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مجع ٔإعداد 

سليناٌ بً جاسز بً عبد اللزيه اجلاسز 
املشسف عمى وسكص ٔاقف 

 (خرباء الٕصاٖا ٔاألٔقاف)

 

 

 

مدار الوطن للنشر 
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 كحؿده وكستعقـه وكستغػره، وكعوذ باهلل من شرور أكػسـا الحؿد هللإن 

وسقئات أعؿالـا من يفِد اهلل فال مضل له ومن يضؾل فال هادي له، وأشفد أن 

. ٓ إله إٓ اهلل وحده ٓ شريك له وأشفد أن محؿًدا عبده ورسوله

             ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿

. [102:آل طؿران]

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿

. [1:الـساء] ﴾ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿

. [71-70:إحزاب] ﴾﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

: أما بعد

فنن أصدق الحديث كتاب اهلل، وخقر الفدي هدي محؿد صؾك اهلل طؾقف  

وسؾؿ وشر إمقر محدثاهتا، وكؾ محدثٍة بدطة، وكؾ بدطٍة ضاللة، وكؾ ضاللٍة يف 

. الـار

فؼد أطؾؿ اهلل سبحاكف وتعالك أكف جعؾ الؿال ققاًما لألكػس وأمر 

بحػظف، وهنك أن يمتك الؿال السػفاء مـ الـساء وإوٓد وغقرهؿ، وقد 

كعم الؿال »:  إذا كان مـ كسب حالل ووضع يف حالل فؼالمدحف الـبل 

«الصالح لؾؿرء الصالح
()

 .
                                                 

، وابـ حبان (17763)، وأحؿد يف الؿسـد برقؿ (299، رقؿ 1/112) أخرجف البخاري يف إدب الؿػرد ()
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ٓ خقر يف مـ ٓ يريد جؿع الؿال مـ حؾف، : وقال سعقد بـ الؿسقب

َيؽػُّ بف وجفف طـ الـاس، ويصؾ بف رحؿف ويعطل حؼف
()

 .

 هذه مسائؾ مختصرة يف القصقة، أردُت هبا تسفقؾ مفؿات الؿسائؾ *

فقفا طؾك العامة، ولؿ ُأغػؾ كؽاًتا تؼقد الخقاص إلك معرفة دقائؼ الؿسائؾ 

. والتـبقف طؾك مآخذ الخالف

 أن يـػع هبا الؽاتب والؼارئ، وأن يجعؾفا لقجفف الؽريؿ أسلل اهلل 

خالصة صالحة، ولعباده الؿممـقـ كافعة، وأن يستعؿؾ الجؿقع يف صاطتف، 

ويعصؿـا مـ إهؿال العؿر وإضاطتف، وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف 

. وسؾؿ

 

ٔكتبْ 

أبو عبد الزمحً 
سليناٌ بً جاسز اجلاسز 

غفس اهلل لْ ٔلٕالدْٖ ٔجلىٗع املطمىني  

                                                 

 .، مـ حديث طؿرو بـ العاص (3210، رقؿ 8/7)يف صحقحف 

، وابـ طبد الرب يف (2/173)، وأبق كعقؿ يف الحؾقة(56:ص) رواه ابـ أبل الدكقا يف إصالح الؿال()

 (.2/31)الجامع
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: الٕصٗة لػة

القاو والصاد والقاء أصؾ »: أصؾ القصقة مـ القصؾ، قال ابـ فارس

«يدل طؾك وصؾ شلء بشلء، ووصقت الشلء وصؾتف
()

 .

«وصؾف بف: وصك الشلء بالشلء»: وقال الزمخشري
()

وأوصقت إلقف . 

إذا جعؾتف وصقًّا
()

 .

. بالتخػقػ بغقر هؿز (وصاة)بالتشديد، و (وصّقة)ويؼال 

: الٕصٗة اصطالًحا

تؿؾقٌؽ مضاٌف إلك ما بعَد الؿقِت طـ صريِؼ التربُِّع، سقاٌء كان : هل

ذلَؽ يف إطقاِن أو يف الؿـافِعِ 
()

 .

: ضبب التطىٗة

سؿقت وصقة: ٕن الؿقت يصؾ هبا ما كان يف حقاتف بعد مؿاتف
()

 .

. بلهنا تؿؾقؽ مضاف إلك ما بعد الؿقت بطريؼ التربع: وَطّرففا بعضفؿ

ومـ هذا التعريػ يتبقـ الػرق بقـ الفبة والقصقة، فالتؿؾقؽ الؿستػاد مـ 

                                                 

 (.1055:ص) مؼايقس الؾغة ()

 (.501:ص) أساس البالغة لؾزمخشري ()

، (15/394)، ولسان العرب، ٓبـ مـظقر «وصك»:  مختار الصحاح، ٕبل بؽر الرازي، مادة()

 (.1731:ص)والؼامقس الؿحقط، لؾػقروز آبادي 

، وكشاف الؼـاع، لؾبفقيت (3/39)، ومغـل الؿحتاج، لؾخطقب الشربقـل (8/416)تؽؿؾة فتح الؼدير  ()

 (.6/40): وحاشقة الروض الؿربع ٓبـ قاسؿ (182-6/181)، وتبققـ الحؼائؼ، لؾزيؾعل (4/336)

) فتح الباري، ٓبـ حجر () )وكشاف الؼـاع لؾبفقيت . (6/77)، وشرح مسؾؿ لؾـقوي (5/502 3/2121.) 

  



 

 8 
 يف الوصية

الفبة يثبت يف الحال، أما التؿؾقؽ الؿستػاد مـ القصقة فال يؽقن إٓ بعد 

الؿقت، هذا مـ جفة، ومـ جفة أخرى فالفبة ٓ تؽقن إٓ بالعقـ، والقصقة 

ْيـ وبالؿـػعة تؽقن بالعقـ وبالدَّ
()

 .

 الفزق بني الوصية والوقف :

 تدخؾفا إحؽام التؽؾقػقة الخؿسة كؿا تؼدم، أما الققػ فنكف القصقة 

. يف إصؾ مستحب، وقد يؽقن حراًما أو مؽروًها

 يعؿؾ هبا إٓ بعد الؿقت، أما الققػ فُقعؿؾ بف حال العزم طؾقفالقصقة ٓ  .

  يجقز لؾؿقصل الرجقع فقفا بعد إكشائفا، أما الققػ فالالقصقة .

  تجقز إٓ بالثؾث فلقؾ، أما الققػ فنكف ٓ حدَّ ٕكثرهالقصقة ٓ .

  بالؿـػعة يؿؾؽ اإلجارة واإلطارة، والسػر هبا، وتقرث الؿقصك لف

طـف، أما الققػ فنن الؿقققف طؾقف ٓ يؿؾؽ إجارهتا وٓ إطارهتا وٓ 

تقرث طـف 
()

 .

 تجقز لؾقرثة أما الققػ فقجقز طؾقفؿالقصقة ٓ  .

 تجقز بؿا ٓ يؼدر طؾك تسؾقؿف كجؿؾ شارد وصقر يف الفقاء القصقة 

. (أما الققػ فؾقس كذلؽ)

                                                 

 (.3/284) فؼف السـة، سقد سابؼ ()

 .طبد العزيز بـ إبراهقؿ بـ قاسؿ: كبذة يف القصايا مع بعض الـؿاذج الخاصة هبا، لؾشقخ( )



 

 

فــي 
   9 الوصية

 األدلة على مشزوعية الوصية :

القصقة مشروطٌة بالؽتاِب والسـة واإلجؿاع والؿعؼقل
()

 .

 األدلة وَ الكتاب:  أٔاًل :

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿:  ققلف تعالك-1

. [180:البؼرة] ﴾ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ

ًٓ ﴾ۉ ې ې﴿: طـ ابـ طباس   يعـل ما
()

: ، وقال الؼرصبل

الخقر هـا الؿال مـ غقر خالف
()

 .

حضقر أسبابف وأماراتف مـ العؾؾ وإمراض : والؿراد بحضقر الؿقت

الؿخقفة، ولقس الؿراد مـف معايـة الؿقت: ٕكف يف ذلؽ الققت يعجز طـ 

اإليصاء
()

 .

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴿:  ققلف تعالك يف تقزيع الؿقراث والرتكة-2

 ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴿: ، وققلف [11:الـساء] ﴾ۇئ

ا ممخًرا طـ تـػقذ القصقة وأداء [12:الـساء] ، ففذان الـصان جعال الؿقراث حؼًّ

. فدلَّ طؾك مشروطقتفا. الديـ

                                                 

 (.4/371)، وكشاف الؼـاع (10/414) تؽؿؾة فتح الؼدير ()

الدر الؿـثقر، لإلمام السققصل : ، واكظر(1/299)، وابـ أبل حاتؿ (3/134) رواه ابـ جرير الطربي ()

(2/161.) 

 (.2/259)الجامع ٕحؽام الؼرآن، لؾؼرصبل ( )

 (.5/64)، والتػسقر الؽبقر، لؾرازي (1/268) القسقط يف تػسقر الؼرآن الؿجقد لؾقاحدي ()



 

 10 
 يف الوصية

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿:  وققلف تعالك-3

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

، فػل أية مشروطقة القصقة، حقث بقَّـ [106:الؿائدة] ﴾ڳ ڱ ڱ

سبحاكف مشروطقة اإلشفاد طؾقفا، وطدد شفقدها، فدلَّ ذلؽ طؾك مشروطقتفا 

. وأهؿقتفا

 ًٗا : األدلة وَ الطٍة:  ثاٌ

 ما حق امرئ مسؾم »: قال رسقل اهلل :  قال ما رواه ابـ طؿر

«له شيء يوصي فقه يبقت لقؾتقن إٓ ووصقته مؽتوبة عـده
()

ويف لػظ طـد . 

«له شيء يريد أن ُيوصي فقه»: مسؾؿ
()

 .

زاد مسؾؿ
()

 لقؾة مـذ سؿعت رسقل »:  طـ ابـ طؿر 
َّ

ت طؾل ما مرَّ

. « قال ذلؽ إٓ وطـدي وصقتلاهلل 

. ومعـك الحديث أن الحزم هق هذا، فؼد يػاجمه الؿقت

ما الحزم وآحتقاط لؾؿسؾؿ إٓ أن تؽقن وصقتف مؽتقبة : قال الشافعل

طـده، إذا كان لف شلء يريد أن يقصل فقف، ٕكف ٓ يدري متك تلتقف مـقتف 

فتحقل بقـف وبقـ ما يريد مـ ذلؽ
()

 .

 مرضت فعادين الـبل :  قال طـ سعد بـ أبل وقاص ،

                                                 

 (.1627)، ومسؾؿ (2738)رواه البخاري ( )

 (.1627 ) رواه مسؾؿ ()

 (.1627) رواه مسؾؿ ()

 (.1627)، ورقؿ(3/1249) صحقح مسؾؿ تعؾقؼ محؿد فماد طبد الباقل ()
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، قال: فؼؾت
ِّ

لعل اهلل أن يرفعك »: يا رسقل اهلل، ادع اهلل أن ٓ يردين طؾك طؼبل

أوصل : أريد أن ُأوصل، وإكؿا لل ابـة، فؼؾت: ، قؾت«ويرفع بك كاًسا

الثؾث، والثؾث كثقر ـ »: فالثؾث؟ قال: ، قؾت«الـصف كثقر»: بالـصػ؟ قال

فلوصك الـاس بالثؾث فجاز ذلؽ لفؿ: ، قال«أو كبقر ـ
()

 .

الؿممـ ٓ يلكؾ يف كؾ بطـف، وٓ تزال وصقتف تحت »: وقال الحسـ

«جـبف
()

 .

 اإلمجاع:  ثالًجا :

واتػؼ فؼفاء »: فؼد حؽاه غقر واحد مـ أهؾ العؾؿ، قال ابـ طبد الرب

إمصار طؾك أن القصقة مـدوب إلقفا، مرغقب فقفا، وأهنا جائزة لؿـ 

«أوصك يف كؾ مالف، قؾَّ أو كثر، ما لؿ يتجاوز الثؾث
()

 .

وأجؿع العؾؿاء يف جؿقع إمصار وإطصار طؾك »: وقال ابـ قدامة

«جقاز القصقة
()

 .

ويف آستذكار
()

وأجؿع الجؿفقر طؾك أن القصقة غقر واجبة طؾك »: 

أحد إٓ أن يؽقن طؾقف ديـ، أو يؽقن طـده وديعة أو أماكة، وشذَّ أهؾ الظاهر 

ًٓ كثقًرا . «فلوجبقها فرًضا لؿـ ترك ما

                                                 

 (.1628)، ومسؾؿ (2744) رواه البخاري ()

 .، وهق صحقح(3220)كتاب القصايا برقؿ :  رواه الدارمل()

، واإلقـاع يف مسائؾ اإلجؿاع، ابـ الؼطان الػاسل (14/297)، (5/507) التؿفقد، ٓبـ طبد الرب ()

(3/1376 ،1377.) 

