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رحمة  املبعوث  على  الأكمالن  الأمتان  وال�شالم  وال�شالة  العاملني،  ربِّ  هلل  احلمد 
للعاملني، نبّينا حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني. اأما بعد:

فاإن التربع باأنواعه املختلفة ماًل اأو منفعة من اخلري واملعروف الذي حثَّ عليه الإ�شالم، 
ووردت فيه الن�شو�ص الكثرية من الكتاب وال�شنَّة، من ذلك قوله تعالى: چەئ وئ 

وئ ۇئۇئچ)))، وقوله �شبحانه: چڱ ڱ ں ںچ))).
لأجل  التربعات،  اأنــواع  و�شائر  وال�شدقات  والعتق  الهبة  يف  مباله  يتربع  اأن  فللم�شلم 
حالة  يف  الرجل  كان  اإذا  عليه  غبار  ل  وهذا  موته،  بعد  له  والثواب  الأجر  على  احل�شول 

ال�شحة.
واأما اإذا كان يف حالة مر�ص يخاف منه املوت، فقد ن�صَّ الفقهاء)3) على اأّنه يحجر 
عليه يف التربع بجزء من ماله، فال يجوز له اأن يتربع اإل بالثلث من اأمواله فما دونه، 
احلالة  فاإّنه يف هذه  الرتكة،  الورثة يف  الثلث فال؛ وذلك رعاية حلقِّ  زاد على  ما  واأما 
املال كما قال ال�شديق -ر�شي اهلل عنه- يف مر�شه الذي مات  يكون للورثة حقٌّ يف 
واإنك  بالعالية،  و�شًقا  نحلتك جداد ع�رشين  اإين كنت  اهلل عنها-:  لعائ�شة -ر�شي  فيه 

))) �صورة املائدة، اآية ))). 
))) �صورة احلج، اآية )77). 

)3) كما �صياأتي يف اأثناء البحث. 
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فاأ�شاف -ر�شي اهلل عنه-  الوارث)4).  اليوم مال  واإمنا  قب�شتيه،  مل تكوين حزتيه ول 
املال اإلى الوارث، واأبان اأن هبته يف املر�ص لوارثه غري جائزة، وذلك بح�رشة ال�شحابة 

-ر�شي اهلل عنهم- من غري نكري من اأحد عليه))).
قال ابن تيمية -رحمه اهلل-: )وميلك الورثة اأن يحجروا على املري�ص اإذا اتهموه باأّنه 

تربع مبا زاد على الثلث، مثل اأن يت�شدق ويهب ويحابي ول يح�شب ذلك()6).
فاإذا تربع املري�ص يف حدود ثلث املال امل�شموح له به �رشًعا، وعجز الثلث عن الإيفاء 

بجميع التربعات التي اأ�شدرها املتربع، فما العمل؟
فاأردت من خالل هذا البحث ت�شليط ال�شوء على درا�شة حالة عجز الثلث عن الوفاء 

باأعطيات املري�ص، و�شميته: »عجز الثلث عن التربعات املنجزة يف مر�ص املوت«.

اأ�شباب اختيار املو�شوع:

ميكن اإجمال الأ�شباب التي دعتني اإلى اختيار هذا املو�شوع للكتابة فيه ما ياأتي:
- اأهمية املو�شوع؛ لتعّلقه باملر�ص الذي ل ي�شلم من التعر�ص له اأّي اإِن�شان.

حالة  عن  واختالفها  املر�ص،  حالة  يف  التربعات  مبو�شوع  النا�ص  من  كثرٍي  جهل   -
ال�شحة.

- اأن املر�ص املخوف معر�ص له كل اإِن�شان، وقد يرغب املري�ص اإلى التربع يف هذه 
احلالة فيحتاج اإلى معرفة اأحكامه.

وقد جاءت خطة هذا البحث م�شتملة على مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث وخامتة على 
النحو الآتي:

)4) اأخرجه مالك يف املوطاأ كتاب االأق�صية، باب ما ال يجوز من النحل ))/))7)، وعبد الرزاق يف امل�صنف 
)17)6)). قال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري ))/)))): )باإ�صناد �صحيح). 

))) ينظر: املقدمات املمهدات )6/3)))، �صرح خمت�صر الطحاوي للج�صا�ص )4/)7)). 
)6) ينظر: االختيارات الفقهية )�ص )9)). 
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يف  املتبع  واملنهج  البحث  وخطة  اختياره  واأ�شباب  املو�شوع  اأهمية  وفيها  املقدمة: 
البحث.

التمهيد: وا�شتمل على ثالثة مطالب:
املطلب الأول: املراد بعجز الثلث.

املطلب الثاين: املراد بالتربعات املنجزة.
املطلب الثالث: املراد مبر�ص املوت.

املبحث الأول: التربعات يف املر�ص تكون من ثلث املال.
املبحث الثاين: عجز الثلث عن الوفاء بالتربعات. وفيه مطلبان:

املطلب الأول: اإذا كانت التربعات وقعت دفعة واحدة.

املطلب الثاين: اإذا كانت التربعات وقعت على دفعات.

املبحث الثالث: تنفيذ التربع هل هو يف حياة املري�ص اأو بعد موته؟
اخلامتة: وفيها اأهم نتائج البحث.

فهر�ص املراجع وامل�شادر.
وفهر�ص املو�شوعات.

منهج البحث: وقد �رشت يف هذا البحث على املنهج الآتي:
١- اأبداأ اأوًل بت�شوير امل�شاألة املراد بحثها قبل بيان حكمها ليت�شح املق�شود من درا�شتها.
٢- اأحرر حمل النزاع اإذا كان بع�ص �شور امل�شاألة حمل خالف وبع�شها حمل اتفاق.
٣- اأذكر الأقوال يف امل�شاألة واأبنّي من قال بها من اأهل العلم، مقت�رًشا -يف الغالب- 



343
جملة الق�سائية - العدد ال�ساد�س - جمادى الأولى  1434هـ

على مذاهب الأئمة الأربعة.
٤- اأوّثق الأقوال من كتب اأ�شحاب القول الأ�شيلة.

من  الأدلــة  على  يرد  ما  واأذكــر  الدللة،  وجه  بيان  مع  ــوال  الأق ــة  اأدلَّ ا�شتق�شي   -5
اعرتا�شات ومناق�شات ح�شب الإمكان.

6- اأرجح من الأقوال ما قوي دليله.
7- اأعزو الآيات اإلى موا�شعها يف القراآن الكرمي بذكر ا�شم ال�شورة ورقم الآية.

٨- اأخرج الأحاديث والآثار من م�شادرها املعتمدة مع ذكر درجة احلديث معتمداً 
اأقوال علماء احلديث.

9- اأقوم بتوثيق املعاين اللغوية من معاجم اللغة املعتمدة.
١٠- اأرّتب امل�شادر يف الهوام�ص ح�شب الرتتيب الزمني للمذاهب.

١١- و�شعت خامتة مت�شمنة اأهم النتائج التي و�شلت اإليها من خالل البحث.
١٢- و�شعت فهر�ًشا للم�شادر واملراجع، وفهر�ًشا للمو�شوعات يف اآخر البحث.

�رشاطه  يهدينا  واأن  الكرمي،  لوجهه  ا  خال�شً هذا  عملي  يجعل  اأن  تعالى  اهلل  اأ�شاأل 
امل�شتقيم، واأن يجنبنا الفنت ما ظهر منها وما بطن، اإنه ويل ذلك والقادر عليه.
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التمهيد: 
وفيه ثالثة مطالب:

املطلب الأول: املراد بعجز الثلث

اأواًل: معنى العجز:

العجز يف اللغة: ال�شعف وعدم القدرة، عجز عن ال�شيء يعجز عجًزا، فهو عاجٌز، 
اإذا عجزت عن طلبه  اإذا ق�رش عنه، واأعجزين فالن:  اأي: �شعيف. وعجز عن الأمر: 
واإدراكه. ومنه قولهم لل�شيخة الهرمة: عجوز، وجمعه ُعُجز وعجائز. وقولهم: العجز 
ا: على موؤخر ال�شيء،  اأي�شً نقي�ص احلزم؛ من هذا؛ لأنَّه ي�شعف راأيه. ويطلق العجز 

ومنه عجز بيت ال�شعر خالف �شدره، وجمعه اأعجاز)7).
قال ابن فار�ص -رحمه اهلل-: )العني واجليم والزاي اأ�شالن �شحيحان، يدّل اأحدهما 

على ال�شعف، والآخر على موؤخر ال�شيء())).
ويف مفردات الراغب الأ�شبهاين: )العجز: اأ�شله التاأخر عن ال�شيء، وح�شوله عند 
عجز الأمر: اأّي موؤخره، و�شارت يف العرف ا�شًما للق�شور عن فعل ال�شيء، وهو �شد 

.((1 القدرة، قال تعالى: چ ىئ ىئ ىئچ)9)
ثانًيا: املراد بالثلث: اأّي ثلث مال املري�س املتربع.

والأ�شل فيه حديث �شعد بن اأبي وقا�ص -ر�شي اهلل عنه- قال: قال: عادين ر�شول 
اهلل -�شلَّى اهلل عليه و�شلَّم- يف حجة الوداع من وجع اأ�شفيت منه على املوت، فقلت: 

)7) ينظر: مقايي�ص اللغة )4/)3))، ل�صان العرب ))/369).
))) مقايي�ص اللغة )4/)3)).
)9) �صورة املائدة، اآية ))3).

)1)) املفردات يف غريب القراآن ))/))3).
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واحدة،  يل  ابنة  اإل  يرثني  ول  مال  ذو  واأنــا  الوجع  من  ترى  ما  بلغني  اهلل،  ر�شول  يا 
قلت:  )ل(.  قال  ب�شطره؟  اأفاأت�شدق  قلت:  قال:  )ل(.  قال:  مايل؟  بثلثي  اأفاأت�شدق 
فالثلث؟ قال: )الثلث والثلث كثري()))). وعليه فاملراد بعجز الثلث: هو ق�شور ثلث 

مال املتربع وعدم قدرته عن الوفاء بالتربعات التي جنزها يف مر�ص موته.

املطلب الثاين: املراد بالتربعات املنجزة

اأواًل: تعريف التربعات:

تربع  يقال:  مقابل.  بغري  العطاء  معناه  اللغة:  يف  والتربع  تربع،  جمُع  التربعات 
مبا ل يجب عليه، غري  ل  وتف�شَّ �شوؤال،  اأعطى من غري  اإذا  فهو متربع:  تربًعا،  يتربع 

طالب عو�ص)))).
ويف ال�شطالح: هو اإزالة ملكه فيما لي�ص بواجب بغري عو�ص)3)).

وعليه يكون املعنى العام للتربع: بذل املكلف ماًل اأو منفعة لغريه يف احلال اأو املاآل، 
بال عو�ص، بق�شد الرب واملعروف غالًبا.

ثانًيا: تعريف املنجزة:

جنز بفتح اجليم وك�رشها: انق�شى وفني وذهب فهو ناجز، وجنز احلاجة واأجنزها: اأّي 
ق�شاها، واأمّتها، ونّفذها، ويف املثل: اجنز حرٌّ ما وعد، ي�رشب به يف الوفاء بالوعد)4)).
والتربعات قد تكون منجزة اأّي منفذة يف احلال، وقد تكون موؤجلة اإلى ما بعد املوت.

)))) اأخرجه البخاري يف كتاب الو�صايا، باب الو�صية بالثلث )ح 744))، وم�صلم يف كتاب الو�صية، باب الو�صية 
من الثلث )ح ))6)). 

)))) ينظر: ل�صان العرب ))/)) مادة: برع. 
اجلليل  مواهب   ،(336/(1( عابدين  ابن  حا�صية  يف:  وبنحوه   .(31(/(( املبدع  �صاحب  عرفه  هكذا   ((3(

)7/6)))، رو�صة الطالبني ))/6))). 
)4)) ينظر: القامو�ص املحيط )�ص 677)، ل�صان العرب ))/3)4). 
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واملق�سود هنا التربعات املنجزة، وهي النافذة يف احلال، غري معلَّقة على �رشط، وال 
وال�شدقة،  املقبو�شة))))،  والهبة  والوقف،  العتق،  ت�شتمل:  وهي  م�شتقبل،  اإلى  م�شافة 
والإبراء من الدين، واملحاباة ببيع اأو �رشاء)6))، والعفو عن اجلناية املوجبة للمال كالعتداء 

على ما دون النف�ص)7)).
الو�شية، فال  اأخذت حكم  املخوف  املر�ص  اإذا كانت يف  والعطايا  التربعات  فهذه 
باإجازة الورثة يف  اإل  ت�شّح لوارث كما ل ت�شّح لأجنبي غري وارث بزيادة عن الثلث 
ه، فال و�شية  احلالتني))))؛ لقوله �شلَّى اهلل عليه و�شلم: )اإن اهلل اأعطى كل ذي حقِّ حقَّ
�شبب  انعقد  قد  احلال  لأنَّه يف هذه  يعرت�شوا على عطيته؛  اأن  وللورثة  لــوارث()9))، 

مرياثهم منه فكان لهم حّق يف املال)1)).
)))) وتقييد الهبة بالقب�ص بناء على قول جمهور الفقهاء من اأن الهبة ال تلزم اإال بالقب�ص. خالفًا للمالكية ورواية 
اإلى قب�ص كالبيع، ولكن القب�ص  اأنها تلزم مبجرد القبول واالإيجاب وال يفتقر ذلك  اأحمد يف  عن االإمام 
الثلث؛  من  فهو  املر�ص  واأقب�ص يف  ال�سحة  وهب يف  لو  اجلمهور:  راأي  فعلى  ومتامها.  نفوذها  �سرط يف 
اعتبارا بوقت القب�ص لأنه وقت لزومها، وقد وجد ذلك يف املر�ص. ينظر: املب�سوط )))/13))، حا�صية 

الد�صوقي )97/4)، رو�صة الطالبني ))/))))، املبدع ))/99)). 
اأو ي�سرتي ما ي�ساوي خم�سني مبائة، فالزائد  اأن يبيع املري�ص ما ي�ساوي مائة بخم�سني  )6)) و�سورة املحاباة: 
على قيمة املثل يف ال�صراء والناق�ص يف البيع حماباة اأي م�صاحمة. وعليه فاإذا باع املري�ص وارثه وحاباه 
بطلت ت�صرفاته يف قدر املحاباة اإن مل جتز الورثة؛ الأن املحاباة كالو�صية وهي للوارث باطلة، واإذا حابى 
غري وارثه باأكرث من ثلث ماله بطلت فيما زاد على الثلث اإل باإجازة الورثة، ويكون للم�سرتي اخليار بني 
ف�سخ البيع واإم�سائه؛ لأن ال�سفقة تبع�ست يف حقه، فيخري دفعًا لل�سرر عنه. ينظر: املب�سوط )9)/9))، 

