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 ٔاما بعد:  ،ٔامجعنی  هوحصب وعیل اهٓل ، محمد خامت النبینیرسوهل ؤاصيل ؤاسمل عیل  ، ٔاس تعنی هرب العاملنی وب امحلد لل 

يصاء  من ةاالٔربعب هفقد رفع ا يل سٔوال عن موقف املذا فٔاجبت:   . ةغري جائز  يمذلاملسمل ل  ة ن وصيا   : بعد ما قیلفر ك الاملسمل ا 

  ، ا يف الفصلنی هرسدأٔ م كام ٔاح  مهنلكول ،ي كون الكفر وصيا أ فر كاال يصاء ا یل ال ةوالثاني ،فركاالٔویل اال يصاء لل :مس ئلتان هنا

   .التوفیق  وابلل 

 فر ك اال يصاء لل الفصل األول يف  فٔاما  

ؤاحصاب الرٔاي وسفیان الثوري وامٔحد بن   املسمل لذليم جائز يف قول ماكل ة (: ووصي٨/۱٥٦ابن املنذر يف االٔوسط ) فقال

حساق يف   ة وقتاد ةوقال محمد بن احلنفی . قال عطاء ومحمد بن سريین هوب ، عن رشحی والشعيب ذكل ة وقد روينا ا جاز  ، حنبل وا 

ال ٔان قوهل وقال   .ی  انت  ، قال عطاء ذكلكو  ،ودي والنرصاناملسمل للهی ةيف جواز وصي ه ذهقاال:  ، معروفامكتفعلوا ا یل ٔاوليائ: ا 

لوادلین ال یراثن املرء   ة(: ٔامجعوا ٔان الوصي٢/۲٦۲التفسري ) يف  القرطيب ٔابو عبد للا  هعن  ه ك( وح۳۷اال جامع )ص  يف

ابن القطان الفايس يف اال قناع يف   ه( وتبع۱۱۲وقال ابن حزم يف مراتب اال جامع )ص  .ی انت  ،ةواالٔقرابء اذلین ال یرثون جائز 

قارب  أ  ن هلك ا ن  هاذلین ال یرثون من هفر ٔاو الٔقاربكلرق ٔاو  هلرياثن ا ن ویص لوادلین هل ه(: اتفقوا ٔان٢/۷۷مسائل اال جامع )

قد   ها ؤانهك  ة حلي انفذ ه ٔاو فامی ٔاویص ب ة فامی لیس مبعصي ه من ثلث يف ابيق ماهل  ه وسائر وصاای تكل ه بثليث الثلث ٔان وصيت

 . ی انت  ، ذا خالفاهوال نعمل يف  ، ةجائز   لذليم ةالوصيو (: ٨/۳٦٤ احملیل )وقال ابن حزم يف .ی انت  ، ٔاصاب

ذا مك تب عليك تعایل:  وقال للا قال ٔابو   . للوادلین واالٔقربنی ابملعروف حقا عیل املتقنی ةخريا الوصي ك  املوت ا ن تر مكحرض ٔاحد ا 

  العموم  ظاهرها  ،حممكة يه: فقیل ،حممكة ٔأو  منسوخة  يه هل  الآية هذه  يف  العلامء  اختلف (: ٢/۲٦۲) القرطيب عبد للا

  ، واحلسن وطاوس  الضحاك  قاهل  ،الورثة غري  القرابة ويف  والعبدین كلكفرین یراثن  ال  الذلین الوادلین يف اخلصوص  ومعناها 

  وذكره  ، للا رمحه ماكل  قول هذا وحنو ، نداب الوصية  وبقیت منسوخة  الآية: زيد وابن  عباس  وابن معر ابن وقال . الطربي واختاره

  عیل  فرض ٔأو: قائل قال فا ن : (٣/۱۲۳)التفسري  يف يالطرب ابن جریر  قال و  .ی  خمترصا انت  ، والنخعي الشعيب  عن النحاس

  ٔأیكون  هلم  يوص  فمل  ذكل يف  فرط  هو  فا ن : قال فا ن  . نعم: قیل یرثونه؟ ال  اذلین  ؤأقربيه لوادليه يوص  ٔأن  املال  ذي الرجل 

ذا  عليمك  كتب : ذكره تعایل  للا قول : قیل  ذكل؟ عیل  ادلالةل وما : قال  فا ن . نعم: قیل بتضييعه؟ حيرج فرضا  مضيعا   ٔأحدمك  حرض  ا 

ن  املوت   بنی  خالف وال  ،الصيام عليمك  كتب  : قال كام  وفرضه علينا كتبه قد ٔأنه فأٔعمل ، وألقربنی للوادلین الوصية خريا  ترك  ا 

  فیه  هلم يوص  ما  وهل  ؤأقربيه لوادليه  الوصية  برتك  هو  فكذكل ، عليه لل  فرضا  برتكه مضيع  قادر عليه  وهو  الصيام  اترك  ٔأن  امجليع 

آية منسوخة وألقربنی للوادلین الوصية: قالوا العمل ٔأهل  من جامعة ٔأن علمت قد فا نك: قال فا ن  .وجل  عز للا فرض مضيع   بأ

ذا ،منسوخة غري حممكة يه: فقالوا غريمه جامعة وخالفهم: هل قیل املرياث؟   لنا  یكن مل العمل  ٔأهل بنی تنازع ذكل نسخ  يف كن  وا 

ال  منسوخ  بأٔنه عليه القضاء  ذ  ، لها التسلي  جيب  حبجة  ا  آية وحمك الآية هذه  حمك  اجامتع مس تحيل  غري  كن  ا    حال  يف  املواريث أ

  عیل  حمكهام  اجامتع  جيوز  ال  الذلان  املعنيان  هام  واملنسوخ  الناس  وكن  ، ألخرى حمك  ا حداهام حمك  مدافعة  بغري  حصة  عیل  واحدة
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م وروی  مث روی عهن .ی انت  ، واملتأٔخرین املتقدمنی من  جامعة قال ذكل يف قلنا  ومبا ،صاحبه ٔأحدهام  لنفي  واحدة  حاةل يف حصة

( ا یل  ١/٤۹۲ثري )ك ابن  هوعزا ،(٤/۱۰۳االٔم ) يف يقال الشافع هوب ، الوجوب نسخ  رحج القرطيبو  .عن القائلنی ابلنسخ 

 . لقرابته اذلین ال یرثون ةالوصي ةبفرضي (٨/۳٥۳احملیل ) وجزم ابن حزم يف  .ه  اال جامع عليك وح ورهامجل 

  ك وتر  هؤامحد بن حنبل: من ٔاویص لغري قرابت يم واالٔوزاع ؤاحصاب  ةؤابو حنيف يوالشافع  (: وقال ماكل٢/۲٦٤) وقال القرطيب

   .ی  انت  ، فركوفقري قريب وبعيد مسمل و  من غن   من ٔاویص هل لك جائز ماض ل مع ذكل وفعل  ،حمتاجنی فبس امئ صنع هقرابت

 ة ب احلنفی ه مذ 

ذا ٔأویص اذليم للمسمل بوصية فهیي جائزة، طبعة قطر(: ٥/٥٤١قال محمد بن احلسن يف ألصل ) ذا ٔأویص املسمل   ،وا  وكذكل ا 

كذا يف الفتاوی   ،وابلعكس قال احلامك الشهيد يف الكيف: وجيوز ٔان يوص املسمل لذليم عیل هذا و ، انتی . لذليم فهیي جائزة

 (.٦/۹۲( والفتاوی الهندية )١٩/۳۸۲التااترخانية )

ذا ٔأویص ( يف ابب وصية ٔأهل اذلمة: ٥/٥٤٠وقال يف ألصل ) ٔلهل احلرب ومه يف دار احلرب فوصيته ابطل، ال  اذليم وا 

(  ٥۲٥ ص ) ركذو  . ی انت  ،احلرب ابطةلل هأل  ة( والوصي٥۲٤ صامع الصغري )وقال يف اجل، انتی . جتوز ٔلهل احلرب وصية

مريض ٔاقر   .ةا جاز اال قرار وبطلت الوصيهبها بيشء ٔاو و هأو ٔاویص ل  ة: مريض ٔاقر بدین المرأ ةٔايب حنيف يوسف عن ٔايبعن 

  ، ن الابن عبدا فٔاعتقك لو  ذكلكو  ،فٔاسمل الابن قبل موت األب يبطل ذكل أو ٔاویص هل  ب هلهنرصان ٔاو و  هوابن هالبن

   .ا ن مل یسمل الابن  فال يبطل . ی انت 

عندان اعتبارا للتربع   جاز ذكل ة(: ولو ٔاویص اذليم للمسمل ٔاو املسمل لذليم بوصي٢٨/۹٥وقال الرسخيس يف املبسوط )

ورصح به محمد يف السري   ، للحريب املس تٔامن ةذا التعليل يدل عیل جواز الوصيهو  . ی  انت  ، ةابلتربع حال احليا ةبعد الوفا  ك ابلمتلي

  املسمل ٔاو اذليم  ةووصي ،املسمل لذليم ةوصي مبزنةل ةون حصيحك اذليم للحريب املس تٔامن ت ةووصي(: ٣/٢٢٥الكبري. قال )

ن ٔاجاز  ةون حصيحكحلريب يف دار احلرب ال ت  ال ٔان یشأووا ٔان ی  ،ةا الورثهوا  ذا قبض م فیجوز ذكلشیئا من ٔامواهل بوا هل ا  .  ا 

ؤأقره ظفر ٔأمحد العامثن يف ا عالء   .ی  انت  ،مليتكدار اال سالم  و يفهالٔن من يف دار احلرب يف حق من  قال الرسخيس:

  لتباین ابطةل  هل  فالوصية  داره  غري  دار  ٔاهل  من  هل  املویص  كن  ولو)(: ٣/٢٢٦) محمد والرسخيس وقال (. ١٨/٣٠٧السنن )

  ها  ادلار تباین  نأل  (مان ابٔ  داران  يف  هل املویص كن  ذاا   ما خبالف ، احلرب دار  يف  حلريب يوص اذليم مبزنةل ،وحكام  حقیقة ادلار

  ن أل  (سريأ  وأ  مانابٔ  احلرب دار يف هو ذيم وأ  ملسمل ویصٔا  ذاا   ما وخبالف) حكام موجودا كن نا  و  صورة موجود غري هنا

