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 هلخص الثحج
والتي طاؿ فييا الجدؿ في امور االحواؿ  ةالميم ةينوالقانو  ةمف المسائؿ الفقيي

الشخصية مسائؿ األحفاد  المحجوبيف عف ميراث جدىـ بسبب وفاة أبييـ قبمو حيث 
اجتمع عمييـ مصابيف ؛مصاب فقد أبييـ , ومصاب حرمانيـ مف ميراث جدىـ , 

, فاذا لـ يوص ليـ جدىـ يت اليزاؿ مالو مختمط بماؿ أبيوالسيما اذا كاف االب الم
ة مف مالو, اذا كاف عنده  ماؿ, يخشى عمييـ الفقر لذلؾ قاـ بعض الفقياء حصب
مشرعي القانوف في  عتبار وصية واجبة في ماؿ الجد ليؤالء والى ذلؾ ذىب اكثراب

, غير اف كثير مف الفقياء يعتبروف اف ىذه الوصية التي يوجبيا الدوؿ العربية
ية عمى الندب وليس عمى الوجوب القانوف غير جائزة شرعًا معتبريف اف امر الوص

ـ قامت ىذه الدراسة تقد عمى ما .جبيا فقد خرج عف شرع اهلل عز وجؿواف مف او 
او اكثرىا ومناقشتيا والنظر في ادلتيا وطرؽ االستدالؿ  ةراء المعتبر بطرح جميع اآل

حكميا ومقدارىا  . مع بيافيقة عممية عند المذاىب االسالميةبيا وموازنتيا بطر 
ف بعضيا ؿ العربية مع مقارنة تمؾ القوانييف معظـ الدو قييا مقارنيف ذلؾ بقوانومستح

يف مقترحيف تعديؿ اسـ ىذا الحؽ خطاء التي وقعت فييا تمؾ القوانببعض مع بياف اال
 مما يتناسب وتكييفو الشرعي والقانوني وتعديؿ احكاميا مما يحقؽ مصمحة الحفيد وال

 .لشريعة االسالمية السمحاءيضر بالورثة وال يخرج عف اطار ا
Abstract 

        One of the important legal and jurisprudent problems 

which has attracted very long debate within the presonal status, 

is that of the distrained grandson from his grandfather's 

inheritance as a result of his father's death. This orphan has 

suffered two things; losing his father and his deprivation from 

his grandfather's inheritance, particularly if the fortune and his 

deceased father is still being mixed with that of his late father. If 

the grandfather's did not grant his grandson a share of his 

fortune in his will, if any, the grandson might suffer from 

poverty. Thereforem,some jurisprudents's fortune. 
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 Many legislatives in the Arab States have supported this poin of 

view. Yet, some other jurisprudents consider this will illegal 

basing basing their judgment on the belife that the will is 

optional not obligatory and anyone beliving it is obligatory, has 

gone astray from the Code of Gad. 

      One this basis, the present study has presented all 

acknowledged opinions, discussed them and looked into their 

evidences, methods of justification and weighed them within the 

Islamic school in a scintific manner.Also, it has tried to identify 

most of the Arab States. Faults of these who deserve it 

comparing this with codes of the will's judgmen; its amount and 

those codes who deserve it comparing this with codes of most of 

the Arab States. Faults of these codes have also been indentified 

this with codes of to change the name of this right has been 

proposed to suit its legal modification in an attempt to put forth 

its regulation in such a way that maintains the right of the 

grandson, dose not harm to other inheritors e Islamic 

legislations. 

 ادلقذهة
الحمػػػػد هلل رب العػػػػالميف والصػػػػالة والسػػػػالـ عمػػػػى سػػػػيدنا محمػػػػد الػػػػذ  بعثػػػػو اهلل 

وعمى آلو وأصحابو ومف سار عمى نيجو ورضى بيديو وكاف ىواه مػع رحمة لمعالميف 
   .سنتو إلى يـو الديف

 .  ..وبعد
, ومػف ثػـ انتقػؿ ىػذا اخالفات الفقيية فييمف المسائؿ الميمة التي كثرت ال فإف

مسألة حػؽ الحفيػد ىي خالؼ إلى التشريعات القانونية في قوانيف األحواؿ الشخصية ال
إذا السػيما أحد أقرب األقارب إلى الجػد و ره ه بوصية جده باعتباالذ  مات أبوه قبؿ جد

   .كاف ذلؾ الحفيد مف العصبات
ف أصػػػؿ ىػػػذا الخػػػالؼ عنػػػد الفقيػػػاء يرجػػػع إلػػػى خالفيػػػـ فػػػي تأصػػػيالت ثبػػػوت إ

   .النصوص ودالالت ألفاظيا وعمؿ التشريعات ومقاصدىا

Keyword : Right , grandson , orphan
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ناسػييا شػيئا دائمة الحصوؿ ممػا أد  إلػى تالاف ىذه المسألة مف المسائؿ غير 
الكفػػوءيف والبػػاحثيف الرصػػينة فشػػيئا وزاد عمػػى ذلػػؾ بعػػد األمػػة عػػف دينيػػا وقمػػة البحػػوث 

 .يواز  التغير االجتماعي والثقافي الذ  أصاب األمةفي ىذا المجاؿ 
كػػاف المسػػمـ فػػي القػػروف األولػػى مػػف ا سػػالـ لػػو وازع دينػػي يدفعػػو إلػػى التحػػر  

ع كػػػػاف إذ  ,أقاربػػػػو وذو  أرحامػػػػووالسػػػػيما نػػػػاس اء حقػػػػوؽ الطػػػػعػػػػف التزاماتػػػػو الماليػػػػة وا 
أقاـ األسرة فػي النظػاـ ا سػالمي  -جؿ جاللو  -المسمـ يقـو بذلؾ إيمانا منو بأف اهلل 

عمػػى أواصػػر وحقػػوؽ وواجبػػات فيمػػا بينيػػا كالنفقػػة وا رث والوصػػية والصػػدقة والواليػػة 
 .عمف أقو  األسر في العالـ أجم مما جعؿ األسرة في النظاـ ا سالمي

وكػػذلؾ فػػاف األنظمػػة واألحكػػاـ فػػي الشػػريعة ا سػػالمية كاممػػة وشػػاممة ومتكاممػػة 
 .ظاـ اليي جاء مف عند عميـ خبيرمكانو وبنفي تضع كؿ شيء 

, فػا رث وصػية مكممة لنظاـ التركة متكاممة معياوبالنسبة لموصية فقد جاءت 
گ  گ   گ  چ , قػػػاؿ تعػػػالى دير محػػػددة مػػػف اهلل تعػػػالى لمقرابػػػةألنػػػواع وجيػػػات ومقػػػا

 .(1) چ  ڱڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڳڳ
ة مسػػتحقة ليػػا أو نػػوالوصػػية أمػػر اهلل عمػػى المسػػمـ بإعطائيػػا لجيػػات غيػػر معي

؛ وابط الشػػرع وأولوياتػػو فػػي إعطائيػػاغيػػر مسػػتحقة ليػػا , عمػػى الموصػػي اف يتحػػر  ضػػ
 .عمـ الناس بأولى المستحقيف لياالموصي ىو أألف 

وىػػػذا البحػػػث يتطػػػرؽ إلػػػى الحفيػػػد المحجػػػوب باعتبػػػاره أقػػػرب األقػػػارب وخاصػػػة 
رغـ اف مفيـو القرابة يذىب إلى أوسع مػف  –عمى ما سنبينو الحقا  –العصبات منيـ 

وحكـ الوصية لبقية القرابة المحجوبيف أو الممنوعيف يتطمػب دراسػة واسػعة لسػعة  ,ذلؾ
 .أحواليـ وتعدد حاالتيـ وجياتيـ

يعات القػػوانيف التػػي تخػػص الميػػراث الوصػػية فػػي الػػدوؿ ا سػػالمية وجػػاءت تشػػر 
, حيػػث بػػدأت ىػػذه مصػػة معظميػػا مػػف الشػػريعة ا سػػالميةعامػػة والعربيػػة خاصػػة مستخ

   القوانيف تشريعاتيا في ىذا المجاؿ في أواسط القرف العشريف متزامنة مع صحوة دينية

                                                 

 .11النساء, اآلية :  (1)
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 .فكرية متصاعدة في عمـو العالـ
يفرضيا القانوف فػي أمػواؿ الميػت إذا واجبة أدت ىذه القوانيف إلى إقرار وصية 

, مسػػتنديف عمػػى آراء حجػػوب عػػف ارث جػػده بعػػد اف مػػات أبيػػوكػػاف فػػي أقربائػػو حفيػػد م
بعػػػض الفقيػػػاء وتحمػػػيالت عقميػػػة قػػػد تكػػػوف مقبولػػػة وقػػػد تكػػػوف عكػػػس ذلػػػؾ باعتبػػػار اف 

الفقػػو وطػػرؽ االسػػتنباط لموصػػوؿ الػػى لػػـ يسػػتوعبوا أصػػوؿ  وأرجػػاؿ القػػانوف لػػـ يدرسػػوا 
ظيػػاره مصػػادر وأصػػوؿ التشػػريع تختمػػؼ اختالفػػا واسػػعا بػػيف ؛ ألف حكػػـ اهلل وصػػفتو وا 

 .ة ا سالمية والقوانيف الوضعيةالشريع
فػػػي أوسػػػاط أكثػػػر العممػػػاء وأصػػػحاب ضػػػجة إال اف تشػػػريع ىكػػػذا قػػػوانيف أثػػػار 

عمػػى حقػػوؽ  وتعػػد   عمػػى شػػرع اهلل اً ىا خروجػػدو عػػحيػػث االختصػػاص فػػي ىػػذا المجػػاؿ 
ف الحفيػػد اجتمػػع عميػػو مػػرغـ عمػػى الػػ ,مػػدعيف اف الشػػرع لػػـ يوجػػب ىكػػذا حػػؽالػػوارثيف 
قػػد أقػػره اهلل لػػو فػػال ىػػـ  وا ىػػؤالء ليػػذا المسػػكيف حقػػاً طػػولػػـ يع ,يمػػومعفقػػد مصػػيبة اليػػتـ و 

رضوا بالقوانيف الوضعية وال ىـ صػوبوا ىػذه القػوانيف وعػدلوىا بمػا ال يخػرج عػف إطػار 
 .راد التشريعالشريعة وم

عمػػػػى كػػػػؿ مػػػػا تقػػػػدـ جػػػػاءت ىػػػػذه الدراسػػػػة المتواضػػػػعة لتبحػػػػث فػػػػي ىػػػػذا بنػػػػاًء 
حكػـ الوصػية لمحفيػد اليتػيـ المحجػوب وشػروطيا ومقػدارىا مقػارنيف جية الموضوع مف 

 .عربية في ىذه المسألةذلؾ بمعظـ القوانيف ال
 .وخاتمة وتوصيات .ًا وثالثة مباحثوقد تطمب ىذا البحث تمييد

ف مفيػػػػـو الحػػػؽ فػػػػي الشػػػػريعة عػػػػيػػػػد فقػػػػد جػػػاءت فيػػػػو دراسػػػػة مبسػػػطة امػػػا التمي
 .عف مفيـو الحفيد ومفيـو اليتيـوالقانوف و 

يمػػػػا امػػػػا المبحػػػػث األوؿ فيتضػػػػمف دراسػػػػة عػػػػف مفيػػػػـو الوصػػػػية وا رث وعالقت
 .ببعض موزعة عمى ثالثة مطالب

ة والقػػػانوف امػػا المبحػػث الثػػاني فيتضػػمف دراسػػة عػػػف حكػػـ الوصػػية فػػي الشػػريع
, ف قػػاؿ بوجوبيػػا وأدلػػتيـ ومناقشػػتيا, المطمػػب األوؿ عػػف مػػعمػػى ثػػالث مطالػػبموزعػػة 

 .الثالث يتضمف رأ  القانوف بيا والثاني في مف قاؿ بأنيا مندوبة والمطمب
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, المطمػب األوؿ يبػيف مسػتحقييا فػي مطالػب ةاما المبحث الثالث فيتضمف ثالث
ف مقػدارىا فػي نوف والثالػث يبػيالشريعة والقانوف والثاني يبيف شروطيا في الشريعة والقػا

 .الشريعة والقانوف
ثػػػـ  ,التػػػي وصػػػمت إلييػػػا ىػػػذه الدراسػػػة امػػػا الخاتمػػػة فقػػػد جػػػاء فييػػػا أىػػػـ النتػػػائ 

التوصيات التي جػاءت الفتػراض حػؿ ليػذه المسػألة يتضػمف إعطػاء حػؽ الحفيػد اليتػيـ 
طارىا التشريعيالمحجوب بدوف الخروج عف ض  .وابط الشريعة وا 

 متيٍذ
 الحق ومعناه ومفيومو في الشريعة والقانون : أواًل : 

, واألمػػػر المقتضػػػي والعػػػدؿ وا سػػػالـ والممػػػؾ الحػػػؽ لغػػػة: معنػػػاه ضػػػد الباطػػػؿ .9
   .(1)والموجود الثابت والصدؽ وا حكاـ والنصح واليقيف 

 الحؽ في الشريعة ا سالمية وضوابطو وصوره :  .1
ا سػػػالمية ال ىنالػػػؾ تعريفػػػات متعػػػددة لمحػػػؽ فػػػي اصػػػطالحات فقيػػػاء الشػػػريعة 

 اتجاىات :  ةيسع المجاؿ لسردىا ومناقشتيا , إال انو يمكف تقسيميا إلى ثالث
   .االتجاه األوؿ : تعريفو عمى أساس انو مصمحة ثابتة لصاحبيا

ية بػيف صػاحب الحػؽ صػتصاخاالتجاه الثاني : تعريفو عمى أساس انو عالقة ا
   .ومحمو , يثبتيا ويحددىا الشرع

   .تعريفو مف منطمؽ معناه المغو  وىو الثبوت والوجوب االتجاه الثالث :
عمػػػى مػػػا تقػػػدـ نسػػػتطيع اف نقػػػوؿ اف الحػػػؽ ىػػػو اختصػػػاص ثابػػػت فػػػي الشػػػرع 

   .(1)غيره عمى يقتضي سمطة أو تكميفا هلل تعالى عمى عبده والشخص 

                                                 

ينظر : القاموس المحيط , مجد الديف محمد بف يعقػوب الفيػروز آبػاد  , دار الكتػب العمميػة   (1)
؛ لسػػاف العػػرب , جمػػاؿ الػػديف بػػف مكػػـر بػػف منظػػور ,  889, ص  2004,  1بيػػروت , ط 

 . 52 – 10/49,  1988دار الجميؿ , بيروت , 

issn : 2071- 6028
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 حق احلفٍذ الٍتٍن احملجٌب عي إرث جذه تٌصٍتو أً ها تُسوّى ))تالٌصٍة الٌاجثة(( دراسة فقيٍة قاًًٌٍة هقارًة 

أو انػػػػو منحػػػػة إلييػػػػة لجيػػػػة معينػػػػة مضػػػػبوطة بالشػػػػريعة مراعػػػػى فييػػػػا مصػػػػالح 
اف نقػوؿ اف مػف خصػائص الحػؽ فػي الشػريعة اف اهلل ىػو  مػف ذلػؾ نسػتطيع .اآلخػريف

مػػانح الحػػؽ واف ىػػذا الحػػؽ جػػاء لتحقيػػؽ مصػػمحة قػػد يػػدركيا العقػػؿ وقػػد ال يػػدركيا الف 
اهلل خالؽ والعقؿ مخموؽ واف الحؽ جاء فػي إطػار معػيف والسػتعماؿ معػيف وفػي صػور 

ال كػ اً معينة فيجب اف يكوف استعماؿ الحؽ ومداه موافق  , وكػذلؾ اف بػاطالً لشػرع اهلل وا 
الحػؽ فػي الشػريعة لػو صػور فػإف  الحؽ في الشريعة ىو وسيمة وليس غاية وكذلؾفإف 

والمندوب قد يكوف سنة مؤكدة أو سػنة غيػر مؤكػدة  ,معينة كالمباح والمندوب والواجب
 .  (2)الحقاذكره واجب تديني عمى ما سيأتي  وأوالواجب قد يكوف واجب قضائي 

حقػوؽ طبعيػة وال ىػي مػنح مػف  تىػي ليسػفإف الحقوؽ في الشػريعة  وعمى ىذا
يمػػػنح ىػػػذا اف  -المشػػػرع  –اهلل المجتمػػػع أو القػػػانوف الػػػذ  تضػػػعو األمػػػة فمػػػيس لغيػػػر 

ف أل؛ أو يغيػػر صػػورتو إال بشػػروط المػػانح وأوامػػره  هالحػػؽ أو يثبتػػو أو ينقصػػو أو يزيػػد
  .ألصؿ أو العقؿ أو القانوفما ثبت كونو حقا إنما أثبت بإثبات الشرع وليس بحكـ ا

 الحؽ في القوانيف الوضعية :  .1
 نػػػػاإال انأيضػػػػًا كػػػػذلؾ تعريفػػػػات الحػػػػؽ فػػػػي القػػػػوانيف جػػػػاءت متنوعػػػػة ومتباينػػػػة و 
 و اف الحؽ مصمحة يمنحيا ػػػػػػػػػػػػي القانوف ىػػػػػػلمحؽ ف دؽقوؿ اف التعريؼ األالنستطيع 

  .(3)القانوف لجية معينة ويسعى إلى حمايتيا 
                                                                                                                                            

, دار  1القرافػػػي , ط  ينظػػػر : البػػػروؽ فػػػي أنػػػواع الفػػػروؽ , شػػػياب الػػػديف احمػػػد بػػػف إدريػػػس (1)
؛ والموافقػػػػػات فػػػػػي أصػػػػػوؿ الشػػػػػريعة : إبػػػػػراىيـ بػػػػػف موسػػػػػى  1/142المصػػػػػطفى , دمشػػػػػؽ , 

 . 2/231, دار ا رشاد ,  3الغرناطي المالكي الشاطبي , ط 

ينظر : المدخؿ لدراسة الشريعة ا سػالمية , مصػطفى الزلمػي وعبػد البػاقي البكػر  , المكتبػة  (2)
, وأصوؿ الفقو فػي نسػيجو الجديػد , مصػطفى الزلمػي 249, ص  2006القانونية , بغداد , 

 . 219, الخنساء , بغداد , ص  16, ط 

  ىذا األمر ليس مطمقًا ؛ ألف بعض الحقوؽ أثبتيا القانوف وجاءت غير مغػايرة لمشػرع بػؿ بنيػت
 عمى المصالح المرسمة التي يقرىا الشرع إذا كانت غير مخالفة لو.

ينظػػر : المػػدخؿ لدراسػػة القػػانوف , عبػػد البػػاقي البكػػر  , عمػػي محمػػد بػػدير , زىيػػر البشػػير ,  (3)
 . 257 – 255, ص  1982مطابع مديرية دار الكتب , العراؽ , الموصؿ , 
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ومف التعريػؼ نسػتطيع اف نعػرؼ خصػائص الحػؽ فػي القػانوف الوضػعي إذ اف 
القػػػانوف ىػػػو الػػػذ  يمػػػنح الحػػػؽ أو اف الحػػػؽ ثابػػػت أصػػػال بغيػػػر القػػػانوف فيقػػػره القػػػانوف 

والحؽ في القانوف ىو غاية وليس وسيمة واف صفة الحػؽ ومػداه وطبيعتػو  .ويعترؼ بو
   .(1)بشكؿ المباح والواجب يحدده القانوف اما صور الحؽ في القانوف فيي تأتي

 ثبػػات  -تشػػريع القػػوانيف  ودائمػػاً  ,بشػػرع اهلل ةكػػوف غيػػر مقيػػدت ف دائمػػاً يانو والقػػ
تػػأتي معممػػة بعمػػؿ عقميػػة يصػػؿ إلييػػا العقػػؿ بالتجربػػة أو بعصػػارة األفكػػار أو  -الحقػػوؽ 

  .(2)ترتيب النتائ  عمى المقدمات فيي غير منزىة عف الخطأ والشطط والنقص 
ف معظػػػػػـ قػػػػػوانيف األحػػػػػواؿ الشخصػػػػػية مػػػػػأخوذة مػػػػػف الشػػػػػريعة مػػػػػغـ ر وعمػػػػػى الػػػػػ

ا سالمية إال أنيا في كثير مف الحاالت تخػرج عػف إطػار الشػريعة بسػبب اف واضػعي 
لمصػادر األحكػاـ وطػرؽ االسػتنباط أو غيػر اأو صائغي ىذه القػوانيف غيػر مسػتوعبيف 

 ؛أو المػذاىب الفقييػةآراء الفقيػاء منضبطيف بيا أو تقديميـ المرجوح عمى الراجح مػف 
مػػف ىنػػا جػػاءت الخالفػػات بػػيف الشػػريعة ا سػػالمية وبعػػض قػػوانيف األحػػواؿ الشخصػػية 

 .جاؿ القانوف )بالوصية الواجبة(ومف ضمنيا ىذه المسألة التي سماىا ر 
 ثانيًا : من ىو الحفيد : 

تػػػو أو معنػػػى الحفيػػػد لغػػػة : جػػػاء فػػػي القػػػاموس المحػػػيط اف حفػػػدة الرجػػػؿ ىػػػـ بنا
فػي الحركػة فػػي الخدمػة وسػػمي , وكػذلؾ يػػأتي بمعنػى ا سػػراع أوالده أو األصػيارأوالد 

   .(3)نو يسرع في خدمة جده حفيد أل
قػػػػػاؿ تعػػػػػالى :  .(4)وأطمػػػػػؽ عمػػػػػى األعػػػػػواف وقيػػػػػؿ أوالد األوالد ألنيػػػػػـ كالخػػػػػداـ 

حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت   چ

                                                 

 . 43ينظر : المدخؿ لدراسة الشريعة , الزلمي , ص  (1)

اسػة الشػريعة ا سػػالمية , , ومػدخؿ لدر  41ينظػر : المػدخؿ لدراسػة الشػريعة , الزلمػي , ص  (2)
 . 28, ص  1997, القاىرة ,  3يوسؼ القرضاو  , مكتبة وىبة , ط 

 . 301ينظر : القاموس المحيط , ص  (3)

ينظػر : المصػباح المنيػر فػي غريػػب الشػرح الكبيػر , احمػد بػف محمػػد بػف عمػي حمػد الفيػػومي  (4)
 المقر  , المكتبة العممية , مسألة )ح , ؼ , د(. 
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وقػػػػاؿ بعػػػػض المفسػػػػريف ىػػػػـ  .(1) چجث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح     يتىت
  .(3), ويطمؽ عمى ابف االبف  (2)أختاف الرجؿ عمى بناتو 

والخالصػػة التػػي جػػاء بيػػا القرطبػػي ردا عمػػى آراء الفقيػػاء والمفسػػريف اف البنػػيف 
 –والقػػوؿ لمقرطبػػي  –ىػػـ أوالد الرجػػؿ لصػػمبو والحفػػدة أوالد ولػػده , وتكػػوف اآليػػة تقػػديرا 

, أ  أبنػاء األبنػاء والػى ىػذا ذىػب ابػف  (4)وجعؿ مف أزواجكـ بنػيف ومػف البنػيف حفػدة 
   .(5)كثير في تفسيره 

اليتػػيـ ومفيومػػو الػػذ  تقػػـو عميػػو األحكػػاـ الشػػرعية فػػي الواليػػة والتصػػرفات أمػػا 
الف مف ماتت أمو أو مات أبوه وكػاف قػد بمػ  ال  .المالية ىو مف مات والده قبؿ البموغ

 .(7): )ال يتيـ بعد احتالـ( قاؿ رسوؿ اهلل  .(6)ما إال عمى وجو المجازيتي ديع
 د أباه الف أباه ىو الذ  ييذبو ػػف فقػػػػػػاليتيـ في اآلدمييف م)وؿ ابف تيمية : ػػػػػػػػػػيق

 .(8) (رهػػػػػػػػػػػو وينصػػػػػػػػػػػػػػػػػويرزق
 

                                                 

 . 72سورة النحؿ/آية  (1)

 .257 – 17/254ينظر : تفسير الطبر  , محمد بف جرير الطبر  , دار المعارؼ ,  (2)

 . 15/218ينظر : التحرير والتنوير , طاىر بف عاشور , دار سحنوف ,  (3)

دار الفكػػػػػر ,  –ينظػػػػػر : الجػػػػػامع  حكػػػػػاـ القػػػػػرآف , محمػػػػػد بػػػػػف احمػػػػػد األنصػػػػػار  القرطبػػػػػي  (4)
10/130 – 131 . 