احلاوي الكبري ))/)9))، مواهب اجلليل )6/)9))، املبدع ))/313). 
رو�صة   ،(((4/4( للدردير  ال�صغري  ال�صرح   ،((9(/6( اجلليل  مواهب   ،((741/4( الهداية  ينظر:   ((7(

الطالبني ))/31))، املغني ))/473)، االإن�صاف )7)/)))). 
)))) وهل اإجازة الورثة تقع تنفيذًا واإم�صاء لعطية مورثهم، اأو هي ابتداء عطية منهم؟ فيه خالف: فجمهور الفقهاء 
من احلنفية وال�صافعية واحلنابلة وقول عند املالكية: هي تنفيذ واإم�صاء لعطية مورثهم وامل�صهور عند املالكية 
وقول لل�سافعية واحلنابلة: هي ابتداء عطية، وعليه في�سرتط لها ما ي�سرتط للعطية من قب�ص ونحوه. ينظر: 

الهداية )741/4))، تبيني امل�صالك )4/))))، احلاوي الكبري ))/7)))، املبدع ))/)31). 
)9)) اأخرجه اأحمد يف امل�صند ))/67))، واأبو داود يف كتاب الو�صايا، باب ما جاء يف الو�صية للوارث )ح 71)))، 
والرتمذي يف كتاب الو�سايا، باب ما جاء ل و�سية لوارث )ح 13))) وقال: »حديث ح�صن �صحيح«، وابن 

ماجه يف كتاب الو�صايا، باب ال و�صية لوارث )ح3)7)).
)1)) ينظر: تكملة البحر الرائق ))/)1))، مغني املحتاج )1/3))، املبدع ))/99)). 
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وبناًء على ما تقدم يخرج من التربعات املنجزة ما ياأتي:
١- الو�شية، فهي واإن كانت من التربعات اإل اأنها م�شافة اإلى ما بعد املوت، ولي�شت 

منجزة الآن)))).
٢- عقود املعاو�شات املالية؛ كالبيع وال�رشاء والقر�ص والإجارة والرهن وغري ذلك 
فات التي فيها تنمية ملاله اإذا كان ذلك بثمن املثل اأو مبا يتغابن النا�ص  من الت�رشَّ
مبثله ولو مع وارث، فكل ذلك �شحيح نافذ من راأ�ص املال، لأنَّه ل تربع فيها 

ول تهمة)))).
٣- تداوي املري�ص ل حجر عليه فيه ولو زاد على الثلث، وكذا موؤونته وموؤونة من 

تلزمه نفقته؛ لأن النفقة من باب القيام بالواجب ولي�شت من باب التربع)3)).
٤- اإقرار املري�ص بالدين، فاإّن كان لأجنبي غري وارث فهو �شحيح نافذ دون حاجة 
قوم  اأجازه  حيث  خالف،  ففيه  لوارث  كان  واإن  باتفاق)4)).  الورثة  لإجازة 
ومنعه اآخرون، وال�شواب اأن ينظر: اإن وجدت قرائن تدل على �شدقه عمل 

باإقراره، واإل فال)))).
5- ق�شاء دين بع�ص غرمائه، فاإذا وفت تركته ب�شائر الديون �شّح ق�شاوؤه ومل يكن 
حمله  يف  الت�رشف  جائز  من  ت�رشف  لأّنه  عليه؛  العرتا�ص  الغرماء  ل�شائر 

ولي�ص بتربع)6)).
)))) ينظر: رو�صة الطالبني ))/31))، املبدع ))/)31)، ك�صاف القناع )1)/1))).

للدردير  ال�صغري  ال�صرح   ،((36/7( الذخرية   ،((43(/4( البزدوي  اأ�صول  عن  االأ�صرار  ك�صف  ينظر:   ((((
)4/4)))، املهذب )1/3)7)، املغني ))/7)4)، االإن�صاف )7)/41)). 

)3)) ينظر: حا�صية الد�صوقي )317/3)، حا�صية اخلر�صي ))/314).
)4)) ينظر: االإجماع البن املنذر )�ص )1))، فتح الباري ))/)44).

وعند احلنفية: اإن كان على املري�ص دين يف ال�صحة يبداأ بدين ال�صحة اأوال، ويتحا�ص اأ�صحاب االإقرار يف املر�ص. 
ينظر: البحر الرائق )4/7)))، فتح الباري ))/)44).

)))) ينظر: املقدمات املمهدات )6/3)))، فتح الباري ))/)44)، املبدع ))/311).
)6)) ينظر: املدونة )4/)1))، رو�صة الطالبني ))/6)))، املغني ))/))4).
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واإن مل تف تركته ببقية الديون فوجهان: اأحدهما: ل ميلكون العرتا�ص عليه، لأنَّه 
ى واجًبا عليه كاأداء ثمن املبيع، وهو مذهب ال�شافعية واحلنابلة)7)). والثاين: ميلكون  اأدَّ
كالتربع، وهذا مذهب  فيه  ت�رشفه  فمنع  مباله مبر�شه  تعّلق  هم  عليه لأن حقَّ العرتا�ص 

احلنفية واملالكية وبع�ص ال�شافعية، ووجه عند احلنابلة)))).
6 - عتق اأم الولد يف مر�ص املوت، فاإنَّها تعتق من راأ�ص املال ولي�ص من الثلث مع 

اأّنه تربع جنز يف املر�ص)9)).
7 - ا�شتيالد الأمة يف مر�ص املوت، فهو من راأ�ص املال ولي�ص من الثلث، لأّنه اإتالف 

وا�شتمتاع، فهو من قبيل ا�شتهالك طيبات الأطعمة ولي�ص تربًعا)31).

املطلب الثالث: املراد مبر�س املوت

الأمرا�ص التي ت�شيب الإن�شان نوعان: مر�ص خموف، ومر�ص غري خموف))3).
�رش�ص  كوجع  غالًبا  املوت  اإلى  يوؤدي  ل  الذي  املر�ص  هو  املخوف:  غري  فاملر�ص 
ويكون  ذلك،  ونحو  يومني  اأو  يوم  واإ�شهال  يومني،  اأو  يوم  وحمى  ي�شري،  و�شداع 
عقيب  املري�ص  مات  ولو  ال�شحيح،  كت�رشف  لزماً  احلالة  هذه  يف  املري�ص  ت�رشف 

عطيته فال ي�رّش؛ لأن حدوث املوت بغري هذا املر�ص غالًبا))3).

)7)) ينظر: رو�صة الطالبني ))/6)))، نهاية املحتاج )4/)34)، املبدع ))/313). 
)))) ينظر: بدائع ال�صنائع )6/7)))، املدونة )4/)1))، نهاية املحتاج )4/)34)، املبدع ))/313). 

)9)) ينظر: كفاية الطالب الرباين )466/3)، مغني املحتاج )47/3). 
)31) ينظر: رو�صة الطالبني ))/))))، مغني املحتاج )47/3)، ك�صاف القناع )1)/77)). 

))3) واأما املر�ص املميت: وهو من كان يف حالة يتحقق فيها موته عاجاًل، فهذا: اإن كان عقله قد اختل، فال حكم 
لكالمه وال لعطيته، واإن مل يتغري عقله �صح ت�صرفه وتربعه وكان تربعه من الثلث، بدليل اأن عمر ر�صي 
بعد �صرب  اهلل عنه خرجت ح�صوته ملا طعن، فقبلت و�صيته ومل يختلف يف ذلك، وعلي ر�صي اهلل عنه 
ابن ملجم له اأو�صى واأمر ونهى، فلم يحكم ببطالن قوله. ينظر: احلاوي الكبري ))/9)3)، كفاية النبيه 

)))/1)))، املغني ))/491)، املبدع ))/)31).
))3) ينظر: حا�صية اخلر�صي ))/314)، املهذب )1/3)7)، ك�صاف القناع )1)/)7)).
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تطول  التي  الأمرا�ص  املمتدة )املزمنة(، وهي  الأمرا�ص  املخوف:  ويدخل يف غري 
مدتها ول يخاف منها املوت، مثل: املقعد واملجذوم وامل�شلول واملفلوج وامل�شلول اإذا 
الفرا�ص لأّنه ل يخاف تعجيل املوت منه واإن كان ل يرباأ منه فهو كالهرم،  مل يلزموا 

ويكون تربعه من جميع ماله كال�شحيح، فاإذا لزم الفرا�ص �شار املر�ص خموًفا)33).
واملر�ص املخوف: هو املر�ص الذي يخاف منه املوت، اأّي ي�شح ن�شبة املوت اإليه)34).
املوت  ب�شببه  يغلب  )الــذي  باأنه:  املالكية  عند  املخوف  املر�ص  تعريف  يف  وجاء 
بح�شب راأي الأطباء اأو يحدث منه املوت ولو مل يح�شل املوت به غالًبا، اأّي اأن املدار 

على كرثة املوت من املر�ص ولو مل يكن غالًبا())3). وبنحوه قال ال�شافعية)36).
وقال �شيخ الإ�شالم ابن تيمية -رحمه اهلل-: )لي�ص معنى املر�ص املخوف الذي يغلب 
املخوفة  الأمرا�ص  من  املخا�ص  �رشب  جعلوا  اأ�شحابنا  لأن  منه؛  املوت  القلب  على 
ولي�ص الهالك فيه غالًبا ول م�شاوًيا لل�شالمة، واإمنا الغر�ص اأن يكون �شبًبا �شاحًلا للموت 

في�شاف اإليه، ويجوز حدوثه عنده، واأقرب ما يقال: ما يكرث ح�شول املوت منه()37).
وحّدد فقهاء احلنفية مدة مر�ص املوت ب�شنة اإذا مل يتزايد املر�ص، فاإّن كان يتزايد فهو 

مر�ص موت ولو ا�شتمر �شنني كثرية))3).
باأنه:  املوت  مر�ص  تعريف  يف   )١595  - )مادة  العدلية  الأحكام  جملة  يف  وجاء 
)املر�ص الذي يعجز الرجل اأو املراأة عن ممار�شة اأعمالهما املعتادة ويت�شل به املوت قبل 
م�شي �شنة من بدئه اإذا مل يكن يف حالة تزايد اأو تغرّي، فاإّن كان يتزايد يعترب مر�ص موت 

)33) ينظر: الهداية )739/4))، حا�صية اخلر�صي ))/)31)، احلاوي الكبري ))/1)3)، املغني ))/9)4)، 
االإن�صاف )7)/6))).

)34) ينظر: نهاية املطلب )))/)34)، مغني املحتاج )3/)))، املغني ))/491).
))3) حا�صية الد�صوقي )316/3). وينظر: حا�صية اخلر�صي ))/314).
)36) ينظر: حترير األفاظ التنبيه )�ص )4))، مغني املحتاج )1/3)).

)37) االختيارات الفقهية )�ص )9)). وينظر: ك�صاف القناع )1)/73)).
))3) ينظر: حا�صية ابن عابدين )1)/3)3).
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من تاريخ ا�شتداده اأو تغريه ولو دام اأكرث من �شنة()39).
ومّثل الفقهاء ملر�ص املوت بـ: بر�شام وهو وجع يكون يف الدماغ، وذات اجلنب وهو 
وجع يف ال�شلوع، ودوام اإ�شهال؛ لأن الإن�شان يهلك به بخالف الإ�شهال الي�شري كيوم 
ويومني، ورعاف دائم ل الي�شري، ونحو ذلك، فهذه الأمرا�ص ونحوها ل يوؤمن معها 

معاجلة املوت، ومن مات ب�شببها ل يعد مات ب�شيء غريب ول نادر)41).
ومثل هذه الأمرا�ص التي يذكر العلماء اأنها خموفة بناء على ما جرت به العادة يف 
زمنهم، فالأمر يختلف باختالف الأزمنة والأمكنة، فقد يكون خموًفا يف زمن اأو مكان، 
وقد يكون غري خموف يف غريهما، وقد توجد اأمرا�ص اأخرى غري ما ذكر العلماء، وهي 
خميفة مثل ال�رشطان والإيدز وغريهما، فاإّن الطبَّ احلديث عجز عن الإتيان بالعالج 
املنا�شب لها، الذي يظهر اأن تقدير خطر املوت عائد لظروف تقدم الطبِّ يف كلِّ ع�رش.
املر�ص  هذا  اإن  قالوا:  فاإّن   ، الطبِّ اأهل  ره  يقرِّ ما  هو  ذلك  يف  املعترب  اأن  والظاهر 
روا اأنَّه غري خموف اعتربنا قولهم؛ لأن املرد يف  خموف حكمنا باأّنه خموف، واإن قرَّ

هذه امل�شائل اإلى الأطباء، فاإّنهم اأهل اخلربة بذلك والتجربة واملعرفة.
وا�سرتط الفقهاء يف من ُي�ساأل من اأهل الطبِّ اأن يكون اثنان من امل�سلمني العدول، 
اآدميٌّ من  فال يقبل قول طبيب كافر، ول طبيب م�شلم عدل واحد؛ لأّنه تعّلق به حقُّ 

املعطى والوارث، في�سرتط فيه �رشوط ال�سهادة))4).
لقوله  م�سلم؛  غري  واحًدا  كان  ولو  واالأمانة  القوة  ا�سرتاط  وال�سنَّة  القراآن  وظاهر 
تعالى: چے ے ۓ ۓ ڭ ڭچ))4)، فاإّن كان الرجل قويًّا يف مهنته، 

راية بها، اأميًنا على خربه، ثقة فيه، ُقبل قوله. ميلك اخلربة والدِّ
)39) ينظر: �صرح االأتا�صي ))/)41)، الفقه االإ�صالمي واأدلته )1)/13)4). 

)41) ينظر: املهذب )1/3)7)، مغني املحتاج )3/)))، ك�صاف القناع )1)/)7)). 
))4) ينظر: احلاوي الكبري ))/))3)، املهذب )3/))7)، املغني ))/491). 