  ( احلرب  دار يف سملأ  قد حلريب ویصأ  لو وكذكل) یكون حیامث  سالماال   دار هلٔا  من فاملسمل ،حكام ادلار تباین يوجد مل هناك 

  ( ابطةل  هفوصيت هو حريب مث ٔاسمل قبل موت املوص ٔاو بعده و  ن ٔاویص هلك ولو ) یكون حیامث  سالماال   دار هل أ   من املسمل  نأل 

منا يعترب حاهل ،ها وقعت ال نسان بعينالهٔن ال   الباطةل ةوالوصي ،هل ةفبطلت الوصي  ،ام كح ن میتا عند ذكلك وقد  ، يوم ٔاویص هل فا 

سالم ةتنقلب حصيح منا تلحق املوقوف ال الباطل ة ألن اال جاز  (هوصيت ةا ن ٔاجازت الورث ذكلكو ) هاب     . ی انت   ،ا 

(: ٧/۳٤۱وقال ) .ة(: ولو ٔاویص ذيم ذليم ٔاو ملسمل ٔاو مسمل ذليم ابملال جازت الوصي٤/۱۷۱سان يف البدائع )كوقال ال

ایه املال بمتليك التربع ٔلن ،ذيم ٔأو مسمل من هل الوصية تصح  ال  كن فا ن ،مس تأٔمن عند حربيا یكون ال  ٔأن ومهنا عانة  یكون ا    ا 
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نه ، اخلراب عیل هل   ٔأویص  لو  وكذا  . جاز ذيم ٔأو  مسمل  هل فأٔویص ذمیا  كن  لو حىت برشط فلیس  مسلام  كونه ؤأما . جيوز ال  وا 

  ٔأن  وللمسمل ١. املسلمنی  عیل ما وعلهیم للمسلمنی ما هلم ٔأن فأٔعلمهم اذلمة عقد قبلوا  فا ذا والسالم: الصالة عليه لقوهل ذمیا ذيم

  ٔأهل  غري وبنی بینه  الاختالف  ؤلن  ،احلديث لعموم ملته ٔأهل لغري ٔأو  ملته ٔلهل  ٔأویص وسواء  ،هلم كذا  ذمیا  ٔأو  مسلام يوص 

ن .ٔأویل  فهذا ،الوصية جواز  مينع ال  وذا  ،وبیهنم بيننا الاختالف من ٔأكرث یكون  ال  ملته   أٔو  مسمل هل فأٔویص مس تأٔمنا  كن وا 

  . املس تأٔمن  احلريب وكذا ،لذليم  الوصية وجتوز  ، عهدان يف  هو اذلي  اذليم فأٔش به ، عهدان يف ٔلنه ، جيوز ٔأنه ألصل يف ذكر ،ذيم

نه: قالوا  فا هنم  ٔأش به للا رمحهم  ٔأحصابنا بقول الرواية  وهذه ،جيوز ال  ٔأنه عنه للا  ريض حنيفة ٔأيب عن  وروي   رصف  جيوز ال  ا 

  ما  ٔلان  ،اذليم ا یل رصفها وجيوز ، احلراب عیل  اال عانة من  فیه  ملا املس تأٔمن  احلريب  ا یل  وألحضية الفطر  وصدقة والنذر  الكفارة 

  تربومه  ٔأن دایرمك من  خيرجومك ومل ادلین يف يقاتلومك مل اذلین عن للا یهنامك  ال  وتعایل: س بحانه لقوهل اذلمة ٔأهل بر عن هنينا

لهیم وتقسطوا ن  :وقیل . ا    الروايتنی  تكل عیل هل فالوصية ، ٔأحصابنا عن  روايتنی والهبة ابلصدقة احلياة  حال يف عليه التربع يف ا 

   . ی انت  ،ٔأيضا 

ن ٔاجازت   ةالوصي هذهو يف دار احلرب ال جتوز ه(: ولو ٔاویص مسمل حلريب ٢٢/۲٥۳ان )هيف احمليط الرب  ةوقال ابن ماز  وا 

والفرق ٔان امتناع جواز   . ةالٔحد الورث ةلألجنيب مبا زاد عیل الثلث والوصي ةللحريب والوصي ةفقد فرق بنی الوصي ،ةالورث

  . والوارث أجنيب عن حقوق الرشع ،مه ذا ال جيوز للمسمل الصحيح برهول  ، مهاان عن برألن الرشع هن ، للحريب حلق الرشع ةالوصي

منا امتنع جواز  ،هيثاب علي هاملورث يف حصت هلو بر  ه ٔاال تری ٔان . هیي عن بر مهن  ها الٔنه للوارث مفا امتنع جواز  ةٔاما الوصي ا حلق  هوا 

جازهت ، ةابيق الورث منا امتنع جواز  ةالوصي ذكلكو  .مفیجوز اب  جازهت ،ةا حلق الورثهلألجنيب مبا زاد عیل الثلث ا  والٔن   ،مفیجوز اب 

ويف رشح   . وصاای االٔصل احلريب يف  ر مسٔاةل كذا ذهك .للميت ابطةل ةوالوصي ، امليت يف حقنا احلريب يف دار احلرب مبزنةل 

  االٔصل  ر يفكم من فرق بیامن ذمهن ،هواختلف املشاخی فی ،للحريب ةيدل عیل جواز الوصي]ما[ بري ك ر يف السري ال كالطحاوي: وذ

  للمویص هل  ن لو فعل جيوز ويثبت املكلكر يف االٔصل ولكام ذكفقال: ال ينبغي للمسمل ٔان يوص للحريب  .السري ر يفكوبنی ما ذ

ذا  هروايتان:  م من قال يف املسٔاةل ومهن . ةل اذلمهملسلمنی وأ ك  ل املكل هم من ٔا بري الهٔنك ر يف السري ال كام ذك هيف املویص ب ذا ا 

ذا  ، حريب يف دار احلرب ویص هلن املوص يف دار اال سالم وامل ك ن املوص املسمل يف دار احلرب ٔايضا فقد اختلف  ك فٔاما ا 

  ة  الثانييهيف االٔویل  ةتك ومن قال ا ن الن  ، نا بعدم اجلوازهه االٔویل يقول  ةتك  الن يهاالٔویل  يف املسٔاةل مفن قال ا ن العةل ،املشاخی 

ذا ٔاویص ةمث قال ابن ماز  .يقول ابجلواز   ة جتوز من الثلث من غري ا جاز  ةر ٔان الوصيكللحريب املس تٔامن يف دار اال سالم ذ: ا 

ر  ه ر يف ظاكذا ذهك ،تطوع ةبصدق هٔاو تصدق علي ب هلهلو و  ذكلكو  .ةالورث ة ويف ما زاد عیل الثلث حيتاج ا یل ا جاز  ،ةالورث

  فٔابو  ،ةاملنفذ ةوالصدق ةاملنفذ ةبه ال  ذكلكو  ،هل ةيال جتوز الوص  ه ٔان للا هوروی ٔاحصاب األمايل عن ٔايب يوسف رمح .ةالرواي

ذا هقاس  للا هيوسف رمح   ة وفرق بنی الوصي  ،املسٔاةل ران يف تكلكيف دار احلرب للمعین اذلي ذ ن املویص هلكذا عیل ما ا 

لي ةوصدق ة فار كذا جتوز رصف ال هول  ،ل الرب يف حق املسملهوالفرق ٔان اذليم من أ  ،لذليم ةللمس تٔامن وبنی الوصي   . هالفطر ا 

م  الكی  انت  ،ذا للمس تٔامنكلذليم ف ةمث جتوز الوصي ،مكيف حق األح  ةٔان األمان املوقت خلف عن اذلم ةر الروايهظا هوج

 . ( ملخصا٦/۹۲) ةنديه الفتاوی ال ( و ١٩/۳۸۲)  ةالفتاوی التااترخاني يف  هعن هك حو  ،ة ابن ماز 

 .فرا كن ٔاو  ك (: تصح لألجنيب مسلام ٥/٦۳وقال املوصيل يف اخملتار )

 
 (. ۱۷۳۱( ، وانظر حصيح مسمل )۳۹٦۸)  ( وسنن النسايئ۲٦٤۱داود )  ( وسنن ائب۲٦۰۸)  يراجع سنن الرتمذ  ١
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:  ةدايه يف ال قال املرغينان .ی انت  ،للمسمل  والكفر للكفر املسمل  يوص  ٔأن وجيوز (:۲٤۲ ص وقال القدوري يف اخملترص )

  ، املعامالت يف  املسلمنی ساووا  اذلمة بعقد ٔلهنم والثان .الآية ،ادلین يف يقاتلومك مل اذلین عن للا یهنامك ال  تعایل: لقوهل فألویل

منا  تعایل: لقوهل ،ابطةل احلرب ٔلهل الوصية الصغري: اجلامع ويف . املامت بعد فكذا  احلياة حاةل يف اجلانبنی  من  التربع جاز ولهذا   ا 

   . ی انت   ،الآية ،ادلین يف  قاتلومك اذلین  عن للا یهنامك

  ، للمسمل  والكفر للكفر  املسمل يوص  ٔأن  جيوز  ٔأي( وابلعكس  لذليم  املسمل ويوص )(: ٦/۱۸۳الزيلعي يف تبینی احلقائق )وقال 

  يف املنجز التربع جاز ولهذا ،املعامالت  يف ابملسلمنی التحقوا اذلمة بعقد ٔلهنم والثان .الآية ،للا یهنامك ال : تعایل لقوهل فألول

منا : تعایل  لقوهل  ،ابطةل احلرب  ٔلهل  الوصية : الصغري اجلامع  ويف  . املامت بعد  ما  ا یل املضاف فكذا  اجلانبنی  من احلياة  حاةل   یهنامك  ا 

  ووجه  : قال  مث  ، هلم الوصية جواز  عیل  يدل  ما  الكبري  السري يف  ذكر  :الهناية  يف  وقال  . الآية ، ادلین يف  قاتلومك  اذلین  عن  للا

ن هلم يوص ٔأن ينبغي ال  ٔأنه التوفیق   هل  ٔلن ،الوصية حق يف كذليم واملس تأٔمن ،املكل ٔأهل من ٔلهنم ،هلم املكل ثبت فعل وا 

  ه ك حللحريب  الزيلعي من ثبوت املكل ه كاذلي حالتوفیق ذا هو  . ی انت  ،مماته بعد ما ا یل مضافا فكذا  حیاته حال املال ميلكه ٔأن

