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  :كدةةامل
الحمػػهلل ر  ا اللػػنلماف الالوػػسال الالىػػسـ امػػ  ىػػاهلل ن       

آلػػػص الوػػػحبصس المػػػف ىػػػن  الحباب ػػػن ال ػػػ ال  اا  ػػػن محمػػػهلل الامػػػ  
 ام   هجصس الاهتهللى بههللاص إل  ااـل الهللاف البلهللس 

 ف   كـ  البش اة بهذا الهللافس المػف  بضلػمص فإف ار       
جلؿ محمهللًا  ىالاًل ال باًن لم نس كنفػة بشػا ًا ال ػذا ًاس الهنهللاػًن 
إلػػػ  ار بإذ ػػػػص الىػػػػ اجًن م اػػػػ ًاس الكػػػنف مػػػػف ههللاػػػػص  ف  ػػػػنؿ 

 تػػػػػمالؿ  ػػػػػهللمن ابػػػػػهلل اػػػػػاـل وػػػػػمالاو ار الىػػػػػسمص اماػػػػػص:  ال
 القانمػػة حتػػ  اىػػعؿ اػػف امػػ ه فػػاـ  ف ػػنه الاػػف اممػػص فػػاـ

 ص الاف جىمصػ  ضق ؿ الاف منلص مف  اف اكتىبص الفاـػفل

 .جنملة آؿ الباوس  ىـ الضقص ال واللصس كماة الش الةس مىناهلل  ىتنذ *

 .(1)فاـ  بسه 
اللمػػػن كػػػنف المػػػنؿ الػػػذا احوػػػؿ اماػػػص ا  ىػػػنف فػػػ        

ؿ لػػص فػػ   ،ػػ اهس مػػف  بػػؿ الحػػؽ مػػالالهس مػػف هلل اػنه محػػؿ ىػػ ا
 حاػػػال االكتىػػػناس المػػػف حاػػػال ا  ضػػػنؽس فقػػػهلل شػػػ ع ار 

س المػػػف تمػػػؾ الق بػػػنوس للبػػػنهلله   بػػػنو كناػػػ ال   ضػػػنؽ المػػػنؿ
الالوػػػاة بجػػػمل مػػػف المػػػنؿ اىػػػتهلل ؾ مػػػف فنتػػػص فلػػػؿ ال،اػػػ  

فاالوػ  إلػ  جهػة ،اػ  تػ ؾ الشػ ع تحهللاػهللهن س ام   ضىص
:  نؿ  ىػالؿ ار  :فلف  ب  ه ا ال  نؿس لونحا المنؿ

 إف ار توػػػهللؽ امػػػاكـ ا ػػػهلل الفػػػنتكـ بنمػػػال  مػػػاللكـ ماػػػنهللال لكػػـػ 
فقاػ س  ال لق اػا . فجلػؿ لن ىػنف  ف االوػ  (2)ف   امنلكـ 

س ال ػػػهلل االوػػػ  س  ال لطنلػػػا امػػـػ لق اػػػا  وػػهللاؽس  ال لػػػذا  حػػـػ

 اتــي واإلثبـوازخ بني النفـة للــالوصي 

 -دزاسة فكهية قانونية ةكازنة -

 *لي "حممد علي" العمسيد. حممد ع

 مٕٔٔٓ/1/5ٔ: تاريخ قبول البحث   مٕٔٔٓ/ٔ/ٕ: تاريخ وصول البحث
 ةلخص

 سسسلحمهلل رس الالوسال الالىسـ ام   ىالؿ ارس الام  آلص الوحبص المف ىن  ام   هجص إل  ااـل  مقنه البلهللا       
  مشػػ الااتهن  ػػهللامن الحػػهللاننس الىػػبا ا،ػػتسفهـ فػػإف هػػذا البحػػال الضقهػػ  جػػنل لاىػػمط اللػػالل امػػ  مىػػفلة ا،تمػػؼ الضقهػػنل فػػ      

نبنتػػنس  ال الهػػ  مىػػفلة الالوػػاة لمػػالا الس بػػاف  نعػػؿ بػػنلم إ مطمقػػنس ال نعػػؿ بػػنلجالام مطمقػػنس ال نعػػؿ بػػنلجالام   اجػػإ إلػػ  الػػ ص  ضاػػن الاأ
 ملمقن ذلؾ ام  إجنمال الال نةس نـ ىمط البحال اللالل ام   منذج مف  الا اف األحالاؿ الش،واة ف  الهللالؿ الل باة.

إال   ص البلهلل البحال تباف لمبنحال  ف الوالاا ف    ا مف م إ الالواة لمالا الس الذلؾ لقالال  هلللتهـ الللؼ  هلللة م،نلضاهـس       
ال  ى البنحال  ف ه نؾ بهللاس ش اان اف الالواة لمالا ال هال الهبة  ال اللطاةس اضلمهن المال ال ف  حانتص لمف   ى مىالغن ش اان 

 الف مال الفة ام  إجنمال مف جبمو  ضىص ام  حا ال ضس الالشح.لتماامه فاهن اف غا هس هللالف  ف تك

Abstract 
      Praise be to God, O Allah, bless our master Muhammad, his family, and companions, and who marched 

on his approach. For after.. 

      This jurisprudence research came to shed light on an issue of which the jurists differed in its 

legitimacy of the past and talk, and the reason for differences refer to the origin narration text (for 

proofing or denial), that issue is (The bequest to an heir), Some call for firmly prevention, and some see 

firmly permissible, while some see it is permissible dependent on the heirdom approval, then the research 

highlighted some examples of personal status laws in Arab countries. 

      However, the researcher found that the right thing is in the view of preventing a bequest to an heir for 

the strength of their evidence and the weakness of violators evidence, and the researcher saw that there is a 

legitimate alternative for a bequest to an heir - which most likely not legal - which is a grant or bounty gifted 

by testator in his life who feel legal justification to distinguish between them, without leaving it suspended 

to the approval of whose self is kneaded to the love of self and stinginess. 
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 ال غاػػػ  س  ال مػػػ اضس  ال طنلػػػا امػػػـس كاللػػػهلل فقاػػػ س الا ال
 .(3)ذلؾ

األمػػة  ػػهللامًن الحػػهللانًن اللقػػهلل ال ػػإ ال،ػػسؼ بػػاف اممػػنل       
فػ  مىػفلة الالوػاة لمػالا الس الللػػؿ ال،ػسؼ فػ  هػذه المىػػفلة 

فبللػػهن س الماللػػالع اجػػإ إلػػ  ال وػػالص الػػالا هللال فػػ  هػػذا 
ا ضػػ  جػػالام الالوػػاة لمػػالا ال مطمقػػًن لمػػن اضهػػـ مػػف ظػػنه  
بلػػػض ال الااػػػنوس البللػػػهن ا ضػػػػ  ذلػػػؾ إال إذا  جػػػنم الال نػػػػة 

البللػهـ  ػنؿ س ذلؾس  ،ذا بمن تضاهلله بلض ال الاانو األ، ى
مػػن هللاـ   ػػص س بن بنحػػة مطمقػػن هللالف تال ػػؼ امػػ  إجػػنمال  حػػهلل

مىػػػت هللاف فػػػ    اهػػػـ ذلػػػؾ امػػػ  س فػػػ  حػػػهللالهلل نمػػػال الت كػػػة
نػػـ تل لػػو لػػ  ا بلػػض  ػػالا اف س ظػػنه   اللػػص الماللػػالع

 األحػػػػالاؿ الش،وػػػػاة لمػػػػػبسهلل الل باػػػػةس الموػػػػ اس الاأل هلل ػػػػػ س
نػػـ ذكػػ و ال تػػنع  التػػ  تالوػػمو إلاهػػن س الالىػػال ا الغا هػػن

 الار الل  التالفاؽ.س هذه الهلل اىةبحىا 

 :  أهمية الدزاسة
تظه   هماة هذه الهلل اىػة مػف ،ػسؿ بان هػن لمال ػؼ       

الش ع مػف مىػنلة مهمػة لهػن مىػنس بحاػنال ال ػنس امػ  مػ  
اللوال س الاكن  الى اؿ ا هنس الج ى ال،ػسؼ بػاف الضقهػنل 
فػػػػ  مشػػػػ الااتهن  ػػػػهللامن الحػػػػهللاننس اال الهػػػػ  مىػػػػفلة الالوػػػػاة 

لو هػػػذه الهلل اىػػػة لتبحػػػال هػػػذه المىػػػفلة بحنػػػن لمػػػالا الس فجػػػن
اللتباف األهلللػةس الت ن شػهن لػت،مص إلػ  الػ  ا الػ اجح ، مقن  ن

لمػػالا الس نػػـ  ػػهللمو الالوػػاة فاهػػنس الالػػذا تبػػاف اػػهللـ شػػ ااة 
هػػال اللطاػػة لمػػالا ال الهلل اىػػة بػػهللاس شػػ اان لمالوػػاة لمػػالا ال 

 ش اطة  ف اكالف لهن مىالغ ش ا  تىت هلل إلاص.

 :  ةشكلة الدزاسة
 : األىعمة اآلتاة افهذه الهلل اىة ا جنبة حناللو 

 من المقوالهلل بنلالواة لمالا ال كمضظ م كا؟ -1

 هؿ توح الالواة لمالا ال ش ان؟ -2

مػػػن ىػػػبا ا،ػػػتسؼ الضقهػػػنل فػػػ  مشػػػ الااة الالوػػػاة  -3
 لمالا ال؟

مػػن الػػ  ا الػػ اجح المب ػػ  امػػ   ػػالال الػػهلللاؿ فػػ  هػػذه  -4
 ة؟ػالمىفل

مػػن البػػهللاؿ الشػػ ا  لمالوػػاة لمػػالا ال بلػػهلل تبػػاف اػػهللـ  -5
 اتهن؟مش الا

مػػػن مال ػػػؼ  ػػػالا اف األحػػػالاؿ الش،وػػػاة مػػػف الالوػػػاة  -6
 لمالا ال؟ البفا األ ال الضقهاة  ،ذو؟

مػػػن اآلنػػػن  الىػػػمباة التػػػ  تت تػػػا امػػػ  القػػػالؿ بجػػػالام  -7
 الالواة لمالا ال؟

 :  ةنهذية الدزاسة

 ااتمهلل البنحال ف  هذه الهلل اىة ام  الم نه  اآلتاة:       
  ال الضقهػػػنلآ فقػػػهلل اىػػػتق   البنحػػػال المننن اال االرنننت را  ، أواًل:

الذكػػػ    ػػػالالهـ الاماهػػػن إلػػػ  س المػػػذاهبهـ فػػػ  هػػػذه المىػػػفلة
 مظن هن.

 ال آحاػػال  ػػنـ البنحػػال بتحماػػؿ ثا يننًا: المنن اال التح،ي،نن ، 
نػػػػـ بػػػػاف س المػػػػذاها الضقهاػػػػة فػػػػ  مىػػػػفلة الالوػػػػاة لمػػػػالا ال

 التوالا  الضقه  لهن.
الذلػؾ مػف ،ػسؿ هلل اىػة المىػفلة  ثالثًا: المن اال الم نارن،

  ػػة بػػاف المػػذاها الضقهاػػة مػػإ باػػنف الػػ  ا هلل اىػػة فقهاػػة مقن
الش،وػػاة فاهػػن الم،تػػن س نػػـ باػػنف مال ػػؼ  ػػالا اف األحػػالاؿ 

 الب  ا  ا المذاها الضقهاة  ،ذو.
الاألحنهللاػػال ال بالاػػة س اػػمال األاػػنو الق آ اػػة الك امػػة:  ابلػػنً 

س نػػـ الحكػـ امػػ  األحنهللاػال الشػػ اضةس الشػ اضة إلػػ  مظن هػن
 الامال   الاؿ اللممنل إل  مظن هن. 

 : هيكليلة البحح
س ال  بلػػػة مبنحػػػالس جػػػنلو هػػػذه الهلل اىػػػة فػػػ  مقهللمػػػة      

 ال،نتمػػة.  مػػن المقهللمػػة فػػذك  البنحػػال فاهػػن مىػػالغنو ا،تاػػن 
الماللػػػالعس المشػػػكمة الهلل اىػػػةس ال هماتهػػػنس الالم هجاػػػة المتبلػػػة 
فاهػػػػػػنس  مػػػػػػن المبحػػػػػػال األالؿ فتلػػػػػػمف التل اػػػػػػؼ بنلالوػػػػػػاةس 

لمبحػػػال الالػػالا الس الالالوػػػاة لمػػالا ال كمضػػػظ م كػػاس التلػػػمف ا
 ال الضقهػػػػنل فػػػػ  مشػػػػ الااة الالوػػػػاة لمػػػػالا الس آالنػػػػن   ذكػػػػ  

نػـ س الم ن شػتهنس  هلللػتهـالتح ا  محؿ ال،ػسؼ باػ هـس الذكػ  
نػػـ جػػنل المبحػػال الننلػػال لابػػاف س باػػنف الػػ  ا الػػ اجح م هػػن

ال نػػػ  ذلػػػؾ امػػػ  س ال ػػػو ااتبػػػن  كػػػالف المالوػػػ  لػػػص الا نػػػن
 المبحػػال ال ابػػإال ،اػػ ا جػػنل س ااتبن هػػن الوػػاة لمػػالا ال  ـ ال

فػػػػػػ  هػػػػػػذه  مبا ػػػػػػن   ا بلػػػػػػض  ػػػػػػالا اف األحػػػػػػالاؿ الش،وػػػػػػاة
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 مػن س الالمػذها الضقهػ  الػذا اتبلتػص تمػؾ القػالا افس المىفلة
 ال،نتمة فقهلل لم تهن  هـ ال تنع .

 املبحح األول

 تعسيف الوصية للوازخ

 : الاتلمف هذا المبحال المطنلا اآلتاة      
 :الوصية لغًة وشسعًا: املطلب األول

 وػػػػمهن الوػػػػ س  الوػػػػ  لػػػػص بشػػػػ لس الوصنننني  لنننن  ال، نننن : 
 الوػػػػ  إلاػػػػص: جلمػػػػص الوػػػػاةس الاالىػػػـػ الالوػػػػناة بضػػػػتح الػػػػالاال 

ػػػنه تالوػػػاة بمل ػػػ  الاالىػػـػ  الالوػػػنال الكىػػػ هنس ال الوػػػنه الالو 
الالحػػػػػػهللاال س (4)التالاوػػػػػػ  القػػػػػػاـل  الوػػػػػػ  بللػػػػػػهـ بللػػػػػػنً 
 .(5) اىتالوالا بنل ىنل ،ا ًا فإ هف ا هللكـ االاف 

 الم ص  اللصس اله  اىـ بمل   الموهلل  هال التالواة      
التطمػؽ امػ  فلػؿ س [106: ]المنعػهللالِحيَن اْلَوِصيَّ ِ : تلنل 

ُُ َبْينِ ُمْم ِذَاا َحَرنَر : المالو  كمن ف   اللص تلػنل  ََ َشنَاا
ُمُم اْلَمنننننْوُل ِحنننننيَن اْلَوِصنننننيَّ ِ  ََ التكػػػػػالف  [106: ]المنعػػػػػهللالَأَحننننن

بمل ػػ  المالوػػ  بػػص ال قػػالؿ س الالوػػاة بمل ػػ  اىػػـ مضلػػالؿ
 .(6)اؾ الواو لضسف فاشمؿ اللههلل الالتمم

س جنلو تل اضنو الضقهػنل لمالوػاة متقن بػة: الوصي  شرعاً 
تمماػؾ ملػػنؼ إلػ  مػػن بلػهلل المػػالو : فل فهػن الح ضاػة بف هػػن

بط اػػػػػؽ التبػػػػػ ع ىػػػػػالال كػػػػػنف ذلػػػػػؾ فػػػػػ  األااػػػػػنف  ال فػػػػػ  
 . (7)الم نفإ
الا فهػػػػن فقهػػػػنل المنلكاػػػػةس الالشػػػػنفلاةس الالح نبمػػػػةس بمػػػػن       

هبػة ال جػؿ منلػص  اق ا مف تل اػؼ الح ضاػة. فل ػهلل المنلكاػة:
لشػػ،ص آ،ػػػ   ال ألشػػ،نص بلػػػهلل مالتػػػص ىػػالال وػػػ   بمضػػػظ 

.الا هلل الشنفلاة: تب ع بحػؽ ملػنؼ (8)الالواة  ـ لـ او  
التبػ ع : فه  س. من ا هلل الح نبمة(9)لمن بلهلل المالو اللال تقهللا اً 

 .(10)بنلمنؿ بلهلل المالو
 حػػالاؿ الش،وػػاة فمػـػ ت،ػػ ج فػػ  تل اػػؼ مػػن  ػػالا اف األ      

فقػػػهلل ا فػػػو فػػػ   ػػػن الف س بػػػص الضقهػػػنلالالوػػػاة امػػػن ا فهػػػن 
  هلل ػػػ  بف هػػػن: توػػػ ؼ بنلت كػػػة ملػػػنؼاألحػػػالاؿ الش،وػػػاة األ

 .الا فػػو فػػ   ػػن الف الالوػػاة(11)إلػػ  مػػن بلػػهلل مػػالو المالوػػ 
 الموػػ ا فػػ  المػػنهللال األاللػػ  م ػػص: بف هػػن توػػ ؼ فػػ  الت كػػة

 .(12)ملنؼ لمن بلهلل المالو

 :تعسيف الوازخ: املطلب الجاني
الال ال الشػػػػػ ل  باػػػػػص س ال ال  بػػػػػنه: اقػػػػػنؿس مػػػػػف ال ال      

ا نص بكى  ال ال فاهمن ال نن الال نػص الال انػة بكىػ  الػالاال فػ  
ال ال نص  باله الش ل الال نػص إاػنه س الاأ نًن بكى  الهممالس النسنة
 .(13)الالالا ال اىـ فناؿس  هلل،مص ف  منلص ام  ال نتص:  ا

الىػػػػم  مػػػػف اىػػػػتحؽ ت كػػػػة الماػػػػو بػػػػنلالا ال لبقنعػػػػص       
اضهػـ هػذا مػف هللاػنل ال بػ  الا تقنؿ بقاة منؿ الماػو إلاػص. ال 

     ال،ام متع   برمع  وبصري واجع،اما الوارث م
المل ػ   اللػص س (14) وا صر   ع،ى عَوي وأر   م ه ثأري

  بقهمػػػن ملػػػ  وػػػحاحاف   ا : الاجلمهمػػػن الػػػالا ال م ػػػ
 .(15)ىنلماف إل   ف  مالو

تعسيف الوصية لوازخ باعتبـاز   : املطلب الجالح

 :لفظا ةسكبا
الملن   الىنبؽ ذك هن ف  المغة الالش ع بنل ظ  ف        

امك  ػػػػػ  تل اػػػػػؼ س البنالىػػػػػتضنهللال م هػػػػػنس لمالوػػػػػاة الالػػػػػالا ال
 :الالوػػػاة لمػػػالا ال بناتبن هػػػن لضظػػػن م كبػػػن بػػػنلتل اؼ اآلتػػػ 

تب ع ملنؼ إل  من بلهلل المالو مف ش،ص بمنؿ لص إل  
 .الا نص

 املبحح الجاني

 أزاء الفكهاء يف ةشسوعية الوصية لوازخ

 نل فػػ  مشػػ الااة الالوػػاة لمػػالا ال امػػ ا،تمػػؼ الضقهػػ      
ال بػػؿ باػػنف مػػذاهبهـ فػػ  ذلػػؾ   ى تح اػػ  س نسنػػة مػػذاها

 محؿ ال،سؼ ف  المىفلة.

