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يا: دراسة فقهية تحليلية  قانون الوصية للوارث في ماليز

يا   ، ( 2) عبد الباري أوانج   ، ( 1) فاطمة كريم   ( 3) محمد صبري زكر

 ملخص البحث
ملتعلقة ابلوصية  يهدف هذا البحث إىل دراسة موضوع "قانون الوصية للوارث يف ماليزاي: دراسة فقهية حتليلية". وقد تناول البحث بيان املواد القانونية ا

تعلقة ابلوصالالالالالالالالية  املقضالالالالالالالالااي  الالقانون الذ  ينجملبع على املسالالالالالالالاللزي املاليزيي يف و للوارث يف ماليزاي، وإبراز مدى صالالالالالالالاللتيتها للتجملبيع يف التزي املاليز .  
م( حتت املادة 2009م(، وكلنتان  2005م(، وملكا  2004ن  م(، و ر  مسبيل1999للوارث هو قانون الوصالالالالالالااي للزسالالالالالاللزي بو ية سالالالالالالل ور  

، وإىل قانون (viii) (b)ادة امل  ،جي إىل قانون إدارة الشالالالالالالالالون ا سالالالالالالاللميةت ف  ؛يس لديها قانون الوصالالالالالالالااي للزسالالالالالالاللزيأما الو ايت األخرى اليت ل. (26 
قانون الوصالالالالالالالالالااي للزسالالالالالالالالاللزي بو ية سالالالالالالالالالل ور م   ( 2رقم    ،(26املعىن الضالالالالالالالالالزة م  املادة  و  .(2رقم   ،(245املادة    ،زة الشالالالالالالالالالرعيةإجراءات احملك

ر توقف جتوز الوصالالالالالالية للوارث يف تدود ال لث م     إىل أنه شالالالالالالري(؛ 2009م(، وكلنتان  2005ملكا  م(، و 2004ن  م(، و ر  مسبيل1999 
متوافقة مي رأ  فقهاء الشالالالالالاليعة ا مامية وبعد الزيدية، ولالية لرأ  لهور اليقهاء الذي  يبجمللون الوصالالالالالالية للوارث إ   جازة   يعلى إجازة الورثة، وه

  ها حتليللوصالالالالالف املواد القانونية و ؛  والدراسالالالالالة امليدانية  هج التحليلياملنهج الوصالالالالاليي واملنعلى    اعتزد البحث  ؛م  أجل توضالالالالاليق تقيقة املوضالالالالالوعو الورثة.  
ح الالالالالول على اراء امليتي املاليزيي يف تكم الوصالالالالالية للوارث. وم  النتالج املهزة اليت أسالالالالالير عنها البحث أن الوصالالالالالية  لوإجراء املقابلت الشالالالالالل الالالالالية ل

وكلنتان؛ انجمللقًا م    ن وملكاو ر  مسبيل و ية سل ور :هي  ،و ايت ماليزية للوارث جالزة يف تدود ال لث بدون توقف على إجازة الورثة يف أربي
إدارة التنزية ا سالالالالالاللمية  اليزاي على  احل الورثة. وتقتح هذه الدراسالالالالالالة  اتتياجات وم الالالالالالجتهاد القضالالالالالالاة الذي  ينىلرون إىل أسالالالالالالاط السالالالالالاللجملة التقديرية وا

 JAKIMتىت تتزك  جلنة اليتوى على املسالتوى الوينة والو ايت يف ماليزاي م  مناقشالة هذه الورقة، وْم    ؛د ورقة عزل تتعلع ابلوصالية للوارث( إعدا
 مث اختاذ القرار وإصدار اليتوى اخلاصة حبكم الوصية للوارث.

 .قانون، الوصية للوارث، ماليزاي، إجازةالكلمات املفتاحية: 
The Law of Will for Heirs in Malaysia: A Juristic Analytical Study 

Abstract 
The subject of this research is "The Law of Will for Heirs in Malaysia: A Juristic Analytical Study". The research deals with 

the presentation of legal articles concerning the will for heirs in Malaysia and the validity of their application in the 

Malaysian society. The law that applies to the Malaysian Muslims in the cases related to the will for heirs is Muslim Wills 

Enactment of the States of Selangor (1999), Negeri Sembilan (2004), Malacca (2005), and Kelantan (2009) under the section 

(26). As for the other states that do not have the Muslim Wills Enactment, they refer to the Administration of Islamic Affairs 

Enactment under the article (b)(viii), and Shariah Court Civil Procedures’ Enactment, Section 245(2). But the implication 

of the article (26), no. (2) of Muslim Wills Enactment in the States of Selangor (1999), Negeri Sembilan (2004), Malacca 

(2005), and Kelantan (2009) indicate that the will for heirs is permissible within the limit of one-third (of the property of 

the deceased person) without depending on the consent of other heirs, and it is consistent with the opinion of the jurists of 

Shīʽah Imāmiah and some Zaydiyyah, and contrary to the opinion of the majority of jurists who invalidate the will for heirs 

except with the consent of other heirs. Thus, to clarify the reality of the subject, the researchers rely on the descriptive 

approach, analytical approach, and field study, by analysing legal articles and conducting personal interviews to obtain 

the views of the Malaysian muftīs concerning the will for heirs. One of the important findings of the research is that the will 

for heirs is permissible within the limit of one-third without depending on the consent of other heirs in four states of Malaysia 

namely Selangor, Negeri Sembilan, Malacca, and Kelantan, based on the discretion and independent reasoning of the judges 

who consider the needs and benefits of the heirs. This study suggests that the Department of Islamic Development Malaysia 

(JAKIM) should prepare a paper on the will for heirs (for rectifying the related law for the whole of Malaysia), so that the 

National Fatwa Committee of Malaysia and the Fatwa Committees of the States can discuss the paper, make decisions, and 

issue the (correct) fatwā concerning the law of will for heirs. 

Keywords: Law, Will for Heirs, Malaysia, Consent. 
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 املقدمة

لم على أشالالرف املرسالاللي،  احلزد هلل رب العاملي، وال الاللة والسالال
 وصحبه، وم  تبعهم  تسان إىل يوم الدي . وعلى اله

يف التكة مضاف إىل ما بعد املوت،  الوصية هي ت رف  
هي يف تد ذاهتا جالزة شرًعا يف تدود ثلث ما ميلك ا نسان،  و 

إذا كان    الزايدة يف الوصالالالية ع  ثلث املال وقد مني رسالالالول    
سالالعد ب  أو وقام م     للزوصالالي وارث، كزا مني رسالالول   

 ,Al-Bukhārī الوصالالالالالالالالالالالالالاليالة بكالل مالالاله، أو تىت  ك ر م  ال لالث  

1987, 3/1006). 
كم الوصالالية للوارث على عد ة وقد اختلف اليقهاء يف ت

الشالاليعة ا مامية وبعد الزيدية أن الوصالالية    مذاهب، فرى فقهاء
للوارث جالالزة  الا   يزيالد ع  ال لالث سالالالالالالالالالالالالالالواء أجالازهالا الورثالة أو   
ا لرأ  لهور اليقهالالاء الالالذي  يبجمللون الوصالالالالالالالالالالالالالاليالالة   جييزوهالالا، خلفالالً
ا،  للوارث إ   جالالازة الورثالالة؛ ألن إجالالازهتم تالالا كالالالتهع حبقهم فيهالال

 ومنهم م  مني نياذها مجمللًقا م ل الىلاهرية.  

م(  1946وقد اعتزد قانون الوصالالالالالالالالية امل الالالالالالالالر  لسالالالالالالالالنة  
ا لرأ  لهور اليقهالاء، فال جالاز الوصالالالالالالالالالالالالالاليالة  37املالادة   ( رأاي لالاليالً

للوارث يف تالالدود ال لالالث م   ر إجالالازة الورثالالة، وهالالذا مالالا اعت زالالد 
  قالالالانون الوصالالالالالالالالالالالالالالالالاايم   (  2( رقم  26يف مالالالاليزاي، حتالالالت املالالالادة  

سالالالالالالالالالالالالالالل ور   بو يالالالالالالة  مسبيل 1999للزسالالالالالالالالالالالالالاللزي  ن  م(، و ر  
م(. لك    2009م(، وكلنتالالالالالالان  2005م(، وملكالالالالالالا  2004 

م(  1953قانون األتوال الشالالالالالالالالل الالالالالالالالية يف اجلزهورية السالالالالالالالالورية  
ن الوصالالالالالالالالالالالالالاليالة  ( التزم برأ  لهور اليقهالاء، القالالالل  238املالادة  

بقيالالة    هتالالللوارث   تنيالالذ إ  إذا أجالالازهالالا الورثالالة، وهالالذا مالالا اعتزالالد
الو ايت املاليزية عدا الو ايت األربي حتت قانون إدارة الشالالالالالالالون  

وقانون إجراءات احملكزة الشالالالالالالالرعية    (b  )viiiا سالالالالالالاللمية املادة  
 (. 2( رقم  245املادة  

اثرت تسالالالالالالا  ت بي املسالالالالالاللزي يف ماليزاي تول    لذلك؛
مدى صاللتية قانون الوصالية للوارث، وهل جتوز الوصالية للوارث  

دود ال لالالث دون توقف على إجالالازة الورثالالة البالالاقي لكو الالا  يف تالال
 رأ  لهور اليقهاء.للالية 

أنالاله   يوجالالد يف مالالاليزاي أ  فتالالاوى    ويف اعتقالالاد البالالات ي
  لوارث للرجوع إليها. وبناًء عليه؛خاصالالالالالة متعلقة حبكم الوصالالالالالية ل

نىلر يف صالاليا ته   إعادة قانون الوصالالية للوارث يف ماليزاي إىلحيتاج  
  مية، ومتزاشاليامي الشالالريعة ا سالالل  تىت يكون متوافقا وتجملبيقاته؛ 
 الع ر ومستجداته. مي روح

 

 الدراسات السابقة 

  للوارث  الوصالالالالية  موضالالالالوع  تتناولاليت   الدراسالالالالات املعاصالالالالرة  معىلم
 ,Al-Ḥusīn   ب الالالالالالالالالالورة  زلة،أتكامها    بيان  تيث  م تناولتها  

2002; Muḥammad ‘Āmir, 2006; Abū ‘Īd, 2007; Al-

Jubūrī, 2008.) 
قالانون الوصالالالالالالالالالالالالالالية    وتنالاولالت بعد الالدراسالالالالالالالالالالالالالالات يف مالاليزاي

تالالالالبتحليالالالالل املواد القالالالالانونيالالالالة  تقم     هالالالالالكن  للوارث ذكر اراء ، و  
 Jasni Sulong, 2005; Zaini bin   القضالالالالالالالالالالالالالاليالالالالالالةامليتي تول  

Nasohah, 2006; JAWHAR, 2010; Noor Lizza 

Mohamed Said, 2015حتليلها    يف  البات ون  جتهدسالالي  (؛ وعليه
  البحث هذا  يكون مي ذكر دوافي تنييذ الوصالالالالالالالالالالالالية للوارث، تىت
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 فاطمة كريم، عبد الباري أوانج، محمد صبري زكريا           

  وا فادة  إليه،  الرجوع  الناط على  ويسالالالالالهل   اله،  يف  شالالالالالافًيا  وافًيا
 منه.

 
 

 تعريف الوصية والوارث يف القانوناملبحث األول: 
 تعريف الوصية يف القانون األول: املطلب

الوصالالالالالالالالالالالالالالااي للزسالالالالالالالالالالالالالاللزي بو ية سالالالالالالالالالالالالالالل ور  اسالالالالالالالالالالالالالالتناًدا إىل قانون  
م(،  2005م(، وملكالالالالا  2004ن  م(، و ر  مسبيل1999 

ن الوصالالالالالالالالالالالية هي إ(  1( رقم  2م(، حتت املادة  2009وكلنتان  
"إقرار املوصالالالالالالالالالالي يف تياته على أمواله أو املنيعة، لتتم امل الالالالالالالالالاللحة  

 Muslim) "بعد موته  ،كزا شالالالالرعه ا سالالالاللم  ،على سالالالالبيل التهع

Wills Enactment). 

واسالالالالتناًدا إىل مشالالالالروع العزل لقانون الوصالالالالااي للزسالالالاللزي  
، حتالالت املالالادة -تم تنييالالذهي     ذ الالال-م(  2014غ  انبو يالالة ابهالال

ن الوصالالالالالالالالالالالالالية هي "إقرار املوصالالالالالالالالالالالالالي يف تياته على  إ(  1( رقم  2 
كزا شرعته وقررته األتكام    ،لغرض اخلر  ،أمواله، لتتم بعد وفاته

 Rang Undang-Undang Wasiat Orang Islamالشالالالالالالالرعية"  

Pahang.) 
سالالالالالالتند إىل قانون  ت  يفه  ؛أما الو ايت األخرى يف ماليزاي

 Administration of the Religionإدارة الشالالالالالون ا سالالالاللمية  

of Islam Enactment.ولك    يذكر تعريف الوصية فيه ،) 
مي   متيع  ن تعريف الوصالالالالالالالالالالية يف القانونويتَّضالالالالالالالالالالق  ذا أ

: "متليك مضالالالالالالاف إىل ما بعد  ، وهويف اليقه ا سالالالالالاللمي  هاتعريي
-Al املوت، بجملريع التهع، سالواء كان املوصالى به عيًنا أم منيعة"  

Jubūrī, 2008, 143). 
 

