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النور السافر يف إيصاء الكافر


امحلد هلل رب العاملنی وبه ٔاس تعنی ،و ٔاصيل و ٔاسمل عیل رسوهل محمد خامت النبینی ،وعیل آهل وحصبه ٔامجعنیٔ ،اما بعد:
سوال عن موقف املذاهب ا ٔالربعة من ايصاء املسمل الاكفر بعد ما قیل :ان وصية املسمل لذليم غري جائزة .ف ٔاجبت:
فقد رفع ايل ٔ
ان ههنا مس ئلتان :ا ٔالویل االيصاء للاكفر ،والثانية االيصاء ایل الاكفر ٔاي كون الاكفر وصيا ،وللك مهنام ٔاحاكم أٔرسدها يف
الفصلنی ،وابهلل التوفیق.

ف ٔاما الفصل االٔول يف االيصاء للاكفر
فقال ابن املنذر يف ا ٔالوسط ( :)۱٥٦/٨ووصية املسمل لذليم جائز يف قول ماكل و ٔاحصاب الر ٔاي وسفیان الثوري و ٔامحد بن
حنبل واحساق ،وقد روينا اجازة ذكل عن رشحی والشعيب ،وبه قال عطاء ومحمد بن سريین .وقال محمد بن احلنفیة وقتادة يف
قوهل :اال ٔان تفعلوا ایل ٔاوليائمك معروفا ،قاال :هذه يف جواز وصية املسمل للهیودي والنرصاين ،وكذكل قال عطاء ،انتی  .وقال
يف االجامع (ص  )۳۷وحاكه عنه ٔابو عبد هللا القرطيب يف التفسري (ٔ :)۲٦۲/٢امجعوا ٔان الوصية لوادلین ال یراثن املرء
وا ٔالقرابء اذلین ال یرثون جائزة ،انتی  .وقال ابن حزم يف مراتب االجامع (ص  )۱۱۲وتبعه ابن القطان الفايس يف االقناع يف
مسائل االجامع ( :)۷۷/٢اتفقوا ٔانه ان ویص لوادلین هل لرياثنه لرق ٔاو كفر ٔاو ٔالقاربه اذلین ال یرثون منه ان اكن هل ٔاقارب
بثليث الثلث ٔان وصيته تكل وسائر وصاایه يف ابيق ماهل من ثلثه فامی لیس مبعصية ٔاو فامی ٔاویص به حلي انفذة كها و ٔانه قد
ٔاصاب ،انتی  .وقال ابن حزم يف احملیل ( :)۳٦٤/٨والوصية لذليم جائزة ،وال نعمل يف هذا خالفا ،انتی .
وقال هللا تعایل :كتب عليمك اذا حرض ٔاحدمك املوت ان ترك خريا الوصية للوادلین وا ٔالقربنی ابملعروف حقا عیل املتقنی .قال ٔابو
عبد هللا القرطيب ( :)۲٦۲/٢اختلف العلامء يف هذه الآية هل يه منسوخة ٔأو حممكة ،فقیل :يه حممكة ،ظاهرها العموم
ومعناها اخلصوص يف الوادلین الذلین ال یراثن اكلاكفرین والعبدین ويف القرابة غري الورثة ،قاهل الضحاك وطاوس واحلسن،
واختاره الطربي .وقال ابن معر وابن عباس وابن زيد :الآية منسوخة وبقیت الوصية نداب ،وحنو هذا قول ماكل رمحه هللا ،وذكره
النحاس عن الشعيب والنخعي ،انتی خمترصا .وقال ابن جریر الطربي يف التفسري ( :)۱۲۳/٣فان قال قائلٔ :أو فرض عیل
الرجل ذي املال أٔن يويص لوادليه و ٔأقربيه اذلین ال یرثونه؟ قیل :نعم .فان قال :فان هو فرط يف ذكل فمل يوص هلم ٔأیكون
مضيعا فرضا حيرج بتضييعه؟ قیل :نعم .فان قال :وما ادلالةل عیل ذكل؟ قیل :قول هللا تعایل ذكره :كتب عليمك اذا حرض ٔأحدمك
املوت ان ترك خريا الوصية للوادلین وا ٔلقربنی ،فأٔعمل ٔأنه قد كتبه علينا وفرضه كام قال :كتب عليمك الصيام ،وال خالف بنی
امجليع ٔأن اترك الصيام وهو عليه قادر مضيع برتكه فرضا هلل عليه ،فكذكل هو برتك الوصية لوادليه و ٔأقربيه وهل ما يويص هلم فیه
مضيع فرض هللا عز وجل .فان قال :فانك قد علمت ٔأن جامعة من ٔأهل العمل قالوا :الوصية للوادلین وا ٔلقربنی منسوخة بأآية
املرياث؟ قیل هل :وخالفهم جامعة غريمه فقالوا :يه حممكة غري منسوخة ،واذا اكن يف نسخ ذكل تنازع بنی ٔأهل العمل مل یكن لنا
القضاء عليه بأٔنه منسوخ اال حبجة جيب التسلمي لها ،اذ اكن غري مس تحيل اجامتع حمك هذه الآية وحمك أآية املواريث يف حال
واحدة عیل حصة بغري مدافعة حمك احداهام حمك ا ٔلخرى ،واكن الناخس واملنسوخ هام املعنيان الذلان ال جيوز اجامتع حمكهام عیل
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حصة يف حاةل واحدة لنفي ٔأحدهام صاحبه ،ومبا قلنا يف ذكل قال جامعة من املتقدمنی واملتأٔخرین ،انتی  .مث روی عهنم وروی
عن القائلنی ابلنسخ .ورحج القرطيب نسخ الوجوب ،وبه قال الشافعي يف ا ٔالم ( ،)۱۰۳/٤وعزاه ابن كثري ( )٤۹۲/١ایل
امجلهور وحك االجامع عليه .وجزم ابن حزم يف احملیل ( )۳٥۳/٨بفرضية الوصية لقرابته اذلین ال یرثون.
وقال القرطيب ( :)۲٦٤/٢وقال ماكل والشافعي و ٔابو حنيفة و ٔاحصاهبم وا ٔالوزاعي و ٔامحد بن حنبل :من ٔاویص لغري قرابته وترك
قرابته حمتاجنی فبس امئ صنع ،وفعهل مع ذكل جائز ماض للك من ٔاویص هل من غين وفقري قريب وبعيد مسمل واكفر ،انتی .

مذهب احلنفیة
قال محمد بن احلسن يف ا ٔلصل ( ،٥٤١/٥طبعة قطر) :واذا ٔأویص اذليم للمسمل بوصية فهیي جائزة ،وكذكل اذا ٔأویص املسمل
لذليم فهیي جائزة ،انتی  .وعیل هذا قال احلامك الشهيد يف الاكيف :وجيوز ٔان يويص املسمل لذليم وابلعكس ،كذا يف الفتاوی
التااترخانية ( )۳۸۲/١٩والفتاوی الهندية (.)۹۲/٦
وقال يف ا ٔلصل ( )٥٤٠/٥يف ابب وصية ٔأهل اذلمة :واذا ٔأویص اذليم ٔلهل احلرب ومه يف دار احلرب فوصيته ابطل ،ال
جتوز ٔلهل احلرب وصية ،انتی  .وقال يف اجلامع الصغري (ص  )٥۲٤والوصية ٔالهل احلرب ابطةل ،انتی  .وذكر (ص )٥۲٥
عن ٔايب يوسف عن ٔايب حنيفة :مريض ٔاقر بدین المر ٔاة ٔاو ٔاویص لها بيشء ٔاو وههبا جاز االقرار وبطلت الوصية .مريض ٔاقر
البنه وابنه نرصاين ٔاو وهب هل ٔاو ٔاویص هل ف ٔاسمل الابن قبل موت ا ٔالب يبطل ذكل ،وكذكل لو اكن الابن عبدا ف ٔاعتق،
انتی  .فال يبطل ان مل یسمل الابن.
وقال الرسخيس يف املبسوط ( :)۹٥/٢٨ولو ٔاویص اذليم للمسمل ٔاو املسمل لذليم بوصية جاز ذكل عندان اعتبارا للتربع
ابلمتليك بعد الوفاة ابلتربع حال احلياة ،انتی  .وهذا التعليل يدل عیل جواز الوصية للحريب املس ت ٔامن ،ورصح به محمد يف السري
الكبري .قال ( :)٢٢٥/٣ووصية اذليم للحريب املس ت ٔامن تكون حصيحة مبزنةل وصية املسمل لذليم ،ووصية املسمل ٔاو اذليم
یشاووا ٔان یبوا هل شیئا من ٔامواهلم فیجوز ذكل اذا قبض.
