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ملخص: 

يهدف البحث اإىل اإعادة النظر يف ت�رسيع الو�سية الواجبة الذي جاء به امل�رسع العربي، 
املال  من  يتوج�سون  النا�ص  زال  وما  وا�سعًا،  جدًل  الآن  وحتى  ن�ساأته  لدن  من  اأثار  حيث 
املكت�سب من هذا الت�رسيع، فجاءت هذه الدرا�سة، وتناولت املوا�سيع الرئي�سة كما جاء بها 
القانون، ثم ناق�ستها، وهي:  علة الت�رسيع، وم�ستنده، و�رسوطه، وامل�ستحقون له، ومقداره، 
واأحكامه، وحقيقته، ثم بيان راأي الباحث، الذي خال�سته اأن فكرة الت�رسيع للو�سية الواجبة 
غري مرفو�سة من الناحية ال�رسعية، اإل اأن الت�رسيع املعمول به ل يخلو من مناق�سات، جديرة 
توج  ثم  العرتا�سات،  الت�رسيع من  ي�سلم  وت�سحيحها، حتى  تعديلها  للعمل على  بالعناية 
الباحث هذه الدرا�سة بثمرة نافعة- باإذن اهلل- وهي الو�سول اإىل ت�رسيع مقرتح ينظم اأحكام 
الو�سية الواجبة، ياأخذ بعني العتبار جميع املالحظات املوجهة اإىل الت�رسيع احلايل، ثم 

انتهى البحث بخامتة فيها اأهم النتائج والتو�سيات.  
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Abstract:  

The research aims to reconsider the legislation binding will, inspired 
by the Arab lawmaker, where he raised from the presence of its inception 
and even a sensation.  Thus people are still wary of the money earned from 
this legislation.  The present study addressed and discussed the main themes 
as stated by this law.  These laws are:  the reason for this legislation; its 
conditions and what it depends on.  The researcher also explained his 
viewpoint about this legislation which concludes that this legislation is not 
accepted from a religious point of view.  Nevertheless, the researcher how this 
law can be corrected and modified so that it could be accepted.  Furthermore, 
the researcher gave a suggested legislation which organizes this issue based 
on the remarks and suggestion given about the legislation. 

Finally, the researcher gave some results and recommendations in this 
conclusion. 
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مقدمة:  
واله،  ومن  و�سحبه  اآله  وعلى  اهلل،  ر�سول  على  وال�سالم  وال�سالة  هلل،  والثناء  احلمد 

وعلى من �سار على نهجه ودربه وخطاه، وبعد: 
اإىل اهلل �سبحانه وتعاىل، وهو  اأعظم القربات  فاإن البحث عن احلكم ال�رسعي يعدُّ من 
الفقهي  احلكم  هذا  ات�سل  واإذا  قاطبة،  العلوم  اأ�رسف  من  هو  الذي  الإ�سالمي،  الفقه  مق�سد 
بالق�ساء، فقد اأ�سبح الأمر اأكرث اأهمية، ومل ل؟ فاإن احلكم ل يقت�رس تلب�سه باملكلف فح�سب، 
واإمنا يتعداه اإىل القا�سي الذي �سي�ساأل عن حكمه يوم الدين، واإىل امل�رسع املنوط به حتقيق 

م�سلحة امل�سلمني يف الدنيا والآخرة.  
ومن بني هذه الأحكام الق�سائية ما جاء عن امل�رسع الو�سعي، ويف القوانني العربية 
ما يعرف بـ »الو�سية الواجبة«، التي يحكم بها الق�ساة على اأنها جاءت حاًل مل�سكلة حقيقية 

وواقعية، واأما مدى م�رسوعية هذا احلل فهو مو�سوع البحث.  

سبب اختيار املوضوع وأهميته:  
ما زال مو�سوع الو�سية الواجبة وم�رسوعيتها حمط نقا�ص ونظر، ففي اللحظة التي 
يفتي فيها بع�ص العلماء باأن الو�سية الواجبة م�رسوعة، وقد اأح�سن من جاء بها، فاإن فريقًا 
اآخر يفتي بحرمتها وحرمة املال املاأخوذ من طريقها؛ بل يجعلها �ُسحتًا، وهذا التباين بني 
الواجبة يبقى  للو�سية  اإن امل�ستحق  ثم  اأو حرام،  النظر، نتيجته بال�رسورة حالل  وجهات 
اأمره من جراء وازعه الديني، والق�ساة يف املحاكم ال�رسعية اليوم يحكمون  يف حرية من 
بالو�سية الواجبة، تبعا للت�رسيع الذي يلزمونه، ول يخلو يف بع�ص الأحيان من عدم قناعة 
بع�ص الق�ساة بحكمهم القا�سي بفر�ص الو�سية الواجبة، والذي بدوره يجعل الباحث اأكرث 
النظر يف بحث امل�ساألة مبزيد من  الأمر ي�ستحق املراجعة، وباأنه كاف لإعادة  اإميانًا باأن 
العناية، باأن يخ�سع لالجتهاد املعا�رس وفق اأ�سول ال�رسع، ولكل جمتهد ن�سيب، ومن هنا 

كان �سبب اختيار درا�سة امل�ساألة، و�رسورة الو�سول اإىل نتيجة فقهية ق�سائية. 

مشكلة البحث:  
تتحدد م�سكلة البحث يف جملة من الت�ساوؤالت، جاء البحث لالإجابة عليها، ومن 

اأهمها: 
ما مق�سد امل�رسع الو�سعي من ت�رسيع الو�سية الواجبة؟  ● 
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هل الو�سية الواجبة لها م�ستند يف الفقه الإ�سالمي؟  ● 

ما عالقة الو�سية الواجبة بالو�سية الختيارية، وباملواريث؟  ● 

وما اأقوال الفقهاء املعا�رسين يف �ساأنها؟  ● 

وما الراجح من القول يف �ساأن املال املاأخوذ بالو�سية الواجبة؟  ● 

الدراسات السابقة:  
اإذ مل ياأت ذكرها يف كتب فقهاء  تعدُّ فكرة الو�سية الواجبة من امل�سائل املعا�رسة، 
ال�سلف، واإمنا هي من و�سع امل�رسع القانوين، وعليه فقد ُعني بها الفقهاء املعا�رسون يف 
فتاويهم ودرا�ساتهم، وهي غالبًا ما تكون يف الكتب ال�سارحة للقانون اخلا�ص بالو�سايا، 
وخا�سة الكتب التي �رسحت قانون الو�سية امل�رسي، ومن اأمثالهم ال�سيخ حممد اأبو زهرة يف 
كتابه »�رسح قانون الو�سية«، وبدران اأبو العينني يف كتابه:  »اأحكام الو�سايا والأوقاف«، 
و د. عبد الودود ال�رسيتي يف كتابه »الو�سايا والأوقاف واملواريث يف ال�رسيعة الإ�سالمية« 
وغريهم، فقد جاءت هذه الكتب ب�رسح القانون بكل موا�سيعه، وب�سكل عام دون خو�ص يف 
تفا�سيل جزئياته، بالإ�سافة اإىل اأنها ت�رسح قانونًا واحداً وهو القانون املطبق يف البالد، 
ومن غري اإنقا�ص لقدر اجلهود ال�سابقة، فقد جاءت حتقق الغر�ص منها، وهو �رسح القانون 

بالكامل. 
ثم كانت هناك ر�سائل جامعية خ�س�ست بحثها يف �ساأن الو�سية الواجبة، اإل اأن طريقة 
عر�ص املو�سوع، والقوانني املدرو�سة، ثم الرتجيحات قد خ�سعت لالجتهاد امل�ستقل للباحث، 
ول اأُحرم اأنا وغريي من الباحثني من فهم اآخر، فلكل جمتهد ن�سيب؛ يف وقت ما زالت فيه 
الو�سية الواجبة هي حمل نقا�ص �سديد، غري اأين قمت بدرا�سة م�ساألة الو�سية الواجبة ب�سيء 
من التخ�س�ص والتدقيق، وذلك بدرا�سة كل ما يتعلق بالو�سية الواجبة من مباحث، وبتقدمي 
امل�ساألة برتتيب جديد، ومن خالل الرجوع اإىل القوانني العربية بجملتها دون القت�سار على 
واملناق�سات،  والأدلة،  الأقوال،  بيان  مع  الق�سائية،  التطبيقات  اإىل  وبالنظر  واحد،  قانون 

و�سول اإىل الراجح من القول، ومرتجما نهاية العمل بت�رسيع مقرتح.  

منهجية البحث: 
الدرا�سة على املنهجية العلمية القائمة على ال�ستقراء والتحليل وال�ستنتاج    قامت 

وفق اخلطوات الآتية: 
راأ�سها  وعلى  و�رسوحها  القانون  ون�سو�ص  امل�سلمني،  الفقهاء  ن�سو�ص  ا�ستقراأت  1 .
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املذكرة التف�سريية، بكل ما له عالقة مب�ساألة البحث، ومبا يو�سلنا اإىل املراد.  
حللت الن�سو�ص وفق منهج البحث العلمي، بت�سوير امل�ساألة، وذكر الأقوال من�سوبة  2 .

اإىل اأ�سحابها، ثم ال�ستدلل لها، وبيان وجه الدللة فيها، ثم مناق�ستها. 
ا�ستنتجت الآراء الراجحة، مع بيان اأ�سباب الرجحان.   3 .

خطة البحث:  

اإىل:  مقدمة ومتهيد وثمانية مطالب  ولتحقيق الغر�س من البحث ق�سمت خطته 
وخامتة.  

ال�سابقة،  البحث، وم�سكلته، والدرا�سات  املقدمة:  تت�سمن:  �سبب اختيار مو�سوع  - 
ومنهجه، وخطته. 

ثم التمهيد:  وفيه فكرة الو�سية الواجبة.   - 

عدة،  مطالب  على  الواجبة  بالو�سية  اخلا�ص  للت�رسيع  املكونة  املوا�سيع  عر�ص  ثم 
ن�سو�ص  به  جاءت  ما  بيان  الأول:   فرعني،  وعلى  جهتني  من  املطلب  مو�سوع  بدرا�سة 
القوانني، والثاين:  مناق�سته بالوقوف على املالحظات التي ت�سطدم بالفقه الإ�سالمي، واأما 

ما تركنا التعليق عليه، فهو لي�ص حمل نظر ول خالف، واملطالب هي: 
املطلب الأول: علة ت�رسيع الو�سية الواجبة  - 

املطلب الثاين: امل�ستند ال�رسعي للو�سية الواجبة  - 

املطلب الثالث: �رسوط الو�سية الواجبة  - 

املطلب الرابع: امل�ستحقون للو�سية الواجبة  - 

املطلب اخلام�ص: مقدار الو�سية الواجبة  - 

املطلب ال�ساد�ص: اأحكام الو�سية الواجبة  - 

املطلب ال�سابع: حقيقة الو�سية الواجبة  - 

املطلب الثامن: فيه راأي الباحث، ويتجلى معه الت�رسيع املقرتح.   - 

واأخريا اخلامتة: وفيها اأهم النتائج، واأهم التو�سيات.   - 

التمهيد - فكرة الوصية الواجبة:
اأمهم  اأو  اأبوهم  مات  الذين  الأحفاد  فقر  ق�سية  عالج  امل�رسي  امل�رّسع  ارتاأى  لقد 
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اأو اجلدة- بو�سية يعطيها  املتوفى- اجلد  بتكليف  اأو جدتهم وحاجتهم،  يف حياة جدهم 
الذي  القانون هو  لأحفاده هوؤلء بقدر من املال يوزع بينهم، واإذا مل يقم بالتكليف، فاإن 
يوجب لهم ذلك، ليكون هذا املال تعوي�سًا لهم عما كان �سريثه والد الأحفاد من اأ�سله لو 

كان حيًا عند وفاته.  
وبدا اأن ت�رسيع القانون امل�رسي للو�سية الواجبة قد لقى قبوًل وا�سعًا يف الت�رسيعات 
العربية الأخرى، فال نكاد جند ت�رسيعًا منها اإل اأقر بفكرة اإن�ساف هوؤلء الأحفاد مبا يعرف 

بـ »الو�سية الواجبة« )1( . 
البن  اأبناء  ي�ستحقه  الرتكة  من  »جزء  باأنها  القانون  يف  الواجبة  الو�سية  وتعرف 

املتوفى قبل اأبيه اإذا مل يكونوا وارثني، وذلك مبقادير و�رسوط خا�سة« )2( .  
وعليه فالدرا�سة هي جلملة من القوانني العربية التي اأخذت بت�رسيع الو�سية الواجبة، 
وعلى راأ�سها القانون امل�رسي )3( باعتباره امل�رسع الأول للو�سية الواجبة )4( ، ثم القوانني 
التي قلدته يف اأ�سل الفكرة، كالقانون ال�سوري )5( ، والأردين )6( ، والعراقي )7( ، والكويتي)8(، 
والإماراتي )9( ، واليمني )10( ، والتون�سي )11( ، واملغربي )12( ، والتي لي�ص بال�رسورة اأن 

تتفق يف تفا�سيل الت�رسيع.  
وقد تباينت وجهات نظر فقهاء الع�رس حول هذا الت�رسيع، ويليق يف هذا املقام نقل 
حجم  منها  يت�سح  والتي  الواجبة،  الو�سية  �ساأن  يف  العلماء  كبار  �سطرها  التي  العبارات 

اخلالف، واأختار منها ما قاله العالمة ال�سيخ، والعالمة التلميذ، وبيانه:  
يقول ال�سيخ الإمام اأحمد اإبراهيم بك:  »ولقد اأح�سنت اللجنة- التي اأعدت م�رسوع  - 
اأح�سنت  كما  الإي�ساحية،  املذكرة  يف  املبني  لل�سبب  الإح�سان  كل  �سنعته  فيما  القانون- 
امل�رسع،  اعتربها  والتي  الراهنة،  الراجحة  امل�سلحة  الأحكام على �سوء  فيما و�سعته من 

واأخذ بها عند و�سع القانون« )13( .  
يف حني يقول الإمام حممد اأبو زهرة- وهو تلميذ الإمام اأحمد اإبراهيم بك- )14( - :  
»هذا القانون زيادة عن فرائ�ص اهلل �سبحانه، واإنه اإلزام مبا مل تلزم به ن�سو�ص الكتاب، ول 
ماأثور ال�سنة النبوية ال�رسيفة، ومل يوؤثر عن اإمام اإلزام مبا مل تلزم به ن�سو�ص الكتاب الكرمي، 
ول ماأثور ال�سنة النبوية ال�رسيفة، ومل يوؤثر عن امل�سهورين من فقهاء ال�سحابة، ومل يذكره 

اأحد من جمهور الفقهاء« )15( . 
وبعون اهلل �ساأدر�ص مو�سوعات الو�سية الواجبة، التي يظهر من خاللها ال�سبب الذي 

اأو�سل العلماء اإىل اأقوالهم ال�سابقة.  
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املطلب األول - علة تشريع الوصية الواجبة:  

الفرع االأول- ما جاء به القانون:   ◄ 
لقد كرثت ال�سكوى من حال الأحفاد الذين ميوت اآباوؤهم يف حياة اأجدادهم اأو جداتهم؛ 
اأعمامهم،  اأو جدتهم لوجود من يحجبهم من املرياث وهم  اإذ قلَّما يرثون بعد موت جدهم 
مع اأن اآباءهم قد يكونون ممن �ساركوا يف بناء الرثوة التي تركها امليت، وقد يكون هوؤلء 
املنية  ي�سد خلتهم، ولكن  لهم من ماله ما  اأن يو�سي  نف�ص جدهم  اإىل  �سيء  اأحب  الأحفاد 

عاجلته فلم يو�ِص )16( .  
وعليه فاإنه يف اأحوال كثرية ميوت ال�سخ�ص �ساحب العيال قبل اأبيه اأو اأمه، ولو عا�ص 
اإىل موتهما لورث منهما، ولكنه مات قبلهم، فانفرد اإخوته باملرياث، وُحرم اأولده لوجود 
وفقد  �سنهم،  ل�سغر  الفقراء  من  يكونون  ما  غالبا  الأولد  وهوؤلء  الأعمام،  وهم  احلاجب 
عائلهم، ولعدم اكرتاث اأعمامهم بهم يف الغالب بحجة م�سوؤولياتهم، فاجتمع عليهم اليتم، 
الق�ساء، ثم كرثت؛ ما  اأبواب  العائل، ف�سعروا بالظلم، فكانت �سكواهم على  والفقر، وغياب 

ا�سطر امل�رسع اأن ينظر اإليهم لإن�سافهم، ملا َعمي عنهم الغائب مبوته واحلا�رس بلوؤمه.  
الفرع الثاين- املناق�سة:  ◄ 

ما جاءت به املذكرة التف�سريية لقانون الو�سية امل�رسي يف ف�سل الو�سية الواجبة، 
ومن تعليلها للت�رضيع فيه نقا�س: 

من  كانوا  الأحفاد  اأن  فهب  فقرهم؟  ي�سرتط  ومل  القانون  اأعطاهم  ملاذا  الأول:   ● 
الأغنياء؛ ب�سبب ما تركه لهم اأبوهم من الرثاء مثال، واأعمامهم كانوا من الفقراء، ويف املقابل 
ترك اجلد قلياًل من املال، فدخول الأحفاد من �سمن امل�ستحقني لرتكة اجلد من جهة الو�سية 
الواجبة �سيقلل من ن�سيب اأعمامهم، الذي هو قليل بالأ�سل، والنتيجة اأن اأخذهم لهذا املال 
يف هذه ال�سورة ل ين�سجم مع علة ت�رسيع الو�سية الواجبة، ف�سال عن عدم ان�سجامها مع 
علة ت�رسيع الو�سية يف الفقه الإ�سالمي، وهي اأن الإن�سان مغرور باأمله، مق�رس يف عمله، 
فاإذا عر�ص له عار�ص وخاف الهالك- حيث املوت ينزل فجاأة- فاإنه يحتاج اإىل تاليف ما 
فاته من التق�سري مباله من الإح�سان بجزء منه يتطوع به، لي�سل اإىل حت�سيل ذكر اخلري يف 

الدنيا، والدرجات العالية يف العقبى )17( .  
الثاين:  ثم اإن ت�رسيع الو�سية يف الفقه الإ�سالمي مقيد بوجود اخلري )اإن ترك خرياً(  ● 
ُة ِلْلَواِلَدْيِن  يَّ اأََحَدُكُم امْلَْوُت اإِْن َتَرَك َخرْيًا اْلَو�سِ من قوله تعاىل {ُكِتَب َعَلْيُكْم اإذا َح�رَضَ 
َوااْلأَْقَرِبنَي باملعروف حقاً على املتقني} )18( ، وهذا تقييد للو�سية باأن يرتك امليت خرياً، 
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واخلري هو املال الكثري، واختلف يف مقداره، واختار ابن قدامة املراد منه وهو ما يف�سل 
بعد اإغناء الورثة من قوله عليه ال�سالم »اإنك اإن تذر ورثتك اأغنياء خري من اأن تذرهم عالة 
يتكففون النا�ص« )19( ، وهذا ما غفل عنه امل�رسع العربي، فقد اأغفل �رسط فقر احلفيد، و�رسط 
ا�سرتط فقر احلفدة،  الذي   ،  )20( اليمني فقط  با�ستثناء امل�رسع  الكثري من اجلد،  املال  ترك 

وغنى الورثة.  