 4/587,  2002ينظر : تفسير القرآف العظيـ , إسماعيؿ بف عمر بف كثير , دار طيبػة ,  (5)
– 588 . 

ينظػػػر : أحكػػػاـ القػػػرآف , أبػػػو بكػػػر محمػػػد احمػػػد بػػػف عمػػػي الػػػراز  الجصػػػاص , إحيػػػاء التػػػراث  (6)
 . 2/12ىػ ,  1405العربي , بيروت , 

(, والبييقػػػي بػػػرقـ 3502لكبيػػػر بػػرقـ )(, والطبرانػػػي فػػي ا875رواه أبػػو داود فػػػي سػػننو بػػػرقـ ) (7)
 ( وصححو األلباني.11091)

ـ , 1995مجمػػوع فتػػاو  ابػػف تيميػػة , تقػػي الػػديف ابػػف تيميػػة , مجمػػع الممػػؾ فيػػد , ينظػػر :  (8)
24/108. 
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 ًعالقتيوا تثعضهفيٌم الٌصٍة ًاإلرث ًأحكاهيوا 0 ادلثحج األًل

 هاىٍة الٌصٍة ًها ٌتعلق هبا هي أهٌر0 ادلطلة األًل
 أواًل : مفيوم الوصية : 

تقاتيا فػػػي المغػػػة لعػػػدة معػػػاني يػػػأتي لفػػػظ الوصػػػية ومشػػػ تعريفياااا ل:اااة : -1
, اتػػزف بعػػػد خفػػة , ووصػػػيت األرض اتصػػػمت ,  ة: وصػػػا , يعنػػي خػػػس بعػػد رفعػػػمنيػػا

ووصاه توصػية أ  عيػد إليػو , والوصػاة والوصػية ىػي جريػدة النخػؿ يحػـز بيػا وأرض 
واصػية أ  متصػمة بالنبػات ووصػي بالتشػػديد والتخفيػؼ أ  بمعنػى الوصػؿ , ووصػػيت 

  .(1)الشيء بالشيء أ  وصمتو 
 .تأتي لمصمة والتواصؿموصية ألنيا وىذا األخير ىو المعنى المغو  المناسب ل

اف لموصية عػدة مفػاىيـ لػذلؾ جػاءت الوصية في االصطالح الفقيي :  -2
تعريفاتيػػػػا عنػػػػد الفقيػػػػاء مختمفػػػػة وكػػػػذلؾ عنػػػػد رجػػػػاؿ القػػػػانوف , يمكػػػػف اف نجمػػػػؿ تمػػػػؾ 

 :  (2)المفاىيـ فيما يأتي 
 .  الشخص لجية معينة , وخاصة عائمتوالتوجيو والنصح وا رشاد الذ  يقدمو  -
  .شخص ما ليقـو بالحقوؽ والواجبات المتعمقة بالتركة بعد وفاتوالعيد إلى  -
التوجيػػو إلػػى أداء بعػػض الحقػػوؽ والواجبػػات مػػف وعمػػى الشػػخص الػػذ  حضػػره  -

   .الموت
   .التصرؼ المالي عمى وجو التبرع المضاؼ لما بعد الموت -

 
 

                                                 

,  320, مختػػػار الصػػػحاح , فخػػػر الػػػديف الػػػراز  , ص 1349القػػػاموس المحػػػيط , ينظػػػر :  (1)
 1988, دار الجيػؿ ,  1ولساف العرب , أبو الفضؿ جمػاؿ الػديف بػف منظػور المصػر  , ط 

 ,6/339 . 

ينظػػر : أحكػػاـ الميػػراث والوصػػية وحػػؽ االنتقػػاؿ , مصػػطفى إبػػراىيـ الزلمػػي , طبعػػة جديػػدة ,  (2)
 . 123الخنساء , بغداد , 
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 ر لموصية ىو المفيـو الذ  تتعمؽ يالمفيـو اآلخفإف  وبالنسبة لموضوع البحث
تمميػؾ مضػاؼ )):  موصػيةنختػار التعريػؼ اآلتػي لبو ىذه الدراسة , لذلؾ نسػتطيع اف 

 .(1) ((إلى ما بعد الموت عمى سبيؿ التبرع –ولو تقديرا  –
 شرح التعريف

تمميػػؾ : يقصػػد بػػو ممػػؾ الشػػيء والتصػػرؼ فيػػو بوصػػؼ االختصػػاص ويشػػمؿ  -
   .(2)العقود التي تنتقؿ بيا الممكية كالبيع واليبة وغيرىا 

وخػرج  .مضاؼ إلى ما بعد الموت : قيػد خػرج بػو التمميػؾ بعػوض حػاؿ الحيػاة -
   .(3)بو اليبة ألنيا حاؿ الحياة بطريقة التبرع 

   .(4)ف يقوؿ أوصيت لو كذا دوف اف يقوؿ بعد موتي أ: أ  ك ولو تقديراً  -
عمى سبيؿ التبرع : خرج بو ا قػرار بالػديف والحقػوؽ وخػرج بػو التمميػؾ بعػوض  -

  .(5)فمو أقر في حياتو بديف آلخر ثـ مات كاف ا قرار تمميكا 
 
 
 

                                                 

ينظػػر : نتػػائ  األفكػػار فػػي كشػػؼ الرمػػوز واألسػػرار , شػػمس الػػديف احمػػد بػػف قػػودر المعػػروؼ  (1)
, حاشػية الدسػوقي  10/440, دار الكتب العمميػة , بيػروت ,  2003,  1بقاضي زاده , ط 

, دار الكتػػػب  1996,  1عمػػػى الشػػػرح الكبيػػػر , محمػػػد بػػػف احمػػػد بػػػف عرفػػػو الدسػػػوقي , ط 
 . 6/484العممية , بيروت , 

, دار النفػػػػائس , بيػػػػروت ,  1معجػػػػـ ينظػػػػر : لغػػػػة الفقيػػػػاء , محمػػػػد رواس قمعػػػػة جػػػػي , ط  (2)
1996  ,428 . 

,  2حاشية رد المحتار عمػى الػدر المختػار , محمػد أمػيف الشػيير بػابف عابػديف , ط ينظر :  (3)
 . 6/648دار الفكر ,  بيروت , 

ة مصػػطفى البػػابمي الحمبػػي , حاشػػية البيجرمػػي عمػػى المػػني  , آخػػر طبعػػة , مطبعػػينظػػر :  (4)
 . 3/266,  1950مصر , 

, دار الكتػػػب العمميػػػة ,  1984,  1ينظػػػر : تحفػػػة الفقيػػػاء , عػػػالء الػػػديف السػػػمرقند  , ط  (5)
 .3/206بيروت , 
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  تعريف الوصية في القانون :

   .(1)جاءت بعض التعريفات في القوانيف مطابقة لتعريفات الفقياء أو مستنبطة منيا 
إال إننػا نجػد تعريػؼ الوصػػية فػي بعػض القػػوانيف العربيػة جػاءت غيػػر مقيػدة بػؿ مطمقػػة 

تصػػرؼ فػػي التركػػة مضػػاؼ إلػػى مػػا بعػػد ))حيػػث عرفػػت ىػػذه القػػوانيف الوصػػية بأنيػػا : 
فكممػػػػة تصػػػػرؼ جػػػػاءت مطمقػػػػة غيػػػػر مقيػػػػدة بػػػػالتبرع حيػػػػث يحتمػػػػؿ ىػػػػذا  (2) ((المػػػػوت

   .التصرؼ أمور أخر  كما مر بنا سابقا
  دلة مشروعية الوصية :ثانيًا : أ

, وقػػػد ثبػػػػت دليػػػؿ مشػػػروعيتيا فػػػػي  (3)اتفػػػؽ الفقيػػػاء عمػػػى مشػػػػروعية الوصػػػية 
   .القرآف والسنة وا جماع والمعقوؿ

ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ قػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػالى :  : القااااااااار ن -

 تعػػػػػػػالى , وقولػػػػػػػو (4)چائ  ەئ  ەئ  وئ    ائې  ې     ى  ى
  ., وغيرىا مف اآليات (5)چ ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئچ  

األول يوجد في السنة أدلة كثيرة عمػى مشػروعيتيا نختػار منيػا حػديثيف  السنة : -
مػا حػؽ )قاؿ :  : اف رسوؿ اهلل  (رضي اهلل عنيما)عف عبد اهلل بف عمر  :

  .(6) (أمر ء مسمـ لو شيء يوصي فيو يبيت ليمتيف اال ووصيتو مكتوبة عنده
(6).   

                                                 

 (. 206( , قطر  )64قانوف األحواؿ الشخصية العراقي مادة رقـ ) (1)

, وقػانوف األحػواؿ الشخصػية السػور   71/1946قانوف الوصية المصر  المادة األولػى رقػـ  (2)
 (. 1125( , أردني )207)

,  1اليدايػػة شػػرح بدايػػة المبتػػد  , برىػػاف الػػديف عمػػي بػػف أبػػي بكػػر المرغينػػاني , ط ينظػػر :  (3)
( , تبػػيف المسػػالؾ لتػػدريب السػػالؾ إلػػى أقػػرب المسػػالؾ , عبػػد العزيػػز 4/1721دار السػػالـ , )

 . 4/554, دار الغرب ا سالمي ,  1986,  1حمد آؿ مبارؾ االحسائي , ط 

 . 180البقرة / آية  (4)

 . 11النساء / آية  (5)

 (. 2587البخار  في صحيحو, كتاب الوصايا برقـ )رواه  (6)
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اف اهلل تصػدؽ عمػيكـ ):  قػاؿ : قػاؿ رسػوؿ اهلل  عف أبػي ىريػرة  الثاني : 
   .(1) (عند وفاتكـ بثمث أموالكـ زيادة لكـ في أعمالكـ

أجمع الفقياء عمى مد  األزمنػة عمػى جػواز الوصػية ولػـ يعػرؼ اف  اإلجماع : -
   .(2)أحدا خالفيـ في ذلؾ 

اف العقػػوؿ السػػميمة تجيػػز الوصػػية لحاجػػة ا نسػػاف اف يخػػتـ حياتػػو  المعقااول : -
 .(3)بخير أو ليتدارؾ ما فاتو مف تقصير أو تفريط في حؽ أحد مف الناس

 : (4) أركان الوصية وشروطها
 أركان الوصية :  -1

 ير  جميور الفقياء اف أركاف الوصية أربع : 
   .(الصيغة)الركف األوؿ  -
   .(الموصي)الركف الثاني  -
   .(الموصى لو)الركف الثالث  -
   .(الموصى بو)الركف الرابع  -

الجميػور اف ا يجػاب مػف قبػؿ الموصػي ىػي الصػيغة فقػط , امػا عػد  اما الصػيغة فقػد 
   .وىما عندىـ ركنا الوصية ,اف الصيغة تتـ با يجاب والقبوؿعد وىا األحناؼ فقد 

  .الجميور اف القبوؿ مف شروط النفاذ والمزـووعدَّ 

                                                 

 ( في ا رواء. 6/76وحسنو األلباني ) 2/914ينظر : ابف ماجة في سننو :  (1)

, دار الفكػػػر , دمشػػػؽ ,  2002,  4الفقػػػو ا سػػػالمي وأدلتػػػو , وىبػػػة الزحيمػػػي , ط ينظػػػر :  (2)
10/7442 . 

, الوصػػػايا والوقػػػؼ فػػػي الفقػػػو ا سػػػالمي , وىبػػػة  10/423نتػػػائ  األفكػػػار , زاده , ينظػػػر :  (3)
 . 14, دار الفكر , دمشؽ ,   1996,  2الزحيمي , ط 

,  131 – 129ؿ , مصػػػػػطفى الزلمػػػػػي , ينظػػػػػر : أحكػػػػػاـ الميػػػػػراث والوصػػػػػية وحػػػػػؽ االنتقػػػػػا (4)
, ودرر الحكػػػاـ شػػػرح  16,  2009واألحػػػواؿ الشخصػػػية , احمػػػد عبيػػػد الكبيسػػػي , القػػػاىرة , 

( , والمدخؿ الفقيي العػاـ, 1/91,  103, دار الكتب العممية , مادة ) 2مجمة األحكاـ , ط 
 (. 1/292, ) 1968, مطبعة ألؼ باء األديب , دمشؽ ,  9مصطفى احمد الزرقاء , ط 
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ىذا الخالؼ ىػو بسػبب كػوف الوصػية مػف عقػود التبرعػات إذ انػو يختمػؼ ومرد 
   .عف العقود األخر 

 شروط الموصي المتفق عمييا : -2
   .اف يكوف الموصي أىال لمتبرع -
  .اف تكوف عف رضا -
  .اف يكوف قاصدا لموصية -
   .اف ال يكوف عميو ديف مستغرؽ لموصية -
   .اف يكوف مالكا لما أوصى -

مف الفقيػاء أوجبػوا وصػية لػبعض األقػارب وبضػوابط معينػة جعميػا  اً إال اف كثير 
ىػػػو أخرجػػػت مػػػف مالػػػو بعػػػد  فػػػإف لػػػـ يػػػوص   بعضػػػيـ واجبػػػة فػػػي أمػػػواؿ صػػػاحب التركػػػة

وكاف ذلؾ مبررا ودليال لمشرعي القانوف في معظـ الدوؿ العربيػة فػي إيجػاب  .(1)وفاتو
دتيـ أسػػماىا رجػػاؿ وصػػية لػػبعض األحفػػاد الػػذيف مػػات أبػػوىـ أو أميػػـ قبػػؿ جػػدىـ أو جػػ

 .(الوصية الواجبة)القانوف 
إال اف مفيػػـو الوصػػية التػػي أوجبيػػا الشػػرع لنػػوع مػػف األقػػارب بضػػوابط وأحكػػاـ 

السػيما محددة تختمػؼ مػف حيػث الشػكؿ والمضػموف عػف الوصػية الواجبػة فػي القػانوف و 
عندما يموت الشخص صػاحب التركػة مػف دوف اف يوصػي بيػا ممػا جعػؿ ذلػؾ يتنػافى 

  . واألركاف  الوصية مف حيث المفيـو والشروطومفيـو 
الوصػػػية فػػػرض عمػػى كػػػؿ مػػف تػػػرؾ مػػػاال وفػػرض عمػػػى كػػػؿ )يقػػوؿ ابػػػف حػػـز : 

   .(2) (لـ يفعموا أعطوا والبدفإف  مسمـ يوصي لقرابتو الذيف ال يرثوف
 

                                                 

 . 9/312ينظر : المحمى باآلثار , عمي بف احمد بف سعيد بف حـز , دار الفكر ,  (1)

   .شروط الشيء ما ال يتـ ذلؾ الشيء إال بو وىو جزء خارج عف ماىيتو 

 .ركف الشيء ما ال يتـ ذلؾ الشيء إال بو وىو جزء داخؿ في ماىيتو 

 المصدر السابؽ. (2)

 issn
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ىي الوصية لموالديف واألقربيف الػذيف ال يرثػوف لمػانع )وفي اصطالح الفقياء : 
   .(1) (أو لحاجب

ممػػا تقػػدـ يظيػػر اف الوصػػية الواجبػػة فػػي الشػػريعة يجػػب اف يقػػـو بيػػا صػػاحب 
مات ولـ يقـ بيا خرجت عف مفيـو الوصية وأصبح حقا واجبا فػي التركػة فإف  .التركة
 .تحقيولمس

افتػراض وصػية الجػد أو الجػدة لدحفػاد )فقػد عرفوىػا بأنيػا :  اما في القانون :
مات الوالد أو الوالدة قبؿ وفاة الجد أو الجدة أو معػا بقدر حصة والدىـ أو والدتيـ إذا 

   .(2)( عمى اف ال تزيد ىذه الحصة عمى ثمث التركة
أ  انػػػػو وجػػػػوب أوجبػػػػو القػػػػانوف لجيػػػػة حػػػػددىا القػػػػانوف بمقػػػػدار حػػػػدده القػػػػانوف 

فالوصػػية  .(الوصػػية الواجبػػة)بضػػوابط وضػػعيا القػػانوف بتسػػمية أسػػماىا القػػانوف وىػػي 
  .يـو يتنافى ومفيـو الوصية الواجبة عند الفقياءالواجبة في ىذا المف

وعمػػى ذلػػؾ فقػػد خػػالؼ مفيػػـو الوصػػية الواجبػػة فػػي القػػانوف مفيػػـو الوصػػية مػػف 
 عدة نواحي : 

 من حيث األركان :  -
   .(الصيغة والموصي)فقد تخمؼ ركنيف 

 من حيث الشروط :  -
 اف يكػػػوف الموصػػػي أىػػػال لمتبػػػرع , اف تكػػػوف عػػػف)فقػػػد اختمفػػػت ثػػػالث شػػػروط 
   .(رضا , اف يكوف مالكا لما أوصى

 
 
 

                                                 

 .177الميراث والوصية , الدكتور الزلمي , المصدر السابؽ , ينظر : أحكاـ  (1)

  2005,  9ينظر : األحواؿ الشخصية , احمد الحجػي الكػرد  , دار الكتػاب , دمشػؽ , ط  (2)
 , دار السػػػػػػػػػػػػػػالـ ,  1, وأحكػػػػػػػػػػػػػػاـ المواريػػػػػػػػػػػػػػث , محمػػػػػػػػػػػػػػد طػػػػػػػػػػػػػػو أبػػػػػػػػػػػػػػو العمػػػػػػػػػػػػػػى , ط  183
 .177, أحكاـ الميراث والوصية , الزلمي , المصدر السابؽ ,  336
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 أمهٍة الٌصٍة ًعالقتيا تعلن ادلٌارٌج 0 ادلطلة الخاًً
 ًدًرىا يف إًصاف األقارب غري الٌارحني

 : أىمية الوصية ومكانتيا : أوالً 
األصػؿ فػي توزيػع التركػة  فقد كافاف لموصية دور ميـ في ما يخص التركة , 

 يقوؿ الفقياء كانت الماؿ لمولد وكانت الوصية لموالد فنسخ )قبؿ نزوؿ آيات المواريث 
  .(1) .. (.اهلل مف ذلؾ ما أحب فجعؿ لكؿ مف الوالديف السدس

وقد قدميا اهلل عمى توزيع التركة فػال يجػوز توزيعيػا إال بعػد اف تعطػى الوصػية 
قػاؿ تعػالى :  ,اف كاف ىناؾ وصية قاؿ تعالى في سياؽ بياف أنصبة وحصػص الورثػة

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   چ تعػػالى  وقولػو ,(2) چ ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئچ 

 ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ   چ وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى :  , (3)  چ ڤ  ڤ

, ونيى عػف ا ضػرار  (4) چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ  چ وقاؿ تعالى :  , چ ڎ
فػي  ض  حػو  .(5) چۓ ﮲  ﮳   ﮴     ۓھ  ے  ے  ھھ  ھچ قاؿ تعالى :  ,بيا

ثباتيػػػػػا ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  چ قػػػػػاؿ تعػػػػػالى :  ,ا شػػػػػياد عمييػػػػػا وا 

ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   

ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ     ۀ   ۀ  ہ  ہ     ڱڳ  ڱ  ڱ

﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻   ﮼    ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲        ﮳    ﮴  ﮵  ﮶      ھہ  ہ  ھ  ھ  ھ

                    ﮽ ﮾  ﮿  ﯀  ﯁ 

                                                 

, وتفسير البغػو  , الحسػيف بػف مسػعود البغػو  ,  6/42ينظر : نيؿ األوطار , الشوكاني ,  (1)
 . 1/193دار طيبة , 

 . 11النساء / آية  (2)
 . 12السورة نفسيا / آية  (3)

 اآلية السابقة نفسيا.  (4)
 . اآلية السابقة نفسيا (5)
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 م 3102الخاًً كاًٌى  –العذد الراتع عشر  –اجمللذ الراتع  جملة جاهعة األًثار للعلٌم اإلسالهٍة 

 حق احلفٍذ الٍتٍن احملجٌب عي إرث جذه تٌصٍتو أً ها تُسوّى ))تالٌصٍة الٌاجثة(( دراسة فقيٍة قاًًٌٍة هقارًة 

   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ                             

  .(1) چحب  خب     مب  ىب    يب  جت     جبمئ  ىئ  يئ  حئۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   جئ
ذا   وأوصى المسمميف بالحرص عمى تنفيذىا والخوؼ مف عدـ العدؿ فييا وا 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ قػػاؿ تعػػالى :  ,اضػطر األمػػر تعػديميا إذا كػػاف فييػػا جػور

  .(2) چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ڀپ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ
وكاف الصحابة يعد وف الذ  ال يعدؿ في الوصية تكوف عاقبتو النار واف كاف قد أفنى عمره 

ف االضرار بالوصية وعدـ االيصاء عند اقتضاء ذلؾ مف الكبائر  .(3)بعمؿ أىؿ الجنة وا 
 

 : الغير وارثين وخاصة اليتيم منهم الوصية في إنصاف األقاربثانياً : دور 

فػػي التوزيػػع العػػادؿ لمتركػػة وتوزيعيػػا بالشػػكؿ الػػذ  ينفػػع  اً ميمػػ اً اف لموصػػية دور 
أكثػػػر عػػػدد مػػػف األقػػػارب ممػػػا يػػػؤد  إلػػػى المحافظػػػة عمػػػى قػػػوة األسػػػرة وتماسػػػكيا ورفػػػع 

نصاؼ فقيرىا ومسكينيا وجبر انكسػار  مػف آيػات وكػـ  ,يتيميػاالحسد والبغضاء منيا وا 
عطائو والصدقة عميو يقػوؿ اهلل تعػالى  ٺ  ٿ   ٿ  چ: جاءت تحث عمى اليتيـ وا 

 ڀ   ڀ  ڀ  چ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى و  ,(4) چٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

                                                 

 . 108 – 107 – 106سورة المائدة / آية  (1)
 . 182سورة البقرة / آية  (2)

, 6/46,  1993,  1ينظر : نيؿ األوطار , محمد بػف عمػي الشػوكاني , دار الحػديث , ط  (3)
ـ, 1999والحػػػػاو  الكبيػػػػر, أبػػػػو الحسػػػػف عمػػػػي بػػػػف حبيػػػػب المػػػػاورد , دار الكتػػػػب العمميػػػػة, 

ـ, 2004, وفػػػػػتح القػػػػػدير, محمػػػػػد بػػػػػف عمػػػػػي بػػػػػف محمػػػػػد الشػػػػػوكاني, دار المعرفػػػػػة, 7/185
1/117. 