حلريب يف دار احلرب ال تكون حصيحة وان ٔاجازها الورثة ،اال ٔان ٔ
قال الرسخيس :الٔن من يف دار احلرب يف حق من هو يف دار االسالم اكمليت ،انتی  .و ٔأقره ظفر ٔأمحد العامثين يف اعالء
السنن ( .)٣٠٧/١٨وقال محمد والرسخيس (( :)٢٢٦/٣ولو اكن املویص هل من ٔاهل دار غري داره فالوصية هل ابطةل لتباین
ادلار حقیقة وحكام ،مبزنةل اذليم يويص حلريب يف دار احلرب ،خبالف ما اذا اكن املویص هل يف داران ٔابمان) الٔن تباین ادلار ها
هنا غري موجود صورة وان اكن موجودا حكام (وخبالف ما اذا ٔاویص ملسمل ٔاو ذيم هو يف دار احلرب ٔابمان ٔاو ٔاسري) الٔن
هناك مل يوجد تباین ادلار حكام ،فاملسمل من ٔاهل دار االسالم حیامث یكون (وكذكل لو ٔاویص حلريب قد ٔاسمل يف دار احلرب)
ٔالن املسمل من ٔاهل دار االسالم حیامث یكون (ولو اكن ٔاویص هل وهو حريب مث ٔاسمل قبل موت املويص ٔاو بعده فوصيته ابطةل)
ٔالهنا وقعت النسان بعينه ،فامنا يعترب حاهل يوم ٔاویص هل ،وقد اكن میتا عند ذكل حكام ،فبطلت الوصية هل ،والوصية الباطةل ال
تنقلب حصيحة ابسالمه (وكذكل ان ٔاجازت الورثة وصيته) ٔالن االجازة امنا تلحق املوقوف ال الباطل ،انتی .
وقال الاكساين يف البدائع ( :)۱۷۱/٤ولو ٔاویص ذيم ذليم ٔاو ملسمل ٔاو مسمل ذليم ابملال جازت الوصية .وقال (:)۳٤۱/٧
ومهنا أٔن ال یكون حربيا عند مس تأٔمن ،فان اكن ال تصح الوصية هل من مسمل ٔأو ذيمٔ ،لن التربع بمتليك املال اایه یكون اعانة
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هل عیل اخلراب ،وانه ال جيوز .وأٔما كونه مسلام فلیس برشط حىت لو اكن ذمیا فأٔویص هل مسمل ٔأو ذيم جاز .وكذا لو ٔأویص
ذيم ذمیا لقوهل عليه الصالة والسالم :فاذا قبلوا عقد اذلمة فأٔعلمهم ٔأن هلم ما للمسلمنی وعلهیم ما عیل املسلمنی ١.وللمسمل ٔأن
يويص مسلام ٔأو ذمیا كذا هلم ،وسواء ٔأویص ٔلهل ملته ٔأو لغري ٔأهل ملته لعموم احلديث ،و ٔلن الاختالف بینه وبنی غري ٔأهل
ملته ال یكون ٔأكرث من الاختالف بيننا وبیهنم ،وذا ال مينع جواز الوصية ،فهذا ٔأویل .وان اكن مس تأٔمنا فأٔویص هل مسمل أٔو
ذيم ،ذكر يف ا ٔلصل ٔأنه جيوزٔ ،لنه يف عهدان ،فأٔش به اذليم اذلي هو يف عهدان ،وجتوز الوصية لذليم ،وكذا احلريب املس تأٔمن.
وروي عن ٔأيب حنيفة ريض هللا عنه ٔأنه ال جيوز ،وهذه الرواية بقول ٔأحصابنا رمحهم هللا أٔش به فاهنم قالوا :انه ال جيوز رصف
الكفارة والنذر وصدقة الفطر وا ٔلحضية ایل احلريب املس تأٔمن ملا فیه من االعانة عیل احلراب ،وجيوز رصفها ایل اذليمٔ ،لان ما
هنينا عن بر أٔهل اذلمة لقوهل س بحانه وتعایل :ال یهنامك هللا عن اذلین مل يقاتلومك يف ادلین ومل خيرجومك من دایرمك أٔن تربومه
وتقسطوا الهیم .وقیل :ان يف التربع عليه يف حال احلياة ابلصدقة والهبة روايتنی عن ٔأحصابنا ،فالوصية هل عیل تكل الروايتنی
ٔأيضا ،انتی .
وقال ابن مازة يف احمليط الربهاين ( :)۲٥۳/٢٢ولو ٔاویص مسمل حلريب هو يف دار احلرب ال جتوز هذه الوصية وان ٔاجازت
الورثة ،فقد فرق بنی الوصية للحريب والوصية ل ٔالجنيب مبا زاد عیل الثلث والوصية ٔالحد الورثة .والفرق ٔان امتناع جواز
الوصية للحريب حلق الرشعٔ ،الن الرشع هناان عن برمه ،ولهذا ال جيوز للمسمل الصحيح برمه ،والوارث ٔاجنيب عن حقوق الرشع.
ٔاما الوصية للوارث مفا امتنع جوازها ٔالنه مهنیي عن برهٔ .اال تری ٔانه لو بره املورث يف حصته يثاب عليه ،وامنا امتنع جوازها حلق
ابيق الورثة ،فیجوز ابجازهتم .وكذكل الوصية ل ٔالجنيب مبا زاد عیل الثلث امنا امتنع جوازها حلق الورثة ،فیجوز ابجازهتم ،والٔن
احلريب يف دار احلرب مبزنةل امليت يف حقنا ،والوصية للميت ابطةل .هكذا ذكر مس ٔاةل احلريب يف وصاای ا ٔالصل .ويف رشح
الطحاوي :وذكر يف السري الكبري [ما] يدل عیل جواز الوصية للحريب ،واختلف املشاخی فیه ،مهنم من فرق بیامن ذكر يف ا ٔالصل
وبنی ما ذكر يف السري .فقال :ال ينبغي للمسمل ٔان يويص للحريب كام ذكر يف ا ٔالصل ولكن لو فعل جيوز ويثبت املكل للمویص هل
يف املویص به كام ذكر يف السري الكبري ٔالهنم من ٔاهل املكل اكملسلمنی و ٔاهل اذلمة .ومهنم من قال يف املس ٔاةل روايتان :هذا اذا
اكن املويص يف دار االسالم واملویص هل حريب يف دار احلرب ،ف ٔاما اذا اكن املويص املسمل يف دار احلرب ٔايضا فقد اختلف
املشاخی ،مفن قال ان العةل يف املس ٔاةل ا ٔالویل يه النكتة ا ٔالویل يقول ههنا بعدم اجلواز ،ومن قال ان النكتة يف ا ٔالویل يه الثانية
يقول ابجلواز .مث قال ابن مازة :اذا ٔاویص للحريب املس ت ٔامن يف دار االسالم ذكر ٔان الوصية جتوز من الثلث من غري اجازة
الورثة ،ويف ما زاد عیل الثلث حيتاج ایل اجازة الورثة .وكذكل لو وهب هل ٔاو تصدق عليه بصدقة تطوع ،هكذا ذكر يف ظاهر
الرواية .وروی ٔاحصاب ا ٔالمايل عن ٔايب يوسف رمحه هللا ٔانه ال جتوز الوصية هل ،وكذكل الهبة املنفذة والصدقة املنفذة ،ف ٔابو
يوسف رمحه هللا قاس هذا عیل ما اذا اكن املویص هل يف دار احلرب للمعین اذلي ذكران يف تكل املس ٔاةل ،وفرق بنی الوصية
للمس ت ٔامن وبنی الوصية لذليم ،والفرق ٔان اذليم من ٔاهل الرب يف حق املسمل ،ولهذا جتوز رصف الكفارة وصدقة الفطر اليه.
وجه ظاهر الرواية ٔان ا ٔالمان املوقت خلف عن اذلمة يف حق ا ٔالحاكم ،مث جتوز الوصية لذليم فكذا للمس ت ٔامن ،انتی الكم
ابن مازة ،وحاكه عنه يف الفتاوی التااترخانية ( )۳۸۲/١٩والفتاوی الهندية ( )۹۲/٦ملخصا.
وقال املوصيل يف اخملتار ( :)٦۳/٥تصح ل ٔالجنيب مسلام اكن ٔاو اكفرا.
١

راجع سنن الرتمذي ( )۲٦۰۸وسنن ٔايب داود ( )۲٦٤۱وسنن النسايئ ( ، )۳۹٦۸وانظر حصيح مسمل (.)۱۷۳۱
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وقال القدوري يف اخملترص (ص  :)۲٤۲وجيوز أٔن يويص املسمل للاكفر والاكفر للمسمل ،انتی  .قال املرغيناين يف الهداية:
فا ٔلویل لقوهل تعایل :ال یهنامك هللا عن اذلین مل يقاتلومك يف ادلین ،الآية .والثاين ٔلهنم بعقد اذلمة ساووا املسلمنی يف املعامالت،
ولهذا جاز التربع من اجلانبنی يف حاةل احلياة فكذا بعد املامت .ويف اجلامع الصغري :الوصية ٔلهل احلرب ابطةل ،لقوهل تعایل :امنا
یهنامك هللا عن اذلین قاتلومك يف ادلین ،الآية ،انتی .
وقال الزيلعي يف تبینی احلقائق (( :)۱۸۳/٦ويويص املسمل لذليم وابلعكس) ٔأي جيوز أٔن يويص املسمل للاكفر والاكفر للمسمل،
فا ٔلول لقوهل تعایل :ال یهنامك هللا ،الآية .والثاين ٔلهنم بعقد اذلمة التحقوا ابملسلمنی يف املعامالت ،ولهذا جاز التربع املنجز يف
حاةل احلياة من اجلانبنی فكذا املضاف ایل ما بعد املامت .ويف اجلامع الصغري :الوصية ٔلهل احلرب ابطةل ،لقوهل تعایل :امنا یهنامك
هللا عن اذلین قاتلومك يف ادلین ،الآية .وقال يف الهناية :ذكر يف السري الكبري ما يدل عیل جواز الوصية هلم ،مث قال :ووجه
التوفیق ٔأنه ال ينبغي أٔن يويص هلم وان فعل ثبت املكل هلمٔ ،لهنم من ٔأهل املكل ،واملس تأٔمن اكذليم يف حق الوصيةٔ ،لن هل
ٔأن ميلكه املال حال حیاته فكذا مضافا ایل ما بعد مماته ،انتی  .وهذا التوفیق اذلي حاكه الزيلعي من ثبوت املكل للحريب حاكه
البابريت يف العناية ( )٤۲٦/١٠والعيين يف البناية ( )۳۹۹/١٣والكردري يف الفتاوی الزبازية املطبوعة عیل هامش الفتاوی
الهندية ( )٤۳٦/٦وكثريون عن رشاح اجلامع الصغري.
