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 كتاب الوصايا
 

 تعريفها :
 هي األمر بالتربع باملال بعد املوت ، أو األمر بالتصرف بعد املوت .

 ( لاير . 100مثال تربع مبال : أوصيت لفالن بعد مويت بـ) 
 ، يغسلين فالن .مثال التصرف : وصيي على أوالدي الصغار فالن 
 وت .واألول هو املراد هبذا الباب ، وهو التربع باملال بعد امل

 ه .ومسيت وصية؛ ألن امليت يصل هبا ما كان يف حياته بعد ممات
 ( .مشروعة بالكتاب والسنة واإلمجاع ) وهي 

َاُع  قال ابن قدامة : ُل ِفيَها الأِكَتاُب َوالسُّنَُّة َواْلأِْجأ َصأ  .َواألأ
رًا الأَوِصيَُّة ُكِتَب َعَليأكُ ) أَمَّا الأِكَتاُب فـََقوأُل اَّللَِّ ُسبأَحانَُه َوتـََعاََل   ( .مأ إَذا َحَضَر َأَحدَُكمأ الأَموأُت إنأ تـََرَك َخيـأ

ُ تـََعاََل   ( .ِمنأ بـَعأِد َوِصيٍَّة يُوِصي هِبَا أَوأ َديأٍن  )َوقَاَل اَّللَّ
َتدَّ ِب، فـَُقلأت : يَا َرُسوَل اَّللَِّ ايـَُعوُدِن عَ  َجاَءِن َرُسوُل اَّللَِّ  )، قَاَل َوى َسعأُد بأُن َأِب َوقَّاصٍ َوأَمَّا السُّنَُّة فـَرَ   ، َم ِحجَِّة الأَوَداِع، ِمنأ َوَجٍع اشأ

اَّللَِّ ؟ قَاَل :  ِل ؟ قَاَل : اَل .قـُلأت : فَِبالشَّطأِر يَا َرُسولَ َقدأ بـََلَغ ِب ِمنأ الأَوَجِع َما تـََرى ، َوأَنَا ُذو َماٍل ، َواَل يَرُِثيِن إالَّ ابـأَنٌة ، أَفَأََتَصدَُّق بِثـُُلَثيأ َما
 ( متفق عليه .نأ َتَدَعُهمأ َعالًَة يـََتَكفَُّفوَن النَّاَس اَل .قـُلأت : فَِبالثُـُّلِث ؟ قَاَل : الثُـُّلُث ، َوالثُـُّلُث َكِثرٌي ، إنَّك أَنأ َتَذَر َوَرثـََتك أَغأِنَياَء َخيـأٌر ِمنأ أَ 

ُتوبٌَة ِعنأَدُه  ) قَالَ  َوَعنأ ابأِن ُعَمَر ، أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  ِ إالَّ َوَوِصيَُّتُه َمكأ َلتَـْيأ ٌء يُوِصي ِفيِه يَِبيُت لَيـأ ِلٍم َلُه َشيأ  ( متفق عليه .َما َحقُّ امأرٍِئ ُمسأ
َ َقدأ أَعأَطى ُكلَّ ِذي َحقٍ  َحقَُّه ، َفاَل  )يـَُقوُل  َوَرَوى أَبُو أَُماَمَة ، قَاَل : مسَِعأت َرُسوَل اَّللَِّ   ( رواه أبو داود . َوِصيََّة ِلَواِر ٍٍ إنَّ اَّللَّ

يََة )أَنَُّه قَاَل  َوَعنأ َعِليٍ   َرُءوَن َهِذِه اْلأ  اُه الّتِ أِمِذيُّ َروَ  .(الدَّيأَن قـَبأَل الأَوِصيَّةِ  َقَضى أَنَّ  َوِإنَّ النَِِّبَّ ( يٍَّة يُوِصي هِبَا أَوأ َديأنٍ ِمنأ بـَعأِد َوصِ )إنَُّكمأ تـَقأ

َعأَصاِر َعَلى َجَواِز الأَوِصيَِّة .َوَأْجأَ  َمأَصاِر َواألأ يِع األأ  ) املغين ( .              َع الأُعَلَماُء يف ْجَِ
،  اْلخر ، ورجاء الثواب والدرجات العلى يفجتمع بْي مصاحل العباد يف الدنيا، فألمور جليلة ، ومقاصد شريفة واحلكمة من مشروعيتها :
. ويف الوصية ف  الكرب على اليتامى واملساكْي، وخيرمحه وأقرباءه الذين ال يرثون، ويُدخل السعة على احملتاجْي صيففي الوصية يصل املو 

، وهبذا يتدارك ما فاته من أعمال الرب واْلحسان يف ماله يبقى ثوابه عليه بعد وفاته مصلحة للموصي حيث جعل اْلسالم له جزءًا من
 حياته .
 فائدة :
 على املبادر  لكتابة الوصية لثالثة أمور : (  حث النِب  كتوبة ...ووصيته مقوله ) 
 بياناً هلا ، وامتثااًل ألمر الشرع ، واستعداداً للموت . 

 ) تسن ملن ترك خريًا كثريًا ( .
 أي : تسن الوصية ملن ترك ماالً  كثرياً عرفاً .

َ تـََعاََل قَاَل  رًا الأَوِصيَُّة ُكِتَب َعَليأُكمأ إَذا حَ   )أِلَنَّ اَّللَّ  ( .َضَر َأَحدَُكمأ الأَموأُت إنأ تـََرَك َخيـأ
َباُب يِف َحقِ  َمنأ اَل يَِر ٍُ  ِتحأ  .فـَُنِسَخ الأُوُجوُب ، َوبَِقَي ااِلسأ

َيَك  يَا ابأَن آَدَم ، َجَعلأت َلَك َنِصيًبا ِمنأ َماِلِك ِحْيَ )  َوَقدأ َرَوى ابأُن ُعَمَر ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ت ِبَكظأِمك ، أِلَُطهِ رَك َوأُزَكِ  ( َأَخذأ
 رواه ابن ماجه .

َواِلُكمأ )  َوَعنأ َأِب ُهَريـأَرَ  ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َ َتَصدََّق َعَليأُكمأ ِعنأَد َوفَاِتُكمأ بِثـُُلِث أَمأ  ( رواه ابن ماجه .إنَّ اَّللَّ
ِر ِمثأُل َما َلوأ أَعأطَاَها َوُهَو َصِحيٌح . َوقَاَل الشَّعأِِبُّ : َمنأ أَوأَصى َجأ  ِبَوِصيٍَّة ، فـََلمأ ََيُرأ ، وَلَأ ََيُ َّ ، َكاَن َلُه ِمنأ األأ
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 فائدة : 
 : إَل وجوب الوصية . ذهب بعض العلماء

 ( . ... لقوله تعاَل ) كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت إن ترك خرياً -أ
 .قالوا : معىن كتب يعين فرض 

ِلٍم لَُه شَ  ر السابقوحلديث ابن عم -ب ُتوبٌَة ِعنأَده ( يأ )َما َحقُّ امأرٍِئ ُمسأ ِ ِإالَّ َوَوِصيَُّتُه َمكأ َلتَـْيأ  .ٌء يُرِيُد أَنأ يُوِصَى ِفيِه يَِبيُت لَيـأ
ية عند الدارقطين ) ال َيل ملسلم قالوا معناه : ليس من حق املسلم أن يبيت ليلتْي إال وقد أوصى ، ويؤيد معىن احلديث روا وجه الداللة :

 أن يبيت ليلتْي إال ووصيته مكتوبة عنده ( .
 : على أن الوصية غري واجبة إال من عليه حقوق للناس . ومجهور العلماء

 ا .ْجعوا على أن الوصية غري واجبة إال طائفة شذت فأوجبتهأ :قال ابن عبد الرب 
ث  َعَلى الأَوِصيَّ :  قال النووي َماِهري أَنَـَّها َمنأُدوبَة اَل وَ فيه احلَأ َهب اْلَأ َهبَنا َوَمذأ َمأر هِبَا ، َلِكنَّ َمذأ ِلُموَن َعَلى األأ اِجَبة . َوقَاَل ة ، َوَقدأ َأْجأََع الأُمسأ

