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 باب الثالثال

 شة و التحليلاملناق

 سرية ابن حزم ووهبة الزحيلي .أ

 سرية ابن حزم .1

 بن صاحل بن غالب بن حازم بن سعد بن أمحد بن علي امسه هو

 الكتب، يف االسم هذا يستخدم ما وغالبا. حممد أبو كونيا  يزيد ابن سفيان

أنه ولد يف قرطبة يوم األربعاء يف فجر  1.حزم ابن ابسم يعرف ما غالبا لكنه

تشرين الثاين/نوفمرب، اإلعالن  7ح تقريبا أو ليتزامن مع  384رمضان عام 

 2م. 994عام 

                                                           
1Hasbi Ash Shiddieqy,Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 
1972), hlm.545. 
2Ali Himaya, Ibn Hazm, Biografi, Karya, dan Kajian Agama-Agama, terj. Khalid al-Kaf, (Jakarta: 
Lentera, 2001), hlm. 55. 
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 معاوية شقيق فارسيا، مواطنا سفيان، أيب ابن يزيد موال جده، كان

 حزم ابن كان  وهكذا. الشام بلد هلزمية نشر للجيش كقائد  بكر أبو عينه الذي

 كان.  سفيان أبو بن يزيد مع الوالء ميني أداء خالل من قريش يف وضع فارسيا

 عهد يف وزيرا سعيد بن أمحد يدعى والده األمويني. وكان مع حازم ابن صاحل

 تعليم على حصل حازم ابن حاكم ابن وابعتباره. املزفر وابنه املنصور اخلليفة

 يدرسون الذين املعلمني قبل من ورعايته توجيهه مت طفولته يف. وتدريس جيد

 .3ت(ا)اخل اجلميل العريب والكتاب صائري القرآن،

يف عائلة ثرية، ولكن ركز التماس املعرفة، ال تسعى  مكرب ابن حزم

الثروة والعظمة. وأعرب حيفظون القرآن يف بورينيا نفسه تدرس من قبل املضيف 

مقدمي الرعاية الذين يهتمون هلا. ووالدها له االهتمام التام يف تعليمة واالهتمام 

بة دقيقة من ابملواهب واجتاه حياته. نظرا جريك جرييكنيا داخل القصر مبراق

                                                           
3Dahlan,Ensiklopedi Hukum Islam, ( Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hal. 607. 
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. ودرس العلوم ارالطفل الصغ طبيعةمن احلفاظ جانب املضيف زميل، مث 

تدرس عادة من صغار النبالء واحلكام، إال وهي حفظ القرآن الكرمي، سيأير، 

واليت تواجه مدرسي املرحلة االبتدائية على اكتساب املعرفة والتقليد من 

  4.أخالقهم

وتعليمه من قبل معاجل  كابن الوزير، يف طفولته كان ترعرعت

للمضيف. بعد تصعيد واستظهر القرآن الكرمي أنه طرح وتعليمه من قبل أبو 

احلصني الفاسي، زاهد ورعه، الشهرية وغري متزوج. الفاسي هو ما هو أوالً 

 5.تشكيل وتوجيه أعجب ابن حزم حىت النتائج كتاب الفاسي إىل حد كبري له

الذكي واثقبا، املخلص يف عمله، قوية، والعقل  حافظهابن حزم وكان 

وكان أنيقة، املعروف وحيسن عشرته والرأفة. لكن الثابت يف الدفاع عن رأيه. 

 درس ابن حزم احلديث من سن مبكرة على املعلم له، مها أمحد بن حممد بن

                                                           
4 Abdurrahman ash-Sharqawi, Riwayat Sembilan Imam Fiqh, (Jogjakarta: Logos, 1997), hlm.156. 
5 Jaih Mubarok, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, (Bandung: Rusda, 2000),hal. 149. 
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( واحلمداين. يف السنة لوفاة احلديث ذهبت الدراسة 401جاسور )تويف 

إسحاق. ودرس أيضا يف العلماء اآلخرين، ما جاسور على أبو بكر حممد بن 

يقرب من مجيع العلماء من احلديث الذي يسكن يف قرطبة وسائر املدن 

ديسينجاهينيا. علم الفقه أنه علم يف حيىي بن عبد هللا بن أمحد ابن دون مفيت 

، كان 403قرطبة وابن فارديل الذي تويف قتل اجليش من الرببر يف السنة ح 

 6.ل احلديث، ريزال )تراجم الرواة احلديث( األدب والتاريخخبرياً يف جما

ابن حزم أصال درس الفقه املالكي املذهب كمعظم مشال أفريقيا، 

واجملتمع األندلسي تبنت هذا الرأي. املوطأ  ككتاب فقه على املذهب املالكي 

املستفادة من املعلم له، أمحد بن حممد ابن جاسور. ليس فقط املوطأ، درس 

مالك. ووفقا له، حىت ولو كان حيب  األمام أياإلختالف  حزم كتابابن 

املذهب املالكي، ولكن هناك أكثر قبوال، تلك هي احلقيقة. ابن حزم فهم 

                                                           
6 Huzaimah, Pengantar Perbandingan Madzhab, (Yogyakarta: Logos, 1997), hal.156. 
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كتاب الفقه الذين أتليف   لتدققالنتائج من الكتاب املقدس األخرى شجعته 

 7 .األمام الشافعي وتالميذه

 العلم جمرد ودرس الفقه، بعلم اهتمامه البداية يف تركز ال حزم ابن

 ح السنة يف اجلديد. الفلسفة فروع وبعض والتاريخ العريب األدب احلديث،

 العلوم يف إجازة ليس أنه من الرغم على الفقه، علم إىل ذهنه ركز ،408

 ابن أمحد اسم تسجيل مت الذين حزم البن املعلمني بني من وكان. األخرى

 وعبد ودول، األزدي، الرمحن عبد عبد قاسم ابن احلديث، ميدان يف جاسور

  8.فالنسيا يف قاض الفضلى، اسم املعروف األزدي، هللا عبد بن هللا

 حزم ابن القصر، حي يف يعيشون كانوا  الذين الوزراء أحد كابن

 سن يف. عاما عشر مخسة وهذا مبكرة، سن منذ السياسة على التعرف

 وعيادامل هشام السلطة األوقات يف الشغب أعمال شهد أنه الشباب،

                                                           
7 Hasbi Ash Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 
1972), hlm.545. 
8 Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, ( Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hal. 608. 
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 من طرده ومت حزم ابن اخلالفة األب عن أسفرت اليت( 1010-1013)

 أقلها ليس السياسية، القضااي يف مباشرة غري مشاركة أن من الرغم على. القصر

 السياسية احلياة يف املشاركة حزم ابن وكان. السياسة مسبقا يعرف حزم ابن

املعتمد  وهشام( م 1023) اخلامس الرمحن عبد اخلليفة الوقت ذلك يف مباشرة

 شغلت اليت حزم ابن الثاين، اخلليفة وقت يف. األمويني من( 1028-1031)

 .وزير منصب

 التعامل حاولت اخلليفة جانب إىل حزم بن، ا5 الرمحن عبد زمان يف

 ذلك، ومع. جرااناثن أراضي على االستيالء وحاول العديدة الشغب أعمال مع

 حزم، ابن املعتمد عهد يف. سجنه مث حزم ابن واعتقل احملاولة يف اخلليفة قتل

 يف كان  ذلك بعد ولكن هياج، من بعض وضع يتم أن النشاط، بنفس القيام
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 حزم ابن يكرس الثانية، املرة يف السجن من اخلروج وبعد. أخرى مرة السجن

 9.أفكاره أسفل وذرة االهتمام له

 يف اجلماعة رؤساء اجلزيرة يف يسكن مضى وقت أي من حزم ابن

. اآلراء وضع مناقشة يف احلرية على حصل وأنه اجلزيرة، يف. املكان ذلك

 كان  أنه مث. قرطبة يف االثنني الشافعي اتباع كان  البداية يف للغاية حرج مشاهري

 الذين واخلرباء الكتب خالل من عليها تعيش أن بعد دزاهريي، رأي مفتون

 بعض حىت. عنها الدفاع يف استمرارا أكثر من كواحدة  ومشهور. املنطقة يف هم

 10.الغرق من املذهب مؤسس الثانية أهنا إىل تشري

 احلديث، التفسري، كعلم  أتقنت، قد األخرى اإلسالمية العلوم خمتلف

 العلوم وتدرس يتقن أنه. العربية واللغة والتاريخ والطب واقرتح الكالم الفقه،

 ينظر أنه. الوقت ذلك يف احلكومة يف مكتب تركت أن بعد خاصة اإلسالمية،

                                                           
9 Ali Himaya, Ibn Hazm, Biografi, Karya, dan Kajian Agama-Agama, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm.75. 

 ، )بريوت: دار الكتب العلمية، ت.ت(.احمللى ابألثرابن حزم،  10
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 بعض من االنتقادات من واسعة جمموعة على حصلت حىت رمسية، أقل إىل

 سيما ال اإلسالم الدراسات تعميق مواصلة وقررت غادر ولذلك،. العلماء

 .اإلسالم يف القانون مدارس حول

 وقته، لعلماء سواء بشدة، انتقد الذي دين كرجل  برز أنه النهاية، ويف

 حيث األراضي، لعلم حزم ابن استجابة وبدراسة. سابقا العلماء عن فضال

 انتقادات. الوقت ذلك يف بز ميكن الذين الناس ما اندرا هناك التقارير، تفيد

 ثقيلة حتداي حصل حيث معه، سيلريان ال الذين العلماء جتاه أساسا حىت حادة

 النهاية يف أنه حيث احلاكم، إىل وقدم ذميم وكان مرات عدة. وقته علماء من

 .11ه 456 شعبان يف تويف وهناك مينتاليسام، انئية، قرية إىل أرسل أنه

 حياته طوال حزم ابن ،يعل بن الفضلى رايف أبو ابنه، العرتاف طبقا

 مثانني حوايل تتضمن اليت العناوين دفرت أربعمائة حوايل لكتابة الوقت وكان

                                                           
11 Hasbi Ash Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab, (Semarang: PT.Pustaka Rizki 
Putra, 1972), hlm.546. 



62 
 

 ذلك، ومع. التخصصات من واسعة مبجموعة املتعلقة الكتب. صفحة ألف

 الذين ابلناس ودمر أحرق من العديد على االطالع ميكن له كتب  من كل  ليس

 .حزم ابن مع يتفقون ال

 سرية وهبة الزحيلي .2

ولد يف دير عطية الفيحاء، دمشق،  وهبة بن مصطفى الزحيلي امسه

ه. وكان  1350من شهر  27م الذي تزامن مع  1932مارس  6سوراي يف 

ابن مصطفى الزهيلي مزارع وبسيطة وشهرية حلزنه، يف حني مسيت والدته حجة 

فاطمة بنت مصطفى سعده، وهي امرأة لديها واراك وصامد يف إدارة الشريعة 

  12.اإلسالمية

، تقريبا كل الدنيا مشهور يف الفقه علماء و املفسريالزحيلي هو  وهبة

عمره يستخدم للبحث العلمي أوديسي. ابإلضافة إىل طابعه اجلدير ابلثناء هو 

                                                           
12 Saiful Amin Ghofur, Profil Para Mufasir al-Qur’an (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 

2008) hal. 174. 
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معروف ابلفعل من قبل اجملتمع السوري بشكل عام، سواء من حيث أعمال 