وتعقهبم ابن اهلامم يف فتح القدیر ( )٤۲۷/١٠فقال :واالنصاف أٔن لفظة ابطةل يف عبارة اجلامع الصغري مما يأٔىب التوفیق املذكور
جدا ،اذ قد تقرر عندمه أٔن الباطل من العقود ال يفید املكل ،خبالف الفاسد مهنا فانه يفید املكل عند حتقق القبض ،فلو اكن
املذكور يف اجلامع لفظة فاسدة بدل لفظة ابطةل لاكن ذلكل التوفیق وجه ،ولیس فلیس .مث ٔأقول :لعل احلق هنا ر ٔأي صاحب
احمليط ،فانه مل يقبل قوهلم ذكر يف السري الكبري ما يدل عیل جواز الوصية للحريب ،بل نقل ما ذكر يف السري الكبري واس تنبط
منه بطالن الوصية للحريب حیث قال :ويف رشح الطحاوي قالوا  :وذكر يف السري الكبري ما يدل عیل جواز الوصية للحريب،
واختلف املشاخی فیه ،مهنم من وفق بنی ما ذكر يف ا ٔلصل وبنی ما ذكر يف السري الكبري فقال :ال ينبغي للمسمل ٔأن يويص
للحريب كام ذكر يف ا ٔلصل ،ولكن لو فعل جازت وثبت املكل للمویص هل كام ذكر يف السري الكبري ،ومهنم من قال يف املسأٔةل
روايتان ،هكذا قالوا ،واملذكور يف السري الكبري أٔن الوصية للحريب ابطةل ،والصورة املذكورة مثة لو ٔأویص مسمل حلريب واحلريب
يف دار احلرب ال جتوز ،فان خرج احلريب املویص هل ایل دار االسالم بأٔمان و ٔأراد ٔأخذ وصيته مل یكن هل من ذكل يشء وان
ٔأجازت الورثةٔ ،لن الوصية وقعت بصفة البطالن فال تعمل اجازة الورثة فهیا ،فقد نص عیل عدم اجلواز يف ٔأصل املسأٔةل ونص
عیل البطالن يف الفرع و ٔأنه دليل عیل بطالهنا ،ایل هنا لفظ احمليط ،فتأٔمل .مث ان صاحب ادلرر والغرر ٢بعد أٔن ذكر التوفیق
املار اذلكر يف عامة الكتب وعزاه ایل الاكيف والهناية قالٔ :أقول ال خيف بعده ،بل وجه التوفیق ما يدل عليه قول اجلامع الصغري
وهو يف دارمه ،فانه احرتاز عن حريب لیس يف دارمه وهو املس تأٔمن ،فان احلريب ما دام يف دار احلرب ممن يقاتلنا خبالف
املس تأٔمن فانه لیس كذكل ،وهو املراد مما ذكر يف السري الكبري ،انتی الكمهٔ .أقول :هذا الكم جعيب ،فان لفظ السري الكبري
عیل ما نقهل صاحب احمليط :لو ٔأویص مسمل حلريب واحلريب يف دار احلرب ال جيوز ،انتی  .فكیف ميكن ٔأن یكون املس تأٔمن هو
املراد مما ذكر يف السري الكبري ،انتی الكم ابن اهلامم ،وهو حتقیق نفیس .والالكم املذكور من السري الكبري ورشحه ٔاعين العبارة
یشاووا ٔان یبوا هل شیئا من
التالية( :ووصية املسمل ٔاو اذليم حلريب يف دار احلرب ال تكون حصيحة وان ٔاجازها الورثة ،اال ٔان ٔ
٢
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ٔامواهلم فیجوز ذكل اذا قبض) ٔالن من يف دار احلرب يف حق من هو يف دار االسالم اكمليت ،يدل عیل ما ذكره ابن مازة وابن
اهلامم ،وقد تقدم الكم ابن مازة ٔايضا .وممن تردد يف التوفیق املذكور عبد الرمحن ش يخي زاده يف مجمع ا ٔالهنر ( )٦۹۲/٢اذ قال:
وفیه ٔاتمل ،انتی  .ومل يذكر تعليهل .وقال ابن عابدین يف رد احملتار ( :)٦٥٥/٦وذكر العالمة جوي زاده أٔن مرادمه مبا يدل عیل
اجلواز ما ذكره يف رشح السري الكبري ٣للرسخيس بقوهل :ال بأٔس ٔأن يصل الرجل املسمل املرشك قريبا اكن ٔأو بعيدا حماراب اكن أٔو
ذمیا ،واس تدل عليه بأٔحاديث .فاخلالف يف جواز صةل احلريب وعدمه ال يف جواز الوصية وعدمه اهـ ملخصا ،ومتامه يف
الرشنباليل ٤.واحلاصل أٔن التعليل بأٔن احلريب اكمليت اقتىض عدم جواز الوصية هل والتعليل ابلهنیي اقتىض عدم جواز لك من
الوصية والصةل .وما يف السري دل عیل جواز الصةل دون الوصية خالفا ملا فهمه رشاح اجلامع ،فصار اخلالف يف جواز الصةل
فقطٔ .أقول :وقد ر ٔأيت نص االمام محمد عیل جواز الهدية حیث قال يف موطئه ٥يف ابب ما یكره من لبس احلریر وادليباج :وال
بأٔس ٔأيضا ابلهدية ایل املرشك احملارب ما مل ید اليه سالح ٔأو درع ،وهو قول ٔأيب حنيفة والعامة من فقهائنا اهـ ،انتی الكم ابن
عابدین خمترصا.
قال العبد الضعيف عفا هللا عنه :هذا ما ذكره العالمة جوي زاده احامتل ممكن وفیه ٔاتملٔ ،الن الفرق بنی الوصية والصةل
ظاهر ،و ٔالن مس ئةل صةل املرشك مل تذكر مضن مسائل الوصاای يف السري الكبرئ ،النه ترمج :ابب صةل املرشك ،وترمج :ابب ما
خيتلف ٔأهل احلرب وأٔهل اذلمة يف الشهادتنی والوصاای .وبلك حال مل يذكر االمام محمد يف السري الكبري جواز الوصية للحريب،
املومننی عن هتنئة املرشكنی.
وهللا ٔاعمل .و ٔاما حمك صةل املرشك احملارب فقد ذكرته يف رساليت :صيانة ٔ
مث قال صاحب الكفاية وتبعه صاحب العناية ( )٤۲٦/١٠وغريه :ان صاحب القدوري ٔاراد بقوهل الاكفر اذليم بدليل تعليل
صاحب الهداية .وتعقهبم ابن اهلامم فقال :قال يف الكفايةٔ :أراد به اذليم بدليل التعليل ،ورواية اجلامع الصغري أٔن الوصية ٔلهل
احلرب ابطةل ،انتی ٔ .أقول :فیه أٔن قوهل وجيوز أٔن يويص املسمل للاكفر لفظ القدوري ،والتعليل ورواية اجلامع الصغري امنا هام
من الكم املصنف ،فكیف يصح جعل الكم املصنف دليال عیل ارادة القدوري ابلاكفر اذليم دون مطلق الاكفر كام هو الظاهر
من لفظه ،عیل ٔأن املراد بأٔهل احلرب يف رواية اجلامع الصغري هو احلريب الغري املس تأٔمنٔ ،لن لفظ اجلامع هكذا الوصية حلريب
هو يف دارمه ابطةل كام ذكر يف الاكيف وغريه .فبقي احلريب املس تأٔمن خارجا عن مسأٔةل اجلامع الصغري ،فكیف تكون رواية اجلامع
الصغري دليال عیل كون املراد ابلاكفر يف لفظ الكتاب هو اذليم دون ما يعم احلريب املس تأٔمن .وقد رصح يف احمليط وغريه بأٔنه
جيوز أٔن يويص املسمل للحريب املس تأٔمن يف ظاهر الرواية كام جيوز ٔأن يويص لذليم .نعم جيوز ٔأن یكون اختصاص التعليل
اذلي ذكره املصنف ابذليم دليال عیل محل املصنف مراد القدوري ابلاكفر عیل اذليم ،وان مل یكن دليال عیل أٔن یكون مراد
القدوري بذكل يف نفسه هو اذليم .وأٔما ذكر املصنف رواية اجلامع الصغري اليت تتص ابحلريب الغري املس تأٔمن فال یكون دليال
عیل محل املصنف أٔيضا اایه عیل اذليم فقط كام ال خيف  ،انتی الكم ابن اهلامم .وفامی تقدم من السري الكبري ترصحی جبواز
الوصية للحريب املس ت ٔامن ،وهو من كتب ظاهر الرواية امخلسة وأآخرها تصنيفا.
