
2 
 

 

 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي 

 جاهعت ديالى           

  كليت القانوى والعلوم السياست 

 القانوىقسن      

 

 

الوصية االختيارية بين الشريعة 
 والقانون

 ابراهينبراء طه حبث تقدم به الطالب : 

  /اىل
 القانىنكليت القانىن والعلىم السياسيت / قسن 

 القانىن وهى جزء هن هتطلباث نيل شهادة البكالىريىس يف
 

 اشراف 

                             م1037                                   أ.م.د. امحد علي بريسن                                     هـ3418

 

 



3 
 

 المبحث االول

 وحكمها والحكمة منهاماهية الوصية االختيارية 

 المطمب االول
 تعريؼ الكصية االختيارية 

 كمشركعيتيا كحكميا مف خالؿ الفركع التالية : االختيارية نتناكؿ في ىذا المطمب تعريؼ الكصية  
 الفرع االكؿ

  االختيارية  تعريؼ الكصية
 ::الكصية لغة كاصطالحان أكال

بكلده استعطفتو عميو  كأكصيتوالى فالف بماؿ جعمتو لو  أكصيتالكصية تطمؽ في المغة عمى معاف يقاؿ 
بالماؿ كصؿ  أكصىامرتو بيا ,كيقاؿ كصيت الشي بالشي اذا كصمتو بو كاف المكصي لما بالصالة  كأكصيتو

 مابعد المكت بما قبمو نفكذ التصرؼ . كاالسـ الكصاية بسكر الكاك كقد تفتح .

 كأكصاه (1)اذا كصمتو , كيقاؿ ارض كاصية ,ام متصمة النبات  أكصيوأ( الكصية لغة : ىي مف كصيت الشي 
 .  إليوككصاه تكصية عيد 

بماؿ جعمتو  إليو كأكصيت, أكصياءكاالسـ :الكصاية بالكسر كالفتح لغة, كىك المكصي عمى كزف فعيؿ كالجمع 
 . (2)لو 

كعمى مايكصي ماكاف في حياتو بعد مماتو , كتطمؽ عمى فعؿ المكصي , كسميت كصية ,الف الميت يصؿ بيا 
 بو مف ماؿ اك غيره مف عيد كنحكه . 

", كما تطمؽ عمى ما يكصي بو اإليحاءالكصية تطمؽ في المغة عمى فعؿ المكصي كىك " أفكمما ذكر تبيف 
 لكف كاإليحاءكصية بيف الكصية مف ماؿ غيره , كالكصية بمعنى اف المغكييف لـ يتفقكا في معنى ال اإلنساف

____________________________ 

 1403ص ,2002دار الفكر ,لبناف ,طػ لساف العرب ,ابف منظكر , ( 1)

 123ص, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائععالء الديف الكساني بف مسعكد الحنفي, ال (2)
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يدؿ عمى التمميؾ المضاؼ الى  فجعمكا لفظ الكصية , كاإليحاءفرقكا بيف الكصية  اإلسالميةالفقياء في الشريعة 
 .(1)عمى مف يمي امره بعد كفاتو  ,يدؿ عمى جعؿ الغير كصيان  اإليحاءكلفظ  ما بعد المكت ,

غيره عينا اك دينا اك منفعة عمى اف يممؾ  اإلنساف: تعتبر الكصية في االصطالح :ىبة  ب( الكصية اصطالحان 
لو اليبة بعد مكت المكصي , كقيؿ : ىي عيد خاص مضاؼ الى مابعد المكت يكجب حقا في التركة  المكصى

 .(2)بعد مكتو اك في مرضو الذم مات فيو  لمجرد كفاة اك ىي : مااكجبو المكصي في مالو تتطكعان 

تنقؿ ممكيتيا كالبيع , فقكلو : تمميؾ يشمؿ العقكد التي (3)الكصية تمميؾ مضاؼ الى مابعد المكت بطريؽ التبرع 
 كاليبة كغيرىا , كقكلو مضاؼ لما بعد المكت يخرج ما عدا الكصية .

تمميكا لمديف بعد  اإلقرارثـ مات كاف ذلؾ  ألخربالديف فمك اقر في حياتو بديف  اإلقراركقكلو بطريؽ التبرع يخرج 
 المكت .

نمابالديف ليس تمميكا  اإلقراركقد يقاؿ اف  لما في ذمتو كىك خارج بتمميكو كعمى ىذا فال حاجة الى  إظيارىك  كا 
 .قيد بطريؽ التبرع

فمك قاؿ  كال فرؽ في المكصى بو بيف اف يككف عينا اك منفعة . كال يشترط اف يضيؼ الكصية الى المكت لفظان 
مف  بكذا كلـ يقؿ بعد مكتي صح حتى كلك لـ يصرح بالكصية بؿ ذكر الكصية كقكلو لفالف الؼ قرش أكصيت

 اذا ذكرت الكصية . إالثمثي مالي اك ربعو فال تصح 

 

 

 

_________________________ 

 .340بف مسعكد الحنفي,المرجع السابؽ ,ص ا( عالء الديف الكساني 1)

 .318 ص , ( سيد سابؽ في فقو السنو 2)

 .789 ص ( عبدالرحمف بف محمد الجزيرم ,كتاب الفقو عمى المذاىب االربعة 3)



5 
 

 الثانيالمطمب 

 حكـ الكصية االختيارية 

كىك حكـ  ير بينيماينقصد بحكـ الكصية صفة التصرؼ الشرعية مف حيث ككنو مطمكب الفعؿ اك الترؾ اك التخ 
 التكميفي .

اختمؼ الفقياء في تحديد نكع الحكـ التكميفي لمكصية فمنيـ مف قاؿ إنياء كاجبة كمنيـ مف قاؿ انياء مندكبة في 
 األصؿ كليست كاجبة اال انو قد يطرأ عمييا الكجكب لمعنى اخر, كذلؾ عمى النحك األتي :

 ـ بالكتاب كالسنة :_ ذىب الظاىرية الى اف الكصية كاجبة عمى كؿ مف ترؾ ماال كاستدلكا عمى رأيي1

دليؿ الكتاب: قكلو تعالى : فاكجب اهلل عز كجؿ الميراث في كؿ ماعمـ بو مف مالو اك لـ يعمـ , ك كاجب  -أ
نما يبطؿ مف الكصية ماقصد  الكصية كالديف مقدميف كذلؾ عمى المكاريث فالفرؽ بيف ذلؾ مبطال بال دليؿ , كا 

 بو كنيى اهلل تعالى منو فقط .