 :حتسيس حمل اخلالف يف املسألة: املطلب األول
مػػف  هػػؿ الىػػ ة المػػن لالف الالوػػاة  (16)اتضػؽ الضقهػػنل      

لمػػػالا ال الكػػػذا المجاػػػمالف لهػػػنس امػػػ  بطػػػسف الالوػػػاة لمػػػالا ال 
اجػم الال نػة ف الت كة اللال ف  حػهللالهلل النمػال إذا لـػ بفا  هلل  م

البلػػػض س (17)فامػػن ،ػػػنلؼ الشػػالة ا منماػػػةس تمػػؾ الالوػػػاة
مطمقػػػػن  فػػػػ  ذلػػػؾ فقػػػػنلالا بجػػػالام الالوػػػػاة لمػػػالا ال (18)الماهللاػػػة

 ىالال  جنم الال نة ذلؾ  ـ لـ اجامالا.
 الامػف  ج -مف  هؿ الى ة- (19)الضقهنل ؼػ،تمالا      
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اللػػال كن ػػو فػػ  حػػهللالهلل  -نػػة الالوػػاة لمػػالا ال إذا  جنمهػػن الال  
فم هـ مف   ى اهللـ ش ااة الالواة لمالا الس الم هـ  -النمال

مف   ى ش ااتهن بش ط إجنمال الال نػة لهػنس الىػبا ا،ػتسفهـ 
 اجإ إل  كػالف الم ػإ هػؿ هػال للمػة الال نػةس  ـ للمػة التلبػهللس 
ف  فمػف   ى  ف اللمػة فػ  ذلػػؾ التلبػهللس  ػنؿ بلػهللـ الجػػالامس الاأ

ف الم ػػػػػإ للمػػػػػة الال نػػػػػةس  ػػػػػنؿ  جنمهػػػػػن الال نػػػػػةس المػػػػػف   ى  
بنلجالام إذا  جنمهن الال نةس  نؿ ابػف  شػهلل: )الىػبا ال،ػسؼ 
هػؿ الم ػإ للمػػة الال نػة  ال ابػنهللال فػػ  الالوػاة لمػالا ال؟ فمػػف 
ف  جنمهػػػن الال نػػػةس المػػػف  ػػػنؿ   ػػػنؿ ابػػػنهللال  ػػػنؿ: ال تجػػػالم الاأ
بػػػنلم إ لحػػػؽ الال نػػػة  جنمهػػػن إذا  جنمهػػػن الال نػػػة. التػػػ هللهلل هػػػذا 

:  ال الوػػاة لمضهػػاـل مػػف  اللػػص ال،ػػسؼ  اجػػإ إلػػ  تػػ هللهلل ا
 ؟(20)لالا ال  هؿ هال ملقالؿ المل    ـ لاس بملقالؿ(

 المػف (21)هذا ا هلل فقهنل  هؿ الى ةس  من ا ػهلل الشػالة      
الافقهػػـ الػػذاف اقاللػػالف بجػػالام الالوػػاة لمػػالا ال مطمقػػن هللالف 

فػذلؾ أل هػـ ال التمػهللالف امػ   ا  ؛تال ؼ ام  إجنمال  حهلل
امػػ  مىػػت هللاف س ؼمػف  الااػػنو  هػػؿ الىػػ ة لمحػػهللاال الشػػ ا

ََْينِ ظػػػػنه   اللػػػػػص تلػػػػػنل :   ِذن تَنننننَرَي َاْينننننرًا اْلَوِصنننننيَُّ  ِلْ،َواِلننننن
 . [180: ]البق الَواألْقَرِبينَ 

ةــراهب الفكهــاء يف الوصــية : املطلــب الجــاني

 :للوازخ
 ا،تمػػؼ الضقهػػنل فػػ  مىػػفلة الالوػػاة لمػػالا ال مػػف حاػػال      

 نة: الوحة الالجالام  ال اهللـ ذلؾس اللهـ ف  ذلؾ مذاها نس
: ذهػػػػا القػػػػنعمالف بػػػػص إلػػػػ  بطػػػػسف الالوػػػػاة المنننناألو األول

لمػػػالا ال مطمقػػػنس كبطس هػػػن فػػػ  الالوػػػاة بنلماعػػػهلل اػػػف النمػػػالس 
المقتل  هذا ال  ا   ص اشػت ط لوػحة الالوػاة  ف ال اكػالف 
المالوػػ  لػػص الا نػػًنس ال ػػهلل ذهػػا إلػػ  هػػذا القػػالؿ المنلكاػػة فػػػ  

ال حػػػهلل  ػػػالل   (23)الهػػػال مػػػذها الظنه اػػػة (22)الملتمػػػهلل ا ػػػهللهـ
 .(25)ال  ا بلض الح نبمة (24)نفل الش

الااتبػػػػػػ   وػػػػػػحنا هػػػػػػذا الػػػػػػ  ا  ف إجػػػػػػنمال الال نػػػػػػة       
لمالواة بمننبة اطاة مف ا هلل   ضىهـ ف  منلهـ الػذا آؿ 

س تضتقػػػ  إلػػػ  شػػػ الط الهبػػػة مػػػف المضػػػظس إلػػػاهـ مػػػف مػػػال نهـ
 هللػأل ص اق ؛الالقبضس ال ت ضاذًا لالواة المالو  سالالقبالؿ

 بنطؿ الالبنطؿ ال ا قما وحاحًن.

الاػػ ى القػػنعمالف بػػص تلماػػؽ وػػحة إجػػنمال : لمنناألو الثننا  ا
لاػػػص ذهػػػا جمهػػػال   الالوػػػاة لمػػػالا ال امػػػ  إجػػػنمال الال نػػػةس الاأ

مػػف الح ضاػػة الالح نبمػػة الالشػػنفلاة فػػ  األظهػػ   (26)الضقهػػنل
الهػػال  ػػالؿ ا ػػهلل المنلكاػػة. الب ػػنل امػػ  مػػن ىػػبؽ ذكػػ ه فػػإف 
 وػػػحنا هػػػذا المػػػذها اػػػ الف  ف الالوػػػاة لمػػػالا ال تكػػػالف 

ام  إجػنمال بقاػة الال نػةس إف  جنمالهػن بلػهلل بمننبة اقهلل مال الؼ 
ف لػـػ اجامالهػػن  بطمػػو اللػػـ اكػػف لهػػن الفػػنال المالوػػ   ضػػذوس الاأ

ف  جنمهن البلض هللالف البلض  ضذو فػ  س  ن  ػالاأ ف حػؽ م 
ػػ ف لػػـ اجػػمس المػػف مقتلػػ  هػػذا  جنمهػػنس البطمػػو فػػ  حػػؽ م 

الػػ  ا  الػػن   ػػص اػػ ى كػػالف المالوػػ  لػػص غاػػ  الا ال شػػ طن 
بمل ػػػػػ   ف الالوػػػػػاة  ل ضػػػػػنذ الالوػػػػػاة ال شػػػػػ طن لوػػػػػحتهنس

تكػالف مال الفػة امػ  لمالا ال تقػإ وػحاحة فػ  ذاتهػن اللك هػن 
ف لـ اجامالهن بطمو. س إجنمال الال نة  فإف  جنمالهن  ضذو الاأ

فػ   الا،تمؼ   اهـ هذا اف   ا  وحنا القػالؿ األالؿ      
ال ااتبػػػػن  إجػػػػنمال الال نػػػػة لمالوػػػػاة ت ضاػػػػذًا   اهللال المالوػػػػ  

جػنمال مػف الال نػة ت ضاػذ  ال م هـس الهػـ اػ الف  ف ا    اطاة مبتهلل  
الت ػػػنمؿ  اػػػف لمػػػن   اهلله المالوػػػ  البنشػػػ   ىػػػببص مػػػف  نحاػػػةس 

 حقهـ المن إ مف  ضنذ الالواة مف  نحاة  ، ى.
 الهػػال القػػالؿ بوػػحة الالوػػاة لمػػالا ال مطمقػػنالمنناألو الثالننث: 

ف لػػػـ اجػػػػم الال نػػػػة  (27)الهػػػذا مػػػػذها الشػػػػالة ا منماػػػػةس الاأ
   ال ػػهلل ال بػػال ماػػهلل األوػػضهن (28)البلػػض الماهللاػػةس الالجلض اػػة

. الاػػ ى ف اػػؽ مػػف ا منماػػة (29) ،ػػذ بػػص القػػن الف الموػػ ا
فػػ  الحكػـػ البلػػض الماهللاػػة  ف الالوػػاة لمػػالا ال الل ج بػػ  

ف لػػـػ اجمهػػػن  ىػػػالالس فتوػػػح لمػػػالا ال كمػػػن توػػػح ل ج بػػػ س الاأ
ال  تال ضػػو امػػ  إجػػنمال الال نػػةس إف كن ػػو فػػ  حػػهللالهلل النمػػال الاأ

 (30)الال نة

لػػػ  مػػػن اقػػػ ا مػػػف هػػػذ الػػػ  ا ذهػػػا الشػػػا  امػػػ         الاأ
 فقػػهلل   ى جػػالام الالوػػاة -مػػف الضقهػػنل الملنوػػ اف- ال،ضاػػؼ

لمالا ال ف  حهللالهلل النمال البػهللالف التال ػؼ امػ  إجػنمال الال نػة لكػف 
فػ  حػػنالو م،والوػػة م ااػنال لموػػنلح ال ػػنسس كمػن لػػال كػػنف 

 ال س  حػػالج مػػف ىػػنع  الال نػػةا اوػػنل لػػالا ال اػػ اه المالوػػ  
  ال بحنجة إل   ضقػة التلمػاـ الػذاس ا اه انجمًا اف الكىا

كمن حوؿ  -لوغ  ى ص-لـ احوؿ اماص ف  حانال  باص 
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 ال م الػػًن بحنجػػة إلػػ  اللػػسج الطالاػػؿ الال س ،التػػصإاماػػص 
مػف هػال  هػؿ لبػ ه الوػمتص  ال اػ ى مػف ال نتػص س اكضاص ما انػص

المػن شػػنههلله فاػػص س الملال ػػة بىػبا مػػن  هلللػ  إلاػػص مػػف ملػ الؼ
،سص المن الاىػنه بػص س المن   ضؽ اماص مف منلصس مف الهلل الاأ
إ وػنفن لاللػهلله الػذا كػنف ىػببن فػ    الس هللاعهللهف  مح ػص الشػ

تحوػػػػاؿ المػػػػنؿ بجهػػػػهلله ال،ب تػػػػص الىػػػػلاص الغاػػػػ  ذلػػػػؾ مػػػػف 
التػػػ   ػػػهلل تػػػهللاال إلػػػ  تمااػػػم بلػػػض ال نتػػػص اػػػػف  األىػػػبنا

غا هـ ممن جلؿ ار لص التو ؼ فاص اللال بإاطنعص  اهللى 
 . (31) اهللاعص

 :أدلة الفسقاء على ةا ذهبوا إليه: املطلب الجالح
ن بطنن ن الوصنني  ي ننول األول ال ننا ،أواًل: أَلنن  أصننحاو ال

 :لوارث
اىػػتهللؿ القػػنعمالف بهػػذا القػػالؿ بنلحػػهللاال الشػػ اؼ الػػذا  -1

 ىػملو  ىػالؿ ار :  الاه  بال  منمة البنهم  حاػال  ػنؿ
 إف ار  اطػػ  كػػؿ  : فػػ  ،طبتػػص اػػنـ حجػػة الػػالهللاع اقػػالؿ

الاللهلل لمض اش اللملنه   (32)ذا حؽ حقص فس الواة لالا ال 
مػػف اهللاػػ  غاػػ   باػػص التػػالل  س الحىػػنبهـ امػػ  ارس الحجػػ 

القانمػػػةس الال غاػػ  مالالاػػص فلماػػص لل ػػػة ار التنبلػػة إلػػ  اػػاـل 
ان  ىالؿ :  اؿ ت ضقف الم  ال شاعن مف باتهن إال بإذف مالجهنس

: نػػـ  ػػنؿ:  ػػنؿس ذلػػؾ  فلػػؿ  مالال ػػن: ار الال الطلػػنـ؟  ػػنؿ
الالػػهللاف اقلػػ  الالػػمااـ س الالم احػػة مػػ هللالهللالس ة مػػ هللاالاللن ا ػػ
،ن جػػػة   ػػػص  ػػػنؿ: ،طب ػػػن بحػػػهللاال امػػػ ال بػػػف . ال (33)غػػػنـ  

بم ػػػػػػ  الاأ ػػػػػػ  لتحػػػػػػو  ن تػػػػػػص الهػػػػػػ  تقوػػػػػػإ   ىػػػػػػالؿ ار 
 ػػهلل  فقػػنؿ: إف ار كتضػػ  س الللنبهػػن اىػػاؿ بػػاف (34)ِتهػػنِبِج   

 ىػػػـ لكػػػؿ إ ىػػػنف  وػػػابص مػػػف الماػػػ االس الال اجػػػالم لػػػالا ال 
ف الاللػػػػهلل لمضػػػػ اشس اللملػػػػنه   الحجػػػػ س  ال المػػػػف الوػػػػاة  ال الاأ

غاػ  مالالاػص  غبػة اػ هـ فلماػص  اهللا  إلػ  غاػ   باػص  ال تػالل 
 جملػػػػاف .  ػػػنؿ ىػػػػلاهلل الحػػػػهللن ن لل ػػػة ار الالمسعكػػػػة الال ػػػنس 

ال حمف بػف غػ ـ اػف مط  اف شه  بف حالشا اف ابهلل 
 الحػهللاالالماهلل مطػ  فػ   منمػص بف ،ن جة اػف ال بػ اام ال 

 .(35) الال اقبؿ م ص و ؼ الال اهللؿ 

هػػػذا الحػػػهللاال لػػػص  الااػػػنو اهللاػػػهللال فػػػ  كتػػػا الىػػػ ف       
الىتهللالؿ فػ  كػؿ م هػن امػ  مىػفلة البحػال هػال الماللإ ا

 . (36)  ال الواة لالا ال  اللص 
إف الحػهللاال مػف الجهػة  ظػ  المػن لاف : الجص الهللاللة      

ف القػػػػػالؿ س وػػػػػ اح الهللاللػػػػػة فػػػػػ  م ػػػػػإ الالوػػػػػاة لمػػػػػالا ال الاأ
 بجالامهػػػن م،ػػػنلؼ لوػػػ اح الحػػػهللاال الشػػػ اؼس الم،ػػػنلؼ لمػػػن

   اهلله ار تلنل  مف إاطنل كؿ ذا حؽ حقص.
)الىػػالال جػػال م : ؿ ابػػف حػػـم ملمقػػًن امػػ  الحػػهللاال ػػن      

ألف  ؛الال نػػػة ذلػػػؾ  ال لػػػـ اجػػػالمالا فنلالوػػػاة لمػػػالا ال بنطمػػػة
س  ال الوػػػاة لػػػالا ال :  ػػػنؿ الكػػػالاؼ   قمػػػو  ف ال ىػػػالؿ 

 فػػإذا  ػػهلل م ػػإ ار تلػػنل  ذلػػؾ فمػػاس لمال نػػة  ف اجاػػمالا مػػن
 .)(37) بطمص ار تلنل  ام  لىنف  ىالؿ ار 

 قمػص احاػ  بػف ملػاف اػف منلػؾ الاىتهللؿ المنلكاػة بمػن  -2
ِذن تَننَرَي َاْيننرًا ىػػملو منلكػػًن اقػػالؿ فػػ  هػػذه اآلاػػة : ) ػػنؿ

ْيِن َواألْقننَرِبينَ  ََ إ هػػن م ىػػال،ة س [180]البقػػ ال: اْلَوِصننيَُّ  ِلْ،َواِلنن
 ىػػ،هن مػػن  ػػمؿ مػػف  ىػػمة الضػػ اعض فػػ  س  ػػالؿ ار تلػػنل 

كتنا ار تلنل س الاقوػهلل بػذلؾ   ػص  ىػ  مػف ذلػؾ الالوػاة 
الذلػػؾ  ف س اػػ الهللاف اللمال نػػة مػػف األ ػػ باف هللالف مػػف ال لمالالػػ

 اػػػػة الضػػػػ اعض  ػػػػهلل اىػػػػتالابو لكػػػػؿ الا ال حقػػػػص مػػػػف ت كػػػػة 
الال  ف س فمػػػاس لممالوػػػ   ف اػػػ قص حػػػؽ  حػػػهللهـس الماػػػو

 .(38)اماهلل فاص بالواة  ال غا هن
الاحػػػت  الشػػػنفل   حمػػػص ار تلػػػنل  امػػػ  اػػػهللـ جػػػالام  -3

 .(39)عضالض ا با و  ىمة الت  الما االبآاة  لمالا الالالواة 
س الألف الالوػػػػاة لمػػػػالا ال تمحػػػػؽ اللػػػػ   ببقاػػػػة الال نػػػػة -4

ال ػػهلل  هػػ  القػػ آف الكػػ اـ اػػف س التناػػ  الحضاظػػة فػػ   ضالىػػهـ
ََْيننٍ ذلؾس  نؿ ار تلنل :   ِمن َبْعنَِ َوِصنيٍَّ  ُيوَصنى ِبَانا َأْو 

 . [12]ال ىنل: َغْيَر ُمَرآر  
الألف الالوػػػػػاة لػػػػػبلض الال نػػػػػة هللالف الػػػػػبلض اآل،ػػػػػ   -5

اػف الحاػؼ فػ  الالوػاة الاػهللهن مػف  ه  ال هلل  س حاؼ
  ص  نؿ:  الكبنع س ال هلل  الى ابف ابنس اف  ىالؿ ار 

اللممػنل  س ال هلل فىػ ه(40) ا ل ا  ف  الالواة مف الكبنع  
 .(41)بنلالواة لمالا ال البنلمانهللال الام  النمال

الاحتجالا  الػن بػإف ا جمػنع  ػهلل ال ػإ امػ   ف الالوػاة  -6
كػػػػػػػػن الا الا نػػػػػػػػاف إذا س ل  ػػػػػػػػ باف م ىػػػػػػػػال،ة ماعػػػػػػػػؿ ف لػػػػػػػػهن
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ذا كػػػػػػن الا غاػػػػػػ  الا نػػػػػػاف فمػػػػػػاس بضػػػػػػ ض  ف س فبػػػػػػنلما اال الاأ
ال جملػػالا  ف الالوػػاة ): .  ػػنؿ ابػػف الم ػػذ (42)االوػػ  لهػػـ

 الاأل  بػػنل الػػذاف ال ا نػػالف جػػنعمال(س لالالػػهللاف ال ا نػػنف المػػ ل

(43). 
م ػػػإ مػػػف اطاػػػة بلػػػض الاللػػػهلل  الاحتجػػػالا بػػػفف ال بػػػ   -7

ؾ التضلاؿ بللهـ ام  بلض ف  حنؿ الوػحة ال ػالال الممػ
مكػػنف تسفػػ  الظمػػـ باػػ هـس بإاطػػنل الػػذا لػػـ الطػػص فامػػن  الاأ
بلػػػػهلل ذلػػػػؾ لمػػػػن فاػػػػص مػػػػف إاقػػػػنع اللػػػػهللاالال الالبغلػػػػنل الالحىػػػػهلل 
باػػػ هـس فضػػػ  حػػػنؿ مالتػػػص  ال م لػػػص اللػػػلؼ ممكػػػص التلمػػػؽ 

 .(44)الحقالؽ بص التلذ  تسف  اللهللؿ با هـ مف بنا  الل 
الاحتجػػػالا بػػػفف ار تلػػػنل  م ػػػإ ذلػػػؾ فمػػػاس لمال نػػػة  ف  -8

 إال  ف ابتػػهللعالا بطمػػص ار امػػ  لىػػنف  ىػػاللص اجاػػمالا مػػن  
 .(45)هبة ذلؾ مف ا هلل   ضىهـ أل ص منلهـ

 ػػنؿ الشػػنفل : )ال  اػػو متظػػنه ا ا ػػهلل انمػػص مػػف لقاػػو       
،طبتػػص  ػػنؿ فػػ   ف  ىػػالؿ ار  مػػف  هػػؿ اللمػـػ بنلمغػػنما 

انـ الضػتح  ال الوػاة لػالا ال  اللػـ    بػاف ال ػنس فػ  ذلػؾ 
ذا  ػنؿ  ىػالؿ ارس ا،تسفػن فحكػػـ  ال الوػاة لػالا ال    الاأ

الالواة لػالا ال حكػـ مػن لػـ اكػف فمتػ   الوػ   جػؿ لػالا ال 
الالمالو  لػص الا ال فػس  ال ض ن الالواةس فإف منو المالو 

 . (46)الواة لص(
ال نؿ احا  بػف ملػاف: )ىػملو منلكػًن اقػالؿ فػ  هػذه       

ِذن تننننننََرَي َاْينننننرًا اآلاػػػػة: إ هػػػػن م ىػػػػػال،ة  ػػػػالؿ ار تلػػػػنل : 
ْينننِن َواألْقننَرِبينَ اْلَوِصننيَُّ  لِ  ََ مػػف  ىػػمة  ىػػ،هن مػػن  ػػمؿ  ْ،َواِل

 .  ((47)الض اعض ف  كتنا ار 
)الاطنلػػا الالوػػ  الػػػالا ال : ال ػػنؿ ال ممػػ  الشػػػنفل       

 .(48)ب حال  هللهن لاب   الماو(
)الالوػػاة :  ػػنؿ بلػػض  وػػحنب نس الجػنل فػػ  المغ ػػ       

ف  جنمهػػػػن ىػػػػنع  الال نػػػػة إال  ف الطػػػػاله اطاػػػػة س بنطمػػػػة الاأ
 ال  ،ػػػذًا مػػػف ظػػػنه   ػػػالؿ  حمػػهلل فػػػ   الااػػػة  حمػػػهلل بػػػف مبتػػهلل
 .(49) ال الواة لالا ال (: ح بؿ
الال تحػػػػػؿ الالوػػػػػاة لػػػػػالا ال : ) مػػػػػن ابػػػػػف حػػػػػـم فقػػػػػنؿ      

 وػػػًس.... الىػػػالال جػػػالم الال نػػػة ذلػػػؾ  ال لػػػـ اجػػػػالمالا ألف 
  ػػػػنؿ:  ال الوػػػػاة لػػػػالا ال  الكػػػػالاؼ  قمػػػػو:  ف  ىػػػػالؿ ار 

ا ػػػػهلل الكػػػػذلؾ الحكػػػػـ إذا  الوػػػػ  لغاػػػػ  الا ال فوػػػػن  الا نػػػػًن 
ف  الوػػ  لػػالا ال نػػـ  مػػالو المالوػػ  بطمػػو الالوػػاة لػػصس الاأ

أل هػػػن إذ اقػػػػهللهن  ؛وػػػن  غاػػػػ  الا ال لػػػـ تجػػػػم لػػػص الالوػػػػاة
 .(50)كن و بنطمةس ىالال جالم الال نة ذلؾ  ال لـ اجالمالا(

ثا يًا: أَل  الفرين  الثنا   ال نا ،ون بتع،ين  جنواص الوصني  
 : لوارث ع،ى قبول الورث 