 (.8/390) الؿغـل ()

 (.7/23) آستذكار، ٓبـ طبد الرب ()
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: ٔصٗة الصحابة 

ًٓ اكتؼؾ الرسقل   إلك الرفقؼ إطؾك ولؿ يقص ٕكف لؿ يرتك ما

 لؿ يقص، قال العؾؿاء يف روى البخاري طـ ابـ أبل أوىف أكف . يقصل بف

ًٓ : تعؾقؾ ذلؽ كؿا صح بذلؽ الحديث طـ طؿرو بـ . ٕكف لؿ يرتك بعده ما

الحارث
()

، وطائشة
()

، وصؾحة بـ مصرف
()

. ، رضل اهلل طـفؿ

، وأما السالح والبغؾة فؼد أخرب (وقػفا)وأما إرض فؼد كان سبؾفا 

. أهنا ٓ تقرث طـف بؾ جؿقع ما يخؾػف صدقة

.  فؼد كاكقا يقصقن ببعض أمقالفؿ تؼرًبا إلك اهللأما الصحابة 

. وكاكت لفؿ وصايا مؽتقبة لؿـ بعدهؿ مـ القرثة

 ولؿ يقص، مات رسقل اهلل : قال الـخعل وهق مـ أئؿة التابعقـ

، فنن أوصك فحسـ، وإن لؿ يقص فال شلء طؾقفوقد أوصك أبق بؽر 
()

 .

وأخرج طبد الرزاق
()

كاكقا ـ أي :  قال بسـد صحقح أن أكًسا 

هذا ما : بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ: الصحابة ـ يؽتبقن يف صدور وصاياهؿ

أوصك بف فالن بـ فالن، أن يشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف، ويشفد 

أن محؿًدا طبده ورسقلف، وأن الساطة آتقة ٓ ريب فقفا، وأن اهلل يبعث مـ يف 

                                                 

 (.1739)صحقح البخاري ( )

 (.1635) صحقح مسؾؿ ()

 (.1634، 3/1256)، ومسؾؿ (2740) صحقح البخاري ()

 (.9/57) الؿصـػ لعبد الرزاق ()

 (.9/53)الؿصـػ لعبد الرزاق ( )
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الؼبقر، وأوصك مـ ترك مـ أهؾف أن يتؼقا اهلل، ويصؾحقا ذات بقـفؿ، 

ويطقعقا اهلل ورسقلف إن كاكقا مممـقـ، وأوصاهؿ بؿا أوصك بف إبراهقؿ بـقف 

. [132:البؼرة] ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﴿ويعؼقب 

ـْ بعدهؿ مـ السؾػ الصالح، فؼال الضحاك : وتبع الصحابَة يف ذلؽ َم

«مـ مات ولؿ يقِص لذوي قرابتف فؼد ختؿ طؿؾف بؿعصقة»
()

: ، وقال مسروق

أوص لذي قرابتؽ مؿـ ٓ يرثؽ، ثؿ دع الؿال طؾك ما قّسؿف اهلل »: مسروق

«طؾقف
()

 .

 املعكٕه:  زابًعا :

هق حاجُة الـاس إلك القصقِة: زيادًة يف الُؼرباِت والحسـاِت وتدارًكا لؿا 

فرط بف اإلكسان يف حقاتف مـ أطؿال الخقر، وقد روي يف الحديث طـ رسقل 

إن اهلل تصدق عؾقؽم عـد وفاتؽم بثؾث أموالؽم زيادة لؽم »:  أكف قالاهلل 

«يف أعؿالؽم
()

 .

فنن اإلكسان مغرور بلمؾف، مؼصر يف طؿؾف، فنذا طرض لف الؿرض، 

. وخاف الؿقت، احتاج إلك تاليف بعض ما فرط مـف، مـ التػريط بؿالف
 

*   *   * 

                                                 

 (.356، رقؿ 1/135) أخرجف سعقد بـ مـصقر يف ســف ()

 (.360، رقؿ 1/136) أخرجف سعقد بـ مـصقر يف ســف ()

 (.1641)، وحسـف العالمة إلباين يف اإلرواء (2709) رواه ابـ ماجف، برقؿ ()
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 حله الوصية :
: حؽؿ القصقة لف جاكبان

.  مـ حقث الػعؾ أو الرتك:أحدهؿا

 مـ حقث إثر الشرطل الؿرتتب طؾقفا:والثاين
()

 .

: وإلقؽ بقان ذلؽ

 حكي الٕصٗة وَ حٗح الفعن أٔ الرتك:  أٔاًل :

وحؽؿ القصقة مـ كاحقة الػعؾ أو الرتك يراد بف القصػ الشرطل لفا، 

والقصػ الشرطل مـ حقث ذاتف فقؿا يتعؾؼ بالقصقة ٓ خالف بقـ الػؼفاء 

يف أكف يؿؽـ أن يعرتيفا إحؽام التؽؾقػقة الخؿسة
()

، حقث يدور حؽؿ 

. القصقة بقـ القجقب وآستحباب والؽراهقة والتحريؿ واإلباحة

الٕصٗة الٕادبة-1
()

 :

تجب القصقة طؾك مـ لف مال يقصل فقف
()

، وإذا كان طؾك اإلكسان حؼ 

حؼ هلل تعالك كؽػارة، أو ديـ ٓ بقِّـة فقف أي أن يؽقن مديـًا وٓ أحد يعؾؿ طـ 

يـ  يـ ففـا تجب القصقة: ٕن وفاء الدَّ َديـِف إٓ اهلل والؿقصل وصاحب الدَّ

. واجب، وما ٓ يتؿ القاجب إٓ بف ففق واجب

                                                 

 (.107:ص)كصر فريد محؿد واصؾ، .  فؼف الؿقاريث والقصقة يف الشريعة اإلسالمقة، د()

 (.106:ص)كصر فريد محؿد واصؾ، .  فؼف الؿقاريث والقصقة يف الشريعة اإلسالمقة، د()

، وروضة الطالبقـ لؾـقوي (1/50)، وإحؽام الصغرى ٓبـ العربل (2/414) اإلقـاع ٓبـ الؿـذر ()

:ص)، والتذكرة الـدية يف أحؽام القصقة لعبد الرحؿـ طبد الؽريؿ (5/92)  .(، وما بعدها29

 (.529) الؾباب يف فؼف السـة والؽتاب، محؿد حسـ حالق ()
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وكذا تجب القصقة لألقربقـ الذيـ لقس لفؿ حؼ يف اإلرث وكاكقا 

. فؼراء والؿقصل غـقًّا ففـا تجب طؾقف القصقة لفمٓء إقارب

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿: دلقؾ ذلؽ ققلف تعالك

. [180:البؼرة] ﴾ې ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ

: الٕصٗة املطتحبة-2

إذا كان الؿقصل ذا مال وورثتف أغـقاء وكذا أقاربف ٓ حاجة لفؿ 

بالؿال، ففـا يستحب القصقة بؿا يراه الؿقصل كػًعا لف بعد مقتف
()

، لحديث 

إذا مات ابن آدم اكؼطع عؿؾه إٓ من »:  أكف قال طـ الـبل أبل هريرة 

«صدقة جارية، أو عؾم يـتػع به، أو ولد صالح يدعو له: ثالث
()

 .

الٕصٗة املكسِٔة-3
()

 :

وتؽقن مؽروهة إذا كان مال الؿقصل قؾقاًل وورثتف محتاجقـ، ٕكف يف 

إكك إن »:  لسعد هذه الحالة ضقَّؼ طؾك القرثة، ولذا قال رسقل اهلل 

«تذر ورثتك أغـقاء خقر من أن تذرهم عالة يتؽػػون الـاس
()

 .

كؿا تؽره ٕهؾ الػسؼ متك طؾؿ أو غؾب طؾك ضـف أهنؿ سقستعقـقن هبا 

طؾك الػسؼ والػجقر، أما إذا غؾب طؾك ضـف صرففا يف الؿباحات وفقؿا 

                                                 

 (.2/219)صالح الػقزان .  الؿؾخص الػؼفل، د()

 (.1631، رقؿ 3/1255) أخرجف مسؾؿ ()

 (.3/2124)، وكشاف الؼـاع (4/6) الؽايف ٓبـ قدامة ()

 (.1628: )، ومسؾؿ(2593):  رواه البخاري()
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يساطده طؾك البعد طـ الؿعاصل والتقبة الخالصة والرجقع إلك اهلل فنهنا 

تؽقن مباحة وقد تصؾ إلك درجة الـدب
()

 .

الٕصٗة احملسوة-4
()

 :

: وهل القصقة التل ٓ تجقز ويلثؿ صاحبفا وهل أكقاع

 ما زاد طؾك الثؾث بال إذن مـ القرثة لقرود الـفل طـف يف حديث :األول

.  الؿتؼدم فنن أذكقا فالصحقح جقازهاسعد 

إِنَّ اهللَ َعزَّ َوَجلَّ َقْد َأْعَطى ُكلَّ ِذي » :إذا كاكت لقارث، لؼقلف  :الثاين

ُه، َفاَل َوِصقََّة لَِواِرٍث  ()«َحقٍّق َحؼَّ
. 

 القصقة ٕمر محرم كالقصقة لؾؽـقسة ـ مثاًل ـ أو بالسالح :الثالث

لؼقلف . ٕهؾ الحرب: ٕن ذلؽ ٓ يجقز يف الحقاة، فال يجقز بعد الؿؿات

. [2:الؿائدة] ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿: تعالك

ڻ  ۀ  ﴿ : تحرم إذا كان فقفا إضرار بالقرثة: لؼقل اهلل تعالك:الرابع

لتؽقن وصقتف طؾك : أي، [12:الـساء] ﴾ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ  ھ  ھ

العدل، ٓ طؾك اإلضرار والجقر والحقػ بلن يحرم بعض القرثة، أو يـؼصف، أو 

                                                 

كصر فريد .، وفؼف الؿقاريث والقصقة يف الشريعة اإلسالمقة، د(3/287) فؼف السـة، سقد سابؼ ()

 (.108-107:ص)محؿد واصؾ، 

 (.4/7)الؽايف، ٓبـ قدامة :  اكظر()

، وصححف إلباين يف صحقح (3641)، والـسائل(3714)و (2713)، وابـ ماجة(2870)رواه أبق داود ( )

 (.1788)الجامع
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يزيده طؾك ما قدر اهلل لف مـ الػريضة فؿتك سعك يف ذلؽ كان كؿـ ضاد اهلل يف 

()حؽؿتف وقسؿتف
 .

: الٕصٗة املباحة-5

وهل ما طدا ذلؽ مـ القصايا الؿتؼدمة كلن يؽقن الؿقصل مالف قؾقؾ 

. وورثتف غقر محتاجقـ، ففـا تباح القصقة

بشرط أن يؽقن الشلء الؿقصك بف مباًحا، أما إذا كان مـ أفعال 

. الؼربات فنهنا مستحبة

 حكي الٕصٗة املعمكة بشسط  :

تصح القصقة الؿضافة أو الؿعؾؼة بشرط أو الؿؼرتكة بف، متك كان 

هق ما كان فقف مصؾحة لؾؿقصل، أو : الشرط صحقًحا، والشرط الصحقح

. الؿقصك لف، أو لغقرهؿا، ولؿ يؽـ مـفقًّا طـف، وٓ مـافًقا لؿؼاصد الشريعة

فنن . ومتك كان الشرط صحقًحا وجب مراطاتف ما دامت الؿصؾحة مـف قائؿة

زالت الؿصؾحة الؿؼصقدة مـف أو كان غقر صحقح لؿ تجب مراطاتف
()

 .

 حكي الٕصٗة وَ حٗح الصفة الشسعٗة  :

وهق حؽؿفا مـ حقث صػتفا الشرطقة ابتداًء، وقد اختؾػ فقفا الػؼفاء 

: حسب الـصقص الشرطقة الؿتعؾؼة هبا طؾك الـحق التالل

                                                 

 (.2/231)تػسقر ابـ كثقر :  اكظر()

 (.3/287) فؼف السـة، سقد سابؼ ()
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 ًٓ ًٓ :أو .  أكفا فرر عؾى كل من ترر ما

ٴۇ  ﴿: وإلك هذا ذهب ابـ حزم الظاهري، واستدل بؼقلف تعالك

ما حق امرئ »: ، وبؼقلف [180:البؼرة] ﴾...ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ

«مسؾم له شيء يوصي فقه يبقت لقؾتقن إٓ ووصقته عـده مؽتوبة
()

واستـاًدا . 