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وقال قايض خان يف فتاويه ( :)٤۱۹/٣ولو ٔاویص مسمل حلريب مس ت ٔامن بثلث ماهل ذكر يف ا ٔالصل ٔانه جيوز .وقیل :هذا قول
محمد رمحه هللا تعایل ،وعن ٔايب حنيفة رمحه هللا تعایل يف رواية :ال جتوز هذه الوصية ،وان مل یكن احلريب مس ت ٔامنا ال جتوز يف
قوهلم ،ويف بعض الرواایت :ال جتوز الوصية للحريب مس ت ٔامنا اكن ٔاو مل یكن ٔاجازت الورثة ٔاو مل جتز ،انتی  .وحاكه عنه يف
الفتاوی التااترخانية ( )۳۸۳/١٩ایل قوهل ال جتوز هذه الوصية.
وقال قايض خان يف فتاويه ( :)٤۳٥/٣رجل ٔاویص ذلوي قرابته من الكفار ،قال محمد بن مقاتل رمحه هللا تعایل :ال ٔابس به،
انتی  .و ٔاقره يف الفتاوی التااترخانية ( )٤٦۱/١٩قال :ويف النوازل :قال محمد بن مقاتل :اذا ٔاویص الرجل ذلوي قرابته من
الكفار جاز ،ويف الفتاوی اخلالصة :و ٔاتويهل اذا مل یكن حربيان ،وذكر عن صفیة زوج النيب صیل هللا عليه وسمل ٔاهنا ٔاوصت
بثلهثا ٔالخ لها اكن یودای ،٦انتی  .قال العيين يف البناية ( :)٤۰۰/١٣وقال الفقیه ٔابو الليث يف كتاب نكت الوصاای :وروي عن
صفیة بنت حيي زوجة رسول هللا صیل هللا عليه وسمل ٔاوصت بثلث مالها ٔالخهیا وهو یودي واكن ذكل مبحرض من الصحابة
فمل ينكروا علهیا ،انتی .
ويف الفتاوی الهندية ( )۱۱٦/٦يف الباب السادس الوصية ل ٔالقارب و ٔاهل البیت واجلريان :ویس توي فیه الاكفر واملسمل واذلكر
وا ٔالنیث واحلر والعبد والصغري والكبري ،انتی .
وقال الكردري يف الفتاوی الزبازية املطبوعة عیل هامش الفتاوی الهندية ( :)٤۳۳/٦وللحريب ال ،وان ٔاجازت الورثة ،وجيوز
لذليم واملس ت ٔامن اس تحساان ،انتی .
وقال احلصكفي يف ادلر اخملتار (( :)٦٥٥/٦ومن املسمل لذليم وابلعكس ال حريب يف داره) قید بداره ٔلن املس تأٔمن اكذليم كام
ٔأفاده املال [خرسو] حبثا ،قلت :وبه رصح احلدادي والزيلعي وغريهام ،وس يجيء متنا يف وصاای اذليم ،انتی .
وقال الشليب يف حاش ية تبینی احلقائق ( )۱۸۳/٦عن قايض خان :جيوز للمسمل ٔان يويص لفقراء النصاری ٔالن ذكل لیس
مبعصية خبالف بناء البيعة ،انتی .
وقال قايض خان يف فتاويه ( )٤۱۹/٣و ٔأقره يف الهندية ( :)٩٢/٦وال جتوز وصية املسمل للمرتد ،انتی  .وقال قايض خان
( :)٤۱۸/٣ولو ٔاویص البنه وهو عبد ٔاو اكفر مث ٔاسمل ٔاو عتق مث مات املويص ال تصح وصيته ،انتی  .وقال البابريت يف
العناية ( )۳۹۷/٩والعيين يف البناية ( )۳۳۲/١١مضن مس ٔاةل ٔاخری :وقوهل وشفیعها ذيم احرتاز عام اذا اكن مرتدا ،انتی .
وقال محمد يف السري الكبري ( )١٤٥/٣مضن مس ٔاةل ٔاخری :لو نقض اذليم العهد وحلق بدار احلرب صار حربيا ،فاكن اجلواب
فیه ويف املسمل اذلي ارتد وحلق بدار احلرب سواء ،انتی ملخصا .و ٔافىت املفيت رش يد ٔامحد الدلاینوي يف ٔاحسن الفتاوی
( )۲۸۹/٩اب ٔالردية بعدم جواز وصية املسمل للمرتد.
حفاصل ما تقدم من الكم مشاخينا احلنفیة (ٔ )۱ان وصية املسمل لذليم جائزة بال خالف )۲( .ويف احلريب املس ت ٔامن خالف،
ا ٔالرحج جوازها يف ظاهر الرواية كام يف السري الكبري ،وعزاه غري واحد ایل ا ٔلصل ،وبه قال الرسخيس وابن مازة وقايض خان
٦
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وخفر ادلین الزيلعي وعامل بن العالء صاحب الفتاوی التااترخانية وابن اهلامم والكردري صاحب الفتاوی الزبازية والشليب و ٔاحصاب
الفتاوی الهندية وظفر ٔأمحد العامثين ،ومنعها ٔابو يوسف ،ويه رواية عن ٔايب حنيفة ،واليه مال الاكساين ،وهو ظاهر الكم
املرغيناين )۳( .ويف احلريب الغري املس ت ٔامن خالف ،ا ٔالرحج بطالهنا وعدم جوازها ،ذكره محمد بن احلسن يف اجلامع الصغري
وا ٔلصل والسري الكبري ،وبه قال الرسخيس والاكساين وقايض خان وابن اهلامم وجوي زاده وابن عابدین وظفر أٔمحد العامثين
وكثريون .وقیل :ال ينبغي ٔان يويص هل ،لكن لو فعل يثبت املكل للمویص هل ،واليه میل خفر ادلین الزيلعي والعيين وجامعة،
ورده ابن اهلامم وجوي زاده وابن عابدین ،هذا كه اذا مل یكن املسمل يف دار احلربٔ .اما اذا اكن يف دار احلرب فهل جيوز هل
الوصية للحريب؟ فیه قوالن عیل ما ذكره ابن مازة ،وا ٔالظهر عدم اجلواز.

مذهب املالكیة
وقال املواق يف التاج واالكيل خملترص خليل (( :)٥۱۹/٨وحص) (ذليم) روی ابن وهب :من نذر صدقة عیل اكفر لزمه ،قال
ابن رشد :ال خالف ٔان يف الوصية لذليم ٔاجرا عیل لك حال ،ومعین الكراهية ابلنس بة ایل ايثار اذليم عیل املسمل ال بنفس
الوصية لذليم ،اهـ قال ماكل :جتوز وصية املسمل للاكفر ،وقاهل ابن القامسٔ .اصبغ :جتوز لذليم وال جتوز للحريب .عبد الوهاب:
جتوز الوصية للمرشكنی ولو اكنوا ٔاهل حرب ،انتی .
وقال احلطاب يف مواهب اجلليل (( :)٣٦٨/٦وبطلت بردة) قال يف املسائل امللقوطة :وبطلت الوصية مبوت املویص هل قبل
موت املويص وابلرجوع فهیا ابلقول والفعل وابلردة من ٔأحدهام ٔأو بقتل املویص هل املويص ،انتی .
وقال اخلريش يف رشح خمترص خليل ( :)۱۷۰/٨قال يف التوضيح :حيمتل اعتبار املفهوم فمینع للحريب وال يصح هل ،وهو قول
ٔاصبغ .وحيمتل ٔان ال یكون مفهوم خمالفة ملساواة املسكوت عنه للمنطوق ،وهو مقتىض الكم عبد الوهاب .وقال (:)١٧١/٨
الوصية تبطل بردة املويص أٔو املویص هل ،وذلا نكر الردة ،انتی .
وقال ادلردیر يف الرشح الكبري (( :)٤۲٦/٤و) حص االيصاء (ذليم) وان مل یكن قريبا وال جارا للمويص ال حلريب ،قال
ادلسويقٔ :العم أٔن الكم املصنف يف الصحة ،و ٔأما اجلواز وعدمه فيشء أآخر ،وحاصهل ٔأن ابن القامس يقول ابجلواز اذا اكنت عیل
وجه الصةل بأٔن اكنت ٔلجل قرابة واال كرهت ،و ٔأجازها ٔأشهب مطلقا ،لكن يف التوضيح ما نصه وقید ابن رشد اطالق قول
ٔأشهب جبوازها لذليم بكونه ذا سبب من جوار ٔأو قرابة ٔأو يد س بقت هلم ،فان مل یكن ذا سبب فالوصية هلم حمظور اذ ال
يویص للاكفر من غري سبب ويرتك املسمل اال مسمل مريض االميان .قوهل (ال حلريب) ٔأي ال تصح هل عیل ما قاهل ٔأصبغ وهو
املعمتد ،خالفا ملا يقتضيه الكم عبد الوهاب يف االرشاف من الصحة ،انتی .
وقال القرايف يف اذلخرية ( :)۱٥۹/٧وال يويص ذيم حلريب ولو اكن مس ت ٔامنا ،قاهل ٔاشهب ،انتی  .وقال ( :)۱٤/٧تصح لذليم
اكلصدقة عليه ،قال :وكرهها ٔابو احلسن للحريب ومنعها ،انتی .
