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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 ابب الوصااي

 و :تعريف
 الوصااي صبع وصية ىي األمر ابلتربع ابؼبال بعد اؼبوت، أو األمر ابلتصرف بعد اؼبوت.

 فشمل ىذا التعريف نوعي الوصية ونبا:
 التربع ابؼبال بعد اؼبوت، وبو زبرج اؽببة والوقف.

 د والتجهيز بعد الوفاة، وتفريق الثلث، وتزويج البنات. ون األوالالتصرفات اؼبتعلقة ابغبقوق الشخصية، كالتصرف يف شؤ 
 ت .لتربع بو بعد اؼبو ىي األمر ابلتصرف بعد اؼبوت، والوصية ابؼبال ىي اقال يف اؼبقنع: 

 قولو )بعد اؼبوت( احرتازاً من اؽببة، فإهنا تربع يف حال اغبياة.
 ل.( رايٓٓٔمثال تربع دبال: أوصيت لفبلن بعد مويت بـ )

 دي الصغار فبلن.وصيي على أوال لتصرف:مثال ا
 و .وظبيت وصية؛ ألن اؼبيت يصل هبا ما كان يف حياتو بعد فبات

 ٔ فائدة :
 كثرياً .  ؼبن ترك خرياً  مستحبة وىي

 ا .: َوُتْسَتَحبُّ اْلَوِصيَُّة ِِبُْزٍء ِمْن اْلَماِل ِلَمْن تـََرَك َخيـْرً  قال ابن قدامة
رًا الْ ْم إَذا َحَضَر َأَحدَُكْم اْلَمْوُت إْن تـََرَك اَل ) ُكِتَب َعَلْيكُ َعاذَل قَ أِلَنَّ اَّللََّ تَـ    َوِصيَُّة (َخيـْ

 ِتْحَباُب يف َحقِّ َمْن اَل يَِرُث َوَقْد َرَوى اْبُن ُعَمَر .ُوُجوُب ، َوبَِقَي ااِلسْ لْ فـَُنِسَخ ا
 .َك ( ِك ِحنَي َأَخْذت ِبَكْظِمك ، أِلَُطهِّرَك َوأُزَكِّيَ َنِصيًبا ِمْن َمالِ  ْلت َلكَ )اَي اْبَن آَدَم ، َجعَ  قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  

 نُبَا اْبُن َماَجْو .) إنَّ اَّللََّ َتَصدََّق َعَلْيُكْم ِعْنَد َوفَاِتُكْم بِثـُُلِث أَْمَواِلُكْم ( َرَوا اَّللَِّ ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل  ةَ َوَعْن َأِب ُىَريـْرَ 
 َو َصِحيٌح .ُل َما َلْو أَْعطَاَىا َوىُ لَُو ِمْن اأْلَْجِر ِمثْ ، َودلَْ وَبُفَّ ، َكاَن  َصى ِبَوِصيٍَّة ، فـََلْم هَبُرْ َمْن أَوْ  ْعِبُّ :اَل الشَّ قَ وَ 

رًا  )َل يف اْلَوِصيَِّة  قَاْن يُوِصَي ؛ أِلَنَّ اَّللََّ َوأَمَّا اْلَفِقرُي الَِّذي َلُو َورَثٌَة ؿُبَْتاُجوَن ، َفبَل ُيْسَتَحبُّ لَُو أَ   ( .إْن تـََرَك َخيـْ
ٌر مِ إنَّك َأْن َتدََع َورَثَـ ) ِلَسْعٍد   َوقَاَل النَِّبُّ   ( .ْن أَْن َتَدَعُهْم َعاَلًة يـََتَكفَُّفوَن النَّاَس َتك أَْغِنَياَء ، َخيـْ

 ( .ْن تـَُعوُل اْبَدْأ بِنَـْفِسك ، ُُثَّ دبَِ  )َوقَاَل 
َا تـَرَْكت ْن يُوِصَي : إنَّك لَ لَِرُجٍل أَرَاَد أَ  َعِليّّ َوقَاَل  ًئا َيِسريًا ، َفدَ ْن َتدََع طَاِئبًل ، إمبَّ  ين ( .ُو لَِورَثَِتَك .  ) اؼبغعْ َشيـْ

 ٕفائدة : 
 ما القدر الذي ال يستحب معو الوصية ؟

 ِكِو .َمالِ  ُتْسَتَحبُّ لِ ْدِر الَِّذي اَل : اْختَـَلَف أَْىُل اْلِعْلِم يف اْلقَ  قال ابن قدامة
 ِف اَل ُتْسَتَحبُّ اْلَوِصيَُّة .فـَُرِوَي َعْن َأضْبََد : إَذا تـََرَك ُدوَن اأْلَلْ  

 يَناٍر .َعِليٍّ ، أَْربَعِمائَِة دِ  َوَعنْ 
َعِماَئِة ِدْرَىٍم ، َفبَل يُوِصي  . َوقَاَل اْبُن َعبَّاٍس : إَذا تـََرَك اْلَميُِّت َسبـْ

رًا .تِّنَي دِ ْن تـََرَك سِ َوقَاَل : مَ   يَنارًا ، َما تـََرَك َخيـْ
رُ   شَبَانُوَن ِديَنارًا . َوقَاَل طَاُوٌس : اػْبَيـْ
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 ٍة .يُّ : أَْلٌف َوطَبُْسِمائَ َوقَاَل النََّخعِ 
 ْرنَبًا .َوقَاَل أَبُو َحِنيَفَة : اْلَقِليُل َأْن ُيِصيَب أََقلُّ اْلَورَثَِة َسْهًما طَبُْسوَن دِ 

ُروُك اَل يـَْفُضُل َعْن ِغَن  ييَ ْقَوى ِعْندِ  ِذيل  َواَ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِو َوَسلََّم  يَُّة ؛ أِلَنَّ النَِّبَّ  اْلَورَثَِة ، َفبَل ُتْسَتَحبُّ اْلَوصِ ، أَنَُّو َمََت َكاَن اْلَمتـْ
ٌر ْغِنَياَء ، خَ أَ َك َورَثـََتَك َعلََّل اْلَمْنَع ِمْن اْلَوِصيَِّة ِبَقْولِِو ) أَْن تـَتـْرُ   ِمْن َأْن َتَدَعُهْم َعالًَة ( .يـْ

ٌر َوأِلَنَّ إْعطَاَء اْلَقرِ  ُه ، فـََيُكوُن َذلِ  ْجَنِبِّ ، َفَمََت دلَْ ِمْن إْعطَاِء اأْلَ يِب اْلُمْحَتاِج َخيـْ ُلْغ اْلِمريَاُث ِغَناُىْم ، َكاَن تـَرُْكُو ؽَبُْم َكَعِطيَِّتِهْم إايَّ َك يـَبـْ
َجِتِهْم ، َفبَل يـَتَـَقيَُّد ِبَقْدٍر ِمْن ِتِهْم ، َوِغَناُىْم َوَحابَلِف اْلَورَثَِة يف َكثْـَرِِتِْم َوِقلَّ َتِلُف اغْبَاُل اِبْختِ لَِغرْيِِىْم ، فَِعْنَد َىَذا ىبَْ  ِبوِ  ْن اْلَوِصيَّةِ أَْفَضَل مِ 

 اؼبغين ( .اْلَماِل .    ) 
ي ِفيِو، َما َحقُّ اْمِرٍئ ُمْسِلٍم َلُو َشْيٌء يُوصِ )  قال اَّلل  ، َأن  رسوَل  -هما نرضي هللا ع -عن عبد اَّلل  بن عمر  - ٖٓٓ

َلتَ ْْيِ   ( . ، إال  َوَوِصي  ُتُو َمْكُتوبٌَة ِعْنَدهُ يَِبيُت ليلًة، َأْو لَي ْ
ْعُت َرُسولَ فَ َواَّللِ  )  مرزاد مسلم، قال ابن ع َلٌة ُمْنُذ َسَِ  ي ( . َوَوِصي ِ  ِعْندِ ِلَك، إال  يَ ُقوُل ذَ  اَّللِ   َما َمر ْت َعَلي  لَي ْ
---------- 

 اط للمسلم إال أن تكون وصيتو مكتوبة عنده .ما اغبزم واالحتي(  ْمِرئٍ اِ  َما َحقُّ ) 
 فإن وصية الكافر جائزة عند أىل العلم . ىذا الوصف خرج ـبرج الغالب فبل مفهوم لو ،(  ُمْسِلمٍ ) 
 دين .لوا لو مال ( . يتناول اؼبال والقرض والكفارات الصحيحني بلف  ) جاء يف رواية يف غري(  َلُو َشْيءٌ ) 
 أضبد ) حق على كل مسلم أال يبيت .... ( .جاء عند (  يَِبيتُ ) 
َلتَ ْْيِ )   قليل اؼبدَّة ترك كتبتِب : اؼبقصود بذكر الليلتني ، أو الثبلث : التقريب ، و ( عند مسـلم ) يبيت ثبلث ليال ( قال القرط لَي ْ

واغبزم اؼببادرة إذل كتبها أول أوقات لة إال بعد أن كتب وصيتو ، يلت يبدل  ا ظبعو ابن عمر ـ رضى هللا عنو ،الوصية . ولذلك َلمَّ 
إذل أن  جتمل أن يكون إمبا خ ََّّ الليلتني ابلذكر فسحة ؼبن وبتا ووب وت اليت ال أيمنها العاقل ساعة ،اإلمكان ، إلمكان بغتة اؼب

 إذل غري ذلك . ي ،وما عليو ، فيتحقق بذلك ، ويروي فيها ما يوصي بو ، وؼبن يوص ينظر فيما لو
 سواء كتبها بنفسو أو كتبها لو غريه .(  َمْكُتوبَةٌ ) 

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ جاء عند مسلم : قَاَل َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُعَمَر : َما مَ  َلٌة ُمْنُذ ظبَِ  .َوِصيَّيِت  يالَّ َوِعْندِ قَاَل َذِلَك إِ   رَّْت َعَلىَّ لَيـْ
 معن اغبديث :-ٔ

 .أن اغبزم ىو ىذا، فقد يفاجئو اؼبوت
قال الشافعي: ما اغبزم واالحتياط للمسلم إال أن تكون وصيتو مكتوبة عنده، إذا كان لو شيء يريد أن يوصي فيو، ألنو ال يدري 

 ك .ن ذلبني ما يريد مو مَت أتتيو منيتو فتحول بينو 
 يبضي عليو زمان، وإن كان قليبل إال ووصيتو مكتوبة. فدل اغبديث على اؼببادرة ابلوصية وكتابتها، واؼبعن: ال

 يدل على عدم الوصية من الكافر. والوصف ابؼبسلم هبذا اغبديث ال
 وقد سلك اغباف  ابن حجر يف ذكر وصفو ابؼبسلم مسلكني:

 .بل مفهوم لوج الغالب، فر ـبأنو خرج  ادلسلك األول:
 ة .: أنو ذكر للتهييج، لتقع اؼببادرة المتثالو؛ ألن اؼبسلم ىو الذي يهتم ابلثواب العائد إليو يف األخر ادلسلك الثاين

ألن اإلنسان قد يفجؤه اؼبوت، ال على وجوب الوصية ابتداء، إال عند ضبلو على اغبقوق فدل اغبديث على اغبزم واالحتياط؛ 
يرجع إذل قول اعبمهور: وحاصلو »اف  بعد الكبلم على معن اغبديث مشريا إذل داللتو: وؽبذا قال اغب إخراجها فحسن، الواجب
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 ة .إن الوصية غري واجبة لعينها، وإن الواجب لعينو اػبروج من اغبقوق الواجبة للغري سواء كانت بتنجيزات أو وصي
 ة .روعية الوصيشم لىاغبديث دليل ع-ٕ

 . ة الوصية ابؼبالاع على مشروعيوالسنة واإلصب تابدل الك
رًا اْلَوِصيَّةُ قال تعاذل )     ... ( . ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإن تـََرَك َخيـْ

 ( .ِمن بـَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي هِبَا أَْو َدْيٍن )  ذكر مرياث األوالد واألبوين دقولو تعاذل بعو 
 ( . هِبَا أَْو َدْينٍ  ِمن بـَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصنيَ )  من الزوجة مرياث الزوجكر د ذ ولو بعوق

 ديث الباب .ومن السنة : ح
 . [دامة وقد أصبع العلماء يف صبيع األمصار واألعصار على جواز الوصية ] قالو ابن ق

 على قولني :واجبة أم مستحبة  اء ىل ىيالعلم اختلف -ٖ
 للناس . عليو حقوقة إال من جبوا غري: أهنا  القول األول

 .وىذا قول أكثر العلماء 
اَّللََّ تـََعاذَل  ُروِج ِمْنُو ، فَِإنَّ ػبُْ ابِ اِجٌب يُوِصي : َواَل ذبَُِب اْلَوِصيَُّة إالَّ َعَلى َمْن َعَلْيِو َدْيٌن ، أَْو ِعْنَدُه َوِديَعٌة ، أَْو َعَلْيِو وَ  قال ابن قدامة
، فـََتُكوُن َمْفُروَضًة َعَلْيِو ، فََأمَّا اْلَوِصيَُّة ِِبُْزٍء ِمْن َمالِِو ، فـََلْيَسْت ِبَواِجَبٍة َعَلى َباِب اْلَوِصيَُّة َىَذا الْ  رِيُقُو يف ِت ، َوطَ انَ مَ فـََرَض أََداَء اأْلَ 
 وِر .هُ مْ  قـَْوِل اعبُْ َأَحٍد ، يف 
ُرُىْم .، َوَأْصَحاُب الرَّ  شَّاِفِعيُّ ِلٌك ، َواليُّ ، َوَمارِ وْ الشَّْعِبُّ ، َوالنََّخِعيُّ ، َوالثَـّ  َوِبَذِلَك قَالَ   ْأِي ، َوَغيـْ

ُر َواِجَبٍة ، إالَّ َعلَ  ائَِفًة  طَ الَّ ٍة ، َوأََمانٌَة ِبَغرْيِ إْشَهاٍد ، إُقوٌق ِبَغرْيِ بـَيِّنَ حُ  وِ ى َمْن َعَليْ َوقَاَل اْبُن َعْبِد اْلبَـرِّ : َأصْبَُعوا َعَلى َأنَّ اْلَوِصيََّة َغيـْ
َهاذَّْت فََأوْ شَ   . َجبَـتـْ

َقْل ِلَذِلَك َنِكريٌ  َولََنا ، َأنَّ َأْكثـََر َأْصَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ :  قال ابن قدامة ُهْم َوِصيٌَّة ، َودلَْ يـُنـْ َقْل َعنـْ ا اِجَبًة دلَْ ىبُِلُّو وَ  تْ ، َوَلْو َكانَ  دلَْ يـُنـْ
ُهْم نـَْقبًل   َياِة ، َفبَل ذبَُِب بـَْعَد اْلَمْوِت َكَعِطيَِّة اأْلََجاِنِب . ذبَُِب يف اغبَْ ِطيٌَّة اَل نَـَّها عَ ِىرًا ، َوأِلَ ظَا ِبَذِلَك ، َولَُنِقَل َعنـْ

َها آيَُة َر : َنسَ اْبُن ُعمَ  َن ( َوقَالَ بُو رَ فبَّا تـََرَك اْلَواِلَداِن َواأْلَقْـ  ) لِلّرَِجاِل َنِصيبٌ  وُ انَ قـَْولُُو ُسْبحَ فََأمَّا اْْليَُة ، فـََقاَل اْبُن َعبَّاٍس : َنَسَخَها  َختـْ
 ريَاِث .اْلمِ 

 َوِبِو قَاَل ِعْكرَِمُة ، َوؾُبَاِىٌد ، َوَماِلٌك ، َوالشَّاِفِعيُّ .
 أهنا واجبة . القول الثاين :
 .م حز  وابن، الظاىري وىو قول داود 
وطلحة بن ، وعطاء ، وأبو ؾبلز ، ري بو قال الزىة و وصيهبذا اغبديث مع ظاىر اْلية على وجوب ال : واستدل قال ابن حجر
واختاره أبو عوانة االسفرايين وبن جرير ، وداود ،  آخرين وحكاه البيهقي عن الشافعي يف القدًن وبو قال إسحاق مصرف يف

 ح ( .وآخرون . ) الفت
 .. ( .حدكم اؼبوت إن ترك خرياً .ضر أ) كتب عليكم إذا ح ذلعاتلقولو -أ

 رض .كتب يعين ف  عن: مقالوا 
 .وغبديث الباب -ب
وا معناه : ليس من حق اؼبسلم أن يبيت ليلتني إال وقد أوصى ، ويؤيد معن اغبديث رواية عند الدارقطين ) ال وجو الداللة : قال 

 توبة عنده ( .مكو تيلتني إال ووصيوبل ؼبسلم أن يبيت ل
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 القول األول .  واألرجح
ضح ذلك كلو ابلكتابة الواضحة ولديو أمانت وعهد ، فإنو هبب أن يو  حقوق ذمتو ، ويف دينيو : على من عل لكن جتب فقط

