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 ةالمقدم

عالمدد ا ونددي  رددعارر الرددر  أب العددالمي ا الددفي ررددب مراتددب العمدد  و هلل ر الحمدد   
سدددمتا   اعدددي ا إلددد   هدددا ي ا واعقدددنا  عممدددا   يددد  الحدددقإلددد   الرسددد رسددد  أحكامددد ا و أو 

ا (ٔ)"  مد  يدر  اهلل ند  ايدرًا ي قاد  ردن الد ي  "والصالة والسدال  عمد  رسدو  اهلل القارد   
 يو  ال ي .إل   نا ي وعم  آل  وصحن  اجمعي  وم  است  نسمت  وعم  

 مق متما لموضو  نحثما ستتضم  المقاط اآلتية رإ   َأما نع  
 النحث  موضو  همية اوال   أ

تدركا  يمممدوا حيداتا  ننم سدا  تحدت تدنثير ر نداتا  يدن   اهلل ل  يامد  عندا      إ 
ااتدداروا رددإ   وردداواتا ا ندد  رصدد  لادد  ممامددًا ردداماًل ليسدديروا عميدد  رددن رددؤو  حيدداتا ا
 مد  ا والوصدية ير ما رر  اهلل سا  ال سا  وال وضد  نيدما  وردقوا ردن  ميداه  وآادرتا 

لمددرح ا وعنددا ة  االاددرةا راددن صددمة رددن االجددر عمددي  لاددا والتددن النددر واالحسددا  أعمددا 
 مخ ُّٱ   ددا  تعددال الوصدديةا لمددرحم ا و دد  حددث اهلل عدد  وجدد  رددن  رآمدد  الكددري  عمدد  

 مع جع مظحط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس
                                                           

( اخشظٔ اىثخاسٛ فٜ طؽٞؽٔ, عِ ٍعاٗٝح, تاب: ٍِ ٝشد هللا تٔ خٞشاً ٝفقٖٔ فٜ اىذِٝ, سقٌ اىؽذٝس 1)

 .52, ص1(, ض71)
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عد  اند  عمدر)رق(  دا    ا كما ور ت احا يث منويدة تد عو لموصديةا(ٔ) َّ مغ جغ
ْن ٌ  َلد ُ  ُمْسِم ٍ  اْمِرئٍ  َحق     " َما ا  رسو  اهلل صم  اهلل عمي  وسم   َيِنيدتُ  ِريد ِ  ُيوَصد  َرد

ْيَمَتْيِ ا   .(ٕ)َمْكُتوَنٌة ِعْمَ ُ  " َوَوِصي ُت ُ  ِإال   َل
مدد  لدد  يجعماددا أمدد  حكدد  اهلل الجميددةا إ  ردد المددال لادداا وألهميددة الوصددية وحاجددة 

مد  جعمادا ردن حد و  الثمدثا ردال أادرى أُ لوارثا كدن ال ينادف حصدت  مدرتي ا ومد  جادة 
ردددإ   ال نإجدددا ة الورثدددةا وفلدددة لممحارمدددة عمددد  حقدددو ا ا ومددد  جادددة ثالثدددةإِ ت يددد  عميادددا 

ًاا وردن الوصية الواجنة مامة لرعاية اليتي ا ريناف مال  رن حصة انيد  كمدا لدو كدا  حيد
 ح و  الثمث.

وتمعق  الوصية ناإليجاب الصا ر م  الموصن حا  حيات ا راو ركماا الفي ال  
 ا وهفا ما ات ق عمي  رقاا  الرر  مجتمعي .ال ن ِ إِ تقو  الوصية 

 نددو  الموصدد  لدد  لموصدديةا  وال وهددااددر مكمدد  لدد ا آيجدداب عمصددر ويقاندد  اإل 
الدددر ا أو  لددديل لادددا امكاميدددة القندددو  حكددد  الوصدددية لجادددات يثيدددر التسددداؤ  هدددوولكددد  مدددا 

 ر  .أو  وكي ية معالجة اركالية السكوت ع   نو  الموص  ن 
إلدد   يددؤ يا الوصددية ننحكددا  المتّعمقددة نالج ريددات المددال عمدد  الكنيددر إ  الجادد  
لموصية رإ   ايجاناا صحة رروط تستكم  ال التن رال تمعق  الوصية نطالمااا احتما 
اددالا الموصددن هددف  الصددي ة رقدد  مكددو  أمددا  وصددية رددإ   ا فات رددروط معيمددةصددي ة 
 .يجاباإلمو ورةا وال تم   الوصية إ  ل  تمق  نواًل صحيحا موارقًا لفلة أو  ناطمة

االركددا  التددن  يميدد   عدد   يددر  مدد  اً و اموميدد اً رددرعي اً وصدد  لوصدديةالددرك   ثدد  أ  
 مجمددل رددن نو نددالق الوصددية ِإيجدداب يتحدد  أ  يرددترط تاددتب نالتصددررات االاددرىا رددال

ردإ   لااا َأما رن  ير الوصدية لموصية وتثنيتا تنكي ا يع يجاب اإل واح ا كما أ  تكرار
 الوصددددية صددددي ة اطددددالق ا ثدددد  إ األو يجدددداب اإل ينطدددد  القنددددو   ندددد يجدددداب اإل تكددددرار

 .م افهاأو  صحتاا عم  نال اً  اثراً  وتقيي ها
                                                           

 181ع٘سج اىثقشج: اٟٝح  1))

( اخشظٔ اىثخاسٛ فٜ طؽٞؽٔ, عِ: عثذ هللا تنِ عَنش, تناب: اى٘طناٝا ٗقن٘ه اىْثنٜ طنيٚ هللا عيٞنٔ 5)

 .1111, , ص4(, ض5817ٗعيٌ, سقٌ اىؽذٝس )
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 نركماددا الددفي ال لكدد  مددا تقدد   مدد  اهميددة الوصددية واصوصددية امعقا هددا متمددثالً  
ندددد  رضددددال عدددد  الددددرك  االاددددر المكمدددد  لدددد  ومددددا يترتددددب عمياددددا مدددد  أحكددددا   التمعقدددد  إِ 

هدفا الموضدو  )ركد  الوصدية( موضدوعًا لنحثمدا  وت صيالت رقاًا و امومًا آثرمدا أ  يكدو 
 هفا.

 النحث  أسناب ااتيار موضو ثاميًا   
مدا نعد  إلد   تد ا  اثارهداأهمية الوصية رن حياة المالا وتع   االطراا رياداا وام .ٔ

 .الوراة
المتعمقددددة نحيدددداتا  وممدددداتا   حكددددا جادددد  المددددال ناألحكددددا  الرددددرعية عمومددددًاا واأل .ٕ

 اا.أحكامالسيما المتعمقة نحقوق االاري  ومماا الوصية و 
أسال الوصية وجوهرها هو صي تاا التن تمعق  نااا لفلة أسدميما  ركمادا الدفي   .ٖ

 .  ُ ن  لفلة آثرما نيام الإِ ال تمعق  
وتميددد   عمددد  رددددن  يدددر  مددد  العقدددو  وكثددددرة اصوصدددية هدددفا الدددرك  رددددن الوصدددية  .ٗ

 .ال قاية المنمية عمي  حكا الاالرات ال قاية المتعمقة ن  والرقو ات واأل
نيا  مو ا القدامو  العرا دن والقدامو  المقدار  مد  هدف  الاالردات ال قايدةا وجمدب  .٘

 القامومية المترتنة عمي . حكا األ
هددفا  أحكددا الترددريعية رددن القددامو  العرا ددنا واحالددة الكثيددر مدد  ضددعا المعالجددة  .ٙ

ال ق  االسالمن وااتالرات  المتع  ة حيدا  كد  ج ريدة مد  ج ريدات إل   الموضو 
 هفا النحث.

عددد   وجددددو   راسددددة سدددانقة متاصصددددة تماولددددت هدددفا الموضددددو  نالت صددددي  الددددفي  .ٚ
 .سمور   سوا  م  الماحية ال قاية رقط ا  القامومية

محاولة جمدب كد  هدف  المسدار  والت صديالت مد  الماحيدة ال قايدة والقاموميدة أايرًا  .ٛ
 تحت عموا  واح ا محاولي  ا تراح الحمو  القامومية الال مة.

 النحث  ثالثًا   مركمة
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نر  الاالا حو  امكامية  يدا   ِإفْ همالة ع ة اركاليات يثيرها موضو  ال راسة  
 ندددو  الموصدد  لددد ا ومددا هدددن الصدددي ة لددد  إ يجددداب وحدد   مددد   و  الحاجددةالوصددية ناإل

 وو ددتالصدحيحة إليقدا  الوصديةا كمدا ندر  الاددالا حدو  تكييدا القندو  ردن الوصديةا 
أو  وما هن  يمة السكوت المالنل محو  نو  الوصيةن   الممة وثنوت وصاحن  القنو 
ادفت أالحمدو  التدن  نهدال راسدة  الدفي موضدو  هف  االركاليات يثيرهدا وم  أه  ر ها.
ن تنعثرت تنالوصية وال ةالمتعمق وأحكام  القامو  العرا ن ومماا المقارمةا الترريعات نا

ني   امو  االحوا  الراصية والقدامو  المد من العرا دن وكدفلة  دامومن رعايدة القاصدري  
  وع   معالجتاا. ا مب الحاالت ع و امو  التسجي  العقاري وسكوت  

 رانعًا   ررضية النحث 
ع  مركمة النحث ننيا  رك  الوصية هو مدا يمثد  ررضدية النحدثا  إ   االجانة 

الوصددددية ومددددا الددددفي يعميدددد  هددددفا  والتددددن محدددداو  رياددددا أ  منددددي  مددددا هددددو المقصددددو  نددددرك 
صدي تاا التدن تمردن ناداا إلد   اادتالا ال قادا  ردن اركدا  الوصدية امتد رإ   المصطمحا

 يجددداباإللا مددد  وصدددي ة الوصدددية كمدددا هدددو الحدددا  ردددن  الدددب التصدددررات والعقدددو  تتدددن
والقنددو ا رال قاددا  مت قددي  عمدد  أ  ِإيجدداب الوصددية هددو ركدد  ريادداا وال يوجدد  مدد  يقددو  

 ن ير فلةا َأما نالمسنة لقنولاا راو ما كا  رن معرق الاالا نيما .
والقندو  ردن الوصديةا  يجداباإلعم  الناحث يندر  عمد  تكييدا كدٍ  مد  رإ   لفا 

نكالهمدددددا أو  تدددددن تمعقدددد  نادددددا الوصدددددية ننحددددد هماونيددددا   ورهمدددددا واهميتامدددددا والصدددددي ة ال
مكاميددة ا تدرا  ِإيجدداب الوصددية نردرط لصددالح الموصدن أو  الموصدد  لدد أو  مجتمعدي ا وام

لم يرا كما يمك  لاليجاب أ  يسقط رال تتحقق الوصية عم  فلة ننحد  أو  الموص  ن 
 اسناب السقوط.

وصدية ومد  هدو كما إ  مد  الماد  أ  موضدح الو دت المالرد  والصدحيح لقندو  ال 
الراب الدفي يمتمدة حدق القندو  والو دت الدفي تثندت ند  الممكيدة ندالقنو ا وامتقدا  حدق 

  ير الموص  ل ا و ور السكوت رن  نو  الوصية.إل   القنو 
  ومطا   مماجية النحثاامسًا   
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المتنب رن ال راسات المقارمة ني  ال قد  اإلسدالمن  المماجاتنعما رن  راستما هفِ   
تماولمدددا ال قددد  اإلسدددالمن مكت دددي  نالمدددفاهب الامسدددة  الحم يدددةا المالكيدددةا  ِإفْ  ا والقدددامو 

إلد   ا ونحثمدا ردن المدواط  التدن ااتم دوا ريادا والتدن تحتداجةالرارعيةا الحمانمةا الجع ري
سدددورها ردددن القدددرآ  الكدددري  ا وتادددريج األحا يدددث إلددد   نيدددا  آراراددد ا كمدددا ع ومدددا اآليدددات
عتمدددد ةا مكت يددددي  نصددددحيح النادددداريا إ  جددددا  الحدددد يث المنويددددة مدددد  كتددددب الحدددد يث الم

 انتد رمانالمسدنة لمقدوامي  رقد   َأمدال  مج  فلة رمقدو  نتاريجادا مد   يدر ا رإ   ا نصحيح
 وا تدراح االتدرجيح نيمادا محداولي  وأايدرا القدامو  العرا دن انالقامو  األر من ثد  المصدري

 . تمم  موضو  النحث مت  ا تضت الضرورة  اموميةمصوب 
رددددن  المتماولددددة نالت اصددددي  والج ريددددات محدددد   رنمدددد  النحددددث لمطدددداق َأمددددا نالمسددددنة 
الموضددوعة ونالددفاهب االسددالمية محدد  المقارمددة والقددوامي  المقارمددة  لماطددة ورقدداً   راسددتما

  .المفكورة ام اً 
  سا سًا  هيكمية النحث 

كددا   مماددا األو  وااتمددةا المنحددث ومنحثددي  مق مددةإلدد   تدد  تقسددي  هددف  ال راسددة 
 األو المت ق عمي (ا إف  س  عم  ارنعة مطالدب  اصدب  )رك  الوصية تحت عموا  

يجددددابا والثالددددث لصددددي ة الثددددامن لتكييددددا اإلريمددددا اصددددب ا ناإليجددددابمماددددا لمتعريددددا 
الرانددب لحدداالت الوصددية التددن تمعقدد   ريمددا كددا  ايجدداب واطددالق وتقييدد  هددف  الصددي ةاإل

 .وح   ناإليجاب
)ركددد  الوصدددية  ال راسدددة ركدددا  موضدددوع  هدددف  مددد  لثدددامنا لممنحدددث َأمدددا نالمسدددنة 

ردن  مطالدب  نيمدا امسدة عم  تقسيم  ل  الموضوعية  راستما تطمنت إف االماتما ري (
 الوصددية رددن القنددو  الثددامن تكييددا ورددنا و امومدداً  واصددطالحاً  ل ددةً  القنددو  تعريددا األو 

 الحدق وصداحب القندو   ريد يكدو  أ ْ  يصدح الدفي الثالدث الو دت ونيما ردن ارقاًا و اموماً 
 الاامل رن السكوت وكا  المطمبا نالقنو  الوصية امعقا  الرانب حاالت ونيما رنا ن 

 الوصية.   نو  عم  واثر  المالنل
وامتايمددا أايددرًا نااتمددة نيمددا رياددا أهدد  مددا تدد  التوصدد  اليدد  مدد  متددارجا مددب تقدد ي   

 .المقترحات الال مة لمعالجة موضو  النحث
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 األول املثحث
  ركن الىصية املحفك عليه

الدددرك  و ا (ٔ)"  ركددد  الردددن   هدددو جامنددد  األ دددوى" الدددرك  ردددن الم دددة  الجامدددب و 
هددو مددا يمدد   مدد  ع مدد  العدد   ومدد  وجددو   الوجددو  مددب كومدد   ااددال رددن " اصددطالحًا  

رقادددا  الردددريعة االسدددالمية رقددد  ااتم دددوا حدددو  م ادددو  اركدددا  الوصدددية  َأمدددا ا(ٕ) " الماهيدددة
تمعقدددد   ال ِإفْ   صددددي ة الوصددددية وحدددد ها هددددن ركدددد  الوصدددديةا أة يددددرو  رجماددددور الحم يدددد

  لموصية اركا  اارى  ير صي تاا؛ ولك  كما أالجماور ريرو   َأماال نااا إِ الوصية 
  هدددفا الادددالا مددداتج عددد  الادددالا ردددن م ادددو  الدددرك  نردددك  عدددا ا ردددالرك  عمددد  أيندد و 

والقنددو  لعقدد  النيددب  إليجددابكامددا تو ددا العقدد  عميدد  وكددا  جدد  ًا ممدد ا   " االحمدداا هددو
مددا يتو ددا عميدد  وجددو     "عمدد   يددر االحمدداا رددالرك  هددو َأمددا ا(ٖ)"  كدد  لدد ر الهمددا كر

الرددن  وتصددور  رددن العقدد  سددوا  كددا  جدد  ًا ممدد  ا  كددا  ماتصددًا ندد  ولدديل جدد  ًا ممدد ا 
ا تصددار  رددن ا ومامددا يكدد  مدد  (ٗ)"  عقدد  النيددبإلدد   كالنددارب والمرددتري والمنيددب نالمسددنة

إلد   التندر  ردن الوصدية يحتداجردإ   ايجداب والقندو الوصية عم  االحماا عم  اإل رك 
متنر  ن  إل   متنر  ل  وهو الموص  ل ا كما يحتاجإل   متنر  وهو الموصنا ويحتاج

   الاالا ل من رقط.أوهو الموص  ن ا وين و 
ميب مت ق عمي  ني  ج الموصن رك  ِإيجاب  وام  األمر الفي يعميما هما هو  أ 

 رإممدا وتنسيسا عم  هدفا االت داق منحثاال قاا ا لفا رق  ااترما  ليكو  موضوعًا لافا ال
ا ناإليجددددابمماددددا لمتعريددددا  األو  اصصددددمامطالددددبا  ارنعددددةإلدددد    سددددمما هددددفا المنحددددث

                                                           

( ات٘ تنش اىشاصٛ, صِٝ اىذِٝ أتن٘ عثنذ هللا ٍؽَنذ تنِ عثنذ اىقنادس, ٍخرناس اىظنؽاغ, ذؽقٞن : ٝ٘عن  1)

ً, 1999 -ٓ 1451طننٞذا,  -اىننذاس اىَْ٘رظٞننح, تٞننشٗخ -, اىَنرثننح اىعظننشٝح 2طشننٞم ٍؽَننذ, اى

 .158ص

( اىَنشٗصٛ, أتنن٘ اىَ فنش ٍْظنن٘س تننِ ٍؽَنذ تننِ عثننذ اىعثناس اتننِ أؼَننذ اىغنَعاّٜ اىرََٞننٜ, ق٘اطنن  5)

, داس اىنرننة 1, ط1األدىننح فننٜ األطنن٘ه, ذؽقٞنن : ٍؽَننذ ؼغننِ ٍؽَننذ ؼغننِ اعننَاعٞو اىشننافعٜ, ض

 .111ً, ص1999 -ٓ 1418ىثْاُ,  -ٞشٗخ اىعيَٞح, ت

ً, 5111ٍظنش,  -, داس اىفننش اىعشتنٜ, اىقنإشج 1( عيٜ اىخفٞ , أؼناً اى٘طٞح تؽ٘ز ٍقاسّح, ط1)

 .15ص

 .15( اىَظذس ّفغٔ, ص4)
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الراندب و ا االيجداب يجاب رقاًا و امومًاا والثالث الطدالق وتقييد  صدي ةوالثامن لتكييا اإل
 .وح   ناإليجابتمعق   لحاالت الوصية التن

 األول املطلة
 تاإلجيابالحعريف 

عررددد  أهددد  الم دددة نتعددداريا  ِإفْ يجددداب ندددااتالا مددد  عَرَرددد ا ياتمدددا تعريدددا اإل 
نددي  كدد  واحدد  مماددا وجاددة ممددر  ااددرىمعيمددةا ريمددا عرردد  رقاددا  المسددممو  نتعري ددات 

 .القوامي  ركامت لاا تعاري اا الااصة ناا  َأمامفهن ا 
  الم ةااليجاب رن 

 ةً يددنتن نمعمدد  االثنددات وااللدد ا  وتددار  ةً رتددار  ايجدداب رددن الم ددة نعدد ة معددا يددنتن اإل 
 .ماتم ة نمعا  أارىينتن و  كما ارى ينتن نمعم  السقوطاأُ 

 مددروجددب األأوااليجدداب؛ مصدد ر اوجددبا يددنتن نمعمدد  االثنددات وااللدد ا ا ريقددا    
يجداب اإليدن   ور   رقد ا وثانتدا.ي ال ما ا ووجب النيدب رصدار ال مدَأا ِإيجانعم  المال 

هدددو  االثندددات وااللددد ا ا وايجددداب اهلل هدددو اثناتددد  وال امددد  لمماددداطني  عمددد  وجددد  االلددد ا  
  (ٔ)ي الوجوب الررعن.َأوالحت ا 
فا سدقط الردن  مد  محمد  ال مداا إِ ي َأ ا(ٕ)مد   السدقوط والمد و أما عرا عمد  ك 
ا ويعمددن (ٖ)َّمح جح مج  حج مث ُّٱتعددال   و ولد ي سددقطا َأوجددب الحدارط رقولمدا 

رددن الحدد يث   م سددنددفلة سددقوطاا ميتددًة مدد  محمادداا كمددا    ل ددم )وجددب( عمدد  المعمدد  
 ردإفا عاد  "   الرريا  ول  )صدم  اهلل عميد  وسدم ( ردن المادن عد  النكدا  عمد  الميدت

 رسو  اهللا  ا )الموت(.  الوا وما الوجوب يا (ٗ)"  وجب رال تنكي  ناكية
                                                           

, 1( اتِ أٍٞش ؼاض, أت٘ عثذ هللا, شَظ اىذِٝ ٍؽَذ تِ ٍؽَذ تِ ٍؽَذ اىؽْفٜ, اىرقشٝش ٗاىرؽثٞش, ض1)

 .118ً, ص1981 -ٓ 1411ىعيَٞح, , داس اىنرة ا5ط

( أت٘ اىَْزس, ٍؽَ٘د تِ ٍؽَذ تِ ٍظطفٚ تِ عثذ اىيطٞ , اىَعرظش ٍِ شنشغ ٍخرظنش األطن٘ه 5)

 .12ً, ص5111 -ٓ 1415اىقإشج,  -, اىَنرثح اىشاٍيح, ٍظش 5ٍِ عيٌ األط٘ه, ط

 .13ع٘سج اىؽط: اٟٝح  1))

اىْٖٜ عنِ اىثنناع عينٚ اىَٞند, سقنٌ اىؽنذٝس: ( اخشظٔ اىْغائٜ فٜ عْْٔ, عِ: ظاتش تِ عرٞل, تاب 4)

 .11, ص4(, ض1843)
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 االصطالح رن االيجاب 
هدددو مدددفهب  األو  سدددمي ا إلددد   لإليجدددابال قادددا  نددد وره  ردددن تعدددري ا   مقسددد ا 

ال عدددد   "يجددداب نامددد  عدددرا الحم يدددة اإلرالحم يدددة والقسددد  الثدددامن هدددو مدددفهب الجمادددورا 
ما يقو  مقام ا سدوا  أو  الااب ال ا  عم  الرضا الوا ب اواًل م  كال  اح  المتعا  ي 

صد ر ممد   ما"   يجاب ننم  هواإل الجماورعرا وا (ٔ)"  المتممة َأ و ب م  المممة 
  ام   جددا  متددنارًاا والقنددو  هددو مددا صدد ر ممدد  يصددير لدد  الممددة و ام يكددو  ممدد  التمميددة و 

أو  يجدداب مدد  نددارب ريقددو  نعتددةاإل"   يجدداب رددن النيددباإل عدد  واوعنددر , (ٕ)"  صدد ر اوالً 
نم دم  ردترٍ وهنتة ومحدو  والقندو  نعد   مد  مأو  أرركتة ري أو  ممكتة ومحوهما كوليتة

 ارددتريت أو  رضدديت ومددا رددن معمددا  كتممكتُدد أو   نمددتأو   ا  عمدد  الرضددا ريقددو  انتعددت
 .(ٖ)"  أافت  ومحو أو 

هدددو تعنيدددر  يجددداباإلردددإ   وهدددفا ردددن سدددارر العقدددو  والتصدددررات َأمدددا ردددن الوصدددية 
الموصن ال ا  عم  إمرا  الوصية منيمًا ارا ت  ريما يعم  ورثت  نتركت  نع  موت ا وهو 

م   يمرئالوصية هو الصي ة التن  نإيجاب ا ة الوصية وركماا المت ق عمي ا ويقص م
ارددارة تدد   عمدد  ميددة أو  مددا يحدد  محمد  مدد  كتانددةأو  االلادا الموصددن وصدديت  مدد  ل ددم

 انالوصية لموصنا
يددد   عمددد  الوصددديةا كدددن  يقددددو   صددددريح يجددداب نددداي ل دددماإل أ  يكدددو  ويصدددح 