وقال ادلردیر يف الرشح الكبري (( :)۷/٣ومنع) ٔأي حرم عیل امللكف (بيع) رقیق (مسمل) صغري ٔأو كبري (ومصحف) وجزئه
وكتب حديث (وصغري) اكفر كتابيا اكن ٔأو جموس يا جلربهام عیل االسالم .قال ادلسويق :واعمل ٔأنه كام مينع بيع ما ذكر هلم متنع
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ٔأيضا هبته هلم والتصدق به علهیم ،ومييض الهبة والصدقة علهیم من املسمل بذكل بعد الوقوع ،ولكن جيربون عیل اخراجه من
ملكهم اكملبيع هلم ،انتی .

مذهب الشافعية
وقال النووي يف روضة الطالبنی ( :)۱۰۷/٦الوصية لذليم حصيحة بال خالف ،وكذا للحريب واملرتد عیل ا ٔالحص املنصوص يف
عيون املسائل ،انتی  .وراجع تمكةل رشح املهذب (.)٤۱٥/١٥
وقال الشافعي يف ا ٔالم ( :)۲۲٥/٤اذا ٔاویص املسمل للنرصاين مبصحف ٔاو دفرت فیه ٔاحاديث ٔابطلت الوصية ،انتی .
وقال ابن جحر امليك يف حتفة احملتاج (( :)۱۳/٧وذليم) ومعاهد ومس ت ٔامن و ٔالهل اذلمة ٔاو العهد لكن ال بنحو مصحف ،وذكل
كام حتل الصدقة علهیم (وكذا حريب) بغري حنو سالح (ومرتد) حال الوصية مل ميت عیل ردته (يف ا ٔالحص) .قال الرشواين يف
حاش ية حتفة احملتاج :قوهل (ال بنحو مصحف) ٔاي حیث مات املویص هل اكفرأ ،اما لو ٔاسمل قبل موت املويص تبنی حصة
الوصية كام تقدم للشارح يف البيع ،انتی  ،ع ش .قوهل (ال بنحو مصحف) اكلعبد املسمل ،قول املنت (وكذا حريب ومرتد) ٔاي
معيننی ،مغين ،انتی ٔ .اي اشرتط اخلطيب الرشبیين يف مغين احملتاج (ٔ )۷۲/٤ان یكون احلريب واملرتد معينا ،قال :ال یشرتط
يف الوصية لذليم التعينی خبالف احلريب واملرتد ،فتصح ٔالهل اذلمة دون ٔاهل احلرب والردة فال تصح هلام كام رصح به ابن
رساقة ،ولو ٔاویص ملن یرتد بطلت ٔاو ملسمل فارتد مل تبطل ،قاهل املاوردي ،وقیاسه البطالن فمین لو ٔاویص ملن حيارب ،انتی .
وقال الشربامليس يف حاش ية هناية احملتاج ( :)٤۸/٦وصورته ٔان يقولٔ :اوصیت لفالن ومل یزد واكن يف الواقع حربيأ ،اما لو قال
ٔاوصیت لزيد احلريب ٔاو الاكفر ٔاو املرتد مل يصحٔ ،الن تعليق احلمك ابملش تق ٔيوذن بعلية ما منه الاش تقاق ،فاكٔنه قالٔ :اوصیت
لزيد حلرابته ٔاو كفره ٔاو ردته فتفسد الوصيةٔ ،النه جعل الكفر حامال عیل الوصية ،انتی  .وحنوه يف حاش ية الرشواين ()۱۳/٧
خمترصا.

مذهب احلنابةل
وقال ابن قدامة يف املغين ( :)۲۱۷/٦وتصح وصية املسمل لذليم واذليم للمسمل واذليم لذليم .روي اجازة وصية املسمل لذليم
عن رشحی والشعيب والثوري والشافعي واحساق و ٔأحصاب الر ٔأي ،وال نعمل عن غريمه خالفهم .وقال محمد بن احلنفیة وعطاء
وقتادة يف قوهل تعایل :اال ٔأن تفعلوا ایل ٔأوليائمك معروفا هو وصية املسمل للهیودي والنرصاين .وقال سعيد ٧:حدثنا سفیان عن
ٔأيوب عن عكرمة ٔأن صفیة بنت حيي ابعت جحرهتا من معاوية مبائة ٔألف ،واكن لها ٔأخ یودي ،فعرضت عليه ٔأن یسمل فريث،
فأٔىب ،فأٔوصت هل بثلث املائة .و ٔلنه تصح هل الهبة ،فصحت الوصية هل اكملسمل .وقال :وتصح الوصية للحريب يف دار احلرب،
نص عليه ٔأمحد ،وهو قول ماكل و ٔأكرث ٔأحصاب الشافعي .وقال بعضهم :ال تصح ،وهو قول ٔأيب حنيفةٔ ،لن هللا تعایل قال :ال
یهنامك هللا عن اذلین مل يقاتلومك يف ادلین ومل خيرجومك من دایرمك أٔن تربومه وتقسطوا الهیم ،ایل قوهل :امنا یهنامك هللا عن اذلین قاتلومك
يف ادلین ،الآية .فیدل ذكل عیل أٔن من قاتلنا ال حيل بره .ولنا ٔأنه تصح هبته فصحت الوصية هل اكذليم ،وقد روي ٔأن النيب
٧
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صیل هللا عليه وسمل ٔأعط معر حةل من حریر فقال :ای رسول هللا كسوتنهیا وقد قلت يف حةل عطارد ما قلت .فقال :اين مل
ٔأعطكها لتلبسها ،فكساها معر أٔخا مرشاك هل مبكة ٨.وعن ٔأسامء بنت ٔأيب بكر قالتٔ :أتتين ٔأيم ويه راغبة تعين االسالم،
فسأٔلت رسول هللا صیل هللا عليه وسمل فقلت :ای رسول هللأ ،أتتين ٔأيم ويه راغبة ٔأفأٔصلها؟ قال :نعم ٩.وهذان فهیام صةل
ٔأهل احلرب وبرمه ،والآية جحة لنا يف من مل يقاتل ،فأٔما املقاتل فانه هنیي عن توليه ال عن بره والوصية هل .وان احتج ابملفهوم فهو
ال یراه جحة .مث قد حصل االجامع عیل جواز الهبة ،والوصية يف معناها .فأٔما املرتد فقال ٔأبو اخلطاب :تصح الوصية هل كام تصح
هبته .وقال ابن ٔأيب موىس :ال تصحٔ ،لن ملكه غري مس تقر ،وال یرث وال يورث ،فهو اكمليت ،و ٔلن ملكه یزول عن ماهل
بردته يف قول ٔأيب بكر وجامعة ،فال يثبت هل املكل ابلوصية ،انتی .
وقال املرداوي يف االنصاف (( :)۲۲۱/٧تصح الوصية للك من يصح متليكه من مسمل وذيم ومرتد وحريب) تصح الوصية
للمسمل واذليم بال نزاع لكن اذا اكن معينأ .أما غري املعنی اكلهیود والنصارى وحنومه فال تصح ،رصح به احلاريث وغريه وقطع به،
وكذا احلريب نص عليه ،واملرتد عیل الصحيح من املذهبٔ .أما املرتد فاختار حصة الوصية هل ٔأبو اخلطاب وغريه ،وقدمه املصنف
هنا .قال ا ٔلزيج يف منتخبه والفروع :تصح ملن حص متلكه ،وقدمه يف الهداية واملس توعب واخلالصة .وقال ابن ٔأيب موىس :ال
تصح ملرتد ،و ٔأطلقهام يف املذهب واحملرر والرشح والرعايتنی والنظم واحلاوي الصغري والفائق .واختار يف الرعاية :ان بقي ملكه
حص االيصاء هل اكلهبة هل مطلقا ،وان زال ملكه يف احلال فال .قال يف القاعدة السادسة عرش :فیه وهجان بناء عیل زوال ملكه
وبقائه ،فان قیل بزوال ملكه مل تصح الوصية هل واال حصت ،وحصح احلاريث عدم البناء .و ٔأما احلريب فقال بصحة الوصية هل
جامهري ا ٔلحصاب ،وجزم به يف الهداية واملذهب ومس بوك اذلهب واملس توعب واخلالصة والوجزي وغريمه ،قال يف الفروع :هذا
املذهب ،قال يف الرعاية :هذا ا ٔلشهر اكلهبة اجامعا ،وقیل :ال تصح ،وقال يف املنتخب :تصح ٔلهل دار احلرب ،نقهل ابن
منصور ،قال يف الرعاية :وعنه تصح حلريب يف دار حرب ،قال احلاريث :والصحيح من القول ٔأنه اذا مل يتصف ابلقتال واملظاهرة
حصت ،واال مل تصح .فائدة :ال تصح لاكفر مبصحف وال بعبد مسمل ،انتی .
وقال ابن القمي يف ٔاحاكم ٔاهل اذلمة ( )٦۰٦/١يف ٔاحاكم الوصية للكفار :وقد قال ٔامحد يف رواية حرب وقد س ٔاهل :الرجل
يويص لقرابته وهل قرابة مرشكون هل يعطون شیئا؟ قال :ال اال ٔان یسمهیم .وقال ٔابو طالب :س ٔالت ٔااب عبد هللا عن الرجل
يويص لقرابته وفهیم یودي ٔاو نرصاين ومسلمون؟ قال :ساممه؟ قلت :ال .قال :فال يعط الهیودي والنرصاين ،يعط املسلمون.
