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 شكر و عرفان
ال بد لنا و نحن نخطو خطواتنا االخيرة في الحياة الجامعية من وقفة نعود الى اعوام      

قضيناىا في رحاب الجامعة مع اساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير باذلين بذلك جيودًا كبيرة 
 في بناء جيل الغد لتبعث االمة من جديد ...

متنان و التقدير و المحبة الى الذين حمموا اقدس و قبل ان نمضي نقدم اسمى ايات الشكر و اال
 رسالة في الحياة ...

 الى الذين ميدوا لنا طريق العمم و المعرفة ...

 الى جميع اساتذتنا االفاضل ...

" كن عالمًا .. فان لم تستطع فكن متعممًا , فان لم تستطع فاحب العمماء , فان لم تستطع فال 
 تبغضيم "

 أ.م.د. احمد عمي بريسمو اخص بالشكر و التقدير : 

الذي نقول لو بشراك قول رسول اهلل ) صمى اهلل عميو و سمم ( : ) ان الحوت في البحر , و 
 الطير في السماء , ليصمون عمى معمم الناس الخير ( .
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 2 - 1   المقدمة

 ماهٌة الوصٌة الواجبة و حكمها و ادلة مشروعٌتهاالمبحث االول : 
 شرعاً و قانوناً                   

  3 - 13 

 9 - 3   تعرٌف الوصٌة الواجبة و شروطها و اركانها:  االولالمطلب 

 شرعاً وحكم الوصٌة الواجبة و ادلة مشروعٌتها المطلب الثانً : 
 قانوناً                    

  11 - 13 

 التكٌٌف الشرعً و القانونً للوصٌة الواجبة والمبحث الثانً : 
 النماذج التطبٌقٌة لها                  

14 - 23 

 11 - 15  التكٌٌف الشرعً و القانونً للوصٌة الواجبةالمطلب االول : 

 23 - 19  الواجبة نماذج تطبٌقٌة للوصٌةالمطلب الثانً : 

 24      الخاتمة

  المصادر و المراجع



 املقدمة
 الحمد هلل رب العالمين و الصالة و السالم عمى سيدنا محمد و عمى الو و صحبو و سمم      

 اما بعد :

ان المبادئ االخالقية و النصوص القانونية سوية ىي من اسس النظام االسالمي االقتصادي 
حيث ان ىذا النظام لم يترك الفراد المجتمع االسالمي الباب مفتوحًا فيما يخص كيفية اكتساب 
المال و باية طريقة شاءوا حيث انو حدد الطرق المشروعة و غير المشروعة لالكتساب مع االخذ 

االعتبار المصمحة الجماعية استنادًا الى مبدأ الحالل و الحرام المشار اليو في القران  بنظر
الكريم )) يا اييا الذين امنوا ال تاكموا اموالكم بينكم بالباطل (( فالنظام االسالمي يجمع بين 

وجود المصمحة الفردية و الجماعية , اي ان ىناك رابطة وثيقة بين ىاتين المصمحتين فال بد من 
توافق ة تعاون بين ىاتين المصمحتين و ليس المنازعة فالمسمم يجب ان ال يمحق ضرر بغيره 
عند عممو لمحصول عمى الرزق و كسب الثروة , فالشريعة االسالمية تمنع الفرد المسمم في 
الممكية الشخصية و كيفية التصرف بثروتو مع فرض قيد عميو و تكون ىذه القيود اخالقية و 

ة حتى ال تتركز الثروة في جانب واحد دون الجوانب االخرى و من ناحية اخرى ينيي قانوني
االسالم عن البخل و كنز المال و عدم توزيع قسم من ىذه االموال عمى المستحقين , و ان 
يكون انفاق المال في جوانب نافعة لممجتمع و لالنسان و ليس في الترف و االمور غير 

السالم بتوزيع الثروة و جعل لمفقراء و المساكين حصة فييا فاالتفاق المشروعة , و قد اىتم ا
يكون عمى الحاجات الذاتية و في سبيل اهلل و اداء الزكاة و ىذا يشمل االرث و الوصية المذان 
يجتمعان في كونيما يكونان بعد الوفاة و يقعان عمى تركة المتوفي اال ان الوصية ال تنفذ اال في 

الباقي من التركة بعد التجييز و فقاء الدين و االصل ان الوصية اختيارية تعود حدود الثمث اما 
الرادة صاحب المال و ىذا ما ذىب اليو الفقياء من المسممين اال ان المشرع العراقي و ما ورده 

جعل الوصية واجبة بالنسبة لالحفاد الذين يتوفى والدىم قبل  0979( لمعام 77في القانون رقم )
ىم او جدتيم و ان ىذه الوصية تستمد قوتيا من القانون اي اذا لم يقرر الجد و الجدة وفاة جد

وصية الحفاده ليكون لو نصيب في تركتو فالقانون يورث ىؤالء االحفاد من تركة مورثيم جدىم 
او جدتيم و ان السبب الذي دعا مشرع القانون الصدار ىذا التشريع ان الشخص قد يموت في 



امو و بالتالي يحرم الحفيد من الميراث الذي يستحقو او عاش الى بعد وفاة احد  حياة ابيو او
والديو بسبب وجود من يحجبيم من الميراث فيؤول احدىم الى الحاجة و العوز مع وجود الثروة 
بحوزة بقية الورثة و بالتالي يختل التوازن في العائمة الواحدة . و الىمية ىذا الموضوع فقد اناولتو 

 -بحث من خالل مصادره , و قد قسمت موضوع البحث عمى المباحث االتية :بال

 

 املبحث االول : ماهية الىصية الىاخبة و حكمها و ادلة مشروعيتها شرعا و قانىنا

 المطمب االول : تعريف الوصية الواجبة و شروطها و اركانها 

 قانوناً  المطمب الثاني : حكم الوصية الواجبة و ادلة مشروعيتها شرعًا و

 املبحث الثاني : التكييف الشرعي و القانىني للىصية الىاخبة و مناذج تطبيقية هلا

 المطمب االول : التكييف الشرعي و القانوني لها 

 المطمب الثاني : نماذج تطبيقية لموصية الواجبة

 

ة مصادر ثم ختم البحث بخاتمة بينت فييا اىم النتائج التي توصمت الييا فيو و اعقبتيا بقائم
 البحث و مراجعو

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المبحث االول

 ماهية الوصية الواجبة و حكمها و ادلة مشروعيتها شرعًا و قانوناً 

الوصية الواجبة عند جميور الفقياء الوصية االختيارية يعرفيا الشخص من اراد او يجبر بيا فانو من        
اعمال البر في حياتو . لكن في احوال غير قميمة انتشرت منيا شكوى , بموت الشخص في حياة امو و ابيو , 

و الى وفاة والدية و ذلك بسبب وجود من تموت معيم فتحرم ذريتو من ميراثو الذي يستحقو لو عاش الذي يستحق
يحجب ابناؤه من الميراث , حيث نتناول في ىذا البحث الذي يقسم الى مطمبين , المطمب االول تعريف الوصية 

 الواجبة و شروطيا و اركانيا , المطمب الثاني حكم الوصية الواجبة و ادلة مشروعيتيا قانونًا و شرعًا .