ا كمددا تكددو  نددني فلددة ومحددو ل ددال  وصددية ممددنهددفا أو  وصدديت ل ددال  نكددفااَأالموجددب  
                                                           

( ْٝ ش: اىضٝيعٜ, عصَاُ تِ عيٜ تِ ٍؽعِ اىثاسعٜ فخش اىنذِٝ اىؽْفنٜ, ذثٞنِٞ اىؽقنائ  شنشغ مْنض 1)

, ْٗٝ نش: اىنَناه 1ٓ, ص1111اىقنإشج ,  -, اىَطثعح اىنثنشٙ األٍٞشٝنح, تن٘   1,ط4اىذقائ , ض

, تنذُٗ طثعنح ٗعنْح ّشنش, داس اىفننش 3ذ اىغٞ٘اعنٜ, فنرػ اىقنذٝش, ضتِ اىَٖاً, ٍؽَذ تِ عثذ اى٘اؼ

 .548اىقإشج, ص -دٍش   -اىعشتٜ, تٞشٗخ 

, 1( ْٝ ش: اىذع٘قٜ, ٍؽَنذ تنِ أؼَنذ تنِ عشفنح اىَناىنٜ, ؼاشنٞح اىذعن٘قٜ عينٚ اىشنشغ اىنثٞنش, ض5)

ش: , ْٗٝ نن1اىقننإشج, ص -دٍشنن   -تننذُٗ طثعننح ٗتننذُٗ عننْح ّشننش, داس اىفنننش اىعشتننٜ, تٞننشٗخ 

عْٜٞ, شَظ اىذِٝ أت٘ عثذ هللا ٍؽَذ تِ ٍؽَذ تِ عثنذ اىنشؼَِ اىطشاتيغنٜ اىَيشتنٜ,  اىؽطاب اىشُّ

اىقنإشج,  -دٍشن   -, داس اىفنش اىعشتٜ, تٞشٗخ 1, ط4ٍ٘إة اىعيٞو فٜ ششغ ٍخرظش خيٞو, ض

 .558ً, ص1995 -ٓ 1415

عنناىٌ اىَقذعننٜ, شننٌ ( اىؽعنناٗٛ, شننشد اىننذِٝ ٍ٘عننٚ تننِ أؼَننذ تننِ ٍ٘عننٚ تننِ عنناىٌ تننِ عٞغننٚ تننِ 1)

, تذُٗ طثعح ٗتذُٗ عْح ّشنش, داس 5اىظاىؽٜ, أت٘ اىْعا, اإلقْاع فٜ فقٔ اإلٍاً أؼَذ تِ ؼْثو, ض

 .23ىثْاُ, ص –اىَعشفح, تٞشٗخ 
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أو  جعمددت لدد اأو  ل ددم أاددر ي ادد  ممدد  نامدد  وصددية كددن  يقددو   اعطددو  هددفا نعدد  مددوتنا
ممحتدد ا نعدد  مدوتن و يددر فلددة مدد  االل ددام التددن تقتددر  أو  اصصددت لدد اأو  ا رعدوا لدد ا

كددا  مقتصددرا عمدد  رددإ   نعنددارة )نعدد  المددوت(ا رنماددا تدد   عمدد  الوصددية مدد   يددر رددة؛
ال ام  ت          ص هاا ألام تكو  وصية و  الرإماا ممحت ا أو  وهنت أو  قو   اعطيت ال

   ا  الموجب  هفا ل ال ا ري ا  فلة عم  ام  ا درارًا ولديل إ َأماعم  التممية الماج ا 
"   وور  عدد  ِإيجدداب الوصدديةمجددا اا أو  فا تنعاددا نم ددم يدد   عمياددا صددراحةإِ ال إِ وصددية 

ا رعددوا اليدد  نعدد  أو  اعطددو اأو  وصدديت لدد  نكددفااَأيقددو  يددن   ممدد ا يجدداب رددال ندد اإل َأمددا
فا إِ  َأماوهنت  ل  نع  موتنا أو  ممكت أو  جعمت  ل  نع  موتناأو  ال ُ  وَ هُ أو  موتن كفا

امكددد   ألمددد يكدددو  وصدددية  مددد  الأ راألصدددحا تصدددر عمددد   ولددد  وهنتددد  لددد  ومدددوى الوصدددية 
 .(ٔ) " ت مي   رن موضوع  الصريح

 القامو  يجاب رناإل
 ر مددن ددامو  األحددوا  الراصددية األرددن الوصددية رقدد  مددب  لإليجدداب َأمددا نالمسددنة 
ال رنالكتانددةا رددإفا كددا   "  عمدد  تمعقدد  الوصددية نالعنددارة إ  كددا  الموصددن  ددا رًا عمياددا وام

كمددا جددا  رددن  ددامو  الوصددية  ا(ٕ)"  الموصددن عدداج ًا عمامددا امعقدد ت ناإلرددارة المعمومددة
نالكتانددددة رددددإفا كددددا  الموصددددن عدددداج ا عمامددددا أو  ة نالعنددددارةتمعقدددد  الوصددددي "المصددددري  

  الوصدددية  ددد  إ مددد  هدددف  المصدددوباوي اددد  ا (ٖ)"  الم امدددة نإردددارت وامعقددد ت الوصدددية 
التددن تدد   عمدد  ارا ة االرددارة أو  الكتانددةأو  وجدد ت نحكدد  القددامو  نمجددر  وجددو  العنددارة
اسدتكممت نقيددة  فاإِ  الموصدن ِإيجدابهددن  تدنالرداب لمتصدرا ردن تركتدد  نعد  موتد  وال

 رروطاا.
وكا  م  االج ر  اع  امكامية امعقا  الوصية ناإليجابالعرا ن  وسكت المرر  

المماسدب ا ومقترح أ  يكو  المب القوامي  المقارمة ن  السير نم ل الماج الفي امتاجت 
 المقب الترريعن وهو  هفا لس 

                                                           

, 1, ط3( اىْنن٘ٗٛ, أتنن٘ صمشٝننا ٍؽٞننٜ اىننذِٝ ٝؽٞننٚ تننِ شننشد, سٗةننح اىطنناىثِٞ ٗعَننذج اىَفرننِٞ, ض1)

 .141ً, ص1991 -ٓ 1415, عَاُ( -دٍش   -اىَنرة اإلعالٍٜ, )تٞشٗخ 

 ً.5111( ىغْح 13ٍِ قاُّ٘ األؼ٘اه اىشخظٞح ا سدّٜ سقٌ ) 523( اىَادج: 5)

 ً.1943( ىغْح 71ٍِ قاُّ٘ اى٘طٞح اىَظشٛ سقٌ ) 5( اىَادج: 1)
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 امعقدد ت عمامددا عدداج ا الموصددن كددا  رددإفا نالكتانددةأو  نالعنددارة الوصددية " تمعقدد  
 الم امة " . نإرارت  الوصية

 املطلة الثاني

 جياب يف الىصيةإللالحكييف الفمهي والمانىني 

ريادداا  يجدداباإلالمقصددو  نتكييددا ِإيجدداب الوصدديةا هددو نيددا  الدد ور الددفي يمعندد   
حاجتدد  ل يددر  رددن إمرددا  الوصددية وامعقا هدداا وألجدد  ت صددي  فلددة رقاددًا أو  ومدد ى ك ايتدد 

 ِإيجداب تكييا األو ررعي ا نيما رن ال ر   م ًاا رإمما  مما نتقسي  هفا المطمب عو اموم
 الوصية رقاًاا ونيما رن ال ر  الثامن تكيي   رن القامو .

 الوصية إليجاب الفقهيالتكييف : األولالفرع 
 الموصن  ص  عم  ال اللة واضحة تكو  أ  الوصية ِإيجاب صي ة رن يرترط 
 صددددي ة امارتاددددافا إِ ال إِ ا الا يددددة ندددداإلرا ة يعتدددد  والا ارا تدددد  تحقيددددق رددددن ور نتدددد  ونيددددا 

  .الموصن
كمدددا  االيجددداب هدددو ركددد  الوصدددية المت دددق عميددد  عمددد  جمادددور رقادددا  المسدددممي و  
يجاب تكيي ات ماتم دة عمد ه  مد  حيدث ك ايتد  المتقدا    لافا اإلأال أمما مرى إِ ا اسم ما
تمردن  ِإفْ الوصديةا  عقدا يجداب وحد   المة اإلك ايد م  يرى ا الموص  ل ا رممإل   الممة

يجدددددداب وحدددددد   اإل نحيددددددث يكددددددو  االوصددددددية نإيقددددددا  يو عدددددد  الموجددددددب نإرا تدددددد  المم ددددددر ة
 ارًا عم  الموص  ل  كمدا ردن الميدراثا  ا نو إل   الوصية  و  حاجت  إلمضا كاا ٍ 

 واصحاب هفا الرأي ه  
القندو  لديل نردرط وال  وعمد   ردر "  رقد  جدا  ردن كتدنا  (ٔ) و   رر مد  الحم يدة  .ٔ

"   عمد ه  ا كمدا ور (ٕ)" ترت  الوصية نالر  م   ن  الموص  ل ا ران كالميراث 
                                                           

ٕ٘: )صفش تِ اىٖزٝو تِ قٞظ اىعْثشٛ, ٍِ ذٌَٞ, أت٘ اىٖنزٝو: فقٞنٔ مثٞنش, ٍنِ أطنؽاب اإلٍناً أتنٜ  (1)

ّن٘ا  ؼْٞفح, أطئ ٍِ ٗا أطثٖاُ. أقاً تاىثظشج ٗٗىٜ قضاعٕا ٗذ٘فٜ تٖا, ٕٗ٘ أؼنذ اىعشنشج اىنزِٝ د

اىنرة, ظَ  تِٞ اىعيٌ ٗاىعثادج( , ىيَضٝذ ْٝ ش: اىضسميٜ, خٞش اىذِٝ تِ ٍؽَ٘د تِ ٍؽَذ تنِ عينٜ 

 .42ً, ص5115ىثْاُ, -, داس اىعيٌ ىيَالِٝٞ, تٞشٗخ12, ط1تِ فاسط, األعالً ىيضسميٜ, ض

, داس 5, ط1, ٍؽَننذ تننِ أؼَننذ تننِ أتننٜ أؼَننذ, أتنن٘ تنننش عننالع اىننذِٝ, ذؽفننح اىفقٖنناع, ضاىغننَشقْذٛ 5))

 .513ً, ص1994 -ٓ 1414ىثْاُ,  –اىنرة اىعيَٞح, تٞشٗخ 
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  ر  الموص  ل  الوصية نطمت نر   عم ماا وردن  دو  لمردارعن ال تنطد ا وهدو إ
عمد  معمد   نداإلرثالممدة نالوصدية نمم لدة الممدة     اح ى الدروايتي  عد   ردر؛ أل

الممدة     رث ال يرتد  ندر  الدوارث ركدفلة الوصديةا وهدفا ألأم  عقب المدوتا ثد  اال
  الموصد  لد  صددار ام دًا عد  الموصدن رددن أهاهمدا يثندت نطريدق الاالرددةا وهدو 
 .(ٔ)"  ممة الموص  ن  كالوارث رن التركة

  الوصدية تد ا  " إ  أ دوا ثالث  م  رن واح  رق  ور  عم ه الرارعية رن  و    .ٕ
ا وهددو مددا (ٕ) " لدد  يقندد  كددالميراثأو  ن  ندد رددن ممددة الموصدد  لدد  نمددوت الموصدد

 جا  مطانقًا لقو   رر م  الحم يةا نجع  الوصية كالميراث رن االمتقا .
نددد  يمتقددد  اليددد  الممدددة عمددد  وجددد  القادددر  ..."   عمددد ه ردددن  دددو   جدددا   الجع ريدددة .ٖ

 .(ٖ)كاإلرث " 
 االسناب التن است لوا ناا 

رددن طنيعتاددا لطنيعددة االرثا  الوصددية مرددانا يددن   اصددحاب هددفا الددرأيا اسددت   
  كالهمدا يكددو  ند   عدوقا والقتدد  أال نعد  الوردداةا كمدا إِ يمتقد   رالممدة ردن كالهمددا ال

مدددامب ردددن كالهمدددا مددد  امتقدددا  الممدددةا والممدددة يمتقددد  ردددن كالهمدددا عددد  طريدددق الاالردددةا 
الموصدددنا متمثمدددة  ندددإرا ةردددرعنا وردددن الوصدددية تكدددو   والاالردددة ردددن االرث هدددن حكددد 

 .(ٗ)نإيجان 
 الوصية إليجابالتكييف القانوني الفرع الثاني: 

الوصدية ويكدو  ما تادا  يمردئالموصن هو اسال الوصيةا رادو مد   إ  ِإيجاب 
مقد ارهاا ويعدي  كدال مد  الموصد  لد  والموصد  ند ا و  موعاا وماهيتااا وهو الفي يني 

                                                           

, تننذُٗ 58اىغشخغننٜ, ٍؽَننذ تننِ أؼَننذ تننِ أتننٜ عننٖو شننَظ األئَننح, اىَثغنن٘ط, داس اىَعشفننح, ض 1))

 .47ً, ص1991 –ٓ 1414ىثْاُ,  -طثعح, تٞشٗخ 

سدٛ, أت٘ اىؽغِ عيٜ تِ ٍؽَذ تِ ٍؽَذ تنِ ؼثٞنة اىثظنشٛ اىثينذادٛ, اىؽناٗٛ اىنثٞنش فنٜ ( اىَا5ٗ)

ً, 1999 -ٓ 1419ىثْنناُ,  -, داس اىنرننة اىعيَٞننح, تٞننشٗخ 1, ط1فقننٔ ٍننزٕة اإلٍنناً اىشننافعٜ, ض

 .171ص

, ٍؤعغح اىَعاسد 1, ط3( صِٝ اىذِٝ تِ عيٜ اىعاٍيٜ, ٍغاىل ا فٖاً إىٚ ذْقٞػ ششائ  اإلعالً, ض1)

 .118ٓ, ص1452اٝشاُ,  -اإلعالٍٞح, قٌ 

 .14( ْٝ ش: عيٜ اىخفٞ , اىَظذس اىغات  , ص4)
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ا وهدو مد  م ة معيمة إل   يضي ااأو  يقي ها ريقرر الرروط رياااأو  وهو الفي يطمقاا
 ي رق االستثما  عمياا.

يجاب رن نا ن التصررات والعقو ا يمي   ع  اإل الوصية ل  ما ِإيجاب  أج  وم 
يجدداب والقنددو ( ا وهددفا مددا يرددترط المعقددا  العقدد ا اتحددا  مجمددل )اإلر ددن عامددة العقددو  

المتعا دددد ا  نالايددددار نعدددد   " مدددد  القددددامو  المدددد من العرا ددددن  ٕٛرددددن مددددب المددددا ة   مجدددد 
صد ر مد  أو  يجداب و ند   ندو آادر المجمدلا رمدو رجدب الموجدب نعد  اإلإلد   جابياإل

يجاب وال عنرة نالقنو  الوا دب رع  ي   عم  االعراق ينط  اإلأو  اح  المتعا  ي   و 
 ِإيجددداب  يتحددد  أادددالا فلدددة ردددن الوصددديةا ردددال يردددترط  اممدددا مجددد  الإِ  ا(ٔ)"  نعددد  فلدددة

  أيردترط  ِإفْ يرترط رياا هو عكدل فلدةا  ا  مإالوصية نالقنو  رن مجمل واح ا ن  
  أيكددو  القندددو  ريادددا نعددد  ورددداة الموصدددنا رددال عندددرة ندددالقنو   نددد  مدددوت الموصدددنا اف 

   ا تر  القنو  ن .ام لمموجب حق الرجو  ع  ايجان  و 
  تكدرار   ند  أف إتكرار االيجابا  رنيجاب رن الوصية ع   ير  كما يتمي  اإل 

م  القامو  الم من  ٖٛمصت الما ة  ِإفْ ا األو يجاب   اإلالقنو  رن  ير الوصية ينط
ا  (ٕ)"  يجداب الثددامنويعتنددر ريد  اإل األو يجداب  ندد  القندو  ينطد  تكدرار اإل " العرا دن 

 مدروتثنيتدا لاداا وهدفا مدا جدرى عميد  األ تنكيد ايجداب يعد  تكدرار اإلرإ   رن الوصية َأما
 .ضايَأ رن ال ق 
ردن الوصدية مسدتعرق مدا جدا  مد  مصدوب  إليجدابلولمعررة تكييدا القدوامي   
 ن  رن القوامي  المقارمة والقامو  العرا ن  متعمقة
تمعقدد  الوصددية نالعنددارة  "  مددا مصدد  ر مددنجددا  رددن  ددامو  األحددوا  الراصددية األ 

ال رنالكتاندةا ردإفا كدا  الموصدن عداج ًا عمامدا امعقد ت  إ  كا  الموصدن  دا رًا عميادا وام
 تمعق  الوصية نالعندارة "كما جا  رن  امو  الوصية المصري   ا(ٖ) " ناإلرارة المعمومة

ا (ٗ)"  الم امددة نإرددارت نالكتانددة رددإفا كددا  الموصددن عدداج ا عمامددا وامعقدد ت الوصددية أو 
                                                           

 ً.1921( ىغْح 41ٍِ اىقاُّ٘ اىَذّٜ اىعشاقٜ سقٌ ) 85اىَادج:  1))

 ً.1921( ىغْح 41ٍِ اىقاُّ٘ اىَذّٜ اىعشاقٜ سقٌ ) 81اىَادج:  5))

 ً.5111( ىغْح 13)ٍِ قاُّ٘ األؼ٘اه اىشخظٞح ا سدّٜ سقٌ  523( اىَادج: 1)

 ً.1943( ىغْح 71ٍِ قاُّ٘ اى٘طٞح اىَظشٛ سقٌ ) 5( اىَادج: 4)
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  الوصددية  دد  وجدد ت نحكدد  القددامو  نمجددر  وجددو  أ االقددوامي  مدد  سددياق مصددوبوي ادد  
ا ة الرددداب لمتصدددرا ردددن تركتددد  نعددد  التدددن تددد   عمددد  ار االردددارة أو  الكتاندددةأو  العندددارة

ثنددددوت الممكيددددة  َأمدددداا اسددددتكممت نقيددددة رددددروطاا فاإِ  الموصددددن ِإيجددددابهددددن  تددددنموتدددد  وال
وفلددة لماددالا رددن  ور القنددو  والرددكمية رددن الوصددية  آاددر أمددرنمقتضدد  الوصددية راددفا 

  .(ٔ)المت ق عمي  هو رك  الوصية يجاباإلأ  إل   ونفلة مامب
 يجددابتكييددا اإلالمرددر  سددكت عدد  رددإ   ية العرا ددن ددامو  األحددوا  الراصددَأمددا  

وكددا  مدد  االجدد ر ندد  السددير نددم ل الددماج الددفي  االتددن تمعقدد  نادداكي يددة الالوصددية و  رددن
ا ومقترح أ  يكو  الدمب المماسدب لسد  هدفا الدمقب التردريعن القوامي  المقارمة امتاجت 
 وهو 

 امعقددد ت عمامددا  اعدداج الموصددن كددا  ردددإفا نالكتانددةأو  نالعنددارة الوصددية " تمعقدد 
 الم امة " . نإرارت  الوصية

 املطلة الثالث
 جياب الا صيغة اطالق وجمييذ

عمدد  عدد ة صددور رقدد    ت ِ نصددي   ُ كمددالوصددية  ناعتنددار اتصددا  حُ  ِإيجددابيكددو   
 معمقدًا عميد ا و د  يكدو  مضدارا ً أو  يكو  مطمدق ) يدر مقيد (ا و د  يكدو  مقترمدًا نردرطٍ 

فلدددة رقادددًا و امومدددًا ردددن  ت صدددي  ويكدددو ا نمددد ة مقيددد  أو  مددد  محددد   ردددن المسدددتقن إلددد  
  ال رعي  اآلتيي 

 الوصية في الفقه ايجاب وتقييد اطالق: األولالفرع 
 االيجاب المطمق

   فلدة الأال إِ الوصدية نصدي ة مطمقدة نعيد ة عد  التقييد ا  إمردا يكو    النا ما 
لتن ل  تقتر  صدي تاا ي رك  م  االركا ا رالوصية المطمقة هن اَنيممب م  تقيي ها ن

                                                           

( ٍؽَذ ات٘ صٕشج, ششغ قاُّ٘ اى٘طٞح اىَظشٛ, تذُٗ طثعح ٗعْح ّشش, ٍنرثح ا ّعي٘ اىَظشٝح, 1)

 .11ٍظش, ص -اىقإشج 
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مادا ليسدت معمقدة أ مد  ردن المسدتقن ا كمدا إل   نررط م  الرروطا ول  تجري اضارتاا
 مستقنمن. أمرعم  

ا وحكد  التمجيد  (ٔ)الوصدية تكدو  حيمردٍف ممجد ةردإ   فا مدا تدواررت تمدة االمدورإر 
الدر   مد  عمد  يجداب مد   ند  الموصدنا و هو ترتب االثر رن الحا  نمجدر  اطدالق اإل

  وصد اا ندالممج ة أي " َأمدا نعد  المدوت إلد   تصدرا مضداا " الوصية هدنرإ   فلة
اضددارتااا وحقيقددة الوصددية هددن أو  ال تعنيددر مجددا ي لم اللددة عمدد  عدد   تعميقادداإِ هددو  مددا

ال االيصا  إِ نع  موت الموصنا رك  العقو  والتصررات  انمة لمتمجي   ماإل   االضارة
 .(ٕ)ال نع  موت الموصن إِ يمار  الثر رياما الوالوصيةا رطنيعتاما االضارةا وا

أو  الوصدددية المطمدددق هدددو مدددا كامدددت صددديا ت   يدددر مقترمددد  نردددرط رإيجددداباف   
 مددد  مسدددتقنمن عددد ا  مددد  المدددوتا ولددديل معمقدددًا عمددد  حددد وث ردددن  ردددن إلددد   مضدددارة

 .(ٖ)  اثر  يمتج مناررًة حا  موت الموصنأالمستقن ا كما 
 االيجاب المقتر  نررط

االصدمن   االلت ايجاب الفي تحتوي صي ت  عم  الت ا  ي ي  ع  م  اإلويعرا نا 
أو  الموص  لد اأو    يكو  لصالح الموصنأ َأمارن صي ة الوصيةا والررط المقتر  

 لصالح ال ير. 
يوجد  لاد     ا تر  نررط صدحيحا ولكد  الإيجاب وات ق ال قاا  عم  صحة اإل 

موضددوعية ماتم ددة  ألسددنابيجددابا وفلددة اإلرأي موحدد  ا ا  تددنثير الرددرط ال اسدد  عمدد  
لكد  مدفهب طانعد  الاداب لتقسدي  هدف  ردإ   ليست رن مجا  نحثمدا هدفا. ومتيجدة لدفلة

 .(ٗ)ومماا ما وسعاا ااضيق مطا  الرروط مماا ما

                                                           

, 1ا عنالٍٞح, ط ( صمٜ اىذِٝ شعثاُ, اؼَذ اىيْذٗس, اؼناً اى٘طٞح ٗاىَٞشاز ٗاى٘ق  فٜ اىششٝعح1)

 .48ً, ص1984اىن٘ٝد,  –ٍنرثح اىفالغ 

اىعنشا ,  -, اىَطثعح اىعشتٞح, تيذاد 1( د. عثذ اىنشٌٝ صٝذاُ, اىَذخو ىذساعح اىششٝعح ا عالٍٞح, ط5)

 .171ً, ص1934 -ٓ 1181

ٍظننش,  –, داس ا ّظنناس ىيْشننش, اىقننإشج 1( اؼَننذ اتننشإٌٞ تننل, اىَعنناٍالخ اىشننشعٞح اىَاىٞننح, ط1)

 .98ً, ص1913-ٓ 1122
, ٍعينح 13( ّعَاُ تِ ٍثاسك ظيٌٞ, ؼنٌ اىششٗط اىَقرشّح تاىعق٘د فٜ اىفقٔ اإلعالٍٜ, ٍعيح اىؽنَح, اىعذد: 4)

 .132ً, ص1998تشٝطاّٞا,  -تؽصٞح عيَٞح ششعٞح شقافٞح ٍؽّنَح ّظ  عْ٘ٝح ذظذس فٜ ٍاّشغرش 
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مدددوا ا رممادددا مدددا كدددا  لمصدددمحة أ ارنعدددةإلددد   تقسددد  الردددروط المقترمدددة نالوصددديةو  
لد ا ومماددا مدا كددا  لمصدمحة الموصدد  ندد  الموصدنا ومماددا مدا كددا  لمصدمحة الموصدد  

 ومماا ما كا  لمصمحة ال يرا عم  الترتيب التالن 
كم  اوص  لرج  نثمث مالد  عمد  أ  يحدج  الررط الفي ري  مصمحة لمموصن  .ٔ

عم  حجة االسال ا رالوصية رياا مصمحة لمموص  ل ا  ير أمادا مقترمدة نردرط 
 لصالح الموصن. 

