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الو�صية يف مر�ض املوت (درا�سة فقهية مقارنة)

مقدمة

احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على املبعوث رحمة للعاملني �سيدنا
حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني ،ومن تبعهم ب�إح�سان �إلى يوم الدين ،وبعد:
لقد جاءت ال�رشيعة الإ�سالمية ب�أحكام �رشعية ت�ضمن �سعادة الأفراد يف العاجل
والأجل ،وبُنيت على �أ�سا�س امل�صالح وجلب املنافع للعباد ودرء املفا�سد عنهم،
وذلك يف �سنن الأحكام ال�رشعية ،وال توجد نازلة تنزل ب�أحد من امل�سلمني �إال ولها
يف كتاب اهلل حكم .قال تعالى :ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ (.)1
عز َّ
وجل :ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ُيعد املال هو ع�صب احلياة وقوامها ،قال َّ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊ ( ،)2وقد اهتم الإ�سالم به؛ ف�رشع من الأحكام ما ي�ضمن
احلفاظ على املال من جهة الوجود ومن جهة العدم.
وقد �أعطى ال�شارع احلكيم ملالك املال حرية الت�رصف مبا ميلكه يف حدود ما �رشعته
ال�رشيعة الإ�سالمية ،دون �أن يلحق ذلك الت�رصف �أي �رضر ب�أحد من الورثة �أو
الغرماء �إن وجدوا .فيجوز ملالك املال �أن يهب جزء من ماله� ،أو يو�صي بجزء منه،
دون �أن يلحق �رض ًرا بالغري.
وقد تعرتي ال�شخ�ص � اً
أحوال ت�ؤثر على نف�سية ال�شخ�ص تدفعه �إلى الت�رصف يف
((( �سورة الأنعام� :آية (.)38
((( �سورة الن�ساء� :آية (.)5
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ماله ب�صورة قد تلحق ال�رضر بالورثة ،ف�رشعت ال�رشيعة الإ�سالمية �أحكا ًما تعمل على
منح �صاحب املال حق الت�رصف فيه مبا ي�ضمن حتقيق م�صلحة له دون ،احلاق ال�رضر
بالورثة ،ومن تلكم الأحوال �أن يكون �صاحب املال ً
مري�ضا مبر�ض املوت ،فيقوم ببع�ض
الت�رصفات يف ماله قد تلحق ال�رضر بالورثة ،ومن �ضمن تلك الت�رصفات الو�صية يف
حال مر�ض املوت ،فر�أيت �أن �أبحث ذلك الأمر ،وما يرتتب على ذلك من �أحكام.
�سبب اختيار املو�ضوع:

-1بيان اهتمام ال�شارع احلكيم بالأموال ،وكيفية الت�رصف فيها.
-2اهتمام ال�شارع احلكيم ب�إعطاء احلقوق لأ�صحابها ،وعدم منعها عنهم.
-3وقوع كثري من امل�شاكل بني الورثة فيما يتعلق بحق املورث يف الو�صية ب�شيء
عز ّ
وجل.
من املال زيادة يف الأجر من اهلل ّ
�أهمية املو�ضوع:

�-1شمولية ال�رشيعة الإ�سالمية لكل مناحي احلياة ،بت�رشيع الأحكام ال�رشعية التي
تعمل على ا�ستيعاب ما ي�ستجد من �أحكام ،ب�إيجاد احللول والأحكام ال�رشعية التي
تعمل على حل كل مع�ضلة يف حياة النا�س.
-2بيان �أهمية الو�صية -وخا�صة املتعلقة بالأموال ،-وكيفية الت�رصف فيها �ضمن
الو�صية امل�رشوعة التي حثت عليها ال�رشيعة الإ�سالمية.
-3بيان �أن املال و�سيلة م�رشوعة ي�ستخدمها مالكه لتح�صيل الأجر من عند اهلل-
عز وجل ،-وزيادة له يف الثواب وخا�صة عندما ي�رشف على املوت؛ كحالة املري�ض
مر�ض املوت.
منهج البحث:

�إن منهجي يف هذا البحث جاء على النحو الآتي:
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-1الرجوع �إلى �أمهات الكتب الفقهية ،فيما يتعلق بهذا املو�ضوع.
-2ا�ستقراء الن�صو�ص املتعلقة باملو�ضوع؛ والقيام بجمعها وحتليلها.
-3ذكر املذاهب الفقهية املختلفة ،وبيان �أدلة كل مذهب يف كل م�س�ألة وتوجيه
الأدلة.
�-4إيراد بع�ض الن�صو�ص يف ثنايا البحث؛ تدعي ًما ملا قمت ب�إيراده من �أحكام.
�-5إيراد املناق�شة على بع�ض الأدلة واحلجج التي ا�ستدل بها بع�ض �أ�صحاب
املذاهب يف بع�ض املواطن من هذا البحث.
-6بيان اخلال�صة بعد االنتهاء من فقرات تتعلق ب�أحكام معينة خالل هذا البحث.
-7الرتجيح بني املذاهب ،وبيان املذهب الراجح ،وبيان م�سوغات الرتجيح.
-8توثيق ما �أقوم بنقله من �أقوال ون�صو�ص.
-9عزو الآيات القر�آنية �إلى �سورها يف القر�آن الكرمي.
-10تخريج الأحاديث ال�رشيفة من مظانها.
خطة البحث:

جاء هذا البحث يف خم�سة مباحث:
املبحث الأول :تعريف الو�صية ,ومر�ض املوت.املبحث الثاين :و�صية املري�ض مر�ض املوت الذي ال وارث له.املبحث الثالث :و�صية املري�ض لغري الوارث له ،وفيه مطلبان:املطلب الأول :و�صية املري�ض ب�أكرث من ثلث ماله.
املطلب الثاين :وقت الإجازة.
املبحث الرابع :و�صية املري�ض مر�ض املوت للوارث.املبحث اخلام�س :وقت �صدور الإجازة من الورثة يف حال الو�صية للوارث.-اخلامتة.

188

العدد  - 59رجب 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة

د /مازن م�صبـاح �صبـاح

املبحث الأول
تعريف الو�صية ً
لغة وا�صطالح ًا
املطلب الأول :تعريف الو�صية ً
لغة(:)3

تطلق الو�صية ويراد بها معنى «الو�صل» ،م�أخوذة من و�صيت ال�شيء �أ�صيه �إذا
و�صلته ،والو�صية هي :الإي�صاء ،وتطلق ويراد بها العهد �إلى الغري بفعل �أمر حال
حياته �أو بعد وفاته ،و�سميت و�صية الت�صالها ب�أمر املو�صي بعد موته؛ حيث �أن
املو�صي ي�صل ت�رصفه بعد املوت بت�رصفه حال احلياة.
ومنه يقال :و�صى الرجل و�ص ًيا :و�صله ،وو�صى ال�شيء ي�صي� :إذا ات�صل ،وو�صى
ال�شيء بغري و�ص ًيا :و�صله.
ا�صطالحا:
ثان ًيا :تعريف الو�صية
ً

�س�أقوم فيما يلي ب�إيراد تعريف الو�صية عند املذاهب الفقهية الأربعة:
-1عرفها احلنفية ب�أنها« :متليك م�ضاف �إلى ما بعد املوت بطريق التربع» (.)4
-2عرفها املالكية ب�أنها“ :عقد يوجب حقا يف ثلث عاقده يلزم مبوته”(.)5
-3عرفها ال�شافعية ب�أنها“ :تربع بحق م�ضاف ولو تقدي ًرا ملا بعد املوت”.
-4عرفها احلنابلة ب�أنها“ :الو�صية باملال هي التربع به بعد املوت”(.)6
((( بدائع ال�صنائع  ،330/7تبيني احلقائق  ،182/6العناية �شرح الهداية  ،402/10البناية �شرح الهداية  ،387/13تكملة
البحر الرائق .459/8
((( التاج والإكليل  ،513/8مواهب اجلليل � ،364/6شرح خمت�صر خليل للخر�شي  ،167/8الفواكه الدواين  ،132/2حا�شية
العدوي  ،223/2حا�شية الد�سوقي .422/4
((( �أ�سنى املطالب  ،29/3الغرر البهية  ،2/4فتح الوهاب  ،16/2حتفة املحتاج  ،3/7مغني املحتاج  ،66/4نهاية املحتاج
 ،40/6حا�شية بجريمي .333/3
((( بدائع ال�صنائع  ،371/7ال�شرح املمتع على �شرح زاد امل�ستنقع .141/11
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اخلال�صة:

يتبني بعد �إيراد تعريف الفقهاء للو�صية ب�أنهم قد اتفقوا على �أن الو�صية �إمنا هي
عقد تربع ،و�أن الو�صية �إمنا تنفذ بعد موت املو�صي.
املطلب الثاين :تعريف مر�ض املوت وما يلحق به
الفرع الأول :تعريف مر�ض املوت

وردت تعريفات عدة ملر�ض املوت ،و�س�أقوم فيما يلي بيانها:
-1عرفه احلنفية ب�أنه« :هو الذي يغلب فيه خوف املوت ،ويعجز معه املري�ض عن
خارجا عن داره �إنْ كان من الذكور وعن ر�ؤية م�صاحله داخل داره �إنْ
ر�ؤية م�صاحله ً
كان من الإناث وميوت على ذلك احلال قبل مرور �سنة� ،سوا ًء �أكان �صاحب فرا�ش
�أم ال»(.)7
-2عرفه املالكية ب�أنه“ :ما حكم �أهل الطب ب�أنه يكرث املوت يف مثله ،ولو مل
يغلب(.»)8
-3عرفه ال�شافعية ب�أنه“ :كل مر�ض كان الأغلب منه املوت”(.)9
-4عرفه احلنابلة ب�أنه“ :ما ات�صل به املوت”(.)10
يت�ضح لنا مما �سبق ب�أن هناك اتفا ًقا بني الفقهاء على �أن مر�ض املوت هو ما ات�صل
((( االختيار لتعليل املختار  ،36/1املب�سوط  ،382/6املحيط الربهاين  ،765/3بدائع ال�صنائع  ،224/3تبيني احلقائق
 ،248/2حا�شية ابن عابدين � ،384/3شرح فتح القدير  ،152/4ل�سان احلكام  ،268/1جممع الأنهر  ،73/2العناية
�شرح الهداية  ،386/5الفتاوى الهندية  ،462/1اللباب يف �شرح الكتاب .176/1
((( منح اجلليل  ،195/3اخلر�شي  ،304/5حا�شية الد�سوقي  ،306/4اال�ستذكار  ،281/7البهجة �شرح التحفة .394/2
((( الأم  ،35/4املجموع  ،443/5احلاوي الكبري � ،319/8أ�سنى املطالب  ،37/3الو�سيط  ،221/4بغية امل�سرت�شدين ،384/1
حا�شية بجريمي .276/3
( ((1املغني  ،524/6زاد امل�ستنقع � ،144/1شرح منتهى الإرادات  ،442/2ك�شاف القناع  ،322/4منار ال�سبيل .31/2
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به املوت غال ًبا ،غري �أن احلنفية عند تعريفهم ملر�ض املوت قد اعتمدوا على الظواهر
واللوازم املرتبطة باملر�ض وامل�صاحبة له ،كعدم القدرة على امل�شي ،وعدم القدرة
على ق�ضاء حوائج املري�ض بنف�سه غري �أن املالحظ �أن هذه الظواهر قد تكون م�صاحبة
ملري�ض لي�س مبر�ض موت ،وبالتايل ف�إن اعتماد احلنفية على مثل تلك الظواهر غري
دقيق؛ وذلك ل�شمولها مر�ض املوت وغريه ،و�أما غري احلنفية كال�شافعية واحلنابلة فقد
و�ضعوا ً
�ضابطا لتعريفهم ملر�ض املوت وهو �أن يكون املوت مت�صلاً به غال ًبا ،غري �أننا
جند �أن فقهاء املالكية مل ي�سموا املر�ض ب�أنه مر�ض موت �إال بنا ًء على حكم الطبيب،
فجعلوا كلمة الف�صل يف حتديد املر�ض هل هو مر�ض موت �أم ال؟ هو حكم �أهل
االخت�صا�ص من �أهل الطب ،ف�إنْ �صدر عنهم ما يدل على �أن هذا املر�ض يكرث املوت
منه فهو مر�ض موت و�إال فال.
التعريف املختار:

