ػبٌخ ٠زىففْٛ إٌب، ٚلٌٛٗ : لبي

 ْذ ٍ٘ذنٌ".ىنٌ شيس أٍ٘اىنٌ ع
اٌي٠بكح عبئيح ػ١ٍٗ اما أمْ اٌٛهصخ ألْ إٌّغ ِٓ مٌه ألعٍُٙ ألْ ِب ىاك ػ١ٍٗ ؽك ٌُٙ فبما أعبىٖٚ فمل أٍمطٛا   ٗإَّا قيْا:

ؽمٛلُٙ فغبى، ٚاْ أعبىٖ ثؼُٚٙ ٚأثبٖ ثؼ٘ عبى فٟ ؽك ِٓ أعبىٖ ٌُٚ ٠غي فٟ ؽك ِٓ ِٕغ ألْ ِٓ أعبىٖ فمل 

 ٗ مٌه".رون ؽمٗ ِٚٓ ِٕغ فمل ٛبٌت ثؾمٗ فٍ

(
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)
  

: ثؤْ ٗى٘ عيَْا، "ٖٕٗٓ -أؽىبَ اٌّٛاه٠ش  -،  ه٠بٗ ٓٗ٘ٓ -أؽىبَ اٌزووبد  -ِؾّل ٔغ١ت ػ١ٙٛٓ 

ا١ٌٕٛخ ٚاعجخ ػٍٝ اٌوأٞ اٌمبئً ثبٌٛعٛة ثؤُٔٙ ال ٠ؾٖوٚٔٙب فٟ ٛبئفخ ِؼ١ٕخ أٚ فو٠ك ِٓ األلبهة ٚأّب ٠غؼٍٙب 

ػبَ ف١جمٝ ػٍٝ ػِّٛٗ ِب ٌُ ٠وك  "اْلقشتٍِ"، ٚأْ ٌفع ِ""اى٘طٍح ىي٘اىذٌِ ٗاْلقشتٍػبِخ ٌُٙ ، ٌمٛي هللا رؼبٌٝ: 

 ِقٖٔ، فمٖو اٌٛعٛة ػٍٝ األؽفبك اٌن٠ٓ ٠ّٛد اثُٛ٘ لجً علُ٘ ِٓ ثبة اٌزق١ٖٔ ثال ِقٖٔ".
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  السي وقدـ اموهن الجد   رادسه كو ر هن كوقدر ن  حىب ىل  منله كمف  ـ ف ف الكوو
كحنج  سرو ه المحسنج مف شور الكر   فوهن ش م اف إوجنب الكوو  لمح دة ك قدر محدد 

ن ممف اكجب لهـ القن كف الكوو .  كسرؾ ىكا ـ مف الذوف سد وكك كف أرد فقرنا كاحسونجن
وب فوهن ال وغ ي اف سداؿ كلم االمر إف القكؿ  نىسح نب الكوو  كالسرش الجواب:

 ىف سررو  الكوو  الكاج  ل إذ لك فرض أف الجد لـ وكص حسم منتل فكوؼ س دف  حنج  
االح ندل كامم الرشـ مف أف الررع  دب إلم الكوو  كرشب فوهن إال أف الك ور مقور في 

ذا  حسم ودركه المكت دكف –جن سن أك مسجن سن  –اممه مغركر  نمم  فوسركهن  أف وكويل كا 
من ذكره الونلحكف مف حكله  هن سرن ـ كظف أف المكالي مف حكله وىسلجمكف حونسه مف أجؿ 

 منله.
حوث حث الرنرع الكر    نف ورضاكا لألسنرب المحسنجوف مف الرضخ من التركة:  -ِ

شور الكار وفل فو  غي ا د سىم  السرك  امم االامنـ أف وم حكا أ  ن  إاكسهـ رزسنن مف 
ن امن فنسهـ مف إرث جد ـ أك جدسهـ  ىب كفنة أ وهـ في ا لموراث سطوو نن لانطر ـل كسلكوضن

َذا َحَضَر اْلِقْسَمَة ُأوُلو اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيُن حونة أومهل كذلؾ امس نالن لقكله سلنلم:  }َواِ 
 .(ّّٗ)َفاْرُزُقوُىْم ِمْنُو{

ح كال اؿ إلم ادـ سطوب انطر أكالد أاوهـ مف  نف االامنـ سد ودفلهـ الرالجواب: 
سرك  جد ـ أكجدسهـ مسلمموف كمىسمىكوف  ظكا ر ال وكص كاالدل  المىقط  لحؽ االح ند 
في اإلرث لكجكد مف  ـ أحؽ م هـ ك ـ االامنـ لقر هـ في الدرج ل كالدف   ن ه لك كنف لهـ 

 كمن كنف ر ؾ  ىون. في سرك  جد ـ  ووب ل رض م  ال را ض في القرنف أك الى   
كفقنن الحكنـ ال  ق  فومن  وف االسنرب السي سكجب لمقروب الملىر  النفقات الواجبة: -ّ
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 {.ٍٙٛهح: إٌَبء، ا٠٢خ: }( (

، فبما آي األِو ٚإٌقؼٟ: ٘نا اٌوٙـ ِقزٔ ثمَّخ األػ١بْاٌؾَٓ لبي ، "ٓٙٔ/9، ٘اٌّغٍل  -اٌزف١َو اٌىج١و  -اٌواىٞ 

اٌٝ لَّخ األه١ٙٓ ٚاٌول١ك ِٚب أّجٗ مٌه، لبي ٌُٙ لٛال ِؼوٚفب، ِضً أْ ٠مٛي ٌُٙ: اهعؼٛا ثبهن هللا ف١ىُ، ٚصبٌضٙب: 

 ل١ًٍ، ٚال رمل٠و ف١ٗ ثبإلعّبع. لبٌٛا: ِملاه ِب ٠غت ف١ٗ اٌوٙـ ّٟء 

ثٓ ػجبً فٟ هٚا٠خ ػطبء: ٚ٘نٖ ا٠٢خ َِٕٛفخ ٚهاثؼٙب: أْ ػٍٝ رمل٠و ٚعٛة ٘نا اٌؾىُ رىْٛ ٘نٖ ا٠٢خ َِٕٛفخ؛  لبي ا

ثآ٠خ اٌّٛاه٠ش، ٚ٘نا لٛي ٍؼ١ل ثٓ ا١ٌَّت ٚاٌٚؾبن ٚلبي فٟ هٚا٠خ ػىوِخ: ا٠٢خ ِؾىّخ غ١و َِٕٛفخ ٚ٘ٛ 

ِن٘ت أثٟ ٍِٛٝ األّؼوٞ ٚاثوا١ُ٘ إٌقؼٟ ٚاٌْؼجٟ ٚاٌي٘وٞ ِٚغب٘ل ٚاٌؾَٓ ٍٚؼ١ل ثٓ عج١و، فٙئالء وبٔٛا 

ووخ. هٚٞ أْ ػجل هللا ثٓ ػجل اٌوؽّٓ ثٓ أثٟ ثىو اٌٖل٠ك لَُ ١ِواس أث١ٗ ٚػبئْخ ٠ؼطْٛ ِٓ ؽٚو ١ّئب ِٓ اٌز

ؽ١خ، فٍُ ٠زون فٟ اٌلاه أؽلا اال أػطبٖ، ٚرال ٘نٖ ا٠٢خ، فٙنا وٍٗ رف١ًٖ لٛي ِٓ لبي ثؤْ ٘نا اٌؾىُ صجذ ػٍٝ ٍج١ً 

 اٌٛعٛة"؟
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ال  ق  امم سرو ه المكىرل ك مكجب  ذه االحكنـ وجكز إلزاـ االامنـ  نإل  نؽ امم أكالد 
كوجكز ل (َّْ)أاوهـ الملىروفل كانو  إذا كنف أحد من ورث االار كمن سنؿ فقهن  الح ن م 

ن  –فرضهن  لكؿ ذم رحـ ملىر ك  نت اال فل كأكالد االات امم مذ ب  –أوضن
 .(ُّْ)الح  و 

ف ذا منت الجد كلـ وكص الح ندهل كاىسقؿ االامنـ  نلسرك  دكف أكالد أاوهـ  وعميو:
كأاكاسهف جنز لمملىر مف االح ند أف ومـز اللـ سضن   نل  ق  السزم ن فس دف  حنجسهـ  هن 

  ي اف ىف سررو  الكوو  الكاج  .امم كجه وغ
المجك  لممطنل    نلحقكؽ أمنـ القضن  لوس مف االمر الموىكر لكؿ ذم حؽ الجواب: 

ل  ؿ سد ومجن االامنـ إلم الكذب  إلطنل  نمد ال وؿ في القضنون لك رة السداايل كلدد الاوـك
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فمخ األلبهة ٚاٌّّب١ٌه ٚاٌجٙبئُ "رغت ػ١ٍٗ ٔفمخ ثبة ٔ، "8ٗٔ/ٗ -اإللٕبع فٟ فمٗ اإلِبَ أؽّل ثٓ ؽٕجً  -( اٌؾغبٚٞ (

ثبٌّؼوٚف ِٓ ؽالي اما ٚاٌل٠ٗ ٚاْ ػٍٛا ٌٚٚلٖ ٚاْ ٍفً أٚ ثؼٚٙب: ؽزٝ مٚٞ األهؽبَ ُِٕٙ ٌٚٛ ؽغجٗ ِؼَو: 

وبٔٛا فمواء ٌٚٗ ِب ٠ٕفك ػ١ٍُٙ ........
 

٠ٚغجو لبكه ػٍٝ اٌزىَت ٠ٍٚيِٗ ٔفمخ وً ِٓ ٠وصٗ ثفوٗ أٚ رؼ١ٖت ِّٓ 

ٚهصٗ ا٢فو أٚال: وؼّزٗ ٚػز١مٗ ٚثٕذ أف١ٗ ٚٔؾٖٛ: فؤِب مٚٚ األهؽبَ ِٓ غ١و ػّٛكٞ إٌَت؛ فال ٔفمخ ٍٛاٖ؛ ٍٛاء 

 ٌُٙ ٚال ػ١ٍُٙ.

أْ ٠ىْٛ إٌّفك ػ١ٍُٙ فمواء ال ِبي ٌُٙ ٚال وَت ٠َزغْٕٛ ثٗ ػٓ أفبق  أحذٕا:٠ٚزٍقٔ ٌٛعٛة اإلٔفبق صالصخ ّوٚٛ: 

 فال ٔفمخ ٌُٙ.غ١وُ٘ فبْ وبٔٛا ٍِٛو٠ٓ ثّبي أٚ وَت ٠ىف١ُٙ 

أْ ٠ىْٛ ٌّٓ رغت ػ١ٍٗ إٌفمخ ِب ٠ٕفك ػ١ٍُٙ فبًٙ ػٓ ٔفمخ ٔفَٗ اِب ِٓ ِبٌٗ ٚاِب ِٓ وَجٗ فّٓ ال ٠فًٚ ػٕٗ  اىصاًّ:

 ّٟء ال ٠غت ػ١ٍٗ ّٟء.

أْ ٠ىْٛ إٌّفك ٚاهصب اْ وبْ ِٓ غ١و ػّٛكٞ إٌَت ٚاْ وبْ ٌٍفم١و ٌٚٛ ؽّال ٚاهس غ١و أة فٕفزٗ ػ١ٍُٙ ػٍٝ  اىصاىس:

هصُٙ ِٕٗ فؤَ ٚعل ػٍٝ األَ اٌضٍش ٚاٌجبلٟ ػٍٝ اٌغل ٚعلح ٚأؿ ػٍٝ اٌغلح اٌَلً ٚاٌجبلٟ ػٍٝ األؿ ٚأَ ٚثٕذ لله ا

 ث١ّٕٙب أهثبػب، ٚاثٓ ٚثٕذ ث١ٕٙب أصالصب".

