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 ميراث الجد:
 

اعبد الوارث ويسمى اعبد الصحيح وىو الذي ال يدخل ُب نسبتو للميت أنثى كأب تعريف الجد : 
األب، وأب أب األب وإف عال، ويقابلو اعبد غًن الصحيح وىو الذي تدخل ُب نسبتو إىل اؼبيت أنثى كأب 

 األـ، وأب أـ األب فهما من ذوي األرحاـ . 
 

رضواف  –: إف اػبوض ُب مسائل اعبد فبا كاف يتحاشاه الصحابة  دصعوبة الخوض في مسائل الج
 لصعوبتها وخطورهتا ومن ذلك ما ورد : –اهلل عليهم 
 

 . ُب اعبد( -أي: بٌن -* عن سيدنا عمر رضي اهلل عنو : )وددت أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم عهد إلينا
 وقاؿ أيضا : )أجرؤكم على اعبد أجرؤكم على النار (. 

وعنو أيضا أنو ؼبا طعنو أبو لؤلؤة وحضرتو الوفاة قاؿ : )احفظوا عين ثالثا : ال أقوؿ ُب الكاللة شيئا، وال 
 أقوؿ ُب اعبد شيئا، وال أستخلف عليكم أحدا(.

 
 .  * وعن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو :)من سره أف يقتحم جراثيم جهنم فليقض بٌن اعبد واإلخوة (

 
(، وُب رواية عنو :)سلونا عن عضلكم  ال حياه اهلل وال بياهرضي اهلل عنو :)دعونا من اعبد،  * وعن ابن مسعود

 (. ال حياه اهلل وال بياهواتركونا من اعبد،  -أي مشاكلكم العويصة  -
 

 :  إف للجد ُب أحكاـ اؼبًناث ثالث حاالت : كيفية توريث الجد 
 خوة واألخوات األشقاء أو ألب معو .وجوده مع أصحاب الفروض مع انعداـ اإل األولى: -

 وجوده مع اإلخوة واألخوات األشقاء أو ألب دوف أصحاب الفروض. الثانية : -

 وجوده مع أصحاب الفروض واإلخوة واألخوات األشقاء أو ألب . الثالثة : -

 



 الحالة األولى : وجود الجد مع أصحاب الفروض دون اإلخوة . 
أحكاـ األب،  ، فإنو يأخذ غالب-أو ألب  أشقاء - أو أخواتإذ مل يوجد مع اعبد الصحيح إخوة 

 فتكوف لو مثلو ثالثة أحواؿ وىي : 
 
 : وذلك عند وجوده مع الفرع الوارث اؼبذكر كاالبن وابن االبن وإف نزؿ . _  السدس فرضا 1

باشر، فرضا لوجوده مع الفرع الوارث اؼبذكر اؼب 1 / 6ومثالو من مات وترؾ ابنا وجدا . فإف للجد 
 .  5 / 6ولالبن الباقي تعصيبا وىو دبقدار 

فرضا لوجود الفرع الوارث غًن اؼبباشر وىو ابن االبن،   6/1ومن مات وترؾ جدا وابن ابن كاف للجد 
 . والبن االبن الباقي تعصيبا

 
: وذلك عند وجوده مع الفرع الوارث اؼبؤنث مطلقا مباشرا _ السدس فرضا زائدا الباقي تعصيبا   2

فرضا النفرادىا وعدـ وجود اؼبعصب   1/ 2أو غًن مباشر . ومثالو من مات وترؾ جدا وبنتا، فإف للبنت:  
فرضا زائدا الباقي تعصيبا لوجوده مع الفرع الوارث اؼبؤنث,  1/6اؼبساوي ؽبا ُب الدرجة، وللجد :

لو كانت مع اعبد بنت  تعصيبا فيكوف نصيبو اإلصبايل النصف . واألمر نفسو 1/3فرضا ومقدار  1/6فًنث
 ابن واحدة .

لتعددنبا وانعداـ اؼبعصب اؼبساوي ؽبما ُب الدرجة وللجد  2/3ومن مات وترؾ بنتٌن وجدا كاف للبنتٌن  
 1/6فرضا ويأخذ مقدار   1/6 فرضا زائدا الباقي تعصيبا لوجوده مع الفرع الوارث اؼبؤنث وىكذا يأخذ1/6

 . 1/3 اؼبتبقي تعصيبا فيكوف نصيبو اإلصبايل
 
التعصيب : وذلك عند انعدام الفرع الوارث مطلقا مذكرا أو مؤنثا فيأخذ الجد كل التركة  – 3

 بالتعصيب عند انفراده أو يأخذ الباقي تعصيبا بعد أصحاب الفروض .
ومثالو: من مات وترؾ جده حاز كل الرتكة . ومن مات عن جده وأمو فلألـ الثلث فرضا، وللجد الباقي 

 من ماتت عن زوج وجد فللزوج النصف فرضا والباقي للجد تعصيبا . وىكذا ...تعصيبا، و 
 



 : دون أصحاب الفروضالجد مع اإلخوة  وجود  – الحالة الثانية
 

اعبد الصحيح )أبو األب( وبجب اإلخوة كلمة فقهاء اؼبذاىب األربعة على أف   اتفقت سبهيد : لقد
ىم ُب اجتماعو مع اإلخوة واألخوات األشقاء واإلخوة االختالؼ عند، ووقع واألخوات ألـ حجب حرماف

؟ وذلك لعدـ ورود نصوص من القرآف الكرمي أو السنة  واألخوات ألب، ىل يرثوف معو أـ يكوف حاجبا ؽبم
النبوية الشريفة تتعلق بكيفية التوريث ُب حالة اجتماع اعبد معهم، فبا نتج عن ذلك قوالف متبايناف ُب اؼبسألة 

 رؽ ؽبما وإيرادنبا على النحو اآلٌب :كباوؿ التط
 

أبو بكر الصديق،  : بذلك وفبن قاؿ الجد كاألب يحجب اإلخوة واألخوات مطلقا،:  القول األول 
وأـ اؼبؤمنٌن عائشة، وعبد اهلل بن عباس، وأيب بن كعب، وأبو موسى األشعري، وعمراف بن اغبصٌن، وأبو 

جبل، وعبادة بن الصامت، وعمار بن ياسر، وأبو الطفيل، وجابر بن الدرداء، وعبد اهلل بن الزبًن، ومعاذ بن 
أبو حنيفة عبد اهلل، وعبد اهلل بن عمر، وأبو سعيد اػبدري، وحذيفة بن اليماف وفبن قاؿ بو من بعدىم 

ثور وداود ، وزفر ابن اؽبذيل، واغبسن بن زياد، واؼبزين، وابن سريج، وابن اللباف من الشافعية وأبو النعماف
، وىو الذي عليو  الفتوى ُب ابن تيمية وابن القيم، وبو قاؿ واإلماـ أضبد ُب رواية عنو،  لظاىري وابن حـزا

 اؼبذىب اغبنفي .
 

 وحجتهم في ذلك :
إطالؽ لفظ األب على اعبد ُب العديد من نصوص الكتاب والسنة، فبا يدؿ على أنو مثلو ُب  –أوال 

 ه ومن ذلك :حجب اإلخوة، وأنو يقـو مقامو عند فقد
 
 : ىناؾ نصوص عديدة عدت اعبد أبا منها : من القرآن الكريم -1
َوات َّبَ ْعُت ِملََّة آبَاِئي ِإبْ َراِىيَم َوِإْسَحاَق  قولو تعاىل على لساف سيدنا يوسف عليو السالـ :  –أ 
 .  38يوسف :   َويَ ْعُقوبَ 

سيدينا إبراىيم وإسحاؽ أبا رغم أهنما  أف سيدنا يوسف عليو السالـ ظبى كال من : ووجو االستدالؿ



 جداف لو فدؿ ذلك على أف اعبد أب وبل ؿبلو ويأخذ أحكامو .
 . 27األعراؼ :   َكَما َأْخَرَج أَبَ َوْيُكْم ِمْن اْلَجنَّةِ قولو تعاىل ُب وصف صنيع إبليس:  –ب 

واء رغم أهنما ليسا والدين أف اهلل تعاىل أطلق لفظ األبوة على سيدنا آدـ وأمنا ح : ووجو االستدالؿ
 مباشرين إذ نبا جداف .

قَاُلوا نَ ْعُبُد ِإَلَهَك َوِإَلَو آبَاِئَك ِإبْ َراِىيَم َوِإْسَماِعيَل  ج_ قولو تعاىل على لساف أبناء سيدنا يعقوب : 
 . 133البقرة :   َوِإْسَحاقَ 

 .ووجو االستدالؿ : أهنم ظبوا إبراىيم أبا واغبقيقة أنو جد ليعقوب 
وََكاَن أَبُوُىَما َصاِلًحا  قولو تعاىل على لساف سيدنا اػبضر :  –د 

 
 . 82الكهف : 

ووجو االستدالؿ : أنو روي ُب ىذا األب الصاّب أنو كاف اعبد السابع للغالمٌن، وأف األصل ُب   
 اإلطالؽ اغبقيقة، فيكوف بذلك اعبد أبا حقيقة .

وا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد وَُكُلوا َواْشَربُوا َواَل ُتْسرُِفوا ِإنَُّو اَل ُيِحبُّ يَابَِني آَدَم ُخذُ  ىػ _ قولو تعاىل: 
   األعراؼ.   اْلُمْسرِِفينَ 

ووجو االستدالؿ : أف أنو تعاىل أطلق على كل البشر لفظ بنوهتم لسيدنا آدـ، وال شك أف من كنَت 
األعلى فبا يدؿ على أنو مثل األب اؼبباشر ُب سائر أحكامو عند  ابنو فهو أبوؾ، إذ أطلق لفظ األبوة على اعبد

 فقدانو .
 
ىناؾ مرويات عديدة أطلق فيها لفظ األب على اعبد فبا يعين أنو  _ من السنة النبوية الشريفة : 2

 يأخذ أحكامو ويقـو مقامو ُب حاؿ فقدانو منها : 
 .فإنكم على إرث أبيك م إبراىي م( )اثبتوا على مشاعركم قولو صلى اهلل عليو وسلم:  –أ  

 .) ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا(قولو صلى اهلل عليو وسلم : –ب 
 ..(وحام أبو الحبش، ويافث أبو الروم، )سام أبو العربج_ قولو صلى اهلل عليو وسلم :

بن ابنا وال هبعل أب قوؿ ابن عباس رضي اهلل عنهما : )أال يتقي اهلل زيد بن ثابت هبعل ابن اال –د 
 األب أبا( 
  



فبا يدؿ على أنو مثلو ُب حجب اإلخوة ومن  الفقهية كوف اعبد دبنزلة األب ُب العديد من األحكاـ  – ثانيا
 ذلك :

 _ أنو ال يثبت اػبيار للصغًن والصغًنة اللذين زوجهما اعبد عند بلوغهما شأنو ُب ذلك شأف األب . 1
 ابن ابنو مثل األب الذي ال يقتل قصاصا بابنو ._  أف اعبد ال يقتل قصاصا ب2
 _  ال والية ُب الزواج لألخ مع وجود األب أو اعبد .3
 _ حرمة زوجة اعبد على ابن ابنو كحرمة امرأة األب على ابنو .4
 _ حرمة زوجة ابن االبن على اعبد كحرمة زوجة االبن على أبيو . 5
 

أنو يقـو مقامو عند فقده أحكاـ األب فبا يدؿ على  اؼبًناث ُب كوف اعبد يأخذ ُب مسائل كثًنة  –ثالثا 
 :ومن ذلك
 أف اعبد يأخذ السدس مع االبن أو ابن االبن باإلصباع كما يأخذه األب ُب ىذه اغبالة . – 1 
 أف اعبد يرث بالفرض والتعصيب كاألب فبا يدؿ على أنو مثلو . – 2 
 ألب فبا يدؿ على أنو مثلو .أف اعبد وبجب اإلخوة ألـ مثلما وبجبهم ا – 3 
 

 تشبيو اعبد بابن االبن، إذ يعترب ابن االبن وإف نزؿ كاعبد وإف عال؛ ألف كال منهما يديل للميت  – رابعا

بواسطة واحدة، ومعلـو أف ابن االبن يقـو مقاـ االبن عند انعدامو ُب اؼبًناث وُب حجبو لإلخوة مطلقا 
 ب ُب اؼبًناث وُب حجبو لإلخوة عند انعداـ األب .باإلصباع، فكذلك اعبد يقـو مقاـ األ

 
  )ألحقوا الفرائض بأىلها فما بقي فهو ألولي رجل ذكر( .قولو صلى اهلل عليو وسلم :  - خامسا

أف أوىل رجل ذكر للميت ىو فرعو ٍب أصلو، واعبد ىو أصل حفيده بتوسط األب  ووجو االستدالؿ منو:
إىل اؼبيت منهم، ألنو أصلو ومن عمود نسبو أما اإلخوة فمن قرابة اغبواشي فيكوف اعبد أوىل من اإلخوة وأقرب 

(، فال ترث جهة إال إذا انعدمت اعبهة اؼبقدمة  تقديم جهة األبوة على جهة األخوةوالقاعدة ُب العصبات : )
 عليها .
 



اسطة حجبتو أف اعبد ال وبجبو عن اؼبًناث إال األب انطالقا من كوف كل من أدىل للميت بو  – سادسا
تلك الواسطة إف وجدت خالفا لألخوة واألخوات، فإهنم وبجبوف ويسقطوف باألب، وباالبن وابن االبن وإف 

 نزؿ فبا يدؿ على أنو ـبتلف عنهم فال يرثوف معو . 
 

عمر بن  : وفبن قاؿ بذلك، الجد ال يحجب اإلخوة واألخوات وإنما يرثون معو:  القول الثاني
والشعيب، وأىل  مسعود، وزيد بن ثابت من الصحابة، عفاف، وعلي بن أيب طالب، وابناػبطاب، وعثماف بن 

، وابن أيب مالك والشافعي وأضبد، وىو مذىب وأبو يوسف وؿبمد بن اغبسن الشيباين صاحبا أيب حنيفةاؼبدينة 
 ليلى، وابن شربمة، والثوري . 

 
 وحجتهم في ذلك :

 
  ُو ِإْخَوٌة َفِِلُمِِّو السُُّدُس ِمْن بَ ْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي ِبَها َأْو َدْيٍن فَِإْن َكاَن لَ  قولو تعاىل : –أوال 

  َوِإْن َكانُوا ِإْخَوًة رَِجااًل َوِنَساًء فَِللذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اأْلُنثَ يَ ْيِن  وقولو تعاىل :        
الكتاب العزيز وعليو فال يصح  أف مًناث اإلخوة األشقاء أو ألب قد ثبت بنص : ووجو الداللة منهما

 حجبهم إال بنص فباثل أو إصباع، ومل يرد ُب ذلك نص صريح كما مل ينقل لنا إصباع عن الصحابة حبجبهم .
 

تساوي كل من اعبد واإلخوة ُب سبب االستحقاؽ ودرجة القرب فإف كال منهما يديل للميت  –ثانيا 
ب فاعبد أبوه واإلخوة أبناؤه وقرابة البنوة ال تقل عن قرابة بدرجة واحدة، إذ كل منهما يتصل بو  عن طريق األ

األبوة بل ىي مقدمة عليها ُب أحكاـ العصبات واؼبًناث، فبا يدعونا للقوؿ بوجوب اؼبساواة بٌن اعبد واإلخوة، 
 ألف ترجيح اعبد عليهم يكوف ساعتئذ ترجيحا من غًن مرجح .

 
ـو مقامو ُب كثًن من األحكاـ فبا يدؿ على أنو ليس مثلو ُب كوف اعبد ال وبل ؿبل األب وال يق  –ثالثا  

 حجبو لألخوة مطلقا ومن ذلك :
 أف اؼبولود الصغًن ال يصًن مسلما بإسالـ اعبد خالفا لألب . -1



 أف اعبد اؼبعسر ال تفرض عليو النفقة على ابن ابنو شأنو ُب ذلك شأف األخ وىذا خبالؼ األب . -2
جد وأـ كانت النفقة عليهما أثالثا على اعتبار اؼبًناث، على اعبد الثلثٌن وعلى أنو إذا كاف للصغًن  -3

 األـ الثلث خالفا لألب فإف النفقة تكوف صبيعها عليو .
 أف األب ال وبجب حباؿ من األحواؿ خبالؼ اعبد الذي قد وبجب -4
أدىل إىل اؼبيت  أف األب وبجب أـ األب )أمو( ألهنا تديل بو للميت والقاعدة : )أف كل من -5

 بواسطة حجبتو تلك الواسطة إف وجدت(، بينما ال وبجبها اعبد . 
إذا وجد األب مع أحد الزوجٌن أخذت األـ ثلث الباقي بعد استيفاء أحد الزوجٌن لنصيبو وىذا  -6

 خالفا للجد فإنو لو حصرت اؼبسألة ُب جد وأـ وأحد الزوجٌن أخذت األـ ثلث الرتكة .
لإلخوة األشقاء أو ألب إصباعا وىذا خالفا للجد إذ وقع االختالؼ بٌن الفقهاء  أف األب حاجب -7

 ُب حجبو لألخوة األشقاء أو ألب أو عدمو .
؛ ألف ىذا األخًن غالبا ما يكوف ُب حاجة اإلخوة للماؿ أشد وأظهر من حاجة اعبد_ ال شك أف 8

 مات انتقل إىل األعماـ والعمات ومل ينل اإلخوة حالة اؽبـر والشيخوخة خالفا لإلخوة، فإذا ورث اعبد اؼباؿ ٍب
 إال البكاء على أخيهم اؼبتوَب والتفجع على اؼباؿ اؼبفقود .

 
 . المذكرة الورقيةل الجد حسابيا وعدديا يرجع الى : كيفية حل مسائ مالحظة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المناسخات
 :  المناسخةتعريف  -أوال 
   :لغًة /  1 

 :  ثالثة معافٍ على ومعىن النسخ ُب اللغة يأٌب ، خة، واؼبناسخة مفاعلة من النسخاساؼبناسخات : صبع من

 إىل مكػػاف وحولتػو إذا نقلػػت مػا فيػو ،: نسػخت الكتػاب ، ومنػوالتحويػل والنقػػل : دبعػىن يػأٌب :المعن ى األول   - 
   .آخر

 بدلتها.و غًنهتا  ،الديار : نسخت الريح آثار ، ومنوالتغيًن والتبديل : يأٌب دبعىن : المعنى الثاني  - 

   .أزالتوو ؿبتو  ،: نسخت الشمس الظل ، ومنواحملو واإلزالة:  يأٌب دبعىن :لث المعنى الثا  - 

 : التحويل والنقل .. التغيًن والتبديل .. احملو واإلزالة. ثة معاٍف للنسخ ُب اللغة: ىذه ثال إذاً 

 . أي ننقػػػػػػػػػػل و نسػػػػػػػػػػّجل (( .ن)) إن          ا كنّ          ا نستنس            م          ا كن          تم تعمل          و  قولػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػاىل :ك- 
    ل تالوهتا ونغًّن يأي نبدؽبا أو نز  ((.ننسها نأت بخير منها أو مثلها )) ما ننس  من آية أوقولو تعاىل : و  - 

 كمهاح                  

 / اصطالحا : 2    

 : وُب الفرائض لو معىن ،لنسخ ُب األحكاـ الشرعية لو معىنا   

 . : رفع الشارع حكماً منو متقدماً حبكم منو متأخر بدليل مرتاخٍ  ىو النس  في األحكام الشرعية -

مثالػو : نسػخ القبلػة مػن بيػت  : أف يرفع حكماً شرعياً متقػدماً حبكػم شػرعٍي متػأخر؛ لكػن دليػل النسػخ مػرتاٍخ؛ أي
   اؼبقدس إىل البيت اغبراـ .

 
 

  فينتقل اؼباؿ من ، وت من ورثتو وارث أو أكثرتقسم تركتو حىت يبوال  يبوت إنساف أف:  ىو فرائضالنس  في ال -
 وارث إىل وارث آخر .                            

 .حدىم قبل قسمة الرتكة األصلية، فينتقل نصيبو إىل من يرثو منوأإذا مات شخص وترؾ ورثة ، ٍب مات ف -       



  : ببٌنّٔذا االسم لس العملية االنتقالية ) مناسخة (وظبيت ىذه  -       
 .: أف األيدي تناسخت اؼباؿ وتناقلتو األوؿ         
    .) اعبامعة ( لة واحدة تسمى أفتتكوف منهما مس ،: أف اؼبسألة الثانية نسخت حكم األوىل وغًنتو الثاين         

 

   :ة أحوال المناسخ -ثانيا    
 :   للمناسخة أحواؿ ثالثة          

 ال  ىذه اغبالة ال تتغًن اؼبسألة و ُب  :يكوف ورثة اؼبيت الثاين ىم أنفسهم ورثة اؼبيت األوؿ أف الحالة األولى : -    
 .تتبدؿ طريقة توريثهم                          
  ال يوجد أحد األبناء قبل تقسيم الرتكة و  بنات ، ٍب مات 3أبناء و 5مات عن :  : /1 مثال                        

 . ورثة سواىم                                    
   (،  11وأصل اؼبسألة )  ،نات ) للذكر مثل حظ األنثيٌن (ب 3أبناء و 4فالرتكة تقسم على  -                      

 نظػر إليػوالتقسػم الرتكػة دوف و  ،ف مل يكن ضمن ورثة اؼبيت األوؿبالتايل يعترب اؼبيت الثاين كأو                        
. 