 تعريف الوارث يف القانون: الثاين املطلب
قانون الوصالالالالالالالالااي للزسالالالالالالالاللزي  م   (  1( رقم  2انجمللقًا م  املادة  
وملكا  م(،  2004ن  م(، و ر  مسبيل1999بو ية سل ور  

الوارث هو "الشالالالاللذ الذ   ف  ؛م(2009م(، وكلنتان  2005 
 Muslimيسالالالالالالالالالالتحع املراث اسالالالالالالالالالالتناًدا إىل األتكام الشالالالالالالالالالالرعية"  

Wills Enactmentوصالالالالالالالالالالالالالااي  (. وجاء مشالالالالالالالالالالالالالروع العزل بقانون ال

  ، وذكر تعرييالا مسالالالالالالالالالالالالالالالاوايم(2014غ  انللزسالالالالالالالالالالالالالاللزي بو يالة ابهال
 Rang Undang-Undang(  1( رقم  2للوارث حتالالت املالالادة  

Wasiat Orang Islam Pahang).    يف األخرى  الو ايت  أمالالالالالالالا 
إىل قانون إدارة الشالالون ا ساللمية، ولك    تسالتند    يفه  ؛ماليزاي

 Administration of the Religionيالذكر تعريف الوارث فياله  

of Islam Enactment.) 
متناسقة مي تعريف الوارث يف  فهذه التعرييات    ؛وابلتايل
: "الشالالالالاللذ الذ  يرتبت ابمليت بسالالالالالبب  ، وهواليقه ا سالالالالاللمي

  م  أسالالالالالالالالالالالالالالبالالاب ا رث، وامللحع ابألتيالالاء كالالاجلني يف بجمل  أمالاله"
 Al-Ḥusīn, 2002, 9; Abū ‘Īd, 2007, 337.) 
 

 ماهية قانون الوصية للوارث يف ماليزيا: املبحث الثاني
اخللفية التارخيية إلدارة الوصيييية اإلسييي مية يف    األّول:  املطلب
 ماليزاي

سالالالالالالالم القانون املعروف ابتتم إدارة الوصالالالالالالالااي يف القانون م  خلل  
(،  Wills Act   "م(1959   لعام (346  قانون الوصالالالالالالالالالالالااي رقم"

ألن    ؛املسالالالالالالالالالالالالالاللزي وصالالالالالالالالالالالالالالالااي ر أن هالذا القالانون   ينجملبع على  
وبناًء  .  وفًقا للشالالالالريعة ا سالالالاللمية  تنييذها  ينبغي عليهماملسالالالاللزي 
ل  تكون صالالاحلة إ  إذا كانت   تتعارض مي    الوصالاليةعليه فإن  

يي تالة وجود نزاع بشالالال ن صالالالحة  ف  ؛لذلك  الشالالالريعة ا سالالاللمية.
احملكزة الشرعية    يف  شرعيلالقاضي ا  ينبغي الرجوع إىلف،  الوصية
 .(Mohd Ridzuan Awang, 2006, 441  العليا

يف    يف مالالالالاليزاي  نجملبع على املسالالالالالالالالالالالالالاللزيي  ذ الالالالال  انونالقالالالالو 
ية سالالالالالل ور  الوصالالالالالااي للزسالالالالاللزي بو قانون   وه  الوصالالالالاليةمسالالالالال لة  

،  م( 2005م(، وملكالالالالا  2004   لنم(، و ر  مسبي1999 
  أما الو ايت  .(Muslim Wills Enactment  (2009وكلنتان  
فرجي   اليت ليس لالديهالا قالانون الوصالالالالالالالالالالالالالالالااي للزسالالالالالالالالالالالالالاللزي؛  األخرى
  (b  )viii   ادةإىل قانون إدارة الشالالالالالالالالالون ا سالالالالالالالاللمية امل  قضالالالالالالالالاهتا

 Administration of the Religion of Islam Enactment،)  
(  2( رقم   245املالالالادة    إجراءات احملكزالالالة الشالالالالالالالالالالالالالالرعيالالالة  وقالالالانون

 Syariah Court Civil Procedure  )Jasni Sulong, 2005, 

61.) 
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تتعلع  اليت سالالالالالالالالالالالالالالال لالة  املاحملكزالة الشالالالالالالالالالالالالالالرعيالة العليالا يف قرار و 
أشالالالالالالالالالالكال لتلية، ولك  هناك ثلثة    على كون عادةي  ابلوصالالالالالالالالالالية

 ,JAWHAR, 2010  ، وهيبشالالالالالكل أسالالالالالاط  مبادئ للنىلر فيها

43): 
فإن    ة،ورثالبي    تكةال  قسالزةل  ينريقة  يف الوصالية  تذكر إذا   .1

إذا وافع ليي الورثالالالالة على   تجملبيقهالالالالا  ميك وزيي  ينريقالالالالة الت
مبدأ الوصالالالالية  و   .سالالالالت الالالالدر احملكزة م ل هذا األمرذلك، و 
فز ًل  بعد وفاة املوصالالالالالالالالالالالالالي،    الورثة  ةجاز تنيذ    اأ   للوارث

ر القاضالالي يف قضالالية هزد هاد  ب  يسالالوعا و ره ضالالد  قرَّ 
 .Mohd. Hadi bin Yasu’aa dllسالالالالالالالالالالالالالييت توا درامان  

lwn. Siti Hawa Deraman  أنه   م(  2001( يف سالالالالنة
الوصالالالالالالالالالالالالالاليالة لوارث إ   جالازة بقيالة الورثالة بعالد وفالاة  ت الالالالالالالالالالالالالالق  
 املوصي.

أو لغر الوارث م الالل الجمليالالل املتبىنَّ  أمالالا الوصالالالالالالالالالالالالالاليالالة ألجن    .2
يح الالالالالالل  األجن  سالالالالالال  أنتقرر احملكزة  سالالالالالالف  وذو  األرتام؛

مبالالدأ  و .  التكالالةع  ثلالالث     الالا   يزيالالداملتوىف  وصالالالالالالالالالالالالالاليالالة  على  
وصية املوصي لألجن  أو لغر الوارث    يف ذلك أنالوصية  

كزالا   ال لالث دون توقف على إجالازة الورثالة،يف تالدود    تنيالذ
ر القاضالي يف قضالية نيك ساللزا زيدة بنت تج وان زيد  قرَّ 

ضالالالالالالد نيك تسالالالالالالنة بنت نيك دي  ونيك روهيا زيدة بنت  
 Nik Salma Zaidah binti Haji Wan Zaidوان زيد  

lwn. Nik Hasnah binti Nik Din dan Nik Ruhiya 

Zaidah binti Wan Zaid  م(؛  ن وصالالية  2002( سالالالنة
املوصالالالالالالالالالالالالالالي لغر وارث صالالالالالالالالالالالالالالحيحالة لكو الا يف تالدود ثلالث  

 التكة.

م  ي وتقسالال  سالالتقرر صالاللتية الوصالالية،  حملكزة الشالالرعية العلياا .3
ا رث أو بجملريع  التكة بي الورثة تسالالالالالالالالالالب ن الالالالالالالالالاليبهم م   

قرر  قالالد  ف  الورثالالة على تقسالالالالالالالالالالالالالاليزهالالا،املوافقالالة إذا اتيع ليي  
القاضالالي يف قضالالية روزيل بنت رملي ضالالد زابرية بنت  ك  

 Rozila binti Ramli lwn. Zabariah binti Tak  سالالنة )
أنه جيوز تقسالاليم تركة املتوىف بجملريع املوافقة بي  م(  2013 

 ليي الورثة.
 

املتعلقة ابلوصييية  حتليل ومقارنة املواد القانونية  الثّاين:    املطلب
 للوارث يف ماليزاي

قالالالانون  م     هي املالالالادة املتعلقالالالة ابلوصالالالالالالالالالالالالالاليالالالة للوارث  (26املالالالادة  
ن  ل م( و ر  مسبي 1999للزسالالالاللزي بو ية سالالالالل ور  الوصالالالالااي  

مضالالالالالالالالالالالزو ا    م(،2009وكلنتان    م(2005وملكا    م(2004 
 : (Muslim Wills Enactment  كزا يلي

تدود ال لث، وتنيذ م   ر ت الالق الوصالالية لغر الوارث يف   .1
 إجازة الورثة بعد تسديد ديون املتوىف.

ولكنها    ، إن الوصالالالالالالالالالالية للوارث ابلزالد ع  ال لث صالالالالالالالالالالحيحة .2
 موقوفة على إجازة الورثة بعد وفاة املوصي.

بعد    أموالهإ  بقدر ما تبقى م   املدي     م     تنيذ الوصالية .3
 تسديد ديونه.

م  قالالانون الوصالالالالالالالالالالالالالالالااي  ( 26( م  املالالادة  1ينذ  بنالالد رقم  
  جتوز الوصالالالالالالية ألجن  أو لغر الوارث إ     للزسالالالالالاللزي على أنه

يف تدود ثلث التكة، وتنيذ م   ر إجازة الورثة بعد تسالالالالالالالالالالالديد  
سالالالالالالالالالالالاللم م   ما رواه البلار  وم  :واألصالالالالالالالالالالالالل يف هذا  ديون املتوىف.

:  ملالا قالال لاله رسالالالالالالالالالالالالالالول      تالديالث سالالالالالالالالالالالالالالعالد ب  أو وقالام 
ث  كثْ رر    ، وثال اللالالالال  ث  ال اللالالالال  ،  ( Al-Bukhārī, 2001, 3/1250   ((فالالالالث

وتد د مقدارها األعلى الذ  جيب    ،جو ز الوصالالالالالالالالية    فالرسالالالالالالالالول
  على املالم  الالالذ  يوصالالالالالالالالالالالالالالي عالالدم ختجمليالاله وهو ال لالالث، وقالالد بيَّ 

أن ال لالث ك ر أو كبر، وهالذا يالدل  على أن األوىل   الرسالالالالالالالالالالالالالالول  
واألفضالالالالل أن تكون الوصالالالالية  قل م  ال لث، سالالالالواء أكان الورثة  

 ,Al-‘Aynī, 2002, 13/32-34; Al-Shawkānī   أ نياء أم فقراء

2004, 6/37) . 
توافع مي في  ( م  املالادة املالذكورة أعله؛2قم  بنالد ر أمالا ال 
-Al-Muzannī, 1990, 8/343; Al   رأ  الراجق عند الشافعيةال

Nawawī, 2006, 6/108; Al-Anṣārī, 1994, 2/18،)  وهو أن  
ولكنها موقوفة على إجازة   ،الوصالالالالية ابلزالد ع  ال لث صالالالالحيحة

 الورثة بعد وفاة املوصي. 
 لالث، فالإن زادت  ال  جتوز الوصالالالالالالالالالالالالالاليالة إ  يف تالدود إًذا،  

  ت الالالالالالالالالق. فع  ال لث بجمللت يف القدر الزالد إ  إذا أجازها الورثة
فإن    ة،ثر على إجازة الو   الوصالالالالالالالية  ك ر م  ال لث ولكنها موقوفة
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صالالالالالالالالالالالالالاليالالة للوارث  . وتنيالالذ الو هالالا بجمللالالتو وإن ردُ   ،نيالالذت  وهالالاأجالالاز 
، وإن أجازها بعضالالالالالالالالالالالالهم وردها ا خرون  الورثةاب جازة م  ليي  

ألن الوصالالالالالالالالالالالية    ت يف تع اليز، وبجمللت يف تع م  رد ؛صالالالالالالالالالالالالحَّ 
 رثة.وإمنا يتعلع  ا تع الو  ،صادفت ملكه

 ا زاد ع    ، وت القت الق للوارث  واخللصالة: أن الوصالية
 (.Jasni Sulong, 2005, 49  إذا أجازها الورثةال لث 

بشالالالالالالالالالالالالالالكالالل  ر م  يهث فيزك  أن ي  على الر م م  ذلالالك، و  
أنه جتوز  (  26( م  املادة  2البند  م     مباشالالالالالالالالر املعىن الضالالالالالالالالزة

   ر توقف على إجالالازة الوصالالالالالالالالالالالالالاليالالة للوارث يف تالالدود ال لالالث م
  الشالالالالالالالالالالالالالاليعالة ا مالاميالة وبعد فقهالاءمي رأ    الورثالة، وهو مالا يتوافع

 ,Al-Ṭibāṭibā’ī, 1991, 2/54; Al-Ḥullī, 1985   الالالالالالالزيالالالالالالالديالالالالالالالة

1975, 6/308 ā,ḍMurta-Ibn al1/189; ،)   رأ   ل  هالذا لالالفو
  إ  أن جييزها الورثة  الوصية للوارث  لهور اليقهاء الذي  يبجمللون

 Al-Kāsānī, 2005, 10/485; Al-Ghamrāwī, 1987, 1/337; 