امش الفتاوی  هعیل  ةاملطبوع ة ردري يف الفتاوی الزبازيكوال( ١٣/۳۹۹) ةوالعين يف البناي( ١٠/٤۲٦) ةالبابريت يف العناي

   .عن رشاح اجلامع الصغري ثريون ك ( و ٦/٤۳٦) ةنديه ال 

  املذكور  التوفیق  يأىٔب مما  الصغري اجلامع  عبارة  يف  ابطةل لفظة ٔأن  ( فقال: واال نصاف ١٠/٤۲۷امم يف فتح القدیر ) م ابن اهلوتعقهب

ذ ،جدا نه مهنا الفاسد خبالف ، املكل يفید ال  العقود من  الباطل ٔأن عندمه تقرر قد ا    كن  فلو ،القبض حتقق عند املكل يفید فا 

  صاحب  رٔأي  هنا  احلق  لعل: ٔأقول مث  . فلیس  ولیس  ، وجه التوفیق  ذلكل لكن  ابطةل  لفظة  بدل فاسدة  لفظة  اجلامع  يف  املذكور

نه ،احمليط   واس تنبط  الكبري السري يف ذكر ما نقل بل ،للحريب الوصية جواز عیل يدل ما الكبري السري يف ذكر قوهلم يقبل مل فا 

  ، للحريب الوصية جواز عیل يدل ما الكبري السري يف وذكر:  قالوا الطحاوي رشح ويف: قال حیث  للحريب الوصية بطالن منه

  يوص  ٔأن  للمسمل ينبغي ال : فقال الكبري السري  يف  ذكر ما وبنی  ألصل يف ذكر ما  بنی وفق من مهنم ، فیه املشاخی  واختلف 

  املسأةٔل  يف قال من ومهنم ،الكبري السري يف ذكر كام هل للمویص املكل  وثبت جازت فعل لو ولكن  ، ألصل يف ذكر كام للحريب

  واحلريب  حلريب مسمل ٔأویص لو  مثة املذكورة والصورة ،ابطةل للحريب الوصية ٔأن الكبري السري  يف  واملذكور ،قالوا هكذا  ،روايتان

ن  يشء  ذكل من  هل  یكن مل وصيته  ٔأخذ ؤأراد بأٔمان  اال سالم دار ا یل هل  املویص  احلريب خرج فا ن  ،جتوز  ال  احلرب  دار  يف   وا 

  ونص  املسأةٔل ٔأصل يف اجلواز عدم عیل نص فقد ،فهیا الورثة ا جازة تعمل فال البطالن بصفة وقعت  الوصية ٔلن ،الورثة ٔأجازت

ن  مث . فتأٔمل ،احمليط  لفظ  هنا  ا یل  ، بطالهنا عیل دليل  ؤأنه  الفرع يف البطالن  عیل   التوفیق  ذكر ٔأن بعد  ٢والغرر ادلرر  صاحب  ا 

  الصغري  اجلامع قول  عليه  يدل  ما  التوفیق  وجه بل  ، بعده خيف  ال  ٔأقول: قال والهناية  الكيف  ا یل وعزاه  الكتب  عامة يف  اذلكر  املار 

نه ،دارمه يف وهو   خبالف  يقاتلنا ممن احلرب دار يف  دام ما احلريب فا ن ،املس تأٔمن وهو  دارمه  يف لیس  حريب عن  احرتاز فا 

نه  املس تأٔمن    الكبري  السري لفظ  فا ن ،جعيب  الكم  هذا : ٔأقول . الكمه انتی  ،الكبري السري  يف  ذكر مما املراد  وهو  ، كذكل لیس  فا 

  هو  املس تأٔمن  یكون  ٔأن ميكن فكیف .انتی  ،جيوز  ال  احلرب  دار يف واحلريب حلريب مسمل ٔأویص لو: احمليط صاحب نقل ما عیل

العبارة  ٔاعن ورشحه بري ك من السري ال  ملذكورم االكوال .و حتقیق نفیس ه و  ،اممم ابن اهلالكی  انت  ،الكبري السري يف ذكر مما املراد

ن ٔاجاز  ةون حصيحك  حلريب يف دار احلرب ال تاملسمل ٔاو اذليم ة ووصي) التالية: ال ٔان یشأووا ٔان ی  ،ةا الورثه وا  شیئا من   بوا هل ا 

 
 (. ٢/٤۲۹درر احلكم )  ٢
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ذا قبض  م فیجوز ذكلٔامواهل وابن   ةابن ماز  هر كيدل عیل ما ذ ،مليت كو يف دار اال سالم ه ألن من يف دار احلرب يف حق من  (ا 

ذ قال:  ٢/٦۹۲ر )يف مجمع االهٔن هور عبد الرمحن ش يخي زادكيف التوفیق املذ رددوممن ت  .ٔايضا ةم ابن ماز الك تقدموقد  ،امماهل ( ا 

  عیل  يدل  مبا  مرادمه  ٔأن  زاده جوي العالمة  (: وذكر٦/٦٥٥وقال ابن عابدین يف رد احملتار )  . ر تعليلكومل يذ . ی  انت  ، أتمل هوفی

  أٔو  كن حماراب بعيدا  ٔأو  كن قريبا املرشك  املسمل الرجل  يصل ٔأن  بأٔس ال : بقوهل  للرسخيس  ٣الكبري  السري رشح يف  ذكره ما  اجلواز 

  يف  ومتامه ،ملخصا اهـ وعدمه الوصية جواز يف ال  وعدمه احلريب صةل جواز يف فاخلالف .بأٔحاديث عليه واس تدل ،ذمیا

  من  لك جواز  عدم  اقتىض ابلهنیي  والتعليل هل  الوصية جواز عدم اقتىض كمليت  احلريب بأٔن التعليل  ٔأن  واحلاصل ٤. الرشنباليل

  الصةل  جواز  يف اخلالف  فصار  ، اجلامع رشاح  فهمه  ملا  خالفا الوصية دون  الصةل  جواز عیل  دل  السري يف  وما  .والصةل  الوصية

  وال  وادليباج: احلریر لبس  من  یكره  ما  ابب يف ٥موطئه  يف قال  حیث  الهدية جواز عیل محمد اال مام  نص رٔأيت  وقد: ٔأقول .فقط

ليه  ید مل  ما  احملارب املرشك  ا یل  ابلهدية ٔأيضا  بأٔس م ابن  الكی  انت  ، اهـ فقهائنا من  والعامة  حنيفة  ٔأيب قول  وهو  ، درع ٔأو  سالح  ا 

   . عابدین خمترصا

  والصةل  ةالفرق بنی الوصيألن  ، أتمل هفیو ن كاحامتل مم ه زاد جوي ةالعالم هر كذا ما ذه: هعن للا اقال العبد الضعيف عف 

  ما وترمج: ابب  ،ك املرش  ترمج: ابب صةل  هالٔن ،بري ك ر مضن مسائل الوصاای يف السري ال كمل تذ ك املرش  صةل مس ئةلوألن  ،رهظا

  ، للحريب ةبري جواز الوصيك ر اال مام محمد يف السري ال ك حال مل يذلكوب .والوصاای  الشهادتنی يف اذلمة ؤأهل احلرب ٔأهل خيتلف

     . نی كاملرش  ة نئاملٔومننی عن هت  ةصيان  :يف رساليت هرتكفقد ذ احملارب   ك املرش   صةلمك ٔاما حو  .ٔاعمل  وللا

فر اذليم بدليل تعليل  كال  : ا ن صاحب القدوري أراد بقوهلهوغري  (١٠/٤۲٦) ةصاحب العناي هوتبع ةفايكمث قال صاحب ال 

  ٔلهل  الوصية ٔأن الصغري اجلامع ورواية ،التعليل  بدليل اذليم به ٔأراد: الكفاية يف امم فقال: قالابن اهل موتعقهب .ةدايهصاحب ال 

منا الصغري اجلامع  ورواية والتعليل  ،القدوري لفظ للكفر املسمل يوص ٔأن وجيوز  قوهل ٔأن فیه: ٔأقول .انتی   ، ابطةل احلرب   هام  ا 

  الظاهر  هو كام الكفر مطلق دون اذليم ابلكفر القدوري ا رادة عیل دليال املصنف الكم جعل يصح  فكیف ،املصنف الكم من

 حلريب الوصية  هكذا اجلامع  لفظ ٔلن  ،املس تأٔمن الغري  احلريب هو  الصغري اجلامع  رواية  يف احلرب  بأٔهل املراد  ٔأن  عیل ، لفظه من

  اجلامع  رواية  تكون  فكیف ، الصغري اجلامع  مسأةٔل  عن  خارجا  املس تأٔمن  احلريب فبقي  . وغريه  الكيف يف  ذكر كام  ابطةل  دارمه  يف  هو 

  بأٔنه  وغريه احمليط يف رصح وقد . املس تأٔمن احلريب يعم ما دون اذليم هو الكتاب لفظ يف ابلكفر املراد كون عیل دليال الصغري

  التعليل  اختصاص یكون  ٔأن  جيوز نعم  .لذليم يوص  ٔأن  جيوز كام الرواية  ظاهر يف  املس تأٔمن للحريب املسمل  يوص  ٔأن جيوز

ن  ،اذليم عیل  ابلكفر  القدوري مراد املصنف محل  عیل دليال ابذليم  املصنف  ذكره اذلي   مراد  یكون  ٔأن  عیل  دليال یكن  مل وا 

  دليال  یكون  فال املس تأٔمن  الغري  ابحلريب ختتص  اليت  الصغري  اجلامع  رواية املصنف ذكر ؤأما .اذليم هو  نفسه  يف بذكل القدوري

ایه  ٔأيضا  املصنف  محل  عیل ترصحی جبواز   السري الكبري من  وفامی تقدم الكم ابن اهلامم.  ی انت  ، خيف  ال  كام فقط اذليم  عیل  ا 

 . امخلسة وأآخرها تصنيفا ة ر الروايهظا ، وهو من كتبللحريب املس تٔامن  ةالوصي

 
 (. ٦٧/ ١رشح السري الكبري )  ٣
 (. ٢/٤۲۹عیل درر احلكم ) حاش ية الرشنباليل  ٤
 (. ٣/۳۷٥املوطٔا برواية محمد بن احلسن )   ٥
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ذا قول  هوقیل:  . جيوز هر يف االٔصل ٔانكذ (: ولو ٔاویص مسمل حلريب مس تٔامن بثلث ماهل ٣/٤۱۹) ه وقال قايض خان يف فتاوي