�إن التعريف املختار لدي –واهلل �أعلم -هو تعريف املالكية وهو« :ما َح َكم �أهل
الطب ب�أنه يكرث املوت يف مثله ،ولو مل يغلب» ،ولعل هذا التعريف هو الأقرب �إلى
حتديد ماهية املر�ض كونه مر�ض موت �أم ال؛ لأنه مل يجعل لأي �شخ�ص احلق يف
حتديد �أن املر�ض مر�ض موت �أم ال �إال للطبيب �صاحب اخلربة يف ذلك.
الفرع الثاين :ما يلحق مبر�ض املوت

�إن مر�ض املوت له عوار�ض تظهر على �صاحبه؛ فقد يعجز عن القيام ب�أمور حياته
الطبيعية ،ويغلب عليه الهالك ويكون املوت مت�صلاً به غال ًبا ،فهذه عالمات و�أمارات
مادية تدل بو�ضوح على وجود حالة مر�ضية معينة يت�صل بها حالة نف�سية م�ضطربة
وت�رصفات �صادرة عن املري�ض مر�ض املوت مت�أثرة متا ًما بحالته املر�ضية التي مير بها،
غري �أن هناك حاالت ال يكون فيها ال�شخ�ص ً
مري�ضا به �أنه يف حال من ال�صحة ،غري
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�أنه مير ب�أحوال و�أمور جتعله مير مبثل ما مير به املري�ض مر�ض املوت ،وتظهر عليه نف�س
العالمات والأمارات ،فهل تلحق تلك احلاالت مبر�ض املوت وت�أخذ حكمه حتى و� َّإن
كان �صاحبها ال يعد ً
مري�ضا؟
هناك بع�ض احلاالت التي اتفق الفقهاء -قدميًا وحدي ًثا -على �إحلاقها مبر�ض املوت
و�إعطائها احلكم نف�سه ،غري �أن ه�ؤالء الفقهاء قد و�ضعوا �ضوابط لتلك احلاالت،
و�س�أقوم فيما يلي ببيانها:
-1خوف الهالك غال ًباَّ � :إن هذا ال�ضابط وا�ضح يف جعله غلبة الهالك من الأمور
التي تلحق �أي حالة ُوجد فيها هذا ال�ضابط مبر�ض املوت ،فكل �شخ�ص يوجد يف
حالة يخ�شى ب�سببها الهالك ،ويغلب على ظنه حدوثه ف�إنه يلحق حينئذٍ مبر�ض
املوت وهو ما ذهب �إليه فقهاء احلنفية( ،)11وهذا ما ذهب �إليه ال�شيخ الأن�صاري
من ال�شافعية حيث اعترب �أن ما ي�ستوجب �إحلاق تلك احلاالت غري املر�ضية باملري�ض
مر�ض املوت ،هو غلبة الهالك( ،)12وبالتايل كل �شخ�ص تعد حالته م�شابهة لتلك
احلالة ويغلب على حالته الهالك ف�إنه يلحق باملري�ض مر�ض املوت؛ وذلك لأنهما
ي�شرتكان يف نف�س العلة وال�سبب �أال وهو خوف الهالك الذي يكون له بالغ الأثر
يف �شخ�صية املري�ض ،وبالتايل له نف�س الأثر يف �شخ�صية وت�رصفات من كانت حالته
يغلب عليها خوف الهالك.
�أما الد�سوقي -من فقهاء املذهب املالكي -فريى ب�أن كرثة املوت ال غلبته هي
املحددة لإحلاق �صاحب تلك احلالة غري املر�ضية بحالة املري�ض مر�ض املوت ،حيث
يقول“ :بدليل متثيله للق�سمني حكم الطب –�أي �أهله العارفون به -بكرثة املوت به،
( ((1جامع الف�صولني  ،238/2البحر الرائق  ،50/4البدائع  ،224/3رد املحتار  ،385/3حا�شية ابن عابدين � ،385/3شرح
فتح القدير  ،152/4ل�سان احلكام .268/1
(� ((1شرح الأن�صاري .16-15/4

192

العدد  - 59رجب 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة

د /مازن م�صبـاح �صبـاح

�أي ب�سببه �أو منه ولو مل يغلب –�أي ولو مل يح�صل املوت به غال ًبا”(.)13
�أما الإمام ال�شافعي فقد اعترب �أن الأ�سا�س يف �إحلاق احلاالت غري املر�ضية بحالة
املري�ض مر�ض املوت ،هو غلبة اخلوف عليه ،فقال« :ولي�س يخلو املرء يف حال
�أبدًا من رجاء احلياة وخوف املوت ولكن �إذا كان الأغلب عنده وعند غريه اخلوف
عليه فعطيته عطية املري�ض»( ،)14فنلحظ �أن الإمام ال�شافعي �أحلق غري املري�ض وعامله
معاملة املري�ض يف العطية ،ب�سبب اخلوف عليه ،وغلبة ذلك الأمر الذي �صريه يف
مقام وحال املري�ض مر�ض املوت ،ولذا �أُحلق به و�أعطي نف�س احلكم.
-1خوف التلف :ذهب احلنابلة( ،)15وقول لفقهاء املالكية(� ،)16إلى �أن الأ�سا�س يف
�إحلاق ال�صحيح باملري�ض هو �أن يخاف –�أي ال�صحيح -على نف�سه التلف ،وبالتايل
�إذا ُوجد هذا ال�سبب �أُحلق �صاحبه باملري�ض مر�ض املوت.
-2احلالة النف�سية :ذهب ال�سنهوري �إلى �أمر خالف ما ذهب �إليه الفقهاء يف
حتديد ال�سبب الرئي�س الذي مبوجبه ُيلحق غري املري�ض باملري�ض مر�ض املوت ،حيث
�إنه جعل ال�سبب هو احلالة النف�سية ،امل�ضطربة التي تعرتي الإن�سان غري املري�ض
الذي يعتقد بدنو �أجله وقربه ،ف�إن لهذا الأمر ت�أث ًريا قو ًيا وكب ًريا على حالته النف�سية
ما يجعل نف�سية ذلك الإن�سان غري م�ستقرة وم�ضطربة ،وبالتايل يلحق �صاحب هذه
احلالة باملري�ض مر�ض املوت الذي يغلب عليه الهالك(.)17
و�س�أقوم فيما يلي بتطبيق تلك ال�ضوابط على حاالت تلحق مبر�ض املوت:
-1املحكوم عليه بالقتل� :إن املحكوم عليه بالقتل يلحق باملري�ض مر�ض املوت؛
( ((1حا�شية الد�سوقي  ،306/4كذلك انظر :البهجة �شرح التحفة .394/2
( ((1الأم  ،145/8 ،36/4كذلك انظر :احلاوي الكبري � ،320/8أ�سنى املطالب .422/4
( ((1املغني  ،152/6ك�شاف القناع  ،273/4مطالب �أويل النهي  ،419/4منار ال�سبيل .31/2
( ((1املدونة  ،35/6اال�ستذكار .281/7
( ((1الو�سيط .320/4
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ولعل ال�سبب والعلة يف ذلك هو خوف الهالك غال ًبا ،وهذا ما ذهب �إليه فقهاء
احلنفية واملالكية( ،)18غري �أن فقهاء ال�شافعية قد ا�شرتطوا �أم ًرا لذلك الإحلاق واعتبار
املحكوم عليه بالقتل يف حكم املري�ض مر�ض املوت ،وهو �أن ُيقدم ذلك ال�شخ�ص
للقتل ولتنفيذ احلكم عليه ،ولي�س جمرد �صدور احلكم عليه.
�أقول :ولعل هذا الأمر –وهو تقدمي ال�شخ�ص املحكوم عليه للقتل وتنفيذ احلكم
فيه زيادة الت�أكيد من وقوع املوت ،غري �أنني �أرى –واهلل �أعلم -ب�أنه هناك فر ًقا بني
حالة �صدور احلكم بالقتل وبني تقدمي ال�شخ�ص فعلاً لتنفيذ احلكم عليه ،نعم يف كلتا
احلالتني هناك ت�أثري على نف�سية املحكوم عليه بالقتل ،غري �أنه يف احلالة الأولى هناك
احتمال للعفو عن املحكوم عليه� ،أما يف احلالة الثانية ف�إن تقدميه لتنفيذ احلكم يعمل
على ت�ضييق دائرة اخلال�ص والعفو فاختلفت احلالتان.
�أما الإمام ال�شافعي فقد ر�أى �أن الذي ُحكم عليه بالقتل ال يلحق باملري�ض حتى و�إن
�أُخرج لتنفيذ احلكم عليه ،ولعل الذي منع الإمام ال�شافعي من �إحلاقه –وهو على
تلك احلالة وظاهرها قرب موته ودنو �أجله –باملري�ض مر�ض املوت -هو احتمال
العفو عنه ،ف�إن وجود ذلك االحتمال مينع من �إحلاقه به.
قال الإمام ال�شافعي“ :ولو قدم يف ق�صا�ص ل�رضب عنقه ف�إن عطيته عطية
ال�صحيح؛ لأنه قد ُيعفى عنه”(.)19
�أقول� :إن هذا االحتمال �أمر قائم ،فرمبا ي�صدر العفو من �أولياء الدم ويكون ذلك
رئي�سا يف �سقوط الق�صا�ص ،غري �أن املحكوم عليه بالقتل �إن نُفذ احلكم فيه فهو
�سب ًبا ً
ملحق باملري�ض مر�ض املوت ،مبعنى �إذا �صدر منه ت�رصف ما يف ذلك الوقت ف�إنه
( ((1بدائع ال�صنائع  ،224/3البحر الرايق  ،46/4اال�ستذكار .282/7
( ((1الأم  ،26/3املجموع  ،446/15حا�شية بجريمي  ،440/9مطالب �أويل النهى  ،419/4ك�شاف القناع  ،373/4الإقناع
 ،41/3منار ال�سبيل .33/2
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ي�أخذ حكم املري�ض مر�ض املوت ،و�إن �سقط تنفيذ الق�صا�ص عليه ب�سبب عفو �أولياء
الدم ،ف�إنه يف هذه احلالة ميتنع �إحلاقه باملري�ض مر�ض املوت ،وتكون ت�رصفاته التي
�صدرت منه قبل ذلك يف حكم ت�رصفات ال�صحيح.
�أما فقهاء املذهب احلنبلي فقد �ساووا بني حالتي احلب�س لأجل القتل ،وبني من
ُقدم لتنفيذ حكم القتل عليه(.)20
جاء يف املغني�« :إذا ُقدم ليقتل فهي حالة خوف� ،سواء �أريد قتله للق�صا�ص �أو