))4) �صورة الق�ص�ص، اآية )6)).
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هذا  اإن  ماهر:  طبيب  قال  اإذا  اأّنه  )وال�شواب  اهلل-:  -رحمه  العثيمني  ال�شيخ  قال 
املر�ص خموف ُقبل قوله، �شواء كان م�شلًما اأم كافًرا، و�شناعة الطبِّ يبعد الغدر فيها 
الّطبيب والثقة بقوله والأمانة ولو كان غري م�شلم،  من الكافر، فاملعترب يف هذا حذق 
ية  والدليل على هذا اأن النَّبّي -�شلَّى اهلل عليه و�شلَّم- اأخذ بقول الكافر يف الأمور املادِّ
التي م�شتندها التجارب، وذلك حينما ا�شتاأجر رجاًل من بني الديل ا�شمه عبد اهلل بن 

اأريقط ليدّله على الطريق يف �شفره يف الهجرة()43).
واأحلق الفقهاء باملر�ص املخوف، من كانت حاله مثل املري�ص مر�ص املوت وهم:

١- من كان بني ال�شفني عند التحام حرب، وكل من الطائفتني مكافئة لالأخرى اأو كان 
من املقهورة؛ لأن توقع التلف هنا كتوقع املر�ص اأو اأكرث، فوجب اأن يلحق به)44).

ة الريح اأو غريها. وهذا على قول اجلمهور خالًفا  ٢- راكب البحر وقت هيجانه ب�شدِّ
للمالكية، حيث مل يعدوا ذلك من الأمرا�ص املخيفة))4).

٣- من ُقّدم ليقتل يف ق�شا�ص اأو رجم، فهو كمر�ص خموف واأولى؛ لظهور التلف 
وقربه)46).

٤ - الأ�شري عند الكفار اإذا كان من عادتهم قتل الأ�شارى)47).
5- احلامل التي اأخذها الطلق يعني وجع الولدة؛ لأّنه يخاف عليها الهالك كاملر�ص 
ال�شالمة. وهذا  الغالب من حالها  الطلق فغري خموف؛ لأن  قبل  واأما  واأولى، 
عند  امل�صركني  ا�صتئجار  باب  االإجــارة،  كتاب  يف  البخاري  اأخرجه  واحلديث   .((1(/((( املمتع  ال�صرح   (43(

ال�صرورة اأو اإذا مل يوجد اأهل االإ�صالم برقم )63))) من حديث عائ�صة ر�صي اهلل عنها. 
)44) ينظر: بدائع ال�صنائع )44/3))، ال�صرح ال�صغري للدردير )3/4)))، املهذب )3/))7)، ك�صاف القناع 

)1)/77))، االإن�صاف )7)/7))). 
املغني   ،(7((/3( املهذب   ،(31(/(( اخلر�صي  حا�صية   ،(3(4/(1( عابدين  ابــن  حا�صية  ينظر:   (4((

))/493)، االإن�صاف )7)/7))).
املحتاج  مغني   ،(31(/(( اخلر�صي  حا�صية   ،((7(/4( للج�صا�ص  الطحاوي  خمت�صر  �صرح  ينظر:   (46(

)3/)))، املبدع ))/)31)، االإن�صاف )7)/7))).
)47) ينظر: حا�صية ابن عابدين )1)/4)3)، احلاوي الكبري ))/4)3)، املغني ))/493).
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مذهب اجلمهور))4). وقال املالكية ورواية عن الإمام اأحمد: اإذا كملت احلامل 
�شتة اأ�شهر ودخلت يف ال�شابع ولو بيوم، فهي يف حكم املر�ص املخوف؛ لأنَّه 

وقت ميكن الولدة فيه)49).
فقال  املتربع؛  منه  مات  الذي  املر�ص  يف  عليه  واملتربع  الورثة  اختلف  اإذا  تنبيه: 
املال. وقال املعطى: كان  الورثة: كان املر�ص خموًفا، وعليه فتكون الأعطية من ثلث 

املر�ص غري خموف وعليه فالأعطية من راأ�ص املال. ينظر)1)):
- اإن كان مع اأحدهما بّينة دون الآخر: فُتقّدم بال خالف)))).

- واإن مل تكن هناك بّينة، ففيه خالف على قولني:
فعند احلنفية واحلنابلة: القول قول الورثة مع اليمني)))).

لأن املعطى يدعي ال�شتحقاق من غري بّينة، والوارث ينكر، والقول للمنكر مع اليمني 
لقول النَّبيِّ -�شلَّى اهلل عليه و�شلَّم-: )البينة على املدعي، واليمني على من اأنكر()3)).

ولأن احلوادث ت�شاف اإلى اأقرب الأوقات للتيقن بها، فكان هذا الظاهر �شاهداً للورثة، 
فيكون القول قولهم مع اليمني اأو تقوم للمدعي بّينة اأن العتق وقع يف ال�شحة)4)).

وعند ال�شافعية: القول قول املعطى مع ميينه دون الوارث)))).

))4) ينظر: خمتلف الرواية )961/4))، املهذب )3/))7)، املغني ))/)49). 
)49) ينظر: ال�صرح ال�صغري )3/4)))، حا�صية اخلر�صي ))/)31)، االإن�صاف )7)/31)).

)1)) مل اأجد للمالكية كالمًا يف امل�صاألة..
)))) ينظر: تكملة البحر الرائق ))/)49)، حتفة املحتاج )9/7))، ك�صاف القناع )))/3))).

)))) ينظر: االأ�صباه والنظائر البن جنيم )�ص ))))، ك�صاف القناع )))/3))).
عليه  املدعى  على  واليمني  املدعي  على  البينة  اأن  يف  جاء  ما  باب  الأحكام،  كتاب  يف  الرتمذي  اأخرجه   ((3(
)ح)34))، وعبد الرزاق يف امل�صنف )ح 4)))))، والدارقطني يف �صننه )7/4)))، والبيهقي يف ال�صنن 

الكربى ))/79)) من طريق العزرمي عن عمرو بن �صعيب عن اأبيه عن جده.
قال الرتمذي: »هذا حديث يف اإ�سناده مقال«. و�سعف اإ�سناده احلافظ ابن حجر يف التلخي�ص احلبري )47/6)3).

)4)) ينظر: تكملة البحر الرائق ))/)49)، حا�صية ابن عابدين )1)/))3).
)))) ينظر: رو�صة الطالبني ))/))))، نهاية املحتاج )6/)))، مغني املحتاج )1/3)).
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لأن الأ�شل عدم املخوف، وعلى الوارث البّينة، ول تثبت دعواه اإل ب�شهادة رجلني؛ 
لأّنها �شهادة على غري املال واإن كان املق�شود املال)6)).

ولأنه مالك ملا اأعطي فال ينزعه بع�شه بالدعوى)7)).
والراجح - واهلل اأعلم - ما ذهب اإليه احلنفية واحلنابلة اإلى اأن القول قول الورثة؛ 

لأن الظاهر ي�شهد لهم، ولأن احلوادث ت�شاف اإلى اأقرب الأوقات للتيقن بها.

املبحث الأول: 
تربعات املري�س تكون من الثلث

�شورة امل�شاألة: للم�شلم اأن يتربع يف حالة ال�شحة مبا �شاء من اأمواله يف جمال اخلري؛ 
ا خموًفا، فهل هو مثل  كالوقف والعتق وال�شدقة والهبة ونحو ذلك، فاإذا مر�ص مر�شً

حالته ال�شحية يتربع مبا ي�شاء من اأمواله اأو يحجر عليه يف التربع ببع�ص ماله؟
حترير حمل النزاع:

- ل خالف بني الفقهاء يف اأن التربعات املنجزة كالعتق والهبة والوقف وال�شدقة 
وغريها اإذا وقعت يف حالة ال�شحة؛ فاإّنها تخرج من جميع املال)))).

قال يف املغني: »ل نعلم يف هذا خالًفا«)9)).

)6)) ينظر: رو�صة الطالبني ))/))))، حتفة املحتاج )9/7)).
)7)) ينظر: احلاوي الكبري ))/3)3).

)))) وذلك الأن ال�صحيح مطلق الت�صرف يف ماله، بدليل اأن النبي -�صلى اهلل عليه و�صلم- ملا حث على ال�صدقة 
اأتى عمر -ر�صي اهلل عنه- ب�صطر ماله، واأتى اأبو بكر ر�صي اهلل عنه بجميع ماله، ومل ينكر عليهما النبي �صلى 

اهلل عليه و�صلم. ينظر: الهداية )741/4))، الذخرية )36/7))، املهذب )9/3)7)، املبدع ))/311). 
)9)) املغني ))/474). وينظر: املبدع ))/311). 
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ا- اأّنه اإذا كانت التربعات املنجزة من املري�ص مر�ص املوت، ثمَّ  - ول خالف -اأْي�شً
برئ من املر�ص، فاإنَّها من راأ�ص املال، لأّنه بالربء تبنّي اأنَّه ل حق لأحد يف ماله)61).

ا- اأن املر�ص اإذا كان غري خموف كرمد ووجع �رش�ص ونحو  - ول خالف -اأْي�شً
الإن�شان ل يخلو من عوار�ص، فكان حكمه حكم  املال؛ لأن  ذلك، فتربعه من كل 

ال�شحيح))6).
ا- اأن املري�ص اإذا كان عليه دين ي�شتغرق ماله كّله اأنَّه ل يجوز له  - ول خالف -اأْي�شً

اأن يتربع اإل باإجازة الدائنني))6).
ا خموًفا وات�شل به املوت، فقد وقع  واأما اإذا كانت هذه التربعات من املري�ص مر�شً

فيه خالف بني الفقهاء.
اختلف الفقهاء يف هذه امل�شاألة على قولني:

ا خموًفا تخرج من جميع اأمواله، ول فرق  القول الأول: اإن تربعات املري�ص مر�شً
بينه وبني ال�شحيح. وهذا قول الظاهرية)63). ونقل عن جماعة من التابعني)64).

ا ميوت منه اأو املوقوف للقتل اأو  قال ابن حزم -رحمه اهلل-: )فعل املري�ص مر�شً
اأموالهم من هبة، اأو �شدقة، اأو حماباة يف  اأنفذوا يف  اأو امل�شافر... فكل ما  احلامل 

املغني   ،((((/(( الطالبني  رو�صة   ،(967/(( الــرب  عبد  البــن  الكايف   ،((741/4( الهداية  ينظر:   (61(
))/9)4)، االإن�صاف )7)/)))).

))6) ينظر: ال�صرح ال�صغري )4/4)))، املهذب )9/3)7)، املغني ))/9)4). 
االإن�صاف  الطالبني ))/7)))،  رو�صة  اجلليل )6/)3))،  مواهب  الف�صولني ))/77))،  ينظر: جامع   (6((

)7)/46))، املحلى ))/411).
)63) ينظر: املحلى البن حزم ))/413)، التمهيد البن عبد الرب )))/316)، االإ�صراف للقا�صي عبد الوهاب 

))/)11))، املقدمات املمهدات )6/3))، )6))، بداية املجتهد ))/366).
جاء  ما  على  الثلث  من  ينفذ  املري�ص  عتق  فجعل  التربعات،  و�صائر  العتق  بني  اهلل  رحمه  الظاهري  داود  فرق 
يف حديث عمران ر�صي اهلل عنه، واأما هباته و�صدقاته وما يهديه ويعطيه وهو حي فنافذ يف ماله كله. 
واأما ابن حزم فذهب اإلى اأن جميع التربعات مبا فيها العتق تخرج من راأ�ص مال املري�ص. ينظر: املحلى 

))/1)4)، اال�صتذكار البن عبد الرب )9)/77). 
)64) ينظر: املحلى ))/419)، احلاوي الكبري ))/9)3).
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اأو  اأو اإقرار بوارث،  اأو اإقرار، كان كل ذلك لوارث اأو لغري وارث،  بيع، اأو هدية، 
اأو مل يكن؛ فكّله نافذ من  اأو ق�شاء بع�ص غرمائه دون بع�ص كان عليهم دين  عتق، 
اأ�شاًل،  املقيمني، ل فرق يف �شيء  قّدمنا يف الأ�شحاء الآمنني  اأموالهم كما  روؤو�ص 

وو�شاياهم كو�شايا الأ�شحاء ول فرق())6).
القول الثاين: اإن تربعات املري�ص مر�ص املوت تخرج من ثلث اأمواله فقط كالو�شية. 

وهو قول جمهور العلماء من: احلنفية)66)، واملالكية)67)، وال�شافعية))6)، واحلنابلة)69).
الذي  املر�ص  الهبات يف  اأن حكم  املنذر -رحمه اهلل-: )واأجمعوا على  ابن  وقال 

ميوت فيه الواهب حكم الو�شايا، وتكون من الثلث، اإذا كانت مقبو�شة()71).
اأدلة اأ�شحاب القول الأول:

ا�شتدل القائلون بعدم التفريق بني ال�شحيح واملري�ص يف التربعات مبا ياأتي:
�شبحانه:  وقوله  چڱ ڱ ں ںچ))7)،  تعالى:  قوله   -١

چۓ ۓ       ڭ ڭ چ))7).
وجه الدللة: اإن هاتني الآيتني وغريهما تدلن بعمومهما على التربع يف وجوه اخلري، 

ومل تخ�ّص حال املر�ص عن حال ال�شحة، بل املري�ص اأحوج ما كان اإلى ذلك)73).
اأدلَّة  يف  �شياأتي  كما  الأحاديث  يف  يخ�ش�شه  ما  جاء  العموم  هذا  باأن  ويناق�ص: 

اجلمهور، والعام يحمل على اخلا�ص.
))6) املحلى البن حزم ))/413). 

)66) ينظر: الهداية )741/4))، بدائع ال�صنائع )333/7)، االختيار ))/64)). 
)67) ينظر: الكايف ))/967)، املقدمات املمهدات )6/3)))، مواهب اجلليل ))/)4)). 

))6) ينظر: املهذب )9/3)7)، رو�صة الطالبني ))/))))، مغني املحتاج )47/3).
)69) ينظر: املغني ))/474)، املبدع ))/)9))، ك�صاف القناع )1)/74)). 

)71) ينظر: االإجماع )�ص )))). وينظر: التمهيد البن عبد الرب )))/316)، االإف�صاح ))/)7). 
))7) �صورة احلج، اآية )77). 

))7) �صورة املنافقون، اآية )1)). 
)73) ينظر: املحلى ))/413)، احلاوي الكبري ))/1)3). 
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يف  الرجل  هبة  جواز  على  اتفقوا  فقد  الإجماع،  حال  اأّي  احلال  ا�شت�شحاب   -  ٢
ال�شحة، فوجب ا�شت�شحاب حكم الإجماع يف املر�ص اإل اأن يدل الدليل من 

كتاب اأو �شنَّة على خالف ذلك)74).
 ويناق�ص: باأّنه قد دّل الدليل على خالف ذلك كما �شياأتي يف اأدلَّة اجلمهور.

٣ - ولأنه ملا كان ما اأنفقه من ماله يف مالذه و�شهواته من راأ�ص ماله، كان ما يتقرب به 
من عتقه وهباته وحماباته اأولى اأن تكون من راأ�ص ماله))7).

