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الوصية في الشرع والقانون
دراسة مقارنة بين قوانين بعض الدول العربية والقانون الروسي

د .علوي صاّب زلمد العلوي
استاذ القانون ادلدين ادلساعد
كليى الشريعة والقانون – جامعى احلديدة
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المقدمة :

تعددد الوصددية اخددة ا تياريددة مرجلددة يصرريددا الشددعو ُب مالددى بصد عددوضا خملددف مددن ا يد الع ايددا ادل دداخة إٔب مددا

بع دد ادلددوتا غ د أهنددا -علددا التيقي د  -اعددم مددن ذل د كمددا تعت د الوصددية نظددام تش دريعف كام د ي درت ا أساسددا حبيدداة
اإلنسددان ويهتملددف إٔب إنسددان أ ددر إذن خملددو مريددون بالددبي ااابددأ حياتددى أوهتالكددأ حياتددى حيددأ أو د اهلل تعددأب ُب
آياتى من ال القران الكدر واححاديدأ اله ويدة الشدري ة خادلوصدف ياتدع عليدى إحكدام وردروط يت عملدا ذبداو ادلوصدا
ذلدم ويدبا مددا أكدتدى اييددات واححاديدأ اله ويددة حيدأ رددرع اهلل الوصدية لياد اإلنسدان ُّددا مدن قددع وتكدون اربددة إٔب
اهلل؛ خيمتددد أهريددا دلددا بعددد الوخدداة مددن د وبددر وحسددهات يعلددم عدددديا إ رب السددماوات ويددبا مددن زلاسددن الش دريعة
ورايملا
ل ددبل عمل ددأ ال دددول اإلس ددامية عل ددا موا م ددة اوانيهمل ددا م ددم أحك ددام الش دريعة اإلس ددامية و اص ددة ُب مو ددوع اإلرث
أوالوصية من حيأ التأكيد عليملا وتهظيمملا سوا ُب الدسدات أوُب التشدريعات القانونيدة العربيدة كدالقوان ادلدنيدى و ادوان
ا حدوال الشعاددية ُب اجلزائددر و ماددر و لي يددا و سددوريا و ا ردن امددا ادلشددرع اليمد خقددد نظددم أحكددام الوصددية ُب ادلددادة
( )23مددن الدسددتور إذ نددو علددا أن ا ح د ّ اإلرث مك ددول وخقددا للش دريعة اإلسددامية ويادددر بددى اددانونا( )1أمددا ادلشددرع
()2
الروسف خقد أكد ُب القانون ادلدين الاادر سهة 1995م علا أحكام وتهظيم الوصية
أمددا الوصددية ُب العددرف خإهنددا شلكددن أن تكددون اوليددى ويددبا متعددارف عليددى ومعددال علددا ذل د أن تكددون الع ددارات مددن
الشعو البي خياف علا حياتى من ادلدوت ال ادائف دون إن يتادرف ُب مدا لدى ومدا عليدى لدبا يقدال أوصدا خدان مدن
الهاس أي انى وصا ب ان من الهاس إن ٕب كبا وكبا إن ُمدأ وشلكدن أن تكدون اوليدى ردري ة أن تكدون أمدام الشدملود
العقا

إشكالية الدراسة:

إذا كانأ الوصية ترت ا اساسدا بداَّتمم ادلددين و اصدة بادلمتلكدات الشعادية وادلعهويدة وكدبل تدرت ا بالوخدا معد
البي يوصدف أو دو وذويملدم إن ياكدوا الاداة وان يددعوا لدى بعدد شلاتدى خدإن الوصدية بادلمتلكدات يدف الدد تدد ُب
بداب الاكدة وغ يدا وعليددى قد ّ لدى ان يوصددف إ بالعلدأ مدن الاكدة إن كددان لدى ورهدة رددرعي و وصدية بعدد ديددن إ
أن اإلرددكالية تكم ددن ُب أن الوص ددية ت ددد ُب مع ددامات كع د ة وتت ل ددع الدا ددة واحل ددرص دل ددا لددى م ددن امهي ددة ك د ة عل ددا
الاعيدي الشرعف والقانوين
اهمية الدراسة:

لقد وام ا تيار علا يبو الدراسة مهية الوصدية ُب احليداة ادلدنيدة دلدا يقدوم بدى ادانون اححدوال الشعادية مدن دور
ذبدداو تهظدديم الوصددية الواج ددة علددا الاددعيدين القددانوين والشددرعف علمددا بددأن ُب يددبو اجلزئيددة تسددتمد الوصددية مقوماهتددا مددن
الشريعة اإلسامية أو ٍب تت لور ُب الهظام القانوين كما حاولها ُب يدبو الدراسدة أن نتهداول مو دوعا ذات امهيدة ك د ة
) (1ادلادة ( )3من الدستور اليم الاادر سهة 1991م وادلعدلة سهة 1994م
) (2للمزيد انظر ال ا ( )62اجلز العالأ من القانون ادلدين الروسف الاادر سهة 1995م باللصة الروسية
2

ُب احليداة العمليددة والعلميدة ويددف الوصدية الواج ددة ُب الشدرع والقددانون واوجدى ادلقارنددة واخلداف بيهملمددا وا دتاف ال قملددا
ُب مشددروعيتملا وكددبا اوجددى ادلقارنددة خيمددا خيددو الوصددية الواج ددة ُب الهاددوص القانونيددة ل د عل الدددول العربيددة والقددانون
ادلدين ُب روسيا ا ربادية
الهدف من الدراسة:

إن اذلدددف مددن دراسددة مو ددوع االوصييية فييي الشييرع والقييانون ,دراسيية مقارنيية بييين قييوانين بعييض الييدول

العربييية والقييانون الروسيييا إع ددا خكددرة عددن بعددل احمددور ادلتعلقددة بالوصددية مددن ددال الهاددوص القانونيددة تددارة
واحدل ددة الش ددرعية ت ددارة أ ددر م دددعما ذلد د بادلقارن ددة ُب بع ددل الها ددوص القانوني ددة لد د عل ال ل دددان العربي ددة والق ددانون
الروسف
المنهج المستخدم في الموضوع:

لقدد اسدتعدمها ُب دراسدتها دلو دوع الوصدية ُب الشدرع والقدانونا ادلدهمل التيليلدف وادلدهمل ادلقدارن وذلد مدن دال
ادل احأ التالية:
المبحث األول :مفهوم الوصية
المبحث الثاني :تكوين الوصية
المبحث الثالث :مبطالت الوصية
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المبحث األول :مفهوم الوصية
الوصددية يددف عقددد غ د

زم علددا حددد اددول صبملددور ال قملددا ولددبل خإنددى لددوز للموص دف مددادام حيددا الرجددوع عددن

الوصددية كلمل دا أو بع ددملا واددد ات د ال قملددا علددا أن الرج ددوع عددن الوص ددية يكددون بددالقول الا دري أو بال ع د أو بك د
تارف يدل علا الرجوع أويه ئ عهى
أولً :التعريف بالوصية

رددرعأ الوصددية ُب القددرآن الكددر إذ يقددول اهلل تعددأب:ا ِمددن بدعد ِدد و ِصديو ِة ي ِ
وصددف ُِّدْدا أ ْْو ْديْد ِنا النس ا  .11وُب السددهة
ْ ْْ ْ ُ
اله ويددة إذ ورد عددن ابددن عمددر بددن اخل دداب أن رسددول اهلل صددلا اهلل عليددى وسددلم اددال(:مددا حد امددرئ مسددلم ي يددأ ليلت د
حدأ علدا ادل دادرة إٔب كتابدة الوصدية) وكدبا احلدديأ القائد ا(إن اهلل تعدأب تاددع علديكم بعلدأ أمدوالكم عهدد وخداتكم
زيادة ُب حسهاتكم لياعلملا لكم زيادة ُب إعمالكم)
 -1تعريييف الوصييية فييي الصييطالح اللغيوي :الوصددية وخقددا لاصد اح اللصدوي مددأ وذة مددن أوصددا أي اوصددا

بش دئ وأوص ددا إلي ددى جعل ددى (وص دديا) و(تواص دا) الق ددوم أوص ددا بع ددملم بع ددا وا ددد نا دأ ادل ددادة ( )246م ددن ا ددانون
اححوال الشعاية اليم رام ( )17لسهة 1996م ابأن ا ياا بشف أوجبز غ مع معلد علدا ت سد الورهدةا
دبعىن أن للورهة احل ُب إجازة الوصية إذا ما كان ادلال ادلوصا بى غ زلدد

 -2تعريف الوصية في الصطالح الفقهي :لقد عرف ا ص اح ال قملف الوصية بأهنا ي دة اإلنسدان لصد و عيهدا
ِ
وعرخملا بع ملم بأهنا سبلي م اف إٔب مدا بعدد ادلدوت
أوديها أومه عة علا أن ميل ا ْ
دلوصا لى اذل ة بعد موت ادلوصفا ّ
ب ري الت عا ويهاك م اييم للوصية خملف تارف م اف إٔب مدا بعدد ادلدوتا ي د ادلوصدف خيدى متمتعدا حبقدوع ادللكيدة
مدددة حياتددى و تهق د إٔب ادلوص دا لددى إ بعددد وخاتددىا و تعت د ملزمددة للموصددفا و ياتددع عليملددا أه دار إ بعددد وخدداة
()1
ادلوصف ولوز ُب أي واأ أهها حياتى الااجم عهملا
 -3الوص ييية ف ييي اص ييطالح فقه ييا الشي يريعة اإلس ييالمية :إن تعري ددو الوص ددية م ددن وجمل ددة نظ ددر خقمل ددا الشد دريعة