املطلب الثاني - املستند الشرعي: 

الفرع االأول- ما جاء به القانون:   ◄ 
اإىل جملة من  التف�سريية  الواجبة كما �سورته املذكرة  الو�سية  ي�ستند ت�رضيع 

االأدلة، وبالرتتيب هي كاالآتي )21( :  
الو�سية على كل مكلف، وهي مروية عن جمع  اإىل وجوب  الرامية  الفقهاء  اأقوال  1 .
كبري من فقهاء التابعني ومن بعدهم:  مثل:  �سعيد بن امل�سيب، واحل�سن الب�رسي، وطاوو�ص، 

ورواية عن الإمام اأحمد، وداود الظاهري، واإ�سحاق بن راهوية، وابن حزم.  
ثم على فقه ابن حزم بعد القول بالوجوب يف ثالثة اأمور:   2 .

أ. اإعطاء الأقارب غري الوارثني من مال املتوفى على اأنه و�سية وجبت يف ماله اإذا 
مل يو�ِص، فاإن مل يقم بالو�سية يف حياته يجب على الوارث اأو الو�سي اإخراجها من تركته، 

وهي اأي�سا رواية عن الإمام اأحمد وبع�ص فقهاء التابعني.  
ب. ترك الف�سحة للمورث املو�سي يف اختيار الأقارب املو�سى لهم من غري الورثة دون 

تعيني، حيث يجوز عند ابن حزم اأن تكون الو�سية لبع�ص الأقربني دون بع�ص.  
ت. عدم حتديد الواجب من املال يف و�سيته قليال كان اأم كثريا.  

القاعدة الفقهية وهي اأن »لويل الأمر اأن ياأمر باملباح ملا يراه من امل�سلحة العامة،  3 .
بتحقيق  يلزم  ال�سالحية-  من  ميلك  مبا  هنا-  الأمر  فويل  طاعته«،  وجبت  به  اأمر  ومتى 
امل�سلحة، ومن باب ال�سيا�سة ال�رسعية يف ما ترك تعيينه وحتديده فقه ابن حزم، فحينئذ 
يتدخل ويحدد الأقربني بالأحفاد، وياأمر باإعطائهم ن�سيب اأ�سلهم ما مل يزد عن ثلث الرتكة، 

على قاعدة اأمر الإمام باملندوب اأو املباح يجعله واجبًا.  
التلفيق بني جمموعة الآراء الفقهية اجلزئية واملختلفة للو�سول اإىل ت�رسيع الو�سية  4 .

الواجبة. 
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املناق�سة:  الفرع الثاين–  ◄
ما �سبق ال يخلو من مناق�سة، وعلى النحو االآتي:  

فاأما من قال بوجوب الو�سية من الفقهاء، فهو- كما نقلت املذكرة التف�سريية-  اأوال:  ●
القائلني  الفقهاء  اأن تف�سيل قول  اإل  املتقدمني واملتاأخرين،  الفقهاء  منقول عن جمع من 
ثالثة  على  بل جاءت  للوجوب،  اأن كلمتهم مل تتفق على �سكل واحد  بالوجوب يظهر يف 

اأقوال، وعلى النحو االآتي:  
القول الأول:  الو�سية واجبة على كل اأحد ممن له ثروة وي�سار )22( - ، فقد روي عن 
ل اأو كرث« )23( ، وقيل لأبي جملز، على كل ميت  الزهري قوله: »جعل اهلل الو�سية حًقا عما قَّ

و�سية؟ قال »اإن ترك خرًيا« )24( . 
 ، القول الثاين:  وهو اأن الو�سية للوالدين والأقربني فر�ص اإذا كانوا ممن ل يرثون)25( -
، وال�سحاك )27( ، وقتادة )28( ، وطاو�ص )29( ، واحل�سن )30(،  وهو مروي عن م�رسوق )26( 
اأبي اأوفى )33( ، وطلحة بن مطرف )34( ، ويف  واإيا�ص )31( ، وابن جرير )32( ، وعبد اهلل بن 
رواية عن ابن عبا�ص، فقد اختلفت الرواية عنه يف ذلك:  يف اأحديهما اأن اجلميع من�سوخ ، 
ويف الأخرى اأنه من�سوخ ممن يرث من الأقربني دون من ل يرث )35( ، وهي رواية عن الإمام 

اأحمد )36( ، وعن ال�سافعي يف القدمي )37( .  
القول الثالث:  الو�سية واجبة ديانة وق�ساء، وهو قول ابن حزم الظاهري، حيث  - 
يرى وجوب الو�سية كاأ�سحاب القول الأول والثاين، اإل اأنه ل يقول بالوجوب من الناحية 

الدينية وح�سب، واإمنا ي�ساف اإليها الوجوب الق�سائي )38( .  
وعليه فكل من قال بوجوب الو�سية �سواء من قال بالإطالق، اأو على من ترك الوالدين، 

اأو الأقارب غري الوارثني هو خادم ملن ي�رسع الو�سية الواجبة.  
اآراء الفقهاء  واملو�سوعية يف عر�ص الآراء الفقهية للم�سائل اخلالفية، تقت�سي بيان 
الآخرين يف م�ساألة حكم الو�سية، فقد ذهب جمهور الفقهاء من احلنفية )39( ، واملالكية )40(، 
وال�سافعية )41( ، واحلنابلة يف رواية )42( اإىل اأن الو�سية بجزء من املال لي�ست بواجبة على 
اأو احلج، فهي  ال�سيام،  اأو  اإذا كان عليه حق م�ستحق هلل كالزكاة،  اإل  اأحد ولكنها مندوبة، 
واجبة، وكذلك اإن كان عليه دين، اأو عنده وديعة )43( ، وهو قول ال�سعبي )44( ، والنخعي )45(، 
والثوري )46( ، والأوزاعي )47( ، وابن املنذر )48( ، واأبي ثور )49( ، ونقل ابن عبد الرب اإجماع 

العلماء على ال�ستحباب وجعل القائلني بالوجوب �ساذين ل يعدون خالفًا )50( . 
ومع قول اجلمهور باأن الو�سية مندوبة ما مل يكن عليه حق م�ستحق، اإل اأنها تعرتيها 
الأحكام ال�رسعية الأخرى، فهي واجبة فيما اإذا ترتب على تركها �سياع حق عليه اأو عنده 
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الواجب، ومباحة  اإذا كانت بقربة يف غري  الودائع والديون، وم�ستحبة فيما  كالو�سية برد 
اإذا كانت  اإذا كانت مبباح كالو�سية لالأغنياء من الأجانب، والأقارب، اأو لكافر، ومكروهة 
مبكروه كالو�سية لأهل الف�سوق واملعا�سي، اأو يف مال قليل، اأو اإذا زادت على الثلث، اأو كانت 

للوارث، وحترم مبحرم ملن عرف منه اأنه متى كان له �سيء يف تركته اأف�سدها )51( . 
وعليه فم�ساألة حكم الو�سية هي م�ساألة فقهية خالفية، ذهب فيها جمهور الفقهاء اإىل 

ا�ستحبابها، وباقي الفقهاء الآخرين ذهبوا اإىل وجوبها. 
وما يجدر تو�سيحه الآن، اأننا ل�سنا يف مقام الرتجيح، حتى اإذا ما و�سلنا اإىل ترجيح 
قول الفقهاء القائلني بالوجوب عندها نقول بت�رسيع الو�سية الواجبة، واإذا ما رجحنا قول 
اجلمهور القا�سي بال�ستحباب نقول بعدم م�رسوعية الو�سية الواجبة، كما كان من بع�ص 
املعا�رسين يف كتاباتهم )52( ، بل اإن الآراء الفقهية كلها معتربة ومعتمدة على حد �سواء، 
وننظر اإليها على اأنها ثروة فقهية غزيرة، ن�ستفيد منها وقت احلاجة، حتى اإذا اأعوزنا احلال 
اإىل تقنني الأحكام الفقهية لت�رسيع معني، فاإننا ننظر يف هذه الآراء الفقهية، وناأخذ منها 
والأحوال  واملكان  الزمان  حيث  الت�رسيع  عليهم  �سينزل  من  لواقع  تطبيقا  الأ�سلح  الراأي 

والعادات. 
ابن  اأو ماأخوذ من مذهب  ابن حزم،  الت�رسيع هو مذهب  باأن م�ستند  القول  ثانيا:  ●
حزم ل ي�سوغ قبوله على الإطالق، فاإن ابن حزم يرى اأن الو�سية واجبة من الناحية الدينية 
والق�سائية، ويفرتق عن باقي الفقهاء القائلني بالوجوب يف م�ساألة فيما لو مات م�سلم ومل 
يو�ص، فكان راأيه مذهبًا م�ستقاًل، ون�سه:  »ففر�ص اأن يت�سدق عنه مبا تي�رس ول بد ; لأن 
فر�ص الو�سية واجب، كما اأوردنا، ف�سح اأنه قد وجب اأن يخرج �سيء من ماله بعد املوت، 
فاإْذ ذلك كذلك فقد �سقط ملكه عما وجب اإخراجه من ماله، ول حدَّ يف ذلك اإل ما راآه الورثة، 
اأو الو�سي مما ل اإجحاف فيه على الورثة، وهو قول طائفة من ال�سلف، وقد �سح به اأثر عن 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم« )53( ، وعليه فاالعرتا�س هنا على املذكرة التف�سريية يكون 

يف: 
الوارثني،  الأقارب غري  بل تكون جلميع  بالأحفاد  الو�سية  ابن حزم ل يخ�ص  اأن  - 
فقد جعلها لثالثة من الأقارب على الأقل لأنه اأقل اجلمع، والفرق يظهر يف حال ما اإذا تويف 
ابن حزم  فاإن  وارثني،  اأقارب غري  ترك  اأحفاداً، ولكنه  ال�سخ�ص من غري و�سية، ومل يرتك 

يفر�ص لهم و�سية واجبة، يف حني اأن القانون ل يرى وجوبها )54( . 
�سيوعًا،  الأكرث  احلالة  معاجلة  هو  الأحفاد  على  القانون  اقت�سار  مرد  اأن  وجوابه:  

والأكرث ا�ستهجانًا يف جمتمعنا احلا�رس )55( .  
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مل  اأي  معني،  بن�سيب  به  املو�سى  للقدر  حتديد  حزم  ابن  مذهب  من  لي�ص  واأي�سا  - 
يحدد اجلزء من املال لالأقارب، واإمنا اكتفى مبا ي�ساء امليت اإن اأن�ساها، واإل بتحديد الو�سي 

نف�سه، اأو الورثة بقدر ما تطيب نفو�سهم، ول ي�رس بحقوقهم، ومما ل اإجحاف فيه )56( .  
وبعد هذا تبني اأنه ل �سلة اإطالقا بني ما ن�سبته املذكرة التف�سريية للقانون اإىل ابن 
حزم ومذهبه، وما هي اإل جمرد اجتهاد للجنة التي و�سعت القانون، ولكن لكل اجتهاد ل بد 
له من دليل ي�ستند اإليه، اإل اأنه لي�ص عليه دليل من جهة، ول م�سلحة راجحة، لذا فاإن ق�رس 
الأقارب على احلفدة حكم ل ينه�ص له دليل، وحتديده بقدر معني، وهو ن�سيب اأ�سله مبا ل 

يزيد عن الثلث كذلك )57( .  
اإن قول املذكرة التف�سريية باأن الوجوب الق�سائي للو�سية باأنه رواية عن الإمام  - 
الإمام  اأنه ل يوجد رواية عن  البحث تبني  ابن حزم فيه نظر، فبعد  لراأي  اأحمد بالإ�سافة 
اأحمد تفيد الوجوب الق�سائي، والذي يقت�رس فقط هو ما نقله ابن قدامة من رواية اأبي بكر 
عبد العزيز الفقيه احلنبلي اإذ يقول: »وقال اأبو بكر عبد العزيز:  هي واجبة لالأقربني الذين ل 
يرثون« )58( ، فهي رواية عن الإمام اأحمد تفيد وجوب الو�سية ديانة، لكن ل ين�سب اإليه، ولو 
عن رواية ما اأراده ابن حزم من الوجوب الق�سائي، وعليه فال بد من مراجعة املذكرة لهذا 

النقل عن الإمام اأحمد )59( .  
ثالثا:  ● واأما بالن�سبة للقاعدة الفقهية اأن »لويل الأمر اأن ياأمر باملباح ملا يراه من 
امل�سلحة العامة، ومتى اأمر به وجبت طاعته«، وبراأي بع�ص الفقهاء اأن اأمره ين�سئ حكما 
�رسعيا )60( ، فاإنها على راأي بع�ص الباحثني هي م�ستند الت�رسيع للو�سية الواجبة فقط )61(، 
حيث اإن لويل الأمر اأي�سا حقًا و�سالحية يف تخ�سي�ص الق�ساء بالزمان واملكان واحلادثة 

وال�سخ�ص )62( .  
والنقا�ص حا�سل على طبيعة هذا التدخل من ويل الأمر، ولي�ص العرتا�ص على القاعدة 
الرعية،  الدينية املرجوة ل�سالح  الإمام املنوط بتحقيق امل�سلحة  القا�سية بتدخل  نف�سها 
ولكن هل هذا التدخل من امل�رسع فيما يخ�ص الو�سية الواجبة هو يف مكانه؟ هنا ال�سوؤال.  

ال�سطالح:   ، ويف   ● )63( ال�سم  لفق مبعنى  اللغة من  والتلفيق يف  التلفيق،  رابعا:  
الفقهية  والآراء  املذاهب  )65( بني  التلفيق  )64( ، وحكم  الإتيان بكيفية ل يقول بها جمتهد 
هو على اخلالف بني الفقهاء، وعلى قولني:  الأول مينع التلفيق، وهو جلمهور احلنفية )66( 
وال�سافعية )67( ، والثاين يجيزه، وهو يف الراجح عند املالكية )68( واحلنابلة )69( ، وللرتجيح 
فاإن كل ما يف�سي اإىل تقوي�ص دعائم ال�رسيعة ونق�ص مقا�سدها فهو حمظور، وكل ما يدعم 

ال�رسيعة ويحقق م�سلحتها فهو اجلائز واملطلوب )70( .  
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الآراء  بني  بالتلفيق  العمل  اأجاز  مبن  لها  ي�ستدل  الواجبة  بالو�سية  قال  فمن  وعليه 
العباد  م�سالح  حتقيق  خالل  ومن  نظريتها،  يف  ال�رسيعة  تدعم  عندما  وخا�سة  الفقهية، 

املرجوة.  

املطلب الثالث - شروط الوصية الواجبة: 

الفرع االأول- ما جاء به القانون:  ◄ 
تتفق جملة الت�رضيعات القانونية على ت�سمية ال�رضوط االآتية:  

اأن ميوت والد الأحفاد قبل جدهم، اأو معه )71( ولو حكما )72(. 1 .  
  . اأن ل يكون الأحفاد من الورثة امل�ستحقني )73( . 2

اأن ل يكون امليت )جد الأحفاد( قد اأو�سى لأحفاده املق�سودين مبا هو مكلف به  3 .
قانونًا )74( . 

