
  العلمي والبحث العالي التعليم وزارة
  العراقية الجامعة
  الشريعة كلية

  العليا الدراسات
  

@@

paŠbïn‚a@æia@ði‹ÉÜa@@À@êÕÐ@óï–íÜa@ta¾aì@@
À@êibnØ@IãbÙyc@@çe‹ÕÜaH@@

óaŠ†@@óäŠbÕà@μi@@óÉî‹“Üa@çíäbÕÜaì@@

  @ @
óÜbŠ@@ @

óà‡Õà@¶g@Ýª@óïÝØ@óÉî‹“Üa@óïÔa‹ÉÜa@óÉàb§a@ÀL@ðèì@
öu@æà@pbjÝnà@Þïä@óuŠ†@nub¾a@–@óÉî‹’@óïàþg@

˜—¦@IêÕÐ@çŠbÕàH@ @

@ @
ã‡Õm@@béi@kÜbÜa@ @
Š‡ïy@âïÝ@‹Ùibi@ @

@ @
Óa‹’hi@ŠínØ‡Üa@ @

‹Ù’@†íá«@@çby‹Ð@ @
  

QTSSè@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @RPQQã@ @



 إقرار املشرف

ـــأشــهد أن إعــداد هــذه الرســالة الموســومة     اختيــارات ابــن العربــي فــي فقــه ( : ب
) الوصية والميراث، في كتابه أحكام القرآن، دراسة مقارنة بين الشريعة والقـانون

وهـــي جــــزء مــــن الجامعـــة العراقيــــة،  -فـــي كليــــة الشــــريعة قـــد جــــرت تحـــت إشــــرافي
  ُأرشحها للمناقشة. ، وٕاّنيريعة اإلسالميةمتطلبات نيل درجة الماجستير في الش

  

  

  

  

  مشرفال

  فرحان محمود شكر الدكتور:

   



  إقرار جلنة املناقشة
اختيــارات ابــن العربــي فــي فقــه نحـن أعضــاء لجنــة مناقشــة هـذه الرســالة الموســومة بـــ (      

كليـة  ) فـيالوصية والميراث، في كتابه أحكام القرآن، دراسة مقارنة بين الشـريعة والقـانون
) فـي محتوياتهـا حيدر سليم بـابكرالجامعة العراقية، نشهد بأننا قد ناقشنا الطالـب( -الشريعة 

 ،الشـريعة اإلسـالمية وفيما له عالقة بها، فوجـدناها جـديرة بـالقبول لنيـل درجـة الماجسـتير فـي
هــ، الموافـق: ١٧/١/١٤٣٣)، وذلـك فـي يـوم الثالثـاء: ازـامتيـوبتقـدير( فقه مقارن،  تخصص

  م.١٣/١٢/٢٠١١
        

  التوقيع:         التوقيع:
  

   ليلى حسن محمد :ةالدكتور                               عبد خلف حايف الدكتور:
                  أستاذ مساعداللقب العلمي:                              للقب العلمي: أستاذ مساعد

  اً عضو                                                  رئسياً          
    

  التوقيع:         التوقيع:
  

  فرحان شكر محمودالدكتور:                    إسماعيل عكلة عبد اللطيفالدكتور: 
   مدرس :اللقب العلمي                            اللقب العلمي: أستاذ مساعد

  اً مشرفو  اً عضو                                             عضواً           
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  ناءثشـكر و 
  

  مـا أنعـم علـيَّ مـن نعمـه  علـى وأشكرهإال أن أحمد اهللا  هذه الرسالةال يسعني بعد إتمام
  العظيمة، وآالئه الجسيمة.

 شـكر محمـود فرحـان، علـى الدكتور  لشيخ الفاضلل ويسرُّني أن أتقدم بالشكر واالمتنان
ومـا بـذل مـن جهـد  ،ائح، ونصـاتتوجيهـوما أبدى مـن  ،تفضله باإلشراف على الرسالة

ـــع، ووقـــت ــــجزاه اهللا لكـــي يزودنـــي بمـــا هـــو أنف ـــه طـــالب العلـــم، خيـــرًا ون وأعلـــم، ف فـــع ب
  .والمسلمين

  كــــل مــــن ســــاندني وســــاعدني إلخــــراج هــــذه الرســــالة،  إلــــى بجزيــــل الشــــكرقــــدم تكمــــا أو
وأخّصهم بالذكر أصحاب الفضيلة أساتذة كلية الشـريعة فـي الجامعـة العراقيـة وعميـدها 

تعـــاملهم معـــي أثنــــاء حســـن و  تعـــاونهم موظفيهـــا علـــىالدكتور(عبـــد المـــنعم الهيتـــي)، و 
  الدراسة.

  ال يفــوتني أن أتقــدَّّم بالشــكر إلــى زوجتــي، وٕاخــواني، وأخــواتي، وجميــع أصــدقائي الــذين و
  ساعدوني، وساهموا في إنجاز هذا العمل. 

  وكما أشكر موظفي مكتبة الجامعة العراقية، ومكتبة كلية اإلمام األعظـم، ومكتبـة كليـة
  هم.العلوم اإلسالمية؛ لما قّدموا لنا من التسهيالت أثناء زيارتنا ل

 وأن ينفـع بعملنـا خالصـًا لوجهـه الكـريم جميع أعمالنـاأن يجعل الباري عزَّ وجل  أسأل ،
ويجعلنــا مــن الــذين يســتمعون القــول فيتبعــون أحســنه، واهللا الهــادي إلــى  ،هــذا المســلمين

                سواء السبيل، وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
  

                                                                                                
  الباحث                                                                       
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  ١   المقدمة
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   ٨ ترجمة ابن العربي وعصرهاألول:  المبحث

  ٩ ترجمة ابن العربياألول: المطلب
  ١١ عصر ابن العربيالثاني: المطلب
  ١٥ ةالعلميحيـاته الثاني : المبحث

  ١٦ طلبه للعلم ورحالته العلميةاألول: المطلب
  ١٨ هشيوخالثاني: المطلب
  ٢٣ هتالميذالثالث: المطلب
  ٢٧  ، ووفاتهاء عليهوثناء العلم،أعمالهالثالث : المبحث

  ٢٨ هأعمالاألول: المطلب
  ٢٩ همؤلفاتالثاني: المطلب
  ٣٤  عليه، ووفاتهالثالث: مكانته العلمية، وثناء العلماء المطلب
  ٣٨ ، ومنهجه فيهأحكام القرآنهكتابالرابع :  المبحث

  ٣٩ األول: كتابه أحكام القرآن المطلب
  ٤٣ أحكام القرآنمنهجه في كتابه المطلب

Þ—ÑÜa@ðäbrÜaZ@óï–íÜa@TVMQRV@ @
  ٤٧ التركةبتمهيد في الحقوق المتعلقة

  ٥٧ األول: الوصية المبحث
  ٥٨ الوصية ومشروعيتهااألول: تعريف المطلب
  ٦٠ الثاني: حكم الوصية المطلب
  ٦٩ الثالث: تصرفات المريض المطلب
  ٧٤ الثاني: الموصى به المبحث
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  ٧٥ األول: تقدير المال المطلب
  ٧٨ الثاني: الوصية بأكثر من الثلث المطلب
  ٨١ لى الوصيةالثالث: الشهادة ع المبحث

  ٨٢ تمهيد في تعريف الشهادة ومشروعيتها
  ٨٤ األول: شروط الشهادة المطلب
  ٨٨ على الوصيةالثاني: شهادة النساء المطلب
   ٩١  على الوصيةالثالث: شهادة غير المسلمين المطلب
  ١٠٠ الرابع: تحليف الشهود المطلب
  ١٠٥ الرابع: الوصاية المبحث

  ١٠٦ تمهيد في تعريف الوصاية
  ١٠٨  األول: تصرفات الوصي في مال اليتيم المطلب
  ١١٧  للموصى عليه الثاني: تصرفات الوصي في البيع والشراء المطلب
  ١٢٠ الثالث: تسليم المال إلى اليتيم المطلب
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  ١٢٨ تمهيد في تعريف الميراث

  ١٣٢ األول: أسباب الميراث ثالمبح
  ١٣٣ النسب والنكاح والوالءاألول: المطلب
  ١٣٥ الثاني: بيت مال المسلمين المطلب
  ١٣٨ الثالث: والء المواالة المطلب
  ١٤١ مراتب المستحقين للميراثالرابع: المطلب
  ١٤٨ الثاني: موانع الميراث المبحث

  ١٤٩ تمهيد في تعريف المانع
  ١٥٠ األول: القتل المطلب
  ١٥٤ الثاني: اختالف الدين المطلب
  ١٥٧ الثالث: ما يتعلق بموانع الميراث المطلب
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  ١٦٨ الثالث: أصحاب الفروض المبحث
  ١٦٩ األول: ميراث البنات وبنات االبن المطلب
  ١٧٥ الثاني: ميراث األم المطلب
  ١٧٩ الثالث: الكاللة المطلب
  ١٨٩ الرابع: العصبة وذوو األرحام المبحث

  ١٩٠ األول: العصبة المطلب
  ١٩٧ الثاني: ما يتعلق بالعصبة المطلب
  ٢٠٣ الثالث: ميراث ذوي األرحام المطلب
  ٢١٢ الرابع: طرق توريث ذوي األرحام المطلب
  ٢١٥ الميراثبالخامس: ما يتعلق المبحث

  ٢١٦ األول: العول المطلب
  ٢٢٠ الثاني: القسمة في الميراث المطلب

ó¸b‚@ @RRV@ @

  ٢٢٨  تراجم األعالم
  ٢٤٩  قائمة المصادر

 A-C باللغة اإلنجليزيةالخالصة 
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الـذي  الة والسـالم علـى خيـر خلقـه محمـدصـ، والناألرضـي والـذي لـه ميـراث السـموات هللا الحمد 

، وأوصى خيرًا بآل بيته الطـاهرين، صـالة اهللا وسـالمه علـيهم أجمعـين، جعل تركته صدقة للمسلمين
  ومن سار على دربهم إلى يوم الدين.

  أّما بعد:
ــف ــه نــزَّ مّم ، وليتخــذوه دســتورًا يســيرون عليــه، ســبيلهمن لينيــر لهــم ل القــرآا أنعــم اهللا علــى عبــاده أّن

عـّزًا، وشـرفًا،  اهللا هـوا بنواهيـه، زادهـمتنابأوامره، و  ما تخلقوا بأخالقه، وأتمروا، وكلَّ وينظمون به حياتهم
، وبينــوا ممــا أودع اهللا فيــه مــن ، وحفظــًا، وتفســيراً اهللا، تــالوةً كتــاب اعتنى المســلمون قــديمًا وحــديثًا بفــ

األحكــام التــي  ويعــّد الفقــه مــن مــا فيــه مــن األحكــام، اتبعــوامــا فيــه مــن األخبــار، و ب اعتبــروار، و األســرا
حســن لإلنســان أن يــدرس الفقــه، ويبحــث ومــا أ ظــيم حيــاة المســلم مــن العبــادات، والمعــامالت،تنتقــوم ب

اْلُمْؤِمُنـوَن  َوَمـا َكـانَ  لكـي يكـون مـن الـذين عنـاهم اهللا فـي قولـه: ؛في فروعه من خالل القرآن الكريم
ــْنُهْم َطآِئَفــٌة لَِّيَتَفقَُّهــوْا ِفــي الــدِّيِن َوِلُينــِذُروْا َقــ ْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعــوْا ِإَلــْيِهْم ِلَينِفــُروْا َكآفَّــًة َفَلــْوَال َنَفــَر ِمــن ُكــلِّ ِفْرَقــٍة مِّ

 بـــيَّنوقـــد  لقـــًا بـــالقرآن،وأكثرهـــا تع فـــروع الفقـــه، مـــن أجـــلّ يعتبـــر علـــم الفـــرائض و  .)١(َلَعلَُّهـــْم َيْحـــَذُرونَ 
) أّن (بــن العــاص واهللا بــن عمــر  عبــدى لمــا رو  وفضــل تعلمــه،، فــرائض) فضــل علــم الالرســول(
ـــٌة ُمْحَكَمـــةٌ ِعلـــال(( ) قـــال:النبـــي( أو َفِريَضـــٌة  ،ُســـنٌَّة َقاِئَمـــةٌ  أو ،ُم َثَالثَـــٌة فمـــا َوَراَء ذلـــك َفُهـــَو َفْضـــٌل آَي
  .)٢())َعاِدَلةٌ 
ــ المســلمين )نبينــا محمــد ( حــثَّ و  أّنــه  )(هريــرة يبــأ ي عــنرو م الفــرائض فقــال فيمــا علــى تعّل
ُل َشـْيٍء  ،َتَعلَُّموا اْلَفَراِئَض َوَعلُِّموَهـا فإنـه ِنْصـُف اْلِعْلـمِ ): (((قال رسول اللَّهِ قال:  وهـو ُيْنَسـى وهـو َأوَّ

  .)٣())ُيْنَزُع من ُأمَِّتي

                                                 
  ١٢٢: اآلية سورة التوبة )١(
ان بـن سـليمللحافظ العالمـة سنن أبي داود:  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الفرائض، باب ما جاء في تعليم الفرائض،) ٢(

رقــم  ،٣/١١٩بيــروت: -الحميــد، دار الفكــر هـــ) ت: محمــد محيــي الــدين عبــد٢٧٥-٢٠٢(األشــعث أبــو داود السجســتاني
اهللا  محمد بـن يزيـد أبـو عبـد لحافظل سنن ابن ماجه: ة في سننه، باب اجتناب الرأي والقياس،ابن ماجو )،٢٨٨٥ث(الحدي

 ).٥٤رقم الحديث( ،١/٢١:بيروت -) ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكرهـ٢٧٥-٢٠٧(القزويني

والنسـائي  ،)٢٧١٩(الحـديث رقـم ،٢/٩٠٨تعليم الفـرائض:  ىابن ماجة في سننه، كتاب الفرائض، باب الحث عل أخرجه) ٣(
كتــاب الفــرائض، بــاب األمــر بتعلــيم الفــرائض، الســنن الكبــرى: لإلمــام أبــي عبــد الــرحمن ، )فــي ســننه عــن ابــن مســعود(

/ دار الكتــب ١هـــ) ت: د. عبــد القــادر ســليمان البنــداري، وســيد كســروي حســن، ط٣٠٣ -٢١٥أحمــد بــن ســعيد النســائي(
 .)٦٣٠٥(الحديث رقم، ٤/٦٣م): ١٩٩١-هـ١٤١١بيروت( -لميةالع



 ٢

ض، ويبحــث فيــه، مــن خــالل القــرآن، وفــي علــى طالــب العلــم أن يطــرق بــاب علــم الفــرائفينبغــي 
مـــن تعلـــم الفـــرائض مـــن غيـــر علـــم بهـــا مـــن القـــرآن مـــا أســـرع مـــا (: الـــرأي حيـــث قـــال ربيعـــةظاللـــه، 
  .  )١(ينساها)

كــي يســتنبطوا منــه األحكــام، ومــن العلمــاء الــذين اشــتهروا العلمــاء العــاملين، لولقــد هيــأ اهللا لكتابــه 
 إلمـــام العالمـــة أبـــو بكـــر بـــن العربـــي المعـــافري المـــالكي،فـــي تفســـير آيـــات األحكـــام، وأبـــدعوا فيـــه، ا

في مشارق األرض، ومغاربها، وأصبح مصدرًا لما بعده ممن كتبوا في  واشتهر كتابه (أحكام القرآن)
فمـــن كـــان هـــذا حالـــه فحـــري بنـــا أن نـــدرس كتابـــه، ونســـتخرج منـــه مـــا توصـــل إليـــه مـــن  هـــذا الفـــن،

  ما في علم الفرائض.اجتهادات، وال سيّ 
كـان جـل  ( :بقولـه أحكام القرآن وأشار إليه في كتابه ،ابن العربي أهمية علم الفرائض أدرك دوق

والبيـوع  ،والسـلم ،جـاراتوانتقلـوا منـه إلـى اإل ،وعظم مناظرتهم ولكـن الخلـق ضـيعوه ،علماء الصحابة
علـم وربـك ي ،أو غـرض فـي طلـب الـدنيا ظـاهر ،أو علـم قاصـر ،إمـا لـدين نـاقص ،والتدليس ،الفاسدة

ولـو لـم يكـن مـن فضـل الفـرائض والكـالم عليهـا إال أنهـا تبهـت منكـري  ،ما تكن صدورهم وما يعلنون
فــي إلحــاق النظيــر بــالنظير، فــإنَّ عامــة مســائلها إّنمــا هــي مبنيــة علــى  القيــاس وتخــزي مبطلــي النظــر

  .)٢()ذلك
 ن البـن العربـي،فكانت رسالتي عن علم الفرائض بما فيه الوصية، من خالل كتاب أحكام القـرآ 

كتابــه أحكــام القــرآن،  فــيث، فــي فقــه الوصــية والميــرا ختيــارات ابــن العربــيالــذلك عنونــت رســالتي( 
  .)بين الشريعة والقانون مقارنة دراسة

  : أهمية الرسالة
  تظهر أهمية الرسالة في األمور اآلتية:

والتـــابعين، وعلمـــاء حابة الصـــ وقـــد اهـــتمَّ بـــه ض،ئأهميـــة علـــم الفـــراتكمـــن أهميـــة الرســـالة فـــي . ١
  المسلمين.

ا إّمـف ،وتـهمبعـد ، و فـي حياتـه اإلنسـانتعلـق بي ألّنـه ؛والميـراث. لحاجة الّناس إلى علم الوصية ٢
ثًا.   أن يكون وارثًا، أو مورِّ

                                                 
هـــ) ت: عبــد الــرزاق المهــدي، ٥٤٣-٤٦٨بكــر محمــد بــن عبــد اهللا المعــروف بــابن العربــي ( للعالمــة أبــيأحكــام القــرآن:  )١(

 .١/٣٥٩): ٢٠٠٧-١٤٢٨بيروت (-/دار الكتاب العربي١ط

 .١/٣٥٩ :أحكام القرآن )٢(



 ٣

ه علـم مـن ألّنـ ؛المـذاهب غيـره مـنمذهبه، و  مكانة عند علماء المالكي ختيارات ابن العربيال. ٣
  د بآرائه لتوضيح كثير من المسائل.ستشهيُ  وكثيرًا ماالمجتهدين،  ةأعالم األمّ 

  قوة وأهمية. رسالةمن خالل القرآن تعطي لل فرائضدراسة علم الكذلك . ٤

   ختيار الرسالة:اسبب 
ختيــارات فقهيــة، اإّن هــذا العنــوان يحــوي عــدة مواضــيع، وذلــك لشــموله لكثيــر مــن المســائل، فهــي 

ختاره في فقـه الوصـية والميـراث، اه أحكام القرآن، ألختار ما إلمام من أئمة المالكية، من خالل كتاب
ختياري لهذا العنوان في النقاط ا، لذا سيتبن سبب انونومقارنته بآراء الفقهاء، ثّم أردف القول عن الق

  اآلتية:
ســبب آخــر  وثمــة ه األحاديــث،تــألهميتــه كمــا بّين علــم المواريــث مــن بــين فــروع الفقــه؛اختــرت  .١

ــًة، مــع ممــا دفعنــي للكتا بــة فيــه، وهــو أّن المنطقــة التــي أقطــن فيهــا ال يطبقــون أحكامــه كامل
 نْ لمــرأة حقــًا فــي الميــراث إال َمــتمســكهم بــدينهم، وتــأديتهم لشــعائر اإلســالم، فهــم ال يعطــون ل

 .رحم ربي

 البن العربي من بين كتبه؛ ألّنه أبدع في بيان أحكام القرآن فيـه؛ اخترت كتاب أحكام القرآن .٢
 ستي لعلم الفرائض من خالل القرآن، وفي ظالله.كون درادت أن تأر  ألننيو 

تكملـــة جهـــود اإلخـــوة الـــذين قـــاموا بجمـــع ل ارات ابـــن العربـــي مـــن بـــين الفقهـــاء،اختـــرت اختيـــ .٣
في كثير من أبواب الفقه، عسى اهللا أن يأتي من يتمم مـا بقـى مـن اختياراتـه، فـابن  اختياراته

 مـــن وا فـــي أنـــواع المعـــارف، ولكـــن لـــم يصـــل إلينـــاالعربـــي مـــن العلمـــاء الـــذين كتبـــوا وأبـــدع
 كتبــه الفقهيــة، ومــا قمنــا بــه لجمــع مــا تشــتت مــن آرائــه اضــاع منهــ قــدإال القليــل، و  مصــنفاته
أن يتعصب له، بل  لمذهب المالكية هباانتسولم يجعل ألّنه من العلماء المجتهدين،  ؛الفقهية

  .عنده سواء خالف المذهب أم وافقه رّجح ما ترّجح

سالمي، في لكي يتبين مدى موافقة القانون للتشريع اإل ؛اخترت مقارنة الفقه بالقانون العراقي .٤
، ثــّم ذكــرت القــانون المصــري لتــأثيره علــى القــوانين العربيــة، بلــٍد غالبيــة ســكانه مــن المســلمين

  ه الجامعة العربية.توثلثت بالقانون العربي الموحد الذي اعتمد



 ٤

  منهج الرسالة:

، اعتمـادًا علـى التأصـيلي الفقهـي، سـتقرائي، التحليلـي،سـلوب المـنهج االأي هـذه الرسـالة اتبعت ف
  المبادئ اآلتية:

من خـالل كتابـه أحكـام القـرآن، ثـم  ،المتعلقة بالوصية والميراث قمت بجمع آراء ابن العربي .١
 أذكر رأيه إن وجد في كتبه األخرى استيناسًا.

أصــحاب المــذاهب األربعــة المتبعــة،  يــره مــن العلمــاء،غآراء بــ ابــن العربــي اختيــارات قارنــت  .٢
الزيديــة، واإلباضـــية، واإلماميــة، وجمعــت اآلراء المتشـــابهة و ضــافة إلــى مـــذهب الظاهريــة، إ

تحـــت مـــذهب واحـــد، وجعلـــت مـــذهب الـــذي يوافـــق اختيـــار ابـــن العربـــي فـــي الترتيـــب األول، 
 .هامشوذكرت نص اختياره في ال

 مـن كتـبهم المعتمـدة، وذلـك لغـرض مناقشـتها، وتحليلهـا مخرجـةً  ،أدلة كل المذاهب تجمع  .٣
 أي الراجح.بغية الوصول إلى الر 

اآليــات إلــى ســورها فــي الهــامش، بــذكر الســورة، ورقــم اآليــة، وٕان كانــت اآليــة غيــر  تعــزو  .٤
 كاملة، ذكرت في الهامش، حرف(من) قبل اآلية، للداللة على أّن لآلية بقية.

الصــــحيحين إذا كــــان  مــــا فــــي علــــى تاقتصــــر و صــــلية، ج األحاديــــث مــــن مصــــادرها األأخـــرِّ  .٥
لحديث واردًا فيهما أو في أحدهما، وان لم يكن فيهما خرجت في الكتـب السـتة، أو غيرهـا، ا

 ثّم أذكر درجة الحديث، معتمدًا عل تصحيحات المتقدمين.

ترجمت األعالم الضرورية، وجعلته ملحقًا بآخر الرسالة، وقد رتبـتهم علـى حـروف المعجـم،  .٦
 مراعيًا بذلك االسم الذي ورد في الرسالة.

ذكــرت بعــض معــاني األلفــاظ الغريبــة، وعرَّفــت فــي الهــامش بــبعض األمــاكن الغريبــة الــواردة  .٧
 في الرسالة.

 :ما يأتيعزوت األقوال إلى أصحابها، واتبعت  .٨

ذكــرت المصــدر فــي ، ثــمَّ ()كــان المنقــول نصــًا بــدون تصــرف، جعلتــه بــين قوســين إنْ    . أ
  الهامش.



 ٥

جمع بــين بــالختصــار، أو ، بااليءالشــ ضتصــرفت فيــه بعــكــان المنقــول نصــًا، و  إنْ   . ب
 تعبيرين، لم أستعمل القوسين، وأشير إلى المصدر في الهامش.

الفكـــرة فقـــط، أو أّن هـــذا الموضـــوع يحتـــاج إلـــى  خـــذأبكـــان النقـــل بـــالمعنى، أو  إنْ   . ت
 :) .رًا بكلمة (ينظرتفصيل في كتب أخرى، ذكرت في الهامش المصدر، مصدِّ 

ـــّم بينـــت مـــدى موافقـــة القـــانون أو  .٩ ذكـــرت رأي القـــانون فـــي نهايـــة المســـائل التـــي ناقشـــتها، ث
بــــبعض ، تأســــيا كلمة(المشــــرِّع) للــــذي وضــــع القــــانونمخالفتهــــا آلراء الفقهــــاء، واســــتخدمت 
  مشايخنا، كالزلمي، والكبيسي وغيرهما.

  :خطة الرسالة
  ة.ثالثة فصول وخاتممقدمة و فتتضمن  رسالةأما خطة ال

  المقدمة
  اتبعته، والخطة التي وضعتها.المنهج الذي و  أهمية الموضوع، وسبب اختياري له، بينت 

   : الفصل األول

   ، وكتابه أحكام القرآنلتعريف باإلمام أبي بكر بن العربيا
  :أربعة مباحثوفيه 

  عصره الذي عاش فيه. : ترجمة ابن العربي، وبيانالمبحث األول
  .العلمية : حياتهالمبحث الثاني
  .: أعماله ومكانته العلمية وثناء العلماء عليه ووفاتهالمبحث الثالث
  .: كتابه أحكام القرآن ومنهجه فيهالمبحث الرابع

  :الفصل الثانـي
  الوصية 

  وفيه تمهيد، وأربعة مباحث: 
  الحقوق المتعلقة بالتركة. تمهيد:

  .الوصية: المبحث األول
  .صى بهو : المالمبحث الثاني

  .: الشهادة على الوصيةث الثالثالمبح
  .: الوصايةالمبحث الرابع



 ٦

  : لفصل الثالثا

  الميــراث 
  وفيه تمهيد وخمسة مباحث: 

  .الميراث ومشروعية تعريف :تمهيد
  .: أسباب الميراثالمبحث األول
  .: موانع الميراثالمبحث الثاني
  .: أصحاب الفروضالمبحث الثالث
  .حامالعصبة، وذوو األر : المبحث الرابع

  .: ما يتعلق بالميراثالمبحث الخامس
  .: تتضمن أهم النتائج والتوصياتالخاتمة

ل بـه مـوازيني وفي الختام أسأل الباري عّز وجل أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم، ويثقِّ 
، والصـالة والسـالم علـى خيـر خلقـه محمـد وعلـى يوم القيامة، وآخر دعوانا أن الحمد هللا ربِّ العلمين

  أجمعين.آله وصحبه 
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ði‹ÉÜa@æia@ó»‹m@Zßìÿa@kÝ¾a@ @

  أوًال: اسـمه وكنيتـه ولقبـه:

اهللا بـن العربـي  مام الحافظ محمد بن عبد اهللا بن محمد بن عبد اهللا بن أحمـد بـن محمـد بـن عبـداإل هو
  .)٤(المالكي ،)٣(األندلسي ،)٢(األشبيلي ،)١(المعافري

  .)٥( )أبي بكروأّما كنيته فقد اشتهر بـ(

                                                 
سبة إلى قبيلة معافر باليمن: وهم : معافر بن يعفر بن مالك بن الحارث بن مـرة بـن أدد بـن زيـد بـن يشـجب ) الَمَعاِفِري: ن١(

وينسـب إلـيهم الثيـاب المعافريـة، وهـم بـاليمن واألنـدلس  بن عريب بـن زيـد بـن كهـالن بـن سـبأ،ينتهي نسـبهم إلـى قحطـان،
محمــد هــارون،  مهـــ) ت: عبــد الســال٤٥٦-٣٨٤جمهــرة أنســاب العــرب: للعالمــة ابــن حــزم األندلســي ( ينظــر: ومصــر.

معجــم مــا اســتعجم مــن أســماء الــبالد والمواضــع: للعالمــة أبــي عبيــد عبــد و ، ٤٨٥-٤١٨القــاهرة: ص–/دار المعــارف ٥ط
هــــ): ١٤٠٣بيـــروت (-/عـــالم الكتـــب٣هــــ) ت: مصـــطفى الســـقا، ط٤٧٨ (المتـــوفىاهللا بـــن عبـــد العزيـــز البكـــري األندلســـي 

 .  ٥/١٥٣بيروت:  -) ، دار الفكرهـ٦٢٦ ( المتوفى أبي عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا  الحموي لشيخومعجم البلدان: ل ،٤/١٢٤١

وهي مدينة كبيرة عظيمة فـي األنـدلس، وتسمى(حمص)أيضـا،  ،يلية، ونسب إليها لكونه ولد فيها) األشبيلي: نسبة إلى أشب٢(
طـل عليهـا جبـل الشـرف، وينسـب إليهـا كثيـر مـن أهــل وي وهـي قريبـة مـن البحـر وكـان فيهـا قاعـدة ملـك األنـدلس وسـريره،

الـدين أبـي الحسـن علـي  عـزللعالمـة ،واللباب فـي تهـذيب األنسـاب: ١/١٩٥العلم. ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي:
 . ١/٦٢م): ١٩٨٠-هـ١٤٠٠بيروت ( -هـ)دار صادر٦٣٠ ( المتوفى بن محمد بن عبد الكريم بن أثير الجزري

: نسبة إلى َأْنَدُلس: وهي ِإقليم في بالد المغرب يشتمل على بالد كثيرة ، خرج منها كثير مـن العلمـاء والحفـاظ، ) اَألْنَدُلِسي٣(
 يفـة األمـوي الوليـد بـن عبـد الملـك. ينظـر:م) بقيادة طارق بن زيـاد فـي زمـن الخل٧١١-هـ٩٢افتتحها المسلمون في سنة (

هــ) ٤٨٨( المتـوفى الحميـدي محمـد بـن أبـي نصـر فتـوح بـن عبـد اهللا جذوة المقتبس في ذكر والة األندلس: ألبي عبـد اهللا
، األنســاب: ألبــي ســعيد عبــد الكــريم بــن محمــد بــن منضــور التميمــي ١/٣م): ١٩٦٦الــدار المصــرية للتــأمين والترجمــة (

، اللبــــاب فــــي ١/٢١٨م): ١٩٩٨بيــــروت(  -/دار الفكــــر١عمــــر البــــارودي، ط هـــــ) ت: عبــــد اهللا٥٦٢-٥٠٦الســــمعاني (
 .١/٨٩ب األنساب البن األثير:تهذي

هــ)على أصـح ٩٣) المالكي: نسبة إلى مذهب اإلمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة وصـاحب المـذهب المشـهور، المولـود(٤(
، سير أعالم النبالء: للعالمـة محمـد ٣/١٥١اللباب في تهذيب األنساب البن األثير:  ينظر:هـ). ١٧٩األقوال والمتوفى(
  .٨/٤٨): هـ١٤١٣بيروت(-/مؤسسة الرسالة٩عرقوسي، طرناؤوط ومحمد نعيم ال) ت: شعيب األ٧٤٨-٦٧٣بن أحمد الذهبي (

لالشتباه في االسم والكنية واللقب بين القاضي أبي بكـر ابـن العربـي، ومحـي الـدين محمـد بـن علـي بـن محمـد بـن عربـي ) ٥(
القاضــي ابــن  تفريقــًا بينــه وبــين بــالتنكير، لقــب األخيــر ذكــر علمــاء المشــرق، هـــ)٦٨٤-٥٦٠(الحــاتمي الطــائي األندلســي

لــزوال هــذا و  االثنــين بــالتعريف،ا علمــاء المغــرب واألنــدلس وبعــض علمــاء المشــرق فــإنهم يــذكرون وأّمــ العربــي المعــافري،
ن العربـــي الحـــاتمي و محـــي الـــدين ابـــ ،االلتبـــاس البـــدَّ مـــن ذكـــر النســـب فنقـــول: أبـــوبكر ابـــن العربـــي المعـــافري المـــالكي

نفح الطيب من غصن األنـدلس الرطـب: للشـيخ أحمـد و ، ٢٣/٤٨سير أعالم النبالء للذهبي: لظاهري. ينظر: الصوفي ا
شـذرات ، و ٢/١٧٥هــ):١٣٨٨بيـروت (-دار صـادرهـ)ت: د.إحسان عبـاس، ١٠٤١(المتوفى بن محمد المقَِّريِّ التِّلمساِنيِّ 

 : عبـدهــ)ت١٠٨٩العماد الحنبلي المتـوفى (د الحي بن الذهب في أخبار من ذهب: للمؤرخ الفقيه األديب أبي الفالح عب
 .٥/١٩٠ هـ):١٤٠٣(دمشق -/دار ابن كثير١رناؤوط، طرناؤوط، ومحمود األاأل القادر



 ١٠

  .)١(وبه اشتهر بابن العربيوأمَّا لقبه فقد لقب 

  : هــــوالدت ثانيًا:
ثمـان بقـين ليلـة الخمـيس ل لس،دكبرى مـدن األنـ أشبيليةبكر بن العربي في مدينة ولد اإلمام القاضي أبو 

  .)٢(م ) في بيت عظيم من حيث الوجاهة والعلم والشرف١٠٧٦ -هـ ٤٦٨من شعبان سنة (

   : نشأتـــه :ثالثاً 
علـــى حـــب العلـــم  ، فتربـــىمنزلـــة رفيعـــة مـــن حيـــث الجـــاه والعلـــمفـــي أســـرة لهـــا  بـــن العربـــينشـــأ أبـــوبكر 

األديـب ذو الفنـون أبـو محمـد عبـداهللا وذلك تحت رعاية أبيه اإلمام العالمـة  ؛الشيوخ، والقراءة على والمعرفة
، كــان مــن أهــل اآلداب، مــن فقهــاء بلــده أشــبيلية ورؤســائها )هـــ٤٩٣-٤٣٥(األشــبيليبــن محمــد بــن العربــي 

كبـار  مـنوكـان  أجـاز لـه ابـن عبـد البـر، واللغة، والبراعة، والذكاء، شارك ابنه فـي السـماع مـن عـّدة شـيوخ،
  .)٣(مرة ، وأجازه أكثر منمصنفاته أغلبمنه  عوسم ،عوامسبعة أ صحبهحيث  يأصحاب ابن حزم الظاهر 

                                                 
/دار ١ت: مـاهر زهيـر جـّرار، طهــ)٥٤٤-٤٩٦ياض بن موسى اليحصبي (الغنية: تأليف القاضي عينظر ترجمته في:  )١(

للعالمــة أبــي القاســم خلــف بــن عبــد الملــك المشــهور الصــلة: و ، ٦٦): صم١٩٨٢-هـــ١٤٠٢الغــرب اإلســالمي، بيــروت(
، ودار الكتـاب اللبنـاني القـاهرة–/ دار الكتـاب المصـري ١بيـاري، طهـ) ت: إبراهيم األ٥٧٨ -٤٩٤المتوفى( ابن بشكوالب
فـــر بغيـــة الملـــتمس فـــي رجـــال األنـــدلس: للعالمـــة أحمـــد بـــن يحيـــى، أبـــو جعو ،  ٣/٨٥٦): م١٩٨٩-هــــ١٤١٠بيـــروت (-

بيــروت –القــاهرة، و دار الكتــاب اللبنــاني –/دار الكتــاب المصــري ١، طيبيــار هـــ)ت: إبــراهيم األ٥٩٩ ( المتــوفى الضــبي
وفيات األعيان وأنباء الزمان: تأليف أبي العباس شمس الـدين أحمـد بـن محمـد بـن أبـي بكـر بـن و ، ١/١٨٠هـ): ١٤١٠(
 العبـــر فـــي خبـــر مـــن غبـــر:و ، ٤/٢٩٦م): ١٩٦٨وت ( بيـــر  -دار الثقافـــة ) ت: د.إحســـان عبـــاس/٦٨١-٦٠٨كـــان (خل

/ ٢ت: د.صـالح الـدين المنجـد، ط )هــ٧٤٨-٦٧٣أبـو عبـد اهللا محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قايمـاز الـذهبي ( للعالمة
مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفـة و ،  ٢٠/١٩٧سير أعالم النبالء:  و ،٤/١٢٥م): ١٩٤٨مطبعة حكومة الكويت (

/دار الكتـاب ١هـ) ، ط٧٦٨وادث الزمان: لإلمام أبي محمد عبد اهللا بن أسعد اليافعي اليمني المالكي (تما يعتبر من ح
ــديباج المــذهب فــي معرفــة أعيــان علمــاء المــذهب: إبــراهيم بــن و ، ٣/٢٧٩م): ١٩٩٣-هـــ ١٤١٣القــاهرة ( -اإلســالمي ال

طبقـات المفسـرين: ألبـي و ، ٢٨١يروت: صب-هـ) دار الكتب العلمية٧٩٩علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي(ت
هــ): ١٣٩٦القاهرة (-/ مكتبة وهبة١) ت: علي محمد عمر ،ط٩١١-٨٤٩الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (

  .                                  ٤/١٤١ البن العماد:شذرات الذهب و ، ٢/٢٦نفح الطيب للمقري : و ، ١/١٠٥
-/ دار الكتــب العلميــة١) ، ط٧٤٨-٦٧٣، تــذكرة الحفــاظ: أبــو عبــد اهللا الــذهبي(٣/٨٥٧ل: الصــلة البــن بشــكواينظــر:  )٢(

/دار الكتــــب ١) ط٩١١-٨٤٩، طبقــــات الحفــــاظ: للعالمــــة أبــــي الفضــــل عبــــد الــــرحمن الســــيوطي ( ٤/١٢٩٤بيــــروت: 
  . ٤٦٨هـ): ص١٤٠٣بيروت (-العلمية

ن بــــن هبــــة اهللا الشــــافعي المعــــروف بــــابن عســــاكر تــــاريخ مدينــــة دمشــــق: للعالمــــة أبــــي القاســــم علــــي بــــن الحســــينظــــر:  )٣(
 الصــلةو ، ٣٢/٢٣١م): ١٩٩٥بيــروت (-هـــ) ت: محــب الــدين أبــي ســعيد عمــر بــن غرامــة العمــري، دار الفكــر٥٧١(ت

  .١٩٩/ ١٨سير أعالم النبالء للذهبي: و ، ٢/٤٣٨البن بشكوال: 



 ١١

الــدعوة  ة لكــي يكـون أهـًال لتحمــل أعبـاءكــل الصـفات الحسـنفـي ابنـه  غــرسالـذي  ،هـذا كـان حــال والـده
عــن وتلقــى العلــم  ،، وتــأدب فــي بلــده أحســن تأديــببــن تســع ســنينا، فحفــظ القــرآن الكــريم وهــو  طلــب العلــمو 

، بل واألندلس أشبيليةوالده بعلماء  ، لم يكتف ظهر عند الحديث عن شيوخهه كما سيجماعة من علماء بلد
خــذ العلـم عـن علمـاء مصــر أل، بـالد المشـرق قاصـداً  وقـد بلــغ مـن العمـر سـبع عشــرة سـنة صـحب معـه ابنـه
  .)١(والشام والعراق

  
ðäbrÜa@kÝ¾aZ@—È‹@aði‹ÉÜa@æi@ @

 ،عصــره الــذي عــاش فيــه عــنأن نــذكر شــيئًا  عنــد الحــديث عــن حيــاة إمامنــا أبــي بكــر بــن العربــي البــدَّ 
  .ما من الناحية السياسيةوالسيّ 

قبـل والدة ابـن العربـي، ، فهــ) كمـا أسـلفنا٥٤٣ـ) وتـوفي سـنة (هـ٤٦٨ولد القاضي ابن العربي فـي سـنة (
  :ات سياسية وٕادارية ومنها ما يأتيمرَّت األندلس بعدة تقلب وفي مّدة حياته

  :أوًال: عصر ملوك الطوائف
باألنـدلس وهـو هشـام  بخلع آخر ملوكهم من الخالفـةوذلك  هـ)٤٢٢سنة( يةو ماألقرضت الدولة نا ابعدم

نـــدلس إلـــى األنقســـمت ا ،)٢(هــــ)٤٢٧( المتـــوفىد بـــاهللا تـــبـــن محمـــد بـــن عبـــد الملـــك بـــن ناصـــر الملقـــب بالمع
 يبيـد أبـمسـقط رأس ابـن العربـي  أشـبيلية، فوقعـت أصـحابها وصـاروا مثـل ملـوك الطوائـفقتسـمها ادويالت 

، وكان يدير األمور أحسن تدبير وكان صالحًا مصلحًا إسماعيل بن عباد اللخمي المنذري القاسم محمد بن
محمــد بــن إســماعيل عمــرو عبــاد بــن  بنــه أبــياإلــى  أشــبيليةثــم صــار أمــر  ،)٣( هـــ)٤٣٩إلــى أن تــوفي ســنة (
  .)٤(هـ)٤٦٤(، فحسن تدبير البلد على سيرة أبيه إلى أن توفي سنة الملقب بالمعتضد

                                                 
جـــدة –/دار القبلـــة للثقافـــة اإلســـالمية ١ي، طقـــانون التأويـــل: للقاضـــي أبـــي بكـــر بـــن العربـــي، ت: محمـــد الســـليمانينظـــر: ) ١(

الجنـان لليـافعي:  مـرآةو ، ٣/٨٥٦الصلة البـن بشـكوال: و  ،٤٦١م): ص١٩٨٦-هـ١٤٠٦دمشق (–ومؤسسة علوم القرآن 
٣/٢٧٩  . 

الكامــل فــي التــاريخ: محمــد بــن محمــد بــن عبــد الواحــد الشــيباني معــروف بــابن و  ، ١/٥٨) ينظــر: بغيــة الملــتمس للضــبي: ٢( 
ــــوفىاألثيــــر  ــــداء عبــــد اهللا القاضــــي، طهـــــ٦٣٠(المت ــــو الف ــــة٢) ت: أب ــــروت (-/دار الكتــــب العلمي ) : ١٩٩٥ – ١٤١٥بي

 .١/٣٠١ونفح الطيب للمقري:  ،٨/١٠٦

المعجــب فــي تلخــيص أخبــار المغــرب مــن لــدن فــتح األنــدلس إلــى آخــر عصــر الموحــدين: للعالمــة عبــد الواحــد ينظــر: ) ٣(
هـــ): ١٣٦٨القــاهرة (-/مطبعــة االســتقامة١ط ريــان، محمــد العربــي العلمــي،يد العهـــ)ت: محمــد ســع٦٤٧-٥٨١المراكشــي(

) ت: د.فهمـي سـعد ، ١٠١٩، أخبار الدول وآثار اُألول في التاريخ : تأليف أحمد بن يوسف القرمـاني المتـوفى(٧٤ص 
 .   ٢/٤٠٧م) : ١٩٩٢ -هـ١٤١٢بيروت ( –/عالم الكتب ١ط ود.أحمد حطيط،

 . ١/٤٣٨، نفح الطيب للمقري: ١٠٠المعجب للمراكشي: صينظر:  )٤(



 ١٢

ــمَّ  ــاد الملقــب بالمعتمــد علــى اهللا ولــه مــن العمــر ســبع  أبــي ابنــهإلــى  األمــرعهــد ث القاســم محمــد بــن عب
 ،كالشجاعة ،ماال يحصى ذا من الفضائل، وكان فيه مع هاألدببذكاء النفس وغزارة  اشتهرنة و وثالثون س
وانتهــت  ،لس تحــت ســيطرته وحكمــهار غــرب األنــدفصــ ،وكــان محمــود الســيرة ،والنزاهــة ،والحيــاء ،والســخاء

  .)١(هـ)٤٨٨، واعتقلوه، وبقي أسيرًا إلى توفي سنة(هـ)٤٨٤طين سنة (بواليته على يد المرا

  :عبادبني ابن العربي ودولة 
 إلـىعند المعتمد على اهللا معتمدًا  وزيرًا  فقد كان أبوه ،ادببني عب صلة قوية سرة القاضي ابن العربيألُ 

  .)٢(ادبني عبأن سقطت دولة 

  :عصر المرابطين (الملثمين) :ثانياً 
حميــر ،  إلــى ينتســبونهــم ن البربــر وهمــا لمثونــة و مســوفة و ين مــتــأصــل المــرابطين مــن قبيلتــين عظيم

بـالمرابطين نسـبة إلـى  واشتهروا هـ)،٤٦٣في المغرب العربي وذلك سنة ( )٣(اكشا من اليمن وسكنوا مرَّ و جاؤ 
وقـدموا علـيهم يوسـف بـن تاشـفين  ،يكشـفون وجـوههم نهم كـانوا يتلثمـون والأل ؛بالملثمينو  ،الرباط في الثغور

وهـو أول مـن تسـمى بهـذا  ،المسـلمين باتفـاق طوائـف المـرابطين، وتلقـب بـأمير البربـري يعقـوب اللمتـوني أبو
  .)٤(، وكان يحب العفو والصفح واشتهر بالعدلمدينة مراكش كان أحد ملوك البالد، وباني، اللقب

فـدخلها فـي رجـب مـن  أشـبيلية، ثمَّ توجه إلى في صفر )٥(هـ) فاستولى على قرطبة٤٨٤س (قصد األندل
وعــال قــدره بــبالد المغــرب واألنــدلس، حتــى وفاتــه ســنة ، فقــوي أمــره نة المــذكورة وأخــرج بنــو عبــاد منهــاالســ

   . )٦(، عاش تسعين سنة وملك مدة خمسين سنةهـ)٥٠٠(

                                                 
 . ١/٤٣٨، نفح الطيب للمقري: ١٠٢المعجب للمراكشي: صينظر:  )١(

، مــع القاضــي أبــي بكــر بــن ٢٨١، الــديباج المــذهب البــن فرحــون: ص ٢٠/٢٠١ســير أعــالم النــبالء للــذهبي: ينظــر:  )٢(
 .   ١١٥م): ص ١٩٨٧هـ١٤٠٧بيروت ( -/دار الغرب اإلسالمي١العربي: سعيد أعراب، ط

ثالــث أكبــر مدينــة فــي المغــرب بعــد الــدار البيضــاء والربــاط، تشــتهر بالزراعــة، والتجــارة، والصــناعة، وفيهــا  : وهــيشاكُ رَّ َمــ) ٣(
معجــم البلــدان ينظــر: هـــ). ٤٧٠وكــان أول مــن اختطهــا يوســف بــن تاشــفين فــي حــدود ســنة(كثيــر مــن اآلثــار اإلســالمية، 

، والموســوعة الجغرافيــة للــوطن العربــي: للمهنــدس كمــال ١٩/٤٠٦ء للــذهبي:ير أعــالم النــبال، ســ٥/٩٤ليــاقوت الحمــوي: 
 .٥٢٠م): ص١٩٩٨ -هـ١٤١٨بيروت( -/ دار الجيل١موريس شربل، ط

هــ) ٧٦٤ -٦٩٧صالح الدين خليل بـن أبيـك الصـفدي ( للعالمة: ، الوافي بالوفيات١٠٠للمراكشي: صالمعجب ينظر:  )٤(
، أخبـــار  ٢٩/٧٣م): ٢٠٠٠-هــــ١٤٢٠بيـــروت ( –إحيـــاء التـــراث العربـــي  ت: أحمـــد األرنـــؤوط و تركـــي مصـــطفى، دار

 . ٢/٤٠٩الدول وآثار اُألول للقرماني: 

ومنبـع النـبالء مـن ، ومعـدن الفضـالء ،بنـي أميـةلملـوك ال داروكانـت ، وهي مدينة عظيمة باألندلس وسط بالدها) ُقْرُطبة: ٥(
 .٤/٣٢٤، معجم البلدان: ٤/٤٧٢نساب للسمعاني: األ بنظر: .وبينها وبين البحر خمسة أيام، ذلك الصقع

 . ٢٩/٧٧، الوافي بالوفيات للصفدي: ١٠٠، المعجب للمراكشي: ص ٦٤بغية الملتمس للضبي:صينظر:  )٦(



 ١٣

لــى ســنته فــي الجهــاد رى عجــ، و وتلقــب بلقبــه أميــر المســلمين ام بالملــك بعــده ابنــه علــي بــن يوســف،قــثــّم 
أن  لـىإ، وظـلَّ فـي الحكـم مانه ظهر الموحـدون وابتـدأ دولـتهم، وفي ز فة العدو وكان حسن السيرة عادالً وٕاخا
  .)١( هـ)٥٣٧سنة( توفي

 تـل سـنة، وقلـم يسـتطع أن يصـمد أمـاَم الموحـدين، ولكنـه ولـده تاشـفين بـن علـي أمر البالد بعده وليثمَّ 
  . )٢(سبعين سنةنحو ست و  ، وكانت مدَّة ملكهمهـ)، وانتهت دولة المرابطين٥٤٠(

  : الموحدين دولة عصرثالثًا: 
فـي عـام  بالـدعوة هــ) وقـد بـدأ٤٧١اهللا محمـد بـن تـومرت المولـود سـنة ( عبـد ومؤسس هذه الدولة هو أب

النـاس إلـى بيعتـه علـى التوحيـد لـذا   يدعـ، ثـمَّ األمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر اسأس ، علىهـ) ٥١٤(
، تـوفي بينه وبين المرابطين معارك عديدةودارت  ،بالمهديقب ) ولُ هـ٥١٥ويع في سنة (قبوا بالموحدين، فبُ لُ 

  .)٣()هـ٥٢٤المهدي سنة (
هــ) وصـار أميـرًا للموحـدين ٤٧٨، ولد سنة (بن علي بن علوي الكومي نعبد المؤمثم صار األمر إلى 

، واســتوثق لــه األمــر بعــد ين معــارك داميــة يطــول الحــديث عنهــا، ودارت بينــه وبــين المــرابط )هـــ٥٢٤ســنة (
  .)٤(وتلقب بأمير المؤمنين )هـ٥٣٧موت يوسف بن تاشفين سنة (

العربـي مـن غيـر قصـد فـي بن القاضي أبي بكـر بـن  عبد اهللاتل ) وقُ هـ٥٤١سنة( أشبيليةواستولى على 
هــ) ٥٥٨سـنة( نعبـد المـؤمتـوفي األميـر ، )٥(ةأشـبيلي مدينـة د المؤمنبن عب وولى ابنه يوسف ،باب المسجد

  .)٦(وثالثين عامًا وثمانية أشهر ةوكانت واليته ثالث
دون فـي الحكـم حتـى حـ، واسـتمرَّ المو نعبـد المـؤميوسـف بـن  بأبـو يعقـو وولي عهـده  ابنهثّم ولي بعده 

  .)٧(هـ)٦٦٨سنة (

                                                 
 . ٢٢/٢١٢، الوافي بالوفيات للصفدي: ١٧١المعجب للمراكشي: صينظر:  )١(

 . ١٠/٢٣٢، الوافي بالوفيات للصفدي: ٢٠٣المعجب للمراكشي: صينظر:  )٢(

محمــد بــن إبــراهيم الزركشــي  : ألبــي عبــد اهللااريخ الــدولتين الموحديــة والحفصــية، تــ١٧٨المعجــب للمراكشــي: صينظــر:  )٣(
ـــة العتيقـــة ٢هــــ) ت: محمـــد ماضـــور، ط٨٩٤المتـــوفى ( ـــار ، ٦م) :ص١٩٦٦(تـــونس –/ المكتب البيـــان المغـــرب فـــي أخب
بيــروت  –/دار الغــرب اإلســالمي١ي وآخــرون، طاهيم الكتــانوالمغــرب: البــن عــذاري المراكشــي، ت: محمــد إبــر األنــدلس 

 .١٦م) :ص١٩٨٥-هـ١٤٠٦(

 . ١٦، البيان المغرب البن عذاري: ص ٧تاريخ الدولتين للزركشي: صينظر:  )٤(

 . ٣٦، البيان المغرب البن عذاري: ص٩تاريخ الدولتين للزركشي: صينظر:  )٥(

 . ٣٧ن المغرب البن عذاري: ص، البيا١٣تاريخ الدولتين للزركشي: صينظر: ) ٦(

، نفـــــــح الطيـــــــب ٢/٤١١، أخبـــــــار الـــــــدول وآثـــــــار اُألول للقرمـــــــاني: ٤٦٨البيـــــــان المغـــــــرب البـــــــن عـــــــذاري: صينظـــــــر:  )٧(
 . ١/٤٤٣للمقري:



 ١٤

  العربي بالموحدين : ابنعالقة القاضي 
عطــاء البيعــة لعبــد القاضــي أبــو بكــر بــن العربــي وفــدًا مــن العلمــاء والوجهــاء مــن أهــل أشــبيلية إل تــرأس

، وُسـرَّ بـذلك أهل أشبيلية هـ) ودفعوا إليه ببيعة٥٤١من سنة (، وقصدوا مراكش في شعبان المؤمن بن علي
   .  )١(، وأكرم الوفَد وأحسن ضيافتهممناألمير عبد المؤ 

  
  
   

                                                 
 . ٣٣ص، البيان المغرب البن عذاري: ٩تاريخ الدولتين للزركشي: صينظر:  )١(
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 ١٦
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قـال كمـا  ،حفظـه للقـرآن ،د القـراءة والكتابـةبـدأ بـه بعـ أول مـافـ منـذ نعومـة أظفـاره،العلم  يبدأ إمامنا بتلق
فبلغــت ســت ، ثــم ثالثــًا لضــبط القــرآن والعربيــة والحســاب ،بــن تســع ســنيناوأنــا القــرآن حــذقت (  :عــن نفســه

 ،الغريـب وتمرنـت فـي ،وٕادغـام ونحـوه ،عشـرة بمـا يتبعهـا مـن إظهـار نحـوًا مـن عشرة وقد قرأت مـن األحـرف
  .)١()اللغةو  ،الشعرو 

، بنــه األجــواء المناســبة للــتعلمالالــذي هيَّــأ  ، وفــي مقــدمتهم والــدهرس علومــه األوليــة عنــد علمــاء بلــدهد إذْ 
حـدهم: لضـبط القـرآن بأحرفـه السـبعة، والثـاني: لعلـم ثالثـة مـن المعلمـين أ لـي ثـمَّ قـرن :بـن العربـياكما قـال 
وتمكـن مـن إحكـام كتـاب ، والفرائض ،والجبر ،المعامالت تعلم منهافللتدريب في الحسبان  ، والثالث:العربية
تــأثير عظــيم  عبــد اهللا السرقســطي يأبــشــيخه لو  ،القاســم الحســن الهــوزني يخالــه أبــوكــذلك كــان ل، )٢(ســيبويه

  .)٣(على تكوين شخصيته العلمية
ن ألبيـه مكانـة كـا ، إذْ حكـم بنـي عبـاد فـي أشـبيلية انتهـاء ومـع، بن العربي علـى طلـب العلـمامع حرص 

، وقصـــدا بيـــت اهللا الحـــرام وحـــجّ  ،ومجالســـة العلمـــاء ،عنـــدهم، رحـــل مـــع أبيـــه ليجـــول فـــي الـــبالد لتلقـــي العلـــم
، )٤(فـي كتابـه (قـانون التأويـل) رحلتـه بـن العربـي، حيـث وصـفاوكانت هذه الرحلـة ذا أهميـة عنـد  ،المشرق

  .)٥((ترتيب الرحلة للترغيب في الملة) باسم وصنف كتاباً 
لقـد  ،)٦(مـاً هــ) وكـان عمـره سـبعة عشـر عا٤٨٥في مستهل ربيع األول من سـنة ( األحدبالرحيل يوم  بدأ

وأول لتقـى بالعلمـاء وأخـذ مـنهم افي طريقه إلى المشرق بمناطق عديدة ولكن سنذكر فقط المناطق التـي  مرَّ 
  . اكبار علماءهوأقام بها مدًَّة يتتلمذ على  ،)٧(ثغر البجاية خل إليها هيبلد د

  

                                                 
 .٢/٤٣) نفح الطيب للمقري:١(

: تأليف القاضـي أبـو بكـر بـن العربـي، (وهـو كتـاب محقـق ضـمن كتـاب رتيب الرِّحلة للترغيب في المّلةمختصر تينظر: ) ٢(
ــــي )ت: ســــع ــــن العرب ــــروت –إلســــالمي/دار الغــــرب ا١يد أعــــراب، طمــــع القاضــــي أبــــي بكــــر ب م): ١٩٨٧-هـــــ١٤٠٧(بي

 .١/١٢٦بغية الملتمس للضبي:  ، و١٨٩-١٨٧ص

 .٢/٢٨نفح الطيب للمقري: ينظر: ) ٣(

 . ٤٢٠) ذكر في كتابه قانون التأويل ملخص رحلته: ص٤(

 ) ولكن ضاع منه الكتاب المـذكور فكتـب كتابـًا آخـر ذكـر فيـه مـا حضـر لـه مـن الكتـاب المفقـود وسـماه ( مختصـر ترتيـب٥(
 .     ١٨٥الرِّحلة للترغيب في المّلة). ينظر: مختصر ترتيب الرحلة : ص

 .٢٨١صوالديباج المذهب البن فرحون:، ٣/٨٥٦والصلة البن بشكوال: ، ٦٦ينظر: الغنية للقاضي عياض:ص ) ٦(

، فـي حـدود كـان أول مـن اختطهـا الناصـر بـن علنـاساألبـيض المتوسـط، و  على سـاحل البحـر جزائرية تقع : مدينةبجاية) ٧(
ى الناصـرية أيضـا باسـم بانيهـا، وهـي مـن أهـم مراكـز الـنفط الجزائـري، وتعـد مركـزًا تجاريـًا وصـناعيًا. ، وتسـمهـ٤٥٧سنة 

ـــاقوت الحمـــوي:  ينظـــر: ـــاريخ البـــن األثيـــر:  الكامـــل فـــيو ، ١/٣٣٩معجـــم البلـــدان لي ، والموســـوعة الجغرافيـــة ٨/٣٧٣الت
 .٩٢لشربل: ص
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ولكـن  ،قاصدًا ديار الحجاز لدهثمَّ ركب البحر مع واوالتقى جماعة من العلماء ، )١(ثمَّ رحل إلى المهدية
، ثـمَّ واصـل رحلتـه مـع أبيـه إلـى الـديار وا منهـا كخـروج الميـت مـن القبـرثمَّ أنقذهم اهللا وخرجـ بهم البحر هاج

، )٣(بينـه وبـين الشـيعة وجـرت ،لمـين وسـمع مـنهمبها جماعة من المحدثين والفقهـاء والمتك فلقي ،)٢(المصرية
  .)٥(مناظرات)٤(والقدرية

 –حّررهـا اهللا  -المسـجد األقصـى  فبلـغ األرض المقدسـة فـدخل ،بـالد الشـام قصـدو ثمَّ رحـل عـن مصـر 
ظر فيهـا بعـض نـا ،أبـا بكـر الفهـري وتفقـه عنـده خالشـي ولقـي ،هـائثة أعوام يأخـذ العلـم مـن علمابقي فيها ثال

أصــول الفقــه ، واطلــع علــى علــم الكــالم و التــي كانــت موجــودة هنــاك، وكــذلك نــاظر اليهــود ســالميةاإلالفــرق 
  عند عدد من فقهاء األرض المقدسة .، ومسائل الخالف

وأخــذ عــن  ،وأقــام فيهــا ،دمشــق قصــد، ثــم تقــدَّم فــي رحلتــه و أشــهروبقــي فيهــا ســتة )٦(عســقالن دخــلثــمَّ 
  .)٧(وسمع منه صحيح البخاري ،مقدسيولزم الشيخ نصر بن إبراهيم ال ،علمائها

                                                 
والثيــاب السوســية المهدويــة إليهــا  ية تقــع علــى ســاحل البحــر األبــيض المتوســط شــرقي تــونس،تونســ مدينــة) المهديــة: وهــي ١(

وسـمي بالمهديـة  أحمد بن إسماعيل الثاني بن محمد بـن إسـماعيل األكبـر بـن جعفـر الصـادق، المهدي بناهاوقد  ،تنسب
إســـماعيل بـــن كثيـــر  أبـــي الفـــداء لحـــافظيـــة: ل، البدايـــة والنها٥/٢٣٠:ليـــاقوت الحمـــوي معجـــم البلـــدان ينظـــر: نســـبة إليـــه.
، ١٢/٣٤٨٨): ٢٠٠٨-هــــــــ١٤٢٩بيــــــروت(-اللومكتــــــب الهـــــــ ت: ســـــــهيل زكــــــار، دار ( ه ٧٧٤ ( المتــــــوفى الدمشــــــقي

  .٥٩٧والموسوعة الجغرافية لشربل: ص
هــ) ٤٢٧، تـولى الخالفـة مـن سـنة (تنصـر) كانت مصـر تحـت حكـم الخليفـة الفـاطمي أبـو تمـيم معـد بـن علـي الملقـب المس٢(

هـ) اسـتمر فـي الحكـم سـتين سـنة، ثـمَّ صـار األمـر إلـى ابنـه أحمـد الملقـب بالمسـتعلي وبقـي فـي الحكـم ٤٨٧نة (وتوفي س
 .١٢/٣٣٧٧ية والنهاية البن كثير: البداو ، ٨/٤٩٨الكامل في التاريخ البن األثير:  ينظر: هـ).٤٩٥إلى أن توفي سنة(

 .ن اإلمامـة ال تخـرج عنـه وعـن أوالده) واعتقـدوا أام بعـد رسـول اهللا() وقـالوا إنَّـه اإلمـ) الشيعة: هم الذين شايعوا عليـًا(٣(
ـــوفى ( ينظـــر: ـــدين تونســـي، ٨١٦التعريفـــات: للعالمـــة علـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي الجرجـــاني: المت هــــ):،تحقيق: نصـــر ال

 .  ٢١٥م): ص٢٠٠٧القاهرة (-/شركة قدس للتجارة ١ط

 ال يقـدر الشـر، وأن الخيـر مـن اهللا والشـر مـن إبلـيس، وأن اهللا قـد يريـد يزعمـون أن اهللا القدريـةة: نسبة إلى الطائفة دريالقَ ) ٤(
الشــيء فــال يكــون ويكــره كــون الشــيء فيكــون، وأن العبــد أو الشــيطان قــد يريــد شــيئا خــالف مــراد اهللا فيكــون مــراده وال يــتم 

، التعريفـات للجرجـاني: ٣/١٩يـر: اللباب فـي تهـذيب األنسـاب البـن أث ينظر: .عالى اهللا عما يقولون علوا كبيراً مراد اهللا ت
 .٢٧٨ص

 .٢/٢٨، ونفح الطيب للمقري: ٤٦٣، قانون التأويل البن العربي: ص١٩٨ص :) ينظر: مختصر ترتيب الرِّحلة٥(

 واشـتهرت بالزراعـة، ،، بـين عكـا شـماًال، ورفـح جنوبـاً غـزةالقرب مـن على ساحل البحـر بـ يةمدينة فلسطينوهي : قالنسْ عَ ) ٦(
  .٣٧٥والموسوعة الجغرافية لشربل: ص ، و٤/١٢٢دان لياقوت الحموي: معجم البل ينظر: الشام. ويقال لها عروس

 . ٢/٢٨، ونفح الطيب للمقري: ٢٠٣) ينظر: مختصر ترتيب الرِّحلة البن العربي: ص٧(
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 شـارك، و عاصـمةبغـداد ال)١(هــ) وتوجـه إلـى دار الخالفـة٤٨٩ثمَّ خرج إلى العراق في شعبان مـن سـنة ( 
از فحـجَّ فـي موسـم السـنة ، ثّم رحل مع أبيه إلى الحجـكثير من الشيوخ لساوجلس في مج حلقات العلم،في 

حامــد الغزالــي  أبــا، ثــمَّ لقــي حجــة اإلســالم بكــر الشاشــي قــي الشــيخ أبــاول ،ثــمَّ عــاد ثانيــًا إلــى بغــداد، المــذكورة
عنـــده ينهـــل مـــن علمـــه صـــباحًا وبقـــي  ،لغـــزارة علمـــه، وأعجـــب بـــالغزالي فوجـــد ضـــالته عنـــده و بلـــغ مقصـــده

ســنتين يسـمع مــن علمائهـا ويتفقــه  ، مكـث فــي بغـداديكرمــه ويقدمـه علــى نفسـه، وكـان اإلمــام الغزالـي ومسـاءً 
  .)٢(عندهم

فســمع  واإلســكندرية، فمــرَّ بمصــر أخــذ موطنــه األصــلي لينشــر مــا بــالرجوع إلــىهــمَّ هـــ) ٤٩٢ســنة ( وفــي
 هــ)٤٩٣سـنة ( المحـرم مـن فـي، في مصـرتوفي والده ورفيق رحلته  من جماعة من المحدثين وكتب عنهم،

  .)٣(عن عمر ناهز الثامنة والخمسين
لـم ُيدخلـه  ،بعلـٍم كثيـر أشـبيليةوقدم بلده األندلس (لى إبن العربي اوفي السنة التي توفي فيها والده رجع 

  .  )٤(أحد قبله ممن كانت له رحلة إلى المشرق )

ðäbrÜa@kÝ¾aZ@‚íï’ê@ @
مــن الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة والظاهريــة  جماعــة مــن العلمــاء علــى أبــوبكر بــن العربــي القاضــيتتلمــذ 
، لقـد كـان لرحلتـه العلميـة في مختلف العلـوم الشـرعية ًا قراءًة وسماع وأخذ عنهم علماء المالكية، فضًال عن
 ،الشـيوخ واألخـذ مـنهم نه كـان حريصـًا علـى اإلكثـار مـن، ألرق دور جلي في التعرف على الشيوخإلى المش

أو تثنى عليه الخناصر، أو تصيخ إلـى ذكـره  ،صبعليه باإلإ(ما كنت أسمع بأحٍد يشار  :كما قال عن نفسه
ولعـل ، ك ال نستطيع أن نحـيط بجميـع شـيوخهلذل ،)٥(إال رحلت إليه ) ،منظرته األحداق ذان أو ترفع إلىاآل
  :يهعلهم وأثَّروا نالذين أفاد م همأبرز ن مِ 

  : والمغرب في األندلس أوًال:
هــ)، ٤٣٥ولـد سـنة ( ،، خـال ابـن العربـياألشـبيليأبـو القاسـم الهـوزني  ،حسنالحسن بن عمر بن ال .١

  . )٦( هـ)٥١٢، عاليًا في روايته، توفي سنة (بلدهكان فقيهًا مشاورًا ب

                                                 
بالخالفـة بعـد أبيـه ) وكانت بغداد تحت حكم الخليفة العباسي أبو العباس أحمد بن المقتدي الملقب بالمستظهر باهللا، بويـع ١(

هــ)، وكانـت أيامـه ببغـداد كأنهـا ٥١٢هــ) ولـه مـن العمـر سـت عشـرة سـنة، تـوفي سـنة (٤٨٧المقتدي بـأمر اهللا فـي سـنة (
 .١٢/٣٣٧٦اية والنهاية: البدو ، ٨/٤٩٨الكامل في التاريخ :  ينظر: األعياد وكان راغبًا في البرِّ والخير.

 .٢٨١، الديباج المذهب البن فرحون : ص ٣/٨٥٦البن بشكوال:  الصلة ،٢١٥) ينظر: مختصر ترتيب الرِّحلة: ص٢(

 .١٩/١٣٠الء للذهبي : بسير أعالم النو ، ٤/٢٩٦ووفيات األعيان: ، ٢/٤٣٨الصلة البن بشكوال:  ينظر: )٣(

 .٣/٨٥٦) الصلة البن بشكوال: ٤(

 .٢٢٧) مختصر ترتيب الرحلة البن العربي: ص٥(

مد فؤاد هـ) ت: مح٥٧٥ -٥٠٢شبيلي: أبو بكر بن خير بن عمر بن خليفة األموي (فهرسة ابن خير األ ينظر: )٦(
 .   ١/٣٢٢الصلة البن بشكوال: و ،  ٩٨): ص ١٩٩٨-١٤١٩بيروت ( –/ دار الكتب العلمية ١ط ،منصور



 ١٩

ــ .٢ أخــذ عنــه ابــن العربــي  ،)١(يالســر قســطالمقــرئ  عبــد اهللا، أبــو عبــد اهللارحمن بــن محمــد بــن عبــد ال
   .)٢( هـ)٥٠٠، توفي سنة (أشبيليةوكان يقرئ الناس بحاضرة  ،أنه كان شيخًا صالحاً  وذكر ،القرآت
المهديــــة ب و عبــــد اهللا المــــازري المــــالكي، ولــــدلتميمــــي، أبــــمحمــــد بــــن علــــي بــــن عمــــر بــــن محمــــد ا .٣
باإلمــام المــازري، لــه عــدة  إالفصــار اإلمــام لقبــًا لــه فــال يعــرف  ،هـــ) وكــان مــن كبــار أئمــة زمانــه٤٥٣ســنة(

ٕايضـاح المحصـول فـي و ، منهـا: المعلـم بفوائـد شـرح مسـلم، واآلداب ،والحديث، مصنفات في الفقه واألصول
                                                                               .  )٣(هـ) ٥٣٦توفي سنة ( األصول،

  مصر: في :ثانياً 
 ٤٠٥ة (سـن فـي مصـر، ولـد الشـافعي أبـو الحسـن الخلعـي ،علي بـن الحسـن بـن الحسـين بـن محمـد .٤

تـوفي  ،وكـان مسـندهم فـي وقتـه الـديار المصـرية، فـي قضـاءولـي الأصـله مـن الموصـل،  ،هـ) العبد الصالح
  .)٤()هـ٤٩٢فيها سنة (

، ســمع منــه الحــافظ ابــن العربــي فــي الكالعــي، كــان عالمــاً  عبــد اهللاوســى بــن عمــار أبــو . محمــد بــن م٥
 .)٥(هـ) ووصفه بالعلم٤٨٥مصر سنة (

  :في الشام: ثالثاً 
، ولـد من أهل بيت المقـدس المقدسي الشافعي،أبو القاسم الرملي  ،مكي بن عبد السالم بن الحسين .٦
  .)٦(هـ)٤٩٢ثقًة متحريًا ضبطًا، قتله الفرنج ببيت المقدس أسيرًا سنة( مؤرخًا، ،اً حافظكان  هـ)٤٣٢سنة(

                                                 
ــدة علــى ســاحل البحــر مــن بــالد األنــدلس، ذات فواكــه عذبــة لهــا فضــل علــى ســائر ١( فواكــه ) نســبة إلــى َسَرُقْســطة: وهــي بل

، معجـم ٣/١٤٦األنسـاب للسـمعاني:  ينظـر: .األندلس، مبنية على نهر كبير، خرج منها جماعة من المحـدثين والعلمـاء
  ٣/٢١٢: لياقوت الحموي البلدان

  . ٢/٢٨نفح الطيب للمقريِّ : و ، ٢/٨٢١الصلة البن بشكوال :  ينظر: )٢(
وشـذرات الـذهب البـن العمـاد:  ،٢٧٩لمـذهب البـن فرحـون : صلـديباج ااو ، ٢٠/١٠٤:سير أعالم النبالء للذهبي ينظر: )٣(

٤/١١٤.  
طبقــات الشــافعية الكبــرى: لتــاج الــدين أبــي و ،  ١٩/٧٤ســير أعــالم النــبالء: و ، ١/١٢٥بغيــة الملــتمس للضــبي:  ينظــر: )٤(

د هـــ) ت: محمـود محمــد الطنـاحي وعبــد الفتـاح محمــ٧٧١-٧٢٧النصـر عبـد الوهــاب بـن علــي بـن عبــد الكـافي السـبكي (
 . ٥/٢٥٣هـ): ١٤١٣/هجر للطباعة والنشر والتوزيع (٢الحلو، ط

بن أبي بكـر القضـاعي  محمد بن عبد اهللا التكملة لكتاب الصلة: ألبي عبد اهللاو ، ١/١٢٥بغية الملتمس للضبي:  ينظر: )٥(
، ١/٣٢٧): ١٩٩٥بيـــروت (-هــــ) ت: د.عبـــد الســـالم الهـــراس، دار الفكـــر٦٥٨ -٥٩٥البلنســـي المعـــروف بـــابن اآلبـــار (

 ٢/٦٠نفح الطيب للمقري:و 

 . ٥/٣٣٥طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: و ، ٢٠/١٩٨ينظر: سير أعالم النبالء:  )٦(
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المعــروف  مــالكي،فهــري الال ، أبــو بكــرمحمــد بــن الوليــد بــن محمــد بــن خلــف بــن ســليمان بــن أيــوب .٧
، اإلســكندريةخــرج إلــى دينــًا، أُ  ،ورعــاً  ،زاهــداً  ،عالمــاً  ،كــان إمامــاً  ،ويعــرف بــابن أبــي رندقــة، )١(بالطرطوشــي

تـوفي  ،ووصـفه بـالعلم والزهـد ،ابـن العربـي أخبـر عنـه ،سـكندرانيينوالزم التدريس وتفقه عنده جماعـة مـن اإل
         .)٢(هـ) عاش سبعين سنة ٥٢٠فيها سنة (

شـيخ الشـافعية  ،المقدسـي)٣(النابلسي ، أبو الفتحداود بن أحمد نصر بن إبراهيم نصر بن إبراهيم بن .٨
، مجلداً بضـــعة عشـــر مـــن تصـــانيفه: االنتخـــاب الدمشـــقي  ،الزاهـــد الجـــامع بـــين العلـــم والـــدين ،بدمشـــق الشـــام

ي ســــــنة وكتــــــاب الحجــــــة علــــــى تــــــارك المحجــــــة، تــــــوف ،وشــــــرح اإلشــــــارة ،والكــــــافي، التهــــــذيب فــــــي الفــــــروعو 
      .  )٤(هـ)بدمشق وخرجوا بجنازته وقت الظهر فلم يمكنهم من دفنه إال بعد الغروب لكثرة الناس٤٩٠(

شـديد  ، كـان حافظـًا ثقـًة فهمـاً األكفـاني األنصـاري الدمشـقي ، أبـو محمـدهبة اهللا بن أحمد بـن محمـد .٩
    .)٥(مر ثمانون سنة وله من العهـ)٥٢٤، توفي سنة (العناية بالحديث والتاريخ، كتب الكثير

  بغـداد:في  :رابعاً 
وهـــو مـــن أهـــل خراســـان ولـــد  ثابـــت بـــن بنـــدار بـــن إبـــراهيم بـــن بنـــدار الـــدينوري البغـــدادي البقـــال، .١٠

  .  )٦( هـ)٤٩٨، وكان ثقًة فاضًال توفي سنة (هـ)، وطلب العلم في حداثته٤١٦نة(س
 ٥٠٠-٤١٧اري البغـدادي الحنبلـي (جعفر بن أحمد بـن الحسـين بـن أحمـد السـراج، أبـو محمـد القـ .١١

حكـم  ،مصـارع العشـاق :، مـن أشـهر مصـنفاتهاألحاديثن النظم وسمع الكثير من هـ)وكان أديبًا شاعرًا حس
  .      )٧(ونظم الكثير من الفقه والمواعظ واللغة ،الصبيان

                                                 
) نســبة إلــى ُطْرُطوشــة: وهــي مدينــة مــن آخــر بــالد المســلمين باألنــدلس خــرج منهــا جماعــة مــن أهــل العلــم. معجــم البلــدان ١(

 .       ٢/٢٨٠البن أثير:  ، اللباب في تهذيب األنساب٤/٣٠لياقوت الحموي: 

، ٢٧٦الــديباج المــذهب البــن فرحـــون: صو ، ٣/٨٣٨الصــلة البـــن بشــكوال: و ، ٦٨ص الغنيــة للقاضــي عيــاض: ينظــر: )٢(
 .            ٤/٦٠شذرات الذهب البن العماد: و 

يـاه ألنهـا لصـيقة فـي ، بين جبلـين مسـتطيلة ال عـرض لهـا كثيـرة الموهي مدينة مشهورة بأرض فلسطين ) نسبًة إلى ناُبُلس:٣(
ليـاقوت  معجـم البلـدانو  ،٥/٤٤١األنسـاب للسـمعاني: ينظـر: جبل أرضـها حجـر بينهـا وبـين بيـت المقـدس عشـرة فراسـخ.

  .٤/٣٠: الحموي
ـــــة الملـــــتمس للضـــــبي :  ينظـــــر: )٤( ـــــذهبي : و،١/١٢٥بغي ـــــبالء لل طبقـــــات الشـــــافعية الكبـــــرى و ، ١٩/١٣٦ســـــير أعـــــالم الن

 .            ٥/٣٥١للسبكي:

ـــــتمس للضـــــبي : ينظـــــر: )٥( ـــــذهبي:  العبـــــر فـــــي تـــــاريخ مـــــن غبـــــرو  ، ١/١٢٥بغيـــــة المل ـــــذهب البـــــن و ، ٤/٦٣لل شـــــذرات ال
 .                ٤/٧٣العماد:

               .٣/٤٠٨ذرات الذهب البن العماد شو ، ١/٢٨١الديباج المذهب: و ، ٢٠٤/ ١٩سير أعالم النبالء للذهبي:  ينظر: )٦(

الــــديباج المــــذهب البــــن ، و ٣٣٩٦/ ١٢البدايــــة والنهايــــة البــــن كثيــــر:و ، ٢٢٨/ ١٩بالء للــــذهبي:ســــير أعــــالم النــــ ينظــــر: )٧(
           .١/٢٨١فرحون:
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كبــار  الحســين بــن أحمــد بــن محمــد بــن طلحــة، أبــو عبــد اهللا النعــالي، البغــدادي شــيخ معمــر مــن .١٢
  . )١( هـ)٤٩٣المسندين في العراق توفي سنة (

ِطــراد بــن محمــد بــن علــي بــن حســن بــن محمــد ، أبــو الفــوارس القرشــي الهاشــمي العباســي الزينبــي  .١٣
  . )٢(هـ) ٤٩١توفي في شوال سنة ( مسند العراق،، و هـ) شيخ الحنفية٣٩٨البغدادي،ولد سنة(

هـــ)، ٤١٠ولــد ســنة( ،ســن البغــدادي المراتبــي البــزازلح. علــي بــن الحســين بــن علــي بــن أيــوب، أبــو ا١٤
  .  )٣( هـ)٤٩٠قال: ابن العربي ثقة عدل من أهل الموصل توفي يوم عرفة في بغداد سنة (

، ولـد سـنة  ، أبو الوفـاء البغـدادي الظفـري الحنبلـيعبد اهللابن عقيل بن محمد بن عقيل بن  علي .١٥ 
فنون وغيرهـا مـن التصـانيف ر شيخ الحنابلة، صاحب كتاب ال، قاضي القضاة اإلمام العالمة البحهـ)٤٣١(

  .  )٤( هـ)٥١٣توفي سنة ( ،المفيدة
البغــدادي الصــيرفي المعــروف )٥(أبــو الحســن األزديالمبــارك بــن عبــد الجبــار بــن أحمــد بــن قاســم،  .١٦

  . )٦(هـ) كان عابدًا عالمًا بالحديث مشتغًال به ومكثرًا منه ٥٠٠-٤١١بابن الطيوري (
اإلمـام العالمـة شـيخ الشـافعية  ،التركـي)٧(أبـو بكـر الشاشـيمحمد بن أحمد بن الحسين بن عمر،  .١٧ 

ريس النظاميـة بعـد اإلمـام ، وولـي تـدانتهـت إليـه رئاسـة المـذهب الشـافعي ،هــ)٤٢٩ولـد سـنة ( فقيه العصـر،
  .)٨(هـ)٥٠٧، توفي سنة (ية العلماء بمعرفة مذاهب الفقهاء، له مصنفات عديدة، منها حلالغزالي

                                                 
شــذرات الــذهب البــن العمــاد : و ، ١٢/٢٠٩الــوافي بالوفيــات للصــفدي: و ، ١٠١/ ١٩ســير أعــالم النــبالء للــذهبي:  ينظــر:)١(

٤/١٤١          . 

طبقــات الحنفيــة: للعالمــة أبــي محمــد و ،  ١٩/٣٧ســير أعــالم النــبالء للــذهبي و ، ١/١٢٥بغيــة الملــتمس للضــبي : ينظــر: )٢(
 .١/٢٢٦ :كراتشي –هـ)، مير محمد كتب خانه ٧٧٥-٦٩٦عبد القادر بن أبي الوفاء القرشي (

      .٢٨١الديباج المذهب البن فرحون: صو ، ١٩/١٤٥: ، وسير أعالم النبالء٩/١٧: الكامل في التاريخ ينظر:  )٣(

هــ) ت: محمـد حامـد الفقـى، دار المعرفـة ٥٢١طبقات الحنابلة: لإلمام أبي الحسين محمد بن أبـي يعلـى المتـوفى( ينظر: )٤(
البدايـة والنهايـة البـن و ، ١٩/٤٤٣سـير أعـالم النـبالء للـذهبي: و ، ١/١٢٥بغية الملـتمس للضـبي: و ، ٢/٢٥٩ بيروت: –

 .  ٣٤١٢/ ١٢كثير: 

األنســـــاب  ينظـــــر:د بـــــن الغـــــوث بـــــن نبـــــت بـــــن مالـــــك بـــــن زيـــــد بـــــن وكهـــــالن بـــــن ســـــبأ. ) نســـــبة إلـــــى َأْزِدشـــــنوءة: وهـــــو أز ٥(
 .١/١٢٠للسمعاني:

، ١٩/٢١٣: ، ســـير أعـــالم للـــذهبي٩/١١٢، الكامـــل فـــي التـــاريخ البـــن األثيـــر: ٣/٨٥٦كوال: الصـــلة البـــن بشـــ ينظـــر: )٦(
             .١/٢٨١الديباج المذهب البن فرحون: 

سـب ة وراء نهر سيحون متاخمة لبالد الترك، وأهلها شـافعية المـذهب، خـرج منهـا العلمـاء ون) نسبًة إلى الشاش: وهي مدين٧(
 .٣/٣٠٨معجم البلدان لياقوت الحموي:و  ،٣/٣٧٥األنساب للسمعاني: ينظر: .إليها خلق من الرواة والفصحاء

سـير أعـالم و  ،٣/٨٥٦بشـكوال: الصـلة البـن و ، ٢١٨مختصر ترتيب الرِّحلة للترغيب في المّلة البن العربـي: ص ينظر: )٨(
 .١٢/٣٤٠٥بن كثير: البداية والنهاية الو ، ٦/٧٠ات الشافعية الكبرى للسبكي: طبقو ، ١٩/٣٩٣النبالء: 
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. محمد بن سعدون بن مرجى بن سعدون، أبو عامر القرشي العبدري األندلسي الظاهري ، ولد في ١٨
و أنبــل مــن لقيتــه) واتهــم قرطبــة ونــزل بغــداد ، قــال القاضــي أبــو بكــر بــن العربــي: (أبــو عــامر العبــدري هــ

  .  )٢(هـ) ٥٢٤، توفي سنة ()١(بالتشبيه
، أبــو بكــر التركــي البغــدادي الشــافعي،ولد ســنة بــارز بــن بجكــمرخــان بــن بلتكــين بــن م. محمــد بــن ط١٩

ويــــذكر أنــــه كــــان مســــتجاب الــــدعوة تــــوفي ســــنة             كــــان زاهــــدًا ورعــــًا، هـــــ) اإلمــــام الفاضــــل النحــــوي،٤٤٦(
  .)٣(هـ)٥١٣(

زل ، وكـان والـده يغـ الغزالـي الشـافعي،)٤(أبـو حامـد الطوسـيمحمد بن محمد بن محمد بن أحمد،  .٢٠ 
المبــرز هـــ)، حجـة اإلســالم ومحجــة الــدين جــامع أشــتات العلــوم و ٤٥٠(ولــد فــي طــوس ســنة ،الصـوف ويبيعــه

، ولــه يهـا التــدريس فـي المدرســة النظاميـةهــ) وولــي ف٤٤٨، رحـل إلــى بغـداد ســنة(فـي المنقــول منهـا والمفهــوم
في فـــــي طـــــوس ، تـــــو كـــــان مـــــن أذكيـــــاء العـــــالمو  ،ي األصـــــول والفقـــــه والكـــــالم والحكمـــــةفـــــتصـــــانيف كثيـــــرة 

  .            )٥(هـ)٥٠٥سنة(

هـــ)، ٣٩٨بــن البطــر، أبــو الخطــاب البغــدادي البــزاز القــارئ ولــد ســنة( عبــد اهللانصــر بــن أحمــد بــن  .٢١
مســند العــراق حــدث عنــه خلــق كثيــر مــنهم: أبــو بكــر بــن العربــي، طــال عمــره حتــى صــارت إليــه الرحلــة مــن 

    . )٦(هـ)٤٩٤توفي سنة ( ،ًا صحيح السماعوكان صالحًا صدوق اآلفاق، وتكاثر عليه الطلبة،

، إمــام )٧(التبريــزي الخطيـبأبــو زكريـا الشــيباني  ،يحيـى بــن علـي بــن محمــد بـن الحســن بـن بســطام .٢٢
 ،شرح الحماسـة منها ،له مصنفات كثيرة في النحو واللغةو  ،كان له معرفة تامة باألدب ،اللغة وأحد األعالم

                                                 
 .             ٣٣٨التعريفات للجرجاني: ص ينظر: ) المشبهة: قوٌم شبهوا اهللا جلَّ وعال بالمخلوقات، ومثلوه بالمحدثات.١(

  . ٤/٧٠رات الذهب البن العماد: شذو ، ٤/١٢٧٢تذكرة الحفاظ للذهبي: و ، ١/١٢٥لضبي: بغية الملتمس ل ينظر: )٢(

الشـــافعية الكبـــرى للســـبكي: طبقـــات و ، ١٩/٤٢٣ســـير أعـــالم النـــبالء للـــذهبي: و ، ٣/٨٥٦: الصـــلة البـــن بشـــكوالينظـــر: ) ٣(
٦/١٠٦. 

الطـابران ولألخـرى نوقـان، ولهمـا أكثـر مـن طوس: وهـي مدينـة بخراسـان، محتويـة علـى بلـدتين يقـال إلحـداهما  إلى ) نسبةً ٤(
هـــ) خــرج منهــا جماعــة مــن العلمــاء والمحــدثين قــديمًا ٢٩)فــي ســنة (ألــف قريــة، ُفتحــت فــي خالفــة عثمــان بــن عفــان(

 . ٤/٤٩، معجم البلدان لياقوت الحموي:  ٤/٨٠األنساب للسمعاني:  ينظر: وحديثًا.

طبقـــات الشـــافعية الكبـــرى للســـبكي: و ، ١٩/٣٢٢النـــبالء للـــذهبي  ســـير أعـــالمو ،  ٣/٨٥٦الصـــلة البـــن بشـــكوالينظـــر:  )٥(
 .              ١٢/٣٤٠١البداية والنهاية البن كثير :و  ،٦/١٩١

/ ١٢، البداية والنهاية البـن كثيـر:٤٦/ ١٩ذهبي: ، سير أعالم النبالء لل٥٤/٢٤تاريخ مدينة دمشق البن عساكرينظر:  )٦(
٣٣٩٠.           

اللبــاب البــن و  ،١/٤٤٦األنســاب للســمعاني: ينظــر: أشــهر بلــدة بهــا.وتعتبــر  وهــي مــن بــالد أذربيجــان، :ِريــزلــى َتبْ ) نســبًة إ٧(
 . ١/٢٠٦أثير:



 ٢٣

، والكــافي فــي علــم العــروض والقــوافي ،وتهــذيب غريــب الحــديث ،زنــدوشــرح ســقط ال ،وشــرح ديــوان المتنبــي
  . )١() سنة ٨١هـ) وله من العمر (٥٠٢، توفي (وغيرها

  خامسًا: في الحجاز :
مفتــي مكــة  هـــ)،٤١٨(، ولــد ســنة الطبــري الشــافعي ، أبــو عبــد اهللالحســين بــن علــي بــن الحســين .٢٣
الشـافعية، ويـدعى بإمـام  ةكبـار األئمـ، وكـان مـن ونوآخر بن العربي  حدث عنه القاضي أبو بكر ،ومحدثها

    .)٢( هـ)٤٩٨، توفي في بخارى سنة (الحرمين، تفقه به جماعة بمكة

    ، نزيل مكة، إمام فاضل كثير الورعالشافعي)٣(البندنيجي ، أبو نصرمحمد بن هبة اهللا بن ثابت.٢٤ 
  .)٤(هـ)٤٩٥(، توفي سنة ثمانين سنةعاش ثمانيًا و  ،ويعرف بفقيه الحرم ،رآنوتالوة الق، والعبادة
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، يزيــد علــى ثمانيــة أعــوام مــا ،ب العلــمالمشــرق لطلــ إلــى رحمــه اهللا اســتغرقت رحلــة القاضــي ابــن العربــي
، حــامًال معــه جميــع المعــارف متكلمــًا فــي جميعهــا حريصــًا علــى وقــد اســتبحر فــي العلــم أشــبيلية فعــاد إلــى

 ،، فكثــر تالميــذهويســعى إليــه بجــٍد وٕاخــالصٍ  ، وجــد مــن يطلبــههــذا الحــرص منــه لنشــر العلــم ، ومــع)٥(أدائهــا
  ومن أشهرهم :إليه طالب العلم والمعرفة سه مأوى ُيقصد ل، وكانت مجاوتخرج على يديه كبار العلماء

. خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن بشـكوال بـن يوسـف بـن داحـة، أبـو القاسـم األنصـاري ١
، مـنهم أبـاه والقاضـى أبـا هــ)، سـمع خلقـًا كثيـراً ٤٩٤لـد سـنة(و  ،ي المـالقي، محـدث األنـدلس ومؤرخهـاندلساأل

ــم، منهــا: ك ، غــوامض األســماء المبهمــةو  تــاب الصــلة،بكــر بــن العربــي، أّلــف خمســين تأليفــا فــي أنــواع العل

                                                 
 الـديباج المـذهب البـن فرحـون:و ، ١٩/٢٦٩سـير أعـالم النـبالء للـذهبي: و ، ٦/١٩١وفيات األعيان البن خلكان: ينظر:  )١(

      .       ١٢٥طبقات المفسرين للسيوطي: صو ، ١/٢٨١

الم النــبالء للــذهبي: ، ســير أعــ ٣/٨٥٦،الصــلة البــن بشــكوال:  ٢١٨مختصــر ترتيــب الرِّحلــة البــن العربــي: صينظــر:  )٢(
  .  ٣/١٦١الجنان لليافعي :  ، مرآة١٩/٢٠٣

الء. ) نســبًة إلــى َبْنــَدِنْيجين: وهــي بلــدة قريبــة مــن بغــداد بينهمــا دون عشــرين فرســخا، خــرج منهــا جماعــة مــن الفقهــاء والفضــ٣(
 . ١/٤٠٢األنساب للسمعاني: ينظر: 

ــــن عســــاكر: ١/٤٠٣األنســــاب للســــمعاني: ينظــــر:  )٤( ــــة دمشــــق الب ــــبالء للــــذهبي: ٥٤/٢٤، تــــاريخ مدين ، ســــير أعــــالم الن
 .٤/٢٠٧، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: ١٩/١٩٦

 . ٣/٨٥٦: ) ينظر: الصلة البن بشكوال٥(



 ٢٤

ي، ثم اقتصر على إسـماع بعض جهاتها نيابة عن ابن العرب قضاء بأشبيليةولى  ،معرفة العلماء األفاضلو 
  .)١(هـ)٥٧٨، توفي سنة(العلم
هــ) ٤٨٤ولـد سـنة( ،مرجى بـن حكـم، أبـو محمـد األنصـاري . عاشر بن محمد بن عاشر بن خلف بن٢

 قـي األكـابر مـن كـل طبقـة وعنـي بعلـمول ، وكان حافظ وقته لم يعاصره مثله،هر بالحفظ والفهم واإلتقانتشاو 
  .)٢(هـ) بعد أن كفَّ بصره٥٦٧في سنة (، تو سيط وبغية الطالب النشيطالجامع الب :ومن تواليفه ،الرأي
 وكنــى  (أبــالســهيلي األندلســي المــالكي، يُ  عبــد اهللا بــن أحمــد بــن إصــبغ بــن حســنعبــد الــرحمن بــن  .٣

، اشـتغل مؤرخًا، أديبـاً  ،محدثاً  ،مفسراً  ،مجوداً  ،كان مقرياً  ،هـ)٤٨٧ولد سنة ( ،الحسن) وزيد، أب والقاسم، أب
، شـرح آيـة الوصـية ،ا: الـروض األنـف، الشـريف واإلعـالملـه مؤلفـات عديـدة منهـ ،لتدريس إلى حين وفاتـهبا

  .)٣(وقد عمي سبعة عشر عامًا من عمره  هـ)٥٨١توفي في مراكش: (
، ف، أبو القاسم األنصاري األندلسي، يعرف بابن َحبيشعبد الرحمن بن محمد بن عبد اهللا بن يوس .٤

) كان من أعالم الحديث باألندلس بارعـًا فـي معرفـة غريبـه، ولـم ٥٠٤ولد بالمرية سنة( هو خاله نسب إليه،
 تـوفي، لـه كتـاب المغـازي فـي خمـس مجلـدات، مـدن عـّدةيكن أحد يجاريه في معرفة الرجال، ولي القضـاء ب

  .)٤( هـ)٥٨٤بمرسية (
ويكنـى أبـا  ،بابن الفرسيعرف )٥(بن محمد الخزرجي الغرناطي معبد الرحي. عبد المنعم بن محمد بن ٥
شـيخ   ،مسـتبحرًا فـي فنـون المعـارف ،شـاعراً  ،ان فقيهـًا، عارفـًا بـالنحو واللغـةكـ ،هـ)٥٢٤،ولد سنة ( عبد اهللا

لقـرآن وهـو ابـن خمسـة وعشـرين ا م، ألَّـف كتابـه أحكـا، ولي القضاء في مدن عدَّةالمالكية بغرناطة في زمانه
لعربــي، تــوفي ، مــنهم القاضــي ابــن ارب خمســة وثمــانين رجــالً يقــا ي عــن مــارو  ،أخــرى ولــه تصــانيف ،عامــاً 
  .)٦(هـ)٥٩٧(سنة

                                                 
 .٣/٤١٣ مرآة الجنان لليافعي:و  ،١٣/٢٢٩والوافي بالوفيات للصفدي: ، ٢١/١٣٩سير أعالم النبالء للذهبي:ينظر:  )١(

-٧١٣اإلحاطـة فـي أخبـار غرناطـة: للعالمـة لسـان الـدين الخطيـب (و ، ٤/٤٤التكملة لكتاب الصـلة البـن اآلبـار:ينظر:  )٢(
، ٤/٢٢٠م): ١٩٧٣-هـــــ١٣٩٣القــــاهرة (-/الشــــركة المصــــري للطباعــــة والنشــــر٢عنــــان، ط هـــــ)ت: محمــــد عبــــد اهللا٧٧٦

 ورد فيه باسم (عامر) . ٢١٦الديباج المذهب البن فرحون:صو 

البلغـة فـي تـراجم و ، ٣/٤٧٧اإلحاطة في أخبار غرناطـة للسـان الـدين الخطيـب:و ، ٤/١٣٤٨تذكرة الحفاظ للذهبي:ينظر:  )٣(
ة إحيــاء /جمعيـ١هــ) ت: محمــد المصـري، ط٨١٧-٧٢٩أئمـة النحـو واللغـة: للعالمــة محمـد بـن يعقــوب الفيـروز أبـادي (

 . ١٣١): ص١٤٠٧الكويت(-التراث اإلسالمي
 . ٤/٣١١نفح الطيب للمقري:و ، ٤/١٣٥٣تذكرة الحفاظ للذهبي: و ، ٣/٣٤التكملة لكتاب الصلة البن اآلبار: ينظر:  )٤(

ألنـدلس ) نسبًة إلى َغْرَناطة: يقال غرناطة وٕاغرناطة ،اسم أعجمي بمعنـى الرمانـة،وهي أقـدم مـدن كـورة البيـرة مـن أعمـال ا٥(
اإلحاطـة فـي و ، ٤/١٩٥معجـم البلـدان: ليـاقوت الحمـوي: ينظـر: وأعظمها، وأحسنها، وأحصنها يجري في وسطها النهـر.

 . ١/٩١أخبار غرناطة للسان الدين الخطيب:

اإلحاطـة فـي أخبـار غرناطـة للسـان و ،  ٢١/٣٦٤سـير أعـالم النـبالء للـذهبي: و ، ١/١٣٤بغية الملتمس للضـبي: ينظر:  )٦(
 .٢١٨الديباج المذهب البن فرحون:صو ، ٣/٥٤١الخطيب: الدين 



 ٢٥

 ،عـز النـاس ، ويعـرف بـابن)١(علي بن صالح بن أبـي الليـث األسـعد بـن الفـرج العبـدري الطرطوشـي .٦
، أديبــًا عالمــًا باألصــول والفــروع كــان عالمــًا بالفقــه حافظــًا لمســائله، هـــ)،٥٠٨ويكنــى أبــا الحســن ولــد ســنة (

  .)٢(هـ) ٥٦٦، توفي مقتوًال سنة(كتاب العزلة، وشرح معاني التحية منها: ، له مصنفات عديدةشاعراً 
. عيــاض بــن موســى بــن عيــاض بــن عمــرو بــن موســى بــن عيــاض، أبــو الفضــل اليحصــبي الســبتي ٧
هـــ)، ورحــل إلــى األنــدلس لطلــب ٤٩٦ســنة ()٣(، اإلمــام العالمــة شــيخ اإلســالم ولــد فــي ســبتةالقاضــي المــالكي

 ، وكــان حافظــًا، مؤرخــًا، عالمــاً بلقــاء الشــيوخ واألخــذ مــنهم، وكــان لــه عنايــة بالحــديث وعلومــه واهــتمّ م العلــ
وأنســـابهم، تـــولى القضـــاء  ،وأيـــامهم ،وكـــالم العـــرب ،واللغـــة ،بالتفســـر، فقيهـــًا، أصـــوليًا، أديبـــًا، عالمـــًا بـــالنحو

اشـــتهر اســـمه فـــي اآلفـــاق، ومـــن ارت بتصـــانيفه الركبـــان و ســـوجمـــع وأّلـــف و  ،اســـتبحر مـــن العلـــوم بغرناطـــة،
 )،الشـفا بتعريـف حقـوق المصـطفى( ،تسـعة وعشـرون جـزءاً  علم في شرح صحيح مسـلممإكمال ال مؤلفاته:

، جـامع مشـارق األنـوار فـي تفسـير غريـب حـديث الموطـأ والبخـاري ومسـلم ترتيب المدارك وتقريب المسالك،
وغيــرهم ، تــوفي  فــي ضــبط الروايــة وتقييــد الســماعكتــاب اإللمــاع  ،األعــالم بحــدود قواعــد اإلســالمالتــاريخ و 

  .   )٤(هـ)٥٤٤بمراكش سنة(
ويعــرف بــابن  عبــد اهللا أبــايكنــى  األندلســي. محمــد بــن إبــراهيم بــن خلــف بــن أحمــد المــالقي األنصــاري ٨

حـافظ والزمـه واخـتص بـه وأكثـر عنـه، فقيـه سمع القاضـي أبـا بكـر ابـن العربـي  هـ)،٥١١الفخار، ولد سنة (
، يســرد المتــون واألســانيد مــع معرفــة بالرجــال وذكــر الغريــب ومشــاركة فــي قــدم فــي الحفــظ للحــديثمحــدث مت

  .)٥(هـ)٥٩٠اللغة، حفظ سنن أبي داود وصحيح مسلم، وكان موصوفًا بالورع والفضل توفي سنة(

 هــ)،٥٠٢عـالم األنـدلس ولـد سـنة( األشـبيليمحمد بـن خيـر بـن عمـر بـن خليفـة، أبـو بكـر اللمتـوني  .٩
وال يعلـم أحــد  ،وسـمع مـن أكثـر مـن مئـة نفـس ،واسـع المعرفـة ،لغويـاً  نحويـاً  ،كـان حافظـًا مقرئـاً  ،شـيخ القـراء

  .)٦(هـ) وكانت جنازته مشهودة٥٧٥توفي سنة ( من طبقته مثله
                                                 

إلى َطْرُطوشة: وهي مدينة باألندلس تتصل بكورة بلنسية، قريبة من البحر متقنة العمارة مبنية على نهر ابـره، ولهـا  ) نسبةً ١(
جـم البلـدان ليـاقوت مع ينظـر: والية واسعة وبالد كثيرة، تعد في جملتها، تحلها التجار وتسافر منها إلى سـائر األمصـار.

 . ٤/٣٠الحموي:

، ٤/١٨٣اإلحاطـــة فـــي أخبـــار غرناطـــة للســـان الـــدين الخطيـــب: و ، ٣/٢٠٤التكملـــة لكتـــاب الصـــلة البـــن اآلبـــار: ينظـــر:  )٢(
 . ٢١٢الديباج المذهب البن فرحون: صو 

 . ٣/٢١١ي:األنساب للسمعان من بالد العدوة على ساحل البحر. ينظر: ) سبتة: وهي مدينة من بالد المغرب٣(

اإلحاطـة فـي أخبـار غرناطـة للسـان و ،  ٢١٢/ ٢٠سير أعـالم النـبالء للـذهبي: و ،  ٢/٦٦٠الصلة البن بشكوال: ينظر:  )٤(
 .١٦٨الديباج المذهب البن فرحون:صو ، ٤/٢٢٢الدين الخطيب: 

 .٤/١٣٥٥اظ للذهبي: وتذكرة الحف، ٢/٦٩التكملة لكتاب الصلة البن اآلبار: و ، ١/٨٣بغية الملتمس للضبي: ينظر:  )٥(

بغية الوعـاة فـي طبقـات اللغـويين والنحـاة: و ، ١٣٦٦/ ٤تذكرة الحفاظ للذهبي: و ، ١/١٠٤بغية الملتمس للضبي: ينظر:  )٦(
صـــيدا:  –محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهيم، المكتبـــة العصـــرية، لبنـــان  هــــ) ت:٩١١-٨٤٩جـــالل الـــدين الســـيوطي (للعالمـــة 

 .١٠٢ص



 ٢٦

كـان إمامـًا  ،البلنسـي )١(النحـوي اللخمـي عبـد اهللاو محمد بن عبد الرحمن بن خلصـة بـن أحمـد، أبـ .١٠
وكان أبو بكـر بـن العربـي يجلـه ويعظمـه ويسـعى إلـى  ،، عارفًا باألدب، بارعًا في النثر والنظمباللغة والنحو

  .)٢( هـ)٥٢١منزله، توفي سنة(
النحـــوي  العبـــدري. محمـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن ميمـــون بـــن إدريـــس بـــن محمـــد بـــن عبـــد اهللا، أبـــو بكـــر ١١
، شـاعرًا، اسـتوطن لغويـًا، أديبـاً  ،فقيهـاً  ،مفسراً  ،حافظاً  ، متقدمًا في علم اللسان،عالمًا بالقرآت كان القرطبي،

 مشاحذ األفكار في مآخذ النظار، شرح :من مؤلفاته ، وعرف مكانه،واآلدابمدينة مراكش وأقرأ بها العربية 
  .)٣(هـ) وقد قارب السبعين سنة٥٦٧نة (توفي بمراكش س كتاب الجمل،

هــ)، ٤٩٦ولـد سـنة ( المـالكي، األشـبيلي )٤(يالفهـر  ، أبـو بكـربن يحيـى بـن فـرج عبد اهللامحمد بن  .١٢
بـرع أوال فـي العربيـة واقتصـر عليهـا ثـم مـال إلـى  ،من أهل بيت جاللة ،فقيه حافظ متقدم في الحفظ واألدب

شـبيلية أب وقدم للشورى مع أبي بكر بن العربـي، انتهت إليه الرياسة في الفتيا، الفقه ومطالعة الحديث دراسة
  .) ٥( هـ) ٥٨٦، توفي سنة(اهه وحرمتهعظم ج ،هـ)٥٢١(في سنة 

هـــ) وكــان ٤٩٦ولــد ســنة ( ،المرســي المــالكي )٦(أبــو عبــد اهللا الشــاطبي ،محمــد بــن يوســف بــن ســعادة .١٣
وكـان خطيبـا بليغـا،  ثـم  ،مـائال إلـى التصـوف ،لكـالماوعلـم  ،عارفا بالسنن واآلثار والتفسير والفروع واألدب

تــــوفي ســــنة  انيفه: شــــجرة الــــوهم المترقيــــة إلــــى ذروة الفهــــم،ولــــي قضــــاء شــــاطبة فاتخــــذها وطنــــا، مــــن تصــــ
  .)٧(هـ)٥٦٦(

                                                 
 .٥/١٣٢:األنساب للسمعاني ينظر: .ولخم وجذام قبيلتان من اليمن نزلتا الشام ،خمإلى ل نسبةً  :ميخْ اللَّ  )١(

 . ١٢٨: صوبغية الوعاة ، ٢٠٣البلغة للفيروزأبادي: صو ، ١/٢٠٣التكملة لكتاب الصلة البن اآلبار: ينظر:  )٢(

البلغـة و ، ٣/٨٥لـدين الخطيـب: اإلحاطـة فـي أخبـار غرناطـة للسـان او ، ٢/٣٩التكملة لكتاب الصلة البـن اآلبـار: ينظر:  )٣(
 . ٢٠٠ص للفيروزأبادي:

 .٤/٤١٢ :األنساب للسمعاني ينظر: .وٕاليه تنتسب قريش ،إلى فهر بن مالك بن النضر بن كنانة نسبةً : ريهْ الفِ )٤(

 .٣٠٢والديباج المذهب البن: ص، ٤/٢٨٥في خبر من غبر للذهبي:  العبرو ، ١/١٣١بغية الملتمس للضبي: ينظر:  )٥(

ينظـر: : وهي مدينة كبيرة قديمة في شرقي األنـدلس وشـرقي قرطبـة، قـد خـرج منهـا خلـق مـن الفضـالء. شاطبةنسبًة إلى ) ٦(
 . ٣/٣٠٩معجم البلدان لياقوت الحموي: 

 .٢٧٨صالديباج المذهب البن فرحون:و ، ٥٠٨/ ٢٠:للذهبي سير أعالم النبالءو ، ١/١٨٣: ينظر: بغية الملتمس)٧(
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 ٢٨

  
@kÝ¾aßìÿaZ@êÜbáÈc@ @

  والتعليم:التعلم  أوًال:
قضــى عمــره الطويــل مــن أنــه  ،دراســتنا لحيــاة القاضــي ابــن العربــيالــذي نــراه جليــًا وواضــحًا فــي  شــيءال

للقــاء األئمــة ، ثــمَّ رحــل إلــي المشــرق فــتعلم وهــو صــغير ،ح عينيــه فــي بيــت فيــه العلــم والجــاه، فــتأجــل العلــم
عـاٍل، ثـمَّ سـخَّر مـا بقـي مـن  وٕاسـنادفعاد بعلم كثيـر  ،من والده الذي رافقهوذلك بتوجيه  ؛الكبار واألخذ منهم

  .)١(وجلس للوعظ والتفسير ،واألصول ،ودرس الفقه ،مونشر العل ،سماعواإل ،واإلمالء ،للتدريس عمره

  توليه القضاء : ثانيًا:
، مة دولـة المـرابطينعـة لمـّراكش عاصـوكانـت تاب ،أشـبيليةي القضـاء فـي تـولّ ل عي أبو بكـر بـن العربـيدُ 
فقــد كــان ابــن العربــي مثــاًال  ،)٢(هـــ)٥٢٨فــي رجــب عــام ( وذلــك ،أميــر المســلمين علــي بــن تاشــفين مــن بــأمرٍ 

فنفـع اهللا بـه أهلـه ، (واستُقضـى ببلـده قـال ابـن بشـكوال: واألمر بالمعرف والنهي عن المنكر، الةلعدتحقيق ال
فحمــدت سياســته وكــان ذا شــدة ، )٣(ة )ورة مرهوبــَســن لصــرامته وشــدته ونفــوذ أحكامــه وكانــت لــه فــي الظــالمي

ه ومالــه فأحســن الصــبر كتبــ تفـذهب ،صــرامته ببســبأوذي ألنــه  لكنــه تــرك القضــاء وصـرف عنهــا؛ وسـطوة،
 ،واألمــر بــالمعروف ،حكمــت بــين النــاس فــألزمتهم الصــالة (لقــد :ابــن العربــي، قــال القاضــي علــى ذلــك كلــه

وعظــم علــى الغصــب،  أهــلاألرض منكــر، واشــتد الخطــب علــى  حتــى لــم يــك تــرى فــي ،والنهــي عــن المنكــر
 ،يــدافعوا عــن داري الأواستســلمت ألمــر اهللا وأمــرت كــل مــن حــولي  ،وألبــوا وثــاروا إلــيالفســقة الكــرب فتــألبوا 

ولــوال مــا ســبق مــن حســن المقــدار لكنــت  ،ســليب الــدار وأمســيت وخرجــت علــى الســطوح بنفســي فعــاثوا علــيَّ 
، فتركهــا وأقبــل علــى الــدعوة ونشــر العلــم وبثِّــه مصــار القضــاء عائقــًا أمــام نشــر العلــكــذلك و ، )٤()قتيــل الــدار

    .)٥(وتدوينه
، امين فــأكثر نســي أكثــر مــا كــان يحفــظ(إن القاضــي إذا ُولِّــي القضــاء عــ وقــال القاضــي ابــن العربــي:

ن، والكتمــان، يالــذلك تــرك القضــاء لكــي يحمــي علمــه مــن النســ، )٦(فينبغــي لــه أن ُيعــزل وأن يتــدارك نفســه)
  .ونفسه من الحرمان

                                                 
 . ٢/٢٩، نفح الطيب للمقري: ٢٨٢، الديباج المذهب البن فرحون: ص٣/٨٥٦) ينظر: الصلة البن بشكوال: ١(

 . ٨٤، مع القاضي ابن العربي ألعراب: ص٢/٢٩) ينظر: نفح الطيب للمقري: ٢(

 .٣/٨٥٦ :) الصلة٣(

الخطيــب ومحمــود مهــدي  ) ت: محــب الــدين٥٤٣-٤٦٨) العواصــم مــن القواصــم: تــأليف القاضــي أبــي بكــر بــن العربــي (٤(
 . ١/١٤٣م):١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧بيروت (-/دار الجيل٢، طياالستانبول

 . ٢/٣٠، ونفح الطيب للمقري: ٢٠/١٩٧، وسير أعالم النبالء للذهبي: ٣/٨٥٦) ينظر: الصلة البن بشكوال:٥(

 .١/١٢٦) بغية الملتمس للضبي: ٦(



 ٢٩

  :جهاده ثالثًا:
فريضـة  ن يتركأ، ولم يمنع انشغاله بالدعوة والتدريس ابن العربي الجهاد في سبيل اهللا م ينَس القاضيل

  بل جاهد بلسانه وماله ونفسه. ،الجهاد ومحاربة الصليبيين
ـــا جهـــاده بلســـانه ف القاضـــي ابـــن العربـــي خطـــورة  دركعنـــدما أهــــ) ٥٢٧قـــد أعلـــن الجهـــاد وذلـــك ســـنة(أمَّ

وقـال عنـد  ،علـى عـدَّة منـاطق مـن شـرق األنـدلس، بـدأ بالـدعوة إلـى قتـال المعتـدين ين وأنهم سيطروايالصليب
ِإن ُكنـُتْم  ِلُكـْم َخْيـٌر لَُّكـمْ 4 ِلُكـْم َوَأنُفِسـُكْم ِفـي َسـِبيِل اللّـِه ذَ 4اْنِفـُروْا ِخَفافـًا َوِثَقـاًال َوَجاِهـُدوْا ِبـَأْمو: تفسير قولـه تعـالى

ــ :للــوالي والمــولى عليــه فقلــت()١(َتْعَلُمــونَ   ،رك والشــبكة فلــتكن عنــدكم بركــةهــذا عــدو اهللا قــد حصــل فــي الشَّ
فليخرج إليه جميع الناس حتى ال يبقـى مـنهم أحـد فـي  ،صرة الدين المتعينة عليكم حركةمنكم إلى نُ  ظهرولت

  .)٢()جميع األقطار فيحاط به
وكـان رئيسـا  ،واشـتهر اسـمه( كما قال عنـه الـذهبي:كان ينفق ماله في سبيل اهللا،  وأّما جهاده بماله فقد

  .)٣() من ماله سوراً  أشبيليةبحيث أنشأ على  ،وافر األموال ،محتشما
التـي وقعـت بـين المسـلمين  )٤( ومنهـا معركة(قتنـدة) ،شارك في كثير مـن المعـاركوأمَّا جهاده بنفسه فقد 

 ،عشـرين ألفـاً  تـل مـنهم نحـووقفيهـا وا انهزمـنت معركًة شديدًة علـى المسـلمين، و وكا هـ)٥١٤والصليبين سنة(
، ومـن ، وكـان يـدعو مـن اهللا سـبحانه وتعـالى أن يرزقـه الشـهادة فـي سـبيله)٥(بأعجوبة ونجا فيها ابن العربي

  .)٦(دعائه(نسأل اهللا تعالى الشهادة في سبيله)
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فــي جميــع  بكــر بــن العربــي مــن العلمــاء الــذين أكثــروا فــي التصــنيف والتــأليف، بــوألقــد كــان القاضــي 
وانتشـر كثيـر  ،وأصول الفقه ،وأصول الدين ،والنحو ،واللغة ،والحديث ،والتفسير ،، فقد أّلف في الفقهالفنون

                                                 
 ٤١: التوبة ) سورة١(

 . ٢/٣٩٩) أحكام القرآن البن العربي: ٢(

 .٢/٢٧ ، وينظر: نفح الطيب للمقري:٢٠/٢٠٠) سير أعالم النبالء للذهبي: ٣(

ـــــدة) ٤( ـــــتقتن ـــــدلس ثغـــــر سرقســـــطة كان ـــــدة باألن ـــــرنج : بل ـــــين المســـــلمين واألف ـــــاقوت ينظـــــر: . بهـــــا وقعـــــة ب ـــــدان لي معجـــــم البل
 .٤/٣١٠الحموي:

اهللا محمـد بـن عبـد  عبـد للعالمـة أبـي ، و المعجـم فـي أصـحاب القاضـي الصـدفي:١/٢٣٧) ينظر: الصـلة البـن بشـكوال: ٥(
، ونفــــح الطيــــب للمقــــري:  ٨-٧م): ص١٩٨٥بيــــروت (-هـــــ) ،دار صــــادر ٦٥٨القضــــاعي (ابــــن اآلبــــار) المتــــوفى( اهللا
٤/٤٦١ . 

 . ١/١٤٩:البن العربي ) أحكام القرآن٦(



 ٣٠

طبعــت وبعــض منهــا  ،القليــل مــن هــذه المصــنفات إاللينــا ، ولكــن لــم يصــل إمنهــا بــين العلمــاء وطــالب العلــم
  :)١(قسمينلهذه الكتب قد قسمتها إلى  لذا عند إحصائي ها مازالت مخطوطة،وبعض

  طبوعة :م. المؤلفات الأ
  .)٢(أحكام القرآن .١
  .)٣(، وقد اختصره في مجلد واحدلكتاب أحكام القرآن اختصار ، وهوالصغرى القرآن أحكام .٢
  . )٤(الترمذي صحيحشرح بعارضة األحوذي  .٣
  .)٦(وجاء في بعض المصادر باسم القواصم والعواصم ،)٥(العواصم من القواصم .٤
  .)٧(قانون التأويل .٥
  .)٨(الَقبس في شرح ُمَوطَّأ مالك بن أنس .٦
  .)٩(المحصول في علم األصول  .٧
  .)١٠(مختصر ترتيب الرحلة للترغيب في الملَّة .٨
 ترتيب المسالك في شرح موطـأ باسم: وجاء في بعض المصادر ،)١١(المسالك في شرح موطأ مالك .٩

  .)١٢(لكما
    . )١٣(الناسخ والمنسوخ في القرآن .١٠

                                                 
اختيــارات القاضــي  ، ١٢١، مــع القاضــي ابــن العربــي ألعــراب: ص١٠٩) ينظــر: قــانون التأويل(ترجمــة ابــن العربــي): ص١(

ابــن العربــي المــالكي فــي فقــه الحــدود والجنايــات فــي ضــوء كتابــه أحكــام القــرآن: صــالح الــدين طــاهر الريكــاني، أطروحــة 
 . ١/٥٠): ٢٠١٠-١٤٣١: (ددكتوراه مقدمة إلى كلية الشريعة في الجامعة اإلسالمية ببغدا

 تقع في أربعة مجلدات، مصدر سابق.عبد الرزاق المهدي ، والطبعة التي اعتمدتها هي بتحقيق: ) طبع أكثر من مرَّة٢(

 ).  م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧بيروت( -/دار الكتب العلمية١) تحقيق: أحمد فريد المزيدي ، ط٣(

 ) جزءًا.١٣م) مطبوع في (١٩٩٧هـ١٤١٨(بيروت -/دار الكتب العلمية١ط ،) ضبط حواشيه: الشيخ جمال مرعشلي٤(

 مهدي االستانبولي، مطبوع في مجلد واحد ، مصدر سابق . ) تحقيق: محب الدين الخطيب ومحمود٥(

 .٢٨٢ص :) الديباج المذهب البن فرحون٦(

 ، مصدر سابق .د السليماني، مطبوع في مجلد واحد) تحقيق: محم٧(

 مطبوع في مجلدين.هـ) ١٤٢٩السعودية( -لجوزي/دار ابن ا١ط محمد عبد اهللا ولد كريم، ) تحقيق: د.٨(

 م)مطبوع في جزء واحد.١٩٩٩-هـ١٤٢٠األردن( –اليدري، وسعيد فوده، دار البيارق، عمانلي ) تحقيق: حسين ع٩(

 ) تحقيق: سعيد أعراب،  مصدر سابق .١٠(

بيـــــروت  -دار الغـــــرب اإلســـــالمي/١ط ،، وعائشـــــة بنـــــت الحســـــين الســـــليماني) تحقيـــــق: محمـــــد بـــــن الحســـــين الســـــليماني١١(
 طبع في ثماني مجلدات .  ،م) ٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨(

 . ١/٢٠٩المسالك في شرح الموطأ مالك (التحقيق في اسم الكتاب): و  ،٢/٣٥نفح الطيب للمقري: ينظر:  )١٢(

 م).٢٠٠٥-هـ١٤٢٦بيروت (-فرج الهمامي، المكتبة العصرية، صيدا ى) تحقيق: رض١٣(



 ٣١

  :  غير المطبوعةب. المؤلفات 
  .  )١(أحكام اآلخرة والكشف عن أسرارها الباهرة .١
  .)٢(أحكام العباد في المعاد .٢
  .)٣(أعيان األعيان  .٣
 .)٤(إلجاء الفقهاء إلى معرفة غوامض األدباء .٤

  .)٥(األمد األقصى بأسماء اهللا الحسنى وصفاته العلى .٥
ابـن العربـي  إليه وهو كتاب جليل يحيل، )٦(عشرون مجلدا وهوفي مسائل الخالف: اإلنصاف  .٦

 .)٧(اإلنصافو ، والفروع سائل الخالفبأسماء مختلفة منها: م غالبًا،

فــه فــي عشــرين وقــال فــي كتابــه القبس:(أنــه ألَّ ،)٨(، ثالثــين مجلــداً أنــوار الفجــر فــي تفســير القــرآن .٧
 .  )٩(ين أيدي الناس)سنة وبلغ ثمانين ألف ورقة، وتفرقت ب

 .)١٠(تبيين الصحيح في تعيين الذبيح .٨

  .  )١١(تخليص التلخيص .٩
  . )١٢(ترتيب الرحلة للترغيب في الملة .١٠

                                                 
، مـع ١٤٤بـي): صك). ينظـر: قـانون التأويل(ترجمـة ابـن العر -٩٢٨) توجد نسخة منه بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم(١(

 . ١٣٣القاضي  ابن العربي: ص

 . ١/٥٢٨) أحكام القرآن البن العربي:٢(

هديــة العــارفين: أســماء المــؤلفين وآثــار المصــنفين: ، ٢/٣٥نفــح الطيــب للمقــري: ،٤٥٢) قــانون التأويــل البــن العربــي: ص٣(
م)، وأعيــد طبعـــه ١٩٥٩اســـتانبول( -إســماعيل باشــا البغـــدادي طبــع بعنايــة وكالـــة المعــارف الجليلــة فـــي مطبعتهــا البهيــة

 .٢/٩٠بيروت:  –باألوفيس بدار إحياء التراث العربي 

 . ٤/٢٩١،  ٤/٩٣) أحكام القرآن البن العربي: ٤(

ومواضع أخرى، أزهار الريـاض فـي أخبـار القاضـي عيـاض: تـأليف أحمـد  ١/٣٠٧، ١/٣٠٦) أحكام القرآن البن العربي: ٥(
-هــ ١٣٦١بيـاري وآخـرون ، مطبعـة التـأليف والترجمـة والنشـر، القـاهرة (راهيم األهــ)، ت: إبـ١٠٤١بن محمـد المقـري(ت

 .٢/٩٠ إلسماعيل باشا: ، هدية العارفين٣/٩٥م):  ١٩٤٢

 . ٢/٩٠، هدية العارفين إلسماعيل باشا: ٢/٣٥، نفح الطيب للمقري: ١/١٢٥) بغية الملتمس للضبي:٦(

 ، ومواضع أخرى .٤٧٤، ١٦٨، ١٦٦، ١/١٩) أحكام القرآن البن العربي: ٧(

، ٣/٩٥، أزهــار الريــاض للمقــري: ٢٨٢ ، الــديباج المــذهب البــن فرحــون:٣/٣٢٥، ١/٤٨٦لقــرآن البــن العربــي: ) أحكــام ا٨(
  .٢/٩٠ية العارفين إلسماعيل باشا: هد

 .٢/٩٥٧) القبس: ٩(

 . ٢/٩٠سماعيل باشا: ، هدية العارفين إل٣/٩٥، أزهار الرياض للمقري: ٤/٢٢) أحكام القرآن البن العربي: ١٠(

 ٢٨٢، الديباج المذهب البن فرحون:٤/٢١٥، ١/٢١٧) أحكام القرآن البن العربي:١١(

، هديـــة  ٢/٣٥، نفـــح الطيـــب للمقـــري: ٢٠/٢٠٤، ســـير أعـــالم النـــبالء للـــذهبي: ٢/٤٢٨) أحكـــام القـــرآن البـــن العربـــي: ١٢(
 .  ١٨٥ترتيب الرحلة: ص مختصر :، ولكن ضاع منه الكتاب. ينظر٢/٩٠العارفين إلسماعيل باشا: 



 ٣٢

  .)١(تفصيل التفضيل بين التحميد والتهليل .١١
  .)٢(التقريب والتبيين في شرح التلقين .١٢
، والتمحـــيصمختلفـــة منهـــا: التلخـــيص، هـــذا الكتـــاب بأســـماء  ُيـــذكر، التمحـــيصو  التلخـــيص .١٣

  .)٣(والتلخيص في مسائل الخالف وتلخيص الطريقتين
  .  )٤(حسم الداء في الكالم على حديث السوداء .١٤
  .  )٥(الخالفيات .١٥
  .)٦(الالزمة يماناألالرسالة الحاكمة على  .١٦
  .)٧(رسالة محاسن اإلحسان في جوابات أهل تلمسان .١٧
  .  )٨(سراج المريدين .١٨
  .)٩(سراج المهتدين  .١٩
  .)١٠(السباعيات .٢٠
  .)١١(ستر العورة .٢١
 .)١٢(السلفيات .٢٢

  .)١٣(شرح الجامع الصحيح للبخاري .٢٣
  .)١٤(شرح حديث جابر في الشفاعة .٢٤

                                                 
 .٢/٩٠، هدية العارفين إلسماعيل باشا: ٣/٩٥) أزهار الرياض للمقري:١(

، مـع ١٣٨قـانون التأويل(ترجمـة ابـن العربـي): صينظـر:  ).XLIX) توجد نسخة منه بالمكتبة الوطنية بمدريد تحت رقـم(٢(
  .١٤٣ص القاضي ابن العربي:

الـــديباج المـــذهب البـــن و ، ١/١٢٥بغيـــة الملـــتمس للضـــبي:و  ،٤٠٠-٢١٧ -١/١٦٨رآن البـــن العربـــي:) ينظـــر: أحكـــام القـــ٣(
 .١٥١ص، وقانون التأويل ترجمة ابن العربي:٢٨٢صفرحون: 

 . ٢٠/٢٠٤) سير أعالم النبالء للذهبي: ٤(

 . ٢/٩٠، هدية العارفين إلسماعيل باشا: ٣/٩٥، أزهار الرياض للمقري:  ٢/٤٥٨) أحكام القرآن البن العربي: ٥(

 .   ٢/١٨٧حكام القرآن البن العربي: ) أ٦(

 . ٤٧١انون التأويل البن العربي: ص) ق٧(

، ٢/٣٥، نفـح الطيـب للمقـري:٢٨٢، الـديباج المـذهب البـن فرحـون:١٩٩-١٧٦) العواصم من القواصـم البـن العربـي: ص٨(
 . ٢/٩٠هدية العارفين إلسماعيل باشا: 

 ٣/٩٥ض للمقري:، أزهار الريا٢٨٢) الديباج المذهب البن فرحون: ٩(

 .٢/٩٠ية العارفين إلسماعيل باشا: ، هد٣/٩٥أزهار الرياض للمقري: ، ١٤٧فهرسة ابن الخير: ص )١٠(

 . ٢/٩٠هدية العارفين إلسماعيل باشا: ، ٢/٣٥ ، نفح الطيب للمقري:٢٠/٢٠٤سير أعالم النبالء للذهبي:) ١١(

 .٢/٩٠ية العارفين إلسماعيل باشا: ) هد١٢(

 .المصدر السابق) ١٣(

 . ٢/٩٠، هدية العارفين إلسماعيل باشا: ٢/٣٥) نفح الطيب للمقري: ١٤(



 ٣٣

  .)١(شرح حديث اإلفك .٢٥
  .)٢(شرح حديث أم زرع .٢٦

 .)٣(شرح غريب الرسالة .٢٧

  . )٤(شواهد الجلة واألعيان في مشاهد اإلسالم والبلدان .٢٨
   .)٥(العقد األكبر للقلب األصغر .٢٩
  .  )٦(الكافي في أن ال دليل على النافي .٣٠
  .)٧(ختصر النيرين في شرح الصحيحينم .٣١
  .   )٨(مراقي الزلف .٣٢
  .)٩(المسلسالت .٣٣
  .)١٠(مشكل القرآن والسنة ويحيل إليه المسائل في كثير من كتبه :لمشكلينا .٣٤
  .)١١(مشكل حديث السُُّبحات والحجاب .٣٥
  .  )١٢(مفتاح المقاصد ومصباح المراصد .٣٦
  .  )١٣(المقتبس من القراءات .٣٧
  .  )١٤(المقسط في شرح المتوسط .٣٨

                                                 
 المصدران السابقان.) ١(

 . ٢/٩٠، هدية العارفين إلسماعيل باشا: ٢/٣٥، نفح الطيب للمقري: ٢٨٢) الديباج المذهب البن فرحون: ٢(

 . ٢/٩٠، هدية العارفين إلسماعيل باشا: ٣/٩٥) أزهار الرياض للمقري: ٣(

،مــع ١٤٥قــانون التأويل(ترجمــة ابــن العربــي):صينظــر: د).-١٠٢٠توجــد نســخة منــه بالخزانــة العامــة بالربــاط تحــت رقــم() ٤(
 .١٧٠القاضي ابن  العربي: ص

 . ٢/٩٠، هدية العارفين إلسماعيل باشا: ٣/٩٤) أزهار الرياض للمقري: ٥(

 المصدران السابقان. )٦(

 . ٤٧٤ -٣/٤٦٧) أحكام القرآن البن العربي: ٧(

 ٣/٩٥) أزهار الرياض للمقري: ٨(

يــة العــارفين ، هد٣/٩٥، أزهــار الريــاض للمقــري: ٢٠/٢٠٤ير أعــالم النــبالء للــذهبي: ســ، ٢٢٣فهرســة ابــن الخيــر: ص )٩(
 .٢/٩٠إلسماعيل باشا: 

 .٣/٩٥، وينظر:أزهار الرياض للمقري: ٥٠٧قانون التأويل: ص ،٢/٩٥٦، القبس: ١/٣٢٩كام القرآن: ) أح١٠(

 . ٣/٩٤ار الرياض للمقري: ) أزه١١(

القسـطنطيني الرومـي الحنفـي المعـروف بحـاجي  كشف الظنون أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: مصطفى بـن عبـد اهللا )١٢(
 . ٢/١٧٧١م): ١٩٩٢-هـ ١٤١٣بيروت ( -هـ) دار الكتب العلمية١٠٦٧(المتوفىخليفة 

 ٢/١٧٩٢) كشف الظنون لحاجي خليفة: ١٣(

 .٢٢٣، فهرسة ابن الخير: ص١/٥٣١ي: ن العرب) أحكام القرآن الب١٤(



 ٣٤

        .)١(ة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويينئَ جِ لْ مُ  .٣٩
والــرد علــى مــن خــالف أهــل الســنة مــن ذوي البــدع  ،صــحة االعتقــادبمعرفــة ال توســط فــيال .٤٠

  .)٢(واإللحاد
  .  )٣(نزهة الناظر .٤١
  .)٤(في الرد على ابن حزم الظاهري نواهي الدواهي .٤٢
  .)٥(الصحيحين شرح النيرين في .٤٣
  .   )٦(ولالوصول إلى معرفة علم األص .٤٤
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  :مكانته العلمية أوًال:
ــ ، )٧( االجتهــاد، وذكــر بعضــهم أنــه بلــغ رتبــة ى إمامــة القاضــي ابــن العربــي وفضــلهشــهَد أهــل العلــم عل

ا مــن أعــالم ه الــذين تخرجــوا علــى يديــه وأصــبحو تــمــن خــالل نتاجــه الفكــري وتالمذح معــالم شخصــيته تضــتو 
كنا كمــا ذكــر أبــو القاســم عبــد الــرحمن بــن محمــد أحــد طالبــه المقــربين لــه:(، وكــان ذا همــة عاليــة هــذه األمــة

وكــان ال يتجــرد مــن ثــوب، كانــت لــه ثيــاب  ،كانــت الكتــب عــن يمــين وشــمالنبيــت معــه فــي منزلــه بقرطبــة ف
  .)٨( )إلى كتاب والمصباح ال يطفأ يدهطوال يلبسها بالليل وينام فيها إذا غلبه النوم، مهما استيقظ مد 

  ثناء العلماء عليه: ثانيًا:
م مقـاالت كـن أن نقسـم، ويما مـن الـذين عاصـروهعلمـاء، والسـيّ حاز القاضي ابن العربي على ثناء ال لقد

  :المثنين عليه إلى قسمين

                                                 
 .  ٣/٩٥، أزهار الرياض للمقري:١/١٢٥، بغية الملتمس للضبي:١/١٧٠) أحكام القرآن البن العربي: ١(

، وتوجــد ٢/٩٠، هديــة العــارفين إلســماعيل باشــا: ٣/٩٥، أزهــار الريــاض للمقــري: ٢٨٢) الــديباج المــذهب البــن فرحــون: ٢(
، مـع القاضـي ابـن ١١٥ك)، قانون التأويل(ترجمـة ابـن العربـي): ص٢٩٦٣امة بالرباط تحت رقم(نسخة منه بالخزانة الع

 .١٢٨العربي: ص

 .٢٠/٢٠٤، سير أعالم النبالء للذهبي: ١/٨٨) أحكام القرآن البن العربي: ٣(

 .٢/٩٠باشا: ة العارفين إلسماعيل ، هدي٣/٩٤، أزهار الرياض للمقري:٤٧١ -١/٤٧٠) أحكام القرآن البن العربي: ٤(

 . ٣/٩٤، أزهار الرياض للمقري:  ٣/٤٥٢) أحكام القرآن البن العربي: ٥(

، مـع القاضـي ابـن ١٢٠)، قـانون التأويل(ترجمـة ابـن العربـي):ص٥٢٥نسخة منه بخزانة ابن يوسف بمراكش برقم( ) توجد٦(
  .١٤٨العربي:ص

  . ١٠٥: ص، وطبقات المفسرين للسيوطي٤/١٢٩٦:) ينظر: تذكرة الحفاظ للذهبي٧(
 .١/١٢٦) بغية الملتمس للضبي: ٨(



 ٣٥

  :وهعاصر العلماء الذين ثناء  .١
 ،البـاهر األلبـاب ،بالطـاهر األثـوا ،األعـالمعلـم ( هــ):٥٣٥المتـوفى( الفتح بن خاقـان نصرقال عنه أبو 

الم أمضـى مـن وغـدا فـي يـد اإلسـ ،وأنتج الفـرع مـن األصـل ،وترك التقليد للقياس ،)١(أنسى ذكاء إياس الذي
 ،وكساها رونق نبله ،ومد عليها منه الظل الوارف ،األندلس بعدما أجدبت من المعارف النصل سقى اهللا به
  .)٢( وسقاها ريق وبله)

 ،أديبــًا شــاعراً  ،فصــيحًا حافظــاً  (كــان فهمــًا نبــيًال، هـــ):٥٤٤القاضــي عيــاض المتــوفى(تلميــذه  عنــه وقــال
  .)٣( كثير الخير مليح المجلس)

وم ،واالسـتبحار فيهــا، (كـان مــن أهـل التفـنن فــي العلـ هــ):٥٧٨تلميــذه ابـن بشـكوال المتــوفى ( عنـه وقـال
 أنواعها، نافذًا في جميعهـا، حريصـًا علـى أدائهـا ونشـرها، متقدمًا في المعارف كلها، متكلمًا في ،والجمع لها

ولــين  ،لــه آداب األخــالق مــع حســن المعاشــرةوثاقــب الــذهن فــي تمييــز الصــواب منهــا، ويجمــع إلــى ذلــك ك
  .)٤( ) وثبات الوعد ،وحسن العهد ،وكرم النفس ،وكثرة االحتمال ،الكنف

  :مترجمين له من المؤرخين والعلماءثناء ال .٢
، رئـــيس محـــّدث، مشـــهور، أديـــب رائـــُق الشـــعر الضـــبي:(فقيه، عـــالم، متفـــنن ُأصـــولي،اإلمـــام ه قـــال عنـــ

  .)٥(وقته)
 ،وكـان ثاقـب الـذهن ،وعلمـا جمـا ،وقال عنه الحافظ شمس الدين الذهبي:( أدخـل األنـدلس إسـنادا عاليـا

كـان ( :اً ضـال أي، وقـ)٦( )شـبيلية فحمـدت سياسـته، ولـي قضـاء أكامـل السـؤدد ،كريم الشـمائل ،عذب المنطق
  . )٧( )كثير األموال ،كريم الشمائل ،موطأ األكناف ،عذب العبارة ،الذهن ثاقب ،متبحرا في العلم

ـــام علمـــاء األنـــدلس ،(اإلمـــام العالمـــة الحـــافظ المتبحـــر وقـــال ابـــن فرحـــون المـــالكي: هـــا توآخـــر أئم ،خت
   .)٨( )وحفاظها

                                                 
بن هالل المزني، وهو اللسن البليغ واأللمعـي المصـيب، والمعـدود  إياسبن معاوية بن قرة بن  إياسأبو واثلة  ) إياس: هو١(

مـثال فــي الــذكاء والفطنــة، ورأســا ألهــل الفصــاحة والرجاحــة، كـان صــادق الظــن، لطيفــا فــي األمــور مشــهورا بفــرط الــذكاء، 
 :مـر سـت وسـبعون سـنة. ينظـر وفيـات األعيـان البـن خلكـانهـ)وله مـن الع١٢٢وبه يضرب المثل في الذكاء توفي سنة(

 .٥/١٥٥:للذهبي النبالء مسير أعالو ، ١/٢٤٧

اهللا بــن خاقــان القيســي  الفــتح محمــد بــن عبيــد ) مطمــع األنفــس ومســرح التــآنس فــي ملــح أهــل األنــدلس: تــأليف أبــو نصــر٢(
 . ٢٩٧م):ص١٩٨٣بيروت ( –/مؤسسة الرسالة ١ط ،،ت: محمد علي شوابكةهـ)٥٣٥متوفى(ال

 .٦٨) الغنية: ص٣(

 . ٣/٨٥٧) الصلة: ٤(

 . ١/١٢٥) بغية الملتمس: ٥(

 . ٢٠/٢٠٠) سير أعالم النبالء: ٦(

 ٤/١٢٩٥) تذكرة الحفاظ: ٧(

 . ٢٨١) الديباج المذهب: ص٨(



 ٣٦

حلة إلـى كثير لم يدخله أحد قبله ممن كانت له ر  (وعاد إلى بلده بعلم :السيوطيجالل الدين  وقال عنه
أحد مـن  ،في المعارف كلها مقدماً  ،والجمع لها فيها، واالستبحار، وكان من أهل التفنن في العلوم، المشرق

  .)١()لنشر العلم مالزماً  ،ثاقب الذهن ،اإلسنادباألندلس بعلو  انفردوأحد من ، االجتهادبلغ رتبة 

  :: وفـــاتهثالثاً 
تحـــت  أشـــبيلية، وقويـــت شـــوكة الموحـــدين فـــي األنـــدلس وأصـــبحت اضـــطرب أمـــر دولـــة المـــرابطين الّمـــ

مـراكش لوجهـاء مـن أهـل أشـبيلية، وقصـدوا سيطرتهم، ترأس القاضي أبو بكر بن العربي وفدًا من العلمـاء وا
ن، البيعــة لعبــد المــؤمن بــن علــي أميــر الموحــدي إلعطــاءهـــ) ٥٤١حــدين فــي شــعبان مــن ســنة (المو عاصــمة 

  .)٢(أشبيليةودفعوا إليه بيعة أهل 
، ثم حمـل ميتـًا )٣(بن العربي على مقربة من مدينة فاستوفي القاضي ا أشبيليةإلى  وفي طريق عودتهم

  .)٤(هـ)٥٤٣إلى مدينة فاس في ربيع اآلخر سنة(
ن والـذي رّجحـه ابـن فرحـو  ،)٥(أّما مكان دفنه فقد ذكر القاضي عيـاض أنـه دفـن ببـاب الجيسـة مـن فـاس

  .)٦(والمقري هو أنه دفن خارج باب المحروق من فاس وقبره موجود هناك
وأّرخ الحـــافظ ابـــن كثيـــر تـــاريخ وفاتـــه فـــي  ،)٧( هــــ)٥٤٢وقـــد ذكـــر بعـــض المـــؤرخين أنـــه تـــوفي ســـنة (

  .)٨(هـ)٥٤٥سنة(

                                                 
 .١٠٥) طبقات المفسرين للسيوطي: ص١(

ابـن خلـدون المسـمى (ديـوان المبتـدأ والخبـر فـي تـاريخ العـرب والبربـر): عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن خلـدون  تـاريخينظر: ) ٢(
ـــم٥هــــ)ط٨٠٨-٧٣٢الحضـــرمي( ـــاريخ الـــدولتين البـــن عـــذاري: ص ٦/٣١٣م): ١٩٨٤بيـــروت (-/دار القل ، البيـــان ٩، ت

 .٣٣المغرب للمراكشي: ص

زهـــا التجـــاري، والصـــناعي، والزراعـــي، والثقـــافي، فيهـــا عـــدد مـــن فـــي المغـــرب، تشـــتهر بمرك: مدينـــة مشـــهورة كبيـــرة فـــاس) ٣(
 .الجامعات والمعاهد الدينية والعلمية، كانت عاصمة الـبالد منـذ القـرن التاسـع المـيالدي، ولغايـة السـابع العشـر المـيالدي

 .٤٠٢بل: ص، والموسوعة الجغرافية لشر ٤/٢٣٠البلدان لياقوت الحموي:  معجمو ، ٤/٣٣٨األنساب للسمعاني:  ينظر:

، وفيــــات ١/١٢٥، بغيــــة الملــــتمس للضــــبي: ٣/٨٥٧الصــــلة البــــن بشــــكوال:  ،٦٨ينظــــر: الغنيــــة للقاضــــي عيــــاض: ص) ٤(
، تـذكرة ٢٨٤، الـديباج المـذهب البـن فرحـون: ص٢٠/٢٠٣النبالء للـذهبي:  م، سير أعال٤/٢٩٦األعيان البن خلكان: 
 . ٢/٨٨، أزهار الرياض للمقري: ٤٦٩الحفاظ للسيوطي: ص

 .٦٨) ينظر: الغنية: ص٥(

 . ٢/٨٨، أزهار الرياض: ٢٨٤الديباج المذهب: صينظر: ) ٦(

، البيان المغـرب للمراكشـي: ٩، تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية البن عذاري: ص ٦/٣١٣تاريخ ابن خلدون: ينظر: ) ٧(
 .  ٣٣ص

 .١٢/٣٤٥٣البداية والنهاية: ينظر:  )٨(



 ٣٧

  .)١( هـ)٥٤٦بعض المصادر أنه توفي سنة( جاء فيو 
تلميذيـه القاضـي سـيما أن هـذه الروايـة صـادرة مـن ، الرخين ذكـروا ذلـكألن أكثر المـؤ  ؛األولوالصحيح 

ــم ، تــوفي رحمــه اهللا)٢(عيــاض وابــن بشــكوال ، ولــه مــن العمــر خمــس وســبعون ســنة، قضــاها فــي طلــب العل
ـــدري ـــى ديـــن اهللا سوالت ـــدعوة إل ـــأليف وال ـــه ظـــلَّ فـــي الفتـــوى أربعـــون ســـنة  ،والت ـــه  ،)٣(وروي أن رضـــي اهللا عن
    مثواه. وجعل الجّنة ،وأرضاه

 

                                                 
أبــي المحاســن للعالمــة النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والقــاهرة: و ، ٤/١٢٥للــذهبي: العبــر فــي خبــر مــن غبــر ينظــر: ) ١(

شــذرات الــذهب البــن و ، ٥/٣٠٠مصــر:  -) المؤسســة المصــرية العامــة ٨٧٤-٨١٣يوســف بــن تغــرى  بــردى األتــابكي (
 . ٤/١٤١عماد:

، وأزهـــار ٤/١٢٩٨ذهبي: تـــذكرة الحفـــاظ للـــو  ،٣/٨٥٧البـــن بشـــكوال: الصـــلةو ، ٦٨: صللقاضـــي عيـــاض الغنيـــةينظـــر: ) ٢(
 .٢/٨٨الرياض للمقري: 

 . ٩تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية البن عذاري: صينظر:  )٣(
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، امتفســير آيــات األحكــ فــيُيعــدُّ كتــاب أحكــام القــرآن للقاضــي أبــي بكــر بــن العربــي مــن الكتــب الفريــدة 
وكتابــًا مــن الفقــه المقــارن؛ لعرضــه  ،إليــهويعتبــر مرجعــًا معتمــدًا مــن مراجــع المــذهب المــالكي، لكونــه منتســبًا 

ابــن العربــي مــن خــالل كتابــه، البــدَّ مــن إلقــاء الضــوء علــى  اختيــاراتوعنــد دراســة  آراء المــذاهب ومناقشــتها،
  بعض الجوانب المهمة لهذا الكتاب .