اإلسامية خلملا معهي  :احول تارف اإلنسان ُب بعل أموالى بعد موتى ومن أمعلتى إن يقدول ادلوصدف أوصديأ حمدد
بعلددأ مددإب بعددد وخدداٌب والعدداين إاامددة اإلنسددان غ د و مقددام ن سددى ُب رعايددة أو دو والتاددرف ُب تركتددى بعددد موتددى واددد
اعتمد ال قملا بدرجة ك ة علا التعريو احول
كمدا إن م ملدوم الوصددية يت د مددن دال كتداب ادلاد اح ادلهد والددد تعد وصدية الشددف بالشدف اصددية مدن بدداب
وعد وصلتى ووصديأ إٔب خدان توصدية وأوصديأ لدى ايادا وأوصديأ لدى دبدال جعلتدى لدى وأوصديتى بولددو أي اسدتع تى
صدا ُك ْم بِ ِدى لْ ْعلو ُك ْدم تْد ْع ِقلُدو ْنا
ويبا ادلعىن يقت ف اإللاب وأوصيتى بالااة أي إمرتى ُّا وعليى اولدى تعدأب :ا ْذلِ ُك ْدم ْو و
األنع م 131:أي يأمركم وُب حديأ ع رسول اهلل صلا اهلل عليى وسلم خأوصا بتقو اهلل معهاو أمر
) (1د علوي صاّب زلمد العلوي :أحكام عقد ال يم ُب القانون ادلدين اليم ا صهعا مكت ة احم للهشر والتوزيم 2111م ص 19
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 -4الوصية في الصطالح القانوني :إن الوصدية عهدد صبملدور خقملدا الشدريعة اإلسدامية تعدد مدن العقدود الر دائيى

الد يك ف الر ا وحدو من دون أن تكتسع ركا اصا خلبا تا الوصية سو كانأ ر ملية أم

يدى وميكدن

اه اهتددا عهددد إنكددار الوره دة بال يهددة الشعاددية اي بشددملادة الشددملود ولكددن علددا الددرغم مددن ذل د خددإن كتابددة الوصددية مددن
احمور ادلستي ة حنى ح ظ ذلا وأحوط دلا خيملا إذ استعدم ادلشدرع ادلادري أل داظ أكعدر و دوح مدن التعري دات ال قمليدة
والددد وردت ُب اددانون الوصددية ادلاددري راددم ( )71لسددهة 1946ما إذ يددهو عل ددا أن الوصددية يددف تاددرف ُب الاكددة
م دداف إٔب مددا بعددد ادلددوت ويددو تعريددو رددام ( )1أمددا القددانون ادلدددين اجلزائددري راددم ( )58لسددهة 1975ما نددو ُب
ادلادة ( )775علا أن ا يسري علا الوصية اانون اححدوال الشعاديةا وٓب يدبيع بعيددا عدن تعريدو القدانون ادلادري
للوصددية والددد أع ايددا بعدددا ا د ويددو التعريددو القددانوين الددبي اصبددم مددن التعري ددات ال قمليددة حنددى يشددم ك د الوصددايا الددد
ارددتم عليملددا خملددو يشددم التمليكددات واإلسددقارات وتقريددر مرت ددات ويشددم تقسدديم الاكددة ب د الورهددة ويشددم مددا يكددون
()2

بادلهاخم
أما اانون اححوال الشعاية اليم رادم ( )17لسدهة 1996ما خقدد ندو ُب ادلدادة ( )247علدا أن (إذا أوصدا
بان يع ف خان ما ادعا أوما ُب دخاو خيعت يبا ُب حكم اإلارار بالدين ما ٓب يكببدى الظداير وخيدرج مدن رأس الاكدة
خدإذا كببددى الظدداير اعتد وصدية وخيدرج مددن العلددأ بصد الدوارث) و تهاولدأ الوصددية ُب القددانون ادلدددين اليمد راددم ()14
يرجدم ُب ادلد اث والوصدية وغ يدا مدن التادرخات ادل داخة إٔب مدا

لسهة 2112م ُب ادلادة ( )27الد ناأ علا ا
بعد ادلوت إٔب اانون اححوال الشعاية اليم ا
أمددا القددانون ادلدددين الروسددف الاددادر سددهة 1995م خقددد عددرف الوصددية ُب ال قددرة ( )5مددن ادلددادة ( )1118بددأنا
الوصية يف تارف بإرادة مه ردة من ررف واحد يهشأ عهى حقوع وواج ات عهد توزيم الاكةا
ثانياً :أدلة وجوب الوصية

إن ا ص الشرعف للوصية اد ورد ُب القران الكر وُب خقى السهة وُب ادلاادر اح ر كدالعرف بد الهداس ويدبا
ِ
دع
مددا ربدددث عه دى ال قملددا التددابع ا ومددن بعددديم مددن أئمددة ال قددى احلددديأا ويددبا احص د يعددود إٔب اولددى تعددأبُ ( :كتد ْ
وف ح ًّقدا علْدا الْمت ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ْعلْْي ُكم إِ ْذا ح ْ ر أْح ْد ُكم الْمو ُ ِ
وقد ْ ) ال قدرة181:
ْ ْ ْ ْ ْ ْْ
ت إ ْن تْدْرْك ْ ْيدرا الْ ْوصيوةُ ل ْل ْوال ْديْ ِن ْو ْاحْاْد ْدرب ْ بدالْ ْم ْع ُر ْ ْ ُ
واولددى اهلل تعددأب:ا ِمددن بدع د ِد و ِص ديو ِة ي ِ
وصددف ُِّدْدا أ ْْو ْديْد ِنا النساا  .11واددال الهددى صددلا اهلل عليددى وسددلم ( :إن اهلل تادددع
ْ ْْ ْ ُ
عليكم بعلأ أموالكم عهد وخاتكم زيادة ُب حسهاتكم )
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ت إِ ْن تْد ْدرْك ْ ْي ددرا الْ ْوصديوةُ ل ْل ْوالد ْدديْ ِن ْو ْاحْاْ د ْدربِ ْ
ْحد ْد ُك ْم الْ ْمد ْدو ُ
دع ْعلْدْدي ُك ْم إذْا ْح ْد ْدر أ ْ
أمددا أصد الوجددوب خقولددى تعددأب :ا ُكتد ْ
بِالْمعر ِ
وف ْحقًّا ْعلْا الْ ُمت ِوق ْ ا كما واصبم العلما علا جوازيا
ْ ُْ

) (1د أنور اضبد دبور :أحكام الوصية ُب ال قى اإلسامف والقانون القايرة دار العقاخة العربية 1987م ص6
) (2د زلمد بن اضبد تقية :اإلرادة ادله ردة كمادر لالتزام اجلزائر ادلرسسة الورهية 1999م ص 96
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والوصية اد تكون تارة واج ة دبا لى وما عليى من احلقوع الد ليس خيملا إه ات لئا ت يم اال الهى صلا اهلل
عليى وسلم( :ما من ح امرئ مسلم لى رف يوصف بى ليلت إ ووصيتى مكتوبة عهدو)( )1خإذا كان ادلوصف عهدو
ودائم للهاس أوُب ذمتى حقوع ذلم وجع عليى أن يكت ملا وي يهملا وتارة تكون مستي ى بأن يوصف ادلوصف بشف من
مالى يارف ُب س ي ال واإلحسان ليا إليى هوابى بعد وخاتى خقد إذن لى الشرع بالتارف عهد ادلوت بعلأ ادلال
ويبا من ل و اهلل بع ادو لتكع احعمال الااحلة ذلم وتا الوصية حىت من الاى العاا كما تا مهى
()2
الااة وتع أ باإلرملاد والكتابة ادلعروخة خبا ادلوصف
ِ
ِ
ت إِ ْن تْ د ْدرْك ْ ْي ددرا الْ ْو ِص ديوةُ
ْح د ْد ُك ْم الْ ْم د ْدو ُ
دع ْعلْد ْدي ُك ْم إذْا ْح ْ د ْدر أ ْ
ومددن احدلددة اح ددر يددف نددزول اول ددى تعددأب :ﮋ ُكتد ْ
وف حقًّا علْا الْمت ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
وق ْ ﮊ سورة ال قرة181:
ل ْل ْوال ْديْ ِن ْو ْاحْاْدْرب ْ بالْ ْم ْع ُر ْ ْ ُ
و د ادلسددلمون يعملددون حبكددم يددبو اييددة خكددان ك د مددهملم يدداك وصددية لوالديددى ولصد يم مددن احاددارب-حددىت وان
كانوا أو دا -قدد خيملا ك ما يتعل ُب الوصية ٍب حدث إن توُب رعو عن ابهت وأخ ختعمدد أ دوو واد ل الاكدة
خبي أ أم ا بهت إٔب الهى (صلا اهلل عليى وسلم) وذكرت لدى القادة ٍب ا داخأ :إن الهسدا إادا تدهك (تتدزوج) علدا
ادلددال ودلددا عدداودت الشددكو إٔب الهددى نددزل اولددى تعددأب:ا ي ِ
وصددي ُكم اللوددىُ ُِب أ ْْوْ ِد ُكد ْدم لِلد وب ْك ِر ِمعْد ْحد ٍّ
دظ ْاحُنْدعْديْ د ْ ِ خْدِإ ْن ُكد ون
ُ
ُ
ُ
نِ ْسا خْد ْو ْع اهْدهْتْد ْ ِ خْدلْ ُمل ون هدُلُعْاا النس .)3(11 :
ثالثاً :الوصية في القران الكريم والسنة النبوية