 المطمب االول

 ة الواجبة و شروطها و اركانهاتعريف الوصي

 تعريف الوصية الواجبة في المغة : تطمق الوصية في المغة الى عدة معاني

العيد الى الغير : اوصى الرجل ووصاه , عيد اليو , و اوصت اليو و اوصت لو شيء , و اوصيت اليو  – 0
 اذا امميتو و صيتك , و اوصيت وصية ارجاء و توصية .

 الوصل : و ىي الشيء و حيا اتصل , و ارض آوية متصمة النبات , و قد االرض اذا اتصمت نباتيا . – 7

( قال اهلل تعالى 0القدم الى الغير بما يعمل مقترنًا بوعظ , و تواصى القوم اذا اوصى بعضيم الى بعض ) – 3
 ( .3(( )وا بو بل ىم قوم طاعون اتواص )), و قال تعالى :  (0): )) و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر (( 

 الوجوب لغة : من وجب الشيء يجب وجوبًا اي لزم اوجبو وصية اهلل و استوجب اي استحقو .

الوصية الواجبة اصطالحا عن العمماء , عرفيا احمد العجوز : انيا اثبات ميراث من مات من االبناء قبل وفاة 
 . (4)اليو الوارث و نقل ميراثو الى اوالده 

  06, ص 7101(: محمد عمي محمود يحيى , احكام الوصية في الفقو االسالمي , رسالة ماجستير مقدمة الى كمية النجاح الوطنية , 0) 

 (.3(: سورة العصر , االية )7)

 ( .53(: سورة الذاريات , االية )3)

 – 59, ص 7105-7104ة محمد خضير بسكرة , (: فرحان صحراوي , الوصية في الفقو و القانون , رسالة ماجستير مقدمة الى جامع4)
 . 61ص

 



عرفيا بدران ابو العبنين :انيا وصية واجبة لالحفاد الذين يموتون اباءىم في حياة ابييم او اميم 
وال يرثون شيئا بعد جدىم لوجود من يحجبيم عن الميراث , فأن لم يفعل ذلك كان تاركا لواجب 

 لو بقى حيا بشرط ان ال يزيد عن الثمث. يقوم القاضي مكانو فيعطيو نصيب والده

وعرفيا دعيج المطبري : بانيا جزء من التركو يستحقو ابناء االبن ان نزلو المتوفي قبل امو      
, اذا لم يكونوا وارثين واوالد البنت من الطبقة االولى وذلك بمقادير شروط خاصو عمى انو وصية 

 وليس ميراثا.

سميمان االشقر: انيا تمميك نصيب معموم من التركة, جبرا لفرع وكذلك عرفيا الشيخ عمر     
 .(0)الوالد الذي مات في حياة مورثو, بشروط مخصوصة

 الوصية في القانون:

معرفا الوصية في مادتو االولى عمى انو)الوصية تصرف  0946لسنة 70جاء قانون الوصية رقم
 (7)في التركة مضافا الى مابعد الموت(.

ة في اصطالح القانون ىي افتراض وصية الجد والجدة لالحفاد بقدر حصة والدىم الوصية الواجب
ووالدتيم اذا مات الوالد او الوالدة قبل وفاة الجد او الجدة او معا عمى ان ال تزيد ىذه الحصة عن 

 (3)ثمث التركة

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .61الى 59(:فرحات صحراوي , مصدر سابق , ص0)

 .0946لسنة  70(:المادة االولى من قانون الوصية رقم7)

,المكتبة  0(:د. مصطفى ابراىيم الزلمي , احكام الميراث  والوصية وحق االنتقال في الفقو االسالمي والقانون ,ط3)
 . 077القانونيْة , بغداد ,ص

 



 الوصية الواجبةشروط 

اشترط القانون عدة شروط الستحقاق الوصية الواجبة منيا ما يتعمق بالفرع المستحق لموصية 
 الواجبة و منيا ما يتعمق بالولد المتوفي .

 اواًل : شروط الفرع المستحق لموصية :

 ان يكون فرعًا لمميت . -0
 ان يكون المستحق لموصية الواجبة موجودًا عند موت الموصي . -7
 يكون المستحق لموصية الواجبة غير محجوب باصمو .ان  -3
ان يكون المستحق لموصية الواجبة غير ممنوع من ارث اصمو , فان كان ممنوعًا من ميراث  -4

اصمو كأن كان قاتاًل او الختالف الدين فانو ال  يستحق وصية واجبة الن الوصية تعتبر 
 تعويضًا و في ىذه الحالة ال يستحق شيئًا .

 لفرع من الطبقة االولى . ان يكون ا -5
ان تكون الوصية الواجبة لالوالد بمقدار حصة ابييم من الميراث فيما لو كان حيًا عمى ان ال  -6

 تتجاوز ثمث التركة .
ان ال يكون الفرع الذي مات اصمو حال حياة مورثو وارثًا باي نصيب من الميراث فان كان  -7

 . (0)وصية واجبة  ىذا الفرع وارثًا و لو بمقدار يسير ال تكون لو
انو يستوي ان يكون الفرع في ىذه الحال وارثًا بالفرض بالتعصيب الن الوصية الواجبة من       

نظر القانون تعويضًا عن اموال حق االرث فاذا كان الفرع الذي مات ابوه قبل حياة مورثو وارثًا 
 .(7)فقد انتفى ىذا الشرط 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(: ريم عادل االزعر , الوصية الواجبة دراسة مقارنة , رسالة ماجستير مقدمة الى الجامعة االسالمية , كمية الشريعة و 0)
 . 55ص – 54, ص 7118القانون , 

, دار  0, ط 7نصر الجندي , موسوعة االحوال الشخصية عدة النساء و النسب و المواريث , جـ (: المستشار احمد7)
 . 031, ص 7116الكتب القانونية , المجمة الكبرى , 



ان ال يكون الميت الجد او الجدة قد اعطى الفرع الذي تجب لو الوصية مقدار ما يجب لو  -8
ض كاليبة , ز ان كان ما اعطاه يعتبر بالوصية الواجبة من طريق تصرف اخر تعتبر عو 

عوض . اقل من مقدار الوصية الواجبة و حيث لو وصية بمقدار يكممو , و ان كان قد 
 . (0)اعطى الفرع البعض كالبيع فمو وصية واجبة 