 اعبلية ، اليت ربدد الديون إن كانت حالة أو مؤجلة .
 استعداداً للموت .ألمر الشرع ، و ثااًل ، وامت بيانً ؽبا: على اؼببادرة لكتابة الوصية  حث النِب -ٗ
 :اغبكمة من مشروعيتها -٘
يف الدنيا ، ورجاء الثواب والدرجات العلى يف اْلخرة ، ففي الوصية ، ذبمع بني مصاحل العباد قاصد شريفة جليلة ، وم مورفؤل

ساكني . ويف الوصية اليتامى واؼب كرب علىىبفف الو تاجني ، يصل اؼبوصي رضبو وأقرابءه الذين ال يرثون ، ويُدخل السعة على احمل
هبذا يتدارك ما فاتو من أعمال الرب وفاتو ، و ثوابو عليو بعد مالو يبقى  لو جزءًا منم سبلمصلحة للموصي حيث جعل اإل

 واإلحسان يف حياتو .
 :بعض األمثلة على تطبيق السلف للعمل ابلعلم  -ٙ
نَ عِن اْبِن ُعَمَر قَاَل -أ َكِثريًا َوُسْبَحاَن اَّللَِّ   ا َواغْبَْمُد َّللَِّ بَـُر َكِبريً َّللَُّ َأكْ ا ْومِ ِإْذ قَاَل َرُجٌل ِمَن اْلقَ  ُسوِل اَّللَِّ ى َمَع رَ ُنَصلِّ  َما كَبْنُ ) بـَيـْ

. قَاَل  اَي رَ ْوِم َأنَ َن اْلقَ مِ َرُجٌل قَاَل «. َمِن اْلَقاِئُل َكِلَمَة َكَذا وََكَذا »  ُبْكَرًة َوَأِصيبًل. فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َعِجْبُت ؽَبَا » ُسوَل اَّللَِّ
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َمَر ( قَاَل اْبُن عُ  السََّماءِ  ا أَبـَْوابُ ؽبََ  فُِتَحتْ   يـَُقوُل َذِلَك. رواه مسلم . َفَما تـَرَْكتُـُهنَّ ُمْنُذ ظبَِ
َعًة َعْشرََة رَكْ  ثِنـْيَتْ  لَّ يـَْومٍ ى َّللَِِّ كُ لِّ صَ يـَُقوُل ) َما ِمْن َعْبٍد ُمْسِلٍم يُ  َّللَِّ ُسوَل اْعُت رَ قَاَلْت ظبَِ  َهانَـّ أَ   َعْن أُمِّ َحِبيَبَة َزْوِج النَِّبِّ  -ب

ًتا يف  َر َفرِيَضٍة ِإالَّ بـََن اَّللَُّ لَُو بـَيـْ  مسلم . ه( روا اعْبَنَّةِ  اعْبَنَِّة أَْو ِإالَّ ُبِنَ لَُو بـَْيٌت يف  َتَطوًُّعا َغيـْ
 َوقَاَل النـُّْعَماُن ِمْثَل َذِلَك.ُد. ُأَصلِّيِهنَّ بـَعْ ا بَرِْحُت َعْمٌرو مَ  الَ قَ يَبَة َفَما بَرِْحُت ُأَصلِّيِهنَّ بـَْعُد. وَ قَاَلْت أُمُّ َحبِ  
 .قال ) نعم الرجل عبد هللا لو كان يصلي من الليل ( متفق عليو  عن سادل عن أبيو عن رسول هللا -ج

 ال ينام من الليل إال قليبًل( . بعد ذلك عبد هللا دل: )فكاناقال س
دا ثبلاًث وثبلثني، ويكربا أربعًا وثبلثني قبل النوم قال علي: ما ثبلاًث وثبلثني، ووبم ة: )أن يسبحاعليًا وفاطم  نِبوؼبا علم ال-د

 مسلم. ( رواهقيل: وال ليلة صفني: قال: وال ليلة صفني تركتو منذ ظبعتو من النِب 
 ( . عند رأسويتو مكتوبة ووصال امرئ مسلم لو شيء يوصي فيو، يبيت ثبلث ليال، إ ما حق ) يث البابدح-ه

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  قَاَل َعْبُد اَّللَِّ  َلٌة ُمْنُذ ظبَِ  َوِصيَّيِت . يقَاَل َذِلَك ِإالَّ َوِعْندِ  ْبُن ُعَمَر : َما َمرَّْت َعَلىَّ لَيـْ
 رواه النسائي  .(اؼبوتال ة إـول اعبندخ من  يبنعـــــــوقرأ آية الكرسي عقيب كل صبلة، دل من)  ل رسول هللاة قال: قاماأِب أموعن -و

 القيم: بلغين عن شيخ اإلسبلم أنو قال: ما تركتها عقب كل صبلة إال نسيانً أو كبوه.قال ابن 
 حرام.قال البخاري: ما اغتبت أحداً منذ علمت أن الغيبة 

حتجمت ًا فاطى أىب طيبة دينار احتجم وأع - ملسو هيلع هللا ىلص -يثًا إال قد عملت بو، حَت مّر ِب أن النِب كتبت حد  أضبد: ما ال اإلمامقو 
 وأعطيت اغبجام ديناراً.

 إشهاد . اغبديث دليل على أن الكتابة تكفي إلثبات الوصية والعمل هبا وال وبتاج إذل-ٚ
 العمل ابلعلم .-ٛ
 ة .صو على تطبيق السنفضل ابن عمر وحر -ٜ
 االستعداد لآلخرة . -ٓٔ
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يَ ُعوُدين َعاَم َحج ِة اْلَوَداِع ِمْن َوَجٍع اْشَتد  يب، فَ ُقْلُت: اَي  َجاَءين َرُسوُل اَّللِ  )  قال هنع هللا يضراص ق  وَ  عن سعد بن أيب - ٖٔٓ
، َقْد بَ َلَغ يب ِمَن اْلوَ  قُ ْلُت: «. ال»ِل؟ قَاَل: ثُ ُلَثْي َمابِ  َأََن ُذو َماٍل، َوال يَرُِثِِن إال  ابْ َنٌة، َأفَأََتَصد قُ َجِع َما تَ َرى، وَ َرُسوَل اَّللِ 

؟ قَاَل: فَالش ْطُر اَي  َأْن  َأغنياَء خرٌي منْ الث ُُّلُث، َوالث ُُّلُث َكِثرٌي، ِإن َك ِإْن َتَذر ورَثَ َتَك »قُ ْلت: فَالث ُُّلُث؟ قَاَل: «. ال»َرُسوَل اَّللِ 
َتِغي بَِ َق نَ َفَقًة فِ نْ َتَذرَىْم عاَلًة يَ َتَكف فوَن الن اَس، وإن َك َلْن ت ُ  َ  َما جَتَْعُ   ي  يِّ َت بَِ ا َوْجَو اَّللِ  إال  ُأِجرْ تَ ب ْ  قَاَل:«. اْمَرأَِتكَ  ا، َح

، ُأَخل ُف بَ ْعَد َأْصَحايب؟  َتِغي بِِو َوْجَو اَّلل ِ إن َك لَ »قَاَل: فُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللِ  ِو َدرََجًة بِ  ت اْزَددْ إال  ، ْن خُتَل َف، فَ تَ ْعَمَ  َعَماًل تَ ب ْ
َتِفَع ِبَك َأقْ َواٌم َوُيَضر  ِبَك  َ  يَ ن ْ  تَ ُرد ُىْم َعَلىآَخُروَن، الل ُهم  َأْمِض أَلْصَحايب ِىْجَرتَ ُهْم، َوال َورِفْ َعًة، َوَلَعل َك َأْن خُتَل َف َح

 ( . َأْن َماَت ِبَك ةَ   َّلل ِ ا ُو َرُسولُ لَ ي يَ ْرثِ « َأْعَقاِبِْم، َلِكِن اْلَباِئُس َسْعُد ْبُن َخْوَلةَ 
---------- 

 ( ىـ.٘٘أحد العشرة اؼببشرين ابعبنة، مات ابلعقيق سنة )أيب َوق اص(  )سْعِد ْبنِ 
يُت منو على اؼبوت( أي: قاربت اؼبوت من ة للبخاري )من وجع أشفوين، ويف رواييزور أي: (  يَ ُعوُدين  )جاءين رسوُل هللِا 

 و.دتش أجل
  ويف الرواية األخرى )وأن دبكة( وحجة الوداع كانت يف العام العاشر للهجرة، وظبيت بذلك ألن النِب ج ِة الَوَداِع( )َعاَم حَ 

ة الوداع إال ابن عيينة فقال )يف فتح مكة( أخرجو على أن ذلك يف حج ودع الناس فيها، قال يف الفتح: واتفق أصحاب الزىري
 و وِىم فيو.غبفاظ على أنيقو، واتفق اطر ن ه مالرتمذي وغري 

 أي عندي مال كثري.(  َوَأََن ُذو مالٍ  )
ة، أو من أو من خواص الورث أي ليس رل وارث إال ىذه البنت، قال النووي: معناه ال يرثين من الولد(  َوال يَرُِثِن إال ابْ َنٌة ِل )

 كثرياً.ا  نو النساء، وإال فقد كان لسعد عصبات، ألنو من بين زىرة وكا
 اثنني من ثبلثة، واؼبراد الوصية، ففي الرواية األخرى )أوصي دبارل كلو(. : أيد ُق بِثُ ُلَثْي َماِل( َتصَ )أفأَ 

 أي: ال ينبغي لك أن تتصدق بثلثي مالك.)قَاَل: ال( 
 لنصف.يف اأي: ُر( فالش طْ  )قُ ْلُت:

 لث.لثأي: أتصدق اب)قُ ْلُت: فالث ُُّلُث اَي َرُسوَل هللِا؟( 
 ويف رواية عند البخاري )قال: الثلث اي سعد، والثلث كثري(.ُلُث َكثرٌي( ُلُث والث ُّ )قال: الث ُّ 

 أي: ترتك.)إن َك إْن َتَذْر( 
 أي: فقراء.)َعاَلًة( 

لوهنم سأالناس( يسألون الصدقة من أكف الناس، أو ي، قال القرطِب )يتكففون ناس أبكِفهملون الأي يسأ)يتكف ُفوَن الن اَس( 
 أبكفهم.

 أي: أترك يف مكة بعد انصرافهم عنها.)ُأخل ُف بعَد أْصَحايب؟( 
سعداً عمر  زبلف ىنا غري زبلف األوذل، فاؼبراد ىنا: لعلك أن زبلف: أي يطيل عمرك، وىذا الذي وقع، فإن)لعلك أن ختلف( 

رفعك( أي: يطيل عمرك، وعسى هللا أن ي، ويف رواية )تاً طويبلً، حَت ذكر العلماء أنو خّلف سبعة عشر ذكرًا واثنيت عشرة بنزمنًا 
 وكذلك اتفق، فإنو عاش بعد ذلك أزيد من أربعني سنة، بل قريباً من طبسني.

َّ يَنَتِفَع ِبَك أقْ َواٌم َوُيَضر  ِبَك آخرونَ ) ى يديك من ببلد الشرك، وُيضر هللا علن ابلغنائم، فبا سيفتح ع بك اؼبسلمو ينتف ( أي:َح
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 .كون على يديكون الذين يهلركشبك اؼب
 ( أسبم.الل ُهم  َأْمضِ )
 ( من اشتدت حاجتو واشتد حزنو.لكِن الَباِئسُ )
دبكة، وكانوا  كونو ماتوحزن لو لم توجع ىذا الكبل ( من اؼبهاجرين السابقني، شهد بدراً، يقول النِب َسعُد ْبُن َخْوَلةَ )

 حبهم ؽبا.كوىا هلل مع تر و  يكرىون اإلقامة يف األرض اليت ىاجروا منها
 لث لغري الوارث .ثربرًن الوصية أبكثر من ال اغبديث دليل على-ٔ

 صية يف حالتني :ربرم الو 
 : أبكثر من الثلث لغري وارث . احلال األوىل

 غبديث الباب  .
 . : لوارث بشيء انيةاحلال الث

 داود. أبواه إن هللا أعطى كل ذي حق حقو ، فبل وصية لوارث ( رو )   لقولو  
 لزايدة على الثلث ألمرين :ا ُمنع اؼبوصي من امبوإ-ٕ
 دل أيذن لسعد إال ابلثلث ، فدل على أن الثلث ىو النهاية وما زاد فهو فبنوع منو . أن النِب  -أ
 قال هللا فيها ) من بعد وصية يوصى أو دين غري مضار ( . اليتيف اؼبضارة  داخل الثلث أن ما زاد على -ب
 إذل اغبكمة من ىذا اؼبنع ، وىي أن يرتك اؼبال للورثة ، فبل وبتاجون معو لسؤال الناس ، وأنيث اغبديف  لرسول ر اأشافقد 

 ىذا خري لو من أن يوصي ُث يرتك ورثتو فقراء .
، فإن تركو اب لثو  حق الورثة يف اؼبال ، وإذا كان اؼبوصي يريد ابلوصية الوصية وبنيعدل بني اربقيق البذلك :  د الرسول افأر 

 ورثتو الفقراء احملتاجني إليو أكثر ثواابً ، فإن إعطاء القريب الفقري أفضل من إعطاء من ليس قريباً .اؼبال ل
 أن ال يوصي ، ويرتك اؼبال لورثتو .يستحب لو الورثة ، ال يغين مالو قليبلً حبيث  نوؽبذا يستحب ؼبن كان ورثتو فقراء ، وكا

ذكره ابن قدامو  أن يوصي : إنك لن تدع طائبًل إمبا تركت شيئًا يسريًا ، فدعو لورثتك( ،أراد ل  لرجهنع هللا يضر قال علي بن أِب طالب
علل اؼبنع من  النِب ية ، ألن ستحب الوص، فبل ت يفضل عن غن الورثة رضبو هللا يف ) اؼبغين ( ُث قال : مَت كان اؼبرتوك ال

 . م عالةه من أن تدعخري ياءأن ترتك ورثتك أغن :الوصية بقولو 
وألن إعطاء القريب احملتاج خري من إعطاء األجنِب ، فمَت دل يبلغ اؼبرياث غناىم ، كان تركو ؽبم كعطيتهم إايه ، فيكون ذلك  

 غين ( .بو لغريىم .  ) اؼب أفضل من الوصية
 :ع الوصية للوارث نمن ماغبكمة -ٖ

أيخذ  ( إذل اغبكمة من منع الوصية للوارث ، وىي : أنو ثفبل وصية لوار  حقو) إن هللا قد أعطى كل ذي حق  و قولأشار 
 بذلك أكثر من اغبق الذي جعلو هللا لو يف اؼبرياث ، فكان يف الوصية للوارث زايدة على ما شرعو هللا.

، ثةالور  ب سائرحسالى ورثة سيكون عىذا التفضيل لبعض ال، حاصلها : أن " حكمة أخرىيناؼبغضبو هللا يف "ر  مةوذكر ابن قدا
 هم .فبا قد يكون سبباً إليقاع العداوة واغبسد بين

وجل حدد رضبو هللا : منع اإلسبلم الوصية للوارث ألنو من تعدي حدود هللا عز وجل ، فإن هللا عز  وقال الشيخ دمحم بن عثيمْي
اأْلَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َجنَّاٍت ذَبْرِي ِمْن رَبِْتَها  وُ ُو يُْدِخلْ  َوَرُسولَ اَّللََّ  ُحُدوُد اَّللَِّ َوَمْن يُِطعْ  )تِْلكَ  ريث حبدود قال فيها ااؼبو فرائض و ال

 َذاٌب ُمِهني ( .ا َخاِلًدا ِفيَها َوَلُو عَ َنرً وَدُه يُْدِخْلُو َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم * َوَمْن يـَْع َِّ اَّللََّ َوَرُسولَُو َويـَتَـَعدَّ ُحدُ 
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 بقية الورثة .الة واحدة : برضا يف ح وقبوز وز ، ذبث الالوصية لوار -ٗ
 وىذا قول صبهور العلماء .