بغريه ،ولنا �أن التهديد بالقتل ُجعل �إكرا ًها مينع وقوع الطالق و�صحة البيع ويبيح
كث ًريا من املحرمات ،ولوال اخلوف مل تثبت هذه الأحكام»( ،)21وقد ذهب �إلى ما
قال به احلنابلة بع�ض من العلماء املحدثني(.)22
�أقول :والذي يرتجح لدي –واهلل �أعلم -ما ذهب �إليه احلنابلة؛ لأن جمرد احلب�س
للقتل ي�ؤثر ت�أث ًريا بال ًغا على نف�س املحبو�س الذي حكم عليه بالقتل ،وال �شك �أن
نف�سيته تكون م�ضطربة غري متزنة ملا يعي�شه من ظرف القتل ،ومن حالة تقربه من
تنفيذ القتل الذي حكم عليه به ،وهذه احلالة –وكونه يغلب عليه خوف الهالك ،بل
هو الراجح يف مثل تلك احلالة –جتعل املحكوم عليه بالقتل يف هذه احلالة ملح ًقا
باملري�ض مر�ض املوت ،وخا�صة يف حالة الي�أ�س من العفو متا ًما بحيث ال يبقى هناك
�أدنى �شك من تنفيذ القتل الذي حكم به عليه.
-2املر�أة احلامل :ذهب فقهاء املذهب احلنفي �إلى القول ب�أنه لكي تلحق املر�أة
احلامل باملري�ض مر�ض املوت ال بد �أن ي�أخذها الطلق( ،)23ووافقهم يف ذلك ال�شافعية
( ((2منتهى الإرادات  ،29/2الإن�صاف  ،168/7مطالب �أويل النهى  ،419/4ك�شاف القناع  ،373/4الإقناع  ،41/3منار
ال�سبيل .33/2
( ((2املغني .152/6
( ((2الو�سيط .320/4
( ((2املب�سوط  ،168/6البدائع  ،224/3تبيني احلقائق  ،248/2العناية �شرح الهداية  ،386/5املحيط الربهاين .766/3
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واحلنابلة(.)24
جاء يف البحر الرائق“ :واحلامل ال تكون فارة �إال يف حالة الطلق”(.)25
وجاء يف �رشح الأن�صاري�« :أو ع�رست م�شيمة ب�أن ع�رس خروجها بعد الو�ضع� ،أو
طلقت �-أي احلامل -للوالدة»(.)26
وجاء يف املغني« :وال�صحيح � َّإن �شاء اهلل �أنه �إذا �رضبها الطلق كان خمو ًفا لأنه �أمل
�شديد يخاف منه التلف ف�أ�شبهت �صاحب �سائر الأمرا�ض املخوفة»(.)27
�أما فقهاء املذهب املالكي فنجد �أنهم على خالف فقهاء احلنفية واحلنابلة فلم
يعتدوا بالطلق ليلحقوا املر�أة احلامل ب�صاحب املر�ض مر�ض املوت ،و�إمنا عدوا مرور
�ستة �أ�شهر من مدة احلمل كافية لكي تلحق املر�أة احلامل باملري�ض مر�ض املوت.
جاء يف حا�شية الد�سوقي« :وحامل �ستة �أ�شهر �أي �أمتتها ودخلت يف ال�سابع ولو
بيوم هذا هو الراجح خال ًفا لظاهره»(.)28
اخلال�صة :يت�ضح لنا مما �سبق �أن اجلمهور من احلنفية وال�شافعية واحلنابلة اعتربوا
�أن جمرد ح�صول الطلق ٍ
كاف لكي تلحق املر�أة احلامل باملري�ض مر�ض املوت؛ وذلك
ب�سبب خوف الهالك والتلف ،غري �أن فقهاء املالكية اعتربوا �أن �إمتام ال�ستة �أ�شهر من
مدة احلمل كافية لكي تعد املر�أة مري�ضة مر�ض موت.
�أقول :والذي يرتجح لدي –واهلل �أعلم -هو مذهب جمهور الفقهاء الذين عدوا
املر�أة احلامل ملحقة باملري�ض مر�ض املوت مبجرد حدوث الطلق ،فهو ر�أي يتم�شى
( ((2مغني املحتاج  ،51/3بجريمي  ،277/3الأم  ،35/4احلاوي الكبري � ،326/8أ�سنى املطالب  ،423/4املغني ،151/3
الكايف  ،486/2منتهى الإرادات  ،49/2ك�شاف القناع .273/4
( ((2البحر الرائق .50/4
(� ((2شرح الأن�صاري .15/4
( ((2املغني .151/3
( ((2حا�شية الد�سوقي  ،306/4كذلك انظر :اال�ستذكار  ،281/7القوانني الفقهية  ،241/1البهجة �شرح التحفة .395/2
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مع املنطق واملعقول� ،إال �إذا وجد �سبب �آخر قبل حدوث الطلق كالنزف والإ�سقاط،
ف�إنها تُلحق حينئذٍ باملري�ض مر�ض املوت ،وذلك لأن قول فقهاء املالكية لي�س فيه
ح�صول �أي خطر حمدق باملر�أة احلامل ،بل متار�س حياتها الطبيعية دون حدوث �أي
خوف من تلف �أو هالك ،ولكن اخلطر يزداد ويغلب على الظن حدوث الهالك
وخوف التلف عند الوالدة ،بل وي�شتد ذلك الأمر عندها� ،إال �إذا حدث طارئ قبل
ذلك كالنزيف وما �شابه ،تلحق املر�أة ب�سببه باملري�ض مر�ض املوت.
-1املقاتل يف احلرب :ال �شك �أن و�سائل احلرب تختلف من زمان �إلى زمان،
ولذا ف�إن الفقهاء قدميًا نظروا �إلى احلرب تب ًعا للو�سائل امل�ستعملة عندهم �آنذاك،
فذهب احلنفية وال�شافعية(� )29إلى القول ب�أنه لكي ُيلحق املقاتل باملري�ض مر�ض املوت
ال بد من تالحم ال�صفوف واختالط املحاربني ،و�أما فقهاء احلنابلة فقد وافقوهم
على ما ذهبوا �إليه غري �أنهم فرقوا بني املنت�رص واملهزوم؛ فلم يلحقوا �أي واحد من
املقاتلني الذين هم من الفرقة املنت�رصة باملري�ض مر�ض املوت؛ النتفاء خوف الهالك
والتلف(.)30
�أما فقهاء املالكية فقد �أحلقوا كل مقاتل باملري�ض مر�ض املوت ،وذلك لوجود
خوف الهالك والتلف� ،إال �أنهم مل يلحقوا من هم بال�صفوف اخللفية من اجلي�ش� ،أو
من ُوكلت لهم مهام غري القتال كعالج اجلرحى وغري ذلك(.)31
�أقول :هذا الأمر غري متحقق يف هذه الأيام نظ ًرا لتطور و�سائل القتال بحيث ينال
خطرها كل مقاتل� ،سواء �أكان يف ال�صفوف الأمامية �أم اخللفية.
اخلال�صة :يت�ضح �أن الفقهاء قد قرروا يف هذه امل�س�ألة ما قرروه تب ًعا ملا هو �سائد
( ((2جامع الف�صولني  ،239-328/2بدائع ال�صنائع  ،224/3البحر الرائق  ،51/4املحيط الربهاين  ،766/3الأم ،36/4
�شرح الأن�صاري  ،15/4مغني املحتاج  ،51/3بجريمي  ،277/3املجموع .444/15
( ((3املغني  ،152/6الإن�صاف  ،168/7ك�شاف القناع  ،273/4مطالب �أويل النهى .419/4
( ((3املدونة  ،35/6حا�شية الد�سوقي .306/4
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عندهم من و�سائل قتالية كانت م�ستخدمة يف زمانهم ،فنجد �أنهم ا�شرتطوا لكي
ُيلحق املقاتل باملري�ض مر�ض املوت ح�صول االلتحام بني اجليو�ش� ،أما اليوم ف�أ�سلحة
احلروب امل�ستخدمة قادرة على الفتك بكل �شيء فلم يبق لهذه ال�رشوط �أي معنى؛
وعلى هذا فكل من ي�شارك يف احلرب يلحق باملري�ض مر�ض املوت؛ وذلك للحالة
النف�سية التي مير بها ويعي�شها.
-4حكم الأمرا�ض املزمنة :قد ي�صاب الإن�سان مبر�ض مزمن فهي ال ميكن عدها
�ضمن مر�ض املوت� ،إال �إذا طر�أ تغري على حال املري�ض بحيث ا�شتد مر�ضه وغلب
عليه الهالك والتلف ،حينئذٍ يلحق �صاحب املر�ض املزمن مبر�ض املوت.
املبحث الثاين :و�صية من ال وارث له