مػػػالا ال إذا  جنمهػػػن اىػػػتهللؿ القػػػنعمالف بجػػػالام الالوػػػاة ل -1
الال نةس بنلحهللاال الم الا اف ابػف ابػنس  لػ  ار ا همػن 

:  ال تجػػػالم الوػػػاة لػػػالا ال إال  ف  ػػػنؿ:  ػػػنؿ  ىػػػالؿ ار 
البمن  الاه ام ال بػف شػلاا اػف  باػص اػف  (51)اشنل الال نة 

الوػػػاة لػػػالا ال إال  ف :  ال جػػػهلله  ػػػنؿ:  ػػػنؿ  ىػػػالؿ ار 
 . (52)اجام الال نة 

حػػهللاال  ػػهلل امػػؽ وػػحة الالوػػاة إف ال: الجػػص الهللاللػػة      
لمػػػػػالا ال امػػػػػ  إجػػػػػنمال بقاػػػػػة الال نػػػػػة الهػػػػػال  ػػػػػص فػػػػػ  هػػػػػذا 

 الماللالع فاحمؿ اماص من ،نلضص.
فنلحػػػهللاال هللؿ امػػػ   ف المػػػن إ مػػػف وػػػحة الالوػػػاة       

لمػػػالا ال هػػػال حػػػؽ الال نػػػة حتػػػ  ال اتػػػفذى بللػػػهـ بإانػػػن  
البلض اآل،ػ س األمػ  الػذا اػ هللا إلػ   طالػة الػ حـ التػ  

ا جػػػنمال ا  جنمالهػػػن الكػػػن الا مػػػف  هػػػؿ  مػػػ  ار بالوػػػمهنس فػػػإذ
 .(53)ش اًن وحو الالواة

 نلالا إف كنف الال نػة كمهػـ كبػن ًا ففجػنمالا لممالوػ   ف  -2
ألف  ؛الطػػ  المحتػػنجاف مػػف الال نػػة فضلػػؿ ذلػػؾ فػػس بػػفس

الالوػػػاة لمػػػالا ال إ مػػػن تجػػػالم لحػػػؽ الال نػػػةس فػػػإذا  جػػػنمالا فقػػػهلل 
 .(54) بطمالا حؽ   ضىهـ فتجالم الالواة

فقػػػهلل فقػػػنلالا إف األج بػػػ  توػػػح لػػػص س نسالاىػػػتهلللالا بنلقاػػػ -3
ألف ا اونل لص ال انا   ؛الالواة بمانهللال ام  نمال الت كة

الاألمػ  س حقهللًا ف   ضالس الال نة ف  حنلة إجػنمال الال نػة لهػن
 ؛ال جنمالهػػنكػػذلؾ بنل ىػػبة لمػػالا ال إذا  بػػؿ الال نػػة الالوػػاة 
ال ػػهلل اتضػػؽ  الألف ا اوػػنل بمػػن ماهلل امػػ  النمػػال م هػػ  ا ػػصس

الال نػػػػة الالوػػػػاة فػػػػإذا  جػػػػنم س ،وػػػػالصامػػػػ   ف ال هػػػػ  م
الالوػػػػػػػاة  ألج بػػػػػػػ  بمػػػػػػػن ماهلل امػػػػػػػ  النمػػػػػػػال فتجػػػػػػػالم كػػػػػػػذلؾ

 .(55)لمالا ال
الاىػػػتهللؿ لهػػػـ  الػػػن بػػػفف فػػػ  إجػػػنمال الالوػػػاة لمػػػالا ال  -4

 إاػػذال لهػـػ بإانػػن  - ا بقاػػة الال نػػة–هللالف ال ظػػ  إلػػ  إجػػنمتهـ
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اقػػنع س المالوػػ  لػػص امػػاهـ ممػػن  ػػهلل اىػػبا  طالػػة الػػ حـ الاأ
لػػذلؾ كن ػػو ا جػػنمال مػػف الال نػػة  ساللػػهللاالال الالبغلػػنل باػػ هـ

 البن اف لوحة هذه الالواة لهللفإ الل   ا هـ جمالًن.
كػػػذلؾ  ػػػهلل اكػػػالف المقوػػػالهلل مػػػف اػػػهللـ جػػػالام الالوػػػاة  -5

  هػػػن ال تجػػػالم حاػػػال الجػػػهلل الم ػػػنمع الهػػػال الػػػالا ال س لمػػػالا ال
 مػن إذا لػـ االجػهلل الا ال غاػ  المالوػ  س اآل،  لتلمػؽ حقػص

 فتجالم بس إجنمال للهللـ الم نمع.س لص
الب نل ام  األهلللػة الىػنبقة فقػهلل  ػص  وػحنا هػذا الػ  ا       

امػػػ  اػػػهللـ جػػػالام الالوػػػاة لمػػػالا ال فػػػ  كتػػػبهـس فقػػػهلل جػػػنل فػػػ  
س ) ػػنؿ  حمػػص ار:  ػػهلل با ػػن  ف الالوػػاة لمػػالا ال ال (56)المبىػػالط

ال وصني  لنوارث ذال أن :  تجالم بهللالف إجػنمال الال نػة لقاللػص 
ال الا   (. الفػػػ  ا  وػػػنؼ: )الال اجػػػالم لمػػػف لػػػص يجينننصل الورثننن 

الالوػػػػاة بماػػػػنهللال امػػػػ  النمػػػػال الال لالا نػػػػص بشػػػػ لس إال بإجػػػػنمال 
ف ( 57)الال نػة فتكػالف مال الفػة اماهػن(  الذكػ  الشػا  امػاش: )الاأ

 جػنم الػالا ال مػن  الوػ  بػػص الماػو مػف الماعػهلل امػ  النمػػال  ال 
ال ابتػهللال اطاػة الالواة لمالا ال كنف ذلؾ ت ضاذًا لضلؿ الماوس 
اػػػػػػػػف الالبػػػػػػػػنج  الػػػػػػػػالا الس الهػػػػػػػػذا الػػػػػػػػذا  قمػػػػػػػػص  بػػػػػػػػال محمػػػػػػػػهلل 

إجػنمال الال نػةس الف  المغ ػ : )...الاقػؼ امػ   .(58)المذها(
ألف الالواة لمالا ال وحاحة ف   وػح الػ الااتافس التقػؼ 

 .(59)ام  إجنمال الال نة(

أَل  الفرين  الثالنث ال ا نل بجنواص الوصني  ل،نوارث : ثالثاً 
 :مط، اً 
: اىػػػػتهللؿ  وػػػػحنا هػػػػذا القػػػػالؿ بلمػػػػاـل  اللػػػػص تلػػػػنل       
 ُمُم اْلَمنننْوُل ِذن تَنننَرَي َاْينننرًا ُمِتنننَو َعَ،نننْيُمْم ِذَاا ََ َحَرنننَر َأَحننن

ْيِن َواألْقنننننَرِبيَن ِبننننناْلَمْعُروِ  َحّ نننننًا َعَ،نننننى  ََ اْلَوِصنننننيَُّ  ِلْ،َواِلننننن
 .[180]البق ال: اْلُمتَِّ ينَ 
 : إف اآلاػػػػة الك امػػػػة  جػػػػنمو الالوػػػػاة(60)الجػػػص الهللاللػػػػة      

لمال نػػة الملبػػ  اػػ هـ فاهػػن بنلالالػػهللاف الاأل ػػ باف المػػف اف،ػػذ 
الهػػػذا هػػػال الحػػػؽ الننبػػػو س هػػػـ بىػػػبا آ،ػػػ  كنلمالجاػػػةحكم

المػػػف  جػػػؿ ذلػػػؾ س الاللػػػهللؿ الػػػذا ال الكػػػس فاػػػص الال شػػػطط
تالاػػػػهلل ار تلػػػػنل  بػػػػن نـ الال،ىػػػػ اف مػػػػف احاػػػػهلل اػػػػف ذلػػػػؾ 

َلننُه : ط اػػؽ ال،اػ  الاللػػهللؿ بقاللػػص تلػنل س الط اػؽ ََّ َلَمننن َب
َ ُلوَ نن ََ َمننا َرننِمَعُه َلِا ََّمننا ِذْثُمننُه َعَ،ننى الَّننِايَن ُيَب ]البقػػ ال: هُ َبْعنن

س الذلؾ بلهلل  ف  النؽ هذا الحكـ ال كهلله بقاللص جػؿ شػف ص: [181
 ََحّ ننننننًا َعَ،ننننننى اْلُمتَِّ ننننننين الامػػػػػػ  ذلػػػػػػؾ تكػػػػػػالف الػػػػػػهللاالى . 
 ال  بفف هذه اآلاػة م ىػال،ة بآاػنو المالا اػال -ب نل ام    اهـ-

 :  ال الواة لالا ال س غا  مىم مة لىبباف: بقاللص 
س آاػػنو المالا اػػالال تلػػن ض بػػاف هػػذه اآلاػػة البػػاف األول: 

 إذ ال امت ػػػإ  ف اىػػػتحؽ ا  ىػػػنف بنلالوػػػاة البنلال انػػػة
ال و الاحهلل مػف مػنؿ الاحػهللس فنلال انػة مػف جلػؿ ار ف  

 الالالواة مف جلؿ المالو . تلنل س
ال اوػػح  ف تكػػالف الىػػ ة األحنهللاػػة التػػ  ال تضاػػػهلل : النػػن  

إال الظػػف الالتػػ  اىػػتهللؿ بهػػن  وػػحنا القػػالؿ األالؿ 
س امػػػة الالتػػػ  تضاػػػهلل القطػػػإالالنػػػن    نىػػػ،ة لكاػػػة الك  

المػػػف نػػػـ تبقػػػ  اآلاػػػة الك امػػػة امػػػ  حكمهػػػن الابقػػػ  
 .(61)حكمهن  نعمنً 

اػف  اػنض المىػنعؿ  (62) قؿ األىتنذ ام  ال،ضاػؼ      
فػػػػػ  فقػػػػػص الشػػػػػالة: )التوػػػػػح الالوػػػػػاة لمػػػػػالا ال كمػػػػػن توػػػػػح 
ف لػػـػ اجالمهػػػن الال نػػػة بإجمنا ػػػن المىػػػتضاضس كمػػػن  ل ج بػػػ  الاأ

الذلػػػؾ مػػف الكتػػاس فػػ  اال توػػن س ال هػػ  الحػػؽ الغاػػ  ذلػػؾ 
ََُمُم اْلَمنْوُل ِذن تَننَريَ لقاللػص تلػنل :   ُمِتنَو َعَ،نْيُمْم ِذَاا َحَرنَر َأَحن

ْيِن َواألْقَرِبينَ  ََ  .[180]البق ال: َاْيرًا اْلَوِصيَُّ  ِلْ،َواِل

ةناقشة األدلـة ثـب بيـال الـسأي     : املطلب السابع

 :السادح وةسوغات الرتديح
الالوػاة لمػالا ال امػ   اات ض القنعمالف بلػهللـ جػالام      

القػػنعماف بػػص ىػػالال كػػنف ملمقػػًن امػػ  إجػػنمال الال نػػة  ـ امػػ  
 : إطس ص بمن افت 

َر ابننن حنننصم ع،ننى االحتجنننان بحننَيث ابنننن عبنننا   -1
الالػػػذا هػػػال - المترنننمن عبننناُر  ذال أن يجيصألنننا الورثننن  

)إف هػػػػػػذا الحػػػػػػهللاال : بقاللػػػػػص -امػػػػػهللال اىػػػػػػتهللالؿ المجاػػػػػػماف
 بلػػػػة الػػػػذاف الهػػػػال مػػػػف الم ىػػػػؿ فلػػػػاحة ألف األس م ىػػػػؿ

ذكػػ هـ ابػػف الهػػا الهػػـ: ابػػهلل ار بػػف ىػػملنفس الابػػهلل الجماػػؿ 
بػػف حماػػهلل الاحوػػب س الاحاػػ  بػػف  اػػالاس الامػػ ال بػػف  ػػاسس ا

ف ف  اجتمناهـ ألاجالبةس  بػنلح ضااف الاهػهلل ن كمهـ مط  س الاأ
 كنلم ىػػػؿس الالمػػػنلكااف اقاللػػػالف: إف الم ىػػػؿ كنلمىػػػ هللس الالمىػػػ هلل

 ؟الم ىؿ الال ابنلالف بللاؼ؛ فهس  ،ذالا بهذا
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 .(63)اللكف هذا ممن ت ن لالا فاص(
ال هلل المجاػػػمالف امػػػ  ااتػػػ اض ابػػػف حػػػـم بمػػػن  نلػػػص       

الى ،ىػػػ : )الالحػػػهللاال م ىػػػؿ بػػػنلط اؽ الػػػذا  الاهس اللكػػػف 
إذا الػػػ االا ألف  ؛الم اىػػاؿ حجػػػة ا ػػػهلل ن كنلمىػػن اهلل  ال   ػػػالى

ىػػػمإ الحػػػهللاال مػػػف الاحػػػهلل ال اشػػػؽ اماػػػص حضػػػظ اىػػػمص فا الاػػػص 
س ال الااػػػػػةماػػػػػص حضػػػػػظ مىػػػػػ هللًا إذا ىػػػػػملص مػػػػػف جمناػػػػػة اشػػػػػؽ ا

فكنف ا  ىنؿ مف ال االا المل الؼ هلللاؿ س فا ىؿ الحهللاال
 .(64)شه ال(
فػػػ  الػػػ هلل امػػػ  توػػػحاح الػػػذهب   (65)ال ػػػنؿ الباهقػػػ       

)إف اطػػنل غاػػ   ػػالا اللػػـ : ل الااػػة  إال  ف اجامهػػن الال نػػة 
 . (66)اهلل ؾ ابف ابنس(

 ال جػػنا  وػػػحنا هػػػذا القػػالؿ امػػػ  االىػػػتهللالؿ بنآلاػػػة -2
 َْيِن َواألْقننَرِبينَ ِذن تَنَرَي ا ََ  [180]البقػػ ال: ْيننرًا اْلَوِصننيَُّ  ِلْ،َواِلنن

اللكػػػػػف ا،تمػػػػػػؼ فػػػػػػ  ال نىػػػػػ  هػػػػػػؿ هػػػػػػال س بف هػػػػػن م ىػػػػػػال،ة
 ػػػػنؿ ابػػػػف س (67)الحػػػهللاال؟  ـ  اػػػػة المالا اػػػػال؟  ـ ا جمػػػػنع؟

تاماػػة: )ال مػػن  ىػػ  القػػ آف بنلىػػ ة فهػػذا ال اجػػالمه الشػػنفل س 
س األ،ػػػ ى ال حمػػػهلل فػػػ  المشػػػهال  ا ػػػصس الاجػػػالم فػػػ  ال الااػػػة

الاحتجالا ام  ذلؾ س هال  الؿ  وحنا  ب  ح اضة الغا هـال 
:  إف بفف  اػة الالوػاة لمالالػهللاف الاأل ػ باف  ىػ،هن  اللػص 

ار  اطػػػػ  كػػػػؿ ذا حػػػػؽ حقػػػػص فػػػػس الوػػػػاة لػػػػالا ال  الهػػػػذا 
امػػػػ  ذلػػػػؾ غمػػػػطس فإ مػػػػن  ىػػػػ،ص آاػػػػة المالا اػػػػال كمػػػػن اتضػػػػؽ 

َُوَُ الّ،ننِه الىػمؼس فإ ػػص لمػن  ػػنؿ بلػهلل ذكػػ  الضػػ اعض:  ِتْ،ننَي ُحنن
ِاْ،ننُه َج َّنناٍل َتْجننرِي ِمننن َوَمننن يُ  َْ َتْحِتَاننا ِطننِ  الّ،ننَه َوَرُرننوَلُه ُي

نيُمَ َوَمنن َيْعنِ   ُِ يَن ِليَانا َوَاِلنَي اْلَفنْوُص اْلَع اأَلْ َااُر َااِلنَِ
ِاْ،ننُه َ ننارًا َااِلننًَا ِليَاننا َوَلننُه  َْ ُل ُي َُوََ ََّ ُحنن الّ،ننَه َوَرُرننوَلُه َوَيَتَعنن

ِانننينٌ  فممػػػن ذكػػػ   ف الضػػػ اعض  .[14-13]ال ىػػػنل: َعنننَااٌو مي
باػػنف كػػنف فػػ  ذلػػؾ س ال هػػ  اػػف تلػػهللاهنس المقػػهلل ال محػػهللالهللال

  ػػص ال اجػػالم  ف اػػماهلل  حػػهلل امػػ  مػػن فػػ ض ار لػػصس الهػػذا 
:  إف ار  ػػػهلل  اطػػػ  كػػػؿ ذا حػػػؽ مل ػػػ   ػػػالؿ ال بػػػ  

ال فهذا الحهللاال الحػهلله إ مػن  الاه  بػال  حقص فس الواة لالا ال  الاأ
كػنف فس اللػال الوػحاحاهللاالهلل ال حاله مف  هؿ الى ف لاس فػ  

 مػػػػف  ،بػػػػن  اآلحػػػػنهلل لػػػػـ اجػػػػم  ف اجلػػػػؿ مجػػػػ هلل ،بػػػػ  غاػػػػ 
 .(68)ملماـل الوحة  نى،ًن لمق آف

فآاػػػة المالا اػػػال حكػػػـ :  ػػػنؿ وػػػنحا امػػػهللال القػػػن ا      
مىػػتقؿس الالجػػػالا مػػف ا ػػػهلل ار ألهػػؿ الضػػػ الض الاللوػػػبنوس 

الػػػذاف ال ماػػػ اال  فػػػإ بهػػػن حكػػـػ هػػػذه بنلكماػػػةس بقػػػ  األ ػػػن ا 
مػف النمػال اىتع نىػن بآاػة اىتحا لػص  ف االوػ  لهػـ س لهـ

 .(69)الالواة
الاجػػػنا امػػػ  الشػػػالة الػػػذاف  ػػػنلالا بف ػػػص ال تلػػػن ض       

باف اآلاتافس اللاس مف من إ ام إ مػف  ف اىػتحؽ ا  ىػنف 
س آف الاحػػػهللمػػػف ط اػػػؽ الماػػػ اال المػػػف ط اػػػؽ الالوػػػاة فػػػ  

اجػػنا امػػ  ذلػػػؾ بػػفف فػػ  هػػػذا م،نلضػػة لمقوػػالهلل الشػػػن ع 
 و النػػ الال الاػػهللـ حوػػػ هنالحكػػاـ الػػذا اتغاػػن مػػف التال اػػػال تضتاػػ

 ف  اهلل فعة ام  حىنا فعنو  ، ى.
ذا كػػػنف مػػػف مقنوػػػهلل الشػػػن ع تلمػػػاـ الضنعػػػهللال امػػػ         الاأ

 كبػػ  اػػػهللهلل ممكػػػف مػػف ال ػػػنسس فػػػإف الػػذا ا ىػػػجـ مػػػإ هػػػذا 
المقوهلل القالؿ بقىمة الما اال امػ  مىػتحقاص كمػن جػنل فػ  
آاػػنو المالا اػػالس نػػـ الالوػػاة بنلنمػػال لمػػف لػػـ اكػػف الا نػػن مػػف 

تػػػالف س  مػػػن القػػػالؿ بنىػػػتحقنؽ الػػػالا ال مػػػف ط اػػػؽ   ػػػن ا الم
ا  ال المػػػػػػف ط اػػػػػػؽ الالوػػػػػػاة فػػػػػػ  آف الاحػػػػػػهلل فهػػػػػػذا ممػػػػػػن 

 . ىمضواتلن ض مإ مقوالهلل الشن ع الحكاـ كمن 
 -إذا إجنمهػػػػن الال نػػػػة–ال هلل مػػػػف  جػػػػنم الالوػػػػاة لمػػػػالا ال       

امػػػ  ماللػػػالع الطلػػػف فػػػ  وػػػحة الحػػػهللاال بػػػفف الحػػػهللاال 
س وػػػحاح لمػػػن  الا اػػػف ابػػػف ابػػػنس الامػػػ ال بػػػف شػػػلاا

الهمػػػن ابا ػػػنف المػػػ اهلل مػػػف  الااػػػة امػػػ ال بػػػف ،ن جػػػة ال بػػػ  
 ال ف المػػ اهلل بهمػػن ال الوػػاة لػػالا ال  نفػػذال ا ػػهلل اػػهللـس  منمػػة

الب،نوػة إذا س الالحهللاال اضى  بللص بللػنً س إجنمال الال نة
 .(70)كن و ال الاانو اف حنهللنة الاحهللال

 ؛ال نلالا إف الالوػاة ال توػح لػالا ال  وػًس الهػال الظػنه  -3
لػػ  الػػذاو فاكػػالف المػػ اهلل ال الوػػاة مػػن  ف اتالجػػص إإألف ال ضػػ  

من إلػ  مػن هػال   ػ ا إلػ  الػذاو الهػال الوػحةس الال  ش ااةس الاأ
 بلػهلل المجػنمافس الكمنؿ الػذا هػال اوح  ف اتالجص هه ن إل  

الحػػػهللاال ابػػػف ابػػػنس المػػػذكال  الاف هللؿ امػػػ  وػػػحة الالوػػػاة 
اآل،ػػ  فهػػال ال اػػهللؿ امػػ  لػػبلض الال نػػة مػػإ  لػػن الػػبلض 

هػػػػػال متالجػػػػػص ؿ بػػػػػس  ف ال ضػػػػػ  غاػػػػػ  متالجػػػػػص إلػػػػػ  الوػػػػػحة
الوػاة شػ انس  .الكفف المل ػ  لاىػو الالوػاة لمػالا ال(71)إلاهن
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جػنمال س لمػالا ال المف نـ اكالف الحهللاال  ػهلل  فػنهلل م ػإ الالوػاة الاأ
 بقاة الال نة تكالف ف  حكـ الهبة.

