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 اإل٘ـــذاء

 ب 

 

 اإلهداء
 صلى اهلل عليو ًسلم األعس احلنٌن صاحة الرب تأمتو ًالغريج على شريعح رتو .   حممذ إىل رسٌل اهلل

 إىل مه دفعاوي ترفق ًحمثح إىل مٌاصلح العلم ، إىل مه أسراوي تربمهاا ، إىل ًالاذ ا الميارال الغااليل اللا ان     

 ما زالت ألسنتيما ضارعح هلل تعاىل تالذعاء يل يف الغذًج ًالرًاح .  

 إىل  أخي الميثري احلنٌن  حممذ  حفظاو  اللاو  ًرعااه .

 . ًرعاىا إىل  زًجي العسيس ًإىل اتنيت وٌر محاه اهلل

 إىل إخٌتي ً أخٌاتي .

 إىل شيخي ًمعلمي األب الطية احلنٌن الذكتٌر ماىر السٌسي.  

 خيت الشيخ القاضي سعيذ أتٌ اجلثل .إىل زًج أ

 إىل كل مه هلج لساوو تذعاء رتو أن يرفقين مٌاصلح سثيلي .

 .  إىل اجملاىذيه ال يه رًًا تذمائيم أرض فلسطل احلثيثح ًمازالٌا

 
 

 

 



 شىش ٚتمذ٠ش

 ج 

 

 شكر وتقدير

   قاؿ ا تعالى:                                  

                        (1)  كقاؿ ا تعالى ،:      

    
(2). 

لحمد ا كالشكر  عمى فالحمد ا أكالن كآخران الذم ىدانا ليذا كما كنا لنيتدم لكال أف ىدانا ا، كا
 كاالعتبارتماـ نعمو ككماؿ فضمو، الحمد ا الذم قيض لنا مف عباده األخيار كذكم الفضؿ 

خراجو إلى حيز الكجكد عمى أحسف حاؿ، كىيأ لنا سبؿ الرشاد.   ليساعدكنا عمى إتماـ ىذا البحث كا 
 أما بعد.

 كالعرفاف، كاعترافان ألىؿ الفضؿ بفضميـ إلى:يطيب لي بعد شكر ا عز كجؿ أف أتقدـ بجزيؿ الشكر 
 السكسي" أحمد  "ماىر أستاذم كشيخي الفاضؿ الدكتكر:

نائب عميد كمية الشريعة ، لتفضمو باإلشراؼ عمى ىذا البحث حيث أحاطني برعايتو ككألني بتكجيياتو 
ممو ما ينكء مثمي عف المثمرة كنصائحو القيمة، لقد حباني كثيران مف كقتو رغـ انشغالو، كمنحني مف ع

مكافأتو كلـ يبخؿ عميى يكمان بنصح أك إرشاد كلقد كاف لخمقو العالي كصبره المتفاني كمعاكنتو الصادقة 
رشادات قيمة كاف ليا األثر الكبير في إخراج ىذه  كتكجيياتو السديدة كلكؿ ما أبداه مف مالحظات كا 

 الرسالة بيذه الصكرة .
 فاف كالتقدير إلى أستاذم الكريميف عضكم لجنة المناقشة :كما أتكجو بجزيؿ الشكر كالعر 

 الحكلي" عميد كمية الشريعة كالقانكف حامد الدكتكر" ماىر
 مػقػداد "عميد الدراسات العميا  إبراىيـ  الدكتكر" زيػػادك 

بداء تكجيياتيما المفيدة كنصائحيما السديدة، كمالحظتي ما المذيف تفضال بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة كا 
 القيمة، أسأؿ ا  ليما عممان نافعان كرزقان كاسعان كذرية صالحة.

شكر كالعرفاف إلى جميع األساتذة في كمية الشريعة كالقانكف بالجامعة اإلسالمية الذيف لكما أتكجو با
 تتممذت عمى أيدىـ .

و الكريـ إنو نعـ ا أسأؿ أف يجعؿ ىذا العمؿ مقبكالن كأف ينفع بو، كأف يككف خالصان لكجي كأخيرا
  .المكلى كنعـ النصير

                                      
(1)

 (.99عٛسج إًٌّ: خضء ِٓ ا٠٢ح ) 

(2)
 (.7عٛسج إتشا١ُ٘: خضء ِٓ ا٠٢ح ) 



 اٌّمــذِح

 د 

 

 المقـدمة:
الحمػػد ، الػػذم أكمػػؿ لنػػا الػػديف، كأتػػـ عمينػػا النعمػػة، كرضػػي لنػػا اإلسػػالـ دينػػان، كالصػػالة 
كالسػػػػالـ عمػػػػى الرحمػػػػة الميػػػػداة ، سػػػػيدنا كمكالنػػػػا محمػػػػد المبعػػػػكث رحمػػػػة لمعػػػػالميف، كعمػػػػى آلػػػػو 