الو�سية  من  ن�سيبهم  ي�ساوي  ما  املال  من  حياته  يف  اأعطاهم  قد  يكون  ل  اأن  4 .
الواجبة)75( .  

الفرع الثاين- املناق�سة:   ◄ 
نناق�س ال�رضوط ال�سابقة يف نقطتني:  

ما يحتاج لفهم اأكرث هو اأن من �رسوط الفرع )احلفيد( اأن ل يكون وارثًا، وال�سوؤال  1 .
هنا:  اإذا كان هذا الفرع وارثًا اإل اأنه مل يبق له �سيء من الرتكة كما لو كان يرث بالتع�سيب، 
ابن  ابن، هذا  امراأة عن زوج واأب واأم وبنتني وابن  ماذا �سيكون م�سريه؟ ومثاله:  توفيت 
اأي ن�سيب، فهل �سيكون ن�سيبه ل �سئ  اأنه مل يبق له من الرتكة  اإل  البن يرث بالتع�سيب 
اجلواب  و�سوح  عدم  ال�سوؤال  و�سبب  الواجبة؟  بالو�سية  ياأخذ  اأنه  اأم  وارث؟  اأنه  على  بناء 
النقا�ص، وكان  التف�سريية، وعليه فالأمر يقبل  اأو حتى من املذكرة  الت�رسيع،  من ن�سو�ص 
ممن عر�ص عليه هذا ال�سوؤال املفتي جاد احلق علي جاد احلق �سمن �سل�سلة فتاوى الأزهر، 
الواجبة  الو�سية  الت�رسيع من  اعتبارا ملق�سد  الواجبة  بالو�سية  ياأخذ  باأن احلفيد  وجوابه 
اأكان  �سواء  يرث،  اإذا مل  ي�ستحقها  الواجبة  الو�سية  اأن  اأي  اأ�سله،  تعوي�سه عن مرياث  وهو 

حمجوبًا اأو مل يبق له �سيء )76( .  
من  �سريثه  كان  عما  احلفيد  تعوي�ص  فكرة  ليوؤكد  جاء  اجلواب  اأن  للباحث  ويبدو 
)املوت  اأ�سله  الأب مع  اأي�سا يجاب على من اعرت�ص على م�ساألة موت  العلة  اأبيه، وبهذه 
اأحدهما  اأن ل يرث  اأن قواعد املرياث يف هذه احلالة تن�ص على  معًا ولو حكمًا( يف حني 
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الآخر، واجلواب اأننا ل�سنا يف مقام املرياث، واإمنا يف مقام الو�سايا، واملقام نف�سه يرجح 
اأ�سله لو كان حيًا،  لنا تعوي�ص احلفيد بالو�سية الواجبة، حتى ولو كان الأب ل يرث من 
مثال:  عند اختالف الدين بينهما )بني الأب واأ�سله( ، فالأ�سل اأن ل نطبق على احلفيد حكم 
املرياث، وكذلك احلال اإذا اختلف الدين بني احلفيد والأ�سل، وللتعليل نف�سه، فال مانع من 

و�سية امل�سلم للكافر وفق قواعد الو�سايا.  
ثم ما حاجة ا�سرتاط كون اجلد قد اأعطاهم يف حياته اإن كان الأحفاد عند موته من  2 .
الفقراء، فالذي اأعطاهم اإياه يف حياته هو يف الغالب من قبيل وجوب النفقة، وعند موته 

و�سيته اأي�سا من قبيل الوجوب.  

املطلب الرابع - املستحقون للوصية الواجبة:  

الفرع االأول- ما جاء به القانون:   ◄ 
ظهر للباحث اأن القوانني العربية قد تباينت يف حتديد امل�ستحق لهذا الت�رسيع، وعلى 

اأقوال عدة، وهي: 
ال�سلبيات(،  البنات  )اأولد  ، وهم  -  )77( البطون  اأولد  الأوىل من  الطبقة  اأهل  الأول: 
 ،  )79( امل�رسي  القانون  راأي  وهذا  نزلوا،  واإن   )78( الظهور  اأولد  من  الأبناء  ولأولد 

والكويتي)80(.  
الثاين: اأولد البن واأولد ابن البن واإن نزل، واحدا كانوا اأو اأكرث، اأي اأولد الظهور  - 

فقط، وهذا راأي القانون ال�سوري )81( ، والأردين )82( ، واملغربي )83( .  
القانون  يف  وهذا  البنات،  واأولد  الأبناء  اأولد  من  لكل  الأوىل  الطبقة  الثالث:  - 

التون�سي)84( ، والذي تبناه م�رسوع القانون العربي املوحد )85( . 
الرابع: لكل من اأولد البطون واإن نزلوا، واأولد الظهور كذلك واإن نزلوا، وهذا راأي  - 

امل�رسع الإماراتي )86( .  
الفرع الثاين- املناق�سة:  ◄ 

اتفقت القوانني العربية فيما يخ�ص امل�ستحق للو�سية الواجبة القت�سار على الأحفاد، 
اختالفا  الأحفاد  هوؤلء  حتديد  يف  اأنف�سهم  على  وانق�سموا  اختلفوا  هذا  اتفاقهم  بعد  ولكن 
واإن  الظهور  اأبناء  التي عرب امل�رسع امل�رسي عن فكرته وحملها على  اللحظة  كبريا، ففي 
نزلوا، واأبناء البنات من الطبقة الأوىل، قام امل�رسع ال�سوري والأردين باإلغاء اأبناء البنات، 
ثم جاء امل�رسع الإماراتي لي�ستوعب اأبناء البنات واإن نزلوا اأ�سوة باأبناء الظهور، ثم انتهى 
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الأمر بامل�رسع التون�سي يف ق�رس اأبناء الظهور على الطبقة الأوىل فقط اأ�سوة بالطبقة الأوىل 
لأبناء البطون، وهذا الراأي الأخري هو الذي تبناه م�رسوع القانون العربي املوحد لالأحوال 

ال�سخ�سية )87( . 
وبهذا الو�سف ميكننا مناق�سة امل�رضع العربي من جهتني:  

اأوًل:  مبداأ التفريق وامل�ساواة بني اأبناء الظهور واأبناء البطون:   ● 

اإن الذي ي�سجل للقانون الإماراتي والقانون التون�سي اأن الواحد منهما قد �ساوى بني 
اأبناء الأولد واأبناء البنات، ولكن كل على طريقته، اأما القانون امل�رسي وال�سوري والأردين 
فقد فرقوا بينهما، واأي�سا كل على طريقته، وميكننا تعليل راأي من �ساوى بينهما باأنه من 
باب العدل ما دام اأن الأمر مبني على فكرة التعوي�ص، وحتى ل ترتتب الآثار الظاملة )88(، 
خا�سة واأنه من النادر اأن تتعدى حياة اجلد الطبقة الثالثة من اأحفاده لأن معدل الأعمار 

اليوم هو 70�سنة تقريبا )89( .  
واأما مبداأ التفريق بينهما، فقد بداأ اجلدل مع الت�رسيع الأول من خالل اللجنة التح�سريية 
للقانون امل�رسي، حيث اقرتحت اأول الأمر الأخذ بوجوب الو�سية لأولد البن فقط، وعند 
مناق�سة القرتاح اأظهر فريق من الأع�ساء امليل اإىل تعميم احلكم لي�سمل جميع ذوي القربى 
فروعًا كانوا اأم اأ�سوًل اأم حوا�سي، وظهر راأي اآخر ينادي بالقت�سار على فروع امليت، اإىل 
اأن ا�ستقر الأمر على وجوبها لأولد الأبناء واإن نزلوا، والطبقة الأوىل من اأولد البنات، ثم 
جرت حماولت من جمل�ص الربملان للت�سوية بني اأولد الأبناء واأولد البنات يف ال�ستحقاق 

بناء على قاعدة التعوي�ص، ولكنها حماولت مل تفلح )90( . 
واأما علة التفريق بني اأولد البن واأولد البنت، فهي اأن اأولد البن فقدوا املعيل لهم 
وهو والدهم، اأما اأولد البنات، فاإن املتوفى هي والدتهم ولي�ص والدهم )91( ، ف�سال عن كون 
اأولد البنات غري وارثني، فال يعو�سوا؛ لأنهم مل يخ�رسوا �سيئًا بناء على اأن فكرة الو�سية 

الواجبة تقوم على قاعدة التعوي�ص )92( . 
اأولد البنات  اأن  ويعيد بع�ص الباحثني هذا التفريق اإىل ما ورثته الأمة ال�رسقية من 
زوجها  بيت  اإىل  اأبيها  بيت  البنت من  ومتى خرجت  ا�سمه،  ويحملون  اأبيهم،  اإىل  ينت�سبون 
اأ�سبحت غريبة، خالفا لأبناء البن فهم يحملون ا�سم العائلة، ومن هنا جاءت املقولة )93(: 

بنوهـــن اأبنـــاء الرجـــال االأباعد بنونا بنون اأبنائنا وبناتنا   
البطون فاإنهم ل ينت�سبون  اأبناء  واأما  اإىل امليت،  الظهور ينت�سبون  اأولد  اأن  واملعنى 
اإىل امليت، واإمنا ينت�سبون اإىل الرجال الأباعد )94( ، ويناق�ص باأنه لي�ص بال�رسورة اأن اأولد 

البنات �سريثون حتما من اأبيهم فقد يكون فقرياً وجدهم ثريًا )95( .  
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الأ�سباب  يف  جاء  فقد  الو�سية،  من  البنات  اأولد  حرم  الذي  ال�سوري  القانون  واأما 
املوجبة لت�رسيع الو�سية الواجبة اأن امل�رسع ل ينظر اإليهم على اأنهم حمرومون ب�سبب وفاة 
بوجود  يرثون  ول  متاأخرة  رتبة  وهي  الأرحام،  ذوي  من  اأنهم  وال�سبب  اأ�سلها،  قبل  اأمهم 
اأولد  اأبيهم بخالف  اأ�سا�سيون من جهة  اأخرى هم ورثة  الأعمام، هذا من جهة، ومن جهة 
البن، ثم اإن اإعطاء اأولد البنات يوؤدي اإىل �سور من الغلو يف توزيع املال، وملنع هذا الغلو 

تاأكد عدم �سمول الو�سية الواجبة لأولد البنات )96( .  
ويظهر مق�سود امل�رسع ال�سوري يف الغلو املتحقق من اإعطاء اأولد البنات؛ اأن هناك 
ذلك  بطالن  يوؤكد  ما  البنات،  اأولد  �سمول  �سببها  يكون  غريبة  وتطبيقات  كثرية  حالت 

ح�سب راأيهم، ومنها:  
  . تويف عن ابن وبنت وبنت بنت ماتت اأمها يف حياة اأبيها، والرتكة 12 فدانا )97(  -

فبالو�سية الواجبة �سنفر�ص حياة البنت التي ماتت يف حياة اأبيها، فيكون الورثة ابنا 
اأي 3 فدادين، تعطى ل�ساحبة  البنت 1من 4  وبنتا وبنتا، فتكون امل�ساألة من 4، ون�سيب 

الو�سية الواجبة.  
ثم الباقي 9 فدادين تق�سم بني البن والبنت ال�سلبيني للذكر مثل حظ الأنثيني، ويكون 

ن�سيب البنت ال�سلبية 3 فدادين، وخطورة النتيجة يف اأمرين: 
اأن البنت ال�سلبية تاأخذ مثل ن�سيب بنت البنت، اأي كن�سيب بنت الرحم.  Ú 

ثم اإن بنت الرحم ترث بوجود من يحجبها يف قواعد املرياث كوجود البن.   Ú 

والرتكة  اأبيها،  حياة  يف  اأمها  ماتت  بنت  وبنت  �سقيقة  واأخت  ابن  عن  تويف  - 
15فدانا)98( .  

فبالو�سية الواجبة �سنفر�ص حياة البنت التي ماتت يف حياة اأبيها، فيكون الورثة ابنًا 
واأختًا وبنتًا، فتكون امل�ساألة من 3 بعد حجب الأخت من البن، ون�سيب البنت ثلث الرتكة 5 

فدادين، وبعد ذلك يبقى لالبن 10 فدادين.  
�سيئًا يف  تاأخذ من املرياث  ال�سقيقة- وهي �ساحبة فر�ص- مل  الأخت  اأن  والنتيجة 

الوقت الذي تاأخذ فيه بنت الرحم ثلث الرتكة.  
ت�ستحق  البنت  بنت  هنا  دومنا،  - 30 والرتكة  بنت،  وبنت  ابن  وبنت  بنت  عن  مات 
بالو�سية الواجبة ثلث الرتكة بعد فر�ص حياة اأ�سلها )البنت( ، وعليه فتاأخذ )10دومنات( ، 
وباقي الرتكة )20دومنا( بني البنت وبنت البن، وبالنتيجة بنت البن ت�ستحق فر�سًا وردا 

)5دومنات( يف حني اأن بنت البنت ت�ستحق �سعفها )99( .  
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اأن  النتيجة  البن،  لبنت  اأخ  ابن( هو  )ابن  ال�سابقة وجود  امل�ساألة  ولو فر�سنا يف  - 
الرتكة )90دومنا( بالنتيجة بنت  اأي�سا.  فلو كانت  ابن البن  اأكرث من  �ستاأخذ  البنت  بنت 
البنت تاأخذ الثلث وهو 30 والباقي 60 بني البنت ال�سلبية وابن البن وبنت البن، لل�سلبية 
الن�سف وهو 30، وال30 املتبقية بني الأخوين، فيكون لبن البن 20 اأقل من بنت البنت، 

ولبنت البن 10، اأي ثلث ما اأخذته بنت البنت )100( .  
ثانيا:  القت�سار على الأحفاد فقط.   ● 

اإن مقت�سى العدل يقت�سي منا اأن نعيد النظر يف امل�ستحقني، فهذه حالت ملحة للعالج 
من وا�سعي القانون، ما يدعو اإىل عدم ق�رسها على الأحفاد، فالدافع الذي ذكرته املذكرة 
التف�سريية ل يقت�رس حتققه على احلفدة، وخا�سة اأن الدليل الذي ا�ستندوا اإليه لوجوب الو�سية 
لالأقربني غري الوارثني ل يخ�س�ص الأقربني غري الوارثني بالأحفاد، لأن ق�رسها عليهم ينفي 
اآية الو�سية، فهناك  اأنهما مذكوران بالن�ص يف  وجوب الو�سية للوالدين غري الوارثني مع 
من الأقارب ممن تتوافر له املربرات التي توجب لهم هذه الو�سية الواجبة، ومن اخلري اأن 
يتجاوز نطاق احلفدة ليمتد النفع للمحتاجني واملعوزين، فاإن الو�سية �سلة وبر و�سدقة 

اأحق بها االأفقر فاالأفقر )101( ، من هوؤالء )102( : 
اإذا مات ومل يو�ص، وترك اأما ل ترثه اأو اأبا ل يرثه ملانع من موانع الإرث.   - 

اأب، فاإن اجلدة حمجوبة بالأم، وقد  اأما واإخوة لأم واأم  اإذا مات ومل يو�ص، وترك  - 
تكون فقرية. 

اأو مات عن زوجة واأخ �سقيق واأب اأم، وجده من ذوي الأرحام ل يرث.   - 

ل  فالعمة  �سقيقة،  وعمة  �سقيقا  عما  ترك  ولكنه  فروعا،  ول  اأ�سول  يرتك  مل  اأو  - 
ت�ستحق.  

اآخر، فالأخري ل يرث، وكذلك احلال لبنت الأخ  اأخ �سقيق  اأخا �سقيقا وابن  اأو ترك  - 
ال�سقيق. 

واملثال الأخري هو من امل�سائل املعرو�سة على الأزهر، فعن متوفى ترك ثالث اأخوات 
�سقيقات وبنت اأخ �سقيق وثالثة اأبناء عم �سقيق فقط، لبيان ما اإذا كانت بنت الأخ ال�سقيق 
ت�ستحق و�سية واجبة اأو ل؟ فاأجاب عنها املفتي ح�سن ماأمون:  »لالأخوات الثالث ال�سقيقات 
ثلثا تركته فر�سا بال�سوية بينهن، والثلث الباقي من تركته لأبناء عمه ال�سقيق مثالثة بينهم 
تع�سيبا، ول �سيء لبنت الأخ ال�سقيق لأنها من ذوي الأرحام الذين ل مرياث لهم مع اأ�سحاب 
الفرو�ص والع�سبات، وكذلك ل ت�ستحق و�سية واجبة لأن الو�سية الواجبة ل تكون اإل لفرع 
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الولد الذي تويف قبل اأ�سله طبقا لن�ص املادة 76 من قانون الو�سية رقم 71 ل�سنة 1946 
وهذا اإذا مل يكن للمتوفى املذكور وارث اآخر، ومل يكن له فرع ولد ي�ستحق و�سية واجبة واهلل 

اأعلم« )103( .  