 . 8ا نساف / آية  (4)
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 م 3102الخاًً كاًٌى  –العذد الراتع عشر  –اجمللذ الراتع  جملة جاهعة األًثار للعلٌم اإلسالهٍة 

 حق احلفٍذ الٍتٍن احملجٌب عي إرث جذه تٌصٍتو أً ها تُسوّى ))تالٌصٍة الٌاجثة(( دراسة فقيٍة قاًًٌٍة هقارًة 

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  چ قػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػػػػالى : , و  (1) چڤ

 .(2)چې  ې
 خير بيت في المسمميف بيت فيو يتيـ يحسف إليو وشر ):  وقاؿ رسوؿ اهلل 

  .(3) (بيت في المسمميف بيت فيو يتيـ يساء إليو
د الميت ولعػؿ آيػة احفأإذا كاف مف السيما كوف لو حؽ في الوصية و يفكيؼ ال 
ي سػػػياؽ جػػاءت فػػػ –بعػػض المفسػػػريف تخػػص الوصػػػية عػػػد ىا والتػػي  –القسػػمة لمتركػػػة 

ضػػػمف دالالتيػػػا عمػػػى أكػػػؿ مالػػػو بػػػالحراـ جػػػاءت مػػػف  فػػػي الكػػػالـ عػػػف اليتػػػيـ والتغمػػػيظ
آيػػػة اهلل فػػػي خمػػػؽ ا نسػػػاف مػػػف نفػػػس واحػػػدة ثػػػـ بتبػػػدأ سػػػورة النسػػػاء  الوصػػػية لػػػو , إذ

والتعػػد  فػػي أكػػؿ مالػػو  ظالتوصػػية باألرحػػاـ ثػػـ اآليػػات التاليػػة تػػتكمـ عػػف اليتػػيـ والتغمػػي
چ  چ  چ  ڃ     ڃڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڄڦ  ڦ  ڄچ : يقػػػوؿ اهلل تعػػػالى  عميػػػو إذ

, ثـ تأتي اآليات تبعا لمتكمـ عف اليتػامى أيضػا إلػى  (4) چڇ      ڇ  ڇ  ڍ       ڍ    ڇچ
اف تبمػػ  آيػػات المواريػػث المجممػػة التػػي تقػػراف لدقػػارب حصػػة فػػي الميػػراث سػػواء كػػانوا 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  چ قػػػاؿ تعػػػالى :  ,أو رجػػػاالً  نسػػػاءً 

, ثػػػـ تػػػأتي اآليػػػة التػػػي  (5)چٿ  ٿ   ٿ     ٿڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      ٺ
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  چ قػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػالى : بعػػػػػػػػػدىا مباشػػػػػػػػػرة 

ذا لػػػػـ  (6) چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڄ   , أ  أعطػػػػوىـ أو أوصػػػػوا ليػػػػـ وا 
: الى ػػػػػػػػػػػاهلل تعوؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. ثػػـ يقوال يطيػػب خػػاطرىـػػػػػػػػػػػػوا ليػػـ قػػػػػػػػػػػػػػػػاال فقولندكـ مػػػػػػػػػػػيكػػف ع

ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

                                                 

 . 177البقرة / آية  (1)

 . 83سورة البقرة / آية  (2)

 أخرجو ابف ماجة.  (3)

 .2سورة النساء / آية  (4)

 . 7سورة النساء / آية  (5)

 . 8سورة النساء / آية  (6)
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 م 3102الخاًً كاًٌى  –العذد الراتع عشر  –اجمللذ الراتع  جملة جاهعة األًثار للعلٌم اإلسالهٍة 

 حق احلفٍذ الٍتٍن احملجٌب عي إرث جذه تٌصٍتو أً ها تُسوّى ))تالٌصٍة الٌاجثة(( دراسة فقيٍة قاًًٌٍة هقارًة 

, يعني الذ  يحضره الموت عميو اف يعدؿ في وصيتو ويحسف فييػا  (1)چڍ  ڍ 
إذا تػػرؾ ذريػػة سػػواء مػػف الورثػػة فػػال يظمميػػـ أو مػػف غيػػر الورثػػة فػػال ينسػػػاىـ والسػػيما 

فػػي التعػػد  عمػػى حقػػوؽ  لمتغمػػيظثػػـ تػػأتي اآليػػة التػػي بعػػدىا وعميػػو اف يوصػػي ليػػـ , 
تركػػة أو مػػف قبػػؿ وأمػػواؿ اليتػػيـ ونسػػياف أو تػػرؾ الوصػػية لػػو سػػواء مػػف قبػػؿ صػػاحب ال

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ قػػػاؿ تعػػػالى :  ,صػػػاحب التركػػػة الورثػػػة اف لػػػـ يػػػوص  

, ثػػػـ تػػػأتي بعػػػدىا آيػػػات  (2) چک  ک  گ    کڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک
 اعتباطػػاً  نيػػا بيػػذا الترتيػػب لػػـ تػػأت  ا جػػدي  متأمػػؿ ليػػذه اآليػػات وسػػياقاتيا أالمواريػػث و 

نمػػػا جػػػاءت ل دالالت واضػػػحة عمػػػى مكانػػػة حػػػؽ اليتػػػيـ فػػػي التركػػػة سػػػواء مػػػف توافػػػؽ وا 
  .(3)المتوفي أو مف الورثة 

 ثالثًا : عالقة عمم الوصايا بعمم المواريث : 
ىنالؾ عالقػة وثيقػة بػيف الوصػايا والمواريػث لتعمػؽ كػؿ منيمػا بالتركػة فػالميراث 

 حيػػػػث قػػػػاؿ  ىػػػػو أمػػػػر اهلل لتقسػػػػيـ التركػػػػة عمػػػػى الورثػػػػة بطػػػػرؽ وأنصػػػػبة حػػػػددىا اهلل 
ڱ  ں              ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ڱڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڳگ  گ   گ  ڳچ 

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲   ﮳  ﮴         ڭ  ۇ    ھہ  ہ    ہ  ھ    ھ  ہۀ  ۀ

ائ  ەئ    ائې  ې        ې  ې     ى  ى   ۉۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۆۇ

جئ    یی  ی  ی  ىئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ     ىئ  ۆئەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ

                                                 

 . 9سورة النساء / آية  (1)

 . 10سورة النساء / آية  (2)

ينظػػر : تيسػػير الكػػريـ المنػػاف فػػي تفسػػير كػػالـ الػػرحمف , عبػػد الػػرحمف بػػف ناصػػر السػػعد  ,  (3)
, وتفسير البحر المحيط  , أثير الديف أبو عبد  177ىػ , 1424,  1مطابع الحميصي , ط 

, وتفسػػػير البغػػػو  ,  3/177اهلل محمػػػد بػػػف يوسػػػؼ األندلسػػػي , دار إحيػػػاء التػػػراث العربػػػي , 
 – 8/8الطبػر  , محمػد بػف جريػر الطبػر  , المصػدر السػػابؽ ,  , وتفسػير 173 – 2/171

,  1989,  2, واألسػػػػػػاس فػػػػػػي التفسػػػػػػير , سػػػػػػعيد حػػػػػػو  , دار السػػػػػػالـ , القػػػػػػاىرة , ط  12
1/1003 – 1004 . 
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 م 3102الخاًً كاًٌى  –العذد الراتع عشر  –اجمللذ الراتع  جملة جاهعة األًثار للعلٌم اإلسالهٍة 

 حق احلفٍذ الٍتٍن احملجٌب عي إرث جذه تٌصٍتو أً ها تُسوّى ))تالٌصٍة الٌاجثة(( دراسة فقيٍة قاًًٌٍة هقارًة 

 اف يوصػػػػػػػػػي ا نسػػػػػػػػػاف بشػػػػػػػػػيء مػػػػػػػػػف  , وأمػػػػػػػػػر اهلل  (1)چحئ  مئ       ىئ  يئ  جب   
تعػالى  ف ير  ا نساف اف ليـ عميػو حػؽ , حيػث يقػوؿ اهللالتركة إلى بعض أقاربو الذي

 ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  چ : 

  .(2) چائ  ەئ  ەئ  وئ    ائى
قػاؿ إذ لكف ىػذا التصػرؼ فػي التركػة بالوصػية قػد حػدده اهلل مػف حيػث المقػدار 

,  (3) (اهللاف اهلل تصدؽ عمػيكـ بثمػث أمػوالكـ عنػد مػوتكـ صػدقة مػف ):  رسوؿ اهلل 
مرضػػت عػػاـ الفػػتح حتػػى أشػػرفت عمػػى )قػػاؿ :  وجػػاء عػػف سػػعد ابػػف أبػػي وقػػاص 

, فقمت أ  لرسوؿ اهلل اف لي مػاال كثيػر ولػيس يرثنػي إال  الموت فعادني رسوؿ اهلل 
: قمػػػت  ,ال: فالشػػػطر , قػػػاؿ : ال , قمػػػت : , قػػػاؿ ؟ ابنػػػة لػػػي أفأتصػػػدؽ بثمثػػػي مػػػالي 

اف تذر ورثتؾ  أغنياء خير مف تذرىـ عالة يتكففػوف  الثمث والثمث كثير: قاؿ  ,فالثمث
حدد مقدار الوصية مف التركة كذلؾ اف اهلل حػدد الجيػة  , وكما اف اهلل  (4) (الناس

اف اهلل قد أعطى لكؿ ذ  حػؽ حقػو فػال وصػية ):  الموصى ليا فقد قاؿ رسوؿ اهلل 
   .(5) (لوارث

ا رث ومتػػى يػػرث ومتػػى ال  وعمػػى مػػا تقػػدـ يجػػب اف نعمػػـ موقػػع الحفيػػد فػػي اً إذ
ومػػا ىػػي أنػػواع الحفػػدة واأليتػػاـ مػػف  ,يػػرث ومتػػى تصػػح لػػو الوصػػية ومتػػى ال تصػػح لػػو

  .حيث القرابة والرحـ وغيرىا مف أمور سنأتي عمييا في المطمب القادـ
 
 
 

                                                 

 . 11سورة النساء / آية  (1)

 . 180سورة البقرة / آية  (2)
 . 2708, رقـ  2/904سنف ابف ماجة/ (3)

 صحيح متفؽ عميو.  (4)

 . 2/905ابف ماجة/ (5)
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 هاىٍة ادلرياث ًأًٌاع األقارب 0 ادلطلة الخالج
 ًهٌقع احلفٍذ ًالٍتٍن هنين ًهاىٍة احلجة

 أواًل : ماىية عمم الميراث : 
 تعريف اإلرث والتركة وعمم المواريث :  -1

يسػػػمى عمػػػـ المواريػػػث بعمػػػـ الفػػػرائض , والفػػػرض لغػػػة : ىػػػو الحػػػز فػػػي الشػػػيء 
 الجند وسيـ فريض أ  مفروض فوقو وأفرضو أعطاه وافترض اهلل أوجب وافترض 

   .(1)أخذوا عطاياىـ 
الفقياء فأشمؿ تعريؼ وأدقو ىو ما عرفو الشػافعية مػف انػو :  اما في اصطالح

ىػػػػو فقػػػػو المواريػػػػث وعمػػػػـ الحسػػػػاب الموصػػػػؿ لمعرفػػػػة مػػػػا يخػػػػص كػػػػؿ ذ  حػػػػؽ فػػػػي )
   .(2)(التركة

 : (3) أركان اإلرث -2
   .ث : وىو المتوفيالمور   - أ

  .الوارث : وىو الحؽ الذ  يستحؽ الميراث - ب
  .الورثةالميراث : وىو ماؿ المتوفي الذ  يأخذه  -ج

 : (4)شروط الميراث -3
   .موت المورث -أ

   .تحقيؽ حياة الوارث عند موت المورث -ب
   .العمـ بالجية المقتضية لإلرث -ج

                                                 

 . 244, ومختار الصحاح , المصدر السابؽ ,  672ينظر : القاموس المحيط ,  (1)

شرح الرحبيػة , محمػد بػف احمػد بػف بػدر الػديف المعػروؼ بسػبط المػارديني , وحاشػية ينظر :  (2)
 . 13,  2006,  1العالمة البقر  , دار المصطفى , دمشؽ , ط 

,  2009األحػػػواؿ الشخصػػػية , احمػػػد عبيػػػد الكبيسػػػي , المكتبػػػة القانونيػػػة , بغػػػداد , ينظػػػر :  (3)
89 . 

المبسػػػوط فػػػي احتسػػػاب المسػػػألة االرثيػػػة , ىػػػاد  عزيػػػز عمػػػي , عبػػػاس السػػػعد  , ينظػػػر :  (4)
 . 17 – 16,  2011المكتبة القانونية , بغداد , 
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 : (1) أسباب اإلرث    -4
  .ويرث بو الزوج والزوجة أو الزوجات (وىو الزواج الصحيح)النكاح :  -أ

ويػرث بػو األبػواف ومػف يػدلي بيمػا واألوالد ومػف يػدلي  (وىػو القرابػة)النسػب :  -ب
   .بيما

   .(وىو عصوبة سببيا نعمة المعتؽ عمى عتيقة)الوالء :  -ج
 موانع اإلرث :     -5

المػػانع فػػي المغػػة بمعنػػى الحائػػؿ , وىػػو مػػا تفػػوت بػػو أىميػػة ا رث بعػػد قيػػاـ 
سببو وتوفر شروطو أو ما يمـز مػف وجػوده عػدـ ترتػب الحكػـ عمػى سػببو , وموانػع 

 ىي :  (2)ا رث 
   .(أ  قتؿ الوارث لمورثو)القتؿ :  -
  .اختالؼ الديف : أ  اختالؼ ديف الوارث عف المورث -
  .اختالؼ الداريف -
 الرؽ -

 .تطمب دراسة واسعة ال يسع ذكرىاوالممنوع عف ا رث يختمؼ عف المحجوب وي
 

 ثانيًا : أنواع الورثة ودرجات األقارب : 
مػف الػوارثيف وىػـ األقػارب واألزواج وورثػة عػد ىـ الورثة نوعػاف نػوع متفػؽ عمػى 

   .وىـ ذو  األرحاـالوارثيف مف عد ىـ مختمؼ في 
 ي : أتنطاؽ البحث , والباقي سنبينيـ فيما ياما بالنسبة لدزواج فيـ خارج 

 األقارب :  -1
 :  (3)أقساـ  ةجياتيـ إلى ثالثوفؽ تنقسـ القرابة 

                                                 

لميراث المقارف, عبد الػرحيـ , وا29/138, والمبسوط, السرخسي, 33 – 32شرح الرحبية ,  (1)
 . 23-22الكشكي, ص 

 .21 – 20المبسوط في احتساب المسألة االرثية , ينظر :  (2)

ينظػػػر : رد المختػػػار عمػػػى الػػػدر المختػػػار شػػػرح تنػػػوير األبصػػػار , لإلمػػػاـ ابػػػف عابػػػديف , دار  (3)
 . 6/762ـ ,  2000الفكر , بيروت , 
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األصػػػوؿ : وىػػػـ مػػػف تفػػػرع الميػػػت مػػػنيـ كاآلبػػػاء واألميػػػات واألجػػػداد والجػػػدات  - أ
   .وىؤالء كذلؾ خارج نطاؽ البحث

األخػوة واف والحواشي مف تفرعوا مػف أصػوؿ الميػت كػا خوة واألعمػاـ وأبنػاء  - ب
نزلػػوا وأبنػػاء األعمػػاـ واف نزلػػوا , وبنػػت األخ وبنػػت ابػػف األخ واف نػػزؿ فػػاألخ 

. وىػؤالء كػذلؾ ابف العػـ واف نػزؿ ىػـ مػف األقػارب وابف األخ وابف العـ وبنت
لػػيس  ,خػارج نطػاؽ بحثنػا واف احتمػػؿ اف يكونػوا أيتػاـ لكػف البحػػث لػـ يشػمميـ

   .حث متعمؽ باألحفادالبألف  لكونيـ غير مستحقيف لموصية ولكف
الفروع : وىـ األوالد واألحفػاد , ويقصػد بيػـ االبػف وابػف االبػف واف نػزؿ وبنػت  -ج

   .االبف واف نزؿ
اما ابف البنػت وبنػت البنػت فميسػوا مػف األقػارب إنمػا مػف ذو  األرحػاـ عمػى مػا 

   .سنبينو الحقا
 :   (1) ذوو األرحام -2

الػػػرحـ فػػػي المغػػػة : ىػػػو بيػػػت منبػػػت الولػػػد فػػػي بطػػػف األـ وعائػػػو , والقرابػػػة , أو 
   .(2)أصميا وأسبابيا 

يػػػـ : األقػػػارب الػػػذيف ليسػػػوا مػػػف أصػػػحاب فامػػػا فػػػي اصػػػطالح عممػػػاء الميػػػراث 
حيػػػث اف ذو  األرحػػػاـ ينقسػػػموف  –عمػػػى مػػػا سػػػيأتي بيانػػػو  والعصػػػبات  الفػػػروض 

الترتيػب وفػؽ عمػى بعػض فػي ا رث  يقػدـ بعػضرابتيـ إلػى أربعػة أنػواع جيػات قػوفؽ 
 اآلتي:

                                                 

ينظػػر : أحكػػاـ الميػػراث والوصػػية وحػػؽ االنتقػػاؿ , الػػدكتور مصػػطفى إبػػراىيـ الزلمػػي , طبعػػة  (1)
 .. 71 – 70جديدة , 

 . 1123ينظر : القاموس المحيط ,  (2)

    (.¼أو  ½أصحاب الفروض ىي الذيف فرضت حصصيـ في القرآف )كالزوج لو 

 ى فيػػؤالء يأخػػػذوف كػػؿ التركػػػة إذا امػػا العصػػػبات : فيػػـ األقػػػارب الػػذيف ال تػػػربطيـ بالميػػت أنثػػػ
 انفردوا والباقي بعد أىؿ الفروض.
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 (ذكػػورا أو إناثػػا)مطمقػػا  ى: كػػأوالد بنػػات المتػػوف ىمػػف كػػاف مػػف فػػروع المتػػوف - أ
وىػؤالء واف  .واف نزلوا وأوالد بنات أبناء المتوفي مطمقا )ذكػورا أو إناثػا( واف نزلػوا
  .وا مف الورثةكانوا أحفادا إال أنيـ مف ذو  األرحاـ وليسوا مف األقارب فيـ ليس

   .ىمف كانوا مف أصوؿ المتوف - ب
   .ىمف كانوا مف فروع أبو  المتوف -جػ
  .ميما عموا ىمف كاف مف فروع أحد أجداد أو جدات المتوف -د

   .واألصناؼ الثالثة األخيرة خارج نطاؽ بحثنا
 أما طريقة توريثيـ عند مف قاؿ بذلؾ فاختمؼ فييا إلى ثالث طوائؼ : 

   .لتساوييـ بالرحـبالتساو   -
أىػػػػؿ التنزيػػػػؿ : وىػػػػؤالء قػػػػالوا بػػػػأف كػػػػؿ واحػػػػد مػػػػف ذو  األرحػػػػاـ ينػػػػزؿ منزلػػػػة  -

   .الى الميتو باألقارب الذ  يدلي 
  .أىؿ القرابة : وىـ الذيف يقدموف األقرب جية ودرجة وقوة -

وجػػػدير بالػػػػذكر اف الػػػػذيف قػػػػالوا بعػػػػدـ توريػػػث ذو  األرحػػػػاـ , قػػػػالوا بػػػػاف المػػػػاؿ 
نمػا يػذىب إلػى الباقي إذا لػـ يو  جػد أقػارب يػرد إلػييـ فانػو ال يػذىب إلػى ذو  األرحػاـ وا 

  .بيت الماؿ
  .ثالثًا : ماىية الحجب وأقسامو وأثره في اإلرث والوصية لألحفاد

 ماىية الحجب :  -1
وحجبػو : منعػو مػف الػدخوؿ  .الحجب لغػة : معنػاه السػتر , والحاجػب , البػواب

   .(1)وما حاؿ بيف شيئيف 
: ىػو منػػع الػػوارث مػف بعػػض نصػػيبو أو كمػو بسػػبب وجػػود  اصػػطالحاً والحجػب 

   .(2)شخص آخر 
 
 

                                                 

 . 100القاموس المحيط ,  (1)

 . 2/208األحواؿ الشخصية , احمد عبيد الكبيسي ,  (2)
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 إلى نوعيف :  ومف التعريؼ ينقسـ الحجب 
حجػػػب نقصػػػاف : وىػػػو حجػػػب الػػػوارث عػػػف نصػػػيبو األكبػػػر إلػػػى  الناااوع األول :

المحجػػػوب ال يػػػزاؿ فػػػي دائػػػرة ألف  وىػػػذا النػػػوع مػػػف الحجػػػب ال ييمنػػػااألصػػػغر نصػػػيبو 
كػػػالزوج يحجػػػب حجػػػب نقصػػػاف بوجػػػود )جػػػوز الوصػػػية ليػػػـ , تالورثػػػة المسػػػتحقيف فػػػال 

   .(االبف مف النصؼ إلى الربع
حجػػػب الحرمػػػاف : وىػػػو اف يسػػػقط الشػػػخص الػػػذ  تتحقػػػؽ فيػػػو  الناااوع الثااااني :

   .االرثية وال يوجد مانع ولكف وجد شخص آخر يحرمو مف ا رث
جػػػب بػػػاألب عنػػػد وجػػػوده وابػػػف االبػػػف يحجػػػب بػػػاالبف عنػػػد كالجػػػد أبػػػو األب يح

  .وىذا الحجب ىو الذ  ييمنا في ىذه الدراسة .وجوده
   .(1) ضوابط حجب الحرمان وأثره في اإلرث والوصية لألحفاد -2

االبػف )الورثة بالنسبة لحجب الحرماف صنفاف صنؼ ال يحجب بػأ  حػاؿ وىػـ 
وصػنؼ قػد يحجبػوف حجػب حرمػاف وىػـ مػا عػدا  .(واألب والزوج والبنت واألـ والزوجة

  .األصناؼ السابقة
 والحجب ىنا يرجع إلى أصميف : 

إلػى الميػت بشػخص فانػو  –أ  ينتمػي  –ىو اف كؿ مػف يػدلي  األصل األول :
  .ال يرث مع وجود ذلؾ الشخص , كابف االبف ال يرث مع االبف 

األخػػػػذ بتقػػػػديـ األقػػػػرب فػػػػاألقرب مػػػػف الورثػػػػة , وىػػػػذا ظػػػػاىر فػػػػي  األصاااال الثاااااني :
العصبات حيث أنيـ يرجحوف بقرب الدرجة مف الميت , فيتقػدـ األقػرب فػاألقرب منػو وبيػذا 

كالعـ يحجب ابف العـ حجب حرمػاف واف كػاف  .التقديـ يحجب األقرب األبعد حجب حرماف
األقػػرب إذا عػػدمت لكػػف وجػػود األبنػػاء األب ميتػػا ؛ ألف الطبقػػة األبعػػد تكػػوف مكػػاف الطبقػػة 

  .حجب أبناء األبناء ولو لـ يكف أبناء ألخذ أبناء األبناء مكانيـ في ا رث
 

                                                 

    .بعض المذاىب تسمي المنع عف ا رث حجب بالوصؼ. والحجب منع بالشخص 

 . 14,  2010ينظر : أحكاـ الحجب , مولود مخمص الراو  , بغداد ,  (1)

  .ويستثنى مف ىذا األصؿ أوالد األـ , فأنيـ يرثوف معيا مع إنيـ يدلوف إلى الميت بيا 
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 الخالصة في الحفيد اليتيم المحجوب :  -3
 اً رثػػا  و  اً فرعػػيعػػد  يتبػػيف ممػػا تقػػدـ اف األحفػػاد ليسػػوا عمػػى حػػاؿ واحػػدة فمػػنيـ مػػف 

 اً رثػػػا  و  اً فرعػػػيعػػػد  ابػػػف االبػػػف واف نػػػزؿ ومػػػنيـ مػػػف نحػػػو بالتعصػػػيب وىػػػـ أقػػػو  القرابػػػات 
بنػت االبػف واف نػزؿ ومػنيـ مػف ال يعتبػر أساسػا مػف القرابػة بػؿ مػف ذو  نحػو بالفرض 
   .األرحاـ

يذكر ذلؾ لما لو أثر فيما سيأتي في حكػـ الوصػية وعمػة إيجابيػا عنػد مػف قػاؿ 
   .بأنيا واجبة وعمة ندبيا عند مف قاؿ بأنيا مندوبة

 ي : أتما يعمى أصناؼ يمكف اف نقسميـ  اً إذفاألحفاد 
حفيد ذكػر يػدلي بػذكر إلػى الميػت وىػو ابػف االبػف واف نػزؿ , كػابف االبػف وابػف  -

   .وىو قريب مف العصبات بذاتو .ابف االبف
كبنػت االبػف وبنػت  .حفيد أنثى يدلي بذكر إلى الميت وىي بنت االبف واف نزؿ -

 .  ة فرض أو عصبة بالغيرىي اما صاحبوىي مف األقارب و  .ابف االبف
حفيػػػد ذكػػػر يػػػدلي بػػػأنثى إلػػػى الميػػػت كػػػابف البنػػػت وابػػػف ابػػػف البنػػػت وابػػػف بنػػػت  -

   .وىو مف ذو  األرحاـ .البنت
وىػػي مػػف  .حفيػػد أنثػػى يػػدلي بػػأنثى إلػػى الميػػت كبنػػت البنػػت وبنػػت بنػػت البنػػت -

   .ذو  األرحاـ
األرحػػػاـ ليسػػػوا مػػػف أىػػػؿ الفػػػروض والعصػػػبات وقػػػد اختمػػػؼ فػػػي أرثيػػػـ ,  ووذو 

والحفيػد ابػف  ,ألنيػـ ليسػوا ورثػة ؛مػف المحجػوبيف عػف ا رث  واوعمى كؿ حاؿ ىـ ليسػ
  ما الحفيد ابف البنت إذا ماتت أمو لـ يتحقؽ يتمػوأ ,االبف إذا مات أبوه فقد تحقؽ يتمو

 .ه قد يكوف حياً اأبألف 
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 حكن الٌصٍة للحفٍذ الٍتٍن احملجٌب 0 ًًادلثحج الخا

 يف الشرٌعة ًالقاًٌى

 هي قال تأهنا ًاجثة ًأدلتين ًهناقشتيا0 ادلطلة األًل
أواًل : ذىب إلى وجوبيا بعض فقياء الصحابة والتاابعين والمحادثين والمفسارين والعممااء 

  .من المذاىب والعمماء المتأخرين
عػف عائشػة  .فيـ : عمر بف الخطاب , عبد اهلل ابػف عبػاس (1)اما فقياء الصحابة  .1

أنيػػػا تجػػػب فػػػي المػػػاؿ الكثيػػػر وعبػػػد اهلل ابػػػف عمػػػر , وعبػػػد  وعمػػػي وابػػػف عبػػػاس 
  .الرحمف ابف أبي بكر

فيػػػػـ : الزىػػػػر  وأبػػػػو مجمػػػػز وعطػػػػاء وطمحػػػػة بػػػػف  (2)امػػػػا فقيػػػػاء ومحػػػػدثي التػػػػابعيف  .2
سػحاؽ , وأبػو عوانػو االسػفراييني ,  يػاس وا  مصرؼ وأبي بكػر ومسػروؽ وطػاووس وا 

  .وابف جرير وأبو ثور ويحيى بف يعمر
وذىػب  ,في تفسيره (3)اما المفسريف فيـ : ذىب إلى ذلؾ أبو بكر الراز  الجصاص .3

  .(5)تفسيره  , والقرطبي في (4)إلى ذلؾ البغو  في تفسيره 
, وكػػذلؾ وىبػػة  (7), وسػػيد قطػػب فػػي تفسػػيره  (6)وكػػذلؾ رجحػػو السػػعد  فػػي تفسػػيره 

  .(9), وصاحب تفسير المنار  (8)الزحيمي في تفسيره 
 

                                                 

 .6/43, نيؿ األوطار لمشوكاني 8/10, تفسير القرطبي 2/18ينظر : تفسير البغو   (1)

, والمحمػػى باآلثػػار , البػػف حػػـز , مسػػألة ,  2/147ينظػػر : تفسػػير التنػػوير , ابػػف عاشػػور ,  (2)
, والمغنػي , موفػػؽ  6/43, ونيػػؿ األوطػار , لمشػػوكاني ,  2/263, وتفسػير القرطبػي ,  1747

 . 6/76ـ ,  1985, دار إحياء التراث العربي ,  1الديف عبد اهلل ابف قدامو المقدسي , ط 

 .2/72كاـ القرآف, أبو بكر الراز  الجصاص, ينظر : أح (3)

 . 1/193تفسير البغو  , الحسيف بف مسعود البغو  , دار طيبة ,  (4)

 . 2/262الجامع ألحكاـ القرآف , القرطبي ,  (5)
, الريػاض ,  1تيسير الكػريـ الػرحمف , الشػيخ عبػد الػرحمف بػف ناصػر السػعد  , ط ينظر :  (6)

 . 83 – 82ىػ ,  1424

 ,  1985, دار الشػػػػػػػرؽ , القػػػػػػػاىرة ,  2فػػػػػػػي ظػػػػػػػالؿ القػػػػػػػرآف , سػػػػػػػيد قطػػػػػػػب , ط ينظػػػػػػػر :  (7)
2/166 . 

