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 المقدمة:

إْ اٌشش٠ؼخ االعال١ِخ عبءد شبٍِخ ٌغ١ّغ ٔٛاؽٟ ؽ١بح اٌّغٍُ ِٕٚظّخ ٌغ١ّغ      

اٌؼاللبد فٟ اٌّغزّغ، رٌه أْ اٌذ٠ٓ االعالِٟ ثبإلػبفخ إٌٝ وٛٔٗ د٠ٓ ػجبداد 

٠ٙزُ ثؤِٛس اٌؼم١ذح فٙٛ د٠ٓ أخالق ٌّب ٠زؼّٕٗ ِٓ ِىبسَ األخالق ِٚؾبعٓ 

بِالد ٠مشس إطالػ أؽٛاي إٌبط ِٓ وً اٌغٛأت فبإلعالَ اٌؼبداد، ٚ٘ٛ د٠ٓ اٌّؼ

 د٠ٓ ٠ظٍؼ ٌىً صِبْ ِٚىبْ.

ٔؼّخ ِٓ ٔؼُ هللا ػٍٝ اٌؼجبد ٚأْ هللا عجؾبٔٗ ٚلذ ث١ٕذ اٌشش٠ؼخ االعال١ِخ أْ اٌّبي 

ٚرؼبٌٝ ٘ٛ اٌّبٌه اٌؾم١مٟ ٌٍغّٛاد ٚاألسع ِٚب ف١ٙٓ، ٚأْ اإلٔغبْ ٘ٛ خ١ٍفخ 

ىيَالئنت إّي جاعو في األسض خييفت قاه أحجعو  ٗإرا قاه سبل "هللا فٟ األسع 

فيٖا ٍِ يفسذ فيٖا ٗيسفل اىذٍاء ّٗحِ ّسبح بحَذك ّٗقذط ىل قاه إّي أعيٌ 

ٍا ال حعيَُ٘ "
1
 

ٚلذ عؼً هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ اٌّبي ٚد٠ؼخ فٟ ٠ذ االٔغبْ إٌٝ أعً ِؼٍَٛ ٠ٕزٟٙ 

ِٓ أعً اوزغبة اٌّبي  ثّٛرٗ ٚخشٚعٗ ِٓ اٌؾ١بح اٌذ١ٔب، فبإلٔغبْ ٠ىذ ؽٛاي ؽ١برٗ

اٌزٞ ٠ؼّٓ ثٗ ِؼ١شزٗ ٠ٚؤِٓ ِغزمجٍٗ ِٚغزمجً أثٕبئٗ ٚؽزٝ ال رزؾٛي ٔؼّخ اٌّبي 

إٌٝ ٔمّخ إٌٝ ٔمّخ ٚػغ اإلعالَ ِجبدا ٚػٛاثؾ الٔزمبي اٌّبي ٌّب ف١ٗ خ١ش ٌٍفشد 

ٚاألعشح ٚاٌّغزّغ ٚرٌه ػٓ ؽش٠ك  لٛاػذ ا١ٌّشاس اٌزٟ رٛخٝ ِٕٙب ػض ٚعً 

اد األعشح، فؤػطٝ اإلعالَ وً رٞ ؽك ؽمٗ ثؼذ ِٛد ِٛسصٗ إلبِخ اٌؼذي ث١ٓ أفش

ٚوزٌه ؽغ اإلعالَ ػٍٝ اٌٛط١خ ٌأللبسة وّب ؽغ ػٍٝ اٌزظذق ػٍٝ اٌفمشاء 

 ٚاٌّغبو١ٓ فٟ عج١ً هللا ؽزٝ ال ٠مغ خًٍ ٠ؤصش ػٍٝ األعشح ٚاٌّغزّغ.

                                                           
1
 .01سورة البمرة، اآلٌة  - 
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ٚرؼزجش اٌٛط١خ ٌٛٔب ِٓ أٌٛاْ اٌزىبفً االعزّبػٟ، فٟٙ وىً أؽىبَ اإلعالَ ٌٙب 

ظبَ دل١ك لبئُ ػٍٝ اٌؾك ٚاٌؼذي ٚاٌشؽّخ ٚٔشش اٌخ١ش ٌزؾم١ك اٌّظٍؾز١ٓ ٔ

  اٌخبطخ ٚاٌؼبِخ.

٘زٖ األخ١شح ٟ٘ ،رىْٛ ٚاعجخ  أْوّب ٠ّىٓ  ،إساد٠خرىْٛ  أ٠ّْىٓ  ٚاٌٛط١خ      

اٌزٟ أصبسد عذال ٚاعؼب ث١ٓ  ٚرؼزجش اٌٛط١خ اٌٛاعجخ ِٓ اٌّغبئً ،ِٛػٛع ػشػٕب

 .ؽزٝ أؽٍك ػ١ٍٙب اٌجؼغ ٌغض اٌٛط١خ اٌٛاعجخ  ،ْٔٛاٌشش٠ؼخ  ٚأعبرزح اٌمب مٙبءف

فمذ ٔظُ اٌّششع أؽىبِٙب فٟ اٌىزبة اٌّزؼٍك  ،ٚٔظشا أل١ّ٘زٙب ِٚىبٔزٙب    

ِٓ  372إٌٝ  369فٟ اٌمغُ اٌضبِٓ ِٕٗ، ؽ١ش خظظذ ٌٙب اٌفظٛي ِٓ  ثب١ٌّشاس

 . ِذٚٔخ األعشح

شاس ٚ٘ٛ ِٓ أفؼً ٚرىُ أ١ّ٘خ ِٛػٛع اٌٛط١خ اٌٛاع١خ  فٟ وٛٔٗ ٠زؼٍك ثؼٍُ ا١ٌّ

اٌؼٍَٛ ٚأششفٙب، ٚوزٌه رجشص أ١ّ٘زٗ ِٓ خالي ٚػغ اٌٛاط١خ اٌٛاعجخ فٟ اٌمبْٔٛ 

 ٚاٌششع فٟ إؽبس٘ب اٌظؾ١ؼ ِٚىبٔٙب اٌّؾذد ثبألدٌخ ٚإٌظٛص.

 فئْ ِٛػٛع اٌٛط١خ اٌٛاعجخ  ٠طشػ اإلشىب١ٌخ اٌزب١ٌخٚػٍٝ أعبط ِب عجك     

  غبئً اٌّشزٍّخ ػٍٝ ٘زا إٌٛع َ اٌٛط١خ اٌٛاعجخ؟ ٚو١ف١خ ؽً اٌّٟ٘ أعىبِب

 ِٓ اٌٛطب٠ب؟

 إعبثخ ػٓ إلشىب١ٌخ اٌّطشٚؽخ ٔمزشػ اٌزظ١ُّ اٌزبٌٟ:

 اى٘صيت اى٘اجبت أحناً :اىَبحذ األٗه           

طشيقت اسخخشاس ٍقذاس اى٘صيت اى٘اجبت ٗحنٌ اجخَاعٖا  :اىَبحذ اىزاّي         

 ٍع اى٘صيت اإلساديت

: 
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 أحناً اى٘صيت اى٘اجبت: اىَبحذ األٗه          

فمٙبء ذال فم١ٙب ٚاعؼب ث١ٓ رؼزجش اٌٛط١خ اٌٛاعجخ ِٓ اٌّغبئً اٌزٟ أصبسد ع     

، ٚأعبرزح اٌمبْٔٛ ؽزٝ أؽٍك ػ١ٍٙب اٌجؼغ ٌغض اٌٛط١خ  اٌٛاعجخ اٌشش٠ؼخ 

 ؽىّٙب ٚؽىّزٙب ِغ ث١بْ ٌّب١٘زٙب  عٕزطشق ١خ اٌٛاعجخ ٛطاٌ ٌٍٚزفظ١ً فٟ

)اٌّطٍت ششٚؽ اٌٛط١خ اٌٛاعجخ ٚ وزا ِمذاس٘ب ١ٓ ٔج  أْػٍٝ  ،)اٌّطٍت األٚي(

 .اٌضبٟٔ(

 ٍإيت اى٘صيت اى٘اجبت ٗحنَٖا ٗحنَخٖا :  اىَطيب األٗه           

ٔزٕبٚي فٟ ٘زا اٌّطٍت ِب١٘خ اٌٛط١خ اٌٛاعجخ )اٌفمشح االٌٚٝ(، ٚؽىّٙب     

  ٚؽىّزٙب )اٌفمشح اٌضب١ٔخ(.