 . ماتت إحداىن قبل تقسيم الرتكةأخوات شقيقات ، ٍب 3: ىلك رجل عن :  / 2مثال                         
 . ردا دوف النظر إىل من ماتتفالرتكة تقسم على األختٌن اؼبتبقيتٌن فرضا و  -                

 
  : ختالؼ نسبتهم إىل اؼبيتأف يكوف ورثة اؼبيت الثاين نفس ورثة اؼبيت األوؿ مع ا: الحالة الثانية  -

   بنات ، و لو من الثانية ابن، ٍب توفيت إحدى  3لو من إحدانبا  : توُب رجل عن زوجتٌن مثال :               

              غًن أف االبن ُب اؼبسألة األوىل قد  ،البنات قبل قسمة الرتكة، فالورثة ىنا ىم بقية اؼبيت األوؿ                   
أصػػػبح بالنسػػػبة للبنػػػت الػػػب ماتػػػت أخػػػا ألب، و البنتػػػاف أصػػػبحتا أختػػػٌن شػػػقيقتٌن، لػػػذلك فػػػإف                    
  القسمة 

 . الب ذبمع اؼبسألتٌن " اعبامعة "ىنا تتغًن، و ال بد لنا ُب ىذه اغبالة من عمل جديد يسمى                    
 

  م فبن يرث من اعبهتٌن، من ، أو يكوف بعضهغًن ورثة اؼبيت األوؿ ؼبيت األوؿأف يكوف ورثة ا الحالة الثالثة : -
 .   اعبامعة ذه اغبالة أيضا ال بد من استخراجُب ىو  : من جهة اؼبيت الثاينجهة اؼبيت األوؿ، و                     

 
 
 



 :  -ين عندما تضم مييت –في الحالة الثانية والثالثة  مسائل المناسخات حلطريقة  - ثالثا       
 اآلتية : اػبطوات اؼبنهجيةنتبع غبل مسألة فيها مناسخة    
 
، وسػػػػهامو، نصػػػػيبو : إعطػػػػاء كػػػػل وارثب -بعػػػػد تفكيػػػػك الفػػػػرؽ  - مسػػػػألة اؼبيػػػػت األوؿكبػػػػل  الخط    وة األول    ى : -

 .ونصححها إف احتاجت إىل تصحيح
، ، وسػػػػهامونصػػػػيبو : ل وارثإعطػػػػاء كػػػػب -بعػػػػد تفكيػػػػك الفػػػػرؽ  -ثػػػػاين مسػػػػألة اؼبيػػػػت الكبػػػػل  : ثاني    ةالخط    وة ال -
 سػألةارث الػذي مػات مػن ورثػة اؼبمػاـ الػو أ - تػاء الوفػاة -وضػع ، ُب اعبدوؿ نفسو، مػع احتاجت إىل تصحيح إف ونصححها

 .                                                                        وىلاأل
ونتيجة  انية : من اؼبسألة األوىل، وأصل مسألتو من اؼبسألة الثبٌن نصيب اؼبيت الثاين اؼبقارنة : ثالثةالخطوة ال -

، تفصيلها على أربع حاالت ػػػػػػػػػػػموع :، فآّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأو تباين أو توافق، : سباثل، أو تداخل،ؼبقارنة الزبلو بأف يكوف بينهماا
      النحو اآلٌب : 

 
ى  و : أص  ل المس  ألة  –الجامع  ة  –ك  ان بينهم  ا تماث  ل فاألص  ل الج  امع للمس  ألتين إن   : الحال  ة األول  ى -   
 المسألة الجامعة.  ثانية، فإننا نجمع لهم سهامهم فيوإن كان الورثة يرثون من المسالة األولى والمسألة الاألولى.

 
  بٌن ما تصح منو جامعة  .ابن وابن ،قبل تقسيم الرتكة ماتت األـ عن : زوجو  .ابنا ،أما ،زوجة وترؾ :مات   : مثال

 . ما لكل وارث من األسهماؼبناسخة و           
 

 نتبع اػبطوات السابقة .:  الحل
 
،  بػػالنفس ، و لالبػػن البػػاقي تعصػػيبا 1/6، و لػػألـ  1/8فللزوجػػة  :ل اؼبسػػألة األوىل بطريقػػة عاديػػة نقػـو حبػػأوال :  -

أسػهم ، و االبػن  4أسػهم ، و األـ  3نصػيب الزوجػة  :بتوزيػع األسػهم  ( ، ٍب نقػـو 24)  : فيكوف أصػل اؼبسػألة األوىل ىػو
 . سهما 17

 
، و البن االبن الباقي  1/4فللزوج  :ودوف النظر إىل اؼبسألة األوىل  ،اؼبسألة الثانية بطريقة عادية نقـو حبل ثانيا : -
نصيب الزوج سهم واحد ، و ابن  :األسهم  بتوزيع نقـو( ، ٍب  4)  ىو : ف أصل اؼبسألة الثانيةو كي، ف بالنفس تعصيبا
 . أسهم 3االبن 



 
مسػػػػػػػػػػػػػألتها  ىو فباثل ألصلو  ،( 4( ُب اؼبسألة األوىل ىو ) ظ أف نصيب األـ )اؼبتوفاة ثانياثالثا : اؼبقارنة : نالح -

و  ،( ُب اؼبسألة األوىل الثاين) اؼبيت  بٌن سهم الوارث ، و بالتايل نستنتج أنو إذا كاف ىناؾ سباثل (4) - اؼبسألة الثانية  -
ما تأخذه األـ ( ألف  24)  أصل اؼبسألة األوىل : للمناسخة ىو اعبامعة أصل كوفي ،ُب اؼبسألة الثانية توبٌن أصل مسأل

  .منقسم على ورثتها
سهاـ للزوجة ، و سهم  3 : تجفين –ُب اعبامعة  – سهاـ الورثة من اؼبسألة الثانية إىل سهامهم من اؼبسألة األوىل معٍب قب -

 . -يرث من جهتٌن  –(  .من جدتو 3من والده +  17) : سهما 20لزوج اؼبتوفاة الثانية ، و لالبن 
أبناءىػػػا عػػػن :  زوجػػػةوقبػػػل تقسػػػيم الرتكػػػة ماتػػػت ال ء، وبنتػػػا.بنػػػاوأربعػػػة أ ،زوجػػػة وتػػػرؾ :مػػػات  : -1-مث   ال تطبيق   ي 

 . ما لكل وارث من األسهماؼبناسخة و معة بٌن ما تصح منو جا وبنتها السابقة.األربع، 
 إحدى وقبل تقسيم الرتكة ماتت ثالث بنات، وأخا شقيقا، وأختٌن شقيقتٌن.  وترؾ :مات  : -2-مثال تطبيقي 

  اؼبناسخة بٌن ما تصح منو جامعة  أخيها الشقيق، وأختها الشقيقة. عن : األختٌن الشقيقتٌن                        
 . ما لكل وارث من األسهمو                          

 
ى  و : أص  ل المس  ألة  –الجامع  ة  –إن ك  ان بينهم  ا ت  داخل، فاألص  ل الج  امع للمس  ألتين  : ثاني  ةالحال  ة ال -   
المس ألة الجامع ة  ثانية، فإننا نجمع لهم س هامهم ف يوإن كان الورثة يرثون من المسألة األولى والمسألة ال،أيضااألولى.

 . -لتداخل تؤول إلى حالة التوافق وحالة ا –.. 
 

 .  لالرتباط الكائن بينهما وعليو سنفصل حالة التوافق، ٍب نعود إىل حالة التداخل
بػػٌن مػػا  ثالثػػة أبنػػاء، وبنتػػا.عػػن :  أحػػد األبنػػاءوقبػػل تقسػػيم الرتكػػة ماتػػت  ٌن، بنتػػٌن.ابنػػ ،زوجػػة وتػػرؾ :مػػات   : مث  ال

.                                                                        مػػػػػػػػػػػا لكػػػػػػػػػػػل وارث مػػػػػػػػػػػن األسػػػػػػػػػػػهماؼبناسػػػػػػػػػػػخة و جامعػػػػػػػػػػػة منػػػػػػػػػػػو                                           تصػػػػػػػػػػػح
  ويصلح ُب استخراج أصل اعبامعة، تطبيق حالة التماثل أو التوافق. –نتبع اػبطوات السابقة :  الحل

    
 
 
 
 

 



 قوم بحساب اآلتي :إن كان بينهما توافق، ن : ثالثةالحالة ال -
 

 نصيب الميت الثاني                    
 .                                                                              / المقارنة : 1 

 المسألة الثانية أصل                    
 / ق . م . أ ) نصيب الميت الثاني من المسألة األولى ، أصل مسألتو : المسألة الثانية (. 2 
 

 المسألة الثانية أصل                                           
                                                                                        . =   / وفق أصل المسألة الثانية 3 
 ق . م . أ                                               

   نصيب الميت الثاني                                           
                                                                                                 . =   / وفق نصيب الميت الثاني 4 

 ق . م . أ                                              
 
ى و : ن اتض ض  رب أص ل المس ألة األول ى ف  ي وف ق أص ل المس  ألة  –ة الجامع   –/ األص ل الج امع للمس ألتين 5
 الثانية.     
 في الجامعة . ، ونسجل النتائضالمسألة الثانية أصل المسألة األولى في وفق مننضرب أسهم الورثة /  6
 في الجامعة . ، ونسجل النتائضالثاني ميتال نصيب في وفق ثانيةالمسألة ال مننضرب أسهم الورثة /  7
 / إن كان الورثة يرثون من المسالة األولى والمسألة الثانية، فإننا نجمع لهم سهامهم في المسألة الجامعة . 8
 

 . أخ ألـٍب مات الزوج عن : زوجة ، وأـ، وأختٌن شقيقتٌن، و . ، وبنت ابن، وابن ابنابنت، و ازوج : وتركتماتت  : مثال
 نتبع اػبطوات السابقة .:  الحل

 
 ابػػػن االبػػػن البػػػاقي تعصػػػيباو ، ولبنػػػت االبػػن  1/4، وللػػػزوج  1/2ـو حبػػػل اؼبسػػػألة األوىل بطريقػػػة عاديػػة ، فللبنػػػت أوال : نقػػ -

 .ابن االبن سهم واحدو لبنت االبن و ، نت سهماف، و للزوج سهم واحد، للب 4، أصل اؼبسألة بالغًن
، ( وبينهما تباين 3دد رؤوسهما )ل القسمة على ع( ال يقب1ابن االبن ) و عدد أسهم بنت االبن  : ونالحظ أف 



 . 12 من منو تصح اؼبسألةو  4ُب أصل اؼبسألة  3عدد الرؤوس فنضرب 
 . ، و لبنت االبن سهم واحدو البن االبن سهماف، أسهم 3أسهم، و للزوج  6للبنت  

 
، و لألختٌن  1/6، و لألـ  1/4، فللزوجة اؼبسألة الثانية بطريقة عادية ودوف النظر إىل اؼبسألة األوىل ثانيا: نقـو حبل -

أسهم  8تٌن لألختٌن الشقيق أسهم، ولألـ سهماف، و3، للزوجة  12ل اؼبسألة ، أص 1/6، و لألخ ألـ  2/3الشقيقتٌن 
 . 15عالت إىل  12ونالحظ أف أصل اؼبسألة ..  ، و لألخ ألـ سهماف

( و بٌن ما عالت إليو مسألة ورثتو )  3ن اؼبسألة األوىل ) ثالثا : اؼبقارنة : نالحظ أف بٌن نصيب الزوج ) اؼبتوَب ثانيا ( م -
 كبسب اآلٌب : و عليو . 3حيث يقبل كل منهما القسمة على  ،توافق( 15اؼبسألة الثانية ( ) 

 
 3( = 15،3أصل مسألتو : المسألة الثانية ( = ) ق . م . أ ) نصيب الميت الثاني من المسألة األولى ، - 

                                            15 
 5                                = لة الثانية :المسأأصل وفق  -        

                                             3 
                                       3 

 1                              =  :  وفق نصيب الميت الثاني  -       
                                       3  

 60= 12*  5أصل المسألة األولى في وفق أصل المسألة الثانية = =  )الجامعة(األصل الجامع للمسألتين -      
 .(  5)  وىو : المسألة األولى في وفق أصل المسألة الثانية مننضرب أسهم الورثة  -      
 . ( 1) المي         ت الث         اني وى         و :  نص         يب ف         ي وف         قالمس         ألة الثاني         ة  م         ننض         رب أس         هم الورث         ة  -      
             أسهم، 10 : البن االبنأسهم، و  5 : لبنت االبنسهما، و  30للبنت :  -ُب ) اعبامعة (  فتكوف النتيجة النهائية -   

 . 2 ، و لألخ ألـ سهمافأسهم 8، ولألختٌن الشقيقتٌن 2 سهم، ولألـ سهمافأ  3للزوجة و     
     

عػن  أحػد الولػدين تػوُبوقبل تقسيم الرتكة  ابنٌن من امرأة، وبنتٌن من امرأة ثانية. وترؾ :مات  : -1- مثال تطبيقي
 . ما لكل وارث من األسهماؼبناسخة و بٌن ما تصح منو جامعة  أخيو الشقيق، وأختيو من أبيو، وزوجة، وبنتا. :

زوجػة،  عػن : تػوُب الػزوجوقبػل تقسػيم الرتكػة زوجا، بنتا، بنػت ابػن، ابػن ابػن.  : توتركماتت  : -2-مثال تطبيقي 
 . ما لكل وارث من األسهماؼبناسخة و بٌن ما تصح منو جامعة أختٌن ألب، أخا ألـ.أما، 



 
 إن كان بينهما تباين، نقوم بحساب اآلتي : : رابعةالحالة ال -
أص ل المس  ألة  ى و: ن اتض ض  رب أص ل المس ألة األول ى ف  ي كام ل –الجامع  ة  –/ األص ل الج امع للمس ألتين 1
 الثانية.     
 في الجامعة . ، ونسجل النتائضالمسألة الثانية كامل أصلالمسألة األولى في   مننضرب أسهم الورثة /  2
 في الجامعة . ، ونسجل النتائضالثاني ميتال كامل نصيبفي   ثانيةالمسألة ال مننضرب أسهم الورثة /  3
 ى والمسألة الثانية، فإننا نجمع لهم سهامهم في المسألة الجامعة ./ إن كان الورثة يرثون من المسالة األول 4
     

 .بنػػػػػػتتقسػػػػػيم الرتكػػػػػػة توفيػػػػػت الزوجػػػػػة عػػػػػػن : زوج ، وابػػػػػن ، و قبػػػػػػل و  ،شػػػػػقيقة اأختػػػػػ ،اأمػػػػػػزوجػػػػػة،  : وتػػػػػػرؾمػػػػػات  : مث     ال

 نتبع اػبطوات السابقة .:  الحل
 . 1/4، وللزوجة  1/2خت الشقيقة ، ولأل 1/3حبل اؼبسألة األوىل بطريقة عادية، لألـ نقـو أوال :  -
أسهم، ونالحظ أف أصل اؼبسألة  3أسهم، وللزوجة  6خت الشقيقة لألأسهم، و  4، لألـ 12 : أصل اؼبسألة  

 . 13عالت إىل  12

البنت الباقي و ، ولالبن  1/4ودوف النظر إىل اؼبسألة األوىل، فللزوج  ،اؼبسألة الثانية بطريقة عادية ثانيا : نقـو حبل -
 . للبنت سهم واحدللزوج سهم، ولالبن سهماف ، و  4 : ، أصل اؼبسألةبالغًن تعصيبا

)  ُب بٌن أصل مسألة ورثتهاو  ،( 3نيا ( ُب اؼبسألة األوىل ) ثالثا : اؼبقارنة : نالحظ أنو بٌن نصيب الزوجة ) اؼبتوفاة ثا -
 ، تباين : 4اؼبسألة الثانية ( 

 
 . 52=  (4اؼبسػػألة الثانيػػة ) أصػػلكامػػل  ُب (13اؼبسػػألة األوىل ) أصػػل:ى  و – الجامع  ة –األص  ل الج  امع للمس  ألتين -
 .( 4)  ةالثاني مسألةالمسألة األولى في كامل أصل ال مننضرب أسهم الورثة  -
 .( 3من المسألة األولى ) الثاني ميتال نصيب المسألة الثانية في كامل مننضرب أسهم الورثة  -

أسػػػهم،  3سػػػهما، و للػػػزوج  24سػػػهما، ولألخػػػت الشػػػقيقة  16لػػػألـ  -) اعبامعػػػة (  ُب فتكػػػوف النتيجػػػة النهائيػػػة -
  . أسهم 3للبنت أسهم ، و  6  ولالبن

 
 األخت  توفيتوقبل تقسيم الرتكة  زوجة، أختا شقيقة، أختا ألب، أختا ألـ. وترؾ :مات  : -1-مثال تطبيقي 

اؼبناسػخة بػٌن مػا تصػح منػو جامعػة  يهػا، وأختهػا مػن أمهػا، وزوجػا.أختها مػن أب عن : الشقيقة                        



 . ما لكل وارث من األسهمو 
الػزوج عػػن : أخػت شػػقيقة،  تػػوُبوقبػػل تقسػيم الرتكػة زوجػػا، أمػا، أبػػا، بنتػٌن،  : توتركػماتػت  : -2-مث ال تطبيق  ي 
 . ما لكل وارث من األسهماؼبناسخة و بٌن ما تصح منو جامعة  أما، زوجة، أخا ألـ.

 
 : -عن    دما تض    م أكث    ر م    ن مي    ت  –ف    ي الحال    ة الثاني    ة والثالث    ة  مس    ائل المناس    خات ح    لطريق    ة  - رابع    ا

 ..... قبل القسمة ، ورابع، وخامسثالثو  ،ٍب يبوت ثاف ،، و ذلك حٌن يبوت شخصميتيكوف أكثر من  عندما
 فيكوف اغبل على اؼبنواؿ اآلٌب :

 .ىي المسألة األولى الثانية، المسألةألولى و ا بين المسالة الجامعة األولى نعتبر -       
 نص  يبو، وس  هامو، ونص  ححها : بإعط  اء ك  ل وارث -بع  د تفكي  ك الف رق  -نح ل مس  ألة المي  ت الثال  ث  -     

   مام الوارث الذي مات من ورثة أ - تاء الوفاة -وضع ، في الجدول نفسو، مع احتاجت إلى تصحيح إن
 .   -كما سبق بيانو  -ثانية ال مسألةال
 
  

ع نف  ا الخط  وات ال  ثالث، نس  تخرج الجامع  ة الثاني  ة م  ن الجامع  ة األول  ى ومس  ألة المي  ت الثال  ث، ونتب    -    
 ... وىكذا مع الميت الرابع، وكذا الخاما ...    الحاالت األربعة، التي درجنا عليها في الحلول السابقةبتطبيق 

  ي تنقسم على أصلها التركة .إلى أن نحصل على ) الجامعة األخيرة (، الت        
 

  .أما ا، بنتا من زوج آخر،: زوج توتركماتت   : مثال
 أبا، أما.  ة أخرى،عن : زوج زوجوقبل تقسيم الرتكة مات ال          
 ٍب توفيت البنت عن : جدهتا السابقة، وابنٌن، وبنتا.          
  ٍب توفيت اعبدة عن : زوج، وأخوين شقيقٌن.         

 . مػػػػػػػػػػػػػػػا لكػػػػػػػػػػػػػػػل وارث مػػػػػػػػػػػػػػػن األسػػػػػػػػػػػػػػػهماؼبناسػػػػػػػػػػػػػػػخة و بػػػػػػػػػػػػػػػٌن مػػػػػػػػػػػػػػػا تصػػػػػػػػػػػػػػػح منػػػػػػػػػػػػػػػو جامعػػػػػػػػػػػػػػػة          
 . -باستخراج )اعبامعة( األوىل، ٍب الثانية، ٍب الثالثة )النهائية(  -نتبع اػبطوات نفسها السابقة :  الحل

 نت،بنت توُب الزوج عن : بوقبل تقسيم الرتكة  زوجا، أختا ألـ، عما شقيقا. : توتركماتت  : -1-مثال تطبيقي 
ابن، أبا، أما. ٍب ماتت البنت عن : جدهتا، وجدىا، وأختػا شػقيقة، وأخػا ألب، وأختػا ألب.                         

 . ما لكل وارث من األسهماؼبناسخة و بٌن ما تصح منو جامعة 



    الوصية الواجبة
 بين القبول والرفض

  
 ،قربٌن وصدقة على الفقراء واحملتاجٌنندب أليها الشارع برا باأل ،أو مستحبةاألصل ُب الوصية أهنا مندوبة  *     

 ..كالزكاة والكفارات اؼبالية  ،وال ذبب على الشخص إال إذا كاف قد فرط َب حياتو ُب حق من اغبقوؽ اؼبالية الواجبة هلل تعايل
 .كالدين والوديعة  ،و يكوف عليو حق للعبادأ

وأصبحت  ،رع نظاـ اإلرث ُب اإلسالـأف شُ  إىل ،قربٌناإلسالـ واجبة للوالدين واألأوؿ  وكانت الوصية ُب *    
 .ي بعض الفقهاء أرثٌن منهم على ر اف كانت جائزة لغًن الو إو  ،الوصية غًن واجبة

قربٌن الذين حرموا فأوجب الوصية لصنف من األ ..إال أف اؼبشرع ُب القانوف الوضعي أوجب منها نوعا جديدا  *   
َب  جدهتم وأفجعل لألحفاد على جدىم  .. فأوجبها دبقدار معٌن وبشروط خاصة ،اؼبًناث لوجود من وبجبهم عنومن 

على الوضع  افإذا فعلها الشخص طائعا ـبتار  ،حدأىل إنشاء من إوال ربتاج  ،وصية تستمد قوهتا من القانوفحالة معينة 
 .انت واجبة حبكم القانوفف مل يفعلها كإو  .. الذي رسم َب القانوف نفذت كما ىي

أراء الفقهاء من  وسنعرض .. من تطبيق الوصية الواجبة .. ومشكالت عملية .. خالفات فقهية قد وردت* ول
 .. ُب النقاط اآلتية : سانيده الشرعية الب استند إليهاوحجة كل رأي وأ ،مؤيد ومعارض للوصية الواجبة

 وإليك تفصيل ىذه النقاط على النحو اآلٌب : 
 

 :تعريف الوصية  - أوال      
 الوصية في اللغة : -/  1     
من بعد  ):  ومن ذلك قولو تعايل غيبتو حاؿ حياتو أو بعد وفاتو ، ىي أف يطلب اإلنساف فعال من غًنه ليفعلو ُب  

 . 2( سورة النساء من اآلية  وصية توصون بها أو دين
  .حياتو بعد فباتوف اؼبوصي يصل ّٔا ما كاف ُب أل -: وسميت وصية
إذا مات ابن ادم انقطع  ) - صلي اهلل عليو وسلم -ف اؼبوصي يصل خًن دنياه خبًن أخرتو لقوؿ أو أل -

 ( .عملو اال من ثالثة أشياء : صدقة جارية ، أو علم ينتفع بو ، أو ولد صالح يدعو لو
 
 
 



 : صطالحاالالوصية في  - / 2     
 : لبتار منها اثنٌن ـبتلفة ُب اصطالح الفقهاء ؽبا تعريفات   

 (. تمليك مضاف إلى ما بعد الموت على وجو التبرع : الوصية ) - أ /      
 (. التبرع بو بعد الموت : الوصية بالمال ىي ) -ب /     
 –تعريف أىل القانوف  - .( تصرف في التركة مضافا الى ما بعد الموت : الوصية ) -ج /      
 

 ية بثلث المال عموما :الوص - ثانيا        
أجاز الشرع اغبنيف للمرء تدارؾ ما فأتو من نقص بعمل خًن خالؿ مسًنة حياتو وأجازه التصرؼ بثلث         

مالو تصرفاً ينفذ بعد الوفاة أو أكثر من ذلك إذا أجازه الورثة وبشرط أف ال يكوف لوارث إال بإجازة الورثة أيضاً وىذا تصرؼ 
 .مرتوؾ إلرادة اؼبرء 

 
 : ( الوصية الواجبةب الوصية بثلث المال خصوصا ) أو ما يعرف - ثالثا        

أف من  : قوانٌن األحواؿ الشخصية ُب العامل اإلسالمي ومضموهناالوصية الواجبة الب نص عليها عدد من         
تو وصية دبقدار حصتهم فبا يرثو توُب ولو أوالد ابن وقد مات ذلك االبن قبلو أو معو وجب ألحفاده ىؤالء ُب ثلث ترك

وىذا ُب حاؿ عدـ إ عطاء اعبد ؽبؤالء األحفاد ُب حياتو بال ، على أف ال يتجاوز ذلك ثلث الرتكة، اؼبتوَب  لوأبوىم عن أص
 أو إيصائو ؽبم كذلك . ،وض مقدار ما يستحقوف ّٔذه الوصيةع

  
 : والميراث بةاالتفاق واالختالف بين الوصية الواج وأوج -رابعا           

 : االتفاق ووجأ -/  1
شاهنا ُب ذلك شأف اؼبًناث الذي ال  ،برده من اؼبوصي لو وال ترد ال تحتاج إلى قبول أف الوصية الواجبة -(1      

 .  برده توقف على قبوؿ من الوارث وال يردي
شرط اؼبوصي ىت ولو قسمة مًناث ح تقسم بين المستحقين لها عند التعدد أف الوصية الواجبة -(2      

 .تقسيمها على خالؼ ذلك
 اؼبورث شأهنا شأف اؼبًناث . ةال بعد وفاإصية الواجبة ال توجد أف الو  -(3      
 يضأ.أن اؼبًناث ويبنع الوصية الواجبة القتل العمد العدواف يبنع م -(4      
 
 



 : االختالف ووجأ -/  2
خبالؼ اؼبًناث فانو يثبت ابتداء  ،و أموأ دبوت أصلو ُب حياتو أبيو  فأتو فرع عمالل تثبت تعويضا الوصية الواجبة -(1          

 طاؼبا ربقق فيو شروطو وانتفت عنو موانعو . ،( فريضة من اهلل دوف أف يكوف عوض عن شيء )
 هرع غًن وَب اؼبًناث كما وبجب األصل فرعو وبجب فه،صل وبجب فرعو دوف فرع غًن أُب الوصية الواجبة كل  -(2      

. 
واؼبًناث ال يغين  ،الوصية الواجبة يغين عنها ما يعطيو اعبد أو اعبدة لفرع الولد اؼبتوَب تربعا بدوف عوض -(3     

 عنو شيء من ذلك .
فهم يرثوف باعتبارىم من   الوصية الواجبة سبنع على أبناء البطوف ُب الطبقة الثانية بإطالؽ وليس كذلك ُب اؼبًناث -(4         

 ذوي األرحاـ عند عدـ ذوي الفروض والعصبات .
  