وكذلك طبيعته بسيطة على الرغم من انه يشتهر بعلمه العايل.  تواضعالعبادة و 

هي احلنفية، ولكن يف تطوير مهمتها، عرض وهبة متناسبا هب خاصة ذم

 .وحمايدا

 أساسيات ترسيخ عن فضال دليل، الفعل هبة قلياًل، كان  والده ألن نظرا

 عام حىت رأسه مسقط يف املدرسة مبستوى التحق السابعة، سن يف. عليه اإلسالم

 اتبع أنه ،1952 عام يف الثانوية املدرسة من خترج الرمسي تقريره بعد. 1946

 1953 يف فقيه درجة على وحصل دمشق، من اإلسالمية اجلامعة كلية  يف دراسته

يف جامعة األزهر القاهرة مصر وحصل على  العلميةمث واصل دراسته وعمق . م

 13."الفقه اإلسالمي يف بر احل"الدكتوراه مع أطروحته بعنوان 

                                                           
13 Lisa Rahayu, “Makna Qaulan dalam al-Qur’an: Tinjauan Tafsir Tematik Menurut 

Wahbah az-Zuhaili” (Skripsi Sarjana Fakultas Ushuluddin UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru 2010), 
hal. 19. 
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 مولعا الشيخ الشيخ إىل جاء ألنه وهذا الضوابط، يتقن كثري  وهبة الزحيلي

 العلم من واسعة طائفة أيضا ودرس اإلسالمية، دراسة العلوم فقط ليس. هلم للتعلم

 والصيد. درس املستفادة العلوم يف جداً  وخطري. الشيخ أن املؤكد ومن العامة،

 قادرا كان  أنه ،(م 1958ت) اخلطيب الشفعي حممد هاشم أن وتعلمت العلوم

 الرانكوسي، حممد الشيخ أن وعلمت( الكالم) الالهوت علم على السيطرة على

 فرائض و العلوم لتعلم( م 1957ت. ) املارديين جودت الشيخ أن علمت مث

. ت) حسن الصاطي الشيخ أن علم مع الشافعي الفقه درس كما  األوقاف،

 علم و املصطلح احلديث الفقه أصول االنضباط يف مهاراته بينما ،(م 1962

  14(.م 1990ت. ) الفيومي لطفي حممد ابلشيخ على للحصول

 يف حدث مثلما علمه، أكثر التخصصات من العديد نفسه، الوقت ويف

 التالوات من والعلم السماك أمحد ابلشيخ علم أنه القرآن تالوة القراءة ميدان

                                                           
 .14(، صفحة. 1995، )دمسكوس: دار القلم، وهبة زحيلي العليم الفقه املفسريبديع سيد،   14
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 أن وعلم أنه وشرف عريب أي نو جمال يف بينما جووجيايت، محدي للشيخ املستفادة

 علم أنه( العلوم تفسري) التفسري جمال يف هبة تليني .القصب احلسن أبو الشيخ

 مثل األخرى والعلوم. امليدان جانكة صادق والشيخ جانكة حسن الشيخ بعلم

 حسن والشيخ فرفور، صاحل الشيخ أن علم مع علم أنه والعلم األدب البالغة

 التاريخ أيضا ودرس. خازران أبو صبحي والشيخ على، سأسودين اخلطيب،

 من نسيمي. وكثري حممود مدحم شطي واحلكمة شطي راشد للشيخ واألخالق

 الدراسات من وغريها اإلجنليزية، واللغة والكيمياء، الفيزايء جماالت يف املعلمني

 العامة.

 أثناء علم أنه مينيمبة الذي املعلم اسم تتضمن ال املذكور املعلمني أمساء

 الرب جاد على املستفادة مع مصر يف الشافعي الفقه درس كما.  مصر يف وجوده

 علم يغطي فقط مصر يف عرب أنه تيكوين أن العلم ولكن(. م 1994ت ) رمضان
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 فضال أكثر، املعلمني من والعديد املقارن، الفقه وعلم الفقه أصول من أما الفقه،

 15.علم أنه البالغ مقدم ذكر ميكن ال اليت الضوابط عن

 الناس تعليم أو الكتابة طريق عن سواء لديه، املعرفة ينقل حيب أن هبةو 

 املدرسني من كبري  عدد وجود إىل ابإلضافة إمكانية تشمل ال أهنا حيث. مباشرة

 هبة يتخذون الذين التالميذ من العديد أيضا لديه مذكور، هو كما  للدراسة

 ايسني، نعيم حممد محدان، فاروق حممد تالميذه بني من وكان. العلمية كاملراجع

 حممد ابنه ومشلت الليل، أبو وحممد ،غدة، عبد اللطيف فرفور أبو الستار عبد

 احلقوق كلية  يف كمحاضر  أنه قال عندما تالميذه من الكثري عن فضال زوهايلي،

 .األخرى والكليات والقاهرة األزهر جامعة اإلسالمية الشريعة

 سواء، حد على واالجتماعي املؤسسي التعليم جمال يف انشط هو هبةو 

 يتضح أن ميكن وهذا. العلمية التخصصات من جملموعة كبريا  اهتماما أيضا ولديه

                                                           
15 http//:www.Zuhayli.net/biograp1/html, diakses pada tanggal 25 Mei 2017. 



67 
 

 والكتب املقاالت كتابة  على قادرا كان  حياته يف .يصدق ال أنه وافر األوراق من

 التفسري جماالت يف عمله معظم أن من الرغم على ،133 الكتب جتاوز املبلغ أن

 ابلنسبة أما .العلوم تطوير وكذلك للمجتمع، منوذج صلة وقد التسليم يف بل والفقه،

 مقارنة، الدراسة اإلسالمي الفقه يف أاثر احلرب " التقارير، ذلك يف مبا لألوراق

 الكتب من والعديد ،"أدلته و اإلسالم الفقه املنري، التفسري الفقه، أصول الواسط يف

  16.األخرى

 الثلث للوصية الواجبة قسمةابن حزم عن  أير   .ب

كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين ال هي فرض على   ابن حزم الوصية رأى

يرثون، إما لرق، وإما لكفر، وإما ألن هنالك من حيجبهم عن املرياث أو ألهنم ال 

                                                           
16 Panji Islam, editor: Cholis Akbar, https://www.hidayatullah.com/berita/internasional/ /syeikh-
wahbah-az-zuhaili-menulis-lebih-200-kitab.html, diakses pada tanggal 30 Juni 2017. 

https://www.hidayatullah.com/berita/internasional/%20/syeikh-wahbah-az-zuhaili-menulis-lebih-200-kitab.html
https://www.hidayatullah.com/berita/internasional/%20/syeikh-wahbah-az-zuhaili-menulis-lebih-200-kitab.html
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يرثون فيوصي هلم مبا طابت به نفسه، ال حد يف ذلك، فإن مل يفعل أعطوا وال بد 

 17.ما رآه الورثة، أو الوصي

ابن حزم هم الفقهاء أن موقف حازم نصوص احلكم األفضل أن القرآن 

واحلديث واإلمجاع. حىت أغلق كل األبواب رأيي يف اإلستنباط األحكام. ألنه يعترب 

والناجتة املطلقة،  يسرتيح إىل رأيي سوف تتخذ بعيدا عن احلقيقةإستنباط األحكام 

حني أن الشريعة اإلسالمية هي ، يف عن ذلك القانون هو القانون للرجل نفسه

 شريعة هللا متاما.

واحلديث.  نص القرآن الكرميبيدا بيد مع وهكذا رأي من الفقه أنه دائما 

وكما احلال يف مسائل يف الوصية. وذكرت أن ابن حزم وصية إلزامية نظرًا إىل 

يف القرآن الكرمي  إسرتاحوهذا  18األقارب الذين ال ميكن احلصول على مرياث.

 :كالتايل  واحلديث النيب صلى هللا عليه وسلم 180 رة البقرة اآلية سو 

                                                           
  . 314، )بريوت: دار الفكر،ت ت(، صفحة. سادس، اجلزء الاحمللىابن حزم،     17
 .317، صفحة. املرجع السابق  18
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ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإن تَ َرَك َخرْيًا اْلَوِصيَّةُ لِْلَواِلَدْيِن َواأْلَق َْرِبنَي "
 (180" ) سورة البقرة: .19َحقًّا َعَلى اْلُمتَِّقنيَ  ۖ  اِبْلَمْعُروِف 

 
َأيب أَُماَمَة اْلَباِهِليِ  قَاَل مسَِْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل يف َعْن 

ُخْطَبِتِه َعاَم َحجَِّة اْلَوَداِع ِإنَّ اَّللََّ َقْد أَْعَطى ِلُكلِ  ِذي َحق ٍّ َحقَُّه َفاَل َوِصيََّة 
 (2046رواه الرتمذى, رقم احلديث:).20ِلَواِرثٍّ 

 
ذكر أن النص وصية إلزامية نظرًا إىل الوالدين واألقارب  كما ظهري اآلية

عند شخص يواجه عالمات املوت. وهذا هو رأي ابن حزم وذكر. ولكن يف هذه 

احلالة لديه ابن حزم رأي تتصل مبن هو احلق يف احلصول إرادة بعد نزول آايت 

ابن حزم يقول أن الفقرة أييت . 11الورثة يف القرآن الكرمي سورة سورة النساء اآلية 

هناية اآلية دلياًل يف سورة البقرة أييت مبكرا، خمصصة وريث يف النساء أكثر ألن 

 21.ألنه قد ذكر يف املرياث على الورثة الذين يرثون كنز تركه شخص ما

                                                           
 .180(: 2قرآن سورة البقرة )ال  19
 .431(، صفحة. 1995، اجمللى الرابع، )بريوت دار الفكر، عارضة األحوذي بشرح جامع الرتمذيالرتمذي،   20
 .318، )بريوت: دار الفكر،ت ت(، صفحة. السادس، اجلزء احمللىابن حزم،   21
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يف ذكر ألي شخص أن ورثة، وورثة معظم أقارب عرب احملرمة. بينما يف 

الدول أن من واجبة للوالدين واألقارب. مث وابلتايل  الفقرة إرادة والعهد أعاله

بريبيداابت ابن حزم أن األهل واملسار إىل األعلى واألقارب الذين قد ذكرت 

املستفيد ال حيق له الوصية. لذا تعطي فقط لألقارب الذين مل تصبح ورثة هذا 

 .الشخص

من  الكثري الناس الذين لديهمحبسب ابن حزم، كال  الوصية هي واجبة

هو انش يف القرآن تنص على أن أي شخص اإلرث الكنز أو قليالً من ماله. ألهنا 

املوت، مث أهنا واجبة إلعطاء إرادة، سواء كان ذلك يف شكل  جيتمع يعلم أنه سوف

 .امللكية أو غريها من الرسائل

 وهذا سبق بيانه يف احلديث روي النيبكما أن هناك قيود يف منح الوصية. 