ونوق�ص: باأن ما اخت�ّص به املري�ص من م�شاحله هو اأحقُّ به من ورثته، وما عاد اإلى غريه 
من هبته وحماباته فورثته اأحّق به فلذلك اأم�شت نفقاته من راأ�ص ماله لتعّلقها مب�شاحله 

يف حال حياته، وجعلت هباته من ثلثه لتعّلقها مب�شلحة غريه، ثمَّ بنف�شه بعد مماته)76).
اأدلة اأ�شحاب القول الثاين:

ا�شتدل اجلمهور على اأن التربعات يف مر�ص املوت تكون من ثلث املال مبا ياأتي:
١ - حديث عمران بن ح�شني -ر�شي اهلل عنه-: اإن رجاًل من الأن�شار اأعتق �شتة اأعبد له يف 
مر�ص موته ومل يكن عنده من مال غريهم، فا�شتدعاهم ر�شول اهلل -�شلَّى اهلل عليه و�شلَّم- 

فجزاأهم ثالثة اأجزاء واأقرع بينهم، فاأعتق اثنني واأرّق اأربعة، وقال له قوًل �شديًدا)77).

)74) ينظر: بداية املجتهد ))/7)3). 
))7) ينظر: احلاوي الكبري ))/1)3). 

)76) ينظر: املرجع ال�صابق. 
)77) اأخرجه م�صلم يف كتاب االأميان، باب من اأعتق �صركًا له يف عبد )ح )66))، واأبو داود يف كتاب العتق، باب فيمن 
اأعتق عبيدًا له مل يبلغهم الثلث )ح ))39(، والرتمذي يف كتاب الأحكام، باب فيمن يعتق مماليكه عند موته ولي�ص 
له مال غريهم )ح 364))، والن�صائي يف كتاب اجلنائز، باب ال�صالة على من يحيف يف و�صيته )ح ))9))، وابن 
ماجه يف كتاب االأحكام، باب الق�صاء بالقرعة )ح )34)) وغريهم. وقد ورد تف�صري )القول ال�صديد) يف رواية 
اأبي زيد االأن�صاري بنحوه، وفيه: )لو �صهدته قبل اأن يدفن، مل يدفن يف مقابر امل�صلمني). اأخرجه اأبوداود يف كتاب 
العتق، باب فيمن يعتق مماليكه عند موته ولي�ص له مال غريهم )ح 3961) ب�صند �صحيح. قال ال�صوكاين يف النيل 
)))/)))): )وفيه تغليظ �صديد وذم مبالغ، وذلك الأن اهلل �صبحانه مل ياأذن للمري�ص بالت�صرف اإال يف الثلث، 

فاإذا ت�سرف يف اأكرث منه كان خمالفًا حلكم اهلل تعالى وم�سابهًا ملن وهب غري ماله(.
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وجه ال�شتدلل: اإن النَّبيَّ -�شلَّى اهلل عليه و�شلَّم- مل يجز لهذا الرجل املري�ص من 
التربع اإل بثلث ماله.

اأّنه ل حّجة فيه فيما  وناق�شه ابن حزم فقال: )هذا خرب �شحيح ل حتل خمالفته اإل 
عدا العتق؛ لأنَّه قيا�ص والقيا�ص كّله باطل، ولأنه لي�ص يف �شيء من هذا اخلرب اأن الرجل 
كان  اإمنا  الأعبد  لل�شتة  العتق  هذا  اأن  قبل  بّينا  وقد  موته«،  »عند  فيه  واإمنا  مري�شاً  كان 

و�شية())7).
وتعقبه القرطبي فقال: )ظاهره اأنَّه جّنز عتقهم من مر�شه، ويف الرواية الأخرى اأنَّه 
»اأو�شى بعتقهم«، وهذا ا�شطراب؛ لأن الق�شية واحدة، ويرتفع ذلك باأن بع�ص الرواة 

جتّوز يف لفظ )اأو�شى( ملا نّفذ عتقهم بعد موت �شيدهم يف ثلثه()79).
قال ابن قدامة -رحمه اهلل-: )واإذا مل ينفذ العتق مع �رشايته، فغريه اأولى()1)).

اأبي وقا�ص -ر�شي اهلل عنه- قال: عادين ر�شول اهلل -�شلَّى  ٢ - حديث �شعد بن 
اهلل عليه و�شلَّم- يف حجة الوداع من وجع اأ�شفيت منه على املوت، فقلت: يا 
ر�شول اهلل، بلغني ما ترى من الوجع واأنا ذو مال ول يرثني اإل ابنة يل واحدة، 
قال )ل(.  ب�شطره؟  اأفاأت�شدق  قلت:  قال:  قال: )ل(.  مايل؟  بثلثي  اأفاأت�شدق 

قلت: فالثلث؟ قال: )الثلث والثلث كثري()))).
وجه ال�شتدلل: اأن النَّبّي -�شلَّى اهلل عليه و�شلَّم- مل يجز للمري�ص من ال�شدقة اإل 

بقدر ثلث ماله كالو�شية املجتمع عليها)))).

))7) ينظر: املحلى ))/))4).
)79) املفهم للقرطبي )6/4)3). وينظر: ذخرية العقبى )9)/46))، نيل االأوطار )))/7))).

النبيه  كفاية  املمهدات )6/3)))،  املقدمات  االآثار )4/))3)،  معاين  �صرح  وينظر:  املغني ))/474).   ((1(
)))/1)))، املبدع ))/311). 

)))) تقدم تخريجه.
)))) ينظر: �صرح معاين االآثار )4/))3).
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ونوق�ص باأن �شعًدا -ر�شي اهلل عنه- اإمنا �شاأل النَّبيَّ -�شلَّى اهلل عليه و�شلَّم- عن الو�شية، 
فلفظة )ال�شدقة( عند بع�ص الرواة معناها الو�شية، ثمَّ اإّنه ورد يف رواية مل�شلم عن �شعد 
-ر�شي اهلل عنه- اأن ر�شول اهلل -�شلَّى اهلل عليه و�شلَّم- قال له يومئذ: )اإن �شدقتك من 

مالك �شدقة، واإن نفقتك على عيالك �شدقة، واإن ما تاأكل امراأتك من مالك �شدقة()3)).
قال ابن حزم: )وهذا كّله باإجماع مّنا ومنهم، من راأ�ص مال املري�ص مات اأو عا�ص، 
بن�ّص حكمه  ثلثه  ماله ل من  راأ�ص  املري�ص خارجة من  اأن �شدقة  يقيًنا �رشوريًّا  فيثبت 

�شلَّى اهلل عليه و�شلم)4)).
٣ - حديث اأبي هريرة -ر�شي اهلل عنه- اأن النَّبيَّ -�شلَّى اهلل عليه و�شلَّم- قال: )اإن 

اهلل ت�شّدق عليكم عند وفاتكم بثلث اأموالكم، زيادة لكم يف اأعمالكم()))).
وجه ال�شتدلل: اأن النَّبيَّ -�شلَّى اهلل عليه و�شلَّم- جعل ت�رشف املري�ص يف ماله من 

الثلث، وهو يدل مبفهومه على اأّنه لي�ص له اأكرث من الثلث)6)).
فاإّن هذا  به احلّجة. وعلى فر�ص �شحته  باأّنه حديث �شعيف ل تقوم  ونوق�ص: 
ذكر  الأخبار  هذه  من  �شيء  يف  ولي�ص  املوت،  عند  تنفذ  ل  التي  الو�شية  به  يراد 

للمر�ص اأ�شاًل)7)).
)3)) اأخرجه م�صلم يف كتاب الو�صية، باب الو�صية بالثلث )ح ))6)). 

)4)) ينظر: املحلى ))/7)4). 
)))) اأخرجه ابن ماجه يف �صننه )ح 719))، والطحاوي يف �صرح معاين االآثار )1/4)3)، والبيهقي يف ال�صنن 
الكربى )369/6) من حديث اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه. ويف اإ�صناده طلحة بن عمرو املكي وهو �صعيف. 
ينظر: التلخي�ص احلبري )3/)9)، م�صباح الزجاجة )43/3)). واأخرجه الدارقطني يف �صننه )1/4)))، 
والطرباين يف الكبري )1)/4) ح 94)، والدوالبي يف الكنى ))/)6) من حديث معاذ بن جبل ر�صي اهلل 
عنه. ويف اإ�صناده: اإ�صماعيل بن عيا�ص، و�صيخه عتبة ابن حميد ال�صبي، وهما �صعيفان. ينظر: التلخي�ص 
احلبري )3/)9). واأخرجه اأحمد يف امل�صند )6/)44)، والبزار كما يف ك�صف االأ�صتار )ح ))3))، واأبو 
نعيم يف احللية )14/6)) من حديث اأبي الدرداء ر�صي اهلل عنه. واإ�صناده �صعيف؛ الأن مداره على اأبي بكر 

ابن اأبي مرمي، وهو �سعيف ل�سوء حفظه، وقد اختلط. ينظر: جممع الزوائد )4/)))).
قال احلافظ ابن حجر يف بلوغ املرام )�ص 94)): )وكلها �صعيفة لكن قد يقوي بع�صها بع�صًا). 

)6)) ينظر: املقدمات املمهدات )6/3)))، كفاية النبيه )))/1)))، املغني ))/474).
)7)) ينظر: املحلى البن حزم ))/4)4). 
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يف  كــاٍف  املتقدم  عنه-  اهلل  -ر�شي  احل�شني  بن  عمران  حديث  ــاأن  ب واأجــيــب 
الحتجاج، واحلديث ال�شعيف اإذا قرن بال�شحيح يزداد قوة ويرتفع اعت�شاًدا)))).

٤- اأثر عائ�شة -ر�شي اهلل عنها-: اأن اأبا بكر ال�شديق -ر�شي اهلل عنه- كان نحلها 
كنت  واإين   ...( قال:  الوفاة  ح�رشته  فلما  بالغابة  ماله  من  و�شًقا  ع�رشين  جاّد 
اليوم  واإمنا  كان لك،  واحتزتيه  فلو كنت جددتيه  و�شًقا،  نحلتك جاّد ع�رشين 

مال وارث()9)).
املر�ص  يف  هبته  اأن  واأبان  الوارث،  اإلى  املال  عنه-  اهلل  -ر�شي  ال�شديق  فاأ�شاف 
لوارثه غري جائزة، كما ل جتوز الو�شية له، وذلك بح�رشة ال�شحابة -ر�شي اهلل عنهم- 

من غري نكري من اأحد عليه)91).
ونوق�ص: باأّنه لي�ص يف الأثر هبة املري�ص، واإمنا كان نحلها يف �شحته وتاأخر جدادها 

اإلى اأن مات، واإمنا كان وعًدا مبجهول ل يدرى من كم نخلة جتد الع�رشين و�شًقا))9).
5- ولأنه ملا كان مر�ص املوت �شبب موته، كان تعّلق حقِّ الورثة مبال مورثهم يثبت 

من حني حلول مر�ص املوت؛ لأن احلكم ي�شاف اإلى اأول ال�شبب))9).
الرتجيح: الراجح - واهلل اأعلم - قول اجلمهور يف اأن املري�ص مر�ص املوت يحجر 
عليه يف التربع مبا زاد عن ثلث ماله رعاية حلقِّ الورثة مثل الو�شية؛ لقوة الأدلة التي 
ا�شتندوا اإليها و�رشاحتها، ولكون املري�ص قد يتهم يف التربع مباله يف الوجوه املتنوعة، 

اإ�رشاًرا بالورثة وحرمانًا لهم من الرتكة.

)))) ينظر: نخب االأفكار يف تنقيح مباين االأخبار )6)/76)). 
)9)) تقدم تخريجه.

)91) ينظر: �صرح معاين االآثار )1/4)3)، املقدمات املمهدات )6/3))، )6)).
))9) ينظر: املحلى البن حزم ))/7)4). 

))9) ينظر: املقدمات املمهدات )6/3)))، كفاية النبيه )))/1)))، املغني ))/474). 
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املبحث الثاين: 
عجز الثلث عن التربعات املنجزة

�شورة امل�شاألة: اإذا كانت تربعات املري�ص ي�شعها ثلث املال، فاإّنها تُنفذ من الثلث يف 
الكل من غري خالف)93). واأما اإن كان جمموعها يزيد على الثلث فحكمها مثل حكم 
الزائد على الثلث يف الو�شية، اإن اأجازتها الورثة نفذت جميعها من غري خالف؛ لأن 
املنع حلّقهم في�شقط بالإجازة. واإن مل يجزها الورثة مل تُنفذ)94). وحينئذ اختلف الفقهاء 

يف كيفية العمل يف هذه التربعات وكيف تق�ّشم؟
و�شيتم تناول ذلك يف املطلبني الآتيني:

املطلب الأول: اإذا اأوقع املري�س التربعات ُدفعة واحدة

�شورة امل�شاألة: ويكون ذلك من املري�ص نف�شه كاأن يقول جلماعة: اأعتقتكم اأو اأبراأتكم 
اأو يكون  فيقول: نعم،  واأبراأت ووقفت؟  اأعتقت  له:  يقال  اأو  اأو وهبتكم ونحو ذلك، 

ذلك بوكالة منه، كاأن يوّكل جماعة فيوقعوا التربعات دفعة واحدة))9).
ويكون لهذه التربعات ثالث حالت:

احلالة الأولى: اأن تكون هذه التربعات املنّجزة كّلها عتًقا، كاأن يقول جلماعة عبيده: 
اأعتقتكم، اأو يقول: �شامل وغامن وواثق اأحرار، واحلال اأن الثلث ل ي�شعهم.

وهذه احلالة اختلف فيها الفقهاء على ثالثة اأقوال:
القول الأول: اإنه ُيقرع بينهم، فيكّمل العتق كّله يف بع�شهم، فيُعتق من خرج ا�شمه 

)93) ينظر: تكملة البحر الرائق ))/)1))، حا�صية الد�صوقي )317/3)،كفاية النبيه )))/1))). 
)94) ينظر: تكملة البحر الرائق ))/)1))، مغني املحتاج )1/3))، املبدع ))/99)). 