1997, 5/402;  ,ḥIbn Mufli44; -2000, 3/43 rbīnī,iSh-Al

Al-Ḥaṭṭāb, 1999, 6/368.) 
حيكم القضالالالالالاة يف احملاكم الشالالالالالرعية العليا  يف ضالالالالالوء هذا، 

وكلنتان  نه تنيذ الوصالية    وملكا  نو ر  مسبيل  سالل وربو ية  
  ؛للوارث يف تالالدود ال لالالث دون توقف على إجالالازة الورثالالة البالالاقي 

هاد القضالالالاة إذا كانت  انجمللقًا م  أسالالالاط السالالاللجملة التقديرية واجت
 Sitiم الالالالالاللحة أو ضالالالالالالرورة تدعو تذه الوصالالالالالالية    هناك تاجة أو

Madiha Ruzmi, 2018).  ل تنيالالالالذ  ف  ؛زاد ع  ال لالالالالث  أمالالالالا مالالالالا
أنللوا  بالالالالالاله  الوصالالالالالالالالالالالالالاليالالالالالالة إ    Noor Lizza   الورثالالالالالالة  جييزهالالالالالالا  رث 

Mohamed Said, 2015, 150.) 
صالحة  ( بعد شالرو   2تضالزَّ  البند  إضالافة إىل ذلك،  

واكتيت    وهي "أن تكون ا جازة بعد وفاة املوصالالالالالالالالالي"،  ،ا جازة
املادة بذكر هذا الشالالالالالالالر  دون  ره م  الشالالالالالالالرو  ل الالالالالالالحة إجازة 

ابلغالا  ر مكره،، و ر  أن يكون اليز عالاقًل    الورثالة، ومنهالا م ل:
ا ابلوصالالالالالالالالالالالالالالية

ً
  هجور علياله لسالالالالالالالالالالالالالالياله أو عتاله أو مرض املوت، وعالاملال

 Ibnu Ḥajar al-Haytamī, 2001, 6/48).    وا جازة تكون بعد
أم لألجن   ا زاد ع     املوصي سواء أكانت الوصية للوارثوفاة  

 ,Al-Kāsānī, 2005, 7/337; Al-Dasūqī, 2005   ثلث التكة

4/326). 

املدي   وصالالالالية    تنيذ    ( على أنه3البند رقم  كزا ينذ   
  ، وهالذا يبالدوبعالالد تسالالالالالالالالالالالالالالالديالد ديوناله  أموالالهإ  بقالالدر مالا تبقى م   

الوصالالالية بعد إخراج احلقو   م  نياذ    ذكره اليقهاء  متوافقا مي ما
وهي تع التكيي والتجهيز والدف ، مث    ،رة شالالالالرًعا م  التكةاملقرَّ 

  م  ثلث    تنيَّذ الوصالالالالالالالالالالالية م  ال لث الباقيسالالالالالالالالالالالداد الديون، مث  
 ,Ibnu Nujaym, 2002, 8/558; Al-Buhūtī, 2000   ليي املال

4/352). 
عزلية توتيد قانون الوصالالالالالالالالالالالالالالااي للزسالالالالالالالالالالالالالاللزي يف أربي    إنَّ 

ن  مسبيل م(، و ر   1999سل ور  هي و ية  -و ايت ماليزية  
تالد     -(م2009م(، وكلنتالالالالان  2005م(، وملكالالالالا  2004 

ا  أ  ارة الوصالالالالالية ا سالالالالاللمية يف ماليزاي؛ ذلك  إجيابية  دإىل نتالج  
الو ايت األربي  يف  لقضالاة يف احملاكم الشالرعية العليا  اتسالهل على  
املتعلقة ابلوصالالالالالالالالالالية    قضالالالالالالالالالالالاايالعلى    لحكمالقانون ل  أن يرجعوا إىل

 .(Zaini bin Nasohah, 2006, 384دقة وفعالية  ب
( م   2البند  م     املعىن الضالالالالالالالالالزةف  يف ضالالالالالالالالالوء ما تقدَّم؛

لكو ا متوافقة مي رأ  الشالالالاليعة    ؛إصالالالاللححيتاج إىل  (  26املادة  
يف تدود ال لث    ا مامية وبعد الزيدية يف جواز الوصية للوارث

  بالد للزجلس الالدية ا سالالالالالالالالالالالالالاللمي  مجمللقالًا ولو   جيزهالا الورثالة، و 
 MAINهذه نىلر بعي ا عتبار  صلح  لو ايت األربي أن ي( ل

ي الرأ  الراجق عند الشالالالالالالالالالالالالالافعية  م  تىت تكون متزاشالالالالالالالالالالالالالية  ؛املادة
ميشالالالالالي على وفع أتكامه مسالالالالالزلو ماليزاي، إضالالالالالافة إىل أنه    الذ 
 عدالة الرشيدة.إىل حتقيع ال ييضي

لقضالالالالالالالالاة يف احملاكم الشالالالالالالالالرعية  نبغي ليف،  علوة على ذلك
العامة املتعلقة ابلوصية  ال لثة    بادئامل  أثر  يقتيواالعليا املاليزية أن  

ها إدارة األوقاف والزكاة واحلج  تللوارث و ر الوارث اليت وضالالالالالالالالالالالع
، وهذه املبادئ   اليزاي يف كتاب دليل ا دارة ابلوصالالالية ا سالالاللمية

 (:JAWHAR, 2010, 18  هي
بعالالد وفالالاة    إ  إذا أجالالازهالالا الورثالالة  لوارثالوصالالالالالالالالالالالالالاليالالة ل    تنيالالذ .1

 املوصي.

؛ عاقًل ابلًغا  ر مكره،، وعاملا  اليز كامل األهليةأن يكون   .2
كونالاله واراًث هو وقالالت وفالالاة ابملوصالالالالالالالالالالالالالالى بالاله. والعهة بتحالالديالالد  

 املوصي.
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تنيالذ وصالالالالالالالالالالالالالاليالة املوصالالالالالالالالالالالالالالي لألجن  أو لغر الورثالة يف تالدود  .3
 ال لث.

يف كتاب    والزكاة واحلج  اليزايإدارة األوقاف وتذكر كذلك  
لوصية  " املادة املقتتة للوصيةاب  منوذج التشريعيألل دليل ا دارة"

(  MAINميك  للزجلس الدية ا سالالالالاللمي للو ية    للوارث اليت
ا يت    ، وذلك على النحوأن يتلذها  صالالالالالاللح املادة املتضالالالالالالاربة

 JAWHAR, 2015, 25:) 
 ة بعد وفاة املوصي.ت ق الوصية للوارث  جازة الورث .1

إن أجالالازهالالا بعضالالالالالالالالالالالالالالهم دون   (،1ة  مي مراعالالاة املالالادة اليرعيالال .2
جاز، وبجمللت يف ت الالالالالة مث    بعد، نيذت يف ت الالالالالة مث   أ

   جيز.

املالالالاليزيالالالة عالالالدا الو ايت األربي    لو ايتأمالالالا ابلنسالالالالالالالالالالالالالالبالالالة ل
فليس لديها مادة    ؛، وكلنتان(وملكا،  و ر  مسبيل ،  سالالالل ور 

للوارث؛ إذ ليس لالديهم قالانون الوصالالالالالالالالالالالالالالالااي  خالاصالالالالالالالالالالالالالالالة ابلوصالالالالالالالالالالالالالاليالة  
،  ( MAINم  قبل اللس الدية ا ساللمي     الادرلزساللزي الل

يرجي القضالالالالالالاة يف احملاكم الشالالالالالالرعية العليا لتلك الو ايت  وعندلذ،  
 إىل:

  (b  )viii  ادةقانون إدارة الشالالالالالالالون ا سالالالالالاللمية املأواًل:  
 Administration of the Religion of Islam Enactment  )

 أنه:على الذ  ينذ  
 :لزحكزة الشرعية العلياينبغي ل

 b  تنييذاتتسالزي وتقرر كل الأن  ( يف و يتها القضالالية  
جراءات اليت تكون فيها ليي األينراف م  املسالالالالالالاللزي وفيزا  وا 

 ال:يتعلع ب
 viii  ) يت  موال ال األما يتكه امليت بعد موته م   تقسالالالالاليم

ن إدارة األمور  أفز  الواضالالالالالالالالق  الوصالالالالالالالالية،  فيها الوصالالالالالالالالية أو بدون  
ابلوصالالالالالالالالالية ا سالالالالالالالالاللمية تدخل حتت اخت الالالالالالالالالام احملكزة    املتعلقة

 .الشرعية العليا
(  245ادة  املقانون إجراءات احملكزة الشالالالالالالالالالالالالالالرعية  اثنًيا:  

يف  "   ( الذ  يذكر:Syariah Court Civil Procedure(  2 رقم  
على أ  أمر صالالالالالالالريق يف هذا     ينذ  تيث    تالة وجود ثغرة أو

أ  أنه إذا     األتكام الشالالالالالالالالالالالرعية".تجملبع  سالالالالالالالالالالال  احملكزةف،  قانونال

املدوَّنة ما ي سالالالالعف القاضالالالالي يف املسالالالال لة،  املواد القانونية    يوجد يف
 أن يرجي إىل األتكام الشرعية. فل بد له

قانون إدارة الشالالالالالالون ا سالالالالاللمية، يف املادة املتعلقة    اثلثًا:
(  1  رقم    اتبالالالاعالالالهعتزالالالد الالالالذ  ينبغي على القالالالاضالالالالالالالالالالالالالالي  ابلقول امل

 Administration of the Religion of Islam Enactment  )
"وتتبي جلنالالالالة اليتوى القول املعتزالالالالد م  املالالالالذهالالالالب   :الالالالالذ  ينذ  

 الشافعي  متابعة ا راء املقبولة(".
سالالالرجي القضالالالاة يف احملاكم الشالالالرعية    وانجمللقًا م  ذلك؛

ملالالالالاليزيالالالالة عالالالالدا الو ايت األربي إىل كتالالالب  العليالالالالا لبقيالالالالة الو ايت ا
  القضالالالااي املتعلقة ابلوصالالالية للوارث؛املذهب الشالالالافعي املعتزدة يف  
يف األمور املتعلقالة    ي رجثي إلياله  مالدو نتيالث   يوجالد لالديهم قالانون  

الوصالالالالالالالالية للوارث يف تلك    فزا يتعلَّع بقضالالالالالالالالااي  ابلوصالالالالالالالالية. لذلك؛
ل فيهالا  الا يالو ايت   توافع مي رأ  لهور اليقهالاء  مالذهالب  ي عزالث
الراجق م  مذهبهم،    واحلنابلة يف،  ظهراأل  يف  والشالافعية،  احلنيية
؛  الوصالالية للوارث إ   جازة الورثة   الذي  يبجمللون(  املالكيةوبعد  

فيهالالالالالا إجالالالالالازهتم تالالالالالا كالالالالالالتهع حبقهم   ,Al-Kāsānī, 2005   ألن 

10/485; Al-Ghamrāwī, 1987, 1/337; Al-Shirbīnī, 2000, 

1999,  ,ābṭṭaḤ-Al1997, 5/402;  ,ḥIbn Mufli44; -3/43

. فالوصالالالالالالالالالالالية للوارث صالالالالالالالالالالالحيحة و فذة إذا أجازها ليي  (6/368
الورثة، فإن أجازها بعضالالهم و  جيزها ا خرون، نيذت يف ت الالة  

ا جالازة م   وتكون  أجالاز، وبجمللالت يف ت الالالالالالالالالالالالالالالة مث     جيز، مث   
ة؛ لدفي الضالالالالرر عنهم الوصالالالاليالورثة الباقي ضالالالالرورية ل الالالالحة هذه 

 ليًعا.
  املاليزية عدا الو ايت األربي  لو ايتايف    واخللصالالالالالالالالالة أنه

، ويشالالالالالت     تنيذ الوصالالالالالية للوارث إ  إذا أجازها الورثة املذكورة
 وهي كا يت: ،ل حة ا جازة ثلثة شرو 

أن يكون اليز م  أهالل التهع؛  ن يكون ابلغالا عالاقًل  ر  .1
و ر مكره،، أما    ،لسيه، أو عته، أو مرض املوتهجور عليه  

فل ت الالالالالالالق ا جازة   ؛ال الالالالالالال  والنون واحملجور عليه لسالالالالالالاليه
 منهم.

ا ابملوصالالالالالالالالالالالالالالى بالالاله؛ فالالالإذا كالالالان يعلم أن   .2
ً
وأن يكون اليز عالالالاملالالال

للزوصالالالالالالالالالالي وصالالالالالالالالالالااي، ولك    يعلم تقيقة ما أوصالالالالالالالالالالى به،  
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وم  تقاله أن    ،ل تكون إجالازتاله ملزمالةففال جالاز الوصالالالالالالالالالالالالالاليالة،  
 يرجي عنها.