 

 ثانيًا : شروط الولد المتوفي :

, الن في ىذه ان يكون الولد المتوفي قد مات في حياة المورث حقيقة او حكمًا او مات معو  -0
الحالة يكون ميتًا عند موت الجد , فال يستحق شيئًا من الميراث ,و بالتالي يحرم اوالده من 
ميراث جدىم , اما اذا مات والد االحفاد بعد اصمو فانو يستحق الميراث من اصمو و بالتالي 

 يرث اوالده من تركتو و ال يأخذون شيئًا بالوصية .
ان يكون الولد المتوفي في حياة اصمو مستحقًا لمميراث عمى افتراض حياتو و لم يمنعو مانع  -7

من موانع الميراث , فمو كان ممنوعًا من الميراث لقتل او الختالف دين فال يستحق اوالده 
 . (7)وصية واجبة الن الوصية تعويض كما ليم من ميراث بسبب موت اصميم 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(: القاضي احمد محمد عمي داوود , الحقوق المتعمقة بالتركة عن الفقو و القانون التجييز و الديوان و الوصايا و 0)
 . 083شر , ص, دار الثقافة لمنشر و التوزيع , عمان , بدون سنة ن 7المواريث و تقسيماتيا , ط

 . 56ص – 55(: ريم عادل االزعر , مصدر سابق , ص7)

 

 

 اركان الوصية الواجبة 



 -اتفق جميور الفقياء عمى ان اركان الوصية اربعة :

 –اي صيغة الوصية  –الصيغة  -0
 الموصي . -7
 الموصى لو . -3
 الموصى بو . -4
 صيغة الوصية : – 1

صيغة الوصية ىي ما نشأ بو الموصي وصية من عبارة او كتابة او اشارة بشرط في       
الصيغة التي تعبر عن ارادة الموصي ان تكون بالعبارة او بالكتابة عند القدر عمييما فاذا عجز 
عنيما تعتبر وصية باالشارة المبيمة , فالناطق غير الكاتب ان شاء اوصى بعبارتو و ان شاء 

 كتابة .اوصى ب

 : الموصي – 2

ىو الشخص الذي صدر عنو التصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت مقتضاه        
التمميك بال تعويض . و الموصي ال يكون اال شخصًا طبيعيًا بخالف الموصى لو فانو قد يكون 

 : (0)طبيعيًا و قد يكون معيوبًا بالصحة بشرط ان يتوفر في الموصي شروط 

 عاماًل مميزًا .ان يكون  -0
 ان يكون مختارًا . -7
 ان ال يكون عمى الموصي دين لتركتو . -3
 .( 7)ان يكون بالغًا  -4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 031ص – 079(: د. مصطفى ابراىيم الزلمي , مصدر سابق , ص0)

,  0964, الدار القومية لمطباعة و النشر , القاىرة ,  0(: محمد زكريا السديس , الميراث و الوصية في االسالم , ط7)
 . 017ص – 016ص

 : و ىو الذي جرى لو التمميك مضافًا الى ما بعد الموت الموصى له – 3



بو بعد موت الموصي , لذا ال بد من  و عرف : بانو او الجية التي تنتقل اليو ممكية الموصى
 توفر الشروط التالية :

ان ال يكون الموصى لو جية معصبة , الن االصل في مشروعيتو ان يكون قربة , و عميو  – 0
 اذا كانت الوصية الى جية معصبة فانيا تبطل .

الموت , فال بد ان يكون معمومًا عممًا يرفع الجيالة , الن الوصية تمميك مضافًا الى ما بعد  – 7
 من معرفة الموصى لو .

ان يكون الموصى لو ممن يتصور لو الممك عند موت الموصي فال تصح الوصية لميت ,  – 3
 و ال لدابة , الن الميت ليس اىال لمممك .

 ان يكون حرًا , الن الوصية لمعبد ال تصح . – 4

 ان ال يكون الموصى لو قاتاًل لمموصي . – 5

 لموصى لو وارثًا .ان ال يكون ا – 6

ان يكون الموصى لو موجودًا و في اثناء الوصية , فان لم يكن موجودًا فال تصح لو  – 7
 الوصية .

 ان ال يمون الموصى لو . – 8

 الموصى به : – 4

 : (0)الموصى بو : ىو محل الوصية التي تظير حكميا فيو , و لقد اشترط فيو الفقياء شروط

بو مما جرى بو االرث , اي ان يكون مما يصمح تركتو , بمعنى ان  ان يكون الموصى – 0
جـ ينص -( ف أ084يكون الموصى بو قاباًل لمتمميك من العقود الناقمة لمممكية حسب المادة )

 . (7)عمى انو : ) الوصية تمميك مضافًا الى ما بعد الموت ( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 46ص – 45(: محمد عمي محمود يحيى , مصدر سابق , ص0)

,  7119, دار الكتب القانونية ,  مصر ,  0(: المستشار احمد نصر الجندي , شرح قانون االسرة الجزائرية , ط7)
 . 409ص



الية )عقارًا او منقواًل( و بالحقوق و عمى ىذا االساس , فانو تصح الوصية باكمل و االعيان الم
 . (0)المالية )كحق االوقاف( او المنافع لمدة معمومة مؤبدة 

 ان يكون موجودًا عند الوصية : – 7

بو المعين عند وجود الوصية شرط االتفاق , و فرض القانون عمى ذلك الن  وجود الموصى     
العبارة ال تستقيم في الوصية بالذات اذا كان موجودًا , بشرط وجوده عند الوصية , و ان كان 

 شائعًا هلل بشرط وجوده عند الموت .

 ان يكون مااًل منقواًل و قاباًل لمتمميك :  – 3

ل ال تصح الوصية الن المال المنقول ىو الذي يكون محاًل لمتصرف فاذا كان غير منقو       
فال يجوز شرعًا من كل ما ىو محرم النيا تعتبر مااًل منقواًل في حق المسمم , فمو اوصى مسمم 

 بخمر او خنزير فال تصح .

ال معترفًا بالدين : بشرط نفاذ الوصية ان ال يكون الموصى بو معترفًا بالدين , بمعنى ان  – 4
يكون الموصي مدينًا بالدين مستغرقًا لكل اموالو , باعتبار ان الديون الثانية التي ىي عمى عاتق 
الموصي تكون مقدمة في التعمق بمال الميت عمى كل حق و ذلك بعد مصاريف التجييز و 

 الدفن بالقدر المشروع .