ماحؽ امرئ  )) )صمى اهلل عميو كسمـ(ة : ماركاه عبدااهلل ابف عمر رضي اهلل عنيما كأرضاه اف رسكؿ اهلل دليؿ السن -ب
 .((مسمـ لو شي يكصي فيو يبيت ليمتيف اال ككصيتو مكتكبة عنده

كركم  (1)قاؿ ذلؾ عندم اال كعندم كصيتي  )صمى اهلل عميو كسمـ(قاؿ ابف عمر : مامرت ليمتاف منذ سمعت رسكؿ اهلل 
 الكجكب عف عبداهلل ابف عمر طمحة كالزبير , ككاف طمحة الزبير يشدداف في الكصية .

كىك قكؿ عبدااهلل بف ابي أكفى , كطمحة بف مطرؼ , كطاككس الشعبي كغيرىـ _كىك قكؿ ابي  (2)قاؿ ابف حـز
ي كاجبة لمف يرثو مف سميماف كجميع أصحابنا كقاؿ الضحاؾ كالزىرم كابك مجاز كداكد كابف جرير الطبرم , ى

 (3)المكصي كبينيما قرابة  كالعمات كالخاالت كسائر ذكم األرحاـ , اك كاف ممف يرثو إال اف ىناؾ مف يحجبو 
_____________________________ 

 345بف مسعكد الحنفي,المرجع السابؽ ,ص اعالء الديف الكساني ( 1)

, المحمى باالثار , ص2)  .352 (ابف حـز

 .353, ص  المصدر نفسو( 3)
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كتب عميكـ اذا حضر أحدكـ  ))كقاؿ ىكالء لقد نسخ كجكد الكصية لمكالديف كاألقربيف كالكارثيف في قكلو تعالى 
 .180سكرة البقرة االية (( المكت اف ترؾ خيرا الكصية لمكالديف كاألقربيف بالمعركؼ حقا عمى المتقيف 

أف اهلل قد ))في خطبة حجة الكداع )صمى اهلل عميو كسمـ(كبالحديث الذم ركاه ابي إمامة الباىمي قاؿ : سمعت رسكؿ اهلل 
((أعطى لكؿ ذم حؽ حقو فال كصية لكارث 

. كبأية المكاريث , كبقي الحكـ بحؽ مف يرث منيـ مف ىذا (1)
ى كؿ مف ترؾ ماال  كال لمكالديف كاألقربيف غير الغرض.    ذىب جميكر الفقياء . إال الكصية ليست كاجبة عم

 الكارثيف انما ىي مستحبة اك مندكبة .

 كاستدؿ عمى رأييـ بما يمي :

قالكا : أنيا لك كانت كاجبة لـ تترؾ الى إرادة المكصي في الحديث , كلكاف ذلؾ الزما عمى كؿ حاؿ , كما  -1
 مات كلـ يكص . )صمى اهلل عميو كسمـ(اف الرسكؿ 

 لـ ينقؿ عنيـ كصية , كلـ ينقؿ . لذلؾ ينكر سبب ذلؾ مف احد . )صمى اهلل عميو كسمـ(اف كثير أصحاب الرسكؿ  -2

اجمعكا عمى اف الكصية غير كاجبة إال مف عميو حقكؽ بغير بينة اك أمانة بغير إشياد ,  (2)قاؿ ابف عبد البر 
 كىذا مايقصده الجميكر بقكليـ .

نى أخر يقتضي الكجكب كما لك كاف عميو ديف اك عنده كديعة اك عميو كاجب ال كقد يطرأ عمييا الكجكب لمع
يمكف إيصاؿ الحؽ لصاحبو كال سبيؿ لتحممو مف الكاجب الذم عميو إال عف طريؽ الكصية فإنيا تجب عميو في 

 .(3)ىذه الحالة 

 

 

________________________________________ 

 .581 , ص2120, باب ماجاء ال كصية لكارث, رقـ الحديث  ( سنف الترمذم , الجامع الصحيح1)

 . 299, ص( ابف عبد البر , في اختصار المغازم كالسير2)

 .299 , ص المصدر نفسو( 3)
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تبيف اف الكصية مف حديث أثارىا  (1)كمف خالؿ تتبعنا إلحكاـ الكصية في الكتب الفقيية عند جماىير الفقياء 
الشرعية ام مف حديث ككنيا مطمكبة الفعؿ اك الترؾ التخيير بينيما , تعترييا أنكاع الحكـ التكميفي الخمسة اف 
يككف مختارا الف المكره مضطرا , فيك يفعؿ المكره عميو بغير إرادتو , فيك مبطؿ لمعقد , كالف الشرط في العقكد 

 و باإلكراه , كلكف إذا أجازىا بعد زكاؿ اإلكراه صحت.الرضا , كقد فات من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 .917 السابؽ , ص صدر( السيد سابؽ ,الم1)
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 المطمب الثالث

 الحكمة مف مشركعيتيا 

 كاألقاربكصمة لمرحـ  الخير معركفان  أسدللمف  كمكافأةشرعيا اهلل سبحانو كتعالى : تمكينا مف العمؿ الصالح , 
صكرىا كاجؿ معانييا, كذلؾ اف  أبيىففييا تتجمى رحمة اهلل بعباده في  ,غير الكارثيف , كسد خمة المحتاجيف 

الندـ عمى  يأخذهكقد داىمو المكت , حيث  إالكحب الدنيا فينسية االخره , فال يفيؽ  األمؿيعميو طكؿ  اإلنساف
. فتجمت ىذه الرحمة في ككنو سبحانو كتعالى شرع لنا (1)ينفعو خيران  رهألخمافرط , كالحسرة عمى مالـ يقدـ 

ِمْه بُْعِد َوِصيٍَّة  ))مف حياتنا ؛ كذلؾ بشرط المعركؼ اك العدؿ ؛ لقكلو تعالى : األخيرةالكصية حتى في المحظات 

ي بِهَا أَْو ِديٌه َغْيَر مضار ((يَُىصِّ
((الَىِصيَّةَ لِلَىالِِديَه َواألَْقَربَْيِه بِالَمْعُروفِ أَْن تََرَك َخْيًرا  )), كقكلو تعالى :(2)

(3). 

كالمعركؼ المراد ىك العدؿ الذم ال شطط فيو ؛الف الكصية ماشرعت اال لتجمع مصالح العباد في الدنيا كرجاء 
صمى اهلل  رسكؿ اهلل )كلما كرد ابف عباس رضي_رضي اهلل عنيما_اف  ؛ (4)الثكاب كالدرجات العالية في االخره 

(في الكصية مف اكبر الكبائر  إلضرارا )( قاؿ:ـعميو كسم
(5). 