شلا ر خيى إن الايابة الكرام ر ف اهلل عهملم كانوا يوصون بأمواذلم سيما من كان مهملم ميتلد مدا وخد ا
حيأ رو ال عاري وغ و أن سعد بن أىب واداص ر دف اهلل عهدى ادال للهدى صدلا اهلل عليدى وسدلم" يدا رسدول اهلل بلصد
مددن الوجددم مددا تددر وأنددا ذو مددال و ي دره إ ابهددة واحدددة أخددأ تادددع بعلعددف مددإب اددال :ا اددال :بش د رو اددال:
العلأ والعلأ كعد إند إن تدبر ورهتد أغهيدا د مدن أن تددعملم عالدة يتك دون الهداس" رواو ال عداري ويهداك مدن
الهدداس مددن يهاددرف ورا عار تددى ويوصددا ححددد ورهتددى إمددا جملددا أو اسددتهادا إٔب اددول ددعيو مسددتد بقولددى تعددأب :ﮋ
ُكتِددع علْددي ُكم إِ ْذا ح ددر أْح د ْد ُكم الْمددوت إِن تْددرْك د ا الْو ِص ديوةُ لِْلوالِد ْددي ِن واحْاْ ددربِ بِددالْمعر ِ
وف ْح ّقددا ْعلْددا الْ ُمت ِوق د ْ ﮊ
ْ ْ ْ ْ ْ ْْ ْ ْ ْ ْ ُ
ْ ْْ ْ
ْ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ
ال قرة.181:

واد تد

الشرع احلكيم ُب عدم إجازة مع يبو الوصدية إ بإجدازة الورهدة وادد ذكدر الشداخعف ُب كتداب (احم)

ان مددن احتمد أن تكددون اييددة السددابقة مهسددو ة ب يدة ادلواريددأا حيددأ ذكددر أنددى يعلددم مددن أيد العلددم ُب ال لدددان مددن
ا تلو ُب أن الوصية للوالدين مهسو ة ب ية ادلواريأ سيما أنى (صلا اهلل عليى وسلم) اال« :إن اهلل اع دا كد ذي
) (1د درويش أضبد ا يدل :اصة الكام ُب أحكام ادلواريأ ُب اإلسام القوٕب للهشر 2111م ص36
) (2خ يلة الشيخ صاّب بن وزان بن ع دا لاو ال وزان :ادللعو ال قملف اجلزا العالأ القايرة دار ابن جزم 2113م ص457
) (3ادلستشار زلمد سعيد العشماوي :أصول الشريعة القايرة ال عة العالعة سيها للهشر 1992م ص 64
6

ح د حقددى خددا وصددية ل دوارث» والوصددية لل دوارث اددد تددرد إٔب إيددبا بعددل الورهددة معهويدّدا وماديدّدا لت ددي بع ددملم علددا
بعدل ويدو مددا يدرد إٔب ا يعددة الدرحم وغددرس بدبور الشددقاع والعدداوة وال ص ددا بد أخدراد احسدرة واحادرب خ دا عددن
اعت ددار ذلد نوعددا مددن احليددو ادلهملددف عهددى حيددأ رو عددن الهددى صددلا اهلل عليددى وسددلم أن احليددو ُب الوصددية مددن أكد
الك ائر.
لقد ا تلو ال قملا ادميا وحديعا ُب مشروعية الوصية الواج ة ويبا ا دتاف وا ديا بيدهملم حيدأ ذيدع كد
خري إٔب عرض أدلتى من القران الكر والسهة اله وية واإلصباع والقواعد الشرعية ومن ادلمكن تو دي ذلد مدن دال
التإب:
إن مشددروعية الوصددية الواج ددة سبددأ وخ د ا را ادلعتل ددة لل قملددا امعددال ردداووس واتددادة وجددابر اب دن زيددد وسددعيد بددن
ادلس ع واحلسدن ال شدري وروايدة اضبدد بدن حه د وداود الظدايري وابدن حدزم احندلسدف والقر داوي وبددران أبدو العيهد ’
()1
ِ
ِ
ت إِن
ْحد ْد ُك ْم الْ ْمد ْدو ُ
دع ْعلْد ْدي ُك ْم إذْا ْح ْد ْدر أ ْ
وباحسدداس مددن كتدداب اهلل عددز وج د علددا الهيددو التددإب اولددى تعددأب :ﮋ ُكتد ْ
تْدرْك ا الْو ِصيوةُ لِْلوالِ ْدي ِن واحْاْدربِ بِالْمعر ِ
وف ْح ّقدا ْعلْدا الْ ُمت ِوقد ْ ﮊ ال قدرة 181:أي أندى خدرض مدن اهلل تعدأب علديكم
ْ ْْ ْ
ْ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ
يا معشر ادلرمه وأو يأ ايية الكرمية بأن ادلريل ادلشرف علا ادلوت أن ياك من مالى لورهتى من الوالددين واحيد
ادلقربون بادلعروف علا ادر حالى من غ إسراف و ااتاار علا احبعد دون احاارب

واولددى تعددأب :ﮋ ْح ّقددا ْعلْددا الْ ُمت ِوقد ْ ﮊ يددل علددا وجددوب ذلد احلد ويددو العابددأ واددد جعلددى اهلل مددن واج ددات
التقددو وبع ددملم يددر أن ادلقاددود ُب الوالدددين غ د احا درب غ د ال دواره ولقددد اددال ابددن حددزم رحددم اهلل تعددأب لقددد
ا دأ يددبو اييددة الكرميددة مددن يرهددون مددهملم والددبين يرهددون مددهملم والددبين يرهددون ته د علدديملم اييددة الكرميددة ويددف
واج د ددة ُب حقمل د ددم واس د ددتدل عل د ددا ذلد د د بقول د ددى تع د ددأب :ﮋﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﮊ النس

.8:

ِ
وِ
ِ
داحلٍُّر ْوالْ ْعْد ُدد بِالْ ْعْد ِدد ْو ْاحُنْدعْددا بِد ْداحُنْدعْا
احلُدَر بِد ْ
داص ُِب الْ ْقْتدلْددا ْ
دع ْعلْد ْدي ُك ُم الْق ْ
اد ُ
واولددى تعددأب :ﮋيدْدا أْيدَ ْملددا الددب ْ
ين ْآمهُدوا ُكتد ْ
وف وأْدا إِلْيد ِدى بِِإحسد ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
دو ِمد ْدن ْربٍّ ُكد ْدم ْوْر ْضبْدةِ خْ ْمد ِن ْاعتْد ْدد بدْ ْعد ْدد
دان ْذلد ْ ْزبْ يد ِ
خْ ْمد ْدن عُ د ْدف لْددىُ مد ْدن أْ يددى ْرد ْدف ِ خإت دداع بددالْ ْم ْع ُر ْ ْ ِ ْ ْ ْ
ذْلِ خْدلْى ع ْب ِ
يم ﮊ ال قرة آية 178
ْ ُْ ِ
اب أْل ِ
وِ
وِ
ِ
ِ
نا البقاا: :
دع ْعلْد ْدي ُك ُم ٍّ
ين ِمد ْدن اْ دْلِ ُك ْم لْ ْعلو ُكد ْدم تْدتود ُقدو ْ
دع ْعلْددا الددب ْ
واولددى تعددأب":يدْدا أْيدَ ْملددا الددب ْ
الادديْ ُام ْك ْمددا ُكتد ْ
ين آْ ْمهُدوا ُكتد ْ

ِ
ال ْوُي ْو ُك ْروِ لْ ُك ْم ْو ْع ْسا أْ ْن تْكْْرُيوا ْر ْديئا ْوُي ْدو ْ ْيد ِدر لْ ُك ْدم ْو ْع ْسدا أْ ْن ُِربَدوا ْر ْديئا
ع ْعلْْي ُك ُم الْ ِقتْ ُ
 181واولى تعأب :ﮋ ُكت ْ
ْوُي ْو ْرٌّر لْ ُك ْم ْواللوىُ يدْ ْعلْ ُم ْوأْنْدتُ ْم ْ تْد ْعلْ ُمو ْن ﮊ ال قرة216 :
>

) (1د زلمد بود حة :زلا رات ُب خقى الوصايا خقملا وعماا د ت ن ص.7-5
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ِ
دع ْعلْ ْدي ُك ْم ي يع يملدا ن دس ادائو وجدوب
أن ارااك آية الوصية مم بااف اييات ادلبكورة َب ا ستملال { ُكت ْ
احلكددم العددام الددبي نستعلاددى مددن تل د اييدداتا أ ويددو الوجددوب عهددد حدددوث احلدددثا وعليددى يكددون نق د العددروة
بالوصية يو احص ُب التكليو باحلكم ادلراد (وجوب الوصية) ح واوع الوااعة أواحلدث البي يو ادلوت مدم التقيدد
بشروط ته يبو الظايرة ُب ايية حىت يكون ناخبا وإ يكون سلال ا دلراد اهلل أما آيات اواعد نق العروة بدادل اث خت ددأ
ﮋي ِ
وصددي ُك ُم اللوددىُﮊ ختكددون توصددية مددن اهلل ح ددب أحكامملددا ُب احلسد ان ويسارددد ُّددا حد العمد علددا ته يددب احلكددم
ُ
()1