 نيجو إلى يـك الديف.كصحابتو، كمف دعا بدعكتو كاتبع ىديو كسار عمى 
 :أما بعـد

سعادىـ فقد  فقد امتازت الشريعة اإلسالمية بككنيا أكفى الشرائع بتحقيؽ مصالح العباد كا 
جاءت بالتيسير كرفع الحرج عف كاىؿ العباد، حيث راعت ظركفيـ كحاجاتيـ، ككاف ذلؾ بيفه 

فكاف ذلؾ نبراسا لمركنة  مف تشريع ا عز كجؿ لمكصية بكتابو كسنة نبيو صمى ا عميو كسمـ
خؿي ذلؾ مف اختبار لمغني لبياف مدل فضؿ ا ة كدفعان لحاجة الفقراء كلكف لـ يكيسر الشريع

 :و تعالىعميو كشكره بالتصدؽ عمى الفقراء كأف يجعؿ في مالو حقاًّ ليـ كقد تجمى ذلؾ في قكل
              (1)  في قكؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ ما كرد  كأيضان

: "ما حؽ امرئ مسمـ يبيت ليمتيف كلو شيء الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ قاؿ عف ابف عمر أف  
كالمراد بالميمتيف الحث عمى المبادرة عمى  (2)يريد أف يكصي فيو إال كصية مكتكبة عند رأسو "

: " إف  ا تعالى تصدؽ عميكـ بثمث أمكالكـ عند مـة ككذلؾ قكلو صمى ا عميو كسكتابة الكصي
التي تراعي  كىذا ىك مقصد الشريعة (3)ميا لكـ زيادة في أعمالكـ "عكفاتكـ زيادة في حسناتكـ ليج

؛ فإف  بالكصية يتمكف اإلنساف العاقؿ مف كتمكينان مف العمؿ الصالح، حاجة الناس كأحكاليـ
ت ف أعماؿ البر كالرحمة التي تعكد عمى األفراد كالجماعا، أك ممف الكاجباتتدارؾ ما فاتو 

 ، الذيف الالشخص أف يصؿ رحمو كأقرباءه ، كما أف  بيا يستطيعبالخير الشامؿ، كالنفع الكفير
، خاصة الضعفاء منيـ كالبائسيف، كيخفؼ عنيـ قسكة الحياة يرثكنو فيتمسح عنيـ حاجة الفقر

 .كالضعفاءكاليتامى كالمساكيف 
. أقؼ مف خاللو عمػى أحكػاـ الكصػية كأقتصػر منطمؽ ذلؾ عزمت أف أخكض بحثان مف ك 

بيػػا عمػػى أحكػػاـ الكصػػية بالمنفعػػة كأبػػيف مكقػػؼ العممػػاء كآرائيػػـ فييػػا كأسػػأؿ ا العمػػي القػػدير أف 
 .الصحيح، كا اليادم إلى سبيؿ الرشاد يكفقني في ىذا البحث ليخرج عمى الشكؿ

 

                                      
(1)

 ".91عٛسج إٌغاء ِٓ آ٠ح " 

(2)
 .1587، ذ9005، ص3أخشخٗ اٌثخاسٞ فٟ طس١سٗ )وتاب اٌٛطا٠ا، تاب اٌٛطا٠ا( ج 

(3)
ٚلاي ػٕٗ األسٔؤٚط أٔٗ زذ٠ث ِستًّ ٌٍتسغ١ٓ  17511، ذ440، ص6ِغٕذ اإلِاَ أزّذ تٓ زٕثً ج 

 تشٛا٘ذٖ ٚ٘زا إعٕاد ضؼ١ف ز١ث ف١ٗ أتٟ تىش ٚ٘ٛ اتٓ ػثذ هللا تٓ أتٟ ِش٠ُ.



 اٌّمــذِح

 ٖ 

 

 :أىمية الموضوع
ف كاليتػػامى اىتمامػان كعنايػػة المكضػػكع مػف أف اإلسػالـ أكلػػى الفقػراء كالمسػاكي تكمػف أىميػة

، يشػػرع ليػػـ أحكامػػان تراعػػي حاجػػاتيـ كتػػدفع عػػنيـ الفقػػر أيضػػان تمكينػػان لألغنيػػاء مػػف العمػػؿ خاصػػة
الصالح فقد شرع ا الكصية كمػف شػمكليتيا كمركنتيػا كرفػع الحػرج عػف النػاس فمػـ يخػص النػاس 

بػػؿ بعػػدة أنػػكاع كمنيػػا مكضػػكع بحثنػػا كىػػك الكصػػية المنفعػػة فقػػد يمػػتمس عمػػى  الكصػػية بنػػكع كاحػػد
الػػبعض عػػدـ جػػكاز أف يكصػػي المػػرء بمنفعػػة معينػػة كىػػذا مػػا سػػأبينو فػػي ىػػذا البحػػث إظيػػاران ليػػذا 

 .كاقع الشرعي الميـ في حياة الناسال
 

 :أسباب اختيار الموضوع
 :البنكد التالية أسباب اختياره فيبعد أىمية المكضكع يمكف إيجاز أىـ 

 .اؿ بالعمـ الشرعيالتقرب إلى ا عز كجؿ باالشتغ -1
 .عمؽ بجانب حيكم مف حياة المسمميفككف ىذه الدراسة تتطرؽ لمسائؿ تت -2