   :إلى المؤلف اسم الكتاب ونسبته أوًال:
(ومــا كــان مــن  :قــال فــي كتــاب آخــرو  ،)١( نــصَّ ابــن العربــي علــى اســم (أحكــام القــرآن) فــي بعــض كتبــه

م الكتـاب ونسـبته إلـى سـواتفقت المخطوطات علـى ا ،)٢(ذكرناه في أحكام القرآن)قبيل أحكام أفعال المكلفين 
ية الكتاب، ومكانـة مؤلفـه وألهم ،)٤(له م ة الكتاب إلى ابن العربي كل من ترجنسب ، وقد أجمع على)٣(مؤلفه
  .)٥(طبعات أربع طبع الكتاب حتى اآلن، تّم العلمية

  أهم المصادر التي اعتمد عليها: ثانيًا:

  القرآن الكريم وعلومه : .أ
بعـض اآليـات بآيـات ، حيث نجد ابن العربي كثيرًا ما يفسـر يفسر به القرآن هو القرآن نفسه ماإن خير 

ــا ِلْلَمالفمنهــا قولــه تعــالى: لــة للمقصــود،أخــرى أوضــح دال ــِة اْســُجُدوْا آلَدَم َفَســَجُدوْا إِ َوإِْذ ُقْلَن ــ آلِئَك ــيَس َأَب  4ىِإْبِل

اتفقت األمـة علـى أن السـجود آلدم لـم يكـن قال ابن العربـي فـي تفسـيرها:( ،)٦( َواْسَتْكَبَر َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفِرينَ 
هين: إما سالم األعاجم بالتكفي واالنحناء والتعظيم، وٕاما وضـعه قبلـة وٕانما كان على أحد وج ،سجود عبادة

                                                 
 .٢٧الناسخ والمنسوخ: ص ،١/٥٢،عارضة األحوذي:  ١/٤٧٩: الك، المس٦٠٧) قانون التأويل: ص١(

 . ٢/٩٥٦) القبس: ٢(

) وهــي فــي ثالثــة مجلــدات، والنســخة الثانيــة تحــت ٣٢٤) توجــد ثــالث نســخ منــه بــدار الكتــب المصــرية األولــى: تحــت رقــم(٣(
أحكـــام القـــرآن البـــن ينظـــر:  ش)والموجـــود فقـــط الجـــزء الرابـــع .٢فـــي مجلـــد واحـــد، والنســـخة الثالثـــة تحـــت رقـــم() ٢٢رقـــم(

 /ي .١): ٢٠٠٣-هـ١٤٢٤بيروت، ( –/دار الكتب العلمية ٣العربي:(مقدمة المحقق: محمد عبد القادر عطا)، ط

، ٣/٩٤: للمقــري أزهــار الريــاضو ، ٢٨٢: صوالــديباج المــذهب البــن فرحــون، ١/١٢٥بغيــة الملــتمس للضــبي: ينظــر:  )٤(
 .٢/٩٠: إلسماعيل باشا هدية العارفينو 

م) ، والثانيـــة: بتحقيـــق: ١٩٥٩-هــــ١٣٧٨بيـــروت ( –/دار الكتـــب العلميـــة ١) األولـــى بتحقيـــق: علـــي محمـــد البيجـــاوي ، ط٥(
اهرة القــــــ -/دار المنــــــار١محمــــــد عبــــــد القــــــادر عطــــــا ، مصــــــدر ســــــابق، والثالثــــــة بتحقيــــــق: محمــــــد بكــــــر إســــــماعيل، ط

م)، والرابعــة: بتحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي، مصــدر ســابق، وهــي الطبعــة التــي اعتمــدتها فــي رســالتي ٢٠٠٢هـــ١٤٢٢(
 لكونها آخر الطبعات .

 ٣٤:اآلية البقرة ) سورة٦(



 ٤٠

ْيُتُه َوَنَفْخــُت ِفيــِه ِمــن  :فــي اآليــة األخــرى تعــالى كالســجود للكعبــة وبيــت المقــدس وهــو األقــوى لقولــه َفــِإَذا َســوَّ
وِحي َفَقُعوْا َلُه َساِجِدينَ     ).)١( رُّ

ككتاب(جـامع البيـان فـي ، ي هـذا العلـم، واطلـع علـى آرائهـممفسرين الذين سبقوه فـواستفاد المؤلف من ال
يطاق، ومـا تعـرض لـه  (فإنَّ تفسير القرآن أمر ال :إذ يقول عنه ابن العربي ،الطبريمام لإل )٢()القرآن تأويل

عيـــال عليـــه ومـــتمم  ، ومـــن جـــاء بعـــد ذلـــك فهـــومحمـــد بـــن جريـــر الطبـــري قـــرأه وأتمـــه أحـــد فاســـتقلَّ بـــه خـــال
(وأعظم مـن انتقـى : وقال عنه ابن العربي ،المالكي إسحاقللقاضي أبي )٤()(أحكام القرآن وكتاب ،)٣(حيال)

 )وكتاب(أحكــام القــرآن ،)٥( ، فاســتخرج ُدررهــا واســتحلب ِدَرَرهــا)القاضــي أبــو إســحاق ،منــه األحكــام بصــيرة
ــــرازي الجصــــاص)٦( ــــي بكــــر ال ــــي لإلمــــام أب ــــرآن، )٧(الحنف ــــا الهر  )٨( )و(أحكــــام الق ــــري لإلمــــام الكي اســــي الطب

  . )٩(الشافعي

  .السنة النبوية الشريفة :ب
ألنـه  ؛وُيـدرك مكانـة الحـديث النبـوي ألنـه إمـام محـدث ؛التفسير بالمـأثورلقد اعتمد القاضي ابن العربي 

صـح تفر من األحاديث التـي لـم ، وكان ينيستدّل باألحاديث الصحيحة أنحاول و  ،ين للقرآن والشارح لهالمب
يصــح  الد ألقيــت إلــيكم وصــيتي فــي كــل وقــت ومجلــس، أّال تشــتغلوا مــن األحاديــث بمــا (وقــ ل:فقــا )١٠(عنــده

بالحـــديث  االشـــتغالنَّ أضـــر شـــيء بـــالمتعلم والعـــالم إ ،( وقـــد أوعزنـــا إلـــيكم مـــراراً  ، وقـــال أيضـــًا:)١١( ســـنده)
قــد و ، وكــان يعمــل بالحــديث الصــحيح، ويتــرك مذهبــه إذا خــالف حــديثًا صــحيحًا كمــا قــال: ( )١٢( الضــعيف)

                                                 
 . ١/٣٧أحكام القرآن:  . وينظر:٢٩:اآلية حجرال ) سورة١(

 هـ).١٤٠٥(بيروت -دار الفكرهـ)٣١٠-٢٢٤(د الطبريمحمد بن جرير بن يزيد بن خال أبو جعفراإلمام  تأليف:) ٢(

 .٢/٥٤) أحكام القرآن: ٣(

/دار ابـن حـزم، ١هــ) ت: د. عـامر حسـن صـبري، ط٢٨٢) للقاضي أبـي إسـحاق إسـماعيل بـن إسـحاق المـالكي، المتـوفى(٤(
 ).٢٠٠٥-هـ١٤٢٦بيروت (

 . ٣/٣٦١، ١/١٧) أحكام القرآن:٥(

هـ) ت: محمد الصادق قمحـاوي، دار إحيـاء التـراث ٣٧٠ـ٣٠٥ي الجصاص الحنفي( بكر أحمد بن علي الراز ) لإلمام أبي ٦(
 هـ).١٤٠٥بيروت ( -العربي

 .٤١٩، ١/٤١٦) أحكام القرآن: ٧(

ــــــا الهّراســــــي (٨( ــــــري الشــــــافعي المعــــــرف بالكي ــــــن محمــــــد الطب ــــــي ب ــــــب العلميــــــة١هـــــــ)ط٥٠٤-٤٥٠) لإلمــــــام عل -/دار الكت
 م).١٩٩٧-هـ١٤٠٣بيروت(

 .٤٢٠/ ١) أحكام القرآن:٩(

، ومــنهج المدرســة األندلســية فــي التفســير: أ.د.فهــد بــن عبــد  ١/٥) ينظــر: أحكــام القــرآن البــن العربي(مقدمــة المؤلــف): ١٠(
 وما بعدها .١٧م): ص١٩٩٧-هـ١٤١٧السعودية ( –/مكتبة التوبة ١الرحمن بن سليمان الرومي ، ط

 .١/١٧ وينظر: أحكام القرآن: ،٢/٩٥٦) القبس: ١١(

 . ٨٠٣/ ٢) القبس: ١٢(



 ٤١

كــان يــدعو بــه جهــرًا حســبما ورد فــي  )(والجهــر أفضــل ألن النبــي ،أســر مالــك القنــوت وجهــر بــه الشــافعي
  .)١()الصحيح واهللا أعلم

   :المسائل األصولية .ج
 هككتابـ إلى الكتب األصـولية، وغالبًا ما يحيلها ،رحمه اهللا ببعض المسائل األصولية ابن العربياستدل 
  :، ومن األمثلة على ذلكهايتوسع في وال أصول الفقه،

ْعـُدوَداتٍ   ذكر في تفسير قوله تعالى: : كماجماعإلا.١ ، والمـراد بالـذكر هـو )٢(َواْذُكُروْا الّلَه ِفي َأيَّـاٍم مَّ
فهـل يـدخل فيـه غيـره أم ال، فاسـتدل ابـن العربـي باإلجمـاع لـدخول التكبير في أيام العيد، والخطـاب للحـاّج  

جمــع فقهــاء األمصــار والمشــاهير مــن الصــحابة أ (بــالتكبير فــي أيــام العيــد وقــال:غيــر الحــاج فــي المخاطبــة 
على أن المراد بـه التكبيـر لكـل أحـد وخصوصـا فـي أوقـات الصـلوات فيكبـر عنـد انقضـاء كـل )(والتابعين 

  .)٣( )صالة كان المصلي في جماعة أو وحده يكبر تكبيرا ظاهرا في هذه األيام
ِه ِإَلْيـكَ   ير قوله تعالى:قال في تفس اكم :القياس. ٢ ـْن ِإن َتْأَمْنـُه ِبـِديَناٍر الَّ ُيـَؤدِّ هـذا يـدل علـى ،( )٤(مَّ

  ".أصول الفقه" بالسنة أو بالقياس وقد بيناه في أن أداء األمانة في الدينار بالنص أو
  .)٥( )والصحيح أنه قياس جلي وهو أعلى مراتبه وهناك تجدونه

الصـحيح القـول بلـزوم شـرع  وقد مهدنا ذلك في أصول الفقه وبينـا أنَّ ( : كما في قولهشرع من قبلنا .٣
  .)٦( )عنهم دون ما وصل إلينا من غيره لفساد الطرق إليهم)(أخبرنا به نبينامن قبلنا لنا مما 

يستشهد بأقوال الصحابة في مواضع كثيرة، ويفسر بها القـرآن، ويـرجح بهـا األحكـام  :قول الصحابي .٤
الطـول هــو  :أجـاب علماؤنـا بــأن قـالوا،( )٧(َوَمــن لَّـْم َيْسـَتِطْع ِمـنُكْم َطــْوالً  ســير قولـه تعـالى: كمـا قـال فـي تف

والنكـاح هــو العقــد فمعنــاه مـن لــم يكــن عنــده  ،)٨(َذَنَك ُأْولُــوْا الطَّــْوِل ِمــْنُهمْ ئْ اْسـتَ  :بــدليل قولــه ،والســعة ،الغنـى
  .)٩( )حابة والتابعينوكذلك فسره جماعة من الص ،صداق حرة فليتزوج أمة

                                                 
 .١/١٧٦) أحكام القرآن: ١(

 ٢٠٣ :البقرة من اآلية ) سورة٢(

 .١/١٧٧) أحكام القرآن: ٣(

 ٧٥ :آل عمران من اآلية ) سورة٤(

 .١/٣٠٤) أحكام القرآن: ٥(

 . ١/٤٤: المصدر السابق) ٦(

 ٢٥ :النساء من اآلية ) سورة٧(

 ٨٦ :التوبة من اآلية ) سورة٨(

 .١/٤١٦) أحكام القرآن: ٩(



 ٤٢

َواْلُبـْدَن َجَعْلَناَهـا َلُكـم مِّـن َشـَعاِئِر اللَّـِه َلُكـْم ِفيَهـا َخْيـٌر  كما ذكر فـي تفسـير قولـه تعـالى: :سد الذرائع. ٥
فــإن كــان (  ،)١(اْلُمْعتَــرَّ ُمــوا اْلَقــاِنَع وَ َفــاْذُكُروا اْســَم اللَّــِه َعَلْيَهــا َصــَوافَّ َفــِإَذا َوَجَبــْت ُجُنوُبَهــا َفُكلُــوا ِمْنَهــا َوَأْطعِ 

  .)٢( )وهذا من باب سد الذرائع ،ه يتهم أن يكون أسرع به ليأكلهألنَّ  ؛تطوعًا فعطب قبل محله لم يأكل
وهــذا أمــر دائــر علــى العــرف والعــادة الــذي هــو أصــل مــن أصــول (وقــال فــي حجيــة العــرف  :العــرف .٦

 ،وسياســة الــدواب ،جهــن حتــى فــي اســتعذاب المــاءفــإن نســاء األعــراب وســكان الباديــة يخــدمن أزوا ،الشــريعة
هن وأمــا أهــل الثــروة فيخــدمون أزواجهــم ويتــرف ،ونســاء الحواضــر يخــدم المقــل مــنهم زوجــه فيمــا خــف ويعينهــا

وٕان كــان أمــرا مشــكال شــرطت عليــه الزوجــة ذلــك فتشــهد عليــه أنــه قــد  ،معهــم إذا كــان لهــم منصــب فــي ذلــك
وهـــذا هـــو القـــول  ،خـــدامها فينفـــذ ذلـــك عليـــه وتنقطـــع الـــدعوى فيـــهعـــرف أنهـــا ممـــن ال تخـــدم نفســـها فـــالتزم إ

  .)٣( )الصحيح في اآلية لما قدمناه

  اللغة العربية : .د
ـــدّ نـــزل القـــرآن الكـــريم بلغـــة العـــرب ـــد أن يفســـر القـــرآن الب ـــذي يري ـــة ، وال ، أن يكـــون عالمـــًا باللغـــة العربي

بالمسـائل  الهتمامـه ،ع كثيرًا فـي المسـائل اللغويـةيتوسلكن لم ، و العربي إماٌم متقٌن لعلوم اللغة فالقاضي ابن
  .)٤( ، ويحيل غالبًا إلى كتابه (ملجئة المتفقهين إلى غوامض النحويين)الفقهية

  كتب الفقه: .هـ
واعتمـد  علـيهم العلمـاء والـردِّ  واخـتالف، لفقهيـةبالمسـائل ا اهتمامـهلقد صرف القاضي ابن العربـي أكثـر 

المـذهب السـائد فـي األنـدلس فـي زمـن  ؛ وألنـه كـانمنتميـًا لهـذا المـذهب نـه كـان، ألكثيرًا على كتب المالكيـة
 لعبـــد الســـالم بـــن ســـعيد التنـــوخي الملقـــب بســـحنون :)٥( المدونـــةكتـــاب واســـتفاد مـــن  ،القاضـــي ابـــن العربـــي

الواضـحة فـي السـنن و  ،الرجـوع لهـذا الكتـاب وهو أصل في المذهب وقد أكثر ابـن العربـي ،هـ)٢٤٠المتوفى(
لمحمــــــد بــــــن أحمــــــد العتبــــــي  :العتبيــــــةو هـــــــ)، ٢٣٨المتــــــوفى( لعبــــــد الملــــــك بــــــن حبيــــــب الســــــلمي :)٦(فقــــــهوال

، وكمــا أخــذ عــن أصــحاب المــذاهب األربعــة وغيــرهم مــن العلمــاء والســيما شــيوخه، هـــ)وغيرهم٢٥٥المتــوفى(
  . )٧(ويقارن بين األقوال ثّم يرجح ما يراه صحيحاً  واستعرض آراءهم في كثير من المسائل

                                                 
 ٣٦ :الحج من اآلية رة) سو ١(

 . ٣/٢٠٩) أحكام القرآن: ٢(

 . ٣/١٠٥: المصدر السابق) ٣(

 .٣٧، ومنهج المدرسة األندلسية: ص١/٨، وينظر: أحكام القرآن(مقدمة المحقق):  ١/١٧٠) أحكام القرآن البن العربي: ٤(

 . ٤٦١، ٤٤٤، ٢٨٧، ١/٢٢٠أحكام القرآن البن العربي:ينظر: ) ٥(

 . ١٨١، ٤/١٥٣، ٢/٤١٦:ر السابقالمصدينظر: ) ٦(

، ومــنهج المدرســة ١/٨لعبــد الــرزاق المهــدي:  أحكــام القــرآنومقدمــة تحقيــق  ،١/١٧٠حكــام القــرآن البــن العربــي:أ:ينظــر )٧(
، والقاضي ابن العربي ومنهجه في تفسيره أحكام القرآن: رسالة ماجستير للطالـب: زبـن عزيـز ٢٧ص :للرومي األندلسية

 . ١١٨م): ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦العلوم اإلسالمية،جامعة بغداد (خلف الدليمي،كلية 



 ٤٣
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علـى تفسـير  سلك القاضي أبو بكر بـن العربـي فـي كتابـه أحكـام القـرآن مـنهج التفسـير الفقهـي، وحـرص
، ثـم يـذكر لقـة بهـا، وطريقتـه أن يـذكر السـورةوبيان الخالف الفقهي في األحكام المتع ،آيات األحكام الفقهية

، فيهـا سـبع وعشـرون آيـة، ثـم يبـدأ بشـرحها آيـة آيـة سـورة األعـراف، يقول: فمثالً  ،ما فيها من آيات األحكام
ـــِه َوِذْكـــَرى لـــى قولـــه تعـــالى: اآليـــة األو  قـــائًال: ـــِذَر ِب ـــُه ِلتُن ْن ـــَال َيُكـــن ِفـــي َصـــْدِرَك َحـــَرٌج مِّ ـــَك َف ـــاٌب ُأنـــِزَل ِإَلْي ِكَت

  .)٢(السور: وهكذا في باقي ، المسألة األولىفيها ثالث مسائل)١(ِلْلُمْؤِمِنينَ 
 ،علـى كلماتهـا بـل حروفهـا (فنذكر اآليـة، ثـم نعطـف ، إذ يقول:قدمة الكتابفي م منهجه واضحاً ويبدو 

ونتحـــرز عـــن  ،ونحفـــظ فـــي ذلـــك قســـم البالغـــة ،ثـــم نركبهـــا علـــى أخواتهـــا مضـــافة ،فنأخـــذ بمعرفتهـــا مفـــردة
آن بمـــا جـــاء فـــي الســـنة القـــر ونحتـــاط علـــى جانـــب اللغـــة ونقابلهـــا فـــي  ،المناقضـــة فـــي األحكـــام والمعارضـــة

 ،ليبــين للنــاس مــا نــزل إلــيهم )(ونتحــرى وجــه الجميــع إذ الكــل مــن عنــد اهللا وٕانمــا بعــث محمــد  ،الصــحيحة
بنفسه إال أن  على أن يأتي القول مستقالً  حرصاً  ،ونعقب على ذلك بتوابع ال بد من تحصيل العلم بها منها
  ويمكن بيان منهجه فيما يأتي:، )٣( )صير واإلكثاريخرج عن الباب فنحيل عليه في موضوعه مجانبين للتق

  :بمذهبه التزامه أوًال:

ومـــن  ،وال يخـــرج مـــن المـــذهب كثيـــراً ، مســـائلملتزمـــًا بالمـــذهب المـــالكي، فـــي أغلـــب الكــان ابـــن العربـــي 
، حاصـون بـه أهـل الوصـايا فـي وصـاياهم، فـإن الورثـة يوأمـا إن أوصـى إلـى وارث( قولـه:األمثلة على ذلـك 

ونظرهمــا بــين فــي إســقاط مــا زاد علــى  ،تبطــل وال يقــع بــه تحــاص :يراثــا وقــال أبــو حنيفــة والشــافعيويرجــع م
  .)٤( )نظر مالك أعلى ومطلع ،الثلث لبطالنه
كـل مـا قـال الشـافعي أو قيـل عنـه أو ( ، وممـا قـال فـي مدحـه:يد الحبِّ لإلمـام مالـك رحمـه اهللاوكان شد

 ،وأفصــح لســاناً  ،وأثقــب فهمــاً  ،ومالــك أوعــى ســمعاً  ،مــن بحــره )٥(ونغبــة، مالــك وصــف بــه فهــو كلــه جــزء مــن
  .)٦( )وأبدع وصفاً  ،وأبرع بياناً 

                                                 
 ٢: اآلية ) سورة األعراف١(

، التفســـير والمفســـرون: تـــأليف ١١:صللرومـــي ، ومـــنهج المدرســـة األندلســـية١/٥) ينظـــر: أحكـــام القرآن(مقدمـــة المحقـــق):٢(
 . ٢/٣٣١م): ٢٠٠٠القاهرة ( -/مكتب وهبة ٧الدكتور محمد حسين الذهبي، ط

 ١/١٧م القرآن البن العربي: ) أحكا٣(

 .١/٣٧٦حكام القرآن البن العربي: ) أ٤(

ـــتح، وجمعها(ُنَغـــب).  ) ٥( ـــد تف : الجرعـــة، وق ـــة بالضـــمِّ ـــرازي المتـــوفىالنُّغب ـــار الّصـــحاح: لإلمـــام محمـــد بـــن أبـــي بكـــر ال  مخت
 مادة(نغب). ٦٧٠صبيروت: -هـ) دار الكتاب العربي٦٦٦(

 . ١/١١ ):المهدي (مقدمة المحققأحكام القرآن البن العربي وينظر:، ٣٤٦/ ١كام القرآن البن العربي: ) أح٦(



 ٤٤

ولـو سـكن المعـدن كمـا قـيض  ،(ولكنه سكن دار الضرب فكثر عنده المـدلس بي حنيفة:أل وقال في رّده
  .)٢( كما صدر عن مالك) ،)١(وٕاكسير الملة ،الدين إبريزلما صدر عنه إال  ،اهللا لمالك

وروى الشـافعي  ( بما اختار مذهب اإلمام مالك وٕان كان مخالفًا لجميع العلماء كمـا يظهـر مـن قولـه:ور 
أن ذلك الماء ال حرمة له، ورأى مالك أن ماء الزنا وٕان كان ال حرمة له فماء النكاح لـه حرمـة،  ةوأبو حنيف

 نظـرمهانـة بمـاء العـزة فكـان ومن حرمته أال يصب على مـاء السـفاح فـيخلط الحـرام بـالحالل، ويمـزج مـاء ال
  .)٣(مالك أشد من نظر سائر فقهاء األمصار)

  :واّتباعه للدليل إنصافهثانيًا: 
ــدًا للحــق، وربمــا خــالف مذهبــ، اختياراتــهإال أنــه كــان منصــفًا فــي ، بمذهبــه ابــن العربــي التــزاممــع  ه مؤي

علـى إنصـافه واجتهـاده واسـتقالله  وممـا يـدلُّ  ،)٤(ه مـن دليـلدلمـا تـرّجح عنـوأصحابه، وأيد المذاهب األخـرى 
هـو  االعتكـاف فـي اللغـة:)٥( َوَال تَُباِشـُروُهنَّ َوَأنـُتْم َعـاِكُفوَن ِفـي اْلَمَسـاِجدِ  في تفسير قوله تعـالى: برأيه قوله

وقــال مالــك وأبــو حنيفــة هــو مقــدر بيــوم  ،ألكثــره وهــو غيــر مقــدر عنــد الشــافعي وأقلــه لحظــة وال حــد ،اللبــث
لصــائمين وهــذا ال يلــزم فــي قــال علماؤنــا: ألن اهللا تعــالى خاطــب اوم عنــدهما مــن شــرطه ألن الصــ ؛وليلــة

أما اشـتراط الصـوم فيـه بخطابـه تعـالى لمـن صـام فـال يلـزم بظـاهره وال باطنـه ألنهـا حـال واقعـة ال  ،الوجهين
  .)٦(مشترطة)

 نْ ِمـــــ( قـــــال علماؤنـــــا أخـــــذ بعـــــض النـــــاس مـــــن عمـــــوم هـــــذه اآليـــــة فـــــي قولـــــه تعـــــالى: وكـــــذلك قولـــــه:
وقـد بينـا  ،وقـد منعهـا أحمـد بـن حنبـل ومالـك فـي مشـهور قولـه ،جواز شهادة البـدوي علـى القـروي)٧(مكُ جالِ رِ 

الوجوه التي منعها أشياخنا من أجلها في كتب الخالف، والصحيح جوازها مـع العدالـة كشـهادة القـروي علـى 
  .)٨( )القروي

                                                 
، أي خـــالص. واإلكســـير: الكيميـــاء. ينظـــر: القـــاموس المحـــيط: إبريـــز الـــدين: أي خـــالص الـــدين، وذهـــب إبريـــز إبريـــزي) ١(

، ٦٤٦بيـــروت: ص -مؤسســـة الرســـالة هــــ)،٨١٧ -٧٢٩للعالمـــة محمـــد بـــن يعقـــوب الفيـــروز آبـــادي الشـــيرازي المتـــوفى(
 ، مادة(كسر).٦٠٤مادة(برز)، وص

 . ٢/٢١٣) أحكام القرآن البن العربي: ٢(

 .  ٣/٢٤٢) أحكام القرآن البن العربي:٣(

 ومـــنهج المدرســـة األندلســـية ، ١/٨):المهـــدي ، أحكـــام القرآن(مقدمـــة المحقـــق ٣٣١:للـــذهبيينظـــر: التفســـير والمفســـرون  )٤(
 . ٣١: صللرومي

 ١٨٧) سورة البقرة من اآلية: ٥(

 .١/١٢٧) أحكام القرآن البن العربي:٦(

 ٢٨٢من اآلية:  ة) سورة البقر ٧(

 .١/٢٨٢) أحكام القرآن البن العربي:٨(



 ٤٥

  شدته على المخالفين له: ثالثًا:
علـى  لسـانه طسـلّ قـد و  ،قاسـيًا علـيهم، ربـي، أنـه كـان شـديدًا علـى مخالفيـهير ابـن العمما يالحظ في تفس

(قــال الشــافعي ألن اهللا تعــالى ذكــر الطــالق مــرتين  قولــه:، فمــن ذلــك بعــض العلمــاء فــي كثيــر مــن المواقــف
َحتَّــــَى َتــــنِكَح َزْوجــــًا َفــــِإن َطلََّقَهــــا َفــــَال َتِحــــلُّ َلــــُه ِمــــن َبْعــــُد  لــــع بعــــده وذكــــر الثالــــث بقولــــه تعــــالى:وذكــــر الخ

ألنــه لــو كــان كــل مــذكور فــي معــرض هــذه اآليــات ال يعــد طالقــا لوقــوع الزيــادة  ؛وهــذا غيــر صــحيح)١(َغْيــَرهُ 
ألنـه يزيـد بـه علـى الـثالث وال يفهـم هـذا  ،طالقـاً )٢(َأْو َتْسـِريٌح ِبِإْحَسـاٍن ُ  :على الثالث لما كـان قولـه تعـالى

لـيس  :لـه )أحكـام القـرآن(قال أبو بكر الرازي إمام الحنفية في كتاب ( قوله:وكذلك ، )٣( )بإال غبي أو متغا
ولـيس فـي مسـألتنا شـيء مـن  ،تلـف عضـو أو ،تلف الـنفسة ضرورة ألن الضرورة ما يخاف منه نكاح األم

  .)٥( )بمنهاج الشرع أو متهكم ال يبالي بما يرد القول جاهلقلنا هذا كالم  ،)٤(ذلك
اللـه للعلمـاء ج، بل نجد في كتابه عبارات تـدّل علـى إشديدًا على المخالفين دوماً كان  يعني أنه وهذا ال

بـات الـذرائع التـي انفـرد بهـا هـذه اآليـة أصـل مـن أصـول إث :، ومنه قولـه: (قـال علماؤنـافوه في الرأيلوٕان خا
 لشـريعة)تبحرهمـا فـي ا مـعوخفيـت علـى الشـافعي وأبـي حنيفـة  ،وتابعه عليها أحمد في بعض رواياته ،مالك

  .)٧(، وشهادة منه على تبحرهما في العلم، فهذا مدٌح لهما)٦(

  ب النزول:اسبأذكر  :رابعاً 
ويجمـع  ،هتم به ابن العربي رحمه اهللا سبب نزول اآليات؛ ألنه ُيعين على فهم اآلية والمراد منهـااومما 

ح يصــحح ويــرجّ ابــن العربــي  ، وقــد كــان)٨(يبــين الروايــة الصــحيحةو ، يــات الــواردة فــي ســبب نــزول اآليــةاالرو 
(وحقيقـة هـذه  هذه المسـألة: بناًء على سبب النزول كما في قوله بعدما سرد أقوال العلماء في ،القول الفقهي

بهـا عـن الزهـري فحقـق عَ وْ نزولهـا مـن طـرق متعـددة ذكرنـا أَ  سـبببدليل مـا روي فـي  البيوت المعروفة، اآلية
  .)٩(ا يحمله اللفظ ويقرب وال يعارضه شيء)أنها المراد باآلية ثم ركب من األمثال م

  
 

                                                 
 ٢٣٠) سورة البقرة من اآلية: ١(

 ٢٢٩من اآلية:  البقرة ) سورة٢(

 . ١/٢٢٨) أحكام القرآن البن العربي:٣(

 . ٣/١١٤أحكام القرآن للجصاص: ينظر: ) ٤(

 . ١/٤١٦ن البن العربي: ) أحكام القرآ٥(

 . ٢/٢٤٧) أحكام القرآن البن العربي: ٦(

 .١/١١): المهدي أحكام القرآن(مقدمة المحققو ، ٣٣٣: للذهبي ) ينظر: التفسير والمفسرون٧(

 . ١٣١ -١٢١ -٨٧ -٧٠ -٥٤ -١/٤٣ينظر: أحكام القرآن البن العربي:  )٨(

 . ١/١٣٣) أحكام القرآن البن العربي: ٩(
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 ٤٧

óØÜbi@óÕÝÉn¾a@×íÕ¨a@À@‡ïé¸Z@@

    :: تعريف التركــةأوالً  

ميـت: مـا يتركـه مـن التـراث اإلبقاء، وتركة الرجل ال: ، والتركتركًا، خليته الشيءمن تركت : لغةالَتِركة 
  .)١(المتروك

  :اً التركة اصطالح
  : رأييناختلف الفقهاء في تعريف التركة اصطالحا على 

 ،والشــافعية ،وهـو قــول المالكيــة ،)٢(مطلقــاً والحقــوق  مـوالاأل ا يخلفـه الميــت مــنهـي كــل مــ :ولاأل الــرأي 
  : عاريفهموفيما يأتي ت ،والحنابلة
، ويقصـــد ، يثبـــت لمســـتحق بعـــد مـــوت مـــن كـــان لـــه ذلـــك: حـــق يقبـــل التجـــزيبأنهـــا عرفهـــا المالكيـــةفقـــد 

م قبولهـــا التجـــزي، ويثبـــت بـــالتجزي: أن يقـــول لفـــالن نصـــفه ولآلخـــر نصـــفه، وخـــرج بـــذلك واليـــة النكـــاح لعـــد
 .)٣(لمستحق بقرابة، أو نكاح، أو والية

، أو مـال، أو خمـر وحـد قـذف أو اختصـاص جناية،ك ،: بأنها ما يخلفه الميت من حقٍ وعرفها الشافعية
عـد موتـه فـي شـبكة نصـبها فـي ، وكذلك مـا وقـع بة أخذت من قاتله لدخولها في ملكهوديأ، بعد موته تخللت
 .)٤(حياته

  .)٥(راثت، ويقال: لها الالحق المخلف عن الميت هاأنب: الحنابلة عرفهاو 
                                                 

، لســـان العـــرب: لإلمـــام أبـــي الفضـــل محمـــد بـــن مكـــرم ابـــن منظـــور األفريقـــي ٧٧: صللـــرازي مختـــار الّصـــحاح ينظـــر: )١(
 ، مادة(ترك).٢/٢٢٣بيروت:  –هـ)، دار ومكتبة الهالل و دار البحار ٧١١المصري المتوفى(

هـــ)ت: علــي محمــد ٥٩٥) ينظــر: بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد: لإلمــام محمــد بــن أحمــد ابــن رشــد القرطبــي المتــوفى(٢(
، وأحكــام الوصــايا واألوقــاف: ٦٠٨م):ص٢٠٠٧بيــروت (–/دار الكتــب العلميــة ٣عــوض وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، ط

، وفقــه المواريــث فــي المــذاهب ٢٢):ص١٩٦٣هـــ١٣٨٢مصــر( -ر التــأليفلألســتاذ محمــد مصــطفى شــلبي، مطبعــة دا
-هـــ١٤٢٧بيــروت (–/دار النهضــة العربيــة ١اللطيــف فــايز دريــان، ط اإلســالمية والقــوانين العربيــة: تــأليف القاضــي عبــد

  .١/٩٢م):٢٠٠٦
بيـــروت: -دار الفكـــر مـــد علـــيش،مح ت: هــــ)١٢٠١ت أحمـــد الـــدردير المتـــوفى (ينظــر الشـــرح الكبيـــر: تـــأليف أبـــو البركـــا )٣(

هـــ)، ت:محمــد علــيش، ١٢٣٠: لإلمــام محمــد عرفــة الدســوقي المتــوفى (، وحاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر ٤/٤٥٧
  .  ٤/٤٥٧بيروت: -دار الفكر

هــ) ت: جـوبلي ٩٧٧) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: للشيخ محمـد الخطيـب الشـربيني،  المتـوفى سـنة (٤(
هــ)، دار ١٠٠٤، نهاية المحتاج: لإلمام محمد بـن أحمـد الرملـي المتـوفى(٣/٣بيروت:  -م الشافعي، دار الفكربن إبراهي

  .  ٦/٤م): ١٩٨٤-هـ١٤٠٤بيروت، (-الفكر
ــــــي(٥( ــــــح الحنبل ــــــن مفل ــــــن محمــــــد ب ــــــراهيم ب ــــــأليف اإلمــــــام إب ــــــدع: ت ــــــب اإلســــــالمي ٨٨٤-٨١٦) المب ــــــروت  -هـــــــ)، المكت بي

 ١٠٥١ى مــتن اإلقنــاع: لإلمــام منصــور بــن يــونس ن إدريــس البهــوتي، المتــوفى(، كشــاف القنــاع علــ٦/١١٣هـــ):١٤٠٠(
  . ٤/٤٠٣هـ): ١٤٠٢بيروت(-هـ)ت: هالل مصيلحي مصطفى هالل، دار الفكر



 ٤٨

ســواًء  حقــوقالو  أمــوال، ومنــافع مــن مــا يتركــه الميــتشــمل ت عنــدهم فــإن التركــةه األقــوال وبنــاًء علــى هــذ
وخيــار الــرهن وغيــر  ،القصــاص وخيــار ،وخيــار اإلقالــة ،قبــول الوصــيةو  ،، كخيــار البيــعماليــةماليــة أو غيــر 

  .)١(ذلك

 ، ووهو قول الحنفيـة ،صافيًا عن تعلق حق الغير بعينها : هي ما تركه الميت من األموالأي الثانيالر 
نـه تعلّـق بهـا حقـوق فـال ، فال يدخل في هذا التعريف الحقـوق العينية(سـيأتي تعريفهـا)، أل)٢(به قال الظاهرية
  تنتقل إلى الورثة.

ن بعـي تعلـق ٕانْ ، و والحقوق ، المنافع،شمل األموالن التركة تأل ؛الرأي األولهو والذي يبدو لي ترجيحه 
  ، واهللا أعلمالغير حقُّ  التركة

  :تعريف التركة في القانون
وٕانمـا نصـت  التركـة، لتعريـف) ١٩٥٩) لسـنة (١٨٨م يتعـرض قـانون األحـوال الشخصـية العراقـي رقـم(ل

ب الــوارث بطريــق الميــراث كســي( :يعلــى مفهــوم التركــة بمــا يلــ ) مــن القــانون المــدني العراقــي١١٠٦المــادة (
  .)٣(الموجودة في التركة) .رات والحقوقالمنقوالت والعقا

: (التركــة مــا يتركــه المتــوفى مــن أمــوال كــة فــي القــانون العربــي الموحــد ونــص عليهــاوجــاء تعريــف التر 
  .)٤( وحقوق مالية)

 كـن مفهـوم التركـةلتعريف التركة، ول ، وال قانون الوصية المصريالمصري المواريث ولم يتعرض قانون
  .  )٥(جاء موافقًا لما ذهب إليه الجمهور فيه

مــا  ، مـن أنَّ التركــة هـي:جمهــور الفقهـاء ، يتفــق مـع مــا ذهـب إليـهفـي القـانوننالحـظ أن مفهـوم التركــة 
  .خلفه المتوفى من األموال والحقوقي

  
 

                                                 
  . ٦٠٨البن رشد: ص بداية المجتهدينظر: ) ١(
 ير بـــابن عابــــدين، رد المحتــــار علـــى الـــدر المختــــار: تـــأليف العالمــــة محمـــد أمـــين الشــــه٩٨) التعريفـــات للجرجـــاني: ص٢(

بـن أحمـد : لإلمام الجليل أبي محمد علـي المحلى، ٦/٧٥٩م): ٢٠٠٠-هـ١٤٢١بيروت(-فكر، دار الهـ)١٢٥٢المتوفى(
  . ٩/٢٥٣: بيروت -اآلفاق الجديدة دار  هـ)،٤٥٦-٣٨٣األندلسي(حزم الظاهري  بنبن سعيد 

 -اضــي نبيــل عبــد الــرحمن حيــاوي، المكتبــة القانونيــةم، وتعديالتــه، إعــداد الق١٩٥١)لســنة٤٠) قــانون المــدني العراقــي رقــم(٣(
 .٢١٧م): ص٢٠١٠-هـ١٤٣١بغداد(

وثيقة الكويت للقانون العربي الموحد لألحوال الشخصية: اعتمـده مجلـس وزراء العـدل العـرب فـي دورتـه السادسـة بـالقرار ) ٤(
 .)٢٣٤المادة(م: ٤/٤/١٩٨٨هـ، ١٧/٨/١٤٠٨) في ٦د -١٠٥رقم(

/ منشــــورات الحلبــــي ٣شــــرح القــــانون المــــدني الجديــــد: تــــأليف د. عبــــد الــــرزاق أحمــــد الســــنهوري، ط الوســــيط فــــيينظــــر: ) ٥(
 .٩/٩٧م): ٢٠٠٠بيروت( -الحقوقية



 ٤٩

  :تعداد الحقوق المتعلقة بالتركة :اً ثاني
  : مذهبينعلى تعلقة بالتركة اختلف الفقهاء في عدد الحقوق الم

، هوصــاياتنفيــذ ، و هديونــقضــاء (تجهيــز الميــت، و  : الحقــوق المتعلقــة بالتركــة أربعــة هــي:المــذهب األول
 اختيـاروهـو ، )١(واإلماميـة واإلباضـية ،والزيدية، والظاهرية، والحنابلة، ذهب الحنفية ، وٕاليهوتوزيع الميراث)

  .)٢(القاضي ابن العربي
الحقـــوق المتعلقـــة بالتركـــة خمســـة وهـــي: (الـــديون العينيـــة، وتجهيـــز الميـــت، والـــديون  الثـــاني: المـــذهب

    .)٣(ةوالشافعي، المالكيةوٕاليه ذهب بعض الحنفية، وهو مذهب ، ، وتوزيع الميراث)الوصاياالمطلقة، وتنفيذ 
  :عدد الحقوق المتعلقة بالتركة في القانون

وجــاء  مــن الحقــوق، علــى مــا يتعلــق بالتركــة راقــيقــانون األحــوال الشخصــية الع) مــن ٨٧نصــت المــادة(
  -، مقدمة بعضها على بعض هي:بعد وفاة المورث أربعة بالتركة الحقوق التي تتعلق فيها(

 تجهيز المتوفى على الوجه الشرعي . .١

 قضاء ديونه وتخرج من جميع ماله . .٢

 تنفيذ وصاياه وتخرج من ثلث ما بقي من ماله . .٣

  .)٤()إلى المستحقين الباقي إعطاء .٤

                                                 
، التهذيب في علم الفرائض والوصية: لإلمـام أبـي الخطـاب محفـوظ بـن أحمـد ٦/٧٥٩) حاشية رد المحتار البن عابدين: ١(

، كشـاف ٢٧م):ص١٩٩٥-هــ١٤١٦الريـاض(–/مكتبـة العبيكـان ١ي،طهـ)، ت:محمـد أحمـد الخـول٥١٠-٤٣٢الكلوذاني(
، البحر الزخار الجامع لمذاهب العلمـاء األمصـار: لإلمـام أحمـد بـن يحيـى ٩/٢٥٣، المحلى البن حزم: ٤/٤٠٣القناع: 

صـــــنعاء  –/دار الحكمـــــة اليمانيـــــة ١الكـــــريم الجرافـــــي، ط هللا بـــــن عبـــــد هــــــ)،ت: القاضـــــي عبـــــد٨٤٠المرتضـــــى المتـــــوفى(
هــ) ت: ١١٩٠المهذب وعين األدب: للشيخ محمد بن عـامر بـن راشـد المعـولي المتـوفى( ،٥/٣٣٩م):١٩٤٧-ـه١٣٦٦(

مـــن ال يحضـــره  ،١/٧٣): ١٩٨٨ -هــــ١٤٠٨ســـلطنة عمـــان( -محمـــد بـــن علـــي الصـــليبي، وزارة التـــراث القـــومي والثقافـــة
م): ٢٠٠٩-هــــ١٤٣٠بيـــروت( –هــــ)، دار المرتضـــى ٣٨١الفقيـــه: للشـــيخ محمـــد بـــن علـــي بـــن الحســـين القمـــي المتـــوفى(

٤/٨٧٩ . 

فمــن رفــق الخــالق بــالخلق صــرفه عنــد فــراق الــدنيا  ،وهــو تاركــه بــالموت يقينــا ومخلفــه لغيــره) اللفــظ الــدال علــى اختيــاره: ( ٢(
مـا تبـرأ  :الثـاني .مـا يحتـاج إليـه مـن كفنـه وجهـازه إلـى قبـره :األول:إبقاء على العبد وتخفيفا من حسرته على أربعة أوجـه

مـا يصـير إلـى  :الرابـع .ليسـتدرك بـه مـا فـات فـي أيـام مهلتـهمـا يتقـرب بـه إلـى اهللا مـن خيـر  :الثالث .ه من دينه به ذمت
 . ١/٣٦٨). أحكام القرآن: ذوي قرابته الدانية وأنسابه المشتبكة المشتركة

بـد الحميـد، مطبعـة هــ)، ت: محمـد محـي الـدين ع٨١٤) شرح السراجية: تأليف السـيد علـي بـن محمـد الجرجـاني المتـوفى(٣(
، مغنـي المحتـاج للشـربيني: ٤/٤٥٧، الشرح الكبير للدردير: ٣م): ص١٩٤٤-هـ١٣٦٣مصر(-مصطفى الحلبي وأوالده

٣/٣. 

، وحق الزوجة المطلقـة فـي السـكن وقـانون األحـوال ١٩٥٩لسنة  ١٨٨(المعدل)، رقم / ) قانون األحوال الشخصية العراقي٤(
 ).٨٧م): المادة(٢٠١١بغداد( -د الرحمن حياوي، المكتبة القانونيةالشخصية لألجانب: للقاضي نبيل عب



 ٥٠

ولــم يختلــف قــانون المواريــث المصــري، وقــانون العربــي الموحــد لألحــوال الشخصــية مــع موقــف المشــرع 
، مـا ذهـب إليـه أصـحاب المـذهب األولمع  القانونتوافق و ، )١(العراقي من الحقوق المتعلقة بالتركة وترتيبها

فقـط، مقدمـة بعضـها علـى بعـض  ن المطلقـة، وأنهـا أربعـة حقـوقالـديون العينيـة والـديو بـين في عدم التفريق 
 .قانون األحوال الشخصية العراقي) من ٨٧المادة( على الترتيب الذي ذكرنا في

  التعريف بالحقوق المتعلقة بالتركة: :اً ثالث
  : ، نشرع في تعريفهميجب على التركة من حقوق بعدما عرفنا ما
  :تجهيز الميت :الحق األول

، نفقـات غسـله وتكفينـه وحملـه ودفنـه ، فيشـملين وفاته إلى دفنهحقصد به ما يحتاج إليه الميت من يُ و  
، ويعـرف ذلـك بـالعرف الموافـق مـن غيـر إسـراٍف وال تقتيـر ،و عسـرٍ ويراعي في ذلك حال الميت مـن يسـٍر أ

  .)٢(للشريعة اإلسالمية
( تجهيـــز  :نـــص علـــى التجهيـــز وجـــاء فيـــه ، فقـــدنون العراقـــي مـــن حـــق تجهيـــز المتـــوفىأمـــا موقـــف القـــا

، وجاء في قانون المواريث المصـري:( مـا يكفـي لتجهيـز الميـت ومـن تلزمـه )٣(توفى على الوجه الشرعي)الم
، فحسب هذه المـادة، يـدخل ضـمن التجهيـز َمـْن تلـزم الميـت نفقتـه فـي حياتـه )٤(نفقته من الموت إلى الدفن)

تصـفيتها ويتمكنـوا مـن تسـلم  كولده الصغير، ووالديه، وزوجته، فهـؤالء يعطـون مـن التركـة مؤقتـًا إلـى أن تـتمّ 
 .)٥(ما يخصهم منها

  :ديون التي على الميتال: الحق الثاني
  .)٦(، والجمع دُّيون وأدينغير حاضر َدينٌ  يءكل ش الدَّين لغًة:

هــو عبــارة عــن كــل معاملــة كــان أحــد الِعوَضــْين فيهــا نقــدًا واآلخــر فــي الذمــة  وفــي اصــطالح الفقهــاء:
    .)٨(يصير في الذمة بالعقد أو هو اسم لمالٍ  ،)٧(نسيئة

                                                 
)، ووثيقــة الكويــت للقــانون العربــي الموحــد لألحــوال ٤، المــادة (١٩٤٣) لســنة/٧٧ينظــر: قــانون المواريــث المصــري، رقــم() ١(

 .٩/٩٩)، والوسيط للسنهوري: ٢٣٥الشخصية: المادة(

،  وأحكـام المواريـث بـين الفقـه والقـانون: تـأليف ٣/٣ي المحتـاج للشـربيني:، ومغن٣) ينظر: شرح السراجية للجرجاني: ص٢(
 . ٤٣م): ص١٩٨٧بيروت (–األستاذ محمد مصطفى شلبي، دار النهضة العربية 

 ).٨٧/١، المادة (١٩٥٩لسنة  ١٨٨(المعدل)، رقم / ) قانون األحوال الشخصية العراقي٣(

 ).٤/١، المادة (١٩٤٣) لسنة/٧٧) قانون المواريث المصري، رقم(٤(

 .٩/١٤٩، والوسيط للسنهوري: ٤٦ينظر: أحكام المواريث لشلبي: ص) ٥(

  ، مادة (دين).٥/٣٣٨ينظر: لسان العرب البن منظور: )٦(
  . ١/٢٧٧: البن العربي ينظر: أحكام القرآن )٧(
-عــك، دار النفــائسهـــ)،ت: خالــد بــن عبــد الــرحمن ال٥٣٧طلبــة الطلبــة: ألبــي حفــص عمــر بــن محمــد النســفي ( ينظــر: )٨(

  . ١٦٤م): ص ١٩٩٥-هـ١٤١٦عمان(



 ٥١

  نقسم الديون إلى قسمين:تو  
وذلـك  ،كدين الزكاة والحج والنذر ،التي ال تتعلق بها مطالب العباد وهي :ديون اهللا تعالى :سم األولالق

  .)١(مات قبل أدائها إذا تمكن من أداء هذه الحقوق، ثمَّ 
  :  إلى قسمين العباد، وتنقسمهي التي تتعلق بها مطالب و ديون العباد:  :القسم الثاني

، وكــدين كــالمرهون لتعلــق حــقِّ المــرتهن بــه، التركــة حــق الغيــروهــي التــي تعلــق بعــين  :ديــون عينيــة.١ 
  . )٢(، فهو أحقُّ بالمبيع من غيرهلبائع إذا باع المبيع ودفع الثمنا

  .)٣(لمرسلةالديون ا أيضاوتسمى  ،تعلقت بذمة المدين من رأس المالوهي التي  :ديون مطلقة.٢ 
  : ترتيب الحقوق:اً رابع

، من بعـض أقوىنزلة واحدة بل بعضها ليست كلها بم وأنها ،يما مضى الحقوق المتعلقة بالتركةعرفنا ف
علـــى أن التجهيـــز والـــدين مقـــدمان علـــى  الفقهـــاء اتفـــق، و م علـــى غيـــره فـــي اإلخـــراج مـــن التركـــةاألهـــقـــدم في

ين أيهمــا يقــدم علــى اآلخــر، فــي التجهيــز والــدَّ اختلفــوا هــم أن إال ،)٤(، وأن الوصــية مقدمــة علــى اإلرثيةالوصــ
  ى مذهبين:لع

  ، وٕالــى هــذا ذهــبواًء كانــت الــديون عينيــة أو مطلقــة: أن التجهيــز مقــدٌَّم علــى الــديون ســالمــذهب األول
  .)٦(بن العربيا وهو اختيار القاضي ،)٥(، واإلماميةوالزيدية ،الحنابلةبه قال  و بعض الشافعية،

                                                 
المجمـــوع شـــرح المهـــذب: لإلمـــام محـــي الـــدين أبـــي زكريـــا يحـــي بـــن شـــرف و  ،٥شـــرح الســـراجية للجرجـــاني: ص ) ينظـــر:١(

ــــووي( ــــروت (-هـــــ)،دار الفكــــر٦٧٦-٦٣١الن ــــن حــــزم:  ،٦/٢١٩م): ١٩٩٧-هـــــ١٤١٨بي ــــى الب أحكــــام و  ،٩/٢٥٣والمحل
 . ٤٨المواريث لشلبي: ص

 . ٤٩، وأحكام المواريث لشلبي: ص٤/٤٥٧، وحاشية الدسوقي: ٦/٧٥٩نظر: حاشية رد المحتار البن عابدين: ) ي٢(
 . ١/١٣١،  وفقه المواريث لدريان:٣/٣، ومغني المحتاج للشربيني: ٤/٤٥٧) ينظر: حاشية الدسوقي:٣(
 . ٣/٢٨) ينظر: أحكام القرآن للجصاص: ٤(
دمشـق،   -/دار القلـم٢) ت: د.محمـد الزحيلـي، ط٤٧٦-٣٩٣ألبـي إسـحاق الشـيرازي (المهذب في فقه اإلمام الشـافعي:  )٥(

، البيــان فــي مــذهب اإلمــام الشــافعي: للعالمــة أبــي الحســن يحيــى ٤/٧٦م): ٢٠٠١-هـــ١٤٢٢بيــروت ( –والــدار الشــامية 
-هــ١٤٢١وت(بيـر –/دار المنهـاج ١)،ت: قاسـم محمـد النـوري، ط٥٥٨-٤٨٩بن أبي الخير العمرانـي الشـافعي اليمنـي (

اهللا بــن أحمــد بــن قدامــة  ، المغنــي: لإلمــام عبــد٢٧، التهــذيب فــي علــم الفــرائض والوصــية للكلــوذاني: ص٩/٩م): ٢٠٠٠
، جـــواهر الكـــالم فـــي ٥/٣٣٩للمرتضـــى:  ، البحـــر الزخـــار٤/٢٨٥بيـــروت: -/دار الفكـــر ١هــــ)، ط٦٢٠-٥٤١المقدســـي(

/دار إحيـــاء التـــراث ٧هــــ) ت: عبـــاس القوجـــاني، ط١٢٦٦شـــرح شـــرائع اإلســـالم: للشـــيخ محمـــد حســـين النجفـــي المتـــوفى( 
 .٤/٢٥٩م): ١٩٨١بيروت( -العربي

ومخلفه لغيره فمن رفق الخالق بالخلق صرفه عند فـراق الـدنيا إبقـاء  ،وهو تاركه بالموت يقيناً ( ) اللفظ الدال على اختياره:٦(
ما تبرأ به ذمتـه  :الثاني .كفنه وجهازه إلى قبره اج إليه منما يحت :األول:على العبد وتخفيفا من حسرته على أربعة أوجه

مـا يصـير إلـى ذوي قرابتـه  :الرابـع .ما يتقرب به إلى اهللا من خير ليسـتدرك بـه مـا فـات فـي أيـام مهلتـه :الثالث .من دينه
ــ .الدانيــة وأنســابه المشــتبكة المشــتركة فــي الحــال فإنمــا قــدم ألنــه أولــى بمالــه مــن غيــره وألن حاجتــه الماســة  :ا األولفأّم

وأمــا تقــديم الــدين فــألن ذمتــه  .متقدمــة علــى دينــه وقــد كــان فــي حياتــه ال ســبيل لقرابتــه إلــى قوتــه ولباســه وكــذلك فــي كفنــه
 .١/٣٦٨). أحكام القرآن: مرتهنة بدينه وفرض الدين أولى من فعل الخير الذي يتقرب به



 ٥٢

 هــو، و تجهيــزه مقــدٌم علــى الــديون المطلقــة، و تجهيــز الميــت: تقــديم الــديون العينيــة علــى الثــاني المــذهب
  .)١(باضيةاإل عند وهو الصحيح، والظاهرية، والشافعية، المالكية إليه ذهب و ،الحنفيةالصحيح عند 

  ومناقشتها: األدلة
جرنــــا مــــع رســــول ها :قــــال )( بــــن األرت عــــن خبــــاب روى بمــــا :اســــتدل أصــــحاب المــــذهب األول

قتــل يــوم أحــد فلــم نجــد لــه مــا نكفنــه فيــه إال  )(ومــنهم مصــعب بــن عميــر :وذكــر الحــديث ثــم قــال)(اهللا
غطــوا بهــا (( ):(فقــال النبــي ،كنــا إذا غطينــا بهــا رأســه بــدت رجــاله وٕاذا غطينــا بهــا رجليــه بــدا رأســه ،نمــرة

  .)٢())رأسه واجعلوا عليه من اإلذخر
  وجه الداللة:

  .)٣(يءبدأ بالكفن قبل كل ش )(النبيأن 

صــاحب  ؛ ألنن قــّدمنا الــديون المتعلقــة بــالعيننحــ :بــالمعقول وقــالوا أصــحاب المــذهب الثــاني اســتدلو 
بـه،  ن بذاته فصـار َأحـقّ مرتهالتعلق أحق بالعين من غيره، كما في حال الحياة، وذلك كالرهن لتعلُّق حقِّ ال

  .  )٤(يرهيكفَُّن به غ له ما الذي ليست يِّ الم وُن كفنهمر ولو كان ذلك ال

ولباسـه ، عـد وفاتـه فيعتبـر بلباسـه فـي حياتـهالكفـن لباسـه ب ألنّ  ؛التجهيـز علـى غيـره قدم بأنه :عترضاو 
 ألنو  ،حتــى ال يبــاع علــى المــديون مــا عليــه مــن ثيابــه فكــذلك لباســه بعــد موتــه، فــي حياتــه مقــدم علــى دينــه

                                                 
، مغنـــي المحتـــاج ٤/٤٥٧شـــرح الكبيـــر للـــدردير:، ال٦/٧٥٩البـــن عابـــدين:  حاشـــية رد المحتـــار ،٣) شـــرح الســـراجية: ص١(

، شـــرح كتـــاب النيـــل وشـــفاء العليـــل: للعالمـــة محمـــد بـــن يوســـف أطفـــيش، ٩/٢٥٢، المحلـــى البـــن حـــزم:٣/٣للشـــربيني: 
 .٤٠٤/ ١٢م):١٩٨٨ -هـ١٤٠٩ة عمان (سلطن –/وزارة التراث القومي والثقافة ١ط

يـواري رأسـه وقدميـه غطـى رأسـه، صـحيح البخـاري: لإلمـام  إال مـا كتاب الجنائز، باب إذا لم يجـد كفنـاً ، البخاري أخرجه) ٢(
-هــــ١٤٠٧بيـــروت،( -/دار ابـــن كثيـــر٣هــــ)،ت: د. مصـــطفى ديـــب البغـــا، ط٢٥٦-١٩٤محمـــد بـــن إســـماعيل البخـــاري(

كتاب الجنائز، باب كفـن الميـت، صـحيح مسـلم: لإلمـام في صحيحه، ومسلم  ،)١٢١٧(الحديث رقم ،١/٤٢٩م):١٩٨٧
 -) ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التـراث العربـي٢٦١-٢٠٦أبو الحسين القشيري النيسابوري( مسلم بن الحجاج

  .)٩٤٠(الحديث رقم، ٢/٦٤٩بيروت:
. ينظـــر: لســـان العـــرب البـــن منظـــور: بكســـر الهمـــزة حشيشـــة طيبـــة الرائحـــة يســـقف بهـــا البيـــوت فـــوق الخشـــب :ذخـــراإلِ و     

 ، مادة(ذخر).٦/٢٢

 . ١/٣٦٩بن العربي: ) أحكام القرآن ال٣(

، و المحلــى البــن حــزم: ٣/٤: ، ومغنــي المحتــاج للشــربيني٤/٤٥٧ة الدســوقي: ، وحاشــي٣شــرح الســراجية: صينظــر: ) ٤(
٩/٢٥٢. 



 ٥٣

وال يبعـد  ،ولـم يسـأل هـل عليـه ديـن مسـتغرق أم ال ،هفـي نمرتـ )(مصعب بن عميـر أمر بتكفين)(النبي
  .)١(نمرة أن يكون عليه دين إالن ال يكون عنده من حال مَ 

  :الترجيح
ات ، مـــن الحاجـــوذلـــك لقـــوة دلـــيلهم، وألن الكفـــن والـــدفنول؛ المـــذهب األ والـــذي يبـــدو لـــي ترجيحـــه هـــو

ــاة، فيقــدَّم علــى الــدين كاللبــاس والســكن فــي حــال وهــي عنهــا، لإلنســان غنــى الضــرورية التــي ال ، واهللا الحي
  أعلم.

  :ترتيب الحقوق المتعلقة في القانون
وتقديم بعضها علـى بعـض،  المتعلقة بالتركة، الحقوق قانون األحوال الشخصية العراقي ترتيب جاء في

بعــد وفــاة المــورث أربعــة، مقدمــة بعضــها علــى بعــض  بالتركــة الحقــوق التــي تتعلــق ( :ونــص علــى مــا يلــي
  -هي:

 تجهيز المتوفى على الوجه الشرعي . .١

 قضاء ديونه وتخرج من جميع ماله . .٢

 .ياه وتخرج من ثلث ما بقي من مالهتنفيذ وصا .٣

 .)٢()إلى المستحقين إعطاء الباقي .٤

وافقـوا المشـرع العراقـي قانون العربي الموحد لألحوال الشخصية، قد الكذلك قانون المواريث المصري، و و  
يقَّـدم عليـه  وأنـه ال ،لى الوجه الشرعي في مقدمة الحقـوقتجهيز المتوفى ع جعلوافي ترتيب هذه الحقوق، و 

  .)٣(أي حقٍّ آخر
، ويجعل كفن المتـوفى ودفنـه مـن حقوقـه التـي تتعلـق مع رأي علماء المذهب األول هذا يتفق القانونوب 

 .يءبتركته قبل كلِّ ش

  

  

                                                 
هــ)، دار المعرفـة ٤٨٣) ينظر: المبسوط: للعالمة شمس الدين محمـد بـن أبـي سـهل، أبـو بكـر السرخسـي، المتـوفى سـنة (١(

 لإلمــام المســمى (المنهــاج شــرح مســلم بــن حجــاج): ،  وشــرح صــحيح مســلم٢٩/١٣٧م ): ١٩٨٩ -هـــ١٤٠٩بيــروت،( -
-هـــ١٤٢٩بيــروت (-المعرفــةدار /١٥ت: الشـيخ خليــل مــأمن شــيخا، طهـــ)٦٧٦-٦٣١أبـي زكريــا يحيــى بــن شــرف النــووي(

 . ٧/١٠م): ٢٠٠٨

 ).٨٧م، المادة (١٩٥٩لسنة  ١٨٨(المعدل)، رقم / ) قانون األحوال الشخصية العراقي٢(

)، ووثيقــة الكويــت للقــانون العربــي الموحــد لألحــوال ٤، المــادة (١٩٤٣) لســنة/٧٧ينظــر: قــانون المواريــث المصــري، رقــم() ٣(
 .٩/٩٩)، والوسيط للسنهوري: ٢٣٥الشخصية: المادة(



 ٥٤

  : ن على بعضوتقديم بعض الديخامسًا: 
ديـن  يقـّدم ولكـن أيهمـا ،)١(، فـال بـدَّ مـن تقـديم بعـض الـديون علـى بعـضجميع الـديون إذا لم تِف التركة
  مذاهب: ثالثة وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ؟ اهللا أم دين اآلدميين

إن أوصى بها ُأّديـت مـن ثلثـه، ف تعالى،و  سبحانه ديون اهللاأّما و  ،: أن ديون العباد مقدمةالمذهب األول
، وهو قول عند الشـافعية ،والمالكية ،به قال الحنفية وأي لها حكم الوصية،  لم ُيخرج عنه،ا وٕان سكت عنه

  .)٣(وهو اختيار القاضي أبي بكر ابن العربي ،)٢(باضيةاإل إليه ذهب و

قــدر علــى أداء حقــوق اهللا إذا  ،مــة علــى ديــون العبــادأن ديــون اهللا ســبحانه وتعــالى مقدَّ  :المــذهب الثــاني
  .)٤(الظاهريةبه قال  و ،الشافعيةهو الصحيح عند ، و فيهولكن فرَّط 

ذهـب  ٕاليـهو  قـوٌل عنـد الشـافعية وهـو ،وديـون العبـاد سـواء وتعـالى ن اهللا سبحانه: أن ديو المذهب الثالث
  .)٥(، واإلماميةالحنابلة

  األدلة ومناقشتها
  بما يأتي: استدلوا المذهب األول: أدلة

                                                 
ة، لم يفـرق جمهـور العلمـاء بـين ديـون الصـحة وديـون المـرض، وأّنهمـا سـواء فـي األداء عنـد تـزاحم الـديون، وقـال الحنفيـ )١(

ر: شــرح الســراجية للجرجـــاني: وهــو الصــحيح مــن مــذهب الحنابلــة، أنَّ ديــون الصــحة مقدمـــة علــى ديــون المــرض. ينظــ
 هــ)ت:٤٢٢المعونة على مذهب عالم المدينة: للقاضي أبي محمد عبد الوهاب علي بن نصر المالكي المتوفى(، و ٥ص

م): ١٩٩٨-هـــــ١٤١٨بيــــروت(-دار صــــادر/دار الكتــــب العلميــــة، و ١محمــــد حســــن محمــــد حســــن إســــماعيل الشــــافعي، ط
 . ٨/٢٥٤، والمحلى البن حزم: ٥/١٢٤، المغني البن قدامة: ٥/٦٧٧، والمهذب للشيرازي: ٢/٢١٧

، المهـذب للشـيرازي: ٧١٨، بدايـة المجتهـد البـن رشـد:ص٥، شرح السراجية للجرجـاني: ص٢/١٨٥) المبسوط للسرخسي:٢(
 . ٤٠٧/ ١٢ ، شرح كتاب النيل وشفاء العليل ألطفيش:١/٥٧٩

لما ذكر اهللا تقديم الدين على الوصية تعلق بذلك الشـافعي فـي تقـديم ديـن الزكـاة والحـج علـى ) اللفظ الدال على اختياره: (٣(
إن أوصــى بهــا  :وقــال أبــو حنيفــة ومالــك ،إن الرجــل إذا فــرط فــي زكاتــه وحجــة أخــذ ذلــك مــن رأس مالــه :فقــال ،الميــراث

وتعلــق الشــافعي ظــاهر ببــادئ الــرأي ألنــه حــق مــن الحقــوق فلــزم  ،يخــرج عنــه شــيءوٕان ســكت عنهــا لــم  ،أديــت مــن ثلثــه
ومتعلــق مالــك أن ذلــك موجــب إســقاط  ،ال ســيما والزكــاة مصــرفها إلــى اآلدمــي ،أداءه عنــه بعــد المــوت كحقــوق اآلدميــين

فكـان هـذا  ،ى للورثـة حـقالزكاة أو ترك الورثة فقراء ألنه يعتمد ترك الكل حتى إذا مات استغرق ذلك جميع ماله فـال يبقـ
في الشـريعة نقـض عليـه قصـده تحقـق ذلـك منـه أو اتهـم  ن قصد باطالً وكل مَ  ،في حق عباداته وحق ورثته قصدا باطالً 

 . ١/٣٧٢). أحكام القرآن: كما قضينا بحرمان الميراث للقاتل ،به إذا ظهرت عالمته

 . ٩/٢٥٤، المحلى البن حزم: ٦/٢١٩) المجموع للنووي: ٤(

، شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام: للشـيخ أبـي القاسـم ٢/٣٠٩، المبدع البن مفلح: ١/١٧٩المهذب للشيرازي: ) ٥(
ــــي( ــــ٢)، ط٦٧٦-٦٠٢جعفــــر بــــن الحســــن الحل ، وجــــواهر الكــــالم ١/١٥٢م): ٢٠١٠-هـــــ١٤٣١بيــــروت ( -وم/دار العل

 .١٧/٣١٤للنجفي: 



 ٥٥

َماِلي َماِلي إنما له من َماِلِه َثَالٌث ما  :يقول اْلَعْبدُ (( :قال )َرُسوَل اللَِّه( َأنَّ  )(ُهَرْيَرةَ  ما روى أبو. ١
  . )١( )) وما ِسَوى ذلك َفُهَو َذاِهٌب َوَتاِرُكُه ِللنَّاسِ  ،َأَكَل َفَأْفَنى أو َلِبَس َفَأْبَلى أو َأْعَطى َفاْقَتَنى

  وجه الداللة:
ويخرج من ملكه، يعني أن المال صـار ملـك  ،ارث بعد موتهأن ما لم يمضه من الصدقة يكون مال الو 

  .)٢( الوارث ولم يجب على الوارث شيء ليؤخذ ملكه به

ا فــي محــل تقــدم حقــوق تــحقــوق اهللا تعــالى مــع حقــوق العبــاد إذا اجتمع نَّ بــالمعقول وقــالوا: إ ااســتدلو و . ٢
ـــى حقـــوق اهللا تعـــالى، ألن ـــاد عل ـــاد العب ـــة حقـــوق العب ـــى التشـــديد  مبني ـــعل ـــد، وحقـــوق اهللا مبني ـــى  ةوالتأكي عل

  .)٣(التخفيف
 )بن َعبَّاٍس رضي اهللا عنهما قال جاء َرُجـٌل إلـى النبـي (ابما روي عن  وااستدلدليل المذهب الثاني: 

ــي َماَتــْت َوَعَلْيَهــا َصــْوُم َشــْهٍر  ِه َأَحــقُّ َأْن نعــم قــال َفــَدْيُن اللَّــ :((عنهــا قــال هَأَفَأْقِضــيفقــال يــا َرُســوَل اللَّــِه ِإنَّ ُأمِّ
  .)٤( ))ُيْقَضى

  وجه الداللة:
  .)٥(ءباألدا، وأّنهم أولى على ديون الخلق ةن اهللا مقدَّمو أنَّ دي )النبي ( هذا نص من

 :قـالواو  ،بقيـاس حـقِّ اهللا سـبحانه علـى حقـوق خلقـه المـذهب هـذا استدلَّ أصـحاب دليل المذهب الثالث:
  .)٦(وب فتساويا في القضاءوألنهما تساويا في الوج ،ال فرق بينهما

  الترجيح:
؛ لقــوة مــا القائــل بوجــوب تقــديم ديــون اهللا علــى ديــون العبــاد والــذي يبــدو لــي ترجيحــه هــو المــذهب الثــاني

  ، واهللا أعلم.من ماله استدلوا به، وألّنه دين تعلق بذمة الميت فيجب أداءه عنه

  موقف القانون من تقديم بعض الديون على بعض:
ن المــدني العراقــي، وال قــانون المواريــث المصــري، وال قــانون العربــي الموحــد لألحــوال يتعــرض قــانو  لــم

مـــذهب الحنفيـــة حســـب ب يعمـــل، وفـــي هـــذه الحالـــة الشخصـــية لترتيـــب الـــديون وتقـــديم بعضـــها علـــى بعـــض
(مع مراعاة ما تقـّدم يجـري توزيـع االسـتحقاق : التي تنص العراقي ) من قانون األحوال الشخصية٩٠(المادة

                                                 
 .)٢٩٥٩(الحديث رقم، ٤/٢٢٧٣كتاب الزهد والرقائق:  مسلم في صحيحه، أخرجه) ١(

 .٢/١٨٦المبسوط للسرخسي: ينظر: ) ٢(

 . ١/٥٧٩، المهذب للشيرازي: ٢/١٨٦) المبسوط للسرخسي: ٣(

، ومسـلم فـي )١٨٥٢(الحـديث رقـم ،٢/٦٩٠: ، بـاب مـن مـات وعليـه صـومكتـاب الصـوم أخرجه البخاري فـي صـحيحه، )٤(
 .)١١٤٨(الحديث رقم، ٢/٨٠٤: م عن الميتباب قضاء الصيا، كتاب الصوم، صحيحه

 ، والمجموع للنووي.٩/٢٥٤ينظر:المحلى البن حزم: ) ٥(

 . ٢/٣٠٩، و المبدع البن مفلح: ١/٥٧٩) ينظر: المهذب للشيرازي:٦(



 ٥٦

ـــانون األحـــوال وا ـــل تشـــريع ق ـــة قب ـــة وفـــق األحكـــام الشـــرعية التـــي كانـــت مرعي ـــوارثين بالقراب ـــى ال ألنصـــبة عل
 الــديون وترتيبهــافــإّن تحديــد ، )١( كمــا تتبــع فيمــا بقــي مــن أحكــام المواريــث) ١٩٥٩)لســنة ٨٨الشخصــية رقــم(

ديون فــي القــانون هــي ، وكــذلك الحــال مــع القــانون المصــري، حيــث أّن المــراد بالــيرجــع إلــى المــذهب الحنفــي
  .)٢(ال تسدد من التركة أخذًا بمذهب الحنفيةفالتي لها مطالب من قبل العباد، أّما ديون اهللا 

  . تنفيذ وصيته: الحق الثالث
  توزيع ما تبقى من تركته.: الحق الرابع

مقدَّمــــة علــــى توزيــــع لوصــــية ، وأن االوصــــية تكــــون بعــــد أداء ديــــون الميــــتأجمعــــت األمــــة أن تنفيــــذ 
  .)٤( ِمن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوِصي ِبَها َأْو َدْينٍ   بدليل قوله تعالى: وذلك ،)٣(ميراثال

                                                 
  .  ١٩٥٩لسنة  ١٨٨اقي (المعدل)، رقم /قانون األحوال الشخصية العر  )١(

ــــــث لشــــــلبي: صو  ،٩/٧٤ ) ينظــــــر: الوســــــيط للســــــنهوري:٢( ــــــد اللطيــــــف  ،٤٨أحكــــــام المواري ــــــث للقاضــــــي عب ــــــه المواري وفق
 ، و ما بعدها.١/١٤٠دريان:

مراتب اإلجماع: للعالمة أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حـزم الظـاهري ، و ٤/٢٨٠جامع البيان للطبري: ينظر:  )٣(
 .١١٠: صبيروت -هـ)، دار الكتب العلمية٤٥٦-٣٨٣(

 ١١) سورة النساء من اآلية: ٤(
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  الوصية:تعريف أوًال: 
وصـيت و  ،وصـلهأي  ، وصـى الرجـل وصـيًا:عهد إليـه :أوصى الرجل ووّصاه ى: هي بمعنالوصية لغةً 

 أوصـيتو ، أوصـياء: و الجمـع ،بالكسـر و الفـتح ،الوصـاية السماو  ،إيصاءً  إليه أوصيتإلى فالن توصية، و 
قولــــه  منهــــاأمرتــــه بهــــا و  :بالصــــالة أوصــــيتهو ، بولــــده اســــتعطفته عليــــه أوصــــيته ، وجعلتــــه لــــه :إليــــه بمــــال

اُكم ِبِه َلَعلَُّكْم َتتَُّقونَ لِ .ذَ :تعالى : ،النبات الملتف :والَوصيُّ  ،)١( ُكْم َوصَّ   . )٢(جرائد النخل والوصيُّ
 ،واألمـــر ،والعطـــف ،والجعـــل ،والوصـــل ،: العهـــداٍن عـــدة ومنهـــامعـــتـــأتي فـــي اللغـــة ب الوصـــيةتبـــين أّن 
  .وجرائد النخل ،والنبات الملتف

  : الوصية اصطالحاً 
  ما يأتي: اومنه إلى عدَّة تعابير ريف الوصيةتع الفقهاء في اختلف

، وهـي هاهنـا مبـين لمـا يسـتأنف عملـه والقيـام بـهبأنها: (القـول الالقاضي أبو بكر بن العربي فقد عرفها 
  .)٣( مخصوصة بما بعد الموت، وكذلك في اإلطالق والعرف)

 .)٤( )تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع( الحنفية بأنها: عرفهاو 
 .)٥()بعَده عنهُ  نيابةً  َأو هتو بم يلزم عاقده ثلث في حقًّا بُ ُيوج عقدٌ ( :وعرفها المالكية بأنها
  .)٦()التبرع المضاف لما بعد الموت( :وعرفها الشافعية بأنها
  .)٧()أو التصرف بالمال بعد الموت ،التبرع بالمال بعد الموت( :وعرفها الحنابلة بأنها
  .)٨()أو بعضها هشؤونقامة المتكلف متكلفًا آخر مقام نفسه بعد الموت في إ ( وعرفها الزيدية بأنها:

  .)٩()تمليك عين أو منفعة بعد الموت( :مامية بأنهااإلوعرفها 

                                                 
 ١٥٣من اآلية:  األنعام ) سورة١(

المصـــباح المنيـــر: لإلمـــام أحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي المقـــري الفيـــومي و ، ١٥/٢٢٧لســـان العـــرب البـــن منظـــور: ينظـــر: ) ٢(
 ، مادة(وصي).٢/٦٦٢بيروت:  –تبة العلمية هـ)، المك٧٧٠المتوفى(

 . ١/٩٦) أحكام القرآن: ٣(

 -هـــــ) ، دار الكتــــب اإلســــالمي٧٤٣) تبيــــين الحقــــائق: للعالمــــة فخــــر الــــدين عثمــــان بــــن علــــي الزيلعــــي الحنفــــي المتــــوفى(٤(
 .٦/٦٤٨، رّد المحتار البن عابدين: ٦/١٨٢هـ): ١٣١٣القاهرة(

هـ)ت:محمد عبد السـالم ١٢٤١متوفى(الك ألقرب المسالك: للعالمة أحمد الصاوي ال، بلغة الس٤/٤٢٢) حاشية الدسوقي: ٥(
 . ٤/٣١٦م):١٩٩٥-هـ١٤١٥بيروت( -/دار الكتب العلمية١شاهين، ط

 ٦/٤٠، نهاية المحتاج للرملي: ٣/٣٩)  مغني المحتاج للشربيني:٦(

 . ٤/٣٣٥، كشاف القناع للبهوتي:  ٦/٥٥) المغني البن قدامة: ٧(

-هــــــ١٤١٤صـــــنعاء ( –ج المـــــذهب ألحكـــــام المـــــذهب: للعالمـــــة أحمـــــد بـــــن قاســـــم العنســـــي اليمـــــاني، دار الحكمـــــة التـــــا )٨(
 . ٤/٣٥٧م):١٩٩٣

 . ٢/٥٥١) شرائع اإلسالم للحلي: ٩(



 ٥٩

 .)١()تبرع مضاف لما بعد الموت ليس بتدبير وال تعليق عتقٍ (: باضية بأنهاوعرفها اإل

  في القانون  : الوصيةتعريف  
: ) مـــن قـــانون األحـــوال الشخصـــية: فقـــال (الوصـــية٦٤ة (لوصـــية فـــي المـــادعـــرف المشـــرع العراقـــي ا
، وعرفهـا المشـرع المصـري )٢( ما بعد الموت مقتضاه التمليك بـال عـوض ) إلىتصرف في التركة مضاف 

، وجاء تعريفها فـي القـانون العربـي الموحـد بأّنهـا: )٣()ما بعد الموت ىتصرف في التركة مضاف إل بأّنها:(
  .)٤( )الموصي موت بعد ما إلى مضاف التبرع وجه على تصرف (

  الترجيح:
الوصـية مـن حيـث المعنـى  بـين تعـاريف أّنـه ال يوجـد اخـتالف كثيـر: اريفمن هـذه التعـ ذي يبدو ليالو 

ألضــــبط التعريــــف ا أنّ  ، إالّ وطريقــــة العــــرض واألســــلوبى العبــــارة خــــتالف إلــــ، ولكــــن يرجــــع االوالمضــــمون
لفــظ الوصــاية مغــاير  كــان؛ ألّنــه بلفــظ التمليــك يخــرج الوصــاية، هــذا إذا ةفيــحنال إليــه ذهــب مــا للوصــية هــو

للوصية، أّما إذا قلنا أنهما بنفس المعنـى كمـا يبـدو فـي تعريـف ابـن العربـي، وتعريـف الحنابلـة والزيديـة، فـال 
 اقــيالمشــرع العر  أّمــاك المعنــى، و لبــّد مــن لفــظ التصــرف، كمــا صــّرح الحنابلــة بلفظــي التبــرع والتصــرف لــذ

، ورّجحـــت تعريـــف الحنفيـــة ألّن الوصـــية غيـــر أيضـــاالوصـــية تعريفـــًا يشـــمل الوصـــاية  اعرفـــ فقـــدوالمصـــري 
  أتي تعريفها، واهللا أعلم.  يالوصاية كما س

  :مشروعية الوصية: ثانياً 
  دل على مشروعية الوصية الكتاب، والسنة، وٕاجماع األّمة.

  مشروعية الوصية من الكتاب:دليل . ١
ِتـــَب َعَلـــْيُكْم ِإَذا َحَضـــَر َأَحـــَدُكُم اْلَمـــْوُت ِإن تَـــَرَك َخْيـــرًا اْلَوِصـــيَُّة ِلْلَواِلـــَدْيِن َواألْقـــَرِبيَن كُ عـــالى: تقـــول اهللا  -

  .)٥(ِباْلَمْعُروِف َحّقًا َعَلى اْلُمتَِّقيَن 
َال َتــْدُروَن َأيُُّهــْم َأْقــَرُب َلُكــْم َنْفعــًا  ِمــن َبْعــِد َوِصــيٍَّة ُيوِصــي ِبَهــا َأْو َدْيــٍن آَبــآُؤُكْم َوَأبنــاُؤُكمْ  وقولــه تعــالى: -

  .)٦(َفِريَضًة مَِّن الّلِه ِإنَّ الّلَه َكاَن َعِليما َحِكيماً 

                                                 
 .١٢/٢٦٠) شرح كتاب النيل وشفاء العليل ألطفيش: ١(

 . ١٩٥٩لسنة  ١٨٨) قانون األحوال الشخصية العراقي (المعدل) ، رقم /٢(

 ).١، المادة(١٩٤٦) لسنة/٧١نون الوصية المصري، رقم() قا٣(

 ).٢٠٠) وثيقة الكويت للقانون العربي الموحد لألحوال الشخصية: المادة(٤(

 ١٨٠من اآلية: البقرة ) سورة٥(

 ١١من اآلية:  النساء) سورة ٦(



 ٦٠

   مشروعية الوصية من السنة:دليل . ٢
ــْعِد بــن أبــي َوقَّــاٍص رضــي اهللا عنــه قــال ــوُدِني )جــاء النبــي( : ((مــا روى َس يــا َرُســوَل اللَّــِه  :قلــت، َيُع

ــْطُر قــال :قلــت ، ال :َمــاِلي ُكلِّــِه قــالُأوِصــي بِ  َفالثُُّلــُث َوالثُُّلــُث َكِثيــٌر ِإنَّــَك َأْن َتــَدَع  :الثُُّلــُث قــال :قلــت ،ال :َفالشَّ
  .)١())َوَرثََتَك َأْغِنَياَء َخْيٌر من َأْن َتَدَعُهْم َعاَلًة َيَتَكفَُّفوَن الناس في َأْيِديِهمْ 

  علماء:إجماع المشروعية الوصية من دليل . ٣
  .)٢(في جميع األمصار واألعصار على جواز الوصية ن وعلماء المسلمينالصحابة والتابعو أجمع 

Üa@kÝ¾aðäbrZ@ï–íÜa@âÙyó@ @
ديـن أو وديعـة أو عليـه لمن تـرك مـاًال وعليـه  هاوجوب على ، وأجمعواجواز الوصية جمع العلماء علىأ 

مـن تـرك من ولكـن اختلـف العلمـاء فـي ،)٣(ولـم يـوصن مـات إأو مـا يتوقـع تلفـه  واجب يوصـي بـالخروج منـه
بسبب مانع شرعي؟ اختلفوا على  الذين ال يرثون الوصية لألقربينعليه  ، هل تجبماًال، وليس عليه حقوق

  :ثالثة مذاهب
 ،والمالكيـة ،جمهـور العلمـاء مـن الحنفيـة قال به و، : أن الوصية مستحبة وليست واجبةالمذهب األول 

  . )٥(بكر بن العربي أبيوهو اختيار القاضي  ،)٤(ماميةواإل باضية،نابلة، والزيدية، واإلوالح ،والشافعية
                                                 

 رقـم ٣/١٠٠٦ون النـاس: فـفيتـرك ورثتـك أغنيـاء خيـر مـن أن يتككتاب الوصايا، بـاب أن  البخاري في صحيحه، أخرجه )١(
 .)١٦٢٨(الحديث رقم، ٣/١٢٥٠ايا، باب الوصية بالثلث:كتاب الوص ،)، ومسلم في صحيحه٢٥٩١(الحديث

 –/دار الــدعوة ٣المــنعم أحمــد ، ط ) ت: د.فــؤاد عبــد٣١٨-٢٢٤اإلجمــاع: لإلمــام محمــد بــن المنــذر النيســابوري(ينظــر: ) ٢(
ــــــداالســــــتذكار: لإلو ، ٧٢هـــــــ): ص١٤٠٢اإلســــــكندرية ( ــــــن عب ــــــي عمــــــر يوســــــف ب ــــــد مــــــام أب ــــــن عب ــــــر النمــــــري  اهللا ب الب

، ٧/٢٦٣م): ٢٠٠٠/دار الكتــب العلميــة، بيــروت(١هـــ)ت: ســالم محمــد عطــا، ومحمــد علــي معــوض ، ط٤٦٣القرطبــي(
 .٦/٥٤، والمغني البن قدامة :٨/١٤٨والبيان للعمراني: 

 . ٦/٥٤مغني البن قدامة:، ال٧/٢٦٠ البن عبد البر: ، االستذكار٧٢ص ) اإلجماع البن المنذر:٣(

، بلغـة السـالك ٧/٢٦٠البـر:  ، االسـتذكار البـن عبـد٦/٦٤٨، رد المحتـار البـن عابـدين: ٢٧/١٤٢) المبسوط للسرخسي: ٤(
، المبــدع ٦/٥٥، المغنــي البــن قدامــة: ٣/٣٩، مغنــي المحتــاج للشــربيني: ٨/١٥٤، البيــان للعمرانــي: ٤/٣١٦للصــاوي: 

، المبســـوط فـــي فقـــه اإلماميـــة: ١٢/٢٦٣، شـــرح النيـــل ألطفـــيش: ٥/٣٠٣للمرتضـــى: ، البحـــر الزخـــار ٦/٩البـــن مفلـــح: 
هــ)،ت: محمـد البـاقر البهبـودي، مؤسسـة العـزي ودار الكتـاب ٤٦٠للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسـي المتـوفى(

 . ٤/٣م): ١٩٩٢-هـ١٤١٢بيروت (–العربي 

إنهـا واجبـة لمـا رواه مسـلم  :قال بعضـهم :ناس في ذلك على قولينوقد اختلف ال: في حكمها) اللفظ الدال على اختياره: ( ٥(
مـا حـق امـرئ مسـلم لـه شـيء يوصـي فيـه يبيـت ليلتـين وفـي روايـة ثـالث (( :أنـه قـال) (وغيره عن ابن عمر عن النبي
هم ومـن، هـي منسـوخة واختلفـوا فـي نسـخها فمـنهم مـن قـال نسـخ جميعهـا :وقـال آخـرون ))،ليال إال ووصيته مكتوبة عنده

نســخها وأنهــا مســتحبة إال فيمــا يجــب علــى المكلــف بيانــه أو  :والصــحيح ،مــن قــال نســخ بعضــها وهــي الوصــية للوالــدين
وعليــه يــدل اللفــظ بظــاهره وذكــر حــديث ابــن عمــر بلفــظ الحــق الــذي يقتضــي الحــث ويشــمل الواجــب  ،الخــروج بــأداء عنــه

 . ١/٩٧). أحكام القرآن: والندب
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  :حكام التكليفية الخمسة اآلتيةتخضع لألأنَّ الوصية وقالوا 
، فتلزمـــه وجوبـــًا المبـــادرة بـــأن يوصـــي وذلـــك ن مـــاتإتلفـــه  إذا كـــان عليـــه حقـــوق ومـــا يتوقـــع :الوجـــوب.١

  المجهولة. نو كالوصية برّد الودائع والدي
الوصـية بالكفـارات ا القربـات و كثـرة األجـر، وذلـك كالوصـية بالصـدقة ولـدور األيتـام و إذا رجا منه :بالند.٢

  .وفدية الصالة والصيام ونحوها
  ، وذلك كالوصية لألغنياء من األجانب واألقارب .باحة: إذا كان فعلها وتركها سواءاإل.٣
الموصــي  أو كــان ،ه شــرعًا كالوصــية ألهــل الفســق والمعاصــيإذا تعلقــت الوصــية بشــيء مكــرو : الكراهــة.٤

  .قليل المال وكثير العيال
  .)١(بالورثة إضرارا: إذا تعلقت الوصية بشيء محرم شرعًا كالوصية بالنياحة عليه أو كان فيه الحرمة.٥

وال يجـب  وٕاذا مـات ولـم يـوِص كـان آثمـاً ، يرثـون ية واجبة لألقـربين الـذين الأن الوص ي:المذهب الثان 
 ،إسـحاق و ،سو وطـاو  ،مسـروقو  قـال الضـحاك، به و ،)(الوصية عنه وهو رواية عن ابن عباس إخراج

، وبــه قــال داود وروايــة عــن أحمــد وهــو رأي للشــافعية، مجلــز، وابــن جريــر الطبــري، وأبــو ،والزهــري ،قتــادةو 
  .)٢(الظاهري

، يرثـون لوالـدين واألقـربين الـذين اللأنَّ الوصـية فـرض ذهـب ابـن حـزم الظـاهري إلـى : المذهب الثالـث 
  .)٣(وقال: وهو قول طائفة من السلف ،بعد الموت في ثلث التركةأن يخرج  وٕاذا مات ولم يوِص وجبَ 

  األدلة ومناقشتها: 
  باألحاديث اآلتية: استدل الجمهور: أدلة المذهب األول

يـا َرُسـوَل اللَّـِه ُأوِصـي ِبَمـاِلي  :قلـت، َيُعـوُدِني )قـال جـاء النبـي( )(َسْعِد بن أبـي َوقَّـاصٍ  ىما رو  .١
َفالثُّلُـُث َوالثُّلُـُث َكِثيـٌر ِإنَّـَك َأْن تَـَدَع َوَرثَتَـَك َأْغِنَيـاَء َخْيـٌر  :((َال قلـت الثُّلُـُث قـال :َال قلت َفالشَّْطُر قـال :ُكلِِّه قال

  .)٤())من َأْن َتَدَعُهْم َعاَلًة َيَتَكفَُّفوَن الناس في َأْيِديِهمْ 
                                                 

، ونيـــل األوطـــار مـــن أحاديـــث ســـيد  ٦/٦٤٨،رد المحتـــار البـــن عابـــدين: ١/١٠٠ن العربـــي: ) ينظـــر: أحكـــام القـــرآن البـــ١(
بيـــروت  -هــــ) دار الجيـــل١٢٥٥-١١٧٣محمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد الشـــوكاني(للعالمـــة األخيـــار شـــرح منتقـــى األخبـــار: 

تـأليف د. مصـطفى ، وأحكام الميـراث والوصـية وحـق االنتقـال فـي الفقـه اإلسـالمي المقـارن والقـانون: ٦/١٤٤):م١٩٧٣(
 . ١٢٦بغداد: ص –/شركة الخنساء ١٠الزلمي، ط

، اإلنصاف في معرفة الـراجح مـن ٦/٥٤، المغني البن قدامة: ٨/١٥٤، البيان للعمراني: ٢/١١٦) جامع البيان للطبري: ٢(
ر / دا٢هـــ) ت: محمــد حامــد الفقــي، ط٨٨٥-٨١٧الخــالف: تــأليف اإلمــام أبــو الحســن علــي بــن ســليمان المــرداوي (ت

للحــافظ  فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري:  ،٩/٣١٢المحلــى البــن حــزم :  ،٧/١٨٩بيــروت: -أحيــاء التــراث العربــي
هــــ): ١٣٧٩بيـــروت ( -) ت: محـــب الـــدين الخطيـــب، دار المعرفـــة ٨٥٢-٧٧٣أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر العســـقالني (

٥/٣٥٨  .  
 . ٩/٣١٣) المحلى البن حزم : ٣(

 ).٦٠( ، تقدم تخريجه في صفحة:مومسل بخاريالحديث أخرجه ال) ٤(
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  وجه الداللة:
  .)١(يكون خير من الواجب  ، ألن ترك الوارث غنيًا الةحديث يدل على أن الوصية غير واجبال

ِإنَّ اللََّه َتَصدََّق َعَلْيُكْم ِعْنَد َوَفـاِتُكْم ِبثُلُـِث ):(((قال رسول اللَّهِ  أّنه قال: )(أبي ُهَرْيَرةَ ما روي عن  .٢
  .)٢()) َأْعَماِلُكمْ  َأْمَواِلُكْم ِزَياَدًة َلُكْم في

   وجه الداللة: 
وال واجبـا علينـا بـل يكـون  ،المشروع لنا مـا ال يكـون فرضـا، و على أنها مشروعةيدل لفظ تصدق عليكم 

  .)٣(زلة النوافل من العباداتـمندوبا إليه بمن

ْن لـك َواِحـَدٌة ِمْنُهَمـا يا بن آَدَم اْثَنَتاِن لم َتُكـ(( ):(قال رسول اللَّهِ  :قال )(بن ُعَمرَ ما روي عن ا. ٣ 
  .)٤())َطهَِّرَك ِبِه َوُأَزكَِّيكَ َجَعْلُت لك َنِصيًبا من َماِلَك حين َأَخْذُت ِبَكَظِمَك ِألُ 

   :وجه الداللة 
  .)٥(يرث االستحباب في الوصية في حق من ال ، فبقيية والتطهير ال على الوجوبأنه يدل على التزك

                                                 
 . ٨/١٥٤البيان للعمراني:  :ينظر )١(

كتـاب  ،قطنـي والـّدار ،)٢٧٩( الحـديث رقـم ،٢/٩٠٤كتاب الوصـايا، بـاب الوصـية بالثلـث:  ،ابن ماجة في سننه أخرجه )٢(
عبـد اهللا هاشـم  هــ) ت: السـيد٣٨٥-٣٠٦قطنـي البغـدادي ( قطني: علي بن عمر أبو الحسـن الـدار الوصايا، سنن الدار

ينظـــر: البـــدر  .والحـــديث ضـــعيف بجميـــع طرقـــه، ٤/١٤٩م): ١٩٦٦-هــــ١٣٨٦بيـــروت (-يمـــاني المـــدني، دار المعرفـــة
المنيـــر فـــي تخـــريج أحاديـــث الرافعـــي الكبيـــر: لإلمـــام ســـراج الـــدين عمـــر بـــن علـــي األنصـــاري الشـــافعي المعـــروف بـــابن 

ــــــن( ــــــن ســــــ٨٠٤-٧٢٣الملق ــــــو الغــــــيط، وعبــــــد اهللا ب ــــــن كمــــــال، طهـــــــ)ت: مصــــــطفى أب  -/دار الهجــــــرة١ليمان، ياســــــر ب
تلخيص الحبير فـي أحاديـث الرافعـي الكبيـر: للحـافظ أحمـد بـن علـي بـن حجـر ، و ٧/٢٥٤م): ٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الرياض(

): ١٩٦٤ – ١٣٨٤اهللا هاشــم اليمــاني المــدني، المدينــة المنــورة ( ) ت: الســيد عبــد٨٥٢-٧٧٣أبــو الفضــل العســقالني (
٣/٩.  
ــَك) أي ع      الــدين أبــي  النهايــة فــي غريــب الحــديث واألثــر: لإلمــام مجــدنــد خــروج روحــه، وانقطــاع نفســه. ينظــر: و(كَظِم

ت: رائــد بــن صــبري ابــن أبــي علفــة،  هـــ)٦٠٦(ابــن األثيــر) المتــوفى(ـ الســعادات المبــارك بــن محمــد الجــزري، المعــروف بــ
 .٧٩١السعودية: ص -األردن، الرياض -بيت األفكار الدولية، عمان

 .   ٦/٥٦، والمغني البن قدامة: ٢٧/١٤٢المبسوط للسرخسي : ) ينظر:٣(

قطنــي فــي  والــدار ،)٢٧١٠(الحــديث رقــم ،٢/٩٠٤كتــاب الوصــايا، بــاب الوصــية بالثلــث:  ابــن ماجــة فــي ســننه، أخرجــه )٤(
، قال صاحب كنـز العمـال: فـي إسـناده مقـال. وفيـه مبـارك بـن حسـان الحديث ضعيف، و٤/١٤٩سننه، كتاب الوصايا: 

للحــافظ أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفضــل اختلــف فيــه، قــال ابــن حجــر لــين الحــديث: ينظــر: تقريــب التهــذيب: وقــد 
، وكنـز العمـال: ٥١٨م): ص١٩٨٦-هــ١٤٠٦سـوريا( -/ دار الرشـيد١محمد عوامة، ط ) ت:هـ٨٥٢-٧٧٣العسقالني (

/ دار الكتـب ١عمـر الـدمياطي، طهــ) ت: محمـود ٩٧٥-٨٨٥للعالمة عالء الدين علي المتقي بن حسام الـدين الهنـدي(
 .١٦/٢٥٨م): ١٩٩٨-هـ١٤١٩بيروت( -العلمية

 .  ٦/٩، والمبدع البن مفلح: ٦/٥٦) ينظر: المغني البن قدامة: ٥(
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وذلـك إحسـان منـدوب  ،التبرع بعد الوفاة معتبر بالتبرع في حالة الحيـاةن وقالوا: إ. واستدلوا بالمعقول ٤
   .  )١(وأنه لم يثبت دليل على وجوب الوصية وكذلك التبرع بالوصية بعد الموت ،إليه

  بما يأتي:استدل أصحاب هذا المذهب  :ومناقشتهاأدلة المذهب الثاني 
ــــه تعــــالى:.١ ــــكُ قول ــــْيُكْم ِإَذا َحَضــــَر َأَح ــــَب َعَل ــــَرِبيَن ِت ــــَدْيِن َواألْق ــــرًا اْلَوِصــــيَُّة ِلْلَواِل ــــَرَك َخْي ــــْوُت ِإن َت َدُكُم اْلَم
  .)٢(وِف َحّقًا َعَلى اْلُمتَِّقينَ ِباْلَمْعرُ 

   وجه الداللة:
كمـا  ،علـيكم رَض فُـأي  ِتـَب َعَلـْيُكمْ كُ :وتعـالى قـول اهللا سـبحانه تدل اآلية علـى وجـوب الوصـية، بـدليل

َياُم ُكتِ :في قوله تعالى وال خالف بين الجميـع أن تـارك الصـيام وهـو عليـه قـادر مضـيع  ،)٣(َب َعَلْيُكُم الصِّ
ولــه مــا يوصــي لهــم فيــه مضــيع فــرض اهللا  ائــهفكــذلك هــو بتــرك الوصــية لوالديــه وأقرب ،بتركــه فرضــا هللا عليــه

  .)٤(عز وجل
  :م اختلفوا في الناسخمنسوخة، ولكنه اأنهبوقالوا : واعترض الجمهور على االستدالل بهذه اآلية

ِمــن َبْعــِد َوِصــيٍَّة ُيوِصــي ِبَهــا َأْو َدْيــٍن آَبــآُؤُكْم َوَأبنــاُؤُكْم َال تَــْدُروَن َأيُّهُــْم  قـالوا بأنهــا منســوخة بقولــه تعــالى:
  .)٥(َأْقَرُب َلُكْم َنْفعًا َفِريَضًة مَِّن الّلِه ِإنَّ الّلَه َكاَن َعِليما َحِكيماً 

   وجه الداللة:
 ،ثابتـة بعـد نـزول اآليـةص على الميراث بعد وصية منكرة ، فلو كانت الوصـية للوالـدين واألقـربين أنه ن

  . )٦(، ألّن تلك وصية معهودةلذكر اإلرث بعد الوصية المعروفة
ــا َتــَرَك اْلَواِلــَداِن َواَألْقَرُبــوَن َوِللنَِّســا  :وقيــل إنهــا منســوخة بآيــة الميــراث ــا لِّلرَِّجــاِل َنصــِيٌب مِّمَّ ء َنِصــيٌب مِّمَّ

ـا َقـلَّ ِمْنـُه َأْو َكثُـَر َنِصـيبًا مَّْفُروضـاً  ة للوالـدين واألقـربين نسـخت آيـة الوصـي ،)٧(  َتَرَك اْلَواِلـَداِن َواَألْقَرُبـوَن ِممَّ
  .)٨(يأخذها أهلها حتمًا من غير وصية ،المواريث المقّدرة فريضة من اهللا، وصارت بهذه اآلية

                                                 
 . ٤/٣٣٥وكشاف القناع للبهوتي: ،٢٧/١٤٢) ينظر: المبسوط للسرخسي :١(

 ١٨٠من اآلية: البقرة) سورة ٢(

 ١٨٣من اآلية: البقرة) سورة ٣(

 . ٢/١١٦جامع البيان للطبري: :ينظر) ٤(

 ١١من اآلية:  النساء) سورة ٥(

 .٢٧/١٤٢) المبسوط للسرخسي :٦(

 ٧من اآلية:  النساء) سورة ٧(

المتــــوفى أبـــي محمـــد الحســــين بـــن مســــعود البغـــوي  لإلمــــاممعــــالم التنــــزيل: و  ،١/٥٧أحكـــام القــــرآن للجصـــاص: ينظـــر: ) ٨(
تفسـير القـرآن العظـيم: لإلمـام الحـافظ عمـاد الـدين  ، و١/١٤٧بيروت: –فة المعر  اهللا العك، دار ت: خالد عبد هـ)٥١٦(

م): ١٩٦٩-هـــــ١٣٨٨بيــــروت ( -فــــةهـــــ) دار المعر ٧٧٤( المتــــوفى أبــــي الفــــداء إســــماعيل بــــن عمــــر بــــن كثيــــر الدمشــــقي
١/٢١١. 



 ٦٤

ِإنَّ اللَّـَه  :((يقول )أنه قال: سمعت َرُسوَل اللَِّه ( )(بحديث َأَبي ُأَماَمةَ نسوخة قال إنها م ومنهم من 
  .)١( ))قد َأْعَطى ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَُّه فال َوِصيََّة ِلَواِرثٍ 

   وجه الداللة:
ر عنـد كثيـ هـذا الحـديث ونسخ الكتاب جـائز بمثـل ،وهذا حديث مشهور تلقته العلماء بالقبول والعمل به

  .)٢(من العلماء
وجوب الوصية نسخت فـي حـقِّ الوالـدين واألقـربين الـوارثين وبقيـت وجوبهـا  أن :عن نسخ اآلية وأجيب

 ،سو طــاو  و ،وقتــادة ،والحســن البصــري )(روي ذلــك عــن ابــن عبــاسللوالــدين واألقــربين غيــر الــوارثين، 
            .  )٣(وغيرهم

ِد لـْلمـاُل لْلو ، وهـو مـا روي عنـه أنـه قال:(كـان اذلـك خـالف )(ثبت عن ابن عباس قد بأنه :واعترض
، َفجعـَل للـذَّكِر مثـَل حـظِّ اْألُنثيـيِن، وجعـَل ِلَألبـَويِن ِلكـلِّ  ِن،يَُّة للواِلديصوَكانْت اْلو  فنسَخ اهللا من ذلك ما َأحبَّ

  .)٤( َس)ِمنُهما السُّد دٍ واح
 ونرثـال ي ، وَأمَّا الذينللوالدين َواَألقارب الَّذين يرثون ةُ يَّ صَأنَّ الذي ُنسَخ الو ب :وَأجاَب القائلوَن بالوجوب

  .)٥(همسخ في حقِّ الن يدل علىما  )(بن عبَّاساَتفسير فليَس في اآلية وال في 
، وذلــك أن الــذي نســخ مــن اآليــة مكــان الجمــع بــين األدلــةبعــض العلمــاء القــول بالنســخ وذلــك إل دَّ وقــد رَ 

وألن  بسـبب مـانع شـرعي كـاختالف الـدين؛ األقربـون الـذين ال يرثـونن و الوالـداالوصية لمـن يـرث ولـم ينسـخ 
ِإنَّ اللَّــَه قــد َأْعَطــى ُكــلَّ ِذي  (( :)وبحــديث الرســول ( ،آيــة الوصــية عاّمــة خصــص عمومهــا بآيــة الميــراث

كـون وارثـًا داخـًال ويبقى القريب الذي ال ي ،القريب الوارث ، فخرج في حكمها)٦())َحقٍّ َحقَُّه فال َوِصيََّة ِلَواِرثٍ 

                                                 
)، وابــن ٢٨٧٠الحــديث( رقــم ،٣/١١٤جــاء فــي الوصــية للــوارث:  كتــاب الوصــايا، بــاب مــا ،أبــو داود فــي ســننه أخرجــه )١(

كتــاب )، والترمــذي فــي ســننه، ٢٧١٣الحــديث( رقــم ،٢/٩٠٥ وصــية لــوارث: كتــاب الوصــايا، بــاب ال ماجــة فــي ســننه،
، سـنن الترمـذي(الجامع الصـحيح): للحـافظ محمـد وقال حديث حسن صحيحجاء في الوصية للـوارث،  الوصايا، باب ما

 رقــم ،٤/٤٣٤بيــروت: -يــاء التــراث العربــيدار إح هـــ)ت: أحمــد محمــد شــاكر،٢٧٩-٢٠٩بــن عيســى الترمــذي الســلمي (
 .٣/٩٢، وحسنه الحافظ ابن حجر: تلخيص الحبير: )٢١٢١(الحديث

  .٨/٢١١البن العربي: ، وعارضة األحوذي٧/٢٦٠البر:  ، واالستذكار البن عبد٢٧/١٤٣) ينظر: المبسوط للسرخسي :٢(
هــ)ت: زهيـر ٤١٠لإلمـام هبـة اهللا بـن سـالمة المقـري المتـوفى(، والناسخ والمنسوخ: ٢/١١٦) ينظر: جامع البيان للطبري: ٣(

 . ٤٠هـ): ص١٤٠٤بيروت(-/المكتب اإلسالمي١كنعان ، ط الشاويش، ومحمد

 .)٢٥٩٦(الحديث رقم ،٣/١٠٠٨ وصية لوارث: كتاب الوصايا، باب ال البخاري في صحيحه، أخرجه )٤(

 . ٦/١٤٤ي: ، نيل األوطار للشوكان ٥/٣٥٨) فتح الباري البن حجر: ٥(

 ) من هذه الصفحة.١ه في الحاشية(تقّدم تخريجالحديث صحيح ) ٦(



 ٦٥

وذلـك بسـبب اخـتالف الـدين والـرق  ؛وذلك ألن من الوالدين من يـرث ومـنهم مـن ال يـرثآية الوصية؛ تحت 
  .)١( منافاة بين األدلة إذ ال ،والقتل

أن آيــة الوصــية للوالــدين واألقــربين غيــر  بعــض كتبــه،فقــد ذكــر فــي  :بكــر بــن العربــي أّمــا القاضــي أبــو
يصــح؛ ألن الجمــع ممكــن بــين  مفســرون علــى أن آيــة الوصــية منســوخة، وهــذا الاتفــق ال(منســوخة، وقــال: 

أنَّ آيــة الوصــية  ،موضــع آخــروذكــر فــي  ،)٢(وردَّ علــى مــن قــال أنهــا منســوخة باآليــة أو بالحــديث )األدلــة
ــــَواِرثٍ ((أنَّ الحــــديث أجمعــــت األمــــة علــــى (منســــوخة، وقــــال:  ، وهــــو ناســــخ اآليــــة صــــحيح ))فــــال َوِصــــيََّة ِل

، ووجــه الجمــع بــين قــولي ابــن العربــي، أنَّ وجــوب الوصــية للوالــدين واألقــربين منســوخة، وبقــي )٣()اعباإلجمــ
  .)٤(لمن ال يرث منهم االستحباب

 :ألن قولـه تعـالى ؛علـى الوجـوب اآليـةداللـة فـي  بأنـه ال وقالوا: على داللة اآلية واعترض الجمهور
، يعني ثابتًا ثبـوت نظـر وتخصـيصحقًا و  ،باإلحسانوالمعروف هو التطوع )٥( ِباْلَمْعُروِف َحّقًا َعَلى اْلُمتَِّقينَ 

ولـــو كـــان فرضـــًا لكـــان علـــى جميـــع المســـلمين ألن الواجـــب يســـتوي فيـــه المتقـــي  ،ثبـــوت فـــرض ووجـــوب ال
  .)٦(وغيره

 ،لأي العـدِبـاْلَمْعُروفِ  ،يـدل علـى وجـوب الوصـية ،وقولـه)٧(ِتـَب َعَلـْيُكْم ك بأّن قوله تعالى: :وأجيب
وال خـالف فـي وجـوب الـرزق  )٨(عَلى اْلَمْوُلوِد َلُه ِرْزُقهُـنَّ َوِكْسـَوُتُهنَّ ِبـاْلَمْعُروفِ و كما يدّل عليه قوله تعالى:

  .)١٠(هذا تأكيد للوجوب ألّن على الناس أن يكونوا متقين )٩(َحّقًا َعَلى اْلُمتَِّقيَن وقوله: ،والكسوة

                                                 
) ٣٢١-٢٣٩، وشـرح مشـكل اآلثـار: لإلمـام أبـي جعفـر أحمـد بـن سـالمة الطحـاوي(٢/١١٥ينظر: جامع البيان للطبري: )١(

م أبـي جعفـر ، والناسخ والمنسوخ: لإلما٩/٢٦٦م): ١٩٨٧-هـ١٤٠٨بيروت(-/مؤسسة الرسالة١ت: شعيب األرنؤوط، ط
، ٩٠الكويـت:ص -/مكتبـة الفـالح١السـالم محمـد ، ط هـ)ت:د.محمد عبـد٣٣٩أحمد بن محمد المرادي النحاس المتوفى(

هــــ): ١٤٠٥بيـــروت(-الكتـــب العلميـــة /دار١)، ط٥٩٧-٥٠٨الـــرحمن بـــن علـــي الجـــوزي( ونواســـخ القـــرآن ألبـــي فـــرج عبـــد
ـــــدين محمـــــد بـــــن عمـــــر الـــــ٦١ص -/دار الكتـــــب العلميـــــة١) ،ط٦٠٤-٥٤٤رازي (، والتفســـــير الكبيـــــر: لإلمـــــام فخـــــر ال

/مكتبــة ٢، والتبيــان لرفــع غمــوض النســخ فــي القــرآن: تــأليف د. مصــطفى الزلمــي ،ط٥/٥٣م): ٢٠٠٠-هـــ١٤٢١بيــروت(
 . ١٢٤م): ص٢٠٠٠أربيل ( -التفسير

 . ٦/٥٤٧، المسالك: ٢/٩٤٣) القبس: ٢(

 .١/٩٧، أحكام القرآن:٨/٢١١) عارضة األحوذي: ٣(

 .١/٣٥٨، أحكام القرآن: ١١٩سخ والمنسوخ:ص) ينظر:النا٤(

 ١٨٠من اآلية:  البقرة ) سورة٥(

 . ١/١٠٠، وأحكام القرآن البن العربي:٧/٢٦١) ينظر: االستذكار البن عبد البر: ٦(

 ١٨٠من اآلية:  البقرة ) سورة٧(

 ٢٣٣من اآلية:  البقرة ) سورة٨(

 ١٨٠من اآلية: البقرة ) سورة٩(

 . ٥/٥٣التفسير الكبير للرازي:و  ،١/٥٧ا الهراسي:أحكام القرآن للكيو ، ١/٢٠٣للجصاص: أحكام القرآنينظر: ) ١٠(



 ٦٦

مـا َحـقُّ اْمـِرٍئ ُمْسـِلٍم لـه َشـْيٌء ُيوِصـي فيـه  :((قـال )َأنَّ َرُسوَل اللَّـِه()(عبد اللَِّه بن ُعَمرَ اه . ما رو ٢
  .)١( ))َيِبيُت َلْيَلَتْيِن إال َوَوِصيَُّتُه َمْكُتوَبٌة ِعْنَدهُ 

ي قـــال ذلـــك إال َوِعْنـــدِ  )(مـــا َمـــرَّْت َعَلـــيَّ َلْيَلـــٌة ُمْنـــُذ ســـمعت َرُســـوَل اللَّـــِه : (قـــال عبـــد اللَّـــِه بـــن ُعَمـــرَ 
  .)٢()َوِصيَِّتي

  :بعدة اعتراضات منها واعترض الجمهور
معنـــى الحـــديث مـــا الحـــزم واالحتيـــاط للمســـلم إال أن تكـــون و  أنـــه ال داللـــة فيـــه علـــى وجـــوب الوصـــية، 

ــُه مــا ُيِريــُد َأْن وأنــه قــد ورد فــي بعــض الروايــات بلفظ(( .وصــيته مكتوبــة عنــده ــْيِن َوَل مــا َحــقُّ اْمــِرٍئ َيِبيــُت َلْيَلَت
  .)٣())....... ي فيهيوص
  .)٤(كانت واجبة لم يجعلها إلى إرادة الموصي لوأّنه و 

ْمـِرٍئ ُمْسـِلٍم لـه ال َيحـلُّ ال بأنـه قـد ورد الحـديث فـي بعـض الروايـات بلفـظ:(( :ن بـالوجوبالقائلووأجاب 
  .)٥( ......)) َشْيٌء ُيوِصي فيه
ثبـوت الجـواز بـالمعنى األعـم  لِّ بنفـي الِحـ وأراد ،ا بـالمعنىأن يكـون راويهـا ذكرهـبأنـه يحتمـل  :واعترض

  .)٦( الذي يدخل تحته الواجب والمندوب والمباح

  أدلة المذهب الثالث:
عنهـا بمـا روي عـن َعاِئَشـَة رضـي اهللا  نياستدّل ابن حزم الظاهري في الجزئية التي خالف المذهب الثا

( َأنَّ َرُجالً  نعـم َتَصـدَّْق  :((َراَها لو َتَكلََّمـْت َتَصـدََّقْت َأَفَأَتَصـدَُّق عنهـا قـالْفُسَها َوأَ مِّي اْفُتِلَتْت نَ ِإنَّ أُ )قال ِللنَِّبيِّ
  .)٧( ))عنها

                                                 
ة: كتـاب الوصـي، ومسـلم فـي صـحيحه، )٢٥٧٨(الحـديث رقـم ،٣/١٠٠٥كتـاب الوصـايا:  ،البخـاري فـي صـحيحه أخرجه )١(

 .)١٦٢٧(الحديث رقم، ٣/١٢٤٩

 .)١٦٢٧(يثالحد رقم، ٣/١٢٤٩كتاب الوصية:  ،مسلم في صحيحه أخرجه )٢(

 رقــم، ٢/٥٠مصــر:  –هـــ)، مؤسســة قرطبــة ٢٤١-١٦٤لإلمــام أحمــد بــن حنبــل الشــيباني (، المســند: اإلمــام أحمــد أخرجـه )٣(
 .)٥١١٨(الحديث

، والجامع ألحكام القرآن: ألبي عبد اهللا محمد بـن أحمـد  ١١/٧٨، وشرح مسلم للنووي: ٨/١٥٤ينظر: البيان للعمراني:  )٤(
 . ٢/٢٦٠القاهرة:  -هـ) دار الشعب٦٧١األنصاري القرطبي (ت

: التمهيــد لمــا فــي الموطــأ مــن البــر وابــن عبــد)، ٣٦٢٧الحــديث( رقــم ،٩/٢٦١الطحــاوي فــي شــرح مشــكل اآلثــار:  أخرجــه )٥(
) ت: هـــ٤٦٣-٣٦٨(المتــوفى المعــاني واألســانيد: لإلمــام الحــافظ أبــي عمــر يوســف بــن عبــد اهللا بــن محمــد بــن عبــد البــر القرطبــي 

  . ٤/٢٩١المغرب: -محمد عبد الكبير البكر، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية حمد العلوي، مصطفى بن أ
 . ٦/١٤٤، ونيل األوطار للشوكاني: ٥/٣٥٨نظر: فتح الباري البن حجر: ) ي٦(

 رقــم ،٣/١٠١٥يتــوفى فجــأة أن يتصــدقوا عنــه: كتــاب الوصــايا، بــاب مــا يســتحب لمــن  ،البخــاري فــي صــحيحه أخرجــه )٧(
 رقـــم، ٢/٦٩٦ عـــن الميـــت إليـــه:ب الزكـــاة، بـــاب وصـــول ثـــواب الصـــدقة كتـــا ،ومســـلم فـــي صـــحيحه ،)٢٦٠٩(الحـــديث
 .)١٠٠٤(الحديث
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   وجه الداللة:
دقة عمَّن لم ُيوصل َهَذا إيجابأّن  يكون إالَّ في  ال كفيرأن ُيتصدَّق عمَّن لم يوص؛ ألنَّ التوال بّد  ،لصَّ

  .)١(ن يتصدَّق عنهعنه ذلك بأفاعلُه إلى َأن ُيكفِّر  ة يحتاجترك الوصيَّ  عليه الصالة والسالم َأنَّ  ذنب، فبيَّن
  .)٢(لوجوبا الالميت على وجه االستحباب  نبأّن هذا الحديث يحمل على جواز الصدقة ع :وأجيب

  الترجيح:
تها، والـــذي يبـــدوا لـــي ترجيحـــه هـــو المـــذهب الثـــاني القائـــل: بوجـــوب بعـــد عـــرض أدلـــة المـــذاهب ومناقشـــ

  ؛ وذلك لألسباب اآلتية:للوالدين واألقربين الذين ال يرثون الوصية
ــْم َقــْوالً و . لقولــه تعــالى:١ ــوْا َلُه ــُه َوُقوُل ْن ــاِكيُن َفــاْرُزُقوُهم مِّ ــاَمى َواْلَمَس ــَمَة ُأْولُــوْا اْلُقْرَبــى َواْلَيَت  إَِذا َحَضــَر اْلِقْس
ْن ُذكـر بعـض األمـوال المقسـومة، فيـدخل وجوبـًا ، فـأمر اهللا سـبحانه وتعـالى المـؤمنين بإعطـاء َمـ)٣(مَّْعُروفاً 

أولي القربى، الوالـدان واألقربـون الـذين حرمـوا مـن الميـراث لعـارض، وروح الشـريعة تقتضـي اإلكـرام  لفظ في
لليتامى واإلحسان للوالدين، وعند حرمانهم من التركة، يكـون منافيـا لـذلك، ويبقـى حكـم اآليـة لغيـر مـن ذكـر 

  استحبابًا.

ية الوصية الواجبة للوالدين واألقربين غير منسوخة، كمـا قـرر بعـض العلمـاء والمفسـرين، وأّنهـا آ نّ إ .٢
، فبــذلك يــزول التعــارض بــين )٤(وصــية لــوارث)) عاّمــة  قــد خصــص عمومهــا، بآيــة الميــراث، وبحــديث((ال

  األدلة، وليس هناك ضرورة لكي نلجأ إلى النسخ مع إمكان الجمع كما تبين من قبل .

ا تقــرر ذلــك، وجــب علــى مــن لــه مــن الوالــدين واألقــربين أن يوصــي لهــم، فــإن لــم يــوِص، يكــون إذ .٣ 
آثمًا، فيجـب حينئـٍذ علـى ورثتـه إخـراج وصـيته مـن الثلـث، كمـا لـو تـوفي وعليـه حـٌق يجـب أداؤه، فإنَّـه يجـب 

نـوعين مـن الميـراث يتقرر إعطاء أولي القربـى والوالـدين الممبذلك إخراج هذا الحق من تركته إلبراء ذّمته، و 
  بمانع وعدم حرمانهم من الميراث، واهللا أعلم .

  موقف القانون من حكم الوصية:
  يأتي: على ما ١٩٧٩) لسنة ٧٢قانون األحوال الشخصية العراقي (المعدل) رقم( نصَّ 
، مـاالحـي عنـد وفـاة أي منهإذا مات االبن ذكرًا كان أم أنثى قبل وفاة أبيه أو أمه فإنه يعتبـر بحكـم  .١

 ، حسـب األحكـام الشـرعية باعتبـاره وصـية واجبـةنوا أم إناثـاً اسـتحقاقه مـن اإلرث إلـى أوالده ذكـورًا كـاوينتقل 
  على أن ال تتجاوز ثلث التركة .

                                                 
 . ٩/٣١٣ ) المحلى البن حزم:١(

 . ١١/٨٧، وشرح صحيح مسلم للنووي: ٧/٢٥٧البر: ) ينظر: االستذكار البن عبد٢(

  ٨ :سورة النساء اآلية )٣(

 ) .٦٤في صفحة( هحديث صحيح تقّدم تخريج) ٤(
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فاء مـن ي) مـن هـذه المـادة علـى غيرهـا مـن الوصـايا فـي االسـت١تقّدم الوصية الواجبة بموجـب الفقـرة( .٢    
  .)١(التركة ثلث

مـات  يلـده الـذو الميـت لفـرع  ذا لـم يـوصِ (إ: الواجبة في القانون المصري فقد نص عليهاأّما الوصية 
و كـان حيـا عنـد موتـه أهـذا الولـد ميراثـا فـي تركتـه  هيمثل ما كان يستحق و مات معه ولو حكماً أ ،في حياته

ال يكـون إ ن يكـون غيـر وارث و أبشـرط  ،وجبت للفرع في التركة وصيته بقـدر هـذا النصـيب فـي حـدود الثلـث
ل منـه وجبـت قـأعطاه أكان ما  نْ إ و  ،خر قدر ما يجب لهآعطاه بغير عوض من طريق تصرف أالميت قد 

والد أبنـاء مـن والد األوالد البنـات وألأولـى مـن هـل الطبقـة األالوصـية أل هوتكون هذه له وصية بقدر ما يملك
فرعـه  ىصـل علـأقسـم نصـيب كـل ن يأو  ،صل فرعه دون فرع غيـرهأما يحجب كل  ىعل ،الظهور وان نزلوا

وكـان مــوتهم  هلـي الميــت مـاتوا بعـدإصـوله الــذين يـدلى بهـم أو أصـلة أن نـزل قسـمة الميـراث كمـا لــو كـان إ و 
 .)٢(ت)ب الطبقامرتبا كترتي

يرثـــون مـــن تركـــة  حفـــاد الـــذين الطبقـــة األولـــى مـــن األهـــذا القـــانون علـــى الوصـــية الواجبـــة لل لقـــد نـــصَّ 
، فـإنهم يسـتحقون الوصـية الواجبـة وجـود الفـرع الـوارث في حالـة والدهم،وفاة بعد وذلك  جداتهم،أجدادهم أو 

التركــة، مــن غيــر إرادة صــادرة عــن المتــوفى، وال تحتــاج إلــى إجــازة الورثــة، وتقــدَّم الوصــية فــي حــدود ثلــث 
    .)٣(ختياريةالواجبة على الوصية اال

رض تفاصـيلها وكيفيـة وجوبهـا ونـص علـى واكتفى القانون العربي الموحد بذكر الوصية الواجبة دون عـ
  .)٤( )خاص بالقانون أحكامها تنظم بها األخذ ومبدأ مدلولها حيث من الواجبة الوصية :(ما يلي

كـالزوج  الوالـدين واألقـربين لتفـت إلـى، ولـم ييرثـون لألحفـاد الـذين الفـي وجـوب الوصـية  قانوناقتصر ال
الــذين قــالوا بوجــوب  مــع أن الفقهــاء أو غيــره مــن الموانــع، ،بب اخــتالف الــدينال يرثــون بســ الــذين والزوجــة

  الوصية لم يفرِّقوا بين األحفاد وغيرهم من األقربين.
  