رنننوا  -و ننناقج مجينننصوا الوصننني  ل،نننوارث مط، نننًا       
 : أَل  الما عين بما يأت  -أجاصألا الورث  أم ال

  لػػػػػص لػػػػػاس شػػػػػ طًن لجػػػػػالام إف اػػػػػهللـ ال انػػػػػة المالوػػػػػ .1
ت ضػذ الاأ هػن لػذلؾ س الالواة لػص ال لوػحتهن الال ل ضنذهػن

فػػ  حػػهللالهلل النمػػالس كجالامهػػن ل ج بػػ  بفاػػة الالوػػاة ب ػػنل 
البػػػاف با هػػػن امػػػ    هػػػن غاػػػ  م ىػػػال،ةس إذ ال تلػػػن ض 

 آاػػػػػػػنو المالا اػػػػػػػالس إذ ال امت ػػػػػػػإ  ف اىػػػػػػػتحؽ المػػػػػػػ ل
 بنلالواة البنلال انة ف  ال و الاحهلل مف منؿ الاحهلل.

ذا ا تضػػػ .2   التلػػػن ض بػػػاف الالوػػػاة الالماػػػ اال ا تضػػػ  الاأ
اسالال امػ    ػص لػـ انبػو بػهلللاؿ مق ػإ س القالؿ بنل ى 

 ف آاػػػة المالا اػػػال  ػػػهلل  ملػػػو بلػػػهلل آاػػػة الالوػػػاة حتػػػ  
 تكالف  نى،ة لهن.

إذ ال س نـ إف القػالؿ بػفف اآلاػة  ىػ،و بنلىػ ة مػ هللالهلل .3
اجػػالم  ىػػ  الكتػػنا القطلػػ  بػػهلللاؿ ظ ػػ  الهػػال ىػػ ة 

 . (72)اآلحنهلل
  ػػص الجػػهلل تلػػن ض بػػاف  اػػة الالوػػاة  ال ػػنلالا امػػ  فػػ ض .4

 ف ا ىػػػػ  المػػػػن  الا مػػػػف اآلنػػػػن س ال ف الكتػػػػنا اجػػػػالم 
 بنلىػػ ةس فمػـػ اػػ هض ذلػػؾ هلللػػاس لمػػذهبهـ ذلػػؾ ألف  اللػػص

 إف ار  هلل  اط  كػؿ ذا حػؽ حقػص فػس الوػاة  :
لالا ال  اهللؿ ام   ف الالواة لمالا ال إ مػن م لػو فامػن 
س هػػال حػػؽ لمال نػػة  ػػهلل  اطػػنهـ ار إاػػنه الهػػال النمنػػنف فػػ

تجػػػالم الالوػػػػاة لػػػالا ال فاهمػػػػنس  مػػػػن النمػػػال فهػػػػال حػػػػؽ 
المػػػال ال  اطػػػنه ار إاػػػنه لاتوػػػ ؼ فاػػػص كاػػػؼ اشػػػنلس 

  ػػص  الالػػلص حاػػال   اهللس فقػػهلل  الا اػػف  ىػػالؿ ار 
 ػػػػنؿ:  إف ار اػػػػم ال جػػػػؿ  ػػػػهلل توػػػػهللؽ امػػػػاكـ بنمػػػػال 

حىػػ نتكـ لاجلمهػػن لكػػـ   مػػالالكـ ا ػػهلل الفػػنتكـ ماػػنهللال فػػ 
ذا جػنم  ف االوػ (73)مكنال ف   امػنلكـ    بػص ألج بػ  الاأ

ا ػػػػص فمػػػػف بػػػػنا  اللػػػػ  الجػػػػالام  ف االوػػػػ  بػػػػص لػػػػالا ال 
 حىػػػف إلاػػػصس الالجػػػهلل مػػػف مل الفػػػص الملال تػػػص ال انهللاػػػص مػػػن 

الالوػػاةس بط اػػؽ حممػػص امػػ  البػػ  بػػص الا حىػػنف إلاػػص 
اله  ا هللعذ وهلل ة الومةس الام  هذا اكالف مل   مػن 

النمنػػاف الهػػذا مػػن  الا مػػف آنػػن  ال الوػػاة لػػالا ال فػػ  
ألف حقهػػػـ  ؛الال نػػػة  اػػػما نىػػػا  اللػػػص بلػػػهلل  إال  ف اج

مػػػػػن  قػػػػػؿ اػػػػػف .الا كػػػػػهلل هػػػػػذا (74)فاهمػػػػػن ال فػػػػػ  النمػػػػػال
الالوػػاة بماػػنهللال الشػػنفلاة مػػف  ف األج بػػ  توػػح لػػص 

امػػ  نمػػال الت كػػة ألف ا اوػػنل لػػص ال اناػػ  حقػػهللًا فػػ  
س الاألمػػ  (75) ضػػالس الال نػػة فػػ  حنلػػة إجػػنمال الال نػػة لهػػن

كػػػػػػػذلؾ بنل ىػػػػػػػبة لمػػػػػػػالا ال إذا  بػػػػػػػؿ الال نػػػػػػػة الالوػػػػػػػاة 
ف ا اوػػػنل بمػػػن ماهلل امػػػ  النمػػػال م هػػػ  ال جنمالهػػػنس الأل

ا ػػػػصس ال ػػػػهلل اتضػػػػؽ امػػػػ   ف ال هػػػػ  م،وػػػػالصس فػػػػإذا 
 جػػػنم الال نػػػة الالوػػػاة ل ج بػػػ  بمػػػن ماهلل امػػػ  النمػػػال 

 .(76)فتجالم كذلؾ الالواة لمالا ال
 :  حنالترجي
 بػػػػؿ باػػػػنف الػػػػ  ا الػػػػ اجح ممػػػػن ىػػػػبؽ  ذكػػػػ  بلػػػػض       

 األمػػال  التػػ  ظهػػ و ل ػػن مػػف ،ػػسؿ اىػػتل اض  هلللػػة الض  ػػنل
 :  شتهن اله  كمن افت الم ن
لػػاس مػػف هلللاػػؿ  ػػالا تقػػهللـ بػػص المػػن لالف اقػػالا حجػػتهـ  ( 1

بػػػػػنلقالؿ ب ىػػػػػ   اػػػػػة الالوػػػػػاةس ال مػػػػػن مػػػػػن  ال هللاله مػػػػػف  ف  اػػػػػة 
لػـ المالا اال  ى،و  اة الالواة فكمن  جنا المجاػمالف: بف ػص 

 انبو بنلهلللاؿ  مالؿ  اة المالا اال بلهلل  اة الالواة.
ال اجػػال م    نػػـ إ  ػػن   ا ػػن  ف مػػف األعمػػة كنلشػػنفل ( 2

الالوػػػؼ القػػػالؿ ب ىػػػ   اػػػة الالوػػػاة س  ىػػػ  القػػػ آف بنلىػػػ ة
 بنلحػػػهللاال  إف ار  اطػػػ  لكػػػؿ الا ال حقػػػص فػػػس الوػػػاة لػػػالا ال 

 .(77)الوضص بف ص غمط كمن ذك  ا ص ابف تاماة
لكف بنلمقنبؿ ه نؾ الكنا  مف األعمة مف اجػال م ذلػؾ       

إذا كػػنف ال نىػػ  وػػحاحن اللػػال كػػنف ىػػ ة  حػػنهللس الال اشػػػت طالف 
حػػػهللاال ابػػػنهللال س لمػػػن  الى مىػػػمـ مػػػف (78)ل ىػػػ  بىػػػ ة متػػػالات الا
:  ،ػذالا ا ػ س  ػنؿ:  ػنؿ  ىػالؿ ار  بف الوػنمو ا

فقػػهلل جلػػؿ ار لهػػف ىػػباسس الناػػا بنلناػػاس الالبكػػ  بػػنلبك س 
الناػػا جمػػهلل منعػػة نػػـ  جػػـ بنلحجػػن الس الالبكػػ  جمػػهلل منعػػة نػػـ 

الحكـ س الهذا الحهللاال لاس متالات اس ال هلل  ى  (79) ض  ى ة 
 َوال َِّتنننن  َيننننأِْتيَن اْلفَاِحَشننننَ  ِمننننْن ِ َرنننناِ ُممْ لػػػػص تلػػػػنل : فػػػػ   ال 

َُوا َلَأْمِرنُموأُلنَّ  َُوا َعَ،نْيِانَّ َأْرَبَعنً  ِمنْ ُمْم َلنِاْن َشنِا َلاْرَتْشِا
ِلنن  اْلُبُيننوِل َحتَّننى َيَتَولَّنناأُلنَّ اْلَمننْوُل َأْو َيْجَعننَل ال،َّننُه َلُانننَّ 

  .[15]ال ىنل: َرِبي 
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 ػػنلالا  -كنلػػذهب  – ف بلػػض اممػػنل الحػػهللاال ال  ا ػػن  ( 3
بوػػػػػحة ال الااػػػػػة المتلػػػػػم ة ابػػػػػن ال  إال  ف اجامهػػػػػن الال نػػػػػة س 

القػػػالؿ بػػػفف  إلػػػ  (80)الب ػػػنل اماػػػصس ذهػػػا بلػػػض الملنوػػػ اف
 هذه المانهللال هلللاؿ ام   ف الوحة لاىػو م تضاػةس بػؿ الم تضػ 

 ش ل ال الهن الهال ال ضنذ.
 ػو تمػػؾ إف هػذا الكػسـ اىػػمـ لوػنحبص لػال كن:   ػالؿ      

 مػػػن ال ف  كنػػػ   هػػػؿ الحػػػهللاال الالىػػػ ف  ػػػنلالا س ال الااػػػة ننبتػػػة
فػػس اىػػمـ هػػذا االىػػت تنج أل ػػص مب ػػ  امػػ  س بلػػهللـ وػػحتهن

 هلللاؿ غا  ننبو. 
نػػـ إف القػػالؿ بػػفف المقوػػالهلل مػػف الحػػهللاال هػػال   ػػص ال  ( 4

الػػذاف همػػن حػػؽ الال نػػة  –تجػػالم الالوػػاة لػػالا ال فػػ  النمنػػاف
الحػهللاال امػ   ػ  ا قوػص الػهلللاؿس الاألوػؿ حمػؿ مل -فلسً 

النمال الذا تجػالم فػ  حػهللالهلله الالوػاة بشػكؿ اػنـس ،نوػة 
مػػإ الجػػالهلل  ػػص وػػحاح وػػػ اح ام ػػإ مػػف الالوػػاة لمػػػالا ال 

م ػػإ  هللاػػ  إلػػ  ألف ذلػػؾ  ال الوػػاة لػػالا ال    الهػػال  اللػػص
جلػؿ لكػؿ  ال الع التحنىهلل الالتبنغض بػاف الال نػة. فػنر 

فل ػػهللمن اف،ػػذ كػػؿ الاحػػهلل مػػ هـ س الا ال  وػػابص مػػف الماػػ اال
س شػػؾ  ف ال لػػن هػػال الػػذا ىاىػػتق  فػػ   ضالىػػهـ إ نػػص فػػ
الت كػػػة اللكػػػف ا ػػػهللمن اجلػػػؿ المػػػال ال  وػػػابًن مػػػف س جمالػػػنً 

ألحػػهلل الال نػػة بط اػػؽ الالوػػاة ماػػنهللال امػػ  مػػن ىػػاف،ذه بط اػػؽ 
ا  الس فنلغنلا  ف ذلؾ ىاال ال الحىػهلل الالك اهاػة فػ   ضػالس 
البن افس ام  المػال ال مػف جهػةس الامػ  الػالا ال الم،وػالص 

 اطػػػػ  لممىػػػػمـ حػػػػؽ   ىس الار بنلالوػػػػاة مػػػػف جهػػػػة  ،ػػػػ
التوػػ ؼ فػػ  نمػػال منلػػص لاىػػتهلل ؾ مػػن فنتػػص مػػف  امػػنؿ البػػ  

فكاػػؼ اػػ الؿ القوػػهلل ال،ا ػػ  إلػػ  س ال،اػػ الالتقػػالى فػػ  الجػػاله 
الهػػال بنلتفكاػػهلل مػػن ىاحوػػؿ فػػ   ضػػالس بقاػػة س شػػ  محػػض

ال اتماػػػم  حػػػهلل س فنلال نػػػة حقهػػػـ فػػػ  الت كػػػة الاحػػػهللس الال نػػػة
وػػػاة لمػػػالا ال اللػػػذا فػػػنلقالؿ بإجػػػنمال الال س مػػػ هـ اػػػف اآل،ػػػ 

لمػػن فاػػص مػػف إنػػن ال الحىػػهلل س مطمقػػن مجػػنؼ لموػػالاا الالحػػؽ
الالقالؿ بإجنمتهػن بمالافقػة الال نػة فاػص س الاللغا ة باف الال نة

م،نلضة لوحاح الو اح الى ة. الب نل ام  من ىمؼ فإ ص 
الالػػذا ذهػػا  وػػحنبص إلػػ  اظهػػ  لػػ   جحػػنف القػػالؿ األالؿ 
 : ل ىبنا اآلتاة اهللـ وحة الالواة لمالا ال الذلؾ

الحػػهللاال الػػذا اىػػتهللؿ بػػص القػػنعمالف بم ػػإ الالوػػاة  إف -1
 لمػػػػػالا ال حػػػػػهللاال وػػػػػحاح وػػػػػ اح فػػػػػ  ال هػػػػػ  اػػػػػف الالوػػػػػاة
 لمػػػالا الس  مػػػن ال الااػػػة التػػػ  احػػػت  بهػػػن المجاػػػمالف الالمتلػػػم ة

الحػهللاالس الال توػػمهلل هػن  هػػؿ  إال  ف اجامهػن الال نػة  فقػػهلل  ام  
  مػػػػػػػػػنـ وػػػػػػػػػحة مػػػػػػػػػن احػػػػػػػػػت  بػػػػػػػػػص المػػػػػػػػػن لالفس الاكضا ػػػػػػػػػن فػػػػػػػػػ  

:  هللع س الهػال  اللػص الحباػا هللا هذا المقػنـ االلتجػنل لهػ
ف الشػ   من ا ابؾ إل  من ال ا ابؾس فإف ال،ا  طمف ا ػة الاأ

 .(81) ابة 
 إال  ف اجامهن الال نة    جح بلض اللممنل  ف ابن ال -2

 الحجػػة مػػف  ػػنؿ : إلػػنفة مػػف الػػ االاس  ػػنؿ ابػػف ابػػهلل البػػ 
جنمهػن الال نػةس مػن حػهللن ن محمػهلل  الالواة لمالا ال جػنعمال اذا 

هللن   محمػػػهلل بػػػف الحىػػف  ػػػنؿ: حػػػهللن   بػػف ،ماضػػػة  ػػػنؿ: حػػ
بػال ملمػ  القطالػ س  ال ن هللس  نؿ: حهللن   اب اهاـ بف الهانـ 

 ػػنؿ: حػػهللن   حجػػنج اػػف بػػف جػػ ا س اػػف اطػػنلس اػػف بػػف 
ف  ال إ:  ال الوػاة لػالا ال ابنس  نؿ:  ػنؿ  ىػالؿ ار 

اجامهػػػن الال نػػػػة  الهػػػػذا الحػػػػهللاال ال اوػػػػح ا ػػػػهللهـ مىػػػػ هللاس 
الااة النقنو لص اف الا من هال مف  الؿ ابف ابنسس كذلؾ   

بػػػػف جػػػػ ا س الاأ مػػػػن  فلػػػػص ابػػػػال ملمػػػػ  القطالػػػػ  الال اوػػػػح 
 .(82) فلص
إ  ن لال  ظ  ن ف  الحهللاال الػذا اىػتهللؿ بػص المػن لالف  -3

 ىػػـ   إف ار : ب الاانتػػص اللهللاػػهللال كمػػن ىػػمؼ الالتػػ  م هػػن
فس تجالم لػالا ال الوػاة  س لكؿ إ ىنف  وابص مف الما اال

الال الوػػاة  إف ار  اطػػ  كػػؿ ذا حػػؽ حقػػص : ال اللػػص 
لػالا ال   ػػ ى  ف األمػػ  فػػ  غناػػة الاللػػال س فكػػفف مقوػػالهلل 

مػػػػػف ماػػػػػ اال : إف ار  اطػػػػػ  كػػػػػؿ الا ال حقػػػػػص ال بػػػػػ  
ف فػػػػػػػػػ  إاطنعػػػػػػػػػص  كنػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػؾ إاطػػػػػػػػػنل   مال نػػػػػػػػصس الاأ
لػػػص  كنػػػ  مػػػف حقػػػصس الهػػػال م،نلضػػػة وػػػ احة لمػػػن  الجبػػػص ار 

:  ال امػػػػ  اػػػػػهللـ جػػػػالام ذلػػػػػؾ بقاللػػػػػص  تلػػػػنل س ففكػػػػػهلل 
  كهلل امػ  م ػإ الالوػة ب الاانتصالحهللاال الواة لالا ال  فاكالف 

 :  بفم اف لمالا ال
:  إف ار  ىػػػػػـػ   ال  إف ار  اطػػػػػػ   فهػػػػػػال بقاللػػػػػػص  األول:

 ال ػػػػ   ف كػػػػؿ الا ال  اطػػػػنه  ا اللػػػػمال جػػػػؿ جسلػػػػص
   حقصس فمف ذا الذا ىالط  بلهلل اطنل ار اللنهللؿ؟
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اػػػهللؿ الوػػػ اح:  ال الوػػػاة لػػػالا ال س فهػػػال  البقاللػػػص الثنننا  : 
 الالواة لمالا ال.  هللاللة ال لبس فاهن ام  م إ

إف القػػالؿ بإجػػنمال الالوػػاة لمػػالا ال مطمقػػن حتػػػ  هللالف  -4
المػػػف  تلماقهػػن امػػ  مالافقػػة الال نػػة كمػػن   ى الشػػالة ا منماػػة

 : الافقهـ م فالض ألمال  نسنة
بآاػػة لمػػن  ىػػمضو فػػ  ملػػ ض الػػ هلل امػػ  اىػػتهللاللهـ األول: 

 الالوػػػػاةس بػػػػفف فػػػػ  ذلػػػػؾ م،نلضػػػػة لمقوػػػػالهلل الشػػػػن ع
 اػػال تضتاػػو النػػ الال الاػػهللـ الحكػػاـ الػػذا اتغاػػن مػػف التال 

هػذا س  ،ػ ىحو هن ف  اػهلل فعػة امػ  حىػنا فعػنو 
مػػف جهػػةس المػػف جهػػة  ،ػػ ى اتلػػن ض مػػإ مقوػػالهلل 

اػهللهلل ممكػػف الشػن ع الحكػاـ تلمػػاـ الضنعػهللال امػ   كبػػ  
فػػػإف الػػػذا ا ىػػػجـ مػػػإ هػػػذا المقوػػػهلل س مػػػف ال ػػػنس

القالؿ بقىمة الما اال ام  مىتحقاص كمن جنل فػ  
مػػال لمػػف لػػـ اكػػف نػػـ الالوػػاة بنلنس آاػػنو المالا اػػال

 الا نن مف   ن ا المال ال. 
احن وػػػ احن الهػػػال الػػػذا أل ػػػص ا،ػػػنلؼ  وػػػن وػػػح الثنننا  :

اىػػػػػػػػتهللؿ بػػػػػػػػص المػػػػػػػػن لالف  ال الوػػػػػػػػاة لػػػػػػػػالا ال س الال 
اىػػػػػػػتغ ا ذلػػػػػػػؾ فم هجاػػػػػػػتهـ  نعمػػػػػػػة امػػػػػػػ  إ كػػػػػػػن  

الافػؽ إال مػن  -األحنهللاال الت  احت  بهن  هؿ الىػ ة
 الهػذا ال ػػ  ا هػـ اىػػقطالف مػف حىػػنبنتهـ -  اػن لهػػـ
اىتشههلل بهػن غنلػا المىػممافس الال انقػالف ت  الى ة ال

الىػػػ ة امػػػ  اللكػػػس مػػػف مػػػذها  هػػػؿ إال ب الااػػػنتهـ 
فػػػنر  الهػػػذا ىػػػبا كػػػنؼ   وػػػنل   اهػػـػ فػػػ  المىػػػفلةس

َوَمنننا اتَننناُمُم الرَُّرنننوُل َلُانننُاوُل َوَمنننا تلػػػنل  اقػػػالؿ: 
  .[7]الحش :  َ َااُمْم َعْ ُه َلاْ َتُاوا

الال نػػةس ال الالتمااػػم بػػاف إف   اهػػـ اضػػتح بػػنا المحنبػػن الثالننث:
ال ػػػهلل اػػػػ هللا إلػػػػ  حقػػػػهلل الال نػػػة الكػػػػ ههـ لمػػػػال نهـ مػػػػف 

لػػػ  إاغػػػن  وػػػػهللال  الال نػػػة  بللػػػهـ امػػػػ  جن ػػػاس الاأ
حػػػسؿ القطالػػػة باػػػ هـس بلػػػض مػػػف جن ػػػا آ،ػػػ  س الاأ