بن ل ابن اؼبنذر ، وا، دل تصح ، بغري خبلف بني العلماء . قا ة ، فلم هُبزىا سائر الورثةي: إذا وصى لوارثو بوص قال ابن قدامة
 : ظبعت رسول هللا  بو أمامة قالبذلك فروى أ  جاءت األخبار عن رسول هللاعبد الرب : أصبع أىل العلم على ىذا . و 

 (اؼبغين)العلماء .   اعبمهور من، جازت ، يف قول  ( وإن أجازىاى كل ذي حق حقو ، فبل وصية لوارثإن هللا قد أعطيقول )
ْنَساَن  َوصُبَْلُة َذِلكَ :  وقال رمحو هللا  . ِبَغرْيِ ِخبَلٍف بـَنْيَ اْلُعَلَماءِ . ْلَورَثَِة ، دلَْ َتِصحَّ ُر اْزَىا َسائِ هبُِ ْم ِو ِبَوِصيٍَّة ، فـَلَ إَذا َوصَّى لَِوارِثِ َأنَّ اإْلِ
 . َأصْبََع أَْىُل اْلِعْلِم َعَلى َىَذا َواْبُن َعْبِد اْلبَـرِّ : ،قَاَل اْبُن اْلُمْنِذِر 

 . ِبَذِلكَ  َرُسوِل اَّللَِّ ْخَباُر َعْن َوَجاَءْت اأْلَ 
 . بُو َداُودَة َلَواِرٍث ( َرَواُه أَ يَّ يـَُقوُل ) إنَّ اَّللََّ َقْد أَْعَطى ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَُّو ، َفبَل َوصِ  ت َرُسوَل اَّللَِّ عْ قَاَل ظبَِ  ، َمةَ فـََرَوى أَبُو أَُما
حَِّة ،ا الِ ِهْم َعَلى بـَْعٍض يف حَ َوتـَْفِضيِل بـَْعضِ  ِة بـَْعِض َوَلِدِه ،ِمْن َعِطيَّ  َنعَ مَ  َوأِلَنَّ النَِّبَّ  ِة اْلِمْلِك ، َوِإْمَكاِن َتبَليف اْلَعْدِل َوقـُوَّ  لصِّ

نَـُهْم ِبِِْعطَاِء الَِّذي دلَْ يـُعْ  نَـ ِلَما ِفيِو ِمْن إيَقاِع اْلَعَداَوِة  ِو ِفيَما بـَْعَد َذِلَك ،طِ بـَيـْ ِو ، َوَضْعِف ُهْم ، َفِفي َحاِل َمْوتِِو أَْو َمَرضِ َواغبََْسِد بـَيـْ
نَـُهْم ، أَْوذَل َوَأْحَرىُقو َعلُِّق اغبُْ َوتَـ ،  ِمْلِكوِ  ِر َتبَليِف اْلَعْدِل بـَيـْ  . ِق بِِو ، َوتـََعذُّ

 . اعْبُْمُهوِر ِمْن اْلُعَلَماءِ ا ، َجاَزْت ، يف قـَْوِل ىَ َوِإْن َأَجازَ 
َتَدأَةً ْن يُـ ، إالَّ أَ  ثَةِ رَ َأَجاَزَىا َسائُِر اْلوَ ِطَلٌة ، َوِإْن َنا : اْلَوِصيَُّة ابَ ُض َأْصَحابِ بـَعْ  َوقَالَ   . ْعُطوُه َعِطيًَّة ُمبـْ

 . ( َواِرٍث اَل َوِصيََّة لِ  ) َبٍل :نْـ َأْخًذا ِمْن ظَاِىِر قـَْوِل َأضْبََد ، يِف رَِوايَِة حَ 
 . اِىرِ ، َوأَْىِل الظَّ  َوَىَذا قـَْوُل اْلُمَزينّ 

 . " : " اَل َوِصيََّة ِلَواِرثٍ   النَِّبِّ  لِ قـَوْ َواْحَتجُّوا ِبظَاِىِر َوُىَو قـَْوٌل لِلشَّاِفِعيِّ ، 
، َر ِمْن أَْىِلِو يف ؿَبَلِّوِ رٌُّف َصدَ ؛ أِلَنَُّو َتصَ قـَْوُل صُبُْهوِر اْلُعَلَماءِ  ا ، َوُىوَ َة َصِحيَحٌة يف نـَْفِسهَ ، َأنَّ اْلَوِصيَّ ْذَىِب َأضْبََد َوالشَّاِفِعيِّ َوظَاِىُر مَ 

يَز اْلَورَثَ  ى أِلَْجَنِبٍّ صَّ وَ  َفَصحَّ ، َكَما َلوْ   )اؼبغين( ُة .   ، َواػْبَبَـُر َقْد ُرِوَي ِفيِو : إالَّ أَْن هبُِ
الورثة اؼبرشدون بنصيبهم ؛ رث ، إال أن يشاء ية ال ذبوز أبكثر من الثلث ، وال تصح لواتاوى اللجنة الدائمة ( الوصفوجاء يف ) 

 .ث (  وصية لوار فبل و ، قد أعطى كل ذي حق حق)إن هللا لقولو 
 . اْختَـَلَف اْلُفَقَهاُء يف اْلَوِصيَِّة ِلَواِرٍث َعَلى قـَْوَلنْيِ  ( ادلوسوعة الفقهية جاء يف )

َعِقُد َصِحيَحًة َمْوُقوفًَة َعَلى َة لِ َوِصيَّ الْ  نَّ  أَ ِة ِإذَل ِعيَِّة َواغْبََنابَِلِة َوقـَْوٌل ِعْنَد اْلَماِلِكيَّ ُر ِعْنَد الشَّافِ َذَىَب اغْبََنِفيَُّة َوُىَو اأْلْظهَ  اْلَقْول اأْلو ل : ْلَواِرِث تـَنـْ
يُزوَىا َبطَ   يف  َذتْ فَ ؽَبَا أَثـٌَر ، َوِإْن َأَجاَزَىا اْلبَـْعُض ُدوَن اْلبَـْعِض نَـ  َلْت َودلَْ َيُكنْ ِإَجاَزِة اْلَورَثَِة ، فَِإْن َأَجاُزوَىا بـَْعَد َوفَاِة اْلُموِصي نـََفَذْت َوِإْن دلَْ هبُِ

زْ َمْن  َحقِّ   . َأَجاَزَىا ، َوبَطََلْت يِف َحقِّ َمْن دَلْ هبُِ
 . (اَء اْلَورَثَُة اَل ذَبُوُز اْلَوِصيَُّة ِلَواِرٍث ِإالَّ أَْن َيشَ )  َواْسَتَدلُّوا َعَلى َذِلَك بَِقْول الرَُّسول 

ظْ اِبل اُمقَ  يِف ُة َذَىَب اْلَماِلِكيَُّة َوالشَّاِفِعيَّ  اْلَقْول الث اين : ََ اْلَوِصيََّة لِْلَواِرِث اَبِطَلٌة ُمْطَلًقا َوِإْن َأَجاَزَىا َسائُِر  َهِر َويِف رَِوايٍَة ِعْنَد اغْبََنابَِلِة ِإذَل أَنَّ أْل
َتَدأًَة  ْعطُوُه َعِطيَّةً اْلَوَرثَِة ، ِإالَّ أَْن يُـ   .ُمبـْ

 ( . ِرٍث ِلَوا ِصيَّةَ وَ  الَ )  َواْحَتجُّوا ِبظَاِىِر قـَْول الرَُّسول  
ِمْن بـَْعِد َوِصيٍَّة يُوَصى  )قـَْوِلِو  َعْن َذِلَك يف  َهى اْلُقْرآُن اْلَكرًنُ َوأِلنَّ اْلَوِصيََّة لِْلَواِرِث تـُْلِحُق الضََّرَر بَِبِقيَِّة اْلَورَثَِة َوتُِثرُي اغْبَِفيظََة يف نـُُفوِسِهْم َوَقْد نَـ  

 ) اؼبوسوعة الفقهية ( .    ( .  َضارٍّ مُ  رَ هِبَا أَْو َدْيٍن َغيْـ 
 فائدة :

 مَت يعترب رضا الورثة ؟
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 اختلف العلماء يف ىذه اؼبسألة على قولني :
 . ما كان قبلو فغري معترب، وأما  وت اؼبوصيكان بعد معترب إلجازة الورثة ىو ما  ؼب: أن الوقت ا القول األول

 . ، واغبنابلةية شافعوهبذا قال اعبمهور ، وىم اغبنفية ، وال
 قالوا : أن حق الورثة يف اؼبال ال يثبت إال بعد موت اؼبوصي 

 ا كان يف مرض موتو .مأن الوقت اؼبعترب ىو ما كان بعد موت اؼبوصي ، أو  القول الثاين :
 تيمية . تاره ابنكية ، واخذىب اؼبالوىذا م

 اغبال ، خببلف حال الصحة . الو يف ىذهم قد تعلق دبحقهألن الورثة يف حال مرض اؼبوصي ، جازة تصح من قالوا : إن اإل
 وقول اجلمهور أحوط .

َجاَزُة إالَّ بـَْعَد َمْوِت اْلُموِصي ، فـََلْو َأَجاَواَل يـُْعتَـبَـُر الرَّدُّ  قال ابن قدامة : ِة ِصيَّ ْلوَ ابِ  ، ُُثَّ َردُّوا ، أَْو أَِذنُوا ِلَمْوُروثِِهْم يف َحَياتِوِ  ُزوا قـَْبَل َذِلكَ َواإْلِ
َجاَزُة يِع اْلَماِل ، أَْو اِبْلَوِصيَِّة لِبَـْعِض َوَرثَِتِو ، ُُثَّ بََدا ؽَبُْم فـََردُّوا بـَْعَد وَ مِ ِِبَ   وِصي أَْو َمَرِضِو .يِف ِصحَِّة اْلمُ فَاتِِو ، فـََلُهْم الرَّدُّ ، َسَواٌء َكاَنْت اإْلِ

 ِلٍب .طَا ِب َن ََّّ َعَلْيِو َأضْبَُد ، يِف رَِوايَِة أَ 
 َي َذِلَك َعْن اْبِن َمْسُعوٍد .وِ َورُ 

 ُمْنِذِر ، َوَأِب َحِنيَفَة ، َوَأْصَحابِِو .ْوٍر ، َواْبِن الْ ، َواغبََْسِن ْبِن َصاِلٍح ، َوالشَّاِفِعيِّ ، َوَأِب ثَـ  َوُىَو قـَْوُل ُشرَْيٍح ، َوطَاُوٍس ، َواغبََْكِم ، َوالثَـّْورِيِّ 
 .ُث قال :.. لثاينمث ذكر القول ا

َحقَُّو ِمْن الشُّْفَعِة  ْسَقَط الشَِّفيعُ أَِة إَذا َأْسَقَطْت َصَداقـََها قـَْبَل النَِّكاِح ، أَْو أَ َولََنا ، أَنَـُّهْم َأْسَقُطوا ُحُقوقـَُهْم ِفيَما دلَْ يَبِْلُكوُه ، فـََلْم يـَْلَزْمُهْم ، َكاْلَمرْ 
 .قـَْبَل اْلبَـْيِع 

 اؼبغين ( . )   يَها َردُُّىْم لِْلَوِصيَِّة ، فـََلْم َيِصحَّ ِفيَها إَجاَزتـُُهْم ، َكَما قـَْبَل اْلَوِصيَِّة .فِ َيِصحُّ  اَل  َلةٌ َوأِلَنَـَّها َحا 
 :  ةتو حباجنسان فقرياً وورثتكره الوصية : إذا كان اإل اغبديث دليل على أنو-٘
 ألن ذلك يضر ابلورثـــة .-أ
 يتكفَُّفوَن النَّاس ( . خرٌي ِمْن أْن َتَذَرُىْم َعاَلةً  غِنَياءَ ثـََتَك أَورَ  َتَذرْ إنََّك إْن ولو ) ... لق
 وألن مراعاة القريب الفقري احملتاج أوذل .-ب
 وقد شرع هللا الوصية ؼبن ترك مااًل كثرياً . -ج
 كان عن ظهر غن ( متفق عليو .  لصدقة ما) خري ا قال  وقد -د
قال : فقالت، أربعة: قال، الككم عي: قالت، بلثة آالفقال ث؟  كم مال: قالت، وصيين أريد أن أإ رجل: قال ؽبا)ن عائشة قالت ع-ه

 . البيهقي ل ( رواهوإن ىذا لشيء يسري فاتركو لعيالك فهو أفضاً ( إن ترك خري ) هللا سبحانو وتعاذل 
 .َلُو أَْن يُوِصَي  بُّ ُيْسَتحَ  َفبَل َن ، َورَثٌَة ؿُبَْتاُجو  َوأَمَّا اْلَفِقرُي الَِّذي َلوُ ة : ن قدامقال اب

رًا ) أِلَنَّ اَّللََّ قَاَل يف اْلَوِصيَِّة    ( .إْن تـََرَك َخيـْ
ٌر ِمْن إنَّك أَْن َتدََع َورَثـََتك أَْغِنَيا) ِلَسْعٍد  َوقَاَل النَِّبُّ   ( .نَّاَس أَْن َتَدَعُهْم َعاَلًة يـََتَكفَُّفوَن الَء ، َخيـْ

 ( .ْن تـَُعوُل ُُثَّ دبَِ  نَـْفِسك ،أْ بِ اْبدَ ) َوقَاَل 
ًئا َيِسريًا ، َفَدْعُو ِلَورَثَتِ  َوقَاَل َعِليّّ  َا تـَرَْكت َشيـْ  .) اؼبغين (  َك .ِلَرُجٍل أَرَاَد أَْن يُوِصَي : إنَّك َلْن َتدََع طَاِئبًل ، إمبَّ

 :ية اػبمسة : والوصية ذبري فيها األحكام التكليف قال العلماء-ٙ
 ذلك . : وقد تقدمرم حت -أ
 : وقد تقدم ذلك .وتكره -ب
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 ؼبن ترك خرياً وىو اؼبال الكثري . وتستحب :-ج
 ر أحدكم اؼبوت ..... ( .ضلقولو تعاذل ) كتب عليكم إن ح

لية لواضحة اعبن يوضح ذلك كلو ابلكتابة اولديو أمانت وعهد ، فإنو هبب أ ويف ذمتو حقوقعلى من عليو دين ،  جتب :و -د
 حالة أو مؤجلة . ون إن كانتربدد الدي اليت، 

اَّللََّ تـََعاذَل فـََرَض ػْبُُروِج ِمْنُو ، فَِإنَّ ٌب يُوِصي ابِ َعَلْيِو َواجِ ٌة ، أَْو ــــــــَواَل ذبَُِب اْلَوِصيَُّة إالَّ َعَلى َمْن َعَلْيِو َدْيٌن ، أَْو ِعْنَدُه َوِديعَ : قال ابن قدامة 
 .اْلَوِصيَُّة ، فـََتُكوُن َمْفُروَضًة َعَلْيِو  ا اْلَبابِ يف َىذَ  رِيُقوُ ، َوطَ  اَنتِ أََداَء اأْلَمَ 

 ء .: بكل مالو ، ؼبن ال وارث لو ، وىذا مذىب صبهور العلما وجتوز-ه
 . ارث لون ال و ل ؼبل اؼباوصية بكجواز الاغبديث دليل على -ٚ

 وىذا مذىب اغبنفية ، واغبنابلة .
 جوز وصيتو ِبميع مالو ، ىذا اؼبذىب وعليو صباىري األصحاب .، فتوارث لو من ال : أما  قال  ي اإلنصاف

د على الثلث ،  مانع أن يزيمنع من الزايدة على الثلث غبق الورثة ، فدل على أن من ليس لو ورثة ، فبل ألن النِب :  غبديث سعد  -أ
 بل ال مانع أن يوصي دبالو كلو ، لزوال اؼبانع .

إنكم من أحرى حي ابلكوفة ان يبوت أحدكم وال يدع عصبة ) قال رل عبد هللا بن مسعود  : يل قالحبشر عمرو بن سرة  ميأِبن ع -ب
 . بدالرزاقواه ع ( ر وال رضبا فما يبنعو إذا كان كذلك أن يضع مالو يف الفقراء واؼبساكني

 . م أحد جازتيوجد منهفإذا دل رثة ، ىم الو ة دبا ىو أكثر من الثلث ىو حق اؼبخلوق و وألن علة اؼبنع من الوصي-ج
 وىذا اختيار صبع من احملققني كابن القيم .