  اى٘صيت اى٘اجبتٍإيت   :ٗى ىفقشة األا                    

 أٗال: ٍفًٖ٘ اى٘صيت اى٘اجبت

غ١ش أْ اٌؼٍّبء اٌّؾذصْٛ لذِٛا  ، ٌُ ٠ؼشف اٌؼٍّبء لذ٠ّب اٌٛط١خ اٌٛاعجخ    

يسخحقٔ حفذة  ّصيب ٍِ اىخشمت"  أٔٙبٔخزبس ِٕٙب  ، ٚ اٌزٟرؼش٠فبد ِزمبسثخ

"اىَيج اىزيِ ٍاث أبٌٕ٘ أٗ أٌٍٖ قبو أصئ أٗ ٍاث ٍعٔ ٗج٘با بحنٌ اىقاُّ٘ 
2. 

رٍه اٌٛط١خ اٌزٟ أٚعجٙب اٌمبْٔٛ ِٓ ِٛٔخ األعشح  ثؤٔٙب  369ٚلذ ػشفزٙب اٌّبدح  

ٚ اٌجٕذ لجٍٗ أٚ أثٓ أٚ أٚالد ثٕذ ٚ لذ ِبد االثٓ فٟ رشوخ وً ِٓ رٛفٟ ػٓ أٚالد ا

ٚرغت ٘زٖ اٌٛط١خ ٌألؽفبد اٌّزوٛس٠ٓ فٟ صٍش رشوزٗ ثبٌّمذاس ٚ اٌششٚؽ  ،ِؼٗ

 .إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ ٘زٖ اٌّذٚٔخ

بٌٛاعجخ ألٔٙب طبسد ٚاعجخ ثؾىُ اٌمبْٔٛ ر١١ّضا ٌٙب ػٓ اٌٛط١خ ثٚلذ ع١ّذ      

ثٙب اٌّششع اٌّغشثٟ ثٕبءا ػٍٝ اعزٙبد فمٟٙ  خز أٚلذ   ،اإلساد٠خ أٚ اٌزٕض٠ً

ؾخ األؽفبد عٛاء ٍِشاػبح ٌّظ ، ٚ رٌه ثٛعٛة اٌٛط١خ ٌٍمشاثخ اٌز٠ٓ ال ٠شصْٛ

 .وبٔٛا أٚالد اثٓ أٚ أٚالد ثٕذ

زج١ٓ أْ اٌّغزفذ٠ٓ ِٓ اٌٛط١خ اٌٛاعجخ ُ٘ األؽفبد، أٞ أٚالد االثٓ ٚإْ ِٕٚٗ ٠    

ِٓ ِذٚٔخ  372ٔضي ٚأٚالد اٌجٕذ دْٚ ِٓ ٘ٛ أعفً ِٕٙب، ٚفٟ ٘زا عبء فٟ اٌّبدح

                                                           
ٌة ممارنة على ضوء المذاهب األربع"، ،" شرح مدونة األسرة فً إطار المذهب المالكً وأدلته دراسة تأصٌلالتنانً عبد هللا بن الطاهر السوسً -7

 .041الدار البٌضاء، ص:-،مطبعة النجاح الجدٌدة7100الطبعة األولى 
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اٌجٕذ ٚألٚالد اثٓ االثٓ ٚإْ ٔضي، األعشح " رىْٛ ٘زٖ اٌٛط١خ الٚالد االثٓ ٚأٚالد 

رٕض ػ١ٍٗ ِذٚٔخاألؽٛاي اٌشخظ١خ ِٓ  ٚؽذا وبٔٛ أٚ أوضش"، ٚ٘زا خالفب ٌّب وبٔذ

صجٛد اٌؾك فٟ اٌٛاط١خ اٌٛاعجخ ألٚالد االثٓ فمؾ. ٚ٘ٛ ِب وبْ ِؾً أزمبد ِٓ 

ِٕطٍك أْ رٌه رخظ١ض ِٓ دْٚ ِخظض، ال ع١ّب ٚأٔٗ ِٓ خالي االؽالع ػٍٝ 

ِٛعجبد رشش٠غ اٌٛط١خ اٌٛاعجخ فٟ ع١ّغ اٌذٚي اٌؼشث١خ، ٠زج١ٓ أْ ٘زٖ اٌٛط١خ 

ؼذ ػبؽفٟ ٚإٔغبٟٔ، فىبْ اٌٛاعت ٠مزؼٟ ِٓ ثبة اٌؼذاٌخ إّٔب ٔجؼذ ِٓ ث

عٛاء وبْ ٘زا ا١ٌّذ ٚاإلٔظبف رؼ١ّّٙب ػٍٝ فشٚع ِٓ ِبد فٟ ؽ١بح ٚاٌذ٠ٗ، 

  .3روشا أٚ أٔضٝ

 اى٘صيت اى٘اجبت عِ اإلساديت ٗاىَيشاد حَييض: راّيا            

   :خاٌزب١ٌ ٌٛط١خ اإلساد٠خ فٟ األِٛسرخزٍف اٌٛط١خ اٌٛاعجخ ػٓ ا    

 فزغّٝ   أِب اٌٛط١خ األخشٜ ،ٚاعجخ رغّٝ   ثبٌمبْٔٛ  اٌٛط١خ  اٌّفشٚػخ

 .خاإلساد٠االخز١بس٠خ أٚ 

  ث١ّٕب   ،ِفشٚػخ لبٔٛٔب ٌفبئذح اٌؾفذح ٚاٌؾف١ذاد ؽظشا اٌٛط١خ اٌٛاعجخ

 ،٠ّىٓ أْ رىْٛ ٌُٙ ٌٚغ١شُ٘ ِٓ األلشث١ٓ ٚاألعبٔت اٌٛط١خ االخز١بس٠خ 

 .ٚ ٌألشخبص اٌّؼ١٠ٕٛٓاٌطج١ؼ١١ٓ أ ٚلذ رىْٛ ٌألشخبص

 اٌّٛطٟ ئثخالف  اٌٛط١خ اإلساد٠خ  ف ،ِمذاس اٌٛط١خ اٌٛاعجخ ِؾذد لبٔٛٔب ْ 

  .٠ٍّه رؾذ٠ذ ِمذاس٘ب ِب ٌُ ٠زغبٚص صٍش اٌزشوخ إال إرا أعبص٘ب اٌٛسصخ

 ٌُٙ ٝفٟ ؽ١ٓ أْ اٌٛط١خ ، اٌٛط١خ اإلساد٠خ  رمغُ  ثبٌزغبٚٞ ث١ٓ اٌّٛط

  .١ذاد إال ثبٌزفبػًال رمغُ ث١ٓ اٌؾفذح ٚ اٌؾفجخ عاٌٛا

  اٌٛط١خ اإلساد٠خ ٠شزشؽ ف١ٙب أْ رىْٛ ثئشٙبد ػذٌٟ آٚ أٞ عٙخ سع١ّخ

اٌٛط١خ  ث١ّٕبئٗ، ٠ذٖ ِغ إِؼب  آٚ ٠ؾشس٘ب اٌّٛطٟ ثخؾ ،ِىٍفخ ثبٌزٛص١ك

 .٠شزشؽ ف١ٙب رٌه اٌٛاعجخ ال

 ٍُث١ّٕب اٌٛط١خ  ، اٌٛط١خ االخز١بس٠خ ٠ّىٓ أْ ٠غزؾمٙب ِغٍُ أٚ غ١ش ِغ

 . 4ْ إال ٌٍؾفذح اٌّغ١ٍّٓاٌٛاعجخ ال رىٛ

  :رخزٍف اٌٛط١خ اٌٛاعجخ ػٓ ا١ٌّشاس فٟ إٌمؾ اٌزب١ٌخ

                                                           
3
، مطبعة األرو متوسطٌة فاس، 7102الطبعة الثالثة   -لواعد وتطبٌمات –دمحم المهدي، نظام اإلرث فً ضوء مدونة األسرة والعمل المضائً  - 