، فؼد روي الؼقل بقجقب إلك ما ثبت مـ وجقهبا طـ صحابة الـبل 

القصقة طـ ابـ طؿر وصؾحة والزبقر، وطبد اهلل بـ أبل أوىف، وهبذا قال كثقر 

مـ التابعقـ مـفؿ صؾحة بـ مصرف، وصاووس، والشعبل
()

 .

.  أكفا واجبة لؾوالدين واألقربقن غقر الوارثقن:ثاكًقا

وإلك هذا ذهب داود الظاهري، وُحؽل طـ مسروق وصاووس، وإياس 

: وقتادة وابـ جرير الطربي، واستدل أصحاب هذا الؿذهب بؼقلف تعالك

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ﴿

ما حق »: وبحديث ابـ طؿر السابؼ. [180:البؼرة] ﴾ىائ ائ ەئ ەئ

.  الحديث«...امرئ مسؾم

:  مذهب األئؿة األربعة:ثالًثا

ذهب إئؿة إربعة إلك أن القصقة لقست واجبة وٓ مػروضة طؾك 

الؿقصل بعد آية الؿقاريث التل كسخت وجقهبا لؾقالديـ وإقربقـ، وإكؿا 

يؿؽـ أن تعرتيفا إحؽام التؽؾقػقة الخؿسة حسبؿا يتعؾؼ هبا مـ قرائـ 

. وأفعال، وتتعؾؼ بالؿقصل كػسف بـاء طؾك ما سبؼ ذكره وتقضقحف مـ قبؾ

                                                 

 (.1627)، ومسؾؿ (2738) رواه البخاري ()

 (.322، 9/312)الؿحؾك :  اكظر()
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 ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿: وقال ابـ طباس يف ققلف

ٓ وصقة »:  أية، وبؼقلف ﴾ٱ ٻ﴿: إكف مـسقخ بؼقلف. أية

«لوارث
()

 .

وصقة يريد أن »: وأجابقا طـ حديث ابـ طؿر السابؼ يف لػظ مسؾؿ

لق كاكت واجبة لؿ يجعؾفا إلك إرادة الؿقصل، ولؽان »: ، بلهنا«يوصي بفا

«ذلؽ ٓزًما طؾك كؾ حال
()

 .

. والؿذهب الراجح هق ما ذهب إلقف إئؿة إربعة

 حكي الٕصٗة باملعٍى الجاٌ٘ ِٕٔ األثس املرتتب عمّٗا 
()

 :

ٓ خالف بقـ الػؼفاء يف أن الحؽؿ الشرطل لؾقصقة هبذا الؿعـك الثاين إكؿا 

هق حدوث الؿؾؽ لؾؿقصك لف يف الؿقصك بف وقت الؿقت ٓ وقت القصقة، ٕن 

القصقة لقست بتؿؾقؽ يف الحال، بؾ هل تؿؾقؽ مضاف لؿا بعد الحقاة بدون 

طقض
()

 .

كؿا اتػؼ الػؼفاء طؾك ضرورة اإليجاب بالقصقة مـ الؿقصك لصحتفا 

ٕن إيجاب الؿقجب ركـ يف القصقة باإلجؿاع، ولؽـفؿ اختؾػقا يف الؼبقل 

 :عؾى الـحو التاليلفا هؾ يعترب شرًصا يف صحتفا، أو ركـًا فقفا أم ٓ، 

 جؿفقر الػؼفاء وهؿ إئؿة إربعة يذهبقن إلك أن القصقة إن -1

كاكت لغقر معقـ كالػؼراء لزمت بؿقت الؿقصل وٓ تحتاج إلك قبقل 
                                                 

 .، والحديث سبؼ تخريجف(4/422)، وحاشقة الدسققل (5/428) حاشقة ابـ طابديـ ()

 (.2/260) الجامع ٕحاكؿ الؼرآن، الؼرصبل ()

 (.113، 112:ص)كصر فريد محؿد واصؾ، .  فؼف الؿقاريث والقصقة يف الشريعة اإلسالمقة، د()

 .يف تعريػ القصقة اصطالًحا، مـ هذا البحث (5:ص) اكظر ()
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. الؿقصك لف حقث ٓ يعترب الؼبقل هـا ركـًا وٓ شرًصا

وأما إذا كاكت القصقة لؿعقـ فنهنا تحتاج إلك قبقل، ويؽقن الؼبقل 

ضروريًّا لصحتفا ولزومفا، سقاء كان ركـًا أم شرًصا
()

 .

 وذهب كػر مـ الحـػقة إلك أن قبقل الؿقصك لف ٓ يعد ركـًا وٓ -2

شرًصا، سقاء كاكت القصقة لؿعقـ كؿحؿد بـ فالن، أو لغقر معقـ كالػؼراء 

وذلؽ ٕن القصقة ركـفا اإليجاب فؼط وٓ تحتاج إلك قبقل. والؿساكقـ
()

 .

ويتػؼ جؿقع الػؼفاء طؾك أن الؼبقل ٓ يؾزم الػقر بف بعد الؿقت وأكف 

إذا حدث الؼبقل بعد الؿقت تلكد صحة القصقة ولزومفا ودخقلفا يف مؾؽ 

الؿقصك لف، ولؽـفؿ اختؾػقا فقؿا إذا تلخر الؼبقل هبا لػرتة ثؿ تؿ الؼبقل، هؾ 

. العربة بققت الؼبقل يف الؿؾؽ أم بؿقت الؿقصل أم هؿا مًعا

: املالكٗة هلي يف ذلك ثالثة أقٕاه-1

.  أن مؾؽفا مـ حقـ الؿقت مطؾًؼا:أحدهؿا

.  مـ وقت الؼبقل:والثاين

 اطتبارهؿا مًعا:والثالث
()

 .

 :مجّٕز الفكّاء-2

وهق التػريؼ بقـ ما إذا كاكت القصقة لؿعقـ أو لغقر معقـ، فنن كاكت 

لؿعقـ لزم الؼبقل واطترب مـ وقتف: حتك ٓ يمدي التلخقر إلك ضرر القرثة، 

                                                 

 (.4/424)، وحاشقة الدسققل (5/430)، وحاشقة ابـ طابديـ (7/230) بدائع الصـائع، لؾؽاساين ()

 (.7/230)بدائع الصـائع ( )

 (.108:ص) الؿقراث الؿؼارن، لؾؽشؽل ()
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ولَِحثِِّف طؾك سرطة الؼبقل أو الرد حتك تتحدد الحؼقق بالـسبة ٔثار الؿال 

أما إن كاكت القصقة لغقر معقـ، فنهنا تؾزم بالؿقت، وٓ تحتاج . الـاتجة طـف

إلك قبقل، فقؽقن الؿراطك طـد الؿالؽقة هـا وقت الؿقت، وهق الؿذهب 

. الراجح

. فؼقل الجؿفقر هق الراجح ٕن الضؿقر يعقد إلك أقرب مذكقر

 فطل الوصية() :

مـ أوصك بقصقة فؾؿ َيـُجْر ولؿ يِحْػ كان لف : كان يؼال»: قال الشعبل

«مـ إجر مثؾ ما إن لق تصدق بف يف حقاتف
()

 .

وروى الدارمل بسـده وصقة الربقع بـ خثقؿ وهل
()

هذا ما أوصك بف »: 

الربقع بـ خثقؿ وأشفد اهلل طؾقف، وكػك بف شفقًدا وجازًيا لعباده الصالحقـ 

 كبًقا، وإين آمر كػسل ومثقًبا فنين رضقت باهلل رًبا، وباإلسالم ديـًا، وبؿحؿٍد 

ومـ أصاطـل أن كعبد اهلل يف العابديـ، وكحؿده يف الحامديـ، وأن كـصح 

«لجؿاطة الؿسؾؿقـ
()

 .

                                                 

 (.4/2028)ســ الدارمل :  اكظر()

، وغقرهؿا وهق صحقح إلك الشعبل، ولؿ (345)، وسعقد بـ مـصقر برقؿ (2322) رواه الدارمل برقؿ ()

 .يصح فقفا شلء مرفقع فلذكره، والقارد إما صحقح غقر صريح أو صريح غقر صحقح

) أخرجف سعقد بـ مـصقر يف ســف ()  (.9/54)، وطبد الرزاق يف الؿصـػ (2/2031)، والدارمل (2/104

 (.9/54)كؿاذج مـ وصايا السؾػ يف مصـػ طبد الرزاق :  ولؾزيادة اكظر()
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 احللنة مً الوصية() :

مـ كظر بعقـ البصقرة والػؼف يف القصقة وجد الؽثقر مـ جقاكب 

: الحؽؿة يف تشريعفا: فؿـ هذه الجقاكب

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿: قال اهلل ـ تعالك ـ طـ يعؼقب - 1

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 

. [133:البؼرة] ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

ففذه وصقة مـ يعؼقب ٕبـائف بالتؿسؽ بعبادة اهلل وحده ٓ شريؽ لف، 

وهل وصقة جامعة لؾؿقصل والؿقصك إلقف بؾ هل مـ أكػع القصايا طؾك 

اإلصالق، ولألسػ غػؾ الؽثقر طـ هذه القصقة وكظروا لؿا هق دوهنا يف 

الـػع ففل وصقة إولقـ وأخريـ ٕبـائفؿ وأتباطفؿ بؾ هل وصقة رب 

. العالؿقـ لعباده

فؿؿا يـبغل التػطـ لف أن يقصل أحدكا أوٓده إذا حضرتف القفاة بؿا 

وصك بف يعؼقب أوٓده لؽل يثبتقا طؾقف حتك يؾؼقا رهبؿ سبحاكف وتعالك طؾك 

. ذلؽ

 ومـ الحؽؿة يف تشريعفا أيًضا أهنا تربأ هبا ذمة الؿقصل مؿا يحدث -2

بعد مقتف وبخاصة إذا كان يف أماكـ يؽثر فقفا الجفؾ بعؼقدة التقحقد 

فالؿقصل يقصل أوٓده مثاًل وكذا أقاربف برباءتف مـ الحالؼة والشاقة 

أكا بريء مؿـ »:  يف مرض مقتفوالصالؼة كؿا قال أبق مقسك إشعري 

                                                 

 (.56)القصايا والتـزيؾ يف الػؼف اإلسالمل لؿحؿد التاويؾ، ص:  اكظر()



 

 

فــي 
   23 الوصية

« مـ الصالؼة والحالؼة والشاقةبرئ مـف رسقل اهلل 
()

، وكذا براءتف مـ 

دطقى الجاهؾقة الؿؿؼقتة فنذا وصك الؿقصل بعدم شؼ الجققب، ولطؿ 

الخدود، وحؾؼ الرؤوس، وغقرها مـ إمقر الؿـفقة شرًطا، فنكف يـجق مـ 

إن الؿقت لقعذب ببؽاء أهؾه »:  قالاإلثؿ الؿرتتب طؾك ذلؽ، فنن الـبل 

«عؾقه
()

ك بعدم  ، والؿراد بالبؽاء هـا هق الؿصحقب بؿا ذكركاه آكًػا، فنذا وصَّ

. فعؾ هذه إشقاء وبراءتف مـفا كجا مـ اإلثؿ الؿرتب طؾك ذلؽ

 ومـ حؽؿتفا أهنا طؿؾ يـتػع بف الؿقت بعد مقتف فؾق أن أحد -3

الؿقصقـ أوصك بعؿؾ خقري دائؿ الـػع ففذا بال شؽ يـتػع بف الؿقت ففق 

. رصقد دائؿ يزيد لف يف حسـاتف بعد مؿاتف

إذا مات ابن آدم اكؼطع »: قال :  قالكؿا يف حديث أبل هريرة 

صدقة جارية، أو عؾم يـتػع به، أو ولد صالح يدعو : عؿؾه إٓ من ثالث

«له
()

 .