 

 

 

 

_________________________ 

 .(11)( سكرة النساء االية 2) ,4/232,ابك الحسف عمي برىاف الديف ,اليكاية شرح بداية المبتدلاني ن,المدغي7/330الكساني ,البدائع , (1)
 (11سكرة النساء االية ) (2)

 .(180)االية سكرة البقرة  (3)
 ,2/237قطب, ظالؿ القراف سيد  .,1/72, احكاـ القراف .ابف العربي   (4)
 / 4(7,رقـ ) االدار قطني سنف الدار القطني ,كتاب الكصاي (5)

 



01 
 

كالعدؿ المطمكب قصرىا عمى مقدار الثمث ؛ لقكلو )صمى اهلل عميو كسمـ()اف اهلل تصدؽ عميكـ عند كفاتكـ بثمث 
 .(1)( إعمالكـزيادة لكـ في  أمكالكـ

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

الذيمعي ,نصب الراية ,كتاب الكصايا ,باب الكصية بثمث  16/619(46081,كتاب الكصايا ,رقـ ) ,كنز العماؿ اليندم ضعيؼ, -1
 . 4/402الماؿ
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 الثاني المبحث

 كشركطيا  االختيارية الكصية أركاف

 مكصي كمكصى لو كالمكصى بو كالصيغة . أربعة أركافالكصية تقتضي كجكد 

 : األركافكلقد اختمؼ الفقياء حكؿ ىذه 

ىذه  اعتبركىا شركط الفقياء حكؿ األركاففيناؾ مف ذىب الى اف الصيغة ىي الركف الكحيد لمكصية كبقية  أ_
 .(1)بو الحنفية  مأخذليا كىذا 

 الرأمكلكف  (2) أربعة أركافذىب ابف رشد الى اف الصيغة ال تكفي كحدىا لنشكء الكصية بؿ البد مف  ب_
 األدنىكىي المكصي ,المكصى لو ,المكصى بو الصيغة, لككنيا الحد  أربعة أركافالراجح القكؿ باف لمكصية 
ا البعض شركط مفصمة مراعاة كمع ذلؾ سنشير الى ىذه االركاف كاف اعتبرى ,(3)المتفؽ عميو بيف الفقياء 

 لمتسمسؿ المنطقي .

 الفرع االكؿ 

 الصيغة كشركطيا

 كأخرلمختمفة فنجدىا مرة منجزه  إشكاؿ,فيي تكجد في  وادتإر :ىي تصرؼ الشخص المعبر عف تعريفيا/ 1
 مضافة اك معمقة فاف كؿ منيا قد يككف مقيد بشرط مطمؽ .

 

_________________________ 

 .648 ص ,1992,طػ 2( محمد اميف بف العابديف ,حاشية در المختار عمى در المختار,دار الفكر ,لبناف,مجمد1)

 .63,ص 2001طػ,2-1( ابف رشد بداية المجتيد كنياية المقتصد,جػ2)

 . 63ص ,1991محمد ,الكصية في القانكف المدني الجزائرم كالشريعة االسالمية ,المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرم طػ ( زىدكر3)
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 :كشركط كؿ نكع أنكاعيا/2

 :ىي التصرؼ الداؿ عمى كجكد التصرؼ في الحاؿ. المنجزةأ_ الصيغة 

القانكف  اقرحكمو الى المستقبؿ كما  كتأجيؿب_الصيغة المضافة :ىي الدالة عمى كجكد التصرؼ في الحاؿ 
 .(1)الجزائرم باف الكصية تمميؾ مضافة الى اجؿ مستقبمي ,ام لما بعد المكت بطريؽ التبرع

المعمقة :كىي اف تككف صيغة التصرؼ معمقة عمى شرط سيكجد في المستقبؿ فيتحقؽ الشرط كبعد  ج_الصيغة
ممكت ىذا الدار فقد جعمتيا  إفالتصرؼ القائـ يظؿ ىذا الشكؿ معمؽ الى اجؿ تحقيؽ كفاة المكصي . كأف يقكؿ 

 .(2)لمغرباء بعد كفاتي  مأكل

 : اإلرادتيفكف ىناؾ اختالؼ بيف الفقياء حكؿ ىاتيف االيجابي كالقبكؿ ,ل اإلرادتيفالصيغة ىي تكافؽ 

فقد بحيث جعؿ الكصية تنشا  اإليجابالكصية ىك  أركافزفر يقكؿ باف  اإلماـفيركف خاصة  :األحناؼ رأم_ 1
 .منفردة بإرادة

 . (3)بالصفة الشرعية لطبيعة الكصية حيث ال يمكف تمميؾ شخص جبران  يأخذال  الرأمفيذا 

اما القبكؿ فيك شرط  اإليجابكاف ركف الكصية ىك  الميراثالشافعية: ذىبكا باف الكصية عمى غير  رأم_ 2
 لزـك فقط لصحة الكصية .

المكصي كقبكؿ المكصى لو كىك شرط لصحة الكصية  إيجابالمالكية: فذىبكا الى اف الكصية ىي  رأم_ 3
 . (4) عمى اف يككف ىذا القبكؿ بعد كفاة المكصي

_________________________ 

 .58 ,ص1982( محمد مصطفى شمبي,احكاـ الكصايا كاالكقاؼ,الدار الجامعية لمطباعة كالنشر:دار الفكر ,بيركت ,لبناف ,1)

 . 648 ,ص( محمد اميف بف عابديف ,المرجع السابؽ 2)
 . 65زىدكر محمد ,المرجع السابؽ ,ص (3)

 .146 االسرة مدعـ باحث مبادئ كاجتيادات المحكمة العميا,االحكاؿ الشخصية كالمكاريث ,دار ىكمة, الجزائر ,ص ( دالند يكسؼ,قانكف4)
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 الجزائرم . األسرةمف قانكف 198ك197الى المادتيف  المالكية كىذا استنادان  برأماما المشرع الجزائرم: فقد اخذ 

 .(1)بعد كفاة المكصي" "يككف قبكؿ الكصية صراحة اك ضمنان  مف.ؽ.أ.جػ فييا مايمي197فالمادة 

 .(2)" ؽ.أ.جػ جاء فييا مايمي "اذا مات المكصى لو قبؿ القبكؿ فمكرثتو الحؽ القبكؿ اك الرد198المادة  أما

 اك كتابة تدؿ عمى قصد تمميؾ بعد المكت . إشارةفي نطاؽ الكصية ىك لفظ اك  باإليجابكعميو فاف المقصكد 

 بالنسبة لمفظ اك القكؿ :

بمنزؿ اك بعيف  ألفالفالبد اف يككنا صريحيف كأف يصح بكؿ مايدؿ عمى ذلؾ مثال:)يقكؿ الشخص اك صيت 
 أعطكا. قد يككف المفظ ضمنيا يفيـ مف خاللو اف ىذا التصرؼ ىك كصية مثال يقكؿ المكصي )(3)( األعيافمف 

 امنحكا اك ىبكا كذا بعد مكتو(.