                                                 
ام الميــراث والوصــية للزلمــي: أحكــينظــر: ، ١٨/٦/١٩٧٩) الصــادر بتــاريخ ٢٧١٦) المنشــور فــي الوقــائع العراقيــة، العــدد(١(

، والمبســـوط فـــي احتســـاب المســـألة اإلرثيـــة: تـــأليف المحـــامي هـــادي عزيـــز علـــي، والقاضـــي عبـــاس الســـعدي، ١٨٠ص
 .  ١١٠القاهرة:  -لكتاببغداد، والعاتك لصناعة ا -المكتبة القانونية

 ).٧٦، المادة (١٩٤٣) لسنة/٧٧قانون المواريث المصري، رقم() ٢(

، ١/٢٤٧، وفقــــه المواريــــث لــــدريان:١٨١أحكــــام الميــــراث والوصــــية للزلمــــي:صو  ،٩/٢١٦الوســــيط للســــنهوري:  ) ينظــــر:٣(
 .١١١والمبسوط للمحامي هادي علي، والقاضي السعدي: ص

 .٣٩): ص٢٣٢ربي الموحد لألحوال الشخصية: المادة() وثيقة الكويت للقانون الع٤(
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  تعريف المريض:أوًال: 
وأمـَرَض الرجـل إذا وقـع  ،قيض الصحة، يكـون لإلنسـان والبعيـرالسُّقُم ن من الَمَرض وهو المريض لغة:

رج بـه اإلنسـان عــن وُمـراض: داء يقـع فـي الثمــر فَتْهِلـك، والمـرض فـي القلـب يصـلح لكــل مـا خـ ،فـي العاهـة
  .)١(، وأرض مريضة: إذا ضاقت بأهلها، وكثر بها الهرج والفتنالصحة في الدين

  .)٢(البدن عن االعتدال واالعتياد خروجو عبارة عن فه ض اصطالحًا:يأّما المر 

  .)٣(ف منه الموت غالباً وهو المرض الذي ُيخا :ومرض الموت
نوعيـــة المـــرض يرجـــع تشخيصـــه إلـــى طبيبـــين مســـلمين، أو بطريـــق الطـــّب  تحديـــد وعنـــد اإلشـــكال فـــي

  .  )٤(الحديث

  :تصرفات المريض في مرض الموتثانيًا: 
ال يخشـى علـى فـي مـرض ، و ماله فـي حـال الصـحة اتفق العلماء على أنه يجوز لإلنسان التصرف في

  العلماء على مذهبين: فيها اختلفتصرفاته في مرض مخوٍف واتصل بالموت فقد  ، أما)٥(نفسه منه الموت
  ، وهو الثلث كالوصية في حدود، يعتبر في ماله في المرض فات المريضأن تصر  :المذهب األول

بكـر بـن  واختـاره القاضـي أبـو ،)٦(واإلماميـة ،والزيديـة ،ةوالحنابلـ، والشـافعية، والمالكيـة، الحنفيـةمذهب 
  .)٧(العربي

                                                 
 ، مادة (مرض).٦٢١، مختار الصحاح للرازي: ص١٤/٥٦) لسان العرب البن منظور: ١(

 . ٣٣١التعريفات للجرجاني: ص، و ١/٤٥٨حكام القرآن البن العربي: أينظر: ) ٢(

 الكاســـانيأبـــي بكـــر بـــن مســـعود  عـــالء الـــدين : لإلمـــامالشـــرائع ترتيـــببـــدائع الصـــنائع فـــي ، ٣/٧٢١) المهـــذب للشـــيرازي: ٣(
 . ٨/١٨٦، البيان للعمراني: ٣/٢٢٤م): ١٩٨٢( بيروت -دار الكتاب العربي/ ٢هـ) ط ٥٨٧( المتوفى الحنفي

 . ١٢٤ص ، وأحكام الميراث والوصية للزلمي: ٣/٧٢١) ينظر: المهذب للشيرازي: ٤(

، المغنــي البــن قدامــة: ٨/١٨٥، البيــان للعمرانــي: ٧/٢٨١البــر: ، االســتذكار البــن عبــد ٧/٣٧٠) ينظــر: بــدائع الصــنائع: ٥(
 .  ٢/٥٧٤، شرائع اإلسالم للحلي: ٥/٣١٥، البحر الزخار للمرتضى: ٩/١٦٠، المحلى البن حزم: ٤/٣٤٩

، شـــرح األرجـــوزة ٧/٢٧٢البـــر: ، االســـتذكار البـــن عبـــد٤/٩٣للكاســـاني: بـــدائع الصـــنائع، ٦/١٥٥) المبســـوط للسرخســـي: ٦(
/دار ١اللطيـف زكـاغ، ط ، ت: عبـدهــ)٨١٦(في الفرائض: لإلمام أبي الحسن علي بن يحيى المغيلي المـالكي التلمسانية
، المغنـــي ٨/١٨٦، البيـــان للعمرانـــي: ٣/٧١٩، المهـــذب للشـــيرازي:٤٦١ص م):٢٠٠٩ -هــــ١٤٣٠بيـــروت،( -ابـــن حـــزم

 .٢/٥٧٣، شرائع اإلسالم للحلي: ٤/٣٥٩التاج المذهب للعنسي: ، ٥/٣٩٣، المبدع البن المفلح: ٤/٣٤٩البن قدامة: 

بي زواله وهـو المـرض قبـل بـفبين اهللا سبحانه أن المرء أحق بماله في حياته فإذا وجد أحد س) اللفظ الدال على اختياره: ( ٧(
، ١/٣٦٠). أحكــام القــرآن : منــع مــن ثلثــي مالــه وحجــر عليــه تفويتــه لتعلــق حــق الــوارث بــه ،وجــود الثــاني وهــو المــوت

 . ٤/٢٧، ٣/٤٥٢وينظر: 



 ٧٠

  .)١(ب الظاهريةهوهو مذ، فات اإلنسان في حال الصحة والمرض:أنه ال فرَق بين تصر المذهب الثاني

   األدّلة ومناقشتها:
  استدل جمهور العلماء بما يأتي:أدلة المذهب األول ومناقشتها:

َمــاٌل  ِعْنــَد َمْوِتــِه لــم َيُكــْن لــه ِســتََّة َمْمُلــوِكيَن لــه َأْعَتــقَ َأنَّ َرُجــًال (( :)(ِعْمــَراَن بــن ُحَصــْينٍ ى رو  مــا .١ 
 ))َفَجزََّأُهْم َأْثَالثًا ثُمَّ َأْقَرَع َبْيَنُهْم َفَأْعَتَق اْثَنْيِن َوَأَرقَّ َأْرَبَعًة وقال له َقـْوًال َشـِديًدا )(َغْيَرُهْم َفَدَعا ِبِهْم رسول اللَِّه 

)٢(.  
  :وجه الداللة

ــه فــي هــذه الحالــة ال يــأمن فــي مرضــه وصــيةجعــل عتقــه  )(أّن رســول اهللا  ، واعتبــره مــن الثلــث؛ ألّن
  .)٣(الموت فجعل كحال الموت

هـذا  فكـان، ستة مملوكين عند موته فأعتق قد جاء في بعض الروايات أن رجًال أوصى بأنه :واعترض
  . )٤(العتق وصية ال تبرعًا في مرض الموت

ــدِّيقَ  نَّ إ :((قالــت أنهــا )رضــي اهللا عنهــا(عــن َعاِئَشــةَ مــا روي  .٢ كــان َنَحَلَهــا َجــادَّ ِعْشــِريَن  )(َأَبــا َبْكــٍر الصِّ
َوَال  َحبُّ إلي ِغًنـى َبْعـِدي ِمْنـكِ َوْسًقا من َماِلِه ِباْلَغاَبِة فلما َحَضَرْتُه اْلَوَفاُة قال َواهللا يا ُبَنيَُّة ما ِمَن الناس َأَحٌد أَ 

َحْلُتِك َجادَّ ِعْشِريَن َوْسًقا َفَلْو ُكْنِت َجَدْدِتيِه َواْحَتْزِتيِه كان َلـِك َوإِنََّمـا هـو َأَعزُّ َعَليَّ َفْقًرا َبْعِدي ِمْنِك َوإِنِّي كنت نَ 
  .)٥( ))اْلَيْوَم َماُل َواِرثٍ 

   وجه الداللة:
َوإِنََّمـا هـو ((: رث ويتعلق به حق الورثة وهـو معنـى قولـهأن مال المريض مرض الموت يصير ملك الوا

  .)٦(ينفذ تبرعه في حالة أشبه بالموت وهو المرض دليٌل على أنه ال وفيه، ))اْلَيْوَم َماُل َواِرثٍ 

                                                 
  وما بعدها. ٩/٣٣٤) المحلى البن حزم: ١(

والترمـذي فـي  ،)١٦٦٨(الحـديث رقـم ،٣/١٢٨٨كتاب العتق، باب من أعتق شركًا لـه عبـد:  ،مسلم في صحيحه أخرجه )٢(
 .  )١٣٦٤(الحديث رقم، ٣/٦٤٥: حديث حسن صحيحوقال: كتاب األحكام، باب ما جاء فيم يعتق مماليكه،  ،سننه

 .٥/٣٥٩، فتح الباري البن حجر: ٣/٧١٩المهذب للشيرازي:  ينظر:) ٣(

 .٨/٣٠٥) المحلى البن حزم: ٤(

 -٩٣كتـاب األقضـية، بـاب مـاال يجـوز مـن النحـل، الموطـأ: لإلمـام مالـك بـن أنـس األصـبحي(مالك فـي الموطـأ،  أخرجه )٥(
و البيهقـي فـي  ،)١٤٣٨(الحـديث رقـم ،٢/٧٥٢مصـر: -هـ) ت: محمد فؤاد عبـد البـاقي، دار أحيـاء التـراث العربـي١٧٩
، ، وعبـد الـرزاق فـي مصـنفه)١٤٣٨(الحـديث رقـم ،٦/١٦٩كتـاب الهبـات، بـاب شـرط القـبض فـي الهبـة: ن الكبرى، السن

، ينظـــر: الدرايـــة فـــي تخـــريج صـــحيح اإلســـناد :قـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر .)١٦٥٠٧(الحـــديث رقـــم ،٩/١٠١بـــاب النحـــل: 
هــ) ت: السـيد عبـد اهللا هاشـم اليمـاني المـدني، ط/ ٨٥٢حجـر العسـقالني (ت أحاديث الهداية: للحافظ أحمد بن علي بـن

 . ٢/١٨٣بيروت:  -دار المعرفة

 . ١١/٨٠، شرح صحيح مسلم للنووي: ٣/٢١٩، وبدائع الصنائع للكاساني: ٨/٣٧٧) ينظر: التمهيد البن عبد البر: ٦(
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َوَال َتنَســُوْا اْلَفْضـــَل َبْيـــَنُكْم ِإنَّ اللّــَه ِبَمـــا َتْعَملُـــوَن  تعـــالى:اســـتدل الظاهريـــة بقولــه ، المـــذهب الثـــاني دليــل
  .)١(َبِصيرٌ 

  :وجه الداللة
وال  ،فٍ وال آمًنا من خائ ،لٍ وال حامًال من حائ ،يضٍ مر ا من َصِحيحً  لم يخصَّ أّن اهللا سبحانه وتعالى   

، وليس لمن )(هيَّنُه على لسان رسولبتعالى تخصيَص شيٍء من ذلك ل ، ولو َأراد اللَّهرٍ فمقيًما من مسا
  .)٢(جعل تصرفات المريض في حدود الثلث حجة وال برهان

  
  :الترجيح

، )(حصـينجمهور العلماء؛ ألّن حـديث عمـران بـن  ذهب إليه رجحان ما لي من خالل ما تقّدم تبين
  في محل الخالف، واهللا أعلم. في مرض الموت تكون من الثلث، نصٌّ  وصيةأّن ال الذي يدّل على

  اإلقرار بالدين في مرض الموت:ثالثًا: 

  .)٣(به االعتراف بينته حتى عرفه، واإلقرار: اإلذعان للحقِّ و :أقَرْرت الكالم إقراراً  :اإلقرار لغة

  .)٤(إخبار بحّق آلخر عليه، وٕاخبار عّما سبق هو :اصطالحاً  اإلقرار
خــالف بــين العلمــاء فــي جــواز اإلقــرار بالــدين فــي الصــحة، وفــي جــواز اإلقــرار لألجنبــي فــي مــرض  ال
  :، على ثالثة مذاهبفي مرض الموت بدين عليهللوارث ن أقرَّ في مَ  وااختلف، ولكن )٥(الموت

وٕاليـه نـع اإلقـرار، إْن لـم يكـن الُمَقـرُّ لـه متهمـًا، وٕان ثبـت التهمـة مُ  ،ّح اإلقرار لـوارثيص :المذهب األول
  .)٧(وهو اختيار القاضي ابن العربي ،)٦(اإلماميةو  والزيدية، ،المالكية ذهب 

                                                 
 ٢٣٧من اآلية:  بقرةال) سورة ١(

  بعدها. وما ٩/٣٣٤) المحلى البن حزم: ٢(

 .  ١٢/٦٥) لسان العرب البن منظور: ٣(

 . ٤/٣٥٦، وينظر: التاج المذهب للعنسي: ٦٢) التعريفات للجرجاني: ص٤(

 . ٥/٣٧٦، وفتح الباري البن حجر: ٥/١٢٣، والمغني البن قدامة: ٧٣) ينظر: اإلجماع البن المنذر: ص٥(

، شــرائع اإلســالم للحلــي: ٤/٣٦٦لتــاج المــذهب للعنســي: ، ا٢/٢١٧، والمعونــة البــن نصــر: ٣/٣٩٩) حاشــية الدســوقي: ٦(
٣/١٥٨. 

كمـا  ،فباإلقرار فـي حالـة ال يجـوز فيهـا لشـخص اإلقـرار لـه بـه ،ا رجوع المضارة إلى الدينوأمّ ( ) اللفظ الدال على اختياره:٧(
بقـوة التهمـة أو غلـب لو أقر في مرضه لوارثه بدين أو لصديق مالطف له فـإن ذلـك ال يجـوز عنـدنا إذا تحققنـا المضـارة 

ا علـم المـوروث لّمـ ا لمحنـا أنّ ومطلـع النظـر أّنـ ،يصـح :وقـال الشـافعي، يبطـل اإلقـرار رأسـا :وقال أبـو حنيفـة. على ظننا
وقــد فاتـه نفعــه فــي حـال الصــحة عمــد إلـى الهبــة فألقاهــا بصــورة  ،هبتـه لوارثــه فــي هـذه الحالــة أو وصــيته لـه ال تجــوز أنّ 

 .١/٣٧٧). أحكام القرآن: هذه التهمة صورة القرابة وعادة الناس بقلة الديانةويعضد  ،اإلقرار لتجوزها
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  .)١(ذلك في الثلث، ويكون نالروايتيمثل الوارث في أصح  المالطف وعند المالكية الصديق
  .)٢(ثبت أن المقرَّ للوارث أنه متهٌم كان ما أقرَّ به ماضيًا في ثلثهاإلمامية، إن  وعند

، الحنفيـــةوٕاليـــه ذهـــب ، والنخعـــي بـــه قـــال شـــريح، و إقـــرار المـــريض للـــوارث باطـــٌل، : المـــذهب الثـــاني
  .)٣(الحنابلةو  في قوٍل، الشافعيو 

األوزاعـي  البصري و والحسن عطاء به قال و، فيه المرض أنه يصح اإلقرار وال يؤثر :المذهب الثالث
  .)٤(الظاهريةٕاليه ذهب و ، الشافعية الصحيح عندو  ،وٕاسحاق وأبو ثور

  األدّلــة:
: بســد الــذرائع، وقــالوا أن المــوروث لمــا علــم أن هبتــه لوارثــه فــي هــذه اســتدل أصــحاب المــذهب األول

بصـــورة اإلقـــرار الحالـــة أو وصـــيته لـــه ال تجـــوز وقـــد فاتـــه نفعـــه فـــي حـــال الصـــحة، عمـــد إلـــى الهبـــة فألقاهـــا 
  .)٥(لتجوزها ويعضد هذه التهمة صورة القرابة وعادة الناس بقلة الديانة

  :بما يأتي استدل أصحاب المذهب الثاني
ار رَ وال إْقـــ ثٍ وارِ ِلـــ ةَ ال وصـــيَّ  (( ):رســـول اهللا (جعفـــر بـــن محمـــد الصـــادق أّنـــه قـــال: قـــال  مـــا روى .١

  .)٦())نيْ دَ بِ 
ورثتـه  رضـاال لماله إلى وارثه بقوله فـي مـرض موتـه فلـم يصـح بغيـر بالمعقول وقالوا: إيص. استدلوا ٢

  .)٧(كهبته وألنه محجور عليه في حقه فلم يصح إقراره
                                                 

/دار الكتــــب العلميــــة ، ١هـــــ)،ط٤٦٣البــــر النمــــري القرطبــــي( اهللا بــــن عبــــد الكــــافي: لإلمــــام أبــــي عمــــر يوســــف بــــن عبــــد )١(
 . ٢/٢١٨، المعونة البن نصر: ٤٥٨هـ): ص١٤٠٧بيروت(

هـــ)ت: محمــد ٤٦٠تــأليف الشــيخ أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن الطوســي المتــوفى(االستبصــار فيمــا اختلــف مــن األخبــار: )٢(
 .٣/١٥٨، شرائع اإلسالم للحلي: ٤/١٦٢م): ١٩٩٢-هـ١٤١٣بيروت( –/دار األضواء ٢جواد الفقيه، ط

، الحـــاوي الكبيـــر فـــي فقـــه اإلمـــام الشـــافعي: وهـــو شـــرح ٥/٢٥، تبيـــين الحقـــائق للزيلعـــي: ١٨/٢٤) المبســـوط للسرخســـي: ٣(
 هــــ)ت: الشـــيخ علـــي محمـــد٤٥٠ر المزنـــي: لإلمـــام أبـــي الحســـن علـــي بـــن محمـــد بـــن حبيـــب المـــاوردي البصـــري(مختصـــ

، المهــذب ٧/٣٠م): ١٩٩٩ -هـــ١٤١٩بيــروت ( -/دار الكتــب العلميــة١معــوض والشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود ، ط
/ الشـركة ١هــ)، ط٩٦٨لمتـوفى(، زاد المستقنع: لإلمـام موسـى بـن أحمـد الحجـاوي ا٥/١٢٤، المغني: ٥/٦٧٨للشيرازي: 

 .٥/٣٧٥، فتح الباري البن حجر: ١٩٤م): ص٢٠٠٦-هـ١٤٢٧جزائر العاصمة ( -الجزائرية اللبنانية

 .٢٥٤/ ٨، المحلى البن حزم: ٥/٣٧٥، فتح الباري: ٥/٦٧٧، المهذب للشيرازي: ٧/٢٨الحاوي الكبير للماوردي: ) ٤(

 . ١/٣٧٧لقرآن البن العربي: ، وأحكام ا٢/٢١٨) ينظر: المعونة البن نصر: ٥(

 رقـم ،٦/٨٥:  حـديث ضـعيفوقـال:  ،، والبيهقي في السنن الكبـرى٤/١٥٢كتاب الوصايا:  الدارقطني في سننه، أخرجه )٦(
ت: محمـد بـن  هــ)٧٦٢اهللا بـن يوسـف الزيلعـي المتـوفى( ينظر: نصب الراية: لإلمام أبي محمد عبد، )١٠٧١١(الحديث

 ٢/١٨٠: البن حجر الدراية في تخريج أحاديث الهداية، و ٤/١١١ هـ):١٣٥٧مصر( -يوسف البنوري، دار الحديث

 .١٠٨، زاد المستقنع للحجاوي: ص٥/١٢٣) المغني البن قدامة: ٧(



 ٧٣

ِمن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوِصي ِبَهـا َأْو َدْيـٍن آَبـآُؤُكْم َوَأبنـاُؤُكْم َال  بقوله تعالى: أصحاب المذهب الثالث: واستدل
  .)١(ُكْم َنْفعًا َفِريَضًة مَِّن الّلِه ِإنَّ الّلَه َكاَن َعِليما َحِكيماً َتْدُروَن َأيُُّهْم َأْقَرُب لَ 
   وجه الداللة:

ســـبحانه وتعـــالى ســـوى بـــين الوصـــية والـــدين فـــي تقـــديمهما علـــى الميـــراث ولـــم يفصـــل فخرجـــت  اهللا أن
    .)٢(وبقي اإلقرار بالدين على حاله ،الوصية للوارث بالدليل

  الترجيح:
أداء مــا عليــه مــن الــديون، ال  اإلنســانرجيحــه هــو المــذهب الثالــث، ألنــه وجــب علــى والــذي يبــدو لــي ت

سـواًء  داؤهسيما إذا كان في مرض يخاف منـه المـوت، فجـاز إقـراره للـوارث كغيـره، وألنَّ الـَدْين أمانـةٌ وجـب أ
  غيره، واهللا أعلم.لكان للوارث أو 

  
  القانون:في تصرفات المريض في مرض الموت  

مــن الثلــث،  تكــون ن العراقــي بــرأي جمهــور العلمــاء فــي تبرعــات المــريض فــي مــرض المــوتأخــذ القــانو 
قانون المدني العراقي ما يلي:(كل تصرف ناقل للملكية يصدر من ال) من ١) الفقرة(١١٠٩وجاء في المادة(

 ن محابـاة تصـرفاً عـشخص في مرض المـوت، مقصـود بـه التبـرع، أو المحابـاة، يعتبـر كلـه أو بقـدر مـا فيـه 
، وبــه أخــذ )٣( وتســري عليــه أحكــام الوصــية أيــًا كانــت التســمية التــي تعطــى لــه) بعــد المــوت، مضــافًا إلــى مــا

  .)٤(القانون المصري، وقانون العربي الموحد
كل تصرف صدر من المـورث فـي مـرض المـوت تسـري عليـه أحكـام الوصـية، وينفـذ مـن الثلـث، سـواًء 

  .)٥(، ولم يفرق بين اإلقرار لوارث أو غيرهإبراء مدين لهأو هبًة، أو ، كان إقراراً 
إذا أقرَّ شخص في مرض موته بـدين لـوارث أو لغيـر وارث،  :(ونصَّ على ذلك القانون المدني العراقي

فإن جاء إقراره على سـبيل التمليـك كـان بحكـم الوصـية، وٕان جـاء علـى سـبيل اإلخبـار أو كـان إقـرارًا بقـبض 
ثبتت بغير إقراره نفذ اإلقرار في جميع مالـه ولـو لـم تجـز الورثـة، وتصـديق أمانة له أو استهالك أمانة عنده 
  .)٦( الورثة في حياة المورث ملزم لهم)

                                                 
 ١١من اآلية:  النساء) سورة ١(

 . ٥/٣٧٥) فتح الباري:٢(

 .٢١٨م: ص١٩٥١) لسنة٤٠عراقي(المعدل)، رقم() قانون المدني ال٣(

، ووثيقــة الكويــت للقــانون العربــي الموحــد لألحــوال ٩/٢٢٠فــي شــرح القــانون المــدني الجديــد للســنهوري: ينظــر: الوســيط ) ٤(
 ).٢٠٣الشخصية: المادة(

 .٩/٢٢٢ينظر: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد للسنهوري: ) ٥(

 .٢١٨): ص١١١١/١م، المادة(١٩٥١)لسنة٤٠عراقي(المعدل)، رقم() قانون المدني ال٦(
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  تعريف المال:
ب مــا ملكــه اإلنســان مــن جميــع األشــياء، والجمــع أمــوال، واألصــل فيــه مــا يملــك مــن الــذه المــال لغــة:

ويملــك مــن األعيــان، والعــرب يطلقــون لفــظ المــال علــى  صــار لفظــًا يطلــق علــى كــل مــا يقتنــى والفضــة، ثــمَّ 
  .)١(اإلبل؛ ألّنها أكثر أموالهم

   :اً صطالحاالمال 
هـو مـا يمكـن  عنـدهم فالمـال .الحنفية بأّنه: ما يميل إليه الطبع، ويمكـن اّدخـاره لوقـت الحاجـة فهقد عر ف

  .)٢(لى وجه اإلباحةلإلنسان االنتفاع به ع
اإلمــــام الشــــافعي بأنه:(مالــــه قيمــــة يتبــــايع بهــــا، ويكــــون إذا اســــتهلكها مســــتهلك أّدى قيمتهــــا وان  وعرفـــه

  .  )٣(قّلت)
ــ ــ خــرج)، مــا فيــه منفعــة مباحــة لغيــر ضــرورة( بأنــه: ه الحنابلــةوعرف مــا ال نفــع فيــه (مــا فيــه منفعــة)،  ـب

الميتـة والمحرمـات التـي تبـاح فـي  (غيـر ضـرورة)ـ وبـ ،خمرما فيه منفعة محرمـة كـال (مباحة)ـ كالحشرات وب
  .)٤(ضرورةحال ال

المـال الـذي تسـتحب منـه الوصـية، فـي قـول مـن يقـول باالسـتحباب، أو الـذي اختلف العلماء في مقـدار 
   مذهبين: علىوجبت منه الوصية في قول من يقول بالوجوب 

 الشـافعية،وٕاليه ذهـب  ،ه قال الزهري، والطبريوب ،في قليل المال وكثيره الوصية تجوز :المذهب األول
  .)٦(وهو اختيار القاضي أبي بكر بن العربي، )٥(باضيةواإل

                                                 
 مادة (مول). ،٢/٥٨٦ومصباح المنير للمقري:  ،١٤/١٥٢لسان العرب البن منظور: ينظر:  )١(

 .٤/٥٠١ينظر: رد المحتار البن عابدين: ) ٢(

 .٥/١٦٠هـ): ١٣٩٣بيروت، ( -ة/دار المعرف٢هـ)ط٢٠٤-١٥٠) األم : لإلمام محمد بن إدريس الشافعي(٣(

 .٤/٩) المبدع البن مفلح: ٤(

، التفسـير ١٩٤-٨/١٨٥، الحـاوي الكبيـر للمـاوردي: ١/٢٠٢، أحكـام القـرآن للجصـاص: ٢/١٢١) جامع البيـان للطبـري: ٥(
كمــال ،  الــدرُّ المنثــور: لإلمــام جــالل الــدين عبــد الــرحمن بــن ال٥/٣٥٦، فــتح البــاري البــن حجــر: ٥/٥١الكبيــر للــرازي: 

  . ١٢/٢٦٩، شرح كتاب النيل ألطفيش: ١/٤٢٣م): ١٩٩٣بيروت(-هـ)، دار الفكر٩١١السيوطي المتوفى(
وذكر المفسـرون واألحكـاميون  ،وقد اختلف الصحابة رضوان اهللا عليهم في تقديره ،يعني ماال) اللفظ الدال على اختياره: (٦(

بل يوصـي مـن القليـل  ،لم يختلف وال يختلف بقلة المال وكثرته أن الحكم :والصحيح ،أقواال كلها دعاوى ال برهان عليها
 .١/٩٧). أحكام القرآن: ومن الكثير كثيراً  ،قليالً 
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، )(وابن عبـاس ،وعلي ،عن عائشة ورد ذلك :إالَّ في المال الكثير الوصية ال تجوز: المذهب الثاني
  .)١(بلةالحناو  والمالكية، ذهب الحنفية،وٕاليه والنخعي،  ،وقتادة ،سطاوو وبه قال 

  األدلة ومناقشتها:
   أدلة المذهبين:تبين تس من خالل المناقشة

ِتـَب َعَلـْيُكْم ِإَذا َحَضـَر َأَحـَدُكُم اْلَمـْوُت ِإن تَـَرَك َخْيـرًا اْلَوِصـيَُّة كُ قوله تعـالى: األصل في تحديد قدر المال
  .)٢(ينَ ِلْلَواِلَدْيِن َواألْقَرِبيَن ِباْلَمْعُروِف َحّقًا َعَلى اْلُمتَّقِ 

، هـل هـو قليـل فـي قـدره، ولكـنهم اختلفـوا )٣(اتفق العلماء على أنَّ المراد بالخير في هذه اآليـة هـو المـال
  المال أو كثيره؟ وذلك بناء على تفسير الخير في اآلية الكريمة، فلكل مذهب وجهته لداللة اآلية.

  وجه الداللة عند المذهب األول:
أحكــام  أوجــب تطبيــقوألن اهللا تعــالى  ،ال وكثيــره يقــع عليــه اســم الخيــرقليــل المــ أنــه مطلــق المــال ألنَّ  

ـا تَـَرَك اْلواِلـداِن َواأل لّرَجـاِل َنصـِيبٌ ل بدليل قوله تعالى:  ،أم كثر من المال قلّ  المواريث فيما يبقى ْقَرُبـوَن ّممَّ
ــداِن َواأل َوِللّنَســاء َنِصــيبٌ  ــا َتــَرَك اْلواِل ــا َقــلَّ ّممَّ ــُه َأْو َكثُــَر َنِصــيبًا مَّْفُروضــاً ْقَرُبــوَن ِممَّ قيــاس ،  فالبــّد مــن )٤(ِمْن

    .)٥(الميراثعلى الوصية 
بأن لفـظ الخيـر فـي هـذه اآليـة مخـتص بالمـال الكثيـر، ألنَّ مـن تـرك مـاًال قلـيًال، أو تافهـًا ال  :واعترض

َعْيبًا َقـاَل َيـا َقـْوِم اْعُبـُدوْا اللّـَه َمـا َلُكـم َوإَِلـى َمـْدَيَن َأَخـاُهْم ُشـى:ذلك قوله تعال ىالدليل علو  ،يقال إنه ترك خيراً 
  .)٧(، أي إّني أراكم في غنى وسعة عيش)٦(مِّْن ِإَلـٍه َغْيُرُه َوَال َتنُقُصوْا اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَن ِإنَِّي َأَراُكم ِبَخْيرٍ 

ن الخيـر ،وأل)٨(اَل َذرٍَّة َخْيـرًا َيـَرُه َفَمـن َيْعَمـْل ِمْثَقـ قولـه تعـالى: هعليـ المال القليل خير يدلبأن  :وأجيب
  .)٩(ما ينتفع به والمال القليل كذلك فيكون خيراً 

                                                 
، االستذكار البـن ٧/٣٣١، بدائع الصنائع للكاساني: ٢٧/١٤٤، المبسوط للسرخسي: ١/٢٠٢أحكام القرآن للجصاص:  )١(

بيــروت –هـــ)ت: محمــد حجــي، دار الغــرب ٦٨٤لقرافــي المتــوفى(، الــذخيرة: لإلمــام أحمــد بــن إدريــس ا٧/٢٦٢البــر:  عبــد
، اإلنصـــاف ٦/٩، المبـــدع البـــن مفلـــح: ٤/٣١٦، بلغـــة الســـالك ألقـــرب المســـالك للصـــاوي: ٧/٦م): ١٩٩٤-هــــ١٤١٤(

 .٧/١٨٩للمرداوي: 

 ١٨٠:اآلية البقرة ) سورة٢(

البـــن  ، فـــتح البـــاري٥/٥١ يـــر للـــرازي:، التفســـير الكب١/٢٠٢، أحكـــام القـــرآن للجصـــاص:٢/١٢٠) جـــامع البيـــان للطبـــري:٣(
 .٥/٣٥٦ :حجر

  ٧: من اآلية سورة النساء) ٤(
  . ٥/٥١، التفسير الكبير للرازي: ٢/١٢٠) جامع البيان للطبري: ٥(
  ٨٤: اآلية ) سورة هود٦(
  . ٥/٥١، التفسير الكبير للرازي: ١٤/٢٩٥البر:  ، التمهيد البن عبد١/٢٠٢) أحكام القرآن للجصاص: ٧(
  ٧: اآلية رة الزلزلة) سو ٨(
  . ١/٩٧، أحكام القرآن البن العربي: ٥/٥١) التفسير الكبير للرازي: ٩(
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لمصـلحة الورثـة؛ بأنـه منـع الوصـية فـي قليـل المـال  :وهـم الجمهـور الثـاني واعترض أصحاب المذهب
َوَرثََتَك َأْغِنَياَء َخْيـٌر مـن ِإنََّك َأْن َتَدَع  ) قال:((أنَّ رسول اهللا ()(ما روي عن سعد بن أبي وقاصلوذلك 

  .)٢(إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء األجنبي وألنّ ، )١( ))َأْن َتَدَعُهْم َعاَلًة َيَتَكفَُّفوَن الناس في َأْيِديِهمْ 
  ثمَّ اختلف أصحاب المذهب الثاني في مقدار المال الكثير على قولين:

  .)٣(، وبه قال أكثر العلماءاألحواللك باختالف ذيختلف  أنه غير مقدر بمقدار معين بل :القول األول

  : أنه مقدر بمقدار معين، ثمَّ اختلفوا في المعين:القول الثاني
تسـتحب  وقـال النخعـي: ،مائة درهـمسـبع أنـه ال وصـية فـي أقـل مـن)()٥(وابـن عبـاس)٤(فروي عن علي
رواية عـن اإلمـام أحمـد،  ، وهو)٧(فما فوق) وقال قتادة:( الخير ألفاً  ،)٦(درهم إلى خمسمائة الوصية في ألف

فـــال  درهـــم لـــم يتـــرك خيـــراً  : أنـــه مـــن تـــرك أربعـــة عيـــال وتـــرك ثالثـــة آالفوعـــن عائشة(رضـــي اهللا عنهـــا)
  .)٨(يوصي

  :الترجيح
ألّن الخيــر لفـــظ  ؛لو المــذهب األ هــو رض أدلــة المــذهبين ومناقشـــتها،بعـــد عــترجيحــه  يبــدو لــي الــذي 

لـذا علـى اإلنسـان أن يوصـي بمـا لديـه مـن مـاٍل، ، ويشمل قليل المال وكثيره، المال وغيرهعلى جامع يطلق 
  بنية إضرار الورثة، واهللا أعلم.شريطة أن ال تكون 

@ @
                                                 

 ).٦٠البخاري ومسلم ، تقدم تخريج الحديث في صفحة( أخرجه )١(

  . ٦/٥٦) المغني البن قدامة: ٢(
، والمبــدع ٥/٣٥٧ن حجــر:البــ ، وفــتح البـاري١/٢٠٢، وأحكـام القــرآن للجصــاص: ٥/٥٢) ينظـر: التفســير الكبيــر للــرازي: ٣(

  .٦/٩: البن مفلح
ـــرحمن ٢١١ -١٢٦الـــرزاق بـــن همـــام الصـــنعاني( المصـــنف: للعالمـــة أبـــي بكـــر عبـــدأخـــرج عنـــه ) ٤( هــــ)ت: حبيـــب عبـــد ال

، وينظـر: التمهيـد ٢/١٢١، والطبـري فـي جـامع البيـان: ٩/٦٢هــ): ١٤٠٣بيـروت( -/ المكتـب اإلسـالمي٢األعظمي، ط
  .١/٤٢٣، الدر المنثور للسيوطي: ٥/٣٥٧الباري:  ، وفتح١٤/٢٩٥البر:  البن عبد

، ٦/٢٧٠) في كتاب الوصايا، باب من استحب النقصان عـن الثلـث:١٢٣٦٠عنه البيهقي في السنن الكبرى برقم( أخرج )٥(
  .٥/٣٥٧، وفتح الباري البن حجر: ٦/٥٦وينظر: المغني البن قدامة: 

، تفســير القــرآن ١٤/٢٩٥البــر:  ، التمهيــد البــن عبــد١/٢٠١صــاص: ، أحكــام القــرآن للج٢/١٢١) جــامع البيــان للطبــري: ٦(
  . ١/٢١٢العظيم البن كثير: 

  . ١/٢١٢، تفسير القرآن العظيم البن كثير: ١٤/٢٩٥البر:  ، التمهيد البن عبد١/٢٠١) أحكام القرآن للجصاص: ٧(
ن اســـتحب النقصـــان عـــن الثلـــث: ) فـــي كتـــاب الوصـــايا، بـــاب مـــ١٢٣٥٩البيهقـــي فـــي الســـنن الكبـــرى بـــرقم( اعنهـــ أخـــرج )٨(

، وفــتح البــاري ٦/٥٦، المغنــي البــن قدامــة: ١٤/٢٩٥، وينظــر: التمهيــد: ٢/١٢١، والطبــري فــي جــامع البيــان: ٦/٣٧٠
  . ١/٤٢٣المنثور للسيوطي:  ، والدر٦/٩، والمبدع البن مفلح: ٥/٣٥٧البن حجر: 
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 ال تنفــذ وصــيته واتفقــوا علــى أن مــن لــه وارث ز الوصــية بثلــث التركــة فمــا دون،اتفــق العلمــاء علــى جــوا
ولكنهم اختلفـوا فـي تنفيـذ الوصـية بـأكثر مـن الثلـث لمـن لـه وارث ، )١(إن لم يجزها الورثة الثلث زيادة علىالب

  :على مذهبين عند إجازة الورثة

جازوا صـحت الوصـية، أجازة الورثة، فإن إأن الوصية بما زاد على الثلث موقوفة على  :المذهب األول
 الحنابلـة، وهـو مـذهب والصـحيح عنـد الشـافعية، لكيـة،لماوا الحنفيـة، وٕاليه ذهـب ،وٕان امتنعوا بطلت الوصية

  .)٣(بكر بن العربي ه القاضي أبوواختيار ، )٢(اإلماميةو  باضية،واإل الزيدية،و 

، وٕاليــه ذهـــب عنــد الشــافعيةمرجــوح قــوٌل  وهــو، أن الوصــية بــأكثر مــن الثلــث باطلـــة :المــذهب الثــاني
  .)٤(ةالظاهري

  :األدلة ومناقشاتها
  :ةليل مختلفاين باألدلة اآلتية ولكن بتعأصحاب المذهباستدل 

ـِة اْلـَوَداِع مـن َوَجـٍع َأْشـَفْيُت )(َعـاَدِني رسـول اللَّـهِ  (( :قـال بن أبي وقاص أّنـه َسْعد ىرو  ما .١ فـي َحجَّ
ْبَنــٌة لـي َواِحــَدٌة يـا َرُســوَل اللَّـِه َبَلَغِنــي مـا تَـَرى مــن اْلَوَجـِع وأنــا ُذو َمـاٍل وال َيِرثُِنـي إال ا :منـه علـى اْلَمــْوِت فقلـت

َال الثُّلُــُث َوالثُّلُــُث َكِثيــٌر ِإنَّــَك إن تَــَذَر َوَرثَتَــَك  :َأَفَأَتَصــدَُّق ِبَشـْطِرِه قــال :َال قــال قلــت :َأَفَأَتَصـدَُّق ِبثُُلثَــْي َمــاِلي قــال
  .)٥())َأْغِنَياَء َخْيٌر من َأْن َتَذَرُهْم َعاَلًة َيَتَكفَُّفوَن الناس

                                                 
 .٥/٣٦٩فتح الباري البن حجر: ،٧١٥، بداية المجتهد البن رشد:ص١١/٨٠وي على مسلم:و ) شرح الن١(

الغنـي الغنيمـي الدمشـقي، وهـو  ، اللباب: للشـيخ عبـد٦/١٨٢، تبيين الحقائق للزيلعي: ٧/٣٣٥) بدائع الصنائع للكاساني: ٢(
هـــ)ت: محمــد محــي الــدين عبــد ٤٢٨-٣٣٢شــرح المختصــر المشــتهر باســم (الكتــاب) لإلمــام أحمــد بــن محمــد القــدوري(

، الحــاوي ٤/٤٢٧، حاشــية الدســوقي: ٧/٢٧٣البــر:  ، االســتذكار البــن عبــد٤/١٦٨بيــروت:  -الحميــد ، المكتبــة العلميــة
، ٦/٦٢، المغنـــي البـــن قدامـــة: ٣/٤٧، المنهـــاج للنـــووي وشـــرحه مغنـــي المحتـــاج للشـــربيني: ٨/١٩٥الكبيـــر للمـــاوردي: 
هـــ) مكتبــة ١٠٥١ي (ت، الــروض المربــع شــرح زاد المســتقنع: للشــيخ منصــور بــن يــونس البهــوت٦/١١المبــدع البــن مفلــح:

، شـرح ٤/٣٦٥، والتـاج المـذهب للعنسـي: ٥/٣٠٩، البحر الزخارللمرتضى: ٣/٥هـ): ١٣٩٠الرياض( -الرياض الحديثة
 . ٢/٥٥٤، شرائع اإلسالم للحلي: ٤/٩، المبسوط للطوسي: ١٢/٣١٦كتاب النيل ألطفيش: 

). ألن المنـــع لحقـــوقهم ال لحـــق اهللا ؛إال أن يجيـــز الورثـــة فأمـــا إن زاد علـــى الثلـــث فإنـــه يـــردّ ) اللفـــظ الـــدال علـــى اختيـــاره: ( ٣(
 . ٨/٢٠٧عارضة األحوذي:  وينظر: ،١/٣٧٦أحكام القرآن: 

 . ٩/٣١٧، المحلى البن حزم: ٨/١٥٦، البيان للعمراني: ٣/٧٠٨) المهذب للشيرازي: ٤(

 ).٦٠البخاري و مسلم، تقدم تخريج الحديث في صفحة( أخرجه )٥(



 ٧٩

ِإنَّ اللَّـــَه َتَصـــدََّق َعَلـــْيُكْم ِعْنـــَد َوَفـــاِتُكْم ِبثُلُـــِث (( ):(قـــال رســـول اللَّــه :قـــالأّنـــه  )(ةَ أبـــي هَريـــر عــن  .٢ 
  .)١())َلُكْم في َأْعَماِلُكمْ  َأْمَواِلُكْم ِزَياَدةً 

ُكــْن لـه َمـاٌل َغْيــَرُهْم ِســتََّة َمْملُـوِكيَن لـه ِعْنــَد َمْوِتـِه لـم يَ  َأْعتَـقَ ((َأنَّ َرُجـًال  )(عـن ِعْمـَراَن بـن ُحَصــْينٍ . ٣
  .)٢())َفَجزََّأُهْم َأْثَالثًا ثُمَّ َأْقَرَع َبْيَنُهْم َفَأْعَتَق اْثَنْيِن َوَأَرقَّ َأْرَبَعًة وقال له َقْوًال َشِديًدا )َفَدَعا ِبِهْم رسول اللَِّه (

   عند الجمهور: وجه الداللة
وأســقطوا حقَّهــم  فــإن أجــازوا ولحقِّهــم ل الورثــةأنــه لــيس لإلنســان التصــرف بــأكثر مــن الثلــث، والمنــع ألجــ

  .)٣( جازت بما زاد على الثلث
الثلـث  ىالزيادة على الثلث، والنهي يقتضي الفسـاد، وألنَّ الزيـادة علـ عن نهى )بأن النبي( :واعترض

  .)٤(ليس ماًال للوارث فال يصحُّ وصيته به، كما لو أوصى بمال غيره
وهنــا لــيس كــذلك ألنــه لخــارج  ،لفســاد إن رجــع لــذات الشــيء أو الزمــهأن النهــي إنمــا يقتضــي ا :وأجيــب

  .)٥(مصلحة الورثةوهو رعاية  ،عنه

 )(بـن عبـاساحـديث الـذي روي عـن الب ة الورثـةجـاز الجمهـور بجـواز الزيـادة علـى الثلـث عنـد إ واحـتج
  .)٦( ))ال تجوز وصية لوارث إال أن يشاء الورثة):((قال: قال رسول اهللا ( أّنه

   :الداللة وجه
 ومشـــيئة الزيـــادة علـــى ثلـــث التركـــة إلـــى اختيـــار وجعـــل ،حجـــة واضـــحة قولـــه(إال أن يشـــاء الورثـــة) فـــإن

  .)٧(، وأّنها ليست باطلةوصيةالورثة، فدلَّ على أّنها 

                                                 
 ).٦٢في صفحة( هم تخريجتقدالحديث ضعيف ) ١(

 ).٧٠، تقدم تخريج الحديث في صفحة(لممس أخرجه )٢(

ـــدائع الصـــنائع للكاســـاني: ٨/٢٠٧) عارضـــة األحـــوذي البـــن العربـــي: ٣( ، الجـــامع ٦/٦٢، المغنـــي البـــن قدامـــة: ٧/٣٦٩،ب
 . ٢/٢٦٥حكام القرآن للقرطبي: أل

 . ٩/٣١٧، والمحلى البن حزم: ٣/٧٠٨) ينظر: المهذب للشيرازي: ٤(

 . ٦/٥٥) نهاية المحتاج للرملي : ٥(

كتــاب الوصــايا،  ،والبيهقــي فــي الســنن الكبــرى )،٨٩الحــديث( رقــم ،٤/٩٧الــّدارقطني فــي ســننه، كتــاب الفــرائض:  أخرجــه )٦(
الحـافظ ابـن حجـر،  ، حّسـنهالحـديث حّسـنو .)١٢٣١٥(الحـديث رقـم ،٦/٢٦٣باب الوصية للوالدين واألقربين الوارثين: 

ت: إبـراهيم  )٨٥٢-٧٧٣أحمد بن علي بن حجر العسـقالني (للحافظ ينظر: بلوغ المرام من أدلة األحكام:  والصنعاني،
سـبل السـالم شـرح بلـوغ ، و ٢٣٨م): ص١٩٨٧بغـداد( -بيـروت، مكتبـة الشـرق الجديـد -/ دار العلـوم الحديثيـة٣عسر، ط

 زالشــيخ محمــد عبــد العزيــ ت: )هـــ١١٨٢-١٠٥٩المــرام: لإلمــام محمــد بــن إســماعيل الصــنعاني المعــروف بــاألمير(
 .٣/١٠٦ م):١٩٦٠-هـ١٣٧٩بيروت( -/دار إحياء التراث العربي٤الخولي، ط

الحميــد محمــد  هـــ)ت: مســعد عبــد٥٩٧التحقيــق فــي أحاديــث الخــالف: للعالمــة أبــي الفــرج ابــن الجــوزي المتــوفى(ينظــر: ) ٧(
كشــاف و ، ٥/٣٧٣تح البــاري البــن حجــر: فــو  ،٢/٢٣٨م):١٩٩٤-هـــ١٤١٥بيــروت( -/دار الكتــب العلميــة١الســعدني، ط

 .٤/٣٤٠القناع للبهوتي: 



 ٨٠

  .)١(: بأّن الحديث مرسل ال يحتّج بهواعترض
  .)٢(كل روايات الحديث عن مقال، ولكن بمجموعها ينهض العمل بهال يخلو إسناد بأّنه : وأجيب

  الترجيح:
بعد عرض األدلـة ومناقشـتها، والـذي يبـدو لـي تـرجيح المـذهب األول وهـو مـذهب الجمهـور؛ وذلـك النَّ 
الزيــادة علــى الثلــث منــع منهــا لمصــلحة الورثــة، وٕاذا أســقطوا حقهــم فــال يبقــى هنــاك مــانع مــن الزيــادة علــى 

  اهللا أعلم بالصواب.الثلث، و 

  موقف القانون من الزيادة على الثلث:
ــادة علــى الثلــث موقوفــة علــى  اتفــق القــانون العراقــي مــع مــا جــازة إذهــب إليــه جمهــور العلمــاء بــأنَّ الزي

(ال تجــوز الوصــية بــأكثر مــن مــا يلــي: مــن قــانون األحــوال الشخصــية علــى  )٧٠الورثــة، فقــد نصــت المــادة(
  .)٣( ة)الثلث إال بإجازة الورث

 .)٤(وبرأي الجمهور أخذ المشرع المصري، والقانون العربي الموحد

  
  

                                                 
   .٩/٣١٧ينظر: المحلى البن حزم: ) ١(

   .٣/١٠٦ينظر: سبل السالم للصنعاني: ) ٢(

 .٤٢م: ص١٩٥٩) لسنة ١٨٨(المعدل) رقم () قانون األحوال الشخصية العراقي ٣(

)، ووثيقـة الكويـت للقـانون العربـي الموحـد لألحـوال ٣٧دة (، المـا١٩٤٣) لسـنة/٧٧ينظر: قانون المواريث المصري، رقم() ٤(
 .١٦١)، وأحكام الوصية والميراث للزلمي: ص٢٠٢الشخصية: المادة(
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                                             ٨٢ 

‡ïé¸@ò†bé“Üa@Òî‹Ém@À@bénïÈì‹“àìZ@@
  أوًال: تعريف الشهادة:

  :مختلفةعاٍن ميأتي لفظ الشهادة في اللغة العربية بمن شِهَد يشَهُد: أي الخبر القاطع، و  :الشهادة لغة
اإلقــــرار، والحكــــم، والحلــــف، والوصــــية، واالّطــــالع، والمعاينــــة، ور، والعلــــم، والقضــــاء، و الحضــــ :ومنهــــا

  .)١(لما ُيعلم بالحواس، وهي عكس الغيب ، وتأتيواإلدراك، والموت في سبيل اهللا

  :النحو اآلتيتعريف الشهادة على  التعبير عن اختلف الفقهاء في :اً اصطالح الشهادة
بلفـــظ الشـــهادة، فـــي مجلـــس القاضـــي، بحـــقٍّ للغيـــر علـــى  عـــن عيـــانخبـــار إ ( :بأنهـــا الحنفيـــة هـــاففعر  

  .)٢(اآلخر)
ه مـع ل قائلُـبمقتضـاه إن عـدَّ  مَ ْكـالحُ  هُ الحـاكم سـماعُ  ب علـىقول هـو بحيـث يوِجـوعرفها المالكية بأنها: (

  .)٣( )تعدده أو حلف طالبه
  .)٤()إخبار عن شيء بلفظ خاصوعرفها الشافعية بأّنها: ( 
  .)٥( )بلفظ خاص بما علمهإخبار وعرفها الحنابلة بأّنها: (

  .)٦( )وعرفها اإلمامية بأّنها: ( إخبار جازم عن حّق الزم للغير واقع من غير حاكم
الشــهادة إخبــار بمــا علمــه الشــاهد يقينــًا، فيخــرج منــه  تعريــف الحنابلــة، ألنّ  ه هــويبــدو لــي ترجيحــالــذي و 
  وبلفظ خاص كأشهد. الشّك،

  ثانيًا: مشروعية الشهادة:
  ثبات الحقوق الكتاب، والسنة، وٕاجماع األّمة:عل مشروعية الشهادة إل دلَّ 
  الكتاب:من مشروعية الشهادة  دليل. ١
َواْسَتْشِهُدوْا َشِهيَدْيِن من رَِّجاِلُكْم َفِإن لَّـْم َيُكوَنـا َرُجَلـْيِن َفَرُجـٌل َواْمَرَأتَـاِن ِممَّـن َتْرَضـْوَن   ول اهللا تعالى:ق -

َوَال َتْسـَأُمْوْا َأن َتْكتُُبـْوُه ِمَن الشَُّهَداء َأن َتِضـلَّ ْإْحـَداُهَما َفتُـَذكَِّر ِإْحـَداُهَما اُألْخـَرى َوَال َيـْأَب الشُّـَهَداء ِإَذا َمـا ُدُعـوْا 
 َأن َتُكـوَن ِتَجـاَرًة َحاِضـَرًة َصِغيرًا َأو َكِبيرًا ِإَلـى َأَجِلـِه َذِلُكـْم َأْقَسـُط ِعنـَد اللّـِه َوَأْقـوُم ِللشَّـَهاَدِة َوَأْدَنـى َأالَّ َتْرتَـاُبوْا ِإالَّ 

                                                 
  .٢/١٦٣حكام القرآن البن العربي: ، وأ١/٣٢٥، مادة(شهد)، والمصباح المنير للمقري: ٨/١٥١) ينظر: لسان العرب:١(
  .٢١٣) التعريفات للجرجاني: ص٢(
-/دار الفكــر٢هـــ) ط٩٥٤-٩٠٢مواهــب الجليــل لشــرح مختصــر خليــل: ألبــي عبــد اهللا محمــد بــن عبــد الــرحمن المغربــي ( )٣(

  ٦/١٥١هـ): ١٣٩٨بيروت(
-/ دار الكتـب العلميـة١هــ)ط٩٢٦-٨٢٣) فتح الوهاب شرح منهج الطالب: لإلمام أبي يحيى زكريا بن يحيـى األنصـاري(٤(

 .٢/٣٨٤: هـ)١٤١٨بيروت(

 .٦/٤٠٤كشاف القناع للبهوتي: ) ٥(

 .٤١/٧جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم للنجفي: ) ٦(



                                             ٨٣ 

رَّ َكاِتـٌب َوَال َشـِهيٌد َوإِن َتْفَعلُـوْا َفِإنَّـُه اَتْكتُُبوَها َوَأْشِهُدْوْا ِإَذا َتَباَيْعُتْم َوَال ُيَضـ ُتِديُروَنَها َبْيَنُكْم َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأالَّ 
  .)١(ُفُسوٌق ِبُكْم َواتَُّقوْا الّلَه َوُيَعلُِّمُكُم الّلُه َوالّلُه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ 

  .)٢(َوَمن َيْكُتْمَها َفِإنَُّه آِثٌم َقْلُبُه َوالّلُه ِبَما َتْعَمُلوَن َعِليمٌ َوَال َتْكُتُموْا الشََّهاَدَة  وقوله تعالى: -
 ا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َشَهاَدُة َبْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت ِحيَن اْلَوِصيَِّة اْثَناِن َذَوا َعْدلٍ ي وقوله تعالى: -

نُكْم َأْو آَخَراِن ِمْن غَ    .)٣(ْيِرُكْم ِإْن َأنُتْم َضَرْبُتْم ِفي اَألْرضِ مِّ
  :وجه الداللة

أّن اهللا أمر بأداء الشـهادة، ونهـى عـن كتمانهـا، فـدّل علـى مشـروعية الشـهادة، وأّنهـا حجـة فـي القضـاء، 
  .)٤(ووسيلة شرعية إلثبات الحقوق عند التنازع

  :مشروعية الشهادة من السنةدليل . ٢
 كانت َبْيِني َوَبـْيَن َرُجـٍل ُخُصـوَمٌة فـي ِبْئـٍر َفاْخَتَصـْمَنا إلـى رسـول اللَّـهِ : (()(سٍ األشَعث بن قيْ  ما رواه 

)( ِفقــال رســول اللَّــهِ  ،وال ُيَبــاِلي إنــه ِإًذا َيْحِلــفُ  :قلــت ،َشــاِهَداَك أو َيِميُنــهُ  :فقــال رســول اللَّــه)( : مــن َحَلــَف
ِإنَّ الَّـِذيَن : َفَأْنَزَل اهللا َتْصـِديَق ذلـك ،ٌر َلِقَي اللََّه وهو عليه َغْضَبانُ على َيِميٍن َيْسَتِحقُّ بها َماًال هو فيها َفاجِ 

  .)٦()))٥(َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليمٌ  إلى قوله:َيْشَتُروَن ِبَعْهِد الّلِه َوَأْيَماِنِهْم َثَمنًا َقِليالً 
  :وجه الداللة
بهـا تثبـت  ، وعلى مشروعيتها لشهادة، فدلَّ طلب من أحد الخصمين إثبات ما يدعيه با )(أّن الرسول

  .  )٧(فصل النزاعيالحقوق، و 

   اإلجماع:من مشروعية الشهادة دليل . ٣
  .)٨(على أنَّ الشهادة من الطرق التي تثبت بها الحقوق، وأّنها حجة شرعية علماءال أجمع

                                                 
  ٢٨٢) سورة البقرة من اآلية: ١(
  ٢٨٣من اآلية:  ) سورة البقرة٢(
  ١٠٦المائدة من اآلية:  ) سورة٣(
المبــدع ، ١٣/٢٦٧، البيــان للعمرانــي: ١/٣٤٧، أحكــام القــرآن البــن العربــي: ٢/٢٥٦ينظــر: أحكــام القــرآن للجصــاص: ) ٤(

  .١٠/١٨٨: البن مفلح
  ٧٧من اآلية:  آل عمران ) سورة٥(
مســلم و  )،٢٣٨٠(الحــديث رقــم ،٢/٨٨٩ :اهن والمـرتهنإذا اختلــف الــر ، بـاب الــرهنكتــاب  ،فــي صـحيحه البخــاري أخرجـه )٦(

  .)١٣٨(الحديث رقم ،١/١٢٣ :وعيد من أقتطع حق مسلم ..... ، باب اإليمانكتاب  في صحيحه،
  .٤/٤٢٦مغني المحتاج للشربيني: ، ١٦/١١٢المبسوط للسرخسي: ينظر: ) ٧(
     .١٠/١٥٤المغني البن قدامة: ، ٨٣٠: صتهد، بداية المج١٣/٢٦٨البيان للعمراني: ، ١٦/١١٢) المبسوط للسرخسي: ٨(



                                             ٨٤ 

  ها:حكم تحمل الشهادة وأداء ثالثًا:
بعض الــإذا قــام بــه  ،أمــام القاضــي فــرض علــى الكفايــة هــاداءحمــل الشــهادة، وأتاتفــق الفقهــاء علــى أّن 

    .)١(وٕاذا لم يقم به أحٌد أثم الجميع سقط عن الباقين،

ò†bé“Üa@Ãì‹’@Zßìÿa@kÝ¾a@ @
منهــا مــا يتعلــق بالشــاهد، ومنهــا مــا يتعلــق بالشــهادة، ومنهــا مــا يتعلــق  ،عــدة شــترط فــي الشــهادة شــروطت

ذكــر أ، و )٢(فقــط تشــمل الوصــية، وغيرهــا، وبعضــها تتعلــق بالوصــيةبعضــها شــروط عاّمــة  بالتحمــل واألداء،
  بالتفصيل. هاسأذكر فهذه الشروط بإيجاز إال ما يتعلق بالوصية 

فـي شـهادة وا واختلفـيشـترط فـي الشـاهد أن يكـون مسـلمًا، اتفق الفقهاء على أّنه : اإلسالم: الشرط األول
هـذه المسـألة فـي  وسـتبحث ،)٣(لـذمي علـى الـذميفـي شـهادة اي السـفر، و غير المسلم علـى وصـية المسـلم فـ

  مستقل. طلبم
  .)٤(بإجماع العلماء غير العاقلقبل شهادة ت: العقل: فال الشرط الثاني

مــن الحنفيــة، والشــافعية، والحنابلــة، والظاهريــة، والزيديــة،  : البلــوغ: ذهــب جمهــور العلمــاءثالــثالشــرط ال
  .)٦(وهو اختيار القاضي ابن العربي، )٥(إلى عدم جواز شهادة الصبي مطلقاً  واإلمامية،

                                                 
، البيــان للعمرانــي: ١٠/١٥٢، الــذخيرة للقرافــي: ١/٢٩١، أحكــام القــرآن الن العربــي: ٢/٢٥٥أحكــام القــرآن للجصــاص: ) ١(

  .٨/١٨٦، المبسوط للطوسي: ٥/١٧، البحر الزخار للمرتضى: ١٠/١٥٤، المغني البن قدامة: ١٣/٢٦٧
، ٢٦/٢١٩): م١٩٨٥-هــــ١٤٠٥/الكويـــت(٢الكويـــت، ط-يـــة: وزارة األوقـــاف والشـــؤون اإلســـالميةالموســـوعة الفقهينظـــر:  )٢(

-هـــــــــ١٤٢٨دمشــــــــق( -/مكتبــــــــة دار البيــــــــان٣وســــــــائل اإلثبــــــــات فــــــــي الشــــــــريعة اإلســــــــالمية: د. محمــــــــد الزحيلــــــــي، طو 
  .١/١٢٨م):٢٠٠٧

الــــذخيرة  ،٨٢٩رشــــد: ص بدايــــة المجتهــــد البــــن، ٦/٢٨٠، بــــدائع الصــــنائع للكاســــاني: ١٦/١٣٩المبســــوط للسرخســــي: ) ٣(
، ١٠/١٨١، المغنــي البــن قدامــة: ٤/٤٢٧مغنــي المحتــاج للشــربيني:  ،٥/٥٩٨المهــذب للشــيرازي:  ،١٠/٢٢٤للقرافــي: 

  .٤/٤٢٥، شرائع اإلسالم للحلي: ٥/٣٤، البحر الزخار: ٩/٤٠٦، المحلى البن حزم: ١٠/٢١٥المبدع البن مفلح: 
  ،٤/٤٢٧، مغني المحتاج للشربيني: ١٠/١٦٦ن قدامة: ، المغني الب٦٤اإلجماع البن المنذر: ص )٤(
، المغنـــي البـــن ٥/٦٢٥، المهـــذب للشـــيرازي: ٨٢٨، بدايـــة المجتهـــد البـــن رشـــد: ص٦/٢٦٧للكاســـاني: بـــدائع الصـــنائع  )٥(

، ٥/٢١، البحــــر الزخــــار للمرتضــــى: ٩/٤٢٠، المحلــــى البــــن حــــزم: ١٢/٣٧، اإلنصــــاف للمــــرداوي: ١٠/١٦٧قدامــــة: 
  .٤١/٩جفي: جواهر الكالم للن

 ،الطفــل ال يقــال لــه رجــل ألنّ  ؛والصــحيح عنــدي أن المــراد بــه البــالغون مــن ذكــوركم المســلموناللفــظ الــدال علــى اختياره:( )٦(
ن ِمــ :وقــد بـين اهللا تعــالى بعــد ذلـك شــهادة المـرأة وعــين باإلضــافة فـي قولــه تعـالى ،وكـذا المــرأة ال يقـال لهــا رجــل أيضـا

وٕانمـا أمـر اهللا تعـالى بإشـهاد  ،وعنـى الكبيـر أيضـا ألن الصـغير ال محصـول لـه ،لكافر ال قـول لـهوألن ا ؛المسلممكُ الِ جَ رِّ 
)، فأمــا الصــغير فــيحفظ الشــهادة فــإذا أداهــا وهــو رجــل جــازت وال خــالف فيــه ،البــالغ ألنــه الــذي يصــح أن يــؤدي الشــهادة

  .١/٢٨١أحكام القرآن: 



                                             ٨٥ 

، إلــى قبــول شــهادة الصــبيان فيمــا تقــع فــي قــول مرجــوح اإلماميــةو وذهــب المالكيــة، والحنابلــة فــي روايــة، 
  .)١(، والقتل، وقبل أن يتفرقوا، ويدخل بينهم الكباراتبينهم من الجراح

إلـى عـدم قبـول شـهادة  الشـافعية،و ة، مـن الحنفيـة، والمالكيـ : الحرية: ذهب جمهور العلمـاءرابعالشرط ال
  .)٢(العبد مطلقاً 

  .)٣(في غير الحدود والقصاص إلي قبول شهادة العبد في صحيح مذهبهم وذهب الحنابلة
  .)٤(وذهب الظاهرية إلى قبول شهادته مطلقاً 

قبــول شــهادة العبــد مطلقــًا، وعلــى كــل أحــد إال علــى  فــي صــحيح مــذهبهم إلــى اإلماميــةو  ذهــب الزيديــةو 
  .)٥(داتهمسا

إلـى عـدم  مـن الحنفيـة، والشـافعية، والحنابلـة، والزيديـة، النطـق: ذهـب جمهـور العلمـاء :خامسالشرط ال
  .)٦(سقبول شهادة األخر 

اإلماميــــة إلــــى قبــــول شــــهادته إذا أّداهــــا بخطــــه أو باإلشـــــارة و  الشــــافعية فــــي قــــول،و ، وذهــــب المالكيــــة
  .)٧(المفهمة

ضــابطًا لمــا يشــهد، فــال تقبــل  حافظــًا، اهد أن يكــون متيقظــًا،: التــيقظ: يشــترط فــي الشــســادسالشــرط ال
  .)٨(شهادة مغفل ال يضبط

: العدالــة: يشـترط فـي الشـاهد أن يكــون عـدًال، وهـو َمـْن يجتنــب الكبـائر، وال يصـّر علــى سـابعالشـرط ال
  .)٩(بإجماع العلماء ر، فال تقبل شهادة الفاسقئالصغا

                                                 
  .٤١/٩، جواهر الكالم للنجفي: ١٠/١٦٧: ، المغني البن قدامة٢/٤٢٥المعونة البن نصر:  )١(
  .٥/٦٢٥، المهذب للشيرازي: ٨٢٩، بداية المجتهد البن رشد: ص٦/٢٦٧بدائع الصنائع للكاساني: )٢(
  .١٢/٦٠، اإلنصاف للمرداوي: ١٠/١٨٨المغني البن قدامة:  )٣(
  .٩/٤١٢المحلى البن حزم:  )٤(
  .٤١/٩٦، جواهر الكالم للنجفي: ٨/١٨٧: ، المبسوط للطوسي٣٦/ ٥البحر الزخار للمرتضى:  )٥(
، البحـــر الزخـــار ١٠/١٨٥، المغنـــي البـــن قدامـــة: ٤/٤٢٧، مغنـــي المحتـــاج للشـــربيني: ١٦/١٣٠المبســـوط للسرخســـي:  )٦(

  .٥/٣٨للمرتضى: 
  .٨/١٨٤، المبسوط للطوسي: ١٣/٢٧٦، البيان للعمراني: ٤/١٦٨حاشية الدسوقي:  )٧(
، المغني البن قدامـة: ٤/٤٢٧، مغني المحتاج للشربيني: ٤/١٦٨، حاشية الدسوقي: ٥/٤٧٧رّد المحتار البن عابدين:  )٨(

  .٤١/١٥، جواهر الكالم للنجفي: ٥/٢١، البحر الزخار للمرتضى: ١٠/١٦٨
، المهــذب ٨٢٨، بدايــة المجتهــد البــن رشــد: ص٥/٤٧٣، رّد المحتــار البــن عابــدين: ٦/٢٦٨بــدائع الصــنائع للكاســاني:  )٩(

، ٥/٢١، البحــر الزخــار للمرتضــى: ٩/٣٩٣، المحلــى البــن حــزم: ١٠/١٦٩، المغنــي البــن قدامــة: ٥/٥٩٨للشــيرازي: 
  .٨/٢١٧المبسوط للطوسي: 
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َوالَّـِذيَن َيْرُمـوَن اْلُمْحَصـَناِت ثُـمَّ َلـْم ًا فـي قـذف؛ لقولـه تعـالى: : أن ال يكون الشاهد محـدودثامنالشرط ال
  .)١(اْلَفاِسُقونَ  َيْأُتوا ِبَأْرَبَعِة ُشَهَداء َفاْجِلُدوُهْم َثَماِنيَن َجْلَدًة َوَال َتْقَبُلوا َلُهْم َشَهاَدًة َأَبدًا َوُأْوَلِئَك ُهمُ 

ن المالكيــة، والشــافعية، والحنابلــة، والظاهريــة، والزيديــة، مــ فــإن تــاب وأصــلح، فقــد ذهــب جمهــور العلمــاء
  .)٣(وهو اختيار القاضي ابن العربي .)٢(د التوبةإلى قبول شهادته بع واإلمامية

  .)٤(أّنه ال تقبل شهادة المحدود في قذف وٕان تابإلى  الحنفيةوذهب 

  ومنها ما يأتي:يكون الشاهد متهمًا في شهادته، وللتهمة أسباب  ال : أنتاسعالشرط ال
وهـو اختيـار القاضـي ، )٥(من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة . القرابة: ذهب جمهور العلماء١

  ٕان سفل، وال الولد لوالده وان عال.و لولده  إلى عدم قبول شهادة الوالد ،)٦(ابن العربي
يـة إلـى قبـول شـهادة الوالـد لولـده بعض الشافعية، وأحمد فـي روايـة، والظاهريـة، والزيديـة، واإلماموذهب 
  .)٧(وبالعكس
ر: ذهــب الحنفيــة، والمالكيــة، والحنابلــة، إلــى عــدم قبــول شــهادة شــهادة أحــد الــزوجين لآلخــ. النكــاح: ٢

وذهــب الشــافعية، وأحمــد فــي روايــة،  ،)٩(ابــن العربــي يــاراخت هــوو ، )٨(الــزوج لزوجتــه، وال الزوجــة لزوجهــا
  .)١٠(، إلى قبول شهادة أحد الزوجين لآلخروالظاهرية، والزيدية، واإلمامية

                                                 
  ٤النوراآلية: ) سورة ١(
، المغنــي البــن قدامــة: ٥/٦٢١، المهــذب للشــيرازي: ٨٢٨، بدايــة المجتهــد البــن رشــد: ص٢٤٣٨المعونــة البــن نصــر:  )٢(

  .٨/٢٢٨، المبسوط للطوسي: ٥/٣٧، وما بعدها، البحر الزخار للمرتضى: ٩/٤٣١، المحلى البن حزم: ١٠/١٩٠
تغليظـًا لشـأنه وتعظيمـًا ألمـره  التفسـيقو  ،ورد الشـهادة ،علق اهللا علـى القـذف ثالثـة أحكـام الحـداللفظ الدال علـى اختيـاره:( )٣(

هــا مــن علــة الفســق فــإذا زال بــل ردّ  :ؤنــاوقــال علما، الشــهادة مــن جملــة الحــد ردّ  :وقــال أبــو حنيفــة، وقــوة فــي الــردع عنــه
  .٣/٢٤٨، وانظر: ٣/٢٤٦: أحكام القرآن). الشهادة بالتوبة زال ردّ 

  .٦/٢٧١، بدائع الصنائع للكاساني: ١٦/٨٢٥المبسوط للسرخسي:  )٤(
، الحـــاوي الكبيـــر ٢/٤٣٢، المعونـــة البـــن نصـــر: ٨٢٩، بدايـــة المجتهـــد البـــن رشـــد: ص١٦/١٢١المبســـوط للسرخســـي:  )٥(

  .١٠/١٨٦، المغني البن قدامة: ١٧/١٦٣لماوردي: ل
والمختـار عنـدي أن أصـل الشـريعة ال تجـوز شـهادة الوالـد للولـد وال الولـد للوالـد لمـا بينهمـا مـن اللفظ الدال على اختياره: ( )٦(

  .١/٥٢٢: أحكام القرآن). البعضية
، البحـــر الزخـــار للمرتضـــى: ٩/٤١٥حـــزم:  ، المحلـــى البـــن١٢/٦٦، اإلنصـــاف للمـــرداوي: ٥/٦١٨المهـــذب للشـــيرازي:  )٧(

  .٨/٢١٩، المبسوط للطوسي: ٥/٣٥
  .١٠/١٨٧، المغني البن قدامة: ٢/٤٣٣، المعونة البن نصر: ١٦/١٢١المبسوط للسرخسي:  )٨(
وٕانمـا بينهمـا  ،ألنهمـا أجنبيـان ؛يجوز شـهادة الـزوجين بعضـهما لـبعض :وخالف الشافعي فقالاللفظ الدال على اختياره: ( )٩(

 ،واأللفــة ،والمواصــلة ،والتعطــف ،وهــذا ضــعيف فــإن الزوجيــة توجــب الحنــان. عقــد الزوجيــة وهــو ســبب معــرض للــزوال
  .١/٥٢٣: أحكام القرآن). وله حق في مالها عندنا ولذلك ال تتصرف في الهبة إال في ثلثها ،والمحبة

، البحــر الزخــار للمرتضــى: ٩/٤١٥: ، المحلــى البــن حــزم١٢/٦٨، اإلنصــاف للمــرداوي: ٥/٦٢٠المهــذب للشــيرازي:  )١٠(
  .٨/٢٢٠، المبسوط للطوسي: ٥/٣٦
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فــال تقبــل شــهادة العــدّو علــى عــدوِّه  وهــي الخصــومة والعــداوة بــين الشــاهد والمشــهود عليــه،. العــداوة: ٣
  .)١(ال الدينية؛ ألّنه تقبل شهادة المسلم على الكافر إجماعًا، وبينهما عداوة دينية ةالدنيويوالمراد بها العداوة 

علـى القـروي: ال خـالف بـين العلمـاء فـي قبـول شـهادة القـروي علـى البـدوي، واختلفـوا . شهادة البـدوي ٤
فــي قبــول شــهادة البــدوي علــى القــروي، فــذهب جمهــور العلمــاء مــن الحنفيــة، والشــافعية، والحنابلــة، والزيديــة، 

  .)٣(واختاره ابن العربي، إلى أّن شهادة البدوي على القروي مقبولة، )٢(واإلمامية
، فــي الحقــوق التــي يمكــن لكيــة، وبعــض الحنابلــة إلــى عــدم قبــول شــهادة البــدوي علــى القــرويوذهــب الما

  .)٤(التوثيق فيها بإشهاد الحاضر

  في مطلب مستقل.ا الشرط هذ الباحث حثيب: الذكورة: وسعاشرالشرط ال

  :في القانون ومشروعيتها شروط الشهادة
ثبــات، ولكــن تــأتي مرتبــة الشــهادة بعــد الكتابــة؛ قــت القــوانين الوضــعية علــى مشــروعية الشــهادة فــي اإلفات

  .)٥(ألّنها أعلى المراتب إلثبات الوقائع القانونية
 بعـض المشرع العراقي وذكر ،لى شروط الشهادةإبشكل مفصل  وال المصري لم يتطرق المشرع العراقي

  ما يأتي: ى) عل٦٨، فقد نصت المادة(أصول المحاكمات الجزائيةشروطها في قانون 
جريمـة ضـّد شخصـه، ، أو ببالزنـا يكون أحد الزوجين شاهدًا على الزوج اآلخـر مـا لـم يكـن متهمـًا ال -أ

  دهما.حولد أ أو ماله، أو ضدّ 
ال يكــون األصــل شــاهدًا علــى فرعــه، وال الفــرع شــاهدًا علــى أصــله مــا لــم يكــن متهمــًا بجريمــة ضــدَّ  -ب

  شخصه أو ماله.
                                                 

، المهــــذب ١/٣٢٥، أحكــــام القــــرآن البــــن العربــــي: ٤/٢٢١، تبيــــين الحقــــائق للزيلعــــي: ١٦/١٣٣المبســــوط للسرخســــي:  )١(
، ٥/٣٤، البحــر الزخــار للمرتضــى: ٩/٤١٨، المحلــى البــن حــزم: ١٠/١٨٢، المغنــي البــن قدامــة: ٥/٦٢١للشــيرازي: 

  .١/١٣١، وسائل اإلثبات للزحيلي:٨/٢١٩لمبسوط للطوسي: ا
، البحـر الزخـار ١٠/١٦٩، المغنـي البـن قدامـة: ١٧/٢١٢، الحاوي الكبير للماوردي: ٢/٢٢٩أحكام القرآن للجصاص:  )٢(

  .٨/٢٢٨، المبسوط للطوسي: ٥/٣٢للمرتضى: 
وقـد ، ومالـك فـي مشـهور قولـه ،د منعهـا أحمـد بـن حنبـلوقـ ،جواز شهادة البدوي على القروياللفظ الدال على اختياره: (  )٣(

). والصحيح جوازها مع العدالة كشهادة القروي على القروي ،بينا الوجوه التي منعها أشياخنا من أجلها في كتب الخالف
  .١/٢٨٢: أحكام القرآن

  .١٢/٦٨، اإلنصاف للمرداوي: ٢/٤٣٦المعونة البن نصر:  )٤(
: إعــداد القاضــي نبيــل عبــد الــرحمن الحيـــاوي، م) وتعديالتـــه١٩٧٩) لســنة (١٠٧عراقــي المــرقم(قــانون اإلثبــات الينظــر:  )٥(

م، ١٩٦٨)لســـــنة ٢٥)، والقـــــانون اإلثبـــــات المصـــــري المـــــرقم(٩٧-٧٦م): المـــــواد(٢٠١١بغـــــداد( -/المكتبـــــة القانونيـــــة٢ط
واإلثبـات:  ملتـزام أحكـام االلتـزا، والنظريـة العامـة لال١٩٩٩) لسـنة١٨م، والقانون رقم(١٩٩٢) لسنة٢٣والمعدل بالقانون (

  ١/١٣٣، ووسائل اإلثبات للزحيلي: ٣٧٩م):ص٢٠٠٤اإلسكندرية( -د. أحمد شوقي عبد الرحمن، منشأة المعارف
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رهم شاهد دفاع لآلخـر، ويهـدر مـن الشـهادة الجـزء الـذي يجوز أن يكون احد األشخاص المتقدم ذك -ج
  .)١( يؤدي إلى إدانة المتهم

/ب) علــى شــهادة الصــبيان( يحلــف الشــاهد الــذي أتــمَّ الخامســة عشــرة مــن عمــره قبــل ٦٠ونصــت المــادة(
ل مـن ، أّما من لم يتم السّن المذكورة فيجوز سماعه على سبيل االسـتدالأداء شهادته يمينًا بأن يشهد بالحقّ 

  .)٣(المشرع المصريبه أخذ  ، و)٢( غير يمين)
) مـن قـانون اإلثبـات العراقـي: (للمحكمـة قبـول شـهادة األخـرس، واألعمـى، واألصـم، ٨٦ونصت المـادة(

  .)٤(كما يجوز شهادة الشخص على الفعل الذي قام به)
يـــة، والتـــيقظ، علـــى بـــاقي الشـــروط كاإلســـالم، والعقـــل، والحر  وال المصـــري لـــم يتعـــرض المشـــرع العراقـــي

الشاهد محدودًا في قذف، والذكورة، والذي يبدو من مواد القـانون أّن األمـر فـي قبـول والعدالة، وأن ال يكون 
  شهادة الشهود أوسع مما هو في الشريعة.

  
Üa@kÝ¾aðäbróï–íÜa@ôÝÈ@öbåÜa@ò†bé’@Z@ @

النســـاء مـــع الرجـــال فـــي  اتفـــق الفقهـــاء علـــى إثبـــات الوصـــية بشـــهادة رجلـــين، واتفقـــوا علـــى قبـــول شـــهادة
  .   )٥(األموال، وما في معنى األموال، واتفقوا على قبول شهادتهنَّ منفردات فيما ال يطلع عليه الرجال

  ثبات الوصية بشهادة النساء منفردات على ثالثة مذاهب:إواختلفوا في جواز 

بــه قــال  لَّ مــن رجلــين، وثبــات الوصــية، وأنهــا ال تثبــت بأقــإ: ال تقبــل شــهادة النســاء فــي المــذهب األول
  .)٦(األوزاعي والنخعي، وبعض المالكية، وٕاليه ذهب الشافعية، والحنابلة

                                                 
م) وتعديالتــه مــع كافــة قــرارات التشــريعية: إعــداد ١٩٧١) لســنة (٢٣قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي المــرقم( )١(

    .٢٧م): ص٢٠١٠بغداد( -كتبة القانونيةالحياوي، المالرحمن  القاضي نبيل عبد
  .٢٥م) وتعديالته لحياوي: ص١٩٧١) لسنة (٢٣قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي المرقم( )٢(
  ).٦٤قانون اإلثبات المصري المادة( )٣(
  . ٢٨م) وتعديالته: ص١٩٧٩) لسنة (١٠٧قانون اإلثبات العراقي المرقم( )٤(
، فــتح البــاري البــن ١٠/١٥٨، المغنــي البــن قدامــة:٦/٢٧٩. بــدائع الصــنائع للكاســاني:١٧/١٩بيــر للمــاوردي:) الحــاوي الك٥(

  .١/١٥٩: لزحيلي، وسائل اإلثبات ل٦/٤٣٤ع للبهوتي: ، كشاف القنا٥/٢٦٦حجر:
ن للقرطبـي: ، أحكـام القـرآ٢/٤٤٦، المعونـة البـن نصـر: ١٠/٢٤٨، الذخيرة للقرافي: ٨٣٠) بداية المجتهد البن رشد: ص٦(

الخــالق، دار الكتــب  الغنــي عبــد هـــ)ت: عبــد٢٠٤، أحكــام القــرآن: لإلمــام محمــد بــن إدريــس الشــافعي المتــوفى(٦/٣٤٨
تقـي الـدين أبـي بكـر بـن  للعالمـةكفايـة األخيـار:  ،١٧/٨، الحـاوي الكبيـر للمـاوردي: ٢/١٣٣هـ):١٤٠٠بيروت(-العلمية

/دار ١ت: علـــي عبـــد الحميـــد بلطجـــي، محمـــد وهبـــي ســـليمان، طهــــ)٩٢٨محمـــد الحســـيني الدمشـــقي الشـــافعي المتـــوفى(
  .١٠/٢٥٦، المبدع البن مفلح: ١٠/١٥٧، المغني البن قدامة: ٥٧٠م): ص١٩٩٤دمشق ( -الخير
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ــو  ــاره القاضــي أب ــن العربــي واخت ــر ب ، وفــي روايــة لإلمــام أحمــد أنَّ الوصــية تثبــت بشــهادة رجــل )١(بك
  .)٢(واحد

بــه قــال  رجــٍل وامــرأتين، و ال تقبــل شــهادتهنَّ إّال مــع الرجــال، فتثبــت الوصــية بشــهادة :المــذهب الثــاني
روايــة عــن اإلمــام أحمــد، وٕاليــه ذهــب ذهــب الحنفيــة، وأكثــر المالكيــة، وهــي الثــوري، والليــث بــن ســعد، وٕاليــه 

  .)٣(الزيدية، واإلمامية
  .)٤(بضاع النساء، وكون الوصية بمالٍ إ اشترط المالكية قبول شهادتهنَّ فيها إن لم تكن الوصية بعتق و و 
  .)٥(بقبول شهادة رجٍل وامرأتين إذا كانت الوصية بمالٍ  :وقال بعض الشافعية 

: تثبــت الوصــية بشــهادة النســاء منفــردات، فيجــوز فــي إثباتهــا شــهادة أربــع نســوة، وهــو المــذهب الثالــث
  .)٦(رواية عن اإلمام أحمد، وٕاليه ذهب الظاهرية

  األدلة ومناقشتها:
ا َأيَُّهـا الَّـِذيَن آَمُنـوْا َشـَهاَدُة يـب بقولـه تعـالى:استدّل أصحاب هذا المـذه :ومناقشتها أدّلة المذهب األول

ـنُكْم َأْو آَخـَراِن ِمـْن َغْيـِرُكْم  ِإْن َأنـُتْم َضـَرْبُتْم ِفـي َبْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت ِحيَن اْلَوِصيَِّة اْثَناِن َذَوا َعـْدٍل مِّ
  .)٧(اَألْرضِ 

                                                 
َحَضـَر َأَحـَدُكُم ِيـا َأيَُّهـا الَّـِذيَن آَمُنـوْا َشـَهاَدُة َبْيـِنُكْم ِإَذا ) اللفظ الدال على اختيـاره:  قـال ابـن العربـي فـي تفسـير قولـه تعـالى: ١(

ـــنُكمْ  وكـــان بمطلقـــه  اْثَنـــانِ : قولـــه تعـــالى  ) (١٠٦مـــن اآليـــة:  المائـــدة(ســـورة  اْلَمـــْوُت ِحـــيَن اْلَوِصـــيَِّة اْثَنـــاِن َذَوا َعـــْدٍل مِّ
ه لفـــظ ال يصـــلح إال ألّنـــ ؛فبـــين أنـــه أراد رجلـــين َذَوا َعـــْدلٍ  :ه قـــال بعـــد ذلـــكويحتمـــل رجلـــين إال أّنـــ ،يقتضـــي شخصـــين

  . ٢٤٥، وينظر: أحكام الصغرى: ص٢/١٦٦). أحكام القرآن: ذواتي ال تصلح إال للمؤنث كما أنّ  ،كرللمذ
  . ١٢/٨٣، اإلنصاف للمرداوي: ١٠/٢٥٦) المبدع البن مفلح: ٢(
، شرح فتح القـدير: تـأليف اإلمـام كمـال ٤/٥٦، الكتاب للقدوري وشرحه اللباب للغنيمي:٢/٢٣١) أحكام القرآن للجصاص:٣(

، ٧/٣٧٠بيـروت:  -/ دار الفكـر٢هــ)، ط٦٨١محمد بن عبد الواحد السيواسي، المعروف بـان الهمـام الحنفـي (ت  الدين
، إعــالم المــوقعين عــن رب ١٠/١٥٦، المغنــي البــن قدامــة٤/١٨٧، حاشــية الدســوقي: ١/٤٦٩الكــافي البــن عبــد البــر:

هــ) ت: طـه ٧٥١(المتـوفى بـابن قـيم الجوزيـة  شمس الدين أبي عبد اهللا محمـد بـن أبـي بكـر المعـروف للعالمةالعالمين: 
، البحـــر الزخـــار للمرتضـــى: ١٢/٨١، اإلنصـــاف للمـــرداوي: ١/٩٢م): ١٩٧٣بيـــروت( -ف ســـعد، دار الجيـــلو عبـــد الـــرء

  .٤/٤٣٧، شرائع اإلسالم للحلي: ٨/١٧٢، المبسوط للطوسي: ٤/٦٦، التاج المذهب للعنسي: ٥/٢١
، ٦/١٨١ للمغربــي: ، مواهــب الجليــل لشــرح مختصــر خليــل١٠/٢٤٨رة للقرافــي:، الــذخي١/٤٦٩) الكــافي البــن عبــد البــر: ٤(

  .٤/١٨٧الشرح الكبير للدردير: 
/المكتـــب ٢هـــ) ط٦٧٦-٦٣١روضــة الطــالبين وعمـــدة المفتــين: لإلمـــام محــي الــدين أبـــي زكريــا يحـــي بــن شــرف النـــووي( )٥(

  .١١/٢٥٤هـ):١٤٠٥بيروت (-اإلسالمي
  .٩/٣٩٦، المحلى البن حزم:١٢/٨٣نصاف للمرداوي:، اإل١٠/١٥٧) المغني البن قدامة:٦(
  .١٠٦: اآلية المائدة ) سورة٧(
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  وجه الداللة:
، ألّن لفـظ ذوا عـدل شـهادة النسـاء هـذه اآليـةتنـاول تية على شهادة الرجال، وال ه اآلأنَّ اهللا نصَّ في هذ

  .)١(أّنّ◌ لفظ ذواتي ال يصلح إّال للمؤنث يصلح إّال للمذكر، كما ال
بـــأنَّ خطـــاب الشـــارع يـــأتي بلفـــظ التـــذكير، ويـــدخل معهـــم اإلنـــاث، ألّنـــه يغلـــب لفـــظ المـــذكر  واعتـــرض:

ـَياُم َكَمـا ُكِتـَب َعَلـى الَّـِذيَن ولـه تعـالى:كمـا فـي ق االجتماعالمؤنث عند  َيـا َأيَُّهـا الَّـِذيَن آَمُنـوْا ُكِتـَب َعَلـْيُكُم الصِّ
نُكْم َوَأِقيُموا الشََّهاَدَة ِللَّـِه  ، وقوله تعالى:)٢(ِمن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن   باالتفـاق، فإنَّـه )٣(َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل مِّ

  .)٤(الصنفين، الذكر واألنثى، فكذلك الحال في آية الوصية يتناول

  استدّل أصحاب هذا المذهب بما يأتي: :ومناقشتها أدّلة المذهب الثاني
َن َواْسَتْشِهُدوْا َشِهيَدْيِن من رَِّجاِلُكْم َفـِإن لَّـْم َيُكوَنـا َرُجَلـْيِن َفَرُجـٌل َواْمَرَأتَـاِن ِممَّـن َتْرَضـْوَن ِمـقوله تعالى: .١

  . )٥(الشَُّهَداء َأن َتِضلَّ ْإْحَداُهَما َفُتَذكَِّر ِإْحَداُهَما اُألْخَرى
  :وجه الداللة

 هذه اآليـة علـى قبـول شـهادة رجـل وامـرأتين، فهـذا يقتضـي قبـول شـهادتهنَّ مـع الرجـال فـي سـائر تنصَّ 
  .  )٦(األحكام
  .)٧(عامَّة في جميع الحقوقبأنَّ هذه اآلية نص في األموال، فال يجوز أن يجعلها  واعترض: 

َيـا َأيَُّهـا الَّـِذيَن آَمُنـوْا ِإَذا تَـَداَينُتم ِبـَدْيٍن ِإَلـى َأَجـٍل مَُّسـمًّى َفـاْكتُُبوُه َوْلَيْكتُـب بَّْيـَنُكْم بأنَّ قوله تعـالى: جيب:أو  
ــإِ ، ثــّمّ◌َ◌ قــال:)٨(َكاِتــٌب ِباْلَعــْدلِ  ــن َواْسَتْشــِهُدوْا َشــِهيَدْيِن مــن رَِّجــاِلُكْم َف ــاِن ِممَّ ــْيِن َفَرُجــٌل َواْمَرَأَت ــا َرُجَل ن لَّــْم َيُكوَن

ــَهَداء   ت، فــدّلّ◌◌َ لــيس بمــالهــو ل علــى األجــل و امــع الرجــ نَّ شــهادته ، يــدّل علــى جــواز)٩(َتْرَضــْوَن ِمــَن الشُّ
  .)١٠(اآلية الكريمة على جواز شهادتهنَّ معهم في غير األموال

  

                                                 
  . ٢/١٦٦، أحكام القرآن البن العربي:١٧/٩الحاوي الكبير للماوردي:ينظر: ) ١(
  ١٨٣: اآلية ) سورة البقرة٢(
  ٢) سورة الطالق من اآلية: ٣(
  .١٧٠لي:، وسائل اإلثبات للزحي١/٩٢) إعالم الموقعين البن القيم:٤(
  ٢٨٢: اآلية ) سورة البقرة٥(
  .  ٦/٢٨٠) بدائع الصنائع للكاساني:٦(
  . ١٧/٩) الحاوي الكبير للماوردي:٧(
  ٢٨٢) سورة البقرة من اآلية: ٨(
  ٢٨٢) سورة البقرة من اآلية: ٩(
  . ٢/٢٣٣) أحكام القرآن للجصاص:١٠(
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) عـن رسـول اللَّـِه لمـذهب، بمـا روى عبـد اللَّـِه بـن ُعَمـَر(اسـتدّل أصـحاب هـذا ا :أدّلة المذهب الثالث
)( َأنَُّه قال)): ِفقالت اْمَرَأٌة ِمْنُهنَّ  ))يا َمْعَشَر النَِّساِء َتَصدَّْقَن َوَأْكِثْرَن اِالْسِتْغَفاَر َفِإنِّي َرَأْيُتُكنَّ َأْكَثَر َأْهِل النَّار

ُتْكِثـْرَن اللَّْعــَن َوَتْكفُـْرَن اْلَعِشــيَر ومـا رأيــت مـن َناِقَصــاِت  :((قــال ؟َر َأْهــِل النَّـارِ ومالنـا يــا َرُسـوَل اللَّــِه َأْكثَـ :َجْزَلـةٌ 
ـا ُنْقَصـاُن اْلَعْقـِل : ((قـال ؟قالت يا َرُسوَل اللَِّه وما ُنْقَصاُن اْلَعْقِل َوالـدِّينِ  ))َعْقٍل َوِديٍن َأْغَلَب ِلِذي ُلبٍّ ِمْنُكنَّ  َأمَّ

َفَهـَذا  ،َوَتْمُكـُث اللََّيـاِلي مـا ُتَصـلِّي َوتُْفِطـُر فـي َرَمَضـانَ  ،َتْيِن َتْعِدُل َشَهاَدَة َرُجٍل َفَهَذا ُنْقَصاُن اْلَعْقلِ َفَشَهاَدُة اْمَرأَ 
  .)١())ُنْقَصاُن الدِّينِ 

   وجه الداللة: 
 ) جعل شهادة امرأتين تعـدل شـهادة رجـل واحـد، فمـن الضـروري قبـول شـهادة امـرأتين فـيأّن الرسول(

  .)٢(زاد، وليس في القرآن والسنة واإلجماع ما يمنع ذلك كل ما يقبل فيه شهادة رجل واحٍد، وهكذا ما

  الترجيح:
يبــدوا لــي رجحــان المــذهب الثــاني القائــل: بقبــول شــهادة رجــل وامــرأتين فــي  ،مــن خــالل مناقشــة األدلــة

، فجـاز  الوصية، ألّنها غالبًا مـا تكـون فـي المـرض، وكثيـرًا مـا تحـيط النسـاء بـه فتقـع الوصـية فـي مجالسـهنَّ
ـــا عـــدم قبـــول الباحـــث شـــهادتهّن  قبـــول شـــهادتهنَّ علـــى الوصـــية مـــع الرجـــال حفاظـــًا للحقـــوق واألمـــوال، وأّم

َواْسَتْشـِهُدوْا َشـِهيَدْيِن مـن رَِّجـاِلُكْم َفـِإن لَّـْم َيُكوَنـا منفردات لعدم ورود الدليل في ذلك، وقد دّل قـول اهللا تعـالى:
، علـى قبـول شــهادة رجـل وامـرأتين فـي األمـوال، كمــا )٣(لشُّـَهَداء اَفَرُجـٌل َواْمَرَأتَـاِن ِممَّـن َتْرَضــْوَن ِمـَن  َرُجَلـْينِ 

قـت بالمـال، فألح والوصـية تجـوز فـي األمـوال والحقـوقهو متفق بين العلماء، فلو جاز غير ذلـك لبينـه اهللا، 
  ، واهللا أعلم .وأخذ حكمه في الشهادة

                                                 
ومســلم فــي  ،)٢٩٨(الحــديث رقــم ،١/١١٦:كتــاب الحــيض، بــاب تــرك الحــائض الصــوم، البخــاري فــي صــحيحه أخرجــه )١(

  .)٧٩(الحديث رقم، ١/٨٦صحيحه، واللفظ له، كتاب اإليمان، باب نقصان اإليمان بنقصان الطاعات: 
. ينظـر شـرح النـووي والمـراد هنـا الـزوج ،األصـل المعاشـر مطلقـا فـيهـو ف :يرِشـوأمـا العَ  .ووقـار ،ورأي ،ذات عقل: ْزَلةٌ جَ و     

  .٢/٢٥٤على صحيح مسلم: 
 اهللا محمــد بــن أبــي بكــر ، الطــرق الحكميــة فــي السياســة الشــرعية: لإلمــام أبــي عبــد٩/٤٠٢المحلــى البــن حــزم: ينظــر: ) ٢(

: )٢٠٠٢-هـــــ١٤٢٣القـــاهرة( -ار الحـــديث/د١ت: ســـيد عمـــران، ط هــــ)٧٥١المتـــوفى( )ابـــن قـــيِّم الجوزيـــةالمعـــروف ب(
  .١٣٦ص

  ٢٨٢) سورة البقرة من اآلية: ٣(
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، والوصـية مـن الحقـوق التـي تحتـاج )١(اتفق الفقهاء على أنَّ الشهادة من الطرق التي تثبـت بهـا الحقـوق
إلــى إثبــات، وتثبــت بشــهادة رجلــين مســلمين عــدلين، ولكــن اختلــف العلمــاء فــي قبــول شــهادة غيــر المســلمين 

  على الوصية، على أربعة مذاهب:

ال تقبـــل شـــهادة الكـــافر علـــى المســـلم، وال علـــى الكـــافر مطلقـــًا، وٕاليـــه ذهـــب المالكيـــة،  :المـــذهب األول
  . )٣(وهو اختيار القاضي أبي بكر بن العربي، )٢(والشافعية

: تقبـل شـهادة أهـل الكتـاب علـى وصـية المسـلم فـي السـفر، إن لـم يكـن هنـاك مسـلم، وال المذهب الثاني
بـه  ، و)(موسـى األشـعري ابن مسعود، وأبـيعن ابن عباس، و  تقبل شهاداتهم في غير ما ذكر، ورد ذلك

                                                 
، اإلنصـــاف ٨٣٠، بدايـــة المجتهـــد البـــن رشـــد: ص١٧/٣: للمـــاوردي ، الحـــاوي الكبيـــر١٦/١١٢ي: ) المبســـوط للسرخســـ١(

  .   ١٢/٣للمرداوي: 
، القـــوانين الفقهيـــة: لإلمـــام محمـــد بـــن أحمـــد بـــن ُجـــزي ١٠/٢٢٤، الـــذخيرة للقرافـــي: ٨٢٩) بدايـــة المجتهـــد البـــن رشـــد: ص٢(

، ٢٢٩م): ص٢٠٠٦-هـــ١٤٢٧بيــروت( -العلميــة/دار الكتــب ٢هـــ)ت: محمــد أمــين الضــناوي، ط ٧٤١-٦٩٣الكلبــي (
  .٣/١١٨، أحكام القرآن للكيا الهّراسي: ٥/٥٩٨، المهذب للشيرازي: ٦/١٤٢األم لإلمام الشافعي: 

اْلَمـْوُت ِحـيَن ِيـا َأيَُّهـا الَّـِذيَن آَمُنـوْا َشـَهاَدُة َبْيـِنُكْم ِإَذا َحَضـَر َأَحـَدُكُم ) اللفظ الدال علـى اختيـاره، قـال فـي تفسـير قولـه تعـالى: ٣(
ــنُكْم َأْو آَخــَراِن ِمــْن َغْيــِرُكمْ  ــنُكْم  ) (قولــه تعــالى:١٠٦مــن اآليــة:  المائــدة(ســورة  اْلَوِصــيَِّة اْثَنــاِن َذَوا َعــْدٍل مِّ يــه ثالثــة ف مِّ

  :أقوال
    .من المسلمين والكاف والميم لضميرهما قاله ابن عباس ومجاهد :أحدها     

  .قاله الحسن وسعيد بن المسيب من قبيلتكم :الثاني       
  ).الثالث منكم من أهل البيت       
ــِرُكمْ  ثــمَّ قــال فــي تفســير قولــه تعــالى:(       قالــه ابــن  ،معنــاه أو آخــران مــن غيــركم إن لــم تجــدوا مــنكم، َأْو آَخــَراِن ِمــْن َغْي

ي موســــى األشــــعري وابــــن ويــــروى عــــن أبــــ ،وشــــريح ،وابــــن جبيــــر ،وٕابــــراهيم ،وأبــــو مجلــــز ،ويحيــــى بــــن يعمــــر ،المســــيب
ــنُكْم  قولــه:أن  :وتحقيــق النظــر فــي هــذا الفصــل،عبــاس  ،َأْو آَخــَرانِ : وعليــه يتركــب قولــه ،قــد تقــدم فيــه الخــالف مِّ
غيركم وهي مسألتان تتم بهما سـت عشـرة مسـألة فـإن كـان مـنكم مـن أهـل ملـتكم كـان قولـه غيـركم ، ِمْن َغْيِرُكمْ  :وقوله

 :وٕان كــان المــراد بــه مــن غيــر قبيلــتكم كــان كمــا قــال الزهــري والحســن وغيرهمــا ،ن مــن لــيس بمســلمللكــافرين وكــان اآلخــرا
وتعلق من قال بأنه من غير ملتكم بأن اهللا سبحانه خاطب المـؤمنين ثـم قـال لهـم مـن ، فقبيل الميت وعشيرته أعلم بحاله

  .غيركم وغير المؤمنين هم الكافرون
ِيـا َأيَُّهـا : بأنـه قـال فـي أول اآليـة، ألن الحجـة لهـم والكـالم مـنهم ومعهـم ويؤكـده أيضـافـ :وأما مـن قـال مـن أهـل الميـت     

َتْحِبُسـوَنُهَما ِمـن  : بـه يصـح العطـف وقـال يعنـي أو آخـران عـدالن مـن غيـركم و ، ِمْن َغْيـِرُكمْ   ثّم قال: الَِّذيَن آَمُنواْ 
ــَالةِ  ــِد الصَّ ــا مــؤمنين احتمــل أن يكــون ذلــك مــن القبيلــةو  ،فــدل علــى أنهمــا مــن أهــل الصــالة، َبْع أو مــن الورثــة  ،ٕاذا كان

، الناسـخ والمنسـوخ: ٦/٢٥٨، المسـالك: ٢/٨٠٣، وينظر: القبس: ٢/١٧٦). أحكام القرآن: ويترجح ذلك بحسب ما تقدم
  .١٦٤ص



                                             ٩٣ 

قال سعيد بـن المسـيب، وابـن سـيرين، وسـعيد بـن جبيـر، وشـريح، والنخعـي، واألوزاعـي، والثـوري، والطبـري، 
  .)١(وٕاليه ذهب الحنابلة، والظاهرية، واإلمامية

هم مـن الكفـار فـي جـواز شـهادتهم الطبري والظاهرية، لم يفرقوا بـين أهـل الكتـاب وغيـر  إّال أنَّ ابن جرير
  .)٢(على وصية المؤمن في السفر، عند فقد المسلم

على المسلم، وتقبل شهادة أهل الذمة بعضـهم  علـى بعـٍض وٕان  الكافرتقبل شهادة  ال المذهب الثالث:
تجـوز شـهادة بعضـهم علـى  اختلفت مللهم، وهـو مـذهب الحنفيـة، وروايـة عـن اإلمـام أحمـد، قـال الحنفيـة: ال

  .)٣(بعض إال إذا كانوا من أهل داٍر واحدة

تقبل شهادة غير المسـلم علـى المسـلم، وتقبـل شـهادة أهـل الملـة علـى مثلـه، وال تقبـل  : الالمذهب الرابع
  .)٤(به قال قتادة، وٕاسحاق بن راهويه، والقاضي ابن أبي ليلى، وٕاليه ذهب الزيدية على غيرهم من الملل، و

  األدلة ومناقشتها:
  : استدّل أصحاب هذا المذهب بما يأتي:مذهب األول ومناقشتهاأدلة ال

َيــا َأيَُّهــا الَّــِذيَن آَمُنــوا ِإن َجــاءُكْم َفاِســٌق ِبَنَبــٍأ َفَتَبيَُّنــوا َأن ُتِصــيُبوا َقْومــًا ِبَجَهاَلــٍة َفُتْصــِبُحوا : قولــه تعــالى .١ 
  .)٥(َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِمينَ 

   وجه الّداللة:
ن خبـــر الفاســـق واجـــب، والكـــافر مـــن أهـــل الفســـق، فوجـــب تبـــين خبـــره، والشـــهادة أوكـــد مـــن مـــ نيالتبيـــ

  .)٦(الخبرِ 

                                                 
 ة أبـي محمـد عبـد، الكافي في فقه ابن حنبل: للعالمـ١٠/١٨٠، المغني البن قدامة:١٠٧-٧/١٠٣) جامع البيان للطبري:١(

، ٣/٤٢٠ ، الـــروض المربـــع للبهـــوتي:٤/٥٢١ بيـــروت:-هــــ)، المكتـــب اإلســـالمي٦٢٠-٥٤١اهللا بـــن قدامـــة المقدســـي (
، وينظر: الجامع ألحكام القرآن ٤/٤٢٥، شرائع اإلسالم للحلي:٨/١٨٧، المبسوط للطوسي:٩/٤٠٦ المحلى البن حزم:

  .٥/٤١٢وما بعدها، وفتح الباري البن حجر:  ١٥٤صالبن القيم:  ، والطرق الحكمية٦/٣٤٩ للقرطبي:
  .٩/٤٠٦، المحلى البن حزم: ٧/١٠٧) جامع البيان للطبري: ٢(
، بـــدائع الصـــنائع للكاســـاني: ١٣٩-١٦/١٣٣، المبســـوط للسرخســـي: ٤/٦٣) الكتـــاب للقـــدوري وشـــرحه اللبـــاب للغنيمـــي: ٣(

حيــــى بــــن محمـــــد ابــــن هبيــــرة البغــــدادي الحنبلـــــي ، إجمــــاع األئّمــــة األربعــــة واخــــتالفهم: للـــــوزير أبــــي المظفــــر ي٦/٢٨٠
ــــــــن ٢/٤٤٢م): ٢٠٠٩-هـــــــــ١٤٣١/دار العــــــــال (٢محمــــــــد حســــــــين األزهــــــــري، ط هـــــــــ)ت:٥٦٠المتــــــــوفى( ــــــــدع الب ، المب

  .١٠/٢١٧مفلح:
، التــاج المــذهب ٣٨، ٥/٣٤، البحــر الزخــار للمرتضــى: ١٠/١٨١، المغنــي البــن قدامــة:١٦/١٣٣) المبســوط للسرخســي: ٤(

  .٤/٧٢للعنسي: 
  ٦رة الحجرات من اآلية: ) سو ٥(
  . ١٠/٢٢٤، الذخيرة للقرافي:١٣/٢٧٨) ينظر: البيان للعمراني: ٦(



                                             ٩٤ 

اهللا الذي نهانا عن قبول شهادة الفاسِق هو الذي َأمرَنا بَقبول شـهادِة الكـافر فـي الوصـّية  بأنَّ  واعترض:
  .)١(في السَّفر، وليس العمل  بَأحد الدليلين أولى من اآلخر

هــا فإنَّ  ،ة إال شــهادة المســلمينلَّــعلــى مِ  ةٍ لَّــمِ  شــهادةُ  ال تجــوزُ  )أنــه قــال:((ســول اهللا(. مــا روى عــن ر ٢
  .)٢( ))لِ لَ المِ  ميعِ تجوز على جَ 

  وجه الداللة
الزور علـى اآلدمـي، بـ مـن يشـهد شهادة ُردَّ  ه إذاألنَّ و على عدم قبول شهادة الكفار؛  )رسول اهللا(نصَّ 

  . )٣(أولىى تعالعلى اهللا  ألن تردَّ شهادتهف

  استدّل أصحاب هذا المذهب بما يأتي: أدلة المذهب الثاني ومناقشتها:
 ا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َشَهاَدُة َبْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمـْوُت ِحـيَن اْلَوِصـيَِّة اْثَنـاِن َذَوا َعـْدلٍ ي.قوله تعالى:١ 

نُكْم َأْو آَخَراِن ِمْن َغْيِرُكمْ    .)٤(ِإْن َأنُتْم َضَرْبُتْم ِفي اَألْرضِ  مِّ
  وجه الداللة:   

، أي مـن غيـر  َأْو آَخـَراِن ِمـْن َغْيـِرُكْم  أي من أهل دينكم، وقوله تعـالى:َذَوا َعْدٍل مِّنُكمقوله تعالى:
  .)٥(أهل دينكم وملَّتكم، وهو قول جمهور المفسرين

بيتكم، ومن غيركم أي مـن غيـر عشـيرتكم أو أهلكـم؛ بأّنّ◌ منكم يعني من عشيرتكم أو أهل  واعترض:
وألنَّ األهـــل مـــن أقـــرب النـــاس إلـــى اإلنســـان فـــي الســـفر والحضـــر، هـــذا تفســـير الحســـن البصـــري، والزهـــري 

  .)٦(لآلية
؛ لسببين: جيب:أو    بأنَّ حمل اآلية على أنَّه أراد به غير عشيرتكم وملتكم، ال يصحُّ

                                                 
  .٩/٤٠٩) المحلى البن حزم: ١(
، بــاب مــن ردَّ شــهادة أهــل الذمــة، وقــال: فــي تكتــاب الشــهادا) فــي الســنن الكبــرى، البيهقــي عــن أبــي هريــرة( أخرجــه )٢(

وقـال: فـي سـنده عمـر بـن  كتـاب الفـرائض، ،الـدَّارقطني فـي سـننهو  ،)٢٠٤٠٤(الحـديث رقـم ،١٠/١٦٣سناده ضعف: إ
، ومجمـع الزوائـد: لإلمـام علـي ٩/٦٢٤، ينظر: البدر المنيـر البـن الملقـن: والحديث ضعيف ،٤/٦٩راشد،  ليس بالقوي:

 ،٤/٢٠١هــــ): ١٤٠٧بيـــروت( -القـــاهرة، ودار الكتـــاب -هــــ)، دار الريـــان للتـــراث٨٠٧بـــن أبـــي بكـــر الهيثمـــي المتـــوفى(
  .٤/١٩٨وتلخيص الحبير البن حجر: 

  .٤/٤٢٧، ومغني المحتاج للشربيني: ١٠/٢٢٤، والذخيرة للقرافي:٥/٥٩٨ ) ينظر: المهذب للشيرازي:٣(
  ١٠٦) سورة المائدة من اآلية: ٤(
ير القـرآن ، تفسـ٦/٣٤٩، الجامع ألحكام القـرآن للقرطبـي: ١٢/٩٥، التفسير الكبير للرازي: ٢/٧٣) معالم التنـزيل للبغوي: ٥(

  . ٢/١١١العظيم البن كثير: 
، أحكـام القـرآن: لإلمـام أبـي محمـد عبـد المـنعم بـن عبـد ٢/٨٠٢، القبس البـن العربـي:٢/١٦٦) أحكام القرآن البن العربي:٦(

/دار ابـن ١هــ)ت:منجية بنـت الهـادي النفـري السـوايحي، ط٥٩٧الرحيم المعروف بابن الفرس األندلسي المـالكي المتـوفى(
، الجـامع ألحكـام ١٢/٩٦، التفسير الكبير للـرازي: ١٠/٢٢٥، الذخيرة للقرافي:٢/٥٤٢م): ٢٠٠٦-هـ١٤٢٧وت(حزم بير 

  .٥/٤١٢، فتح الباري البن حجر: ٦/٣٥٠القرآن للقرطبي: 



                                             ٩٥ 

 ،)١(ا َأيَُّهـا الَّـِذيَن آَمُنـواْ يـللقبيلـة، وٕاّنمـا كـان للمـؤمنين فقـال تعـالى:أوًال: الخطاب في أول اآلية لم يكـن 
  .)٢(فدلَّ على أنَّ غيركم أي غير المؤمنين

َخـَرَج َرُجـٌل مـن  :قـال)أنـه )قضى بشهادة أهل الذّمة، فـروى عـن ابـن عبـاس(ثانيًاَ: وألّن رسول اهللا(
ــْهِميُّ ِبــَأْرٍض لــيس فيهــا ُمْســِلٌم فلمــا َقــِدْمَنا ِبَتِرَكِتــِه َفَقــُدوا  َبِنــي َســْهٍم مــع َتِمــيٍم الــدَّاِريِّ َوَعــِديِّ  بــن َبــدَّاٍء َفَمــاَت السَّ

ــٍة مخرصــا ِبالــذََّهِب َفَأْحَلَفُهَمــا رســول اللَّــِه  ــةَ  )(َجاًمــا مــن ِفضَّ َفِقيــَل اْشــَتَرْيَناُه مــن َعــِديٍّ  ،ثُــمَّ ُوِجــَد اْلَجــاُم ِبَمكَّ
لجـام ِلَصـاِحِبِهْم قـال اَوَأنَّ  ،َلَشـَهاَدتَُنا َأَحـقُّ مـن َشـَهاَدِتِهَما ،ُجـَالِن مـن َأْوِلَيـاِء السَّـْهِميِّ َفَحَلَفـا ِباللَّـهِ َوَتِميٍم َفَقـاَم رَ 
 ، هـذا سـبب نــزول اآليـة بـال خـالف بـين المفسـرين، وأنّ )٤(يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َشَهاَدُة َبْيِنُكمْ  )٣(َوِفيِهْم َنَزَلتْ 

  .)٥(تفسيركم ال دليل عليه
  .)٦(حتجاج بهبأنَّ هذا حديٌث ضعيف ال يصحُّ اال واعترض:

بأنَّ الحديث من رواية(ابن أبي زائدة) وهو يحيى بن زكريا، وثَّقه يحيـى بـن معـين، وأبـو حـاتم،  جيب:أو 
  .)٧(يوتوقف فيه البخاري، وقد أخرج له في صحيحه، واستحسنه علي بن المدين

ــيمِن شــهادة، قــال  بــأنَّ  واعتــرض: المــراَد بالشــهادة فــي اآليــة اليمــين، وقــد ورد فــي آيــة اللِّعــان تســمية ال
ٍت ِباللَّـِه ِإنَّـُه َلِمـَن َوالَِّذيَن َيْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوَلْم َيُكن لَُّهْم ُشَهَداء ِإالَّ َأنُفُسُهْم َفَشـَهاَدُة َأَحـِدِهْم َأْرَبـُع َشـَهاَدا تعالى:
اِدقِ    .)٩(، فالمراد به يمين الوصّيين)٨(ينَ الصَّ

، ولم يقـل: أيمـان بيـنكم، بأنـه لـو كـان المـراد )١٠(يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َشَهاَدُة َبْيِنُكمْ بأنَّ اهللا قال: :وأجيب
ه بها اليمين، لما اشترط فيـه العـدد والعدالـة، بخـالف الشـهادة فإنهـا يشـترط فيهـا العـدد والعدالـة، كمـا فـي هـذ

  .)١١(اآلية
                                                 

  ١٠٦:من اآلية المائدة ) سورة١(
  . ١٢/٩٦، و التفسير الكبير للرازي: ٩/٤٠٩المحلى البن حزم: ينظر: ) ٢(
كتــاب التفســير،  ،والترمــذي فــي ســننه)، ٢٦٢٨الحــديث( ، رقــم٣/١٠٢٢كتــاب الوصــايا: ،ري فــي صــحيحهالبخــا أخرجــه )٣(

، و(الجـام) بتخفيـف المـيم هـو )٣٠٦٠(الحـديث رقـم، ٥/٢٥٩ب، وهـو حـديث بـن أبـي زائـدة: وقال:هذا حديث حسن غري
  .٥/٤١١اإلناء. ينظر: فتح الباري البن حجر: 

  ١٠٦ :من اآلية المائدة ) سورة٤(
  ١٠/١٨١) المغني البن قدامة:٥(
  .٢/٨٠٣) القبس البن العربي:٦(
عتدال في نقد الرجـال: للحـافظ شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد الـذهبي ، وينظر: ميزان اال٥/٤١٠) فتح الباري البن حجر: ٧(

  .٧/١٧٦م): ١٩٩٥بيروت(-/دار الكتب العلمية١هـ)ت: علي محمد معوض، وعادل عبد الموجود، ط٧٤٨المتوفى(
  ٦: اآلية ) سورة النور٨(
  .٢/١٧٥، أحكام القرآن البن العربي: ٣/١١٩، أحكام القرآن للكيا الهراسي: ٤١٠) الناسخ والمنسوخ للنحاس: ص٩(
  ١٠٦من اآلية:  سورة المائدة )١٠(
، نيـــل ٥/٤١٣، فـــتح البـــاري البـــن حجـــر: ١٥٧، الطـــرق الحكميـــة البـــن قـــيم: ص٤/١٦٠) أحكـــام القـــرآن للجصـــاص: ١١(

  .٩/٢٠٧للشوكاني: 



                                             ٩٦ 

  ، والكافر ال يكون )١(َضوَن ِمَن الشُّهَداءِ ممْن َترْ بأنَّ هذه اآلية منسوخة بقوله تعالى: واعترض:
ـنُكْم َوَأِقيُمـوا الشَّـَهاَدَة ِللَّـهِ مرضيًا، وبقوله تعالى: ، والكـافر لـيس مـن أهـل العـدل، وال )٢(َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل مِّ

  .)٣(مّنا هو
يصــّح، ألنَّ الجمــع بــين الــدليلين أولــى مــن إلغــاء اآلخــر، التفــاق أكثــر  أنَّ دعــوى النســخ البــ جيــب:أو 

ـــاس،  العلمـــاء أنَّ ســـورة المائـــدة آخـــر مـــا نـــزل مـــن القـــرآن، وأنهـــا ســـورة محكمـــة، وصـــّح ذلـــك عـــن ابـــن عب
  .)٤()(وعائشة

، هذه ولم يجْد َأحـًدا مـن المسـلميَن )٥(. ما روى الشعبي َأنَّ رجًال من المسلمين حضرتُه الوفاُة ِبَدُقوَقاءَ ٢
َفــَأخبراُه  )(ُيْشــهدُه علــى َوصــيَّته، فَأشــهد رجلــين مــن َأْهــِل اْلِكَتــاِب، َفقــدَما الكوفــَة فَأتيــا َأبــا ُموَســى اْألَْشــعري

:(هذا َأمـرٌ  َأحلفُهَمـا فَ  )لـم يكـْن بعـَد الـذي كـان فـي َعْهـِد رسـول اللَّـِه( وقدَما بتركته ووصـيَِّته، فقـال اَألشـَعريُّ
ــــرا و  ــــا وال غيَّ ــــذَبا وال بــــدَّال وال كتَم ــــا وال َك ــــا لإِ بعــــد العصــــر باللَّــــه مــــا خاَن صــــيَُّة الرَُّجــــل وتركتــــه فَأمضــــى وَ نََّه

  .)٦()َشهادتهما
  :وجه الداللة

نكــر عليــه أحــد مــن الصــحابة فكــان ذلــك ي لــم، و )(هــذا مــا قضــى بــه الصــحابي أبــو موســى األشــعري
  .)٧(إجماعاً 

                                                 
    ٢٨٢) سورة البقرة من اآلية: ١(
  ٢) سورة الطالق من اآلية: ٢(
، ١٦/١٣٤، المبســــوط للسرخســــي: ١٧/٦٢، الحــــاوي الكبيــــر للمــــاوردي: ٤٠٥الناســــخ والمنســــوخ للنحــــاس: صينظــــر: ) ٣(

محمــد بــن : ئق األزهــارعلــى حــدا المتــدفقالســيل الجــرار  ،٤/٤٢٧، مغنــي المحتــاج للشــربيني: ١٠/٢٢٦الــذخيرة للقرافــي:
هــ): ١٤٠٥(بيـروت -دار الكتـب العلميـة /١، ط محمـود إبـراهيم زايـد هــ) ت:١٢٥٥-١١٧٣( الشـوكانيعلي بـن محمـد 

٤/١٩٦.  
، ١٢/٩٦، التفسير الكبير للرازي: ١٥٢، نواسخ القرآن البن الجوزي: ص١٦٤الناسخ والمنسوخ البن العربي:صينظر: ) ٤(

  .٢٤٨، التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن للزلمي: ص٢/١١١ثير: تفسير القرآن العظيم البن ك
. ينظـر: نيـل األوطـار للشـوكاني: وتسمى اآلن بـ(داقوق) ، تقع بين بغداد وأربيلكركوك ) وهي مركز قضاء تابع لمحافظة٥(

٩/٢٠٥.  
 رقــــــم ،٣/٢٠٧:داود فــــــي ســـــننه، كتــــــاب األقضـــــية، بـــــاب شــــــهادة أهـــــل الذمــــــة فـــــي الوصـــــية فــــــي الســـــفر أبـــــو أخرجـــــه )٦(

 رقــم ،١٠/١٦٥مــن أجــاز شــهادة أهــل الذمــة: ، كتــاب الشــهادات، بــابالبيهقــي فــي الســنن الكبــرى و ،)٣٦٠٥(الحــديث
: ينظــر: تخــريج األحاديــث واآلثارالواقعــة فــي تفســير الكشــاف: للحــافظ جمــال وهــذه القصــة صــحيحة، )٢٠٤١٣(الحــديث

ـــوفى( ـــد اهللا بـــن يوســـف الزيلعـــي المت ـــدين عب ـــرحمن الســـعد، طهــــ)، ت: ٧٦٢ال ـــد ال ـــد اهللا بـــن عب  -/دار ابـــن خزيمـــة١عب
  .١/٤٢٩هـ):١٤١٤الرياض(

  .١٠/١٨٠، المغني البن قدامة: ١٢/٩٦) التفسير الكبير للرازي: ٧(



                                             ٩٧ 

ــا اســ فــي الجزئيــة التــي خــالفوا فيهــا أصــحاب المــذهب الثــاني فــإّنهم أخــذوا  تدالل الطبــري والظاهريــةوأمَّ
شـهادة غيـر أهـل الكتـاب علـى  تبظاهر اآلية، وألّن اهللا لم يخصص من أهل ملة بعينها دون غيرها، فجاز 

  .  )١(المسلمين

  أدلة المذهب الثالث ومناقشتها:
  فية بما يأتي:استدّل أصحاب المذهب الثالث وهم الحن

 ا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َشَهاَدُة َبْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمـْوُت ِحـيَن اْلَوِصـيَِّة اْثَنـاِن َذَوا َعـْدلٍ ي. قوله تعالى:١
نُكْم َأْو آَخَراِن ِمْن َغْيِرُكْم ِإْن َأنُتْم َضَرْبُتْم ِفي اَألْرضِ    .)٢(مِّ

  :وجه الداللة
علــى جــواز شــهادة الكــافر علــى المســلم، فهــذا يــدل بالضــرورة علــى جــواز شــهادته علــى  تــدل يــةهــذه اآل

كــافر مثلــه، ثــمَّ نســخ شــهادته فــي حــقِّ المســلم، ألنَّــه ال واليــة لهــم علــى المســلمين، فبقــي حكــم الشــهادة فيمــا 
  .)٣(بينهم، على حالها غير منسوخة؛ وذلك بضرورة النص

ز شهادة الكّفـار فيمـا بيـنهم، ألّن اهللا أمرنـا بقبـول شـهادة العـادل فقـط فقـال بأننا قلنا بعدم جوا واعترض:
ــَهاَدَة ِللَّــهِ تعــالى: ــنُكْم َوَأِقيُمــوا الشَّ ، والكــافر لــيس مــن أهــل العدالــة، وألنــه مــن أفســق )٤(َوَأْشــِهُدوا َذَوْي َعــْدٍل مِّ

ه علـى أهـل دينـه، وعلـى غيـر أهـل الفساق، ويكذب على اهللا، فكيف ال يكـذب علـى خلقـه؟ فـال تقبـل شـهادت
دينه، وألنَّ شهادة أهل الذمَّة على بعضهم فرع فـي شـهادتهم علـى المسـلمين، فـإذا ُردَّ شـهادة األصـل، فـألن 

  .)٥( تردَّ شهادة الفرع أولى

  .)٦(ي اَألْرِض َوَفَساٌد َكِبيرٌ َوالَّذيَن َكَفُروْا َبْعُضُهْم َأْوِلَياء َبْعٍض ِإالَّ َتْفَعُلوُه َتُكن ِفْتَنٌة فِ . قوله تعالى:٢
   وجه الداللة:

ثبتــت للكــافر واليــة بــدليل هــذه اآليــة، فــإذا ثبتــت واليــة بعضــهم علــى بعــض، والشــهادة جــزء مــن الواليــة، 
  .)٧(فدلَّ على جواز شهادة بعضهم على بعض

نا نراعي عدالة بأنَّ الوالية خاصة، والمطلوب فيها عدالة الظاهر فقط، بخالف الشهادة فإن واعترض:
  .)٨(الكافر وٕان صحت واليته شهادةت الظاهر والباطن، فلذلك ردَّ 

                                                 
  .٧/١٠٧) جامع البيان للطبري: ١(
  ١٠٦المائدة من اآلية:  ) سورة٢(
  .١٦/١٣٤، المبسوط للسرخسي:٤/١٦١أحكام القرآن للجصاص: ينظر: ) ٣(
  ٢) سورة الطالق من اآلية: ٤(
  .٤/٤٢٧، ومغني المحتاج للشربيني: ٦/٣٥١، والجامع ألحكام القرآن للقرطبي: ١٠/١٨١) ينظر: المغني البن قدامة:٥(
  ٧٣: اآلية ) سورة األنفال٦(
  .٤/٢٢٤، تبيين الحقائق للزيلعي: ١٦/١٣٦) المبسوط للسرخسي: ٧(
  .١٠/٢٢٦خيرة للقرافي:، والذ١٧/٦٦) الحاوي الكبير للماوردي:٨(



                                             ٩٨ 

ــا فقــال: ((اْئُتــوِني َجــاِبِر بــن عبــد اللَّــِه( ي عــن. مــا َرو ٣ ) قــال: َجــاَءْت اْلَيُهــوُد ِبَرُجــٍل َواْمــَرَأٍة مــنهم َزَنَي
َشَدُهَما َكْيَف َتِجَداِن َأْمَر َهَذْيِن في التـَّْوَراِة قـاال: َنِجـُد فـي التـَّْوَراِة إذا ، َفنَ ُصوِرَياِبَأْعَلِم َرُجَلْيِن ِمْنُكْم َفَأَتْوُه ِباْبَنْي 

ْن َتْرُجُموُهَمـا، قـاال: َشِهَد َأْرَبَعٌة َأنَُّهْم َرَأْوا َذَكَرُه فـي َفْرِجَهـا ِمْثـَل اْلِميـِل فـي اْلُمْكُحَلـِة ُرِجَمـا، قـال: فمـا َيْمَنُعُكَمـا أَ 
ــُهوِد )اُنَنا َفَكِرْهَنــا اْلَقْتــَل َفــَدَعا رســول اللَّــِه(َذَهــَب ُســْلطَ  َفَشــِهُدوا َأنَّهُــْم َرَأْوا َذَكــَرُه فــي َفْرِجَهــا  ،ِبَأْرَبَعــةٍ  فجــاءواِبالشُّ

  .)١( ))ِبَرْجِمِهَما)(ِمْثَل اْلِميِل في اْلُمْكُحَلِة َفَأَمَر رسول اللَّهِ 

َأَجـاَز َشـَهاَدَة َأْهـِل اْلِكتَـاِب َبْعِضـِهْم علـى  )نَّ َرُسـوَل اللَّـِه () (أَ . ما روي عـن َجـاِبِر بـن عبـد اللَّـِه(٤
  .)٢()َبْعضٍ 

  :في الحديثين وجه الداللة
  . )٣() حكم بالرَّجم على اليهوديين بناًء على شهادة أربعة منهمَأنَّ َرُسوَل اللَِّه ( 

) قبـَل شـهادة نَّـه لـم يـرو َأنَّ َرُسـوَل اللَّـِه (بأنَّ الحديثين ال يحتجُّ بهما، ألنهما ضـعيفان، وأل واعترض:
  .)٤(عترافاليهود، أو قد اعترف الزانيان بما وقع بينهما، فلم يرجمهما بالشهادة، وٕانَّما رجمهما باال

: أنَّ المســـلمين ال يحضـــرون معـــامالت أهـــل الذمـــة، فـــإذا قلنـــا بعـــدم جـــواز ا. اســـتدلوا بـــالمعقول وقـــالو ٥
بطــال حقـوقهم، وال نســتطيع دفــع الظلـم عــنهم، فمـن الضــروري قبـول شــهادة بعضــهم شـهاداتهم ســيؤدي إلـى إ

  .)٥(على بعض

  أدلة المذهب الرابع ومناقشتها:
ة إال لَّـعلـى مِ  ةٍ لَّـمِ  شـهادةُ  ال تجـوزُ  )أنـه قـال:((استدّل أصحاب هذا المذهب بما روى عن رسول اهللا(

  .)٦( ))لِ لَ المِ  ميعِ ها تجوز على جَ فإنَّ  ،شهادة المسلمين

                                                 
الســـنن  والبيهقــي فــي ،)٤٤٥٢(الحـــديث رقــم ،٤/١٥٦داود فــي ســـننه، كتــاب الحــدود، بـــاب رجــم اليهــوديين: أبــو أخرجــه )١(

والـدارقطني فـي  ،)١٦٧٩٠(الحديث رقم ،٨/٢٣١، كتاب الحدود، باب ما جاء في وقف الشهود حتى يثبتوا الزنا:الكبرى
التحقيـق فـي  ينظـر: .والحديث ضـعيف). ٣٢رقم الحـديث( ،٤/١٦٩جالد وليس بالقوي:سننه، كتاب النذور، وقال: فيه م
  .٤/٨٥، نصب الراية للزيلعي: ٢/٣٩٢أحاديث الخالف البن الجوزي: 

 رقــــــم ،٢/٧٩٤كتــــــاب األحكــــــام، بــــــاب شــــــهادة أهــــــل الكتــــــاب بعضــــــهم علــــــى بعــــــض: ،ابــــــن ماجــــــة فــــــي ســــــننه أخرجــــــه )٢(
 ،٢/٣٩٢التحقيـق فــي أحاديـث الخــالف:  ينظـر:الجـوزي، وابـن حجــر. . ضـّعفه ابــن الحـديث ضــعيف، )٢٣٧٤(الحـديث

  . ٤/١٩٨ تلخيص الحبير:و 
  .٤/٢٢٤تبيين الحقائق للزيلعي: ،١٦/١٣٦) المبسوط للسرخسي:٣(
، والـــــــذخيرة ٢/٣٩٢، والتحقيـــــــق فـــــــي أحاديـــــــث الخـــــــالف البـــــــن الجـــــــوزي:١٧/٦٦) ينظـــــــر: الحـــــــاوي الكبيـــــــر للمـــــــاوردي:٤(

  .١٠/٢٢٦للقرافي:
  .٦/٢٨١، بدائع الصنائع للكاساني: ١٦/١٣٦وط للسرخسي: ) المبس٥(
  ).٩٤الحديث ضعيف تقدَّم تخريجه في صفحة() ٦(
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  :وجه الداللة
ختالف الملل يعادي بعضهم بعضًا، وهذه العداوة والبغضاء بينهم، يحيـل دون قبـول شـهادة أهـل اعند  

  .)١(ملة على ُأخرى، وقلنا بجواز شهادة المسلمين عليهم ألنَّ اإلسالم يعلو وال ُيعلى عليه
  .)٢(: بأنَّ الحديث ضعيفواعترض

  الترجيح:
يبــدو لــي تــرجيح مــذهب الحنفيــة القائــل: بجــواز شــهادة الكفــار بعضــهم علــى  ة،دلــمــن خــالل مناقشــة األ

بعض، ألنَّه ليس هناك دليـل مـن منـع الكـافرين بـإدالء شـهاداتهم فيمـا تقـع بيـنهم مـن الخصـومات، وقـد ورد 
ـــة، وكـــذلك ال تقبـــل شـــهادتهم علـــى كمـــا مـــرَّ عـــن النبـــي( )، وصـــحابته الكـــرام فـــي قبـــول شـــهادة أهـــل الذمَّ

مين إالَّ مــا يســتثنى مــن شــهادتهم علــى وصــية المســلمين فــي الســفر عنــد عــدم وجــود المســلم، وذلــك المســل
للضــرورة الداعيــة إلــى ذلــك، وحفاظــًا علــى ملــك المســلمين مــن الضــياع، ولمــا دلَّ علــى ذلــك صــريح قولــه 

ــنُكْم َأْو  ا َأيَُّهـا الَّـِذيَن آَمُنـوْا َشـَهاَدُة َبْيـِنُكْم ِإَذا َحَضــَر َأَحـَدُكمُ يـ  تعـالى: اْلَمـْوُت ِحـيَن اْلَوِصـيَِّة اْثَنـاِن َذَوا َعـْدٍل مِّ
  ويل والنسخ، واهللا أعلم بالصواب.، التي ال تحتمل التأ)٣( آَخَراِن ِمْن َغْيِرُكْم ِإْن َأنُتْم َضَرْبُتْم ِفي اَألْرضِ 

  :في القانون على الوصية الشهادة
عنـد عـدم إمكـان الحصـول علـى  ال ُيلجـأ إليهـا إالو  نون،في القـا الشهادة من إحدى طرق إثبات الوصية

  في دوائر الدولة الرسمية.دليل كتابي، وتسجيلها، وتوثيقها 
  العراقي إثبات الوصية بالشهادة في قانون األحوال الشخصية: قانونفقد نص ال

، فـإذا كـان أو مبصـوم بختمـه أو طبعـة إبهامـهالوصـي  قـع مـنو إّال بدليل كتابي متعتبر الوصية  ال.١(
  الموصى به عقارًا، أو ماًال منقوًال تزيد قيمته على خمسمائة دينار وجب تصديقه من الكاتب العدل.