 . 1/186,  2006, دار الفكر , دمشؽ ,  2التفسير الوسيط , وىبة الزحيمي , ط ينظر :  (8)

 .7/328تفسير المنار , الشيخ محمد رشيد رضا , الييئة المصرية لمكتاب ينظر :  (9)
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 فقياء المذاىب :  .4
نجػد ذلػؾ فػي و  (2)ومعظػـ المالكيػة  (1)ذىب إلى ذلؾ ا مػاـ مالػؾ فػي رأ  لػو 

  .(3)في فروع المذىب المالكي 
   .(4)وذىب إلى ذلؾ بعض األحناؼ في فروع المذىب الحنفي 

, وبعػػض الشػػافعية فػػي فػػروع  (5)وذىػػب إلػػى ذلػػؾ ا مػػاـ الشػػافعي فػػي القػػديـ 
  .(6)المذىب الشافعي 

 ف ػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػيػوكث (7)د قوليو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب إلى ذلؾ ا ماـ احمد في أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػوذى
   .(8)فروع المذىب الحنبمي 

 .(10)وبعض الشيعة (9)ابف حـز وداودمنيـ وذىب إلى ذلؾ الظاىرية في مذىبيـ 

                                                 

, بػاب األمػر  1994الموطأ , مالؾ بف أنس بف مالؾ , دار إحياء العمػـو العربيػة , ينظر :  (1)
 . 1/579,  1493األمر بالوصية , مسألة 

 . 2/263ينظر : تفسير القرطبي ,  (2)

 , دار المغػػػػػػرب ا سػػػػػػالمي  1الػػػػػػذخيرة , شػػػػػػياب الػػػػػػديف احمػػػػػػد بػػػػػػف إدريػػػػػػس القراغػػػػػػي , ط  (3)
9/5 – 7 . 

نػػػز الػػػدقائؽ , زيػػػد الػػػديف بػػػف إبػػػراىيـ ابػػػف نجػػػيـ , دار الكتػػػاب ينظػػػر : البحػػػر الرائػػػؽ شػػػرح ك (4)
 . 461 – 8/460,  2ا سالمي , ط 

 .1/283ينظر : تفسير ابف كثير ,  (5)

ينظػػر : تحفػػة األحػػوذ  شػػرح جػػامع الترمػػذ  , محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف المبػػارؾ فػػور  , دار  (6)
 (. 974الكتب العممية شرح حديث رقـ )

, 1, موفؽ الديف عبػد اهلل ابػف قدامػة المقدسػي, دار إحيػاء التػراث العربػي, طينظر : المغني  (7)
1985 ,6/417. 

,  1995,  4ينظػػػر : الفػػػروع , محمػػػد بػػػف مفمػػػح بػػػف محمػػػد المقدسػػػي , عػػػالـ الكتػػػاب , ط  (8)
4/661 – 662 . 

 .9/314المحمى , ابف حـز ,  (9)

ينظر : التبياف في تفسير القرآف , أبو جعفر محمد بف حسف الطوسي , المطبعة العممية ,  (10)
 . 107 – 2/106,  1957النجؼ , 
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لدحفػػاد والسػػيما إلػػى القػػوؿ بالوصػػية الواجبػػة  واذىبػػ فقػػدالعممػػاء المتػػأخريف أمػػا  .5
وعبػػػد القػػػػادر ,  (1)القرضػػػاو مػػػػنيـ المحجػػػوبيف كثيػػػر مػػػػف العممػػػاء المتػػػأخريف 

   . (3)ال يسع المجاؿ لذكرىـ وكثير ,(2)الحسني
 ثانيًا : أدلة القائمين بوجوبيا من القر ن : 

ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ تعػػػػػالى : قولػػػػػو  -1

  .(4) چائ  ەئ  ەئ  وئ    ائې     ى  ى
 (إذا حضػػر أحػػدكـ المػػوت)عمػػى المسػػمميف ,  (عمػػيكـ)يعنػػي فػػرض ,  (كتػػب)

تعنػػػي  (الوصػػػية)يعنػػػي مػػػاال ,  (خيػػػرا)وكبػػػر وغيرىػػػا ,  ضاتػػػو مػػػف مػػػر مإماراتػػػو وعال
الوالػػديف )التمميػػؾ المضػػاؼ إلػػى مػػا بعػػد المػػوت بقصػػد التبػػرع وقػػد مػػر تعريفيػػا سػػابقا , 

عمػى )يعنػي واجبػا ,  (حقػا)أ  األقارب الذيف منعوا أو حجبوا عف ا رث ,  (واألقربيف
مػػف مسػػمـ يعنػػي المػػؤمنيف الػػذيف يتقػػوف اهلل ويسػػعوف إلػػى امتثػػاؿ أوامػػره فكػػـ  (المتقػػيف

   .(5)مضيع لشرع اهلل 
 أقواؿ :  ةوفي ىذه اآلية ثالث

                                                 

(1) www.qaradawi.net 
(2) www.ahlalhdeeth.com 
التركة وما يتعمػؽ بيػا مػف الحقػوؽ , محمػد عبػد الػرحيـ الكشػكي, دار النػذير, بغػداد, ينظر :  (3)

, دار النيضػة 1المتعمقػة بالتركػة فػي الفقػو ا سػالمي, يوسػؼ القاسػـ, ط , والحقوؽ202ص 
 .118, ص 1978العربية, مصر, 

 . 180سورة البقرة/آية  (4)

, وتفسػػير الكػػريـ الػػرحمف ,  1/193, وتفسػػير البغػػو  ,  2/263ينظػػر : تفسػػير القرطبػػي ,  (5)
, والوصػػػػية الواجبػػػػة فػػػػي ا سػػػػالـ , ىشػػػػاـ قػػػػبالف , منشػػػػورات البحػػػػر  83 – 82لمسػػػػعد  , 

 . 40المتوسط , بيروت , 
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جمػػع لمػػوارث حصػػتاف ي  إذ نيػػا غيػػر مخصصػػة وال منسػػوخة , ا  و  نيااا محكمااة :إ
مسػمـ  يوىو أحد قػولي أبػ .عطية اهلل مف ا رث وعطية مف حضره الموت بوصيتو لو

 . (2)(ال وصية لوارث):  قوؿ الرسوؿ بوىذا الرأ  مردود  .(1)األصفياني 
ظاىرىا العمـو ومعناىا الخصوص : فقد خصػص حكػـ  نيا محكمة :إ - أ

وىػػو الػػػرأ   .(3)الوجػػوب وأصػػبح فقػػػط فػػي األقػػارب الػػػذيف ال يرثػػوف لمػػانع أو حاجػػػب 
 .  ة ذلؾ الحقاً وسيأتي مناقش .(د)ويؤيده ما جاء في الرأ  القادـ في  ,الراجح

أحػد قػولي ابػف عبػاس وىػو  ,نسػخت بآيػات المواريػث:  نيا منسوخة كمياً إ -ج
   ., عمى ما سيأتي ذكره الحقا في أقواؿ الذيف قالوا بأنيا مندوبة (4)وكثير مف الفقياء

 أ  فقط الذيف يرثوف نسخ حقيـ في الوصية بآيات  : أنيا منسوخة جزئياً  -د
   .(5)المواريث 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  چ تعالى : قولو  -2

  .(6) چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڄ  
                                                 

, مطبعػػة  1ينظػػر : فػػتح البػػار  بشػػرح صػػحيح البخػػار  , احمػػد بػػف حجػػر العسػػقالني , ط  (1)
 . 5/551,  1959الحمبي , القاىرة , 

(, والبييقػػػي بػػػرقـ 7530رقـ )(, والطبرانػػػي فػػػي الكبيػػػر بػػػ90رواه الػػدارقطني فػػػي سػػػننو بػػػرقـ ) (2)
 ( وصححو األلباني.2714(, وابف ماجو في سننو برقـ )12320)

, وتفسػػػير  1/193, وتفسػػػير البغػػػو  ,  2/263ينظػػػر : الجػػػامع ألحكػػػاـ القػػػرآف القرطبػػػي ,  (3)
, وتفسير آيات األحكػاـ , الحصػر  , 60/76, والمغني , المقدسي ,  83 – 82السعد  , 

384 – 385 . 

ح  1991ح  1نظاار : تفسااير  يااات األحكااام ح احمااد محمااد الحصااري ح دار الجياال ح بيااروت ح ط ي (4)
 . 25ح وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس ن دار الكتب العمميةح بيروتح ص  387

, والتفسػير الكبيػر )البحػر المحػيط( , أثيػر الػديف  6/43ينظر : نيػؿ األوطػار , لمشػوكاني ,  (5)
, واالعتصػاـ , السػبحاني ,  3/20ندلسػي , دار إحيػاء التػراث العربػي , محمد بف يوسػؼ األ

,  2002, وتفسػػػػير القػػػػرآف العظػػػػيـ , إسػػػػماعيؿ بػػػػف عمػػػػر ابػػػػف كثيػػػػر , دار طيبػػػػة ,  240
1/492 . 

 . 8سورة النساء/آية  (6)
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ذا حضػػر القسػػمة)تفسػػيرىا :  أ  إذا كػػاف ىنالػػؾ فػػي حػػاؿ اقتػػراب صػػاحب  (وا 
التركة مف الموت أو حيف تقسـ التركة عمى الورثة , فالحضور ىنا ظػرؼ حػاؿ ولػيس 

أ  األقػػػػارب الممنػػػػوعيف أو المحجػػػػوبيف عػػػػف ا رث ,  (أولػػػػوا القربػػػػى)ظػػػػرؼ مكػػػػاف , 
ـ فػػػاليتيـ والمسػػػكيف أولػػػى مػػػف أ  مػػػف األقػػػارب أو ذو  األرحػػػا (واليتػػػامى والمسػػػاكيف)

أ  تطيػػب  (وقولػػوا ليػػـ قػػوال معروفػػا)وا , طػػأ  ارضػػخوا أو أع (فػػارزقوىـ منػػو)غيػػره , 
ظيارا لمعطؼ والتألؼ , واف لـ يكف ماؿ , قولوا ليـ قوال طيبا اعتذارا ليـ   .(1)لقموبيـ وا 

عف ابف عباس انو قاؿ فػي ىػذه اآليػة : ىػي محكمػة وليسػت منسػوخة وقد ورد 
ف ىػػذه اآليػػة نسػخت , ال واهلل مػػا نسػػخت ولكنيػػا أوفػي روايػػة قػػاؿ : اف أناسػا يزعمػػوف 

يػػرث وذلػػؾ الػػذ  يػػرزؽ , وواؿ ال يػػرث وذلػػؾ الػػذ   ممػػا تيػػاوف بيػػا ىمػػا واليػػاف : واؿ  
ؿ ابػػػػػف عبػػػػػاس أمػػػػػر اهلل يقػػػػػوؿ بػػػػػالمعروؼ , ويقػػػػػوؿ : ال أممػػػػػؾ لػػػػػؾ اف أعطيػػػػػؾ , قػػػػػا

نيـ مػف الوصػية فػاف يالمؤمنيف عند قسمة وارثػييـ اف يصػموا أرحػاميـ ويتامػاىـ ومسػاك
  .(2)لـ تكف وصية وصؿ ليـ مف الميراث 

ثػػػالث آيػػػات ] , قػػػاؿ قتػػػادة :  (3)قػػػاؿ النحػػػاس ىػػػذا أحسػػػف مػػػا قيػػػؿ فػػػي اآليػػػة 
ڄ  ڃ  ڃ     چ تعػالى , وقولػو  (4)محكمات تركيف الناس , ىذه اآلية وآية االستئذاف 

ڎ  ڈ   ڈ    ڎڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ

  .(6)[  (5)چژ  ژ  

                                                 

, 7/328, وتفسػػػير المنػػػار ,  8/11, وتفسػػػير الطبػػػر  ,  2/18ينظػػػر : تفسػػػير البغػػػو  ,  (1)
 .3/176البحر المحيط, األندلسي, وتفسير 

 ينظر : نفس المصادر السابقة.  (2)

 . 45 – 5/44ينظر : تفسير القرطبي ,   (3)

 . 58سورة النور/آية  (4)
 . 13سورة الحجرات/آية :  (5)
 . 8/10, وتفسير الطبر  ,  18 – 2/17ينظر : تفسير البغو  ,  (6)
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 حق احلفٍذ الٍتٍن احملجٌب عي إرث جذه تٌصٍتو أً ها تُسوّى ))تالٌصٍة الٌاجثة(( دراسة فقيٍة قاًًٌٍة هقارًة 

وقيؿ ىي منسوخة , ويػرد عمػى ذلػؾ بمػا قػد سػيؽ سػابقا بمػا سػيأتي مػف الػردود 
 .(1)أنيػػػا محكمػػػة: عمػػػى اآليػػػة السػػػابقة , يقػػػوؿ ابػػػف عبػػػاس وكثيػػػر مػػػف الفقيػػػاء نفسػػػيا 

  .(2)وىناؾ أدلة أخر  تدؿ عمى انيا غير منسوخة ال يسع المجاؿ لذكرىا
نيػػػػػا فػػػػػي الورثػػػػػة يعطػػػػػوف مػػػػػف التركػػػػػة لديتػػػػػاـ والمسػػػػػاكيف واألقػػػػػارب : إوقيػػػػػؿ 

وىػػذا القػػوؿ يؤيػػد وجػػوب الوصػػية , فػػاألولى اف يوصػػي بيػػا  .والمحػػروميف والمحجػػوبيف
إذ ذاؾ ينتقػػؿ الوجػػوب  صػػاحب التركػػة فػػاف فاتػػو أو فاجئػػو المػػوت أو أسػػباب أخػػر  ,

   .(3)لى الورثة فيرضخوا لممستحقيف مف التركة إ
عػػف ابػػف المبػػارؾ عػػف ابػػف جػػري  ورو  اف عبػػد اهلل بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف جػػاء 

انػو قسػـ ميػراث أبيػو وىػو يتمػو ىػذه اآليػة وعائشػة حيػة فمػـ يػدع  أبي بكػر الصػديؽ 
كػرت ذلػؾ البػف عبػاس فقػاؿ مػا وذ (راو  الروايػة)أحد في الدار إال أعطاه قػاؿ القاسػـ 

  .(4)أصاب إنما ىذه الوصية يريد الميت اف يوصي لقرابتو 
 يت حيف ػػػػػػػػاة المػػػػػػػػػت وفػػػػػػػػىي وق (بالقسمة)والظاىر مف األقواؿ اف المقصود 

الوصية وتحمػؿ وقػت تقسػيـ التركػة بعػد الوفػاة وتحمػؿ المعنيػيف وىػو األرجػح واألنسػب 
  .اآلراء والتفاسير واألحواؿ واهلل أعمـلمجمع بيف 

واف كػػاف ثبػػوت النسػػخ غيػػر  –اء بأنيػػا منسػػوخة بآيػػات المواريػػث مػػف قػػوؿ العمإ
إال اف ذلؾ دليؿ عف اف الفقياء الذيف قالوا بػو كػانوا يعتبرونيػا فػي الوصػية  –صحيح 

قمنػا اف  إذاإال إذ كيؼ يقولوف بنسػخيا بػالميراث وال مناسػبة بينيمػا ,  .مف جية الميت
   .ثاآلية تخاطب الورثة بعد موت المور  

                                                 

 .75/328القرطبي , , وتفسير  2/17تفسير البغو  ,  (1)

,  2004ينظػػػػػر : فػػػػػتح القػػػػػدير , محمػػػػػد بػػػػػف عمػػػػػي بػػػػػف محمػػػػػد الشػػػػػوكاني , دار المعرفػػػػػة ,  (2)
1/274. 

, والتفسػػػير الكبيػػػر ,  8/9, وتفسػػػير الطبػػػر  ,  1/275ينظػػػر : فػػػتح القػػػدير , الشػػػوكاني ,  (3)
 . 329 – 7/327, وتفسير المنار , 3/177األندلسي , 

  .1/11تفسير الطبر  ,  (4)
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  .(1)وقد ساقيا ابف حـز وغيره مف الفقياء لثبوت عدـ نسخ آية الوصية 
آيػػػات أخػػػر  تػػػدؿ داللػػػة إجماليػػػة عمػػػى وجػػػوب الوصػػػية لدقػػػارب المحجػػػوبيف  -3

   .(2)وخاصة اليتيـ الفقير منيـ 
 .(3)چېئ وئ ۇئۇئ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  وئچقاؿ تعالى :  - أ

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  چ قػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػالى :  - ب

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

ڌ  ڎ    ڌڇ  ڍ   ڍ  ڇچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڃڃ

  .(4) چڎ  ڈ  
  .(5) چں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ قاؿ تعالى :  -ج
ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ    مئ  چ قػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػالى :  -د

  .(6) چجب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت     يئىئ
 ثالثًا : أدلة القائمين بوجوبيا من السنة النبوية الشريفة : 

مػػا حػؽ أمػػر ء مسػػمـ )قػاؿ :  عػف عبػػد اهلل ابػف عمػػر اف رسػػوؿ اهلل  -1
وجػاء  .(7) (يبيت ليمتيف ولػو شػيء يريػد اف يوصػي فيػو إال ووصػيتو مكتوبػة عنػد رأسػو

ال ), وفػي روايػة :  (..... الحػديث.أمػر ء يػؤمف بالوصػيةمػا حػؽ )بألفاظ أخػر  مثػؿ 
  .(8)الحديث  (.....يحؿ ألمر ء مسمـ لو ماؿ

                                                 

 . 1747المحمى باآلثار , ابف حـز , مسألة رقـ  (1)

,  3ينظػػػر : الوصػػػية الواجبػػػة فػػػي ا سػػػالـ , ىشػػػاـ قػػػبالف , بحػػػر المتوسػػػط , بيػػػروت , ط  (2)
1981  ,50 . 