قلت :فان مس الهیودي والنرصاين؟ قال :اذا ساممه نعم ،وقد استشلك هذا من مل يدرك دقة فقه ٔايب عبد هللا ،فقال بعض
ا ٔالحصاب :اكٔنه ر ٔاى ٔان وصيته ٔالقاربه وصلته هلم قرينة تدل عیل ٔانه ٔاراد ٔاهل االسالم مهنم ،والكفار وان دخلوا يف القرابة
فیجوز تصيصهم بقرينة ترهجم ،فاذا ساممه فقد نص علهیم فیس تحقون .وقد تضمن جواب ٔامحد ٔامورا ثالثةٔ :احدها حصة
الوصية لذليم املعنی ،وكذكل يصح الوقف عليه ،وفعلت صفیة بنت حيي ٔام املومننی هذا وهذا .ا ٔالمر الثاين أٔن الوصية ال
تصح للكفار وان حصت للمعنی الاكفر ،فالفرق بنی ٔان یكون الكفر هجة ٔاو تكون اجلهة غريه ،والكفر لیس مبانع كام ٔاوصت
صفیة الخهیا وهو یودي ،فلو جعل الكفر هجة مل تصح الوصية اتفاقا ،كام لو قالٔ :اوصیت بثليث ملن یكفر ابهلل ورسوهل ويعبد
الصليب ویكذب محمدا صیل هللا عليه وسمل ،خبالف ما لو قالٔ :اوصیت به لفالن وهو كذكل ،فان الوصية ال تصح عیل هجة
٨
٩
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معصية وفعل حمرم ،مسلام اكن املويص ٔاو ذمیا ،فلو ویص ببناء كنیسة او بیت انر ٔاو عامرهتام ٔاو االنفاق علهیام اكن ابطال.
ا ٔالمر الثالث اذلي تضمنه جوابه جواز التخصيص بقصد املتلكم وابلقرائن ،وهذا هو الواجب يف الكم الواقفنی واملوصنی
واملقرین كام هو ٔاصهل يف ٔاميان احلالفنی ،والواجب طرد هذا ا ٔالصل يف الكم للملكف يرتتب عليه ٔامر رشعي ،فان الالكم امنا
يرتتب عليه موجبه دلاللته عیل قصد صاحبه ،فاذا ظهر قصده مل جيز ٔان يعدل عنه ایل معوم الكمه واطالقه ،فان ذكل غلط
وتغليط ،ومجيع ا ٔالمم عیل اختالف لغاهتا تراعي مقاصد املتلكمنی واراداهتم وقرائن الكهمم ،ولو س ئل ٔاحدمه عن جاريته وقیل
هل :اهنا فاجرة ،فقال :الك بل يه عفیفة حرة مل یشكوا ٔانه مل یرد عتقها وال خطر بباهل ،فالزامه بعتقها مبجرد ذكل خط ٔا ،واللفظ
امنا یكون رصحيا اذا جترد عن القرائن الصارفة هل عن موضوعه عند االطالق ،انتی ملخصا.

خالصة الفصل االٔول
حفاصل ما تقدم (ٔ )۱ان الوصية لذليم حصيحة جائزة بال خالف غري ٔان بعض املالكیة اكبن القامس وابن رشد كرهوها اذا اكنت
بغري سبب اكلقرابة واجلوار لكراهة ايثار اذليم عیل املسمل )۲( .ويف احلريب الغري املس ت ٔامن خالف ،جوزها احلنابةل وأكرث
الشافعية وبعض املالكیة وبعض احلنفیة ،واملعمتد عند احلنفیة واملالكیة منعها )۳( .ويف احلريب املس ت ٔامن خالف ،املعمتد عند
احلنابةل والشافعية واحلنفیة جوازها ،وعند املالكیة منعها )٤( .و ٔاما الوصية للمرتد فاملعمتد عند الشافعية واحلنابةل جوازها وعند
احلنفیة واملالكیة منعها اكحلريب الغري املس ت ٔامن.
وهذا كه اذا اكن املسمل يف دار االسالمٔ .اما اذا اكن يف دار احلرب فالوصية للحريب جائزة عند الشافعية واحلنابةل خالفا
للاملكیة ،وللحنفیة وهجان ٔاظهرهام عدم اجلواز.
مث اشرتطت الشافعية واحلنابةل ٔان الوصية لاكفر مبصحف وحنوه ٔاو عبد مسمل ال تصح ،وهذا ظاهر ،وظاهر الكم املالكیة
حترمی هذه الوصية ،لكهنا تقع حصيحة وجيرب الاكفر عیل اخراهجا من ملكه اكلبيع والهبة.
وكذا اشرتطت احلنابةل ٔان یكون املویص اليه معينا ذمیا اكن ٔاو حربيا ٔاو مرتدا ،واشرتطه الشافعية للحريب واملرتد دون اذليم،
ومل یشرتطه املالكیة واحلنفیة القائلون مبنع الوصية للحريب الغري املس ت ٔامن وللمرتد ،ومل یشرتطه احلنفیة يف احلريب املس ت ٔامن ،فان
ٔاویص للفقراء املس ت ٔامننی جيوز عندمه دون االآخرین ،وهللا ٔاعمل ابلصواب.
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و ٔاما الفصل الثاين يف االيصاء ایل الاكفر
فقال ابن املنذر يف ا ٔالوسط ( :)۱٤۷/٨ال جتوز الوصية ایل اذليم يف قول ماكل والشافعي و ٔايب ثور و ٔاحصاب الر ٔاي ،وال
ٔاحفظ من غريمه فیه خالف قوهلم ،وكذكل نقول ،انتی  .وقال يف االجامع (ص  :)۳۸و ٔامجعوا ٔان الوصية ایل املسمل احلر الثقة
العدل جائزة ،انتی .

مذهب احلنفیة
وقال محمد بن احلسن يف ا ٔلصل ( ،٤٩٥/٥طبعة قطر) :واذا ٔأویص املسمل ایل ذيم فالوصية اليه ابطل ال جيوز ،وكذكل لو
ٔأویص ایل رجل من أٔهل احلرب مس تأٔمن ٔأو غري مس تأٔمن فهو ابطل ال جتوز الوصية اليه ،انتی .
وقال يف اجلامع الصغري (ص  :)٥۳۲املسمل اذا ٔاویص ایل ذيم ٔاو عبد فالوصية ابطةل ،وذكر يف كتاب القسمة ما يدل عیل
حصة االيصاء ایل ذيم ٔاو عبد ،انتی .
وقال الرسخيس يف املبسوط ( :)۲٥/٢٨واذا ٔاویص املسمل ایل ذيم ٔاو ایل حريب مس ت ٔامن ٔاو غري مس ت ٔامن فهو ابطلٔ ،الن
يف الوصية اثبات الوالية للويص عیل سبیل اخلالفة عنه ،وال والية لذليم وال للحريب عیل املسمل ،مث الويص خيلف املويص يف
الترصف كام ٔان الوارث خيلف املورث يف املكل ابلترصف ،مث الاكفر ال یرث املسمل فكذكل ال یكون وصيا للمسمل ،انتی .
وقال السمرقندي يف حتفة الفقهاء ( :)۲۲۱/٣ولو ٔاویص ایل عبد انسان ٔاو ایل ذيم ٔاو ایل صيب عاقل فانه ال ينفذ وخيرجه
القايض ،ولو عتق العبد و ٔاسمل اذليم قبل اخراج القايض تنفذ الوصاای ،واذا بلغ الصيب ال تنفذ عند ٔايب حنيفة وعندهام تنفذ،
انتی .
وقال القدوري يف اخملترص (ص  :)۲٤۲ومن ٔأویص ایل عبد ٔأو اكفر ٔأو فاسق أٔخرهجم القايض من الوصية ونصب غريمه،
انتی  .قال املرغيناين يف الهداية :وهذا اللفظ یشري ایل حصة الوصية ٔلن االخراج یكون بعدها ،وذكر محمد رمحه هللا يف ا ٔلصل
ٔأن الوصية ابطةل .قیل :معناه يف مجيع هذه الصور ٔأن الوصية ستبطل .وقیل :معناه يف العبد ابطل حقیقة لعدم واليته
واستبداده ،ويف غريه معناه ستبطل .وقیل :يف الاكفر ابطل ٔأيضا لعدم واليته عیل املسمل .ووجه الصحة مث االخراج أٔن ٔأصل
النظر اثبت لقدرة العبد حقیقة ووالية الفاسق عیل ٔأصلنا ووالية الاكفر يف امجلةل ،اال ٔأنه مل يمت النظر لتوقف والية العبد عیل
اجازة املویل ،ومتكنه من احلجر بعدها ،واملعاداة ادلينیة الباعثة للاكفر عیل ترك النظر يف حق املسمل ،واهتام الفاسق ابخليانة،
فیخرجه القايض من الوصاية ويقمي غريه مقامه امتاما للنظر ،ورشط يف ا ٔلصل ٔأن یكون الفاسق خموفا عليه يف املال ،وهذا
يصلح عذرا يف اخراجه وتبديهل بغريه ،انتی  .وحنوه يف تبینی احلقائق ( )۲۰٦/٦ودرر احلاكم ( .)٤٤۷/٢زاد الزيلعي :فلو بلغ
الصىب وعتق العبد و ٔأسمل الاكفر مل خيرهجم القايض عن الوصية ،انتی .
