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 االتخالف المنا ع بالوصية

Succession of benefits through Will 
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 الملخص 

و يتحدد انتقال احلقوق و الواجبات ،  يعين االستخالف حلول شخص حمل أخر يف احلقوق و الواجبات
إذ إن الوصية  ،  ابملنافع بعدة وسائل و تطبيقات من بني تلك الوسائل و التطبيقات تبدو لنا الوصية ابملنفعة

فاملعروف إن الوصية تعين ، ألخر ابن تنتقل له ملكية املوصى به بعد وفاتهابملنفعة تعين ان يوصي شخص 
فهي متليك بعد ، انتقال للحقوق من السلف الذي هو املوصي إىل اخللف الذي هو املوصى له بال عوض

 . الوفاة 
فاالستخالف هبذا الوصف ميكن إن ينشأ بني شخصني حي ومتوىف على عكس القاعدة املعروفة من  

 . وخصوصا االستخالف ابملنفعة، اء فقطبح ألايقع بني   ستخالف ميكن ان كون اال
وعليه فان حبثنا ملوضوع االستخالف بسبب الوصية ابملنفعة يتطلب منا إن نلقي الضوء على مفهومها 

 . وأاثرها و امتدادها يف الواقع القانوين من حيث ظهورها و انتهائها
Abstract  
Means the Succession of another person's solutions in the rights and 

oblegations, and the transfer of rights and oblegations is determined by the 

benefits of various means and applications of these, which is recommended 

for him without compensation, it is ownership after death.  

 
 . --كلية القانون / جامعة اهل البيت  -1

 . --/ جامعة اهل البيت كلية القانون  -2
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 24:  العدد

 
The difference in this description can arise between living and deceased 

people, contrary to the known rule of the fact that differentiation can occur 

between the living only, and especially the benefit.  

The succession of the deceased to the recommended benefit did not 

happen without the intervention of the will of the forefathers, for the 

intentional separation, the origin of the commandment, Non-voluntary The 

originator is the death of the person.  

Therefore, our research on the subject of fragmentation because of the 

commandment of benefit requires us to shed light on the concept and effects 

and extension in the legal reality in terms of appearance and termination.  

 المقدمة

فجعل هلم سلطاان و سخره   األرضهذه  فإنا هللا تعاىل استخلف جنس بين ادم يف. . . وأما بعد
مما   وأنفقوامن قوى جسمانية و عقلية متكنهم من االنتفاع ذاك  أعطاه ملنافعهم و مكنهم من االنتفاع مبا 

 . جعلكم مستخلفني فيه
، وجود من يعقب غريه يف حقوقه و واجباته يف منفعة العني يعينيف الوصية املنافع املستخلفة ما أو 

 . واحلي املتويف ذمة شخص آخر ابلعقد بني األحياء كما تنتقل بني  إىلفاملنفعة تنتقل من ذمة شخص 
وان املنفعة الناجتة عن العني متثل  ، أيضايف العادة تقصد ملنفعتها وان كانت تقصد ملاليتها  فاألعيان 

 . الفرد إليها غاية فطرية يسعى
يتعلق حق شخص ابستيفاء املنفعة الناجتة عن العني مبوجب خالفته  أن االستخالف يف املنافع يعين ف

فالعني  ،  انصب على العني  ألنهفيصبح حقه يف املنفعة شخصيا ال عينيا  ،  ملالك العني يف منافعها دون رقبتها
 أنو كما ميكن .  سلطة لشخص على شئ تبقى مملوكة لسلفه و ابلتايل تكون الرابطة بني شخصني ال

تكون هي األخرى مصدرا لالستخالف   أن فان اإلرادة املنفردة ميكن  ،  يكون مصدر االستخالف هو العقد
، معاوضة  أوو ال فرق يف ذلك بني ان تكون تلك اإلرادة قد نقلت اخلالفة من السلف اىل ذمة اخللف تربعا  

 . حليني او ملتوٍف و حي ذميتنيو ما انتقلت فيه احلقوق بني 
فالوصية  ،  فاة بدون عوض اليت يكون مقتاضاها التمليك فيما بعد الو   اإلراداتفالوصية ابملنفعة هي من  

اال ، و األموات التربعية األحياءو الوصية ابملنافع من قبيل مصادر االستخالفات بني ، من قبيل التربعات
 .  ان ذلك ال ينفي امكان ان يكون هنالك عوض بني الطرفني عمال مببدأ سلطان اإلرادة

نقل حقا يف استيفاء املنفعة بني   و يستوي يف قيام االستخالف و نقله للحق بني طرفيه ان يكون قد
اذ يرتتب على انتقال املنفعة احكام تتعلق ابملنفعة نفسها و يكون الضابط ، واملتوىف او بني احلي  األحياء

فيها إرادة السلف من دون ان تكون حياة السلف و استمرارها شرطا يف ترتب االستخالف او انقضائه 
، قتًة حبياة اخللفؤ اال انه قد حيصل ان تكون املنفعة م،  ًة حبياة السلفقتؤ كانت املنفعة م  إذا  إالبصورة عامة  

 . كما يف الوصية ابملنفعة لشخص حمدد
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 مف وع المنا ع المستخلفة بالوصية: المبحث األول

ان اخللف ال حيل حمل سلفه يف حقوقه والتزاماته املالية كافة وال يسأل عن ديونه اال اذا توافرت شروطه 
و ان نشوء مركز اخللف و قيام حقه ابالستخالف قد ينشأ بسبب الوفاة او فيما بني  ، وانتفت موانعه

وهنا تربز صعوبة تكييف الوصية فهي خليط من قدرة إرادة املوصي على إنشائها ومن واقعة  ، االحياء
حض منها خلف اذ ان الوصية اما ان تكون بعني حمددة او حبق معلوم يتم، (3)ماديةهي وفاة املوصي

ويعِرف القانون االنكليزي ، او ان تكون بكسر من الرتكة او كاملها فيتمخض عنها اخللف العام، خاص
وهي وصية حبصة  ،  (Composite willاىل جانب الوصية حبصة شائعة والوصية حبق حمدد الوصية املركبة )

وصى به ومن مث أيخذ األول  شائعة لشخص و وصية حبق حمدد لشخص آخر فيأخذ املوصى له الثاين امل
و من ذلك فاننا سنبحث يف الوصية  ، واحلقيقية ان الوصية عمل مركب من إرادة وواقعة مادية، (4)الباقي

اذ لوال تلك االرادة اليت رتبت للخلف املوصى له املنفعة  ،  ابملنافع على اساس الرأي الذي يكيفها ابهنا ارادة
لالستخالف وعلى أساس ذلك سوف نقسم  تمثلة ابلوفاة من اثر منشئمل يكن للواقعة املادية لوحدها وامل

 . شروطهاملبحث اىل مطلبني نبني يف األول تعريف املنافع املستخلفة ابلوصية وابلثاين حندد 
 تعريف املنافع املستخلفة بالوصية: املطلب األول 

فقد يراد منها صفة التصرف الشرعي ،  مفاهيم  ة مفهوم الوصية عند الفقهاء املسلمني ال خيرج عن ثالثان  
وقد يراد منها صفة التصرف ، من حيث املطلوب الفصل او الرتك او من التخريج وهو احلكم التكليفي

وقد يطلق عليها ويراد ،  الشرعي الذي يتصف هبا نتيجة موافقته للطلب او عدم موافقته وهو احلكم الوصفي
 . عتبار ما ثبت لُه من صفات كثبوت امللكية مثاًل وعدم ثبوهتا منها االثر املرتتب على التصرف اب

فمنهم من  ،  ومع ذلك عرف فقهاء املسلمني الوصية بتعاريف خمتلفة يف الصياغة ولكن متشابه يف املعىن
ومنهم من عرفها  ،  املوصى به عيناً أم منفعة  أكان عرفها أبهنا متليك مضاف ما بعد املوت بطريق التربع سواء  

 . ما بعد املوت إىلا تصرف يف الرتكة مضاف أبهن
 : فقد اختلف الفقهاء يف حكم مشروعية الوصية ابملنافع على قولني   عن مشروعية الوصية ابملنافع أما

وإىل ذلك ذهب مجهور ، وهو القول بصّحة الوصية ابملنافع اليت جيوز هبا االنتفاع، (5)القول األول
أبّن ملك املنفعة اليتبع الرقبة إذا أفرد املنفعة ابلوصية فقد جعله مقصوداً الفقهاء واستدلوا على ذلك 

فألّن ، و له هذه الوالية ذلك إّن املوصى له ملا ملك املنفعة حال حياته بعقد اإلجارة واإلعارة، ابلتمليك
ألّن الوصااي ،  رية كاإلجارة والعا،  كما ان املنافع جيوز متليكها بعوض وبغري عوض ،  ميلكها بعقد الوصية أوىل

 . (6) فأْوىل أن تصح الوصية هبا ، مبنافع األعيان جائزة كالوصااي ابألعيان؛ فلّما صّح عقد اإلجارة عليها

 
، 1999،  بغداد،  شركة اخلنساء للطباعة احملدودة،  5ط  ،  ُأصول الفقه اإلسالمي يف نسيجه اجلديد،  مصطفى إبراهيم الزملي.  د  -3

 . 246ص 
 ,Janet Finch, and Others, Wills inheritance and families, Clarendon press, Oxford: أنظر يف ذلك -4

1996,p. 186 . 
 و روضة الطالبني املصدر. 45ص ، 3ج ، مغين احملتاج املصدر السابق. 355-354ص ، 7ج ، املصدر السابق، البدائع -5
 . 481ص ، 4ج ، الكايف املصدر السابق354117ص ، 6ج ، السابق
 . 183ص، 4ج ، املصدر السابق، و اللباب. 4484ص ، 4ج ، املصدر السابق، حاشية الدسوقي -6



 
 

596 

 24:  العدد

 
واستدلوا ابلقول اّن الوصية ابملنافع وصية مبال  ،  تصح   القول الثاين فيذهب إىل أّن الوصية ابملنافع ال  أما

، وعند املوت حتصل املنافع على ملك الورثة؛ ألّن الرقبة ملكهم ،الوارث؛ ألّن الوصية نفاذها عند املوت
إذ اإلعارة  ،  تصح؛ وألّن الوصية ابملنافع يف معىن اإلعارة  فال،  فكانت الوصية ابملنافع وصية من مال الوارث

بطالن فاملوت ملا أثر يف ، والعارية تبطل مبوت املعري، والوصية ابملنفعة كذلك، متليك املنفعة بغري عوض
القول بكون الوصية   أبن ، العقد على املنفعة بعد صحته؛ فألن مينع من الصحة أوىل وقد رد على ذلك

 لكن ملك املنفعة ال، مسّلم  إّن الوارث ملك الرقبة عند موت املوصي: وقوله، وقعت مبال الوارث فممنوع
فال يبقى تبعاً مللك ،  وله هذه الوالية،  يكفقد جعله مقصوداً ابلتمل،  يتبع ملك الرقبة إذا أفرد املنفعة ابلوصية

، خبالف اإلعارة؛ ألّن املعري وإن جعل ملك املنفعة مقصودًا ابلتمليك، بل يصري مقصودًا بنفسه، الذات
فينتفي العقد ،  لكن يف احلال ال بعد املوت؛ ألنّه إمّنا يعار الشيء لالنتفاع به حال احلياة عادة ال بعد املوت

فكانت املنافع مقصودة  ، فكان قصده متليك املنفعة بعد املوت، لوصية فتمليك بعد املوتوأّما ا، ابملوت
 . (7)وهذا هو الفرق، ابلتمليك بعد املوت
و الوصية ابحلقوق دار حديث ، للوصية ابملنافع هي الوصية ابإلقراض لشخص أنواعو هنالك عدة 

كم كبري من فقهاء املسلمني لتلك   إجازةو طويل يف الفقه حول مشروعية كل نوع منها ما يهمنا منه ه
يثبت للموصى له اخللف يف هذه احلال خالفة يف املنفعة وحدها دون العني على   أن الوصية و ابلتايل ميكن  

 . ذلك إبمكان القائلني   رأي
الذي رمسه فقهاء   اإلطارقانواًن فان فقهاء القانون الوضعي مل خيرجوا يف تعريفهم للوصية عن  إما

عبارة )تصرف يف  إىل آخرون  أضاففيما ، فهي تصرف يف الرتكة مضاف اىل ما بعد املوت. املسلمني
ن الوصية  و تلك ال خترج من كو ، ما بعد املوت مقتضاه التمليك( عبارة )بال عوض( إىلالرتكة مضاف 