حلديث ابن على اابلتمسك ن أيب وقاص عن حدود الثلث يف الوصية. رواه سعد ب
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. كاحلديث املرياثحزم القول أنه ال ينبغي احلد واجيبة الوصية أكثر من الثلث من 

 :التايل

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ي َ  ُ َعْنُه قَاَل َجاَء النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ ُعوُدين َعْن َسْعِد ْبِن َأيب َوقَّاصٍّ َرِضَي اَّللَّ
َها قَاَل يَ ْرَحُم اَّللَُّ اْبَن َعْفَراَء  َوَأاَن مبَكََّة َوُهَو َيْكَرُه َأْن مَيُوَت اِبأْلَْرِض الَّيِت َهاَجَر ِمن ْ
قُ ْلُت اَي َرُسوَل اَّللَِّ أُوِصي مبَايل ُكلِ ِه قَاَل اَل قُ ْلُت فَالشَّْطُر قَاَل اَل قُ ْلُت الث ُُّلُث َقاَل 

َوالث ُُّلُث َكِثرٌي ِإنََّك َأْن َتدََع َوَرثَ َتَك أَْغِنَياءَ َخرْيٌ ِمْن َأْن َتَدَعُهْم َعاَلًة يَ َتَكفَُّفوَن فَالث ُُّلُث 
 ]رواه البخاري[ 22.النَّاَس يف أَْيِديِهمْ 

وندرك أن البشر لديهم حاالت خمتلفة، حىت يف تطبيقها على األحداث 

من شأنه أن يؤثر على دولة القانونية. ولكن القانونية من ذوي اخلربة من قبل البشر 

ليس مع املنتج القانوين الذي يتم انتاجه من قبل ابن حزم أنه كان يصر على أن 

ال ينبغي أن يكون تفسري القانون. األداة الوحيدة اليت ميكن استخدامها يف حتليل 

 23القانون هو جمرد نص وحده.

                                                           
 .305(، صفحة. 2006، )بريوت: دار ابن كثري، صحيح البخاري اجلزء الثالثالبخاري،   22
 .319، )بريوت: دار الفكر،ت ت(، صفحة. السادس، اجلزء احمللىابن حزم،   23
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ري القيود املفروضة على املشاكل أن السبب يف تغييذكر ابن حزم بعض 

 :أكثر من الثلث، مما يلي

 هل جيوز الوصية الواجبة أكثر من الثلث الرتكة عندما موصي ليس له ورثة؟ .1

روى حسن بصرى و ابو حنيفة أن  هذه مسألة جائز الوصية الواجيبة 

مبقدار أكثر من ثلث الرتكة. ألن  ليس هلا مالك، حىت ال حق الناس تضررت 

روى مجهور العلماء يرى أن وجود أو عدم وجود ورثة ال ميكن يف تطبيق. و 

زايدة حجم الرتكة. وقالوا مالك، ابن سربومة، األوزعي، حسن البصري و 

 24الشافعي.

بناء املذكور، يرى ابن حزم أن الرأي الثاين، حىت قدر الوصية الواجبة 

امة. يعين أن ال جيوز أبكثر من الثلث الرتكة. أما بقية تركة ألمة املسلمني ع

 ما تبقى تركة تسليم إىل البيت املال.

                                                           
 .318 .املراجع السابق  24
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هل جيوز الوصية الواجبة أكثر من الثلث الرتكة عندما الورثة أصبح رجال  .2

 غنيا؟

من احلكمة من هللا الوصية أن أكثر من ثلث الرتكة هي حق ورثته. 

هي الثلث و الثلثني هو  وغريها يةاألقصى احملدد للوصيف حني أن القيود 

أساسا اجلزء الذي يتم تلقيها من قبل الورثة. حىت الجيوز ابكثر من الثلث. 

االقتصاد  رفاهية من املتوقع الرتاث اإلرث الكنوز املرتوكة لشخص ما أن

 حالةحىت ال يرتك الشخص الذي ورثة )خاصة من األطفال( يف  .الورثة

 25.ضعيفة

علماء يتجاوز الوصية الواجبة أكثر من الشرح املذكور من بعض ال

)قد أو احلصول على املرياث من  غنيةالالفعل  املوصيبسبب ورثة من ثلث 

حياته ابلفعل مزدهرة(. ويعترب حظر الة منح الوصية أكثر من الثلث تركة. 

                                                           
 .318 املرجع السابق.  25
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مث املسألة القانونية اليت سيتم ة من املشكلة اليت فقدت، ل  علذلك، إذاكان 

 ته وجودا وعدما".ل  عهية يلي: "احلكم يدور مع . كقواعد الفقتغيري

. حىت  مع أساسا أنه رفض إىل رأييرفض ابن حزم أن رأي ذلك ألن 

أن أفكر يف أي شكل هو ضد الشريعة كما ال ميكن أن تقبل مبا يف ذلك 

 ة يف حتديد احلكم.ل  عابستخدام ال

ذا كان الواقع ، ألنه إعل ةال ميكن قبوهلا  املذكور عل ةابإلضافة إىل رأيه 

احلديث الذي ينص على أن  صأكثر مالءمة ن فالعل ة، عل ةأنه مطلوب 

". وادعي ابن حزم حىت الوصااي اليت ال يزال ينبغي أن الثلث، وثلث كثريا"

 املرياث.واجبة أكثر من ثلث ال الوصية يكون

 هل جيوز الوصية الواجبة أكثر من الثلث الرتكة عندما الورثة إعطاء اإلذن؟ .3

كما هو احلال مع األسباب املذكورة، ويتم التعبري عن أي سبب من 

واجبة ال تزال ال يسمح أكثر من الثلث ال البن حزم الوصية رأياألسباب 
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 الشريعة الوصية. األساس الشريعة ال يفكر عن سبب ملواصلة دراستها ألن

ليه حممد صلى هللا ع د األقصى ثلث الكنز جممل اليت مت تسليمها ابلنيبحب

 26وسلم.

 الثلث للوصية الواجبة قسمةزحيلي عن وهبة الآراء  .ج

 عند وهبة الزحيلي الواجبة وصيةالااللتزامات  .1

 180الوصية الواجبة يف القرآن الكرمي سورة البقرة آية  .أ

وهبة الزحيلي يف كتاب تفسريه املنري أن هللا تعاىل يف سورة ذكر 

 عن الوصية الواجبة:هو أساس من القانون قوي جدا  180البقرة اية 

                       

      27  

 

                                                           
 .319، اجلزء السادس، )بريوت: دار الفكر،ت ت(، صفحة. احمللىابن حزم،   26
  .180(:2قرآن سورة البقرة )ال 27
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أي أسبابه وعالماته  "اْلمَْوتُ "فرض  "ُكِتبَ " املفردات اللغوية

أي ماال، قال جماهد: اخلري يف القرآن  "َخرْياً "وأماراته كاملرض املخوف 

تصرف يف الرتكة مضاف إىل ما بعد املوت، أي  "اْلوَِصيَّةُ "كله: املال. 

فليوص من أوشك على املوت ببعض ماله ألقاربه، وتطلق على اإليصاء 

 28.والتوصية، وعلى املوصى به من عني أو عمل

أي ابلعدل أبن ال يزيد على الثلث، وال يفضل الغين،  "اِبْلَمْعُروفِ "

وهو ما ال يستنكره الناس، حبسب حال الشخص املوصي، أبن ال يكون 

قليال ابلنسبة ملاله الكثري، وأال يكون كثريا يضر ابلورثة، ويتحدد بعدم 

مصدر مؤكد ملضمون اجلملة  "حَقًّا عََلى اْلمُتَِّقنيَ . "الزايدة على ثلث الرتكة

قبله. واإليصاء الواجب لألقارب منسوخ آبية املرياث، وحبديث رواه 

 29الرتمذي وغريه: ال وصية لوارث.

                                                           
 .367(، صفحة. Gema Insani  ،2013، اجلزء األول، املرتجم: عبد اهلي الكتاين )جاكارات: التفسري املنريوهبة الزحيلي،  28
 .367صفحة.  املرجع السابق. 29
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هذه اآلايت تذكري عام جلميع وهبة الزحيلي يف كتاب تفسريه  رأى

الناس ابلوصية اليت هي عمل من أعمال الرب واخلري بعد املوت، يف حال 

عالماته، بعد أن ذكر هللا القصاص يف القتل، وهو موت، ظهور أماراته و 

وجاء اخلطاب للمجموع، ألن األمة متكافلة، خياطب اجملموع منها مبا 

يطلب من األفراد، فمناسبة اآلية ملا قبلها ظاهرة، وذلك أنه ملا ذكر تعاىل 

القتل يف القصاص، والدية، أتبع ذلك ابلتنبيه على الوصية وبيان أنه مما 

ه هللا تعاىل على عباده، حىت يتنبه كل أحد، فيوصي قبل مفاجأة كتب

 30املوت، فيموت على غري وصية.

فرض عليكم أيها املؤمنون، إذا ظهرت عالمات املوت مبرض 

خموف وحنوه، وترك الواحد منكم ماال كثريا لورثته، أن يوصي للوالدين 

قليال وال كثريا،  واألقربني بشيء من هذا املال، وصية عادلة، ال تعد شيئا

                                                           
   .368صفحة. املرجع السابق.  30
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يف حدود ثلث الرتكة، وعدم تفضيل غين لغناه، ودون متييز وال جور يف 

الوصية إال لضرورة، كعجز عن الكسب أو اشتغال ابلعلم، أو صغر، إذ 

عدم العدل يسبب البغضاء واحلقد والنزاع بني الورثة، حىت ولو كان الوالدان 

ما، ألن اإلحسان هلما كافرين، فللولد أن يوصي هلما مبا يؤلف قلوهب

ْنساَن ِبواِلَدْيِه ُحْسناً، َوِإْن  َنا اإْلِ مطلوب بنحو عام، كما قال تعاىل: َوَوصَّي ْ

 [:29]العنكبوت ) 31.جاَهداَك لُِتْشرَِك يب ما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهما

ِعْلٌم، َفال ُتِطْعُهما، . َوِإْن جاَهداَك َعلى َأْن ُتْشرَِك يب ما لَْيَس َلَك ِبِه (8

 (15 [ :31] لقمان) 32.َوصاِحب ُْهما يف الدُّنْيا َمْعُروفاً 

                                                           
 .8(: 29قرآن سورة العنكبوت )ال  31
 .15(: 31قرآن سورة لقمان )ال  32
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أي ابلعدل الذي ال وكس فيه وال  "اِبْلمَعْرُوِف قال وهبة الزحيلي "

أوجب هللا تلك الوصية  شطط، وهو حمدد شرعا مبقدار ثلث الرتكة فأقل.