 : الواجبة الوصيةالحكمة من  -خامسا       
ىي اف فيها حفظا لتوازف  - ألحفادا – من أهباب الوصية الواجبة لفرع الولد اؼبتوَب اغبكمة الب توخاىا القانوف

اة أبية او امة وترؾ خلفو ذرية ضعافا فإهنم ال األسرة اؼبادي ولتالُب حالة كثر منها الشكوى وىي اف الولد الذي مات ُب حي
يرثوف شيئا من ماؿ جدىم او جدهتم اذا وجد من وبجبهم من اؼبًناث فيضطرب ميزاف توزيع األسرة الواحدة ، وقد يكوف 

غبرماف اؼباؿ الذي خلفو اعبد من صنع الولد اؼبتوَب أو يكوف ساىم ُب بناء ثروة اعبد بنصيب ملحوظ وال ذنب الوالدة َب ا
 من ىذا اؼباؿ أال موت أبيهم اؼببكر فيجتمع عليهم الفقر واليتم .

وؽبذا ربركت قلوب اؼبفكرين من العلماء والفقهاء آّتهدين فجعلوا ؽبذه اؼبشكلة حال كريبا وأساسو بعض نصوص 
ال وبـر أوالد األبناء مهما اىا فبمقتض ،القراف الكرمي وأراء بعض آّتهدين من الفقهاء وشرعوا مبدأ وظبوه الوصية الواجبة

 عند وفاهتما . اعبد او اعبدةمن تركة  ،والطبقة األويل من أوالد البنات ،نزلوا
  

 : المستحقون للوصية الواجبة -سادسا       
وت ( الذي يبوت ُب حياة أبيو أو أمو إذا كاف اؼب الذكر واألنثى يستحق الوصية الواجبة قانونا فرع الولد ) الولد تعين

كما إذا ..مات مع أبيو أو أمو ُب وقت واحد طبيعياً أو حكماً وحكم القاضي دبوتو ، كذلك ذبب الوصية الواجبة لفرع من 
  غرقا معا أو اهناؿ عليهما بيت فماتا أو ماتا معا ُب حريق ومل يعلم السابق منهما.

بناء من أوالد الذكور واف نزلوا على أف وبجب  وعليو تكوف ىذه الوصية للطبقة األوىل من أوالد البنات وألوالد األ 
 -: فهي ذبب لطائفتٌن من فروع األوالد وىػػػػم  كل أصل فرعو دوف فرع غًنه

 .-القانوف اؼبصري  – الطبقة األوىل من أوالد البنات -1        

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-04-28&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-04-28&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search


 ع غًنه.أوالد األبناء من أوالد الذكور واف نزلوا على أف وبجب كل أصل فرعو دوف فر  -2        
   : الواجبة الوصية  شروط -سابعا         

 أال يكوف الفرع وارثا. -1
 أال يكوف اؼبورث قد أعطى ىذا الفرع بغًن عوض قدر نصيب الثلث. -2
 أو موهتما معا ُب حادثة واحدة وال يعلم أيهما مات أواًل. ،موت األب أو األـ ُب حياة اعبد أو اعبدة -3
 ُب حياة أحد والديو وارثا لو كاف حيا وقت الوفاة.أف يكوف الولد الذي مات  -4
 .وىو : ابن االبن األوىل بالوصية الواجبة  ؿبجوبا بأصلو ، مثل : ابن ابن ابنأال يكوف ىذا الفرع ؿبجوبا بأصلو -5
 أال يكوف الفرع فبنوعا من مًناث أصلو. -6
 و عذر.أذبب الوصية ُب مالو عمدا بال حق أال يكوف الفرع قاتالً ؼبن  -7

 
 : مقدار الوصية الواجبة - مناثا       
ُب حدود ىت مات أصلو جعل مقدارىا ىو ما كاف يستحقو الفرع اؼبتوَب لو بقي حيا ح قانون الوصية الواجبة    
 . كانت الزيادة وصية اختيارية موقوفة على إجازة الورثة،فاف كاف أكثر من ثلث الرتكة  -:  ثلث الرتكة

 كاف اؼبتوَب قد أوصى ؼبن يستحقوف بأقل فبا يستحقوف يكمل ؽبم حقهم ُب الثلث.  واف -        
 

  : بالنسبة لغيرىا من الوصايا منزلة الوصية الواجبة -تاسعا        
، فإذا تزاضبت الوصايا دبا فيها الوصية الواجبة قدمت  الوصايا االختياريةعلى غًنىا من  مقدمة الوصية الواجبة

 بة وبدء ّٔا من الثلث ، فاف بقي من ىذا الثلث شيء وزع على بقية الوصايا االختيارية.الوصية الواج
  

 :استخراج الوصية الواجبة من التركة  خطوات - عاشرا       
 يبر استخراج الوصية الواجبة من الرتكة بثالث خطوات :       

الرتكة على فرض وجوده عليو وعلى الورثة اؼبوجودين ليعرؼ  : يفرض الولد اؼبتوَب حيا وتقسم ىولالخطوة األ -             
 مقدار نصيبو من الرتكة لو كاف موجودا.

واف كاف  ،: ىبرج مقدار نصيب الفرع اؼبتوَب من الرتكة كما ىو إف كاف يساوي ثلث الرتكة أو أقل ةثانيالخطوة ال -             
مقدار الوصية الواجبة( على فروع ىذا الولد قسمة مًناث للذكر مثل حظ ويقسم ىذا القدر ) ،يزيد عن الثلث رد إىل الثلث

 .يأخذ كل فرع نصيب أصلومع مراعاة أهنم إف كانوا فروعا متعددة  ،األنثيٌن
 فيعاد توزيعا جديدا دوف ،: يقسم الباقي من الرتكة بعد إخراج الوصية الواجبة على الورثة األحياء ةثالثالخطوة ال -             
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 ويعطى كل وارث نصيبو كما ىو الشأف ُب تقسيم الرتكات بعد إخراج الوصايا منها . ،نظر إىل الولد اؼبتوَب الذي فرض حياً 
 

  : لوصية الواجبةا أدلة مؤيدي – إحدى عشر         
يخ والصادر بتار  1946لعاـ  71إف أوؿ من قاؿ بالوصية الواجبة ىو القانوف اؼبصري ُب قانوف الوصية رقم 

ٍب  1953وتبعو فيو قانوف األحواؿ الشخصية السوري عاـ  1/8/1946والذي ًب العمل بو اعتبارا من  24/6/1946
الكويت ، اليمن ، السودان ، المغرب ،  ومنها )  القانوف األردين وانتشرت الفكرة بعد ذلك ُب العديد من القوانٌن العربية

الوصية الواجبة، إىل أدلة من اؼبنقوؿ  واضعوا قانوفو  مؤيدوا وقد استند ... ( بيايالجزائر، تونا ،العراق ، األمارات ، ل
  واؼبعقوؿ، على النحو اآلٌب :

  
 أدلة المنقول : -      
قْ     َربِيَن ُكتِ    َب َعلَ    ْيُكْم ِإَذا َحَض    َر َأَح    دَُكْم اْلَم    ْوُت ِإْن تَ     َرَك َخي ْ    ًرا اْلَوِص    يَُّة لِْلَوالِ    َدْيِن َواأْلَ ) : قولػػػػو تعػػػػاىل -      

 180( البقرة/ بِاْلَمْعُروِف َحقِّا َعَلى اْلُمتَِّقينَ 
لألقربٌن غًن الوارثٌن مروي عن صبع عظيم من فقهاء التابعٌن ، ومن بعدىم من أئمة  الوصية القوؿ بوجوبو      

ي وإسحاؽ بن راىويو الفقو واغبديث ، ومن ىؤالء : سعيد بن اؼبسيب واغبسن البصري وطاووس واإلماـ أضبد وداود والطرب 
مذىب وابن حـز ، والقوؿ بإعطاء جزء من ماؿ اؼبتوَب لألقربٌن غًن الوارثٌن على أنو وصية وجبت ُب مالو إذا مل يوص لو 

 " . ورواية ُب مذىب اإلماـ أضبد، ويؤخذ من أقواؿ بعض التابعٌن ،  ابن حـز
 
 جو االستدالل من اآلية : و    

 ىذا النص يفيد أمرين :
  من وجهٌن : الوصية اآلية تفيد وجوب مر األوؿ :األ
  فإنو دبعىن : فُرض . )كتب(لفظ :  -1       
 فهو من األلفاظ الب تدؿ على الوجوب . )حقا على المتقين(قولو :  -2       

حـز رضبو اهلل  وا ىذا إىل ابن، ونسب بغًن إرادتو ، حبكم القانوف الوصية فإنو تنفذأنو إذا مل يوص ،   -األمر الثاين : 
. 

 
 

 وقد اختلف العلماء في ىذه اآلية ىل ىي منسوخة أم ال ؟     
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وأف اؼبنسوخ منها ىو وجوب ،  منسوخة بالكلية خالفًا للجمهورأال أف اؼبذكرة التفسًنية قد انتهت إىل أهنا غًن    
أمرىم على الوجوب ،وىو قوؿ بعض التابعٌن  فيبقى أما األقارب غير الوارثين ،قربٌن الوارثٌن بآية سورة النساءالوصية لأل

والقوؿ بإعطاء جزء من ماؿ اؼبتوَب لألقربٌن غًن الوارثٌن على أهنا وصية وجبت ُب مالو  ،والظاىرية واختيار بعض اؼبفسرين
ة عند وأخذًا من قاعدة مقرر  ،التابعٌن ورواية عن اإلماـ أضبد إذا مل يوص ؽبم ىو مذىب ابن حـز الظاىري وبعض فقهاء

 أمر اإلماـ باؼبندوب أو اؼبباح هبعلو واجبًا. : اغبنفية وغًنىم من أف
وعليو فقد أخذ القانوف ّٔذا اؼبذىب ؼبعاعبة قضية حرماف اغبفدة من مًناث جدىم أو جدهتم وىناؾ أعماـ      

اؼبتوَب ُب حياة أبيو سدا ؽبذه وخرّج عليو الوصية الواجبة وقصرىا على أوالد االبن  ،بأوالد المحروم ؽبم وىم اؼبعروفوف
أمرا  ، وكاف تفريعها وتكييفها اؼبعاصرألة ـبرجا على ىذا القوؿ، فكاف أصل اؼبسمت ُب ىذا العصراغباجة الب تفاق

 اجتهاديا من واضعي القانون .
 أدلة المعقول : -        

د االجتهاد ,وليست ـبالفة لنص أف مسألة الوصية الواجبة تبقى اجتهادية داخلة ربت قواع -/ 1          
الوصايا وليس ُب باب اؼبواريث ,   المناص من الوقوؼ عنده , فقد نص القانوف على أهنا وصية , وىي مذكورة ُب باب

ما يساوي الوصية ُب حياتو من غًن مقابل , وىذا شرط   للحفيد أو ىبتو لو  وىي فوؽ ذلك مشروطة بعدـ إيصاء اعبد
للقانوف اؼبصري الذي تطرؼ ُب اؼبسألة ا خالف والوصية اؼبذكورة خاصة بأوالد االبندوا القانوف ، مهٌم يغفل عنو منتق
, وقد أقرىا   االبنة , وىي ـبّرجة على قواعد بعض فقهاء اؼبسلمٌن وليس على القواعد الوضعية للقوانٌن باإليصاء إىل أوالد

, وقد مضى على العمل ّٔا ُب مصر والشاـ قرابة ستٌن عاما , وأيدىا صبهرة من علماء العصر الذين ال يشك ُب دينهم 
وانتشر العمل ّٔا ُب كثًن من الدوؿ اإلسالمية بعد ذلك , فهي ليست قرارا سياسيا لدولة معينة أو حاكم أو حزب , ومل 

كم بو القضاء , عند يبق إال كوهنا اجتهادا يرفضو بعض العلماء ,فإذا علمنا أف االجتهاد وإف كاف ضعيفا يعمل بو إذا ح
علمنا أف حكم القاضي يرفع اػبالؼ ُب اؼبسألة من الناحية   صبهور الفقهاء , ماداـ اجتهادا ـبرجا على قواعد االجتهاد ,

العملية, ويبقى األمر متعلقا بالرتجيح الفقهي, وال مانع من أف يتمسك كل فريق دبا يراه صوابا ويقيم الدليل على ذلك وفق 
 لعلم .مناىج أىل ا
 

إف غالب اؼبستحقٌن ؽبذه الوصية وفق القانوف ىم من الصغار األيتاـ احملتاجٌن ، وُب حكم القضاء ؽبم   -/2     
حٌق , أو شبهة حق إذا سلمنا بضعف دليلها , وُب حاؿ وجود ىذه الشبهة ال وبل اإلفتاء لألعماـ حبرماف   ّٔذه الوصية

إن الذين  فإنو ينبغي اػبروج من اػبالؼ ال اؽبجـو عليو, واهلل تعاىل يقوؿ : )  يتاـأوالد أخيهم منها , فعند النزاع مع األ
 ( . يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا

ما آلت إليو أحواؿ اؼبسلمٌن ُب ىذا العصر من ضياع جّل أحكاـ اإلسالـ وخصوصا   وإذا الحظنا            



وىم يروف   بيت اؼباؿ ونفقاتو الب ربمل صبيع الضعفاء واحملتاجٌن أدركنا َمدَرؾ الفقهاء الذين وضعوا القانوف وأقروهأحكاـ 
ىؤالء احملرومٌن من اؼبًناث ال معيل ؽبم وال شفيق عليهم , فكانت الوصية بالشروط السالفة ـبرجا شرعيا ساقهم إليو 

 ريع لسد ىذه اغباجة .االجتهاد وقد رأوا أنفسهم ُب موقع التش
وىم من ال  –إف ىذا يذكرنا دبا أفىت بو فقهاء الشافعية بعد القرف الرابع اؽبجري بتوريث ذوي األرحاـ             

إذا مل يوجد وارث سواىم , مع أف حكم اؼبذىب عدـ توريثهم وجعل الرتكة ُب بيت  –يرث بالفرض وال بالتعصيب كاػباؿ 
ا استقر من اػبلل ُب إدارة بيت اؼباؿ فبا اقتضى تغًن االجتهاد للحفاظ على مقاصد الشرع ودفعا ماؿ اؼبسلمٌن , وذلك ؼب

ؼبفسدة أكرب من أختها , وىذا اختال ؼ عصر وأواف وليس اختالؼ حجة وبرىاف . واؼبسلموف اليـو ال يبلكوف إال قانوف 
 ؼبفاسد .األحواؿ الشخصية ُب جل العامل اإلسالمي لتحقيق اؼبصاّب ودفع ا

 
إف إفتاء الشيوخ األفاضل دبقتضى مذاىبهم خالفا للحكم القضائي ُب ىذه اؼبسألة وغًنىا ينشىء   -/ 3     

خلال كبًنا ُب آّتمع وصراعا بٌن أفراد األسرة الواحدة , كما أنو وبدث إرباكا من الناحية التنفيذية ,فالذي يفب بعدـ 
ذية إلمضاء اغبكم ؟! أـ أنو يغري الناس بعضهم ببعض , بٌن حكم القاضي االستحقاؽ ىل يبلك ؿبكمة وسلطة تنفي

 الشرعي ُب احملكمة وإفتاء الشيخ ُب اؼبسجد .
 

إف االجتهاد داخٌل ُب العديد من مسائل اؼبواريث احملتملة , وبعضو أظهر من بعض , ومن أنبها اعبد   -/ 4      
العوؿ الذي ذىب إليو اعبمهور عند زيادة السهاـ على الرتكة فقد ذىب ابن  مع اإلخوة , واؼبسألة اؼبشرتكة وغًنىا , حىت

 فبا يؤسس ؼبذىب إرثي ـبالف ؼبا ذىب إليو اعبمهور . ،عباس إىل عدـ القوؿ بو أصال
كما ىو مذىب اعبمهور أف يعتصم بفتاوى   فهل يسوغ للجد الذي شركو القانوف مع اإلخوة ُب الرتكة       
 حاؿ اعتماد اإلخوة بأهنم يتناولوف ماال حراما ال وبل ؽبم ؟! واإلخوة بدورىم ىل سيسلكوف ىذا اؼبسلك ُب ويرمي  اغبنفية

 ساعٌن للعمل دبذىب اعبمهور الذي يورثهم مع اعبد ؟!، قوؿ اغبنفية قضاءً 
  
 
 
 
 
 
 



  : لوصية الواجبةا أدلة معارضي – عشر إثنا         
 صية الواجبة، إىل أدلة من اؼبنقوؿ واؼبعقوؿ، على النحو اآلٌب :الو  قانوف معارضوا استند           
 

 أدلة المنقول : -       
َربِيَن ) قولو تعاىل : -        ًرا اْلَوِصيَُّة لِْلَواِلَدْيِن َواأْلَق ْ ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكْم اْلَمْوُت ِإْن تَ َرَك َخي ْ

 ، 180( البقرة/ ْلُمتَِّقينَ بِاْلَمْعُروِف َحقِّا َعَلى ا
ومنهم األئمة األربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم  فذىب اعبمهور إىل أف ىذه اآلية منسوخة )

  -( ، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة : اهلل
ك ، ولو كانت أف من أصحاب النيب صلى اهلل عليو وسلم من مل ينقل عنهم وصايا ، ومل ينقل نكًن لذل -1          

 واجبة مل ىبلوا بو ، ولنقل عنهم العمل ّٔا نقالً ظاىراً .
  ذبب ُب اغبياة ، فال ذبب بعد الوفاة .  عطية ، والعطية الوصية أف -2           
( عند بعض  ال وصية لوارث للوارث نسخت بآيات اؼبواريث عند اعبمهور أو نسخت حبديث ) الوصية أف -3           
  لألقارب الوصية فُنسخت ىذه اآلية ُب صبلة معناىا وأحكامها ، ومن أحكامها :العلماء ، 
 .فأوجبتها"  اجبة إال طائفة شذتغًن و  الوصية قاؿ ابن عبد الرب رضبو اهلل : "أصبعوا على أف -           
َربِيَن"ًرا اْلَوِصيَُّة لِ "ِإْن تَ َرَك َخي ْ  ) : َعْن اْبِن َعبَّاٍس رضي اهلل عنهما قاؿ وروى أبو داود -            ،  ( ْلَواِلَدْيِن َواأْلَق ْ

َها آيَُة اْلِميَراثِ    صححو األلباين ُب "صحيح أيب داود" .َفَكاَنْت اْلَوِصيَُّة َكَذِلَك َحتَّى َنَسَخت ْ
ة ليست وذىب بعض السلف ، )وقاؿ بو ابن عباس رضي اهلل عنهما ُب إحدى الروايتٌن عنو( إىل أف اآلي -           

  لألقارب الوارثٌن ، وبقي الوجوب ُب حق غًن الوارثٌن . الوصية منها منسوخة ، بل ُخصَّ 
  فهذه اآلية نسخت إما بآيات اؼبواريث، أو حبديث: ) ال وصية لوارث(.وعليو :             

                         
   ( :واجبة القانونية ال الوصية االنتقادات الموجهة إلى ىذهمن المعقول : )  -       

" مي  راثإال أهنػػا ُب حقيقػػة األمػر " –" وص  يةوإف كػػانوا ىػػم يسػػموهنا " – الوصػػية ىػذه - : االنتق  اد األول          
ُب القػػانوف ، قػػاؿ : "ىػػذه  الوصػػية بعػػد أف ذكػػر أحكػػاـ "الوصػػية ولػػذلك قػػاؿ الشػػيخ ؿبمػػد أبػػو زىػػرة ُب كتابػػو "شػػرح قػػانوف

ومرماىػا وُب الغػرض منهػا والسػبب الباعػث عليهػا تنحػو كبػو  ىػذه األحكػاـ ُب غايتهػاو  . . . الواجبػة الوصػية خالصة أحكػاـ
ألوالد مػن يبػوت ُب حيػاة أبويػو مًناثػاً مفروضػاً ، ىػو مًناثػو الػذي كػاف يسػتحقو لػو بقػي  الوصية اؼبًناث ، فالقانوف جعل ّٔذه

مًناثػاً ،  الوصػية ل األحكػاـ تتجػو إىل جعػل ىػذهبعد وفاة أصلو ، على أال يتجاوز الثلث ، وإذا كػاف ىػذا غايػة القػانوف ، فكػ
 ولذا ذبب من غًن إهباب ، وإذا وجبت صارت الزمة ، ال تقبل عدـ التنفيذ ، وبذلك تشأّت مع اؼبًناث"
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وإذا كانت مًناثا فهي باطلة بطالنا قطعيا ، ألف اهلل تعاىل قد قسم اؼبواريث بنفسو وبينها ُب كتابو تفصيال           
يَها َوَذِلَك اْلَفْوُز تِْلَك ُحُدوُد اللَِّو َوَمْن ُيِطْع اللََّو َوَرُسوَلُو ُيْدِخْلُو َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن فِ  : ) ، ٍب قاؿ

 . 14-13النساء/ ( ا َوَلُو َعَذاٌب ُمِهينٌ اْلَعِظيُم * َوَمْن يَ ْعِص اللََّو َوَرُسوَلُو َويَ تَ َعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخْلُو نَارًا َخاِلًدا ِفيهَ 
على حكم اهلل تعاىل ، وكفى ّٔذا إشبا وضالال مبينا ، فإنو ال أحد  إال استدراك وتعديل ما ىي الواجبة الوصية فهذه

ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمْن اللَِّو ُحْكًما ِلَقْوٍم  ) أحسن حكما من اهلل عز وجل   .50اؼبائدة/ ( يُوِقُنونَ َأَفُحْكَم اْلَجاِىِليَِّة يَ ب ْ
 

 : قد خالفوىا من ثالثة أوجو  الوصية أف اآلية الب استدلوا ّٔا على مشروعية ىذه -:  االنتقاد الثاني        
إال من ترك  الوصيةفال يؤمر ب الوصيةتقييد لِلمر ب ( فهذا إن ترك خيرا ) : قولو تعاىل - : الوجو األول        

 .وىو اؼباؿ الكثًن  ، خيرا
قالو علي وابن عباس رضي اهلل عنهم ، وقد اختلف العلماء ُب مقداره ، واختار ابن قدامة رضبو اهلل أف اؼبراد       
بأكثر  الوصية الذي يفضل منو شيء بعد إغناء الورثة ، ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم علَّل اؼبنع من المال الكثير بذلك

ٌر ِمْن َأْف َتَذَرُىْم َعاَلًة يَػَتَكفَُّفوَف النَّاَس(: )َأْف َتَذَر َوَرثػَ  من الثلث بقولو ( ومسلم 1296رواه البخاري )َتَك َأْغِنَياَء َخيػْ
(1628 .)   