ومـ حؽؿتفا أن فقفا الحػاظ طؾك مال الدائـ وبراءة ذمة الؿديـ - 4

وهبذا تظفر الحؽؿة مـ أن حؼقق أدمققـ محػقضة حتك وإن مات مـ طؾقف 

. الديـ

ر، فؾق أن رجاًل مات -5  ومـ حؽؿتفا أهنا حؿاية لألمقال ورطاية لؾُؼصَّ

ر ٓ يحسـقن التصرف يف  وترك ثروة مالقة لؾقرثة وبقـ همٓء القرثة ُقصَّ

                                                 

 (.104)، ومسؾؿ رقؿ (1234) أخرجف البخاري رقؿ ()

 (.928)، ومسؾؿ رقؿ (1226) أخرجف البخاري رقؿ ()

 (.1631، رقؿ 3/1255) أخرجف مسؾؿ ()
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أمقالفؿ وقد أوصك هذا الرجؾ بلن يؽقن زيد مـ الـاس وصقًّا طؾك أوٓده، 

. فنن هذا القصل يؼقم مؼام والدهؿ فقحافظ طؾك الؼصر وطؾك أمقالفؿ

 ثؿ إهنا صدقة تصدق اهلل هبا طؾك الؿقصل بعد وفاتف، فقـبغل إذا -6

. كان صاحب مال أٓ يحرم كػسف مـ الخقر

ثؿ إن وصقة الؿرء بلقاربف غقر القارثقـ هق مـ باب العـاية هبؿ، - 7

 وصؾة رحؿفؿ، فتؽقن صدقة وصؾة: لؿا ُروِي 
ِّ

ـِ الـَّبِل إِنَّ »: َقاَل أكف  َط

ِحِم اْثـََتاِن َصَدَقٌة َوِصَؾةٌ  َدَقَة َعَؾى اْلِؿْسؽِقِن َصَدَقٌة، َوَعَؾى ِذي الرَّ «الصَّ
() 

. 

 أركاٌ الوصية() :

.  وهق صاحب القصقة:الؿوصي- 1

.  وهق الؿستػقد مـ القصقة:الؿوصى له- 2

.  وهق الشلء الؿستػاد مـف غالًبا:الؿوَصى به- 3

.  وهق الؼائؿ بتـػقذ القصقة:(الوصي)الؿوصى إلقه - 4

: وهووأضاف بعضفؿ ركـًا خامًسا، 

 وهل إلػاظ الؿستعؿؾة يف القصقة، كلن تؼقل أوصقت بؽذا :الصقغة

. لػالن، أو جعؾت لػالن ثؾث مالل بعد مقيت وكحق ذلؽ

: وبقان إركان كؿا يؾل

                                                 

 (.3858)، وصححف إلباين يف صحقح الجامع(1844)، وابـ ماجة (2582) أخرجف الـسائل()

لسؾقؿان بـ طؿر الؿصري  (، وما بعدها6/121)، وحاشقة الجؿؾ (5/93) روضة الطالبقـ لؾـقوي ()

 (.3/2131)، وكشاف الؼـاع (7/10)الؿعروف بالجؿؾ، والذخقرة لؾؼرايف 



 

 

فــي 
   25 الوصية

 ٔاملساد بْ صاحب الٕصٗة: املٕص٘:  أٔاًل :

: الشروط الؿعتبرة يف الؿوصي

 ويستثـك مـ ذلؽ السػقف .كوكه أهاًل لؾتبرع أي كامل األهؾقة- 1

وضعقػ العؼؾ والصغقر الؿؿقز، فتصح مـفؿ القصقة إذا كاكت تشتؿؾ طؾك 

كػع لفؿ بال ضرر أما الصغقر الؿؿقز فؾؿا رواه مالؽ يف الؿقصل
()

 بنسـاد 

حسـ
()

، وكان طؿره طشر « أجاز وصقة غالم مـ غسانأن طؿر » 

سـقـ، وٕن الصبل محتاج إلك الثقاب، وهذا محض مصؾحة مـ غقر 

ضرورة، وكذلؽ الؿحجقر طؾقف: ٕن طؾة الحجر تبديد الؿال وإتالفف وتؾؽ 

طؾة مرتػعة طـف بالؿقت
()

 .

وكذلؽ الؿحجقر طؾقف لحظ غقره، فنن الحجر لحظ الغرماء وٓ ضرر 

. طؾقفؿ يف وصقتف، ٕكف إكؿا تـػذ وصقتف يف ثؾثف بعد وفاء ديـف

ـًا لؾؿوت- 2  فنن طايـف لؿ تصح، ٕكف ٓ ققل لف حقـئٍذ :أن ٓ يؽون معاي

. معترب شرًطا

. أن يؽون مالًؽا لؾؿال أو الؿـػعة- 3

ـًا يستغرق كل ماله- 4  فنن كان كذلؽ :أن يؽون الؿوصي غقر مدين دي

فنن القصقة ٓ تصح: ٕن سداد الديـ مؼدم طؾك القصقة، كؿا يف أثر طؾل 

                                                 

 .(، وما بعدها23/23)آستذكار ٓبـ طبد الرب : ،واكظر(2/769) الؿقصل ()

 .لقست مقصقلة« وكان طؿره طشر سـقـ»: ، وققلف(6/81) اإلرواء ()

، (2/1010)، اإلشراف طؾك كؽت مسائؾ الخالف، لعبد القهاب البغدادي (23/26) آستذكار ()

 (.3/2122)، كشاف الؼـاع (2/416)اإلقـاع ٓبـ الؿـذر 
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ْيـ قبؾ القصقةقضك رسقل اهلل »:  « بالدَّ
()

 .

 ًٗا : ِٕٔ املطتفٗد وَ الٕصٗة: املَٕصى لْ:  ثاٌ

فنن كاكت القصقة لجفة طامة فشرصف أن ٓ تؽقن جفة معصقة، وإن 

: كاكت خاصة فالشروط الؿعتربة فقف

 فؼد ُكسخت القصقة لؾقارثقـ بآية :أن ٓ يؽون وارًثا لؾؿوِصي- 1

الؿقاريث طـد جؿفقر الػؼفاء، وبؼقت لغقر القارثقـ مـ إقربقـ بؼقلف 

، وهذا مذهب جؿفقر ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ﴿: تعالك يف الؿقاريث

الػؼفاء
()

إن »: قال رسقل اهلل :  قال، لؿا ثبت طـ أبل أمامة الباهؾل 

«اهلل أعطى كل ذي حق حؼه، أٓ ٓ وصقة لوارث
()

 .

ومذهب الحـػقة وهق إضفر طـد الشافعقة وضاهر مذهب اإلمام أحؿد 

وققل طـد الؿالؽقة أن القصقة لؾقارث صحقحة مقققفة طؾك إجازة 

القرثة
()

ٓ وصقة لوارث إٓ أن يجقز »:  قاللؿا ُروي أن الـبل . 

«الورثة
()

 .

                                                 

طـ طؾل وفقف الحارث إطقر، ورواه ابـ ماجف  (595)، وأحؿد برقؿ (2094) رواه الرتمذي برقؿ ()

(2122.) 

 (.106:ص)كصر محؿد فريد واصؾ .  فؼف الؿقاريث والقصقة يف الشريعة اإلسالمقة د()

 3/114)حديث حسـ، وأبق داود : ، وقال(2120): والرتمذي رقؿ (4/186) أخرجف أحؿد يف الؿسـد ()

، وذكره الحافظ ابـ حجر وأفاد (3645-3643): والـسائل رقؿ (2712)، وابـ ماجف رقؿ (2870برقؿ 

، وصححف إلباين يف (5/372فتح الباري )أن لف شقاهد كثقرة، وكؼؾ طـ الشافعل أكف متقاتر 

 (.1655)اإلرواء برقؿ 

 (.2/218)، والؿؾخص الػؼفل (6/6)، والؿغـل (4/427)، وحاشقة الدسققل (2/4) شرح الرتتقب ()

 (.4/152): والدارقطـل (12320، رقؿ 6/246) أخرجف البقفؼل ()



 

 

فــي 
   27 الوصية

«إٓ أن يشاء الورثة»: وُروي بؾػظ
()

وقال بف الحسـ وابـ سقريـ. 
()

 .

ـًا- 2  فنن كان مجفقل العقـ فال تصح لف :كوكه الؿوَصى له معق

. القصقة، ويؽػل العؾؿ بالقصػ كؼقلف أوصل لؾؿساكقـ والػؼراء

 فنن كان مؿـ ٓ يصح تؿؾؽف فال :كون الؿوَصى له أهاًل لؾتؿؾك- 3

تصح القصقة لف، كالجـل والبفقؿة والؿقت
()

. ، وكحقه

كون الؿوَصى له حقًّا غقر مقت- 4
()

وٓ تصح »:  جاء يف الؽايف:

، وقال يف «القصقة لؿـ ٓ يؿؾؽ كالؿقت، ٕكف تؿؾقؽ فؾؿ يصح لفؿ

وٓ تصح القصقة لؿـ ٓ يؿؾؽ، فنن وصك لؿقت لؿ تصح »: الؿفذب

. «القصقة، ٕكف تؿؾقؽ فؾؿ يصح لؾؿقت كالفبة

فنن كان حقًّا حقاة تؼديرية كالجـقـ يف بطـ أمف ففؾ تصح القصقة؟ 

الصحقح أهنا تصح لؾحؿؾ الذي تحؼؼ وجقده قبؾ صدور القصقة، 

أوصقت لحؿؾ فالكة وهل لؿ : أما إن كان غقر مقجقد حقـفا كؿا لق قال

تحؿؾ بعد، فال تصح: ٕهنا وصقة لؿعدوم
()

 .

                                                 

، 6/263): والبقفؼل (152، 4/98)، والدارقطـل (349، رقؿ 256:ص) أخرجف أبق داود يف الؿراسقؾ ()

رجالف ثؼات، والصـعاين يف سبؾ السالم : حسـف الحافظ يف البؾقغ، وقال يف الػتح (12315رقؿ 

(3/105 ،106.) 

 (.31363، رقؿ 11/150) مصـػ ابـ أبل شقبة ()

 وققؾ بجقازها لؾبفقؿة وتصرف يف مصالح البفقؿة خصقًصا إذا كاكت مـ هبقؿة الجفاد والؿقت ()

، وكذا الؿقصل لؾؿقت (11/168)تصرف صدقة لف يف أطؿال الخقر، رجحف يف الشرح الؿؿتع 

 (.9/24)لؼضاء ديـ طؾقف، اكظر مصـػ طبد الرزاق 

 (.6/99)، وروضة الطالبقـ (3/713)، والؿفذب لؾشقرازي (2/479)الؽايف :  اكظر()

، وققؾ بجقازها لؾؿعدوم: ٕهنا محض تربع دائرة (، وما بعدها181:ص) القصايا لؿحؿد التاويؾ ()
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فنن أوصك لحؿؾ تحؼؼ وجقده فـزل مقًتا بطؾت القصقة، وتعرف 

وآستفالل هق صقاح الؿقلقد أو ططاسف أو ارتضاطف أو . حقاتف باستفاللف

. تـػسف وكحق ذلؽ

لؽـ هـاك سمال قد يطرأ طؾك البعض بؿاذا يتحؼؼ وجقد الحؿؾ؟ 

 يتحؼؼ وجقد الحؿؾ إن ولد قبؾ تؿام ستة أشفر مـ وقت :الجواب

القصقة: ٕن هذه الػرتة أقؾ مدة تضع فقفا الؿرأة حؿؾفا، أما يف طصركا 

ؾت لـا معرفة مثؾ ذلؽ . الحاضر فقسائؾ التؼـقة الحديثة سفَّ

 فنذا أوَصك شخص ٔخر ثؿ :كون الؿوَصى له غقر قاتل لؾؿوِصي- 5

قتؾف الؿقصك لف بطؾت القصقة إن كان الؼتؾ طؿًدا ققاًسا طؾك الؿقراث، 

، (مـ تعجؾ شقًئا قبؾ أواكف طققب بحرماكف)ولؾؼاطدة الػؼفقة الؿشفقرة 

تصح ٕهنا هبة، والؼتؾ ٓ يؿـعفا كالحقاة: وقال اإلمام مالؽ 
()

وإول . 

. أولك

أما إن أجازها القرثة ففؾ تصح؟ 

. الصحقح أهنا ٓ تصح وطـد إحـاف تصح

                                                 

وهق الصحقح واختاره شقخ اإلسالم كؿا يف . بقـ السالمة والغـؿ وٓ غرم فقفا فخالػت البقع

، وكذلؽ قال بصحة القصقة لؾؿعدوم العالمة صالح الػقزان يف شرحف (206)، صآختقارات

 (.316:ص)الؿختصر طؾك زاد الؿستؼـع 

، وكشاف الؼـاع (7/340)، وبدائع الصـائع (4/428)، وحاشقة الدسققل (2/3) شرح الرتتقب ()

، وتحػة (5/102)، وروضة الطالبقـ (2/1018)، واإلشراف لعبد القهاب البغدادي (4/358)

 (.385:ص)الطالب، لزكريا إكصاري 



 

 

فــي 
   29 الوصية

. قبٕه املَٕصى لْ الٕصٗة

أوصقت لػالن بـ فالن بؽذا، : فنن لؿ يؼبؾ بطؾت، فؾق قال الؿقِصل

وقؾـا هذه وصقة مـ فالن لؽ فؼال ٓ أريُدها، ففـا تبطؾ القصقة ويردها إلك 

. القرثة

ِن ٖشرتط إضالً املِٕص٘ ٔاملَٕصى لْ؟ 

. ٓ يشرتط إسالم الؿقِصل والؿقَصك لف

أن صػقة »: فتجقز القصقة مـ الؿسؾؿ لؾؽافر لؿا روى الدارمل

«أوصت لـسقب لفا يفقدي
()

 .