ومل يفرق فقهاء القانون الوضعي بني  ، األخرقبول من الطرف  إىلمنفردة ال حيتاج ابلضرورة  إبرادةتصرف 
رأي فقهاء املسلمني و  إىلعلى منفعته فهم حيكمون بصحة ذلك من عدمه  أمان تقع على رقبة العني 
،  الشرعي هبا للرأينافع يكون تكرارا و ابلتايل فان الرأي القانوين يف وصية امل، (8)ترجيحاهتم حول ذلك 

مالك منفعتها و ذلك   أويصبح املوصى له خلفا للموصي مال العني    أن   إمكان الذي يسعفنا فيه هو    األمر
لصحة ان تكون املنافع حمال لاليصاء شرط اال ختالف الشروط العامة للموصى به او املستخلف فيه بشكل  

و  -كما بينا يف شروط املستخلف فيه سابقا  –مستخلفا فيه  فالبد ان تكون صاحلة الن تصبح ، اوسع
 . عليه فاالستخالف يقوم بسبب االرادة املنفردة للموصي السلف يف هذه احلالة 

 شروط تحقق االستخالف: املطلب الثاني
بل توجد مجلة من الشروط و اليت ، ميثل االستخالف نيابة اخللف عن سلفه وال يتحقق بدون شروط

يستويف  إن بعد  إالفال تقوم فكرة االستخالف ، متثل جزءا منه بل وصفا خارجا عنه ال يتحقق بدونهال 
، يقع االستخالف على حمل مستوف لشروط معينة   أن فالبد  ،  يدخل يف االستخالف  أن كل ما من شأنه  

و ال فال يقع االستخالف من اجلميع بدون نظر ، و كذلك احلال ابلنسبة لكل من السلف و اخللف
 

 . 139ص ، 7، السابق املصدر، البدائع -7
، بغداد ،  شركة اخلنساء،  10ط،  احكام املرياث والوصية وحق االنتقال يف الفقه االسالمي املقارن و القانون:  مصطفى الزملي.  د  -8

 . 11ص، بدون سنة طبع
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  األول، فرعني إىلالتقسيم الثنائي سنقسم هذا املطلب  وإبتباع فإنناو عليه ، ابلنسبة للجميع بدون قيد
، االستخالف  أشخاصبينما سيكون الفرع الثاين موطنا ملناقشة شروط  ،  سيكون حمال لشروط املستخلف فيه

 . اآليتوكما يف 
 شروط املستخلف فيه : الول الفرع 

،  املستخلف فيه عدد من الشروط اليت ينبغي القول هبا  أويشرتط يف حمل االستخالف أو موضوعه 
 . يكون ذلك املال الذي حتصلت فيه اخلالفة حمال لالستخالف إن لكي ميكن 

، اخللف إىلتتوافر فيها مجلة من الشروط لكي تنتقل من السلف  أن فاملنفعة حمل االستخالف البد 
 أوكان يكون بطريق التعاقد يف اخلالفة بسبب خاص ،  ستلزم وجود طريق انقل للمنفعةفهي يف البداية ت

و من مث البد من ثبوت املنفعة يف ذمة السلف للقول ابنتقاهلا للخلف و ، الواقعة يف اخلالفة بسبب عام
 . (9)يكون اثبتا بذمة السلف أن من شروط املستخلف فيه و هو  األولهذا هو الشرط 

 The benefitأن يكون احلق اثبتًا يف ذمِة السلف ) ، يشرتط لنقل املنفعة من ذمة اىل ذمة أخرى إذ
must be exist in the action of the testatorال ينازعُه فيه أحد ) . 

فان ، وتطبيقًا لذلك لو ابع املنتفع حق منفعته من غريِه وابع مالك الرقبة حق ملكية الرقبة من الغريِ 
مشرتي حق املنفعة خلف  خاص لبائعها ومشرتي حق الرقبة خلف خاص ملالك الرقبة وكال احلقني اثبتني  

 . (10)يف ذمِة السلف قبل التعاقد 
اذ انه يالحظ يف الواقع القانوين انه من ، أما الشرط الثاين للمستخلف فيه فهو قابلية املنفعة لالنتقال 

  أو اتفاقيًا  أوااللتزامات الشخصية مانع قد يكون قانونيًا  أوحيوُل دون انتقال بعض احلقوق  أن املمكن 
املانع   انتفى  وإذا،  االلتزام غري قابل لالنتقال  أو ق  االلتزام جيعل احل   أووكل مانع حيول عن انتقال احلق  ،  إراداي

، على املنفعة األمرو ينطبق هذا ، االلتزام قابليتُه االنتقال أوزال وجوده عاد املمنوع أي عادت للحق  أو
ممنوعة اتفاقا فان  أومن انتقاهلا كان ال تكون مشروعة  إرادي أواتفاقي  أوفكل منفعة يوجد مانع قانوين 

 . تكون حمال لالستخالف إن ال ميكن  إذورود االستخالف يف منفعة ممنوعة غري وارد  إمكان احلديث عن 
 إراداي إمنا يعطل إراديت اإلنشاء و االستخالف أواتفاقياً   أواملانَع سواء كان قانونياً  أن ذلك 

 أوالغري يف العقود الناقلة للملكية  إىلنقله  إرادةِإرادة إنشاء التصرف القانوين مع غالبًا ما ختتلط  إذ
والوفاء مع احللول   اإلجيارالتصرفات الناقلة للحقوق وااللتزامات الشخصية يف اخلالفة الناقلة والتنازل عن 

 . يف اخلالفة املنشئة
اليت حيتج بواسطتها  اإلرادة أما، ن و ملتعاقدا أثرهاتكون ذات نطاق داخلي فال يتعدى  اإلنشاء  فإرادة

ذات نطاق خارجي يتولد منها ما حيتج به هذا اخللف على غري  أرادةاالغيار فهي  لاملتصرف له قَب 
 . (11)ما حيتج به الغري حنوه  أواملتعاقدين  

 
 . 313ص ، املصدر السابق، حممد اجلبوري ايسني. د -9

 . 426ص ، املصدر السابق، عبد اللطيف حممد -10
 ص،  م1974،  هـ  1394،  بغداد،  مطبعة العاين،  1ط،  عوارض االهلية بني الشريعة والقانون،  شامل رشيد ايسني الشيخلي  -11
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انتقاَل احلقوق  أن  إذ، أما الشرط الثالث للمستخلف فيه فيتعلق ابلطريق القانوين الناقل للمنفعة

الذي يسهل تصورُه من الناحيِة   ابألمرذمِة شخٍص آخر ليس  إىلوااللتزامات الشخصية من ذمِة شخص 
بعقد انقل للملكية    إماعلى االنتقال    الرتاضييسبَقُه    أن االلتزامات جيب    أو؛ الن انتقال احلقوق  (12) القانونية

 .  اً ما تكون نفسها ِإرادة انتقالهالعقد هي غالب   أنشاء إرادة أن وحيث ، ابحلوالة أو
يكون انقال  أن أما  اإلراديفالطريق ، طريقا قانونياً  أووالطريق الناقل ال خيرج عن كونه أما طريقاً ِإرادايً 

الناقل للحق او االلتزام بدون حلول شخص حمل   اإلراديفالطريق  ،  بدون حلول أو يكون طريق انقل حبلول
وحيتج به هذا اخللف جتاه  ،  صفة مركز سلفه يف املنفعة املستخلف فيهاشخص آخر فان اخللف يستخلف  

 . (13)ألنه يرد على حق شخصي، االغيار على وفق مقتضيات احلال بتاريخ اثبت
يسمى ابخلالفة املنشئة فعلى وفق  أن الناقل للحق ابحللول الشخصي أو ما ميكن  اإلراديالطريق  أما

هذا   إىلهذا الطريق خيلف اخللف اخلاص سلفه دون ان يستحَث التزام السلف بتسليم احلق املستخلف فيه  
( فريجع املويف على املدين  Payment with Subrogation)،  اخللف ولعل من أهم أمثلته الوفاء مع احللول

فان كان للمدين  ، إليهلفًا خاصًا للدائن بدليل انتقال التأمينات بصفته خ  وإمنا ال بصفته دائنًا له فحسب 
 . (14) إرادياملويف و ابلتايل يكون خلفا ابملنفعة عن طريق  إىلمنفعة قبل الدائن فأن هذه املنفعة تنتقل  

  اذتنتقل، أما الطريق الثاين الذي من املمكن ان تنتقل به املنفعة اىل اخللف فتتمثل ابلطريق القانوين
و ، بواسطة القانون ، احلقوق وااللتزامات يف بعض احلـاالت اليت ال تستطيع اإلرادة نقلها اىل ذمٍة أخرى

كما هي احلال يف ،  وسيلتني إبحدىتنتقل املنفعة املستخلف فيها من السلف اىل اخللف ابلطريق القانوين 
 . (15) قلةخالفة ان إمامالذي جيعلنا  األمربدون حلول ، اإلرادي األولالطريق 

أما الطريق القانوين الناقل ابحللول الشخصي و الذي تكون مبوجبه اخلالفة منشئة ال انقلة ويتم هذا ابن 
يعطي املشرع على سبيِل االستثناء شخصًا معينًا حق اقامة دعوى مباشرة على مدين مدينه فمثل هذه 

 . ابحللول الشخصيالدعوى املباشرة هي املثال على الطريق القانوين الناقل 
فالدعوى املباشرة هنا اذن هي استثناء حقيقي من قاعدِة نسبية العقد اذ ينتفع شخص َأجنيب من عقٍد 

والدعوى املباشرة ليست اال منحة من املشرع ويرتتب على ذلك عدم جواز التوسع فيها  ، مل يكن طرفاً فيه
ا فيما لو كان العقد املربم بني الدائن و مدينه وميكن تصور االستخالف يف املنفعة هن، وال القياس عليها

 . (16) السلف عالقة تدخل املنفعة فيها
و من  ،  و من هنا يبدو لنا انه يشرتط يف املنفعة اضافة اىل نشوئها من وعاء يصلح الن تنشأ منه املنفعة

 . لفمث تنشأ املنفعة اليت جيب ان تنتقل بصورة من صور انتقاهلا و طرقها من السلف اىل اخل
 ش  روط أش  خاص االس  تخالف: الفرع الثان

 
 . 5، ص القسم الثالث، 1جملد ، 1ج، املبسوط يف شرِح القانون املدين ، اجلبوريَّ  ايسني حممد -12
، بدون ذكر املطبعة ومكان وسنة الطبع، شرح القانون املدين )االرادة يف العمل القانوين وعيوهبا(، حممد نصر الدين زغلول -13

 . 79ص 
 . 52ص ، (37بند )، املرجع السابق، 3قسم، 1جملد ، 1ج، املبسوط، ايسني حممد اجلبوري الدكتور -14
 حبث منشور يف جملة كلية االدارة، املسؤولية القانونية ملؤسسي الشركة املسامهة )دراسة مقارنة(، علي كاظم الرفيعي. د -15
 . 113ص ، 1998، متوز، (25العدد )، اجلامعة املستنصرية، واالقتصاد
 . 318ص ، 1987، الدار اجلامعية، اماتالنظرية العامة لاللتز ، مصطفى اجلمال. د -16
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عليه تسمية    أطلقنااالستخالف يف املنافع نيابة بني سلف و خلف على مال يكون حمال لالستخالف  
 . املستخلف فيه

ان خيلف  ألحدمهافهناك بعض الشروط اليت ينبغي توافرها يف كل من السلف و اخللف لكي يكون 
 االستخالف ابملنافع أشخاصيف منفعة العني اليت ميلكها الثاين وهذه هي شروط  األخر

 : و يشرتط فيه عدة شروط، املنفعة اليت استخلف خلفه فيها  أوفالسلف هو املالك للذات 
مبقاصده وأقواله   األخذوعدم  ،  لنفي التكليف عنه،  فال يصح ذلك يف اجملنون :  العقل  أول تلك الشروط

 . (17)السكران  أو، الغافل أو، االستخالف ال يصح من الساهي إن كما ،  وأفعاله
فال يصح االستخالف من الصيب يف املنافع الن املنفعة تطلق على :  شرط البلوغ  إىلو بعد العقل ننتقل  

وال ،  وان كل منافع االعيان مستحقة لصاحبها من العني بعقد املالك،  نت عينية ام عرضيةالفوائد سواء كا
واملميز غري ، الن غري املميز فاقد ألهلية التصرف، ولو كان مميزاً ، يستطيع ان يربم غري البالغ عقد املالك

واىل هذا ، او غري مأذون له، ابلتجارةوال فرق بني ان يكون الصيب مأذوانً له ، البالغ ليس أهاًل للتربعات
 . (18)والزيدية واألماميةذهب العلماء من احلنفية والشافعية واملالكية واحلنابلة والظاهرية 