بالثمث , و منع تجاوز  ال يزيد الموصى بو عن الثمث : لقد حدد الشرع و القانون الوصية – 5
الحدود اال بايجاز الورثة فاذا اوصى الشخص باكثر من ذلك دون اجازة الورثة تعد باطمة , النيا 

 .( 7)تتعمق بحق الغير 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 409د نصر الجندي , مصدر سابق , ص(: المسشار احم0)

 . 37ص – 30(: فرحات صحراوي , مصدر سابق , ص 7)



 المطمب الثاني

 حكم الوصية الواجبة و ادلة مشروعيتها قانونًا و شرعاً 

 حكم الوصية الواجبة

لسنة  70ان اول من قال بالوصية الواجبة ىو القانون المصري في قانون الوصية رقم       
و تبعو  0/8/0964و الذي تم العمل بو اعتبارًا من  74/6/0946و الصادر بتاريخ  0946

, ثم القانون االردني و انتشرت بعد ذلك في العديد  0953قانون االحوال الشخصية السوري عام 
ن العربية و منيا الكويت , العراق , المغرب و قد استندوا في القانون لما يمي من من القواني

. من  (0)اصول الشرع الى الرأي الذي يقضي بوجوب الوصية لموالدين و االقربين غير الوارثين 
قولو تعالى : )) كتب عميكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خير الوصية لموالدين و االقربين 

 . (7)حقًا عمى المتقين (( بالمعروف 

و القول بوجوب الوصية لالقربين غير الوارثين مروي عن جميع عظم من الفقياء التابعين      
و من بعدىم من أئمة الفقو و الحديث , و من ىؤالء سعيد بن المسيب و الحسن البصري و 

بعين و رأيو في االمام احمد و اسحاق بن راىوية و ابن حزم , و يؤخذ من اقوال بعض التا
 -مذىب االمام احمد , و ىذا النص يفيد امرين :

 االول : و جوب الوصية و االية تفيد وجوب الوصية الى وجيين :

 لفظ كتب : بانو بمعنى فرض  -0
 قولو )حقًا عمى المتقين( فيو من االلفاظ التي تدل عمى الوجوب . -7

و بحكم القانون و نسبوا ىذا الى ابن حزم ) االمر الثاني : انو اذا لم يوصي فانو تنفذ بقرار ارادت
 . (3)رحمو اهلل ( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, دار االتحاد العربية  0االسالمية , معيد الدراسات االسالمية , ط (: د. احمد زكريا البري , االحكام االساسية لالسرة0)
 . 057لمطباعة , بدون سنة نشر , ص

 ( .081(: سورة البقرة , االية )7)

 0, ط 0المعروف بابن ىمام الحنفي , شرح فتح القدير , جـ (: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي و الكسندري3)
 . 053, ص 7113, دار الكتب العممية , بيروت , لبنان , 



 و قد اختمف العمماء في ىذه االية ىل مسبوقة ام ال ؟

انيا غير مسبوقة بالكمية خالفًا لمجميور , و ان المستوفي منيا ىو وجوب الوصية لالقربين     
نساء , اما االقارب غير الوارثين فيبقى امرىم عمى الوجوب و ىو قول بعض باية سورة ال

التابعين و الظاىرية , و القول باعطاء جزء من مال المتوفي لالقربين غير الوارثين فقياء 
التابعين و رواية االمام احمد , و اخذ قاعدة الحنفية و غيرىم من امر االمام بالمندوب او المباح 

 . بجعمو واجباً 

و عميو فقد اجاز القانون بيذا المذىب و ىو حرمان الحفيدة من ميراث جدىم او جدتيم و ىناك  
اعمام ليم المعروفون باوالد الميت و خرج عميو الوصية الواجبة و مضرىا عمى اوالد االبن 

 . (0)المتوفي 
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 . 035(: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السواسي و الكسندري المعروف بابن اليمام الحنفي , مصدر سابق , ص 0)



 ادلة مشروعية الوصية الواجبة قانونًا 

 : 0979لسنة  77من قانون االحوال الشخصية لرقم  74حيث نصت المادة 

مات الولد ذكرًا كان ام انثى , قبل وفاة ابيو او امو فانو يعتبر بحكم الحي عند وفاة اي اذا  – 0
منيما . و ينقل استحقاقو من االرث الى اوالده ذكورًا كانوا ام اناث حسب االحكام الشرعية 

 باعتباره وصية واجبة , عمى ان ال تتجاوز ثمث التركة .

ن ىذه عمى غيرىا من الوصايا االخرى في االستيفاء ( م0تقدم الوصية الواجبة بموجب ) – 7
 . (0)من ثمث التركة 

يدل ىذا النص عمى كل شخص قبل موتو ان يوصي الوالد ولده الذي مات في حياتو ترتب عمى 
 ذلك حرمانيم من تركتو لوجود االوالد من البنين و البنات .

ذا كانوا اوالد ابن و نصيب والدتيم اذا تكون الوصية بمثابة نصيب المتوفي من والد االحفاد ا    
كانوا اوالد بنت و لكن لكون ىذا النصيب في حقيقتو وصية تسري عميو احكام الوصية يجب ان 

 ال يزيد عن ثمث التركة اال باجازة الورثة .

في حالة توزيع التركة و تحديد اطراف التركة يعتبر كأن المتوفي ) والد او والدة االحفاد (       
 يزال عمى قيد الحياة و يحاسب عمى الورثة حساب الوارث الحي فيحرر نصيبو في جزء ىذا ال

 . (7)الغرض ثم يتحول تمقائيًا الى من خمفو من البنين و البنات 
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 . 0979لسنة  77( من قانون االحوال الشخصية رقم 74المادة )(: 0)

 . 44ص – 43(: د. مصطفى ابراىيم الزلمي , مصدر سابق , ص7)



 

 ادلة مشروعية الوصية الواجبة شرعاً 

 ثبتت الوصية بالكتاب و السنة و االجماع و المعقول

 ثبوت الوصية بالكتاب : – 1

ر احدكم الموت و ترك خيرًا الوصية لموالدين و االقربين قال تعالى : )) كتب عميكم اذا حض     
 . (7), و قولو تعالى : )) من بعد وصية توصون بيا او دين ((   (0)بالمعروف حقًا عمى المتقين ((

 ثبوت الوصية بالسنة : – 2

لقد ورد عن النبي محمد )ص( انو قال : ) ان اهلل تصدق عميكم بثمثي اموالكم زيادة في اعمالكم        
فضعوىا حيث شئتم او احببتم ( و ما روي عن سعد بن ابي وقاص )رض( انو قال : جاءني رسول اهلل 

جع ما ترى و انا )ص( يعودني عام حجة من وجع اشتد بي فقمت : يا رسول اهلل اني قد بمغ بي من الو 
ذو مال و ال يرثني اال ابنة افاتصدق بثمثي مالي ؟ قال ال , قمت : فالشطر يا رسول اهلل , قال: ال , 

 قمت : فالثمث .