ككػػكف الكصػػية تتعمػػؽ بػػالحقكؽ الماليػػة التػػي تكثػػر فييػػا المنازعػػات كالشػػقاؽ فتحتػػاج إلػػى  -3
 .س كال غمكض فيوحكمان فقييًّا دقيقان ال لب

 تيػػػارم ليػػػذا المكضػػػكع بالػػػذات أنػػػي لػػػـ أجػػػد فيمػػػا اطمعػػػت عميػػػو مػػػف مصػػػنفاتكسػػػبب اخ -4
، كمػا يترتػب عمييػاجمػع شػتات األحكػاـ المتعمقػة بالكصػية كأسماء الرسائؿ العممية كتابػان ي

 .كف أكؿ مف كضع ىذه المبنة القيمة، كأف أسد الفراغ فييافأردت أف أك

 

 :الجيود السابقة
رة كجيػػدة كقػػد أفػػاض الفقيػػاء فييػػا كثيػػران إال أنيػػا يػػة كثالجيػػكد السػػابقة فػػي مكضػػكع الكصػػي

تناكلت المكضكع دكف إلقػاء النظػر بعمػؽ كتكسػع فػي مكضػكع الكصػية بالمنفعػة فقػد ذكػر الفقيػاء 
، كلـ أجد في الكتب المعاصػرة مػف يتحػدث عػف المكضكع في مسائؿ متفرقة كمشتتة القدامى ذلؾ

ييػػػػا كىػػػػك مػػػػا رغبػػػت الباحثػػػػة فػػػػي إلقػػػاء النظػػػػر عم ،كضػػػػكع بالػػػذات إال كتابػػػػة عػػػػابرة عنػػػوىػػػذا الم
؛ ألنػػػو يتعمػػػؽ بػػػالحقكؽ الماليػػػة التػػػي كثيػػػران مػػػا تحصػػػؿ بيػػػا لخصكصػػػية ىػػػذا المكضػػػكع كخطكرتػػػو

لعميػػا تكػػكف منػػارة  يمية دقيقػػةفصػػتالمنازعػات كالشػػقاؽ فػػأردت أف اخػػرج بيػػذا البحػػث بأحكػاـ فقييػػة 
 .عةكالعمـ في أحكاـ الكصية بالمنفلكؿ مف أراد الزاد 

 
 
 



 اٌّمــذِح

 ٚ 

 

 خطة البحث:
 :كالفصؿ التمييدم كفصميف كالتالي يتككف البحث مف المقدمة

 .البحث كخطة السابقة كالجيكد اختياره كسبب المكضكع أىمية كتتناكؿ: المقدمة
 

 ولال الفصل 
 حقيقة الوصية والمنفعة وما يتعمق بيا من أحكام

 وفيو أربعة مباحث
 

 .يا كالحكمة منياالكصية كمشركعيت حقيقة: المبحث األكؿ
 .أركاف الكصية كشركطيا: المبحث الثاني
 .قيقة المنفعة كألفاظ ذات صمة بياح: المبحث الثالث
 .مالية المنفعة: المبحث الرابع

 

 ثانيالالفصل 
 مفيوم الوصية بالمنفعة وحكميا وأنواعيا والوصية بالحقوق والمرتبات

 وفيو ثالثة مباحث
 

 .بالمنفعة كحكميامفيـك الكصية : مبحث األكؿال
 .أنكاع الكصية بالمنفعة المبحث الثاني:
 .الكصية بالحقكؽ كالمرتبات: المبحث الثالث

 

 الثالثالفصل 
 تقدير المنفعة الموصى بيا وبيعيا ونفقتيا وانتيائيا وبطالنيا

 وفيو ثالثة مباحث
 .كبيعيا كنفقتياتقدير المنفعة المكصى بيا : المبحث األكؿ
 .انتياء الكصية بالمنفعة: المبحث الثاني
 .الكصية: مبطالت المبحث الثالث

 



 اٌّمــذِح

 ص 

 

 :منيجية البحث
 المنيجية التي اتبعتيا في بحثي عمى النحو التالي:

 .يات القرآنية إلى سكرىا كأرقامياعزك اآل -1
كانػػػت مػػػف غيػػػر صػػػحيحي ، كأحكػػػـ عمييػػػا فػػػي الغالػػػب إف أخػػػرج األحاديػػػث مػػػف مظانيػػػا -2

 .البخارم كمسمـ

المصادر األصمية في البحث متمثمة فػي القػرآف الكػريـ كعمكمػو كالفقػو  الرجكع إلى أميات -3
 .دـ البحثكأصكلو ككذلؾ كتب معاجـ المغة مما يخ

 .تيا باألدلة كخمصت بالرأم الراجحتناكلت المسائؿ الفقيية فذكرت األقكاؿ كأتبع -4

 .سبب اإلختيارالؼ في كؿ مسألة كالرأم المختار مبينة بينت سبب الخ -5

ثيػػؽ الكتػػب فػػي اليػػامش فسػػأكتفي بػػذكر المقػػب األخيػػر لمكاتػػب كجػػزء مػػف اسػػـ أمػػا فػػي تك  -6
 .رقـ الجزء إف كجد لو كرقـ الصفحةالكتاب ك 