�إذا كان املري�ض مر�ض املوت ال وارث له ،فهل يجوز �أن يو�صي بجميع ماله دون
تدخل من بيت املال؟ �أم �أنه يجوز له �أن يو�صي يف حدود الثلث فقط؟
يف هذه امل�س�ألة مذهبان:
املذهب الأول :ذهب احلنفية واحلنابلة(- )32يف الراجح عندهم� :-أنه يجوز
للمري�ض مر�ض املوت الذي ال وارث له �أن يو�صي بجميع ماله دون �أن مينعه من
ذلك بيت املال.
حجتهم يف ذلكَّ � :أن الهبة تقا�س على الو�صية وتلحق بها ،وقد �أجازوا للمري�ض
مر�ض املوت �أن يهب كل تركته ،وتكون هبته يف هذه احلالة �صحيحة ولي�س لبيت
املال االعرتا�ض عليه ومنعه من ذلك.
كما �أن املنع من الو�صية �إمنا كان لغر�ض احلفاظ على م�صلحة الورثة وعدم �إحلاق
( ((3املب�سوط  ،121/28بدائع ال�صنائع  ,370/7املغني .146/6
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ال�رضر بهم ،وقد دل على ذلك �رصاحة قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ل�سعد ر�ضي
اهلل عنه� :إنك �إن تذر ورثتك �أغنياء خري من �أن تذرهم عالة يتكففون النا�س»(.)33
فهذه العلة �إمنا تتحقق يف حالة وجود ورثة للمو�صي� ،أما �إذا مل يكن ثمة وارث
للمو�صي يت�رضر بالو�صية ف�إن العلة تنتفي بدورها ،واحلكم يدور مع علته وجو ًدا
وعد ًما.
جاء يف املجلة� :إذا وهب من ال وارث له جميع �أمواله لأحد يف مر�ض موته
و�سلمها في�صح ،وبعد وفاته لي�س لأمني بيت املال املداخلة يف تركته(.)34
جاء يف املغني« :ف�أما من ال وارث له فتجوز و�صيته بجميع ماله هذا هو املذهب
وعليه جماهري الأ�صحاب»(.)35
املذهب الثاين :ذهب املالكية ،وال�شافعية ،ورواية عن �أحمد ،والظاهرية� ،إلى
القول ب�أنه يجوز للمري�ض مر�ض املوت �أن يو�صي فقط يف حدود الثلث ،وما يبقى
من الرتكة فهو حق للم�سلمني(.)36
حجتهمَّ � :أن بيت املال يعد من الورثة ،وبالتايل ال يجوز للمري�ض مر�ض املوت
�أن يو�صي من ماله �إال يف حدود الثلث؛ لأن يف الزيادة �إ�رضار ببيت املال ،وال�رضر
يزال مبنعه –�أي املري�ض -من �أن يو�صي ب�أكرث من الثلث(.)37
جاء يف مغني املحتاج�« :أما �إذا مل يكن له وارث خا�ص فالو�صية بالزائد لغو؛ لأنه
( ((3رواه البخاري يف �صحيحه كتاب الو�صايا ،باب ان يرتك ورثته اغنياء خري من �أن يتكففوا النا�س حديث رقم /5 2742
 363كما يف فتح الباري.
( ((3املجلة مادة .878
( ((3املغني .426/6
( ((3حا�شية الد�سوقي  ،427/4البيان والتح�صيل  ،28/13تكملة املجموع  ،410/15املهذب  340/2احلاوي  ،195/8ال�شرح
الكبري على منت املقنع  ،429/6املحلى .317/9
( ((3املراجع ال�سابقة نف�س اجلزء وال�صفحة.
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حق امل�سلمني فال يجيز»(.)38
جاء يف املغني :وعنه –�أي الإمام �أحمد -ال يجوز �إال بالثلث ،ن�ص عليه يف
رواية �أبي من�صور ....وبناهما القا�ضي على �أن بيت املال هل هو جهة وم�صلحة �أو
وارث؟ ف�إن هو وارث فال يجوز �إال بالثلث ،فلو �أو�صى �أحد الزوجني للآخر فله
على الرواية الأولى -املال كله �إر ًثا ،وو�صية على ال�صحيح من املذهب ،وقيل الت�صح ،وله -على الروايةالثانية -الثلث بالو�صية ،ثم فر�ضه من الباقي والبقية لبيت
املال»(.)39
جاء يف احلاوي :و�إنْ مل يكن للميث وارث ف�أو�صى بجميع ماله ،ردت الو�صية
�إلى الثلث والباقي لبيت املال  ...لأن مال من ال وارث له ي�صري �إلى بيت املال �إر ًثا؛
لأمرين:
�أحدهما� :أنه يخلف الورثة يف ا�ستحقاق ماله.
والثاين� :أنه يعقل عنه كورثته فما ردت الو�صية مع الوارث �إلى الثلث ردت �إلى
الثلث مع بيت املال لأنه وارث(.)40
جاء يف حا�شية الد�سوقي :ف�إذا �أو�صى لأجنبي بن�صف ماله �أو بقدر معني يبلغ
ن�صف ماله نفذت الو�صية يف الثلث ،ورد ما زاد عليه ومل يكن له وارث حلق بيت
املال(.»)41
جاء يف التلقني :ومن ال وارث له فلي�س له �أن يو�صي بكل ما له(.)42
جاء يف مغني املحتاج� :أما �إذا مل يكن له وارث خا�ص فالو�صية بالزائد لغو لأنه
( ((3مغني املحتاج .47/3
( ((3املغني429/6
( ((4احلاوي .195/8
( ((4حا�شية الد�سوقي .427/4
( ((4التلقني .218/2
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حق امل�سلمني فال يجيز(.»)43
�سبب اخلالفَّ � :إن ال�سبب يف اختالف العلماء يف هذه امل�س�ألة يرجع �إلى هل �أن
بيت املال ميكن �أن يعد من الورثة �أم ال؟ �أي هل له حق يف مال من ال وارث له �أم
ال؟ فمن عده من الورثة وله حق يف مال من ال وارث له ،قيد حق املو�صي املري�ض
مر�ض املوت وغريه �أي من الأ�صحاء يف حدود الثلث فقط ،وما بقي من املال فهو
حق لبيت املال وللم�سلمني ،و�أما من مل يعد بيت املال من الورثة وبالتايل ال حق له
يف مال املو�صي ،ف�أجاز للمو�صي �أنه يو�صي بجميع ماله دون تدخل من �أمني بيت
مال امل�سلمني.
و� ً
أي�ضا ف�إن �سبب اخلالف راجع �إلى �أن حتديد الو�صية بالثلث هل هو حكم خا�ص
بالعلة التي علل بها ال�شارع؟ �أم لي�س بخا�ص؟ وهو �أال يرتك ورثته عالة يتكففون
خا�صا وجب �أن يرتفع احلكم بارتفاع العلة ،وبالتايل
النا�س ،فمن جعل هذا ال�سبب ً
�إذا مل يكن له ورثة فمن حقه �أن يو�صي بجميع ماله� ،إذ ال �رضر يلحق بالغري لعدم
الورثة ،ومن جعل احلكم عبادة و�إن كان قد علل بعلة فال يجوز �إال التقيد مبا حدده
ال�شارع احلكيم ،فقد جعل جميع امل�سلمني مبنزلة الورثة الذين لهم حق فيما بقى من
الثلث من مال املو�صي الذي ال وارث له(.)44
الراجح :بعد ا�ستعرا�ضي ملذاهب الفقهاء يف هذه امل�س�ألة تبني يل –واهلل �أعلم-
�أن مذهب القائلني بجواز الو�صية بجميع املال دون تدخل من بيت املال هو الراجح؛
وذلك لأن ال�شارع احلكيم قد حدد حق املو�صي يف ماله وهو يف حدود الثلث،
وعلل ذلك بعلة مل توجد عب ًثا يف احلديث بل لفائدة ،وهي علة من�صو�ص عليها
وا�ضحة وهي �أال يرتك املو�صي ورثته عالة وفقراء يتكففون النا�س ،ف�أناط احلكم
( ((4مغني املحتاج .47/3
( ((4بداية املجتهد  121/4بت�صرف.
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بتلك العلة ،ف�إذا انتفت العلة انتفى احلكم لدورانه معها وجو ًدا وعد ًما ،ف�إذا مل يوجه
له �أي املو�صي –ورثة -يلحق بهم ال�رضر البني يف حال �أن يو�صي بجميع ماله،
فله� -أي املو�صي -احلق يف �أن يو�صي بجميع ماله دون �أن يتقيد بالثلث.
املبحث الثالث :و�صية املري�ض لغري الوارث

اتفق الفقهاء( )45على �أن املري�ض مر�ض املوت �إذا �أو�صي لأجنبي بثلث الرتكة ومل
يكن ذلك املري�ض مدينًا �صحت الو�صية ،وتكون نافذة بعد وفاته ،وال يحق لأحد من
الورثة االعرتا�ض عليها ،بل يجب تنفيذ الو�صية قبل توزيع الرتكة ،وذلك لأن هذا
حق ل�صاحب املال ي�ضعه حيث �أراد خارج تركته؛ والأدلة على ذلك كثرية؛ منها:
-1قوله تعالى :ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ( ،)46جاء يف �أحكام
القر�آن للج�صا�ص :الدين م�ؤخر يف اللفظ ،وهو مبتد�أ به يف املعنى على الو�صية ،لأن
(�أو) ال توجب الرتتيب و�إمنا هي لأحد �شيئني ،فك�أنه قال من بعد �أحد هذين»(.)47
جاء يف تف�سري الطربي“ :ثم جعل �أهل الو�صايا بعد ق�ضاء دينه �رشكاء يف تركته
فيما بقي ملا �أو�صى لهم به ،ما مل يجاوز ذلك ثلثه”(.)48
جاء يف تف�سري البغوي :ومعنى الآية اجلمع ال الرتتيب ،وبيان �أن املرياث م�ؤخر
عن الدين والو�صية جمي ًعا”(.)49
( ((4البحر الرائق  ،460/8حا�شية ابن عابدين  ،649/6التلقني  218/2الكايف يف فقه �أهل املدينة 1023/2
رو�ضة الطالبني 108/6املحرر يف الفقه على مذهب الإمام �أحمد .378/1
(� ((4سورة الن�ساء� :آية .12
أي�ضا� :أحكام القر�آن البن العربي .245/1
(� ((4أحكام القر�آن للج�صا�ص  ،12/3انظر � ً
( ((4تف�سري الطربي .469/6
أي�ضا تف�سري ابن عطية  ،18/2البحر املحيط  ،541/3فتح القدير  ،501/1تف�سري
( ((4تف�سري البغوي  ،580/41وانظر � ً
املراغي .198/4
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-2من ال�س ّنة:
�أ) عن �سعد ر�ضي اهلل عنه �أنه قال“ :عادين ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف
حجة الوداع من وجع �أ�شفيت منه على املوت ،فقلت  :يا ر�سول اهلل بلغني ما ترى
من الوجع و�أنا ذو مال وال يرثني �إال ابنة يل واحدة� ،أف�أت�صدق بثلثي مايل؟ قال:
“ال” .قال قلت� :أف�أت�صدق ب�شطره؟ قال “ :ال ،الثلث والثلث كثري”(.)50
ب) قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �إن اهلل �أعطاكم ثلث �أموالكم عند وفاتكم
زيادة يف �أعمالكم( »)51ويف رواية «جعلت لكم ثلث �أموالكم زيادة يف �أعمالكم»(.)52
وجه الداللة :تدل هذه الن�صو�ص مبنطوقها ال�رصيح على �أن الو�صية يف حدود
�صحيحا �أم ً
مري�ضا(.)53
الثلث حق ل�صاحب املال� ،سواء �أكان
ً
جاء يف نيل الأوطار :وفيه دليل على جواز الو�صية بالثلث ،وعلى �أن الأولى �أن
ينق�ص عنه وال يزيد عليه ،قال احلافظ :وهو ما يبتدره الفهم ،ويحتمل �أن يكون
لبيان �أن الت�صدق بالثلث هو الأكمل»(.)54
املطلب الأول :و�صية املري�ض ب�أكرث من ثلث ماله