  .)٤(بالشهادة إذا وجد مانع مادي يحول دون الحصول على دليل كتابي)يجوز إثبات الوصية .٢ 
بالكتابـة فـإذا كـان الموصـي  تنعقـد الوصـية بالعبـارة أوفي القانون المصري فقد نصَّ على ما يلي:( أّما 

، ولكن تـأتي الشـهادة بعـد الـدليل الكتـابي بموجـب الـنص )٥()المفهمة هجزا عنهما وانعقدت الوصية باشارتعا
  :  يجوز كذلك اإلثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي(  التالي:
  .)٦()إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي  . أ

  ونص قانون العربي الموحد على ما يأتي:

                                                 
  .٥/٣٨، البحر الزخار للمرتضى: ١٦/١٣٤) المبسوط للسرخسي: ١(
  .٤/٨٦) نصب الراية للزيلعي:٢(
  ١٠٦المائدة من اآلية:  ) سورة٣(
 ).٦٥: المادة(١٩٥٩لسنة  ١٨٨قم /ألحوال الشخصية العراقي (المعدل)، ر قانون ا )٤(

 ).٢م، المادة (١٩٤٦) لسنة/٧١) قانون الوصية المصري، رقم(٥(

 ).٦٣م وتعديالته، المادة (١٩٦٨) لسنة/٢٥قانون اإلثبات المصري، رقم() ٦(
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  ( أ. ال تسمع عند اإلنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها إال بدليل كتابي.
    .)١( يجوز في حالة الضرورة إثبات الوصية بالشهادة)ب.   

عنــد الضــرورة، وهــذا يتنــاقض مــع أحكــام  يلجــأ إليهــا إالّ  ال الشــهادةوالــذي يبــدو مــن هــذه النصــوص أّن 
  .)٢(اإلسالمية ةالشريع
شـهادة غيـر المسـلمين علـى مسـألة  وال المصري، وال قانون العربـي الموحـد لم يتطرق المشرع العراقيو  

 تثبـــت الوصـــية يـــة أنَّ القانون النصـــوص مـــن والـــذي يبـــدوا شـــهادة النســـاء علـــى الوصـــية،صـــية، أو علـــى الو 
لم أو غيــره، وال فــرق فــي ذلــك بــين رجــل بالشــهادة مطلقــًا، ســواء كانــت مــن مســلم أو غيــره علــى وصــية مســ

فــي الســفر،  فــي شــهادة غيــر المســلمين علــى وصــية مســلممــذهب الحنابلــة والظاهريــة  واوافقــوبــذلك  وامــرأة،
مـذهب الظاهريـة فـي  واوفي مسألة شهادة المـرأة، وافقـ ء،خالفًا لجميع العلما ،وألحق غير المسافر بالمسافر

  .، ولم يعتبر النصاب شرطًا في الشهادة خالفًا لجميع العلماءواز شهادتهنَّ على الوصية مطلقاً ج
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  تعريف التحليف:
: من َحَلف يْحِلف، أي أقسم، والَحِلف: اليمين وأصلها العقد بالعزم والنية، والِحْلـف: العهـد التحليف لغةً 

  .)٤(ألفاظ مترادفة ،واإليالء ،الحلفو  ،والقسم ،واليمين. )٣(بين القوم، وتحالفوا: تعاهدوا 
، أو هـــو( )٥(: (تحقيـــق األمـــر، أو توكيـــده بـــذكر اهللا تعـــالى، أو صـــفة مـــن صـــفاته)التحليـــف اصـــطالحاً 

  .)٦( توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص)

، ويكـون تأديتـه أن يقـول )٧( يخبـر بـه الحـالف) اهللا على صدق مـا إشهادبأنه: ( وعّرفه أصحاب القانون
  .   )٨( الحالف(أقسم باهللا العظيم)

والذي يبدو من التعاريف أّن الهدف من التحليف هو توكيـد األمـر، ودفـع الريبـة والشـك، وذلـك بـالحلف 
  باهللا سبحانه وتعالى، أو صفة من صفاته العليا.

                                                 
 ).٢٠٦وثيقة الكويت للقانون العربي الموحد لألحوال الشخصية: المادة() ١(

 . ٣٩٣أحكام االلتزام واإلثبات: د. أحمد عبد الرحمن: ص -زامينظر: النظرية العامة لاللت) ٢(

  . ٤/١٩٦، لسان العرب البن منظور: ١٤٩مختار الصحاح للرازي: ص )٣(
  . ٥٣٩صللحسيني:  ) كفاية األخيار٤(
  . ٥٣٩، كفاية األخيار للحسيني: ص١١/٣ :لنوويل ) روضة الطالبين٥(
  . ٩/٢٥٢) المبدع البن مفلح: ٦(
  .١٥٨م): ص١٩٩٩-هـ١٤٢٠القاهرة (-قانون: إعداد مجمع اللغة العربية، مصر) معجم ال٧(
 م) وتعديالتــه مــع كافــة قــرارات التشــريعية: إعــداد القاضــي نبيــل عبــد١٩٧٩) لســنة (١٠٧) قــانون اإلثبــات العراقــي المــرقم(٨(

  .٣٤م): ص٢٠١١بغداد( -الرحمن الحياوي، المكتبة القانونية
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 وأّمــا إذا أراد الشــاهد أن يشــهد، فهــل يجــوز للقاضــي أن يحلفــه علــى أّن شــهادته صــحيحة، فقــد اختلــف
  العلماء في جواز تحليف الشهود على ثالثة مذاهب:

يجوز تحليف الشهود مطلقًا، وبهذا قال الحنفية، وهو الصحيح من مـذهب المالكيـة،  : الالمذهب األول
  .)٢(وهو اختيار القاضي أبي بكر بن العربي، )١(وٕاليه ذهب الشافعية

مسـلم فـي السـفر، وال يجـوز فـي غيـر : يجب تحليف غير المسلم إذا شهد علـى وصـية الالمذهب الثاني
  )٣(ما ذكر، وٕاليه ذهب الحنابلة، والظاهرية، إّال أن تحليف المرضعة يجوز عند الحنابلة

بــه قــال  )، و: للقاضــي تحليــف الشــهود إذا ارتــاب مــنهم، ورد ذلــك عــن اإلمــام علــي(المــذهب الثالــث
القاضي ابن أبي ليلى، ومحمد بن وضاح، والقاضي محمد بـن بشـير، وهـو قـول عنـد المالكيـة، وٕاليـه ذهـب 

  .)٤(الزيدية، وابن قيم الجوزي
ومنهم من خّصه فـي شـهادة المسـلم علـى وصـية المسـلم فـي السـفر؛ وذلـك عنـد الريبـة فـي شـهادته، وال 

  .)٥(يجوز في غير ذلك

                                                 
، الــــذخيرة ٢/٥٤٢، أحكــــام القــــرآن البــــن الفــــرس: ١٠/١٦٧، المبســــوط للسرخســــي: ٤/١٦٥) أحكــــام القــــرآن للجصــــاص: ١(

، أحكـام القـرآن للكياالهراسـي: ٤/٢٠٩، األم لإلمـام الشـافعي: ٢٣٠، القـوانين الفقهيـة البـن جـزي: ص١٠/٢٧٨للقرافي: 
  .١١/١٦٠، روضة الطالبين للنووي: ٣/١١٨

همـــا الوصـــيان إذا ارتيـــب  :قيـــل)، ١٠٦(المائـــدة مـــن اآليـــة: اهللاِ ِبـــ انِ مَ ِســـقْ يُ فَ : قولـــه تعـــالى) اللفـــظ الـــدال علـــى اختيـــاره: ( ٢(
والـذي سـمعت وهـو بدعـة عـن أبـي ليلـى ، وارتاب بهما الحاكم حلفهمـا ،هما الشاهدان إذا لم يكونا عدلين :وقيل ،بقولهما

إذا ارتــاب  :أويــل هــذا عنــديوت، وحينئــذ يقضــي للمــدعي بــالحق ،أنــه يحلــف الطالــب مــع شــاهديه أن الــذي شــهدا بــه حــق
فكيـف يحـبس الشـاهد أو يحلـف  ،ا غير ذلك فـال يلتفـت إليـه هـذا فـي المـدعيوأمّ  ،الحاكم بالقبض للحق فيحلف إنه لباق

  .٢٤٩، وأحكام الصغرى: ص٢/١٧٥آن: ، وينظر: أحكام القر ٢/١٧٠). أحكام القرآن: هذا مما ال يلتفت إليه
، المحلــى البــن ٤٤٨ -٦/٤١٧، كشــاف القنــاع للبهــوتي: ١٠/٢٨٢بــدع البــن مفلــح: ، الم٤/٥٢١) الكــافي البــن قدامــة: ٣(

  .٩/٤٠٦حزم:
، البحــــــر الزخــــــار ٤/١٧٤، الشــــــرح الكبيــــــر للــــــدردير، وحاشــــــية الدســــــوقي عليــــــه:١٥٤-٢٠/١٣٨) المبســــــوط للسرخســــــي:٤(

ى البـــــن نظـــــر: المحلـــــ، وي١٢٣، الطـــــرق الحكميـــــة البـــــن القـــــيم :ص٤/٧١، التـــــاج المـــــذهب للعنســـــي:٥/١٨للمرضـــــى:
، فتح القدير الجامع بـين فنـي الروايـة ١٢/٩٨ ، التفسير الكبير للرازي:٢/١٦٩أحكام القرآن البن العربي: ،٩/٣٧٩حزم:

م): ١٩٨٣-هــــ١٤٠٣بيـــروت ( -/دار الفكـــر ١هــــ) ط١٢٥٠والدرايـــة مـــن علـــم التفســـير: محمـــد بـــن علـــي الشـــوكاني (ت
٢/٨٧  .  

العزيـز بـن  القرآن(اختصار تفسير النكت للماوردي): لإلمام عزالدين بن عبـد، تفسير ٢/٥٤٢أحكام القرآن البن الفرس:  )٥(
-هــ١٤١٦بيـروت( -، دار ابـن حـزم١، ط/يهبالو اهللا بن إبراهيم  هـ)ت: د.عبد٦٦٠-٥٧٨السالم السلمي الشافعي( عبد

  .٩/٢٠٧، نيل األوطار للشوكاني: ٥/٤١٣، فتح الباري البن حجر: ١/٤٢٠م): ١٩٩٦



                                             ١٠٢ 

  األدلة ومناقشتها:
  : استدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي:المذهب األول ومناقشتهاأدلة 
ـــهَداِء ممـــْن َترْ  قـــول اهللا تعـــالى:  .١ ـــنُكْم ، وقـــول اهللا تعـــالى:)١(َضـــوَن ِمـــَن الشُّ َوَأْشـــِهُدوا َذَوْي َعـــْدٍل مِّ

  .)٢( َوَأِقيُموا الشََّهاَدَة ِللَّهِ 
  وجه الداللة:

نَّ اهللا أمرنا بقبـول شـهادة مـن يكـون مرضـيًا، وعـادًال، والريبـة تقبل شهادته، أل إذا ارتيب من الشاهد ال 
  .)٣(قدح في العدالة، وٕاْن لم تكن هناك ريبة فال يحتاج إلى يمينه، واشتراطه يكون زيادة على ما في اآلية

ــه إذا ارتــاب الحــاكم فــي الشــاهد، ال يقــدح فــي شــهادته، فيجــوز تحليفــه كمــا جــاز تفريــق  واعتــرض: بأّن
  .)٤(ذا ارتاب منهمالشهود إ
) أّنه أحلف شاهدًا، وقد وقع في عهـده بأّنه لم ينقل عن النبي( استدلوا على عدم تحليف الشهودو  .٢

كثيــر مــن الــدعاوي والخصــومات، أمــام أعــين النــاس، وعــدم النقــل يــدل علــى عــدم الوقــوع، ألّنــه مــن األمــور 
  .)٥(التي تعم بها البلوى

  أدّلة المذهب الثاني:
أصحاب هذا المذهب مع المذهب األول في عدم جواز تحليف الشهود، واستثنوا منـه تحليـف تفق رأي ا

  في السفر عند عدم وجود مسلم.غير المسلم إذا شهد على وصية مسلم 
َوِصـيَِّة اْثَنـاِن َذَوا ِيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َشَهاَدُة َبْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحـَدُكُم اْلَمـْوُت ِحـيَن الْ واستدلوا بقوله تعالى:

نُكْم َأْو آَخَراِن ِمـْن َغْيـِرُكْم ِإْن َأنـُتْم َضـَرْبُتْم ِفـي اَألْرِض َفَأَصـاَبْتُكم مُِّصـيَبُة اْلَمـْوِت َتْحبِ  ُسـوَنُهَما ِمـن َبْعـِد َعْدٍل مِّ
ـــِه َثَمنـــًا َوَلـــوْ  ـــِه ِإِن اْرَتْبـــُتْم َال َنْشـــَتِري ِب ـــَالِة َفُيْقِســـَماِن ِبالّل ـــا ِإذًا لَِّمـــَن  الصَّ ـــِه ِإنَّ َكـــاَن َذا ُقْرَبـــى َوَال َنْكـــُتُم َشـــَهاَدَة الّل

  .  )٦(اآلِثِمينَ 
ومناقشــة داللــة هــذا الــدليل وغيــره مــن األدلــة، قــد فّصــل الباحــث القــول فيهــا فــي المطلــب الــذي قبلــه، وال 

  .  )٧(يحتاج إلى تكرارها

                                                 
    ٢٨٢من اآلية:  ) سورة البقرة١(
  ٢) سورة الطالق من اآلية: ٢(
  .٢/١٧٥، أحكام القرآن البن العربي: ١٠/١٦٧) المبسوط للسرخسي:٣(
  .١٢٣) الطرق الحكمية البن القيم: ص٤(
  .١٠/١٦٧) المبسوط للسرخسي: ٥(
  ١٠٦: اآلية ) سورة المائدة٦(
  ) من هذه الرسالة.٩٤ينظر: صفحة () ٧(
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  اقشتها:نأدّلة المذهب الثالث وم
ــُتْم َال :لمــذهب بقولــه تعــالىاســتدل أصــحاب هــذا ا ــِه ِإِن اْرَتْب ــَالِة َفُيْقِســَماِن ِبالّل ــِد الصَّ َتْحِبُســوَنُهَما ِمــن َبْع

  .  )١( َنْشَتِري ِبِه َثَمنًا َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبى َوَال َنْكُتُم َشَهاَدَة الّلِه ِإنَّا ِإذًا لَِّمَن اآلِثِمينَ 
   وجه الداللة:

الى شـرع تحليــف الشــاهدين علـى وصــية المسـلم فــي الســفر، إذا كانـا غيــر مســلمين، إنَّ اهللا سـبحانه وتعــ
  ، يدل على أنَّ تحليف الشاهدين يكون عند الريبة، فيقاس )٢(ِإِن اْرَتْبُتْم َال َنْشَتِري ِبِه َثَمناً :وقوله تعالى

  .)٣(عليه كل َمْن ارتيب في شهادته

َوَأْشـِهُدوا ، وبقوله تعالى:)٤(َضوَن ِمَن الشُّهَداءِ ممْن َترْ الى:بأنَّ هذه اآلية منسوخة بقوله تع واعترض:
ــَهاَدَة ِللَّــهِ  ــنُكْم َوَأِقيُمــوا الشَّ ، فوقعــت الشــهادة علــى العدالــة، والمرتــاب لــيس مــن أهــل العــدل، )٥(َذَوْي َعــْدٍل مِّ

  .)٦(اوالرض
  .)٧(ضي نسخ التحليفبأنه نسخ شهادة الذمي على المسلم ال يقت جيب عن اعتراض النسخ:أو 

، ولكّنهمــا حلفــا إيجــاب اليمــين علــى الشــاهدين فيمــا شــهدا بــهبأّنــه لــيس فــي اآليــة دليــل علــى  واعتــرض:
عنــدما اّدعــى الورثــة أنهمــا خانــا، وأّنهمــا أخـــذا شــيئًا مــن التركــة، إذًا تحليفهمــا بصــفتهما مــدعى عليهمـــا ال 

  .)٨(شاهدين
  :الترجيح

  ذهب إليه أصحاب المذهب الثالث؛ وذلك لألسباب اآلتية: ما ترجيح تبين لي من خالل ما تقدم
لـــيس هنـــاك دليـــل يمنـــع تحليـــف الشـــهود إذا رأى القاضـــي ذلـــك، ألّن الشـــهادة مـــن األمـــور العاديـــة،  .١

 األصل فيها أّنه يجوز للقاضي التوسع فيها، ويعمل ما يراه حسنًا للوصول إلى الحقيقة.

توافر فيه هذه الشـروط، فـإذا تعـذر قّلما تجد أحدًا في زماننا هذا ت لقد وضع علماؤنا شروطًا للشهود .٢
 إلى شهادتهم. يطمأنّ ستعانة بالتحليف لكي ذلك أو صعب، يجوز للقاضي اال

                                                 
  ١٠٦ية: ) سورة المائدة من اآل١(
  ١٠٦) سورة المائدة من اآلية: ٢(
  .١٢٣، الطرق الحكمية البن القيم: ص٥/١٨) ينظر: البحر الزخار للمرتضى: ٣(
    ٢٨٢) سورة البقرة من اآلية: ٤(
  ٢) سورة الطالق من اآلية: ٥(
  .٢/٥٤٢، و أحكام القرآن البن الفرس:٢/١٧٥) ينظر: أحكام القرآن البن العربي:٦(
  .٥/١٨زخار للمرتضى: ) البحر ال٧(
  .٢/٨٧، فتح القدير للشوكاني: ٢/٥٤٣، أحكام القرآن البن الفرس: ٤/١٦٥) أحكام القرآن للجصاص: ٨(



                                             ١٠٤ 

اِن َذَوا َعـْدٍل ِيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َشَهاَدُة َبْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمـْوُت ِحـيَن اْلَوِصـيَِّة اْثَنـقوله تعالى: .٣
نُكْم َأْو آَخَراِن ِمْن َغْيِرُكْم ِإْن َأنُتْم َضَرْبُتْم ِفي اَألْرِض َفَأَصاَبْتُكم مُِّصيَبُة اْلَمْوِت َتْحِبُسوَنهُ  َالِة مِّ َما ِمن َبْعِد الصَّ

، )١( َبـى َوَال َنْكـُتُم َشـَهاَدَة اللّـِه ِإنَّـا ِإذًا لَِّمـَن اآلِثِمـينَ َفُيْقِسَماِن ِبالّلِه ِإِن اْرَتْبُتْم َال َنْشَتِري ِبِه َثَمنـًا َوَلـْو َكـاَن َذا ُقرْ 
صريحة في تحليف غير المسلمين عندما يرتاب القاضي بشهادتهم، فعند قياس غيـره عليـه يكـون محكمة، و 

هللا أعلـم ، فـال داعـي إلـى تأويـل اآليـة، أو القـول بنسـخها، واوهي التهمة قياسًا صحيحًا لوجود العلة المتعدية
  بالصواب.

  :تحليف الشهود في القانون
جـاء فـي قـانون اإلثبـات أوجب القانون التحليف علـى الشـهود عنـد اإلدالء بشـهاداتهم أمـام القاضـي فقـد 

يحلف الشاهد بأن يقول الحق قبل االستماع لشهادته، وعند امتناعـه عـن حلـف اليمـين أو  :(ما يليالعراقي 
ون عــذر مشــروع، يجــوز للمحكمــة أن تحكــم عليــه بغرامــة ال تقــل عــن عشــرين اإلدالء بالشــهادة المطلوبــة د

  .)٢(دينارًا)
وأال يقـول إال  ،على الشاهد أن يحلف يمينًا بأن يقول الحـق وجاء في قانون اإلثبات المصري ما يلي:(

  .)٣()، ويكون الحلف على حسب األوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلكهادته باطلةالحق وٕاال كانت ش
بتحليــف  القــول فــي مــا ذهــب إليــه أصــحاب المــذهب الثالــث والمصــري علــى العراقــي قــانونلقــد وافــق ال

فــي إيجــاب تحليــف الشــاهد  عنــد اإلدالء بشــهادته، ولكــن خــالف القــانون أحكــام الشــريعة اإلســالميةالشــاهد 
  . مطلقًا، وأصحاب المذهب الثالث ال يجيزون تحليف الشاهد إّال إذا ارتاب منهم القاضي

                                                 
  ١٠٦: اآلية ) سورة المائدة١(
  ).٢) الفقرة(٩٤المادة( حياوي:وتعديالته ل م)١٩٧٩) لسنة (١٠٧) قانون اإلثبات العراقي المرقم(٢(
 ).٨٦م وتعديالته، المادة (١٩٦٨) لسنة/٢٥رقم(قانون اإلثبات المصري، ) ٣(
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 ١٠٦

@‡ïé¸óîb–íÜa@Òî‹Ém@À@ì@ÞïÜ†à“bénïÈì‹Z@ @

  ة:أوال: تعريف الوصاي

  .)١(جعلته وصيك، والجمع أوصياء ، أيالوصاية: بفتح الواو وكسرها، وهو وصيٌ  الوصاية لغة:
  .)٢(وقد تقدم في المبحث األول من هذا الفصل تعريف الوصية في اللغة العربية

يصاء، والوصاية العهدية، ويسمى الشـخص الـذي ُأسـند إليـه الوصـية ب: الموصـى إليـه، أو وتسمى اإل
  .)٣(الوصي

  يأتي: جاء تعريف الوصاية في اصطالح الفقهاء بألفاظ مختلفة، ومنها ما :اً اصطالح الوصاية
  .)٤((استخالف مضاف إلى ما بعد الموت) عّرفها الحنفية بأّنها:

  .)٥((نيابة عن الميت بعده) وعّرفها المالكية بأنها:
  .)٦(بعده) نْ يقوم على مَ  نْ (العهد إلى مَ  وعّرفها الشافعية بأنها:
  .)٧((األمر بالتصرف بعد الموت) وعّرفها الحنابلة بأنها:

إقامــة الشــخص غيــره لينظــر فيمــا أوصــى بــه بعــد  : (العراقــي بأّنهــا األحــوال الشخصــية وعّرفهــا قــانون
  . )٨(وفاته)

  .)٩( وعرف القانون المصري الوصي بأّنه: ( نائب قانوني للقاصر يختاره األب، أو يعينه القاضي)
الوصـية، وٕاّنمـا هـي  فـي حـالالكمـا هـي  بتمليـكمن هذه التعـاريف أّن الوصـاية ليسـت  يل والذي يظهر

ون ًا، لينــوب عنــه فــي التصــرف فيمــا يجــوز لــه التصــرف فيــه، كتــدبير شــؤ شخصــختيــار الميــت قبــل موتــه ا
  أوالده الصغار، أو قضاء ديونه، وكلُّ هذه التعاريف تدور في هذا المعنى، وبألفاظ مختلفة. 

                                                 
  . ٢/٦٦٢، المصباح المنير للمقري: ١٥/٢٢٧) لسان العرب البن منظور: ١(
  ) من هذه الرسالة.٥٨ينظر: صفحة () ٢(
-هـــ١٤٣٠القــاهرة( -ي، العاتــك لصــناعة الكتــاب) األحــوال الشخصــية فــي الفقــه والقضــاء والقــانون: تــأليف د.أحمــد الكبيســ٣(

  .  ٢/٥٣م): ٢٠٠٩
  .٧/٣٥٥) شرح فتح القدير البن همام: ٤(
  . ٤/٣١٦) بلغة السالك للصاوي: ٥(
  . ٦/٤٠) نهاية المحتاج للرملي: ٦(
  . ٤/٣٥٥) كشاف القناع للبهوتي: ٧(
 .٤٥): ص٧٥المادة( م،١٩٥٩لسنة  ١٨٨(المعدل) ، رقم / ) قانون األحوال الشخصية العراقي٨(

 .١٥٥) معجم القانون: ص٩(



 ١٠٧

  أنواع الوصي: ثانيًا:
    ، أبا كان أو جدًا.الوليالوصي المختار: وهو الوصي الذي يكون معينًا من جهة .١
    وهو من كان معينًا من جهة القاضي.وصي القاضي : .٢
  .)١(: وهو من كان معينًا من جهة الوصيوصي الوصي.٣

   مشروعية الوصاية: دليل :ثالثاً 
  :صاية الكتاب والسنةعلى مشروعية الو  دلَّ 
ــْنُهْم ُرْشــدًا  تعــالى:و  قــول اهللا ســبحانه :الكتــاب. ١ َواْبَتلُــوْا اْلَيتَــاَمى َحتـَّـَى ِإَذا َبَلُغــوْا النَِّكــاَح َفــِإْن آَنْســُتم مِّ

َتْعِفْف َوَمـن َكـاَن َفِقيـرًا َفْلَيْأُكـْل ِبـَدارًا َأن َيْكَبـُروْا َوَمـن َكـاَن َغِنّيـًا َفْلَيْسـ َوَال َتْأُكُلوَها ِإْسـَرافًا وَفاْدَفُعوْا ِإَلْيِهْم َأْمَواَلُهْم 
  )٢(ِباْلَمْعُروِف َفِإَذا َدَفْعُتْم ِإَلْيِهْم َأْمَواَلُهْم َفَأْشِهُدوْا َعَلْيِهْم َوَكَفى ِبالّلِه َحِسيباً 

  وجه الداللة:
الضــعيف العــاجز عــن النظــر لنفســه ومصــلحته ال يخلــو أن يكــون لــه أب  أنّ  وهــو( قــال ابــن العربــي:

 ،فــإن كــان لــه أب فمــا عنــده مــن غلبــة الحنــو وعظــيم الشــفقة يغنــي عــن الوصــية بــه ،أب لــه وطــه أو اليح
  .بأمره واالهتبال

ده والأوٕاال فكـــذلك يفعـــل األب بـــ ،والوصـــية بـــه ،فأمـــا الـــذي ال أب لـــه فخـــص بالتنبيـــه علـــى أمـــره لـــذلك
  .)٣( )الصغار أو الضعفاء فإنه يبتليهم ويختبر أحوالهم

ــَذا)(((ل رســول اللَّــهِ قــا :الســّنة. ٢ ــِة َهَك ــيِم فــي اْلَجنَّ ــُل اْلَيِت ــبَّاَبِة َواْلُوْســَطى ،أنــا َوَكاِف ــرََّج  ،َوَأَشــاَر ِبالسَّ َوَف
  .)٤())َبْيَنُهَما شيئا

  :وجه الداللة
كافــل اليتــيم هــو الــذي يقــوم بــأمور اليتــيم، ومصــالحه مــن نفقــة، وكســوة، وتأديــب، ســواًء كــان بمالــه، أو 

  .)٥(بوالية شرعيةبمال اليتيم 
  

                                                 
 -اهللا محمـــد ربايعـــة، دار النفـــائس الوصـــاية فـــي الفقـــه اإلســـالمي: د. عبـــد، و ٥/١٥٥بـــدائع الصـــنائع للكاســـاني: ) ينظـــر: ١(

 . ٥٣ص م):٢٠٠٩-هـ١٤٢٩األردن(

  ٦: اآلية) سورة النساء ٢(
  ١/٣٥٠) أحكام القرآن: ٣(
 )،٤٩٩٨رقــم الحــديث( ،٥/٣٠٣٢كتــاب الطــالق، بــاب اللعــان: ، )(ســهل بــن ســعدالبخــاري فــي صــحيحه عــن  أخرجــه )٤(

 ،٤/٢٢٨٣ألرملـة والمسـكين واليتـيم: كتاب الزهد والرقائق، باب اإلحسان إلى ا ،)(ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة
  .)٢٩٨٣(الحديث رقم

  .١٠/٤٣٦، وفتح الباري البن حجر: ١٨/٣١٣ينظر: شرح النووي على مسلم: ) ٥(



 ١٠٨

ÿa@kÝ¾aZßì@@À@ð–íÜa@pbÐ‹—mâïnïÜa@ßbà@ @
  

  تعريف اليتيم:أوًال: 

ــيم لغــًة: ــْتم: وهــو اإلنفــراد، أو اليت الغفلــة، أو اإلبطــاء، والَيتــيم: مفــرد وجمعــه أيتــام  اليتــيم: فــي اللغــة مــن الُي
ــَتُم: فقــد الصــبي أبــاه قبــل البلــوغ، وٕاذا بلــغ زال  ــْتُم والَي ــْتُم فــي النــاس فقــدان عنــه هــذا االويتــامى، والُي ســم، والُي

: الـذي  مفرد يعّز نظيره، يءكل شيقال لو  األب، وفي البهائم فقدان األم، والَيتيم: الـذي يمـوت أبـوه، والعجـيُّ
  .)١(تموت أّمه، واللطيم: الذي يموت أبواه

  .)٢(فقد الصبي أباه قبل البلوغهو  اليتيم اصطالحًا:

  :)٣(اليتيم أكل الوصي من مال :ثانياً 
وأجمعـوا علـى أّن األيتـام  ، اتفق أهل العلم على تحريم أكل مال اليتـيم ظلمـًا، وٕاسـرافًا، وأنـه مـن الكبـائر

فـي جـواز أخـذ الوصـي شـيئًا مـن أمـوال واختلفـوا ، )٤(الذين لم يبلغوا الحلم ال يجوز لهم التصرف في أموالهم
  ثالثة مذاهب:اليتامى، على 

ا الغنـي فلـيس ، أّمـوصي أن يأخذ مـن مـال اليتـيم بقـدر حاجتـه إن كـان محتاجـاً يجوز لل :ولالمذهب األ 
  وٕاليـه الحنفيـة،  به قال بعض و ،)٥( )عائشة (رضي اهللا عنهارد ذلك عن و  شيئًا، له أن يأخذ من مال اليتيم

    .)٦(المالكية، والشافعية، والحنابلة ذهب

                                                 
  ، مادة(يتم).١٥/٣٠٨لسان العرب البن منظور:و ، ٧٤١مختار الصحاح للرازي: ص ينظر:) ١(
التعريفــات و  ،١٠٠٦: صالنهايــة فــي غريــب الحــديث واألثــر البــن األثيــر، و ١/١٨٩أحكــام القــرآن البــن العربــي:  :ينظــر )٢(

  .٤١٠للجرجاني: ص
نصــوص الشــرعية جــاءت فيــه، والفقهــاء كثيــرًا مــا يبيِّنــون ) خصــص الباحــث اليتــيم مــن بــين ناقصــي األهليــة، ألّن أكثــر ال٣(

ختياراتــه، وٕاّال فالموصــى عليــه يشــمل ارأيــه فــي أحكــام اليتــيم فقــط، والباحــث ملتــزم ب قــد بــّين ما ابــن العربــيأحكامــه، ال ســيّ 
 الصغير، والمجنون، والمعتوه.  

  .٦٦٦بداية المجتهد البن رشد: ص ،٢/٦٤، أحكام القرآن البن الفرس: ٥/٧٥البر:  ) التمهيد البن عبد٤(
  .)٢٠٩٨(الحديث رقم، ٢/٧٧٠أجرى أمر األمصار......:  كتاب البيوع، باب من ،البخاري في صحيحه أخرجه )٥(
، رد المحتـار ٨/٥٣٥بيـروت:-)، دار المعرفـة٩٧٠-٩٢٦) البحر الرائق شرح كنـز الدقائق: زين الـدين بـن نجـيم الحنفـي (٦(

، القــوانين الفقهيــة البــن جــزي: ٢/٦٧، أحكــام القــرآن البــن الفــرس:٢/١٦٣لمعونــة البــن نصــر:، ا٦/٧١٣البــن عابــدين: 
، شـــرح النـــووي ٦/٢١٧، البيـــان للعمرانـــي: ٣/٢٧٨، المهـــذب للشـــيرازي: ٦/٣٥٢، الحـــاوي الكبيـــر للمـــاوردي: ٢٣٩ص

  . ٣/٤٥٥، كشاف القناع للبهوتي: ٤/١٦٦، المغني البن قدامة: ١٨/٣٥١على مسلم: 



 ١٠٩

  .)١(وهو اختيار القاضي أبي بكر بن العربي
ــا  ز األكــل مــن ى عليــه، فعنــد َمــن يجــوّ مــن مــال الموصــ الفقيــر الــذي يســتحقه الوصــيالمــال ر ادقــمأّم

الحنفيــة هــو أن يأكــل مــن مــال اليتــيم، ويركــب دوابــه إذا ذهــب فــي حــوائج اليتــيم، وعنــد المالكيــة أجــرة مثلــه، 
، ومـنهم مـن ة عملـهوعند الشافعية والحنابلة للوصي أن يأخذ من مال اليتيم أقل األمرين من كفايته، أو أجر 

  . )٢(فاسر إمن غير قال هو مما جرت به العادة من شرب قليل اللبن أو قليل من الطعام 

فقيـرًا، وهـو روايـة  الوصـي أّنه ال يجوز للوصي أن يأخذ شيئًا مـن مـال اليتـيم ولـو كـان :المذهب الثاني
ٕاليـه ، و ب الحنفيـة، والظاهريـةوهـو مـذه والطبري، ،، وزيد بن أسلمقال مجاهد به و، )٣( )(عن ابن عباس

  .)٤(ذهب بعض المفسرين

                                                 
اختلــف العلمـاء فــي )، ٦مـن اآليـة:  النســاء(سـورة َوَمـن َكـاَن َغِنّيــًا َفْلَيْسـَتْعِففْ ى: قولـه تعــالفـظ الـدال علــى اختيـاره: ( ) الل١(

َفْلَيْأُكـْل : ه ال يأكل مـن مـال اليتـيم شـيئا بحـال وهـذه الرخصـة فـي قولـه سـبحانهأنّ  :األول: هذه المسألة على أربعة أقوال
مـن  النسـاء(سـورة  ِإنَّ الَِّذيَن َيْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْلمـاً : منسوخة بقوله تعالى)٦من اآلية:  النساء(سورة  ِباْلَمْعُروفِ 

وٕاذا كـان فقيـرا أنفـق عليـه واليـه بقـدر فقـره مـن  ،المـراد بـه اليتـيم أنّ  :الثـاني. واختاره زيد بن أسـلم واحـتج بـه ) ١٠اآلية: 
ا عـف المراد به الـولي إن كـان غنيـ أنّ  :الثالث. بقدر غناه ولم يكن للولي فيه شيءأنفق عليه وٕان كان غنيا  ،مال اليتيم

  .هر غير مضر بنسل وال ناهك في حلبالمعروف شربه اللبن وركوبه الظ أنّ  :الرابع .وٕان كان فقيرا أكل بالمعروف
وهـو الجـائز  ،َفْلَيْأُكـْل ِبـاْلَمْعُروفِ يقـول:  هللا تعـالىا ا مـن قـال إنـه منسـوخ فهـو بعيـد ال أرضـاه ألنَّ أّمـ :قال ابـن العربـي     

بل هو تأكيد له فـي التجـويز ألنـه  ،فكيف ينسخ الظلم المعروف، ِإنَّ الَِّذيَن َيْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْلماً : وقال، الحسن
 إنّ  :ا مـن قـالوأمّ ، ذا أبين من اإلطنابخارج عنه مغاير له وٕاذا كان المباح غير المحظور لم يصح دعوى نسخ فيه وه

الخطـاب ال يصـلح أن يكـون لـه ألنـه غيـر مكلـف وال مـأمور بشـيء مـن  أنّ  :أحـدهما: المراد به اليتيم فال يصـح لـوجهين
  .أنه إن كان غنيا أو فقيرا إنما يأكل بالمعروف فسقط هذا  :الثاني، ذلك

إنمــا أنــا فــي بيــت : فهــو قــول عمــر روي عنــه أنــه قــال ،كـان فقيــرا أكــل وٕان ،إن الــولي إن كــان غنيــا عــف :ا مــن قــالوأّمــ     
، وينظـــر: األحكـــام ١/٣٥٤). أحكـــام القـــرآن: بـــه أقـــول و ،المـــال كـــولي اليتـــيم إن اســـتغنيت تركـــت وٕان احتجـــت أكلـــت

  .١١٠الصغرى:ص
أحكــام القــرآن البــن  ،٢/١٦٣، المعونــة البــن نصــر: ٦/٧١٣، رد المحتــار البــن عابــدين:٤/٢٥٧) جــامع البيــان للطبــري:٢(

  .٤/١٦٦، المغني البن قدامة:٦/٢١٧، البيان للعمراني:٥/٤٤، الجامع ألحكام القرآن للقرطبي:١/٣٥٤العربي:
 اهللا أبـو عبـد محمـد بـن عبـدللحـافظ  كتاب التفسـير، وقـال صـحيح اإلسـناد، المسـتدرك علـى الصـحيحين: ،الحاكم أخرجه )٣(

-هــــ١٤١١بيـــروت ( -/ دار الكتـــب العلميـــة١مصـــطفى عبـــد القـــادر عطـــا، ط)ت: ٤٠٥-٣٢١اهللا الحـــاكم النيســـابوري(
  . ٤/٢٥٥جامع البيان: في  طبريوال ،)٣١٨١(الحديث رقم ،٢/٣٣١م ):١٩٩٠

، جــامع أحكــام الصــغار: لإلمــام محمــد بــن محمــود بــن ٢/٣٦٠،أحكــام القــرآن للجصــاص:٤/٢٦١) جــامع البيــان للطبــري: ٤(
المـــنعم، دار  الـــرحمن عبـــد بـــي مصـــعب البـــدري، ومحمـــود عبـــدأهــــ)ت: د. ٦٣١الحســـين األسروشـــني الحنفـــي المتـــوفى(

، أحكـــام القـــرآن للكيـــا ٣٠٠، الناســـخ والمنســـوخ للنحـــاس: ص٨/٣٢٥، المحلـــى البـــن حـــزم: ٢/٢١٥القـــاهرة: –الفضـــيلة 
  .٥/٤٣، الجامع ألحكام القرآن للقرطبي:٢/٦٦، أحكام القرآن البن الفرس:  ١/٣٢٩الهراسي: 
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إذا امتنـــع الوصــي عـــن ، وقــالوا: يأّن الحنفيــة والظاهريـــة فرقــوا بـــين وصــي الميـــت، ووصــي القاضـــإال 
  .)١(حاكم بأجرة مثلهلالقيام بالوصية، قضى له ا

كــون الوصــي  ن، وال فــرق بــيفيــه يجــوز للوصــي أن يأخــذ مــن مــال اليتــيم قــدر عمالتــه :المــذهب الثالــث
، عكرمة، والحسن البصري، وهو قول عند الشافعية، وٕاليـه ذهـب الزيديـة، واإلماميـة قال فقيرًا، وبه غنيًا، أو

، ةوعنـــد الزيديـــ، فيأخـــذ منـــه مقـــدار ربحـــه ،)٢(ز أبـــو حنيفـــة للوصـــّي أن يعمـــل فـــي مـــال اليتـــيم مضـــاربةً وجـــوّ 
  .)٣(هيأخذ أجرة مثل ةواإلمامي

  األدلة ومناقشتها:

  : استدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي:ومناقشتها المذهب األول ةأدلّ 
  .)٤(َوَمن َكاَن َغِنّيًا َفْلَيْسَتْعِفْف َوَمن َكاَن َفِقيرًا َفْلَيْأُكْل ِباْلَمْعُروفِ  قوله تعالى: .١

   لة:ال وجه الد
للوصــي الفقيــر أن  مطلقــًا، وجــّوز مــال المــولىأكــل ي للــولي الغنــي أن لــم يجــّوزاهللا ســبحانه وتعــالى أّن 
  .)٥(قدر كفايته، ويكون حقًا له بقدر قيامه عليهه بيأكل من

أنَّ الخطاب في اآلية لليتيم، إن كان غنيـا وسـع عليـه وعـف مـن  على استداللهم بهذه اآلية: :واعترض
  .)٦(كان اإلنفاق عليه بقدر ما يحصل له ماله، وٕان كان فقيراً 

غيـر مكلـف،  لكونـهبـه اليتـيم، ألّن الخطـاب ال يوجـه إلـى اليتـيم  يكـون المـرادال يصـّح أن  هبأن :وأجيب
  .)٧(وله األكل من ماله بالمعروف إن كان غنيًا، أو فقيرًا 

؛ أّن اهللا أمــر الوصــي أن يأكــل مــن مــال نفســه بــالمعروف، لكــي ال يحتــاج إلــى مــال اليتــيمبــ :واعتــرض
ــْأُكُلوْا المحكــم مــن اآليــات وهــو قولــه تعــالى:بهات فالبــدَّ مــن رّده إلــى اوذلــك ألّن هــذه اآليــة مــن المتشــ َال َت

                                                 
  . ٨/٣٢٥، المحلى البن حزم: ٦/٧١٣ار البن عابدين: ) رد المحت١(
) المضــاربة: لغــة مــن الضــرب فــي األرض، أي ســار البتغــاء الــرزق، واصــطالحًا: عقــد شــركة فــي الــربح بمــاٍل مــن رجــٍل، ٢(

  . ٣٤٣، والتعريفات للجرجاني:ص٣٧٨مختار الصحاح للرازي:ص ينظر: وعمل من اآلخر.
، التــاج المــذهب ٥/٣٩٢، فــتح البــاري البــن حجــر:٦/٣٥٢الحــاوي الكبيــر للمــاوردي:، ٢/٣٦٢أحكــام القــرآن للجصــاص: )٣(

  ،  ٢/٥٧٠، شرائع اإلسالم للحلي:٤/٤٠٠للعنسي:
  ٦) سورة النساء من اآلية: ٤(
  .٣/٤٥٥، كشاف القناع للبهوتي:٦/٣٥٢) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي:٥(
  .٥/٤١لقرآن للقرطبي:، الجامع ألحكام ا٢/٦٦أحكام القرآن البن الفرس: )٦(
  . ١/٣٥٤) أحكام القرآن البن العربي: ٧(
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ــنُكمْ  ، وهنــاك آيــات فهــذا يتحقــق مــع مــال اليتــيم، )١(َأْمــَواَلُكْم َبْيــَنُكْم ِباْلَباِطــِل ِإالَّ َأن َتُكــوَن ِتَجــاَرًة َعــن تَــَراٍض مِّ
  .)٢(كثيرة تحرِّم أكل ماله

َوَمــن َكــاَن َفِقيــرًا َفْلَيْأُكــْل  ، وقولــه تعــالى:ةأكــل مــال اليتــيم عامــ : بــأّن اآليــات التــي جــاءت فــيوأجيــب
أكلــه  أوخــاص، والخــاص مقــدم علــى العــام، وهــذه اآليــات تنهــى عــن أكــل مــال اليتــيم بالباطــل، ِبــاْلَمْعُروفِ 

  .)٣(ظلمًا، ال من يأكله بالمعروف
  م منسوخة، واختلف في الناسخ لها.يجّوز أكل مال اليتتبأّن اآلية التي  :واعترض

نَّ الَّـِذيَن َيـْأُكُلوَن َأْمـَواَل إِ نسـخها قولـه تعـالى: أنـه :)(اسعـن ابـن عبـ ةيـارو بعـض العلمـاء وهـو  قالف
  .)٥(،)٤(اْلَيَتاَمى ُظْلمًا ِإنََّما َيْأُكُلوَن ِفي ُبُطوِنِهْم َنارًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعيراً 

وْا َأْمـَواَلُكْم َبْيـَنُكْم ِباْلَباِطـِل ِإالَّ َأن َتُكـوَن َال تَـْأُكلُ  قوله تعـالى: نسخها وقال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة
  )٧(.)٦(ِتَجاَرًة َعن َتَراٍض مِّنُكمْ 

عـن أكـل مـال اليتـيم نهـى اهللا  وهـو أّنـه ،؛ ألّنه يمكن الجمـع بـين الـدليلينبأّن هذه اآلية محكمة :وأجيب
لـه، اليتيم، وٕان كـان غنيـًا فليسـتعفف مـن ماظلمًا، وأما من كان بيده مال اليتيم يجوز له مخالطة ماله بمال 

  .)٨(وٕان كان فقيرًا أكل بالمعروف، فال ينسخه الظلم
ِه َأنَّ َرُجًال أتى النبي( .٢  إني َفِقيـٌر لـيس لـي  :فقال )ما روى عن َعْمِرو بن ُشَعْيٍب عن أبيه عن َجدِّ

  .)٩( ))ْسِرٍف وال ُمَباِدٍر وال ُمَتَأثِّلٍ ُكْل من َماِل َيِتيِمَك غير مُ  ل:((َشْيٌء َوِلي َيِتيٌم قال فقا

                                                 
  ٢٩) سورة النساء من اآلية: ١(
، الجـامع  ١/٣٢٩، أحكام القـرآن للكيـا الهراسـي: ٨/٣٢٥، المحلى البن حزم: ٢/٣٦١) ينظر: أحكام القرآن للجصاص: ٢(

  .٥/٤٣ألحكام القرآن للقرطبي: 
  . ١٥٦/ ٩) التفسير الكبير للرازي: ٣(
  ١٠) سورة النساء من اآلية: ٤(
، جــامع أحكــام الصــغار لألسروشــني:  ٢/٦٥، أحكــام القــرآن البــن الفــرس: ٢٩٥الناســخ والمنســوخ للنحــاس: صينظــر: ) ٥(

٢/٢١٥.  
  ٢٩) سورة النساء من اآلية: ٦(
  . ٢/٣٦٠، أحكام القرآن للجصاص: ٢٩٥) الناسخ والمنسوخ للنحاس:ص٧(
  .١/٣٥٤، وأحكام القرآن البن العربي: ١١٦بن العربي: صالناسخ والمنسوخ الينظر: ) ٨(
وأبـو داود  ،)٦٤٩٥(الحـديث رقـم ،٤/١١٣مـا للوصـي مـن مـال اليتـيم إذا قـام عليـه: ، النسائي فـي السـنن الكبـرى أخرجه )٩(

وابـن  ،)٢٨٧٢(الحديث رقم ،٣/١١٥ كتاب الوصايا، باب ما جاء في ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم: ،في سننه
صـححه  ،والحـديث صـحيح ،)٢٧١٨(الحـديث رقـم ،٢/٩٠٧، باب ومن كان فقيـرا.... : كتاب الوصايا ،ماجة في سننه

  .٨/٢٤١في فتح الباري:  ،الحافظ ابن حجر
. ينظـر: المصـدر وأثلـة كـل شـيء أصـله ،المـال حتـى كأنـه عنـده قـديم والتأثـل اتخـاذ أصـل ،المتخذ الشيء هو :ُمَتَأثِّلٍ الو      

  .٥/٤٠١السابق:
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   وجه الداللة:
  .)١() أذن له باألكل من مال اليتيم من غير إسرافأّن رسول اهللا(

: بأّنـــه محمـــول علـــى المضـــاربة إذا عمـــل بهـــذا الحـــديث واعتـــرض الحنفيـــة علـــى اســـتدالل الجمهـــور
  .)٢(الوصي في مال الموصى عليه فيأخذ ربحه

    عتراض عند مناقشة أدلة الحنفية.على هذا االسيأتي الجواب 
ــوْا   قــول اهللا ســبحانه وتعــالى:باســتدل أصــحاب هــذا المــذهب أدّلّ◌ة المــذهب الثــاني ومناقشــتها:  َوآُت

  .)٣(ِإنَُّه َكاَن ُحوبًا َكِبيراً  اْلَيَتاَمى َأْمَواَلُهْم َوَال َتَتَبدَُّلوْا اْلَخِبيَث ِبالطَّيِِّب َوَال َتْأُكُلوْا َأْمَواَلُهْم ِإَلى َأْمَواِلُكمْ 
   وجه الداللة:

أمــوال اليتــامى إلــى أموالنــا فنأكلهــا، بــل اقتصــروا علــى أكــل  نضــمَّ  علــى أنأّن اهللا ســبحانه وتعــالى نهانــا 
  .)٤(أموالكم، ويحمل ما سبق من دليل الجمهور على هذا المعنى

ية عامة في تحريم أكل أموال اليتـامى، وقـد عن هذا فيما مرَّ معنا من قبل أّن هذه اآل وأجاب الجمهور
، ومنهم من قال هذه اآليـة ناسـخة لمـا )٥(َوَمن َكاَن َفِقيرًا َفْلَيْأُكْل ِباْلَمْعُروفِ  خصص عمومها بقوله تعالى:

  .  )٦(سبق

َوَمـن َكـاَن  اسـتدل أصـحاب هـذا المـذهب بقـول اهللا سـبحانه وتعـالى:ة المذهب الثالـث ومناقشـتها: أدلّ 
  .)٧(ِنّيًا َفْلَيْسَتْعِفْف َوَمن َكاَن َفِقيرًا َفْلَيْأُكْل ِباْلَمْعُروفِ غَ 

   وجه الداللة:
نـي إذا طلـب ذلـك ألّنـه عـوض أّن الوصي الفقير يستحّق أن يأخذ أجـرة مثلـه مـن مـال اليتـيم، ومثلـه الغ

ـــه تعـــالى:عـــن فعـــل ـــي، وقول ـــوَ ◌َ ، وال يخـــتص فقيـــر دون غن ـــًا َفْلَيْس ـــاَن َغِنّي ـــن َك ـــى )٨(فْ َتْعفِ َم ، محمـــول عل
  .)٩(ستحباباال

                                                 
  . ١٠٥ص ، الوصاية في الفقه اإلسالمي لربابعة:٣/٤٥٥ ) ينظر: كشاف القناع للبهوتي:١(
  . ٢/٣٦٢) أحكام القرآن للجصاص: ٢(
  ٢: اآلية ) سورة النساء٣(
  . ٥/٤٣ ، الجامع ألحكام القرآن للقرطبي:٣٢٩/ ١) أحكام القرآن للكيا الهراسي:٤(
  ٦) سورة النساء من اآلية: ٥(
  . ٦٧) الناسخ والمنسوخ للمقري: ص٦(
  ٦) سورة النساء من اآلية: ٧(
  ٦) سورة النساء من اآلية: ٨(
  . ٤/٤٠٠، التاج المذهب للعنسي: ٦/٣٥٢) الحاوي الكبير للماوردي: ٩(
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تركــه ومنــه قولــه  يءســتعفاف عــن الشــواســتعف إذا أمســك واال يءعــف الرجــل عــن الشــبــأّن  :وأجيــب
ــَيُهْم اللَّــُه ِمــن َفْضــِلهِ  :تعــالى  يءعــن الشــمتنــاع اال :والعفــة)١(َوْلَيْســَتْعِفِف الَّــِذيَن َال َيِجــُدوَن ِنَكاحــًا َحتَّــى ُيْغِن

علــى قــول أكثــر أهــل العلــم، وأّن  أّنــه ال يجــوز للوصــي أن يأخــذ مــن مــال اليتــيم شــيئًا إن كــان غنيــاً و وتركــه، 
  .)٢(األمر محمول على الوجوب

 )عمـر بـن الخطـاب ( بما روي عـن :حنيفة رحمه اهللا، في جواز المضاربة بمال اليتيم أبو استدلو 
):( أّنه كـان يعطـي مـال اليتـيم ثمان بن عفان(عن ع كذلك وروي، )٣()مضاربةيتيم المال  (أّنه كان يدفع

  .)٥(المضاربة بمال اليتيم، ويأخذ منه مقدار ربحه فدل فعل الصحابة على جواز ،)٤(مضاربة)
مـاذا ال يجـوز أن يأكـل مـن مالـه إذا عمـل لإذا جاز للوصـي أخـذ مـال اليتـيم مضـاربة، فبأنه واعترض: 

  .)٦(فيه، ويأخذ أجرة المثل

  :لوصي ما أخذ من مال الموصى عليهضمان ا :الثاً ث
 ذهــب بعــضو  ،)٧(ألنــه مــن الكبــائر أكــل مــال اليتــيم بغيــر حــقّ  نْ ضــمان َمــاتفــق العلمــاء علــى وجــوب 

فعلـى  ، كالحنفيـة والظاهريـة،مطلقـًا سـواًء كـان الوصـي غنيـًا أو فقيـراً  العلماء إلى عدم جواز أكل مـال اليتـيم
وأّما الذين جّوزوا للوصي من أكل مال اليتيم ولم يفرقـوا  وًال واحدًا،من أكل منه شيئًا يجب عليه رّده ق قولهم

مـا أكـل ال يقضـي الوصـي  بنـاًء علـى قـولهموالغنـي وهـم الزيديـة واإلماميـة ومـن معهـم، ف بين الوصي الفقير
كـل األللوصـي الفقيـر  الـذين أجـازوا جمهـورالقوًال واحـدًا، بـدليل تجـويزهم للغنـي األكـل مـن مـال اليتـيم، وأّمـا 

  : ، على مذهبيناختلفوا في ضمان ما أخذ من ماله فقدمال الموصى عليه، من 

                                                 
    ٣٣) سورة النور من اآلية: ١(
، بــــدائع الصــــنائع للكاســــاني: ٢/١٦، إجمــــاع األئمــــة األربعــــة البــــن هبيــــرة: ٢/٣٦٣أحكــــام القــــرآن للجصــــاص: ينظــــر: ) ٢(

  . ٥/٤١، الجامع ألحكام القرآن للقرطبي: ٩/١٥٥، التفسير الكبير للرازي:٥/١٥٤
ـــيم يدفعـــ ،ابـــن أبـــي شـــيببة أخرجـــه )٣( ـــد همـــال اليت اهللا بـــن محمـــد بـــن أبـــي شـــيبة  مضـــاربة. المصـــنف لإلمـــام أبـــي بكـــر عب

 رقــــــــم ،٤/٣٩٠هـــــــــ): ١٤٠٩الريــــــــاض( -/مكتبــــــــة الرشــــــــد١هـــــــــ) ت: كمــــــــال يوســــــــف الحــــــــوت، ط٢٣٥-١٥٩الكــــــــوفي(
هــ) ت: ٤٥٨معرفة السنن واآلثار: للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي المتوفى(والبيهقي في  ،)٢١٣٦٨(الحديث

  . ٤/٤٩٨بيروت:  -سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية
  .)٣٧٠٢(الحديث مرق ، ٤/٤٩٩، كتاب الصلح، باب القراض: البيهقي في معرفة السنن واآلثار أخرجه )٤(
  . ٢/٤٤: يوشنلألسر ، جامع أحكام الصغار ٢/٣٦٢) أحكام القرآن للجصاص: ٥(
  . ٢/٦٦، أحكام القرآن البن الفرس: ١/٣٢٩) أحكام القرآن للكيا الهراسي:٦(
  .٥/٣٧٦، نيل األوطار للشوكاني: ٥/١٥٤، بدائع الصنائع للكاساني: ٢/٣٦٣) ينظر: أحكام القرآن للجصاص:٧(



 ١١٤

 بــه قــال النخعــي، وقضــاء مــا أخــذ مــن مــال الموصــى عليــه، و  لــه : لــيس علــى الموصــىالمــذهب األول
وهــو اختيــار  ،)١(مــذهب المالكيــة، وأصــح الــروايتين عــن الشــافعية، وبــه قــال الحنابلــة، وهــو كحــول، وقتــادةم

  .)٢(ي أبي بكر بن العربيالقاض

مــن مــال اليتــيم، ثــم أيســر يجــب عليــه قضــاء مــا أخــذ، أي ال  الوصــي الفقيــر : إذا أكــلالمــذهب الثــاني
ن بـروايـة عـن اهـو عمـر بـن الخطـاب، و  ورد ذلـك عـنعندهم أخذ مال اليتـيم إّال علـى وجـه القـرض،  يجوز
، وروايــة عــن قــول مرجــوح عنــد الشــافعيةو  ذهــب أبــو حنيفــة،ٕاليــه ل جمهــور التــابعين، و اقــ بــه ، و)(عبــاس
  .)٣(أحمد

  األدّلة ومناقشتها
  بما يأتي: : استدل أصحاب هذا المذهبأدلة المذهب األول ومناقشتها

  .)٤(َوَمن َكاَن َغِنّيًا َفْلَيْسَتْعِفْف َوَمن َكاَن َفِقيرًا َفْلَيْأُكْل ِباْلَمْعُروفِ  قول اهللا سبحانه وتعالى: .١
   وجه الداللة:

أكــل مــال اليتــيم بــالمعروف، والمعــروف هــو حــّق النظــر، كمــا أّن األكــل لــه والنظــر عليــه،  فــي أمــر اهللا
  .)٥(النظر مجرى األجر ىفجر 

هـو  كما فّسرها جماعة مـن الصـحابة والتـابعين،المعروف بأّنه ليس المعروف ما قلتم، وٕاّنما  :واعترض
  .)٦(أكله قرضا وسلفا

الوصــي نــاظر فــي مصــلحة غيــره، فلــه األكــل مــن مالــه بــالمعروف، : أنَّ واســتدلوا بــالمعقول وقــالوا .٢
غــــرم مــــا أكــــل يُ  ، وقــــد أجمعــــت األمــــة أّن اإلمــــام الالقضــــاة والخلفــــاءولــــيس عليــــه القضــــاء، قياســــًا علــــى 

  .)٧(بالمعروف

                                                 
، شــرح ٦/٣٤٠، الحــاوي الكبيــر للمــاوردي: ٥/٤٢، الجــامع ألحكــام القــرآن للقرطبــي:  ٢/٦٨حكــام القــرآن البــن الفــرس: ) أ١(

  . ٣/٤٥٥، كشاف القناع للبهوتي: ٤/١٦٦، المغني البن قدامة: ٥/٣٩٢، فتح الباري: ١٨/٣٥٢النووي على مسلم: 
والمعــروف هــو حــق  ،النظــر لــه فيتعــين بــه األكــل بــالمعروف ألنّ  ؛أنــه ال يقضــي والصــحيح) اللفــظ الــدال علــى اختيــاره: ( ٢(

النظر وقد قال أبو حنيفة يقارض في مال اليتيم ويأكل حظه من الربح فكذلك يأخذ من صـميم المـال بمقـدار النظـر هـذا 
  .١/٣٥٤ ). أحكام القرآن:أما إذا كان غنيا فال يأخذ شيئا ألن اهللا سبحانه أمره بالعفة والكف عنه ،إذا كان فقيرا

، ٥/١٥٤بدائع الصنائع للكاساني:و ، ٢/٢٦٠أحكام القرآن للجصاص:و  وما بعدها،٤/٢٥٥البيان للطبري:  جامعينظر: ) ٣(
  .٤/١٦٦المغني البن قدامة: و ، ٦/٢١٧البيان للعمراني:و ، ٦/٣٤٠الحاوي الكبير للماوردي:و 

  ٦) سورة النساء من اآلية: ٤(
  . ١/٣٥٤) أحكام القرآن البن العربي: ٥(
  . ٤/٢٦١) جامع البيان للطبري: ٦(
  .٥/٤٢، الجامع ألحكام القرآن للقرطبي: ٢/٦٨) أحكام القرآن البن الفرس: ٧(



 ١١٥

ال بأّن الذي يأخذه القضاة والخلفاء، ال يأخذونه من مال معين، وٕاّنما يأخذون مال اهللا الذي  واعترض:
مالك سواه، وقـد جعـل اهللا للقضـاة والخلفـاء فـي هـذا المـال حقـًا، والوصـي يأخـذ مـن مـال شـخص معـين مـن 

  .)١(غير رضاه وبغير حّق وذلك ال يجوز
  : استدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي:أدلة المذهب الثاني ومناقشتها

زلة مـــال اليتـــيم، إن ـنـــ)أّنـــه قـــال:(إني أنزلـــت مـــال اهللا تعـــالى منـــي بمعـــن عمـــر بـــن الخطـــاب ( .١
  .)٢( استغنيت استعففت، وٕان افتقرت أكلت بالمعروف فإذا أيسرت قضيت)

يمكـن أنـه ردَّ  ألنـه ؛):(فـإذا أيسـرت قضـيت)حجة ألصحاب هذا القـول فـي قـول عمـر( ال واعترض:
بإجمــاع  ال يجــب علــى الــوالي غــرم مــا أكــل بــالمعروف مــا أخــذه تورعــًا، ولــم يكــن مطالبــًا بــذلك شــرعًا؛ ألّنــه

  .)٣(يجب عليه قضاء ما أكل بالمعروف األمة، فكذلك الوصي ال

، فــدّل القيــام بمصــلحته باإلجمــاع إالمــن مــال اليتــيم  الوصــي لــيس لــهّن إبــالمعقول وقــالوا:  ا. واســتدلو ٢
، ولـيس ذنـه، فـإذا أكلـه كـان ضـامنًا كغيـرهلـه أن يسـتهلك مـال غيـره بغيـر إ على أّنـه غيـر مالكـه، فـال يجـوز

  .)٤(ستقراض عليه عند الحاجة، وذلك مقابل فيما يقوم به من رعايتهصي في مال اليتيم سوى االللو 

بــأّن اهللا ســبحانه وتعــالى أبــاح للوصــي األكــل مــن مــال اليتــيم بــالمعروف، ولــم يوجــب عليــه  واعتــرض:
  .)٥(مال اليتيم، وليس في اآلية ما يدل على وجوب البدل له على عمله في مكافأةالضمان، 

  لترجيح:ا
مذهب األول القائل: للوصي الفقير الحـّق فـي  األكـل مـن رجيح يبدو لي ت بعد عرض األدلة ومناقشتها

عطائـه هـذا الحـق، ولـيس ألحـد أن يسـلبه منـه إال بـدليل إمال اليتيم، بحسب كفايته، ألن اآلية صـريحة فـي 
النسخ إلمكان الجمع بين األدلة، صحيح صريح، وال دليل يقاوم ما صرحت به اآلية، وال حاجة إلى القول ب

  كما تبين في المناقشة.
يحتاج إلى عمل كثير، أّما إذا كان مال اليتيم كثيرًا يحتاج إلـى عمـل كثيـر،  هذا إذا كان المال قليًال ال

بحيث يكون شغل الوصي الـذي يشـغله عـن السـعي وراء حاجاتـه ومصـالحه، فلـه حينئـذ المضـاربة فـي مـال 
  ، ويأخذ نسبة من الربح ولو كان الوصي غنيًا، واهللا أعلم.رحمه اهللا اإلمام أبي حنيفة اليتيم عمًال بقول

                                                 
  . ١/٣٣١) أحكام القرآن للكيا الهراسي:١(
 ،٤/٢٥٥جـــامع البيـــان: فـــي تفســـيره  طبـــريوال )،٣٢٩١٤رقـــم الحـــديث( ،٦/٤٦٠: أخرجـــه ابـــن أبـــي شـــيبة فـــي مصـــنفه) ٢(

، صــححه الحــافظ ابــن كثيــر فــي تفســير ألثــر صــحيحاوهــذا  )،١٠٧٨٣رقــم الحــديث( ،٦/٤: الســنن الكبــرىفــي  لبيهقــيوا
  .١/٢٨٨للزيلعي:  الواقعة في تفسير الكشافاآلثار تخريج األحاديث و ، وينظر: ١/٤٥٤القرآن العظيم: 

  .٥/٤٢) الجامع ألحكام القرآن للقرطبي: ٣(
  . ٤/٢٦٠) جامع البيان للطبري: ٤(
  . ١/٤٥٣، تفسير القرآن العظيم البن كثير: ٢١٨/ ٦ان للعمراني: ) البي٥(



 ١١٦

  :وصي في القانونتصرفات ال
إلـى مسـألة  ،)١(، وال فـي قـانون رعايـة القاصـرينرع العراقي في قانون األحوال الشخصيةشلم يتطرق الم

ل مـن مـال الموصـى عليـه، فيرجـع ذلـك مال الموصى عليه، أو استحقاقه لألجرة فيمـا يعمـ منأكل الوصي 
إلى نصوص الشـريعة حسـب نفـس القـانون، حيـث تـنص:(إذا لـم يوجـد نـص تشـريعي يمكـن تطبيقـه، فـيحكم 

  .)٢(بمقتضى مبادئ الشريعة اإلسالمية األكثر مالئمة لنصوص هذا القانون)
ايته، فـال يضـمن (الوصي أمين على األموال التي تحت وص ) من قانون المذكور:٨٠وجاء في المادة(

  .)٣(إال بتعديه، أو تقصيره)
أن يرجــع إلــى رأي لــه  بــّد رجوع إلــى الشــريعة اإلســالمية، فالأعطــى المشــرع العراقــي للقاضــي بــال حــين

، فلـه األكـل سـتفادة مـن مـال الموصـى عليـه بـالمعروفللوصي الفقيـر اال واجمهور العلماء، حيث أنهم جّوز 
ـو )ألّنـه ال يكـون متعـديا، ٨٠(من ماله وال ضمان عليه حسـب المـادة رًا فـي أدائـه، بـل هـو حـق اسـتحّقه مقصِّ

فله التمتع به، أّما إذا كان قصده (باألكثر مالئمة) ما يالئم الواقع، والنصوص األخرى للقانون، فهذا يرجـع 
ون حســمًا للمســألة، ويجــب العمــل بــه إذا لــم يكــن مخالفــًا للشــريعة جتهــاد القاضــي وحكمــه، وحكمــه يكــاإلــى 

  اإلسالمية.
أجـر فـنص علـى مـا يلـي:( الوصـاية تكـون بغيـر  رأّما قانون المصري فقد بينت أّن الوصاية تكـون بغيـ

  .)٤(بناًء على طلب الوصي أن تعين له أجرًا، أو تمنحه مكافأًة عن عمل معين)إال إذا رأت المحكمة  أجر
ل أعمالــه، وتحــدد بــدءًا مــن يــوم وجــاء فــي قــانون العربــي الموحــد( للوصــي أو القــيم أن يطلــب أجــرة مقابــ

  .)٥(الطلب)
اًء كــان تبــين مــن قــانون المصــري، والعربــي الموحــد أّن للوصــي حقــًا فــي طلــب أجــرة العمــل مطلقــًا، ســو 

صـــاية أن تكـــون بـــدون مقابـــل، وبهـــذا وافقـــوا مـــا ذهـــب إليـــه الوصـــي فقيـــرًا، أو غنيـــًا، ولكـــن األصـــل فـــي الو 
  أصحاب المذهب الثالث.

  

                                                 
، وقـانون ٤٥) ص٨٥) إلـى(٧٥م: المـواد(١٩٥٩لسـنة  ١٨٨قانون األحـوال الشخصـية العراقـي (المعـدل) ، رقـم /ينظر: ) ١(

 -العربيـة/موسـوعة القـوانين ٣م وتعديالته: إعداد صباح صادق جعفـر األنبـاري ط١٩٨٠) لسنة٧٨رعاية القاصرين رقم(
 .١٣): ص٥٩) إلى(٣٤م)، المواد(٢٠٠٩بغداد(

 .٣): ص٢)، الفقرة(١، المادة(١٩٥٩سنة ل ١٨٨) قانون األحوال الشخصية العراقي (المعدل) ، رقم /٢(

 .٤٦م: ص١٩٥٩لسنة  ١٨٨ي (المعدل) ، رقم /) قانون األحوال الشخصية العراق٣(

) لســـنة ١٠٠عـــض مســـائل األحـــوال الشخصـــية المعـــدل بقـــانون رقـــم(م، بأحكـــام النفقـــة وب١٩٢٠) لســـنة ٢٥قـــانون رقـــم() ٤(
 .٤٥م: ص١٩٥٢) لسنة ١١٩) من قانون الوالية على المال رقم(٤٦م، المادة رقم(١٩٨٥

، لجـامع الـدول العربيـة، اعتمـده المكتـب التنفيـذي لمجلـس وزراء عـدل عاية القاصـرينر ل القانون النموذجي العربي الموحد) ٥(
 . ٢١): ص٩٣م، المادة(٤/٣/٢٠٠٢) في ٢٤ج -٣٢٣العرب رقم(



 ١١٧
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، إذا كـان فيـه مصـلحة للموصـى اتفق العلماء على أّنه يجوز للوصي أن يتجر في مـال الموصـى عليـه
(وال نعلــم أحــدا كرهــه إال مــا روي عــن الحســن، ولعلــه أراد اجتنــاب المخــاطرة بــه؛  قــال ابــن قدامــة:، )١(عليــه 

  .)٢( الجمهور أولى)والذي عليه  ،وألن حزنه أحفظ له
أّما إذا اشترى الوصي مال الموصى عليه لنفسه، أو باع ماله للموصـى عليـه، فقـد اختلـف العلمـاء فـي 

  جواز ذلك على مذهبين:
 هفيـــيجــوز للوصـــي بيـــع مــال الموصـــى عليـــه لنفســه، ومالـــه للموصـــى عليــه، إذا كـــان  المـــذهب األول:

هــــو األصــــح عنــــد ، والظاهريــــة، و لــــك فــــي المشــــهورماحنيفــــة، و  أبــــو وٕاليــــه ذهــــبللموصــــى عليــــه، منفعــــة 
  .)٤(هذا ما اختاره القاضي أبو بكر بن العربي، و)٣(اإلمامية

  راعي في مال الموصى عليه.منفعة التي يجب أن تالقول في ال هذا واختلف أصحاب
  .)٥(زإذا ابتاع لنفسه منهم بأكثر القيمة جاز، وٕان كان بالقيمة، أو أقّل فال يجو  فقال أبو حنيفة:

فيــه الضــرر، وعنــد  البيــع موقــوف علــى إجــازة اإلمــام، فيمضــي مــا فيــه المنفعــة، ويــرّد مــاوعنــد مالــك: 
  .)٦(لزمه المسمى بعض المالكية، يحمل المتاع إلى السوق فإن زيد عليه بطل العقد، وٕاّال فالبيع صحيح و

  .)٧(و غيره بطل العقدكون البيع على وجه المحاباة، فإن حابى نفسه أواشترط الظاهرية، أّال ي

                                                 
، المحلى البن حـزم: ٣/٢٧٣، المهذب للشيرازي: ٨/٢٤١ ، الذخيرة للقرافي:١/٢٩٠جامع أحكام الصغار لألسروشني:  )١(

  .  ٢/٥٦٩، شرائع اإلسالم للحلي: ٤/٣٩٠، التاج المذهب للعنسي: ٨/٣٢٤
  .٤/١٦٤) المغني: ٢(
، الجــامع ٢/٢١١، جــامع أحكــام الصــغار لألسروشــني: ١٤/٤٦لمبســوط للسرخســي: ، ا٢/١٣) أحكــام القــرآن للجصــاص: ٣(

، المحلـــى البـــن حـــزم: ٦/٤٠٢، مواهـــب الجليـــل للمغربـــي: ٣/٣٧٣، الـــذخيرة للقرافـــي: ٣/٦٤ألحكـــام القـــرآن للقرطبـــي: 
  .٢/٥٦٩، شرائع اإلسالم للحلي:٨/٣٢٤

ي مخالطة األيتام مع قصد اإلصالح بالنظر لهم وفيهم كـان ذلـك لما أذن اهللا تعالى للناس ف) اللفظ الدال على اختياره: ( ٤(
مـا كنـت تـؤدب منـه ولـدك فـأدب منـه يتيمـك وألجـل  :وفـي األثـر ،دليال على جواز التصرف لأليتام كما يتصـرف لألبنـاء

 وغيـر ذلـك ،إنه يجوز للحاضن أن يتصـرف فـي مـال اليتـيم تصـرف الوصـي فـي البيـع والقسـمة :ذلك قال بعض علمائنا
واهللا  ،فينفــذ بنفــوذ فعلــه لــه فــي القليــل والكثيــر علــى اإلطــالق لهــذه اآليــة ،وبــه أقــول وأحكــموقــد بينــاه فــي مســائل الفــروع 

  .١/١٩٠). أحكام القرآن: أعلم
  . ٢٨/٣٣) المبسوط للسرخسي: ٥(
، الـــذخيرة ٥٥٦، ١١/٤٢٩بيـــروت: -هــــ)،دار صـــادر١٧٩) المدونـــة الكبـــرى: لإلمـــام مالـــك بـــن أنـــس األصـــبحي المتـــوفى(٦(

  .٣/٣٧٣للقرافي: 
  .٨/٣٢٤) المحلى البن حزم: ٧(
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قال محمـد  لنفسه، وماله للموصى عليه، وبه ال يجوز للوصي بيع مال الموصى عليه المذهب الثاني:
وهـــو مـــذهب  واإلمـــام مالـــك فـــي غيـــر المشـــهور، وأظهـــر الـــروايتين عـــن أبـــي يوســـف، وزفـــر، بـــن الحســـن،

    .)١(الشافعية، والحنابلة
ــ مــا ال ه، ألنّ موصــى عليــه لنفســهلة األب فــي جــواز شــراء مــال اواســتثنى الشــافعية األب والجــدَّ، والحنابل

  .)٢( يتهمان، ولكمال شفقتهما

  األدّلة ومناقشتها:
  :استدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي:ومناقشتها أدّلة المذهب األول

وُهْم َفـِإْخَواُنُكْم َواللّـُه َيْعَلـُم اْلُمْفِسـَد َوَيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَيَتاَمى ُقْل ِإْصَالٌح لَُّهْم َخْيٌر َوإِْن ُتَخاِلطُ  قوله تعالى:.١
  .)٣(ِمَن اْلُمْصِلحِ 

   وجه الداللة:
على أّن للوصي والية علـى اليتـيم، ولـه أن يتصـرف فـي مالـه  ُقْل ِإْصَالٌح لَُّهْم َخْيرٌ  :تعالى يدل قوله

ذلــك مــن اإلصــالح الــذي أمرنــا اهللا ، ألّن كــل ويتجـر فيــه، وأن يشــتري مــال اليتــيم لنفســه إن كــان خيــرا لليتــيم
  .)٤(لهماسبحانه أن نفعله في حّق أمو 

ــة: ــة اآلي ــى دالل الــذي يجــوز لــه النظــر فــي أمــوال الشــخص لــم يــذكر اهللا فــي هــذه اآليــة  واعتــرض عل
ــْم َخْيــرٌ  اليتــامى، بــل قــال: ــْل ِإْصــَالٌح لَُّه ــ ، وال يقــال أّن اآليــةُق  فــي دل عليــه مــن حيــث العمــوم، إذ لــيست

  .)٥(يجوز له التصرف وَمن ال يجوز نمَ  ر اآلية،ظاه

)أّنه قال:(إني أنزلت مال اهللا تعالى مني بمنزلـة مـال اليتـيم، إن عن عمر بن الخطاب ( روي . ما٢
  .)٦( استغنيت استعففت، وٕان افتقرت أكلت بالمعروف فإذا أيسرت قضيت)

   وجه الداللة:
ال اليتـيم، وال فـرق بـين أخـذ مـال اليتـيم قرضـًا ثـمَّ ) دليل على جواز االستقراض من مفي قول عمر(

  .)٧(رده، وبين أخذ المتاع منه بالبيع وٕاعطائه ثمنه نقداً 

                                                 
، مواهـب ٥٩٤البـر: ص ، الكـافي البـن عبـد٢/٢١١، جـامع أحكـام الصـغار لألسروشـني: ٢٨/٣٣) المبسوط للسرخسـي: ١(

  .٣/٤٥٠، كشاف القناع للبهوتي: ٦/٢١٧، البيان للعمراني: ٣/٢٧٧، المهذب للشيرازي: ٦/٤٠٢الجليل للمغربي: 
  . ٣/٤٥٠، كشاف القناع للبهوتي: ٣/٢٧٧المهذب للشيرازي: ) ٢(
    ٢٢٠) سورة البقرة من اآلية: ٣(
  . ١/٥٤٩، أحكام القرآن البن الفرس: ١/١٩٠، أحكام القرآن البن العربي: ٢/١٣أحكام القرآن للجصاص: ينظر: ) ٤(
  . ١/١٢٨) أحكام القرآن للكيا الهراسي:٥(
  ).١١٥حة(في صف تقدم تخريجهأثر صحيح ) ٦(
  .٨/٣٢٤) المحلى البن حزم: ٧(
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مـن السـنة مـا يـدل علـى  : أّنه لـم يـأت نـص صـريح مـن القـرآن، وال صـحيحواستدلوا بالمعقول وقالوا .٣
  .)١(اع الوصي من الموصى عليه لنفسه، أو يشتري له من نفسهيتالمنع من اب

  : استدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي:أدّلة المذهب الثاني ومناقشتها
  .)٢( َال َيْشَتِر اْلَوِصيُّ من َماِل اْلَيِتيِم)) (( )قال:ما روي أنَّ النبي( .١

مــراده إذا اشــترى بمثــل القيمــة أو بأقــل علــى وجــه ال يكــون فيــه منفعــة ظــاهرة لليتــيم ألن  أنّ بــ واعتــرض:
  .)٣(ي التهمةمقصوده أن ينف

) فجـاء رجـل مـن همـدان كنـت جالسـًا إلـى عبـد اهللا بـن مسـعود( ما روى عـن صـلة بـن زفـر قـال:. ٢
 الهــذا قــال: ومالــه، قــال: إن صــاحبه أوصــى إلــيَّ قــال:( شــتريأفقــال: يــا أبــا عبــد الــرحمن  بلــقأعلــى فــرس 

  .)٤( تشتره وال تستقرض من ماله)

صـي مـتهم فـي طلـب المنفعـة لـه فـي بيـع مـال الموصـى عليـه مـن ألّن الو بالمعقول وقـالوا:  ا. واستدلو ٣
  .)٥(دفعًا لهذه التهمة نفسه، فلم يجعل له ذلك

بأّن هذا االتهام موجود فيما يبتاع من غيره، أو يبيعه لـه، ألّنـه قـد يـتهم بالخيانـة والتـدليس، واعترض:  
  .)٦(جزتم ذلك فكيف ال تجيزون ابتياعه لنفسهأوقد 

  الترجيح:
يـدل علـى منـع الوصـي  يبدو لي ترجيحه هو المذهب األول، لقوة ما اسـتدلوا بـه، ولعـدم ورود مـاوالذي 

مـــن شـــراء مـــال الموصـــى عليـــه لنفســـه، أو ابتياعـــه لـــه، واألحـــوط أن يرجـــع إلـــى المحكمـــة ويقـــرر القاضـــي 
ا ذهـب إمضاء الصفقة  إن كان فيها منفعة، ورّدهـا إن رأى فيهـا ضـررًا يعـود علـى الموصـى عليـه، علـى مـ

  إليه اإلمام مالك رحمه اهللا، واهللا أعلى وأعلم

                                                 
  .٨/٣٢٤) المحلى البن حزم: ١(
فــي  ، وقــال الحــافظ ابــن حجــر٦/٢١٧البيــان للعمرانــي: و ، ٣/٢٧٨المهــذب للشــيرازي:) الحــديث اســتدل بــه الشــافعية فــي ٢(

  ، قلت: وأنا لم أجد هذا الحديث فيما بين يدي من كتب السنن.٣/٤٣لم أجده:  تلخيص الحبير:
  . ١٤/٣٧المبسوط للسرخسي:) ٣(
 رقـــــم ،٦/٣يشـــــتري مـــــن مالـــــه لنفســـــه إن كـــــان وصـــــيًا: كتـــــاب البيـــــع، بـــــاب ال البيهقـــــي فـــــي الســـــنن الكبـــــرى، أخرجـــــه )٤(

  .)١٦٤٧٩(الحديث رقم ،٩/٩٤الرجل يشتري، ويبيع ...:، ، وعبد الرزاق الصنعاني في مصنفه)١٠٧٧١(الحديث
  .٣/٢٧٨) المهذب للشيرازي: ٥(
  .٨/٣٢٤ن حزم: ) المحلى الب٦(



 ١٢٠

  في القانون: للموصى عليه تصرف الوصي في البيع والشراء
أّنــه ال يجــوز للوصــي أن يتصــرف فــي أمــوال القاصــرين مــن  فــي قــانون رعايــة القاصــرين العراقــيجــاء 

علــى ذلــك(ال  )٤٣ا تـنص المــادة(كمــ إيجــار، وغيرهـا إال بموافقــة مديريــة رعايـة القاصــرين وأشــراء،  وأبيـع، 
يجوز للولي أو الوصي أو القيم مباشرة التصرفات التالية إال بموافقة مديرية رعاية القاصرين المختصـة بعـد 

  التحقق من مصلحة القاصر في ذلك:
جميع التصـرفات التـي مـن شـأنها إنشـاء حـق مـن الحقـوق العينيـة العقاريـة األصـلية أو التبعيـة أو  -أوالً 

  أو تغييره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة.نقله 
   .)١( التصرف في المنقول أو الحقوق الشخصية أو األوراق المالية) -ثانياً 

يجــوز للوصــي التصــرف فــي أمــوال القاصــرين تصــرف األمنــاء، ولــه أن يتصــرف بنــاًء علــى هــذا الــنص 
ا هو مأذون فيه، بكل خير يعود على أصـحابها، كالتجـارة، والبيـع ومـا بما في يده من األموال وفي حدود م

  بموافقة مديرية رعاية القاصرين. ال يتمُّ هذا إال منفعة أكيدة، ولكن ، وكان فيهذلك أشبه
، حيث قيدوا جميع تصرفات الوصـي )٢(وكذلك الحال بالنسبة للقانون المصري، والقانون العربي الموحد

  .دوائر الدولة المختصة لرعاية أموال القاصرينبإذن المحكمة، أو 
لم يفرق القانون بين بيع الوصي مال القاصر لنفسه أو لغيره، إذا كان فيه منفعة أكيدة للقاصر، وبـإذن 

  الجهات المختصة، وبذلك وافقوا ما ذهب إليه اإلمام مالك رحمه اهللا.  
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  إذا توافر فيه شرطان: إلى اليتيم المال ه يجب على الوصي أن يسلَّمعلى أنّ  اتفق العلماء
  ول: إذا وصل اليتيم إلى سّن البلوغ.األ

  . )٣(: إذا تحقق فيه الرشدالثاني

ــْنُهْم رُ  والــدليل عليــه قولــه تعــالى: ــْيِهْم َواْبَتُلــوْا اْلَيَتــاَمى َحتَّــَى ِإَذا َبَلُغــوْا النَِّكــاَح َفــِإْن آَنْســُتم مِّ ْشــدًا َفــاْدَفُعوْا ِإَل
  .)٤(َأْمَواَلُهمْ 

  اآلتية: الثالث محاورالويكون الحديث عنه في ، ولكنَّهم اختلفوا في سّن الرشد
                                                 

  .١٤، ص٤٣م وتعديالته: المادة ١٩٨٠) لسنة٧٨قانون رعاية القاصرين العراقي رقم() ١(
) لســـنة ١٠٠عـــدل بقـــانون رقـــم(م، بأحكـــام النفقـــة وبعـــض مســـائل األحـــوال الشخصـــية الم١٩٢٠) لســـنة ٢٥قـــانون رقـــم( )٢(

، والقـــانون النمـــوذجي ٤٤)ص٤٠ -٣٩ -٣٨م: المـــواد(١٩٥٢) لســـنة ١١٨قـــانون الواليـــة علـــى المـــال رقـــم(و  م،١٩٨٥
  .٢٠): ص٩١المادة(لرعاية القاصرين:  العربي الموحد

  .٤/٢٩٥ن قدامة: ب، المغني ال٦٦٨، بداية المجتهد البن رشد: ص٩٩) اإلجماع البن المنذر: ص٣(
    ٦) سورة النساء من اآلية: ٤(



 ١٢١

  :: تعريف الرشد لغةأوالً 

رَشــَد يْرُشــد ُرْشــدًا، ورِشــد يْرَشــد رَشــَدًا وَرشــادًا، فهــو راشــد ورشــيد، وهــو نقــيض الضــالل، إذا أصــاب وجــه 
والرُّْشد، والرََّشد، والرَّشاد: نقيض الغي. والرَّشيد: من أسماء اهللا الحسـنى، وهـو الـذي أْرَشـد  .طريقاألمر، وال

  .)١(الناس إلى مصالحهم، واإلرشاد: الهداية، والداللة

  :تعريف الرشد في اصطالح الفقهاءثانيًا: 

  :مذاهب أربعةعلى في معنى الرشد  الفقهاءاختلف 

  ، )٢(المـــال، ومعرفـــة بوجـــوه التصـــرف فيـــه، وٕاليـــه ذهـــب الحنفيـــة، والمالكيـــة، والحنابلـــة صـــالحإ: هـــو المـــذهب األول
  

  .)٣(وهو اختيار القاضي ابن العربي
وهـو  ،الشـافعية وٕاليـه ذهـب وبـه قـال الحسـن البصـري، : الرشد هو صالح الدين والمال،المذهب الثاني
  .)٤(اإلماميةمذهب و قول عند الحنابلة، 
وبــه قــال مجاهــد، والشــعبي،  ، فمــن بلــغ عــاقًال وجــب دفــع مالــه إليــه،شــد هــو العقــل: الر المــذهب الثالــث
  .)٥(وٕاليه ذهب الزيدية
  .)٦(ين، فمن بلغ مؤمنًا وجب دفع ماله إليه، وهو مذهب الظاهرية: الرشد هو الدِّ رابعالمذهب ال

                                                 
  (رشد). ، مادة٦/١٥٧) لسان العرب البن منظور: ١(
  . ٣/٤٤٤، كشاف القناع للبهوتي: ٦٦٨د: صشللكاساني، بداية المجتهد البن ر ) بدائع الصنائع ٢(
صالح الدين والدنيا والطاعة هللا وضبط المـال وبـه قـال  :األول: فيه ثالثة أقوال: حقيقة الرشد) اللفظ الدال على اختياره: (٣(

 :الثالـث. والحفظ له عـن التبـذير قالـه مالـك إصالح الدنيا والمعرفة بوجوه أخذ المال واإلعطاء :الثاني. الحسن والشافعي
وعـول الشـافعي علـى أنـه ال يوثـق علـى دينـه فكيـف يـؤتمن علـى مالـه كمـا أن . بلوغ خمس وعشرين سنة قاله أبـو حنيفـة

  .الفاسق لما لم يوثق على صدق مقالته لم تجز شهادته
أمـا غـرض الـدين  ،مالـه فـإن غـرض الحفظـين مختلـفالعيان يرد هذا فإنا نشاهد المتهتك فـي المعاصـي حافظـا ل :قلنا له    

ويخــالف هــذا  ،وأمــا غــرض الــدنيا فخــوف فــوات الحــوائج والمقاصــد وحرمــان اللــذات التــي تنــال بــه ،فخــوف اهللا ســبحانه
  .الفاسق فإن قبول الشهادة مرتبة والفاسق محطوط المنزلة شرعا 

هـذا  :قلنـا ،ن يكـون جـدا فيقـبح أن يحجـر عليـه فـي مالـهوعول أبو حنيفة علـى أن مـن بلـغ خمسـا وعشـرين سـنة صـلح أ     
إن الرجــل " :وقــد قــال ابــن عبــاس ،ضـعيف ألنــه إذا كــان جــدا ولــم يكــن ذا جــد فمــاذا ينفعــه جــد النســب وجــد البخــت فائــت

وقــد قــال الشــافعي رأيــت " ، ليبلــغ خمســا وعشــرين ســنة لتنبــت لحيتــه ليشــيب وهــو ضــعيف األخــذ لنفســه ضــعيف اإلعطــاء
  .١/٣٥١: أحكام القرآن )إحدى وعشرون سنة ولعل ذلك في النساء أقرب منه في الرجالجدة لها 

  . ٤/٦٠، المبسوط للطوسي: ٤/٣٣٤ح: ، المبدع البن مفل٦/٢٢٤، البيان للعمراني: ٣/٢٨١) المهذب للشيرازي: ٤(
  .٥/٨٩خار للمرتضى: ، البحر الز ٥/٣٧، الجامع ألحكام القرآن للقرطبي: ٦/٣٣٩) الحاوي الكبير للماوردي: ٥(
  .٨/٢٨٦) المحلى البن حزم: ٦(



 ١٢٢

  األدّلة ومناقشتها:
ــْنُهْم ُرْشــدًا َفــاْدَفُعوْا ِإَلــْيِهْم  : تعــالىو  ِمــن قــول اهللا ســبحانهالرشــد  فــي تفســير العلمــاءاختلــف  َفــِإْن آَنْســُتم مِّ

  .)١(َأْمَواَلُهمْ 
اإلصـالح فـي المـال دون اإلصـالح فـي  هـو الرشد المذكور في اآليـة: أّن فقال أصحاب المذهب األول

موجبــا للحجــر ولــو كــان الفســق  تفــاق،، مــع أّنــه فاســق باالحجــر عليــهالكــافر ال يُ  أنَّ  وذلــك ،ين واالعتقــادالــدِّ 
    .)٢(قعلى الكافر إذ هو أعظم وجوه الفسبعده  )(الراشدون والخلفاء )(لحجر النبي

لدين، والمال؛ ألّن اإلفساد في الدين يمنع ُرشده، وال ا: الرشد هو إصالح وقال أصحاب المذهب الثاني
 َ◌   .)٣(الفاسق وٕان عرف صدقه شهادة، كما ُيردُّ ق في حفظ مالهيوثَّ

يختلـف عنـه  ّننا نـرى العصـاة يحرصـون علـى حفـظ أمـوالهم، وألّن الغـرض فـي حفـظ الـدينبأ: واعترض
، فـالغرض مــن حفـظ الــدين هـو خــوف اهللا، والغـرض مــن حفـظ الــدنيا هـو الخــوف مـن فــوات فـي حفـظ المــال

  .)٤(الحاجات، والحرمان من اللذات، ويختلف مع الفاسق، ألّنه ردْت شهادته شرعاً 

  .)٥(: الرشد هو العقل فقط ال غير، فمن بلغ عاقًال وجب دفع المال إليهالثوقال أصحاب المذهب الث
أمـر باختبـاره قبـل الرشـد  ، وليس هو الرشـد؛ وأّن الشـارع شرائط الرشد شرط منالعقل  بأنَّ  :واعترض 

  .)٦(ال يحتاج إلى اختبار لظهور أمره ومن ال عقل له

للـدِّين، ويـدل عليـه قـول اهللا  الرشـد فـي القـرآن الكـريم لـم يسـتعمل إالّ  : أنّ رابـعوقال أصحاب المذهب ال 
ْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر ِبالطَّاُغوِت َوُيْؤِمن ِبالّلِه َفَقـِد اسْ تعالى:و  سبحانه َتْمَسـَك َال ِإْكَراَه ِفي الدِّيِن َقد تََّبيََّن الرُّ

ــاْلُعْرَوِة اْلــُوْثَقىَ  ــِه َفــاتََّبُعوْا َأْمــَر ِفْرَعــْوَن َوَمــا َأْمــُر ِفْرَعــْوَن  تعــالى: ســبحانه و ، وقــول اهللا)٧(ِب ِإَلــى ِفْرَعــْوَن َوَمَلِئ
  .)٨(ِبَرِشيدٍ 

                                                 
    ٦) سورة النساء من اآلية: ١(
  .٥/١٩٨تبيين الحقائق للزيلعي: ينظر: ) ٢(
  .٦/٢٢٤ن للعمراني: االبيينظر:  )٣(
  .١/٣٥١البن العربي:  أحكام القرآنينظر:  )٤(
  .٥/٨٩) ينظر: البحر الزخار للمرتضى: ٥(
  .٦/٣٤٩لماوردي: ل الحاوي الكبيرينظر:  )٦(
  ٢٥٦) سورة البقرة من اآلية: ٧(
  ٩٧: اآلية ) سورة هود٨(



 ١٢٣

  :وجه الداللة
تـدبيره، ويعرفـون طـرق أحـٌد أنَّ فرعـون وأصـحابه كـانوا أشـدَّ عنايـة بالمـال، وكـانوا يحسـنون  أّنه ال يشكُّ 

نه وتعالى فرعون بأّنه غير رشيد، فـدّل علـى أنَّ مـن بلـغ مؤمنـًا بـاهللا، فقـد جمعه، ومع هذا وصف اهللا سبحا
  .)١(ُأونس منه الرشد، ووجب دفع ماله إليه

  :الترجيح
ــأّن الرشــيد هــو مــن يحســن تــدبير مالــه، ويعــرف  :والــذي يبــدو لــي ترجيحــه هــو المــذهب األول القائــل ب

عــدم لو الفاســق ال يحجــر عليــه لفســقه، ّن وأل ،بســبب جــرم ارتكبــه منــه مالــه فــال ُيمنــع صــالحه مــن فســاده،
  ، واهللا أعلم.صالح دينه

  
  ؟هل يدفع إليه ماله ثالثًا: إذا بلغ الصبي خمسًا وعشرين سنة، ولم يؤنس منه الرشد

ــه ال يــدفع المــال إلــى اليتــيم إذا لــم يــؤنس منــاتفــق  الرشــد قبــل بلوغــه خمســًا وعشــرين  هالعلمــاء علــى أّن
أم ال ؟ اختلــف العلمــاء فيــه علــى  هالرشــد، هــل يــدفع إليــه مالــ هذلــك ولــم يــؤنس منــ ، ولكــّن إذا بلــغ)٢(ســنة

  مذهبين:
، وبـه قـال محمـد وأبـو يوسـف الرشـد ولـو صـار شـيخاً إينـاس أنه ال يـدفع إليـه مالـه قبـل : المذهب األول

 وهـــو،)٣(اميـــةصـــاحبا أبـــي حنيفـــة، وٕاليـــه ذهـــب المالكيـــة، والشـــافعية، والحنابلـــة، والظاهريـــة، والزيديـــة، واإلم
  .)٤(ختيار القاضي ابن العربيا

الرشـد، وبـه  هإذا بلغ اليتيم خمسًا وعشـرين سـنة وجـب دفـع مالـه إليـه وٕان لـم يـؤنس منـ المذهب الثاني:
  .)٥(قال أبو حنيفة

                                                 
  .٨/٢٨٦المحلى البن حزم: ينظر:  )١(
  .٢/٦٨، اللباب شرح الكتاب للغنيمي: ٤/٢٩٦) المغني البن قدامة: ٢(
، المغنــي البــن ٦/٢٢٤، البيــان للعمرانــي: ٨/٢٤٥، الــذخيرة للقرافــي: ٢/٦٩للغنيمــي:  الكتــاب للقــدوري، وشــرحه اللبــاب )٣(

  .٢/٤٠٦، شرائع اإلسالم للحلي: ٥/٨٨، البحر الزخار للمرتضى: ٨/٢٨٠: المحلى ،٤/٢٩٦قدامة: 
فيقـبح أن يحجـر  وعشـرين سـنة صـلح أن يكـون جـداً  وعول أبو حنيفة على أن من بلغ خمساً ) اللفظ الدال على اختياره: ( ٤(

أحكـام  )ولـم يكـن ذا جـد فمـاذا ينفعـه جـد النسـب وجـد البخـت فائـت اً ألنـه إذا كـان جـد ؛هذا ضـعيف :قلنا، عليه في ماله
  .١/٣٥١: القرآن

  ،  ٥/١٩٥تبيين الحقائق للزيلعي: ، ٢٤/١٦١المبسوط للسرخسي: ينظر: ) ٥(



 ١٢٤

  األدّلة ومناقشتها:
  بما يأتي: أصحاب المذهب األولاستدّل  أدلة المذهب األول:

ْنُهْم ُرْشدًا َفاْدَفُعوْا ِإَلْيِهْم َأْمَواَلُهمْ فَ  تعالى: . قول اهللا سبحانه و ١   .)١(ِإْن آَنْسُتم مِّ
  :وجه الداللة

ّن اهللا أمــر بــدفع المــال إلــى اليتــيم بشــرط البلــوغ، وٕاينــاس الرشــد، ومــن بلــغ خمســًا وعشــرين ســنة، ولــم إ 
  .)٢(يؤنس منه الرشد ال يدفع إليه ماله، كما لو كان ابن أربع وعشرين سنة

ـــُه َلُكـــْم ِقَيامـــًا َواْرُزُقـــوُهْم ِفيَهـــا  ل اهللا ســـبحانه وتعـــالى: قـــو  .٢ ـــَفَهاء َأْمـــَواَلُكُم الَِّتـــي َجَعـــَل الّل َوَال ُتْؤتُـــوْا السُّ
  .)٣(َواْكُسوُهْم َوُقوُلوْا َلُهْم َقْوًال مَّْعُروفاً 

  :وجه الداللة
لهم، وٕاضـــافتها إلـــى األوليـــاء؛ ألّن إيتـــاء الســـفهاء أمـــوا فـــي مـــن اهللا ســـبحانه وتعـــالى لألوليـــاء هـــذا نهـــيٌ 

، أي ال يقتـل )٤(َوَال َتْقُتُلوْا َأنُفَسُكْم ِإنَّ الّلَه َكـاَن ِبُكـْم َرِحيمـاً  األموال مشترك بين الخلق، ومثله قوله تعالى: 
  .)٥(بعضكم بعضاً 

  أبو حنيفة ومن معه من أصحابه بما يأتي: : استدلأدلة المذهب الثاني
َوآتُـوْا اْلَيتَـاَمى َأْمـَواَلُهْم َوَال َتَتَبـدَُّلوْا اْلَخِبيـَث ِبالطَّيِّـِب َوَال تَـْأُكُلوْا َأْمـَواَلُهْم ِإَلـى  ه وتعالى: قول اهللا سبحان .١

  .)٦(َأْمَواِلُكْم ِإنَُّه َكاَن ُحوبًا َكِبيرًا ً 
  :الداللة وجه

دفعـه إلـيهم  بقتضـي وجـو ت م اآليـةعمـو و  إلى اليتيم،لم يشرط في هذه اآلية إيناس الرشد في دفع المال 
ْنُهْم ُرْشدًا َفـاْدَفُعوْا  في قوله تعالى:  رطهتشابعد البلوغ أونس منه الرشد أو لم يؤنس إال أنه قد  َفِإْن آَنْسُتم مِّ

 ، فـال يجـوز دفـع المـال إليـه قبـل بلوغـه خمسـًا وعشـرين سـنة لهـذه اآليـة، ويجـب دفعـه إليــه)٧(ِإَلـْيِهْم َأْمـَواَلُهمْ 
ْنُهْم ُرْشـدًا َفـاْدَفُعوْا ِإَلـْيِهْم َأْمـَواَلُهْم  التي قبلها، ويدل عليه قوله تعالى: بعد خمس وعشرين لآلية  َفِإْن آَنْسُتم مِّ

  أي إذا كبر اليتيم وجب دفع المال إليه. ،)٨(َوَال َتْأُكُلوَها ِإْسَرافًا َوِبَدارًا َأن َيْكَبُرواْ 

                                                 
    ٦) سورة النساء من اآلية: ١(
  .٤/٢٩٦، المغني البن قدامة: ٦/٢٢٤البيان للعمراني: ينظر:  )٢(
  ٥: اآلية ) سورة النساء٣(
  ٢: اآلية ) سورة النساء٤(
  .٨/٢٤٥، الذخيرة للقرافي: ١/٣٤٩ أحكام القرآن البن العربي:) ٥(
  ٢٩) سورة النساء من اآلية: ٦(
    ٦) سورة النساء من اآلية: ٧(
    ٦) سورة النساء من اآلية: ٨(



 ١٢٥

فقدرنا مدة القـرب منـه  ،ثمانية عشر سنة مدة البلوغ بالسنِّ ين سنة، فألّن أّما تحديد الكبر بخمس وعشر 
ثم قد بينا أن أثر الصبا يبقى بعد البلوغ إلى أن يمضـي عليـه  ،بمدة التمييز في االبتداء سنين اعتباراً  بسبعِ 

  .)١(وعشرين ثر الصبا بعد ما بلغ خمسازمان وبقاء أثر الصبا كبقاء عينه في منع المال منه وال يبقى أ
: بأّنــه يجــب حمــل المطلــق علــى المقيــد، كمــا هــو مقــرر فــي أصــول الفقــه، ألّن قولــه تعــالى: واعتــرض

ُتوْا اْلَيتَـاَمى َأْمـَواَلُهمْ َوآ  ً◌ :مطلـق، قيـده قولـه تعـالى ،  ًـْنُهْم ُرْشـدا أن الشـرط المعتبـر  ، فتبـينَفـِإْن آَنْسـُتم مِّ
ذا كان هذا الشرط مفقـودا بعـد خمـس وعشـرين سـنة إف ،لح المالحصول الرشد في رعاية مصافي اآلية هو 
  .)٢(ليهإدفع المال ي وجب أن ال

ألن أدنــى مــدة يبلــغ فيــه الغــالم  ؛يصــير جــداً  يتصــور أنْ  قــد بلــغ ســناً  هأّنــ. واســتدلوا بــالمعقول وقــالوا: ٢
ــ ،الولــد يبلــغ فــي أثنــى عشــرة ســنة ثــمَّ  ،فيولــد ولــد لســتة أشــهر ،اثنتــا عشــرة ســنة ، د لــه ولــد لســتة أشــهرفيول

منع المال عنه على سبيل التأديب عقوبة عليه  وألنّ  ، وقد صار جّدًا،لم يمنع منه مالهف ،ر بذلك جداً يصفي
واالشــتغال بالتأديــب عنــد رجــاء التــأدب فــإذا بلــغ هــذا الســن فقــد انقطــع رجــاء التــَأّدب فــال معنــى لمنــع المــال 

  .)٣(بعده

هـذا المعنـى ال بـار هـذا المعنـي، فهـو إثبـات للحكـم بـالتحكم، وألّن عتا: ال دليل في الشرع فـي واعترض
تكون جدة إلحدى وعشـرين سـنة، وألنـه ال ينفعـه كونـه جـّدًا إن لـم يكـن ذا  ؛ ألّنها قدالمرأةيمكن تصوره في 

  .)٤(جٍد في حفظ ماله؛ لذلك نرى أّن المجنون يستدام عليه الحجر، وٕان كان جّداً 

  :الترجيح

أّن ما ذهب إليه جمهور العلماء هو الرأي الراجح، لقـوة مـا اسـتدلوا  خالل المناقشةي من يبدو لوالذي  
بــه، وألّنــه لــم يــأت دليــل علــى تحديــد الســّن بخمــس وعشــرين ســنة، لكــي يكــون حــدًا فاصــًال لــدفع المــال إلــى 

نفسـه موجـود بعـد  ع اليتيم من ماله قبل هذا السـّن، السـبباليتيم، وٕان لم يؤنس منه الرشد، فالسبب الذي من
  ستديم منعه، وعدم تمكينه من ماله، واهللا أعلم.لي هذا السنّ 

                                                 
  .٢٤/١٦٢وما بعدها، المبسوط للسرخسي:  ٢/٣٤٠ينظر: أحكام القرآن للجصاص: ) ١(
  .٥/٣٨، الجامع ألحكام القرآن للقرطبي: ٩/١٥٤الكبير للرازي:  التفسير) ٢(
  .٥/١٩٥، تبيين الحقائق للزيلعي: ٢٤/١٦٢المبسوط للسرخسي:  )٣(
   .٤/٢٩٦، المغني البن قدامة: ٦/٢٢٤، البيان للعمراني: ١/٣٥١أحكام القرآن البن العربي: ) ٤(



 ١٢٦

  :سّن الرشد في القانون
األحــوال الشخصــية العراقــي فــي  حــدد القــانون ســّن الرشــد فجــاء تحديــده بثمــاني عشــرة ســنة فــي قــانون

  .)١( ه)ستمرار الوصاية علياإذا قررت المحكمة  ): (بلوغه الثامنة عشرة إال٢٨/٢(المادة
): ( ببلـــوغ القاصـــر إحـــدى ٤٧/١وحـــدده القـــانون المصـــري بإحـــدى وعشـــرين ســـنة فجـــاء فـــي المـــادة (

  .)٢()ال إذا تقرر استمرار الوصاية عليهوعشرين سنة إ
(للقاضـي ترشـيد القاصـر إذا أتـمَّ ): ٦٠قانون العربي الموحد بسبع عشرة سـنة فجـاء فـي المـادة(الوحدده 

  .)٣(ت حسن تصرفه)السابعة عشرة من عمره وثب
وهــذا التحديــد لســّن الرشــد مخــالف لمــا عليــه جمهــور العلمــاء، ولــم يــأِت فــي الشــريعة اإلســالمية تحديــد 

  الرشد بالسنِّ إال ما ذهب إليه أبو حنيفة في تحديده بخمس وعشرين سنة.
اليتـيم  أّنه يجـوز للقاضـي تمديـد مـّدة الوصـاية، وعـدم دفـع المـال إلـى الذي يظهر من نصوص القانونو 

  جتهاد القاضي.اإذا تبين للقاضي أّن اليتيم ال يحسن التصرف في ماله، وهذا يرجع إلى 

                                                 
 .٤٧، وتعديالته: صم١٩٥٩) لسنة ١٨٨ي رقم() قانون األحوال الشخصية العراق١(

) لســـنة ١٠٠م، بأحكـــام النفقـــة وبعـــض مســـائل األحـــوال الشخصـــية المعـــدل بقـــانون رقـــم(١٩٢٠) لســـنة ٢٥قـــانون رقـــم( )٢(
  .٤٥م: ص١٩٥٢) لسنة ١١٩قانون الوالية على المال رقم(و م، ١٩٨٥

  .١٥القانون النموذجي العربي الموحد لرعاية القاصرين: ص )٣(
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 ١٢٨

ZênïÈì‹“à@óÜ†cì@ta¾a@Òî‹Ém@À@‡ïé¸@@

  أوًال: تعريف الميراث:
: مــن(َوِرث) (َيــِرث)، والمصــدر منــه (ِوْرثــًا) و(ِوْرثَــة) و(ِوراثَــًة) و(وإِراثَــًة) و(ِإْرثــًا) و(ِميراثــًا) الميــراث لغــة

ا يخلفــه الميــت آخــرين بســبب أو بنســب، و(التُّــراث) مــ إلــىو(َميراثــًا)، وهــو أن يكــون الشــيء لقــوم ثــم يصــير 
  .)١(لورثته، واإلرث أصله ِوْرٌث، قلبت الواو ألفًا مكسورة لكسرة ما قبلها

  ويأتي الميراث في اللغة العربية بمعاٍن مختلفة منها:
، أي هـــو البـــاقي الـــدائم الـــذي يـــرث الخالئـــق ويبقـــى بعـــد عـــز وجـــل. البقـــاء: الـــوارث مـــن صـــفات اهللا ١

ــا  فنــائهم، ومنــه قولــه تعــالى: ــَنْحُن ُنْحِيــي َوُنِميــُت َوَنْحــُن اْلَواِرثُــونَ َوٕانَّ مصــير الخلــق  وقيــل معنــاه إنَّ ، )٢(َل
  .)٣(إليه

من شخص إلى آخر، ويكون حسيًا حقيقًة مثل: انتقال المـال إلـى وارث  شيء. االنتقال: أي انتقال ال٢
، )٤(ثـل: انتقـال العلـم والُخلُـقموجود حقيقة، أو حكمًا مثل: انتقاله إلى الحمل قبل والدتـه، أو يكـون معنويـًا م

  .)٥(وقيل: الِوْرث والميراث في المال، واإلْرث في الحسب
  وعلم الفرائض مرادف لعلم الميراث عند الفقهاء .

 الفـــرض) الـــذي هـــو التقـــدير ألن(اشـــتقاقها مـــن، و فعيلـــة بمعنـــى مفعولــة ،فريضـــة : جمـــعوالفـــرائض لغـــة
ْقُتُموُهنَّ ِمن َقْبِل َأن َتَمسُّوُهنَّ َوَقْد َفَرْضُتْم َلُهنَّ َفِريَضًة َفِنْصُف َما َوإِن َطلَّ ومنه قوله تعالى: الفرائض مقدرات

العلــــم بقســــمة المواريــــث، و(الفــــارض)، و(الفَرِضــــي) الــــذي َيعــــرف  أي قــــّدرتم، و(الفرائض)هــــو)٦(َفَرْضــــُتمْ 
  .  )٧(الفرائض

  للفرض معاٍن عديدة في اللغة العربية منها:

                                                 
/ دار ٢هــ)ت: عبـد السـالم هـارون، ط٣٩٥) معجم مقاييس اللغة: لإلمام أبي الحسين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا المتـوفى(١(

، لسـان العـرب البـن ٧١٦ورث)، مختـار الصـحاح للـرازي: ص ، (مـادة٦/١٠٥م): ١٩٩٩ -هــ ١٤٢٠بيـروت ( -الجيل
 ، مادة(ورث).١٥/١٨٩منظور: 

 ٢٣: اآلية ) سورة الحجر٢(

 مادة(ورث). ،١٥/١٨٩، لسان العرب البن منظور: ٣/٤٨معالم التنـزيل للبغوي: ينظر: ) ٣(

 .١/٧٨) ينظر: فقه المواريث لدريان:٤(

 ة(ورث).ماد ،١٥/١٨٩) لسان العرب البن منظور: ٥(

 ٢٣٧من اآلية:  البقرة) سورة ٦(

، ٢/٤٦٩، المصـــباح المنيـــر للمقـــري:١١/١٥٩، لســـان العـــرب البـــن منظـــور:٤٩٨مختـــار الصـــحاح للـــرازي: صينظـــر:  )٧(
 مادة(فرض).



 ١٢٩

، )١(َقْد َفَرَض اللَُّه َلُكـْم َتِحلَّـَة َأْيَمـاِنُكْم َواللَّـُه َمـْوَالُكْم َوُهـَو اْلَعِلـيُم اْلَحِكـيمُ  في قوله تعالى: . التبيين: كما١
  أي بيََّن لكم.

اْلَحـجُّ َأْشـُهٌر .اإليجاب: وهو ما أوجبه اهللا سبحانه وتعالى؛ ألّن له معـالم وحـدودًا، ومنـه قولـه تعـالى:٢
ي أوجـب الحـجَّ علـى نفسـه أ، )٢(َمن َفـَرَض ِفـيِهنَّ اْلَحـجَّ َفـَال َرَفـَث َوَال ُفُسـوَق َوَال ِجـَداَل ِفـي اْلَحـجِّ مَّْعُلوَماٌت فَ 
  بإحرامه. 
ــا تَــَرَك القطــع: ومنــه قولــه تعــالى:  .٣ ــا تَــَرَك اْلَواِلــَداِن َواَألْقَرُبــوَن َوِللنَِّســاء َنِصــيٌب مِّمَّ لِّلرَِّجــاِل َنصــِيٌب مِّمَّ

  ، أي مفروضا، مقطوعا، واجبًا.)٣(َواِلَداِن َواَألْقَرُبوَن ِممَّا َقلَّ ِمْنُه َأْو َكُثَر َنِصيبًا مَّْفُروضاً الْ 
بِّـي َأْعَلــُم َمـن َجــاء  . التنــزيل: ومنـه قولــه تعـالى:٤ ِإنَّ الَّـِذي َفــَرَض َعَلْيـَك اْلقُــْرآَن َلـَرادَُّك ِإَلـى َمَعــاٍد ُقـل رَّ

  ، أي أنزل عليك القرآن.)٤(ُهَو ِفي َضَالٍل مُِّبينٍ  ِباْلُهَدى َوَمنْ 
  اهللا له. أي أحلَّ  )٥(مَّا َكاَن َعَلى النَِّبيِّ ِمْن َحَرٍج ِفيَما َفَرَض اللَُّه َلهُ  :قوله تعالى: ومنه اإلحالل .٥
  حدود اهللا: فرائضه أي حدوده وأحكامه التي أمر بها، ونهى عنها. .٦
  .نى الهبة، والعطيةعويأتي بمما أعطي بغير عوض،  .٧
  .)٦(: إذا حززت فيها حزًا يؤثر فيهاشيءالحّز في ال .٨

  الميراث اصطالحًا:
علــم الميــراث مــرادف لعلــم الفــرائض، وأكثــر مــا اســتعمل الفقهــاء الفــرائض لترجمــة الكتــاب الــذي يتحــدث 

، أّمــا تعريــف علــم )٧(معــاً عــن هــذا العلــم، وقــد يســتعملون اصــطالح الميــراث، ومــنهم مــن تــرجم لــه بــاللفظين 
  الميراث أو الفرائض في اصطالح الفقهاء فقد جاء بألفاظ مختلفة ومنها:

  .)٨( عّرفه الحنفية بأّنه:(علم بأصول من فقه وحساب، تعرف حق كل من الورثة)
  .)٩( وعّرفه المالكية بأّنه:(هو علم يعرف به من يرث ومن ال يرث ومقدار ما لكل وارث)

  .)١٠( ية بأّنه:(نصيب مقدر شرعًا للوارث)وعّرفه الشافع

                                                 
 ٢: اآلية ) سورة التحريم١(

   ١٩٧) سورة البقرة من اآلية: ٢(

 ٧: اآلية ) سورة النساء٣(

 .٨٥: اآلية ) سورة القصص٤(

    ٣٨سورة األحزاب من اآلية:  )٥(

ـــــرازي:ص٦( ـــــار الصـــــحاح لل ـــــن منظـــــور:٤٩٨) ينظـــــر: مخت ـــــن ١١/١٥٩، ولســـــان العـــــرب الب ـــــدع الب ، مـــــادة(فرض)، والمب
 .٦/١١٢مفلح:

 .٣/٢، مغني المحتاج للشربيني: ١٣/٧، الذخيرة للقرافي: ٦/٥٤٣) المسالك البن العربي: ٧(

 .٦/٧٥٧) رد المحتار البن عابدين: ٨(

 .٤/٤٥٦شرح الكبير للدردير:) ال٩(

 . ٣٢٧، كفاية األخيار للحسيني:ص٢/٣ :األنصاري زكريال ) فتح الوهاب١٠(



 ١٣٠

  .)١(وعّرفه الحنابلة بأّنه:( العلم بقسمة المواريث)
  .)٢( وجاء تعريف الميراث في القانون بأّنه:(خالفة قانونية للمال سببها الوفاة)

ئض للفـرا ومنهم من اكتفى بالتعريف اللغوي للميراث بأّنه: (المال الذي يخلفه صـاحبه ويبقـى بعـده)، أو
  . )٤(، وقد سلك القاضي ابن العربي هذا المسلك، وعرف الميراث تعريفًا لغوياً )٣(بأّنه: (التقدير والقطع)

ـــــى  ـــــع التركـــــة عل ـــــة توزي ـــــه كيفي ـــــرائض هـــــو(علم يعـــــرف ب ـــــف الجـــــامع للف ـــــّدم أّن التعري يتضـــــح ممـــــا تق
بقـى ي ايا، ثـّم توزيـع مـا، هذا التعريف يشـمل توزيـع عمـوم التركـة، وذلـك بـإخراج الـديون والوصـ)٥(مستحقيها)

ــا  مــن المــال علــى مســتحقيها مــن الورثــة، ألنــه ال يجــوز للفرضــي أن يبــدأ بقســمة المواريــث حتــى يســأل عّم
  يتعلق بالمال من حقوق.

أّمـا إذا قلنـا أّن علـم الميــراث مغـاير لعلـم الفــرائض، فحينئـٍذ يكـون التعريـف اللغــوي هـو التعريـف األرجــح 
ــه  (المــال الــذي يخلفــه صــاحبه، ويســتحقه الورثــة بســبب أو نســب)، فبقيــد الســبب والنســب يخــرج الــديون بأّن

  والوصايا.

  أدلة مشروعية الميراث: ثانيًا: 
  مشروعية الميراث الكتاب، والسنة، وٕاجماع األّمة:  ىدّل عل

  من الكتاب:مشروعية الميراث دليل  .١
ــهُ تعــالى:  قــول اهللا ســبحانه - ــْوَق  ُيوِصــيُكُم الّل ــنَّ ِنَســاء َف ــِإن ُك ــْيِن َف ــُل َحــظِّ األُنثََي ــذََّكِر ِمْث ــْم ِلل ِفــي َأْوَالِدُك

ْنُهَمـا ا ـا تَــَرَك ِإن اْثَنتَـْيِن َفَلهُـنَّ ثُُلثَـا َمـا تَـَرَك َوإِن َكاَنــْت َواِحـَدًة َفَلَهـا النِّْصـُف َوَألَبَوْيـِه ِلُكــلِّ َواِحـٍد مِّ لسُّـُدُس ِممَّ
ِه السُّـُدُس ِمـن َبْعـَكاَن َلُه َوَلٌد فَ  ِه الثُُّلُث َفِإن َكاَن َلُه ِإْخَوٌة َفُألمِّ ِد َوِصـيٍَّة ِإن لَّْم َيُكن لَُّه َوَلٌد َوَوِرَثُه َأَبَواُه َفُألمِّ

ـَن اللّـ ِه ِإنَّ اللّـَه َكـاَن َعِليمـا ُيوِصي ِبَها َأْو َدْيٍن آَبـآُؤُكْم َوَأبنـاُؤُكْم َال تَـْدُروَن َأيُّهُـْم َأْقـَرُب َلُكـْم َنْفعـًا َفِريَضـًة مِّ
  .)٦(َحِكيماً 

                                                 
 . ٤/٤٠٢، كشاف القناع للبهوتي: ٦/١١٣) المبدع البن مفلح: ١(

 . ١٤٩) معجم القانون لمجمع اللغة العربية: ص٢(

، إرشـاد الفـارض إلـى كشـف الغـوامض مـن ٨/٥٥٦جـيم:، البحر الرائق البن ن١٧١) شرح األرجوزة التلمسانية للمغيلي:ص٣(
رســـالة  يباســـل يوســـف محمـــد الشـــاعر، وهـــ هــــ)، ت:٩٠٧علـــم الفـــرائض: للعالمـــة محمـــد بـــن ســـبط المـــارديني المتـــوفى(

 .٦٦ص م):٢٠٠١-هـ١٤٢١فلسطين( -ماجستير مقدمة إلى جامعة النجاح الوطنية، نابلس

 .٦/٥٤٣) المسالك البن العربي:٤(

 . ٢٦٧للجرجاني: ص ) التعريفات٥(

 ١٢-١١: اآلية ) سورة النساء٦(



 ١٣١

  وجه الداللة:
وأم  .،األحكام وعمدة من عمد ،اعلموا علمكم اهللا أن هذه اآلية ركن من أركان الدينقال ابن العربي: (
  .)١( ، فإّن الفرائض عظيمة القدر، حتى أّنها ثلث العلم)من أمهات اآليات

 : من السنةمشروعية الميراث دليل  .٢

َأْلِحقُــوا اْلَفــَراِئَض ِبَأْهِلَهــا فمــا َبِقــَي َفهُــَو ): ((أّنــه قــال: قــال رسـول اللَّــِه( )(اهللا بــن َعبَّــاسٍ  مـا رواه عبــد
  .)٢( )) ِألَْوَلى َرُجٍل َذَكرٍ 

  :من اإلجماعمشروعية الميراث دليل  .٣

يكـــن معهـــم أصـــحاب أجمـــع أهـــل العلـــم علـــى أّن مـــال الميـــت ألوالده للـــذكر مثـــل حـــظ األنثيـــين، إذا لـــم 
الفـــروض، وعنـــد وجـــود مـــن لــــه فـــرض مقـــدر، أخـــذ ســـهمه، ويكــــون البـــاقي ألوالده، للـــذكر مثـــل حــــظ 

  .)٣(األنثيين

                                                 
 .١/٣٥٩) أحكام القرآن: ١(

 ،)٦٣٥١(الحــديث رقــم ،٦/٢٤٧٦مــن أبيــه...... :  كتــاب الفــرائض، بــاب ميــراث الولــد ،البخــاري فــي صــحيحه أخرجــه) ٢(
 .)١٦١٥(الحديث رقم ،٣/١٢٣٤باب ألحقوا الفرائض....:  كتاب الفرائض، ،ومسلم في صحيحه

هــ)ت: د. ٣١٨اإلشراف على مذاهب العلماء: لإلمام أبي بكر محمـد بـن إبـراهيم بـن المنـذر النيسـابوري المتـوفى(ينظر:  )٣(
، ٤/٣٥٩م): ٢٠٠٤-هـــ١٤٢٥اإلمــارات( -/مكتبــة مكــة الثقافيــة، رأس الخيمــة١أبــو حمــاد صــغير أحمــد األنصــاري، ط

 .٥شرح السراجية للجرجاني: ص
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 ١٣٣

@Zßìÿa@kÝ¾aýíÜaì@bÙåÜaì@kåÜaö@ @

  :تعريف السبب أوًال:
وهـو مــا يتوصـل بــه يتوصـل بـه إلــى غيـره، والجمــع أسـباب، و(السـبب) الحبــل،  شــيءكـّل السـبب لغــًة: 

وهـذا مسـبب  ،هـذا سـبب هـذا :فقيـل ،ثم استعير لكل شيء يتوصل به إلـى أمـر مـن األمـور ،إلى االستعالء
  .)١(اعن هذ

  .)٢( ن عدمه العدم لذاته)يلزم من وجوده الوجود، وم ما (هو: السبب اصطالحاً 
  :ابين الفقهاء، وما هو مختلف فيه اهو متفق عليه أسباب الميراث إلى ماتنقسم 
  : األسباب المتفق عليهاثانيًا: 

  .)٣( )والء، و نكاح(نسب، و اتفق العلماء على ثالثة أسباب وهي:
  :النسب .١
كون إلى البالد، ويكون في الصناعة، وقيل ، والنََّسُب: يكون في اآلباء، ويالقرابة، وجمعه أنساب لغًة: 

  .)٤(هو في اآلباء خاصةً 
لــى بهمــا، يــرث بــه األبــوان ومــن أدو  هــو كــل مــن بينــه وبــين غيــره قرابــة، بعــدت أو قربــت. :اصــطالحاً و  

َأْوَلـى  َوُأْولُـوْا اَألْرَحـاِم َبْعُضـُهمْ  ، واألصـل فيـه قولـه تعـالى:)٥(واألخوة ومن أدلى بهمواألوالد ومن أدلى بهم، 
  .)٦(ِفي ِكَتاِب الّلهِ  ِبَبْعضٍ 
    :النكاح .٢
  .)٧(: نكح امرأة إذا تزوجها، وأصل النكاح في كالم العرب الوطأ، والنكاح: الضم والجمعلغةً  

  .)٨(الزوجية الصحيح عقدهو  واصطالحًا:
                                                 

 (سبب).  ، مادة١/٢٦٢، المصباح المنير للمقري: ٧/١٠٠منظور: ) لسان العرب البن١(

شرح الرحبية في علم الفرائض: للشيخ محمد بن محمد بن أحمد الدمشـقي المصـري الشـافعي المعـروف بسـبط المـارديني  )٢(
، كشـاف ٢٨م): ص٢٠٠٤ -هــ١٤٢٥بيـروت( -/ دار الكتـب العلميـة٢هـ)ت: أحمـد بـن فريـد المزيـدي، ط٩٠٧المتوفى(

  .٤/٤٠٤القناع للبهوتي: 
ــــرة:٢٩/١٣٨) المبســــوط للسرخســــي:٣( ــــن هبي ، البحــــر الزخــــار للمرتضــــى: ٢/١٢٩، إجمــــاع األئمــــة األربعــــة واخــــتالفهم الب

  . ٢٨ص ، شرح الرحبية للماريني:٥/٣٣٩
 .، مادة(نسب)١٤/٢٤٢) لسان العرب البن منظور:٤(

، ٦/١١٣المبـــدع البـــن مفلـــح:، و ١٩٨ســـانية للمغيلـــي: صو شـــرح األرجـــوزة التلم، ٢/٥٣١المعونـــة البـــن نصـــر:ينظـــر: ) ٥(
 .٢٩ص شرح الرحبية للماريني:و 

 ٧٥) سورة األنفال من اآلية: ٦(

 .، مادة(نكح)١٤/٣٥٠) لسان العرب البن منظور: ٧(

، والمغنـــي البـــن ٢٨، شـــرح الرحبيـــة للمـــارديني: ص٤/١٨٨، والـــذخيرة للقرافـــي: ٣/٣ينظـــر: رد المحتـــار البـــن عابـــدين: ) ٨(
  .٧/٣دامة: ق



 ١٣٤

ن لَّهُـنَّ َوَلـٌد َفـِإن َكـاَن َلهُـنَّ َوَلـٌد َفَلُكـُم َوَلُكـْم ِنْصـُف َمـا تَـَرَك َأْزَواُجُكـْم ِإن لَّـْم َيُكـ واألصل فيـه قولـه تعـالى:
ُبُع ِممَّا َتَرْكُتْم ِإن لَّْم َيكُ  ُبُع ِممَّا َتَرْكَن ِمن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوِصيَن ِبَها َأْو َدْيٍن َوَلُهنَّ الرُّ ن لَُّكـْم َوَلـٌد َفـِإن َكـاَن َلُكـْم الرُّ

ــا تَــَركْ  ــن َبْعــِد َوِصــيٍَّة ُتوُصــوَن ِبَهــا َأْو َدْيــنٍ َوَلــٌد َفَلُهــنَّ الــثُُّمُن ِممَّ النكــاح يوجــب .أجمــع العلمــاء علــى أّن )١(ُتم مِّ
، ويشــترط فــي النكــاح أن يكــون صــحيحًا، أمــا إن كــان التــوارث بــين الــزوجين مــن الجهتــين إذا مــات أحــدهما

  .)٢(فاسدًا، أو باطًال، فال توارث بينهما اتفاقا

  :الءالوَ . ٣
القــرب والــدُُّنو، والَمــْوَلى: المعتــق، وابــن العــم، والناصــر، والجــار، والحليــف، الَواليــة:  مــن ولــي وهــو :لغــة

  .)٣(السلطان، والِوالية: النصرة
  .)٤( ( هو ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه، أو بسبب عقد المواالة): اصطالحاً و 

  ، ووالء الموالة.والوالء ينقسم إلى قسمين: والء العتق
  .)٥(عصوبة سببها نعمة الُمعِتق على عتيقه) هي(العتق:  والء

ق وال وارث لــه وال ذو عَتــمــات المُ  ثــمَّ  مســلماً  عتــق عبــداً أقــال ابــن المنــذر:(وأجمعوا علــى أن المســلم إذا 
  .)٦( رحم أن ماله لمواله الذي أعتقه)

 إجمــاعوبــذلك خــالفوا  باضــية إلــى أّن المــولى المعِتــق ال يــرث مــن مــال العتيــق شــيئاً وقــد ذهــب أكثــر اإل
    .)٧(العلماء

يـــه وفـــي بيـــت المـــال، هـــل همـــا مـــن أســـباب اإلرث أم ال ؟ لـــذا قـــد اختلـــف العلمـــاء فف المـــواالةأّمـــا والء 
  سيكون البحث لكل واحد منهما في مطلب مستقل.

                                                 
  ١٢) سورة النساء من اآلية: ١(
ـــة المجتهـــد البـــن رشـــد: ص٦٧) اإلجمـــاع البـــن منـــذر: ص٢( ، إرشـــاد الفـــارض ٦/١٧٠، المغنـــي البـــن قدامـــة: ٧٢٠، بداي

 .٨٧للمارديني: ص

 (ولي). ، مادة٧٣٦) مختار الصحاح للرازي: ص٣(

 .٤٠٨ص التعريفات للجرجاني: )٤(

 . ٨شرح السراجية للجرجاني: ص. وينظر: ٢٩) شرح الرحبية للمارديني: ص٥(

 .٧٢ص ) اإلجماع:٦(

هـ) ت: محمد بن علي الصليبي، ١١٩٠المهذب وعين األدب: للشيخ محمد بن عامر بن راشد المعولي المتوفى(ينظر:  )٧(
ش، شـرح كتـاب النيـل وشـفاء العليـل ألطفـيو ، ٢/١٨٣): ١٩٨٨ -هــ١٤٠٨سلطنة عمـان( -وزارة التراث القومي والثقافة

 .١٣/٥١٦م): ١٩٧٢-هـ١٣٩٢ليبيا( -جدة، دار التراث العربي-بيروت، مكتبة اإلرشاد -/ دار الفتح٢ط



 ١٣٥
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اتفـق الفقهـاء ، )١(، ولـم يتعـين مالكـهكـل مـال اسـتحقه المسـلمونالجهة التـي يـؤول إليهـا  هو بيت المال:
علــى أنَّ مــن مــات مــن المســلمين ولــيس لــه وارث، فــإّن تركتــه توضــع فــي بيــت المــال، ولكــنَّهم اختلفــوا هــل 

 ،)٢(أم مـال ضـائع لـيس لـه مالـك وارث أم ال؟ وأّن هـذا المـال إرث باعتبارهوضع هذا المال في بيت المال ي
  ثة مذاهب:ثال إلىن أسباب الميراث أم ال ؟ تبر مفي بيت المال هل يع يرجع اختالفهمو 

ٕاليـه ذهـب و  زيـد بـن ثابـت،رد ذلك عن و  ،: أّن بيت المال سبب من أسباب اإلرث مطلقاً المذهب األول
واختـــاره القاضـــي أبـــو بكـــر بـــن ، )٣(اإلماميـــةو  الزيديـــة، مـــذهب، وهـــو المالكيـــة، وبعـــض الشـــافعية متقـــدموا
  .)٤(العربي

 بيــت المــال ســببًا مــن أســباب اإلرث، وأّن مــا توضــع فيــه علــى ســبيل المصــلحة: لــيس المــذهب الثــاني
  .)٥(وهو المذهب عند اإلباضية، الحنفية، والحنابلةٕاليه ذهب ، وليس على سبيل اإلرث، و والحفظ

وعليــه  المــذهب: أنَّ بيــت المــال يكــون وارثــًا إن كــان منتظمــًا، ووليــه إمــام عــادل، وهــو المــذهب الثالــث
  .)٦(المالكية، والصحيح عند الشافعية متأخريالفتوى عند 

                                                 
هــ)ت: عصـام فـارس الحرسـتاني، ٤٥٠األحكام السلطانية: لإلمام أبي الحسن علي بـن حبيـب المـاوردي المتـوفى(: ينظر )١(

 الكويتيــة: الموسـوعة الفقهيـة، و ٣٢٦م): ص١٩٩٦-هـــ١٤١٦بيـروت(–/ المكتــب اإلسـالمي ١ومحمـد إبـراهيم الزغلـي، ط
٣/٤٥. 