جػزء أما بالنسبة لمرمكز التي تعاممت معيا في تكثيؽ األحاديث: فالرمز )ج( إشػارة إلػى ال -7
 .كالرمز )ص( إشارة إلى رقـ الصفحة، ، كالرمز )ح( إلى رقـ الحديث

 .البحثالبساطة كالشفافية في كتابة اتبعت  -8

      

 

 

 

 

 



 زم١مح اٌٛط١ح ٚإٌّفؼح   فظً األٚي     اٌ

1 

 

 

 

 

 

 األولانفصم 
 حقيقة انىصية واملنفعة وما يتعهك بها من أحكاو

 وفيو أربعة مباحث
 

 .الكصية كمشركعيتيا كالحكمة منيا حقيقة: المبحث األكؿ

 .أركاف الكصية كشركطيا: المبحث الثاني

 .ة بياقيقة المنفعة كألفاظ ذات صمح: المبحث الثالث

 .مالية المنفعة: عالمبحث الراب

 

 
 
 
 
 
 
 



 زم١مح اٌٛط١ح ٚإٌّفؼح   فظً األٚي     اٌ
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 المبحث الول
 المطمب الول:

 ةــة الوصيــحقيق
 :مغةفي الالوصية 

ػػى بالتشػػديد كالتخفيػػؼ كأكصػػى كيكصػػي ىػػي مػػف كصػػى ك  ، كاألرض كصػػيان ، ككصػػؿكىصى
 ،الكصيةكاالسـ الكصاة كالكصايةي ك ، : عيد إليوكأكصاه  صية نباتيا.ا ككصاءن ككصاةن كالك ككصي  

  .كىك المكصى بو أيضان جمع أكصياء

كالكصػػػية  (1): طػػػائريحػػػـز بيػػػا جمػػػع كصػػػى .ككصػػػي  كيكصػػػى : جريػػػدة النخػػػؿكالكصػػػاة كالكصػػػية
 .أيضان: ما أكصيت بو

: الكصػػػي  المكصػػػي ابػػػف سػػػيده كصػػػي لػػػو كىػػػك مػػػف األضػػػداد.: الػػػذم يكصػػػي كالػػػذم يكالكصػػػي  
، كاألنثػػى كصػػيك   ء ، كمػػف العػػرب ال يثنػػى الكصػػي كال يجمعػػو، كجميعيػػا جميعػػان أكصػػياالمكصػػىى

 .(2)كسميت كصية التصاليا بأمر الميت
 كقد كردت الكصية في القرآف الكريـ بعدة معاني كذلؾ في قكلو تعالى:

 ﴿قكلو تعالى:_1     ﴾(3) . أم يفرض عميكـ: 

 .، أم أكصى بو أكليـ كآخرىـ(4)﴾أتواصوا به﴿قكلو تعالى: _ 2
 :اً الوصية شرع

تمميػؾ مضػاؼ إلػى مػا بعػد المػكت عمػى سػبيؿ التبػرع عينػان كػاف أك )أنيا  فقد عرفيا الحنفية: -1
لػؾ ال يحتمػؿ اإليجػاب بعػد ك بو تنفصؿ عف البيع كاإلجارة كاليبة ألف شيئان مف ذ ،(5) (منفعة
 .المكت

يقصػد بػو ممػؾ الشػيء كالتصػرؼ فيػو يكصػؼ االختصػاص كيشػمؿ العقػكد التػي تنقػؿ  تمميك:
 . (6)يتيا كالبيع كاليبة كغيرىما ممك

                                      
(1)

 .9739: اٌماِٛط اٌّس١ظ  ٞاٌف١شٚص آتاد 

(2)
 .4854، 45/4853اتٓ ِٕظٛس: ٌغاْ اٌؼشب  

(3)
 .99 إٌغاء: 

(4)
 .53 اٌزاس٠اخ: 

(5)
 . 90/440 األفىاسصادٖ: ٔتائح  

(6)
 ( .418) لٍؼح خٟ: ِؼدُ ٌغح اٌفمٙاء 



 زم١مح اٌٛط١ح ٚإٌّفؼح   فظً األٚي     اٌ

3 

 

قيػػد خػرج بػو التمميػؾ بعػكض حػػاؿ الحيػاة كػالبيع كخرجػت اليبػػة  مضـا  إلـى مــا بعـد المـوت:
 . (1)ألنيا تمميؾ بغير عكض حاؿ الحياة بطريؽ التبرع 

تمميػؾ قيد خرج بو التمميؾ بعكض كالبيع كاإلجارة كخرج بو العارية ككنيػا  عمى سبيل التبرع:
، ككذلؾ يخرج اإلقرار ألجنبي؛ فمك أقػر فػي حياتػو بػديف  (2)ريؽ التبرع حاؿ الحياة لممنفعة بط