 33حقا مقررا على من اتقى هللا وآمن بكتابه.

 جبة يف قانوانصية الواالو   .ب

مستندها الفقهي ومسوغاهتا، من جتب له، وفق وهبة الزحيلي أن 

. قال شروط وجوهبا، مقدار الوصية الواجبة، طريقة استخراجها من الرتكة

أن الوصية لألقارب مستحبة عند اجلمهور منهم أئمة  وهبة الزحيلي

 34للعباد.املذاهب األربعة، وال جتب على الشخص إال حبق هلل أو 

ويرى بعض الفقهاء كابن حزم الظاهري والطربي الزحيلي وفق وهبة 

وأيب بكر بن عبد العزيز من احلنابلة: أن الوصية واجبة داينة وقضاء للوالدين 

واألقربني الذين ال يرثون، حلجبهم عن املرياث، أو ملانع مينعهم من اإلرث 

                                                           
 .367(، صفحة. Gema Insani  ،2013، اجلزء األول، املرتجم: عبد اهلي الكتاين )جاكارات: التفسري املنريوهبة الزحيلي،   33
 .122(، صفحة. 1989، اجلزء الثامن، )بريوت: دار الفكر، الفقه اإلسالمي وأدلتهوهبة الزحيلي،   34



80 
 

وجب على ورثته أو  كاختالف الدين، فإذا مل يوص امليت لألقارب بشيء

على الوصي إخراج شيء غري حمدد املقدار من مال امليت وإعطاؤه للوالدين 

 35غري الوارثني.

( والسوري )م 79-76أخذ القانون املصري ) مالزحيلي وهبة 

( ابلرأي الثاين، فأوجب الوصية لبعض احملرومني من اإلرث وهم 257

أمهم، أو ميوتون معهم ولو  األحفاد الذين ميوت آابؤهم يف حياة أبيهم أو

ففي نظام اإلرث اإلسالمي ال يستحق هؤالء  حكمًا كالغرقى واحلرقى.

احلفدة شيئًا من مرياث اجلد أو اجلدة، لوجود أعمامهم أو عماهتم على 

لكن قد يكون هؤالء احلفدة يف فقر وحاجة، ويكون أعمامهم  قيد احلياة.

 36أو عماهتم يف غىن وثروة.

                                                           
 املرجع السابق.  35
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فاستحدث القانون نظام الوصية الواجبة يقول أن وهبة الزحيلي 

ملعاجلة هذه املشكلة متشياً مع روح التشريع اإلسالمي يف توزيع الثروة على 

أساس من العدل واملنطق، إذ ما ذنب ولد املتوىف )ابن احملروم( يف احلرمان 

من نصيب والده الذي تويف مبكراً قبل والده، ويكون قد ساهم يف تكوين 

جلد بنصيب ملحوظ، فيجتمع عليهم احلاجة وفقد الوالد. ومبا أن ثروة ا

األحفاد غري ورثة يف حال موت أبيهم، فلويل األمر قصر صفة غري الوارث 

 37عليهم للمصلحة، وألهنم أوىل الناس مبال اجلد.

فإذا مل يوص اجلد أو اجلدة هلؤالء احلفدة مبثل نصيب أصلهم، 

تعاىل مبثل هذا النصيب على أال يزيد على جتب هلم الوصية إبجياب هللا 

ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإن تَ َرَك َخرْيًا   الثلث، لقوله تعاىل:
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) سورة  .38َحقًّا َعَلى اْلُمتَِّقنيَ  ۖ  اْلَوِصيَُّة لِْلَواِلَدْيِن َواأْلَق َْرِبنَي اِبْلَمْعُروِف 

 (180البقرة: 

وصية ال تتوافر هلا مقومات الوصية االختيارية لعدم أن هذه الألنه 

اإلجياب من املوصي والقبول من املوصى له، فهي أشبه ابملرياث، فيسلك 

فيها مسلك املرياث، فيجعل للذكر مثل حظ األنثيني، وحيجب األصل 

 39.فرعه، وأيخذ كل فرع نصيب أصله فقط

اشرتط القانون  شروط وجوب هذه الوصيةرأى وهبة الزحيلي أن  

 املصري والسوري لوجوب هذه الوصية شرطني:

أن يكون فرع الولد غري وارث من املتوىف فإن ورث منه، ولو  (1

 مريااثً قلياًل، مل يستحق هذه الوصية.

                                                           
 . 180(: 2قرآن سورة البقرة )ال  38
 .123(، صفحة. 1989، اجلزء الثامن، )بريوت: دار الفكر، الفقه اإلسالمي وأدلتهوهبة الزحيلي،   39
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أال يكون املتوىف قد أعطاه ما يساوي الوصية الواجبة، بغري  (2

عوض عن طريق آخر كاهلبة أو الوصية. فإن أعطاه ما يستحقه 

هبذه الوصية فال جتب له. وإن أعطاه أقل منها، وجب له ما 

يكمل مقدار الوصية الواجبة. وإذا أعطى بعض املستحقني 

 40.دون البعض اآلخر، وجب للمحروم وصية بقدر نصيبه

أوجب القانون املصري هذه الوصية ألوالد أن وهبة الزحيلي  اوفق

وأوجبها أيضاً  البنت. االبن مهما نزلوا، وللطبقة األوىل فقط من أوالد

لفروع من مات مع أبيه أو أمه يف حادث واحد، وال يدرى أيهم سبقت 

إليه املنية، كالغرقى واهلدمى واحلرقى، وحنوهم؛ ألن من جهل وقت وفاهتم 

ال يرث فقهاً أحدهم اآلخر، فال يرث الفرع أصله يف تلك احلالة، فتجب 

 41.الوصية لذرية ذلك الفرع قانوانً 

                                                           
 .124السابق، صفحة. املرجع   40
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لألحفاد الذين مات أبوهم أو أمهم حقيقة، جتب أيضاً  كما جتب

ملن حكم مبوت أبيه أوأمه، كاملفقود الذي غاب أربع سنني فأكثر يف مظنة 

 هالك، كاحلرب وحنوها.

القانون السوري فإنه قصر هذه الوصية  يضاأوهبة الزحيلي  اوفق

ألن هؤالء ال  ،على أوالد االبن فقط، ذكورًا وإاناثً، دون أوالد البنت

حيرمون من املرياث يف هذه احلالة لوجود أخواهلم أو خاالهتم، وإمنا هم من 

ذوي األرحام الذين يرثون يف رأي احلنفية عند عدم ذوي الفروض 

واألوىل األخذ مبا ذهب إلىه القانون املصري تسوية بني فئتني  والعصبات.

 42من جنس واحد، سواء لطبقة واحدة أم ألكثر.

يستحق األحفاد حصة  هبة الزحيلي أن مقدار الوصية الواجبةقال و 

أبيهم املتوىف يف القانون املصري لو أن أصله مات يف حياته، على أال يزيد 

                                                           
 .123صفحة. املرجع السابق.   42
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النصيب عن الثلث، فإن زاد عنه كان الزائد موقوفاً على إجازة الورثة. هذا 

الوصية  هو مقدار الوصية الواجبة يف القانون. أما الفقهاء القائلون بوجوب

بناء على أن  .للوالدين واألقربني غريالوارثني فلم حيددوا مقدار هذه الوصية

ما حدده القانون، إن مات شخص عن ابن وبنتني وأوالد ابن متوىف يف 

حياة أبيه، فيستحق هؤالء األحفاد ما كان يستحقه أبوهم لو كان حياً، 

 43وهو هنا ثلث الرتكة.

تويف عن ابن وبنت وأوالد بنت توفيت يف حياة أبيها،  إذا كان

فيأخذ أوالد البنت   يف القانون املصري، ال السوري   نصيب أمهم وهو 

وإن مات عن ابن وبنت وأوالد ابن مات يف حياة أبيه،  هنا ربع الرتكة.

فإن ماكان يستحقه االبن املتوىف وهو مخسا الرتكة، هو أكثر من الثلث، 

 44.والده إال الثلثفال أيخذ أ

                                                           
  .124(، صفحة. 1989، اجلزء الثامن، )بريوت: دار الفكر، الفقه اإلسالمي وأدلتهوهبة الزحيلي،  43
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نص القانون على أن وهبة الزحيلي يقول أن تقدم الوصية الواجبة 

الوصية الواجبة مقدمة على غريها من الوصااي االختيارية األخرى يف 

فإن استوعب الثلث مجيع الوصااي   الواجبة  االستيفاء من ثلث الرتكة.

 45.الوصية الواجبة أوالواالختيارية   نفذت كلها، وإن مل يستوعبها نفذت 

وهبة الزحيلي يقول أن طريقة استخراج الوصية الواجبة مل ينص 

طريقة استخراج الوصية الواجبة، ولكنه أرشد إىل ضرورة مراعاة القانون على 

 األمور التالية:

 أال يزيد املقدار املستخرج عن ثلث الرتكة. (1

 مبقدار نصيب األب املتوىف يف حياة أبيه. (2

اعتبار أن اخلارج وصية، ال مرياث، فيخرج من  التنفيذ على (3

 46مجيع الرتكة، ر من الثلث فقط.

                                                           
  .124(، صفحة. 1989، اجلزء الثامن، )بريوت: دار الفكر، الفقه اإلسالمي وأدلتهوهبة الزحيلي،  45
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 الوصية لوريث عند وهبة الزحيلي .2

يشرتط لنفاذ الوصية أال يكون  الوصية للوارثوهبة الزحيلي هو  رأى

املوصى له واراثً للموصي عند موت املوصي، إذا كان هناك وارث آخر مل جيز 

الوصية، فتكون الوصية  الورثة الوصية لوارث، نفذتالوصية. فإن أجاز بقية 

 47.للوارث موقوفة على إجازة بقية الورثة

 اَل ، فَ هُ قَّ حَ  قًّ ي حَ ذِ  لَّ ى كُ طَ عْ أَ  دْ هللا قَ  نَّ إِ "لقوله صل ى هللا عليه وسلم : 

 اَل " "ةِ ثَ رَ الوَ  اءَ شَ يَ  نْ  أَ الَّ ، إِ ثٍّ ارِ وَ لِ  ةٌ يَ صِ وَ  زُ وْ جتَُ  الَ "وقوله أيضاً:  48"ثٍّ ارِ وَ لِ  ةَ يَّ صِ وَ 

 ".ةِ ثَ رِ الوَ  يزَ جيُْ  نْ  أَ الَّ إِ  ثٍّ ارِ وَ لِ  ةَ يَّ صِ وَ 

وألن يف إيثار بعض الورثة من غري رضا اآلخرين ما يؤدي إىل الشقاق 

 والنزاع، وقطع الرحم وإاثرة البغضاء واحلسد بني الورثة.