 ثبوت الوصية باالجماع : – 3

 ان المسممين من لدن رسول اهلل )ص( الى يومنا ىذا مجتمعون عمى جواز الوصية .      

 : ثبوت الوصية بالمعقول – 4

ان االنسان غالبًا ما يقصد اثناء حياتو من اعمال البر و البحر فيو بحاجة الى ان يزيد من ىذه      
االعمال السيما و ىو مدبر عن الدنيا عمى االخرة او ان يكون لديو قريب يريد ان يحسن اليو , او ربما 

يميل بو الدىر فال يجد ما  كان لو عميو فضل و لكنو عمى الرغم من ذلك يخشى ان يطول بو الزمان و
 . (3)يعينو عمى نفسو و بتشريع الوصية يحق لو ذلك 
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 ( .081(: سورة البقرة , االية )0)

 ( .00(: سورة النساء , االية )7)

,  0970, دار الحرية لمطباعة و النشر , بغداد ,  7م الميراث في الشريعة االسالمية , ط(: ابو اليقضان عطية فرج , حك3)
 . 74ص



 المبحث الثاني

 التكييف الشرعي و القانوني لموصية الواجبة و النماذج التطبيقية لها

ان الوصية الواجبة في التكميف الشرعي تجري عمييا االحكام التكميفية الخمسة و لكن قد       
اختمفت اراء الفقياء حول وجوبيا الى ثالثة اراء فبعض الفقياء يرى انيا واجب قضائي و البعض 

كان  االخر يرى واجبة لالقربين الذين ال يرثون فاذا اوصى ليم ادى ما عميو و اذا لم يوصي لو
اثمًا و بعض الفقياء يرى ان الوصية ليست واجبًا عمى من ترك مااًل قيي صدقة باالصل و 
الصدقة تبرع ال اجبار منو , و ان الوصية الواجبة في القانون العراقي انيا واجبة لفرع )الولد( 

بيو في الذي توفي حال حياتو والده , فالتركة واجبة بقدر نصيب ىذا الولد الذي مات في حياة ا
حدود ثمث التركة او نصيبو فييا فالوصية واجب قانوني . و ىذا ما تناولتو في ىذا المبحث حيث 
تناولت في المطمب االول التكييف الشرعي و القانوني ليا , و في المطمب الثاني النماذج 

 -التطبيقية لموصية الواجبة , و كما يمي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المطمب االول

 القانوني لموصية الواجبة التكييف الشرعي و

 التكييف الشرعي :

الوصية الواجبة عند جميور الفقياء تجري عمييا االحكام التكميفية الخمسة , و لمفقياء اراء        
 وجوبيا عمى ثالثة اقوال :

يرى ابن حزم ان الوصية واجب قضائي , و انيا تجب عمى كل من ترك مااًل يوصي بيا  – أ
اواًل لوالديو و اقاربو الذين ال يرثون , فاذا لم يوصي الييم بشيء واجب عمى ورثتو او عمى 
المشرف عمى التركة اخراج شيء غير محدود بمقدار من مال الميت و قد استدل ابن حزم لرأيو 

: )) كتب عميكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرًا الوصية لموالدين و االقربين  بقولو تعالى
بالمعروف حقًا عمى المتقين فمن بدلو من بعد ما سمعو فانما اثمو عمى الذين يبدلونو ان اهلل 

 سميع عميم (( و االية محكمة و ال تنسخ عند ابن حزم .

بن عمر قال : قال رسول اهلل )ص(: ) ما احق و استدل ايضًا بقولو )ص( فيما روي عن ا     
امرء مسمم لو شيء يريد ان يوصي فيو , يبيت ليمتين اال صيتو عنده ( . قال عمر : ما مرت 
عمي ليمة منذ سمعت قول رسول اهلل )ص( قال ذلك الي و عندي وصيتي . ووجو االستدالل 

  (0)لثابت الذي ال يجب انكاره عمى وجوب الوصية عمى كل من ترك مااًل ان الحق ىو الشيء ا

يرى داوود الظاىري و الحنابمة في قول , و الشافعي في القديم , ان الوصية واجبة لالقربين  – ب
 .( 7)الذين ال يرثون فاذا اوصى ليم ادى ما عميو و اذا لم يوصي ليم كان اثمًا . 
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(: د. احمد فراج حسين و د. محمد كمال الدين امام , نظام االرث في الشريعة االسالمية و الوصايا و االقاف في الفقو 0)
 . 010ص – 011, ص 7110, الدار الجامعية لمطباعة و النشر ,  0االسالمي , ط

االوقاف في الفقو االسالمي , المؤسسة الجامعية لمدراسات و النشر و التوزيع  (: د. محمد كمال الدين امام , الوصايا و7)
 . 017ص – 010, ص 0998, 



و ال يجب عمى الورثة او غيرىم اخراج شيء من مالو بعد موتو , فالوصية في ىذا المذىب ديانة 
ال تجب اال لالقربين  ال قضاء , و عند ابن حزم يجب قضاء ديانة . و دليميم ان الوصية باالية

الذين ال يرثون . الن ايات الميراث نسخت الوصية لموارثين و ابقيت فيما ال يرث , فاذا لم 
يوصي بيا في حياتو كان اثمًا , و ال يجب عمى الورثة اخراجيا الن المال اصبح لوفاة المورث 

 ممكًا ليم و ال يجيز احد عمى اخراج مالو .

اء و منيم اصحاب المذاىب االربعة , ان الوصية ليست واجبًا عمى ذىب جميور من الفقي -جـ 
كل من ترك مااًل , فيي صدقة و الصدقة تبرع ال اجبار منو , بدليل ان رسول اهلل )ص( مات و 
لم يوصي بشيء من مالو , فالوصية تداولتيا االحكام التكميفية الخمسة و ىي ال تجب عمى ىذا 

 :(0)الرأي اال في حالتين 

لحالة االولى : تجب الوصية في حقوق اهلل و الفرائض و الواجبات كالزكاة و الحج و الكفارات , ا
 فيي تجب في الذمة و ان سقط االداء بالموت .