فقة : دبواأيجازتو ] ِب، إالال تنفذ وصيتو بزايدة على الثلث أن من لو وارثوأصبع العلماء يف ىذه األعصار على  : قال النووي
هور أنو ال تصح وصيتو فيما زاد على مومذىب اعبفمذىبنا لو :   وارثفوذىا يف صبيع اؼبال. وأما من الوأصبعوا على ن[ الوارث

 ا . و، وروي عن علي وابن مسعود رضي هللا عنهمالثلث، وجوزه أبو حنيفة وأصحابو وإسحاق وأضبد يف إحدى الروايتني عن
 (شرح مسلم)
 .لك آُث ال هبوز ، ومرتكب ذ حتهاوط صر شر مع توفمها ، تنفيذىا أو تغيري حك : فعدم ت هبب تنفيذ وصية اؼبي-ٛ
َا ِإشْبُُو َعَلى الَِّذيَن يـُبَ هللا تلقول   َعُو فَِإمبَّ َلُو بـَْعَد َما ظبَِ  يٌع َعِليٌم ( .ُلونَُو ِإنَّ اَّللََّ ظبَِ دِّ عاذل : ) َفَمْن بَدَّ

 ه .  جواز لعلم يفوصي ، فقد اختلف أىل اى بو اؼبفبا أوص لكن إن كان تغيريىا ألفض 
 هللا :شيخ ابن عثيمني رضبو ال قال

 ىو أفضل فيو خبلف بني أىل العلم : وصية ؼباتغيري ال
 : إنو ال هبوز . فمنهم من قال 
 و ال يغري . يستثن إال ما وقع يف إُث فيبقى األمر على ما ىو علي ودلدلو بعد ما ظبعو ( فمن ب لعموم قولو تعاذل  ) 

 أفضل . ا ىوذل مىا إتغيري  هبوز لب:  ومنهم من قال
 هللا عز وجل ، ونفع اؼبوصى لو ، فكل ما كان أقرب إذل هللا ، وأنفع للموصى لو ، كان أوذل ب إذللتقر من الوصية األن الغرض  
 األفضل يف وقت آخر ، وألن النِبعليو ما ىو األفضل ، وقد يكون األفضل يف وقت ما غري ضًا ، واؼبوصي بشر قد ىبفى يأ

 ... وب الوفاء بوا ىو أفضل مع وجز ربويل النذر إذل مأجا ملسو هيلع هللا ىلص
فقط ، أو وقف وقفاً ، كما لو كانت الوصية لزيد  والذي أرى يف ىذه اؼبسألة : أنو إذا كانت الوصية ؼبعني ، فإنو ال هبوز تغيريىا

 . ، لتعلق حق الغري اؼبعني هبا  على زيد ، فإنو ال هبوز أن تُغري
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 ن يصرفها ؼبا ىو أفضل " انتهى .فبل حرج أ - اجد ، أو لفقراءكما لو كانت ؼبس  - معني لغريا كانت إذ أما
َتغي هِبَا َوجَو هللاِ اغبديث على فضل النية الصاغبة يف صبيع األعمال، حَت يف اؼبباحات لقولو )َوإ - ٜ  إالَّ نََّك َلْن تُنِفَق نـََفَقًة تـَبـْ

َها  اْمَرأَِتَك(. يف يِفِّ  ذَبَْعلُ  َما َحَتَّ  ُأِجْرَت َعَليـْ
 تسب يف كل عمل عملو النية الصاغبة، فإن اؼبباحات تنقلب ابلنيات طاعات.ي لئلنسان أن وبعلى أنو ينبغاغبديث دليل -ٓٔ

يـُثَاب َعة، وَ اَصاَر طَ  تـََعاذَل  َّللَّ ْجو اْلُمَباح ِإَذا َقَصَد بِِو وَ  أحدن شهوتو ... ( َوِفيِو: أَنَّ اشرح حديث )أأييترضبو هللا يف  قال النووي
ْنَسان ِىَي ِمْن َأخَ ِامْ  : َحَتَّ اللُّْقَمة ذَبَْعلَها يِف يفِّ  ملسو هيلع هللا ىلصَعَلى َىَذا ِبَقْولو ملسو هيلع هللا ىلص  نـَبَّوَ  ِو، َوَقدْ َعَليْ  نـَْيوِيَّة َرأَتك. أِلَنَّ َزْوَجة اإْلِ  َّّ ُحُظوظو الدُّ
َا َيُكون َذِلَك يف اْلَعاَدة ِعْند اْلُمبَلَعَبة َواْلُمبَلَطَفة َوالتـََّلذُّذ اِبْلُمَباِح، فـَهَ يف ِفيهَ  للُّْقَمةَضَع اة، َوِإَذا وَ حَ اْلُمَبا َوَمبَلذهاتو َشَهوَ وَ  ِذِه ا فَِإمبَّ

َوْجو اَّللَّ تـََعاذَل، َحَصَل لَُو اأْلَْجر ِه اللُّْقَمة ا َقَصَد هِبَذِ ُو ِإذَ نَّ أَ  بَـَر َأخْ َذا فَ َوأُُمور اْْلِخَرة، َوَمَع ىَ اغْبَاَلة أَبـَْعد اأْلَْشَياء َعْن الطَّاَعة 
 َوْجو اَّللَّ تـََعاذَل. ِبَذِلَك، فـََغرْي َىِذِه اغْبَالَة أَْوذَل حِبُُصوِل اأْلَْجر ِإَذا أَرَادَ 

نسان مثل: أن يطعم اإلفيو نفع متعٍد، كان إذا   أجر، إال س فيوة فلياؼبباح ودل ينِو أنو عبادفعل  : إذاوقال الشيخ ابن عثيمْي
أىلو الذين ذبب عليو نفقتهم فيطعمهم، فهنا قد ال يستحضر النية ويكون لو األجر، وكذلك من زرع حباً أو غرس لببًل فأصاب 

 منو طري أو دابة أو إنسان فإنو يكتب لو األجر.
 هللا قوميت. ، كما أحتسب علىوميت نتسب على هللال: أحيقو  -رضي هللا عنهما-ابن عباس كان   ولذلك
 ا قال بعض أىل العلم: عبادات أىل الغفلة عادات، وعادات أىل اليقظة عبادات.ذوؽب

 ري.ال تزاُل خبري ما نـََوْيَت اػبَ ِإنك ا: أوصين اي أبِت فقال: اَي ُبين انو اػَبري فقَال َعبُد اَّللَّ بُن اإلَمام أضبد أِلبيو يومً 
 العامة عباداِتم عادات.داِتم عبادات، و عارفون ابهلل عاوغريه: القال ابن القيم 

 قال ابن رجب: قال زيد الشامي: إين أحب أن تكون رل نية يف كل شيء حَت يف الطعام والشراب.
 هبا خريًا وإن دل تنصب.اػبري كلو إمبا هبمعو حسن النية، وكفاك  لطائي: رأيتوقال داود ا

 ن نيتو حَت ابللقمة.ر العبد إذا أحسو، فإن هللا أيجفليحسن نيت يكمل لو عملو لف: من سره أنسعض الوقال ب
 ود األنصاري، عن النَِّبِّ وقد صحَّ اغبديث أبنَّ نفقة الرجل على أىلو صدقة، ففي الصحيحني عن أِب مسع قال ابن رجب:

وىو وبتسبها،  الرجُل على أىلواري )إذا أنفَق لفٍ  للبخها(، ويف وبتسب)وىو لو صدقٌة(، ويف روايٍة ؼبسلم ىقال )نفقُة الرجل على أ
ا يؤجُر فيف قال )إنَّك   ها إذا احتسبها عند هللا كما يف حديث سعد بن أِب وقاص، عن النَِّبِّ هو لو صدقة(، فدل على أنّو إمبَّ

 تك(.ذل يف امرأترفُعها إ قمةاللُّ  ها، حَتَّ  إالَّ ُأِجْرَت عليتبتغي هبا وجَو هللا لن تُنِفق نفقةً 
قال )أفضُل الدننري ديناٌر ينفُقو الرَُّجل على عيالِو، وديناٌر ينفقو على فرٍس يف سبيل  ِبِّ عن النَّ وابن، مسلم عن ثويف صحيح 

من  أجراً  أعظمُ  رجلٍ أيُّ ال، و د رواية ىذا اغبديث: بدأ ابلعيعلى أصحابو يف سبيل هللا( قال أبو ِقبلبة عنو الرجل هللا، وديناٌر ينفق
 بو، ويُغنيهم هللا بو. يُِعفُّهم هللا ى عياٍل لو صغاررجٍل ينفُق عل

مالك صدقة(. وىذا قد ورد امرأُتك من  وإنَّ ما أتكلُ قال )إنَّ نفقتك على عياِلَك صدقة،  وفيو أيضًا عن سعد، عن النَِّبِّ 
 واية األخرى اببتغاء وجو هللا.مقيداً يف الر 

، ودينار أنفقتو يف رقبة، ودينار تصدَّقت بو على قَتو يف سبيل هللاقال )دينار أنف عن النَِّبِّ ِب ىريرة، مسلم عن أ صحيحويف 
 ي أنفقتو على أىلك(.و على أىلك، أفضُلها الدِّيناُر الذمسكنٍي، وديناٌر أنفقت

وما أطعمت و لك صدقة، َت نفَسك، فهل )ما َأْطَعمْ اق  قدام بن معدي كرب، عن النَِّبِّ وخرَّج اإلمام أضبد من حديث اؼب
 ك، فهو لك صدقة، وما أطعمت خادَمك، فهو لك صدقة(.زوجت وما أطعمت، فهو لك صدقة، ولدكَ 
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 ويف ىذا اؼبعن أحاديُث كثرية يطول ذكرىا.
ٌة، إال  ، أو طرٌي، أو دابَّ نسانٌ منو إكُل ، فيأزرعاً ساً، أو يزرُع لٍم يَغرُس َغرْ قال )ما ِمْن مس  الصحيحني عن أنس، عن النَِّبِّ يفو 

 صدقٌة(.كان لو 
و لو قال )ما من مسلٍم يغرُس َغْرسًا إال كان ما أكَل منو لو صدقة، وما ُسرَِق من ويف صحيح مسلم عن جابر، عن النَِّبِّ 

لو أيضاً  ةٍ دقة(، ويف روايص كان لو ه أحٌد إاليرزؤُ وال  ا أكلِت الطَّري فهو لو صدقٌة،صدقة، وما َأَكَل السَّبُع منو فهو لو صدقة، وم
 ، وال دابٌة، وال طائٌر إالَّ كان لو صدقة إذل يوم القيامة(.أكل منو إنسانٌ )في

نبا من غري قصٍد وال نيٍة، وكبو شياء تكوُن صدقة يُثاب عليها الزارُع والغارُس وظاىر ىذه األحاديث كّلها يدلُّ على أنَّ ىذه األ
؟ فكذلك إذا وضعها يف اغببلل كان لو أجٌر( يدلُّ بظاىره ْزرٌ ام، أكان عليو وِ يت لو وضعها يف اغبر )أرأ نَِّبِّ ُل اللك قو وكذ

با
ُ
 فيها. ِضع ألىلو كالزَّارع يف األرض الذي وبرث األرض ويبذرعلى أنَّو يـُْؤَجُر يف إتيان أىلو من غري نيٍَّة، فإنَّ اؼب

 ماع.واعب األكل والشُّرب بو دمحم بن قتيبة يفأ ليوء، ومال إلعلمامن ا وقد ذىب إذل ىذا طائفةٌ 
 )إنَّ اؼبؤمَن ليؤَجُر يف كلِّ شيٍء حَتَّ يف اللُّقمة يرفعها إذل فيو(. واستدل بقول النَِّبِّ 

ا اؼبعروف قوُل اذي استدلَّ بو غوىذا اللَّف  ال َو هللِا إال ُأِجرَت وجبتغي هبا قًة تَق نفلسعد )إنََّك لن تُنفِ   ِبِّ لنَّ رُي معروف، إمبَّ
 .نية هلل، فتحمل األحاديُث اؼبطلقة عليو، وهللا أعلم يف امرأتك( وىو مقيٌَّد ِبخبلص القمة ترفعها إذلليها، حَتَّ اللُّ ع
 ذلك: ؼبريض، وقد جاءت نصوص كثرية يف فضلى مشروعية عيادة ااغبديث دليل عل - ٔٔ
، َواتَِّباِع اعبََنازَِة، َوَتْشِميِت الَعاِطِس َوإبـْرَاِر اْلَمريضِ  بِعَياَدةِ   )أَمَرَن رسوُل هللا قَالَ  عنهما، ي هللاٍب رضعن البَـرَاِء بن عازِ  -أ

ْظُلوِم، َوإَجابَِة الدَّ اْلُمْقِسمِ 
َ
 َلْيِو.اِعي، َوإْفَشاِء السَّبَلِم( متفٌق عَ ، َوَنْصِر اؼب

ْسِلمِ  سول هللا نَّ ر : أ- هنع هللا يضر -َأِب ىريرة  وعن -ب
ُ
ْسلِ  قَال )َحقُّ اؼب

ُ
رِيِض، َواتِّ ِم طبَْ َعَلى اؼب

َ
َباُع اعبََنائِِز، ٌس: َردُّ السَّبلَِم، َوِعَياَدُة اؼب

 س( متفٌق َعَلْيِو.َوإَجابَُة الدَّْعَوِة، َوَتْشِميُت الَعاطِ 
، َكْيَف تَـ رِْضُت فـََلْم اَي اْبَن آَدَم، مَ َمِة: الِقَيا يَومَ  ُقولُ يَـ  -عز وجل  -)إنَّ هللَا   وعنو، قَاَل: قَاَل رسوُل هللا-ج ُعدين! قَاَل: اَي َربِّ

ْبَن اَي اَتُو َلَوَجْدَتين ِعْنَدُه! َض فـََلْم تـَُعْدُه! أَما َعِلْمَت أنََّك َلْو ُعدْ أُعوُدَك َوأْنَت َربُّ الَعاَلِمنَي؟! قَاَل: أَما َعِلْمَت أنَّ َعْبِدي ُفبَلًن َمرِ 
، َكْيَف أْطِعُمَك َوأْنَت َربُّ الَعاَلِمنَي؟! قَاَل: أَما َعِلْمَت أنَُّو اْسَتْطَعَمَك َعْبِدي ُفبلٌن ايَ  ِعميِن! قَاَل:َك فـََلْم ُتطْ تُ َتْطَعمْ آَدَم، اسْ   َربِّ

، َكْيَف أْسِقيَك ايَ  ْسِقيِن! قَاَل:ُتَك فـََلْم تَ ْسَتْسَقيْـ آَدَم، ا اْبنَ اَي  ُو َلَوَجْدَت َذِلَك ِعْنِدي!ْم ُتْطِعْمُو! أَما َعِلْمَت أنََّك َلْو أْطَعْمتَ فـَلَ   َربِّ
َتُو َلَوَجْدَت َذِلَك ِعْندِ َوأْنَت َربُّ الَعاَلمنَي؟! قَاَل: اْسَتْسَقاَك َعْبِدي ُفبَلٌن فـََلْم َتْسِقِو! أَما َعِلمْ   ي(. رواه مسلمَت أنََّك َلْو َسَقيـْ

   : قَاَل رسوُل هللاقَالَ  ، هنع هللا يضرى وعن َأِب موس-د
َ
 ِعُموا اعبَائَِع، َوُفكُّوا الَعاين(. رواه البخاريريَض، َوأطْ )ُعوُدوا اؼب

ْسِلَم إِ قَال )إنَّ ا ، عن النِب هنع هللا يضر وعن ثوابن  -ىـ
ُ
ُْسِلَم، دلَْ يـَزَ ؼب

اَي َرسوَل هللا،  :يلَ َع(( قِ ْرجِ  يَـ ْل يف ُخْرَفِة اعْبَنَِّة َحَتَّ َذا َعاَد أَخاُه اؼب
 : )َجَناَىا( واه مسلم.نَِّة؟ قَالَ ا ُخْرَفُة اعبَ َومَ 

ُعوَن ألْ َعَلْيِو سَ  ِإالَّ َصلَّى يـَُعوُد ُمْسِلمًا ُغْدوة يـَُقوُل )َما ِمْن ُمْسِلم ، قَاَل: ظبَِْعُت رسوَل هللا هنع هللا يضر و_ وعن علّي  َف َمَلٍك َحَتَّ بـْ
ُعوَن أْلَف مَ ى َعَلْيِو سَ ُه َعِشيًَّة ِإالَّ َصلَّ دَ إْن َعاي، وَ يُبْسِ   ة( واه الرتمذي، َلٍك َحَتَّ ُيْصبَح، وََكاَن لَُو َخرِيٌف يف اعْبَنَّ بـْ

الً( طاب فبشاك وتبوأت من اعبنة منز )من عاد مريضاً أو زار أخاً لو، قيل لو: طبت و   ز_ وعن أِب ىريرة. قال: قال رسول هللا
 ذي.الرتمرواه 

 عيادة اؼبريض: وقد اختلف العلماء يف حكم
 : أهنا سنة مؤكدة.القول األول



 12 

 وىذا قول صبهور العلماء.
 لؤلحاديث الكثرية اليت سبقت يف فضلها.

 .: أهنا فرض كفايةالقول الثاين
 راجح، لؤلمر هبا:وىذا اختيار ابن القيم رضبو هللا، وىذا القول ىو ال

 اؼبريض(. . ِبَعياَدةِ ِبَسبٍع: ..  )أمرن رسوُل هللا ابق قالزٍب السعاء بن الرباكما يف حديث 
ريض(.قال )َحقُّ اْلُمسِلِم َعَلى اْلُمسِلِم طبَْ  أن رسول هللا هنع هللا يضر وكما يف حديث أِب ىريرة 

َ
 ٌس: .. َوِعياَدُة اؼب

 )ُعودُ   هللاِ سوُل : قاَل ر قالهنع هللا يضر  وكما يف حديث أِب موسى
َ
 رِيَض ... (.وا اؼب

أن يف ذلك تذكرياً للعائد بنعمة هللا عليو  -اعبنة أنو ال يزال يف خرفة  -: يؤدي حق أخيو اؼبسلم فوائد: منهاادة اؼبريض  عيويف -
 يها جلباً للمحبة واؼبودة. )قالو الشيخ ابن عثيمني(.أن ف -يف الصحة 

ُُثَّ ) ... يث عند البخاري رواية ؽبذا اغبدء لو، فقد جاء يف والدعا لى اؼبريضليد عوضع ااغبديث دليل على استحباب  -ٕٔ
َهِتِو، ُُثَّ َمَسَح يََدُه َعَلى َوْجهِ   ُهمَّ اْشِف َسْعداً َوأسبِْْم َلُو ِىْجَرتَُو(.ُُثَّ قَاَل: اللَّ  َوَبْطيِن  يَوَضَع يََدُه َعَلى َجبـْ

 ستشارة.حث هللا على اال ور الشرعية، وقدم يف األمأىل العل تشارةغي اساغبديث دليل على أنو ينب - ٖٔ
 فقال تعاذل )َوَشاوِْرُىْم يِف اأْلَْمِر(.