  مد  اوصد  لرجدد  نمدا  ليتد وج ندد  إ " لدد  الردرط الدفي ريدد  مصدمحة الموصد   .ٕ
 .(ٔ)يرجب ميراثًا " م  أرم  ي ع  

الموصدددد  ندددد   كمدددد  اوصدددد  لرجدددد  ندددد ار عمدددد  أ  الرددددرط الددددفي ريدددد  مصددددمحة  .ٖ
 يجصصاا ويصمح رؤوماا.

  ال تتدد وج أكارددتراط الموصددن عمدد  ا  ولدد    لم يددر  مصددمحة ريدد  الددفي الرددرط .ٗ
اسددترجب مددا  نضددت  لماال تاددا  ت وجددت نعدد  القددنقرددإ   مقاندد  منمدد  مدد  المددا ا

 تتدد وجا ال أ  عمدد  نددنلا ولدد   أل  أوصدد  " مدد  ا رددور  عدد  المالكيددة (ٕ)الرددرط
 جددر سددما يددرا  ولدد  لمورثددةا ور ت األلددا مماددا م عددت ت وجددت إ  أماددا والحكدد 
 الردرط رجعد  م عداا جدر سدما ألم  رس ا م عت ت وجت إ  أماا ررط ولو م عاا
 .(ٖ)الوصايا "  رن وهن ي س 

 :االيجاب المعمق عمى شرط
مسددتقنمن نواحدد ة مدد   أمددرحصددو   ان يرددترط لم افهددتددال الصددي ة اماددنعددرا نتو  

تعميددددق " ا أي (ٗ)( يممدددداا حيثمدددداأا مدددداا متدددد ا لددددوا إ ْ  فاإِ فاا إِ ا وات الرددددرط ومماددددا ) 

                                                           

عْٜٞ, اىَظذس اىغات , ض1)  .21, ص3( اىؽطاب اىشُّ

, داس اىنرنة اىعيَٞنح, 1, ط8٘اؼنذ اىشٗٝناّٜ, أتن٘ اىَؽاعنِ تنِ إعنَاعٞو, تؽنش اىَنزٕة, ض( عثذ اى5)

 .57ً., ص5119تذُٗ ٍناُ ّشش, 

, داس عثنذ هللا اىشنْقٞطٜ, 1( اىَْع٘س, أؼَذ تِ عيٜ, ششغ اىَْٖط اىَْرخة إىٚ ق٘اعذ اىَنزٕة, ض1)

 . 418اىَذْٝح اىَْ٘سج, تذُٗ عْح ّشش, ص

تِ ٍؽَذ تِ ٍظطفٚ تِ عثذ اىيطٞ , اىَعرظش ٍِ شنشغ ٍخرظنش األطن٘ه ( أت٘ اىَْزس, ٍؽَ٘د 4)

 .22ً, ص5111 -ٓ 1415اىقإشج,  -, اىَنرثح اىشاٍيح, ٍظش 5ٍِ عيٌ األط٘ه, ط
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يجاب المعمدق يد   عمد  ترتدب ايجدا  ا وصي ة اإل(ٔ)"  مضمو  جممة عم  اارى تمياا
الوصدية  ِإيجداب  وجو  رعٍ   يِر مستحيٍ  و وع  رن المسدتقن ا وتعميدق العق  نماً  عم

 جار  ومت ق عمي  ني  ال قاا . أمرعم  ررط هو 
يجداب مد  االمدور التدن يمكد  حصدولاا حدا  وهفا الررط الدفي رتنتد  صدي ة اإل 

   نعدت ارضدن ال الميدة رمصدا ثممادا وصدية لدةاإحياة الموصنا كن  يقو  راب  
ردددن حدددا  حيددداة  تحققددد ن هدددف  الحالدددة معمقدددة عمددد  ردددرط مددد  الممكددد  الوصدددية ردددردددإ  

  مددات الموصددن  ندد  النيددبا رعم رددٍف إ َأمدداالموصددن رتمعقدد  وصدديت  نمجددر  نيددب ارضدد ا 
 تممكوها عم  الريو . َأ يسقط ايجان ا سوا   ا  الورثة ننيب االرق 

 ر  عدا  عمدرو مد  سدردإ   وصيت ن اري ل ي اَأورن مثا  آارا  و  الموصن   
الوصدية  د  امعقد ت لد  وناسدم  رإ       عمرو رن حا  حياة الموصنرإ   ا رال ار ل 

   دد   عمددرو نعدد  وردداة إ َأمددالتحقددق الرددرطا واسددتحقاا نمجددر  مددوت الموصددن منارددرةا 
  يكو  الررط  ير أا ويجب (ٕ)تكو  ل ي ا لسقوط الررط نمجر  الوراة رإمااالموصن 

   تقتدد  رددال ( رسدد أوصدديت لددة هددفا الدد ار عمدد  َأ)  ددا  الموصددن رددإ   ماددالا لمرددر ا
 الررط والوصية. كاًل م 

 :المقيد بمدةأو  زمنإلى  االيجاب المضاف
إلدد   والمقصددو  نددال م  هددو  مدد  المسددتقن ا رمدد   يددر الممكدد  اضددارة الوصددية 

مادا إي َأ  الوصدية نطنيعتادا )تصدرا مضداا لمدا نعد  المدوت(ا أ م  الماضنا ونما 
صددي ة معيمددة رددن إلدد   المسددتقن ا مدد   و  الحاجددةإلدد   ال مضددارةإِ تكددو   نطنيعتاددا ال

 مد  إلد     هف  االضارة ليست هن المقصو ةا رالمقصو  هدو االضدارةأال إِ يجابا اإل
 .(ٖ)المستقن  الفي ينتن نع   م  الموت

                                                           

 .75, ص5( اتِ أٍٞش ؼاض, اىَظذس اىغات , ض1)

 -شج , ٍنرثنح ٕٗثنح ىيطثاعنح ٗاىْشنش, اىقنا1ٕ( عثذ اىيطٞ  ٍؽَذ عاٍش, اؼناً اى٘طنٞح ٗاى٘قن , ط5)

 .171ً, ص5113 -ٓ 1457ٍظش, 

( د. عثذ اى٘دٗد ٍؽَذ اىغشٝرٜ, اى٘طاٝا ٗا ٗقاد فٜ اىششٝعح ا عالٍٞح, تذُٗ طثعٔ ٗعْح ّشنش, 1)

 .19ً, ص1997ىثْاُ,  -داس اىْٖضح اىعشتٞح, تٞشٗخ 
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  يح   الموصن و تًا معيمًا لمند   نتم يدف وصديت ا وهدفا مدا أولافا رال مامب م   
عادا ر ردال  ي  إلد   ا رمو  ا  الموصن  )اوصدن ننرضدن هدف عم  صحت   قاا اجمب ال

هدددف  االضدددارة اصدددنحت تقييددد ا مم مدددا لجميدددب فوي الردددن ا ردددال ردددإ   نعددد  مدددوتن نسدددمة(ا
 .(ٔ)يمك  تم يف الوصية  ن  حمو  االج  الفي وضع  الموصن

اية و   تكو  االضارة مقي ة نم ة يضعاا الموصن رن صي ة ايجان ا ريح   ن  
و دددت لنددد   إلددد     كامدددت مضدددارةام مت دددا  الموصددد  لددد  نالموصددد  نددد ا رادددن و إوماايدددة 
مقيدد ة نمدد ة  مميددة تحدد   ماايتادداا ويسددم  هددفا  رإمادداماددا رددن م ددل الو ددت أال إِ تم يددفهاا 

 المقي  نم ة(. ناإليجابيجاب )اإل
ال رن الوصدية إِ   فلة ال يصمح أال إِ الر   م  صحة تقيي  الوصية نم ة عم  و  

وصدديت لددة  اري تتممكدد  نعدد  مددوتن لمدد ة َأ  مقددو  ألممددارب  و  االعيددا ا رددال يمكدد  ا
يكددو  عمدد  التن يددتا ندد  عمدد  الدد وا  واالسددتمرارا وتا يددت الممكيددة  سددمتي ا رالتمميددة ال

ممددارن لمقتضدد  العقدد ا رددال تصددح الوصددية ندد ؛ ولكدد  يمكدد  تو يددت الوصددية نالممدداربا 
  مقددو  لمدد ة سددمتا  أة سددمتا ا ويصددح كددفلة وصدديت لددة سددكم   اري تمددة لمدد َأرمقددو  

 تندد أ نعدد  رددار مدد  وردداتنا رتصددنح الوصددية )مضددارة ومقيدد ة( رمم عددة السددكم  مضددارة
ومددد  امثمدددة  امدددا نعددد  المدددوت نردددارا ومقيددد ة لمددد ة سدددمتا  تنددد أ نعددد  المدددوت نردددارإلددد  

ا ولدو أوصدد  نسدكم   ار سدمة ال مدا  لدد   يرهداا رإم د  يسدك  ثمثادد"   ال قادا  عمد  فلدة
 .(ٕ) " سمة ويسك  الورثة الثمثي 

  يكددددو  مطمددددق أالوصددددية يصددددح  ِإيجددددابرددددإ   امددددا فكرمددددا  آم دددداً إلدددد   ونددددالعو ة 
  يكددو  أمقيدد  نمدد ة(ا كمددا يصددح أو  مضددااأو  معمددقأو  مقتددر أو  أي) يددر مضدداا

يجددداب مقتدددر    يكدددو  اإلأ مددد  نعددد  المدددوتا كمدددا يصدددح إلددد   مقتدددر  نردددرط ومضددداا
ممددا هددن  يددو  عمدد  الوصدديةا إ  مددا فكرمددا ا أتا و  ددل الو ومضدداا ومقيدد  نمدد ة رددن م دد

                                                           

( ؼغننِ ذٞغننٞش عثننذ اىننشؼٌٞ شننَ٘ط, اؼننناً اى٘طننٞح فننٜ اىفقننٔ ا عننالٍٜ ٍقاسّننا تقنناُّ٘ ا ؼنن٘اه 1)

خظٞح ا سدّٜ, ٍعيح عيً٘ اىششٝعح ٗاىقاُّ٘, ٍعينح ّظن  عنْ٘ٝح ذظنذس عنِ عَنادج اىثؽنس اىش

 .194ً, ص5111, 1,ع 41اىعيَٜ فٜ اىعاٍعح ا سدّٞح, ٍط

 .185, ص57( اىغشخغٜ, اىَظذس اىغات , ض5)
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ا رال يممب اً ج  أو  يجو  ررعاا جميعا رتصنح الوصية مطمقةا ويجو  الجمب نيماا كال
 .م  صحة الوصية إ  تحققت نقية رروطاا فلة

 في القانون اطالق وتقييد ايجاب الوصيةالفرع الثاني: 
الوصدية ن  ددة  ِإيجدابالق وتقييد  المقارمدة موضددو  اطد التردريعاتمممدت معمد   
تصدحيح ال اسد  لا لما لادفا الموضدو  مد  اهميدة كنيدرةا وفلدة ردن محاولدة ممادا مت اوتة
 الررط ال اسد  وحد    و  الوصديةا ونمداً  عمد  فلدة نإنطا ا وفلة   ر المستطا  مماا
مدد ى لامسددتعرق اطددالق وتقييدد  الوصددية رددن القددوامي  المقارمددةا والقددامو  العرا ددن و  رإممددا

 نال ق  االسالمن.  الفي تنثرت ن  هف  القوامي 
  حددق ارددتراط ٕٓٔٓلسددمة  (ٖٙر مددن ر دد  )جددا   ددامو  االحددوا  الراصددية األأ 

وفلددة ردددن  و ددت  يددر مددوت الموصددنإلددد   الموصددن رددن وصدديت ا كمددا اجددا  اضددارتاا
الا ممدد  نددد أت اسددتحقا اا و دددت الوصدددية مددب أردددا  إفا -أ "  ٕ٘ٙ المددا ة  مددد  نددد أت وام
رددن  ال مضددارة لمددا نعدد  المددوتإِ تكددو   الوصددية اليددن   ا مؤكدد اً  " الموصددن مددوت  حددي

 ردرط عم  تعميقاا ويصح الموتا نع  لما مضارة إال تصح ال الوصية "  ٕٙٙ الما ة
 الوصدددية تجدددو  -أ "  ٕٚٙ ط ردددن المدددا ةردددر  تعميقادددا عمددد أو  ا كمدددا اجدددا  ا ترامادددا" 

ا   ارمددة " ريدد  المصددمحة  امددت مددا صددحيحا كددا  إفا مراعاتدد  ويجددب نالرددرطا المقترمددة
 -ب "  ٕٚٙ رن الما ة وني  رروط المب الصحيحا ومت  يجب مراعات  ومت  يام 

 يكد  ولد  ل يرهمداأو  ل  الموص أو  لمموص  مصمحة ري  كا  ما هو الصحيح الررط
 المصدمحة  الدتأو  صدحيح  يدر كدا  إ  الررط يراع  ال -ج. الرريعة لمقاص  مماريا
 . " مم  و ةالمقص

م   د  اجدا  أا مج  ٜٙٗٔلسمة  ٔٚ امو  الوصية المصري ر   إل   وناالمتقا  
المسددتقن ا كمددا وضددح االسددناب إلدد   اضددارتااأو  تعمقاددا ندد اأو  ا تددرا  الوصددية نرددرطا

الرددرط  تددنثيرنطالمد ا ونددي  إلدد   التدن يكددو  ناددا الردرط صددحيحًا واالسددناب التدن تددؤ ي
 أحكدا  مراعداة مدب "  ممد  ٗ المدا ة ِإْف مصدت ة فاتادا ير الصدحيح عمد  صدحة الوصدي

 كدددا  وام ا ندد  المقترمددةأو  نالرددروط المعمقددةأو  المضدددارة الوصددية تصددح الثالثددة المددا ة
 كدا  إ  الردرط يراعدن وال  ارمدة ريد  المصدمحة ما امدت مراعاتد  وجنت صحيحا الررط
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 ريددد  كدددا  امددد هدددو الصدددحيح والردددرطا ممددد  المقصدددو ة المصدددمحة  الدددتأو  صدددحيح  يدددر
 الردريعة لمقاص  مماريا وال عم  ممايا ول  ل يرهماأو  ل  الموصنأو  لمموصن مصمحة

 ". 
( لسددمة ٛٛٔ ددامو  االحدوا  الراصددية العرا ددن ر دد  ) مصددوبرددن  نحددثوعمد  ال 
الوصدددية سدددواً   ِإيجدددابتقييددد  أو  مجددد  أي مدددب يعدددالج مسدددنلة اطدددالق  ا رنممدددا لدددٜٜ٘ٔ
)مندا ئ الردريعة االسدالميةا إلد   االضدارةا ند  تدرة فلدة كمد ن َأ التعميق ند َأ   اناال تر 
التن ا رها القضا  وال ق  االسالمن ردن العدراق وردن الدنال  االسدالمية االادرى  حكا واأل

 التن تتقارب  واميماا م  القوامي  العرا ية(.
المدا ة  مجد  أ ا  ٜٔ٘ٔ( لسدمة ٓٗالقدامو  المد من العرا دن ر د  )إل   ونالرجو  
يجدو   ٔ "يمدن   عمد  مدارمصدت ناصوب ا ترا  العق  نردرط   ررت أحكاماً     ٖٔٔ

 ٕيكددو  جاريددًا ندد  العددرا والعددا ة. أو  يالرمدد أو    يقتددر  العقدد  نرددرط يؤكدد  مقتضددا أ
أو  فا لدد  يكدد  ممموعددًا  امومدداً إِ لم يددر أو    يقتددر  نرددرط م ددب ألحدد  العا دد ي أكمددا يجددو  

 ال ل ددا الرددرط وصددح العقدد  مددا لدد  يكدد  الرددرط الدد اربامِ لددا اب و أو  ماال ددًا لمممددا  العددا 
وليل هماة ما يممب م  تطنيق مصوب هف  الما ة  ا" يضًا أالتعا   رينط  العق  إل  

 .ما االا طنيعتاا وأحكاماا الااصة العم  الوصية إِ 
حددو  ا تددرا  الوصددية  ًا ت صدديميةأحكامددأور ت  التددنالقوامي  المقارمددة ندد وتنسيسدداً  
إلدد   وتعميقادداا مددب نيددا  متطمنددات صددحة الرددرط المقيدد  لادداا ولدد  تتددرة فلددةا واضددارتا

مدد  االجدد ر نالمرددر   رإمدد  حكددا االجتاددا ات القضددارية التددن يتولدد  عماددا ااتالرددا رددن األ
 ندددإطالق المتعمقدددة حكدددا   يحدددفو حدددفو هدددف  التردددريعاتا وأْ  يدددمم  جميدددب األأالعرا دددن 

يكددو    ْ أقتددرح مسددتوريا جامعددا ومامعدداا و يجدداب رددن الوصددية تمميمددًا موتقييدد  صددي ة اإل
   نالرك  التالنالمب 
تقددب إال مضددارة لمددا نعدد  المددوتا ويصددح  مقيدد ة والأو  تقددب الوصددية مطمقددةا ٔ"
مقترمدددة نردددرط أو  تقدددب الوصدددية معمقدددة  ْ أو دددت مسدددتقنمن آادددرا ويجدددو  إلددد   اضدددارتاا
 ."  صحيح
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ال يدر أو  صد  لد المو أو  الصحيح هو مدا كدا  ريد  مصدمحة لمموصدنالررط  ٕ"
كا  الررط صحيحا وجنت رإ   أحكا  هفا القامو اأو  ول  يك  مماريا لمقاص  الرريعة

فا كامدددت إِ ال إِ ويامددد  الردددرط  يدددر الصدددحيحا  اما امدددت المصدددمحة  ارمدددة ريددد  مراعاتددد 
كددددا  الناعددددث عمياددددا مماريددددا لمقاصدددد  الرددددريعةا رينطدددد  الرددددرط أو  الوصددددية نمعصددددية

 ." والوصية معا 

 الراتع املطلة
 وحذه تاإلجيابحاالت انعماد الىصية 

منددي  رددن هددفا المطمددب الحدداالت التددن تمعقدد  رياددا الوصددية ناإليجدداب وحدد  ا أي  
نركمادا المت ددق عميدد  والمنددي  لاددا والممعقدد ة ندد   وممددا سددوا ا ِإْف ال يحتدداج هددفا المددو  مدد  

مدا عمد  ااتيدار  القنو  المعقا هاا وهفا مد  اصوصديتاا وركمادا الدفي حممإل   الوصايا
 موضوعًا ل راستما هف ا وهف  الحاالت هن 

 يحصو  الوصية لم  ال   األولالحالة 
ن ير المحصوري ا وه  االردرا  الكثيدري  الدفي   وتسم  هف  ال رة عم  اه  العم  

لدديل لادد  عدد   معددي  ريعسددر ضددنطا  لكثددرتا ؛ و دد  ااتمددا ال قاددا  رددن وضددب ضددانط 
كدددا  عددد ه    ْ إ  األو ا أ دددوا  ةيحصددد  عمددد  ثالثددد لم صددد  ندددي  مددد  يحصددد  ومددد  ال

كدداموا اكثدر مدد    ْ إيحصددو ا والعكدل صددحيحا والثدامن   يتطمدب كتداب وحسدداب راد  ال
التمييد   أمدركاموا ا   م  فلة راد  يحصدو ا والثالدث  تدرة   ْ ام يحصو ا و  مرة را  ال

ال إِ ا يحصدو  ني  هفا وفاة لرأي القاضدن وات دق الجمادور عمد  جدوا  الوصدية لمد  ال
إلدد   حاجددة الموصدد  لدد  مدد  ع مدد ا رددفهب الحم يددةنمادد  ااتم ددوا رددن تقييدد  هددفا الجددوا  أ

مددا يدد    ريدد  الموصددن ِإيجددابفا ماددر ل ددم رددن إِ ال إِ يحصددو   نطددال  الوصددية لمدد  ال
انددد  السدددني  رياددداا وال تصدددح أو  وصددديت ل قدددرا  ن ددد ا َأا كقولددد   الوصدددية عمددد  حاجدددة

  إيوجدد  مددا يدد   عمدد  حدداجتا ا وحجددتا  رددن فلددة  لسددكا  الم يمددة نصددورة عامددة اف ال
ال إِ كدما  التممدة ناداا مي راحردةا ال ةالوصية تمميةا و ير المحصوري  مجاولي  جاال
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الجمادور رقد   َأمدا ا(ٔ)  تكو  وصية نالص  ة رن سني  اهللا واهلل معمدو   يدر مجادو أ
لم رسددددة صددددححوا الوصددددية سددددوا  وجدددد   يدددد  الحاجددددة ا  الا رصددددحت الوصددددية لطددددالب ا

  الوصدددية  ددد  نميدددت عمددد  أمدددما ا فلدددة موسدددرًا أو  تصدددح لمددد  كدددا  معسدددرارال الميدددةا 
إفا أوصد  لنمدن ردال ا  " لمالكيدة عد  اجدا  رالتيسيرا رالتساه  رياا اكثر م   يرهداا 

ا وهدفا مدا فهدب اليد  (ٕ)"  وه   نيمة ال يحصو ا كنمن تمي  وت مبا رالوصية صحيحة
 .(٘) الجع ريةو  ا(ٗ)نمةا والحما(ٖ)ك  م  الرارعية

 ومؤسسات الم ب العا . الوصية لما هو ليل اه  لمتممة  الحالة الثامية
كالمسترد يات والمسداج   امعيمد  تكدو  مم عتادا عامدة لجاةويقص  ناا الوصية  

مما إوالم ارل والجامعاتا وال يوج  االا ني  اه  العم  رن الوصية لمجاات العامةا 
  الوصددية لمجاددات يجددب أإلدد   ي يمحددق الوصددية رددفهب الحم يددةالاددالا هددو نالقيدد  الددف

وصيت َأنالسنب الفي م  اجم  تمت الوصيةا كن  يقو  الموصن   ةً يكو  مرروط  ْ أ
  الجاددات  يددر أتم ددق رددن ترميمادداا فلددة   ْ أنمرددة الددا  يمددار لمم رسددة ال الميددة عمدد  

نالمسنة لمجماور رمد   ماَأ ا(ٙ) انمة لمتممية رال تصح الوصية عم ه  ن و  فكر السنب 
الجادات عمد ه   انمددة لمتممدة رقد  جددا      يعدي  الموصدن سددنب الوصديةا أل  ْ أيردترطوا 
نمعمدد  الصددرا رددن  ألمدد وتصددح الوصددية لممسددج  والقمطددرة ورددنااما  " لمالكيددة عدد  ا

وتصدددح الوصدددية لممسدددج ا ويتدددرة مطمقدددا  " لردددارعية عددد  اجدددا  كمدددا ا (ٚ)"  مصدددالحاما
                                                           

 ( اىناعاّٜ, عالع اىذِٝ أت٘ تنش تنِ ٍغنع٘د تنِ أؼَنذ اىؽْفنٜ, تنذائ  اىظنْائ  فنٜ ذشذٞنة اىشنشائ ,1)

 .145ً, ص1983 –ٓ 1413ىثْاُ ,  –, داس اىنرة اىعيَٞح , تٞشٗخ 5, ط7ض

, 1, ط5( عثذ اىٕ٘اب تِ عيٜ تِ ّظش اىثيذادٛ اىَاىنٜ, اإلششاد عيٚ ّنند ٍغنائو اىخنالد, ض5)

 .1111ً, ص1999 -ٓ 1451داس اتِ ؼضً, تذُٗ ٍناُ ّشش,

ىشننافعٜ, اىثٞنناُ فننٜ ٍننزٕة اإلٍنناً ( اىعَشاّننٜ, طننإش تننِ ٝؽٞننٚ تننِ أتننٜ اىخٞننش تننِ عنناىٌ اىَْٞننٜ ا1)