،نوػػة بلػػهلل فىػػنهلل الػػذمـ ال مػػة الػػالامع. الال   ىػػ  مػػن 
 نلػػػص ال بػػػ  لبشػػػا  بػػػف ىػػػلاهلل ا ػػػهللمن   اهلل  ف اشػػػههلله 

لػػػػص للطػػػػنل فقػػػػنؿ ت،وػػػػاص بلػػػػض  الالهلله بن امػػػػ 
:  ان بشػا   لػؾ اللػهلل ىػالى هػذا؟  ػنؿ  لػـ. ال ب  

فقنؿ:  كمهـ الهبو لص منؿ هذا؟  نؿ: الس  ػنؿ: فػس 

.  ػػػنؿ (83)تشػػػههلل   إذا فػػػإ   ال  شػػػههلل امػػػ  جػػػال  
اجػػالم ألحػػهلل مػػف الشػػهالهلل  ف اشػػههلل ابػػف تاماػػة: )الال 

 - ا ت،وػػػػػاص  حػػػػػهلل الال نػػػػػة بشػػػػػ ل –امػػػػػ  ذلػػػػػؾ
س الهػػذا  الت،وػػاص مػػف شػػهنهللال الػػاف بهػػن امػػ  الظمػـػ

الكبنع  المالجبة لم ػن س حتػ   ػهلل  الى  هػؿ الىػ ف مػن 
أل ػػػػػص  ؛اػػػػػهللؿ امػػػػػ  الالااػػػػػهلل الشػػػػػهللاهلل لمػػػػػف فلػػػػػؿ ذلػػػػػؾ

ال س الاهللـ االتحنهلل بػاف ذ اتػصكنلمتىبا ف  الشح نل 
ىػػػػػامن فػػػػػ  حقػػػػػص فإ ػػػػػص اتىػػػػػبا فػػػػػ  اقال ػػػػػص الاػػػػػهللـ 

 .(84)ب ه
الاحمػػؿ هػػذا امػػ  اللطاػػة بػػهللالف الجػػص حػػؽس الهللالف  ف       

ألف األوػػػؿ التىػػػالاة بػػػاف  ؛ ا اكػػػالف لهػػػن  ا مىػػػالغ شػػػ
األالالهلل ف  اللطاةس  من إذا كنف لهػن مىػالغ شػ ا  فهػ  جػنعمالس 
 ػػػػنؿ ابػػػػف  هللامػػػػة: )ففمػػػػن إف ،ػػػػص بللػػػػهـ لمل ػػػػ  اقتلػػػػاص 
ت،واوص مف حنجةس  ال ممن ةس  ال امػ س  ال كنػ ال انعمػةس  ال 
الشػتغنلص بػػنللمـس  الوػ ؼ اطاتػػص اػػف بلػض اللػػهلله لضىػػقصس  ال 

لػػػنل  بمػػػن اف،ػػػذهس فقػػػهلل  الا اػػػف بهللاتػػػص اللكال ػػػص الوػػػ  ار ت
 حمػػػػهلل مػػػػن اػػػػهللؿ امػػػػ  جػػػػالام ذلػػػػؾس فن ػػػػص  ػػػػنؿ فػػػػ  ت،وػػػػاص 
بللػػػهـ بػػػنلال ؼ: ال بػػػفس إذا كػػػنف لحنجػػػةس ال ك هػػػص إذا كػػػنف 

 .(85)ام  ىباؿ األن الس الاللطاة ف  مل نه(

ف  ملػ ض حهللانػص اػف  ىػبنا   نؿ الشا  الجب اف      
- هللاال: )هػذا الحػ(86)جالام المضنلمة باف األالالهلل ف  اللطاة

محمػػػالؿ امػػػ  مػػػن إذا لػػـػ اكػػػف ه ػػػنؾ  ىػػػبنا  -حػػػهللاال بشػػػا 
للطاػػػػة بلػػػػض األالالهلل ال ػػػػو حػػػػنجتهـس ففمػػػػن إذا كػػػػنف ه ػػػػنؾ 
 ىػبنا فإ هػػن جػػنعمالس الملمػػاـل مػنًس  ف الالالػػهلل ا ضػػؽ امػػ   الالهلله 

حػػػػنجتهـ اللػػػػال تضنالتػػػػو بقػػػػهلل  حػػػػنجتهـس الاشػػػػت ا لهػػػـػ بقػػػػهلل  
 الحنجنو. 

 تػػػًن مشػػػهال اً الملمػػػاـل الجػػػالهلل التضػػػنالو بػػػاف الحنجػػػنو تضنال       
ظػػػنه ًاس فػػػإذا كػػػنف لػػػص اػػػهللهلل مػػػف األالالهلل ذكػػػال ًا الاأ ننػػػنس فحنجػػػنو 

مػػنًس   ػػص امك ػػص الػػذكال  غاػػ  حنجػػنو ا  ػػنالس فحنجػػة الػػذك  
 ...س .الالطاػػص مػػن احتػػنج إلاػػص فػػ  الهلل اىػػةس مػػف الهلل اىػػة

الكػػذلؾ إذا احتػػنج إلػػ  مالاج مالجػػص اللػػال كػػنف إ،التػػص  طضػػناًل؛ 
مػػػنًس إلػػػ  ذا احتػػػنج ألف هػػػذا مػػػف الحنجػػػنو اللػػػ ال اةس فػػػإ

ىكف  ىك ص ف  مكنف  ال باو ا نىبص إذا كػنف  ػنهلل ًا؛ ألف 
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ألالالهلله؛  مالالص الالالالهلل انهللال إ من اجمإ س هذا مف حقص اماص
 غ اػػنلس لقاللػػص اماػػص الوػػسال الالىػػسـ: )إ ػػؾ  ف تػػذ  ال نتػػؾ 

 .(87)،ا  مف  ف تذ هـ انلة اتكضضالف ال نس(
ضقة الكنف فقا ًاس فإف الالالػهلل فنلاللهلل منًس إذا احتنج إل  ال       

ا ضػػؽ اماػػص اللػػال كػػنف الاللػػهلل  ػػنهلل ًا امػػ  االكتىػػناس فػػإذا اجػػم 
اػػػف االكتىػػػنا بػػػفف لػػـػ اجػػػهلل امػػػًسس  ال مػػػنًس كػػػنف م شػػػغًس 
بهلل اىػػةو ال حالهػػنس الكػػنف األا الاجػػهللًا الذا مػػنؿ  لػػـم بػػفف ا ضػػؽ 
اماػػػػصس فػػػػإذا كػػػػنف  حػػػػهلل  الالهلله مىػػػػتغ اًن فػػػػ  الظاضػػػػةو الامػػػػؿس 
الاآل، الف غا  مىتغ اف   ضؽ امػ  المحتػنجاف هللالف غاػ هـس 

كػػػػػذلؾ ملمػػػػػاـل  ف الػػػػػذك  الاأل نػػػػػ   ... الال اكػػػػػالف هػػػػػذا جػػػػػال اً 
اتضنالتنف ف  الحنجةس فمنًس هال ممـم بكىػالال الػذكال  الا  ػنالس 
الملمػاـل مػػنًس   هػـػ اتضػػنالتالفس فقػهلل تكػػالف كىػػالال األ نػػ  بمػػنعتاف 

الجػػص التضػػنالوس الكىػػالال الػػذك  مػػنًس ب،مىػػاف  ال  حالهػػنس فهػػذا 
لػػػػػ  الجمػػػػػنؿس فمػػػػػص  ف  الاأل نػػػػ  مػػػػػنًس بحنجػػػػػة إلػػػػػ  الحمػػػػػ  الاأ
الطاهػػػن كغا هػػػن مػػػن تتجمػػػؿ بػػػص مػػػف الحمػػػ  اللػػػال كػػػنف  فاػػػإ 

 النمفس اللاس الذك  بحنجةو إل  ذلؾ.
الهكػذا مػػنًس إذا مػػ ض  حػػهلل  الالهلله فإ ػػص النلجػػص اللػػال       

اآل، اف  الالهللؾ   اط: الال اقنؿس و ؼ اماص  مالااًل طنعمة
 ال    ضقػػػػػو اماػػػػػص؛ أل ػػػػػص مػػػػػن   ضػػػػػؽ اماػػػػػص إال لحنجتػػػػػص منممػػػػػن

 .  (88)لل ال تصس فهذا مف األىبنا الت  تىتن   مف ذلؾ(
مػػف القػالؿ بجػػالام  (89) مػن مػن ذهػػا إلاػص الشػػا  ال،ضاػؼ  -5

الالوػػػاة لمػػػالا ال فػػػ  حػػػهللالهلل النمػػػال البػػػهللالف التال ػػػؼ امػػػ  
إجػػػػنمال الال نػػػػة فػػػػ  حػػػػنالو م،والوػػػػة م ااػػػػنال لموػػػػنلح 

وػنل لػالا ال اػ اه المالوػ   حػالج كمن لػال كػنف ا اس ال نس
 : بمن افت   ص.. فاجنا ا. ال ا اه انجماً س مف ىنع  الال نة

 : بػهللال مػف  ف اكػالف ذلػؾ اللطػنل بط اػؽ الالوػاةسأقول      
س فػػػػ  حاػػػػنال المػػػػال ال (90)فممػػػػنذا ال اكػػػػالف بط اػػػػؽ اللطاػػػػة

الػػالا هللال - ،نوػػة ال ف مػػن ىػػبؽ مػػف الحػػنالو المػػذكال ال ىػػنبقن
ابػػاح منػػؿ التبػػ  مىػػالغن شػػ اان  -اػػف ا مػػنـ  حمػػهللس الغاػػ ه

 ال س الذلؾ كفف اكالف المالهػالا لػص م الػنس ذلؾ التو ؼ
 ال كػػػنف س غسمػػػن وػػػغا ا لػػػـ اتمػػػؽ تلمامػػػص كىػػػنع  إ،التػػػص
مػف الغا هػن س تحواؿ منؿ المػال ال بجهػهلله ال،ب تػص الىػلاص

الحنالو الت  ملهن ال ا،تمؼ ان سف امػ   ف المالهػالا لػص 

فبػػهللال مػػف  ف س جػػنع مىػػتحؽ ال ف الالاهػػا غاػػ  محػػنا الال 
س اكػػػػػالف المجمػػػػػس مجمػػػػػس الوػػػػػاة اكػػػػػالف مجمػػػػػس اطاػػػػػة

الال اتال ػػػؼ امػػػ  إجػػػنمال س ال ضنذهػػػن ال اػػػ تبط بالفػػػنال المػػػال ال
 الال نة كمن ف  الالواة. 

نػػػـ إف القػػػالؿ بتلماػػػؽ الالوػػػاة لمػػػالا ال امػػػ  إجػػػنمال       
الال نػػػة ال احقػػػؽ بنللػػػ ال ال المقوػػػهلل الػػػذا  وػػػهلل المػػػال ال 

 ل مػػػػف تحقاقػػػػصس الهػػػػال التلػػػػالاض امػػػػ  المالوػػػػ  لػػػػص بشػػػػ
الت كػػػة ماػػػنهللال امػػػ   وػػػابص م هػػػن لىػػػبا مػػػف األىػػػبناس  ال 
لحنلة مف الحنالو المػذكال ال آ ضػنس الذلػؾ بػفف اػ فض الال نػة 

الهػػػال متال ػػػإ -الالوػػػاة كمهػػػـ  ال بللػػػهـس فمػػػال فلمػػػالا ذلػػػؾ 
فمػػػػػن  امػػػػػة الالوػػػػػاة لمػػػػػالا ال ا هللعػػػػػذ؟ المػػػػػن فنعػػػػػهللال  -الالا ػػػػػإ

تش الهن ام  ف ض نبالتهن؟ نـ لمػنذا اجلػؿ الشػن ع الحكػاـ 
إ ىػػػنف لم،اػػػ    ىػػػنف محتػػػنجس  ال مىػػػتحؽس متلمػػػؽ  فلػػػؿ

بإجػػػنمال غاػػػ ه؟ ،نوػػػة ال ف مػػػن تلمػػػؽ بػػػص إجػػػنمال الغاػػػ   مػػػ  
 ص؟ػفلس اف الشح فاجبمو ال ضالس ام  حبص حبن جمنس 

 املبحح السابع

 وقت اعتباز كول املوصى له وازثا

تحهللاػػػهلل الال ػػػو س ممػػػن هػػػال جػػػهللا  بنلباػػػنف الالتاللػػػاح      
هػػؿ هػػال ال ػػو الػػتمضظ س ص الا نػنالػذا التبػػ  فاػػص المالوػػ  لػػ

 بنلالواة؟  ـ هال ال و المالو؟
الالىبا ف  بحال هذه المىفلة هال  ف المالوػ  لػص       

  ػػهلل اكػػالف ال ػػو الالوػػاة الا نػػن الاوػػبح ال ػػو مػػالو المالوػػ 
غاػػ  الا الس  ال  ػػهلل اكػػالف ال ػػو الالوػػاة غاػػ  الا ال الاوػػبح 

باػػػػنف هػػػػذه ال ػػػػو مػػػػالو المالوػػػػ  الا نػػػػنس فكػػػػنف ال مػػػػف بػػػػهلل 
 : المىفلة لضنعهللتاف

فػ  فل هللمن الػ ؼ الال ػو الملتبػ  س تقماؿ ال،سؼ ولى:األ 
 ذلػػؾ فقػػػهلل ال اقػػإ ال،ػػػسؼ  وػػس فػػػ  كػػالف الالوػػػاة

 .لالا ال  ال لغا  الا ال
مل فػػة  نػػ  طػػ الل المػػالو امػػ  المالوػػ  لػػص مػػف  الثا ينن :

س  ـ مالاؿ ذلػػؾ الالوػػؼس حاػػال بقػػنل الوػػضص الا نػػن
المػػػػػهللى اىػػػػػتحقن ص الالوػػػػػاة ب ػػػػػنل امػػػػػ  مػػػػػن اػػػػػ ى 

كػػالف المالوػػ  لػػص ال ػػو فقػػهلل اس  وػػحنا كػػؿ   ا
الال و مالو المالو  غاػ  س التمضظ بنلالواة الا نن
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فاكػػػالف مىػػػتحقن امػػػ    ا مػػػف  ػػػنؿ بلػػػهللـ س الا ال
الهػػال فػػ  الحػػنلاف الا نػػن ا ػػهلل مػػف س الالوػػاة لمػػالا ال

  نؿ بجالام الالواة لمالا ال.
البمػػػن  ف الالوػػػاة تمماػػػؾ ملػػػنؼ لمػػػن بلػػػهلل المػػػالو       

فػػ   فاكػػالف الملتبػػ س كمػػن مػػ  ىػػنبقن فػػ  تل اػػؼ الالوػػاة
كالف المالو  لص الا نن  ال غا  الا ال هػال ال ػو المػالو ال 

 (91)كمػػػػػن   ى فقهػػػػػنل المػػػػػذاها األ بلػػػػػةس ال ػػػػػو الالوػػػػػاة
)الالتبػ  كال ػص الا نػن : الغا هـ.  نؿ ونحا الجػاله ال ال اػ ال

ا هلل المالو ال ال و الالواة فمف كنف الا نن ال و الالواة 
غاػػػ  الا ال ال ػػػو المػػػالو وػػػحو لػػػص الالوػػػاة المػػػف كػػػنف 

اة نػػـ وػػن  الا نػػن ال ػػو المػػالو لػػـ غاػػ  الا ال ال ػػو الالوػػ
الاالاتبن  بكال ص : ). ال نؿ المنال هللا(92)توح لص الالواة(

فلمػػػ  هػػػذا لػػػال كػػػنف س الا نػػػن ا ػػػهلل المػػػالو ال ال ػػػو الالوػػػاة
وػحو لػص الالوػاة(  الا ننس نـ ون  ا هلل المالو غا  الا ال

(93). 
نػػـ س الب ػػنل اماػػص فمػػال  الوػػ  إلػػ   ،اػػص الكػػنف الا نػػن      

ل خس الاكىػص إذا  الوػ  اللهلل لممالو  ابف وحو الالواة 
بطمػػو س أل،اػػص اللػػص ابػػف نػـػ مػػنو االبػػف  بػػؿ مػػالو المالوػػ 

بلػػػهلل  الالوػػػاة لػػػ خس الكػػػذا لػػػال  الوػػػ  ألج باػػػة نػػػـ تمالجهػػػن
ذا  الوػ  س ذلؾ المنو ا هػن بطمػو أل هػن الوػاة لالا نػص الاأ

لمالجتػػػػص نػػػػـ طمقهػػػػن بلػػػػهلل ذلػػػػؾ الا قلػػػػو اػػػػهللتهن نػػػػـ مػػػػنو 
 .(94)وحو الالواة أل هن  ج باة

ؽ بإجػػػنمال الال نػػػة الالوػػػاة فػػػ  حاػػػنال  مػػػن فامػػػن اتلمػػػ      
المػػػال ال امػػػ    ا مػػػف  ػػػنؿ بجػػػالام الالوػػػاة لمػػػالا ال إذا 

فقػػػهلل  قػػػؿ ابػػػف ابػػػهلل البػػػ  اتضػػػنؽ اممػػػنل س  جنمهػػػن المػػػال ال
فقهلل  نؿ فػ  س األمون  ام   ف ا جنمال تكالف بلهلل المالو

الاتضؽ الجمهال  مف فقهنل االمون  ام  اف : )االىتذكن 
الال نػػػة فػػػإف اجنمهػػػن الالوػػػاة لمػػػالا ال مال الفػػػة امػػػ  اجػػػنمال 

 . (95)الال نة بلهلل المالو جنمو(
الف  البماماة ا جنمال بلػهلل المػالو : ) نؿ ابف انبهللاف      

  .(96)ال  بمص هذا ف  الالواة(
 اخلاةس:املبحح

 ةا ذهبت إليه بعض قوانني األحوال الشخصية

لػػػـ تتضػػػؽ  ػػػالا اف األحػػػالاؿ الش،وػػػاة الل باػػػة امػػػ        
فامػن ذهبػو إلاػص بػػاف   ا  التػػ هللهللوس حكػـ الالوػاة لمػالا ال

المجػػالماف لمالوػػاة لمػػالا ال مطمقػػن هللالف تال ػػؼ امػػ  إجػػنمال 
ال  ا مػػف  ػػنؿ بجالامهػػن ملمقػػاف ذلػػؾ الجػػالام س مػػف الال نػػة

الفامن افت   منذج مف تمؾ القالا اف س ام  إجنمال الال نة لهن
 ف  مطمباف.

ةرهب ي أيدت ـتـبعض الكوانني ال: املطلب األول

يـس  دـواش الوصـية    الشيعة وةن وافكهب، والري 

 :للوازخ ةطلكا
فقػػهلل تب ػػ   ػػن الف األحػػالاؿ الش،وػػاة الموػػ ا   ا       

 -كمػن مػ  ىػنبقن -الشالة ا منماة المف الافقهـس الالذا ا ى
جالام الالواة لمالا ال مطمقن اللال لـ اجم الال نةس الجنل ذلؾ 

( م ص ال هلل  وو ام    ص: )توػح الالوػاة 37ف  المنهللال )
ذ مػػف غاػػ  إجػػنمال الال نػػة التوػػح بنلنمػػال لمػػالا ال الغاػػ ه الت ضػػ
ت ضػػػػذ فػػػػ  الماػػػػنهللال إال إذا  جنمهػػػػن بمػػػػن ماهلل امػػػػ  النمػػػػال الال 

الال نػة بلػػهلل الفػنال المالوػػ  الكػن الا مػػف  هػؿ التبػػ ع اػػنلماف 
 بمن اجامال ص(.

فػػػػ سحظ  ف القػػػػن الف الموػػػػػ ا  ػػػػص اػػػػؿ وػػػػػحة       
مػػػف غاػػػ  س الالوػػػاة لمػػػالا ال إذا كن ػػػو فػػػ  حػػػهللالهلل النمػػػال

اتبػػػ  ذلػػػؾ شػػػ طن فامػػػن لػػػال الاس تال ػػػؼ امػػػ  إجػػػنمال الال نػػػة
الهػػػال بػػػذلؾ  ػػػهلل س كن ػػػو الالوػػػاة لمػػػالا ال ماعػػػهللال اػػػف النمػػػال
 تب     ا الشالة ا منماة المف الافقهـ. 

االتجػػػنه الػػػذا تب ػػػنه القػػػن الف  (97)ال ػػػهلل ا تقػػػهلل الشػػػ ا       
بػؿ س المو ا ال،نلؼ بص األعمػة األ بلػة الجمهػال  الضقهػنل

ف   ى الػػػبلض  ف فػػػ  إجػػػنمال الالوػػػاة لمال نػػػة ا ح افػػػًن اػػػ
 ه  ا ىسـ الوػحاح التلػهللاًس غاػ  مبنشػ  ل ظػنـ ا  ال 

لػػص لمػػن اىػػتق  اماػػص اللمػػؿ فػػ  المجتمػػإ  مىػػال غ  التغااػػ ًا ال 
 ا ىسم  حت   وبح مف تقنلاهلله الونلحة.