ِديث ، َواَل َداَلَلة هَلُمأ ِفيِه ، فـََليأسَ  ل الظَّاِهر : ِهَي َواِجَبة ؛ هِلََذا احلَأ ه ِمنأ أَهأ نأَسان َديأن  َداُوُد َوَغريأ ِفيِه َتصأرِيح بِِإََياهِبَا ، َلِكنأ ِإنأ َكاَن َعَلى اْلأِ
يَصاء ِبَذِلَك .  أَوأ َحق  أَوأ ِعنأده َوِديَعة َوََنأوَها َلزَِمُه اْلأِ

ِلِم ِإالَّ أَ   ِتَياط لِلأُمسأ زأم َوااِلحأ ِديث : َما احلَأ ُتوبَة ِعنأدهقَاَل الشَّاِفِعي  َرمِحَُه اَّللَّ : َمعأىَن احلَأ َتَحب  تـَعأِجيلَها ، َوأَنأ ،  نأ َتُكون َوِصيَّته َمكأ َوُيسأ
َد َلُه أَمأر ََيأ  ُتب ِفيَها َما ََيأَتاج إِلَيأِه ، فَِإنأ جَتَدَّ ِهد َعَليأِه فِيَها ، َوَيكأ ُتبَها يف ِصحَّته ، َوُيشأ ََقُه هِبَا . قَاُلوا :َيكأ َواَل يَُكلَّ  أَنأ  َتاج ِإََل الأَوِصيَّة بِِه َأحلأ

ُُمور الأُمَتَكر ِرَ  ُتب ُكل  يـَوأم ُُمَقَّرَات الأُمَعاَماَلت َوُجزأئِيَّات األأ  ) شرح مسلم ( .     .َيكأ
ُهوِر .. .. وقال ابن قدامة : مأ  فََأمَّا الأَوِصيَُّة ِِبُزأٍء ِمنأ َمالِِه ، فـََليأَستأ ِبَواِجَبٍة َعَلى َأَحٍد ، يف قـَوأِل اْلُأ

 ُرُهمأ .َوِبَذِلَك قَاَل الشَّعأِبُّ ، َوالنََّخِعيُّ ، َوالثَـّوأرِيُّ ، َوَماِلٌك ، َوالشَّاِفِعيُّ ، َوَأصأَحاُب الرَّأأِي ، َوَغيـأ 
 األدلة على عدم وجوهبا فقال : –رمحه هللا  –مث ذكر 

ثـََر َأصأَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ  -أ ُهمأ نـَقأاًل  َلَأ يـُنـأَقلأ ِلَذِلَك َنِكريٌ ، وَ  ِصيَّةٌ  يـُنـأَقلأ َعنـأُهمأ وَ َلَأ  َأنَّ َأكأ ، َوَلوأ َكاَنتأ َواِجَبًة َلَأ خيُِلُّوا ِبَذِلَك ، َولَُنِقَل َعنـأ
 .ظَاِهرًا 
ََجاِنِب . -ب  ََياِ  ، َفاَل جتَُِب بـَعأَد الأَموأِت َكَعِطيَِّة األأ  َوأِلَنَـَّها َعِطيٌَّة اَل جتَُِب يِف احلأ
يَُة ، فـََقاَل ابأُن َعبَّاٍس : َنَسَخَها قـَوألُُه ُسبأَحانَُه  َفَأمَّا َقـأَربُوَن ) اْلأ َها آيَُة الأِمريَا ٍِ . (لِلر َِجاِل َنِصيٌب ممَّا تـََرَك الأَواِلَداِن َواألأ  َوقَاَل ابأُن ُعَمَر : َنَسَختـأ

 ِعنأَدُه َوِديَعٌة . َحِديُث ابأِن ُعَمَر َُمأُموٌل َعَلى َمنأ َعَليأِه َواِجٌب ، أَوأ 
س ( .

ُ
م
ُ
 ) أن يوصي باخل

 هذا بيان األفضل يف مقدار ما يوصي به ، فاألفضل ملن ترك ماالً كثرياً أن يوصي باخلمس ، أي : خبمس ماله ال بربعه وال يثلثه .
 .) الثلث والثلث كثري (  له دليل على أن األفضل الوصية بأقل من الثلث، وإن كان الثلث جائزاً، لقو  فإن يف حديث سعد السابق 

 قال العلماء : األفضل أن يوصي باخلمس أو الربع ، وإن أوصى بالثلث جاز .
 لسعد : ) الثلث والثلث كثري ( مع إخباره إياه بكثر  ماله وقلة عياله . لقوله 

 ) أرضى ما رضيه هللا لنفسه ( . يعين اخلمس . وقال أبو بكر
 ( متفق عليه .الثُـُّلُث َوالثُـُّلُث َكِثرٌي  :قَاَل  َلوأ أَنَّ النَّاَس َغضُّوا ِمَن الثُـُّلِث ِإََل الرُّبُِع فَِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ ) َعِن ابأِن َعبَّاٍس قَاَل 

 : فاألفضل للغين الوصية باخلمس، وَنو هذا يروى عن أِب بكر، وعلي بن أِب طالب، وهو ظاهر قول السل  . قال ابن قدامة
: وهلذا نعرف أن عمل الناس اليوم، وكوهنم يوصون بالثلث خالف األوَل، وإن كان هو جائزاً، لكن  يخ بن عثيمني رمحه هللاقال الش

 األفضل أن يكون أدىن من الثلث، إما الربع، وإما اخلمس .
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ه حمتاج ( .
ُ
 ) وتكره من فقري وارث
 أي : تكره الوصية للفقري .

 ألن ذلك يضر بالورثـــة .-أ
إنََّك إنأ َتَذرأ َورَثـََتَك أغِنَياَء خرٌي ِمنأ أنأ َتَذَرُهمأ َعاَلةً وله ) ... لق

 يتكفَُّفوَن النَّاس ( . 
 وألن مراعا  القريب الفقري احملتاج أوَل .-ب
 وقد شرع هللا الوصية ملن ترك مااًل كثرياً . -ج
 ) خري الصدقة ما كان عن ظهر غىن ( متفق عليه . وقد قال  -د
قال : فقالت، أربعة: قال، الككم عي: قالت، الثة آالفقال ث؟  كم مال: قالت، قال هلا رجل: إِن أريد أن أوصي)ن عائشة قالت ع-ه

 ل ( رواه البيهقي .وإن هذا لشيء يسري فاتركه لعيالك فهو أفضاً ( إن ترك خري ) هللا سبحانه وتعاَل 
َتَحبُّ َلُه أَنأ يُوِصَي  َوأَمَّا الأَفِقرُي الَِّذي َلهُ قال ابن قدامة :   .َورَثٌَة ُُمأَتاُجوَن ، َفاَل ُيسأ

رًا ) أِلَنَّ اَّللََّ قَاَل يف الأَوِصيَِّة    ( .إنأ تـََرَك َخيـأ
ٌر ِمنأ أَنأ َتَدَعُهمأ َعاَلًة يـََتَكفَُّفوَن ال) ِلَسعأٍد  َوقَاَل النَِّبُّ   ( .نَّاَس إنَّك أَنأ َتدََع َورَثـََتك أَغأِنَياَء ، َخيـأ
 ( .ابأَدأأ بِنَـفأِسك ، مُثَّ مبَنأ تـَُعوُل ) َوقَاَل 

َا تـَرَكأت َشيأًئا َيِسريًا ، َفَدعأُه ِلَوَرثَِتَك . َوقَاَل َعِليٌّ   ) املغين ( . ِلَرُجٍل أَرَاَد أَنأ يُوِصَي : إنَّك َلنأ َتدََع طَاِئاًل ، إَّنَّ
ُروُك اَل .. تستحب الوصية ملالكه ، فقال : .قدر الذي ال مث قال رمحه هللا : ملا ذكر اخلالف يف ال َواَلَِّذي يـَقأَوى ِعنأِدي ، أَنَُّه َمََت َكاَن الأَمتـأ

َتَحبُّ الأَوِصيَُّة  ُضُل َعنأ ِغىَن الأَورَثَِة ، َفاَل ُتسأ  .يـَفأ
ٌر ِمنأ أَنأ َتَدَعُهمأ َعاَلًة أَنأ تَـ ) َعلََّل الأَمنأَع ِمنأ الأَوِصيَِّة بَِقوألِِه  أِلَنَّ النَِّبَّ   ُرَك َورَثـََتَك أَغأِنَياَء ، َخيـأ  ( .تـأ