نَـُهْم َوفبَّا َرَزقْـنَ وقال تعاذل )َوالَِّذيَن اْسَتَجابُوا لَِرهبِِّْم َوأَقَاُموا الصَّبل  اُىْم يـُْنِفُقوَن(.َة َوأَْمُرُىْم ُشوَرى بـَيـْ
 ره:ما ال يبكن حص ينية والدنيويةدد واؼبصاحل الة من الفوائيف االستشار إن دي: فقال السع

 منها: أن اؼبشاورة من العبادات اؼبتقرب هبا إذل هللا.
إذا صبع أىل الرأي: -يف القلوب عند اغبوادث، فإن من لو األمر على الناس ومنها: أن فيها تسميحًا ػبواطرىم، وإزالة ؼبا يصري 

وإمبا ينظر إذل اؼبصلحة هم، ليس دبستبد علي بوه، وعلموا أنوأنت نفوسهم وأحاطم -وادثادثة من اغبيف حورىم والفضل وشا
لعموم، خببلف من ليس كذلك، فإهنم ال الكلية العامة للجميع، فبذلوا جهدىم ومقدورىم يف طاعتو، لعلمهم بسعيو يف مصاحل ا

 .ة غري اتمةفطاعاعوه بة صادقة، وال يطيعونو وإن أطيكادون وببونو ؿب
 ماؽبا فيما وضعت لو، فصار يف ذلك زايدة للعقول.بسبب إعتنور األفكار،  ومنها: أن يف االستشارة

طئ يف فعلو، وإن أخطأ أو دل يتم لو مطلوب، فليس ومنها: ما تنتجو االستشارة من الرأي: اؼبصيب، فإن اؼبشاور ال يكاد ىب
 ىم يف األمر( فكيف بغريه؟!شاور أفضلهم رأايً )و وأغزرىم علما، و مل الناس عقبل وىو أك ملسو هيلع هللا ىلصم، فإذا كان هللا يقول لرسولو دبلو 

 َل اَّللِ  ىَل الرُّبُِع؟ فَِإن  َرُسو ضُّوا ِمَن الث ُُّلِث إَلْو َأن  الن اَس غَ )  قال –رضي هللا عنهما  -عن عبد اَّلل  بن عباس -ٕٖٓ
 ( . ُث َكِثريٌ لُ َوالث ُّ  ،الث ُُّلثُ قَاَل: 

---------- 
 . لتميّن، فبل ربتاج إذل جواب( ل لو)  أي: نقصوا يف الوصّية من الثلث إذل الربع، و(  َغضُّوا َلْو َأن  الن اسَ ) 
 (  إرلّ  بّ كان أح) نده"، عن سفيان بلف : اية ابن أِب عمر يف "مسواعبواب ؿبذوف، وقد وقع يف رو ووَبَْتِمل أن تكون شرطّية،  

من طريق العّباس بن الوليد، عن سفيان بلف : "كان دة أيًضا، وأخرجو أخرجو اإلظباعيلّي من طريقو، ومن طريق أضبد بن عب
 . أحّب إذل رسول هللا 

إذل الثلث  من واوددتُّ أن الناس غضّ )  بلف  وكذا رواه أضبد، عن وكيع، عن ىشام، (  يف الوصّية)  ( زاد اغبميديّ  ِإىَل الرُّبُعِ  )
 اغبديث. ( الربع يف الوصّية ...
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ِلَما اختاره  -رضي هللا عنهما-... إخل، وىو تعليٌل من ابن عّباس  الفاء للتعليل؛ أي: ألن رسول هللا  (  وَل اَّلل ِ فَِإن  َرسُ ) 
 . كثرةالثلث ابل أخذ ذلك من وصفو لنقصان عن الثلث، وكأنو من ا
 زاً .، وإن كان الثلث جائمن الثلثأن تكون أبقل ية لوصايف فضل ألااغبدبث دليل على أن -ٔ
 ) الثلث والثلث كثري ( . لقولو  

 أن يوصي ابػبمس أو الربع ، وإن أوصى ابلثلث جاز .قال العلماء : األفضل 
 وقلة عيالو .) الثلث والثلث كثري ( مع إخباره إايه بكثرة مالو  لسعد لقولو 
 . ين اػبمسو ( . يعو هللا لنفسما رضي ضىر ) أر كوقال أبو ب-ب

 بن أِب طالب، وىو ظاىر قول السلف .فاألفضل للغين الوصية ابػبمس، وكبو ىذا يروى عن أِب بكر، وعلي :  قال ابن قدامة
، اً جائز  ان ىوك، وإن  ابلثلث خبلف األوذل ذا نعرف أن عمل الناس اليوم، وكوهنم يوصون : وؽبرضبو هللا قال الشيخ بن عثيمْي

 وإما اػبمس .لثلث ، إما الربع ، دىن من ان يكون أكن األفضل أل
 قال: الثلث والثلث كثري ( .  الربع، فإن الرسول وقد قال ابن عباس ) لو أن الناس غضوا من الثلث إذل

ورثتو أغنياء  ن كاننو إأصبهور العلماء مطلًقا، ومذىبنا  وفيو استحباب النق َّ عن الثلث، وبو قالرمحو هللا:  وقال النوويّ 
 . نق َّ منوتحّب الإال فيساسُتحّب اإليصاء ابلثلث، و 

 ٔفائدة : 
 .األفض  أن جيع  وصيتو  ي أقاربِو الذين ال يرثون إذا كانوا فقراء 

 مة العلماء .ىذا قول عا
، ْلَواِلَدْيِن َواأْلَقْـَرِبنيَ  َكَتَب اْلَوِصيََّة لِ ، َوَذِلَك أِلَنَّ اَّللََّ تـََعاذَل ِوي َحاَجةٍ َكانُوا ذَ  اْلُعَلَماِء َعِلْمت يف َذِلَك، إَذاَعْبِد اْلبَـرِّ : اَل ِخبَلَف بـَنْيَ  ْبنُ َل اقا

 ( . َة ِلَواِرثٍ اَل َوِصيَّ )   َفَخرََج ِمْنُو اْلَوارِثُوَن بَِقْوِل النَِِّبِّ 
 َوبَِقَي َسائُِر اأْلَقَاِرِب َعَلى اْلَوِصيَِّة ؽَبُْم .

ُ تـَعَ َذلِ  لُّ قَ َوأَ   ( .َوآِت َذا اْلُقْرىَب َحقَُّو  )اذَل َك ااِلْسِتْحَباُب ، َوَقْد قَاَل اَّللَّ
 . اْلَمْوتِ  الصََّدَقَة َعَلْيِهْم يِف اغْبََياِة أَْفَضُل ، َفَكَذِلَك بـَْعدَ ْم َوأِلَنَّ فـََبَدأَ هبِِ ( ىَب َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِِّو َذِوي اْلُقرْ ) َوقَاَل تـََعاذَل 

ُهْم ؛ َسادلٌ ، َوُسَلْيَماُن ْبُن يَ َصحَّْت َوِصيَـُّتُو ، يف قـَْوِل َأْكَثِر أَ فَِإْن أَْوَصى َلَغرْيِِىْم َوتـَرََكُهْم ،  ْورِيُّ ، ، َوَماِلٌك ، َوالثَـّ َساٍر ، َوَعطَاٌء ْىِل اْلِعْلِم ، ِمنـْ
 ) اؼبغين ( .   َحاُب الرَّْأي .، َوَأصْ  َواأْلَْوزَاِعيُّ ، َوالشَّاِفِعيُّ ، َوِإْسَحاقُ 

 ٕفائدة : 
 .ي صِ إال بعد موت ادلو  الوصية نفذت الو  
 للموصي الرجوع قبل اؼبوت .ف

 تغيريىا ألهنا ال تثبت إال بعد اؼبـوت . لووهبوز 
 و .ال قبل ول اؼبوصى لو الوصية معترب بعد اؼبوتقب تربوكذلك يع

 . غري صحيح لفلو قَِبَل قـَْبل اؼبوت فالقبو  
 . ى لو ينتقل ملك البيت إذل اؼبوصلبيت من حني علمو ابلوصية، فبل يصح القبول والفلو أوصى رجل ْلخر ببيت، وقَِبل اؼبوَصى لو ا

 . ألن الوصية ال تنفذ إال بعد اؼبوت 
 .سواء، ما دام اؼبوصي على قيد اغبياة، فيعترب القبول بعد اؼبوت ولو بلحظة وولو وعدمإذاً قب 

 ٖفائدة : 
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 .وجيوز الرجوع  ي الوصية 
 رجوع ابلوصية .أي : هبوز للموصي ال

 ألهنا تربع معلق ابؼبوت ، ودل وبصل اؼبوت فلو أن يرجع .
ْعَتاِق  اْلَوصِ ِع َما أَْوَصى بِِو ، َويف بـَْعِضِو ، إالَّ نَّ لِْلُموِصي أَْن يـَْرِجَع يف صبَِي: َوَأصْبََع أَْىُل اْلِعْلِم َعَلى أَ  قدامة قال ابن  َواأْلَْكثـَُروَن َعَلى، يََّة اِبإْلِ

 ) اؼبغين ( .     اْلَوِصيَِّة بِِو أَْيًضا .َجَواِز الرُُّجوِع يف 
 ذا رجوع ابلقول.هدوا أين رجعت يف وصييت، أو أين فسخت وصييت، فهالرجوع يف الوصية ابلقول وابلفعل، فإذا قال: اشويكون  -
فقراء لكين رجعت يف وصييت، فهذا رجوع ابلفعل؛ ه: إين قد أوصيت ابلدار الفبلنية لسكن التب بيدعل كأن يكفويكون الرجوع ابل -

 ألنو كتب ودل ينطق وال بكلمة.
ل ملكو، فبطلت الوصية النتقال ملك ابع البيت، فهذا رجوع ابلفعل؛ ألنو ؼبا ابعو نقل اثٍن: أوصى ابلبيت أن يكون سكناً للفقراء ُث مثا
 ؼبوصى بو.وصي عن اؼبا

 ) الشرح اؼبمتع ( . رجوع.لفعل إما كتابة، وإما تصرف يدل على الإذاً الرجوع يكون ابلقول، وابلفعل، وا
 ٗفائدة : 

 بطالت الوصية :م
 .برجوع ادلوِصي  

 يريىا وتبديلها .ك هبوز تغلوت ، فلو رجع اؼبوصي يف وصيتو قبل موتو ، فإن الوصية تبطل ، وكذ تثبت إال بعد اؼبوتقدم أن الوصية ال
 وصيتو ( . الرجل ما شاء يف ر أنو قال ) يغريوقد روي عن عم

 ورجوع اؼبوصي يكون ابلقول ، كأن يقول : رجعت يف وصييت ، أو أبطلتها . -
 ، أو يتصدق هبا .  اؼبوصَى هبا ، أو يوقفهاأو ابلفعل ، كأن يبيع العني

 .وِبوت ادلوَصى لو قب  ادلوِصي 
 بل اؼبوِصي .الوصية : موت اؼبوَصى لو ق بطبلتمن مو أي : 

 صية ما يكون إال بعد موت اؼبوصي .يف الو  ألن حقو
 َوِصيَُّة ( َىَذا قـَْوُل َأْكثَِر أَْىِل اْلِعْلِم .فَِإْن َماَت اْلُموَصى َلُو قـَْبَل َمْوِت اْلُموِصي ، بَطََلْت الْ :  قال ابن قدامة

 )اؼبغين(    اُب الرَّْأِي .ــــ، َوَأْصحَ اِلٌك، َوالشَّاِفِعيُّ ــــ، َومَ ْيَماَن، َوَربِيَعةُ اُد ْبُن َأِب ُسلَ ضَبَّ ، وَ قَاَل الزُّْىرِيُّ  َوبِوِ   ُرِوَي َذِلَك َعْن َعِليٍّ 
 ى لو قبل موت اؼبوصي بطلت الوصية ببل نزاع .مات اؼبوصَ ( : فإن  اإلنصافوجاء يف ) 

 .قت  ادلوَصى لو ادلوِصي وب
 .فإن الوصية ابطلة  -مداً ع –اؼبوَصى لو اؼبوِصي فإذا قتل 

 والقاعدة الفقهية تقول ) من تعجل شيئاً قبل أوانو على وجو ؿبرم عوقب حبرمانـو ( .
 .وبردِه للوصية 

 ألنو حقو أسقطــو . فإهنا تبطل . رّد اؼبوصَى لو الوصية ، أي : بعد أن مات اؼبوصي ،
 .اً ففيو خبل م: ال نعل قال ابن قدامة

ْيِع ، َوأِلَنَُّو لَْيَس دبَِحلٍّ ؛ أِلَنَّ اْلَوِصيََّة دلَْ تـََقْع بـَْعُد ، فََأْشَبَو َردَّ اْلَمِبيِع قـَْبَل إهَباِب اْلبَـ   َيِصحُّ الرَّدُّ َىا ُىَناْبَل َمْوِت اْلُموِصي ، َفبَل قَـ  فإن ردىا -
 ) اؼبغين ( .   ِة .ْبَل اْلَوِصيَّ ا قَـ ، َكمَ  دِّ لِْلَقُبوِل ، َفبَل َيُكوُن ؿَبَبلِّ لِلرَّ 

 ٘ فائدة :
 لو رّد ادلوَصى لو قب  موت ادلوِصي ، فقد اختلف العلماء  ي حقو  ي القبول بعده على قولْي :
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 عده .صبهور العلماء : أن لو القبول ب
 .الرد قبل وقوع اإلهبابابلقبول و  وال معترب ،قق اؼبوتى القبول والرد عند وقوع اإلهباب، وىو رب، فرياعألن الوصية إهباب معلق ابؼبوت

 .ى با ف العْي ادلوصَ لتوب  
 شيء .مثال : أوصيت لفبلن هبذا البعري ، ُث مات قبل موت اؼبوصي ، ُث مات اؼبوِصي ، فهنا اؼبوصى لو ليس لو 

 ٙفائدة : 
 ؟ى  يشرتط إسالم ادلوِصي وادلوَصى لو

 .َصى لوو ال يشرتط إسبلم اؼبوِصي واؼب
 ي .أن صفية أوصت لنسيب ؽبا يهودن اؼبسلم للكافر ؼبا روى الدارمي: تجوز الوصية مف

 و . خبلف علمتو يف جواز وصية اؼبسلم لقرابتو الكفار ألهنم ال يرثون القال ابن عبد الرب
 .كونو معيًنا، وأن ال يكون ؿباراًب للمسلمني  رطبش

 ؟فإن كان مرتًدا ىل تصح لو الوصية
 م :لالعألىل  قوالن

والصحيح أهنا ال تصح لو ألن ملكو غري مستقر وال يرث وال يورث، ولكون ملكو يزول عن مالو بسبب ردتو، فبل يثبت لو اؼبلك 
 .ابلوصية

 .ن ابب أوذل صحتها من الكافر للمسلمت الوصية تصح من اؼبسلم إذل الكافر فمأما الوصية من الكافر للمسلم فإذا كان
 ٚفائدة : 

 : ي الوصية م ادلضارةحك 
 ر .إلضرار يف الوصية من الكبائ : ااؼبضارة يف الوصية كبرية من الكبائر، قال ابن عباس اهنع هللا يضر

َر ُمَضآرٍّ ِمن بـَْعِد َوِصيٍَّة يُوَصى هِبَآ أَْو دَ  ) وقال تعاذل  ( . ْيٍن َغيـْ
اغبيف أبن وبرم أحد الورثة أو ينقصو، أو يزيده على و  ار واعبوراإلضر  على العدل ال على لتكن وصيتو : قال ابن كثري ـ رضبو هللا

 و .ما فرض هللا لو من الفريضة، فمن سعى يف ذلك كان كمن ضاّد هللا يف حكمو وشرع
 . يوصي لغري أىلها وكبو ذلكا، أو ينق َّ بعضها، أو لوصية: أن ال يبضيهومعن اؼبضارة يف ا : قال ابن األثري
 .وصي ابلوصية يكون من قبل اؼبوِصي ويكون من قبل اؼبوَصى إليواؼبمن قبل لوصية واإلضرار يف ا

 .فاإلضرار هبا أبن يوِصي أبكثر من الثلث أو يوِصي لغري الوارثني مع كون الورثة ؿبتاجني 
يختم لو بشر وصيتو، ف حاف يفإن الرجل ليعمل بعمل أىل اػبري سبعني سنة، فإذا أوصى  ي مرفوًعا ـ: ـ ورو ل أبو ىريرة هنع هللا يضرقا

، ُث قال: فاقرؤوا إن «رجل ليعمل الشر سبعني سنة فيعدل يف وصيتو، فيختم لو خبري عملو فيدخل اعبنةعملو فيدخل النار، وإن ال
 ( . َعَذاٌب مُِّهنيٌ  ) ولو قإذل (ُدوُد اَّللِّ تِْلَك حُ  )شئتم: 

 . هلوصية لو ابؼبال مضارة ابلورثة وكبو لى بعض ابورثة عومن اإلضرار فيها أيًضا من قبل اؼبوصي تفضيل بعض ال
دبا ليس من مصلحتها بل فيو إفساد  أما اإلضرار ابلوصية من قبل اؼبوَصى إليو فيكون ِبنباؽبا وعدم القيام حبقها أو ابلتصرف فيها

 .لوصيةا أو نق َّ منها وكبو ذلك فهذا إضرار ابؽب
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 ابب الفرائض
 عريفو :ت

 . اللغة أييت على معان متعددة ، منها اإلهباب ، والتقدير ، والقطع لفريضة يفافريضة ، و الفرائض صبع 
 واصطبلحاً : ىي العلم بقسمة اؼبواريث فقهاً وحساابً .