ال ػػهلل  ػػػنؿ هلل. حىػػاف فػػػ اج بػػػفف  فلػػؿ تلماػػػؽ امػػػ        
 ص القن الف هال مػن  هللمػص األىػتنذ محمػهلل موػطض  شػمب  

ذا كػػنف  ل ػػن  ف  الجػػص ال قػػهلل إلػػ  مىػػمؾ القػػن الفس حاػػال اقػػالؿ: )الاأ
فػػػػس  الجهػػػػص إلاػػػػص مػػػػف  نحاػػػػة   ػػػػص تػػػػ ؾ مػػػػذها جمػػػػنها  
الضقهػػػػنل مػػػػف  هػػػػؿ الىػػػػ ة ال ،ػػػػذ بػػػػ  ا طنعضػػػػة مػػػػف فقهػػػػنل 
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ال ف ىػػػ هلله لػػػاس س الشػػػالة الهػػػال   ا مغمػػػال  غاػػػ  مشػػػهال 
ألف ى هلله كمن ظه  مػف تالجاػص  وػحنبص لػص  ػالا - ؛بقالا

 الاأ من   تقهللهس اصالاهللـ شه ال ال  ا ال تلهلل طل ًن ف -الالالح
 : مف  نحاتاف -الالكسـ لموطض  شمب -

فف،ػػػذ م ػػػص وػػػحة س   ػػػص  ،ػػػذ   ا هػػػ الل  ن وػػػنً  األولنننى:
س الالوػػػاة لمػػػالا ال هللالف تال ػػػؼ امػػػ  إجػػػنمال الال نػػػة

التػػ ؾ بن اػػص الهػػال الجػػالا التىػػالاة فػػ  الالوػػاة إذا 
فػػػػ   ال لض اػػػػؽ مػػػػف الال نػػػػة اىػػػػتالالا س كن ػػػػو ألالالهلله

ألف  ؛س الاألامػػػنـ،الالس الاأل،ػػػالاواال تىػػنا إلاػػػص كػػػن 
غاػػ ه الالوػاة  ػػالع مػف اللطاػػة ننبػو بػػنل ص الفػ  

 بنلقانسس فإف ا،تمضالا تقىـ بحىا الما اال.
  ػػػػص  طمػػػػؽ فػػػػ  جالامهػػػػن الكػػػػنف الالاجػػػػا اماػػػػص  ف  الثا ينننن :

اقاهللهن بمن إذا الجهللو حنجة  ال موػمحة تػهللاال إلػ  
تمػػػػؾ الالوػػػػاةس كػػػػفف اكػػػػالف الػػػػالا ال المالوػػػػ  لػػػػص 

ابص مػػػػػػف وػػػػػػغا ًاس  ال اػػػػػػنجمًا اػػػػػػف الكىػػػػػػا ال وػػػػػػ
 الماػػػ اال ال اىػػػهلل حنجتػػػصس البقاػػػة الال نػػػة كبػػػن   ػػػنهلل الف

الشػػح نل بػػاف امػػ  الكىػػاس لػػال  اػػهللهن بػػذلؾ لم ػػإ 
 .(98)الال نة  ال ،ضؼ م هن ام  األ ؿ(

الب ػػػنل امػػػ  ذلػػػؾ فػػػإف الالوػػػاة ل ج بػػػ  الالالوػػػاة       
لمػالا ال فػػ  الحكػػـ ىػالالس ت ضػػذ فػػ  النمػال مػػف غاػػ  تال ػػؼ 

ام  النمػال فهػ  مال الفػة ام  إجنمال الال نةس  من إذا ماهللو 
ف  فلػػػػػالهن  امػػػػػ  إجػػػػػنمال الال نػػػػػة فػػػػػإف  جنمالهػػػػػن  ضػػػػػذو الاأ
ف  جنمهػػن بللػػػهـ هللالف بلػػض  ضػػػذو فػػ  حػػػؽ  بطمػػوس الاأ

 المجام البطمو ف  حوة مف لـ اجم.

يت أخرت بسأي ــبعض الكوانني ال: املطلب الجاني

الكــانيلني بتعليــل دــواش الوصــية للــوازخ علــى 

 :إداشة الوزثة
 ألحػػػػػالاؿ الش،وػػػػػاة الىػػػػػال اس ال ػػػػػن الفذهػػػػػا القػػػػػن الف ا      

س ال ػػن الف 2010 األحػػالاؿ الش،وػػاة األ هلل ػػ  الملػػهللؿ للػػنـ
الش،وػػاة األحػػالاؿ الش،وػػاة التال ىػػ س المهللال ػػة األحػػالاؿ 

المغ باػػػةس إلػػػ  مػػػن االافػػػػؽ   ا الجمهػػػال س الالػػػذا اقلػػػػ  
بجػػػػالام الالوػػػػاة لمػػػػالا ال إذا  جنمهػػػػن الال نػػػػةس فقػػػػهلل  وػػػػو 

اة الىػال ا فػ  ( مف  ن الف االحالاؿ الشجوػ238المنهللال )

الضقػػ ال النن اػػػة امػػ    ػػػص: )ال ت ضػػذ الالوػػػاة لمػػػالا ال إال إذا 
( 274)  جنمهػػن الال نػػة(. الجػػنل فػػ  الضقػػ ال )ج( مػػف المػػنهللال
الالوػػاة مػػف  ػػن الف األحػػالاؿ الش،وػػاة األ هلل ػػ : )ال ت ضػػذ 

لمػػػػالا ال إال إذا  جنمهػػػػن الال نػػػػة بلػػػػهلل الفػػػػنال المالوػػػػ (. الكػػػػػذا 
اة التال ىػػ  امػػ  ( مػػف  ػػن الف األحػػالاؿ الش،وػػ179المػػنهللال )

  ػػػص: )ال الوػػػاة لػػػالا ال الال فامػػػن ماهلل امػػػ  النمػػػال إال بإجػػػنمال 
( مػف 200) المنؿ ذلػؾ فػ  المػنهللالالال نة بلهلل الفنال المالو (. 
المغ باػة فقػهلل جػػنل فاهػن: )إذا  جػػنم  مهللال ػة األحػالاؿ الش،وػػاة

بلهلل مالو المالوػ  فػ  م لػة الم،ػالؼ الال نة الواة لالا ال 
ذ اله لػػػـم ذلػػػؾ لمػػػف كػػػنف المتوػػػؿ بمالتػػػص  ال اىػػػتفذ هـ فاػػػص فػػػف

 كنمؿ األهماة م هـ(.
  من  ن الف األحالاؿ الش،واة ا من ات  الجهللاهلل للنـ      

( فقػػػهلل اػػػػهللؿ امػػػػن كػػػػنف اماػػػػص   اػػػػص فػػػػ  الىػػػػنبؽس 2005)
الالػػذا كػػنف فاػػص ممػػننس لمقػػن الف الموػػ اس فقػػهلل اػػهللؿ إلػػ  
القػػػالؿ بإجػػػنمال الالوػػػاة لمػػػالا الس غػػػذا  جنمهػػػن الال نػػػةس فقػػػهلل 

( امػػ    ػػص: )ال الوػػاة لػػالا ال إال 250 ػػص فػػ  المػػنهللال )
إذا  جنمهػن الال نػػة البػن الف مػػف الال نػة ال اشػػهللافس فت ضػذ فػػ  

 حوة مف  جنمهن(. 
فػػ سحظ  ف مالا ػػؼ  ػػالا اف األحػػالاؿ الش،وػػاة المػػذكال ال       

تػػ هللهللو فػػ  هػػذه المىػػفلةس بػػاف إجػػنمال الالوػػاة لمػػالا ال مطمقػػن 
ؾ البػػػاف تلماقهػػػن امػػػ  إجػػػنمال الال نػػػةس اللػػـػ اػػػذها  ا مػػػف تمػػػ

القالا اف ب ضاهنس الملماـل  ف الػذا اىػف القػالا اف  ػهلل اف،ػذ بػ  ا 
فقهػػػػ  م جػػػػال  ا ػػػػهللمن تمػػػػح الحنجػػػػة  ال ا ػػػػهللمن اكػػػػالف لػػػػذلؾ 
مىػػػالغس إال    ػػػ    ى  ف ال حنجػػػة ممحػػػة فػػػ  هػػػذه المىػػػنلة 
تػػػهللاال إلػػػ  تب ػػػػ  الػػػ  ا الم جػػػال  اللػػػػاس مػػػف مىػػػالغ لػػػػذلؾس 
،نوػػػػة الالبػػػػهللاؿ الشػػػػ ا  الػػػػذا ىػػػػبؽ الذك تػػػػص اقػػػػهللـ الحػػػػؿ 

اس مػػػإ ا بقػػػنل امػػػ  احتػػػ اـ ال وػػػالص الننبتػػػة الاػػػهلل الم نىػػػ
 تجنالمهن. 

 :ةـاخلامت
 بلػػػهلل الحمػػػهلل رس الالوػػػسال الالىػػػسـ امػػػ  مالال ػػػن  ىػػػالؿ      

 بههللاص ارس الام  آلص الوحبص المف ىن  ام   هجص الاهتهللى
فػػإ    البلػػهلل اال تهػػػنل مػػف الكتنبػػة فػػػ   إلػػ  اػػاـل  ف  مقػػػنهس

ف  ػهلل هػهللاو فاػص الذا  ىفؿ ار  ب   ف  كال - هذا البحال
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 ل،ػػص  -إلػػ  الوػػالااس إ ػػص ىػػماإ   اػػا مجاػػا الػػهللانل
  هـ ال تنع  الت  تالومو إلاهن مف ،سؿ هذا البحال: 

: إف مىػػػفلة الالوػػػاة لمػػػالا ال ا،تمػػػؼ الضقهػػػنل مػػػف م،تمػػػؼ أوالً 
المػػػذاها فػػػ  حكمهػػػن  ػػػهللامنس الال اػػػماؿ اال،ػػػتسؼ فاهػػػن  نعمػػػنس 

 الالىبا ف  اال،تسؼ  اجإ إل   حهلل  م اف: 
ف اال،ػػتسؼ ا ػػهلل  هػػؿ الىػػ ة  اجلػػن إلػػ  مىػػفلة كػػن (1

لػػػ    ىػػ   اػػػة الالوػػاة بفاػػػة المالا اػػالس مػػػف جهػػةس الاأ
مهللى نبالو ال ص المىت هلل إلاص ف  هذه المىفلة مػف 
اػػػهللـ نبالتػػػصس مػػػف جهػػػة  ،ػػػ ىس فمػػػف  ػػػنؿ بنل ىػػػ س 

 ال الوػاة لػالا ال  اللـػ انبػو ا ػهلله  النبو ا هلله الحػهللاال
 إال   ال   إال  ف اشػػػنل الال نػػػة الحػػػهللاال المتلػػػمف ابػػػن ال

 ف اجاػػم الال نػػة   طػػإ بلػػهللـ مشػػ الااة الالوػػاة لمػػالا الس 
 إال  ف  المػف  ػنؿ بلػهللـ نبػػالو ال ىػ س ال ػنؿ بنبػالو  الااػػة

 اشنل الال نة   طإ بمش الااتهن.
 مػن ا ػهلل الشػالة فػنألم  مغػػنا س فهػـ لػـ التمػهللالا فػػ   (2

إلػ  هذا الماللالع إال ام  آاة الالواةس اللػـ امتضتػالا 
الب ػػنل هلل اماهػن  هػػؿ الىػػ ةس  ا مػف األحنهللاػػال التػػ  ااتمػػ

ف لػػػـ  امػػػ  ذلػػػؾ  طلػػػالا بشػػػ ااة الالوػػػاة لمػػػالا ال الاأ
 اجمهن الال نة.

: تػػ جح لمبنحػػال   ا الضقهػػنل القػػنعماف بم ػػإ الالوػػاة ثا ينناً 
لمػػػػالا ال الاػػػػهللـ شػػػػ ااتهنس الذلػػػػؾ لقػػػػالال اىػػػػتهللاللهـس النبػػػػالو 

اسؿ ال الاانو األ،ػ ى الحهللاال مػف   ال الواة لالا ال س الاأ
 ى ف. بؿ اممنل الحهللاال ال هؿ ال

:   ى البنحػػال   ػػص بػػهللال مػػف تب ػػ  تشػػ اإ الالوػػػاة ًً ثالثننا
 -لمػػن فاػػص مػػف م،نلضػػة لوػػحاح الوػػ اح الػػ ص -لمػػالا ال

فػػإف البػػهللاؿ الشػػ ا  الم نىػػا الالننبػػو هػػال اللطاػػة لمػػػالا الس 
التكالف ف  حانال الالاها هللالف  ف تكالف مال الفة امػ  إجػنمال مػف 

الجػالهلل مىػالغنو ف  الغنلا  ضىص ال تماؿ إلػ  ا جػنمالس الا ػهلل 
 ش ااة لهن كمن ذك  ذلؾ بلض كبن  اللممنل.

: ب ػػنل امػػ  الػػ  ا الػػذا  جحػػص البنحػػال فػػ  مىػػفلة رابعنناً 
فػإف  الالواة لمالا ال فإ ص لال  ف الالا ال  الو  لبلض ال نتػص

الوػػاتص تكػػالف بنطمػػة ال ات تػػا اماهػػن  ا  نػػ  مػػف األنػػن  
الشػػػ ااةس اللػػػال  ػػػهلل  ن  ف الال نػػػة كمهػػػـ  ال بللػػػهـ  جػػػنمالا 

إجػػػػػػنمتهـ ال تكػػػػػػالف ت ضاػػػػػػذا   اهللال  الوػػػػػػاة المػػػػػػال الس فػػػػػػإف
المالوػػػػػػػ س ألف الالوػػػػػػػاة بنطمػػػػػػػة الالال نػػػػػػػة بإجػػػػػػػنمتهـ ال 
اجلمػػػالف التوػػػ ؼ البنطػػػؿ وػػػحاحنس الب ػػػنل اماػػػص تكػػػالف 

 إجنمتهـ اطاة مبتهلل ال مف ا هلل   ضىهـ. 
: البمن  ف الالواة تمماؾ ملنؼ لمن بلهلل المالو ًً اامرا

كمػػن مػػ  فػػ  تل اػػؼ الالوػػػاةس فاكػػالف الملتبػػ  فػػ  كػػػالف 
 لػػص الا نػػن  ال غاػػ  الا ال هػػال ال ػػو المػػالو ال ال ػػوالمالوػػ  

 الالواةس كمن   ى فقهنل المذاها األ بلة الغا هـ.
 إف الالوػػاة لمػػالا ال لهػػن الشػػ ل الكناػػ  مػػف األنػػن : راَرنناً 

الىػػمباة امػػػ  اس ػػة الال نػػػة ببللػػهـ مػػػف جن ػػاس الامػػػ  
اس تهـ بمال نص مف جن ا آ،ػ س فػس ا،ضػ  مػن لػذلؾ مػف 

فػ  الالبغلنلس الالك اهاةس الالحقهلل إنن ال لملغا ةس الالحىهللس 
ال ضػالسس كاػػؼ ال الاألمػ  متلمػػؽ بشػػ ل جبمػو ال ضػػالس امػػ  

الشػػحس ا ػػهللمن حبػػص حبػػن جمػػنس الاقػػالى ذلػػؾ الحػػا المػػف  بمػػص 
اضػػن ؽ المػػال ال الحاػػنالس فاشػػل  كػػؿ الا ال بقػػالال تجػػنه طمػػا 

ا ػػػػهللمن حقػػػػص فػػػػ  ذلػػػػؾ المػػػػنؿس ال كاػػػػهلل  ف األمػػػػ  م،تمػػػػؼ 
إاطػن ه  نغ شػ اناتو ؼ المال ال بمنلص فػ  حانتػص لمػف ىػ

 لىبا مف األىبنا.

 :  أهب التوصيات
بلهلل اال تهنل مف هذه الهلل اىة البلهلل من تباف ل ن فاهػن       

 :مف  تنع  االو  البنحال بمن افت 
: االوػ  البنحػال كػؿ مىػمـ إتبػنع الػ  ا الػ اجح فػػ  ًً أوال

هػػػذه المىػػػفلة الالمىػػػت هلل إلػػػ  الػػػهلللاؿ الننبػػػوس الاػػػهللـ 
نجػػػة تػػػهللاال لػػػذلؾس األ،ػػػذ بػػػنل  ا الم جػػػال  إذ ال ح

،نوة ال ف البهللاؿ الش ا  لمالواة لمالا ال مالجالهلل 
المشػػػ العس الهػػػال اللطاػػػة لمػػػالا ال بػػػهللال مػػػف الالوػػػاة 
 لمالا الس ش اطة  ف اكالف  اطنعص مىالغ ش ا .

: االوػػػ  البنحػػػال القػػػنعماف امػػػ   ػػػالا اف األحػػػالاؿ ًً ثا ينننا
الش،وػػػاة فػػػ  الػػػبسهلل الل باػػػة الاألىػػػسماة اللػػػهللالؿ 

 الؿ القنعػػؿ بجػػالام الالوػػاةفػػ  تشػػ النتهن اػػف تب ػػ  القػػ
 لمػػػالا ال حتػػػ  اللػػػال كن ػػػو ملمقػػػة امػػػ  إجػػػنمال الال نػػػةس
الذلػػػؾ للػػػهللـ نبػػػالو مشػػػ الااتهن كمػػػن تبػػػافس فػػػنلحؽ 

  حؽ  ف اتبإ.
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: االو  البنحال بتالجاص ال نس إل  البهللاؿ الش ا  ًً ثالثا
الهػػػػال اللطاػػػػة لمػػػػالا ال مػػػػإ  اػػػػنـ المىػػػػالغ الشػػػػ ا  
س لػػذلؾس بكػػؿ الىػػنعؿ التالجاػػصس التلماماػػةس الالالاظاػػة

الا اسماػػػػػػػػة امػػػػػػػػ  ت الاهػػػػػػػػن المىػػػػػػػػمالع الالم عػػػػػػػػ  
الالمق اللس الذلؾ  ، اج ال نس مف الح ج الاللػاؽ 

 ا هللمن االاجههـ منؿ ذلؾ االم . 
 تـ بلالف ار الحمهلله

 :اهلواةش
                                              

الجننام  ( محمػػهلل بػػف ااىػػ   بػػال ااىػػ  الت مػػذا الىػػمم س 1)
س المىم  ى ف الت مذاس البذامػص احكػنـ األلبػن   الصحيح

امػػػػ  األحنهللاػػػػالس تحقاػػػػؽ  حمػػػػهلل شػػػػنك س الآ،ػػػػ الفس هللا  
باػ الوس بػنا فػ  القانمػةس حػهللاال  - بػ إحانل التػ اال الل

 س  نؿ األلبن  : وحاح.612س ص4(س ج2417)   ـ

س رنن ن ابننن ماجننه( محمػػهلل بػػف اماػػهلل  بػػال ابػػهلل ار القمالا ػػ س 2)
محمػػهلل فػػ اهلل ابػػهلل البػػن  س البذامػػص  حكػػنـ األلبػػن    :تحقاػػؽ

باػػػػ الوس بػػػػنا الالوػػػػاة  - امػػػػ  األحنهللاػػػػالس هللا  الضكػػػػ 
.  ػػػػػػػنؿ 902س ص2(س ج2709) بنلنمػػػػػػالس حػػػػػػهللاال   ػػػػػػـ

 األلبن  : حىف.

 توػػهللؽ امػػاكـ   ا: جلػػؿ لكػػـ : ( جػػنل فػػ  شػػ    اللػػص 3)
ف لػػػػـ تػػػػ ض الال نػػػػة.  ال اطػػػػ  لكػػػػـ  ف تتوػػػػ فالا فاهػػػػن الاأ

 .الم جإ الىنبؽ

 )و  بػػال بكػػ  الػػ اما( محمػهلل بػػف  بػػ  بكػػ  بػػف ابػهلل القػػنهلل س 4)
س تحقاؽ محمالهلل ،نط س طبلػة ماتار الصحاح)س  ه691

س 740س ص1 الوس جباػػ -ـس مكتبػػة لب ػػنف1995جهللاػػهللال 
 )و محمػػػػهلل بػػػػػف مكػػػػـ  بػػػػػف م ظػػػػال  ا ف اقػػػػػ  الموػػػػػ ا

س س 1س باػػػػ الوس هللا  وػػػػنهلل س طلرننننان العننننرو)س  ه711
 .394س ص15ج

 )س بػنا حػؽ المػ  ال ه273 )و رن ن ابنن ماجن ( ابف منجةس 5)
 .594س ص1( ج1851) حهللاال   ـ، ام  مالجهن

ابػهلل  نوػ  بػف  .298س ص1س جماتار الصحاح( ال اماس 6)
 سالف   ل   ) ه610 )و المكنـ  المط ما الىاهلل  بال

 .488هللا  الكتنا الل اس ص

البحننر الرا نن  شننرح م ننص )س  ه970 )و بػػف  جػػاـ الح ضػػ ا (7)
كمػػػنؿ  .459س ص8س باػػػ الوس هللا  المل فػػػةس جالنننَقا  

 

س 10جهللا  الضكػػػػػ س س لنننننتح ال نننننَيرالػػػػػهللاف ابػػػػػف الهمػػػػػنـس 
 .411ص

ل مواألننو الج،ينن)س  ه954 )و ( محمػػهلل بػػف محمػػهلل الحطػػنا8)
 .364س ص6س هللا  الضكػػػ س جلنن  شننرح ماتصنننر ا،يننل

بَاين  )س  ه595 )و محمهلل بػف  حمػهلل بػف محمػهلل ابػف  شػهلل
س ت قاح ،نلػهلل اللطػن س باػ الوس المجتاَ و ااي  الم تصَ

 .330س ص2جس ـ1995هللا  الضك س 

أر ى المطالو لن  )س  ه926) ( محمهلل بف مك ان اال ون ا9)
 س هلل.محمػػػػهلل محمػػػػهلل تػػػػنم :س تحقاػػػػؽشننننرح روط الطالننننو

 .29س ص3ـس ج2000س 1باػػ الوس هللا  الكتػػا اللمماػػةس ط
م  ن  المحتنان ذلنى )س  ه977) محمهلل بف  حمهلل الش با  

 .39س ص3جس هللا  الضك  -س با الومعرل  ألفاُ الم اان

شننننننرح )س  ه1051 م وػػػػػػال  بػػػػػػف اػػػػػػال س البهػػػػػػالت  )و( 10)
المرننمى َقننا   أولنن  ال اننى لشنننرح  م تاننى ااراَال

س 2ـ ج1996تػػػػػػػاس اػػػػػػػنلـ الك -س باػػػػػػػ الو الم تانننننننى
 .450ص

( مػػػف  ػػػن الف األحػػػالاؿ الش،وػػػاة األ هلل ػػػ  254( المػػػنهللال )11)
-الالوػػاةس الضوػػؿ األالؿ -س البػػنا النػػنمف2010للػػنـ 

  حكنـ انمة.