، "لٌٛٗ )٠غت ػٍٝ اإلَٔبْ ٔفمخ ٚاٌل٠ٗ ٌٚٚلٖ ثبٌّؼوٚف، اما وبٔٛا فمواء، ٌٚٗ ِب ٠ٕفك 9ٕٖ/9 -اإلٖٔبف  -اٌّوكاٚٞ 

بٙال ػٓ ٔفمخ ٔفَٗ، ٚاِوأرٗ( ٚهل١مٗ أ٠ٚب )ٚونٌه ٠ٍيِٗ ٔفمخ ٍبئو آثبئٗ ٚاْ ػٍٛا، ٚأٚالكٖ ٚاْ ٍفٍٛا( . ػ١ٍُٙ، ف

اػٍُ أْ اٌٖؾ١ؼ ِٓ اٌّن٘ت: ٚعٛة ٔفمخ أث٠ٛٗ ٚاْ ػٍٛا، ٚأٚالكٖ ٚاْ ٍفٍٛا ثبٌّؼوٚف، أٚ ثؼٚٙب اْ وبْ إٌّفك 

ال  ٗعْٔ:ِغ فموُ٘. اما فًٚ ػٓ ٔفَٗ ٚاِوأرٗ .......  ػ١ٍٗ لبكها ػٍٝ اٌجؼ٘. ٚونٌه ٠ٍيِٗ ٌُٙ اٌىَٛح ٚاٌَىٕٝ،

رٍيِٗ ٔفمزُٙ اال ثْوٛ أْ ٠وصُٙ ثفوٗ أٚ رؼ١ٖت، وجم١خ األلبهة؛ ٚ٘ٛ ظب٘و ِب للِٗ فٟ اٌوػب٠ز١ٓ. ٚظب٘و ِب 

 عيَ ثٗ اٌْوػ. فبٔٗ لبي: ٠ْزوٛ ٌٛعٛة اإلٔفبق صالصخ ّوٚٛ.

ٌؼلَ اٌمواثخ: ٌُ رغت ػ١ٍٗ إٌفمخ. ٚاٌظب٘و: أٔٗ أهاك أْ ٠ىْٛ ٚاهصب فٟ أْ ٠ىْٛ إٌّفك ٚاهصب. فبْ ٌُ ٠ىٓ ٚاهصب  اىصاىس:

 ٚػٕٗ: رقزٔ اٌؼٖجخ ِطٍمًب ثبٌٛعٛة. ٔمٍٙب عّبػخ". "فإُ ىٌ ٌنِ ٗاسشا ىعذً اىقشاتح ".اٌغٍّخ. ثل١ًٌ لٌٛٗ: 

 -للاِخ اٌّملٍٟ  ، اث8ٔٓٗ/ٔ - ٌؼلح ّوػ اٌؼّلحا - ػجل اٌوؽّٓ ثٓ اثوا١ُ٘ ثٓ أؽّل، أثٛ ِؾّل ثٙبء اٌل٠ٓ اٌّملٍٟ

 .8ٖٕ/ٖ -اٌىبفٟ فٟ فمٗ اإلِبَ أؽّل 
ٖٗٔ

أِب ٍجت ٚعٛة ٘نٖ إٌفمخ  ،7ٙٔ/٘ -ثلائغ اٌٖٕبئغ  -، اٌىبٍبٟٔ ٖ٘ٓ/٘ -ّوػ ِقزٖو اٌطؾبٚٞ  -اٌغٖبٓ ( (

٠غت أِب ٔفمخ اٌٛالكح فَجت ٚعٛثٙب ٘ٛ اٌٛالكح؛ ألْ ثٗ رضجذ اٌغيئ١خ ٚاٌجؼ١ٚخ ٚاإلٔفبق ػٍٝ اٌّؾزبط اؽ١بء ٌٗ ٚ

ػٍٝ اإلَٔبْ اؽ١بء وٍٗ ٚعيئٗ ٚاْ ّئذ لٍذ: ٍجت ٔفمخ األلبهة فٟ اٌٛالكح ٚغ١و٘ب ِٓ اٌوؽُ اٌّؾوَ ٘ٛ اٌمواثخ 

 اٌّؾوِخ ٌٍمطغ؛ ألٔٗ اما ؽوَ لطؼٙب ٠ؾوَ وً ٍجت ِف٘ اٌٝ اٌمطغ.

ن ٚاما ؽوَ اٌزون؛ ٚرون اإلٔفبق ِٓ مٞ اٌوؽُ اٌّؾوَ ِغ للهرٗ ٚؽبعخ إٌّفك ػ١ٍٗ رفٟٚ اٌٝ لطغ اٌوؽُ ف١ؾوَ اٌزو

بَىحَ اٌجقبهٞ اٌؾٕفٟاٚعت اٌفؼً ٙوٚهح.  َِ  . 77٘/ٖ -اٌّؾ١ٜ اٌجو٘بٟٔ فٟ اٌفمٗ إٌؼّبٟٔ  - ثٓ 
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م أكالد اإلاكة كالسدلوس مداوف اللىر كالسقسور في الرزؽ كادـ القدرة امم اإل  نؽ ام
ن اف من فنسهـ  كاالاكاتل كسد وضوؽ  هـ ذرانن إذا من سقرر إلزامهـ حقنن منلونن لألح ند اكضن

ا د ضلؼ  –مف موراث الجد أك الجدةل ك ظرنا لقرا سهـ الم نررة لممكرث فقد وىهؿ لهـ 
  إا ن  ال  وس مف ا نور السرك . –اإلومنف كاراب الذم  

ن كانوا يسمونيا وصية و  –خامًسا: ىذه الوصية  إُ أنيا في حقيقة اْلمر  –ا 
 ميراث:

" ذه  ي اسو  أحكنـ الكوو  الكاج   ... ك ذه  قال الشيخ محمد أبو زىرة:
االحكنـ في شنوسهن كمرمن ن كفم الغرض م هن كالى ب ال ناث اموهن س حك  حك الموراثل 

نل  ك مورا ه الذل  فنلقن كف جلؿ  هذه الكوو  الكالد مف ومكت في حونة أ كوه مورا نن م ركضن
ذا كنف  ذا شنو ل فكؿ  كنف وىسحقه لك  قم  لد كفنة أومهل امم أال وسجنكز ال مثل كا 
ذا كج ت ونرت  االحكنـ سسجه إلم جلؿ  ذه الكوو  مورا ننل كلذا سجب مف شور إوجنبل كا 

 الزم ل ال سق ؿ ادـ الس  وذل ك ذلؾ سرن هت م  الموراث".
ذا كن ت مو سد سكلم    ىه سحدود مف   را نن فهي  نطم   طس نن سطلوننن الف ار كا 

ورث كمف ال ورث ك ووب كؿ كارث  نلسحدود كسكاد مف وانلؼ كوسلدل حدكده  نلامكد في 
 .(ِّْ)َوَلُو َعذاٌب ُمِييٌن{؟ }ِتْمَك ُحُدوُد المَِّو...: ال نر كاللذاب المهوفل حوث سنؿ 

إثًما الكاج   ولد اىسدراكن كسلدوس لحكـ ار كك م  ه كمف  ـ ف ف سق وف الكوو  
وضالًُ مبيًنا، فال حديث أصدق من حديث اهلل ُو أحد أحسن حكًما من اهلل، قال تعالى: 

 .(ّّْ)}َأَفُحْكَم اْلَجاِىِميَِّة َيْبُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن المَِّو ُحْكًما ِلَقْوٍم ُيوِقُنوَن{
أف االلسزاـ  نكامر القرنف الكروـل كالى   ال  كو  الررو   فومن ال ااسسؼ في  :الجواب

  ص اموهل وجب اال وونع لذلؾ. 
شور أ ه سد ارف نل أف   نؾ مف اممن  الىمؼ مف سد أكجب الكوو  لمف سرؾ اورنال      

كمل م ذلؾل أف مف سركهن ون ـ  لدـ فلمهنل كمف  ـ ف ذا سداؿ كلي االمر كأاذ  كجكب 
ي حنالت ملو  ل ك ص القن كف امم كجكب الكوو  امم كؿ أحد وممؾ اورنال الكوو  ف

                                                 
ٖٕٗ

 {.ٗٔ، ٖٔ( ٍٛهح: إٌَبء، ا٠٢بد: }(

(
ٖٖٗ

 {.ٍٓ٘ٛهح: اٌّبئلح، ا٠٢خ: } (
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فموس في ذلؾ مانل  ل إذ ال وناذ كلي االمر  ذا الرأم إال  لد مرنكرة أ ؿ اللمـ 
كاالاسونصل كااسونر كلي االمر في المىنل  محؿ االاسسؼل ورف  محؿ ال زاعل إذ طنلمن 

الىونس  الرراو ل كمن سحققه مف مونلحل فس  نس  أاذ كلي االمر رأم كس  ه كفؽ مراانة
 ذلؾل كسداؿ المق ف   ن في حدكد  مث السرك ل ك ك الحؽ الذم جلمه الررع لمنلؾ 

 . (ّْْ)المنؿ
القكؿ  نلكوو  الكاج   لـ وقؿ  ه أحد مف أوحنب المذا ب االر ل ل  سادًسا:

 كالم قكؿ ا هـ في الكوو   ك ال دب كاالىسح نب.
 ىمـ  نف ادـ أاذ المذا ب االر ل   نلكوو  الكاج   ولد دلوس امم ادـ  ال الجواب:

مرركاوسهنل الف القرنف الكروـ ى ر م سكح لجمو  االجونؿ كاالزمنف لسجسهند كاالىس  نط 
كاىساراج االحكنـ الرراو  امم  حك وحقؽ مونلح الل ند  رف  الظمـ كالجكر كدف  الحرج 

 .(ّْٓ)ررول  ونلح  لكؿ زمنف زمكنفكسحقوؽ اللدال  ممن وجلؿ لم
"ِإنَّ المََّو ُيوِصيُكْم سنؿ:   من ركاه اإلمنـ أحمد  ف ح  ؿ أف رىكؿ ار  سابًعا:

 .(ّْٔ)ِباْْلَْقَرِب َفاْْلَْقَرِب"
الحدوث وحث امم سقدوـ االسرب فنالسرب في اللطن ل فدؿ وجو الدُلة من الحديث: 

الموراثن لقر ه في الدرج ل فوحجب ا ف اال ف امم أف اال ف مقدـ امم ا ف اال ف في 
حىن نن ال   نلموراث كلك جلؿ له اطن   نلكوو  مف الموت أك الكر   ف  ه وككف س ضسن كا 

ن لزامن إوجن نن كا 
(ّْٕ). 