 .26سورة ا سراء / اآلية :  (3)

 .177سورة البقرة / اآلية :  (4)
 .36سورة النساء / اآلية :  (5)
 .215اآلية : سورة البقرة /  (6)
 (.1627برقـ ) 3/1249رواه مسمـ في صحيحو  (7)

 سبؽ تخريجو. (8)
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 .(1) (ال يحػػؿ لمسػػمـ اف يبيػػت ليمتػػيف إال ووصػػيتو عنػػد رأسػػو)وفػػي البخػػار  : 
لػػـ أبػػت ليمػػة مػػف سػػمعت رسػػوؿ اهلل صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ )قػػاؿ عبػػد اهلل ابػػف عمػػر : 
  .(2) (عند يقوؿ ذلؾ إال ووصيتي 

ٹ  ٹ  چ تعػػػالى : يقػػػوؿ الشػػػوكاني : وقػػػد اسػػػتدؿ بيػػػذا الحػػػديث مػػػع قولػػػو 

,  (3)چٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڄ  
  .قاؿ ذلؾ جماعة مف السمؼ  .عمى وجوب الوصية

وقػػد ذىػػب بعػػض العممػػاء إلػػى اف الحػػديث يفيػػد النػػدب ولػػيس الوجػػوب عمػػى مػػا 
   .الوصية مندوبةسيأتي في أدلة مف قاؿ باف 

عػػف مالػػؾ بػػف مغػػوؿ عػػف طمحػػة بػػف مصػػرؼ قػػاؿ سػػألت عبػػد اهلل بػػف أبػػي  -2
 بـفػػ وأفقػػاؿ ال فقمػػت لػػـ كتػػب عمػػى المسػػمميف الوصػػية  أوفػى ىػػؿ وصػػى رسػػوؿ اهلل 

   .) (4)بكتاب اهلل أوصى أمروا بالوصية قاؿ 
 : )اف  اف رجػػػػػػػػػػال قػػػػػػػػػػاؿ لرسػػػػػػػػػػوؿ اهلل  رو  مسػػػػػػػػػػمـ عػػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػػي ىريػػػػػػػػػػرة  -3

ولػػػـ يػػػوص  فيػػػؿ يكفػػػػر عنػػػو اف أتصػػػدؽ عنػػػو قػػػاؿ عميػػػو الصػػػػالة أبػػػي مػػػات 
  .والتكفير ال يكوف إال في ذنب كأف يترؾ الواجب .(5) نعـ( ,والسالـ

 رابعًا : أدلة أخرى : 
 قول الصحابي :  -1

إذا لػـ يخػالؼ النقميػة والسػيما قوؿ الصحابي مصػدرا مػف مصػادر الشػريعة يعد  
ف كػػاف مػػف سػػماع الرسػػوؿ فيػػو مػػف بػػاب إف قولػػو أل ؛القيػػاس وكػػاف الصػػحابي فقييػػا 

العمػػػؿ بالسػػػنة واف كػػػاف عػػػف رأ  فػػػرأييـ أقػػػو  مػػػف رأ  غيػػػرىـ ألنيػػػـ شػػػاىدوا طريػػػؽ 

                                                 

 (. 2587البخار  ) (1)

 . 3/294, وشرح صحيح مسمـ , شرؼ الديف النوو   6/43نيؿ األوطار ,  (2)
 .8سورة النساء / اآلية :  (3)
 (.2589رواه البخار  في صحيحو برقـ ) (4)
صحيح مسمـ , مسمـ بف حجاج القشير  النيسابور  , دار إحياء الكتب العربية , حديث رقـ  (5)

 (. 1634رقـ )



   

 
 

111 

 

 م 3102الخاًً كاًٌى  –العذد الراتع عشر  –اجمللذ الراتع  جملة جاهعة األًثار للعلٌم اإلسالهٍة 
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 غيػرفي بياف األحكاـ واألحواؿ التي نزلػت فييػا النصػوص والمحػاؿ التػي تت الرسوؿ 
 .(1)األحكاـ عمى أساسيا 

 ي : أتما ي امنينورد  ,وقد ذىب كثير مف الصحابة إلى وجوب الوصية
   .أقواؿ ابف عباس التي مر ذكرىا -
   .الذ  مر ذكره قوؿ عبد اهلل ابف عمر  -
  .والذ  سبؽ ذكره (رضي اهلل عنيا)قوؿ سيدتنا عائشة  -
   .قوؿ عبد اهلل بف عبد الرحمف بف أبي بكر وفعمو الذ  مر ذكره -
  .(2)وقوؿ عمر بف الخطاب وفعمو  -

 :  (3) المعقول    -2
بػػالمعقوؿ اف ىنالػػؾ شػػبية اخػػتالط مػػاؿ االبػػف بمػػاؿ أبيػػو فػػي كثيػػر مػػف اسػػتدؿ 

أوجػب والتػرابط ووجػوب النفقػة وغيرىػا  الحاالت واف مف ميزات األسرة المسممة التكافؿ
   .ذلؾ اف ال يترؾ الحفيد اليتيـ الفقير بدوف تأميف حياتو

 هي قال تأهنا هنذًتة ًهناقشة أدلتين ًالرتجٍح0 ادلطلة الخاًً
 :  أواًل : من ذىب إلى أنيا مندوبة 

: لػػـ يػػرد عػػف أحػػد مػػف الصػػحابة انػػو يػػر  اف الوصػػية لدقػػارب  مػػف الصػػحابة .1
إال أضػعؼ القػوليف البػف عبػاس وابػف  .المحجوبيف أنيا مندوبة أو لػيس بواجبػة

   .كما مر بنا سابقاً عمر 

                                                 

,  1988, الحمبي , دمشػؽ ,  1ينظر : أصوؿ الفقو ا سالمي , الشيخ وىبة الزحيمي , ط  (1)
 . 97 – 95, وأصوؿ الفقو في نسيجو الجديد , د. مصطفى الزلمي , 855

,  6ينظػػر : موسػػوعة فقػػو عمػػر بػػف الخطػػاب , محمػػد رواس قمعػػة جػػي , دار النفػػائس , ط  (2)
 . 866 – 863,  2009بيروت , 

 . 365ينظر : أحكاـ الميراث والوصية في الشريعة ا سالمية , أميف زغموؿ ,  (3)

    جػو الندب : ىو خطاب الشػارع لممكمػؼ لفعػؿ فعػؿ , عمػى وجػو األولويػة واألفضػمية ال عمػى و
.  ا لزاـ والحـز
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: رو  ذلػػػػػؾ عػػػػػف الشػػػػػعبي والنخعػػػػػي  (1)فقيػػػػػاء ومحػػػػػدثي التػػػػػابعيف وتػػػػػابعييـ  .2
سحاؽ وغيرىـ    .وعكرمة ومجاىد وأبي ثور واألوزاعي والحسف بف حي , وا 

: ذىػػػػػب إلػػػػػى ذلػػػػػؾ معظػػػػػـ األحنػػػػػاؼ , وبعػػػػػض المالكيػػػػػة  (2)فقيػػػػاء المػػػػػذاىب  .3
بعػػض الحنابمػػة , وأكثػػػر والشػػافعي فػػي أحػػد رأييػػو وأحػػد روايتػػي ا مػػاـ احمػػد و 

 .األمامية
ابػف كثيػر و  (3)الطبػر  فػي تفسػيره: ذىب إلػى ذلػؾ مف قاؿ بذلؾ مف المفسريف  .4

  (6)وطاىر بف عاشور في تفسيره ,  (5), واآللوسي في تفسيره  (4) في تفسيره
   ., وغيرىـ (7), واألندلسي في تفسيره 

: ذىػػب إلػػى أنيػػا مندوبػػة أكثػػر العممػػاء  (8)مػػف قػػاؿ بيػػا مػػف العممػػاء المتػػأخريف  .5
المتػػأخريف ال يسػػع المجػػاؿ لػػذكرىـ , جػػاء ذلػػؾ مػػف اسػػتنادىـ إلػػى أقػػواؿ بعػػض 
الفقياء الذيف ادعوا ا جماع عمى أنيا غير واجبػة أو ادعػوا انػو قػوؿ الجميػور 

   .عمى ما سيأتي بيانو
                                                 

, واالسػػتذكار الجػػامع لمػػذاىب األمصػػار , يوسػػؼ بػػف  6/56ينظػػر : المغنػػي , لممقدسػػي ,  (1)
. وتفسػػػير التنػػػوير , ابػػػف 23/12,  1993عبػػػد اهلل بػػػف محمػػػد بػػػف عبػػػد البػػػر , دار قتيبػػػة , 

 . 2/115عاشور , 

, واالسػتذكار ابػف عبػد البػر ,   6/57, والمغني , لممقدسي ,  7/7ينظر : الذخيرة , لمقرافي  (2)
, حاشية إعانة الطػالبيف , أبػو بكػر بػف محمػد  27/143, والمبسوط , لمسرخسي ,  23/13

 . 2/107, والتبياف في تفسير القرآف , الطوسي ,  3/198شطا الدمياطي , 

 . 8/11 تفسير الطبر  , لمطبر  , (3)
 .1/491تفسير القرآف العظيـ , ابف كثير ,  (4)

 . 1/362روح المعاني في تفسير القرآف والسبع المثاني , شياب الديف اآللوسي ,  (5)

 . 148 – 2/147التحرير والتنوير , ابف عاشور ,  (6)

 . 3/177التفسير الكبير , األندلسي ,  (7)

 2005, دار الكتػب , دمشػػؽ ,  9جػي الكػػرد  , ط ينظػر : األحػواؿ الشخصػػية , احمػد الح (8)
, والتركػػػة ومػػػا يتعمػػػؽ بيػػػا مػػػف حقػػػوؽ , محمػػػد عبػػػد الػػػرحيـ الكشػػػكي , دار  192 – 191, 

, والوصية الواجبة , دراسة فقيية مقارنة , ريـ عػادؿ  202 – 201,  1النذير , بغداد , ط 
شػػريعة والقػػانوف فػػي الجامعػػة األزعػػر , بحػػث تكميمػػي لنيػػؿ درجػػة الماجسػػتير مقػػدـ إلػػى كميػػة ال

 . 2008ا سالمية بغزة , 
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 ثانيًا : أدلة القائمين بأنيا مندوبة من القر ن ومناقشتيا : 
 ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     چ تعالى :  ولوق

قػػػػػالوا بػػػػػأف ىػػػػػذه اآليػػػػػة منسػػػػػوخة بآيػػػػػات  (1) چائ  ەئ  ەئ  وئ    ائى  ى
( فمػـ النسخ بطريقة التحويؿ مف محؿ إلى آخػر)المواريث وىذا النوع مف النسخ يسمى 

إلػػػى الميػػػراث وبقػػػى الورثػػػة الػػػوارثيف لتحولػػػو فػػػي الوصػػػية وجػػػوب فػػػي حػػػؽ كافػػػة  يبػػػؽ
  .(2)المحجوبيف والممنوعيف في حكـ الوصية ليـ إلى الندب 
 وفي الحقيقة اف النسخ غير ثابت لدمور اآلتية : 

معرفػػة المتقػػدـ مػػف المتػػأخر مػػف  –عنػػد مػػف قػػاؿ بػػو  –اف مػػف شػػروط النسػػخ  .1
  .(3)مف النزوؿ ولـ يثبت ذلؾ في ىذه المسألة ز حيث 

وفي ىػذه  (4)انو ال يصار إلى النسخ إال عند عدـ إمكانية الجمع بيف النصيف  .2
  .(الف أعماؿ الدليؿ أولى مف إىمالو) ىذه المسألة أمكف ذلؾ كما مر سابقاً 

ذىػػب كثيػػر مػػف  الفقيػػاء إلػػى امتنػػاع نسػػخ طمػػب الفعػػؿ قبػػؿ تحقػػؽ الػػتمكف مػػف  .3
يجػػب تحقػػؽ الفعػػؿ نفسػػو قبػػؿ النسػػخ  –الكرخػػي مػػنيـ  –االمتثػػاؿ وزاد بعضػػيـ 

  .وىذا غير متحقؽ في ىذه المسألة
بػأف اآليػة منسػوخة إذا قػاؿ  وأكثر الذيف ذىبوا إلى نسخيا اعتمدوا عمى رأ  ابػف عبػاس 

: )كػػاف المػػاؿ لمولػػد وكانػػت الوصػػية لموالػػد فنسػػخ اهلل مػػف ذلػػؾ مػػا أحػػب فجعػػؿ األبػػويف لكػػؿ 
  .ما جاءت أنصبتيـ في آيات المواريثواحد منيما السدس وبقية المواريث ك

                                                 

 . 180سورة البقرة/آية  (1)
ينظػػػػر : نواسػػػػخ القػػػػرآف, ابػػػػػف الجػػػػوز , تحقيػػػػؽ : محمػػػػد أشػػػػػرؼ عمػػػػي, دار إحيػػػػاء التػػػػػراث  (2)

 .164ا سالمي, الرياض, ص 
ينظر : نخبة األحاديث في الوصايا والمواريث , محمػد إبػراىيـ الكرباسػي , مطبعػة اآلداب ,  (3)

 . 935, وأصوؿ الفقو ا سالمي , وىبة الزحيمي ,  1/110, النجؼ , 

,  336,  1ينظػػػػػػر : أحكػػػػػػاـ الوصػػػػػػية فػػػػػػي الفقػػػػػػو ا سػػػػػػالمي , محمػػػػػػد شػػػػػػمس الػػػػػػديف , ط  (4)
 . 244,  واالعتصاـ بالكتاب والسنة , جعفر السبحاني
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ذ  نسػػخ مػػف الوصػػية الوالػػديف واألقػػربيف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوأجػػاب القػػائموف بػػالوجوب بػػاف ال
 ير ابف ػػػػػػػػي تفسػػػػػػة وال فػػػػػػػػػػػػس في اآليػػػػػػػػػػػػذيف ال يرثوف فميػػػػػػػوف واما الػػػػػػػػػذيف  يرثػػػػػػػػػػػال

   .(1)ما يقتضي النسخعباس 
نسخ اهلل مػف )وأراد ابف عباس مف القوؿ بالنسخ , نسخ الذيف يرثوف فقد قاؿ : 

فبػػيف سػػبحانو ميػػراث )وقػػاؿ ابػػف عبػػاس :  .أ  نسػػخ مػػف كػػاف وارثػػا (2) (ذلػػؾ مػػا أحػػب
  .(3) (الوالديف وأقر وصية األقربيف في ثمث ماؿ الميت

قػػدر لموالػػديف الػػوارثيف وغيرىمػػا مػػف اف اهلل تعػػالى )يقػػوؿ السػػعد  فػػي تفسػػيره : 
وبقػػي الحكػػـ  الً مػػاألقػػارب الػػوارثيف ىػػذا المعػػروؼ فػػي آيػػات المواريػػث بعػػد اف كػػاف مج

فػػػيمف لػػػـ يرثػػػوا مػػػف الوالػػػديف الممنػػػوعيف مػػػف ا رث وغيرىمػػػا ممػػػف حجػػػب بشػػػخص أو 
 –بوصػػػؼ فػػػاف ا نسػػػاف مػػػأمور بالوصػػػية ليػػػؤالء وىػػػـ أحػػػؽ النػػػاس ببػػػره وىػػػذا القػػػوؿ 

 تتفؽ عميو األمة ويحصؿ بو الجمع بيف القوليف الف كال مف  –سعد  والقوؿ لم
   .(4) (القائميف بيما لحظ ممحظا واختمؼ المورد

: بقولػو وكذلؾ ىنالؾ أدلػة أخػر  عمػى عػدـ النسػخ منيػا سػياؽ اآليػة وتوكيػدىا 
 ... ( وقولو )حقًا عمى المتقيف(.)كتب عميكـ

 ثالثًا : أدلة القائمين بأنيا مندوبة من السنة : 
اف اهلل تصػػػػدؽ عمػػػػيكـ عنػػػػد وفػػػػاتكـ بثمػػػػث أمػػػػوالكـ زيػػػػادة لكػػػػـ فػػػػي ):   وقولػػػػ .1

الػػذ  جػػاء فػػي  (تصػػدؽ)  والػػذيف قػػالوا بأنيػػا مندوبػػة قولػػعػػد  ,  (5) (أعمػػالكـ
  .(6)مة وليس الوجوب فالحدث يعني النا

                                                 

 .14/298, والتمييد, ابف عبد البر  43 – 6/42نيؿ األوطار , لمشوكاني ,  (1)

 . 125ينظر : تفسير التنوير ,  (2)

 . 14/299التمييد , ابف عبد البر ,  (3)

 . 82تفسير الكريـ الرحمف , السعد  ,  (4)

 سبؽ تخريجو.  (5)

 . 27/142ينظر : المبسوط , السرخسي ,  (6)
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لمتشػجيع عمػى الوصػية والحػث عمييػا وقػد ويرد عمى ذلؾ اف ىذا الحػديث جػاء 
ليػػػـ مػػػف مػػػف لػػػـ تجػػػب سػػػاقو العممػػػاء فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ وىػػػو دليػػػؿ عمػػػى اف الوصػػػية ل

   .األقارب مندوبة
ال يحػػؿ )الػػذ  سػػبؽ ذكػػره فػػي أدلػػة الػػذيف قػػالوا بوجوبيػػا :  حػػديث الرسػػوؿ  .2

   .(1)(... الحديث.د اف يوصي بويلمسمـ يؤمف باهلل ورسولو عنده شيء ير 
يريػد اف يوصػي تفػويض الوصػية إلػى إرادة  الذيف قػالوا بالنػدب اف قولػو قاؿ 

الموصػػػػي وفػػػػي ىػػػػذا دليػػػػؿ عمػػػػى أنيػػػػا غيػػػػر واجبػػػػة إذ اف الواجػػػػب ال يتػػػػرؾ إلػػػػى إرادة 
   .(2)المكمؼ 

لػيس  –كمػا مػر بنػا سػابقا  –يرد عمى ذلؾ اف ىػذا الحػديث جػاء بألفػاظ أخػر  
وحتػػػى لػػػو كػػػاف ىػػػذا المفػػػظ فقػػػط فيػػػو لػػػيس دليػػػؿ عمػػػى النػػػدب ,  .منيػػػا معنػػػى ا رادة

رادة الفعؿ مف المكمؼ  .فإيجاب الحكـ مف اهلل وا 
  

 رابعًا : أدلة أخرى عمى أنيا مندوبة ومناقشتيا : 
ويػػرد عمػػى ذلػػؾ بػػاف األنبيػػاء ليػػـ أحكػػاـ خاصػػة  .لػػـ يفعػػؿ ف الرسػػوؿ إقػػالوا  .1

   .في التركات
   .وقد ثبت سابقا خالؼ ىذا الكالـ .ف الصحابة لـ يفعمواإقالوا  .2
ف بعض الصحابة لـ يفعموا ولػـ يػرد مػف بقيػة الصػحابة إنكػار عمػى عػدـ إقالوا  .3

, ويرد عمى ذلؾ , باف الوصػية ال تكػوف واجبػة دائمػا الف مػف تجػب  (3)فعميـ 
فيػػػي غيػػػر مطمقػػػة  ,عميػػػو ومػػػف تجػػػب لػػػو ليػػػـ شػػػروطا وأحكػػػاـ سػػػيأتي ذكرىػػػا

   .الوجوب

                                                 

 .34تخريجو, ص سبؽ (1)

, وسػػػبؿ  5/358ينظػػػر : فػػػتح البػػػار  , شػػػرح صػػػحيح البخػػػار  , ابػػػف حجػػػر العسػػػقالني ,  (2)
 . 3/963السالـ , لمصنعاني , 

 . 6/56ينظر : المغني , لممقدسي  (3)
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 (1)عطيػة األجانػب كال تجب فػي الحيػاة فػال تجػب بعػد المػوت نيا عطية إقالوا  .4
ويرد عمى ذلؾ , أنيا ليست عطية فالنفقػة واجبػة بػيف األقػارب ويمتػد ذلػؾ إلػى 

   .ما بعد الموت , فال يقاس األقارب باألجانب
ف التبرع بعد الوفاة يقاس عمى التبرع قبػؿ الوفػاة بجػامع اف كػؿ إالقياس : قالوا  .5

ويػرد عمػى ذلػؾ بأنػو قيػاس مػع  .(2)وب إليػو ال يكػوف فرضػا منيما إحسػاف منػد
  .ؽ في النقطة السابقةيسقد الفارؽ وبيانو ما 

ف الوصػػية لػػو كانػػت واجبػػة ألجبػػػر عمييػػا وألخػػذت مػػف مالػػو عنػػػد إعقػػوؿ : مال .6
  .(3)موتو 

, ولػو أردنػا اف نعمػؿ  (4)ويرد عميو بػاف لػيس كػؿ العمػؿ لدحكػاـ يػدركيا العقػؿ 
والػػديف ذلػػؾ لقمنػػا انػػو لػػيس كػػؿ الواجبػػات يجبػػر عمػػى فعميػػا المكمػػؼ كالزكػػاة والصػػدقة 

 .والحقوؽ غير المثبتة قضاءً 
 خامسا : الترجيح بين اآلراء : 

 ي : أتؽ مف أدلة الفريقيف ما ييتبيف بعد كؿ ما س
  .آراءبما قد سبؽ مف عمى انيا مندوبة مردودة اف دعو  ا جماع  .1
غير دقيؽ لمػا قػد سػبؽ إال إذا قصػد مػف  الجميوريا مندوبة عند نأاف القوؿ ب .2

   .ذلؾ انو رأ  جميور الحنفية
فػػػال يكػػػوف رأ  الجميػػػور ىػػػو  –كمػػػا يػػػدعى  –وحتػػػى إذا كػػػاف رأ  الجميػػػور  .3

   .الراجح دائما

                                                 

 المصدر نفسو. (1)

 . 27/142المبسوط , السرخسي ,  (2)

 المصدر نفسو.  (3)
 . 117ينظر : أصوؿ الفقو في نسيجو الجديد , د. مصطفى الزلمي ,  (4)

     )يقصد بالجميور : اتفاؽ األئمة األربعة )أبي حنيفة وا ماـ مالؾ والشافعي واحمد بػف حنبػؿ
 أو اتفاؽ ثالثة مف األئمة مقابؿ واحد مخالؼ.
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اف اعتماد مف قاؿ بالندب ىو اف آية الوصػية وآيػة القسػمة منسػوختاف , وذلػؾ  .4
   .يثبت كما تقدـلـ 

اف الػػػذيف قػػػالوا بأنيػػػا مندوبػػػة قػػػالوا ال تجػػػب إال مػػػف كػػػاف عميػػػو حقػػػوؽ يجػػػػب  .5
الخػػروج منيػػا , وأ  حػػؽ أولػػى مػػف األقػػارب المحجػػوبيف وخاصػػة اليتػػيـ الفقيػػر 

   .فكيؼ إذا كاف حفيد
مسػػائؿ يجػػب خمػػس إال انػػو ىنالػػؾ  .يػػابوعمػػى ذلػػؾ يػػرجح قػػوؿ مػػف قػػاؿ بوجو 

 بيانيا : 
 ؟تديني أـ وجوب قضائي وتديني لوجوبا: المسألة األولى  -
 واجبة لذاتيا أـ واجبة لغيرىا ؟ لوصيةاالمسألة الثانية :  -
حػػػػػروميف مطمقػػػػػا أـ أنيػػػػػا واجبػػػػػة لدقػػػػػارب المحجػػػػػوبيف والمأالمسػػػػػألة الثالثػػػػػة :  -

 ألصناؼ معنييف؟
 ؟الواجبة محددة المقدار أـ غير محددة الوصيةالمسألة الرابعة :  -
واجبػة فػي التركػة مطمقػا أـ أنيػا واجبػة فػي حػاالت  لوصػيةاالمسألة الخامسػة :  -

 ؟معينة مف حيث كمية التركة ونوعيا
 اما بالنسبة  لممسألة الرابعة والخامسة فستأتي مناقشتيا في المبحث القادـ واما 

ف ىػػذه الدراسػػة تتعمػػؽ فقػػط بالحفيػػد اليتػػيـ المحجػػوب وامػػا غيػػره مػػف إالمسػػألة الثالثػػة فػػ
نطػاؽ بحثنػا , وحػاالتيـ وأحكاميػا ال يسػع المجػاؿ لػذكرىا لتعػددىـ األقارب فيو خارج 
   .واختالؼ اآلراء فييـ

امػػا المسػػألة الثانيػػة : فيتضػػح مػػف آراء الفقيػػاء وأدلػػتيـ أنيػػا واجبػػة لغيرىػػا , أ  
أنيػا واجبػػة لمخػػروج مػػف حقػػوؽ غيػػر الواجبػة فػػي الذمػػة ومػػف ضػػمنيـ بعػػض األصػػناؼ 

فػإذا لػـ يكػف ىنالػؾ أقػارب  .استحقاؽ سػتأتي الحقػا بشروط .مف األقارب غير الوارثيف
مف ىذا الصنؼ أو وجدوا ولـ تتوفر فػييـ أو فػي التركػة شػروط معينػة فػال تجػب عمػى 

  .ما سيأتي ذكره



   

 
 

111 

 

 م 3102الخاًً كاًٌى  –العذد الراتع عشر  –اجمللذ الراتع  جملة جاهعة األًثار للعلٌم اإلسالهٍة 

 حق احلفٍذ الٍتٍن احملجٌب عي إرث جذه تٌصٍتو أً ها تُسوّى ))تالٌصٍة الٌاجثة(( دراسة فقيٍة قاًًٌٍة هقارًة 

 :   (1)ف ياما المسألة األولى فاف فييا رأي
   .اف وجوبيا تديني الرأي األول :
   .اف وجوبيا قضائي الرأي الثاني :

فيبنى عمى ذلػؾ اف عمػى  (2)ما الرأ  األوؿ : فقد ذىب إليو كثير مف الفقياء أ
الشخص القياـ بالوصية لمف يستحقيا وبضػوابطيا الشػرعية , فػاف لػـ يػوص كػاف آثمػا 

مف أوصى لغيػر قرابتػو وتػرؾ قرابتػو فقػد )ومات وفي ذمتو حقا ثابتا , قاؿ الضحاؾ : 
   .(3) (ختـ عممو بمعصية

مف أوصى لغير قرابتػو وتػرؾ قرابتػو )ف : و واحمد بف حنبؿ وآخر وقاؿ الشافعي 
   .(4) (محتاجيف فبئس ما صنع

 مثؿ ىذه الحالة عمى الورثة اف يرضخوا لمستحقييا مف التركة قبؿ ففي وعميو 
ذا أعطى بعضيـ مف  (5)اقتساميا فاف لـ يفعموا أثموا جميعا   ف ػػػػػػػػعو خرج حصت, وا 

 .الباقيف الذيف لـ يفعمواـ عمى ا ثـ وثبت ا ث
ف يػأمر بجعػؿ الواجػب التػديني أالقاضػي أو والسؤاؿ ىنا ىؿ يحؽ لػولي األمػر 

إال اف  (6) (فمػػػا ال يػػػتـ الواجػػػب إال بػػػو فيػػػو واجػػػب) .؟ والجػػػواب : نعػػػـ اً قضػػػائي اً واجبػػػ
    .ذلؾ ال يكوف إال بضوابط الشرع

                                                 