َتاِج َخيـأ  َنِِب ِ َوأِلَنَّ إعأطَاَء الأَقرِيِب الأُمحأ َجأ ُلغأ الأِمريَا ٍُ ِغَناُهمأ  ، َفَمََت َلَأ ٌر ِمنأ إعأطَاِء األأ  ِلَك أَفأَضَل ِمنأ ، فـََيُكوُن ذَ هَلُمأ َكَعِطيَِّتِهمأ إيَّاهُ  ، َكاَن تـَرأُكهُ يـَبـأ
ِِهمأ  ِتاَلِف الأَوَرثَةِ الأَوِصيَِّة بِِه ِلَغريأ َاُل بِاخأ ٍر ِمنأ الأَمالِ ، َفاَل يـَتَـ َحاَجِتِهمأ ، َوِغَناُهمأ وَ يِف َكثـأَرِِتِمأ َوِقلَِّتِهمأ  ، َفِعنأَد َهَذا خَيأَتِلُ  احلأ  )املغين(  .َقيَُّد ِبَقدأ

 على من عليهِ حق بال بينة (
ُ
 . ) وجتب

 من عليه حقوق للناس ال بينة فيها ، حَت تربأ ذمته وال تضيع حقوق الناس .أي : جتب الوصية على 
ِلٍم َلُه شَ ديث ابن عمر السابق ) حل ُتوبٌَة ِعنأدَ يأ َما َحقُّ امأرٍِئ ُمسأ ِ ِإالَّ َوَوِصيَُّتُه َمكأ َلتَـْيأ  .ه ( متفق عليه ٌء يُرِيُد أَنأ يُوِصَى ِفيِه يَِبيُت لَيـأ

َلٌة ُمنأُذ مسَِعأُت َرُسوَل اَّللَِّ   .َوِصيَِّت  يقَاَل َذِلَك ِإالَّ َوِعنأدِ  قَاَل َعبأُد اَّللَِّ بأُن ُعَمَر َما َمرَّتأ َعَلىَّ لَيـأ
ُُروِج ِمنأُه ، فَِإنَّ اَّللََّ تـََعاََل فـََرَض ٌة ، أَوأ ــــــــَواَل جتَُِب الأَوِصيَُّة إالَّ َعَلى َمنأ َعَليأِه َديأٌن ، أَوأ ِعنأَدُه َوِديعَ : قال ابن قدامة  َعَليأِه َواِجٌب يُوِصي بِاخلأ

ُروَضًة َعَليأِه  ََمانَاِت ، َوطَرِيُقُه يف َهَذا الأَباِب الأَوِصيَُّة ، فـََتُكوُن َمفأ  .أََداَء األأ
 ) وحترم بأكثر من الثلث ألجنبي ، وال لوارثٍ بشيءٍ إال بإجازة الورثة ( . 
 ألجنِب ( املراد به من ال ير ٍ .) ا

 يف حالتْي : أي : أن الوصية حترم
 : بأكثر من الثلث لغري وار ٍ . احلال األوىل

َتدَّ ِب ، فُقلأُت : يَا َرُسوَل هللِا ، إِن ِ  قَاَل ) جاءِن رسوُل هللِا ص ، َسعِد بِن أِب َوقَّاعن   َقدأ بـََلَغ ِب يـَُعوُدِن َعاَم َحجَِّة الَوَداِع ِمنأ َوَجٍع اشأ
يَا َرُسوَل هللِا ؟ فَقاَل : ، قـُلأُت : فالشَّطأُر ِمَن الَوَجِع َما تـََرى ، َوأَنَا ُذو ماٍل َوال يَرِثين إال ابـأَنٌة ِل ، أفأََتَصدَُّق بِثـُلَُثيأ َماِل ؟ قَاَل : )) ال (( 

إنََّك إنأ َتَذرأ َوَرثـََتَك أغِنَياَء خرٌي ِمنأ أنأ َتَذَرُهمأ َعاَلةً  -أَوأ كبرٌي  -ُلُث والثُـُّلُث َكثرٌي ( ، قـُلأُت : فالثُـُّلُث يَا َرُسوَل هللِا ؟  قَاَل : )) الثُـّ )ال 
 

 ... ( متفق عليه .يتكفَُّفوَن النَّاَس 
 وإَّنا ُمنع املوصي من الزياد  على الثلث ألمرين :
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 هو النهاية وما زاد فهو ممنوع منه .َل يأذن لسعد إال بالثلث ، فدل على أن الثلث  أن النِب  -أ
 أن ما زاد على الثلث داخل يف املضار  الت قال هللا فيها ) من بعد وصية يوصى أو دين غري مضار ( . -ب

 : لوار ٍ بشيء . احلال الثانية
 ) إن هللا أعطى كل ذي حق حقه ، فال وصية لوار ٍ ( رواه أبو داود. لقوله  

 احلكمة من املنع :
وهي :  ِإنَّ اَّللََّ َقدأ أَعأَطى ُكلَّ ِذي َحقٍ  َحقَُّه ، َفاَل َوِصيََّة ِلَواِر ٍٍ( أشار احلديث إَل احلكمة من منع الوصية للوار ٍ ،)  ديث قال يف احل

 .أنه يأخذ بذلك أكثر من احلق الذي جعله هللا له يف املريا ٍ ، فكان يف الوصية للوار ٍ زياد  على ما شرعه هللا
حكمة أخرى ، حاصلها : أن هذا التفضيل لبعض الورثة سيكون على حساب سائر الورثة ، مما قد ) املغين ( قدامة رمحه هللا يف  وذكر ابن

  .يكون سبباً ْليقاع العداو  واحلسد بينهم
 لكن مىت تعترب إجازة الورثة ؟أي : تصح إذا أجازها الورثــة ، ) إال بإجازة الورثة (  وقوله -

 إجاز  الورثة معترب  يف احليا  .إن  فقيل :
 أن املعترب بعد املوت ، وأن إجازِتم قبل موت املوِصي غري معترب  .وقيل : 

 قالوا : ألن الوصية ال تثبت إال بعد املوت .
 املال بعد موت املور  ٍ . وألن الوار ٍ إَّنا ميلك

فيلحق  –ألن مرض املوت املخوف قد انعقدت معه أسباب املوت  –: إن إجاز  الورثة يف احليا  إَّنا تعترب يف مرض موته املخوف وقيل 
 مبا بعد املوت .

 ألمرين : وهذا أرجح األقوال .
 أهنم َل ميلكوا املال بعد ، ألن الوصية ثبت بعد املوت . أوالً :
 أهنم قد َييزون يف هذه احلال حياء وخجالً . ثانياً :

َجاَزُ  إالَّ بـَعأَد َموأِت الأُموِصي ، فـََلوأ َأَجاُزوا قـَبأَل َذِلَك ، مُثَّ َردُّوا ، أَوأ أَِذنُوا ِلَموأُروثِِهمأ َواَل يـُعأَتبَـُر الرَّدُّ  قال ابن قدامة : يف َحَياتِِه بِالأَوِصيَِّة  َواْلأِ
َجازَُ  يف ِصحَِّة الأُموِصي أَوأ َمَرِضِه .ِِبَِميِع الأَماِل ، أَوأ بِالأَوِصيَِّة لِبَـعأِض َوَرثَِتِه ، مُثَّ بََدا هَلُمأ فـََردُّوا بـَعأَد وَ   فَاتِِه ، فـََلُهمأ الرَّدُّ ، َسَواٌء َكاَنتأ اْلأِ

 َنصَّ َعَليأِه َأمحأَُد ، يِف رَِوايَِة َأِب طَاِلٍب .
ُعوٍد .  َوُرِوَي َذِلَك َعنأ ابأِن َمسأ

َكِم ، َوالثَـّوأرِي ِ  َسِن بأِن َصاِلٍح ، َوالشَّاِفِعيِ  ، َوَأِب ثـَوأٍر ، َوابأِن الأُمنأِذِر ، َوَأِب َحِنيَفَة ، َوَأصأَحابِِه . َوُهَو قـَوأُل ُشرَيأٍح ، َوطَاُوٍس ، َواحلَأ  ، َواحلَأ
 .مث قال :..مث ذكر القول الثاين 