))9) ينظر: كفاية النبيه )))/)9))، مغني املحتاج )3/)4)، املبدع ))/313).
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ويرّق الباقني. وهذا مذهب املالكية)96)، وال�شافعية)97)، واحلنابلة))9).
قال ابن عبد الرب -رحمه اهلل-: )وهو قول اإ�شحاق واأبي ثور وداود والطربي وجماعة 

من اأهل الراأي والأثر()99).
القول الثاين: اإنه يعتق من كل واحد من العبيد ثلثه، وي�شت�شعى كل واحد منهم يف 
ثلثي قيمته للورثة، ول يقرع بينهم. وهذا مذهب احلنفية)11)). ونُ�شب هذا القول اإلى 

ابن امل�شيب و�رشيح وال�شعبي والنخعي وقتادة وحماد وغريهم))1)).
اإل اأنَّه عند اأبي حنيفة: حكم العبد ما دام ي�شعى حكم املكاتب. وقال اأبو يو�شف وحممد 

يه اإلى الورثة))1)). بن احل�شن: هو حّر وثلثا قيمته دين عليه ي�شعى يف ذلك حتَّى يوؤدِّ
الثلث، ويكون ما بقي منهم رقيًقا لورثة  الثالث: يعتق من كل واحد منهم  القول 

املعتق. وهو قول اأ�سبغ واأ�سهب من املالكية)13)).
قال ابن ر�سد -رحمه اهلل-: )وخالف اأ�سهب واأ�سبغ يف العتق املبتل - يعني املنجز 
- يف املر�ص فقال: اإمنا القرعة يف الو�شية، واأما حكم العتق املبتل فهو كحكم املدبر، 
ول خالف يف مذهب مالك اأن املدبرين يف كلمة واحدة اإذا �شاق عنهم الثلث اأّنه يعتق 

من كل واحد منهم بقدر حّظه من الثلث()14)).

)96) ينظر: التمهيد البن عبد الرب )))/)31)، الكايف له ))/967)، املنتقى للباجي )64/6)).
)97) ينظر: احلاوي الكبري ))/6)))، املهذب )3/))7)، رو�صة الطالبني ))/31)).

))9) ينظر: املغني ))/476)، املبدع ))/313)، ك�صاف القناع )1)/1))). 
)99) التمهيد البن عبد الرب )))/)31). 

)11))ينظر: �صرح معاين االآثار )4/))3(، املب�سوط )))/7)، نخب االأفكار )6)/4))).
))1))ينظر: املحلى ))/)41). 

))1))ينظر: املب�سوط )))/7)، التمهيد )))/313)، اإكمال املعلم ))/)44). 
)13))ينظر: التمهيد )))/)31)، املنتقى للباجي )6/)6))، بداية املجتهد ))/)37). 

وقال ابن عبد الرب يف التمهيد )))/)31): )مل يختلف مالك واأ�صحابه يف الذي يو�صي بعتق عبيده يف مر�صه وال 
مال له غريهم اأنه يقرع بينهم فيعتق ثلثهم بال�صهم، وكذلك مل يختلف قول مالك وجمهور اأ�صحابه اأن هذا 

حكم الذي يعتق عبيده يف مر�صه عتقًا بتاًل وال مال له غريهم). 
)14))بداية املجتهد ))/)37). وينظر: التمهيد البن عبد الرب )))/)31). 
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اأدلة اأ�شحاب القول الأول:
ا�شتدل اجلمهور على اإثبات القرعة بينهم مبا ياأتي:

١- حديث عمران بن ح�شني -ر�شي اهلل عنه-: اأن رجاًل من الأن�شار اأعتق �شتة اأعبد 
له يف مر�ص موته، ومل يكن عنده من مال غريهم، فا�شتدعاهم ر�شول اهلل �شلَّى 
اهلل عليه و�شلم، فجزاأهم ثالثة اأجزاء واأقرع بينهم، فاأعتق اثنني واأرق اأربعة))1)).
قال النووي -رحمه اهلل-: )يف هذا احلديث دللة ملذهب اجلمهور يف اإثبات القرعة 
يف العتق ونحوه، واأنه اإذا اأعتق عبيًدا يف مر�ص موته اأو اأو�شى بعتقهم ول يخرجون 

من الثلث، اأقرع بينهم، فيعتق ثلثهم بالقرعة()16)).
وقال القا�شي عيا�ص -رحمه اهلل-: )وقد ثبت يف اأ�شول ال�رشع ا�شتعمال القرعة 
يف الق�شمة لالأموال بني ال�رشكاء، فال ينكر ا�شتعمالها يف مثل هذا؛ لأن ههنا حًقا: حًقا 
الآخر، وحًقا  بذلك من  اأولى  اأحدهم  لي�ص  لأّنه  باحل�ش�ص؛  يعتق منهم  اأن  للعبيد يف 
للورثة لأنهم كال�رشكاء مع امليت، فلهم متييز حقوقهم وا�شتبدادهم مبلكها، فقدم ههنا 
حّق الورثة؛ لأّنه باملر�ص تعّلق لهم حّق احلجر عليه على اجلملة، فاإذا فعل فيما تعّلق لهم 

به حّق مل ير�شوه تعّلق لهم الرّد، واإثبات القرعة حلقهم يف املقا�شمة()17)).
ونوق�ص ال�شتدلل باحلديث من وجوه:

الوجه الأول: اأن احلديث خمالف لقيا�ص الأ�شول فال يقبل، وذلك لأن القرعة تعترب 
من القمار، وهو ل يجوز يف ال�رشع))1)).

قال يف فتح القدير: )هذا يخالف ن�ّص القراآن بتحرمي املي�رش فاإّنه من جن�شه؛ 
لأنها  القبيل،  هذا  من  والقرعة  باخلطر،  ال�شتحقاق  اأو  امللك  تعليق  حا�شله  لأن 

))1))تقدم تخريجه. 
)16))�صرح �صحيح م�صلم ))/41). وينظر: ذخرية العقبى )9)/)4)). 

)17))اإكمال املعلم ))/)44). 
))1))ينظر: التمهيد البن عبد الرب )))/314)، اإكمال املعلم ))/)44). 
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توجب ا�شتحقاق العتق اإن ظهر كذا، ل اإن ظهر كذا... فوجب رد الرواية بهذه 
العّلة الباطنة()19)).

واأجاب القرطبي باأّنه ل حّجة لهم يف ترك العمل باحلديث لكونه خمالًفا للقيا�ص؛ 
لكانا  الو�شع  بفا�شد  لي�ص  اأّنه  �شّلمنا  ولو  الو�شع،  فا�شد  الن�ص  مقابلة  القيا�ص يف  لأن 
يف  الحتمالت  لكرثة  اأولى،  باحلديث  الأخذ  يكون  وحينئذ  املتعار�شني،  كالدليلني 

القيا�ص وقّلتها يف احلديث كما بّيناه يف الأ�شول)1))).
اأن واحًدا ميلك  بنفي  قا�شية  العادة  فاإّن  للعادة،  اأن احلديث خمالف  والثاين: 
�شتة اأعبد ول ميلك غريهم من درهم ول ثوب ول قمح ول دار ي�شكنها ول �شيء 

قليل ول كثري))))).
واأجيب مبا جاء يف التمهيد لبن عبد الرب -رحمه اهلل-: )قوله: »لي�ص له ماٌل غريهم« 
وهو لفظ حمفوظ يف هذا احلديث عند اجلميع، والأ�شول كّلها ت�شهد باأن الأمر املوجب 

للقرعة بينهم اأّنه مل يكن له مال غريهم())))).
فاإّنها  ابتداء الإ�شالم قبل ن�شخ القرعة،  اأن احلديث حممول على زمن  والثالث: 
اإلى  الأ�شياء  ورّدت  ذلك،  ن�شخ  ثمَّ  اأ�شياء،  يف  بها  يحكم  الإ�شالم  ابتداء  يف  كانت 

املقادير املعلومة)3))).
زمانه  يف  ق�شى  عنه-  اهلل  -ر�شي  علًيا  باأن  القرعة  ن�شخ  على  الطحاوي  وا�شتدل 
-�شلَّى اهلل عليه و�شلَّم- بني ثالثة وقعوا على امراأة باليمن بالقرعة، ثمَّ بعد ذلك ق�شى 
عليه  اهلل  اهلل -�شلَّى  ر�شول  ينكر  فلم  بينهما.  الولد  باأن  امراأة  وقعا على  الرجلني  بني 

)19))فتح القدير )4/4))). 
)1)))ينظر: املفهم للقرطبي )7/4)3)، ذخرية العقبى )9)/)4)).

)))))فتح القدير )4/4))). 
)))))التمهيد البن عبد الرب )))/)9)). 

)3)))ينظر: �صرح معاين االآثار )4/))3)، نخب االأفكار )6)/6)))، بذل املجهود )))/694). 
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و�شلَّم- على علي -ر�شي اهلل عنه- ما حكم به يف القرعة يف دعوى النفر الولد، ثمَّ 
ن�شخ بعد، ودّل على ن�شخه ما حكم به علي بعد)4))).

تعالى:  قوله  بدليل  من�شوخة،  ولي�شت  بالن�ص والإجماع  ثابتة  القرعة  باأن  واأجيب: 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  چۋ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  چژ  �شبحانه:  وقوله  ەئچ)))))، 
عليه  اهلل  -�شلَّى  النَّبيَّ  وبــاأن  چ)6)))،  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
و�شلَّم- كان يقرع بني ن�شائه اأّيتهن يخرج بها اإذا اأراد �شفًرا ل�شتوائهن يف احلقِّ لهن)7)))، 
وباإجماع العلماء على اأن دوًرا لو كانت بني قوم ق�شمت بينهم واأقرع بينهم يف ذلك، 
وهذا طريق ال�رشكة يف الأمالك، التي تقع فيها الق�شمة بالقرعة على قدر القيمة؛ لأن 
حقَّ املري�ص الثلث وحقَّ الورثة الثلثان، ف�شار مبنزلة �رشيكني لأحدهما �شهم ولالآخر 

�شهمان))))). فالقرعة يف العتاق يف املر�ص مثل ذلك.
ورّده اأبو بكر اجل�شا�ص فقال: )لي�ص هذا من عتق العبيد يف �شيء؛ لأن الر�شا بكفالة الواحد 
منهم بعينه جائز يف مثله، ول يجوز الرتا�شي على ا�شرتقاق من ح�شلت له احلرية، وقد كان عتق 
امليت نافًذا يف اجلميع، فال يجوز نقله بالقرعة عن اأحد منهم اإلى غريه، كما ل يجوز الرتا�شي 
على نقل احلرية عّمن وقعت عليه. وما روي عن النَّبيِّ -�شلَّى اهلل عليه و�شلَّم- اإذا اأراد �شفًرا 
اأقرع بني ن�شائه، وذلك لأن الرتا�شي على ما خرجت به القرعة جائز من غري قرعة، وكذلك كان 

حكم كفالة مرمي عليها ال�شالم، ويف ق�شة ذي النون -عليه ال�شالم- هذا خا�ص به()9))).

)4)))ينظر: �صرح معاين االآثار )4/))3)، اأوجز امل�صالك )))/93)). 
)))))�صورة اآل عمران، اآية )44). 

)6)))�صورة ال�صافات، االآيات )39)-)4)). 
)7)))اأخرجه البخاري يف كتاب ال�صهادات، باب القرعة )ح )4)))، وم�صلم يف كتاب التوبة، باب يف حديث 

االإفك وقبول التوبة )ح 771)) من حديث عائ�صة ر�صي اهلل عنها. 
)))))ينظر: التمهيد البن عبد الرب )))/)31)، �صرح معاين االآثار )3/4)3)، املحلى ))/)39).

)9)))اأحكام القراآن له )3/3)). وينظر: اأوجز امل�صالك )))/94)). 
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وتعقبه ابن حزم باأن الرجل الذي اأعتق جميع الأعبد مل يعتق ثلث كل واحد منهم، 
اإنفاذ ذلك ومعرفته اإل بالقرعة، وما وقع العتق قط على  اإمنا اأعتقهم جملة، فلم ميكن 

جميعهم، لكن على بع�شهم دون بع�ص، فلم يكن بّد من القرعة يف متييز ذلك)1))).
وقال ابن الهمام يف فتح القدير: )ونحن ل ننفى �رشعية القرعة يف اجلملة، بل نثبتها �رشًعا 
لتطييب القلوب ودفع الأحقاد وال�شغائن كما فعل -�شلَّى اهلل عليه و�شلَّم- لل�شفر بن�شائه، 
فكان الإقراع لتطييب قلوبهن. فاإما اأن يتعرف به ال�شتحقاق بعد ا�شرتاكهم يف �شببه فال())))).

ويناق�ص: باأن القرعة يلجاأ اإليها عند الإ�شكال وعدم متييز احلقوق.
الرقبة،  بعتق جميع  اإل  يح�شل  الرقبة، ول  تخلي�ص  العتق  من  املق�شود  ولأن   - ٢
فاإّن املق�شود منها التمليك، وذلك يح�شل يف بع�ص  بخالف �شائر التربعات؛ 

ما تربع به))))).
قال يف مغني املحتاج: )والقيا�ص اأن يعتق من كل عبد مقدار ما يخ�شه من الثلث، 
ولكن ال�شافعي تركه للحديث، لأن الق�شد من الإعتاق تخلي�ص الرقبة، ول يح�شل 

هذا الغر�ص مع بقاء رقَّ بع�شه()3))).
اأدلة اأ�شحاب القول الثاين:

ا�شتدل احلنفية على ما ذهبوا اإليه مبا ياأتي:
ا له  ١ - حديث اأبي هريرة اأن النَّبيَّ -�شلَّى اهلل عليه و�شلَّم- قال: )من اأعتق �شخ�شً
يف عبده فخال�شه يف ماله اإن كان له مال، فاإنَّ مل يكن له مال ا�شت�شعى العبد 

غري م�شقوق عليه()4))).
)1)))ينظر: املحلى ))/399). 

)))))فتح القدير )4/4))). وينظر: نخب االأفكار )6)/94)). 
)))))ينظر: املهذب )3/))7)، مغني املحتاج )3/)4)، ك�صاف القناع )1)/1))). 

)3)))ينظر: مغني املحتاج )3/)4).
)4)))اأخرجه البخاري يف كتاب ال�صركة، باب تقومي االأ�صياء بني ال�صركاء )ح )49))، وم�صلم يف كتاب العتق، 

باب ذكر �صعاية العبد )ح 7)))/3). 
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قال الطحاوي -رحمه اهلل-: )اإن ر�شول اهلل -�شلَّى اهلل عليه و�شلَّم- قد حكم يف 
العبد اإذا كان بني اثنني فاأعتقه اأحدهما فاإّنه حّر كّله، وي�شمن اإن كان مو�رًشا اأو مع�رًشا، 
فالعتاق متى وقع يف بع�ص العبد انت�رش يف كّله، فثبت بذلك اأن حكم هوؤلء العبيد يف 

املر�ص كذلك، وجب عليهم ال�شعاية يف ذلك للورثة())))).
ونوق�ص: باأن هذا خمالف لن�ص احلديث، فاإنَّ فيه: )فاأعتق اثنني واأرق اأربعة()6))).