املطلب اخلامس - مقدار الوصية الواجبة: 

الفرع االأول- ما جاء به القانون:  ◄ 
انق�سمت القوانني العربية فيما يخ�س ن�سيب امل�ستحق بالو�سية الواجبة اإىل 

راأيني: 
الراأي الأول:  يجب لالأحفاد و�سية بقدر ن�سيب والدهم من املرياث يف تركة اأبيه لو  ● 
كان حيا عند موته، على اأن ل يتجاوز ثلث الرتكة )104( ، ويوزع هذا الن�سيب على الأحفاد 
ق�سمة املرياث للذكر مثل حظ الأنثيني )105( ، وهذا الراأي هو املعمول به يف عامة القوانني:  

القانون امل�رسي، والأردين، والكويتي، والعراقي، والتون�سي، ومثاله:  
الو�سية  فمقدار  املورث،  حياة  يف  مات  ابن  وابن  ابنني  عن  رجل  تويف  لو  فيما  - 

الواجبة لبن البن ثلث الرتكة الذي هو ن�سيب اأبيه لو كان حيًا وقت وفاة املورث.  
الراأي الثاين:  يجب لالأحفاد و�سية بقدر ح�ستهم من ن�سيب والدهم من املرياث يف  - 
تركة اأبيه، لو كان حيًا على اأن ل يتجاوز الثلث، وذلك مبراعاة الورثة الآخرين، وهذا الذي 

عليه القانون ال�سوري )106( ، واملغربي )107( ، ومثاله:  
فيما لو تويف رجل عن بنتني وبنت ابن مات يف حياة اأ�سله، ولو فر�سنا اأن هذا  - 
ال�سوري  القانون  الواجبة يف  الو�سية  تكون  اأي�سا،  البن مات عن غري بنته عن اأختني 

واملغربي كما ياأتي:  
تق�سم الرتكة بينهم ملعرفة ن�سيب البن لو كان حيًا، فيكون ن�سيبه ن�سف الرتكة.   Ú 

يبقى من الرتكة ن�سفها، ثم جند ن�سيب بنت البن من ن�سيبه من تركة اأ�سله لو  Ú 
كان حيا، وعرفنا اأن البن مات عن بنته واأختيه، فيكون ن�سيب بنته ن�سف ن�سف الرتكة، 
والأختان لهما الن�سف الثاين ح�سب قواعد املرياث، وعليه يكون ن�سيب بنت البن يف هذه 

امل�ساألة هو ربع الرتكة.  
ومن هنا احتاط امل�رسع ال�سوري واملغربي يف ت�رسيعه للو�سية الواجبة من اأن ياأخذ 

احلفيد اأكرث من عمه، اأو بنت البن اأكرث من البنت ال�سلبية. 
ولتو�سيح اأهم الفروق بني القوانني يف م�ساألة حتديد امل�ستحق، وكم ي�ستحق ن�رسب 

هذا املثال: 
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تويف �سخ�ص عن بنت وابن وبنت ابن مات يف حياة اأ�سله، والرتكة 90 - دومنا، مع 
العلم اأن البن الذي مات يف حياة اأ�سله مات عن زوجته بالإ�سافة لبنته واأخته واأخيه.  

  امل�ستحق للو�سية الواجبة هنا هو بنت االبن وهي ت�ستحق الو�سية الواجبة 
باتفاق القوانني.  

الو�سية الواجبة ح�سب القانون امل�رسي ومن معه:  Ú 

نق�سم الرتكة على فر�ص حياة البن، فيكون 
5

1بنت
2ابن

2بنت )ابن( 

وهو                 فقط،  الرتكة  ثلث  تاأخذ  وعليه  الرتكة،  ثلث  من  اأكرث  البن  بنت  ن�سيب  هنا 
3/1*90=30 دومنا هو ن�سيب بنت البن، وباقي الرتكة هو 60 دومنا يق�سم على باقي 

الرتكة، وهما البنت والبن، ويكون ن�سيب البنت 20 دومنا، ون�سيب البن 40 دومنا.  
الو�سية الواجبة ح�سب القانون ال�سوري ومن معه:   Ú 

اأول:  نق�سم الرتكة على فر�ص حياة البن، فيكون ن�سيبه كالآتي
518=5 /90

118بنت
236ابن

236بنت )ابن( 

هنا ن�سيب البن املتوفى قبل اأ�سله هو 36 دومنا، توزع على ورثته:  الزوجة وبنته 
واأخته واأخيه 

84.5=8 /36
14.5الزوجة1/ 8
418بنت )�ساحبة الو�سية الواجبة( 1/ 2

ق. ع
14.5اأخت
29اأخ 
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وعليه فن�سيب بنت البن هو 18دومنا، وباقي الرتكة 72 تق�سم على الورثة يف امل�ساألة 
الأ�سلية البن والبنت، فيكون للبنت 24 ولالبن 48.  

والفرق يظهر يف اجلدول الآتي: 
بنت االبن )�ساحبة الو�سية الواجبة( البنتاالبن 

402030القانون امل�رضي ومن معه
482418القانون ال�سوري ومن معه

اق�سة:   الفرع الثاين- املن ◄
تتفق القوانني يف م�ساألة مقدار الو�سية الواجبة على اأمرين: 

يربط ن�سيب احلفيد امل�ستحق بن�سيب اأ�سله، وعلى اخلالف بني القانون ال�سوري  ♦ 
واملغربي مع باقي القوانني، حيث اإن ن�سيب احلفيد يف القانون ال�سوري واملغربي هو ما 
اأو  اأمه  اأو  اأبيه  اأو  اعتبار وجود ورثة غريه كزوجته  اأ�سله- على  ي�ستحقه من املرياث من 
ن�سيب  جميع  عندهم  فن�سيبه  القوانني  باقي  واأما   ، جدته-  اأو  جده  اأو  اأخواته  اأو  اإخوته 

اأ�سله.  
ثم اإن هذا الن�سيب ي�سرتط فيه اأن ل يزيد عن ثلث الرتكة، فقد جاءت ال�سنة حتدد  ♦ 
ن�سابا معينا للو�سية الختيارية يف حديث �سعد )108( ، وبطريق القيا�ص جاء احلكم على 

ن�ساب الو�سية الواجبة.  
ونوق�س االأمران باجتاهني متعاك�سني، وبيانه:  

الأول:  ل تخرج الو�سية الواجبة واإن كانت واجبة عن �سلة الرب للقريب غري الوارث،  - 
ولذا الأوىل اأن ل تربط بن�سيب اأ�سله، لأنها و�سية ولي�ست باإرث، لكنها تربط مبا تطيب به 
النف�ص باختالف الرتكة قلة وكرثة على اأن ل تبلغ الثلث بحال، ثم لتاليف احلالت ال�ساذة 

التي يرث فيها �ساحب الو�سية الواجبة اأكرث مما يرثه من هو اأقرب منه اإىل امليت )109( .  
والثاين:  قيا�ص الو�سية الواجبة على الو�سية الطوعية قيا�ص مع الفارق، لوجود  - 
الفرق بني الو�سيتني من جهة الفر�سية، والأ�سخا�ص، وبالنتيجة للن�ساب، واأما الدليل من 
عالة  تركهم  وعدم  الورثة  حماية  بغية  الطوعية  الو�سية  مو�سوعه  كان  فقد  �سعد  حديث 
امليت،  اإىل  املقربني  اأقرب  من  الواجبة  للو�سية  امل�ستحق  كان  لو  ولكن  النا�ص،  يتكففون 
كوالديه وحفدته، فال يجوز اأن يبقى الن�ساب يف حدود الثلث، لكي يكون العطاء باملعروف 
كما يف الآية حتى واإن اقت�سى الأمر اأن يكون اأكرث من الثلث، ومثاله:  لو مات اأربعة اأولد 
الرتكة،  ثلثي  اخلام�ص  الولد  �سياأخذ  اأ�سله، فعندها  واحد مات عنه  اأبيهم، وبقي  يف حياة 

وباقي فروع الأولد الأربعة مهما بلغ عددهم �سياأخذون ثلث الرتكة املتبقي )110( .  
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املطلب السادس - أحكام الوصية الواجبة:

الفرع االأول- ما جاء به القانون: ◄ 
ت�سرتك القوانني العربية باجلملة يف االأحكام االآتية: 

تقدم الو�سية الواجبة على غريها من الو�سايا، وهذا ما ن�ص عليه كل من القانون  ♦ 
امل�رسي )111( ، والكويتي )112( ، والعراقي )113( ، يف حني جاء عن القانون ال�سوري )114(، 
الو�سايا  على  تقدم  الواجبة  الو�سية  اأن   )117( واليمني   ،  )116( والتون�سي   ،  )115( والأردين 

الختيارية يف ال�ستيفاء من ثلث الرتكة.  
ي�ستحق  لغريهم،  واأو�سى  مل�ستحقيها  الواجبة  بالو�سية  اجلد  يو�ص  مل  فاإذا  ♦ 
الأحفاد قدر ن�سيبهم من ثلث الرتكة اإن كان الباقي وافيًا، واإل يوفى ن�سيبه على ح�ساب 

الو�سايا)118( .  
اأ�سله  ن�سيب  فرع  كل  وياأخذ   ، ♦  )119( غريه  فرع  دون  فرعه  اأ�سل  كل  يحجب 

فقط)120(. 
اإذا اأعطى اجلد اأحفاده حال حياته من املال، ولكنه اأقل مما ي�ساوي ن�سيبهم من  ♦ 
فاإن �ساق فمنه  الثلث،  )121( من باقي  اإكمال ن�سيبهم من تركته  الواجبة، وجب  الو�سية 
ومما هو م�سغول بالو�سية الختيارية )122( ، واحلكم نف�سه يف حال اإن اأو�سى لهم مبا هو 

مكلف به، ولكنه اأو�سى بالأقل )123( . 
اإذا اأو�سى اجلد ملن وجبت له الو�سية الواجبة باأكرث من ن�سيبه كانت الزيادة و�سية  ♦ 
اختيارية )124( ، اأي متوقفة على اإجازة الورثة )125( ، ح�سب القواعد العامة للمرياث)126( ، 
بع�سهم  وردها  بع�سهم  اأجازها  واإن  بطلت،  ردوها  واإن  نفذت،  الورثة  اأجازها  اإن  مبعنى 

الآخر نفذت يف حق من اأجاز فقط )127( . 
البع�ص، وجب ملن مل  الواجبة دون  اأو�سى اجلد لبع�ص من ي�ستحق بالو�سية  اإذا  ♦ 
بالو�سية  م�سغول  هو  ومما  فمنه  �ساق  فاإن  الثلث،  باقي  من   )128( ن�سيبه  قدر  له  يو�ص 

الختيارية )129( . 
الفرع الثاين- املناق�سة:   ◄ 

هناك اأمران ال بد من مناق�ستهما:  
اأول:  تقدمي الو�سية الواجبة على باقي الو�سايا.  ♦ 

فقد جاء عن القانون امل�رسي يف املادة )78( :  »الو�سية الواجبة مقدمة على غريها 
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كانت  ولو  الختيارية،  الو�سايا  على  مقدمة  الواجبة  الو�سية  اأن  واملراد  الو�سايا«،  من 
الو�سية  قانون  يف  هو  كما  الختيارية-  والو�سايا   ،  )130( اآخر  واجب  اأو  بفر�ص  و�سية 
ويف باب تزاحم الو�سايا- ت�ستمل على و�سايا هلل عز وجل واأخرى للعباد، واأما الو�سايا 
ونوافل  والنذر،  الفطر  ك�سدقة  وواجبات  واحلج،  كالزكاة  فرائ�ص  اإىل  تنق�سم  التي هي هلل 

كال�سدقات)131(. 
وت�ستدل املذكرة التف�سريية على هذا مما نقله ابن مفلح احلنبلي عن الإمام اأحمد، وما 
»فيمن و�سى  الفروع  كتابه  قوله يف  فهو  ابن مفلح  ما جاء عن  فاأما  روي عن طاوو�ص. 
لأجنبي وله قرابة ل يرثه حمتاج يرد اإىل قرابته وذكر �سيخنا رواية له ثلثها وللمو�سى له 
ثلثاها« )132( ، وما روي عن طاوو�ص هو ما نقله اجل�سا�ص يف كتابه اأحكام القراآن قوله:  
»وروي عن احل�سن وجابر بن زيد وعبد امللك بن يعلى يف الرجل يو�سي لغري ذي القرابة وله 
ذو قرابة ممن ل يرثه اأن ثلثي الثلث لذي القرابة وثلث الثلث ملن اأو�سى له، وقال طاو�ص يرد 

كله اإىل ذوي القرابة« )133( .  
واملعنى اأنه لو كان على اأحد من النا�ص و�سية واجبة، ثم وجدنا يف و�سيته و�سية 
ب�سداد دين عليه هلل، ومل يت�سع ثلث ماله للو�سيتني، �سيكون احلل باأن تقدم الو�سية الواجبة 
بحكم القانون على �سداد دينه! يف حني يرى احلنفية )134( باأنه لو اأو�سى اأحدهم ب�سداد دين 
هلل عليه كزكاة اأو حج، فاإنه يجب اأداوؤه من ثلث تركته، وذهب جمهور الفقهاء )135( اإىل اأن 
�سواء و�سى  اأداوؤها من جميع تركته،  ديون اهلل ل ت�سقط مبوت من وجبت عليه، بل يجب 
بها اأم ل، فاحلنفية يوجبونها من ثلث الرتكة، واجلمهور من جميع الرتكة، والقانون قد ل 

يخرجها بحجة امل�ستحقني بالو�سية الواجبة! 
القانون مما جاء عن ابن مفلح احلنبلي، وطاوو�ص ل يقوى على هذا  ا�ستدل به  وما 
التقدمي، فهما يفيدان تقدمي الو�سية لذي القرابة على الو�سية لغري ذي القرابة، ولي�ص تقدمي 

ما اأراده القانون بتقدمي الو�سية الواجبة على جميع الو�سايا. 
 . ثانيا:  قاعدة جديدة يف احلجب باأن كل اأ�سل يحجب فرعه دون فرع غريه )136(  ♦

اأو من غريه، ويف  اأكان منه  �سواء  الفروع  الأ�سل يحجب من دونه من  اأن  فاملعهود 
احلقيقة اأن هذه القاعدة هي جديدة بالنظر اإليها على اأنها من املرياث، والأمر لي�ص مرياثًا 

حم�سًا، بل مبني على فكرة التعوي�ص.  
ويف الوقت التي يعتربها بع�سهم اأنها قاعدة جديدة ومبتدعة، جند من العجائب التي 
اإليه  دعا  ما  ويعزو  املرياث،  يف  الأ�سل  اأنها  يقول  من  املنا�سبة  هذه  يف  ت�سجيلها  ميكن 
القانون من فكرة الو�سية الواجبة يعود اإىل نظام املرياث املوروث الذي من �ساأنه اأن يحجب 
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البن ابن البن، �سواء اأكان البن لالبن نف�سه، اأو ابنا لبن اآخر، وكان من املمكن معاجلة 
هذه امل�سكلة �رساحة باإدخال اإ�سالح على نظام املرياث يف باب احلجب حيث ل دليل من 
العقل اأو النقل على اأن البن يحجب ابن البن من فرع غريه، وهذا الإ�سالح اأف�سل من �سن 

ت�رسيع جديد للو�سية الواجبة )137( ! اأظنه خالف اإجماع الأمة وح�سبه ذلك.  