 اؼبواريث . لم يسمى علم الفرائض ، وعلمعوىذا ال
 فرض على التعصيب .لصاحب ال ( وتغليباً فيسمى علم الفرائض : لقولو تعاذل ) فريضة من هللا ( وغبديث ) تعلموا الفرائض 

 ويسمى علم اؼبواريث : وىذا أعم .
 موضوعو :

 الرتكات من حيث قسمتها ، وبيان نصيب كل وارث منها .
 مثرتو :
 .ي اغبقوق حقوقهم من الرتكة و إيصال ذ

 حكم تعلمو :
 فرض كفاية .

 فضلو :
 الصحابة:ة وأقوال سنكتاب والعلم الفرائض من أفضل العلوم الشرعية، دل على فضلو ال

 فالكتاب دل على فضلو من وجوه:
بلة، ، خببلف سائر األحكام، كالصبأن هللا تعاذل توذل تقدير الفرائض بنفسو، فلم يرتكها لنِب مرسل، وال ِلَمَلٍك مقر  منها :

 والزكاة، واغبج، وغريىا، فإن اْلايت فيها ؾبملة، بينتها السنة.
 م .: ىذه أحكام هللا قد بينها لك ( أيتِْلَك ُحُدوُد اَّللّ  ل )يف كتابو، قا  الفرائضبنيبعد أن  أن هللا تعاذل ومنها :

 منها شيء : حيدل على فضل ىذا العلم لكن ال يص وروي عن النِب  -
فَِإنَُّو ِنْصُف اْلِعْلِم َوُىَو يـُْنَسى َوُىَو أَوَُّل ُموَىا لِّ ِئَض َوعَ ) اَي َأاَب ُىَريـْرََة تـََعلَُّموا اْلَفَرا ِب ُىَريـَْرة . قالَ : قَاَل َرُسوُل هللا منها : حديث أَ 

 اؼبلقن واأللباين. البيهقي، وضعفو الذىِب وابنو َشْيٍء يـُنـْزَُع ِمْن أُمَّيِت ( رواه ابن ماجو والدار قطين واغباكم 
، آية ؿبكمة، أو سنة قائمة فضل : فهوك ا سوى ذل) العلم ثبلثة : وم ومنها : ومنها حديث عبد هللا بن عمرو . قال : قال 

 أو فريضة عادلة ( رواه أبو داود .
 ٔفائدة : 
 ( أقوال : ) نصف العلممعن كونو 
 بل هبب علينا اتباعو.فبل نؤولو وال نتكلم فيو،  ،إن ىذا اغبديث من اؼبتشابو فقي  :
 جُّ َعَرَفُة ( .غبَْ ولو: ) ايَحُة ( وقاؼبراد اؼببالغة يف فضلو، كقولو ) الدِّيُن النَّصِ  وقي  :
 ألنو يُبتلى بو الناس كلهم ، قالو سفيان بن عيينة رضبو هللا. وقي  :
 رة، وابلقياس أخرى.لثبوتو ابلن َّ ال غري ، وأما غريه فبالن َّ ات وقي  :
 ة ابؼبوت .ألن لئلنسان حالتني ، حالة حياة ، وحالة موت ، ويف الفرائض معظم األحكام اؼبتعلق وقي  :
عتبار سبب اؼبلك، ألن أسباب اؼبلك نوعان: اختياري وىو: ما يبلك َرّده، كالشراء واؽببة وكبونبا، وقهري وىو: ما ال اب وقي :



 17 

 يبلك رّده، وىو اإلرث .
 ٕفائدة : 

 ـة :قوق اؼبتعلقة بعني الرتكــغبا
 و ذلك .فر قرب وكبن التجهيز للميت نفسو من كفن ، وأجرة مغسل ، وأجرة حاو مؤ  أواًل :

 لدْين برىــن .ا نياً :اث
 الدين اؼبرسل ، كحقوق اْلدميني ، وحقوق هللا تعاذل . اثلثاً :
 الوصية . رابعاً :

 اإلرث . خامساً :
 ٖفائدة : 

 .إلصباع الدْين مقدم على الوصية اب
 ( ؟ نٍ َأْو َديْ   لوصية  كما قال تعاىل ) ِمْن بَ ْعِد َوِصي ٍة يُوِصي ِبَاقدم هللا اذا فلما
 :جاب العلماء أبجوبة أ

 للعناية هبا واالىتمام ، وألن إخراج الوصية قد يكون شاقاً على الورثة وردبا تساىلوا فيو ، فبدأ هللا هبا ، وألن صاحب الدين غالباً 
 . ايً مطالباً ألنو يطالب حبقو يكون ق

مال يؤخذ بغري عوض  : األول : أن الوصيةمن وجهني يف اللف   : واعلم أن اغبكمة يف تقدًن الوصية على الدين قال الرازي
 بفكان إخراجها شاقا على الورثة ، فكان أداؤىا مظنة للتفريط خببلف الدين ، فإن نفوس الورثة مطمئنة إذل أدائو ، فلهذا السب

كلمة "أو"   ِبدخال ك الرتغيبأكد يف ذل كر الدين يف اللف  بعثا على أدائها وترغيبا يف اخراجها ، ُثقدم هللا ذكر الوصية على ذ 
 لى الوصية والدين ، تنبيها على أهنما يف وجوب اإلخراج على السوية.ع

فيذىا لكوهنا مِظنًة للتفريط يف إلظهار كماِل العنايِة بتن وتقدًُن الوصيِة على الدْين ذكراً مع أتّخرىا عنو ُحكماً قال أبو السعود : 
 . دَّينأدائها والطّرادىا خببلف ال

( ألف وعنده وصية ألف رايل ، فهنا نعطي اؼبال لصاحب  ٖٓرايل ، وعليو دين )  ( ألف ٖٓشخ َّ وخلف ) ال : مات مث
 الدين وتسقط الوصية والورثة ، ألن الدين استغرق الرتكة .

 ٗفائدة : 
 إلرث :اأركان 

 شيء األقوىالركن لغة : جانب ال
 عليهما . يف حق القادرالسجود يف الصبلة كالركوع و ده عليو ،  واصطبلحاً : جزء الشيء الذي يتوقف وجو 

 وأركان اإلرث ثبلثة :
 األول : اؼبورِّث : وىو اؼبيت حقيقة ، أو اؼبلحق بو حكماً كاؼبفقود .

 ني موت اؼبورث .حالثاين : الوارث : وىو اؼبستحق لئلرث 
 غبق اؼبوروث ، وىو الرتكــة .الثالث : ا
 ٘فائدة : 

 رث .أسباب اإل



 18 

 ا يتوصل بو إذل غريه .ب لغة : مالسب
 زم من وجوده الوجود ومن عدمو العدم لذاتو .واصطبلحاً : ما يل

 وأسباب اإلرث ثبلثة :
 والنسب . –النكاح ، والوالء 
 األول : النكاح .

 ولو دل وبصل بينهما لقاء . حيح ، فيتواراثن بو الزوجانصواؼبراد بو : عقد النكاح ال
 أزواجكم ... ( . صف ما ترك ) ولكم نلقولو تعاذل

 الثاين : الوالء .
 عصوبة سببها نعمة اؼبعتق على عتيقو ابلعتق .وىو 
  .ق دون اْلُمعَتقتِ جانب اْلُمعْ  ويورث هبذا السبب من جانب واحد: وىو) إمبا الوالء ؼبن أعتق ( متفق عليو . لقولو 

وال يرث اؼبعَتق  .عليو تفقق ( ُء ِلَمْن أَْعتَ اْلَوال ) إمبا  ْت: قال َرُسوُل اَّللَّ قَالَ  اهنع هللا يضر َعاِئَشةَ  عِتق عتيقو إصباًعا، غبديثويرث اؼب
 .اتفاقًا معِتقو

  .دلوقوؽبم ) عصوبة ( أي ارتباط بني اؼبعتق والعتيق، كاالرتباط بني الوالد والو 
شافعي واغباكم ( رواه الُب ِب، ال يـَُباُع َوال يـُْوىَ النَّسَ  ةِ َكُلْحمَ   ) الوالء غبَُْمةٌ  قال: قال رسول هللا   فعن عبد هللا بن عمر
 .القرابة :( حبان واغباكم واأللباين. و) اللُّْحمة والبيهقي، وصححو ابن

لك فأشبو بذ ،فيها وال يـََتصرَّف، إذل حيز اؼبالكية اؼبملوكية، اليت ال يَبِْلك إايه، من حيز ووجو التشبيو: أن السيد أخرج عبده بعتقو
 ودالوج ة، اليت أخرجت اؼبولود من العدم إذلالوالد

 النسب :
 وىي اتصال بني شخصني ابالشرتاك يف والدة قريبة أو بعيدة .

 أقسام : والقرابة ثبلثة
 .نبنت، وابن االبن، وبنت االبلكاالبن، وا : وىم الذين تفرعوا من اؼبيت، فروع

 .، واعبدةم، واعبدكاألب، واأل : وىم الذين تفرع عنهم اؼبيت،أصول 
 .كاإلخوة وأبناؤىم، واألعمام وأبناؤىم صول اؼبيت،: وىم الذين تفرعوا من أحواشي 

رُجٍ  وا الفرائَض أبىِلها، فما بقي فهو ألْوىَل        َأحْلِقُ )  قال عن النيّب عباس رضي هللا عنهما، عن عبد هللا بن  - ٖٓٓ
 ر ( .ذَكَ 
 ر ( .ذَكُجٍ  تركِت الفرائُض فألوىل ر  رائض على كتاِب هللا، فما  الفَل بْي أىوا ادلامُ أقسِ )  ايةٍ و ي رو  -

---------- 
 أعطوا .(  أحلقوا) 
، والسدس، ألنصاب اؼبقدرة يف كتاب هللا ، وىي : النصف ، والربع ، والثلث ، والثلثان اؼبراد ابلفرائض ىنا ، ا ( الفرائض) 

 والثمن .
 ن .بن َّ القرآحقها ن يستأي م ( لهاأبى) 
 أي أبقت . ( فما بقي) 
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 . “ أقرب رجل من العصبة عناؼب ”إذل اؼبورث . قال اػبطاِب : يكون أقرب يف النسب أي ألقرب ، أي ؼبن  ( ي ألوىلهف) 
راد رعية كما ألعادلة الشا على مستحقيها ابلقسمة االقائمني على قسمة تركة اؼبيت أن يوزعوى يف ىذا اغبديث أيمر النِب -ٔ
 ن الرجال .يعطى األقرب إذل اؼبيت م م يف كتاب هللا ، فما بقيفروضه، فيعطى أصحاب الفروض اؼبقدرة هللا 

م ِت يـَُقدَّ َوَقْد َأصْبََع اْلُمْسِلُموَن َعَلى َأنَّ َما بَِقَي بـَْعد اْلُفُروض فـَُهَو لِْلَعَصَبا: َوَىَذا اغْبَِديث يف تـَْورِيث اْلَعَصَبات  قال النووي
ًتا َوَأًخا َوَعمِّا ، فَِلْلِبْنِت النِّْصف فـَْرًضا ، َواْلَباث َعاِصب بَِعيد َمَع ُوجُ رِ َرب فَاأْلَقْـَرب ، َفبَل يَ اأْلَقْـ  ِقي ِلؤْلَِخ ، ود َقرِيب ، فَِإَذا َخلََّف بِنـْ

 .َواَل َشْيء لِْلَعمِّ 
 : ي كتاب هللا  الفروض ادلقدرةو 

 الثمن . –بع الر  –نصف ال –السدس  –الثلث  –ن الثلثا
 . (ثلثا ما ترك  ء فوق اثنتني فلهنّ ّن نسافإن ك ): قال تعاذل :  الثلثان
 . (اجكم ولكم نصف ما ترك أزو  ): قال تعاذل :  النصف
 . (فإن كان ؽبن ولد فلكم الربع فبا تركن  ): قال تعاذل :  الربع
 . (ركتم ت الثمن فبا لكم ولد فلهنفإن كان  )قال تعاذل : :  الثمن
 . (لثلث وورثو أبواه فؤلمو افإن دل يكن لو ولد  ): قال تعاذل :  الثلث
 . (فإن كان لو إخوة فؤلمو السدس  ): قال تعاذل :  السدس

 : نيقسم إذل قسمأن اإلرث يناغبديث دليل على -ٕ

 إرث ابلتعصيب . ----إرث ابلفرض 

 عصبوا بو ، أي أحاطوا . صبة ألهنمعظبوا ابل : قرابة الرجل ألبيو ،  ي اللغة صبةالع
 يرث ببل تقدير [ . ح يف الكتاب والسنة ، ] يعين كل منلو سهم مقدر صريوارث ليس : ىو كل  واصطالحاً 

 ن ابلتعصيب :يرثو  الذينو 

 –ب ألوالعم  – والعم الشقيق –وابن األخ ألب  –قيق وابن األخ الش –واألخ ألب  –واألخ الشقيق  –بن ن االواب –االبن 
 وابن العم ألب . –العم الشقيق  وابن

 ب .حديث الباات :توريث العصبالدلي  على 
وإمبا ذكر يف اغبديث ن الذكور فادفعوه ألقرب عصبة م اؼبرياث ومعناه : أي أعطوا كل ذي فرض فرضو ، وما بقي بعد ذلك من 

ك لدفع التوىم ، حَت ال يظن أحد أن اؼبراد رًا ، وذلكذ  كون إالفؤلوذل رجل ذكر ( مع أن الرجل ال ي لفظة ] ذكر [ فقال : )
ذا نفراد ، وىخذ كل اؼبال عند االقادر ، فإن الطفل وإن كان رضيعاً يستحق اإلرث ابلتعصيب ، وأين لف  الرجل ىو الكبري الم

 يف كلمة ] ذكر [ .ىو السر 
 أحكام العصبة :و 

 نفرد أحدىم أخذ كل اؼبال .ا اإذ -أ

 صحاب الفروض فروضهم .أخذ أبعد الباقي خذ أي -ب

 أمثلة : 
 و ، ألنو انفرد .خذ اؼبال كلابن فقط ، أي مات شخ َّ عن -
 ىلك ىالك عن زوجة عم :  -
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 نو معصب .العم الباقي ، ألالزوجة الربع ، و 
 ىالك عن زوجة وابن :لك ى -

 ي .الزوجة الثمن ، واالبن الباق
من ِراَبٍع؟ " ل: "وى  ترك لنا َعِقيٌ  أ ! أتن ل غًدا  ي داِرك ِبكة؟ قا رسوَل هللا: قلُت: اي قالعن أسامة بن زيٍد هنع هللا يضر - ٖٔٓ
 ر ( .الكاف "ال يِرُث الكافُر ادلسلَم، وال ادلسلمُ  : مث قال

-------------- 
 صحاِب جليل أسلم قديباً . (عن أسامة بن زيٍد ) 

  كةم نِب القبل دخول  كان ىذا يف عام الفتح ( قلُت: اي رسوَل هللاأ !
 ويف لف  ) أين تنزل ؟ يف دارك دبكة ؟ ( . (أتن ل غًدا  ي داِرك ِبكة؟ ) 
 استفهام معناه النفي ، أي : دل يرتك . (من ِراَبٍع؟ ل: "وى  ترك لنا َعِقيٌ  قا) 

 ، صبع رَْبع وىو اؼبنزل ودار اإلقامة . بكسر الراء) من رابع ( 
دل يرثو علي طالب ؼبا مات على الشرك  ، وذلك أن أاب نو لو تركها لنزؽبا النِب مو أا ، ومفهو الدور كله واؼبراد : أن عقيبًل ابع

فرجعت الدور كلها در ، وال جعفر ، ألهنما أسلما ، وورثو عقيل وطالب ألهنما بقيا على دين قومهما ، فـَُفِقَد طالب يف غزوة ب
 لعقيل فباعها .

 ال يرث اؼبسلم .والكافر لكافر ، ا لم ال يرثأن اؼبس  يف ىذا اغبديث يبني النِب-ٔ
 فاختبلف الدين من موانع اإلرث .