( شرط للوجوب كما ىو ظاىر ، والقانوف أنبل ىذا الشرط ، وأعطاىم جزءًا من إن ترك خيرافهذا القيد )       
  .الرتكة سواء ترؾ اؼبيت ماالً كثًناً أـ قليالً 

فيشػػمل األحفػػػاد واإلخػػوة وأوالدىػػػم ،  ، عػػػاـ ُب صبيػػع األقػػػربٌن قولػػو تعػػػاىل : )واألقػػربٌن( -: الوج  و الث   اني         
 . فتخصيصػػػػػػػػػػػػػو باألحفػػػػػػػػػػػػػاد ـبالفػػػػػػػػػػػػػة أخػػػػػػػػػػػػػرى ل يػػػػػػػػػػػػػة، واألعمػػػػػػػػػػػػػاـ واألخػػػػػػػػػػػػػواؿ وأوالدىػػػػػػػػػػػػػم ، وغػػػػػػػػػػػػػًنىم مػػػػػػػػػػػػػن األقػػػػػػػػػػػػػارب

نصػػيب األب وال غػػًنه ، فػإذا أوصػػى الرجػػل مػػثالً غبفيػػده ال  ، بقػدر معػػٌن الوصػػية اآليػػة مل ربػػدد  -: الوج و الثال  ث         
الػذي لػو فػرض أنػو كػاف  غًن أف القانوف ال يكتفي ّٔذا ، بل يكمػل لػو نصػيب أبيػو، بالسدس فقد امتثل األمر الوارد ُب اآلية

 حيا ألخذه ، بشرط أال يزيد على الثلث ، وىذه ـبالفة ثالثة ل ية .
 

كما ُب اؼبذكرة التفسًنية تكرر الشكوى عػن حالػة مػوت األب  سبب تشريع القانون - : االنتقاد الثالث          
ُب حياة أبيو ويرتؾ أوالده صغارا فقراء ؿبتاجٌن ٍب يبوت اعبد ويأخذ أعمامهم اؼبًناث كلو ، ويبقى ىػؤالء األحفػاد فقػراء ، ُب 

 حٌن أف أباىم لو كاف حياً لكاف لو نصيب من اؼبًناث .
سبب تشريع القانوف ، فلماذا أعطى القانوف األحفاد جزءًا من الرتكة ومل يشرتط فقرىم ؟ بل  فإف كاف ىذا ىو

 أعطاىم ولو كانوا أغنياء ، وكاف الواجب االقتصار على حالة اغباجة .
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هبب أف نعترب  ( الوصية : " واغبق أننا إف أخذنا بالوجوب ) يعين وجوب -رضبو اهلل-خ ؿبمد أبو زىرة قاؿ الشي
تقدـ على غًنىا فيجب أف  الواجبة الوصية ياج ، ألف الوصايا من باب الصدقات فيجب أف تكوف للفقراء ، وألفاالحت

 تكوف القربة فيها أوضح ".
على األحفاد فقط ، وأعطاىم نصيب أبػيهم ، وقػد  الوصية كما قصر القانوف األقارب الذين يستحقوف ىذه        

ب ل  باألحفػاد الوصػية ىبػص ال ا مذىبػو ، فػابن حػـز رضبػو اهللو اهلل ، ولػيس ىػذيفهم من القانوف أف ىذا مذىب ابن حـز رضب
، ويوجػػب علػػى اؼبوصػػي أف يوصػػي لثالثػػة مػػن أقاربػػو علػػى األقػػل ، ألف ىػػذا ىػػو أقػػل  تك  ون لجمي  ع األق  ارب غي  ر ال  وارثين

ا يشػاء اؼبيػت ، فػإف مل يػوص فالورثػة اعبمع ، ٍب إف ابن حـز رضبو اهلل مل وبدد اعبزء من اؼبػاؿ اؼبوصػى بػو دبقػدار معػٌن ، بػل دبػ
 أو الوصي ىم الذين وبددوف مقدار ما ىبرجونو من اؼباؿ لألقارب .

قاؿ ابن حـز رضبو اهلل : " فمن مات ومل يوص : ففرٌض أف يُتصدؽ عنو دبا تيسر ، وال بد ;           
فإذ ذلك كذلك فقد سقط  ،بعد اؼبوتو فصح أنو قد وجب أف ىبرج شيء من مال ،كما أوردنا  ،واجب الوصية فرض ألف

 ملكو عما وجب إخراجو من مالو .
إىل أف قاؿ : " وفرٌض على   فبا ال إجحاؼ فيو على الورثة " أو الوصي ، حّد ُب ذلك إال ما رآه الورثةوال         

، أو ألهنم ال عن اؼبًناث وإما ألف ىنالك من وبجبهم ،وإما لكفر ،إما لرؽ    ،أف يوصي لقرابتو الذين ال يرثوفكل مسلم 
...   "احمللى" -أو الوصيُّ " ،أُعطوا وال بّد ما رآه الورثةُ  فإف مل يفعل ،ال حّد ُب ذلك ،ا طابت بو نفسويرثوف فيوصي ؽبم دب

 . الوصية فهذا ابن حـز يصرح أنو ال حد ؽبذه
 

يقل ّٔا أحد من علماء اإلسالـ قاطبػة علػى ّٔذا التفصيل الوارد ُب القانوف ، مل  الوصية ىذه : االنتقاد الرابع       
)ِإنَّ مدار أربعػة عشػر قرنػاً مػن الزمػاف ، وكفػى ّٔػذا دلػيالً علػى بطػالف ىػذا القػانوف ، ألف النػيب صػلى اهلل عليػو وسػلم يقػوؿ : 

 وصػػػػػػػػػػػػػػػححو األلبػػػػػػػػػػػػػػػاين ُب صػػػػػػػػػػػػػػػحيح الرتمػػػػػػػػػػػػػػػذي . ،رواه الرتمػػػػػػػػػػػػػػػذياللَّ               َو اَل َيْجَم               ُع ُأمَّتِ               ي َعلَ               ى َض               اَلَلٍة ( 
ّٔػػذا التفصػػيل حقػػاً ، ؼبػػا تركػػت األمػػة بأسػػرىا العمػػل ّٔػػا ، حػػىت يػػأٌب ىػػؤالء اؼبتػػأخروف وينصػػفوف مػػن  الوصػػية انػػت ىػػذهفلػػو ك

 ظلمو األئمة والعلماء واؼبسلموف على مدار أربعة عشر قرناً !!
 

 ، ومنها :ىناؾ حاالت كثًنة إذا تأملها اإلنساف اؼبنصف تبٌن لو بطالف ىذا القانوف  : االنتقاد الخاما      
قد يكوف األحفاد أغنياء وأعمامهم )أوالد اؼبيت( فقراء ، والقانوف ُب ىذه اغبالة أيضًا يعطي األحفاد جزءاً من  -أ

مع أف أعمامهم أوىل ّٔذا اؼباؿ منهم ، ألهنم أقرب إىل اؼبيت منهم ، وغباجتهم إليو  " !الواجبة الوصية" الرتكة ربت مسمى
. 

حفاد وال يراعي األجداد واعبدات غًن الوارثٌن ، مع أهنم ُب الغالب أشد حاجة ؼباذا يراعي القانوف األ -ب 
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ويكونوف مرضى ، وعاجزين عن العمل ، ووبتاجوف إىل عالج ونفقات فلماذا يعطي القانوف بنت البنت وال يعطي أـ األب 
 ؟!  مثالً مع اهنا من ذوي القربة

متوفػاة ، وبنػت  البػن ، فلػو مػات شػخص عػن بنػت ، وبنػت بنػتأف بنت البنت قد تأخذ أكثر فبػا ترثػو بنػت ا -ج 
أفدنػػة نصػػيب أمهػػا لػػو   10لبنػػت البنػػت ىنػػا ىػػو ثلػػث الرتكػػة وىػػو  الواجبةالوصػػية فػػدانا مػػثال ، فػػإف مقػػدار 30ابػػن ، وتػػرؾ 

، فيكػوف نصػيب بنػت االبػن طبسػة أفدنػة أي نصػف مػا  1:3كانت حية وتأخذ البنت وبنت االبن الباقي فرضا وردا بنسػبة 
 أخذتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت البنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت !!
مػػع أف بنػػت االبػػن أحػػق منهػػا ، ولػػذلك انعقػػد إصبػػاع العلمػػاء علػػى أف بنػػت االبػػن تػػرث ، وأف بنػػت البنػػت ال تػػرث ، فكيػػف 

 يُعطى غًن الوارث أكثر من الوارث ، مع أهنما ُب درجة قرابة واحدة ؟!
نتػٌن ، وبنػت ابػن متػوَب ، وأخػت أف بنت االبن قد تأخذ أكثر من البنت ، وذلك فيما إذا مػات شػخص عػن ب -د 

أفدنػػة ، أمػػػا البػػاقي فيقسػػم بػػٌن البنتػػػٌن  6لبنت االبػػن ثلػػػث الرتكػػة وىػػو الوصػػية فػػدانا مػػثال ، فػػػإف مقػػدار 18شػػقيقة، وتػػرؾ 
  أفدنػة !! 4أفدنة ، وتأخذ األخت الشقيقة الباقي وىػي  4أفدنة ، لكل منهما  8واألخت الشقيقة ، فتأخذ البنتاف الثلثٌن 

ولو كان من عند غير اهلل لوجدوا فيو اختالف ا   ذوذ واالختالؼ دليل على نقص البشر ، وتصديق لقولو تعاىل : )وىذا الش
 . 82( النساء/ كثيرا

 
 من عدة وجوه  ادس :االنتقاد الس       
 يوص  وإف مل  صارت ُب حقيقة األمر مًناثًا ، ولذلك يأخذ األحفاد ىذا النصيب الوصية أف ىذه -/ 1       
أغنياء ، وىذه كلو يدؿ على أهنا   أـ  فقراء  كانوا سواء  أو قلياًل ،  كثًنا   ترؾ ماال  سػػػواء  ويأخذونو  بشيء   اؼبيت ؽبم

 مًناث ، وىذا اعرتاض منهم على حكم اهلل تعاىل وتغيًن لو .
فيمكن حلها بطرؽ  "قر األحفادف" وأما اغبالة الب زعموا أهنم وضعوا ىذا القانوف عالجًا ؽبا ، وىي  -/ 2       

 ال تتعارض مع الشرع .
أف يُػَعلَّم األغنياء أنو هبب عليهم أو على أقل تقدير يستحب أف يوصوا ألقارّٔم الفقراء    : الطريقة األولى        
 جبزء من أمواؽبم .
أف يعطػػػوا األحفػػػاد أو غػػػًنىم مػػػن إذا مل يػػػوص فػػػإف الورثػػػة إذا كػػػانوا أغنيػػػاء ينبغػػػي ؽبػػػم    : الطريق   ة الثاني   ة         

 . ص                    دقة م                    نهم وص                    لة لل                    رحم ويكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفاألقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارب الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراء جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزءا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ، 
  فبهاتٌن الطريقتٌن يبكن عالج تلك اؼبشكلة من غًن الوقوع ُب ـبالفة الشرع .          

ا الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم )يَاَأي ُّهَ  :لقوؿ اهلل تعاىل ، حرام فهو ، الوصية أما أخذ اؼباؿ ّٔذه  -/ 3        
َنُكْم بِاْلَباِطِل(    وأكل اؼباؿ بالباطل ىو أخذه من غًن سبب شرعي يبيح ذلك ... . 30النساء/بَ ي ْ
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َنُكْم َحَرامٌ :  ولقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم -   ، ِفي ْرَمِة يَ ْوِمُكْم َىَذا، َكحُ  ) ِإنَّ ِدَماءَُكْم َوَأْمَواَلُكْم َوَأْعَراَضُكْم بَ ي ْ
  ( .1679( ومسلم )67رواه البخاري ) َشْهرُِكْم َىَذا ، ِفي بَ َلدُِكْم َىَذا (

                    
انػو فبػا يوجػو للوصػية الواجبػة مػن انتقػادات انػو قػد أثػارت العديػد مػن اؼبشػكالت العمليػة عنػد  سابع :االنتقاد ال     

اؼبصػػري : اختلػػف شػػراحو ُب طريقػػة حسػػاب الوصػػية الواجبػػة لعػػدـ وضػػوح نػػص اؼبػػادة القانونيػػة الػػب ففػػي القػػانوف . . تطبيقهػػا
 منو كاآلٌب ) ..... وجبت للفرع ُب الرتكة وصية دبقدار ىذا النصيب ( 76فرضتها حيث ورد اؼبقدار ُب اؼبادة 

 ثم نقل ما يستحقو إلى أوالده . ،واعتبار االبن المتوفى حياً  الرتكة ةقسم : فذىب بعضهم إلى -/ آ         
 -وقد أخذ على ىذا اغبل مآخذ عدة منها :

 وىو ما مل يقصده القانوف . ،حجب بعض الورثة كلياً أو جزئياً  المتوفى إلى أنو قد يؤدي / 1        
البن فإذا فرضنا أف ا ،نت ابن توُب والدىا قبل جدىا: رجل توُب عن زوجة وأربع بنات وأخت شقيقة وب مثالو

إذ مل  ،وىذا ـبالف لقواعد اإلرث ،وحجبت األخت الشقيقة عن اإلرث كلية ،سهماً أعطيت البنتو 14كاف لو   توَب حياً اؼب
 .وبجب الشارع باألموات 

حصتو أحيانًا على حساب األوالد فقط دون سائر  المتوفى قد تكونإىل أف   كما أخذ عليو / 2         
 . ال إرثاً  ،على حساب كل الورثة ،تؤخذ من أصل الرتكة ،الذي اعترب تلك اغبصة وصيةوىو ـبالف للقانوف  ،الورثة

 ،حياً  توَباؼبفإذا فرضنا أف االبن  ،مثالو : رجل توُب عن زوجة وأـ وأب وبنت وابن وبنت ابن توُب والدىا قبل أصلو
على حساب االبن سهمًا  26بن منها بنت اال ،( سهماً  65نصيب األوالد منها )  ،( سهماً  120فاؼبسألة ىنا من ) 

 : يأ ،كوف الوصية الواجبة وصية ال إرثوىذا ـبالف للقانوف   ،دوف أف ينقص شيئاً من حصة الزوجة واألب واألـ ،والبنت
: فلو أضفنا ابنا إىل ىذا اؼبيت، فنجد حصة األبناء ىي  توضيح أكثر. ] . الورثة صبيع وحصص كامل الرتكةمن   تخصم

وىذا ـبالف للقانوف كوف  فال ينقص منها شيء، حصة الزوجة واألب واألـ الب يقع عليها النقص، بزيادة عدد الرؤوس، اما
النقص على  من ثلث الرتكة .. فيقع –. الورثة صبيع وحصص كامل الرتكةمن   تخصم :يأ ،الوصية الواجبة وصية ال إرث

 [   .-صبيع الورثة 
 
يعطى أوالد االبن  ٍب ،توزيع التركة بين األحياء فقط: وىو  وذىب بعض الشراح إىل حل آخر -/ب       

 ثم توزع التركة على األصل الجديد. ،حصة مساوية لحصة ابن وتضاف على أصل المسألة
للػزوج  : ( أسػهم 4)  فأصػل اؼبسػألة مػن ،ا قبػل جػدىاأبوىػ: امرأة توفيت عن زوج وبنت وابن وبنػت ابػن تػوُب  مثالو
أسػهم بػدالً  6فتعػوؿ اؼبسػألة إىل  ،فيعطى لبنت االبن حصة أبيها وىػي سػهماف ،وللبنت سهم ،ولالبن سهمٌن ،سهم واحد



 بنت االبن استحقت بالوصية الواجبة أكثر مما يستحقو أبوىا لو ك ان : فأوقد أخذ على ىذا اغبل  .. ( أسهم 4من ) 
ألف بنػت االبػن مل تسػتحق حصػة ُب  ،وىو منػاؼ للمنطػق، 6/  2وىي أقل من ، 20/  6ألنو لو كاف حياً ألستحق  ،حياً 

 . فليا معقواًل أن تستحق أكثر منو ،الوصية الوارثة إال عن طريق أبيها
  

ل وفق خطوات ثالث، كما في المثا أكثر من الحلين السابقين لحل مقبولوذىب آخرون  -/ج      
 : اآلتي

  ىكتارا . 270، وترؾ وبنت ابن توُب أبوىا قبل جدىا ،وابن ،وبنتٌن ،وأـ ،أب : رجل توُب عن
 
كما لو كاف موجودا، فيكوف اغبل    ووبدد نصيبونفرض الولد الذي توُب ُب حياة أبيو حيا،  الخطوة األولى :    
 كاآلٌب:
 4، ولكل بنت سهمٌن، ولكل ابن مسهأ 3ولألـ ،مسهأ 3لألب :بعد التصحيح سهماً 18اؼبسألة تكوف من -
 أسهم.

 
 لبرج من الرتكة مقدار نصيب االبن اؼبتوَب، على النحو اآلٌب :   الخطوة الثانية :    
 ىكتارا. 15=  18÷  270. قيمة السهم الواحد : ىكتارا . 270مقدار الرتكة :  - 
 ىكتارا.  60 = 15×  4: د قيمة السهم الواح أسهم( ُب4) نضرب نصيب االبن اؼبتوَب -
 ىكتارا .  60إذا مقدار الوصية الواجبة ىو :  -
  ىكتارا ( 90=  3÷  270دار الوصية الواجبة بثلث الرتكة ) نقارف مق -

 .ثبتناهفإف كاف يساويو أو أقل منو  *     
 90من ثلث الرتكة ) قلأىكتارا(  60. ونالحظ أف:). إىل ثلث الرتكة بالضبط نزلناهوإف كاف أكثر منو  *     

 ىكتارا(
    ىكتارا( .  60لفرع اؼبتوُب، وىنا ىو : بنت االبن فتأخذ : ) الوصية الواجبةىذه مقدار  نعطي -
 210=  60 – 270على النحو اآلٌب :  ، بعد خصم مقدار الوصية الواجبةمقدار الباقي من الرتكةكبسب  -
 ىكتارا. 
 