املطلب السابع - حقيقة الوصية الواجبة:

الفرع االأول- ما جاء به القانون: ◄ 
تدور حقيقة الو�سية الواجبة بني فقه الو�سايا وفقه املرياث، حيث تت�سابه معهما، اإل 

اأنها لي�ست و�سية باملعنى اخلال�ص، كما اأنها لي�ست مرياثا خال�سا.  
فالو�سية الواجبة ت�سبه الو�سية الختيارية يف اأنها جتب يف حدود الثلث، وتقدم على 

املرياث وعلى �سائر الو�سايا الختيارية )138( .  
وهي تخالف الو�سية الختيارية، وت�سبه املرياث يف اأنها توجد واإن مل ين�سئها املتوفى، 
ول حتتاج اإىل قبول من ي�ستحقها ول ترتد بالرد )139( ، وتق�سم ق�سمة املرياث حتى ولو �رسط 

املو�سي غري ذلك )140( .  
وهي تخالف املرياث يف اأنه يغني عنها ما يعطيه اجلد للفرع بدون عو�ص، واملرياث 
ل يغني عنه ذلك، واأي�سا كل اأ�سل يحجب فرعه دون فرع غريه، ويف املرياث الأ�سل يحجب 
فرعه وفرع غريه ممن هو اأبعد منه، وهي وجبت تعوي�سا للفرع عما فاته من مرياث اأ�سلهم، 
واملرياث وجب ابتداء من غري اأن يكون عو�سًا عن حق �سائع، واأي�سا ل تنفذ كاملرياث يف 

جميع املال متامًا، بل ينح�رس مقدارها بثلث الرتكة )141( .  
الفرع الثاين- املناق�سة:   ◄ 

وعلى �سوء هذا الت�سابه وهذه الختالفات تباينت وجهات النظر يف حقيقتها، فوجد اأن 
بع�سهم قد �سمى هذا الت�رسيع بـ »املرياث القانوين« )142( ، وبع�سهم الآخر �سماه بـ »الو�سية 
الو�سية  ت�رسيع  قد نظمت  العربية  القوانني  بع�ص  القبيل جتد  ، ومن هذا   )143( القانونية« 
الواجبة يف القانون اخلا�ص بالو�سية كالقانون امل�رسي، وبع�سها الآخر قد نظمها �سمن 
املواد التي تخت�ص باأحكام املرياث كالقانون املغربي )144( ، والتف�سري اأن من غلب حكم 

املرياث �سماها به، ومن غلب حكم الو�سايا �سماها بها. 
الختيارية  الو�سية  بني  تدور  اأنها  على  الواجبة  بالو�سية  القائلني  كالم  ويناق�ص 
{ِتْلَك  باطلة  وعليه فهي  بالو�سية،  �سميت  واإن  الأمر مرياث،  باأنها يف حقيقة  واملرياث، 
ِتَها ااْلأنهاُر َخاِلِديَن ِفيَها  ِري ِمْن حَتْ اٍت جَتْ َ َوَر�ُسوَلُه ُيْدِخْلُه َجنَّ ِ َوَمْن ُيِطِع اللَّ ُحُدوُد اللَّ
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َ َوَر�ُسوَلُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخْلُه َناًرا َخاِلًدا ِفيَها  َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم ♦ َوَمْن َيْع�ِس اللَّ
َوَلُه َعَذاٌب ُمِهنٌي} )145( ، من جهة كونها ا�ستدراكًا وتعدياًل على حكم اهلل تعاىل{اأََفُحْكَم 

ِ ُحْكًما ِلَقْوٍم ُيوِقُنوَن} )146( .   ِة َيْبُغوَن َوَمْن اأَْح�َسُن ِمَن اللَّ اِهِليَّ اجْلَ
ومنه قول الإمام حممد اأبو زهرة بعد نهاية �رسحه لأحكام الو�سية الواجبة يف القانون 
الباعث عليها،  الغر�ص منها وال�سبب  الأحكام يف غايتها ومرماها، ويف  امل�رسي »وهذه 
اأبويه مرياثًا  الو�سية لأولد من ميوت يف حياة  تنحو نحو املرياث، فالقانون جعل بهذه 
مفرو�سًا، هو مرياثه الذي كان ي�ستحقه لو بقي بعد وفاة اأ�سله، على اأن ل يتجاوز الثلث، 

واإذا كان ذلك غاية القانون، فكل الأحكام تتجه اإىل جعل هذه الو�سية مرياثًا« )147( . 
وجاء يف ق�ساء حمكمة النق�ص امل�رسية ما يوؤكد حقيقة املرياث، وذلك تعليقًا على 
املادة )76( من قانون الو�سية: »مما مفاده اأن يقدم ذو الو�سية الواجبة من الرتكة على 
الو�سية  ل�ساحب  يكون  ثم  ومن  يو�ص،  مل  اأو  بها  املورث  اأو�سى  �سواء  الورثة  ا�ستحقاق 
احلقوق  اأ�سحاب  من  عداه  من  على  قدم  واإن  الرتكة  يف  معلوم  حق  كالوارث-  الواجبة- 
املفرو�سة فيها �رسعا وهم الورثة مبا ي�ستقيم معه القول باأن اأحكام الو�سية الواجبة تندرج 

�سمن اأحكام املواريث العامة وت�سكل معها وحدة واحدة« )148( .  
ال�رسيف والتي هي بعنوان:   الأزهر  اأي�سا ما يفهم من امل�ساألة املعرو�سة على  وهذا 
»تخارج اأ�سحاب و�سية واجبة من الرتكة«، وامل�ساألة اأن بع�ص امل�ستحقني للو�سية الواجبة 
الورثة  ولباقي  الواجبة  للو�سية  امل�ستحقني  لباقي  الرتكة  من  ن�سيبهم  عن  تخارجوا  قد 

مقابل ن�سيب معني من الرتكة، وكانت الإجابة باجلواز )149( .  

املطلب الثامن - رأي الباحث: 

بنيت ال�رسيعة الإ�سالمية على حتقيق امل�سالح، �سواء للفرد اأم للجماعة، وهذه امل�سالح 
هي من و�سع ال�سارع احلكيم، ولي�ص للمجتهدين �سلطة ابتداع امل�سالح، بل عليهم تنكبها 
بتق�سيها والك�سف عنها، وعليه فهذه امل�سالح هي غاية الت�رسيع؛ اأي اأن ال�رسيعة الإ�سالمية 
�رسيعة غائية، وذلك من خالل جلب امل�سالح ودرء املفا�سد، واأما و�سيلة التعبري عنها فهي 

الأحكام ال�رسعية املن�سئة للحقوق.  
وال�رسر  الظلم  قد وقع عليهم  اأحد،  اإليهم  يلتفت  الذين مل  الأحفاد  فاإن  م�ساألتنا  ويف 
برتكهم من غري مال يف حال الق�سمة واملرياث، بل تعدُّ من ال�سور التي ت�سطدم مع م�سالح 
ال�رسيعة كفاحا، فاإن الظلم حمرم وال�رسر مرفوع، ول بد من عالج لهذه احلالة، فلذلك تدخل 

القانون على اأنها ظاهرة تف�ست يف املجتمع. 
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ومن املقرر اأن التكافل الجتماعي الذي هو واحد من ثمار امل�سالح امل�ستقرة واملقررة 
يف الن�سو�ص ال�رسعية مبا ي�سمل جميع مناحي احلياة، مينع ا�ستعمال احلق على وجه يخل 
بهذا التكافل، ويظهر هذا التكافل من الأحكام الفقهية ال�ساملة للقواعد اخللقية املبثوثة يف 
واملعامالت  احلقوق  على  اآثارها  انعك�ست  التي  اخللقية  القواعد  ومن  ال�رسعية،  الن�سو�ص 
قاعدة وجوب التعاون من قوله تعاىل: {وتعاونوا على الرب والتقوى} )150( ، وقاعدة 
نفي ال�رسر »ل �رسر ول �رسار« وقاعدة الإيثار من قوله تعاىل: {ويوؤثرون على اأنف�سهم 
ال�رسعية  القواعد اخللقية بالأحكام  امتزاج  ، وعليه فان   )151( بهم خ�سا�سة}  كان  ولو 
يناأى بفكرة الأنانية الفردية، اإذ اإن هذا املزج اأمر تقت�سيه طبيعة هذا الفقه وروحه باعتباره 

ي�ستند اإىل عقيدة دينية )152( . 
الدولة، وذلك عندما يرتتب  العامة وثمارها قد �رسع تدخل  ولأجل حماية امل�سلحة 
اإليه  الأفراد، وعندها ي�سار  اأربى من تدخلها يف حق  على عدم تدخلها مف�سدة عامة هي 

بالقدر الذي يرفع فيه ال�رسر العام، وهو ما يعرف بال�سيا�سة ال�رسعية )153( . 
وعمدة القانون ملا بداأ با�ستدلله ما وجده من الفقهاء القائلني بوجوب الو�سية، ومع 
اعتماد  الت�رسيع من  فاإنه ل غرو عند  والندب،  الوجوب  الفقهاء يدور بني  اأن اخلالف بني 
اأحدهما؛ فالآراء الفقهية املعتربة واملوؤيدة بالأدلة ال�سائغة ننظر اإليها على اأنها ثروة فقهية 

ن�ستفيد من اأيها يف الوقت والزمان املنا�سبني، ومن هنا كان اخلالف الفقهي حمموداً. 
اإىل  العقيدة  به  وتلزم  ديانة  يراعى  يتحول من حق  اأن  الديني ميكن  الواجب  ثم هذا 
التحويل يتاأتى من �سلطة  ، وطريق هذا   )154( النا�ص  لنفي ال�رسر عن  حق ق�سائي تاأكيداً 
ويل الأمر، وعليه فكثري من اللتزامات الديانية ميكن اأن ي�رسع لها ويل الأمر اأحكاما تنفذ 
ب�سلطان الق�ساء اإذا اأهمل النا�ص رعايتها ل�سعف وازع الدين، وترتب على ذلك �رسر يتعدى 
اأ�سل مقرر يف الدين »ل �رسر ول �رسار«، ومن هنا ندلل للقانون  اإىل الغري اعتمادا على 

حتويل الوجوب الدياين اإىل الوجوب الق�سائي، ف�سال عما �سطره فقه ابن حزم الظاهري.  
وكل ما �سبق بيانه ل يعرت�ص عليه معرت�ص، فمن قال بالو�سية الواجبة، اأو من اعرت�ص 
اأنه نظر مل�ساألتنا  ال�سابقة، وما وجدناه من القانون  عليها ل يختلف يف جميع املقدمات 
واأوجد لها حاًل، يف اللحظة التي وقف فيها غريه من غري اإيجاد للحل واكتفى بالتحرمي، واإذا 
ما حاولنا النظر يف البدائل عند من منع �سنجدها تتلخ�ص على وجوب الإنفاق على هوؤلء 
الأحفاد من قبل اأقرب النا�ص اإليهم، اأي اأعمامهم الذين حجبوهم من املرياث، واإن تخلفوا 
فعلى بيت مال امل�سلمني، ولكن ال�سوؤال، اإن تي�رس لأحفاد معينني اأعمام يتقون اهلل بالقيام 
بواجبهم الرباين، فكيف لنا اأن ن�سمن هذا على جميع الوقائع والأقارب؟ هل نرتك الأحفاد 
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حتت رحمة الوازع الديني؟ وخا�سة يف هذا الزمان الذي ف�سدت فيه الهمم والذمم، ثم اأين 
هو بيت املال الذي يقوم بواجبه؟ واأخرياً هل يرتك هوؤلء على قارعة الطريق؟ ثم نقول هذه 

هي النظرية الإ�سالمية!  
وعليه فاإن القبول بفكرة اإيجاد احلل هي مقدمة على فكرة التحرمي بال حل حقيقي اأو 
بديل وا�سح، ويبقى اأن ننظر يف ن�سو�ص الت�رسيع ون�سوب املعوج وفق املبادئ وال�سوابط 

ال�رسعية، حتى نخل�ص اإىل ت�رسيع مقرتح، ويتلخ�س هذا يف النقاط االآتية:  
اأول:  اإن حقيقة الو�سية الواجبة، تعدُّ مدخاًل مهمًا للرتجيح، فكلما ا�ستطعنا القرتاب  ♦ 

من حقيقة الو�سية كنا اأقرب للقول بالو�سية الواجبة. 
واأما قول القائلني باأن الو�سية الواجبة تنحو منحى املرياث، هو جدير بالهتمام من 
خالل تغيري الأحكام القريبة من حقيقة املرياث اإىل حقيقة الو�سية، واأما قولهم باأنها يف 

احلقيقة مرياث، فاإنه يوؤخذ عليهم يف هذا، والتو�سيح فيما ياأتي: 
حيث  املرياث،  على  تقدميها  بدليل  الو�سايا  اأحكام  من  هي  الواجبة  الو�سية  أ. اإن 

تكون ق�سمة املرياث بعد اإخراج الو�سية الواجبة من ثلث الرتكة.  
الفقهاء جميعا يتفقون  الآخرين؛ لأن  الفقهاء  اإن هذه املالحظة تلحق بجميع  ب. ثم 
على م�رسوعية الو�سية، ومنهم من قال بوجوبها، ومنهم من قال بندبها اإل اإذا كان عليه 
حق م�ستحق هلل كالزكاة اأو ال�سيام اأو احلج اأو كان عليه دين، اأو عنده وديعة فهي واجبة، 
اأحدهم  يعترب  ومل  الرتكة،  ثلث  حدود  ويف  جميعًا  عندهم  واجبة  و�سية  هناك  وبالنتيجة 

اإخراجها من قبيل املرياث. 
ت. ثم لتجنب حمذور قرب الو�سية الواجبة يف حقيقتها من املرياث، يلزمنا عدم �سحب 

اأحكام املرياث على الو�سية الواجبة، فمثال:  
يلزمنا يف الو�سية الواجبة ا�سرتاط القبول ممن ي�ستحقها، وعلى اأنها ترتد بالرد،  - 

الو�سية، وللبعد عن حقيقة املرياث  للتاأكيد على حقيقة  القانون، وهذا  خالف ما جاء به 
الذي يلزم من غري قبول، ول يرتد بالرد. 

ثم ل يرتبط تق�سيم املال لالأحفاد بق�سمة املرياث، بل يرتك الأمر للمو�سي )اجلد(  - 

مبا يراه منا�سبا ح�سب عدد الأحفاد وجن�سهم مبا يحقق امل�سلحة، ويف الوقت الذي ل يو�سي 
فيه، اأو مل يحدد طريقة التق�سيم، عندها ل يالم امل�رسع باتخاذ موقف من التق�سيم متاأ�سيا 

باملبداأ العام يف توزيع املال بني الذكر والأنثى على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيني.  
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هو  التف�سريية  املذكرة  عن  �سدر  ما  فاإن  ال�رسعي،  امل�ستند  يخ�ص  فيما  ثانيا:   ♦ 
ا�ستدلل للقانون بوجوب الو�سية الواجبة يف تف�سيالتها القانونية من خالل الراأي الفقهي 
بوجوب  قالوا  الذين  الفقهاء  براأي  اأخذ  قد  القانون  اأن  يل  ويبدو  الو�سية،  بوجوب  القائل 
الو�سية من الناحية النظرية، يف حني اأنه من الناحية العملية هو اأقرب للراأي الثاين والقائل 
بالندب اإل ما ا�ستثنى من الواجبات؛ لأن الفقهاء القائلني بالوجوب يفيد قولهم بوجوبها 

على كل متوفى، والذي عليه القانون لي�ص كذلك؛ بل عدم تطبيقها هو الأكرث. 
ثم ما عالقة القانون مبا يدين به النا�ص يف �ساأن الو�سية اإن كانت واجبة اأم مندوبة، 
اهلل  تعبد  ومن  الأوىل،  هم  امل�ستحقون  واأحفاده  و�سيته،  فليكتب  بالوجوب  اهلل  تعبد  فمن 
بالندب، ومل يكن له ورثة اأحفاد مل يتعر�ص له القانون، واقت�رس تدخل القانون مبن ترك 

هوؤلء الأحفاد، وعليه ف�سور التطبيق ال تخلو من اأمرين: 
اأن يوجد امل�ستحق للو�سية الواجبة:  فاإن العمل بالقانون يكون على راأي الفقهاء  - 
اأن احتمال وجود  الوارثني، وتو�سيحه،  للوالدين والأقربني غري  الو�سية  القائلني بوجوب 
الوالدين لهذا اجلد املتوفى، واأنهم من غري الوارثني له لعذر اختالف الدين بينهم مثاًل، بعد 
اأن انتهى امل�سوغ الثاين وهو الرق، يعد من احلالت النادرة، ويبقى بعد ذلك الأقربني له من 
غري الورثة، والأحفاد غري الوارثني هم اأقرب النا�ص اإليه، والو�سية لهم تكون عندها واجبة 

عليه.  
اأن ل يوجد لهذا املتوفى امل�ستحق للو�سية الواجبة:  عندها العمل يكون على الراأي  - 

الفقهي القائل بعدم وجوبها.  
لعدم  ال�رسيعة  دائرة  القانون هو خارج عن  به  اأتى  ما  اإن  يقال  اأن  وعليه فال ي�سح 
وجود اأحكام الو�سية الواجبة يف مذهب من املذاهب، اإذ هي من اجتهاد وا�سعي القانون 
ي�ستند اإىل قاعدة �رسعية »لويل الأمر اأن ياأمر باملباح ملا يراه من امل�سلحة العامة، ومتى 
مذاهب  وردت يف  اأحكام جزئية  على  تف�سيالتها  اأكرث  وتعتمد يف  به وجبت طاعته«  اأمر 

متفرقة قام امل�رسع بالتلفيق بينها )155( .  
ثم كيف يل اأن اأفهم من املعرت�سني اأن تدخل الإمام هنا باطل لأنه تدخل يف نظام 
الو�سية،  واإمنا يف  املرياث  يكن يف  الإمام مل  تدخل  اأن  الورثة! واحلق  واملت�رسر  املرياث 
فاإذا كان للمكلف اإرادة مطلقة باأن يو�سي مباله حتى ثلث الرتكة ملن ي�ساء وحتى لو كانوا 

اأغنياء، فاإرادة الإمام اأوىل بالرعاية منه وخا�سة اأنه وجهها ملن هو قريب فقري حمتاج. 
وما نوؤكده الآن اأن اختيارات امل�رسع ل تقف على م�ساألة الراجح من الأقوال الفقهية 
ال�رسعية  اأنها ثروة فقهية، ما دامت ت�ستند لالأدلة  اإليها على  واإمنا ينظر  الأوىل،  بالدرجة 



230

الوصية الواجبة

د. مهند استيتيدراسة مقارنة

املعتربة، ويف ذلك يقول ال�سيخ م�سطفى الزرقا: »ويف تقنني الفقه اأو التقنني منه، عندما 
تتعدد الآراء والأقوال الفقهية يف امل�ساألة الواحدة، يختار منها للتقنني ما هو الأ�سلح بح�سب 
قوة الدليل ال�رسعي، وي�رس التطبيق، والقرب من مقا�سد ال�رسيعة وعدالتها، وهذا الختيار 
عمل اجتهادي يتطلب فوق املعرفة ال�رسعية ب�سرية زمنية باأحوال النا�ص العملية واأنواع 

امل�سكالت التي ي�سادفونها. . . « )156( .  
بحكم  الواجبة  الو�سية  على  تقدم  ل  القانون  بحكم  الواجبة  الو�سية  اإن  ثالثا:  ♦ 

الواجبات،  من  غريه  اأو  حج  اأو  زكاة  من  واجب  عليه  هو  مبا  اأحدهم  اأو�سى  فاإذا  ال�رسع، 
تنفيذها، ول حق  يقولون بوجوب  ثم  الو�سية يف حقه،  يقولون بوجوب  فالفقهاء جميعا 
للم�رسع القانوين اأن يبطلها اإن اأو�سى بها، ثم ل ينفذها، بحجة عدم ات�ساعها اأو تزاحمها 
مع ما ا�سطلح عليه القانون من الو�سية الواجبة، فكيف لنا اأن نقدم الو�سية الواجبة بحكم 

القانون على الو�سية الواجبة بحكم ال�رسع! ويف هذه ال�سورة ل ولن ي�سعفنا فقه اأحد. 
اأن يعدل الت�رسيع بالن�ص على تقدمي الو�سية ال�رسعية الواجبة، على  واحلل يف ذلك 

الو�سية القانونية الواجبة، وعنده ل تعار�ص.  
رابعا: وفيما يخ�ص امل�ستحق للو�سية الواجبة، فاإن الختالف الذي بني القوانني  ♦ 

للم�ستحقني هو خالف �سديد، ينبئ عن فو�سى عارمة، ليت �سعري كيف اأفهم هذه الفروقات 
ولأي �سيء اأعزوها! 