 

 

                                                 
(

ٖٗٗ
 .ٖٗ٘اٌؾٍمخ  -ِمبٌخ ٌٗ فٟ ا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ   -١ٍف هعت لياًِ  (

(
ٖٗ٘

 .ٙا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ = ٓ -اٌوؽّٓ ؽّجٛظ   هأفذ ِؾّٛك ػجل (
ٖٗٙ

(، 7ٔ87ٔ، وزبة "ٍٕخ اٌوؽُ"، ثبة "األلوة فبأللوة" ؽل٠ش هلُ )ٕٗٗ/8ٕ –إٌَّل  –أؽّل ثٓ ؽٕجً  ((

ٖٚٔٗ: ؽلصٕب فٍف ثٓ ا١ٌٌٛل لبي: ؽلصٕب اثٓ ػ١بُ، ػٓ ٠ؾ١ٝ ثٓ ٍؼل ػٓ فبٌل ثٓ ِؼلاْ ػٓ اٌّملاَ ثٓ ِؼلٜ 

َُّ : ووة اٌىٕلٞ ػٓ إٌجٟ  َ  "إِ َُّ  هللاَّ ، إِ ٌْ َٖاذُِن ٍَّ ُ ٌْ تِؤ َ ٌُِ٘طٍُن َُّ هللاَّ ، إِ ٌْ َٖاذُِن ٍَّ ُ ٌْ تِؤ َ ٌُِ٘طٍُن َُّ هللاَّ ، إِ ٌْ ٌْ تِآتَائُِن ٌُِ٘طٍُن

ٌْ تِاْْلَْقَشِب فَاْْلَْقَشبِ  َ ٌُِ٘طٍُن َُّ هللاَّ ، إِ ٌْ َٖاذُِن ٍَّ ُ ٌْ تِؤ َ ٌُِ٘طٍُن  ". هللاَّ

(
ٖٗ7

عجخ ث١ٓ اٌفمٗ اا١ٌٕٛخ اٌٛ–، فوؽبد ٕؾواٚٞ ٕٗٓ –واس اٌؼبكي فٟ اإلٍالَ ا١ٌّ –أؽّل ِؾ١ٝ اٌل٠ٓ اٌؼغٛى  (

 .ٕٙٓ –ٚاٌمبْٔٛ 
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 الخاتمة: 
: أىم النتا ج:  أوًُ

سق وف الكوو  الكاج   وىس د إلم أدل  رراو  ال وجكز سجن مهن كاالدان   ن هن  -ُ
د اجسهند ل لض ال قهن  الملنوروف دات إلوه الحنج  كالضركرة لمكاىنة فرع مف منت مجر 

 أ كه أك أمه في حونة أومه.
سق وف كلم االمر الحكنـ الكوو  الكاج   في الك ور مف الدكؿ اللر و  مف رن ه  -ِ

 القدامم كالملنوروف  رنف إوجنب الكوو  لمقروب شور الكارث.رف  ااسسؼ ال قهن 
لقن مكف   وجنب الكوو  لغور الكارث لـ وحورك ن في سروب ملوف مف أوؿ أك ا -ّ

فرع طنلمن أ ه فقور كشور كارثل كمن أاذت  ه السق و نت اللر و   رنف سحدود المىسحقوف 
لألح ند فقط  ك اجسهند وجكز ال ظر فوه مرة أارلل لورمؿ االىسحقنؽ االح ند كشور ـ ممن 

 ال قرا . سجب لهـ ال  ق  مف االسنرب
إف القكؿ  كجكب الكوو  في  مث السرك  ى ده نو  الكوو  السي  وت امم أف  -ْ

 ك اللدؿ الذم ال ككس فوه كال رططل كمف  "المعروف"سككف الكوو  لألسر وف  نلملركؼل ك
 اللدؿ أف ولطي ال رع  ووب أومه في حدكد ال مث.

ث السرك ن فس س  ذ الكوو  كالف مجنؿ س  وذ الكوو  رران كج را امم الكر    ك  م
فومن زاد اموه إال   جنزسهـل كحسم ال وناذ ونحب الكوو  الكاج   أك ر ممن ور ه مف  ك 
أسرب م ه لممكرث كمن وحدث أحون نل فوق  في الموراث من ولد رنذا كشور مس ـ لركح السررو  

 اإلىسمي مف رراوسه الموراثن كسحدود اال و ن .
 ثانًيا: التوصيات:

لد الكسكؼ امم الس ظوـ السررولي الحكنـ لكوو  الكاج   كفقن لقن كف الكوو  الكاج    
المورم كالسررولنت اللر و  السي ونرت امم  هجهل كحوث لـ سىمـ  ذه السررولنت مف 
ال قدل فضس اف االاسسؼ ال وف فومن أاذت  ه  ذه القكا وفن كناسسفهـ في سحدود 

كاج  ن كسحدود مقدار نل الجؿ ذلؾ أرل ضركرة اإلاندة ال ظر المىحقوف لمكويل لمكوو  ال
 في القن كف لورمؿ المقسرحنت السنلو :
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كجكب الكوو  لكؿ سروب شور كارثل دكف سقوود ن  نل رع شور الكارث الذم منت  -ُ
 ل  ؿ جلمهن في القروب الذم سجب له ال  ق .كالده في حونة أ وه أك أمه

حقه ال رع  نلكوو  الكاج   اف  ووب أوؿ أامم مف في مراانة أال وزود من وىس -ِ
 الدرج ل فس وجكز أف  سزود   ت اال ف المسكفي اف امسهن م سن.

مراانة إوجنب الكوو  لم قور االسربل فو  غي مراانة حنؿ ال ركعن ف ف كن كا في  -ّ
سونجن لممنؿل حنل  ش م  كلوىكا  حنج  إلم الكوو  جنز جلمهن الامنمهـ كامنسهـ االك ر إح

أك جلمهن لم قور المحجكب مف االوكؿ كنالجداد كالجدات المحجك وف مف الموراثل كاالات 
الرقوق  السي حج ت مف مورا أاوهن الذم لـ وكف لهن ان ؿ ىكاهل أك الخ الرقوؽ اللنجز اف 

 االلمؿ. 
ل ككجكب كجكب السىكو   وف االكالد في   ق  الزكاجل كالسلموـل كاله نتل كاللطنون -ْ

السىكو   وف االكالد ك قو  الكر   ط ؽ طروق  المكاروثل كومكف اال سدا  في ذلؾ  من أاذ  ه 
 .(ّْٖ)ُٖٗٗلى    ِٕمف سن كف االحكاؿ راوو  رسـ  :ٕٓٙالمادة: القن كف الوم ي في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (

ٖٗ8
 عبء فٟ اٌفًٖ اٌقبٌِ ِٓ اٌجبة األٚي: ا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ.(

 َ ثْؤْ أؽٛاي ّق١ٖخ ِؼلي.998ٌَٕٔخ  7ِٕٓ اٌمبْٔٛ هلُ  :ٕٓٙاىَادج:

١ٍُ فبما وبْ لل ٕوف أِٛاال فٟ ري٠ٚظ ٚرؼ١ٍُ اٌجؼ٘ فؼ١ٍٗ "رغت اٌز٠َٛخ ث١ٓ األٚالك فٟ اٌيٚاط ٚاٌزؼ :ٕٓٙاىَادج:

ر٠َٛخ األفو٠ٓ ثُٙ فبْ ٌُ ٠فؼً ؽزٝ ِبد ٌُٚ ٠ٕٛٝ ثٙب ٍٜٛ اٌمبٟٙ ث١ُٕٙ ثبفواط اٌمله اٌَّبٚٞ ٌُٙ ِغ ٚعٛة 

ب  –اٌز٠َٛخ  ًٚ  ث١ٓ األٚالك ٚثم١خ اٌٛهصخ اْ وبٔٛا ٛجك ٛو٠مخ اٌّٛاه٠ش".  –أ٠
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 مصادر البحث 
: القرآن الكريــــم، وعمومو.   أوًُ
حمد  ف ا د ار أ ك  كر  ف اللر ي الملنفرم أحكنـ القرنفل المؤلؼ: القنضي م (ُ)

ق(ل راج  أوكله كارج أحندو ه كاَمؽ اموه: ّْٓاالر ومي المنلكي )المسكفم: 
ل  نفل الط ل :  –محمد ا د القندر اطنل ال نرر: دار الكسب اللممو ل  وركت 

 ـ.ََِّ –ق ُِْْال نل  ل 
م الجونص الح  ي )المسكفم: أحكنـ القرنفل المؤلؼ: أحمد  ف امي أ ك  كر الراز  (ِ)

اضك لج   مراجل  المونحؼ  –ق(ل المحقؽ: محمد وندؽ القمحنكم َّٕ
 وركتل سنروخ الط  :  – نالز ر الرروؼل ال نرر: دار إحون  السراث اللر ي 

 ق.َُْٓ
جنم  ال ونف في سنكوؿ القرنفل المؤلؼ: محمد  ف جرور  ف وزود  ف ك ور  ف شنلب  (ّ)

ق(ل المحقؽ: أحمد محمد رنكرل َُّط رم )المسكفم: اآلمميل أ ك جل ر ال
 ـ.َََِ –ق َُِْال نرر: مؤىى  الرىنل ل الط ل : االكلمل 

ال ردكس  من كر الاطنبل المؤلؼ: روركوه  ف رهردار  ف روركوه  ف ف ناىركل  (ْ)
ق(ل المحقؽ: الىلود  ف  ىوك ي َٗٓأ ك رجنع الدوممٌي الهمذا ي )المسكفم: 

 ق.َُْٔ وركتل الط ل : االكلمل  –ر الكسب اللممو  زشمكؿل ال نرر: دا
ملنلـ الس زوؿ في س ىور القرنف   س ىور ال غكمل المؤلؼ: محوي الى  ل أ ك محمد  (ٓ)

ق(ل َُٓالحىوف  ف مىلكد  ف محمد  ف ال را  ال غكم الرنفلي )المسكفم: 
الط ل :   وركتل –المحقؽ: ا د الرزاؽ المهدمل ال نرر: دار إحون  السراث اللر ي 

 ق.َُِْاالكلمل 
م نسوح الغوب   الس ىور الك ورل المؤلؼ: أ ك ا د ار محمد  ف امر  ف الحىف  (ٔ)

 ف الحىوف السومي الرازم الممقب   ار الدوف الرازم اطوب الرم )المسكفم: 
 ق.َُِْ وركتل الط ل : ال نل  ل  –ق(ل ال نرر: دار إحون  السراث اللر ي َٔٔ
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 حديث وعمومو:ثانًيا: مصادر ال
ال در الم ور في ساروج االحندوث كاآل نر الكاسل  في الررح الك ور سنلوؼ: ا ف  (ٕ)

الممقف ىراج الدوف أ ك ح ص امر  ف امي  ف أحمد الرنفلي المورمل )المسكفم: 
ق(ل سحقوؽ: موط م أ ك الغوطل كناركفل ال نرر: دار الهجرة لم رر كالسكزو  َْٖ

 ـ.  ََِْى    الرونضل الط ل : االكلمل –
ًزم  (ٖ) سلظوـ سدر الوسةل المؤلؼ: أ ك ا د ار محمد  ف  ور  ف الحجنج المىٍركى

ق(ل المحقؽ: د. ا د الرحمف ا د الج نر ال روكا يل ال نرر: مكس   ِْٗ)المسكفم: 
 ق.َُْٔالمدو   الم كرةل الط ل : االكلمل  –الدار 

نلوؼ: أ ي ال ضؿ أحمد  ف سماوص الح ور في ساروج أحندوث الرافلي الك ورل س (ٗ)
ق(ل سحقوؽ/ الىود ا دار  نرـ الومن ي المد يل ِٖٓامي اللىقس يل )المسكفم: 

 ـ.ُْٔٗمورل ط ل   –ال نرر: ررك  الط نا  ال  و  المسحدةل الدَراى  
السمهود لمن في المكطن مف الملن ي كالمىن ودل سنلوؼ: وكىؼ  ف ا د ار  ف  (َُ)

ق(ل سحقوؽ: محمد ا د القندر ّْٔط يل )المسكفم: محمد  ف ا د ال ر القر 
 ـ. ََِّ وركتل الط ل : ال ن و ل ى    –اطنل ال نرر: دار الكسب اللممو  

ق(ل سحقوؽ: ُُٗجنم  االحندوثل سنلوؼ: جسؿ الدوف الىوكطي )المسكفم:  (ُُ)
مورل ط ل   –أحمد ا نس وقرل كأحمد ا د الجكادل ال نرر: مط ل  اطنب 

 ـ.ُْٖٗى   
ل سنلوؼ: مجد الدوف أ ي الىلندات م  االوكؿ في أحندوث الرىكؿ جن (ُِ)

ق(ل سحقوؽ/ َٔٔالم نرؾ  ف محمد الملركؼ  ن ف اال ور الجزرمل )المسكفم: 
 وركتل الط ل : االكلمل  –أ ي ونلح رل نفل ال نرر: دار الكسب اللممو  

 ـ.        ُٖٗٗ
مد  ف ا دار  ف ىلد  ف حدوث الز رمل سنلوؼ: ا دار  ف ا دالرحمف  ف مح (ُّ)

إ را وـ  ف ا دالرحمف  ف اكؼ اللكفي الز رم القرريل أ ك ال ضؿ ال غدادمل 
ق(ل دراى  كسحقوؽ/ د. حىف  ف محمد  ف امي  ف ر نله ُّٖ)المسكفم: 

 ـ. ُٖٗٗالرونضل الط ل : االكلمل  –ال مكطل ال نرر: دار أضكا  الىمؼ 
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وؼ: الحنفظ أ ي  لوـ أحمد  ف ا دار حمو  االكلون  كط قنت االو ون ل سنل (ُْ)
ق(ل سحقوؽ/ موط م ا دالقندر اطنل َّْاالو هن ي الرنفليل )المسكفم: 

 ـ.       ََِٕ وركتل الط ل : ال نل  ل ى    –ال نرر: دار الكسب اللممو  
ى ف ا ف منجهل سنلوؼ: الحنفظ أ ي ا د ار محمد  ف وزود القزكو يل )المسكفم:  (ُٓ)

 –/ محمد فؤاد ا د ال نسيل ال نرر: دار إحون  الكسب اللر و  ق(ل سحقوؽِٕٓ
 مورل  دكف سنروخ .