اف في حالة فقداف قدرتو عمى التعبير بالمفظ  إالالشخص , إرادةلمتعبير عف  األفضؿنجد التعبير بالمفظ ىك 
 . إرادتوكاف الشخص قادرا عمى التعبير عف  إذالو التعبير عنو بالكتابة  أجاز

قادرا  إرادتوعبر عف حتى كلك كاف الم باإلشارةالتعبير  كأجازكابالفظ كاستعماؿ الكتابة فيك جائز عقد الممكية 
 .(4)عمى النطؽ

,اما القانكف المدني (5)اذا كاف الشخص المعبر اخرس إال اإلشارةذىبكا الى عدـ قبكؿ  غيرىـ مف الفقياء : أما
 كالثانية مف ؽ.ـ.جػ. األكلىالفقرة  60الجزائرم فقد اخذ بالمذىب المالكي كىذا ماجاء في نص المادة 

_________________________ 

 .65( زىدكر محمد,المرجع السابؽ ,ص 1)

 .65ص  نفس المرجع, (2)

 .194-193ص ,1998كماؿ حمدم ,المكاريث كاليبة كالكصية ,االسكندرية ,مصدر, (3)

 .14المتضمف القانكف المدني المعدؿ كالمتمـ ,ص 1975سبتمبر 26ق المكافؽ :1395رمضاف عاـ 20المؤرخ في : 58_75(االمر رقـ :4)

 القانكف المدني الجزائرم المعدؿ كالمتمـ,المرجع السابؽ. (5)
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المتداكلة عرفا كما يككف باتخاذ مكقؼ ال يدع  اإلشارةيككف بالمفظ كالكتابة اك  اإلرادة:التعبير عف  األكلىالفقرة 
 شؾ في داللتو عمى مقصكد صاحبو.

لـ ينص القانكف اك يتفؽ الطرفاف عمى اف يككف  إذاضمنيا  اإلرادةكيجكز اف يككف التعبير عف  الفقرة الثانية :
 .صريحان 

 الفاظا مخصكصة بؿ بكؿ مايدؿ عمية . اإليجابيشترط في  كليذا ال

 الفرع الثاني

 المكصي كالمكصى لو كشركطيما

 :المكصي كشركطو :أكال

 ,اك بالنافع كاف يككف مالؾ صحيح المالؾ. أ_تعريؼ المكصي: ىك الشخص الذم يتبرع بمالو اك شي

 : شركطو

الشركط ال تصح  إحدلتخمفت  إذاالبد لنفاذ الكصية اف تتكفر في المكصي شركط حتى تصبح كصيتو حيث 
 -الكصية , كىذه الشركط ىي :

 .(1)التبرع عند صدكر كذلؾ باف يككف عاقال بالغا مميزان  أىميةالتبرع: يجب اف تتكفر في المكصي  أىمية_1

,  (2) ففي القانكف المدني الجزائرم يعتبر الشخص عديـ التميز طالما انو لـ يبمغ سف السادسة عشرة مف عمره
 .(3) مف ؽ.ـ.جػ التي جاء فييا "يعتبر غير مميز مف لـ يبمغ ثالثة عشر سنة "2الفقرة 42كىذا طبقا لنص المادة 

______________________ 

 (التميز كشرط لصحة الكصية كعدـ التمييز يقتضي القكؿ بعدـ الكصية .1)

 .70ص  ( زىدكر محمد ,المرجع السابؽ ,2)

 .11(القانكف المدني الجزائرم ,المرجع السابؽ , ص 3)
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ابـر شخص جزائرم كصيتو قبؿ بمكغو الثالثة عشرة عدة الكصية غير قائمة لصدكرىا مف شخص عديـ  فإذا
 التمييز. 

لنص المادة  ىذا استنادان  (1)كالتمييز  اإلرادةبكجكد  إاللكصية ال تصح مف صبي باعتبارىا تبرع مالي ال يتـ فا
 .(2)"األقؿسنة عمى  19مف العمر تسع عشرة  مف ؽ.أ.جػ "يشترط في المكصي اف يككف سميـ العقؿ ,بالغان 186

" كسف الرشد تسعة عشرة مف القانكف المدني الجزائرم جاء فييا مايمي  2الفقرة  40ككذلؾ ماكرد في المادة 
 .(3)كاممة "

الشرعية  اإلحكاـلمباشرة حقكقو المدنية .كالبمكغ ىك مناط التكميؼ في  األىميةالكامؿ  لإلنسافحيث يخكؿ 
ال يكجد فييا  ألنياالخاصة بالتبرع باعتبارىا الكصية مف التصرفات الضارة  األىميةصكدة بو الكصية ىك ,كالمق
 .(4)مقابؿ 

خاصة  األخريراه البعض لكف البعض  قد يكجد شخص ممييز كمع ذلؾ تبطؿ كصيتو لككنو غير بالغ فيذا ما
ككأستثناء عف ( 5)الممييز اذا كانت متفقو مع الحؽ المالكية كالحنابمة يركف اف البمكغ ليس شرطا فتصح الكصية 

 .اإلسالميف السف الذم قدره الفقو سنة اكبر م 18في سف البمكغ اف العرؼ يميز لمف بمغ مف العمر  األصؿ

جػ عمى اف "يشترط في المكصي اف يككف سميـ  األسرةمف القانكف  186لقد نص المشركع الجزائرم في المادة 
 العقؿ ".

 

__________________________ 

 256,ص 1999الميراث كالكصية , ديكاف المطبكعات الجامعية ,طػ 2بمحاج العربي ,الكجيز في شرح قانكف االسرة الجزائرم ,جػ (1)

 .144دالنده يكسؼ ,المرجع السابؽ ,ص  (2)

 .10ص  القانكف المدني الجزائرم ,المرجع السابؽ , (3)

 .253ص ع السابؽ ,بمحاج العربي ,المرج (4)

 .69-68, ص2004( شرح الذرقاني عمى مكطا االماـ مالؾ ,مطابع مصر 5)
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ذم الغفمة مما يكجب الرجكع الى  إالفمـ يفرؽ المشركع بيف كصية المجنكف كال المعتكه كال السفيو كال الصبي 
ؽ.أ.جػ التي جاء فييا مايمي مف 222.كىك مانصت عميو المادة  اإلسالميةمبادئ الفقو المالكي كاحكاـ الشريعة 

 .(1) " اإلسالميةالشريعة  إحكاـ" كؿ مالـ يرد النص عميو في ىذا القانكف يرجع فيو الى 

مطمقا لككنو غير مدرؾ كغير  تعتبر كصية المجنكف كالمعتكه باطمة بطالنان  ,(2) اإلسالميةفحسب الفقو كالشريعة 
تعتبر صحيحو , ككذلؾ في  إفادتولكف في الجنكف المتقطع فكصية المجنكف عند  كاإلضرارمميز بيف المنافع 

 حالة الجنكف الطارئ.