�إذا �أو�صى املري�ض مر�ض املوت لغري الوارث ب�أكرث من الثلث من ماله ففي هذه
احلالة هل تبطل الو�صية؟ �أم �أنها تتوقف على �إجازة الورثة؟
يف هذه امل�س�ألة مذهبان:
( ((5رواه م�سلم يف �صحيحه ،كتاب الو�صية ،باب الو�صية بالثلث  ،71/5حديث رقم ،4218:رواه البخاري يف �صحيحه ،كتاب
الو�صايا ،باب الو�صية بالثلث حديث رقم.3/4 2744 :
( ((5ال�سنن الكربى ،حديث رقم ,441/6 - 12571:رواه ابن ماجة يف �سننه ،كتاب الو�صايا ،باب ال و�صية لوارث حديث
رقم.905/2 2712
( ((5م�صنف عبد الرزاق حديث رقم.55/9 – 16325 :
( ((5نيل الأوطار .47/6
( ((5نيل الأوطار .47/6
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املذهب الأول :ذهب الأحناف( ،)55وال�شافعي يف قول( ،)56و�أحمد يف ظاهر
املذهب( ، )57وبع�ض املالكية(� ،)58إلى القول :بجواز الو�صية و�إن زادت على الثلث،
ب�رشط �أن يجيزها الورثة ،ف�إن �أجازوها جمي ًعا ف�إنها تعد نافذة يف كل ما �أو�صي به،
و�أما �إن �أجازها بع�ض الورثة نفذت يف حقهم دون حق غريهم ،لأنهم ال ميلكون
االجازة �إال يف حقهم ،وال ميلكونها يف حق غريهم ،ولذا ف�إنها تكون نافذة �صحيحة
يف حقهم دون حق غريهم من الورثة الذين رف�ضوا �إجازة ما زاد على الثلث.
حجتهم يف ذلك� :إن حق املو�صي قد ُحدد وهو الثلث ،ومنع ال�شارع احلكيم
الزيادة على ما حدده �إمنا كان لفائدة وهي املحافظة على حق الورثة ،ف�إذا �أجاز
الورثة ما زاد على الثلث فتلك الإجازة دالة بو�ضوح على ر�ضاهم ،وبالتايل ف�إن
الو�صية ت�صح كلها بالثلث والزيادة.
جاء يف املب�سوط« :لأن الو�صية مبا زاد على الثلث والو�صية للوارث �إمنا متتنع
بقوله حلق الورثة ،ف�إن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال ،ال و�صية لوارث �إال �أن
يجيزها الورثة «ف�إذا وجدت االجازة فقد زال املانع»(.)59
جاء يف االختيار« :و�إمنا امتنع ذلك –الزيادة على الثلث -حلق الورثة لأن املري�ض
مر�ض املوت قد ا�ستغنى عن املال ،وتعلق حقهم به� ،إال �أنه مل يظهر ذلك يف الثلث
مبا �سبق من احلديث؛ وحلاجته �إليه ليتدارك ما فرط عنه وق�رص يف عمله ،ف�إذا �أجازت
الورثة ذلك فقد ر�ضوا ب�إ�سقاط حقهم في�صح»(.)60
( ((5املب�سوط  ،121/28بدائع ال�صنائع  ،369/7حتفة الفقهاء  ،207/3الهداية  ،518/4االختيار لتعليل املختار .63/5
( ((5الأم  ،93/4احلاوي  ،195/8رو�ضة الطالبني .108/6
( ((5الكايف يف فقه الإمام �أحمد  ،271/2املغني  ،146/6املحرر يف الفقه على مذهب الإمام �أحمد � ،377/1شرح الزرك�شي
على خمت�صر اخلرقي  ،368/4املبدع .234/5
( ((5اخلر�شي  ،180/8التلقني  ،218/2الكايف يف فقه �أهل املدينة  ،1025/2بداية املجتهد .1120/4
( ((5املب�سوط .2/29
( ((6االختيار .63/5
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كما �أن منع ال�شارع للمو�صي من الزيادة يف الو�صية على الثلث �إمنا كانت لفائدة
وهي رعاية م�صلحة الورثة واحلفاظ على حقهم ،ف�إذا تنازل الورثة عن حقهم الثابت
لهم مبا زاد على الثلث ف�إن املو�صي له يتملك تلك الزيادة حينئذ ميلكه املو�صي له
–�أي الزائد على الثلث -من جهة املو�صي ،وذلك لأن �إجازة الورثة تعد حينئذٍ
�إجازة ملا فعله ،وبالتايل ال يتوقف ثبوت ملكه –�أي املو�صي له -لهذه الزيادة على
قب�ضه(.)61
جاء يف املغني« :ومن �أو�صى لغري وارث ب�أكرث من الثلث ف�أجاز ذلك الورثة بعد
موت املو�صي جاز ،و�إن مل يجيزوا رد �إلى الثلث»(.)62
املذهب الثاين :ذهب املالكية يف امل�شهور عنهم( ،)63وال�شافعي يف قوله الثاين(،)64
ورواية عن �أحمد( ،)65والظاهرية(� ،)66إلى القول  :ب�أن الو�صية �إذا زادت على الثلث
فهي باطلة.
وحجتهم يف ذلك� :أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قد نهى �سع ًدا ر�ضي اهلل
عنه عن الزيادة على الثلث ،والنهي يقت�ضي الن�ساء ،فلو كانت الزيادة على الثلث
جائزة لأجاز الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم الزيادة على الثلث ل�سعد –ر�ضي اهلل
عنه ،-وذلك لأن الزيادة على الثلث تعد حقاً للوارث بعد موت املورث ،ولذلك ال
ي�صح للمورث �أن يو�صي مبا لغريه من مال(.)67
( ((6املب�سوط  ،2/29املغني .436/6
( ((6املغني .146/6
( ((6بداية املجتهد � ،1120/4إر�شاد ال�سالك  ،127/1حا�شية الد�سوقي .437/4
( ((6رو�ضة الطالبني  ،108/6احلاوي .195/8
( ((6املغني  ،146/6املحرر يف الفقه .377/1
( ((6املحلى .357/8
( ((6البيان يف مذهب الإمام ال�شافعي  ،156/8املغني .146/6
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جاء يف احلاوي� « :أما الزيادة على الثلث فهو ممنوع منها يف قليل املال وكثريه؛
لأن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم منع �سعدً ا من الزيادة عليه وقال :الثلث والثلث
كثري»(.)68
جاء يف املحلى« :وال جتوز الو�صية ب�أكرث من الثلث ،كان له وارث �أو مل يكن له،
�أجاز الورثة �أو مل يجيزوا»(.)69
وعلى هذا الر�أي؛ فلي�س للورثة �إجازة الزائد على الثلث ،وتعد الزيادة باطلة؛
وذلك لأنه لي�س لأحد احلق يف �أن يجيز ما �أبطله ال�شارع ،ولكن يحق للورثة هبة
تلك الزيادة ابتدا ًء ،فلهم احلق يف �أن يهبوا من �شاءوا بعد �أن يقب�ض كل منهم ن�صيبه؛
وذلك لأنهم ملكوه بالقب�ض واحليازة ،فجاز لهم الت�رصف فيه بالهبة ملن �شاءوا.
اخلال�صة :بعد ما تقدم مما �سبق �أخل�ص �إلى� :أن املو�صي �إذا �أو�صى لأجنبي – �أي
غري وارث -بالثلث �أو �أقل منه جازت تلك الو�صية باالتفاق؛ وذلك لأنها جاءت
وفق ما حدده ال�شارع احلكيم وهو �أن تكون الو�صية يف حدود الثلث ،ف�إذا تقيد
بذلك املو�صي جازت و�صيته ،و�إن كانت �أقل من الثلث � ً
أي�ضا جتوز وال يحق لأحد
من الورثة االعرتا�ض على ذلك� ،أو منع املو�صي له من الت�رصف بحقه يف ذلك
الثلث يف حال ت�سلمه وقب�ضه؛ وذلك لأن ذلك الثلث حق له لي�س لأحد من الورثة
منعه من قب�ضه والت�رصف به� ،أما �إذا كانت الو�صية ب�أكرث من الثلث فنجد �أن الفقهاء
قد انق�سموا �إلى ق�سمني؛ فمنهم وهم الأحناف ،وقول لل�شافعية ،وقول لأحمد،
وقول لبع�ض املالكية من قد ذهبوا �إلى القول بجواز تلك الو�صية يف حال زيادتها
على الثلث ،ولكنهم ا�شرتطوا �إجازة الورثة لتلك الو�صية.
بينما ذهب املالكية يف امل�شهور عنهم ،وال�شافعي يف قوله الثاين ،ورواية عن
( ((6احلاوي .194/8
( ((6املحلى .356/8
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�أحمد ،والظاهرية� ،إلى القول ببطالن تلك الو�صية.
الراجح :بعد ا�ستعرا�ضي ملذاهب الفقهاء يف هذه امل�س�ألة ،القائلون بجواز الو�صية
يف حال زيادتها على الثلث ب�رشط اجازة الورثة لها ،والقائلون بعدم جوازها
وبطالنها� ،أرى –واهلل �أعلم -رجحان املذهب الأول؛ وذلك لأن الو�صية يف حال
زيادتها على الثلث ف�إن الورثة هم من ميلك تلك الزيادة ،و�إذا �أجازوها ،ف�إمنا هم
يجيزونها يف حدود ملكهم ،ومن ملك �شيئًا جاز له الت�رصف فيه ،ولذا ف�إن الثلث
يعد نافذاً لأن املو�صي قد �أو�صى به لأنه ميلك احلق يف الت�رصف فيه ،فال ي�ستطيع
الورثة رد الو�صية يف حدود الثلث ،ف�إذا كانت ال�رشيعة قد �أجازت للمو�صي وهو
مالك �أن يو�صي يف حدود الثلث ،وعدت ذلك ح ًقا له ،ف�إن الورثة الذين ميلكون
الزيادة على الثلث ف�إنه من حقهم �إجازة تلك الزيادة لأنها ملك لهم ،ويف حال رد
الورثة تلك الزيادة فالو�صية باطلة ،جاء يف البدائع« :ولأبي حنيفة رحمه اهلل �أن
الو�صية بالزيادة على الثلث عند رد الورثة و�صية باطلة من كل وجه بيقني»(.)70
املطلب الثاين :وقت الإجازة يف حال الو�صية لغري الوارث