, والحقػوؽ المتعمقػة بالتركػة فػي الفقػو  243ينظر : شرح قػانوف الوصػية , محمػد أبػو زىػرة ,  (1)
 . 208,  1978, دار النيضة العربية , مصر ,  1ا سالمي , يوسؼ القاسـ , ط 

 . 263 – 2/262, وتفسير القرطبي ,  9/315ينظر : المحمى , البف حـز ,  (2)

 . 23/16تذكار , ابف عبد البر , , واالس 2/263تفسير القرطبي ,  (3)

 فقد وردت فيو ىذه األقواؿ.  2/263تفسير القرطبي ,  (4)

 . 9/315المحمى : البف حـز ,  (5)

,  1ينظر : الضوابط األصولية لتغير األحكاـ الشرعية , محمد حامد عطيو  الكبيسي , ط  (6)
, وأعالـ المػوقعيف عػف رب العػالميف ,  160,  ص  2006, دار ا رشاد لمنشر , سوريا , 

 . 3/135,  1973, دار الجيؿ , بيروت ,  1ابف قيـ الجوزية , ط 
 يء قضاًء. أ  تتأثـ بو النفس اف لـ يؤده وليس عميو ش 
  .أ  انو مف وجب عميو ولـ يؤده يحاسب قضاًء مع تأثـ النفس 



   

 
 

119 

 

 م 3102الخاًً كاًٌى  –العذد الراتع عشر  –اجمللذ الراتع  جملة جاهعة األًثار للعلٌم اإلسالهٍة 

 حق احلفٍذ الٍتٍن احملجٌب عي إرث جذه تٌصٍتو أً ها تُسوّى ))تالٌصٍة الٌاجثة(( دراسة فقيٍة قاًًٌٍة هقارًة 

واف لػػػـ  –إذا ثبػػػت اسػػػتحقاقيـ  –يعنػػػي اف القاضػػػي يػػػأمر بإعطػػػاء المسػػػتحقيف 
مػع اف يتخذ اجرائات الزمة لضماف ذلؾ يفعؿ صاحب التركة أو ورثتو بعده فممقاضي 

 ـ صػػػػاحب التركػػػة أو ورثتػػػػو إثباتػػػػا يبػػػرر عػػػػدـ فعميػػػػـ ف قػػػػد  إمراعػػػاة حقػػػػوؽ الورثػػػػة , فػػػ
كػانوا  ف  إواقتنع القاضي بذلؾ سقط الواجب عنيـ إذا كانوا صادقيف وبقػي ا ثػـ عمػييـ 

ير صادقيف , وكذلؾ إذا أوصى صاحب التركة أو رضػخ الورثػة مػف بعػده بأقػؿ مػف غ
  ؽ آنفػػػػػػػػػا ,يالمسػػػػػػػػتحؽ فعمػػػػػػػػػى القاضػػػػػػػػػي تعػػػػػػػػديؿ ذلػػػػػػػػػؾ ضػػػػػػػػػمف إطػػػػػػػػػار مػػػػػػػػا قػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػ

 ٺ  ٺ  ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀچ قػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػالى : 

  .ويقاس عمى ذلؾ فعؿ الورثة ،(1) چٺ  ٿ  
اما الرأ  الثاني : وىػو القػوؿ بػاف الوجػوب قضػائي فقػد ذىػب إليػو أيضػا كثيػر 

  .(2)مف الفقياء 
تخػرج وىي ال  –فالبداية يجب اف نعمـ حاالت مف استحقت في تركتو الوصية 

 عف الحاالت اآلتية : 
   .انو ال يعمـ أنيا واجبة ثـ مات ولـ يوص .1
   .لو الوصية فيعمـ قبؿ الموت وفاجئو الموت ولـ يتس .2
   .مات ىو وفرعو معا .3
يعمػػـ قبػػؿ المػػوت ومػػات فرعػػو قبمػػو ووجػػد المسػػتحؽ وعمػػـ بوجوبيػػا ولػػـ يػػوص  .4

   .زاؿ حيايوىو ال 
ؿ المػػوت ومػػات فرعػػو قبمػػو ووجػػد المسػػتحؽ وعمػػـ بوجػػوب الوصػػية ولػػـ بػػيعمػػـ ق .5

   .يوص حتى مات
حػػؽ األولػػى فيصػػار إلػػى دعػػو  قضػػائية  ثبػػات  االت الػػثالثامػػا بالنسػػبة لمحػػ

صػػػػاحب الحػػػؽ أو القاضػػػػي  ثبػػػات ذلػػػػؾ , ثػػػػـ  (ولػػػي)المسػػػتحقيف فػػػػي التركػػػة ينػػػػوب 

                                                 

 .981سورة البقرة/اآليت :  (1)

, واالسػتذكار 262 – 2/262, وتفسػير القرطبػي ,  9/315ينظر : المحمػى , البػف حػـز ,  (2)
 . 23/16, البف عبد البر , 
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, وعمػػى   إحصػػاء التركػػة وتقػػدير ىػػذا الحػػؽ كمبمػػ  أو أعيػػاف بحيػػث ال يضػػر بالورثػػة
فر شػػروط اسػػتحقاقيا , أو شػػروط االورثػػة ا ذعػػاف لػػذلؾ أو إثبػػات العكػػس مػػف عػػدـ تػػو 

, أو كانػت حالػة الحفيػد الماليػة جيػدة  ف يكػوف الميػت قػد أعطػاه بػأ  طريقػةأوجوبيا كػ
   .ر مف األحفادثف أكو ف أو محتاجو أو التركة صغيرة والورثة كثير 

ويستدؿ عمى مػا تقػدـ بأنػو يجػوز التصػرؼ فػي التركػة بإعطػاء شػيء منيػا مػف 
ٺ  ٺ  ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀچ تعػػػػػػػػػػالى :  قولػػػػػػػػػػو

 .(1) چٺ  ٿ  
اف أبي مػات ):  اف رجال قاؿ لرسوؿ اهلل  وقد رو  مسمـ عف أبي ىريرة 

 .(2)(نعـ: )ولـ يوص فيؿ يكفر عنو اف أتصدؽ عنو قاؿ عميو الصالة والسالـ 
بعػض الفقيػاء أف وىذا يعني انو يجوز التصرؼ في التركة بعػد الميػت , حتػى 

يء واف كػاف غيػر صػحيح , وىػذا الشػ (3)بجواز إنشاء وصية إذا لـ يوص الميت قاؿ 
ويسػػػتدؿ عمػػػى  ,عمػػػى ىػػػذا النحػػػوإال انػػػو يسػػػتدؿ بػػػو عمػػػى جػػػواز التصػػػرؼ فػػػي التركػػػة 

 :  اآلتية الوجوب القضائي باألقواؿ 
مػػػػف أوصػػػػى لقػػػػـو وسػػػػماىـ وتػػػػرؾ ذو قرابتػػػػو )عػػػػف طػػػػاووس عػػػػف أبيػػػػو قػػػػاؿ : 

   .(4) (محتاجيف انتزعت منيـ وردت عمى ذو  قرابتو
إذا أوصػػػى لغيػػػر )ب : يبػػػف زيػػػد وسػػػعيد بػػػف المسػػػورو  عػػػف الحسػػػف البصػػػر  وجػػػابر 

 .(5)(قرابتو وترؾ قرابتو فانو يرد إلى قرابتو ثمثي الثمث ويمضي ثمثو لمف أوصى لو
                                                 

  مفػػروز عػػف التركػػة حتػػى ال يػػؤثر  األفضػػؿ أف تكػػوف ىػػذه الوصػػية مػػف األمػػواؿ النقديػػة أو مػػاؿ
والسػيما إذا كػاف الموصػى لػو  –ذلؾ عمى الوراثة, ألف دخوؿ شخص جديػد معيػـ فػي التركػة 

 يحرج الورثة ويقيد تصرفيـ في التركة. –أو المستحؽ غير بال  
 . 182سورة البقرة/آية  (9)
 سبؽ تخريجو.  (2)

 . 244ينظر : شرح قانوف الوصية , أبو زىرة ,  (3)

 . 9/315, والمحمى , ابف حـز ,  23/13ينظر : االستذكار , ابف عبد البر ,  (4)

 .6/580, والمغني, المقدسي 14/301التمييد , البف عبد البر ,  (5)
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 وفػػػػػرض عمػػػػػػى كػػػػػػؿ مسػػػػػمـ اف يوصػػػػػػي لقرابتػػػػػػو الػػػػػػذيف ال )وقػػػػػاؿ ابػػػػػػف حػػػػػػـز : 
   .(1) (.... فإذا لـ يفعؿ أعطوا والبد ما رآه الورثة أو الوصي.يرثوف

الرابعػة : فاألصػػؿ اف يوصػي فػاف لػـ يػػوص فالواجػب عمػى القضػػاء امػا الحالػة 
التأكػػد مػػف ايصػػائو وتسػػجيؿ وصػػيتو وا شػػياد عمييػػا , الف مػػا ال يػػتـ الواجػػب إال بػػو 

   .فيو واجب
ع الػديني وسػاد الجيػؿ فػي أمػور الشػرع ز في ىذا الزماف فقد ضعؼ الواوالسيما 

و اف يقػػػدـ مبػػػررات كمػػػا مػػػر فعميػػػف امتنػػػع عػػػف الوصػػػية إفػػػ ,بالنسػػػبة لموصػػػيةوالسػػػيما 
 .سابقا

امػػػا بالنسػػػبة لمحالػػػة الخامسػػػة : ففػػػي ىػػػذه الحالػػػة يطمػػػب القاضػػػي مػػػف الورثػػػة 
بإعطػػاء حصػػة مػػف التركػػة يقػػدر مقػػدارىا القاضػػي ضػػمف دراسػػة لحػػاؿ التركػػة وأحػػواؿ 
الورثة والمستحقيف لموصية , فػاف لػـ يفعمػوا ولػـ يقػدموا مبػررات مقنعػة , يقػـو القاضػي 

 .ت وستساؽ الحقاً قيىذا الحؽ ومستحقيو ضمف الضوابط التي س بتقدير

 حكن الٌصٍة للحفٍذ احملجٌب يف القاًٌى0 ادلطلة الخالج
 (بالوصػية الواجبػة)فرضت معظـ الدوؿ العربية وصية فػي مػاؿ الميػت سػميت 

وثبتػػت بالنصػػوص والمػػواد القانونيػػة التػػي سػػيأتي ذكرىػػا وكانػػت ىػػذه التشػػريعات سػػاقت 
رة بالقػانوف الفرنسػي فػي ىػذا ثوقيا الحقا , ولعؿ القوانيف العربية جػاءت متػأمبررات نس

 .المجاؿ
أواًل : النصوص والمواد القانونية المثبتة لموصاية فاي الادول العربياة وفاق 

  .التسمسل التاريخي
 
 

                                                 

 . 315 – 9/314المحمى , البف حـز ,  (1)
    أو ينص القانوف الفرنسي في التركات عمػى : )اف مػف يمػوت مػف األوالد قبػؿ أبويػو يحػؿ بنػوه

 حفدتو محمو بنصيبو فقط(.
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   .جميورية مصر العربية -1
ولػػده إذا لػـ يػوص الميػت لفػرع )مػا يػأتي :  (1946لسػنة  76)جػاء فػي المػادة 

الػػذ  مػػات فػػي حياتػػو أو مػػات معػػو ولػػو حكمػػا بمثػػؿ مػػا كػػاف يسػػتحقو ىػػذا الولػػد ميراثػػا 
في تركتو لو كػاف حيػا عنػد موتػو , وجبػت لمفػرع فػي التركػة وصػية بقػدر ىػذا النصػيب 

  .(في حدود الثمث
   .الجميورية السورية -2

د مػػات مػف تػػوفي ولػو أوالد ابػف وقػ)مػا يػأتي :  (1953, لسػػنة  257)جػاء فػي المػادة 
 .(في ثمث التركةوصية ذلؾ االبف قبمو أو معو وجبت لدحفاد ىؤالء 

   .الجميورية التونسية -3
ي أتالمعدؿ مػا يػ 1956مف مجمة األحواؿ الشخصية التونسية  (191)جاء في المادة 

مػػف تػػوفي ولػػو أوالد ابػػف ذكػػر أو أنثػػى مػػات والػػدىـ أو والػػدتيـ قبمػػو أو معػػو وجػػب ): 
عمػػى نسػػبة حصػػة مػػا يرثػػو أبػػوىـ أو والػػدتيـ عػػف أصػػمو اليالػػؾ  ليػػؤالء األوالد وصػػية

 .(باعتبار موتو أثر وفاة أصمو المذكور بدوف اف يتجاوز ذلؾ ثمث التركة
   .المعدل 1958المممكة الم:ربية : سنة  -4

 ف توفي ولو ػػػػػػػػػػم)مف مدونة األحواؿ الشخصية :  (369)جاء في المادة رقـ 
ومػػات االبػػف أو البنػػت قبمػػو أو معػػو وجػػب ألحفػػاده ىػػؤالء فػػي أوالد ابػػف أو أوالد بنػػت 

 .(..... الخ.ثمث تركتو وصية
 .الدولة الفمسطينية -5

( ما يأتي : )إذا لـ يوص الميت لفرد ولده الذ  مات فػي 1962لسنة  13جاء في المادة )
بمثؿ ما يستحقو ىذا الولد ميراثا في تركتو لػو كػاف حيػا  –ولو حكما  –حياتو أو مات معو 

 .عند موتو , وجبت لمفرع وصية بقدر ىذا النصيب في حدود الثمث(
   .دولة الكويت -6

إذا لػػػـ يػػػوص الميػػػت لفػػػرع ولػػػده )ي : أتمػػػا يػػػ (5/1971قػػػانوف رقػػػـ )جػػػاء فػػػي 
بمقدار حصتو مما كاف يرثػو أصػمو  –ولو حكما  –الذ  مات في حياتو أو مات معو 
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مو فػي تركتػو لػو كػاف حيػا عنػد موتػو , وجبػت لمفػرع فػي التركػة وصػية بمقػدار صػعف أ
 .(ىذه الحصة في حدود الثمث

   .المممكة األردنية -7
إذا تػػوفي أحػػد ولػػو أوالد ابػػف )مػػا يػػأتي :  (1976لسػػنة  182)جػػاء فػػي المػػادة 

ه ىػػػػؤالء فػػػػي ثمػػػػث تركتػػػػو الشػػػػرعية وقػػػػد مػػػػات ذلػػػػؾ االبػػػػف قبمػػػػو أو معػػػػو وجػػػػب ألحفػػػػاد
 .(..... الخ.وصية

   .جميورية العراق -8
إذا مػات )ي : أتمػا يػ (1979لسنة  72مف القانوف رقـ :  74)جاء في المادة 

الولػػد ذكػػرا كػػاف أـ أنثػػى قبػػؿ وفػػاة أبيػػو أو أمػػو فانػػو يعتبػػر بحكػػـ الحػػي عنػػد وفػػاة أ  
منيمػػػػا وينتقػػػػؿ اسػػػػتحقاقو مػػػػف ا رث إلػػػػى أوالده ذكػػػػورا كػػػػانوا أـ إناثػػػػا حسػػػػب األحكػػػػاـ 

 .(ثمثالالشرعية باعتبارىا وصية عمى اف ال تتجاوز 
   .المعدل 1984الجميورية الجزائرية : سنة  -9

مػػف تػوفي ولػػو أحفػػاد مػػات مػػورثيـ قبمػػو أو )مػػا يػػأتي :  (169)لمػػادة جػاء فػػي ا
 .(معو وجبت تنزيميـ منزلة أصميـ في التركة

  .1991الجميورية السودانية لسنة  -11
التنزيػؿ ىػو  (315)جاء في الفصؿ الخامس , الذ  عنوانو الوصية بالتنزيؿ مادة رقـ 

 .(وصية بإلحاؽ شخص غير وارث بميراث الميت وبنصيب معيف في الميراث
   .الجميورية اليمنية -11

إذا تػػػوفي أ  مػػػف الجػػػد أو )ي : أتمػػػا يػػػ (1996لسػػػنة  259)جػػػاء فػػػي المػػػادة 
الجدة عف ولده أو أوالده الوارثيف وعف أوالد ابػف أو أبنػاء األبنػاء مػا نزلػوا وكػانوا فقػراء 

رضػػخ يد ليػػـ فعػػلوفػػاة آبػػائيـ فػػي حياتػػو وقػػد خمػػؼ خيػػرا مػػف المػػاؿ ولػػـ يق وغيػػر وارثػػيف
 .(ليـ مما خمفو بعد الديف
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  .دولة اإلمارات العربية المتحدة -12
مػف تػوفي ولػو حكمػا ولػو )مػا يػأتي :  (2005لسػنة  272)جاء فػي الفقػرة رقػـ 

ألحفػاده ىػؤالء أوالد ابف أو بنت وقد مات ذلؾ االبف وتمؾ البنت قبمو أو معػو , وجػب 
    .(... الخ.في ثمث تركتو وصية

  .ثانيًا : مستند وأسباب تشريعيا في القانون
 :  (1) مستند تشريعيا -1

ٴۇ  ۋ   ۋ  چ اآليػػة التػػي سػػاقيا الفقيػػاء القػػائميف بوجػػوب الوصػػية : وىػػي  -أ

 ائ  ەئ    ائۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ى

  .(2) چەئ  وئ  
   .عظيـ مف فقياء التابعيف اف وجوبيا مرو  عف جمع -ب
, الػذ  يوجػب إعطػاء جػزء مػف مػاؿ المتػوفي  أخذىـ بمػذىب ا مػاـ ابػف حػـز -ج

   .لدقربيف غير الوارثيف ما داـ لـ يوص ليـ بشيء
   .أحد أقواؿ ا ماـ احمدوالسيما استنادا إلى رأ  بعض الفقياء  -د
   .واجباالمباح يجعمو باستنادىـ إلى قاعدة اف أمر ا ماـ  -ىػ

إذا قمنا بأف أصؿ وجوب الوصية ثابت كمػا بينػا سػابقا إال اف الصػفة يجػب اف 
تكوف كذلؾ ثابتة , فالقوؿ بثبوت الوصية ال يعطي الحؽ لتشريع جديد لموصػية يخػرج 
عػػف صػػفتيا الثابتػػة , فالصػػفة أو الطريقػػة فػػي إعطػػاء الوصػػية يجػػب اف يكػػوف موافقػػا 

مػػى مػػا سػػيأتي بيانػػو حتػػى واف كانػػت مػػف والػػي ع ,لطبيعػػة وطريقػػة الوصػػية المعروفػػة
  .قتنا ىو ولي األمر الشرعيو ولي األمر في عددنا ىذا إذا  .األمر

 (1) أسباب تشريعيا كما جاء في القوانين أو شارحييا : -2

                                                 

. والتركػػػة ومػػػا يتعمػػػؽ بيػػػا مػػػف 190ينظػػػر : األحػػػواؿ الشخصػػػية , احمػػػد الحجػػػي الكػػػرد  ,  (1)
 . 206 – 205الحقوؽ , محمد عبد الرحيـ الكشكي , دار النذير , 

 . 180سورة البقرة/آية  (2)
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اف األحفػػػػاد المحجػػػػوبيف قػػػػد يكونػػػػوف مػػػػف الفقػػػػراء والمحتػػػػاجيف , واف أعمػػػػاميـ  - أ
   .مف األثرياء فالذيف حجبوا بيـ قد يكونو 

 ي : أتويرد عمى ذلؾ بما ي
   .اف غنى الحاجبيف وفقر المحجوبيف ليس دائما -
   .اف القوانيف إال ما ندر لـ تشترط فقر المحجوبيف وغنى الحاجبيف -
   .(2)ذلؾ قوؿ  واف كاف في –اف ا رث مناطو القرابة ال الحاجة  -

ال يسع لو اف يوصي لمف كػاف و انو في بعض األحواؿ يموت الشخص فجأة  - ب
   .في نيتو اف يوصي ليـ

المػػوت  أاؿ االبػػف مخػػتمط بمػػاؿ أبيػػو فقػػد يفاجػػمػػفػػي حػػاالت غيػػر قميمػػة يكػػوف  -ج
   .ضيع أمواؿ األحفادتاالبف أو األب واالبف مرة واحدة ف

انو كثرت الشكو  مػف حػاالت مػوت االبػف قبػؿ أبيػو وكػاف لالبػف أوالد فيجتمػع  -د
   .عمييـ مصيبة الفقر واليتـ

مػػا تقػػدـ اف الشػػريعة ا سػػالمية قػػد أوجبػػت وصػػية تحػػؿ جميػػع المشػػاكؿ ويػػرد عمػػى جميػػع 
المتقدمػػة ولكػػف بغيػػر الطريقػػة التػػي جػػاءت بيػػا القػػوانيف , التػػي تخػػرج فػػي أغمػػب أحكاميػػا 

عمى ما تقدـ يتضح اف معظـ القوانيف  .وصورىا عف إطار الشريعة وضوابطيا في التركات
والمواريث سمي )الوصػية الواجبػة( أو أسػمتيا العربية جاءت بمفيـو جديد في عمـ الوصايا 

  .بالتنزيؿ  –نحو القانوف اليمني والقانوف الجزائر  مثال  –بعض القوانيف 

                                                                                                                                            

, والوسػػيط فػػي فقػػو  190 – 189ينظػػر : األحػػواؿ الشخصػػية , أحمػػد الحجػػي الكػػرد  , ص (1)
المواريػػػث , محمػػػود عبػػػد اهلل بخيػػػت , محمػػػد عقمػػػة العمػػػي , والوصػػػية الواجبػػػة فػػػي ا سػػػالـ , 

 .207–205, والتركة وما يتعمؽ بيا مف حقوؽ, الكشكي,  55–53ىشاـ قبالف, ص
 . 190األحواؿ الشخصية , أحمد الحجي الكرد  ,  (2)
    بيػػا فػػي عمػػـ المواريػػث ىػػو إنػػزاؿ ذو  األرحػػاـ مكػػاف مػػف  سػػبؽ وقػػد أورد مسػػألة التنزيػػؿ ويػػراد

يػدلي بيػػـ إلػػى الميػػت عنػػد مػف قػػاؿ بػػذلؾ إذا كػػاف ال يوجػػد أقػارب وارثػػيف , وكمػػا مػػر بنػػا فػػاف 
 ذو  األرحاـ مختمؼ في توريثيـ.
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التوريث يشػبو الوصػية مػف جيػات ويشػبو أنواع جديد مف نوع وىذا المفيـو ىو 
 لػـإال أنيػا جػاءت بشػيء جديػد  ,الميراث مف جيات أخر  عمى ما سيأتي بيانػو الحقػاً 

  .أربعة عشر قرناً   عرفو عمـ المواريث والوصايا عمى مدي
صػػػحيح اف  ,اً شػػػرعي اً وجػػػوب قػػػانوني ولػػػيس وجوبػػػعمػػػى ىػػػذا النحػػػو فػػػالوجوب 

الشػػريعة أوجبػػت وصػػية لػػبعض المحجػػوبيف بضػػوابط معينػػة إال اف ماىيتيػػا وضػػوابطيا 
بػػة فػػي فالوصػػية الواج ,مفيػػـو القػػانوفتختمػػؼ اختالفػػا كبيػػرا عػػف الوصػػية الواجبػػة فػػي 

 .القوانيف ىي الحاؽ ورثة جدد بالتركة وىذا يخالؼ شرع اهلل
﮹ ﮺  ﮻  ﮼      ﮸﮵ ﮶  ﮷ چ يقوؿ اهلل تعػالى بعػد بيػاف الورثػة 

      ﮽ ﮾  ﮿  ﯀  ﯁          

                         ڭ  ڭ  

 .(1) چڭ  ڭ  ۇ   
 اجلية ادلستحقة للٌصٍة الٌاجثة هي األحفاد 0 ادلثحج الخالج

 ًشرًط استحقاقيا ًهقذارىا تني الشرٌعة ًالقاًٌى
 اجلية ادلستحقة لٌجٌب الٌصٍة هي األحفاد 0 ادلطلة األًل

 يف الشرٌعة ًالقاًٌى
 أواًل : الجية المستحقة ليا في الشريعة اإلسالمية : 

ألقارب غير األيتاـ ال تشػمميـ بالنسبة لدقارب المحروميف أو المحجوبيف مف ا
رغػػػػـ اف الػػػػذيف قػػػػالوا  .ىػػػػذه الدراسػػػػة الف أحػػػػواليـ وأحكػػػػاميـ مختمفػػػػة وال يسػػػػع ذكرىػػػػا