ن مل ی ،ةالوصي ه ذه: ال جتوز ة تعایل يف رواي للا هرمح ةوعن ٔايب حنيف ، ایلتع للا همحمد رمح ن احلريب مس تٔامنا ال جتوز يف  كوا 

يف   هعن هكوح .ی انت  ،ٔاو مل جتز ةن ٔاجازت الورثكن ٔاو مل یكللحريب مس تٔامنا  ةويف بعض الرواایت: ال جتوز الوصي ،مقوهل

   ة. الوصي ه ذهال جتوز  ( ا یل قوهل ١٩/۳۸۳) ةالفتاوی التااترخاني

  ، هتعایل: ال أبس ب للا هقال محمد بن مقاتل رمح  ، فاركمن ال  ه(: رجل ٔاویص ذلوي قرابت٣/٤۳٥) ه فتاوي قال قايض خان يف و 

ذا ٔاویص الرجل ذلوي قرابت( قال: ويف النوازل: قال محمد بن ١٩/٤٦۱) ةيف الفتاوی التااترخاني ه ؤاقر  . ی انت  من   همقاتل: ا 

ذا مل ی  : وأتويل ةويف الفتاوی اخلالص  ، فار جازكال ا ٔاوصت  وسمل ٔاهن ه علي زوج النيب صیل للا ة ر عن صفیكوذ  ، ن حربيانكا 

ت الوصاای: وروي عن  ك تاب نك ٔابو الليث يف  ه وقال الفقی(: ١٣/۰۰٤) ة قال العين يف البناي . ی  انت  ،٦ودای ن یكا ها الٔخ ل بثلهث

  ةمبحرض من الصحاب ن ذكلك ودي و و یه ا و ا ألخهیهوسمل ٔاوصت بثلث مال  ه علي صیل للا  رسول للا  ة بنت حيي زوج ةصفی

 . ی انت   ،اروا علهی كفمل ين 

ر  ك فر واملسمل واذلكال هواجلريان: ویس توي فیل البیت هلألقارب ؤا  ة( يف الباب السادس الوصي٦/۱۱٦) ةنديه ويف الفتاوی ال 

 . ی انت   ،بريك واالٔنیث واحلر والعبد والصغري وال 

ن ٔاجازت الورث ،(: وللحريب ال ٦/٤۳۳) ةنديه امش الفتاوی ال هعیل  ةاملطبوع ة ردري يف الفتاوی الزبازيك وقال ال وجيوز   ، ةوا 

 . ی انت   ،لذليم واملس تٔامن اس تحساان

  كام  كذليم املس تأٔمن  ٔلن  بداره  قید ( داره  يف  حريب ال  وابلعكس  لذليم  املسمل  ومن )(: ٦/٦٥٥)يف ادلر اخملتار  في كوقال احلص 

 . ی انت   ،اذليم وصاای  يف  متنا  وس يجيء ،وغريهام  والزيلعي  احلدادي رصح وبه : قلت ، حبثا]خرسو[  ال امل ٔأفاده

لیس   ( عن قايض خان: جيوز للمسمل ٔان يوص لفقراء النصاری ألن ذكل٦/۱۸۳تبینی احلقائق ) ةوقال الشليب يف حاش ي

 . ی  انت  ، ةخبالف بناء البيع ةمبعصي

قايض خان  قال و  .ی  انت  ،املسمل للمرتد ة: وال جتوز وصي(٦/٩٢ؤأقره يف الهندية ) (٣/٤۱۹) هيف فتاويوقال قايض خان 

وقال البابريت يف   .ی  انت  ،ه فر مث ٔاسمل ٔاو عتق مث مات املوص ال تصح وصيتكو عبد أو ه و  ه(: ولو ٔاویص البن٣/٤۱۸)

ذا هوشفیع  ٔاخری: وقوهل  ( مضن مسٔاةل ١١/۳۳۲) ة( والعين يف البناي٩/۳۹۷) ةالعناي   . ی  انت  ، ن مرتداكا ذيم احرتاز عام ا 

ن اجلواب  كف ، د وحلق بدار احلرب صار حربياهٔاخری: لو نقض اذليم الع  ( مضن مسٔاةل ٣/١٤٥بري )ك السري ال  وقال محمد يف

ٔاحسن الفتاوی   يف يرش يد ٔامحد الدلاینو  ؤافىت املفيت ملخصا. ی انت  ،ويف املسمل اذلي ارتد وحلق بدار احلرب سواء هفی

 . املسمل للمرتد ةبعدم جواز وصي ة( ابالٔردي۲۸۹/٩)

  ، املس تٔامن خالفويف احلريب  ( ۲)  .بال خالف ةجائز  املسمل لذليم ةوصئان  ( ۱)  ةم مشاخينا احلنفیالكما تقدم من اصل حف

وقايض خان   ةقال الرسخيس وابن ماز  هوب ، سري الكبري، وعزاه غري واحد ا یل ألصلام يف ال ك  ةر الروايها يف ظاهاالٔرحج جواز 

 
 خترجيه.  س ئايت   ٦
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والشليب ؤاحصاب   ة ردري صاحب الفتاوی الزبازيك امم والوابن اهل ةالعالء صاحب الفتاوی التااترخانيوخفر ادلین الزيلعي وعامل بن 

لي ،ةعن ٔايب حنيف ة رواييه و ،ٔابو يوسف اهومنع  وظفر ٔأمحد العامثن، ةنديه الفتاوی ال  م  الك ر هو ظا هو  ،سانكمال ال  هوا 

  محمد بن احلسن يف اجلامع الصغري  هر كذ ،اعدم جوازهو ا االٔرحج بطالهن ،خالفحلريب الغري املس تٔامن اويف  ( ۳)  .املرغينان

  وظفر أمٔحد العامثن  وابن عابدین ه وجوي زادامم وابن اهلسان وقايض خان كقال الرسخيس وال ه وب ،بري ك السري ال و  وألصل 

لي ،للمویص هل يثبت املكل ن لو فعل كل  ،وقیل: ال ينبغي ٔان يوص هل .ثريونك و    ، ةوجامعمیل خفر ادلین الزيلعي والعين  هوا 

ذا مل ی  هكذا ه ،وابن عابدین هامم وجوي زادابن اهل هورد ذا  .ن املسمل يف دار احلرب كا    ل جيوز هل هن يف دار احلرب ف ك ٔاما ا 

 . ر عدم اجلوازهواالٔظ  ،ةابن ماز   هر كقوالن عیل ما ذ ه للحريب؟ فی ةالوصي

 ة ی ك املال   ب ه مذ 

قال   ،هفر لزمكعیل  ةب: من نذر صدقهذليم( روی ابن و )  ()وص (: ٨/٥۱۹)خملترص خليل يل ك وقال املواق يف التاج واال  

يثار اذليم عیل املسمل ال بنفس  ةابلنس ب ةيه را ك ومعین ال ، حال لك لذليم ٔاجرا عیل  ةابن رشد: ال خالف ٔان يف الوصي  ا یل ا 

اب:  هعبد الو  . ٔاصبغ: جتوز لذليم وال جتوز للحريب . ابن القامس وقاهل  ، فركاملسمل لل ة: جتوز وصيـ قال ماكلها  ، لذليم ةالوصي

 . ی انت  ،ل حرب هنوا ٔا كنی ولو كللمرش  ةجتوز الوصي

قال يف املسائل امللقوطة: وبطلت الوصية مبوت املویص هل قبل  )وبطلت بردة( (: ٦/٣٦٨وقال احلطاب يف مواهب اجلليل )

 . انتی   ، موت املوص وابلرجوع فهیا ابلقول والفعل وابلردة من ٔأحدهام ٔأو بقتل املویص هل املوص

قول  و هو  ، وم فمینع للحريب وال يصح هله(: قال يف التوضيح: حيمتل اعتبار املف ٨/۱۷۰)رشح خمترص خليل  يف وقال اخلريش 

(:  ٨/١٧١وقال ) . ابهم عبد الو الكو مقتىض هو  ،للمنطوق هوت عنك املس ة ملساوا ةوم خمالفه ون مف كوحيمتل ٔان ال ی  . ٔاصبغ

 ، انتی .  وذلا نكر الردة  ،الوصية تبطل بردة املوص أٔو املویص هل 

ن مل ی٤/٤۲٦بري ) ك وقال ادلردیر يف الرشح ال  قال   ، وال جارا للموص ال حلريبن قريبا ك(: )و( ص اال يصاء )ذليم( وا 

ذا ابجلواز يقول القامس ابن ٔأن وحاصل  ،أآخر فيشء وعدمه اجلواز ؤأما ،الصحة يف املصنف الكم ٔأن ادلسويق: ٔالعم   عیل  كنت ا 

ال  قرابة ٔلجل كنت بأٔن الصةل وجه   قول  ا طالق  رشد ابن وقید نصه ما التوضيح  يف لكن ،مطلقا ٔأشهب ؤأجازها ،كرهت وا 

  ال  ا ذ حمظور هلم  فالوصية سبب  ذا یكن  مل فا ن  ، هلم س بقت يد ٔأو  قرابة  ٔأو  جوار  من  سبب ذا بكونه  لذليم  جبوازها ٔأشهب

ال  املسمل ويرتك  سبب غري من للكفر يویص    وهو  ٔأصبغ قاهل ما عیل هل  تصح  ال  ٔأي( حلريب ال ) قوهل  .اال ميان  مريض  مسمل  ا 

 . ی  انت  ، الصحة  من  فاال رشا  يف الوهاب  عبد  الكم يقتضيه  ملا خالفا  ، املعمتد

(: تصح لذليم ٧/۱٤وقال ) .ی  انت  ،بهٔاش  قاهل ،ن مس تٔامناك و(: وال يوص ذيم حلريب ول٧/۱٥۹) ة وقال القرايف يف اذلخري 

   .ی  انت  ، اهومنع  ا ٔابو احلسن للحريبهه ر كقال: و  ،هعلي ةلصدقك

  وجزئه ( ومصحف) كبري ٔأو صغري( مسمل) رقیق( بيع ) امللكف عیل حرم ٔأي( ومنع)(: ٣/۷بري ) ك الرشح ال  وقال ادلردیر يف