َقُطوا ُحُقوقـَُهمأ ِفيَما َلَأ مَيأِلُكوُه ، فـََلمأ يـَلأَزمأُهمأ ، َكالأَمرأ  َقَط الشَِّفيُع َحقَُّه ِمنأ َولََنا ، أَنَـُّهمأ َأسأ َقَطتأ َصَداقـََها قـَبأَل النِ َكاِح ، أَوأ َأسأ أَِ  إَذا َأسأ
َعِة قـَبأَل الأبَـيأِع   .الشُّفأ

 املغين ( . )   ِة .َوأِلَنَـَّها َحاَلٌة اَل َيِصحُّ ِفيَها َردُُّهمأ لِلأَوِصيَِّة ، فـََلمأ َيِصحَّ ِفيَها إَجاَزتـُُهمأ ، َكَما قـَبأَل الأَوِصيَّ  
ِ  ( املوسوعة الفقهية جاء يف ) تَـَلَ  الأُفَقَهاُء يف الأَوِصيَِّة ِلَواِر ٍٍ َعَلى قـَوأَلْيأ  . اخأ

ََنابَِلِة َوقـَوأٌل ِعنأَد الأَماِلِكيَِّة ِإََل أَنَّ ا اْلَقْول اأْلوَّل : ََنِفيَُّة َوُهَو األأظأَهُر ِعنأَد الشَّاِفِعيَِّة َواحلأ َعِقُد َصِحيَحًة َموأُقوَفًة َعَلى لأ َذَهَب احلأ َوِصيََّة لِلأَواِر ٍِ تـَنـأ
 ا أَثـٌَر ، َوِإنأ َأَجاَزَها الأبَـعأُض ُدوَن الأبَـعأِض نـََفَذتأ يِف ِإَجاَزِ  الأَورَثَِة ، فَِإنأ َأَجاُزوَها بـَعأَد َوفَاِ  الأُموِصي نـََفَذتأ َوِإنأ َلَأ َيُِيُزوَها َبطََلتأ وَلَأ َيُكنأ هلََ 

 . َحقِ  َمنأ َأَجاَزَها ، َوبَطََلتأ يِف َحقِ  َمنأ َلَأ َيُِزأ 
َتَدلُّوا َعَلى َذِلَك بَِقوأل الرَُّسول   ( .اَل جَتُوُز الأَوِصيَُّة ِلَواِر ٍٍ ِإالَّ أَنأ َيَشاَء الأَورَثَُة )  َواسأ

ََنابَِلِة ِإََل أَنَّ َذَهَب الأَماِلِكيَُّة َوالشَّاِفِعيَُّة يِف ُمقَ  اْلَقْول الثَّايني : ظأَهِر َويِف رَِوايٍَة ِعنأَد احلأ ََ الأَوِصيََّة لِلأَواِر ٍِ بَاِطَلٌة ُمطأَلًقا َوِإنأ َأَجاَزَها َسائُِر  اِبل األأ
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 .الأَوَرثَِة ، ِإالَّ أَنأ يـُعأطُوُه َعِطيًَّة ُمبأَتَدأًَ  
َتجُّوا ِبظَاِهِر قـَوأل الرَُّسول    ( . ِلَواِر ٍٍ  الَ َوِصيَّةَ )  َواحأ
ِفيظََة يف نـُُفوِسِهمأ َوَقدأ نَـ   ِمنأ بـَعأِد َوِصيٍَّة يُوَصى  )َهى الأُقرأآُن الأَكرمُِي َعنأ َذِلَك يِف قـَوألِِه َوأِلنَّ الأَوِصيََّة لِلأَواِر ٍِ تـُلأِحُق الضََّرَر بَِبِقيَِّة الأَوَرثَِة َوتُِثرُي احلَأ

َر ُمَضار ٍ   ( .     ) املوسوعة الفقهية ( . هِبَا أَوأ َديأٍن َغيـأ
 . فإذا َل َيز الورثة الوصية للوار ٍ، َل تنفذ ، باتفاق العلماء

نأَساَن إَذا َوصَّى ِلَوارِثِِه ِبَوِصيٍَّة ، فـََلمأ َيُِزأَها َسائُِر الأَورَثَِة ، َلَأ َتِصحَّ بَِغريأِ ِخاَلفٍ :  قال ابن قدامة َ الأُعَلَماِء  أَنَّ اْلأِ  .بـَْيأ
ُل الأِعلأِم َعَلى َهَذا .  قَاَل ابأُن الأُمنأِذِر ، َوابأُن َعبأِد الأبَـرِ  : َأْجأََع أَهأ

َباُر َعنأ َرُسوِل اَّللَِّ  َخأ َحقَُّه ، َفاَل  إنَّ اَّللََّ َقدأ أَعأَطى ُكلَّ ِذي َحق ٍ  )يـَُقوُل  ِبَذِلَك فـََرَوى أَبُو أَُماَمَة ، قَاَل مسَِعأت َرُسوَل اَّللَِّ  َوَجاَءتأ األأ
 ) املغين ( .                   َرَواُه أَبُو َداُود .( َوِصيََّة َلَواِر ٍٍ 

 ) وجتوز بكل املال ملن ال وارث له ( . 
 أي : َيوز ملن َل يكن له وارثاً أن يوصي ِبميع ماله .

 وهذا مذهب احلنفية ، واحلنابلة .
 جوز وصيته ِبميع ماله ، هذا املذهب وعليه ْجاهري األصحاب .قال يف اْلنصاف : أما من ال وار ٍ له ، فت

منع من الزياد  على الثلث حلق الورثة ، فدل على أن من ليس له ورثة ، فال مانع أن يزيد على  ألن النِب حلديث سعد السابق :  -أ
 الثلث ، بل ال مانع أن يوصي مباله كله ، لزوال املانع .

إنكم من أحرى حي بالكوفة ان ميوت أحدكم وال يدع عصبة ) قال ِل عبد هللا بن مسعود  : شرحبيل قالن أِب ميسر  عمرو بن ع -ب
  ( رواه عبدالرزاق .وال رمحا فما مينعه إذا كان كذلك أن يضع ماله يف الفقراء واملساكْي

 ) واألفضل أن جيعل وصيته يف أقاربهِ الذين ال يرثون إذا كانوا فقراء ( . 
 مة العلماء .هذا قول عا

َ قا َقـأَرِبْيَ ، َوَذِلَك أِلَنَّ اَّللََّ تـََعاََل َكَتَب الأَوِصيََّة لِ الأُعَلَماِء َعِلمأت يِف َذِلَك، إَذا َكانُوا َذِوي َحاَجةٍ َل ابأُن َعبأِد الأبَـرِ  : اَل ِخاَلَف بـَْيأ ، لأَواِلَديأِن َواألأ
 ( .اَل َوِصيََّة ِلَواِر ٍٍ )   َفَخرََج ِمنأُه الأَوارِثُوَن بَِقوأِل النَِِّب ِ 

َقَاِرِب َعَلى الأَوِصيَِّة هَلُمأ .  َوبَِقَي َسائُِر األأ
ُ تـََعاََل  َباُب ، َوَقدأ قَاَل اَّللَّ ِتحأ  ( .َوآِت َذا الأُقرأََب َحقَُّه  )َوأََقلُّ َذِلَك ااِلسأ

ََياِ  أَفأَضُل ، َفَكَذِلَك بـَعأَد الأَموأِت .( ََب َوآَتى الأَماَل َعَلى ُحبِ ِه َذِوي الأُقرأ ) َوقَاَل تـََعاََل   فـََبَدأَ هِبِمأ َوأِلَنَّ الصََّدَقَة َعَليأِهمأ يف احلأ
ِل الأِعلأِم ، ِمنـأُهمأ ؛ َساَِلٌ ،  ثَِر أَهأ ِِهمأ َوتـَرََكُهمأ ، َصحَّتأ َوِصيَُّتُه ، يف قـَوأِل َأكأ َساٍر ، َوَعطَاٌء ، َوَماِلٌك ، َوالثَـّوأرِيُّ ، َوُسَليأَماُن بأُن يَ فَِإنأ أَوأَصى َلَغريأ

َحاُق ، َوَأصأَحاُب الرَّأأي . َوأزَاِعيُّ ، َوالشَّاِفِعيُّ ، َوِإسأ  ) املغين ( .   َواألأ
 عند املوت غري وارثٍ صحت ( .