 .كاإليجاركذلؾ عمى سائر عقكد المعاكضات كالبيع  األىميةالكصية غير باطمة رغـ زكاؿ 

عتبر كصيتو بعد مكتو كتككف في حدكد الثمث , كحتى ت إالاما السفيو : فاف كصيتو جائزه عمى اف ال تنفذ 
 .(3)التميز عند المكصي إرادةمف صحة الكصية كسالمة  ليتأكدمف قبؿ القاضي  إجازتياصحيحة يجب 

 ب_رضا المكصي :

التي تؤدم الى بطالف الكصية كالبد اف  اإلرادةالشخص المكصي خالية مف عيكب  إرادةالبد اف يككف ىناؾ 
 يتكفر فييا عنصر الرضا االختيارم . وتإرادتككف 

مخطئا اك , فانو مف كاف مكرىا اك ىازال اك فمف المتفؽ عميو في الفقو كالقضاء كالقانكف الكضعي الطبيعي
  .(5)((ال ضرر كال ضرار )), كذلؾ كفقا لمقاعدة الفقيية (4)تضر كرثتو  ألنيافال تصح الكصية صفو  سكرانان 

________________________ 

 .164(دالنده يكسؼ , المرجع السابؽ ,ص 1)

 .256ص  (بمحاج العربي, المرجع السابؽ ,2)

 .348 (عندناف نجا ,المكاريث في الشريعة االسالمية ,دار الطباعة كالنشر ,بيركت ,)د,ت(, ص3)

 .71( زىدكر محمد , المرجع السابؽ , ص 4)
 ( سبؽ تخريجو .5)
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مف  79قد شابيا عيب مف عيكب الرضا كىذا حسب المادة  كاإلرادةفاف الكصية باطمة لعدـ تكفر شرط الرضا 
 األىميةالقانكف المدني الجزائرم فنصت عمى مايمي "عمى القصر كالمحجكر عمييـ كغيرىـ مف عديمي 

 .(1)الشخصية  األحكاؿالمنصكص عمييا في مدكنة 

كاف العقد اك التصرؼ  انعدـ فإذافي صحة العقكد كالتصرفات المالية  أساسيرضا االختيارم: ىك شرط ج_ 
 .(2)غير صحيح 

ال يشترط في الكصية اف يككف المكصي مسمما , فكصية غير المسمـ تصح ككصية المسمـ ككذلؾ كصية المرتد 
 .(3)الشخصية المصرم  األحكاؿمنيا القانكف  تالتشريعا ضبيا بع أخذتجائزة فقد 

 -كصى لو كشركطو :مثانيا:ال

كفاة المكصي ما لـ يكف كارثان,  إلىلو :ىك كؿ شخص مكجكد كقت الكصية كستمر كجكده  أ_ تعريؼ المكصى
 .(4)لمعمؿ عند استيالؾ المكلكد  اإليحاءكيدخؿ 

 -: يشترط في المكصى لو اف تتكفر فيو شركط معينة كىي شركطو:

الكصية , كاف يككف معمكما , كاف يككف اىالن لتمميؾ كاالستحقاؽ , كاف يككف  أنشاءيككف مكجكدا عند  أف
الكصية ال كقت مكت المكصي  إنشاءالكصية , كاف ال يككف قاتال لممكصى لو مكجكدا كقت  إنشاءمكجكدا عند 

تصكرالكصية اك الكصؼ المميز عف غيره , مف حيث ال يمكف  اإلشارةكاذا كاف المكصى بو هلل معينا باالسـ اك 
الدكف المكصى لو   ككممة الكجكد عامة ال تقتصر عمى كجكد الحقيؽ بؿ حتى الكجكد (5)اعتبرت باطمة  كا 

_________________________ 

 ( القانكف المدني الجزائرم ,المرجع السابؽ.1)
 .257-256 ,المرجع السابؽ , ص العربي بالحاج( 2)

 .19, ص 1986كاحكاميا ,المطبعة العربية غرداية ,طػ( احمد عمركا ابك بكر ,الكصية 3)

 .256 ,المرجع السابؽ , ص العربي بالحاج (4)

 ص,المرجع السابق , العربي بالحاج ( 4)
187
. 
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  . ((كذا الى حمؿ فالنة  أكصييقكؿ المكصي ))التقديرم كما في الحمؿ المعيف مثاؿ : 

مف قانكف االسرة الجزائرم التي  189لقد تعرض القانكف الجزائرم لكصية الحمؿ المعيف كىذا طبقا لنص المادة 
ذاجاء فييا مايمي " تصح الكصية لمحمؿ بشرط اف يكلد حيا  كلدت تكائـ يستحقكنيا بالتساكم كلك اختمؼ  كا 

 .(1)الجنس "

ات كجكدية الحمؿ المكصى لو كقت انشاء الكصية , كاف فاشترط القانكف الجزائرم حسب ىذه المادة ضركرة اثب
الجزائرم " اليرث الحمؿ اال اذا كلد حيا ,  األسرةمف قانكف  134حياة مستقرة لما جاء في المادة كلد الجنيف حيا 

الجنيف يتمتع بالحقكؽ المدنية بشرط اف يكلد  إفكيعتبر حيا اذا استيؿ صارخا اك بدت منو عالمة ظاىرة عمى 
 .(2)حيا "

في  24كالقانكف المدني الجزائرم المادة  134ك187الجزائرم المادة  األسرةكبيذا ينصفؽ االنسجاـ  بيف قانكف 
صحكبة بعالمة ظاىرة لمحياة كاف يكلد الجنيف حيا حتى يمكنو التمتع بالحقكؽ , مما يتضح اف مضركرة الكالدة ال

اك بالمنافع مكقكفة عمى شركط التي يتطمبيا الشارع مدنية كانت اك  باألعيافصحة كصية الحمؿ كنفاذىا سكاء 
 .(3)شخصية 

( 6" اقؿ مدة الحمؿ ستة ) األسرةمف قانكف  42حسب المادة  أشيرعشرة  كأقصاىا أشيراقؿ مدة الحمؿ ستة 
 .(4)"  أشير( 10) كأقصاىا أشير

ميت كانت الكصية لمحي دكف الميت , كاف  كألخريرل الفقياء انو في حالة تعدد الحمؿ كاف يكلد احدىما حيا 
 .(5) باألعيافمات احدىما اك كالىما بعد الكالدة كاف نصيبة لكرثتو اذا كانت الكصية 

_________________________ 
ص , المرجع السابق , دالودة يىسف ( 0)

033
. 