ٕارشـــــــاد الفـــــــارض و ، ١١شـــــــرح الســـــــراجية للجرجـــــــاني:صو ، ٢/١٤٠) ينظـــــــر: إجمـــــــاع األئمـــــــة واخـــــــتالفهم البـــــــن هبيـــــــرة:٢(
-/دار الطالئـع١الحميـد، ط أحكام المواريث في الشريعة اإلسالمية: للشيخ محمد محي الدين عبدو ، ١٠٣للمارديني:ص

 .٢٧صم): ٢٠٠٦القاهرة(

، روضــــــة الطــــــالبين ٩/١١، البيــــــان للعمرانــــــي: ٤/٤٦٨، حاشــــــية الدســــــوقي: ٢٨٦) القــــــوانين الفقهيــــــة البــــــن جــــــزي: ص٣(
، المراسم العلوية فـي األحكـام النبويـة: للفقيـه ٤/٦٩، المبسوط للطوسي: ٥/٣٥٩، البحر الزخار للمرتضى: ٦/٦للنووي:

 -)، ت: الســـــيد محســـــن الحســـــيني األمينـــــي، دار الحـــــقهــــــ٤٤٨الـــــديلمي المتـــــوفى( زأبـــــي يعلـــــى حمـــــزة بـــــن عبـــــد العزيـــــ
 .٢١٨ص م):١٩٩٤-هـ١٤١٤بيروت(

وحقيقــة المســألة فــي المــذهب أن الميــراث عنــدنا يســتحق بأربعــة معــان نكــاح ونســب ووالء ) واللفــظ الــدال علــى اختيــاره: (٤(
، ١١٧ر: أحكـام الصـغرى: ص، وينظـ١/٣٧٨). أحكـام القـرآن: ومعنى قولنا وٕاسالم أن بيت المـال عنـدنا وارث ،وٕاسالم

 . ٦/٥٥١المسالك: 

هـــ)ت:د.محمد أحمــد ســراج، د. علــي جمعــة محمــد، ٤٢٨ -٣٦٢) التجريــد: لإلمــام أبــي الحســين أحمــد بــن محمــد القــدوري(٥(
 ، المغنــــي البــــن قدامــــة:١١، شــــرح الســــراجية للجرجــــاني:ص٨/٣٩٣٣م): ٢٠٠٤-هـــــ١٤٢٥القــــاهرة(-/دار الســــالم١ط
 . ١٣/٣٦٧، شرح كتاب النيل ألطفيش(ط. دار الفتح):٧/٣٠٣، اإلنصاف للمرداوي:٦/١٨٥

، فــتح الوهــاب لزكريــا ٦/٦، روضــة الطــالبين للنــووي:٤/٤٦٨ة الدســوقي: ، حاشــي٢٨٦) القــوانين الفقهيــة البــن جــزي: ص٦(
 .٢/٤األنصاري: 



 ١٣٦

  األدّلة ومناقشتها:
  أدّلة المذهب األول ومناقشتها: استدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي:

ــَدامُ روى  مــا .١ ــه قــال )(رســول اللَّــِه عــن  )(بــن َمعــد َيكــرب المْق ــِه وأنــا (( :أّن ــَرَك َمــاًال َفِلَوَرثَِت َمــْن َت
  .)١( ))له َأْعِقُل له َوَأِرثُهُ َواِرُث من َال َواِرَث 
  :وجه الداللة

  .)٢(، فيكون المراد والمطلوب هو بيت المالأخذ المال إن لم يكن للميت وارث إلمام األعظمل أنَّ  
) ال يـرث باإلجمـاع، فيأخـذ ال يحمـل علـى ظـاهره؛ ألنَّ النبـي(فـ إن صـحّ  بأّن هذا الحديث واعترض:

  .)٣(، ولكن لكونه مكانًا لحفظ المالإلرثال على سبيل ا لبيت المال المال
  .)٤(لنفسه، وٕاّنما يصرفه لمصالح المسلمين المال )، أو اإلمام ال يرثالنبي( بأنَّ  :وأجيب

إذا قتل، فكذلك إذا مات فـإّن مالـه ينتقـل إلـيهم  عنه)٥(نَّ المسلمين يعقلونإ: وقالوا عقولالمواستدلوا ب. ٢
  .)٦(ميراثًا كالعصبة
العقــل يتحمــل بالنصــرة، والتــوارث بالقرابــة، وألّن فــي العقــل يســتوي فيــه القريــب والبعيــد،  أنّ  واعتــرض:

  .  )٧(بخالف العقل، فتبين أّن العقل يختلف عن الميراث النساء والصبيان يختص بالميراثو 

لمعقول، وذلــك أّن المســلم إذا مــات اســتدل أصــحاب هــذا المــذهب بــاأدّلــة المــذهب الثــاني ومناقشــتها: 
س له وارث، فإنَّ ميراثه يوضع في بيت المال على أّنها مال ضائع، بـدليل أنَّ الـذمي كـذلك، مـع أّنـه ال ولي

                                                 
ب ميـــراث ذوي كتـــاب الفـــرائض، بـــا داود فـــي ســـننه، وأبـــو ،)١٧٢١٤(رقـــم الحـــديث ،٤/١٣١أحمـــد فـــي مســـنده:  أخرجـــه) ١(

، رقــم ٢/٨٧٩ :ديات، بــاب الديــة علــى العاقلــةوابــن ماجــة فــي ســننه، كتــاب الــ ،)٢٨٩٩(رقــم الحــديث ،٣/١٢٣األرحــام:
، والحاكم، واأللباني، وشعيب األرنؤوط في تحقيقه لصـحيح ابـن ابن حبان ، صححهوالحديث صحيح، )٢٦٣٤(الحديث

هــ)ت: شـعيب ٣٥٤بـن حبـان بـن أحمـد التميمـي البسـتي (ت صحيح ابـن حبـان: للحـافظ أبـي حـاتم محمـدحبان. ينظر: 
، والمسـتدرك علـى ١٣/٣٩٧): ٦٠٣٥م)، رقـم الحـديث (١٩٩٣ -هـ ١٤١٤بيروت ( -/ مؤسسة الرسالة٢األرنؤوط، ط

، وصــحيح ســنن أبــي داود: للشــيخ محمــد ٤/٣٤٤الصــحيحين للحــاكم، وقــال صــحيح علــى شــرط الشــيخين ولــم يخرجــاه: 
 .٢/٢١٩م): ١٩٩٨ -هـ١٤١٩الرياض( -/ مكتبة المعارف١طناصر الدين األلباني، 

 .٢/٤، فتح الوهاب لزكريا األنصاري:٧/٣٣) ينظر: الذخيرة للقرافي: ٢(

 .٨/٣٩٣٤ ) التجريد للقدوري:٣(

 .٢٨، أحكام المواريث لعبد الحميد: ص٩/٨٧) البيان للعمراني: ٤(

ل الديات كانت تعقل اإلبل بفناء ولي المقتول، ثـم عـم هـذا االسـم ) يعقلون: أي يؤّدون عنه الدية، وسميت بالعقل؛ ألن أه٥(
قتلــه خطــأ.ينظر: أنــيس  نْ فســميت الديــة معقلــة، وعاقلــة الرجــل: عصــبته وهــم القرابــة مــن قبــل األب الــذين يعطــون ديــة َمــ

/دار ١ي، طهــــ)ت:د.أحمد عبـــدالرزاق الكبيســـ٩٧٨بـــن أميـــر علـــي القونـــوي المتـــوفى( الفقهـــاء: لإلمـــام قاســـم بـــن عبـــد اهللا
 . ٦/٦٤٠، ورد المحتار البن عابدين: ٢٩٥هـ): ص١٤٠٦جدة (-الوفاء

 .٤/١٠٣) المهذب للشيرازي: ٦(

 .٨/٣٩٣٤) التجريد للقدوري: ٧(



 ١٣٧

علــى حــّد  ، والقريــب والبعيــدميــراث بينــه وبــين المســلم، ويســتحق مــا يوضــع فــي بيــت المــال الــذكر واألنثــى
  .)١(السواء، وهذا يختلف مع الميراث

 فـــإنهم يســـتحقون ،األم وميـــراث الـــوالء كـــإخوة ،رثإلا ينـــافي نثـــى الالـــذكر واأل ةواامســـبـــأّن  واعتـــرض:
  .)٢(على حّد السواء الميراث

: استدل أصحاب المذهب الثالث بأدلة المذهب األول فيما أنَّ بيت المـال يعـد مـن دليل المذهب الثالث
 ن أسـباب الميـراث؛بأن وليه إمام عـادل، وٕاال فـال يعـد مـ أسباب الميراث، ولكّنهم اشترطوا انتظام بيت المال

  .)٣(مسلمين، أو ال يصرفه في مصارفه الشرعيةسلم المال إلى إماٍم قد يظلم به التألّنه ال يجوز أْن 
  ح:يرجتال

بتوريـث بيـت المـال هـو  :القائـل الثالـث مـن خـالل عـرض األدلـة ومناقشـتها أّن المـذهب والذي يبدو لـي
ال يقـوم بحقـه، أو قـد يظلـم المـال إلـى مـن تسـليم ال يجـوز  ، شريطة انتظامه، ألّنـهاستدلوا به لقوة ما الراجح

  ، واهللا أعلم.به الناس إذا كان اإلمام جائراً 
  ثمرة الخالف:

فـي بيـت  لـه ال يبدو في هذه المسألة خالف ظاهر؛ ألّن العلماء متفقـون علـى وضـع مـال مـن ال وارث
ي وصـول المـال مال ضائع، إذًا النتيجة هـالمال، فمنهم من يقول إرثًا، ومنهم من يقول مصلحًةً◌ على أّنه 

  ما يأتي:في، ويتبين أثر الخالف اعلى ظاهره ليست المسألةإلى بيت المال، و 
جوز الوصـية بـأكثر مـن ثلـث التركـة، أو بكـل المـال إن لـم يكـن للميـت وارث، عنـد مـن يعتبـر بيـت تال 

لـــى الثلـــث حـــّق للمســـلمين فـــال يجـــوز ألحـــٍد زاد ع ، ألّن مـــاواإلماميـــة المـــال وارثـــًا، وهـــم المالكيـــة والشـــافعية
  .)٤(اإلجازة فيه

جوز عندهم الوصية بما زاد على الثلـث، أو بكـل المـال تبيت المال وارثًا فإّنه  دُّ أّما على قول من ال يع
منهــا ألجــل منــع  بــأكثر مــن الثلــث أو بكــل التركــة، إن لــم يكــن للميــت وارث، بنــاء علــى أصــلهم أّن الوصــية

  .)٥(، وهو مذهب الحنفية والصحيح عند الحنابلةبذلك ت الوصيةدموا جاز الورثة فإذا ع

                                                 
، األحكام الشـرعية فـي األحـوال الشخصـية: للشـيخ محمـد ١١، شرح السراجية للجرجاني: ص٨/٣٩٣٣ ) التجريد للقدوري:١(

بيـاني، ت:د. محمـد أحمـد سـراج، ود. علـي جمعـة محمـد، ، وشـرحه: للشـيخ محمـد زيـد األهــ)١٣٠٦قدري باشا المتـوفى(
 .٣/١٤٣٥م): ٢٠٠٩-هـ١٤٣٠القاهرة(-/دار السالم٢ط

 . ٧/٣٤) ينظر: الذخيرة للقرافي: ٢(

 .٢/٤، فتح الوهاب لزكريا األنصاري: ٦/٦روضة الطالبين للنووي: ) ينظر: ٣(

 .٤/٦٤، المبسوط للطوسي:٣/٤٧، مغني المحتاج : ٦/٥٥١، المسالك البن العربي:٧/٢٧٣البر: البن عبد ) االستذكار٤(

 .٣/٦، الروض المربع للبهوتي:٢/١٠١ البن هبيرة: ، إجماع األئمة األربعة٧/٣٣٥) بدائع الصنائع للكاساني:٥(



 ١٣٨
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  .)١(المواالة مفاعلة من الوالية، وقد سبق تعريف الولي لغة
هــو أن يقــول  بــه والمــراد. عبــارة عــن التناُصــر بــوالِء العتاقــة أو بــوالء المــواالة :والء المــواالة اصــطالحاً 

رجــل: عاقــدتك علــى أن تنصــرني وأنصــرك، وترثنــي وأرثــك، وتعقــل عنــي وأعقــل عنــك، ويتحــالفون الرجــل لل
  .)٢(الحلف والنصرة ، ويسمي والء المعاقدة، أو والءعلى ذلك

  ء المواالة هل سبب من أسباب اإلرث أم ال؟ على مذهبين:على والاختلف العلماء 

 وبه قال األوزاعـي والثـوري، وهـو مـذهبب الميراث، : ليس الوالء بالمواالة سببًا من أسباالمذهب األول
  .)٤(وهو اختيار القاضي أبي بكر بن العربي ،)٣(والصحيح عند الحنابلة المالكية، والشافعية،
وبـه قـال  ،)(وابـن مسـعود ،وعلـي ،ذلـك عـن عمـر ورد : أّنه سبب مـن أسـباب اإلرث،المذهب الثاني

  .)٦(اإلماميةو  ،)٥(الزيديةبه قال ، و ية، ورواية عن أحمدذهب الحنفٕاليه و  والنخعي، والليث، ،ربيعة
ومــنهم مــن خصــه علــى أنَّ مــن َأســلم علــى يــد رجــٍل مــن المســلمين ومــات وال وارث لــه غيــره كــان لــه  
، وهـو زعبـد العزيـ، وبـه قضـى عمـر بـن )(، روي ذلـك عـن عمـرة بنفس اإلسـالم، أي تثبت المواالميراثه

  .)٧(، وتثبت به إذا واالهعندهم ليس اإلسالم على يديه شرطاً الحنفية فما أ، قول النخعي ورواية عن أحمد
                                                 

 من هذه الرسالة. )١٣٤( صفحةينظر: ) ١(

والمغنـــي البـــن ، ٩/٨البيـــان للعمرانـــي: ، و ٩راجية للجرجـــاني: صشـــرح الســـ ،و٥/١٧٥ينظـــر: تبيـــين الحقـــائق للزيلعـــي: ) ٢(
 .٦/٢٩٩قدامة: 

، التهــذيب فــي علــم ١٠/٣٨٠شــرح النــووي علــى مســلم:، ٤/٧٧، المهــذب للشــيرازي: ٧٣٨د: ص) بدايــة المجتهــد البــن رشــ٣(
  .٧/٣٠٣، اإلنصاف للمرداوي: ٣٤٨ص الفرائض للكلوذاني: 

قـــال  برهانـــاً ) (بمـــا رواه عـــن رســـول اهللا أحكـــم ذلـــك ابـــن عبـــاس فـــي الصـــحيح بيانـــاً وقـــد ) اللفـــظ الـــدال علـــى اختيـــاره: ( ٤(
َوالَّـِذيَن َعَقـَدْت َأْيَمـاُنُكْم :ورثـة  :قـال، ِلُكـلٍّ َجَعْلَنـا َمـَواِلَي و  عن سعيد بن جبير عن ابـن عبـاس فـي الصـحيح :البخاري
 ،دون ذي رحمة لألخوة التي آخـى بهـا النبـي  صـلى اهللا  فكان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري األنصاري

مــن النصــر والرفــادة ، َوالَّــِذيَن َعَقــَدْت َأْيَمــاُنُكْم : نســخت ثــم قــال، ِلُكــلٍّ َجَعْلَنــا َمــَواِلَي و  :عليــه وســلم  بيــنهم فلمــا نزلــت
، وينظـر: أحكـام القـرآن: ١/٤٣٥). أحكـام القـرآن:وقد ذهب الميـراث ويوصـى لـه وهـذا غايـة لـيس لهـا مطلـب ،والنصيحة

 .٤٥٣، واألحكام الصغرى: ص٣/٤٠٣

، اإلنصــــاف للمــــرداوي: ٩، شــــرح الســــراجية للجرجــــاني:ص٣٠/٤٣، المبســــوط للسرخســــي: ٨/٣٩٨٢) التجريــــد للقــــدوري: ٥(
 .١٠/٣٨٠شرح النووي على مسلم: ، ٣٣٨/ ٥البحر الزخار للمرتضى:  ،٧/٣٠٣

الجناية، ويقصد به: هو أن يشترط شخصـان بأّنـه إن جنـي أحـدهما جنايـة تحمـل  ) ويسمونه ضامن الجريرة: الجريرة تعني٦(
الثــاني عنــه الديــة، فلــو مــات الثــاني وال وارث أقــرب منــه، ورثــه ضــامن الجريــرة. شــرائع اإلســالم للحلــي، وحاشــيته للســيد 

 ٤/٣٠٢صادق الحسيني الشيرازي:

، ٥/١٧٩، تبيـين الحقـائق للزيلعـي: ٧٣٨جتهـد البـن رشـد: ص، بدايـة الم٣٤٨التهذيب في علم الفرائض للكلـوذاني:ص  )٧(
 .٦/١٨٣، نيل األوطار للشوكاني:٧/٣٠٣، اإلنصاف للمرداوي: ٩شرح السراجية للجرجاني:ص



 ١٣٩

  األدّلة ومناقشتها:
  أدّلة المذهب األول ومناقشتها:استدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي:

ُعِكَهـا علـى َأنَّ أنها َأَراَدْت َأْن َتْشَتِرَي َجاِرَيًة ُتْعِتُقَها فقـال َأْهُلَهـا َنِبي )(َشةَ عن عائ ابن ُعمر روى ما .١
  .)١())َال َيْمَنُعِك َذِلِك َفِإنََّما اْلَوَالُء ِلَمْن َأْعَتقَ  :((فقال)(َوَالَءَها لنا َفَذَكَرْت ذلك ِلَرُسوِل اللَّهِ 

   وجه الداللة:
إّنمــا تفيــد الحصــر، وكــذلك األلــف والــالم، ومعنــى الحصــر أن يكــون الحكــم خاصــًا بــالمحكوم عليــه، أي 

  .  )٢(للمعتق فقط، ال يشاركه فيه أحديكون الوالء 

  .)٣(بأنه ال ينافي أن يشمل اللفظ المعتق وغيره، والتخصيص به خرج مخرج الغالب واعترض:

ْسَالمِ  (( ):(َرُسوَل اللَّهِ ل قا .٢   .)٤( )) َال ِحْلَف في اإلِْ
   وجه الداللة:

  .)٥(المراد به حلف التوارث

َوِلُكلٍّ َجَعْلَنا َمَواِلَي ِممَّا َتَرَك اْلَواِلـَداِن  تعالى:قوله  به نسخن جوزد، ال يبأّن هذا الحديث آحا واعترض:
ــــآُتوُهْم َنِصــــيَبُهْم ِإنَّ  ــــَدْت َأْيَمــــاُنُكْم َف ــــوَن َوالَّــــِذيَن َعَق ــــى ُكــــلِّ َشــــْيٍء َشــــِهيداً  َواَألْقَرُب ــــَه َكــــاَن َعَل ، وٕان جــــاز )٦(الّل

ناصـر تلمـن ا الجاهليـة كـانوا يتعاقـدون عليـه فـي علـى مـا وه به، فإّنه يحمـل علـى مـن لـه وارث، أتخصيص
  .  )٧(على الحقِّ والباطل فحظر اإلسالم التناصر على الباطل

                                                 
 ،)٢٠٦١(رقـم الحـديث ،٢/٧٦٠كتاب البيوع، باب إذا اشـترط شـروطًا فـي البيـع ال تحـل:  ،البخاري في صحيحه أخرجه) ١(

 .)١٥٠٤(رقم الحديث ،٢/١١٤١ق: ـاب إنما الوالء لمن أعتق، بـلعتكتاب ا ،ومسلم في صحيحه

 .   ١٠/٣٨٠، شرح النووي على مسلم:٧٣٨) بداية المجتهد البن رشد: ص٢(

 . ٥/١٧٥) تبيين الحقائق للزيلعي: ٣(

ومســــلم فــــي  ،)٥٧٣٣(رقــــم الحــــديث ،٥/٢٢٥٨كتــــاب األدب، بــــاب اإلخــــاء والحلــــف:  ،البخــــاري فــــي صــــحيحه أخرجــــه )٤(
 .)٢٥٢٩(، رقم الحديث٢/١١٤١): ) بين أصحابه()، باب مؤاخاة النبي(كتاب فضائل الصحابة( ،حهصحي

  .١٦/٢٩٩) شرح النووي على مسلم: ٥(
  ٣٣اآلية:  ) سورة النساء٦(
  . ٥/١٨٠، تبيين الحقائق للزيلعي: ٨/٣٩٨٢) التجريد للقدوري: ٧(



 ١٤٠

  استدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي: أدّلة المذهب الثاني ومناقشتها:
ــا َتــَرَك اْلَواِلــَدانِ وَ  قــول اهللا ســبحانه وتعــالى: .١ ْم َواَألْقَرُبــوَن َوالَّــِذيَن َعَقــَدْت َأْيَمــاُنكُ  ِلُكــلٍّ َجَعْلَنــا َمــَواِلَي ِممَّ

  .)١(الّلَه َكاَن َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيداً  َفآُتوُهْم َنِصيَبُهْم ِإنَّ 
  وجه الداللة:

  .)٢(أوجب اهللا الميراث بالمعاقدة، وال يكون ذلك إال بالمواالة 

 ُنسـخ، كانـت فـي ابتـداء اإلسـالم ثـمَّ  إلرثبـأّن المـواالة فـي النصـرة وا :اسـتداللهم باآليـة علىواعترض 
َوُأْوُلــوْا اَألْرَحــاِم َبْعُضــُهْم َأْوَلــى ِبــَبْعٍض ِفــي ِكَتــاِب  تعــالى:قولــه  هانســخ فــي الناســخ، فمــنهم مــن قــال وااختلفــو 

  .)٤( قال نسخها آية المواريث من، ومنهم ، فبين اهللا تعالى: أنَّ القرابة أولى من الحلف)٣(الّلهِ 
ــب علــى ُأولــي  والء المــواالة وا يقــدمونفــإّنهم كــان ،ديمتْقــفــي حــقِّ ال بــه النســخ هــوالــذي ورد بــأّن  :وأجي

وجـب  يُ كـونهم َأولـى منـه ال، و ْعُضـُهْم َأْوَلـى ِبـَبْعضٍ بَ إليه قولـه تعـالى: أشاركما م يدُنِسَخ ذلك التَّقْ ف امحاَألر 
، أّمـا آيـة المواريـث عصـبةلما فـي ايال سـ ،ثـةولويـة موجـودة فـي كثيـر مـن الور األَ ، وهـذه سقوطه عنـد عـدمهم

  .)٥(كان عليه فإّن النسخ في حق من له وارث، وأّما من ليس له وارث يبقى ما

) وهو القدوة في تفسير القرآن، وذلك ما روى : بأّن القول بنسخ اآلية صح عن ابن عباس(واعترض
كـان اْلُمَهـاِجُروَن (، َوالَّـِذيَن َعَقـَدْت َأْيَمـاُنُكْم تعـالى:أّنـه قـال فـي قولـه )(بـن َعبَّـاٍس اَسِعيِد بن ُجَبْيـٍر عـن 

ــــا َقــــِدُموا اْلَمِديَنــــَة َيــــِرُث اْلُمَهــــاِجُر اْألَْنَصــــاِريَّ ُدوَن َذِوي َرِحِمــــِه ِلْألُُخــــوَِّة التــــي آَخــــى النبــــي َبْيــــَنُهْم فلمــــا  )(َلمَّ
َفــاَدةَ  َوالَّــِذيَن عقــدت َأْيَمــاُنُكمْ  :الَنَســَخْت ثُــمَّ قــَوِلُكــلٍّ َجَعْلَنــا َمــَواِليَ َنَزَلــتْ  َوالنَِّصــيَحَة وقــد  )٦(إال النَّْصــَر َوالرِّ

، فتقـدير اآليـة علـى فهـم ابـن عبـاس لكـل جعلنـا أوليـاء يرثونـه ممـا تـرك، وأّمـا )٧()هَذَهَب اْلِميَراُث َوُيوِصـي لـ
  .)٨(فادةالذين عاقدت أيمانهم فآتوهم نصيبهم من الوصية والنصح والرِّ 

                                                 
 ٣٣اآلية:  ) سورة النساء١(

 .٨/٣٩٨٢، التجريد للقدوري: ٣/٤:) أحكام القرآن للجصاص٢(

 ٧٥) سورة األنفال من اآلية: ٣(

، نواســخ القــرآن ١١٤، الناســخ والمنســوخ البــن العربــي:ص٤/٧٧، المهــذب للشــيرازي: ٧٣) الناســخ والمنســوخ للمقــري:ص٤(
 ٢/١٧٤، أحكام القرآن البن الفرس:١٢٨البن الجوزي: ص

 .٥/١٧٩، تبيين الحقائق للزيلعي: ٨/٣٩٨٢ي: ، التجريد للقدور ٣/٤) أحكام القرآن للجصاص: ٥(

ــــُدُه، إذا أعنتــــه.٦( فــــد وهــــو اإلعانــــة يقــــال: راَفْدتــــه أرِف فــــادة: مــــن الرَّ ــــن ينظــــر:  ) الرِّ النهايــــة فــــي غريــــب الحــــديث واألثــــر الب
  .٣٦٤األثير:ص

  .)٢١٧٠(، رقم الحديث٢/٨٠٢: كتاب الكفالة ،البخاري في صحيحه أخرجه) ٧(
  .٨/٢٤٩، فتح الباري البن حجر: ٩/٩، وينظر: البيان للعمراني: ١١٥البن العربي:ص) الناسخ والمنسوخ ٨(



 ١٤١

ـــدَّاِريِّ رواه  . مـــا٢ ـــيٍم ال ـــال )(َتِم ـــُه ق ـــِه( :َأنَّ ـــوَل اللَّ ـــَأْلُت َرُس ـــٍل َوَواَالُه َس ـــَدْي َرُج ـــى َي ـــَلَم عل ـــْن َأْس ) َعمَّ
  .)١(فقال:((هو َأَحقُّ الناس ِبِه َمْحَياُه َوَمَماَتُه))

   وجه الداللة:
  .)٢(أّنه أحّق به حال حياته في العقل، وحال موته في الميراث

وعلـى اعتبـار صـحة  ،للمسـلمينمـا بقـي فبأنَّ الحديث غير متصل، وأنَّ اهللا بّين الفـرائض، و  عترض:وا
ودفنـــه والصـــالة عليـــه بعـــد  ،حياتـــه أحـــق بنفســـه دون مالـــه فـــي نصـــرته فـــي الحـــديث فإّنـــه يحمـــل علـــى أنَّـــه

    .)٣(وفاته
  .)٤()جًال، وأسلم على يدهأّنه جعل ميراث لمن عاقد ر ( :)واستدلوا بما روي عن عمر بن الخطاب( .٣

  وجه الداللة:
، وكــذلك إجماعــافكــان  )(وال يعــرف لــه مخــالف مــن الصــحابةهــذا مــا قضــى بــه عمــر بــن الحطــاب  

  .)٥(زعبد العزيقضى به عمر بن 
  ترجيح:ال

والء المـواالة ذهـب إليـه الجمهـور فـي عـدم ثبـوت  مـا حيبـدو لـي تـرجي ،من خالل مناقشة أدّلة المـذهبين
دل بهــا ثبــوت نســخ اآليــة التــي اســتلو لضــعف أدلــة الحنفيــة، ســباب اإلرث، وذلــك لقــوة أدلــتهم، و كســبب مــن أ

  ، واهللا أعلم.)ذهبوا إليه، وعدم ثبوت األثر الذي روي عن عمر بن الخطاب( الحنفية على ما
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ه العلمـاء، وأسـباب أخـرى مختلـف فيهـا، فمـنهم مـن تبين مما تقدم أّن هناك أسـباب لـإلرث قـد اتفـق عليـ
يــرث بــه، ومــنهم مــن ينفــي هــذا الســبب وال يســتحق التركــة بــه، وفيمــا يــأتي مراتــب يثبــت ســببًا مــن األســباب ف

  المستحقين للتركة:

                                                 
رقـم  ،٤/١٠٣، وأحمـد فـي مسـنده: ٦/٢٤٨٣: اختلفـوا فـي صـّحة هـذا الخبـرالبخاري فـي صـحيحه معلقـًا، وقـال:  أخرجه )١(

رقـــــم  ،٢/٩١٩كتـــــاب الفـــــرائض، بـــــاب الرجـــــل يســـــلم علـــــى يـــــدي رجـــــل:  ،وابـــــن ماجـــــة فـــــي ســـــننه ،)١٦٩٩٤(الحـــــديث
كتــاب الفــرائض، بــاب مــا جــاء فــي ميــراث يســلم علــى يــدي الرجــل، وقــال: هــذا  ،والترمــذي فــي ســننه ،)٢٧٥٢(الحــديث

قــال الحــافظ ابــن حجــر: حــديث مضــطرب: الدرايــة فــي تخــريج و  ،)٢١١٢(رقــم الحــديث ،٤/٤٢٧حــديث غيــر متصــل: 
 .٢/١٩٦أحاديث الهداية: 

 .٤/١٧٠) بدائع الصنائع للكاساني: ٢(

 .٤/٢٠١، عارضة األحوذي البن العربي: ٨/١٢٠الحاوي الكبير للماوردي: )٣(

قال الحـافظ ابـن حجـر: هـذا  ،)٢٧٥٨٦(رقم الحديث ،٥/٤١٩) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، العقل على من يكون: ٤(
 .٢/١٩٦موقوف وٕاسناده منقطع: الدراية في تخريج أحاديث الهداية: 

 .٥/١٧٩، تبيين الحقائق للزيلعي: ٧٢٩بداية المجتهد البن رشد: ص ،٨/٣٩٨٣) التجريد للقدوري: ٥(



 ١٤٢

   المرتبة األولى:
  .ما يبدأ به في قسمة التركة أصحاب الفروض أول على أنّ اتفق العلماء  أصحاب الفروض:

فــي  أو الــثمن فــي حالــة عــدم وجــود فــرع الــوارث، ض: هــو جــزء مقــدر مــن التركــة، كــإرث الزوجــة الربــعوالفــر 
  .)١(العلماء إجماع)، أو (، وهذه الفروض مقّدرة في كتاب اهللا أو سنة رسولهحالة وجود فرع الوارث

  المرتبة الثانية:
ي عصـبة؛ ألنَّـه يجمـع المـال ، وسمأنثىذكر ال يدخل في نسبته إلى الميت  وهو كل بنفسه: العاصب 

 ،، أو مـأخوذ مـن العصـابة أي جماعـة مـن الخلـقويحوزه، مشتق من العصابة؛ ألّنها تحيط بالرأس وتجمعـه
مــن التركــة بعــد أصــحاب  شــيءفمــا بقــي  ويســمى العصــبة النســبية، ،العاصــب بنفســهبالعصــبة هنــا  والمــراد

َأْلِحُقوا (( ):قال: قال رسول اللَِّه( أّنه )(بَّاسٍ بن عَ  عبد اهللا، وذلك لما روى )٢(الفروض، ُأعطي العصبة
  .)٣( )) اْلَفَراِئَض ِبَأْهِلَها فما َبِقَي َفُهَو ِألَْوَلى َرُجٍل َذَكرٍ 

  :المرتبة الثالثة
 العلمـــاء علـــى أّن مـــن مـــات وال عاصـــب لـــه وال ذو أجمـــع، ويســـمى العصـــبة الســـببية: تـــقمـــولى المعال
  .)٥(يرث بعد أصحاب الفروض، أو يحوز جميع التركة إن كان وحده، فإّن مولى المعتق )٤(رحم

 )(، فـذهب جمهـور العلمـاء مـن الصـحابةرحـامولكّنهم اختلفـوا فـي تقـديم المـولى المعتـق علـى ذوي األ
 )(علــى تقــديم المــولى المعتــق علــيهم، وروي عــن عمــر وعلــي وابــن مســعود اإلســالميةوفقهــاء المــذاهب 
  .)٦(بتقديم ذوي األرحام

  المرتبة الرابعة:
   .)٧(ويشترط فيه أن يكون ذكراً  عصبة المولى المعتق: 

                                                 
، ٣٩، شـــرح الرحبيـــة للمـــارديني:ص٧، شـــرح الســـراجية للجرجـــاني:ص٢٩ص  ) التهـــذيب فـــي علـــم الفـــرائض للكلـــوذاني:١(

 .٢/١٠٢ األحوال الشخصية للكبيسي:

، إجمـاع األئمـة األربعـة واخـتالفهم البـن ٦/٥٤٣،  المسـالك البـن العربـي:٣٦ص  ) التهذيب في علم الفرائض للكلـوذاني:٢(
، شـــــرح الرحبيـــــة ٢٠٦ص ، شـــــرح األرجـــــوزة التلمســـــانية للمغيلـــــي:٧ص ، شـــــرح الســـــراجية للجرجـــــاني:١٣٧ص هبيـــــرة:

 .٧٢ص الحميد: ، أحكام المواريث لعبد٥٨ص للمارديني:

 ).١٣١: تقدم تخريج الحديث في صفحة(ومسلم أخرجه البخاري )٣(

 مستقل. طلببتعريف ذوي األرحام واالختالف في توريثهم في م) سيأتي الباحث ٤(

 .٢٠، أحكام المواريث لعبد الحميد: ص٢٩، شرح الرحبية للمارديني:ص٧٢) اإلجماع البن المنذر:ص٥(

  .٩/١٣، البيان للعمراني:٣١٧) التهذيب في علم الفرائض للكلوذاني:ص ٦(
، شـــــــرح األرجـــــــوزة التلمســـــــانية ٨الســـــــراجية للجرجـــــــاني:ص ، شـــــــرح٣٢٥) التهـــــــذيب فـــــــي علـــــــم الفـــــــرائض للكلـــــــوذاني:ص٧(

 .٩٠:صد، أحكام المواريث لعبد الحمي٦٠، شرح الرحبية للمارديني:ص٣٣٣للمغيلي:ص



 ١٤٣

 مـن أصـحاب الفـروض والعصـبة لـه هذا ما اتفـق عليـه الفقهـاء ولكـّنهم اختلفـوا علـى مـن مـات وال وارث
  على التفصيل اآلتي: والمولى المعتق

ختيـار القاضـي أبـي بكـر بـن وهـو ا ،)١(والظاهريـة وروايـة عـن أحمـد ذهب المالكية والشـافعيةم أوًال:
   :)٢(العربي

    ويضاف إلى المراتب السابقة بيت المال كمرتبة خامسة .إرثًا،  أّن ماله لبيت مال المسلمين
  .)٣(والشافعية كون بيت المال منتظمًا، ووليه إمام عادل ،واشترط متأخروا المالكية

يصـــرف المـــال فـــي مصـــارفه  وال عـــادلغيـــر مـــام اإل بيـــت مـــاٍل منـــتظم، لكـــون لـــم يكـــن للمســـلمينفـــإن 
  :الشرعية ففيه قوالن
  .)٤(الشافعيةو  وبه قال متقدموا المالكية، ماله يصرف في مصالح المسلمين القول األول:
مالـه علـى أهـل الفـرض علـى قـدر فروضـهم إال علـى الـزوجين، فـإن لـم يوجـد  )٥(ردُّ : أنـه ُيـالقول الثـاني

  .)٦(الشافعيةو  متأخري المالكية عند الصحيحوهو  حام،ذوي األر أهل الفرض يقسم التركة على 

                                                 
، ١٢٦، التهــذيب فــي علــم الفــرائض للكلــوذاني:ص٦/٦، روضــة الطــالبين للنــووي:٢٨٦) القــوانين الفقهيــة البــن جــزي: ص١(

 .٩/٣١٢المحلى البن حزم:

وحقيقة المسألة في المذهب أن الميراث عندنا يستحق بأربعة معان نكـاح ونسـب ووالء وٕاسـالم دال على اختياره: () الفظ ال٢(
، ١١٧، وينظــــر: األحكــــام الصــــغرى: ص١/٣٧٨). أحكــــام القــــرآن: ومعنــــى قولنــــا وٕاســــالم أن بيــــت المــــال عنــــدنا وارث

 . ٦/٥٥١المسالك: و 

 .٦/٦نووي:، روضة الطالبين لل٤/٤٦٨) حاشية الدسوقي: ٣(

 .٤/١٠٢، المهذب للشيرازي:٤/٤٦٨) حاشية الدسوقي: ٤(

حقَّ له من العصبات إليه بقدر ) الردُّ لغة: الصرف، واصطالحًا: صرف ما فضل عن فروض ذوي الفروض، وال مست٥(
  .واختلف العلماء في حكم الردِّ على ثالثة مذاهب:١٨٣التعريفات للجرجاني:ص حقوقهم:

ذهب  )وهو مايرد على أحد من الورثة وٕانما يصرف الباقي لبيت المال، وبه قال زيد بن ثابت (: ال المذهب األول 
  واختاره ابن العربي في كتابه المسالك.ليه المالكية والشافعية ورواية عن احمد بن حنبل وهو مذهب الظاهرية، إ

قال جماعة من الصحابة منهم عمر : يرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين بقدر فروضهم، وبه المذهب الثاني  
مذهب الحنفية، والحنابلة، والزيدية، واإلباضية واإلمامية، وٕاليه ذهب متأخروا المالكية  ) وهووعلي وابن مسعود(

  والشافعية عند عدم انتظام بيت المال. 
ذا أخذ بعض اإلماميـة وبه ): الرد على جميع أصحاب الفروض بما فيهم الزوجين، وبه قال عثمان (المذهب الثالث  

، ٦/٥٥٠ ، والمســـالك البـــن العربـــي:٤/٤٦٨، وحاشـــية الدســـوقي:٨شـــرح الســـراجية للجرجـــاني:ص ينظـــر: اإلمـــام.عنـــد غيبـــة 
ــــووي: ــــن قدامــــة:٦/٦وروضــــة الطــــالبين للن ــــي الب ــــن حــــزم:٦/١٨٥، والمغن ــــى الب  ، والبحرالزخــــار للمرتضــــى:٩/٣١٢، والمحل

يحضـــره الفقيـــه  ، ومـــن ال٤/٣٠٣وشـــرائع اإلســـالم للحلـــي:١٣/٥٣٠الفـــتح):  ألطفيش(طبعـــة دار ، شـــرح كتـــاب النيـــل٥/٣٥٤
 .٤/٩١١للقمي:

 .٦/٦، روضة الطالبين للنووي:٤/٤٦٨) حاشية الدسوقي: ٦(



 ١٤٤

  مذهب الحنفية:: ثانياً 
 ربعــةإلــى المراتــب األ فإضــافة عشــر مراتــب، هاويعــدون ،كلــم فــي مراتــب الورثــة هــم الحنفيــةأكثــر مــن ت 

  المتقدمة، تأتي المراتب اآلتية:
ب الفــروض ولــم ولــه أصــحا ولــيس لــه عاصــب، فمــن مــات الــرّد عــل ذوي الفــروض: :خامســةالمرتبــة ال

  روض قدر فروضهم إال على الزوجين.ستغرق فروضهم جميع التركة، فإنَّ الباقي يردُّ على أصحاب الفي
  .كون المال لذوي األرحام عند عدم الرّد النتفاء أصحاب الفروضي: سادسةالمرتبة ال
  .مولى الموالة وهي درجة تأتي بعد ذوي األرحام :سابعةالمرتبة ال
  :أربعة شروط اإلقرار، ولكن لهذا )١(بإقرارهالُمقر له بالنسب بحيث لم يثبت نسبه  :ةثامنالمرتبة ال

  أن يكون مجهول النسب..١
  .أن يكون محموًال على غيره، كأن يقول هذا ابن أبي أي أخي .٢
  .عدم ثبوت المقرِّ له من ذلك الغير، بأن لم يصدقه أبوه عندما قال هذا ابن أبي، أو لم يصدقه الورثة.٣
  .إقرارهقرُّ على م. أن يموت ال٤

إذا عـدم مـن تقـّدم ذكـرهم، يبـدأ بتنفيـذ وصـيته فيمـا زاد علـى  الموصى لـه بجميـع المـال :تاسعةالمرتبة ال
  .)٢(سبق بيان هذه المسألةوقد  الثلث، أوبجميع المال

وضـع يأّن ما بيت المال: وهو مكان يوضع فيه المال ليصرفه في مصارفه الشرعية، و  :عاشرةالمرتبة ال
  .)٣(فيه على سبيل المصلحة، وليس على سبيل اإلرث

  مذهب الحنابلة: ثالثًا:
علــى الصــحيح عنــد علمــاء  ليهــا العلمــاء تــأتي المراتــب اآلتيــةعإلــى المراتــب الســابقة التــي اتفــق  إضــافة

  :الحنابلة
انعـــدام صـــاحب  فـــي حالـــة ذوي األرحـــامكـــون المـــال لـــي ثـــمَّ ، الـــزوجين مـــا عـــدا وضر الـــرّد علـــى ذوي الفـــ

وأّن مــا المــال لبيــت مــال المســلمين ثــمَّ زاد علــى الثلــث،  لموصــى لــه بمــاكــون ليالمــال  ثــمَّ ، الفــرض والعصــبة
  .)٤(ال على سبيل اإلرث مصلحًة، وضع فيهي

                                                 
) اتفــق العلمــاء علــى أّنــه إن ثبــت نســب المَقــر لــه بإحــدى طــرق اإلثبــات فإّنــه يــرث فــي المرتبــة التــي يثبــت لــه، وأّمــا إن لــم ١(

لــه فقــد ذهــب جمهــور العلمــاء مــن المالكيــة والشــافعية والحنابلــة إلــى أّنــه ال يــرث ولــيس لــه مرتبــة فــي  يثبــت نســب المَقــرّ 
ــه يــرث بالشــروط والمرتبــة التــي ذكرنا.ينظر:شــرح الســراجية للجرجــاني:ص ، وشــرح ١٠الميــراث، وذهــب الحنفيــة  إلــى أّن

، األحـوال الشخصـية ٤/٤٨٦قنـاع للبهـوتي:، كشـاف ال٥/٧٠٥، المهـذب للشـيرازي:٣٩٨األرجوزة التلمسانية للمغيلـي:ص
 .٢/١٨١للكبيسي:

 ) من هذه الرسالة.١٣٧ينظر صفحة( )٢(

 .٣/١٤٢٤ ، األحكام الشرعية في األحوال الشخصية لقدري باشا:٧ص ) ينظر: شرح السراجية للجرجاني:٣(

اإلنصــــاف و ، ٦/١٨٥ ، والمغنــــي البــــن قدامــــة:٣٤٩، ١٦١و١٢٧ص ) ينظــــر: التهــــذيب فــــي علــــم الفــــرائض للكلــــوذاني:٤(
 .٣/٦ ، والروض المربع للبهوتي:٣٠٤و٧/٣٠٣للمرداوي: 



 ١٤٥

  :مذهب الزيدية رابعًا:
لــذوي كــون المــال يإلــى المراتــب الســابقة تــأتي الــرّد علــى ذوي الفــروض مــا عــدا الــزوجين، ثــمَّ  إضــافة 

لمــولى المــوالة، ثــمَّ  لــذوي أرحــام العتيــق، ثــمَّ المــال  عــدام صــاحب الفــرض والعصــبة، ثــمَّ األرحــام فــي حالــة ان
  .)١(لبيت مال المسلمين إرثاً 

  مذهب اإلباضية: خامسًا:
أتي بعـــد يـــذهــب أكثـــر اإلباضــية إلـــى أّن المـــولى المعِتــق ال يـــرث مــن مـــال عتيقـــه شــيئًا، فعلـــى رأيهــم  

والعصـــبات، الـــرّد علـــى أصـــحاب الفـــروض إال علـــى الـــزوجين، ثـــمَّ المـــال يكـــون لـــذوي  أصـــحاب الفـــروض
فـإن لـم  ثمَّ الـرّد علـى الـزوج أو الزوجـة عنـد عـدم الـوارث غيرهمـا، األرحام وهم أولى من بيت المال عندهم،

لى المعتَـق إن يكن للميـت وارث وال عاصـب فمالـه لفقـراء المسـلمين، أو لبيـت المـال حيـازة ال إرثـًا، أّمـا المـو 
  .  )٢(لم يخلف أحدًا من أصحاب الفروض والعصبات وذوي األرحام فماله يقسم على جنسه من المسلمين

  مذهب اإلمامية: سادسًا:
يختلف ترتيب اإلمامية عن غيرهم فالمال ألصـحاب الفـروض، ثـّم لقرابـة الميـت، دون التعصـيب؛ ألّن  

  :مراتب اآلتيةالتعصيب عندهم باطل، وينقسم القرابة إلى ال
  ن نزل.إ المرتبة األولى: األبوان، والولد و 

  المرتبة الثانية: األخوة وأوالدهم وٕان نزلوا، واألجداد وٕان علوا.
 شـيءوال  حيث جعلوا مرتبة األخوال مساوية لألعمام ويرثـون معهـم، المرتبة الثالثة: األخوال واألعمام،

  المتقدمة. وجود أحد المرتبةالمتأخرة مع ألصحاب المرتبة 
رّد علـــيهم علـــى قـــدر الســـهام، مـــا عـــدا  لـــه ذو نســـب، ولـــم يكـــن التركـــة علـــى قـــدر الســـهام تإن زادثـــّم  
 وال يأخـذ عنـد وجـود ذوي الفـروض واألنسـاب عند عـدم وجـود وارث آخـر لمولى المعتقلالمال  ثمَّ  ،نالزوجي

فـإن  عند عدم وجـود الـوارث، )٣(ثّم الرّد على الزوج ،ةمن الجرير اوالء ضل يكون المال ، ثمّ إال الزوج والزوجة
، يحفـظ لـه يشاء، وٕان كان غائباً  كان اإلمام وارث من ال وارث له إن كان موجودًا ويصنع بالمال ما واعدم

  .)٤(على الفقراء والمساكين يقسم الميراث حتى يظهر، ومنهم من قال
  

                                                 
 .٣٥٩، ٣٥٨، ٣٥٥، ٣٥٢، ٥/٣٣٩) ينظر: البحر الزخار للمرتضى:١(

 .٥٤٠، ٥٣٠، ١٣/٣٦٧شرح كتاب النيل وشفاء العليل ألطفيش(طبعة دار الفتح):  ) ينظر:٢(

 .٤/٩١١يحضره الفقيه للقمي: عند غيبة اإلمام. من ال ) وذهب بعض اإلمامية إلى أنَّ الرّد يكون على الزوجة٣(

 . ٣٣٦، ٣٠٣، ٤/٣٠٢، وشرائع اإلسالم للحلي:٩٣، ٧٠، ٤/٦٩) ينظر: المبسوط للطوسي:٤(



 ١٤٦

  :في القانون مراتبهاأسباب الميراث و 
 اإلرث: (أســـباب علـــى أســـباب الميـــراث العراقـــي قـــانون األحـــوال الشخصـــيةمـــن  /ب)٨٦المـــادة( تنصـــ

، ولــم يــذكر القــانون الــوالء، ولــم يعــد مــن أســباب الميــراث؛ ألّن هــذا )١(اثنــان همــا: القرابــة والنكــاح الصــحيح)
  .)٢(، فاغفل عنه المشرع العراقيالنوع ال وجود له في زماننا هذا

  :الورثة وترتيبهم وجاء فيهاأصناف  )٨٨المادة ( فصل فيو 
  (المستحقون للتركة هم األصناف التالية:

  .الوارثون بالقرابة والنكاح الصحيح.١
  .المقر له بالنسب.٢
  .الموصى له بجميع المال.٣
  .)٣( ).بيت المال٤

  تبين من القانون أّن مراتب استحقاق الوارث للتركة على ما يأتي:
  المرتبة األولى: أصحاب الفروض.

  مرتبة الثانية: العصبة بنفسه من النسب. ال
  .المرتبة الثالثة: ذو األرحام 

  المرتبة الرابعة: المقر له بالنسب.
  الخامسة: الموصى له بجميع المال.المرتبة 

  .)٤(المرتبة السادسة: بيت المال
الــرّد  لةمســأ فــي فــي هــذه المراتــب إال وافــق مــذهب الحنفيــة بــل ،لــم يأخــذ القــانون العراقــي بمــذهب معــين
واسـتبعد القـانون  خالفهم، و أسباب الميراثنها من عدو فإّن الحنفية ي والوالء سواء كان والء العتاقة أو المواالة

  المولى المعتق، ومولى المواالة عن الميراث، ولم يذكر الرّد.
 ،بـــةوالقرا ،الزوجيـــة :أســـباب اإلرث) علـــى أســـباب الميـــراث( ٧قـــانون المصـــري فقـــد نـــص المـــادة(أّمـــا ال

أو بالــــرحم مــــع  ،أو بهمـــا معـــاً  ،أو التعصيــــب ،ويكـــون اإلرث بالقرابـــة بطريـــق الفــــرض ،والعصـــوبة الســـببية
  .)٥()مراعاة قواعـد الحجب والرد

مقدمـة بعضـها علـى  أّن مراتب استحقاق الوارث للتركة على مـا يـأتي قانون المصريتبين من الوالذي ي
  :بعض

                                                 
 .٤٩م: ص١٩٥٩لسنة  ١٨٨ي (المعدل)، رقم /) قانون األحوال الشخصية العراق١(

 .٢/٤٢٥، ١/٣٣١) فقه المواريث لدريان:٢(

 .٥٠م: ص١٩٥٩لسنة  ١٨٨ي (المعدل)، رقم /شخصية العراق) قانون األحوال ال٣(

 .٨٢ص ، وأحكام الميراث والوصية للزلمي:٢/١٠٤) ينظر: األحوال الشخصية للكبيسي:٤(

 ).٧م: المادة (١٩٤٣) لسنة ٧٧المواريث المصري رقم() قانون ٥(



 ١٤٧

  يشمل: أصحاب الفروض، والزوج والزوجة.المرتبة األولى: اإلرث بالفرض، و 
 مـن وجـد عصـبةت ولـم الرَّد على غير الزوجة والزوجة، إذا لم تسـتغرق الفـروض التركـة،المرتبة الثانية: 

  .النسب
  .اإلرث بالتعصيب المرتبة الثالثة:

  إرث ذوي األرحام؛ وذلك عند عدم وجود أصحاب الفروض، والعصبة من النسب.المرتبة الرابعة: 
  ، دون مولى المواالة.ويشمل مولى المعتق ،العصوبة السببيةمرتبة الخامسة: ال

  المقر له بالنسب.المرتبة السادسة: 
  ما أوصى به فيما زاد على ثلث التركة.المرتبة السابعة: 

  .)١(المرتبة الثامنة: الخزانة العامة للدولة؛ إذا لم يوجد أحد من المراتب المتقدمة
وترتيبهــا، ولــم يخــالفهم إال فــي  الميــراث صــري قــد أخــذ بالمــذهب الحنفــي فــي أســبابتبــين أّن المشــرع الم

  تقديم ذوي األرحام على المولى المعتق، واستبعاد مولى المواالة من بين الورثة.
  .)٢( القانون العربي الموحد فقد نص على ما يلي:( من أسباب اإلرث الزوجية والقرابة) أّما

  ون كاآلتي، ومقدمة بعضها على بعض:ومراتب استحقاق التركة تك
  المرتبة األولى: اإلرث بالفرض، ويشمل: أصحاب الفروض، والزوج والزوجة.

  .في حالة عدم وجود أصحاب الفروض، أو العصبة الرَّدالمرتبة الثانية: 
  العصبة من جهة النسب. المرتبة الثالثة:

  .إرث ذوي األرحامالمرتبة الرابعة: 
ذا لـم إ التركـة لمقر له بالنسب إذا لم يثب اإلقـرار، ولـم يرجـع عنـه، اسـتحّق المقـر لـهالخامسة: االمرتبة 

  .  )٣(يكن ثّمة وارث له
ومــا أشــكل مــن هــذه المراتــب وكيفيــة ترتيبهــا وتوزيــع التركــة علــى أصــحابها يرجــع إلــى أحكــام الشــريعة  
  .)٤(سالمية األكثر مالئمة لنصوص هذه القوانيناإل

                                                 
فـي شـرح القـانون الوسـيط )، و ٤١لمـادة () إلـى ا٤م: مـن المـادة (١٩٤٣) لسـنة ٧٧المواريـث المصـري رقـم(قانون ينظر: ) ١(

 . ١/٣٣٠، وفقه المواريث لدريان: ٩/٨١: لسنهوريالمدني الجديد ل

 ).٢٠٠) وثيقة الكويت للقانون العربي الموحد لألحوال الشخصية: المادة(٢(

 .٢٨١-٣٩ص :٢٨١) إلى المادة ٢٣٨) ينظر: وثيقة الكويت للقانون العربي الموحد لألحوال الشخصية: من المادة(٣(

)،  ووثيقـة ٢)، الفقـرة(١م وتعديالتـه: المـادة(١٩٥٩لسـنة  ١٨٨ي (المعدل)، رقم /قانون األحوال الشخصية العراق) ينظر: ٤(
: لسـنهوريفـي شـرح القـانون المـدني الجديـد لالوسـيط )، و ٢٨٦الكويت للقانون العربي الموحد لألحـوال الشخصـية: المـادة(

٩/٧٨. 
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 ١٤٩

Êäb¾a@Òî‹Ém@À@‡ïé¸@Z@ @

  .)١(اإلعطاءالذي يريده، وهو خالف  شيءين الرجل وبين الوهو أن َتُحول ب ،: من المنعالمانع لغة 

  .)٢(هو ما ينتفي ألجله الحكم عن شخص لمعنى فيه بعد قيام سببه: المانع اصطالحاً  
  .)٣(اإلسالمية هي (الرق، والقتل، واختالف الدين) ةالشريعموانع الميراث في 

  :قرِّ ـال 
المملــوك،  وهــو جلــد رقيــق، و(الرقيــق)ق) مــا يكتــب فيــه لعبوديــة، و(الــرَّ لغــة: (الــرِّق) مــن الملــك وهــو ا 

  .)٤(ضد الغليظ والثخين وهو فعيل بمعنى مفعول، وقد يطلق على الجماعة،
ق اصطالحًا:(عجز حكمي، شرع في األصل جزاًء عن الكفر)، ومعنى العجز الحكمي أنَّـه ال يملـك الرّ 

  .)٥(الحّر حساً ما يملكه الحر، وأما أّنه حكمي؛ ألنه قد يكون أقوى من 
  .)٦(وجاء تعريف الّرق قانونيًا: (هو تملك اإلنسان لإلنسان)

ال يأخــذ مــن اإلرث شــيئًا؛ ألّنــه ينــافي أهليــة  أن الــرِّق مــن موانــع اإلرث، وأّن الرقيــق اتفــق الفقهــاء علــى
 سـبب، وهـذا الملك، وأّن ما في يده ملك لمـواله، فلـو ورثـه أقاربـه لـدفع المـال الـذي أخـذه لسـيده لألجنبـي بـال

  .)٧(إجماعاباطل 
مـا ولكـل مـانع مفـي أنـواع الـرِّق،  منعـه مـن غيـر تفصـيل علـىتفـاق بتعريف الرق، ونقل اال وقد اكتفيت

  بقى سيفرد الباحث بمطلب مستقل.
  

                                                 
  ، مادة (منع).١٤/١٣٣، لسان العرب البن منظور: ٥/٢٧٨ اللغة البن فارس: س) معجم مقايي١(
  .٢٢٣ص شرح األرجوزة التلمسانية للمغيلي:، و ٦/٧٦٦ينظر: رد المحتار البن عابدين: ) ٢(
) هنــاك موانــع أخــرى للميــراث قــد اختلــف فيهــا الفقهــاء كونهــا موانــع أو ال، وقــد اكتفــى الباحــث بــذكر هــذه الثالثــة؛ ألنَّ ابــن ٣(

ـــد ينظـــر: ـــه فيهـــا، وللمزي ـــد بـــين رأي وشـــرح األرجـــوزة التلمســـانية للمغيلـــي:  ،١٨الســـراجية للجرجـــاني: صشـــرح  العربـــي ق
، ٥/٣٦٧، والبحـــر الزخـــار للمرتضـــى: ٤/٤٠٥، وكشـــاف القنـــاع للبهـــوتي: ٣/٤، ومغنـــي المحتـــاج للشـــربيني: ٢٢٢ص

ومابعــدها، وأســباب ١/٣٣٥فقــه المواريــث لــدريان:، و ٤/٧٩، والمبســوط للطوســي: ١٣/٣٣٩شــرح كتــاب النيــل ألطفــيش: 
وموانعــه فــي الفقــه اإلســالمي وهــى رســالة ماجســتير مــن إعــداد: جاســم زاهــد قرانفيل،كليــة الشــريعة، جامعــة أم  الميــراث
 وما بعدها. ١٥٤م): ص١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢السعودية (-القرى

 ، مادة(رقق). ٢٥٣مختار الصحاح للرازي: ص، و ٢/٣٧٦ اللغة البن فارس: سمعجم مقاييينظر:  )٤(

 .١٣/٣٤٩، شرح كتاب النيل ألطفيش(ط. دار الفتح): ١٨٦) التعريفات للجرجاني: ص٥(

 .٩٨) المعجم القانوني:ص٦(

األحكـام  ، و٥/٣٦٨والبحـر الزخـار للمرتضـى:، ١٨شرح السراجية للجرجـاني:صو ، ٦/٢٢٩المغني البن قدامة: ينظر: ) ٧(
 .٣/١٤٣٨الشرعية في األحوال الشخصية لقدري باشا: 



 ١٥٠

ÞnÕÜa@Zßìÿa@kÝ¾a@ @
  تمهيد في تعريف القتل: 

ــل لغــة ــل، قــتًال، و(القتــل :القت ، ويقــال: رجــل قتيــل، أي مقتــول، تــةوٕاما إذالل) يــدل علــى مــن قتــل، يقُت
  .)١(وامرأة قتيل، أي مقتولة

  .)٢(: هو فعل يحصل به زهوق الروحالقتل اصطالحاً 
  :أقساموينقسم القتل إلى ثالثة 

  هو قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبًا.. العمد: ١
  ال تطيقه الِبْنية غالبًا. شيءهو أن يتعمد شخص ضرب آخر بأو    
  تطيقه الِبْنية غالبًا. شيءهو أن يتعمد شخص ضرب آخر ب. شبه العمد: ٢

  أو هو قصد الفعل والشخص بما ال يقتل غالبًا.   
  . الخطأ: هو أن يقتل شخص آخر من غير قصد الفعل، بأن زلق فسقط على غيره فمات.٣
  .           )٣(أو قصد الفعل ولم يقصد الشخص، بأن رمى صيدًا فأصاب رجالً   
فيـه  اإلرث اختلفـوا  ه أم ال ؟ وأّن القتـل مـن موانـعتركـة مقتولـ نْ القاتـل هـل يـرث ِمـهـاء فـي اختلف الفق 

  على خمسة مذاهب:

ــًا، عمــدًا كــان القتــل أو المــذهب األول: ، وهــو )٤()خطــًأ، روي ذلــك عــن عمــر( ال يــرث القاتــل مطلق
اختيـار القاضـي أبـي بكـر وهـو ، )٥(الصحيح من مذهب الشافعية، ورواية عن أحمـد، وٕاليـه ذهـب اإلباضـية

  .)٦(بن العربي

                                                 
 .، مادة(قتل)١٢/٢٢، لسان العرب البن منظور:٥/٥٦:اللغة البن فارس س) معجم مقايي١(

 .٥/٥٠٤، كشاف القناع للبهوتي: ٩/١٢٣، روضة الطالبين للنووي: ٢٧٦ينظر: التعريفات للجرجاني: ص) ٢(

، وأنـيس المـؤمنين للقونـوي: ٨/٢٤٠ المبـدع البـن مفلـح:و  ،٤/٣المنهاج للنووي وشرحه مغنـي المحتـاج للشـربيني: : )ينظر٣(
 ،.٣/١٤٤٠كام الشرعية لقدري باشا: األحو  ،١/٢٩٢

 .٩/٢٣، البيان للعمراني: ٨/١٤١: ر)االستذكار البن عبد الب٤(

، شرح كتاب النيل ألطفـيش(ط. ٦/٢٤٤، المغني البن قدامة: ٦/٣٢، روضة الطالبين للنووي:٤/٨٠) المهذب للشيرازي: ٥(
 .١٣/٣٥٢دار الفتح): 

اسـتحل مـا حكام القرآن حرمان القاتل مـن الميـراث مطلقـًا مـن غيـر تفصـيل وقـال: ( ) ذكر القاضي ابن العربي في كتابه أ٦(
)، وقال: (كما قضينا بحرمان القاتـل مـن الميـراث)، ولكـن فصـل فـي كتابـه ال يحل له فحرمه كالقاتل في حرمان الميراث

وقال: ( اتفـق العلمـاء علـى أّن  ،أّن قاتل الخطأ يرث إمامه مالك قول عارضة األحوذي بين قتل العمد والخطأ ورّد على
القاتل ال يرث إذا كان القتل عمدًا، ألّن القتل منع المواالة، وأورث التهمة فـي أن يتعجـل الـوارث مـا لـم يكـن آن بعـد لـه، 
وقال مالك: يرث من الخطأ إال من الدية، ومن يدري أّنه خطأ، وظاهر القتل قد وقع، وباطنه قد أشكل، والتهمة تتطـرق 

 .٨/١٩٦، عارضة األحوذي: ٤١٠، ٣٧٢، ١/٢٤٨لكن القصاص سقط بالشبهة) : أحكام القرآن: إليه، 



 ١٥١

كــل قتــٍل ال مــأثم فيــه وال تهمــة ال يمنــع مــن الميــراث، كقتــل الصــبي والمجنــون وحــافر  المــذهب الثــاني: 
اإلثــم،  الكفــارة، أو البئــر والســاقط علــى إنســان بغيــر اختيــاره، والــذي يمنــع الميــراث مــا يوجــب القصــاص، أو

  .)١(يةوٕاليه ذهب الحنفية، وقول عند الشافع

يــرث القاتــل مــن مــال المقتــول، إن قتــل بحــق كالقتــل قصاصــًا، أوحــدًا، أو دفاعــًا عــن  المــذهب الثالــث:
نفســه، وال يــرث إن قتــل بغيــر حــق وهــو المضــمون بقــود أو ديــة أو كفــارة، وهــو قــول بعــض الشــافعية وٕاليــه 

  .)٢(ذهب الحنابلة
لقتــل عمــدًا، ويــرث المــال دون الديــة إن كــان ال يــرث القاتــل مــن مقتولــه شــيئًا إن كــان ا المــذهب الرابــع:

  .)٣(القتل خطًأ، وٕاليه ذهب األوزاعي، والمالكية، والزيدية، واإلمامية
  .  )٤(وروي عن الحسن البصري وابن سيرين إلى أّن قاتل الخطأ يرث من المال والدية جميعاً 

عن سعيد بن المسـيب، وسـعيد أنَّ القتل ال يكون مانعًا من اإلرث مطلقًا، روي ذلك  المذهب الخامس:
  .  )٥(الظاهريةوٕاليه ذهب بن الجبير، والخوارج، 

  األدلة ومناقشتها:
ولكــن  بمــا يــأتيالمــذكورة  هبااســتدل أصــحاب المــذ ومناقشــتها: ثالــثوال انيوالثــ ولأدلــة المــذهب األ 

  :بتعاليل مختلفة 
عمـرو بـن شـعيب ، ومـا روي )٦( ))َيـِرثُ  اْلَقاِتـُل َال (( :قـال)(عن النبي )(عن أبي ُهَرْيَرةَ  ي. ما رو ١

إليـه وال  النـاسِ  يرثه أقـربُ  له وارثٌ  كنْ يَ  لمْ  شيء فإنْ  لقاتلٍ  ليَس : ((قال)(رسول اهللا أنَّ عن أبيه عن جده 
  .)٧())اً شيئَ  القاتلُ  ثُ رِ يَ 

                                                 
 . ٤/٨٠، المهذب للشيرازي: ١٨، شرح السراجية للجرجاني: ص٨/٣٩٣٥) التجريد للقدوري: ١(

 .١٢٠، زاد المستقنع للجحاوي:ص٦/٢٤٤، المغني البن قدامة: ٩/٢٣) البيان للعمراني: ٢(

 .٤/٨٠، المبسوط للطوسي: ٥/٣٦٧:، البحر الزخار٢٣٥انية:ص، شرح األرجوزة التلمس٨/١٤١:) االستذكار٣(

 .٢٣/٤٤٦: ر، االستذكار البن عبد الب٨/٨٥) الحاوي الكبير للماوردي: ٤(

 .٢٠، أحكام الميراث للزلمي:ص٤٧٩، ٩/٣٠٦:، المحلى٦/٢٤٤المغني البن قدامة:، ٧٣٧) بداية المجتهد:ص٥(

 ،والترمـذي فـي سـننه ،)٢٦٤٥(رقـم الحـديث ،٢/٨٨٣كتـاب الفـرائض، بـاب القاتـل ال يـرث:  ،في سننه ابن ماجة أخرجه) ٦(
جـــاء فـــي إبطـــال ميـــراث القاتـــل، وقـــال هـــذا الحـــديث ال يصـــح ال يعـــرف إال مـــن هـــذا الوجـــه:  كتـــاب الفـــرائض، بـــاب مـــا

رقــم  ،٤/٩٦: ضــعيف حــديث ، وقــال:كتــاب الفــرائض والســير ،والــدار قطنــي فــي ســننه ،)٢١٠٩(رقــم الحــديث ،٤/٤٢٥
 .٣/٨٥وضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير:  ،)٨٥(الحديث

والنســائي فــي الســنن  ،)٤٥٦٤(رقــم الحــديث ،٤/١٨٩كتــاب الــديات بــاب ديــات األعضــاء:  ،أبــو داود فــي ســننه أخرجــه )٧(
كتـاب الفـرائض،  ،كبـرىوالبيهقي فـي السـنن ال ،)٦٣٦٨(رقم الحديث ،٤/٧٩كتاب الفرائض، باب توريث القاتل: ،الكبرى

بشـواهده كمـا قـال  الحـديث حسـن. )١٢٠٢٠(رقـم الحـديث ،٦/٢٢٠: شـيء وقـال: ولـه شـواهد تقويـهباب ال يرث القاتـل 
  . ٣/١٠١ لسالم:سبل ا البيهقي، ويصح االحتجاج به، وكذلك حسنه الصنعاني، ينظر:



 ١٥٢

   :ومن معهم الشافعيةعند  وجه الداللة 
العمـد والخطـأ، والبـالغ والصـغير،  قتل بين تفرقَ  أّن هذه النصوص قد دّلت على أّن القاتل ال يرث، وال

  . )١(المضمون روالمضمون وغي

   :ومن معهم الحنفيةووجه الداللة عند 
ال عقوبة في القتل الواجـب أو الجـائز، كقتـل الصـبي أو المجنـون وارثـه، و  ،حرمان اإلرث جزاء للجريمة

قـع علـيهم إثـم، فلـيس علـيهم يه ال تهمـة فيـه، وال فإنّ  من تسبب في القتل بحفر بئٍر،و  الباغي،مام أو قتل اإل
  .)٢(ضمان وال عقوبة

   :ومن معهم ووجه الداللة عند الحنابلة
الحـدود الواجبـة،  إقامـةخصص من عموم األحاديث القتل الذي ال يضـمن، ألنـه لـو لـم نخصـص لمنـع 

الــذي تضــمن  قصاصــًا أو  فالقتــل المــانع هــو خوفــًا مــن الحرمــان مــن الميــراث،واســتيفاء الحقــوق المشــروعة 
لوارثـه، ومـن كـان سـببًا للقتـل بوضـع حجـر الصـبي وقتـل  ،وشـبه العمـد ،والخطـأ ،دية أو كفارة، كقتـل العمـد

  .)٣( حفر بئر في مكان ال يحل له حفرها ، أوفي طريق
  .)٤(لم يثبت حديث صحيح في حرمان القاتل من الميراث: بأّنه على استداللهم باألحاديث واعترض
  .)٥(روي هذه األحاديث مرسًال، وروي موصوًال، وبكثرة طرقها يقوي بعضها بعضاً  :وأجيب

مســتفيض عنــدهم يســتغني  ،حــديث مشــهور عنــد أهــل العلــم بالحجــاز والعــراق هــور:(البّ  وقــال ابــن عبــد
  .)٦()بشهرته وقبوله والعمل به عن اإلسناد فيه حتى يكاد أن يكون اإلسناد في مثله لشهرته تكلفا

إلى أخيه دون أبيه، وكان قد حذف  رجٍل من بني مدلج) أعطى دية أنَّ عمر بن الخطاب( . وري٢
  . )٧( ))شيء) يقول:((ليَس ِلَقاِتٍل (رسول اهللا) سمعت ابنه بالسيف فقتله، ثمَّ قال عمر(

  وجه الداللة:
  .  )٨( ولم تُنكر فكانت إجماعًا) )((اشتهرت هذه القصة بين الصحابة 

                                                 
 .٩/٢٤، البيان للعمراني:٨٠/٨٦) الحاوي الكبير للماوردي:١(

 .٣/٢٩٦، تبيين الحقائق للزيلعي: ٨/٣٩٣٨ر: التجريد للقدوري:) ينظ٢(

 .٤/٤٩٢، كشاف القناع للبهوتي: ٦/٢٤٥) ينظر: المغني البن قدامة: ٣(

 . ٩/٤٧٩) ينظر:المحلى البن حزم:٤(

 . ٣/١٠١ :لصنعانيلسالم ل، وسبل ا٦/٢٢٠ينظر: السنن الكبرى للبيهقي:  )٥(

 . ٢٣/٤٣٧: التمهيد البن عبد البر) ٦(

، وأحمــد فــي )١٥٥٧(رقــم الحــديث ،٢/٨٦٧كتــاب العقــول، بــاب ميــراث العقــل والتغلــيظ فيــه: ،مالــك فــي الموطــأ أخرجــه )٧(
: لصـنعانيلسـالم لسـبل ا ،٦/٢٢٠السـنن الكبـرى للبيهقـي:  ، ينظـر:والحـديث حسـن). ٣٤٧، رقم الحديث(١/٤٩مسنده:

٣/١٠١. 

 .٦/٢٤٤) المغني البن قدامة: ٨(



 ١٥٣

: أّن القاتــل ُحــرم مــن الميــراث لكــي ال يجعــل القتــل ذريعــة إلــى اســتعجال بــالمعقول وقــالوا ا. واســتدلو ٣
  .)١(الحق قبل وقته فحرمه في وقته استعجلوألنه ؛ الميراث فوجب أن يحرم منه

بأّنــه ال دليــل علــى أنَّ مــن تعجــل شــيئًا قبــل وقتــه وجــب أن يحــرم عليــه أبــدًا، وٕاذا ُطّبــق هــذه  واعتــرض:
ألّنه اسـتعجل قبـل وقتـه، وأنَّ مـن يحرم عليه الميراث أبدًا؛ ب عليكم أن من غصب مال موروثه القاعدة وج

  .)٢(تطيَّب في إحرامه َأن ُيحّرم عليه الطيب أبًدا وغير ذلك

  بما يأتي: استدل أصحاب  هذا المذهب ومناقشتها: رابعأدلة المذهب ال
ْؤِمَنٍة َوِدَيٌة مَُّسلََّمٌة ِإَلى َأْهِلهِ َوَمن َقَتَل ُمْؤِمنًا َخَطئًا َفتَ .قوله تعالى:١   .)٣(ْحِريُر َرَقَبٍة مُّ

  وجه الداللة:
أنَّ اهللا جعل لمن قتل خطًأ كفـارة، ومـن كفّـر عنـه ال عقوبـة عليـه، فـال يعاقـب بالحرمـان مـن الميـراث،  

      .  )٤(وال يرث من الدية ؛ ألنها محمولة عنه، ويستحيل أن تحمل عنه إليه
: بأّن من حرم من الدية يحرم مـن المـال كقاتـل العمـد، وأّمـا تحميـل الديـة عنـه لى استاللهمواعترض ع

الـذي لـم يقتـل، فلـو مـات األخ الـوارث  االبـنإليه قد يقع وصورته، لـو أّن أحـد األخـوين قتـل أبـاه خطـًأ ورثـه 
  .)٥(لورثه األخ القاتل، وورث الدية فهذا تحمل عنه إليه

ال يتـوارث أهـل ملتـين (( :قام يوم فتح مكة فقال )أن رسول اهللا ( )(عمرو. ما روى عبد اهللا بن ٢
وهـو يـرث مـن ديتهـا ومالهـا مـا لـم يقتـل أحـدهما صـاحبه عمـدا فـإن قتـل  ،والمرأة ترث من دية زوجها ومالـه

أحــدهما صــاحبه عمــدا لــم تــرث مــن ديتــه ومالــه شــيئا وٕان قتــل صــاحبه خطــأ ورث مــن مالــه ولــم تــرث مــن 
  .)٦( ))ديته

  .)٧(: بأّن الحديث ضعيف، ولو صح لحمل على ما استحقه من َدين أو صداقواعترض

اســتدل أصــحاب هــذا المــذهب بعمــوم آيــة المواريــث حيــث تناولــت  أدلــة المــذهب الخــامس ومناقشــتها:
  .  )٨(في عدم توريث القاتل شيء، ولم يصح القاتل، وال يخرج من عمومها إال بدليل صحيح

                                                 
 .٨/١٠١، المغني البن قدامة: ٤/٨١، المهذب للشيرازي:٨/٣٩٣٨د للقدوري:) ينظر: التجري١(

 . ٩/٤٧٩) ينظر:المحلى البن حزم:٢(

 ٩٢) سورة النساء من اآلية: ٣(

 . ٢٣/٤٤٣:ر) التمهيد البن عبد الب٤(

 .٦/٢٤٤، المغني البن قدامة: ٩/٢٥) البيان للعمراني: ٥(

كتــاب  ،والبيهقــي فــي الســنن الكبــرى ،)١٦(رقــم الحــديث ،٤/٧٢ئض والســير: كتــاب الفــرا ،فــي ســننه يالــدار قطنــ أخرجــه )٦(
وقـال ابـن  ،)١٢٠٢٩(رقـم الحـديث ،٦/٢٢١مـن الديـة:  الفرائض، باب من قال: يـرث قاتـل الخطـأ مـن المـال، وال يـورث

 .  ٢/٢٤٢الخالف: أحاديث، التحقيق في حديث ضعيفال :الجوزي

 .٨/٨٥) الحاوي الكبير للماوردي: ٧(

  . ٦/٢٤٤، والمغني البن قدامة:٩/٤٧٩: المحلى البن حزم:ينظر )٨(



 ١٥٤

    .)١( وقيام الدليل على خالفه) ،ال تعويل على هذا القول لشذوذه(و  قال ابن قدامة: 

  ح:يرجتال
  :سباب اآلتيةأللالمذهب األول هو الراجح وذلك ن خالل عرض األدلة ومناقشتها أّن م والذي يبدو لي

) في تحريم القاتل من الميـراث، وٕان لـم تثبـت هـذه األحاديـث بطـرق ما ورد من أحاديث الرسول(. لِ ١
  ، ولكن تلقتها األمة بالقبول.صحيحة
  ).() أّنه لم يعط الميراث للقاتل، ولم ينكر عليه أحد من الصحابةما صّح عن عمر(. ولِ ٢
  ولكي ال يتخذ القتل وسيلة لالستعجال في الوصول إلى الميراث. .٣
قتــل العمــد ) أّنــه فــّرق بــين فــرق بــين قتــل العمــد وغيــره، ألّنــه لــم يثبــت عــن الرســول(. وال يجــوز أن ن٤

وم، واهللا تعــالى وغيــره مــن داللــة العمــ قتــل الخطــأ إخــراجوغيــره، وجــاءت األحاديــث مطلقــة، فــال حاجــة إلــى 
  أعلم.
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ووقــع الخــالف بيــنهم فــي إرث )٣(،)٢(علــى اإلطــالق جمــع العلمــاء علــى أّن الكــافر ال يــرث مــن المســلمأ
  :مذهبينالمسلم من الكافر على 

الكافر مطلقًا، وهو قول جمـاهير العلمـاء مـن الصـحابة والتـابعين، وٕاليـه  : المسلم ال يرثمذهب األولال
القاضــي  اختيــاروهــو  ،)٤(ذهــب الحنفيــة، والمالكيــة، والشــافعية، والحنابلــة، والظاهريــة، والزيديــة، واإلباضــية

  .)٥(بكر بن العربي أبي

                                                 
  .٦/٢٤٤ ) المغني البن قدامة:١(
ثـه المسـلم، وقبـل قسـمة أّن الكـافر إذا أسـلم بعـد مـوت مور ) ذهب الحنابلة في صحيح مذهبهم، واإلباضية، واإلمامية، إلى ٢(

، وشـــــرائع اإلســـــالم ٦/٢٤٩لمغنـــــي البـــــن قدامـــــة:التركـــــة، فإّنـــــه يـــــرث منـــــه، وخـــــالفوا بـــــذلك جمهـــــور العلمـــــاء . ينظـــــر: ا
 .١٨٧، وأسباب اإلرث وموانعه لقرانفيل:ص١٣/٣٤٤، وشرح كتاب النيل ألطفيش(ط.دار الفتح): ٤/٣٠٦للحلي:

 .٢١، شرح السراجية للجرجاني:ص٦/٢٤٦، المغني البن قدامة:١١/٥٣) شرح النووي على مسلم:٣(

، المغنـي البـن قدامـة: ٤/٧٨، المهـذب للشـيرازي: ٢٩١قهيـة البـن جـزي: ص، القـوانين الف٣٠/٣٠:ي) المبسوط للسـر خسـ٤(
، شــــــرح كتــــــاب النيــــــل ألطفــــــيش(ط.دار ٥/٣٦٧، البحــــــر الزخــــــار للمرتضــــــى:٩/٣٠٤، المحلــــــى البــــــن حــــــزم: ٦/٢٤٦

  .١٣/٣٣٩الفتح):
الكــافر وال الكــافر ال يــرث المســلم (( :قــال) (ثبــت فــي الصــحيح المتفــق عليــه أن النبــي ) اللفــظ الــدال علــى اختيــاره: ( ٥(

، ١/٤٢٠، وينظـــر: أحكـــام القـــرآن: ١/٣٧٨). أحكـــام القـــرآن:فخـــرج مـــن هـــذا العمـــوم تـــوارث الكفـــار والمســـلمين ))المســـلم
 . ٨/١٩٥، وعارضة األحوذي: ٦/٥٥٢، والمسالك: ١١٧، واألحكام الصغرى:ص٢/٣٤٠



 ١٥٥

ـــاني:  معـــاذ بـــن جبـــل، ومعاويـــة بـــن أبـــي  رد ذلـــك عـــنو ، المســـلم يـــرث مـــن قريبـــه الكـــافرالمـــذهب الث
د بــن الحنفيــة، وعلــي بــن ســعيد بــن المســيب، والنخعــي، ومســروق، وروي عــن محمــبــه قــال ، و )(ســفيان

  .)١(سحاق بن راهويه، وٕاليه ذهب اإلماميةالحسين، وإ 

  األدلة ومناقشتها:
  استدل أصحاب المذهب األول بما يأتي: أدلة المذهب األول ومناقشتها:

  .)٢(َوالَّذيَن َكَفُروْا َبْعُضُهْم َأْوِلَياء َبْعٍض ِإالَّ َتْفَعُلوُه َتُكن ِفْتَنٌة ِفي اَألْرِض َوَفَساٌد َكِبيرٌ قوله تعالى:.١
  وجه الداللة:

فيحتمـل أن يريـد بـه الميـراث، ويحتمـل أن أّن اهللا سبحانه وتعالى قطع المواالة بين الكّفـار والمسـلمين،  
  .)٣(واإلرث فيه معنى الوالية، ففي كال الحالتين ال يرث المسلم الكافر ،لواليةيريد به مطلق ا

 ))َال َيـِرُث اْلُمْسـِلُم اْلَكـاِفَر وال َيـِرُث اْلَكـاِفُر اْلُمْسـِلمَ ) قـال: ((َأنَّ النبـي ()(. ما روى أسامة بن زْيـٍد ٢

)٤(.  

ِه عبد ال٣ َال ):(((رسـول اللَّـهِ  قال: قال )(لَِّه بن َعْمروٍ . ما روى َعْمِرو بن ُشَعْيٍب عن أبيه عن َجدِّ
  .)٥( ))َيَتَواَرُث َأْهُل ِملََّتْيِن َشتَّى

   وجه الداللة:
فيكـون المـراد بإحـدى  ين، واإلسـالم والكفـر ملتـان شـتى،تـ) نفـى التـوارث بـين ملتـين مختلفأّن الرسول(

، وبــذلك يكــون مؤيــدًا للحــديث الــذي ســلم والكــافرفواجــب أن ال يتــوارث الم الملتــين اإلســالم وبــاألخرى الكفــر،
    .)٦(قبله

                                                 
، شـرائع اإلسـالم للحلـي: ٣/٩٨لصـنعاني: ، سـبل السـالم ل٩/٣٠٤، المحلى البن حـزم: ١١/٥٣) شرح النووي على مسلم:١(

 .٣٩/١٦، جواهر الكالم للنجفي: ٤/٣٠٥

  ٧٣: اآلية ) سورة األنفال٢(
 .٢/٣٤٠، أحكام القرآن البن العربي:٣٠/٣٠) المبسوط للسرخسي:٣(

 ،)٦٣٨٣(رقـم الحـديث ،٦/٢٤٨٣كتـاب الفـرائض، بـاب ال يـرث المسـلم الكـافر....... :  ،البخـاري فـي صـحيحه أخرجه )٤(
 .)١٦١٤(رقم الحديث ،٣/١٢٣٣، كتاب الفرائض، واللفظ له: ومسلم في صحيحه

والنســائي فــي ، )٢٩١١(رقــم الحــديث ،٣/١٢٥كتــاب الفــرائض، بــاب ميــراث ذوي األرحــام:  ،فــي ســننه أبــو داود أخرجــه )٥(
بـن  سـننه عـن جـابر والترمذي فـي ،)٦٣٨٣(رقم الحديث ،٤/٨٢كتاب الفرائض، باب سقوط الموارثة بين ملتين:  ،سننه

والحـاكم فـي مسـتدركه عــن  ،)٢١٠٨(رقـم الحـديث ،٤/٤٢٤: فـرائض، بـاب ال يتـوارث أهـل ملتـينكتـاب ال ،)(عبـد اهللا
، )٢٩٤٤(رقــم الحــديث ،٢/٢٦٢: هــذا حــديث صــحيح اإلســناد ولــم يخرجــاه كتــاب التفســير، وقــال: ،)(أســامة بــن زيــد
، وصــحيح أبــي داود ٧/٢٤٤عيب األرنــؤوط. ينظــر: البــدر المنيــر: ، حّســنه ابــن الملقــن، واأللبــاني، وشــوالحــديث حســن

 .١٣/٣٤١، وصحيح ابن حبان بتحقيق األرنؤوط: ٢/٢٢٠لأللباني: 

 .١٢/٥١، فتح الباري البن حجر:٩/١٦) البيان للعمراني:٦(



 ١٥٦

  المذهب بما يأتي:هذا استدل أصحاب  أدلة المذهب الثاني ومناقشتها:

 إّن اإلســالمَ  : ((يقــول)(ســمعت َرُســوَل اللَّــهِ  :بيهــودي وارثــُه مســلم ًا قــال لّمــا ُأتــيُمعــاذأّن مــا روى . ١
  .)١(ْسِلمَ َفَورََّث اْلمُ )) َيِزيُد َوَال َيْنُقُص 

   وجه الداللة:
، فبـأي حـٍق من أسلم وال يـنقص شـيئا مـن حقـه وقـد كـان مسـتحقا لـإلرث مـن قريبـه الكـافر قبـل أن يسـلم

  .)٢( ، فإذا حرم من الميراث صار اإلسالم يزيده شراً وعقوبة يحرم من الميراث بعدما أسلم
اإلســالم يفضــل ويفــوق غيــره مــن  أّن هــذا الحــديث ال تعلــق لــه بــاإلرث، والمــراد منــه هــو أنّ  واعتــرض:

  .)٣(وال ينقصبالفتوحات  ، وال يزال اإلسالم يزداداألديان

  .)٤())اإلسالم يعلو وال يعلى: ((قال) أّنه (عن النبيما روي  .٢
  :لداللةوجه ا

فــي اإلرث نــوع واليــة للــوارث علــى المــورث فلعلــو حــال اإلســالم ال تثبــت هــذه الواليــة للكــافر علــى (أّن  
  .)٥( )م وتثبت للمسلم على الكافرالمسل

، والشــرف المــراد بالحــديث فضــل اإلســالم ال الميــراث، ويكــون علــو اإلســالم بــالقهر والحجــة واعتــرض:
  .)٦(ويكون عاقبة النصر للمسلمين

. استدلوا بالقياس على نكاح أهل الكتاب، أي نرث منهم وال يرثوننا، كما يحّل لنا أن ننكح مـنهم، وال ٣
  .)٧(ن ينكحوا مّنايجوز لهم أ

                                                 
يـرث المسـلم  كتـاب الفـرائض، بـاب هـل ،وأبـو داود فـي سـننه ،)٢٢٠٥٨(رقم الحـديث ،٥/٢٣٠أحمد في مسنده:  أخرجه )١(

رقـــم  ،٦/٢٥٤كتـــاب الفـــرائض، بـــاب ميـــراث المرتـــد:  ،والبيهقـــي فـــي الســـنن الكبـــرى ،)٢٩١٢(رقـــم الحـــديث ،٣/١٢٦الكـــافر: 
الموضــــوعات: للعالمــــة أبــــي الفــــرج ابــــن  وأقــــرَّه الــــذهبي. ينظــــر: ،موضــــوعحــــديث قــــال ابــــن الجــــوزي:  ،)١٢٢٤٤(الحــــديث
، وتلخـيص كتـاب ٢/٤٠٤م): ١٩٩٥-هــ١٤١٥بيـروت( -ميـةب العل/دار الكتـ١هـ)ت: توفيـق حمـدان، ط٥٩٧-٥١٠الجوزي(

/ ١هــ) ت: أبـو تمـيم ياسـر بـن إبـراهيم بـن محمــد، ط٧٤٨-٦٧٣الموضـوعات: للحـافظ شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد الـذهبي(
  .٣٤٢م): ص١٩٩٨-هـ١٤١٩الرياض( -مكتبة الرشد

  .٤/٩٤٩، من ال يحضره الفقيه للقمي: ٣٠/٣٠) المبسوط للسرخسي:٢(
 .٣/٩٩، سبل السالم للصنعاني:١٢/٥١، فتح الباري البن حجر:٨/٧٩الحاوي الكبير للماوردي: ) ٣(

 ،الــدار قطنــي فــي ســننه أخرجــه ، و١/٤٥٤) عّلقــه البخــاري فــي صــحيحه فــي كتــاب الجنــائز، بــاب إذا أســلم الصــبي ...: ٤(
طـة، بـاب ذكـر مـن صـار كتـاب اللق ،ىوالبيهقي في السنن الكبر  ،)٣٠(رقم الحديث ،٣/٢٥٢كتاب النكاح، باب المهر: 

 .٣/٢٢٠: فتح الباري: إسناده حسن)، وقال الحافظ ابن حجر: ١١٩٣٥رقم الحديث( ،٦/٢٠٥مسلمًا: 

 .٤/٩٥٠من ال يحضره الفقيه للقمي: وينظر:  ، ٣٠/٣٠) المبسوط للسرخسي:٥(

 .٢١، شرح السراجية للجرجاني: ص١٢/٥٤) شرح النووي على مسلم: ٦(

 .٣/٩٩، سبل السالم للصنعاني: ٦/٢٤٦البن قدامة: ) المغني ٧(



 ١٥٧

) فـي الحـديث الصـحيح أّنـه ال يـرث بأّن هذا قياس في معـرض الـنص، إذ صـرَّح الرسـول( واعترض:
، وهــو أيضــًا قيــاس مــع الفــرق، ألّن العبــد يــنكح الحــرة وال يرثهــا، المســلم الكــافر، فــال قيــاس مــع وجــود الــنص

  .  )١(ل والقضاء الوطرواإلرث مبناه على الموالة والنصرة، والنكاح مبناه على التناس
  حيرجتال

 ،؛ لقـوة مـا اسـتدلوا بـهمـذهب الجمهـور تـرجيحمن خالل مناقشـة وعـرض أدلـة المـذهبين والذي يبدو لي 
واهللا أّما أدلة المذهب الثاني فضعيفة ومجملة يشمل الميراث وغيـره، وأّمـا أدلـة الجمهـور فصـحيحة ومفسـرة، 

  أعلم.

¾a@Êäaí·@ÖÝÉnî@bà@ZsÜbrÜa@kÝ¾ata@ @
  مسائل: ثالث يتفرع منها ،بعد ذكر موانع الميراث

أم ال، وقبـل الحـديث  أّن مـن ال يـرث بسـبب الكفـر أو القتـل أو الـرق، يحجـب غيـره :المسألة األولـى
  عن اختالف العلماء فيها، ال بدَّ من تعريف الحجب:

للســتر حجــاب: ألّنــه  وِحجابــًا، وحجبــه: أي منعــه، وســتره، وقيــل مــن حجــب يحجُبــُه حْجبــاً  :الحجــب لغــة
ــــه يمنــــع الــــدخول، واألصــــل فــــي الحجــــاب: جســــم حائــــل بــــين  يمنــــع المشــــاهدة، وقيــــل للبــــواب حاجــــب: ألّن

  .)٢(جسدين
  .)٣(هو منع شخص معيٍن عن ميراثه، إّما كّله أو بعضه، بوجود شخص آخر :والحجب اصطالحاً 

  أنواع الحجب:
قــال الــزوج بالولــد مــن النصــف إلــى نتحجــٌب عــن ســهم أكثــر إلــى ســهم أقــل، كاحجـب نقصــان: وهــو  .١

  الربع.
  .)٤(باألخحجب حرمان: وهو أن يحجب الشخص عن الميراث بالمّرة، كحجب ابن األخ  .٢
  اختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبين: 

القتــل، ال يحجــب أحــدًا، وهــو مــذهب جمهــور  الــرق أو : أّن مــن ال يــرث بســبب الكفــر أوالمــذهب األول
ة والتابعين، وٕاليـه ذهـب الحنفيـة، والمالكيـة، والشـافعية، والحنابلـة، والزيديـة، واإلباضـية، العلماء من الصحاب

  .)٥(واإلمامية
                                                 

 . ١٢/٥١فتح الباري البن حجر:ينظر: ) ١(

 ، مادة(حجب).١/١٢١، المصباح المنير للمقري: ٤/٣٦) لسان العرب البن منظور:٢(

 .٢/٧فتح الوهاب لألنصاري: و  ،٢٧١وشرح األرجوزة التلمسانية:ص ،٨٤شرح السراجية للجرجاني: ص :ينظر )٣(

  .٤/٤٢٤، كشاف القناع للبهوتي: ٦٤، شرح الرحبية للمارديني: ص٨٥شرح السراجية للجرجاني: ص )٤(
، المغنــي البــن قدامــة: ٨/٩٠: ، الحــاوي الكبيــر٢٨٧يــة البــن جــزي:ص، القــوانين الفقه٦/٢٣٩ ) تبيــين الحقــائق للزيلعــي:٥(

 .٤/٨١، المبسوط للطوسي: ١/١٦٧، المهذب وعين األدب للمعولي:٥/٣٧٠، البحر الزخار للمرتضى:٦/٢٥٧



 ١٥٨

  .)١(وهو اختيار القاضي أبي بكر بن العربي

ال حجــب حجــب نقصــان،  ، فإّنــه يحجــب غيــرهاألســباب: أّن مــن ُمنــع مــن اإلرث بهــذه المــذهب الثــاني
ورد ، حجــب األّم بــاإلخوة الــذين هــم كــذلكلــد الكــافر والقاتــل والرقيــق، وتبالو  لــزوجينحجــب األّم واتف، حرمــان

  . )٢(وداود ،أبوثورو  ،النخعي ) وبه قالابن مسعود( ذلك عن 

  األدلة ومناقشتها:
  تبين أدلة المذهب األول:تس الثاني المذهب  من خالل مناقشة أدلة أدلة المذهب الثاني ومناقشتها:

َوَلُكــْم ِنْصــُف َمــا تَــَرَك َأْزَواُجُكــْم ِإن لَّــْم َيُكــن لَُّهــنَّ َوَلــٌد َفــِإن َكــاَن َلُهــنَّ َوَلــٌد الى:اســتدلوا بعمــوم قولــه تعــ .١
ُبُع ِممَّا َتَرْكُتْم ِإن  ُبُع ِممَّا َتَرْكَن ِمن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوِصيَن ِبَها َأْو َدْيٍن َوَلُهنَّ الرُّ َفِإن َكـاَن  لَّْم َيُكن لَُّكْم َوَلدٌ َفَلُكُم الرُّ

  . )٣(َلُكْم َوَلٌد َفَلُهنَّ الثُُّمُن ِممَّا َتَرْكُتم مِّن َبْعِد َوِصيٍَّة ُتوُصوَن ِبَها َأْو َدْينٍ 
   :وجه الداللة

، ولـم يفـرق ومن معه: أّن عدم إرث األوالد واإلخوة ال يمنـع حجـبهم )(في هذه اآلية عند ابن مسعود
  .)٤(اآلية بين الولد الكافر والمسلم

؛ ألّن اهللا أثبـت لـألوالد ميراثـًا، ثـّم إطالقهـاعلـى  ت: بـأّن هـذه اآليـات ليسـاالستداللهذا  لىواعترض ع
الكـافر  االبـنلـم يـدخل فيـه الكفـار، ألّن وجـود  َفـِإن َكـاَن َلهُـنَّ َوَلـدٌ ذكر حجـب النقصـان، وأّن قولـه تعـالى:

   .)٥(كعدمه في باب اإلرث، وفي الحجب كذلك وهو كالميت

  .)٦(بالقياس على اإلخوة مع األبوين، فإّنهم يحجبون األّم من الثلث إلى السدس وال يرثون اواستدلو  .٢
  

                                                 
وهـذا  ،هـو وٕان كـان ال يـرث فإنـه يحجـب :وقـال ابـن مسـعود، ال يـرث كـافر مسـلما وال يحجبـه) اللفظ الدال على اختياره: (١(

 :النسـاء، (ِإن َكـاَن َلـُه َوَلـٌد  قولـه تعـالى:هـو المـذكور فـي  )١١ :النسـاء( َوَألَبَوْيه قوله تعالى:ضعيف فإن المذكور 
ــٌد  قولــه تعــالى:لــم يــدخل فيــه الكفــار كــذلك َوَألَبَوْيــهقولــه تعــالى:فكمــا أن  )١١ ــُه َوَل  ،ال يــدخل فيــه الكــافر ِإن َكــاَن َل

تحقيقه أن الشريعة جعلتـه فـي بـاب اإلرث وٕان كـان موجـودا كالمعـدوم كـذلك فـي بـاب الحجـب فإنـه أحـد حكمـي الميـراث 
). أحكــام والتعليــل بالحجــب معضــد لهــذه األقســام فــي األبــواب ،صــله الميــراثفــال يــؤثر فيــه الكــافر أو ال يتعلــق بالكــافر أ

 .١١٧، وينظر: األحكام الصغرى: ص١/٣٧٨القرآن: 

 .٦/٢٥٧، المغني البن قدامة: ٧٣٢، بداية المجتهد البن رشد: ص٨/٩٠) الحاوي الكبير للماوردي: ٢(

 ١٢) سورة النساء من اآلية: ٣(

 .٦/٢٥٧، المغني البن قدامة: ٣/١٣) أحكام القرآن للجصاص: ٤(

 .٦/٢٣٩، تبيين الحقائق للزيلعي: ١/٣٧٨) أحكام القرآن البن العربي: ٥(

 .٦/٢٥٧) المغني البن قدامة: ٦(



 ١٥٩

أنهــم يختلفــون مـع اإلخــوة، ألّن األب لــو لـم يكــن موجــودًا لورثـوا مــع األّم، بخــالف األوالد أو  واعتـرض:
  .)١(اإلخوة الكفار، فإّنهم ال يرثون أبدًا، فبان الفرق وبطل القياس

  :حيرجتلا
  ترجيح ما ذهب إليه جمهور العلماء، واهللا أعلم. لي من خالل المناقشة تبين

  :ميراث المرتد: ثانيةالمسألة ال
، أي منعـــه وصـــرفه، ورددت إليـــه جوابـــه: أي ّيـــردُّه ردَّا، و ِرّدًة، ومـــردودا، وَمـــَردَّا لغـــة: مـــن ردّ  المرتـــدّ 

  .  )٢(ه، وٕاذا خّطأه، وارتّد الشخص: ردَّ نفسه إلى الكفر: إذا لم يقبلشيءرجعت وأرسلت منه، وردَّ عليه ال
هـو الـذي  ، وعّرفـه ابـن العربـي بأّنـه: ()٣( (هو الرجوع من الّدين الحّق إلـى الباطـل) والمرتّد اصطالحًا:

  .)٤( )جرى بالكفر لسانه مخبرا عما انشرح به من الكفر صدره
يـرث  ، واتفقـوا علـى أّنـه الالم أن مالـه مـردود إليـهأن المرتد إذا تاب ورجـع إلـى اإلسـ اتفق العلماء على

، واختلفوا في إرث غيره منه إذا مـات المرتـّد أو قتـل بسـبب رّدتـه علـى )٥(كافراً من غيره مسلمًا كان غيره أو 
  أربعة مذاهب:

ابـن بـه قـال ، و )(ابـن عبـاسورد ذلـك عـن : أّن مالـه يكـون لبيـت مـال المسـلمين فيئـًا، المذهب األول
وهـو اختيـار ، )٦(اإلباضـيةهـو مـذهب المالكية، والشـافعية، والصـحيح عنـد الحنابلـة، و وٕاليه ذهب يلى، أبي ل

  .)٧(القاضي ابن العربي
ألوزاعـي، ، وا)(ابن مسعودو  ،عليو  ،أبو بكر : أّن ماله لورثته من المسلمين، وبه قالالمذهب الثاني

  .)٨(، وبه قال الزيدية، واإلماميةرواية عن أحمد يوسف صاحبا أبي حنيفة، وهو ومحمد وأبو
                                                 

 . ٨/٩٠) الحاوي الكبير للماوردي: ١(

 ، مادة(ردد).١/٢٢٤، المصباح المنير للمقري: ٢٣٨)  مختار الصحاح للرازي: ص٢(

 .١٨٧نوي: ص) أنيس الفقهاء للقو ٣(

 .٣/١١٦) أحكام القرآن: ٤(

، شـرح النـووي ٦/٢٥٠، المغني البن قدامة: ٢/١٤٤، إجماع األئمة األربعة البن هبيرة: ١٢٣) اإلجماع البن المنذر:ص٥(
 .١١/٥٤على مسلم:

ل ، شـــــرح كتـــــاب النيـــــ٦/٢٥٠، المغنـــــي البـــــن قدامـــــة: ٩/١٨، البيـــــان للعمرانـــــي: ٥/٣٦٩) االســـــتذكار البـــــن عبـــــد البـــــر:٦(
 .١٣/٣٤٤ألطفيش(ط.دار الفتح):

ــم يــذكر ابــن العربــي رأيــه فــي ميــراث المرتــد صــراحة فــي كتابــه أحكــام القــرآن، ولكــن صــّرح برأيــه فــي كتابــه المســالك: ٧( ) ل
)، وبه أقولللمسلمين ألّن دمه كان مباحًا، وهذا هو الصحيح للحديث المتقـدم،  -أي المرتد-، وقال: (أّن ميراثه٦/٥٦١

 رأيه هنا لعالقته المباشرة بالموضوع. وقد أثبتنا 

، المبســـوط للطوســـي: ٥/٣٦٩، البحـــر الزخـــار للمرتضـــى: ٦/٢٠، المغنـــي البـــن قدامـــة: ٣٠/٣٨) المبســـوط للسرخســـي: ٨(
 .٧٣١، وبداية المجتهد البن رشد: ص٩/١٨، والبيان للعمراني:٦/٥٦١، وينظر: المسالك البن العربي: ٤/٧٩



 ١٦٠

أّن ما اكتسبه قبل الرّدة يكون لورثته من المسلمين، ومـا اكتسـبه بعـد الـرّدة يكـون فيئـًا،  :المذهب الثالث
  .)١(بن راهويه ٕاسحاقو الثوري، سفيان وبه قال أبو حنيفة، و 

وهو روايـة عـن  ،قتادةو  علقمة، أّن ماله لورثته من أهل الملة التي انتقل إليها، وبه قال :المذهب الرابع
ــالوا: أنّ ، وٕاليــه ذهــب الظاهريــة)٢(أحمــد مــا ظفــر بــه مــن مالــه فلبيــت مــال المســلمين رجــع إلــى  ، إّال أّنهــم ق

  .)٣(فلورثته من الكفار به من ماله حتى قتل أو مات مرتداً  م يظفرا لم أنّ و ، اً اإلسالم أو مات مرتدّ 
  األدّلة ومناقشتها:
ــة المــذهب األو ــٍد رضــي اهللا دّل أصــحاب المــذهب األول باســت ل ومناقشــتها:أدّل مــا روى أســامة بــن زْي

، ومــا روى عبــد اللَّــِه بــن )٤( ))َال َيــِرُث اْلُمْســِلُم اْلَكــاِفَر وال َيــِرُث اْلَكــاِفُر اْلُمْســِلمَ ) قــال: ((عنهمــا َأنَّ النبــي (
  .)٥( ))ِملََّتْيِن َشتَّىَال َيَتَواَرُث َأْهُل ):((َعْمرٍو قال: قال رسول اللَِّه(

  :وجه الداللة في الحديثين
ِإنَّ الَّـِذيَن آَمُنـوْا ثُـمَّ َكَفـُروْا ثُـمَّ قولـه تعـالى: أّن المرتّد يدخل في عموم الكافر، ولم يخصص منه، بـدليل 

  .)٧(كالكافر األصلي ، فدّل أّنه )٦( ِلَيْهِدَيُهْم َسِبيالً آَمُنوْا ثُمَّ َكَفُروْا ثُمَّ اْزَداُدوْا ُكْفرًا لَّْم َيُكِن الّلُه ِلَيْغِفَر َلُهْم َوالَ 
يكـون إّال فـي الكـافر  مضـاف إلـى الملـة، وذلـك اللبأّن الكفر الذي يمنع الميـراث هـو الكفـر ا واعترض:

  .)٨(، والمرتد ال ملة له فلم يمنع من الميراث؛ وذلك بداللة الحديث الثانياألصلي

  بما يأتي: استدّل أصحاب هذا المذهب شتها:ومناق ثانيأدّلة المذهب ال
  .)٩(ُيوِصيُكُم الّلُه ِفي َأْوَالِدُكْم ِللذََّكِر ِمْثُل َحظِّ األُنثََيْينِ قوله تعالى:  .١

  وجه الداللة:
  .)١٠(ظاهر هذه اآلية يدّل على أّن ميراث المرتّد لورثته من المسلمين؛ ألّنه لم يفرق بين الميت المرتد وغيره

                                                 
، المغنـــي البـــن قدامـــة: ٩/٣٠٥، المحلـــى البـــن حـــزم:٢١، شـــرح الســـراجية للجرجـــاني:ص٣٠/٣٨) المبســـوط للسرخســـي: ١(

٦/٢٥٠. 

 .٩/١٨، البيان للعمراني: ٢/١٤٥، إجماع األئمة األربعة البن هبيرة: ٢٣٦) التهذيب للكلوذاني: ص٢(

 .٩/٣٠٤) المحلى البن حزم:٣(

 ).١٥٥) أخرجه البخاري ومسلم، تقدم تخريجه في صفحة(٤(

 ).١٥٥تقدم تخريجه في صفحة( حسن ) حديث٥(

  ١٣٧: اآلية ) سورة النساء٦(
 .٦/٢٥٠، المغني البن قدامة: ٥/٣٦٩: ر، االستذكار البن عبد الب٨/١٤٦) الحاوي الكبير للماوردي: ٧(

 .٨/٣٩٦١، التجريد للقدوري: ٣/٣٨) أحكام القرآن للجصاص: ٨(

 ١١) سورة النساء من اآلية: ٩(

 .٣/٣٨صاص: ) أحكام القرآن للج١٠(



 ١٦١

  .)١(أّنها عاّمه يخصصها األحاديث المتقدمة لكي ال يرثه المسلم استداللهم باآلية: لىرض عواعت

فعــرض عليــه اإلســالم فــأبى قــال فقتلــه  العجلــي وقــد ارتــدَّ  بمســتورد) أّنــه أتــى مــا روي عــن علــي( .٢
  .)٢(وجعل ميراثه بين ورثته من المسلمين

دة ألقسم أمـوالهم  )(أبو بكر الصديقأّنه قال: أرسلني  )(زيد بن ثابت وبما روي عن  إلى أهل الرِّ
  .)٣(بين ورثتهم المسلمين

  .)٤(ورد عن الصحابة ولم يعرف لهم مخالف هذا ما وجه الداللة فيهما:
اإلمـام يملـك التصـرف فـي  هذا يرجع إلى اجتهـاد اإلمـام إن رأى فـي ذلـك مصـلحة، ألنَّ بأّن  واعترض:

ابتـــداًء ال  يجـــوز أن يكـــون تمليكـــاً )(وعلـــي  ،بكـــري أبـــ اإلمـــامين مـــن عأمـــوال بيـــت المـــال برأيـــه، فمـــا وقـــ
  .)٥(ميراثاً 

ومـن معـه فيمـا خـالفوا أصـحاب هـذا المـذهب، فـي التفريـق بـين كسـب المرتـد قبـل  حنيفـة أّما وجه أبـي
توريـث الردة وبعدها، فهي أنَّ الردة سبب الموت، فما اكتسبه قبل الردة يكون ميراثًا لورثته، وذلـك مـن قبيـل 

المسلم من المسلم، وأّما ما اكتسب بعد الردة، يكون في حـال إباحـة الـدم، فهـو ككسـب الكـافر الحربـي، وٕاذا 
ـــًا  ـــه فيئ قلنـــا بتوريـــث المســـلم منـــه، يكـــون مـــن قبيـــل ميـــراث المســـلم مـــن الكـــافر وهـــذا ال يجـــوز، ويكـــون مال

  .)٦(للمسلمين

ــع ومناقشــتها: ــة المــذهب الراب ــُروْا َبْعُضــُهْم لمــذهب بقولــه تعــالى:اســتدّل أصــحاب هــذا ا أدّل َوالَّــذيَن َكَف
  .)٧(َأْوِلَياء َبْعٍض ِإالَّ َتْفَعُلوُه َتُكن ِفْتَنٌة ِفي اَألْرِض َوَفَساٌد َكِبيرٌ 

  :وجه الداللة
 العامـة ال فرق بين المرتـد وغيـره مـن أهـل الحـرب، لـذا يكـون مالـه لورثتـه الكفـار، وأّمـا آيـات المواريـث 
  .)٨(مين والكفار فال يخرج عن حكمها إال ما أخرجه نص سنة صحيحللمسل فهي

                                                 
 .١/٣٧٢) أحكام القرآن للكيا الهراسي: ١(

وابـن أبـي شـيبة  )،١٢٢٤٢رقـم الحـديث( ،٦/٢٥٤كتاب الفرائض، باب ميراث المرتد: ،البيهقي في السنن الكبرى أخرجه )٢(
 .)٣١٣٨٤(رقم الحديث ،٦/٢٧٩ض، باب المرتد عن اإلسالم: كتاب الفرائ، في مصنفه

ـــم موتـــه: ،الكبـــرىالبيهقـــي فـــي الســـنن  أخرجـــه )٣(   ،)١٢٠٣٠(رقـــم الحـــديث ،٦/٢٢٢كتـــاب الفـــرائض، بـــاب ميـــراث مـــن عل
 .٨/١٤٦، الحاوي الكبير للماوردي: ٨/٣٩٥٨وينظر: التجريد للقدوري: 

 .٨/٣٩٥٨) التجريد للقدوري: ٤(

 .٨/١٤٦) الحاوي الكبير للماوردي: ٥(

شــيخ برهــان الــدين أبــي الحســن علــي بــن أبــي بكــر بــن عبــد ، الهدايــة شــرح بدايــة المبتــدي: لل٨/٣٩٦٥) التجريــد للقــدوري: ٦(
 . ٢/١٦٦: بيروت -هـ) المكتبة اإلسالمية٥٩٣ -٥١١الجليل الرشداني المرغيناني ( 

  ٧٣: اآلية ) سورة األنفال٧(
  .٩/٣٠٧) المحلى البن حزم:٨(



 ١٦٢

وألنـه يخـالفهم فـي حكمهـم فإنـه ال  ؛ال يرثونـهو ألنـه ال يـرثهم  ؛ال يمكن جعله ألهـل دينـهبأّنه  واعترض:
  .)١(امرأة توال تؤكل له ذبيحة وال يحل نكاحه إن كان ،يقر على ما انتقل إليه

  :حيرجتال 
مــال ح المــذهب الثــاني القائــل: بــأّن يرجتــل عــرض أدّلــة المــذاهب ومناقشــتها، مــن خــال والــذي يبــدو لــي

) بتوريــث لمين، وهــم أولــى بمالــه مــن غيــرهم، وذلــك لمــا ورد عــن الصــحابة(المرتــد يكــون لورثتــه مــن المســ
المسلم من قريبه المرتد، وألّن المرتد يختلف حكمه مع الكافر، فال يـدخل فـي عمـوم األحاديـث التـي تقضـي 

  عدم توريث المسلم من الكافر، واهللا أعلم.ب

  الكفار والمرتّدين: والدحكم أ: المسألة الثالثة
كيــف إذا أســلم أحــد الــزوجين، أو أرتــّد وبينهمــا أوالٌد صــغار، فمــا حكمهــم مــن حيــث اإلســالم والكفــر؟ و 

أو الشـرك، جمـع العلمـاء علـى أّن حكـم الطفـل حكـم أبويـه مـن حيـث اإلسـالم أنصيبهم مـن اإلرث؟  يأخذون
م اختلفـوا ه، ولكـنّ )٢(أي إن كان الوالدان مسلمين، أو كانا مشـركين تبعهمـا األوالد بـال خـالٍف بـين أهـل العلـم

  على أربعة مذاهب: والديهفي الطفل الذي يسلم أحد 

بــن  يــثلّ الالثــوري، واألوزاعــي، و  بــه قــالو  ،مطلقــاً  : أّن الولــد يتبــع مــن أســلم مــن الوالــديناألول المــذهب
وهـو مـا اختـاره القاضـي أبـو بكـر ، )٣(واإلماميـة والزيدية، والظاهرية،الشافعية، والحنابلة، وٕاليه ذهب  ،سعد

  .)٤(بن العربي

ار بأن كان الولـد الولد يتبع من أسلم من الوالدين، إذا لم تختلف الّدار، وٕاذا اختلف الدّ  :الثاني المذهب
  .)٥(يتبعه الولد، وهو مذهب الحنفيةفي دار الحرب، وأسلم الوالد في دار اإلسالم ال 

المالكيـة، إليـه ذهـب  الولـد يتبـع أبـاه فـي اإلسـالم والكفـر، وال اعتبـار ألّمـه فـي ذلـك، و :الثالث المذهب
  .)٦(واإلباضية

                                                 
  .٦/٢٥٠) المغني البن قدامة: ١(
 . ٤/٣٥٩) اإلشراف على مذاهب العلماء البن المنذر: ٢(

، ٤/٤٦٦، التـاج المـذهب للعنسـي: ٧/٣٢٢، المحلى البن حزم: ٩/٢٦، المغني البن قدامة: ٥/٢٧٣) المهذب للشيرازي:٣(
 .٤/٣٠٦شرائع اإلسالم للحلي: 

، وينظــر: ٤/١٢٠). أحكــام القــرآن: والصــحيح فــي الــدين أنــه يتبــع مــن أســلم مــن أحــد أبويــه) اللفــظ الــدال علــى اختيــاره: (٤(
 .٥٠٣ص األحكام الصغرى:

 .٢/١٧٣، تبيين الحقائق للزيلعي: ١/٢٠٢، جامع أحكام الصغار لألسروشني: ٧/١٠٤) بدائع الصنائع للكاساني: ٥(

 .١٣/٣٤٤طفيش(ط.دار الفتح): ، شرح كتاب النيل لأل٢/٢٤٦، المعونة البن نصر: ٤/٣٠٧) المدونة لإلمام مالك: ٦(



 ١٦٣

الولــد يتبــع أّمــه فــي اإلســالم والكفــر، وال اعتبــار إلســالم أبيــه أو كفــره، وبــه قــال بعــض  :الرابــع المــذهب
  .)١(فقهاء المدينة

  األدّلة ومناقشتها:
  استدّل أصحاب هذا المذهب بما يأتي: أدّلة المذهب األول ومناقشتها:

  .)٢( ))اإلسالم يعلو وال يعلى: ((قال) أّنه (عن النبي.ما روي ١
   وجه الداللة:

أّمـًا، أّن الولد يتبع الوالدين في الدين، وٕاذا اختلفا وجب أن يتبع المسلم منهما، سواًء كان المسـلم أبـًا أو 
  .)٣(ألّن اإلسالم يعلو على غيره من األديان

َداِنــــِه أو : ((قــــال )النبــــي( أنّ  )ُهَرْيــــَرَة ( . مــــا روى أبــــو٢ ُكــــلُّ َمْولُــــوٍد ُيوَلــــُد علــــى اْلِفْطــــَرِة َفــــَأَبَواُه ُيَهوِّ
َساِنهِ  َراِنِه أو ُيَمجِّ   .)٤( ))ُيَنصِّ

  وجه الداللة:
ــًا لتهويــده  وتنصــيره وتمجيســه دون انفرادهمــا، فــإذا أســلم أحــد الوالــدين لــم  جعــل اجتمــاع الوالــدين موجب

  .)٥(يستطع اآلخر تهويده، ويبقى على ما ولد عليه من اإلسالم
أنا َوُأمِّي من اْلُمْسَتْضَعِفيَن أنا من اْلِوْلَداِن  كنت :(لاقأّنه رضي اهللا عنهما  ما روى عن ابن عبَّاس .٣

  .)٦( )َوُأمِّي من النَِّساءِ 
  الداللة: وجه

  .)٧(بن عباس أسلمت وتبعها في الدين وكان ألجلها من المؤمنين المستضعفين عبد اهللاأّن أّم  
فيمــا خــالفوا فيــه الجمهــور فــي اعتبــار الــّدار، ألّن الولــد جعــل تبعــًا للوالــدين ألّنــه تولــد  واســتدّل الحنفيــة
ود الطفل فيها تنتقل التبعية منهما إلى الّدار ، فلو انعدم الوالدين في دار اإلسالم، مع وجمنهما والّدار منشأ

  .)٨(ألّن الّدار تستتبع الصبي في اإلسالم كاللقيط في دار اإلسالم

                                                 
 .٧/٣٢٢م: ، المحلى البن حز ٤/٣٦٠) اإلشراف البن المنذر: ١(

 ).١٥٦في صفحة(ديث صحيح، تقّدم تخريجه ح )٢(

 .٩/٢٦، المغني البن قدامة: ٨/٤٤) الحاوي الكبير للماوردي: ٣(

 ،)١٣١٩(رقــــم الحــــديث ،١/٤٦٥كتــــاب الجنــــائز، بــــاب مــــا قيــــل فــــي أوالد المشــــركين : ،البخــــاري فــــي صــــحيحه أخرجــــه )٤(
رقـــم  ،٤/٤٤٧فطـــرة، وقـــال حـــديث حســـن صـــحيح: لـــد علـــى الكتـــاب القـــدر، بـــاب مـــا جـــاء مولـــد يو ، والترمـــذي فـــي ســـننه

 .)٢١٣٨(الحديث

 .٧/٣٢٣، المحلى البن حزم: ٨/٤٤) الحاوي الكبير للماوردي: ٥(

 .)١٢٩١(رقم الحديث ،١/٤٥٥ :باب إذا أسلم الصبي فمات....  كتاب الجنائز، ،البخاري في صحيحه أخرجه )٦(

 . ٨/٢٥٦الباري البن حجر: ، فتح ٤/١٢٠) أحكام القرآن البن العربي: ٧(

 .٧/١٠٤) بدائع الصنائع للكاساني: ٨(



 ١٦٤

ألن الــدين  اســتدّل المالكيــة ومــن معهــم فــي اعتبــار األب دون األّم، أدّلــة المــذهب الثالــث ومناقشــتها:
لذمــة فوجــب أن يتبعــه فــي اإلســالم، وألّن كــل ألّنــه يتبــع األب فــي او  ،بالنصــرة واألب ذكــر مظنتهــا دون األم

  . )١(من ال يتبعها في عقد الذّمة لم يتبعها في اإلسالم
ـــه مخلـــوٌق منهـــا حقيقـــة وتخـــتص بحملـــه  واعتـــرض: بـــأّن األّم أحـــد األبـــوين فيتبعهـــا ولـــدها كـــاألب؛ ألّن

  .)٢(ورضاعه ويتبعها في الرق والحرية، وألّن سائر الحيوانات يتبعون األّم دون األب

: يكـون الولـد مسـلمًا بإسـالم األّم دون األب، ألّن الولـد يكـون تابعـًا لـألّم أدّلة المذهب الرابع ومناقشتها
  .)٣(ها في الدينع، فوجب أن يتبفي الرّق والحرية دون األب

إذا ولـــد الولـــد منـــه كـــان حـــّرًا، تبعـــّا  عتبـــر بـــاألّم، وذلـــكتعتبـــر بـــاألب كمـــا تبـــأّن الحريـــة قـــد  واعتـــرض:
  .)٤(يتهلحر 

  :ثمرة الخالف
خالف بين أهل العلم،  الكفرًا ب تبين من المسألة أّن الولد يرث والديه إذا كان على دينهما إسالمًا، أو 

الولـد وارثـًا  يكـون وأّما إذا اختلف الوالدين ديانًة، بأن كان األب كـافرًا واألّم مسـلمة، فعلـى مـذهب الجمهـور 
وعلـى مـذهب المالكيـة ومـن معهـم  ع التوارث بين الكافر والمسلم،لألّم بسبب اإلسالم، وال يرث من أبيه لقط

وعلــى مــذهب مــن يقــول بتوريــث  ســيرث الولــد مــن أبيــه دون أّمــه؛ ألّن الولــد يتبــع أبــاه فــي الــدين دون أّمــه،
  ن الكافر يكون الولد وارثًا لهما.المسلم م

بنـاًء علـى مـذهب الجمهـور فـإّن الولـد يتبـع أمـه فـي الـدين وسـيبقى ّم، و ان األب مرتـدًا دون األأّما إذا كـ
مسلمًا، وال يرث والده على مذهب من يقول بعدم إرث المسلم من المرتد، ويرثه على مـذهب مـن يقـول بـأّن 

  .المسلم يرث من المرتدّ 
ويبقــى الولــد كــافرًا إن بقــي األب، وال يــرث  وعلــى مــذهب المالكيــة ومــن معهــم يتبــع الولــد أبــاه دون أّمــه،

  أّمه على مذهب من يقول بعدم توريث المسلم من المرتد، وسيرثها على مذهب من يقول بأّن المرتّد ُيورث.

  :حيرجتال
ّن الولـد يتبـع أالقائل:  العلماء هو مذهب جمهور، أّن الراجح دلةاألمناقشة و عرض والذي يبدو لي بعد 

المية الطفــل وألّن إســ الم علــى غيــره مــن األديــان،بهــا؛ ولعلــو اإلســلقــوة مــا اســتدلوا  دين؛مــن أســلم مــن الوالــ
  .ح جهة اإلسالم لمصلحته، واهللا أعلمكثيرة فترجِّ سيضمن له حقوق 

                                                 
 .٩/١٣٤، الذخيرة للقرافي: ٢/٢٤٦) المعونة البن نصر: ١(

 . ٩/٢٦) المغني البن قدامة: ٢(

 .٧/٣٢٢، المحلى البن حزم: ٤/٣٦٠) اإلشراف البن المنذر: ٣(

 .٢/٦٧بن القيم: وٕاعالم الموقعين ال، ٨/٤٤بير للماوردي: ينظر: الحاوي الك )٤(



 ١٦٥

  :موانع الميراث في القانون
  أوًال: القانون العراقي: 

لشخصــية، كمــا هــو مفصــل فــي رد تفاصــيل موانــع الميــراث فــي القــانون المــدني، وقــانون األحــوال اتــلــم 
الشريعة اإلسالمية، وقد أشار بعض المواد في القانون إلى موانع الميراث، ففي قانون المدني نصـت المـادة 

مـا  االنتقـال) (ال يثبـت حـق ١١٩٩) (ال تنتقل أرض المقتـول إلـى القاتـل أو شـريكه)، وفـي المـادة (١١٩٨(
  .)١( ي)بين المختلفين في الدين، وال بين عراقي وأجنب

تبين من المادتين على أّن القتل واختالف الدين، وكذلك اختالف الجنسية من موانع اإلرث، ولكن هذه 
  الميراث. عنالتي تختلف بعض أحكامها  )٢(المواد جاءت في األراضي األميرية

 ، أي أنّ )٣( ) (أن ال يكــــون قــــاتًال للموصــــي)٦٨/٢فقــــد نصــــت المــــادة(أّمـــا قــــانون األحــــوال الشخصــــية 
  قاتًال للموصي. يحرم من الوصية إذا كانالموصى له 
القانون إلى موانع الميراث بشكل مستقل، وال إلى تفاصيل ذلك من نوع القتل واختالف الدين  لم يتطرق

  .)٤(صًا تشريعيًا في القانون العراقيوميراث المرتّد وغير ذلك، وهذا يعتبر نق
ألراضــي األميريــة ل ن، إذ أّن المشــرع العراقــي قــد ذكــرانو هــذا الــنقص والتنــاقض جليــًا فــي القــ لــي ويبــدو

، ولـم يـذكر موانـع الميـراث مـع أهميتهـا فـي كمـا سـبق بعض الموانع، وذكر فـي الوصـية مـانع القتـل ال غيـر
ــه قــد ذكــر أســباب الميــراث بــاب الميــراث الموانــع، وفــي هــذه  انتفــاء، ألّن األســباب ال تتحقــق إّال مــع مــع أّن

) مــن قـــانون المـــدني ١١٠٦/٢حســب المـــادة(ع إلـــى أحكــام الشـــريعة اإلســالمية، وذلـــك بالحالــة يجـــب الرجــو 
 أحكـامنصـبائهم فـي اإلرث، وانتقـال أمـوال التركـة، تسـري عليهـا أالعراقي وجاء فيها (وتعيـين الورثـة وتحديـد 
تنص(مــع ) مــن قــانون األحــوال الشخصــية التــي ٩٠، والمــادة()٥(الشــريعة اإلســالمية والقــوانين الخاصــة بهــا)

واألنصـبة علـى الـوارثين بالقرابـة وفـق األحكـام الشـرعية التـي كانـت  االسـتحقاقمراعاة ما تقـّدم يجـري توزيـع 
ــــع فيمــــا بقــــي مــــن أحكــــام  ١٩٥٩)لســــنة ٨٨مرعيــــة قبــــل تشــــريع قــــانون األحــــوال الشخصــــية رقــــم( كمــــا تتب

                                                 
 .٢٣٩لحياوي: ص ١٩٥١) لسنة٤٠) قانون المدني العراقي(المعدل) رقم(١(

) نشأت األراضي األميرية بعد الفتح اإلسالمي، وتخصيص تلـك األراضـي للنفـع العـام بقـرار مـن أميـر المـؤمنين عمـر بـن ٢(
اني، ثّم منحتها للناس السـتثمارها، وهـي ) ووافقه جميع الصحابة، وسمي باألراضي األميرية في العهد العثمالخطاب(

ملــــــك خــــــاص لهــــــم وتختلــــــف عـــــــن األمــــــالك المكتســــــبة بالجــــــد والكـــــــد أو اإلرث. ينظــــــر: أحكــــــام الميــــــراث والوصـــــــية 
 .٤/١٦٩٧، فقه المواريث لدريان: ١٩١للزلمي:ص

 . ١٩٥٩لسنة  ١٨٨) قانون األحوال الشخصية العراقي (المعدل) ، رقم /٣(

 .٢١اث والوصية للزلمي:ص) ينظر: أحكام المير ٤(

 .٢١٧): ص٢) الفقرة(١١٠٦، المادة(١٩٥١) لسنة٤٠) قانون المدني العراقي(المعدل) رقم(٥(



 ١٦٦

ه كـان معمـوًال بـه فـي العـراق قبـل ، فإّن تحديد الموانع وتفاصيلها يرجع إلى المذهب الحنفي ألّنـ)١(المواريث)
  .)٢(تشريع قانون األحوال الشخصية، أو المذاهب األخرى بما فيها مذهب اإلمامية

بمـا يلي:(لقـد جـوز  ١٥/٢/١٩٨٦) فـي ١٣٨/٨٥/٨٦(هـامحكمـة التمييـز العراقيـة فـي قرار  وبهذا قضت
د نــص فــي قــانون األحــوال ونظــرًا لعــدم وجــو  قســم مــن الفقهــاء توريــث المســلم مــن غيــر المســلم وال عكــس.

الشخصية يحكم هذه المسألة فإّنه يحكم بذلك بمقتضى مبادئ الشـريعة اإلسـالمية األكثـر مالئمـة لنصـوص 
) مــن المــادة األولــى مــن القــانون المــذكور، وعليــه فــإّن البنــت المســلمة(م) ٢هــذا القــانون عمــًال بحكــم الفقــرة(

قــــّدم مــــن أســــباب قــــرر تصــــديق الحكــــم المميــــز ورد مــــا ت ىتــــرث مــــن وريثتهــــا المســــيحية(ن) وتأسيســــًا علــــ
  .)٣()١٥/٢/١٩٨٦االعتراضات التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وُصدق القرار باألكثرية في

، فـإّن مرجعـه سـيكون الشـريعة اإلسـالمية ومنها موانع الميراث، تبين مما تقّدم أّن ما سكت عنه القانون
  .م في ذلكادئ اإلسالبمبوعلى القاضي أن يحكم 

  ثانيًا: القانون المصري:
  ذكر القانون المصري موانع اإلرث في المادتين اآلتيتين:

شاهـد  ا أم شريكا أم كانأصلي من موانع اإلرث قتل المورث عمدا سـواء أكــان القاتل فاعالً (): ٥المادة(
مـن  بالغـاً  ـذر وكـان القاتـل عـاقالً شهادتـه إلى الحكم باإلعدام وتنفيـذه إذا كان القتل بال حـق وال ع زور أدت

  .)٤( ي)ويعد من األعذار تجاوز حق الدفاع الشرعة، العمر خمس عشـرة سن
واختـــالف  ،ال تــوارث بــين مســلم وغيــر مســلم ويتــوارث غيـــر المســلمين بعضــهم مـــن بعــض(): ٦المــادة(

ذا كانــت شريعــة الــدار األجنبيــة الـدارين ال يمنع من اإلرث بين المسلمين وال يمنع بين غيـر المسـلمين إال إ
  .)٥()تمنـع مـن توريث األجنبي منها

لم يذكر القانون المصـري مـن موانـع اإلرث إال ثالثـة، وهي(القتـل، واخـتالف الـدين، واخـتالف الـدارين) 
وِمـْن  قبـل الموانـع، )نْ ِمـ( حـرفيلغيـه تمامـًا مـن القـانون بـدليل ذكـره ولم يذكر الرِّق؛ ألنَّه غير موجود، ولـم 

  .)٦(فيد التبعيض في اللغة العربية، أي أّن المشرع المصري لم يعدد كل الموانع، بل ذكر بعضهاي
  وتبين من قانون المصري ما يأتي:

                                                 
 . ١٩٥٩لسنة  ١٨٨) قانون األحوال الشخصية العراقي (المعدل) ، رقم /١(

 .٢/٩٥، واألحوال الشخصية للكبيسي: ٩/٧٤) ينظر: الوسيط للسنهوري: ٢(

/الناشـر: وليـد فيصـل ١الشريعة والقانون مع قرارت محكمة التمييـز: للقاضـي شـاكر محمـود النجـار،ط) أحكام الميراث في ٣(
 .١٦م): ٢٠٠٥بغداد(-حسون

 ).٥م: المادة (١٩٤٣) لسنة ٧٧المواريث المصري رقم(قانون  )٤(

 ).٦م: المادة (١٩٤٣) لسنة ٧٧المواريث المصري رقم(قانون  )٥(

 .٧٨ور محمد مصطفى شلبي: صينظر: أحكام المواريث للدكت )٦(



 ١٦٧

اًء باشر القاتل بالقتل، أو تسبب، وخرج القتل العمد العدوان، سو  أّن القتل المانع من الميراث هو .١
ووافق بذلك مذهب  بشرط العقل والبلوغ، ق قصاصًا، أو حدًا،بح مورثهالعمد غير العدوان كمن قتل 

  الحنابلة ومن معهم.
  ، ووافق بذلك جمهور العلماء.مطلقاً  . ونص على أّنه ال تورث بين مسلم وغير مسلم٢
  . وأّن غير المسلمين يرث بعضهم بعضًا، وبذلك وافق مذهب الحنفية ومن معهم.٣
  .)١(ًا بذلك جمهور العلماءقمواف الميراثمنع ختالف الدارين ال يا. نص على أّن ٤
  ثالثًا: القانون العربي الموحد: 

  نّص القانون العربي على موانع اإلرث في المادتين اآلتيتين:
): (يحرم من اإلرث من قتل مورثه عمـدًا، أو عـدوانًا سـواًء أكـان فـاعًال أصـليًا أم شـريكًا أم ٢٤٠المادة(

  الجزائية). ةتل عند ارتكابه الفعل عاقًال بالغًا حدَّ المسؤوليمتسببًا، شريطة أن يكون القا
  .)٢( ): (ال توارث بين اختالف الدين)٢٤١المادة(

فقــط، وأغفــل عــن مــانع الــرِّق، واعتبــر القتــل العمــد  نــص هــذا القــانون علــى مــانع القتــل واخــتالف الــدين
  العدوان هو الذي يمنع التوارث.