ٓ خالف طؾؿتف يف جقاز وصقة الؿسؾؿ لؼرابتف »: قال ابـ طبد الرب

«الؽػار ٕهنؿ ٓ يرثقكف
()

. هـ. ا

. بشرط كقكف معقـًا، وأن ٓ يؽقن محارًبا لؾؿسؾؿقـ

فإن كان مرتًدا هل تصح له الوصقة؟ 

ققٓن ٕهؾ العؾؿ
()

 :

والصحقح أهنا ٓ تصح لف ٕن مؾؽف غقر مستؼر وٓ يرث وٓ يقرث، 

. ولؽقن مؾؽف يزول طـ مالف بسبب ردتف، فال يثبت لف الؿؾؽ بالقصقة

                                                 

، وهق صحقح، وورد يف مـار السبقؾ بؾػظ الققػ ولذا لؿ يخرجف (3341) رواه الدارمل يف ســف ()

 (.6/89)العالمة إلباين، اكظر اإلرواء 

 (.8/385) فتح الؿالؽ بتبقيب التؿفقد طؾك مقصل مالؽ ()

، وحاشقة الجؿؾ طؾك (5/102)، وروضة الطالبقـ (1165:ص)، والػروع، ٓبـ مػؾح (4/13) الؽايف ()

 (.7/14)، والذخقرة لؾؼرايف (5/586)شرح الؿـفج 
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أما القصقة مـ الؽافر لؾؿسؾؿ فنذا كاكت القصقة تصح مـ الؿسؾؿ إلك 

. الؽافر فؿـ باب أولك صحتفا مـ الؽافر لؾؿسؾؿ

 املَٕصى بْ:  ثالًجا
()

 .

. وهل العقـ التل أوصك هبا أو الؿـػعة

: ويشرتط يف الؿقَصك بف أمقر

 . فنن كان قبؾف ففق هبة ولقس وصقة:كوكه بعد موت الؿوِصي- 1

 فؾق أوَصك بشلء يزول مؾؽ الؿقَصك لف طـف، : أن يؽون قاباًل لؾتؿؾقك-2

لؽـ إن . أو أوَصك بشلء سقف يؿؾؽف فؿات قبؾ مؾؽف لف فال تصح القصقة بف

أوصك بؿا ٓ يؼدر طؾك تسؾقؿف صحت القصقة بف، ولؾؿقِصل السعل يف 

. تحصقؾف

 فنن كان الؿقَصك بف غقر مباح آكتػاع :أن يؽون الؿوَصى به مباًحا- 3

بف فنكف ٓ يجقز لؾؿقَصك لف تـػقذه، كؿا لق أوصك فالن بالتربع بالؿجالت 

. الخؾقعة الؿػسدة لؾديـ والدكقا

 (الٕص٘)املَٕصى إلْٗ :  زابًعا :

 هق الؿلمقر بالتصرف يف القصقة بعد الؿقت وهق مـ يسؿك :تعريػه

. بالقكقؾ طؾك القصقة، أو القصل طؾك القصقة

الشروط الؿعتربة فقف
()

 :

                                                 

 (.3/2153)، وكشاف الؼـاع (5/111)، والروضة لؾـقوي (1169:ص) اكظر الػروع ()

 (.4/126)، وإم(3/2178) كشاف الؼـاع ()
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.  أي كقكف مؽؾًػا أي مسؾًؿا بالًغا طاقاًل :التؽؾقف- 1

 والؿراد بف إحسان التصرف أي كقكف مؿـ يحسـ التصرف :الرشد- 2

. فقؿا يـػعف ويـػع غقره

.  فنن كان مخروم العدالة فال تصح كقابتف طـ الؿقصل:العدالة- 3

َِٕص٘ : تٍبّٗات عمى ال

 يتؿ تحديد التصرف مـ قبؾ الؿقَصك إلقف بؿا ُأوصل إلقف فؼط، :األول

فنذا أوَصك إلقف أن يـظر يف الؿال فؾقس لف أن يزوج البـات مثاًل، وكذا إذا 

. أوَصك إلقف بلن يـظر يف الققػ الػالين، فال يحؼ لف أن يـظر يف غقره

:  فقؿـ يؽقن وصًقا مـ قبؾ كػسف لؾضرورة:الثاين

صقرة هذا أن الؿقت لؿ يقصف بشلء، لؽـ هق الذي تقلك مال الؿقت 

بعد مقتف ٕجؾ الضرورة مـ خقف إتالف الؿال، أو ضقاطف بعدم معرفة 

وجقه التصرف فقف، فقجعؾ كػسف وصًقا ٕجؾ الؿصؾحة فقجقز إن تقفرت 

. (التؽؾقػ، والرشد، والعدالة)فقف شروط القصل 

 ٓ يجقز لؾؿقَصك إلقف طزل كػسف إذا كان يف طزلف ضرر طؾك :الثالث

القصقة، كلن يعرف ضؾؿ الحاكؿ وطدم مبآتف بلوقاف الؿسؾؿقـ 

ووصاياهؿ، فقخاف أن ُيسـد القصقة إلك غقر أهؾٍ 
()

 .

                                                 

، وشرح الققاية لؾؿحبقبل الحـػل (135:ص) القصقة لؾشقخ صالح بـ طبد الرحؿـ إصرم ()

 (.3/135)، وكشاف الؼـاع (2/210-212)
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 الصٗػة:  خاوًطا :

. وهل إلػاظ يف القصقة

ٓ يشرتط يف الصقغة التل تـعؼد هبا القصقة ألػاظ مخصقصة، فتؽقن 

بؽؾ لػظ يدل طؾقفا سقاء كان لػًظا صريًحا كؼقل الؿقصل أوصقت لػالن 

بؽذا، وكحقه، أو لػًظا غقر صريح يػفؿ مـف القصقة بالؼريـة كؼقل الؿقِصل 

. أططقا كذا لػالن بعد مقيت

. ومثؾ الؾػظ الؽتابة وهذا يسؿك اإليجاب

القصاية التل اسـدت  (القصل) وهق قبقل الؿقَصك إلقف :أما الؼبقل

إلقف، ففق شرط لتـػقذ القصقة بعد الؿقت وهق أن يؼقل قبؾت ويحصؾ أيًضا 

. بالػعؾ كلخذ الؿقَصك بف، وكحق ذلؽ مؿا يدل طؾك الرضا

وٓ يشرتط الػقرية يف الؼبقل، بؾ يجقز الؼبقل ولق كان طؾك الرتاخل 

ما لؿ يتعقـ تـػقذ القصاية
()

 .

                                                 

 (.117)، القصايا يف الػؼف اإلسالمل (4/121)، مغـل الؿحتاج (3/69)  أسـك الؿطالب لألكصاري ()
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 حله تيفيذ الوصية :
يغػؾ كثقر مؿـ أوصل إلقفؿ طـ حؽؿ تـػقذ ما أسـد إلقفؿ يف القصقة 

وأحقاًكا ٓ يبالقن هبا، وهذا خطل، فحؽؿ تـػقذ القصقة واجب يلثؿ الؿقَصك 

إلقف بعدم تـػقذها أو تلخقرها إن كاكت محددة بققت: فعؾك مـ كان وصًقا 

. طؾك شلء أن يـتبف لفذا الحؽؿ

ومـ إمقر التل تحث طؾك تـػقذها ما أخرجف أبق داود أن طؿرو بـ 

يا رسقل اهلل، إن أبل أوَصك أن يعتؼ طـف :  فؼال، سلل الـبل العاص 

مائة رقبة، فلطتؼ ابـف هشام خؿسقـ، وبؼقت طؾقف خؿسقن رقبة، أفلطتؼ طـف؟ 

إكه لو كان مسؾًؿا فلعتؼتم عـه، أو تصدقتم عـه، أو »: فؼال رسقل اهلل 

«حججتم عـه بؾغه ذلك
()

 .

وتى ٖشسع تٍفٗرِا؟ 

يشرع تـػقذ القصقة إذا مات الؿقِصل، فنن كاكت هذه القصقة حالة، 

بؿعـك أهنا يف أمر يؽقن بعد مقتف مباشرة، ففـا يجب يف الحال تـػقذها كلن 

يؽقن أوَصك بعدم ارتؽاب مخالػات شرطقة طـد مقتف، ففـا يجب طؾك 

القصل الؼقام بؿا ُأوصل بف: وإن كاكت يف أمقر مالقة ففـا يشرع تـػقذها أيًضا 

. بعد مقت الؿقصل، طؾك حسب ما تؼتضقف الحاجة

وٓ تستحؼ القصقة لؾؿقَصك لف إٓ بعد مقت الؿقصل وبعد سداد 

الديقن
()

، فنن استغرقت الديقن الرتكة فؾقس لؾؿقَصك لف شلء لؼقل اهلل 

. [11:الـساء] ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ﴿: تعالك

                                                 

 (.2883) أبق داود ()

 (.106:ص) فؼف الؿقاريث والقصقة يف الشريعة اإلسالمقة، ()
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: قضاء الدَٖ وكدً عمى الٕصٗة ٔدًٕبا

ومـ إمقر التل يجب العـاية هبا أن قضاء الديـ مؼدم طؾك تـػقذ 

 ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴿:  لؼقلف تعالك يف سقرة الـساءالقصقة،

أن أخاه مات وترك ثالثؿائة : ، وطـ سعد بـ إصقل[12:الـساء] ﴾ھ

، فلراد أن يـػؼفا طؾك طقالف، فسلل الـبل  ًٓ إن »:  فؼالدرهؿ، وترك طقا

يا رسقل اهلل، قد أديت طـف إٓ :  فؼال«أخار محتبٌس بَدْيـه فاقض عـه

 وهق «فلعطفا فإكفا محؼة»: ديـاريـ، ادطتفؿا امرأٌة ولقس لفا بقـة، قال

حديث صحقح
()

 .

وقال البخاري
()

. « قضك بالديـ قبؾ القصقةوذكر أن الـبل »: 

 احلث على الوصية يف حال الصحة :

يا :  طؾك الصدقة طامة يف حال الصحة، فحقـ سئؾحث رسقل اهلل 

أن تصدق وأكت صحقح حريص، »: رسقل اهلل، أي الصدقة أفضؾ؟ قال 

لػالن : تلمل الغـى وتخشى الػؼر، وٓ تؿفل حتى إذا بؾغت الحؾؼوم قؾت

«كذا، ولػالن كذا، وقد كان لػالن
()

 .

 معقار فائدة الؿال هق فقؿا يذهب يف سبقؾ اهلل كؿا جعؾ الـبل 

أيؽم مال وارثه »: تعالك، قائاًل كؿا يف الحديث الذي رواه ابـ مسعقد 

                                                 

 (.6/109)، وصححف إلباين يف اإلرواء(2433) أخرجف ابـ ماجف ()

 (.5/443) صحقح البخاري ()

 (.1032)، ومسؾؿ (2748) أخرجف البخاري ()
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: قال. يا رسقل اهلل، ما مـا أحد إٓ مالف أحب إلقف:  قالقا«أحب إلقه من ماله؟

م، ومال وارثه ما أخر» «فإن ماله ما قدَّ
()

 .

قال رسقل اهلل : وأخرج طبد الرزاق، وطبد بـ حؿقد طـ قتادة، قال

أيفا الـاس، ابتاعوا أكػسؽم من ربؽم، أٓ إكه لقس ٓمرئ شيء، أٓ ٓ »: 

أعرفنَّ امرأ بخل بحق اهلل عؾقه، حتى إذا حضره الؿوت أخذ ُيدعِدُع ماله 

ويؾؽ يا ابـ آدم، كـت بخقاًل مؿسًؽا، حتك »:  ثؿ يؼقل قتادة«هاهـا وهاهـا

إذا حضرك الؿقت أخذت تدطدع مالؽ وتػرُقف، يا ابـ آدم، اتؼ اهلل وٓ 

تجؿع إساءتقـ يف مالؽ، إساءة يف الحقاة، وإساءة طـد الؿقت، اكظر إلك 

«قرابتؽ الذيـ يحتاجقن وٓ يرثقن، فلوص لفؿ مـ مالؽ بالؿعروف
()

 .