ى ف أ ي داكدل سنلوؼ: الحنفظ أ ي داكد ىمومنف  ف االرلث الىجىسن ي االزدمل  (ُٔ)
ق(ل سحقوؽ/ محمد محوي الدوف ا د الحمودل ال نرر: المكس   ِٕٓ)المسكفم: 
  وركتل  دكف سنروخ –اللورو  

سنلوؼ: أ ي اوىم محمد  ف اوىم  ف ىكرة السرمذمل )المسكفم:  ى ف السرمذمل (ُٕ)
ق( سحقوؽ/ محمكد محمد محمكد حىف  ونرل ال نرر: دار الكسب اللممو  ِٕٗ

 ـ. َََِ وركتل الط ل : االكلمل  –
الى ف الك رلل سنلوؼ: أ ي  كر أحمد  ف الحىوف  ف امي ال وهقيل )المسكفم:  (ُٖ)

 وركتل  –طنل ال نرر: دار الكسب اللممو  ق( سحقوؽ/ محمد ا د القندر آْٖ
 ـ.ُٗٗٗط ل  ى   

الى ف الك رلل سنلوؼ: أ ي ا د الرحمف أحمد  ف رلوب ال ىن يل )المسكفم:  (ُٗ)
ق(ل سحقوؽ/ د. ا د الغ نر ىمومنفل ك د. ىود كػىركم حىفل ال نرر: دار َّّ

 ـ.ُُٗٗ وركتل الط ل : االكلمل  –الكسب اللممو  
سنلوؼ: ىلود  ف م وكر  ف رل   الارىن ي المكيل  ى ف ىلود  ف م وكرل (َِ)

ق(ل سحقوؽ/ ح وب الرحمف االاظميل ال نرر: دار الكسب ِِٕ)المسكفم: 
  وركتل  دكف سنروخ.   –اللممو  

وحوح ال انرمل سنلوؼ: الحنفظ أ ك ا د ار محمد  ف إىمناوؿ  ف إ را وـ  ف  (ُِ)
ٍلً يل )الم ق(ل ال نرر: دار الم نر ِٔٓسكفم: المغورة  ف  ىٍرًدز ىه ال انرم الجي

 ـ.ََُِمورل ط ل  ى    –لمط   كال رر كالسكزو  
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وحوح مىمـل سنلوؼ: أ ي الحىوف مىمـ  ف الحجنج  ف مىمـ القرورم  (ِِ)
ق(ل ااس م  ه/ محمد  ف اوندم  ف ا د الحموـل ال نرر: مكس   ُِٔ)المسكفم: 

 مور.  –الو ن 
سنلوؼ: أ ي  كر ا دار  ف محمد  ف الكسنب المو ؼ في االحندوث كاآل نرل  (ِّ)

ق(ل سحقوؽ/ محمد ا دالىسـ رن وفل ِّٓأ ي رو ه الل  ىيل )المسكفم: 
 ـ. ُٓٗٗ وركتل الط ل : االكلمل ى    –ال نرر: دار الكسب اللممو  

ك ز اللمنؿ في ى ف االسكاؿ كاالفلنؿل سنلوؼ: اس  الدوف امي المسقي  ف حىنـ  (ِْ)
ق(ل سحقوؽ/ محمكد امر الدمونطيل ال نرر: دار ٕٓٗ: الدوف اله دمل )المسكفم

 ـ.ََُِ وركتل الط ل : ال نل  ل  –الكسب اللممو  
المىسدرؾ امم الوحوحوفل سنلوؼ: اإلمنـ الحنفظ أ ي ا د ار الحنكـ  (ِٓ)

ق(ل سحقوؽ/ د. وكىؼ ا د الرحمف المرارميل َْٓال وىن كرمل )المسكفم: 
 ف سنروخ. وركتل  دك  –ال نرر: دار الملرف  

الملجـ االكىطل سنلوؼ: الحنفظ أ ي القنىـ ىمومنف  ف أحمد  ف أوكب المامي  (ِٔ)
ق(ل سحقوؽ/ محمد حىف محمد حىف إىمناوؿ َّٔالط را يل )المسكفم: 

 ـ. ُٗٗٗ وركتل الط ل : االكلمل  –الرنفليل ال نرر: دار الكسب اللممو  
أحمد  ف أوكب المامي  الملجـ الك ورل سنلوؼ: الحنفظ أ ي القنىـ ىمومنف  ف (ِٕ)

 ػل سحقوؽ/ حمدم ا دالمجود الىم يل مؤىى  َّٔالط را يل المسكفم ى   
 ـ. ََُِ وركتل الط ل  االكلم  –الرونف  وركتل كمكس   االونل  كالسراث 

ملرف  الى ف كاآل نرل سنلوؼ: أ ي  كر أحمد  ف الحىوف  ف امي ال وهقيل  (ِٖ)
 –ىفل ال نرر: دار الكسب اللممو  ق(ل سحقوؽ/ ىود كىركم حْٖٓ)المسكفم: 

 ـ. ََُِ وركتل ط ل  ى   
 وؿ االكطنر ررح م سقم االا نر مف أحندوث ىود االاونرل سنلوؼ: اإلمنـ  (ِٗ)

ـ(ل سحقوؽ/ د. ا د الرؤؼ ُّٖٓالحنفظ محمد  ف امي الرككن يل )المسكفم: 
 نروخ. مورل  دكف س –ىلدل د. محمد الهكارمل ال نرر: مكس   الكمونت االز رو  
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 ثالثًا: مصادر الفقـــو:
 الفقو الحنفــــي: –أ 

ال حر الرا ؽ ررح ك ز الدسن ؽ  في فركع الح  و ل سنلوؼ ا د ار  ف أحمد  ف  (َّ)
ق(ل ط دار الكسب َُٕمحمكد الملركؼ  حنفظ الدوف ال ى ي )المسكفي: 

 ـ.ُٕٗٗ –ق ُُْٖاللممو ل م ركرات محمد امي  وضكفل الط ل : االكلمل 
   الو ن   في سرسوب الررا  ل سنلوؼ: اس  الدوف أ ي  كر  ف مىلكد  دا (ُّ)

ق(ل سحقوؽ/ الروخ امي محمد ملكضل ٕٖٓالكنىن ي الح  يل )المسكفم: 
 وركتل الط ل :  –كالروخ اندؿ أحمد ا د المكجكدل ال نرر: دار الكسب اللممو  

 ـ.ُٕٗٗاالكلمل 
ف امي  ف محمد الحو ي الدر الممسقي في ررح الممسقيل سنلوؼ: محمد   (ِّ)

ق(ل مط كع  هنمش مجم  اال هر َُٖٖالملركؼ  نللس  الحوك ي )المسكفي: 
في ررح ممسقي اال حرل ط دار  الكسب اللممو  ل م ركرات محمد امي  وضكفل 

 ـ.ُٖٗٗ –ق ُُْٗالط ل : االكلمل 
 ق(لُِِٓرد المحسػػػػنرل سنلوؼ: محمد أموف الرهور  ن ف ان دوفل )المسكفم:  (ّّ)

سحقوؽ/ الروخ اندؿ أحمد ا د المكجكدل كالروخ امي محمد ملكضل ال نرر: دار 
 ـ.ُْٗٗ وركتل الط ل : االكلمل  –الكسب اللممو  

ررح فسح القدورل سنلوؼ: كمنؿ الدوف  ف محمد  ف ا د الكاحد الىوكاس  ـ  (ّْ)
ق(ل ط دار الكسب اللممو ل ُٖٔالىك درم الملركؼ  ن ف الهمنـ )المسكفي: 

 ـ.ُٓٗٗ –ق ُُْٓ : االكلمل الط ل
اللقكد الدرو  في س قوح ال سنكم الحنمدو  في ال قه الح  يل سنلوؼ: الىود محمد  (ّٓ)

ق(ل ط دار ُِِٓأموف  ف امر  ف ا د اللزوز الرهور  ن ف ان دوف )المسكفي: 
 ـ.ََِٖالكسب اللممو ل الط ل : االكلمل ى   

محمد  ف أحمد  ف أ ي ىهؿ  الم ىكط سنلوؼ روخ اإلىسـ رمس اال م  أ ي  كر (ّٔ)
ق(ل ط دار الكسب اللممو ل م ركرات محمد َْٗالىراىي الح  ي )المسكفي: 
 ـ.ََُِ –ق ُُِْامي  وضكفل الط ل : االكلمل 
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مجم  اال هر في ررح ممسقي اال حرل سنلوؼ ا د الرحمف  ف محمد  ف ىمومنف  (ّٕ)
ق(ل ط َُٖٕفي: الكمو كلي المداك  رواي زاده كولرؼ  دا مندا أف دم )المسك 

 –ق ُُْٗدار الكسب اللممو ل م ركرات محمد امي  وضكف  الط ل : االكلمل 
 ـ.ُٖٗٗ

المحوط ال ر ن ي في ال قه ال لمن يل سنلوؼ: محمكد  ف أحمد  ف ا د اللزوز  ف  (ّٖ)
ق(ل سحقوؽ/ أحمد ازك ا نو ل ال نرر: ُٔٔامر  ف منزه ال انرمل )المسكفم: 

 ـ.ََِّ وركتل الط ل : االكلمل ى    –دار إحون  السراث اللر ي 
الهدو  ررح  داو  الم سدمل سنلوؼ: روخ اإلىسـ  ر نف الدوف أ ي الحىف امم  ف  (ّٗ)

ق(ل ط   دار ّٗٓأ ي  كر  ف ا د الجموؿ الرردا ي المرشو ن يل )المسكفي: 
 ـ.َُٗٗ -ق َُُْالكسب اللممو ل الط ل : االكلمل 

  الفقو المالكي:  –ب  
د ك هنو  المقسودل سنلوؼ: محمد  ف أحمد  ف محمد  ف أحمد  ف ررد  داو  المجسه  ٓٗ 

ق(ل سحقوؽ/ طه ا د الرؤكؼ ىلدل ال نرر: المكس   ّْٔالقرط يل )المسكفم: 
 مورل  دكف سنروخ.  –االز رو  لمسراث 

 مغ  الىنلؾ السرب المىنلؾ إلم مذ ب اإلمنـ منلؾ. الملركؼ  حنرو  الونكم  (ُْ)
رح الوغور  ك ررح الروخ الدردور لكسن ه المىمم أسرب امم الررح الوغور )الر

(ل المؤلؼ: أحمد  ف محمد الونكم المنلكيل  نًلؾو نـً مى مى ٍذ ىًب اإٍلً المىنلؾ ًلمى
وححه: لج    ر نى  الروخ أحمد ىلد اميل ال نرر: مكس   موط م ال ن ي 