 أهالفال يصح االستخالف من املكره ألنه ليس  :  يتمثل ابالختيار  أخرو من مث يلي شرط العقل شرطا  
 ه هذومن شروط السلف يف االستخالف الذي يتم بدون مقابل كالوقف و الوصية ابملنافع ان تقع ، للتربع

و    اإلجارةكان االستخالف مبقابل فالبد ان حيصل من خمتار له كما يف    إذا  إما،  للتربع  أهلالتصرفات من  
 . (19) املساقاة و املزارعة

ما هو يف االستخالف بشكل عام كما ان السلف يف االستخالف ابملنافع على وجه اخلصوص ك
 . إفالس أوينبغي اال يكون حمجوراً عليه لسفه 

حرصوا أبن وصية السفيه  األمامية، واحلنابلة، املالكية، الشافعية، إال ان فقهاء املسمني ومنهم احلنفية
يكون  إالالذي جيعل شرط  األمر، (20) كانت كوصية الرشداء العاقلني  إذابملنافع جتوز يف حدود الثلث 

 . السلف حمجورا شرطا نسبيا ال ينطبق على مجيع حاالت االستخالف ابملنافع
و مل خيتلف فقهاء القانون الوضعي عن فقهاء املسلمني يف شروط السلف الذي خيلفه غريه يف منفعة  

شرتط فيه ان يكون و ي، حقوقه القابلة لالستخالف أو أموالهفالسلف كل من حيل غريه حمله يف ، عينه
العقد الذي ينشئ املنفعة او  إببرامتسمح له  أهلية و ان يكون ذو ، املنفعة  أومالكا للعني ذات املنفعة 

يعترب   اإلجيارالن    اإلدارة  إبعمالالقيام    أهليةميلك    أن البد    اإلجيارفاملؤجر يف عقد  ،  ذمة اخللف  إىل ينقلها  
انه ينبغي مالحظة ان هنالك حاالت   إال،  (21) األموال  إبدارةعلقة  اجلاري و املت  اإلعمالمن جهة املؤجر من  

و ذلك يف ،  التصرف  أهلية و حسب بل تشرتط ان تتوافر يف املؤجر    اإلدارة  أهلية ال تشرتط فيها يف املؤجر  
 

، 3ج،  حترير االحكام الشرعية على مذهب االمامية،  ابو جعفر منصور احلسن بن يوسف بن مظهر االسدي العالمة احللي  -17
 . 295ص، 1999، قم، اعتماد للطباعة، حتقيق ابراهيم البهادري

، 2002،  بريو ت،  منشورات احلليب احلقوقية،  واألوقاف يف الفقه االسالمينظام اإلرث والوصااي  ،  امحد فرج حسني و اخر  -18
 . 197ص

 . 38ص، بدون اتريخ، قم، مؤسسة النشر االسالمي، 6ج، الفخرية يف شرح الروضة البهية اجلواهر، وجداين فخر -19
 325ص، املصدر السابق، احكام الوقف يف الشريعة االسالمية، هللا الكبيسي حمـمد عبيد عبد  -20
د.  و. 47ص ، املصدر السابق، أمحد شرف الددين . 36ص ، املصدر السابق، عقد االجيار، حممد كامل مرسي ابشا. د -21

 . 115ص ، بدون سنة طبع، بريوت، اجملمع العلمي العريب، عقد االجيار، شرح القانون املدين، عبد الرزاق السنهوري
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كأن يكون تسع سنني كما ،  اليت يكون فيها املستأجر خلفا ملدة تزيد على عدد حمدد من السنني  اإلجيارات

 . (22)األقدمنيهي احلال لدى شراح القانون الفرنسي 
 . كأصليكون استخالفا بتربع و بدون مقابل   إمنافالوصية ابملنافع 

ف سلفه يف حقوق املنفعة القابلة  الذي خيلف غريه يف املنفعة فيكون كل من خيل، ابلنسبة للخلف إما
اخللف قد خلف سلفه يف  أن  أو ، سواء كان سبب اخلالفة تصرفا ابن يكون اخللف خاصا، لالستخالف

لتملك  أهاليكون  أن فأنه يشرتط فقهاء املسلمني يف ذلك اخللف ، ابخلالفة العامة إليه املنفعة النتقاهلا 
يكون هؤالء من اخللف يف املنافع   أن  إلمكان ، واملدارس، ءكالفقرا،  او سواه أنساانأبن يكون ، املنفعة

 . (23)كالوصية ابملنافع 
فيكون غري مشروع ،  جهة معصية   أوكما اشرتطوا اال يكون حمل االستخالف أي املستخلف فيه عاصياً  

  مقدورهفال تكون املنفعة غري ، لتملك املنفعة  أهال يكون  إن اخللف جيب  أن  إىل إضافة، النتفاء حلية حمله
فاحلاجة  ،  املنفعة تقصد حلاجتها  أن   إىلمن الفقه و هو الرأي الراجح يذهب    أخرجانبا    أن   إال،  ابلنسبة له 

معينة  أهليةوال يشرتط يف ذلك ، الن يتملكها أهالهي مناط تلك املنفعة لذلك فان كل حمتاج هلا يكون 
ال جيوز متلكها منفصلة    أصالخلفا لسلفه يف املنفعة الن املنافع  يصبح    أن تتوافر لدى اخللف لكي يستطيع  

القول بصحة متلك املنافع  إىلاحلاجة و الضرورة هنا هي ما دعت  أن  إال، عن العني على رأي احلنفية
متليك املنفعة يغين الفقري عن شراء دار للسكىن و هو غري قادر  اإلجيارفمثال يف عقد ، منفصلة عن عينها

 . (24)ع مثنهاعلى دف
بوجه عام على انه كل من خيلف Successorفقد عرفوا اخللف ، ابلنسبة للفقه الوضعي و رجاله أما

أو هو بكلمات أخرى هو الشخص  ، فيما يتصل حبقوق والتزامات معينة ابلذمةسلفه يف مركزه القانوين 
 تنتقل اليه تلك احلقوق وااللتزاماتالذي حيتل مركز من سبقه قانوانً يف احلقوِق وااللتزامات او من 

 . أي اخللف يف الذمة ال يف العقد Universal Successorو هذا اخللف ينقسم اىل اخللف العام 
فهو من يتلقى من سلفه شيئاً معيناً او من ينتقل له احلق   Particular Successorأما اخللف اخلاص 

كان   إذافيخلفه يف املنفعة املرتتبة على العني اليت ميلكها ، ابمللكيِة يف شٍئ معني فيخلفه يف صفِته السابقة
اذا كان ، خيلفه يف املنفعة اليت ميلكها كحق شخصي أن  أو، السلف مالكا للعني اليت ينتفع هبا اخللف

 .  السلف مالكا للمنفعة وحدها دون الرقبة
يكون اخللف موجودا و و يشرتط يف اخللف لكي ينتقل له احلق يف املنفعة مبوجب االستخالف ان 

 . لذلك االستخالف أهال
الن ذلك ، وجوده من غري جهات املعصية  إىل إضافة فالوصية ابملنافع يشرتط فيها ان يكون اخللف 

نشأ قربة اىل هللا تعاىل وان ال يكون العرف يف املعصية مثل نسخ كتب الضالل ونشرها  إمنااالستخالف 
 املالهي وحنو ذلك أآلتوشراء 

 
 . Trasbot, Lacte de adminstratoin en driot private francais, 1931, no 123: يف ذلك أنظر -22
، 1998، بريوت، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، حتقيق االخضر االخضري، 1ط، جامع االمهات، احلاجب املالكي -23

 . 448ص
 Joseph Svchacht, An Introduction to Islamic Law, First published, Oxford, At the: انظر يف ذلك -24

Clarendon Press,1964,P. 152 . 
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تقدم يتبني لنا ان شروط السلف و اخللف تتحقق ابن يصدر االستخالف من شخص ميلك  و مما
، يكون خلفا لسلفه يف تلك املنفعة  أن متكنه من    أهليةو مبواجهة شخص له  ،  إنشائها  أواهليًة لنقل املنفعة  

 نقلها له  أو األخري هاأنشأفان استوفيت تلك الشروط كان للخلف ان خيلف سلفه يف املنفعة اليت 
 آثار المنا ع المستخلفة بالوصية: المبحث الثانف

بعد وفاته منفعة عني ما يؤدي ابحملصلة   األخريابن تنتقل لذلك    أخريصاء شخص ابملنفعة لشخص  إ  أن 
حبيث يصبح املوصى له  األولالثاين للموصي و هو الشخص  اىل استخالف املوصى له و هو الشخص

فان ملك املنفعة هو ما ينتقل للموصى له بعد وفاة املوصي الن الوصية ابملنافع تصرف  -خلفا للموصي 
حتقق االستخالف سنعمد   أسبابعرفنا الوصية كسبب من    أنو بعد  ،  ما بعد املوت  إىليف املنفعة مضاف  

عندما يتحقق االستخالف بسببها و ذلك من خالل مسألتني مهمتني تتعلق    أثرهابيان    إىليف هذا الفصل  
و الثانية هي مسألة تصرف ، أبثرها من حيث ملكية اخللف املوصى له للموصى به املستخلف فيه األوىل

 . اآلتينيبني و سنتناول ذلك من خالل املطل، املوصى له بتلك املنفعة 
 ثبوت ملكية الخلف )املوصى له بمنفعة العني( باملنفعة : األول املطلب 

املنفعة املوصى هبا من الرتكة    إخراج  إن و ،  من املعروف ان الوصية خترج من ثلث الرتكة بعد وفاة املوصي
املنتجة لتلك املنفعة متثل ثلث الرتكة الن املنافع ال توجد  األعيان ابن تكون  األول، تكون على رأيني

شخص    أوصى  فإذا،  هذا الرأي  أنصار فاملنفعة مستقلة ال قيمة هلا حسب  ،  (25)أبعياهنااستقالال بل ترتبط  
كان للموصى له نصف ،  و كان الدار ال خيرج من ثلث الرتكة اال نصف الدار أخرمبنفعة داره لشخص 

 . منافع الدار
و ،  يرتتب على الوصية ابملنافع منع العني املوصى مبنفعتها عن الوارث  إذدليلهم يف ذلك هو املعقول  و  

فان بقيت العني على ، تقصد ملنفعتها إمنا األعيان  أن و املعروف ، تفويت املقصود منها و هو االنتفاع هبا
ج العني املمنوعة منفعتها من ثلث و عليه فالبد من خرو ، ملك الوارث كانت مبنزلة العني اليت ال نفع هلا

 . املال 
-الرأي الثاين فيذهب اىل ان تقدير املنفعة يكون بتقدير قيمتها فان كانت قيمتها يف مدة املنفعة  إما

 . (26) من الرتكة الن املوصى به هو املنفعة ال العني أخرجتيف حدود الثلث  -ان كانت املنفعة مؤقتة مبدة
التفرقة بني الوصية ابملنفعة املقيدة مبدة معلومة و بني الوصية ابملنفعة مطلقة    إىلهنالك من ذهب    أن   إال
 . الزمان 

كانت الوصية مقيدة مبدة معلومة قدرت قيمة املنفعة نفسها يف تلك املدة و انتقل احلق يف استيفاء    فإذا
 . ملنفعة اليت هي يف حدود الثلث من الذمة الورثة اىل ذمة املوصى لها
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 24:  العدد

 
كانت الوصية ابملنفعة مطلقة ابن مل حتدد هلا مدة فقد اختلف الرأي يف بيان تقديرها و انتقاهلا    إذا أما

ورثة فيها  ال أمل أن اذ ، رقبة العني تُقوَّم مبنفعتها و خُترَج من الثلث أن يرى  األول، رأينياىل اخللف على 
 . معدوم و بعيد التحقق

كانت قيمة    أذافمثال ، الرأي الثاين فيذهب اىل ان الرقبة تقوم على الورثة و املنفعة على املوصى له أما
 ألف دينار فتكون قيمة املنفعة تسعون  أالفدينار و كانت قيمة الرقبة وحدها عشرة  ألفالرقبة مائة 

 . (27)دينار
خلفا للموصي يف تلك   األخريو بعد ان خُترج املنفعة من الرتكة تصبح من حق املوصى له و يكون هذا  

 . و عليه فان للموصى له ابملنفعة ان يستويف تلك املنفعة ، املنفعة
 أن  إىل األولفقد ذهب الرأي ، يف متلك املوصى له للمنفعة و ملكه استيفائها أراءو قد ظهرت عدة 

 فإذا ،  ويستطيع استيفائها كيفما كان ذلك مالئما،  لف ميلك استيفاء املنافع الناجتة عن العنياملوصى له اخل
 األول : االنتفاع كان للموصى له ان ينتفع ابملنفعة بطريقني أنواعكانت الوصية غري مقيدة بنوع خاص من 