فل عهة  جازة الورثة    أن تكون ا جازة بعد وفاة املوصالالي، .3
يالاة املوصالالالالالالالالالالالالالالي، فلو أجالازوهالا تالال تيالاتاله، مث ردوها  تتالال 

الوصالالالية، سالالالواء كانت الوصالالالية  بعد وفاته صالالالق الرد وبجمللت  
 ألجن   ا زاد ع  ثلث التكة.  لوارث أو

ة العليا  أن القضالاة يف احملاكم الشالرعيوعليه فز  الواضالق  
قانون إدارة الشالالالالالالالالالالون ا سالالالالالالالالاللمية دالًزا أن    للو ايت اليت تعتزد

هالالا إدارة األوقالالاف  تاليت وضالالالالالالالالالالالالالالع املبالالادئ ال لثالالة العالالامالالةإىل    تلجالال 
"  دليل ا دارة ابلوصالية ا ساللمية "والزكاة واحلج  اليزاي يف كتاب  

حتكيم القضالالالالالالالالالالالالالالالااي املتعلقالة ابلوصالالالالالالالالالالالالالاليالة للوارث ولغر الوارث   بغيالة
 JAWHAR, 2010, 18.) 

لزجلس الالالالدية ا سالالالالالالالالالالالالالاللمي  بنالالالاًء على ذلالالالك، ينبغي ل
 MAINة  املاليزية أن يبادر ابختاذ خجملوات جادَّ   لو ايت( لبقية ا

مي مراعاة ا راء    ،لتدوي  قانون الوصالالالالالالالالالالالااي للزسالالالالالالالالالالاللزي لو ايهتم
يسالالالالالالالالالالهل على    و ذا  بولة املسالالالالالالالالالالتزدة م  املذهب الشالالالالالالالالالالافعي؛املق

القضالالالااي املتعلقة    حتكيم    يةاكم الشالالالرعية العليا املاليز القضالالالاة يف احمل
إىل تيعيالالل قالالانون    كزالالا يالد   دقالالة وفعالالاليالالة، بالالابلوصالالالالالالالالالالالالالاليالالة للوارث  

معاين الرمحة    وحيقْ ع  ،منتىلم  بشالالالالالالالالالالكلالوصالالالالالالالالالالية للوارث يف ماليزاي  
 والعدل.

 

قانون الوصيييييااي للمسيييييلمجن بوالية سييييي  ور  الثّالث:    املطلب
 م(2016))تعديل( 

مي األسالالالالالالالالالالتاذ ايندرا    يالبات   أتد  م  خلل املقابلة اليت قام  ا
رليس بيالت املالال ابللس الالدية  -  د شالالالالالالالالالالالالالالهيالدشالالالالالالالالالالالالالالهريالل ب  هزال

 ,Indera Shahril Mohd Shahid   -ا سلمي بو ية سل ور

اللس الدية ا سالالالالالاللمي بو ية سالالالالالالل ور    أن  اتَّضالالالالالالق  (،م2017
 MAIS) م  املالادة 2رقم  حبالذف   خجملالا خجملوة جالديالدة، وقالام )
،  م( 1999 قانون الوصااي للزسلزي بو ية سل ور  م   (  26 

 Muslim Wills  كزالالالا يليكالالالان  تعالالالديالالالل  الونذ  القالالالانون قبالالالل  

Selangor Enactment 1999:) 

ت الالق الوصالالية لغر الوارث يف تدود ال لث، وتنيذ م   ر  .1
 إجازة الورثة بعد تسديد ديون املتوىف.

ولكنها    ، لزالد ع  ال لث صالالالالالالالالالالحيحةإن الوصالالالالالالالالالالية للوارث اب .2
 موقوفة على إجازة الورثة بعد وفاة املوصي.

بعد    أموالهإ  بقدر ما تبقى م   املدي   م     تنيذ الوصالية   .3
 تسديد ديونه.

اسالالالالالالالتناًدا إىل قانون الوصالالالالالالالااي للزسالالالالالالاللزي بو ية سالالالالالالالل ور  و 
الدية ا سالاللمي بو ية سالالل ور    ، فاللسم(2016  تعديل(  

 MAIS)    وتذف ،  قام بتعديل القانون  م(2017يناير    13يف
املالالالالالالالادة  2رقالالالالالالالم   مالالالالالالال    )26  ،) Muslim Wills Selangor 

Amendment Enactment 2016  ؛ لتكون املالالالالادة على النحو)
 التايل:

ت الالق الوصالالية لغر الوارث يف تدود ال لث، وتنيذ م   ر  .1
 إجازة الورثة بعد تسديد ديون املتوىف.

 (.2رقم  تذف  ت   .2

بعد    أموالهى م   إ  بقدر ما تبقَّ املدي     م     تنيذ الوصالية .3
 تسديد ديونه.

على النحو املذكور   يف تعديل القانون  والسالالالالالالالالالالبب الرليس
وافع مي رأ   يت(  2م  املادة املذكورة يف رقم    املعىن الضالالالالالزةأن  

أنه جتوز الوصالالالالالالالالالالالية  ، وهو  الزيدية  الشالالالالالالالالالالالاليعة ا مامية وبعد  فقهاء
   ر إجالالازة الورثالالة. وم  املعلوم أن  للوارث يف تالالدود ال لالالث م

الوصالالالالالالالالالالالالالاليالة   الالذي  يبجمللون رأ  لهور اليقهالاءهالذه املالادة ختالالف  
ابلنسالالالالالالالالبة لقضالالالالالالالالية  و إ   جازة الورثة بعد وفاة املوصالالالالالالالالي.    للوارث

اللس الدية ا سالالالالاللمي بو ية سالالالالالل ور  الوصالالالالالية للوارث، فإن  
 MAIS)  األتكام الشرعية تسب املذهب الشافعي حتت    يتَّبي

 القانون ا يت:
  )بو ية سالالالالل ور (  قانون إدارة الشالالالالالون ا سالالالاللمية:  أوال
رقالالالالالالالالالم61املالالالالالالالالالادة    م(2003 لالالالالالالالالالعالالالالالالالالالام    )   3  )b  )viii)  

 Administration of the Religion of Islam State of 

Selangor Enactment 2003  ن إدارة األمور املتعلقالالة  ( املييالالد
ابلوصالالالالالالية ا سالالالالالاللمية تدخل حتت اخت الالالالالالام احملكزة الشالالالالالالرعية  

 العليا. 
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  )بو ية سل ور (  قانون إجراءات احملكزة الشرعية  اثنًيا:
 Syariah Court Civil Procedure(  2   رقم(  245املالالالالادة  

State of Selangor Enactment 2003)  إذا  ه ن  القاضالالالالالالالالالالالالالي    
فل بالالالد    مالالالا يتعلَّع ابلقضالالالالالالالالالالالالالاليالالالة؛املواد القالالالانونيالالالة املالالالدونالالالة  يك  يف  

 للقاضي أن يرجي إىل األتكام الشرعية.
  )بو ية سالالالالل ور (قانون إدارة الشالالالالالون ا سالالالاللمية    اثلثًا:

 Administration of the Religion of(  1 رقم (  54املادة  

Islam State of Selangor Enactment 2003  )  ن  القالالالالالالالالالالالل 
هو املالذهالب   اتبالالاعالهالقول املعتزالالد الالذ  ينبغي على القالالاضالالالالالالالالالالالالالالي 

 الشافعي.
إًذا، حيكم اللس الدية ا سالالالالالالالالالالالاللمي بو ية سالالالالالالالالالالالالل ور  

 MAIS  )  قضالالالالالااي الوصالالالالالية للوارث برأ  لهور اليقهاء  يف Al-

; )1997, 5/402 ,ḥIbn Mufli2005, 10/485;  Kāsānī,

Ḥaṭṭāb, 1999, 6/368;)وهو الرأ  الراجق عنالالد الشالالالالالالالالالالالالالالالافعيالالة ،  
 Ghamrāwī, 1987, 1/337; Al-Shirbīnī, 2000, 3/43-44;  

Al-Nawawī, 2006, 6/108; Al-Qalyūbī, 1995, 3/160 )،  
فل    ،الورثالة جالازة الوصالالالالالالالالالالالالالاليالة للوارث إ    يبجمللونوهال ء اليقهالاء  

بعد وفاة املوصالالالالالالالالالالالي.    إ  إذا أجازها الورثة  الوصالالالالالالالالالالالية للوارث  تنيذ
تتوقف صالحة هذه الوصالية على إجازة الورثة، فإن أجاز اجلزيي  و 

الوصالالالالية نيذت، وإن أجازها بعضالالالالهم و  جيزها ا خرون، نيذت  
يف ت الالالالة مث   أجاز، وبجمللت يف ت الالالالة مث     جيز؛ ألن ا جازة 

تنييًذا ملا أراده املوصالالالالالي، وتنازً  ع  تقه املاني  تعته  م  الوارث  
؛ عاقًل  اليز كامل األهليةيكون  م  نياذ الوصالالالالية. ويشالالالالت  أن  

ا ابملوصالالالالالالالالالالالالالى به. والعهة بتحديد كونه واراًث  
ً
ابلًغا  ر مكره،، وعامل

 هو وقت وفاة املوصي.
ذف اللس الدية ا سالالالالالالالالالالاللمي  تواملشالالالالالالالالالالالكلة هنا، ملاذا 

املادة املتعلقة ابلوصالالالالالالالالالالية للوارث، و    (MAIS بو ية سالالالالالالالالالالل ور  
  دو نالةجيعلهالالا مالالامللالالاليالالة و يتلالالذ اخلجملوة اجلالالادة  صالالالالالالالالالالالالالاللح املالادة  

 يف قانون الوصااي للزسلزي بو ية سل ور؟  بشكل دالم
للزجلس الدية ا سلمي بو ية  ميك   فإنه    عليه؛  وبناءً 
ع  املواد القانونية  -مل ال الباهر  أيخذ اب  أن  (MAIS سالالالالالالل ور  
الالذ  يقتتاله   -ابلوصالالالالالالالالالالالالالاليالة للوارث ولغر الوارثاملتعلقالة  املالدو نالة 

 ,Abdul Rahman bin Hj. Osmanغ  نمساتة مييت و ية ابه

قانون الوصالالالالالالااي للزسالالالالالاللزي بو ية  ( يف "مشالالالالالالروع العزل" ب2017
حتت املادة  تيث ينذ  ،  والذ    يتم تنييذه  ،م(2014غ  نابه
 Rang Undang-Undang Wasiat Orang Islam على    (29 

Pahang): 
بد أن تكون يف تدود ال لث، إ   وارث    الالوصالالالالالالالالالية لغر   .1

  جازة الورثة املستحقي بعد وفاة املوصي.

بعد    وارث إذا أجازها الورثة املسالالالالالالالتحقونت الالالالالالالق الوصالالالالالالالية لل .2
 املوصي. وفاة

  ملسالالالالالالالالاللم يف و ية سالالالالالالالالالل ور   يعرفونوك ر م  التزي ا
الوصالالالالالالالالالالالالالالالالااي للزسالالالالالالالالالالالالالاللزي بو يالالة  قالالانون  م   (  26تعالالديالالل املالالادة  
هو هر يف شالالالالالالالالالالالالالبكة املعلومات تىت اليوم  يىلما  ألن    سالالالالالالالالالالالالالل ور؛

م( بدون أ   1999قانون الوصالالالااي للزسالالاللزي بو ية سالالالل ور  
بعالد املقالابلالة مي رليس  أمر   تعرفاله البالات الة إ     تعالديلت. وهالذا

  (MAIS للس الدية ا سالالالالاللمي بو ية سالالالالالل ور  اببيت املال  
 Indera Shahril Mohdأسالالتاذ ايندرا شالالهريل ب  هزد شالالهيد  

Shahid, 2017  ويبالالدأ تنييالالذ القالالانون املعالالد ل م  قبالالل اللس .)
احملكزة    خبلف،  (MAIS الدية ا سالالالالالالالالاللمي بو ية سالالالالالالالالالل ور  

زال  لكونه ما    ه  تالثق م  بتنييذاليت  الشالالالالرعية العليا بو ية سالالالالل ور  
ا مالالا أخهتنالالا بالاله موظيالالة األحبالالاث يف  ، وهالالذةليالالداتالالبا   املرتلالالة  يف

أسالتاذة سالييت مادتة بنت    يا بو ية سالل وراحملكزة الشالرعية العل
  26يف    يالبالالات أتالالد  م  خلل املقالالابلالالة اليت قالالام  الالا    ،روزمي
 (.Siti Madiha Ruzmi, 2018(  م2018يناير 

 

 املبحث الثالث: دوافع تنفيذ الوصية للوارث
دوافع تنفيذ الوصييييييييييية للوارث اسييييييييييتناًدا إ   املطلب األول:  

 قانون الوصااي للمسلمجن
  م(1999للزسلزي بو ية سل ور  قانون الوصااي  استناًدا إىل  
مسالالبالاليالال وكالاللالالنالالتالالالالالالالان  2005ومالاللكالالالالالالالا    م(2004ن  لو الالر   م(، 

"إن الوصالالالالالالالالالالالالالاليالالة للوارث  (  2رقم    (26 حتالالت املالالادة    م(2009 
ولكنهالا موقوفالة على إجالازة الورثة    ،ابلزالالد ع  ال لالث صالالالالالالالالالالالالالالحيحالة