 ـ. ُِٓٗ –ق ُِّٕالحم يل انـ ال رر: 
المؤلؼ: ا ود ار  ف الحىوف  –رحمه ار  –أ س  الس رو  في فقه اإلمنـ منلؾ  ف (ِْ)

َسب المنلكي )المسكفم:  ق(ل المحقؽ: ىود ّٖٕ ف الحىف أ ك القنىـ ا ف الجى
ل  نفل الط ل : االكلمل  –كىركم حىفل ال نرر: دار الكسب اللممو ل  وركت 

 ـ.ََِٕ –ق ُِْٖ
 ف إىحنؽ  ف  السكضوح في ررح الماسور ال راي ال ف الحنجبل سنلوؼ: اموؿ (ّْ)

ق(ل المحقؽ: د. ٕٕٔمكىمل ضون  الدوف الج دم المنلكي المورم )المسكفم: 
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أحمد  ف ا د الكروـ  جوبل ال نرر: مركز  جو كوه لمماطكطنت كادم  السراثل 
 ـ.ََِٖ –ق ُِْٗالط ل : االكلمل 

جنم  مىن ؿ االحكنـ لمن  زؿ مف القضنون  نلم سوف كالحكنـل المىمم   سنكم  (ْْ)
ليل سنلوؼ أ ي القنىـ  ف أحمد ال مكم السك ىي الملركؼ  نل رزلي )المسكفي: ال رز 
 ـ.ََِِـ(ل ط دار الغرب اإلىسمي الط ل : االكليل ى   ُّْٖ -ق ُْٖ

جكا ر اإلكموػػػؿل سنلوؼ: الروخ ونلح ا د الىمو  اآل ي االز رمل سحقوؽ/ الروخ  (ْٓ)
 وركتل الط ل :  –مو  محمد ا د اللزوز الانلدمل ال نرر: دار الكسب اللم

 ـ.ُٕٗٗاالكلمل ى   
حنرو  الاررػػيل سنلوؼ: اإلمنـ محمد  ف ا د ار  ف امي الارري المنلكيل  (ْٔ)

 –ق(ل سحقوؽ/ الروخ زكرون اموراتل ال نرر: دار الكسب اللممو  ٕٕٔ)المسكفم: 
 ـ. ُٕٗٗ وركتل الط ل : االكلمل 

الدوف محمد  ف ارف  حنرو  الدىكسي امم الررح الك ورل سنلوؼ: رمس  (ْٕ)
مورل  دكف  –ق(ل ال نرر: دار إحون  الكسب اللر و  َُِّالدىكسيل )المسكفم: 

 سنروخ.
حنرو  اللدكم امم حنرو  الاررػػيل سنلوؼ: امي  ف أحمد اللدكم )المسكفم:  (ْٖ)

 وركتل  –ق(ل سحقوؽ/ الروخ زكرون اموراتل ال نرر: دار الكسب اللممو  ُُُِ
 ـ.  ُٕٗٗالط ل : االكلمل 

ق(ل ْٕٔالذاوػػػػػػرةل سنلوؼ: رهنب الدوف أحمد  ف إدروس القرافيل )المسكفم:  (ْٗ)
 وركتل الط ل :  –سحقوؽ/ د. محمد حجيل ال نرر: دار الغرب اإلىسمي 

 ـ.ُْٗٗاالكلمل ى   
سنلوؼ: أ ك ا دار  ف امم  ف امر السمومي المنزرم  –ررح السمقوف  (َٓ)

لروخ محمد الماسنر الىسميل الط ل : ق(ل سحقوؽ: أّٓالمنلكي)المسكفم: 
 ـ. ََِٖاالكلمل ى   
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ررح الزرسن ي امم المكطنل سنلوؼ: محمد  ف ا د ال نسي  ف وكىؼ الزرسن ي  (ُٓ)
 وركتل  –ق(ل ال نرر: دار الكسب اللممو  ُُِِالمورم االز رمل )المسكفم: 

  دكف سنروخ. 
م أحمد الدردورل الررح الك ور امم ماسور اموؿل سنلوؼ: أ ي ال ركنت ىود (ِٓ)

 مورل  دكف سنروخ. –ق(ل ال نرر: دار إحون  الكسب اللر و  َُُِ)المسكفم: 
ررح زركؽ امي مسف الرىنل : سنلوؼ اللسم  أحمد  ف محمد ال ر ىي ال نىي  (ّٓ)

 ـ.ُِٖٗ – ػ َُِْالملركؼ  زركؽ  ط دار ال كرل 
س  ف  نجي سنلوؼ: سنىـ  ف او –ررح امي مسف رىنل  ا ف أ ي زود القوركا ي  (ْٓ)

 ـ. ُِٖٗ –ق َُِْالس كايل ط دار ال كرل 
ررح م ح الجموؿ امي ماسور اللسم  اموؿ ل سنلوؼ لملسم  المحقؽ الروخ  (ٓٓ)

 ل  نف. – وركت  –محمد اموشل ط دار وندر  
اقد الجكا ر ال مو   في مذ ب انلـ المدو  ل المؤلؼ: أ ك محمد جسؿ الدوف ا د  (ٔٓ)

ق(ل ُٔٔالجذامي الىلدم المنلكي )المسكفم: ار  ف  جـ  ف رنس  ف  زار 
دراى  كسحقوؽ: أ. د. حمود  ف محمدل لحمرل ال نرر: دار الغرب اإلىسميل 

 ـََِّ –ق ُِّْل  نفل الط ل : االكلمل  – وركت 
ال كاكه الدكا مل ررح الروخ أحمد  ف ش وـ  ف ىنلـ  ف مه ن ال  راكم المنلكي  (ٕٓ)

رىنل  أ ي محمد  ف أ ي زود ا د الرحمف ق(ل امم َُُِاالز رم )المسكفي: 
 ق.ُّْٕق( الط ل : ال نل  ل ى    ّٖٔ -ق ُّٔالقوركا ي المنلكي )المسكفي: 

الماسور ال قهي ال ف ارف ل المؤلؼ: محمد  ف محمد ا ف ارف  الكرشمي  (ٖٓ)
ق(ل المحقؽ/ د. حنفظ ا د الرحمف َّٖالسك ىي المنلكيل أ ك ا د ار )المسكفم: 

ل نرر: مؤىى  امؼ أحمد الا سكر لألامنؿ الاورو ل الط ل : محمد اورل ا
 ـ.َُِْ –ق ُّْٓاالكلمل 

الملك   امم مذ ب انلـ المدو  ل سنلوؼ: القنضي أ ي محمد ا د الك نب  ف  (ٗٓ)
ق(ل سحقوؽ/ محمد حىف محمد حىف إىمناوؿ ِِْامي   ف  ورل )المسكفم: 

 ـ.ُٗٗٗ ل : االكلمل  وركتل الط –الرنفليل ال نرر: دار الكسب اللممو  
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ؿن ميرًكسسهنل المؤلؼ:  (َٔ) م ىنً جي الَسحًووًؿ ك سن ج لطن ؼ السٍَنًكوؿ في رىرًح المدىَك   كحى
ق(ل ااس م  ه: أ ك ّّٔأ ك الحىف امي  ف ىلود الرجراجي )المسكفم:  لد 

ل الط ل : االكلمل  –ال ضؿ الٌدموىنطي  أحمد  ف امٌي ال نرر: دار ا ف حـز
 ـ.ََِٕ – ػ ُِْٖ

مكا ب الجموؿ لررح ماسور اموؿل سنلوؼ: أ ي ا د ار محمد  ف محمد  ف ا د  (ُٔ)
ق(ل سحقوؽ/ الروخ ْٓٗالرحمف المغر ي الملركؼ  نلحطنب الراو يل )المسكفم: 

 ـ.ُٓٗٗ وركتل الط ل : االكلمل  –زكرون اموراتل ال نرر: دار الكسب اللممو  
مف شور ن مف االمهنتل سنلوؼ: محمد ا د ال كادر كالزوندات امم من في المدك    (ِٔ)

ق(ل سحقوؽ/ د. ا د ّٖٔار  ف ا د الرحمف  ف أ ي زود القوركا يل )المسكفم: 
 وركتل الط ل : االكلمل  –ال سنح محمد الحمكل ال نرر: دار الغرب اإلىسمي 

 ـ.ُٗٗٗ
 الفقو الشافعي: –ج  

امم فسح الملوف  ررح سرة إان   الطنل وف امم حؿ أل نظ فسح الملوف ) ك حنرو   (ّٔ)
اللوف  مهمنت الدوف(ل المؤلؼ: أ ك  كر )المرهكر  نل كرم( ا منف  ف محمد 

ػ(ل ال نرر: دار ال كر لمط نا  كال رر َُُّرطن الدمونطي الرنفلي )المسكفم: 
 كالسكرو .

ال ونف في فقه اإلمنـ الرنفليل سنلوؼ: اإلمنـ وحوم  ف أ ي الاور  ف ىنلـ  ف  (ْٔ)
ق(ل ٖٓٓا د ار  ف محمد  ف مكىم  ف امراف اللمرا يل )المسكفم: أىلد  ف 

 وركتل الط ل :  –سحقوؽ/ د. أحمد حجنزم الىقنل ال نرر: دار الكسب اللممو  
 ـ. ََِِاالكلمل ى   

السهذوب في فقه اإلمنـ الرنفلي ل سنلوؼ اإلمنـ أ ي محمد الحىوف  ف مىلكد  ف  (ٓٔ)
ق(ل ط دار الكسب اللممو ل م ركرات ُٔٓ محمد  ف ال را  ال غكم )المسكفي:

 ـ. ُٕٗٗ – ػ ُُْٖمحمد امي  وضكفل الط ل : االكلمل 
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حنرو  الر راممىي م   هنو  المحسنج في ررح الم هنجل سنلوؼ: أ ي الضون   كر  (ٔٔ)
ق(ل ال نرر: مكس   كمط ل  َُٖٕالدوف امي  ف امي الر راممىي )المسكفم: 

 ـ.ُٕٔٗمورل ى    –موط م ال ن ي الحم ي 
حنرو  الوجرمي امي الاطوبل سنلوؼ: ىمومنف  ف محمد  ف امر ال وجرمي  (ٕٔ)

 وركتل الط ل : االكلمل  –ق(ل دار الكسب اللممو  ُُِِالرنفلي )المسكفي: 
 ـ.ُٔٗٗ –ق ُُْٕى   

الحنكم الك وػػػرل سنلوؼ: اإلمنـ أ ي الحىف امي  ف محمد  ف ح وب المنكردم  (ٖٔ)
حقوؽ/ الروخ امي محمد ملكضل الروخ/ اندؿ ق(ل سَْٓال ورمل )المسكفم: 

 ـ.ُٗٗٗ وركتل انـ ال رر:   –أحمد ا د المكجكدل ال نرر: دار الكسب اللممو  
حمو  اللممن  في ملرف  مذا ب ال قهن ل المؤلؼ: ىوؼ الدوف أ ك  كر محمد  ف  (ٗٔ)

أحمد الرنري الق نؿل حققه كامؽ اموه: الدكسكر ونىوف أحمد إ را وـ درادكهل 
الجنمل  االرد و ل ال نرر: مكس   الرىنل   –ىسنذ المىناد في كمو  الررول  اال

 ـ.ُٖٖٗالمممك  االرد و  الهنرمو ل امنفل الط ل : االكلمل ى    –الحدو   
الدال ؿ كاإلرنرات امم أاور الماسورات لمحمد  ف  در الدوف ال م ن ي الح  مي  (َٕ)

اد نف اللودافل د. أ س  ف ق( المؤلؼ: د. ا د اللزوز  ف َُّٖ)المسكفي: 
الككوتل دار أطمس  –اندؿ الوسنممل ال نرر: دار الركن ز لم رر كالسكزو  