أحمننننام الوصننننايا واألوقننننا  لنننن  (  حمػػػػهلل فػػػػ اج حىػػػػافس 12)
س االىػػػػػك هلل اةس هللا  المطبالاػػػػػنو الشنننننريع  اارننننن مي 

 .12ـس ص1997الجنملاةس 

س ابػػػف م ظػػػال س 29س ص1ج ر الصنننحاحماتنننا( الػػػ اماس 13)
 .199س ص2ج لران العرو

(  نؿ الحنكـ: هذا حػهللاال وػحاح امػ  شػ ط مىػمـ ال لػـ 14)
 ا، جػػػػنهس محمػػػػهلل بػػػػف ابػػػػهللارس الحػػػػنكـ ال اىػػػػنبال ا )و

س الملػػص تلماقػػنو المرننتَري ع،ننى الصننحيحين)س  ه405
الػػػذهب  فػػػ  التم،ػػػاصس تحقاػػػؽ موػػػطض  ابػػػهلل القػػػنهلل  

ـس 1990س 1ماػػػػػػة طهللا  الكتػػػػػػا اللم -اطػػػػػػنس باػػػػػػ الو
كتػػنا الػػهللانل الالتكباػػ  الالتهماػػؿ الالتىػػباحس حػػهللاال   ػػـ 

 .704س ص1( ج19)

)س  ه1332 )و ( محمػػػهلل بػػػف االىػػػؼ بػػػف ااىػػػ  اطضػػػاش15)
س 15ا  شػػػنهللس ج س مكتبػػػةشنننرح ال ينننل وشنننفا  الع،ينننل

 ُنننام س  حمػػػهلل فػػػ اج حىػػػاف الهلل. محمػػػهلل إمػػػنـس 329ص
س اارث والوصنننننايا واألوقنننننا  لننننن  الف نننننه اارننننن م 

 9ـس ص2002م شال او الحمب  -با الو
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الشػػا   ظػػنـ  .507س ص8ج البحننر الرا نن ( ابػػف  جػػاـس 16)
س هللا  الضكػػػ  الفتننناول الا َيننن الػػػهللاف البم،ػػػ  ال ،ػػػ الفس 

اػػػػػػسل الػػػػػػهللاف ابػػػػػػال بكػػػػػػ  بػػػػػػف  .90س ص6ـس ج1991
بننننَا   الصننن ا   لنننن  )س  ه587 )و مىػػػلالهلل الكنىػػػن  
 سـ1982س باػػػ الوس هللا  الكتػػػنا الل بػػػ س ترتينننو الشنننرا  

  حمػػهلل بػػف غ ػػاـ بػػف ىػػنلـ ال ضػػ االا )و .338س ص7ج
ع،ننننى ررننننال  أبنننن  صيننننَ  الفوامننننه الننننَوا  )س  ه1126

 محمػػهلل بػػف  حمػػهلل .133س ص2س هللا  الضكػػ س جال يروا نن 
س لننتح الع،نن  المالنني)س  ه1299 بػػف محمػػهلل امػػاش )وا

فتنالى ابف اماشس جمإ الت ىاؽ ام  بف  ناؼ الشحالذ 
بػػػػػػف ا بػػػػػػال ابػػػػػػهلل ار محمػػػػػػهلل  .196س ص5س ج ه1299

 -س هللا  الضكػػػػػػػػػػ األم)س  ه204 )و هلل اػػػػػػػػػػس الشػػػػػػػػػػنفل إ
األ وػػػػػػػن اس  .104س ص4ـس ج1980س 1باػػػػػػ الوس ط

 بػػال الحىػػػف امػػ  بػػػف  .33س ص3جأرنن ى المطالنننو، 
اا صننا  لنن  معرلنن  )س  ه885 ىػػمامنف المػػ هللاالا )و

امػػػ  مػػػذها ا مػػػنـ  حمػػػهلل بػػػف النننراجح منننن الاننن  ، 
هللا  إحاػػنل  -ح بػؿس تحقاػػؽ محمػػهلل حنمػهلل الضقػػ س باػػ الو

 بػػال محمػػهلل ابػػهلل ار بػػف  .195س ص7ال الل بػػ  جالتػػ ا
 1س طالم  ننن )س  ه620  حمػػهلل بػػػف  هللامػػػة المقهللىػػ  )و

 بػػػػػػػال إىػػػػػػػحنؽس  .472س ص5باػػػػػػػ الوس هللا  الضكػػػػػػػ س ج
)س  ه884إبػػػػ اهاـ بػػػػف محمػػػػهلل بػػػػف ابػػػػهلل ار بػػػػف مضمػػػػح )

س باػػػ الوس المكتػػػػا ا ىػػػػسم س المبنننَر شننننرح الم  نننن 
امػػ  بػػف  حمػػهلل بػػف ىػػلاهللس ابػػف  .11س ص6ج  ه1400
س 9س هللا  الضكػػ س جالمح،ننى باألثننارس ) ه456 )وحػػـم 
)س  ه840س  حمػػػػهلل بػػػػف احاػػػػ  بػػػػف الم تلػػػػ  )316ص

 .309س ص6س هللا  الكتنا ا ىسم س جالبحر الصاار

)س  ه676 )و )المحقػؽ الحمػػ ( ( جلضػ  بػف الحىػف الهػذل 17)
س م ىىػػة شننرا   اارنن م لنن  مرننا ل الحنن ل والحننرام

الػػهللاف بػػف س ماػػف 199س ص2مطبالاػػنت  إىػػمنامانفس ج
الرورن  الباين  )س  ه966 )و ام  اللػنمم  )الجبلػ (
س باػ الوس هللا  اللػنلـ ا ىػسم  شرح ال،معن  الَمشن ي 

 .5س ص65ج

 .309س ص6س جالبحر الصاار( ابف الم تل س 18)

الشػػا   ظػػنـ  .507س ص8ج البحننر الرا نن ( ابػػف  جػػاـس 19)
الكنىػػن  س  .90س ص6س ج الفتنناول الا َينن ال ،ػػ الفس 

الفوامننننه ال ضػػػػ االاس  .338س ص7س جا  بننننَا   الصنننن 

 

س لننتح الع،نن  المالننيامػػاشس  .133س ص2س جالننَوا  
 .104س ص4س جاألمالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنفل س  .196س ص5ج

المػػ هللاالاس  .33س ص3س جأرنن ى المطالننو األ وػػن اس
س 5س جالم  نن إبػػف  هللامػػةس  .195س ص7ج ،اا صننا 

رابػػػف مضمػػػحس  .472ص س  .11س ص6ج ،المبننَن ابػػػف حػػػـم
البحنننننننر  حمػػػػػػػهلل الم تلػػػػػػػ س  .316س ص9س جالمح،نننننننى
 .309س ص6س جالصاار

 .251س ص2جبَاي  المجتاَ، ( ابف  شهللس 20)

اللػػػػػنمم س  .199س ص2جشنننننرا   اارننننن م، ( الهػػػػػذل س 21)
 .5س ص65س جالرور  الباي 

 .132س ص2ج الفوامه الَوا  ( ال ض االاس 22)

س 23)  .356س ص8س جالمح،ى( ابف حـم

س اوي المبينرالحن( ام  بػف محمػهلل  بػال الحىػف المػنال هللاس 24)
احاػػػ  بػػػف شػػػ ؼ  .580س ص8باػػػ الوس هللا  الضكػػػ س ج

الامػػػهللال  رورننن  الطنننالبين)س  ه676 )و الػػػهللاف ال ػػػالالا
س 6ج س ه1405المضتػػػافس باػػػ الوس المكتػػػا ا ىػػػسم س 

 .109ص

 لن  ل نه المنال (  بال محمهلل ابهلل ار بف  هللامة المقهللىػ س 25)
 .479س ص2المكتا ا ىسم س ج -س با الوامام أحمَ

 )س ه370 كػػػ   حمػػػهلل بػػف امػػػ  الػػػ اما الجوػػػنص )و(  بػػال ب26)
 محمهلل الونهللؽ  محنالاس با الو :س تحقاؽأحمام ال ران

محمػػػػهلل  .207س ص1هللا  إحاػػػػنل التػػػػ اال الل بػػػػ س ج -
س هللا  المبرننننوطبػػػف  حمػػػهلل بػػػف  بػػػػ  ىػػػهؿ الى ،ىػػػ س 

س البحننر الرا ننن ابػػف  جػػػاـس  .176س ص27المل فػػةس ج
بػػف فػػ   امحمػػهلل بػػف احمػػهلل بػػف ابػػ  بكػػ   .211س ص5ج

هللا  احاػنل س الجام  ألحمام ال نران)س  ه671 )و الق طبػ 
س 2ـس ج1985س التػػػػػػػػػ اال الل بػػػػػػػػػػ س باػػػػػػػػػ الوس لب ػػػػػػػػػػنف

 محمػػػػػػػػهلل بػػػػػػػػف  حمػػػػػػػػهلل الضنىػػػػػػػػ  )ماػػػػػػػػن ال( )و .265ص
س 18س ص2س هللا  المل فػػػػػةس جشنننننرح ميننننناُر ) ه1072

شػػ   مػػ ه  الطػػساس  لننتح الوألنناومك اػػن األ وػػن اس 
س الم  ن س ابػف  هللامػةس 44س ص4باػ الوس هللا  الضكػ  ج

 479س ص2س جالمال س ابف  هللامةس 184س ص5ج

 .199س ص2س جشرا   اار م( الهذل س 27)

 .309س ص6س جالبحر الصاار( ابف الم تل س 28)

لىػػػػ ة  71مػػػػف  ػػػػن الف الالوػػػػاة   ػػػػـ  37( تػػػػ ص المػػػػنهللال 29)
الغاػػػ ه  ـ امػػػ  جػػػالام الالوػػػاة بنلنرم ػػػال لمػػػالا ال1946
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الت ْ ض ػػػػػذ هللالف تال ػػػػػؼ امػػػػػ  إجػػػػػنمال الال نػػػػػةس كمػػػػػن  جػػػػػنمو 
لالوػػػاة بفْماػػػهلل  مػػػف النرم ػػػالس الال ت ْ ض ػػػذ الماػػػنهللال إال بمالافقػػػة ا

 الال نة.

  ُننام اارث والوصننايا(  حمػػهلل فػػ اج حىػػاف الهلل. محمػػهلل إمػػنـس 30)
 .77س صواألوقا  ل  الف ه اار م 

بحػالال مقن  ػة تلػم و أحمنام الوصني ، ( ام  ال،ضاػؼس 31)
هللا  الضكػػػػػػ   1946لىػػػػػػ ة  71شػػػػػػ    ػػػػػػن الف الالوػػػػػػاة 

 .172الل ب س ص

(  الاه  وػػػحنا الىػػػ فس ال ػػػنؿ الت مػػػذا: حىػػػف وػػػحاحس 32)
س بػنا ىػػ ف مػػن رنن ن الترمننايال ػنؿ األلبػػن  : وػحاحس 

( 2121) جػػػنل ابػػػهلل  بنلػػػهللاف  بػػػؿ الالوػػػاةس حػػػهللاال   ػػػـ
 حمػػػهلل بػػػف هػػػسؿ بػػػف ح بػػػؿ الشػػػابن  س  .433س ص4ج

شلاا األ  ن الط ال ، الفس  :س تحقاؽمر َ اامام أحمَ
،ن جػػػػػةس س م ىىػػػػػة ال ىػػػػػنلةس حػػػػػهللاال امػػػػػ ال بػػػػػف 2ط

 بػال بكػ  ابػهلل  .210س ص29( ج17663حػهللاال   ػـ )
مصن   عبنَن )س  ه221 )و الػ ماؽ بػف همػنـ الوػػ لن  

 -باػػػػػ الو س تحقاػػػػػؽ حباػػػػػا الػػػػػ حمف األاظمػػػػػ سالنننننرصا 
بغاػػ  إذف س بػػنا وػػهلل ة المػػ اال 2المكتػػا ا ىػػسم س ط

ىػمامنف بػف  .148س ص4ج س(7277) مالجهنس حهللاال   ـ
)س  ه360 )و  حمػػػػهلل بػػػػف  اػػػػالا  بػػػػال القنىػػػػـ الطب ا ػػػػ 

حمػػػػهللا بػػػػف ابػػػػهلل المجاػػػػهلل  :س تحقاػػػػؽمرنننن َ الشنننناميين
ـس 1984س 1الىػػػػػػػمض س باػػػػػػػ الو م ىىػػػػػػػة ال ىػػػػػػػنلةس ط

( 541حػػػهللاال شػػػ حباؿ اػػػف  بػػػ   منمػػػة حػػػهللاال   ػػػـ )
 حمهلل بػف الحىػاف بػف امػ  بػف مالىػ   .309س ص1ج

 :س تحقاػؽالر ن المبنرل)س  ه458 )و  بال بك  الباهقػ 
مكػػػػػة  -محمػػػػػهلل ابػػػػػهلل القػػػػػنهلل  اطػػػػػنس مكتبػػػػػة هللا  البػػػػػنم

ـس بػػنا مػػف جلػػؿ مػػن فلػػؿ اػػف  هػػؿ 1994المك مػػةس 
س 6( ج12185الضػػػػػ اعض اللػػػػػـ ا،مػػػػػؼس حػػػػػهللاال   ػػػػػـ )

س بػػػنا ال الوػػػاة لػػػالا الس رننن ن ابنننن ماجننن  .244ص
(  نؿ ابف منجة: ف  المالاعػهلل إىػ نهلله 2714حهللاال   ـ )

وػػػػحاحس المحمػػػػهلل بػػػػف شػػػػلاا النقػػػػص  حػػػػاـ ال بػػػػال هللاالهلل. 
البػػػػػن    جػػػػػنؿ ا ىػػػػػ نهلل امػػػػػ  شػػػػػ ط الب،ػػػػػن ا. ال ػػػػػنؿ 

امػػػػػ  بػػػػػف امػػػػػ   .906س ص2أللبػػػػػن  : وػػػػػحاحس جا
س باػ الوس هللا  ر ن النَارقط  الهللا  ط  س  بال الحىفس 

 حػهللاال   ػـػـس كتػنا الضػ اعض الالىػا س 1966المل فػةس 
امػػػ  بػػػف  .98س ص4( مػػػف ط اػػػؽ ابػػػف ابػػػنسس ج92)

 

فػ   م نص العمنال)س  ه975حىنـ الهللاف المتقػ  اله ػهللا )
نلة ىػػػػػػ ف األ ػػػػػػالاؿ الاالفلػػػػػػنؿس باػػػػػػ الوس م ىىػػػػػػة ال ىػػػػػػ

 س(14576ـس بػػػنا جػػػنمإ الحكػػػـس حػػػهللاال   ػػػـ )1989
بػف المن ػ  ا بال المػ   حمػهلل بػف امػ   .1022س ص5ج

س تحقاػػػػؽ مرنننن َ أبنننن  يع،ننننى)س  ه307 )و المالوػػػػم 
حىػػػػػػاف ىػػػػػػماـ  ىػػػػػػهللس هللمشػػػػػػؽس هللا  المػػػػػػفمالف لمتػػػػػػ االس 

 (1508) ـس مىػػ هلل امػػ ال بػػف ،ن جػػةس حػػهللاال   ػـػ1984
س 3 ػػنؿ المحقػػؽ ىػػماـ حىػػاف  ىػػهلل: إىػػ نهلله وػػحاحس ج

 .78ص

س ال الاه ابػػػف  بػػػ  148س ص4س جمصننن   عبنننَ النننرصا ( 33)
شػػػابة مػػػف ط اػػػؽ شػػػ حباؿ بػػػف مىػػػمـ م،توػػػ ا  إف ار 
 اطػ  كػؿ ذا حػؽ حقػص فػس الوػاة لػالا ال .  بػال بكػ  

مصننن   ابننن أبننن  ابػػهلل ار بػػف محمػػهلل بػػػف  بػػ  شػػابةس 
 س ه1409س 1)س تحقاػػؽ كمػػنؿ الحػػالوس ط ه235 )و شننيب 

جػػػنل فػػػ  نس مػػػن ال اػػػنض مكتبػػػة ال شػػػهللس كتػػػنا الالوػػػنا
 .281س ص7ج س(1) الالواة لالا الس حهللاال   ـ

( الِجػػ ال: مػػن ا، جػػص البلاػػ  مػػف بط ػػص لاملػػغص نػػـ ابملػػص 34)
س 4جلران العنرو، الالقوإ شهللال الملغ. ابف م ظال س 

 125ص

( مىػػػػػػ هلل  حمػػػػػػهللس حػػػػػػهللاال امػػػػػػ ال بػػػػػػف ،ن جػػػػػػةس حػػػػػػهللاال 35)
س رنننن ن ابننننن ماجنننن س 215س ص29(س ج17664  ػػػـ)

(  ػػنؿ ابػػف 2712) ـبػػنا ال الوػػاة لػػالا الس حػػهللاال   ػػ
س 905س ص2منجػػػػػة:  ال  ػػػػػنؿ:  اػػػػػهللؿ الال وػػػػػ ؼ . ج

مرننن َ )س  ه203) ىػػمامنف بػػف هللاالهلل الضن ىػػ  الطانلىػػ 
س باػػػ الوس هللا  المل فػػػةس حػػػهللاال امػػػ ال بػػػف الطيالرننن 

  169س ص1( ج1217) ،ن جةس حهللاال   ـ

   الاه  حمػػهللس ال وصنني  لننوارث:   (  ػػنؿ األلبػػن  :  اللػػص36)
 ص. الهال وػحاح. ال ػهلل جػنلال بال هللاالس هلل الالت مذا الحى 

اػػػػف جمناػػػػػة كناػػػػ ال مػػػػػف الوػػػػػحنبة مػػػػ هـ  بػػػػػال  منمػػػػػة 
ابػنس ال  ػس  البنهم س الام ال بف ،ن جةس الابهلل ار بػف

بػػف منلػػؾس الابػػهلل ار ابػػف امػػ الس الجػػنب  بػػف ابػػهلل ارس 
ار بػف امػ س الالبػ ال ابػف  الامػ  بػف  بػ  طنلػاس الابػهلل

 انماس الماهلل بف    ـ. 
 اقنف: ط    من حهللاال  ب   منمة فمص ا ص

اػف شػػ حباؿ بػف مىػمـ ال،ػػالال    ػنؿ: ىػػملو األولنى: 
اقالؿ ف    بن  منمة البنهم  اقالؿ: ىملو  ىالؿ ار 
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 اطػػ  كػػؿ ذا  ،طبتػػص اػػنـ حجػػة الػػالهللاع:  إف ار  ػػهلل
حؽ حقص فس الواة لالا ال .  ، جص ىػلاهلل بػف م وػال  

ال ، جػػػػص  بػػػػال هللاالهلل الالت مػػػػذا الابػػػػف منجػػػػص   فػػػػ   ىػػػػ  ص
بػػف احمػػهلل مػػف ط اػػؽ إىػػمنااؿ الالطانلىػػ  ال  الالباهقػػ 

مىػػػمـ ال،ػػػالال   بػػػص. ال ػػػنؿ  ااػػػنش ن ػػػن شػػػ حباؿ بػػػف
ى نهلله حىف...  الت مذا:  حهللاال حىف وحاح .  مو: الاأ

اػف الاللاػهلل بػف مىػمـ  ػنؿ: ن ػن ابػف جػنب : الحػهللن    الثا ي :
ممػػف شػػههلل ىػػماـ بػػف اػػنم  الغاػػ ه اػػف  اػػ   منمػػة الغاػػ ه 

ه. االمعػػذ فكػػنف فامػن تكمػػـ بػػص فػػذك   ار  ،طبػة  ىػػالؿ
شػ ط مىػمـس الابػف جػنب    مػو: الهػذا ىػ هلل وػحاح امػ 

 اىمص ابهلل ال حمف ابف اماهلل بف جنب  األمهللا.
،ن جػػة ا الاػػص  تػػنهللال اػػف شػػه  بػػف  الحػػهللاال امػػ ال بػػف

حالشػػػا اػػػف ابػػػهلل الػػػ حمف بػػػف غػػػ ـ اػػػف امػػػ ال ابػػػف 
فقنؿ: فػذك  فػذك ه.  ،طا  ىالؿ ار "،ن جة  نؿ: 

منجػػص الالت مػػذا الالػػهللا م  الابػػف   ، جػػص ىػػلاهلل الال ىػػنع 
ال حمهلل ال نؿ الت مذا  حهللاال حىػف  الالباهق  الالطانلى 

وحاح. مو: للؿ توػحاحص مػف  جػؿ شػالاههلله الكناػ الس 
ال فإف شه  بف حالشا للاؼ لىالل حضظص.   الاأ

ال من حهللاال ابػهلل ار بػف ابػنس فا الاػص محمػهلل بػف مىػمـ 
ال الوػػػػاة   اػػػف ابػػػف طػػػػنالس اػػػف  باػػػص ا ػػػػص م فالاػػػن:
نؿ الحػػنفظ فػػ  لػػالا ال .  مػػو: الهػػذا إىػػ نهلل حىػػف كمػػن  ػػ

التم،اص. اللص ط اؽ  ، ى اف ابػف ابػنس بماػنهللال فػ  
المتف إىػ نهللهن لػلاؼ.... ال ػهلل ا،ػتمط  حػهللهمن بػنال،  
امػػػػ  مػػػػف ،ػػػػ ج  حنهللاػػػػال... فتقاللػػػػالا تحىػػػػاف الحػػػػنفظ 
المػػػػػػذكال  اقػػػػػػا حػػػػػػهللاال ابػػػػػػف ابػػػػػػنس المشػػػػػػن  إلاػػػػػػص 
 اللػػلاؼو الهػػذا ت،مػػاط ىػػببص اػػهللـ ال جػػالع إلػػ  األوػػالؿ.