، ٍب نقسم ىذا  بالكلية االبن اؼبتوُب بعد حذؼ ثة األحياء فقط مسألة جديدة،قبعل للور   :الخطوة الثالثة      
 على النحو اآلٌب :  ،الورثةىؤالء  أصل مسألة الباقي من جديد على



 واحد ، ولكل بنت سهم واحد، و لالبن سهماف. مسه ولألـ واحد، مسه لألب : سهمأ 6اؼبسألة تكوف من -
 ىكتارا ، 70ويأخذ االبن  ىكتارا، 35وتأخذ كل بنت  ىكتارا، 35األـ ىكتارا، وتأخذ  35فيأخذ األب  -
 

 :  محاذير الحلين السابقين نتقي ّٔذا اغبل وبذلك نتيجة :          
  .ال تأخذ بنت االبن أكثر من االبن من جهةف -                   
 .جهة ثانيةوال يحجب أحد بها وال بأبيها من الورث ة من  -                   
 وتكون حصتها من أصل المس ألة ولي ا من حصة األوالد فقط من جهة ثالث ة . -                   

    
 خالصة االنتقادات السابقة :          
كوف الشارع اغبكيم قد فصل آيات اؼبًناث وأعطي كل   ،ف الوصية ىي امر مستحب دينا وال تفرض بقانوفإ      
ث لنص عليو ُب آيات اؼبواري ،راد الشارع فرض الوصية الواجبة بالشكل الذي اذبو إليو اؼبشرع الوضعيفلو أ ،ذي حق حقو

 ُب االختالؼ واعبدؿ حوؿ الوصية .... ةمألاوحدد مقداره حىت ال تقع 
 ويراعي ،وال تكوف قاصرة على احد بعينة من األقارب ،أف تكوف الوصية اختيارية للموصي حاؿ حياتو ىونر      

 فيها حاجة اؼبوصي لو اؼبادية يسرا وعسرا ...
حبيث هبب على   ،هم عليهاثالناس وتبصرهتم بأمور الوصية وح توجيو اػبطاب الديين لعامةوهنيب بعلماء األمة      

 .ن ذوي القربة فبا ال يرثوف فيوكل مسلم اف يرتؾ حالة حياتو وصية ؼبن يراىم فقراء م
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 م . 1984في قانون األسرة الجزائري الصادر في سنة :  : التنزيل ( الوصية الواجبة )
 

كمػا   217 – 171 – 170 - 169اؼبػادة  : تعػاِب أحكامػو أربػع مػواد ىػي : )الوصية الواجبػة( التنزيل
 يأٌب :

 
ُب  وجػػب تنػػزيلهم منزلػػة أصػػلهممػػات مػػورثهم قبلػػو أو معػػو و قػػد  ولػػو أحفػػادمػػن تػػوُب "  : 169اؼبػػادة  -
 " :  بالشرائط التالية الرتكة

 
 ال يتجػاوز ذلػك ثلػثلػو بقػي حيػا علػى أف  دبقدار حصػة أصػلهم"أسهم األحفاد تكوف  : 170اؼبادة  -
 "الرتكة

 
أو   ،كػػػاف أو جػػػدة لألصػػػل جػػػدا  إذا كػػػانوا وارثػػػٌنالحفػػػاد التنزيػػػل ال يسػػػتحق ىػػػؤالء ا: "  171اؼبػػػادة  -
أو  فػػػإف أوصػػػى ؽبػػػم ،مقػػػدار مػػػا يسػػػتحق ّٔػػػذه الوصػػػيةأوصػػػى ؽبػػػم أو أعطػػػى ؽبػػػم ُب حياتػػػو بػػػال عػػػوض  كػػػاف قػػػد
 ."الرتكة من نصيب أحدىم بأقل من ذلك وجب التنزيل دبقدار ما يتم بو نصيبهم أوألحدىم 
 
مػػن  ال يكػػوف األحفػػاد قػػد ورثػػوا مػػن أبػػيهم أو أمهػػم مػػا ال يقػػل عػػن منػػاب مػػورثهمأف "  : 172اؼبػػادة  -
 ".حظ األنثيٌنيكوف ىذا التنزيل للذكر مثل و  أمو أبيو أو

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 ةـة الواجبـيصراج الوـتخسة اطريقـ
 

 يتم استخراج الواجبة بطريقتين :
 

  : دون اعتماد الجدول. ة ـة الواجبـراج الوصيـاستخالطريقة األولى 

دون اعتماد الجدول باتباع الخطوات األربعة  اآلتية استخراج الوصية الواجبة بشكل عام يتم 
 : 

 

 ونحل ،اًحيل نفترض أن الفرع المتوفى في حياة والديه ما زا : الخطوة األولى  

 المالي  نصيبه نحسب وين الورثة، المسألة معتبرين إياه وارثا من ب             
 .اًكما لو كان موجود             

 

 : من الثلث أو ل كان أقفإن التركة : نقارن نصيبه المالي هذا بثلث  الخطوة الثانية 

 وإن كان أكثر من ، -تغيير دون  –اعتبرناه كما هو الثلث يساوي              

 إلى الثلث. -أونزلناه  -رددناه الثلث               

 

 فقطالميت هذا أوالد ما وجد من على نقسم نصيبه المالي هذا  : لثةالخطوة الثا   [ 

  ، وأبناء لواوإن نز[ أي : ) أبناء وبنات األبناء  واألسباط األحفاد             
 حظ    ل  ( .. قسمة ميراث للذكر مث من الطبقة األولىوبنات البنات              
 من دون اعتبار زوجته مثال [.األنثيين .. ]              

 

 على الورثة األحياء   الوصية الواجبةمقدار إخراج الباقي بعد : نقسم  رابعةالخطوة ال 

  غير وكأنه - المتوفى الولد فرع إلى نظر غير نم اًجديد اًتوزيع              

 ،  مقدار الميراث لألحياءالباقي هو هذا ، معتبرين -موجود               
 المعروفة .حسب قواعد الميراث المالي وارث حقه ل كفنعطي               

 
وابن بنت توفيت ، ابن ،عن : زوجةل توفي رج  وإليك المثال التوضيحي اآلتي :

 دينارا. 1920، مخلفا تركة قيمتها : حياة أبيهاه في أم
 
 



 :  لخطوات الح
 

 هنا وهو] اًحيل في حياة والديه ما زا الفرع المتوفىنفترض أن  : الخطوة األولى : 

 نحسب وونحل المسألة معتبرين إياه وارثا من بين الورثة، البنت[،              

 يا.حكما لو كان المالي نصيبه              
 

 .  8/1ة : ـــزوج  -       
 بنا وبنتا : الباقي تعصيبا بالغير .ا  -     
 . 24المسألة تصح من :   -     
 أسهم .  7نصيب البنت :   -     
 دينارا . 80=  24÷  1920قيمة السهم الواحد :     -     
 دينارا. 560=  80×  7النصيب المالي للبنت :  -     

    

 من الثلث أو ل كان أق، فإن التركة نقارن نصيبه المالي هذا بثلث  : نيةالخطوة الثا 

 وإن كان أكثر من          ، -دون تغيير  –اعتبرناه كما هو يساوي الثلث               
 إلى الثلث. -أونزلناه  -رددناه الثلث                   

 
 .دينارا  640=  3÷  1920ثلث التركة :  -:   نالحظ أن

 560النصيب المالي لصاحب الوصية الواجبة من كل التركة =  -              
 دينارا.

كة، النصيب المالي لصاحب الوصية الواجبة أقل من ثلث الترالمقارنة :  -                 
 نعتبره كما هو.اذا نعتبره كما هو. 

 

 فقطالميت هذا د أوالما وجد من على نصيب المالي هذا النقسم  : لثةالخطوة الثا  

 من الطبقة  ، وأبناء وبنات البنات وإن نزلوا] أبناء وبنات األبناء              
 حظ األنثيين.ل  [  .. قسمة ميراث للذكر مث األولى              

 
 560: موجود ابن البنت فقط فنعطيه هذا النصيب كامال وهو :  ونالحظ أنه -      

 دينارا.
 
 



 الوصية الواجبة على مقدار بعد إخراج من التركة الباقي نقسم  : رابعةالخطوة ال 

           المتوفى الولد فرع إلى نظر غير من اًجديد اًالورثة األحياء توزيع              

 مقدار ميراث الباقي هو هذا ، معتبرين -وكأنه غير موجود  -              
 وارث  ل ك، فنعطي -ر الوصية الواجبة بعد إخراج مقدا - حياءاأل               
 المعروفة .حسب قواعد الميراث المالي حقه                 

 

 .  8/1ة : ـــزوج  -       
 بنــــــا  : الباقي تعصيبا بالنفس .ا  -     
 . 8المسألة تصح من :   -     
 سهما واحدا . 1نصيب الزوجة :   -     
 أسهم . 7نصيب االبــن  :   -     
 1360=  560 – 1920الوصية الواجبة : طرح مقدار بعد الباقي من التركة   -     

 دينارا.

 دينارا . 170=  8÷  1360قيمة السهم الواحد :    -     
 دينارا . 170=  170×  1النصيب المالي للزوجة :  -     
 دينارا .1190=  170×  7النصيب المالي لالبـــن :  -     

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ل.اعتماد الجدو ب ةالواجب ةاستخراج الوصي:  ةالثاني ةالطريق  
ة : تيآلا ةربعاعبدوؿ نتبع اػبطوات األ ة باعتمادالواجب ةستخرج الوصينلكي   

  
    ، ىل تصحيحإ تف احتاجإونصححها  اعادي الح ة (و اعبدأ داعب ) اؼبتوُب ةلأمسكبل  األولى : ةالخطو 

  ،من بٌن الورثو اوارث هياإمعتربين  ،ياحوالديو ما زاؿ  ةاؼبتوُب ُب حيا عف الفر أ ضونفرت                    
) أ ( بِػػػػ : ةلأىذه اؼبس ةمع تسمي .. ونسجل ذلك ُب اعبدوؿ                        

   
حياء األ ثةالور على  يونبق ،والديو ةالفرع اؼبتوُب ُب حيا بنزع ) ب ( ةالثاني ةلأسجل اؼبسن : ةالثاني ةالخطو    

اعبديد والذي يساوي ) ب (ة لأصل اؼبسأاب مع حس ،نفسها همسهامبوكبتفظ ؽبم  ،فقط                    
                     أصل المسألة ) ب ( = أصل المسألة ) أ ( – عدد أسهم المتوفي في حياة والديو. 

         
  ونصححها  اعادي حال ( ) ج -ة لو الثالثأوىي اؼبس -من جديد  حياءالورثو األ ةلأكبل مسة : الثالث ةالخطو  

.ذلك ُب اعبدوؿ لسجونىل تصحيح إ تاحتاجإف                     
ة ) ب (لأصل اؼبسأ                                                                                

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ              ة :اؼبقارن ةتيجػػػػػػػػػحسب ن ةمعاعبا ةلأصل اؼبسأكبسب  ة :الرابع ةالخطو  
ة ) ج (لأصل اؼبسأ                                                                                

حالتاف : وىنا  
 الحالة الثانية : أصل اؼبسألة ) ب ( ال يقبل القسمة على أصل اؼبسألة ) ج ( فيربز احتماالف :

 
ة ) ب (لأصل المسأ                                              
   بينهما توافق                                                                                            األول : االحتمال  -                

ة ) ج (لأصل المسأ                                              
 نقوم اآلن بحساب اآلتي :

) ج ( [. ةلأصل اؼبسأ ة ) ب ( ،لأصل اؼبسأ : ]كرب القاسم اؼبشرتؾ األ -   



 
(   ) ج ةلأصل اؼبسأ                                       

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ ) ج (  =  ةلأاؼبس أصل وفق -   
ؽ . ـ . أ                                          

 
ة ) ب (لأصل اؼبسأ                                     

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .  ة ) ب ( = لأاؼبسأصل وفق  -   
ؽ . ـ . أ                                          

    
دوؿ .سجل ُب اعبنو ) ج ( ..  ةلأصل اؼبسوفق أ ×) أ (  ةلأصل اؼبسأ ة =اعبامع ةلأصل اؼبسأ -   
دوؿ .ُب اعب لسج.. ون ) ج ( ةلأصل اؼبسأ وفق ُب ة ) أ (لأوالديو من اؼبس ةسهم اؼبتوُب ُب حيا ضربن -   

دوؿ . اعبُب ونسجل  ة ) ب ( ..لأصل اؼبسأ ) ج ( ُب وفق ةلأحياء من اؼبساأل ةسهم ورثأ ضربن -    
ة . اعبامع ةلأصل اؼبسأوي والديو يسا ةوُب ُب حيااؼبتفيهم ؾبموع سهاـ كل الورثو دبا  فأد من أكنت -   

قيمة الرتكة ) للجد أو اعبدة (                              
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ= ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقيمو السهم الواحد  -  .  

أصل اؼبسألة اعبامعة                                   
يل لو.ٍب نستنتج النصيب اؼباُب قيمة السهم الواحد،  والديو ةؼبتوُب ُب حيااسهم أ ضربن -   
نة بثلث الرتكة ستأٌب احتماالت اؼبقار  –ونقارنو بثلث الرتكة  والديو ةللمتوُب ُب حيا النصيب اؼبايلنأخذ  - 

. االنثيٌن ظح مثل للذكر ط (سباحفاد واألاأل) على  ، وحسب نتيجة اؼبقارنة نقسمو-الحقا بإذف اهلل   
ونستنتج  ،-حسب احتماالت اؼبقارنة بثلث الرتكة – السهم الواحد ةكل الورثو ُب قيمنضرب أسهم   - 

 النصيب اؼبايل لكل وارث.   
ث .اؼبور  ةُب حيا هبو أابن ابن مات  ا،ابن ،بنتٌن ا،مأ ا،بأ وترؾ :توُب رجل  توضيحي :  مثال  

ة .جوىر  5400 يساوي ةقيمو الرتك أف علما                     
  



 

 
 

14ة ) ب (              لأصل اؼبسأ              
                        ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ =    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   بينهما توافق .                ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ة :اؼبقارن - 

6ة ) ج (               لأصل اؼبسأ                
  
. 2( =  6،  14 ) ج ( [ : ) ةلأصل اؼبسأ ة ) ب ( ،لأصل اؼبسأ ؽ . ـ . أ ] -  
 

6) ج (           ةلأصل اؼبسأ                                       
ػ 3ػػػػػػ = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ = ػػػػػػػػػػػػػػػ ) ج (  =  ةلأاؼبس أصل وفق -   

2ؽ . ـ . أ                                                          
 

14ة ) ب (          لأصل اؼبسأ                                     
. 7ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ة ) ب ( = لأاؼبسأصل وفق  -   

                   2ؽ . ـ . أ                                                        
5400قيمة الرتكة                                                   

جوىرة .  100ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ = =  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  = ػػػػػػػػػػواحد ػػػػػػػػػػػػػػػػػقيمو السهم ال -    
54أصل اؼبسألة اعبامعة                                            



توُب رجل عن : زوجة، بنت، بنت ابن،وبنت بنت ماتت أمها ُب حياة اؼبورث، أـ ألب، أخت قي : مثال تطبي
ىكتارا . 3600 ساويت ةالرتك ةقيم أف علماألب، عم شقيق.   

   
ة ) ب (لأصل المسأ                              

.باين بينهما ت                                                                                            :  الثانياالحتمال  -  
ة ) ج (لأصل المسأ                             

 
 نقوم اآلن بحساب اآلتي :

    
ة .سجل ُب اعبامعنو ) ج ( ..  ةلأصل اؼبسأ× ) أ (  ةلأصل اؼبسأ ة =اعبامع ةلأصل اؼبسأ -   
ة .ُب اعبامع لسج.. ون ) ج ( ةلأصل اؼبسأ ُب ة ) أ (لأاؼبسوالديو من  ةسهم اؼبتوُب ُب حيا ضربن -   

ة . اعبامعُب ونسجل  ة ) ب ( ..لأصل اؼبسأ ) ج ( ُب ةلأحياء من اؼبساأل ةسهم ورثأ ضربن -    
ة . اعبامع ةلأصل اؼبسأوي والديو يسا ةاؼبتوُب ُب حيافيهم ؾبموع سهاـ كل الورثو دبا  فأد من أكنت -   
 

قيمة الرتكة ) للجد أو اعبدة (                              
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ= ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقيمو السهم الواحد  -  .  

صل اؼبسألة اعبامعةأ                                 
   
يل لو.ٍب نستنتج النصيب اؼباُب قيمة السهم الواحد،  والديو ةؼبتوُب ُب حيااسهم أ ضربن -    
ستأٌب احتماالت اؼبقارنة بثلث الرتكة  -ونقارنو بثلث الرتكة  والديو ةللمتوُب ُب حيا النصيب اؼبايلنأخذ  -  

. االنثيٌن ظح مثل للذكر ط (سباحفاد واألاأل) على  و، وحسب نتيجة اؼبقارنة نقسم-الحقا بإذف اهلل   
ونستنتج  ،-احتماالت اؼبقارنة بثلث الرتكة  حسب - السهم الواحد ةكل الورثو ُب قيمنضرب أسهم   - 

 النصيب اؼبايل لكل وارث .
 



أبيها . ةُب حيا بنت توفيت أموابن  ،ابن زوجة، : توُب رجل عن توضيحي :  مثال   
  . -اؼبثاؿ السابق  –دينارا.  1920 يساوي ةقيمو الرتك أف علما                   

 

 
 

17ة ) ب (               لأصل اؼبسأ                 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   بينهما تباين .                                     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ =        ة :اؼبقارن - 

8ة ) ج (                 لأصل اؼبسأ                 
 

 - نالحظ أن : قيمة الوصية الواجبة ) 560 دينارا ( أقل من ثلث الرتكة ) 640دينارا ( فنعتربىا كما ىي
                  دوف تغيًن.   

 
توفيت امرأة عن : أـ، ابنٌن، بنت ابن توُب أبوىا ُب حياة أمو ..  مثال تطبيقي :   
 دينارا. 4320 يساوي ةقيمو الرتك أف علما         

 
 
 
 
 
 

 



ث ثلبمقدار  ومقارنتو) الوصية الواجبة أو التنزيل ( في حياة والديو  نصيب المتوفياالحتماالت الواردة في 
 : التركة

 
     ، فيعطى لو ثلث الرتكة كامال، ٍب مساو سباما ؼبقدار ثلث الرتكةنصيب اؼبتوُب ُب حياة والديو  االحتمال األول : -

 قيمة السهم الواحد  -.على الورثة األحياء اآلخرين يقسم على ورثتو، ويقسم الباقي من الرتكة                      
 . - تتغيرال                      

              
                                               توُب رجل عن : زوجة، بنت، بنت ابن، وبنت بنت ماتت أمها ُب حياة أمها، أـ األـ، أـ أب مثال : 

 دج. 7200األب، أختٌن شقيقتٌن، أخ ألب، علما أف الرتكة قيمتها : 
 
   ، ٍب يقسمىذا النصيب، فيعطى لو أقل من مقدار ثلث الرتكةُب حياة والديو  نصيب اؼبتوُب االحتمال الثاني : -

 . - التتغيرقيمة السهم الواحد  -على الورثة األحياء اآلخرين . ورثتو، ويقسم الباقي من الرتكةعلى                 
               

ماتت                                                     وبنت بنت، وه ُب حياة أموت أبماابن ابن ، ٌنبنت جد، أـ، ،توفيت امرأة عن : زوجمثال :  
   .ىكتارا 2400، علما أف الرتكة قيمتها : أمها ُب حياة أمها

 
 مقدار ثلث الرتكة، فينزؿ نصيبو إىل أكثر من مقدار ثلث الرتكةنصيب اؼبتوُب ُب حياة والديو  االحتمال الثالث : -
  على الورثة األحياء اآلخرين. وىو : ثلثي التركة فقطويقسم الباقي من الرتكة على ورثتو، يقسم ، ٍببالضبط

   . - تتغيرقيمة السهم الواحد  - تنبيو :                        
                                              ت أبوىا ُب   ماوبنت ابن  أخت شقيقة، أخت ألـ، أخ ألب، ،ٌنبنت توُب رجل عن : زوجة،مثال :                

 .قنطارا من القمح 10800 ، علما أف الرتكة قيمتها : حياة أبيو
 

فيكمل ؽبم                                    ، أقل من نصيب مورثهم ُب حياهتمااؼبتوُب الوالدين لورثة  ما أوصى بونصيب  االحتمال الرابع : -
 حيث :  ،عليهم ٍب يقسمدود ثلث الرتكة ُب حنصيب أبيهم 

 نصيب ما أوصى بو الوالدين. –مقدار ما يكمل بو نصيب أبيهم = نصيب المتوفي في حياة والديو                 
 قسم الباقي من الرتكة على الورثة األحياء اآلخرين، حيث :وي                         
 مقدار ما يكمل بو نصيب أبيهم.    –التركة  قيمة التركة = يمة قالباقي من                         



        . -تتغير  قيمة السهم الواحد - تنبيو :                        
                 

                           وقد أعطاه جده السابق                      ، ت أبوه ُب حياة أبيوماوابن ابن  ابن، ،توُب رجل عن : زوجة، أبمثال : 
 .دج 80640 علما أف الرتكة قيمتها : دج،  6000قبل فباتو 
 
                                        أف الوصية كانت لبعض األحفاد ُب حياهتما،اؼبتوُب الوالدين لورثة  ما أوصى بونصيب  االحتمال الخاما : -   

  ضمن الوصية الواجبةفيعطى ؼبن مل يوص ؽبم نصيبهم كامال ، وف البعض اآلخرواألسباط د                       
                                 فإف مل يكن الباقي من الثلث يتسع لذلك ، كمل ؽبم من باقي الثلث إف كاف يتسع لذلك،                        
                                 ويقسم، ىت تكوف أنصبتهم صبيعا متساوية ضمن ثلث الرتكةح، نصيبهم فبا أوصى بو لغًنىم                       
 رتكة على الورثة األحياء اآلخرين.الباقي من ال                       

   . -تتغير  قيمة السهم الواحد - تنبيو :                             
      

وقد أوصى اعبد السابق قبل فباتو                                                 ، ُب حياة أبيو أبونبات ماوبنب ابن  عن : ابنٌن، توُب رجلمثال :               
 ىكتارا.   150ىكتارا من أرضو الزراعية الب ؾبموعها: 30لواحدة منهما بػِػػػػػػ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 تزاحم الوصايا
 

واألصل ُب تعدد ، أو بتعدد اؼبوصى بو ،الوصايا قد تتعدد بتعدد اؼبوصى ؽبملتزاحم يكوف مع التعدد، و ا
  . [الوصية للوالدين واألقربين بالمعروف] الوصايا قوؿ السميع العليم: 

فمىت كانت الوصايا متعددة واتسع  .. فالتعريف ُب قولو تعاىل الوصية للجنس يشمل الوصية الواحدة واؼبتعددة
، أخذ كل واحد من اؼبوصى ؽبم وصيتو كاملة، ال فرؽ بٌن الرتكة كلها عند إجازة الورثة أو ،ؽبا ثلث الرتكة

ومل هبز  إف ضاؽ الثلث عن الوفاء بالوصايا. أما . واجبة كانت أو اختياريةالوصية للقربات أو لألشخاص، 
 . فعندئذ يكوف التزاحمالورثة أو أجازوا وكانت الرتكة ال تتسع ؽبا صبيعا، 

 
، أو ومل هبز الورثة ىذه الزيادة، ويزيد ؾبموعها على ثلث الرتكةأف تتعدد الوصايا  : المقصود بالتزاحم إذاف     

اؼباؿ قد ضاؽ عن تنفيذىا على الوجو ، أي أف إف الوصايا قد تزاضبتفيقاؿ  أجازوىا ولكن الرتكة ال تتسع ؽبا،
 .الذي أراده اؼبوصي

 
 : األمر أف يكوف التزاحم وإذا تزاضبت الوصايا، فال ىبلو     

 
..  والوص  ية الواجب  ة ختياري  ةاال ب  ين الوص  اياأو ، حيػػث يضػيق اعبمػػع والتوفيػػق بينهػا ختياري  ةب ين الوص  ايا اال -

 :فقرتٌن إىل  وضوعوعلى ذلك تقتضي غاية حبث تزاحم الوصايا تقسيم ىذا اؼب
 .ختياريةالوصايا اال: تزاحم األوىل -
 .والوصية الواجبة ختياريةاال: تزاحم الوصية ةالثاني -
 
 .ختياريةاال: تزاحم الوصايا ىاألول فقرةال

عاِب الفقهاء مسألة تزاحم الوصايا االختيارية وميزوا بٌن ثالث حاالت للمزاضبة: تزاحم وصايا 
 .على النحو اآلٌب .. تزاحم وصايا العباد والقربات ،تزاحم وصايا القربات ،العباد

 



 :عبادتزاحم وصايا ال -أوال
وال  ،ويوصي لعمر بأخرى إذا كانت الوصايا اؼبتزاضبة كلها للعباد، كمن يوصي لزيد بوصية مستقلة 

 . يتسع للوصيتٌن ثلث الرتكة أو كلها ولو مع اإلجازة
 . فمػػػذىب الظاىريػػػة أنػػػو ينظػػػر إىل تارىبهػػػا ٍب يبػػػدأ بػػػاألوؿ فػػػإذا ًب الثلػػػث بطػػػل مػػػا زاد عليػػػو -

 واآلكػد فاآلكػد، تقػدـ أو تػأخر لبدء دبا نص اؼبوصي على البداية بو ٍب األىم فاألىمويرى اؼبالكية أنو هبب ا -
أف الثلػػث يقسػػم بػػٌن اؼبوصػػى ؽبمػػا علػػى نسػػبة أنصػػبتهم، وبػػو  أليب حنيفػػة ُب حػػٌن يػػرى الصػػاحباف -