احساسفا وتعم ذاتيا دلن ليس لى وصية أوَب ادلت قف مهملا

رابعاً :حكمة الوصية ومشروعيتها

ِ
ِ
ت إِ ْن تْد ْدرْك ْ د ْ ا الْ ْو ِصديوةُ
ْحد ْد ُك ْم الْ ْم ْدو ُ
دع ْعلْ ْدي ُك ْم إذْا ْح ْ ْدر أ ْ
 -1حكمتها :بيهأ ايية ُب اول اهلل تعدأب :ﮋ ُكت ْ
لِْل ْوالِد ْدديْ ِن ْواحْاْ د ْدربِ ْ ﮊ ال قددرة 181:وأحيانددا ت ل د علددا الشددف ادلوصددا بددى كمددا ُب اولددى تعددأب :ﮋ ِمددن بدْ ْع د ِد ْو ِص ديو ِة
وصو ْن ُِّْا أْوْديْد ِن ﮊ الهسدا  12:خل دظ الوصدية يعدم الوصدية واإليادا خي لد علدا خعد ادلوصدف ويدو اإليادا وي لد
تُ ُ
علا ما يوصا بى من مال وغ و.
 -2مشروعيتها :خملدف حاجدة الهداس اليملدا سبكيهدا ذلدم مدن العمد الاداّب خ الوصدية يدتمكن اإلنسدان العااد مدن
تدارك ما خاتى من الواج ات أومن أعمال ال والرضبة الدد تعدود علدا احخدراد واجلماعدات بداخل الشدام واله دم الدوخ
كما أنى ُّا يست يم الشعو أن يا رضبى وأاربا و البين يرهونى خيمس عهملم حاجدة ال قدر وخي دو عدهملم احليداة
()2

اصة ال ع ا مهملم وال ائس واليتاما وادلساك
ومعددىن الوصددية علددا ا ددتاف بسدديا بد ادلددبايع يددف« :ي ددة الرجد مالددى لشددعو آ ددر أوحرددعاص بعددد موتددى
س دوا ص ددرح بل ددظ الوص ددية أم ٓب يا ددرح» إذ ذيددع اإلم ددام الش ددوكا إٔب أهن ددا« :عمل ددد م دداف إٔب م ددا بع ددد ادل ددوت»
وذيددع صدداحع «ادلصددىن» إٔب أهنددا «الت د ع بعددد ادل دوت» كمددا ُب تعريددو الشدداخعية« :ت د ع حب د م دداف إٔب مددا بعددد
ادلددوت» واددد ناددأ ادلددادة احؤب مددن اددانون الوصددية ادلاددري راددم ( )71لسددهة 1946م علددا تعريددو الوصددية بأهنددا:
()3
«تارف ُب الاكة م اف إٔب ما بعد ادلوت»
ومددن ددال التعري ددات السددابقة للوصددية ميك ددن ان خنلددو للتددإب :مس ددمف كلمددة وص ددية ي ددد ُب إراري ددا صبي ددم
احريا من الاكة خملف رلم ما خيلو خيى ادلورث للوارث سوا اكان مه عة ام حقا من احلقوع ادلتعلقة بادلدال حيدأ
ناأ ادلادة ( )244من اانون اححوال الشعاية اليم رام ( )17لسهة 1996م ا اإليادا دب لد الصلدة اوالعمدرة
) (1الشيخ رم ان علف والشيخ زلمد ع د ال تاح :الوجيز ُب أحكام ادل اث والوصية اإلسكهدرية العقاخة اجلامعية 1999م ص195
) (2د ب ددر اب دوالعيه  :ادلواريددأ والوصددية واذل ددة ُب الش دريعة اإلسددامية والقددانون اإلسددكهدرية 1985م ص 129احددامف زلسددن ندداجف :رددرح اددانون
اححوال الشعاية بصداد ال عة ا ؤب 1962م ص411
) (3د ع دا لقملار داود العاين :معىن الوصية ُب ا ص اح ُب كتاب أحكام الوصايا واحوااف ُب الشريعة والقانون جامعة صهعا 1993م ص14
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أوالهتائ قم علا ادلوجود مهملا عهد وخاة ادلوصف خان ٓب يكن شبة موجود خداول غلدة او شبدرة اوالهتداج إ إذا هملدر مدن
ااد ادلوصف ا ستمرار ختأ ب الوصية حكم الواوا
 -3الوصييية ومييا فييي حكمهييا :و دديأ ادلددادة ( )28مددن القددانون ادلدددين اليمد راددم ( )14لسددهة 2112م

الت ي د الواجددع علددا رددك الوصددية باعت اريددا تاددرخا إراديددا ومددن ٍب يتع د ا جتملدداد بت دداين يددبا القددانون اصددة وان
ااعدة اإلسهاد اخلاصدة بشدك العقدود والهادوص عليملدا ُب ادلدادة ( )31تسدري بالهسد ة للوصدية ومدا ُب حكمملدا مدن
حيأ الشك خملدبو القاعددة تتهداول ردك التادرخات بد اححيدا ومدن ٍب خملدف تسدري للتادرخات ادل داخة إٔب مدا
بعددد ادلددوت أمددا اددانون الوصددية ادلاددري راددم ( )71لسددهة 1946م خقددد ناددأ ال قددرة ( )2مددن ادلددادة ( )17علددا أن
ايسري علا ردك الوصدية ادانون ادلوصدف وادأ ا يادا او القدانون الدبي سبدأ خيدى الوصدية وكدبل احلكدم ُب ردك
سائر التارخات ادل اخة إٔب ما بعد ادلوتا( )1كما تدد الوصدية ُب ادلعداش وخقدا لدهو ادلدادة ( )1159مدن القدانون
ادلدين اليم رام ( )14لسهة 2112م والد تهوا لوز للشدعو أن يلتدزم بدأن يدردي إٔب ردعو آ در او إٔب
ورهتى او إٔب من يعيهى ا ت اع أيا كان معارا او مرت ا دوريا مدد احليداة بعدوض اوبصد عدوض ويكدون يدبا اإللدزام بعقدد
أوبوصيةا كما ناأ ادلادة ( )1161من ن س القانون علدا اندى اإذا كدان ادلعداش أوادلرتدع بصد عدوض ر قدأ عليدى
ُب حياة ادللتزم بى إحكام عقد اذل ة وبعد وخاتى إحكام الوصيةا
خامساً :الوصية الواجبة

الوصية الواج ة يف مأ وذو مدن بعدل ادلدبايع ال قمليدة ُب الشدريعة اإلسدامية (كمدبيع ابدن حدزم) أسدتهاذا إٔب

ِ
ِ
ت إِ ْن تْد ْدرْك ْ د ْ ا الْ ْو ِص ديوةُ لِْلوالِد ْدديْ ِن ْواحْاْ د ْدربِ ْ ﮊ
ْح د ْد ُك ُم الْ ْمد ْدو ُ
دع ْعلْد ْدي ُك ْم إذا ْح ْ د ْدر أ ْ
آيددة الوصددية ُب اولددى تعددأب :ﮋ ُكتد ْ
ال قددرة 181 :ومددن الهاحيددة القانونيدة يددف جددز مددن الاكددة يسددتيقى أبهددا ا بددن ادلتددوَب ا د مددورث أبددايم واددد أيددد ذلد
نددو ادلددادة ( )257مددن اددانون اححدوال الشعاددية اليمد امددن تددوُب ولددى أو د ابددن واددد مددات ذلد ا بددن ا لددى أومعددى
وجع حح ادو ير ُب هلأ تركتىا
اوجددع اددانون احح دوال الشعاددية اليم د الوصددية لاددهو معد مددن ا اربددا الددبين حرم دوا مددن ادل د اث لوجددود م دن
قاد ملم بشددروط اصددة ومقدددار معد  :خاوجددع ل ددرع مددن ميددوت غ د حيدداة احددد أبويددى علددا جدددو ُب حالددة معيهددة –
وصية تستمد اوهتا من القانون – خإذا خعلملا الشدعو رائعدا سلتدارا ن دبت وان ٓب ي علملدا كاندأ واج دة حبكدم القدانون
من غ حاجة إٔب ع ارة مهشئة ب انى إذا صدرت مهى بوجى خيدالو مدا رسدم ذلدا اانوندا تدد القدانون لتعدديلملا علدا
الوجى ادلرسوم ذلاا والبي دعا إٔب ذل يو إن الشعو البي ميوت ُب حيداة أبيدى اوأمدى ادد قدرم ُب ذريتدى مدن ادلد اث
الددبي كددان يسددتيقى لددو عدداش إٔب وخدداة والديددى بس د ع وجددود مددن قا د ملم مددن ادل د اث وبددبل يا د أو دو ُب خقددر
مدام مم إن أعمامملم يكونون ُب سعة من العيش
) (1د ع داحلكيم زلسن ع روش :أحكام احسرة ُب اانون اححوال الشعاية دار جامعة عدن لل اعة و الهشر 2113م ص 148
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وادد يكددون ادلددال الددبي ل ددى اجلددد مدن صددهم الولددد ادلتددوَب واددد يكددون اجلدد يعتد بأح ددادو مددن ولدددو ادلتددوُب رعايددة
كاملددة ولكددن ادلهيددة س د قأ إن يادددر مهددى وصددية زبددو ادلددال ادلسددتي بددابيملم ادلتددوُب لددب عدداِب القددانون يددبو اا مددر
()1

بوجوب الوصية ذلر احح اد وخ أرا بعل ال قملا التابع مع ابن حزم احندلسف
مدن تدوَب
وناأ ادلادة ( )37من اانون رام(  )17لسهة 1994م بشان أحكام الوصية الليى علا التدإبا
ولى أو د ابن مات أبويم ا لى أومعى اوج أ الوصية ُب مالى حو د ا بن وحو د ال هدأ وان ندزل واحددا كدان او أكعدر
وصية دبقدار ما كان يرهى أبويم عدن أصدلى ادلتدوُب علدا خدرض حياتدى إذا كدان يزيدد عدن هلدأ الاكدة خدان زاد يددخم
ذلم إ العلأ وصية واج ة ويبا الهو جا اكعر و وحا من ال نو ادلدادة (  )38مدن ن دس القدانون دبعدىن ال درع
()2
الوارث يرث أباو ادلتوُب ا جدو كأنى علا ايد احلياة