�إذا �أو�صى لغري الوارث ف�إن الو�صية �إذا زادت على الثلث ف�إنها حتتاج �إلى �إجازة
الورثة ،و�إن مل يجز الورثة الزيادة ردت الو�صية �إلى الثلث ،ولكن ما هو وقت الإجازة؟
يف هذه امل�س�ألة مذهبان:
املذهب الأول :ذهب �أ�صحابه �إلى القول ب�أن الإجازة تكون بعد موت املو�صي،
ومن ذهب �إلى ذلك هم :الإمام �أبو حنيفة( ،)71الإمام ال�شافعي( ،)72والإمام
( ((7بدائع ال�صنائع .375/7
( ((7بدائع ال�صنائع  ،375/7حتفة الفقهاء  ،207/3االختيار لتعليل املختار  ،63/5الهداية .514/4
( ((7حا�شية الباجوري  ،86/2احلاوي .191/8
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�أحمد( ،)73وحممد بن احل�سن ،وزفر ،واحل�سن بن �صالح ،وعبد اهلل بن احل�سن(.)74
جاء يف االختيار لتعليل املختار :وتعترب �إجازتهم –الورثة -بعد موته�-أي
املو�صي-؛ لأنه عند ذلك ثبت حقهم فيه ال قبله ،و�إمنا ي�سقط احلق بعد ثبوته ،ف�إذا
�أجازوه بعد املوت فقد �أ�سقطوا حقهم بعد ثبوته في�صح»(.)75
وجاء يف البيان يف مذهب الإمام ال�شافعي« :فرع �إجازة الورثة الو�صية بعد
املوت :و�إذا مات املو�صي ف�أجاز ورثته و�صيته فيما زاد على الثلث� ،أو �أجازوا و�صيته
لوارث� ،صحت الإجازة»( ،)76جاء يف العدة �رشح العمدة« :والو�صية ال يعترب
قبولها وال ردها �إال بعد موت املو�صي»( .)77وجاء يف املغني« :ال يعترب الرد والإجازة
�إال بعد موت املو�صي(.»)78
وحجتهم يف ذلكّ � :أن حق الورثة �إمنا يكون ثاب ًتا عند املوت؛ لأنه �إمنا ُيعلم بكون
املر�ض مر�ض موت عند املوت ،ف�إذا مات علم كونه مر�ض املوت فيثبت حقهم،
�إال �أنه �إذا ثبت حقهم عند املوت ا�ستند احلق الثابت �إلى �أول املر�ض ،واال�ستناد �إمنا
يظهر يف القائم ال يف املا�ضي و�إجازتهم قد م�ضت لغواً �ضائ ًعا؛ النعدام احلق حال
وجودها ،فال تلحقها الإجازة(.)79
هذا ف�ض ًال على �أن الورثة قد �أ�سقطوا حقوقهم فيما مل ميلكوه فلم يلزمهم؛ كاملر�أة
�إذا �أ�سقطت �صداقها قبل النكاح� ،أو �أ�سقط ال�شفيع حقه من ال�شفعة قبل البيع،
( ((7املغني  ،147/6املحرر يف الفقه .376/1
( ((7املغني .147/6
( ((7االختيار تعليل املختار .63/5
( ((7البيان يف مذهب الإمام ال�شافعي .158/8
( ((7العدة �شرح العمدة .320/1
( ((7املغني .147/6
( ((7البدائع .370/7
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ولأنها حالة ال ي�صح فيها ردهم للو�صية فلم ي�صح فيها �إجازتهم كما قبل الو�صية(.)80
كما �أن الإجازة حال حياة املري�ض املو�صي تقع على مال مل ينتقل �إليهم ملكه
من جهة ،ونظ ًرا لأن الو�صية متتلك بعد املوت فلي�س للورثة حق الت�رصف يف مال
املو�صي حال حياته ،فال ت�صح �إجازتهم قبل موته لأنها ال ت�صادف حملها.
املذهب الثاين :ذهب �أ�صحابه �إلى القول ب�أنه يجوز للورثة �إجازة الزيادة على
الثلث قبل موت املو�صي ،ولي�س لهم الرجوع يف ذلك بعد املوت ،وممن ذهب �إلى
ذلك :ابن �أبي ليلي وعثمان البتي(.)81
حجتهم يف ذلك� :أن �إجازتهم يف حال احلياة �صادفت حملها؛ لأن حقهم يتعلق
مباله يف مر�ض موته� ،إال �أنه ال يظهر كون هذا املر�ض مر�ض موت �إال باملوت ف�إذا
ات�صل به املوت تبني �أنه كان مر�ض املوت ،فتبني �أن حقهم كان متعلقاً بحاله ،و�أنهم
قد ا�سقطوا بحاله ،و�أنهم قد �أ�سقطوا حقهم بالإجازة.
املذهب الراجح :بعد ا�ستعرا�ضي لهذه امل�س�ألة ،وبيان مذاهب الفقهاء فيها،
يرتجح لدي –واهلل �أعلم -املذهب القائل ب�أن الإجازة من الورثة تكون بعد موت
املو�صي؛ وذلك لأن الورثة يف حال حياة املو�صي املري�ض مر�ض املوت ال ميلكون
احلق يف الإجازة؛ وذلك لأنها تتعلق مبال ال ميلكونه فكيف يحق لهم الإجازة فيما ال
ميلكونه؟ و�أما بعد املوت ف�إن املال ي�ؤول �إليهم ،فيملكون حينئٍذ حق الإجازة �أو الرد.

( ((8املغني .147/6
( ((8املرجع ال�سابق .147/6
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املبحث الرابع :و�صية املري�ض مر�ض املوت للوارث