َ
 ) وإن أوصى لوارثٍ فصار

 تقدم أنه ال َيل له أن يوصي لوار ٍ ال بقليل وال بكثري .
 لكن إذا أوصى لوار ٍ ، فصار عند املوت غري وار ٍ فالوصية صحيحة .

، مث ملا ُوِلَد للموصي ابن صار األخ غري  ، فاألخ الشقيق كان عند الوصية وارثاً  مثال ذلك: أوصى ألخيه الشقيق مث ُوِلَد له بعد ذلك ابن
 ، فتصح الوصية له. وار ٍ

 ) والعكس بالعكس ( .
ألن االبن َيجبه، مث مات االبن فصار األخ وارثاً، فالوصية غري صحيحة؛  ، ، فأوصى لألخ وهو اْلن غري وار ٍلو كان له ابن وأخأي : 

 ألنه صار عند املوت وارثاً فتبطل الوصية، ويكتفى مبا ُقدِ ر له من املريا ٍ.
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 ) الشرح املمتع ( . أن اعتبار كون املوصى له وارثاً أو غري وار ٍ هو وقت املوت دون وقت الوصية. فالقاعدة :
ِل الأِعلأِم ، يِف أَنَّ اعأِتَباَر الأَوِصيَِّة بِالأَموأِت ، فـََلوأ أَوأَصى لَِثاَلثَِة إخأ  قال ابن قدامة : َ أَهأ َوٍ  َلُه ُمتَـَفر ِِقَْي ، َواَل َوَلَد لَُه ، َوَماَت اَل نـَعأَلُم ِخاَلفًا بـَْيأ

َجاَزِ  ِمنأ الأَورَثَِة .قـَبأَل أَنأ يُوَلَد لَُه َوَلٌد ، َلَأ تَ  َِب ، إالَّ بِاْلأِ َِخ ِمنأ األأ  ِصحَّ الأَوِصيَُّة ِلَغريأِ األأ
يًعا ِمنأ َغريأِ إَجازٍَ  ، إَذا َلَأ تـََتَجاَوزأ الأَوِصيَُّة الثُـّ   ُلَث .َوِإنأ ُوِلَد َلُه ابأٌن ، َصحَّتأ الأَوِصيَُّة هَلُمأ ْجَِ

نَـُهَما ِنصأ َوِإنأ ُوِلَدتأ َلُه بِنأٌت ،  َِخ ِمنأ َجاَزتأ الأَوِصيَُّة أِلَِخيِه ِمنأ أَبِيِه َوَأِخيِه ِمنأ أُمِ ِه ، فـََيُكوُن هَلَُما ثـُُلثَا الأُموَصى بِِه بـَيـأ ِ ، َواَل ََيُوُز ِلألأ َفْيأ
َبـََويأِن ؛ أِلَنَُّه َواِر ٌٍ .  األأ

ُرُهمأ . َوهِبََذا يـَُقوُل الشَّاِفِعيُّ ، َوأَبُو ثـَوأٍر ، َوابأنُ   الأُمنأِذِر ، َوَأصأَحاُب الرَّأأي ، َوَغيـأ
ِِهمأ ِخاَلفـَُهمأ .  ) املغين ( .   َواَل نـَعأَلُم َعنأ َغريأ

 واالعتبار بكونه وارثاً عند املوت ال وقت الوصية . وقال املاوردي :
 ( .ي صِ إال بعد موت املو الوصية ال تنفذ) و
 للموصي الرجوع قبل املوت .ف

 تغيريها ألهنا ال تثبت إال بعد املـوت . لهوَيوز 
 ه .ال قبل ترب قبول املوصى له الوصية معترب بعد املوتوكذلك يع

 . فلو قَِبَل قـَبأل املوت فالقبول غري صحيح 
 . ى لهفلو أوصى رجل ْلخر ببيت، وقَِبل املوَصى له البيت من حْي علمه بالوصية، فال يصح القبول وال ينتقل ملك البيت إَل املوص

 . ألن الوصية ال تنفذ إال بعد املوت 
 سواء، ما دام املوصي على قيد احليا ، فيعترب القبول بعد املوت ولو بلحظة. إذاً قبوله وعدمه 

 ) وجيوز الرجوع يف الوصية ( .
 أي : َيوز للموصي الرجوع بالوصية .

 ألهنا تربع معلق باملوت ، وَل َيصل املوت فله أن يرجع .
ُل الأِعلأِم َعَلى أَنَّ لِلأُموِصي أَنأ يـَرأِجَع يِف ْجَِيِع َما أَوأَصى بِِه ، َويف بـَعأِضِه ، إالَّ الأوَ  قدامة قال ابن عأَتاِق : َوَأْجأََع أَهأ ثـَُروَن َعَلى ، ِصيََّة بِاْلأِ َكأ َواألأ

 ) املغين ( .    َجَواِز الرُُّجوِع يف الأَوِصيَِّة بِِه أَيأًضا .
 الرجوع يف الوصية بالقول وبالفعل، فإذا قال: اشهدوا أِن رجعت يف وصيت، أو أِن فسخت وصيت، فهذا رجوع بالقول.ويكون  -
ويكون الرجوع بالفعل كأن يكتب بيده: إِن قد أوصيت بالدار الفالنية لسكىن الفقراء لكين رجعت يف وصيت، فهذا رجوع بالفعل؛  -

 ألنه كتب وَل ينطق وال بكلمة.
ل ثاٍن: أوصى بالبيت أن يكون سكناً للفقراء مث باع البيت، فهذا رجوع بالفعل؛ ألنه ملا باعه نقل ملكه، فبطلت الوصية النتقال ملك مثا

 املوصي عن املوصى به.
 ) الشرح املمتع ( . إذاً الرجوع يكون بالقول، وبالفعل، والفعل إما كتابة، وإما تصرف يدل على الرجوع.

ى
َ
 له الوصية بالقبول ( . ) وميلك املوص

ٍ مُيأِكُن الأَقُبوُل ِمنأُه وهذا قول   .ُْجأُهوِر الأُفَقَهاِء ، إَذا َكاَنتأ ِلُمَعْيَّ
َِبِة َوالأبَـيأِع .  ٍ ، فَاعأُتربَ قـَُبولُُه ، َكاهلأ ِل الأِملأِك ُمتَـَعْيِ   ) املغين . أِلَنَـَّها ََتأِليُك َماٍل ِلَمنأ ُهَو ِمنأ أَهأ
ُرُهمأ ، َكَبيِن َهاِشٍم َوََتِيٍم َفَأمَّ  - ٍ ، َكالأُفَقرَاِء َوالأَمَساِكِْي َوَمنأ اَل مُيأِكُن َحصأ ِجٍد أَوأ َحجٍ  ، َلَأ ا إنأ َكاَنتأ لَِغريأِ ُمَعْيَّ َلَحٍة َكَمسأ ، أَوأ َعَلى َمصأ

َتِقرأ إََل قـَُبوٍل ، َوَلزَِمتأ مبَُجرَِّد الأَموأِت   .يـَفأ
ُقُط اعأِتَبارُُه ، َكالأَوقأِ  َعَليأِهمأ أِلَنَّ اعأِتبَ   ٌر ، فـََيسأ يِعِهمأ ُمتَـَعذِ   .اَر الأَقُبوِل ِمنأ ْجَِ
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            َلَأ َيِصحَّ َردُُّه . َواَل َيُكوُن إالَّ بـَعأَد َموأِت الأُموِصي ؛ أِلَنَُّه قـَبأَل َذِلَك َلَأ يـَثأُبتأ َلُه َحقٌّ ، َوِلَذِلكَ ، ََيُوُز الأَقُبوُل َعَلى الأَفوأِر َوالتـَّرَاِخي  -
 ) املغين ( .

