
 الوصیة .. والمیراث
 

فاعل بفعل وكبرت نشأت التي المصطنعة الجدلیة ھذه – والمیراث الوصیة -              جدلیة
مقولة أساس على قامت سلبیة جدلیة ھي ، كذلك تكون أن أصحابھا لھا               أراد
وشرعیاً فقھیاً خطاباً ذلك في مقدمة ، - لوارث وصیة ال - : أن فیھا جاء                  مكذوبة
العقل وعاطفة بساطة أستغلوا المقولة ھذه منتجي إن ، ومخروماً            مضطرباً
يغرب وال ، أقوال من النبي إلى ُينسب ما بكل للتسلیم ومیله وتصديقه               اإلسالمي
أصلھا في كانت نبوي خبر بصیغة وردت إنما ( لوارث وصیة ال ) : مقولة إن البال                   عن
التخاصم خصوص في حقاً ال جاء ، مضاد سیاسي وتجییش إعالمیة دعاية عن               عبارة
تدعیم أجل من ونشروھا سربوھا إنما بھا فالقائلین ، الخالفة في األحقیة قضیة               في

 وتعضید نظريتھم بعدم صحة الوصیة لفاطمة من أبیھا بأرض فدك الشھیرة - .
رفض في سیاسیاً إتجاھا و ھدفاً ُتخفي ولكنھا إجتماعي بطابع محفوفة بھا              جاءوا
موضوعیة بصورة قرأنھا أن ھذا ، هللا رسول بعد الخالفة طالب أبي بن علي                تولي

 بعیدة عن التكلف واإليحاء الفقھي الركیك ، ودالتنا على ذلك طبیعتھا وكیفیتھا .
 

في صريحة نصوصاً تعارض الحقیقة في إنھا إلى يلتفتوا لم واضعوھا إن              نعم
ھذهالكتاب المجید  جاءت لتؤكد  على صحة  -   الوصیة  للوارث  - بین ومن ،    

خیرا ترك إن ، الموت أحدكم حضر إذا علیكم كتب ] - : تعالى قوله                 النصوص
وقوله ، 180 البقرة – [ المتقین على حقاً بالمعروف واألقربین للوالدين              الوصیة
 تعالى  : -  [  يوصیكم هللا  في أوالدكم  للذكر مثل حظ األنثیین ... ] -  النساء 11   .
اللفظ ورد وقد ، واإللزام الوجوب على تدل 180 النص لغة في - كتب -                 ولفظ
الصیام علیكم كتب ] : تعالى قوله منھا متنوعة و مختلفة وبعبائر الفعل               بصیغة
) كتب ] - : تعالى وقوله ، 183 البقرة [ .. قبلكم من الذين على كتب                   كما

صیغةربكم )  على نفسه الرحمة .. ] -  األنعام 54   ،  12 في واللفظ ،    
أخرى أبواب في أم الفرائض باب في أستخدم قد وسواء ( األمر )               الفعل

التأكید،فداللته  على الوجوب ورد البقرة سورة من 180 النص         وفي
-على أن  من  يشعر بالموت  أو حتى  من قبل ذلك   ، الوصیة خیراً ترك إن - ]       

،  [- وفعل - الوصیة خیراً ترك إن - بصیغة ورد الفعل في التأكید               ومفاد
الوضع بحسب واإليجاب السلب فیه األمر يحتمل الذي األضداد أفعال من -              ترك

صیغة،  وھكذا  في مسألتنا  ھذه  فھو  يريد اإليجابوالطبع وجود    بدلیل
األمر فیه ورد الذي الواجب للمحل اإلشارة في وكذا ، - خیرا -               المفعول
من إنھما نفھم ما بحدود والوالدين ، - ( واألقربین الوالدين ) - وھو                بالوجوب



المعنىأھل المیراث   ومع ذلك تصح  الوصیة لھم بحسب بالوجوب والقول ،     
 .المضمر  لكي ال ُيضام أحد من ھؤالء محل الوصیة

حقوق على الحفاظ غايته مكتوب تعھد أو مكتوب عھد ھي - : والوصیة               
باب من العھد إلى المكتوب لفظ وإضافة - األخر البعض من خوفاً              البعض
بفعل يحصل تجني أو تجاوز بوجود مشعر بالخوف والتعلیل ، واإلحتراز             اإلحتیاط
وأما ، بالخطأ الوقوع من الحماية بمثابة الفعل فجاء ، البعض لدى األنصبة               توزيع
في التصرف بحق مقروناً جاء فقد - الثالثي وصى - لفعل الداللي              األصل