الحالة الثانية : تجب الوصية بحقوق العباد و التي ال تعمم اال من جية الموصي , كرد الودائع و 
مجموع ىذه االراء الفقيية استمد الشرع المصري الوصية الوصية باداء الديون المجيولة , و من 

الواجبة لالحفاد , سواء كانوا االجداد اتموا الوصية في حياتيم او ماتوا دون ايصاء , بل القانون 
استحدث ما لم يقل بو احد من ىؤالء الفقياء , استنادًا الى منيجية اليقين الن القائمين بوجوب 

ين اوجبوىا دون تحديد لمقدار معين فاالمر يعود فييا الى رغبة الموصي الوصية لموالدين و االقرب
و ارادة الورثة و لكن القانون حدد نصيب االحفاد بنصيب مورثيم الموت حي من اصمو بافتراض 
حياتو في حدود الثمث و قد استند المشرع في ىذا او كما جاء بالمذكرة التفسيرية الى قولو تعالى : 

 . (7)ي اية الوصية لموالدين و االقربين و ىو سند شرعي مالئم ))بالمعروف(( ف

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 017ص – 010(: د. احمد فرج حسين و د. محمد كمال الدين امام , مصدر سابق , ص0)

 . 017ن امام , مصدر سابق , ص(: د. محمد كمال الدي7)

 



 التكييف القانوني لموصية الواجبة

االصل في الوصايا عند جميور الفقياء و منيم االئمة االربعة منيا اختيارية مندوب الييا ليسير 
 بيا الشخص من اراد او ما فاتو في حياتو من اعمال البر .

و ىناك نوعًا من الوصايا واجبة وجوبًا دينيًا ال  و ىذه الوصايا االختيارية ليست و اجبة      
قضائيًا فان اوصى بيا خرج عن العيدة و ان تركيا كان اثمًا و ال تنفذ بسمطة القانون و ىي 
الوصايا بالحقوق المستحقة هلل سبحانو و تعالى او لمعباد كالوصية باداء الكفارات و الزكاة التي 

رد دين او وديعة و لم يكن منيا شيء ثابت عن طريق وثيقة تكون قد فاتتو في حياتو كالوصية ب
 او شيادة .

و ىناك نوع من الوصايا واجبة وجوبًا قضائيًا اوجبيا القانون اذ ان القوانين في مصر و       
سوريا و االردن قد اوجبت نوعًا جديدًا من الوصايا في وضعو و مقوماتو فاوجبت وصية لصنف 

من الميراث لوجود حاجب ليم , و قد اسمتيا ىذه القوانين بالوصية  معين من االقارب حرموا
الواجبة ىذه الوصية المذكورة اوجبتيا قانون الدول الثالث بمقدار معين و شروط معينة و تنفذ 
بحكم القانون جبرًا اي سواء اراد المورث و قام بانشائيا من تمقاء نفسو او لم يردىا و لم يقم 

 . (0)بانشائيا 

 0/0/0946حيث تقوم الوصية الواجبة عمى اساس من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم      
اذا لم يوصي الميت لفرع ولده الذي مات في حياتو او مات معو و لو حكمًا ’’ منو عمى انو 

يمثل ما كان يستحقو ىذا الولد ميراثًا في تركتو لو كان حيًا عند موتو وجب لمفرع في التركة 
مقدار ىذا النصيب في حدود الثمث بشرط ان يكون غير وارث و ان ال يكون الميت قد وصية ب

اعطاه بغير عوض عن طريق تصرف اخر قدر ما يجب لو و ان كان ما اعطاه اقل منو وجب 
 . (7)’’ لو وصية بقدر ما يكممو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 069(: القاضي احمد محمد عمي داوود , مصدر سابق , ص0)

 . 0946لسنة  70( من قانون الوصية رقم 76(: المادة )7)



و تكون ىذه الوصية الىل الطبقة االولى من اوالد البنات و الوالد االبناء من اوالد الظيور و ان 
اصل فرعو دون فرع غيره . و ان يقسم كل اصل فرعو و ان نزل تدنوا عمى ان ال يحجب كل 

فان قسمة الميراث كما لو كان اصمو او اصولو الذين يدلى بيم الى الميت ماتوا بعده و كان 
 .( 0)مورثيم مرتبًا كترتيب الطبقات 

( عمى انو ) اذا اوصى لمن وجبت لو وصية باكثر من نصيبو كانت الزيادة 77و نصت المادة )
 وصية اختيارية و ان اوصى لو باقل من نصيبو وجب لو ان يكمميا ( .

و ان اوصى لبعض من اوجبت ليم الوصية دون البعض الخر وصى لمن لم يوصي لو قدر 
نصيبو و يؤخذ نصيب من لم يوصى لو و يوفي نصيب من اوصى لو باقل مما وجب من باقي 

 . (7)وصية االختيارية الثمث فان ضاف عمى ذلك فمنو و مما ىو مشغول بال

 ( عمى ان ) الوصية الواجبة مقدمة عمى غيرىا من الوصايا (78و نصت المادة )      

فاذا لم يوصي الميت لمن وجبت ليم الوصية و اوصى لغيرىم استحق كل من وجبت لو الوصية 
 . (3)قدر نصيبو من باقي ثمث التركة ان وفى و اال فمنو و ما اوصى بو لغيرىم 

يتبين من النصوص ان الوصية الواجبة و احكاميا مصدرىا القانون الذي اوجب لفرع الولد       
الذي توفي حال حياة والده في التركة وصية واجبة بقدر نصيب ىذا الولد الذي مات في حياة ابيو 

اي وجوب  –في حدود ثمث التركة او نصيبيا فييا , اييما اقل وجوب الوصية ىنا وجوب قانوني 
الن االية القرانية )) كتب عميكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرًا  –ى سبيل الندب عم

 (4)الوصية لموالدين و االقربين بالمعروف (( ظاىرة في داللتيا عمى ان الوصية تكون بالمعروف 
. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 0713ص – 0717(: المستشار احمد نصر الجندي , مصدر سابق , ص0)

 . 0946لسنة  70( من قانون الوصية رقم 77(: المادة )7)

 . 0946لسنة  70ون الوصية رقم ( من قان78(: المادة )3)

 . 0313(: المستشار احمد نصر الجندي , مصدر سابق , ص4)



 المطمب الثاني

 نماذج تطبيقية لموصية الواجبة

( التركة فاذا كان مجموع اسيم اصول 0/3ان انصبة المستحقين في التنزيل تتعدى الثمث )    
( التركة اقل ىو مقدار اسيم االحفاد اما اذا زاد عميو كانت اسيم االحفاد 0/3المستحقين تساوي )

 ىو ثمث التركة فقط و ما زاد عميو ال تدخل في التنزيل حتى و ان كان المتوفي قد اوصى بو
 لممستحقين لو فان وصيتو بما زاد تكون اختيارية و لو اعطاىم من تمقاء انفسيم كان ذلك ىبة .

فاذا مات الشخص عن بنت و اوالد في حياة ابنو فان الذي كان مستحقًا لالبن المتوفي        
الثمث ) ( فال ياخذ اوالده بالتنزيل اال 0/3( و ىذا اكثر من الثمث )0/5في حياة ابنو ىو خمسًا )

 تقسم بينيم قسمة الميراث لمذكر مثل حظ االنثيين ( .