 ) وتبطل الوصية ( .
 أي : أن الوصية تبطل بعد  أمور :

 ) برجوع املوصِي ( .
 وتقدم أن الوصية ال تثبت إال بعد املوت ، فلو رجع املوصي يف وصيته قبل موته ، فإن الوصية تبطل ، وكذلك َيوز تغيريها وتبديلها .

 ر أنه قال ) يغري الرجل ما شاء يف وصيته ( .وقد روي عن عم
 ورجوع املوصي يكون بالقول ، كأن يقول : رجعت يف وصيت ، أو أبطلتها . -

 أو بالفعل ، كأن يبيع العْي املوصَى هبا ، أو يوقفها ، أو يتصدق هبا .
ى له قبل املوصِي ( .

َ
 ) ومبوت املوص

 بل املوِصي .أي : ومن مبطالت الوصية : موت املوَصى له ق
 ألن حقه يف الوصية ما يكون إال بعد موت املوصي .

ِل الأِعلأِم .:  قال ابن قدامة ثَِر أَهأ  فَِإنأ َماَت الأُموَصى َلُه قـَبأَل َموأِت الأُموِصي ، بَطََلتأ الأَوِصيَُّة ( َهَذا قـَوأُل َأكأ
رِيُّ  ُرِوَي َذِلَك َعنأ َعِليٍ    )املغين(    اُب الرَّأأِي .ــــ، َوَأصأحَ اِلٌك، َوالشَّاِفِعيُّ ــــ، َومَ اُد بأُن َأِب ُسَليأَماَن، َورَبِيَعةُ مَحَّ ، وَ َوبِِه قَاَل الزُّهأ

 ( : فإن مات املوَصى له قبل موت املوصي بطلت الوصية بال نزاع . اإلنصافوجاء يف ) 
ى له املوصِي ) وب

َ
 ( .قتل املوص

 فإن الوصية باطلة . -مداً ع –فإذا قتل املوَصى له املوِصي 
 والقاعد  الفقهية تقول ) من تعجل شيئاً قبل أوانه على وجه ُمرم عوقب حبرمانـه ( .

 ) وبردهِ للوصية ( .
 ألنه حقه أسقطــه . أي : بعد أن مات املوصي ، رد  املوصَى له الوصية ، فإهنا تبطل .

 .: ال نعلم فيه خالفاً  قال ابن قدامة
َبَه َردَّ الأَمبِ قَـ  فإن ردها - يِع قـَبأَل إََياِب الأبَـيأِع ، َوأِلَنَُّه لَيأَس مبَِحلٍ  بأَل َموأِت الأُموِصي ، َفاَل َيِصحُّ الرَّدُّ َها ُهَنا ؛ أِلَنَّ الأَوِصيََّة َلَأ تـََقعأ بـَعأُد ، فََأشأ

 ) املغين ( .   ِة .لِلأَقُبوِل ، َفاَل َيُكوُن َُمَالا لِلرَّدِ  ، َكَما قـَبأَل الأَوِصيَّ 
 فائدة :

 لو رد  املوَصى له قبل موت املوِصي ، فقد اختل  العلماء يف حقه يف القبول بعده على قولْي :
 ْجهور العلماء : أن له القبول بعده .
 .الرد قبل وقوع اْلَياببالقبول و  ، وال معتربى القبول والرد عند وقوع اْلَياب، وهو حتقق املوت، فرياعألن الوصية إَياب معلق باملوت

 ) وب 
َ
 ى بها ( .تلف العني املوص

 مثال : أوصيت لفالن هبذا البعري ، مث مات قبل موت املوصي ، مث مات املوِصي ، فهنا املوصى له ليس له شيء .
َلُه ، َعَلى أَنَّ الأُموَصى بِِه إذَ : أ قال ابن قدامة َنا قـَوأ ُل الأِعلأِم ممَّنأ َعِلمأ َء لِلأُموَصى َلُه .ْجأََع أَهأ  ا تَِلَ  قـَبأَل َموأِت الأُموِصي أَوأ بـَعأَدُه ، َفاَل َشيأ

ِل الأِعلأِم ، َعَلى أَنَّ الرَُّجَل إذَ  َفُظ َعنأُه ِمنأ أَهأ ءُ َكَذِلَك َحَكاُه ابأُن الأُمنأِذِر ، فـََقاَل : َأْجأََع َمنأ َأحأ ٍء ، فـََهَلَك َذِلَك الشَّيأ ، أَنأ  ا أُوِصَي َلُه ِبَشيأ
َء َلُه يِف َسائِِر َماِل الأَميِ ِت   .اَل َشيأ

ٍ ، َوَقدأ َذَهبَ   َتِحقُّ بِالأَوِصيَِّة اَل َغيـأُر ، َوَقدأ تـََعلََّقتأ مبَُعْيَّ َا َيسأ   ، َفَذَهَب َحقُُّه ، َكَما َلوأ تَِلَ  يِف يَِدهِ َوَذِلَك أِلَنَّ الأُموَصى َلُه إَّنَّ
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 ن أوصي له بشيء بعينه ، فتل  قبل موت املوصي أو بعده بطلت الوصية بال نزاع .( وم اإلنصافوجاء يف ) 
 1فائدة : 

 تصح الوصية لكل من ميكنه االنتفاع : كمسلم ، أو كافر .  
 2فائدة : 

 أي : إذا علم وجوده حْي الوصية .ة حلمل : يتصح الوص
ِل ، َفَصحِ :  قال ابن قدامة  .يَحٌة أَيأًضا ، اَل نـَعأَلُم ِفيِه ِخاَلفًا َوأَمَّا الأَوِصيَُّة لِلأَحمأ

َحاُق ، َوأَبُو ثـَوأٍر ، َوَأصأَحاُب الرَّأأِي    .َوِبَذِلَك قَاَل الثَـّوأرِيُّ ، َوالشَّاِفِعيُّ ، َوِإسأ
نـَُها انأِتَقاَل الأَماِل مِ   تِِه ، إََل الأُموَصى َلُه ، بَِغريأِ ِعَوٍض ، َكانأِتَقالِِه َوَذِلَك أِلَنَّ الأَوِصيََّة َجَرتأ ََمأَرى الأِمريَا ٍِ ، ِمنأ َحيأُث َكوأ نأَساِن بـَعأَد َموأ نأ اْلأِ

ُ تـََعاََل الأِمريَا ٍَ َوِصيًَّة ، ِبَقوألِِه ُسبأَحانَُه  ُنـأثَـ  )إََل َوارِثِِه ، َوَقدأ مَسَّى اَّللَّ ُ يف أَوأاَلدُِكمأ لِلذََّكِر ِمثأُل َحظِ  األأ ِ يُوِصيُكمأ اَّللَّ  ( .يَـْيأ
َر ُمضَ ) َوقَاَل ُسبأَحانَُه  ثـََر ِمنأ َذِلَك فـَُهمأ ُشرََكاُء يِف الثُـُّلِث ِمنأ بـَعأِد َوِصيٍَّة يُوَصى هِبَا أَوأ َديأٍن َغيـأ  ( .ارٍ  َوِصيًَّة ِمنأ اَّللَِّ فَِإنأ َكانُوا َأكأ

ُل يَِر ٍُ ، فـََتِصحُّ الأَوِصيَُّة لَُه ، َوأِلَنَّ الأوَ  مأ يِن َوالأَعبأِد ، خِبِاَلِف الأِمريَا ٍِ ، فَِإذَ َواحلَأ َسُع ِمنأ الأِمريَا ٍِ ، فَِإنَـَّها َتِصحُّ لِلأُمَخاِلِ  يِف الدِ  ا َوِر ٍَ ِصيََّة أَوأ
ِل ، كَ  ُل ، فَالأَوِصيَُّة َلُه أَوأََل ، َوأِلَنَّ الأَوِصيََّة تـَتَـَعلَُّق خِبَطٍَر َوَغَرٍر ، فـََتِصحُّ لِلأَحمأ مأ  الأِعتأِق .احلَأ

ُل َميِ ًتا ، َبطََلتأ الأَوِصيَُّة ؛ أِلَنَُّه اَل يَِر ٍُ  مأ  .فَِإنأ انـأَفَصَل احلَأ
 3فائدة : 

 الذي هو غري موجود وقت الوصية . تصح الوصية  وباملعدوم : 
 كالوصية مبا َيمل به حيوانه أبداً ، أو مبا َيمل خنله .