ميك  أن    (؛Muslim Wills Enactmentبعد وفاة املوصالالالالالالالالالالالالي"  
أنه جتوز الوصالالالالالالالالالية للوارث يف تدود    بشالالالالالالالالالكل  ر مباشالالالالالالالالالر  ي يهثم
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ال لالالالث إ     جالالالازة الورثالالالة، و  تنيالالالذ فيزالالالا جالالالاوزال لالالالث م   ر إ
 هتم. جاز 

ابملادة    م  القانون  (2رقم    (26 هذه املادة  لقد أتثرت  
  على  ، تيث نذ  م(1946قانون الوصالالالالية امل الالالالر   م   (  37 

جازة إوتنيذ م   ر    ،ت الالالالالالق الوصالالالالالالية ابل لث للوارث و رهأنه "
، وت الالالالالالالالالالالالالالق  الا زاد على ال لالث، و  تنيالذ يف الزايدة إ  إذا  الورثالة

أجازها الورثة بعد وفاة املوصي، وكانوا م  أهل التهع، عاملي  ا  
تيالالالالالالث    ،(Qānūn al-Waṣiyyah al-Miṣrī, 1946   جييزونالالالالالالاله"

الوصالالالالالالالالالالالالية للوارث يف تدود ال لث    أجازت هذه املادة بوضالالالالالالالالالالالالوح
ا     فقهالالالاءكزالالالا ذهالالالب إليالالاله    جالالالازة الورثالالالةإىل  إدون تالالالاجالالالة  بالالالمجمللقالالالً

مالذهالب لهور  ، وهي ختالالف الزيالديالة  الشالالالالالالالالالالالالالاليعالة ا مالاميالة وبعد
 الوصية للوارث إ   جازة الورثة.اليقهاء الذي  يبجمللون 

جتديد ا راء اليقهية اليت    م  أشالالالالكال  هذا شالالالالكلويعُد  
التجديد  هذا و   الوصالالالالالالالالالالالية للوارث يف ماليزاي؛  قانون  يسالالالالالالالالالالالتند إليها

إضالالالالالالالالالالافة    ،احلالية  ا عتبارات ا جتزاعيةلعدد م   التغير نتيجة  و 
 Mohdامل الالالالالالاللحة األعلى للورثة  لضالالالالالالالزان    القضالالالالالالالاة  اجتهادإىل  

Ridzuan bin Awang, 2006, 442; Jasni bin Sulong, 2005, 

57.) 
جتوز الوصالالالالالالالالالالالية للوارث يف تدود ال لث  واملق الالالالالالالالالالالود: أن  

و ية سل ور،  وهي  -و ايت ماليزية  أربي  بدون إجازة الورثة يف  
  تالالاجالالة أوإذا كالالانالالت هنالالاك   ،-، وكلنتالالانو ر  مسبيل ، وملكالالا

-Al تيالة  كزالا يف احلالا ت ا   ا،م الالالالالالالالالالالالالاللحالة أو ضالالالالالالالالالالالالالالرورة تالدعو تال

Zilmī, 2012, 205-206): 
إذا كان املوصالى له ينالب علم وهو حباجة إىل هذه الوصالية   .1

  كزال دراسته بعد وفاة مور ثه. 

م الااًب بعاهة مسالتدمية متنعه م  الكسالب، أو    أو كان معاقا .2
كان كبر السالالالالالالالالالالالالال  تيث يكون عاجزًا ع  كسالالالالالالالالالالالالالب نيقته  

 ونيقة م  هو مكل ف اب نيا  عليه. 

أو كان بي الورثة تياوت ثقايف أو اقت الالالالالالالالالالالالاد  أو وظييي،   .3
ا أو هامًيا، وا خر    ن يكون أتد الورثة ينبيًبا أو مهندسالالالالالالً

ضالالالالالالالالالالالالالالعييالًا يف املسالالالالالالالالالالالالالالتوى  يكون هرومالًا م  هالذه املالهلت و 
 ا قت اد .

تكوي  ثروة  بأو كان املوصالالى له قد سالالاهم يف تياة املوصالالي   .4
 املوصي اليت حتولت إىل التكة بعد الوفاة. 

أو كالالالان  ر متزوج وهو  مس احلالالالاجالالالة إىل الزواج خبلف   .5
 البقية، وحيتاج إىل نيقات وتكاليف الزواج. 

اخر   إنسالالالالالالالالالاين  وأدية    وأسالالالالالالالالالبب أخلقي    إضالالالالالالالالالافة إىل أ  .6
  متييز بعد الورثة ابلوصية تم.يدعو إىل

  النالالالالاتيالالالالة  أمالالالالا إذا كالالالالان الكالالالالل يف مسالالالالالالالالالالالالالالتوى واتالالالالد م
  فإن التزييز بينهم وتيضالالاليل  ا قت الالالادية وال قافية والجملاقة البدنية؛

ملا يتتب عليه م     بعضالالالالالالالالالالالالهم على بعد ابلوصالالالالالالالالالالالالية عزل ترام؛
و ر ذلالك االا    ،- بعد احلالا تيف-احلقالد واحلسالالالالالالالالالالالالالالالد والتزز   

 ا سلم والعقل السليم. أيابه
تيالالالان متيالالالاوتي يف اليقر  ملالالالا كالالالان الورثالالالة يف أ لالالالب األو 

فإن الناط    ؛و يف احلاجة وعدمهاأ  ،الكه وال الالالالغر  و يفأ  ،والغىن
ا    ىلإمييلون   و  جيالالالالدون يف    ،مالالالالاتم  ىلإمتييز م  يكون هتالالالالاجالالالالً

ن  أل   ؛تكام الوصالالالالالالالالالالالية املعزول  ا ا ن ما حيقع تم أ راضالالالالالالالالالالالهمأ
يعو  ك رًا    ةجازة ابقي الورثإتوقف نىلام الوصالالالالالالالالالالالالية للوارث على 

هم م   بر ْ   ىلإاجالالالة  احلالالالشالالالالالالالالالالالالالالالالالد  أ  يف  م  النالالالاط ع  بر م  يكون
ال لث بدون     يزيد ع   ا  جتوز الوصالالالالالية للوارث    ،وتذا.  ورثتهم

زحافىلة على م الالالالالالالالالالالالاللحة الورثة  لل  ؛الورثة  يجازة ابقإتوقف على  
 (.Shaykh Muḥammad al-Jazūlī, 2018  ياحملتاج

للوارث    ابلوصية  تعلقةامل  قضيةال  ييف  بناء على ما تقدَّم،
الشالالالالالالالالالالالالرعية العليا ابلو ايت األربي   القضالالالالالالالالالالالالاة يف احملاكم  سالالالالالالالالالالالاليقوم
  التقديرية  السالالالالالاللجملة  أسالالالالالالاط  انجمللقًا م   ،الورثة  تالة  م   ابلتحُقع
  ا تتياجات وم الاحل الورثة،  إىل  ينىلرون  الذي   القضالاة  واجتهاد

صالالالالية للوارث يف تدود ال لث  وسالالالاليقررون إذا ما كانت ت الالالالق الو 
هنالاك تالاجالة أو   تإذا كالانال  ،بالدون توقف على إجالازة بقيالة الورثالة

  تلحع وصاليته الضالرر ببقية الورثة؛  ضالرورة تدعو تذه الوصالية، و 
 Sitiاحلالالالاليالالالة    األفراد وامل الالالالالالالالالالالالالاللحالالالة  زالالالايالالالة رفالالالاهيالالالةينلبالالالا منهم حل

Madiha Ruzmi, 2018).   هذا الت الالالالالالالالالرف م  القضالالالالالالالالالاة يىلهر  و
  منو   الرعية  على  ا مام  القاعدة اليقهية "ت الالالالالالرفأتد جتليات  
  أن  القاعدة  هذه  ومعىن  ،(Al-Suyūṭī, 2007, 121   ابمل الالالاللحة"
  معلع  أبوا  أم  شالالالالالالالالالالالاءوا  عليهم  ولزومه  الرعية  على  الراعي  ت الالالالالالالالالالالرف
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  دينية  ت الالالالالالالالالالالالالالرفاله،  ضالالالالالالالالالالالالالالز   يف  واملنيعالة ال زرة  وجود على  ومتوقفر 
   الالالالالذه  تعلعتف  .(Al-Zarqā’, 1983, 247 دنيويالالالالالة    أو  كالالالالالانالالالالالت
   فضالالالالالالالالالالل  لألمة خر  هو  ما  كل  وحتقيع  احلقو   صالالالالالالالالالاليانة  القاعدة
   ا  يت الالالالل  وما  العامة،  ابمل الالالاللحة  عنه  ي عهَّ   اا  وأنيعها،  الوسالالالالالل

وكل ت الالالرف  الكهى.    ومقاصالالالدها  العىلزى  الشالالالرعية  قواعدال  م 
إىل   مالد للسالالالالالالالالالالالالالاللجملالة خالارج ع  تالدود امل الالالالالالالالالالالالالاللحالة العالامالة، أو  

امليسالالالالالالالالالدة والضالالالالالالالالالرر مل  هم حتت و يتها، فهو خارج ع  تدود  
 ,Al-Zuḥaylī, 2006   الو ية الشالالالالالالالالالالالرعية، والسالالالالالالالالالالالياسالالالالالالالالالالالة العادلة

1/493-494). 
الوصية للوارث   تقل أمهية     ن  ونعتقد البات يلذلك؛  
واجبة اليت أوجبها القانون، بل هي أوىل منها يف  م  الوصالالالالالالالالالالالالالالية ال

 فعالة تعود  ا م  م الالالالالالالالالالالالالالالاحل ملالا فيهالفتق ابب اخلر بي األقالارب؛ 
 صغرهم.  وأعلى بعد الورثة لضعيهم 

  ؛وترى البالالات الالة أن تالالذا القالالانون وجالالاهتالاله ودوافي تنييالالذه 
 :(Muḥammad ‘Āmir, 2006, 101-102  لألسباب ا تية

هي العدالة،    -يف بعد األتيان-قد تكون الوصية لوارث   .1
، ولكنها عدالة  فحسالالالالالالب  والعدالة هنا ليسالالالالالالت عدالة مادية

ا عالاجزًا   التوازن يف تيالاة الورثالة، فقالد يكون أتالدهم مريضالالالالالالالالالالالالالالً
يم  ع  الكسالالالب، أو صالالالغرًا   تتوفر له أسالالالباب التبية والتعل 

فتالال يت    ا  بيالاله م  إخوتالاله؛كزالالا توفرت  خوتالاله، أو أك ر بر  
 الوصية لتدارك ما   تقدر قواعد املراث أن تدركه.

    تتعارض الوصالالالالالية لوارث مي قواعد العدالة واملسالالالالالاواة بي .2
أن الوالالالد  املورث(    األو د أو بي الورثالالة بوجالاله عالالام؛ ذلالالك

 الالالالالالالالالف ابلعدل فإن  ايته م  الوصالالالالالالالالالية يف هذه احلالة  إذا اتَّ 
 نسالانية بي أو ده بغد النىلر ع   سالتكون إقامة العدالة ا

 الالالالف ابلىللم فل   التسالالالالاو  يف أن الالالالبتهم م  التكة، وإذا اتَّ 
ما يىللم  ا    - ر الوصالالالالالالالالالالالية-يعدم م  الوسالالالالالالالالالالالالل األخرى  

 ورثته وهاابة بعضهم على تساب البعد ا خر. 

إذا كانت الوصالالالالالالالالالالالالالية لوارث حتتزل احملاابة وتيضالالالالالالالالالالالالاليل بعد   .3
هي  –وصالية لغر الوارث  األبناء على بعضالهم ا خر، فإن ال

حتتزالل ر بالة املوصالالالالالالالالالالالالالالي يف ترمالان ورثتاله م     -جالالزة ابتيالا 
فالالالالالإن    بعد تركتالالالالاله ع  ينريع الوصالالالالالالالالالالالالالاليالالالالالة ألجن ؛ وم  مث 

أم لغر    ي يف ثلث تركته سالالالالالواء أكانت لوارثت الالالالالرفات احل

ومها اا   يجمللي علياله إ   وارث، منوينة بضالالالالالالالالالالالالالالزره وعدالتاله،  
 .سبحانه وتعاىل  

الت الالالالالالالالرف يف ثلث ماله    تعاىل أعجملى ا نسالالالالالالالالان تعَّ إن     .4
عند وفاته يضالالالالالالالالالالالعه كييزا يشالالالالالالالالالالالاء، فز  تقه أن يعجمليه مل   
يريد بره وصالالالالالالالالاللته أجنبًيا كان أم  ره، وتنيذ م   ر توقف  

لوارث أوىل إذا كانت هناك  على إجازة أتد، بل وصالالالالالالالالاليته ل
م الالالالالالالاللحة أو ضالالالالالالالالرورة تدعو تذه الوصالالالالالالالالية وإفراد    تاجة أو

 ,Al-‘Āmilī   ، وملا فيها م  صالالالالالالالالالالالالالاللة الرتمبعد الورثة  ا

1992, 2/55; Al-Ḥullī, 1985, 1/189) . 