 . يقوؿ الشافعية وبعض اؼبالكية
 

 :تزاحم وصايا القربات -ثانيا
ية بالقربة عبهات متعددة، كأف يوصي للمسجد واؼبستشفى وبصل تزاحم وصايا القربات حالة الوص

 .وقد ميز الفقهاء بٌن ما إذا كانت ىذه الوصايا متحدة ُب الرتبة أو متفاوتة أو ـبتلطة..وفقراء البلد واغبج عنو
بأف كانت كلها فرائض أو مندوبات فيقدـ ما بدأ بو اؼبوصي أوال ٍب الذي  اربدت ُب الرتبةفإف  -

فيبطل ما بقي من الوصايا على رأي أيب حنيفة وصاحبيو،  ،أٌب على اؼباؿ اؼبوصى بويليو حىت ي
وحجتهم أف الوصايا متساوية، فًنجح ما قدمو اؼبوصي ُب الذكر، ألف تقديبو دليل على اىتمامو بو 

 كذلك إذا وقع النص على التفاوت ُب اؼبقادير فيتبع ما نص عليو  . . وعادة اإلنساف أف يبدأ باألىم
  اؼبوصي، ويوزع بٌن الوصايا نسبة اؼبقادير الب ذكرىا على طريقة احملاصة 

، فتقدـ الفرائض على الواجبات ٍب األقوى فاألقوى، فإف اختلفت درجات الوصاياأما إف  -
استنفذت الفرائض ما تنفذ فيو الوصية وىو ثلث اؼباؿ، بطل ما بقي من الوصايا، أما إذا بقي شيء 

ود الثلث، فينفذ منو ما بقي من الوصايا حسب الرتتيب ُب القوة، ؤّذا التمييز أخذ من اؼباؿ ُب حد
 . والكويب القانوف اؼبصري والسوري

 
 :تزاحم وصايا العباد والقربات -ثالثا

مىت كانت الوصايا خليطا من الوصايا بالقربات والوصايا للعباد وضاؽ الثلث عن استيعأّا فإنو  
 :يفرؽ بٌن صورتٌن



األوىل: حيث عٌن سهاـ ىذه الوصايا، أو مقاديرىا فإنو يقسم اؼباؿ اؼبخصص لتنفيذىا  -    
 .إلرادتو باحملاصة بنسبة ىذه السهاـ تنفيذا

 :الثانية: حيث مل يبٌن اؼبوصي سهاـ كل جهة، فقد اختلف على قولٌن -    
 غبنفية، اؼبناصفة بٌن حق اهلل وحق العباد وىو قوؿ ا :أوؽبما -            
وما تبقى يصرؼ ُب  ،يقتضي تقدمي الوصايا بالواجبات ٍب بالقربات :وثانيهما -           

 .ويتحاصص فيو أىل الوصايا وىو رأي اؼبالكية والشافعية وبعض اغبنابلة ، حق العباد
 
 .والوصية الواجبة ختياريةاال: تزاحم الوصية ةالثانيفقرة ال

كلها العاـ أو ُب صورة التنزيل مع الوصية الواجبة قد يأٌب على ُب ش ختياريةاال تزاحم الوصية
             شكلٌن: 

 .اجتماع الوصيتين لِلحفاد واألسباط -               
 .اجتماع الوصيتين ألشخاص مختلفة -               

ل    نفا الش    خص أو  والوصػػػػية الواجبػػػػة االختياريػػػػةحيػػػػث ذبتمػػػػع الوصػػػػية  :الحال    ة األول    ىففػػػػي  -             
يوصػي اعبػػد أو اعبػدة ألحفػػاده كػػأف ..  غػػًن أنػو مػػن بيػنهم اؼبسػػتفيدوف مػن الوصػػية الواجبػة ألش خاص متع  ددين 

والػدىم أو أمهػم جبػزء مػن الرتكػػة، ٍب يبػوت اعبػد أو اعبػدة، ثبتػت ؽبػؤالء األحفػاد أو األسػػباط  الػذين تػوُبوأسػباطو 
دىػػػػػا ومقارنتهػػػػػا حبصػػػػػة الوصػػػػػية الصػػػػػورة اسػػػػػتخراج الوصػػػػػية دبفر  فتقتضػػػػػي ىػػػػػذه .. الوصػػػػػية الواجبػػػػػة حبكػػػػػم القػػػػػانوف

 :يةختيار اال
 .فال إشكاؿ لعدـ التفاوت فإف تساويا -       
 .نفذت الوصية الواجبة ُب حدود الثلث  يةختيار اال على قيمة الوصية وإف زادت قيمة الوصية الواجبة -        

 ُب  يةختيار اال ت الوصيةذنفعلى قيمة الوصية الواجبة  يةختيار الوصية االوإف زادت قيمة  -              
 ُب حدود الثلث. فيتحصل أنو عند اجتماع الوصيتٌن تنفذ الوصية األكثر قيمة:  النتيجة .. حدود الثلث

 
أن تك ون  ، ومػن ذلػكتكوف الوصية ألشػخاص ـبتلفػٌن، حيث الحالة الثانيةأما ُب  -       
ويضػػيق الثلػػث عػػن ..  الوص  ية الواجب  ة لِلحف  اد أو األس  باطب وذبػػ ،ي  ة لش  خصختيار الوص  ية اال



    :ضبل الوصيتٌن
ُب ثلػث  فيمػا بيػنهم متساوية ُب الرتبػة حيػث يتحاصػص أىلهػافهل تعترب ىذه الوصايا  -      

 ؟الرتكة
   ؟يقدـ بعضها على البعضأـ  -      
 : فيها رأياف ىذه اؼبسألة أف واعبواب

أثبتوا العمل ؼبعتمد واؼبعموؿ بو ُب أغلب التشريعات العربية للذين ا القوؿ الرأي األول : -  
، ألف القانوف وصفها يةختيار اال ، وتستخرج قبل الوصيةللوصية الواجبة األولويةبأف  ،بالوصية الواجبة

وإف مل تستغرؽ الوصية الواجبة  ،بالوصية الواجبة، أي الوصية الب زبرج من الرتكة وجوبا بقوة القانوف
  .باحملاصة ما مل هبز الورثة الرشداء ما تعدى الثلث يةختيار االلثلث فإف الباقي تتزاحم فيو الوصايا ا

 
أوىل بالتقدمي عند  يةختيار االالوصية إىل القوؿ بأف  يذىب خصـو الوصية الواجبة الرأي الثاني: -  

من بعد ]  و قولو تعاىل:واجبة بنص قطعي وى يةختيار االألف الوصية  ،التزاحم مع الوصية الواجبة
ُب حٌن أف الوصية الواجبة وقع تشريعها بقانوف بناء على اجتهاد  ،[ وصية يوصي بها أو دين

الب وبددىا اؼبرء  يةختيار االواؼبفسروف متفقوف على أف اؼبقصود بالوصية ىو الوصية ..  مضطرب
ح ُب اؼبذىب لقوة دليلو، إذ ال بإرادتو ويقدر نسبتها بنفسو، وأف اغبكم ُب ىذه اؼبسألة ىو الراج

كيف يؤخر ما نص عليو القرآف وأراده الرضباف، ويقدـ ما اضطرب فيو إذ   .. أقوى من نص الكتاب
أف الوصية الواجبة شيء عارض طارئ على األمة واألصل ُب األمور .. زيادة على  فهم اإلنساف
   .العارضة العدـ

 
 

 

                                                                                                                                
 

 
 



جبة ) التنزيل ( والوصايا االختيارية  الوصية الوا اجتماع وتزاحم كيفية حل المسائل المشتملة على
: 

) التنزيل ( والوصايا الوصية الواجبة اجتماع وتزاحم بشكل عاـ يتم حل اؼبسائل اؼبشتملة على  
 ختيارية باتباع اػبطوات اآلتية:اال

 ( الرتكة بعد طرح حقوؽ التجهيز والديوف إف وجدت .3/1تعيٌن قيمة ثلث ) الخطوة األولى : -
 

 نقارف مقدار الوصايا االختيارية بثلث الرتكة : الخطوة الثانية : -
  تغيًن  دوف –فإف كانت تساوي الثلث أو أقل منها اعتربناىا كما ىي– . 
  إف مل هبزىا الورثة  –وإف كانت أكثر من الثلث رددناىا أو نزلناىا إىل الثلث– . 

 

     -تأٌب ُب اؼبرتبة الثالثة الوصية ألف-قيمة الرتكةنطرح مقدار ىذه الوصايا االختيارية من  الخطوة الثالثة : -
 وىذا الباقي ىو الذي يبثل  بعد حقوؽ التجهيز والديوف، ونعٌن الباقي من الرتكة،            
  ُب اؼبرتبة الرابعة بعد الوصية، حيث :الذي يأٌب مقدار الميراث            
 مقدار الوصايا االختيارية. -مقدار الميراث = قيمة التركة             

 
 إياه وارثا من   ل اؼبسألة معتربين ُب حياة والديو ما زاؿ حيا، وكبنفرتض أف الفرع اؼبتوُب الخطوة الرابعة : -

  كما ىو فقط كبسب نصيبو اؼبايل، ومن خالؽبا اؼبسألة اعبامعةبٌن الورثة، ٍب نستخرج            
 .مقدار الميراث) مقدار الوصية الواجبة ( من يبثل  ، وىولو كاف موجودا           

 
 الرتكة السابق : نقارف نصيبو اؼبايل ىذا ) مقدار الوصية الواجبة ( بثلث الخطوة الخامسة : -

  دوف تغيًن  –فإف كاف يساوي الثلث أو أقل منو اعتربناه كما ىو– . 
  إف مل هبزه الورثة  –وإف كاف أكثر من الثلث رددناه أو نزلناه إىل الثلث– . 



 . على ما وجد من ورثتو األحياء نصيبو اؼبايلنقسم  الخطوة السادسة : -
 

  ،وضعية الوصايا االختيارية بالمقارنةلتحديد  ثلث الرتكةمن  واجبةالوصية المقدار  نطرح الخطوة السابعة : -

  .مقدار الوصية الواجبة -الباقي من ثلث التركة = مقدار ثلث التركة حيث :                      

  وتسقط الوصايا االختيارية.فال يوجد باؽ منوفإف كانت الوصية الواجبة مساوية لثلث الرتكة ، 
 وننزؽبا إىل الثلث، فال يوجد باؽ منو ية الواجبة أكثر من ثلث الرتكةوإف كانت الوص ،

 االختيارية.وتسقط الوصايا 
 ونعتمدىا كما ىي، فيوجد باؽ منو وإف كانت الوصية الواجبة أقل من ثلث الرتكة ،

 .ُب حدود مابقي من الثلثاالختيارية ونعتمد الوصايا 
 الختيارية أقل أو مساوية لثلث الرتكة، والوصايا ا وإف كاف ؾبموع الوصية الواجبة

 . -الحقا)ُب االحتماالت(مع التمثيل بإذف اهلل  وسيأٌب بياف ىذا -..اعتمدنا اعبميع
 

 الكلية، والناتج من ذلك             الرتكةقيمة من  طرح قيمة الوصية الواجبة والوصايا االختياريةن الخطوة الثامنة : -
  وكأنو غًن  –من غًن النظر إىل فرع الولد اؼبتوُب  دا على الورثة األحياءنوزعو توزيعا جدي           
  حيث : ،األحياء مقدار ميراثىو  ىذا الباقيمعتربين  ، –موجود            
   (. قيمة الوصية الواجبة + قيمة الوصايا االختيارية)  –مقدار ميراث األحياء = قيمة التركة الكلية               

 ويتم تقسيمو على طريقتٌن :                  
 ( 1ط: )  فنستنتج قيمة السهم الواحد، ٍب  أصل المسألة )ج(،إما نقسمو على

 .ونسجل القيم اؼبالية ُب اعبدوؿ من المسألة )ج(،نضربو ُب سهاـ كل وارث 
 ( 2ط: )  طرح أسهم بعد  ما بقي من أصل المسألة الجامعةوإما نقسمو على

فنستنتج قيمة السهم الواحد، ٍب نضربو  ،-وقد يتعددوا  –الواجبة صاحب الوصية 
 .، ونسجل القيم اؼبالية ُب اعبدوؿالمسألة الجامعةُب سهاـ كل وارث من 



 االحتماالت الواردة في اجتماع وتزاحم الوصية الواجبة )التنزيل( والوصايا االختيارية ومقارنتها بثلث التركة :
 
، فإهنما يساوي مقدار الثلث بالضبط ةكاف ؾبموع الوصية الواجبة والوصايا االختياري  إذا :االحتمال األول  -
     .تنفذاف معا

               . - تتغير القيمة السهم الواحد  - تنبيو :                       
   وبنت بنت، اة اؼبورثةت أبوه وجده ُب حيماابن ابن ابن ، ٌنبنت جد، أـ، ،توفيت امرأة عن : زوج مثال :        

 كانت تعلم فيو  ىكتارا يعطى للمسجد الذي  225وأوصت بػِػػػػ :  ،ماتت أمها ُب حياة أمها                 
   .ىكتارا 2025علما أف الرتكة قيمتها :  القرآف،                 

 
 ، فإهنما أقل من مقدار الثلث ةإذا كاف ؾبموع الوصية الواجبة والوصايا االختياري االحتمال الثاني : -

 . - تتغير القيمة السهم الواحد  - .، وما بقي من ثلث الرتكة يرد إىل الورثة األحياء .معاتنفذاف           
                

 وأوصت                ،ماتت أمها ُب حياة أمها وبنت بنت، بنت ابن ابنبنت،  جدة، ،توفيت امرأة عن : زوج مثال :
   .دج 35100علما أف الرتكة قيمتها :  دج ألختها من أـ، 455بػػِػػػػػػ :                                              
 
  ، حبيث أكثر من مقدار الثلث ةإذا كاف ؾبموع الوصية الواجبة والوصايا االختياري االحتمال الثالث : -

  ، وما بقي من مقدار كة، فتنفذ الوصية الواجبة كاملةلث الرت الوصية الواجبة أقل من ث                     
 . - تتغيرقيمة السهم الواحد  - الثلث تأخذه الوصايا االختيارية .                     

 
 وأوصت                ،ماتت أمها ُب حياة أمها وبنت بنت، بنت ابن ابنبنت،  أـ، ،توفيت امرأة عن : زوج مثال :        
   .دج 35100علما أف الرتكة قيمتها :  دج لزوجي بنتيها ، 2145بػػِػػػػػػ :                                      

 
 ، حبيث  أكثر من مقدار الثلث ةإذا كاف ؾبموع الوصية الواجبة والوصايا االختياري االحتمال الرابع : -

  ،، فتنفذ الوصية الواجبة أو تنزؿ إىل مقدار الثلثمنومساوية لثلث الرتكة أو أكثر  الواجبة الوصية       
 ط الوصايا االختيارية .قسوت                       



  . - تتغير القيمة السهم الواحد  - الوصية الواجبة مساوية لثلث الرتكة.:  (1)مثال           
  86ُب حياة أبيو، وأوصى ألخ من أمو بػِػػػػ :  ت أبوهماتوُب رجل عن : بنت، ابن، وابن ابن                        
 جوىرة. 516قيمتها :  علما أف تركتو جوىرة                       

 . - تتغيرقيمة السهم الواحد  - ثلث الرتكة.أكثر من  الوصية الواجبة:  (2)مثال            
 ت أبوىا وجدىا ُب حياة اؼبورث، وأوصى ألختو ماوبنت ابن ابن ، توُب رجل عن : أب، ابن                        
   .شجرة برتقاؿ 741قيمتها :  شجرة برتقاؿ، علما أف تركتو 21الشقيقة بػِػػػػ :                        

  
 حل نموذجي لالحتمال الثالث

 
  ، حبيث الثلثأكثر من مقدار  ةإذا كاف ؾبموع الوصية الواجبة والوصايا االختياري االحتمال الثالث : -

  ، وما بقي من مقدار كة، فتنفذ الوصية الواجبة كاملةالوصية الواجبة أقل من ثلث الرت                      
 . - تتغيرقيمة السهم الواحد  - الثلث تأخذه الوصايا االختيارية .                        

            
 وأوصت                ،ماتت أمها ُب حياة أمها وبنت بنت، ت ابن ابنبنبنت،  أـ، ،توفيت امرأة عن : زوج مثال : 

   .دج 35100علما أف الرتكة قيمتها :  دج لزوجي بنتيها ، 2145بػػِػػػػػػ :                              
 

 لكي نحل ىذه المسألة نتبع الخطوات اآلتية:                                          
 دج. 11700=  35100/  3: ( الرتكة 3/1تعيٌن قيمة ثلث ) األولى : الخطوة -

 
  نقارف مقدار الوصايا االختيارية بثلث الرتكة : الخطوة الثانية : -

 (، 11700) الرتكة ( أقل من ثلث2145) مقدار الوصايا االختيارية : نالحظ أف           
 .  كما ىي دوف تغيًن  - مبدئيا -فنعتربىا             
 

 ؼبعرفة مقدار اؼبًناث.الرتكة قيمة الوصايا االختيارية من  نطرح مقدار الخطوة الثالثة : -



 مقدار الوصايا االختيارية. -مقدار الميراث = قيمة التركة                   
  دج. 32955=  2145 –  35100مقدار الميراث =                   

                 
 إياه وارثا من   ل اؼبسألة معتربين ُب حياة والديو ما زاؿ حيا، وكبنفرتض أف الفرع اؼبتوُب :الخطوة الرابعة  -

  ىو فقط  كبسب نصيبو اؼبايل، ومن خالؽبا اؼبسألة اعبامعةبٌن الورثة، ٍب نستخرج             
 الذي يبثل  بقباقي الرتكة السا) مقدار الوصية الواجبة ( من  وىو كما لو كاف موجودا            
 .قيمة اؼبًناث             

 

 
 (. 11700)( بثلث الرتكة  دج 10140نقارف نصيبو اؼبايل ىذا )  الخطوة الخامسة : -

  دوف تغيًن  –ه كما ىو الرتكة، فنعترب  ثلثأنو أقل من  نالحظ– . 
 

 على ما وجد من ورثتو األحياء : نصيبو اؼبايلنقسم  الخطوة السادسة : -
 .دج 10140فنعطيو لػػ : بنت البنت :               

 
   االختيارية  لوصيةوضعية التحديد  ة الواجبة من ثلث الرتكة السابقطرح مقدار الوصين الخطوة السابعة : -

  .مقدار الوصية الواجبة -الباقي من ثلث التركة = مقدار ثلث التركة حيث :                     



  الباقي من ثلث الرتكة  نالحظ أن : -دج.     1560=   10140 - 11700            
  دج .. وعليو  2145االختيارية وىي :  الوصيةأقل من قيمة  دج 1560وىو :              
 .-بالضبط  –دج  1560 لزوجي بنب اؼبيتة إىل : الوصية االختيارية  ننزل              

 
الكلية، والناتج من ذلك  الرتكةقيمة من  طرح قيمة الوصية الواجبة والوصايا االختياريةن طوة الثامنة :الخ -

 ، –وكأنو غًن موجود  –من غًن النظر إىل فرع الولد اؼبتوُب  نوزعو توزيعا جديدا على الورثة األحياء
 حيث : ،األحياءمقدار مًناث ىو  ىذا الباقيمعتربين 
 

) قيمة الوصية الواجبة + قيمة الوصايا  –حياء = قيمة التركة الكلية مقدار ميراث األ
 االختيارية (.

 دج. 23400( =  1560 +  10140)  –دج  35100    مقدار ميراث األحياء = 
 

 ويتم تقسيمو على طريقتٌن : -
 ( 1ط: )  فنستنتج قيمة السهم الواحد، ٍب  أصل المسألة )ج(،إما نقسمو على

 ونسجل القيم اؼبالية ُب اعبامعة. من المسألة )ج(،كل وارث   نضربو ُب سهاـ
 

 دج 23400      مقدار مًناث األحياء                        
 دج. 1800ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ = = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ = ػػػػػػػػ قيمة السهم الواحد

  13               أصل اؼبسألة )ج(                        
 

 دج. 5400=  1800×  3الزوج :  -
 دج. 3600=  1800×  2األـ  :  -



 دج. 10800=  1800× 6البنت :  -
 دج. 3600=  1800×  2بنت ابن االبن :  -

 
 ( 2ط: )  طرح أسهم بعد  ما بقي من أصل المسألة الجامعةوإما نقسمو على

فنستنتج قيمة السهم الواحد، ٍب نضربو  ،-وقد يتعددوا  –صاحب الوصية الواجبة 
 ، ونسجل القيم اؼبالية ُب اعبامعة.المسألة الجامعةُب سهاـ كل وارث من 

 
 دج 23400      اءمقدار مًناث األحي                   

 دج. 200ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ = = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ = ػػػػػػػػػػ قيمة السهم الواحد
  117          الباقي من أصل اؼبسألة اعبامعة                  

 
 دج. 5400=  200×  27الزوج :  -
 دج. 3600=  200×  18األـ  :  -
 دج. 10800=  200×  54البنت :  -
 دج. 3600=  200×  18بنت ابن االبن :  -

 
 . -حسب الطريقتٌن  –: القيم اؼبالية مل تتغًن  نالحظ أن

 
 
 
 

 
 



 الحتمال الرابعل حل نموذجي
فيكمل ؽبم                                    ، أقل من نصيب مورثهم ُب حياهتمااؼبتوُب الوالدين لورثة  ما أوصى بونصيب  االحتمال الرابع : -  

 حيث :  ،عليهم ٍب يقسمنصيب أبيهم ُب حدود ثلث الرتكة 
نصيب ما أوصى بو  –ي في حياة والديو مقدار ما يكمل بو نصيب أبيهم = نصيب المتوف                         
 الوالدين.