اتفق فقهاء احلنفية( )82واملالكية( )83وال�شافعية( )84واحلنابلة( )85والظاهرية( )86على
�أن املري�ض �إذا �أو�صى ل�شخ�ص وهو من الورثة ،ثم ي�ستجد �أمر في�صري املو�صي له
غري وارث عند وفاة املو�صي ،ففي هذه احلالة يرث يف حدود الثلث ،وما زاد يحتاج
�إلى �إجازة الورثة ،والعك�س(.)87
جاء يف املب�سوط« :ولو �أو�صى له ب�شيء وهو وارث يوم �أو�صى ،ثم �صار غري
وارث� ،أو كان غري وارث يوم الو�صية ثم �صار وار ًثا ومات املو�صي� ،إمنا ينظر �إلى
يوم ميوت املو�صي ،ف�إن كان املو�صي له وارثه مل جتز الو�صية ،و�إن مل يكن له وارثه
جازت الو�صية»(.)88
جاء يف احلاوي الكبري« :واالعتبار بكونه وار ًثا عند املوت ال عند الو�صية؛ فعلى
هذا لو كان وار ًثا ثم �صار عند املوت غري وارث� ،صحت له الو�صية ،ولو �أو�صى له،
وهو غري وارث ثم �صار عند املوت وار ًثا درت الو�صية»(.)89
جاء يف الكايف يف فقه الإمام �أحمد« :ف�إن و�صى لغري وارث ف�صار عند املوت
وار ًثا مل تلزم الو�صية ،و�إن و�صى لوارث ف�صار غري وارث لزمت الو�صية؛ لأن
اعتبار الو�صية باملوت»(.)90
( ((8املب�سوط  ،167/7حتفة الفقهاء  ،206/3بدائع ال�صنائع .333/7
( ((8الكايف يف فقه �أهل املدينة  ،1025/2البيان والتح�صيل  .424/12منح اجلليل .666/4
( ((8احلاوي الكبري  ،214/8البيان يف مذهب الإمام ال�شافعي .158/8
( ((8الإن�صاف  ،200/7املغني  ،88/6الكايف يف فقه الإمام �أحمد .268/2
( ((8املحلى .356/8
( ((8والظاهرية ال يذهبون �إلى ر�أي اجلمهور يف عك�س امل�س�ألة كما �سي�أتي.
( ((8املب�سوط .176/7
( ((8احلاوي الكبري .214/8
( ((9الكايف يف فقه الإمام �أحمد .268/2
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جاء يف املحلى :ف�إن �أو�صى لغري وارث ف�صار وار ًثا عند موت املو�صي بطلت
الو�صية له ،ف�إن �أو�صى لوارث ثم �صار غري وارث مل جتز له الو�صية ؛ لأنها �إذ عقدها
كانت باط ًال»(.)91
�أما �إذا �أو�صى املري�ض مر�ض املوت ل�شخ�ص من الورثة مبال ،فهل تنفذ هذه
الو�صية؟ �أم ال؟
قد يكون املو�صي له �أحد الورثة ،فعلى هذا يكون قد جمع بني �صفتني :الأولى
كونه مو�صي له ،والثانية كونه وار ًثا ،فما حكم هذه الو�صية؟
�س�أقوم فيما يلي ببيان مذاهب الفقهاء يف هذه امل�س�ألة.
()93
املذهب الأول :ذهب املالكية يف امل�شهور عندهم( ،)92وال�شافعية يف غري الأظهر
عندهم ،والظاهرية(� )94إلى القول ب�أن الوارث �إذا �أو�صي له مورثه ب�شيء من الرتكة
ف�إن هذه الو�صية تكون باطلة� ،سواء �أجازوها �أم مل يجيزوها.
�أدلتهم:
-1عن �أبي �أمامة �أنه قال� :سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقول يف خطبته
يف حجة الوداع�« :إن اهلل قد �أعطى كل ذي حق حقه فال و�صية لوارث»(.)95
وجه الداللة :يدل احلديث مبنطوقه ال�رصيح على عدم �صحة الو�صية للوارث.
جاء يف نيل الأوطار :وقيل �إنه ال ت�صح الو�صية لوارث �أ�صلاً وهو الظاهر ،لأن
النفي �إما �أن يتوجه �إلى الذات واملراد ال و�صية �رشعية ،و�إما �إلى ما هو �أقرب �إلى
( ((9املحلى .356/8
( ((9حا�شية الد�سوقي  ،427/4اخلر�شي �شرح خمت�صر خليل .171/8
( ((9املهذب  ،401/2مغني املحتاج .43/3
( ((9املحلى .356/8
( ((9رواه الرتمذي يف �سننه ،كتاب الو�صايا ،باب ال و�صية لوارث حديث رقم  2120وقال  :حديث ح�سن �صحيح-376/4
,377رواه ابن ماجة يف �سننه ،كتاب الو�صايا ،باب ال و�صية لوارث حديث رقم .905/2 2713
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الذات وهو ال�صحة(.)96
�-2إن اهلل عز وجل قد منع ذلك؛ فلي�س للورثة احلق يف �إجازة ما منعه اهلل عز
وجل ،و�أبطله على ل�سان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �إال �أن يبتد�ؤا هبة لذلك من
عند �أنف�سهم لأنه مالهم �آل �إليهم عن طريق املرياث(.)97
جاء يف املهذب�“ :إذا �أو�صى رجل لوارثه ،قال ال�شيخ �أبو حامد :فال ت�صح
الو�صية له اً
قول واحدً ا”(.)98
جاء يف رو�ضة الطالبني« :والطريق الثاين القطع ببطالنها و�إن �أجازت الورثة»(.)99
جاء يف �رشح خمت�رص خليل للخر�شي« :وتبطل الو�صية للوارث»(.)100
جاء يف املحلى« :م�س�ألة :وال حتل الو�صية لوارث �أ�صلاً  ،ف�إن �أو�صى لغري الوارث
ف�صار وار ًثا عند موت املو�صي بطلت الو�صية له ،ف�إن �أو�صى لوارث ثم �صار غري
وارث مل جتز له الو�صية؛ لأنها �إذا عقدها كانت باطلاً �أ�صلاً  ،و�سواء جوز الورثة
ذلك �أو مل يجوزوا»(.)101
املذهب الثاين :ذهب احلنفية( ،)102وال�شافعية( ،)103واحلنابلة( - )104يف الأظهر من
مذهبها ،-وقول غري م�شهور( )105عند املالكية �إلى القول ب�أن الأ�صل يف الو�صية �أال
( ((9نيل الأوطار .40/6
( ((9املحلى .356/8
( ((9املهذب .451/2
( ((9رو�ضة الطالبني .40/6
( ((10اخلر�شي و�شرح خمت�صر خليل .171/8
( ((10املحلى .356/8
( ((10بدائع ال�صنائع  ،337/7املب�سوط .175/7
( ((10الأم  ،121/4مغني املحتاج .43/3
( ((10املغني .418/6
( ((10حا�شية الد�سوقي .427/4
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تكون للوارث ف�إن �أو�صى املري�ض مر�ض املوت لوارث ف�إنها –�أي الو�صية -تتوقف
على �رشط �إجازة الورثة لها ،ف�إن �أجاز الورثة جميعهم نفذت الو�صية ،و�إن �أجازها
البع�ض منهم نفذت الو�صية يف ح�صة من �أجاز منهم.
الأدلة:
-1قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم «ال و�صية لوارث �إال �أن يجيز الورثة»(.)106
وجه الداللة :يدل احلديث مبنطوقه ال�رصيح على �أن الو�صية للوارث يتوقف
�صحتها ونفاذها على �رشوط �إجازة الورثة.
جاء يف احلاوي الكبري :والقول الثاين ،وهو الذي ن�ص عليه ال�شافعي يف جميع
كتبه� ،أنها موقوفة على �إجازة الورثة كالزيادة على الثلث(.)107
�-2إن الو�صية للوارث كانت مراعاة حلقوق الورثة ،ف�إن �أجازوها جازت؛ وذلك
لأنهم ب�إجازتهم لتلك الو�صية فقد ر�ضوا ب�إ�سقاط حقهم ،فارتفع املانع من الو�صية
للوارث(.)108
�-3إن �إجازة الو�صية للوارث دون الأخذ بعني االعتبار لإجازة الورثة يعد �إيذا ًءا
لهم؛ وذلك لإيثار الوارث بالو�صية عليهم ،وهذا ي�ؤدي �إلى النزاع والعداوة
والبغ�ضاء بني الورثة ،ولذلك كانت الإجازة من الورثة �رضورية لدفع ال�رضر عنهم
جمي ًعا(.)109
جاء يف االختيار لتعليل املختار“ :و�إمنا امتنع ذلك حلق الورثة؛ لأن املري�ض مر�ض
املوت قد ا�ستغنى عن املال وتعلق حقهم به� ،إال �أنه مل يظهر ذلك يف الثلث مبا �سبق
( ((10ال�سنن الكربى للبيهقي ،كتاب الو�صايا ،باب ن�سخ الو�صية للوالدين والأقربني حديث رقم .11619
( ((10احلاوي الكبري .213/8
( ((10بدائع ال�صنائع .337/7
( ((10املب�سوط .177/27
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من احلديث ،وحلاجته �إليه ليتدارك ما فرط منه وق�رص يف عمله ،ف�إذا �أجاز الورثة
ذلك فقد ر�ضوا ب�إ�سقاط حقهم فت�صح  ...ثم قال :وكذلك الو�صية للوارث �إمنا
امتنعت حلق باقي الورثة ،لأن الو�صية ال جتوز لوارث ،قال عليه ال�صالة وال�سالم:
“وال و�صية لوارث ،وال �إقرار بدين” ،ويف رواية“ :وال و�صية لوارث �إال �أن جتيزها
الورثة”؛ ولأنه حيف بالو�صية ملا مر ،ولأنه يتعلق به حق اجلميع على ما بينا ،ف�إذا
خ�ص به البع�ض يت�أذى الباقي ،ويثري بينهم احلقد وال�ضغائن ،ويف�ضي �إلى قطيعة
الرحم ،ف�إذا �أجازه بقية الورثة علمنا �أنه ال حقد وال �ضغائن فيجوز”(.)110
جاء يف التاج والإكليل�« :إنْ �أجاز الورثة ما و�صى به امليت من الزيادة على الثلث
�أو الو�صية للوارث كان ذلك ً
تنفيذا لفعل امليت»(.)111
الراجح :بعد ا�ستعرا�ضي ملذاهب الفقهاء يف الو�صية للوارث يرتجح لدي –
واهلل �أعلم -املذهب القائل بجواز الو�صية للوارث ولكنها تكون متوقفة على �إجازة
الورثة؛ و�سبب ذلك �أن الورثة قد �آل �إليهم مال مورثهم و�أ�صبح ح ًقا لهم ومل ًكا لهم،
فيجوز لهم الت�رصف فيما ميلكونه ب�أي ت�رصف ،ومن �ضمن ذلك �إجازتهم للو�صية
التي �أو�صى بها مورثهم حال حياته لواحد منهم مع ا�ستحقاقه للمرياث؛ وذلك
لأنهم يجيزون تلك الو�صية فيما ميلكونه ،وبالتايل جازت الو�صية ،ومما يدل على
ذلك �أن احلديث« :ال و�صية لوارث �إال �أن يجيزها الورثة» قد علق جواز الو�صية
و�صحتها ونفاذها على �إجازة الورثة ،ف�إذا وجد املعلق عليه �صحت الو�صية ونفذت.
هل الو�صية للوارث يف حال �إجازتها من الورثة تعد تنفي ًذا ملا �أو�صى به املو�صي،
�أم تعد هبة وعطية مبتد�أة ،فت�صبح هبة تخ�ضع ل�رشوط الهبة؟
( ((11االختبار لتعليل املختار63/5
( ((11التاج والإكليل 521/8
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للفقهاء يف هذه امل�س�ألة مذهبان:
املذهب الأول :ذهب الأحناف( ،)112واملالكية( )113يف قول عندهم ،وجمهور
ال�شافعية( ،)114واحلنابلة(� )115إلى القول ب�أن �إجازة الورثة �إمنا تعد ً
تنفيذا ملا �أو�صى به
مورثهم حال حياته ،ولي�ست عطية جديدة.
جاء يف البدائع� « :أن الو�صية للوارث لي�ست باطلة ،بدليل �أنه لو ات�صلت بها
الإجازة جازت ،والباطل ال يحتمل اجلواز بالإجازة ،وبه تبني �أن الوارث حمل
للو�صية؛ لأن الت�رصف امل�ضاف �إلى غري حمله يكون باطلاً َّ
دل على �أنه حمل و�أن
الإ�ضافة �إليه وقعت �صحيحة� ،إال �أنها تبطل يف ح�صته برد الباقني»(.)116
جاء يف رو�ضة الطالبني« :ويف الو�صية للوارث طريقان� ،أ�صحهما �أنه كما لو
�أو�صى لأجنبي بزيادة على الثلث فتبطل برد �سائر الورثة ،ف�إن �أجازوا فعلى القولني
�أحدهما� :إجازتهم ابتداء عطية والو�صية باطلة ،و�أظهرهما �أنها تنفيذ»(.)117
جاء يف املغني« :وهل �إجازتهم تنفيذ �أو عطية مبتد�أة فيه اختالف ذكرناه يف
الو�صية للوارث ،واخلالف فيه مبني على �أن الو�صية به �أو العطية له يف مر�ض املوت
املخوف �صحيحة موقوفة على الإجازة �أو باطلة ،فظاهر املذهب �أنها �صحيحة،
والإجازة تنفيذ جمرد»(.)118
وعلى هذا؛ ف�إن الو�صية للوارث تكون �صحيحة يف ذاتها ،ولكنها تكون موقوفة
( ((11ا لبدائع � ،338/7أحكام القر�آن للج�صا�ص  ،119/3حتفة الفقهاء .207/3
( ((11التاج والإكليل  ,521/8مواهب اجلليل358/6
( ((11احلاوي,195/8املهذب342/2
( ((11املغني,147/6املبدع� ,513/5شرح منتهى الإرادات456/2
( ((11البدائع ال�صنائع .338/7
( ((11رو�ضة الطالبني .109/6
( ((11املغني .146/6
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على �إجازة باقي الورثة ،ف�إن �أجازوها تعد نافذة ،و�إن مل يجيزوها بطلت ،و�إن �أجازها
البع�ض دون البع�ض الآخر نفذت يف ح�صة من �أجاز دون من مل يجز ،وتعد الو�صية
عند �إجازتها تنفيذ جمرد كما �أو�صى به املري�ض مر�ض املوت يف حال مر�ضه.
جاء يف االختيار لتعليل املختار« :ف�إن �أجاز البع�ض ورد البع�ض جاز يف حق
املجيز بقدر ن�صيبه وبطل يف الباقي لواليته على نف�سه»(.)119
جاء يف فتح الوهاب« :ووارث خا�ص حتى يعني قدر ح�صته �إن �أجاز باقي الورثة
املطلقني الت�رصف ،و�سواء �أزاد على الثلث �أم ال ،خلرب البيهقي ب�إ�سناد �صالح« :ال
و�صية لوارث �إال �أن يجيز الورثة� ،أما �إذا مل يجيزوا فال تنفذ الو�صية»(.)120
جاء يف �رشح الزرك�شي« :وقول اخلرقي :وال و�صية لوارث �إال �أن يجيز الورثة
ظاهرة �أن الو�صية �صحيحة موقوفة على �إجازة الورثة فتكون �إجازتهم تنفي ًذا ،وهذا
هو امل�شهور املن�صور يف املذهب»(.)121
املذهب الثاين :ذهب املالكية يف القول املعتمد عندهم ب�أن الإجازة تعد متلي ًكا
مبتد�أ ،ولهذا فهي ت�أخذ حكم الهبة ب�رشوطها(.)122
جاء يف ال�رشح الكبري :و�إن �أجيز ما �أو�صى به للوارث� ،أو الزائد على الثلث �أي
�إجازة الورثة ،فعطية منهم �أي ابتداء عطية ،ال تنفيذ لو�صية املو�صي»(.)123
حجتهم�« :إن الورثة يف حال حياة مورثهم لهم يتعلق حقهم مباله؛ ف�إذا �أو�صى
للوارث� ،أو بزيادة على الثلث ،و�أجازت الورثة ذلك فال عربة لإجازتهم ،لأنهم
ال حق لهم يف املال ،فتكون الإجازة قد وقعت يف غري حملها فال يعتد بها� ،أما �إذا
( ((11االختيار لتعليل املختار .63/5
( ((12فتح الوهاب .17/2
(� ((12شرح الزرك�شي .65/4
( ((12ال�شرح الكبري .427/4
( ((12املرجع ال�سابق .427/4
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�أجاز الورثة الو�صية للوارث� ،أو الزائد على الثلث بعد وفاة املو�صي ف�إنهم ميلكون
املال الذي �آل �إليهم عن طريق املرياث ،فكانت �إجازتهم فيما ميلكونه ،ولكنها –�أي
�إجازتهم -تكون عطية وهبة مبتد�أة من مالهم الذي ميلكون(.)124
راجحا –واهلل �أعلم -هو املهذب القائل ب�أن �إجازة
املذهب الراجح :الذي �أراه ً
الورثة تعد ً
تنفيذا ملا �أو�صى به املو�صي حال حياته؛ وذلك لأن الو�صية للوارث ال
تعد باطلة �إذا ات�صل بها ما يدل على �إجازتها ،ويف �إجازة الورثة التي �صحح ال�شارع
الو�صية للوارث �إذا ات�صلت بها –�أي الو�صية� -إجازة الورثة ،وملا وجدت تلك
الإجازة ف�إن الو�صية تكون �صحيحة ،ويف حال وفاة املو�صي ف�إن الورثة يكونون
منفذين ملا �أجازوه حال حياة املو�صي.
املبحث اخلام�س :وقت �صدور الإجازة يف حالة الو�صية للوارث