 .171ً, ص5111 -ٓ 1451اىغع٘دٝح,  -, داس اىَْٖاض, ظذج 1, ط8اىشافعٜ, ض

( اىَشداٗٛ, عيٜ تِ عيَٞاُ اىذٍشقٜ اىظاىؽٜ اىؽْثيٜ, اإلّظاد فٜ ٍعشفح اىشاظػ ٍِ اىخالد, 4)

 .511, داس إؼٞاع اىرشاز اىعشتٜ, تذُٗ ٍناُ ٗذاسٝم ّشش, ص5, ط7ض

, 3ذِٝ عيننٜ اىعنناٍيٜ, ٍغنناىل ا فٖنناً إىننٚ ذْقننٞػ شننشائ  ا عننالً, اىَظننذس اىغننات , ضصٝننِ اىنن 2))

 .513ص

اتِ عاتذِٝ, قشٓ عِٞ األخٞناس ىرنَينح سد اىَؽرناس عينٜ اىنذس اىَخرناس شنشغ ذْن٘ٝش  .44( ْٝ ش: 3)

 .542ىثْاُ, ص –, تذُٗ طثعح ٗذاسٝم ّشش, داس اىفنش, تٞشٗخ 7األتظاس, ض

تِ عَنش تنِ أتنٜ تننش تنِ ٝنّ٘ظ, أتن٘ عَنشٗ ظَناه اىنذِٝ اىننشدٛ اىَناىنٜ,  ( اتِ اىؽاظة, عصَا7ُ)

 .245ً, ص5111 -ٓ 1451, اىَٞاٍح ىيْشش, ذّ٘ظ, تذُٗ ٍناُ ّشش, 5ظاٍ  األٍٖاخ, ط
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ل  ممكًا وعميد       ا   أر ت تمميك  صح عم  األصحا أل الح ا وام ْ عم  عمارت  ومص
 . (ٕ) الجع ريةو  ا وهو مفهب الحمانمة(ٔ)"  و  اً 

الدددر   مددد  اردددتراط الحم يدددة  يددد  الحاجدددة عمددد  عمددد   مددد ُ أومامدددب مددد  فلدددة كمددد   
    اجا  عموماً  ال ق رإ   يحصو ا و ي  السنب عم  الوصية لمجااتا الوصية لم  ال

 .لا  مطمقًا وتمعق  ناإليجاب وح  الوصية  ا امعق
 نالمسنة لمقوامي  َأما
ر مددن رقد  كدا  معممادا مسدايرا لم قد ا رقدد  ور  ردن  دامو  األحدوا  الراصدية األ 
جادة فات صد ة اعتناريد  ل مدت أو  إفا كدا  الموصد  لاد   يدر محصدوري  " ما مص  

 ددامو   َأمددا "   امومددا أ  ال الوصددية  و  تو ددا عمدد  القنددو ا سددوا  أكددا  لادد  مدد  يمددثما
مدب ردن المدا ة  ِإفْ الوصية المصريا رق  ساير مميدر  السدو امن ردن الوصدية لمجاداتا 

ل  رإ   مم  يمثماا  امو  والممرآتويكو  القنو  ع  الجاات والمؤسسات  ... "  ٕٓ
 ردن المددا ة كمدا ندي ا (ٖ) " يكد  لادا مد  يمثمادا ل مدت الوصدية ند و  تو دا عمدن القندو 

تصح الوصية لم  ال يحصدو  ويادتب  " يحصو ا رمب  لم  ال الوصيةصحة  ٖٓ
تو يعاا نيما  الجتاا  م  ل  تم يف الوصية  و  التقي   أمرناا المحتاجو  مما  ويترة 

 .(ٗ)"  المساواةأو  نالتعمي 
 "  توالتدددن مصددد ٛٙ دددامو  االحدددوا  الراصدددية العرا دددن رقددد  جدددا  نالمدددا ة  َأمدددا 

تقدد يرًا حددي  الوصددية وحددي  مددوت أو  أ  يكددو  حيددًا حقيقددة ٔلدد   يرددترط رددن الموصدد 
المعمويدددة والجادددات الايريدددة والمؤسسددددات فات الموصددد ا وتصدددح الوصدددية ل رددددااب 

ا كمدددا يحصدددو  الوصدددية لمدددا ال لددد  يدددفكرمددد  إا ويالحدددم عمددد  القدددامو  (٘)"  الم دددب العدددا 
لمد  يمثمادا  امومداا  ةنالمسدنة لمجادات العامد ر هداأو   نو  الوصية أمرترة يالحم إم  

                                                           

( اىثيقْٜٞ, عنشاض اىنذِٝ أتنٜ ؼفنض عَنش تنِ سعنالُ اىشنافعٜ, ذنذسٝة اىَثرنذٛ ٗذٖنزٝة اىَْرٖنٜ, 1)

 .133ً, ص5115 -ٓ 1411ىغع٘دٝح, ا -, داس اىقثيرِٞ, اىشٝاع 1, ط5ض

, ْٗٝ نننش: 129, ص4ْٝ نننش: اىثٖننن٘ذٜ, مشننناد اىقْننناع عنننِ ٍنننرِ اإلقْننناع, اىَظنننذس اىغنننات , ض 5))

 .45, ص11اىنشمٜ, اىَظذس اىغات , ض

 ً.1943ىغْح  71ٍِ قاُّ٘ اى٘طٞح اىَظشٛ سقٌ  51( اىَادج: 1)

 ً.1943ىغْح  71ٍِ قاُّ٘ اى٘طٞح اىَظشٛ سقٌ  11اىَادج:  4))

 ً.1929( ىغْح 188ٍِ قاُّ٘ ا ؼ٘اه اىشخظٞح اىعشاقٜ سقٌ ) 38اىَادج:  2))
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تصح الوصية ل ير معي  "   نالصي ة التالية ٛٙيكو  مب الما ة    ْ ألفا رنمما مقترح 
ريكدو  ممثمادا  اعامدة ةلجاد الوصدية كامدتْ ردإفا وح   وال تر  نر  اح ا  ناإليجابوتمع  

 ."  ر الأو  قنو الالقامومن مسؤواًل ع  

 املثحث الثاني

 ركن الىصية املخحلف فيه
ال قاددا  وال يوجدد  مدد   جميددب نددي  عميدد  مت ددق ركدد  الموصددن ِإيجدداب امصددما أ َ  

يعدددارق فلدددةا نددد  إماددد  مت قدددي  عمددد  عددد   امكاميدددة تتحقدددق الوصدددية نددد و  هدددفا الدددرك  
 االساسن.
َ  مدددا ياممدددا همدددا هدددو الدددرك  الماتمدددا  ال قادددا  ردددإ   ريددد  وهدددو  ندددو  الوصددديةا وام

أمدُ  ردرط رياداا ند  إَ  إلد   مد  يدفهب ماتم ي  حو  ركمية القنو  رن الوصديةا رمدما 
م  يقولو  نالررطية ماتم ي  ريما نيما  حو  تكييا هفا الررط ني  الصحة والمد و ا 

 القنددو  رددن ورددن المقاندد  مددرى امددو القددامو  العرا ددن مدد  مددب ينددي  الدد ور الددفي يمعندد 
 الوصية.
  اليدد  والقنددو  نصددورة عامددة هددو  " التعنيددر النددات عدد  ارا ة الطددرا الددفي وجدد 

ا والقندددو  ردددن الوصدددية هدددو  رضدددا الموصددد  لددد  الندددات عمدددا وجاددد  اليددد  (ٔ)"  يجددداباإل
الموصن م  ِإيجابا ولمقنو  رن الوصية أحكامًا ع ي ة وماتم ة ومتموعةا تقتدرب مد  
 العقدو  تددارًة وتنتعد  عماددا تدارًة ااددرىا وتنسيسددًا عمد  فلددة رقد   ممددا نتقسدي  هددفا المنحددث

رياددا التعريددا نددالقنو  ل ددًة واصددطالحًا و امومددًا رددن المطمددب امسددة مطالددبا نيمددا إلدد  
ا وتكييددا القنددو  رددن الوصددية رددن المنحددث الثددامنا والو ددت الددفي يصددح أ  يكددو  األو 

 ريادا يردترط التدن ري  القنو  وصاحن  وثندوت الممدة ند  ردن المنحدث الثالدثا والحداالت
نل واثدر  عمد   ندو  الوصدية الوصية رن المنحث الرانبا والسكوت المال المعقا  القنو 

 رن المطمب الاامل.

                                                           

د. عثذ اىَعٞذ اىؽنٌٞ, ٗاخشُٗ, اى٘ظٞض فٜ ّ شٝح ا ىرضاً فٜ اىقاُّ٘ اىَنذّٜ اىعشاقنٜ, اىَظنذس  1))

 .41, ص1اىغات , ض
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 األولاملطلة 
 مثىلعريف تالحال

  القنو  رن الم ة
 الردن  مواجادة عمد  ويد   صدحيح واحد  أصد  هدو( َوالال  ُ  َواْلَنا ُ  اْلَقااُ )  َ َن َ  
 المعامن  م  الع ي  عم  ت   التن كممات اار هف  الكممة م  ويت ر  لمرن ا
 ويتقنماددا "ا وعددما ا عنددا  ا مدد  االعمددا  يقندد  واهلل ااَلاددف "   تددنتن نمعمدد رقندد  

ُندددددددو  (ٔ) َّ نث مث زث رث يت  ىت نت ُّٱ   دددددددا  تعدددددددال  َق َنا مددددددد  ا واْل ددددددد  الصِّ
َياحا  .(ٖ) والرارة الحس ا  ا والَقُنو (ٕ)الرِّ

 االصطالح القنو  رن 
ننمددد   "   الحم يدددة تنددداي  تعريدددا القندددو  ندددي  مدددفهب الحم يدددة والجمادددورا رعررددد  

اب ال ع  الثامن اا مد  عمد  الد ا  الَاد ا مقامد  يقدو  مداأو  المتعا د ي  احد  كدال  الرَضد
 صدد ر " مدا هدو  ننمد  القندو  الجمادور ا وعددرا(ٗ)المتممدة "  َأ  المممدة مد  و دب سدوا 
 التمميدة ممد  يكدو  ممد  اواًلا وااليجاب هو  ما ص ر ص ر وام ْ  الممة ل  يصير مم 
 .(٘)متنارًا "  جا  وام ْ 

الوصدية رمد  يعدرا ال قادا  القندو   رن القنو  َأماا عامة نصورة القنو  ع  فاه 
 الرياا مستم ي  رن فلة عم  تعري ا  لمقنو  رن العقو  ناعتنار  ال ياتما ريرًا عماا إِ 

الوصددية مدد  اددال   رددن نعددق األحكددا  الااصددة نادداا  يددر أمادد  نيمددوا  ور  واهميتدد  رددن
يجداب هدو اإل  ري   ا  اصحانما الثالثدة  رحماد  اهلل  رك  الوصية رق  ااتما"    ولا 

                                                           

 ( .13ع٘سج ا ؼقاد: اٟٝح ) 1))

ظَناه اىنذِٝ األّظناسٛ اىشٗٝفعنٜ اإلفشٝقنٜ,  اتِ ٍْ ٘س, ٍؽَذ تنِ ٍننشً تنِ عينٚ أتن٘ اىفضنو, 5))

 .217ٓ, ص1414ىثْاُ, -, داس طادس, تٞشٗخ 1,ط11ىغاُ اىعشب, , ض

( اتِ عنٞذٓ اىَشعنٜ, عينٜ تنِ إعنَاعٞو, اىَؽننٌ ٗاىَؽنٞظ األع نٌ, ذؽقٞن : عثنذ اىؽَٞنذ ْٕنذاٗٛ, 1)

 .411ً, ص5111 -ٓ 1451تٞشٗخ,  -, داس اىنرة اىعيَٞح 1, ط3ض

 .1, ص4عٜ, اىَظذس اىغات , ضْٝ ش: اىضٝي 4))

, 1ْٝ ش: اىذع٘قٜ, ٍؽَنذ تنِ أؼَنذ تنِ عشفنح اىَناىنٜ, ؼاشنٞح اىذعن٘قٜ عينٚ اىشنشغ اىنثٞنش, ض 2))

, ْٗٝ ننش: 1اىقننإشج, ص –دٍشنن   -تننذُٗ طثعننح ٗتننذُٗ عننْح ّشننش, داس اىفنننش اىعشتننٜ, تٞننشٗخ 

عْٜٞ, اىَظذس اىغات , ض  .558,ص 4اىؽطاب اىشُّ
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يددت   يجداب مد  الموصددنا والقندو  مد  الموصدد  لد ا رمدا لدد  يوجد  جميعدا الوالقندو ا اإل
 ا(ٔ)"  الرك 

 رن القامو  القنو 
 مدددد  نقنولاددددا الوصددددية عمدددد   " تمدددد  ر مددددن األ الراصددددية األحددددوا   ددددامو  مددددب 
 وردددداة نعدددد  صددددراحة نر هددددا وتددددر  موصددددناال وردددداة نعدددد   اللددددةأو  صددددراحة لدددد  الموصدددد 

 .(ٕ)الموصن " 
 نقنولادا الوصدية المصدري ِإْف مدب عمد   " تمد   الوصدية وور  القنو  ردن  دامو  

 .(ٖ) الموصن " وراة نع   اللةأو  صراحة ل  الموص  م 
أو  ماهيددة ينددي  مددب عمدد  ريدد  مقددا رمدد  العرا ددن الراصددية األحددوا   ددامو  َأمددا 

   لفلة هو المماسب المب أ َ  صيةا لفا رإمما مرىالو  رن تعريا القنو 
 لمرضددددا المتضددددم  لدددد  الموصدددد  ارا ة عدددد  النددددات التعنيددددر "  نددددو  الوصددددية هددددو

 الموصن " نإيجاب

 املطلة الثاني
 الحكييف الفمهي والمانىني للمثىل يف الىصية

الوصا االصطالحن والقدامومن الوصيةا هو نيا   القنو  رنالمقصو  نتكييا  
 لد ا األساسدية اآلثدار تح يد  مدب االقندو  الد ور الدفي يمعند  رياداا وفلدة نتوضديح لمقنو 

اتجامددا ممددا إر وعمدد  هددفا االسددال ن ومدد اأو  وكيددا يمكدد  لموصددية أْ  تكددو  ممعقدد ًة ندد 
ردن  ن لد قدامومال ا وم  ثد  التكييدااألو رن ال ر   التكييا ال قان لقنو  الوصية لنيا 

  ال ر  الثامن.
 التكييف الفقهي لقبول الوصية :األولالفرع 

 قنو  رن الوصية عم   سمي ا رمما ااتما ال قاا  رن ال ور الفي يمعن  ال 

                                                           

 .111, ص 7غات , ض( اىناعاّٜ, اىَظذس اى1)

 ً.5111( ىغْح 13ٍِ قاُّ٘ األؼ٘اه اىشخظٞح ا سدّٜ سقٌ ) 527( اىَادج: 5)

 ً.1943( ىغْح 71ٍِ قاُّ٘ اى٘طٞح اىَظشٛ سقٌ ) 51( اىَادج: 1)
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ا والقسد  الثدامن اعتندر يجداباإلم  يرى أَ  القنو  رك  رن الوصية كما هو الحا  مدب 
 ريمدا فلدة ندالقنو ا وت صدي  الالموص  ل  إِ إل   القنو  ررط ريااا وأَ  الممة ال يمتق 

  يمن
  األو االتجا  

الوصددية هددن عقدد  كسددارر العقددو  وااليجدداب رياددا   َ أ االتجددا يددرى اصددحاب هددفا  
 يجاب هما رك  الوصيةا واصحاب هفا الرأي ه   نو ا والقنو  كما اإلإل   يحتاج

ركد  الوصدية رقد  ااتمدا "   كي وا  ندو  الوصدية نقدولا  ِإفْ  (ٔ)انو حمي ة وصاحنا   .ٔ
يجدددداب مدددد  يجدددداب والقنددددو ا اإلهددددو اإل  الثددددة  رحمادددد  اهلل ريدددد   ددددا  اصددددحانما الث

 .(ٕ)"  يت  الرك  الموصنا والقنو  م  الموص  ل ا رما ل  يوج  جميعا ال
والوصدية عقد  جدار  مد  طدرا الموصدن مدا ا  عدما   " جا  ِإْف   الجع رية جماور .ٕ

يجداب اإل إلد  ي تقدر عق  الوصية ولا  أيضًا  " إ  " والية َأ حيا سوا  كامت نما  
رالوصية عم  اصحاب هفا الرأي  اف  (ٖ) معيما " كا  إ ْ  ل ا الموص  م  والقنو 
 عمصر اساسن رن عقو  التممية. والقنو  عق ا

 الثامن  االتجا 
القنو  ليل ركمًا رن الوصية كما هو الحا  مب ين   ويرى اصحاب هفا االتجا  

مما هو ررط ريااا ويتحقق الممة لمموص يجاباإل    ل  نتحقق ررط القنو  واصحابوام
  ه  الرأي هفا

                                                           

( طاؼثآ َٕا: أت٘ ٝ٘ع  ٝعق٘ب تِ إتنشإٌٞ تنِ ؼثٞنة اىقاةنٜ اىنن٘فٜ ٕٗن٘ اىَقنذً ٍنِ أطنؽاب 1)

يفاع: اىَٖذٛ, ٗاىٖنادٛ, ٗاىششنٞذ , ٗاىصناّٜ ٕن٘: ٍؽَنذ تنِ اىؽغنِ تنِ اإلٍاً ٗىٜ اىقضاع ىصالشح خ

فشقذ اىشٞثاّٜ طؽة أتا ؼْٞفح ٗعْٔ أخز اىفقٔ شٌ عِ أتٜ ٝ٘ع  ٕٗ٘ اىزٛ ّشش عيٌ أتٜ ؼْٞفح, , 

ْٝ ش: اىضسميٜ, خٞش اىذِٝ تِ ٍؽَ٘د تِ ٍؽَذ تِ عيٜ تِ فناسط, اىذٍشنقٜ, األعنالً ىيضسمينٜ, 

 (.81, ص3)ض –( 191, ص8ً, )ض5115, تذُٗ ٍناُ ّشش, 12ط

 .111, ص 7( اىناعاّٜ, اىَظذس اىغات , ض5)

( اىَؽق  اىؽيٜ, اتٜ اىقاعٌ ّعٌ اىذِٝ ٍؽَذ تِ اىؽغِ اىٖنزىٜ, شنشائ  ا عنالً فنٜ ٍغنائو اىؽناله 1)

, ْٗٝ ننش: 154, تننذُٗ طثعننح ٍٗننناُ طثنن  ٗعننْح ّشننش, داس اىضٕننشاع ىيْشننش, ص4ٗاىؽننشاً, ض

 .184, ص55ت , ضاىثؽشاّٜ, اىَظذس اىغا
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 .(ٔ)"  الوصية صحة رن ررط اياها ل  الموص  جماور المالكية  ِإْف  الوا  "  نو  .ٔ
جماددور الردددارعية  يدددرى جمادددور الردددارعية أَ  الوصددية إْ  كامدددت لمعدددي  وهدددو اهددد   .ٕ

 ل يدددر الوصدددية كامدددت القندددو  يكدددو  ردددرطًا رياددداا ِإْف جدددا  عدددما   " وام ْ ردددإ   لمممدددة
 كامددت وام ْ  يعتنددرا رمدد  القنددو  اعتنددار يمكدد  ال ألمدد  نددالموت ل مددت كددال قرا  معددي 
 ا وجدا  عد  الردارعية أيضدًا  " إ (ٕ) لمعي  " تممية ألم ُ  نالقنو  تم   إال ل  لمعي 
ا رادد  يقصدد و  نددفلة أَ  القنددو  (ٖ)العقددو  "   نددو  حقددارق عمدد  لدديل الوصددية  نددو 

 ية راو ررط وليل رك  كما رن العقو .رك  رن العق  َأما رن الوص
ا (ٗ)جماور الحمانمة  يدرى الحمانمدة أَ  القندو  ردرط المتقدا  الممدة ولديل سدنب لد   .ٖ

 تمميدددةا ألمادددا ندددالقنو ا إال تمددد   لددد  معددي ا آل مدددن كدددا  ِإْف جددا  ردددن رقااددد   " وام ْ 
 كددا ر نعدد  ا لمددا اإليجدداب    أل المددوتا نعدد  إال القنددو  يصددح وال الصدد  ةا رنرددنات
 يثندت رمد  السدنبا ند  يدت  القندو     أل حيمردفا الممدة لد  ثندت  ند  ردإفا نعد  ا القنو 
ا رادد  يددرو  أَ  القنددو  رددرط لتمددا  السددنب ولدديل هددو السددنب نحدد  (٘)  نمدد  " الممددة

 فات ا وهفا هو الثانت رن مفهنا .
الجع ريددة رددن  ددو   يددرى الددنعق مدد  الجع ريددة أَ  القنددو  رددن الوصددية رددرط ولدديل  .ٗ

 لدددد  ممددددة الموصدددد إلدددد   يمتقدددد  ندددد  الموصدددد   الرددددن إ َ  كدددد ا رقدددد  ور  عددددما   "ر 
 .(ٙ) ل  " الموص  و نو  نالموت نررطي 

                                                           

.اتِ سشذ اىؽفٞذ, أت٘ اى٘ىٞنذ ٍؽَنذ تنِ أؼَنذ تنِ ٍؽَنذ تنِ أؼَنذ اىقشطثنٜ, تذاٝنح اىَعرٖنذ ّٖٗاٝنح 1) )

ً, 5114 -ٓ 1452ٍظننش,  –, تننذُٗ طثعننح ٗعننْح ّشننش, داس اىؽننذٝس , اىقننإشج 4اىَقرظننذ, ض

 .151ص

 . 459, ص12اىْ٘ٗٛ, اىَعَ٘ع ششغ اىَٖزب, اىَظذس اىغات , ض 5))

, ْٗٝ ننش: عينننٜ اىخفٞننن , 519, ص11ىَينننل تننِ عثنننذ هللا اىعنننْٜ٘ٝ, اىَظننذس اىغنننات , ضعثننذ ا 1))

 , ؼ٘ه سأٛ اىشافعٞح. 54اىَظذس اىغات , ص

)ٝشرشك اىغثة ٍ  اىششط فٜ اُ ٗظ٘د اىَغثة ٝر٘ق  عيٚ ٗظ٘د اىغثة, ٗٗظ٘د اىَشنشٗط فٞنٔ  4))

اىَششٗط فٞٔ فؽضن٘س  ٍر٘ق  عيٚ ٗظ٘د اىششط, ٗٝخاىفٔ فٜ اُ اىششط  ٝيضً ٍِ ٗظ٘دٓ ٗظ٘د

اىشإذِٝ ىٞظ ٍعْآ ىِ اىضٗاض قذ اّعقذ, تَْٞا ٝينضً ٍنِ ٗظن٘د اىغنثة ٗظن٘د ٍغنثثٔ ؼٞنس اُ عقنذ 

 اىثٞ  عثة  ّرقاه اىَثٞ  إىٚ اىَشرشٛ(. 