 قسم الباقي من الرتكة على الورثة األحياء اآلخرين، حيث :وي                         
 مقدار ما يكمل بو نصيب أبيهم.    –التركة  قيمة التركة = قيمة الباقي من                         

 جده أعطاه وقد ، ت أبوه ُب حياة أبيوماوابن ابن  ابن، ،ن : زوجة، أبتوُب رجل عمثال :                  
  .دينارا 80640 علما أف الرتكة قيمتها : دينارا،  6000قبل فباتو  السابق                        

 

 
 
 
 

 
  31                  -ب -أصل اؼبسألة              

                      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   بينهما تباين .                 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ =           ة :اؼبقارن - 
    24                  -ج  -أصل اؼبسألة             

 
 دج 80640قيمة الرتكة                 

 دج. 70ػػػػػػػػػػػػػػػػػ = ػػػػػ = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقيمة السهم الواحد = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  1152    أصل اؼبسألة اعبامعة                                
 



 دينارا .  26880=  3/80640قيمة ثلث الرتكة :  -
 .دينارا( 26880من ثلث الرتكة فينزؿ إىل الثلث)أكبر  اؼبقارنة : نصيب اؼبتوُب  
 دينارا . 28560نصيب الفرع اؼبتوُب ُب حياة والديو: -
 نصيب ما أوصى بو الوالدين. -مقدار ما يكمل بو نصيب أبيهم = نصيب اؼبتوُب ُب حياة والديو  -

 ارا .دين 20880=             6000           -           26880:                                       
 مقدار ما يكمل بو نصيب أبيهم.  -  ػػػػػػػػمة الرتكة = قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمة الرتكة  ػػػػػػػػػالباقي من قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -

 دينارا .  59760=            20880           -           80640  :                                     
 

 دج 59760        الباقي من قيمة الرتكة     

 أو            دج. 2490ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ = ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  =   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    =  قيمة السهم الواحد 

  24           أصل اؼبسألة ) ج (        

 
 دج 59760        الباقي من قيمة الرتكة     

 ) العدد بالفاصلة (.           دج. 80.3225ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ =   =    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ =  قيمة السهم الواحد        

  744     قي من أصل اؼبسألة اعبامعة      البا                         

 

دج ( حسب  2490األوؿ أحسن ) قيمة السهم الواحد : نقـو حبساب القيم اؼبالية للورثة األحياء باعتبار  وعليو
 اؼبسألة ) ج  ( . أسهم 

 

 

 

 



 هبةال
 

 : الهبة تعريف -أوال      
 
  الهبة لغة واصطالحا : -/ 1   
 .غًن ماؿ ـإعطاء الشيء إىل الغًن بال عوض، سواء كاف ماال أ الهبة في اللغة : -/ أ   

:} فه ب ل ي م ن ل دنك نػا ولػدا صػاغبا ، ومنػو قولػو تعػاىلفيقاؿ : وىػب لػو مػاال، كمػا يقػاؿ : وىػب اهلل فال -      
 .ابة : أي كثًن اؽببة ألموالو، ورجل وىاب ووىواالستيهاب : سؤاؿ اؽببة ،واالهتاب : قبوؿ اؽببة   . وليا{

 .وض ُب اغباؿليك اؼباؿ بال عسب : في االصطالحالهبة  -ب /   
 
  بالهبة :األلفاظ ذات الصلة  -/ 2   

 العطية : -/ أ       
 العطية لغة : كل ما يعطى ، واعبمع عطايا . -  
 .وتطلق العطية على اؼبهر أيضا ،ا أعم من اؽببة والصدقة واؽبدية، إال أهنكاؽببة  : العطية اصطالحا -   

 صوصا ، فاؽببة أحد أنواع العطايا.أف بينهما عموما وخ:  والصلة بٌن اؽببة والعطية
 الهدية : - / ب      
 بعثت بو إليو إكراما . ،، يقاؿ : أىديت للرجل كذامأخوذ من ىدى : اؽبدية لغة -  
 .أىدي ألحد إكراما لواؽبدية اصطالحا : ىي اؼباؿ الذي  -  

، ـز فيها القبوؿ عند أكثر الفقهػاءف اؽببة يل، غًن أليك ُب اغبياة بال عوضأف كال منهما سب : والصلة بٌن اؽببة واؽبدية
 ُب اؽبدية. وال يلـز ذلك
 الصدقة :  - ج /       

 .أي أعطيتو صدقة ،قاؿ : تصدقت بكذاي ،العطية : الصدقة لغة -  
 .ؿ بال عوض طلبا لثواب اآلخرةاصطالحا : سبليك ماالصدقة  -  

  .اؽببة تكوف للتودد واحملبة غالبا، بينما لثواب اآلخرة لصدقة تكوف طلباأف ا - : الصدقةو اؽببة بٌن والصلة 
 .اؽببة يلـز فيها القبوؿ ، أمالـز فيها القبوؿ عند بعض الفقهاءال يالصدقة  أف -                             

 



 مشروعية الهبة : -ثانيا      
 :الكتاب والسنة واإلصباع باؽببة مشروعة      

 : من الكتاب -ا /     
 مريئا {  ء منو نفسا فكلوه ىنيئا} فإن طبن لكم عن شيولو تعاىل : ق -

 : من السنة -ب /    
 .واؽبدية ىي اؽببة..  [تهادوا تحابوا ]  عليو وسلم : قولو صلى اهلل -
   [.(1) َشاةٍ  يَا ِنَساَء اْلُمْسِلَماِت اَل َتْحِقَرنَّ َجارٌَة ِلَجارَتَِها َوَلْو ِفْرِسنَ  ]:قولو صلى اهلل عليو وسلم  -
 .وىداه أيضا ،وىو مسلم ىدية النجاشي، كما قبل وىو كافر ىدية اؼبقوقسو وسلم قبوؿ النيب صلى اهلل علي -    
  : اإلجماعمن  - ج /   
 .، بل على استحبأّا جبميع أنواعهاومشروعيتها اؽببة على جوازاالصباع انعقد    
 
 لهبة :اة الحكمة من مشروعي -ثالثا    
 التعاوف على الرب والتقوى وإشاعة اغبب والتواد بٌن الناس.    
 
 :  هبةكم الحُ  -رابعا     
رشػوة ، أو قصػد ّٔػا قصد ّٔا معصية أو إعانة علػى ظلػم إذا ؿبرمة، وقد يطرأ عليها ما هبعلها باإلصباع مندوبةاؽببة    

 .أصحاب الواليات والعماؿ
 ا الرياء واؼبباىاة والسمعة.إذا قصد الواىب ّٔ مكروىةوقد تكوف اؽببة    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ُيطَْلُق َعَلى الشَّاة ؾَبَازًا وَ  ،َحاِفر الشَّاةوىو:  ُىَو َعْظم قَِليل اللَّْحم ، َوُىَو لِْلَبِعًِن َمْوِضع اغْبَاِفر لِْلَفَرِس، : ْرِسنَ فالِ  (1)

ػَر َوِإْف َكػاَف قَلِػياًل َكِفْرِسػِن َوَمْعَناُه : اَل سَبَْتِنع َجارَة ِمْن الصََّدَقة َواؽْبَِديَّة عِبَاَرهِتَا اِلْسػِتْقاَلؽِبَا َواْحِتَقارَىػا اْلَمْوُجػود عِ " قاؿ النووي :  - ْنػدَىا ، بَػْل ذَبُػود دبَػا تَػَيسَّ
ًرا يَ َرُه {ُىَو َخًْن ِمْن اْلَعَدـ ، َوَقْد قَاَؿ اللَّو تَػَعاىَل : َشاة ، وَ   [َوات َُّقوا النَّار َوَلْو ِبِشقِّ َتْمَرة  ]ى اللَّو َعَلْيِو َوَسلََّم : َوقَاَؿ النَّيبّ َصلَّ  } َفَمْن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َخي ْ

اَل سَبْنػُع َجػارَة ِمػْن  : َأيْ  ،َباَلَغة ُب ِإْىَداء الشَّْيء اْلَيِسًن َوقَػُبولو اَل ِإىَل َحِقيَقة اْلِفْرِسن أِلَنَّػوُ مَلْ ذَبْػِر اْلَعػاَدة بِِإْىَدائِػوِ َوُأِشًَن ِبَذِلَك ِإىَل اْلمُ قاؿ ابن حجر :  - 
َفَكأَنَّػوُ قَػاَؿ : لِتُػػَواِدد اعْبَػارَة َجاَرهتَػا َِِّٔديَّػٍة  فَػُهَو َخيػٌْر ِمْن اْلَعَدـ، َوذِْكػر اْلِفْرِسػن َعلَػى َسػِبيل اْلُمَباَلغَػة، ،اًل َبْل يَػْنَبِغي َأْف ذَبُوَد ؽَبَا دبَا تَػَيسََّر َوِإْف َكاَف قَِلي ..اؽْبَِديَّة عِبَاَرهِتَا 

 َأْسرَع اِْنِفَعااًل ُب ُكّل ِمنػُْهَما.  -:  َوارِد اْلَمَودَّة َواْلبَػْغَضاء، َوأِلَنػَُّهنَّ مَ  - : أِلَنػَُّهنَّ  َوُخصَّ النػَّْهي بِالنَّْساءِ َوَلْو َحُقَرْت، فَػَيَتَساَوى ُب َذِلَك اْلَغيِنّ َواْلَفِقًن، 
 ." يَا ِنَساء اْلُمْؤِمِنيَن تَ َهاَدْوا َوَلْو ِفْرِسن َشاة، فَِإنَّوُ يُ ْنِبُت اْلَمَودََّة َويُْذِىُب الضَّغَاِئن " :َوُب َحِديث َعاِئَشة   
  .اَصَل اْلَيِسًن َصاَر َكِثًنًا، َوِإَذا تَػوَ َقْد اَل يَػتَػَيسَّر ُكّل َوْقت اغبَّْض َعَلى التػََّهاِدي َوَلْو بِاْلَيِسًِن أِلَفَّ اْلَكِثًن - : َوُب اغبَِْديث 

 .َمَودَّة َوِإْسَقاط التََّكلُّفالْ َباب َوِفيِو ِاْسِتحْ  -                
    



 أركان الهبة وشروطها :  -خامسا 
 .والصيغة ،واؼبعقود عليو ،العاقداف:  إصباال -:  أركاف اؽببة    

 .والصيغة، اؼبوىوبو ، واؼبوىوب لو ،الواىب:  تفصيال -                
 ىذه األركاف كما يلي : شروط وتفصيل   

 
 شروط الواىب : -/  1      

ف عػػاقال بالغػػا رشػػيدا، وأف يكػػوف مالكػػا وذلػػك بػػأف يكػػو  ،اشػػرتط الفقهػػاء ُب الواىػػب أف يكػػوف مػػن أىػػل التػػربع -  
 للشيء اؼبوىوب.

ومنػع .. كآّنوف والصغًن فبيزا أو غًن فبيز بػال خػالؼ   ،وبناء عليو فال تصح اؽببة فبن حجر عليو التصرؼ بوجو -  
 ضررا ؿبضا ألهنا نقل اؼبلك إىل الغًن بدوف عوض. : ىؤالء احملجورين من اؽببة بسبب كوهنا

 مرض اؼبوت فإف حكم ىبتو حكم وصيتو، فلو ىبة ثلث أموالو، وفيما زاد ال هبوز إال دبوافقة الورثة.أما اؼبريض  - 
 

 : لو بو وىمشروط ال -/  2      
فإف كػاف اؼبوىػوب لػو عػاقال بالغػا فإنػو يقػبض ،يشرتط الفقهاء ُب اؼبوىػوب لػو أف يكػوف أىػال ؼبلػك مػا يوىػب لػو -   

 قبض فإف اؽببة لو صحيحة لكن يقبض عنو من يصح منو القبض من ويل وغًنه.اؽببة، أما إذا مل يكن من أىل ال
واسػػػػتحبت ، يتفػػػػق أىػػػػل العلػػػػم علػػػػى أف األب إذا أعطػػػػى ألوالده صػػػػحت عطايػػػػاه عطيػػػػة األب ألوالده :أمػػػػا  -   
 التفضيل بينهم. عويكره عند اعبمي، وجوب التسوية : بينهم عند أكثر الفقهاء، ويرى اغبنابلة ومالك ُب رواية عنو التسوية

 
 ب :و وىمشروط ال -/  3      

الشيء اؼبوىوب ىو اؼبعقود عليو ُب اؽببة ، والقاعدة أف ما صح بيعو صحت ىبتو مع استثناءات ذكرىا الفقهاء علػى 
 أما شروطو على وجو التفصيل فهي ما يأٌب :. ىذا الضابط .
 
ىل أنػو يشػرتط ُب الشػيء اؼبوىػوب أف يكػوف موجػودا ذىب صبهور الفقهاء إ الموىوب موجودا : أن يكون -أ      

حٌن اؽببػة ، ألهنػا سبليػك ُب اغبػاؿ ، وبنػاء عليػو ال يصػح ىبػة مػا لػيس موجػودا وقػت العقػد ، كمػا لػو وىبػو مػا يثمػر لبلػو ىػذا 
ف اؽببػػة سبليػػك ، وبنػػاء علػػى مػػا تقػػدـ فػػإف ىبػػة اؼبعػػدـو وآّهػػوؿ ال ذبػػوز ، أل. العػػاـ ، أو مػػا تلػػد أغنامػػو ىػػذه السػػنة وكبػػوه .

 .وسبليك اؼبعدـو وآّهوؿ ال هبوز فيقع العقد باطال ، وىذا على مذىب اعبمهور
 



مػػن الشػػروط الواجبػػة ُب الشػػيء اؼبوىػػوب أف يكػػوف  مملوك  ا للواى  ب :و  مقبوض  ا أن يك  ون الموى  وب -ب       
 لوؾ للواىب عينا أو دينا :ويستوي أف يكوف اؼبم. فبلوكا للواىب ؛ ألف ىبة ماؿ الغًن فبنوع بغًن إذنو .

 أما ىبة العٌن فظاىر اعبواز إلمكانية قبضو بعينو . -
       أما ىبة الدين : فإف كاف الواىب قد وىب الدين ؼبن ىو عليو فإنو جائز عند الفقهاء بال خالؼ ، ألنو دبثابة  -

  .إبراء للمدين أو إسقاط الدين عنو ، وال حاجة لقبض جديد                     
 

اؼباؿ اؼبتقـو ىػو مػا كػاف مػاال ُب نظػر الشػرع لػو قيمػة يضػمن ّٔػا عنػد  متقوما : ماال أن يكون الموىوب -ج       
ال هبػػػوز ىبػػػة مػػػا لػػػيس مػػػاال أصػػػال كاؼبيتػػػة وغبػػػم اػبنزيػػػر والػػػدـ ، وال ىبػػػة مػػػا لػػػيس متقومػػػا كػػػاػبمر  : وبنػػػاء عليػػػو. اإلتػػػالؼ .

 . واؼبسكرات ، وال ىبة كل ما ىو ؿبـر شرعا
 

 وللفقهاء ُب جوازىا قوالف : ،الكالـ ىنا عن ىبة الشيء اؼبشاعو  أن يكون الموىوب محوزا : -د       
األوؿ : أف ىبة اؼبشاع جائزة كالبيع ، فيسلم الواىب صبيع الشيء اؼبوىوب إىل اؼبوىوب لو يستوُب منو حقو ، القوؿ  -

 .. ب اؼبالكية والشافعية واغبنابلةع بو فإعارة ، وىذا مذىويكوف حق الشريك ُب يده وديعة ، وقيل : إف قبضو لينتف
  وحجتهم كما قاؿ ابن رشد : أف القبض ُب ىبة اؼبشاع غًن اؼبقسـو يصح كالقبض ُب بيع اؼبشاع غًن اؼبقسـو .

ألجنيب القوؿ الثاين : جواز ىبة اؼبشاع فيما ال يقسم وعدـ جواز ىبة اؼبشاع الذي يقسم ، وال فرؽ بٌن ىبة اؼبشاع  -
 أو للشريك ، وىذا مذىب اغبنفية .

 
األصػػل أف اؼبناولػػة واألخػػذ إقبػػاض وقػػبض ،   ،-كيفيػػة ربقػػق القػػبض  - : قبوض  اأن يك  ون الموى  وب م - ه     

الشػيء اؼبوىػوب مقبوضػا قبػل أمػا لػو كػاف . كذلك تكوف التخلية قبضا إذا خلى الواىب بٌن اؼبوىػوب لػو والشػيء اؼبوىػوب .
 .تاج إىل قبض جديدرببة جائزة وال واؼبعًن العارية للمستعًن فإف اؽب، وىب اؼبودع الوديعة للوديعكما لو    ،اؽببة

 
اختلػػف الفقهػػاء ُب اشػػرتاط القػػبض لتمػػاـ اؽببػػة ، أي أف اؽببػػة حػػٌن تصػػدر صػػيغتها فهػػل تعتػػرب عقػػدا تامػػا  وقػػد       

 : ثالثة أقواؿُب ىذه اؼبسألة ء يفيد اؼبلك ُب اغباؿ أـ ال بد من قبض الشيء اؼبوىوب ؟ للفقها
أف اؽببة ال تثبػت إال بػالقبض ، فػال يثبػت اؼبلػك للموىػوب لػو قبػل قػبض الشػيء  اعبمهوريرى  القول األول : -    

إلذف اؼبوىػوب ، ولػػيس ُب اإلهبػػاب والقبػػوؿ فقػػط قػػوة إلػػزاـ للواىػػب إلقبػاض الشػػيء اؼبوىػػوب للموىػػوب لػػو ، بػػل لػػو اػبيػػار بػػا
  :عن اؽببة  بالقبض أو الرجوع

وحجػة ىػؤالء إصبػاع الصػحابة ، فقػد روي عػن أيب بكػر الصػػديق وعمػر بػن اػبطػاب وعثمػاف بػن عفػاف وعلػي بػػن أيب 



 .طالب وابن عباس رضي اهلل عنهم أصبعٌن أهنم قالوا : ال ذبوز اؽببة إال مقبوضة ؿبوزة
فػإف  ،بة ، بل إف القبض شرط ُب سبامهاأف القبض ليس شرطا ُب صحة اؽب إىل وذىب اؼبالكية : انيالقول الث -    

 عدـ مل تلـز مع كوهنا صحيحة .
 : وذىب أبو ثور إىل لزـو اؽببة باإلهباب والقبوؿ القول الثالث : -    
 .[قَ ْيئِ وِ  َكاْلَكْل ِب يَ ُع وُد ِف ي، ر : ]  [.اْلَعاِئُد ِفي ِىَبِتِو َكاْلَعاِئِد ِفي قَ ْيئِ وِ  ] لعمـو قولو عليو الصالة والسالـ : -    

  .." قَاَؿ نبَّاـ قَاَؿ قَػَتاَدة : َواَل َأْعَلُم اَْلَقْيَء ِإالَّ َحرَاًما" : زَاَد أَبُو َداُود ُب آِخرِهِ ..  -متفق عليو  -
 فلـز دبجرد العقد كالوقف والعتق . ،وألنو إزالة ملك بغًن عوض -    
 
 الصيغة : -/  4    
 : صيغة الهبة ركن –ا 
 قولٌن : علىصيغة اؽببة  ركنفقهاء ُب اختلف ال 

إىل أف ركػن صػيغة اؽببػة يتكػوف  ،اعبمهػوروىػو قػوؿ  األوؿ : ذىب اؼبالكية والشافعية واغبنابلة وزفػر مػن اغبنفيػة -    
 ركن أيضا . القبضابن عقيل من اغبنابلة أف و ، وُب قوؿ لزفر  ا على البيع، قياس اإلهباب والقبوؿ : من

ركنهػػا القبػػوؿ لػػيس ركنػػا ُب صػػيغة اؽببػػة وإمبػػا  : ىػػب أبػػو حنيفػػة وصػػاحباه ؿبمػػد وأبػػو يوسػػف إىل أفالثػػاين : ذ -    
 .وإمبا يطلب القبوؿ والقبض لثبوت حكمها ال لوجودىا بنفسها..  فقط اإلهباب

 الهبة :  وقبول إيجاب ألفاظ -ب 
فػػػادة التمليػػػك بػػػال شبػػػن ، كقولػػػو : : وىبتػػػك ىػػػذا الشػػػيء أو مػػػا يفيػػػد معنػػػاه ُب إ إهبػػػاب الواىػػػب بلفػػػظيصػػػح  -    

 .وىذا باتفاؽفبا يراد بو اؽببة أو غًن ذلك  .. ، أو أطعمتك ىذا الطعاـ لك أو أىديتو ،أعطيتك ىذا الشيء ، أو كبلتو لك
بكل قوؿ أو فعل يشعر بالرضا من جانب اؼبوىوب لو كقولو : قبلػت ، ورضػيت ، أو  اؼبوىوب لو قبوؿيصح و  -    

 فظ .يأخذىا بدوف ل
 ثبوت الملك للموىوب لو :  -ج 
واألصػػل أف . إذا سبػػت اؽببػػة صػػحيحة بشػػروطها اؼبتقدمػػة فػػإف اؼبلػػك يثبػػت للموىػػوب لػػو ُب الشػػيء اؼبوىػػوب . -    

  .اؽببة تكوف بال عوض ، وىكذا يثبت اؼبلك فيها بال عوض
عتربوه شػػرطا لصػػحة اؽببػػة واوىػػوب،لموىػػوب لػػو أف يقػػبض الشػػيء اؼبوىػػذا اؼبلػػك اشػػرتط صبهػػور الفقهػػاء ُب ثبوتػػو ل -
   .وسبامها

ومػا القػبض عنػدىم إال أثػرا مػن آثػار العقػد  ،أما اؼبالكيػة فقػد قػرروا ثبػوت اؼبلػك دبجػرد العقػد ) اإلهبػاب والقبػوؿ ( -



   .يفرط فيو وال  تواؼبوىوب لو إال أف يسرع ُب حياز  يلـز الواىب تنفيذه ، وذلك بتسهيل إقباض اؼبوىوب لو ، وما على
  الرجوع في الهبة : -سابعا 

 حكم الرجوع في الهبة :  -ا 
إال ألب ، لػو الشػيء اؼبوىػوبجواز رجوع الواىب ُب ىبتػو بعػد قػبض اؼبوىػوب  ىو عدـالفقهاء  مذىب صبهور -   

 : يلحق سائر األصوؿ باألب ُب جواز الرجوع وقد، فيما وىب ولده 
 .كوف االبن غًن يتيمأغبق اؼبالكية األـ باألب بشرط أف يحيث  -   
 .أف األـ كاألب ُب الرجوع مطلقا عند اغبنابلةو  -   
 اعبمهور فيما ذىبوا إليو :وحجة  
ال يح  ل لواى  ب أن يرج  ع ف  ي ىبت  و إال فيم  ا يه  ب الوال  د ]  : قولػػو عػػن النػػيب صػػلى اهلل عليػػو وسػػلمي مػػا رو  -  

 لده .فاغبديث نص ُب عدـ جواز رجوع غًن األب ُب ىبتو لو  [ ...لولده
ُهَما قَاؿَ و  -    [العائ د ف ي ىبت و كالعائ د ف ي قيئ و ]  قَػاَؿ النَّػيبُّ َصػلَّى اللَّػُو َعَلْيػِو َوَسػلََّم : َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّو َعنػْ

 .. 
 . -متفق عليو  -.[ ي قَ ْيِئوِ الَِّذي يَ ُعوُد ِفي ِىَبِتِو َكاْلَكْلِب يَ ْرِجُع فِ  ،لَْيَا لََنا َمَثُل السَّْوءِ  ] : وُب رواية أخرى

 
 موانع الرجوع في الهبة : -ب 

 : وأشهرىا اآلٌبع ُب اؽببة اختلف الفقهاء ُب موانع الرجو 
فإذا تلػف الشػيء اؼبوىػوب أو اسػتهلكو اؼبوىػوب لػو فإنػو يبتنػع الرجػوع ىالك الشيء الموىوب أو استهالكو :  / 1

لػػيس  اؼبوىػػوب لػو ؛ ألف قػبض ُب قيمتػوالػك ، كمػا أنػػو ال سػبيل إىل الرجػػوع ، وذلػك ألنػو ال سػػبيل إىل الرجػوع ُب الشػػيء اؽب
 . اؽبالؾ الكلي، وىذا ُب  العقد عليها؛ لعدـ ورود  وقيمتو ليست موىوبة،  قبضا مضمونا
فإنػػو ال يبنػػع الرجػػوع ؛ ألف الرجػػوع حينئػػذ يكػػوف رجوعػػا ُب بعػػض الشػػيء اؼبوىػػوب ،  اؽبػػالؾ جزئيػػاأمػػا إذا كػػاف     

ولػيس علػى اؼبوىػوب لػو ضػماف الػنقص ؛  .ل أف للواىب أف يرجػع ُب بعػض اؼبوىػوب وىػو قػائم ، فكػذلك إذا نقػص .واألص
 . القبض ُب اؽببة ليس قبض ضمافألف 

كػالبيع واؽببػة واؼبػوت وكبوىػا ، وذلػك ألف   :خروج الشيء الموىوب عن ملك الموى وب ل و ب أي س بب ك ان  / 2
 ملك الشيء اؼبوىوب سيكوف للمشرتي أو اؼبوىوب لو الثاين أو الوارث .اؼبلك ىبتلف ّٔذه األمور ، إذ إف 

سػػػواء كانػػػت بفعػػػل  بػػػو، زيػػػادة متصػػػلة إذا حػػػدثت ُب الشػػػيء اؼبوىػػػوب : الش   يء الموى   وببالزي   ادة المتص   لة  / 3
دارا  : وىػوباؼبوىوب لو أو بفعػل غػًنه ، وسػواء كانػت متولػدة مػن الشػيء أـ ليسػت متولػدة منػو ، كبػو مػا إذا كػاف الشػيء اؼب

 فبىن اؼبوىوب لو زيادة فيها ، أو كانت أرضا فغرس فيها أشجارا ، أو ثوبا فصبغو صبغا زاد ُب قيمتو ، أو طرأ ظبن على 



 اختلط اؼبوىوب بغًنه ، فال يصح الرجوع . الشيء اؼبوىوب ، ففي كل ىذه األحواؿ
متولدة من الشيء اؼبوىوب كاللنب والثمػر ، أو غػًن متولػدة فإهنا ال سبنع الرجوع ، سواء كانت  الزيادة اؼبنفصلةأما     

منو كالكسب والغلة ؛ ألف ىذه الزوائد مل يرد عليها العقػد ، وكػذلك ال يػرد عليهػا الفسػخ ، كمػا أنػو يبكػن فسػخ العقػد دوف 
 الزيادة خبالؼ الزيادة اؼبتصلة .