ص , وفس المرجع ( 1)
008
. 

ص , المرجع السابق , دالودة يىسف ( 2)
21
. 

 .287( العربي بالحاج, المرجع السابؽ , ص 4)

 : ىي انشاء المحرزة مادية كىي عكس المنافؽ .األعياف( 5)
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المكصي الف الكصية بالمنافع تنتيي بمكتو مالـ يكف ىناؾ شرط  كرثةاما اذا كانت الكصية لمنفعة عادت الى 
 يعمؿ بو . أخر

المذىب المالكي لممعدكـ المحتمؿ الكجكد بعد كفاة المكصي كاخذ بيا قانكف االسرة الجزائرم . المعدـك  أجازلقد 
الكصية كيحتمؿ اف يكجد في المستقبؿ سكاء كقت كفاة المكصي اك كجد بعد  إنشاءىك مف لـ يكف مكجكدا كقت 

ام لـ يكلد لو كلد  اإلنشاءف يكصي لكلد فالف كلـ يكف كلد عند مف كجكده بعدىا, كأ اليأسكفاتو لكف قد يحصؿ 
, كىذا االخير ينشا  (1) عند كفاتو اك كلد كمات اك كاف عقيمان ميئكسا مف اف يككف لو كلد بعد كفاة المكصي

الكصية صحيحة لكف تنتيي بالبطالف لتعذر مف يستحقيا ,كما تصح الكصية لممعدكـ منفردا بيا , كما تصح 
الذيف  أكالدهفي حالة كفاتو يدخؿ في االستحقاؽ  إليوفالف الذيف ينتسبكف  ألكالد أكصيت))بالتعدد , مثاؿ يقكؿ 

 .(( بعد ذلؾالكصية اك الذيف يككنكف  إنشاءكانكا كقت 

لكف جميكر الفقياء مف غير المالكية يشترطكف كجكده عند كفاة المكصي الف الكصية تمميؾ كالتمميؾ لممعدـك 
اليجكز عندىـ بحيث نجد اف الميراث يثبت لمف كاف مكجكدا عند كفاة المكركث دكف المعدـك الف الكصية كذلؾ 

  . (2)الميراث  أخت

لو جية مف جيات , فتصح الكصية الماكف العبادات كالمؤسسات الخيرية  كنجد كذلؾ يصح اف يككف المكصى
 .(3)كالمصالح العامة كالمالجئ 

الجيات شخصية معنكية بما دفع ذلؾ الى اتساع ككثرة المؤسسات  أصبحاما في العصر الحديث عندما 
فاف  أشخاصكلبس تمميؾ  أعيافكالشركات االستقاللية , فالكصية في ىذه الحالة تككف صحيحة كلك انيا تمميؾ 

 الحقيقيف . كاألشخاصلمجيات قابمة المتالؾ 

 

____________________________ 

 .55, ص 1988, دار الفكر العربي ,مصر ,طػ: 71/1946( محمد ابك زىرة ,شرع قانكف الكصية الدارجة المصرم ,رقـ 1)

 .71( نفس المرجع , ص 2)

 .258- 257السابؽ , ص( العربي بالحاج , المرجع 3)
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المذىب المالكي الكصية لمجيات حنى كلك لـ تكف مكجكدة كقت الكفاة كستكجد في المستقبؿ كىذا  أجازكلقد 
 .(1)قياسا عمى اجازتو الكصية المعدـك 

رفعيا , البد اف يككف معينا  * معمكمية المكصى لو : اليمكف اف يككف المكصى لو مجيكال جيالة اليمكف
 باسمو كافالف ابف فالف اك جية البر الفالنية اك لحمؿ فالنة المستكف في بطنيا اك يشير الى شخص معيف .

قد يككف المكصى لو معركفا بالكصؼ كأف يقكؿ المكصي الى فقراء المدينة اك الى طمبة العمـ ففي ىذه  -
 ف بؿ معركفا بالكصؼ .الحالة ال يككف المكصى لو معينا بالتعي

كاف معينا فانو يشترط كجكده  إذااذا كاف المكصى لو معركفا بالكصؼ ال يشترط كجكده كقت الكصية , اما 
كقت الكصية اذا لـ يعرؼ المكصى لو كبقي مجيكال بصكرة مطمقة بطمت الكصية الف المكصى لو غير معمكـ , 

معينة ستكجد في المستقبؿ , فالمذىب المالكي يجيز ذلؾ  الكصي بثمث مالو لممسمميف اك لجية أكصىاما اذا 
 كيعتبر اف الكصية صحيحة مثاؿ: الكصية لمممجأ الذم سيبنى في الكقت الزماني كالمكاف الفالني .

عماؿالفقياء لصحة الكصية التي تككف هلل تعالى  ىذه ))الخير بدكف اف يعيف المكصي الجية, ككأف يقكؿ  كا 
.باف تصرؼ في كجكه الخير , ككذلؾ الكصية لممؤسسات  (( تعالى في ام عمؿ خيرم الكصية تصرؼ لكجو اهلل

كالمستشفيات كالمالجئ , ىذه  كاإلحسافالخيرية كالمساجد كالمؤسسات العممية كالمصالح العامة كدكر البر 
لحكمة مف كرائيا ىك اف التكافؿ في مثؿ  اإلعماؿه فنجد الفقياء ىذكميا اليدؼ منيا العمؿ الخيرم .  اإلعماؿ

 ىذه الكصايا مكجكدا سكاء قصد المكصي الجية اك لـ يقصدىا .

كالمعركؼ بالجنس اك الكصؼ باف اليشترط كجكده عند الكصية كال مكت المكصي الف الكصية لممعدكـ ماداـ 
 معركفا تجكز .

الكصية ال  فإذالالستحقاؽ تمميؾ ىذا الشي المكصى بو  بالتأىيؿلمتممؾ : يقصد  أىال*اف يككف المكصى لو 
اف ىذا المكصى لو  أساسلتممكيا كأف يكصى الى الكمب فاف ىذه الكصية باطمة عمى  أىالتصح لمف ليس 

 لمتممؾ كاالستحقاؽ . أىالليس 

____________________________ 

 .56( محمد ابك زىرة ,المرجع السابؽ , ص 1) 
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حنابمة فيركف اف لك قصد الفقياء منيـ الحنفية , الشافعية , المالكية يعتبر التمميؾ لدابة باطال اـ الكعند جميكر 
 عمى ىذا الحيكاف اك الدابة فاف الكصية تصح الف العبرة في العقكد لممعاني كالمقاصد . لإلنفاؽالمكصي 

( 1) كال بالنفي باإلثباتعمييا ال  اإلنفاؽكالقانكف الجزائرم لـ يتعرض ليذا الشرط بالنسبة لمتممؾ الدابة بقصد 