 .721ص: 

 .44/01 :ص ، canaprint، مطبعة 7107ً الحراق،الوصٌة الواجبة و تطبٌماتها اإلرثٌة وفك مدونة األسرة، الطبعة األولى الدكتور العلم -4
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 سس ِغ إٔٗ ال ئثخالف ا١ٌّشاس ف  ،أٔٙب رغزؾك ؽزٝ ِغ ٚعٛد ِبٔغ اٌشه

 .ٚعٛد اٌشه أٚ غ١شٖ ِٓ ِٛأغ اإلسس األخشٜ

   ث١ّٕب ، أٔٙب ال رغزؾك إال إرا رٛفٟ االثٓ أٚ اٌجٕذ لجً أٚ ِغ اٌغذ أٚ اٌغذح

   .سثؼذ ِٛد اٌّٛس ا١ٌّشاس ال ٠غزؾك إال إرا رؾممذ ؽ١بح اٌٛاسس 

 ثذْٚ ِمبثً أٚ أٚطٝ ٌُٙ    ال رغزؾك إرا أػطٝ اٌغذ أٚ اٌغذح ػط١خ ٌألؽفبد

  .ثبٌٛط١خ اٌٛاعجخ  ثّمذاس ِب ٠غزؾمْٛ

  ٌٛاعجخ ٟ٘ فٟ رؼ٠ٛغ اٌؾفذح ٚ اٌؾف١ذاد افٟ رشش٠غ اٌٛط١خ  أْ اٌؾىّخ

ثغت ِٛرٗ لجً أْ ٠شس ِٓ عذُ٘ أٚ  ُ أٚ ٚاٌذرُٙػّب فبرُٙ فٟ اسس ٚاٌذ٘

بثذ  ٌٍٛاسس رٍمبئ١ب ١ٌٚظ ف١ٗ أٞ رؼ٠ٛغ صٔٗ ئف ثخالف اإلسس  ، عذرُٙ

 .5لذ فبرٗ ٌشٟء

 

 حنٌ اى٘صيت اى٘اجبت ٗ حنَخٖا  :اىفقشة اىزاّيت         

 حنٌ اى٘صيت اى٘اجبت  :أٗال       

ٌُ ٠شد ٌٙب د١ًٌ طش٠ؼ فٟ  اٌّطجمخ ا١ٌَٛ، إْ اٌٛط١خ اٌٛاعجخ فٟ طٛسرٙب    

ؽذ اٌفمٙبء ٚاٌّزا٘ت ح أثٙب ثٙزٖ اٌظٛس ٌُٚ ٠مً ْ ٚ اٌغٕخ إٌج٠ٛخ اٌشش٠فخ،اٌمشآ

 اٌّؼشٚفخ، ٌٚىٕٙب ِٓ اعزٙبد ػٍّبء اٌشش٠ؼخ فٟ اٌؼظش اٌؾبٌٟ. 

ؽ١ش ؽبٚي ٚاػؼٛ اٌٛط١خ اٌٛاعجخ أْ ٠شعؼٛا وً ؽىُ ِٓ أؽىبَ اٌٛط١خ     

فبػزّذٚا فٟ أطً اٌٛعٛة ػٍٝ آ٠خ ٚػٍٝ ٕذ ششػٟ ٠مَٛ ػ١ٍٗ، اٌٛاعجخ إٌٝ ع

ٌأللشث١ٓ ٚثؼغ اٌظؾبثخ ٚ اٌزبثؼ١ٓ اٌمبئ١ٍٓ ثٛعٛة اٌٛط١خ  سأٞ اثٓ ؽضَ

 .   6غ١ش اٌٛاسص١ٓ

:" مخب عيينٌ إرا حضش إْ د١ًٌ ِٓ ٠مٛي ثبٌٛط١خ اٌٛاعجخ ٘ٛ لٌٛٗ  رؼبٌٝ    

شبيِ"أحذمٌ اىَ٘ث إُ حشك خيشا اى٘صيت ىي٘اىذيِ ٗ األق
7
ٚ لبي اثٓ اٌؼشثٟ  ،

قاه فٟ ؽىّٙب أٞ  اٌٛط١خ اٌٛاعجخ ، ٚلذ اخزٍف إٌبط فٟ رٌه ػٍٝ ل١ٌٛٓ: 

: أٔٙب ٚاعجخ ٌّب سٚاٖ ِغٍُ ٚغ١شٖ ػٓ اثٓ ػّش ػٓ إٌجٟ طٍٝ هللا بعضٌٖ

خيِ إال ا حق اٍشؤ ٍسيٌ ىٔ شيء ي٘صي فئ يبيج ىيي:"أّ قاه ٍػ١ٍٗ ٚ عٍُ 
                                                           

 .44الدكتور العلمً الحراق، مرجع سابك، ص: -0
6
، رسالة الستكمال درجة الماجستر فً الفمه الممارن من كلٌة الشرٌعة والمانون فً الجامعة االسالمٌة غزة، دراسة فمهٌة ممارنة الوصٌة الواجبة - 

  .44ص: 
7
 .021سورة البمرة، اآلٌة  - 
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ٟ٘ ِٕغٛخخ ٚ اخزٍفٛا فٟ ٔغخٙب، فُّٕٙ  ُٗٗقاه آخش،  ٗصيت ٍنخ٘بت عْذٓ"