المبحث الثاني :تكوين الوصية

الوصية كعقدد تتكدون مدن اركدان معيهدة وردروط زمدى لاديتملاا حبيدأ لدع تواخريدا ُب كد ركدن مدن اركدان الوصدية

لكدف يددتم التوصد إٔب صددورة متكاملدة للوصددية الاديييةا والددد تاتدع عليملددا ايهدار ادلات دة ردرعا بالهسد ة لعقدد الوصددية
الايي
أولً :على من تجب له الوصية الواجبة

إن الوصدية الواج ددة اددد ذكددرت ُب القدرآن الكددر ُب اكعددر مددن مو دم خملددف واج ددة علددا ادلوصدف الددبي تددرك هددروة ُب
ار ددعاص ادلوص د ْدا ذل ددم م ددم ددرورة ت ددم الوال د ددين و احو د و احزواج للي ددول وادلق د درب وذو العمل ددد (وجوب ددا إن

وجدوا) إذ اال تعأب :ﮋ ُكتِع علْي ُكم إِ ْذا ح ر أْحد ْد ُكم الْمدوت إِ ْن تْددرْك يددرا الْو ِصديوةُ لِْلوالِ ْددي ِن واحاْددربِ بِدالْمعر ِ
وف
ْ ْ ْ ْ ْ ْْ ْ ُ ْ ْ ُ
ْ ْْ ْ
ْ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ
ِ
ادديع ِشلودا تْددرْك الْوالِ ْدد ِان واحاْدربددو ْن ولِله ِ ِ
ِ ِ ِ
ديع ِشلدودا
ٍّسدا نْا ِ
ْح ًّقدا ْعلْدا الْ ُمتوقد ْ ﮊ ال قددرة 181:وُب اولدى تعدأب :ﮋل ٍّلر ْجدال نْ ِ
ْ ْ
ْ ُْ ْ ْ
تْدرْك الْوالِ ْد ِان واحاْدربو ْن ِشلوا اْ و ِمْهى أْو ْكعدُر نْ ِ
اي ا ْم ْ ُرو اﮊ الهسا 7:
ْ ُْ
ْ ْ
ُ ْ ْ
وكدبل اولدى تعدأب :ﮋولِ ُكد جع ْلهدا مدو ِ ِ
وِ
ت أْْميْدانُ ُكم خْد تُويم نْ ِ
ِ ِ
ادديْد ُمل ْم إِ ون
ين ْع ْقد ْدد ْ
ْ ُْ
إب شلودا تْد ْدرْك الْ ْوال ْددان ْو ْاحْاْدْربُدو ْن ْوالدب ْ
ْ ج ْْ ْ ْْ ْ
اللوى ْكا ْن علْا ُك ردف ِ رد ِمليدا ﮊ الهسدا  33:واولدى تعأب :و ِ
حزْو ِاج ِمل ْدم
ين يدُتْد ْوخود ْدو ْن ِمدْه ُك ْم ْويدْ ْب ُرو ْن أ ْْزْواجدا ْو ِصديوة ْ
ْ ٍّ ْ ْ ْ
ْ
ْ
{والدب ْ
ِ
ِ
ِِ ِ
متْاعا إِ ْٔب ْ ِ
ِ
ِ
ديم ﮊ
ْ
داح ْعلْ ْدي ُك ْم ُِب ْمدا خْد ْع ْل ْدن ُِب أْنْد ُسدمل ون م ْدن ْم ْعد ُروف ْواللودىُ ْع ِزي ِدز ْحك ِ
احلْ ْول ْغْيدْر إ ْ ْر ِاج خْإ ْن ْ ْدر ْج ْن خْدا ُجهْ ْ
ال قرة241:

) (1د بدر أبو العيه بدران :مرجم ساب ص168
) (2د ع دا َّيد ع د احلميد البي اين :أحكام ادلواريأ والاكات ُب الشريعة اإلسامية ررابلس اجلامعة ادل توحة 1995م ص341
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كمددا أن الوصددية م ْقدمددة ُب احدا علددا اواعددد التوريددأ ومددم وجددوب عدددم إعااتملددا دا ديددن علددا ادلوص دف إذ

يقول اهلل تعأب :ﮋ

ِمن بدع ِد و ِصيو ِة يوصدا ُِّدا أْو ديد ِن ْغيددر م دا جر و ِصديوة ِمدن اللو ِدى واللودى علِ ِ
ديم ﮊ الهسدا :
ديم ْحل ِ
ْ ْ ُْ ِ
ْ ْْ ْ ُ ْ ْ ْ ْْ ْ ْ ُ ْ ْ

 12إ دداخة إٔب أنددى ايددود علددا ادلقدددار ادلوصددا بددى إ مددا يددو معددروف و متعددارف عليددى مددن العدددل و ددم ادلتقد
اولى تعأب :ﮋ

وف حقًّا علْا الْمت ِ
ِ
ِ
وق ْ ﮊ ال قرة181:
بالْ ْم ْع ُر ْ ْ ُ

وخباددوص السددهد الشددرعف للوصددية الواج ددة خملددو مددروي عددن صبددم عظدديم مددن خقملددا التددابع ومددن بعددديم مددن أئمددة
ال قى احلديأا ومهملم اإلمام اضبد بن حه وابن حزم احندلسف
أمددا ُب التشدريعات القانونيددة خددإن الوصددية يددف ع ددارة عددن وصددية أوج ملددا القددانون لاددهو معد مددن احاددارب حرمدوا مددن
ادل اث لوجود حاجع ذلما دبقدار مع ورروط معيهة وته ب حبكم القانون سدوا انشدأيا ادلدورث ام ٓب يهشدئملاا خملدبا الهدوع
مدن الوصددايا واجدع وجوبددا اانونيددا إ ان التشدريعات القانونيددة اددد ا تل دأ ُب وجوُّددا خقددانون الوصدية ادلاددري راددم ()71
لسهة 1946م اد اوجع الوصية الواج ة ل رع الولد ادلتوَب ُب حياة اصلى مملما نزل مدادام مدن أو د الظملدورا إمدا إذا كدان
مددن أو د ال ددون اسددتيقملا إذا كددان مددن ال قددة احؤب خقددا وأو د الظملددور يددم مددن يددد ُب نس د ملم إٔب ادليددأ أنعدداا
كابن ا بن وابن ابن ا بن مملما نزل وبهأ ا بدن مملمدا ندزل ابويداا أمدا أو د ال دون يدم مدن يهتسد ون إٔب ادليدأ بدأنعاا
كدأبن ال هددأ وابددن بهددأ ا بدن إي أن ادليددأ ُب حيدداة أصددلى إذا كددان ذكدرا اسددتي خرعددى الوصددية مدن غد تقييددد ب قدىا أمددا
إذا كددان أنعددا كانددأ الوصددية حو ديددا خقددا دون أو د أو ديددا أمددا ا دانون ا ح دوال الشعاددية احردين راددم ( )43لسددهة
1976م و اانون ا حوال الشعاية السدوري رادم ( )84لسدهة 1949م خقدد أوج دا الوصدية الواج دة و د ا بدن خقدا
دون او د ال هددأا وَب يددبو احلالدة يسددتي ال ددرع الوصددية الواج ددة هنددا وج ددأ تعوي ددا عددن مد اث أصددلملم الددبي لددو كددان
()1
موجودا دلا استي م اها حلرمانى
وبالهس ة لقانون اححوال الشعاية اليم رادم ( )17لسدهة 1996م خقدد ندو ُب ادل ددادة ( )042علدا ذلد :
(ذبع التسوية ب ا و د ُب الزواج والتعليم خإذا كان اد صرف أمدوا ُب تدزوي وتعلديم الد عل خعليدى تسدوية اي درين
ُّما خأن ٓب ي ع حىت مات وٓب يوصف ُّا سدو القا دف بيدهملم بدإ راج القددر ادلسداوي ذلدم مدم وجدوب التسدوية اي دا
ب ا و د وبقية الورهة إن كانوا ر رريقة ادلواريأ) ويت مدن ذلد أن السد ع الشدرعف للوصدية الواج دة لدع ان
تكون الوصية متساوية ب احو د سوا كان من حيأ الدزواج اوالتعلديما خدإذا تدوَب ادلوصدف دون أن يقدوم بالتسدوية بد
ا و د الواره وٓب يوصف جاز للقا ف ُب يبو احلالة التسوية ب ا و د وبقية الورهة
أمددا حكددم الوصددية علددا احجانددع خقددد ناددأ ادلددادة ( )229مددن اددانون اححدوال الشعاددية اليمد علددا أن (تهعقددد
الوصددية بددالل ظ أوالكتابددة وعهددد العاددز باإلرددارة ادل ملمددة وتددتم باإللدداب خيمددا زلظددور خيددى و حيلددة) او يشدداط خيملددا
الق دولا ولدع اإلردملاد علدا الوصديةا ولدوز ازبداذ ال دابم الشدكلف إله اهتداا وعلدا ذلد خاندى مدن احخ د بالهسد ة إله دات

) (1رأخأ زلمود ع د الرضبن ضب وظ :الوصية الواج ة رسالة دكتوراو كلية الشريعة اإلسامية اجلامعة احردنية
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الوصددية و دداع ال دددعو عهددد اإلنكددار إن تكددون إرادة ادلوص ددف ا ددد أخرغددأ ُب ورا ددة ر يددة او ورا ددة عرخيددة مكتوب ددة خب ددا ي دد
()1
ادلوصف وعليملا توايعى أووراة ليسأ خبا يد ادلوصف ولكن ًب خيملا التادي علا توايعىا
أمددا القددانون ادلدددين الروسددف لسددهة 1995م خقددد ناددأ ادلددادة ( )1124علددا أن ا يشدداط لاددية الوصددية أن
تكون مكتوبة خقا وموهقةا
ثانياً :أركان الوصية