يرجع  التفريق  واأ�سل  البطون،  واأولد  الظهور  باأولد  يتعلق  ما  الختالف هو  واأ�سل 
اإىل حقيقة الو�سية الواجبة، فمن منع اأبناء البطون غلب مفهوم املرياث، ومن اأدخلهم غلب 
مفهوم الو�سية، وميكننا الرتجيح من مبداأ تعميق الهوة بني حقيقة الو�سية الواجبة وحقيقة 
املرياث القول ب�سمول امل�ستحقني للو�سية الواجبة من اأبناء الظهور، واأبناء البطون جميعا 
من غري تفريق، وهو ما اأخذ به القانون الإماراتي، ثم اإن ترجيح �سمول اجلميع يخفف من 
وطاأة النتقاد املوجه ب�سبب القت�سار على الأحفاد، واللتفات لغريهم من الأقرباء، فكلما 

زاد عددهم قلت فر�ص النظر لغريهم. 
واأما قول من قال بالتطبيقات الغريبة نتيجة �سمول اأبناء البطون، فكالمهم لي�ص يف 
مكانه، لأنه قيا�ص مع الفارق، فهم يقي�سون هذه النتائج من منظور املرياث، ونحن نوؤكد 
اأجنبيا ويكون  له  اأن يكون املو�سى  الو�سية ل متنع من  الو�سية، فتطبيقات  على حقيقة 
ن�سيبه اأكرث من اأقرب الورثة، فمثال:  تويف عن زوجة وثالثة اأبناء وبنت، واأو�سى ل�سديقه 

بثلث تركته، والرتكة 12 دومنا.  
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هذا ال�سديق له ثلث الرتكة وت�ساوي 3/1*12=4، والباقي هو 8 دومنات، لكل ابن 
2، وللبنت الواحدة دومن واحد، والنتيجة اأن ال�سديق بالو�سية له 4 دومنات، وهو �سعف 

ن�سيب اأكرث الورثة )البن( .  
خام�سا:  مقدار الو�سية الواجبة  ♦ 

من  ح�ستهم  اأو  ن�سيب،  بني  الأحفاد  لهوؤلء  الواجبة  الو�سية  مقدار  يف  اخلالف  اإن 
ثلث  يتجاوز  ل  اأن  على  موته  عند  حيا  كان  لو  اأبيه  تركة  يف  املرياث  من  والدهم  ن�سيب 
الرتكة، هو ُقرب من اأحكام املرياث بداية، والأقرب للو�سية اأن يرتك املو�سي يو�سي مبا 
�ساء ومبا يرفع به الفقر عن الأحفاد، واإن مل تكن كذلك يتدخل القا�سي بحكم وليته بتعديل 
مقدارها، وهنا ل بد من �سابط نحتكم اإليه، والأقرب هو راأي الأكرثية، وذلك بربطه بن�سيب 
والدهم من املرياث من اأ�سله لو كان حيا، والذي دعانا لهذا الرتجيح هو اللتزام ب�سابط 
البعد عن حقيقة املرياث، فنحن ل نورث الأحفاد مبراعاة الورثة الآخرين ثم نعطيهم اإياه، 

بل هي و�سية على اأن ل تتجاوز الثلث.  
التشريع املقرتح:  

وبعد عر�س الن�سو�س ومناق�ستها، نرتجمها يف ت�رضيع مقرتح، ثم ن�رضح مفرداته 
باخت�سار: 

اأو اجلدة والغني منهم فقط، بو�سية واجبة لغري ورثتهم  يكلف اجلد  ●  : املادة )1( 
من فروع ولدهم الذي مات يف حياة اأحدهما، اأو مات مع اأحدهما معا ولو حكمًا، مبا تطيب 
كان و�سية  زادت  فاإن  تركته،  ثلث  تزيد عن  ل  اأن  على  الفقر،  عنهم  يرفع  نف�سه، ومبا  به 

اختيارية. 
يق�سم املكلف بالو�سية يف حياته و�سيته بالطريقة التي يختارها  ●  :  )2( املادة 
ملن �سيرتكهم بعده من الفروع امل�ستحقني، وهم )اأولد الظهور واأولد البطون، واإن نزلوا، 

واحداً كانوا اأم اأكرث( ، يحجب فيها كل اأ�سل فرعه دون فرع غريه. 
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يف حال قيام املكلف بو�سيته وكانت ل تفي بالغر�ص من رفعها  ●  :  )3( املادة 
للفقر لقلة املال املو�سى به، اأو امتنع عن الو�سية، فاإن القا�سي املخت�ص يتكفل باإخراجها، 
لو كان حيًا عند  اأ�سله مرياثًا يف تركته  الفروع من  والد  ي�ستحقه  ويقدرها مبثل ما كان 
موته، يوزعها بني امل�ستحقني على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيني على اأن ل تزيد عن ثلث 

الرتكة.  
و�سية  كانت  اإذا  اإل  الأخرى،  الو�سايا  على  الواجبة  الو�سية  تقدم  ●  :  )4( املادة 

بالقربات من نوع الفرائ�ص، فاإنها تتاأخر عنها.  
وهذا الت�رسيع املقرتح ياأتي بعد ترجيح القبول باحلل من الكتفاء بالتحرمي بال بديل 
حقيقي، ثم ي�سوب ما وجدناه ي�سطدم مع ال�رسع، ومبا يجعله اأقرب للو�سية منه للمرياث، 

وكل ذلك جنده يف هذه الن�سو�س املقرتحة، وبيانها:  
ن�ست على تكليف اجلد اأو اجلدة بالو�سية الواجبة اإذا كانوا من الأغنياء، واإل فلي�ص  Ú 

مثلهم من يو�سي.  
الطبقات، وب�رسط كون والدهم قد  الظهور والبطون وجلميع  والو�سية هي لأولد  Ú 

تويف قبل اأبيه اأو معه ولو حكما. 
وي�سرتط يف هوؤلء امل�ستحقني اأن يكونوا من غري الورثة، حيث ل و�سية لوارث.   Ú 

وي�سرتط يف هوؤلء امل�ستحقني اأي�سا الفقر، وهذا يغنينا عن ا�سرتاط كون الأ�سل قد  Ú 
اأعطاهم يف حياته اأم ل، اأي اإن كانوا وما زالوا من الفقراء، فمثلهم ي�ستحق الو�سية الواجبة 
واإن اأعطاهم يف حياته، كما اأنه ل يبقى م�سوغ ملن حجب اأولد البطون بحجة وجود اأبيهم، 
لأن الأمر ل يعود لوجوده، بل لفقرهم وحاجتهم بعد وفاة والدتهم، ثم با�سرتاط الفقر جند 

امل�سوغ القانوين لعلة الو�سية الواجبة باديًا يف امل�سكلة وحلها.  
للمكلف بالو�سية الواجبة اخليار يف اأمرين، الأول:  طريقة التق�سيم بني امل�ستحقني  Ú 
بالأقل  م�سبوط  املقدار  وهذا  املال،  من  به  املو�سى  مقدار  يف  ثم  نف�سه،  به  تطيب  ومبا 
والأكرث، فاأما الأقل فهو ما يرفع الفقر عن الأحفاد وذلك لتفادي الو�سية بالقليل، ويعود 
التقدير للقا�سي، واأما الأكرث فهو مبا ل يزيد عن ثلث الرتكة، واإن زاد تكون الزيادة و�سية 

اختيارية ح�سب اأحكام الو�سايا.  
القا�سي  فاإن  القا�سي،  تقدير  بعد  بالقليل  اأو�سى  اأو  بواجبه،  املكلف  يقم  وان مل  Ú 
يلتزم بواجبه جتاههم وفق القانون، ويخرج الو�سية الواجبة من تركة املتوفى، مبثل ما 
كان ي�ستحق والد امل�ستحقني لو كان حيًا، ثم يح�رس امل�ستحقني من احلفدة، ويق�سم املال 
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بينهم على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيني، لأنها قاعدة التفريق يف ال�ستحقاق املايل بني 
الذكر والأنثى.  

الو�سايا  با�ستثناء  الو�سايا،  باقي  على  القانون  بحكم  الواجبة  الو�سية  تقدم  Ú 
الواجبة بحكم ال�رسع. 

اخلامتة:  
ال�رسعي،  بالدليل  ومناق�ستها  القانون،  ون�سو�ص  الواجبة  الو�سية  يف  النظر  وبعد 

يطيب ت�سجيل اأهم النتائج واأهم التو�سيات على النحو االآتي:  

أوالً- أهم النتائج: 

فكرة الو�سية الواجبة هي من امل�رسع الو�سعي، ومل يقل بها مذهب اأو فقيه قبل  1 .
ت�رسيعها.  

اختالف  على  املعا�رسين  من  م�رسوعيتها  ملناق�سة  الواجبة  الو�سية  خ�سعت  2 .
حكم  بوجوب  القائل  الفقهي  القول  ترجيح  اإىل  ي�ستند  باجلواز  قال  من  وغالب  اأفهامهم، 
الو�سية على كل مكلف، ومن قال بعدم م�رسوعيتها ي�ستند اإىل كونها اعرتا�سا على نظام 

املرياث وتدخال فيه، وكالهما مل يوفق. 
الو�سية بالوجوب على  الواجبة وبني ترجيح حكم  القول بالو�سية  ل عالقة بني  3 .
املكلف، فالقانون وباقت�ساره على التكليف بالو�سية عند وجود الأحفاد امل�ستحقني فقط، 
فاإنه من الناحية العملية اأقرب يف عمله لراأي من قال با�ستحباب الو�سية، باملقارنة بني 

حال الو�سية الواجبة وبني باقي عدد ال�سور الأخرى والتي ل يكلف فيها ب�سيء.  
الراأي  التقنني على  اختياراته عند  القانوين يف  امل�رسع  يعتمد  الأوىل ل  بالدرجة  4 .
الراجح من القول عند جمتهد ما، بقدر اعتماده على حاجة النا�ص اإىل هذا الراأي املختار، 

والذي ل يختلف عن غريه من الآراء من جهة كونه معتربا موثقا بالدليل ال�سائغ.  
من منع احلكم بالو�سية الواجبة قد اكتفى بالتحرمي، ومل جند عندهم البديل العملي  5 .

الذي ي�سع حدا للظاهرة التي من �ساأنها جاء الت�رسيع.  
حقيقة الو�سية الواجبة هي مدخل الرتجيح مل�رسوعيتها، وقول من قال باقرتاب  6 .
الو�سية الواجبة من حقيقة املرياث جدير بالعناية، وللقول بقبول الو�سية الواجبة ل بد من 
تغيري ما ميكن تغيريه من الأحكام القريبة من حقيقة املرياث واإل�ساقها باأحكام الو�سية.  
من باب ال�سيا�سة ال�رسعية يحق لإمام امل�سلمني اأن يكلف بالواجبات الدينية، وذلك  7 .
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من  عنه  ينتج  وما  واجباتهم  النا�ص عن  تخلف  الق�سائية يف حال  الواجبات  من  بجعلها 
ال�رسر بالغري. 

اأكرث ما اأخطاأت به املذكرة التف�سريية:  8 .
أ. عزو الراأي الفقهي القائل بالوجوب الق�سائي للو�سية اإىل رواية عن الإمام اأحمد. 

ب. وقولها بتقدمي الو�سية الواجبة بحكم القانون على الو�سايا الواجبة بحكم ال�رسع، 
اعتمادا على ما نقله ابن مفلح احلنبلي عن الإمام اأحمد وما روي عن طاوو�ص.  

م�رسوعة،  القانون  فكرة  اأن  هو  اأعلم-  واهلل  الواجبة–. 9 الو�سية  �ساأن  يف  الراجح 
واملال املكت�سب من طريقها هو ك�سب حالل، وخا�سة بعد الأخذ بعني العتبار للمالحظات 

والت�رسيع املقرتح.  

ثانياً- أهم التوصيات:

مع كل حماولت اأهل العلم للو�سول اإىل الراأي الراجح يف م�ساألتنا، ل بد من �سمها  1 .
للخربات العملية من قبل الق�ساة الذين عاي�سوا حالت ال�سكوى، ونظروا اإىل ماآلت ونتائج 

تطبيقهم للت�رسيع. 
م�ستوى  على  الندوات  لها  ويعقد  اجلهود،  القانون، وجتمع  اأهل  من  ال�ستفادة  ثم  2 .
البلد الواحد، ثم ير�سح من كل بلد عربي عدد من الباحثني يجمعون يف موؤمتر تتبناه جامعة 
الدول العربية، والتي تهدف اإىل ت�رسيعات موحدة، ليخرج اجلميع بن�سو�ص م�سرتكة فيما 

ل يقبل فيها اخلالف.  
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اهلوامش: 
ومن القوانني العربية القليلة والتي مل حتذ حذو امل�رسع امل�رسي هو امل�رسع الليبي،  1 .
مع العلم اأنه قد جرى العمل يف املحاكم الليبية على تنزيل الأحفاد منزلة اآبائهم فيما 
لو كان حيا، ولكن على �سبيل الندب وال�ستحباب ا�ستنادا للفقه املالكي، وكل هذا قبل 
�سدور قانون الو�سية الواجبة امل�رسي.  انظر:  الذيباين، عبد املجيد، اأحكام املواريث 
الطبعة  الوطنية،  الكتب  دار  بنغازي،  الإ�سالمية،  ال�رسيعة  يف  والو�سية  والرتكات 

الأوىل1990م، �ص311 
اجليالين، منري، الو�سية الواجبة يف الفقه الإ�سالمي والقانون الو�سعي، ر�سالة ماج�ستري،  2 .

جامعة عدن، اليمن �ص79 
 ) قانون الو�سية امل�رسي، رقم )71 ل�سنة1946( ، املواد )76و77و78. 3

ر�سالة  الإ�سالمي،  الفقه  اأحكام يف  من  بها  يتعلق  وما  الواجبة  الو�سية  ابداح، حمزة،  4 .
ماج�ستري، جامعة اآل البيت �ص89

 ) قانون الأحوال ال�سخ�سية ال�سوري املعمول به منذ 17/ 9/ 1953، م )257. 5
، املن�سور يف  قانون الأحوال ال�سخ�سية الأردين رقم )61ل�سنة 1976( 1/ 12/ 1976. 6

اجلريدة الر�سمية رقم )2668( ، م )182( 
 ) قانون الأحوال ال�سخ�سية العراقي وتعديالته رقم )188ل�سنة1959( م )74. 7

 ) القانون الكويتي اخلا�ص بالو�سية الواجبة، رقم )5( ل�سنة1971، املواد )1و2و3و4. 8
الثاين:  الباب  الو�سية،  الرابع:  الكتاب   ،  ) ال�سخ�سية رقم )28/ 2005. 9 الأحوال  قانون 

اأركان الو�سية و�رسوطها، الف�سل ال�ساد�ص: الو�سية الواجبة، املادة )272( . 
 ) قانون الأحوال ال�سخ�سية اليمني، رقم )20 ل�سنة1992( ، يف املادتني )259و260. 10

 ) جملة الأحوال ال�سخ�سية التون�سية، الباب اخلام�ص، الف�سلني )191و192. 11
الف�سول   ، 12 .1958 3اإبريل  تاريخ  الثامن،  الباب  املغربية،  ال�سخ�سية  الأحوال  مدونة 

)266و267و268و269( 
بك، اأحمد اإبراهيم واإبراهيم، وا�سل، انتقال ما كان ميلكه الإن�سان حال حياته اإىل غريه  13 .