تقديم الوصية الواجبة عمى غيرىا من الوصايا عند تنفيذىا في ابقاء ثمث التركة فان كان       
حي التركة وصية واجبة و وصية اختيارية فان اتسع الثمث لموصية خرجنا منو معًا . و ان لم 

اي التنزيل , خرجت منو وحدىا و بطمت الوصية االختيارية ما لم يتسع الثمث لموصية الواجبة 
( التركة لموصية الواجبة و بقي منو 0/3يجرييا الورثة لزوال محميا و ىو ثمث التركة و ان اتسع )

شيء بعد اخراجيا كان الباقي لموصية االختيارية و من دراسة احكام التنزيل في قانون االسرة في 
( يجب تعميم التنزيل عمى الوالدين و االقربين غير الوارثين تماشيًا مع 077الى  000المواد )

 . (0)توحيد التشريع مثل فروع االخوة و االخوات و فروع االعمام دون ان يقتصر عمى االحفاد 

قال تعالى : )) كتب عميكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرًا الوصية لموالدين و االقربين حقًا 
 . (7)عمى المتقين (( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 98مصدر سابق , ص(: د. مصطفى ابراىيم الزلمي , 0)

 ( .081(: سورة البقرة , االية )7)

 



 طريقة استخراج مقدار الوصية الواجبة

( منو فقال : ) اذا لم يوصي 76اشار القانون الى مقدار الوصية الواجبة في المادة )       
 الميت لفرع ولده الذي مات في حياتو او مات معو و لو حكمًا بمثل ما كان يستحقو ىذا الولد
 ميراثًا في تركتو لو كان حيًا عند موتو وجبت لمفرع وصية بقدر ىذا النصيب في حدود الثمث ( .

( صريح في ان الفرع ياخذ مقدار ما كان ياخذه اصمو لو كان 76فيذا الجزء من المادة )      
ي حيًا في حدود ثمث التركة فال ياخذ اكثر من اصمو في اية حال و ال ياخذ ما اخذه من يساو 

اصمو من الورثة الن الصمة التي عقدىا القانون ىي بين ىذا الفرع و بين اصمو ال بينو و بين من 
يساوي اصمو من الورثة و لو كان يقصد التسوية بين الفرع و بين من يساوي اصمو لنص عمى 

 .( 0)ذلك بان قال : بمثل نصيب مساوي اصميم 

صية الواجبة لنص القانون و روحو اال طريقة و عمى ذلك ال يوجد استخراج مقدار الو        
 واحدة تتكون من ثالث خطوات :

االولى : يفرض الولد الذي توفي في حياة احد ابويو حيًا وارثًا و تقسم التركة عميو و عمى الورثة 
 الموجودين كما لو كان الجميع احياء ليعرف مقدار نصيبو لو كان موجودًا .

ذا القدر كما ىو ان يساوي الثمث فاقل و ان كان يزيد عن الثمث فيرد الثانية : يخرج من التركة ى
الى الثمث الن الوصية ال تزيد عن الثمث و يقسم ىذا المقدار عمى اوالده قسمة الميراث لمذكر 

 ضعف االنثى .

الثالثة : يقسم الباقي من التركة بعد اخراج مقدار الوصية عمى الورثة االحياء فعاًل بتوزيع جديد 
من غير النظر الى الولد الذي فرض حيًا و يعطي كل وارث حقو كما ىو الشأن في تقسيم 

 التركات بعد اخراج الوصايا منيا .

و ال يدخل في قسمة التركة اوالد الميت الذين ماتوا في حياتو و ان خمفوا او يخمفوا من ال     
في حياتو و ابن ابن مات ابوه و يستحق في الوصية خمف الميت بنتًا او ابنًا و بنت بنت ماتت 

جده في حياتو غير مرثيين , و كان لو ابن مات في حياتو و لم يعقب او اعقب اوالد بنت قسمت 
 . (7)التركة بين اوالد الميت االحياء و االموات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 000ص – 001ل الدين امام , مصدر سابق , ص(: د. محمد كما0)

  (: د. احمد فراج حسين و د. محمد كمال الدين امام , مصدر سابق , ص7)



ليم من يستحق الوصية و ىذا نصيب االبن و البنت الميتين اكثر من الثمث فيكون ليما الثمث 
 . (0)تقسم بينيما قسمة الميراث , لمبنت ثمثو يعطي لبنتيا بالتساوي , و ثمثاه لالبن يعطي لفرعو 

 بعض االمثمة

 097ابييا ( و التركة المثال االول : توفي شخص عن زوجة  , ابن , ابن بنت )توفيت في حياة 

 الحل /

 اواًل : تقسم التركة عمى فرض وجود البنت التي توفيت :

 االصل    البنت      االبن     الزوجة     الورثة   
 8       4       4       0/8     الفروض    
         7       0       االسيم    

 74=  8÷  097السيم =                                                         

فيكون ىو نصيب البنت  56عمى ثالثة فيكون الناتج  068يقسم نصيب الولد و البنت و ىو 
 تعطى البنيا وصية واجبة النو ال يزيد عن ثمث التركة بل اقل من الثمث .

 ى الورثة الموجودين حقيقةعم 036ثانيًا : يقسم الباقي و ىو 

 االصل       االبن       الزوجة       الورثة      
 8         4         0/8      الفروض     
  7         0       االسيم     

 . (7) 07=  8÷  036السيم =             009                07االبناء = 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 007(: د. احمد فراج حسين و د. محمد كمال الدين امام , مصدر سابق , ص0)

 . 007(: د. محمد كمال الدين امام , مصدر سابق , ص7)

 



و بنت )توفيت في حياة ابييا( اخوين الم و التركة ىي المثال الثاني :توفي شخص عن زوجة 
 فدانًا . 051

 الحل /

 اواًل : تقسم التركة عمى فرض وجود البنت المتوفاة :

 8االصل =      االخوين      البنت      الزوجة     الورثة    
فرضًا و  0/2 0/8    الفروض    

 الباقي رد ام بالبنت
 8-151السهم =  فرضًا و رداً 

 51=3/ 051و لما كان نصيب البنت المتوفاة ىنا اكثر من الثمث فانو يرد اليو فيكون ىنا ليا 
 فدانًا فيعطي لبنتيا وصية واجبة .

 فدانًا عمى الورثة الحقيقيين 011ثانيًا : يقسم الباقي و قدره 

 8االصل=        اخوان الم        الزوجة       الورثة       
  0/7          0/4          الفروض      

 (0) 8=  071÷  01, السيام =  9ردًا =  5فرضًا ,  43السيام 

فدان  96المثال الثالث : توفي شخص عن زوجة و ابن و بنتين و بنت ابن و بنت بنت و ترك 
ال وصية واجبة في ىذا المثال البن بنت االبن النو من الطبقة الثانية من اوالد البطون كما ال 

 رث لو النو من ذوي االرحام .ا

 و اما بنت االبن فميا وصية واجبة و عمى ذلك تقسم التركة عمى فرض .