لقدد ذكدر ال قملدا ان اركددان الوصدية اربعدة يددف ادلوصدف وادلوصدا لددى وادلوصدا بدى والادديصة ويدبا علدا دداف
اححهاف البين ذي وا علا ان اركان الوصدية اههدان :اإللداب مدن ادلوصدف ويكدون بل دظ يددل علدا التمليد بعدد ادلدوت
كقول ادلوصف أوصيأ ل بكبا أوملكت كبا بعد موٌب والق دولا ويكدون بعدد مدوت ادلوصدف خدإن ا لملدا ا د مدوت
ادلوصف أورديا خا ع ة عهد اححهاف ببل ن العقد يه ب إ بالوخداة وادد يتعدبر الق دول الادري عهدد اححهداف
ُب هدداث حددا ت( :)2إذا مددات ادلوص دا لددى ا د ادلوص دف والوصددية للاه د والوصددية لص د ادلع د مددن خق درا ادلسددلم
ويبو احلا ت تستلزم عهد اححهاف الق ول وتهعقد الوصية باإللاب خقا.
ويتعل ركن الوصية ويو اإللاب والق ول اإللاب من ا ادلوصدف والق دول مدن ا د ادلوصدا لدى ويدبا مدا أكدتدى
ادلادة ( )228من احكام اانون اححوال الشعاية اليم

إذ ميلد ادلوصدا لدى إ بق دول الوصدية صدرقا أو د لدة

كموتى ا ا ولى وردو و يا ا وذلا إ بعد موت ادلوصف خان ٓب يق
ادلوصا لى انتقلأ الوصية إٔب ورهتى

ادلوصا لى الوصدية ختاد مواوخدة وان مدات

ثالثاً :شروط الوصية

للوصددية رددروط أساس دية إذ بدددوهنا ميكددن إن تهعقددد ومددن اذل دا يت د مددا علددا كددا مددن ادلوصددف وادلوصددا لددى

وعااتملما بالورهة الشرعي إن وجدوا كما حدديا الشرع والقانون ويف:
 -1ما يشترط في الموصي :لقد حدددت ادلدادة ( )231مدن ادانون اححدوال الشعادية اليمد الشدروط الواجدع
تواخريددا ُب ادلوصددف (إن يكددون ادلوصددف بالصددا عدااا سلتددارا غد زلاددور عليددى إن يكددون مددديها بدددين مسددتصرع) ويددبا مددا
أكدتى ادلادة ( )531من اانون ا حدوال الشعادية احردين رادم ( )43لسدهة 1976م كمدا يشداط ُب ادلوصدف إن يكدون
عددد ك درا ذو أيليددة كاملددة ويقاددد بتمددام احيليددة إن يكددون ادلوصددف بالصددا عددااا غد سد يى او ذو غ لددة حبيددأ خيشددا علددا
مال القاصر من تارخاتى ويقاد باصد اح الك دا ة إن يكدون الوصدف أيدا بالقيدام علدا ردرون القاصدر حدىت يتهداَب مدم

) (1د ما ا الس اعف د ع دالرضبن الاابوين :اححكام الشعاية ُب احيلية الوصية وادل اث دمش دار ال كر 1965م ص91
) (2د أضبد زلمد علف داؤود :اححوال الشعاية اجلز العالأ احردن ال عة ا ؤب ,دار العقاخة للهشر والتوزيم 2119م ص411
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نو ادلادة ( )56من القانون ادلدين اليم لسهة 2112م الد تهو علدا اخااددو احيليدة ونااادملا لادصر اوجهدون أوسد ى
()1
اوعتى قار علا تارخاتىا وكبل مم ادلواد ( )71 – 57والد تتيدث عن احيلية
 -2ما يشترط في الموصى له :تلزم الوصية بق وذلا مدن ادلوصدا لدى صدراحة او د لدة بعدد وخداة ادلوصدف خدإذاكدان ادلوصدا لدى جهيهدا

أوااصد ار أوزلاددو ار عليدى يكددون ا ددول الوصددية او رديددا مددن لددى الو يددة علدا مالدى ويكددون الق ددول عددن اجلملددات وادلرسسددات وادلهشددات شلددن ميعلملددا
اانونا خان ٓب يكن ذلا مدن ميعلملدا لزمدأ الوصدية بددون توادو علدف الق دول أن الوصدية للدوارث ودبدا زاد عدن العلدأ حيدأ تاد الوصدية للدوارث
وغد و وته دب مدن غد إجددازة الورهدة وتاد دبدا زاد علددا العلدأ و ته دب ُب الزيدادة إ إذا أجازيددا الورهدة بعدد وخداة ادلوصدف وكدانوا مدن أيد التد ع
عادل دبا ليزونى
إ دداخة إٔب ذلد يهدداك رددروط اصددة بادلوصدا لددى كدإن يكددون حيددا واددأ الوصددية وأن يق لملددا وخقددا لددهو ادلددادة
( )232م ددن ا ددانون احح دوال الشعا ددية اليم د و ا ددانون اجلهس ددية اليم د يت ددرع ل دده س ر ددروط الوص ددية خيم ددا خي ددو
ادلوص ددف وي ددبا م ددا ج ددا متواخق ددا م ددم ن ددو ادل ددادة ( )533م ددن ا ددانون ا حد دوال الشعا ددية احردين را ددم ( )43لس ددهة
1976م واأ ا ياا حيأ خي م لكع من ادلسائ مهملا ما يتعل باحموال حيأ تردي الوصية إٔب احٌب:
أ اخلاخة ما بعد ادلوت ويبا يتعل بادل اث عهد وجود ورهة أوعدم وجوديم ويبا ياتع علا إبرام الوصية
ب الوصددية باعت اريددا تاددرف إرادي غ د زم أي انددى يتعل د احمددر جبهسددية ادلوصددف ُب أن يكددون ايددا لاياددا
واأ عم الوصية باعت اريا تارخا إراديا
()2
ج ترت ا بكعرة احموال اوالتأكد من أن يهاك دائه أم ووجوب رملر الوصية وبعد التا ية يهتق ادلت قف للموصا لى
أمددا القددانون ادلدددين الروسددف خقددد اجدداز الوصددية حي رددعو س دوا أكددان وارث اوغ د وارث إذ ق د ّ للموصددف

حرمددان ك د الورهددة أوبع ددملم مددن الاكددة واددد ورد يددبا الددهو ُب ال قددرة احؤب مددن ادلددادة ( )1119وادلعدلددة دبوجددع
القانون رام ( )231الاادر سهة 2118م
 -3مييا يشييترط فييي الوصييي المختييار :ويددو مددن خيتددارو الشددعو ا د وخاتددى للقيددام بته يددب وصدداياو وا ددا ديونددى
ورعايدداو ااددارو وأم دواذلم ويشدداط خيددى ان يكددون بالصددا عددااا سلتددارا غ د زلاددور عليددى وا يكددون مددديها بدددين مسددتصرع
ويت د مددن نددو ادلددادة ( )471مددن القددانون ادلددين اليمد والددد تددهو علددا انددى (ياد بيددم الوالددد لولدددو ادلشددمول بو يتددى
وبيعددى مددال احددد الوالدددين لا ددر بشددرط الق ددول مددن مهاددوب القا ددف الددبي يق د ال يددم عددن الاددص ٍب يسددلمى بعددد ذل د
( )3
لوالدو ويشاط ا يكون ال يم مه ويا علا حيلة وحكم الوصف ادلعتار حكم من ا تارو)
رابعاً :الوصية بالمقدار والشروط
) (1خيما خيو خقدان احيلية ُب القانون ادلدين الروسف ميكن الرجوع إٔب ال قرة ( )7من ادلادة ( )1118من القانون ادلدين الاادر سهة 1995م
) (2د اضبد زلمد علف داؤود :مرجم ساب ص412
) (3د سددعد زلمددد سددعد د حسددن علددف جددازع :اححكددام العامددة لعقددد ال يددم واإللددار عدددن لل اعددة والهشددر 2114م ص 46د علددوي صدداّب زلمددد:
مرجم ساب ص144
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إن الوصية بادلقدار ذلا رروط تتمع ُب الوصية للوارث والوصية لص الوارث وذل كمايلف:
 -1الوصية للوارث :وتد

خيملا احمور التالية:

أ .الوصددية الواج ددة ذلددر احح دداد تكددون دبقدددار حاددتملم شلددا يرهددى أبددويم عددن أصددلى ادلتددوَب علددا خددرض مددوت

أبيملم أهر وخاة أصلى ادلبكور علا أن يتااوز ذل هلأ الاكة
ب مددن يسددتي الوصددية الواج ددة يددم أو د ا بددن وأو د ابددن ا بددن وان نزل دوا قاددع ك د أص د خرعددى خقددا -
وبالتإب أو د ال هأ يستيقون الوصية الواج ة
ج ومن رروط استيقااملا يو أن يكون ير احح اد واره ب ري آ ر
د مقداريا يو ن س مقدار حاة أبيملم شلا يرهى ابويم عن أصلى كما لو اخاض حيا أهها وخداة أصدلى علدا أن
يتااوز هلأ الاكة
رو أصددياب ادلصددازي  -يكددبا ايد  -اخلد ادلددأهور عددن الهددى(ص)ا أنددى اددال عددام ال ددت ( وصدية لدوارث) رواو
أضبد وأبو داود وٓب يدرد بدأي كتداب آ در مدن كتدع احهدرييا بد ويقدال أندى رأ خقملدف ُدس علدا احهدري ميكدن ان يكدون
مادر الشيوع ُب حالة إذا أوصا رعو (ادلوصف) لشعا أوأكعر دبال علدا سد ي الشديوع دون ان يتعد ناديع
()1