  متنع  هلم ذكر ما بيع مينع كام ٔأنه واعمل: قال ادلسويق  .اال سالم عیل جلربهام جموس يا ٔأو كن كتابيا كفر( وصغري ) حديث وكتب
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  من  ا خراجه عیل  جيربون  ولكن ،الوقوع بعد بذكل املسمل من  علهیم والصدقة الهبة ومييض ،علهیم  به والتصدق هلم هبته ٔأيضا 

 . ی انت   ،هلم كملبيع  ملكهم 

 ة ب الشافعي ه مذ 

ذا للحريب واملرتد عیل األص املنصوص يف  كو  ،بال خالف ةلذليم حصيح ة(: الوصي٦/۱۰۷الطالبنی )  ةوقال النووي يف روض

 .(١٥/٤۱٥ذب )هرشح امل  ةلمك ت وراجع   .ی انت  ، عيون املسائل

ذا ٔاویص املسمل للنرصان ٤/۲۲٥االٔم ) يف  يوقال الشافع   . ی انت  ،ةٔاحاديث ٔابطلت الوصي  همبصحف ٔاو دفرت فی (: ا 

  وذكل ،ن ال بنحو مصحفك د ل هٔاو الع  ةل اذلمهد ومس تٔامن وأل ه(: )وذليم( ومعا٧/۱۳احملتاج ) ة يف حتفيكوقال ابن جحر امل

قال الرشوان يف   .)يف األص( همل ميت عیل ردت ة )ومرتد( حال الوصيذا حريب( بغري حنو سالح كم )و علهی ةام حتل الصدقك

  ة ٔاما لو ٔاسمل قبل موت املوص تبنی حص ،فرا ك )ال بنحو مصحف( ٔاي حیث مات املویص هل احملتاج: قوهل ةحتف ةحاش ي

ذا حريب ومرتد( ٔاي  كملنت )و قول ا ، لعبد املسملك)ال بنحو مصحف(  قوهل . ع ش ،ی انت  ، ام تقدم للشارح يف البيعك ةالوصي

قال: ال یشرتط   ،ون احلريب واملرتد معيناك ٔان ی (٤/۷۲يف مغن احملتاج ) ٔاي اشرتط اخلطيب الرشبین .ی انت  ،مغن ،معيننی 

ابن   هام رصح بكام فال تصح هل ة ل احلرب والرد ه دون أ  ةل اذلم ه فتصح أل  ،لذليم التعينی خبالف احلريب واملرتد ةيف الوصي

  . انتی   ، وقیاسه البطالن فمین لو ٔاویص ملن حيارب ،قاهل املاوردي ، ولو ٔاویص ملن یرتد بطلت ٔاو ملسمل فارتد مل تبطل ،ةرساق

ٔاما لو قال   ،ن يف الواقع حربياكٔان يقول: ٔاوصیت لفالن ومل یزد و  ه(: وصورت٦/٤۸احملتاج ) ة ايهن ةالشربامليس يف حاش يوقال 

قال: ٔاوصیت   هنكٔ ف ،الاش تقاق هما من ة ابملش تق ئوذن بعليمكألن تعليق احل ،فر ٔاو املرتد مل يصح كريب ٔاو الٔاوصیت لزيد احل

( ٧/۱۳وحنوه يف حاش ية الرشوان ) .ی  انت  ، ةفر حامال عیل الوصيكجعل ال هالٔن ، ةفتفسد الوصي هٔاو ردت ه فر كٔاو  هلزيد حلرابت

    خمترصا.

 ب احلنابةل ه مذ 

  لذليم  املسمل وصية ا جازة روي .لذليم واذليم للمسمل واذليم لذليم املسمل  وصية وتصح  (:٦/۲۱۷يف املغن ) ةوقال ابن قدام

حساق والشافعي والثوري والشعيب  رشحی  عن   وعطاء  احلنفیة بن محمد وقال . خالفهم غريمه  عن نعمل  وال  ، الرٔأي ؤأحصاب  وا 

ال : تعایل قوهل يف  وقتادة   عن  سفیان حدثنا ٧: سعيد وقال  .والنرصان للهیودي املسمل  وصية  هو معروفا  ٔأوليائمك ا یل تفعلوا ٔأن  ا 

  ، فريث  یسمل ٔأن عليه فعرضت ،یودي ٔأخ لها وكن ،ٔألف مبائة  معاوية من جحرهتا ابعت حيي بنت صفیة ٔأن عكرمة عن ٔأيوب

  ، احلرب دار  يف  للحريب  الوصية  وقال: وتصح  . كملسمل هل  الوصية  فصحت ، الهبة هل  تصح  ؤلنه . املائة بثلث  هل  فأٔوصت ،فأىٔب

  ال : قال  تعایل للا  ٔلن ،حنيفة  ٔأيب قول وهو ،تصح  ال : بعضهم وقال .الشافعي  ٔأحصاب ؤأكرث ماكل  قول وهو ،ٔأمحد عليه نص

لهیم وتقسطوا  تربومه ٔأن  دایرمك من خيرجومك  ومل  ادلین يف  يقاتلومك مل اذلین  عن  للا  یهنامك منا: قوهل ا یل  ، ا    قاتلومك  اذلین  عن للا یهنامك ا 

  النيب  ٔأن روي وقد ،كذليم هل الوصية فصحت هبته تصح  ٔأنه ولنا .بره حيل ال  قاتلنا من ٔأن عیل ذكل فیدل .الآية ،ادلین يف

 
 (. ٤۳۷انظر سنن سعيد بن منصور )   ٧
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  مل  ا ن: فقال . قلت  ما عطارد  حةل  يف  قلت  وقد كسوتنهیا  للا رسول  ای : فقال حریر من حةل معر ٔأعط   وسمل  عليه  للا  صیل

  ، اال سالم  تعن راغبة ويه ٔأيم ٔأتتن: قالت بكر ٔأيب بنت ٔأسامء وعن ٨. مبكة هل مرشك أٔخا معر فكساها ، لتلبسها ٔأعطكها

  صةل  فهیام وهذان  ٩. نعم: قال ٔأفأٔصلها؟ راغبة  ويه  ٔأيم  ٔأتتن ، للا رسول  ای : فقلت وسمل  عليه للا  صیل  للا  رسول فسأٔلت

نه املقاتل  فأٔما ، يقاتل مل من  يف لنا  جحة والآية  ، وبرمه احلرب  ٔأهل  ن  .هل  والوصية بره  عن  ال  توليه  عن  هنیي  فا    فهو  ابملفهوم  احتج  وا 

  تصح  كام  هل  الوصية تصح : اخلطاب  ٔأبو  فقال  املرتد فأٔما  . معناها يف  والوصية  ، الهبة جواز  عیل اال جامع حصل  قد مث  . جحة یراه  ال 

  ماهل  عن یزول ملكه ؤلن ، كمليت  فهو ،يورث  وال  یرث وال  ،مس تقر غري ملكه ٔلن ،تصح  ال : موىس ٔأيب ابن وقال .هبته

  . ی انت  ،ابلوصية املكل   هل  يثبت فال ، وجامعة بكر ٔأيب  قول يف بردته

  الوصية  تصح ( وحريب ومرتد وذيم مسمل  من متليكه يصح  من للك الوصية تصح )(: ۲۲۱/ ٧وقال املرداوي يف اال نصاف )

ذا لكن نزاع بال واذليم للمسمل    ، به  وقطع وغريه احلاريث به رصح ،تصح  فال وحنومه  والنصارى كلهیود املعنی غري ٔأما . معينا كن ا 

  املصنف  وقدمه ،وغريه اخلطاب ٔأبو هل الوصية حصة فاختار املرتد ٔأما .املذهب  من الصحيح  عیل واملرتد ،عليه نص احلريب وكذا

  ال : موىس ٔأيب  ابن  وقال  . واخلالصة واملس توعب  الهداية  يف وقدمه  ، متلكه ص  ملن  تصح : والفروع منتخبه يف  ألزج  قال  . هنا

ن : الرعاية يف واختار  . والفائق الصغري واحلاوي والنظم والرعايتنی والرشح واحملرر املذهب يف ؤأطلقهام ،ملرتد تصح    ملكه  بقي ا 

ن ، مطلقا هل  كلهبة  هل اال يصاء  ص    ملكه زوال  عیل  بناء وهجان  فیه : عرش السادسة القاعدة يف قال  . فال احلال يف ملكه زال  وا 

ال  هل الوصية تصح  مل ملكه بزوال قیل فا ن ،وبقائه   هل الوصية بصحة فقال احلريب ؤأما .البناء عدم احلاريث وحصح  ،حصت وا 

  هذا : الفروع  يف قال ،وغريمه والوجزي واخلالصة واملس توعب اذلهب ومس بوك  واملذهب  الهداية يف به وجزم ،ألحصاب جامهري

  ابن  نقل  ، احلرب دار  ٔلهل تصح : املنتخب  يف  وقال  ،تصح  ال : وقیل ، ا جامعا كلهبة ألشهر هذا : الرعاية يف  قال  ، املذهب

ذا  ٔأنه  القول  من  والصحيح : احلاريث قال  ، حرب دار  يف  حلريب تصح  وعنه: الرعاية يف  قال  ، منصور   واملظاهرة  ابلقتال يتصف مل ا 

ال  ،حصت  . ی  انت  ، مسمل بعبد وال  مبصحف لكفر تصح  ال : فائدة  .تصح  مل  وا 

  الرجل : هلسأ  وقد حرب رواية  يف محد أ  قال  وقدفار: كلل ة م الوصيكٔاح ( يف١/٦۰٦) ةل اذلمهم ٔا كٔاح ابن القي يف وقال

  الرجل  عن للا عبد ابأ  لت سأ : طالب  بوأ  وقال .یسمهیم ن أ  ال ا   ال : قالشیئا؟  يعطون هل مرشكون قرابة وهل لقرابته يوص

  . املسلمون يعط  ،والنرصان الهیودي يعط  فال: قال .ال : قلت  ساممه؟: قال ومسلمون؟ نرصان وأ  یودي وفهیم لقرابته يوص 

 بعض فقال ،للا عبد يبأ  فقه دقة يدرك  مل من هذا استشلك وقد ،نعم ساممه ذاا  : قال والنرصان؟ الهیودي مس  نا  ف: قلت

  القرابة  يف دخلوا نا  و  والكفار ،مهنم سالم اال   هلأ  رادأ  نهٔا  عیل تدل قرينة هلم وصلته قاربهأل  وصيته ن أ  ىرأ  نهكٔ : حصاباأل 