 8االصل=       ابنان و بنتان      الزوجة        الورثة        
  4           0/8        الفروض      
 07=8÷96السيم=  7           0          السيام       

  84          07         االقرباء         
(7) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 003(: د. احمد فراج حسين , د. محمد كمال الدين امام , مصدر سابق , ص0)

 . 003(: د. محمد كمال الديم امام , مصدر سابق , ص7)



فيكون ىو نصيب  78عمى ثالثة فيكون الناتج يساوي  84يقسم نصيب االبن و البنتين و ىو 
فدانًا عمى الورثة  68االبن يعطى لبنتو وصية واجبة التساع الثمث لو , ثم يقسم الباقي و قدره 

 . (0)الحقيقيين 

توفي ابوىا و جدىا في حياة و  المثال الرابع : توفي عن ام و ابن و ابن ابن , و بنت ابن ابن
 جنييًا . 741المورث و ترك 

الحل/ في ىذا المثال تجب الوصية البن االبن و لبنت ابن االبن , النيما ال يرثان و ال يحجب 
 احدىما االخر , الن كل منيما من فرع , و عميو تقسم التركة اواًل عمى فرض االبنين :

 6االصل=        ثة ابناءثال        االم       الورثة       
 08التصحيح =  4            0/6          الفروض       

  05           3          السيام       
 

و بذلك يصل كل ابن خمسة اسيم و يكون نصيب االبنين عمى ىذا عشرة اسيم و ىو اكثر من 
 81فيكون الناتج  8عمى  741الثمث فيرد الى الثمث فيكون ليما ثمث التركة و يساوي قسمة 

جنييًا , يعطي ابن االبن منيا اربعون و بنت ابن االبن اربعون مثميا , ثم يقسم الباقي و قدره 
 . (7)مئة و ستون عمى الورثة الحقيقيين لالم السدس و لالبن الباقي 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 004ص – 003(: د. محمد كمال الدين امام , مصدر سابق , ص0)

 . 004(: د. احمد فراج حسين و د. محمد كمال الدين امام , مصدر سابق , ص7)

 
 



 اخلامتة 
و في نياية موضوعي ارجو ان اكون احسنت في اختيار تعبيراتي و انتقاء الفاظي و ارجو       

ان اكون تناولي ىذا الموضوع اليام من جميع جوانبو و وضحت جميع عناصره فان احسنت 
فمن اهلل و ان اسأت فمن نفسي و من الشيطان و كما قال اهلل تعالى : )) ال يكمف اهلل نفسًا اال 

 ا (( صدق اهلل العظيم .وسعي

 النتائح
ان القانون اشترط عدة شروط الستحقاق الوصية الواجبة منيا ما يتعمق بالفرع المستحق  – 0

الوصية الواجبة و منيا ما يتعمق بالولد المتوفي بالنسبة لمفرع ان يكون موجود عند موت 
تاًل او الختالف الدين الموصي و غير محجوب باصمو و غير ممنوع من ارث اىمو بان يكون قا

 , اما بالنسبة الولد المتوفي ان يكون مات حقيقة او حكمًا او مات معو .

 ال تجب الوصية لموالدان و االقربين من الورثة و ال الى غيرىم . – 7

قانون الوصية الواجبة جاء عامًا في نصوصو فمم يبين طريقة استخدام مقادير الوصية  – 3
بية و لكنو بين القواعد االحوال التي تبنى عمييا المسائل حيث توجد طريقة الواجبة بالطرق الحسا

 الستخراجيا .

 التىصيات 
 اوحي باعادة النظر في قانون الوصية الواجبة لمن لو عالقة بذلك . – 0

ادعو الى تثقيف المجتمع و توعيتو عمى جية تمكن االجداد من انصاف االحفاد بالوصية  – 7
 ليبة او غيرىا .االختيارية او ا

 

 

 

 



 قائمة املصادر

 اواًل : الكتب 

 القران الكريم

, دار الكتب  0د. احمد زكريا البري , االحكام االساسية لالسرة , معيد الدراسات , ط – 0
 . 7119القانونية , مصر , 

د. احمد فراج حسين و د. محمد كمال الدين امام , نظام االرث في الشريعة االسالمية و  – 7
 . 7110, الدار الجامعية لمطباعة و النشر ,  0الوصايا و االوقاف في الفقو االسالمي , ط

القاضي احمد محمود داوود , الحقوق المتعمقة بالتركة عن الفقو و القانون و التجييز و  – 3
, مكتبة دار الثقافة لمنشر و التوزيع , عمان , بدون سنة  7و المواريث و تقسيماتيا , ط الوصايا
 نشر .

المستشار احمد نصر الجندي , موسوعة االحوال الشخصية عدة النساء و النسب و  – 4
 . 7116, دار الكتب القانونية ,  0, ط 7المواريث , جـ

, دار الكتب القانونية ,  0االسرة الجزائرية , طالمستشار احمد نصر الجندي , شرح قانون  – 5
 . 7119مصر , 

, دار الحرية لمطباعة , بغداد ,  7ابو اليقضان فرج , احكام الميراث في الشريعة , ط – 6
0970 . 

د. كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي و الكسندري المعروف بابن اليمام الحنفي ,  – 7
 . 7113, دار الكتب العممية , بيروت , لبنان ,  0, ط 0شرح فتح القدير , جـ

, الدار القومية لمطباعة و  0د. محمد زكريا السديس , الميراث و الوصية في االسالم , ط – 8
 . 0964النشر , القاىرة ,



د. محمد كمال الدين امام , الوصايا و االوقاف , المؤسسة الجامعية لمدراسات و النشر و  – 9
 . 0998التوزيع , 

د. مصطفى ابراىيم الزلمي , احكام الميراث و الوصية و حق االنتقال في الفقو و القانون  – 01
 , المكتبة القانونية , بغداد . 0, ط

 ثانيًا :الرسائل و االطاريح

ريم عادل االزعر , الوصية الواجبة دراسة مقارنة , رسالة ماجستير مقدمة الى الجامعة  – 0
 . 7118الشريعة و القانون ,  االسالمية , كمية

فرحان صحراوي , الوصية بين الفقو و القانون , رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة محمد  – 7
 . 7105 – 7104خضير سيكرة , 

محمد عمى محمود , احكام الوصية في الفقو االسالمي , رسالة ماجستير مقدمة الى كمية  – 3
 . 7101النجاح الوطنية , 

 القوانين و التشريعاتثالثًا : 

 . 0946لسنة  70قانون الوصية رقم  – 0

 .  0979لسنة  77قانون االحوال الشخصية رقم  – 7

 