المممك  اللر و  الىلكدو ل الط ل : االكلمل  –الاضرا  لم رر كالسكزو ل الرونض 
 ـ.َُِٖ –ق ُّْٗ

ركض  الطنل وػػػفل سنلوؼ: اإلمنـ أ ي زكرون محوي الدوف  ف ررؼ ال ككم  (ُٕ)
ق(ل سحقوؽ/ الروخ اندؿ أحمد ا د المكجكدل كالروخ/ امي محمد ٕٔٔفم: )المسك 

 ـ.َََِ وركتل ط ل   –ملكضل ال نرر: دار الكسب اللممو  
اللزوز ررح الكجوزل سنلوؼ: أ ي القنىـ ا د الكروـ  ف محمد  ف ا د الكروـ  (ِٕ)

قل سحقوؽ/ الروخ امي محمد ِّٔالرافلي القزكو ي الرنفليل المسكفم ى   
 وركتل  –ضل كالروخ/ اندؿ أحمد ا د المكجكدل ال نرر: دار الكسب اللممو  ملك 

 ـ.ُٕٗٗالط ل : االكلمل ى   
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فسنكل الرممي في فركع فقه الرنفلو ل سنلوؼ: رهنب الدوف أحمد  ف محمد  ف  (ّٕ)
ق(ل جملهن ا  ه رمس الدوف محمد  ف احمد  ف ٕٓٗحمزة الرممي )المسكفي: 
ق(ل ط دار الكسب اللممو  ل م ركرات محمد امي ََُْحمزة الرممي )المسكفي: 

 ـ.ََِْ -ق ُِْْ وضكفل الط ل : االكلمل  
ك نو  ال  وه ررح الس  وهل سنلوؼ: أ ي الل نس  جـ الدوف أحمد  ف محمد  ف  (ْٕ)

ل ال نرر: دار َُٕالرفل ل )المسكفم:  ق(ل سحقوؽ/ د. مجدم محمد ىركر  نىمـك
 ـ. ََِٗكلمل  وركتل الط ل : اال –الكسب اللممو  

مطنلب أكلي ال هم في ررح شنو  الم سهمل المؤلؼ: موط م  ف ىلد  ف ا ده  (ٕٓ)
ق(ل ُِّْالىوكطي رهرةل الرحو ن م مكلدا  ـ الدمرقي الح  مي )المسكفم: 

 ـ.ُْٗٗ –ق ُُْٓال نرر: المكسب اإلىسميل الط ل : ال ن و ل 
رمس الدوف محمد  ف مغ ي المحسنج إلم ملرف  ملن ي أل نظ الم هنجل سنلوؼ:  (ٕٔ)

ق(ل سحقوؽ/ امند زكي ال نركدمل كطه ٕٔٔمحمد الاطوب الرر و ي )المسكفم: 
 مورل  دكف سنروخ. –ا دالرؤكؼ ىلدل ال نرر: المكس   السكفوقو  

المهمنت في ررح الركض  كالرافليل المؤلؼ: جمنؿ الدوف ا د الرحوـ اإلى كم  (ٕٕ)
مونطيل أحمد  ف اميل ال نرر: ق(ل ااس م  ه: أ ك ال ضؿ الدِٕٕ)المسكفم: 

المممك  المغر و (ل )دار ا ف  –الدار ال وضن   –)مركز السراث ال قنفي المغر ي 
 ـ.ََِٗ –ق َُّْل  نف(ل الط ل : االكلمل  – وركت  –حـز 

ال جـ الك نج في ررح الم هنجل المؤلؼ: كمنؿ الدوفل محمد  ف مكىم  ف اوىم  (ٖٕ)
ق(ل ال نرر: دار الم هنج َٖٖلرنفلي )المسكفم:  ف امي الَدًمورم أ ك ال قن  ا

 ـ.ََِْ –ق ُِْٓ)جدة(ل المحقؽ/ لج   اممو ل الط ل : االكلمل 
 هنو  المحسنج في ررح الم هنجل سنلوؼ: رمس الدوف محمد  ف أ ي الل نس أحمد  (ٕٗ)

ق(ل ال نرر: مكس   كمط ل  ََُْ ف حمزة  ف رهنب الدوف الرمميل )المسكفم: 
 ـ.ُٕٔٗمورل ى    –لحم ي موط م ال ن ي ا
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 هنو  المطمب في دراو  المذ بل سنلوؼ: أ ي الملنلي ا د الممؾ  ف ا د ار  ف  (َٖ)
ق(ل سحقوؽ/ محمد ا منفل ال نرر: دار الكسب ْٖٕوكىؼ الجكو يل )المسكفم: 

 ـ.ََُِاللممو   وركتل الط ل : االكلمل ى   
 الفقو الحنبمي: –د  

ف ح  ؿل المؤلؼ: مكىم  ف أحمد  ف مكىم  ف اإلس نع في فقه اإلمنـ أحمد   (ُٖ)
ىنلم ف اوىم  ف ىنلـ الحجنكم المقدىيل  ـ الونلحيل ررؼ الدوفل أ ك ال جنل 

ق(ل المحقؽ: ا د المطوؼ محمد مكىم الى كيل ال نرر: دار ٖٔٗ)المسكفم: 
 ل  نف. –الملرف   وركت 

 –ف ح  ؿ اإل ونؼ في ملرف  الراجح مف الاسؼ امي مذ ب اإلمنـ أحمد   (ِٖ)
للس  الدوف أ ي الحىوف امي  ف ىمومنف  ف أحمد المرداكم الىلدم الح  مي 

 ـ. ُٕٗٗ –ق ُُْٖقل ط دار الكسب اللممو ل الط ل : االكلمل ٖٖٓالمسكفي 
ماسور اؿ المق  ل سنلوؼ: لملسم  ررؼ  –الركض المر   ررح زاد المىس ق   (ّٖ)

كر  ف وكىؼ ال هكسيل مكس   الدوف أ ي ال جن الحجنكمل كالررح لملسم  م و
 الرونض الحدو  ل الط ل : الىندى .

زاد الملند في  دم اور الل ندل المؤلؼ: محمد  ف أ ي  كر  ف أوكب  ف ىلد  (ْٖ)
ق(ل ال نرر: مؤىى  الرىنل ل  وركت ُٕٓرمس الدوف ا ف سوـ الجكزو  )المسكفم: 

 –ق ُُْٓكفل ل مكس   الم نر اإلىسمو ل الككوتل الط ل : الىن ل  كاللرر 
 ـُْٗٗ

سنلوؼ  هن  الدوف ا د الرحمف  ف إ را وـ المقدىي )المسكفي:  –اللدة ررح اللمدة  (ٖٓ)
 ـ. ُٗٗٗ –ق َُِْط دار ال كرل  –ق( ِْٔ –ق ٗٓٓ

ال سنكل الك رل ال ف سومو ل المؤلؼ: سقي الدوف أ ك الل نس أحمد  ف ا د الحموـ  (ٖٔ)
محمد ا ف سومو  الحرا ي الح  مي  ف ا د الىسـ  ف ا د ار  ف أ ي القنىـ  ف 

ق(ل ال نرر: دار الكسب اللممو ل الط ل : االكلمل ِٖٕالدمرقي )المسكفم: 
 ـ.ُٕٖٗ –ق َُْٖ
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ال ركعل لإلمنـ رمس الدوف أ ي ا د ار محمد  ف م مح المقدىي الح  مي  (ٕٖ)
ق(ل ط دار الكسب اللممو ل م ركرات محمد امي  وضكفل ِٕٔ)المسكفي: 
 ـ.ُٕٗٗ –ق ُُُْمل الط ل : االكل

لروخ اإلىسـ مكفؽ الدوف ا د ار  ف  –الكنفي في فقه اإلمنـ أحمد  ف ح  ؿ  (ٖٖ)
ق(ل ط دار الكسب اللممو ل الط ل : االكلمل َِٔسدام  المقدىي )المسكفي: 

 ـ.ََُِ –ق ُُِْ
ق(ل سحقوؽ/ أ ي َٔٗم وكر  ف وك س ال هكسيل )المسكفم:  –كرنؼ الق نع   ٜٛ 

محمد حىف إىمناوؿ الرنفليل ال نرر: دار الكسب اللممو  ا د ار محمد حىف 
 ـُٕٗٗ وركتل الط ل : االكلمل  –

ق(ل سحقوؽ/ َٔٗكرنؼ الق نعل سنلوؼ: م وكر  ف وك س ال هكسيل )المسكفم:   ٜٓ 
أ ي ا د ار محمد حىف محمد حىف إىمناوؿ الرنفليل ال نرر: دار الكسب 

 ـ.ُٕٗٗ وركتل الط ل : االكلمل  –اللممو  
الم دعل ال ي إىحنؽ  ر نف الدوف إ را وـ  ف محمد  ف ا د ار  ف محمد ا ف  (ُٗ)

ق(ل ط دار الكسب اللممو ل م ركرات محمد امي ْٖٖم مح الح  مي )المسكفي: 
 ـ.ُٕٗٗ –ق ُُُْ وضكفل الط ل : االكلمل 

المطم  امم دسن ؽ زاد المىسق   "الملنمست المنلو "ل المؤلؼ: ا د الكروـ  ف  (ِٗ)
المممك   –لسحـل ال نرر: دار ك كز إر ومون لم رر كالسكزو ل الرونض محمد ا

 ـ.ََِٖ –ق ُِْٗاللر و  الىلكدو ل الط ل : االكلمل 
ق(ل سحقوؽ/ ُْٓالمغ ػػػػػػػيل سنلوؼ: مكفؽ الدوف ا ف سدامه المقدىيل )المسكفم:  (ّٗ)

د. محمد ررؼ الدوف اطنبل د. الىود محمد الىودل د. ىود إ را وـ وندؽل 
 ـ.ُٔٗٗمورل الط ل : االكلمل  –ال نرر: دار الحدوث 

م نر الى وؿ في ررح الدلوؿ امي مذ ب اإلمنـ أحمد  ف ح  ؿل سنلوؼ: الروخ  (ْٗ)
ق(ل ط دار الكسب ُّّٓإ را وـ  ف محمد  ف ىنلـ  ف ضكونف )المسكفي: 

 ـ.ُٕٗٗ –ق ُُْٖاللممو ل الط ل : االكلمل 
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 الفقو الظاىري: –ىـ  
َمػػػػ  ٜ٘  ل الميحى ػػػمل سنلوؼ: فار اال دلس أ ي محمد امي  ف أحمد  ف ىلود  ف حـز

ق(ل سحقوؽ/ أحمد محمد رنكرل ال نرر: دار السراث مورل  دكف ْٔٓ)المسكفم: 
 سنروخ.

 المذىب الزيدي:  –ر  
الحمد  ف وحي  ف المرسضي  –ال حر الزانر الجنم  لمذا ب اممن  االمونر  (ٔٗ)

 – وركتل دار الكسنب اإلىسمي  – وت ق(ل ط مؤىى  نؿ الَْٖ)المسكفي: 
 القن رة.