إن الوصالالية شالالرعت مل الالاحل الناط، وهذه امل الالاحل قد تدعو   .5
إىل ا ي الالالالالالالاء لوارث يراه املورث أتوج م  سالالالالالالالالر الورثة أو  

ا يف    هيراه عاجزًا ع  الكسالالالب ل الالالغر  أو  ره، أو يراه مريضالالً
و يراه ك ر األو د وحيتالاج إىل  تالاجالة إىل العلج الجملويالل، أ

  اثالالاله، يفاملالالالال أك ر م   ره لانيالالالا  عليهم و  يكييالالاله مر 
 أن ا خري  يف  ىن ع  مراثهم.تي يرى 

د العداوة والبغضالالالالالاء بي  وجْ الوصالالالالالية للوارث ت    إن القول  ن .6
ألن     ون سالالالالالالالبًبا يف قجملي الرتم   يسالالالالالالالتقيم؛األقارب وتك

م املراث بي الورثالة وأعجملى كالل وارث تقه   تعالاىل قالد قسالالالالالالالالالالالالالال 
م  املراث، وجعل ل الالالالالالالالالالاتب املال ال لث يوصالالالالالالالالالالي به مل   
يشالالالالالالالالالالالاء، سالالالالالالالالالالالواء كان واراًث أو أجنبًيا، وليس للورثة احلع يف  
ا عتاض على قسالالالالزة   تعاىل إن كانوا يالمنون بن الالالالوم  

ت يف  إذا كان -الكتاب والسالالالالالالالالالالالنة، فجواز الوصالالالالالالالالالالالية للوارث  
باب  لفالالالدة، وفتق  فياله    -تالدود ال لالث م   ر إجالازة الورثالة

ساللمية  ر بي األقارب، وفيه دليل على سالعة الشالريعة ا اخل
 واستيعا ا لكل األتوال.

 

املطلب الثاين: دوافع تنفيذ الوصيييييييييييية للوارث اسيييييييييييتناًدا إ   
 قانون إدارة الشؤون اإلس مية

،  و ر  مسبيل  ،  سل وراملاليزية عدا الو ايت األربي    الو ايت
لوصالااي للزساللزي،  خام اب، وكلنتان( ليس لديها قانون  وملكا

تعلقة ابلوصالالية للوارث إىل األتكام  املقضالالااي  الفرجي القضالالاة يف  
اسالالالالالالالتناًدا إىل قانون إدارة    ؛الشالالالالالالالرعية تسالالالالالالالب املذهب الشالالالالالالالافعي
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 فاطمة كريم، عبد الباري أوانج، محمد صبري زكريا           

 جازة الورثة    صية للوارث إ الشالون ا سلمية  نه   ت ق الو 
 بعد وفاة املوصي.

  ؛أن تالذا القالانون وجالاهتاله ودوافي تنييالذه   ونرى البالات يو 
 لألسباب ا تية: 

كانت ا جازة م  الورثة الباقي ضالالالالالالرورية ل الالالالالالحة الوصالالالالالالية   .1
 (. Al-Sarītī, 1997, 61   للوارث؛ لدفي الضرر عنهم ليًعا

ألن    الوصالالالالية؛   ورثته ف جاز الباقون جازتلو أوصالالالالى لبعد   .2
امتناع اجلواز كان حلقهم ملا يلحقهم م  األذى والوتشالالالالالالالالالالالة  

  (.Al-Kāsānī, 2005, 10/485    ي ار بعضالالالهم دون بعد
فسالالالالالالالالالالالالالالبب تىلر الوصالالالالالالالالالالالالالالية للوارث هو ما يلحع ابلورثة م   
الضالالالالالالالالالرر وما حيدث م  احلقد والشالالالالالالالالالعور ابلتيريع والتزييز.  

السالالالالالالبب  ر قالم يف تالة إجازة بقية الورثة بعد وفاة  وهذا  
يف  إن  ابخت الالالالار،  و املوصالالالالي وهم أهل تذه ا جازة عندلذ،.  

 تم اإجالازة الوصالالالالالالالالالالالالالاليالة للوارث دون النىلر إىل إجالازهتم إيالذاء
اا يسالالالبب إيقاع العداوة واحلسالالالد   م؛ ي ار املوصالالالى له عليه
بينهم  ;Al-Marghīnānī, 2007, 4/233   وقجملعيالالالالالة الرتم 

Al-Shirbīnī, 2000, 3/44.) 

يَّةث ْلوثاْرث،   إن تديث   .3  ,Al-Tirmidhī, 2007   (( ث وثصالالالالالالالالالالْ

يَّةث ْلوثاْرث، ْإ َّ أثن     ، وهي  ثبتت فيه الزايدة  (4/343  ث وثصالالالالالالالالالالْ
يزث ال وثرثثثة   يَّةر ْلوثاْرث،    ، ويف بعد الرواايت  ((جيْ   ث جتث وز  وثصالالالالالالالالْ

اءث ال وثرثثالالثة     (.Al-Dārquṭnī, 2004, 5/267   ((ْإ َّ أثن  يثشالالالالالالالالالالالالالالالث
تعته الوصالالالالية للوارث صالالالالحيحة    وبناًء على هذا ا سالالالالت ناء؛

-Al   و فالالالالذة إذا أجالالالالازهالالالالا بقيالالالالة الورثالالالالة وهم أهالالالالل لالالالالذلالالالالك

Shawkānī, 2004, 6/43). 

إن املاني م  عدم صالالالحة الوصالالالية للوارث هو تع الورثة  
هو أمر  ، و البعد ا خرتىت   يتالالال ذى بعضالالالالالالالالالالالالالالهم  ي الالالار  

يالد  إىل قجملعيالة الرتم اليت أمر   تعالاىل بوصالالالالالالالالالالالالالاللهالا، فالإذا  
أجازوها وكانوا م  أهل ا جازة شالرًعا، فقد رضالوا  سالقا   

جييزوها  تقهم فارتيي املاني، وم  مث ت الالق الوصالالية، وإذا   
 (. Al-Mannāwī, 1937, 6/391   يبقى املاني فتبجملل لذلك

ألن    ة؛إن األجن  ت الالالالالالالالق له الوصالالالالالالالالية بزايدة ع  ثلث التك .4
ا ي الالالالالالالالاء إليه   ي ر تقًدا يف نيوط الورثة يف تالة إجازة 

الورثالة تالا، واألمر كالذلالك ابلنسالالالالالالالالالالالالالالبالة للوارث، إذا قبالل الورثالة  
  يد على ال لث   أجازوها، وألن ا ي الالالالالالالالاء  ا زاو الوصالالالالالالالالية  

إذا أجاز الورثة  على أن النهي ل الالالوم، ف  واعنه. وقد اتيق
ا زاد ع  ال لث، فتجوز لذلك الوصالالالالالالية  الوصالالالالالالالية لألجن   

    (.ḥIbn Mufli, 6/14 ,1997  للوارث

ا عتزالاد على مالذهالب اجلزهور  ن الوصالالالالالالالالالالالالالاليالة للوارث تقي   .5
لقو ة  هو األصالالالالالالالالالوب  و   ،ُد  فذة  جازة الورثةعث تال  صالالالالالالالالالحيحة و 

أدلتهم، وترصالالالالالالالالهم على وتدة صالالالالالالالالف ورثة املتوىف و ليهم  
 وصلة الرتم.

 

آراء املفتني املاليزيني يف حكم الوصية عرض املبحث الرابع: 
 واحللول املناسبة لتفعيل قانون الوصية للوارث للوارث

امليييياليزيجن يف حكو الوصيييييييييييييييية    طلييييب األول:امل آراء املفتجن 
 للوارث

مالالاليزاي أ  فتالالاوى خالالاصالالالالالالالالالالالالالالالة  يف اعتقالالاد البالالات الالة أنالاله   يوجالالد يف  
وبنالالاًء عليالاله، لقالد    متعلقالالة حبكم الوصالالالالالالالالالالالالالاليالالة للوارث للرجوع إليهالالا.

مي أصالالالالالالالالالحاب    الشالالالالالالالالالل الالالالالالالالالية  ةاملقابلاجتهدت البات ة يف إجراء  
 .Mohd  سالالالالالالالالالالالالالالل ور  ت:و اياليضالالالالالالالالالالالالالاليلالة السالالالالالالالالالالالالالالالادة امليتي يف 

Tamyes bin Abd. Wahid, 2017) و ر  مسبيل ،   Mohd. 

Yusof bin Hj. Ahmad, 2017)،  وملكالالالالا   Abdul Halim 

bin Tawil, 2017)وابهالالالالالالالالغ  ،   Abdul Rahman bin Haji 

Osman, 2017  ،)وكوا  ملبور  Zulkifli bin Mohamad Al-

Bakri, 2018)وبراك ،   Harussani bin Hj. Zakaria, 2017 )؛  
 تىلالت  و   .تكم الوصالالالالالالالالالالالالالاليالة للوارثجتالاه  قيهم املعرفالة ارالهم ومو 

جتالالاه   يف الرأ اتيالالالا     مالالاليزاي لالالديهم  يف  البالالالات الالالة أن ليي امليتي
    وصالالالالية لوارث إ  أن جييزها الورثة"تكم الوصالالالالية للوارث  نه  

 ."بعد وفاة املوصي الشرعيون
م ل    حتليلت إجابة امليتي يف مسالالالالالال لة الوصالالالالالالية للوارثو 

 :ا يت

 إجابة أسئلة املقابلة الرقو
آراء املفتجن يف والية سيييييييييي  ور، 

، وم كيييا، واب  ،  و ري مسبيلن
 وكواال ملبور، وبرياك
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  تنيالالالذ الوصالالالالالالالالالالالالالاليالالالة للوارث إ  إذا   (1
 أجازها ابقي الورثة الشرعيي.

 صحيحة عند ليي امليتي

الوارث هو الشلذ الذ  يستحع   (2
 صحيحة عند ليي امليتي ا رث.

ملراعالالالالالاة   (3 مالالالالالاسالالالالالالالالالالالالالالالالالالة  تالالالالالاجالالالالالة  هنالالالالالاك 
احلالالالالالاليالالالالالة   ا جتزالالالالالاعيالالالالالة  ا عتبالالالالالارات 

القضالالالالالاة يف حتكيم قضالالالالالااي  واجتهاد  
 الوصية للوارث.

 صحيحة عند ليي امليتي

جتوز الوصالالالالالالالالالالالالالاليالة ابل لالث للوارث م   (4
 ر إجالازة الورثالة؛ إذا كالانالت هنالاك  
تاجة أم م اللحة أو ضالرورة تدعو  

 تذه الوصية.

صالالالالالالالالالالالالالالحيحالالالة عنالالالد امليتي يف و يالالالة  
سالالالالالالالالل ور، و ر  مسبيل ، وملكا  
ابجتهاد القاضالالالالي. و ر صالالالالحيحة  

يتي يف و يالالة ابهغ، وكوا   عنالالد امل
ملبور، وبراك؛ ألن الوصالالالالالية للوارث 
م   ا جالالالالالالازة  وجود  لعالالالالالالدم  ابينلالالالالالالة 

 الورثة.
لاللالوارث  الجالرد   (5 الالوصالالالالالالالالالالالالالالاليالالالالالالالة  تالناليالالالالالالالذ 

احل الالالول على إجازة الورثة الباقي،  
 دون النىلر إىل تاجته للوصية.

 صحيحة عند ليي امليتي

الوصالالالالالالالالالالالالالاليالالة للوارث صالالالالالالالالالالالالالالحيحالالة إذا   (6
الورثة املسالالتحقي بعد  أجازها ليي  

وفاة املوصي، وابينلة إن   جييزوها،  
وإن أجازها بعضالالالالالالالالالالالالهم دون بعد،  
أجالالالالالاز،   مث    يف ت الالالالالالالالالالالالالالالالالالالة  نيالالالالالذت 

 وبجمللت يف ت ة مث     جيز.

 صحيحة عند ليي امليتي

يشالالالالالالت  ل الالالالالالحة ا جازة أن يكون   (7
ا   اليز م  أهالالالل التهع؛ عالالالاقلً ابلغالالالً
 ر مكره،، وعالاملالًا ابلوصالالالالالالالالالالالالالاليالة، وأن  

 تكون ا جازة بعد وفاة املوصي.

 صحيحة عند ليي امليتي

الوقالت املنالاسالالالالالالالالالالالالالالالب لتحالديالد مقالدار  (8
 ال لث هو وقت وفاة املوصي.  

 صحيحة عند ليي امليتي

بجمللت الوصية فيزا زاد على ال لث   (9
بيالالالالالت   لالالالالاله وارث؛ ألن  إذا   يك  

 املال حيل هل الورثة.
 صحيحة عند ليي امليتي

م  امللتظ، ترى البالالالالات الالالالة أن ليي امليتي املالالالالاليزيي  
  ااعتزادً يف الرأ  جتاه مسالالالالالالالالالالالال لة الوصالالالالالالالالالالالالية للوارث، و   اتيا لديهم  

  دُ عث تال  على مذهب اجلزهور  ن الوصالالالالالالالية للوارث تقي صالالالالالالالحيحة و 
ا جالالازة م  الورثالالة البالالاقي ضالالالالالالالالالالالالالالروريالالة  وأن   فالالذة  جالالازة الورثالالة.  