اتِ قذاٍح أت٘ ٍؽَذ ٍ٘ف  اىذِٝ عثذ هللا تِ أؼَذ تنِ ٍؽَنذ تنِ قذاٍنح اىعَناعٞيٜ, اىننافٜ فنٜ فقنٔ  2))

 . 571ً, ص1994 -ٓ 1414ىثْاُ,  -, داس اىنرة اىعيَٞح, تٞشٗخ 1, ط5اإلٍاً أؼَذ, ض

اىثؽشاّٜ, ٝ٘ع  تِ أؼَذ اىعظف٘س, اىؽذائ  اىْاةشج فٜ أؼناً اىعرنشج اىطنإشج,  .34ْٝ ش:  3))

 .183ً, ص1982ىثْاُ,  –, داس ا ة٘اع, تٞشٗخ 5, ط55ض
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ومح  مفهب مب االتجا  الثامن الفي يرى أَ  القنو  ليل ركمًا رن الوصية كمدا  
ممدا هدو ردرط ريادا ِإْف أَ   ور القندو  واضدح إِ  يجداباإلهو الحدا  مدب   إمدُ  ال ير د  الوام

 ا ونالو ت م س  ال يمك  تجاهم .يجاباإلل  إ
 الوصية لقنو التكييا القامومن ال ر  الثامن  

 مدددد  نقنولاددددا الوصددددية عمدددد   " تمدددد   ر مددددناأل الراصددددية األحددددوا  مددددب  ددددامو  
 وردددداة نعدددد  صددددراحة نر هددددا وتددددر  الموصددددنا وردددداة نعدددد   اللددددةأو  صددددراحة لدددد  الموصدددد 

 .(ٔ)الموصن " 
 الوصدددية المصدددري ِإْف مدددب عمددد   " تمددد   الوصدددية و ددد  ور  القندددو  ردددن  دددامو  
 .(ٕ) الموصن " وراة نع   اللةأو  صراحة ل  الموص  م  نقنولاا
ما فهب الي  الجماور وهو ما رجحمدا  إل   ومرى أ  القوامي  المقارمة    فهنت 

إَ  امعقا هددددا ال  يِإْف عدددد ت القنددددو  رددددرطًا ريادددداا رانتدددد أت مصوصدددداا نعنددددارة )تمدددد  (ا َأ
كامدت الوصدية لمعدي   فاا هدفا إِ (ٖ) عم   نو  الموص  ل  مب إم  ررط لم ومادا يتو ا

رددافا كامددت ل يددر معددي  رددال  ور لمقنددو  رياددا رتمدد   ن ومدد ا وهددفا مددا نيمددا  رددن المنحددث 
 لقو   ير محصوري .أو  السانق رن الوصية لمجاات

القندو   يندي   ور عمد  مدب رمد  مقدا ريد  العرا ن الراصية األحوا   امو  َأما 
الدمب  يكدو  أ ْ  لفا رإمما مقترحا المنا ئ العامةإل   فلة احا  القامو  ِإفْ ا الوصية رن

  كما يمن الوصية الااب ن ور القنو  رن
أو  الموصدنا ورداة نقنولد  اياهدا نعد  الكامت الوصدية لمعدي  رإمادا ال تمد   إِ  فا" إِ 
 ن " .وراة الموص نع  ماإل   فلة عم  مستمراً  حيات ا رن حا 

 

 

                                                           

 ً.5111ْح ( ىغ13ٍِ قاُّ٘ األؼ٘اه اىشخظٞح ا سدّٜ سقٌ ) 527( اىَادج: 1)

 ً.1943( ىغْح 71ٍِ قاُّ٘ اى٘طٞح اىَظشٛ سقٌ ) 51( اىَادج: 5)

, داس اىفننش اىعنناٍعٜ, 1( ْٝ نش: د. عنذىٜ اٍٞننش خاىنذ, اؼنناً ٗاظننشاعاخ شنٖش اىَينٞنح اىعقاسٝننح, ط1)

 .181ً, ص5111ٍظش,  –ا عنْذسٝح 



   (0202لعام )ا(/33(/العدد )9لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

322 

 املطلة الثالث
 ولث المثىل وصاحثه وثثىت امللك ته

لو دددت القنددددو  رددددن الوصدددية أحكامددددًا ااصددددةا تاتمددددا عمددد  سددددواها رددددن العقددددو   
ممدد  يمتمددة أو  التصددررات االاددرىا كمددا أ  القنددو  يجددب أْ  يصدد ر مدد  الموصدد  لدد 

ممة الموص   لمقنو  اثر  عم  الو ت الفي يثنت ن رإ   هفا الحق ميانًة عم ا ونالتالن
ممادا  األو هدفا المطمدب  د  تد  تقسديم  لثالثدة ردرو ا اصدب رإ   ل ا ونماً  عم  فلة

الدر ا َأمدا الثالدث رقد  أو  القندو ا والثدامن لصداحب الحدق ندالقنو  ري  يصح الفي لمو ت
 نالقنو . الممكية ن  تثنت الفي اصب لمو ت

 الوقت الذي يصح فيه القبول: األولالفرع 
ا يجاباإليكو  القنو  رياا رن مجمل ين   ع  العامة لعقو  التمميةتقضن القوا 

ْ  تددنار القنددو  عدد  هددفا المجمددل منطدد  لمعقدد  ا َأمددا نالمسددنة لموصددية رالرددرط رياددا (ٔ)وام
مددا نعدد  إلدد   عدد   اتحددا  كدد  مدد  مجمسددن القنددو  وااليجددابا فلددة إماددا " تمميددة مضدداا

مدد  نعدد  وراتدد ا وال  ال  نددالقنو  إِ رددن حيدداة الموصددن وال يعتدد يجدداباإلالمددوت " ريصدد ر 
القنو   ن  الموت ال يترتب عمي  اثر ردن الممدةا رإ   عنرة نالقنو   ن  هفا الو تا لفا

لدد (ٕ)وألجد  ثنددوت الممددة ندد  رددال ندد  مدد  القندو  مددرة ااددرى نعدد  مددوت الموصددن  هددفا ا وام
    أل ور   رددن حيدداة الموصددن؛ لقنددو  الموصدد  لدد  العمدد   " ال حكدد  أهدد  جماددور فهددب

ا وادددالا (ٖ)  نددد  اوامددد  " وال معتنددر ندددالقنو  والدددر  مدددا نعددد  موتددد ا اوا  وجددوب الوصدددية
 ال الجع ريددة جماددور ال قاددا  رنجددا وا القنددو   ندد  مددوت الموصددنا ِإْف جددا  عددما   " إمدد 

 ما  ن  ر م  الموصن وراة  ن  َأما نع هااأو  الموصن وراة  ن  القنو  و و  ني  ررق
 همددا وااليجدداب و تدد ا رددن يكدد  لدد  وام ْ  إليدد ا مقدد  الددفي الوجدد  عمدد  ةالممدد مدد  إليدد  مقدد 

                                                           

اىقثن٘ه فنٜ ٍعينظ اىعقنذ أٗ ( .اعرصْٚ اىفقٖاع ٍِ رىل عقذ اى٘ماىح ٗا ٝظناع, فٞظنػ فٖٞنا اُ ٝننُ٘ 1)

 تعذٓ, ٍاداً ٍِ ٗظٔ اىٞٔ ا ٝعاب ىٌ ٝشفضٔ.

 .89, صاىغات اىَظذس ( ْٝ ش: عثذ اىيطٞ  ٍؽَذ عاٍش, 5)

, ْٗٝ نش: اىْن٘ٗٛ, اىَعَن٘ع شنشغ اىَٖنزب, اىَظنذس 47, ص58ض ( اىغشخغٜ, اىَظذس اىغات 1)

 اىَظنشٛ اىؽْثينٜ, , ْٗٝ نش: اىضسمشنٜ, شنَظ اىنذِٝ ٍؽَنذ تنِ عثنذ هللا411, ص12اىغات , ض

 .417ً, ص1991 -ٓ 1411اىغع٘دٝح,  -, داس اىعثٞناُ, اىشٝاع1, ط4ششغ اىضسمشٜ, ض
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 و دب همدا والقندو  ندالموتا يحصد  إمما االمتقا  إف االمتقا ا و ت  ن  التممية أرا  إمما
. ولكددد  هددد  إَ  القنددو  مطمدددوب ردددور مددوت الموصدددنا ا  هدددو (ٔ)"  يجدداباإل هدددفا طنددق

 عم  التراان ؟
ا (ٕ) القنو   ل  يح   الجماور و تًا معيمًا لمقندو اتصا  القنو  ناإليجاب ورورية 

    ألا (ٖ)و دت ردا  ند  الموصد  لد ا مدا  ا  نعد  المدوت  يِإْف صح عم ه  القندو  ردن َأ
الوصدددية ليسدددت عمددد  التمجيددد ا ردددال يردددترط ريادددا روريدددة القندددو ا  يدددر أَ  الحدددق نادددف  

ندددد ا فلددددة أَ  الموصدددد  أو  االضددددرار نالورثددددةإلدددد   الصددددورة يددددؤ ي رددددن نعددددق االحيددددا 
القنددو ا ومدد  أو  نعدد  الددر  الامصددنا  الورثددة تاتمددا نددي   نددو  ور  الوصددية رددال تثنددت إِ 

الموص  ن  ينق  معمقًا ني  الموصد  لد  وندي  الورثدةا و د  يكدو  ردن رإ   ماحية اارى
ا لدفا رقد  تقدرر ردن ال قد  أَ  لورثدة الموصدن  (ٗ)صديامت  أو  لإلم داق عميد  لح مد  حاجة

ر هدددا  الحدددق نرردددب األمدددر لمقضدددا  أو  لموصددد  لددد  عددد   ندددو  الوصددديةوعمددد  سدددكوت ا
الدددر ا ويعددد  الموصددد  لددد  عم ردددٍف را ًا لموصدددية عمددد  أو  لممطالندددة نتح يددد  مو  ددد  ندددالقنو 

مطالنتدد   رممددوارث ولدد  يددر ا لدد  يقندد  الموصدد  لد ا فاامتماعد  عدد  اندد ا  رأيدد ا رقدالوا  " إِ 
 .(٘) امتمب حك  عمي  نالر  "رإ   ننح  األمري 

 أما  اموما 
 موضددو  ممدد   ٕٓٔٓ لسددمة (ٖٙ) ر دد  ر مددناأل الراصددية األحددوا   ددامو رددإ   

الدددر  يكدددو  نعددد  مدددوت الموصدددن ردددن أو  ا رندددي  أَ  القندددو و دددت  ندددو  المعدددي  لموصدددية
 وردددداة نعدددد   اللددددةأو  صددددراحة لدددد  الموصدددد  مدددد  نقنولاددددا الوصددددية تمدددد     "ٕٚ٘المددددا ة 

 روريدددة القدددامو  يردددترط لددد  الموصدددن " ا كمدددا ةوردددا نعددد  صدددراحة نر هدددا وتدددر  الموصدددنا

                                                           

 .189, ص55( اىثؽشاّٜ, اىَظذس اىغات , ض1)

( .) ٝع٘د اىغثة فٜ عذً ذؽذٝذ اىَنذج, رىنل اُ ٍنِ اىْنادس ذشاخنٜ اىَ٘طنٚ ىنٔ عنِ قثن٘ه اى٘طنٞح, 5)

 ٌٍْٖ( .ؼٞس ىٌ ٝغث  ٗاُ ؼذز ٕزا اىرشاخٜ فٜ ص

, تذُٗ طثعنح, 3( اتِ قذاٍح أت٘ ٍؽَذ ٍ٘ف  اىذِٝ عثذ هللا تِ أؼَذ تِ ٍؽَذ اىعَاعٞيٜ, اىَيْٜ, ض1)

 .123ً, ص1938 -ٓ 1188ٍظش,  -ٍنرثح اىقإشج, اىقإشج 

( ْٝ ش: اىَيٞثاسٛ, صِٝ اىذِٝ تِ عثذ اىعضٝض تِ صِٝ اىذِٝ اتِ عيٜ تِ أؼَذ اىَعثشٛ, فرػ اىَعِٞ 4)

 .458, داس تِ ؼضً, تذُٗ ٍناُ ٗعْح ّشش, ص1ىعِٞ تََٖاخ اىذِٝ, طتششغ قشج ا

 .141, ص3( اىْ٘ٗٛ, سٗةح اىطاىثِٞ ٗعَذج اىَفرِٞ, اىَظذس اىغات , ض2)
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 مدوت ردور يكدو  أ ْ  الدر  ردنأو  القندو  رن يرترط ال أ (  "/  ٕٔٙرن الما ة ) القنو 
 الموصن " .

  ندددو    ا رنددي  أ ٜٙٗٔ لسددمة ٔٚ ر ددد  المصددري الوصددية وكددفلة رعدد   دددامو  
 الموصد  مد  نقنولادا الوصدية تمد   "  ٕٓ المدا ة الموصد  ردن ورداة نعد  يكو  الوصية

 المددا ة ولدد  يرددترط القددامو  روريددة القنددو  رددن " الموصددن وردداة نعدد   اللددةأو  صددراحة لدد 
 " . الموت رور يكو  أ ْ  الر  رن وال القنو  رن يرترط ال "  ٕٕ

أ  و ددت القنددو  هددو إلدد   القددوامي  المقارمددة مجدد  أ  جمياددا ارددارتإلدد   ونددالممر 
يددة القنددو  اف صدددح أْ  يكددو  القنددو  عمددد  نعدد  المددوتا ومددب فلدددة رإماددا لدد  تردددترط رور 

إمدُ  احدا   يالتراانا َأما نالمسنة لمقامو  العرا ن رم  ير  ري  مب يني  و دت القندو ا َأ
الاداب نو دت القواع  العامدة؛ لدفا رإممدا مقتدرح أْ  يكدو  الدمب إل    نو  الوصية و ت

الحالتي  معدًا وهدو  " القنو  هو فات المب الفي ا ترحما  رن تكييا القنو  الستيعان  
 ردن حدا أو  الموصدنا ورداة نقنول  اياهدا نعد  الكامت الوصية لمعي  رإماا ال تم   إِ  فاإِ 

 وراة الموصن " . نع  ماإل   فلة عم  مستمراً  حيات ا
 الر أو  الحق نالقنو  صاحبال ر  الثامن  

ا والصدنن ارتنيما أْ  م صد  ردن هدفا ال در   ندو  الوصدية لكد  مد  الندال  الرردي  
 الممي  و ير الممي ا والس ي ا والجمي  وعم  الت صي  التالن 

إفا كددا  الموصدد  لدد  معيمددًا كدداماًل ل هميددة سددوا  كددا  واحدد ًا َأ  اكثددر  كامد  االهميددة .ٔ
الدددر ا ِإْف أَ  كامددد  أو  الحدددق يثندددت لدد  ردددن القندددو يدددن   رددال ادددالا ندددي  اهددد  العمدد 

 .(ٔ)ال يممة اح ًا سمطامًا عمي االهمية ل  الوالية الكاممة عم  م س ا و 
  َ أال قادددا   ددد  ات قدددوا عمددد  ردددإ   فا كدددا  الموصددد  لددد  صدددنن  يدددر مميددد إِ   الصدددنن .ٕ

 القنو  يكو  مم  كامت ل  الواليدة عمد  مالد  نردرط مراعداة مصدمحة الصد ير  ندوالً 

                                                           

ً, 1985ىثْناُ,  -, اىذاس اىعاٍعٞنح, تٞنشٗخ 4ط( ٍؽَذ ٍظطفٚ شيثٜ, اؼناً اى٘طاٝا ٗا ٗقاد, 1)

 .21ص
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ااتمددا ال قاددا  رددن  نددو  الصددنن المميدد ا و  .(ٔ)ر ًاا واال رددال عنددرة لقددو  الددولن أو 
صددحة  نددو  المميدد  لموصددية ألماددا مدد  التصددررات المارعددة م عددًا إلدد   حم يددةردفهب ال

رددن فلددة ضددررًا محضددًا لدد  رددال     محضددًا كالانددة والو دداا وال يجددو  لوليدد  ر هدداا أل
  تصددرا الصددنن المميدد  مو ددوا عمدد  أإلدد   الجماددورا وفهددب (ٕ)يممددة الددر  عمدد 

 ا (ٖ) اجا ة ولية
 نو  الوصدية ين   لس ي  لموصيةا و ليما صحة  نو  اإل   الس ي   فهب الجماور .ٖ

 .(ٗ)رياا م ب محق لمس ي 
الوصددنا وال أو    الوصددية متو  ددة عمدد   نددو  الددولنأإلدد   الجماددور فهددبالجمددي    .ٗ

 .(٘)ال نقنو  م  يموب ع  الحم إِ تم   
 أما رن القامو  

احقيددة  نددو    ٕٓٔٓلسددمة( ٖٙ)ر دد  ر مددن ددامو  األحددوا  الراصددية األرقدد  نددي   
 األهميددة را دد أو  جميمددا لدد  الموصدد  كددا  إفا -أ "  ٜٕ٘ المددا ة رددن رددمب الوصددية ور 
 لد  الموصد  كدا  إفا -ب. مالد  عمد  الوصدايةأو  الواليدة لد  ممد  الوصدية  ندو  يكو 

 الوصدددية ر  يكدددو  -ج.  الوصدددية  نولددد  صدددحا األهميدددة مدددا بأو  لسددد   عميددد  محجدددوراً 
 نددددإف  أمددددوالا  عمدددد  الوصددددايةأو  لواليددددةا لدددد  لمدددد  ورا دددد ياا األهميددددة وما صددددن لمجمددددي 
 لاد  ريكدو ا را د يااو  األهميدة ما صدن عد  الوصدية يقند  مد  يوج  ل  إفا - . المحكمة
 ."  الر أو  القنو  مامب  وا  نع  والر  القنو 

                                                           

ّظاسٛ اىغْٞنٜ, أعْٚ اىَطاىة فٜ ششغ سٗع اىطاىنة, ( صمشٝا تِ ٍؽَذ تِ أؼَذ تِ صمشٝا األ1)

 .41, تذُٗ طثعح ٗتذُٗ ٍناُ ٗذاسٝم ّشش, ص1داس اىنراب اإلعالٍٜ, ض

( ْٝ ش: عثذ اىعضٝض تِ أؼَذ تِ ٍؽَذ, اىثخناسٛ اىؽْفنٜ, مشن  األعنشاس شنشغ أطن٘ه اىثنضدٗٛ, 5)

 . 531, تذُٗ طثعح, داس اىنراب اإلعالٍٜ, تذُٗ ٍناُ ٗذاسٝم ّشش, ص4ض

 .595, ص2( اىخششٜ, اىَظذس اىغات , ض1)

, ْٗٝ نش: اىْن٘ٗٛ, 171, فظو فٜ تٞاُ ؼنٌ اىؽعش, ص,7( ْٝ ش: اىناعاّٜ, اىَظذس اىغات , ض4)

, فظنو فَٞنا ٝظنػ ٍنِ ذظنشفاخ اىَؽعن٘س 4سٗةح اىطاىثِٞ ٗعَذج اىَفرِٞ, اىَظذس اىغات , ض

 .184عيٞٔ تاىغفٔ, ص

 .127, ص4اىقْاع عِ ٍرِ اإلقْاع , اىَظذس اىغات , ض( اىثٖ٘ذٜ, ٍْظ٘س تِ ّٝ٘ظ, مشاد 2)
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  ندو  الوصدية  َ أ ندي رق    ٜٙٗٔ لسمة( ٔٚ) ر    امو  الوصية المصري َأما 
محجدورا عميد  نعد  أو  جميمداأو  كا   اصدراً   ْ إ  ل  ر ها يكو  م   ن  ولن الموصأو 
 مددد  نقنولادددا الوصدددية تمددد   "  ٕٓ المدددا ة ردددن ة ردددمبيدددنف  المجمدددل الحسدددنن ندددفل  ْ أ

  اصدراأو  جميمدا لد  الموصدن كدا  رافا الموصن وراة نع   اللةأو  صراحة ل  الموص 
 اف  نعدددد  مالددددة عمددددن الواليددددة لدددد  مدددد  ر هدددداأو  الوصددددية  نددددو  يكددددو  عميددددة محجددددوراأو 

 . " الحسنن المجمل
صداحب الحددق ردن  نددو  إلدد   مد  يتطدرقر دامو  االحددوا  الراصدية العرا ددن  َأمدا 

ا ردن أحكامدمجد   رإممداالدر   مد  فلدة عم  القواع  العامةا و إل   احا  فلة ِإفْ الوصيةا 
ك  م  القامو  الم من العرا ن و امو  رعايدة القاصدري  تسد  ال درا  ردن  دامو  االحدوا  

( ٓٗالتدددن ور ت ردددن القدددامو  المددد من العرا دددن ر ددد  ) حكدددا مدددا األنراصدددية العرا دددن؛ رال
ك  راب نمد  سد  الررد  متمتعدًا  –ٔ"   ٙٗ  مصت الما ة ما يمنران  ٜٔ٘ٔلسمة 

 –ٕنقددددوا  العقميددددة  يددددر محجددددو  عميدددد  يكددددو  كامدددد  االهميددددة لمنارددددرة حقو دددد  الم ميددددة.
ا ومصدددت "  ...يدددة والوصددداية والقوامدددة االهميدددة وما صدددوها ألحكدددا  الوال اوياضدددب را ددد و 

ا "  يحد  مماداأو  ك  راب اه  لمتعا   ما ل  يقرر القدامو  عد   اهميتد "   ٖٜالما ة 
ا ومصدت المدا ة "  الص ير والمجمدو  والمعتدو  محجدورو  لدفاتا "   ٜٗومصت الما ة 

ا "  تحجدددر المحكمدددة عمددد  السددد ي  وفوي ال  مدددة ويعمددد  الحجدددر ندددالطرق المقدددررة"   ٜ٘
ا "  اف  لدددد  وليدددد   ْ ام تصددددررات الصدددد ير  يددددر المميدددد  ناطمددددة و "   ٜٙومصددددت المددددا ة 
فا كا  رن حق  م عدًا محضدًا إِ يعتنر تصرا الص ير الممي   –ٔ"   ٜٚومصت الما ة 

لدد  يددنف  ندد  الددوالن ولدد  يجدد  ا وال يعتنددر تصددرر  الددفي هددو رددن حقدد  ضددرر محددق   ْ ام و 
صررات ال اررة ردن فاتادا ندي  الم دب والضدرر رتمعقد  الت َأمااجا   أو  اف  نفلة ولي   ْ ام و 

ا ومصدت "  مو ورة عم  اجا ة الولن رن الح و  التن يجدو  ريادا لادفا التصدرا انتد ا ً 
الس ي  المحجدور هدو ردن المعدامالت كالصد ير المميد ا ولكد  ولدن  –ٔ"   ٜٓٔالما ة 

 " ...يددة عميدد ا وصددياا رقددط ولدديل ألنيدد  وجدد   ووصددياما حددق الوالأو  السدد ي  المحكمددة
 ."  فو ال  مة حكم  حك  الس ي "   ٓٔٔومصت الما ة 
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رادن  ٜٓٛٔلسدمة  ٛٚالتن ور ت ردن  دامو  رعايدة القاصدري  ر د   حكا األ َأما 
ومصددت المددا ة  " ا ولددن الصدد ير هددو انددو  ثدد  المحكمددة"   ٕٚيمددن  مصددت المددا ة  مددا
فا ارددترط المتنددر   يددر إِ ال إِ يدد ا  رددن الواليددة مددا يددؤو  الصدد ير نطريددق التنددر  "   ٜٕ
 الوصن هو م  ياتار  االب لرعاية رؤو  ول   الص ير"   ٖٗا ومصت الما ة "  فلة
 " الجمي  ث  م  تمصن  المحكمةأو 

 ومستمتج م  عال ة هف  المصوب نالوصية االحكا  التالية  
ندو  ك  عا   نال   يدر محجدور عميد  هدو اهد  لمتعا د ا ونالتدالن يكدو  اهدال لق  َ إ .ٔ

 الوصية.
 ما صددن االهميددة ياضددعو  ألحكددا  )الواليددة والوصدداية والقوامددة(ا لددفاأو  إَ  را دد ي .ٕ

المجمدو  والمعتددو  والصد ير  يدر المميدد  ومد  حكمدت عميدد  المحكمدة نددالحجر ردإ  
 ندو  الوصدية يكدو  رإ   ال  مةا ال يمك   نولا  لموصيةا ونالتالنأو  نسنب الس  

  .أوصياراأو  م   ن  اوليارا 
 يدنف  ل  وام ْ  محضًا ل  الممي ا ريمكم   نو  الوصية ألماا تحقق م عاً  َأما الص ير .ٖ

    ألال  مدددة أو  السددد   نسدددنب ندددالحجر المحكمدددة عميددد  وليددد  وكدددفلة مددد  حكمدددت لددد 
القددامو  سددمح لادد  نالوصددية نثمددث     ألتصددرراتا  كتصددررات الصدد ير المميدد  اواًلا و 

 نولا  لموصية م   و  تو  اا عم   نو  اح .الما  ثاميًاا رم  ناب اول  صح   
 الوقت الذي تثبت به الممكية بالقبولالفرع الثالث: 

ممكيددددة إلدددد   معمددددن نثنددددوت الممكيددددة امتقددددا  الموصدددد  ندددد  مدددد  ممكيددددة الموصددددن 
 ا  الموصن نتقييد  هدفا رإ   الصا ر م  الموجبا لإليجابالموص  ل  نقنو  االاير 

ال نادفا الو دت إِ و دت لد ا ردال تثندت الممكيدة لمموصد  لد   االمتقا ا وفلدة نقيامد  نتح يد 
ا وال يددؤثر رددن هددف  الحالددة تقدد   و ددت القنددو  عمدد  و ددت ثنددوت (ٔ)المحدد   رددن الوصددية

ردإ   محمد  نعد  مدوتن نسدمتي اإلد   وصديت هدفا النسدتا َأ دا  الموصدن ردإ   الممة ل ا
يثنددت نعدد   نسدتا التممكدد  ردإ   امنارددرةً   ند  الموصدد  لد  الوصددية عقدب مددوت الموصدن

                                                           

 .11( ٍؽَذ ات٘ صٕشج, اىَظذس اىغات , ص1)
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عمد  الو دت الدفي أو  سمتي  م  وراة الموصنا وال ررق ندي   نولد  لموصدية عمد  المدوت
ماد  ات قدوا عمد  ثنددوت أمت ددق عميد  ندي  جميدب ال قادا ؛ كمددا  أمدروهدفا  حد    الموصدنا

 ندو  الموصد  لد   امتقدا  الوصدية  يدر مقيد  نمد ة مدب كا   ْ إالممة ل  نع  الوراة رورًا 
 الوراة مناررًة ن و  وجو  راص   ممن ني  الوراة والقنو .لموصية نع  

القنو  ع  وراة الموصدنا ردن الوصدية المطمقدة  تنارما  ااتم وا رن حالة أال إِ  
 التن ل  يح   رياا الموصن و تًا لتن أ مم  عم   ولي  

  إلد فهندوا ِإفْ المالكيةا  أ وا   وهو لمحم ية والرارعية والمراور م  األولالقول 
  سددنب أو ددت المددوتا فلددة إلدد   ماددا تسددتم أال إِ   ممكيددة الموصدد  لدد  تثنددت نقنولدد ا أ

 و دت المدوتإل   الممة مضاارإ   سنن ا لافاإل   الممة هو الوصية والرن  يضاا
(ٔ). 