لملسم  أحمد  ف سنىـ  –السنج المذ ب ررح مسف االز نر في فقه اال م  االطهنر  (ٕٗ)
 مكس   الومف الك رل. –الل ىي الومن ي الو لن ي 

 –لودوؽ حىف انفل ط المكس   السكفوقو   –الركض  ال دو  ررح الدرر ال هو   (ٖٗ)
  الحىوف. –ال نب االاضر 

ررح السجرود في فقه الزودو ل سنلوؼ اإلمنـ ال ظنر المؤود  نر أحمد  ف الحىف  (ٗٗ)
 –ق ُِْٕالهنرك ي الحى يل ط مركز السراث كال حكث الوم يل الط ل : االكلمل 

 ـ.ََِٔ
 الفقو اإلباضي:  –ر  

ق(ل ُِِّلمحمد  ف وكىؼ أط وش )المسكفم:  –كسنب ال وؿ كر ن  اللموؿ  (ََُ)
 ـ.ُٖٓٗجدةل الط ل : ال نل  ل  –ررند ال نرر: مكس   اإل

 فقو اإلمامية: –ز  
ق(ل َٗٔ –ق َُٔالجنم  لمررا  ل سنلوؼ: وحي  ف ىلود الحمي )المسكفي:  (َُُ)

 ـ.ُٖٔٗ –ق َُْٔل  نفل الط ل : ال ن و ل  – وركت  –ط دار االضكا  
لمروخ محمد حىف ال ج يل ط دار  –جكا ر الكسـ في ررح ررا   اإلىسـ  (َُِ)

 ـ. ُُٖٗل  نفل الط ل : الىن ل ل  – وركت  –لسراث اللر ي إحون  ا
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لم قوه االوكلي الىود امي  ف  –رونض المىن ؿ في سحقوؽ اإلحكنـ  نلدال ؿ  (َُّ)
ق(ل سحقوؽ/ مؤىى  نؿ ال وت ُُِّالىود  ف محمد امي الط نط ن ي )المسكفي: 

 ـ.َُُِ –ق ُِّْإلحون  السراثل الط ل : االكلمل 
   قواعد الفقيية:خامًسا: مصادر ال 

االر نه كال ظن ر امم مذ ب أ ي ح و  ل سنلوؼ: الروخ زوف اللن دوف  ف   ٗٓٔ 
 –ق(ل ال نرر: دار الكسب اللممو  َٕٗإ را وـ  ف  جوـ الح  يل )المسكفم: 

  ـ.ُٖٓٗ وركتل ط ل  
االر نه كال ظن ر في القكااد ال قهو ل لإلمنـ الغسم  جسؿ الدوف الىوكطي  (َُٓ)

ق( سحقوؽ محمد امم ىسم ل  المكسب ال قنفي لم رر ُُٗكفي: الرنفلي )المس
 ـ.ََِٕكالسكزو ل الط ل : االكلمل 

االر نه كال ظن ر في فقه الرنفلو ل لمروخ الحنفظ أ ي ا د ار محمد  ف مكي  (َُٔ)
ق(ل ٕٔٔ ف ا د الومد  ف المرحؿ الملركؼ  ودر الدوف ا ف الككوؿ )المسكفي: 

 -ق ُِّْار الكسب اللممو ل الط ل : االكلمل م ركرات محمد امم  وضكف ػ د
 ـ.ََِِ

ررح القكااد ال قهو ل سنلوؼ: الروخ أحمد  ف الروخ محمد الزرسن  )المسكفي:   (َُٕ)
ـ(ل الط ل : ال ن و ل   قمـ  موط ي أحمد الزرسن )ا ف ُّٖٗ -ق ُّٕٓ

 دمرؽ. -المؤلؼ(ل ط دار القمـ 
م  ف ا نس ال لمي الح  مي القكااد لسنلوؼ: أ ي الحىف امم  ف محمد  ف ام (َُٖ)

 الرونض. -ق(ل مكس   الررد َّٗالملركؼ  ن ف المحنـ )المسكفي: 
دمرؽل الط ل :  -القكااد ال قهو ل سنلوؼ: امي أحمد ال دكمل دار القمـ   (َُٗ)

 ق.ُِْٖالىن ل ل 
الم  كر في القكااد في فقه الرنفلو ل سنلوؼ: أ ي ا د ار  در الدوف محمد  ف  (َُُ)

ق(ل م ركرات محمد امم ْٕٗلي الملركؼ  نلزركري )المسكفي: ا د ار الرنف
 ـ.َََِ -ق ُُِْ وضكفل دار الكسب اللممو ل الط ل : االكلمل 
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  سادًسا: مصادر المغـــة:
أىنس ال سش ل سنلوؼ: أ ي القنىـ جنر ار محمكد  ف امر  ف أحمد  (ُُُ)

 ىركرات ق(ل سحقوؽ/ محمد  نىؿ اوكف الىكدل مّٖٓالزماررمل )المسكفي: 
 -ق ُُْٗ وركتل الط ل : االكلمل  –محمد امي  وضكفل دار الكسب اللممو  

 ـ   َُٗٗ
سنج اللركس مف جكا ر القنمكسل المؤلؼ: محٌمد  ف محٌمد  ف ا د الرٌزاؽ   (ُُِ)

ق(ل المحقؽ: َُِٓالحىو يل أ ك ال وضل الممٌقب  مرسضمل الَز ودم )المسكفم: 
 الهداو .مجمكا  مف المحققوفل ال نرر: دار 

السلرو نتل سنلوؼ: الىود الرروؼ امم  ف محمد  ف محمد  ف امي الىود  (ُُّ)
ق(ل سحقوؽ كسلموؽ دكسكر/ ُٖٔالزو ن ي الحىف الحىو ي الجرجن يل )المسكفي: 

 -ق ُُْْا د الرحمف امورةل ال نرر: انلـ الكس ػ  وركتل الط ل : االكلمل 
 ـ.ُٕٖٗ

االز رم الهركمل أ ك م وكرل  سهذوب المغ ل المؤلؼ: محمد  ف أحمد  ف  (ُُْ)
ق(ل المحقؽ: محمد اكض مرابل ال نرر: دار إحون  السراث َّٕ)المسكفم: 

 .ـََُِ وركتل الط ل : االكلمل  –اللر ي 
الوحنح سنج المغ  كوحنح اللر و ل سنلوؼ: ا ي  ور إىمناوؿ  ف حمند  (ُُٓ)

مد   وؿ  ػ ل سحقوؽ/ د. إموؿ  دو  ولقكبل د. مح ّْٗالجك رمل المسكفي ى  
 ـ.ُٗٗٗطرو يل ال نرر: دار الكسب اللممو ل 

القنمكس المحوطل سنلوؼ: مجد الدوف محمد  ف ولقكب ال وركز ا ندم  (ُُٔ)
حون  ‘ق(ل سحقوؽ/ محمد ا د الرحمف المرارميل ال نرر: دار ُٕٖ)المسكفي: 

 ـ.َََِالسراث اللر يل كمؤىى  السنروخ اللر ي ط  وركتل الط ل : ال ن و ل ى   
اللربل سنلوؼ: جمنؿ لدوف ا ي ال ضؿ الملركؼ  ن ف م ظكرل  لىنف (ُُٕ)

ق( ال نرر: دار إحون  السراث اللر يل كمؤىى  السنروخ اللر ي ت ُُٕ)المسكفي: 
 ـ.َََِ وركتل الط ل : ال ن و ل ى   
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المحكـ كالمحوط االاظـل سنلوؼ: أ ي الحىف امم  ف إىمناوؿ امم  ف  (ُُٖ)
ق(ل سحقوؽ/ ا د ْٖٓ ن ف ىودهل )المسكفي: إىمناوؿ  ف ىوده المرىي الملركؼ 

 ـ. َََِالحمود   داكمل ال نرر: دار الكسب اللممو ل  وركتل الط ل : االكلمل 
المو نح الم ورل سنلوؼ: أحمد  ف محمد  ف امي المقرم ال وكميل )المسكفي:  (ُُٗ)

 ـ.ُُِٗمورل الط ل : الرا ل ل  –ق(ل سحقوؽ/ دار الملنرؼ اللمكمو  َٕٕ
كىوطل مط كانت مجم  المغ  اللر و   مورل الط ل : ال نل  ل ى   الملجـ ال (َُِ)

 ـ.ُٖٓٗ
ملجـ مقنووس المغ  الملنورةل سنلوؼ: أحمد ماسنر امرل ال نرر: انلـ  (ُُِ)

 ـ.ََِٖالكسبل الط ل : االكلمل 
ق(ل ّٓٗمقنووس المغ ل سنلوؼ: أ ي الحىف أحمد  ف فنرس زكرونل )المسكفي:  (ُِِ)

 وركتل ط ل  ى    -ل ال نرر: دار الجوؿ سحقوؽ/ ا دالىسـ محمد  نركف
 ق.ُٗٗٗ

  رابًعا: مصادر لمكتب الحديثة  الوصية والميراث: 
أحكنـ السركنت كفمى سهن في ال قه كالقن كفل محمد  جوب اكضوفل ال نرر: دار  (ُِّ)

 ال قنف  اللر و .
أحكنـ الكوو  الكاج  ل الروخ محمد أحمد فرج الى هكرمل مذكرة لطم    (ُِْ)

جنمل   -لمونل مف مقس ونت مكس   الررول  اإلىسمو ل  كمو  الحقكؽ الدراىنت ال
 القن رة.

أحكنـ الكوو  في ال قه اإلىسميل أ كر محمكد د كرل ال نرر: دار ال قنف   (ُِٓ)
 ـ.َََِ -ق َُِْاللر و ل ط ل  

أحكنـ الكوو  كمكجز أحكنـ الكسؼل  محمكد  سؿ مهرافل ال نرر: دار ال قنف   (ُِٔ)
 ـ.  ََِٖ ػ ػ  ُِْٗاللر و ل ى   

أحمد فراج حىوفل أحكنـ الكونون كاالكسنؼ في الررول  اإلىسمو ل م ركرات  (ُِٕ)
 ـ.ََِِل  نفل  -الحم ي الحقكسو ل  وركت 

االحكنـ االىنىو  لمموراث كالكوو  الكاج   ػ سنلوؼ : زكرون ال رمل  دكف  (ُِٖ)
 سنروخ.

لقن رةل ال نرر: الحقكؽ المسلمق   نلسرك ل وكىؼ محمكد سنىـل مط ل  جنمل  ا (ُِٗ)
 ـ.ُِٗٗ –ق ُُِْدار ال هض  اللر و ل 
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الرا د في امـ ال را ضل المؤلؼ: أررؼ ا د الرازؽ كوحل ط ل  دار ال هض   (َُّ)
 اللر و .

ررح الكوو  الكاج   في القن كف الىكرمل موط م الى نايل المكس    (ُُّ)
 ـ.ُٕٗٗ –ق ُُْٕدمرؽل الط ل : الانمى ل  -اإلىسمو  

االرد يل الروخ امر ىمومنف االرقرل دار ال  ن س  ررح سن كف الراوو  (ُِّ)
 ـ.ُٕٗٗاالرد و ل ى   

ررح سن كف الكوو ل الروخ محمد أ ك ز رةل ط دار ال كر اللر يل ى    (ُّّ)
 ـ.ُٖٖٗ –ق َُْٗ

 ػ  ُُْْفقه ال را ض دراى  كسط وؽ ل سنلوؼ: فرج ز راف الدمرداشل  ط ل   (ُّْ)
 ـل ال نرر: مطن   القدسل االىك درو .ُٕٕٗ -

فرحنت وحراكمل الكوو   وف ال قه كالقن كفل جنمل  محمد اوضر ىكرةل  (ُّٓ)
 ـ.َُِٓ –ق  َُِْكمو  الحقكؽ كاللمـك الىونىو ل سىـ الحقكؽل ط ل  

 وركتل  -ال قه اإلىسمي كأدلسهل ك    الزحوميل ط دار ال كر الملنور  (ُّٔ)
 ـ.ََِِ -ق ُِِْل  نفل الط ل : الرا ل  الملدل ل ى   

ملد  –م  كسط وقنسهن الملنورةل محمد ا د الهندم ا د الىسنر المونلح المرى (ُّٕ)
 لم رر.

المكاروث كالكونون كاله   في الررول  اإلىسمو  كالقن كفل د  دراف أ ك اللو وفل  (ُّٖ)
 ال نرر: مؤىى  ر نب الجنمل .