واىػػب حػػق الرجػػوع ُب كػل الشػػيء اؼبوىػػوب كػػاف لػػو فػال يبنػػع الرجػػوع ؛ ألنػػو مػا داـ لل نقصػػاف الشػػيء اؼبوىػػوبأمػا    
 الرجوع ُب بعضو مع بقائو ، فكذا عند نقصانو .

إذا كانػػت اؽببػػة بعػػوض وقبضػػو الواىػػب مل هبػػز لػػو الرجػػوع ، واغبجػػة ُب ذلػػك : قولػػو صػػلى اهلل  وج  ود الع  وض : / 4
كمػا أف التعػويض   .. ف يرجػع مػا مل يعػوضأف للواىػب أ : ومعنػاه .. .[الواىب أحق بهبتو ما لم يثب منه ا] عليو وسلم : 

وال فػرؽ بػٌن  .دليل على أف مقصود الواىب ىو الوصوؿ إىل العوض ، فإذا وصل إليو فقػد حصػل مقصػوده فيمتنػع الرجػوع .
 أف يكوف العوض قليال أو كثًنا .

ب لػو ينتقػل اؼبلػك إىل فإذا مات أحدنبا بعد التسليم يبتنع الرجوع ؛ ألنػو دبػوت اؼبوىػو  موت أحد المتعاقدين : / 5
 الورثة كما إذا انتقل ُب حاؿ حياتو ، وإذا مات الواىب فوارثو أجنيب عن العقد .

فيمتنػع  ... كأف يكرب الصغًن أو يسمن اؽبزيػلأو  نطة فطحنها ، أو دقيقا فخبزه ، اف حبأف ك تغير الموىوب : / 6
 .الرجوع

لكونػو أصػبح باؽببػة موسػرا ، فمػن عقػد زواج الػذكر أو  :هب ة أن يقصد الناس مداينة الولد أو تزويجو ألجل ال / 7
أو أعطػػى أحػػدنبا دينػػا ألجػػل ذلػػك ، أو اشػػرتيا شػػيئا ُب الذمػػة ، فإنػػو ال هبػػوز لػػألب الرجػػوع ُب  ،األنثػػى ألجػػل يسػػرنبا باؽببػػة

 . أما إذا كاف الزواج واؼبداينة ألمر غًن اؽببة فإنو ال يبنع الرجوع ..ىبتو 
وذلػك لتعلػػق حػق ورثتػػو باؽببػة ، فيمتنػػع الرجػػوع ،  أو الواى  ب : د الموى وب ل  و م  رض الم وتأن يم رض الول   / 8

وكذلك اغبكم إذا مرض الواىب ذلك اؼبرض ، فإف مرضو ىذا يبنعو من الرجػوع فيمػا وىػب لولػده ؛ ألف رجوعػو يكػوف لغػًنه 
 ، أي يبوت فتكوف اؽببة الب رجع فيها لغًن الولد ، كزوجة األب مثال .

قد ورد عن أضبد أنو هبوز للزوجة أف ترجع ُب صػداقها الػذي  : لزوجة في صداقها الذي وىبتو لزوجهااع و رج / 9
؛ ألهنا كانػت ّٔػذه اؽببػة تبتغػي اسػتدامة النكػاح ، فلمػا طلقهػا جػاز ؽبػا  إذا كاف الزوج قد سأؽبا اؽببة ،وىبتو لزوجها إذا طلقها

 ىذه رواية عن أضبد . .الرجوع .
، وبػػو قػػاؿ شػػريح ، وحكػػػاه  اؽببػػػة بطلػػب مػػن الػػزوج أـ اليػػة أخػػرى : أف للمػػرأة أف ترجػػع ، سػػواء كانػػت وعنػػو روا -

 الزىري عن القضاة .
، وىو قوؿ عمػر بػن عبػد العزيػز ، والنخعػي ، وربيعػة ، والثػوري  ال هبوز للمرأة الرجوع مطلقاوعنو رواية ثالثة : أنو  -

 .، وأيب ثور ، وعطاء ، وقتادة



 . بالرتاضيأو يكوف  بالتقاضيالرجوع ُب اؽببة قد يكوف  :الرجوع في الهبة  ةكيفي -ج  
 : تيةإذا حصل الرجوع ُب اؽببة ترتبت عليو اآلثار اآل اآلثار المترتبة على الرجوع في الهبة : -د  
 يعود الشيء اؼبوىوب إىل ملك الواىب . /1
 . يبلكو الواىب وإف مل يقبضو / 2
يكوف أمانة بيد اؼبوىوب لو ، حىت لو ىلك ُب يده ال يضمن ؛ ألف قػبض اؽببػة  فيو عد الرجوعالشيء اؼبوىوب ب / 3

ال يضػمن إال بالتعػدي و قبض غًن مضموف ، فإذا انفسخت اؽببة بقي قبض الواىب قائما وعلػى اؼبوىػوب لػو أف يعيػد اؽببػة ، 
 ؛ ألهنا أمانة بيده .

 بالرتاضي أو التقاضي . فيو ة الرجوعكاف دبنزلالواىب  الشيء اؼبوىوب إذا قبضو /  4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مستجدة في الميراث : وقضايا مسا ئل

 .[ عطيَّة األوالد ] قبل الوفاة : المالية التركة قسمة

عن طريق  بنائو وبناتو وزوجتو قبل وفاتو مثاًل ىل هبوز لألب أو صاحب اؼباؿ َأْف يقسم َترِكَتو ِمْن ماٍؿ وأرٍض ... أل
، فِإْف كاف اعبواب بالنفي فما ىو اغبلُّ اجتنابًا للفتنة بٌن األوالد بعد موتوقٍة؛ الوصيَّة أو شيٍء ِمْن ىذا القبيل بصفٍة موثَّ 

 لتجنُّب النزاع اؼبتوقَّع بينهم؟ .
 

اْعَلْم أفَّ الرتكاِت ال تقبل القسمَة إالَّ بعد ربقُِّق موت اؼبورّْث وربقُِّق حياة الوارث، كما أفَّ الوصيَّة ال  : الجواب
ا َيَسُعو َأْف يقسم أمواَلو بٌن أوالده ِمْن باب اؽبَِبة أو تنفذ إالَّ لغًِن  وصي فيما ال يتجاوز ثُػُلَث الرتكة، وإمبَّ

ُ
وارٍث بعد وفاة اؼب

على أرجح  ػ العدؿ بينهم ذكورًا وإناثًا ِمْن غًِن تفضيٍل وال زبصيٍص ػ إذا استوى أوالُده ُب اغباجة العطيَّة، وُيشرتَُط فيها ػ
َأْعطَْيَت َسائَِر َوَلِدَؾ »بقولو صلَّى اهلل عليو وسلَّم للبشًن بِن سعٍد ُب عطيَِّتو لولده النعماف رضي اهلل عنهما:  ػ عماًل  األقواؿ

ِإلَْيَك ُب اْلربّْ أََيُسرَُّؾ َأْف َيُكونُوا »، وُب روايٍة ؼبسلٍم:  «فَاتػَُّقوا اللََّو َواْعِدلُوا بَػٌْنَ أَْواَلدُِكمْ »، قَاَؿ: «اَل »قَاَؿ: « ِمْثَل َىَذا؟
:  «َفاَل ِإًذا»، قَاَؿ: «بَػَلى»قَاَؿ: « َسَواًء؟ نَػُهمْ »، قَاَؿ: «نَػَعمْ »قَاَؿ: « َىْل َلَك بَػُنوَف ِسَواُه؟»، وُب روايٍة للنسائيّْ  . «َسوّْ بَػيػْ

َسِب قسمة اؼبًناث الشرعيّْ وِصَفُة العدؿ والتسوية بٌن األوالد: َأْف يُعطى للذََّكر ضعُف َقْدِر ما يُعطى لألنثى على ح
؛ ذلك ألفَّ  على أصحّْ األقواؿ، ؤّذا قاؿ عطاٌء وُشَرْيٌح وؿبمَّد بُن اغبسن الشيباينُّ، وىو مذىب اغبنابلة واختاره ابُن تيمية

ا ىو لزيادة حاجتو وإناطة َمهمَّة التكليف بو؛ إذ اؼبهر والنفقة على ال زوجة واألوالد نبا تفضيل الذََّكر ُب قسمة اؼبواريث إمبَّ
على الذَّكر، أمَّا األنثى فحاصٌل ؽبا ذلك، وىذا اؼبعىن موجوٌد ُب اؽبَِبة، وىذه الصفُة ُب العطيَّة كاَنْت معروفًة ُب العهود 

عن صبيعهم، وُب ذلك ، وىو خرٌب  «اَل قبَُِدُىْم َكانُوا يَػْقِسُموَف ِإالَّ َعَلى ِكَتاِب اللَّوِ »ػ:  اهلل رضبو اؼبفضَّلة كما قاؿ عطاٌء ػ
م كانوا يعطوف الذَّكَر ِمْثَل حظّْ األنثيٌن.  حجٌَّة شرعيٌة قائمٌة على أهنَّ

وهبدر التنبيو إىل أنو ال يتمُّ صحيًحا احتجاُج القائلٌن بأفَّ اؼبراد بالتسوية ىي اؼبماثلُة بٌن الذَّكر واألنثى ُب العطيَّة؛ 
 «َسوُّوا بَػٌْنَ أَْواَلدُِكْم ُب الَعِطيَِّة؛ فَػَلْو ُكْنُت ُمَفضّْاًل َأَحًدا لََفضَّْلُت النَّْساءَ »نهما مرفوًعا: استناًدا غبديِث ابِن عبَّاٍس رضي اهلل ع

؛ فهذا اغبديث ال ينتهض لالحتجاج بسبِب ضعفو؛ ألفَّ ُب سنده: سعيد بَن يوسف، وقد اتػََّفق أىُل اغبديث على 
  تضعيفو.

 عميد كلية الشريعة جبامعة قطر علي محيي الدين القره داغي يقوؿ الدكتور : 

الشريعة اإلسالمية جعلت قسمة األمواؿ، هلل سبحانو وتعاىل؛ ولذلك ظبيت بفريضة اهلل ُب كتابػو العزيػز، فمػن 
ىنا فاؼبفروض أف ال يتصرؼ اؼبورث ُب أموالو بل يرتؾ تلك األمواؿ ؼبا بعد موتو، حىت تطبػق عليهػا شػريعة اهلل سػبحانو 



بيق بعض القوانٌن الب ال تتفق مع شرع اهلل، فحينئذ لو اغبػق أف وتعاىل ُب اؼبًناث، إال إذا كاف الشخص ىباؼ من تط
يتصرؼ ُب بعض أموالو فيوزعهػا حسػب اإلرث الشػرعي فيمػا لػو مػات، ويكػوف ذلػك ُب نظػر الشػرع سبليكػا مػن الوالػد 
الػػو ألوالده ولػػيس مػػن بػػاب اإلرث؛ ألف اإلرث إمبػػا يتحقػػق بعػػد اؼبػػوت، وقلػػت بأنػػو ُب بعػػض أموالػػو ولػػيس ُب كػػل أمو 

 .حىت يرتؾ آّاؿ فيما لو وجد وارث آخر غًن اؼبوجودين ال وُبَرـ من حقو، واهلل أعلم

 
  اهلل رضبو  - ابن بازوقاؿ-  : 

 
ىذه القسمة إف كانت على شرع اهلل بٌن أوالده وورثتو على شرع اهلل فال حرج فيها، ولكن ترؾ القسمة أوىل حىت ال وبتاج 

 .إىل أحد حىت يأكل منها ويستفيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 .يراثخضوِع منحة الوفاة لقسمة الم

 Capital ، ربصََّلْت ىذه اؼبرأُة ِمْن مصلحة اؼبتكفّْلٌن باؼبوتى:أبناء وبنات أٌة تُػُوُبَّْ زوُجها وتَػَرؾ ؽباامر 
décès ( ماليٌن، وىي تسأؿ: ىل اؼببلُغ ِمْن حقّْها لَوْحِدىا، أـ عليها َأفْ ٤على مبلٍغ َقْدرُه )  ّتُػْعطَي منو ألْـ
 أـ ال ؟، الزوج

   الجواب:
مة للماؿ وِصَفِة اغبصوؿ عليو: أىي اؼبؤسَّسُة اؼبشفاغب - غّْلة كم ُب ىذه اؼبسألة ىبتلف باختالِؼ اعبهة اؼبقدّْ

 .أـ ىي الضماُف االجتماعيُّ 
والسؤاؿ الذي يفرض نَػْفَسو ووبتاج إىل ربقيٍق ىو: ىل اؼبؤسَّسُة ىي الب سبنح ىذا اؼباَؿ ِىَبًة، أـ ىو   -

 ِقَبِل الضماف االجتماعيّْ ِمْن ُمرَتَِّبو الشهريّْ الذي كاف يتقاضاه طيلَة فرتِة عملو؟ حقُّ اؽبالك اؼبقتَطُع ِمنْ 
 
مًة ِمْن ِقَبِل اؼبؤسَّسة الب كاف يعمل فيها اؼبتوَبَّ فِإْف كاف األوََّؿ أي:  - باعتبارىا شخًصا معنويِّا؛  منحًة مقدَّ

مها طيلَة عمِلو باؼبؤسَّسة؛ ففي ىذا اغباؿ ُمساَعدًة ألىل اؽبالك وأبنائِو، واعرتاًفا باػبدمة الب يُوزَُّع  قدَّ
 .وال زبضع األمواُؿ للرتكات، اؼباُؿ على اؼبوىوب ؽبم فبَّْن عيػََّنْتهم اؼبؤسَّسُة اؼباكبة ُب وثائقها

 
فَّ اؼباؿ ؛ فإحقَّ اؽبالك اؼبأخوَذ ِمْن أجرِة عَمِلو ِمْن ِقَبِل الضماف االجتماعيّْ أمَّا إذا كاف الثاين أي:   -

 . يُػَعدُّ َترِكًة ىبضع وجوبًا ألحكاـِ اؼبًناث الشرعيّْ  حينئذٍ 
 

 
  
 
 
 

 



 .خضوع منفعة العين المؤجَّرة للقسمة اإلرثية 

، وبَِقَيْت ىذه  ـَ االستعمار الفرنسيّْ امرأٌة تزوََّجْت رجاًل لو أوالٌد ِمن زوجٍة ُمَطلَّقٍة يعيشوف معو ُب بيٍت استأجره أيَّا
ظبِْها، مع زوجها وأوالِده إىل َأْف تُػُوُبَّْ زوُجها ىذا، فَأْكَمَلْت ىي َدْفَع ُمْسَتَحقَّاِت اإلهبار وحوََّلْت إيصاَؿ اإلهباِر إىل ااؼبرأُة 

ها، واستمرَّْت ُب َدْفِع ُمْسَتَحقَّات التأجًن إىل الدولة، إىل َأْف  تَػَيسََّر ؽبا وبقي اغباُؿ كذلك إىل َأْف ُكِتَب إهباُر البيت على اظبِْ
 شراُؤه ِمن الدولة على اظبِْها وصار ِمْلًكا ؽبا.

وقبل فرتٍة قريبٍة اْعُتربَ بيُتها ِمن البيوت اؽبشَّة الب هبب َىْدُمها، فحوَّلَْتها الدولُة إىل مسكٍن جديٍد على اظبِْها؛ 
َلَغ إهباٍر شهري  على َأْف وُبوَّؿ البيُت ِمْلًكا ؽبا   بعد َأْف تدفع أقساَط اإلهباِر اؼبفروضَة عليها.فصاَرْت تدفع َمبػْ

 غًن أفَّ الدولة ػ باعتباِر أفَّ بيتها األوَّؿ كاف ِمْلًكا ؽبا ػ عوََّضْتها مبلًغا ماليِّا كبًنًا عن ِمْلكيِة البيت األوَّؿ.
َض عنو بذلك اؼببلِغ اؼبايلّْ ػ ؽبم حقّّ وسؤاؽبا: ىل أوالد زوجها األوَّؿ ػ والذي ىو أوَُّؿ َمِن استأَجَر البيَت األوَّؿ واؼبعوَّ 

ُب ذلك التعويض؟ أي: ىل ىذا التعويُض يُػْعَتبَػُر إرثًا ويُػْقَسم على الورثة أـ أنو ِمْلٌك ؽبا لكوهنا ىي الب استمرَّْت ُب دفِع 
  ًكا ؽبا؟ َمباِلِغ التأجًِن طيلَة سنواٍت عديدٍة وىي الب دفَعْت ُمْسَتَحقَّاِت البيِت حىتَّ صاَر ِملْ 

   الجواب:
ْسَتأِجِر إىل ورثتو: زوجِتو وأوالِده، علًما بأفَّ الدولة ػ مالكَة الَعَقار ػ تُعطي 

ُ
يعود حقُّ منفعِة اؼبسكن بعد وفاة اؼب

رِة َيْسَتِحقُّها صبيُع َوَرثَِتو، ِلُمْسَتْأِجرِىا ػ بوضٍع قانوين  ػ َحقَّ البقاِء الدائِم ُب الَعٌْن اؼبؤجَّرة؛ وعليو فقيمُة منفعِة الَعٌْنِ اؼبؤجَّ 
 وتُػْقَسم بينهم على قواعِد اؼبًناِث وأحكاِمو.

ُساَرعِة لَتَملُِّك الَعٌْنِ اؼبؤجَّرة بَدْفِع ُمْسَتَحقَّاهِتا للدولة مالك
ِة الَعَقاِر بعد ىذا، وبغضّْ النظر عن نيَِّة زوجِة اؼبتوَبَّ ُب اؼب

ه ا: أينطوي على سوِء نيَّتها ّٔذا اإلجراء اإلداريّْ أـ ُحْسِن نيَّتها؟ فإفَّ ىذا التصرُّؼ ػ ُب حدّْ ربويل اإلهبار مكتوبًا على اظبِْ
ـُ ولو َمَضْت عليو السُّْنوَف ما مل ُيْسِقطوه لصاغِبِها.  ذاتو ػ ال يُػْلِغي حقَّ الورثِة ِمن أوالده وال يُػْبِطُلو التقاُد

ِمن ُمْسَتَحقَّاِت اؼبسكن اؼبالية، وكذلك َمباِلغ التأجًن إذا ما شارَُكوىا ُب االستفادة ِمن  وؽبا َأْف تَػْرِجَع عليهم دبا َدفَػَعْتو
قَّات اؼبسكِن وُدفُوِع الَعٌْنِ اؼبؤجَّرة؛ فإذا استأثَػَرْت باالنتفاِع بالَعٌْن اؼبؤجَّرِة لَوْحِدىا فال َحقَّ ؽبا ُب َأْف ُتطالَِبهم إالَّ دبُْسَتحَ 

 سبقة للتملُّك دوف َمباِلِغ اإلهبار الب كاَنْت ُب ُمقاِبِل انتفاعها دبُْفَرِدىا.أقساط اإلهبار اؼب
 
 
 
 



   ات  م العقار يقست 
    
: أمرينقسم وفق ات تالعقار       
إما أف يرتاضى الورثة كلهم على القسمة ، كأف يأخذ بعضهم الشقق والبعض اآلخر احملالت ، ويتم :  األول -

األمر،  فإف مل وبصل الرتاضي ، فليس أمامكم إال..  ن نصيبو باؼباؿ وىكذاتعويض من أخذ أقل م      

.: وىو بيع العقار ويوزع شبنو عليكم حسب نسبة اؼبًناثالثاني  -  

 .وقد نص العلماء على أنو إذا طلب أحد الورثة بيع العقار أجيب إىل طلبو ، وأجرب اعبميع على البيع
دعا شريكو فيها إىل بيع : ُأْجرب ، فإف أىب ، باعو اغباكم عليهما ، وقسم الثمن  قاؿ البهوٌب رضبو اهلل : "ومن

. بينهما على قدر حصصهما " انتهى من " الروض اؼبربع "  . 
واػبالصة  : أنو ال يقسم العقار بأي طريقة إال برضى الورثة كلهم ، وال هبرب أحد على ىذه القسمة ، فإف 
   رفض بعضهم القسمة ، وطالب ببيع العقار : ألـز اعبميع بالبيع ، ٍب يقسم الثمن على الورثة .. واهلل أعلم

 
  

 
 