 وموانع اإلرث ثبلثة : قال يف الرحبية :
 
 

 وجود .لعدم ، وال يلزم من عدمو الاىو ما يلزم من وجوده وادلانع : 
 دين .اختبلف ال : األول

 لم الكافر .فبل يرث الكافر اؼبسلم وال اؼبس
 .ديث الباب غب

اَل يـَتَـَواَرُث أْىُل )  قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنهما–عمرو بن شعيب عن أبيو عن جّده عبد هللا بن عمرو  وغبديث
 ة .أخرجو أبو داود وابن ماج ( ِملَّتَـنْيِ َشَتَّ 
 ْسِلم .ِرث اْلمُ نَّ اْلَكاِفر اَل يَ : َأصْبََع اْلُمْسِلُموَن َعَلى أَ  قال النووي

 بـَْعدىْم . َفبَل يَِرث اْلَكاِفر أَْيًضا ِعْند صَبَاِىري اْلُعَلَماء ِمْن الصََّحابَة َوالتَّاِبِعنَي َوَمنْ  ْلُمْسِلمَوأَمَّا ا
َغرْيىْم . َوُرِوَي ْسُروق وَ يِّب َومَ سَ ن اْلمُ َسِعيد بْ َجَبل َوُمَعاِويَة وَ َوُىَو َمْذَىب ُمَعاذ ْبن ْسِلم ِمْن اْلَكاِفر ، َفة ِإذَل تـَْورِيث اْلمُ َوَذَىَبْت طَائِ 

ْرَداء َوالشَّْعِبّ َوالزُّْىرِّي َوالنََّخِعيِّ كبَْ   عْبُْمُهور .ْن َىُؤاَلِء َكَقْوِل ا َذِلَك ، َوالصَِّحيح عَ ه َعَلى ِخبَلف بـَْينهْم يف و أَْيًضا َعْن َأِب الدَّ
ْسبَل حِبَِديِث )  َواْحَتجُّوا   . َلْيِو (يـُْعَلى عَ  ُلو َواَل م يـَعْ اإْلِ

 .َوُحجَّة اعْبُْمُهور َىَذا اغْبَِديث الصَِّحيح الصَّرِيح 
ْسبَل  َواَل ُحجَّة يف َحِديث )  ْسبَل َلْيِو ( أِلَنَّ اْلُمرَ م يـَْعُلو َواَل يـُْعَلى عَ اإْلِ َكْيَف اٍث ، فَ تَـَعرَّض ِفيِو ِلِمريَ م َعَلى َغرْيه ، َودلَْ يَـ اد بِِو َفْضل اإْلِ

 ثِ ـــدٌة من علٍل ثـبلواحلشخ َّ من اؼبرياِث              ويبنع ا
  كاليقني  ـِن                فافـهْم فليس الشـكدي واختبلفُ وقتٌل رٌق 
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َرك ِبوِ يُـ  ُلغهَ َن َُّّ حَ  تـْ  .) نووي ( .ا َىَذا اغْبَــــــــِديث ِديث ) اَل يَِرث اْلُمْسِلُم اْلَكاِفَر ( َوَلَعلَّ َىـــــِذِه الطَّائَِفــــــــة دلَْ يـَبـْ
  قل األئمةفر( ِمن نَ سلم الكارث اؼب أنو قال )ال يثبت عن النِب ملسو هيلع هللا ىلص  : وقدو هللارضب بن عبد الربقال اإلمام او 

اغبفاظ الثقات ، فكل من خالف ذلك ؿبجوج بو ، والذي عليو سائر الصحابة والتابعني وفقهاء األمصار مثل مالك والليث 
 ث الكافر ، كما أن الكافر الأىل اغبديث أن اؼبسلم ال ير  ائر من تكلم يف الفقو منوالثوري واألوزاعي وأِب حنيفة والشافعي وس

 د ( .التمهي)  ق .ث وأخذا بو وابهلل التوفيذا اغبديم إتباعا ؽبرث اؼبسلي
 أمرين :  : قولو ) ال يرث اؼبسلم الكافر ، وال الكافر اؼبسلم (  تضمَّن ىذا اغبديث وقال القرطيب

 ؛ وىو : مرياث الكافر للمسلم.لى منعو : ؾبمع عأحدمها 
 .لكافر : مرياث اؼبسلم الف فيو ؛ وىو والثاين : ـبت

 ، م : عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وزيد بن اثبت ، وابن عباسن السَّلف ومن بعدىم ؛ فمنهمهور منعو اعبمفذىب إذل  
 .ن حنبل ، وعامة العلماء. شافعي ، وأبو حنيفة ، وابوصبهور أىل اغبجاز والعراق : مالك ، وال

، عن أِب الدرداء ، والشعِب  يورو  وغريىم . ، ومسروق ،اؼبسيب  وابن الكافر معاذ ، ومعاوية ، وذىب إذل توريث اؼبسلم من
 والنخعي ، والزىري ، وإسحاق . 

، وكبوه ( ال يتوارث أىل ملتني  )قال  ىو : أن رسول هللا واغبديث اؼبتقدِّم حجٌُّة عليهم. ويـَْعُضده حديث أسامة بن زيد ؛ و 
 .اؼبفهم ( .   )  ه، عن جدِّ  بيون حديث عمرو بن شعيب ، عن أيف كتاب أِب داود م

اغبديث دليٌل على انقطاع التوارث بني اؼبسلم والكافر، ومن اؼبتقّدمني من قال أبّن اؼبسلم يرث الكافر  : ابن دقيق العيد قالو 
سلم، وكأن ىذا تشبيو ابلنكاح، حيث ينكح اؼبسلم الكافرة الكتابية خببلف العكس. واغبديث اؼبذكور يدّل والكافر ال يرث اؼب

،  سببو: أّن أاب طالب ؼبا مات دل يرْثو عليّّ وال جعفر ؟ ( وىْ  تَ َرَك لَنا َعِقيٌ  ِمْن دار) ::وىو قولو اعبمهور، ى ما قالو عل
 ب .َعِقيٌل وطالٌب؛ ألّن عليِّا وجعفرًا كان مسلمني حينئٍذ فلم يراث أاب طالوورثو 
 ، فإنو ال يرثو . مات أب مسلم عن ابن نصراين وفل

 مسلم فإنو ال يرثو . اين عن أبات ابن نصر لو م
 وال الكافر من اؼبسلم .يرث اؼبسلم من الكافر ،  وىذا مذىب صباىري العلماء ، أنو ال
 النزاع . غبديث الباب ، فهو ن َّ يف ؿبل

 بيو :تن
 رث اؼبسلم من الكافر دون العكس .القيم أنو ياختيار ابن 

ُهْم ِإذَل أَنَُّو اَل ِمَن اْلكَ ُمْسِلِم َوأَمَّا تـَْورِيُث الْ :  قال رمحو هللا َما اَل يَِرُث اْلَكاِفُر  يَِرُث كَ اِفِر فَاْختَـَلَف ِفيِو السََّلُف، َفَذَىَب َكِثرٌي ِمنـْ
 َد اأْلَئِمَِّة اأْلَْربـََعِة، َوأَتْـَباِعِهْم.َوَىَذا ُىَو اْلَمْعُروُف ِعنْ اْلُمْسِلَم: 

ُهْم: بَ  ِفيَِّة، َأِب ُسْفَياَن، َوؿُبَمَِّد ْبِن اغْبَنَ يََة ْبِن ُم اْلَكاِفَر، ُدوَن اْلَعْكِس، َوَىَذا قـَْوُل ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، َوُمَعاوِ اْلُمْسلِ  ْل يَِرثُ َوقَاَلْت طَائَِفٌة ِمنـْ
ْبِن ُمَغفٍَّل، َووَبََْي ْبِن يـَْعَمَر، َوِإْسَحاَق ْبِن  اَّللَِّ  ، َوَعْبدِ اأْلَْجدَعِ  ِليِّ ْبِن اغبَُْسنْيِ، َوَسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب، َوَمْسُروِق ْبنِ َوؿُبَمَِّد ْبِن عَ 
ْسبَلِم اْبِن تـَْيِمَيَة.  اْخِتَيارُ  رَاَىَوْيِو. َوُىوَ   ثُونـََنا، َكَما نـَْنِكُح ِنَساَءُىْم، َواَل يـَْنِكُحوَن ِنَساَءَن.قَالُوا: نَرِثـُُهْم َواَل يَرِ َشْيِخ اإْلِ

ُعْمَدٌة ِمْن َمْنِع  َوُىوَ « ". ْلَكاِفَر، َواَل اْلَكاِفُر اْلُمْسِلمَ اَل يَِرُث اْلُمْسِلُم ا»َث: ُعْمَدتـُُهُم اغْبَِديُث اْلُمتـََّفُق َعَلْيِو: " اْلِمريَاَمنَـُعوا  َوالَِّذينَ 
 َوِمريَاِث اْلُمْرَتدِّ.اْلُمَناِفِق الزِّْنِديِق،  ِمريَاثِ 

اِم الظَّاِىَرِة ؾَبَْرى رِي الزََّنِدَقَة اْلُمَناِفِقنَي يف اأْلَْحكَ َكاَن هبُْ   -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِو َوَسلََّم  -ْلُمتَـَواتَِرِة َأنَّ النَِّبَّ نَِّة اَبَت اِبلسُّ : َوَقْد ثَـ قَاَل َشْيُخَنا
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،  ُمْسِلِمنَي فـَرَيِثُونَ الْ  رُهُ َويُورَثُوَن. َوَقْد َماَت َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُأِبٍَّ  -َوَسلََّم  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيوِ  -َشِهَد اْلُقْرآُن بِِنَفاِقِهْم، َوهنَُِي الرَُّسوُل  فبَّنْ  َوَغيـْ
َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِو َوَسلََّم  - النَِّبُّ   أَيُْخذِ ثـَتُـُهُم اْلُمْؤِمُنوَن: َكَما َوِرَث َعْبَد اَّللَِّ ْبَن ُأِبٍَّ ابـُْنُو، َودلَْ َفاِر لَُو، َوَورِثـَُهْم َورَ َعِن الصَّبَلِة َعَلْيِو، َوااِلْسِتغْ 

ًئا ِمْن َذِلَك فَـ ِمْن َترَِكِة َأَحٍد ِمَن اْلُمَنافِ  - ًئا، َواَل َجَعَل َشيـْ ًئا، َبْل أَْعطَاُه ِلَورَثَ ِقنَي َشيـْ  . ِتِهْم، َوَىَذا أَْمٌر َمْعُلوٌم بَِيِقنيٍ يـْ
، َواْبِن َمْسُعوٍد: َأنَّ َماَلوُ  صََّحابَةِ ُف َعِن الْعُرو َوأَمَّا اْلُمْرَتدُّ فَاْلمَ  لَّى اَّللَُّ صَ  -ُلوُه يف قـَْولِِو ِمنَي أَْيًضا، َودلَْ يُْدخِ ِلَورَثَِتِو ِمَن اْلُمْسلِ  ِمْثِل َعِليٍّ

 َذا ُىَو الصَِّحيُح.َوىَ « ". اَل يَِرُث اْلُمْسِلُم اْلَكاِفرَ : " »-َم َوَسلَّ َعَلْيِو 
، َواَل رَْيَب أَنَّ اغبَْ  َعَلى (  يـُْقَتُل ُمْسِلٌم ِبَكاِفرٍ اَل )  َن اْلُعَلَماِء قـَْوَل النَِّبِّ ئَِفٌة مِ ضَبََل طَاَوَقْد   اَل يَِرثُ )  ضَبَْل قـَْولِوِ  ْرِبِّ ُدوَن الذِّمِّيِّ
ُهْم تـَْرِغيًبا يف ْورِيِث انَّ يف تَـ َعَلى اغْبَْرِبِّ َأْوذَل، َوأَقْـَرُب ؿَبَْمبًل، فَإِ  ر (ِلُم اْلَكافِ اْلُمسْ  ْسبَلِم ِلَمْن أَرَاَد الدُُّخوَل فِ  ْلُمْسِلِمنَي ِمنـْ يِو ِمْن اإْلِ

ْسبَلِم َخْوُف َأْن يبَُ نَـُعُهْم ِمَن الدُّخُ ُهْم يبَْ ريًا ِمنْـ أَْىِل الذِّمَِّة، فَِإنَّ َكثِ  ُهمْ   يَرِثُونَ وَت أَقَارِبـُُهْم، َوؽَبُْم أَْمَواٌل َفبَل وِل يف اإْلِ ًئا. ِمنـْ ) أحكام  َشيـْ
 أىل الذمة .

 . لو أسلم الكافر قب  قسمة الرتكةاختلف العلماء : -
زوجة ن تقسم الرتكة بني االبن اؼبسلم و ، والثاين ال يصلي ، وقبل ألي يص مسلم عن ابنني أحدنبا مسلم ت: أن يبوت مي مثال

 إلسبلم .وعاد إذل االثاين يصلي واتب اؼبيت ، قبل ذلك صار االبن 
 فهنا اختلف بعض العلماء ىل يرث أم ال ؟

 الرتكة . ةيرث ولو أسلم قب  قسموالصحيح مذىب اجلماىري من العلماء أنو ال 
لم لم ، وىو مطلق ، فيشمل ما إذا أسفر اؼبسلم ( فنفى إرث الكافر للمسث اؼبسلم الكافر ، وال الكاير  ال : ) لعموم قولو 

 ة .قبل قسمة الرتك
 ء إذل أنو يرث ترغيباً لو يف اإلسبلم ، لكن ىذا القول ضعيف .عض العلماوذىب ب

 ق .: الر  ادلانع الثاين
 العبودية واؼبلك . : والرق  ي اللغة

 كفره ابهلل .عجز حكمي يقوم ابإلنسان بسبب   : واصطالحاً 
 فاؼبملوك ال يرث .

 ب ىنا ال يرث .: رجل مات عن أب فبلوك ، فاأل مثال
ث لكان لسيده وىو من اإلرث ، ألن الرقيق ال يبلك ، فإذا كان ال يبلك دل يستحق اإلرث ، ألنو لو ور  لرق مانعاً إمبا كان او 
  من اؼبيت .ِبأجن

 القتل .:  ادلانع الثالث
 بل يرث إصباعاً .إذا كان القتل عمداً ف

 . فلو أن ابناً قتل والده عمداً ، فإنو ال يرث منو
 ث .ق فإنو ير وأما إذا كان حب

 لقتل حبق .: رجل ؿبصن زىن ، فرصبو الناس ، وكان فبن رصبو وارثو ، فبل يبنع من اإلرث ، ألن ا مثال
 ان القت  خطأ ففيو خالف :كوأما إذا  

 ال يرث ، كحوادث السيارات .ر من اؼبذىب أن القاتل خطأ شهو اؼبف
 إعبلم اؼبوقعني . أنو يرث ، ورجحو ابن القيم يف والراجح
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 فائدة :
ُهَما -َاَّللَِّ ْبِن َعْمرٍو  دِ َعبْ  ثاء يف حديج ( َرَواُه َأضْبَُد ، َواأْلَْربـََعُة  ) اَل يـَتَـَواَرُث أَْىُل ِملَّتَـنْيِ  قَاَل : قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  -َرِضَي َاَّللَُّ َعنـْ

ِْمِذيَّ .   ِإالَّ اَلرتِّ
ريبو النصراين وال اجملوسي وىكذا ، وقد اختلف دي ال يرث ق، فاليهو  ني كافرتنياغبديث دليل على أنو ال توارث بني أىل ملتىذا 

 العلماء يف ىذه اؼبسألة على قولني :
 تعددة .موسبب اػببلف : اختبلفهم يف الكفر ىل ىو ملة واحدة أو ملل 

 .ع مللو ملة واحدة يلكفر ِبم: أن ا القول األول
 الداينة .ختبلفهم يف نظر إذل ابينهم دون فعلى ىذا القول : يتوارث الكفار فيما  

 وىذا قول اغبنفية ، والشافعية ، ورواية يف مذىب أضبد .
 لقولو تعاذل ) والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ( .-أ

 ل اؼبلة األخرى .توارث بني أىل كل ملة من أى : أنو ال القول الثاين
 وىذا قول عند اؼبالكية ، ورجحو ابن قدامة .

 .(  اَرُث أَْىُل ِملَّتَـنْيِ اَل يـَتَـوَ لحديث السابق ) ل
 ا .واليهودية والنصرانية ملتان، فلم يتواراث بينهما كاؼبسلم معهم نفى التوارث بني أىل اؼبّلتني، : أّن النِب وجو االستدالل منو

 و ( .بيع الوالء وىبت عنهنى  أن رسول هللا  ) –رضي هللا عنهما  -عن ابن عمر 
------------- 

 .ؼبتعصبني أبنفسهم بت للمعِتق ، وعصبتو اتث عصوبة(  ءالوال) 
 .بيع الوالء وىبتو اغبديث دليل على ربرًن -ٔ

ُهَما -َعْبِد َاَّللَِّ ْبِن ُعَمَر وجاء يف اغبديث عن   ، َواَل  َسِب ، اَل يـَُباعُ ) اَْلَواَلُء غبَُْمٌة َكُلْحَمِة اَلنَّ  قَاَل : قَاَل اَلنَِّبُّ  -َرِضَي َاَّللَُّ َعنـْ
 َىُب ( َرَواُه َاغْبَاِكمُ يُو 

 ن لشخ َّ آخر .ازل عنو بثمبيعو : التن
 ىبتو : التنازل عنو بغري شبن لشخ َّ آخر .

اءه شخ َّ وقال : بع علينا والء عبدك الذي أعتقت ، فإن البيع ال مثال : لو أن شخصًا أعتق عبدًا ، ثبت لو الوالء ، فلو ج
وىب ولو أن اؼبعِتق  الء ،ك الو لنسب ابنك ، فإن ىذا ال يصح ، كذ عليّ : بع قال يصح ، كما لو جاء شخ َّ إذل آخر و 
 الوالء لشخ َّ آخر فكذلك ال يصح .