إبراھیمكل  ما يمكن  أن تصح معه   (  الوصیة ) بھا ووصى ) : تعالى قال ،        
ووصاهبنیه  ويعقوب .. )  -  البقرة 132 أحد إلى الرجل أوصى منظور أبن قال ،         

 أي عھد  إلیه   .
 و لم يفرق  الكتاب المجید   في أصل  الوصیة  بین قريب  وبعید  وال بین وراث وغیره
فیھا يصح وال ، ( ومعنوي مادي ) جزئین من مؤلفة الكتاب في والوصیة ،               
، الفرائض باقي شأن ذلك في شأنھا ، واإلستطاعة القدرة غیر من              التنفیذ
وشرط الحرية الزم   في  الموصي  والموصى له  ومع عدم التقیید  نلتزم  باإلطالق

. 

.  
- وال تناقض  بین  الوصیة  واحكامھا   والمیراث وشروطه : تعالى فقوله ،     

إبراھیم بھا ووصى - : تعالى قوله يناقض ال ، 16 النمل - داوود سلیمان                 ووريث
الوصي وھو داوود ألبیه الوارث ھو األبن فسلیمان ، 132 البقرة - .. ويعقوب                بنیه
المادية الشؤون في ذلك في سلیمان ألبنه داوود يوصي أن من مانع وال ،              

- ، والمعنوية وداوود سلیمان مقام في أيضاً ھنا جارية لبنیه يعقوب            فوصیة
العلمأنظر 132  من سورة البقرة - سلیمان يورث ال داوود إن العلم مع ،         

كسب العلم إن بإعتبار ، أخرى وأشیاء والمتاع المال له يورث ولكن ،               والنبوة
شمائل من وغیرھما والزكاة بالصالة وأوصاه ، يورثان ال وھما إصطفاء             والنبوة
عبدهللا بن محمد هللا رسول وصي طالب أبي بن علي مع ھذا وحدث ،                األخالق
في منظور أبن قال ، أھلھا إلى الحقوق ورد األمانات بتأدية أوصاه فقد ،                ووارثه
وَسْمته وَسبَبه نََسبِه التصال وِصيٌّ السالم علیه لعلي وقیل ) - :              اللسان
وجه هللا كرَّم قلت وَسْمته وَسبَبه وسلم علیه هللا صلى هللا رسول سیدنا               بنسب
( عنھم هللا رضي الصالح السلف عند صفاته ھذه علیه وسلَّم علّي المؤمنین               أَمیر
بھا يبت قضیة فتلك ، الحكم و الخالفة بموضوعة ھذا الوصیة أمر يتعلق وال ، -                
بحقھم أحتجوا قد القوم بعض إن ومع ، ينتخبون وحین يختارون حین الناس               عامة

فردفي الخالفة  كونھم من قريش  أو بتعبیر تاريخي   -  نحن الشجرة ، -   
علیھم علیاً  علیه السالم  بنفس المنطق قائالً  -  ونحن ثمرة ھذه الشجرة   -  ،



، والخالفة الحكم قضیة في تصح ال المحاججة ھذه ومضمون محتوى إن              ومع
فاألصل ، الوصیة حتى أو النسب أو القرابة ولیس الناس ھم ھنا المتعلق               ألن

 في  الحكم  في اإلسالم   ھو رأي الناس وما يعتمدون  ويقررون فیه         .
 

الُمراد وعلى علیه يدل خاص بسیاق مقروناً الوصیة لفظ يأتي أن يمنع وال               نعم
(  في باب المعنويات والقیم   )  ،   فحینما   يقول  هللا تعالىمنه والمتعین

ھو ما سیاق في ، 8 العنكبوت - [ حسنا.. بوالديه اإلنسان ووصینا ] - :                
إلیك أوحینا والذي نوحاً به وَصى ما الدين من لكم شرع ] - : يقول حینما                  غیره
- [ .. فیه والتتفرقوا الدين أقیموا أن ، وعیسى وموسى ابراھیم به وصینا                وما

 ،الشورى 13  ،   فالوصیة  بإقامة  الدين  كانت  ھدفاً  مقصوداً بذاته  لذاته
تحد التي السلطات كل من ( الدين تحرير ) على دالة صیغة ھنا الدين                وقیام
حیوية أكثر لیكون السكوني وضعه من الخطاب تحرير أي ، وتقدمه نشاطه              من

وھذا ،  وھذا  بالضبط  ماكان  يريده  هللا  وجمیع أنبیاءه  ورسله وحركیة ،  
 المعنى متعین  في الحیاة  ولیس  لما  بعد الموت  .