وقال البابريت يف العناية (( :)٤۹۹/١٠ومن ٔأویص ایل عبد غريه ٔأو اكفر ذيم ٔأو مس تأٔمن ٔأو حريب أٔو فاسق ٔأخرهجم القايض
عن الوصية ونصب غريمه) وهذا اللفظ وهو لفظ القدوري یشري ایل حصة الوصيةٔ ،لن االخراج یكون بعد الصحة ،وذكر محمد
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يف الصور الثالث ٔأن الوصية ابطةل .مث اختلف املشاخی يف ٔأنه ابطل ٔأصال ٔأو معناه سیبطل .قال الفقیه ٔأبو الليث :واليه ذهب
القدوري وخفر االسالم الزبدوي وعامة مشاخينا ٔأن معناه سیبطل ،ووهجه ٔأن العبد أٔهل الترصف ولهذا جاز توكيهل ،ولكن ملا
اكن جعزه عن استیفاء حقوق امليت مظنوان لكون منافعه للمویل ،والظاهر املنع عن التربع هبا ،وعیل تقدیر االجازة اكن هل
الرجوع ،وعند ذكل يعجز العبد عن الترصف ابلوصاية .قلنا :اهنا ستبطل ابخراج القايض اایه عهنا .وأٔما الاكفر فقد ذكر يف
كتاب القسمة ٔأنه لو قامس شیئا قبل ٔأن خيرجه القايض جاز ،فثبت ٔأن االيصاء حصيح لكنه اليتوىق البياعات الفاسدة ،جفاز
للقايض ٔأن خيرجه عن الوصية .وقال بعضهم :انه ابطل يف العبد ،واليه ذهب مشس ا ٔلمئة الرسخيس ،وذكل ٔلن الوصاية والية
متعدية ،ولیس للعبد والية عیل نفسه فضال ٔأن یكون هل والية عیل غريه ،فقوهل لعدم واليته اشارة ایل ما قبل االجازة وقوهل
واستبداده ایل ما بعدها ٔلهنا مبزنةل االعارة منه للعبد واليتعلق به اللزوم .وقیل :معناه يف الاكفر أٔيضا ابطل لعدم واليته عیل
املسمل ،ووجه الصحة مث االخراج ظاهر ،وقد ذكران بعضا منه أآنفا ،انتی .
وقال قايض خان ( :)٤٤٤/٣ولو ٔاویص مسمل ایل حريب مث ٔاسمل احلريب اكن وصيا عیل حاهل ،وكذا اذا ٔاویص ایل مرتد مث
ٔاسمل ،انتی .
وقال الشليب يف حاش ية تبینی احلقائق ( :)۲۰۷/٦ذكر محمد يف اجلامع الصغري عن يعقوب عن ٔأيب حنيفة يف املسمل يويص ایل
اذليم قال :الوصية ابطةل ،وكذكل ان ٔأویص ایل عبد غريه فالوصية ابطةل ،ایل هنا لفظ ٔأصل اجلامع الصغري .وذكر محمد يف
ا ٔلصل :واذا ٔأویص ایل عبد غريه فالوصية ابطةل وان ٔأجاز مواله .وقال يف ا ٔلصل ٔأيضا :واذا ٔأویص املسمل ایل ذيم ٔأو ایل
حريب مس تأٔمن ٔأو غري مس تأٔمن فهو ابطل .وقال يف ا ٔلصل أٔيضا :ولو ٔأویص ایل فاسق متم خموف عیل ماهل فالوصية ابطةل.
مث اختلف املشاخی يف معین البطالن ٔأنه ابطل ٔأصال ٔأم معناه سیبطل .قال الفقیه ٔأبو الليث يف كتاب نكت الوصاای ويف رشحه
للجامع الصغري :معناه سیبطل ،واليه ذهب القدوري وخفر االسالم الزبدوي يف رشح اجلامع الصغري ،وعليه عامة املشاخی ،وقال
بعضهم :انه ابطل ٔأصال ،واليه ذهب مشس ا ٔلمئة الرسخيس يف رشح الاكيف ،انتی .
وقال املوصيل يف اخملتار ( :)٦٦/٥وان اكن عبدا ٔاو اكفرا ٔاو فاسقا استبدل به .وقال يف الاختيار :جيب عزهل واقامة غريه،
وقالٔ :اما الاكفر فللعداوة ادلينیة الباعثة هل عیل ترك النظر للمسمل ،انتی .
وقال احلصكفي (( :)۷۰۱/٦ولو) ٔاویص (ایل صيب وعبد غريه واكفر وفاسق بدل) ٔاي بدهلم القايض (بغريمه) امتاما للنظر،
ولفظ ’بدل‘ يفید حصة الوصية ،فلو ترصفوا قبل االخراج جاز ،رساجیة (فلو بلغ الصيب وعتق العبد و ٔأسمل الاكفر) ٔأو املرتد
واتب الفاسق ،جمتىب ،وفیه فوض والية الوقف لصيب حص اس تحساان (مل خيرهجم القايض عهنا) ٔأي عن الوصاای لزوال املوجب
للعزل اال أٔن یكون غري أٔمنی ،اختيار ،انتی  .وحنوه يف مجمع ا ٔالهنر ( .)۷۱۹/٢قال ابن عابدین :واكفر ٔاي ذيم ٔاو حريب ٔاو
مس ت ٔامن ،عناية ،انتی  .قوهل (بدل) ٔأي وجواب ،حبر .مسمل صاحل ٔلن العبد حيجر ،والاكفر عدو ،والفاسق متم ابخليانة،
قهس تاين قوهل (ولفظ بدل يفید حصة الوصية) وعبارة القدوري :أٔخرهجم القايض ،قال يف الهداية :هذا یشري ایل حصة الوصية
ٔلن االخراج یكون بعد الصحة ،اهـ وقال محمد يف ا ٔلصل :ان االيصاء ابطل ،واختلفوا يف معناه ،فقیل :انه سیبطل اببطال
القايض يف مجيع هذه الصور ،وقیل :سیبطل يف غري العبد لعدم واليته فیكون ابطال ،وقیل :سیبطل يف الفاسق ٔلن الاكفر
اكلعبد كام يف الاكيف ،قهس تاين ،وا ٔلول قول عامة املشاخی كام يف العناية ،انتی الكم ابن عابدین.
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فاحلاصل ٔان االيصاء ایل الاكفر ال جيوز بال خالف ،لكن اختلف يف بطالن الوصية ،جفزم الرسخيس ببطالهنا ،واملعمتد حصتا
لكن جيب عیل القايض ٔان يبدهل اال ٔان یسمل قبل التنفیذ ،وهذا قول خفر االسالم الزبدوي والقدوري و ٔايب الليث السمرقندي
وقايض خان وخفر ادلین الزيلعي وعامة املشاخی.

مذهب املالكیة
وقال يف املدونة ( :)۳۳٤/٤قلتٔ :ار ٔايت مسلام ٔاویص ایل ذيم ٔاجيوز ذكل ٔام ال؟ قال :قال ماكل :املسخوط ال جتوز الوصية
اليه ،فاذليم ٔاحری ٔان ال جتوز الوصية اليه .قلتٔ :ار ٔايت ان ٔاویص ایل نرصاين ٔاجيوز ٔام ال يف قول ماكل؟ قال :قال يل ماكل:
ال جيوز ذكل اذا ٔاویص ایل غري عدل فالنرصاين غري عدل ،انتی  .وراجع اذلخرية (.)۱٥۸/٧
وقال ادلردیر يف الرشح الكبري ( :)٤٥۲/٤مث ذكر رشوط الويص ويه ٔاربعة (مللكف مسمل) فال يصح لاكفر (عدل اكف)،
انتی  .وقال ابن شاس :الركن االٔول الويص ،ورشوطه ٔاربعة :التلكيف واالسالم والعداةل والكفاية ،كذا يف التاج واالكيل
(.)٥٥٦/٨
وقال ادلردیر (( :)٤٥۳/٤وطرو الفسق) عیل الويص (يعزهل) اذ تشرتط عدالته ابتداء ودواما ،انتی  .فالظاهر ٔانه یشرتط
كون الويص مسلام حال الوصية واملوت ويف ما بیهنام ،وهللا ٔاعمل.
و ٔاغرب ٔابو عبد هللا القرطيب يف التفسري ( )۱۲٦/١٤اذ قال :واختلف العلامء هل جيعل الاكفر وصيا ،جفوز بعض ومنع بعض،
ورد النظر ایل السلطان يف ذكل بعض ،مهنم ماكل رمحه هللا تعایل ،انتی  .وترصحی ماكل يف املدونة يعارضه ،وهللا ٔاعمل.

مذهب الشافعية
وقال الشافعي يف ا ٔالم ( :)۱۲٦/٤وال جتوز الوصية اال ایل ابلغ مسمل عدل ٔاو امر ٔاة كذكل ،انتی  .وقال النووي يف روضة
الطالبنی ( :)۳۱۱/٦وال جيوز وصاية مسمل ایل ذيم.