 .ِٓ لبي ٔغخ ع١ّؼٙب، ِٚٓ لبي ٔغخ ثؼؼٙب، ٟٚ٘ اٌٛط١خ ٌٍٛاٌذ٠ٓ 

ٚاٌظؾ١ؼ ٔغخٙب ٚأٔٙب ِغزؾجخ  إال ف١ّب ٠غت ػٍٝ اٌّىٍف ث١بٔٗ أٚ اٌخشٚط 

ثؤداء ػٕٗ، ٚػ١ٍٗ ٠ذي اٌٍفظ ثظب٘شٖ، ٚروش ؽذ٠ش اثٓ ػّش ثٍفظ اٌؾك اٌزٞ 

  .8اعت ٚ إٌذة٠مزؼٟ اٌؾش، ٠ٚشًّ اٌٛ

إْ اٌى١ف١خ اٌزٟ ششػذ ثٙب اٌٛط١خ اٌٛاعجخ ال ٠ٛعذ ٌٙب ٔظ١ش ِٓ وً     

ٚعٗ فٟ اٌٛطب٠ب اٌّششٚػخ،  ثً ٟ٘ أشجٗ ثب١ٌّشاس ِٕٙب ثبٌٛط١خ ، ٌٚزٌه 

١ِشاس لبٟٔٛٔ، ٚإرا وبٔذ ػٍٝ ٘زا اٌٛطف، فٟٙ ص٠بدح فٟ  بل١ً ػٕٙب أٙ

ب ال ٠غت أْ ٠ىْٛ، إرْ أؽىبَ اٌششع ٚ رغ١١ش فٟ ِٛاص٠ٕٗ ٚػٛاثطٗ  ِّ

اٌٛط١خ اٌٛاعجخ ثٙزا اٌّذٌٛي ِخبٌفخ ٌألطٛي ٚ اٌفشٚع ِؼب، الْ اٌمٛي 

ثبٌٛعٛة ال عٕذ ٌٗ، وىْٛ ا٠٢خ اٌّغزذي ثٙب ِٕغٛخخ ػٕذ اٌغّٙٛس، صُ ٌٛ 

ر٘جٕب ِغ فش٠ك اٌمبئ١ٍٓ ثبٌٛعٛة ٌأللبسة ٚاْ ا٠٢خ غ١ش ِٕغٛخخ، فمظش 

ِٓ اٌزخظ١ض دْٚ  ٘ٛ ُ لجً عذُ٘اٌٛعٛة ػٍٝ األؽفبد اٌز٠ٓ ٠ّٛد أثٛ٘

  .9اٌّخظض

 اى٘صيت اى٘اجبت  تراّيا: حنَ                   

اٌزٛطً إٌٝ رىش٠ظ  ٚرشَٚ ِٚظبٌؼ، رؾم١ك غب٠بد رٙذف اٌٛط١خ اٌٛاعجخ إٌٝ

ِجبدا رؼبِٓ األعشح ٚرؼبؽف أػؼبئٙب ِغ ؽّب٠خ اٌؾف١ذ ا١ٌز١ُ، ٚسػب٠زٗ 

أِٗ لجً عذٖ أٚ عذرٗ، ِٚٓ خالي  ٚعجش خبؽشٖ ِٚٛاعبرٗ، ثغجت ٚفبح أث١ٗ أٚ

األعشح رٙذف ٘زٖ اٌٛط١خ إٌٝ ٔغظ ػاللبد اعزّبػ١خ ث١ٓ أفشاد اٌؼبئٍخ  ٠غٛد٘ب 

اإلخبء ٚ اٌّٛدح ٚ اٌزشاؽُ،  صُ اٌٛطٛي إٌٝ إلبِخ ِغزّغ ِزؼبِٓ ِٚزىبفً 

، ٚثزٌه  فبٌٛط١خ اٌٛاعجخ ٌٙب  ؽىّخ ٚ 10ٚاٌّؾجخ رغٛدٖ أٚاطش األخٛح

ثبٌذسعخ األٌٚٝ، ؽ١ش رٙذف إٌٝ رخف١ف ِؼبٔبرُٙ ٚ  زؼٍك ثبٌؾفذحِظٍؾخ ر

ؽّب٠زُٙ ِٓ اٌؼ١بع، وٟ ال ٠غزّغ ػ١ٍُٙ ِشاسح ا١ٌزُ، ٚ اٌؾشِبْ ِٓ ا١ٌّشاس، 

اٌؼبِخ "أْ ِٓ ِبد ٚاٌذٖ لجً عذٖ ٌُ ٠ًٕ غ١ش اٌُٙ ِٓ  ٚ ٌزٌه شبع ػٍٝ أٌغٕخ

 ثؼذٖ"، ٘زا فؼال ػٍٝ أْ اٌٛط١خ اٌٛاعجخ رشخٟ ثؼالٌٙب ػٍٝ األعشح وىً،

                                                           
8
دمحم رٌاض، أحكام الموارٌث بٌن النظر الفمهً والتطبٌك العملً وفك مدونة األسرة الجدٌدة، دون ذكر الطبعة، مطبعة النجاح الجدٌدة  - 

 .704الدارالبضاء، ص: 
9
 .702/ 702نفس المرجع ص:  - 

10
 .02العلمً الحراق، مرجع سابك، ص:  - 
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ذا ٌف ثؼ١فٟ ٚؽذح ِزّبعىخ رٕؼُ ثبٌٛد ٚاٌزآٚرٌه ثئثمبئٙب ِؾبفظخ ػٍٝ و١بٔٙب 

ػٓ  اٌؼغبئٓ ٚ األؽمبد، ٚ اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رٕغُ ػٓ اػطشاة ١ِضاْ رٛص٠غ 

 . 11اٌضشٚح ف١ٙب

 

 اجبت ٗ ٍقذاسٕا ششٗط اى٘صيت اى٘ :اىَطيب اىزاّي

ٌٛط١خ اٌٛاعجخ ششٚؽ اإْ ِؼبٌغخ ِؼب١ِٓ ٘زا اٌّطٍت، ٠فشع ػ١ٍٕب رٕبٚي     

       (. اٌفمشح األٌٚٝ(، ٚ ِمذاس٘ب ) اٌفمشح اٌضب١ٔخ)

 تششٗط اى٘صيت اى٘اجب  :اىفقشة األٗى                          

           

رزؼٍك   ٔٗ ال رٛعذ ف١ٙب أٞ ششٚؽئزٖ اٌٛط١خ ِفشٚػخ ثمٛح اٌمبْٔٛ فثّب أْ ٘

، ٠ّٚىٓ ُ ٚ اٌّٛطٝ ثٗاٌّٛطٝ ٌٙ ِجذئ١ب فٟ ثبٌّٛطٟ ٚإّٔب ششٚؽٙب رٕؾظش

 إعّبي ٘زٖ اٌششٚؽ ف١ّب ٠ٍٟ:

 ُِٙعٛاء لجً اٌغذ أٚ اٌغذح  ،أْ ٠ّٛد ٌألؽفبد  أطٍُٙ اٌّجبشش أثُٛ٘ أٚ أ 

ٚرٌه ؽغت أٚ ّ٘ب ِؼب فٟ ؽبدس ٚاؽذ ثؾ١ش ال ٠ؼشف اٌغبثك ِٓ اٌالؽك 

 .ِٓ اٌّذٚٔخ  369 اٌّبدح 

 ٌُٙٛعٛد اٌفشع أ ،أال ٠ىْٛ األؽفبد ِٓ عٍّخ اٌٛسصخ ٌٛعٛد ِٓ ٠ؾغج ٚ

أِب إرا  .أٚ ألُٔٙ ال ٠شصْٛ أطال ٌىٛٔٗ ِٓ رٚٞ األسؽبَ ،12اٌّغزغشق

ِٓ  371 فال رغت ٌُٙ اٌٛط١خ ؽغت اٌّبدح اعزؾمٛا ١ِشاصب ٌٚٛ ل١ٍال

ال ٚط١خ ": ٚرٌه ؽزٝ ال ٠غّؼٛا ث١ٓ اٌٛط١خ ٚ ا١ٌّشاس  ٌؾذ٠ش  ،اٌّذٚٔخ

خز١بس٠خ ٚرطجك ٚإرا ع١ّذ ٌُٙ اٌٛط١خ ثؼذ رٌه ع١ّذ ٚط١خ ا ،13"ٌٛاسس

 .ػ١ٍٙب أؽىبِٙب

  إال إرا  ،ػط١خ طبدسح ِٓ اٌغذ أٚ اٌغذح أٚأال ٠ىْٛ ٌألؽفبد ٚط١خ إساد٠خ

، اٌّغزؾك ثطش٠مخ اٌٛط١خ اٌٛاعجخ رمً ػٓ  وبٔذ رٍه اٌٛط١خ أٚ اٌؼط١خ 

                                                           
11

 .040مرجع سابك، ص: عبد هللا بن الطاهر السوسً التنانً،  - 

 .ٚالشٟء ٌٍؾف١ذ  8ٌٍٚجٕز١ٓ   3ٚ ٌٍضٚط   2ٌالَ  13إٌٝ  ٚرؼٛي 12فبْ اٌّغبٌخ  ِٓ  ،وّٓ ِبد ػٓ أَ ٚصٚط ٚثٕز١ٓ ٚ اثٓ اثٓ -07