  .)٣(وع من اإلرث ال يحجب غيره، أخذًا بما قال به جمهور العلماء) أّن الممن٢٦١وذكر في المادة(
مدة منهـــا، ســـالمية، ويطبـــق القـــوانين المســـتيرجـــع إلـــى أحكـــام الشـــريعة اإل وانـــعومـــا أشـــكل مـــن هـــذه الم
  .)٤(لقوانين الوضعيةواألكثر مالئمة لنصوص ا

                                                 
 .١/٣٨٠، وما بعدها، وفقه المواريث للقاضي دريان:٨٦ينظر: أحكام المواريث للدكتور محمد مصطفى شلبي: ص )١(

 .٤٠) وثيقة الكويت للقانون العربي الموحد لألحوال الشخصية: ص٢(

 .٤٤) وثيقة الكويت للقانون العربي الموحد لألحوال الشخصية: ص٣(

)،  ووثيقـة ٢)، الفقـرة(١م وتعديالتـه: المـادة(١٩٥٩لسـنة  ١٨٨ي (المعدل)، رقم /قانون األحوال الشخصية العراق ) ينظر:٤(
 .٩/٧٨: لسنهوري)، والوسيط ل٢٨٦الكويت للقانون العربي الموحد لألحوال الشخصية: المادة(
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 ١٦٩

Zßìÿa@kÝ¾a@båjÜa@taà@pbåiì@pæiýa@ @

  :أوًال: ميراث البنات
  .)١(، فيدخل فيه بنت الصلب، وبنتها وبنت االبن)ن كل امرأة لك عليها والدة (عبارة ع البنت:

فـأكثر للـذكر مثـل حـظ األنثيـين، وأجمعـوا  االبناتفق العلماء على أّن ميراث البنت الواحدة أو أكثر مع 
لبنتــين علــى ، واختلفــوا فــي ميــراث ا)٢(علــى أّن للبنــت الواحــدة النصــف، وٕان كــّن ثالثــًا فمــا فــوق فلهــّن الثلثــان

  مذهبين:

مـن الصـحابة ، وهـو قـول جمـاهير العلمـاء ميراث البنتين الثلثان كـثالث بنـات فمـا فـوق: المذهب األول
، الحنفيـــــة، والمالكيــــــة، والشــــــافعية، والحنابلـــــة، والظاهريــــــة، والزيديــــــة، واإلباضــــــيةوالتـــــابعين، وٕاليــــــه ذهــــــب 

  .)٤(وهو اختيار القاضي أبي بكر بن العربي، )٣(واإلمامية

  .)٥()(ابن عباس ورد ذلك عن ميراث البنتين النصف كالواحدة،المذهب الثاني: 

  األدلة ومناقشتها:
  استدل أصحاب المذهب األول بما يأتي: أدلة المذهب األول ومناقشتها:

  .)٦(َدًة َفَلَها النِّْصفُ َفِإن ُكنَّ ِنَساء َفْوَق اْثَنَتْيِن َفَلُهنَّ ثُُلثَا َما َتَرَك َوإِن َكاَنْت َواحِ  .قوله تعالى:١
  وجه الداللة:

بيـان  ، فلـم يبـق إاللـىالثلـث مـع األنثـى أو  لها الواحد الثلث، كان االبنا جعل اهللا للبنت الواحدة مع مّ ل 
، فـدل األنثيـينن وهـو نصـيب الثلثـي االبـن، وألّن للذكر مثـل حـظ األنثيـين فكـان سـهم ميراث البنتين فما فوق
  .)٧(الواحد االبنين الثلثان مساويًا لنصيب على أّن نصيب البنت

                                                 
  .٥/١٠٨، الجامع ألحكام القرآن للقرطبي: ١/٣٩٦) أحكام القرآن:١(
 .٧٢١، بداية المجتهد البن رشد: ص٩/٤٧، البيان للعمراني: ٤/٣١٦المنذر:  ) اإلشراف البن٢(

، المغنــي البــن ٤/٨٦، المهــذب للشــيرازي: ٢٦٣، شــرح األرجــوزة التلمســانية للمغيلــي: ص٣٤) شــرح الســراجية للجرجــاني: ٣(
، ١٣/٣٩٥طفـيش: ، شـرح كتـاب النيـل أل٥/٣٤٢، البحر الزخار للمرتضى:٩/٢٥٤، المحلى البن حزم:٦/١٦٥قدامة: 

  .٢١٩المراسم العلوية للديلمي: ص
اهللا سبحانه وتعالى لو كـان مبينـا حـال البنتـين بيانـه لحـال الواحـدة ومـا فـوق البنتـين لكـان  أنّ ) اللفظ الدال على اختياره: ( ٤(

المــرتبتين فــي فــي أي  ،زلة المجتهــدينـولكنــه ســاق األمــر مســاق اإلشــكال لتتبــين درجــة العــالمين وترتفــع منــ ،ذلــك قاطعــا
ـــين أحـــق ـــين أولـــى مـــن ســـتة أوجـــه؟ إلحـــاق البنت ، وينظـــر: األحكـــام ١/٣٦٤). أحكـــام القـــرآن:وٕالحاقهمـــا بمـــا فـــوق االثنت

 .٨/١٨٥عارضة األحوذي: و ، ١١٣الصغرى:ص

  .٦/٢٣٣، تبيين الحقائق للزيلعي: ٥/٦٣، الجامع ألحكام القرآن للقرطبي: ٩/٢٥٥) المحلى البن حزم:٥(
 ١١ء من اآلية: ) سورة النسا٦(

 .١/٣٧١، إعالم الموقعين البن القيم: ٢/٧٨، أحكام القرآن البن الفرس: ٣/٩أحكام القرآن للجصاص: ينظر: ) ٧(



 ١٧٠

فــــي البنتــــين ولــــيس فــــي  االخــــتالفال يصــــح عنــــد أهــــل النظــــر؛ ألّن  االســــتداللبــــأّن هــــذا  واعتــــرض:
  .)١(الواحدة

كمــا فــي قولــه  والمــراد فــإن كــن نســاًء اثنتــين، زائــدة فــي اآليــة داللــة أخــرى وهــي أّن فــوق نّ بــأ: وأجيــب
  .)٣(، أي فاضربوا األعناق)٢(َألْعَناِق َواْضِرُبوْا ِمْنُهْم ُكلَّ َبَنانٍ َفاْضِرُبوْا َفْوَق ا تعالى:

بــأّن فــوق األعنــاق هــو الفصــيح وليســت فــوق زائــدة، ألّن ضــربة العنــق يجــب أن تكــون فــوق  واعتــرض:
  .)٤(ماغ؛ وألّن الظروف ال تزاد في كالم العرب لغير معنىالعظام دون الدّ 

ِبيـِع ِبـاْبَنَتْي َسـْعٍد إلـى النبـي أّنه )(لَّهِ . ما روى َجاِبِر بن عبد ال٢   :فقالـت)(َجاَءْت اْمَرَأُة َسْعِد بن الرَّ
ُهَمـا َأَخـَذ َجِميـَع مـا تَـَرَك َأُبوُهَمـا وَ  إِنَّ اْلَمـْرَأَة َال تُـْنَكُح يا َرُسوَل اللَِّه َهاَتاِن اْبَنَتا َسْعٍد ُقِتَل َمَعَك يوم ُأُحٍد َوإِنَّ َعمَّ

ِبيــِع )(حتــى ُأْنِزَلــْت آَيــُة اْلِميــَراِث َفــَدَعا رســول اللَّــهِ )(َماِلَهــا َفَســَكَت رســول اللَّــهِ إال علــى  َأَخــا َســْعِد بــن الرَّ
  .)٥())َأْعِط اْبَنَتْي َسْعٍد ثُُلَثْي َماِلِه َوَأْعِط اْمَرَأَتُه الثُُّمَن َوُخْذ أنت ما َبِقيَ  :((فقال

  :وجه الداللة
في ميراث البنتـين، ويكـون تفسـيرًا  )محل النـزاع، وهو ما قضى به الرسول( هذا الحديث نص فيأّن 

  .)٦(لآلية وبيانًا لمعناها
ــُدُس  االبــنْبَنــِة ِلالْبَنــِة النِّْصــُف َوال )َأْقِضــي ِبَمــا َقَضــى النبــي(أنــه قال:( )(ابــن مســعود عــن. ٣  السُّ
  .)٧( )ْختِ َة الثُُّلثَْيِن وما َبِقَي َفلألُ َتْكِملَ 

  :جه الداللةو 
  .)٨(مع البنت الثلثان، فكان األولى أن يكون للبنت مع أختها الثلثان االبنإذا كان لبنت  

                                                 
 .٥/٦٣) الجامع ألحكام القرآن للقرطبي: ١(

 ١٢) سورة األنفال من اآلية: ٢(

 .٢/٧٨، أحكام القرآن البن الفرس: ١١٣) األحكام الصغرى: ص٣(

هــ)ت: عبـد ٥٤٦وجيز في تفسـير الكتـاب العزيـز: لإلمـام أبـي محمـد عبـد الحـق بـن غالـب بـن عطيـة المتـوفى() المحرر ال٤(
، الجـــــامع ألحكـــــام القـــــرآن ٢/١٦م):١٩٩٣-هــــــ١٤١٣بيـــــروت(-/دار الكتـــــب العلميـــــة١الســـــالم عبـــــد الشـــــافي محمـــــد، ط

 .٥/٦٣للقرطبي:

كتاب الفرائض، بـاب فـرائض الصـلب:  ،ة في سننهوابن ماج ،)١٤٨٤٠(رقم الحديث ،٣/٣٥٢أحمد في مسنده:  أخرجه) ٥(
حــديث  :كتــاب الفــرائض، بــاب مــا جــاء فــي ميــراث البنــات، وقــال ،والترمــذي فــي ســننه ،)٢٧٢٠(رقــم الحــديث ،٢/٩٠٨

 .٧/٢١٣، وصححه ابن الملقن. ينظر: البدر المنير: )٢٠٩٢(رقم الحديث ،٤/٤١٤: صحيح

 .٦/١٧٢، نيل األوطار للشوكاني: ٦/١٦٥ي البن قدامة: ، المغن١/٣٦٥) أحكام القرآن البن العربي: ٦(

 .)٦٣٥٥(رقم الحديث ،٦/٢٤٧٧كتاب الفرائض، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة:  ،البخاري في صحيحه أخرجه )٧(

 ،١/٣٦٥) أحكام القرآن البن العربي: ٨(



 ١٧١

ِإِن اْمُرٌؤ َهَلـَك َلـْيَس  أّن ميراث األختين الثلثان وذلك لقوله تعالى: ختين حيث ثبت. القياس على األ٤
ــُه ُأْخــٌت َفَلَهــا ِنْصــُف َمــا َتــَرَك َوُهــوَ  ــٌد َوَل ــُه َوَل ــا  َل ــاِن ِممَّ ــْيِن َفَلُهَمــا الثُُّلَث ــٌد َفــِإن َكاَنَتــا اْثَنَت ــا ِإن لَّــْم َيُكــن لََّهــا َوَل َيِرثَُه

  .)٢(نيفي النصف فوجب أن يستوي في الثلث استوي، فلحقت البنتان باألختين؛ ألّن فرضهما )١(َتَركَ 
ن ُكنَّ ِنَساء َفْوَق اْثَنتَـْيِن َفَلهُـنَّ َفإِ  ) بقوله تعالى:استدل ابن عباس( أدلة المذهب الثاني ومناقشتها:

  .)٣(ثُُلثَا َما َتَرَك َوإِن َكاَنْت َواِحَدًة َفَلَها النِّْصفُ 
   وجه الداللة:

جعل اهللا للبنتين النصف كالواحدة، وٕان كن فوق اثنتين فلهّن الثلثان، فتعلـق حكـم الثلثـين بجمـع النسـاء 
النصـف، فعلـم أن حـظ  االبـنهّن، وألّن اهللا جعل للبنتين مع الجمع وصرح بقوله فوق اثنتين، وأّكد بضمير 

    .)٤(النصف كذلك اإلنفرادالبنتين عند 
: لحــاق البنتـين بالواحــدة لـيس بــأولى مـن لحاقهمــا بـالثالث، بــل األولـى قياســهما بــالثالث؛ ألّن واعتـرض

  . )٥(ى هذاالتثنية في معنى الجمع، وانضمام أحد الفردين لآلخر وال معنى للجمع سو 

  :حيرجتال
، عبـد اهللابن  وذلك لما ثبت من حديث جابر ؛ذهب إليه جمهور العلماء ما والذي يبدو لي ترجيحه هو

) فهـــذان الحــديثان ثابتـــان يفســران اآليـــة الكريمــة بـــأّن ميــراث البنتـــين فمــا فـــوق هـــو وحــديث ابـــن مســعود(
  الثلثان، واهللا أعلم.

  :في القانون ميراث البنت
) من قانون األحوال الشخصية العراقي: (األبوان واألوالد وٕان نزلوا للذكر مثـل حـظ ٨٩/١ة(نصت الماد

مـن الـنص أّن األوالد وأوالدهـم فـي  يبـدو لـي )، لم يتطرق القانون إلى تفاصيل ميراث األوالد، والذياألنثيين
وال الشخصـية التـي تـنص ) مـن قـانون األحـ٩٠المـادة( ولكـن حسـبالمرتبة األولى تشبيهًا بتقسيم اإلماميـة، 

واألنصــبة علــى الــوارثين بالقرابــة وفــق األحكــام الشــرعية التــي  االســتحقاق(مــع مراعــاة مــا تقــّدم يجــري توزيــع 
كمــا تتبــع فيمــا بقــي مــن أحكــام  ١٩٥٩)لســنة ٨٨كانــت مرعيــة قبــل تشــريع قــانون األحــوال الشخصــية رقــم(

عية قبـــل تشـــريع قـــانون األحـــوال الشخصـــية، فإنـــه يرجـــع مـــا ســـكت عنـــه إلـــى األحكـــام الشـــر  ،)٦(المواريـــث)

                                                 
  ١٧٦) سورة النساء من اآلية: ١(
 .٢/٧٩، أحكام القرآن البن الفرس: ١/٣٦٥قرآن البن العربي: ، أحكام ال٨/١٠٠) الحاوي الكبير للماوردي: ٢(

 ١١) سورة النساء من اآلية: ٣(

 .٥/٦٣، والجامع ألحكام القرآن للقرطبي:٧٢١ص بداية المجتهد البن رشد:و  ،٦/٢٣٤الحقائق للزيلعي: تبيين : ينظر )٤(

 .١٢/١٦تح الباري البن حجر: ، وف٦/١٦٥، والمغني البن قدامة: ٢٩/١٤٠: المبسوط للسرخسي: ينظر )٥(

  م.١٩٥٩لسنة  ١٨٨(المعدل)، رقم / ) قانون األحوال الشخصية العراقي٦(



 ١٧٢

لمــاء، والــراجح فيمــا اختلفــوا والمعمــول بــه كــان المــذهب الحنفــي، فــال بــّد الرجــوع إليــه وٕالــى مــا اتفــق عليــه الع
  كاآلتي: في القانون العراقي بنتالكون فرض ي لكلذعليه، 
 .ابن المتوفى  اهمع كان إذاللذكر مثل حظ األنثيين ما تبقى بعد أصحاب الفروض تأخذ .  ١

 ، ولم يكن معها ابن المتوفى.تأخذ نصف التركة إذا كانت واحدة. ٢

 .)١(ابن المتوفى إذا لم يكن معها البنتان فأكثر ثلثا التركة،تأخذ . ٣

ت ميـــراث البنـــت بصـــورة حيـــث عـــرض حـــااللعربـــي الموحـــد، ، والقـــانون االقـــانون المصـــري وبهـــذا أخـــذ
  .)٢(سالميةموافقًا للشريعة اإل مفصلة، وجاء

  :االبنميراث بنات  ثانيًا:
يقْمـَن مقـام  االبـنعلـى أّن بنـات  أجمعـواشـيئًا، و  االبـنال يرثـون مـع  االبـنالعلماء علـى أّن بنـات  أجمع

وذلـك عنـد عـدم  وجـود البنتـين فمـا فـوق، دعنـ االبـنعلـى أّنـه ال ميـراث لبنـات  أجمعـواالبنات عند فقـدهّن، و 
، ذكـر فــي االبــنواختلفــوا فيمـا إذا اســتكملت البنـات الثلثـين وكــان مـع بنـات  ،)٣(االبـنوجـود الـذكر مــع بنـات 

  مرتبتهّن أو أسفل منهّن على ثالثة مذاهب:

إذا كـان  االبـنيعصـب بنـات  الـذكر مـن ولـد االبـنّن فـإ ،الثلثـين علـى إذا حازت البنات: المذهب األول
الحنفيـة، والمالكيـة، والشــافعية، وٕاليـه ذهـب  ،فـي درجـتهّن أو أسـفل مـنهّن، وال يعصـب مـن تحتــه مـن البنـات

  .)٥(وهو اختيار القاضي أبي بكر بن العربي، )٤(والحنابلة، والزيدية، واإلباضية

                                                 
  .٢/٥٩١، فقه المواريث لدريان: ٩/٨٢) ينظر: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد للسنهوري: ١(
، ووثيقـــة الكويـــت للقـــانون العربـــي )١٩) والمـــادة(١٢م: المـــادة(١٩٤٣) لســـنة ٧٧المواريـــث المصـــري رقـــم(قـــانون  ) ينظـــر:٢(

 .٩/٨٢:لسنهوريفي شرح القانون المدني الجديد لالوسيط )، و ٢٤٨/١) والمادة(٢٤٤الموحد لألحوال الشخصية: المادة(

 .٧٢٢، بداية المجتهد البن رشد: ص٤/٨٨، المهذب للشيرازي: ٤/٣١٧) اإلشراف البن المنذر: ٣(

، ٦/١٦٥، المغنـــي البـــن قدامـــة: ٤/٩٧، المهـــذب للشـــيرازي: ١٣/٤٦رة لقرافـــي: ، الـــذخي٣٦) شـــرح الســـراجية للجرجـــاني: ٤(
 .١٣/٤٣٩، شرح كتاب النيل ألطفيش: ٥/٣٤٣البحر الزخار للمرتضى:

وٕان كان الولد األعلى بنتين أخذتا الثلثـين فـإن كـان الولـد األسـفل أنثـى لـم يكـن لهـا شـيء إال ) اللفظ الدال على اختياره: ( ٥(
ها أو أسفل منها ذكر فإنها تأخذ معه ما بقي للذكر مثل حظ األنثيـين بإجمـاع الصـحابة إال مـا يـروى عـن أن يكون بإزائ

 ابن مسعود أنه قال إن كان الذكر من ولد الولد بإزائها رد عليها وٕان كان أسفل منها لم يـرد عليهـا شـيئا مراعيـا فـي ذلـك
فلــم )، ١١(النسـاء:  ْيِن َفَلهُـنَّ ثُُلثَــا َمـا تَـَرَك َوإِن َكاَنــْت َواِحـَدًة َفَلَهـا النِّْصــفُ َفــِإن ُكـنَّ ِنَسـاء َفــْوَق اْثَنتَـ قولـه تعـالى:ظـاهر 

وهـذا سـاقط فـإن الموضـع الـذي قضـينا فيـه باشـتراك بنـت االبـن مـع ابـن أخيهـا  ،يجعل للبنات وٕان كثـرن شـيئا إال الثلثـين
ــَركَ  :ولــه تعــالىواشــتراك ابــن االبــن مــع عمتــه لــيس حكمــا بالســهم الــذي اقتضــاه ق ــا َت ــا َم وٕانمــا هــو قضــاء   َفَلُهــنَّ ثُُلَث

). أحكـــام والـــدليل عليـــه اشـــتراكهما معـــه إذا كانتـــا بإزائـــه وٕان كـــان ذلـــك زيـــادة علـــى الثلثـــين وهـــذا قـــاطع جـــدا ،بالتعصـــيب
 .١/٣٦٤القرآن:



 ١٧٣

ورد ذلـك ، دون اإلنـاث االبـنإذا اسـتكملت البنـات الثلثـين يكـون البـاقي للـذكر مـن ولـد المذهب الثاني: 
  .)١(والظاهريةثور،  ، وبه قال أبو)(ابن مسعود عن 

ال ميراث لولد الولد ذكرًا كان أو أنثى مع الولد ذكرًا كان أو أنثى، حتـى أّنـه ال ميـراث  المذهب الثالث:
  .)٢(وهو مذهب اإلماميةمع البنت الواحدة أو أكثر،  االبنالبن 

  األدلة ومناقشتها:
اللّـُه ِفـي َأْوَالِدُكـْم ُيوِصيُكُم قوله تعالى:باستدل أصحاب المذهب األول  أدلة المذهب األول ومناقشتها:

  .)٣(ِللذََّكِر ِمْثُل َحظِّ األُنثََيْينِ 
  :وجه الداللة

ّن الولــد يطلــق علــى األوالد وأوالد األوالد، بــدليل قولــه يــة، ألهــذه اآلن فــي عمــوم فــإّن بنــات االبــن يــدخل 
ــَتُكْم ِعنــَد ُكــلِّ َمْســِجدٍ تعــالى: ــا َبِنــي آَدَم ُخــُذوْا ِزيَن ل مــن كــان لصــلب الرجــل دنيــًا كــان أو فــدخل فيــه كــ )٤(َي

وألّن الذكر واألنثى يقتسمون المال إذا لم يكن معهم أصـحاب الفـروض، فيجـب أن يقتسـما مـا فضـل ، بعيداً 
  .)٥(عنهم كأوالد الصلب

َفــِإن ُكــنَّ ِنَســاء َفــْوَق  اســتدل أصــحاب المــذهب الثــاني بقولــه تعــالى: أدلــة المــذهب الثــاني ومناقشــتها:
  .)٦(َفَلُهنَّ ثُُلثَا َما َتَرَك َوإِن َكاَنْت َواِحَدًة َفَلَها النِّْصفُ  اْثَنَتْينِ 

  وجه الداللة:
لـــزاد حقهـــّن علـــى  االبـــنأّنـــه ثبـــت للبنتـــين الثلثـــان بـــنص اآليـــة، فلـــو جعـــل البـــاقي بعـــد ميـــراثهّن لبنـــات  

اٍس قــــال: قــــال رســــول ذلك لمــــا روى عــــن بــــن َعبَّــــفــــ ذكور مــــن أوالد البنــــين؛للــــوأّمــــا كــــون البــــاقي  الثلثــــين،
، فثبـت مـا بقـي للـذكور دون اإلنـاث )٧( )) َأْلِحُقوا اْلَفَراِئَض ِبَأْهِلَهـا فمـا َبِقـَي َفهُـَو ِألَْوَلـى َرُجـٍل َذَكـرٍ ):((اللَِّه(

  .)٨(االبنمن أوالد 
بالتعصـيب وهمـا سـببان مختلفـان  االبـنبـأّن مـا اسـتحقه البنـات بـالفرض، ومـا اسـتحقه بنـات  واعترض:

يمنــع  وهــذا ال  زيــادة علــى الثلثــين، لــذا فــإّنهّن ال يأخــذن فــرض البنــات، وٕاّنمــا يأخــذن بجهــة التعصــيب،فــال

                                                 
  .١٥٣كلوذاني: ص، التهذيب لل٩/٢٧١:لى، المح٤/٩٧، المهذب للشيرازي: ٤/٣١٧) اإلشراف البن المنذر: ١(
 .٤/٣١١، شرائع اإلسالم للحلي: ٢٢٣) المراسم العلوية للديلمي: ص٢(

 ١١) سورة النساء من اآلية: ٣(

 ٣١) سورة األعراف من اآلية: ٤(

 .٦/١٦٦، المغني البن قدامة: ١/١٦٣، أحكام القرآن البن العربي: ٥/٣٢٦) االستذكار البن عبد البر: ٥(

 ١١: ) سورة النساء من اآلية٦(

 ).١٣١أخرجه البخاري، ومسلم، تقّدم تخريجه في صفحة( )٧(

  .٤/٩٧، المهذب للشيرازي: ٩/٢٧١، المحلى البن حزم:٢٩/١٤٢) المبسوط للسرخسي: ٨(



 ١٧٤

ألّن ما بقي بعدما اسـتكمل و  األنثى أن تأخذ الباقي إذا كانت عصبة بغيرها، كأخذ األخت مع البنت الباقي،
  .)١(األنثيينن كأّنه مال ال فريضة فيه ألحد، فيكون للذكر مثل حظ ان الثلثيالبنت

قـوم ت االبـن، وكـذلك بنـت االبنيقوم مقام  االبنفابن أّما الشيعة اإلمامية فإّنهم يراعون في ذلك القرب، 
مــن الميــراث عنــد  االبــن، لــذا منعــوا ابــن األبعــدمقــام البنــت، فمتــى اجتمــع أوالد األوالد فــاألقرب مــنهم يمنــع 

  .)٢(العلماء إجماعوجود البنت ألّنها أقرب للميت منه، وبذلك خالفوا 

  :  حيرجتال
لقــوة مــا  ؛العلمــاء رمــا ذهــب إليــه جمهــو والــذي يبــدو لــي ترجيحــه هــو  هبمــن خــالل مناقشــة أدلــة المــذا 

ِللـذََّكِر ويحـرم أختـه مـن الميـراث، وقـد قـال اهللا تعـالى: االبـناستدلوا به، وألّنه ليس من العـدل أن يـرث ابـن 
  تعالى أعلم. ، واهللا)٣(ِمْثُل َحظِّ األُنثََيْينِ 

  :في القانون االبنميراث بنت 
) من قانون األحوال الشخصية العراقي: (األبوان واألوالد وٕان نزلوا للذكر مثـل حـظ ٨٩/١نصت المادة(

) مـــن قـــانون ٩٠المـــادة( ولكـــن حســـب، بنـــات االبـــن، لـــم يتطـــرق القـــانون إلـــى تفاصـــيل ميـــراث )٤( )األنثيـــين
واألنصـبة علـى الـوارثين بالقرابـة  االسـتحقاقة مـا تقـّدم يجـري توزيـع األحوال الشخصية التي تنص(مع مراعا

كمــا  ١٩٥٩)لســنة ٨٨وفــق األحكــام الشــرعية التــي كانــت مرعيــة قبــل تشــريع قــانون األحــوال الشخصــية رقــم(
  كون فرض بنت االبن كاآلتي:يلذا  ،)٥(تتبع فيما بقي من أحكام المواريث)

كـان معهـا ابـن ابـن فـي درجتهـا أو أنـزل منهـا، للـذكر مثـل ما بقـي بعـد أصـحاب الفـروض إذا  تأخذ .١
 حظ األنثيين.

 عند عدم وجود بنت الصلب، أو بنت ابن أعلى منها.و  إذا كانت واحدة، تأخذ نصف التركة .٢ 

 فأكثر، وعند عدم وجود بنت الصلب، أو بنت ابن أعلى منها. لالثنتينتأخذ الثلثين  .٣ 

 ، ولم يكن معها ابن، وال ابن ابن.صلبيهكانت معها بنت تأخذ السدس تكملة للثلثين، إن  .١

حجبها بنتان أو أكثـر، أو بنتـا تاالبن وابن االبن وٕان نزل، بنت االبن األنزل منها بدرجة، و  حجبي .٢
  .)٦(ابن أو أكثر أعلى منها إذا لم يكن معها من يعصبها بدرجتها أو أنزل منها

                                                 
 .٣٦، شرح السراجية للجرجاني: ص١/٣٧٢، إعالم الموقعين البن القيم: ٢/٣٥٤) أحكام القرآن للكيا الهراسي: ١(

 .٤/٣١١، وشرائع اإلسالم للحلي: ٤/٢٣٦طوسي: ) ينظر: االستبصار لل٢(

 ١١) سورة النساء من اآلية: ٣(

 .٥٠م: ص١٩٥٩لسنة  ١٨٨لمعدل)، رقم /) قانون األحوال الشخصية العراقي (ا٤(

 .٥١م: ص١٩٥٩لسنة  ١٨٨(المعدل)، رقم / ) قانون األحوال الشخصية العراقي٥(

  .٤٠، أحكام الميراث للزلمي: ص٩/٨٢للسنهوري:  ) ينظر: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد٦(



 ١٧٥

المتعلقــة ببنــات االبــن مفصــًال،  مــواده تي الموحــد، وجــاءوبهــذا أخــذ القــانون المصــري، والقــانون العربــ
  .)١(موافقًا للشريعة اإلسالميةو  وموضحًا،

@Üa@kÝ¾aðäbr@taà@Zãÿa@ @

  . )٢(): (عبارة عن كل امرأة لها عليك والدةاألمّ 
ــــن، وال عــــدد مــــن اإلخــــوة  ــــث إن لــــم يكــــن للميــــت أوالد أو أوالد االب ــــى أّن لــــألم الثل أجمــــع العلمــــاء عل

ن الثلـث إلـى السـدس عـخوات، وأجمعوا على أن لها السدس بوجودهم، وأجمعوا على أّن األّم ال تحجب واأل
 ،)٣(حجبونهــا عــن الثلــث إلــى الســدسي خــوةبوجــود واحــٍد مــن أخ أو أخــت، وأجمعــوا علــى أّن الثالثــة مــن اإل

  على مذهبين: اإلخوةمن  باثنينواختلفوا في حجب األّم عن الثلث إلى السدس 

 ورد ذلــك عــن ن الثلــث إلــى الســدس،عــفصــاعدًا مــن اإلخــوة يحجبــون األّم  االثنــين: أّن هب األولالمــذ
  والحنابلة، والزيدية،الحنفية، والمالكية، والشافعية، وٕاليه ذهب  ،)علي، وزيد بن ثابت، وابن مسعود(

  .)٥(وهو اختيار القاضي أبي بكر بن العربي، )٤(اإلباضيةو 

                                                 
)، ووثيقـة الكويـت للقـانون ٢٧) والمادة(١٩) والمادة(١٢م: المادة(١٩٤٣) لسنة ٧٧المواريث المصري رقم(قانون  ) ينظر:١(

فـي الوسـيط )، و ٢٥٧/٢والمـادة( )٢٥٠/٥والمـادة( )٢٤٨/٢) والمـادة(٢٤٤/٣العربي الموحد لألحـوال الشخصـية: المـادة(
 .٢/٦٢٤، وأحكام المواريث للقاضي دريان: ٩/٨٢:لسنهوريشرح القانون المدني الجديد ل

  .٥/١٠٨، الجامع ألحكام القرآن للقرطبي: ١/٣٩٦:البن العربي ) أحكام القرآن٢(
 ٧٣٣، بداية المجتهد البن رشد: ص٩/٢٥٨، المحلى البن حزم: ٨/٩٨) الحاوي الكبير للماوردي: ٣(
،  الحــاوي الكبيـــر ٧٣٢، بدايــة المجتهــد البــن رشــد: ص٢/٥٤١، المعونــة البــن نصـــر: ٣٦لجرجــاني: ) شــرح الســراجية ل٤(

، شـرح ٥/٣٤٤، البحر الزخـار للمرتضـى:١١٢، زاد المستقنع للحجاوي: ص٤/٨٥، المهذب للشيرازي: ٨/٩٨للماوردي:
 .١٣/٤٠٧كتاب النيل ألطفيش: 

ـِه السُّـُدُس َفـإِ ) اللفظ الدال علـى اختيـاره: ( قولـه تعـالى: ٥( هـذا قـول يقتضـي ) ١١( النسـاء مـن اآليـة: ن َكـاَن َلـُه ِإْخـَوٌة َفُألمِّ
وٕان كانـا أخـوين فـروي عـن ابـن عبـاس أنهمـا ال  ،بظاهره أنه إذا كان له ثالثة إخوة أنهم يحجبونها حجب نقصـان بـال خـالف

ومـن يعجـب ، ع فـال مـدخل لهـا فـي التثنيـةيحجبانها وغرضه ظاهر فإن الجمع خالف التثنية لفظا وصـيغة وهـذه صـيغة الجمـ
فعجب أن يخفى على حبر األمـة وترجمـان القـرآن ودليـل التأويـل عبـد اهللا بـن عبـاس مسـألتان إحـداهما هـذه المسـألة واألخـرى 
مسألة العول وعضد هذا الظاهر بأن قال إن األم أخـذت الثلـث بـالنص فكيـف يسـقط الـنص بمحتمـل وهـذا المنحـى مائـل عـن 

  :ولعلمائنا في ذلك سبيل مسلوكة نذكرها ونبين الحق فيها إن شاء اهللا وذلك من ثالثة أوجه، ابسنن الصو 
أنــه ينطلــق لفــظ اإلخــوة علــى األخــوين بــل قــد ينطلــق لفــظ الجماعــة علــى الواحــد تقــول العــرب نحــن فعلنــا وتريــد القائــل  :األول

ـا تَـَركَ   :خـواتأن اهللا تعـالى قـال فـي ميـراث األ :الثاني) ثم: قال: (لنفسه خاصة  النسـاء(َفـِإن َكاَنتَـا اْثَنتَـْيِن َفَلُهَمـا الثُُّلثَـاِن ِممَّ
فحمــل العلمــاء البنتــين علــى األختــين فــي االشــتراك فــي الثلثــين وحملــوا األخــوات علــى البنــات فــي االشــتراك فــي الثلثــين  )١٧٦ مــن اآليــة:

  .ل وأراد الباري بذلك أن يبين لنا دخول القياس في األحكام وأصال عظيما في االعتبار وعليه المعو  وكان هذا نظرا دقيقا
أن الكــالم فــي ذلــك لمــا وقــع بــين عثمــان وابــن عبــاس قــال لــه عثمــان إن قومــك حجبوهــا يعنــي بــذلك قريشــا وهــم أهــل  :الثالــث

وجـه ألنـه إن عـول  الفصاحة والبالغة وهم المخاطبون والقائمون لذلك والعاملون به فإذا ثبت هذا فـال يبقـى لنظـر ابـن عبـاس
على اللغة فغيره من نظائره ومن فوقه من الصحابة أعرف بها وٕان عول على المعنى فهو لنا ألن األختين كـالبنتين كمـا بينـا 

ــــع ــــى الجمي ــــين عل ــــا أن فــــي اللغــــة واردا لفــــظ االثن ــــا بين ــــيس فــــي الحكــــم بمــــذهبنا خــــروج عــــن ظــــاهر الكــــالم ألن ). أحكــــام ول
 .٢/٩٥١، القبس: ٦/٥٥٣، المسالك: ١١٤ام الصغرى: ص، وينظر: األحك١/٣٦٧القرآن:



 ١٧٦

  
  .)١(، أو ألب، أو ألّم، ذكورًا كانوا أو إناثاً األشقاءإلخوة يستوي في ذلك عندهم ا 

 ن الثلــث إلــى الســدس هــم ثالثــة فصــاعدًا، وهــو مــاعــأّن اإلخــوة الــذين يحجبــون األّم المــذهب الثــاني: 
  .)٢(الظاهرية)، وبه قال (ذهب إليه ابن عباس

ــِه  أصــحاب المــذهبين بقــول اهللا ســبحانه وتعــالى:اســتدل  ومناقشــتها: األدلــة َفــِإن َكــاَن َلــُه ِإْخــَوٌة َفُألمِّ
  ولكن بتعاليل مختلفة.، )٣(السُُّدُس 

   :ابن عباس ومن معهعند  وجه الداللة
علــى مــا ثبــت فــي لســان العــرب، فعنــد عــدم وجــود ثالثــة مــن  أّن لفــظ اإلخــوة جمــع، وأقــّل الجمــع ثالثــة
  .)٤(اإلخوة ال تحجب األّم عن الثلث إلى السدس

ألن الجمـع ضـم  ؛قد يقع على التثنيـةو اسم الجمع بأّن اإلخوة  هذا االستدالل: ىاعترض الجمهور علو 
 تعـالى: كمـا فـي قـول اهللا سـبحانه وذلك في لسـان العـرب  ثبت وقد شيء إلى شيء فهو موجود في االثنين

َعَلـى َبْعـٍض َفـاْحُكم َبْيَنَنـا ِبـاْلَحقِّ  ِإْذ َدَخُلوا َعَلى َداُووَد َفَفـِزَع ِمـْنُهْم َقـاُلوا َال َتَخـْف َخْصـَماِن َبَغـى َبْعُضـَنا)٥( ،
  .)٦(نيفذكرهم بلفظ الجمع وكانوا اثن

  .)٧(دخال ومعهما غيرهمايمكن أّنهما  ة في هذه اآلية ألنهبأّنه ال حجّ  :وأجيب

ا اثنتــين، وأتــى ، وكانتــ)٨(ِإن َتُتوَبــا ِإَلــى اللَّــِه َفَقــْد َصــَغْت ُقُلوُبُكَمــا بأّنــه ورد فــي قولــه تعــالى: واعتــرض:
  .)٩(قلوب بصيغة الجمع وال يكون لإلنسان أكثر من قلب واحد

                                                 
) لم يخالف في ذلك إّال ما روي عن الحسن البصري وبعض المتـأخرين، حيـث قـالوا: ال تحجـب األّم بـاألخوات منفـردات، ١(

  وكذلك اشترط اإلمامية لإلخوة الشروط اآلتية لحجب األّم من الثلث إلى السدس:
  و رجل وامرأتين، أو أربع نساء.أوًال: أن يكونا رجلين، أ     
  ثانيًا: أن ال يكونوا كفارًا وال عبيدًا، وال قاتًال للميت قتل عمٍد.     
  ثالثًا: أن يكونوا لألب واألم، أو لألب، وال يجب األخوة لألم األّم.     
، المراســم ٧٣٣د البــن رشــد: ص، بدايــة المجتهــ٨/٩٨رابعــًا: أن يكــون األب موجــودًا .ينظــر: الحــاوي الكبيــر للمــاوردي:      

 .٤/٣١٣، شرائع اإلسالم للحلي:٢٢٢العلوية للديلمي:ص

  .١٤٨، التهذيب للكلوذاني: ص٩/٢٥٨، المحلى البن حزم:٤/٣٢٢) اإلشراف البن المنذر: ٢(
 ١١) سورة النساء من اآلية: ٣(

 .٩/١٧٤، التفسير الكبير للرازي: ٩/٢٥٨) المحلى البن حزم:٤(

 ٢٢آلية: ) سورة ص من ا٥(

 .١/٣٦٧، أحكام القرآن البن العربي: ١/٤٠٢، معالم التنـزيل للبغوي:٨/٩٩) الحاوي الكبير للماوردي: ٦(

 .٩/٢٥٨) المحلى البن حزم:٧(

 ٤) سورة التحريم من اآلية: ٨(

 .١/٣٦٨أحكام القرآن البن العربي:  )٩(



 ١٧٧

  .)١(يخبر عنهما بلفظ الجمع هكل اثنين من اثنين فإنّ بأّنه قد يرد في لغة العرب  :وأجيب

ْرِث ِإْذ َوَداُووَد َوُسـَلْيَماَن ِإْذ َيْحُكَمـاِن ِفـي اْلَحـ بأّنه أطلق الجمع على االثنين في قوله تعـالى: واعترض:
ــــْم َشــــاِهِدينَ  ــــا ِلُحْكِمِه ــــْوِم َوُكنَّ ــــَنُم اْلَق ــــم  وقولــــه تعــــالى: ،)٢(َنَفَشــــْت ِفيــــِه َغ ــــا َمَعُك ــــا ِإنَّ ــــا ِبآَياِتَن ــــالَّ َفاْذَهَب ــــاَل َك َق

  .)٣(مُّْسَتِمُعونَ 
  :اآليتين وجه الداللة في

  .)٤(ت كثيرة من هذا القبيل، وهذا كله سائغ في اللغة وفي القرآن آياذكرهما بلفظ الجمعأّن اهللا  

  :ثالثة فما فوقأقل الجمع ب المراد على أنّ  أصحاب المذهب الثاني استدلو 
إنَّ اَألَخـَوْيِن َال َيـُردَّاِن ( :فقـال لـه )(دخل علـى ُعْثَمـاَن بـن َعفَّـانَ  )(عبد اللَِّه بن َعبَّاسٍ ما روي أّن 

ــُدِس إنََّمــا قــال اللَّــُه َتَعــ فقــال  )َواَألَخــَواِن فــي ِلَســاِن َقْوِمــك َلْيُســوا ِبــِإْخَوةٍ  ،َفــِإْن كــان لــه إْخــَوةٌ :اَلىاْألُمَّ إَلــى السُّ
  .)٥( )َال َأْسَتِطيُع َأْن َأْنُقَض َأْمًرا كان َقْبِلي َتَواَرَثُه الناس َوَمَضى في اَألْمَصارِ ( :ُعْثَمانُ 

  وجه الداللة:
مــن كتــاب أو  كــان عنــده دليــل عبــاس باللغــة، لــو ّن عثمــان لــم يعــارض، بــل وقَّــف عنــد اســتدالل ابــنإ 

  .)٦(سنة، أو حجة في اللغة لبينه، ولعارض به ابن عباس رضي اهللا عنهم أجمعين
بأّن هذا كـان إجماعـًا بـدليل قـول عثمـان قبـل أن يخالفـه ابـن عبـاس، ويـدل أّن قريشـًا حجبـوا  واعترض:

  .)٧(ملون بهابالغة، وهم المخاطبون والعوالوهم أهل الفصاحة  باثنيناألّم عن الثلث إلى السدس 

  :بما يأتي بأقل الجمع اثنينالجمهور على أّن المراد  واستدل
  .)٨())اْثَناِن فما َفْوَقُهَما َجَماَعةٌ : ((قال )(رسول اللَّهِ أّن  )(ُموَسى اْألَْشَعِريِّ  يأب ما روي عن. ١

                                                 
 .٩/٢٥٨) المحلى البن حزم:١(

  ٧٨اآلية:  ) سورة األنبياء٢(
  ١٥اآلية:  سورة الشعراء )٣(
 .١/٣٦٧، وأحكام القرآن البن العربي: ٢/٣٤٦، وأحكام القرآن للكياالهراسي:٨/٩٩: ينظر: الحاوي الكبير )٤(

وابـن  ،)٧٩٦٠(رقـم الحـديث ،٤/٣٧٢كتـاب الفـرائض، وقـال صـحيح اإلسـناد ولـم يخرجـاه:  ،الحاكم في مستدركه أخرجه )٥(
 .٩/٢٥٨حزم في المحلى: 

 .٩/٢٥٨لى البن حزم: ) المح٦(

 .٦/٦٩، المغني البن قدامة: ١/٣٦٨، أحكام القرآن البن العربي: ٨/٩٩) الحاوي الكبير للماوردي: ٧(

 ،)٩٧٢(رقــم الحــديث ،١/٣١٢كتــاب إقامــة الصــالة والســنة فيهــا، بــاب االثنــان جماعــة:  ،ابــن ماجــة فــي ســننه أخرجــه )٨(
االثنــين فمــا بــاب  ،والبيهقــي فــي الســنن الكبــرى ،)٧٩٥٧(قــم الحــديثر  ،٤/٣٧١كتــاب الفــرائض:  ،والحــاكم فــي مســتدركه

ضــعفه ابــن الملقــن، والهيثمــي، وابــن حجــر. ينظــر:  :والحــديث ضــعيف ،)٤٧٨٧(رقــم الحــديث ،٣/٦٩فوقهمــا جماعــة: 
 .٣/٨١تلخيص الحبير: ، وال٢/٤٥، ومجمع الزوائد: ٧/٢٠٤البدر المنير: 



 ١٧٨

  وجه الداللة:
  .)١(كم الجمع أقرب منه في حكم الواحدفي ح االثنينّن ألن؛ أنَّ أقل الجمع اثني )(رسول اهللا بيَّن

عـدد أثّـر وألّن كـل ؛ أقرب منه في الواحد االثنينالجمع موجود في  لفظ أنَّ . واستدلوا بالمعقول وقالوا:٢
فمـا فـوق، فقـد ثبـت أّن حكـم األختـين حكـم الـثالث فـي اسـتحقاق الثلثـين،  ثنـيناأولـه  كـان في تغيير الفرض

  .)٢(كاإلخوة منها في استحقاق الثلث، والبنتين كالبنات في استحقاق الثلثين األممن  واألخوين

  ح:يرجتال
ين أّن إطــالق لفــظ الجمــع علــى ألّنــه تبــ والــذي يبــدو لــي ترجيحــه هــو مــا ذهــب إليــه جمهــور العلمــاء؛

أن إلجمـاع قبـل سائغ في اللغة العربية، وقد ورد مـا يـدل علـى ذلـك فـي كثيـر مـن اآليـات، ولثبـوت ا االثنين
، وٕان لــم يكــن إجماعــًا فهــو قــول رضــي اهللا عــنهم أجمعــين بــن عبــاس علــى ســيدنا عثمــان عبــد اهللاض يعتــر 

جمهــور الصــحابة، وهــم أهــل الفصــاحة وعاصــروا نــزول آيــات القــرآن، وبلغــتهم خــاطبهم اهللا ففهموهــا وعملــوا 
  بها، واهللا تعالى أعلم.

  :ميراث األّم في القانون
) مــن قــانون األحــوال الشخصــية العراقــي: (األبــوان واألوالد وٕان نزلــوا للــذكر مثــل ٨٩/١( نصــت المــادة

، لـم يفصـل القـانون ميـراث األّم، كمـا هـو مفصـل فـي الشـريعة اإلسـالمية، والـذي يفهـم مـن )٣( )األنثيينحظ 
م أو أثــر المرتبــة األولــى وأنهــا تــرث مــع األوالد مــن غيــر تحديــد فرضــها معهــم أو بــدونهالــنص أّن األّم فــي 

) مـن قـانون األحـوال ٩٠المـادة(، ولكـن حسـب اإلخوة وعـددهم فـي تغيـر فـرض األم عـن الثلـث إلـى السـدس
واألنصــبة علــى الــوارثين بالقرابــة وفــق  االســتحقاقالشخصــية التــي تنص(مــع مراعــاة مــا تقــّدم يجــري توزيــع 

كمــا تتبــع  ١٩٥٩)لســنة ٨٨(األحكــام الشــرعية التــي كانــت مرعيــة قبــل تشــريع قــانون األحــوال الشخصــية رقــم
  العراقي: في القانون الحاالت الثالث اآلتية ألمّ لكون تلذلك  ،)٤(فيما بقي من أحكام المواريث)

عند وجود اثنين أو أكثر  . تأخذ السدس عند وجود الولد أو ولد االبن وان نزل ذكرًا كان أو أنثى، أو١
  ألّم. واألخوات سواًء كانوا أشقاء، أو ألب، أو من اإلخوة

. تأخذ الثلث عند عدم وجود الولد أو ولد االبـن وان نـزل ذكـرًا كـان أو أنثـى، أو عـدم وجـود اثنـين أو ٢
  واألخوات سواًء كانوا أشقاء، أو ألب، أو ألّم. خوةأكثر من اإل

                                                 
 .٨/٩٩لحاوي الكبير للماوردي: ، ا٣/١١) ينظر:أحكام القرآن للجصاص: ١(

، شرح السراجية ٦/١٦٩، المغني البن قدامة: ٢/٨٣، أحكام القرآن البن الفرس: ٨/٩٩) ينظر:الحاوي الكبير للماوردي: ٢(
 . ٤٥للجرجاني: ص

 .٥٠م: ص١٩٥٩لسنة  ١٨٨(المعدل)، رقم / ) قانون األحوال الشخصية العراقي٣(

 .٥١م: ص١٩٥٩لسنة  ١٨٨(المعدل)، رقم / ي) قانون األحوال الشخصية العراق٤(



 ١٧٩

  .)١(ها مع أحد الزوجين واألبد. تأخذ ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين، عند وجو ٣
 قــانون المواريــث المصــري، والقــانون العربــي الموحــد لألحــوال الشخصــية ألّم فــيلــ جــاءت هــذه الحــاالتو 

  .)٢(لمذهب الجمهور وفقاً  جاءت مواده المتعلقة بميراث األمّ بصورة واضحة، وجميع 

@ZsÜbrÜa@kÝ¾aóÜþÙÜa@@ @

  فيها الكاللة: تاآليات التي ورد أوًال:
ْنُهَمـا السُّـُدُس َفـِإن َوإِن َكـاَن َرُجـٌل ُيـوَرُث َكالَ  . قوله تعـالى:١ َلـًة َأو اْمـَرَأٌة َوَلـُه َأٌخ َأْو ُأْخـٌت َفِلُكـلِّ َواِحـٍد مِّ

  .)٣(َكاُنَوْا َأْكَثَر ِمن َذِلَك َفُهْم ُشَرَكاء ِفي الثُُّلثِ 
ُه َوَلــٌد َوَلــُه ُأْخــٌت َفَلَهــا َيْســَتْفُتوَنَك ُقــِل الّلــُه ُيْفِتــيُكْم ِفــي اْلَكَالَلــِة ِإِن اْمــُرٌؤ َهَلــَك َلــْيَس َلــ  قولــه تعــالى: .٢

ـا تَـرَ  َك َوإِن َكـاُنوْا ِإْخـَوًة رَِّجـاًال ِنْصُف َما َتَرَك َوُهَو َيِرثَُها ِإن لَّْم َيُكن لََّها َوَلٌد َفـِإن َكاَنتَـا اْثَنتَـْيِن َفَلُهَمـا الثُُّلثَـاِن ِممَّ
  .)٤(لّلُه َلُكْم َأن َتِضلُّوْا َوالّلُه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ َوِنَساء َفِللذََّكِر ِمْثُل َحظِّ األُنثََيْيِن ُيَبيُِّن ا

َخَطـَب يـوم ُجُمَعـٍة فـذكر َنِبـيَّ اللَّـِه  )(َأنَّ ُعَمـَر بـن اْلَخطَّـابِ  وتسمى هذه اآلية بآية الصـيف لمـا روي 
)(  ٍـــر ـــا َبْك ـــَر َأَب ـــمَّ قـــال )(َوَذَك ـــدِ ( :ُث ـــمَّ ِعْن ـــِدي شـــيئا َأَه ـــوَل إنـــي َال َأَدُع َبْع ـــُت َرُس ـــِة مـــا َراَجْع ي مـــن اْلَكَالَل

في َشْيٍء ما َراَجْعُتُه في اْلَكَالَلِة ومـا َأْغَلـَظ لـي فـي َشـْيٍء مـا َأْغَلـَظ لـي فيـه حتـى َطَعـَن ِبِإْصـَبِعِه فـي )(اللَّهِ 
ــْيِف التــي فــي آِخــِر ُســوَرِة النَِّســاءِ (( :َصــْدِري وقــال نِّــي إن َأِعــْش َأْقــِض فيهــا َوإِ  ))يــا ُعَمــُر أال َتْكِفيــَك آَيــُة الصَّ

  .)٥( )ِبَقِضيٍَّة َيْقِضي بها من َيْقَرُأ اْلُقْرآَن َوَمْن َال َيْقَرُأ اْلُقْرآنَ 

  :تعريف الكاللةثانيًا:  
ــًة: ــة لغ ــّل: العيــال، والثقــل، والمصــيبة التــي تحــدث، مــن َكــلَّ عنــه أي  الكالل ــًة، والَك مــن كــلَّ يِكــلُّ َكالل

  ة في تفسير الكاللة على ما يأتي:ضُعف، واختلف أهل اللغ
أحـاط الشـيء إذا  تكللـه مـن ،الميت جوانبب الذي ال ولد له وال والد، وسموا بالكاللة ألنهم يحيطون .١

  به.
لّحــًا، يقــال: ابــن عمــي لّحــًا فــي المعرفــة أي  وانــو إذا كــانوا مــن العشــيرة ولــم يك بنــو العــم األباعــدهــم  .٢

 الزق النسب، وابن عمي كاللًة.

                                                 
  .٢٠، أحكام الميراث للقاضي شاكر النجار: ص٢/١٢٠األحوال الشخصية للكبيسي: ) ينظر: ١(
)، ووثيقـة الكويـت للقـانون العربـي الموحـد لألحـوال ١٤م: المـادة(١٩٤٣) لسـنة ٧٧المواريـث المصـري رقـم(قـانون  ) ينظـر:٢(

: لســنهوريفــي شــرح القــانون المــدني الجديــد لالوســيط )، و ٢٥٠/٣والمــادة( )٢٤٩/١ة() والمــاد٢٤٤/٣الشخصــية: المــادة(
 .٢/٥٦٠، وأحكام المواريث للقاضي دريان: ٩/٨٣

  ١٢) سورة النساء من اآلية: ٣(
  ١٧٦: اآلية ) سورة النساء٤(
  .)١٦١٧(رقم الحديث ،٣/١٢٣٦رائض، باب ميراث الكاللة: مسلم في صحيحه، كتاب الف أخرجه )٥(



 ١٨٠

 ال أخ.لد له وال والد و من ال و  .٣

 لموروث دون الوارث.اسم ل :الكاللة .٤

 للورثة؛ ألّنهم يحيطون بالميراث، ومنه سمي التاج إكليًال ألّنه يحيط بجوانب الرأس. الكاللة: اسم .٥

 الكاللة: اسم لليتيم. .٦

  .)١(وهم اإلخوة لألّم، أو العصبة من ورث معه اإلخوة ألمّ  .٧

  مذهبين:لى إفي تعريف الكاللة  اختلف العلماءالكاللة اصطالحًا: 
: الذي ال ولد وال والد، ورد ذلك عن أبي بكر، وعلي، وابـن مسـعود، والصـحيح مـن قـول المذهب األول

ــــاس( ،عمــــر ــــه ذهــــب وابــــن عب ــــة)، وٕالي ــــة، والزيدي ــــة، والظاهري ــــة، والشــــافعية، والحنابل ــــة، والمالكي ، الحنفي
  .)٣(بكر بن العربي وهو اختيار القاضي أبي ،)٢(، اإلماميةواإلباضية

، وهـو إحــدى الـروايتين عـن عمـر وابــن وٕان كــان لـه أب أو إخـوة الـذي لــم يكـن لـه ولـد المـذهب الثـاني:
  .)٤()(عباس

مــن خــالل مناقشــة أدلــة المــذهب األول ســيتبين دليــل المــذهب الثــاني، فاســتدلوا بمــا  األدلــة ومناقشــتها:
  يأتي:
ّلــُه ُيْفِتــيُكْم ِفــي اْلَكَالَلــِة ِإِن اْمــُرٌؤ َهَلــَك َلــْيَس َلــُه َوَلــٌد َوَلــُه ُأْخــٌت َفَلَهــا َيْســَتْفُتوَنَك ُقــِل ال  قولــه تعــالى:. ١

  .)٥(ِنْصُف َما َتَرَك َوُهَو َيِرثَُها ِإن لَّْم َيُكن لََّها َوَلدٌ 

                                                 
، ٢/٥٣٨مصـباح المنيـر للمقـري:وال، ١٣/١٠١لسـان العـرب البـن منظـور: و ، ٥٧٦مختار الصـحاح للـرازي: ص ) ينظر:١(

  مادة (كلل).
، شــرح النــووي ٨/٩٢، الحــاوي الكبيــر للمــاوردي: ٥/٣٥٥، االســتذكار البــن عبــدالبر: ٦/٢٣٨) تبيــين الحقــائق للزيلعــي: ٢(

، ٥/٣٤٦، البحــر الزخــار للمرتضــى: ٩/٢٦٨، المحلــى البــن حــزم: ٦/١٦٤، المغنــي البــن قدامــة: ١١/٥٩علــى مســلم: 
، تفسـير جوامـع الجـامع: للشـيخ أبـي علـي الفضـل بـن الحسـن الطبرسـي مـن ١٣/٣٩٢شرح كتاب النيل(ط. دار الفـتح): 

  .٢/١٦٨هـ): ١٤١٨قم( -أعالم القرن السادس الهجري، ت: مؤسسة النشر اإلسالمي
ولسـان العـرب واسـع ومعنـى القـرآن  ؟دعنـا مـن ترتـان ومالنـا والخـتالف اللغـة وتتبـع االشـتقاق) اللفظ الدال على اختيـاره: ( ٣(

وظـــاهر القـــرآن أن الكاللـــة مـــن فقـــد أبـــاه وابنـــه والزوجـــات وتـــرك اإلخـــوة والـــدليل عليـــه أن اهللا تعـــالى تـــرك ســـهام  ،ظـــاهر
كاللــة اســما موضــوعا لغــة بأحــد معــاني  الفــرائض مــع اآلبــاء واألبنــاء والزوجــات وتــرك اإلخــوة فجعــل هــذه آيــتهم وجعلهــم

الكاللــة مســتعمال شــرعا وكــذلك ذكــره فــي آخــر الســورة فــي آيــة الصــيف ســماه كاللــة وذكــر فريضــة ال أب فيهــا وال ابــن 
  .١/٣٧٣). أحكام القرآن: فتحققنا بذلك مراد اهللا عز وجل في الكاللة

، وأّن مـــا روي ٥/٢٠١، التمهيـــد البـــن عبـــد البـــر: ٨/٩٢، الحـــاوي الكبيـــر للمـــاوردي: ٣/١٨) أحكـــام القـــرآن للجصـــاص: ٤(
، ١١/٥٩عنهما في مخالفة العلماء باطلة، بل الصحيح عنهما موافقـة المـذهب األول: ينظـر: شـرح النـووي علـى مسـلم: 

 .١/٤٦٠، تفسير القرآن العظيم البن كثير: ٦/١٦٣المغني البن قدامة: 

  ١٧٦) سورة النساء من اآلية: ٥(



 ١٨١

  :عند الجمهور وجه الداللة
ِنْصـُف َمـا تَـَرَك َوُهـَو َيِرثَُهـا ِإن لَّـْم َيُكـن لََّهـا َوَلـُه ُأْخـٌت َفَلَهـا  دّل اآلية أّن الكاللة من ال ولد لـه، ويـدل  
، فــوّرث األخــت نصــف مــال األخ وذلــك إذا لــم يكــن لهــا ولــد، وٕانمــا ترثــه إذا لــم يكــن لــه والــد، ألّنــه ال َوَلــدٌ 

  .)١(ميراث ألخ مع وجود األب، فخرج الولد والوالد من الكاللة
  :)(وجه الداللة عند ابن عباس

َيْســَتْفُتوَنَك ُقــِل الّلــُه ُيْفِتــيُكْم ِفــي اْلَكَالَلــِة ِإِن  ظ كمــا فــي قولــه تعــالى:انه ذكــر فــي صــريح اللفــأّن اهللا ســبح
  .)٢(يدل على غير الولد لبينه اهللا ظفلو كان اللف،  اْمُرٌؤ َهَلَك َلْيَس َلُه َوَلدٌ 

ــَأ َوَصــبَّ َيُعــوُدِني وأنــا ) جــاء رســول اللَّــِه(قال:( أّنــه)(َجــاِبر مــا روى عــن. ٢ َمــِريٌض َال َأْعِقــُل َفَتَوضَّ
  .)٣( )ِئضِ َعَليَّ من َوُضوِئِه َفَعَقْلُت فقلت يا َرُسوَل اللَِّه ِلَمْن اْلِميَراُث إنما َيِرثُِني َكَالَلٌة َفَنَزَلْت آَيُة اْلَفَرا

  وجه الداللة:
  .)٤(تل يوم ُأحدعلى ذلك، وكان أبوه قد ق)() أقرَّ جابر بن عبد اهللاأّن رسول اهللا (

  الترجيح:
والــذي يبــدو لــي مــن عــرض األدّلــة أّن مــا ذهــب إليــه جمهــور العلمــاء هــو الــرأي الــراجح، لمــا دّل عليــه 

  ) أّن الكاللة من ترك غير الوالد والولد، ويفسر به اآلية ألنها سبب نزولها، واهللا أعلم.رواية جابر(

  يدّل عليه لفظ الكاللة: ماثالثًا: 
  خمسة مذاهب: لىإاء في مسمى الكاللة اختلف العلم

اســـم للميـــت إذا لـــم يكـــن لـــه ولـــد وال والـــد، ورد ذلـــك عـــن أبـــي بكـــر، وعلـــى، وابـــن إّنهـــا  المـــذهب األول:
  .)٥(ة، والشافعيالمالكية وٕاليه ذهب وبه قال الطبري، ،)(مسعود، وزيد

  .)٦(والحنابلة ،ذهب الحنفية وٕاليه ثة إن لم يكن فيهم ولد وال والد،اسم للور  إّنها المذهب الثاني:
بــن  مــن األســماء المشــتركة تطلــق علــى الميــت، وعلــى الورثــة، ورد ذلــك عــن زيــد إّنهــا المــذهب الثالــث:

  .)٧(، وبه قال الزهري)(ثابت
                                                 

 .٦/١٦٣، المغني البن قدامة:٩/٦٠راني: ) البيان للعم١(

  .٩/١٨٠، والتفسير الكبير للرازي: ٢٩/١٥٢) ينظر: المبسوط للسرخسي: ٢(
ــــى المغمــــى عليــــه: كتــــاب الوضــــوء، بــــاب صــــب النبــــي( ،البخــــاري فــــي صــــحيحه أخرجــــه )٣( رقــــم  ،١/٨٢) وضــــوءه عل

  .)١٦١٦(رقم الحديث ،٣/١٢٣٥ كتاب الفرائض، باب ميراث الكاللة: ،ومسلم في صحيحه ،)١٩١(الحديث
 .٢/٩٣، أحكام القرآن البن الفرس: ٩/٦٠) البيان للعمراني: ٤(

، التفســـير الكبيـــر ٨/٩٢، الحـــاوي الكبيـــر للمـــاوردي: ٦/٥٥٨، المســـالك البـــن العربـــي: ٤/٢٨٦) جـــامع البيـــان للطبـــري: ٥(
 .٩/١٨٠للرازي: 

  .٦/١٦٣، المغني البن قدامة: ٢٩/١٥٣) المبسوط للسرخسي: ٦(
  .٦/١٦٣، المغني البن قدامة:  ٤/٢٨٦) جامع البيان للطبري: ٧(



 ١٨٢

  .)١(وبه قال عطاء اسم للمال الذي ال يرثه ولد وال والد،إّنها المذهب الرابع: 
  .)٢(وٕاليه ذهب الشيعة اإلمامية به قال قتادة،و  ،األمّ  أوالدالخامس: الكاللة المذهب 

  األدلة ومناقشتها:
  .)٣(َوإِن َكاَن َرُجٌل ُيوَرُث َكَالَلةً  استدّلوا بقوله تعالى: :دليل المذهب األول

  وجه الداللة:
وٕان كـان  :ولـو كانـت صـفة للـوارث لقـال ، أو حاًال مـن الضـمير فـي يـورث،فجعل ذلك صفة للموروث 

  . )٤(وكاللة لمن ال ولد له وال والد ،ويتيم لمن ال والد له ،وألنه يقال عقيم لمن ال ولد له ؛لةرجل يرثه كال

  .)٥(َيْسَتْفُتوَنَك ُقِل الّلُه ُيْفِتيُكْم ِفي اْلَكَالَلةِ   استدلوا بقوله تعالى: دليل المذهب الثاني:
   وجه الداللة:

  .)٦(ال يفهم السؤال هذا االستفتاء يكون عن الورثة ال عن الميت الذي

يتين اللتـين اسـتدّل بهمـا أصـحاب المـذهب األول والثـاني، بـأّن الميـت استدلوا باآل دليل المذهب الثالث:
  . )٧(يسمى كاللة وكذلك وارثه

بكسـر الـراء ث كاللـة) (يـورِ ث كاللـة) بكسـر الـراء وتشـديدها، وقرئأّنـه قـرئ (يـورِّ  الرابـع: بالمـذاهدليل 
  .)٨(ين القراءتين تكون الكاللة ماالً وتخفيفها، فعلى هات

  .)٩(أّنه روي ذلك عن أهل البيت عليهم السالم دليل المذهب الخامس:

  :ميراث اإلخوة واألخوات ألمّ : رابعاً 
  نقسم اإلخوة واألخوات إلى ثالثة أقسام:ت
، وأنهم منه أتم ما يكون شيء؛ وسموا بذلك ألّن عين الوأم . بنو األعيان: وهم اإلخوة واألخوات ألب١

  .من عين واحدة
                                                 

 .٥/٧٧، الجامع ألحكام القرآن للقرطبي: ٥/١٩٨: ر) التمهيد البن عبد الب١(

  .  ٢/١٦٨، تفسير جوامع الجامع للطبرسي: ٤/٢٨٥) جامع البيان للطبري: ٢(
  ١٢) سورة النساء من اآلية: ٣(
  .٣٧٢/ ١، أحكام القرآن البن العربي: ٨/٩٢) الحاوي الكبير للماوردي: ٤(
  ١٧٦) سورة النساء من اآلية: ٥(
  .٢٩/١٥٣) المبسوط للسرخسي: ٦(
 .٦/١٦٣) المغني البن قدامة: ٧(

 .٥/٧٧) الجامع ألحكام القرآن للقرطبي: ٨(

 .٢/١٦٨) تفسير جمع الجوامع للطبرسي: ٩(



 ١٨٣

  ألب، ألّنهم أوالد ضرائر، والعلة هي الضرة. وهم األخوة واألخوات :بنو العالت .٢
يـف إذا كانـت إحـدى عينيـه خسموا بذلك من قولهم فـرس أ ،خوة واألخوات ألموهم اإل :يافخبنو األ .٣

حــال األخــوة واألخــوات ألم فنســب بإحــدى عينيــه إلــى شــيء وبــأخرى إلــى شــيء آخــر ف ،زرقــا واألخــرى كحــال
  .)١(كذلك

َوإِن َكـاَن َرُجـٌل ُيـوَرُث َكَالَلـًة َأو اْمـَرَأٌة َوَلـُه َأٌخ َأْو  قولـه تعـالى: األصل في ميـراث اإلخـوة واألخـوات ألمّ 
ْنُهَما السُُّدُس َفِإن َكاُنَوْا َأْكَثَر ِمن َذِلَك َفُهْم ُشَرَكاء ِفي الثُّ    .)٢(ُلثِ ُأْخٌت َفِلُكلِّ َواِحٍد مِّ
  .)٣(أجمع أهل العلم على أّن المراد باإلخوة في هذه اآلية هم اإلخوة ألمّ 

وٕان كـانوا أكثـر ، ذكرًا كان أو أنثى على اإلخوة لألم إذا انفرد الواحد منهم أّن له السدس فرضاً أجمعوا و 
ع ولـد الصـلب أو ولـد من واحد فالثلث بينهم سواء، للذكر مثل حـظ األنثـى، وأجمعـوا علـى أّنهـم ال يرثـون مـ

  .)٥(دأبي األب وٕان بعُ  )٤(االبن وٕان سفل ذكورًا كانوا أو إناثًا، وال يرثون مع األب، وال مع جد

  :ركةتالمسألة المشخامسًا: 
كـة، ومـنهم مـن يسَّـميها المشـرَّكة، وتلقـب ألم فـي ثلـث التر  واإلخـوة، اإلخـوة األشـقاءوهي التشـريك بـين  

، )٦(نسـبة إلـى الـيّم وهـو البحـر، وبالمنبريـة، ألّنـه سـئل عنهـا وهـو علـى المنبـر يَّّمّيـةبالحمارية، والحجرية، وال
يــا أمــر المــؤمنين هــب أّن أبانــا :() لمــا أراد اســقاطهموذلــك لمــا روي أّن األشــقاء قــالوا لعمــر بــن الخطــاب(

  .)٧( )نا واحدةمُ أليست أُ  -وفي رواية حماراً -حجرًا ملقًى في اليم
شــقاء، واحــدًا أو أكثــر، فــإّن واإلخــوة األ، أوالد األم عــددًا مــنوتركــت زوجــًا، وأمــًا، و رأة توفيــت امــوهــي 

تحقـــق وحتـــى ت، ألّنهـــم عصـــبة ء شـــيءروض فـــي هـــذه الحالـــة تســـتغرق التركـــة، وال يبقـــى لإلخـــوة األشـــقاالفـــ
  أربعة شروط: فال بّد من المسألة المشتركة

  أن يوجد صاحب نصف فرضًا وهو الزوج. .١
                                                 

-٦/٧٧٥، حاشـية رد المحتـار البـن عابـدين: ٨/١٨٨بـي: ، عارضة األحوذي البـن العر ٢٩/١٥٣) المبسوط للسرخسي: ١(
  .١٥٨،  أحكام المواريث لشلبي:ص ٧٨٢

  ١٢) سورة النساء من اآلية: ٢(
 .١١/٦٠، شرح النووي على مسلم:٣٧٥/ ١، أحكام القرآن البن العربي: ٤/٣٢٦) اإلشراف البن المنذر: ٣(

ألم ال يســقطون بالجــد، ألن جمــيعهم مــن المرتبــة الثانيــة. ينظــر: ) خــالف الشــيعة اإلماميــة إجمــاع العلمــاء فعنــدهم اإلخــوة ٤(
  .٤/٣٠١، شرائع اإلسالم للحلي: ٢٢٢المراسم العلوية للديلمي:ص

 .٧٢٤: صوما بعدها، بداية المجتهد٢/١٣٣: ، إجماع األئمة األربعة البن هبيرة٤/٣٢٦) اإلشراف البن المنذر: ٥(

 .٧٢٤: صوما بعدها، بداية المجتهد٢/١٣٣: ، إجماع األئمة األربعة البن هبيرة٤/٣٢٦) اإلشراف البن المنذر: ٥(

 .٤/٤٦٦، الشرح الكبير للدردير:٣/١٨مغني المحتاج للشربيني:  ،٦٩) ينظر: شرح الرحبية للمارديني: ص٦(

) المســتدرك علــى الصــحيحين للحــاكم مــن حــديث زيــد بــن ثابــت، وعمــر وعلــي و عبــد اهللا بــن زيــد، وقــال صــحيح اإلســناد: ٧(
، ينظـر: حـديث ضـعيف، وقـال الحـافظ ابـن حجـر: ٦/٢٥٦، والسنن الكبـرى للبيهقـي مـن حـديث زيـد بـن ثابـت: ٤/٣٧٤
 . ٣/٨٦لخيص الحبير: ت



 ١٨٤

  صاحب سدس فرضًا، كاألّم.. أن يوجد ٢
  . أن يوجد صاحب ثلث فرضًا، وهم اثنان أو أكثر من أوالد األم.٣
  .)١(أخت شقيقة أم ال ت معه. أن يوجد أخ شقيق أو أكثر، سواء كان٤

  :لى مذهبينإ كةاختلف العلماء في المسألة المشتر 
وهـو إحـدى للـذكر مثـل حـظ األنثـى،  تشريك اإلخوة األشـقاء مـع اإلخـوة ألم فـي الثلـث، المذهب األول:

، وبـه قـال عمـر )(بـن عفـان عثمـانوورد ذلك ، )(الروايتين عن عمر، وزيد، وابن مسعود، وابن عباس
وٕاليـــه ذهـــب المالكيـــة،  والنخعـــي، والثـــوري، وٕاســـحاق، بـــن عبـــد العزيـــز، وســـعيد بـــن المســـيب، وابـــن ســـيرين،

  .)٣(وهو اختيار القاضي ابن العربي،)٢(والشافعية

عـــدم التشـــريك بـــين اإلخـــوة األشـــقاء واإلخـــوة ألم فـــي الثلـــث، بـــل اإلخـــوة ألم يأخـــذون  المـــذهب الثـــاني:
وايــــة األخــــرى عــــن عمــــر، وزيــــد، وابــــن مســــعود، وابــــن ر ال يوهــــ لإلخــــوة األشــــقاء، قــــى شــــيءالثلــــث، وال يب

، وأبـو ، وبه قـال ابـن أبـي ليلـى)(موسى األشعري رد ذلك عن علي، وأبي بن كعب، وأبيو ، و )(عباس
  .)٤(الحنابلة، وداود الظاهريو وٕاليه ذهب الحنفية،  وابن المنذر، ثور،

  األدلة ومناقشتها:
  :يأتيأدلة المذهب األول ومناقشتها: استدلوا بما 

ــَداِن َواَألْقَرُبــوَن َوِللنَِّســاء َنِصــيٌب مِّ  قــول اهللا ســبحانه وتعــالى: .١ ــا َتــَرَك اْلَواِل ــا َتــَرَك لِّلرَِّجــاِل َنصــِيٌب مِّمَّ مَّ
  .)٥(اْلَواِلَداِن َواَألْقَرُبوَن ِممَّا َقلَّ ِمْنُه َأْو َكُثَر َنِصيبًا مَّْفُروضًا 

  
  وجه الداللة:

الوالـدين، وال يخـص األوالد فيرثون من يتناول جميع اإلخوة، ألّنهم داخلون في لفظ اآلية هذه أّن عموم 
  .)٦(كة بعضهم لبعض، وقياسًا على مشار من هذا العموم أحد إال بدليل

                                                 
 .٢/٧٢٩، فقه المواريث لدريان: ٦٨، وشرح الرحبية للمارديني:ص١٣/٤٤) ينظر: الذخيرة للقرافي: ١(

، تفسـير القـرآن ٨/١٥٥، الحـاوي الكبيـر للمـاوردي: ٧٢٥، بداية المجتهد البـن رشـد: ٥/٣٣٧) االستذكار البن عبد البر: ٢(
 .٦٩للمارديني: ص، شرح الرحبية ١/٤٦٠العظيم البن كثير: 

ودليلنــا أن اإلخــوة مــن األم ســبب يفــرض بــه فــي الســهام فــال يــرجح بــه فــي التعصــيب كمــا لــو ) اللفــظ الــدال علــى اختيــاره: (٣(
 :قلنـا، فقـد فرضـتم لـه فـي مسـألة المشـتركة :فـإن قيـل، كان زوجها وبهذا فارق األخ الشقيق فإنه ال يفرض لـه بقرابـة األم

 .١/٣٧٦). أحكام القرآن: م ال لولد األب واألم ثم يدخل معهم فيه ولد األب واألمإنما يفرض فيها لولد األ

 .٦/١٧٢،المغني البن قدامة:٢٩/١٥٤، المبسوط للسرخسي:٨/٣٩٦٨، التجريد للقدوري: ٤/٣٣٢:) اإلشراف٤(

  ٧اآلية:  ) سورة النساء٥(
 .٨/١٥٧) الحاوي الكبير للماوردي: ٦(



 ١٨٥

: بأّن عموم اآلية ال يتناول جميع الرجال، وٕاّنما يشمل أهل الميراث الـذين ثبـت ميـراثهم بـدليل عترضاو 
  .)١(، وقد بين اهللا سهام ذوي الفروض بيانًا واضحًا، والمبين مقدَّم على المجملآخر

م بنفس السبب الذي اسـتحق اإلخـوة إّن اإلخوة األشقاء يشاركون اإلخوة لأل. استدلوا بالمعقول وقالوا: ٢
م بــاألّم، كمــا لــو كــان األب وألّن زيــادتهم بــاألب ال يســقط رحمهــيشــتركوا فــي الثلــث،  أنألم الميــراث، فالبــد 

  .)٢(غير موجودٍ 
: إّن تسوية اإلخوة األشقاء مع اإلخوة ألّم في الثلث بسبب قرابة األّم، غير صحيح ألّن بيـنهم واعترض

أصــحاب الفــروض، واألشــقاء عصــبة، وقــد ورد فــي الشــرع  قاق الميــراث فــاإلخوة ألمّ فــارق مــن حيــث اســتح
   .)٣(شيءبتقديم أصحاب الفروض على العصبة وذلك يقّدم ولد األم على ولد األبوين وٕان لم يبق له 

أن أصــول المواريــث موضــوعة علــى تقــديم األقــوى علــى األضــعف وأدنــى األحــوال مشــاركة (بــ :وأجيــب
ولـيس فـي أصـول المواريـث سـقوط األقـوى باألضـعف وولـد األب واألم أقـوى مـن ولـد األم  األقوى لألضعف

لمشــاركتهم فــي األم وزيــادتهم بــاألب فــإذا لــم يــزدهم األب قــوة لــم يــزدهم ضــعفا وأســوأ حالــه أن يكــون وجــوده 
  .)٤( )كعدمه

  :يأتيأدلة المذهب الثاني ومناقشتها: استدلوا بما 
ْنُهَمـا السُّـُدُس َفـِإن َوإِن َكـا قوله تعـالى:. ١ َن َرُجـٌل ُيـوَرُث َكَالَلـًة َأو اْمـَرَأٌة َوَلـُه َأٌخ َأْو ُأْخـٌت َفِلُكـلِّ َواِحـٍد مِّ

  .)٥(َكاُنَوْا َأْكَثَر ِمن َذِلَك َفُهْم ُشَرَكاء ِفي الثُُّلثِ 
  وجه الداللة:

شـرك غيـرهم معهـم أالثلـث، فمـن  ألم، فجعـل اهللا لهـم خـوةال خالف بين العلماء أّن المراد بهذه اآليـة اإل
بين الذكور واإلناث، وهذا مخالف لقـول اهللا  التسوية ٕالىاستحقوه، و  ذينقص فرضهم ال إّنه يؤدي ذلك إلىف

، وهم يجعلون للـذكر مثـل حـظ )٦(َوإِن َكاُنوْا ِإْخَوًة رَِّجاًال َوِنَساء َفِللذََّكِر ِمْثُل َحظِّ األُنثََيْينِ  سبحانه وتعالى: 
  .)٧(نثىاأل

                                                 
 .٨/٣٩٩٦٩) التجريد للقّدوري: ١(

 .٣/١٨، مغني المحتاج للشربيني: ٧٢٦، بداية المجتهد البن رشد: ص٢/٢٦١) المعونة البن نصر: ٢(

 .١/٣٥٦، إعالم الموقعين البن القيم:٦/١٧٣، المغني البن قدامة: ٢٩/١٥٥) ينظر: المبسوط للسرخسي: ٣(

 .٨/١٥٧) الحاوي الكبير للماوردي: ٤(

  ١٢) سورة النساء من اآلية: ٥(
  ١٧٦ة النساء من اآلية: ) سور ٦(
 .٦/١٧٣المغني البن قدامة: و ، ٨/٣٩٦٨التجريد للقدوري: ينظر: ) ٧(



 ١٨٦

َأْلِحُقوا اْلَفَراِئَض ِبَأْهِلَها فما َبِقَي َفُهَو ِألَْوَلـى ): (() أّنه قال: قال رسول اللَِّه(روى ابن َعبَّاٍس( ما .٢
  .)١( )) َرُجٍل َذَكرٍ 

  :وجه الداللة
للعصـــبة بعـــد أخـــذ أصـــحاب الفـــروض اســـتحقاقهم، وذلـــك بـــالنص الثابـــت عـــن رســـول  شـــيءال يبقـــى 

  .)٢(يستحقه اإلخوة األشقاء، لذا من شرك بينهم لم يلحق الفرائض بأهلها شيءيبقى  )، فالاهللا(
: بـأّن اإلخـوة ألم يفـرض لهـم فـي هـذه المسـألة، ثـم يـدخل معهـم فـي الفـرض أوالد األب واألم، واعترض

  .)٣(فهم يأخذون بالفرض ال بالتعصيب، فال يبقى في الحديث داللة على منعهم
مثلـــه إذا  وة الميـــراث فـــي هـــذه المســـألة بـــالفرض ال بالتعصـــيب، لكانـــت أختـــهلـــو اســـتحق اإلخـــ :وأجيـــب

  .)٤(ألم لهم فريضة مقدرة فلم يشاركهم فيه اإلخوة األشقاء كالزوجانفردت، وألّن اإلخوة 
 يأخـذ ألخ ألما ، فـأجمعوا أنّ وعشـرة ألب وأم ،كـان هنـاك أخ واحـد ألمّ  لـو بالمعقول وقـالوا: ا. واستدلو ٣
فــي هــذه وال أحــد يقــول بالتســوية بيــنهم تعصــيبًا،  بــين األخــوة ألب وأمّ  وهــو الســدس والبــاقي ،فرضــاً  الســدس

  .)٥(المسألة، مع أّن األّب قد أضرَّ باإلخوة األشقاء

  الترجيح:
والذي يبدو لي بعد عـرض أدلـة المـذهبين ومناقشـتها تـرجيح المـذهب الثـاني القائـل: بعـدم التشـريك بـين 

َوإِن  قولــه تعــالى:ألشــقاء فــي المســألة المشــرَّكة؛ وذلــك ألّن أوالد األم اســتحقوا الثلــث باإلخــوة ألم، واإلخــوة ا
ــُدُس َفــِإن َكــاُنَوْا أَ  ْنُهَمــا السُّ ْكثَــَر ِمــن َذِلــَك َفُهــْم َكــاَن َرُجــٌل ُيــوَرُث َكَالَلــًة َأو اْمــَرَأٌة َوَلــُه َأٌخ َأْو ُأْخــٌت َفِلُكــلِّ َواِحــٍد مِّ

، فال يصحُّ أن نشرك معهم غيرهم في الثلث بـدون دليـل ثابـت صـريح، فـإذا فعلنـا ذلـك )٦(ُشَرَكاء ِفي الثُُّلثِ 
  واهللا أعلم. حهم اهللا في صريح اآلية المتقدمة من الثلث.م الذي منهلنقص ميراث

                                                 
 ،)٦٣٥١(رقــم الحــديث ،٦/٢٤٧٦كتــاب الفــرائض، بــاب ميــراث الولــد مــن أبيــه...... : ، البخــاري فــي صــحيحه أخرجــه )١(

 .)١٦١٥(ثرقم الحدي ،٣/١٢٣٤باب ألحقوا الفرائض....:  كتاب الفرائض، ،ومسلم في صحيحه

 .١/٣٥٦، إعالم الموقعين البن القيم:٦/١٧٣، المغني البن قدامة: ٨/٣٩٦٨) التجريد للقدوري: ٢(

 .١/٣٧٦، أحكام القرآن البن العربي: ٨/١٥٧) الحاوي الكبير للماوردي: ٣(

 .٨/٣٩٦٨) التجريد للقدوري: ٤(

 . ٢٩/١٥٥، المبسوط للسرخسي:٤/٣٣٢) اإلشراف البن المنذر:٥(

  ١٢رة النساء من اآلية: ) سو ٦(



 ١٨٧

  :في القانون ميراث اإلخوة ألمّ 
وة واألخــوات وأوالد الجــد والجــدات واإلخــ) مــن قــانون األحــوال الشخصــية العراقــي: (٨٩/٢نصــت المــادة(
ألّم، كمــــا هــــو مفصــــل فــــي الشــــريعة اإلخــــوة واألخــــوات  ، لــــم يفصــــل القــــانون ميــــراث)١( )اإلخــــوة واألخــــوات

الجد والجـدات، مـن مع  ونرثي اإلخوة جميعًا من المرتبة الثانية، وأنهماإلسالمية، والذي يفهم من النص أّن 
ليـه اإلماميـة فـي توريـث اإلخـوة ألّم مـع الجـد، إن غير تحديد فروضهم وما يستحقون، وهذا يشبه ما ذهـب إ

  كان القصد منهم في المادة المذكورة اإلخوة واألخوات ألّم وهذا يكون مخالفًا لما اتفق عليه العلماء.
مــن قــانون األحــوال الشخصــية التــي تنص(مــع مراعــاة مــا تقــّدم يجــري توزيــع  )٩٠لمــادة(ل ولكــن وفقــاً  

رثين بالقرابــة وفــق األحكــام الشــرعية التــي كانــت مرعيــة قبــل تشــريع قــانون واألنصــبة علــى الــوا االســتحقاق
فـي  المعمـول بـه أنّ  ،)٢(كمـا تتبـع فيمـا بقـي مـن أحكـام المواريـث) ١٩٥٩)لسـنة ٨٨األحوال الشخصـية رقـم(

يكـون العمـل عليـه فيمـا سـكت عنـه القـانون، لـذا يكـون  هالعراق هو المذهب الحنفي قبل تشريع القانون وبعد
  ب اإلخوة واألخوات من الميراث كاآلتي: نصي
  . اإلخوة لألم إذا انفرد الواحد منهم أّن له السدس فرضًا، ذكرًا كان أو أنثى.١
  بينهم سواء، للذكر مثل حظ األنثى.إن كانوا أكثر من واحد فالثلث . ٢
ال يرثـون مـع األب، وال . أّنهم ال يرثون مع ولد الصلب أو ولد االبن وٕان سفل ذكـورًا كـانوا أو إناثـًا، و ٣
  .)٣(، ويرثون مع أّمهمأبي األب وٕان بُعد مع جد

وأّما المشرِّع المصري فقد ذكر بالتفصـيل هـذه الحـاالت لإلخـوة لـألم، و بـه أخـذ القـانون العربـي الموحـد 
  .)٤(لألحوال الشخصية، وبذلك وافق القانون ما أجمع عليه العلماء من ميراث أوالد األم

                                                 
  .٥٠م: ص١٩٥٩لسنة  ١٨٨(المعدل)، رقم / ) قانون األحوال الشخصية العراقي١(
  .٥١م: ص١٩٥٩لسنة  ١٨٨العراقي (المعدل)، رقم / ) قانون األحوال الشخصية٢(
 .٢٢ص ، أحكام الميراث للقاضي شاكر النجار:٢/١٣٩) ينظر: األحوال الشخصية للكبيسي: ٣(

)، ووثيقـــة الكويـــت للقـــانون العربـــي ٢٦) والمـــادة(١٠م: المـــادة(١٩٤٣) لســـنة ٧٧المواريـــث المصـــري رقـــم(نون قـــا ) ينظـــر:٤(
: لســنهوريفــي شــرح القــانون المــدني الجديــد لالوســيط )، و ٢٥٠/٧) والمــادة(٢٤٩/٢الموحــد لألحــوال الشخصــية: المــادة(

 .٢/٦٦٩، وأحكام المواريث للقاضي دريان: ٩/٨٢



 ١٨٨

  في القانون: ركةتة المشالمسأل
اإلخـــوة ألّم مـــع اإلخـــوة  تشـــيركهـــو المـــذهب الحنفـــي القائـــل بعـــدم  فـــي القـــانون العراقـــي المعمـــول بـــه 

ـــل يأخـــذ اإلخـــوة ألم الثلـــث، وال يبقـــى لإلخـــوة األشـــقاء شـــ ـــم يءاألشـــقاء، ب ـــه ل ـــانون األحـــوال  يتطـــرق، ألّن ق
  .)١(ى رأي الحنفيةيجب الرجوع إلالمسألة المشتركة، ف إلى الشخصية العراقي

بمــذهب الشــافعية والمالكيــة، القائــل  اأّمــا قــانون المواريــث المصــري، والقــانون العربــي الموحــد فقــد أخــذ
  . )٢(بوجوب التشريك بين ولد األم وولد األبوين في المسألة المشتركة

  
  
  

                                                 
 .٢/١٣٩لشخصية للكبيسي: ) ينظر: األحوال ا١(

)، ووثيقـة الكويـت للقـانون العربـي الموحـد لألحـوال ١٠م: المـادة(١٩٤٣) لسـنة ٧٧المواريـث المصـري رقـم(قـانون  ) ينظـر:٢(
، وأحكام المواريث للـدكتور محمـد ٩/٨٢: لسنهوريفي شرح القانون المدني الجديد لالوسيط )، و ٢٦٥الشخصية: المادة( 
 .١٧٠مصطفى شلبي: ص
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 ١٩٠

Zßìÿa@kÝ¾a@ój—ÉÜa@ @

  عصبة:تعريف ال
 : هـــي كـــّل شـــئ اســـتدار بشـــئ فقـــد عصـــب بـــه، وعصـــب القـــوم بفـــالٍن أي اســـتكفُّوا حولـــهالعصـــبة لغـــة

والِعصــاَبة: جماعــة مــن النــاس والخيــل ســمي العمــائم عصــائب ألنهــا تحــيط بــالرأس وتجمعــه، ، و وأحــاطوا بــه
ه، ســمُّوا بــذلك ورثتــوالّطيــر، والعصــبة: البنــون وقرابــة الرجــل مــن أبيــه، وعصــبة الرجــل: أوليــاؤه الــذكور مــن 

واألخ جانـــب، والعـــم جانـــب، والجمـــع به أي اســـتكّفوا بـــه، فـــاألب طـــرف، واالبـــن طـــرف، َســـألّنهـــم عَصـــبوا بن
  عصبات.

ـــبوا علـــيهم إذا تَجّمعـــوا، والعصـــبي: الـــذي  والعصـــبيَّة: أن يـــدعَو الرجـــل إلـــى ُنصـــرة عصـــبته، وقـــد تعصَّ
  .)١(َيغضب لعصبته، ويحامي عنهم

أو حـاز الفاضـل بعـد جميع المال من القرابات أو الموالي إذا انفـرد،  الذي يأخذو ه العصبة اصطالحًا:
  .)٢(أصحاب الفروض

  تنقسم العصبة إلى قسمين:أقسام العصبة: 
  وهم قرابة الرجل وورثته من جهة نسب أبيه. :يةالنسبالعصبة  .١
دراسـته  لـذي يعنينـا، وا)٣(وهم عصبة الميت من جهة السبب، وهو المولى المعِتـق :يةالسببالعصبة  .٢

ــا قــد ذكرنــا العصــبة الســببية فــي أســباب الميــراث، وال  فــي هــذا المطلــب هــي العصــبة النســبية، ألنن
 .والمـّنة وجود لهم في هذا الزمان وهللا الحمد

  تتنوع العصبة من جهة النسب إلى ثالثة أنواع:: أنواع العصبة

  :أوًال: العصبة بنفسه
يتبـين مـن التعريـف أّن العاصـب ، )٤(أنثـىل في نسبته إلـى الميـت ال يدخكل ذكر  وهالعصبة بنفسه:  

ــالنفس ال يكــون إال ذكــرًا، فيخــرج مــن لــيس ذكــرًا كالبنــت، ومــن انتســب إلــى الميــت بــاألنثى كــابن البنــت،  ب
  بعضها على بعض وهي كاآلتي: ةمقدَّم ةيتوزعون على جهات أربعوعصبة الرجل 

  نزل. نإ تشمل االبن وابن االبن و  . البنوة:١

                                                 
    ، مادة(عصب).١٠/١٦٦رب البن منظور:لسان العو ، ٤٣٥مختار الصحاح للرازي: صينظر: ) ١(
ـــائق للزيلعـــي: ) ٢( ، وشـــرح الرحبيـــة للمـــارديني: ٢١٨، وشـــرح األرجـــوزة التلمســـانية للمغيلـــي: ص٥/١٧٨ينظـــر: تبيـــين الحق

  .١٣/٣٨١شرح كتاب النيل ألطفيش(ط. دار الفتح):  ، و٦/١٦٤المغني البن قدامة:، و ٥٩ص
، األحكــــام ٣٣٠، كفايــــة األخيــــار للحســــيني: ص ٧٠،، شــــرح الســــراجية للجرجــــاني:ص٦/٥٤٣) المســــالك البــــن العربــــي:٣(

 .٣/١٤٢٧الشرعية لقدري باشا: 

  .١٣٧ص البن هبيرة: وٕاجماع األئمة األربعة ،٩/٧٠ البيان للعمراني:و  ،٢٤٦التعريفات للجرجاني: ص: ينظر )٤(



 ١٩١

، وهكـذا وٕان األب، وأب األب وهو الجد الصحيح الذي لـيس بينـه وبـين المتـوفى أنثـىتشمل  . األُبوة:٢
  عال.
  تشمل اإلخوة من األب واألّم، ثّم اإلخوة من األب، ثّم أبناؤهم وٕان نزلوا. . اإلخوة:٣
  .)١(وٕان نزلوا تشمل األعمام من األب واألّم، ثم األعمام من األب، ثّم أبناؤهم . العمومة:٤

اتفــق العلمــاء علــى أنــه إذا انفــرد العصــبة حــاز جميــع المــال، وٕاذا كــان معــه ذو فــرض، يبــدأ بأصــحاب 
اهللا بــن َعبَّــاٍس أّنــه قــال:  وذلــك لمــا روى عبــدإلــيهم فروضــهم، ثــّم يعطــى البــاقي للعصــبات،  الفــروض فيــدفع

، واتفقــوا علــى أّنــه يقــّدم )٢( )) فمــا َبِقــَي َفُهــَو ِألَْوَلــى َرُجــٍل َذَكــرٍ َأْلِحُقــوا اْلَفــَراِئَض ِبَأْهِلَهــا ):((قــال رســول اللَّــِه(
األقرب من العصاب على األبعد، وأّن األقرب يحجب األبعد، وأقرب العصبات، البنون ثّم بنوهم وٕان نزلـوا، 

وٕان نزلـوا، ثـّم ثّم األب ثّم أب األب وهو الجد، وٕان عال وذلـك عنـد عـدم وجـود اإلخـوة، ثـّم اإلخـوة ثـّم بنـوهم 
  .بناء الجد، ثّم بنوهم وٕان نزلواالعم وهم أ

فـي الدرجـة قـّدم مـن انتسـب إلـى الميـت بـأب وأّم علـى مـن انتسـب  او سـتو اواجمعوا على أّن العصـبة إذا 
، وهذا كّله متفق عليه بـين العلمـاء، ولـم يختلفـوا فيقّدم األخ من األب واألّم على األخ من األبباألب فقط، 
    .)٣(توريث اإلخوة مع الجدّ  بيانه فيسيأتي  ما ذلك إالّ  في شئ من

الســـبب فـــاإلرث عنـــدهم إّمـــا بســـبب أو نســـب، و  فقـــد أنكـــروا اإلرث بالتعصـــيب، :أّمـــا الشـــيعة اإلماميـــة
فالمــال ألصــحاب الفــروض، ثــّم لقرابــة الميــت، دون التعصــيب؛  ،الزوجيــة والــوالء، والنســب الفــرض والقرابــة

  وينقسم اإلرث بالنسب بفرضه وقرابته إلى المراتب اآلتية:طل، ألّن التعصيب عندهم با
 أو االبــنوا ســواًء كــانوا أوالد ن نزلــإ و  إناثــًا، ثــّم أوالدهــم الصــلب ذكــورًا أو ولــدالمرتبــة األولــى: األبــوان، و 

  . البنت
  خوة وأوالدهم وٕان نزلوا، واألجداد وٕان علوا.المرتبة الثانية: اإل

  .وأوالدهم وٕان نزلوا واألعمام رتبة الثالثة: األخوالالم
  .)٤(المتقدمة اتبوال شئ ألصحاب المرتبة المتأخرة مع وجود أحد المر 

                                                 
أحكـــام الميـــراث للزلمـــي: و ، ٧١: ص، وشـــرح الســـراجية للجرجـــاني٢/١٣٧بـــن هبيـــرة: ) ينظـــر: إجمـــاع األئمـــة األربعـــة ال١(

 .٦٢ص

 ،)٦٣٥١(رقــم الحــديث ،٦/٢٤٧٦مــن أبيــه...... :  كتــاب الفــرائض، بــاب ميــراث الولــد ،البخــاري فــي صــحيحه أخرجــه) ٢(
 .)١٦١٥(رقم الحديث ،٣/١٢٣٤باب ألحقوا الفرائض....:  كتاب الفرائض، ،صحيحه ومسلم في

القـــوانين الفقهيـــة البـــن و ومـــا بعـــدها،  ٧٢٤: ص، وبدايـــة المجتهـــد البـــن رشـــد٧١ية للجرجـــاني: صشـــرح الســـراجينظـــر: ) ٣(
ـــة للمـــارديني:و ، ١١/٥٥شـــرح النـــووي علـــى مســـلم: و ، ٢٨٦الجـــزي: ص مـــة األربعـــة ٕاجمـــاع األئو ، ٦١ص شـــرح الرحبي
، ١٣/٣٨٣الفـتح):  شـرح كتـاب النيـل ألطفـيش(ط.دارو ، ٦/١٧١المغني البن قدامـة: و ، ٢/١٣٧البن هبيرة: واختالفهم 

 .٦٢أحكام الميراث للزلمي: صو 

  .٣٩/٩٩وجواهر الكالم للنجفي:ومابعدها، ٢١٨، والمراسم العلوية للديلمي: ص٩١-٤/٧٥) ينظر: المبسوط للطوسي:٤(



 ١٩٢

  :غيرهبثانيًا: العصبة 
  .)١(عصبة بإخوانهّن) نَ كل النسوة الالتي فرضهنَّ النصف، والثلثان، يصرْ  (هي غيره:بالعصبة 

  :ت اآلتيةتكون في الحاال العصبة بالغير
يعصــب البنــت فــأكثر، وكــذلك ابــن االبــن فــأكثر يعصــب بنــت االبــن فــأكثر التــي فــي . االبــن فــأكثر ١

  درجته، وهكذا وان نزل.
  . األخ الشقيق فأكثر يعصب األخت الشقيقة فأكثر.٢
  . األخ ألب فأكثر يعصب األخت ألب فأكثر.٣
 .)٢(المسـلمين للـّذكر مثـل حـظ األنثيـين وهـذا كلـه مجمـع عليـه بـين علمـاء قسمة الميراث بينهم ويكون  

  .)٣(ُيوِصيُكُم الّلُه ِفي َأْوَالِدُكْم ِللذََّكِر ِمْثُل َحظِّ األُنثََيْينِ : تعالىو  اهللا سبحانه والدليل عليه قول
َتِضــلُّوْا َوالّلــُه  َوإِن َكــاُنوْا ِإْخــَوًة رَِّجــاًال َوِنَســاء َفِللــذََّكِر ِمْثــُل َحــظِّ األُنثََيــْيِن ُيَبــيُِّن الّلــُه َلُكــْم َأنوقولــه تعــالى:  

  .)٤(ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم 

  :ًا: العصبة مع غيرهلثثا
  .)٥(كل أنثى تصير عصبًة مع أنثى أخرى، كاألخت مع البنت) غيره: (هيالعصبة مع 

  ين:تالعصبة مع الغير تكون في الحالتين اآلتي
  .االبن. األخت الشقيقة تكون عصبة مع البنت الصلبية أو بنت ١
  .االبنت ألب تكون عصبة مع البنت الصلبية أو بنت . األخ٢

  :ثالثة مذاهبلى إاختلف العلماء في حكم العصبة مع الغير  حكم العصبة مع الغير:

مــع البنــت أو  تكــون عصــبة واحــدة أو أكثــر ب: أّن األخــت مــن األب واألّم، أو مــن األالمــذهب األول
  المالكية، والشافعية، تابعين، وٕاليه ذهب الحنفية، و وبه قال جمهور العلماء من الصحابة وال بنت االبن،

                                                 
  . ٢٤٦للجرجاني: ص) التعريفات ١(
، شـرح ٢٨٨، القوانين الفقهية البن جزي: ص٦٢، شرح السراجية للجرجاني: ص٦٧ص-٦٥) اإلجماع البن المنذر: ص٢(

تـب اإلجمـاع ، مرا٦/١٦٨، المغنـي البـن قدامـة: ٢/١٣١، إجماع األئمة األربعة البن هبيرة: ٦٢الرحبية للمارديني: ص
 .٥/٣٤١مرتضى: البحر الزخار لل ١٠٥ص -١٠٢: صالبن حزم

  ١١) سورة النساء من اآلية: ٣(
  ١٧٦) سورة النساء من اآلية: ٤(
  . ٢٤٦) التعريفات للجرجاني: ص٥(



 ١٩٣

  .)٢(وهو اختيار القاضي أبي بكر بن العربي، )١(والحنابلة، والزيدية، واإلباضية

 داود وٕاليــه ذهــب )(أّن األخــت ال تــرث مــع البنــت شــيئًا، ورد ذلــك عــن ابــن عبــاس المــذهب الثــاني: 
  .)٣(، واإلماميةالظاهري

وتكون األخـت عصـبة إن لـم  ع البنت شيئًا، عند وجود العاصب،ألخت ال ترث م: أّن االمذهب الثالث
  .)٤(إسحاق بن راهويه، وابن حزم الظاهري وٕاليه ذهبيكن هناك عاصب كاألخ وابنه، والعم وابنه، 

  األدلة ومناقشتها:
  استدل أصحاب المذهب األول بما يأتي: أدلة المذهب األول ومناقشتها:

ـــا تَـــَرَك تعـــالى: . قـــول اهللا ســـبحانه١ ـــا تَـــَرَك اْلَواِلـــَداِن َواَألْقَرُبـــوَن َوِللنَِّســـاء َنِصـــيٌب مِّمَّ لِّلرَِّجـــاِل َنصـــِيٌب مِّمَّ
  .)٥(اْلَواِلَداِن َواَألْقَرُبوَن ِممَّا َقلَّ ِمْنُه َأْو َكُثَر َنِصيبًا مَّْفُروضًا 

  وجه الداللة:
خـــرج منـــه إال ا تركـــه الوالـــدان واألقربـــون، وال تممـــ أّن عمـــوم هـــذه اآليـــة تـــدل علـــى أّن لألخـــت الميـــراث

  .)٦(بدليل
عن ابنة وابنـة بـن وُأْخـت فقـال: ) األشعري (ُهزيل بن شرحبيل أّنه قال: ُسِئَل أبو ُموَسى  رواه. ما ٢

ُأْخِبــَر ِبَقــْوِل أبــي ُموَســى ( لالبنــة النِّْصــُف َوِلْألُْخــِت النِّْصــُف َوْأِت بــن َمْســُعوٍد َفَســُيَتاِبُعِني َفُســِئَل بــن َمْســُعوٍد وَ 
ِلْالْبَنــِة النِّْصــُف َوِالْبَنــِة االبــن ) فقــال لقــد َضــَلْلُت ِإًذا ومــا أنــا مــن اْلُمْهَتــِديَن َأْقِضــي فيهــا ِبَمــا َقَضــى النبــي (

                                                 
، ٢٢١، شــرح األرجــوزة التلمســانية للمغيلــي: ص٧٢٤، بدايــة المجتهــد البــن رشــد: ص٧٤) شــرح الســراجية للجرجــاني: ص١(

، شــرح كتــاب النيــل ٥/٣٣٩الزخــار للمرتضــى:  ، البحــر٦/١٦٤، المغنــي البــن قدامــة: ٦٣شــرح الرحبيــة للمــارديني: ص
  .١٣/٣٨٦ألطفيش(ط. دار الفتح): 

وٕاذا تــرك بنتــا وأختــا أو ابنتــين وأختــا فالنصــف لالبنــة ولألخــت مــا  ،األخــوات عصــبة للبنــات) اللفــظ الــدال علــى اختيــاره: ( ٢(
فيما رواه ) (لتعصيب بقضاء رسول اهللاإلى ا بقي وهما ذواتا فرض لكن إذا اجتمعا سقط فرض األخوات وعاد سهمهنّ 

ِإِن اْمـُرٌؤ َهَلـَك َلـْيَس َلـُه :االبنـة تسـقط األخـت ألن اهللا تعـالى يقـول :وقـال ابـن عبـاس وابـن الزبيـر، ابن مسعود كمـا تقـدم
لى اهللا فتأخـذ البنـت النصـف ومـا بقـي للعصـبة وقـد سـبق قضـاء رسـول اهللا  صـ )١٧٦مـن اآليـة: النساء (َوَلٌد َوَلُه ُأْختٌ 

بـأن لالبنـة النصـف ) (وفي البخاري أن معاذا قضى بـاليمن علـى عهـد رسـول اهللا ، عليه وسلم  الذي رواه ابن مسعود
ولألخت النصف وبهذا الحديث رجع ابن الزبير عن قوله فصار فرض األخت واألخوات بالنص إن لـم يكـن ولـد وصـار 

). َلـْيَس َلـُه َوَلـٌد  قرآن فخصت السنة برواية ابن مسعود قوله فرضهن التعصيب إن كان بنتا وسقطن بالذكر بظاهر ال
  .١١٦، واألحكام الصغرى: ص٥٣٣/ ١، وينظر: أحكام القرآن:١/٣٧٦أحكام القرآن:

 .٤/٧٥، المبسوط للطوسي: ٩/٢٥٦، المحلى البن حزم: ١٤٩: صالتهذيب في علم الفرائض للكلوذاني) ٣(

 .١/٣٦٧م الموقعين البن القيم: ، إعال٢٥٦/ ٩) المحلى البن حزم: ٤(

  ٧اآلية:  ) سورة النساء٥(
 .٨/١٠٧) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي: ٦(



 ١٩٤

َقـْوِل بـن َمْسـُعوٍد فقـال َال َتْسـَأُلوِني مـا َداَم السُُّدُس َتْكِمَلَة الثُُّلثَْيِن وما َبِقَي َفِلْألُْخِت َفَأَتْيَنـا َأَبـا ُموَسـى َفَأْخَبْرَنـاُه بِ 
  .)١( )هذا اْلَحْبُر ِفيُكمْ 

  وجه الداللة:
األخـت أنهـا تكـون عصـبة مـع  نـص فـي )ونسـبه إلـى الرسـول( )أّن هذا القضاء من ابن مسـعود (

  .)٢(، ودليل على أنها أولى من غيرها من العصبات كالعم وابنهالبنات

  .)٣()النِّْصُف ِلْالْبَنِة َوالنِّْصُف ِلْألُْختِ ( :)اُذ بن َجَبٍل قضى على َعْهِد رسول اللَِّه(ما روي أّن ُمعَ  .٣
  وجه الداللة:

) ) يـدل علـى أّن هذا الحديث عن معاذ روي مرفوعـًا، وموقوفـًا، وقـول الـراوي (علـى عهـد رسـول اهللا(
)، فـدّل علـى أّن لألخـت البـاقي رسـول اهللا( أّن الحديث مرفـوع، ألّن معـاذ كـان أميـرًا علـى الـيمن فـي عهـد

  .)٤(بعد فرض البنت

  استدلوا بما يأتي: ومناقشتها: أدلة المذهب الثاني
ــُه  . قــول اهللا ســبحانه وتعــالى:١ ــٌد َوَل ــُه َوَل ــْيَس َل ــَك َل ــِة ِإِن اْمــُرٌؤ َهَل ــيُكْم ِفــي اْلَكَالَل ــُه ُيْفِت ــِل الّل َيْســَتْفُتوَنَك ُق

  .)٥(ُف َما َتَرَك َوُهَو َيِرثَُها ِإن لَّْم َيُكن لََّها َوَلدٌ ُأْخٌت َفَلَها ِنصْ 
  وجه الداللة:

اسم الولـد علـى البنـت وبنـت االبـن،  واطالقإن كان للميت ولد،  تدّل اآلية على أّنه ليس لألخت شيء
  .)٦(وارد في القرآن واللغة العربية ،على االبن وابن االبن طلقكما ي

  .)٧(فظ الولد في اآلية الذكرأراد بل بأنه: واعترض
َوَلُكـْم ِنْصـُف َمـا تَـَرَك َأْزَواُجُكـْم  لفرق بين لفـظ الولـد فـي هـذه اآليـة، وفـي قولـه تعـالى:ا بأّنه ما: وأجيب

ُبُع ِممَّا تَـَرْكنَ  ـا تَـَرْكُتْم ِإن َوَلهُـ وقولـه تعـالى:  ،)٨(ِإن لَّْم َيُكن لَُّهنَّ َوَلٌد َفِإن َكاَن َلُهنَّ َوَلٌد َفَلُكُم الرُّ ُبـُع ِممَّ نَّ الرُّ

                                                 
 .)٦٣٥٥(رقم الحديث ،٦/٢٤٧٧البخاري في صحيحه في كتاب الفرائض، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة:  أخرجه )١(

، عمدة القاري شرح صحيح البخـاري: للعالمـة ٨/١٠٧، الحاوي الكبير للماوردي: ٢٩/١٥٧) ينظر: المبسوط للسرخسي: ٢(
/ دار الكتــب ١اهللا محمــود محمــد عمــر، ط هـــ)، ت: عبــد٨٥٥الــدين أبــي محمــد محمــود بــن أحمــد العينــي المتــوفى( بــدر

 .٢٣/٣٧٩م): ٢٠٠١-هـ١٤٢١بيروت( -العلمية

ــــــي صــــــحيحه أخرجــــــه )٣( ــــــراث ،البخــــــاري ف ــــــاب مي ــــــرائض، ب ــــــاب الف ــــــات عصــــــبات:  كت ــــــم  ،٦/٢٤٧٩اإلخــــــوة مــــــع البن رق
 .)٦٣٦٠(الحديث

 .٢٣/٣٧٨، عمدة القاري للعيني: ١٢/٢٥، فتح الباري البن حجر: ٥/٣٣٥البر:  ) االستذكار البن عبد٤(

  ١٧٦) سورة النساء من اآلية: ٥(
 .٩/٢٥٦) المحلى البن حزم: ٦(

 .٥/٣٣٩البحر الزخار للمرتضى:  ،٧٢٥بداية المجتهد: ص )٧(

    ١٢) سورة النساء من اآلية: ٨(



 ١٩٥

ــَرْكُتم ــا َت ــثُُّمُن ِممَّ ــٌد َفَلُهــنَّ ال ــْم َوَل ــاَن َلُك ــِإن َك ــٌد َف ــْم َوَل ــا  وقولــه تعــالى: ،)١(لَّــْم َيُكــن لَُّك ْنُهَم ــٍد مِّ ــلِّ َواِح ــِه ِلُك َوَألَبَوْي
  .)٣(أراد بلفظ الولد في هذه اآليات الذكر واألنثى ، فلم يختلف أحٌد أّنه)٢(السُُّدُس ِممَّا َتَرَك ِإن َكاَن َلُه َوَلدٌ 

بأّنــه وٕان أراد بلفــظ الولــد الــذكر واألنثــى، و نســلم أّنــه ال يفــرض لألخــت النصــف مــع وجــود  واعتــرض:
، ألّنـه قـد أجمـع كميـراث األخ مـع البنـت ،ال بـالفرض الولد، ولكن الذي تأخذه األخت مـع البنـت بالتعصـيب

  .)٤(مع البنات، فكذلك يجب توريث األخوات معهنّ  العلماء على توريث اإلخوة
َأْلِحُقــوا اْلَفــَراِئَض ِبَأْهِلَهــا فمــا َبِقــَي َفُهــَو ):((اهللا بــن َعبَّــاٍس أّنــه قــال: قــال رســول اللَّــِه( . مــا روى عبــد٢

  .)٥( )) ِألَْوَلى َرُجٍل َذَكرٍ 
  وجه الداللة:

ب األخـت مـع البنـت ألّن البـاقي مـن الميـراث ((ألولى رجل ذكر)) يدل على عدم تعصي :)أّن قوله (
  .)٦(لعصبة الذكر، وليس األنثىليكون 

مــع البنــت ألدلــة الجمهــور المتقدمــة، فيحمــل  األخــت: هــذا الحــديث عــام خصــص تعصــيب واعتــرض
  .)٧() أن الباقي للعصبة الذكر إن لم يكن هناك أخواتقوله(

ســلك طريــق اهري فــي مــا ذهــب إليــه، حيــث اســتدل ابــن حــزم الظــ أدلــة المــذهب الثالــث ومناقشــتها:
أو يكــون مــا بقــي بعــد البنــات  إن كــان للميــت عاصــب ذكــر اّنــهو  األول والثــاني التوفيــق بــين أدلــة المــذهب

): ((ألولـى رجـل ذكـر))، وال شـئ لألخـت ألّنهـا ليسـت مـن أهـل بدليل قول الرسول (بنات االبن للعصبة 
توريــث األخــت مــع البنــت فــي حالــة  هنــاك دليــل علــىّنــه لــيس وأل الفــرائض، وال تكــون عصــبة فتأخــذ البــاقي،

تكـون األخـت عصـبة مـع البنـت توفيقـًا بـين أدلـة المـانعين  ذكر للميت عاصب يكن وٕان لم وجود العاصب،
    .)٨(والموجبين

بــأّن هنــاك طريقــة أخــرى للتوفيــق بــين األدلــة، أّنــه يكــون فــرض األخــوات بــالنص إن لــم يكــن : واعتــرض
وصار فرضهّن التعصيب إن كان الولد أنثى، بدليل قضـاء ابـن مسـعود فـي البنـت وبنـت االبـن للميت ولد، 

                                                 
    ١٢) سورة النساء من اآلية: ١(
    ١١) سورة النساء من اآلية: ٢(
 .٩/٢٥٦) المحلى البن حزم: ٣(

 .٦/١٦٤، المغني البن قدامة: ٧٢٤، بداية المجتهد: ص٩/٥٤، البيان للعمراني: ٢٩/١٥٨) المبسوط للسرخسي: ٤(

  ،)٦٣٥١(رقــم الحــديث ،٦/٢٤٧٦..... : مــن أبيــه. كتــاب الفــرائض، بــاب ميــراث الولــد، البخــاري فــي صــحيحه أخرجــه) ٥(
 .)١٦١٥(رقم الحديث ،٣/١٢٣٤باب ألحقوا الفرائض....:  كتاب الفرائض، ،ومسلم في صحيحه

 .٩/٢٥٦) المحلى البن حزم: ٦(

 .٩/٥٤، البيان للعمراني: ٨/١٠٧) الحاوي الكبير للماوردي: ٧(

 .١/٣٦٧القيم: ، وٕاعالم الموقعين البن ٩/٢٥٧المحلى البن حزم: : ينظر )٨(



 ١٩٦

اهر ظــفيمــا تقــّدم بيانــه مــن أدلــة الجمهــور، وســقط فرضــهنَّ بالولــد الــذكر ب وقضــاء معــاذ بــن جبــل واألخــت
  .)١(همّن على ابن األخ والعم وابنه، ألّن تعصيب األخت أو األخوات أولى وأقرب منه، وتقديمالقرآن

  :الترجيح
خــت واحــدة أو وجــوب جعــل األب مناقشــتها يبــدو لــي تــرجيح المــذهب األول القائــل:و بعــد عــرض األدلــة 

 ، وذلـك لمـا ثبـت مـن قضـاء عبـدأكثـرو بنـات االبـن واحـدة أو أ، أو ألب، عصبات مع البنـات وينأكثر ألب
  .أعلم، واهللا )(إلى زمن الرسول وٕاضافته) (و معاذ بن جبل ،هللا بن مسعود

  :العصبة وميراثهم في القانون
  ) من قانون األحوال الشخصية العراقي: ٨٩(نصت المادة

  .األبوان واألوالد وٕان نزلوا للذكر مثل حظ األنثيين.١
  . الجّد والجدات واإلخوة واألخوات وأوالد اإلخوة واألخوات.٢
  .)٢( . األعمام والعمات واألخوال والخاالت وذوو األرحام٣

القــانون تفاصــيل العصــبة وكيفيــة اســتحقاقهم لــإلرث ســوى ذكــر جملــة الــوارثين وأّن للــذكر مثــل  لــم يبــين
حظ األنثيين، والذي  يبدوا من هذا الترتيب واستعمال كلمة القرابة بدل العصبة أّن المشرع العراقي لجأ إلـى 

ن ينتســبون لمــذهب ، ولكــن هــذا الظــاهر غيــر مقصــود، وٕان كــان مقصــودًا فللــذي)٣(تطبيــق مــذهب اإلماميــة
) مــن قــانون األحــوال ٩٠المــادة( اإلماميــة فــي العــراق، أّمــا لغيــرهم مــن المــذاهب فــال يشــملهم، وذلــك بحســب

الشخصـية التـي تــنص: (مـع مراعــاة مـا تقــّدم يجـري توزيــع االسـتحقاق واألنصــبة علـى الــوارثين بالقرابـة وفــق 
كمــا تتبــع  ١٩٥٩)لســنة ٨٨ال الشخصــية رقــم(األحكــام الشــرعية التــي كانــت مرعيــة قبــل تشــريع قــانون األحــو 

هـذه المـادة تكـون التركـة  للعصـبة مـن النسـب إذا لـم يوجـد إلـى  فاسـتناداً  ،)٤(فيما بقـي مـن أحكـام المواريـث)
 -أحد من أصحاب الفروض، أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة، والعصبة ثالثة أنواع:( العاصب بنفسه

  العاصب مع غيره). -العاصب بغيره
  : العاصب بنفسه وهم أربع جهات:أوالً 

 جهة البنوة: وتشمل األبناء وأبناء األبناء وٕان نزلوا. .١

 جهة األبوة: وتشمل األب والجّد الصحيح وٕان علوا. .٢

اء، وأبنــاء اإلخــوة جهــة اإلخــوة: وتشــمل اإلخــوة األشــقاء، اإلخــوة ألب، وأبنــاء األخــوة األشــق .٣
 .ألب وٕان نزلوا

                                                 
  .٩/٥٤، والبيان للعمراني: ١/٣٧٦) ينظر: أحكام القرآن البن العربي: ١(
  ٥٠م: ص١٩٥٩لسنة  ١٨٨(المعدل)، رقم / ) قانون األحوال الشخصية العراقي٢(
 .٢/١٤٦) ينظر: األحوال الشخصية للكبيسي: ٣(

 .٥١ص م:١٩٥٩لسنة  ١٨٨، رقم /ألحوال الشخصية العراقي (المعدل)) قانون ا٤(



 ١٩٧

 الشقيق، والعم ألب وأبناؤهم وٕان نزلوا.جهة العمومة: وتشمل العم  .٤

  : العاصب بالغير: وهّن كما يأتي:ثانياً 
  ن نزلوا للذكر مثل حظ األنثيين.إ البنات مع األبناء، وبنات االبن مع أبناء االبن و  .١
األخــوات الشــقيقات مــع اإلخــوة األشــقاء، األخــوات ألب مــع اإلخــوة ألب، للــذكر مثــل حــظ  .٢

 األنثيين.

مـع الغيـر: وهـّن األخـوات الشـقيقات أو األخـوات ألب يصـبحن عصـبات مـع البنـات أو : العاصب ثالثاً 
  .)١(بنات االبن، فمن مات عن بنت وأخت للبنت النصف فرضًا، ولألخت الباقي وهو النصف تعصيباً 

بالتفصـيل مـا ذكرنـا مـن تعريـف العصـبة وأنواعهـا، وبـه أخـذ القـانون  فيـه المصـري فقـد ورد قانونوأّما ال
بي الموحد لألحوال الشخصية، وبذلك وافق القانون ما أجمـع عليـه العلمـاء فـي مسـألة العصـبة بـالنفس، العر 

  .)٢(والعصبة بالغير، ووافق ما ذهب إليه الجمهور في العصبة مع الغير
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  ميراث اإلخوة مع الجّد: أوًال:
  قسم الفقهاء الجد إلى قسمين:

د الصـحيح(الجد العصـبي): وهـو الـذي ال تـدخل بينـه وبـين الميـت أنثـى، مثـل: أبـي األب، وأبـي الج -أ
  أبي األب وٕان عال.

الجــد غيــر الصــحيح( الجــد الفاســد، أو الجــد الرحمــي): وهــو الــذي دخلــت فــي نســبته إلــى الميــت  -ب
  .)٣(أنثى، مثل: أبي األم، وأبي أم األب

، أّمــا الجــد غيــر الصــحيح وبيــان أحكامــه، وميراثــه مــع اإلخــوةالقصــد مــن الجــّد هنــا هــو الجــد الصــحيح و 
  سوف يأتي أحكامه في المطلب القادم.فهو من ذوي األرحام 

جمــع العلمــاء علــى أّن األب يحجــب الجــد، وأّنــه يقــوم مقــام األب عنــد عدمــه، واتفقــوا علــى تقــديم األب أ
، ولكـّنهم )٤(بنـي اإلخـوة األشـقاء، واإلخـوة ألمّ  على اإلخوة وأّنهم يحجبون باألب، واتفقوا على أّن الجّد يسقط

  مع الجّد على مذهبين: ألب أو األشقاءاختلفوا في توريث اإلخوة 

                                                 
، أحكـــام الميـــراث ٦٣، أحكـــام الميـــراث للزلمـــي: ص٩/٨٤) ينظـــر: الوســـيط فـــي شـــرح القـــانون المـــدني الجديـــد للســـنهوري: ١(

  .٢٣للقاضي شاكر النجار: ص
)، ووثيقـــة الكويـــت للقـــانون ٢٠-١٩-١٨-١٧-١٦م: المـــواد(١٩٤٣) لســـنة ٧٧المواريـــث المصـــري رقـــم(قـــانون  ) ينظـــر:٢(

فــي شــرح القــانون الوســيط )، و ٢٥٨-٢٥٧-٢٥٥-٢٥٤-٢٥٣-٢٥٢-٢٤٣شخصــية: المــواد(العربــي الموحــد لألحــوال ال
 .٢/٩٠٠، وأحكام المواريث للقاضي دريان: ٩/٨٤: لسنهوريالمدني الجديد ل

  .٥٦، أحكام الميراث والوصية للزلمي: ص٦/٢٣٠ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي:  ) ٣(
  .١٩٥-٦/١٦٢، المغني البن قدامة: ٧٢٦البن رشد: ص، بداية المجتهد ٤/٣٤٢) اإلشراف البن المنذر: ٤(



 ١٩٨

: أّن اإلخوة يرثون مع الجّد، ورد ذلك عـن عمـر، وعثمـان، وعلـي، وزيـد بـن ثابـت، وابـن المذهب األول
المالكيـة، والشـافعية، والحنابلـة، يوسف صاحبي أبي حنيفـة، وٕاليـه ذهـب  ، وهو قول محمد وأبي)(مسعود

  .)٢(وهو اختيار القاضي أبي بكر بن العربي، )١(والزيدية، واإلمامية

أّن اإلخــوة ال يرثــون مــع الجــّد شــيئًا، ورد ذلــك عــن أبــي بكــر، وابــن عبــاس، وأبــي بــن المــذهب الثــاني: 
و ثـور، ول المزنـي، وأبـبه قال شريح، وعطاء، والحسن، وابن سيرين، وهو ق ، و)(كعب، ومعاذ، وعائشة

  .)٣(حنفية، والظاهرية، واإلباضيةوابن المنذر، وٕاليه ذهب أبو 

  األدلة ومناقشتها:
  استدل أصحاب المذهب األول بما يأتي: أدلة المذهب األول ومناقشتها:

ـــا تَـــَرَك اْلَواِلـــَداِن َواَألْقَرُبـــوَن َولِ . قـــول اهللا ســـبحانه تعـــالى:١ ـــا تَـــَرَك لِّلرَِّجـــاِل َنصـــِيٌب مِّمَّ لنَِّســـاء َنِصـــيٌب مِّمَّ
  .)٤(اْلَواِلَداِن َواَألْقَرُبوَن ِممَّا َقلَّ ِمْنُه َأْو َكُثَر َنِصيبًا مَّْفُروضًا 

  وجه الداللة:
جعل اهللا في هذه اآلية للرِّجال والنساء نصيبًا من الميراث، وأّن الجّد واإلخوة يـدخلون فـي عمـوم أقـارب 

يراث فلم يجز أن يخص الجد بالمال دون اإلخوة، فمن فعـل ذلـك فقـد تـرك ظـاهر يستحقون الم نالميت الذي
  .)٥(القرآن من غير أن يستند إلى دليل

: بــأّن اآليــة تقتضــي اســتحقاق األقــرب للميــراث، فــاألخ الشــقيق أقــرب مــن األخ ألب، فكــذلك واعتــرض
اليـة فكـذلك فـي الميـراث، فيقـّدم الجـّد الجّد أقـرب مـن األخ، ألّن الجـّد أب ويقـوم مقـام األب عنـد فقـده فـي الو 

  .)٦(على األخ

                                                 
، التهــذيب فــي علــم ٩/٩٠، البيــان للعمرانــي: ٢٨٩، القــوانين الفقهيــة البــن جــزي: ص١/١٠١) أحكــام القــرآن للجصــاص:١(

  .٢٢٢، المراسم العلوية للديلمي:٥/٣٤٧: الزخار ، البحر٦/١٩٧، المغني البن قدامة: ٧٢الفرائض للكلوذاني:ص
أنـا ابـن  :األخ يقـول األخ أقوى سببا من الجد فإنّ  أنّ  :الذي نحققه من طريق النظر والمعنىالدال على اختياره: (  ) اللفظ٢(

وســبب البنــوة أقــوى مــن ســبب األبــوة فكيــف يســقط األضــعف األقــوى وهــذا  ،أنــا أبــو أبــي الميــت :والجــد يقــول ،أبــي الميــت
 . ٦/٥٥٤، وينظر: المسالك: ١/٣٦٦). أحكام القرآن: بعيد

، مختصـر المزنـي فـي فـروع الشـافعية: لإلمـام أبـي إبـراهيم إسـماعيل بـن يحيـى المصـري ٤/٣٤٢) اإلشراف البـن المنـذر: ٣(
، ١٩١م): ص١٩٩٨-هـ١٤١٩بيروت( -/دار الكتب العلمية١القادر شاهين، ط هـ)ت: محمد عبد٢٦٤المزني المتوفى(

، شـرح كتـاب النيــل ٩/٢٨٢، المحلـى البــن حـزم: ١٤٣ي: ص، شــرح السـراجية للجرجـان٦/٢٣٨تبيـين الحقـائق للزيلعـي: 
  .١٣/٤٣٢ألطفيش:

  ٧اآلية:  ) سورة النساء٤(
 .٩/٩١، البيان للعمراني: ٨/١٢٣) الحاوي الكبير: ٥(

 .٦/٢٣٨، تبيين الحقائق للزيلعي: ٨/٣٩٥١) التجريد للقدوري: ٦(



 ١٩٩

: بأن الجّد مقّدم في الوالية ال يدّل على قوتـه وتقّدمـه فـي الميـراث، ألّن االبـن لـيس لـه واليـة فـي جيبأو 
     .)١(الزواج، ولكّنه أقوى من األب في الميراث وٕان ولي األب وزوج

ليان إلى الميت باألب فالجـّد أب األب واألخ ابـن األب، . واستدلوا بالمعقول وقالوا: إّن الجد واألخ يد٢
ألّن األخ يقول أنا ابـن أبـي الميـت والجـد يقـول أنـا أبـو أبـي الميـت وسـبب  ؛وقرابة األخ أقوى من قرابة الجد

نفــرق  بشــجرة أنبتــت غصــنا فــا) (مثلــه علــيالبنــوة أقــوى مــن ســبب األبــوة فكيــف يســقط األضــعف األقــوى، 
  .)٢(منهما إلى اآلخر أقرب منه إلى أصل الشجرة منه غصنان كل واحد

: ( أّمــا قــولهم أّن األخ يــدلي بــالبنوة والجــد بــاألبوة، فيبطــل بــأب الجــد وابــن األخ، ألّنهمــا فــي واعتــرض
  .)٣( درجة واحدة، وابن األخ يدلي بالبنوة والجد أولى منه)

ْنُهَمـا السُّـُدُس  لى: : استدلوا بقول اهللا سبحانه وتعـاأدّلة المذهب الثاني ومناقشتها َوَألَبَوْيـِه ِلُكـلِّ َواِحـٍد مِّ
ِه الثُُّلُث َفِإن َكاَن َلهُ  ِه السُُّدُس  ِممَّا َتَرَك ِإن َكاَن َلُه َوَلٌد َفِإن لَّْم َيُكن لَُّه َوَلٌد َوَوِرَثُه َأَبَواُه َفُألمِّ   .)٤(ِإْخَوٌة َفُألمِّ

  وجه الداللة:
  َيا َبِني آَدَم ُخُذوْا ِزيَنَتُكْم ِعنَد ُكلِّ  قوله تعالى: هعند عدمه ويدل علي أّن الجّد يستحّق اسم األب

َأْم ُكنــُتْم ُشــَهَداء ِإْذ َحَضــَر َيْعُقــوَب اْلَمــْوُت ِإْذ َقــاَل ، ومــن كــان ابنــًا آلدم فــآدم أبــوه، وقولــه تعــالى: )٥(َمْســِجدٍ 
َلـــَه آَباِئــَك ِإْبــَراِهيَم َوإِْســَماِعيَل َوإِْســَحاَق ِإَلـــهًا َواِحــداً ِلَبِنيــِه َمــا َتْعُبــُدوَن ِمــن َبْعــِدي َقــاُلوْا َنعْ  ، وكــان )٦(ُبــُد ِإَلـــَهَك َوإِ

، )٧(َواتََّبْعـُت ِملَّـَة آَبآِئــي ِإْبـَراِهيَم َوإِْسـَحاَق َوَيْعقُـوبَ إبراهيم جدًا ال أبًا، ولكن ذكـره باسـم األب، وقولـه تعـالى:
  الم.وكانا جّدين ليوسف عليه الس

، )٨())اْرُمـوا َبِنـي ِإْسـَماِعيَل فـإن َأَبـاُكْم كـان َراِمًيـا): (((قـال النبـي)قال: (َسَلَمَة بن اْألَْكَوِع ولما روى 
): (أال يتقـي اَهللا زيـُد بـن ثابـت، يجعـل ابـن االبـن ابنـًا، وال يجعـل أب األب اهللا بن عباس( ولهذا قال عبد

  .)٩(يسمي أباً  أبًا)، تبين من هذه النصوص أّن الجدّ 

                                                 
 .٨/١٢٥) الحاوي الكبير: ١(

 .٦/١٩٥، المغني البن قدامة: ١/٣٦٦) أحكام القرآن البن العربي: ٢(

 .٨/٣٩٥٣) التجريد للقدوري: ٣(

  ١١) سورة النساء من اآلية: ٤(
  ٣١) سورة األعراف من اآلية: ٥(
  ١٣٣) سورة البقرة من اآلية: ٦(
  ٣٨) سورة يوسف من اآلية: ٧(
 .)٢٧٤٣(الحديث رقم ،٣/١٠٦٢، باب التحريض على الرمي: كتاب الجهاد والسير ،البخاري في صحيحه أخرجه )٨(

، عمــدة القــاري للعينــي: ٢٩/١٨٢، المبســوط للسرخســي: ٨/٣٩٥٣، التجريــد للقــدوري: ٤/٣٤٦) اإلشــراف البــن المنــذر: ٩(
٢٣/٣٧٣. 



 ٢٠٠

: إطالق لفظ األب عل الجد مجاز، وهو للتوسـعة والتنويـع، ولـيس علـى حقيقتـه، وكمـا تسـمى واعترض
  .)١(الجدة أّما وال تنطبق عليها أحكام األم في الميراث

ولـم )٢(مْ ُيوِصيُكُم الّلُه ِفـي َأْوَالِدُكـ وألّن هناك فرق بين التعبير بلفظ الولد واالبن، ولذلك قال اهللا تعالى:
يقــل أبنــائكم، ألّن لفــظ الولــد يليــق بــالميراث بخــالف االبــن، لــذا مــن يتبنــى ولــدًا، يقــول ابنــي، وال يقــول ولــدي 

، إذ لــو قــال حالئـــل )٣(َوَحَالِئـــُل َأْبَنــاِئُكُم الَّــِذيَن ِمــْن َأْصـــَالِبُكمْ  ألّنــه لــيس منــه، والـــدليل عليــه قولــه تعــالى:
  .)٤(صالبكم ألّن الولد من الصلب بخالف االبنأوالدكم لم يحتج إلى قول من أ

: هذا القول في االبن والولد، ولكن األمر يختلـف فـي لفـظ اآلبـاء واألجـداد، ألّن الحكـم إذا تعلـق وأجيب
ـَن النَِّسـاء ِإالَّ َمـا َقـْد َسـلَ  باآلباء أراد به األجداد، بدليل قوله تعالى: ، ألّن )٥(فَ َوَال َتنِكُحوْا َما َنَكَح آَبـاُؤُكم مِّ

  . )٦(األحكام المتعلقة باسم اآلباء يتناول الجميع، لذا حمل في الميراث على ذلك

  الترجيح:
والذي يبدو لي من خالل مناقشة أدلـة المـذهبين تـرجيح المـذهب األول؛ ألّنـه لـيس هنـاك دليـل صـريح  

لـى اآلخـر ألّن كالهمـا يـدلون يحرم اإلخوة من الميراث عند وجود الجد، وليس ألحد األولوية في الميراث ع
إلــى الميــت بــاألب، فأحــدهما أب األب، واآلخــر ابــن األب فــال فضــل ألحــدهما علــى اآلخــر فلــم يبــق إّال أن 

  يتوارثوا جميعًا، واهللا أعلم. 

  :ميراث اإلخوة مع الجد في القانون
مـــذهب عين، و أخـــذ القـــانون العراقـــي، والمصـــري، والعربـــي الموحـــد بـــرأي مـــن قـــال مـــن الصـــحابة والتـــاب

  المالكية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية، واإلمامية بتوريث اإلخوة مع الجد.
ن قــانون األحــوال الشخصــية العراقــي الوارثــون بالقرابــة، وكيفيــة تــوريثهم ) مــ٨٩/٢المــادة( عرضــتفقــد 

ن أّن الجـدة واإلخـوة تبي، )٧( واألخوات وأوالد اإلخوة واألخوات)الجّد والجدات واإلخوة  ما يلي:( فنصت على
  .)٨(في مرتبة واحدة في استحقاق اإلرث

إذا اجتمــع  ذكــر أّن اإلخــوة يرثــون مــع الجــد، فــنص علــى مــا يلــي:( المصــري فقــدالمواريــث  قــانونوأّمــا 
  الجد مع اإلخوة واألخوات ألبوين، أو ألب كانت له حالتان:

                                                 
 .١/٣٦٦، أحكام القرآن البن العربي: ٨/١٢٥) الحاوي الكبير: ١(

  ١١) سورة النساء من اآلية: ٢(
  ٢٣) سورة النساء من اآلية: ٣(
 .١٢/٢٠البن حجر:  ) فتح الباري٤(

  ٢٢) سورة النساء من اآلية: ٥(
 .٨/٣٩٤٥) ينظر: التجريد للقدوري: ٦(

  ٥٠م: ص١٩٥٩لسنة  ١٨٨(المعدل) ، رقم / ) قانون األحوال الشخصية العراقي٧(
  .٢٠أحكام الميراث للقاضي شاكر النجار: صو  ،٦٧للزلمي: ص أحكام الميراث ) ينظر:٨(
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ثــًا، أو إناثــًا عصــبن مــع الفــرع الــوارث مــن األولــى: أن يقاســم كــأخ إن كــانوا ذكــورًا فقــط، أو ذكــورًا وٕانا
  اإلناث.