 آلخر ثـ مات كاف اإلقرار تمميكان لمديف بعد المكت. 
 : ليشمؿ ممؾ األعياف ك ممؾ المنفعة .عينًا كان أو منفعة

 ما يؤخذ عمى التعري :
يشػػػمؿ الكصػػػية بمػػػا لػػػـ يممػػػؾ لػػػـ يشػػػمؿ حقػػػكؽ ا التػػػي فػػػي ذمتػػػو كػػػالح  كرد الكدائػػػع كلػػػـ  

 كالكصية بتأجيؿ الديف كقسمة التركة.
ـ بمكتػػػو أك نيابػػػة عنػػػو بعػػػد عاقػػػده يمػػػز  مػػػاؿ أنيػػػا عقػػػد يكجػػػب حقػػػان فػػػي ثمػػػث) عرفيـــا المالكيـــة: -2

 .(3)(الكصية

تفيػػد مػػا تػػـ االتفػػاؽ عميػػو كال بػػد فيػػو مػػف إيجػػاب بػػيف طػػرفيف يمتػػـز فيػػو كػػؿ منيمػػا اتفػػاؽ  عقــد:
 .(4)كقبكؿ

 أم يثبت حقان أك يثبت ممكية . يثبت حقًا:
أم أف مقدار الحؽ الذم يثبت بمكجب العقد في ماؿ المكصي ال يتجاكز  في ثمث مال عاقده:

 ثمث الماؿ .
 أم أف العقد يككف الزمان بعد مكتو أما قبؿ المكت فال يككف العقد الزمان . يمزم بموتو :
صي إما أف يكصي بإقامة نائب عند أم نيابة عف المكصي في التصرؼ فالمك  أو نيابة عنو :

 مكتو أم كصي عمى أكالده الصغار مف بعده، كأما أف يكصي بماؿ.
 ما يؤخذ عمى التعري :

اقتصر عمى الكصية بثمث الماؿ دائمان فقط كلـ يذكر الكصية بإبراء الديف كالحقػكؽ كالكاجبػات  
 التي قد تككف أكثر مف التركة.

تعميػؽ  مضػاؼ كلػك تقػديرن لمػا بعػد المػكت لػيس بتػدبير كال أنيػا تبػرع بحػؽ) عرفيا الشـافعية: -3
ف التحقا بيا حكمان   .(5)(، كالتبرع المنجز في مرض المكت أك الممحؽ بوعتؽ كا 

                                      
(1)

 .6/648زاش١ح اتٓ ػاتذ٠ٓ:  

(2)
 (3/106ٌغّشلٕذٞ: تسفح اٌفمٙاء) 

(3)
 .7/967ع١ذٞ خ١ًٍ: اٌخششٟ ػٍٝ ِختظش ع١ذٞ خ١ًٍ  

(4)
 ( .187لٍؼح خٟ: ِؼدُ ٌغح اٌفمٙاء) 

(5)
 .6/40ا٠ح اٌّستاج ػٍٝ ششذ إٌّٙاج اٌشٍِٟ: ٔٙ 
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 . (1)أم تمميؾ بغير عكض كال كجكب  تبرع:
 أم بنصيب كاجب. بحق:

 أم يمـز ىذا الحؽ بالمكت. مضافًا لما بعد الموت:
كصيت لو بكذا دكف أف يقػكؿ بعػد مػكتي ألف لفػظ الكصػية صػريح أم كأف يقكؿ أ ولو تقديرًا:

ف لـ يذكر بعدىا لفظ المكت  . (2)كا 
 ما يؤخذ عمى التعري :
أف ىناؾ بعض الكصايا ليسػت تبػرع كالكصػية الكاجبػة كالكصػية أداء  اعتبر الكصية تبرع مع

 الكديعة كأداء الكفارة كالزكاة .
 .(3)(بعد المكت األمر بالتصرؼ أنيا) عرفيا الحنابمة : -4

 نقيض النيي، كىك طمب فعؿ مف أحد ، كيككف األمر مف المكصي. المر:
بإرادتػػػو ، كيرتػػػب عميػػػو الشػػػرع  صػػػدر تصػػػرؼ ، كىػػػك مػػػا يصػػػدر عػػػف الشػػػخصمبالتصـــر  :

 . (4)أحكامان 
 .  (5) قيد خرج بو اليبة، ألنيا تبرع حاؿ الحياة بعد الموت:

 ما يؤخذ عمى التعري :
سػقاطو، كلػـ  غير جامع ألنو لـ يشمؿ حقكؽ ا كالح  كالزكاة ، كال الكصية بتأجيػؿ الػديف كا 

 يشمؿ تقسيـ التركة .