ك مهملم ماديا ُب ادلال الشائم ادلوصا بى

 -2الوصييية لغييير الييوارث :رو ُب ال عدداري اخلد ادلددأهور عددن الهددى(ص) إن صد ا أنددى اددال ُب الوصددية (العلددأ
والعلددأ كعد ) وعليددى أ ددب ال قددى بتقييددد الوصددية لصد الورهددة بالعلددأ و ذبددوز الزيددادة عليددىا واحؤب أن يددهقو عهددىا خددإن
اوصا بالزيادة علدا العلدأ خدإن وصديتى ته دب إ بدإذن الورهدة وادد اسدتقر اإلصبداع علدا ذلد ي وإن ٓب يكدن لدى وارث
خليس لى أن يزيد علدا العلدأ اي داي وذيدع اححهداف وأضبدد ُب روايدةا ويدو ادول علدف ابدن مسدعودا إٔب جدواز الزيدادة
علا العلأ حن ادلوصف ياك ُب يبو احلالدة مدن خيشدا عليدى ال قدر؛ وحن الوصدية جدا ت ُب القدرآن م لقدةا وايددهتا
السهة  -يكبا االوا -دبن لى وارث خ قف من وارث لى علا إرااى
رو ال عاري ومسلم عن سعد بن أيب وااص ر ف اهلل عهى اال( :جا الهى صدلا اهلل عليدى وسدلم يعدودينا وأندا
دبكددة  -ويددو يكددرو أن ميددوت بدداحرض الددد يدداجر مهملددا  -اددال :يددرحم اهلل ابددن ع درا الددأ يددا رس دول اهلل أوصددف دبددإب
كلددى اددال :الددأ خالشد ر اددال :الددأ  :العلددأ اددال خالعلددأ والعلددأ كعد ا إند إن تدددع ورهتد أغهيددا د
ُب
من أن تدعملم عالة يتك دون الهداس ُب أيدديملما وحند مملمدا أن قدأ مدن ن قدة خإهندا صدداة حدىت اللقمدة ترخعملدا إٔب ْ
()2

امرأت ا وعسا اهلل أن يرخع خيهت م ب أناس وي ر ب آ رونا وٓب يكن لى يومئب إ ابهة)
نددر ان ا ددب بعدددم ذبدداوز نسد ة العلددأ لصد الدوارث و تقيددد ال قملددا و ادلددبي ي ُّددبا احهددرا امدرا لددع اح ددب
بددىا دلعال تددى الا دري للقددرآن الكددر ا الددبي ٓب يقيددد إرادة ادلوصدف بكددم معد  -احمددر الددبي ته ددى إليددى اححهدداف  -إ

) (1د مهاور ااسم حس

د مه زلمد اضبد الالوي :ح ادللكية ُب ذاتى اجلز احول القايرة دار الهمل ة العربية 2111م ص144

) (2د رل ددى ع ددد العددال الص ارددف :حكددم نددزع ادللكيددة وتقيددديا دلاددلية الص د ُب الش دريعة اإلسددامية ( دراسددة خقمليددة مقارنددة ) دار الكتددع جامعددة احزيددر
2111م ص16
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بالته يى عليى بعدم اإلجياف بالورهة من البريةا خالع ة يها تكون نسد ية حبسدع حادم الاكدة وعددد الورهدة و مسدتوايم
ا جتمدداعف اْب ا حيددأ ٓب يددرد أي ايددد علددا الوصددية ُب القددرآن مددن حيددأ الكددم أو الكيددو إ مددا سددهبكرو حقددا
ويو م ادلوصف و تقديرو و تقواو من اهلل
لقد تهاول التشدريم اليمد تلد اححكدام ُب ادانون اححدوال الشعادية اليمد إذ نادأ علدا عددم جدواز الوصدية
لل دوارث إ بإجددازة الورهددة خادلد ددادة( )012تددهو علددا ا تا د الوصددية لل دوارث إ بإجددازة الورهددة و ل ددوز الوصددية
ل دوارث ال دوارث إ مددر املددري سددتيالة العدديش علددا الددوارث كددا عما وادلشددلولا و ادل ددادة( )013تددهو علددا ا
تا د الوصددية ل دوارث ال دوارث ُب حيدداة مورهددى إ دل د ر يعواددى عددن التكسددع كدداحعما واحر د وأمعاذلددا و ذبددوز لص د
الوارث إذا ًب ذباوز الوصدية هلدأ الاكدة إ دبواخقدة الورهدةا و ادل ددادة( )014تدهو علدا ا تاد الوصدية لصد الدوارث
خيما زاد علا هلأ الاكة إ بأجازة الورهة وتا بك الاكة دلن وارث لى وخيرج العلأ من هلدأ ادلدال احلا در خدان
كان لى مال غائع خيعرج العلأ مهى عهد ح وروا
أمددا مقدددار الوصددية لصد الدوارث خيكمملددا للدوارث ُب حدددود العلددأ دون إجددازة الورهددة خددإذا زادت علددا العلددأ خددا
ذبوز ُب الزائد إ إن ليزو الورهة بعد موهتم ويم ك ار وربديدا يتم ال ا ُب ادلقدار علا الهيو التإب :
أ .أ يزيد عن العلأا خإن زاد عن العلأ أ ب احح اد العلأ خقا
ب .أن يكون احل يد غ وارث
ج .أ يكون اجلد ادليأ اد أع او ادر ما لع لى بوصية أوت ع أوغ ذل
أما القانون ادلدين الروسف خقد ارار إٔب مقدار الوصية ُب ادلادة ( )1121والدد نادأ علدا أن ا للموصدف احلد ّ
أن يظددم ُب وصدديتى بعددل أموالددى اوكلملددا دبددا خيملددا احمدوال الددد ستكتسددع ُب ادلسددتق ا إ أن يددبا احلد ّ اددد ايددد بددهو
ادلددادة ( )149والددد ناددأ علددا أن ا الص د بددالص للموصددف اوادلعدداا  -وكددبل احلددال بالهس د ة للزوجددة -إذا كددان
معدداع والوالدددين إذا كددانوا غ د اددادرين علددا العم د خددإهنم قاددلون علددا نادديع واجددع ُب تركددة ادلوصددف دداف مددا
()1

تظمهتى الوصية علا نو ما كان ميكهى أن قالوا عليى بادل اثا

المبحث الثالث :مبطالت الوصية
لقد ات ال قملا علا أن م ات الوصية تدتم وخقدا دلدا يلدف :الرجدوع عدن الوصدية أو عددم جوازيدا أومدن دال
دعو الوصية
أولً :الرجوع عن الوصية
) (1انظر ادلادة ( )1121من القانون الروسف لسهة 1995م
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لددوز للموصددف إن يااجددم عددن الوصددية الددد أوصددا ُّددا حن الق ددول يتواددو بددادلوتا واإللدداب ل دوز إب الددى ا د
الق دول خددإذا اددال ادلوصدف أب لددأ الوصددية الدد أوصدديتملا ل ددان او خسدعتملا أو نق ددتملا خت د وكدبل ت د الوصددية
جبهددون ادلوصددف جهونددا م قددا وت د دبددوت ادلوصدا لددى ا د مددوت ادلوصددف ويددبا مددا أكدددو نددو ادلددادة ( )257السددابقة
البكر من اانون اححوال الشعادية اليمد أمدا ب دان الوصدية ُب القدانون ادلددين الروسدف خيكدون برجدوع ادلوصدف عدن
وصدديتى ا د وخاتددى وكددبل توايددم الوصددية مددن ا د رددعو آ ددر غد ادلوصددف ن سددى باإل دداخة إٔب ذل د تعددد الوصددية
بارلة إذا ٓب تكون مكتوبة وموهقة وخقا لهاوص ادلواد ( )1124-1118من يبا القانون
واد ات ال قملا علا انى لوز للموصف الرجوع عدن وصديتى مدا دام حيدا سدوا كدان الرجدوع عهملدا كلملدا أو بع دملا
ذلد ن الوصددية عهددديم با ت دداع ويددف مددن العقددود الصد زمددة واددد ات قدوا أي ددا علددا إن الرجددوع عددن الوصددية يكددون
بالقول الاري وبال ع وبك ما يدل علا الرجوع او يه ئ عهى ولقد أجازوا للموصف الرجوع عن الوصية حمرين:
احول :إن الوصددية تد ع ٓب تدتم حن سبامملددا يكددون دبددوت ادلوصددف وا ددول ادلوصددا لددى والتد ع التددام لددوز الرجددوع خيددى
كاذل ددة خمددن بدداب أؤب ل دوز الرجددوع ُب الت د ع الددبي ٓب يددتم كالوصددية والعدداين :إن الق ددول يتواددو علددا ادلددوت خادداز
الرجددوع عهملددا ا د الق ددول ن اإللدداب ادل ددرد لددوز إب الددى ُب ادلعاو ددات كمددا ُب ال يددم خمددن بدداب أؤب لددوز إب ددال
()1
اإللار ُب عقود الت ع
إذا كان الشرع احلهيو اد أجاز للموصف الرجوع عن الوصية حمرين :احول أن الوصية ت ع كاذل دةا وحيدأ لدوز
الرجوع خيملا خمن باب أؤب لوز الرجوع ُب الوصية حهندا ٓب تدتم حيدأ إن سبامملدا يدتم دبدوت ادلوصدف .والعداين أن الق دول
ُب الوصددية يتواددو علددا ادلددوت خادداز الرجددوع عهملددا ا د الق ددول سدديما أن اإللدداب ادل ددرد ُب عقددود ادلعو ددات لددوز
إب الى خمن باب أؤب لوز إب ال اإللار ُب عقود الت ع .إ أن ال قملا اد ا تل دوا ُب احخعدال والتادرخات الدد ميكدن
اعت اريددا رجوعددا عددن الوصددية حيددأ ذيددع اححهدداف إٔب أن للموص دف الرجددوع عددن الوصددية حددىت لددو ا لملددا ادلوصددا لددى.
ويكون الرجوع عهد اححهاف بعاهة أمور:
أو  :بالقول الاري كأن يقول رجعأ عن وصيد ل ان أو ك وصية أوصيتملا ل ان بارلة.
هانيا :بالرجوع ال علف أو باحدلة كما لدو أوصدا بشداة ل دان ٍب ادام بدبحبملا خالد لدة يهدا تعمد عمد الادري وبهدا
علا ذل تكون الوصية اد أب لأ.
هالعا :يو ما ي يد الرجوع بال رورة بأن يتص ادلوصا بى ويتص ا دى كمدا لدو أوصدا دبدا ُب كرمدى مدن العهدع ٍب يد س
()2