بن  عمران  حديث  يعني   - احلديث  هذا  )يف  اهلل-:  -رحمه  الرب  عبد  ابن  قال 
احل�شني- من الفقه اإبطال ال�شعاية ورد لقول العراقيني يف ذلك؛ لأن ر�شول اهلل -�شلَّى 

اهلل عليه و�شلَّم- مل يجعل على اأولئك العبيد �شعاية()7))).
ا: )يف هذا الباب �رشوب من اخلطاأ وال�شطراب مع خالف ال�شنَّة يف  وقال اأي�شً
ل منها،  ذلك، وحكمهم بال�شعاية فيه ظلم؛ لأنهم اأحالوهم على �شعاية ل ُيدرى ما يح�شّ
ا- اأيح�شل اأم  وظلم للورثة اإِْذ اأجازوا عليهم يف الثلث عتق اجلميع مبا ل ُيدرى -اأْي�شً

ل، وظلم للعبيد لأنهم األزموا ماًل من غري جناية())))).
كغرماء  حقوقهم  قــدر  على  بينهم  فق�شم  ال�شتحقاق،  يف  ت�شاووا  ولأّنــهــم   -٢

املفل�ص)9))).
هو  ال�شبب  ذلك  لأن  للعتق؛  املوجب  ال�شبب  يف  قط  ا�شتووا  ما  باأنَّهم  ونوق�ص: 
بع�شهم بحرام ل  تنفيذه، ويف  بحّق وجب  بع�شهم  بعتقهم، وقد وقعت يف  الو�شية 

يحّل تنفيذه - وهو ما زاد على الثلث - فلم يكن بّد يف متييز ذلك بالقرعة)31)).

)))))ينظر: �صرح معاين االآثار )4/4)3). 
)6)))ينظر: املنتقى للباجي )64/6))، اإكمال املعلم ))/)44)، املفهم )7/4)3). 

)7)))ينظر: التمهيد )))/316). 
)))))التمهيد )))/314). وينظر: املغني ))/477)، نيل االأوطار )))/)))).

)9)))ينظر: املغني ))/477). 
)31))ينظر: املحلى ))/399). 
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اأدلة اأ�شحاب القول الثالث:
اإن رجاًل  ا�شتدل اأ�شحاب هذا القول: بحديث عمران ال�شابق، ففي رواية مل�شلم: 

من الأن�شار اأو�شى عند موته فاأعتق �شتة مملوكني. احلديث))3)).
ورّده ابن عبد الرب بقوله: )هذا خالف ال�شنَّة؛ لأن احلديث اإمنا ورد يف رجل اأعتق 

يف مر�شه �شتة مملوكني ل مال له غريهم())3)).
وقال القرطبي يف املفهم: )ظاهره اأّنه جّنز عتقهم من مر�ص موته، ويف الرواية 
الأخرى اأنه اأو�شى بعتقهم، وهذا ا�شطراب؛ لأن الق�شية واحدة، ويرتفع ذلك باأن 
بع�ص الرواة جتّوز يف لفظ )اأو�شى( ملا نُّفذ عتقهم بعد موت �شيدهم يف ثلثه، لأنَّه 
قد ت�شاوى يف هذه ال�شورة حكم تنجيز العتق وحكم الو�شية به؛ اإِْذ كالهما يخرج 
من الثلث، واإمنا كان يظهر الفرق بينهما لو مل ميت، فاإنَّه كان يكون له الرجوع عن 
واإما عتق  اإما عتق جميعهم  لزمه،  اإذا �شح  فاإّنه  العتق،  تنجيز  بالعتق دون  الو�شية 

ثلثهم()33)).
الرتجيح:

الذين  العبيد،  بني  القرعة  باإثبات  القا�شي  اجلمهور  قول   - اأعلم  واهلل   - الراجح 
اعتقهم املري�ص ولي�ص له ماٌل غريهم؛ لورود الن�ص يف ذلك وعدم وجود ما ين�شخه، 
العتق  من  املق�شود  ولأن  �رشاية،  له  لأن  التربعات؛  �شائر  عن  يختلف  العتق  ولكون 
تخلي�ص الرقبة بخالف �شائر التربعات فاإّن املق�شود منها التمليك، وذلك يح�شل يف 

بع�ص التربع.

))3))اأخرجه م�صلم يف �صحيحه يف كتاب االأميان، باب من اأعتق �صركًا له يف عبد )ح )66)/6))، واأبو داود يف 
كتاب العتق، باب فيمن اأعتق عبيدًا له مل يبلغهم الثلث )ح )396).

))3))ينظر: التمهيد )))/)31). 
)33))املفهم للقرطبي )6/4)3). وينظر: ذخرية العقبى )9)/46))، اأوجز امل�صالك )))/9))). 
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وكياًل  يوّكل  كاأن  العتق،  غري  من  التربعات  كل  تكون  اأن  الثانية:  احلالة 
دفعة  وت�رشفوا  ذلك،  ونحو  �شدقة  يف  واآخر  مبحاباة،  بيع  يف  واآخر  هبة،  يف 
العطايا  كانت  فــاإّن  عطاياهم.  قدر  على  بينهم  الثلث  ُيق�ّشم  وحينئذ  واحــدة، 
ق�ّشم  مت�شاوية  كانت  واإن  التفا�شل،  على  بينهم  الثلث  ق�ّشم  املقدار،  متفا�شلة 
على الت�شاوي كما تق�شم الرتكة على الديون اإذا �شاقت عن الوفاء. وهذا قول 

جمهور الفقهاء)34)).
قدر حقوقهم  بينهم على  فيُق�ّشم  ال�شتحقاق،  ت�شاووا يف  باأّنهم  اجلمهور  وا�شتدل 

كغرماء املفل�ص))3)).
قال ابن قدامة -رحمه اهلل-: )واإمنا ُخولف هذا الأ�شل يف العتق حلديث عمران، 
بخالف  العتق  بتكميل  اإل  الأحكام  تكمل  ول  الأحكام،  تكميل  بالعتق  الق�شد  ولأن 

غريه()36)).
وعند احلنفية: املحاباة يف املر�ص تقدم على �شائر التربعات املالية، وباقي التربعات 

املالية مثل بع�ص، فال يقدم بع�شها على البع�ص)37)).
اآدميٍّ على وجه املعاو�شة، فاأ�شبهت الدين الذي يقّر به  باأن املحاباة حقُّ  واحتجوا 

املري�ص فوجب اأن تقّدم على �شائر التربعات كق�شاء الدين))3)).
ونُوق�ص بعدم الت�شليم كونها معاو�شة، بل هي مبنزلة الهبة، ولو كانت مبنزلة املعاو�شة 

اأو الّدين ملا كانت من الثلث، بل كانت من راأ�ص املال)39)).

)34))ينظر: املقدمات املمهدات )3/))))، املهذب )3/))7)، رو�صة الطالبني ))/31))، املغني ))/477)، 
املبدع ))/313). قال يف االإن�صاف )7)/37)): بال نزاع. 

))3))ينظر: كفاية النبيه )))/)9))، مغني املحتاج )49/3)، املغني ))/477).
)36))املغني ))/477). وينظر: مغني املحتاج )3/)4).

)37))ينظر: الهداية )741/4))، تكملة البحر الرائق ))/493). 
))3))ينظر: �صرح خمت�صر الطحاوي للج�صا�ص )77/4))، الهداية )741/4)). 

)39))ينظر: املغني ))/476). 
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الرتجيح:
والراجح - واهلل اأعلم - قول اجلمهور يف تق�شيم العطية بني املتربع عليهم على قدر 
العتق لورود  الوفاء، وهذا بخالف  اإذا �شاقت عن  الديون  ح�ش�شهم، كما يعمل يف 

الن�ص فيه بالقرعة كما تقدم، فيبقى ما عداه على الأ�شل.
احلالة الثالثة: اأن تكون التربعات م�شتملة على عتق وغريه.

وهذه احلالة اختلف فيها الفقهاء على قولني:
باحل�ش�ص. وهذا  بينهم  الثلث  فيق�ّشم  التربعات،  بني جميع  ي�شّوى  الأول:  القول 

قول ال�شافعية)41))، واحلنابلة))4)).
واحتجوا مبا روي عن عمر -ر�شي اهلل عنه- قال: اإذا كانت و�شية وعتاقة حتا�شوا))4)).
ولأنها حقوق ت�شاوت يف ا�شتحقاقها، فت�شاوت يف تنفيذها؛ كما لو كانت من جن�ص 

واحد، وذلك لأن ا�شتحقاقها ح�شل يف حالة واحدة)43)).
القول الثاين: يقّدم العتق على �شائر التربعات. وهو قول احلنفية)44))، واملالكية))4))، 

وقول عند ال�شافعية)46))، ورواية عن الإمام اأحمد)47)).
)41))ينظر: كفاية النبيه )))/)9))، مغني املحتاج )49/3)، بداية املحتاج ))/)61).

املذهب  من  ال�صحيح  »على  وقال:   ((37/(7( االإن�صاف   .(313/(( املبدع   ،(477/(( املغني  ))4))ينظر: 
وعليه جماهري االأ�صحاب«. 

))4))اأخرجه البيهقي يف ال�صنن الكربى )77/6)). واإ�صناده منقطع، الأنه من رواية جماهد عن عمر، ومل يلقه. 
ينظر: �صري اأعالم النبالء )7/4))).

)43))ينظر: كفاية النبيه )))/)9))، املغني ))/477)، املبدع ))/313). 
�صائر  على  واملحاباة  العتق  فيقدم  حنيفة:  اأبــي  عند  واأمــا  احل�صن.  بن  وحممد  يو�صف  اأبــي  عند  )44))وهـــذا 

التربعات. و�صياأتي تف�صيل ذلك �ص 33 من هذا البحث.
))4))ينظر: املقدمات املمهدات )3/))))، مواهب اجلليل )6/)))). ويف حا�صية العدوي )461/3): )ما 
م عليهما، واأما هما )�سدقة وعطية( مع املعتق يف  بُر ال�سحِة ُمقدَّ بّتله يف املر�ص من �سدقة وعطية فُمدَّ
املر�ص واملدبر فيه، فُيقدم ما ُبتِّل يف املر�ص من �صدقة وعطية على ما ُبتِّل يف املر�ص من عتق وتدبري عند 

مالك واأكرث اأ�سحابه، وعند ابن القا�سم بالعك�ص(.
)46))ينظر: كفاية النبيه )))/)9))، مغني املحتاج )49/3)، حتفة املحتاج )6/7)).

)47))ينظر: املغني ))/477)، املبدع ))/313)، االإن�صاف )7)/)3)). 
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واحتجوا مبا ياأتي:
حديث �شعيد بن امل�شيب: م�شت ال�شنة اأن نبداأ بالإعتاق يف الو�شية))4)).   -١

قالوا: وهذا له حكم املرفوع، وقد قال علي بن املديني: اإذا قال �شعيد: م�شت    
ال�شنة، فح�شبك به)49)).

٢ - وعن ابن عمر -ر�شي اهلل عنهما- اأنَّه قال: يبداأ يف الو�شايا بالعتق)1))).
٣ - ولأن العتق اأقوى؛ لأن له �رشاية، وحّق اهلل تعالى وحّق الآدمي يتعلقان به))))).

الرتجيح:
لعلَّ الراجح - واهلل اأعلم - القول الثاين القا�شي بتقدمي العتق على �شائر التربعات 

والعطايا، لقوة اأدلتهم، ولكون العتق له �رشاية بخالف غريه من التربعات.

املطلب الثاين: اإذا كانت التربعات وقعت على دفعات

�شورة امل�شاألة: اإذا كانت عطايا املري�ص وقعت على دفعات كاأن اأعتق وت�شدق ووقف 
وحابى يف بيع اأو �رشاء ونحو ذلك، ويف اأوقات خمتلفة، وعجز الثلث عن حتمل كل 

تلك التربعات، فما العمل؟
اختلف الفقهاء يف هذه امل�شاألة على ثالثة اأقوال:

القول الأول: اإذا عجز الثلث عن حتمل التربعات كّلها، فاإنَّه يبداأ بالأول فالأول منها 
حتَّى يتم ثلث املال، �شواء كان الأول عتًقا اأم غريه، و�شواء كان املتقدم واملتاأخر من 
جن�ص واحد اأم من جن�شني خمتلفني. وهذا مذهب ال�شافعية)))))، واحلنابلة)3))). وهو 

))4))اأخرجه البيهقي يف ال�صنن الكربى )77/6)). 
)49))ينظر: تهذيب التهذيب )7/)44). 

)1)))اأخرجه البيهقي يف ال�صنن الكربى )77/6)).
)))))ينظر: كفاية النبيه )))/)9))، املغني ))/477)، املبدع ))/313). 

)))))ينظر: املهذب )3/3)7)، رو�صة الطالبني ))/31))، مغني املحتاج )3/)4).
)3))) ينظر: املغني ))/476)، املبدع ))/)31)، ك�صاف القناع )1)/1))). 
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قول زفر من احلنفية)4))).
وا�شتدلوا على تقدمي الأول فالأول مبا ياأتي:

اأن ال�شابق ا�شتحق الثلث، فلم يجز اإ�شقاطه مبا بعده))))).   -١
ولأن الأول اأقوى، فاإّنه لزم ل يفتقر اإلى ر�شا الورثة، وما بعده مما ل يخرج من    -٢

الثلث يفتقر اإلى ر�شاهم، ف�شُعف، والقوي مقدم على ال�شعيف)6))).
ولأن العطية املنجزة لزمة يف حقِّ املعطي، فاإذا كانت خارجة من الثلث لزمت    -٣
لأّنه  املعطي؛  حقِّ  يف  لزومها  ذلك  ملنع  الثانية  �شاركتها  فلو  الورثة،  حقِّ  يف 
فاإّنها غري لزمة يف  الو�شايا  اأخرى، بخالف  بعطية  بع�شها  الرجوع عن  ميلك 
ه، واإمنا تلزم باملوت يف حال واحدة فا�شتويا ل�شتوائهما يف حال لزومهما،  حقِّ

بخالف املنجزتني)7))).
القول الثاين: تُق�ّشم عطايا املري�ص عند عجز الثلث عن حتّملها بني الكل باحل�ش�ص 

كالو�شايا. وهو رواية عن الإمام اأحمد))))).
واحتجوا بعموم حديث عمران بن ح�شني -ر�شي اهلل عنه- املتقدم)9))).