 . مثاله : أوصيت لزيد مبا حتمله هذه الشا 
 وكذلك مبا حتمل شجرته ، فلو كان عنده خنلة وأوصى بثمر  هذه النخلة لفالن .

، كما لو أوصى بثلثه وَل خيل  صية ، وإن َل َيصل له شيء بطلت ، ألهنا َل تصادف ُماًل فإن حصل شيء فهو للموصي له مبقتضى الو 
 شيئاً .

 4فائدة : 
 ء .، كآبق ، وطري يف هوا وتصح مبا يعجز عن تسليمه 

 أِلَنَّ الأَوِصيََّة إَذا َصحَّتأ بِالأَمعأُدوِم فَِبَذِلَك أَوأََل .
رَِيتأ َُمأَرى الأِمريَا ٍِ ، َوَهَذا يُوَر ٍُ ، فـَُيوَصى بِِه ؛ فَِإنأ َقَدَر َعَليأِه َأَخَذُه ، وَ  عأُي يِف َسلََّمُه إَذا َخرََج ِمنأ الثُـُّلِث ، َولِلأَوِصيِ  السَّ َوأِلَنَّ الأَوِصيََّة ُأجأ

 ) املغين ( .    حَتأِصيِلِه ، فَِإنأ َقَدَر َعَليأِه َأَخَذُه إَذا َخرََج ِمنأ الثُـُّلِث .
 مثال : قال أوصيت بعبدي اْلبق لزيد ، فالوصية صحيحة .

 : والعلة إنه إما ساَل وإما غانــــم ، فليس عليه ضرر . قال الشيخ ابن عثيمني
 العبد اْلبق ، أو الطري يف اهلواء ، أو اْلمل الشارد ، ألنه غرر ، فهو إما غامن أو غارم . أما يف البيع فال َيوز بيع -

 5فائدة : 
 وإن وصَى مبعْي  لرجل مث أوصى به ْلخر فهو بينهما :

 به بينهما .كأن يوصي بدار لفالن ، مث بعد فّت  يوصي بنفس الدار لشخص آخر ، وَل يبْي أنه فسخ الوصية األوَل ، فيكون املوَصى 
 ألنه َل يكن هناك ما يثبت رجوع املوصي يف الوصية األوَل .

 6فائدة : 
 وإن قال : ما أوصيُت به لألول فهو للثاِن ، بطلت وصية األول .
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 7فائدة : 
 األمور املعترب  يف إثبات الوصية :

 الكتابة . أوالً :
 حلديث ابن عمر السابق .

 اْلشهاد على الوصية . ثانياً :
 أشهد عليها اثنْي وَل يكتبها كفى ذلك . فلو

 اْلشار  ملن عجز عن الكتابة واْلشهاد ، لكن يشّتط أن تكون هذه اْلشار  مفهومة . ثالثاً :
 8فائدة : 

 َساِكِْي ، أَوأ لِزَيأٍد .: َوَتِصحُّ الأَوِصيَُّة ُمطأَلَقًة َوُمَقيََّدً  ، فَالأُمطأَلَقُة أَنأ يـَُقوَل : إنأ ِمت  فـَثـُُلِثي لِلأمَ  قال ابن قدامة
 ي لِلأَمَساِكِْي .َوالأُمَقيََّدُ  أَنأ يـَُقوَل : إنأ ِمت  ِمنأ َمَرِضي َهَذا ، أَوأ يف َهِذِه الأبَـلأَدِ  ، أَوأ يف َسَفرِي َهَذا ، فـَثـُُلثِ 

 ِ  ، مُثَّ َماَت ، َبطََلتأ الأَوِصيَُّة الأُمَقيََّدُ  ، َوبَِقَيتأ الأُمطأَلَقُة .فَِإنأ بـََرأَ ِمنأ َمَرِضِه ، أَوأ َقِدَم ِمنأ َسَفرِِه ، أَوأ َخرََج ِمنأ الأبَـلأدَ 
 9فائدة : 

 بعد إَياب الوصية ال يبطلها ، وكذلك تصح وصية من َين أحياناً إذا أوصى يف حال إفاقته . ئاْلنون الطار 
 : وجتوز وصية اجملنون إذا أوصى يف حال إفاقته . قال ابن عبد الرب
َيانًا ، فَِإنأ َوصَّى َحاِل ُجُنونِِه َلَأ َتِصحَّ ، َوِإنأ َوصَّى يف حَ :  وقال ابن قدامة َيانًا ، َويُِفيُق َأحأ ِلِه َصحَّتأ َوِصيَُّتُه ؛ َوأَمَّا الَِّذي َُيَنُّ َأحأ اِل َعقأ

 ه .َليأِه ، َفَكَذِلَك يف َوِصيَِّتِه َوَتَصرُّفَاتِ أِلَنَُّه مبَنأزَِلِة الأُعَقاَلِء يِف َشَهاَدتِِه ، َوُوُجوِب الأِعَباَدِ  عَ 
 10فائدة : 

 جتوز وصية املسلم للذمي .
ِلِم ِلَقرَابَِتِه الأُكفَّاِر أِلَنَـُّهمأ اَل يَرِثُ :  الرب قال ابن عبد َ الأُعَلَماِء يِف َجَواِز َوِصيَِّة الأُمسأ َصِفيَُّة بِنأُت ُحيٍَّي أِلٍَخ  ونَُه َوَقدأ أَوأَصتأ اَل ِخاَلَف َعِلَمتأُه بـَْيأ
 .هَلَا يـَُهوِديٍ  

 11فائدة : 
 تصح وصية املسلم إَل كل مسلم مكل  رشيد عدل . 

 هذه شروط صحة حتمل املوصى إليه .
 : أن يكون مسلماً .الشرط األول 

 فلو أوصى أن يكون على أوالده كافر َل تصح .
 ألن والية الكافر على املسلم منهي عنه .

 تعاَل ) ولن َيعل هللا للكافرين على املؤمنْي سبيالً ( .قال 
 وألن اْلسالم يعلو وال يعلى عليه .

 : كونه مكلفاً .الشرط الثاين 
 أي : بالغاً عاقالً .

 ألن الصغري واجملنون حباجة ملن يقوم عليهم ، فال يقومون هم على غريهم .
 : كونه رشيداً .الشرط الثالث 

 ف يف مصاحل األيتام واألموال .وهو الذي َيسن التصر 
 فالسفيه ال تصح الوصية إليه ، ألنه هو حباجة ملن يقوم عليه .
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 : كونه عداًل ولو ظاهراً . الشرط الرابع
 مأموناً على ما يقوم عليه .

ك كما سل  قوله هذه أربعة شروط بقي شرط خامس وهو : القو  ، أن يكون قويًا على هذه الوصية يتمكن من القيام هبا ، ودليل ذل
  ) ... القوي األمْي ( .تعاَل

َاًعا .:  قال ابن قدامة ِل إْجأ ُرِ  الأَعدأ ِلِم احلأ  َتِصحُّ الأَوِصيَُّة إََل الرَُّجِل الأَعاِقِل الأُمسأ
ِلٍم إََل َكاِفٍر ِبَغريأِ ِخاَلٍف نـَعألَ  ٍل ، َواَل َوِصيَُّة ُمسأ  .ُمُه َواَل َتِصحُّ إََل ََمأُنوٍن ، َواَل ِطفأ

ِِِهَا   َواهلَِِما ، َفاَل يَِلَياِن َعَلى َغريأ ِل التََّصرُِّف يِف أَمأ َل لَيأَسا ِمنأ أَهأ ُنوَن َوالطِ فأ  .أِلَنَّ الأَمجأ
ِلٍم .  ِل الأواَِليَِة َعَلى ُمسأ  )املغين(           َوالأَكاِفَر لَيأَس ِمنأ أَهأ

 12فائدة : 
ِل الأِعلأِم .َوَتِصحُّ الأوَ :  قال ابن قدامة ثَِر أَهأ  ِصيَُّة إََل الأَمرأأَِ  يف قـَوأِل َأكأ