)ردددن  دددو  عمددد هما( ا والمرددداور عمددد     وهدددو لممالكيدددة والردددارعيةالقوووول الثووواني
  أ ِإفْ و ددت القنددو  ولدديل مدد  و ددت المددوتا    ثنددوت الممددة يكددو  مدد أإلدد   الحمانمددةا
 أ دددوا رمددد  جممدددة مددد  السدددنب ردددن الممدددةا ردددال يتقددد   الممدددة عمددد  سدددنن ا  جددد ً االقندددو  
ا ...ال نعد  مدوت الموصدن؛ إِ ويجو  القنو  عم  ال ور والتراانا وال يكو   "  الحمانمة

"  دو  مالدة مد  المدفهبا وهدو  الصدحيح ن ا ثنت الممة ل  م  حي  القنو ا رن فا إِ ر
(ٕ). 

 أما رن القامو  
نددالقنو  ِإْف  الممكيدة ثندوت و ددتإلد   ر مدناأل الراصدية األحددوا  رقد  ممد   دامو  
الا مم  ن أت استحقا اا و ت الوصية مب أرا  إفا -" أ مب   مدوت حدي  مد  ن أت وام

 .(ٖ) .الموصن

                                                           

( اتِ اىشفعح, أؼَنذ تنِ ٍؽَنذ تنِ عينٜ األّظناسٛ, أتن٘ اىعثناط ّعنٌ اىنذِٝ, مفاٝنح اىْثٞنٔ فنٜ شنشغ 1)

 .124ً, ص5119, داس اىنرة اىعيَٞح, تذُٗ ٍناُ ّشش, 1, ط15اىرْثٞٔ, ض

 .123, ص3اىَيْٜ, اىَظذس اىغات , ض( اتِ قذاٍح, 5)

 ً.5111( ىغْح 13ٍِ قاُّ٘ األؼ٘اه اىشخظٞح ا سدّٜ سقٌ ) 532( اىَادج: 1)
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ري ا َأمددا  ددامو  الوصددية المصدد(ٔ) الموصدد  " وردداة نعدد  ندد  الموصدد  المعددي  لدد 
 مدد  ندد  الموصدد  اسددتحق الموصددن مددوت عمدد  موجددو ا لدد  الموصددن كددا  رددمب  " إفا

 .(ٕ) الموت " نع  معي  و ت رن االستحقاق ثنوت الوصية مب ي   ل  ما الموت حي 
 ا رمدد  ٜٜ٘ٔ لسددمة( ٛٛٔ) العرا ددن ر دد  الراصددية االحددوا  َأمدا نالمسددنة لقددامو  
  لدد  نددالقنو ا ِإْف تددرة فلددة لمقواعدد  الممكيددة لمموصدد الددفي تثنددت ندد  الو ددتإلدد   يتطددرق

كدددا   فاالعامدددة واجتادددا  القضدددا ا لدددفا رإممدددا مقتدددرح أْ  يكدددو  الدددمب نالردددك  االتدددن  " إِ 
 .قنو  اعتنارًا م  تاريخ الوراة"الموص  ل  معيمًا رإم  يتممة الموص  ن  نال

 املطلة الراتع
 حاالت انعماد الىصية تالمثىل

 لد  وصية ليل لمقنو   ور ريااا لكدو  الموصد أَ  هماة حاالت لمإل   امصما 
االردارة أو  معدي  ناالسد   يدر كومد  التعنيدر عمد    رتد  َأمدا لعد    ندو ا ممد  يرتج  ال

إممدا جددرى تعييمدد  نالوصددا ن يددر تح يدد ا رددن الو ددت الددفي ال يوجدد  مدد  يمددوب عمدد  رددن 
عتددد  ردددن ممدددر لكومددد  لددديل اهدددال لمتممدددة نطنيأو  القندددو ا كالوصدددية لم قدددرا  والمسددداكي ؛

نعددق ال قاددا ا كالوصددية لممسددج ا رددن حددي  إممددا مجدد  أ  القنددو  رددن الوصددية ضددروري 
أو  الموص  ل  إْ  كا  االاير يرتج  مم   نو ا كالرداب المعدي إل   المتقا  الممة

  نو  رن الحاالت االتية إل   االرااب المحصوري  ِإْف يحتاج ِإيجاب الوصية
 المعي   لمراب الوصية   األولالحالة 

 إَ  االص  رن الوصية أْ  تكو  لممعي ا والمقصو  نالمعي  نصورة عامدة هدو  
 عيمد  ا والرداب المعدي  هدو مدا(ٖ)( الوصداأو  االردارةأو  ما عيم  الموصن ناالس )

وصديت نوص   وص ا   يقًاا كا  يقو  الموصدن  َأأو  ناإلرارة الي أو  ناسم  الموصن
وصديت يقدو   َأأو  ي ا وه  يعرردو  مد   صد  نالوصديةامحم  ن  انراهإل   هف  ن ممن
 وصدديتيصدد   وصدد ًا   يقددًا كددن  يقددو   َأأو  اليدد ا ويرددير الرجدد ا هددفاإلدد   هددف  ن ممددن

                                                           

 ً.1991ٍِ قاُّ٘ األؼ٘اه اىشخظٞح ىيَغيَِٞ فٜ اىغ٘داُ ىغْح  115/1( اىَادج: 1)

 ً.1943ىغْح  71ٍِ قاُّ٘ اى٘طٞح اىَظشٛ سقٌ  52( اىَادج: 5)

 .91شٝرٜ, اىَظذس اىغات , ص( د. عثذ اى٘دٗد اىغ1)
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لالن  االكنر م  اوال  رال ؛ ونما أ  الموص  لد  هدو رداب طنيعدن رإممدا مد  ماحيدة 
رددال اددالا رددن    أ  يكددو  فو اهميددة كاممددةااألو  نولدد  لموصددية َأمددا  ثددالث رددروقا 

السدد ي  أو   نولدد  الوصددية نم سدد ا والثددامن  أ  يكددو  فو اهميددة ما صددة كالصددنن المميدد 
ممدد  لدد  الواليددة عمدد  اموالدد  عمدد  الوجدد  أو  رقدد  ااتمددا ال قاددا  نددي  صددحة القنددو  ممدد 

الددفي نيمددا  رددن المطمددب السددانقا َأمددا ال ددرق الثالددث  أ  يكددو  عدد ي  االهميددة كالصددنن 
جمدددو  والجمدددي  رقددد  ات دددق ال قادددا  عمددد  عددد   صدددحة القندددو  مدددما ا ِإْف  يدددر المميددد  والم
امددوالا ا ناسددتثما  الاددالا حددو   نددو  الجمددي  عمدد   عمدد  الواليددة لدد  يكددو  القنددو  ممدد 

 الوج  الفي نيما  سانقًا.
هدددو أَ  الموصددد  لددد  إْ  كدددا  راصدددًا معيمدددًا ردددال يك دددن  أمدددرإَ  مدددا ياممدددا مددد   

لقدو  أو  كما هدو الحدا  ردن الوصدية لمجادات كالمسداج  وح   لتممك  الوصيةا يجاباإل
مدد  أو   يددر محصددوري  كددال قرا  والمسدداكي ا لددفلة رإمدد  يرددترط أْ  يكددو  لمموصدد  لدد 

يموب عم  مو  ًا تجا  ِإيجاب الموصنا سوا  كا  فلة المو ا نالقنو  َأ  ندالر ا رقيد  
فا  لاددا نعددد  المدددوتا نددد  مدد   نولددد  رددال كامدددت الوصددية لمعدددي  فارددن هدددفا الرددن   " وامِ  وام

 .(ٔ)القنو  "  يرترط رال كال قرا  كامت ل ير معي 
 الحالة الثامية  الوصية لقو  محصوري  

المحصددوري   هدد  االرددرا  الددفي  يمكدد  ضددنطا  واحصددارا ا و دد  ااتمددا ال قاددا   
الوجد  الدفي مدر  عمد  ال يحصد  ومد  يحصد  مد  ني  لم ص  ضانط معي  رن وضب
 صم ي  إل   . ويقس  المحصورو (ٕ)األو ال ص  نما رن 

  وه  الفي  يت  تعييما  ننرااصدا  واسدمارا ا كالوصدية ل يد  وسدع  األو الصما  .ٔ
الددددفي  يددددت  تعييددددما  ناإلرددددارة الدددديا ا كالوصددددية لاددددؤال ا ويرددددير أو  وعمددددر وعمددددنا

 مجموعة ارااب معيمي  ومعروري .إل   الموصن

                                                           

, ْٗٝ ش: اتِ عاتذِٝ, قشٓ عِٞ األخٞاس ىرنَيح 553, ص5( اىظعٞذٛ اىعذٗٛ, اىَظذس اىغات , ض1)

, ْٗٝ ننش: د. ٍظننطفٚ اىخننِ, 558, ص 7سد اىَؽرنناس عيننٜ اىننذس اىَخرنناس, اىَظننذس اىغننات , ض

عننن٘سٝا  -دٍشنن  , داس اىقيننٌ, 4ط, 2ٗآخننشُٗ, اىفقننٔ اىَْٖعننٜ عيننٚ ٍنننزٕة اإلٍنناً اىشننافعٜ, ض

 .2, ص3, ْٗٝ ش: اتِ قذاٍح, اىَيْٜ, اىَظذس اىغات , ض21ً, ص1995 -ٓ 1411,

 .32 - 31( ؼا خ اّعقاد اى٘طٞح تاإلٝعاب ٗؼذٓ, ص5)
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إلد   الجملا م   و  التعرقأو  صاتعييما  نالو  الصما الثامن  وه  الفي  يت  .ٕ
أو  مد  عارمدة ردال ا االرارة الديا ا كالوصدية لطدالب العمد أو  واسمارا  ارااصا 

لممعددا ي  مدد  نمددن رددال ا ويرددم  فلددة جميددب الدد اامي  تحددت هددفا الوصدداا ومددد  
 ل مماه أو  لعمياما أو  أليتا  نمن رال  " ولو اوص  ال قاا  رن فلة  أ وا جممة 
 .(ٔ)وأ ميارا  "  رقرارا   ا  رن الوصية يحصو  إْ  كاموا  وماً   ألرامماأو 
إَ  امتقا  الممة رن كال الصم ي  تكو  متو  ة عم   ندو  الموصد  لاد ا رتمد    

 الوصية لا  نالقنو ا ويسقط ِإيجاب الموصن نر ها م   نما .
لوصدية  ندو  ا أحكدا ر مدن قد  ممد   دامو  األحدوا  الراصدية األأما رن القامو  ر

عامددةا رددفكر الموصدد  لدد  وارددترط  نولد  لموصددية لتكددو  ال مددة رددن حقدد ا رددفكر  نصدورة
 اللددة نعدد  وردداة أو  تمدد   الوصددية نقنولاددا مدد  الموصدد  لدد  صددراحة"   ٕٚ٘رددن المددا ة 

لدد  يددفكر ارددتراط القنددو   مدد ُ إال إِ ا "  الموصددنا وتددر  نر هددا صددراحة نعدد  وردداة الموصددن
رة اصوصددًاا واكت د  نصددحة الوصدية لاددف  ال ردة رددن مد  ع مد  مدد   ند  ال رددة المحصدو 

تصددح الوصددية لردداب معددي  أكددا  موجددو ًا أ  ممتمددر الوجددو  وتصددح  "  ٕٔٚالمددا ة 
 .(ٕ)"  (... ير محصورة أو  ل رة محصورة

 دددامو  الوصدددية المصدددريا رادددو االادددر  ددد  اردددترط  ندددو  الوصدددية مددد   نددد   َأمدددا 
تمددد   الوصدددية نقنولادددا مددد  "   ٕٓ الموصددد  لددد  لم وماددداا ومدددب عمددد  فلدددة ردددن المدددا ة

ا ولدد  يددفكر  نددو  ال رددة المحصددورة "   اللددة نعدد  وردداة الموصددنأو  الموصدد  لدد  صددراحة
فكددره  رددن حالددة نطددال  الوصددية نحددق الددنعق مددما  ريسددتحق  مدد ُ أال إِ نصددورة ااصددة 

إفا كامت الوصدية لقدو  محصدوري  نم دم  "  ٖٔاالاري  جميب الموص  ن ا رن الما ة 
وكا  نعضا   ير أه  لموصدية و دت ورداة الموصدن كدا   ننسمارا ول  يعتموا  يتماولا 

 .(ٖ) " اري جميب ما أوصن ن  مستحقا ل 

                                                           

( اىثاتشذٜ, أمَو اىذِٝ أت٘ عثذ هللا ٍؽَذ تِ ٍؽَنذ تنِ ٍؽَن٘د, اتنِ اىشنٞم شنَظ اىنذِٝ اتنِ اىشنٞم 1)

 –, تنذُٗ طثعنح ٗعنْح ّشنش, داس اىفننش, تٞنشٗخ 11ٖذاٝنح, ضظَاه اىذِٝ اىشٍٜٗ, اىعْاٝح ششغ اى

 .479ىثْاُ, ص

 ً.5111( ىغْح 13( ٍِ قاُّ٘ األؼ٘اه اىشخظٞح ا سدّٜ سقٌ )571, 527( اىَ٘اد: )5)

 ً.1943ىغْح  71( ٍِ قاُّ٘ اى٘طٞح اىَظشٛ سقٌ 11, 51( اىَ٘اد: )1)
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القندو  ردن الوصدية  أحكدا إلد    امو  االحوا  الراصية العرا دن لد  يتطدرق َأما 
مد   ندد  رردة محصددورة وكدفلة القنددو  مدد   َأ مد   ندد  المعدي  سددوا  كدا  راصددًا معيمددًا 

تكددو    ْ أمقتددرح  رإممدداالقواعدد  العامددةا لددفا إلدد   ا وتددرة فلددةل رددة  يددر المحصددورة ندد  ا
فا كامدددت الوصدددية لرددداب إ .ٔ "  نالردددك  التدددالنالمصدددوب الااصدددة نقندددو  المعدددي  

رن حا  حيات ا مستمرًا عم  أو  ال نقنول  اياها نع  وراة الموصناإِ تم    ماا الإمعي  ر
 ا كدددا  المعددي  ررددة محصدددورة ريرددترط  ندددولإ  ردد .ٕ .مدددا نعدد  وردداة الموصدددنإلدد   فلددة
 " . ن  نعضا ا  رعت حصة م   ن  مما  ا ور ت حصة النا ي  ميراثًا رإ   ااً جميع

 املطلة اخلامس

 السكىت املالتس واثره على لثىل الىصية
ي تعنيدر عدد  االرا ةا َأيترتدب عميدد   السدكوت المجددر   هدو مو ددا سدمنن تددا ا ال 

أو  عدراأو   اللدةأو  صداحنت   ريمدة  ْ إ د  يد   عمد  االرا ة  يمدةمعرن حاالت  م ُ أال إِ 
 الموصددن  يددر معددروا ال اللددة ِإيجددابعددا ة معيمددة؛ والسددكوت عدد   نددو  الوصددية نعدد  

هداا ثد  إَ  هدفا السدكوت  د  يتصد  نمدوت الموصد  ر و   ندو  الوصدية راو متنرجح ني 
ورثتد ؟ مجيدب عد  إلد   تاً الر  نع  موت الموص  ل  ساكأو  ل  را  يمتق  ايار القنو 

 رن ال رعي  اآلتيي   هفا رقاًا و اموماً 
 عمى قبول الوصية. مدى داللة السكوت: األولالفرع 

لدددد  يحدددد   رقاددددا  المددددفهني  الحم ددددن والمددددالكن و تددددًا معيمددددًا لقنددددو  الموصدددد  لدددد   
لموصددديةا فلدددة أَ  الوصدددية نصدددورة عامدددة تعددد  م عدددًا لمموصددد  لددد ا ويمددد ر أْ  يترااددد  

 هفا الم ب مت  عم  ن .  نو  ل  ع  الموص 
َأمدددا نالمسدددنة ل قادددا  المدددفهني  الردددارعن والحمنمددددن رقددد  كدددا  نيددداما  لحكددد  هددددفا  

 ا ول  يع وا سكوت الموص  ل   نواًل لموصيةا ونمداً  عمد  فلدة(ٔ)التناير ارتراضًا مما 
أو  لقندو لورثة الموصن أْ  يتافوا مو  ا  اطعدًا تجدا  الموصد  لد ا فلدة أَ  عد   ارإ  

الموصد  ند  ينقدد  ردإ    األولددالدر   د  يترتدب عميد  الضددرر مد  مداحيتي ا رمد  الماحيدة 

                                                           

 .41( د. ٍؽَذ ٍظطفٚ شيثٜ, اىَظذس اىغات , ص1)
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الدر  أو  ردن القندو ردإ   معمقًا ني  الموص  ل  وني  ورثة الموصدنا ومد  ماحيدة اادرى
 الاستقرارًا ونيامًا لحصب الورثةا رقد  يريد  احد  الورثدة التصدرا نحصدت  مد  التركدةا إِ 

 .(ٔ) ة لع   معررة حصت  عم  وج  ال  ةإمُ  ال يمكم  فل
الردددارعية يدددرو  أَ  مددد  حدددق الورثدددة مطالندددة الموصددد  لددد  ردددإ   ونمددداً  عمددد  فلدددة

سدكت ردإ   القاضدن لنيدا  مو  د  ممادااإلد   مدرر هداا وفلدة نرردب األأو  نقنو  الوصدية
لموصية وحك  عمي  نفلةا وردناوا عد   الدر  كمد  وضدب  ل  اعتنر سكوت  ر اً  الموص 

كمد   طدب أو  ل يدر  لمقيدا  ندفلةا مرعم  ارق وامتمب م  احياراا كما ل  يترة األ ي  
الطريق عم  مررعة ما ا رال هو ااف مماا وال هو    امصرا وترة  ير  ينادف مماداا 

أو  ندالقنو  المطالندة لمورثدة كدا  يدر  ولد  يقند  لد  وام ْ  "  المادفب لممدووي جا  رن ررح
 الورثدةا وندي  نيمد  متدر   الممدة    أل ندالر ا عميد  حكد  والر  القنو  م  امتمبرإ   الر ا
يمصدرا  ول  يناف رم  ما  مررعة رن و اأو  احياراا م  رامتمب أرضا تحجر لو كما
 "(ٕ). 

رددإ   المددآرب لمت منددن  " وعمدد  هددفا الددماج كددا  مددفهب الحمانمددةا رجددا  رددن ميدد  
حقد   وسقط نالر  عمي  حك   الر  وم  القنو  م  الموصن موت نع  ل  الموص  امتمب

ا كمددا أ  نعددق رقاددا  الحمانمددة يحكمددو  عمدد  سددكوت الموصدد  لدد  (ٖ)مدد  الوصددية " 
القضدددا ا اف تك دددن مطالندددة الورثدددة المناردددرة إلددد   مدددررردددب األإلددد   ندددالر  نددد و  الحاجدددة

 ور   ندو ا مد  مدوب مدوت نع  ل  موب امتمب ا   " وام ْ أ واللمموص  ل  رم  جممة 
 ألماددا الوصددية؛ مدد  حقدد  سددقط حدداك ا حكدد   يددر مدد  رددرًعاا نددالر  ميدد ع حكدد  لموصدديةا

 .(ٗ) يوج  " ول  نالقنو ا ممك إل   تمتق  إمما
عمد  ورثدة الموصد  لد  إلد   الدر أو  ااتما ال قاا  رن رن  امتقا  حدق القندو و  

  ر ا عم  ثالثة ارا  أو  نع  موت الموصن ساكتا م   و   نو  موت االاير
                                                           

 .11ثذ اى٘دٗد ٍؽَذ اىغشٝرٜ, اىَظذس اىغات , ص( د. ع1)

 .411, ص12( اىْ٘ٗٛ, اىَعَ٘ع ششغ اىَٖزب, اىَظذس اىغات , ض5)

( اىرييثٜ, عثذ اىقادس تِ عَش تِ عثذ اىقادس اتِ عَش تِ أتٜ ذيية تِ عناىٌ اىشنٞثاّٜ, ّٞنو اىَن سب 1)

 .19ً, ص1981 -ٓ 1411, ٍنرثح اىفالغ, اىن٘ٝد, 1, ط5تششغ دىٞو اىطاىة, ض

( أتنن٘ ٍؽَننذ عثننذ اىعضٝننض تننِ ٍؽَننذ تننِ عثننذ اىننشؼَِ تننِ عثننذ اىَؽغننِ اىغننيَاُ, األعنن يح ٗاألظ٘تننح 4)

 .111, تذُٗ طثعح, ٗتذُٗ داس ٍٗناُ ٗعْح ّشش, ص7اىفقٖٞح, ض
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ورثدة الموصد  لد  ُيَمَمُكدوَ  الموصد    َ أيدرو   ِإفْ   الجعفريوةو  محنفيوةل األولالرأي  .ٔ
يددن   واسددت لوا عمدد  رأيادد  ا(ٔ) يمتقدد  لادد  ايددار القنددو   ْ أندد  جنددرًا عمدديا  مدد   و  

ثد  "   رقدالوا ردن فلدة نول  لموصدية  اللدةا إل   سكوت الموص  ل   ن  موت  يرير
يمدوت الموصد  يدن   نال اللدة وفلدةأو  الوصية يردترط ريادا القندو  وفلدة نالصدريح

يمدددوت الموصددن لدد   ندد  القندددو   لدد  نعدد  مددوت الموصدددن ورددن التجريدد  وال اللددة َأ ْ 
ا (ٕ)"  والر  نع  موت الموصن َريكو  موت   نوال لموصية ويكو  فلة ميراثًا لورثتد 

القنو   وهو اح  ركمدن الوصدية عمد ه    د  و دب اليدنل ممد  ين   أيضاً  است لواكما 
يجاب مد  الموصدنا ررت  مت  رك  الوصية اإل  ْ ام و "   رقالواالموص  ل ا  نموت

التدددن   لددةا ومدد  اال(ٖ) " يقددب اليددنل عدد  ر    ْ أوعدد   الددر  مدد  الموصدد  لدد  وهدددو 
مادد   اسددوا ايددار القنددو  عمدد  النيددب نالايددار الددفي يسددقط نمددوت أ أيضدداً اسددت لوا ناددا 

ا رادد  ةالجع ريدد َأمدداو  مددما ا ممددة ورثتدد  مدد   يددر  نددإلدد   المرددتري ويمتقدد  المنيددب
مات الموص  ل  رن حياة الموصن م   و   نو  مدا ا    ْ ام يرو  صحة الوصية و 