املعطي،  املنجزة لزمة يف حقِّ  العطية  فاإّن  والو�شية،  العطية  بني  بالفرق  ونوق�ص: 
ه، واإمنا تلزم باملوت يف حال واحدة، فا�شتويا  بخالف الو�شايا فاإّنها غري لزمة يف حقِّ

ل�شتوائهما يف حال لزومهما)61)).
القول الثالث: التف�شيل: اإن كانت التربعات من جن�ص واحد كاأن تكون كّلها هبات 

)4)))ينظر: خمتلف الرواية )3/4)9)(، املب�سوط )))/9)، االختيار ))/64)). 
)))))ينظر: احلاوي الكبري ))/6)))، املهذب )3/3)7)، املبدع ))/)31).

)6)))ينظر: رو�صة الطالبني ))/31))، كفاية النبيه )))/91))، مغني املحتاج )3/)4). 
)7)))ينظر: املغني ))/476). 

)))))ينظر: املبدع ))/)31)، االإن�صاف )7)/37)).
)9)))ينظر: نيل االأوطار )))/7))). 

)61))ينظر: املغني ))/476). 
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اأو �شدقات اأو حماباة اأو اأوقاًفا ونحو ذلك فاجلميع �شواء، ول فرق بني املتقدم واملتاأخر، 
بل يق�ّشم الثلث بينهم جميًعا. وهو مذهب احلنفية))6))، واملالكية))6)).

العتق،  فاإّنه من جن�ص واحد وهو  املتقدم)63))،  بن ح�شني  بحديث عمران  وا�شتدلوا 
على  اأو  واحدة  دفعة  اأعتقهم  هل  ا�شتف�شل  و�شلَّم-  عليه  اهلل  -�شلَّى  النَّبيَّ  اأن  ينقل  ومل 
دفعات؟)64)) ولأنه اإذا ت�شاوى جن�ص التربعات �شّوي بينها؛ لأّنها عطايا من جن�ص واحد 

تعترب من الثلث، ف�شّوي بينها كالو�شية))6)).
ونوق�ص: بالفرق بني العطية والو�شية، كما تقدم قريًبا)66)).

واإن كانت التربعات املنجزة من اأجنا�ص خمتلفة كاأن يكون بع�شها �شدقة وبع�شها 
هبة وبع�شها عتًقا، وبع�شها حماباة، ونحو ذلك. فاختلفوا فيها:

د فالآكد، فمدبر ال�شحة يقدم على اجلميع، ثمَّ مدبر املر�ص  فعند املالكية: يقدم الأكَّ
واملعتق يف املر�ص يف درجة واحدة، ثمَّ ال�شدقة والعطية املبتلة يف املر�ص وهكذا)67)).

قال ابن ر�شد يف املقدمات: )واإن �شاق الثلث عن الو�شايا))6)) بُدئ بالآكد فالآكد 
ل الأقدم فالأقدم... اإل اأن ين�ّص املو�شي على تبدئة بع�شها على بع�ص فيبداأ بالذي 
ن�ّص على تبدئته اتباًعا لو�شيته واإن كان غريها من الو�شايا اآكد، ما مل يكن مما ل يجوز 

له الرجوع عنه كاملبتل يف املر�ص واملدبر فيه اأو يف ال�شحة()69)).

))6)) ينظر: املب�سوط )))/9)، الهداية )741/4))، حا�صية ابن عابدين )1)/))3).
))6)) ينظر: املقدمات املمهدات )3/))))، مواهب اجلليل )6/)))). 

)63)) تقدم تخريجه. 
)64)) ينظر: نيل االأوطار )))/7))). 

))6)) ينظر: الهداية )741/4))، املغني ))/476). 
)66)) ينظر: املغني ))/476). 

املقدمات  ينظر:  املذهب.  وتف�صيالت كثرية يف  فيه اختالفات  بل  املالكية،  لي�ص متفقًا عليه بني  )67)) وهذا 
املمهدات )3/))))، مواهب اجلليل )6/))))، كفاية الطالب الرباين )461/3). 

))6)) فعند املالكية: الو�سايا وعطايا املري�ص تتزاحم يف ثلث الرتكة.
)69)) املقدمات املمهدات )3/)))). 



373
جملة الق�سائية - العدد ال�ساد�س - جمادى الأولى  1434هـ

وعند احلنفية: كل التربعات مثل بع�ص ل فرق بني املتقدم واملتاأخر، فال يقدم البع�ص على 
البع�ص اإل العتق واملحاباة يف املر�ص، فاإّنهما يقدمان على �شائر التربعات والو�شايا)71)).

قال يف الهداية: )واإمنا ُقّدم العتق لأنَّه اأقوى، فاإنَّه ل يلحقه الف�شخ من جهة املو�شي 
وغريه يلحقه، وكذلك املحاباة ل يلحقها الف�شخ من جهة املو�شي، واإذا تقدم ذلك فما 

بقي من الثلث بعد ذلك ي�شتوي فيه من �شواهما من اأهل الو�شايا())7)).
واختلفوا يف العتق واملحاباة اأيهما يقدم على الآخر اإذا اجتمعا؟

املحاباة وي�شعى  ُقّدمت  العتق،  ثمَّ  باملحاباة،  بداأ  اإن  اأبي حنيفة -رحمه اهلل-:  فعند 
ا))7)). العبد بالقيمة للورثة، واإن بداأ بالعتق، ثمَّ املحاباة �شّوى بينهما فيتحا�شّ

الإمــام  عن  روايــة  وهو  احلنفية)73))،  من  احل�شن  بن  وحممد  يو�شف  اأبــي  وعند 
اأحمد)74)): يقّدم العتق مطلًقا، �شواء تقّدم على املحاباة اأو تاأّخر.

وجه القول الأول:
اأن املحاباة حقُّ اآدميٍّ على وجه املعاو�شة، فاأ�شبهت الدين الذي يقّر به املري�ص،    - ١

فوجب اأن تقدم اإذا تقّدمت كق�شاء الدين))7)).

)71)) ينظر: الهداية )741/4))، تكملة البحر الرائق ))/493). 
))7)) ينظر: الهداية )741/4))، حا�صية ابن عابدين )1)/))3). 

))7)) ينظر: خمتلف الرواية )6/4)9)(، املب�سوط )))/9)، االختيار ))/64)). 
 و�صورة ذلك: رجل باع يف مر�صه عبدًا ي�صاوي األفني باألف ثم اأعتق عبدًا ي�صاوي األفًا وال مال له �صواهما، و�صاق 
الثلث عنهما، فاملحاباة اأولى، في�سّلم العبد للم�سرتي باألف، ومل يبق من الثلث �سيء اإل اأن العتق ل ميكن 
ا يف مقدار الثلث  رده، في�صعى العبد يف قيمته للورثة. و�صورة العك�ص: اإن ابتداأ بالعتق، ثم حابى، حتا�صّ
وهو االألف بينهما، فاملعتق يعتق ن�صفه جمانًا وي�صعى يف ن�صف قيمته، و�صاحب املحاباة ياأخذ العبد االآخر 

باألف وخم�صمائة. ينظر: العناية )391/9)، حا�صية ابن عابدين )1)/))3). 
)73)) ينظر: املراجع ال�صابقة.  وعلى هذا القول يف ال�صورة ال�صابقة: ُيعتق العبد جمانًا؛ الأن قيمته بقدر الثلث، 
�ساء  واإن  الثمن من غري ر�ساه،  الزيادة يف  ملا لزمه من  العبد  ورّد  البيع  �ساء نق�ص  اإن  امل�سرتي:  ويخرّي 

اأم�صى العقد واأدى كمال قيمة العبد األفي درهم. 
)74)) ينظر: املغني ))/476)، املبدع ))/)31)، االإن�صاف )7)/37)). 

))7)) ينظر: �صرح خمت�صر الطحاوي للج�صا�ص )77/4))، الهداية )741/4))، املغني ))/476). 
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٢ - اأن املحاباة اإذا تقدمت ترّجحت من وجهني: ال�شبق، وكونها معاو�شة من وجه 
العتق  على  مقدم  وجه  كل  من  واملعاو�شة  حم�ص،  تربع  فهو  العتق  بخالف 
باتفاق؛ لأن خروجه من كل املال، فتكون املعاو�شة من وجه اإذا اقرتن به ال�شبق 

ا)76)). مقدمة على العتق اأي�شً
املعاو�شة،  عقد  �شمن  يف  تثبت  لأّنها  العتق؛  من  �شبًبا  ــوى  اأق املحاباة  اأن    - ٣
وباملر�ص ل يلحقها احلجر عنها، فكان تربعاً مبعناه ل ب�شيغته، والإعتاق تربع 
حم�ص؛ وباملر�ص يلحقه احلجر عن التربعات، فاإذا وجدت املحاباة اأوًل دفعت 

الأ�شعف)77)).
٤ - اأن املحاباة قد ت�شاوت مع العتق يف اأن كل واحد منهما ل رجوع فيه، وللمحاباة ف�شل 

مة عليه))7)). مزية لوقوعها على العو�ص وللبدء بها بخالف العتق، فتكون متقدِّ
واأما اإذا بداأ بالعتق، ثمَّ املحاباة فاإّنهما يتحا�شان؛ لأن العتق له مزية البدء ووقوعه من 
ِقَبِل امليت من غري حّق ف�شخ فيه لأحد، واملحاباة لها مزية العو�ص، فاإّنها ل يلحقها الف�شخ 

ا)79)). ا- فت�شاويا جميًعا، ومل يكن لأحدهما مزية على �شاحبه فلذلك حتا�شّ -اأْي�شً
اأّنها معاو�شة غري �شحيح، بل هي مبنزلة الهبة،  باأن ما قيل يف املحاباة من  ونوق�ص 
ولو كانت مبنزلة املعاو�شة اأو الّدين ملا كانت من الثلث، بل كانت من راأ�ص املال)1))).

وجه القول الثاين:
يف  بالإعتاق  نبداأ  اأن  ال�شنة  م�شت  قال:  اهلل-  -رحمه  امل�شيب  بن  �شعيد  عن   -١

الو�شية))))).
)76)) ينظر: خمتلف الرواية )6/4)9)). 

)77)) ينظر: املب�سوط )))/9)، الهداية )741/4))، االختيار ))/64)).
))7)) ينظر: �صرح خمت�صر الطحاوي للج�صا�ص )4/)7)). 

)79)) ينظر: خمتلف الرواية )6/4)9))، الهداية )741/4))، االختيار ))/64)). 
)1))) ينظر: �صرح خمت�صر الطحاوي للج�صا�ص )4/)7))، املغني ))/476). 

))))) تقدم تخريجه. 
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قول ابن عمر -ر�شي اهلل عنهما-: اإذا كان يف الو�شايا عتق بدئ به))))).   -٢
بزيادة  امل�شرتي  ير�ص  مل  اإذا  الف�شخ  يلحقها  قد  املحاباة  لأن  اأقوى؛  العتق  اأن    -٣
الثمن، والعتق ل يلحقه الف�شخ بحال، فكان العتق اأولى، ول معترب بالتقدم يف 

الذكر؛ لأّنه ل يوجب التقدمي)3))).
ونُوق�ص: باأن املحاباة ل ي�شح ف�شخها من جهة امليت ول من جهة الورثة؛ لأن 
للم�شرتي اأن يقول: اأنا اأزيد يف الثمن اإلى متام ثلثي القيمة، فال يكون لهم �شبيل 
امليت والورثة،  امل�شرتي ل من جهة  ف�شخها من جهة  واإمنا ي�شح  ف�شخها،  اإلى 
في�شتدل  الورثة،  اأو  امليت  جهة  من  ف�شخه  ي�شح  ما  ُيعترب  اأن  اإلى  يحتاج  واإمنا 
ده، فاأما وقوع الف�شخ من جهة املو�شى له فال  هم يف الف�شخ على تاأكَّ بانقطاع حقِّ

اعتبار به)4))).
٤ - ولأن املحاباة اإما اأن تكون متليك العني بغري عو�ص، اأو اإ�شقاًطا للعو�ص، فاإّن كان 
اإ�شقاًطا فهو كالإبراء عن الدين، واإن كان متليًكا فهو كالهبة، والعتق مقدم على 

كلٍّ واحد منهما))))).
الرتجيح:

والراجح - واهلل اأعلم - يف امل�شاألة هو القول الأول القا�شي بتقدمي الأول فالأول 
من التربعات اإذا كان املري�ص قد تربع بها على دفعات؛ لأن هذا الذي يظهر من تقدميه 
اإذا كانت خارجة من  فاإنَّها  اأقوى،  الأولى  العطية  الذكر، ولأن  بع�ص يف  لبع�ص على 

الثلث، فهي لزمة ل تفتقر اإلى ر�شا الورثة، بخالف الثانية.

))))) تقدم تخريجه.
)3))) ينظر: خمتلف الرواية )6/4)9))، الهداية )741/4))، االختيار ))/64)).

)4))) ينظر: �صرح خمت�صر الطحاوي للج�صا�ص )79/4)). 
))))) ينظر: املب�سوط )))/9). 
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املبحث الثالث: 
تنفيذ التربع، هل هو يف حياة املري�س اأو بعد موته؟

�شورة امل�شاألة: تنفيذ تربعات املري�ص هل هو يف احلال اأو بعد املوت؟ واإذا كانت بعد 
املوت وتزاحمت مع الو�شايا، فاأيهما يقّدم؟

ونحوها  و�شدقة  وعتق  وحماباة  هبة  من  املري�ص  عطايا  اأن  يف  الفقهاء  يختلف  مل 
يثبت ملكها للمعطى من وقت العطية ب�رشوطها من قب�ص ونحوه)6))).

ويتفرع على هذا اأن مناء العطية من القبول اإلى املوت تبع لها، �شواء كانت الزيادة 
الثلث ونحو ذلك،  اإذا خرج من  العبد  ال�شاة، وك�شب  اأم منف�شلة، مثل ولد  مت�شلة 

بخالف الو�شية فالنماء يكون للورثة)7))).
ولكن قب�ص املتربع لعطيته، هل هو وقت العطية اأو بعد موت املعطي؟

ذهب جمهور العلماء اإلى اأن الثلث الذي تخرج منه عطية املري�ص ينفذ عند املوت 
ل عند العطية، فال يت�رشف املعطى يف العطية اإل بتاأمني الورثة، وهو وقت املوت))))).