 الموراث اللندؿ في اإلىسـل أحمد محم الدوف اللجكزل (ُّٗ)
االزارل رىنل  منجىسور  كمو  الررول  الكاج   دراى  فقهو  مقنر  ل روـ اندؿ  (َُْ)

 ـ.ََِٖ –ق ُِْٗكالقن كفل سىـ ال ق  المقنرفل الجنمل  اإلىسمو ل 
الكوو  الكاج   في الررول  اإلىسمو  كالقن كف الجزا رمل سنلوؼ: ر وق   (ُُْ)

حن تل رىنل  منجىسورل جنمل  الجزا رل كمو  اللمـك اإلىسمو ل سىـ الررول  
 ـ.ََُِ -ق ُُّْاإلىسمو ل ى   

الكوو  الكاج   في القن كف المغر يل   رنـ سوسفل دار ال رر: اكودات لم رر  (ُِْ)
 كالط نا  المغرب.
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الكوو  الكاج   مقنر    نلقكا وف اللر و ل محمد  ف ا د الرحمف رأفت  الجنمل   (ُّْ)
 االرد و ل كمو  الررول  كالقن كف.

ر  "ل ان ر  ا ف  ملنسبل الكوو  في سن كف االىرة الجزا رم "دراى  فقهو  مقن (ُْْ)
جنمل  أ ي  كر  مقنودل كمو  اللمـك االجسمناو ل سىـ اللمـك اإلىسمو ل مذكرة 
سارج ل وؿ رهندة المنىسر في اللمـك اإلىسمو ل ساوص ال قه المقنرفل ى   

 ـ.َُِٓ –ق ُّْٔ
 خامًسا: القوانين العربية المنظمة ْلحكام الوصية الواجبة: 

 ـ.ََُِلى    ُّاوو  االرد ي رسـ سن كف االحكاؿ الر (ُْٓ)
 ـ.َُِٗلى    ْسن كف االحكاؿ الراوو  الىكرم رسـ  (ُْٔ)
 ـ.ُٕٗٗلى    ِٕسن كف االحكاؿ الراوو  اللراسي رسـ  (ُْٕ)
 ـ.ُٕٔٗسن كف االحكاؿ الراوو  ال مىطو ي لى    (ُْٖ)
 ـ.ََِٕلى    ٔٔسن كف االحكاؿ الراوو  الككوسي رسـ  (ُْٗ)
 ـ.ُٔٗٗسن كف االحكاؿ الراوو  الوم ي  (َُٓ)
لى    ِٖسن كف االحكاؿ الراوو  لدكل  اإلمنرات اللر و  المسحدة رسـ  (ُُٓ)

 ـ.ََِٓ
 ـ.ُْٖٗلى    ْٖسن كف االىرة الجزا رم رسـ  (ُِٓ)
 ـ.ُٖٓٗسن كف االىرة اللر ي لى    (ُّٓ)
 ـ.ُْٗٗلى    ٕسن كف االىرة المو ي رسـ  (ُْٓ)
 ـ.ََُِلى    ِٓسن كف االىرة المكروسن ي رسـ  (ُٓٓ)
 ـ.ُْٔٗلى    ٕٔسـ سن كف الكوو  الكاج   المورم ر  (ُٔٓ)
 ـ.ُٔٗٗلى    َُُسن كف الكوو   نلرروؾ لىمط   امنف رسـ  (ُٕٓ)
ك وق  مور لمقن كف المكحد لألحكاؿ الراوو  دكؿ مجمس السلنكف الاموج  (ُٖٓ)

 .ََِٓلى    ِٖاللر و  رسـ 
 
 
 
 



 ذ اىٖادي عثذ اىغراسٍحَذ عث د/ 

 

 ٕ٘ٔ مجمة بحوث كمية اآلداب  

 فيرس الموضوعات

 اىَ٘ض٘عاخ ص

 اٌّملِخ ْ

 ِجؾش ر١ّٙلٞ: ؽم١مخ ا١ٌٕٛخ ِْٚوٚػ١زٙب ٖ

 ألٚي: ؽم١مخ ا١ٌٕٛخ.اٌّطٍت ا ٖ

 اٌّطٍت اٌضبٟٔ: ِْوٚػ١خ ا١ٌٕٛخ. ُْ

 اىَثحس اْلٗه: اىرقٍِْ اىرششٌعً ىي٘طٍح اى٘اجثح. ُٗ

 اٌّطٍت األٚي: اٌزم١ٕٓ اٌزْو٠ؼٟ ١ٌٍٕٛخ اٌٛاعجخ فٟ اٌمبْٔٛ اٌّٖوٞ. ُٗ

 اٌفوع األٚي: ِب١٘خ ا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ َِ

 وٞ.اٌفوع اٌضبٔٝ: لبْٔٛ ا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ اٌّٖ ُِ

 اٌفوع اٌضبٌش: األًٕ اٌزْو٠ؼٟ ١ٌٍٕٛخ اٌٛاعجخ. ِْ

 اٌّطٍت اٌضبٟٔ: اٌزم١ٕٓ اٌزْو٠ؼٟ ١ٌٍٕٛخ اٌٛاعجخ فٟ اٌزْو٠ؼبد اٌؼوث١خ. ْٓ

 اٌفوع األٚي: ا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ فٟ اٌمبْٔٛ اٌَٛهٞ. ْٔ

 َ.9٘9ٔاٌفوع اٌضبٟٔ: ا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ فٟ اٌمبْٔٛ اٌزَٟٛٔ  ْٕ

 ١ٕٛخ اٌٛاعجخ فٟ لبْٔٛ اٌٍّّىخ اٌّغوث١خ.اٌفوع اٌضبٌش: اٌ ْٕ

 اٌفوع اٌواثغ: ا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ فٟ اٌمبْٔٛ األهكٟٔ. ْٖ

 اٌفوع اٌقبٌِ: ا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ فٟ اٌمبْٔٛ اٌَٛكأٟ. ْٗ



 دساعح ٍقاسّح   اى٘طٍح اى٘اجثح فً اىقاُّ٘ اىَظشي                                                      

                      
 ٖ٘ٔ مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

 اىَ٘ض٘عاخ ص

 اٌفوع اٌَبكً: ا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ فٟ اٌمبْٔٛ ا١ٌّٕٟ. ْٗ

 ٌؼوث١خ اٌّزؾلح.اٌفوع اٌَبثغ: ا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ فٟ لبْٔٛ كٌٚخ اإلِبهاد ا َٓ

 اٌفوع اٌضبِٓ: ا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ فٟ اٌمبْٔٛ اٌغيائوٞ. ُٓ

 اٌفوع اٌزبٍغ: ا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ فٟ لبْٔٛ األؽٛاي اٌْق١ٖخ اٌى٠ٛزٟ. ِٓ

 اٌّطٍت اٌضبٌش: ِمبهٔخ ث١ٓ اٌمٛا١ٔٓ اٌؼوث١خ رم١ٕٕٙب ألؽىبَ ا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ. ٔٓ

 ٚا١ٌّواس. اٌفوع األٚي: اٌٍٖخ ث١ٓ ا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ َٔ

 اٌفوع اٌضبٟٔ: اٌٍٖخ ث١ٓ ا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ ٚا١ٌٕٛخ االفز١به٠خ. ِٔ

 اىَثحس اىصاًّ: اىَغرحقُ٘ ىي٘طٍح اى٘اجثح. ّٔ

اٌّطٍت األٚي: اٌَّزؾمْٛ ١ٌٍٕٛخ اٌٛاعجخ فٟ لبْٔٛ ا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ فٟ اٌفمٗ  ّٔ

 اإلٍالِٟ.

ا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ اٌفوع األٚي: اٌَّزؾمْٛ ١ٌٍٕٛخ اٌٛاعجخ فٟ لبْٔٛ  ّٔ

 ٚاٌزْو٠ؼبد اٌؼوث١خ.

 اٌفوع اٌضبٟٔ: اٌَّزؾمْٛ ١ٌٍٕٛخ اٌٛاعجخ فٟ اٌفمٗ اإلٍالِٟ.  ٕٔ

 اٌَّؤٌخ األٌٚٝ: اٌَّزؾمْٛ ١ٌٍٕٛخ اٌٛاعجخ فٟ اٌفمٗ اإلٍالِٟ. ٕٔ

 اٌَّؤٌخ اٌضب١ٔخ: رؼ١ُّ ا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ. َٕ

 خ.اٌفوع اٌضبٌش: ؽىُ ِٓ ِبد ٌُٚ ٠ٛٓ ثب١ٌٕٛخ اٌٛاعج ِٕ



 ذ اىٖادي عثذ اىغراسٍحَذ عث د/ 

 

 ٗ٘ٔ مجمة بحوث كمية اآلداب  

 اىَ٘ض٘عاخ ص

 اٌَّؤٌخ األٌٚٝ: ؽىُ ِٓ ِبد ٌُٚ ٠ٛٓ ثب١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ فٟ اٌمبْٔٛ. ِٕ

 اٌَّؤٌخ اٌضب١ٔخ: ؽىُ ِٓ ِبد ٌُٚ ٠ٛٓ ثب١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ فٟ اٌفمٗ اإلٍالِٟ. ّٕ

 اٌفوع اٌواثغ: ؽىُ عؼً ا١ٌٕٛخ فٟ غ١و اٌمواثخ. ٕٓ

 ١ٕخ اٌٛاعجخ.اٌَّؤٌخ األٌٚٝ: ؽىُ عؼً ا١ٌٕٛخ فٟ غ١و اٌمواثخ فٟ لبْٔٛ اٌٛ ٕٓ

 اٌَّؤٌخ اٌضب١ٔخ: ؽىُ عؼً ا١ٌٕٛخ فٟ غ١و اٌمواثخ فٟ اٌفمٗ اإلٍالِٟ. ٕٔ

 اٌفوع اٌقبٌِ: اٌّبي اٌنٞ رغت ف١ٗ ا١ٌٕٛخ. ٕٕ

اٌّطٍت اٌضبٟٔ: ّوٚٛ ا٠غبة ا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ ٌٍَّزؾم١ٓ ٌٙب فٟ اٌمبْٔٛ  ٕٗ

 اٌّٖوٞ.

 .اىَثحس اىصاىس: ٍقذاس اى٘طٍح اى٘اجثح فً اىقاُّ٘ ْٖ

 اٌّطٍت األٚي: ِملاه ا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ فٟ اٌمبْٔٛ. ٖٗ

 اٌّطٍت اٌضبٟٔ: ِملاه ا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ فٟ اٌفمٗ اإلٍالِٟ. ٖٗ

 اىَثحس اىشاتع: اعرخشاض اى٘طٍح ٍِ اىرشمح. ٔٗ

 اٌّطٍت األٚي: ٛو٠مخ اٍزقواط ا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ. ٕٗ

 ٓ إٌٛب٠ب.اٌّطٍت اٌضبٟٔ: رياؽُ ا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ ِغ غ١و٘ب ِ َُٗ

 اٌفوع األٚي: اٌزياؽُ ث١ٓ إٌٛب٠ب اٌٛاعجخ. َُُ

 اٌفوع اٌضبٟٔ: رياؽُ ا١ٌٕٛخ اٌٛاعجخ ِغ ا١ٌٕٛخ االفز١به٠خ. ُُِ



 دساعح ٍقاسّح   اى٘طٍح اى٘اجثح فً اىقاُّ٘ اىَظشي                                                      

                      
 ٘٘ٔ مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

 اىَ٘ض٘عاخ ص

 اٌّطٍت اٌضبٌش: اٌٛلذ اٌنٞ ٠ؼزل ف١ٗ ثزمل٠و صٍش اٌزووخ. ُُْ

 اٌّطٍت اٌواثغ: اعبىح اٌٛهصخ ٌٍمله اٌيائل ػٓ اٌضٍش. ُُٗ

َّلّرقاداخ اىرً ٗجٖد ىرقٍِْ اى٘طٍح اى٘اجثح فً اىقاُّ٘ اىَثحس اىخاٍظ: ا ُِّ

 اىَظشي.

 اٌقبرّخ ٚاٌّمزوؽبد ُُّ

 لبئّخ اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ. ُّّ

 فٙوً اٌّٛٙٛػبد. ُِٓ

 
 