فػػ  ت،ػػ ا  ذروا  ال ،يننل س محمػػهلل  نوػػ  الػػهللاف األلبػػن  
ـس باػ الوس المكتػا 1985س 2 حنهللاال م ن  الىػباؿس ط

 .89س ص6ا ىسم س ج

س ا37)  . 35س ص8س جلمح،ى( ابف حـم

الم ت ننى شننرح )س  ه474 )و ( ىػػمامنف بػػف ،مػػؼ البػػنج 38)
 . الال قػػػؿ176س ص6س هللا  الكتػػػنا ا ىػػػسم س جالموطنننأ

ابػػػف تاماػػػة اػػػف الشػػػنفل س ال حمػػػهلل فػػػ  المشػػػهال  ا ػػػصس 
ال الؿ  وحنا  ب  ح اضةس  ف ال نى  ألاة الالواة هػال 
 اػػػة المالا اػػػال ال الحػػػهللاال.  حمػػػهلل بػػػف ابػػػهلل الحمػػػاـ بػػػف 

س تحقاػػؽ مجمننور الفتنناول)س  ه728 )و تاماػػة الح ا ػػ 

 

 ـس2005س 3  ػػػػػال  البػػػػػػنم الاػػػػػػنم  الجػػػػػػما س هللا  الالفػػػػػػنلس ط
 .397س ص20ج

 سأحمنننام ال نننران)س  ه204 )و ( محمػػػهلل بػػػف إهلل اػػػس الشػػػنفل 39)
ابػػهلل الغ ػػ  ابػػهلل ال،ػػنلؽس باػػ الوس هللا  الكتػػا  :تحقاػػؽ

 .150س ص1ـس ج1978اللمماةس 

س كتػػػنا الالوػػػنانس حػػػهللاال رننن ن النننَارقط  ( الػػػهللا  ط  س 40)
الرنننن ن المبننننرل، الباهقػػػػ س  .151س ص4ج س(1  ػػػػـ )

ولياج الاين لو ترموا باو ما جا  ل  قوله تعالى: 
س محمػػػهلل بػػػف امػػػ  271س ص6ج .[12]ال ىػػػنل: اريننن 

مػػف   يننل األوطننار)س  ه1250 )و الكن  بػػف محمػػهلل الشػػ
 حنهللاػػػػػال ىػػػػػاهلل األ،اػػػػػن  شػػػػػ   م تقػػػػػ  األ،بػػػػػن س إهللا ال 

س  نؿ ابف حج :  الاه 101س ص6الطبناة الم ا اةس ج
ىلاهلل بف م وال  مال الفن بإىػ نهلل وػحاح ال الاه ال ىػنع  
م فالاػػػن ال جنلػػػص نقػػػنو.  حمػػػهلل بػػػف امػػػ  بػػػف محمػػػهلل بػػػف 

شػػػػػ    لنننننتح البننننناري)س  ه852 )و حجػػػػػ  اللىػػػػػقس  
المحػػا ح الب،ػػن اس تحقاػػؽ ابػػهلل اللماػػم بػػف بػػنمس وػػحا

ال بػػػ   الػػػهللاف ال،طاػػػاس هللا  الضكػػػ س بػػػنا الالوػػػنان ال ػػػالؿ
: 359س ص5 الواة ال جؿ مكتالبة  ج. 

 بػػ  الحىػػف  .461س ص8جالبحننر الرا نن ، ( إبػػف  جػػاـس 41)
 )و امػػػػ  بػػػػف  بػػػػ  بكػػػػ  بػػػػف ابػػػػهلل الجماػػػػؿ الم غا ػػػػن  

س المكتبػػػػػة الاَايننننن  شنننننرح بَايننننن  المبتنننننَي)س  ه593
 .232س ص4ا ىسماةس ج

 :س تحقاػػػؽالررننال )س  ه204 )و محمػػهلل بػػف إهلل اػػس الشػػنفل  (42)
 .141س ص1 حمهلل محمهلل شنك س هللا  الكتا اللمماةس ج

ااجمنننار، )س  ه318 )و ( محمػػػهلل بػػػف إبػػػ اهاـ بػػػف الم ػػػذ 43)
فػػػ اهلل ابػػػهلل المػػػ لـ  حمػػػهللس هللا  المىػػػمـس  :هلل اىػػػة التحقاػػػؽ

 .75س ص1س ج2004س 1ط

 .449س ص6ج ، الم  ( ابف  هللامةس 44)

س 45)  .357س ص8س جالمح،ى( ابف حـم

 .114س ص4س جاألم( الشنفل س 46)

 .177س ص6جالم ت ى شرح الموطأ، ( البنج س 47)

 بف حممال  حمهلل اللبنس ب  محمهلل بف  فػ( شمس الهللا48)
 ااينن  )س  ه1004) ال ممػػ س الممقػػا بنلشػػنفل  الوػػغا 
س باػػػػ الوس هللا  الضكػػػػ  المحتننننان ذلننننى شننننرح الم اننننان

 .98س ص6ـس ج1984اةس لمطبن

 .58س ص6جالبن قَام ، ( المغ  س 49)
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 (.8/358س )المح،ى( 50)

( ال هلل ف  ى ف الهللا  ط   اطنل اػف ابػف ابػنسس الفػ  ىػ ف 51)
الباهقػػػ  اطػػػنل اػػػف اك مػػػة اػػػف ابػػػف ابػػػنسس ال ػػػهلل  ػػػنؿ 
الباهقػػػ : اطػػػنل هػػػذا هػػػال ابػػػف ال، اىػػػن   لػػـػ اػػػهلل ؾ ابػػػف 

 ه. ال ػنؿ ابػف ابنس اللـ ا هس  نلص  بال هللاالهلل الىجىػتن   الغاػ
حج : حهللاال ابػف ابػنس  ال تجػالم الالوػاة لػالا ال إال  ف 
اشػنل الال نػة  الاػ الى  إال  ف اجامهػن الال نػة  الػهللا  ط   مػػف 
حػػهللاال ابػػف ابػػنس بػػنلمضظ األالؿس ال بػػال هللاالهلل فػػ  الم اىػػاؿ 

بػػف امػػ  بػػف محمػػهلل امػػف م ىػػؿ اطػػنل ال، اىػػن  .  حمػػهلل 
الت،اننننني  )س  ه852) بػػػػػف  حمػػػػػهلل بػػػػػف حجػػػػػ  اللىػػػػػقس  

فػػػ  ت،ػػػ ا   حنهللاػػػال ال افلػػػ  الكباػػػ س هللا  الكتػػػا  بينننرالح
س 3( ج1370) ـس حػػػػػػػػػػهللاال   ػػػػػػػػػـػ1989س 1اللمماػػػػػػػػػػةس ط

س كتػنا الضػ اعض الالىػا  الغاػ  ر ن الَارقط   .204ص
رنننن ن البيا نننن  س 97س ص4(س ج89) ذلػػػػؾس حػػػػهللاال   ػػػـػ

س بػػػنا  ىػػػ  الالوػػػاة لمالالػػػهللاف الاأل ػػػ باف الػػػالا نافس المبنننرل
 .263س ص6(س ج12314) حهللاال   ـ

 .264س ص6س جالر ن المبرلالباهق س  (52)

 .106س صأحمام الوصايا واألوقا ( هلل.  حمهلل حىافس 53)

 .154س ص7س جالمبروط( الى ،ى س 54)

)س  ه463 )و ( االىػػؼ بػػف ابػػهلل ار بػػف ابػػهلل البػػ  ال مػػ ا55)
ىػػػػػنلـ محمػػػػػهلل اطػػػػػنس محمػػػػػهلل امػػػػػ   :س تحقاػػػػػؽاالرنننننتامار

ـس 2000 1باػػػػػػ الوس ط -ملػػػػػػالضس هللا  الكتػػػػػػا اللمماػػػػػػة
الترمال والوصايا ل   حمهلل الحو اس  .267س ص7ج

 .564س مكتبة األ و  صالف ه اار م 

 .238س ص7س ج176س ص27س جالمبروط( الى ،ى س 56)

 .194س ص7س جاا صا الم هللاالاس  (57)

 .145س ص9س جم ح الج،يل( محمهلل اماشس 58)

 .185س ص5س جالم   ( ابف  هللامةس 59)

 .106س ص أحمام الوصايا واألوقاحمهلل حىافس  ( هلل. 60)

 .106س صأحمام الوصايا واألوقا حمهلل حىافس  هلل.  (61)

 ناػكت .165ص سالوصي  أحمام ؼسػال،ضا ( ام 62)
 اػػػنض المىػػػنعؿ فػػػ  باػػػنف  حكػػػنـ الػػػهللالعؿ امػػػ  مال ػػػإ 

http: //www.yasoob.com. 

 .356س ص8جالمح،ى، ( 63)

 .143س ص27س جالمبروط( الى ،ى س 64)

 

 حنهللاػػػػال الههللااػػػػةس ( الماملػػػػ س  وػػػػا ال ااػػػػة فػػػػ  ت،ػػػػ ا  65)
س 497س ص6(س ج5) كتػػػػػػػنا الالوػػػػػػػنانس حػػػػػػػهللاال   ػػػػػػػـ

 .33س ص3س جأر ى المطالواأل ون اس 

(  ال هلل الباهقػػػػػػ  فػػػػػػ  ىػػػػػػ  ص هػػػػػػذا الحػػػػػػهللاال اػػػػػػف اطػػػػػػنل 66)
ال، اىػػن   اػػف اك مػػة اػػف ابػػف ابػػنسس الهػػذا اجاػػا 
 امػػ  اال قطػػنع الػػذا ااتػػ ض اماػػص  بػػال هللاالهلل الىجىػػتن  

ابػػنس اللػػـ  الغاػػ ه ا ػػهللمن  ػػنؿ إف اطػػنل لػػـ اػػهلل ؾ ابػػف
 .263س ص6س جالر ن المبرلا ه. الباهق س 

س محمػػػهلل بػػػف 156س ص2س جرنننبل الرننن م( الوػػػ لن  س 67)
مػػف  حنهللاػػال   يننل األوطننارامػػ  بػػف محمػػهلل الشػػالكن  س 

ىػػػػػاهلل األ،اػػػػػن  شػػػػػ   م تقػػػػػ  األ،بػػػػػن س إهللا ال الطبناػػػػػة 
 .50س ص6ج، الم ا اة

 .397س ص20س جمجمور الفتاولبف تاماةس ا( 68)

عمننَُ ال نناري )س  ه855 )و للا ػػ  الح ضػػ ( بػػهلل  الػػهللاف ا69)
 .40س ص21س جشرح صحيح البااري

 .173س صأحمام الوصي ( ام  ال،ضاؼس 70)

 .105س ص6ج يل األوطار، ( الشالكن  س 71)

 .150س ص16ج الحاوي المبيرالمنال هللىس  (72)

ارقط  ( 73)  س4ج س(3) س كتػػنا الالوػػنانس حػػهللاال   ػـػرنن ن النَن
 .150ص

لقامػػ  فػػ  تػػن ا  اللػػلضنل نػػـ  ػػنؿ ابػػف الممقػػف:  الاه ال
 ػػنؿ: هػػذا بنطػػؿس ال اتػػنبإ اماػػصس  الاه حضػػص بػػف امػػ  

بػػػػف مامػػػػالف  الى اػػػػف األعمػػػػة البالاطاػػػػؿس  ػػػػنؿ: الهػػػػذا ا
الحهللاال  هلل  الا اف طمحػة بػف امػ ال اػف اطػنل اػف 
 بػػػ  ه اػػػ ال بهػػػذا المضػػػظس الطمحػػػة لػػػلاؼ ال شػػػن  إلػػػ  
الط اػػؽ األالؿ الىػػنلؼ. امػػ  بػػف امػػ  بػػف  حمػػهللس ابػػف 

 البننَر الم يننر)س  ه804 )و فل  الموػػ االممقػػف الشػػن
س ل  تانريال األحاَينث وااثنار الواقعن  لن  الشنرح المبينر

س 1الهجػػ الس طموػطض  ابػػال الغػاط الآ،ػ الفس هللا   :تحقاػؽ
 ص. 256س 7ـس ج2004

 .171س صأحمام الوصي ( ام  ال،ضاؼس 74)

 43س ص3س جم    المحتان( الش با  س 75)

ايا لننننن  الف نننننه الترمنننننال والوصنننن( هلل.  حمػػػػهلل الحوػػػػ اس 76)
 .564س صاار م 

 .397س ص20س جمجمور الفتاول( ابف تاماةس 77)
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ابػػف هلل اػػؽ  .264س ص7س جاالرننتامار( ابػػف ابػػهلل البػػ س 78)
 .79س ص1جذحمام األحمام، اللاهللس 

( مىػػمـ بػػف الحجػػنج بػػف مىػػمـ القشػػا ا ال اىػػنبال اس  بػػال 79)
 المرنمى صنحيح الجنام  الصنحيح)س  ه261 )و الحىاف
محمػػػهلل فػػػ اهلل ابػػػهلل البػػػن  س باػػػ الوس هللا  س تحقاػػػؽ مرننن،م

إحاػنل التػ اال الل بػػ س باػ الوس بػنا حػػهلل الم ػ س حػػهللاال 
 .1316س ص3ج س(1690)   ـ

فػػػػ  أحمننننام الوصننننايا واألوقننننا  (  حمػػػػهلل فػػػػ اج حىػػػػافس 80)
 .107الش الة ا ىسماةس ص

(  ػػنؿ الحػػنكـ: هػػذا حػػهللاال وػػحاح ا ىػػ نهلل اللػػـ ا، جػػنه. 81)
 حػػنكـ ال اىػػنبال اسال ػػنؿ الػػذهب  فػػ  التم،ػػاص: وػػحاح. ال

 س كتػػػػنا الباػػػػالعس حػػػػهللاالالمرنننتَري ع،ننننى الصننننحيحين
 .15س ص2ج س(2149)

 .267س ص7جالرتامار، ( ا82)

( مىػػمـ بػػف الحجػػنج بػػف مىػػمـ القشػػا ا ال اىػػنبال اس  بػػال 83)
الجنننننام  الصنننننحيح، المرنننننمى )س  ه261 )و الحىػػػػاف

س هللا  الجاؿس با الوس بنا ك اهة تضلاؿ صحيح مر،م
س 5( ج4269) س حػػػػهللاال   ػػػػـبلػػػػض االالالهلل فػػػػ  الهبػػػػة

 .66ص

 .309س ص31س جمجمور الفتاول( ابف تاماةس 84)

 .272س ص6س جالشرح المبير( ابف  هللامةس 85)

شننرح ( ابػػهلل ار بػػف ابػػهلل الػػ حمف بػػف ابػػهلل ار الجبػػ افس 86)
س هلل الس وػػػػالتاة  ػػػػنـ بتغ اغهػػػػن مال ػػػػإ عمننننَُ األحمننننام

 .12س ص54الشبكة ا ىسماةس ج

 س بػػنا  نػػ  ال بػػ  الماتصننر الصننحيح الجننام ( الب،ػػن اس 87)
 .435س ص1(س ج1233) ،مامة بف ىلهللس حهللاال   ـ

 .11صس 54س جشرح عمَُ األحمامابهلل ار الجب افس  (88)

 .172س صأحمام الوصي ( ام  ال،ضاؼس 89)

( اللطاػػة لهػػن  حكػػنـ غاػػ   حكػػنـ الهبػػةس لػػذلؾ جػػنم لػػ ا 90)
 ف ا جػػػإ فػػػ  اطاتػػػصس ال مػػػن الالاهػػػا فػػػس اجػػػالم لػػػص  ف 

: لػػػػ امػػػ     هبتػػػصس كمػػػن تقػػػهللـ فػػػ   اللػػػص ا جػػػإ فػػػ
(  الاه لنننان العا نننَ لننن  ألبتنننه، مالعا نننَ لننن  قي نننه)... 

 بنا هبة ال جؿ .الصحيح الجام  الماتصرالب،ن اس 
 .914س ص2الم  تص الالم  ال لمالجهنس ج

الالهبة وهلل ة التب ع لمىتحقهن مف مىكاف  ال فقاػ   ال  حػال 
جػ  األ،ػ الا ذلؾس ال من اللطاةس فه  تب ع ال ابتغ  بص األ

 

غنلبػػًنس الاأ مػػن ابتغػػ  بهػػن  ضػػإ المهػػهللى لهػـػ  ال الملطػػافس  ال 
مجنماتهـ  ال  ضػإ الاللػهللس  ال مػن  شػبص ذلػؾ. فلمػ  هػذا اجػالم 
 ف الطػػ  األا  الالهللهس الاجػػالم  ف الطػػ  إ،التػػصس الاجػػالم 
 ف ا جػػػإ فػػػػ  اطاتػػػػص إذا لػػػـػ تىػػػتمـ اللػػػـػ اكػػػػف ه ػػػػنؾ لهػػػػن 

الجبػػػ افس  ىػػباس إال ا تاػػنف بفىػػبنا المػػالهللال المػػن  شػػبههن.
ُ األحمننام : بمػػن  ف الهبػػة أقننول .8س ص54س جشننرح عمنَن

الاوح ال جالع فاهن ب،سؼ اللطاةس فاكالف األاللػ  جلمهػن 
اطاػػةس فقػػهلل اتغاػػ  الظػػ ؼس  ال اػػمالؿ المىػػالغ الػػذا بىػػببص 

  اط  الالا ال.

تبيننين )س  ه743 )و ( ف،ػػ  الػػهللاف انمػػنف بػػف امػػ  الماملػػ 91)
قا   ا  المكتػػػػػا س القػػػػػنه الس هللالح نننننا   شنننننرح م نننننص الننننَن

 بػػال بكػػ س محمػػهلل بػػف  .183س ص6ج  ه1313ا ىػػسم س 
س الجنوألُر ال ينُر)س  ه800 )و ام  الحهللاهلل اللبنهللا الام ػ 

محمػػهلل  مػػاف بػػف امػػ   .288س ص2المطبلػػة ال،ا اػػةس ج
ابػػف انبػػهللافس  هلل المحتػػن  امػػ  الػػهلل  الم،تػػن س هللا  الكتػػا 

س الم ت ننى شننرح الموطننأالبػػنج س  .651س ص6اللمماػػةس ج
  ب  بك  ابف الىاهلل محمػهلل شػطن الػهللمانط  .179س ص6ج
س حنشػػاة امػػ  حػػؿ الضػػنظ ذعا نن  الطننالبين)س  ه1310 )و

فػػػػتح الملػػػػاف لشػػػػ    ػػػػ ال اللػػػػاف بمهمػػػػنو الػػػػهللافس باػػػػ الوس 
س الحننننناوي المبينننننرالمػػػػػنال هللاس  .213س ص3هللا الضكػػػػػ س ج

 ) ه1069 )و  حمػػػػػػػهلل ىػػػػػػػسمة القماػػػػػػػالب  .214س ص8ج
ق،ينننننوب   حاشنننننيتا)س  ه957 )و ال حمػػػػػهلل الب لىػػػػػ  اماػػػػػ ال

محمػهلل  .161س ص3س هللا  إحانل الكتػا الل باػةس جوعميُر
س اػػنلـ الفننرور)س  ه763 )و بػػف مضمػػح بػػف محمػػهلل المقهللىػػ 

 .671س ص4الكتاس ج

، ( اللبنهللاس 92)  .182س ص6جالجوألُر ال يُر

 .581س ص8س جالحاول المبيرالمنال هللىس  (93)

 .140س صأحمام الوصايا واألوقا ( هلل.  حمهلل حىافس 94)

 .267س ص7جاالرتامار، بهلل الب س ابف ا (95)

المحتار( ابف انبهللافس 96)  .651س ص6س جَر

 ( م هـ هلل. موطض  الىبنا .97)

 ُام اارث والوصايا واألوقنا  لن  (  حمهلل ف اج حىافس 98)
  .ـ2002.س 78س صالف ه اار م 