ليًعا. فإذا أجازوها  ل الالالحة الوصالالالية للوارث؛ لدفي الضالالالرر عنهم 
وكانوا م  أهل ا جازة شالرًعا، فقد رضالوا  سالقا  تقهم فارتيي  

ت الالالالق الوصالالالالية، وإذا   جييزوها يبقى املاني فتبجملل    مثثَّ      املاني، ومْ 
  لذلك.

الوارث هو الشاللذ الذ  يسالتحع ا رث لتحقع أتد 
كونه واراًث أو  ر وارث    دُ عث يال  و أسالالالالالالباب ا رث كالقرابة والزوجية.  

وقت الوفاة   وقت إنشالالاء الوصالالية؛ ألن الوصالالية متليك مضالالاف  
ويشالالالالالالالالالالالالالالت  أن يكون  إىل مالا بعالالد املوت، فيعته وقالت التزليالالك.  

 ر أمالالا  . ارثل  م  أ  مواني  االوارث على قيالالد احليالالاة، وخالالاليالالً 
وفًقا ألتكام  الوارث فهو الشالالالالالالالاللذ الذ    يسالالالالالالالالتحع املراث  

،  وذو  األرتام، واليتامى   ا ب  املتبة،  اليرالد الشالالالالالالالالالرعية، م ل
  واملساجد، واملنىلزات اخلرية.
يف تدود  جالزة الوصالالالالالالالالالية للوارث    إضالالالالالالالالالافة إىل ذلك، إن

االبالالالاقي   ر توقف على إجالالالازة الورثالالالة  م   ال لالالالث م     ؛ انجمللقالالالً
أسالالالالالالالالالاط السالالالالالالالالاللجملة التقديرية واجتهاد القضالالالالالالالالالاة الذي  ينىلرون إىل  

احملكزة الشالالالالالالالالرعية    قه  جملب  توهذا ما  ،  ا تتياجات وم الالالالالالالالاحل الورثة
ت: سالالل ور، و ر  مسبيل ، وملكا. وأصالالحاب  و اييف  العليا  

اليضالالالالالالالالالاليلة امليتي تذه الو ايت يوافقون هذا الرأ ، وي بت   ا  
هية "ت الالالالالالالالالالالالالالرف ا مام على الرعية منو   متوافقة مي القاعدة اليق
ت الالالق الوصالالالية للوارث يف تدود ال لث  ابمل الالاللحة". وبناًء عليه،  

للعتبالالالالالالالارات   نتيجالالالالالالالًة  الورثالالالالالالالة،  بقيالالالالالالالة  إجالالالالالالالازة  على  توقف  دون 
هناك تاجة أم    تا جتزاعية احلالية واجتهاد القضالالالالالالالالالالالالالالاة إذا كان

ا    م الالالاللحة أو ضالالالالرورة تدعو تذه الوصالالالالية ا مرضالالالالً م ل كونه مريضالالالالً
و  تلحع وصالالالاليته الضالالالالرر ببقية   ،أو عاجزًا ع  الكسالالالالب  مقعًدا،

 الورثة؛ حلزاية رفاهية األفراد وامل لحة احلالية.
صالالالالالحة الوصالالالالالية للوارث على   تتوقفوم   تية أخرى،  

إجازة الورثة بعد وفاة املوصي، لذلك   تنيذ الوصية للوارث إ   
ت:  و اي يف  احملكزة الشرعية العليا    قه  جملب  ت جازة الورثة، وهذا ما  

الوصية للوارث ابينلة  ، وبراك. وبناًء عليه، إن  كوا  ملبورو   ابهغ،
يف هالالذه الو ايت ال لث. على    عالالدم وجود ا جالالازة م  الورثالالةل

هنالالالاك تالالالاجالالالة  ون  الالالذه الو ايت أن  ، يرى امليتالر م م  ذلالالالك
للوارث    اجتهاد القضالالالالاة يف حتكيم قضالالالالااي الوصالالالالية   عتبارماسالالالالة  

امل الالالالالالالالالالالالالاللحالة األعلى جلزيي الورثالة ومحالايالة على   لتحقيع  ضالالالالالالالالالالالالالالزالا ً 
 تقوقهم. 

 ر املنتىلم  الوصالية ا ساللمية  قانون    وعلوة على ذلك،
  حتكيم عند  يف ماليزاي  لدى القضالالالاة  تصالالالعوابخلع    سالالاليالد  إىل

ا بي أفراد  تشالالالالالالالويشالالالالالالالً   اا يسالالالالالالالبب ذلكقضالالالالالالالااي الوصالالالالالالالية للوارث،  
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 فاطمة كريم، عبد الباري أوانج، محمد صبري زكريا           

  رة الوصالالالالالالالالالية ا سالالالالالالالالاللمية بسالالالالالالالالالببالتزي املسالالالالالالالالاللم فيزا يتعلع  دا
قالالالالانون  لالالالالذلالالالالك، إن ال  .ةاليزيالالالالاملالالالال  اختلف القواني بي الو ايت

لكل    زذهب الشالالالالالالالالافعيللاتباًعا    د املتعلع ابلوصالالالالالالالالية للوارثاملوت  
إلياله    جعوار ي، تىت ميك  للقضالالالالالالالالالالالالالالاة أن  أمر م ْهم    الو ايت املالاليزيالة

سالالالالالالالالالالرعًة    يف حتكيم القضالالالالالالالالالالااي املتعلقة ابلوصالالالالالالالالالالية للوارث  مباشالالالالالالالالالالرةً 
وتوفر السالالالالالهولة لدى التزي املاليز  يف احل الالالالالول على  ،  وفعاليةً 

 التوجيه املناسب يف املسالل املتعلقة ابلوصية للوارث.
 الالالالالالالول  احلتنيذ الوصالالالالالالالية للوارث  جرد    أخرى،  م  جهة

تاجته    دون النىلر إىل  بعد وفاة املوصالالالالالالالالالي  على إجازة بقية الورثة
فالالإجالالازهتم تالالا كالالالتهع حبقهم فيهالالا، ودل  ذلالالك على   للوصالالالالالالالالالالالالالاليالالة.

 ع  تقهم يف املراث.   مرضاهم ابلوصية، وعلى تنازت
  ليي  الوصالالالالالالالالالالالالالية للوارث صالالالالالالالالالالالالالحيحة إذا أجازها  وم  مثَّ،

  جييزوهالالا، وإن أجالالازهالالا    الورثالالة بعالالد وفالالاة املوصالالالالالالالالالالالالالالي، وابينلالالة إن
جمللت يف تع  صالحت يف تع اليز، وب  بعضالهم ورد ها ا خرون،

 م  رد .  
يشالالالالت  ل الالالالحة ا جازة ثلثة شالالالالرو : أوً : أن يكون  و 

 ر هجور علياله  و    ر مكره،،  ابلغالالا عالالاقلً  اليز م  أهالالل التهع؛
أو مرض املوت، أما ال الالالالالالالالال  والنون واحملجور    ،أو عته،   ،لسالالالالالالالالاليه، 

ا   ،عليه لساليه فل ت الق ا جازة منهم
ً
واثنًيا: أن يكون اليز عامل

فل عهة ،  واثل ًا: أن تكون ا جازة بعد وفاة املوصالالالالاليية،  ابلوصالالالالال
  جازة الورثة تال احلياة املوصي.  

ال لالث   يعته م  ال لالث يف الوصالالالالالالالالالالالالالاليالةإىل جالانالب ذلالك،  
ا وهي تع   البالالاقي م  التكالالة بعالالد إخراج احلقو  املقررة شالالالالالالالالالالالالالالرعالالً

؛ وليس م  ثلالث  سالالالالالالالالالالالالالالداد الالديونو التكيي، والتجهيز، والالدف ،  
  ليي املالالال. وأن تقالالدير ال لالالث عنالالد لهور اليقهالالاء وقالالت وفالالاة

 ؛ ألنه وقت ثبوت امللك.املوصي
  جتوز الوصالالالالالالالالالالية إ  يف تدود ثلث  وم   تية أخرى،  

التكالالالة، فالالالإن زادت ع  ال لالالالث بجمللالالالت يف القالالالدر الزالالالالد إ  إذا  
أجازها الورثة. وإذا أوصالالالالالالالالالالالالالالى  ا زاد على ال لالث، فإن   يك  له  

ألن بيت املال حيل    ؛وارث، بجمللت الوصالالالالية فيزا زاد على ال لث
 و   يز له منهم. ،هل الورثة، ماله مراث للزسلزي

يف    اتيا ماليزاي لديهم  ليي امليتي يف  صالالالالالالالالاليوة القول، يىلهر أن  
 نه   تنيذ الوصالالية للوارث إ     تكم الوصالالية للوارثالرأ  جتاه  

أن جييزها الورثة الشالالالالالالالالالالرعيون بعد وفاة املوصالالالالالالالالالالي، إن أجاز بعد  
الورثة وامتني ا خرون، فإن الوصالالالالالالية تنيذ يف ن الالالالالاليب اليز دون  

وهي تتوافع مي األتكام الشالالالالالالالالالالالالرعية تسالالالالالالالالالالالالب املذهب سالالالالالالالالالالالالواه؛  
القضاة    اتاجتهاد  مراعاةالر م م  ذلك، ينبغي  على  الشافعي.  

يف حتكيم قضالااي الوصالية للوارث يف تالة وجود املنيعة وامل اللحة  
ن  إ ا هو خر لألمة.  مل  اللحقو  وحتقيقً   احملتاج؛ صالالالالالالالالالالالالاليانةً   ارثلو ل

لكنها موقوفة على    ؛الوصالالية  ا زاد على ال لث ألجن  صالالحيحة
ن   إجالازوهالا جالازت، و أن  إ، فالوفالاة املوصالالالالالالالالالالالالالاليجالازة الورثالة بعالد إ

إن مني الزايدة على ال لالالالالث كالالالالان رعالالالالايالالالالًة حلع    .جييزوهالالالالا بجمللالالالالت
الورثالالة، فالالإذا تنالالازل الورثالالة ع  تقهم جالالاز، ومتلالالك املوصالالالالالالالالالالالالالالى لاله  
الزالد. وأن الوصالالالالالالالية  ا زاد على ال لث و  يك  له وارث ابينلة،  

  لزسالالالالالالاللزيلألن الوارث يف هذه احلالة هو بيت املال، واحلع فيه  
 .كافةً 

إدارة التنزيالة ا سالالالالالالالالالالالالالاللميالة  الاليزاي   اًء علياله، ينبغي علىبنال
 JAKIM  إعالالالداد ورقالالالة عزالالالل تتعلع ابلوصالالالالالالالالالالالالالاليالالالة للوارث، تىت )

تتزك  جلنة اليتوى على املسالالالالالالالالالالالالالتوى الوينة والو ايت يف ماليزاي  
م  مناقشالالالالالالالالالالالة هذه الورقة، وْم   مثثَّ اختاذ القرار وإصالالالالالالالالالالالدار اليتوى  

الرا بي    يًل للزسالالاللزيلتكون دل؛  اخلاصالالالة حبكم الوصالالالية للوارث
مي    ا متوافقالالةاهتالالتجملبيقالالالوصالالالالالالالالالالالالالاليالالة للوارث، تىت تكون    تنييالالذيف  

 ومجملابقة ألتكام الشريعة ا سلمية الرابنية.املتجمللبات احلالية، 
 
بيان احللول املناسيييييييبة لتفعيل قانون الوصيييييييية  طلب الثاين:  امل

 للوارث يف احملاكو الشرعية العليا املاليزية
، واللس الدية  (JKSM دعوة  دارة القضالالالالالاء الشالالالالالرعية  اليزاي  

 اجلهات املسالالالالالالالالالالالالالالالولة، و رها م   (MAIN ا سالالالالالالالالالالالالالاللمي للو ية  
 األخذ بعي ا عتبار لألمور ا تية:

تىلهر أن  م  خلل امللتىلة لقضالالالالالالالالالالالالااي الوصالالالالالالالالالالالالية للوارث،   .1
يزاي قد أوصالالالالالالالالى لورثته  التزي املسالالالالالالالاللم يف مال  أفراد  م   ك رًا

ويف األصالل، إن الوصالية مشالروعة لغر الوارث  جبزيي التكة.  
يف تدود ال لث، وثل ي تقسالاليزها جلزيي الورثة املسالالتحقي  
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وهذه املشكلة ألن ر ا   يعرف  تسب اليرالد الشرعية.  
ك ر م  املاليزيي ع  مشالالالالالالالروعية اليرالد وماهية الوصالالالالالالالية  

إدارة القضالالالالالالاء الشالالالالالالرعية  اليزاي  للوارث. لذلك، ينبغي على  
 JKSMللو ية    ( أن تتعاون مي اللس الدية ا سالالالالالالالالالالاللمي
 MAIN) إدارة البينالات والتي الالالالالالالالالالالالالاليلت، و   JPM ووزارة ،)

( لعرض ا عل ت  KKMMا ت ا ت ووسالل ا علم  
،  والبيا ت ع  مشالالالالالالروعية اليرالد وماهية الوصالالالالالالية للوارث 

للوارث  الوصالالالالالالالالالالالالالاليالالالة  عقالالالد دورات خالالالاصالالالالالالالالالالالالالالالالة تتعلع بقالالالانون  و 
والعالالالاملي    ،لالالالدى املوظيي احلكومالالالة  وتقيقتهالالالا الشالالالالالالالالالالالالالالرعيالالالة