طريقة استيفاء املوصى و  ،  و يكون ذلك ابن يقوم ابستيفاء املنافع بنفسه،  هو طريق االستعمال الشخصي
 . (28) له املنافع بنفسه خيتلف حسب نص الوصية 

ينتفع ابملوصى به على الوجه  أن فان مل تكن الوصية حمددة بنوع خاص من االنتفاع كان للموصى له 
عدم التقييد   أن   إىليذهب فقهاء املسلمني    إذ،  الذي خيتاره و ذلك الرأي هو موضع اتفاق فقهاء املسلمني

هو الذي خيتار الطريقة   األخرييص للطريقة اليت يتم هبا استيفاء املوصى له للمنفعة جيعل ذلك و التخص
 . (29)اليت يستويف هبا املنفعة اليت استخلف فيها مبوجب الوصية ابملنفعة

املوصى له اذا   أن   األول،  رأيني   األمراالنتفاع فهناك يف هذا    أنواعكانت الوصية مقيدة بنوع من    إذا  أما
االستيفاء فان على  أنواعمت تقييد طريقة استيفائه للمنفعة عن طريق االستعمال الشخصي بنوع حمد من 

فهو ملزم ، و ليس له ان ينصرف من هذا القيد اىل التصرف ابملوصى له، املوصى له ان يتقي بذلك القيد
و ابلتايل ليس له ان مُيلكها اىل ،  عوضابلقيد الذي وضعه املوصي الن اخللف كان قد ملك املنفعة بال

 . الغري ابلتصرف هبا بغري عوض
اما الرأي الثاين يف القيد الذي يضعه املوصي عندما يوصي للموصى له خلفه ابستيفاء املنفعة ابلطريقة  

فيذهب اىل القول ان املوصى له ميلك االنتفاع على ، االوىل و هي طريقة االستعمال الشخصي للمنفعة
وجه شاء و ليس لقيد املوصي من اثر الن املوصي امنا نقل ملك املنفعة اىل املوصى له و من ملك شيئا    اي

 . (30)ساغ له االنتفاع به على اي حنو شاء دون تدخل احد
ق الثاين فيكون ابن يستويف يهذا هو الطريق االول يف قيام املوصى له ابستيفاء املنفعة بنفسه اما الطر 

 . ف هبا اىل الغري و هو ما سنبحثه يف الفرع التايل املنفعة ابلتصر 
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و ان استيفاء املوصى له املنفعة بنفسه قد يصطدم بعدة عقبات من ها ان املنفعة املوصى هبا تكون 
كمن يوصي مبنفعة دار و يتبني بعدئذ ان املنفعة ،  مشرتكة بني املوصى له اخللف ابملنفعة و بني ورثة املوصي

االول ان تقسم  ،  ففي استيفاء املنفعة املشرتكة عدة خيارات،  ه هي منفعة نصف الداراملستحقة للموصى ل
كان تزرع االرض و توزع الغلة الناجتة بعد حصادها بني املنتفعني  ،  غلة املنفعة املشرتكة بني املشرتكني

 . (31)املشرتكني 
قسم العني بشرط كوهنا من االعيان اما اخليار الثاين فهو بتقسيم العني نفسها بني املشرتكني مبنفعتها فت

اضافة اىل ضرورة و اال يرتتب على قسمتها ضرر يصيب الورثة و لو مع بقاء املنفعة االصلية ،  القابلة للقسمة 
 . هلا

فاملهاأية الزمانية تعطى هبا  ،  اما اخليار الثالث فيتمثل ابملهااية الزمانية او املكانية بني املنتفعني املشرتكني
 . العني اىل احد الشركاء مدة حمددة مث تعطى اىل االخر و االخر بقدرها

 . اما املكانية ففيها ايخذ كل شريك جزءا من العني حمل االنتفاع يف وقت واحد و ينتفع هبا
اما اذا كانت الوصية حبق ال ميكن قسمته و ال املهااية فيه او حدث يف ذلك خالف رد االمر اىل 

 . (32)كم به كيفما حل النزاع القاضي املختص حي
فمن  ، ويثبت حق املوصى له يف املوصى به حىت و ان تصرف الوارث ابلعني اليت الت له ملكية رقبتها

و ان الوارث يستطيع ان ، املعروف ان الوصية ابملنفعة تعين انتقال املنفعة اىل اخللف املوصى له دون الرقبة
اال انه على الرغم من ذلك جند ان اخللف املوصى له ، االراءيتصرف ابلعني املوصى مبنفعتها على بعض 

اذ ان جانب ،  و ان انتقلت العني اىل يد غري من اُلزم ابلوصية،  يبقى مالكا للمنفعة و ال يسقط حقه فيها
و تنقل عنهم ، من فقهاء املسلمني قد ذهبت اراؤهم اىل امكان ان يتصرف الوارث ابلعني املوصى مبنفعتها

 .  لفقه االسالمي ثالثة اقوالمؤلفات ا
وسواء كان البيع للموصى له ، يذهب اىل صحة بيع الوارث للعني املوصى هبا مطلقاً : القول االول
اذ ذهبوا ، وبعض احلنابلة وبعض الشافعيةمن احلنفية  وإىل هذا القول ذهب أبو يوسف، ابملنفعة أو لغريه

هاهنا متعلق ابلثلث الابلثلثني؛ ألّن الوصية تعلقت ابلثلث  وحق الغري، اىل أّن االمتناع كان حلق الغري به
 . (33)فكان هلم والية البيع، فخال الثلثان عن تعلق حق الغري هبا، الغري

و يذهب القائلون به اىل انه ال يصح البيع ، فيعارض امكان البيع معارضة مطلقة : اما القول الثاين
وإىل هذا القول ذهب أبوحنيفة و بعض ، كاحلشرات و امليتاتمطلقا؛ ألّن ما النفع فيه ال يصح بيعه  

إذا كانت الوصية  –احلنابلة و بعض الشافعية وذلك حبجة أّن حق املوصى له ابملنفعة تعلق مبنافع كل الدار
لكن ملا تعلق هبا ، فإّن رقبة املستأجر ملك للمؤجر، كما يف اإلجارة،  وذلك مينع جواز البيع -مبنافع الدار

 . ستأجر منع جواز البيع ونفاذه بدون إجازة املستأجـر هناحق امل
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 24:  العدد

 
فإذا كان املشرتي هو ، و يفصل القول الثالث بني ما إذا كان املشرتي هو املوصى له ابملنفعة أو غريه

وقد استدلوا ، وإىل هذا القول ذهب بعض الشافعية، املوصى له ابملنفعة صح البيع وإن كان غريه ال يصح 
 . (34)فصح البيع له دون غريه ، املوصى له ابملنفعة له االنتفاع ابلعني دون غريه على ذلك أبنّ 

وذلك ألّن املوصى ،  و يبدو لناان القول الذي جييز البيع للموصى له ابملنفعة دون غريه هو الراي االرجح 
اذ ان ، عقول و الواقعاألقرب إىل امل ، فيكون البيع له دون غريه، له ابملنعة له حق االنتفاع ابلعني دون غريه

 . املشرتيذلك حيول دون وقوع اشكاليات عملية تتمثل بصعوبة تسليم املبيع اىل 
اما عن موقف الفقه الوضعي من ملك املوصى له ملنفعة املوصي فقد ذهب اىل ان ملكية املوصى به 

اال انه ،  اىل مابعد املوتاذ ان تصرف االخري هو تصرف مضاف  ،  تنتقل اىل املوصى له مبجرد وفاة املوصي
يالحظ ان تلك الوصية ال تنفذ اال بعد ان يثبت كوهنا متثل ثلث الرتكة او اقل من الثلث و خبالف ذلك 

اذ تنتقل ملكية املنفعة املوصى هبا اىل اخللف املوصى له بعد الوفاة حبدود ، ال تنفذ الوصية اال بثلث الرتكة
و سبق  ،  كيفية تقدير تلك املنفعة بل احاهلا اىل الفقه االسالمي مبذاهبهومل يبني الفقه الوضعي  ،  ثلث الرتكة

 .  و اشران اىل اراء فقهاء املسلمني اليت قيلت يف هذه املسالة
اذ ذهبت املادة  ، و مل يكن موقف املشرع العراقي مغايرا لراي الفقه الوضعي فيما خيص هذه املسالة

اىل ان من شروط املوصى به ان يكون   1959لعام    188رقم  ( من قانون االحوال الشخصية العراقي  69)
و هذا الشــرط يعين ان ، قابليته للتمليك فنصت على ))ُيشـــرتط يف املوصى به ان يكون قابال للتمليك((

و االستخالف يتحقق بعد وفاة  ، ملكية املوصى به تنتقل اىل املوصى له بوفاة املوصي عن وصية صحيحة
( من القانون نفسه هي ))تصرف مضاف اىل ما بعد املوت 64و حسب نص املادة )  املوصي الن الوصية

نا ان مقتضى الوصية  مقتضاه التمليك بال عوض(( و من اجلمع بني نصي املادتني سالفيت الذكر يتبني ل
اىل وفاة الســلف املوصي و ال فرق يف ذلك بني ملكية املنفعة و ملكية العني يف انتقاهلا  ههو التمليك ب

( من القانون 1108فاملوصى به و حسب نص الفقرة االوىل من املادة )، اخللف ما دامت قابلًة للتمليك
يكتسبه املوصى ،  املدين العراقي و اليت جاءت ابلقول ))يكســب املوصى له بطريق الوصية املال املوصى به((

قانون االحوال الشخصية و التعبري الذي و نالحظ ان مثة فرق بني التعبري الذي جاء به  ،  له مبقتضى الوصية 
اذ ان قانون االحوال الشخصية يطلق لفظ التملك على املوصى به اما القانون املدين ،  جاء به القانون املدين

فتعبري القانون املدين ،  (35)و الكسب هو طريق من طرق حتقق امللك،  فيطلق لفظ الكسب على املوصى به
الن االخري قد عرب عن االثر اتركا السبب و املدين عندما تناول  ، لشخصية ادق من تعبري قانون االحوال ا

لذلك كان من  ، موضوع انتقال املوصى به اىل املوصى له تناوله من جانب طريق حتققه و هو الكسب
و ذلك ان ، االجدر ابملشرع ان يوحد بني املصطلحات و حنن نرجح تعبري الكسب على تعبري التملك

ة ليست دائما مما يعطي املوصى له ملكية املوصى به على الدوام فقد تكون املنفعة املكتسبة الوصية ابملنفع
لذا كان تعبري ، فكسب املوصى له للمنفعة ليس على وجه الدوام يف مجيع االحوال، مبوجب الوصية مؤقتة

 . الكسب اقرب
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ا تصبح من حق املوصى له و له و مما تقدم يتبني لنا ان الفقهاء قد ذهبوا اىل ان املنفعة املوصى هب
استيفائها بنفسه ابتفاق الفقهاء بال معارض و ذلك يعين ان انتقال خالفتها له يعين حتقق ملكه فيها 

و عليه فاننا و من اجل ، فاملوصى له مالك ملنفعة العني املوصى هبا و له استيفاء تلك املنفعة كيف شاء
فع يف انتقال ملك املنفعة اىل املوصى له و هو تصرف املوصى له استكمال ما بدأانه من اثٍر للوصية ابملنا

 . ابملوصى له
 تصرف الخلف )املوصى له بمنفعة العني( باملنفعة : املطلب الثاني

ان انتقال ملكية املنفعة من السلف املوصي اىل اخللف املوصى له تعطيه حق استعمال و استغالل  
فهل ان ملكية املوصى له للموصى به تعين ان للخلف ان يتصرف ابملنفعة املوصى هبا ام ان ليس ، ملكه

هذا التساؤل البد ان نتناول   نله ليستوفيها بنفسه؟ و لالجابة عله ذلك حبجة ان تلك املنفعة اعطيت 
 . ذلك من خالل موقف كل من الفقه االسالمي و من مث فقه القانون الوضعي و تشريعاته

فيذهب فقهاء املسلمني اىل ان تصرف املوصى له ابملنفعة املوصى هبا له ختتلف بني ما اذا كانت الوصية  
فالوصية ابملنفعة للخلف املوصى ،  اليت نشا مبوجبها حقه ابستخالف املوصي وصية مطلقة او وصية مقيدة

و ، ريقة حمددة لالستيفاء له إما أن تكون وصية مطلقة بدون قيد وإما أن تكون وصية قد وضعت فيها ط 
 . خيتلف حق املوصى له ابلتصرف وفق الصيغة اليت جاءت هبا الوصية منشئة حق االستخالف

ففي الوصية املطلقة و اليت حتصل فيما إذا أطلق املوصى االنتفاع بعني من أعيان ماله آلخر دون أن 
هل  ،  ان ينتهجه من اجل استيفاء املنفعة  حيدد اي نوع من انواع االنتفاع هو االنتفاع الذي على املوصى له