                                                           
 .41(، صفحة. 1989، اجلزء الثامن، )بريوت: دار الفكر، الفقه اإلسالمي وأدلتهوهبة الزحيلي،   47
 .431(، صفحة. 1995، اجمللى الرابع، )بريوت دار الفكر، األحوذي بشرح جامع الرتمذيعارضة الرتمذي،   48
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معىن األحاديث أن الوصية للوارث ال تنفذ مطلقا، مهما كان مقدار 

به، إال إبجازة الورثة، فإن أجازوها نفذت، وإال بطلت، وإن أجازها  املوصى

بعضهم دون بعض، جازت يف حصة اجمليز، وبطلت يف حق من مل جيز، لوالية 

 اجمليز على نفسه دون غريه.

وهذا شرط لنفاذ الوصية عند اجلمهور، فإهنم قرروا أن الوصية صحيحة 

مل جيزها الورثة. وقال املالكية: الوصية لكن ال جتوز الوصية لوارث وال تنفذ إذا 

ابطلة حلديث ال وصية لوارث فإن أجاز الورثة ما أوصي به للوارث أو الزائد 

 على الثلث، فعطية مبتدأة منهم، ال تنفيذ لوصية املوصي.

حبثت هذا املوضوع يف شرط نفاذ الوصية املتعلق ابملوصى له، وبينت رأي 

ية للوارث إال إبجازة الورثة. وأما قانون الوصية األكثرين بعدم صحة ونفاذ الوص

( فأجاز الوصية لوارث من غري توقف على إجازة الورثة 37املصري يف املادة )

تصح الوصية ابلثلث للوارث " أخذًا برأي الشيعة اإلمامية. ونص املادة هو
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وغريه، وتنفذ من غري إجازة الورثة، وتصح مبا زاد على الثلث، وال تنفذ يف 

لزايدة إال إذا أجازها الورثة بعد وفاة املوصي، وكانوا من أهل التربع، عاملني مبا ا

 "جييزونه.

وتنفذ وصية من ال دين عليه وال وارث له بكل ماله، أو بعضه، من غري 

صحة الوصية للوارث مبا ال يزيد على الثلث  49.توقف على إجازة اخلزانة العامة

ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر   يؤخذ من اآلية الكرمية:مذهب مجهور الفقهاء، ونفاذها 

َحقًّا َعَلى ۖ   َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإن تَ َرَك َخرْيًا اْلَوِصيَّةُ لِْلَواِلَدْيِن َواأْلَق َْرِبنَي اِبْلَمْعُروِف 

 (.180/2البقرة:) .50اْلُمتَِّقنيَ 

أن  ،واإلمساعيلية رأى الشيعة الزيدية، والشيعة اإلمامية،قال وهبة الزحيلي 

يف اية  الوصية للوارث جائزة بدون توقف على إجازة الورثة، لظاهر قوله تعاىل

ونسخ الوجوب ال يستلزم نسخ اجلواز. ورد عليهم أبن حديث ابن اعاله. 

                                                           
 .104(، صفحة. 1989، اجلزء الثامن، )بريوت: دار الفكر، الفقه اإلسالمي وأدلتهوهبة الزحيلي،   49
 . 180(: 2قرآن سورة البقرة )ال  50
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عباس صرح بنفي اجلواز إال إذا أجازت الورثة، وأبن اآلية املذكورة منسوخة 

 51.ابلسنة، أو آبية الفرائض

( هبذا 37)م  1946أخذ قانون الوصية املصري لسنة بة الزحيلي قال وه

الرأي خمالفًا رأي مجهور الفقهاء. فأجاز الوصية للوارث يف حدود الثلث من 

( برأي اجلمهور وهو أن 2/238غري إجازة الورثة. والتزم القانون السوري )م 

 .الوصية للوارث ال تنفذ إال إذا أجازها الورثة

لوصية للوارث مطلقاً قال املزين والظاهرية: ال تصح الوصية مانعو ايف حني 

للوارث، ولو أجازها الورثة؛ ألن هللا منع من ذلك، فليس للورثة أن جييزوا ما 

أبطل هللا على لسان رسوله، فإذا أجازوها، كان هبة مبتدأ منهم، ال وصية من 

حقوه ابملرياث املوصي؛ ألن املال حينئذ صار للورثة، فحكم املوصي فيما است

 مْ كُ ضَ اَ رَ عْ أَ وَ  مْ كُ الَ وَ مْ أَ وَ  مْ كُ اَء مَ دِ  نَّ إِ "ابطل، لقول رسول هللا صل ى هللا عليه وسلم: 

                                                           
 .43(، صفحة. 1989)بريوت: دار الفكر، ، اجلزء الثامن، الفقه اإلسالمي وأدلتهوهبة الزحيلي،   51
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فليس هلم إجازة الباطل، لكن إن  )رواه البخاري و مسلم(، 52"امٌ رَ حَ  مْ كُ يْ لَ عَ 

أحبوا أن ينفذوا الوصية من ماهلم ابختيارهم، فلهم التنفيذ، وهلم حينئذ أن 

 53.جيعلوا األجر ملن شاؤوا

 من الثلث الوصية الواجبة عند وهبة الزحيلياحلد  .3

وفقا وهبة الزحيلي أن حق اإلنسان يف اإليصاء مقيد حبدود ثلث الرتكة، 

  بنص احلديث النيب:

ثَ َنا ُسْفَياُن َعْن َسْعِد ْبِن ِإبْ رَاِهيَم َعْن َعاِمِر ْبِن َسْعدٍّ َعْن  ثَ َنا أَبُو نُ َعْيمٍّ َحدَّ َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُعوُدين  ُ َعْنُه قَاَل َجاَء النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ َسْعِد ْبِن َأيب َوقَّاصٍّ َرِضَي اَّللَّ

ُ اْبَن َعْفرَاَء َوَأاَن مبَكََّة َوُهَو َيْكرَ  َها قَاَل يَ ْرَحُم اَّللَّ ُه َأْن مَيُوَت اِبأْلَْرِض الَّيِت َهاَجَر ِمن ْ
قُ ْلُت اَي َرُسوَل اَّللَِّ أُوِصي مبَايل ُكلِ ِه قَاَل اَل قُ ْلُت فَالشَّْطُر قَاَل اَل قُ ْلُت الث ُُّلُث 

َوَرثَ َتَك أَْغِنَياَء َخرْيٌ ِمْن َأْن َتَدَعُهْم َعاَلًة  قَاَل فَالث ُُّلُث َوالث ُُّلُث َكِثرٌي ِإنََّك َأْن َتدَعَ 
َا َصَدَقٌة َحىتَّ  يَ َتَكفَُّفوَن النَّاَس يف أَْيِديِهْم َوِإنََّك َمْهَما أَنْ َفْقَت ِمْن نَ َفَقةٍّ فَِإهنَّ

ُ َأْن يَ ْرفَ َعَك  َتِفَع ِبَك اَنٌس َوُيَضرَّ اللُّْقَمةُ الَّيِت تَ ْرفَ ُعَها ِإىَل يف اْمَرأَِتَك َوَعَسى اَّللَّ فَ يَ ن ْ
 (2537)رواه البخاري، رقم احلديث  .54ِبَك آَخُروَن َومَلْ َيُكْن لَهُ يَ ْوَمِئذٍّ ِإالَّ ابْ َنةٌ 
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على أساس هذا احلديث فمقدار الوصية هو الثلث: رأي وهبة الزحيلي، 

واملالكية أن للموصي وارث فريى مجهور الفقهاء غري الظاهرية األول، إذا كان 

الوصية ال تنفذ يف الزائد عن الثلث إال إبجازة الورثة. فإن أ جازوها نفذت، 

وإال بطلت؛ ألن هللا أعطى املوصي حق التصرف يف الثلث فقط، محاية حلق 

إنك أن تذر ، فإذا أسقطوا حقهم زال املانع من نفاذ الوصية، بدليل الورثة

 ورثتك أغنياء.

البعض نفذت يف حق اجمليز، وبطلت يف حق وإذا أجازها البعض دون 

غريه. وتقسم الرتكة حينئذ على فرض اإلجازة وعلى فرض عدم اإلجازة، فمن 

أجاز أخذ نصيبه على التقسيم األول،ومن مل جيز أخذ نصيبه على التقسيم 

ويرى املالكية والظاهرية: أن الوصية التنفذ يف الزائد عن الثلث، وإن  الثاين.

 أعلى. ة، عمالً بظاهر حديثأجازها الورث
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نفذت الوصية يف رأي احلنفية ابلزائد،  اثنيا، وإذا مل يكن للموصي وارث

ولو كان املوصى به مجيع املال؛ ألن املنع كان حلق الورثة، وحيث ال وارث، مل 

 55.يتعلق ابلزائد حق ألحد، فتنفذ الوصية فيه

أبكثر من الثلث  ال جتوز الوصية كما ابن سابقاً يف حني قال اجلمهور  

ولكن  .مطلقاً؛ ألن الزائد حق املسلمني، وال جميز عنهم، فال تنفذ الوصية

( ابلرأي األول، فتنفذ 4/238( والسوري ) م2/37وأخذ القانون املصري )م

وصية من ال دين عليه وال وارث له بكل ماله من غري توقف على إجازة 

 56أحد.

  ما زاد عن الثلث إال إبجازة الورثة،ال تنفد الوصية فيرأي وهبة الزحيلي أن

 أمورا يف اإلجازة:

                                                           
  .101(، صفحة. 1989، اجلزء الثامن، )بريوت: دار الفكر، الفقه اإلسالمي وأدلتهوهبة الزحيلي،  55
 .102املرجع السابق، صفحة.   56
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يرى أئمة املذاهب األربعة أن اإلجازة ال تكون مقبولة وقت اإلجازة:  (1

وملزمة إال بعد موت املوصي، فلو حدثت اإلجازة أو الرد يف حياة 

ألن ملك الرتكة ال يثبت للورثة إال بعد موت  ،املوصي مل يعترب ذلك

لكن قال املالكية  املورث، فتعترب إجازهتم وردهم بعد ثبوت امللك هلم.

إذا أجاز الوارث حال مرض املوصي مرضًا خموفًا قائمًا ابملوصي، ومل 

يصح صحة بي نة بعده، أي بعد املرض الذي أجاز فيه الوارث، لزمته 

 وهو أنه جيهل لزوم اإلجازة يف املرض. اإلجازة إال لعذر جبهل،

  :سبق ذكرمها ومهايشرتط فيمن جييز أو يرد شرطان  (2

أن يكون اجمليز من أهل التربع: أبن يكون عاقالً ابلغاً رشيداً، فال  (أ

تصح إجازة الصيب واجملنون واملعتوه واحملجور عليه لسفه أوعته 

ميلكها إال  أوغفلة؛ ألن اإلجازة إسقاط حلق، فتكون تربعاً، فال
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وليس للويل أيضا أن جيوز الوصية، ألن تصرفه  من ميلك التربعات.