، كالنسب يورث بو وال  ورث بوسبب ي ورث ، إمبا ىوال يوىب وال يو : اتفق أىل العلم على أن الوالء ال يباع  قال البغوي
 .يورث 

 ن أىل العلم .ع ما كاإلصبا يف شرح اغبديث : وىذ وقال اخلطايب
َتِقل اْلَواَلء َعْن ُمْستَ  رًنِفيِو ربَْ :  وقال النووي َسب ، ِة النَّ ُلْحمَ َو غبَُْمة كَ َحّقو َبْل ىُ بـَْيع اْلَواَلء َوِىَبتو ، َوأَنَـُّهَما اَل َيِصحَّاِن ، َوأَنَُّو اَل يـَنـْ

ُلغُهْم اغْبَِديث .َعلَّ َوَأَجاَز بـَْعض السََّلف نـََقَلُو َولَ .  اػْبََلفَوهِبََذا قَاَل صَبَاِىري اْلُعَلَماء ِمْن السََّلف وَ   ُهْم دلَْ يـَبـْ
 :العلة يف ربريبو  -ٕ
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تى االنفكاك عنو كالنسب ، فكما ال ال يتأوجودي ، وألنو أمر  للنهي عن ذلك ،: إمبا دل هبز بيع الوالء وال ىبتو  قال القرطيب
 ء .لوال ينتقل اتنتقل األبوة واعبدودة كذلك ال

يشرتيو ألجل ما ثبت لو من العصوبة وىي ؾبهولة ، ألنو ردبا يكون ؽبذا العتيق عصوبة نسب مبا وألن الذي يشرتي الوالء غالباً ، إ
 ك .كبو ذلمام أو إخوة و أو يكون لو أع ، كأن يولو لو أبناء

 بن عباس ؟ىا الموالبن يسار  ت والء سليمانما اعبواب عن ما ورد عن ميمونة أهنا وىبفإن قي  : -ٖ
 ل اعبمهور ، وترده السنة ، فبل يعول عليو .الء شاذ ىبالف قو : فعل ىؤ  قال ابن قدامة

َْت َعَلى َزْوِجَها ِحَْي َعتَ َقْت، َوُأْىِدَي ذَلَا حَلٌْم، َفدَ ) قالت اهنع هللا يضر عن عائشة  - ٖٙٓ  ي  َخَ  َعلَ َكاَنْت  ي بَرِيَرَة َثالُث ُسَنٍن: ُخريِّ
« َأََلْ َأَر اْلبُ ْرَمَة َعَلى الن اِر ِفيَها حَلٌْم؟»ُأِتَ ِبُْبٍ  َوُأْدٍم ِمْن ُأْدِم اْلبَ ْيِت، فَ َقاَل: ، َواْلبُ ْرَمُة َعَلى الن اِر، َفَدَعا ِبَطَعاٍم، فَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اَّللِ  

، ذَ  هَ »ْىَنا َأْن نُْطِعَمَك ِمْنُو، فَ َقاَل: رِ ُتُصدَِّق ِبِو َعَلى بَرِيَرَة، َفكَ  مٌ ِلَك حلَْ فَقاُلوا: بَ َلى، اَي َرُسوَل اَّللِ  ا َصَدَقٌة، َوُىَو لََنا ُىَو َعَلي ْ
َها  َا اْلَوالُء ِلَمْن َأْعَتقَ :  ، َوقَاَل الن يبُّ  َىِدي ةٌ ِمن ْ  ( . إَّن 

---------- 
 تقدم ما يتعلق هبا .(  بريرة) 
صلها إذل أربعمائة فائدة ، وال ىبالف رة تصانيف ، وإن بعضها أو ريإن العلماء صنفوا يف قصة ب : ابن حجر قال (  نث سنثال) 

مقصودًا خاصة ، أو اقتصر على الثبلث لكوهنا ذلك قول عائشة ) ثبلث سنن ( ألن مراد عائشة ما وقع من األحكام فيها 
 أظهر ما فيها ، أو ألهنا أىم .

 .صارت حرة  ( عتقت) 
 بضم الباء ، قدر من حجارة . ( الربمة )
 جاء يف رواية عن عائشة : ) تصدق على مواليت بشاة ( .(  حلم )
 : ثالث سنن وأحكاميف ىذا اغبديث تذكر عائشة أن من بركات بريرة ، -ٔ

 : أنو ؼبا عتقت خريت بني البقاء مع زوجها أو الفسخ . األمر األول
 البقاء أو فسخ النكاح . يفت األمة وزوجها عبد ، فإن ؽبا اػبيار عتقأنو إذا  : وىيوىذه اؼبسألة ، 

 غبديث الباب .-أ
 وألن عليها ضرراً يف كوهنا حرة ربت العبد ، فكان ؽبا اػبيار ، وىذا فبا ال خبلف فيو .-ب

 ِخ النَِّكاِح .سْ اُر يف فَ اػْبِيَ َوِإَذا َعتَـَقْت اأْلََمُة ، َوَزْوُجَها َعْبٌد ، فـََلَها :  قال ابن قدامة
ُرنُبَا َواأْلَْصُل ِفيِو َخبَـُر بَرِيَرَة ، قَاَلْت َعاِئَشُة :ِم َعَلى َىَذا ، لْ َأصْبََع أَْىُل اْلعِ  َكاتـََبْت بَرِيَرُة ،   ) ذََكَرُه اْبُن اْلُمْنِذِر ، َواْبُن َعْبِد اْلبَـرِّ ، َوَغيـْ

 . قَاَل ُعْرَوُة : َوَلْو َكاَن َحرَاًما َما َخيـََّرَىا َرُسوُل اَّللَِّ  (ْبًدا ، فَاْخَتاَرْت نـَْفَسَهاعَ  يف َزْوِجَها ، وََكانَ  َفَخيـََّرَىا َرُسوُل اَّللَِّ 
َها َضَررًا يف َكْوهِنَا ُحرًَّة رَبَْت َعْبٍد   .ا اػْبَِياُر ؽبََ  ، َفَكانَ َوأِلَنَّ َعَليـْ

 ) اؼبغين ( .              ِد اَّللَِّ تـََعاذَل .بَلَف ِفيِو حِبَمْ خِ َوَىَذا فبَّا اَل 
 فزوج بريرة كان عبداً .

قال ابن عباس : ) كان زوج بريرة عبدًا أسود ، يقال لو مغيث ، عبدًا لبين فبلن ، كأين أنظر إليها يطوف وراءىا يف سكك 
 البخاري اه رو نة ( . اؼبدي

 هللا ، أتمرين ؟ قال : إمبا أن أشـــفع ، قالت : ال حاجة رل فيو ( . لو راجعِتو ، فقالت : اي رســـول:  ويف رواية : ) فقال النِب 
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 على قولني : حكم األمة لو عتقت ربت حر واختلف العلماء يف -
  : أنو ال خيار ؽبا . القول األول

 .وىذا قول اعبمهور 
غبسن ، اوىذا قول ابن عمر ، وابن عباس ، وسعيد بن اؼبسيب ، و  ، خيار ؽبا وإن عتقت ربت حر ، فبل:  امةقد قال ابن

 . يسار ، وأِب قبلبة ، وابن أِب ليلى ومالك ، واألوزاعي ، والشافعي ، وإسحاقوعطاء ، وسليمان بن 
 ربت حر نتمة إذا كالرتصبة بطريق اؼبفهوم أن األت اواقتض(  دابب خيار األمة حتت العب وقال ابن حجر عند قول البخاري )

 . ذلك فذىب اعبمهور إذل ذلك وقد اختلف العلماء يف، فعتقت دل يكن ؽبا خيار 
 أنو ال خيار ؽبا ، ألن اغبديث ) كان زوجها عبداً ( فمفهومو أنو إذا كانت ربت حر فعتقت دل بكن ؽبا خيار . -أ
 ت مسلم .ابية ربكتأسلمت ال لم يثبت ؽبا اػبيار ، كما لو، ف الكمال هنا كافأت زوجها يفأل -ب

 قول اغبنفية . وىذا أن ؽبا اػبيار . القول الثاين :
 الصواب أن زوجها كان عبداً .رواية ) وكان زوجها حراً ( و واحتجوا ب -أ
 اً .وألهنا كملت ابغبرية ، فكان ؽبا اػبيار ، كما لو كان زوجها عبد -ب
 .األول  جحوالرا
 طالق ؟  حيتاج الفراق إىل ى 

 ل .إليها ، والطبلق بيد الرجا عتاج الفراق إذل طبلق ، ألن األمر راج: وال وبء قال العلما
 إىل مَ يكون اخليار لألَمة إذا عتقت عبد ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه اؼبسألة على أقوال :
 . توا ابلوطء أو مقدماحها منو إذل أن يبسهنكاػبيار يف أن األَمة إذا عتقت ربت العبد فلها ا القول األول :

 وىذا مذىب اؼبالكية ، واغبنابلة .
: ِإْن َقرَِبِك َفبَل ِخَياَر ، َوقَاَل ؽَبَاأُْعِتَقْت َوِىَي ِعْنَد ُمِغيٍث َعْبٍد ِْلِل َأِب َأضْبََد َفَخيـََّرَىا َرُسوُل هللِا َأنَّ بَرِيَرَة )َعاِئَشة  غبديث-أ
 و داود أب رواه .(كِ لَ 

 سها .يباػبيار يف نكاحها منو إذل أن ربت العبد فلها ت أن األمة إذا عتق وىو صريح يف
 قول حفصة أم اؼبؤمنني وأخيها ابن عمر ، وال يعلم ؽبما ـبالف من الصحابة .أن ىذا القول ىو  -ب

 .و بعتقها أن ؽبا اػبيار يف نكاحها منو يف اجمللس الذي علمت في القول الثاين :
 ىو قول اغبنفية .و 
 ار يف نكاحها منو ثبلثة أايم .اػبي ا: أن ؽب قول الثالثال

 ألول .ا والراجح
 : أن الوالء ؼبن أعتق . األمر الثاين

 وىذا سبق شرحو يف شرح حديث عائشة .
 . لى النِب : ربرًن الصدقة ع األمر الثالث

 . فالصدقة حرام على النِب 
 . ذا من خصائصو فرضها وى الال تطوعها و فإنو ال أيكل الصدقة  ِب ا النأميمني : قال الشيخ ابن عث
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 م .رواه مسل ْلل دمحم ، وإمبا ىي أوساخ الناس (حملمد وال : ) إن الصدقة ال تنبغي  قال 
 .رواه مسلم ) لوال أن تكون من الصدقة ألكلتها (  وجد سبرة فقال  وعن أنس ، أن النِب 

ِإَذا ُأيتَ ِبَطَعاٍم َسَأَل َعْنُو أََىِديٌَّة أَْم َصَدَقٌة فَِإْن ِقيَل َصَدَقٌة قَاَل  َرُسوُل هللِا  نَ َكا) َرِضَي اَّللَُّ َعْنُو ، قَاَل  َة ، ُىَريـْرَ َعْن َأِب و 
 ( متفق عليو . َعُهمْ َأَكَل مَ يٌَّة َضَرَب بَِيِدِه ملسو هيلع هللا ىلص فَ أَلْصَحاِبِو ُكُلوا َودلَْ أَيُْكْل َوِإْن ِقيَل َىدِ 

  اغبديث السابق : ) وإمبا ىي أوساخ الناس ( .يف اءما جواحلكمة من ذلك :
م وبين اؼبطلب ، وأهنا لكرامتهم وتنزيههم عن ) إمبا ىي أوساخ الناس ( تنبيو على العلة يف ربريبها على بين ىاش:  قال النووي

 م .سهونفو  ألمواؽبم الوساخ ، ومعن أوساخ الناس : أهنا تطهري
ُرُىْم َوتـُزَكِّيِهْم  ) ، قال تعاذل رة ألموال الناس ونفوسهمًا ألهنا تطهاخوإمبا ظبيت أوس:  الشوكاين قالو  ُخْذ ِمْن أَْمَواؽبِِْم َصَدَقًة ُتَطهِّ
 . ا (هبِ 
 : والسبلمذكر بعض أىل العلم بعض اغبكم اليت ألجلها حرمت الصدقة على دمحم وآلو عليهم الصبلة  وقد
عز وجل عليو وعلى آلو الصدقة حفظاً ؼبكانتو من أن يرتفع   على سائر اػبلق، فحرم هللا: شرف النبوة وارتفاع مقام النِب ملسو هيلع هللا ىلصمنها

 .ةعليو من ىو أدىن منو بصدقة أو زكا
  ( .يف اْلُقْرىَب  دَّةَ  اْلَموَ ْل ال َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو َأْجراً ِإالَّ ) ق ومنها: أن هللا تعاذل قال لنبيو 

  ( .ُلُكْم َعَلْيِو ِمْن َأْجٍر َوَما أََن ِمَن اْلُمَتَكلِِّفنيْسأَ أَ  ْل َمال ) قوقا 
هللا عز وجل أحل لو وْللو الصدقات ألوشك اؼبشركون أن يطعنوا فيو، فأغلق هللا تعاذل ابب طعنهم من ىذه الناحية  فلو أن

  .رضبهما هللا م الشوكاينامواإل ، اغباف  ابن حجر ىذا اؼبعن أشاروإذل على آلو، بتحرًن الصدقات عليو و 
وكأن اؼبعن يف ذلك : أن اؽبدية إمبا يراد هبا ثواب .. و .وكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقبل اؽبدية وال أيخذ الصدقة لنفس:  قال اخلطايب

م هبز أن تكون يد أعلى من يده ، فل ا ثواب اْلخرةهبوالصدقة : يراد . و ..تزول اؼبنة عنا ، فيثيب عليهالدنيا، فكان ملسو هيلع هللا ىلص يقبلها و 
 . يف ذات هللا ، ويف أمر اْلخرة " انتهى

 تنبيو :
 . كانت ربرم عليو صدقة الفريضة والتطوع ، وقد كان ذلك من عبلمات نبوتو ملسو هيلع هللا ىلص النِب 

 .زكاة ال توزع غبماً اليدل على ذلك، ألن الصدقة الواجبة وىي  -ب الباحديث  – وحديث بريرة
 هللِا  قصة إسبلمو: ) ... َوَقْد َكاَن ِعْنِدي َشْيٌء َقْد صَبَْعُتُو، فـََلمَّا أَْمَسْيُت َأَخْذتُُو ُُثَّ َذَىْبُت ِإذَل َرُسوِل وكحديث سلمان هنع هللا يضر يف

اِلٌح، َوَمَعَك َأْصَحاٌب َلَك ُغَراَبُء َذُوو َحاَجٍة، َوَىَذا َشْيٌء َكاَن َلُو: ِإنَُّو َقْد بـََلَغيِن أَنََّك َرُجٌل صَ  تُ ُقَباَء، َفَدَخْلُت َعَلْيِو، فـَُقلْ بِ  َوُىوَ 
ْمَسَك يََدُه فـََلْم أَيُْكْل، أِلَْصَحابِِو: ُكُلوا، َوأَ  ِو، فـََقاَل َرُسوُل هللِا لَيْ بـُْتُو إِ ِعْنِدي لِلصََّدَقِة، فـََرأَيـُْتُكْم َأَحقَّ بِِو ِمْن َغرْيُِكْم. قَاَل: فـََقرَّ 

ًئا، َورَبَوََّل َرُسوُل هللِا  ُتُو بِِو، فـَُقْلُت: ِإيّنِ جِ ِإذَل اْلَمِديَنِة، ُُثَّ  قَاَل: فـَُقْلُت يف نـَْفِسي: َىِذِه َواِحَدٌة، ُُثَّ اْنَصَرْفُت َعْنُو َفَجَمْعُت َشيـْ ئـْ
َها َوأََمَر َأْصَحابَُو فََأَكلُ  ُكُل الصََّدَقَة، َوَىِذِه َىِديٌَّة َأْكَرْمُتَك هِبَا، قَاَل: فََأَكَل َرُسوُل هللِا رَأَيـُْتَك اَل أتَْ   رواه اإلمام أضبد (  ... وا َمَعوُ ِمنـْ

 . تكن صدقة واجبةلمان يومئذ دلس وال شك أن صدقة
 :قال ابن عبد الرب رضبو هللا تعاذل

 انتهى .من أكل صدقة التطوع، فمشهور، ومنقول من وجوه صحاح  وأما امتناعو  "
 ه ، جاز .وغري ، من غين ، فأىدى من صدقتو على من ال ربل لو الصدقة  أن الفقري إذا تصدق عليو-ٕ

 جواز أكل اللحم .-ٖ
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 الصدقة واؽبدية يف اغبكم .ني ب الفرق-ٗ

 جواز أكل اإلنسان من طعام من يسر أبكلو منو ، ولو دل أيذن فيو خبصوصو .-٘

 أن من حرمت عليو الصدقة ، جاز لو أكل عينها إذا تغري حكمها .-ٙ

 ف الرجل دبا ىبشى توقفو فيو .ينبغي تعري-ٚ

 لرجل عما دل يعهده يف بيتو .ال استحباب سؤ ا-ٛ

 اؽبدية وإن كانت قليل . قبولب استحبا-ٜ

 أن من تصدق عليو بصدقة ، فلو أن يتصرف فيها دبا شاء .-ٓٔ

 استحباب الشفاعة يف األمور اؼبباحة .-ٔٔ
 استحباب اإلصبلح بني اؼبتنافرين .-ٕٔ
 ر حبو لزوجتو .أنو ال عار على الرجل يف إظها-ٖٔ