                                                 

 (.1419) أخرجف البخاري ()

 .، والحديث ٓ يصح إلرسالف(2/163)الدر الؿـثقر، لؾسققصل : ، واكظر(9/67)الؿصـػ لعبد الرزاق ()



 

 36 
 يف الوصية

 مبطالت الوصية() :

لؽـ أضفر ما . تبطؾ القصقة بعدم استقػائفا الشروط الؿعتربة يف أركاهنا

: يبطؾفا ستة أمقر

 وذلؽ ٕن القصقة إكؿا يؿؾؽفا الؿقَصك لف بعد موت الؿوَصى له؛- 1

. مقت الؿقصل فنن مات قبؾ الؿقِصل بطؾت القصقة، ٕكف لؿ يؿؾؽفا بعدُ 

 ٕن الؼتؾ يؿـع القصقة فؾق قؾـا قتل الؿوِصي من قبل الؿوَصى له؛- 2

بعدم بطالن القصقة بالؼتؾ لػتحـا باب شر طظقؿ فؽؾ مـ أوصل لف وأبطل 

طؾقف مقت الؿقصل قد يؼتؾف لقلخذ القصقة
()

 .

 فؿتك تؾػ الؿقَصك بف بطؾت القصقة فؾق َأْوَصك تؾف الؿوَصى به؛- 3

. الؿقت لزيد بؿال أو سقارة مثاًل فتؾػت باحرتاق أو غقره فنن القصقة تبطؾ

                                                 

، وطؼد الجقاهر (7/394)، وبدائع الصـائع (354، 342، 341، 3/339)تحػة الػؼفاء لؾسؿرقـدي :  يـظر()

، والتفذيب لؾبغقي (73:ص)، واإلجؿاع ٓبـ الؿـذر (1231، 1224، 3/1219)الثؿقـة، ٓبـ شاش 

، 422، 415، 413، 8/396)، والؿغـل (143، 116، 108، 6/107)، وروضة الطالبقـ (100، 99، 93، 5/73)

، (4/344)، وكشاف الؼـاع (80، 69، 6/52)، والروض الؿربع مع حاشقة ابـ قاسؿ (467-470

 (.137-135:ص)والقصقة لؾشقخ صالح إصرم 

طـ طؾل وفقف مبشر بـ طبقد  (115)فال يصح رواه الدارقطـل برقؿ « لقس لؼاتؾ وصقة»:  وأما حديث()

، (4/2065)، وتؾخقص الحبقر ٓبـ حجر (263-7/262)البدر الؿـقر ٓبـ الؿؾؼـ : مرتوك، واكظر

(. 3/322)وإحؽام القسطك لعبد الحؼ 

، طـ طؿر مرفقًطا وهق صحقح لؽـ لقس (348)رواه أحؿد برقؿ « لقس لؼاتؾ شلء»: وحديث

 .بصريح يف القصقة وضاهره يف الؿقراث وققس طؾقف القصقة
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وزاد بعضفم أمًرا رابًعا، وهو إذا ُجنَّ الؿوصي جـوًكا مطبًؼا واتصل - 4

 والجـقن الؿطبؼ هق الجـقن الذي يستؿر سـة طـد محؿد الجـون بالؿوت،

هق الذي يستؿر شفًرا، وطؾقف الػتقى: بـ الحسـ، وقال أبق يقسػ
()

 .

 فؿتك أكؽر الؿقصل أكف أوَصك إكؽار الؿوِصي لؾوصقة وجحودها؛- 5

. لزيد بؽذا فنهنا تبطؾ لؽقكف ٓ يريد إيصالفا لف

.  فنذا ارتد أحدهؿا بطؾت القصقةردة الؿوصي أو الؿوَصى له،- 6

 * * *

                                                 

 (.3/291) فؼف السـة، سقد سابؼ ()
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 اضتحطاُ حتدٖد الٕصٗة يف ش٘ء وعني:  املطألة األٔىل :

إذا أوَصك الؿسؾؿ بشلء مـ مالف ثؾًثا كان أو أقؾ مـف، احتاج القرثة إلك 

أن يؼقمقا بحصر جؿقع ما خؾَّػف مقرثفؿ لؾتقصؾ إلك قدر هذه الـسبة، وبؿا 

أن إشقاء التل يخؾػفا الؿقِصل قد تؽقن كثقرة ومتـقطة، وربؿا احتاج 

حصرها لققت صقيؾ: مؿا يؽقن سبًبا يف تعطقؾ تـػقذ القصقة بعض الققت، 

وقد ُتحدث ِشؼاًقا وكزاًطا بقـ القرثة: لذا فنن مـ إولك أن تؽقن القصقة يف 

طؼار، أو طؼارات معقـة، أو مبالغ محدودة، أو أسفؿ معؾقمة، يف حدود 

الثؾث فلقؾ: لقؽقن ذلؽ أسرع يف تـػقذ القصقة، وأسفؾ طؾك القارث، وطؾك 

الجفات الؿختصة مـ الؿحاكؿ وكتابات العدل وغقرها
()

 .

 حكي املضازة يف الٕصٗة:  املطألة الجاٌٗة :

اإلضرار »: الؿضارة يف القصقة كبقرة مـ الؽبائر، قال ابـ طباس 

«يف القصقة مـ الؽبائر
()

 .

. [12:الـساء] ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴿: وقال تعالك

                                                 

 (.17:ص) كبذة يف القصايا مع بعض الـؿاذج الخاصة هبا، لعبد العزيز بـ قاسؿ ()

، ورواه (5/515)، والتؿفقد (23/19)، وابـ طبد الرب يف آستذكار (6/271) رواه البقفؼل يف الؽربى ()

، وروي «الجـػ يف القصقة واإلضرار فقفا مـ الؽبائر»: بؾػظ (343)سعقد بـ مـصقر برقؿ 

-3)، وســ الدراقطـل وبذيؾف التعؾقؼ الؿغـل    (1/105)تػسقر ابـ كثقر : مرفقًطا وٓ يصح، اكظر

4/151.) 
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لتؽـ وصقتف طؾك العدل ٓ طؾك اإلضرار والجقر »: قال ابـ كثقر 

مـ  والحقػ بلن يحرم أحد القرثة أو يـؼصف، أو يزيده طؾك ما فرض اهلل لف

«الػريضة، فؿـ سعك يف ذلؽ كان كؿـ ضاّد اهلل يف حؽؿف وشرطف
()

. هـ. ا

أن ٓ يؿضقفا، أو : ومعـك الؿضارة يف القصقة»: قال ابـ إثقر

«يـؼص بعضفا، أو يقصل لغقر أهؾفا وكحق ذلؽ
()

. هـ. ا

واإلضرار يف القصقة يؽقن مـ قبؾ الؿقِصل ويؽقن مـ قبؾ الؿقَصك 

. إلقف

فاإلضرار هبا بلن يقِصل بلكثر مـ الثؾث أو يقِصل لغقر القارثقـ مع 

كقن القرثة محتاجقـ
()

 .

ومـ اإلضرار فقفا أيًضا مـ قبؾ الؿقصل تػضقؾ بعض القرثة طؾك 

. بعض بالقصقة لف بالؿال مضارة بالقرثة وكحقه 

أما اإلضرار بالقصقة مـ قبؾ الؿقَصك إلقف فقؽقن بنهؿالفا وطدم 

الؼقام بحؼفا أو بالتصرف فقفا بؿا لقس مـ مصؾحتفا، بؾ فقف إفساد لفا أو 

. كؼص مـفا وكحق ذلؽ

. إثٌم وجـف: واإلضرار يف الوصقة كوعان

فاإلثؿ هق اإلضرار بالقصقة مع الؼصد، أما الجـػ ففق اإلضرار 

                                                 

 (.1/569) تػسقر الؼرآن العظقؿ ()

 (.11/626) جامع إصقل ()

 (.220، 2/219)الؿؾخص الػؼفل :  اكظر()
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. بالقصقة مـ دون قصد

وقد أوضح ابـ الؼقؿ يف إغاثة الؾفػان معـاهؿا مع التؿثقؾ لفؿا وما 

فنكف قد يؼصد الضرار، . جـػ وإثؿ: والضرار كقطان»: يجب كحقهؿا بؼقلف

وهق اإلثؿ، وقد يضار مـ غقر قصد، وهق الجـػ، فؿـ أوصك بزيادة طؾك 

وإن أوصك . الثؾث ففق مضار قصد أو لؿ يؼصد، فؾؾقارث رد هذه القصقة

فنن طؾؿ . بالثؾث فؿا دون ولؿ يعؾؿ أكف قصد الضرار وجب إمضاؤها

الؿقَصك لف أن الؿقصل إكؿا أوصك ضراًرا لؿ يحؾ لف إخذ، ولق اطرتف 

. الؿقصل أكف إكؿا أوَصك ضرارا لؿ تجز إطاكتف طؾك إمضاء هذه القصقة

وقد أجاز سبحاكف وتعالك إبطال وصقة الجـػ واإلثؿ، وأن يصؾح 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿: القصل أو غقره بقـ القرثة والُؿقَصك لف فؼال تعالك

. [182:البؼرة] ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

وكذلؽ إذا ضفر لؾحاكؿ أو الؿقصل الجـػ، أو اإلثؿ يف الققػ 

ولقس لف أن يعقـ . ومصرفف أو بعض شروصف فلبطؾ ذلؽ مصؾًحا ٓ مػسًدا

القاقػ طؾك إمضاء الجـػ واإلثؿ، وٓ يصح هذا الشرط وٓ يحؽؿ بف، فنن 

فؾقس لف أن يصحح ما رده الشارع وحرمف، فنن ذلؽ . الشارع قد رده وأبطؾف

«مضارة لف ومـاقضة
()

 .

 وكداز وا َٖٕصى بْ:  املطألة الجالجة :

قال الؼرصبل
()

لؿ يبقـ اهلل تعالك يف كتابف مؼدار ما يقَصك بف مـ : 

                                                 

 (393-1/392) إغاثة الؾفػان، ٓبـ الؼقؿ ()

 (.4/6)، والؽايف ٓبـ قدامة (2/260) الجامع ٕحؽام الؼرآن، الؼرصبل ()
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ڌ ڌ ڎ ﴿: ، والخقر الؿال، كؼقلف﴾ۉ ې ې﴿: الؿال، وإكؿا قال

، فاختؾػ العؾؿاء يف مؼدار ذلؽ، فروي طـ أبل ﴾ۓ ۓ﮲ ﴿، ﴾ڎ

رضقت لـػسل بؿا رضل اهلل : أكف أوَصك بالخؿس، وقالبؽر الصديؼ 

رضل اهلل لـػسف مـ غـائؿ الؿسؾؿقـ بالخؿس، : بف لـػسف، وقال طؾل 

أوصك طؿر بالربع، وذكره البخاري طـ ابـ طباس، : وقال معؿر طـ قتادة

 مـ أن أوصل :  أكف قالوروي طـ طؾل 
َّ

ٕن أوصل بالخؿس أحب إلل

. بالربع، وٕن أوصل بالربع أحب إلل مـ أن أوصل بالثؾث

 الٕصٗة بالجمح:  املطألة السابعة :

تجقز القصقة بالثؾث وٓ تجقز الزيادة طؾقف، وإولك أن يـؼص طـف، 

جاء :  قالوقد استؼر اإلجؿاع طؾك ذلؽ، فعـ سعد بـ أبل وقاص 

 يعقدين، وأكا بؿؽة ـ وهق يؽره أن يؿقت بإرض التل هاجر فقفا ـ الـبل 

 «ٓ»: يا رسقل اهلل أوصل بؿالل كؾف؟ قال:  قؾت«يرحم اهلل ابن عػراء»: قال

فالثؾث، والثؾث كثقر، إكك إن »: الثؾث؟ قال:  قؾت«ٓ»: فالشطر؟ قال: قؾت

تدع ورثتك أغـقاء خقر من أن تدعفم عالة يتؽػػون الـاس يف أيديفم، وإن 

 «...مفؿا أكػؼت من كػؼة فإكفا صدقة، حتى الؾؼؿة ترفعفا إلى يّف امرأتك

الحديث
()

 .

لق غضَّ الـاس إلك الربع، ٕن رسقل اهلل :  قالوطـ ابـ طباس 

«الثؾث، والثؾث كثقر»:  قال
()

 .