ثانيًا: أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات لم يعصـبن بالـذكور، 
  .)١( أو مع الفرع الوارث من اإلناث)

الجــد ونصــت علــى مــا يلــي:( إذا اجتمــع توريــث اإلخــوة مــع الجــد  ذكــروأّمــا القــانون العربــي الموحــد فقــد 
، أو مختلطــين، ســواًء أكــان معهــم ذو فــرض أو ألب مــع اإلخــوة أشــقاًء، أو ألٍب، أو معهمــا ذكــورًا، أو إناثــاً 

ال، فيـــرث الجـــد بالتعصـــيب علـــى اعتبـــار أّنـــه أخ آخـــر للمتـــوفى، مـــا لـــم يكـــن الســـدس أو ثلـــث البـــاقي خيـــرًا 
  .)٢(له)

  :ميراث ذوي القرابتينثانيًا:   
ا انفــرد العصــبة حــاز جميــع المــال، وٕاذا كــان معــه ذو فــرض، يبــدأ بأصــحاب العلمــاء علــى أنــه إذ أجمــع

وا فـــي و جمعـــوا علـــى أّن العصـــبة إذا اســـتأو  الفـــروض فيـــدفع إلـــيهم فروضـــهم، ثـــّم يعطـــى البـــاقي للعصـــبات،
الدرجــة وكــان بعضــهم أولــى مــن بعــض كــان األقــرب أولــى، فمــن انتســب إلــى الميــت بــأب وأّم قــّدم علــى مــن 

، فيقّدم األخ من األب واألّم على األخ من األب، وكذلك األخ أولى من ابـن األخ، والعـم انتسب باألب فقط
العلمــاء فــي ابنــي عــم  ، واختلــف)٣(وهكــذا ، وابــن عــّم ألب وأّم أولــى مــن ابــن عــّم ألبأولــى مــن ابــن العــم

  أحدهما أخ ألّم على مذهبين:
ة، ثــّم يقســم البــاقي بينهمــا، ورد ذلــك : يعطــي األخ ألّم ســهمه وهــو الســدس بحكــم األمومــالمــذهب األول

والمالكية، والشـافعية،  والحنفية، ،وٕاسحاقعن علي، وزيد رضي اهللا عنهما، وٕاليه ذهب األوزاعي، والثوري، 
  .)٥(وهو اختيار القاضي أبي بكر بن العربي، )٤(والحنابلة

                                                 
 ).٢٢م: المادة (١٩٤٣) لسنة ٧٧قم(المواريث المصري ر قانون  )١(

 ).٢٥٦) وثيقة الكويت للقانون العربي الموحد لألحوال الشخصية: المادة(٢(

، المغنــي البــن قدامــة: ٢/١٣٧ومــا بعــدها، إجمــاع األئمــة األربعــة البــن هبيــرة:  ٤/٣٥٠) ينظــر: اإلشــراف البــن المنــذر: ٣(
٦/١٧١. 

، البيـــان ٢٨٩، القـــوانين الفقهيـــة البـــن جـــزي: ص٧٣٠د البـــن رشـــد: ص، بدايـــة المجتهـــ٢٩/١٧٧) المبســـوط للسرخســـي: ٤(
  .٦/١٧٥، المغني البن قدامة: ٩/٧٣للعمراني: 

) اللفظ الدال على اختياره: (لـو كـان الورثـة أخـوين لـألم أحـدهما ابـن عـم أو ابنـا عـم أحـدهما أخ ألم فأمـا الصـورة األولـى: ٥(
 يأخذ الثاني ما بقي من الميراث بالتعصيب.فاتفق الناس فيها أن الثلث لهما بسبب األم و 

، السـدس بحكـم األمومـة والبـاقي بينـه وبـين اآلخـر :فـاختلفوا فيهـا فقـال الجمهـور لمـن اجتمعـت فيـه القرابتـان :وأما الثانية     
له بـه قـال شـريح والحسـن وأبـو ثـور واحتجـوا بأنـه سـاواه فـي التعصـيب وفضـ وقال عمر وابن مسعود: المال لـألخ لـألم و

بقرابة األم فكـان مقـدما عليـه فـي التعصـيب كـاألخ مـن األب واألم مـع األخ مـن األب، ودليلنـا أن اإلخـوة مـن األم سـبب 
يفرض به في السهام فال يرجح به في التعصيب كمـا لـو كـان زوجهـا وبهـذا فـارق األخ الشـقيق فإنـه ال يفـرض لـه بقرابـة 

 . ١/٣٧٦األم). أحكام القرآن:
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بـه قـال  ، و)(مسـعودم وال شئ لآلخر، ورد ذلك عن عمر، وابن األ من المال لألخ المذهب الثاني:
  .)١(، واإلماميةالظاهرية ، وٕاليه ذهبأبو ثوروالنخعي، و  شريح، وعطاء، والحسن، وابن سيرين،

  األدلة ومناقشتها:
  بما يأتي: وااستدل أدلة المذهب األول ومناقشتها:

ـــا تَـــَرَك اْلَواِلـــَداِن َواَألْقرَ . قـــول اهللا ســـبحانه تعـــالى:١ ـــا تَـــَرَك لِّلرَِّجـــاِل َنصـــِيٌب مِّمَّ ُبـــوَن َوِللنَِّســـاء َنِصـــيٌب مِّمَّ
  .)٢(اْلَواِلَداِن َواَألْقَرُبوَن ِممَّا َقلَّ ِمْنُه َأْو َكُثَر َنِصيبًا مَّْفُروضًا 

  وجه الداللة:
أّن ابــن العــم الــذي لــيس بــأخ ألم يســتحق الميــراث بعمــوم اآليــة ألّنــه مــن األقــربين، فيجــب أن يكــون لــه 

  .)٣(فينبغي أن يأخذ الميراث به ،أسباب اإلرث وهو التعصيب نصيب، وألّن له سبب من
أنــا َأْوَلــى ِبــاْلُمْؤِمِنيَن مــن َأْنُفِســِهْم َفَمــْن َمــاَت ): () أّنــه قــال: قــال رســول اللَّــِه(. مــا روى أبــو ُهَرْيــَرَة(٢

  .)٤()َفَأَنا َوِليُُّه َفِألُْدَعى لهَوَتَرَك َماًال َفَماُلُه ِلَمَواِلي اْلَعَصَبِة َوَمْن َتَرَك َكالًّ أو َضَياًعا 
  وجه الداللة:

َوإِنِّي ِخْفُت اْلَمَواِلَي ِمـن َوَراِئـي َوَكاَنـِت  بنو العم بدليل قوله تعالى: في هذا الحديث همموالى العصبة  
  .)٦(أحد ، فسوى بين بني العم ولم يفضل أحدًا على)٥(اْمَرَأِتي َعاِقرًا َفَهْب ِلي ِمن لَُّدنَك َوِلّياً 

اسـتدل أصـحاب هـذا المـذهب بقيـاس هـذه المسـألة علـى المسـألة التـي  أدلة المذهب الثاني ومناقشتها:
أجمعوا عليها وهي: من مات وترك أخوين أحدهما ألب وأّم، واآلخـر ألب، فـإّن المـال يكـون لـألخ الشـقيق، 

  .)٧(لى ما أجمعوا عليهألّنه أقرب من اآلخر بأّم، فوجب قياس مسألة ابني عم أحدهما أخ ألم ع
، فيأخـذ فرضـه ثـّم يقسـم البـاقي مـع ابـن عمـه به فـي السـهام يفرضسبب ألّم من ا وة: أّن األخواعترض

، وأّن األخ لـألب شـارك يفرض بسـبب قرابـة األمّ  لكونهما عصبة، ويختلف عن األخ من األب واألّم ألنه ال
ليـــه األخ الشـــقيق ألّنـــه أرجـــح وأقـــرب مـــن أخيـــه األخ الشـــقيق فـــي جهـــة القـــرب المتعلقـــة بالتعصـــيب فقـــّدم ع

  .)٨(تلك الجهة من المشارك له
                                                 

، عمــــدة القــــاري للعينــــي: ٤/٣٥١، المهــــذب للشــــيرازي: ٩/٢٨٢، المحلــــى البــــن حـــزم: ٤/٣٥١ن المنــــذر: ) اإلشـــراف البــــ١(
 .٤/٩٢، المبسوط للطوسي: ٢٣/٣٨١

  ٧اآلية:  ) سورة النساء٢(
 .٩/٧٤) البيان للعمراني: ٣(

قــــــم ر  ،٦/٢٤٨٠دهما أخ ألم واآلخــــــر زوج: كتــــــاب الفــــــرائض، بــــــاب ابنــــــي عــــــم أحــــــ ،البخــــــاري فــــــي صــــــحيحه أخرجــــــه )٤(
 .)٦٣٦٤(الحديث

  ٥اآلية:  ) سورة مريم٥(
 .١٢/٢٨) فتح الباري: ٦(

 . ٤/٣٥١) اإلشراف البن المنذر: ٧(

 . ١٢/٢٨، فتح الباري البن الحجر: ٦/١٧٦، المغني البن قدامة: ١/٣٧٦) أحكام القرآن البن العربي: ٨(
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  الترجيح:
تبين لي من خالل المناقشة ترجيح المذهب األول القائل بوجوب قسـمة الميـراث بـين ابنـي العـم بعـد مـا 

حق الميـراث م اسـت، وألّن ابـن العـم الـذي لـيس بـأخ ألبـه ايفرض لألخ من األم السدس، وذلك لقوة ما استدلو 
  لكونه عصبة فال يجوز أن نسلبه هذا الحّق من غير دليل، واهللا أعلم.

  :ميراث ذوي القرابتين في القانون
) مـن قـانون األحـوال الشخصـية ٩٠لمـادة(ا فحسـب، العراقي إلى ميراث ذوي القرابتين القانون يتطرقلم 

ة علــى الــوارثين بالقرابــة وفــق األحكــام التــي تــنص: (مــع مراعــاة مــا تقــّدم يجــري توزيــع االســتحقاق واألنصــب
كمـا تتبـع فيمـا بقـي  ١٩٥٩)لسـنة ٨٨الشرعية التي كانت مرعيـة قبـل تشـريع قـانون األحـوال الشخصـية رقـم(

  يكون العمل على رأي الجمهور. ،)١(من أحكام المواريث)
القانون العربي  ، ونص)٢(أّما قانون المواريث المصري فقد ذكر أّن من له جهتان لإلرث يرث بهما معاً 

الموحــد علــى ذلــك وجــاء فيــه( األخ ألم واحــدًا أو أكثــر إذا كــان ابــن عــم للمتــوفى يأخــذ نصــيبه فرضــًا، ومــا 
  .)٣( استحقه ببنوة العمومة تعصيبًا)

  
aãbyŠÿa@ñìˆ@taà@ZsÜbrÜa@kÝ¾@ @

  تعريف ذوي األرحام: أوًال:
طـف، والـرَِّحم، والـرِّْحم: منبـت الولـد ووعـاؤه فـي جمع رحمـة: وهـي الرقـة والتعاألرحام : ذوو األرحام لغةً 

  .)٤(م: هم األقارب، ويقع على كّل من يجمع بينه وبينك نسبحِ بطن أّمه، والرَِّحم، والرِّْحم: القرابة، وذوو الرَّ 
  .  )٥(: هو كل قريب ليس بذي سهم، وال عصبةذوو األرحام اصطالحاً 

  أصناف ذوي األرحام:ثانيًا: 
  :  إلى عشرة أصنافنفون ذوو األرحام يص

 وٕان نزلوا ، ذكورًا أو إناثًا. االبن أوالد بناتت وٕان نزلوا، و أوالد البنااألول: 

  أوالد األخوات الشقيقات أو ألب أو ألم، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا.  الثاني:  
 نائهم وان نزلوا. ألّم، وبنات أب خوةبنات اإل ألب أو خوةبنات اإل خوة األشقاء أوثالث: بنات اإلال

                                                 
 .٥١صم: ١٩٥٩لسنة  ١٨٨) قانون األحوال الشخصية العراقي (المعدل) ، رقم /١(

 .٢): ص٧م: المادة (١٩٤٣) لسنة ٧٧المصري رقم(المواريث قانون  )٢(

 .٤٤): ص٢٥٩/٣للقانون العربي الموحد لألحوال الشخصية: المادة() وثيقة الكويت ٣(

 ، مادة(رحم).١/٢٢٣، المصباح المنير للمقري: ٦/١٢٥، لسان العرب البن منظور: ٢٣٨) مختار الصحاح للرازي: ص٤(

 .١٣/٥٤٠، شرح كتاب النيل ألطفيش: ١٦٣، شرح السراجية للجرجاني: ص٦/٥طالبين للنووي: ) روضة ال٥(



 ٢٠٤

 الرابع: أوالد اإلخوة ألم وأوالدهم وٕان نزلوا ذكورًا أو إناثًا. 

  : بنات األعمام األشقاء، أو ألب.الخامس
  : األعمام ألم. السادس
 : العّمات مطلقًا، سواء كّن شقيقات أو ألب، أو ألّم.السابع

، أو جـــــــــدة غيــــــــــر ب األمّ : الجـــــــــد غيــــــــــر الصحيح(الفاســـــــــد) وان عـــــــــال، كــــــــــأب األّم، وأب أالثـــــــــامن 
  الصحيحة(الفاسدة) وهي من دخل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح، كأّم أب األّم، وأّم أّم أب األّم.

  : األخوال مطلقًا، سواء كانوا أشقاء، أو ألب، أو ألّم.التاسع
  .)١(: الخاالت مطلقًا، سواء كّن شقيقات، أو ألب، أو ألمّ العاشر

كثر العلماء، ومنهم من عّد أصـناف ذوي األرحـام أكثـر مـن ذلـك، ومـنهم مـن أ رأي هذا التصنيف على
جعـل المقصـد، ألّن مـن عـّدهم إحـدى عشـرة و  المعنـى ينقص على ذلك، ولكن الخالف لفظـي ال يـؤثر علـى

فــي أربعــة  ومــنهم مــن حصــر ذوي األرحــام ،الجــّد غيــر الصــحيح صــنفًا، والجــّدة غيــر الصــحيحة صــنفًا آخــر
ينتسب إلى الميت صنفًا، ومن ينتسب إليه الميت صنفًا، ومن ينتسب إلى أبوي الميـت  أصناف، فجعل من

فــي هــذه األصــناف  العشــرة صــنفًا، ومــن ينتســب إلــى جــدي الميــت صــنفًا، فرتّــب مــا ذكرنــا مــن األصــناف
ال غيــر، لــذا اخترنــا هــذا التصــنيف األربعــة، والقصــد مــن التصــنيف معرفــة كــل مــن يــرث مــن ذوي األرحــام 

  .)٢(على رأي أكثرهم جرياً 

  الثًا: حكم توريث ذوي األرحام:ث
  مذهبين: إلىاختلف العلماء في توريث ذوي األرحام 

بـــه قـــال ســـعيد بـــن  ، و)(ذوي األرحـــام، ورد ذلـــك عـــن زيـــد بـــن ثابـــت عـــدم توريـــث: مـــذهب األولال
    .)٣(ية، والظاهريةوٕاليه ذهب المالكية، والشافع األوزاعي و وسفيان الثوري، وسعيد بن جبير، المسيب،

  

                                                 
ٕاجمـاع األئمـة األربعـة و ، ١٦٠التهذيب في علـم الفـرائض للكلـوذاني: صو ، ٤/٢٠٠) ينظر: اللباب شرح الكتاب للغنيمي: ١(

 .٣/٨مغني المحتاج للشربيني: والمنهاج للنووي وشرحه  ،٢/١٣٩البن هبيرة: 

 .١٢/٢٩وفتح الباري البن حجر: ، ١٦٣شرح السراجية للجرجاني: صو ، ٦/٥روضة الطالبين للنووي: ) ينظر: ٢(

، ٤/٨٠، األّم للشــافعي: ١٣/٥٣، الــذخيرة للقرافــي: ٧٢٠، بدايــة المجتهــد البــن رشــد: ص٢/٥٣٧) المعونــة البــن نصــر: ٣(
 .٩/٣١٢، المحلى البن حزم: ٤/١٠٤المهذب للشيرازي: 



 ٢٠٥

  .)١(وهو اختيار القاضي أبي بكر بن العربي

علـي، و أّن ذوي األرحـام ورثـة مطلقـًا، ويقـدَّمون علـى بيـت المـال، ورد ذلـك عـن عمـر، : المذهب الثاني
شـريح،  العزيـز، و بـه قـال عمـر بـن عبـد ، و)(ءداالـدر وابن مسعود، وابن عباس، ومعـاذ بـن جبـل، وأبـي 

طــاء، ومجاهــد، والنخعــي، وطــاووس، ومســروق، وٕاليــه ذهــب الحنفيــة، والحنابلــة، والزيديــة، وابــن ســيرين، وع
  .)٢(واإلباضية، واإلمامية

وذهب متأخروا المالكية والشافعية إلى القول بتوريـث ذوي األرحـام إذا كـان بيـت المـال غيـر منـتظم، أو 
  .)٣(وليه إمام غير عادل، فلم يصرف المال في مصارفه الشرعية

  دلة ومناقشتها:األ
  استدلوا بما يأتي: أدلة المذهب األول ومناقشتها:

ِإنَّ اللَّـَه قـد َأْعَطـى ُكـلَّ ِذي َحـقٍّ  : ((يقـول )أّنـه قال: سمعت َرُسـوَل اللَّـِه ( )(ما رواه َأَبو ُأَماَمةَ . ١
  .)٤())َحقَُّه فال َوِصيََّة ِلَواِرثٍ 

  :وجه الداللة
رآن الكـريم أّن مـا ذكـر فيـه مـن أصـحاب الفـروض، وبيـان حـق كـل مـنهم، إلى ما ورد في القـ إشارةهذه 

حديث صـحيح، أو  الحقوق لدّل عليه دليل من كتاب، أو، فلو كانوا من ذوي ام شيءحوليس فيه لذوي األر 
  . )٥(لم يكن دل على أّنهم ليسوا بورثةإجماع العلماء، فلو 

  

                                                 
ظ الــدال علــى اختيــاره: (فلتأكيــدها دخــل الفضــل فــي صــلة الــرحم الكــافرة فــانتهى الحــال بــأبي حنيفــة وأصــحابه إلــى أن ) اللفــ١(

يقولوا إّن ذوي األرحام يتوارثون ويعتقون على من اشتراهم من ذوي رحمهم لحرمـة الـرحم وتأكيـدا للبعضـية، وعضـد ذلـك 
ومـا بيـنهم مـن تعصـبة  :قـال علماؤنـا)) لـك ذا رحـم محـرم فهـو حـرمـن م(( :قـال) بما رواه أبـو هريـرة وغيـره أن النبـي(

لكن قضـاء الميـراث قـد أحكمتـه السـنة والشـريعة وبينـت أعيـان  ،وما يجب للرحم عليهم من صلة معلوم عقال مؤكد شرعا
 .  ٨/١٩٤، وينظر: عارضة األحوذي: ١/٣٣٨). أحكام القرآن: الوارثين ولو كان لهم في الميراث حظ لفصل لهم

، ٦/١٨٥، المغنــي البــن قدامــة: ١٦٢، التهــذيب للكلــوذاني: ص١٦٣، شــرح الســراجية: ص٣٠/٣ للسرخســي: ) المبســوط٢(
 .  ٤/٧٥، المبسوط للطوسي: ١٣/٥٤١، شرح كتاب النيل ألطفيش(ط.الفتح): ٥/٣٥٢البحر الزخار للمرتضى: 

 .٦/٦لطالبين للنووي:، روضة ا٤/٤٦٨، حاشية الدسوقي: ٢٨٦) القوانين الفقهية البن جزي: ص٣(

وابــن ، )٢٨٧٠(رقــم الحــديث ،٣/١١٤جــاء فــي الوصــية للــوارث:  كتــاب الوصــايا، بــاب مــا ،أبــو داود فــي ســننه أخرجــه )٤(
كتــاب  ،والترمــذي فــي ســننه ،)٢٧١٣(رقــم الحــديث ،٢/٩٠٥ وصــية لــوارث: كتــاب الوصــايا، بــاب ال ،ماجــة فــي ســننه

. وحســـنه )٢١٢١(رقـــم الحـــديث ،٤/٤٣٤: حـــديث حســـن صـــحيح :الوقـــجـــاء فـــي الوصـــية للـــوارث،  الوصـــايا، بـــاب مـــا
 .٣/٩٢الحافظ ابن حجر: تلخيص الحبير: 

 .٢/٣٣١، تفسير القرآن العظيم البن كثير: ٧٢٠، بداية المجتهد البن رشد: ص٨/٧٤) الحاوي الكبير: ٥(



 ٢٠٦

ــاٍس( . عــن٢ ــَو ِألَْوَلــى َرُجــٍل ((: قــال)رســول اللَّــِه( أنّ  )ابــن َعبَّ ــَي َفُه ــا فمــا َبِق ــَراِئَض ِبَأْهِلَه ــوا اْلَف َأْلِحُق
  .)١( ))َذَكرٍ 

  :وجه الداللة
  .)٢(أّن ذوي األرحام ليسوا عصبة وال من أصحاب الفروض، فليس لهم ميراث

ة والخالــة ركــب إلــى قبــاء يســتخير فــي ميــراث العّمــ )): ((أنَّ النبــي (. مــا رواه عطــاء بــن يســار(٣
علــى ) (أقبــل رســول اهللا :قــال) (بــن عمــر ا، وفــي روايــة أخــرى عــن )٣( ))فــأنزل اهللا أن ال ميــراث لهمــا

فرفــع رأســه إلــى  :يــا رســول اهللا رجــل تــرك عمتــه وخالتــه ال وارث لــه غيرهمــا قــال :حمــار فلقيــه رجــل فقــال
ن السائل قال ها أنـا ذا قـال أي(( :ثم قال ))اللهم رجل ترك عمته وخالته ال وارث له غيرهما(( :السماء فقال

  .)٤( ))ال ميراث لهما
  :وجه الداللة

للعّمــــة والخالــــة ميــــراث، فهــــذا يــــدل علــــى نفــــي الميــــراث لغيرهمــــا مــــن ذوي  لــــم يجعــــل) أّن الرســــول (
  .  )٥(األرحام
 بالحــديث المرســل، االحتجــاجة الحــديث، أو جــواز صــحفرضــنا ٕان و  بــأّن الحــديث مرســل، :واعتــرض 

، ال نفـي الميـراث فـي ميـراث العمـة والخالـة فـي حـال عـدم وجـود صـاحب فـرض، أو عصـبةفإّنه يدل علـى ن
  .)٦(عنهما مطلقًا 

، ال ترثــان مــع العــّم، وبنــت العــمّ  والعمــة ،أخيهــاإّن بنــت األخ ال تــرث مــع . اســتدلوا بــالمعقول وقــالوا: ٤
جتهــا، فــال تأخــذ شــيئًا إذا لــى أن يســقطن بــإنفرادهّن، كبنــت المــولى، ألنهــا ال تــرث مــع مــن فــي در كــان األو 

                                                 
  ،)٦٣٥١(رقــم الحــديث ،٦/٢٤٧٦مــن أبيــه...... :  كتــاب الفــرائض، بــاب ميــراث الولــد ،البخــاري فــي صــحيحه أخرجــه) ١(

 .)١٦١٥(رقم الحديث ،٣/١٢٣٤ا الفرائض....: كتاب الفرائض، باب ألحقو  ،ومسلم في صحيحه

 .١٣/٥٣) الذخيرة للقرافي: ٢(

هـــــ)، ت: شــــعيب ٢٧٥المراســــيل: لإلمــــام أبــــي داود ســــليمان بــــن األشــــعث السجســــتاني المتــــوفى(أخرجــــه أبــــو داود فــــي ) ٣(
 ،)٩٥(رقـــم الحـــديث ،٤/٩٨، والـــّدارقطني فـــي ســـننه: ٢٦٣هــــ): ص١٤٠٨بيـــروت( -الة/ مؤسســـة الرســـ١األرنـــاؤوط، ط

والحـديث ، )١١٩٨٤(رقـم الحـديث ،٦/٢١٢والبيهقـي فـي سـننه:  ،)٧٩٩٨(رقم الحديث، ٤/٣٨١والحاكم في مستدركه: 
   .٣/٨١تلخيص الحبير: و  ،٤/١١٩حجر. ينظر: مجمع الزوائد: ابن : ضعفه الهيثمي، و ضعيف

وقال الحافظ ابن  )،٧٩٩٨رقم الحديث( ،٤/٣٨١كتاب الفرائض، وقال: صحيح اإلسناد:  ،الحاكم في مستدركه أخرجه: )٤(
 .٣/٨١، تلخيص الحبير: في إسناده ضعفابن حجر: 

 .٣/٦، مغني المحتاج للشربيني: ١٣/٥٣) ينظر: الذخيرة للقرافي: ٥(

 .٥/٣٥٢الزخار للمرتضى:  بحر، ال٣٠/٣، المبسوط للسرخسي: ٨/٣٩٢٠) ينظر: التجريد للقدوري: ٦(



 ٢٠٧

ــدم علــى  انفــردت، وألّن المــولى المــنعم لمــا قــدم علــى ذوي األرحــام دّل علــى أّنهــم ال يرثــون؛ ألّن النســب مّق
  .)١(الوالء في الميراث

  :استدلوا بما يأتي أدلة المذهب الثاني ومناقشتها:
ــــو اْألَْرَحــــاِم َبْعُضــــُهْم َأوْ  قــــال اهللا ســــبحانه وتعــــالى:.١ ــــاِب اللَّــــِه ِمــــَن اْلُمــــْؤِمِنيَن َوُأْوُل ــــَبْعٍض ِفــــي ِكَت ــــى ِب َل

  .)٢(َواْلُمَهاِجِريَن ِإالَّ َأن َتْفَعُلوا ِإَلى َأْوِلَياِئُكم مَّْعُروفًا َكاَن َذِلَك ِفي اْلِكَتاِب َمْسُطوراً 
  :وجه الداللة

  .)٣(أّن ذوي األرحام أولى وأحّق بميراث بعضهم من بعض، في حكم اهللا تعالى
ــوْا األ(قولــه:  :عتــرضوا مجمــل فــي الشــيء الــذي حصــلت فيــه هــذه  ْرَحــاِم َبْعُضــُهْم َأْوَلــى ِبــَبْعضٍ َوُأْوُل
فصـارت هـذه األولويـة  ،كان معناه في الحكم الذي بينـه اهللا فـي كتابـه ِكَتاِب اللَّهِ  يفِ   :فلما قال ،األولوية

فوجـب أن يكـون المـراد  ،ليسـت إال ميـراث العصـبات مقيدة باألحكام التي بينهـا اهللا فـي كتابـه وتلـك األحكـام
  .)٤( )من هذا المجمل هو ذلك فقط فال يتعدى إلى توريث ذوي األرحام

فــي القــرآن، ولكــن معنــاه فــي حكمــه، بــدليل أننــا ال  ِفــى ِكتَــاِب اللَّــهِ  : لــيس المــراد بقولــه تعــالى:وأجيــب
ــه ال خــالف فــي توريــث نعــرف المتقــدم مــن المتــأخر بــين اآليتــين حتــى نحمــل إحــداه ما علــى األخــرى، وألّن

  .  )٥(الجدة، وميراثها غير مذكور في آية المواريث
ــى اســتدالل ــة همواعتــرض عل ــّم توارثــوا باإلســالم والهجــرة، : باآلي أّن النــاس توارثــوا بــالحلف والنصــرة، ث

ْرَحـــاِم َبْعُضـــُهْم َأْوَلـــى َوُأْولُـــوْا األزلت ـوكـــان المهـــاجر يـــرث المهـــاجر دون ورثتـــه مـــن غيـــر المهـــاجرين، فنـــ
)، ال مطلقـًا، ومـا يـدل علـى ذلـك أّن ابـن م فـي كتـاب اهللا، وسـّنة رسـول اهللا (هـ، على مـا فـرض لِبَبْعضٍ 

  .)٦(العّم البعيد يرث المال كله، وال يرثه الخال، والخالة، وهما أقرب رحمًا منه
صـروفًا إلـى ذوي األرحـام، وقـد شـرع لهـم اخـاة أو المـواالة صـار مؤ : أّن ما نسخ من الميراث بالموأجيب

مـــن الفـــرض  ض، أو تعصـــيب، أو ذي رحـــم لـــيس لـــه شـــيءالميـــراث مـــن غيـــر فصـــل بـــين ذي رحـــم لـــه فـــر 
، وأّمــا توريــث ابــن العــّم دون الخالــة فــإّن ابــن والتعصــيب، فيكــون حكــم ميــراثهم ثابتــًا باآليــة مــن غيــر تفصــيل

ومواالته، وحمـل العقـل عنـه، وأّمـا قرابـة األّم فـإّنهم بمنــزلة  العّم وبنوه من عصبة الميت، والقائمين بنصرته،
  .)٧(األجانب

                                                 
 .٨/١٩٤، عارضة األحوذي البن العربي: ٨/٧٤، الحاوي الكبير للماوردي: ٢/٥٣٨) المعونة البن نصر: ١(

  ٦) سورة األحزاب من اآلية: ٢(
 .٦/٢٠٥، المغني البن قدامة: ٨/٣٩١١) التجريد للقدوري: ٣(

 .٨/٥٩ام القرآن للقرطبي: ، وينظر: الجامع ألحك٩/١٥٨) التفسير الكبير للرازي: ٤(

 .٨/٣٩١١) التجريد للقدوري: ٥(

 .٥/٣٦٦البر:  ، االستذكار البن عبد٤/٤٠٠، اإلشراف البن المنذر: ٤/٨٠) األّم للشافعي: ٦(

 .١٦٤شرح السراجية للجرجاني: صو ، ٢/١٣٨إعالم الموقعين البن القيم: ينظر: ) ٧(



 ٢٠٨

ــا َتــَرَك ل  قــال اهللا ســبحانه وتعــالى: .٢ ــا َتــَرَك اْلَواِلــَداِن َواَألْقَرُبــوَن َوِللنَِّســاء َنِصــيٌب مِّمَّ لرَِّجــاِل َنصــِيٌب مِّمَّ
  .)١(َكُثَر َنِصيبًا مَّْفُروضًا اْلَواِلَداِن َواَألْقَرُبوَن ِممَّا َقلَّ ِمْنُه َأْو 

  : وجه الداللة
فـي عمـوم اآليـة، وال أّن لفظ الرجال والنساء واألقـربين يشـمل ذوي األرحـام، فيثبـت لهـم ميـراث لـدخولهم 

  .)٢(يقول إّن العمات، والخاالت، واألخوال وأوالد البنات من األقربين يمتنع أحد أن
 ، أي نصـيبًا مقـدرًا، وقـد أجمعـوا علـى أّنـه لـيس لـذوي األرحـاموضـًا َنِصـيبًا مَّْفرُ  بـأّن قولـه  :واعترض

  .)٣(نصيب مقدر، فثبت أّنهم ليسوا داخلين في عموم هذه اآلية

مـن تَـَرَك َكـالًّ َفـِإَليَّ َوُربََّمـا قـال ): ((أّنـه قـال: قـال رسـول اللَّـِه( )(بن معـد يكـرباْلِمْقَداِم  اه. ما رو ٣
َواْلَخـاُل َواِرُث مـن َال  ،وأنا َواِرُث من َال َواِرَث له َأْعِقُل له َوَأِرثُهُ  ،ُسوِلِه َوَمْن َتَرَك َماًال َفِلَوَرثَِتهِ إلى اللَِّه َوإَِلى رَ 

  .)٤( ))ِرَث له َيْعِقُل عنه َوَيِرثُهُ َوا
  :وجه الداللة

ذلـك، فـإذا  صـحيحة وصـريحة تـدل علـى وورد فـي روايـاتثبوت الميراث للخال وهو مـن ذوي األرحـام، 
  .)٥(ثبت للخال ميراث، يثبت لغيره من ذوي األرحام

  :احتماالتبأّن للحديثين ثالث  :واعترض
األول: قولــه: (( الخــال وارث مــن ال وارث لــه)) يحتمــل أن يكــون علــى وجــه الســلب، كقــول:( الصــبر 

  .أي الصبر ليس حيلة حيلة من ال حيلة له)
  ل عصبة.ثانيًا: يحتمل أن يريد به إذا كان الخا

  .)٦(ثالثًا: يحتمل أن يريد بالخال السلطان؛ ألّنه يسمى خاالً 
اهللا َوَرُســوُلُه مــولى مــن َال مــولى ): ((قولــه( عليــه إذا حمــل أّمــا االحتمــال األول: ومــا تقولونــه: وأجيــب

عمل وألّن هــذا اللفــظ يســت فــال يجــوز حمــل أحــد اللفظــين دون اآلخــر؛ )) يكــون كفــرًا، وهــذا ال يقولــه أحــد،لــه
  ، كقولهم: يا سند من ال سند له.أيضالإلثبات 

                                                 
  ٧اآلية:  ) سورة النساء١(
 .٩/١٥٨، نيل األوطار للشوكاني: ٢/٣٦٦لجصاص: ) أحكام القرآن ل٢(

 .٩/١٥٨) التفسير الكبير للرازي: ٣(

رقـم  ،٣/١٢٣باب ميراث ذوي األرحام:  ،وأبو داود في سننه ،)١٧٢١٤(رقم الحديث ،٤/١٣١أحمد في مسنده:  أخرجه )٤(
رقــم  ،٤/٤٢١: حيححــديث حســن صــوالترمــذي فــي ســننه، بــاب مــا جــاء فــي ميــراث الخــال، وقــال:  )،٢٨٩٩الحــديث(
 .١٢/٣٠، وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري: )٢١٠٣(الحديث

تبيـــــــين الحقـــــــائق  ،٢/٢٤٠، التحقيـــــــق فـــــــي أحاديـــــــث الخـــــــالف البـــــــن الجـــــــوزي: ٨/٣٩١٤) ينظـــــــر: التجريـــــــد للقـــــــدوري:٥(
 .٦/٢٤٢للزيلعي:

 .١٢/٣٠تح الباري البن حجر: ، ف٨/١٩٤، عارضة األحوذي البن العربي: ٨/٧٥الحاوي الكبير للماوردي: ينظر: ) ٦(



 ٢٠٩

حديث الثاني، وألّنه اتفق العلماء علـى أّن أّما االحتمال الثاني: إن احتمله الحديث األول، فال يحتمله ال
  من كان عصبة يرث مع أصحاب الفروض سواًء كان خال أولم يكن خاًال. 

لــــك ألّنــــه قــــال: يرثــــه، والّن الصــــحابة فهمــــوا قصــــد ّنــــه لــــم يــــرد بــــه الســــلطان ذأأّمــــا االحتمــــال الثالــــث: 
فكتب عمر بهذا جوابًا إلى أبي عبيدة حين سأله عن ميـراث الخـال وهـم أحـق بـالفهم والصـواب ) الرسول(

) السلطان ليبين ميراثه، وال يذكر باسمه، بـل يطلـق عليـه اسـمًا مشـتركًا يذكر الرسول(من غيرهم، وكيف 
   .)١(ال يختص به

 :فلم يجدوا لـه وارثـا قـال ))هل له من وارث): ((، قال النبي()(الدحداحةتوفي ثابت بن  . عندما٤
  .)٢( ))بن عبد المنذر لبابهبن أخته أبي اميراثه إلى  )(فدفع النبي

  :وجه الداللة
  .)٣(وهو من ذوي األرحام أختهالبن  ) ميراثهجعل رسول اهللا ( 

): لمصلحة رآها ال ميراثًا، ومثله ما روي عن ابـن عبـاس( أخته: بأّنه أعطى الميراث البن واعترض
ال إال  :قـالوا ))هـل لـه أحـد): (((لـه كـان أعتـق فقـال رسـول اهللا  مات ولم يدع وارثا إال غالماً  رجالً  أنّ  (

لكـــن فعــل ذلـــك  ومعلـــوم أنــه ال يســـتحق ميراثــاً  ،)٤( )ميراثـــه لــه )(غالمــا لــه كـــان أعتقــه فجعـــل رســول اهللا
  .)٥(لمصلحةل

فهـم أولـى  ،القرابـة واإلسـالم ، وهمـاقـد اجتمـع فـي ذوي األرحـام سـببانأّنـه  . واستدلوا بالمعقول وقالوا:٦
، فيقــّدمون بــذلك علــى بيــت المــال الــذي لــه ســبب اإلســالم دون القرابــة، ممــن لــه ســبب واحــد وهــو اإلســالم

أحــق فــي الحيــاة بصــدقته وصــلته ، و ، وألّن ذوي األرحــام أولــى بمالــهكــاألخ لــألب واألّم يقــّدم علــى األخ ألب
  .)٦(وبعد الموت بوصيته

  

                                                 
 .٦/٢٠٦، المغني البن قدامة: ٨/٣٩١٥ ، التجريد للقدوري:٧/١٧٢) ينظر: شرح مشكل اآلثار للطحاوي: ١(

: المصـــــنفالصـــــنعاني فـــــي  عبـــــد الـــــرزاق و ،)١١٩٩٧(رقـــــم الحـــــديث ،٦/٢١٥الســـــنن الكبـــــرى:  فـــــي لبيهقـــــيأخرجـــــه ا) ٢(
 .١١/١٩نظر: كنز العمال للهندي: ، يسناده صحيحإ و ). ١٩١٢٠رقم الحديث( ،١٠/٢٨٤

 .١٦٥، شرح السراجية للجرجاني: ص٦/٢٠٦، المغني البن قدامة: ٣٠/٣) ينظر: المبسوط للسرخسي: ٣(

)، وابـن ماجـة فـي ٢٩٠٥رقـم الحـديث( ،٣/١٢٤أخرجه أبـو داود فـي سـننه، كتـاب الفـرائض، بـاب ميـراث ذوي األرحـام: ) ٤(
) والترمـذي فـي سـننه، كتـاب الفـرائض، بـاب ٢٧٤١رقـم الحـديث( ،٢/٩١٥لـه: سننه، كتـاب الفـرائض، بـاب مـن ال وارث

  ).٢١٠٦رقم الحديث( ،٤/٤٢٣: حديث حسنفي ميراث المولى األسفل، وقال: 
 .٨/٧٥) الحاوي الكبير للماوردي: ٥(

  .٦/٢٠٦، المغني البن قدامة: ٨/٣٩١٨) التجريد للقدوري: ٦(



 ٢١٠

  :الترجيح
والذي يبدوا لي ترجيحه بعد عرض أدلة المـذهبين، ومناقشـتها هـو المـذهب الثـاني القائـل: بتوريـث ذوي 
األرحام، وأّنهم يقّدمون في الميراث على بيت المال؛ وذلك لقوة ما استدلوا به، من األدلة العامة التي تشـمل 

الـــذي يـــدل  ،)١() مـــن قولـــه: (( الخـــال وارث مـــن ال وارث لـــه))وي األرحـــام، ومـــا ثبـــت عـــن رســـول اهللا (ذ
  يحتمل التأويل لوضوحه، واهللا أعلم.صراحة على توريث ذوي األرحام، وال 

  :قانونم في الاميراث ذوي األرح
  وهي كما يأتي:على توريث ذوي األرحام  من قانون األحوال الشخصية العراقي )٨٩نصت المادة(

  -الوارثون بالقرابة وكيفية توريثهم: 
  .األنثيين.األبوان واألوالد وٕان نزلوا للذكر مثل حظ ١
  . الجّد والجدات واإلخوة واألخوات وأوالد اإلخوة واألخوات.٢
  .)٢( . األعمام والعمات واألخوال والخاالت وذوو األرحام٣

الثالثــة مــع األعمــام، وبــذلك لورثــة، ويــأتون فــي المرتبــة تبــين مــن القــانون أّن ذوي األرحــام مــن جملــة ا
 م ميــراث عنــد وجــود العصــبة،مــا اتفــق عليــه العلمــاء؛ ألّن األعمــام مــن العصــبة، ولــيس لــذوي األرحــا خــالف

والظاهر أّن المشرع العراقي أخذ بمذهب اإلمامية في تقسيم الورثة إلى ثالثة مراتب، وأّن كل مرتبة تحجـب 
، وٕان غيـر مـراد ولكـن الظـاهر هو الظـاهر والمتبـادر إلـى الـذهن مـن هـذا التقسـيم والترتيـب، ، هذاالتي تليها

ــــــــة ــــــــذين ينتســــــــبون لمــــــــذهب اإلمامي ــــــــك )٣(كــــــــان مــــــــرادًا فلل ــــــــى، وذل ــــــــز  اســــــــتنادًا إل ــــــــرار محكمــــــــة التميي ق
، الـــذي يـــنص: (إّن ذوي األرحـــام ال يرثـــون إال عنـــد عـــدم ٧/١٢/١٩٩٢، فـــي ٩٢/شخصـــية/٥٦٠٥المـــرقم/

العصبات، ويترتب على ذلك إّن من ال فرض لها من اإلناث ال يعصبها أخوهـا  اب الفروض ووجود أصح
، والـذي يبـدو مـن هـذا )٤(، وال بنـت العـم مـع ابـن العـم)األخ ابـنفال ترث العمة مـع العـم، وال بنـت األخ مـع 

ــه ال يوجــد فــي مــذهبهم نظــام  القــرار أّن المشــرع العراقــي لــم اإلرث بالتعصــيب، يأخــذ بمــذهب اإلماميــة، ألّن
، وال بنت العم مع ابـن األخ ابنبنت األخ مع وعندهم العّمة ترث مع العم، وأّنهما في مرتبة واحدة، وكذلك 

  العم، وهذا خالف ما جاء في القرار.
أصحاب الفروض، أو العصبة  أّما القانون المصري فقد نص على توريث ذوي األرحام عند عدم وجود

 ية كانـت التركـة أو البـاقروض النسـبيأحـد مـن العصـبة بالنسـب وال أحـد مـن ذوي الفـوجـد إذا لـم يفيه( وجاء
  .)٥()منها لذوي األرحام

                                                 
  ).٢٠٨صحيح تقدم تخريجه في صفحة() ١(
 .٥٠م: ص١٩٥٩لسنة  ١٨٨(المعدل) ، رقم / قانون األحوال الشخصية العراقي )٢(

 .٨٢) ينظر: أحكام الميراث للزلمي: ص٣(

 .٣١ت محكمة التمييز للقاضي شاكر النجار: صا) أحكام الميراث في الشريعة والقانون مع قرار ٤(

 .١١): ص٣١م: المادة (١٩٤٣) لسنة ٧٧المصري رقم(المواريث قانون ) ٥(



 ٢١١

 مقـدم أصـناف، أربعـة األرحـام ذوو فيـه(قـانون العربـي الموحـد علـى توريـث ذوي األرحـام وجـاء ونـص ال

  .)١( )اإلرث في بعض على بعضها
، بخـــالف فـــي القـــانون العراقـــي نـــص يبـــين أصـــنافهما أصـــناف ذوي األرحـــام فـــي القـــانون، فلـــم يـــأت أّمـــ

  القانون المصري، والقانون العربي الموحد فقد ذكروا بالتفصيل أصنافهم وهي كما يأتي:
 .وانزل نْ إ و  االبن بنات وأوالد نزلوا، نْ وإ  البنات أوالد :لاألو الصنف

 .تلع نْ إ و  غير الصحيحة ةوالجد علوا، وٕانْ  جد غير الصحيحال :يالثان الصنف

  يشمل ما يأتي: :الثالث الصنف
 .نزلوا وٕان وأوالدهم ألم، خوةاإل أوالد .١
 .نزلوا وٕان مطلقا األخوات أوالد .٢
 .نزلوا وٕان وأوالدهن مطلقا، خوةاإل بنات .٣
 .نزلوا وٕان وأوالدهن نزلن وٕان مطلقا، خوةاإل أبناء بنات .٤
 :تياآل ترتيبال حسب اإلرث في بعض على بعضها مقدم طوائف ست ملشيع: الراب الصنف

 ًا.مطلق وخاالته وأخواله، مطلقاً  وعماته ألم، المتوفى أعمام .١

 أبنـائهم وبنـات ألب، أو ألبوين الميت أعمام وبنات نزلوا، وان السابقة الفقرة في ذكروا من أوالد .٢
 .نزلوا وٕان نَ ذكرْ  من وأوالد نزلوا، وٕان

 وعمـات، وأعمـام بـوين أو ألحـدهما،أل أبيـه هوخاالتـ ،هوأخوالـ ،هوعماتـ ألم، المتـوفى أبي أعمام .٣
 ألبوين أو ألحدهما. المتوفى أم وخاالت وأخوال،

 ألحـدهما، أو ألبـوين المتـوفى أبـي أعمـام وبنـات نزلـوا، وان السـابقة الفقـرة فـي ذكـروا مـن أوالد .٤
  .نزلوا وأن ذكروا من وأوالد نزلوا، وان أبنائهم وبنات

ألبـوين أو  وخاالتهمـا وأخوالهمـا أبيـه، أبوي وعمات ،أبيه أم وأعمام ألم، المتوفى أبي أبي أعمام .٥
 .ألبوين أو ألحدهما وخاالتهما وأخوالهما وعماتهما المتوفى، أم أبوي وأعمام ألحدهما،

 حدهما،أل أو ألبوين المتوفى أبي أبي أعمام وبنات نزلوا، وٕان السابقة الفقرة في ذكروا من أوالد .٦
  .)٢(ا وهكذانزلو  وٕان ذكروا من وأوالد نزلوا، وٕان أبنائهم وبنات

  

                                                 
 .٤٥): ص٢٦٧للقانون العربي الموحد لألحوال الشخصية: المادة() وثيقة الكويت ١(

)، ووثيقـة ٣١م: المـادة(١٩٤٣) لسـنة ٧٧المواريـث المصـري رقـم(قـانون و  ،٢/١٧٣األحوال الشخصية للكبيسـي: ) ينظر: ٢(
: لسـنهوريانون المـدني الجديـد لفي شـرح القـالوسيط )، و ٢٦٧الكويت للقانون العربي الموحد لألحوال الشخصية: المادة (

٩/٨٥ . 



 ٢١٢
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كان أو  يحوز جميع المال ذكراً  هممن انفرد من على أنّ اتفق العلماء القائلون بتوريث ذوي األرحام 
  لى ثالثة مذاهب:إ كل منهم ميراثهم،في الطريقة التي يستحق بها  عند اجتماعهم واوٕانما اختلف ،)١(أنثى

بــه قــال النخعــي،  ، و)(ورد ذلــك عــن عمــر، وعلــى، ومعــاذ :هب األول: طريقــة أهــل التنـــزيلالمــذ
والشعبي، والثوري، وابن أبي ليلى، وٕاليه ذهب القـائلون بتوريـث ذوي األرحـام مـن المالكيـة، والشـافعية، وهـو 

  مذهب الحنابلة، والزيدية، واإلباضية.
فيجعــل ولــد  ،إلــى الميــت الــذي يــدلى بــه أصــلهحــام منـــزلة مــن ذوي األر  فــرعينـــزلون كــل وكيفتهــا: أّنهــم  

البنــات واألخـــوات بمنــــزلة أمهــاتهم، وبنـــات اإلخـــوة واألعمــام بمنــــزلة آبـــائهم، وأبــو األّم والخـــال بمنــــزلة األّم، 
  .)٢(زلون كل فرع منـزلة أصله إلى أن يصل إلى الميتـوالعّمة والعّم من األّم بمنـزلة األب، وهكذا ين

  وٕاليه ذهب الحنفية. :طريقة أهل القرابةالثاني:  المذهب
 فيقــّدمون األقــرب فــاألقرب،  مــن حيــث قوتهــا، القرابــة ذوي األرحــامتوريــث أّنهــم يعتبــرون فــي  وكيفيتهــا: 

فأوالهم بالميراث من يدلي إلى الميت بالبنوة، ثـّم األبـوة، ثـّم اإلخـوة، ثـّم العمومـة، وذلـك كتوريـث العصـبات، 
كبنــت البنــت أولــى بــالميراث مــن بنــت بنــت االبــن، ألّن بقــرب الدرجــة،  ذلــك، يكــون التــرجيح فــي اوٕان اســتوو 

يقدَّم أقربهم سـببًا، كبنـت في الدرجة،  اانية بواسطتين، وٕان استوو األولى تدلي إلى الميت بواسطة واحدة، والث
والثــاني ولــد بنــت  بنــت االبــن أولــى مــن ابــن بنــت االبــن؛ ألّن األولــى ولــد بنــت االبــن وهــي صــاحبة فــرض،

  .)٣(البنت وهي ذات رحم، وصاحب الفرض أقرب حكمًا من ذات رحم

  .ومن تابعهما وٕاليه ذهب نوح بن دراج، وحبيش بن مبشر :المذهب الثالث: طريقة أهل الرحم
يســـوون بـــين ذوي األرحـــام مـــن غيـــر تفريـــق بـــين الـــذكر واألنثـــى، وبـــين قريـــب الدرجـــة وكيفيتهـــا: أّنهـــم 

فـــي  المســـاواةقـــوي القرابـــة وضـــعيفها، فمـــن وجـــد مـــن ذوي األرحـــام اســـتحق الميـــراث مـــع  وبعيـــدها، وبـــين
  .)٤(الميراث

  

                                                 
  .٦/٤٦، روضة الطالبين للنووي: ٦/٢٠٧) المغني البن قدامة: ١(
، التهــــذيب للكلــــوذاني: ٣/٧، مغنــــي المحتــــاج للشــــربيني: ٦/٤٦، روضــــة الطــــالبين للنــــووي: ٤/٤٦٨) حاشــــية الدســــوقي: ٢(

شـــرح كتـــاب النيـــل ألطفـــيش(ط. الفـــتح): ، ٥/٣٥٣، البحـــر الزخـــار للمرتضـــى: ٦/٢٠٦، المغنـــي البـــن قدامـــة: ١٦٥ص
 .٣/١٢٣٢، فقه المواريث لدريان: ١٣/٥٤١

  .٢/١٧٣، األحوال الشخصية للكبيسي: ١٦٨، شرح السراجية للجرجاني: ٣٠/٤) المبسوط للسرخسي: ٣(
 .٢٨٥، أحكام المواريث لشلبي: ص١٦٧، التهذيب في علم الفرائض للكلوذاني: ص٣٠/٤) المبسوط للسرخسي: ٤(



 ٢١٣

  األدلة ومناقشتها:
  استدلوا بما يأتي: :المذهب األول يدليل
)، ولــم يكــن لهــم مخــالف، (، وابــن مســعوديمــروي عــن عمــر، وعلــأّن تنـــزيل الفــرع منـــزلة أصــله،  .١

  .)١(ند عدم الدليلفوجب العمل بأقوال الصحابة ع
مـــن العصـــبة وأصـــحاب  فـــرع فـــي الميـــراث علـــى غيـــرهم ذوي األرحـــام إنّ بـــالمعقول وقـــالوا: اســـتدلوا .و ٢

فوجب إلحاقهم بمن هم فرع له وقد ثبت أن ولد الميت من اإلناث ال يسقط ولد أبيـه فـأولى أن ال  الفروض،
  .)٢(يسقطهم ولده

معنــى  ألّن فــيهم ذوي األرحــام يســتحقون الميــراث أنّ  وا: اســتدلوا بــالمعقول وقــالدليــل المــذهب الثــاني: 
 وألنّ  ،جميــع المــال مــنهم يســتحق الواحــدوالثــاني:  ،يقــدم األقــرب فــاألقرب وذلــك لســببين ، األول: ،العصــوبة
فكـذلك فـي معنـى  ،ولهذا قدمت البنوة في العصوبة على األبـوة ،بقوة السبب أويكون أقرب بدرجة  العصوبة

وولــد االبنــة أقــوى ســببا مــن ولــد األخــت فلهــذا كــان مقــدما  ،لتقــديم كمــا يثبــت بقــرب الدرجــةالعصــوبة يثبــت ا
  .)٣(عليه

َوُأْوُلــو اْألَْرَحــاِم َبْعُضــُهْم َأْوَلــى ِبــَبْعٍض ِفــي ِكتَــاِب اللَّــِه ِمــَن اســتدلوا بقولــه تعــالى: دليــل المــذهب الثالــث: 
  .)٤(اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمَهاِجِريَن 

  ة:وجه الدالل
وفـــي هـــذا الوصـــف وهـــو الـــرحم الثابـــت فـــي اآليـــة، بالوصـــف العـــام  أّن ذوي األرحـــام اســـتحقوا الميـــراث

  .)٥(، ألّن الرحم ال يفرق بينهماألقرب واألبعد سواء
  الترجيح:

القائــل: بتنزيــل كــل فــرع  مــن خــالل عــرض أدلــة المــذاهب، والــذي يبــدو لــي ترجيحــه هــو مــذهب األول
جمهــور العلمــاء، وذلــك لمــا ثبــت مــن أقـــوال  إليــه ذهــبا ، وهــو مــلــى الميــتمنزلــة أصــله الــذي يــدلي بــه إ

  الفرع يحل محّل األصّل عند عدمه، واهللا أعلم. وألنّ )، (الصحابة 

  :قة توريث ذوي األرحام في القانونطري
 القـانون فـي توريـث ذوي األرحـام، فيعتبـر الم يبين قانون األحوال الشخصية العراقي الطريقة التي يتبعه

فـــي حكـــم المســـكوت عليـــه، فيتبـــع طريقـــة أهـــل القرابـــة وهـــي طريقـــة المـــذهب الحنفـــي، وذلـــك اســـتنادًا إلـــى 
                                                 

  .  ٨/١٧٤ينظر: الحاوي الكبير للماوردي: ) ١(
 .٦/٢٠٧) المغني البن قدامة: ٢(

 .١٧٠، شرح السراجية للجرجاني: ص٣٠/٥) المبسوط للسرخسي: ٣(

  ٦) سورة األحزاب من اآلية: ٤(
 . ٣٠/٥) المبسوط للسرخسي: ٥(
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 االســـتحقاق) مـــن قـــانون األحـــوال الشخصـــية التـــي تـــنص: (مـــع مراعـــاة مـــا تقـــّدم يجـــري توزيـــع ٩٠المـــادة(
ـــان ـــل تشـــريع ق ـــة قب ـــة وفـــق األحكـــام الشـــرعية التـــي كانـــت مرعي ـــوارثين بالقراب ـــى ال ون األحـــوال واألنصـــبة عل

، واألحكـام المتبعـة قبـل تشـريع )١(كمـا تتبـع فيمـا بقـي مـن أحكـام المواريـث) ١٩٥٩)لسنة ٨٨الشخصية رقم(
قــــــــرار محكمــــــــة التمييــــــــز هــــــــذا مــــــــا أشــــــــار إليــــــــه و ، القــــــــانون العراقــــــــي كانــــــــت علــــــــى مــــــــذهب الحنفيــــــــة

نـــت األخ طبقـــًا لألحكـــام الشـــرعية فـــإّن ب، الـــذي يـــنص: ( ١٠/٦/١٩٩٦، فـــي ٩٦/شخصـــية/٢٥٠١المـــرقم/
الشقيق ال تحجب ولدي األخت الشقيقة، فالطرفان يرثان، ولكن ليس على أّنهمـا مـن أفـراد الفقـرة الثانيـة مـن 

مـــن قـــانون األحـــوال الشخصـــية المعـــدل، بـــل وفـــق قواعـــد الفقـــه الحنفـــي فـــي كيفيـــة توريـــث ذوي  ٨٩المـــادة 
  .)٢()األرحام

ذهـب لـى األخـذ بطريقـة أهـل القرابـة وهـو مـا ونص قانون المواريث المصري، وقانون العربـي الموحـد ع
  .)٣(الحنفية إليه

  
  
  
  
  
   
  
  

  

                                                 
 .١٩٥٩لسنة  ١٨٨(المعدل)، رقم / ) قانون األحوال الشخصية العراقي١(

 .٣١ت محكمة التمييز للقاضي شاكر النجار: صالميراث في الشريعة والقانون مع قرار ) أحكام ا٢(

) إلـى ٣٢م: مـن المـادة(١٩٤٣) لسـنة ٧٧المواريـث المصـري رقـم(قانون و  ،٢/١٧٣األحوال الشخصية للكبيسي: ) ينظر: ٣(
)، وفقـــه ٢٧٦) إلـــى المـــادة(٢٦٨)، ووثيقـــة الكويـــت للقـــانون العربـــي الموحـــد لألحـــوال الشخصـــية: مـــن المـــادة(٣٨المـــادة(

 .١٣٥٣المواريث للقاضي دريان: 
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Zßìÿa@kÝ¾a@ßíÉÜa@ @

  تعريف العول:أوًال: 
  :يأتيا معاٍن عّدة، ومنها م: تأتي كلمة العول في اللغة بالَعـْول لغة

َذِلـَك عـال، َيُعـول، عـوًال: أي جـار، ومـال عـن الحـّق، ومنـه قولـه تعـالى:  لجـور:. الميل فـي الحكـم إلـى ا١
  ، أي ال تميلوا وال َتُجوروا.)١(َأْدَنى َأالَّ َتُعوُلواْ 

  إذا ارتفع أحد طرفيه عن اآلخر. . النقصان: عال الميزان َعْوًال:٢
    . الشِّدَّة: عال أمر القوم َعْوًال: إذا اشتدَّ وتفاقم.٣
الرتفاع: أْعَول الرجل والمرأة عوًَّال: إذا رفعا صوتهما بالبكاء والصياح، والَعْول، والَعْولـة، والَعويـل: رفـع . ا٤

  الصوت بالباء.
لي علــى فــالن أي اتكــالي عليــه، واســتغاثتي ٥ . االســتغاثة: الَعــْول، والعويــل: االســتغاثة، ومنــه قــولهم: ُمَعــوَّ

  .)٢(به

  في أنصباء الورثة.المسألة، ونقصان  ي عدد سهامفزيادة  هوالَعـْول اصطالحًا: 
ارتفـــاع فـــي أصـــل وتبـــين مـــن التعريـــف االصـــطالحي أّن العـــول مـــأخوذ مـــن المعنـــى اللغـــوي، فهـــو   

فيــه معنــى الميــل إلــى الجــور ومنــه جــاء اللفــظ؛ ألّن ، ويصــح أن يكــون المســألة، ونقــص فــي قــدر فروضــهم
 حابو مأخوذ من الشدة والغلبة بإدخال الضـرر علـى أصـأ المسألة مالت على أهلها ونقصت من سهامهم،

  .)٣(عول الزيادة واالرتفاع لمجاوزة سهام الميراث سهام المالاليكون معنى  الفروض، واألصح أن

  حــكم الَعــْول: ثانيًا:
  على مذهبين: الفرائض إعالةاختلف العلماء في  

ئض علـى سـهام التركـة دخـل الـنقص علـى كـل أّن الفرائض تعول، وذلك إذا زادت الفـرا: المذهب األول
هم، ورد ذلــك عــن عمــر، وعلــى، وابــن مســعود، وزيــد بــن واحــد مــن أصــحاب الفــروض علــى قــدر حصصــ

                                                 
  ٣) سورة النساء من اآلية: ١(
 .٢/٤٣٨، والمصباح المنير للمقري: ٤٦٣، ومختار الصحاح للرازي: ص١٠/٣٣٨لسان العرب البن منظور: : ينظر )٢(

، والشـــرح الكبيـــر للـــدردير: ٣٤٥وشـــرح األرجـــوزة التلمســـانية للمغيلـــي: ص ،٨/٥٨٦: البحـــر الرائـــق البـــن نجـــيم: ) ينظـــر٣(
شــرح كتــاب النيــل ألطفــيش(ط. الفــتح):  ، و٦/١٥٥، والمبــدع البــن مفلــح: ٨١شــرح الرحبيــة للمــارديني: ص، و ٤/٤٧١
١٣/٦٠٤.  
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ـــوري، ثابـــت( ـــال شـــريح، والث ـــه ق ـــور، وٕاســـحاق)، وب ـــو ث ـــة، و ، وأب ـــه ذهـــب الحنفي ـــة، والشـــافعية، وٕالي المالكي
  .)٢(ي أبي بكر بن العربيوهو اختيار القاض، )١(والزيدية، واإلباضية والحنابلة،

وذلـك إذا زادت الفـرائض علـى سـهام التركـة دخـل الـنقص علـى  ،أّن الفـرائض ال تعـولالمذهب الثاني: 
الـــنقص علـــى الـــزوج والزوجـــة واألّم، ألّنهـــم يســـتحقون الفـــرض فـــي كـــل حـــال،  يـــدخلالبنـــات واألخـــوات، وال 

ورد ذلــك عــن ابــن عبــاس، ومحمــد بــن  صــيب،والبنــات واألخــوات تــارة يأخــذن ســهمهّن بــالفرض، وتــارة بالتع
  .)٣(اإلماميةالظاهرية، و وٕاليه ذهب  الحنفية، وبه قال علي بن الحسين، وسعيد بن المسيب، وعطاء،

  األدلة ومناقشتها:
  استدل أصحاب المذهب األول بما يأتي: أدلة المذهب األول ومناقشتها:

أقســموا اْلَمــاَل بــين َأْهــِل اْلَفــَراِئِض علــى ِكَتــاِب ال: (() قــ(رســول اللَّــهِ ) أّن (َعبَّــاسٍ  بــنُ مــا روى ا  .١
  .)٤( ))اللَِّه فما َتَرَكْت اْلَفَراِئُض َفِألَْوَلى َرُجٍل َذَكرٍ 

  :وجه الداللة
  أن يختص بعضهم  ال يجوزفلى حّد السواء ع) بتقسيم الفرائض على جميعهم (رسول اللَّهِ أمر 

                                                 
، حاشــية الدســوقي: ٢/٥٦٣، المعونــة البــن نصــر: ١٠٠، شــرح الســراجية للجرجــاني: ص٢٩/١٦١) المبســوط للسرخســي:١(

لتهـــــذيب فـــــي علـــــم الفـــــرائض للكلـــــوذاني: ، ا٤/٩٤، المهـــــذب للشـــــيرازي: ٨/١٢٩، الحـــــاوي الكبيـــــر للمـــــاوردي: ٤/٤٧١
، شـــرح كتـــاب النيـــل ألطفـــيش(ط. الفـــتح): ٥/٣٥٦، البحـــر الزخـــار للمرتضـــى:٦/١٧٤، المغنـــي البـــن قدامـــة: ١٤٨ص
١٣/٦٠٣. 

نزلـت فـي  واسـتمرت علـى ذلـك زمانـاً  ،لمـا قـدر اهللا سـبحانه الفـرائض مقاديرهـا وقررهـا مقاريرهـا) اللفظ الدال عـل اختيـاره: (٢(
امـرأة  :مثـال ذلـك ،ر عارضـة وهـي ازدحـام أربـاب الفـرائض علـى الفـرائض وزيـادة فروضـهم علـى مقـدار المـالخالفة عم

واهللا مــا  :فلمــا ألقيــت عنـد عمــر وكــان امــرأة ورعــا ودفـع بعضــهم بعضــا قــال :تركـت زوجهــا وأختهــا وأمهــا قـال ابــن عبــاس
علــيكم هــذا المــال بالحصــص فأدخــل علــى كــل ذي  أدري أيكــم قــدم اهللا وال أيكــم أخــر فــال أجــد مــا هــو أوســع مــن أن أقســم

مـا جعـل فـي المـال  الذي أحصى رمل عالج عـدداً  سبحان اهللا العزيز إنّ  :وقال ابن عباس ،سهم ما دخل عليه من عول
قـال زفـر بـن  ،فهذان النصفان قـد ذهبـا بالمـال فـأين الثلـث فليجيئـوا فلنضـع أيـدينا علـى الـركن فلنبتهـل وثلثاً  ونصفاً  نصفاً 

كـل فريضـة لـم يهبطهـا اهللا إال إلـى فريضـة فهـي المقـدم : بن عباس وأيهمـا قـدم اهللا وأيهمـا أخـر قـال يا :حارث البصريال
اجتمعــت األمــة علــى مــا قــال عمــر ولــم  ابــن العربــي: قــال القاضــي ،وكــل فــرض إذا زال رجــع إلــى مــا بقــي فهــو المــؤخر

فــي ســبب االســتحقاق وٕان اختلفــوا فــي قــدره فــأعطوا عنــد وذلــك أن الورثــة اســتووا  ؛يلتفــت أحــد إلــى مــا قــال ابــن عبــاس
التضايق حكم الحصة أصلة الغرماء إذا ضاق مال الغريم عن حقوقهم فإنهم يتحاصون بمقـدار رؤوس أمـوالهم فـي رأس 

 .١١٧، واألحكام الصغرى: ص١/٣٦٧، وينظر: أحكام القرآن:١/٣٧٩). أحكام القرآن:مال الغريم

، جـواهر الكـالم للنجفـي: ٤/٣١٦، شـرائع اإلسـالم للحلـي: ٩/٢٦٢، المحلـى البـن حـزم: ٤/٣٣٨ المنذر: ) اإلشراف البن٣(
٣٩/١٠٥. 

كتــاب الفــرائض:  ،وابــن ماجــه فــي ســننه ،)١٦١٥(رقــم الحــديث ،٣/١٢٣٤كتــاب الفــرائض:  ،مســلم فــي صــحيحه أخرجــه) ٤(
 .)٢٧٤٠(رقم الحديث ،٢/٩١٥
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  .)١(بالنقص دون بعض

نات، فقسـنا علـيهّن غيـرهّن، ع العلماء على أّن النقص يدخل في حصص األخوات والب. القياس: أجم٢
  .)٢(ألّنه ليس بعض ذوي السهام أولى من اآلخر، فوجب توزيع النقص على قدر السهام

ـــالوا: لـــو أ. ٣ ـــر مـــن واحـــد، وضـــاق الثلـــث عـــن واســـتدلوا بـــالمعقول وق ـــه إلـــى أكث ّن رجـــًال أوصـــى بمال
قّســم المــال بيــنهم علــى قــدر ديــونهم، لضــاق مــال المفلــس عــن ديونــه،  إذا يــنهم، أوالوصــية، لقّســم الثلــث ب

انفـرد واحـد مـنهم أخـذ فرضـه، وعنـد االزدحـام وجـب أن  إذا ، أواستووا في سبب االسـتحقاق فـي ذلـكوألّنهم 
    . )٣(يلحق الضرر بجميعهم وعلى قدر حقوقهم

  أدلة المذهب الثاني ومناقشتها:
 ،) وأيم اهللا لو قـّدم َمـْن قـّدم اهللامن أعال الفرائض عمر( أول) أنه قال: (( ما روى ابن عباس. ١

كـل فريضـة لـم يهبطهـا اهللا  :فقـال ،م اهللا وأيهـا أخـروأخر َمْن أخر اهللا مـا عالـت فريضـة، فقيـل لـه: وأيهـا قـدَّ 
فرضــها لــم  وكــل فريضــة إذا زالــت عــن ،م اهللا عــز وجــلفهــذا مــا قــدَّ  ،عــز وجــل عــن فريضــة إال إلــى فريضــة

، والـذي أخـر كـاألخوات والبنـات ،كـالزوج والزوجـة واألم ،يكن لهـا إال مـا بقـي فتلـك التـي أخـر اهللا عـز وجـل
فـإن بقــي شـيء كــان لمــن  ،م فــأعطي حقـه كــامالً قـدَّ  نْ أخــر بـدئ بَمــ نْ م اهللا عـز وجــل وّمـفـإذا اجتمــع َمـْن قــدَّ 

  .  )٤(شيء فال شيء له هذا) لم يبقَ  وٕانْ  ،أخر
  :لةوجه الدال 

أّنه يقّدم من لم ينقص حّقه عن فرض قط وهو الزوج والزوجة واألّم، على مـن نقـص حقّـه عـن الفـرض 
إلــى التعصــيب وهــّن البنــات واألخــوات، ألّن مــن أوجــب اهللا ميراثــه علــى كــل حــال، وال يمنعــه مــن الميــراث 

  .)٥(مانع، يجب أن يقّدم، على من قد يرث وقد ال يرث
وفـرض لألختـين الثلثـين  ،فـرض لألخـت النصـف كمـا فـرض للـزوج النصـفى اهللا تعـال بـانّ  واعترض: 

فــــي  ادون بعــــض، ألّنهــــم تســــاوو  كمــــا فــــرض الثلــــث لألختــــين مــــن األم فــــال يجــــوز إســــقاط فــــرض بعضــــهم
وألن لــو جـــاز نقــص بعضــهم تــوفيرا علـــى ، جــب أن يتســاووا فــي الـــنقص علــى قــدر الحقــوقيف االســتحقاق،

                                                 
 .٩/٦٧عمراني: ، البيان لل٨/١٣٠) الحاوي الكبير للماوردي: ١(

 .٥/٣٥٧) البحر الزخار للمرتضى: ٢(

 .١٣/٥٧، الذخيرة للقرافي: ٦/١٧٥، المغني البن قدامة: ٩/٦٧، البيان للعمراني: ٢٩/١٦٣) المبسوط للسرخسي: ٣(

رقـــم ، ٤/٣٧٨، كتـــاب الفـــرائض، وقـــال: حـــديث صـــحيح علـــى شـــرط مســـلم ولـــم يخرجـــاه : فـــي مســـتدركه لحـــاكمأخرجـــه ا) ٤(
 .)١٢٢٣٧(رقم الحديث ،٦/٢٥٣في السنن الكبرى، كتاب الفرائض:  لبيهقي، وا)٧٩٨٥(الحديث 

 .٩/٢٦٥) المحلى البن حزم: ٥(
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، إلدالئهمـا بسـبب أولـى مـن نقـص البنـات واألخـوات مـع إدالئهمـا بنسـب الباقين لكـان نقـص الـزوج والزوجـة
  .)١(يحجبن الزوج والزوجة، وهما ال يحجبان البنات، فدّل أنهنَّ أقوى حاًال منهماوأّن البنات 

  الترجيح:
جمهـور العلمـاء القائـل: بمشـروعية  مذهبالذي يبدو لي من خالل عرض أدلة الفريقين ومناقشتها، أّن 

؛ ألّن جميع أصحاب الفروض يستحقون حقوقهم، ويشـملهم الـرّد عـدا الـزوجين، فـإذا هو الرأي الراجحالعول 
ــه لــيس مــن  ضــاقت التركــة أن تشــمل جميــع الفــروض المقــدرة، وجــب أن يــدخل الــنقص علــى جمــيعهم، ألّن

  العدل أّن نفضل بعض الورثة على بعض من غير دليل، واهللا أعلم.

  في القانون: الَعــول
) مــن قــانون األحــوال ٩٠لمــادة(وفقــًا لو  أحكــام العــول، إلــى قــانون األحــوال الشخصــية العراقــي تطــرقلــم ي

واألنصــبة علـى الــوارثين بالقرابـة وفــق  االسـتحقاقالشخصـية التـي تــنص: (مـع مراعــاة مـا تقــّدم يجـري توزيــع 
كمــا تتبــع  ١٩٥٩ )لســنة٨٨األحكــام الشــرعية التــي كانــت مرعيــة قبــل تشــريع قــانون األحــوال الشخصــية رقــم(

وفقـًا  اإلسـالميةوردت في الشـريعة  كما  في القانون ، سيطبق أحكام العول)٢(فيما بقي من أحكام المواريث)
  .المذكورة لمادةل

إذا زادت أنصبــاء أصـحاب الفـروض علــى ( :نص على أحكام العولفقد وأّما قانون المواريث المصري 
  .)٣(ث)إلر ا التـركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في

 ذوي أنصبة في نقص: العول (ورد تعريـف العـول فـي القـانون العربـي الموحـد ونـص علـى مـا يلـي:
  .)٤()المسألة أصل على السھام زادت إذا فروضھم، بنسبة الفروض

ور العلمـاء فـي تطبيـق أحكـام العـول لما ذهب إليـه جمهـ ةموافقتبين مما تقّدم أّن نصوص هذه القوانين 
  في الميراث.

  

  
  
  

                                                 
، المغنــــي البــــن قدامــــة: ٩/٦٧، البيــــان للعمرانــــي: ٨/١٣٠، الحــــاوي الكبيــــر للمــــاوردي: ٢/٥٦٣) المعونــــة البــــن نصــــر: ١(

٦/١٧٥. 

 م.١٩٥٩لسنة  ١٨٨راقي (المعدل)، رقم /) قانون األحوال الشخصية الع٢(

 ).٣٢م: المادة(١٩٤٣) لسنة ٧٧المواريث المصري رقم(قانون ) ٣(

 ).٢٦٣) وثيقة الكويت للقانون العربي الموحد لألحوال الشخصية: المادة(٤(
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@ZðäbrÜa@kÝ¾ata¾a@óáĆđÔ@ @

  :أوًال: تعريف الِقْسمة
  :الِقْسمة لغة

هـو و : ، والِقْسمة اسمان للمصدرالِقْسمو  ،لموضع َمْقسم، وقسَّمه: جزَّأهيقسمه قْسمًا فانقسم، ا شيءقَسَم ال
  .)١(والَقَسم: اليمين المال، وتقاسما، واقتسما بينهم، الحظ والنصيب من الخير، وقاسمه

  مة اصطالحًا:سْ قِ ال
فــراز إ ، وبعبــارة أخــرى: (تمييــز الحقــوق، و )٢( )وهــي تمييــز بعــض األنصــباء عــن بعــض وٕافرازهــا عنهــا(

  .)٣()األنصباء

  : مشروعية القسمةثانيًا: 
منفــردًا، أو مشــتركًا مــع غيــره،  تركة، ولإلنســان أن يتصــرف فــي ملكــهالِقســمة جــائزة فــي األمــوال المشــ

  يان المشتركة الكتاب والسنة واإلجماع:األع قسمة ويدل على جواز

   :الكتابمشروعية القسمة من . ١
ْنـــُه َوُقولُـــوْا َلهُـــْم َقـــْوالً قولـــه تعـــالى:   َوإَِذا َحَضـــَر اْلِقْســـَمَة ُأْولُـــوْا اْلُقْرَبـــى َواْلَيتَـــاَمى َواْلَمَســـاِكيُن َفـــاْرُزُقوُهم مِّ

  .)٥(اْلَماء ِقْسَمٌة َبْيَنُهْم ُكلُّ ِشْرٍب مُّْحَتَضٌر  َوَنبِّْئُهْم َأنَّ  قوله تعالى:، و )٤(مَّْعُروفاً 
  :وجه الداللة

  .  )٦(يحة على مشروعية قسمة األموال والحقوق المشتركةصر  في اآليتين داللة
    السّنة: مشروعية القسمة من. ٢

  .)٧()ا َقَسَم اْلَغَناِئمَ َلمَّا َفَتَح ُحَنْينً )(َأنَّ َرُسوَل اللَّهِ  ): ((عبد اللَِّه بن َزْيدٍ  ما رواه
  وجه الداللة:

  .)٨(على مشروعية قسمة األعيان المشتركة لحاجة الناس إليها )(فعل الرسوليدل 

                                                 
 .١٢/١٠٢، لسان العرب البن منظور: ٥٣٥، مختار الصحاح للرازي: ص٥/٨٦اللغة البن فارس: س) معجم مقايي١(

 .٦/٣٧٠، كشاف القناع للبهوتي: ٤/٤١٨للشربيني: ) مغني المحتاج ٢(

 .٢٨١) التعريفات للجرجاني: ص٣(

  ٨: اآلية ) سورة النساء٤(
  ٢٨: اآلية ) سورة القمر٥(
 .٦/٢٥٣، ورد المحتار البن عابدين: ٢/٣٧٩، وفتح الوهاب: ١٠/١٤٠ينظر: المغني البن قدامة:  )٦(

 .)١٠٦١(رقم الحديث ،٢/٧٣٨، في كتاب الزكاة: مسلم في صحيحه أخرجه )٧(

 .  ١٠/١٤٠، والمغني البن قدامة: ١٦/٢٤٥ينظر: الحاوي الكبير للماوردي:  )٨(
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  اإلجماع:عية القسمة من و مشر . ٣
  .)١(أجمع العلماء على مشروعية قسمة األعيان المشتركة

  مة في الميراث:سْ حكم القِ ثالثًا: 
ــ تإذا قســم ين أو أكثــر مــن الورثــة علــى عــين مــن التركــة، أو كانــت التركــة شــيئًا التركــة ووقــع ســهم اثن

واحدًا لمجموعـة مـن الورثـة، ففـي هـذه الحالـة يجـوز تقسـيم العـين المشـتركة، ولكـن ال يخلـو العـين المشـتركة 
حتمــــل بـــدون ضـــرر األطــــراف تحتمـــل القســـمة، أو ثالثـــة أحـــوال، إّمــــا أن ال تإذا وقـــع الِقســـمة عليهـــا مــــن 

  القسمة مع ضرر الشركاء. حتملتأو المشاركة، 
منافعهــا،  إبطــال تلفهــا أو تركة إذا أدت القســمة إلــىالمشــه ال يجــوز تقســيم العــين جمــع العلمــاء علــى أّنــأ

مــن غيــر ضــرر عــين المشــتركة إذا احتملــت القســمة كــاللؤلؤة إذا قطعــت بطلــت منافعهــا، واجمعــوا علــى أّن ال
ولكـنهم اختلفـوا فـي قسـمة التركـة علـى فـرائض إن كانـت  ،)٢(ونكالمكيل والموز  يلحق بأحدهم وجبت القسمة

ببعضـــهم وذلـــك كضـــرر تغييـــر الهيئـــة، أو تنقـــيص  القســـمة تـــؤدي إلـــى إلحـــاق الضـــرر بجميـــع الشـــركاء، أو
  ثالثة مذاهب: اختلف العلماء إلىالقيمة 

ين، ولـــم تـــنقص قســـم العـــين المتروكـــة المشـــتركة إال إذا انتفـــع جميـــع الشـــركاء بـــالعت: ال المـــذهب األول
ابـن أبـي  وبـه قـال ،بيـنهم ويقسـم المـال العـين، يبـاع وعنـد عـدم رضـا أحـد الطـرفين بالقسـمة قيمتها بالِقسمة،

 بكـر أبـو القاضـي هاختـار و  ،)٣(وابن المنذر، وٕاليه ذهب أكثر المالكية، وهو مذهب الحنابلـةوأبو ثور،  ليلى،
  .)٤(بن العربيا

علــى ضــرر  كــان فــي القســمة إن بــدون رضــى المشــتركين  شــتركةالعــين الم قســمتال  :المــذهب الثــاني
وٕان طلــب أحــدهما القســمة وفيهــا ضــرر علــى اآلخــر، إن كــان الضــرر علــى الممتنــع أجبــر ، الشــركاء جميــع

                                                 
مغنـــي المحتـــاج  ،١٠/١٤٠المغنـــي البـــن قدامـــة:  ،٧/١٧، بـــدائع الصـــنائع للكاســـاني: ١٢٦) اإلجمـــاع البـــن المنـــذر: ص١(

 .٤/٤١٨للشربيني: 

 .٧/٢١، بدائع الصنائع للكاساني: ٥٥اع البن حزم: ص، مراتب اإلجم٨/٢٥٢) اإلشراف البن المنذر: ٢(

، إجمـاع األئمـة ٦٥٥، بدايـة المجتهـد البـن رشـد: ص٤٤٨: صر، الكـافي البـن عبـد البـ٨/٢٦٠) اإلشراف البـن المنـذر: ٣(
 .١٠/١٤٢، المغني البن قدامة: ٢/٤٢٢األربعة البن هبيرة: 

فيقـــول لـــه  ،قـــد وجـــب لـــي نصـــيب بقـــول اهللا ســـبحانه فمكنـــوني منـــه :ذلـــك أن الـــوارث يقـــول) اللفـــظ الـــدال علـــى اختيـــاره: ( ٤(
ــ :شــريكه ا تمكينــك علــى االختصــاص فــال يمكــن ألنــه يــؤدي إلــى ضــرر بينــي وبينــك مــن إفســاد المــال وتغييــر الهيئــة أّم

، ١/٣٥٨ســقوط القســمة فيمــا يبطــل المنفعــة ويــنقص القيمــة). أحكــام القــرآن:  واألظهــر، فيقــع التــرجيح ،وتنقــيص القيمــة
 .١١١وينظر: األحكام الصغرى:ص
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ـــ ذهب الحنفيـــة، علـــى الصـــحيح مـــن مـــ ب لـــم يجبـــر الممتنـــع،علـــى القســـمة، وٕان كـــان الضـــرر علـــى المطاِل
  .)١(الزيدية ذهب وٕاليهوالشافعية، 

، أحـد الطـرفينبالجميع، أو ب القسمة رضّ أفي كل األحوال سواء  المشتركة قسم التركةت :لمذهب الثالثا
  .)٢(أصحابه، وهو مذهب الظاهرية، واإلمامية ابن كنانة منوٕاليه ذهب مالك و 

وعند اإلمامية يختص االبن األكبر مـن تركـة أبيـه ثيـاب بدنـه، وخاتمـه، وسـيفه، ومصـحفه، وال تخضـع 
  .  )٣(شياء للقسمةهذه األ

  األدلة ومناقشتها:
    استدل أصحاب المذهب األول بما يأتي: أدلة المذهب األول ومناقشتها:

  .)٤(ِمن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوَصى ِبَها َأْو َدْيٍن َغْيَر ُمَضآرٍّ . قوله تعالى: ١
  :وجه الداللة

جوز تقسيم العين المشـتركة يى الورثة، فال نفي للمضاّرة عل َغْيَر ُمَضآرٍّ أّن في قوله سبحانه وتعالى:
  .)٥(في التركة إذا أدت إلى نقص القيمة أو بطالن المنفعة، لما فيه من الضرر

  .)٦( )َضَرَر وال ِضَرارَ  ) قال: (( الأّن رسول اللَِّه( )(رواه ابن َعبَّاسٍ . ما ٢
    :معنى الحديث

ــ والضــرارضــد النفــع،  الضــرر ضــرر أن تضــر بمــن ال يضــرك والضــرار أن تضــر فال ،رّ ِفعــاٌل مــن الضُّ
ابتـداء الفعـل والضـرار الجـزاء  رفالضـر ، بك من غير جهة االعتداء بالمثـل واالنتصـار بـالحق قد اضرَّ  بمن

                                                 
، ٥/٥٣١، المهـــذب للشـــيرازي: ١٦/٢٥١، الحـــاوي الكبيـــر للمـــاوردي: ٤/٩٤) الكتـــاب للقـــدوري وشـــرحه اللبـــاب للغنيمـــي: ١(

 .٣/٢١٦التاج المذهب للعنسي: 

: ، المبســـوط للطوســـي٨/١٣٠، المحلـــى البـــن حـــزم: ٧/٢٠٢: ر، االســـتذكار البـــن عبـــد البـــ١٤/٥١٨) المدونـــة لمالـــك: ٢(
٨/١٣٥. 

 ٤/٢٠٧) المبسوط للطوسي: ٣(

  ١٢) سورة النساء من اآلية: ٤(
 .٥/٤٨، الجامع ألحكام القرآن للقرطبي: ١/٣٥٧) أحكام القرآن البن العربي: ٥(

كتـاب األحكـام، بـاب مـن بنـى فـي حقـه  ،وابـن ماجـة فـي سـننه ،)٢٨٦٧(رقم الحـديث ،١/٣١٣أحمد في مسنده:  أخرجه )٦(
، الحــديث حســنقــال النــووي: (ولــه طــرق يقــوي بعضــها بعضــًا) أي أّن  ،)٢٣٤١(رقــم الحــديث ،٢/٧٨٤مــا يضــر جــاره: 

هــ)، ٦٧٦المتـوفى( وقد جمع الحافظ الزيلعي جميع طرقه. ينظر: األربعين النووية: لإلمام يحيى بن شـرف الـدين النـووي
حســن إســماعيل،  حســن محمــد هـــ) ت: محمــد٧٩٢الــدين مســعود بــن عمــر التفتــازاني المتــوفى( ســعد وشــرحها: للعالمــة

 .٤/٣٨٤، ونصب الراية للزيلعي: ١٩٧م): ص٢٠٠٤-هـ١٤٢٥بيروت( -/دار الكتب العلمية١ط
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والضـرار أن تضـره مـن غيـر أن تنتفـع وقيـل همـا  ،وقيل الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع أنـت بـه، عليه
  .)١(بمعنى وتكرارهما للتأكيد

  داللة في الحديث:وجه ال
  .  )٢(المال، والضرر إذا عّم بالعين المشتركة سقط القسمة، كالجوهرة إضاعةمن  شيءأّن الضرر في ال

  .)٣( ))مسَ القَ  لَ مَ ا حَ يراث إال مَ المِ  لِ هْ على أَ  ةَ ضيعْ ال تَ  : ((قال أّنه )(عن النبي ي ما رو  .٣
  :وجه الداللة

ــه ال فــي الحــديث داللــة علــى عــدم تفرقــة المــورو  ث إن أّدت إلــى الضــرر، ألّن التعضــية التفرقــة، أي أّن
  .)٤(قسمة بينهم إال ما يحتمل القسمة

: بأّن الحديث مرسل، وٕان صّح الحديث، فإّنه ليس فيه داللة على عـدم القسـمة عنـد الضـرر، واعترض
  .)٥(ألّن التعضية مأخوذة من قسمة أعضاء الحيوان فقط

  :المذهب الثاني ومناقشتها أدلة
فيمــا يتفقــون عليــه وهــو عــدم  األول اب المــذهبحاســتدل أصــحاب المــذهب الثــاني بمــا اســتدل بــه أصــ

وهـو وجـوب القســمة إن كـان فيهـا نفــع  يختلفــون معهـم،فيمـا  أّمـاالقسـمة إذا عـمَّ الضـرر جميــع المشـتركين، و 
فاســتدلوا بــالمعقول وقــالوا: أّنــه يجــب إجابــة مــن طلـب القســمة إن كــان فيهــا نفعــه، ألّنــه يطلــب حقــًا  للمطالـب

مـن عليـه الـدين ينتفع به فوجب إجابته وٕان كان على غيره الضرر، كما لو كـان ديـن علـى غيـره، وال يملـك 
  .)٦(إال قدر الدَّين
ه دون الطالــب، كمــا لــو كــان الضــرر الممتنــع ولــو كــان الضــرر عليــ إجبــاربأّنــه ال يجــوز : واعتــرض

  .)٧(مال غيره أولى بالتحريم فإضاعةماله،  إضاعةالمال، ومن حرم عليه  إضاعةعليهما؛ ألّن فيه 

  :: استدلوا بما يأتيأدلة المذهب الثالث ومناقشتها

                                                 
 ، شـرح األربعـين النوويـة للتفتـازاني:٥٣٣، النهاية في غريب الحديث البـن األثيـر: ص٢٠/١٥٩: ر) التمهيد البن عبد الب١(

 .١٩٧ص

 .١٠/١٤٢ني البن قدامة: ، المغ١٦/١٥١) الحاوي الكبير للماوردي: ٢(

، والبيهقــي فــي )٦١(رقــم الحــديث ،٤/٢١٩كتــاب األقضــية، بــاب تقتــل المــرأة إذا ارتــدت:  ،فــي ســننه يالــدار قطنــ أخرجــه )٣(
قــال ابــن حــزم:  ،)٢٠٢٣٣(رقــم الحــديث ،١٠/١٣٣، كتــاب آداب القاضــي، بــاب مــا ال يحتمــل القســمة: الســنن الكبــرى
 .١١/٥وكنز العمال للهندي:  ،٨/١٣٢، ينظر: المحلى: حديث مرسل

 .٦٥٥بداية المجتهد البن رشد: صو ، ٢/٣٨٥) ينظر: التحقيق في أحاديث الخالف البن الجوزي: ٤(

 .٨/١٣٢) المحلى البن حزم: ٥(

 .١٣/١٣٣، البيان للعمراني: ٥/٥٣١) المهذب للشيرازي: ٦(

 .١٠/١٤٣) المغني البن قدامة: ٧(
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ـــا تَـــَرَك اْلَواِلـــَداِن َواَألْقَرُبـــوَن َوِللنِّ  قولـــه تعـــالى:. ١ ـــا تَـــَرَك اْلَواِلـــَداِن لِّلرَِّجـــاِل َنصـــِيٌب مِّمَّ َســـاء َنِصـــيٌب مِّمَّ
  .)١(َواَألْقَرُبوَن ِممَّا َقلَّ ِمْنُه َأْو َكُثَر َنِصيبًا مَّْفُروضاً 

  :وجه الداللة
، داللة على أّن من كان نصيبه قليًال أو كثيرًا سواء، ويقسم  رِممَّا َقلَّ ِمْنُه َأْو َكثُ  أّن في قوله تعالى:

  .)٢(كثيرةشتركة بينهم إذا طلبوا القسمة، وال يلتفت إلى قليل النصيب أو عليهم العين الم
إنـه لـيس فـي اآليـة تعـرض للقسـمة وٕانمـا اقتضـت : ( هلـو قبابـن العربـي علـى هـذا االسـتدالل  واعترض 

ـا تَـَرَك لِّلرَِّجـاِل َنصـِيٌب مِّ : فقال سبحانه وتعـالى كثيراً  كان أو اآلية وجوب الحظ والنصيب في التركة قليالً  مَّ
وذلـك أن الـوارث  ؛فأما إبراز ذلك النصيب فإنما يؤخذ من دليـل آخـر ،ظاهر جداً  ، وهذااْلَواِلَداِن َواَألْقَرُبونَ 

أما تمكينك على االختصـاص  :فيقول له شريكه ،قد وجب لي نصيب بقول اهللا سبحانه فمكنوني منه :يقول
ســـاد المـــال وتغييـــر الهيئـــة وتنقـــيص القيمـــة فيقـــع ألنـــه يـــؤدي إلـــى ضـــرر بينـــي وبينـــك مـــن إف ؛فـــال يمكـــن
  .)٣()الترجيح

. استدلوا بالمعقول وقالوا: ال خالف بيـنهم فـي وجـوب القسـمة فـي األرض الواسـعة، وٕان أدت القسـمة ٢
إلــى نقــص قيمــة بعــض الحصــص، فظهــر التنــاقض بــين أقــوالهم فــي منــع القســمة لوجــود الضــرر فــي بعــض 

  .)٤(األعيان دون بعض

  :الترجيح
بعـــدم قســـمة األمـــوال  :األول القائـــلالمـــذهب  خـــالل عـــرض األدلـــة ومناقشـــتها، يبـــدو لـــي تـــرجيحمـــن 

فـال يقسـم المـال، وال يجبـر أحـد علـى  هـاأحـد الشـريكين بشتركة إن لم ينتفـع جميـع الشـركاء، فـإن تضـرر الم
 اآلخـر وٕاجبـارلقسـمة، للحقـوق، وال يجـوز ألحـد الشـريكين طلـب ا اً وٕاهـدار لألموال،  إضاعةالقسمة؛ ألّن فيه 

ــه  ال يجــوز للشــريك أن يضــيع مــال شــريكه لمصــلحته، وألّن اهللا ســبحانه وتعــالى عليهــا، وٕان انتفــع بهــا، ألّن
، وأّن مــن عــدل اإلســالم أن يراعــي اإلنســان منفعــة غيــره قبــل نفســه، ال نهــى أحــد الشــريكين أن يظلــم اآلخــر

فــي  ن فعــل ذلــك كــان مــن البغــي الــذي ذكــر اهللا، ومــما إن كــان هــذا الغيــر مــن قرابتــه الــذين يرثــون معــهســيّ 
ٍض ِإالَّ الَِّذيَن َقاَل َلَقْد َظَلَمَك ِبُسَؤاِل َنْعَجِتَك ِإَلى ِنَعاِجِه َوإِنَّ َكِثيرًا مِّْن اْلُخَلَطاء َلَيْبِغي َبْعُضُهْم َعَلى َبعْ  قوله:

اِلَحاِت َوَقِليلٌ      اهللا أعلم.، و )٥(مَّا ُهْم  آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

                                                 
  ٧: اآلية ) سورة النساء١(
 .٧/١٩٢للقرافي: الذخيرة ، ٨/١٣٠، المحلى البن حزم: ١٤/٥١٨مدونة لمالك: ) ال٢(

 .٥/٤٨، وينظر: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي: ١/٣٥٨) أحكام القرآن: ٣(

 .٨/١٣١) المحلى البن حزم: ٤(

  ٢٤) سورة ص من اآلية: ٥(
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  :في القانون القسمة
ووافـق مـا اتفـق عليـه العلمـاء فـي ذكر المشرع العراقي حاالت قسمة المال المشترك فـي قـانون المـدني، 

وجوب تقسـيم المـال المشـترك إذا كـان قـابًال للقسـمة ولـم يتضـرر أحـد المشـتركين بالقسـمة، وجـاء فـي المـادة 
قابــل للقســمة قــرر إجراءهــا، ويعتبــر المشــاع قــابًال  )١(المشــاع ) مــا يلــي: (فــإذا تبــين للمحكمــة أنّ ١٠٧٢/٢(

  .)٢(للقسمة إذا أمكن قسمته من غير أن تفوت على أحد الشركاء المنفعة المقصودة منه قبل القسمة)
) موافقًا لما اتفق عليه العلماء في عدم جواز تقسيم المـال المشـترك إذا ١٠٧٣/١وكذلك جاءت المادة (

تلــف المــال المشــترك أو إبطــال منافعهــا، ونصــت علــى مــا يلــي: ( إذا تبــين للمحكمــة أّن أّدت القســمة إلــى 
  .)٣( المشاع غير قابل للقسمة أصدرت المحكمة حكمًا ببيعه)

ـــى  أمـــا ـــع الشـــركاء، أو بأحـــد األطـــراف دون اآلخـــر ف إلحـــاقإذا أدت القســـمة إل فـــي هـــذه الضـــرر بجمي
ي عدم تقسيم المـال المشـترك إال إذا انتفـع جميـع المشـتركين وافق القانون أصحاب المذهب األول فالمسألة 

ائني كــل شــريك أن يطعنــوا بالقســمة إذا كــان فيهــا د) علــى مــا يلــي: ( لــ١٠٧١/٣بالقســمة، ونصــت المــادة (
  .)٤(صلحته)مغش، أو اضرَّ ب

 لحة جميـــعلمصـــ تبـــين أّن المشـــّرع العراقـــي لـــم يوجـــب قســـمة العـــين المشـــتركة فـــي حالـــة الضـــرر رعايـــةً 
  الشركاء.

   

   
   

                                                 
على الشـيوع، مصـطلحات يقصـد بهـا: (ملكيـة أكثـر مـن ) المال الشائع، أو العين الشائعة، أو الملكية الشائعة، أو الملكية ١(

 .١٤٦واحد في وقت واحد). معجم القانون: ص شيءشخص واحد ل

 .٢١٠م، وتعديالته لحياوي: ص١٩٥١) لسنة ٤٠) القانون المدني العراقي رقم(٢(

 ) المصدر السابق نفسه.٣(

 ) المصدر السابق نفسه.٤(



 ٢٢٦
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توصـلت إلـى  ومن خاللهـا ،أحمد اهللا سبحانه وتعالى على ما وفقني إلتمامها هذه الرسالة،في ختام    
  :اآلتيفي ها ، ويمكن أن ألخصَّ توصياتو ، عدة نتائج
حيـث طلـب العلـم، علـى  ينصـيحر ال المجتهـدين، وكـان مـناإلمام أبـو بكـر بـن العربـي مـن العلمـاء  .١

 .، وحّج بيت اهللا الحراملم، ولقاء العلماءرحل إلى المشرق، لتلقي الع

ي بالد األندلس، وفي كنفه والـده العـالم، ولرحلتـه العلميـة حيـث بـدأ باألنـدلس، ومـرورًا كان لنشأته ف .٢
، ولكثـــرة مشـــايخه، مـــن وصـــوًال إلـــى الشـــام، والعـــراق، وذهابـــًا إلـــى الحجـــازو بـــالمغرب، ثـــّم مصـــر، 

لــة، والظاهريــة، ولتنــوع علومــه فــي جميــع الفنــون كالتفســير، الحنفيــة، والمالكيــة، والشــافعية، والحناب
لمصـــنفين جعلــه مــن العلمــاء المجتهــدين، وا مــا والفقــه، والحــديث، واللغــة، وأصــول الفقــه، وغيرهــا،

 المكثرين في شتى العلوم.

 عـدكتبـه، ويُ  أغلـبمن المسائل، فـي  اً كثير  ألّنه يحيل إليه ؛يعتبر كتابه أحكام القرآن من أجود كتبه .٣
نـاقش أدلـتهم، مـع يالمـذاهب و  يسـتعرض آراءوكتابـًا مـن الفقـه المقـارن، ألّنـه  مرجعـًا للفقـه المـالكي،

 بيان ما يراه راجحًا، معززًا بالدليل.

رّبمـا صـرَّح برأيـه وقـال بعـد سـلوبه، ألم يسلك ابن العربي منهجًا محددًا فـي اختياراتـه، بـل تنـوع فـي  .٤
حـــه يأو تبـــين ترج ختيـــار،شـــابه ذلـــك مـــن صـــيغ اال أو مـــا ،المناقشـــة(وهو الصـــحيح) أو (المختـــار)

أقـوال العلمـاء وأدلـتهم، ومـن ثَـمَّ تفنيـد أدلـتهم إال مـا يـراه راجحـًا، ضمن المناقشة، وذلك بعـد عـرض 
، أو أو يقــول هــذا دليــل، أو حجــة فــي كــذا أو يــذكر فقــط الــرأي الــراجح فــي المســألة معــززًا بالــدليل

 ذكر الدليل.يذكر الرأي الراجح بدون أن ي

عليـه حـّق  نْ أّنهـا ال تجـب إال علـى َمـعلـى أجمع المسلمون على جـواز الوصـية، وذهـب جمهـورهم  .٥
، وخـــالفهم فـــي ذلـــك بعـــض علمـــاء فـــي وجوبهـــا لألقـــربين الـــذين ال يتوقـــع تلفـــه إن مـــات ولـــم يـــوصِ 

 ، وخــالف ابــن حــزم الظــاهري جميــع العلمــاء،يرثــون، ولكــن ال يجــب إخراجهــا لمــن مــات ولــم يــوصِ 
يجـب علـى المسـلم  وعلى هذا الرأي األخير ،وقال: بوجوبها، ووجوب إخراجها لمن مات ولم يوصِ 

ن منعــوا مــن الميــراث لعــارض شــرعي، كاألحفــاد غيــر الــوارثين ممــن مــات أن يوصــي ألقربائــه الــذي
تطبيقــًا لمقاصــد اإلســالم فــي تشــريع وهــذا الــرأي أولــى بــالترجيح فــي زماننــا، بــوهم فــي حيــاة الجــد، أ

، الميراث؛ وألّن الناس في هذا الزمان تهاونوا في أمر الوصية الواجبة؛ ويرجع ذلـك إلـى قلّـة الديانـة
 دراك أهميتها.إوعدم 

اإلنسان أن يراعي حقوق ورثته من الميراث، وال يعمل شيئًا يؤدي إلى تحريمهم مـن الميـراث،  على .٦
 ى أحد في العطية، والوصية. وال يفضل أحد الورثة عل
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أن يأكل مـن مـال اليتـيم  له، وللوصي الفقير أنفعي مال اليتيم بما هو يجوز للوصي أن يتصرف ف .٧
، وأّما إن كان غنيًا فال يجوز له أن يأكل من مال اليتيم شيئًا، إال إذا احتـاج فيه الغني قدر عمالته

 يه.مقدار عمالته ف مال اليتيم من ماله إلى عناية كثيرة، وجهد كبير، فله أن يأخذ

 ما النساء.ذي حقٍّ حقَّه ال سيّ  وٕاعطاء كلّ ، تعالى يجب توزيع الميراث كما بّينه اهللا .٨

وأّمــا المــولى  بمـا فــيهم ذوي األرحـام، النســبو  النكـاح بـه اإلنســان الميـراث فــي زماننــا يســتحقُّ  مـاأنَّ  .٩
العدالـة فيـه عـدم العامة للدولة) فلعدم انتظامـه، و المعتق فال وجود له حاًال، وأّما بيت المال(الخزانة 

فال يجوز تسليم المال إليه، عسى اهللا أن يسلِّط عليه من يقوم بحقِّه، ويصرف ما فيه فـي مصـارفه 
 الشرعية.

 ال يرث القاتل من مقتوله، سواء كان القتل عمدًا أو خطًأ، وأّن اختالف الدين مانع من الميراث. .١٠

 إلـى أغلـب مـواده راقي بصورة مفصلة ألحكام الميراث والوصـية، بـل يحيـللم يتعرض القانون الع .١١
بخـالف القـانون المصـري والقـانون ن، وانيلقـشـريع اتة، وأعتمـده كمصـدر أساسـي لاإلسـالمي ةشريعال

والميـراث بصـورة مفصـلة، حيـث جـاء أغلـب مـواده موافقـًا  ام الوصـيةالعربي الموحد، فقد ذكروا أحك
 المية.ألحكام الشريعة اإلس

صــــي المشــــرع العراقــــي أن يقــــوم بصــــياغة قــــانون األحــــوال الشخصــــية العراقــــي، ويراعــــي فيــــه و أُ  .١٢
  التفصيل، وأن يكون موافقًا لما اتفق عليه العلماء، واختيار الراجح لما اختلفوا فيه.

  بل الهدى والرشاد.والهادي لسُ  واهللا من وراء القصد، وهو الموفق للصواب،
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ãþÈÿa@âžua‹Žm 

واسـم أبـي ليلـى يسـار، وقيـل بـالل وقيـل بليـل،  أبو عيسى عبد الرحمن بـن أبـي ليلـى، ابن أبي ليلى: -١
هـ)، واتفقوا علـى توثيقـه  ٨٣وتوفي سنة (لد لست سنين بقين من خالفة عمر، من أكابر تابعي الكوفة، و 

تهـذيب األسـماء : ينظر. من األنصار ) كلهم(من أصحاب النبي ةومائوجاللته، وقال: أدركت عشرين 
 .١/٥٨ للذهبي: تذكرة الحفاظ ،٣/١٢٦: البن خلكان وفيات األعيان ،١/٢٨٣للنووي: 

: خلــف بـن عبــد الملـك، بــن بشـكوال، أبــو القاسـم األنصــاري األندلسـي المــالقي، تـرجم لــه ابـن بشــكوال -٢
  ).  ٢٣ضمن تالميذ ابن العربي في صفحة(

 فارسـي األصـل األندلسـي القرطبـي يالظـاهر  ، أبـو محمـدعيد بـن حـزمعلى بن أحمد بـن سـ ابن حزم: -٣
وأقبـل علـى قـراءة العلـوم  ،) كانـت لـه الرئاسـة فـي الـوزارة وألبيـه مـن قبلـه، لكنـه زهـد فيهـاهـ٤٥٦ – ٣٨٤(
، وكـــان أجمـــع أهـــل األنـــدلس لعلـــوم اإلســـالم، وأوســـعهم فـــي علـــم اللســـان، االســـتكثار مـــن علـــوم الشـــريعةو 

وصـنف  ل الظـاهر،هـر، والسير، واألخبار، وكان شافعي المذهب، ثم انتقل إلـى مـذهب أوالبالغة، والشع
. معظمها في أصول الفقه وفروعه علـى مـذهب داود الظـاهريكثيرة بلغت نحو أربعمائة مجلد،  مصنفات
للــذهبي: تــذكرة الحفــاظ  ،٣/٣٢٥، وفيــات األعيــان البــن خلكــان: ٢/٦٠٥الصــلة البــن بشــكوال:  :ينظــر

  .٣/٢٩٩شذرات الذهب البن العماد:  ،٣/١١٤٦

مـولى أنـس بـن  ، شـيخ اإلسـالم، وٕامـام عصـره،هـ)١١٠-٣٣أبو بكر محمد بن سيرين (ابن سيرين:  -٤
، )(وعمران بـن حصـين ،وابن الزبير ،وابن عمر ،من أجل علماء التابعين، سمع أبا هريرةو  ،)(مالك

طبقـات الفقهـاء   :ينظر. ا، والمقدم في الزهد والـورعوكان إمامًا في التفسير، والحديث، والفقه، وعبر الرؤي
    .٦٠٦/ ٤ :للذهبي سير أعالم النبالء ،١/٩٩، تهذيب األسماء للنووي: ٩٢: صللشيرازي

، أبــو عمــر النمــري القرطبــي األندلســي يوســف بــن عبــد اهللا بــن محمــد بــن عبــد البــر ابــن عبــد البــر: -٥
وكان فقيهًا عالمًا بمعاني الحديث، وله بسطة كبيـرة ، هـ) ، من كبار علماء المالكية٤٦٣-٣٦٨(المالكي 

ستيعاب، والكافي، قـال ، واالواالستذكار التمهيد، :منها ، صاحب التصانيف الفائقةفي علم النسب والخبر
الذهبي: (كان أثريًا ظاهريًا، ثّم تحول مالكيًا، وله ميل بين إلى فقه الشافعي في مسائل، وال ينكر له ذلـك 

/ ١٨ :سـير أعـالم النـبالء ،٣/٩٧٣الصـلة البـن بشـكوال: : ينظـر. بلغ رتبة األئمة المجتهـدين) فإّنه ممن
  .٣٥٧: صالبن فرحون ، الديباج المذهب١٥٣

 يالمـالك المـدنياليعمـرى  ، أبـو الوفـابرهان الدين إبراهيم بـن علـى بـن محمـد بـن فرحـون ابن فرحون: -٦
تفقـه وبـرع وجمـع  فـي المدينـة، مـن تـونس، ولـد ونشـأ خ، عالم بالحديث، أصـله) فقيه، مؤر هـ٧٩٩(المتوفى

لــه مصــنفات عديــدة، منهــا: الــديباج المــذهب فــي معرفــة علمــاء  وحــدث، وولــي القضــاء بالمدينــة المنــورة،
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 األعـالم ،١٨/ ١ إلسماعيل باشا: هدية العارفين  ،٦/٣٥٧شذرات الذهب البن العماد:  :ينظر .المذهب
 .١٢٦/ ٤ للزركلي:

-٥٤١فق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمـد بـن قدامـة، أبـو محمـد المقدسـي الحنبلـي(مو  ابن قدامة: -٧
) الفقيـــه الزاهـــد القـــدوة العالمـــة المجتهـــد، عـــالم أهـــل الشـــام فـــي زمانـــه، ومـــن كبـــار علمـــاء الحنابلـــة ٦٢٠
قيــًا، م، وانتهــى إليــه معرفــة المــذهب وأصــوله، وكــان مــع تبحــره فــي العلــوم ويقينــه، ورعــًا، زاهــدًا، تهوفقهــائ

:  سـير أعـالم ينظـرصـاحب التصـانيف المختلفـة منهـا: المغنـي.  ربانيًا، وأوقاته مستغرقة للعبادة والعمـل،
.، ٦/٢٥٦، النجـوم الزاهـرة لألتـابكي: ١٣/٣٦٥٧، البداية والنهاية البن كثيـر: ٢٢/١٦٥للذهبي:  النبالء

 .٥/٨٨شذرات الذهب البن العماد: 

الدمشـقي الحنبلـي المشـهور  د بن أبي بكر بن أيوب أبـو عبـد اهللامحم شمس الدين ابن قيم الجوزية: -٨
تفـنن  في دمشق، مـن أعـالم األمـة وأحـد أركـان اإلصـالح، وتوفي) ولد هـ٧٥١-٦٩١( بابن القيم الجوزية
وأخـذ شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة الزم ، واألصولث، والحدي، لغةلواه، والفقر، يفسمنها الت في علوم اإلسالم،

البدايــة  :ينظــر. كثيــر، وكتــب بخطــه الحســن شــيئًا كثيــراً  يءنيف الكبــار والصــغار شــاالتصــمــن . لــه عنــه
 البـــن العمـــاد: شـــذرات الـــذهب ،١٠/٢٤٩لألتـــابكي:  النجـــوم الزاهـــرة، ٤٠٧٩/ ١٤ البـــن كثيـــر: والنهايـــة

٦/١٦٨. 

 نـة،المدي فقهـاء مـن كـان هــ)،١٢٤، ولد سنة(عمرو أبو ، كنانة بن عيسى بن عثمان هو :كنانة ابن -٩
 فــي جلــسو  الرشـيد، عنــد يوســف أبـي لمنــاظرة يحضـره مالــك كــانأصـحابه، و  ، ومــنمالــك اإلمـام عــن أخـذ
عليــه الرشـيد القضــاء فـي المدينــة فـأبى، فأعفــاه وأجـازه، اختلــف فـي وفاتــه  ، وعـرضوفاتــه بعـد مالــك حلقـة

، والــديباج ١٥٢: طبقــات الفقهــاء للشــيرازي: صينظــر هـــ)،١٨٦هـــ)، وقيــل: فــي (١٨٨فقيــل: تــوفي فــي (
  .١١/٣٦٩الكويتية:  الفقهية ، الموسوعة١/٣٤٧المذهب البن فرحون: 

، وكـان النيسـابوري نزيـل مكـة أحـد األئمـة األعـالم ، أبو بكـر: محمد بن إبراهيم بن المنذرابن المنذر -١٠
كتــاب جتهــاد المطلــق، ولــه التصــانيف المفيــدة، ومنهــا ممــن بلــغ مرتبــة االو  إمامــًا، مجتهــدًا، حافظــًا، ورعــًا،

لتفســير اخــتالف العلمــاء، وكتــاب اإلجمــاع، وا إلشــراف فــياألوســط، والمبســوط فــي اخــتالف العلمــاء، و ا
هـــــ)، وقــــال الــــذهبي: هــــذا وهــــم بــــل تــــوفي ٣١٠) أو(هـــــ٣٠٩، قــــال الشــــيرازي: تــــوفي ســــنة(وكتــــاب الســــنن

سـير  ،٤/٢٠٧، وفيـات األعيـان البـن خلكـان: ١١٨ص: طبقـات الفقهـاء للشـيرازي :ينظـرهــ). ٣١٨سنة(
 .٣/١٠٣، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: ١٤/٤٩٠للذهبي:  أعالم النبالء

زدي مــوالهم إســماعيل بــن إســحاق بــن إســماعيل، أبــو إســحاق الجهضــمي األأبــو إســحاق المــالكي:   -١١
هـ) اإلمام العالمة الحافظ، ولد ونشأ في البصرة، واسـتوطن فـي بغـداد، جمـع القـرآن ٢٨٢ -٢٠٠المالكي(
أهـل العـراق مـن المالكيـة فـي  أفقـهن، والحديث وآثار العلماء، والفقه، واللغة، وكان ثقة صدوقًا، وعلم القرآ
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 ولـي قضـاء بغـداد، وبقـي فيهـا إلـى أن تـوفي. صنف أحكام القرآن فأبدع فيـه، وقته، وعنه انتشر مذهبهم،
ديباج المــذهب ، والــ١٣/٣٣٩، وســير أعــالم النــبالء للــذهبي: ١٦٧: طبقــات الفقهــاء للشــيرازي: صينظــر

 .١/٩٣البن فرحون: 

مشـهور  ،األنصـاري األوسـي مامـةأأبـو  ،أسـعد بـن سـهل بـن حنيـف بـن واهـب :أبو أمامة بن سهل  -١٢
فحنكه وسماه باسم جـده ألمـه أبـي أمامـة أسـعد ) (وأتى به النبي ،بعامين) (بكنيته ولد قبل وفاة النبي

هـــ)، ١٠٠، تــوفي ســنة(عــّد مــن كبــار التــابعين، واختلــف فــي صــحبته، قــال ابــن عبــد البــر: يُ )(بــن زرارة
الـوافي  ،٧٧٢سـتيعاب البـن عبـد البـر: صاال ،٥/٨٢ :بن سـعدالكبرى ال طبقاتال :ينظر هـ).١٠١وقيل(

 .١/١٨١البن حجر:  ، اإلصابة٩/١٨بالوفيات للصفدي: 

ام الحـافظ هــ)، اإلمـ١٤٠-١٧٠بن خالد بـن أبـي اليمـان، أبـو ثـور الكلبـي البغـدادي(إبراهيم  أبو ثور: -١٣
أحـد الثقـات المـأمونين ومـن األئمـة األعـالم فـي الـدين، وكـان أبـو ثـور علـي مـذهب أبـي  الحجة المجتهـد،

ثــّم اســتقّل ، فلمــا قــدم الشــافعي بغــداد تبعــه وقــرأ كتبــه ونشــر علمــه، مــن أصــحاب محمــد بــن الحســن حنيفــة
ـــه، ( ومـــع هـــذا كونـــه مـــن أصـــحاب الشـــافعي، وأحـــد تالم :نـــوويقـــال ال بمـــذهب، كمـــا ـــه، والمنتفعـــين ب ذت

مـــذهب  فـــي واآلخـــذين عنـــه، والنـــاقلين كتابـــه، وأقوالـــه، فهـــو صـــاحب مـــذهب مســـتقل وال يعـــد تفـــرده وجهـــاً 
، سـير ٢/٤٨٧تهـذيب األسـماء للنـووي:  ، ١١٢ -١٠١ص: : طبقات الفقهاء للشـيرازي ينظر .الشافعي)

   .١٢/٧٢أعالم النبالء للذهبي: 

، رحــل يمــي البســتي الحــافظ العالمــةالتمحــاتم  ، أبــون حبــانمحمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــأبــو حــاتم:  -١٤
شيخ، وكان من فقهاء الدين وحفاظ اآلثار، عالما بالطـب والنجـوم وفنـون  لكثير وسمع من أكثر من ألفا

، أّلف المسند الصحيح، والتـاريخ، والضـعفاء، وفقـه النـاس بسـمرقند، ولـي قضـاء سـمرقند، ومـات بهـا العلم
البدايـة ، ٨/٢٥١الـوافي بالوفيـات للصـفدي: ، ١٦/٩٢للـذهبي:  أعالم النبالء سير: ينظر. هـ)٣٥٤سنة (
 .١١/٣١٤٤البن كثير:  والنهاية

، أو ثعلبـة، أو مالـكواختلـف فـي اسـم أبيـه فقيـل: عـويمر وهو مشـهور بكنيتـه، واسـمه : أبو الدرداء -١٥
 مه إلـى يـوم بـدر، ولـمتـأخر إسـال، جليـل ، صـحابيالخزرجـى األنصـارياهللا، وهـو ابـن قـيس  أو عبـد زيد،

، وعلمــائهم، وقضــاتهم، جمــع القــران حفظــا فــي عهــد ء الصــحابةمــن القــراء الســبعة وحكمــا يشــهدها، وهــو
 )(، تــوفي فــي خالفــة عثمــان)(، واله عمــر بــن الخطــابمــن تــولى قضــاء دمشــق أولوهــو  )(النبــي
، اإلصـابة ٤/٣٤٠األثيـر: البـن  الغابـة أسـد، ٧/٣٩١ :بـن سـعدالكبـرى ال طبقـاتال :ينظـر ).هــ ٣٢(سنة

 .٤/٧٤٧في تمييز الصحابة البن حجر: 

بـن هـالل القرشـي الفهـري، مشـهور بكنيتـه وبالنسـبة إلـى  الجـراح اهللا بـن عبـد عامر بـن :عبيدة أبو -١٦
 وأمــين هــذهمــن فضــالء الصــحابة، ، و )(دار األرقــم بــن أبــي األرقــم )(جــّده، أســلم قبــل دخــول الرســول



 ٢٣١

 ،)(ومــن أصــحاب الشــورى، وشــهد المشــاهد كلهــا مــع رســول اهللا ،بالجّنــة رة، وأحــد العشــرة المبشــاألمــة
 ) ولــه مـن العمــر ثمـان وخمســون ســنة.هـــ ١٨( ةسـن )(فــي خالفـة عمــر تـوفي بطــاعون عمـواس بالشــام

 البـــن حجـــر: اإلصـــابة، ٣/٨٤ البـــن األثيـــر: الغابـــة، ُأْســـد ٣/٤٠٩ :بـــن ســـعدال الكبـــرى طبقـــاتال :ينظـــر
٢/٢٥٢ .  

، أحـد علمـاء البصـرة، تـابعي، ثقـة، فقيـه، البصـري السدوسـي ، أبـو مجلـزحـق بـن حميـدال أبو مجلـز: -١٧
: ينظــر. هـــ)١٠٦يــت المــال بخراســان، تــوفي ســنة (لقــي كبــار الصــحابة كــأبي موســى وابــن عبــاس، ولــي ب

 البـن العمـاد: شذرات الـذهب ،٢٤/٢٩٦، الوافي بالوفيات للصفدي: ٧/٢١٦ :الطبقات الكبرى البن سعد
١/١٣٤. 

األنصـاري الكـوفي البغـدادي  ، أبـو يوسـف القاضـيسعديعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن  و يوسف:أب -١٨
ــ هـــ)١٨٢-١١٨( حنيفــة ومــن كبــار تالميــذه، وناشــر مذهبــه، وقــد خالفــه فــي مــواطن  يصــاحب اإلمــام أب

لثالثـــة مـــن الخلفـــاء: المهـــدي وابنـــه الهـــادي ثـــم هـــارون  تـــولى القضـــاء كثيـــرة، جمـــع بـــين الفقـــه والحـــديث،
ــ وكــان الرشــيد يكرمــه ويجلــه، الرشــيد،  ن غيــر لبــاس العلمــاء،وهــو أول مــن لقــب بقاضــي القضــاة، وأول َم

البــن خلكــان:  وفيــات األعيــان: ينظــر. وكــان ملبــوس النــاس شــيئًا واحــدًا ال يتمييــز أحــد عــن أحــد بلباســه
ت الحنفيـة ألبـي ، طبقـا١٠/٢٧٦٦ البـن كثيـر: البداية والنهاية ،١/٢٩٢ للذهبي: تذكرة الحفاظ، ٦/٣٧٩

 .٢/٢٢٠الوفاء: 

النجـاري األنصـاري، صـحابي جليـل، وكـان  الخزرجـي: بن قيس بـن عبيـد، أبـو المنـذر أبي بن كعب  -١٩
فـي عهـد  هجمعـأعـاد  )، وعـرض عليـه، ومن كتاب الوحي، وسيد القـراء، جمـع القـرآن فـي حيـاة النبـي(

وأحــدًا، وخنــدقًا، والمشــاهد  يــة، وشــهد بــدرًا،عثمــان، وكــان رأســًا فــي العلــم والعمــل، وممــن شــهد العقبــة الثان
ســد أ، ٤٢: االســتيعاب البــن عبــد البــر: صينظــرهـــ). ٢١)، تــوفي بالمدينــة ســنة(مــع رســول اهللا( كلهــا

 .١/٢٧اإلصابة البن حجر: ، ١/٣٨٩، سير أعالم النبالء: ١/٧٨الغابة البن األثير: 

، أبـو محمـد، أو زيـد د بـن امـرئ القـيسبـن حارثـة بـن شـراحيل بـن عبـد العـزى بـن زيـ :أسامة بن زيـد -٢٠
ولــــد فــــي اإلســــالم ومــــات )، )، وحــــب بــــن حــــب رســــول اهللا((وأمــــه أم أيمــــن حاضــــنة النبــــي ،الكلبــــي
) (علـى جــيش عظــيم فمــات النبــي )(النبــي أمــرهقــد وكــان  ) سـنة،١٨، وقيــل(ســنة) ٢٠(ولــه) (النبـي

: الطبقات الكبـرى البـن سـعد: ينظر هـ).٤٥(سنة وفيته أنّ )، والصحيح (أبو بكر فأنفذه ،قبل أن يتوجه
 .١/٤٩، اإلصابة البن حجر: ٤٦: ص، االستيعاب٢/١٨٩

، المعـروف المـروزي ، أبـو يعقـوب التميمـي الحنظلـيإسحاق بن إبراهيم بن مخلـد إسحاق بن راهويه: -٢١
مـع عالم خراسان فـي عصـره، جو  اإلمام الكبير شيخ المشرق، وسيد الحفاظ، هـ)٢٣٨ -١٦١(بابن راهويه

ويحيــى بــن معــين،  حــّدث عنــه خلــق كثيــر مــنهم: أحمــد بــن حنبــل،بــين الحــديث والفقــه والتفســير والتقــوى، 



 ٢٣٢

 ،١/١٩٩البـن خلكـان:  : وفيات األعيانينظرله مسند مشهور.  وأبو داود، والترمذي، ،ومسلم ،البخاريو 
 .٨/٢٥١، الوافي بالوفيات للصفدي: ١/٣٥٨سير أعالم النبالء: 

بســبعين رجــال مــن ) (وفــد علــى النبــي. بــن معــدي كــرب، أبــو محمــد الكنــدي :األشــعث بــن قــيس   -٢٢
بعـد وفـاة  ارتـدّ و  كان في الجاهلية رئيسًا مطاعًا فـي كنـدة، وفـي اإلسـالم كـان وجيهـًا، ،، وكان رئيسهمكندة

شــهد اليرمــوك والقادســية ثــّم  ،جــه أختــهوزوّ  ، فأطلقــه،ثــم رجــع إلــى اإلســالم فــي خالفــة أبــي بكــر )النبــي(
هــ)، وصـلى عليـه الحسـن بـن علـى، وعـاش ثـالث ٤٢هــ)، وقيـل سـنة(٤٠، توفي في الكوفة سـنة(المدائنو 

، وســير أعــالم النــبالء ١/١٥١: الغابــة وأســد ،٧١البــن عبــد البــر: ص االســتيعاب :ينظــروســتين ســنة. 
  .١/٣١٣البن حجر:  وتهذيب التهذيب، ٢/٣٧للذهبي: 

 إمـام أهـل الشـام ،هــ)١٥٧ -٨٨(األوزاعـي بـو عمـروأ عبد الرحمن بن عمـرو بـن يحمـد األوزاعـي: -٢٣
وقــد أدرك ، فقيـه، مجتهــد، ولـم يكــن فيهـا أعلــم منـه، وانتهــت إليـه رئاســة العلـم فيهــا فـي وقتــه، محـدث، ثقــة

 وعبــد اهللا بــن المبــارك وخلــق كثيــر، ،والثــوري حنيفــة، ومالــك، ن التــابعين، وروى عنــه الزهــري وأبــوخلقــًا مــ
: طبقـــــات الفقهـــــاء ينظـــــر. ه وٕامامتــــه، وكانـــــت وفاتـــــه فــــي مدينـــــة بيــــروتأجمــــع المســـــلمون علــــى عدالتـــــ

 .١٠/٢٧١٣ :البداية والنهاية ،٣/١٢٧البن خلكان:  وفيات األعيان ،٧١:صللشيرازي

  ) للضرورة الداعية لترجمته هناك.٣٥صفحة( في ترجم لهإياس بن معاوية المزني:  -٢٤

 ).١٣في صفحة(بن العربي عصر ا ديث عنح: ترجم له ضمن التاشفين بن علي بن يوسف -٢٥

 صـحابي ،اللخمـي الفلسـطيني اريالـدّ  رقيـة أبـو داسـو  بن ةجار خ بن أوس بن تميم هو: تميم الّداري -٢٦
، بعـد مقتـل سـيدنا عثمـان، وكـان الشـام إلـى انتقـل ثـم المدينـة سكن)، هـ٩(سنة فأسلم ،نصرانياً  كان ،جليل

فـــي قصـــة  الجساســـة حـــديث) (النبـــي عنـــه ىرو  ،ركعـــة فـــي القـــرآن قـــرأ أنـــه وروي كثيـــر التهجـــد بالليـــل،
 وأسـد ،٩٧البـن عبـد البـر: ص االسـتيعاب :ينظـر .)٢٩٤٢في صـحيحه بـرقم( مسلم أخرجه الذي الدجال
  . ٢/٤٤٢، وسير أعالم النبالء للذهبي: ١/٣١٩البن األثير:  الغابة

 ).  ٢٠حة(في صف ترجم له ضمن شيوخ ابن العربيالدينوري البغدادي البقال،  :ثابت بن بندار -٢٧

: ويقال: ثابت بن الدحداحـة بـن نعـيم بـن غـنم بـن إيـاس، أبـو الدحـداح، صـحابي ثابت بن الدحداح -٢٨
 :ينظر من الحديبيـة. )(صابته حين رجع النبيإهـ) تأثرًا ب٦جليل، قتل يوم أحد شهيدًا، وقيل توفي سنة(

في بالوفيـــات للصـــفدي: الـــوا، ١/٣٢٩البـــن األثيـــر:  الغابـــة وأســـد ،١٠٣البـــن عبـــد البـــر: ص االســـتيعاب
١٠/٢٧٩. 

) وتوفي بالبصـرة هـ٩٧الثوري، ولد بالكوفة سنة ( اهللا أبو عبد : سفيان بن سعيد بن مسروقالثوري -٢٩



 ٢٣٣

وغيــره مــن  الحــديث علــم فــي فــي خالفــة المهــدي، وهــو أحــد األئمــة المجتهــدين، كــان إمامــاً  )هـــ١٦١ســنة(
 وأجمـع العلمـاء علـى دينـه، وورعـه، وزهـده، وثقتـه ة،، جمع بين الفقه والحديث والزهـد والـورع والعبـادالعلوم
 طبقـات الفقهـاء: ينظـر. سفيان بن عيينة: ( ما رأيت رجـًال أعلـم بـالحالل والحـرام مـن سـفيان الثـوري)قال 

  . ١/٥٤٦ ألبي الوفاء: طبقات الحنفية، ٢/٣٨٦وفيات األعيان البن خلكان:  ، ٨٥للشيرازي: ص

 شــهد جليــل، صــحابي ، نصــارياأل الّســلمي عبــد اهللا، أبــو رامحــ بــن وعمــر  بــن: اهللا دبــجــابر بــن ع -٣٠
 مـن  المكثـرينوكـان مـن  ،غـزوة ) تسـع عشـرة( النبي مع وغزا الثانية مع أبيه وهو صغير، العقبة بيعة

 عنـه ويؤخـذ النبـوي بالمسـجد حلقـة أيامـه أواخر في له وكانت ومن الحفاظ للسنن، ،)(النبي عن الرواية
هـــ)، وتــوفي ٧٧هـــ)، وقيــل(٧٨هـــ) وقيــل(٧٤فــي آخــر عمــره ، تــوفي ســنة( بالمدينــة هبصــر  كــف ،العلــم فيهــا

ســـد الغابـــة البـــن األثيـــر: أ، ١١٤: صالبـــن عبـــد البـــر : االســـتيعابينظـــر .وهـــو ابـــن تســـع وأربعـــين ســـنة
 .١/٤٣٤، اإلصابة البن حجر: ١/٣٧٧

، سـكن )هـ٣٧٠ -٣٠٥الجصاص (ب الحنفي المعروف ازيالرّ ، أبو بكر أحمد بن علي الجصـاص: -٣١
، وٕاليـه انتهـت رياسـة العلـم فـي وقتـه، وكـان مشـهورًا فـي زمانـه حنيفـةال كـان إمـام بغداد وعنه أخذ فقهاؤها،

: البداية والنهاية البـن ينظرمنها: أحكام القرآن.  عديدة، وله مصنفات وامتنع عن القضاءوالورع،  ،بالزهد
 . ٤/١٣٨لألتابكي:  نجوم الزاهرةال ، ٨٤ألبي الوفا: ص طبقات الحنفية ،١١/٣١٧٧كثير: 

 ).     ٢٠في صفحة( ضمن شيوخ ابن العربيأبو محمد القاري، ترجم له  :جعفر بن أحمد -٣٢

 عبــد اهللا، أبــو بــن محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــبجعفــر  الصــادق: جعفــر -٣٣
بـــن أبـــي بكـــر  وأمـــه أم فـــروة بنـــت القاســـم بـــن محمـــد هــــ)،١٤٨ -٨٠(القرشـــي الهاشـــمي المـــدني الصـــادق

ولهـذا كـان يقـول ولـدني أبـو بكـر الصـديق  ،الصديق وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكـر الصـديق
.  وغيــرهم والزهــري عطــاءو  أبيــه عــن روىمــرتين،   قــال النــووي: (اتفقــوا علــى إمامتــه وجاللتــه وســيادته)، 

 ، وثقه كثير من العلماءالقطان ىويحي وشعبة والسفيانان ومالك ،إسحاق بن محمدو  عنه أبو حنيفة، روى
، وروي أّنـه لجـده أبـي بكـر ظـاهرا وباطنـا ، وكان يغضب ممـن يتعـرضحبان ابنو  ،حاتم أبي، و فعيالشاك

، ســير ٢/٨٨: تهــذيب األســماء للنــووي: ينظــر .أنس بــن مالــك وســهل ابــن ســعدكــ رأى بعــض الصــحابة
  .١/١٤٩، تهذيب التهذيب البن حجر: ٦/٢٥٥أعالم النبالء للذهبي: 

الطوسـي الثقفـي، ثقـة، فقيـه، ويعـد مـن عقـالء  عبـد اهللا: بن أحمد بـن محمـد، أبـو حبيش بن مبشر -٣٤
: ينظـر هــ).٢٥٨، ويحيـى بـن معـين، تـوفي سـنة(حنبـلني، وأحمد بن يالمد بن البغداديين، روي عن علي

 .٢/١٧١، تهذيب التهذيب البن حجر: ١/١٤٧طبقات الحنابلة ألبي يعلى: 

وكـــان مـــولى  يســـار أبيـــه واســـمه ســـعيد الحســـن بـــن أبـــي الحســـن البصـــري، بـــوأ الحســـن البصـــري: -٣٥



 ٢٣٤

كان من سادات التابعين وكبرائهم، وكان  ،)١١٠) وتوفي بالبصرة سنة (٢١ولد بالمدينة سنة ( األنصار،
 ، قـال قتـادة:( مـا جالسـت رجـًال فقيهـاً ، حبر األمة في زمانه، وٕامام أهـل البصـرةاً ورع ًا،هداز فقيهًا، عالمًا، 

البــن خلكــان:  وفيــات األعيــان ،١/٩١::  طبقــات الفقهــاء للشــيرازيينظــر. إال رأيــت فضــل الحســن عليــه)
 .٩/٢٥٤٤: ، البداية والنهاية٤/٥٦٣للذهبي:  ، سير أعالم النبالء ٢/٦٩

ضــمن ، خــال ابــن العربــي تــرجم لــه األشــبيلي أبــو القاســم الهــوزنيالحســن بــن عمــر بــن الحســن،  -٣٦
 ).١٨ة(في صفح شيوخ ابن العربي

 ).  ٢٠في صفحة( ضمن شيوخ ابن العربيترجم له  ،النعالي البغدادي :الحسين بن أحمد -٣٧

  ).٢٢في صفحة( ضمن شيوخ ابن العربيالطبري الشافعي، ترجم له  الحسين بن علي -٣٨

ــن األرت -٣٩ ــاب ب الخزاعــي  التميمــي أو محمــد ،أو أبــو عبــد اهللا ،، أبــو يحيــىبــن جندلــة بــن ســعد :خب
وكانت تعذبـه أشـّد تعـذيب بسـبب اعتناقـه لإلسـالم، وصـبر علـى  ،ألم أنمار الخزاعيةبالوالء، وكان مولى 

 ، وهـو أول مـن أظهـر إسـالمه ،فـي اإلسـالم ستةوكان فاضًال من المهاجرين األولين، كان سادس  دينه،
 )،شهد بدرًا وما بعدها من المشاهد مع رسـول اهللا(، ليرجع عن دينه فصبر إلى أن كانت الهجرة بذفعُ 

: االسـتيعاب ينظـر .)() سـنة، وصـلى عليـه علـي بـن أبـي طالـب٣٧هـ) في الكوفة عن (٣٧توفي سنة(
، ٢/٣٥٢، ســـير أعـــالم النـــبالء للـــذهبي: ٢/١٤١ســـد الغابـــة البـــن األثيـــر: أُ ، ٢٠٦البـــن عبـــد البـــر: ص
 .٢/٢٥٨اإلصابة البن حجر: 

) هــ٢٧٠-٢٠٢ب بالظـاهري(الملقـ األصفهاني ، أبو سليمانداود بن علي بن خلف داود الظاهري: -٤٠
أحد األئمة المجتهدين في الدين، انتهت إليه رياسة العلم ببغداد، وٕاليه ينسب المذهب الظاهري، وهو مـن 
، اســتعمل القــول بظــاهر الكتــاب والســنة وٕالقــاء مــا ســوى ذلــك مــن الــرأي والقيــاس، وكــان مــن عقــالء النــاس

وأخـذ العلـم  صـنف كتـابين فـي فضـائله والثنـاء عليـه،، و ًا، وكان من المتعصبين للشافعيورع وكان زاهدًا،
، عن إسحاق بن راهويـه، وأبـي ثـور، وكـان صـاحب مـذهب مسـتقل، وتبعـه جمـع كثيـر يعرفـون بالظاهريـة

البـــن  وفيـــات األعيـــان ،١٠٢:  طبقـــات الفقهـــاء للشـــيرازي: صينظـــربغـــداد. بالكوفـــة، ومنشـــأه بومولـــده 
 .١٣/١٠٢: ، سير أعالم النبالء للذهبي٢/٢٥٥ خلكان:

التركمـــاني  الـــذهبي عبـــد اهللا، أبـــو محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان بـــن قايمـــاز شـــمس الـــدين الذهــــبي: -٤١
 ، مولــده ووفاتــه فــي دمشــق،اإلمــام الحــافظ، ومحــدث العصــر، ومــؤرخ اإلســالم )هـــ٧٤٨ -٦٧٣( الدمشــقي

كثيــرة تقــارب ، تصــانيفه كبيــرة كثيــرة طلبــًا للعلــم بلــدانطلــب الحــديث ولــه ثمــاني عشــرة ســنة، وطــاف فــي 
: الـوافي ينظـر.  عتدال وغيرهـا، تاريخ اإلسالم، وميزان االالمائة، منها: تذكرة الحفاظ، سير أعالم النبالء

، النجــــوم الزاهــــرة لألتــــابكي: ٩/١٠٠طبقــــات الشــــافعية الكبــــرى للســــبكي:  ،٢/١١٤بالوفيــــات للصــــفدي: 



 ٢٣٥

 . ٥٢١ص :طبقات الحفاظ للسيوطي ،١٠/١٨٢

ني القرشــي، المعــروف بربيعــة الــرأي؛ ألّنــه فــروخ، أبــو عثمــان التيمــي المــد ربيعــة بــن ربيعــة الــرأي: -٤٢
مجتهـد، روي عـن أنـس  ،وحـافظمفتـي أهـل الشـام وشـيخهم، تـابعي جليـل، و   كان يعـرف بـالرأي والقيـاس،

السـفيانان، والليـث بـن سـعد، و  مالـك بـن أنـس، عنـه يوغيرهمـا، ورو  )(، والسـائب بـن زيـد)(لـكبن ما
ق العلمــاء مــن المحــدثين وغيــرهم علــى توثيقــه، وجاللتــه، وعظــيم مرتبتــه فــي العلــم، والفهــم واألوزاعــي، اتفــ

 ، سـير٢/١١٤افي بالوفيـات للصـفدي: ، الـو ١/١٨٨: تهـذيب األسـماء للنـووي: ينظرهـ). ١٣٦توفي سنة(
 .٣/٢٢٣، تهذيب التهذيب البن حجر: ٦/٨٩أعالم النبالء للذهبي: 

، هو مـن بحـور الفقـه، )هـ١٥٨ -١١٠( أبو الُهَزيل العنبري الحنفي، زفر بن الهذيل بن قيس ـر:فَ زُ  -٤٣
، وأبـرعهم فـي القيـاس، كـان قـد جمـع بـين العلـم وأذكياء الوقت، تفقه بأبي حنيفة، وهو مـن أكـابر أصـحابه

وفيـات : ينظـر، قال أبو حنيفة فيه: زفر بن الهذيل إمـام مـن أئمـة المسـلمين، وعلـم مـن أعالمهـم. العبادةو 
 ألبــــي الوفــــا: طبقــــات الحنفيــــة ،٨/٣٨ للــــذهبي: ســــير أعــــالم النــــبالء ،٣١٨/ ٢ :البــــن خلكــــاناألعيــــان 

 . ٢٤٣ص

القرشــي المــدني،  أبــو بكــر الزهــري ،بــن شــهاب عبــد اهللاهللا بــن  محمــد بــن مســلم بــن عبيــد الزهـــري: -٤٤
ث، وحــافظ زمانــه، وهــو أول مــن دون الحــدي ، تــابعي مشــهور،لمامــام العــهـــ) اإل١٢٤ -٥١، (نزيــل الشــام

، وأنس بن مالك، ورأى أبا هريرة وغيره من الصحابة، والزم سـعيد عبد اهللاروي عن ابن عمر، وجابر بن 
:  طبقـــات ينظـــر بـــن المســـيب ثمـــان ســـنين، وروي عنـــه مالـــك بـــن أنـــس، والســـفيانان وغيـــرهم مـــن األئمـــة.