   .بوجوب الوصية لدقارب لـ يحددوا أنواعيـ
 أصناؼ :  ةاما بالنسبة لدقارب األيتاـ فيـ ثالث

أقػػػارب فػػػروع الحواشػػػي األيتػػػاـ , كأبنػػػاء األخ واف نزلػػػوا وأبنػػػاء العػػػـ واف نزلػػػوا  -
وىؤالء واف كانوا مف العصبات وىي أقو  القرابػات , فػال تشػمميـ ىػذه الدراسػة 
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واف كػػػػانوا أيتػػػػاـ ألنيػػػػـ ليسػػػػوا أحفػػػػادا ال ألنيػػػػـ ال يسػػػػتحقوف الوصػػػػية , إذ قػػػػد 
   .أولى بالوصية الواجبة مف بعض األحفاد فيكونو 

 أقارب فروع الفروع , وىـ صنفاف :  -
أقػػارب فػػروع الفػػروع : كػػابف االبػػف واف نػػزؿ وبنػػت االبػػف واف  الصاانف األول :

إذا كػػانوا والسػػيما نػػزؿ , وىػػؤالء إذا كػػانوا أيتػػاـ فيػػـ أولػػى النػػاس بالوصػػية مػػف جػػدىـ 
   .فقراء عمى ما سيأتي ذكره في شروط وجوب الوصية ليـ

أرحاـ فروع الفػروع : كػابف البنػت واف نزلػت وبنػت البنػت واف  الصنف الثاني :
 .نزلت , وىؤالء إذا كانت أميـ ميتة فقػد ال يتحقػؽ فػييـ اليػتـ الف أبػوىـ قػد يكػوف حيػا

 .  وصية واجبة مف جية الجد أبي األبفتكوف ال اً أبوىـ ميتكاف اما إذا 
قمنػػا اف جميػػع  األـ , فػػذلؾ بعيػػد عػػف الوجػػوب إال إذا يمػػا مػػف جيػػة الجػػد أبػػأ

  .األقارب أغنياء وىؤالء مف الفقراء
 وكذلؾ ال يتحقؽ فيو الحجب الف الحفيد ابف البنت أو بنت البنت غير وارث 

   .خالفا لكؿ المذاىب (1)مامية أصال إال عند ا 
الوصػػػية تجػػػب لدحفػػػاد األقػػػارب المسػػػتحقيف ليػػػا إذا كانػػػت فػػػإف  عمػػػى مػػػا تقػػػدـ
ابػف االبػف , ابػف )ابػف االبػف واف نػزؿ : )فرة فػييـ وىػؤالء ىػـ : اشروط االسػتحقاؽ متػو 

   .(..... الخ.ابف االبف
بنػػػػػت االبػػػػػف , بنػػػػػت ابػػػػػف االبػػػػػف , بنػػػػػت ابػػػػػف ابػػػػػف )بنػػػػػت االبػػػػػف واف نػػػػػزؿ : 

  .(...... الخ.االبف
ابػػف البنػػت وبنػػت البنػػت وابػػف بنػػت )امػػا ذو  األرحػػاـ مػػف األحفػػاد والػػذيف ىػػـ : 

أقارب وىـ غيػر محجػوبيف عػف يعدوف يؤالء مف األرحاـ فال ف (االبف وبنت بنت االبف
   .ا رث إذا مات مف أدلى بيـ إلى الميت

                                                 

 . 109ينظر : األحواؿ الشخصية , أحمد عبيد الكبيسي ,  (1)
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ذ وجػػػوب ئػػػفيجػػػب عند –وىػػػو األفضػػػؿ واألصػػػح  –فػػػإذا وجبػػػت الوصػػػية ليػػػـ 
إذا كانوا أيتاما كابف العـ وابػف والسيما  ,الوصية لدقارب مف غير األحفاد ألنيـ أقرب

  .ابف األخ وغيرىـ مف األقاربابف العـ وابف األخ وابف 
 ثانيًا : مستحقي الوصية الواجبة من األحفاد المحجوبين في القوانين : 

ف نعمـ اف القػوانيف العربيػة ال توجػب الوصػية لدقػارب خالفػا أفي البداية يجب 
لمشػػريعة ا سػػالمية إال لػػبعض األحفػػاد اآلتػػي ذكػػرىـ , امػػا بالنسػػبة لتحقػػؽ اليػػتـ لمحفيػػد 

وكػذلؾ الحجػب , إال اف ىػذه الدراسػة سػتبيف مسػتحقييا  ,ط في معظـ القوانيففمـ يشتر 
 ـسواء كاف الحفيد يتيما أـ غير يتػيـ محجوبػا أعمى نحو عاـ مف األحفاد في القوانيف 

   .غير محجوب
 وفيما يأتي إيرادا لمنصوص المبينة لمستحقييا والمحددة ليـ في القوانيف : 

   .(76مادة )القانون المصري ح  -1
وتكػػوف ىػػذه الوصػػية ألىػػؿ الطبقػػة األولػػى مػػف أوالد البنػػات وألوالد األبنػػاء مػػف )

   .(عمى اف يحجب كؿ أصؿ فرعو دوف فرع غيره),  (أوالد الظيور
   .(1)ح فقرة  257القانون السوري ح مادة  -2

تكػػػوف ىػػػذه الوصػػػية ألوالد ابػػػف االبػػػف واف نػػػزؿ , واحػػػدا كػػػانوا أو أكثػػػر لمػػػذكر )
   .(يحجب فييا كؿ أصؿ فرعو الوارث دوف فرع غيره مثؿ حظ األنثييف

   .(169مادة )القانون الجزائري المعدل ح  -3
مف توفي ولو أحفاد مات مورثيـ قبمو أو معو وجب تنزيميـ منزلػة أصػميـ فػي )
   .(التركة

   .(191مادة )القانون التونسي المعدل ح  -4
مػػػف تػػػوفي ولػػػو أوالد ابػػػف ذكػػػرا أو أنثػػػى مػػػات والػػػدىـ أو والػػػدتيـ قبمػػػو أو معػػػو )

وجػػب ليػػؤالء األوالد وصػػية عمػػى نسػػبو حصػػة مػػا يرثػػو أو والػػدتيـ عػػف أصػػمو اليالػػؾ 
   .(موتو أثر وفاة أصمو المذكور بدوف اف يتجاوز ذلؾ ثمث التركةعمى أساس 
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   .(369مادة رقم )القانون الم:ربي المعدل ح  -5
تػػػوفي ولػػػو أوالد ابػػػف أو أوالد بنػػػت ومػػػات االبػػػف أو البنػػػت قبمػػػو أو معػػػو  مػػػف)

  .(.... الخ.وجبت ألحفاده ىؤالء في ثمث تركتو وصية
   .(13مادة )القانون الفمسطيني ح  -6

 إذا لػـ يػػوص الميػػت لفػػرع ولػده الػػذ  مػػات فػػي حياتػو أو مػػات معػػو ولػػو حكمػػاً )
بمثؿ ما يستحقو ىذا الولد ميراثا في تركتو لو كاف حيػا عنػد موتػو وجبػت لمفػرع وصػية 

   .(بقدر  ىذا النصيب في حدود الثمث
   .(5قانون رقم )القانون الكويتي ح  -7

ولػػػو  –إذا لػػػـ يػػػوص الميػػػت لفػػػرع ورثػػػو الػػػذ  مػػػات فػػػي حياتػػػو أو مػػػات معػػػو )
بمقػػدار حصػػتو ممػػا كػػاف يرثػػو أصػػمو عػػف أصػػمو فػػي تركتػػو لػػو كػػاف حيػػا عنػػد  –حكمػػا 

   .(موتو , وجبت لمفرع في التركة وصية بمقدار ىذه الحصة في حدود الثمث
   .(182مادة )القانون األردني ح  -8

تكػػوف الوصػػية ألوالد االبػػف وألوالد ابػػف االبػػف واحػػدا كػػانوا أو أكثػػر يأخػػذ كػػؿ )
   .(فرع نصيب أصمو

   .(74مادة )ن العراقي ح القانو -9
 بحكـ الحي يعد  نو إإذا مات الولد ذكرا كاف أو أنثى قبؿ وفاة أبيو أو أمو ف)

عند وفػاة أ  منيمػا وينتقػؿ اسػتحقاقو مػف ا رث إلػى أوالده ذكػورا كػانوا أـ إناثػا حسػب 
   .(األحكاـ الشرعية باعتبارىا وصية عمى اف ال تتجاوز الثمث

   .(315مادة رقم )القانون السوداني ح  -11
التنزيؿ ىػو وصػية بإلحػاؽ شػخص غيػر وارث بميػراث الميػت وبنصػيب معػيف )

   .(في الميراث
   .(259مادة )القانون اليمني ح  -11

إذا تػػوفي أ  مػػف الجػػد والجػػدة عػػف ولػػده أو أوالده الػػوارثيف وعػػف أوالد ابػػف أو )
فػي حيػاتيـ وقػد خمػؼ خيػرا أبناء األبناء ما نزلوا وكانوا فقراء وغير وارثيف لوفاة آبائيـ 

   .(د ليـ فرضخ ليـ مما خمفو بعد الديفعمف الماؿ ولـ يق
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   .(272رقم )القانون اإلماراتي ح  -12
ولو أوالد ابف أو بنت وقد مات ذلؾ االبػف أو البنػت  –ولو حكما  –مف توفي )

   .(......قبمو أو معو , وجب ألحفاده ىؤالء في ثمث التركة وصية
تبػػيف القػػوانيف مػػف حيػػث الجيػػة المسػػتحقة لموصػػية الواجبػػة عمػػى مػػا تقػػدـ يمكػػف 

 ي : أتإلى خمسة اتجاىات , نوردىا فيما ي
قػػػاؿ بأنيػػا تجػػػب لدحفػػاد الػػػذيف ال يرثػػوف ولػػػـ يحػػددوا ذلػػػؾ  االتجاااه األول : -1

ح القػوانيف افجاء األمػر مطمقػا ممػا أد  إلػى إربػاؾ فػي تحديػدىـ مػف قبػؿ شػر 
   .ر  المعدؿ والقانوف السودانيوىذا ما ذىب إليو القانوف الجزائ

قػػاؿ بأنيػػا تجػػب لفػػروع االبػػف واف نزلػػوا وفػػروع البنػػت واف  االتجاااه الثاااني : -2
نزلوا وىو ما ذىب إليو القانوف ا ماراتي , وعمى ذلؾ فقد ساو  القانوف بيف 

   .األرحاـ واألقارب الصميبييف
وع البنػػت مػػف قػػاؿ بأنيػػا تجػػب لفػػروع االبػػف واف نزلػػوا وفػػر  االتجاااه الثالااث : -3

الطبقػػػػة األولػػػػى وذىػػػػب إلػػػػى ذلػػػػؾ القػػػػانوف المصػػػػر  والفمسػػػػطيني والمغربػػػػي 
والكػػويتي وىػػذا االتجػػاه سػػاو  بػػيف األقػػارب وذو  األرحػػاـ وميػػز بػػيف طبقػػات 

   .تساوييـ في الرحميةمف رغـ عمى الاألرحاـ 
أعطػى فػروع االبػف واف نػزؿ مػف الػذكور وا نػاث والػى ذلػؾ  االتجاه الراباع : -4

التجػػاه أخػػذ باألقػػارب فقػػط ذىػػب القػػانوف السػػور  واألردنػػي واليمنػػي , وىػػذا ا
ذو  األرحاـ لكنو حجب بعضيـ عمػى طريقػة الميػراث فاألصػؿ فػي  ولـ يعط  

   .القانوف يحجب فرعو
ولػػى , وذىػػب أعطػػى فػػروع االبػػف والبنػػت مػػف الطبقػػة األ االتجاااه الخااامس : -5

إلى ذلؾ القانوف التونسي والعراقػي , وىػذا القػانوف سػاو  بػيف األقػارب وذو  
األرحػػػػاـ مػػػػف الطبقػػػػة األولػػػػى , وحػػػػـر األقػػػػارب وذو  األرحػػػػاـ مػػػػف الطبقػػػػات 

   .األخر 
عػػػف مػػػراد الشػػػريعة فػػػي أحقيػػػة  فػػػإف كػػػؿ القػػػوانيف خرجػػػت عمػػػى مػػػا تقػػػدـ بنػػػاءً و 

   .يايالوصية الواجبة وأولوياتيا ومستحق
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 شرًط استحقاقيا يف الشرٌعة ًالقاًٌى0 ادلطلة الخاًً
  .أواًل : شروط استحقاقيا في الشريعة

   .ان يكون المال كثيرا -1
نالػؾ مػف , وى (1)ىنالؾ مف الفقياء مف ال يشػترط كثػرة المػاؿ لوجػوب الوصػية 

يعنػػي  (خيػػرا)ف ىنػػا شػػرطية , إ (اف تػػرؾ خيػػرا)بقولػػو تعػػالى : يشػػترط كثرتػػو مسػػتدليف 
   .(2)المفسريف أكثر , وىو قوؿ  كثيراً  ماالً 

اف داللتػػو اف يكػػوف عنػػده مػػاؿ  .(3) (..... الحػػديث.مػػا حػػؽ أمػػر ء):   وقولػػ
   .(4) (عنده ماؿ)كثير وكذلؾ وجود رواية أخر  لمحديث تقوؿ : 

. وىػو قػوؿ (5)(انؾ اف تػذر ورثتػؾ أغنيػاء خيػر مػف اف تػذرىـ فقػراء):   وقول
 :   (6)كثير مف عمماء الصحابة وغيرىـ الواردة في األقواؿ اآلتية 

ؼ دينػار , وفػي روايػة اف ال تقػؿ أ  ألػ (خيػرا)فػي قولػو تعػالى :  قاؿ عمي 
   .وانو قاؿ مف ترؾ ماال يسيرا فميدعو لورثتو فيو أفضؿ .سبعمائة درىـعف 

 .مئة ابف عباس ال وصية في ثمافوقاؿ 
 (.مئة درىـ لـ يترؾ خيراً  مف ترؾ ثماف):  (رضي اهلل عنيا)وقالت عائشة 

   .ألؼ فما فوؽ والنخيعي , ثمانمائة (الخير)وقاؿ قتادة 
إذا كػانوا والسػيما مما تقدـ انو يشػترط وجػود مػاؿ كثيػر بحيػث ال يضػر بالورثػة 

يجػػب  –أ  الموصػػي  –فقػػراء ومػػرد ذلػػؾ إلػػى العػػرؼ فيمػػا يػػراه الموصػػي , حيػػث انػػو 

                                                 

 . 1751/مسألة 6ينظر : المحمى , ابف حـز ,  (1)

, وتيسػػػير الكػػػريـ  1/194, والبغػػػو  , 3/19ينظػػػر : تفسػػػير البحػػػر المحػػػيط , األندلسػػػي ,  (2)
 . 82الرحمف , السعد  , 

 سبؽ تخريجو.  (3)

 سبؽ تخريجو.  (4)

 سبؽ تخريجو.  (5)
 . 23/12, واالستذكار ,  182 – 8/181ينظر : الحاو  الكبير ,  (6)
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اآلتيػػػػػة فػػػػػي أحػػػػػواؿ التركػػػػػػة ومسػػػػػتحقييا مػػػػػف الورثػػػػػػة األمػػػػػػور فػػػػػي حسػػػػػبانو ذ اف يأخػػػػػ
 :  والمحجوبيف 

   .عنده ماؿ كثير وورثتو محتاجيف ويوجد مف أقاربو المحجوبيف محتاج -1
 .  بو المحجوبيف محتاجعنده ماؿ كثير وورثتو غير محتاجيف ويوجد مف أقار  -2
   .المحجوبيف محتاجعنده ماؿ كثير وورثتو محتاجيف وال يوجد مف أقاربو  -3
 .  يوجد مف أقاربو المحجوبيف محتاج عنده ماؿ كثير وورثتو غير محتاجيف وال -4
   .عنده ماؿ قميؿ وورثتو محتاجيف ويوجد مف أقاربو المحجوبيف محتاج -5
 وجد مف أقاربو المحجوبيف محتاج.عنده ماؿ قميؿ وورثتو غير محتاجيف وي -6
   .مف أقاربو المحجوبيف محتاجعنده ماؿ قميؿ وورثتو  محتاجيف وال يوجد  -7
   .عنده ماؿ قميؿ وورثتو غير محتاجيف وال يوجد مف أقاربو المحجوبيف محتاج -8

عمػػػػى مػػػػا تقػػػػدـ فتجػػػػب الوصػػػػية لمسػػػػتحقييا فػػػػي الحالػػػػة األولػػػػى والثانيػػػػة  بنػػػػاءً و 
انػػػؾ اف تػػػذر ):   ووالخامسػػػة امػػػا فػػػي الحػػػاالت الباقيػػػة فػػػال تجػػػب الوصػػػية ليػػػـ لقولػػػ

   . (1) (مف اف تذرىـ فقراء يتكففوف الناسأقاربؾ أغنياء خير 
فالمػػاؿ الكثيػػر ىػػو أمػػر نسػػبي عمػػى الموصػػي اف يتحػػر  الموازنػػة المطموبػػة  اً إذ

   .مف حيث الجية المستحقة ليا والورثة األصمييف
باه أو أوصى أو أوقؼ لو إال إذا كػاف مضػرا حااف ال يكوف قد أعطاه الجد أو  .1

أ  انػػػػػو أوصػػػػػى بشػػػػػيء قميػػػػػؿ كػػػػػي يسػػػػػقط الواجػػػػػب عميػػػػػو بقصػػػػػد  –بالوصػػػػػية 
وكػذلؾ اف  ,ا ضرار ففي ىذه الحالة يرجػع األمػر إلػى القاضػي كمػا مػر سػابقاً 

   .(2)ى الوصية االختيارية عند الجميورال يكوف وارثا قياسا عم

                                                 

 سبؽ تخريجو.  (1)

, وأحكػػػػاـ الميػػػػراث والوصػػػػية ,  34ينظػػػػر : األحػػػػواؿ الشخصػػػػية , أحمػػػػد عبيػػػػد الكبيسػػػػي ,  (2)
 . 150الدكتور مصطفى الزلمي , 
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اف ال يكػػػػػوف قػػػػػد قتػػػػػؿ الحفيػػػػػد جػػػػػده أو جدتػػػػػو , قياسػػػػػا عمػػػػػى ا رث والوصػػػػػية  .2
   .(1)ىب الجميورذاالختيارية وىو م

اف ال يكػػوف فػػػي األقػػػارب المحجػػػوبيف مػػػف ىػػو أقػػػرب منػػػو وأكثػػػر منػػػو حاجػػػة ,  .3
فعمػػػى صػػػػاحب التركػػػػة أو الورثػػػػة أو القاضػػػػي اف ينظػػػػر األقػػػػرب فػػػػاألقرب مػػػػع 

  .(2) اتساو  اثناف في الحاجة قدـ أقربيمفإف  الحاجة
  .(3)قاؿ الصحابي عبد اهلل ابف مسعود : )الوصية لدخؿ فاألخؿ أ  األحوج فاألحوج( 

فعمػػى الشػػخص المكمػػؼ بيػػا النظػػر فػػي أحػػواؿ األقػػارب ويقػػدر ذلػػؾ لػػذلؾ قػػاؿ 
 : ىؿ يسقط ىذا  وطرح وىسؤاؿ ي, إال انو ىنالؾ  (حقا عمى المتقيف)تعالى : 

 الوجوب إذا أوصى صاحب التركة لبعض األقارب المحتاجيف ؟ 
ويقػػوؿ  (فػػاف أوصػػى لثالثػػة مػػف أقاربػػو المػػذكوريف فقػػد أجػػزأه)يقػػوؿ ابػػف حػػـز : 

ابػف حػػـز ومػف أوصػػى لثالثػة أقػػربيف فقػد أوصػػى لدقػربيف , ثػػـ يقػوؿ وىػػذا قػوؿ طائفػػة 
, ويمكف اف يكوف قوؿ ابف حـز ذلؾ مستند إلى اف أقػؿ الجمػع ثػالث  (4) (مف السمؼ

 .(6) (لموالديف واألقربيف), حيث اف اهلل تعالى قد قاؿ :  (5)كما ىو عند الظاىرية 
 
 
  

                                                 

, وأحكػػػاـ الميػػػراث والوصػػػية , الػػػدكتور  29ينظػػػر : األحػػػواؿ الشخصػػػية , احمػػػد الكبيسػػػي ,  (1)
 . 150مصطفى الزلمي , 

, وتفسػػػير الكػػػريـ المنػػػاف , الشػػػيخ عبػػػد الػػػرحمف السػػػعد   1/193ينظػػػر : تفسػػػير البغػػػو  ,  (2)
,82 . 

 . 1/194تفسير البغو  ,  (3)

 . 1751/مسألة 9ينظر : المحمى , ابف حـز , ج  (4)
,  1989, بيػػت الحكمػػة , بغػػداد ,  1ينظػر : مسػػائؿ مػػف الفقػو المقػػارف , ىاشػػـ جميػؿ , ط  (5)

1/92 . 