وقال النووي يف املهناج :ورشط الويص تلكيف وحرية وعداةل وهداية ایل الترصف املویص به واسالم .قال ابن جحر امليك يف
حتفة احملتاج ( :)۸٦/٧فال يصح من مسمل لاكفر لتمته .نعم ،ان اكن املسمل ويص ذيم فوض اليه وصاية عیل ٔأوالده اذلمینی
جاز هل ايصاء ذيم علهیم عیل ما حبثه االس نوي ،ورده ابن العامد وتبعوه بأٔن الويص يلزمه النظر ابملصلحة الراحجة ،والتفويض
ملسمل ٔأرحج يف نظر الرشع منه ذليم ،فالوجه تعنی املسمل هنا ٔأيضأ ،أي ان وجد مسمل فیه الرشوط يقبل واال جاز اذليم اذلي
فیه الرشوط فامی يظهر ،و ٔأخذ من التعليل املذكور ٔأنه لو اكن ملسمل ودل ابلغ ذيم سفیه مل جيز أٔن يويص به ایل اذليم ،وفیه
نظر ،والفرق بنی ا ٔلب والويص ظاهر ،انتی  .وجزم اخلطيب الرشبیين يف مغين احملتاج ( )۱۱۷/٤والرميل يف هناية احملتاج
( )۱۰۲/٦بعدم جواز االيصاء ایل اذليم مطلقا .قال الرشبیين :واكذليم فامی ذكر املعاهد واملس ت ٔامن.
وقال امام احلرمنی اجلويين يف هناية املطلب ( :)۳٥۱/١١والصفات املرعية يف ا ٔلوصياء مخس :االسالم والبلوغ والعقل واحلرية
والعداةل .وقال :و ٔأما اشرتاط االسالم فسببه ٔأان ال نثق باكفر ،فان ٔأویص مسمل ایل اكفر مل يصح .وقال ( :)۳٥۲/١١مث قال
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ٔأمئتنا العراقیون :هذه ا ٔلوصاف اليت رشطناها يف الويص يف ٔأية حاةل تراع وتعترب؟ فعیل ثالثة ٔأوجهٔ :أحدها ٔأهنا تعترب يوم
املوت ،فاذا حتققت يومئذ نفذت الوصاية مع القبول ،وال يرض اختاللها قبل ذكل ،وهذا ٔأحص الوجوه ،وهو اذلي قطع به
املراوزة ،فاان نعترب يف ٔأراكن الوصية حاةل املوت فكذكل يف الوصاية .والوجه الثاين ٔأان نعترب حصول هذه الرشائط يف وقتنی،
ٔأحدهام وقت عقد الوصاية من املويص ،والثاين حاةل املوت وال يرض اختاللها بنی هاتنی احلالتنی .والوجه الثالث ٔأنه یشرتط
حتققها يف الوقتنی ویشرتط دواهما بیهنام ،حىت لو اختل يشء مهنا ما بنی الوصاية واملوت بطلت الوصاية ،وهذا ضعيف ال ٔأصل
هل ،انتی  .واذلي حصحه اجلويين قدمه محمد جنيب املطيعي يف تمكةل رشح املهذب ( ،)٥۱۱/١٥وجزم به ابن جحر امليك يف
حتفة احملتاج ( )۷۸/٧قال :والعربة يف هذه الرشوط بوقت املوت ،انتی  .وبه قال الرشواين يف حاش ية حتفة احملتاج (،)۸٥/٧
واليه میل الرش يدي يف حاش ية هناية احملتاج ( ،)۱۰۱/٦ومال الرميل يف هناية احملتاج ( )۱۰۲/٦ایل الوجه الثالث.

مذهب احلنابةل
وقال ابن قدامة يف املغين ( :)۲٤٤/٦تصح الوصية ایل الرجل العاقل املسمل احلر العدل اجامعا ،وال تصح ایل جمنون وال طفل
وال وصية مسمل ایل اكفر بغري خالف نعلمه ،الٔن الاكفر لیس من ٔأهل الوالية عیل مسمل.
وقال املرداوي يف االنصاف ( :)۲۸٦/٧ظاهر الكم املصنف عدم حصة وصية املسمل ایل اكفر ،وهو حصيح وهو املذهب،
وعليه ا ٔلحصاب ،وذكر اجملد يف رشحه أٔن القايض ذكر يف تعليقه ما يدل عیل ٔأنه اختار حصة الوصية ،نقهل احلاريث ،انتی  .وما
حاكه اجملد هو مذهب احلنفیة كام تقدم.
وقال ابن قدامة ( :)۲٤٥/٦ويعترب وجود هذه الرشوط يف الويص حال العقد واملوت يف ٔأحد الوهجنی ،ويف الآخر :يعترب حال
املوت حسب اكلوصية هل ،وهو قول بعض ٔأحصاب الشافعي .ولنا ٔأهنا رشوط لعقد فتعترب حال وجوده كسائر العقود ،فأٔما
الوصية هل فهیي حصيحة وان اكن واراث ،وامنا يعترب عدم االرث وخروهجا من الثلث للنفوذ واللزوم ،فاعتربت حاةل اللزوم،
خبالف مسأٔلتنا ،فاهنا رشوط لصحة العقد ،فاعتربت حاةل العقد ،وال ينفع وجودها بعده ،وعیل الوجه الثاين لو اكنت الرشوط
كها منتفیة أٔو بعضها حال العقد مث وجدت حاةل املوت لصحت الوصية اليه ،انتی  .ورحج الربهان بن مفلح يف املبدع
(ٔ )۳۰۸/٥انه يعترب وجودها يف الويص حال العقد واملوت ،وجعهل املرداوي يف االنصاف ( )۲۸۸/٧مذهب احلنابةل ،قال:
(وان اكنوا عیل غري هذه الصفات مث وجدت عند املوت فهل تصح؟ عیل وهجنی) و ٔأطلقهام يف الهداية واملذهب واملس توعب
واخلالصة والاكيف واحملرر والزركيش والقواعد الفقهية .اعمل ٔأن يف هذه املسأٔةل ٔأوهجأ :أحدها یشرتط وجود هذه الصفات عند
الوصية واملوت وما بیهنام ،وهو احامتل يف الرعاية وقول يف الفروع ووجه للقايض يف اجملرد .والثاين یكفي وجودها عند املوت
فقط ،وهو ٔأحد وهجیي املصنف ،حصحه يف التصحيح ،وجزم به يف الوجزي واملنور .والثالث يعترب وجودها عند املوت والوصية
فقط ،وهو املذهب ،وهو ظاهر الكم ابن عبدوس يف تذكرته ،ونرصه املصنف والشارح ،وقدمه يف النظم والفروع ،وحيمتهل
الوجه الثاين للمصنف .والرابع یكفي وجودها عند الوصية فقط ،وهو احامتل يف الرعاية وترجي يف الفائق ،وهو ظاهر ما قدمه
يف جتريد العناية ،انتی .
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النور السافر يف إيصاء الكافر

خالصة الفصل الثاين
حفاصل الالكم يف املقام ٔان ايصاء املسمل ایل الاكفر ال جيوز مطلقا .مث اختلفوا ان ٔاویص اليه ،فاملعمتد عند احلنفیة حصة الوصية
والوجوب عیل القايض نصب غريه اال ٔان یسمل .واملعمتد عند املالكیة  -فامی يظهر  -بطالهنا الشرتاط دوام االسالم وقت العقد
واملوت وفامی بیهنام .واملعمتد عند الشافعية بطالهنا اال اذا ٔاسمل املویص اليه قبل موت املويص .واملعمتد عند احلنابةل بطالهنا
الشرتاط االسالم عند العقد واملوت .ومثرة اخلالف تظهر اذا ارتد املویص اليه بعد العقد و ٔاسمل قبل موت املويص ،فتصح عند
احلنابةل والشافعية دون املالكیة .وكذا اذا ٔاویص ایل الاكفر مث ٔاسمل ال تصح عند املالكیة واحلنابةل ،وتصح عند الشافعية ان
ٔاسمل قبل موت املويص .وعند احلنفیة تصح ٔاسمل ٔاو مل یسمل وينفذه هو وان ٔاسمل بعد موته ،واال يبدهل القايض.
قال مقیده عفا هللا عنه :ال بد للمسلمنی املقمینی يف بالد الكفر ٔان ينصبوا ٔاوصياء مسلمنی ،فان العلامء متفقون عیل منع االيصاء
ایل الاكفر كام تقدم .و ٔاما اذلي ال جيد مسلام فیجب عليه ٔان یاجر ایل ماكن یستیطيع ٔان ينصب فیه وصيا مسلام ،فان مل جيد
بدا اال نصب اكفر فعليه ٔان ينصب ذا ٔامانة ويوصيه بنصب مسمل لتنفیذ وصيته بعد موته ،فان مل جيد املویص اليه الاكفر مسلام
لتنفیذ الوصية فلينفذها املویص اليه وفقا للرشيعة ومشاورة ٔاهل العمل من املسلمنی بطريق وسائل االعالم املروجة ،وجيب عیل
املويص ٔان یس تغفر هللا تعایل وليدعه مترضعا متخشعا ،وهللا تعایل عیل ما یشاء قدیر.
هذا اآخر اجلواب ،وصیل هللا وسمل عیل س يدان محمد وعیل آهل وحصبه ٔامجعنی ،وبد ٔاته يف اليوم السابع وعرشین من جامدی
ا ٔالویل س نة ۱٤۳۸ه وفرغت منه يف اليوم التايل بتوفیق هللا تعایل .مث عرضته عیل الس يد الوادل املفيت ش بري ٔامحد والس يد
ا ٔالس تاذ املفيت محمد طاهر حفظهام هللا تعایل فصوابه ،و ٔاان العبد الرايج عفو ريب يوسف ش بري ٔامحد الربيطاين ،خادم احلديث
الرشيف مبدينة بالكربن بربيطانيا ،عفا هللا عين ورزقين حسن اخلامتة ،واآخر دعواان ٔان امحلد هلل رب العاملنی.
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