الجزائرم لـ تنص عمى ذلؾ كقد يفيـ مف اغفاؿ القانكف الجزائرم ليذا  األسرةمف قانكف 187,حيث نجد المادة 
ة كالكصية لبناء مسجد اك مدرسة فيي كصية لالستحقاؽ تككف صحيح أىالالشرط , باف الكصية لمف ليس 

 المكصى الماؿ مف تركتو . إخراجبتصرؼ  ام 

قد اشرنا فيما سبؽ الى اف رام المالكية يذىب الى صحة الكصية لمميت اف عمـ بمكتو بناء عمى اعتبار اف 
 .(2)قصد المكصى مف الكصية ىك سداد المكصى لو 

 *اف اليككف المكصى لو جية معصية :

كالخير  لإلصالحلجية المحرمة شرعا كقانكنا , الف لجية المعصية تبطؿ الكصية , فالكصية شرعيا اهلل في ا
زيادة في  آجالكـفي اخر  أمكالكـثمث  أعطاكـاف اهلل )) )صمى اهلل عميو كسمـ(حتى يتدارؾ بيا حسناتو , لقكؿ الرسكؿ 

((حسناتكـ
(3). 

 :(4)مف قانكف المدني الجزائرم ما يفيد ىذا الشرط  98ك97كلقد جاء في المادتيف 

اـ اك مشركع اك لسبب مخالؼ لمنظاـ الع رالتـز المتعاقد لسبب غي فإذا ))ؽ.ـ.جػ جاء فييا مايمي  97فالمادة 
 . (( كاف العقد باطال اآلداب

كؿ التزاـ مفترض اف لو سببا مشركعا مالـ يقـ الدليؿ عمى مايخالؼ  ))مف ؽ.جػ جاء فييا مايمي 98كالمادة 
 Simplified Arabic .((ذلؾ

_________________________ 

 .258( العربي بالحاج , المرجع السابؽ , ص 1)

 .259,ص 2( نفس المرجع , جػ 2)

 (ركاه ابف ماجة كالدار القطني .3)

 . 259( العربي بالحاج , المرجع السابؽ , 4)
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 المطمب الثالث

 حدود الوصية بين الشريعة والقانون

 أف يككف المكصى بو فى حدكد ثمث التركة
كىذا الشرط لنفاذ الكصية كليس لصحتيا, باتفاؽ الفقياء, فمف أكصى بأكثر مف الثمث صحت كصيتو فى الثمث 

 .اتفاقا
 : أما ما جاكز الثمث

رأل أىؿ الظاىر كجميكر المالكية كبعض الشافعية كبعض الحنابمة, أجازه الكرثة أك لـ يجيزكه, كاف  فباطؿ, فى -1
 .لو كارث أك لـ يكف, لقكؿ النبى صمى اهلل عميو كسمـ "الثمث كالثمث كثير" فنياه عف الزيادة, كالنيى يقتضى البطالف

ؽ الكرثة, فإف كانت مف حؽ المكصى فينبغى أف كألف الزيادة عمى الثمث إما أف تككف مف حؽ المكصى أك مف ح
ف كانت مف حؽ الكرثة كانت الكصية بيا كصية بممؾ الغير فال تحؿ لممكصى ابتداء  ( .1)تنفذ دكف أجازه, كا 

الزائد تتكقؼ عمى إجازة الكرثة,  كيرل الحنفية كبعض المالكية, كأكثر الشافعية كأكثر الحنابمة  أف الكصية فى  -2
ف ردكىا بطمت  . فإف أجازكىا جازت كا 

كحجتيـ فى ذلؾ : أف النيى عف الزيادة معمؿ بحؽ الكرثة فقد قاؿ النبى صمى اهلل عميو كسمـ "الثمث كالثمث كثير ألف 
 ."تدع كرثتؾ أغنياء خير مف أف تدعيـ عالة يتكففكف الناس

 .  تعميؿ لممنع مف الزيادة لحؽ المذككريف فيتكقؼ عمى إجازتيـ…" ف تدعفقكلو صمى اهلل عميو كسمـ "أل
كألف الكصية بالماؿ إيجاب الممؾ عند المكت, كعند المكت حؽ الكرثة متعمؽ بمالو إال فى قدر الثمث, لقكؿ النبى 

يتضمف إبطاؿ حقيـ فضعكه حيث شئتـ" كما زاد عف الثمث …صمى اهلل عميو كسمـ "إف اهلل تصدؽ عميكـ بثمث أمكالكـ
 . (2)كذلؾ ال يجكز إال بإجازتيـ

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . األردنً بالقانون تعمل والضفة المصري بالقانون تعمل غزة: قسمٌن إلى ٌنقسم فلسطٌن فً به المعمول ًالفلسطٌن القانون( 1)

 (232) والموارٌث التركات أحكام: زهرة ابو ،(1666/4) الشخصٌة األحوال فً الشرعٌة األحكام:  قدري( 2)
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 : كقد كقعت بيف الفريقيف مناقشات أىميا

الخ" كالـ مستأنؼ …..ألف تدع كرثتؾ" اعترض أىؿ الظاىر كمف معيـ عمى الحنفية كمف كافقكىـ بأف قكؿ النبى
ال فيك عمة فاسدة, ألف مقتضاىا أف مف لو كارث كاحد كاسع الثراء يكصى بكؿ  كقضية مبتدأه فال يبنى عمييا حكـ, كا 

 .قكلكنومالو أك بنصفو دكف تكقؼ عمى إجازة الكارث, كىذا ما ال ت
تعميال فيبقى عمى ظاىرة حتى يقـك دليؿ   كالجكاب عمى ذلؾ : أف الكالـ يحمؿ عمى ظاىرة, كقد كقع كالـ النبى

 .(1) عمى المنع
كاعترض الحنفية عمى قكلو "إف النيى يقتضى البطالف" بأف النيى فى الحديث قد جاء ألمر خارج عف المنيى عنو,  

 .ذا فإنو ال يستمـز البطالف فى القدر الزائد عف الثمثكىك المحافظة عمى حؽ الكرثة كل
 37/1كالراجح : ما ذىب إليو الحنفية كمف معيـ, ألف ظاىر النص معيـ, كبو أخذ قانكف الكصية فنص فى المادة 

عمى أنو "تصح الكصية بالثمث لمكارث كغيره, كتنفذ مف غير إجازة الكرثة, كتصح بما زاد عف الثمث, كال تنفذ فى 
 ."لزيادة إال إذا أجازىا الكرثة بعد كفاة المكصى, ككانكا عالميف بما يجيزكنوا

 : كصية مف ال كرثة لو
 : ىذا الحكـ المتقدـ متى كاف لممكصى كرثة, فإف لـ يكف لو مف يرثو