ومستطیع والوصیة قادر كل وإجرائھا تنفیذھا في يتشارك أن يجب - :           
، التنفیذ جھة من األطراف جمیع على وتجب ، - والقیام بھا الوفاء               على
لوازم من إن : أحد يقل ولم ، ويعقوب بنیه إبراھیم وصى المبدأ ھذا                وعلى
الكتاب من الدلیل يدل ولم ، الموت بعد لما تكون أن المعنوية الوصیة               صحة
الموصي يكون أن ) شرطه الفرائض وإقام الخیرات ففعل ، كذلك ذلك              على

 . والموصى له على قید  الحیاة )
تعبدون ما ) : تعالى قوله لمعنى متعمد تحريف إلى الخیال بكم يذھبن                وال
له ونحن واحداً إلھاً وإسحاق وإسماعیل ابراھیم آباءك وإله إلھك نعبد قالوا بعدي               من
، اإلستطراد صیغة في الوارد وخطابه ظاھره عن ، 133 البقرة (              مسلمون
الصیغة وھذه ، والمتابعة النھج مواصلة على والتأكید الموافقة صیغة            وفي
على التأكید ُيراد حین ، العرب لسان في جارية ھي كما الكتاب في               جارية

كلالمؤكد   بالفعل  وبالقوة  (  في المعنى الكالمي  ) الباب ھذا في وتدخل ،      
الذين وصّینا ولقد ) : تعالى قوله ذلك على يدل ، والتقوى والصالح الخیر                دعوات
- أتقوا - وفعل ، 131 النساء ( ... هللا اتقوا أن وإياكم قبلكم من الكتاب                  أوتوا
وتأمین بل واإلحتیاط والحرص الحماية بمعنى التقوى منھا والتي الوقاية            من
القیمیة المفاھیم من يتكون أصله في الفعل و ، الواقیة والمعدات             اللوازم
يھود - من الرساالت معتنقي جمیع إرادتھا في وتشمل تعم التي ،              واألخالقیة

 . ونصارى وصابئة   ومجوس ومؤمنیین  -



والزكاة الصالة مسألة أعني ، الجانب ھذا في للعبد هللا من الوصیة وتصح               نعم
.. ) : النبي عیسى بلسان تعالى قوله في كما ، الفرائض من               وغیرھما

 وأوصاني بالصالة والزكاة ما دمت حیاً .. )  مريم 31   .
العشر الوصايا أو ) المستقیم الصراط موضوعة المجید الكتاب شمل قد كذلك              
حرم ما أتل تعالوا قل ] - : تعالى قوله في كما ، الوصیة موضوعات من (                 

  : ربكم علیكم
 .1 -  أالَّ تشركوا به شیئا

   2 -  وبالوالدين إحسانا  .
 . 3 -  وال تقتلوا أوالدكم من إمالق

 4 -   وال تقربوا  الفواحش  ماظھر منھا وما بطن.
 . 5 -  وال تقتلوا  النفس  التي حرم هللا  (  ذلكم وصاكم به  لعلكم تعقلون  )

 6  -  وال تقربوا  مال الیتیم .
 7 -   وأوفوا الكیل والمیزان  بالقسط.

 8 -   وإذا قلتم   فأعدلوا  .
 9 -  وبعھد  هللا  أوفوا  (  ذلكم وصاكم  به لعلكم تذكرون  )   .

عن بكم فتفرق السبل تتبعوا وال فأتبعوه مستقیماً صراطي ھذا وأن - 10             
 سبیله   ، (  ذلكم وصاكم به  لعلكم تتقون  ) - األنعام  151 ، 152  ، 153  .