 منوط ابملصلحة، والتربع ابملال ليس مبصلحة.

أن يكون اجمليز عاملا مبا جييزه فال تلزم إجازة الوارث إذا مل يكن   (ب

 57عاملا مبا أوصى به املوصي، فإن علم ابلوصية وأجازها نفذت.

 الكاتب حتليل .د

 الوصيةواجبة  .1

 : 180استناداً إىل القرآن الكرمي سورة البقرة اآلية  الواجبةقانون الوصية 

"ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإن تَ َرَك َخرْيًا اْلَوِصيَّةُ لِْلَواِلَدْيِن َواأْلَق َْرِبنَي 
 (180البقرة: " )سورة 58 اِبْلَمْعُروِف ۖ َحقًّا َعَلى اْلُمتَِّقنَي.

 
لوالدين واألقارب. ومع ذلك، ل الوصية على وجوب دليل سابقة  اآلية

الوالدين ملن يرثه من  وجوهبا وفقا جلمهور العلماء أن  وهبة الزحيليعقد 

                                                           
 .103-104(، صفحة. 1989الفكر، ، اجلزء الثامن، )بريوت: دار الفقه اإلسالمي وأدلتهوهبة الزحيلي،   57
 .180(: 2قرآن سورة البقرة )ال 58
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 ذهب األربعة. ويقول ابن حزم أنموفق مل، نسخت حكمها  قد واألقارب 

 .الدينحكمها واجب ك الوصية

إىل األم واألب من ليوسي واجب على كل مسلم  إبن حزم  قال

ما بسبب اخلالف الدينية، الرق أو بسبب إاألقارب الذين ال يرثون 

الوصية واجب كما أحال ابن حزم،  59حاجب الذين حيجبون عن الورثة.وجود

ومن ترك ظاهر اللفظ " :أنه مرتبط دزاهري انش القرآن واحلديث، كما أكد

 60".الوحي فقد إفرتى على هللا عز و جلوطلب معاىن اليدل عليها 

 

أن  اتفقان  وهبة الزحيليو اآلراء من ابن حزم حسب الباحث أن تلك 

من  176و  12و  11ابايت املرياث اآلية  نسخت للورثة قد ةواجبالوصااي 

 :سورة النساء

                                                           
  .318، اجلزء التاسع، )بريوت: دار الفكر،ت ت(، صفحة. احمللىابن حزم،  59
 .312، )بريوت: دار الكتب علمية، ت ت(، صفحة. إحكم يف أصول األحكامابن حزم،   60
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يوصيكم هللا يف اوالدكم للذ كر مثل حظ  االنثيني فان كن  نسآء فوق اثنتني 
ثلثا ماترك, وان كانت واحدة فلها الن صف, والبويه لكل  واحد م نهما فلهن  

الس دس مم ا ترك ان كان له ولد, فان مل يكن له ولد وورثه ابواه فالم ه الث لث, 
فان كان له اخوة فالم ه الس دس من بعد وصية يوصي هبآ اودين. اآبؤكم 

, ان  هللا كان عليما وابنآؤكم, التدرون اي هم اقرب لكم نفعا, فريضة من هللا
ولكم نصف ماترك ازواجكم ان مل  يكن هل ن  ولد.  {11[:4حكيما. }ان سآء ]

فان كان هلن  ولد فلكم الر بع مم ا تركن من بعد وصي ة يوصني هبآ اودين, وهلن  
الر بع مم ا تركتم ان مل  يكن ل كم ولد. فان كان لكم ولد  فلهن   الث من مم ا تركتم 

صي ة توصون هبآ اودين, وان كان رجل ي ورث كاللة اوامراة وله اخ او م ن بعد و 
اخت فلكل  واحد منهما الس دس. فان كانوا اكثر من ذالك فهم شركآء ىف 
الث لث من بعد  وصي ة ي وصى هبآ اودين غري مضآر. وصي ة من هللا, وهللا عليم 

 61{12[: 4حليم. }ان سآء ]
 

ابايت املرياث. لنفرتض أن هناك أن اية واصية  مل ينسخ ابن حزم يري 

ة واصية ، أيجيمع بينهما   ، فإنه ميكن أن االخرى  تناقضا بني هذا اآلية ابآلية

 و أما أيةالوريث،غري لكل أهايل، أم واجبة وصااي مبعىن  عامة،  حكمها 

                                                           
 .176، 12،11(: 4قرآن سورة النساء )ال 61
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رة، سورة البق 180حكم  هكمها ابقية وفق . حىت هي حكمها خاصة املرياث

 .62حىت ال يتعارض مع آايت املرياث

أيضا ال يكون هناك أي تناقض بني الوصية  وهبة الزحيليحسب 

 الذي سوف ميوت بينما املرياث من الوصية هوأن   حبيث  ،و املرياثلألقارب 

املرياث. إذا  الوصية و جيمع اساس آيتني السابقتني من هللا تعاىل. على  عطاء

خمصص آلية  آية املرياث تكون ميكن أيضا هما افرتضنا وجود تناقض بين

األقارب الذين ال يرثون نظراً ألنه كافر أو  تكانآية واصية   فتعريف  63.واصية

أبهل الوارث اقرب أو ذو ( منعجوب )يف دار احلريب، أو بسبب حممقيم 

 64األرحم.

                                                           
(، صفحة، Abadi Lentera ،2010اجلزء األول،)جاكارات:  القرآن و تفسره، اإلدارة الدينية يف مجهورية إندونيسيانظر يف   62

268. 
، األصول الفقهخمصصة هي املتخصصة على الدليل الذي ميكن ساهم ملتخصصة أحكام عامة. نظر يف عبد الرمحن دحالن،   63

 .276(، صفحة. 2011)جاكارات: أمزة، 
(، Gema Insani  ،2013نظر يف التفسري املنري، اجلزء األول، وهبة الزحيلي، مرتجم: عبد احلي الكتاين، د ك ك، )جاكارات:   64

 .370صفحة. 
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اآلية املرياث. الواصية اقدم من  اآليةأسباب النزول ابن كثري يف قول 

وجوب  ,املرياثنزول آية ، مث بعد فرضاالوصية للوالدين واألقارب أمر أول 

 .ت منسوخةالوصية للورثة كان

ابو مسلم األصفهاين )رجل دين الذي ال يعرتف بوجود آايت  ولق

 منسوخ، وال 180 وصيةال هذه أية ابن جرير الطربي، أن منسوخة يف القرآن( و

 :ابايت اإلرث بسبب من

 الوصية، ألن هذه االرثابآلية  الوصية اآلية هال يوجد تناقض بني هذ (أ

املشروع  الوصية منحيصل انقسام   الورثةعلى منحها هللا. ولذلك، ميكن 

 .املرياث، والرتكة وفقا ألحكام آايت 180 اآلية

، فإهنا ميكن املرياثمع آايت  هذه آية الوصيةبني  تعارضإذا كان هناك   (ب

أي  وجب الوصية إىل كل  ، عامةآايت الوصااي ال هيأن تتعرض للخطر 
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 يةيف اآل أوصى . كان االلتزامخاصةايت املرياث اآل أو ،الورثة أو الأقارب، 

  65ث.رياسارية املفعول، حيث أهنا ال تتعارض مع اآلايت امل 180

نسوخ ابايت مال  180أن سورة البقرة اآلية  رضاد ياتفق مع م. راش

إىل أوجب  أن الوصية   املذكورة اآلية الظاهراعندما ينظر  رأي هو املرياث.

أكثر لألشخاص  السابقةالوالدين واألقارب عندما يقرتب من هنايته. اآلية 

  66.الذين ال ترث أي الوالدين واألقارب

ي الوثيق األقارب ويسمى كل عشافال املذهب اإلمام يف غضون علماء

من واحدة من تلك العالقة احملرمة أما قريبة أو بعيدة، وحيظر شخص أييت 

مسلم أو كافر، غنية أو فقرية، ذكرا كان أو أنثى، خبري الوريث أو الورثة، ال 

  67.األخبار أو ال أخبار

                                                           
   .267(، صفحة، Abadi Lentera ،2010اجلزء األول،)جاكارات:  القرآن و تفسره، اإلدارة الدينية يف مجهورية إندونيسيانظر يف  65

  .124، اجلزء الثاين،)بريوت: دار املعرفة، ت ت(، صفحة. التفسري املنرم. رسيد رضى،  66
 .497(، صفحة. 1998، )جاكارات: الكوثر، الفقه النساءعبد الغفور،   67
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، ص. النيب ديثقد تعززت حب املذكوروفقا للباحث أن الرأي الوارد 

 :على النحو التايل

اْلَباِهِليِ  قَاَل مسَِْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َأيب أَُماَمَة 
يَ ُقوُل يف ُخْطَبِتِه َعاَم َحجَِّة اْلَوَداِع ِإنَّ اَّللََّ َقْد أَْعَطى ِلُكلِ  ِذي َحق ٍّ َحقَُّه َفاَل 

 [2046]رواه الرتمذى, رقم احلديث: .68َوِصيََّة ِلَواِرثٍّ 

حسن  همتطورت يف اجملتمع وكذلك تقبللكن ، غري متواترا هذا احلديث

  69.علماء اإلسالم منذ األول عند

 ابلثلث الواجبة الوصية .2

 هبةو بينما  70من الثلث، ال جتوز أبكثر ة الواجبةابن حزم الوصايرأي 

من  معدوم السنة وصيةقول أيضا أن ثلث املبلغ للوصية، وشخص ما الزحيلي 

 .الثلث

                                                           
 .431(، صفحة. 1995، اجمللى الرابع، )بريوت دار الفكر، عارضة األحوذي بشرح جامع الرتمذيالرتمذي،   68
(، صفحة، Abadi Lentera ،2010اجلزء األول،)جاكارات:  القرآن و تفسره، اإلدارة الدينية يف مجهورية إندونيسيانظر يف   69

266. 