 ية سبؽ تخريجيا. اآل (6)
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 ثانيًا : شروط استحقاقيا في القانون : 
اشترطت القوانيف بعض الشروط في استحقاقيا وقد تكوف معظـ القوانيف متفقػة 

إال مػػا نػػدر ويمكػػف اف نػػورد ىػػذه الشػػروط فيمػػا يػػأتي مػػع ذكػػر مػػا  (1)فػػي ىػػذه الشػػروط 
 خالفيا وموطف الخالؼ : 

لمشػػريعة إذ انػػو حػػدد المسػػتحقيف  ف فرعػػا لمميػػت , وىػػذا الشػػرط مخػػالؼاف يكػػو  .1
  .لى كما مر سابقاو اف ىنالؾ مف ىو أمف ـ رغعمى اللموصية بالفروع 

اف يكػػػػوف غيػػػػر وارث , وىػػػػذا الشػػػػرط مطابقػػػػا لمشػػػػريعة قياسػػػػا عمػػػػى الوصػػػػية  .2
   .االختيارية

قػػد أعطػػاه بغيػػر عػػوض مػػف طريػػؽ آخػػر بقػػدر حصػػتو أو الميػػت اف ال يكػػوف  .3
خػػػالؼ فػػػي ذلػػػؾ القػػػانوف  .لمشػػػريعة وىػػػذا الشػػػرط موافػػػؽ .بحػػػدود الثمػػػث أكثػػػر

 وىو ما  .العراقي الذ  يعطي وصية واجبة واف أعطى الميت وصية اختيارية
   .(2) الشريعة أيضاً  ضعية ويخالؼيخالؼ كؿ القوانيف الو 

 مػفبمف ىو أدنى منو إلى الميت مف المستحقيف لموصية  اً اف ال يكوف محجوب .4
ة تجػػػب أل  حفيػػػد اف الوصػػػيإذ وىػػػذا الشػػػرط مخػػػالؼ لمشػػػريعة  .صػػػؿاألنفػػػس 

 .ط الوصية في الشريعة ا سالميةمستحؽ ليا , وال وجود لمحجب في ضواب

                                                 

, سػػػنة  257( قػػػانوف األحػػػواؿ الشخصػػػية المصػػػر  , )1946, سػػػنة  276ينظػػػر : )المػػػادة  (1)
( مػف مجمػة 1956المعػدؿ , سػنة  191( قانوف األحواؿ الشخصية السور  , )المػادة 1953

المعػػدؿ( مػػف مدونػػة األحػػواؿ  1958, سػػنة  369األحػػواؿ الشخصػػية التونسػػية , )المػػادة رقػػـ 
المعػػػػدؿ( مػػػػف قػػػػانوف األسػػػػرة الجزائػػػػر  ,  1984, سػػػػنة  169ة المغربيػػػػة , )مػػػػادة الشخصػػػػي

( قانوف األردني , 1976, سنة  182( في دولة الكويت , )المادة 1971سنة  5)قانوف رقـ 
المعػدؿ( الجميوريػة العراقيػة , )الفصػؿ الخػامس  1979, سػنة  72مف قانوف رقػـ  74)مادة 

, سػػػنة  259( الجميوريػػػة السػػػودانية , )مػػػادة 1991سػػػنة  قػػػانوف التنزيػػػؿ , 315مػػػادة رقػػػـ 
 ( ا مارات المتحدة. 2005, سنة  272( قانوف األسرة الجميورية اليمنية , )فقرة رقـ 1996

 . 182ينظر : أحكاـ الوصية والميراث , الزلمي ,  (2)
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ف ا رث بمػانع كالقتػؿ أو ماف ال يكوف أصمو الذ  يدلي بو إلى الميت ممنوع  .5
وىػذا الشػرط أيضػا مخػالؼ لمشػريعة فمػا ىػو ذنػب  ,الكفر أو غيرىا مف الموانػع

   .الحفيد إذا منع أبوه أو منعت أمو
لمشػػػػريعة  موافػػػػؽ, وىػػػػذا الشػػػػرط  (1)ط القػػػػانوف اليمنػػػػي اف يكونػػػػوا فقػػػػراء اشػػػػتر  .6

   .لكف بقية القوانيف العربية لـ تأخذ بو .ا سالمية
لمشػػريعة  , وىػذا الشػػرط موافػؽ (2)اشػترط القػانوف اليمنػػي اف يكػوف المػػاؿ كثيػر  .7

   .ا سالمية , لكف بقية القوانيف العربية لـ تأخذ بو

 هقذارىا يف الشرٌعة ًالقاًٌى0 ادلطلة الخالج
 أواًل : مقدارىا في الشريعة : 
وال يوجػد دليػؿ عمػى  .(3)لموصية إال مػف شػذ  اً معين اً لـ يقؿ أحد اف ىناؾ مقدار 

 كانػػػػػػػػػت اختياريػػػػػػػػػة أـ أ لموصػػػػػػػػػية سػػػػػػػػػواءً  اً اف الشػػػػػػػػػريعة ا سػػػػػػػػػالمية وضػػػػػػػػػعت مقػػػػػػػػػدار 
واجبة والدليؿ عمى اف الوصية ال تحدد بمقدار أو نصيب مف الشريعة ىػو اف األلفػاظ 
التػػػي جػػػاءت لتشػػػريعيا جػػػاءت مطمقػػػة والمطمػػػؽ يبقػػػى عمػػػى إطالقػػػو إال اف يػػػورد دليػػػؿ 

أمػػػػر يحػػػػدده لػػػػو بمقػػػػدار أو فػػػػرض كمػػػػا فػػػػي المواريػػػػث إال اف ىػػػػذا ا طػػػػالؽ  (4)يقيػػػػده 
.... إلى قولو الوصػية لموالػديف .كتب عميكـ)اف اهلل تعالى يقوؿ : إذ  .بضوابط العرؼ

فقولػػو تعػػالى بػػالمعروؼ يجعػػؿ األمػػر مرجعػػو العػػرؼ الػػذ   ,(5) (واألقػػربيف بػػالمعروؼ
 ,يضبط التصرؼ بضوابط العدؿ وا نصاؼ الػذ  ينفػع الموصػى لػو وال يضػر بالورثػة

                                                 

مف قانوف األحواؿ الشخصية اليمني ما يمي : )إذا توفي أ  مف الجػد أو  259نصت المادة  (1)
الجدة عػف ولػده أو أوالده الػوارثيف وعػف أوالد ابػف أو أبنػاء األبنػاء مػا نزلػوا وكػانوا فقػراء وغيػر 
وارثيف لوفاة آبائيـ في حياتو وقػد خمػؼ خيػرا مػف المػاؿ ولػـ يقصػدىـ فيرضػخ ليػـ ممػا خمػؼ 

 لديف(. بعد ا

 المصدر نفسو.  (2)

 . 1/116ينظر : فتح القدير , الشوكاني ,  (3)

 . 317ينظر : أصوؿ الفقو في نسيجو الجديد , الزلمي ,  (4)

 اآلية سبؽ تخريجيا.  (5)
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 حق احلفٍذ الٍتٍن احملجٌب عي إرث جذه تٌصٍتو أً ها تُسوّى ))تالٌصٍة الٌاجثة(( دراسة فقيٍة قاًًٌٍة هقارًة 

تيػػػار الموصػػػى ليػػػـ وكػػػؿ ذلػػػؾ مرجعػػػو إلػػػى الموصػػػي الػػػذ  أعطتػػػو الشػػػريعة حػػػؽ اخ
لػـ يفعػؿ آؿ ذلػؾ إلػى مػا قػد سػبؽ وذكػر مػف فػإف  ضػوابط الشػرعوفػؽ ومقدار الوصية 

عمػى اف يكػوف  (1)اف الورثة أو القاضي ىو الذ  يختار الموصى لو ومقػدار الوصػية 
ودليػؿ مػا تقػدـ مػا جػاء فػي كتػب  ,ذلؾ في حدود الثمث قياسا عمى الوصػية االختياريػة

   .روؼالتفسير في معنى المع
بػػالمعروؼ تقػدير مػػا يوصػػي بػػو وتمييػز مػػف يوصػػى لػػو , )يقػوؿ ابػػف عاشػػور : 

ووكػػػؿ ذلػػػؾ إلػػػى نظػػػر الموصػػػي فيػػػو مػػػؤتمف عمػػػى تػػػرجيح مػػػف ىػػػو أىػػػؿ لمتػػػرجيح فػػػي 
  .(2) (العطاء

المراد بالمعروؼ ىنا العػدؿ الػذ  ال مضػارة فيػو , وال يحػدث منػو تحاسػد بػيف )
و األولػى بػاف يوصػي إليػو لقػوة قرابتػو أو األقارب باف ينظر الموصي في ترجيح مف ى

شػػدة حاجتػػو فانػػو إذا تػػوخى ذلػػؾ استحسػػف فعمػػو النػػاس ولػػـ يمومػػوه ومػػف المعػػروؼ فػػي 
  .(3) (الوصية إال تكوف لإلضرار بوارث أو زوج أو قريب

بػػالمعروؼ عمػػى قػػدر حالػػو مػػف غيػػر سػػرؼ وال )ويقػػوؿ السػػعد  فػػي تفسػػيره : 
   .(4) (ؿ يرتبيـ عمى القرب والحاجةاقتصار عمى إال بعد دوف األقرب ب

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  چ تعػػػالى وفػػػي قولػػػو 

, قيػػؿ نزلػػت فػػي أربػػاب األمػػواؿ يقسػػمونيا عنػػدما  (5)چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڄ  
  .(6) (يحضر الموت في وصية وجيات يختارونيا

                                                 

, وتفسػػػػير ابػػػػف كثيػػػػر, 82, وتفسػػػػير الكػػػػريـ الػػػػرحمف , السػػػػعد  ,  1/193ينظػػػػر : البغػػػػو   (1)
 . 2/250القرآف , وتفسير الجامع ألحكاـ  1/247

 . 2/149تفسير التحرير والتنوير , ابف عاشور ,  (2)

 . 2/149تفسير , التحرير والتنوير , ابف عاشور ,  (3)

 . 82تفسير , تيسير الكريـ الرحمف , لمسعد  ,  (4)
 . 8سورة النساء/آية  (5)
 . 3/176التفسير الكبير )البحر المتوسط( , لدندلسي ,  (6)
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وكػػػذلؾ جػػػاءت بقيػػػة النصػػػوص فػػػي ىػػػذا الخصػػػوص أيضػػػا مطمقػػػة ولػػػـ تحػػػدد 
   .بمقدار أو نصيب أو أسيـ مقدار الوصية

وعمػػى مػػا تقػػدـ يجػػب مراعػػاة العػػدؿ وا نصػػاؼ وعػػدـ ا ضػػرار بجميػػع األقػػارب 
 مراعيف األمور اآلتية : 

   .حجـ التركة .1
  .كثرة أو قمة الورثة .2
   .حالة الورثة المادية .3
   .حالة المحجوبيف المادية .4
  .طبيعة الماؿ المتروؾ مف كونو ماال نقديا أو منقوال أو عقارا  .5
  .قة بيف الورثة ومستحقي الوصية طبيعة العال .6
  .طبيعة العالقة بيف صاحب التركة ومستحقي التركة  .7
إلػى تقػدير الورثػة أو القاضػي ترجع إذا تزاحمت الوصية الواجبة مع االختيارية  .8

وىنالػػػؾ رأ  فقيػػػي يقػػػوؿ بإعطػػػاء ثمػػػث الثمػػػث لمػػػف  .فػػػي الموازنػػػة بػػػيف االثنػػػيف
   .(1)تجب ليـ وثمث الثمث لالختيارية 

 ثانيًا : مقدارىا في القوانين : 
 مقدار الوصية الواجبة لمستحقييا يالحظ األمور اآلتية : جية مف 

وىػذا األمػر اتفقػت عميػو جميػع  .اف الوصية أو الوصايا تكوف فػي حػدود الثمػث .1
حػػدد بنػػت االبػػف إذا انفػػردت أو تعػػددت بالسػػدس إذ القػػوانيف إال القػػانوف اليمنػػي 

                                                 

    غير وارث في العقارات قد يضر بعض الشػيء بالورثػة وخاصػة إذا كػاف الموصػى الف دخوؿ
 إليو قاصرا.

  الف بعػػض الموصػػى ليػػـ قػػد يضػػر دخولػػو مػػع الورثػػة فػػي التركػػة وخاصػػة إذا كانػػت عقػػارا أو
 ماؿ غير منقوؿ ليس نقديا.

 .وخاصة إذا كانوا أحفاد البنو الذ  قد يكوف مالو مختمطا مع مالو 

 .6/580, والمغني, المقدسي 315 – 9/314ر : المحمى , البف حـز , ينظ (1)
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 حق احلفٍذ الٍتٍن احملجٌب عي إرث جذه تٌصٍتو أً ها تُسوّى ))تالٌصٍة الٌاجثة(( دراسة فقيٍة قاًًٌٍة هقارًة 

والبف االبف إذا انفرد أو تعدد الخمس إذا كػاف لمجػد أو الجػدة فػرع واحػد متػوفي 
   .(1)ولو أوالد اما إذا كاف أكثر مف واحد ولو أوالد فحكمو كبقية القوانيف 

لقػػػوانيف مقػػػدار الوصػػػية الواجبػػػة لمسػػػتحقييا بمػػػا يرثػػػو أبػػػوىـ أو حػػػددت معظػػػـ ا .2
   .جدتيـ مف جدىـ أو اً أميـ لو لـ يكونوا أموات

أ  اف الحفيػػػد أو الحفػػػدة يأخػػػذوف حصػػػة أصػػػميـ كاممػػػة كعمميػػػة التنزيػػػؿ لػػػذو  
   .األرحاـ التي مر ذكرىا

واشػػػػػترط القػػػػػانوف الجزائػػػػػر  اف ال تزيػػػػػد مقػػػػػدار الوصػػػػػية عػػػػػف أ  مػػػػػف الورثػػػػػة 
يشػترط اف ال تزيػد حصػة الػذكر أو )ي : أتاألصمييف , جاء في القػانوف الجزائػر  مػا يػ

األنثػػى الواحػػد مػػف أوالد المتػػوفيف عمػػى حصػػة الولػػد الواحػػد أو البنػػت مػػف أوالد الصػػمب 
ال ألغيت الزيادة واقتصر ليـ عمى ما يتساووف بو مع أوالد أو بنات الصمب   .(2) (وا 

بيف األوالد في الػزواج والتعمػيـ إذا كػاف الجػد بالتسوية وقد زاد القانوف الجزائر  
قػػد أعطػػى ذلػػؾ لػػبعض وتػػرؾ بعػػض فيعػػوض لمػػف لػػـ يعطػػييـ فػػإذا لػػـ يفعػػؿ أعطػػاىـ 

  .(3)القاضي 
اتفقػػت جميػػع القػػوانيف عمػػى اف يكػػوف لمػػذكر مثػػؿ حػػظ األنثيػػيف إذا كػػاف ىنػػاؾ  .3

   .ذكر وأنثى مف المستحقيف
أو الجػػدة إذا أوصػػوا لممسػػتحقيف بأقػػؿ مػػف اتفقػػت جميػػع القػػوانيف عمػػى اف الجػػد  .4

أعطػػػاىـ القػػػانوف مػػػا يكمػػػؿ  –المبػػػيف سػػػابقا  –حقيػػػـ الػػػذ  قػػػدره ليػػػـ القػػػانوف 
ذا زادت عػػػف ذلػػػؾ يرجػػػع األمػػػر إلػػػى إجػػػازة الورثػػػة وقػػػد  .حصػػػتيـ القانونيػػػة , وا 

انفػػرد القػػانوف العراقػػي بػػاف الجػػد أو الجػػدة إذا أوصػػوا لمحفيػػد جمػػع لػػو الوصػػية 
  .(4)مف الجد أو الجدة والوصية التي فرضيا القانوف 

                                                 

 مف قانوف األحواؿ الشخصية اليمني.  259ينظر : المادة  (1)
 مف قانوف األحواؿ الشخصية الجزائر  المعدؿ.  172المادة  (2)

 مف قانوف األحواؿ الشخصية الجزائر  المعدؿ.  260ينظر : المادة  (3)

ينظػػػر : الوصػػػية الواجبػػػة , شػػػامؿ رشػػػيد الشػػػيخمي , بحػػػث منشػػػور , مجمػػػة القضػػػاء , العػػػدد  (4)
 .  167,  1981الثاني , السنة السادسة والثالثوف , 
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إذا تزاحمت الوصية الواجبػة مػع الوصػية االختياريػة تقػدـ الوصػية الواجبػة عنػد  .5
يػػار , واف اسػػتوفت الواجبػػة كػػؿ الثمػػث ال يبقػػى شػػيء لالختفػػإف  معظػػـ القػػوانيف

   .لـ تستوفو كاف الباقي لالختيارية
عمػػػى مػػػا تقػػػدـ يظيػػػر اف جميػػػع الضػػػوابط السػػػابقة التػػػي تحػػػدد مقػػػدار الوصػػػية 
 جػػػاءت مخالفػػػة لمػػػا تبػػػيف مػػػف مقػػػدار الوصػػػية فػػػي الشػػػريعة ا سػػػالمية إال فػػػي الفقػػػرة 

   .(1)رقـ 
الوصػػية ف ىػػذا التحديػػد الػػذ  جػػاء فػػي القػػوانيف يكػػوف فػػي حػػاالت ظالمػػا لمسػػتحقي أل

أواًل وفػي حػػاالت ظالمػا لمورثػػة فػال يمكػػف تحديػدىا بمػػا تقػدـ الف ذلػػؾ مخالفػا لشػػرع اهلل 
   .وظالما في كثير مف الحاالت لمورثة أو لدوصياء مف حيث مقدار الوصية الواجبة

مػػػػثال : لػػػػو مػػػػات الجػػػػد وعنػػػػده خمسػػػػة أحفػػػػاد محجػػػػوبيف بسػػػػبعة أعمػػػػاـ وكػػػػاف 
فسػيأخذ األحفػاد  فقػراء جػدا وكػاف ميػراث الجػد قمػيالً األعماـ أغنياء جػدا وكػاف األحفػاد 

مػػف خمسػػة  اً وزع عمػػييـ فيأخػػذ كػػؿ حفيػػد واحػػدتػػمػػف سػػبعة أسػػيـ  اً واحػػد اً الخمسػػة سػػيم
  .أسيـ مف سبعة , فيكوف األحفاد مظموميف في ىذه الحالة

امػػػا إذا مػػػات الجػػػد عػػػف خمسػػػة أحفػػػاد أثريػػػاء محجػػػوبيف بسػػػبعة أعمػػػاـ وكػػػاف 
األعمػاـ فقػراء وكػاف مػػف ضػمنيـ أخ صػغير وكانػت التركػػة قميمػة فسػيزداد األحفػاد غنػػا 

فيكػػوف األبنػػاء مظمػػوميف فػػي ىػػذه  .ذلػػؾ األخ اليتػػيـ الفقيػػروالسػػيما ويػػزداد األبنػػاء فقػػرا 
  .الحالة

يػػرة ال تحصػػى لػػذلؾ أعطػػى الشػػرع حػػؽ تقػػدير واألمثمػػة لمثػػؿ ىػػذه الحػػاالت كث
أدر  بحػػاؿ الورثػػة ألنػػو  ذلػػؾ إلػػى صػػاحب التركػػة ذاتػػو أو مػػف ينػػوب عنػػو كمػػا ذكرنػػا

 .وحاؿ التركة وحاؿ المستحقيف
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 اخلامتة
 وتتضمف أىـ النتائ  والتوصيات : 

 أواًل : أىم النتائج : 
  بػػػدورىا تحقػػؽ االنسػػػجاـ تبػػيف اف لموصػػية مكانػػػة كبيػػرة فػػي تحقيػػػؽ العدالػػة التػػي

   .والترابط بيف أفراد األسرة في المجتمع ا سالمي
  األحفػاد واأليتػاـ مػنيـ بػؿ والسػيما اف شرع اهلل لـ يغفػؿ عػف األقػارب المحجػوبيف

   .اف الشرع وسع ىذه الدائرة لتشمؿ غيرىـ مف األقارب وذو  األرحاـ
  األصػػناؼ  وصػػية تجػػب عمػػى صػػاحب التركػػة فػػي بعػػض الحػػاالت ولػػبعضالاف

مػف األقػػارب فػػاف لػػـ يقػػـ بيػػا كػػاف ىنػػاؾ حػػؽ فػػي التركػػة ليػػؤالء المسػػتحقيف عمػػى 
  .الورثة أو القاضي إخراجو ليـ

  ا جمػػػػاع أو قػػػػوؿ الجميػػػػور غيػػػػر صػػػػحيحيف بػػػػاف الوصػػػػية فػػػػي ىػػػػذه   اف دعػػػػو
   .الحاالت التي أشرنا إلييا مندوبة

 ارب بالوصػػية اف مػػا يسػػمى بالوصػػية الواجبػػة فػػي القػػانوف تختمػػؼ عػػف حػػؽ األقػػ
   .مما ىو عميو في الشريعة ا سالمية ومضموناً  شكالً 

 اف القػػػانوف إذ فػػػي مسػػػتحقي الوصػػػية بػػػيف الشػػػرع والقػػػانوف  كبيػػػر ىنػػػاؾ اخػػػتالؼ
حصػػرىا فػػي أصػػناؼ محػػددة مػػف األحفػػاد عمػػى اخػػتالؼ بػػيف القػػوانيف زاد عمػػى 

  .ذلؾ اف بعض القوانيف أوجبتيا لبعض ذو  األرحاـ وتركت األقارب
 مػػػف  اً معظػػػـ القػػػوانيف طبقػػػت نظػػػاـ الحجػػػب فػػػي الوصػػػية بحيػػػث حرمػػػت كثيػػػر  اف

   .األحفاد المستحقيف ليا
  اف معظػػـ القػػوانيف حرمػػت بعػػض األحفػػاد الػػذيف كػػاف مػػف يػػدلي بيػػـ إلػػى الميػػت

   .محروما مف ا رث , فما ذنب ىؤالء
  االعتبػار مقػدار التركػة وحػاؿ الورثػة وحػاؿ المسػتحقيف بنظػر لـ تأخػذ القػوانيف– 

   .وىذا مما يخالؼ الشريعة ا سالمية –باستثناء القانوف اليمني 
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  أنزلػػت القػػوانيف مسػػتحقييا منزلػػة الورثػػة وطبقػػت عمػػييـ نظػػاـ ا رث فػػي الحجػػب
  .والتعصيب وىذا يتناقض وضوابط الوصية في الشرع

  لموصػػية وتركػػت األمػػر لمػػف ينفػػذىا ىػػو يقػػدر ذلػػؾ  اً معينػػ اً لػػـ يحػػدد الشػػرع مقػػدار
بضػػوابط معينػػة عكػػس القػػوانيف التػػي أعطػػت مقػػدار معػػيف لممسػػتحؽ وىػػو حصػػة 

   .مف يدلي بو إلى الميت
  إذا تزاحمػػػػت الوصػػػػية االختياريػػػػة والوصػػػػية الواجبػػػػة تقػػػػدـ الوصػػػػية الواجبػػػػة فػػػػإذا

ع الػػذ  أخػػذ اسػػتوفت كػػؿ الثمػػث ألغيػػت الوصػػية االختياريػػة , وىػػذا مخػػالؼ لمشػػر 
   .نسب معينة وفؽبتنفيذ االثنيف 

 ثانيًا : التوصيات : 
عمى ضوء مػا تقػدـ يجػب تعػديؿ نظػاـ الوصػية الواجبػة المعمػوؿ بػو فػي معظػـ 
قػػػػوانيف الػػػػدوؿ العربيػػػػة , حتػػػػى ال يخػػػػرج عػػػػف إطػػػػار الشػػػػريعة ا سػػػػالمية وبالضػػػػوابط 

 :  اآلتية ات ءواالجرا
ىػػذا المجػػاؿ , حتػػى يعمػػـ الشػػخص إطػػالؽ حممػػة توعيػػة شػػرعية وقانونيػػة فػػي  -1

   .بيذا الحؽ الواجب عميو
األحفػػاد األيتػػاـ بوجػػوب والسػػيما إشػػعار الشػػخص الػػذ  تػػرؾ أقػػارب محجػػوبيف  -2

ت فػي اسػتحقاؽ وصػية فػي حالػو أـ ال بػلاو  ,مراجعتو المحاكـ لمنظر في حالتػو
   ., وتسجيؿ ذلؾ في سجالت مخصصة

احب التركػػة أو مػػف قبػػؿ إصػػدار قػػوانيف لضػػماف أداء ذلػػؾ الحػػؽ مػػف قبػػؿ صػػ -3
صػػاء الػػالـز حالورثػػة بإشػػراؼ وتوجيػػو مػػف المحػػاكـ المختصػػة , بعػػد إجػػراء ا 

لمتركػػػػػة با ثباتػػػػػات المطموبػػػػػة كػػػػػأوراؽ ثبػػػػػوت الممكيػػػػػة أو الشػػػػػيود أو اليمػػػػػيف , 
ال طمب     .تبديموويرجع إلى القاضي في االقتناع بالمقدار الذ  حدد وا 

عمى عدـ استحقاؽ األقارب أو بعضػيـ  يقيـ دليالً أف عمى مف يمتنع عف ذلؾ  -4
بسػػبب حالػػة التركػػة أو حالػػة الورثػػة أو األقػػارب المحجػػوبيف وقيػػاـ األقػػارب أو 

   .أوليائيـ بإثبات عكس ذلؾ أو القبوؿ بو
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إذا ثبػػػت ذلػػػؾ فػػػاألولى اف يكػػػوف نقػػػديا أو مفػػػروزا حتػػػى ال يتضػػػرر الورثػػػة مػػػف  -5
ؿ تقسػػيـ التركػػة , شػػخص جديػػد فػػي التركػػة , ويؤخػػذ ذلػػؾ الحػػؽ قبػػحػػؽ دخػػوؿ 

  .إذا كاف المستحقيف مف القاصريفوالسيما وتتخذ إجراءات لحفظو 
ذا لػػػـ يػػػػوص صػػػاحب  (بحػػػػؽ األقػػػارب بالوصػػػػية)تسػػػمية ىػػػػذا الحػػػؽ  -6 التركػػػػة وا 

, حتػػى تكػػوف التسػػمية  (بػػالتعويض عػػف حػػؽ األقػػارب بالوصػػية)ومػػات يسػػمى 
   .صحيحة

إليػػػو بعػػػد الجمػػػع والتػػػرجيح وفػػػي الختػػػاـ أقػػػوؿ وبػػػاهلل بػػػالتوفيؽ ىػػػذا مػػػا توصػػػمت 
واالسػػػتدالؿ فػػػاف أخطػػػأت فػػػي فيػػػـ مػػػراد الشػػػارع ومقاصػػػد التشػػػريع فمػػػف نفسػػػي ومػػػف 

  .الشيطاف واف وفقت الصواب فمف اهلل
فػي األمػر بػالمنكر والنيػي عػف  اً وأسأؿ اهلل العظيـ اف ال يكوف ىذا البحػث سػبب

الػػدنيا , وآخػػػر المعػػروؼ واف ال يجػػر عمػػي أو عمػػػى أحػػد ذنػػب أو سػػوء فػػػي الػػديف أو 
محمػػد وعمػػى آلػػو وأصػػحابو  دعوانػػا اف الحمػػد هلل رب العػػالميف والصػػالة والسػػالـ عمػػى

 .أجمعيف
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