                                                 

 (.218، 2/217)الؿؾخص الػؼفل :  سبؼ تخرجف، واكظر()

 (.3/1253): ومسؾؿ (2743)أخرجف البخاري رقؿ ( )
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 حكي الٕصٗة بأكجس وَ الجمح ملَ كاُ لْ ٔازخ: املطألة اخلاوطة :

فنن كان لف وارث فنكف ٓ يجقز لف . الؿقِصل إما أن يؽقن لف وارث أو ٓ

القصقة بلكثر مـ الثؾث كؿا تؼدم، وذهب جؿفقر الػؼفاء الحـػقة والشافعقة 

والحـابؾة إلك أكف إذا أوَصك بالزيادة طؾك الثؾث فنن وصقتف ٓ تـػذ إٓ بنذن 

القرثة، فنن أجازوها جازت وإن لؿ يجقزوها بطؾت
()

، ويشرتط لـػاذها 

: شرصان

 ٕكف قبؾ مقتف لؿ يثبت لؾؿجقز حؼ :أن تؽون بعد موت الؿوِصي- 1

وإن . فال تعترب إجازتف، وإذا أجازها أثـاء الحقاة كان لف الرجقع طـفا متك شاء

لقس لف الرجقع : أجازها بعد الحقاة كػذت القصقة، وقال الزهري وربقعة

. مطؾًؼا

 غقر محجقر طؾقف :أن يؽون الؿجقز وقت اإلجازة كامل األهؾقة- 2

. لسػف أو غػؾة

 حكي الٕصٗة بأكجس وَ الجمح ملَ ال ٔازخ لْ:  املطألة الطادضة :

قال ابـ قدامة 
()

: فقف روايتان: 

 تجقز وصقتف بؿالف كؾف: ٕن الـفل معؾؾ باإلضرار بالقارث :إولك

 الحديث، وبف قال ابـ الؼقؿ«...إكك إن تذر ورثتك أغـقاء»: لؼقلف
()

 .

 « القصقة باصؾة، ٕن مالف يصقر لؾؿسؾؿقـ، وٓ مجقز مـفؿ:الثاكقة

                                                 

 (.116:ص)كصر فريد محؿد واصؾ .  فؼف الؿقاريث والقصقة يف الشريعة اإلسالمقة، د()

 (.2/8) الؽايف ()

 (.54-4/52) إطالم الؿققعقـ ()
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. هـ.ا

وطدم الجقاز هق رأي الجؿفقر
()

: ٕن الحؼ فقفا لؽافة الؿسؾؿقـ وٓ 

يتصقر اإلجازة مـفؿ جؿقًعا
()

 .

وإن أوَصك بؿا زاد طـ الثؾث، فنن لؿ يؽـ لف »: وجاء يف الؿفذب

وارث بطؾت وصقتف فقؿا زاد طؾك الثؾث: ٕن مالف مقراٌث لؾؿسؾؿقـ، وٓ 

«مجقز لف مـفؿ فبطؾت
()

 .

وقال البغقي
()

دلقؾ طؾك أكف  (حديث سعد الؿتؼدم)ويف الحديث »: 

يجاوز الثؾث سقاء كان لف وارث أو لؿ يؽـ: وذهب أكثر أهؾ العؾؿ إلك  ٓ

أن القرثة إن أجازوها جازت، وبف قال مالؽ والشافعل
()

، كؿا لق أوَصك 

واإلجازة تؽقن بعد مقت . ٕجـبل بلكثر مـ الثؾث وأجازه القرثة جاز

. هـ.ا. «حؽؿ إلجازة القارث ورده يف حقاة الؿقِصل الؿقصل وٓ

الؿـع فقؿا زاد طؾك الثؾث لحؼ القرثة فنذا »أما مـ أجازها فاستدل بلن 

«طدمقا زال الؿاكع
()

 .

                                                 

 (.3/290) فؼف السـة، سقد سابؼ ()

 (.117:ص)كصر فريد محؿد واصؾ، .  فؼف الؿقاريث والقصقة يف الشريعة اإلسالمقة، د()

، والؿحؾك (6/25)، والؿدوكة لسحـقن (6/108)، وروضة الطالبقـ (3/708)الؿفذب لؾشقرازي ( )

 (.9/317)ٓبـ حزم 

 (.5/284) شرح السـة ()

 (.2/5)، وشرح الرتتقب لؾشـشقري (4/458)حاشقة الدسققل ( )

 (.221، 2/220)الؿؾخص الػؼفل : ، واكظر(7/555) الروض الؿربع ()
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 تصاحي الٕصاٖا:  املطألة الطابعة
()

 :

سقاء أكان . القصايا ٓ تتزاحؿ إٓ إذا كثرت ولؿ يػ الؿال بتـػقذها

. هذا الؿال الذي يخصص لتـػقذها الثؾث، أو إكثر مـف وأجازت القرثة

والقصايا إما أن تؽقن مـ بقـفا وصقة واجبة، أو ٓ يؽقن مـ بقـفا 

وصقة واجبة، فنن كاكت مـ بقـ القصايا وصقة واجبة، فنن وسع الثؾث 

جؿقع القصايا كػذت كؾفا وٓ تزاحؿ، وإٓ كػذت القصقة القاجبة، ففل 

مؼدمة طؾك غقرها مـ القصايا، فنن لؿ يبؼ شلء مـ الثؾث بطؾت هذه 

. القصايا، إٓ إذا أجازها القرثة مـ أكثر مـ الثؾث

وإن لؿ تؽـ بقـفا وصقة واجبة أو بؼل لفا شلء مـ الثؾث بعد القصقة 

القاجبة أو أجاز القرثة إخراجفا مـ أكثر مـ الثؾث فنن وسعفا الؿال 

 لتـػقذ القصايا كػذت كؾفا وٓ تزاحؿ، وإن لؿ يسعفا تزاحؿت، الؿخصص

ويف حالة هذا التزاحؿ إما أن تؽقن القصايا كؾفا لؾعباد، أو تؽقن كؾفا هلل 

. تعالك، أو يؽقن بعضفا لؾعباد وبعضفا هلل تعالك

فنذا كاكت كؾفا لؾعباد قسؿ الؿال بقـفؿ بالؿحاصة طؾك كسبة سفام 

وصاياهؿ، إٓ أكف إذا كان ٕحدهؿ وصقة بعقـ، فنكف يلخذ سفؿف مـ تؾؽ 

العقـ، ٓ مـ غقرها
()

 .

وإن كاكت كؾ القصايا هلل تعالك، فنما أن تؽقن كؾفا مـ كقع واحد بلن 

كاكت كؾفا بالػرائض، كالزكاة والحج أو كاكت كؾفا بالقاجبات، كصدقة 
                                                 

، (135-133:ص)كصر فريد محؿد واصؾ، . فؼف الؿقاريث والقصقة يف الشريعة اإلسالمقة، د( )

 (.2/221)الؿؾخص الػؼفل : واكظر

 .(، وما بعدها131:ص) الؿقراث الؿؼارن، لؾؽشؽل ()
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الػطر وإضحقة والـذر أو كاكت كؾفا تطقًطا كحج التطقع، وبـاء الؿسجد 

والؿستشػك والصرف طؾك الػؼراء، وإما أن تؽقن مـ أكقاع مختؾػة بلن كان 

. بعضفا بالػرائض وبعضفا بالقاجبات، وبعضفا بالتطقع

فنن كاكت كؾفا مـ كقع واحد كالػرائض مثاًل، قسؿ الؿال الؿخصص 

لتـػقذها بقـفا بالؿحاصة طؾك كسبة سفامفا إذا كاكت سفامفا معؾقمة مختؾػة، 

كالربع والثؾث مثاًل، وإن لؿ تذكر سفامفا يؼسؿ الؿال بقـفا بالتساوي، وققؾ 

تؼدم الزكاة طؾك غقرها لتعؾؼ حؼ العبد هبا مع حؼ اهلل تعالك، والباقل بعد 

الزكاة يتبع فقف الؿؼاسؿة بالؿحاصة طؾك كسبة سفامفا إذا طؾؿت سفامفا، أو 

بالتساوي إن لؿ تعؾؿ السفام، وققؾ إذا كاكت كؾفا كقافؾ يؼدم ما قدمف 

الؿقصل
()

 .

وإن كاكت القصايا مـ أكقاع مختؾػة قدمت الػرائض، ثؿ القاجبات ثؿ 

ما كان بالتطقع، فنذا استـػذت الػرائض الؿال كؾف بطؾت القصايا إخرى 

. وإن بؼل شلء صرف لؿا بعد الػرائض وهؽذا يف كؾ كقع مع ما بعده

وكؾ كقع يؼسؿ ما يخصف بقـف بالطريؼة السالػة فقؿا إذا كاكت كؾ 

. القصايا مـ كقع واحد

وإن كاكت القصايا بعضفا لؾعباد وبعضفا هلل تعالك قسؿ الؿال بقـفؿا 

بالؿحاصة ثؿ قسؿ ما يخص العباد بالؿحاصة بقـ وصاياهؿ وما يخص اهلل 

تعالك يتبع فقف ما اتبع يف القصايا التل كاكت كؾفا هلل تعالك، يف حالة ما إذا 

                                                 

 (.132:ص) الؿقراث الؿؼارن ()
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كاكت كؾفا مـ كقع واحد ويف حالة ما إذا كاكت خؾقًطا مـ أكقاع مختؾػة
()

 .

 حكي شكاة املَٕصى بْ:  املطألة الجاوٍة
()

 :

مـ الشروط الؿعتربة شرًطا يف وجقب إخراج الزكاة الؿؾؽ التام لؾؿال 

ل، وهذه الؿؾؽقة يتـاولفا صاحب الؿال والؿستحؼ لف فؿتك مؾؽفا  الُؿَزكَّ

ومـ خالل هذا -  مع تقافر الشروط إخرى- أحدهؿا وجبت طؾقف الزكاة

: الشرط كؼقل

لؿا كان صاحب الؿال الحؼقؼل غقر مقجقد يف القصقة، بؼل الؿالؽ 

: الثاين لف وهق الؿستحؼ لفذا الؿال ولؽـف ٓ يخؾق مـ حالتقـ

 إما أن يؽقن معقـًا مـ قبؾ الؿقصل، كزيٍد مـ الـاس أو :األولى

جؿاطة معقـة مـ الـاس، ففـا الصحقح أن الزكاة تجب يف هذه الحالة طؾك 

. الؿقصك لف

 أن تؽقن القصقة طامة، أي ٓ تشؿؾ أحًدا بعقـف أو جؿاطة :الثاكقة

بعقـفا كالػؼراء والؿساجد والغزاة والقتامك وإرامؾ وغقرهؿ مؿـ لؿ يعقـقا 

مـ قبؾ الؿقصل فال خالف بقـ أهؾ العؾؿ يف طدم وجقب الزكاة فقفا 

. ٓفتؼار شرط الؿؾؽقة

قال أصحابـا إذا كاكت الؿاشقة مقققفة طؾك »: قال الـقوي يف الؿجؿقع

 أو القتامك وشبف ذلؽ فال زكاة فقفا الغزاة جفة طامة كالػؼراء أو الؿساجد أو

                                                 

 (.132:ص) الؿقراث الؿؼارن ()

 -.وفؼف اهلل -طبد اهلل بـ محؿد بـ أحؿد الطقار  .  القصقة ضقابط وأحؽام، د()
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بال خالف وإن كاكت مقققفة طؾك معقـ واحد أو جؿاطة فنن قؾـا بإصح أن 

الؿؾؽ برقبة الؿقققف هلل ـ تعالك ـ فال زكاة بال خالف كالققػ طؾك جفة 

طامة وإن قؾـا بالضعقػ أن الؿال يف الرقبة لؾؿقققف طؾقف فػل وجقهبا طؾقف 

«القجفان الؿذكقران يف الؽتاب أصحفا ٓ تجب
()

 .

والصحقح ما ذكركاه مـ وجقب الزكاة طؾك القصقة الؿعقـة ٕن مؾؽقة 

القصقة اكتؼؾت إلك هذا الؿعقـ ،وهق يؿؾؽفا مؾًؽا مستؼًرا، فؽان وجقب 

. الزكاة فقف أرجح مـ طدم القجقب

 األمور املعتربة يف إثبات الوصية :

ما حق امرئ مسؾم له »:  ودلقؾ ذلؽ حديث ابـ طؿر:الكتابة: أٔاًل

«شيء يريد أن يوصي فقه يبقت لقؾتقن إٓ ووصقته مؽتوبة عـده
()

 .

فنذا كتب الؿقصل وصقتف بؼؾؿف وتحؼؼ أكف قؾؿف وخطف فنن هذا يؽػل 

الرجؾ : قؾت ٕحؿد: يف ثبقت القصقة ولق لؿ يشفد، قال إسحاق بـ إبراهقؿ

يؿقت ويقجد لف وصقة تحت رأسف مـ غقر أن يؽقن أشفد طؾقفا، أو أطؾؿ 

إن كان طرف خطف، وكان مشفقر : هبا أحًدا، هؾ يجقز إكػاذ ما فقفا؟ قال

الخط، فنكف يـػذ ما فقفا
()

 .