 .ؽذ٠ش أخشعٗ  اٌزشِزٞ ٚاؽّذ ٚ أثٛ داٚٚد -00
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أِب إرا وبْ ٠فٛلٗ فبْ  ،٠غت رىٍّزٗ إٌٝ اٌّمذاس اٌّغزؾك  ففٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ

  .اٌٛسصخ اٌششذاء ٠زفٛق ػٍٝ إعبصح اٌضائذ

  أْ ٠ىْٛ األطً اٌّجبشش ٌألؽفبد أ٘ال ٌإلسس فٟ أطٍٗ ٌٛ ػبػ ؽزٝ ِبد

الْ ، ثؾ١ش ٌٛ وبْ ٕ٘بن ِبٔغ فال ٚعٛد ٌٍٛط١خ اٌٛاعجخ  ، ٘زا األطً

 أزفٝ، األؽفبد ِؾشِٚب ِٓ اإلسس أطً ٚإرا وبْ  ، األطً  ف١ٙب اٌزؼ٠ٛغ

  .ثبْ ٕ٘بن ش١ئب فبرُٙ ؽزٝ ٠ؼٛػٛا ػٕٗ اٌمٛي 

 ؽزٝ  ؽ١ب ٍُٙ اٌّجبشش ٌٛ ثمٟأْ  ٠ىْٛ األؽفبد أ٠ؼب أ٘ال  ٌإلسس فٟ أط

 . ِبد أطٍٗ

 14اٌٛاعجخ صٍش اٌزشوخ أال ٠زغبٚص ِمذاس ِب ٠ٕٛثٗ ثّمزؼٝ اٌٛط١خ . 

 ٍقذاس اى٘صيت اى٘اجبت  :اىفقشة اىزاّيت         

ٌٙؤالء اٌٛط١خ اٌٛاعجخ  :"ثمٌٛٙب 370  خ األعشح ٘زا اٌّمذاس فٟ اٌّبدحث١ٕذ ِذٚٔ

أطٍٗ اٌّزٛفٝ ػٍٝ  األؽفبد رىْٛ ثّمذاس ؽظزُٙ ِّب ٠شصٗ أثُٛ٘ أٚ أُِٙ ػٓ

  .ػٍٝ أال ٠زغبٚص رٌه صٍش اٌزشوخ ،ُٙ اصش ٚفبح أطٍٗ اٌّزوٛسصفشع ِٛد ِٛسٚ 

ٚ٘زا ٠ؼٕٟ أْ ِمذاس اٌٛط١خ اٌٛاعجخ ٘ٛ ِمذاس اٌؾظخ اٌزٟ ٠شصٙب األؽفبد ِٓ     

ٔٗ ثمٟ ؽ١ب ثؼذ أث١ٗ أفشع ِٓ عذرُٙ ػٍٝ  ِٓ عذُ٘ أٚ اٌؾظخ اٌزٟ ٠شصٙب أطٍُٙ

ػٍٝ أٗ ال ٠ّىٓ ٌٙزٖ ١ٌٚظ ِمذاس٘ب ع١ّغ اٌؾظخ اٌزٟ ٠شصٙب أطٍُٙ ، أٚ أِٗ

فٙٛ ؽذ٘ب األلظٝ اٌٍُٙ إال  ،اٌٛط١خ أْ رزغبٚص اٌضٍش ِٓ ػَّٛ اٌزشوخ وّب ِش ثٕب

     .15اٌٛسصخ اٌششذاء رٌه إرا أعبص

         

اس ٍقذاس اى٘صيت اى٘اجبت ٗحنٌ طشيقت اسخخش  :اىَبحذ اىزاّي 

 اجخَاعٖا ٍع اى٘صيت اإلساديت

اعزخشاط ِمذاس إْ خطخ ِؼبٌغخ ٘زا اٌّجؾش ٠مزؼٟ ِٕب اٌٛلٛف ػٍٝ ؽش٠مخ     

ٌٛط١خ اٌٛاعجخ )ِطٍت أٚي(، ػٍٝ أْ ٔؼشط ٌذساعخ ؽىُ اعزّبػٙب ِغ اٌٛط١خ ا

 اإلساد٠خ )ِطٍت صبٟٔ(.

                                                           
طٌة ، مطبعة األورو متوس7102، الطبعة الثالثة -لواعد وتطبٌمات  -دمحم المهدي، نظام اإلرث فً ضوء مدونة األسرة و العمل المضائً -04

 .وما بعدها 720فاس، ص:من -للمغرب

 .278: ص ، ِشعغ عبثك ،د دمحم اٌّٙذٞ -00
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 اجبتاسخخشاس ٍقذاس اى٘صيت اى٘ :اىَطيب األٗه