بعد موته، املكتبة الأزهرية للرتاث، الطبعة الثانية 1999م، �ص973
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يقول الإمام حممد اأبو زهرة يف تقدميه لكتاب اأحمد اإبراهيم بك »وما اأتى بعد الإمام الفقيه  14 .
العالمة ابن عابدين ال�سامي فقيه مثل ال�سيخ اأحمد اإبراهيم- ر�سي اهلل عنه- » بك، اأحمد 

وبك، وا�سل، انتقال ما كان ميلكه الإن�سان حال حياته اإىل غريه بعد موته �ص9.  
اأبو زهرة، حممد، اأحكام الرتكات واملواريث، دار الفكر العربي، �ص296. 15

الواجبة  الو�سية  ال�ساد�ص:  الف�سل  امل�رسي،  الو�سية  لقانون  التف�سريية  املذكرة  16 .
اإبراهيم واإبراهيم، وا�سل، انتقال ما كان ميلكه الإن�سان  )بت�رسف( ، انظر:  بك، اأحمد 

حال حياته اإىل غريه بعد موته �ص1062 
الإ�سالمي،  الكتب  دار  القاهرة،  الدقائق،  كنز  �رسح  احلقائق  تبيني  عثمان،  الزيلعي،  17 .
1313ه، ج6، �ص183، البابرتي، حممد، العناية �رسح الهداية، بريوت، دار الفكر، ج10، 
�ص414، ابن عابدين، حممد، رد املحتار على الدر املختار، بريوت، دار الكتب العلمية، 
ج6، �ص650، احلطاب، حممد، مواهب اجلليل ل�رسح خمت�رس خليل، بريوت، دار الفكر، 
ال�رسح  ال�ساوي على  اأحمد، حا�سية  ال�ساوي،  الثانية 1398ه، ج6، �ص364،  الطبعة 
ال�سغري، الإ�سكندرية، دار املعارف، ج4، �ص580، ال�رسبيني، حممد، مغني املحتاج اإىل 

معرفة األفاظ املنهاج، بريوت، دار الفكر، ج4، �ص69 
{ {البقرة/ 180. 18

و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  رثي  باب  املخت�رس،  ال�سحيح  اجلامع  حممد،  البخاري،  19 .
�سعد بن خولة، رقم )1233( ، دار ابن كثري ، اليمامة، بريوت 1987م، الطبعة الثالثة، 
حتقيق:  د.  م�سطفى ديب البغا، ج1�ص435، م�سلم، �سحيح م�سلم، باب الو�سية بالثلث، 
الباقي  عبد  فوؤاد  حممد  حتقيق:   بريوت،  العربي،  الرتاث  اإحياء  دار   ،  )1628( رقم 

ج3�ص1251
 ) ميني م )259. 20

الواجبة  الو�سية  ال�ساد�ص:  الف�سل  امل�رسي،  الو�سية  لقانون  التف�سريية  املذكرة  21 .
اإبراهيم واإبراهيم، وا�سل، انتقال ما كان ميلكه الإن�سان  )بت�رسف( ، انظر:  بك، اأحمد 

حال حياته اإىل غريه بعد موته، �ص1062- 1064
م�سعود،  الكا�ساين،   ، ج27�ص143. 22 املعرفة،  دار  بريوت،  املب�سوط،  حممد،  ال�رسخ�سي، 
بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�رسائع، بريوت، دار الكتب العلمية، بريوت، ج7، �ص331، 

ال�سوكاين، حممد، نيل الأوطار، الإ�سكندرية، دار احلديث، ج6، �ص43 
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، ابن قدامة،  القرطبي، حممد، اجلامع لأحكام القراآن، القاهرة، دار ال�سعب، ج2، �ص259. 23
عبداهلل، املغني، بريوت، دار اإحياء الرتاث العربي، ج6، �ص56

هـ( ، جامع البيان يف تاأويل اآي القراآن، موؤ�س�سة الر�سالة، الطبعة  الطربي، حممد )310. 24
لأحكام  اجلامع  القرطبي،  �ص387  ج3،  �ساكر،  حممد  اأحمد  حتقيق:  2000م،  الأوىل، 

القراآن، ج2�ص259، ابن قدامة، املغني ج6�ص56
 ، البابرتي، العناية �رسح الهداية، ج10، �ص414، ال�رسخ�سي، املب�سوط، ج27، �ص143. 25
الكا�ساين، بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�رسائع، ج7، �ص332، ابن قدامة، املغني، ج6، 

�ص56 
الطربي، جامع البيان يف تاأويل القراآن، ج3، �ص386، ابن قدامة، املغني، ج6، �ص56. 26 

الطربي، جامع البيان يف تاأويل القراآن، ج3، �ص385. 27 
الطربي، جامع البيان يف تاأويل القراآن، ج3، �ص388، ابن قدامة، املغني، ج6، �ص56. 28 

ابن حزم، املحلى بالآثار، ج8، �ص350، ابن قدامة، املغني، ج6، �ص56. 29 
الطربي، جامع البيان يف تاأويل القراآن، ج3، �ص388، ابن قدامة، املغني، ج6، �ص56. 30 

ابن قدامة، املغني، ج6، �ص56. 31 
الطربي، جامع البيان يف تاأويل القراآن، ج3، �ص384، ابن قدامة، املغني، ج6�ص56. 32 

ابن حزم، علي، املحلى بالآثار، بريوت، دار الفكر، ج8، �ص350. 33
ابن حزم، املحلى بالآثار، ج8، �ص350. 34
الطربي، جامع البيان يف تاأويل القراآن، ج3، �ص388. 35

ابن تيمية، اأحمد، الفتاوى الكربى، بريوت، دار الكتب العلمية، ج4، �ص106. 36 
ال�سنعاين، حممد، �سبل ال�سالم، القاهرة، دار احلديث، ج2، �ص152. 37 

ابن حزم، املحلى بالآثار، ج8، �ص352. 38 
، ال�رسخ�سي، املب�سوط،  ابن الهمام، حممد، فتح القدير، بريوت، دار الفكر، ج10�ص413. 39

ج27�ص143، البابرتي، العناية �رسح الهداية، ج10، �ص413
الباجي،   ، العلمية، ج1، �ص103. 40 الكتب  القراآن، بريوت، دار  اأحكام  العربي، حممد،  ابن 
العدوي،  ج6�ص147،  الإ�سالمي،  الكتاب  دار  بريوت،  املوطاأ،  �رسح  املنتقى  �سليمان، 
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علي، حا�سية العدوي، بريوت، دار الفكر، ج2�ص224، ال�ساوي، حا�سية ال�ساوي على 
ال�رسح ال�سغري، ج4، �ص579 

ابن حجر الهيتمي، حتفة املحتاج يف �رسح املنهاج، بريوت، دار اإحياء الرتاث العربي،  41 .
ج7، �ص3، اجلمل، �سليمان، حا�سية اجلمل على �رسح املنهج، بريوت، دار الفكر، ج4، 
الكتاب  دار  بريوت،  الطالب،  رو�ص  �رسح  املطالب  اأ�سنى  زكريا،  الأن�ساري،  �ص41، 

الإ�سالمي، ج3، �ص30
املكتب  بريوت،  املنتهى،  غاية  �رسح  يف  النهى  اأويل  مطالب  م�سطفى،  الرحيباين،  42 .
الكربى  الفتاوى  ابن تيمية،  ابن قدامة، املغني، ج6�ص56،  الإ�سالمي، ج4، �ص443، 

ج4، �ص106 
، ابن العربي، اأحكام القراآن،  الزيلعي، تبيني احلقائق �رسح كنز الدقائق، ج6، �ص182. 43
ج1، �ص103، الباجي، املنتقى �رسح املوطاأ، ج6�ص146، الأن�ساري، اأ�سنى املطالب 

�رسح رو�ص الطالب، ج3�ص30، ابن قدامة، املغني، ج6، �ص56
ابن قدامة، املغني، ج، 6�ص56. 44 

ابن قدامة، املغني، ج6، �ص56، ابن حزم، املحلى بالآثار، ج8، �ص350. 45 
الباجي، املنتقى �رسح املوطاأ، ج6، �ص157، ابن قدامة، املغني، ج6، �ص56. 46
الباجي، املنتقى �رسح املوطاأ، ج6، �ص157. 47

القرطبي، اجلامع لأحكام القراآن، ج2، �ص262. 48 
ال�سنعاين، �سبل ال�سالم، ج2، �ص152. 49 

ابن عبد الرب، التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين والأ�سانيد، حتقيق: م�سطفى بن اأحمد  50 .
العلوي وحممد عبد الكبري البكري، املغرب، وزارة عموم الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية، 

1387ه، ج8، �ص384
، ال�ساوي، حا�سية ال�ساوي  ابن عابدين، رد املحتار على الدر املختار، ج6، �ص649. 51
خليل،  خمت�رس  �رسح  اجلليل  منح  حممد،  علي�ص،  ج4�ص579،  ال�سغري،  ال�رسح  على 
املنهج،  �رسح  على  اجلمل  حا�سية  �سليمان،  اجلمل،  �ص505،  ج9،  الفكر،  دار  بريوت، 

بريوت، دار الفكر ج4، �ص42
الو�سية  لت�رسيع  الو�سول  �سبيل  يف  الو�سية  لوجوب  واملرجحني  املعا�رسين  ومن  52 .

الواجبة:  
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اأحمد ال�سافعي، انظر:  ال�سافعي، اأحمد، اأحكام الو�سية والوقف، 1979م، �ص109 -
ال�رسيعة  يف  والأوقاف  الو�سايا  اأحكام  ح�سني،  انظر:   ح�سني،  فراج  اأحمد  د.  - 

الإ�سالمية، الإ�سكندرية، دار املطبوعات اجلامعية، 1997م، �ص21، �ص192 
ه�سام قبالن، انظر:  قبالن، ه�سام، الو�سية الواجبة يف الإ�سالم، بريوت- باري�ص،  - 

من�سورات بحر املتو�سط ومن�سورات عويدات، �ص54
د. رفيق امل�رسي، انظر:  امل�رسي، رفيق، علم الفرائ�ص واملواريث مدخل حتليلي،  - 

دم�سق، دار القلم- وبريوت، الدار ال�سامية، الطبعة الأوىل 1994م، �ص112.  
ابن حزم، املحلى بالآثار، ج8، �ص352. 53 

الو�سايا  اأحكام  العينني،  اأبو  بدران،   ، �ص122. 54 والوقف  الو�سية  اأحكام  ال�سافعي، 
والأوقاف، الإ�سكندرية، موؤ�س�سة �سباب اجلامعة، 1982، �ص113، 112

قبالن، ه�سام، الو�سية الواجبة يف الإ�سالم �ص54. 55
الو�سية  اأحكام  ال�سافعي،   ، �ص113. 56 والأوقاف  الو�سايا  اأحكام  العينني،  اأبو  بدران، 

والوقف �ص123 
الو�سايا  اأحكام  العينني،  اأبو  بدران،   ، �ص122. 57 والوقف  الو�سية  اأحكام  ال�سافعي، 

والأوقاف �ص113، 112 
ابن قدامة، املغني، ج6، �ص56. 58 

ما يوؤكد كالمنا ما قاله املفتي جاد احلق علي جاد احلق يف م�ساألة عر�ست عليه بعنوان  59 .
»الو�سية الواجبة«، ويفيد فيها اأن ابن قدامة نقل عن اأبي بكر عبد العزيز احلنبلي رواية 
عن الإمام اأحمد تفيد القول بوجوب الو�سية لي�ص اأكرث من ذلك.  انظر:  فتاوى الأزهر- 
املفتي جاد احلق علي جاد احلق- رجب 1400 هجرية- 3 يونية 1980 م- من موقع 

http: / / www. islamic- council. com وزارة الأوقاف امل�رسية
قبالن، الو�سية الواجبة يف الإ�سالم �ص55. 60
الذيباين، اأحكام املواريث والرتكات والو�سية يف ال�رسيعة الإ�سالمية �ص311. 61

داود، اأحمد، احلقوق املتعلقة بالرتكة بني الفقه والقانون، عمان، دار الثقافة، الطبعة  62 .
الأوىل 2007م، �ص170
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 ، )لفق(  مادة  الأوىل،  الطبعة  �سادر،  دار  بريوت،  العرب،  ل�سان  حممد،  منظور،  ابن  63 .
ج10�ص330 

فنون، اآية، التلفيق وتتبع الرخ�ص وتطبيقاته يف العبادات والأحوال ال�سخ�سية، ر�سالة  64 .
ماج�ستري، جامعة اخلليل، فل�سطني، �ص61 

ومثال هذا التلفيق كمن تو�ساأ وم�سح بع�ص �سعرات الراأ�ص دون الربع على قول ال�سافعية،  65 .
ثم مل�ص زوجته و�سلى على مذهب احلنفية، فبالنظر لهذه امل�ساألة فاإن ال�سالة باطلة 
على كال املذهبني، فباطلة عند احلنفية حيث الو�سوء مل يتم باملقدار املفرو�ص، وباطلة 
عند ال�سافعية بلم�ص الزوجة لنتقا�ص الو�سوء به، يف حني اأن كل م�ساألة على حدة هي 

خمتلف فيها.  
ابن الهمام، فتح القدير ج7�ص259، رد املحتار على الدر املختار ج3�ص418. 66 

ابن حجر الهيتمي، حتفة املحتاج يف �رسح املنهاج ج2�ص432. 67 
الد�سوقي، حممد، حا�سية الد�سوقي على ال�رسح الكبري، القاهرة، دار اإحياء الكتب العربية،  68 .

ج1�ص21 
الرحيباين، مطالب اأويل النهى يف �رسح غاية املنتهى ج1�ص392. 69 

فنون، التلفيق وتتبع الرخ�ص وتطبيقاته يف العبادات والأحوال ال�سخ�سية �ص81. 70
( ، تون�سي الف�سل  م�رسي م )76( ، �سوري م )257( ، اأردين م )182( ، مغربي م )266. 71

 )191(
( ، ويق�سد به املفقود، فاإذا حكم مبوته يف حياة اأبيه اأو  م�رسي م )76( ، كويتي م )1. 72
الواجبة  الو�سية  بالن�سبة لرتكته، وعليه جتب  الق�ساء  اعترب ميتا من وقت حكم  اأمه، 
لأولد املفقود.  انظر: ح�سني، فراج، اأحكام الو�سايا والأوقاف يف ال�رسيعة الإ�سالمية، 

دار املطبوعات اجلامعية 1997م، �ص193هام�ص )1( 
 ، ) م�رسي م )76( ، �سوري م )257( ، اأردين م )182( ، مغربي )268( ، كويتي م )1. 73

تون�سي الف�سل )191( 
الف�سل  تون�سي   ،  ) 74 .268( مغربي   ،  )182( م  اأردين   ،  )257( �سوري   ،  )76( م  م�رسي 

 )191(
 ، ) م�رسي م )76( ، �سوري م )257( ، اأردين م )182( ، مغربي )268( ، كويتي م )1. 75

تون�سي الف�سل )191( 
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م،   76 .1981 مار�ص   2 هجرية-   1401 الآخر  ربيع  احلق،  جاد  على  احلق  جاد  املفتي 
 http: / / www. islamic- council. com ،امل�سدر:  موقع وزارة الأوقاف امل�رسية

اأولد البطون هم الذين ينت�سبون اإىل امليت باأنثى مثل ابن بنت اأو بنت بنت  77 .
اأولد الظهور هم الذين ينت�سبون اإىل امليت مبذكر، مثل ابن ابن البن، ما مل يتو�سط بني  78 .

الأ�سل وفرعه اأنثى، مثل ابن بنت البن 
 ) م�رسي م )76. 79

 ) كويتي م )1. 80
( ، وجاء يف املذكرة التف�سريية يف بيان علة ق�رس حكم الو�سية الواجبة  �سوري م )257. 81
على اأولد الأبناء دون البنات، وهو اأن »اأولد البنات لي�سوا حمرومني ب�سبب وفاة اأمهم 
قبل اأ�سلها بل هم من ذوي الأرحام يرثون يف رتبة متاأخرة كما اأن لهم تركة اأخرى هم 
فيها ورثة اأ�سا�سيون من جهة اأبيهم بخالف اأولد البن، ومن جهة ثانية مل يف �سياغة 
مادة الو�سية الواجبة يف القانون امل�رسي اأن ل توؤدي اإىل غلو يعك�ص املو�سوع فرتتب 
عليها اأن تاأخذ بنت البن اأحيانا �سعف ما تاأخذه عمتها التي هي البنت ال�سلبية من 
اجلد املتوفى« وانتقد هذا التفريق باأنه يتعار�ص مع الغاية من ت�رسيع الو�سية الواجبة 
التي هي تاليف حالة من ل يرث من الأقربني، فكيف يجوز العودة اإىل تطبيق اأحكام 
املرياث اأو ال�ستئنا�ص بها«.  انظر:  قبالن، ه�سام، الو�سية الواجبة يف الإ�سالم �ص61 

 ) اأردين م )182. 82
 ) مغربي م )269. 83

 ) تون�سي الف�سل )192. 84
بك، اأحمد وبك، وا�سل، انتقال ما كان ميلكه الإن�سان حال حياته اإىل غريه بعد موته  85 .

�ص1090 
 ) اإماراتي م )272. 86

الكتاب الرابع )الو�سية( والذي اأعده جمل�ص وزراء العدل العرب من جامعة الدول العربية.   87 .
انظر:  بك، اأحمد وبك، وا�سل، انتقال ما كان ميلكه الإن�سان حال حياته اإىل غريه بعد 

موته �ص1090 
مكتبة  ال�رسعية،  املحاكم  يف  به  املعمول  ح�سب  املواريث  اأحكام  مروان،  القدومي،  88 .