ا لالالالدى  األمر    تىت يكون  ؛والجمللبالالالة اجلالالالامعالالالة  ،العالالالامالالالة معروفالالالً
 . املاليزيي ليًعا

ت املاليزية  و ايلكل الالدينية ا سالالالالالالالالالالاللمية    ةإدار ينبغي على   .2
 Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri  ) ةإعداد خجملب  

ابلوصالالالالالالالالالالالالية للوارث يف ا سالالالالالالالالالالالاللم وماهيتها يف  تتعلع  اجلزعة  
ماليزاي، ليلجملب  ا ا مام يف صالاللة اجلزعة لكل املسالالاجد 

    جدااملسالالالالالإن املعلزي يف  اب ضالالالالالافة إىل ذلك،  املاليزية. و 
أو    الندوةم  خلل    بقانون الوصالالية للوارث  واأن يتعرضالالبد  

يف    إىل التزيهالالا  إبل   الالالدورات بشالالالالالالالالالالالالالالكالالل مسالالالالالالالالالالالالالالتزر ليتم  
 . الدراسيةاحللقات 

الالالالالالدية ا سالالالالالالالالالالالالالاللمي   .3 ( لبقيالالالالة  MAINينبغي على اللس 
،  سالالالالالالالالالالالالالالل ور  و يالالة   املالالاليزيالالة عالالدا الو ايت األربي لو ايتا

( أن يبالادر ابختالاذ خجملوات  ، وكلنتالانوملكالا،  و ر  مسبيل 
مراعاة  قانون الوصالااي للزساللزي لو ايهتم مي  جادة لتدوي   

بىلهور املادة    لشالافعي.ا راء املقبولة املسالتزدة م  املذهب ا
اخلاصالالالالة املتعلقة ابلوصالالالالية للوارث، يسالالالالهل على القضالالالالاة يف  
احملاكم الشالالالالالالالالالالرعية العليا املاليزية يف حتكيم القضالالالالالالالالالالااي املتعلقة  

 ابلوصية للوارث دقة وفعالية.

( قانون الوصالالالالالالالالالالالااي  2( رقم  26 تىلت البات ة أن املادة   .4
م(، و ر  مسبيل   1999بو ية سالالالالالالالالالالالالالل ور    للزسالالالالالالالالالالالالاللزي

وماللكالالالالالالالا  2004  م(  2009وكاللالنالتالالالالالالالان    م(،2005م(، 
"الوصالالالية للوارث والوصالالالية  ا زاد    حتتاج إىل ا صالالاللح،  ن

ع  ال لالالث صالالالالالالالالالالالالالالحيحالالة، ولكنهالالا موقوفالالة على إجالالازة الورثالة  
هناك تاجة ماسالالالالالالالالالالة ملراعاة و   املالهلي بعد وفاة املوصالالالالالالالالالالي".

القضالالالالالالالالالالالاة يف حتكيم    واجتهاد  احلالية  ا عتبارات ا جتزاعية
ضالالالالالالزاً  لتحقيع امل الالالالالاللحة األعلى  قضالالالالالالااي الوصالالالالالالية للوارث  

 جلزيي الورثة ومحاية على تقوقهم.

 

 خلامتةا
ميك  إبراز أمهها كزا    ،الدراسالالالة  م   عدة نتالج  وناسالالالتنتج البات 

  :يلي
قضالالالالالالالالالالااي  الع على املسالالالالالالالالالاللزي املاليزيي يف  جملبَّ القانون الذ  ي .1

للزسالالالالالالالالالاللزي  تعلقة ابلوصالالالالالالالالالالية للوارث هو قانون الوصالالالالالالالالالالااي  امل
م(  2004ن  و ر  مسبيل  م(1999بو يالالالة سالالالالالالالالالالالالالالل ور  

املالالالالالالادة 2009وكلنتالالالالالالان    م(2005وملكالالالالالالا   م(، حتالالالالالالت 
قالالالالالالانون    .(26  لالالالالالالديهالالالالالالا  ليس  اليت  الو ايت األخرى  أمالالالالالالا 

إىل قانون إدارة الشالالون    قضالاهتا الوصالااي للزساللزي، فرجي
، وإىل قانون إجراءات احملكزة  (viii) (b)  املادة  ،ا سالالالاللمية
 (.2  ( رقم245املادة   ،الشرعية

قانون الوصالالااي  م   (  2( رقم  26املعىن الضالالزة م  املادة   .2
ن  و ر  مسبيل   م(1999للزسالالالالالالالالالالالالاللزي بو ية سالالالالالالالالالالالالالل ور  

شالالالالالالالالالالالالالالر ي(  2009م( وكلنتالان  2005م( وملكالا  2004 
 ر توقف     أنه جتوز الوصية للوارث يف تدود ال لث مإىل  

ة  مي رأ  فقهالاء الشالالالالالالالالالالالالالاليع  ا يتوافعمال  وعلى إجالازة الورثالة، وه
لرأ  لهور اليقهالالالالاء    ا مالالالالاميالالالالة وبعد الزيالالالالديالالالالة، ولالالالالالف
 أن جييزهالا الورثالة. وبناًء  الالذي  يبجمللون الوصالالالالالالالالالالالالالاليالة للوارث إ 

جتوز الوصالالالالالالالالالالالالالية للوارث يف تدود ال لث بدون توقف    ؛عليه
على إجالالالازة الورثالالالة البالالالاقي يف أربي و ايت مالالالاليزيالالالة وهي:  
و ية سالالالالالالالالالل ور، و ر  مسبيل ، وملكا، وكلنتان؛ انجمللقًا  
م  أساط السلجملة التقديرية واجتهاد القضاة الذي  ينىلرون  

مي    متوافع  وهو أمرإىل ا تتيالالالاجالالالات وم الالالالالالالالالالالالالالالالاحل الورثالالالة؛  
الرعيالالالالالة منو   القالالالالال اعالالالالالدة اليقهيالالالالالة "ت الالالالالالالالالالالالالالرف ا مالالالالالام على 

 ".ابمل لحة
 (MAIS) اختذ اللس الدية ا سالالالالالالالاللمي بو ية سالالالالالالالالل ور .3

  م ملادة املتعلقة ابلوصالالالالالالالالالالية للوارث  حذف افجديدة   خجملوة
؛  م( 1999للزسالالالالالالالاللزي بو ية سالالالالالالالالل ور  قانون الوصالالالالالالالالااي  

لالم   (  26املالادة  فال  وعلياله البند  حبالذف   ةالقالانون الرليس معالد 
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  لذا فييم يتعلع بقضالالالالالالية الوصالالالالالالية للواراث سالالالالالاليتَّبي(.  2  رقم
األتكام   (MAIS) اللس الدية ا سلمي بو ية سل ور

الشالالالالالالالالالالرعية على مذهب ا مام الشالالالالالالالالالالافعي حتت قانون إدارة  
أما    .م(2003مية بو ية سالالالالالل ور لعام  الشالالالالالالون ا سالالالالالل

 بتنييذ  لم تقم  ف  ،احملكزة الشالالالالالالالالالالالالرعية العليا بو ية سالالالالالالالالالالالالل ور
  .داليةتبلكونه ما زال يف املرتلة ا  ؛القانون املعد ل

الوصالالالالالالالالالالالالالاليالة للوارث يعتزالد على احلالديالث    وصالالالالالالالالالالالالالاليالة  تنييالذ   .4
إ  أن جييز الورثالة(،     يوه  ،زايدةفيالاله  ثبتالالت  الالالذ    لوارث(

أن يشالالالالالالالالالاء الورثة(. وبناًء على هذا  إ   يف بعد الرواايت  و 
أجازها تعته الوصية للوارث صحيحة و فذة إذا    ؛ا ست ناء

ا متنالاع كالان حلع الورثالة ملالا فال  ؛بقيالة الورثالة وهم أهالل لالذلالك
يلحقهم م  األذى والوتشالالالالالالالالة  ي ار بعضالالالالالالالالهم دون بعد،  

 .و  يوجد ذلك عند ا جازة
أن ليي امليتي املالاليزيي لالديهم اتيالا  يف   ون تظ البالات  .5

الرأ  جتاه تكم الوصالالالالالالالية للوارث  نه   وصالالالالالالالية لوارث إ   
أن جييزها الورثة الشالالالالالرعيون بعد وفاة املوصالالالالالي، إن أجازوها  
نيذت، وإن   جييزوها بجمللت، وإن أجازها بعضالالالالالالهم ورد ها  

  .يف تع اليز، وبجمللت يف تع م  رد  ا خرون، صحت 
ول لتيعيل قانون الوصية للوارث يف احملاكم الشرعية  أهم احلل .6

لزجلس الالالالالدية ا سالالالالالالالالالالالالالاللمي  لينبغي    أنالالالاله  العليالالالالا املالالالالاليزيالالالالة
 MAIN  وهي: و ية سالالالل ور، و ر   -( للو ايت األربي

وكاللالنالتالالالالالالالانمسالباليالل وماللكالالالالالالالا،  ا عالتالبالالالالالالالار  يالأن    -ن،  بالعالي  نالىلالر 
تىت يكون    ملالالذهالالب اجلزهور؛  صالالالالالالالالالالالالالاللح املالالادة امللالالاليالالة

  بد للزجلس  و الرأ  الراجق عند الشالالالافعية.  مي    متزاشالالالًيا
الالدية ا سالالالالالالالالالالالالالاللمي لبقيالة الو ايت املالاليزيالة أن يبالادر ابختالاذ  
  ،خجملوات جادة لتدوي  قانون الوصالالااي للزسالاللزي لو ايهتم 

مي مراعاة ا راء املقبولة املسالالالالالالتزدة م  املذهب الشالالالالالالافعي.  
بىلهور املادة اخلاصالالالالالالالالة املتعلقة ابلوصالالالالالالالالية للوارث، يسالالالالالالالالهل  و 
يف    عزلهم  لى القضالالالالالالالالاة يف احملاكم الشالالالالالالالالرعية العليا املاليزيةع

 دقة وفعالية.بحتكيم القضااي املتعلقة ابلوصية للوارث 
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http://sj.gov.sd/ar/content/book/%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A(شوهد
http://sj.gov.sd/ar/content/book/%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A(شوهد
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 فاطمة كريم، عبد الباري أوانج، محمد صبري زكريا           

Bangunan Sultan Idris Shah, Shah Alam, Selangor, 

pada 19 Julai 2017 (Rabu) jam 9.15 pagi. 

Mufti Negeri Sembilan; Dato’ Hj. Mohd. Yusof bin Hj. 

Ahmad, menjawab soalan  temuramah secara 

bertulis disebabkan kekangan masa.  

Mufti Wilayah Persekutuan; Datuk Dr. Zulkifli bin 

Mohamad Al-Bakri, mewakilkan  Ustaz Tajul 

Urus bin Abdul Halim; Ketua Unit Istinbat, 

Pejabat Mufti Wilayah  Persekutuan untuk 

menjawab soalan temuramah. Disebabkan 

kekangan masa, soalan temuramah dijawab 

melalui talian telefon 018-9536696 pada 25 

September 2018  (Selasa) jam 3.04 petang. 

Temuramah bersama Dato' Abdul Halim bin Tawil; 

Mufti Negeri Melaka, pada 4  Oktober  2017 

(Rabu) jam 11.30 pagi, bertempat di Jabatan Mufti 

Negeri Melaka, Aras 2,  Imarah A, Pusat 

Islam Melaka, Jalan Bukit Palah, Melaka.  

Temuramah bersama Dato' Sri Dr. Haji Abdul Rahman 

bin Haji Osman; Mufti Negeri Pahang, pada 31 

Julai 2017 (Isnin) jam 10.00 pagi, bertempat di 

Jabatan Mufti  Negeri Pahang, Kompleks Islam 

Sultan Haji Ahmad Shah, Pekan, Pahang. 

Temuramah bersama Puan Siti Madiha binti Ruzmi; 

Pegawai Penyelidik (JAKESS),  pada 26 

Januari 2018 (Jumaat) jam 10.00 pagi, bertempat 

di Mahkamah Tinggi  Syariah Selangor, Tingkat 

5, Bangunan Mahkamah Syariah Sultan Idris 

Shah,  Shah Alam, Selangor. 

Temuramah bersama Timbalan Mufti Negeri Perak; 

Ustaz Zamri bin Hashim yang  mewakili Mufti 

Negeri Perak Tan Sri Harussani bin Hj. Zakaria, 

pada 23 Ogos  2017 (Rabu) jam 10.00 pagi, 

bertempat di Jabatan Mufti Negeri Perak, Tingkat 

5 Kompleks Islam Darul Ridzuan, Ipoh, Perak. 

Temuramah bersama Ustaz Indera Shahril bin Mohd 

Shahid; Pengurus Baitulmal  Majlis  Agama 

Islam Selangor (MAIS), pada 19 Julai 2017 (Rabu) 

jam 9.15 pagi,  bertempat  di Tingkat 9, 

Menara Utara Bangunan Sultan Idris Shah, Shah 

Alam, Selangor. 
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