. والحديث الؿتؼدم كالـص يف جقاز آطتؿاد طؾك خط الؿقصل

.  إلك طؿالف، وإلك الؿؾقك وغقرهؿ تدل طؾك العؿؾ بالؽتابةوكتبف 

                                                 

 (.5/312) الؿجؿقع لؾـقوي ()

 (.1627)، ومسؾؿ (2738) رواه البخاري ()

 (.205)، والطرق الحؽؿقة ٓبـ الؼقؿ (14/178)، والؿغـل (5/263) فتح الباري ()
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هل يؾزم أن تؽون الوصقة مختومة بخاتم الؿوصي أو هل يؾزم : لؽن

اإلمضاء عؾقفا؟
()

 .

أما الختؿ طؾقفا إن وجد، ففق زيادة يف التقثقؼ، لؽـ كقكف ٓزم القجقد 

ففذا ٓ كؼقل بف: ٕن الخط أبؾغ وأؤكد وبخاصة إذا كان القرثة يعؾؿقن خط 

الؿقصل فنن إقرارهؿ بخطف كاف يف ثبقت القصقة أما كقن الختؿ ٓ يؾزم مـ 

: ثبقتف ثبقت القصقة وذلؽ ٕمريـ

.  أن الختؿ قد يزور طؾقف:األول

.  أن الختؿ يؿؽـ فقف الـسخ والتصقير:الثاين

. وهذا مؿا كشاهده وكسؿع طـف كثقًرا

أما اإلمضاء ففذا العؿؾ بف أطجب مـ سابؼف، بؾ هق غريب وطجقب يف 

آكتػاء بف، فنكف مؿا هق معؾقم لدى الجؿقع أن اإلمضاءات قد تتشابف بؾ 

يؿؽـ تزويرها بعد الؿؿارسة وهذا أيًضا مشاهد، فالؿعؿقل بف يف القصقة هق 

الخط: ولفذا كجد أن أهؾ العؾؿ إذا جاءت إلقفؿ وصقة ٓ يبحثقن إٓ طؾك 

. الخط

أن طدم لزوم العؿؾ بالقصقة إذا : لؽـ هـاك أمر ٓ يؿؽـ تجاهؾف وهق

كاكت مختقمة لقس طؾك إصالقف، بؾ إذا كاكت القصقة مختقمة بخاتؿ 

الؿقصل وهـاك قرائـ أخرى حػت هبا واكتػت قرائـ العؽس فقعؿؾ بالختؿ 

. طـدئذٍ 

ًٗا  فنن كان الؿقصل ُأمقًّا يجفؾ الؽتابة، فالؿشروع يف :اإلشّاد: ثاٌ

                                                 

 (.33، 32:ص)طبد اهلل بـ محؿد الطقار، . د.ضقابط وأحؽام، أ:  القصقة()
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. حؼف اإلشفاد طؾك وصقتف طـد تعذر كتابتفا مـ قبؾف أو مـ قبؾ غقره

لؽـ إن تؿؽـ مـ الجؿع بقـ الؽتابة واإلشفاد طؾك القصقة ففذا فقف 

خقر، ٕن فقف زيادة تقثقؼ وإثبات وهق ٓ يؾزم كؿا ذكر آكًػا إذا كان الخط 

. معروًفا

لؽـ كالمـا طـ اإلشفاد العاري طـ الؽتابة ففؾ هق كاف يف ثبقت 

القصقة؟ كؼقل كعؿ، اإلشفاد العاري طـ الؽتابة كاف يف ثبقت القصقة ولذا 

. طّده أهؾ العؾؿ مؿا تثبت بف القصقة

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿: دلقؾ ذلؽ ققلف ـ تعالك ـ

. [106:الؿائدة] ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

فدلت أية طؾك مشروطقة اإلشفاد طؾك القصقة، لؽـ ٓ بد مـ 

. استقػاء الشروط التل جاءت الشريعة هبا يف القصقة الؿشفقد طؾقفا

 فىَ ِرٓ الشسٔط  :

 فنن تعذر الحصقل طؾقفؿا فتؽػل شفادة :كون الشاهدين مسؾؿقن- 1

. غقرهؿا مـ أهؾ الؽتاب

فنذا كان الؿسؾؿ يف سػر وحضره الؿقت ،ولقس طـده رجالن مسؾؿان 

. جاز لف أن ُيشفد طؾك وصقتف كافريـ لؾضرورة

 أما شفادة الؿرأة ففل مؼبقلة يف القصقة لف، وغقر :كوكفؿا ذكرين- 2

. مؼبقلة يف القصقة إلقف

 وهذا الشرط هق الذي اشرتصف رب العالؿقـ :كوكفؿا عادلقن- 3
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. حرًصا مـف سبحاكف طؾك الؿحافظة طؾك أمقال الـاس ووصاياهؿ

أما صػة العدالة فؼد مرت بـا يف الشروط الؿعتربة يف الؿقصك إلقف 

. فؾرتاجع

: ٔمما تجبت بْ الٕصٗة اإلشازة: ثالًجا

فنن كان الؿقصل طاجًزا طـ الؽالم ٓطتالل يف لساكف أو لخرس، فنن 

. إشارتف كافقة يف ثبقت وصقتف لؽـ بشرط كقهنا مػفقمة

وتصح القصقة مـ إخرس بنشارتف أو كتابتف
()

 .

وتصح وصقة إخرس باإلشارة وٓ تصح مؿـ اطتؼؾ »: قال ابـ قدامة

لساكف هبا ويحتؿؾ أن تصح، إذا ففؿت إشارة إخرس صحت وصقتف هبا: 

ٕهنا أققؿت مؼام كطؼف يف صالقف ولِعاكف وغقرهؿا فنن لؿ ُتػفؿ إشارتف فال 

فلما الـاصؼ إذا اطتؼؾ لساكف : حؽؿ لفا بف، قال أبق حـقػة والشافعل وغقرهؿا

فعرضت طؾقف وصقتف فلشار هبا رفعت إشارتف فال تصح وصقتف إذا لؿ يؽـ 

ذكره الؼاضل وابـ طؼقؾ وبف قال الثقري وإوزاطل وأبق .  مـ كطؼفمليقًسا

حـقػة، ويحتؿؾ أن يصح وهق ققل الشافعل وابـ الؿـذر: ٕكف غقر قادر طؾك 

 صؾك وهق قاطد بلن رسقل اهلل »الؽالم أشبف إخرس واحتج ابـ الؿـذر 

إذا اتصؾ : ، وخرجف ابـ طؼقؾ وجًفا[رواه البخاري] «فلشار إلقفؿ فؼعدوا

 مـ كطؼف فؾؿ تصح وصقتف مليقسباطتؼال لساكف الؿقت، ولـا أكف غقر 

 كان قادًرا طؾك باإلشارة كالؼادر طؾك الؽالم، والخرب ٓ يؾزم فنن الـبل 
                                                 

يف البخاري كتاب القصايا، باب إذا أومل الؿريض برأسف إشارة بقـة  (2746) اكظر الحديث رقؿ ()

 .جازت
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الؽالم وٓ خالف يف أن إشارة الؼادر ٓ تصح هبا وصقتف وٓ إقراره، وفارق 

« مـ كطؼفمليقسإخرس فنكف 
()

 .

 حله التغيري أو الزجوع يف الوصية :
القصقة طؼد مـ العؼقد الجائزة التل يصح لؾؿقصل أن يغقر فقفا ما 

أجؿعقا أن لإلكسان أن يغقر وصقتف »: قال الؼرصبل. يشاء أو أن يرجع فقفا

«ويرجع فقؿا شاء مـفا
()

 .

فؿتك أراد الؿقصل أن يرجع يف وصقتف أو أن يغقر فقفا شقًئا جاز لف 

ذلؽ ما دام طؾك ققد الحقاة مثؾ ما لق أوصك لبـاء مسجد مـ ثؾث مالف ثؿ 

رجع جاز ذلؽ، فنن القصقة ٓ تؾزم إٓ طـد الؿقت وٓ تؾزم أيًضا إٓ 

بالؼبقل إذا كان الؿقصك لف معقـًا أو محصقًرا يؿؾؽ، فنذا كان كذلؽ فنكف 

. يجقز أن يرجع فقفا أو أن يبدل ويغقر فقفا ما شاء ما دام طؾك ققد الحقاة

 الدليل اإلجزائي للتابة الوصية :
الدوائر اإلهنائقة يف محاكؿ إحقال الشخصقة يف  هل :الجفة الؿختصة

 .الؿدن الرئقسقة

 فال بد مـ إحضار صؽ التؿؾؽ، يف حالة كقن الؿقَصك بف طؼاًرا 

ويؽقن خالًقا مـ الرهـ حتك يتؿ التفؿقش طؾقف، وحجزه لصالح 

مصارفف وذلؽ بعد القفاة، وكذلؽ يؼال يف إسفؿ فال بد مـ إحضار 

. شفادة إسفؿ

                                                 

 (.6/420) الشرح الؽبقر ()

 (.2/261) الجامع ٕحؽام الؼرآن، الؼرصبل ()
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 ،فنن كان رجاًل يحضر بطاقة حضقر الؿقصل ومعف إثبات شخصقتف 

. إحقال، وإن كاكت امرأة تحضر دفرت العائؾة

 حضقر شاهديـ مع إثبات شخصقتفؿا .

 لرئقس الؿحؽؿة العامة بطؾب إصدار صؽ وصقةتؼديؿ استدطاء  .

  مراجعة الؿحؽؿة العامة الؿحال طؾقف ٓستقػاء اإلجراءات، وأخذ

. مقطد لضبط القصقة

 يف الؿقطد الؿحدد لضبط القصقة، واستخراج مراجعة كاتب العدل 

. الصؽ واستالمف

 مثاًل يف الشرققة والؿقصل يف الرياض يف حالة كقن العؼار مقجقًدا 

. فقؿؽـ ضبط القصقة يف كتابة العدل ولقس يف بؾد العؼار

 أن يؽتب وصقتف يف أي مؼر لؽتابة العدل بالؿؿؾؽةيؿؽـ لؾؿقصل  .

 أحلاو ال بد مً معزفتها عيد كتابة الوصية() :

إن اهلل قد أعطى كل ذي »:  لؼقل الرسقل ٓ تصح الوصقة لوارث؛

«حق حؼه فال وصقة لوارث
()

 .

 ٕن اهلل أمر هبا بؼقلف تستحب الوصقة لذوي الؼربى غقر الوارثقن؛

ٓ »: ، وكسخ ققُلف[180:البؼرة] ﴾ۉ ې ې ې ې ى﴿: تعالك

.  القصقَة لؾقارث، وبؼل مـ ٓ يرث طؾك أصؾ آستحباب«وصقة لوارث

                                                 

 .(، وما بعدها64:ص) التذكرة الـدية ()

 .سبؼ تخريجف( )
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 ويجب طؾك صاحب الؿال أٓ ٓ يجوز أن تتجاوز الوصقة الثؾث،

الثؾث، والثؾث كثقر، إكك أن تدع ورثتك »: يقصل بؿا يضر القرثة لؼقلف 

«أغـقاء خقر من أن تدعفم عالة يتؽػػون الـاس
()

 .

 ٕكف أحػظ يستحب اإلشفاد عؾى الوصقة سواء أكاكت كطًؼا أم كتابًة؛

ڇ ڍ ﴿: لفا، وأحقط لؿا فقفا، والدلقؾ طؾك مشروطقة ذلؽ ققلف تعالك

 ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

. [106:الؿائدة]

قال ابـ كثقر
()

 هؾ ﴾ڌ ڌ﴿: اختؾػ يف ققلف: قال ابـ جرير»: 

أهنؿا يؽقكان : الؿراد بف أن يقصل إلقفؿا أو يشفدهؿا؟ طؾك الؼقلقـ، والثاين

. «شاهديـ وهق ضاهر سقاق أية الؽريؿة

هذا ما يسر اهلل جؿعف، وآخر دطقاكا أن الحؿد هلل رب العالؿقـ، راجقًّا 

مـف طز وجؾ أن يجعؾف طؿاًل خالًصا لقجفف الؽريؿ، وأن يـػعـا بؿا طؾؿـا، 

. ففق وحده جؾ وطال الؼادر طؾك كؾ شلء، إكف كعؿ الؿقلك وكعؿ الـصقر

. وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 * * *

                                                 

 . سبؼ تخريجف()

 (.6/41)، واكظر حاشقة الروض الؿربع ٓبـ قاسؿ (2/126) تػسقر ابـ كثقر ()
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