 .318، )بريوت: دار الفكر،ت ت(، صفحة. سادس، اجلزء التاحمللىابن حزم،   70
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دون  ثلثعطي دائما اخلاصية احلد األقصى للقيمة ي الوصيةمفهوم 

إعطاء أدىن قيمة احلد األقصى. هذا األساس ابلفقيه اإلسالمي فهم املعين 

 :احلريف الذي هو يف احلديث النيب، اتبع

َوَسلََّم َعْن َسْعِد ْبِن َأيب َوقَّاصٍّ َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه قَاَل َجاَء النَّيبُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه 
 ُ َها قَاَل يَ ْرَحُم اَّللَّ يَ ُعوُدين َوَأاَن مبَكََّة َوُهَو َيْكَرُه َأْن مَيُوَت اِبأْلَْرِض الَّيِت َهاَجَر ِمن ْ
اْبَن َعْفرَاَء قُ ْلُت اَي َرُسوَل اَّللَِّ أُوِصي مبَايل ُكلِ ِه قَاَل اَل قُ ْلُت فَالشَّْطُر قَاَل اَل 

فَالث ُُّلُث َوالث ُُّلُث َكِثرٌي ِإنََّك َأْن َتدََع َورَثَ َتَك أَْغِنَياَء َخرْيٌ ِمْن َأْن قُ ْلُت الث ُُّلُث قَاَل 
 ]رواه البخاري[ 71.َتَدَعُهْم َعاَلًة يَ َتَكفَُّفوَن النَّاَس يف أَْيِديِهمْ 

أي جوازها أو مشروعيتها، وقد أسباب الوروض أن حديث املذكورة 

له، واستقر اإلمجاع على منع الوصية أبزيد سبق تقرير ذلك يف الباب الذي قب

من الثلث، لكن اختلف فيمن كان له وارث، وسيأيت حتريره يف "ابب ال وصية 

لوارث" وفيمن مل يكن له وارث خاص فمنعه اجلمهور وجوزه احلنفية وإسحق 

وشريك وأمحد يف رواية وهو قول غلي وابن مسعود، واحتجوا أبن الوصية 

                                                           
 .305(، صفحة. 2006، اجلزء الثالث، )بريوت: دار الفكر، صحيح البخاريالبخاري،   71
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ا  السنة مبن له وارث فيبقى من ال وارث له على اإلطالق مطلقة ابآلية فقيدهت

 72وقد تقدم يف الباب الذي قبله توجيه هلم آخر.

واختلفوا أيضا هل يعترب ثلث املال حال الوصية أو حال املوت؟ على 

قولني، ومها وجهان للشافعية أصحهما الثاين، فقال ابألول مالك وأكثر 

ن عبد العزيز، وقال ابلثاين أبو حنيفة وأمحد العراقيني وهو قول النخعي وعمر ب

والباقون وهو قول علي بن أيب طالب رضي هللا عنه ومجاعة من التابعني، 

ومتسك األولون أبن الوصية عقد والعقود تعترب أبوهلا، وأبنه لو نذر أن يتصدق 

بثلث ماله اعترب ذلك حالة النذر اتفاقا، وأجيب أبن الوصية ليست عقدا من 

ة ولذلك ال تعترب فيها الفورية وال القبول، وابلفرق بني النذر والوصية كل جه

أبهنا يصح الرجوع عنها والنذر يلزم، ومثرة هذا اخلالف تظهر فيما لو حدث 

له مال بعد الوصية، واختلفوا أيضا: هل حيسب الثلث من مجيع املال أو تنفذ 

                                                           
 .453(، صفحة. 2000، اجلزء اجلامس، )الرايض: دار السالم، فتح الباري شرح صحيح البحاريابن حجر العسقالين،    72
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لم به وابألول قال مبا علمه املوصي دون ما خفي عليه أو جتدد له ومل يع

اجلمهور، وابلثاين قال مالك، وحجة اجلمهور أنه ال يشرتط أن يستحضر 

تعداد مقدار املال حالة الوصية اتفاقا ولو كان عاملا جبنسه، فلو كان العلم به 

 73شرطا ملا جاز ذلك.

أول من أوصى ابلثلث يف اإلسالم الرباء بن معرور مبهمالت،  ،فائدة

هللا عليه وسلم وكان قد مات قبل أن يدخل النيب صلى أوصى به للنيب صلى 

هللا عليه وسلم املدينة بشهر، فقبله النيب ورده على ورثته، أخرجه احلاكم وابن 

 املنذر من طريق حيىي بن عبد هللا بن أيب قتادة عن أبيه عن جده.

وقال احلسن أي البصري )ال جيوز للذمي وصية إال ابلثلث( قال ابن 

البخاري هبذا الرد على من قال كاحلنفية  جبواز الوصية ابلزايدة  بطال: أراد

على الثلث ملن ال وارث له، قال: ولذلك احتج بقوله تعاىل: )وأن احكم 

                                                           
 .454 .املرجع السابق  73
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بينهم مبا أنزل هللا( والذي حكم به النيب صلى هللا عليه وسلم من الثلث هو 

وقال ابن املنري: احلكم مبا أنزل هللا، فمن جتاوز ما حده فقد أتى ما هني عنه. 

مل يرد البخاري هذا وإمنا أراد االستشهاد ابآلية على أن الذمي إذا حتاكم إلينا 

ورثته ال ينفذ من وصيته إال الثلث، ألن ال حنكم فيهم إال حبكم اإلسالم لقوله 

 [ اآلية.49]املائدة:  74(وأن احكم بينهم مبا أنزل هللاتعاىل: )

و لو للتمين فال حيتاج إىل جواب، لو غض الناس مبعجمتني أي نقص، 

أو شرطني واجلواب حمذوف، وقد وقع يف رواية ابن أيب عمر يف مسنده عن 

سفيان بلفظ "كان أحب إيل" أخرجه اإلمساعيلي من طريقه ومن طريق أمحد 

بن عبدة أيضا وأخرجه من طريق العباس بن الوليد عن سفيان بلفظ "كان 

 ه وسلم".أحب إىل رسول هللا صلى هللا علي

                                                           
 .49(: 5القرآن سورة املائدة )  74
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ألن رسول هللا قال هو كالتعليل ملا اختاره من النقصان عن الثلث، 

وكأن ابن عباس أخذ ذلك من وصفه الثلث ابلكثرة، وقد قدمنا االختالف 

يف توجيه ذلك يف الباب الذي قبله، ومن أخذ بقول ابن عباس يف ذلك 

كأسحق بن راهويه، واملعروف يف مذهب الشافعي استحباب النقص عن 

الثلث، ويف شرح مسلم للنووي: إن كان الورثة فقراء استحب أن ينقص منه 

 75وإن كانوا أغنياء فال.

والثلث كثري يف رواية مسلم كثري أو كبري ابلشك هل هي ابملوحدة أو 

قوله حدثين حممد بن عبد الرحيم هو احلافظ املعروف بصاعقة وهو  ابملثلثة.

 76من أقران البخاري وأكرب منه قليال.

                                                           
 املرجع السابق.  75
 املرجع السابق.  76
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فقلت اي رسول هللا ادع هللا أن ال يردين على عقيب هو إشارة إىل ما 

تقدم من كراهية املوت ابألرض اليت ها جر منها وقد تقدم توجيهه وشرحه يف 

الباب الذي قبله. لعل هللا يرفعك زاد أبو نعيم يف املستخرج يف رواية من وجه 

 آخر عن زكراي بن عدي "يعين يقيمك من مرضك".

لرواية قلت أوصي ابلنصف؟ قال النصف كثري مل أر يف غريها يف هذه ا

من طريقه وصف النصف ابلكثرة، وإمنا فيها "قال ال يف كله، وال يف ثلثيه" 

وليس يف هذه الرواية إشكال إال من جهة وصف النصف ابلكثرة ووصف 

الثلث ابلكثرة فكيف امتنع النصف دون الثلث؟ وجوابه أن الرواية األخرى 

يها جواب النصف دلت على منع النصف ومل أيت مثلها يف الثلث بل اليت ف

اقتصر على وصفه ابلكثرة، وعلل أبن إبقاء الورثة أغنياء أوىل، وعلى هذا 

فقوله: "الثلث" خرب مبتدأ حمذوف تقديره مباح، ودل والثلث كثري على أن 

 األوىل أن ينقص منه.
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من قول سعد بن أيب وأوصى الناس ابلثلث فجاز ذلك هلم ظاهره أنه 

وقاص، وحيتمل أن يكون من قول من دونه. وكأن البخاري قصد بذلك 

اإلشارة إىل أن النقص من الثلث يف حديث ابن عباس لالستحباب ال للمنع 

 77منه، مجعا بني احلديثني.

 امليت كال  القانونية ورثته إىل ابإلضافة اإللزامية وصية حزم ابن رأى

ويف هذه احلالة يتم الباحث أقل اتفق،   78.قليال كذلك  الكنوز من العديد ترك

كبريا على حالة وأوضاع بيواسيات وعلى   لعمل الوصية إال أهنا ستعتمد اعتمادا

الورثة أن يغادر. إذا عندما تويف كان يكفي كنز أم ال، مث ما إذا كان ورثة أن 

رك ورثة يغادر العيش يف كفاية أو قصور. ال فألهنا حتدثت إىل األقارب وت

يعيش يف احلرمان أو الفقر ألنه إذا كان شخص لديه كنز قلياًل يف حني 

                                                           
 .455(، صفحة. 2000اجلامس، )الرايض: دار السالم، ، اجلزء فتح الباري شرح صحيح البحاريابن حجر العسقالين،   77
 .417(، صفحة. 1970اجلزء التاسع، )مصر: مكتبة اجلمهورية،  احمللىابن حزم،   78
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حتدثت، الورثة تعيش أيضا يف نقص، مث قانون الوصية له أهنا ليست إلزامية. 

سبب الصراع داخل أسرته ألنه ال يعترب بإذا مل يكن يف حالة حيث أنه جعل 

 .قادراً على القيام به ورثة العدالة

لعلماء منهم اجلمهور ا وفقا  يقول أن الزحيليهبة و ومن انحية أخرى 

أربعة إمجاع رأي أبنه لن تكون إلزامية ابلنسبة ألي شخص ولكن نظرا  اإلمام

ألن منظمة احلق، وهي مكرسة هلل وأخيه اإلنسان. ابن عمر وبن عباس احتج 

ورة البقرة اآلية أبن وصية القانون ليست إلزامية، ولكن السنة. وهو يقوم يف س

تتحول أصال واجبة الوصية حىت  حكم مع اآلية املرياث،  منسوخاليت مت  180

  79.إىل السنة

                                                           
 .177(، صفحة. 1993اجلزء األول،)بريوت: دار الفكر،  اجلمع األحكام القرآنالقطيب،  79
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تنطبق فقط على األكثر ثلث  ،السنةأو  الفرض واقال ءار األ ،وبذلك

نازة، اجل مصاريف ،، تتم إزالة اإلعدادات، الديون املستحقةال املوصىاملم كله

  80.و غري مطلوبة

طول احلوار يف احلديث النبوي يبني أن يعطي األولوية لوريث واحد 

 ابلنيب حممد ةالكثري فإن الوصية ابلثلث من الكنز  . ويف الواقع،وهي بنتفقط 

. ويف الواقع، ستخفض الوصااي الثروة اليت حصل عليها صلى هللا عليه وسلم

 ال تقلل واجيبة املستفيد. ألنه حيتاج إىل دراسة أكثر منطقية هو أن الوصااي

أو على األقل عرقلة توزيع الثروة على الورثة إذا كانت موجودة. وهذا خيتلف 

  81.إذا كان ورثتهم ال يوجد

                                                           
(، صفحة، Abadi Lentera ،2010اجلزء األول،)جاكارات:  و تفسرهالقرآن ، اإلدارة الدينية يف مجهورية إندونيسيانظر يف   80