ٌٝ ٕج١ٓ فٟ اٌفمشح األٚ، عٌفُٙ ؽش٠مخ اٌؾظٛي ػٍٝ ِمذاس اٌٛط١خ اٌٛاعجخ     

صُ ٔؼشع ثؼذ رٌه ٌجؼغ األِضٍخ ٚ اٌزطج١مبد اٌخطٛاد اٌّزجؼخ فٟ ٘زا اٌجبة، 

  .اٌؼ١ٍّخ اٌفمشح اٌضب١ٔخ

  خط٘اث اسخخشاس ٍقذاس اى٘صيت اى٘اجبت  :اىفقشة األٗى               

ٌٛط١خ اٌٛاعجخ ثبٌطش٠مخ ٌُ رج١ٓ ؽش٠مخ اعزخشاط ِمذاس ا ،إْ ِذٚٔخ األعشح

ربسوخ ٌٍّطجم١ٓ  ،ٚإّٔب ث١ٕذ اٌمبػذح ٚ األطٛي اٌزٟ رٕجٕٟ ػ١ٍٙب اٌّغبئًاٌؾغبث١خ، 

 اٌفٓٚثبٌشعٛع إٌٝ أطً خشاط ثبٌطش٠مخ اٌؾغبث١خ اٌّالئّخ، اخز١بس ؽش٠مخ االعز

ٚطٍذ ؽغت اعزمشاء  ،ِخزٍفخ فٟ ٘زا اٌجبة ٔظش٠بدٔغذ أْ ٕ٘بن  ،ِٓ اٌؼٍّبء

األعٍُ ٟ٘ جغ ِٕٙب فٟ اٌّغشة ٚثبػزجبس٘ب ٌٚؼً اٌّزخّغخ،  إٌٝ 16ٕبٟٔاٌز األعزبر

ِؾىّخ إٌمغ ػ١ّٕب ثّمزؼٝ  ألشرٗٚ٘ٛ ِب  ،اٌغبصٞ اٌؾغ١ٕٟ ؽش٠ك األعزبر

ٟٚ٘ ؽش٠مخ رمَٛ ػٍٝ افزشاع  ،198517 /28/05 اٌظبدس ثزبس٠خ 805اٌمشاس 

صُ  ،األطًٌٕشٜ وُ ع١شس فٟ ٘زا  (،اٌغذح أٌٍٚغذ ) أطٍٗؽ١بح اٌٛاٌذ ثؼذ ٚفبح 

ٔمَٛ ثبٌخطٛاد  فئٕٔب ،ٚػٍٝ ٘زا أٚالدٖٔفزشع أٗ ِبد ٌٕشٜ وُ ع١شس ِٕٗ 

  :18اٌزب١ٌخ

 أٚٚثٙزا االػزجبس ٔذسعٗ ػّٓ ٚسصخ اٌغذ  ،ٔؼزجش ف١ٙب اٌٛاٌذ ِبصاي ؽ١ب .1

ٚرظؾ١ؾب ٚثؼذ٘ب ٔؾظً ػٍٝ  رؤط١الاٌغذح وٛاسس ِؼُٙ ٚٔؾً اٌّغبٌخ 

 .أطٍٗصٗ ٘زا اٌٛاٌذ ِٓ رشوخ ِمذاس ِب ٠ش

ٔؼزجشٖ لذ ِبد ثؼذ  ،عذرُٙ أِٚٓ عذُ٘  األؽفبدثؼذ ِؼشفخ ٔظ١ت ٚاٌذ  .2

ِغبٌخ صب١ٔخ  إٌٕٝٚ٘ب ٔؾزبط  ،ٚرشن رٌه إٌظ١ت اٌّؾظً ػ١ٍٗ ،أطٍٗ

فٕغزخشط  ،طٍٗ ٚوً ِٓ ٠شس ف١ٗأوّب ٔذسط ف١ٙب  ،اثٕزٗ أٚٔذسط ف١ٙب اثٕٗ 

 ٌألؽفبدٌّؼشفخ  ِب ٠ٕٛة  ٔىغبس،وبْ ٕ٘بن ا إْٚرظؾ١ؾٙب اٌّغبٌخ  أطً

  .اٌّزٛفٝ أث١ُٙفٟ رشوخ 

ثٕفظ اٌطش٠مخ اٌّؼشٚفخ فٟ إٌّبعخبد ٌزؾذ٠ذ ؽظخ  اٌّغبٌز١ٓٔٛؽذ ث١ٓ  .3

صُ ٔؾزفظ ثٙب ٍٚٔغٟ  اٌغذح ِٚٓ أِٚٓ رشوخ اٌغذ  ٌألؽفبداٌٛط١خ اٌٛاعجخ 

 وً ِب ػذا٘ب.
                                                           

16
 .044شرح مدونة األسرة فً إطار المذهب المالكً وأدلته، الوصٌة، مرجع سابك، ص:  - 

17
 .740أشار إلٌه دمحم رٌاض، مرجع سابك، ص:  - 

18
 .021/ 024دمحم المهدي، مرجع سابك، ص:  - 
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ِٓ  اٌغذح أٚغذ ٌٍ األؽ١بءاٌٛسصخ  إٌٝثؼذ رؾذ٠ذ ؽظخ اٌٛط١خ اٌٛاعجخ ٔؼٛد  .4

ٚ ثؼذ٘ب  ،االسص١خ ِغؤٌزُٙفٕؼزجشُ٘ ُ٘ اٌٛاسصْٛ ٚٔغزخشط   ،األةعٙخ  

 اإلساد٠خٌخ اٌّغزف١ذ ِٓ اٌٛط١خ اٌٛاعجخ ػٍٝ ؽش٠مخ اٌٛط١خ ٔغزخشط ِغؤ

  .صُ ٔٛؽذ ث١ٓ اٌّغبٌز١ٓ

صادد ؽظخ اٌٛط١خ اٌٛاعجخ ػٓ اٌضٍش فبٌضائذ ِٛلٛف ٔفبرٖ ػٍٝ  إرا ٌٚإلشبسح    

  .سشذاءوبٔٛا  إراشف اٌٛسصخ ِٓ ؽ إعبصرٗ

 : أمثلة توضيحية على حل مسألة الوصية الواجبةالفقرة الثانية

 بن متوفى.ابن و ثالث بنات و إبن اال توفً رجل عن زوجة و   :1مثال        

لة مسأ      

1 

0 

2 

 0 2مسألة 

2 

 

74 

 

 

 

ممدار 

الوصٌة 

الواجبة   

 74/0هو:

 04 0 أم 2/0 0    زوجة 2/0

   أخ شمٌك 7    ابن

   أخت شمٌمة 0    بنت

   أخت شمٌمة 0    بنت

   أخت شمٌمة 0    بنت

 ____ _____ 7ت  7    ابن

 0 0 إبن 
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 0 0مسألة 

2 

04 

41 

41 

74 

 

421 

 

 40 04 0 0 زوجة 2/0

 722  04 2 إبن

 000  2  بنت

 000  2  بنت

 000  2  بنت

 711 0 74/0 74/0 إبن ابن

 

 :1شرح مثال 

o  اعتبرنا والد اإلبن مزال حٌا و أدرجناه ضمن الئحة الورثة على الشكل

الموجود أعاله و ذلن لصد استخراج ممدار إرثه، ثم أصلنا المسألة 

، أعطٌنا لألوالد 2، أعطٌنا للزوجة ثمنها واحد و بمٌت 2فوجدناها من 

 .ر مثل حظ األنثٌٌنإرثهم بالتعصٌب و ذلن بالتفاضل للذك

o  إعتبرنا أن األب مات و حاولنا معرفة ممدار إرث إبنه منه مع غٌره من

الورثة ، بحٌث نالحظ أن الزوجة ترث هنا أما و األبناء أصبحوا ٌحملون 

صفة إخوة وهم  لم ٌرثوا هنا ألنهم محجوبون  من طرف اإلبن، و لد 

و لإلبن ما بمً  0، لألم سدسها هو 2أصلنا المسألة فكان أصلها من 

 .0تعصٌبا و هو 

o  وحدنا بٌن المسألتٌن بنفس الطرٌمة التً تتبغ فً المناسخات  فتحصل

لدٌنا ما نراه أعاله فً الجدول، ولد وجدنا أن ممدار  ما كان سٌرثه االبن 

 .74/0فً حصة أبٌه هو 

o  و بعد أن نحصل عل هذا الممدار و هو ممدار الوصٌة الواجبة نلغً العمل

بك و انتملنا إلى حل مسألة الورثة المنصوص علٌهم فً المثال، بعد السا

 ذلن نموم بتوحٌد أصل المسألة مع الوصٌة الواجبة كما هو مبٌن أعاله.
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o  للزوجة ثمنها 2و بالنسبة للمسألة الثالثة أصلنا الفرٌضة فوجدناها من ،

أخذنا ٌتعذر لسمتها لكونها منكسرة علٌهم و مخالفة لهم ف 2و بمٌت  0هو 

ووضعناه فوق أصل المسألة و ضربناه فٌه  0عدد الرؤوس الذي هو 

و هو أصل المسألة الجدٌدة، ثم عالجنا مسألة الوصٌة  41فتحصل على 

و أعطٌنا للموصى له  74الواجبة على النحو المار بنا فوجدنا أصلها من 

لة فوجدنا بٌنهما عال 41لابلنا بٌنها و بٌن  04بمٌت  0نصٌبه منه و هو 

و  04فوق  41و أٌضا نضع  41فوق  04تباٌن، حٌث نموم هنا بوضع 

بحٌث هذا العدد هو أصل  421نضربهما فً بعضهما لنحصل على 

 0و ٌمكن اختزاله لٌصل  421من  711المسألة بوصٌتها الواجبة، للحفٌد 

 .41كالهما ٌمبالن المسمة على  421و  711على اعتبار أن  74من 

اإلبن توفً فً حٌاة  و أب و زوج و بنتٌن و بنت مرأة عن أمتوفٌت ا   :2مثال 

 أبٌه.