يوم كل وغیرھا الصالة في المؤمنیین لسان يكررھا لفظة المستقیم فالصراط             
الوصايا - نفسھا ھي والتي ، ( المستقیم الصراط أھدنا ) : صیغة في                مرات

 ،العشرة   -  التي ذكرت  في سورة  األنعام  وفي الكتب المقدسة األخرى
أخروية ولیست دنیوية عالقة بھا فعالقتنا لذلك بحیاتنا متعلقة أجزائھا إن             وبما
وألسن ذھن في المتخیل الشيء ذلك لیس ھو - : المستقیم فالصراط ،             
رواة ُمخیلة صنعته والذي ، األخرة في عنه المحكي الشيء ھو وال ، -                الناس
أوصانا التي العشرة األشیاء ھذه ھو بل ، متھالكة وقصص أخبار وصانعي              جھلة
أختطه الذي السبیل فھي ، بھا ونلتزم معھا ونتحرك الدنیا في لنعیشھا هللا               بھا

 .أو أنتخبه هللا للناس في حیاتھم  ،  ھذا من جھة
عامة لدى وأھمیة تداوالً األكثر المادية الوصیة ھناك : المقابلة الجھة              ومن
يقع ال ولكي ، العامة وعالقاتھم المادية بقضاياھم إرتباط من لھا لما ،               الناس
الكتاب عمد ، الثنائیة ھذه في التشابك حل أجل ومن المتعمد الخلط في               الناس

  المجید  إلى ترتیب األولويات بحسب مجموعة  صیغ  أبتدئھا  في :
فإن ، األنثیین حظ مثل للذكر أوالدكم في هللا يوصیكم ] - : تعالى قوله - 1                   
- [ .. النصف فلھا واحدة كانت وإن ، ماترك ثلثا فلھن أثنتین فوق نساء                 كن
- هللا يوصیكم - صیغة في جاء النص ھذا في األول فاألمر إذن ، 11                 النساء



والشرح البیان على تدل خبرية جملة ( أوالدكم في هللا يوصیكم ) وجملة ،              
على،  أي  في الكیفیة  التي يجبوالتعلیل كذلك المیراث تقسیم     معھا

 بحسب النسق  والمقام  التالي   :، األوالد
  النسق األول   :   أن يكون  ذكراً  واحداً  في مقابل  أنثیین   .

 .:   أن  تكون  نساء  فوق أثنتینالنسق الثاني
 :   أن تكون  أنثى واحدة   .النسق الثالث

قال ففي الحصة األولى ، - أنثیین وجود في واحداً ذكراً كان إن - :            
تكون أن يعني : قال ، ؟ ھذا يعني ماذا ولكن ، ( األنثیین حظ مثل للذكر )                  
األولى القاعدة ھي ھذه ، الثالثة ھؤالء بین متساوية بینھما            القسمة

هللاوالتي  على أساسھا  أقام  هللا  مبدأ   توزيع الثروة  بالعدل إن ثم ) ،     
وداللة لغة بینھما والفرق ( - حظ مثل قال بل - حظي مثل - يقل                 لم

ما معلوم  ال يخفى على أھله إن - : النص ھذا بحسب الُمراد فیكون ،            
أي ) ، - األنثیین من واحدة كل وحق نصیب يساوي میراث من الواحد                للذكر
لكل يكون بحیث ، ( أثنیین على ولیس ثالثه على مقسوما المیراث يكون               أن
ذرية ترك لو المتوفي الرجل إن - : أعني ، التركة أصل من الثلث منھما                 واحد
أي ، الثلث الثالثة ھؤالء من واحد لكل فیكون ، وأنثیین ذكر أبناء ثالث                من

قدللذكر ثلث وللبنت األولى ثلث وللبنت الثانیة الثلث األخر - هللا إن بمعنى ،     
ترك ما ثلث فللذكر ، اآلخر لحصة مساوية الثالثة ھؤالء من واحد كل حصة                جعل
ولھذا ، الثلث منھم واحد لكل يكون وبذلك ، الثلث منھما واحدة كل الثلثان                ولألنثیین

 عبر النص عن ذلك بقوله : إن حظ الذكر مثل حظ األنثیین سواء بسواء -  .
، األنثیین حظي مثل للذكر قدموا الذين - : التراث فقھاء يقول كما ولیس                

أنطلقوابحیث جعلوا من المطلوب عكس ُمراد هللا وقوله قد ذلك في وھم ، -       
علیه المنصوص الطبیعي حقھا المرأة حرم قد ، ذكوري وقبلي تاريخي تفسیر              من
- القاعدة ھي - تعتبر المتقدم النص وبحسب فالمرأة ، السماء قبل              من
وفي المجید الكتاب في إنھا أي ، التوزيع ويتم القیاس يجري أساسھا على               التي

 أم الكتاب   ھي الثابت والذكر ھو المتغیر  .
هللا   وھذا المعنى  أيضاً  نشاھده في الحصة  الثانیة من النص جعل حین ،    