، و كذلك من دون ان يكون هنالك تقييدًا لالنتفاع بقيد، هو انتفاع ابالستعمال او انتفاع ابالستغالل
ففي هذه احلالة ، إن مت فثلث مايل للمساكني: وكقوله، أو بركوب سيارته، كأن يوصى له بسكىن داره
 . اختلفوا يف منح املوصى له حق التصرف اىل اجتاهنيجند ان فقهاء املسلمني قد 

االستعمال    االجتاه االول يذهب اىل أن املوصى إذا أطلق حق االنتفاع للخلف املوصى له دون نص على
واالستغالل فان اإلطالق ينصرف إىل التصرف فاملوصى له ان يستغل الدار ابن يتصرف هبا ابالجارة لغريه  

 . (36)و هذا هو راي فقهاء املذهب احلنفي، ة لهوينتفع ابألجرة احلاصل
و ادلتهم يف القول ابنه يف حالة اطالق املوصى حق استيفاء املنفعة للخلف املوصى له دون نص على 

 .  احد نوعي االنتفاع االستعمال أو االستغالل فان االطالق ينصرف إىل التصرف ابملوصى به ابملعقول
اطالق اللفظ ينصرف إىل الفرد الكامل وكانه ذكره ففي هذه احلالة قد اذ ان من املعقول عندهم ان 

ذكر االنتفاع مطلقا من غري نص على احد فردى االنتفاع مها االستعمال واالستغالل والشك ان االستغالل 
الن ، اي ان املقصود هنا هو التصرف وليس استيفاء املوصى له املنفعة بنفسه، اكمل من االستعمال

ملوصى به اوسع نطاقا كما ان االستغالل هنا ينصرف اىل تصرف املوصى له ابملنفعة املستخلف التصرف اب
 . فيها فينصرف اطالق االنتفاع اليه

اما االجتاه الثاين فريى أنصاره أن قيام املوصي ابطالق حق االنتفاع للخلف املوصى له دون قيد أو  
حتملها الثلث وكان للموصى له وجوه االنتفاع ابالستعمال  نص على نوع منفعة بعينه جيعل الوصية جائزة إذا  
 

 . 386ص، املصدر السابق، 7ج، بدائع الصنائع ؛473ص، املصدر السابق، 8ج، الرائق البحر -36
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كما له أن يؤجر الدار ،  ويركب السيارة بنفسه، و التصرف مع مراعاة العرف يف ذلك فله أن يسكن الدار

و هذا هو موقف فقهاء اجلمهور من فقهاء املذهب ، للسكىن والسيارة للركوب أبجرة وتكون ملكا له
 . (37)نبلي والظاهري و الزيدي و اإلمامي و اإلابضيوالشافعي واحل، املالكي

ابن للموصى له حق استيفاء    القولو استدل مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة ومن وافقهم  
 . منفعة العني يف حالة االطالق ابالستعمال و التصرف ابلقياس

حصول امللك فيهما وجواز املعاوضة حيث انه اذ اهنم قاسوا الوصية ابملنفعة على الوصية ابلعني جبامع 
فكذلك اخللف املوصى له ابملنفعة له ، ملا جاز للخلف املوصى له ابلعني املعاوضة عليها مللكه هلا ابلوصية 

 . (38)النه قد ملكها ابلوصية  ، املعاوضة عليها ايضا
ملوصي ابطالق لفظ و نستطيع القول بعد بيان موقف فقهاء املذاهب االسالمية من مسألة قيام ا 

املوصى للخلف املوصى له ابملنفعة دون ان يكون قد حدد اي من نوعي االنتفاع هو املقصود يف وصيته 
فهو ، فهو عندما مل حيدد اي نوع االنتفاع كان يقصد من وراء ذلك، عندما اوصى ابملنفعة للموصى له

يفاء املنفعة بنفسه اي انه كان يقصد ان يعين ان استيفاء اخللف للمنفعة يكون بطريق اخر غري طريق است
 .  اخللف له حق التصرف ابملنفعة اليت ميلك مبوجب الوصية

اما عن راي الفقه الوضعي و التشريعات من تصرف اخللف املوصى له ابملنفعة املوصى له هبا فنجد ان 
من يبحث يف هذه املواضيع يستشهد براي الفقه االسالمي و مذاهبه و االراء املتعددة اليت قيلت بشأن 

،   اكتسبها مبوجب الوصيةاما التشريعات فلم جند فيها ما خيص احكام تصرف املوصى به ابملنفعة اليت،  ذلك
و لذلك فاننا نتمىن على املشرع لو يعاجل هذه املسالة اذ ان القواعد العامة يف الوصية و التصرف ابملنافع 

خصوصا فيما يتعلق بتصرف املوصى ، قد ال ُتســـعفنا يف كل االحوال و االحكام اليت ختص هذه املســألة
ة العني مما سيؤدي اىل حدوث اشكاالت كان من املمكن جتنبها لو له ابملنفعة مبعزٍل عن موافقة مالك رقب

و نقرتح ان تكون هذه املعاجلة ضمن قانون االحوال ، نُظمت احكام تصرف املوصى له ابلوصية لتالفيها
و تكون على الشكل الذي مينح املوصى له احلق يف ، الشخصية كونه اخلاص و الذي تقيد احكامه العام

بعقود املعاوضة كاالجارة و بعقود التربع كاالعارة شرط ان ، اليت اكتسبها مبوجب الوصية التصرف ابملنفعة
تنتقل املنفعة اىل خلف املوصى له ملدة ال تزيد عن املدة اليت يكتسب هبا االخري منفعة العني حمل 

 . االستخالف

 
، احلاوي الكبري:  و يف املذهب الشافعي.  430-429ص،  املصدر السابق،  4ج،  حاشية الدسوقي:  انظر يف املذهب املالكي  -37

املصدر ، 2ج، شرح منتهى اإلرادات ؛92ص، املصدر السابق، 6: املغين، جو يف املذهب احلنبلي. 220ص، املصدر السابق، 8ج
، 4ج،  السيل اجلرار:  و يف املذهب الزيدي.  321ص،  املصدر السابق،  9ج،  احمللى:  و يف املذهب الظاهري.  477-453ص،  السابق

: و يف املذهب االابضي. 196ص، املصدر السابق، 2ج، شرائع اإلسالم: املذهب االماميو يف . 486-479ص، املصدر السابق
 . 310ص، املصدر السابق، أول 12ج ، شرح كتاب النيل وشفاء العليل

املغين   ؛172ص، 3ج، حاشيتا قليويب وعمرية ؛220ص، 8ج، احلاوي الكبري ؛430-429ص، 4ج، حاشية الدسوقي -38
 . 477-453ص، 2ج، ح منتهى اإلراداتشر  ؛92ص، 6ج،  البن قدامة
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 انت اء المنا ع المستخلفة بالوصية:  المبحث الثالث

نوين ينتهي اما ابسباب تعود اىل السلف ابن يقوم بتصرف معني يوقف فيه الستخالف كنظام قاان ا
فال يعود اخللف قائما مقام سلفه يف املنفعة بل تعود املنفعة و احلق يف استيفائها اىل ،  تلك اخلالفة و ينهيها

 .  و هنا تنتهي املنفعة بصورة اصلية، يستوفيها بنفسه او حُيل الغري حمله و يستخلفه، السلف
ابسباب تعود للخلف ينتهي االستخالف  فقد، و يف حالة اخرى ميكن ان تفوت املنفعة بصورة تبعية

 . فموت اخللف مالك املنفعة ميكن ان يكون سببا من أسباب انتهاء االستخالف، نفسه مالك املنفعة 
 االنتهاء بصورة اصلية: االول  املطلب

اثر االستخالف يتمثل بثبوت ملك اخللف  نّ أأذ  يةالرجوع سببا من اسباب انتهاء املنافع ابلوص يعد
اضافة اىل حق اخللف يف التصرف ابملنفعة  ،  للمنفعة اليت استخلف فيها الناجتة عن العني حمل االستخالف

و يرتتب على ملك اخللف املوصى له ، املستخلف فيها و ابلصورة اليت انتقلت عليها تلك املنفعة إليه 
فاملوصي قد يرجع عن وصيته ما دام حيا و هذا هو ، يتأثر برجوع املوصي عن وصيتهللمنفعة ان االخري 

و قد يرد الرجوع بصورة ختتلف عن  ،  االصل يف الرجوع عن الوصية كسبب من اسباب انتهاء االستخالف
الرجوع يف الصورة االوىل و ذلك ابن يتصرف املوصي ابملنفعة املوصى هبا او يتصرف مبحل االستخالف 

 . رفا يرتتب عليه زوال صفته او امسه دون ان يكون قد رجع عن وصيتهتص
فما دام املوصي حيا  ، و ذهب فقهاء املسلمني اىل ان رجوع املوصي عن وصيته مما ينهي االستخالف

و ، (39)و كانت هذه املسألة حمل اتفاق فقهاء املسلمني ، فان له ان يرجع عن وصيته كلها او بعضها 
 . مبا روي من القياس و املعقول استدلوا على ذلك

-الوصية ابملنفعة على اهلبة قبل القبض جبامع ان كال من الوصية ابملنفعة  جند اهنم قاسوا  القياسفمن 
فالرجوع عن  ،  فجاز للموصى الرجوع عن وصيته قبل ان تصبح انجزة اي قبل وفاته،  عقد تربع  -خصوصا 

فان مل جير القبض و انتقال احليازة من يد ،  ج اىل القبض لتمامهاالوصية قبل الوفاة جيتمع مع اهلبة اليت حتتا 
اما اهلبة  ، الواهب او خلفه اىل يد املوهوب له او من ميثله و تراجع الواهب عن هبته فيصح ذلك الرجوع

و حنن هنا بصدد تراجع عن الوصية قبل لزومها بوفاة املوصي و هذا ، بعد القبض فال جيوز الرتاجع عنها
 . جدال فيه مما ال

أما املعقول فقد اتفقت االراء يف هذا اجلانب على ان مقتضى الوصية و مناطها ان املال خيرج من ملك 
املوصي اىل ملك املوصى له بطيب نفس منه اما إذا مل تطب نفسه بنفوذ الوصية حال حياته كان ذلك 

 . (40)اختيارا منه العادة ملكه ممن استخلفه فيه فكان رجوعه جائزا 
كما استدلوا ابن الوصية من العقود غري الالزمة و ابلتايل فيجوز للموصى الرجوع يف وصيته ابملنفعة 

 . على اخللف املوصى له اذا هو شاء ذلك و ال مانع من ذلك
وان انعقاد اتفاق فقهاء املسلمني على صحة رجوع املوصي عن الوصية حلقه انعقاد االتفاق على 

فقد اتفق الفقهاء على ان ارجوع املوصي عن االيصاءللموصى له ، ذلك الرجوع الكيفية اليت يتحقق هبا
 

. 293ص،  بدون سنة طبع،  دار الفكر،  2ج،  حاشية العدوى على شرح كفاية الطالب الرابين،  علي الصعيدي العدو املالكي  -39
 . 378ص، املصدر السابق، 7ج، و بدائع الصنائع. 190ص، املصدر السابق، 2ج،  وشرائع اإلسالم

 . 475ص، املصدر السابق، 4ج، و السيل اجلرار. 97ص، السابقاملصدر ، 6ج ، املغين -40
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و حيصل ابحدى حالتني مها اما التصرف الصريح أو التصرف ،  (41)يدل على االعراض عن الوصية ابملنفعة

ن ما عو يتحقق التصرف الصريح ابللفظ املباشر كمن يقول رجعت يف وصييت أو ابطلتها أو ، الضمين
 . ه لشريكي يف التجارة فهو خلادمي أو فهو لزوجيت و اوالدي اي لورثتهاوصيت ب

و ، أما التصرف الضمين فيكون ابلتصرفات اليت تزيل اثر الوصية او تزيل امللك عن املوصى به ابلفعل
 . تكون على نوعني تصرفات إعتبارية و تصرفات مادية 

 حياة املوصي تقع على املوصى به و تزيل  فالتصرفات االعتبارية عبارة عن تصرفات انجزة الزمة يف
كمن يوصي بشيء اىل فالن من  ،  امكان تصرف املوصي ابملوصى به الن حق التصرف فيه انتقل اىل الغري

و يعود سبب كون ذلك التصرف من  ،  الناس مث يبيعه اىل الغري او يقوم هببته أو التصدق به اىل جهة اخرى
املوصي اىل ان التصرف اذا كان من التصرفات املضافة اىل ما بعد موت   التصرفات الناجزة الالزمة يف حياة