الموصددن  دد  مددات وهددو مصددرًا عميادداا رددال ريددب مدد  صددحتاا نعدد  وردداة الموصددنا 
ا ...ا مدب مدوت الموصد  لد  ردن حيداة الموصدن ردالحك  الصدحة إ َ  "  عدما جا  ر
مددوت الموصدد  لدد  نعدد  وردداة   َ أ أيضددًاالحكدد  نالصددحة نعدد  وراتدد  رالوجدد  رددن ا َأمدداو 

الموصددن رإمدد  ال ريددب رددن صددحة الوصدديةا وأماددا تدد رب لمموصدد  لدد  ولوارثدد  ألمدد  
 .(ٗ)"  استحقاا وممكاا نالوصية وتحرر الممة ول   نموت الموصن

يدرو  ند  الوصدية تنطد   ِإفْ الرأي الثاني وهو قول لممالكيوة والشوافعية والحنابموة:  .ٕ
يددن   كددا  نعدد  مددوت الموصددنا واسددت لوا عمدد  فلددة  ْ ام و  سدداكتاً  موصدد  لدد نمددوت ال

                                                           

( د. عيٜ عثذ اىشؼَِ اىشتٞعح, اى٘طٞح, ٍعيح اىَعَ  اىفقٖٜ ا عالٍٜ, ٍعيح ّظ  عْ٘ٝح ذظذس 1)

 .571ً, ص5112 -ٓ 1453 عالٍٜ, اىعذد اىغادط, عِ اىَعَ  اىفقٖٜ ا

( اتِ اىشؽْح ىغاُ اىذِٝ اىصقفٜ, أؼَذ تِ ٍؽَذ تِ ٍؽَذ اىؽيثٜ, ىغاُ اىؽناً فنٜ ٍعشفنح األؼنناً, 5)

 .413ً, ص1971 –ٓ 1191ٍظش,  -, اىثاتٜ اىؽيثٜ, اىقإشج 5ط

 . 111, ص7( اىناعاّٜ, اىَظذس اىغات , ض1)

 .199 - 198, ص55ات , ض( اىثؽشاّٜ, اىَظذس اىغ4)
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كالانددةا و اسددوا ايددار القنددو  عمدد  ايددار   نددو إلدد   الوصددية هددن عقدد  والعقدد  ي تقددر
 .(ٔ) ايار المجملا ركماا تنط  نالموتو  الر عة

أو  ايدار القندو يدن   يرو  ِإفْ   الرأي الثالث لجمهور المالكية والشافعية والحنابمة .ٖ
فا "   عدد  المالكيددةجددا  رورثتدد ا إلدد   الددر  ال ينطدد  نمددوت الموصدد  لدد  ندد  يمتقدد  وام

الا أو  مات الموص  ل  نع  موت الموصنا رالوصية لورثة الموص  ل ا عم  ناا
 أ ددوا تكددو    ْ أا وتكددا  (ٕ) " ايددار رددن نيددب ورثددو أو  ولادد  أال يقنموهدداا كردد عة لدد 

  َ أانقددة مددب المالكيددة رددن هددفا الرددن ا لددوال متط (ٗ) ا والحمانمددة(ٖ) جماددور الرددارعية
المالكيددة  دد  اسددتثموا حالدددة الوصددية لمموصدد  لدد  نعيمددد  وراصدد ا رالوصددية عم ردددٍف 

 تنط  نموت ا م   و  امتقا  لايار القنو .
صددم  اهلل عميدد  )ا هددو حدد يث الرسددو  هددفا الددرأياصددحاب  ا لددةوكددا  مدد  جممددة 

ِتدد ِ  "  (وسددم  ااًل َرِمَوَرَث ْ  تَددَرَة َمدد َمددا َمدد ْي ْ  تَددَرَة َكددالل َرِإَل مادد   اسددوا ايددار أا كمددا (٘)" ا َوَمدد
يسددقط نمددوت المرددتريا و ددالوا  القنددو  عمدد  الردد عة وعمدد  ايددار الددر  نالعيددب الددفي ال

أيضًاا ينطماا  موت الموص  ل  الرإ     الوصية ال تنط  نموت موجنااأ  كما أيضاً 
لوصدددية نميدددت عمددد  التيسدددير ريكدددو  ومحددد  مدددفهب مدددب هدددفا الدددرأي لقدددوة ا لتددد ا كمدددا أ  ا

 امتقا  الايار ارض  م  ع م .
ردإ   نماً  عم  رأي الجماورا ورثة الموص  ل إل   ونما أ  ايار القنو  يمتق  
 حصصا  ردن تركدة مدورثا ا ونالتدالن الورثة يعمن أَ  الوصية تتج أ عميا  نمسنة تع  
 نعضًا.أو  ا كالً ر هأو  الوصية لك  مما  الايار رن  نو  حصت  م رإ  

                                                           

, ْٗٝ نش: اتنِ قذاٍنح, 414, ص12( ْٝ ش: اىْ٘ٗٛ, اىَعَ٘ع شنشغ اىَٖنزب, اىَظنذس اىغنات , ض1)

 . 122, ص3اىَيْٜ, اىَظذس اىغات  , ض

, 4( اتِ اىثشارعٜ, خي  تِ أتنٜ اىقاعنٌ ٍؽَنذ األصدٛ اىَناىنٜ, اىرٖنزٝة فنٜ اخرظناس اىَذّٗنح, ض5)

ً, 5115 -ٓ 1451ا ٍنناساخ,  -ٍٞح ٗإؼٞنناع اىرننشاز, دتننٜ , داس اىثؽنن٘ز ىيذساعنناخ اإلعننال1ط

 .521ص

 .171, ص1( ْٝ ش: اىَاٗسدٛ, اىؽاٗٛ اىنثٞش فٜ فقٔ ٍزٕة اإلٍاً اىشافعٜ, اىَظذس اىغات , ض1)

( ْٝ ش: اىني٘راّٜ, أت٘ اىخطاب ٍؽف٘ظ تِ أؼَذ تِ اىؽغِ, اىٖذاٝح عيٚ ٍزٕة اإلٍاً أتنٜ عثنذ هللا 4)

ً, 5114 –ٓ 1452, ٍؤعغننح اننشاط ىيْشننش ٗاىر٘صٝنن , 1و اىشننٞثاّٜ, طأؼَننذ تننِ ٍؽَننذ تننِ ؼْثنن

 .144ص

( اخشظٔ اىثخاسٛ فٜ طؽٞؽٔ, عِ: عِ أتٜ ٕشٝنشج سةنٜ هللاا عْنٔ, تناب اىظنالج عينٚ ٍنِ ذنشك 2)

 .118, ص1(, ض5198دْٝاً, سقٌ اىؽذٝس )
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الورد وانتقوال هوذا الريوار فوي أو  سكوت الموصى لوه عون القبوولالفرع الثاني: 
 القانون
ر ًاا أو  مممددت القددوامي  المقارمددة حكدد  سددكوت الموصدد  لدد  تجددا  الوصددية  نددوالً  

 اتصدد  هددفا السددكوت نموتدد ا رقدد  نددي   ددامو  فالدد  إِ  كمددا مممددت حكدد  سددكوت الموصدد 
 لدد  الموصدد  يندد  لدد فا رمصددت  " إِ  ٕٔٙفلددة ورددق المددا ة  مددنر األ الراصددية األحددوا 

 اسدتطالت ا ارنأو  فلة الوصية تم يف ل  م أو  الوارث واستطا ا الر أو  نالقنو  رأيا
 عددد  كددداا ت صدددي  عمددد  تردددتم  اطيدددة نمدددفكرة المحكمدددة نواسدددطة إليددد  يعدددفر أ ْ  رمددد 

 يجدب لد ردإ   ردار عد  يقد  ال أجد  لد  ويحد   ر هدااأو   نولادا إلي  ويطمبا  الوصية
حكما " ا كما ندي   لاا را ا يكو  اإلجانة ع   رن مقنو  عفر ل  يك  ول  را اأو   انال

ر ا رمصدددت أو  ورثدددة الموصددد  لددد  إْ  مدددات سددداكتًا  و   ندددو إلددد   امتقدددا  حدددق القندددو 
 رددن مقامدد  ورثتدد   ددا  ر هدداأو  الوصددية  نددو   ندد  لدد  الموصدد  مدداتفا   " إِ ٖٕٙالمددا ة 
 .(ٔ) فلة "

الددفي جعدد  السددكوت ر ا  ر مددناألالمصددري ركددا  كالقددامو   الوصددية وأمددا  ددامو  
 مد أو  الدوارث انمد فا إِ  الوصدية تنطد  فلدة ومدب ...  " ٕٕردمب ردن المدا ة  لموصديةا

 الوصدددية عددد  كددداا نيدددا  عمدددن مردددتم  رسدددمن ندددإعال  لددد  الموصددد  الوصدددية تم يدددف لددد 
 مواعيد  ادالا كاممدة يومدا الثدو ث ندفلة عممدة عمن ومضن ر هاأو   نولاا مم  وطمب
مقنو  " ا كمدا  عفر ل  يكو  أ ْ   و  كتانة الر أو  نالقنو  يجب ول  القامومية المسارة

فا   " إِ ٕٔورثتدد  رددن المددا ة إلدد   أ  مددوت الموصدد  لدد   ندد  القنددو  يمقدد  ايددار القنددو 
 .(ٕ) فلة " رن مقامة ورثت   ا  ور ها الوصية  نو   ن  ل  الموصن مات

رى أَ  مدد  القددوامي  اعددال  جعمددت السددكوت ر ًا لموصددية ومددرى أيضددًا أماددا لدد  ومدد 
ورثت ا ومب هفا إل   تعتنر موت الموص  ل  ساكتًا  نواًل لااا ن  مقمت الايار رن فلة

الت صي  رن األحكا ا مج  امدو  دامو  االحدوا  الراصدية العرا دن مد  أي مدب يتعمدق 
القواعدد  العامددةا إلدد   القددامو   دد  احددا  فلددة ننحكددا  سددكوت الموصدد  لدد ا ممددا ي ادد  أ َ 

                                                           

 ً.5111( ىغْح 13( ٍِ قاُّ٘ األؼ٘اه اىشخظٞح ا سدّٜ سقٌ )531, 531( اىَ٘اد: )1)

 ً.1943( ىغْح 71( ٍِ قاُّ٘ اى٘طٞح اىَظشٛ سقٌ )55, 51( اىَ٘اد: )5)
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ومدددب فلدددة رإممدددا مجددد  ردددن القدددامو  المددد من نعدددق األحكدددا  العامدددة والااصدددة ردددن مجدددا  
 السدكوت ولكد   دو  سداكتإلد   يمسدب ال ٔممد   "  ٔٛ السدكوتا رقد  مدب ردن المدا ة

فا إِ  ادداب نوجد   ندوالً  السدكوت ويعتنددر  ٕ . دوالً  يعتندر النيدا إلدد   الحاجدة معدرق ردن
 تمادقفا إِ أو  التعامد  نادفايجداب اإل واتصد  المتعا د ي  ندي  سدانق تعامد  همداة كا 
 النضددارب يتسددم  أ ْ  نعدد  المرددتري سددكوت يكددو  وكددفلة اليدد ا وجدد  مدد  لمم عددةيجدداب اإل
ا ولكد  هد  يمكد  وردق هدف  (ٔ) ردروط " مد  الثم   ارمة رن ور  لما  نوالً  ارتراها التن

وجادت اليد ؟ ردن  مد  مم عةإل   ال لموصية نع  أْ  تماضتالما ة أْ  مع  السكوت  نو 
رأيما يمك  فلة ولك  نع  أْ  ُتح   م ة مماسنة يمك  لمموص  ل  اند ا  رأيد  ريادا  رقد  

ال يعم  نوراة الموصن  ونع  امتاا  هف  الم ة يع  سكوت الموص  ل  أو  يكو  متر  ا
ر ا ر ددن رأيمددا  يكددو  الايددار رددن فلددة أو   نددواًل لموصدديةا َأمددا نالمسددنة لموتدد   و   نددو 

 عد  لد  الموصد  سدكوت ري  حك  يني  مب م  العرا ن القامو  لامو لورثت ا ونالممر
 ورداة نعد  مات إ ْ  ل  ورثة الموص إل   الايار هفا امتقا  وجوا ا الوصية ر أو   نو 

امو  التدددالن ضدددم   ددد الدددمب ا راج مقتدددرح ر ًااأو   ندددوالً  عمددد  يصددد ر أ ْ   و  الموصدددن
  ندد  مدد  نالوصددية ارددعار  نعدد  لدد  الموصدد  سددكوت " يعدد  االحددوا  الراصددية العرا ددن 

 ااإلجاندة عد   ردن مقندو  عدفر لد  يكد  مدال ا حكما لاا  نوالً  يوماً  ثالثو  م ة المحكمة
 امتقدد  ر ًااأو   نددوالً  عمدد  يصدد ر أ ْ   و  الموصددنا وردداة نعدد  لدد ا الموصدد  مدداترددإ  
 ." ورثت إل   الحق فلة

                                                           

 ً.1921( ىغْح 41ٍِ اىقاُّ٘ اىَذّٜ اىعشاقٜ سقٌ ) 81( اىَادج: 1)
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 لراتمةا
جممدددة متدددارج ومقترحدددات  اموميدددة ممممدددة إلددد   وردددن اتدددا  هدددف  ال راسدددة توصدددمما

   لموضو  النحث وهن كما يمن
 اواًل: النتائج

إلدد   حاجتدد   و  الوصددية إلمضددا  كددااٍ  وحدد   يجدداباإل أ َ   يددرى مدد  مدد  ال قاددا  .ٔ
  نالمسددنة لممرددر  العرا ددن رقدد َأمدداالميددراثا  رددن كمددا لدد  الموصدد  عمدد   اددراً ا  نددو 
 ن . التن تمعق  والكي ية الوصية رن يجاباإل انرا  ال ور الفي يمعن  ع  ع ا

ند ا ويتحقدق  الااصدة صي ت  الوصية وإليجابا معيمة صي ة م  إيجاب لك  الن  .ٕ
 هددف  مدد  نواحدد ة الوصددية امكاميددة وأ ا واالرددارةا والكتانددةا نددالم م نطريددق يجدداباإل

 عدد ماما مدد  الكتانددةأو  الكددال  عمدد    رتدد  مدد  الموجددب حالددة عمدد  يتو ددا الددثالث
 اح اهما. ع  أو  جميعا

ريكددو   صددور  عدد ة وصدديت  وعمدد  ِإيجدداب صددي ة تقييدد أو  يمكدد  لمموصددن اطددالق .ٖ
إلد   مضداراً  يكدو  و د ا عميد  معمقداً أو  نردرطٍ  مقترمداً  يكو  و  (ا مقي   ير) مطمق
 نم ة. مقي أو  المستقن  رن مح    م 

إلد   الحاجدة  و  ومد  ااصة حاالت ورن وح   يجابناإل يمك  لموصية أْ  تمعق  .ٗ
   رتد  ع   نسنب  نو  مماا يرتج  ال التن الجاات م  ل  الموص  كا فا إِ   نو 
 نسددنبأو  اعمدد  نالميانددة يعنددر مدد  وجددو  عدد   مددبا معددي   يددر كومدد  التعنيددر عمدد 
 التممة. عم   انميت  ع  

رددددن  االرددددارة وكمدددداأو  انددددةالكتأو  نددددالم م الوصددددية رددددن القنددددو  ناإلضددددارة لحصددددو  .٘
 .ن  الموص  ل  رن الموص  نتصرا أيضاً  يت  ا رإم يجاباإل

 مدد  رمددما ا  سددمي  عمد  الوصددية رددن القندو  يمعندد  الددفي الد ور رددن ال قاددا  ااتمدا .ٙ
 مدد  اعتنددر ومددما ا يجدداباإل مددب الحددا  هددو كمددا الوصددية رددن ركدد  القنددو  أ  يددرى

نددالقنو ا ريمددا عددد ت  اال لددد  الموصدد إلدد   يمتقدد  ال الممدددة وأ ا رياددا رددرط القنددو 
 المتقددا  ضددرورياً  الوصددية رددن القنددو  ويكددو  لم ومادداا رددرطاً  القنددو  ا مددب القددوامي 
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 كالرددابا  نددو  ممدد  يرتجدد  االايددر كددا  اصوصددًا إ  لدد  الموصدد إلدد   الممددة
 المحصوري . االراابأو  المعي 

 الحق أ   يرا القنو  رورية يرترط ورات الموصنا كما ال نع  الإِ  نالقنو  يعت  ال .ٚ
 ندد ا لددفا الموصدد أو  نالورثددة االضددرارإلدد   االحيددا  نعددق رددن يددؤ ي الصددورة ناددف 
 مو دا الموصد  لد  نتح يد  لممطالندة لمقضدا  مراأل نررب الحق الموصن لورثةرإ  
 ر ًا.أو   نوالً 

لدفلةا  اهدال يكد  لد  إ  عمد  يمدوب ممد  م أو  االقنو  اهمية ل  مم  القنو  يكو  .ٛ
الموصدنا مدا لد  يحد   الموصدن و تدًا  موت نالقنو  اعتنارًا م  و ت الممكية وتثنت
لد  اعتندارًا  لمموصد  ن  رتكدو  الموص  نالمسنة ل وار  َأماالمتقا  الممكية ن ا  آار

 م  تاريخ وراة الموصن وعمي  م قاتاا.
الموصدن مد   مدوت مدات نعد  فالد  إِ  ورثدة الموصد إل   الر أو  يمتق  ايار القنو  .ٜ

 ر ًا.أو   نوالً  عم  يص ر أ   و 
 ثاميًا  المقترحات

الوصدددية  ِإيجددداب صدددي ة العرا دددن يعدددالج الراصدددية األحدددوا   دددامو  ردددن مدددب إ راج .ٔ
 نالعندارة الوصدية تمعقد  " نالردك  التدالن  الدمب يكدو  أ  ويمكد  ناا تمعق  والكي ية

 . " الم امة نإرارت  الوصية امعق ت عماما عاج ا الموصن كا  رإفا نالكتانةأو 
 األحددوا   ددامو  رددن الوصددية ِإيجدداب صددي ة وتقييدد  نددإطالق المتعمقددة األحكددا  تممددي  .ٕ

  التالن نالرك  المب يكو  أ ْ  ومقترحا مامعا جامعا تمميماً  العرا ن الراصية
 اضارتاا ويصحا الموت نع  لما مضارة إال تقب وال مقي ةأو  مطمقةا الوصية تقب " .ٖ

  " صحيح نررط مقترمةأو  معمقة الوصية تقب أ ْ  جو ويا آار مستقنمن و تإل  
 ولد  ال يدرأو  لد  الموصد أو  لمموصدن مصدمحة ريد  كدا  ما هو الصحيح الررط " .ٗ

 وجنت صحيحا الررط كا رإ   القامو ا هفا أحكا أو  الرريعة لمقاص  مماريا يك 
 كامددت فاإِ  الإِ ا صددحيح ال يددر الردرط ويامدد ا ريدد   ارمدة المصددمحة ما امددت مراعاتد 
 الردددرط رينطدد ا الردددريعة لمقاصدد  مماريددا عميادددا الناعددث كدددا أو  نمعصددية الوصددية
 . " معا والوصية
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العرا ن لنيدا  امكاميدة  الراصية األحوا   امو  م  ٛٙ  الما ة مب تع ي  مقترح  .٘
العامددة   يددر معددي  كالجاددات امعقددا  الوصددية ناإليجدداب وحدد   إْ  كددا  الموصدد  لدد 

 الوصدددية تصدددح -ٔ "  التاليدددة لتكدددو  نالصدددي ة كدددال قرا  المحصدددورة  يدددر والجادددات
ا عامدة لجاة الوصية كامت رإفاا اح  نر  تر  وال وح   ناإليجاب وتمع  معي  ل ير

 ل يددددر الوصددددية تصددددح -ٕالددددر . أو  القنددددو  عدددد  مسددددؤوالً  القددددامومن ممثماددددا ريكددددو 
 . " الوجو  ممكمة المستقنمية النر جاات م  معيمة لجاة تصح -ٖا المحصوري 

 رردة َأ  معيمداً  راصداً  كا  سوا  المعي   ن  الوصية م   نو  وو ت أحكا معالجة  .ٙ
 الددمب تتضددم  العرا ددن الراصددية االحددوا   ددامو  رددن مددا ة نددإ راج محصددورة وفلددة

 وردددداة نعدددد  إياهددددا نقنولدددد  الإِ  تمدددد   ال رإماددددا لمعددددي  الوصددددية كامددددت إفا. ٔ "  التددددالن
رإ   .ٕ .الموصن وراة نع  ماإل   فلة عم  مستمراً  حيات ا حا  رنأو  الموصنا

 حصدة  رعدتا نعضدا   ند ردإ   اجميعداً   ندولا  ريردترط محصدورة رردة المعي  كا 
  ."  ميراثاً  النا ي  حصة ور تا مما   ن  م 

 ومصدديرا نددالقنو  لدد  لمموصدد  الممكيددة تثنددت الددفي نالو ددت المتعمقددة األحكددا  تممددي  .ٚ
 االحدددوا   دددامو ردددن  القندددو إلددد   المدددوت ندددي  مدددا الموصددد  نددد  لم تدددرة وم قدددات  وارددد 

 تتضدم  العرا دن الراصدية االحوا   امو  رن ما ة نإ راج وفلة العرا ن الراصية
 مد  اعتنداراً  ندالقنو  ند  الموصد  يتممدة رإمد ُ  معيمداً  لد  الموصد  كدا  إفا "  مدا يمدن
 مددد  احتسددداناا  و  مددد ا ال تدددرة هدددف  ادددال  نددد  الموصددد   وارددد  ولددد ا الورددداة تددداريخ
 ."  م قات  وعمي ا الوصية

 الموصد  سدكوت ريد  يني  مب م  العرا ن الراصية االحوا   امو  لامو نالممر .ٛ
 نعد  لد ا الموصد  مداتفا إِ  هدفا الايدار وكي يدة امتقدا ا الوصدية ر أو   ندو  ع  ل 

 يعدد  "  التددالن الددمب ا راج مقتددرح ر اً أو   نددوالً  عمدد  يصدد ر أ ْ   و  الموصددن وردداة
  ندوالً  يومداً  ثالثدو  مد ة المحكمدة  ند  مد  نالوصدية إردعار  نعد  ل  الموص  سكوت
 نعد  لد ا الموصد  مداتردإ   ااإلجاندة عد   رن مقنو  عفر ل  يك  مال ا حكما لاا
 . " ورثت إل   الحق فلة امتق  ر ًااأو   نوالً  عم  يص ر أ ْ   و  الموصنا وراة
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 المصادر والمراجع
 ن الكريم آالقر ** 
 السنة النبوية  مصادر أواًل:

ا  ار طوق المجداةا نيدروت ٔطالنااريا محم  ن  إسماعي  أنو عن اهلل الجع نا صحيح النااريا  .ٔ
 ه.ٕٕٗٔلنما ا  –

ا ٕط أنددو عندد  الددرحم  أحمدد  ندد  رددعيب ندد  عمددن الاراسددامنا السددم  الصدد رى لممسددارنا المسددارنا .ٕ
  .ٜٙٛٔ –ه ٙٓٗٔسورياا  -مكتب المطنوعات اإلسالميةا حمب 

 مصادر المغة العربية ًا: ثاني
اندد  سددي   المرسددنا عمددن ندد  إسددماعي ا المحكدد  والمحدديط األعمدد ا تحقيددق  عندد  الحميدد  همدد اويا  .ٔ

  .ٕٓٓٓ -ه ٕٔٗٔنيروتا  -ا  ار الكتب العممية ٔطا ٙج
ان  مممورا محم  ن  مكر  ن  عم  أنو ال ض ا جما  ال ي  األمصاري الروي عن اإلرريقنا لسا   .ٕ

 ه.ٗٔٗٔلنما ا -ا  ار صا را نيروت ٖطا٘ٔالعربا ج
ماتددار الصددحاحا تحقيددق  يوسددا  انددو نكددر الددرا يا  يدد  الدد ي  أنددو عندد  اهلل محمدد  ندد  عندد  القددا را .ٖ

  .ٜٜٜٔ -ه ٕٓٗٔصي اا  -ال ار المموفجيةا نيروت -ا المكتنة العصرية ٘طالريخ محم ا 
 التراجم والطبقات  ثالثًا:

ا  ار ٘ٔا طٖمد  ند  عمدن ند  ردارلا األعدال  لم ركمدنا جال ركمنا اير ال ي  ن  محمو  ند  مح -
  .ٕٕٓٓلنما ا -العم  لمماليي ا نيروت

 مصادر الفقه االسالمي رابعًا:
ا ٗاندد  النرافعددنا امددا ندد  أنددن القاسدد  محمدد  األ  ي المددالكنا التاددفيب رددن ااتصددار الم ومددةا ج .ٔ

حيا  التراثا  نن ٔط   .ٕٕٓٓ -ه ٖٕٗٔماراتا اال -ا  ار النحوث لم راسات اإلسالمية وام
اندد  الررعددةا أحمدد  ندد  محمدد  ندد  عمددن األمصدداريا أنددو العنددال مجدد  الدد ي ا ك ايددة المنيدد  رددن رددرح  .ٕ

ا  ار الكتددب العمميددةا ندد و  مكددا  مرددرا ٔطا ٕٔالتمنيدد ا تحقيددق  مجدد ي محمدد  سددرور ناسددمو اج
ٕٜٓٓ.  