268. 
81 Fahmi al-Amruzi, Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: 
Aswaja Pressindo, 2012), hlm. 138. 
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استحسان اآلنفة الذكر أساليب نظرية ليس فقط  السابقة، استنادا

بذل اجلهد يف نقل األدلة من القانون األساسي جتاه اآلخرين ولكن أيضا تريد 

، واجيبةالوصية ال تعني. جيب أن مفهوم يعلى القواعد اليت  حةلصأن جتسد م

أن ال تتداخل مع توزيع الثروة لورثتهم إذا كان هناك على األقل عدم  ينبغي

. وهكذا، أهنا تستحق التأمل ربيبكال  الواجبة التحديد من جانبهم الوصية

وف حيث اليت ينبغي أن حتدد يف دولة حيث عندما توجد الظر  الواجبة الوصية

ورثة عندما ال يوجد ورثة. يف الوقت نفسه وضع فرض جزء قاعدة ضدهم 

. هبذه الطريقة من املأمول ال ميكن أن لتحكيمفارد )موقف( أن لدى أقل 

  82.أكثر من الورثة حيق إذا كانت موجودة حتكيميكون اجلزء 

 يستفيد الوصية هياستجابة تقييم العدد من الثلث ل حكمالدراسات 

 املوضوعي، سباباأل. لتحكيمابحيصلون على الكنوز  األقصى عليهم قدرب

                                                           
82 Ibid, hlm. 139. 
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الطبقات  متوقع . ولذلكعلى استحق موت مفضل بتوريثبسبب  املال انتقال

اهلرمية أن يكون جزء ثلث والظروف األخرى اليت أقل من ثلث مثل الوجود 

 .الورثةاملشرتك 

شرح أن ( يف 2) 209( املادة KHI) Kompilasi Hukum Islamيف 

"ضد األطفال املتبنني الذين مل يتلقوا سوف تعطي الوصااي واجيبة العديد من 

( ذكرت أن "إرادة فقط 2) 195الثلث من املرياث لآلابء ابلتبين". املادة 

مسموح هبا العديد من ثلث الرتكة إال إذا اتفق مجيع الورثة." الفقرة الفرعية 

اليت  201الورثة". وأوضحت املادة  ( "العهد لورثة صاحلة عندما أقر مجيع3)

"عند إرادة تتجاوز ثلث الرتكة حني الورثة من أي شخص عدم املوافقة، مث 

 83".سوف تنفذ فقط تصل إىل الثلث من املرياث

                                                           
83 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Tim Permata Press. 
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جيب أن ختضع  الواجبة الوصية ق أساسالصدي نقال عن الرأي عبد هللا

 للحدود:

 ال ينبغي أن يكون أكثر من ثلث اآلاثر كنز. (أ

  84.يف بني الورثة ظلمال ليبتعدأحد الورثة و  ثراءلإنشاء  الجيوز (ب

ال ينبغي أكثر من ثلث ما تبقى كنز على  وصية واجبة ابن حزمرأى 

. ومن املذكورةالرغم من السماح للورثة هذا يستند إىل حديث النيب، واليت 

أن هذه اإلرادة يكون أكثر من ثلث الكنز إذا  الزحيلي هبةو انحية أخرى، 

كان حيصل على إذن من الورثة اآلخرين حيث أن إرادة هتدف إىل واجيبة ال 

يؤدي إىل كارثة للورثة اليسار مثل املستفيد يعيش الفقراء وأسأل بعد وريث 

                                                           
 .219(، صفحة. Bina Pusaka  ،1984، )ابندونج: احلكم الوارث اإلسالميعبد هللا صدق،   84
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عن ابن عباس قال رصول هللا صلى ":النيب قول مثل  85األيسر أو ما إىل ذلك.

 ".ال جتوز وصية لوارث إال أن يشاء الورثةيه وسلم: هللا عل

( 2) 195يف املادة  بيانأيضا  Kompilasi Hukum Islam (KHI)يف 

ثلث الرتكة إال إذا اتفق مجيع  أبكثر جيوز الوصية( 2( أن أذكر ما يلي: )3و )

 86الورثة.مجيع  عليها موافق إذا كان انتبقلورثة  الوصية( 3الورثة. )

واجبة هو نتاج إلندونيسيا علماء االجتهاد وكان إىل حد كبري  يةالوص

وفقا آلراء العلماء يف الشرق األوسط اليت تفرض واجيبة إرادة. يف إندونيسيا 

موجهة إىل األطفال ابلتبين بينما يف العامل اإلسالمي هتدف إىل األحفاد اإلانث 

 .إشعاعا املقاسة

                                                           
 .317، )بريوت: دار الفكر،ت ت(، صفحة. سادس، اجلزء الاحمللىابن حزم،   85

86 Lihat di Kompilasi Hukum Islam (KHI), Tim Permata Press. 
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يف حتسني توفري جتميع الفقرة  بل حىت أنه ما زال حيتاج إىل أن ينظر

اليت تتم من خالل طرق  Kompilasi Hukum Islam 209( املادة 2)

استحسان وتراعي يف تطبيقها للقانون )ال إصالح نص الصيغة( ميكن احلصول 

  (2للفقرة ) 209على من إمكانية إضافة القواعد القانونية ضد املادة 

Kompilasi Hukum Islam   أجل واضحة اليقني القانوين، هبدف جنكيز من

 :وال تتداخل مع انسابيية القرابة، كما يلي

احلجم اجلزء اإلرادة هو كسب واجيبة لألطفال املتبنني الثلث من املرياث  (1

 .إذا كان اآلابء ابلتبين ال ورثة

إذا كان اآلابء ابلتبين يكون وريث يف شكل األطفال مباشرة أو تنقلب  (2

 .ستفيد هو نصف اجلزء الورثةعليها مث حجم اجلزء من امل

إذا كان اآلابء ابلتبين ورثة اآلابء ابلتبين األخ حسن الصيب أو الفتاة، مث  (3

 .اكتساب الطفل املتبين سدس جزء من اإلرادة والعهد واجيبة
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إذا كان الطفل املتبين وقد حصل على منحة من الوالدين ابلتبين مث ينبغي  (4

 .واجيبة اإلرادةبينغيباهان يف االعتبار كجزء من 

هذه االنقسامات ووفقا لصاحب البالغ ال يعطي اليقني القانوين، بل 

. املرياث يس حقل الربيبورثة هذا املفهوم ال عدم الرضايشمل أيضا إمكانية 

 (2012مروزي، األ)

لألشخاص  الوصية الواجبةأن  مذكور أخذت راىاستنادا التحليل 

يتم اخلروج  ألن الوصية الواجبةما يكفي. الذين لديهم ثروة تراث إذا كثري أو 

حىت ال يؤدي إىل األضرار ابلورثة اليت أقرب إىل امليت. استنادًا إىل حديث 

قال رسول النيب من واقاش سعد بن أيب، الوصية قد ال تكون أكثر من الثلث،

كثري. ألنه من أجل محاية حقوق الورثة حىت بعد التخلي عنها، أهنا   وثلث هللا

ولكن بداًل من ذلك يف دولة غنية أو  املساكنيمل تكن يف حالة الفقراء أو 

 هتم بعد املوت املورث.ازدهارا يف حيا
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، أنه جيب أن نعرف وندرك أن ابحث، وفقا وصيةيريد أن  كان  من

، ورثته كان يعيش غري كافية أو انقصة، قرابتهو أمواله تكفي للتوزيع على الورثة 

حيث أنه ال يتبع غروره حمض، ولكن ينبغي أن تكون قادرة على حتقيق العدالة 

الوصية مسموح به مع مجيع الكنوز، كقاعدة فقية اليت  ابحثللجميع. ووفقا 

 .87"ال يصح الوصية بكل املال" :تنص على ما يلي

واجبة، مث إرادة اليت حتدد قضاة التنفيذ كدولة  فهم الوصيةاستنادا إىل 

بريوااننج مقاضاة املسؤولني هذه القضية، وحنن كمجتمع االنصياع لقرار 

تصَرُُّف ": القاضي ضدهم. يف قاعدة فقية كما هو موضح على النحو التايل

حبسب تغري فها تغري احلكام واختال.""مَاِم عَلَى الرُّعْيِة مَنْوٌط ابملَصَْلحَةِ اإل 

 88األزمنة واألمكنة واألحوال والنبيات والعوائد".

                                                           
87  A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 128. 
88 J.N.D. Anderson, Hukum Islam Di Dunia Modern, ed. A. Machnun Husain, terjemahan. 
(Surabaya: Amar Press, 1990). 
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ويؤكد هذه القاعدة أن زعيما جيب أن يكون موجها لصاحل الشعب، 

وليس اتباع رغبات اجلسد أو رغبة حواء األسرة أو اجملموعة. كل الشؤون 

السياسة ومنافع للناس فإن ذلك هو ما ينبغي أن يتم التخطيط هلا وتنفيذها. 

مفسدة و من ذلك، ينبغي التخلي عن السياسات اليت حتقق مبدأ بدال 

  89.للناس مضارت

اتفق العلماء أن الشريعة اإلسالمية تشكلت من أجل حتقيق واحملافظة 

على مصلحة البشر، فردايً ومجاعيا على حد سواء. الشؤون الذين يرغبون يف 

 ه و اإلسلحالسلمتجذر  صلحةأن تتحقق جوانب كلها ملصلحة البشرية. امل

الذي يعين هادئة وسلمية. البدنية توجها حنو السالم. بينما نفسية موجه 

 90 .هادئة

                                                           
89 A. Jazuli, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, 
1st ed. (Jakarta: Kencana, 2006). 
90 Nurul Irfan, Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam, (Bandung: Amzah, 2015), hlm. 67. 
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هي نظرية املعرفة، بني أمور أخرى، وفقا للخوارزمي،  املصلحة هذه

كان للحفاظ على أهداف الشريعة اإلسالمية برفضها لكارثة أو ضرر يلحق 

الضرر ابلبشر أنفسهم. كما أنه يعرف أهداف الشريعة اإلسالمية هو احلفاظ 

على الدين واألخالق والروح والذرية. ال خيتلف كثريا عن رأي اخلوارزمي يف 

ه، وضع الغزايل ماشالهة كفعل من احلفاظ على هدف الشريعة أو أعال

مقاصد الشريعة اإلسالمية، بينما أهداف الشريعة اإلسالمية حسب الغزايل 

هو حفظ مخسة أشياء يف األعلى. أي قانون يتضمن الغرض من رعاية واحدة 

من مخسة أشياء تسمى ماشالهة، وتدمر كل شيء يسمى مافسادة، ورفض 

 91 مصلحة.يسمى مفسدة 

                                                           
91 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia: Tinjauan Dari Aspek Metodologis, 
Legalisasi, Dan Yurisprudensi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 94. 