 .  املوصي كان من قبيل التصرفات اليت يشملها الرجوع الصريح و ليس الرجوع ضمناً 
اما النوع الثاين منن التصرفات الضمنية اليت تفيد الرجوع عن الوصية فهي تلك التصرفات املادية اليت 

ن هذه التصرفات اذا حتققت فاهنا  وا، كما لو اوصى بطعام فأكله أو بشيء فأتلفه  تؤثر يف عني املوصى به
تنفذ و تؤدي اىل انتهاء الوصية و تزيل امكان ان يقع االستخالف بني اخللف املوصى له للسلف املوصي 

 . (42) هبا    وال تعود الوصية اذا ما عادت ملكية املوصي للمنفعة اليت تراجع عن االيصاء،  اذا ما تويف السلف
و على الرغم من انعقاد اتفاق الفقهاء على ان رجوع املوصي عن الوصية يكون ابي نوعي التصرفات 
الصرحية او الضمنية مادية كانت ام اعتبارية و ان اثر ذلك الرجوع يكون يف جانب اهناء االستخالف الذي 

اة املوصي و حياة املوصى له حتققت مجيع عناصره من حيث النشوء عدا عنصر واحد يتمثل مبسألة وف
اذ ، و عدم امكان العودة عن ذلك الرجوع حىت لو رجع عن تصرفاته اليت ادت اىل الرجوع، ابملنفعة بعده

 . جيب ان تنعقد وصية جديدة لكي يثبت حقا للموصى له ابملنفعة 
االيصاء مبنفعة عني ما مث اال ان ذلك االتفاق مل مينع ان يقوم خالف بني اراء الفقهاء بشأن مسألة 

قيام املوصي ابلتصرف ابملوصى به تصرفا يرتتب عليه زوال اسم املوصى به أو صفته كما لو اوصى بــدار 
او اوصى ببستان فقطع اشجاره و جعله عرصات فهل يرتتب على ذلك ، فهدمها و جعلها حمال جتارية

 منه ام ال؟ وما اثر ذلك على حق املوصى له؟  رجوعا يعداعتبار ان اقدام املوصي على مثل هذا التصرف 
 : و يف ذلك جند ان فقهاء املسلمني قد انقسموا يف رأيهم اىل اجتاهني

يذهب انصار االجتاه االول من فقهاء املسلمني اىل ان التصرفات اليت يوقعها املوصي : االجتاه األول
ات تزيل ملك املوصي عن املوصى به او فهي اما تصرف، على املوصى به تنقسم اىل نوعني من التصرفات

 . (43)و تصرفات تزيل اسم املوصى به و صفته، تزيل عينه

 
، و التاج واإلكليل. 369ص، املصدر السابق، 6ج، و مواهب اجلليل. 379ص، املصدر السابق، 7ج، بدائع الصنائع -41

، احمللى و. 97ص، املصدر السابق، 6، ج و املغين. 503ص، املصدر السابق، 15اجملموع )، جو . 369ص، املصدر السابق، 6ج
 . 469ص، املصدر السابق، 2ع اإلسالم، جشرائ. 320ص، املصدر السابق، 6ج، و البحر الزخار. 341ص، املصدر السابق، 9ج

"أمجع كل من حنفظ عنه من اهل العلم : فيذهب احد الفقهاء اىل القول انه. 71ص، املصدر السابق، 3ج، مغين احملتاج -42
، اإلمجاع البن منذر: أنظر يف ذلك. فاكله أو بشيء فأتلفه أو تصدق به أو وهبه ان ذلك كله رجوع "انه إذا اوصى لرجل بطعام 

 . 38ص، املصدر السابق
 . 430ص، 4ج، حاشية الدسوقي ومعه الشرح الكبري -43
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يوجد  فال، يرى اصحابه ان هذه التصرفات وحنوها على اختالف ما تزيله من املوصى: االجتاه الثاين
او من التصرفات املزيلة المسه ، مثة فرق بني ان تكون تلك التصرفات من املزيلة مللك املوصى به وعينه

من قبيل التصرفات اليت تغري من املوصى حبيث ال يبقى على حاله و  تعدفكل تلك التصرفات ، وصفته
مجيع تلك التصرفات رجوعا    تعد  و ابلتايل،  قت الوصية به فال يكون احملل الذي قامت عليه الوصية موجودا

 . (44)من املوصى وفسخا للوصية فال يثبت للموصى له احلق يف استيفاء املنفعة وهبذا قال مجهور الفقهاء
و مما سبق من استعراض راي الفقه االسالمي من مسالة الرجوع عن الوصية جند ان الفقه االسالمي 

، ابملنفعة يف حال حياته اما بعد وفاته فلم يناقش الفقه ذلكقد اتفق على صحة رجوع املوصي عن الوصية  
و يكون ذلك الرجوع بعدة صور اتفقوا على قسم منها و تتمثل ابلرجوع ابلتصرفات ،  لعدم امكان تصورها

اما الصورة اليت مل حيصل ااتفاق عليها فتمثلت حبالة حتقق الرجوع ، الصرحية و الرجوع ابلتصرفات الضمنية
 املوصي على تغيري اسم و صفة املوصى به عند قيام 

اما عن موقف الفقه الوضعي من مسالة رجوع املوصي عن وصيته و اثر ذلك على انقضاء حق املوصى 
فال نالحظ مثة فرق كبري بينه و بني راي فقهاء ، له ابن خيلف سلفه يف منفعة العني املوصى مبنفعتها له

 . انون الوضعي مستقاة من الفقه االسالمي و اراء فقهائهذلك ان احكام الوصية يف الق، املسلمني
و ان الرجوع يف الوصية الميكن ،  فقد ذهب الفقه الوضعي اىل ان الوصية تنقضي اذا رجع املوصى عنها

و ميكن ان تثبت ،  ان يُعتد به اال اذا كان ذلك الرجوع قد مت عن طريق كتايب يعدل قوة ما تثبت به الوصية 
كما ميكن ان يتخذ طريق االثبات ابلسندات ،  فقد يتم اثبات الوصية ابلسند العادي، قالوصية بعدة طر 

و قد يقوم املوصي ابنشاء الوصية من دون ان يثبتها ابي سند رمسي كان ، الرمسية سبيال يف اثبات الوصااي
العتماد عليها  او عادي ففي هذه احلالة ميكن ان يكون االثبات ابلشهادة هو وسيلة االثبات اليت ميكن ا

 . الثبات الوصية و انشاؤها من قبل املوصي
فبالنسبة للسندات العادية يكون االثبات من خالل كتابة نص الوصية بذكر املنفعة املوصى هبا و مدهتا  

من دون وجوب ان ، او غرضها ان وجدت و توقع من املوصي أو تبصم ابهبامه و ترسل اىل املوصى له
الوصية ليست من التصرفات الشكلية و ال جيب النشائها ان تتخذ شــكاًل حمدداً ف، تستويف شكلية معينة

 .  لكتابتها
فتكون فيه الوصية قد ُكتبت مستوفية العناصر الضرورية هلا من بيان املوصى به و ،  اما السندات الرمسية

مة املختصة نوعيا املوصى له و حنوها بدليل ي كتايب يتخذ صفة الرمسية من خالل تصديقه من قبل احملك
 . و مكانيا 

اما الطريق الثالث من طرق االثبات و املتمثل ابلشهادة فيتم اللجوء اليه عند عدم امكان اللجوء اىل 
الطريقني السابقني لعدم وجود متسع من الوقت او لعدم وجود من يقرأ ويكتب أو ألي سبب منع من  

 
، در السابق املص، 3ج، مغين احملتاجني: و الشافعية. 379ص، املصدر السابق، 7ج ، بدائع الصنائع: و هو راي احلنفية -44

و  .  321-320ص،  املصدر السابق، ،  6ج،  البحرالزخار:  و الزيدية.  و ما بعدها  97ص  ،  املصدر السابق، ،  6ج،  و املغين.  72ص
، املصدر السابق، 12ج، شرح كتاب النيل وشفاء العليل: و االابضية. 469ص، املصدر السابق، ، 2ج، شرائع اإلسالم: االمامية
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االقل انه يوصي لصاحبه او لشريكه بكذا من امواله فيقول املوصي امام شاهدين على  ،  تدوين تلك الوصية

 . (45)اما ابلنسبة لالموال غري املنقولة فال ينفذ عليها اي تصرف مل يستوِف الشكل املطلوب ، املنقولة
و بعد بيان طرق اثبات الوصية نعود لنستكمل موقف الفقه من الرجوع عن الوصية اذ ال ينتج الرجوع 

نشأ املوصي وصيته و وثقها ابلسند الرمسي مث تراجع عنها ابلشهادة او بسند عادي عن الوصية اثره اذا ما ا
فان ذلك الرجوع ال يعتد به و ال يعد صحيحا و تبقى الوصية ابملنفعة قائمة بني املوصي و املوصى له حىت 

 . يتم الرجوع عنها و يوثق ذلك بسند رمسي
املشرع العراقي اىل ان الوصية تبطل يف عدة حاالت فقد ذهب  ،  حيسب للمشرع العراقي  نفسه  املوقفو 

خصوصا ان كانت تزيد على مخسمائة  ،  اليت تُثبت هبا  نفسها  لطريقةابو ان تكون  ،  اوهلا الرجوع عن الوصية 
ابن تكون الوصية  ، اذ ان املشرع العراقي كان قد اشرتط ان تتبع شكلية معينة الثبات الوصية ، الف دينار

و مبصومة اذا كانت قيمتها تقل على مخسمائة الف دينار و ان تكون مصدقة لدى موقعة او خمتومة ا
 و عليه فان اراد املوصي الرجوع عن الوصية اتبع الطريق، كاتب العدل اذا كانت قيمتها تزيد على ذلك

( من قانون االحوال الشخصية  65الذي وثق به الوصية و هذا هو ما قصده املشرع من املادة ) نفسه
اذ تنص املادرة الثانية و السبعون على ان ))تبطل الوصية يف  ، نفسه ( من القانون 72اقي و املادة )العر 

. و ال يعترب الرجوع االبدليل يعدل قوة ما تثبت به الوصية ،  برجوع املوصي عما اوصى به  -1:  الحوال االتية
رب الوصية اال بدليل كتايب موقع ال تعت -1اما املادة اخلامسة و الستون فقد نصت على انه ))، ((. . . 

من املوصي او مبصوم خبتمه او طبعة اهبامه فاذا كان املوصى به عقارا او ماال منقوال تزيد قيمته على 
جيوز اثبات الوصية ابلشهادة اذا وجد مانع اديب  -2. مخسمائة دينار وجب تصديقه من الكاتب العدل

 . ((. حيول دون احلصول على دليل كتايب
يالحظ ان املشرع العراقي قد وقف موقفا وسطا بني رأي فقهاء املالكي و بني موقف مجهور  كما 

اذ انه اعتربه من االسباب اليت ، فقهاء املسلمني يف اعتباره مسألة تصرف املوصي ابملوصى به مبثابة الرجوع
بطل الوصية اال انه ليس فتصرف املوصي ابملوصى به بتصرف يغريمن امسه او صفاته مما يُ ،  تبطل هبا الوصية

كما انه اكد على ان الوصية تبطل اذا كان التصرف الذي اقدم ،  رجوعا بل هو سبب اخر بعرض الرجوع
او كان  –و ال خالف يف هذا بينه و بني موقف الفقه االسالمي–عليه املوصي مما يزيل اسم املوصى به 

، املوقف الوسطي للقانون بني الرأيني الفقهينيو هنا يبدو لنا ، التصرف مما يزيل معظم صفات املوصى به
بل العربة يف كم هو ،  فليست العربة بتغيري الصفة للقول ببطالن الوصية و ابلتايل استبعاد قيام االستخالف

و ان كان ،  فان زالت معظم تصرفات بطلت الوصية و متبعها االستخالف،  مقدار تغري صفات املوصى به
وصى به مل تبطل الوصية و كان ابالمكان حتقق االستخالف بناءا على تلك ابجلزء القليل من صفات امل

كل ذلك ميكن استنتاجه من نص الفقرة الثالثة من  ،  الوصية بعد وفاة املوصي و استمرار حياة املوصى له
 . بتصرف املوصي ابملوصى به تصرفا يزيل اسم املوصى به او معظم صفاته(( -3( ))72املادة )

 
ة دار مديري، احكام و صكوك الوصية و االيصاء يف الشريعة االسالمية و القوانني العراقية، مصطفى حممد مجيل التلعفري -45
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 االنتهاء بصورة تبعية: الثانياملطلب 
،  قد ينتهي االستخالف أبسباب ارادية تعود اىل استخدام السلف إلرادته يف الرجوع عن ارادته السابقة