اأّي  وُيعترب خروجه  احلال  املوت يف  مر�ص  العتق يف  )وينفذ  القناع:  ك�شاف  وجاء يف 
العتيق من الثلث بعد املوت ل حني العتق، فلو اأعتق يف مر�شه املخوف اأمة تخرج من الثلث 
حال العتق مل يجز اأن يتزوجها لحتمال األ تخرج من الثلث عند املوت فال تعتق كّلها اإل اأن 
ي�شح املري�ص من مر�شه في�شح تزوجها لنفوذ العتق قطًعا. واإن وهب املري�ص اأمة حُرم على 

املتهب وطوؤها حتَّى يرباأ الواهب اأو ميوت فيتبنّي اأنها خرجت من الثلث()9))).

)6))) ينظر: حا�صية الد�صوقي )317/3)، حتفة املحتاج )6/7))، املبدع ))/317).
)7))) ينظر: املبدع ))/317)، الرو�ص املربع )34/7)). 

الد�صوقي )317/3)، مغني املحتاج )49/3)، املغني ))/)47)،  الهداية )741/4))، حا�صية  ))))) ينظر: 
االإن�صاف )7)/46)). 

)9))) ك�صاف القناع )))/76)). 
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وعلَّلوا ذلك من وجوه عّدة:
اأحدها: اإنه ل ُيعلم هل هو مر�ص املوت اأو ل؟ فاإذا مات منه تبيّنا اأن املر�ص مر�ص 

موت، واأن الأعطيات تكون من الثلث)91)).
العطية،  هذه  اإل  يبقى  ول  كّله  يتلف  وقد  وينق�ص،  يزيد  قد  الثلث  اإن  والثاين: 

فنتوقف حتَّى نعلم عاقبة اأمره لنعمل به))9)).
والثالث: اإنه قد يكون على امليت دين ي�شتغرق ماله كّله، وحينئذ ل حّظ للمعطى؛ ملا جاء عن 
علي -ر�شي اهلل عنه- اأن النَّبيَّ -�شلَّى اهلل عليه و�شلَّم- ق�شى بالدين قبل الو�شية))9))،)93)).
من  ب�شيء  املري�ص  تربع  اإذا  فقالوا:  املاأمون  وغري  املاأمون  املال  بني  املالكية  وفّرق 
ماله باأن اأعتق اأو ت�شدق اأو وقف ونحو ذلك، ينظر: اإذا كان املال املتربع به ماأمونًا ل 
ثلثه يف  ما حمله  فينفذ  ذلك،  ونحو  و�شجر  واأر�ص  كدار  العقار  وهو  تغريه،  يخ�شى 
احلال ويوقف منه ما زاد، فاإّن �شّح املري�ص نفذ اجلميع، واإن مات مل مي�ص غري ما نفذ، 
وللموهوب له اأو املت�شدق عليه قب�ص ما وهب له اأو ت�شدق به عليه يف مر�ص الواهب 
اأو املت�شدق قبل موته. واأما اإذا كان املال غري ماأمون كاحليوان والعرو�ص فال ينفذ، بل 
يوقف حتَّى يظهر حاله من موت اأو �شحة، فاإّن مات يقّوم ويخرج كل تربعه من ثلثه 
اإن و�شعه واإل يخرج ما و�شعه الثلث فقط، واإن �شّح م�شى جميع تربعه ولي�ص له رجوع 

فيما زاد على الثلث)94)).

)91)) ينظر: املبدع ))/316)، ك�صاف القناع )))/)))). 
))9)) ينظر: املرجعان ال�صابقان. 

))9)) اأخرجه الرتمذي يف كتاب الو�سايا، باب ما جاء يبداأ بالدين قبل الو�سية )ح 194))، وابن ماجه يف كتاب 
الو�صايا، باب الدين قبل الو�صية )ح ))7))، واأحمد يف امل�صند ))/79).  قال احلافظ ابن حجر يف الفتح 
))/444(: »اإ�سناده �سعيف، ولكن العمل عليه كما قال الرتمذي«. وح�سنه الألباين يف اإرواء الغليل )ح 667)). 

)93)) ينظر: كفاية النبيه )))/97))، املغني ))/)49)، االإن�صاف )7)/46)).
 ،((7/6( اجلليل  مواهب   ،((113/(( الرب  عبد  البن  الكايف   ،(((6/3( املمهدات  املقدمات  ينظر:   ((94(

)4))، حا�صية اخلر�صي ))/316)، ال�صرح ال�صغري )4/)))). 
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وعليه اإذا تزاحمت التربعات املنجزة يف املر�ص والو�شايا فمن يقّدم؟
ذهب ال�شافعية واحلنابلة اإلى اأنَّه اإذا اجتمعت العطايا والو�شايا و�شاق الثلث عنها 

ومل جتز الورثة جميعهما، فتقدم حينئذ العطية املنجزة على الو�شية مطلًقا))9)).
وعلَّلوا ذلك من وجوه:

اأحدها: اإنها اأ�شبق فتقّدم)96)).
ل  ه  حقِّ يف  لزمة  ت�شري  بالقب�ص  ويتممها  املري�ص  ينجزها  التي  العطية  اإن  والثاين: 
يتمكن من الرجوع عنها، بخالف الو�سية فاإّنه ميلك الرجوع فيها؛ الأن التربع بها م�رشوط 

باملوت، ففيما قبل املوت مل يوجد التربع، فهي كالهبة قبل القبول، فتقدم عليها)97)).
وذهب احلنفية اإلى اأنه يقدم العتق يف املر�ص واملحاباة فيه على الو�شايا مطلًقا، وباقي 

العطايا من هبات و�شدقات ونحوها تتحا�ص يف الثلث مع الو�شايا))9)).
قال �شاحب الهداية: )واإمنا ُقّدم العتق لأنَّه اأقوى، فاإنَّه ل يلحقه الف�شخ من جهة املو�شي 
وغريه يلحقه، وكذلك املحاباة ل يلحقها الف�شخ من جهة املو�شي، واإذا تقدم ذلك فما بقي من 
الثلث بعد ذلك ي�شتوي فيه من �شواهما من اأهل الو�شايا، ول يقدم البع�ص على البع�ص()99)).

اأو باع وحابى اأو وهب فذلك كّله جائز،  ا: )ومن اأعتق يف مر�شه عبًدا  اأي�شً وقال 
وهو معترب من الثلث، وي�رشب به مع اأ�شحاب الو�شايا()11)).

))9)) ينظر: احلاوي الكبري ))/)9))، رو�صة الطالبني ))/)3))، مغني املحتاج )49/3)، املغني ))/476)، 
ك�صاف القناع )1)/))))، االإن�صاف )7)/)4)). 

)96)) ينظر: احلاوي الكبري ))/)9))، املبدع ))/)31). 
)97)) ينظر: نهاية املطلب )))/7)3)، رو�صة الطالبني ))/)3))، حتفة املحتاج )6/7))، املغني ))/)47)، 

ك�صاف القناع )1)/4))). 
اإذا اجتمعا؟ ينظر: )�ص  اأواملحاباة  اأيهما يقدم العتق  اأبي حنيفة و�صاحبيه:  ))9)) على اخلالف املتقدم بني 
33) من هذا البحث. وينظر: �صرح خمت�صر الطحاوي للج�صا�ص )76/4))، الهداية )741/4))، تكملة 

البحر الرائق ))/493). 
)99)) ينظر: الهداية )741/4))، حا�صية ابن عابدين )1)/))3). 

)11)) الهداية )741/4)). 
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الو�شايا  اأ�شحاب  مع  بالثلث  �رشبهم  من  )املــراد  فقال:  عابدين  ابن  عليه  وعّلق 
اأّنهم ي�شتحقون الثلث ل غري، ولي�ص املراد اأنَّهم ي�شاوون اأ�شحاب الو�شايا يف الثلث 

ويحا�ش�شونهم لأن العتق املنفذ يف املر�ص مقدم على الو�شية باملال يف الثلث())1)).
واحتجوا على ما ذهبوا اإليه مبا ياأتي:

حديث �شعيد بن امل�شيب: م�شت ال�شنة اأن نبداأ بالإعتاق يف الو�شية))1)).   - ١
قول ابن عمر -ر�شي اهلل عنهما-: اإذا كان يف الو�شايا عتق بدئ به)13)).   -٢

اآكد  العتق  �شار  الف�شخ؛  يلحقها  الو�شايا  و�شائر  الف�شخ  يلحقه  ل  العتق  ولأن    -٣
منها، ومتى اجتمع اأمران ل ميكن اإجازتهما جميًعا واأحدهما ينف�شخ والآخر ل 

ينف�شخ، فالذي ل ينف�شخ اأولى بالثبات وما ينف�شخ اأولى بالبطالن)14)).
٤ - ولأن العتق يتعّلق به حّق اهلل تعالى، وي�رشي وينفذ يف ملك الغري فيجب تقدميه))1)).
به  يقّر  الذي  الدين  فاأ�شبهت  املعاو�شة،  وجه  على  اآدمــيٍّ  حقُّ  املحاباة  ولأن    - 5

املري�ص، فوجب اأن تقدم اإذا تقّدمت كق�شاء الدين)16)).
عند  ويقدم  الثلث،  من  تخرج  وو�شاياه  املري�ص  تربعات  اأن  اإلى  املالكية  وذهب 

ال�شيق الآكد فالآكد)17)).
املر�ص  يف  املبتلة  ال�شدقة  يف  املعلوم  الختالف  )واإمنــا  اجلليل:  مواهب  يف  قال 
والو�شية هل يتحا�شان اأو تبداأ ال�شدقة املبتلة من اأجل اأّنه اإن �شح لزمته؟... واحلا�شل 

))1)) حا�صية ابن عابدين )1)/))3). 
))1)) تقدم تخريجه. 
)13)) تقدم تخريجه.

)14)) ينظر: �صرح خمت�صر الطحاوي للج�صا�ص )76/4)). 
))1)) ينظر: املغني ))/476). 

)16)) ينظر: �صرح خمت�صر الطحاوي للج�صا�ص )77/4))، الهداية )741/4)). 
)17)) على اختالف بينهم يف حتديد االآكد. ينظر: املقدمات املمهدات )3/))))، مواهب اجلليل )6/))))، 

كفاية الطالب الرباين )461/3)، حا�صية العدوي )461/3).
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عن  املروي  القول  على  الو�شايا  على  يقدمان  املبتلة  العطية  ومثلها  املبتلة  ال�شدقة  اأن 
تبدئة  القا�شم  ابن  بعتقه؟ اختار  املو�شى  اأ�شحابه، وهل يقدمان على  اأكرث  مالك وعن 

املو�شى بعتقه())1)).
ل  فالآكد  بالآكد  بُدئ  الو�شايا  عن  الثلث  �شاق  )واإن  ر�شد:  لبن  املقدمات  ويف 
الأقدم فالأقدم... اإل اأن ين�صَّ املو�شي على تبدئة بع�شها على بع�ص فيبداأ بالذي ن�ّص 
على تبدئته اتباًعا لو�شيته، واإن كان غريها من الو�شايا اآكد، ما مل يكن مما ل يجوز له 

الرجوع عنه كاملبتل يف املر�ص واملدبر فيه اأو يف ال�شحة()19)).
الرتجيح:

والراجح - واهلل اأعلم - ما ذهب اإليه ال�شافعية واحلنابلة من تقدمي العطية يف مر�ص 
املوت على الو�شية ُمْطلًقا اإذا كان الثلث ل ي�شع كل التربعات؛ وذلك لأن العطية لزمة 

يف حقِّ املعطي ل يتمكن من الرجوع عنها، بخالف الو�شية فاإنَّه ميلك الرجوع فيها.

))1)) مواهب اجلليل )6/)9)-)9)).
)19)) املقدمات املمهدات )3/)))). 
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اخلامتة:

ميكن تلخي�ص اأهم النتائج التي تو�شلت اإليها من خالل هذا البحث اإلى ما ياأتي:
• ا�شتحباب التربع باملال يف وجوه اخلري ابتغاء الأجر واملثوبة.	
• تربعات املري�ص مر�ص املوت حكمها حكم الو�شية، فال ت�شح لوارث، ول ت�شح 	

لأجنبي غري وارث باأكرث من الثلث اإل باإجازة الورثة.
• من 	 ذلك  وغري  وال�رشاء  بالبيع  اأمواله  يف  الت�رشف  يف  املري�ص  على  حجر  ل 

اأنواع املعاو�شات وكذا الإقرار بالديون وق�شاء ديون الغرماء ونحو ذلك، لأّنها 
لي�شت تربعات.

• مر�ص املوت اأو املر�ص املخوف هو الذي يخاف منه املوت، وهو ما يكرث ح�شول 	
املوت منه ولو مل يكن غالًبا.

• 	. املرجع يف معرفة املر�ص املخوف من غريه هم اأهل الطبِّ
• املوت كمن 	 مر�ص  املري�ص  مثل حال  كانت حاله  من  املخوف  باملر�ص  يلحق 

اأو رجم، وراكب البحر وقت هيجانه، واحلامل وقت الطلق،  ُقّدم لق�شا�ص 
ونحو ذلك.

• ونحو 	 وال�شدقة  والوقف  والهبة  كالعتق  املخوف  املر�ص  يف  املنجزة  التربعات 
ذلك تكون من الثلث كالو�شايا، رعاية حلق الورثة يف الرتكة.

• املري�ص اإذا كان عليه دين ي�شتغرق ماله كّله؛ ل يجوز له اأن يتربع اإل باإجازة الدائنني.	
• اإذا كان ثلث مال املري�ص ي�شع تربعاته؛ فاإّنها تنفذ كّلها من غري اإذن الورثة.	
• العطايا املنجزة يف املر�ص املخوف اإذا عجز الثلث عن الوفاء بها وكانت دفعة 	

اإذا مل  عطاياهم  قدر  على  باملحا�ش�شة  عليهم  املتربع  بني  تق�ّشم  فاإنَّها  واحدة؛ 
يكن فيها عتق.
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• الثلث عن 	 للمعطي مال غريهم وعجز  اإذا كانت عتًقا ولي�ص  املر�ص  العطايا يف 
الوفاء بها، فاإنَّه يقرع بينهم، فيعتق من خرج ا�شمه ويرّق الباقون.

• ثبوت القرعة �رشًعا فيمن اأعتق عبيًدا تربعاً يف مر�ص موته ولي�ص له مال غريهم.	
• التربعات يف املر�ص اإذا كانت على دفعات وعجز الثلث عن الوفاء بجميعها؛ فاإّنه 	

يبداأ بالأول فالأول، �شواء احتد اجلن�ص اأم اختلف، و�شواء كان فيها عتق اأم ل.
• اأما ملكها فمن وقت 	 تنفيذ عطايا املري�ص مر�ص املوت تقع بعد موت املعطي، 

اإجناز العطية.
• عطية املري�ص تقدم على و�شيته مطلًقا.	