، ٥/٣٢٦ لـذهبي:ل سـير أعـالم النـبالء ،٤/١٧٧، وفيات األعيان البن خلكـان: ٤٧للشيرازي: ص الفقهاء
 .٩/٢٦٠٤البداية والنهاية البن كثير: 

 تــابعي مــري، مــولى عمــر بــن الخطــاب،أبــو أســامة ويقــال أبــو عبــد اهللا القرشــي الع زيــد بــن أســلم: -٤٥
 وكـان لـه حلقـة مـن العلـم فـي مسـجد النبـوي، ويجلـس نحـوثقـة، لـه كتـاب فـي التفسـير،  جليل، إمام، فقيه،

، وروي )(، وأنـس بـن مالـك، وأبـي هريـرة، وعائشـةعبـد اهللاابر بن ، روي عن ابن عمر، وجأربعين حبراً 
، مـرآت الجنـان ١/١٣٢: تـذكرة الحفـاظ للـذهبي: ينظر. عنه مالك بن أنس، والسفيانان وغيرهم من األئمة

 .٦٠ص :، طبقات الحفاظ للسيوطي١/٢٨٤لليافعي: 

 أحــد نجبــاء األنصــار،بــن الضــحاك النجــاري الخزرجــي األنصــاري، كاتــب الــوحي، و  زيــد بــن ثابــت: -٤٦
) القـرآن، جمـع القـرآن فـي عهـد الصـديق، وتعلـم السـريانية قـرأ علـى النبـي( وفقهاء الصحابة، وأفرضـهم،

المدينـة ثـالث مـرات، يأتيه مـن الرسـائل، اسـتخلفه عمـر علـى  ما )في بضعة عشر يومًا، ليقرأ للرسول(
) ٥٥)، وقيل(٥٢)، وقيل(٥١)، وقيل(٤٣)، وقيل(٤٢)، وقيل(٤٥اختلف في وفاته فمنهم من قال: توفي(

: ينظرمن الهجرة، قال فيه أبو هريرة: (مات حبر هذه األّمة، وعسى اهللا أن يجعل في ابن عباس خلفًا). 



 ٢٣٦

 .١/٣٠، تذكرة الحفاظ للذهبي: ٢/٣٣٢سد الغابة البن األثير: أُ ، ٢٤٦االستيعاب البن عبد البر: ص

حمصـي األصـل، المغربـي  حسـان التنـوخي المـالكي عبد السالم بـن سـعيد بـن حبيـب بـن سـحنون: -٤٧
مــن كبــار  صــاحب كتــاب المدونــة فــي مــذهب أهــل المدينــة، )هـــ٢٤٠-١٦٠(القيروانــي، الملقــب بســحنون

شــهب حتــى صـار مــن نظــرائهم، أأئمـة المالكيــة، تفقــه علـى أصــحاب مالــك، والزم ابـن وهــب وابــن القاسـم و 
والــورع مشــهورا بــالجود والبــذل، انتهــت إليــه الرياســة  يانــةتــولى قضــاء القيــروان، وكــان موصــوفا بالعقــل والد

، ١٢/٦٣ للـذهبي: سـير أعـالم النـبالء ،٣/١٨٠ البـن خلكـان: : وفيات األعيـانينظرفي العلم بالمغرب. 
 . ١٦٠البن فرحون: ص الديباج المذهب، ١٠/٢٨٨٨البداية والنهاية البن كثير: 

 الزهـري أبـو إسـحاق ،بـن عبـد منـاف بـن زهـرة يـبهَ أُ  مالـك واسـم أبـي وقـاص سعد بن أبي وقـاص: -٤٨
أول  ، وكـانكـان سـابع سـبعة فـي اإلسـالم، واسـلم وهـو ابـن تسـع عشـرة سـنة ،من كبار الصحابة، قرشيال

 وكــان مجــاب الــدعوة، الــذين جعــل عمــر فــيهم الشــورى وهــو أحــد الســتة ، مــن رمــى بســهم فــي ســبيل اهللا
وفــتح اهللا  فــي القادســية، تــولى قتــال جيــوش الفــرس االمشــاهد كلهــ شــهد مــع رســول اهللا  ،مشــهورًا بــذلك

: ينظـــر .المشـــهور، وهـــو ابـــن ثـــالث وســـبعين ســـنة ىعلـــ هــــ)٥٥ســـنة( تـــوفي بالمدينـــة، علـــى يديـــه العـــراق
، ســير أعــالم النــبالء للــذهبي: ٢/٤٣٣ســد الغابــة البــن األثيــر: أُ ، ٨٩١االســتيعاب البــن عبــد البــر: ص

 .٣/٤١٩ البن حجر: تهذيب التهذيب ،١/٩٢

ولـد فـي  األسـدي الكـوفي، أبـو محمـد ويقـال أبـو عبـد اهللا سعيد بن جبير بـن هشـامسعيد بن جبير:  -٤٩
والــورع، أحــد أعــالم التــابعين وســادتهم فــي الفقــه ) اإلمــام الحــافظ المقــرئ المفســر الشــهيد، خالفــة علــي(

وكـان ابـن  ،)(بـن المغفـل، وعائشـة، وأبـي موسـى عبد اهللاروي عن ابن عباس، وأكثر عنه، وروي عن 
عبــاس إذا أتــاه أهــل الكوفــة يســألونه، يقــول: يســألوني وفــيهم ابــن أم الــدهماء يعنــي ســعيدا، قتلــه الحجــاج 

: وفيــات األعيــان ،٨٢: صلشــيرازيل :  طبقــات الفقهــاءينظــر. شــهيدًا فــي واســط، ودفــن فيهــا هـــ)٩٥ســنة(
    .١٤/٣٢١سير أعالم النبالء للذهبي:  ،٢/٣٧١

عالم أهـل المدينـة وسـيد  ،القرشي المخزومي ن بن أبي وهب، أبو محمدبن حز سعيد بن المسيب:  -٥٠
جمـع بـين الحـديث، والفقـه، والزهـد،  ،)(لسنتين مضتا مـن خالفـة عمـر بالمدينة ولد ،التابعين في زمانه

والعبــادة، والــورع، ويقــال لــه: فقيــه الفقهــاء، رأى عمــر، وســمع مــن عثمــان، وعلــي، وزيــد بــن ثابــت، وأبــي 
أبـــي هريـــرة، وأعلـــم النـــاس ، وغيـــرهم، وكـــان زوج بنـــت )(بـــي هريـــرة، وابـــن عبـــاسشـــة، وأســـى، وعائمو 

ـــل ـــه، فقي ـــه، اختلـــف فـــي وفات . ) مـــن الهجـــرة٩٥، ()٩٤أو ( )،٩٣، أو()٩٢أو ( ،)٩١تـــوفي ســـنة( بحديث
، البدايـة والنهايـة البـن ٤/٢١٧للـذهبي: سـير أعـالم النـبالء ،٤/١٧٧ البن خلكان: وفيات األعيان :ينظر
 .٢٥، طبقات الحفاظ للسيوطي: ص٩/٢٤١٢: كثير

أبـو ، عبـد اهللاينسب إلى جده األكـوع، واسـم أبيـه عمـرو، واسـم األكـوع سـنان بـن  األكوع: بن سلمة -٥١
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مـن شـجعان الصـحابة ورمـاتهم، شـارك مـع ، أبو إياس األسلمي الحجازي المـدني عامر، أو أبوأو ، مسلم
، وكـان سـخيًا، خيـرًا، فاضـًال، تـوفي بالمدينـة ضـوانفـي سـبع غـزوات، وهـو مـن أهـل بيعـة الر ) (الرسول
 ســير أعــالم النــبالء، ٣٠٥: صســتيعاب: االينظــر هـــ) علــى الصــحيح، وهــو ابــن ثمــانين ســنة.٧٤ســنة(

 .٣/١٥١صابة البن حجر: ، اإل٣/٣٢٦للذهبي: 

عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر، أبــو بشــر الفارســي البصــري، الملقــب بســيبويه، إمــام النحــو،  ســيبويه: -٥٢
ة العـــرب، وأعلـــم المتقـــدمين والمتـــأخرين فـــي النحـــو، وقـــد طلـــب الفقـــه والحـــديث مـــّدًة، ثـــّم أقبـــل علـــى وحجـــ

العربية، وبرع فيها وسـاد أهـل زمانـه، وألّـف كتابـه الـذي اشـتهر بكتـاب سـيبويه، أخـذ النحـو عـن خليـل بـن 
قيــل عــاش اثنتــين هـــ)، و ١٨٠أحمــد الفراهيــدي والزمــه، اختلــف فــي ســنة وفاتــه، والمشــهور أّنــه تــوفي ســنة(

: وفيــات األعيــان:  ينظــر وثالثــين ســنة، وقيــل نحــو األربعــين، ومعنــى ســيبويه بالفارســية: رائحــة التفــاح.
، ١/١٦٣: يللفيروزآبـاد، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ٨/٣٥١، سير أعالم النبالء للذهبي:٣/٤٦٣

 .١٠/٢٧٦٣البداية والنهاية البن كثير: 

ــ السـيوطـــي: -٥٣  ري الســيوطييالخضــ ، أبــو الفضــلعبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر بــن محمــد دينجــالل ال
رخ، أديـب، وكـان يلقـب إمام حـافظ، مـؤ  ، أصله من أسيوط، ونشأ بالقاهرة يتيمًا،)هـ٩١١-٨٤٩( الشافعي

للعلــم، لـه مؤلفــات  طــاف فـي بـالد كثيــرة طلبـاً  ولــه مـن العمـر دون ثمــان سـنين، حفــظ القـرآنبـابن الكتـب، 
، األشـــباه تقـــان فـــي علـــوم القـــرآن، جمـــع الجوامـــعمنهـــا: اإل وتبلـــغ خمســـمائة مؤلَّـــف الفنـــونكثيـــرة فـــي كـــل 

، ٨/٥٢، شـذرات الـذهب البـن العمـاد: ٤/٦٥الضوء الالمـع للسـخاوي:  :ينظر. والنظائر، الحاوي للفتاوى
   .٣/٣٠١ للزكلي: األعالم

لكــوفي التــابعي، مــن : شــريح بــن الحــارث بــن قــيس بــن الجهــم، أبــو أميــة الكنــدي اشــريح القاضــي -٥٤
ه، وقيل لقيه، والمشهور أّنه لم يلقه، ولي قضـاء ) ولم يلقأشهر القضاة في صدر اإلسالم، أدرك النبي(

، وأقـام فــي القضـاء ســتين سـنة فــي الكوفـة، وســنة )(خالفــة عمـر، وعثمــان، وعلـي، ومعاويــة فـي الكوفـة
هـــ)، اتفــق العلمــاء علــى توثيقــه، ودينــه، وفضــله، ٧٧فــي البصــرة، واســتعفى فــي أيــام الحجــاج فأعفــاه ســنة(

 : تهـذيب األسـماء للنـووي:ينظـرابن مائة وعشـرين سـنة. وهو هـ)٧٨وأّنه أعلم القضاة، توفي بالكوفة سنة(
 .٤/٢٨٧، تهذيب التهذيب البن حجر: ٤/١٠٠، سير أعالم النبالء:١/٢٣٢

الهمــــداني  أبــــو عمــــرو الشــــعبي الحميــــري عــــامر بــــن شــــراحيل بــــن عبــــد بــــن ذي كبــــار الشـعبـــــي: -٥٥
 وسـائر العلـوم األخـرى، ، واألدب، والشـعر،والحـديث ،، مـن أعـالم التـابعين فـي الفقـههـ)١٠٩ -٢(الكوفي

ر مــر بــه وهــو يحــدث بالمغــازي فقــال: روي أن ابــن عمــ ،)(ويقــال: أّنــه أدرك خمســمائة مــن الصــحابة
البــن  وفيــات األعيــان ،٣/٧٥: صــفوة  الصــفوة البــن الجــوزي: ينظــر. )شــهدت القــوم وأنــه أعلــم بهــا منــي(

 .٥/٥٧، تهذيب التهذيب البن حجر: ٣/١٢ خلكان:



 ٢٣٨

: أبـو العـالء، ويقـال أبـو بكـر العبسـي الكـوفي التـابعي، كبيـر الثقـة فاضـل، روي عـن صلة بن زفـر -٥٦
: ســير أعــالم النــبالء ينظــر هـــ).٨٠، تــوفي ســنة()(بــن مســعود، وعمــار، وحذيفــة، وابــن عبــاسعلــي، وا
 .٤/٣٨٤، تهذيب التهذيب: ١٦/١٩٢، الوافي بالوفيات للصفدي: ٤/٥١٧للذهبي: 

: أحمـــد بــن يحيـــى بـــن أحمـــد بـــن عميـــرة، أبــو جعفـــر الضـــبي المرســـي، وكـــان حســـن الخـــط الضـــبي -٥٧
هــ) وهـو ٥٩٩جلدًا على الوراقة، محترفًا، تـوفي بمرسـية شـهيدًا سـنة(صحيح النقل والضبط، ثقًة، صدوقًا، 

 ، مقدمـة٢/٣٨١، نفح الطيب للمقـري: ١/٨٣تكملة لكتاب الصلة البن اآلبار: ال: ينظر ابن أربعين سنة.
 .١٥كتاب بغية الملتمس إلبراهيم األبياري: ص

كان  وهو من أبناء الفرس،، )هـ١٠٦-٣٣اليماني( ، أبو عبد الرحمن الحميريبن كيسان طـاووس: -٥٨
ومـنهم  صـحابيًا، أدرك خمسـين ،مـن سـادات التـابعين وجمـع بـين العبـادة والزهـادة، رأسا في العلم والعمـل،

وكان كامال في الفقـه والتفسـير، وكـان  ،)(العبادلة األربعة، وأبي هريرة، وعائشة، وأكثر عن ابن عباس
، تهـذيب ٩/٢٥١٩، البدايـة والنهايـة البـن كثيـر: ٦٥ص :طبقـات الفقهـاء للشـيرازي :ينظرمجاب الدعوة. 

 .٥/٨التهذيب البن حجر: 

هـــ ) اإلمــام العــالم المجتهــد مــن ٣١٠ -٢٢٤محمــد بــن جريــر بــن يزيــد أبــو جعفــر الطبــري ( الطبــري: -٥٩
أهــل آمــل طبرســتان، صــاحب التصــانيف العظيمــة والتفســير المشــهور، كــان إمامــا فــي فنــون كثيــرة، منهــا: 

ث والفقه والتاريخ وغير ذلـك، وكـان مـن األئمـة المجتهـدين لـم يقلـد أحـدًا، تـوفي فـي بغـداد. التفسير والحدي
، سـير أعـالم النـبالء ٤/١٩١، وفيـات األعيـان البـن خلكـان: ١٠٢: طبقـات الفقهـاء للشـيرازي: ص ينظر

 .٢/٢٦٠، شذرات الذهب البن العماد: ١٤/٢٦٧للذهبي: 

ضمن شيوخ ابـن هاشمي العباسي الزينبي البغدادي، ترجم له أبو الفوارس القرشي ال :ِطراد بن محمد  -٦٠
 ).٢١في صفحة( العربي

 ).٢٣في صفحة( ضمن تالميذ ابن العربياألنصاري، ترجم له  : بن عاشربن محمد عاشر -٦١

عتضد، المكنى بـأبي عمـرو، تـرجم لـه أثنـاء الحـديث عـن م: بن إسماعيل، الملقب بالعباد بن محمد  -٦٢
 ).١٢(عصر ابن العربي في صفحة

بن حسن الخثعمي السهيلي األندلسي المـالكي، تـرجم  أصبغبن أحمد بن  :عبد الرحمن بن عبد اهللا  -٦٣
 ).٢٤في صفحة( ضمن تالميذ ابن العربيله 

 ،بـابن َحبـيشعبد الرحمن بن محمد بن عبد اهللا بن يوسف، أبو القاسم األنصاري األندلسي، يعـرف  -٦٤
   ).٢٤في صفحة( يضمن تالميذ ابن العربترجم له 
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كـان  جليـل، المـدني صـحابي المـازني بـن عاصـم بـن كعـب، أبـو محمـد األنصـاري: عبد اهللا بـن زيـد -٦٥
 وهـو الـذي )، واختلف في شهوده البدر،المشاهد مع رسول اهللا( من شهد أحدا وغيرها ،شجاعاً فاضًال، 

 لحـــرةا وقعـــة فـــي قتـــل  ، حـــديث الوضـــوء وغيـــره)(روى عـــن النبـــي ،قتـــل مســـيلمة الكـــذاب شـــارك فـــي
 اإلصـابة ،٢/٣٧٧، سير أعالم النبالء للذهبي: ٤٠٥البن عبد البر: ص االستيعاب :ينظر .هـ)٣٦سنة(

 . ٤/٩٨البن حجر: 

القرشــي الســهمي، أســلم قبــل أبيــه،  أبــو محمــد، أو أبــو عبــد الــرحمن عبــد اهللا بــن عمــرو بــن العــاص: -٦٦
صـوامًا، قوامـًا، تاليـًا لكتـاب اهللا، وأذن هاجر هو وأبوه قبل الفتح، وأبوه أسن منـه بأحـد عشـر عامـًا، وكـان 

البـــن عبـــد البـــر:  ســـتيعاباال :ينظـــر هــــ).٦٥) بكتابـــة األحاديـــث فـــي حياتـــه، تـــوفي ســـنة(لـــه الرســـول(
 . ٤/١٩٢البن حجر:  اإلصابة ،٤/١٣٤: ، صفة الصفوة٤٢١ص

ــد اهللا بــن محمــد بــن العربــي: -٦٧ نشــأة  أثنــاء الحــديث عــن تــرجم لــه أبــو محمــد (والــد ابــن العربــي)، عب
 ).١٠ابن العربي في صفحة( القاضي

سـمع  ،يكنـى أبـا محمـد بـن العربـي، ولـد القاضـي أبـي بكـر المعـافري، عبد اهللا بن محمد بن العربي: -٦٨
 ،وكــان مــن أهــل النباهــة والجاللــة معنيــا بالروايــة وســماع العلــم وغيــره مــن العلمــاء، مــن أبيــه أشــبيليةببلــده 

وثكلــه أبــوه رحمــه اهللا وحســن  فــي بــاب المســجد، هـــ)٥٤١(ســنة أشــبيليةعنــدما دخــل الموحــدون  وقتــل خطــأ
، ٣٦البيـان المغـرب البـن عـذاري: ص، ٢/٢٥٩البـن اآلبـار:  التكملـة لكتـاب الصـلة :ينظـر. صبره عليـه

 .٩٤لسعيد أعراب: ص مع القاضي ابن العربي

 ).١٣ترجم له أثناء الحديث عن عصر ابن العربي في صفحة( :الكوميي و عبد المؤمن بن عل -٦٩

فـــي ضـــمن تالميـــذ ابـــن العربـــي ، تـــرجم لـــه بـــابن الفـــرسالغرنـــاطي يعـــرف  المـــنعم بـــن محمـــد: عبـــد -٧٠
 ).   ٢٤صفحة(

هــ) كـان حافظـًا للفقـه علـى ٢٣٨ -١٧٠أبو مروان السلمي األندلسـي( عبد الملك بن حبيب السلمي: -٧١
قــه، والتــاريخ، مــذهب اإلمــام مالــك، وانفــرد فــي رياســة العلــم فــي وقتــه، صــاحب التصــانيف الكثيــرة فــي الف

واألدب، وقد بلغت ألفًا، ومنها: الواضحة في السنن والفقه، والجامع، وفضائل الصحابة، وطبقات الفقهـاء 
، الـديباج ١٩/١٠٨للصـفدي:  ، الـوافي بالوفيـات١٢/١٠٢: سـير أعـالم النـبالء للـذهبي: ينظـر والتـابعين.
 .٢/٥، نفح الطيب للمقري: ١٥٤: صالبن فرحون المذهب

، : محمد بن أحمد بن عبد العزيـز بـن عتبـة، أبـو عبـد اهللا العتبـي القرطبـي األندلسـي المـالكيالعتبي  -٧٢
ونســب إلــى جــده عتبــة، كــان حافظــًا للمســائل، جامعــًا لهــا، وكــان مــن أهــل الخيــر، والجهــاد، وهــو صــاحب 

، ١٢/٣٣٥: سـير أعـالم النـبالء للـذهبي: ينظـر هـ) على األصح.٢٥٥كتاب المسائل العتبية، توفي سنة(



 ٢٤٠

ــــوافي بالوفيــــ ، نفــــح الطيــــب للمقــــري: ٢٣٨: صالبــــن فرحــــون ، الــــديباج المــــذهب٢/٢٤ات للصــــفدي: ال
٢/٢١٥. 

ِيـا َأيَُّهـا الَّـِذيَن آَمُنـوْا َشـَهاَدُة  ى: له ذكـر فـي قصـة تمـيم الـداري فـي نـزول قولـه تعـال :اءدَّ بَ  عدي بن  -٧٣
ــنُكْم َأْو آَخــَراِن ِمــْن َغْيــِرُكْم ِإْن َأنــُتْم َضــَرْبُتْم َبْيــِنُكْم ِإَذا َحَضــَر َأَحــَدُكُم اْلَمــْوُت ِحــيَن اْلوَ  ِصــيَِّة اْثَنــاِن َذَوا َعــْدٍل مِّ

، وحســن إســالمه مأســل، أّمــا تمــيم الــداري فوكانــا نصــرانيين يختلفــان بالتجــارة)، ١٠٦المائــدة( ِفــي اَألْرضِ 
، وابـن حجـر، بـن األثيـروا ،ةبـن عطيـوا ،أبـو نعـيم إسـالمه، أنكـرو  ،له صـحبة :فقال بن حبان ،عدي وأّما

صـابة البـن حجـر: ، اإل٤/٧الغابـة البـن األثيـر:  سـدأُ : ينظـر .نصـرانيا مـات عدي بن بـداءوالصحيح أّن 
   .١٤/١٠٦عمدة القاري لبدر العيني:  ،٤/٤٦٨

وتـــابعي مكـــة  الفقهـــاءأبـــو محمـــد المكـــي، مفتـــي مكـــة ومحـــدثها، ومـــن أجـــل  عطـــاء بـــن أبـــي ربـــاح: -٧٤
، هـــ)١١٥) أو ســنة(١١٤وتــوفي بمكــة ســنة( مــائتي صــحابي،)، أدرك فــة عمــر(فــي خال، ولــد وزهادهــا

. ٣/٢٦٥ :وفيــات األعيــان، ٢/٢١١صــفة الصــفوة البــن الجــوزي:  :ينظــروهــو ابــن ثمــان وثمــانون ســنة، 
  .٤٥، طبقات الحفاظ للسيوطي: ص١/٩٨للذهبي: تذكرة الحفاظ

ى أم المــؤمنين ميمونــة رضــي اهللا ، مــول)هـــ١٠٣ -١٩المــدني( الهاللــي أبــو محمــد :عطــاء بــن يســار -٧٥
بــــن عبــــاس او  ،بــــن عمــــراو  ،وزيــــد بــــن ثابــــت ،وعبــــادة بــــن الصــــامت ،لروى عــــن معــــاذ بــــن جبــــ عنهــــا،
، وسـير ٥/١٧٣ :بـن سـعدالكبـرى ال طبقـاتال :ينظـر .)(لمسـجد رسـول اهللا  ، وكان مالزمـاً )(وغيرهم

  .٧/١٩٤ البن حجر: ، وتهذيب التهذيب٤/٤٤٨ للذهبي: أعالم النبالء

ومـــن أكـــابر  مـــولى ابـــن عبـــاس  ،المـــدني الهاشـــمي البربـــري، أبـــو عبـــد اهللا بـــن عبـــد اهللا :عكرمـــة -٧٦
روي عـــن ابـــن  ،والعلمـــاء الربـــانيين، والرحـــالين الجـــوالين ،أحـــد التـــابعين، والمفســـرين، المكثـــرينأصـــحابه، 

لعلـم أربعـين فتـى فـي حيـاة ابـن عبـاس، وكـان يقـول: طلبـت اأ، و )(وغيـرهم عباس، وأبي هريرة، وعائشـة
البــن  : وفيــات األعيــانينظــر غيــر ذلــك. فــي وفاتــه هـــ)، وقيــل١٠٧) وتــوفي ســنة (هـــ٢٥ولــد ســنة ( ســنة،

 .٩/٢٥٢٧، البداية والنهاية: ١/٩٥للذهبي:  تذكرة الحفاظ ، ٣/٢٦٥ خلكان:

 )،، ولــد فــي حيــاة النبــي(التــابعي : علقمــة بــن قــيس بــن عبــد اهللا، أبــو شــبل النخعــي الكــوفيعلقمــة  -٧٧
روي عــن عمــر، وعثمــان، وعلــي، وابــن مســعود، وأبــي  ن فقيهــًا، إمامــًا، بارعــًا، طيــب الصــوت بــالقرآن،كــا

، طبقـات ٧/٢٤٥، تهـذيب التهـذيب البـن حجـر: ١/٩٥: : تذكرة الحفاظ للـذهبيينظر.)(وغيرهم موسى
 .٢٠الحفاظ للسيوطي: ص

 ).١٩في صفحة( لعربيضمن شيوخ ابن االشافعي، ترجم له  الخلعي، أبو الحسن علي بن الحسن -٧٨

ــن الحســين -٧٩ ــي ب  ، أو أبــومحمــد أبــو ،طالــب أبــيبــن علــي بــن  زيــن العابــدين علــي بــن الحســين :عل



 ٢٤١

تــابعي،  هـــ)، وأمــه أم ولــد واســمها غزالــة وكانــت مــن الفــرس،٩٣ -٣٨( المــدني العلــوي الهاشــميالحســين 
، وكـان رعو  ،عابـد، فقيـه ثقـة ثبـت كثيـر الحـديث، وهو أحـد األئمـة االثنـا عشـرية، ،من سادات أهل البيت

مع أبيه يوم الكربالء، ولـه مـن العمـر ثـالث وعشـرين سـنة، ولـم يقاتـل لمـرض كـان بـه، قـال الزهـري: (مـا 
ــالبقيع.  ، ٢/٩٣صــفة الصــفوة البــن الجــوزي:  :ينظــررأيــت قرشــيًا أفضــل مــن علــي بــن الحســين)، دفــن ب

 .٤/٣٨٦ ي:للذهب وسير أعالم النبالء، ٣/٢٦٦وفيات األعيان البن خلكان: 

 ).  ٢١في صفحة( ضمن شيوخ ابن العربي: أبو الحسن المراتبي البزاز، ترجم له علي بن الحسين -٨٠

ضـمن تالميـذ ابـن العربـي ، تـرجم لـه بـابن عـز النـاسعلي بن صالح العبـدري الطرطوشـي، ويعـرف  -٨١
   ).  ٢٥في صفحة(

 ).٢١في صفحة( عربيضمن شيوخ ابن الأبو الوفاء البغدادي الظفري، ترجم له  :بن عقيل علي  -٨٢

 ٢٣٤ــ ١٦١المـديني(السـعدي  أبـو الحسـنبـن نجـيح،  علي بـن عبـد اهللا بـن جعفـر علي بن المديني: -٨٣
وهــو أحــد أئمــة اإلســالم المبــرزين فــي الحــديث، صــنف فيــه مــائتي  ،أصــله مــن المدينــة، ولــد بالبصــرة ،هـــ)

قـال عبـد  خلـق كثيـر،و  ماجـة، ، والترمذي، والنسـائي، وابـنوأبو داود ،والبخاري أحمد، عنه روي مصنف،
ــــرحمن بــــن مهــــدي ــــم النــــاس بحــــديث رســــول اهللا(: ال ))، وقــــال البخــــاري:( مــــا (كــــان ابــــن المــــديني أعل

، تـذكرة ١/٣٢٠: تهـذيب األسـماء للنـووي: ينظـر .استصغرت نفسـي عنـد أحـد إال عنـد علـي بـن المـديني)
 .١٧٨لحفاظ للسيوطي: ص، طبقات ا٧/٣٠٦، تهذيب التهذيب البن حجر: ٢/٤٢٨الحفاظ للذهبي: 

ـــن تاشـــفين -٨٤ ـــن يوســـف ب ـــي ب ـــوني، عل ـــه أثنـــاء الحـــديث عـــن عصـــر ابـــن العربـــي فـــي  اللمت تـــرجم ل
 ).١٣صفحة(

الكعبـــي، أســـلم مـــع أبـــي هريـــرة فـــي  جيـــد الخزاعـــيأبـــو نُ  ،بـــن عبيـــد بـــن خلـــف :عمـــران بـــن حصـــين -٨٥
قضـــاءها ويفقـــه ، بعثـــه عمـــر إلـــى البصـــرة ليـــولي ، وفضـــالئهممـــن علمـــاء الصـــحابة وفقهـــائهمهــــ)، ٧ســـنة(

 ستيعاب البـن عبـداال: ينظر هـ).٥٢لحسن يحلف ما قدم البصرة خير منه، توفي بها سنة (أهلها، فكان ا
صــابة ، اإل٢/٥٠٨للــذهبي:  ســير أعــالم النــبالء، ١/٦٨١، صــفوة الصــفوة البــن الجــوزي: ٥٢١البــر: ص

 .٤/٧٠٥البن حجر: 

وأمه أم عاصـم  )هـ١٠١-٦١(القرشي مويأبو حفص األ بن مروان بن الحكم، عمر بن عبد العزيز: -٨٦
ل مـن أمـر أو بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، أميـر المـؤمنين، وٕامـام عـادل، تـابعي جليـل، زاهـد، ورع، 

تــذكرة الحفــاظ  :ينظــر هـــ) خلفــًا لســليمان بــن عبــد الملــك.٩٩بتــدوين الحــديث وكتابتــه، تــولى الخالفــة ســنة(
  .٧/٤١٨ البن حجر: تهذيب التهذيب ،٩/٢٤٨٥: ، البداية والنهاية البن كثير١/١١٨للذهبي: 
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الســهمي  ، أو عبــد اهللا بــن عمــرو بــن العــاص، أبــو إبــراهيمبــن محمــد بــن عبــد اهللا :عمــرو بــن شــعيب -٨٧
، وجـل روايتـه روى عن أبيه ، سكن مكة، وكان يخرج إلى الطائف وتوفي فيها،أحد علماء زمانه، القرشي
 ل ابــن حجــر: (ضــعفه نــاس مطلقــًا، ووثقــه الجمهــور)، قــاس، وســليمان بــن يســارو طــاو وروي عــن  ،عنــه

، تهـذيب ٥/٣١٩عتـدال للـذهبي: ، ميـزان اال٢/٣٤٤األسماء للنـووي: : تهذيب ينظر. هـ)١١٨توفي سنة(
 . ٨/٤٣التهذيب البن حجر: 

: بــن عيــاض بــن عمــرو بــن موســى بــن عيــاض، أبــو الفضــل اليحصــبي الســبتي عيــاض بــن موســى -٨٨
  ).  ٢٤في صفحة( ابن العربي ضمن تالميذ، ترجم له )ياضالقاضي ع(المالكي، المعروف ب

 ).٢٢ترجم له ضمن شيوخ ابن العربي، في صفحة( الغزالي:   -٨٩

، أديــب األشــبيليالقيســي  ، أبــو النصــرعبــد اهللا بــن خاقــان محمــد بــن الفــتح بــن الفــتح بــن خاقــان: -٩٠
ه عـــدة مصـــنفات، منهـــا: وكثيـــر الترحـــال، ومـــن األذكيـــاء، لـــ أندلســـي ذا اطـــالع واســـع فـــي اللغـــة واألدب،

. أمر بقتله الملك علي بـن يوسـف بـن تاشـفين،  فـي مـراكش ، وملح أهل األندلسمطمح األنفسالقالئد، و 
 ســير أعــالم النــبالء ، ٤/٢٣البــن خلكــان:  : وفيــات األعيــانينظــر). هـــ٥٢٩( ســنةهـــ) وقيــل ٥٣٥ســنة (

 .٥/١٥٥، شذرات الذهب البن العماد: ٢٠/١٠٧للذهبي: 

تـابعي  األعمـى الحـافظ، هــ)،١٠٧ -٦١، أبو خطاب السدوسي البصـري(بن عزيز دعامةبن : قتـادة -٩١
أحفـــظ أهـــل زمامـــه  ،إمـــام أهـــل البصـــرة فـــي التفســـير والحـــديث والفقـــه جليـــل، وٕامـــام المفســـرين والمحـــدثين،

، وفيـــات األعيـــان البـــن خلكـــان: ٣/٢٥٩صـــفوة الصـــفوة البـــن الجـــوزي:  :ينظـــر .وأعلمهـــم، تـــوفي بواســـط
 . ٥/٢٦٩ للذهبي: أعالم النبالء سير ،٤/٨٥

 -٤٥٠الشــــافعي( الطبــــري أبــــو الحســــن ،علــــي بــــن محمــــد بــــن علــــي عمــــاد الــــدين :اســــيرَّ يــــا الهَ الكِ  -٩٢
شـيخ الشـافعية ببغـداد، أصـله مـن  ،، وتعني: كبير القدر، ومقـدَّم بـين النـاساسيرَّ الهَ  يالكَ اب عرف،هـ)٥٠٤

وهـو أجـل تالمذتـه فـي نيسـابور،  ه علـى إمـام الحـرمينتفقـخراسان، فيها ولد ونشأ، وتلقى علومه األوليـة، 
أحـــد فحـــول العلمـــاء، وكـــان فقيهـــًا، أصـــوليًا،  ،ببغـــداد إلـــى أن تـــوفيالنظاميـــة ، تـــولى تـــدريس بعـــد الغزالـــي

لوامــع و أحكــام القــرآن،  :مــن تصــانيفه وكــان جمــيًال، فصــيحًا، جهــوري الصــوت، حافظــًا لمتــون األحاديــث،
، البدايـة والنهايـة البـن كثيـر: ٣/٢٨٦: وفيـات األعيـان البـن خلكـان: ينظـر المسترشـدين، شفاء، و الدالئل
 .٤/٨: وشذرات الذهب ،٧/٢٣١الكبرى للسبكي:  طبقات الشافعية ،١٢/٣٤٠٠

اإلمـام الحـافظ  أصـله مـن أصـفهان، )هــ١٧٥ -٩٤( الفهمـي مـوالهم بن عبد الرحمن :الليث بن سعد -٩٣
 قـال الشـافعي رحمـه اهللا تعـالى: األئمـة المجتهـدين فـي الـدين،وعـالم الـديار المصـرية، أحـد  ،شيخ اإلسالم

)، وكــان ســخيًا يدخلــه فــي الغلــة فــي كــل ســنة ثمــانون ألــف أصــحابه ه ضــيعهالليــث أفقــه مــن مالــك إال أّنــ(



 ٢٤٣

 للـذهبي: سـير أعـالم النـبالء ،٤/١٢٧ البـن خلكـان: وفيات األعيان :ينظر دينار، وما وجبت عليه زكاة.
 .١٠/٢٧٥٤نهاية البن كثير: ، البداية وال٨/١٣٦

ضــمن شــيوخ ابــن ، تــرجم لــه بــابن الطيــوريالبغــدادي الصــيرفي المعــروف  ،المبــارك بــن عبــد الجبــار -٩٤
  ).  ٢١في صفحة( العربي

ــم مــن أعــالم المخزومــي مــوالهم، بــن جبــر أبــو الحجــاج المكــي  :مجاهــد -٩٥ شــيخ القــراء والمفســرين، عل
و مــن كبــار أصــحابه، وعنــه أخــذ  ابــن عبــاسروي عــن  ه،اتفــق العلمــاء علــى إمامتــه، وجاللتــ التــابعين،

: ينظـر  ).(القرآن، والتفسير، والفقه، وروي عن أبي هريرة، وعائشة، وسعد بن أبي وقاص، وابـن عمـر
 للــذهبي: ســير أعــالم النــبالء، ٢/٣٩٠، تهــذيب األســماء للنــووي: ٢/٢٠٨صــفوة الصــفوة البــن الجــوزي: 

٤/٤٤٩. 

ــــابن الفخــــارويعــــرف  ندلســــي،األ محمــــد بــــن إبــــراهيم -٩٦ فــــي ضــــمن تالميــــذ ابــــن العربــــي ، تــــرجم لــــه ب
 ).٢٥صفحة(

: أبو القاسـم اللخمـي المنـذري، تـرجم لـه أثنـاء الحـديث عـن عصـر ابـن محمد بن إسماعيل بن عباد  -٩٧
 ).١١العربي في صفحة(

  ).٢١في صفحة( ضمن شيوخ ابن العربي، ترجم له أبو بكر الشاشي، محمد بن أحمد  -٩٨

مــد بـن ســعيد بــن بشـير بــن شــراحيل المعــافري األندلسـي، كــان قاضــي الجماعــة مح محمــد بــن بشــير: -٩٩
بقرطبــة، وهــذا المنصــب فــي المغــرب يعــادل قاضــي القضــاة بالمشــرق اإلســالمي، وّاله الحكــم بــن هشــام، 
وكـان رجــًال صــالحًا، عــادًال، وبعدلــه تضــرب األمثــال، خـرج حاجــًا، فلقــي مالــك بــن أنــس، وجالســه، وســمع 

، التكملــة لكتــاب الصــلة البــن اآلبــار: ١/٨٨: بغيــة الملــتمس للضــبي: ينظــر هـــ).١٩٨منــه، تــوفي ســنة(
 .٢/١٤٢، نفح الطيب للمقري: ١/٢٨٤

 .)١٣ترجم له أثناء الحديث عن عصر ابن العربي في صفحة( محمد بن تومرت: -١٠٠

ــن الحســن -١٠١ ــد ب ) العالمــة الفقيــه األصــولي هـــ١٨٩ -١٣٢أبــو عبــد اهللا الشــيباني ( بــن فرقــد،: محم
 ،ونشأ بالكوفة، حضر مجلس أبـي حنيفـة والزمـه وأخـذ عنـه الفقـه وولد بواسط، دمشق، ، أصله منلغويال

ه وروى عنـه الشـافعي والزمـه وانتفـع بـه، وغيـر  والثوري، ،ومالك وسمع العلم من أبي يوسف، ونشر علمه،
: ينظـر. أبـي يوسـف، بعـد ولي القضـاء للرشـيد من العلماء، وكان مع تبحره بالعلم، يضرب بذكائه المثل،

، ســــير أعــــالم النــــبالء للــــذهبي: ١/٩٧، تهــــذيب األســــماء للنــــووي: ١٤٢ص :طبقــــات الفقهــــاء للشــــيرازي
 .٥٢٨: صطبقات الحنفية ،٩/١٣٤



 ٢٤٤

أو أبــو عبــد اهللا الهاشــمي  بــن علــي بــن أبــي طالــب أبــو القاســم األكبــر محمــد :محمــد بــن الحنفيــة  -١٠٢
وأّمـه خولـة بنـت جعفـر الحنفيـة،  ،والحسـين مـن األبوهـو أخـو الحسـن  ،المعـروف بـابن الحنفيـة القرشي،

الشـجعان، يحكـى عنـه العجائـب فـي  ، أحـد األبطـال)(إلى علي وقيل كانت من سبي اليمامة، وصارت
وأبــي هريــرة،  ،عمــرو  أبيــه، روي عــنوهــو مــن كبــار التــابعين، و  ،رعو الــ، و العلــمكثيــر كــان و  شــّدته وقوتــه،

هـ)، وقيل غير ذلك، وصـلى عليـه ١٨١، توفي سنة()(، وغيرهموعثمان، وعمار، ومعاوية، وابن عباس
، وفيـــات األعيـــان البـــن خلكـــان: ١١٦ -٥/٩١: الطبقـــات الكبـــرى البـــن ســـعد: ينظـــر أبـــان بـــن عثمـــان.

 .٩/٣١٥، تهذيب التهذيب البن حجر: ٤/١١٠، سير أعالم النبالء للذهبي: ٤/١٦٩

 ).   ٢٦في صفحة( ضمن تالميذ ابن العربيشبيلي، ترجم له أبو بكر اللمتوني األ: محمد بن خير -١٠٣

فــــي  ضــــمن شــــيوخ ابــــن العربــــيتــــرجم لــــه  ،العبــــدري األندلســــي الظــــاهري :محمــــد بــــن ســــعدون  -١٠٤
 ).٢١صفحة(

 ).٢٢في صفحة( ضمن شيوخ ابن العربي: أبو بكر التركي البغدادي، ترجم له محمد بن طرخان  -١٠٥

ــاد:  -١٠٦ ــ، المكنــى بــأبي القاســم محمــد بــن عب تــرجم لــه أثنــاء الحــديث عــن ، ى اهللالملقــب بالمعتمــد عل
 ).١٢عصر ابن العربي في صفحة(

 ).١٨في صفحة( ضمن شيوخ ابن العربي: المقرئ السرقسطي، ترجم له محمد بن عبد الرحمن  -١٠٧

 ).٢٦في صفحة(ضمن تالميذ ابن العربي اللخمي، ترجم له : محمد بن عبد الرحمن  -١٠٨

فــــي  ابــــن العربــــي ضــــمن تالميــــذرجم لــــه القرطبــــي، تــــ العبــــدريأبــــو بكــــر  :محمــــد بــــن عبــــد اهللا  -١٠٩
  ).  ٢٦صفحة(

 ).٢٦في صفحة( ضمن تالميذ ابن العربيترجم له  شبيلي،األالفهري  أبو بكر عبد اهللامحمد بن   -١١٠

فــــي  ضــــمن شــــيوخ ابــــن العربــــيالمــــالكي، تــــرجم لــــه  المــــازريأبــــو عبــــد اهللا  محمــــد بــــن علــــي:  -١١١
 ).١٩صفحة(

فـــي  ضـــمن شـــيوخ ابـــن العربـــي، تـــرجم لـــه الكالعـــي عبـــد اهللامحمـــد بـــن موســـى بـــن عمـــار، أبـــو  -١١٢
 ).١٩صفحة(

 ).  ٢٣في صفحة( ضمن شيوخ ابن العربيترجم له  أبو نصر البندنيجي، :محمد بن هبة اهللا -١١٣

 الـرحمن عبـد مـولى هــ)٢٨٦ -١٩٩المروانـي األندلسـي( اهللا عبـد أبـو ،يـعز ب بـن :محمد بن وضـاح -١١٤



 ٢٤٥

بصــيرًا بعللــه، وطرقــه، وكــان ورعــًا، زاهــدًا، لمــًا بالحــديث، ابــن هشــام بــن عبــد الملــك، كــان ع معاويــة بــن
صبورًا على نشر العلم، نفع اهللا به أهل األندلس، يعتبـر مـن الـرواة المكثـرين، واألئمـة المشـهورين، طـاف 

 الليثي، ويحيى بن معين، وابن أبي شيبة، وسحنون وغيرهم، يحيى بن يحيى البالد طلبًا للعلم، فسمع من
جــذوة المقتــبس  :ينظــر .الة فــي التعليــقكتــاب الصــو رســالة الســنة، و  ،العوابــدكتــاب العبــاد و  :مــن تصــانيفه
والـــديباج  ،١٣/٤٤٥، ســـير أعـــالم النـــبالء للـــذهبي: ١/١٧٣، بغيـــة الملـــتمس للضـــبي: ١/٩٣للحميـــدي: 

 .٢/١٧٩البن فرحون:  المذهب

فــــي  ضــــمن شــــيوخ ابــــن العربــــيتــــرجم لــــه  أبــــو بكــــر الطرطوشــــيمحمــــد بــــن الوليــــد بــــن محمــــد،  -١١٥
 ).١٩صفحة(

 ).٢٦في صفحة( ابن العربي ضمن تالميذالشاطبي المرسي، ترجم له  محمد بن يوسف: -١١٦

) تلميـــذ ٢٦٤-١٧٥أبـــو إبـــراهيم المزنـــي المصـــري ( ،إســـماعيل بـــن يحيـــى بـــن إســـماعيلالمزنــــي:  -١١٧
وايــة، ولكــن ر العــالم، المجتهــد، المنــاظر، المحجــج، الزاهــد، كــان قليــل ال ،، وناصــرهالشــافعي وناشــر مذهبــه

شــافعي: المزنــي ناصــر مــذهبي، ومــن مصــنفاته: الجــامع الصــغير، والجــامع ل الســًا فــي الفقــه، قــاكــان رأ
: البــن خلكــان وفيــات األعيــان ،١٠٩طبقــات الفقهــاء للشــيرازي: ص: ينظــر.  الكبيــر، ومختصــر المزنــي

 .٢/٩٣الكبرى للسبكي: طبقات الشافعية ،١٢/٤٩٢، سير أعالم النبالء: ١/٢١٧

مالــك بــن أميــة، أبــو عائشــة الهمــداني الكــوفي، تــابعي جليــل، روي عــن  بــن األجــدع بــنمســروق:  -١١٨
)، اتفـــق العلمـــاء علـــى إمامتـــه، (كثيـــر مـــن الصـــحابة مـــنهم أبـــو بكـــر، وعثمـــان، وعلـــي، وابـــن مســـعود
: طبقـات الفقهـاء للشـيرازي: ينظـر وجاللته، وتوثيقـه، قـال الشـعبي: ( مـا رأيـت أطلـب للعلـم مـن مسـروق)،

 .٢١، طبقات الحفاظ للذهبي: ص٢/٣٩٤للنووي: ، تهذيب األسماء ٨٠ص

: بن هاشم بن عبد مناف، أبو عبد اهللا القرشي العبدري، كـان مـن جـل الصـحابة مصعب بن عمير -١١٩
وفضالئهم، وكان من السابقين إلى اإلسالم، كتم إسالمه خوفًا من أمه وقومه، وكان من أنعـم غـالم أهـل 

أرســله الرســول اهللا  مه، هــاجر إلــى الحبشــة الهجــرة األولــى،مكــة، وأجــودهم حلــة، ثــمَّ منــع ذلــك بســبب إســال
)بعــد بيعــة العقبــة الثانيــة، يقــرأهم القــرآن، ويفقههــم فــي الــدين، وكــان يــدعى القــارئ ســفيراً  ) إلــى المدينــة ،

المقــرئ، وكــان أول مــن جمــع الجمعــة، فــي المدينــة قبــل الهجــرة، قتــل يــوم أحــد شــهيدًا، وهــو ابــن أربعــين 
صــابة البــن ، اإل٥/١٩٠ســد الغابــة البــن األثيــر: أ، ٦٩٨ســتيعاب البــن عبــد البــر: ص: االينظــر ســنة،.
  .٦/١٢٣حجر: 

الـــرحمن األنصـــاري الخزرجـــي البـــدري،  بـــن جبـــل بـــن عمـــرو بـــن أوس، أبـــو عبـــد ُمعـــاذ بـــن جبـــل: -١٢٠
صــــحابي جليــــل، كــــان أعلــــم األّمــــة بــــالحالل والحــــرام، وهــــو أحــــد الســــتة الــــذين جمعــــوا القــــرآن فــــي عهــــد 



 ٢٤٦

)، )، أســلم ولــه ثمــاني عشــرة ســنة، شــهد بيعــة العقبــة، وشــهد المشــاهد كلهــا مــع رســول اهللا(الرســول(
هــ)، ولـه مـن ١٨)، بعد غزوة تبوك قاضيًا إلى أهل اليمن، توفي بطاعون عمـواس سـنة(وبعثه الرسول(

للـــذهبي:  ســـير أعـــالم النـــبالء، ٥/٢٠٤ســـد الغابـــة البـــن األثيـــر: أ: ينظـــر العمـــر ثمـــان وثالثـــون ســـنة.
 .٦/١٣٦صابة البن حجر: ، اإل١/٤٤٣

األمــوي القرشــي،  ، أبــو عبــد الــرحمنواســم أبــي ســفيان صــخر بــن حــرب معاويــة بــن أبــي ســفيان:  -١٢١
وهـــو أخ ألم المـــؤمنين أم حبيبـــة، ولـــد بمكـــة قبـــل البعثـــة بخمـــس ســـنين، أســـلم يـــوم الفـــتح، مؤســـس الدولـــة 

مــن  ، طلــب دّمــه)عثمــان ( الخليفــة مقتــل دبعــ) الشــام، و األمويــة، وأول ملــوك اإلســالم، واله عمــر(
) عـــن تنـــازل لـــه الحســـن بـــن علـــي( ))، فنشـــب حـــروب طاحنـــة بينهمـــا، وبعـــد مقتـــل علـــي(علـــي(

: االسـتيعاب البـن عبـد البـر: ينظـرهــ). ٦٠هــ)، وسـمي عـام الجماعـة، تـوفي سـنة (٤١الخالفة، في سنة(
 .٦/١٥١صابة البن حجر: ، اإل٥/٢٢١سد الغابة البن األثير: أ، ٦٦٨ص

 قـدم ،جليـل صـحابي نزيـل حمـص، الكنـدي، بن عمرو بن يزيد، أبـو كريمـة :المقداد بن معد يكرب -١٢٢
وأبـي أيـوب  ،ومعاذ بن جبل ،وعن خالد بن الوليد)، (روى عن النبي  ،)(النبي إلىكندة  من وفد مع

بــن إحــدى هـــ) وقيــل غيــر ذلــك، وهــو ا٨٧، يعــّد مــن أهــل الشــام، وبهــا تــوفي ســنة()(األنصــاري، وغيــرهم
، تهـــذيب ٥/٢٦٨ســـد الغابـــة البــن األثيـــر: أ، ٧٢: االســتيعاب البـــن عبـــد البــر: صينظـــر .وتســعين ســـنة

 .١٠/٢٥٥التهذيب البن حجر: 

) هـــ١٠٤١-٩٩٢أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن يحيــى، أبــو العبــاس المقــري التلمســاني ( المقـــري: -١٢٣
كــان خطيبهــا والقاضـي بهــا، ثــم انتقــل وانتقــل إلــى فـاس ف ،مـؤرخ، أديــب، حــافظ، ولـد فــي تلمســان بـالمغرب

، أزهـار الريـاض إلى مصر وتوفي بها، له عدة مصنفات، منها: نفـح الطيـب فـي غصـن األنـدلس الرطـب
 .١/٢٣٧للزكلي: األعالم ،١/١٥٧: هدية العارفين :ينظر .في أخبار القاضي عياض

 جليـل، وفقيـه أهـل الشـام،، أبو عبد اهللا الشامي، كان من سبي كابل، تـابعي بن عبد اهللا مكحـول:  -١٢٤
ما أعلـم أفقـه مـن مكحـول، ولـم يكـن فـي زمنـه أبصـر (قال أبو حاتم:  طاف البالد طلبًا للعلم، ثقة، حجة،
، تهـذيب األسـماء ٧٠ص للشـيرازي: :  طبقـات الفقهـاءينظـر )، وكان فـي لسـانه عجمـة ظـاهرة.بالفتيا منه
 .١/١٤٦بن العماد: ال شذرات الذهب ،٥/٢٨٠ :وفيات األعيان ،٢/٤١٥للنووي: 

فــــي  ضــــمن شــــيوخ ابــــن العربــــيالرملــــي المقدســــي الشــــافعي، تــــرجم لــــه  :مكــــي بــــن عبــــد الســــالم -١٢٥
  ).١٩صفحة(

هـــ) وهــو تــابعي جليــل أحــد ٩٦-٤٦إبــراهيم بــن يزيــد أبــو عمــران النخعــي اليمــاني الكــوفي( النخعــي: -١٢٦
: ينظــرتفــاق. قــة حجــة باالأكــابر األعــالم، واســع الروايــة فقيــه الــنفس كبيــر الشــأن كثيــر المحاســن، وهــو ث



 ٢٤٧

 .٤/٥٢٠، سير أعالم النبالء: ١/١١٧، تهذيب األسماء للنووي: ٦/٢٧٠الطبقات الكبرى البن سعد: 

ــــراهيم  -١٢٧ ــــن إب فــــي  ضــــمن شــــيوخ ابــــن العربــــي: أبــــو الفــــتح النابلســــي المقدســــي، تــــرجم لــــه نصــــر ب
 ).٢٠صفحة(

 ).  ٢٢في صفحة( ن العربيضمن شيوخ ابأبو الخطاب البغدادي البزاز ترجم له  :نصر بن أحمد  -١٢٨

تفقه على  ، أحد المجتهدين ،القاضي بالجانب الشرقي من بغداد ،الكوفيأبو محمد  :وح بن دراجن -١٢٩
وبقـي  عمـره، آخـرفـي وأضـر  م،النسـائي وغيـره، و ابـن حبـانو  ،يحيـى بـن معـين ضـعفه ، وزفر،أبي حنيفة

الـوافي  :ينظـر .هــ)١٨٢(تـوفي سـنة ،وعـزل بعـد ذلـك ،فطنوا لهثمَّ  ، وهو ضرير،ثالث سنين الناس يحكم
، الموســـوعة الفقهيـــة الكويتيـــة: ١٠/٤٣٠، تهـــذيب التهـــذيب البـــن حجـــر: ٢٧/١٠٩للصـــفدي:  بالوفيـــات

٣/٣٦٨. 

 ).٢٠في صفحة( ضمن شيوخ ابن العربي: أبو محمد األكفاني، ترجم له هبة اهللا بن أحمد -١٣٠

ة، روي عـن عثمـان، وعلـي، وطلحـة، ، ثقـتابعي جليل: األودي الكوفي األعمى، ُهَزيل بن ُشرحبيل -١٣١
ســنة  الجمــاجم، قــال ابــن حجــر: مــات بعــد الجمــاجم: وقــد وكانــت وابــن مســعود، وقيــل أّنــه أدرك الجاهليــة

، تهذيب التهـذيب ٢/٤٣٥، تهذيب األسماء للنووي: ٦/١٧٦الطبقات الكبرى البن سعد:  :ينظر .هـ)٨٣(
 .١١/٣٠ البن حجر:

بد الرحمن الناصر بن محمد بن عبد اهللا بـن محمـد بـن عبـد بن ع: الملك هشام بن محمد بن عبد -١٣٢
الرحمن بن الحكم بـن هشـام بـن عبـد الـرحمن الـداخل بـن معاويـة بـن هشـام بـن عبـد الملـك بـن مـروان بـن 

هــــ)، وتلقـــب بالمعتـــد بـــاهللا، وكـــان فـــي ٤١٨هــــ)، بويـــع بالخالفـــة فـــي قرطبـــة ســـنة(٣٦٤، ولـــد ســـنة (الحكـــم
هــ)، ٤٢٢هـ)، ثمَّ ُخِلع من الخالفـة  سـنة(٤٢٠، إلى أن دخل قرطبة سنة(الثغور، وبقي فيها ثالث سنوات

بخلعــه انقطعــت هـــ) ولــيس لــه عقــب، و ٤٢٧وبقــي معــتقال مــّدة، ثــمَّ هــرب إلــى شــرق األنــدلس، وتــوفي ســنة(
: بغيـــة الملـــتمس ينظـــر ر، وانتهـــت الدولـــة األمويـــة فـــي األنـــدلس.الـــدعوة لبنـــي أميـــة وذكـــرهم علـــى المنـــاب

، نفـــح الطيـــب ١/٥٧، المعجـــب للمراكشـــي: ٨/١٠٦الكامـــل فـــي التـــاريخ البـــن األثيـــر:  ،١/٥٨للضـــبي: 
  .١/٤٣٨للمقري: 

أحـد األئمـة روى عـن  الـوادعي مـوالهم، انيدالهمـ ، أبو سـعيد الكـوفيبن أبي زائدة :يحيى بن زكريا -١٣٣
ابــن ي علــو  بــن معــين، ويحيــى بــن حنبــل، عنــه أحمــدروي و  وغيــرهم، ومالــك ،وابــن عيينــة ،وشــعبة ،أبيــه

، قضـاء المـدائن ولـي ثبـات،آخر، وهو أحد الفقهاء الكبـار، والمحـدثين اإل وخلق ،وابن أبي شيبة، المديني
، وثقه أحمد وابن معين، وأبو حاتم، والنسـائي، وقـال هـ) وله من العمر ثالث وستون سنة١٨٢(سنة توفي

، تهــذيب ٧/١٧٥العتــدال للــذهبي: ميــزان ا :ينظــر ابــن المــديني:(لم يكــن بالكوفــة بعــد الثــوري أثبــت منــه).



 ٢٤٨

 .١/١٢٠للسيوطي: طبقات الحفاظ، ١١/١٨٣التهذيب البن حجر:

 ).٢٢في صفحة( ضمن شيوخ ابن العربي، ترجم له الخطيب التبريزي :يحيى بن علي -١٣٤

ـــين -١٣٥ ـــن مع ـــي ب ـــيحي ـــا، ن عـــون بـــن زيـــاد: ب  -١٥٨( ، البغـــداديالغطفـــاني مـــوالهم المـــري أبـــو زكري
سـمع ابـن المبـارك، إمـام الحـديث فـي زمنـه، والمعـول عليـه فيـه،  وهـو نبـار،صله من األأوقيل:  ،هـ)٢٣٣

وكيعـــًا، وابـــن عيينـــة، وابـــن المهـــدي، وروي عنـــه أحمـــد، وأبـــو زرعـــة، وأبـــو حـــاتم، والبخـــاري،  وهشـــيمًا، و
ومسلم، وأبو داود، وغيرهم، وأجمع العلماء على إمامتـه، وتوثيقـه، وحفظـه، وجاللتـه، وتقدمـه فـي الحـديث 

تهـذيب األسـماء للنـووي:  :ينظـر .توفي بالمدينـة حاجـا رجاله، قال: قد كتبت بيدي ألف ألف حديث،ونقد 
، تهـذيب التهـذيب ١١/٧١، سـير أعـالم النـبالء للـذهبي: ٦/١٣٩، وفيات األعيـان البـن خلكـان: ٢/٤٥١

 .١١/٢٤٦البن حجر:

 ).١٢ترجم له أثناء الحديث عن عصر ابن العربي في صفحة(: يوسف بن تاشفين  -١٣٦

  ).١٤: ترجم له أثناء الحديث عن عصر ابن العربي في صفحة(يوسف بن عبد المؤمن -١٣٧



 ٢٤٩

÷bÔ@óáŠ†b—¾a@@
  * القرآن الكريم.     
/دار ٣، طالمـنعم أحمـد فـؤاد عبـد د. ت:) ٣١٨-٢٢٤( د بن المنـذر النيسـابوريلإلمام محم :اإلجماع  .١

  هـ).١٤٠٢اإلسكندرية( –الدعوة 
للــوزير أبــي المظفــر يحيــى بــن محمــد ابــن هبيــرة البغــدادي الحنبلــي  إجمــاع األئّمــة األربعــة واخــتالفهم: .٢

  . م)٢٠٠٩-هـ١٤٣١/دار العال (٢ط محمد حسين األزهري، هـ)ت:٥٦٠المتوفى(
 ،اهللا عنـان محمـد عبـد هــ)ت:٧٧٦-٧١٣لسـان الـدين الخطيـب ( للعالمـة حاطة في أخبـار غرناطـة:اإل .٣

 م).١٩٧٣-هـ١٣٩٣(القاهرة -/الشركة المصري للطباعة والنشر٢ط

هـــ)ت: عصــام فــارس ٤٥٠متــوفى(األحكــام الســلطانية: لإلمــام أبــي الحســن علــي بــن حبيــب المــاوردي ال .٤
 .م)١٩٩٦-هـ١٤١٦بيروت(–/ المكتب اإلسالمي ١الحرستاني، ومحمد إبراهيم الزغلي، ط

هــ)، وشـرحه: للشـيخ ١٣٠٦األحكام الشرعية في األحوال الشخصية: للشـيخ محمـد قـدري باشـا المتـوفى( .٥
 القـــاهرة-الم/دار الســـ٢بيـــاني، ت:د. محمـــد أحمـــد ســـراج، ود. علـــي جمعـــة محمـــد، طمحمـــد زيـــد األ

  م) .٢٠٠٩-هـ١٤٣٠(
هــــ) ت: د. عـــامر ٢٨٢المتـــوفى(، ســـحاق المـــالكيإســـماعيل بـــن إســـحاق إ أحكـــام القـــرآن: للقاضـــي أبـــي .٦

 .م)٢٠٠٥-هـ١٤٢٦(بيروت -/دار ابن حزم١ط ،حسن صبري

عبــد :هـــ) ت٥٤٣-٤٦٨بكــر محمــد بــن عبــد اهللا المعــروف بــابن العربــي ( للعالمــة أبــي أحكــام القــرآن: .٧
  ).م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨( بيروت-/دار الكتاب العربي١ط ي، الرزاق المهد

ــ٣٠٥بكــر أحمــد بــن علــي الــرازي الجصــاص الحنفــي( لإلمــام أبــي أحكــام القــرآن:  .٨ هـــ) ،ت:محمــد ٣٧٠ـ
 .)هـ١٤٠٥( بيروت -إحياء التراث العربيقمحاوي ، دار  الصادق 

لفــرس األندلســي المــالكي أحكــام القــرآن: لإلمــام أبــي محمــد عبــد المــنعم بــن عبــد الــرحيم المعــروف بــابن ا .٩
-هـــ١٤٢٧دار ابــن حــزم بيــروت(/١هـــ)ت: منجيــة بنــت الهــادي النفــري الســوايحي، ط٥٩٧المتــوفى(
  م).٢٠٠٦

ــــــري الشــــــافعي المعــــــرف با أحكــــــام القــــــرآن: .١٠ ــــــن محمــــــد الطب ــــــي ب ــــــا الهّراســــــي (لإلمــــــام عل -٤٥٠لكي
 .م)١٩٨٣-هـ١٤٠٣بيروت( -الكتب العلمية/دار ١هـ)ط٥٠٤

الخــالق، دار  الغنــي عبــد هـــ)ت: عبــد٢٠٤حمــد بــن إدريــس الشــافعي المتــوفى(أحكــام القــرآن: لإلمــام م .١١
  هـ).١٤٠٠بيروت(-الكتب العلمية

هـ) ت: أحمـد ٥٤٣-٤٦٨العربي (أحكام القرآن الصغرى: أبو بكر محمد بن عبد اهللا المعروف بابن  .١٢
  ).م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧( بيروت-/دار الكتب العلمية١المزيدي ، طفريد 

–دار النهضــة العربيــة  ،تــأليف األســتاذ محمــد مصــطفى شــلبي :فقــه والقــانونالأحكــام المواريــث بــين  .١٣
 م).١٩٨٧بيروت (



 ٢٥٠

-/دار الطالئــع١، طالحميــد أحكــام المواريــث فــي الشــريعة اإلســالمية: للشــيخ محمــد محــي الــدين عبــد .١٤
 .م)٢٠٠٦القاهرة(

مــــــود ت محكمــــــة التمييــــــز: للقاضــــــي شــــــاكر محاأحكــــــام الميــــــراث فــــــي الشــــــريعة والقــــــانون مــــــع قــــــرار  .١٥
 م).٢٠٠٥بغداد(-/الناشر: وليد فيصل حسون١النجار،ط

أحكــام الميــراث والوصــية وحــق االنتقــال فــي الفقــه اإلســالمي المقــارن والقــانون: تــأليف د. مصــطفى  .١٦
  بغداد. –/شركة الخنساء ١٠الزلمي، ط

 مصـــــــر -أحكـــــــام الوصـــــــايا واألوقـــــــاف: لألســـــــتاذ محمـــــــد مصـــــــطفى شـــــــلبي، مطبعـــــــة دار التـــــــأليف .١٧
  .)١٩٦٣هـ١٣٨٢(

ة العاتــك لصــناعمطبعــة األحــوال الشخصــية فــي الفقــه والقضــاء والقــانون: تــأليف د.أحمــد الكبيســي،  .١٨
 م).٢٠٠٩-هـ١٤٣٠القاهرة( -الكتاب

) ت:د.فهمـي ١٠١٩ني المتـوفى(اُألول في التاريخ: تأليف أحمد بـن يوسـف القرمـاأخبار الدول وآثار  .١٩
 .م)١٩٩٢ -هـ١٤١٢بيروت ( –/عالم الكتب ١ود.أحمد حطيط ،طسعد ، 

اختيــارات القاضــي ابــن العربــي المــالكي فــي فقــه الحــدود والجنايــات فــي ضــوء كتابــه أحكــام القــرآن:  .٢٠
 -صــالح الــدين طــاهر الريكــاني، أطروحــة دكتــوراة مقدمــة إلــى كليــة الشــريعة فــي الجامعــة اإلســالمية

 ).م٢٠١٠-هـ١٤٣١بغداد: (

هـ)، وشرحها للعالمة: سعدالدين ٦٧٦توفى(األربعين النووية: لإلمام يحيى بن شرف الدين النووي الم .٢١
/دار الكتـب ١حسن إسماعيل، ط حسن محمد هـ) ت: محمد٧٩٢المتوفى( يالتفتازانمسعود بن عمر 

 م).٢٠٠٤-هـ١٤٢٥بيروت( -العلمية

رض إلــــى كشــــف الغــــوامض مــــن علــــم الفــــرائض: للعالمــــة محمــــد بــــن ســــبط المــــارديني ارشــــاد الفــــإ .٢٢
الشــاعر، وهــو رســالة ماجســتير مقدمــة إلــى جامعــة النجــاح  باســل يوســف محمــد هـــ)ت:٩٠٧المتــوفى(

  .م)٢٠٠١-هـ١٤٢١فلسطين( -الوطنية، نابلس
هـــ)،ت:إبراهيم ١٠٤١يف أحمــد بــن محمــد المقــري(تتــأل :هــار الريــاض فــي أخبــار القاضــي عيــاضأز  .٢٣

 .م)١٩٤٢-هـ ١٣٦١القاهرة ( ، مطبعة التأليف والترجمة والنشر،بياري وآخروناأل

وهــى رســالة مقدمــة لنيــل  جاســم زاهــد قرانفيــل،إعــداد  :ســالميموانعــه فــي الفقــه اإلســباب الميــراث و أ .٢٤
  م).١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢السعودية (-القرىكلية الشريعة، جامعة أم  درجة الماجستير في

 بـــــو جعفـــــر محمـــــد بـــــن الحســـــن الطوســـــي أاالستبصـــــار فيمـــــا اختلـــــف مـــــن األخبـــــار: تـــــأليف الشـــــيخ  .٢٥
  م).١٩٩٢-هـ١٤١٣بيروت( –/دار األضواء ٢طهـ)ت:محمد جواد الفقيه ،٤٦٠المتوفى(

هـ)ت:سالم محمـد ٤٦٣ي القرطبي(البر النمر  اهللا بن عبد لإلمام أبي عمر يوسف بن عبد ستذكار:اال .٢٦
 .م)٢٠٠٠، بيروت(/دار الكتب العلمية١ط ،عطا، ومحمد علي معوض



 ٢٥١

لنمــــري البــــر ا اهللا بــــن عبــــد ســـتيعاب فــــي معرفــــة األصــــحاب: لإلمـــام أبــــي عمــــر يوســــف بــــن عبـــداال .٢٧
 .م)٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣األردن( -عمان -/ دار األعالم١هـ) ت: عادل مرشد، ط٤٦٣القرطبي(

ُأســـــد الغابـــــة فـــــي معرفـــــة الصـــــحابة: للعالمـــــة أبـــــي الحســـــن علـــــي بـــــن محمـــــد بـــــن األثيـــــر الجـــــزري  .٢٨
ـــاعي، ط٦٣٠المتـــوفى( ـــاء ١هــــ)ت: عـــادل أحمـــد الرف  -هــــ١٤١٧بيـــروت( -التـــراث العربـــي/ دار إحي
 م).١٩٩٦

مـــــذاهب العلمـــــاء: لإلمـــــام أبـــــي بكـــــر محمـــــد بـــــن إبـــــراهيم بـــــن المنـــــذر النيســـــابوري  اإلشـــــراف علـــــى .٢٩
 -/مكتبــة مكــة الثقافيــة، رأس الخيمــة١هـــ)ت: د. أبــو حمــاد صــغير أحمــد األنصــاري، ط٣١٨المتــوفى(
 م).٢٠٠٤-هـ١٤٢٥اإلمارات(

 -٧٧٣اإلصـــابة فـــي تمييـــز الصـــحابة: للحـــافظ أبـــي الفضـــل أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر العســـقالني( .٣٠
 م).١٩٩٢-هـ١٤١٢بيروت( -/ دار الجيل١هـ) ت: علي محمد البجاوي، ط٨٥٢

 األعــالم قــاموس تــراجم ألشــهر الرجــال والنســاء مــن العــرب والمســتعربين والمستشــرقين: تــأليف خيــر .٣١
  م).١٩٩٨بيروت( -/ دار العالم للماليين١٣الدين الزركلي، ط

اهللا محمــد بــن أبــي بكــر المعــروف عــالم المــوقعين عــن رب العــالمين: تــأليف شــمس الــدين أبــي عبــد إ .٣٢
 م).١٩٧٣بيروت( -ف سعد، دار الجيلؤو ر هـ) ت: طه عبد ال٧٥١بابن قيم الجوزية (ت

  هـ).١٣٩٣بيروت،(-/دار المعرفة٢هـ)ط٢٠٤-١٥٠لإلمام محمد بن إدريس الشافعي( :األمّ  .٣٣
 .هــ)٥٦٢-٥٠٦الكـريم بـن محمـد بـن منضـور التميمـي السـمعاني ( أبي سعيد عبدلعالمة ل األنساب: .٣٤

  .م)١٩٩٨بيروت ( -/دار الفكر١ط ،ودياهللا عمر البار  ت.عبد
ان : تــــــأليف اإلمــــــام أبــــــو الحســــــن علــــــي بــــــن ســــــليمنصــــــاف فــــــي معرفــــــة الــــــراجح مــــــن الخــــــالفاإل .٣٥

 بيروت.-أحياء التراث العربي/ دار ٢، طحامد الفقيهـ) ت: محمد ٨٨٥-٨١٧المرداوي(ت

 هــــ)ت:د.أحمد عبـــد٩٧٨لـــي القونـــوي المتـــوفى(اهللا بـــن أميـــر ع أنـــيس الفقهـــاء: لإلمـــام قاســـم بـــن عبـــد .٣٦
  هـ).١٤٠٦جدة(-/دار الوفاء١الرزاق الكبيسي، ط

  بيروت.-) دار المعرفةهـ٩٧٠-٩٢٦البحر الرائق شرح كنـز الدقائق: زين الدين بن نجيم الحنفي ( .٣٧
لإلمــــــــام أحمــــــــد بــــــــن يحيــــــــى المرتضــــــــى  البحــــــــر الزخــــــــار الجــــــــامع لمــــــــذاهب العلمــــــــاء األمصــــــــار: .٣٨

صــنعاء  –/دار الحكمــة اليمانيــة ١الكــريم الجرافــي ،ط هللا بــن عبــدا :القاضي عبــدهـــ)،ت٨٤٠المتــوفى(
  م) .١٩٤٧-هـ١٣٦٦(

 المتـوفى الحنفـي الكاسـانيأبي بكر بـن مسـعود  عالء الدين: لإلمام الشرائع ترتيببدائع الصنائع في  .٣٩
  ).م١٩٨٢( بيروت-دار الكتاب العربي/ ٢هـ) ط ٥٨٧(

هـــ)ت:علي ٥٩٥بــن رشــد القرطبــي المتــوفى(مــام محمــد بــن أحمــد إلل :بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد .٤٠
  م) .٢٠٠٧بيروت (–/دار الكتب العلمية ٣محمد عوض وعادل أحمد عبد الموجود ،ط



 ٢٥٢

ت: سـهيل  ( ه ٧٧٤مشـقي المتـوفى:(لإلمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثيـر الد :البداية والنهاية .٤١
 ).م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩بيروت(-ومكتب الهالل دارزكار، 

البـــدر المنيـــر فـــي تخـــريج أحاديـــث الرافعـــي الكبيـــر: لإلمـــام ســـراج الـــدين عمـــر بـــن علـــي األنصـــاري  .٤٢
هـ)ت: مصطفى أبـو الغـيط، وعبـد اهللا بـن سـليمان، ياسـر ٨٠٤-٧٢٣الشافعي المعروف بابن الملقن(

  م).٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الرياض( -/دار الهجرة١بن كمال، ط
 ت:هــ)٥٩٩( المتـوفى أحمد بـن يحيـى، أبـو جعفـر الضـبيللعالمة  ندلس:بغية الملتمس في رجال األ .٤٣

ـــراهيم األإ ـــار،ب ـــاب المصـــري ١ط بي ـــاهرة–/دار الكت ـــاني  الق -هــــ١٤١٠بيـــروت (–و دار الكتـــاب اللبن
  .)م١٩٨٩

هـ) ت:محمد أبو ٩١١-٨٤٩جالل الدين السيوطي (لإلمام  :لوعاة في طبقات اللغويين والنحاةبغية ا .٤٤
  . / لبنانصيدا-ةالمكتبة العصري ،الفضل إبراهيم

الســــالم  هـــــ)ت:محمد عبــــد١٢٤١بلغــــة الســــالك ألقــــرب المســــالك: للعالمــــة أحمــــد الصــــاوي المتــــوفى( .٤٥
  .م)١٩٩٥-هـ١٤١٥بيروت( -/دار الكتب العلمية١شاهين، ط

) ت:محمـــد هــــ٨١٧-٧٢٩البلغـــة فـــي تـــراجم أئمـــة النحـــو واللغـــة: محمـــد بـــن يعقـــوب الفيـــروز أبـــادي( .٤٦
 ).هـ١٤٠٧الكويت(-اإلسالمي /جمعية إحياء التراث١المصري، ط

) ت: هــــ٨٥٢-٧٧٣جـــر العســـقالني (بلـــوغ المـــرام مـــن أدلـــة األحكـــام: للحـــافظ أحمـــد بـــن علـــي بـــن ح .٤٧
 م):١٩٨٧بغداد( -بيروت، مكتبة الشرق الجديد -/ دار العلوم الحديثية٣يم عسر، طإبراه

د إبـراهيم الكتـاني لمراكشـي، ت:محمـاتـأليف ابـن عـذاري  :المغربالبيان المغرب في أخبار األندلس و  .٤٨
  .م)١٩٨٥-هـ١٤٠٦بيروت (–سالمي /دار الغرب اإل١، ط وآخرون

بـي الخيـر العمرانـي الشـافعي اليمنـي أبي الحسن يحيى بن أالبيان في مذهب اإلمام الشافعي:للعالمة  .٤٩
  .م)٢٠٠٠-هـ١٤٢١بيروت(–/دار المنهاج ١ط ،قاسم محمد النوري )،ت:هـ٥٥٨-٤٨٩(

صــنعاء  –للعالمــة أحمــد بــن قاســم العنســي اليمــاني ، دار الحكمــة  :هبالتــاج المــذهب ألحكــام المــذ .٥٠
  م).١٩٩٣-هـ١٤١٤(

عبـد الـرحمن بـن  : للعالمـةالمسمى (ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربـر) ريخ ابن خلدونات .٥١
  م).١٩٨٤بيروت (-/دار القلم٥، طهـ)٨٠٨-٧٣٢حمد بن خلدون الحضرمي(م

هــ) ت: ٨٩٤اهللا محمد بن إبراهيم الزركشي المتـوفى ( ألبي عبد :الحفصيةاريخ الدولتين الموحدية و ت .٥٢
  .م)١٩٦٦تونس ( –/ المكتبة العتيقة ٢، طد ماضورمحم

اهللا الشـافعي المعـروف  بي القاسم علي بن الحسن بـن هبـة اهللا بـن عبـدللعالمة أ تاريخ مدينة دمشق: .٥٣
-بـن غرامـة العمـري ط/دار الفكـر بـي سـعيد عمـرأهــ) ت: محـب الـدين ٥٧١( المتـوفى بابن عساكر

  م).١٩٩٥بيروت (



 ٢٥٣

أربيـــل -/مكتبـــة التفســـير٢،طتـــأليف د. مصـــطفى الزلمـــي  :تبيـــان لرفـــع غمـــوض النســـخ فـــي القـــرآنال .٥٤
  م).٢٠٠٠(

الكتــب ) ، دار هــ٧٤٣للعالمـة فخـر الـدين عثمـان بــن علـي الزيلعـي الحنفـي المتـوفى( :تبيـين الحقـائق .٥٥
 .هـ)١٣١٣القاهرة( -اإلسالمي

هـــ)ت:د.محمد أحمــد ســراج، د. ٤٢٨ -٣٦٢: لإلمــام أبــي الحســين أحمــد بــن محمــد القــدوري(التجريــد .٥٦
  .م)٢٠٠٤-هـ١٤٢٥( القاهرة -/دار السالم١علي جمعة محمد، ط

الحميـد  هــ)ت:مسعد عبـد٥٩٧التحقيق في أحاديث الخالف: للعالمة أبي الفرج ابن الجـوزي المتـوفى( .٥٧
 م).١٩٩٤-هـ١٤١٥ت(بيرو  -/دار الكتب العلمية١ط محمد السعدني،

الواقعة في تفسير الكشاف: للحافظ جمال الدين عبد اهللا بن يوسف الزيلعـي اآلثار تخريج األحاديث و  .٥٨
  هـ).١٤١٤الرياض( -/دار ابن خزيمة١هـ)، ت: عبد اهللا بن عبد الرحمن السعد، ط٧٦٢المتوفى(

  بيروت.-تب العلمية/ دار الك١، ط)٧٤٨-٦٧٣تذكرة الحفاظ: أبو عبد اهللا شمس الدين الذهبي( .٥٩
هــــ):،تحقيق:نصر الــــدين ٨١٦علـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي الجرجـــاني المتـــوفى (للعالمـــة  التعريفـــات: .٦٠

 .م)٢٠٠٧القاهرة (-/شركة قدس للتجارة ١ط تونسي،

مـــع الجـــامع: للشـــيخ أبـــي علـــي الفضـــل بـــن الحســـن الطبرســـي مـــن أعـــالم القـــرن الســـادس واتفســـير ج .٦١
  هـ).١٤١٨م(ق -الهجري، ت: مؤسسة النشر اإلسالمي

الســالم  العزيــز بــن عبــد الــدين بــن عبــد لإلمــام عــز ختصــار تفســير النكــت للمــاوردي):اتفســير القرآن( .٦٢
 -، دار ابــــــــن حــــــــزم١اهللا بــــــــن إبــــــــراهيم الــــــــوهبي، ط/ هـــــــــ)ت:د.عبد٦٦٠-٥٧٨الســــــــلمي الشــــــــافعي(

  م) .١٩٩٦-هـ١٤١٦بيروت(
اء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر لإلمــام الجليــل الحــافظ عمــاد الــدين أبــي الفــد تفســير القــرآن العظــيم: .٦٣

  ).م١٩٦٩-هـ١٣٨٨بيروت (-هـ) دار المعرفة٧٧٤( المتوفىالدمشقي 
-/دار الكتــب العلميــة١) ط٦٠٤-٥٤٤لإلمــام فخــر الــدين محمــد بــن عمــر الــرازي ( التفســير الكبيــر: .٦٤

  ).م٢٠٠٠-هـ١٤٢١بيروت(
 م). ٢٠٠٠اهرة (الق ،/مكتب وهبة٧محمد حسين الذهبي، ط التفسير والمفسرون: تأليف الدكتور .٦٥

هــ) ت: محمـد ٨٥٢-٧٧٣تقريب التهذيب: للحافظ أحمد بن علي بـن حجـر أبـو الفضـل العسـقالني ( .٦٦
  م).١٩٨٦-هـ١٤٠٦سوريا( -/ دار الرشيد١عوامة، ط

بــن أبــي بكــر القضــاعي البلنســي المعــروف  عبــد اهللاهللا محمــد بــن  التكملــة لكتــاب الصــلة: ألبــي عبــد .٦٧
 ).م١٩٩٥بيروت (-.عبد السالم الهراس، ط/دار الفكرهـ) ت: د٦٥٨ -٥٩٥( اآلباربابن 

أحمـد بـن علـي بـن حجـر أبـو الفضـل العسـقالني  للحافظ تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير: .٦٨
 م).١٩٦٤ – هـ١٣٨٤اهللا هاشم اليماني المدني، المدينة المنورة ( ) ت: السيد عبدهـ٨٥٢-٧٧٣(



 ٢٥٤

هـــ) ت: أبــو ٧٤٨-٦٧٣محمــد بــن أحمــد الــذهبي(تلخــيص كتــاب الموضــوعات: للحــافظ شــمس الــدين  .٦٩
 م).١٩٩٨-هـ١٤١٩الرياض( -/ مكتبة الرشد١تميم ياسر بن إبراهيم بن محمد، ط

 بـن محمـد التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد: لإلمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبـد اهللا .٧٠
، وزارة حمد عبد الكبيـر البكـرم  ،علوي) ت: مصطفى بن أحمد الهـ٤٦٣-٣٦٨(بن عبد البر القرطبي

 .المغرب-عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية

ــا بــن شــرف النــووي المتــوفى(تهــذيب األ .٧١ هـــ)ت: مكتــب ٦٧٦ســماء واللغــات: لإلمــام محــي الــدين زكري
 م).١٩٩٦بيروت( -/ دار الفكر١البحوث والدراسات، ط

/دار ١) طهــ٨٥٢-٧٧٣( تهذيب التهذيب: للحـافظ أبـي الفضـل أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقالني .٧٢
  م).١٩٨٤ –هـ ١٤٠٤بيروت(-الفكر

-٤٣٢ظ بـــن أحمـــد الكلـــوذاني(لإلمـــام أبـــي الخطـــاب محفـــو  التهـــذيب فـــي علـــم الفـــرائض والوصـــية: .٧٣
  م) .١٩٩٥-هـ١٤١٦الرياض(–/مكتبة العبيكان ١ط محمد أحمد الخولي، ت:هـ)٥١٠

الحنفـــــــــي جـــــــــامع أحكـــــــــام الصـــــــــغار: لإلمـــــــــام محمـــــــــد بـــــــــن محمـــــــــود بـــــــــن الحســـــــــين األسروشـــــــــني  .٧٤
القـاهرة  –المـنعم، دار الفضـيلة  الرحمن عبد مصعب البدري، ومحمود عبد أبوهـ)ت:د.٦٣١المتوفى(

.  
حمـد بـن جريـر الطبـري جعفـر م للعالمة المجتهد أبي :(تفسير الطبري) القرآن في تأويلجامع البيان  .٧٥

  هـ).١٤٠٥بيروت (-هـ) دار الفكر٣١٠-٢٢٤(
أبــي عبــد اهللا محمــد بــن أحمــد األنصــاري القرطبــي للعالمــة : بــي)(تفســير القرط الجــامع ألحكــام القــرآن .٧٦

  القاهرة . -هـ) دار الشعب٦٧١(ت
 عبــد اهللابــن  محمــد بــن أبــي نصــر فتــوح عبــد اهللاأبــي للعالمــة  :ذوة المقتــبس فــي ذكــر والة األنــدلسجــ .٧٧

  .م)١٩٦٦هـ) الدار المصرية للتأمين والترجمة (٤٨٨( المتوفى الحميدي
-٣٨٤اهللا محمــد بــن علــي بــن أحمــد بــن حــزم األندلســي ( أبــي عبــدللعالمــة  :جمهــرة أنســاب العــرب .٧٨

 .القاهرة –/دار المعارف ٥ط السالم محمد هارون، عبد ) ت:هـ٤٥٦

هــ) ت: عبـاس ١٢٦٦جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسـالم: للشـيخ محمـد حسـين النجفـي المتـوفى(  .٧٩
  م).١٩٨١بيروت( -/دار إحياء التراث العربي٧القوجاني، ط

-ت:محمـــد علـــيش، دار الفكـــرهــــ) ١٢٣٠المتـــوفى( محمـــد عرفـــة الدســـوقي لإلمـــام :حاشـــية الدســـوقي .٨٠
 . بيروت

أبــي الحســن علــي بــن  لإلمــام الحــاوي الكبيــر فــي فقــه اإلمــام الشــافعي: وهــو شــرح مختصــر المزنــي: .٨١
ت: الشيخ علـي محمـد معـوض والشـيخ عـادل أحمـد عبـد هـ)٤٥٠(محمد بن حبيب الماوردي البصري

  م).١٩٩٩ -هـ١٤١٩بيروت ( -علمية/دار الكتب ال١د ، طالموجو 



 ٢٥٥

أحمــــد بــــن علــــي بــــن حجــــر العســــقالني  للحــــافظ أبــــي الفضــــل الدرايــــة فــــي تخــــريج أحاديــــث الهدايــــة: .٨٢
  . بيروت -، دار المعرفةهـ) ت: السيد عبد اهللا هاشم اليماني المدني٨٥٢(ت

-هــ)، دار الفكـر٩١١وطي المتـوفى(الدرُّ المنثـور: لإلمـام جـالل الـدين عبـد الـرحمن بـن الكمـال السـي .٨٣
 م).١٩٩٣بيروت(

إبــراهيم بــن علــي بــن محمــد بــن فرحــون  للعالمــة الــديباج المــذهب فــي معرفــة أعيــان علمــاء المــذهب: .٨٤
  بيروت.-هـ) ط/دار الكتب العلمية٧٩٩اليعمري المالكي(ت

روت بيـــ–هــــ)ت:محمد حجـــي، دار الغـــرب ٦٨٤الـــذخيرة: لإلمـــام أحمـــد بـــن إدريـــس القرافـــي المتـــوفى( .٨٥
  م).١٩٩٤-هـ١٤١٤(

الشــــهير بــــابن  بــــن عمــــر بــــن عبــــد العزيــــز، محمــــد أمــــين للعالمــــة: رد المحتــــار علــــى الــــدر المختــــار .٨٦
  .م)٢٠٠٠-هـ١٤٢١بيروت( -دار الفكرهـ) ١٢٥٢-١١٩٨(عابدين

) هــ٦٧٦-٦٣١روضة الطالبين وعمدة المفتين: لإلمام محي الدين أبي زكريا يحي بن شرف النـووي( .٨٧
  هـ).١٤٠٥بيروت (-/المكتب اإلسالمي٢ط

 هـــ) مكتبــة١٠٥١(المتــوفى ع: للشــيخ منصــور بــن يــونس البهــوتي نقالــروض المربــع شــرح زاد المســت .٨٨
  هـ).١٣٩٠الرياض( -الرياض الحديثة

 -يــة/ الشــركة الجزائريــة اللبنان١هـــ)،ط٩٦٨زاد المســتقنع: لإلمــام موســى بــن أحمــد الحجــاوي المتــوفى( .٨٩
  م).٢٠٠٦-هـ١٤٢٧جزائر العاصمة(

-١٠٥٩(الم شــرح بلــوغ المــرام: لإلمــام محمــد بــن إســماعيل الصــنعاني المعــروف بــاألميرســبل الســ .٩٠
-/دار إحيــاء التــراث العربــي٤العزيــز الخــولي، ط راجعــه وعلــق عليــه: الشــيخ محمــد عبــدهـــ)، ١١٨٢
 م).١٩٦٠-هـ١٣٧٩بيروت(

اد عبـد ) ت: محمـد فـؤ هــ٢٧٥-٢٠٧اهللا القزوينـي ( محمـد بـن يزيـد أبـو عبـدللحـافظ سنن ابن ماجـه:  .٩١
  .بيروت -الباقي، دار الفكر

) ت: محمـد هــ٢٧٥-٢٠٢سليمان بن األشـعث أبـو داود السجسـتاني األزدي( للحافظ سنن أبي داود: .٩٢
  .بيروت-محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر

) ٤٥٨-٣٨٤أحمـد بـن الحسـين بـن علـي بـن موسـى أبـو بكـر البيهقـي(للحـافظ سنن البيهقي الكبـرى:  .٩٣
  م).١٩٩٤-هـ١٤١٤مكة المكرمة (-عطا، ط/ مكتبة دار الباز القادر ت: محمد عبد

 هــــ)ت:٢٧٩-٢٠٩: للحـــافظ محمـــد بـــن عيســـى الترمـــذي الســـلمي ((الجامع الصـــحيح)ســـنن الترمـــذي .٩٤
  بيروت.-أحمد محمد شاكر، دار إحياء التراث العربي

د عبـد ) ت: السي٣٨٥-٣٠٦علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي (لإلمام سنن الدارقطني:  .٩٥
 م).١٩٦٦-هـ١٣٨٦بيروت (-ار المعرفةاهللا هاشم يماني المدني، د



 ٢٥٦

 غفـارهــ) ت: د. عبـد ال٣٠٣ -٢١٥السنن الكبرى: لإلمام أبي عبد الرحمن أحمـد بـن سـعيد النسـائي( .٩٦
  م).١٩٩١-هـ١٤١١بيروت( -/ دار الكتب العلمية١سليمان البنداري، وسيد كسروي حسن، ط

) ٧٤٨-٦٧٣اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قيمـاز الـذهبي ( عبد للحافظ أبي سير أعالم النبالء: .٩٧
  .)هـ١٤١٣بيروت (-/مؤسسة الرسالة٩ط  ومحمد نعيم العرقوسي، ،رناؤوطشعيب األ تحقيق:

-١١٧٣( الشـوكانيمحمـد بـن علـي بـن محمـد  للعالمـة :علـى حـدائق األزهـار المتدفقالسيل الجرار  .٩٨
  هـ).١٤٠٥(بيروت -ار الكتب العلميةد /١، ط محمود إبراهيم زايد هـ) ت:١٢٥٥

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: للمؤرخ الفقيـه األديـب أبـي الفـالح عبـد الحـي بـن العمـاد الحنبلـي  .٩٩
ــــدهـــــ)١٠٨٩(ت ــــاؤوط ،األ القــــادر ، تحقيق:عب ــــاؤوط ومحمــــود االرن ــــر/١ط رن دمشــــق  -دار ابــــن كثي

 .هـ)١٤٠٣(

-٦٠٢بــي القاســم جعفــر بــن الحســن الحلــي(: للشــيخ أاإلســالم فــي مســائل الحــالل والحــرامشــرائع  .١٠٠
 .م)٢٠١٠-هـ١٤٣١بيروت ( -ار العلوم/د٢)طهـ٦٧٦

بـــــــي الحســـــــن علـــــــي بـــــــن يحيـــــــى المغيلـــــــي أشـــــــرح األرجـــــــوزة التلمســـــــانية فـــــــي الفـــــــرائض: لإلمـــــــام  .١٠١
 م).٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠بيروت،( -/دار ابن حزم١اللطيف زكاغ، ط ، ت: عبدهـ)٨١٦(المالكي

يخ محمـــد بــن محمــد بــن أحمـــد الدمشــقي المصــري الشـــافعي شــرح الرحبيــة فــي علـــم الفــرائض: للشــ .١٠٢
 -/ دار الكتــب العلميــة٢هـــ)ت: أحمــد بــن فريــد المزيــدي، ط٩٠٧المعــروف بســبط المــارديني المتــوفى(

 م).٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥بيروت(

هـــ) ، ت:محمــد محــي الــدين ٨١٤تــأليف الســيد علــي بــن محمــد الجرجــاني المتــوفى( :شــرح الســراجية .١٠٣
  م) .١٩٤٤-هـ١٣٦٣مصر ( –فى الحلبي وأوالده مطبعة مصط عبد الحميد،

أبي زكريا يحيى بـن شـرف للعالمة (المنهاج شرح مسلم بن حجاج):  بـ المسمى شرح صحيح مسلم .١٠٤
 م).٢٠٠٨-هـ١٤٢٩بيروت (-معرفة/ال١٥الشيخ خليل مأمن شيخا، ط ت:هـ)٦٧٦-٦٣١النووي(

د السيواسـي، المعـروف بـان الهمـام شرح فتح القدير: تأليف اإلمام كمال الدين محمد بـن عبـد الواحـ .١٠٥
  .بيروت -/ دار الفكر٢هـ)، ط٦٨١المتوفى( الحنفي

-ت: محمـد علـيش، دار الفكـرهــ)١٢٠١المتـوفى( تأليف أبو البركات أحمـد الـدردير الشرح الكبير: .١٠٦
 بيروت.

/وزارة التـــراث القـــومي ١ط ،ليـــل: للعالمـــة محمـــد بـــن يوســـف أطفـــيششـــرح كتـــاب النيـــل وشـــفاء الع .١٠٧
جــدة، -رشــادبيــروت، مكتبــة اإل-/ دار الفــتح٢م)، و ط١٩٨٨ -هـــ١٤٠٩ســلطنة عمــان ( –والثقافــة 

 م) .١٩٧٢-هـ١٣٩٢ليبيا(-دار التراث العربي

) ت: شـــعيب هــــ٣٢١-٢٣٩شـــرح مشـــكل اآلثـــار: لإلمـــام أبـــي جعفـــر أحمـــد بـــن ســـالمة الطحـــاوي( .١٠٨
  م).١٩٨٧-هـ١٤٠٨بيروت(-/مؤسسة الرسالة١ؤوط، طااألرن
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ن حبــــان بــــن أحمــــد التميمــــي البســــتي  المتــــوفى صــــحيح ابــــن حبــــان: للحــــافظ أبــــي حــــاتم محمــــد بــــ .١٠٩
 م).١٩٩٣ -هـ ١٤١٤بيروت ( -/ مؤسسة الرسالة٢ؤوط، طاهـ)ت: شعيب األرن٣٥٤(

 هــ)،ت:د. مصـطفى ديـب البغـا،٢٥٦-١٩٤لإلمـام محمـد بـن إسـماعيل البخـاري( صحيح البخاري: .١١٠
 .م)١٩٨٧-هـ١٤٠٧( بيروت -/دار ابن كثير٣ط

ـــــــاني، ط .١١١ ـــــــدين األلب ـــــــي داود: للشـــــــيخ محمـــــــد ناصـــــــر ال ـــــــة المعـــــــارف١صـــــــحيح ســـــــنن أب  -/ مكتب
  م).١٩٩٨ -هـ١٤١٩الرياض(

) ت: محمـد ٢٦١-٢٠٦صحيح مسلم: لإلمام مسلم بـن الحجـاج أبـو الحسـين القشـيري النيسـابوري( .١١٢
 .بيروت-فؤاد عبد  الباقي ،دار إحياء التراث العربي

هــــ) ت: محمـــد ٥٩٧ -٥١٠رج عبـــد الـــرحمن بـــن علـــي الجـــوزي(صـــفة الصـــفوة: للعالمـــة  أبـــي الفـــ .١١٣
  م).١٩٧٩ -هـ١٣٩٩بيروت( -/ دار المعرفة٢فاخوري، و د. محمد قلعه جي، ط

 هـــ) ت:٥٧٨ -٤٩٤(ت المشــهور بـــابن بشــكوال القاســم خلــف بــن عبــد الملــك أبــي الصــلة: للعالمــة .١١٤
-هـــ ١٤١٠بيــروت ( -اللبنــاني القــاهرة، ودار الكتــاب–/ دار الكتــاب المصــري ١بيــاري، طبــراهيم األإ

  م ). ١٩٨٩
-٨٣١الضوء الالمع ألهل القرن التاسـع: للحـافظ شـمس الـدين محمـد بـن عبـد الـرحمن السـخاوي ( .١١٥

  بيروت. -هـ) منشورات دار مكتبة الحياة٩٠٢
هــ) ت:محمـد حامـد الفقـى ، دار ٥٢١ألبي الحسين محمد بن أبـي يعلـى المتـوفى( :طبقات الحنابلة .١١٦

  . بيروت –المعرفة 
هـ) ، مير محمـد كتـب ٧٧٥-٦٩٦ألبي محمد عبد القادر بن أبي الوفاء القرشي ( طبقات الحنفية: .١١٧

  كراتشي . –خانه 
طبقــات الشــافعية الكبــرى: لتــاج الــدين أبــي النصــر عبــد الوهــاب بــن علــي بــن عبــد الكــافي الســبكي  .١١٨

اعـة والنشـر /هجـر للطب٢هـ) ت: محمود محمد الطنـاحي وعبـد الفتـاح محمـد الحلـو ، ط٧٧١-٧٢٧(
 .هـ)١٤١٣والتوزيع (

هــ)ت: خليـل ٤٧٦ -٣٩٣طبقات الفقهاء: لإلمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي( .١١٩
 بيروت. -الميس، دار القلم

: للعالمـــة أبـــي عبـــد اهللا محمـــد بـــن ســـعد بـــن منيـــع البصـــري ( طبقـــات ابـــن ســـعد)الطبقـــات الكبـــرى .١٢٠
  بيروت. -هـ) دار صادر٢٣٠ -١٦٨الزهري(

) ت: علي محمد ٩١١-٨٤٩قات المفسرين: ألبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (طب .١٢١
  هـ).١٣٩٦القاهرة (-/ مكتبة وهبة١عمر ،ط

/دار الكتــب ١) ط٩١١-٨٤٩طبقــات الحفــاظ: أبــو الفضــل عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر الســيوطي ( .١٢٢
  هـ).١٤٠٣بيروت (-العلمية
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اهللا محمــد بــن أبــي بكــر ابــن قــيِّم الجوزيــة  أبــي عبــد الطــرق الحكميــة فــي السياســة الشــرعية: لإلمــام .١٢٣
  ) .٢٠٠٢-هـ١٤٢٣القاهرة(-/دار الحديث١هـ)ت:سيد عمران،ط٧٥١المتوفى(

 ،هــ)،ت:خالد بـن عبـد الـرحمن العـك٥٣٧أبي حفص عمر بن محمد النسـفي (لإلمام  :طلبة الطلبة .١٢٤
  م).١٩٩٥-هـ١٤١٦عمان(-دار النفائس

: لإلمــام الحــافظ أبــي بكــر محمــد بــن عبــد اهللا بــن محمــد عارضــة األحــوذي بشــرح صــحيح الترمــذي .١٢٥
بيــروت  –/ دار الكتــب العلميــة ١) ت:الشــيخ جمــال مرعشــلي ط٥٤٣-٤٦٨المعــروف بــابن العربــي (

)١٩٩٧-١٤١٨.(  
-٦٧٣العبــر فــي خبــر مــن غبــر: أبــو عبــد اهللا محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قايمــاز الــذهبي ( .١٢٦

 م).  ١٩٤٨الكويت ( -طبعة حكومة الكويتم/٢صالح الدين المنجد، ط ) ت: د.هـ٧٤٨

الـــدين أبـــي محمـــد محمـــود بـــن أحمـــد العينـــي  عمـــدة القـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري: للعالمـــة بـــدر .١٢٧
-هـــ١٤٢١بيــروت( -تــب العلميــة/ دار الك١اهللا محمــود محمــد عمــر، ط هـــ)، ت: عبــد٨٥٥المتــوفى(
 .م)٢٠٠١

: تأليف القاضي أبي بكر بـن )(نبيالعواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة ال .١٢٨
بيـروت -/دار الجيـل٢، طياالستانبول) ت: محب الدين الخطيب ومحمود مهدي ٥٤٣-٤٦٨العربي(

  م).١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧(
/دار ١ط مــاهر زهيــر جــّرار، ت: هـــ)٥٤٤-٤٩٦لقاضــي عيــاض بــن موســى اليحصــبي (ل الغنيــة: .١٢٩

  .م)١٩٨٢-هـ١٤٠٢( بيروت -الغرب اإلسالمي
-٧٧٣أحمد بن علي بن حجر العسقالني (للحافظ أبي الفضل  ح صحيح البخاري:فتح الباري شر  .١٣٠

  هـ).١٣٧٩بيروت ( -ب، دار المعرفة ) ت: محب الدين الخطي٨٥٢
ــــي الشــــوكاني  .١٣١ ــــم التفســــير: محمــــد بــــن عل ــــة مــــن عل ــــة والدراي ــــين فنــــي الرواي فــــتح القــــدير الجــــامع ب

 .م)١٩٨٣-هـ١٤٠٣بيروت ( -/دار الفكر ١هـ) ط١٢٥٠(ت

/ ١هــ)ط٩٢٦-٨٢٣وهاب شرح منهج الطالب: لإلمام أبي يحيى زكريا بن يحيى األنصـاري(فتح ال .١٣٢
  هـ).١٤١٨بيروت(-دار الكتب العلمية

 ،اللطيـف فـايز دريـان تـأليف القاضـي عبـد فقه المواريـث فـي المـذاهب اإلسـالمية والقـوانين العربيـة: .١٣٣
  م).٢٠٠٦-هـ١٤٢٧بيروت (–/دار النهضة العربية ١ط
هـــ) ت: ٥٧٥ -٥٠٢أبــو بكــر بــن خيــر بــن عمــر بــن خليفــة األمــوي ( األشــبيلي:فهرســة ابــن خيــر  .١٣٤

 .) م١٩٩٨-هـ١٤١٩بيروت ( –/ دار الكتب العلمية ١محمد فؤاد منصور ،ط

زبـن عزيـز  مقّدمـة مـن قبـل:القاضي ابن العربي ومنهجه في تفسيره أحكام القرآن: رسالة ماجسـتير  .١٣٥
 م).١٩٩٥ -هـ ١٤١٦بغداد ( جامعة كلية العلوم اإلسالمية، خلف الدليمي،



 ٢٥٩

 هــــ)٨١٧ -٧٢٩المتـــوفى( الشـــيرازي القــاموس المحـــيط: للعالمـــة محمـــد بـــن يعقــوب الفيـــروز آبـــادي .١٣٦
 .بيروت -مؤسسة الرسالة

م) وتعديالتـه مـع كافـة قـرارات التشـريعية: إعـداد ١٩٧٩) لسـنة (١٠٧قانون اإلثبات العراقي المرقم( .١٣٧
 م).٢٠١١بغداد( -القانونية الرحمن الحياوي، المكتبة القاضي نبيل عبد

م، والقـانون ١٩٩٢) لسـنة٢٣م، والمعـدل بالقـانون (١٩٦٨)لسنة ٢٥قانون اإلثبات المصري المرقم( .١٣٨
 .م١٩٩٩) لسنة١٨رقم(

، وحــق الزوجــة المطلقــة فــي ١٩٥٩لســنة  ١٨٨قــانون األحــوال الشخصــية العراقــي (المعــدل)، رقــم / .١٣٩
القاضـــي نبيـــل عبـــد الـــرحمن حيـــاوي، المكتبـــة الســـكن وقـــانون األحـــوال الشخصـــية لألجانـــب: إعـــداد 

 م).٢٠١١بغداد( -القانونية

م) وتعديالتـه مـع كافـة قـرارات ١٩٧١) لسـنة (٢٣قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي المـرقم( .١٤٠
  م).٢٠١٠بغداد( -الرحمن الحياوي، المكتبة القانونية التشريعية: إعداد القاضي نبيل عبد

/دار القبلة للثقافة اإلسالمية ١ي بكر بن العربي ،ت:محمد السليماني ،طللقاضي أب :قانون التأويل .١٤١
 .م)١٩٨٦-هـ١٤٠٦دمشق (–جدة ومؤسسة علوم القرآن –

م وتعديالتــه: إعــداد صــباح صــادق جعفــر األنبــاري ١٩٨٠) لســنة٧٨قــانون رعايــة القاصــرين رقــم( .١٤٢
   م).٢٠٠٩بغداد( -/موسوعة القوانين العربية٣ط

عربــي الموحــد لجــامع الــدول العربيــة، اعتمــده المكتــب التنفيــذي لمجلــس وزراء القــانون النمــوذجي ال .١٤٣
 م.٤/٣/٢٠٠٢) في ٢٤ج -٣٢٣عدل العرب رقم(

ــــرحمن ١٩٥١)لســــنة٤٠قــــانون المــــدني العراقــــي رقــــم( .١٤٤ ــــد ال ــــه، إعــــداد القاضــــي نبيــــل عب م، وتعديالت
 م).٢٠١٠-هـ١٤٣١بغداد( -حياوي، المكتبة القانونيةال

 م).١٩٤٣) لسنة(٧٧رقم( قانون المواريث المصري، .١٤٥

الــــدول العربيــــة، اعتمــــده المكتــــب  ةالقــــانون النمــــوذجي العربــــي الموحــــد لرعايــــة القاصــــرين، لجامعــــ .١٤٦
 م.٤/٣/٢٠٠٢) في ٢٤ج -٣٢٣التنفيذي لمجلس وزراء عدل العرب رقم(

 م).١٩٤٦) لسنة(٧١قانون الوصية المصري، رقم( .١٤٧

  م).١٩٥٢) لسنة(١١٩قانون الوالية على المال المصري رقم( .١٤٨
الَقــبس فــي شــرح ُمَوطَّــأ مالــك بــن أنــس: للقاضــي أبــي بكــر بــن العربــي ،ت: د.محمــد عبــد اهللا ولــد  .١٤٩

  .هـ)١٤٢٩المملكة العربية السعودية،( -/دار ابن الجوزي١كريم،ط
هــ)، ت:محمـد  ٧٤١-٦٩٣القوانين الفقهيـة: لإلمـام أبـي القاسـم محمـد بـن أحمـد بـن ُجـزي الكلبـي ( .١٥٠

  م).٢٠٠٦-هـ١٤٢٧بيروت( -تب العلميةك/دار ال٢أمين الضناوي، ط



 ٢٦٠

ر /دا١هــــ)،ط٤٦٣البـــر النمـــري القرطبـــي( اهللا بـــن عبـــد الكـــافي: لإلمـــام أبـــي عمـــر يوســـف بـــن عبـــد .١٥١
  هـ).١٤٠٧الكتب العلمية، بيروت(

هــــ)، ٦٢٠-٥٤١اهللا بـــن قدامـــة المقدســـي ( الكـــافي فـــي فقـــه ابـــن حنبـــل: للعالمـــة أبـــي محمـــد عبـــد .١٥٢
  بيروت .-المكتب اإلسالمي

) ت: ٦٣٠( ت المعروف بابن األثيـر في التاريخ: محمد بن محمد بن عبد الواحد الشيبانيالكامل  .١٥٣
  .) ١٩٩٥ – ١٤١٥بيروت (-/دار الكتب العلمية٢أبي الفداء عبد اهللا القاضي، ط

 ١٠٥١ن إدريــس البهــوتي ،المتــوفى(بــلإلمــام منصــور بــن يــونس  كشــاف القنــاع علــى مــتن اإلقنــاع: .١٥٤
  هـ) .١٤٠٢بيروت(-الل ،دار الفكرهالل مصيلحي مصطفى ه هـ)ت:

اهللا القســـطنطيني الرومـــي  أســـماء المـــؤلفين وآثـــار المصـــنفين: مصـــطفى بـــن عبـــد كشـــف الظنـــون .١٥٥
-هــــ ١٤١٣لبنـــان ( –هــــ) دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت ١٠٦٧(تالمعـــروف بحـــاجي خليفـــة الحنفـــي
  م).١٩٩٢

ـــــــن محمـــــــد الحســـــــيني الدمشـــــــق .١٥٦ ـــــــي بكـــــــر ب ـــــــدين أب ـــــــي ال ـــــــأليف تق ـــــــار: ت ـــــــة األخي  ي الشـــــــافعيكفاي
ـــوفى( ـــد بلطجـــي، محمـــد وهبـــي ســـليمان، طهــــ)٩٢٨المت ـــد الحمي ـــي عب دمشـــق  -/دار الخيـــر١ت: عل

 م).١٩٩٤(

هــ) ت: محمـود ٩٧٥-٨٨٥العمال: للعالمة عالء الدين علي المتقي بن حسام الـدين الهنـدي( كنز .١٥٧
  م).١٩٩٨-هـ١٤١٩بيروت( -/ دار الكتب العلمية١عمر الدمياطي، ط

 أبــــــي الفضــــــل محمـــــــد بــــــن مكــــــرم ،ابـــــــن منظــــــور األفريقــــــي المصـــــــري عالمـــــــةلل لســــــان العــــــرب: .١٥٨
  بيروت. –دار ومكتبة الهالل و دار البحار  ،هـ)٧١١المتوفى(

الغني الغنيمـي الدمشـقي، وهـو شـرح المختصـر المشـتهر باسـم (الكتـاب) لإلمـام  للشيخ عبد اللباب: .١٥٩
 -مكتبـــة العلميـــة، الهــــ)ت: محمـــد محـــي الـــدين عبـــد الحميـــد٤٢٨-٣٣٢( أحمـــد بـــن محمـــد القـــدوري

  .بيروت
اللباب في تهذيب األنساب: عز الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم بـن أثيـر الجـزري  .١٦٠

  ). ١٩٨٠-١٤٠٠بيروت ( -هـ)دار صادر٦٣٠(ت
 -لمكتــب اإلســالمي ا ،هـــ)٨٨٤-٨١٦محمــد بــن مفلــح الحنبلــي(تــأليف اإلمــام إبــراهيم بــن  المبــدع: .١٦١

  .هـ)١٤٠٠بيروت (
هــ)، ٤٨٣المة شمس الدين محمد بن أبي سـهل، أبـو بكـر السرخسـي، المتـوفى سـنة (المبسوط: للع .١٦٢

  م ).١٩٨٩ -هـ١٤٠٩بيروت (–دار المعرفة 
للشـــــــــــيخ أبـــــــــــي جعفـــــــــــر محمـــــــــــد بـــــــــــن الحســـــــــــن الطوســـــــــــي  المبســـــــــــوط فـــــــــــي فقـــــــــــه اإلماميـــــــــــة: .١٦٣

بيــــــروت –هــــــ)،ت:محمد البــــــاقر البهبـــــودي ، مؤسســــــة العـــــزي ودار الكتــــــاب العربـــــي ٤٦٠المتـــــوفى(
 م).١٩٩٢-هـ١٤١٢(



 ٢٦١

المبســـوط فـــي احتســـاب المســـألة اإلرثيـــة: تـــأليف المحـــامي هـــادي عزيـــز علـــي، والقاضـــي عبـــاس  .١٦٤
 القاهرة. -بغداد، والعاتك لصناعة الكتاب -السعدي، المكتبة القانونية

القــاهرة،  -هـــ)، دار الريــان للتــراث٨٠٧المتــوفى( هيثمــيمجمــع الزوائــد: لإلمــام علــي بــن أبــي بكــر ال .١٦٥
 هـ).١٤٠٧بيروت( -ودار الكتاب

)،دار ٦٧٦-٦٣١المجمــوع شــرح المهــذب: لإلمــام محــي الــدين أبــي زكريــا يحــي بــن شــرف النــووي( .١٦٦
 م) .١٩٩٧-هـ١٤١٨بيروت (-الفكر

الحـــق بـــن غالـــب بـــن عطيـــة  المحـــرر الـــوجيز فـــي تفســـير الكتـــاب العزيـــز: لإلمـــام أبـــي محمـــد عبـــد .١٦٧
-هـــ١٤١٣بيــروت(-لميــة/دار الكتــب الع١الشــافي محمــد، ط الســالم عبــد هـــ)ت: عبــد٥٤٦المتــوفى(
  م).١٩٩٣

، المحصول في علم األصول: للقاضي أبي بكر بن العربي ،ت: حسين علي اليدري و سـعيد فـوده .١٦٨
  ) .١٩٩٩-١٤٢٠األردن ( –، عمان دار البيارق

 )،هــ٤٥٦-٣٨٣األندلسـي(حـزم الظـاهري  بـنبـن أحمـد بـن سـعيد : لإلمام أبـي محمـد علـي المحلى .١٦٩
 .بيروت –اآلفاق الجديدة دار 

  بيروت.-هـ) دار الكتاب العربي٦٦٦مختار الصحاح: لإلمام محمد بن أبي بكر الرازي المتوفى( .١٧٠
ضـمن كتـاب (مـع : للقاضـي أبـي بكـر بـن العربي،مطبـوع تيب الرحلة للترغيب في الملَّـةمختصر تر  .١٧١

ــــــأليفالقاضــــــي ابــــــن العربــــــي)  ــــــروت  -/دار الغــــــرب اإلســــــالمي١ســــــعيد أعــــــراب، ط وتحقيــــــق: ت بي
 م).١٩٨٧هـ١٤٠٧(

مختصـــر المزنـــي فـــي فـــروع الشـــافعية: لإلمـــام أبـــي إبـــراهيم إســـماعيل بـــن يحيـــى المصـــري المزنـــي   .١٧٢
-هـــــ١٤١٩بيــــروت( -علميــــة/دار الكتــــب ال١القــــادر شــــاهين، ط هـــــ)ت: محمــــد عبــــد٢٦٤المتــــوفى(
 م).١٩٩٨

  بيروت .-هـ)،دار صادر١٧٩لإلمام مالك بن أنس األصبحي المتوفى( المدونة الكبرى: .١٧٣

هـــ)، ٤٥٦-٣٨٣عالمــة أبــي محمـد علــي بــن أحمــد بــن سـعيد بــن حــزم الظــاهري (مراتـب اإلجمــاع لل .١٧٤
 .بيروت -دار الكتب العلمية

العزيــــــز الــــــديلمي  المراســــــم العلويــــــة فــــــي األحكــــــام النبويــــــة: للفقيــــــه أبــــــي يعلــــــى حمــــــزة بــــــن عبــــــد .١٧٥
 م).١٩٩٤-هـ١٤١٤بيروت( -دار الحق هـ)، ت: السيد محسن الحسيني األميني،٤٤٨المتوفى(

هـــــ)، ت: شـــــعيب ٢٧٥لإلمــــام أبــــي داود ســــليمان بـــــن األشــــعث السجســــتاني المتــــوفى( :المراســــيل .١٧٦
  هـ).١٤٠٨بيروت( -/ مؤسسة الرسالة١األرناؤوط، ط

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر مـن حـوادث الزمـان: لإلمـام أبـي محمـد عبـد اهللا بـن  .١٧٧
-ســـالميإل/دار الكتـــاب ا١ط هــــ) ،٧٦٨أســـعد بـــن علـــي بـــن ســـليمان اليـــافعي اليمنـــي المـــالكي (ت

 م).١٩٩٣-هـ ١٤١٣القاهرة(
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ت: محمـد بـن الحسـين السـليماني و  ،: للقاضـي أبـي بكـر بـن العربـيالمسالك في شرح موطأ مالك .١٧٨
  م).٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨(بيروت -دار الغرب اإلسالمي /١ط ،السليماني عائشة بنت الحسين

-٣٢١اهللا الحــاكم النيســابوري( بــداهللا أبــو ع محمــد بــن عبــدللحــافظ  المســتدرك علــى الصــحيحين: .١٧٩
 م ).١٩٩٠-هـ١٤١١بيروت ( -/ دار الكتب العلمية١)ت: مصطفى عبد القادر عطا، ط٤٠٥

 مصر .–) ، مؤسسة قرطبة ٢٤١-١٦٤أحمد بن حنبل الشيباني ( لإلمام :مسند اإلمام أحمد .١٨٠

المكتبـــة  هــــ)،٧٧٠لإلمـــام أحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي المقـــري الفيـــومي المتـــوفى( :المصـــباح المنيـــر .١٨١
 بيروت.–العلمية 

هــــ)ت: حبيـــب عبـــد ٢١١ -١٢٦الـــرزاق بـــن همـــام الصـــنعاني( المصـــنف: للعالمـــة أبـــي بكـــر عبـــد .١٨٢
 هـ).١٤٠٣بيروت( -اإلسالمي/ المكتب ٢الرحمن األعظمي، ط

هــــ) ت:كمـــال ٢٣٥-١٥٩اهللا بـــن محمـــد بـــن أبـــي شـــيبة الكـــوفي( لإلمـــام أبـــي بكـــر عبـــد :المصـــنف .١٨٣
 هـ).١٤٠٩الرياض(-/مكتبة الرشد١ط يوسف الحوت،

ــ التــآنسمطمــع األنفــس ومســرح  .١٨٤ اهللا بــن  تــأليف أبــو نصــر محمــد بــن عبيــد :ح أهــل األنــدلسفــي مل
  م)١٩٨٣بيروت ( –/مؤسسة الرسالة ١هـ)،ت:محمد علي شوابكة ،ط٥٢٩خاقان القيسي المتوفى(

ــــــي .١٨٥ ــــــن العرب ــــــي بكــــــر ب ــــــروت  -/دار الغــــــرب اإلســــــالمي١: ســــــعيد أعــــــراب، طمــــــع القاضــــــي أب بي
  م). ١٩٨٧هـ١٤٠٧(
 المتـوفى لإلمام محـي السـنة أبـي محمـد الحسـين بـن مسـعود البغـوي :معالم التنزيل (تفسير البغوي) .١٨٦

  .بيروت  – ةدار المعرفاهللا العك ،  هـ)ت: خالد عبد٥١٦(
المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح األندلس إلى آخـر عصـر الموحـدين: عبـد الواحـد  .١٨٧

-/مطبعة االستقامة١سعيد العريان، محمد العربي العلمي،  طت: محمد  هـ) ٦٤٧-٥٨١(المراكشي
  هـ).١٣٦٨القاهرة (

معجـــم البلـــدان: للشـــيخ اإلمـــام شـــهاب الـــدين أبـــي عبـــد اهللا يـــاقوت بـــن عبـــد اهللا  الحمـــوي الرومـــي  .١٨٨
   بيروت.  -)، دار الفكرهـ٦٢٦(المتوفىالبغدادي 

اعي (ابــن اآلبــار) اهللا القضــ داهللا محمــد بــن عبــ عبــد ألبــي المعجــم فــي أصــحاب القاضــي الصــدفي: .١٨٩
 .م)١٩٨٥بيروت (-دار صادر  ،هـ)٦٥٨المتوفى(

  م).١٩٩٩-هـ١٤٢٠القاهرة (-صرمعجم القانون: إعداد مجمع اللغة العربية، م .١٩٠
: للفقيــه أبــي عبيــد عبــد اهللا بــن عبــد العزيــز البكــري م مــن أســماء الــبالد والمواضــعمعجــم مــا اســتعج .١٩١

 ).هـ١٤٠٣بيروت (-عالم الكتب/٣، طمصطفى السقاهـ) ت: ٤٧٨األندلسي (ت

هــــ)ت: عبـــد ٣٩٥المتـــوفى( أبـــي الحســـين أحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكريـــالإلمـــام : معجـــم مقـــاييس اللغـــة .١٩٢
 .م)١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠بيروت ( -ليدار الج /٢السالم هارون، ط



 ٢٦٣

هـ) ت:سيد كسـروي ٤٥٨معرفة السنن واآلثار: للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي المتوفى( .١٩٣
  بيروت . -دار الكتب العلميةحسن، 

المعونـــة علـــى مـــذهب عـــالم المدينـــة: للقاضـــي أبـــي محمـــد عبـــد الوهـــاب علـــي بـــن نصـــر المـــالكي  .١٩٤
/دار الكتـــب العلميـــة، ودار ١هــــ)ت:محمد حســـن محمـــد حســـن إســـماعيل الشـــافعي، ط٤٢٢المتـــوفى(

  م).١٩٩٨-هـ١٤١٨بيروت( -ادرص
  بيروت.–/دار الفكر ١هـ) ،ط٦٢٠-٥٤١سي(اهللا بن أحمد بن قدامة المقد لإلمام عبد :المغـني .١٩٥
مغني المحتـاج إلـى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج: للشـيخ محمـد الخطيـب الشـربيني ، المتـوفى سـنة  .١٩٦

  .بيروت -هـ) ت:جوبلي بن إبراهيم الشافعي، دار الفكر٩٧٧(
 – هـ) ،دار المرتضـى٣٨١من ال يحضره الفقيه: للشيخ محمد بن علي بن الحسين القمي المتوفى( .١٩٧

  م) .٢٠٠٩-هـ١٤٣٠بيروت(
/مكتبــة ١أ.د.فهــد بــن عبــد الــرحمن بــن ســليمان الرومــي ،ط مــنهج المدرســة األندلســية فــي التفســير: .١٩٨

  .م)١٩٩٧-هـ١٤١٧السعودية( –التوبة 
 ،محمــد الزحيلــي د. ) ت:٤٧٦-٣٩٣ألبــي إســحاق الشــيرازي ( المهــذب فــي فقــه اإلمــام الشــافعي: .١٩٩

 م) .٢٠٠١-هـ١٤٢٢بيروت ( –ة دمشق ، والدار الشامي -/دار القلم٢ط

هــ) ت: محمـد بـن ١١٩٠المهذب وعين األدب: للشيخ محمد بن عامر بـن راشـد المعـولي المتـوفى( .٢٠٠
  ).١٩٨٨ -هـ١٤٠٨سلطنة عمان( -علي الصليبي، وزارة التراث القومي والثقافة

-٩٠٢مواهـــب الجليـــل لشـــرح مختصـــر خليـــل: ألبـــي عبـــد اهللا محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن المغربـــي ( .٢٠١
 هـ).١٣٩٨بيروت(-/دار الفكر٢هـ) ط٩٥٤

 -/ دار الجيـــــــل١الموســـــــوعة الجغرافيـــــــة للـــــــوطن العربـــــــي: للمهنـــــــدس كمـــــــال مـــــــوريس شـــــــربل، ط .٢٠٢
 م).١٩٩٨ -هـ١٤١٨(بيروت

 م).١٩٨٥-هـ١٤٠٥/الكويت(٢الكويت، ط-الموسوعة الفقهية: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية .٢٠٣

/دار الكتــب ١هـــ)ت: توفيــق حمــدان، ط٥٩٧-٥١٠الموضــوعات: للعالمــة أبــي الفــرج ابــن الجــوزي( .٢٠٤
 م).١٩٩٥-هـ١٤١٥بيروت( -العلمية

هـــ) ت: محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار أحيــاء ١٧٩ -٩٣الموطــأ: لإلمــام مالــك بــن أنــس األصــبحي( .٢٠٥
  مصر. -التراث العربي

عتــــــــدال فــــــــي نقــــــــد الرجــــــــال: للحــــــــافظ شــــــــمس الــــــــدين محمــــــــد بــــــــن أحمــــــــد الــــــــذهبي ميــــــــزان اال .٢٠٦
-/دار الكتــــــب العلميــــــة١ط معــــــوض، وعــــــادل عبــــــد الموجــــــود،هـــــــ)ت:علي محمــــــد ٧٤٨المتــــــوفى(

  ).م١٩٩٥بيروت(
فـــرج الهمـــامي ،المكتبـــة  رضـــاالناســـخ والمنســـوخ فـــي القـــرآن: للقاضـــي أبـــي بكـــر بـــن العربـــي ، ت:  .٢٠٧

  م).٢٠٠٥-هـ١٤٢٦بيروت(-العصرية ،صيدا



 ٢٦٤

 ومحمـد هــ)،ت:زهير الشـاويش،٤١٠ي المتـوفى(لإلمـام هبـة اهللا بـن سـالمة المقـر  الناسخ والمنسـوخ: .٢٠٨
  .هـ)١٤٠٤بيروت(-لمكتب اإلسالمي/ا١، طكنعان

هــ)ت:د.محمد ٣٣٩بي جعفر أحمـد بـن محمـد المـرادي النحـاس المتـوفى(ألإلمام  الناسخ والمنسوخ: .٢٠٩
  .الكويت-/مكتبة الفالح١السالم محمد ، ط عبد

ـــدين أبـــي المحاســـن يوســـف  .٢١٠ بـــن تغـــرى بـــردى النجـــوم الزاهـــرة فـــي ملـــوك مصـــر والقـــاهرة: جمـــال ال
  مصر. -ف والترجمة والطباعة والنشرالمؤسسة المصرية العامة للتأليهـ)٨٧٤-٨١٣ابكي (األت

هــ)ت: محمـد بـن يوسـف ٧٦٢اهللا بن يوسف الزيلعـي المتـوفى( نصب الراية: لإلمام أبي محمد عبد .٢١١
 .هـ)١٣٥٧مصر( -البنوري، دار الحديث

 -ي عبـد الـرحمن، منشـأة المعـارفواإلثبـات: د. أحمـد شـوق مأحكـام االلتـزا -النظرية العامـة لاللتـزام .٢١٢
  م).٢٠٠٤اإلسكندرية(

نفــح الطيــب مــن غصــن األنــدلس الرطــب: تــأليف: أديــب المغــرب وحافظــه الشــيخ أحمــد بــن محمــد  .٢١٣
(ت   هـ).١٣٨٨بيروت (-هـ) ت: د.إحسان عباس، دار صادر١٠٤١المقَِّريِّ التِّلمساِنيِّ

لســعادات المبــارك بــن محمــد الجــزري، الــدين أبــي ا النهايــة فــي غريــب الحــديث واألثــر: لإلمــام مجــد .٢١٤
بيــت األفكــار الدوليــة،  هـــ)ت:رائد بــن صــبري ابــن أبــي علفــة،٦٠٦المعــروف ب(ابــن األثيــر) المتــوفى(

  .السعودية-األردن، الرياض-عمان
-هــ١٤٠٤بيـروت (-ار الفكـردهــ) ١٠٠٤لإلمـام محمـد بـن أحمـد الرملـي المتـوفى( نهاية المحتـاج: .٢١٥

  م).١٩٨٤
-الكتـــب العلميـــة /دار١)،ط٥٩٧-٥٠٨الـــرحمن بـــن علـــي الجـــوزي( فـــرج عبـــدنواســـخ القـــرآن ألبـــي  .٢١٦

  هـ).١٤٠٥بيروت(
نيــــل األوطــــار مــــن أحاديــــث ســــيد األخيــــار شــــرح منتقــــى األخبــــار: محمــــد بــــن علــــي بــــن محمــــد  .٢١٧

  م ).١٩٧٣بيروت ( -الجيل هـ) دار١٢٥٥-١١٧٣الشوكاني(
ن أبــي بكــر بــن عبــد الجليــل : للشــيخ برهــان الــدين أبــي الحســن علــي بــالمبتــدىالهدايــة شــرح بدايــة  .٢١٨

 هـ) المكتبة اإلسالمية .٥٩٣ -٥١١الرشداني المرغيناني ( 

ســـماعيل باشـــا البغـــدادي طبـــع بعنايـــة وكالـــة إهديـــة العـــارفين: أســـماء المـــؤلفين وآثـــار المصـــنفين:  .٢١٩
عيد طبعه بـاألوفيس بـدار إحيـاء التـراث أم)، و ١٩٥٥استانبول( -المعارف الجليلة في مطبعتها البهية

      بيروت . –ربي الع
أحمــــد  هـــــ) ت:٧٦٤ -٦٩٧صــــالح الــــدين خليــــل بــــن أبيــــك الصــــفدي ( للشــــيخ: الــــوافي بالوفيــــات .٢٢٠

 .م)٢٠٠٠-هـ١٤٢٠بيروت ( –ؤوط و تركي مصطفى، دار إحياء التراث العربي ااألرن

وثيقــة الكويــت للقــانون العربــي الموحــد لألحــوال الشخصــية: اعتمــده مجلــس وزراء العــدل العــرب فــي  .٢٢١
  م).٤/٤/١٩٨٨هـ، ١٧/٨/١٤٠٨) في(٦د -١٠٥سادسة بالقرار رقم(دورته ال



 ٢٦٥

 دمشـــــق -/مكتبــــة دار البيــــان٣وســــائل اإلثبــــات فــــي الشــــريعة اإلســـــالمية: د. محمــــد الزحيلــــي، ط .٢٢٢
 م) .٢٠٠٧-هـ١٤٢٨(

/ منشــورات ٣الوســيط فــي شــرح القــانون المــدني الجديــد: تــأليف د. عبــد الــرزاق أحمــد الســنهوري، ط .٢٢٣
 م).٢٠٠٠ت(بيرو  -الحلبي الحقوقية
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  م) .٢٠٠٩

العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبـي بكـر  العالمة أبو وفيات األعيان وأنباء الزمان: تأليف .٢٢٥
  م).  ١٩٦٨بيروت ( -) ت: د.إحسان عباس، ط/دار الثقافة هـ٦٨١-٦٠٨بن خلكان (