 4 
07 

0 
42 

 2 
 

0 
2 

044  

 74 0 0 2/0جدة  2 7 أم 2/0

 74   ألم جد 2 7 أب 2/0

4/0 
 زوج

0 07 2/0 
 أب+ع

0+0 7 42 

 أخت 0 0 بنت
  شمٌمة

  00 

 أخت 0  بنت
  شمٌمة

  00 

 ___ __ __ 7 ت 01  إبن

 00 0 0 7/0 بنت 

     

 42/00ممدار الوصٌة الواجبة هو: 
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 :2شرح مثال 

o الورثة لصد  ا عتبرنا أن والد البنت مازال حٌا و أدرجناه ضمن الئحة

أخذت األم سدسها  07استخراج ممدار إرثه، ثم أصلنا المسألة فوجدناها من 

أخذوها األوالد بالتعصٌب،  0و بمٌت  0و الزوج ربعه  7و األب سدسه  7

و نظرا لتعذر لسمتها علٌهم لكونها منكسرة علٌهم و مخالفة لهم فأخذنا عدد 

و ضربناه فٌه فنحصل  ووضعناه فوق أصل المسألة الجدٌدة  4الرؤوس 

و هو أصل المسألة المصححة، ثم ضربنا ما  بٌد كل وارث فٌما  42على 

 ضرب فٌه أصل المسألة فتحصل ما هو مسطر أعاله.

o   اعتبرنا أن األب مات و حاولنا معرفة كم سٌرث منه إبنه مع غٌره من

الورثة فالحظنا أن األم هنا ترث بصفتها جدة و الزوج ٌرث بصفته أب و 

 البنتٌن أصبحوا إخوة أشماء محجوبون من طرف األب.

o  و لألب  0أصلنا المسألة فكان أصلها من ستة، للجدة ألم سدسها و هو

 أخده األب تعصٌبا 0و بمً  0و البنت أخذت نصفها و هو  0سدسه هو 

o  وحدنا بٌن المسألتٌن بنفس الطرٌمة التً تتبع فً المناسخات فنتحصل على

ول أعاله، و لد وجدنا أن ممدار ما كانت سترثه البنت ما هو وارد فً الجد

 .42/0فً أبٌها هو 

o  فبعد حصولنا على هذا الممدار باعتباره ممدار الوصٌة الواجبة ألغٌنا العمل

السابك و انتملنا إلى حل مسألة الورثة المنصوص علٌهم فً المثال و كذا 

 ما هو مبٌن أعاله.مسألة الوصٌة الواجبة و بعدها وحدنا بٌن المسألتٌن ك

 07 40 

00 

00 

42 

271 

 22 40 7 7 أم 2/0

 22  7 7 أب 2/0ع+

 074  0 0 زوج 4/0

 بنت    0/7

         
 بنت  

4 4  027 

4 4  027 

 20 0  42/0 بنت إبن
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o  لألم سدسها و هو 07بالنسبة للمسألة الثالثة أصلنا الفرٌضة فوجدناها من ،

 2و للبنتٌن الثلثٌن و هو  0و للزوج ربعه و هو  7و لألب سدسه وهو  7

 .00فعالة المسألة إلى  4كل واحدة منهم أخذت 

o 42ها من ثم نعالج مسألة الوصٌة الواجبة على النحو المار بنا فوجدنا أصل 

و  40، و بعد ذلن لابلنا بٌن 0و أعطٌنا للموصى لها نصٌبها منه و هو 

و أٌضا  00فوضعناها فوق  40فوجدنا بٌنهما عاللة تباٌن لذلن أخذنا  00

، و ضربناهما فً بعضهما فتحصلنا على 42فوضعناها فوق  00أخذنا 

 .271من  20و هو أصل المسألة بوصٌتها الواجبة، بحٌث للحفٌدة  271

  المطلب الثاني: حكم اجتماع الوصية الواجبة واإلرادية

نمٌز هنا بٌن ما إذا كان المستفٌد من الوصٌة الواجبة والموصى له اختٌارٌا 

 شخصٌن مختلفٌن )الفمرة األولى(، وبٌن ما إذا كان شخصا واحدا )الفمرة الثانٌة(.

ة ارادية الفقرة األولى: الموصى له بوصية واجبة والموصى له بوصي

 شخصان مختلفان

لد ٌحدث أن ٌوصً شخص لٌد حٌاته بوصٌة اختٌارٌة لشخص ما وٌمع بعد 

وفاته أن تستحك فً تركته وصٌة واجبة، فتثار مسالة األولوٌة بٌن الوصٌتٌن عن 

)أوال(، وعلى ضوء اإلجابة تثور كٌفٌة التزاحم بمعنى أٌهما ٌمدم على اآلخر

 العمل فً الحل )ثانٌا(.

 حكم التزاحم أوال:

ٌمصد بتزاحم الوصاٌا هنا ان ٌزٌد مجموع الوصاٌا عن ثلث التركة، بحٌث 

ٌضٌك هذا الثلث عن حملها جمٌعا، أي عن تنفٌذها بأكملها وهذه المسألة لم 

ٌتناولها المشرع المغربً بالبٌان والوضوح ال فً المدونة الحالٌة وال فً المدونة 

خذت بالوصٌة الواجبة، فمد بٌنت حكم هذه الملغاة، بخالف التشرٌعات التً أ

من  22المسالة والمخرج الذي ٌلجأ إلٌه فالمشرع المصري مثال نص فً المادة 

على أن الوصٌة الواجبة ممدمة على غٌرها من  0442لانون الوصٌة لسنة 

 الوصاٌا.
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 إن سكوت المشرع المغربً عن الحسم فً الموضوع خلك نماشا فمهٌا:

رحمان بلعغٌد ٌرى أن من البداهة المول بأسبمٌة الوصٌة الواجبة فاألستاذ عبد ال

عند تزاحمها مع الوصٌة اإلرادٌة، على اعتبار أن المشرع نفسه وصفها بالواجبة 

أي تخرج من التركة وجوبا وبموة المانون
19

. 

واألستاد دمحم رٌاض ٌرى خالف ذلن، وٌمول أن تمدٌم الوصٌة الواجبة على 

شرع على اعتبار أن الثانٌة واردة بنص لطعً واالولة واردة اإلرادٌة مخالف لل

باجتهاد مظطرب، وبناء علٌه ال ٌمكن تأخٌر ما نص علٌه المرأن وتمدٌم ما 

اضطرب فً فهمه اإلنسان
20
. 

ولد جاء فً الدلٌل العملً لوزارة العدل بأنه إذا تزاحمت الوصاٌا تطبك أحكام 

المحاصة بٌن الوصاٌا المتساوٌة، وهو ما المتعلمة ب من مدونة األسرة 017المادة 

ذهب إلٌه األستاذ حسن منصف رئٌس غرفة بمحمة النمض الذي لال بأن سكوت 

المانون عن تمدٌم وصٌة على أخرى ال ٌفسر بأنه أراد تمدٌم الوصٌة الواجبة ألن 

مصدرها المانون، ألنه لو اراد ذلن لنص علٌه ولكن ٌفسر سكوت المشرع بأنه 

لوصاٌا جمٌعها فً الرتبة الكل نطاله الثلث ٌتحاصص فٌه إال أن ٌجٌز سوى بٌن ا

 الورثة.

بٌنما األستاذ دمحم المهدي ٌرى أن المانون المغربً ٌسٌر على نفس الخط التً 

سارت علٌه التشرٌعات التً أخذت بالوصٌة من تمٌدم الوصٌة الواجبة وإن لم 

من توابع ذلن تمدٌمها على ٌصرح بذلن، ألن لما أوجب الوصٌة لألحفاد كان 

الوصٌة اإلرادٌة فلو لدمت هذه األخٌرة وكانت مستغرلة الثلث، فإنه لن ٌبمى 

لالحفاد شًء وهذا ٌنالض تماما الحمة من وجوبها فً تركة جدهم أو جدتهم، 

 وكذلن إذا تم التحاصص فإنه ٌنتمص من مبدأ وجوبها.

لواجبة فً باب المٌراث وٌضٌف االستاذ لدعم وجهة نظره أن وضع الوصٌة ا

ولٌس فً باب الوصٌة ٌدل على أنها مثله، ال تنالش وال دخل لإلرادة فٌها، مما 

ٌؤكد أنه ال مجال للتسوٌة بٌنها وبٌن غٌرها من الوصاٌا اإلرادٌة
21

. 