فقد ينتهي االستخالف ألسباب غري ارادية ،  اال ان تلك احلالة ليست احلالة الوحيدة النتهاء االستخالف
لذا فاننا يف هذا املطلب سنحاول ان ، ة موت مالك املنفعوهي ، ال دخل إلرادة السلف او اخللف فيها

و مدى كون ذلك املوت سببا يف امتداد االستخالف الذي كان قائما    نبني اثر املوت يف اهناء االستخالف
 . بني اخللف مالك املنفعة الذي مات و بني السلف اىل ورثة اخللف بعد موته

، و هنا ال بد من مالحظة االثر املرتتب على ذلك، هان موت املوصى له يعين عدم وجود املوصى لو 
ام انه من الشروط اليت البد ان تتوافر عند االبتداء و ، فهل ان شرط وجود املوصى له شرط ابتداء فقط

و من جانب اخر هنالك فرق بني ما اذا مات املوصى له عن وصية  ،  اثناء سراين الوصية؟ هذا من جانب
و عليه فاننا سنناقش فرضية موت ، )مل ينص املوصى على أتقيتها وال أتييدها(مؤقتة أو مؤبدة أو مطلقة 

املوصى له يف كل من هذه الوصااي و نفرد لكل نوع من الوصية موضعا خاصا به مع مراعاة مناقشة ما  
 . تشابه منها يف موضع واحد

ؤقتة يف موضع و اثر موت و عليه فقد حبث فقهاء املسلمني اثر مواتملوصى له يف الوصية املؤبدة و امل
و هذا سيكون سياق حبثنا حنن ايضا  ، املوصى له يف الوصية املطلقة عن التأقيت أو التأبيد يف موضع اثن 

 . ملا اوردوه
 أثر موت املوصى له يف الوصية املؤقتة واملؤبدة : لول الفرع ا

املوصى له ابملنفعة املؤقتة واملؤبدة على مل يتفق فقهاء املسلمني على احلكم املرتتب عن موت اخللف 
 : الورثة بل اختلفوا فيه اىل رايني

يرى اصحابه من فقهاء احلنفية ان موت املوصى له يف الوصية ابملنفعة املؤقتة بزمن كعام : الرأي األول
لفه فيها  أو عشرة اعوام و كان موته قبل ان تنتهي تلك املدة فان استخالفه للمنفعة ينتهي مبوته و ال خي

 . (46)ورثته فيما بقى من املدة ويعود ملك املنفعة إىل ورثة املوصى حبكم امللك 
أو ملوصوف ، أما إذا كانت الوصية ابملنفعة مؤبدة كأن كانت ملعني كأوصيت مبنافع داري حملمد ابدا

ي بذلك حمصور كأن يوصى ملساكني وفقراء أوالده ابدا فان الوصية تنتهي مبوت املوصى له و ينته
االستخالف و ال يقوم استخالف لورثة املوصي ايضا النتهاء الوصية مبوت املوصى له و تبقى الوصية قائمة  

 . (47)حىت اخر موصى له و تنتهي مبوته ويعود املوصى به إىل مالك عينه 
ت املوصى و قد استدل هؤالء الفقهاء فيما ذهبوا اليه من انه إذا كانت الوصية ابملنفعة مؤقتة بزمن وما

واذا كانت مؤبدة ومات املوصى ،  له قبل انتهاء املدة فتنتهي مبوته وال خالفة لورثته فيها فيما بقى من املدة
اوهلما الصيغة اليت اتت ،  له املعني أو احملصور فان استخالفه ايضا ينتهي مبوته أبدلة من املعقول من وجهني

و  ، فكان املوصى له حمصورا، ه اما بتعيينه او بوصفهفالوصية حينما نشأت حددت املوصى ل، هبا الوصية
بذلك فان سبب استخالف املوصى له يف املنفعة هو الوصية اليت حصرته و عليه فان موته يعين زوال صفة  

 
 . 694-693ص، 6ج، حاشية رد احملتار ؛253ص، 4ج، اهلداية شرح البداية ؛386ص، 7ج، بدائع الصنائع -46
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فتنتهي مبوته و ال خيلفه ورثته يف املدة املتبقية ويعود ملك املنفعة إىل ورثة  ، من الصفات اليت اوردهتا الوصية 

 . (48)املوصى
اما اثين الوجهني فهو ان املنفعة ليست من االموال لذلك فاهنا عندما يوصى هبا للموصى له فهو 

واذا مات و انتقلت اىل ورثته فهي ال تنتقل ابعتبارها ماال من ذمة املوصى له ، ايخذها من ملك املوصي
و بذلك سيكون استحقاق  ،  تبقى يف ملكهاىل ذمة ورثته بل تنتقل اىل الورثة من ملك املوصي الهنا منفعة و  

 . (49)الورثة للمنفعة من املالك بغري رضاه و هذا ال جيوز 
، والزيدية، والظاهرية، واحلنابلة، والشافعية، (50) و هو رأي اجلمهور من فقهاء املالكية : الرأي الثاين

ابملنفعة مؤقتة بزمن ومات اىل انه اذا كانت الوصية  الرأيهذا  أصحابو يذهب ، واألابظية ، واألمامية
الن تلك الوصية تبقى قائمة و ال تنتهي ،  املوصى له قبل هناية املدة فان ورثته يستخلفونه فيما بقى من املدة

 . (51)و ابلتايل تنتقل إىل ورثته، بوفاته
اما إذا كانت الوصية ابملنفعة مؤبدة لشخص معني أو ملوصوف حمصور فال تنتهي مبوت املوصى له بل  

 .  ستخلفه ورثته فيها مث خيلف كل من مات منهم وارثه بعد موته يف ملك املنفعة وال تنتهي الوصيةي
و قد استدل مجهور الفقهاء القائلون ابستخالف ورثة املوصى له ملورثهم ابملنفعة إذا مات االخري قبل  

فقد قاسوا ،  بدليلني مها ابلقياس واملعقولانتهاء املدة سواء اكانت مؤقتة أو مؤبدة ملعني أو موصوف حمصور  
،  جبامع ان املوصى له كاملستاجر يف ملك املنفعة يف تلك املدة وجواز اجارته فيها لغريه،  الوصية على االجيار

 . (52)وانتقاهلا استخالف وارثه له فيها ان مات قبل ان نتنهي تلك املدة  
و ابلتايل فان هنالك ،  املعقول كون املوصى له ميلك املنفعة ال االنتفاعفقد ذهبوا اىل انه من  ،  أما املعقول

فللموصى له ان ينتفع ابملوصى به بنفسه وبغريه ابالجارة واالعارة والوصية  ، مثة فرق بني املنفعة و االنتفاع
لورثته  الن من مات عن حق فهو، هبا فيستخلفه ورثته فيها إذا مات قبل انتهائه فيما بقى له من املدة

(53) . 
اما إذا كانت الوصية لغري حمصور ال يظن انقطاعه كأن يوصي للفقراء واملساكني أو جلهة عامة  

، فتبقى الوصية ابملنفعة وقفا على املوصى له ما بقى،  كاجلامعات واملساجد فاهنا تكون مؤبدة عند الفقهاء
للموصي و ليس استخالفاللموصى له  فينتقع هبا الورثة دون انتهاء و يكون استخالفهم فيها استخالف

ذلك ان املوصى مل يكن يقصدد هبذه الوصية اشخاصا معينني  ،  الهنم يستحقون الوصية بصفتهم او بذاهتم
 . (54)ومل يقيد هذه اجلهات مبدة حمدودة وال حبياة فال جيوز حد النتهائها  

 وحياته اثر موت املوصى له إذا كانت الوصية مقيدة ِبنتفاعه: الثان الفرع 
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مل خيتلف فقهاء املسلمني حول مسالة ما اذا مات املوصى له عن وصية املنفعة اليت قيد فيها انتفاعه 
اذ جند ان ، و ان كانت الوصية مطلقة يف الزمان ، حبياته او كانت الوصية قد قيدت ابنتفاعه وحده فقط

حبياة املوصى له فان استخالفه ينتهي مبوته و مجهور الفقهاء ذهبوا اىل ان الوصية اذا ما كانت قد قيدت 
فقد جاء عنهم يف تربير ما ذهبوا اليه ان املنفعة املوصى هبا مقيدة حبياة ،  ال يكون لورثته ان يستخلفوه فيها

اخللف املوصى له و الصيغة واضحة واضحة و صيحة يف ذلك و لو كان املوصي يريد ان يستخلف فيها  
لذلك فان استخالفه ينتهي مبوته ال تورث ، لكان قد اطلق ذلك يف صيغته غري املوصى له الذي حصره

 . (55)عنه تلك املنفعة 
كما ان ملنفعة هبذا التقييد تعترب متليك منفعة خاصة تنتهي مبوت املوصى له أو خبراب الدار املوصى له 

 . لورثتهالن املنفعة مقيدة حبياة املوصى له وقد انتهت بوفاته فال استخالف ، بسكناها
و نظر هؤالء الفقهاء اىل الوصية ابملنفعة لشخص قيدت حبياته او قيدت ابنتفاعه ليست من ابب 

و عليه فاملوصى له ميلك ، و االابحة ال ميلكها اال من ابيحت له، التمليكات بل من ابب االابحات
 . (56) االنتفاع دون متليكها لغريه 

المي جند ان ماذهب اليه الفقهاء القائلني ابن اثر موت و عليه و لكل ما تقدم من رأي الفقه االس
اخللف املوصى له ابملنفعة إذا كانت الوصية مؤقتة بزمن أو مؤبدة أو مطلقة ينتقل اىل ورثة املوصى له هو 

فاستخالف املوصى له ينتهي مبوته و يكون موجبا لقيام استخالف بني ورثته و بني املوصي ،  االوىل ابلقبول
خبالف ، كما يستخلفونه كذلك بعد وفاته إذا كانت مؤبدة،  ة طيلة املدة املتبقية إذا كانت مؤقتةيف املنفع

و يعود السبب يف ذلك اىل ان صياغة  ، املطلقة إذا قيدت حبياته أو ابنتفاعه فقط فال يستخلفونه فيها 
فمن  ،  ملنفعة دون انتهاءمن دون ان حيددها يعين ان املوصي كان قد أذن بتوارث ا  إبطالقها املوصي لوصيته  

 ألهنا يدأبتنتقل منفعة داره اىل الغري و بصيغة حتمل معىن الت أن  إذن بسكىن داري يكون قد  أوصيتيقول 
كما ان املنفعة من احلقوق املالية و ليس من احلقوق اليت ال ،  اىل عام و مل تضف اىل خمصوص أضيفت

و عليه فان املنفعة متثل حقا ماليا كسائر حقوقه املالية فيكون ،  اجلمهورتقوك ابملال كما يذهب احلنفية دون  
 . (57)لورثته ان يستخلفونه فيه 

مث ان املوصى له ملا اعطى حق االنتفاع ابملنفعة املوصى هبا فقد اعطى حق املعارضة عليها لتملكه اايها  
 . بقي من املدةفصار حقا له مل يستوفيه بوفاته فيكون لورثته ان يستوفونه فيما 

اما عن موقف الفقه الوضعي و القانون من اثر موت املوصى له ابملنفعة على استخالفه فو الذي كان 
فلم يبحث هذه املسألة ابخلصوص اال انه اشار اليها ، قد استمده من الفقه االسالمي ابلدرجة االساس

 . عندما انقش الفرق بني الوصية ابلرقبة و الوصية ابملنفعة

 
 . 567ص، 9ج، منح اجلليل -55
 . 172-171ص، 3ج،  حاشية قليويب -56
 . 7522ص ، 2011،  دمشق، دار الفكر، 4الطبعة ، 10ج ، السالمي و ادلتهالفقه ا، وهبة الزحيلي. د -57
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ذهب رأي اىل ان الوصية ابملنفعة ملعني او حمصورين ختتلف عن الوصية ابلرقبة كون االخرية تنتقل   فقد

اما اذا كانت الوصية ابملنفعة فانه مىت ، ابلوراثة اي ان الورثة فيها خيلفون مورثهم فيما ترك من ملكية رقبة
 . (58) قبة ملالك الرقبة ما انتهى االمد احملدود للوصية ابملنافع تنتقل املنفعة اتبعة للر 

او تنتهي ،  و على جهة ال يظن انقطاعها،  فقد تكون على وجه التأبيد،  فالوصية ابملنافع ترد بعدة موارد
أو على التعيني وقفاً ، فهي بعد موت املوصى له تكون حبكم الوقف، يف مآهلا اىل جهة ال يظن انقطاعها

تكون العني موقوفة و تكون ملكيتها كملكية الوقف   و على ذلك،  الهنا بعد ذلك اتخذ خواصه و احكامه
 . على مقتضى االحكام املعمول هبا اليوم