  حصة  حدهاأ  : ثالثة مورا أ  محدأ  جواب تضمن  وقد . فیس تحقون علهیم نص  فقد ساممه  ذاا  ف ، خترهجم بقرينة ختصيصهم  فیجوز

  ال  الوصية نٔأ  الثان  مراأل  .وهذا  هذا  املومننی  مأ  حيي بنت صفیة وفعلت ،عليه الوقف يصح  وكذكل ، املعنی لذليم الوصية

  وصت أ  كام مبانع لیس  والكفر ،غريه اجلهة تكون وأ  هجة الكفر یكون نأ  بنی فالفرق ،الكفر للمعنی حصت نا  و  للكفار تصح 

  ويعبد  ورسوهل ابلل  یكفر ملن  بثليث وصیتأ : قال  لو كام ،اتفاقا الوصية تصح  مل هجة الكفر جعل فلو ،یودي وهو الخهیا صفیة

  هجة  عیل  تصح  ال  الوصية ن ا  ف ، كذكل وهو  لفالن  به  وصیتأ  : قال لو  ما  خبالف  ، وسمل عليه للا صیل  محمدا  ویكذب الصليب 

 
 (. ۸۸٦) يرواه البخار   ٨
 (. ۲٦۲۰) يرواه البخار   ٩
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  . ابطال كن علهیام نفاقاال   ؤا  عامرهتام وأ  انر  بیت  او كنیسة ببناء  ویص فلو ،ذمیا وأ  املوص كن مسلام ،حمرم وفعل  معصية

  واملوصنی  الواقفنی  الكم  يف  الواجب  هو  وهذا  ، نوابلقرائ املتلكم بقصد التخصيص  جواز  جوابه  تضمنه  اذلي  الثالث  مراأل 

  منا ا   الالكم  ن ا  ف ، رشعي مرٔا  عليه يرتتب  للملكف الكم يف صل األ  هذا  طرد والواجب ،احلالفنی ميانأ  يف  صلأ  هو كام واملقرین

  غلط  ذكل ن ا  ف ، طالقها  و  الكمه معوم  یلا   عنه يعدل  نٔا  جيز مل قصده  ظهر  ذاا  ف  ،صاحبه قصد عیل  دلاللته موجبه  عليه يرتتب

  وقیل  جاريته  عن  حدمهأ  لئ س   ولو ،الكهمم نئوقرا راداهتما  و  املتلكمنی مقاصد تراعي لغاهتا اختالف عیل مماأل  ومجيع ،وتغليط

  واللفظ  ،خطأ  ذكل مبجرد بعتقها لزامها  ف ،بباهل  خطر وال  عتقها یرد مل نه أ  یشكوا مل حرة  عفیفة يه  بل الك: فقال ،فاجرة  هناا  : هل

 . ی  ملخصا انت  ،طالقاال    عند موضوعه  عن هل  الصارفة نالقرائ   عن جترد  ذا ا   رصحيا  یكون  مناا  

 الفصل األول   ة خالص 

ذا ه و هر ك وابن رشد القامس  بنك ةیك غري ٔان بعض املال بال خالف  ةجائز  ةلذليم حصيح ةٔان الوصي ( ۱) تقدم حفاصل ما    نت كا ا 

يثار اذليم عیل املسمل هةرا كواجلوار ل  ةلقرابكبغري سبب  رث  ك وأ  ا احلنابةل هجوز ، خالفالغري املس تٔامن  ويف احلريب  ( ۲)  . ا 

املعمتد عند   ،ويف احلريب املس تٔامن خالف ( ۳)  .اهمنع  ةیك واملال  ةواملعمتد عند احلنفی ،ةوبعض احلنفی ةیك وبعض املال  ةالشافعي

ا وعند  هجواز  واحلنابةل ةفاملعمتد عند الشافعي للمرتد  ةؤاما الوصي ( ٤)  . اهمنع  ة یك املال عند و  ،ا هجواز  ةواحلنفی ةوالشافعي احلنابةل

 . حلريب الغري املس تٔامنكا همنع   ةیك واملال  ةاحلنفی

ذا  ه كذا هو  ذا  .ن املسمل يف دار اال سالم ك ا  خالفا   واحلنابةل ة عند الشافعي ة للحريب جائز  ة ن يف دار احلرب فالوصيك ٔاما ا 

   .  ام عدم اجلوازهر هان ٔاظ وهج ة وللحنفی ، ةیك للامل 

  ة یك م املال الكر هوظا ،رهظا  ذاهو  ،أو عبد مسمل ال تصح  هوحنو فر مبصحف كل ةٔان الوصي واحلنابةل ةمث اشرتطت الشافعي

 ة. به لبيع وال ك  كها من ملفر عیل ا خراهجكوجيرب ال ةا تقع حصيحهنكل  ،ةالوصي  هذهحترمی 

ليون كٔان ی  اشرتطت احلنابةلذا كو    ، واملرتد دون اذليم للحريب ةالشافعي هواشرتط ،ن ٔاو حربيا ٔاو مرتداك ذمیا معينا  هاملویص ا 

فا ن   ،املس تٔامن احلريب يف ةاحلنفی هومل یشرتط ،لمرتدلالغري املس تٔامن و  للحريب ةن مبنع الوصيالقائلو ةواحلنفی ةیك املال  همل یشرتطو

 . ٔاعمل ابلصواب   وللا ، دون االآخرینمهٔاویص للفقراء املس تٔامننی جيوز عند
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 فر ك ال الفصل الثان يف اال يصاء ا یل  ؤاما  

وال   ، والشافعي ؤايب ثور ؤاحصاب الرٔاي ا یل اذليم يف قول ماكل ةال جتوز الوصي (:٨/۱٤۷فقال ابن املنذر يف االٔوسط )

  ة ا یل املسمل احلر الثق ة(: ؤامجعوا ٔان الوصي۳۸ صاال جامع )وقال يف  .ی  انت  ،نقول ذكلكو  ،م خالف قوهل ه فیمهٔاحفظ من غري

   .ی  انت  ، ةالعدل جائز 

 ة ب احلنفی ه مذ 

ليه ابطل ال جيوز، طبعة قطر(: ٥/٤٩٥وقال محمد بن احلسن يف ألصل )  ذا ٔأویص املسمل ا یل ذيم فالوصية ا  وكذكل لو   ،وا 

ليه  ، انتی .  ٔأویص ا یل رجل من ٔأهل احلرب مس تأٔمن ٔأو غري مس تأٔمن فهو ابطل ال جتوز الوصية ا 

ذا ٔاویص ا یل ذيم أو عبد فالوصي(٥۳۲ ص يف اجلامع الصغري )وقال  ما يدل عیل   ة تاب القسمك ر يف كوذ ، ابطةل ة: املسمل ا 

   .ی انت  ،  ذيم ٔاو عبدال يصاء ا یلا ةحص

ذا ٔاویص املسمل ا یل ذيم ٔاو ا یل حريب مس تٔامن ٔاو غري مس تٔامن ف ٢٨/۲٥الرسخيس يف املبسوط )قال و  ألن   ، و ابطله (: وا 

ثبات الوالي ةيف الوصي مث الوص خيلف املوص يف   ،لذليم وال للحريب عیل املسمل ةوال والي ،هعن ةللوص عیل سبیل اخلالف ةا 

   .ی انت  ، ون وصيا للمسملكال ی  ذكلكفر ال یرث املسمل فكمث ال  ،ابلترصف   املكل ام ٔان الوارث خيلف املورث يف كالترصف 

نسان ٔاو ا یل ذيم ٔاو ا یل صيب عاقل فا ن٣/۲۲۱اء )هالفق  ةي يف حتفوقال السمرقند  ه ال ينفذ وخيرج ه(: ولو ٔاویص ا یل عبد ا 

ذا بلغ الصيب ال تنفذ عند ائب حنيف ،ولو عتق العبد ؤاسمل اذليم قبل ا خراج القايض تنفذ الوصاای ، القايض   ، ام تنفذهوعند ةوا 

   . ی انت 

  ، غريمه  ب صون الوصية  من القايض  ٔأخرهجم فاسق  ٔأو  كفر ٔأو  عبد ا یل  ٔأویص  ومن (:۲٤۲ صوقال القدوري يف اخملترص )

  ألصل  يف للا  رمحه محمد وذكر ،بعدها یكون اال خراج  ٔلن  الوصية  حصة  ا یل یشري  اللفظ وهذا: ةدايهقال املرغينان يف ال  . ی انت 

  واليته  لعدم حقیقة ابطل  العبد  يف  معناه  : وقیل . ستبطل الوصية ٔأن  الصور  هذه  مجيع  يف  معناه  : قیل . ابطةل الوصية ٔأن 

  ٔأصل  ٔأن اال خراج مث الصحة ووجه .املسمل عیل واليته لعدم ٔأيضا ابطل الكفر يف :وقیل .ستبطل معناه غريه ويف ،واستبداده 

ال  ،امجلةل يف الكفر ووالية  ٔأصلنا  عیل الفاسق  ووالية حقیقة  العبد  لقدرة اثبت النظر   عیل  العبد والية  لتوقف النظر يت  مل ٔأنه  ا 

  ، ابخليانة الفاسق واهتام ،املسمل  حق يف النظر ترك  عیل للكفر الباعثة ادلينیة واملعاداة ،بعدها احلجر من ومتكنه ، املویل ا جازة 

متاما مقامه غريه ويقي  الوصاية من القايض فیخرجه   وهذا  ،املال يف عليه خموفا الفاسق یكون ٔأن ألصل يف ورشط ،للنظر ا 

  بلغ  فلو :زاد الزيلعي .(٢/٤٤۷م )كودرر احل (٦/۲۰٦) احلقائق تبینی يف ه حنو و  .ی انت  ،بغريه وتبديل  ا خراجه يف عذرا يصلح 

   .ی انت   ،الوصية  عن القايض   خيرهجم مل  الكفر  ؤأسمل العبد  وعتق الصىب

  القايض  ٔأخرهجم فاسق أٔو حريب ٔأو  مس تأٔمن ٔأو ذيم كفر ٔأو  غريه عبد ا یل ٔأویص ومن) (:١٠/٤۹۹) ةالعناي يف وقال البابريت

  محمد  وذكر ،الصحة بعد یكون اال خراج ٔلن ،الوصية حصة ا یل یشري يالقدور لفظ وهو اللفظ وهذا( غريمه ونصب الوصية عن
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ليه الليث:  ٔأبو الفقیه قال .سیبطل  معناه  ٔأو  ٔأصال ابطل ٔأنه يف  املشاخی اختلف  مث  .ابطةل الوصية ٔأن الثالث الصور  يف   ذهب  وا 