                                                           
19

 .0442عبد الرحمان بلعغٌد، الهبة فً المذهب والمانون، مطبعة النجاح الجدٌدة الدار البٌضاء، الطبعة األولى  - 
20

 707دمحم رٌاض، مرجع سابك، ص:  - 
21

 .747دمحم المهدي، مرجع سابك، ص:  - 
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حٌثٌاته " لكن وهو ما ساٌرته محكمة النمض فً احد لراراتها حٌث جاء فً 

المشهور ممدمة على الوصٌة اإلرادٌة ولو حٌث إن االصل الشرعً للوصٌة على 

لتركة بدون نص صرٌح، ألن المانون وصفها بالوصٌة الواجبة، فتخرج من ا

فإن البالً تتزاحم  ذا لم تستغرق الوصٌة الواجبة الثلثجوبا بموة المانون، وانه إو

فٌه الوصاٌا اإلرادٌة بالمحاصة ما لم ٌجٌز الورثة الرشداء ما تعدى الثلث، ومن 

ثم فإن المحكمة لما لضت بتمدٌم الوصٌة الواجبة على الوصٌة اإلرادٌة تكون لد 

بنت لضائها على أساس له أصله فً الفمه الراجح والمانون وعللت لراراها تعلٌال 

كافٌا "
22
. 

ونفس الشًء الذي أكدته فً لرار آخر جاء فً حٌثٌاته " أنه ٌجب على 

ى أن ٌكون المعٌن للوصٌة اإلرادٌة المحكمة أن تبحث فً إخراج ثلث التركة عل

ضمنه باعتباره مخصصا للوصاٌا سواء كانت بمعٌن أو بغٌر معٌن وللتنزٌل 

كذلن أو الوصٌة الواجبة باعتبارها ممدمة لانونا ثم بعد ذلن تمدم أصحاب 

الواصبة الواجبة فً أخذ حمولهم من الثلث المذكور خارج المعٌن للوصٌة 

ل شًء عن ذلن كان ألصحاب الوصٌة اإلرادٌة على اإلدارٌة إن أمكن وإن فض

أن ٌكون فً المعٌن ما أمكن، ولما لم تراعً هذه المواعد الفمهٌة فمد جاء لرارها 

غٌر معلل تعلٌال صحٌحا وهو بمثابة انعدامه "
23

. 

وبهذا ٌتضح أن اجتهاد محكمة النمض لد استمر على ضرورة تمٌدم الوصٌة 

 التزاحم.الواجبة عن االرادٌة فً حالة 

 .الواجبةفي حال تزاحم الوصايا اإلرادية وثانيا: كيفية العمل 

 مثال: هلكت امرأة عن جد/ بنت/ بنت ابن/ بنت ابن االبن/ اخ ألب وكانت لد 

 أوصت بالثلث لخالها.

 

 

                                                           
22

 .747، أورده األستاذ دمحم المهدي، مرجع سابك، ص: 001/7/0/7112فً الملف عدد  04/10/7112صادر بتارٌخ  000المرار رلم  - 
23

أورده حسن منصف منشور بمولع لضاء نٌوز، تم اإلطالع علٌه  7101-7-022فً الملف عدد  70/7/7107الصادر بتارٌخ  072لرار عدد  - 

 .01:11على الساعة  00/00/7102ٌوم 
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 0 0 4 0  0 7 20  

 2 02 0 72  7 2  

جد 

2/0 
 00 7 0 جد 0 7 0 0

بنت 

7/0 
0 4 4   72 

بنت 
 ابن

 2 0 شمٌمة 7 7 7

    توفً 4 4 ابن ابن 

أخ 
 الب

1 1      

موصى 

 0/0له 
 0 4    72 

بنت 

7/0 
0 0 2 

ألن كل من البسط  72/7وباختزاله صار  20/2ممدار الوصٌة الواجبة هو 

 .0والممام ٌمبل المسمة الصحٌحة على 
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 رثة من جدٌد احتفضنا بمٌمة الوصٌة وألغٌنا ما عداه وعالجنا مسألة الو

 0 72 0 72 

2 72 

 0 02 02 0 جد
 4 0  7/0بنت 

 0 0 2/0بنت ابن 
 0 0 أخ ألب

وصٌة إرادٌة 

0/0 
0/0 4 2 2 

وصٌة واجبة 

72/7 
72/7 7 7 7 

 

احتفضنا بمٌمة الوصٌتٌن، واغٌنا ما عداهما وعالجنا مسألة الورثة من جدٌد مع 

لوجود تداخل بٌن ممام الوصٌة الغرادٌة وممام  72اعتبار الوصٌتٌن اصلهما من 

األولى نصٌبه الذي الثلث ٌر أنه وبعد إعطاء صاحب الوصٌة الوصٌة الواجبة، غ

، ٌتبٌن أن مجموع 7أي  72/7الذي هو  عطاء صاحب الثانٌة نصٌبه، وإ4أي 

فً حٌن  7النصٌبٌن تعدى الثلث ولذلن أبمٌنا لصاحب الوصٌة الواجبة نصٌبه أي 

ادٌة ما ٌجعل مجموع الوصٌتٌن فً حدود أنمصنا من نصٌب صاحب الوصٌة االر

 .4عوض  2الثلث، ولذلن أصبح نصٌبه 

الفقرة الثانية: الموصى له بوصية واجبة والموصى له بوصية 

 اختيارية شخص واحد.

إذا كان الموصى له بوصٌة واجبة والموصى له بوصٌة اختٌارٌة شخص واحد، 

وممارنة حصتها بحصة هنا البد من إجراء عملٌة الوصٌة الواجبة بمفردها 

الوصٌة اإلرادٌة فإن تساوٌا فال إشكال لعدم تفاوت لٌمة الوصٌتٌن، وإن زادت 

ذت الوصٌة الواجبة فً حدود لٌمة الوصٌة الواجبة عن لٌمة الوصٌة االرادٌة نف

كثر لٌمة وهو ما الثلث، وبالتالً عند اجتماع الوصٌتٌن للحفٌد تنفذ له الوصٌة اال
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كملة الوصٌة من مدونة األسرة التً تمضً بوجوب ت 020لضت به المادة 

 .المستحك فً حالة ما إذا أوصى الجد بألل منه الواجبة إلى الممدار
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 خاتمة:

و ختاما و بعد أن لمنا بدراسة موضوع الوصٌة الواجبة فمها و عمال ، فمد  

 خلصنا إلى جملة من النتائج ٌمكن بٌان أهمها على النحو التالً:

  دلٌل فً الوصٌة الواجبة بصورتها المطبمة الٌوم مستحدثة لم ٌرد لها

المرآن الكرٌم و السنة النبوٌة الشرٌفة، و لم ٌمل بها أحد من فمهاء المذاهب 

 األربع  و إنما دعت إلٌها العواطف.

  إن بٌان الباعث للوصٌة الواجبة ال ٌعطٌها صفة شرعٌة حتى و لو كان

راث إال بنص و فال مٌ لحاجة و الفمر الذي لد ٌكون فٌه األحفادالباعث هو ا

إال بموصً، فالمٌراث من األمور الممٌدة التً جاء بٌانها و ال وصٌة 

 تنظٌمها بحٌث ال مجال لإلجتهاد فٌها ال لإلمام وال لغٌره.

  ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم وجوب الوصٌة بشكل عام و أن إبن حزم

 .ٌن لم ٌحصرها على األحفادالمائل بوجوب الوصٌة لأللربٌن غٌر الوارث

  المول أن مصدر الوصٌة الواجبة هو المانون الوضعً، و بالتالً ٌمكننا

أجل حل إشكال األحفاد المتوفى أبوهم أو امهم فً حٌاة نظمها المشرع من 

، و الذٌن ٌفمدون حمهم فً مٌراث أبٌهم الذي توفً لبل  جدهم أو جدتهم

 .ة جدهم و هم أحوج ما ٌكونون إلٌهوفا
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