  الحكا  رن معررة األحكا ا ان  الرحمة لسا  ال ي  الثق نا أحم  ن  محم  ن  محم  الحمننا لسا .ٖ
  .ٖٜٚٔ –ه ٖٜٖٔمصرا  -ا النانن الحمننا القاهرة ٕط

اندد  أميددر حدداجا أنددو عندد  اهللا رددمل الدد ي  محمدد  ندد  محمدد  ندد  محمدد  الحم ددنا التقريددر والتحنيددرا  .ٗ
  .ٖٜٛٔ -ه ٖٓٗٔا  ار الكتب العمميةا ٕطا ٔج
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جمددا  الدد ي  الكددر ي المددالكنا  اندد  الحاجددبا عثمددا  ندد  عمددر ندد  أنددن نكددر ندد  يددوملا أنددو عمددرو .٘
  .ٕٓٓٓ -ه ٕٔٗٔا اليمامة لممررا توملا ن و  مكا  مررا ٕطجامب األمااتا 

اندد  رردد  الح يدد ا أنددو الوليدد  محمدد  ندد  أحمدد  ندد  محمدد  ندد  أحمدد  القرطنددنا ن ايددة المجتادد  وماايددة  .ٙ
 . ٕٗٓٓ -ه ٕ٘ٗٔمصرا  –ا ن و  طنعة وسمة مررا  ار الح يثا القاهرة ٗالمقتص ا ج

ا ٚاندد  عاندد ي ا  ددر  عددي  األايددار لتكممددة ر  المحتددار عمددن الدد ر الماتددار رددرح تمددوير األنصددارا ج .ٚ
 لنما . –ن و  طنعة وتاريخ مررا  ار ال كرا نيروت 

اندد    امددة أنددو محمدد  مورددق الدد ي  عندد  اهلل ندد  أحمدد  ندد  محمدد  الجمدداعيمنا الكددارن رددن رقدد  اإلمددا   .ٛ
  .ٜٜٗٔ -ه ٗٔٗٔلنما ا  -نيروت ا  ار الكتب العمميةا ٔطا ٕأحم ا ج

ا ندد و  ٙاندد    امددة أنددو محمدد  مورددق الدد ي  عندد  اهلل ندد  أحمدد  ندد  محمدد  الجمدداعيمنا الم مددنا ج .ٜ
  .ٜٛٙٔ -ه ٖٛٛٔمصرا  -طنعةا مكتنة القاهرةا القاهرة 

أنو الممفرا محمو  ن  محم  ن  مصط   ن  عن  المطياا المعتصر م  ردرح ماتصدر األصدو   .ٓٔ
  .ٕٔٔٓ -ه ٕٖٗٔا القاهرة -ا المكتنة الراممةا مصر ٕط م  عم  األصو ا

أنددو محمدد  عندد  الع يدد  نددد  محمدد  ندد  عندد  الددرحم  نددد  عندد  المحسدد  السددمما ا األسددرمة واألجوندددة  .ٔٔ
 ا ن و  طنعةا ون و   ار ومكا  وسمة مرر.ٚال قايةا ج

لد ي  اند  الرديخ النانرتنا أكم  ال ي  أنو عن  اهلل محم  ند  محمد  ند  محمدو ا اند  الرديخ ردمل ا .ٕٔ
 –ا ندد و  طنعددة وسددمة مرددرا  ار ال كددرا نيددروت ٓٔجمددا  الدد ي  الرومددنا العمايددة رددرح الا ايددةا ج

 لنما .
ا  ار ٕطا ٕٕالنحرامنا يوسا ن  أحم  العص ورا الح ارق الماضرة رن أحكدا  العتدرة الطداهرةا ج .ٖٔ

  .ٜ٘ٛٔلنما ا  –االضوا ا نيروت 
ا ٕن  رسال  الرارعنا ت ريب المنت ي وتافيب الممتادنا جالنمقيمنا سراج ال ي  أنن ح ب عمر  .ٗٔ

  .ٕٕٔٓ -ه ٖٖٗٔالسعو يةا  -ا  ار القنمتي ا الرياق ٔط
الناوتنا ممصور ن  يومل ن  صالح ال ي  ان  حس  ن  إ ريل الحمنمنا كراا القما  ع  مت   .٘ٔ

  .لنما – ار الكتب العمميةا نيروت  ا ن و  طنعة ومكا  وسمة مرراٗاإل ما ا ج
الت منددنا عندد  القددا ر ندد  عمددر ندد  عندد  القددا ر اندد  عمددر ندد  أنددن ت مددب ندد  سددال  الرددينامنا ميدد   .ٙٔ

  .ٖٜٛٔ -ه ٖٓٗٔا مكتنة ال الحا الكويتا ٔطا ٕالمآرب نررح  لي  الطالباج
ا ن و  طنعة ٖال سو نا محم  ن  أحم  ن  عررة المالكنا حارية ال سو ن عم  الررح الكنيرا ج .ٚٔ

 القاهرة. – مرق  -ار ال كر العرننا نيروت ون و  سمة مررا  
ا  ار ٔطا ٗال ركردددنا ردددمل الددد ي  محمددد  نددد  عنددد  اهلل المصدددري الحمنمدددنا ردددرح ال ركردددنا ج .ٛٔ

  .ٖٜٜٔ -ه ٖٔٗٔالسعو يةا  -العنيكا ا الرياق
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ال يمعنا عثما  ن  عمن ن  محج  النارعن رار ال ي  الحم نا تنيدي  الحقدارق ردرح كمد  الد  ارقا  .ٜٔ
 ه.ٖٖٔٔالقاهرة ا  -لمطنعة الكنرى األميريةا نوالق ا أطاٗج
ا نددد و  ٕٛالسراسدددنا محمددد  نددد  أحمددد  نددد  أندددن سدددا  ردددمل األرمدددةا المنسدددوطا  ار المعرردددةا ج .ٕٓ

  .ٖٜٜٔ –ه ٗٔٗٔلنما ا  -طنعةا نيروت 
ا  ار ٕطا ٖالسددمر م يا محمدد  ندد  أحمدد  ندد  أنددن أحمدد ا أنددو نكددر عددال  الدد ي ا تح ددة ال قاددا ا ج .ٕٔ

  .ٜٜٗٔ -ه ٗٔٗٔلنما ا  –يةا نيروت الكتب العمم
الكاسددامنا عددال  الدد ي  أنددو نكددر ندد  مسددعو  ندد  أحمدد  الحم ددنا ندد ارب الصددمارب رددن ترتيددب الرددراربا  .ٕٕ

  .ٜٙٛٔ –ه ٙٓٗٔلنما  ا  – ار الكتب العممية ا نيروت ا ٕطا ٚج
اهلل أحمد   الكموفامنا أنو الاطاب مح وم ن  أحم  ن  الحس ا الا اية عم  مفهب اإلما  أنن عن  .ٖٕ

  .ٕٗٓٓ –ه ٕ٘ٗٔا مؤسسة  رال لممرر والتو يبا ٔطن  محم  ن  حمن  الرينامنا 
ا ند و  طنعدة وسدمة مردرا  ار ٙالكما  ن  الاما ا محم  ن  عن  الواح  السيواسنا رتح القد يرا ج .ٕٗ

 القاهرة. – مرق  -ال كر العرننا نيروت 
ا ن و  طنعة ٖسو ن عم  الررح الكنيرا جال سو نا محم  ن  أحم  ن  عررة المالكنا حارية ال  .ٕ٘

 القاهرة. – مرق  -ون و  سمة مررا  ار ال كر العرننا نيروت 
الحطاب الر عيمنا رمل ال ي  أنو عند  اهلل محمد  ند  محمد  ند  عند  الدرحم  الطرانمسدن الم رندنا  .ٕٙ

ا قداهرةال - مرق  -ا  ار ال كر العرننا نيروت ٖطا ٗمواهب الجمي  رن ررح ماتصر امي ا ج
  .ٕٜٜٔ -ه ٕٔٗٔ

الحجدداويا رددرا الدد ي  موسدد  ندد  أحمدد  ندد  موسدد  ندد  سددال  ندد  عيسدد  ندد  سددال  المق سددنا ثدد   .ٕٚ
ا ند و  طنعدة وند و  سدمة مردرا ٕأنو المجداا اإل مدا  ردن رقد  اإلمدا  أحمد  ند  حمند ا ج الصالحنا

 لنما . – ار المعررةا نيروت 
ا  ار ال كددر ٘ا ردرح ماتصدر اميد  لمارردنا جالارردنا أندو عند  اهلل محمد  ند  عندد  اهلل المدالكن .ٕٛ

 لنما ا ن و  سمة مرر. -لمطناعةا نيروت
المداور يا أندو الحسد  عمدن ندد  محمد  ند  محمد  ند  حنيددب النصدري الن د ا يا الحداوي الكنيدر رددن  .ٜٕ

  .ٜٜٜٔ -ه ٜٔٗٔلنما ا  -ا  ار الكتب العمميةا نيروت ٔطا ٖرق  مفهب اإلما  الرارعنا ج
ن القاس  مج  ال ي  محم  ن  الحسد  الادفلنا ردرارب االسدال  ردن مسدار  الحدال  المحقق الحمنا ان .ٖٓ

 ا ن و  طنعة ومكا  طنب وسمة مررا  ار ال هرا  لممرر.ٗوالحرا ا ج
المر اويا عمن ن  سميما  ال مرقن الصالحن الحمنمنا اإلمصاا رن معررة الدراجح مد  الادالاا  .ٖٔ

 كا  وتاريخ مرر.ا  ار إحيا  التراث العرننا ن و  مٕطا ٚج
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المرو يا أنو المم ر ممصور ن  محم  ن  عن  الجنار ان  أحم  السمعامن التميمنا  واطب األ لة  .ٕٖ
ا  ار الكتدب العمميدةا ٔطا ٔرن األصو ا تحقيق  محم  حس  محم  حس  اسدماعي  الردارعنا ج

  .ٜٜٜٔ -ه ٛٔٗٔلنما ا  -نيروت 
ال ي  ان  عمدن ند  أحمد  المعندريا ردتح المعدي  نردرح المميناريا  ي  ال ي  ن  عن  الع ي  ن   ي   .ٖٖ

 ا  ار ن  ح  ا ن و  مكا  وسمة مرر.ٔط رة العي  نمامات ال ي ا 
ا  ار عند  اهلل الردمقيطنا ٔ واعد  المدفهبا جإلد   ررح المماج الممتاب الممجورا أحم  ن  عمنا .ٖٗ

 الم يمة الممورةا ن و  سمة مرر.
ا ٖطا ٙ  نددد  ردددراا روضدددة الطدددالني  وعمددد ة الم تدددي ا جالمدددوويا أندددو  كريدددا محيدددن الددد ي  يحيددد .ٖ٘

  .ٜٜٔٔ -ه ٕٔٗٔعما (ا  - مرق  -المكتب اإلسالمنا )نيروت 
ا ند و  طنعدة وسدمة ٘ٔالموويا أنو  كريا محين ال ي  يحي  ند  ردراا المجمدو  ردرح المادفبا ج .ٖٙ

 لنما . -مررا  ار ال كرا نيروت
  اليممدددن الردددارعنا النيدددا  ردددن مدددفهب اإلمدددا  العمرامدددنا طددداهر نددد  يحيددد  نددد  أندددن الايدددر نددد  سدددال .ٖٚ

  .ٕٓٓٓ -ه ٕٔٗٔالسعو يةا  -ا  ار الممااجا ج ة ٔطا ٛالرارعنا ج
 كريا ن  محمد  ند  أحمد  ند   كريدا األمصداري السدميكنا أسدم  المطالدب ردن ردرح روق الطالدبا  .ٖٛ

 ا ن و  طنعة ون و  مكا  وتاريخ مرر.ٖ ار الكتاب اإلسالمنا ج
ا مؤسسة المعدارا ٖطا ٙتمقيح ررارب اإلسال ا جإل   العاممنا مسالة االراا   ي  ال ي  ن  عمن .ٜٖ

 ه.ٕ٘ٗٔايرا ا  -اإلسالميةا    
ا ند و  ٗعن  الع ي  ن  أحم  ن  محم ا النااري الحم نا كرا األسدرار ردرح أصدو  الند  ويا ج .ٓٗ

 طنعةا  ار الكتاب اإلسالمنا ن و  مكا  وتاريخ مرر.
العدددراقا  -ا المطنعددة العرنيددةا ن دد ا  ٔط  ل راسددة الرددريعة االسددالميةا عندد  الكددري   يدد ا ا المدد ا .ٔٗ

  .ٜٗٙٔ -ه ٖٖٛٔ
ا  ار المماداجا ند و  ٔطأٔعن  الممة ن  عن  اهلل الجويمنا مااية المطمب ردن  رايدة المدفهبا ج .ٕٗ

  .ٕٚٓٓ -ه ٕٛٗٔمكا  مررا 
ن و  طنع  وسدمة مردرا  ار عن  الو و  محم  السريتنا الوصايا واالو اا رن الرريعة االسالميةا  .ٖٗ

  .ٜٜٚٔلنما ا  -الماضة العرنيةا نيروت 
ا ٔطا ٕعن  الوهاب ن  عمن ن  مصر الن  ا ي المالكنا اإلرراا عم  مكدت مسدار  الادالاا ج .ٗٗ

  .ٜٜٜٔ -ه ٕٓٗٔ ار ان  ح  ا ن و  مكا  مررا
  .ٕٜٛٔما ا لن -ا ال ار الجامعيةا نيروت ٗطالوصايا واالو ااا  أحكا محم  مصط   رمننا  .٘ٗ

  :المصادر القانونية رامسًا:
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مصددددرا  –ا  ار االمصددددار لممرددددرا القدددداهرة ٔطاحمدددد  انددددراهي  نددددةا المعددددامالت الرددددرعية الماليددددةا  .ٔ
  .ٖٜٙٔ-ه ٖ٘٘ٔ

حسدددد  تيسددددير عندددد  الددددرحي  رددددموطا أحكددددا  الوصددددية رددددن ال قدددد  االسددددالمن مقارمددددا نقددددامو  االحددددوا   .ٕ
مو ا مجمددة مصددا سددموية تصدد ر عدد  عمددا ة النحددث ا مجمددة عمددو  الرددريعة والقددار مددناألالراصددية 

  .ٖٕٔٓا ٔا  ٓٗالعممن رن الجامعة االر ميةا مج
ا ٔط كدن الد ي  ردعنا ا احمد  ال مد ورا أحكددا  الوصدية والميدراث والو دا ردن الردريعة االسددالميةا  .ٖ

  .ٜٗٛٔالكويتا  –مكتنة ال الح 
 -نددة لمطناعددة والمرددرا القدداهرة ا مكتنددة وهٔطعندد  المطيددا محمدد  عددامرا أحكددا  الوصددية والو دداا  .ٗ

  .ٕٙٓٓ -ه ٕٚٗٔمصرا 
ا ن و  سدمة ٔعن  المجي  الحكي  واارو ا الوجي  رن ممرية االلت ا  رن القامو  الم من العرا نا ج .٘

 مررا المكتنة القاموميةا ن  ا .
 –ة ا  ار ال كدر الجدامعنا االسدكم رئطع لن امير اال ا أحكا  واجرا ات رار الممكية العقاريةا  .ٙ

  .ٖٕٔٓمصرا 
  .ٕٓٔٓمصرا  -ا  ار ال كر العرننا القاهرة ٔطعمن الا ياا أحكا  الوصية نحوث مقارمةا  .ٚ
مكتندة االمجمدو المصدريةا  محم  اندو  هدرةا ردرح  دامو  الوصدية المصدريا ند و  طنعدة وسدمة مردرا .ٛ

 مصر. –القاهرة 
ا  ار القم ا  مرق ٗطا ٘مصط   الا ا وآارو ا ال ق  المماجن عم  مفهب اإلما  الرارعنا ج .ٜ

  .ٕٜٜٔ -ه ٖٔٗٔسوريا ا -
 البحوث والدوريات سادسا: 

معما  ن  مندارة ج دي ا حكد  الردروط المقترمدة ندالعقو  ردن ال قد  اإلسدالمنا مجمدة الحكمدةا العد     .ٓٔ
نريطاميددداا  -ا مجمدددة نحثيدددة عمميدددة ردددرعية ثقاريدددة محّكمدددة مصدددا سدددموية تصددد ر ردددن مامرسدددتر ٙٔ

ٜٜٔٛ.  
رحم  الرنيعدةا الوصديةا مجمددة المجمدب ال قاددن االسدالمنا مجمدة مصددا سدموية تصدد ر عمدن عند  الدد .ٔٔ

  .ٕ٘ٓٓ -ه ٕٙٗٔع  المجمب ال قان االسالمنا الع   السا لا 
 القوانين  سابعًا:

  .ٕٓٔٓلسمة  ٖٙ امو  األحوا  الراصية االر من ر    .ٔ
  .ٜٜ٘ٔلسمة  ٛٛٔ امو  األحوا  الراصية العرا ن ر    .ٕ
  .ٜٔ٘ٔلسمة  ٓٗمن العرا ن ر   القامو  الم  .ٖ
   .ٜٙٗٔلسمة  ٔٚ امو  الوصية المصري ر    .ٗ
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 :الممرص
هددددو إيجدددداب أو  ركدددد  الوصددددية هددددو صددددي ة الوصددددية متمثمددددًة نإيجدددداب الموصددددنا

الموصن و نو  الموص  ل ا مضارًا إلي  الركمية المتنعة رن إمرا  الوصيةا وفلة عم  
م  تصورات  امومية معاصرة حو  هفا الرك ا الاالا الفي و ب ني  ال قاا ا وما تنع  

 مما جع  ل  اصوصيت  التن مي ت  ع   ير  رن العقو  والتصررات .

ال قادا  مت قدي  عمد  ردإ   الوصديةا وعم  الر   مد  الادالا المدفكور حدو  ركد  
ْ  تددواررت جميددب  الأَ  اإليجدداب هددو ركدد  رددن الوصددية وال يمكدد  لموصددية أْ  تقددو  إِ  ندد  وام

 وهددوا وماهيتاددا لما تاددا المكددو  وهددوا الوصددية أسددال االاددرىا راإليجدداب هددواالركددا  
 لمق ارها. المني 

أو  نرددرطٍ  مقترمدداً  يكددو  و دد (ا مقيدد   يددر اي) مطمقدداً  الوصددية إيجدداب و دد  يكددو  
 مددا هدو المطمدق المسدتقن ا راإليجداب ردن محد    مد إلد   مضداراً  يكدو  و د ا عميد  معمقداً 
 وليلا الموت  م  ع ا المستقن   م إل   مضارةأو  ررطن مقترم   ير صيا ت  كامتْ 
الموصددنا َأمددا  مددوت حددا  منارددرةً  يمددتج أثددر  أ َ  كمدداا أمددٍر مسددتقنمن حدد وث عمدد  معمقدداً 

 االصدمن االلتد ا  عد  ي يد  التد ا  عمد  صدي ت  تحتدوي الدفي نردرط رادو المقتر  اإليجاب
أو  الد  الموصد أو  موصدنال لصدالح يكدو  أ ْ  أمدا المقتدر  والردرطا الوصية صي ة رن

إلدد   اإلضددارة هددو رالمقصددو  المسددتقن   مدد إلدد   المضدداا ال يددرا وأمددا اإليجدداب لصددالح
 الموت.   م  نع  ينتن  م 

 كددددا َ  ِإفا  نددددو إلدددد   الحاجددددة  و  ومدددد  وحدددد ة ناإليجدددداب الوصددددية كمددددا وتمعقدددد  
 كومد  يدرالتعن عمد    رتد  ع   نسنب  نو  مماا يرتج  ال التن الجاات م  ل  الموص 

ا التممدة عمد   انميتد  عد   نسدنبأو  اعمد  نالمياندة يعندر مد  وجدو  عد   مدبا معي   ير
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الوصيةا وهفا ما ر إْ  ل  يك  مستحي  رن  ير  مد   المعقا  كاريا وح   اإليجاب ريكو 
 العقو ا وم  اصوصيت  التن جعمت  موضوعًا لنحثما هفا.

 عمددد  والددد ا   ر مددد  الموصددد  لدد الصددا أمددا نالمسدددنة لقندددو  الوصددية رادددو  ال عددد  
ندالقنو  ِإال أَ   ِإال لد  الموصد إلد   يمتقد  ال الممة الرَضا نالوصيةا وعم  الر   م  أ َ 

 ردن ركد  القندو  أ َ  يدرى ردالنعق الوصدية ردن القنو  يمعن  الفي ال ور رن هماة االاٌ 
ركمددًا َأ  ريادداا وسددوا  كدداَ   رددرط اعتنددر  والددنعقا اإليجدداب مددب الحددا  هددو كمددا الوصددية

اصوصددية الوصددية وركماددا إلدد   رددرط رتام دد  يممددب تممددة الوصدديةا وهددف  ميدد   تضدداا
 مح   راستما.

 رددن سددواها عمدد  تاتمدداا ااصددة ندد  أحكامدداً  الوصددية رددن القنددو  كمددا ا  لو ددت 
 ممددد أو  لددد  الموصددد  مددد  يصددد ر أ ْ  يجدددب القندددو  أ  كمددداا االادددرى التصدددررات العقددو 
 ممددة ندد  يثنددت الددفي الو ددت عمدد  اثددر  لمقنددو رددإ   ونالتددالنا عمدد  ميانددةً  الحددق هددفا يمتمددة

  ل . الموص 
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ABSTRACT: 

The pillar of the will is the terms of the will in addition to the 

formality followed in the creation of the will. There is a dispute 

between the jurists and the subsequent contemporary legal 

perceptions around this pillar, which creates peculiarity that 

distinguishes it from other pillars in actions and contracts. 

 In spite of the dispute on the pillar of the will, jurists agreed 

that the offer is a pillar and the will cannot be commanded unless 

this pillar is supplied. The offer is the basis of the will, which 

represents its contents. 

 The offer of the will may be absolute (i.e. unrestricted) or 

conditional, also it may be added to a specific time in the future. 

absolute offer is not associated with a condition or added to the 

future time except the time of death and its effect is clear as soon as 

the will issuer’s death; whereas the conditional offer includes a 

commitment more than will's terms, and the condition is either in 

favor of the will issuer or will receiver, or for the benefit of third 

parties, while the offer added to the future means adding to the time 

after death. 

 The will can be held depending on the offer itself without the 

need of acceptance if the receiver is someone who do not wish to 

accept the will because of his/her inability to express him/herself in 

addition to the absence of anyone who can express him, or because 

his inability to own. In this case, the offer is enough to initiate the 

will; and this is rare if not impossible in other contracts, such 

features made the offer the core of this research. 

 As for the acceptance of the will, it is the act issued by the 

other person and his satisfaction of the will, and although the 

possession does not shift to the receiving party for only by 

acceptance, but there is a difference in the role played by acceptance 

in the will: some understand that acceptance is one of the will's 

pillars as with the case of offer; whereas some consider acceptance is 

a condition in the will, and whether it is a pillar or a condition, its 

prevents the property of the will, and this characteristic is added to 

the specificity of the will in our study. 

 