  ملا  ولكن  ، توكيل جاز  ولهذا الترصف  ٔأهل  العبد ٔأن  ووهجه ، سیبطل معناه  ٔأن  مشاخينا وعامة يالزبدو  اال سالم  وخفر يالقدور

  هل  كن  اال جازة تقدیر وعیل ،با  التربع عن  املنع  والظاهر ، للمویل  منافعه لكون  مظنوان امليت حقوق استیفاء  عن جعزه  كن 

هنا: قلنا . ابلوصاية الترصف  عن العبد  يعجز ذكل  وعند ،الرجوع خراج  ستبطل  ا  ایه  القايض  اب    يف  ذكر فقد الكفر  ؤأما  . عهنا ا 

  جفاز  ، الفاسدة البياعات  اليتوىق لكنه حصيح  اال يصاء ٔأن  فثبت ،جاز القايض خيرجه ٔأن  قبل شیئا  قامس لو ٔأنه القسمة  كتاب 

نه : بعضهم وقال . الوصية عن خيرجه ٔأن  للقايض ليه ،العبد يف  ابطل ا    والية الوصاية ٔلن  وذكل ، الرسخيس ألمئة مشس  ذهب وا 

  وقوهل  اال جازة قبل ما  ا یل ا شارة  واليته  لعدم فقوهل ، غريه عیل  والية هل یكون ٔأن  فضال  نفسه عیل والية للعبد ولیس  ،متعدية

  عیل  واليته لعدم ابطل ٔأيضا الكفر يف  معناه: وقیل .اللزوم به واليتعلق  للعبد منه اال عارة مبزنةل ٔلهنا  بعدها ما ا یل واستبداده 

آنفا منه بعضا  ذكران وقد ،ظاهر  اال خراج  مث  الصحة ووجه  ، املسمل    .ی انت  ، أ

ذا ٔاویص ا یل مرتد مث  كو  ،ن وصيا عیل حاهل ك(: ولو ٔاویص مسمل ا یل حريب مث ٔاسمل احلريب ٣/٤٤٤وقال قايض خان ) ذا ا 

 . ی  انت   ،ٔاسمل

  ا یل  يوص  املسمل  يف حنيفة ٔأيب عن يعقوب عن  الصغري اجلامع  يف  محمد ذكر (:٦/۲۰۷تبینی احلقائق ) ةحاش ي وقال الشليب يف 

  يف  محمد وذكر .الصغري  اجلامع  ٔأصل لفظ هنا  ا یل ،ابطةل فالوصية غريه عبد ا یل ٔأویص ا ن وكذكل ، ابطةل الوصية: قال اذليم

ذا : ألصل  ن  ابطةل فالوصية  غريه  عبد  ا یل ٔأویص  وا  ذا : ٔأيضا ألصل يف وقال  . مواله ٔأجاز  وا    ا یل  ٔأو  ذيم  ا یل املسمل  ٔأویص وا 

  . ابطةل  فالوصية  ماهل عیل خموف متم فاسق ا یل  ٔأویص  ولو: ٔأيضا ألصل  يف  وقال . ابطل فهو مس تأٔمن  غري  ٔأو  مس تأٔمن  حريب

  رشحه ويف  الوصاای  نكت  كتاب  يف الليث  ٔأبو الفقیه قال . سیبطل معناه ٔأم  ٔأصال  ابطل  ٔأنه البطالن معین  يف  املشاخی اختلف مث

ليه ، سیبطل معناه: الصغري  للجامع    وقال  ،املشاخی  عامة وعليه ،الصغري اجلامع رشح يف الزبدوي اال سالم وخفر القدوري ذهب وا 

نه:  بعضهم ليه ، ٔأصال  ابطل ا     . ی  انت   ،الكيف رشح يف الرسخيس   ألمئة مشس  ذهب وا 

ن ٥/٦٦)املوصيل يف اخملتار وقال  قام وقال يف الاختيار: جيب عزهل .هفاسقا استبدل بفرا ٔاو كن عبدا ٔاو ك (: وا    ، هغري  ةوا 

 . ی انت   ،النظر للمسمل  ك عیل تر  هل  ةالباعث  ةادلينی  ةفر فللعداو كوقال: ٔاما ال

متاما للنظرمه م القايض )بغريفر وفاسق بدل( ٔاي بدهلكو  ه(: )ولو( ٔاویص )ا یل صيب وعبد غري ٦/۷۰۱في )كوقال احلص   ، ( ا 

  املرتد  ٔأو ( الكفر ؤأسمل العبد وعتق الصيب بلغ فلو) ةرساجی ،فوا قبل اال خراج جازفلو ترص  ،ةالوصي ةد حصولفظ ’بدل‘ يفی

  املوجب  لزوال الوصاای عن ٔأي( عهنا  القايض خيرهجم مل) اس تحساان ص  لصيب الوقف والية فوض  وفیه ، جمتىب ،الفاسق  واتب

ال  للعزل  فر ٔاي ذيم ٔاو حريب ٔاو  كقال ابن عابدین: و  .(٢/۷۱۹ر )يف مجمع االهٔن ه وحنو  . ی انت  ، اختيار ، ٔأمنی غري  یكون  ٔأن  ا 

  ، ابخليانة  متم والفاسق ،عدو والكفر ، حيجر العبد ٔلن  صاحل مسمل . حبر ، وجواب ٔأي( بدل) قوهل . ی انت  ، ةعناي ، مس تٔامن

  الوصية  حصة ا یل  یشري هذا الهداية: يف  قال ،القايض ٔأخرهجم: القدوري  وعبارة( الوصية حصة يفید بدل ولفظ) قوهل قهس تان

ن  ألصل: يف محمد وقال اهـ ،الصحة بعد یكون اال خراج ٔلن نه فقیل:  ،معناه يف واختلفوا  ،ابطل اال يصاء  ا  بطال  سیبطل ا    اب 

  الكفر  ٔلن  الفاسق يف  سیبطل وقیل: ، ابطال فیكون  واليته لعدم  العبد غري  يف سیبطل  وقیل: ، الصور هذه مجيع يف القايض

 . م ابن عابدینالكی  انت  ،العناية يف  كام  املشاخی  عامة قول وألول ، قهس تان ، الكيف يف  كام  كلعبد
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  احصتواملعمتد  ،اجفزم الرسخيس ببطالهن ،ةن اختلف يف بطالن الوصيكل ،فر ال جيوز بال خالف كفاحلاصل ٔان اال يصاء ا یل ال

ذا قول خفر اال سالم الزبدوي والقدوري ؤايب الليث السمرقندي  هو  ،ا ال ٔان یسمل قبل التنفیذ يبدهلن ن جيب عیل القايض ٔا كل

   ١٠. املشاخی  ةوعاموخفر ادلین الزيلعي وقايض خان 

 ة ی ك ب املال ه مذ 

  ة : املسخوط ال جتوز الوصئام ال؟ قال: قال ماكل  (: قلت: أرٔايت مسلام أویص ا یل ذيم ٔاجيوز ذكل٤/۳۳٤) ةقال يف املدونو 

لي لي ةفاذليم ٔاحری ٔان ال جتوز الوصي ،ها  :  ؟ قال: قال يل ماكل قلت: ٔارٔايت ا ن ٔاویص ا یل نرصان ٔاجيوز ٔام ال يف قول ماكل .ها 

ذا ٔاویص ا یل غري عدل فالنرصان ال جيوز ذكل    .(٧/۱٥۸) ةاذلخري  راجعو  . ی انت  ،غري عدل ا 

  ، ف(كفر )عدل كف مسمل( فال يصح للك)مل  ة ٔاربعيهر رشوط الوص وك(: مث ذ٤/٤٥۲بري ) ك وقال ادلردیر يف الرشح ال 

يل  ك ذا يف التاج واال  ك ،ة فايكوال يف واال سالم والعداةل لك : الت ةٔاربع ه ورشوط ، ن االٔول الوصكوقال ابن شاس: الر  . ی انت 

(٨/٥٥٦). 

ذ تشرتط عدالت)وطرو الفسق( عیل الوص )يعزهل(: ٤/٤٥۳وقال ادلردیر ) یشرتط   هر ٔانهفالظا  . ی انت  ،ابتداء ودواما  ه ( ا 

 . ٔاعمل وللا  ،امما بیهن  يفوواملوت  ة ون الوص مسلام حال الوصيك

ذ قال: واختلف العلامء ١٤/۱۲٦القرطيب يف التفسري )  عبد للا ؤاغرب ٔابو    ، جفوز بعض ومنع بعض ، فر وصياكل جيعل اله ( ا 

 . ٔاعمل وللا ،هيعارض ةيف املدون وترصحی ماكل  . ی انت   ، تعایل للا  هرمح م ماكلمهن  ،بعض ورد النظر ا یل السلطان يف ذكل

 ة ب الشافعي ه مذ 

ال ا یل ابلغ مس ة (: وال جتوز الوصي٤/۱۲٦وقال الشافعي يف االٔم )   ة روض وقال النووي يف  . ی  انت  ، ذكلك ة مرأ مل عدل أو اا 

   .مسمل ا یل ذيم ة(: وال جيوز وصاي٦/۳۱۱الطالبنی )

سالم ها یل الترصف املویص ب ةدايهو  وعداةل  ة يف وحريلك اج: ورشط الوص ت املهنيف  يالنوووقال   يف  يك قال ابن جحر امل .وا 

ليه فوض ذيم وص املسمل كن ا ن ،نعم .لتمته لكفر مسمل من يصح  (: فال٧/۸٦احملتاج ) ةحتف   اذلمینی  ٔأوالده عیل وصاية ا 

يصاء  هل جاز   والتفويض  ، الراحجة ابملصلحة النظر  يلزمه  الوص بأٔن وتبعوه  العامد ابن  ورده  ،اال س نوي حبثه ما  عیل علهیم ذيم ا 

ن  ٔأي ، ٔأيضا هنا املسمل تعنی  فالوجه ،ذليم منه الرشع نظر يف ٔأرحج  ملسمل ال  يقبل الرشوط  فیه مسمل  وجد ا    اذلي  اذليم جاز  وا 

  وفیه  ،اذليم ا یل به يوص ٔأن جيز مل سفیه ذيم ابلغ ودل ملسمل كن لو ٔأنه املذكور التعليل من ؤأخذ ، يظهر فامی الرشوط فیه