دندي�ص �ص174
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قبالن، ه�سام، الو�سية الواجبة يف الإ�سالم �ص79. 89
اجليالين، الو�سية الواجبة يف الفقه الإ�سالمي والقانون الو�سعي �ص89. 90
القدومي، اأحكام املواريث ح�سب املعمول به يف املحاكم ال�رسعية �ص174. 91
اجليالين، الو�سية الواجبة يف الفقه الإ�سالمي والقانون الو�سعي �ص90. 92
قبالن، ه�سام، الو�سية الواجبة يف الإ�سالم �ص61. 93

الوقفي، اإبراهيم، املوجز الوايف يف املرياث والو�سية الواجبة، م�رس، املكتبة الأزهرية  94 .
للرتاث، مطبعة ال�سعادة، 1991م، �ص62

قبالن، ه�سام، الو�سية الواجبة يف الإ�سالم �ص61. 95
، اجليالين، الو�سية  انظر:  قبالن، ه�سام، الو�سية الواجبة يف الإ�سالم هام�ص )1( �ص60. 96

الواجبة يف الفقه الإ�سالمي والقانون الو�سعي �ص92 
ابداح، الو�سية الواجبة �ص103. 97 
ابداح، الو�سية الواجبة �ص104. 98 

الو�سايا  اأحكام  العينني،  اأبو  بدران،   ، �ص124. 99 والوقف  الو�سية  اأحكام  ال�سافعي، 
والأوقاف �ص114

الو�سايا  اأحكام  العينني،  اأبو  بدران،   ، �ص124. 100 والوقف  الو�سية  اأحكام  ال�سافعي، 
والأوقاف �ص114

ال�سافعي، اأحكام الو�سية والوقف �ص122. 101 
الو�سايا  اأحكام  العينني،  اأبو  بدران،   ، �ص121. 102 والوقف  الو�سية  اأحكام  ال�سافعي، 

والأوقاف �ص112، 111
�سنة 1957. 103 من موقع وزارة  اأكتوبر  �سنة 1377 هجرية- 31 من  الثاين  يف ربيع 

http: / / www. islamic- council. com ،الأوقاف امل�رسية
 ) م�رسي م )77( ، اأردين م )182( ، كويتي م )1( ، تون�سي الف�سل )191. 104

 ) م�رسي م )76( ، كويتي م )1( ، تون�سي الف�سل )191. 105
 ) �سوري م )257. 106

 ) مغربي م )267( ، )269. 107
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 ) �سبق تخريجه يف هام�ص )18. 108
بدران، اأبو العينني، اأحكام الو�سايا والأوقاف �ص114. 109

قبالن، ه�سام، الو�سية الواجبة يف الإ�سالم �ص83، 82. 110 
 ) م�رسي م )78. 111

 ) كويتي م )3. 112
 ) عراقي م )74. 113

�سوري م )257. 114
 ) اأردين م )182. 115

 ) تون�سي الف�سل )191. 116
 ) ميني م )259. 117

 ) م�رسي م )78( ، كويتي م )3. 118
 ) م�رسي م )76( ، �سوري م )257( ، اأردين م )182( ، مغربي )269( ، كويتي م )1. 119

 ) �سوري م )257( ، اأردين م )182( ، مغربي )269( ، كويتي م )1. 120
 ، ) م�رسي املواد )76( و )77( ، �سوري م )257( ،  اأردين م )182( ، مغربي )268. 121

كويتي م )1( 
 ) م�رسي املواد )76(  )77. 122

 ) م�رسي م )77( ، كويتي م )2( ، تون�سي الف�سل )191. 123
 ) م�رسي م )77( ، �سوري م )257( ،  اأردين م )182( ، كويتي م )2. 124

 ) مغربي م )268. 125
 ) تون�سي الف�سل )191. 126

ح�سني، فرج، اأحكام الو�سايا والأوقاف يف ال�رسيعة الإ�سالمية �ص197. 127
 ) م�رسي م )77( ، �سوري م )257( ، اأردين م )182( ، مغربي )268. 128

 ) م�رسي م )77( ، كويتي م )2. 129
انظر:  بك، اأحمد وبك، وا�سل، انتقال ما كان ميلكه الإن�سان حال حياته اإىل غريه بعد  130 .

موته �ص1090 



244

الوصية الواجبة

د. مهند استيتيدراسة مقارنة

ح�سني، اأحكام الو�سايا والأوقاف يف ال�رسيعة الإ�سالمية �ص212. 131 
القا�سي،  حازم  الزهراء  اأبو  حتقيق:   الفروع،  وت�سحيح  الفروع  حممد،  مفلح،  ابن  132 .

بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأوىل 1418هـ، ج4�ص468
اجل�سا�ص، اأحمد، اأحكام القراآن، حتقيق:  حممد ال�سادق قمحاوي، بريوت، دار اإحياء  133 .

الرتاث العربي، 1405هـ، ج1�ص204
الزيلعي، تبيني احلقائق �رسح كنز الدقائق ج6�ص230. 134 

، ال�رسبيني، مغني املحتاج اإىل معرفة معاين  الد�سوقي، حا�سية الد�سوقي ج4�ص458. 135
األفاظ املنهاج ج3�ص3،  البهوتي، من�سور، ك�ساف القناع عن منت الإقناع، حتقيق:  

هالل م�سيلحي م�سطفى هالل، بريوت، دار الفكر، 1402ه، ج4، �ص404
العدوي، عبد الرحمن، الو�سيط يف الفقه الإ�سالمي واملواريث �ص105، 104. 136 

امل�رسي، علم الفرائ�ص واملواريث مدخل حتليلي �ص112. 137 
الو�سايا  اأحكام  العينني،  اأبو  بدران،   ، �ص116. 138 والوقف  الو�سية  اأحكام  ال�سافعي، 
الإ�سالمية  ال�رسيعة  يف  والأوقاف  الو�سايا  اأحكام  ح�سني،  �ص110،  والأوقاف 

�ص200، ال�رسيتي، الو�سايا والأوقاف واملواريث يف ال�رسيعة الإ�سالمية �ص150.
خالف الو�سية الختيارية �ساأن الو�سية ملعني. 139 .

الو�سايا  اأحكام  العينني،  اأبو  بدران،   ، �ص116. 140 والوقف  الو�سية  اأحكام  ال�سافعي، 
الإ�سالمية  ال�رسيعة  يف  والأوقاف  الو�سايا  اأحكام  ح�سني،  �ص110،  والأوقاف 
�ص199، ال�رسيتي، عبدالودود، الو�سايا والأوقاف واملواريث يف ال�رسيعة الإ�سالمية، 

بريوت، دار النه�سة العربية 1997م، �ص150.
الو�سايا  اأحكام  العينني،  اأبو  بدران،   ، �ص116. 141 والوقف  الو�سية  اأحكام  ال�سافعي، 
الإ�سالمية  ال�رسيعة  يف  والأوقاف  الو�سايا  اأحكام  ح�سني،  �ص110،  والأوقاف 
�ص199، ال�رسيتي، الو�سايا والأوقاف واملواريث يف ال�رسيعة الإ�سالمية �ص150، 

القدومي، اأحكام املواريث ح�سب املعمول به يف املحاكم ال�رسعية �ص172.

. القدومي، اأحكام املواريث ح�سب املعمول به يف املحاكم ال�رسعية �ص177. 142
. ح�سني، اأحكام الو�سايا والأوقاف يف ال�رسيعة الإ�سالمية �ص191. 143

، ابداح، الو�سية الواجبة وما يتعلق  قبالن، ه�سام، الو�سية الواجبة يف الإ�سالم �ص63. 144
بها من اأحكام يف الفقه الإ�سالمي �ص91 .



245

2012 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثامن والعشرون )1( - تشرين 

.{ {الن�ساء/ 13- 14. 145
.{ {املائدة/ 50. 146

، اأبو زهرة، اأحكام الرتكات واملواريث  اأبو زهرة �رسح قانون الو�سية الواجبة �ص239. 147
�ص281.

اإبراهيم  اأحمد  بك،  عن  نقال    . 148 .98  /3 جل�سة12/  5596ل�سنة61ق-  رقم  الطعن 
موته  بعد  غريه  اإىل  حياته  حال  الإن�سان  ميلكه  كان  ما  انتقال  وا�سل،  واإبراهيم، 

�ص977.
املفتي جاد احلق على جاد احلق، رجب �سنة 1400 هجرية- 5 يونيو �سنة 1980. 149 م، 
 http: / / www. islamic- council. com ،امل�سدر:  موقع وزارة الأوقاف امل�رسية

 .{ {املائدة/ 2. 150
 .{ {احل�رس/ 9. 151

الطبعة  الر�سالة،  موؤ�س�سة  تقييده،  يف  الدولة  �سلطان  ومدى  احلق  فتحي،  الدريني،  152 .
الثانية 1977م، بريوت �ص91 .

. الدريني، احلق ومدى �سلطان الدولة يف تقييده �ص21، 105. 153
. الدريني، احلق ومدى �سلطان الدولة يف تقييده �ص83. 154

، ال�رسيتي، الو�سايا والأوقاف واملواريث  ال�سافعي، اأحكام الو�سية والوقف �ص110. 155
يف ال�رسيعة الإ�سالمية �ص144 .

م،  الثانية 2004. 156 الطبعة  القلم، دم�سق،  العام، دار  الفقهي  الزرقا، م�سطفى، املدخل 
ج1�ص314.



246

الوصية الواجبة

د. مهند استيتيدراسة مقارنة

املصادر واملراجع: 
الأن�ساري، زكريا، اأ�سنى املطالب �رسح رو�ص الطالب، بريوت، دار الكتاب الإ�سالمي.  1 .

ر�سالة  الإ�سالمي،  الفقه  اأحكام يف  من  بها  يتعلق  وما  الواجبة  الو�سية  ابداح، حمزة،  2 .
ماج�ستري، جامعة اآل البيت .

ابن تيمية، اأحمد، الفتاوى الكربى، بريوت، دار الكتب العلمية.  3 .
ابن حجر الهيتمي، حتفة املحتاج يف �رسح املنهاج، بريوت، دار اإحياء الرتاث العربي. 4 .

ابن حزم، علي، املحلى بالآثار، بريوت، دار الفكر . 5 .
ابن عابدين، حممد، رد املحتار على الدر املختار، بريوت، دار الكتب العلمية. 6 .

ابن قدامه، عبداهلل، املغني، بريوت، دار اإحياء الرتاث العربي.  7 .
ابن عبد الرب، التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين والأ�سانيد، حتقيق: م�سطفى بن اأحمد  8 .
العلوي وحممد عبد الكبري البكري، املغرب، وزارة عموم الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية، 

1387ه.
ابن العربي، حممد، اأحكام القراآن، بريوت، دار الكتب العلمية. 9 .

ابن مفلح، حممد، الفروع وت�سحيح الفروع، حتقيق:  اأبو الزهراء حازم القا�سي، بريوت،  10 .
دار الكتب العلمية، الطبعة الأوىل 1418هـ .

ابن منظور، حممد، ل�سان العرب، بريوت، دار �سادر، الطبعة الأوىل. 11 .
ابن الهمام، حممد، فتح القدير، بريوت، دار الفكر.  12 .

اأبو زهرة، حممد، اأحكام الرتكات واملواريث، دار الفكر العربي . 13 .
الثانية  الطبعة  العربي،  الفكر  دار  الواجبة،  الو�سية  قانون  �رسح  حممد،  زهرة،  اأبو  14 .

1978م.
البابرتي، حممد، العناية �رسح الهداية، بريوت، دار الفكر. 15 .

الباجي، �سليمان، املنتقى �رسح املوطاأ، بريوت، دار الكتاب الإ�سالمي. 16 .
م،  البخاري، حممد، اجلامع ال�سحيح املخت�رس، دار ابن كثري ، اليمامة، بريوت 1987. 17

الطبعة الثالثة، حتقيق:  د.  م�سطفى ديب البغا .



247

2012 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثامن والعشرون )1( - تشرين 

بك، اأحمد اإبراهيم واإبراهيم، وا�سل، انتقال ما كان ميلكه الإن�سان حال حياته اإىل غريه  18 .
بعد موته، املكتبة الأزهرية للرتاث، الطبعة الثانية 1999م. 

الإقناع، حتقيق:  هالل م�سيلحي م�سطفى  القناع عن منت  البهوتي، من�سور، ك�ساف  19 .
هالل، بريوت، دار الفكر، 1402ه.

اجل�سا�ص، اأحمد، اأحكام القراآن، حتقيق:  حممد ال�سادق قمحاوي، بريوت، دار اإحياء  20 .
الرتاث العربي، 1405هـ.

اجلمل، �سليمان، حا�سية اجلمل على �رسح املنهج، بريوت، دار الفكر. 21 .
اجليالين، منري، الو�سية الواجبة يف الفقه الإ�سالمي والقانون الو�سعي، ر�سالة ماج�ستري،  22 .

جامعةعدن، اليمن.
ح�سني، اأحكام الو�سايا والأوقاف يف ال�رسيعة الإ�سالمية، الإ�سكندرية، دار املطبوعات  23 .

اجلامعية، 1997م .
احلطاب، حممد، مواهب اجلليل ل�رسح خمت�رس خليل، بريوت، دار الفكر، الطبعة الثانية  24 .

1398ه.
داود، اأحمد، احلقوق املتعلقة بالرتكة بني الفقه والقانون، عمان، دار الثقافة، الطبعة  25 .

الأوىل 2007م.
الدريني، فتحي، احلق ومدى �سلطان الدولة يف تقييده، موؤ�س�سة الر�سالة، الطبعة الثانية  26 .

1977م، بريوت .
الكتب  اإحياء  دار  القاهرة،  الكبري،  ال�رسح  على  الد�سوقي  حا�سية  حممد،  الد�سوقي،  27 .

العربية.
الإ�سالمية،  ال�رسيعة  يف  والو�سية  والرتكات  املواريث  اأحكام  املجيد،  عبد  الذيباين،  28 .

بنغازي، دار الكتب الوطنية، الطبعة الأوىل1990م.
املكتب  بريوت،  املنتهى،  غاية  �رسح  يف  النهى  اأويل  مطالب  م�سطفى،  الرحيباين،  29 .

الإ�سالمي.
م . الزرقا، م�سطفى، املدخل الفقهي العام، دار القلم، دم�سق، الطبعة الثانية2004. 30

الإ�سالمي،  الكتب  دار  القاهرة،  الدقائق،  كنز  �رسح  احلقائق  تبيني  عثمان،  الزيلعي،  31 .
1313ه .

ال�رسخ�سي، حممد، املب�سوط، بريوت، دار املعرفة . 32 .



248

الوصية الواجبة

د. مهند استيتيدراسة مقارنة

ال�رسيتي، عبدالودود، الو�سايا والأوقاف واملواريث يف ال�رسيعة الإ�سالمية، بريوت، دار  33 .
النه�سة العربية 1997م .

م. ال�سافعي، اأحمد، اأحكام الو�سية والوقف، 1979. 34
ال�رسبيني، حممد، مغني املحتاج اإىل معرفة األفاظ املنهاج، بريوت، دار الفكر . 35 .

ال�سوكاين، حممد، نيل الأوطار، الإ�سكندرية، دار احلديث. 36 .
ال�ساوي، اأحمد، حا�سية ال�ساوي على ال�رسح ال�سغري، الإ�سكندرية، دار املعارف . 37 .

ال�سنعاين، حممد، �سبل ال�سالم، القاهرة، دار احلديث . 38 .
العدوي، عبد الرحمن، الو�سيط يف الفقه الإ�سالمي واملواريث. 39 .

العدوي، علي، حا�سية العدوي، بريوت، دار الفكر.  40 .
علي�ص، حممد، منح اجلليل �رسح خمت�رس خليل، بريوت، دار الفكر. 41 .

فنون، اآية، التلفيق وتتبع الرخ�ص وتطبيقاته يف العبادات والأحوال ال�سخ�سية، ر�سالة  42 .
ماج�ستري، جامعة اخلليل، فل�سطني.

قبالن، ه�سام، الو�سية الواجبة يف الإ�سالم، بريوت- باري�ص، من�سورات بحر املتو�سط  43 .
ومن�سورات عويدات.

مكتبة  ال�رسعية،  املحاكم  يف  به  املعمول  ح�سب  املواريث  اأحكام  مروان،  القدومي،  44 .
دندي�ص.

القرطبي، حممد، اجلامع لأحكام القراآن، القاهرة، دار ال�سعب.  45 .
العلمية،  الكتب  دار  بريوت،  ال�رسائع،  ترتيب  يف  ال�سنائع  بدائع  م�سعود،  الكا�ساين،  46 .

بريوت.
م�سلم، �سحيح م�سلم، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، حتقيق:  حممد فوؤاد عبد الباقي  47 .
القلم- وبريوت،  الفرائ�ص واملواريث مدخل حتليلي، دم�سق، دار  امل�رسي، رفيق، علم  48 .

الدار ال�سامية، الطبعة الأوىل 1994م .
الوقفي، اإبراهيم، املوجز الوايف يف املرياث والو�سية الواجبة، م�رس، املكتبة الأزهرية  49 .

للرتاث، مطبعة ال�سعادة، 1991م .
. 50 .http: / / www. islamic- council. com