والكالم ، ( دائماً الثلثین ) فلھن قال ، أثنتیین فوق كن إن األناث                حصة
لعدد النظر دون من وھذا ، الوصیة صحة شرط وفي التركة أصل في               ھنا
أكانوا سواء فللذكور يتبقى وما ، األناث حصة وتحديد قیاس ھو فالمھم              الذكور

 واحداً أم أكثر   ،   فھم شركاء في الثلث الباقي من أصل التركة  .
كانت إن التركة نصف للمرأة هللا جعل حیث الثالثة الحصة في جلیاً نجده ما                 وھذا
المھم ، وغیرھم واألباء األبناء من العصب مراتب حسب يوزع والباقي ،              واحدة



فقھاء يدعیه كما ولیس ، المجید الكتاب في هللا تبناه ما على التركیز بحثنا                في
  التراث في تقسیم التركة لتوافق رغبة الذكر ..

ألزواجھم وصیة أزواجا ويذرون منكم يتوفون والذين ] - : تعالى قوله في - 2               
الُمنكر بصیغة ورد - أزواجاً - لفظ ، 240 البقرة - [ إخراج غیر الحول إلى                  متاعاً
المنبثق اإلقتران على تدل - أزواجا - وصیغة ، معاً األنثى و الذكر على                والدال
وضعه عن يخرجه قید وال فیه قرينة وال عام واللفظ ، الغلیظ المیثاق               عن
، بالرفع أم بالنصب أقرأناھا وسواء كذلك - وصیة - لفظ وكذا ،               ھذا
- لفظ إن ذلك ، - والزوجة الزوج - واحد األثنیین على ُمرادھا و                فداللتھا
واألنثى الذكر بین المشروعة العالقة على قلنا كما دالة الُمنكرة -             أزواجا
خارجاً يقع ما كل الوصف ھذا من ويخرج ، غلیظ لمیثاق وفقاً تقع               والتي
يجب : قال لذلك ، - الیمین بملك أو المتعة - بصیغ يتم الذي                كالنكاح
بھذا مقرونة ، البعض لبعضھم الوصیة األنثى الزوجة على و الذكر الزوج              على
الوفاة بعد لما والفحص المراقبة مھمته إحتراز قید وھو ( الحول إلى )               القید
األزواج يخرج لم طالما ، ( حول كل ) المتاع ويتجدد الوصیة تتجدد نعم ،               

  من  دائرة  وظل میثاق الزوجیة  ألي  سبب  كان  .
الوصیة خیراً ترك إن الموت أحدكم حضر إذا علیكم كتب ] - : تعالى قوله - 3                  
يخص فیما عرضه المجید الكتاب ويواصل ، 180 البقرة - [ واألقربون              للوالدين
وقد ، لھم الوصیة عبر الحماية تلك تضمین خالل من واألقربون الوالدين              حماية
شأن ذلك في شأنھا ، الوجوب على تكون - كتب - لفظ داللة إن : معنا                  مر
المعنى و الوصف داللة وأما ، أخرى مشابھة أنساق في وردت التي الصیغ               باقي
الموت إن وبما ، ( الوصیة واجبا فعلیه الموت يحضره من إن ) : يكون ذلك                  في
والتمكن القدرة حال في الوصیة تجب لذلك ، خلسًة يأتي العام الغالب              في
بالحق التفريط وعدم التذكیر فبداع الموت حضور على التنصیص وأما ، الفوات              قبل
اسرتك ھؤالء ھم - : واألقربون ، نزيد فال ذلك بیان مر وقد ، أھله ھم                  لمن
حال كل في والعون بالمساعدة أولى ھم وھؤالء ، - وجیرانك وارحامك              وأھلك
الزم لھم الموصى حال في والنظر ، والمحن والحروب االزمات أيام ذلك ويتأكد ،              
مع وقوة شدة تتأكد والفقر العوز فرفع ، إحتیاجاتھم معرفة الزم ھو              كما
أولى األقربون ) : قوله السالم علیه عنه األثر في ورد ما بدلیل               األقربین

 بالمعروف  )   .
معنوية أو مادية كونھا بین الوصیة أصل في التفريق يجب ال : فنقول               ونضیف
دورة بحسب وقوة سعة فیھا األمر ويتوقف ، لھم الموصى لحماية تكون              مادمھا
عن العصر سورة في لماورد اإلنتباه نسترعي ذلك وإلى ، والضرورات             المصالح



إال ، خسر لفي االنسان إن والعصر ] - : تعالى قوله في كما والتوكید                 األھمیة
 الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ]  -  .

.  
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