احملتاج   ةايوالرميل يف هن (٤/۱۱۷مغن احملتاج ) جزم اخلطيب الرشبین يفو  .ی انت  ،ظاهر والوص  ألب بنی والفرق ،نظر

 . د واملس تٔامن هر املعاكذليم فامی ذك : و الرشبین قال . جواز اال يصاء ا یل اذليم مطلقاعدم ب( ۱۰۲/٦)

 
ليه، ؤأخرجه القايض  (، قال: ولو ٔأن مسل١٤٤٠دار البشري  ، طبعة ٦٢٨)ص  ف يف ٔأدب القايض س بقهم به اخلصا و  ١٠ ام ٔأویص ا یل ذيم مل جتز الوصية ا 

     (. ١٤٤١لقعدة ذو ا ٦)يوسف ش بري ٔأمحد:   ا مكنه، انتی من الوصية، وجعل وصي  
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مام احلرمنی اجلوين يف هن   واحلرية  والعقل  والبلوغ  اال سالم: مخس  ألوصياء  يف  املرعية (: والصفات١١/۳٥۱املطلب ) ةايوقال ا 

  قال  (: مث ١١/۳٥۲وقال ) .مل يصح  كفر ا یل مسمل  ٔأویص فا ن  ،بكفر نثق  ال  ٔأان  فسببه  اال سالم اشرتاط  وقال: ؤأما  .والعداةل 

  يوم  تعترب ٔأهنا  ٔأحدها : ٔأوجه ثالثة  فعیل  وتعترب؟  تراع   حاةل ٔأية  يف الوص  يف رشطناها اليت ألوصاف  هذه : العراقیون ٔأمئتنا

 به  قطع  اذلي وهو ، الوجوه ٔأص  وهذا  ، ذكل قبل اختاللها  يرض  وال  ، القبول مع  الوصاية  نفذت  يومئذ حتققت  فا ذا  ، املوت

  ، وقتنی  يف الرشائط هذه حصول  نعترب ٔأان الثان والوجه .الوصاية يف فكذكلاملوت  حاةل الوصية ٔأركن يف نعترب  فا ان ،املراوزة 

  یشرتط  ٔأنه الثالث والوجه .احلالتنی هاتنی بنی اختاللها  يرض وال  املوت حاةل والثان ،املوص من الوصاية عقد وقت ٔأحدهام

  ٔأصل  ال  ضعيف وهذا ،الوصاية  بطلت واملوت الوصاية بنی ما مهنا يشء اختل لو حىت ،بیهنام دواهما ویشرتط الوقتنی يف حتققها

 يف  يكابن جحر امل هوجزم ب ،(١٥/٥۱۱ذب )هرشح امل  ةلمك محمد جنيب املطيعي يف ت  هاجلوين قدم هواذلي حصح .ی انت  ،هل

  ،(٧/۸٥احملتاج ) ة حتف ةقال الرشوان يف حاش ي  هوب . ی انت  ، الرشوط بوقت املوت ه ذهيف  ة ( قال: والعرب ٧/۷۸احملتاج ) ةحتف

لي  . الثالث   ها یل الوج( ٦/۱۰۲احملتاج ) ةايومال الرميل يف هن ،(٦/۱۰۱احملتاج ) ةايهن ةالرش يدي يف حاش يمیل  هوا 

 ب احلنابةل ه مذ 

  طفل  وال  جمنون ا یل تصح  وال  ، ا جامعا العدل احلر املسمل العاقل الرجل ا یل الوصية (: تصح ٦/۲٤٤يف املغن ) ةابن قدام وقال

   . مسمل  عیل الوالية ٔأهل  من  لیس  الٔن الكفر ،نعلمه خالف بغري كفر ا یل  مسمل  وصية وال 

  ، املذهب وهو  حصيح  وهو  ، كفر ا یل  املسمل  وصية حصة  عدم املصنف  الكم  (: ظاهر ٧/۲۸٦وقال املرداوي يف اال نصاف )

وما   . ی انت  ، احلاريث نقل  ،الوصية  حصة اختار ٔأنه  عیل  يدل  ما تعليقه يف  ذكر القايض  ٔأن رشحه يف اجملد  وذكر ،ألحصاب  وعليه

 .ام تقدمك  ةب احلنفیهو مذه اجملد  هكح

  حال  يعترب  الآخر:  ويف ،الوهجنی ٔأحد  يف  واملوت  العقد حال  الوص  يف  الرشوط  هذه وجود (: ويعترب٦/۲٤٥) ةابن قداموقال 

  فأٔما  ،العقود كسائر وجوده حال فتعترب  لعقد رشوط  ٔأهنا ولنا  .الشافعي ٔأحصاب بعض قول وهو  ، هل كلوصية حسب  املوت

ن حصيحة فهیي هل الوصية منا ،واراث كن  وا    ، اللزوم حاةل فاعتربت ،واللزوم للنفوذ الثلث من وخروهجا اال رث عدم يعترب وا 

  الرشوط  كنت لو  الثان الوجه  وعیل ،بعده وجودها  ينفع وال  ،العقد حاةل فاعتربت  ،العقد لصحة رشوط  فا هنا  ،مسأٔلتنا خبالف 

ليه الوصية لصحت  املوت حاةل وجدت مث العقد حال بعضها أٔو منتفیة كها ورحج الربهان بن مفلح يف املبدع   .انتی  ،ا 

قال:   ، ب احلنابةله( مذ ٧/۲۸۸اال نصاف ) يف  ي املرداو  وجعل ، ( ٔانه يعترب وجودها يف الوص حال العقد واملوت۳۰۸/٥)

ن )   واملس توعب  واملذهب  الهداية يف ؤأطلقهام ( وهجنی عیل تصح؟ فهل  املوت  عند وجدت مث الصفات  هذه  غري  عیل  كنوا  وا 

  عند  الصفات  هذه  وجود یشرتط  ٔأحدها  : ٔأوهجا املسأةٔل هذه يف ٔأن  اعمل .الفقهية والقواعد والزركيش واحملرر  والكيف  واخلالصة

  املوت  عند وجودها یكفي والثان .اجملرد يف للقايض  ووجه الفروع  يف  وقول الرعاية  يف احامتل وهو  ،بیهنام وما  واملوت الوصية

  والوصية املوت  عند  وجودها يعترب والثالث . واملنور الوجزي يف  به وجزم ،التصحيح  يف حصحه ، املصنف وهجیي  ٔأحد وهو  ،فقط

  وحيمتل  ،والفروع النظم  يف وقدمه ، والشارح املصنف ونرصه ،تذكرته يف عبدوس ابن  الكم ظاهر  وهو  ،املذهب وهو  ،فقط

  قدمه  ما ظاهر  وهو  ،الفائق يف  وختري  الرعاية  يف احامتل وهو ، فقط الوصية عند وجودها یكفي والرابع . للمصنف الثان الوجه

 . ی انت   ،العناية  جتريد يف



 الكافر إيصاء يف السافر النور

~ 16 ~ 
 

 

 الفصل الثان   ة خالص 

يصاء ٔان  الالكم يف املقام حفاصل  لي .فر ال جيوز مطلقا كاملسمل ا یل ال ا    ة الوصي  ةحص ةفاملعمتد عند احلنفی ،همث اختلفوا ا ن ٔاویص ا 

ال ٔان یسمل ه والوجوب عیل القايض نصب غري  ا الشرتاط دوام اال سالم وقت العقد  بطالهن - ر هفامی يظ  - ةیك واملعمتد عند املال  .ا 

ليبطالهن  ةواملعمتد عند الشافعي . امفامی بیهنو واملوت  ذا ٔاسمل املویص ا  ال ا  ا  بطالهن واملعمتد عند احلنابةل  . قبل موت املوص ه ا ا 

لي تظهر اخلالف  ة ومثر  . اال سالم عند العقد واملوتالشرتاط  ذا ارتد املویص ا  صح عند  تف  ، بعد العقد ؤاسمل قبل موت املوص ها 

ذا كو  . ةیك دون املال  ةوالشافعي احلنابةل ن   ةوتصح عند الشافعي ، واحلنابةل ة یك فر مث ٔاسمل ال تصح عند املال كٔاویص ا یل الذا ا  ا 

ن ٔاسمل بعد موته  هٔاسمل ٔاو مل یسمل وينفذ صح ت ةوعند احلنفی . ٔاسمل قبل موت املوص ال يبدهل  ،هو وا   . القايض  وا 

فا ن العلامء متفقون عیل منع اال يصاء   ،فر ٔان ينصبوا ٔاوصياء مسلمنیكال بد للمسلمنی املقمینی يف بالد ال : هعن للا اعف مقیدهقال 

مل جيد  فا ن  ، مسلاموصيا  ه فی ستیطيع ٔان ينصبن ی ك اجر ا یل مٔان ی هعليیجب مسلام ف ؤاما اذلي ال جيد  . تقدم امكفر كا یل ال

ال نصب  بدا ليه الكفر مسلام   ،ويوصيه بنصب مسمل لتنفیذ وصيته بعد موته ةٔان ينصب ذا ٔامان هعليف فر كا  فا ن مل جيد املویص ا 

لي لتنفیذ الوصية فلينفذها  جيب عیل  و  ،بطريق وسائل اال عالم املروجةل العمل من املسلمنی هٔا  ةومشاور  ةوفقا للرشيع هاملویص ا 

   .عیل ما یشاء قدیر وللا تعایل   ،متخشعا  ه مترضعاعایل وليدعت یس تغفر للا املوص ٔان 

من جامدی   السابع وعرشین اليوم  يف  وبدٔاته ، وصیل للا وسمل عیل س يدان محمد وعیل اهٓل وحصبه ٔامجعنی ،واب ذا اآخر اجل ه

مث عرضته عیل الس يد الوادل املفيت ش بري ٔامحد والس يد   .بتوفیق للا تعایل اليوم التايل وفرغت منه يف ه۱٤۳۸ االٔویل س نة

خادم احلديث   ،ش بري ٔامحد الربيطان  عفو ريب يوسفؤاان العبد الراج ، وابهاالٔس تاذ املفيت محمد طاهر حفظهام للا تعایل فص

 . واآخر دعواان ٔان امحلد لل رب العاملنی ،حسن اخلامتة ورزقن  للا عن اعف  ،الرشيف مبدينة بالكربن بربيطانيا

 

 

 