 َوُرِوَي َذِلَك َعنأ ُشَريأٍح .
َحاُق ، َوالشَّاِفِعيُّ ، َوأَبُ  َسُن بأُن َصاِلٍح ، َوِإسأ َوأزَاِعيُّ ، َواحلَأ  و ثـَوأٍر ، َوَأصأَحاُب الرَّأأِي .َوبِِه قَاَل َماِلٌك ، َوالثَـّوأرِيُّ ، َواألأ

ُنوِن .  وَلَأ َيُِزأُه َعطَاٌء ؛ أِلَنَـَّها اَل َتُكوُن قَاِضَيًة ، َفاَل َتُكوُن َوِصيًَّة ، َكالأَمجأ
َصَة . َولََنا ، َما ُرِوَي أَنَّ ُعَمَر   أَوأَصى إََل َحفأ

بَـَهتأ الرَُّجَل ، َوُُتَاِلُ  الأَقَضاَء ، فَ  ِل الشََّهاَدِ  ، َفَأشأ ِتَهاِد ، خِبِاَلِف الأَوِصيَِّة .َوأِلَنَـَّها ِمنأ أَهأ ِلأَقِة َوااِلجأ  )املغين(  ِإنَُّه يـُعأَتبَـُر َلُه الأَكَماُل يف اخلأ
 12فائدة : 

 ص .وال تصح إال يف تصرف معلوم ميلكه مو 
 ، وأن يكون مملوكاً للموصي .: أن يكون التصرف معلوماً يف صحة الوصية أن يشّتط أي : 

 عمرو . زيد ، يفرق ثلثي بكر ، ينظر الصغار مثال : قال :  يقضي ديين
 .لو قال : أوصيت لزيد بالبيع ال يصح  -
 .غري معلوم  ألنه

 ال يصح .أو مثالً قال : أوصيت لزيد بالشراء 
 ألنه غري معلوم .

 13فائدة : 
 هي .يف غي  اً وصي   رْ يف شيء مل يص صيَ و  ومن  

 .ه ـــــــوال يصري وصياً يف تغسيله ، وال يف تكفين،  وصياً  يف الثلث يعين : لو ُوصي بأن يفرق الدين ، فإنه ال يصري
 ألنه َل يأذن له .
رِيِق َوِصيَِّتِه ُدوَن غَ  قال ابن قدامة : ٍء ، ِمثأُل َأنأ يُوِصَي إََل إنأَساٍن بِتَـفأ ٍء ُدوَن َشيأ َِها ، أَوأ بَِقَضاِء دُ َوََيُوُز أَنأ يُوِصَي إََل َرُجٍل ِبَشيأ يُونِِه ، ريأ

ُر َما َجَعَل إلَيأِه . ُب ، َفاَل َيُكوُن َلُه َغيـأ ِر أَطأَفالِِه َحسأ  أَوأ بِالنَّظَِر يِف أَمأ
رِيِق َوِصيَِّتِه ، َوِإََل آَخَر ِبَقَضاِء ُديُونِِه ، َوِإََل آَخَر بِالنََّظِر  ِر أَطأَفالِِه ، َوََيُوُز أَنأ يُوِصَي إََل إنأَساٍن بِتَـفأ ُهمأ َما َجَعَل يف أَمأ فـََيُكوُن ِلُكلِ  َواِحٍد ِمنـأ

ِِه .  إلَيأِه ُدوَن َغريأ
ِِه . ٍء ، َلَأ َيِصرأ َوِصياا يِف َغريأ  َوَمََت أَوأَصى إلَيأِه ِبَشيأ

 ) املغين ( .               َوهِبََذا قَاَل الشَّاِفِعيُّ .
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 14فائدة : 
 ـة .أْجع العلماء على أن الديأن مقدم على الوصيـ 

( أل  وعنده وصية أل  لاير ، فهنا نعطي املال لصاحب الدين  30( أل  لاير ، وعليه دين )  30مثال : مات شخص وخل  ) 
 وتسقط الوصية والورثة ، ألن الدين استغرق الّتكة .

 . ( أَوأ َديأنٍ   اِمنأ بـَعأِد َوِصيٍَّة يُوِصي هبَِ فإن قيل : ما احلكمة من تقدمي الوصية على الدين يف قوله تعاَل ) 
يكون  للعناية هبا واالهتمام ، وألن إخراج الوصية قد يكون شاقًا على الورثة ورمبا تساهلوا فيه ، فبدأ هللا هبا ، وألن صاحب الدين غالباً 

 قوياً مطالباً ألنه يطالب حبق .
 :واعلم أن احلكمة يف تقدمي الوصية على الدين يف اللفظ من وجهْي  قال الرازي :

على الورثة ، فكان أداؤها مظنة للتفريط خبالف الدين ، فإن نفوس الورثة  اً أن الوصية مال يؤخذ بغري عوض فكان إخراجها شاق األول :
خراجها ، مث أكد يف ذلك إيف  اً مطمئنة إَل أدائه ، فلهذا السبب قدم هللا ذكر الوصية على ذكر الدين يف اللفظ بعثا على أدائها وترغيب

 على الوصية والدين ، تنبيها على أهنما يف وجوب اْلخراج على السوية.(  أو) دخال كلمة إيب بالّتغ
وتقدمُي الوصيِة على الديأن ذكرًا مع تأخ رها عنه ُحكمًا ْلظهار كماِل العنايِة بتنفيذها لكوهنا مِظنًة للتفريط يف أدائها قال أبو السعود : 

 . والط رادها خبالف الدَّين
 15 فائدة :

 .َتِصحُّ الأَوِصيَُّة ُمطأَلَقًة َوُمَقيََّدً  
 فَالأُمطأَلَقُة أَنأ يـَُقوَل : إنأ ِمت  فـَثـُلُِثي لِلأَمَساِكِْي ، أَوأ لِزَيأٍد . 

 ُلِثي لِلأَمَساِكِْي .َوالأُمَقيََّدُ  أَنأ يـَُقوَل : إنأ ِمت  ِمنأ َمَرِضي َهَذا ، أَوأ يف َهِذِه الأبَـلأَدِ  ، أَوأ يف َسَفرِي َهَذا ، فـَثُـ 
 الأُمَقيََّدُ  ، َوبَِقَيتأ الأُمطأَلَقُة .فَِإنأ بـََرأَ ِمنأ َمَرِضِه ، أَوأ َقِدَم ِمنأ َسَفرِِه ، أَوأ َخرََج ِمنأ الأبَـلأَدِ  ، مُثَّ َماَت ، َبطََلتأ الأَوِصيَُّة 

 ِه َهَذا أَوأ ِمنأ َسَفرِِه َهَذا ، وَلَأ يـَُغريِ أ َوِصيََّتُه ، مُثَّ َماَت بـَعأَد َذِلَك : فـََليأَس َلُه َوِصيٌَّة قَاَل َأمحأَُد ، يف َمنأ َوصَّى َوِصيًَّة إنأ َماَت ِمنأ َمَرضِ 
َسُن ، َوالثَـّوأرِيُّ ، َوالشَّاِفِعيُّ ، َوأَبُو ثـَوأٍر ، َوَأصأَحاُب الرَّأأِي .  ) املغين ( .         َوهِبََذا قَاَل احلَأ

 16فائدة : 
َوََّل أَوأ َقدأ َعزَلأته  ِإنَُّه إَذا أَوأَصى إََل َرُجٍل ، مُثَّ أَوأَصى إََل آَخَر ، فـَُهَما َوِصيَّاِن ، إالَّ أَنأ يـَُقوَل : َقدأ  َرجأت األأ  .َأخأ

 ِ ُهَما ، َفَكانَا َوِصيَـّْيأ   ، َكَما َلوأ أَوأَصى إلَيأِهَما َدفـأَعًة َواِحَدً  .أِلَنَُّه َقدأ ُوِجَدتأ الأَوِصيَُّة إلَيأِهَما ِمنأ َغريأِ َعزأِل َواِحٍد ِمنـأ
َوََّل انـأَعَزَل ، وََكاَن الثَّاِن ُهَو الأَوِصيَّ ، َكَما َلوأ َعزََلُه بـَعأَد الأَوِصيَِّة إََل  رََج األأ  ) املغين ( . الثَّاِن . َفَأمَّا إنأ َأخأ