بعد �أن بينت �أن الو�صية للوارث تكون جائزة ،وتنفذ �إذا �أجازها الورثة ،ولكن
هذه الإجازة خمتلف يف وقت �صدورها ،و�س�أقوم فيما يلي ببيان مذاهب الفقهاء
يف ذلك:
املذهب الأول :ذهب احلنفية( ،)125وال�شافعية( ،)126واحلنابلة(� )127إلى القول :ب�أن
هذه الإجازة :ال ت�صح وال يرتتب عليها �أي �أثر �إال �إذا �صدرت بعد وفاة املو�صي،
وبالتايل ف�إن الو�صية تنفذ ،وتكون الزمة وال ي�صح الرجوع فيها ،وذلك لأنها تعد
�إ�سقاط ،وال�ساقط ال يعود ،ولكنهم �إن �صدرت منهم الإجازة يف حياة املو�صي فال
( ((12املرجع نف�سه .427/4
( ((12البدائع .338/7
( ((12رو�ضة الطالبني .109/6
( ((12مطالب �أويل النهي .188/6
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اعتبار لإجازتهم �إال �إذا �أجازوها ثانية بعد وفاة املو�صي.
حجتهم يف ذلك� :أن �إجازة الوارث يف حياة املو�صي الذي �أو�صي للوارث مل
ت�صادف حملها وال وقتها� ،إذ لي�س لهم حق يف �أموال املو�صي يف حياته ،وتنازلهم
�إمنا يكون عن حق ملا يوجد بعد فهو باطل ،و�إجازتهم غري �صحيحة؛ لأنها مل ت�صادف
حملها وال وقتها �إذ قد يرجع املو�صي قبل وفاته� ،أو يهلك املو�صي به� ،أو ميوت
املو�صي له قبل املو�صي( .)128وعلى ذلك ف�إن �إجازة الورثة يف حال حياة املو�صي ال
�أثر لها؛ وال قيمة لها لأنها تعد �إجازة قبل �أوانها ،وبالتايل ال عربة بردهم �أو ب�إجازتهم
يف حياة املو�صي؛ وذلك لأنها قبل ثبوت حقيقة امللك لهم.
ويرد على ما �سبق مبا يليَّ � :أن املري�ض يتعلق حق الورثة مباله منذ ابتداء املر�ض،
فكان ينبغي �أن يعتد بالإجازة �إذا �صدرت من ورثة املري�ض ،وذلك لأن الإجازة هنا
تعد � ً
إ�سقاطا حلق الوارث الذي تعلق حقه مبال مورثه املري�ض ،وهو –�أي احلق-
يقبل الإ�سقاط فيزول املانع من نفاذ الو�صية(.)129
يجاب عنه :ال يتعلق حق الورثة مبال مورثهم يف فرتة مر�ض موته ،و�إمنا يتعلق
حقهم مبال مورثهم بعد وفاته ،وذلك لأنه يف حال حياته ال يثبت لأحد من الورثة حق
يف ماله ،وبالتايل ف�إن �إجازتهم للو�صية للوارث مل تقع يف حملها؛ لعدم �أحقيتهم
يف تلك الإجازة ،وذلك لعدم تعلق حقهم مبال مورثهم حال حياته.
يجاب عنه� :أن الإجازة ال�صادرة من الورثة حال حياة املري�ض قد �صدرت يف
الوقت املنا�سب وذلك لتعلق حقهم مبال املري�ض يف �أثناء مر�ضه ،فهم �إن �أجازوا
الو�صية للوارث حال حياة مورثهم ف�إنهم يكونون قد ا�ستعملوا حقهم يف �إجازة
تلك الو�صية للوارث.
(� ((12أحكام الو�صية لل�شيخ علي اخلفيف �ص.163
( ((12مواهب اجلليل.
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ويجاب عنه :ال ن�سلم ب�أن حق الورثة قد تعلق مبال املري�ض يف �أثناء مر�ضه ،ولذلك
لو �أجزنا لهم حق الإجازة يف �أثناء حياة املري�ض املو�صي لكنا قد �أعطيناهم حق
التنازل عن ملك ملا يثبت لهم ،فكانت تعد تناز ًال عن حق غري موجود( .)130ويرى
ال�شيخ علي اخلفيف( )131ب�أن القول �أن �إجازة الورثة يف فرتة مر�ض موت مورثهم
الذي �أو�صى لأحد الورثة ب�شيء من الرتكة مل ت�صادف حملها؛ لأنها تنازل عن ملك
ملا ثبت حقهم فيه ،يعد قول غري �سليم وغري م�سلم به؛ وذلك لأن �إجازة الورثة ملا
�أو�صى به مورثهم لأحد الورثة ال ميكن اعتبارها اً
تنازل عن ملك ثابت لهم ،و�إمنا تعد
تلك الإجازة اً
�رصيحا من الورثة عن حقهم يف املعار�ضة لنفاذ الو�صية التي
تنازل
ً
�صدرت من مورثهم وهذا احلق ثابت لهم بالن�ص ،وهو حديث ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم «ال و�صية لوارث».
املذهب الثاين :ذهب �أ�صحابه �إلى القول ب�أن الإجازة �صحيحة مطل ًقا �إذا �صدرت
من الوارث� ،سواء �صدرت يف حال حياة املو�صي يف مر�ضه� ،أم يف �صحته� ،أم
بعد وفاته ،ف�إذا �أذن الورثة ملورثهم ب�أن يو�صي لأجنبي �أو لوارث �صحت و�صيته،
وال يتوقف نفاذها على �إجازة الورثة بعد ذلك ،وممن ذهب �إلى ذلك عطاء واحل�سن
والزهري وزيد بن حماد وابن �أبي ليل والأوزاعي(.)132
حجتهم يف ذلك� :إن ال�شارع احلكيم قد منع الو�صية للوارث والو�صية بالزيادة
على الثلث �إمنا تكون –�أي الزيادة -يف مال ثابت للورثة ،ولذلك �أثبت لهم ال�شارع
احلق يف املعار�ضة لإعطاء �شيء من حقهم لغريهم ،ولكن �إن تنازل الورثة عن حقهم
قيا�سا على الدائن �إذا تنازل عن دينه
يف تلك الزيادة و�أجازوها �صح تنازلهم ،وذلك ً
(� ((13أحكام الو�صية لل�شيخ علي اخلفيف �ص.163
( ((13املرجع ال�سابق �ص.163
( ((13املغني .147/6
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للمدين قبل حلول الوفاء بالدين(.)133
فرنى �أن ه�ؤالء العلماء ال يفرقون بني �صدور الإجازة يف حياة املو�صي �أم بعد
وفاته ،ما دام �أن الورثة قد ثبت �أنهم قد تنازلوا عن حقهم بعد ثبوته لهم ،وبالتايل
ف�إن هذه الإجازة تكون نو ًعا من االلتزام قد �صدر من �أهله فوجب اعتباره.
املذهب الثالث :ذهب الإمام مالك والليث بن �سعد �إلى القول ب�أن الإجازة
ال�صادرة من الورثة ال يعتد بها �إال يف حال �صدورها يف حال مر�ض املو�صي –مر�ض
املوت -وال يعتد بتلك الإجازة يف حال �صدورها يف حال ال�صحة(.)134
حجتهم يف ذلك� :أن الإجازة التي �صدرت من الورثة يف حال مر�ض املو�صي
مر�ض املوت �إمنا �صدرت يف وقت تعلق حقهم مبال املورث(.)135
اخلال�صة :بعد �أن بينت مذاهب الفقهاء يف وقت �إجازة الورثة ف�إنه يت�ضح �أن هناك
من الفقهاء من اعترب �أن �إجازة الورثة ال يعتد بها �إال �إذا �صدرت بعد وفاة املو�صي،
وبالتايل فال عربة لإجازتهم �إن �صدرت حال حياة املو�صي؛ لأنها ال ت�صادف حملها
يف ذلك الوقت ،وبالتايل ف�إنه البد �أن ت�صدر عنهم الإجازة بعد وفاة املو�صي فال
عربة مبا �صدر يف حال حياته  ،وبع�ضهم ذهب �إلى القول ب�أن الإجازة تعد �صحيحة
مطلقاً �إذا �صدرت من الورثة� ،سواء �صدرت يف حال حياة املو�صي �أم بعد وفاته،
بينما ذهب فريق من الفقهاء �إلى القول ب�أن الإجازة لكي يعتد بها ال بد و�أن ت�صدر
يف حال مر�ض املو�صي مر�ض موت� ،أما يف حالة ال�صحة فال يعتد بها.
املذهب الراجح :بعد ا�ستعرا�ضي ملذاهب الفقهاء يف هذه امل�س�ألة ،يرتجح لدي
–واهلل �أعلم -املذهب الأول القائل ب�أن �إجازة الورثة تكون �صحيحة ويعتد بها �إذا
( ((13املغني .147/6
( ((13حا�شية الد�سوقي  ،400/3التلقني .218/2
( ((13حا�شية الد�سوقي .400/3
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�صدرت بعد وفاة املو�صي؛ وذلك لأن الورثة يف حال حياة املو�صي ال ميلكون �شيئًا
من الرتكة ،فكيف ميكن لهم �إجازة �شيء ال ميلكونه وبالتايل ف�إن �إجازتهم تكون يف
غري حملها ،وبالتايل ال يعتد بها.
اخلامتة

بعد �أن من اهلل علي ب�إجناز هذا البحث خل�صت �إلى نتائج وهي:
-1الو�صية عقد تربع م�ضاف �إلى ما بعد املوت.
-2مر�ض املوت هو ما حكم �أهل الطب ب�أنه يكرث املوت يف مثله ولو مل يغلب
وهو التعريف الذي اخرتته لأنه هو الأقرب �إلى حتديد ماهية مر�ض املوت.
-3هناك حاالت تظهر على مري�ض مر�ض املوت كخوف التلف وخوف الهالك
غال ًبا واحلالة النف�سية للمري�ض.
-4هناك حاالت يتم احلاقها باملري�ض مر�ض موت ت�أخذ حكمه ،كاملحكوم عليه
بالقتل ،واملقاتل يف احلرب وغريهما.
-5يجوز للمري�ض مر�ض املوت الذي ال وارث له �أن يو�صي بجميع ماله ،وال
يحق لبيت املال التدخل يف ذلك.
�-6إن ال�شارع احلكيم قد و�ضع حدً ا للو�صية وهو مبقدار الثلث رعاية حلق الورثة،
ف�إذا مل يوجد ورثة يجوز للمو�صي �أن يو�صي بكل ماله دون التقيد بالثلث.
�صحيحا �أم
-7الو�صية يف حدود الثلث حق مكفول ل�صاحب املال �سواء �أكان
ً
ً
مري�ضا.
-8جتوز الو�صية يف حال زيادتها على الثلث �إذا �أجاز ذلك الورثة؛ لأنهم �إمنا
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يجيزون الزيادة اململوكة لهم وهي حق لهم ،يجوز لهم الت�رصف فيه كيفما �شاءوا.
�-9إن �إجازة الورثة للزيادة مع الثلث �إمنا تكون بعد موت املو�صي.
-10الو�صية للوارث جائزة ولكنها موقوفة على �إجازة الورثة.
-11تعد �إجازة الورثة ً
تنفيذا ملا �أو�صى به املو�صي.
�-12إجازة الورثة للو�صية للوارث تكون بعد موت املو�صي.
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