 تعري  القانون لموصية: 
 .(6)تصرؼ في التركة مضاؼ إلى ما بعد المكت

 شرح التعري :
يشمؿ كؿ ما يمتزمو اإلنساف كيترتب عميو حكـ شرعي، سكاء صدر مف طرؼ كاحػد أك  تصر :
 .  (7)طرفيف

                                      
(1)

 .(99لٍؼح خٟ: ِؼدُ ٌغح اٌفمٙاء) 

(2)
 .6/40شثشاٍِغٟ ػٍٝ ٔٙا٠ح اٌّستاج اٌشثشاٍِغٟ: زاش١ح اٌ 

(3)
 .4/335اٌثٙٛتٟ: وشاف اٌمٕاع  

(4)
 .91/79ٚصاسج األٚلاف اٌى٠ٛت١ح: اٌّٛعٛػح اٌفم١ٙح  

(5)
 . 9/174اٌثٙٛتٟ: اٌشٚع اٌّشتغ  

(6)
 .90/84، 530زٛاي اٌشخظ١ح اٌفٍغي١ٕٟ اٌّادج لأْٛ األ 

(7)
 .93اٌضز١ٍٟ: اٌٛطا٠ا ٚاٌٛلف  
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كػػؿ مػػا يخمػػؼ فيػػو الػػكارث المػػكرث، مػػاالن كػػاف أك منفعػػة، أك حقػػان مػػف الحقػػكؽ األخػػرل  التركــة:
 .(1)المتعمقة بالماؿ التي تنتقؿ بالمكت مف المكرث إلى الكارث

 . (2)قيد في التعريؼ خرج بو اليبة كالمعاكضات حاؿ الحياة مضافًا إلى ما بعد الموت:
 التعري  المختار:
 كىك: تصرؼ في التركة مضاؼ إلى ما بعد المكت.  كىك تعريؼ القانكف

فيك تعريؼ عاـ شامؿ كؿ أنكاع الكصايا بػاإلبراء مػف الػديف، كاإلسػقاط المحػض كالكصػية بػإبراء 
  ؛ حيث أف تعريؼ ، ، الكفيؿ، كما يشمؿ الحقكؽ التي ليست ماالن كال منفعة كال إسقاطان 

 المطمب الثاني:

 :مشروعية الوصية
 : بالكتاب كالسنة كاإلجماع مشركعة الكصية

 ﴿ لى في آيػة المكاريػث :ا: فقكلو تبارؾ كتعأما الكتاب العزيز -1              ﴾

 ﴿: إلى قكلو تعالى                    ﴾(3). 
 .فدؿ عمى أف الكصية جائزة

 ﴿ :كقكلو سبحانو كتعالى                            

               ﴾(4). 
 .عةأف ا سبحانو كتعالى ندب إلى اإلشياد عمى حاؿ الكصية فدؿ أنيا مشرك  :وجو الداللة

ا عنو كىك سعد بف مالؾ كاف مريضػا  فما ركم أف سعد بف أبي كقاص رضي أما السنة : -2
فعػػاده رسػػكؿ ا صػػمى ا عميػػو كسػػمـ فقػػاؿ يػػا رسػػكؿ ا أكصػػي بجميػػع مػػالي فقػػاؿ ال فقػػاؿ 
بثمثي ماؿ قاؿ ال قاؿ بنصؼ مالي قاؿ ال قػاؿ فثمػث مػالي فقػاؿ عميػو الصػالة كالسػالـ الثمػث 

 .(5)(ة يتكففكف الناسكالثمث كثير إنؾ إف تدع كرثتؾ أغنياء خير مف أف تدعيـ عال

                                      
(1)

 .93اٌضز١ٍٟ: اٌٛطا٠ا ٚاٌٛلف  
(2)

 أتٛ اٌثظً: أزىاَ اٌتشواخ. 
(3)

 .99ا٠٢ح  :عٛسج إٌغاء 

(4)
 .906 آ٠ح :اٌّائذجعٛسج  

 

(5)
ِٚا تؼذ٘ا. ِغٍُ تششذ إٌٛٚٞ، وتاب  5/170ِتفك ػ١ٍٗ، ٚاٌٍفظ ٌّغٍُ، أظش فتر اٌثاسٞ، وتاب اٌٛطا٠ا  

 (.9618، سلُ )6/86اٌٛط١ح 
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مػػا حػػؽ امػػرئ مسػػمـ لػػو شػػب يكصػػي فيػػو يبيػػت ليمتػػيف إال " صػػمى ا عميػػو كسػػمـ :قػػاؿ  - أ
 .(1)"كصية مكتكبة عنده

إف ا  "عػف معػاذ بػف جبػؿ رضػي ا عنػو قػاؿ : قػاؿ رسػكؿ ا صػمى ا عميػو كسػمـ : - ب
 .(2)"تصدؽ عميكـ بثمث أمكالكـ عند كفاتكـ زيادة في حسناتكـ 

 .اديث الشريفة عمى مشركعية الكصيةالداللة : دلت األحكجو 
 عميو كسػمـ إلػى يكمنػا ىػذا يكصػكف مػف فإف األمة مف لدف رسكؿ ا صمى ا :أما اإلجماع -3

غير إنكار مػف أحػد فيكػكف إجماعػان مػف األمػة مػف لػدف رسػكؿ ا صػمى ا عميػو كسػمـ عمػى 
 .  (3)مف األمة عمى ذلؾ يكمنا ىذا مف غير إنكار مف أحد فيككف إجماعان 