ف أكصى بكؿ مالو  .فأبك حنيفة كأحمد فى أحد قكليو : عمى صحة كصيتو دكف إجازة مف أحد حتى كا 
أف الكصية بالزائد ىنا ال  –حتى مف كافقكا الحنفية عمى صحة الكصية بالزائد ممف لو كرثة  –لفقياء كيرل جميكر ا

ف أجازىا كلى األمر لما يترتب عمى اإلجازة مف إلحاؽ الضرر ببيت الماؿ  .(2)تصح كا 
تكقؼ عمى إجازة  كقد أخذ قانكف الكصية بقكؿ الحنفية كاإلماـ أحمد, فأجاز كصية مف ال كارث كلك بكؿ مالو دكف

مف أحد, سائرا فى ذلؾ عمى المنيج الذل ارتضاه المقنف فى تكزيع التركات, كالذل ضمنو المادة الرابعة مف قانكف 
نما تؤكؿ التركة أك ما بقى منيا إلى الخزانة العامة إذا لـ يكجد  المكاريث, حيث لـ يعتبر الخزانة العامة كارثا, كا 

 قرار, أك بكصية زائدة باإلرث, أك باإل –مستحؽ ليا 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 8ح- للشوكانً االوطار نٌل وأنظر. 264ص 6ح- الكبرى السنن البٌهقً وانظر ،76ص 4ح- قطنً الدار رواهما الحدٌثان( 1)

 . 46ص

 . 46ص 6ح - االوطار نٌل الشوكانً 1367 بٌروت المعرفة دار الباري فتح علً، بن احمد حجر، ابن( 2)
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 .باعتبارىا ماال ضائعا ال يعرؼ لو مالؾ
 : مف قانكف الكصية 37/2كفى ذلؾ تقكؿ المادة 

 (1)."كتنفذ كصية مف ال ديف عميو كال كارث بمؾ مالو أك ببعضو مف غير تكقؼ عمى إجازة الخزانة العامة"
 : شرط استحقاؽ الكصية بالزائد عمى الثمث

كشرط استحقاؽ الكصية بالزائد عمى الثمث متى لـ يكف لممكصى كرثة أال يككف المكصى قد أقر ألحد الناس بالنسب 
عمى غيره, كأف يقر أف فالنا أخكة أك عمو أك حفيده, فإف كاف قد فعؿ فالمكصى لو ال يستحؽ مف الزيادة عمى الثمث 

 (2).حقاؽ عمى المكصى لو بزائد عف الثمثشيئا, ألف المقر لو بالنسب عمى الغير مقدـ فى االست
جنيو لػػػػ)ج( ككاف 500كمدينا بمبمغ  4000, كمات عف تركة مقدارىا 4000فإذا فرضنا أف )أ( أكصى لػػػ)ب( بمبمغ 

 : قد أقر فى حياتو بأخكة )د( لو, فإف تركتو تستحؽ عمى الكجو اآلتى
 .نيوج500يستخرج منيا ما يكفى حاجة الميت, كلنفرض أنو  -1
 .جنيو500يسدد ما عميو مف ديف كىك  -2
 .جنيو1000تستخرج الكصية لػػػػ)ب( فى حدكد الثمث كىك   -3
 .(, كليس لػػػ)ب( منيا شئ عمى فرض صحة إقرار المتكفى بالنسب عمى الغير2000يستحؽ )د( كؿ الباقى )  -4

 : أما أف بطؿ ىذا اإلقرار فالتركة تستحؽ عمى النحك التالى
 .نيو لحاجة الميت المكصىج500 -1
 .جنيو كفاء الديف500 -2

 .لممكصى لو أيضا لعدـ المستحؽ غيره 2000كصية فى حدكد الثمث +  1000 -3
 : كقت اعتبار الثمث

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 46ص 6ح - االوطار نٌل الشوكانً 1367 بٌروت المعرفة دار الباري فتح علً، بن احمد حجر، ابن( 1)

 . 476ص 6ح الهداٌة أحادٌث تخرٌج فً الراٌة نصب/ٌوسف بن عبدهلل الدٌن جمال الزٌلعً( 2)



14 
 

 
لبياف ذلؾ نفرض أف  قمنا إف الكصية تنفذ فى الثمث دكف إجازة كفيما زاد بإجازة الكرثة, كلكف متى يعتبر الثمث

جنيو 3000جنيو, كمكاشى قيمتيا 3000فالنا أكصى آلخر بثمث مالو, ككاف لو عند الكصية كديعة بنكية بمبمغ 
جنيو, كتناسمت المكاشى فزادت قيمتيا إلى 1000أخرل, كعند مكتو كانت الكديعة قد استحقت عائدا قدره 

 (1).جنيو5000
 .جنيو7000جنيو أخرل كارتفعت إثماف المكاشى فبمغت 1000كعند تنفيذ الكصية زاد عائد الكديعة 

جنيو 4000اعتبارا بحيف الكفاة, أـ  3000جنيو اعتبارا بزمف اإلنشاء, أـ 2000فيؿ يستحؽ المكصى لو 
جنيو, فإذا قمنا المعتبر ىك زمف اإلنشاء, 4000كقد يحدث أف يكصى ىذا الرجؿ بمبمغ  اعتبارا بمكعد التنفيذ

ف قمنا المعتبر كقت الكفاة نفذت 2000نفذ فى فيذه الكصية ت جنيو فقط كال تنفذ فى الباقى إال بإجازة الكرثة, كا 
ف قمنا المعتبر كقت التنفيذ نفذت الكصية فى 3000الكصية فى  جنيو كفى الباقى تتكقؼ عمى اإلجازة, كا 

 .(2)جنيو دكف تكقؼ عمى إجازة أحد4000
جنيو, كعند مكتو لـ 15000جنيو كقدر مالو عندئذ 5000ند الكصية كفرض الثالث أف يكصى لو بعيف قيمتيا ع

جنيو, فإذا امتنع الكرثة عف 9000جنيو, كقكمت عند التنفيذ فبمغت 600يترؾ إال ىذه العيف كقيمتيا عند الكفاة 
ستحؽ اإلجازة, فيؿ يستحؽ المكصى لو العيف بالغة ما بمغت باعتبارىا كانت تخرج مف الثمث عند اإليصاء, أـ ي

 جنيو باعتبار الثمث عند القسمة كالتنفيذ3000جنيو باعتبار الثمث عند الكفاة, أك 2000

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 احمد 122ص والقانون الفقه فً الوصٌة أحكام/ أنوار/ ودٌور. 526ص والوقف والوصٌة المٌراث بدران العٌنٌن ابو (1)

 .177ط 64ص والوقف الوصٌة الشافعً
 65المصدر السابؽ , ص (2)
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