اي ان ال استخالف بني املوصى له و ورثته بل ان املوصى به ينتقل اىل جهات الرب اليت ارادها املوصي 
 . يف وصيته

، فهي كالوصية ابملنافع ملعني ، حمصورة او غري حمصورة ، (59). و هنالك الوصية جلهة يظن انقطاعها
يكون فيها االستخالف ملن مت تعيينهم يف الوصية فان انقطعوا و مل تكن مدة الوصية قد انتهت صرفت 

و كذلك اذا وجدوا مث انقطعوا و حصل اليأس من وجودهم ،  الغلة قبل انتهائها جلهات الرب اليت يعم نفعها
هة بر عامة حىت تنتهي املدة فتصرف الغالت بعدها جلهة الرب قبل انتهاء املدة املقررة هلم فانه يصرف جل

و ، (60)و الغالت مما جيوز االيصاء هبا كوهنا قابلة للتمليك ، املنصوص عليها اخريا اليت ال يظن انقطاعها
فاذا انتت اجلهة ،  اذا كان ذلك هو حكم االنقطاع يف االول و الوسط فهو كذلك حكم انقطاعه يف االخر

الن الوقف مآله دائما  ، ظن انقطاعها فانه يف هذه احلال تصرف الغالت اىل جهات بر اعم نفعااليت ال ي
وعليه فال يكون الورثة  ،  و قد سبق و سلمنا انه وقف فيلزم االخذ حبكمه،  للفقراء و ان مل ينص على ذلك

عتبارهم من اجلهات خلفا ملورثهم اال اذا مشلهم شرط الوصية فيكون هلم االستخالف يف منفعة الوصية اب
 . (61)اليت تنصرف اليها الوصية و ليس ابعتبارهم خلفا ملورثهم املوصى له ابملنفعة الذي مات 

و ، و مما تقدم يتبني لنا ان فقه القانون اجته حنو انتهاء االستخالف ابلنسبة للموصى له كاثر ملوته و
الذي مل جيد ما يقابله يف االحكام اليت جاءت   املوقف،  ال يكون لورثته ان يستخلفوه فيما كان له من منافع

هبا مواد قانون االحوال الشخصية العراقي اذ ان املشرع العراقي كان قد عاجل مجيع املواضيع املتعلقة ابلوصية  
اال انه مل يورد يف طياته حكما هلذه احلالة و ال كثري من احلاالت اليت ختص  ، يف قانون االحوال الشخصية 

ال ،  فقد اورد الفصل االول يف الباب الثامن من القانون املذكور احد عشر مادة يف الوصية،  نافع الوصية ابمل
( من القانون املذكور و اليت تنص على ان ))يشرتط يف املوصى 69يقرتب من موضوع حبثنا منها اال املادة )

( من القانون 1108) ( من املادة 1و كذلك الفقرة )، به ان يكون قابال للتمليك بعد موت املوصي((
و اليت جاء فيها انه ))يكسب ، ( من قانو نالالحوال الشخصية 73املدين العراقي اليت حتيلنا عليها املادة )

و هاتني املادتني ال تسعفاننا بشيء يف مسالة اثر املوت على ، املوصى له بطريق الوصية املال املوصى به((
ملشرع ان يراعي مشول هكذا حكم يف معاجلته للوصية او لذا كان من االجدر اب، استخالف املوصى له

 
 . 162ص ، 1950، القاهرة، مكتبة االجنلو مصرية، شرح قانون الوصية، حممد ابو زهرة -58
 . و يقصد ابالنقطاع اليأس من وجود املوصى له م ابملنفعة احملصورون -59
، بغداد ، مطبعة الزوراء، 1الطبعة ، املعدل 1959لسنة  188الوجيز يف قانون االحوال الشخصية رقم ، حممد مريي جبار -60

 . 38ص 
 . 161ص ، املصدر السابق، حممد أبو زهرة -61



  

 استخالف املنافع ِبلوصية 

615 

على االقل ان حييل العمل حبل النزاع الدائر بشأن احكام كهذه بقانون اخر يعاجل فيه الوصية على سبيل  
و هو قانون الوصية املصري   1946التفصيل أسوة بنظريه املشرع املصري الذي شرع قانوان للوصية منذ العام  

 . 1946لسنة  71رقم  
( منه الفرض الذي حنن بصدد البحث فيه 27و جند ان قانون الوصية املصري كان قد عاجل يف املادة )

إذا فقد نصت هذه املادة انه ))، فقد بني حكم حالة موت املوصى له يف الوصية ابملنفعة، يف هذا الفرع
. وفاة املوصي كانت لورثة املوصيابملنافع وحدها ومل يوجد من املوصى هلم احد عند . . . كانت الوصية

وان وجد بعده من املستحقني إيل حني انقراضهم فتكون املنفعة لورثة املوصي وعند اليأس من وجود غريهم 
 . ((من املوصى هلم ردت العني لورثة املوصي

ملوصي ( منه انه ))إذا مل يوجد من املوصى هلم غري واحد انفرد ابلغلة أو العني ا28كما بينت املادة )
هبا إال إذا دلت عبارة املوصي أو قامت قرينة علي انه قصد التعدد ففي هذه احلالة يصرف للموصي له 
نصيبه من الغلة ويعطي الباقي لورثة املوصي وتقسم العني بني املوصي له وبني ورثة املوصي عند اليأس من  

 . وجود مستحق أخر((
حماولني تسليط ، ر موت املوصى له على االستخالفو بعد ذلك العرض نكون قد امتمنا حبثنا يف اث

الضوء على نقطة مهمة اغفل املشرع العراقي معاجلتها تتعلق ابستخالف ورثة املوصى له ابملنفعة من عدمه 
نتمىن من املشرع العراقي ان يلتفت هلا خصوصا و اهنا مسالة ذات امهية عملية كثرية التحقق  ، بعد موته

، يصاء بغلة البساتني او منافع الدور اليت يعيش اصحاهبا يف اماكن بعيدة عنهاعلى وجه اخلصوص يف اال
يضاف اىل ذلك ان الفقه االسالمي و الفقه الوضعي و القوانني املقارنة كانت قد تناولت هذه املسألة و  

 . وضحت اإلحكام الكفيلة حبلها
 الخاتمة

البحث يف بيان ماهية  ، وإقتضت هذه الدراسة، املنافع املستخلفة ابلوصيةبعد أن إنتهينا من دراسة 
بتعريفها و بيان سندها الشرعي و القانوين من خالل ما جاءت به كتب الفقه االسالمي والفقه   املنافعهذه  

ومنتهني إىل االاثر املرتتبة بسبب ، املدين والقانون يف ذلك اضافة اىل بيان شروط االستخالف و مالكه
والتوصيات اليت توصلنا ، ذلك نوجز أهم الثماربعد ، مث احلاالت اليت ينتهي هبا و من املنافع املستخلفة

 : اليها فيما أييت
 : النتائج -أوالا 

االستخالف ابملنفعة فهو حلول شخص حمل اخر يف استيفاء حق شخصي لالول مع كل ما ان  .1
الشخص حمل  فاالستخالف حيمل معىن حلول، يرتتب على ذلك احلق من ااثر تنصرف اىل اخللف

 .  اخر يف العالقة القانونية اليت تبقى عناصرها القانونية كما كانت قبل االنتقال
اذ ميكن للسلف ان يرتب مبوجبها حقاً للخلف ،  لمنافع املستخلفة للوصيةل  رادة املنفردة مصدر  االان   .2

 . إبرادته املنفردة دون ان حيتاج اىل ارادة الطرف االخر
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اباليصاء مبنفعة عني ميلكها او اباليصاء مبنفعة ميلكها لشخص خيلفه فيها بعد إن قيام الشخص  .3

فان موته و تنفيذ وصيته سيؤدي اىل قيام إستخالف بني اخللف املوصى له و بني السلف ، موته
 . ما كان ذلك اإلستخالف ليتحقق لوال ارادة املوصي اليت انشئت تلك الوصية ابملنفعة، املوصي

فيكون ، ستخالف يف املنافع ابنتقال احلق يف استيفاء املنفعة من السلف اىل اخللفيتمثل اثر اال .4
ملكية اخللف فثبوت ، للخلف مبوجب خالفته ان يستويف املنفعة املستخلف فيها على مدة خالفته

 ابملنفعةميثل األثر األول والثاين هو تصرف املوصى له  )املوصى له مبنفعة العني( ابملنفعة
وقد يكون غري ، كما يف الرجوع،  ينتهي استخالف املنفعة بني السلف و اخللف ابرادة السلفقد  .5

فيكون بقاء االستخالف يف هذه احلالة ، خصوصا و اهنا من احلقوق الشخصية ، موت مالكهااراديف
 . من عدمه حمل نظر و متحيص الن اابحة االنتفاع حقا شخصيا زال شخصه من الوجود

 : تالتوصيا -ثانياا 
نقرتح على املشرع العراقي ان يقوم إبصدار قانون خاص ابلوصية اسوة ابملشرع املصري او ان يعدل يف 
قانون األحوال الشخصية بشكل يشمل فيه مجيع احكام الوصية و بغري الصورة املقتضبة اليت يتناول فيها  

اما ، مدار حبثنا اال النزر اليسري املشرع احكام الوصية و اليت ال جند فيها ما خيص الوصية ابملنافع و هي
 : فيما خيص املنفعة املستخلفة ابلوصية فاننا نرى ما يلي

نتمىن على املشرع ان يوحد بني املصطلحات اخلاصة ابملوصى به بني ما جاء به القانون املدين و قانون  •
الشخصية اىل ان من شروط ( من قانون االحوال  69فقد ذهبت املادة )،  األحوال الشخصية العراقيني

، املوصى به ان يكون قابليته للتمليك فنصت على ))ُيشرتط يف املوصى به ان يكون قابال للتمليك((
( من القانون نفسه الوصية ))تصرف مضاف اىل ما بعد املوت مقتضاه التمليك 64و عرفت املادة )

لعراقي و اليت جاءت ابلقول  املدين ا( من القانون 1108اما الفقرة االوىل من املادة )، بال عوض((
و نالحظ ان مثة فرق بني التعبري الذي جاء ، ب املوصى له بطريق الوصية املال املوصى به(())يكس

اذ ان قانون االحوال الشخصية  ، به قانون االحوال الشخصية و التعبري الذي جاء به القانون املدين
و الكسب ،  املدين فيطلق لفظ الكسب على املوصى بهيطلق لفظ التملك على املوصى به اما القانون  

الن ، فتعبري القانون املدين ادق من تعبري قانون االحوال الشخصية ، هو طريق من طرق حتقق امللك
اما القانون املدين عندما تناول موضوع انتقال املوصى به اىل ، االخري قد عرب عن االثر اتركا السبب

لذا فاننا أنمل ان يستبدل تعبري التملك ، يق حتققه و هو الكسباملوصى له تناوله من جانب طر 
 . ابلكسب

القواعد العامة يف التصرف ابملنافع الناجتة عن الوصية اذ ان كما نتمىن على املشرع ان يعاجل مسألة  •
خصوصا فيما يتعلق بتصرف املوصى له ابملنفعة ، عفنا يف بيان االحكام اخلاصة بذلكالوصية ال ُتس

 عن موافقة مالك رقبة العني مما سيؤدي اىل حدوث اشكاالت كان من املمكن جتنبها لو نُظمت مبعزلٍ 
و نقرتح ان تكون هذه املعاجلة ضمن قانون االحوال ، احكام تصرف املوصى له ابلوصية لتالفيها

ق و تكون على الشكل الذي مينح املوصى له احل،  الشخصية كونه اخلاص و الذي تقيد احكامه العام
بعقود املعاوضة كاالجارة و بعقود التربع كاالعارة  ، يف التصرف ابملنفعة اليت اكتسبها مبوجب الوصية
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شرط ان تنتقل املنفعة اىل خلف املوصى له ملدة ال تزيد عن املدة اليت يكتسب هبا االخري منفعة العني  
 . حمل االستخالف

و نالحظ ان املشرع العراقي مل يورد يف قانون األحوال الشخصية ما يسعفنا يف مسألة اثر املوت على  •
استخالف املوصى له و قد كان من االجدر به ان يراعي مشول هكذا حكم يف معاجلته للوصية او 

لوصية على على االقل ان حييل العمل حبل النزاع الدائر بشأن احكام كهذه بقانون اخر يعاجل فيه ا
و هو قانون  1946سبيل التفصيل أسوة بنظريه املشرع املصري الذي شرع قانوان للوصية منذ العام 

 . 1946لسنة   71الوصية املصري رقم 
 المصادر

دار احياء ، 4ج ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، ابو الربكات امحد بن حممد العدوي الدردير .1
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