 
 :حكمة مشروعية الوصية

لممسػػمميف فػػي تشػػريعاتو  ةصػػالح العامػػحكمػػة التشػػريع اإلسػػالمي مراعػػاة م لقػػد اقتضػػت 
، كدرء كػؿ مػا تحققػت ييدؼ إلى جمب كؿ مػا تحققػت فائدتػو، فالتشريع اإلسالمي الخالد المتنكعة

 ، لزيادة حسناتيـ.اجة الناس إلييا؛ لشدة ح، كمف ىذا التشريع تشريع الكصيةمفسدتو دائمان 
إف ا تصػػدؽ عمػػيكـ بثمػػث أمػكالكـ عنػػد كفػػاتكـ زيػػادة فػػي  ": قػاؿ رسػػكؿ ا صػػمى ا عمػػو كسػمـ

 .(4)"كـ ليجعميا لكـ زيادة في أعمالكـحسنات
ثيػػر مػػا يكػػكف ظالمػػان لنفسػػو ، كـ بشػػريتو كفطرتػػو شػػديد الحػػب لممػػاؿ، مغػػركر بأممػػوفاإلنسػػاف بحكػػ

تػذكر أك عػرض لػو عػارض ، حتػى إذا قصر فػي أعمػاؿ البػر كتحصػيؿ الثػكابير ما ي، كثكلمناس
مػػػف العمػػػؿ الصػػػالح كقصػػػر فػػػي  ، يحػػػاكؿ أف يتػػػدارؾ بمالػػػو مػػػا فاتػػػو فػػػي الماضػػػيكخػػػاؼ اليػػػالؾ

، كقد يبدك لو أف يكافب شخصان أسدل إليو في حياتو معركفان أك قدـ إليو فييا جميالن كقػد تحصيمو
يرفػػع  كقػػد يريػػد أف .يػػرىـ ممػػف تشػػتد حاجػػاتيـ إلػػى المػػاؿف أقربائػػو أك غمسػػاعدة غيػػر الػػكارثيف مػػ

سػو ، كفػي الكقػت نفذلػؾ مػف أسػباب القربػى كأعمػاؿ البػر، إلػى غيػر ظممان كاف قد أصاب بو غيػره
، فيحتػاج إليػو ليصػرفو فػي ـ تمتػد بػو األيػاـ كيطػكؿ بػو األجػؿ، ثػيخشى أف يتبرع بمالو في الحػاؿ

                                      
(1)

، سلُ 6/84. ِغٍُ تششذ إٌٛٚٞ، وتاب اٌٛط١ح 5/164ِتفك ػ١ٍٗ. أظش: فتر اٌثاسٞ، وتاب اٌٛط١ح  

(9617.) 

(2)
، ٚاٌث١ٙمٟ فٟ اٌغٕٓ اٌىثشٜ 4/950(، ٚاٌذاس ليٕٟ فٟ اٌغٕٓ 1109سٚاٖ اتٓ ِاخح فٟ اٌغٕٓ سلُ ) 

: أعأذٖ وٍٙا ضؼ١فح، ٚوزا لاي اٌظٕؼأٟ فٟ 1/1940، ٚلاي اتٓ اٌٍّمٓ فٟ خالطح اٌثذس ا١ٌّٕش 6/169

 إال أٔٗ لاي: ٌٚىٓ لذ ٠مٛٞ تؼضٙا تؼضاً. 3/940عثً اٌغالَ 

(3)
 .75اتٓ إٌّزس: اإلخّاع  

(4)
 عثك تخش٠دٗ ص د. 
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لحكػيـ العمػيـ بمػا فػي نفػكس . فكػاف أف شػرع الشػارع ادفػع حاجتػو فييػاصالحو فػي الػدنيا ك قضاء م
 .تصرؼ لمالو كمات مصران عمى كصيتو، الكصية تمطينان ليـ مف العمؿ الصالح ، ألنيا العباد

 و المكصػػى بػػو طػػكاؿ حياتػػو كبيػػا يتحقػػؽ مقصػػده الػػدنيكم إذا طػػاؿ عمػػره كأحكجتػػو األيػػاـ إلػػى مالػػ
 .(1)وكلو شرعان حؽ الرجكع في كصيت

                                      
(1)

 .6/918أظش: اٌض٠ٍؼٟ: تث١ٓ اٌسمائك   
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 حث الثانيالمب
 وشروطيا أركان الوصية
 

لمػػا كانػػت الكصػػية عقػػدان مػػف العقػػكد فإنيػػا تحتػػاج إلػػى مقكمػػات العقػػد العاقػػداف، كالمعقػػكد عميػػو، 
كصػػية فقػػالكا أف أركػػاف الكصػػية كالصػػيغة ، كقػػد رأل أغمػػب الفقيػػاء أف ىػػذه األربعػػة أركػػاف ىػػي ال

 .(1)كمكصى لو كمكصى بو كالصيغة مكصو 
 و إلػػػى ذلػػػؾ الحنفيػػػة بػػػؿ قػػػالكا جريػػػان عمػػػى أصػػػميـ فػػػي العقػػػكد بػػػأف ليػػػا ركنػػػان كاحػػػدان كىػػػككلػػػـ يتجػػػ
 .الصيغة