حىت صار زبي ا
ويددبا مددا أكدددو نددو ادلددادة ( )242مددن اددانون احح دوال الشعاددية اليم د
باحعيان و تتوارث ادلهاخم إ بهو من ادلوصف)

(تا د الوصددية بادلهدداخم كم ددا تا د

) (1الشيخ ابراييم ع د اجل ار :تيس ادلواريأ ادلهاورة الوخا لل اعة والهشر 1999م ص 145د زلمد بن اضبد تقيى :مرجم ساب ص143
) (2د زلمد بن اضبد تقيى  :مرجم ساب ص 145الشيخ ابراييم ع د اجل ار :مرجم ساب ص154
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ومن أحكام الوصية أنى لوز للموصف الرجوع خيملا أو نق ملا أو الرجوع ُب بع ملا لقول عمدر ( :يصد الرجد مدا
را ُب وصيتى ) ويبا مت عليى ب أي العلم خإذا رجعأ ُب وصيد أو أب لتملا
إن ا عت ار حبالة موت ادلوصف من حيأ الق ول ولزوم الوصية يع ف احل للموصف الرجوع عهملا ُب حياتدى خلدوا
اال :إن ادم زيد خلى ما وصديأ بدى لعمدرو خقددم زيدد ُب حيداة ادلوصدف خالوصدية لدى ويكدون ادلوصدف ُب ذلد ادد رجدم
عن الوصية لعمرو وإن ٓب يقدم زيد إ بعد وخاة ادلوصف خالوصية لعمدرو حندى دلدا مدات ادلوصدف ا د ادومدى اسدتقرت
الوصية لألول ويو عمرو
وياد أن يوصددف ادلوصددف بالوصددية إٔب اكعددر مددن واحددد سدوا أوصددا إلدديملم دخعددة واحدددة او أوصددا إلدديملم واحددد
بعددد أ ددر إذ ٓب يعددزل احول وإذا أوصددا إٔب صباعددة خددأهنم يشدداكون ُب العم د ولدديس ححددديم التاددرف ُب الوصددية
()1
دون اح ر وان مات احديم او غاب ااام احلاكم مقامى من يال
ثانياً :عدم جواز الوصية

ذبوز الوصية ُب احلا ت ايتية:

 -1وصية القات ادلتعمد وتأكيدا لقولى عليى الااة والسام ( وصية للقات )
 -2وصية من عليى دين من أوصا وعليى دين ٓب ذبز الوصدية ن الددين مقددم علدا الوصدية حدىت يد ديهدى
ختا الوصية جائزة
 -3ت د الوصددية جبهددون ادلوصدف جهونددا م قددا إذا اتاد بددادلوتا وكددبل ت د بالهسد ة للموصددا لددى إذا مددات
ا د ادلوصدف وإذا ٓب يكددن اجلهددون م قددا بددأن ميكددأ رددملرا وٓب يتاد دبدوت ادلوصدف خددا ت د بددبل الوصدديةا ويددبا مددا
اي إليى من توسا ُب مد إمكانية واحقية ادلوصف ُب الرجوع ُب الوصية سدوا ُب عددم اسدتمرار اجلهدون وكوندى م قدا
او لعدم اتاالى دبوت ادلوصف.
ثالثاً :دعوى الوصية

إن ر يعة الدعو عهدما يكون يهاك إنكار للوصية او يهداك تشدكي ُب زلتوايدا اوُب ايليدة ادلوصدف وكدبا انتقاذلدا
إٔب الورهددة وتوصد للورهددة الصد رددرعي وكددبل اح دداد ادلتددوُب الددبي حاد ادلددال ادلدداوك مددن أبددائملم وخقددا للشددملود و
تسددمم دعددو الوصددية عهددد اإلنكددار اوالرجددوع القددوٕب عهملددا بعددد وخدداة ادلوصددف إ إذا وجدددت أوراع اليددة م دن ر د ملة
التاددهم تدددل علددف صددية الدددعو خددا تسددمم خيملددا مددا ذكددر بعددد وخدداة ادلوصددف إ إذا وجدددت أوراع ر يددة اومكتوبددة
صبيعملددا خبددا ادلتددوُب وعليملددا ام دداؤة كددبل ا وتدددل عل دا مددا ذكددر او كانددأ وراددة الوصددية اوالرجددوع عهملددا ماددداا علددف
توايم ادلوصف عليملا

) (1خ يلة الشيخ صاّب ال وزان :مرجم ساب ص461
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ويشاط ُب صية الوصية أ تكون دبعاية وإ يكون ال اعأ عليملا مهاخيا دلقاصد الشرعا وإذا كدان ادلوصدف غد
مسلم صيأ الوصية إ إذا كانأ زلرمة ُب الشدريعة اإلسداميةا والشدرط الاديي يدو مدا كدان خيدى مادلية للموصدف
او ادلوصا لى او لص مها و مهمليا عهى و مهاخيا دلقاصد الشريعة اإلسامية
وته ب الوصية علا ما دين عليى و وارث لى بك مالى او بع ى من غد توادو علدا إجدازة اخلزاندة العامدة وُب
صبيم اححوال ادل يهة ُب مواد القانون إذا ارتملأ الاكة علف دين مستي احدا علف احد الورهة وكان يدبا الددين مدن
احلا ر من الاكة كلملا او بع ملا وادأ ادلقاصدة بقددر ناديع الدوارث ُب يدبو احلالدة يسدتؤب الدوارث علدف نادي ى ُب
ادلال احلا ر إ إذا اد ما عليى من الدين خان ٓب يرديدىا باعدى القا دف ووَب الددين مدن شبهدى وتعتد اندواع الهقدد وأوراادى
جهسا واحدا.
ارددارت ال قددرة العانيددة والعالعددة مددن نددو ادلددادة العانيددة مددن اددانون الوصددية ادلاددري راددم ( )71لسددهة 1946م بددان
(الدددعو تسددمم عهددد اإلنكددار وبعددد وخدداة ادلوصددف إ بقيددود اصددة واحلكمددة مددن ذل د يددو احلددرص علددا ه ددوت
()1
الوصايا وتوهيقملا وتقلي أس اب الهزاع خيملا وإرراد ادلوصف إٔب ال ريقة الد ق ظ ُّا وصاياو)

) (1د بدر أبو العيه  :مرجم ساب ص131
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الخاتمة:
لقددد ادددمها ُب دراسددتها يددبو زلاولددة معرخددة كيددو تددتم الوصددية الواج ددة ُب الشددرع والقددانون باعت ددار أن الوصددايا مددن
احمددور الددد دعددا اإلسددام إليملددا ورغددع خيملددا لتكددون للمددر ذكددر

الدددة ُب الدددنيا يدددعو خيملددا للموصددف كلمددا مددر ذكددروا

وتعد نوا كع ا وهوابا جزيا ُب اي رةا وسبكيها للمر من العم الااّب تداركا دلا خاتىا وخيملدا صدلة للدرحم لااربدا غد
الواره ا وخيملا زب يو لكرب احتاج وال رسا وادلساك
ومددن ددال مقارنددة الق دوان العربيددة واليمهيددة اصددة مددم القددانون الروسددف صلددد أن مقاربددة الق دوان العربيددة واليمهيددة
وادلتواخقة مم أحكام الشريعة اإلسامية لوام إجدازة الوصدية الواج دة تشدك حالدة اخ د إذ اردارأ ا لتدزام بدادلعروف
والعددل بالوصدية لصد الدواره ُب إجازهتدا حلدددود العلدأ مدن الاكدة مدم عددم اإل درار حبد ّ الورهدة الشدرعي
الروسف خقد اع ا ح التارف للموصف باكتى احمر البي اد يشك

امدا القددانون

ررا للورهة

وعليى خنلو إٔب التوصيات التإب:
 -1يعد نظام الوصية الواج ة وسيلة اانونية تع ف لاادارب غد الدواره

إ أندى بدد علدا ادلشدرع معاجلدة بعدل

الهاوص التشريعية ُب القانون اليم الد زبو احاارب غ الواره حبيأ تتا م واحلالة ا جتماعية ذلم
 -2نظمأ الوصية ُب القوان العربية وباخلاوص اليمهية دبا يتا م مم ال يعة ا جتماعية حبيدأ تتعدارض مدم
أحكام الشريعة اإلسامية ومم ذل علا ادلشرع اليم

رورة إع ا إي احات أكعر خيمدا خيدو الوصدية الواج دة إذ

أن الهاوص القانونية الواردة ُب اانون اححوال الشعاية تع ف ادلو وع -الوصية الواج ة -حقى
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