   :أركان الوصية
 :الركن الول
 .بينيما التزاـ بإنشاء الجانبيف تراضي عمى الداالف كالقبكؿ اإليجاب :الصيغة 
ى مف ى ، كالقبكؿلممكص اإليجاب كالقبكؿ اإليجاب بالنسبةي ى:الوصية صيغة   إليو. المكصى

 :شروط الصيغة المتفق عمييا
صراحة كقكؿ المكصي: أكصيت لفالف  أف تككف الصيغة بكؿ لفظ يدؿ عمى إنشاء الكصية .1

، أك جعمتػو لػو بعػد مػكتي أك ممكتػو إيػاه بعػد أك ادفعكا إليو بعد مكتي كذا ان ، كأعطكا فالنبكذا
 .مكتي

ة الكصػػي متجيػػة إلنشػػاء أف تكػػكف نيػػشػػرط النعقادىػػا ة كلكػػف ييػػانكتصػػح الكصػػية بألفػػاظ الك
ال ، كتحديػد المقصػػكد ال يعػػرؼ إالكصػػية كتحتمػؿ غيرىػػا تحتمػػؿة يػان؛ ألف ألفػػاظ الكالكصػية

، مثػػاؿ ذلػػؾ قػػكؿ المكصػػي عينػػت ىػػذه السػػيارة لفػػالف مػػف جيػػة منشػػب المفػػظ كىػػك المكصػػي
 .(2)كىذا يحتمؿ اإلعارة كيحتمؿ التمميؾ ، كما يحتمؿ حاؿ الحياة كبعد الممات

كلػيس لمعبػارة لفػظ مخصػكص ، بػؿ كػؿ لفػظ  ،لكصية بالعبارة مطمقان فػي كػؿ حػاؿعقد اأف تن .2
، عطػكه كػذا كنحػكهأ، ك بالقرينػة ك العػرؼ نحػك أكصػيت لػوقصد الكصية بالكضع أ يفيـ منو

مػع النيػة مثػؿ: عينتػو  لكصية كضػعان، كالثػاني يػدؿ عرفػان، كتصػح بالكنايػةفاألكؿ يدؿ عمى ا

                                      
(1)

، اٌششت١ٕٟ: ِغٕٟ اٌّستاج 586ِٚا تؼذ٘ا، اٌش١شاصٞ: اٌّٙزب: ج/ 1/56وفا٠ح األخثاس  تفٟ اٌذ٠ٓ أتٛ تىش:  

ِٚا تؼذ٘ا، اٌشٛوأٟ: ١ًٔ  4/345، اٌثٙٛتٟ: وشاف اٌمٕاع 7/4، اتٓ اٌٍّمٓ عشاج اٌذ٠ٓ: تسفح اٌّستاج 7/4

 ِٚا تؼذ٘ا. 4/585،  زاش١ح اٌظاٚٞ ػ١ٍٗ 46/ 1األٚطاس 

(2)
، 3/51ِغٕٟ اٌّستاج:  ، اٌششت١ٕٟ:6/486، اٌذعٛلٟ: زاش١ح اٌذعٛلٟ 6/9650اتٓ ػاتذ٠ٓ: زاش١تٗ  

 .4/381اٌثٙٛتٟ: وشاف اٌمٕاع: 
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تعييف لمتمميؾ بالكصية ك التعييف لإلعػارة كمػف ذلػؾ إسػقاط المػريض دينػو ؛ ألنو يحتمؿ اللو
 .(1)فيك في حكـ الكصية

، عمى الكتابة ك يصح انعقاد الكصية باإلشارة المفيمة مف األخرس اتفاقان إف كاف غير قادر
ة إشػػارتو حينئػػذ تقػػـك مقػػاـ العبػػارة فػػي التعبيػػر عػػف اإلرادة العقديػػة فػػإذا لػػـ تكػػف لػػو إشػػار  ألف

  .(2)شديدصيتو لغك يتعذر الكقكؼ عمى مراده مفيمة فك 

يشترط الفكرية في القبكؿ أك ، كال  يشترط ككف القبكؿ في مدة معينةاتفؽ الفقياء عمى أنو ال .3
، ألف الفػكر إنمػا مػة، فيجػكز بعػد كفػاة المكصػي كلػك إلػى مػدة طكيالرد، بؿ ىك عمى التراخػي

، إليجػػاب كػػالبيع كليسػػت الكصػػية منيػػايػػا القبػػكؿ بايشػػترط فػػي العقػػكد المنجػػزة التػػي يػػرتبط في
لكػف مػذىب الشػػافعية أف لمػكارث الحػػؽ فػي مطالبػػة المكصػى لػػو بػالقبكؿ أك الػػرد ،فػإف امتنػػع 

، ف الكرثػػة؛ ألف فيػػو دفػػع الضػػرر عػػ، كىػػذا معقػػكؿطالبػػة، كػػاف امتناعػػو ردان لمكصػػيةبعػػد الم
 . (3)د كسقط حقو، حكـ عميو بالر لحنابمة: إذا امتنع مف قبكؿ كردكقاؿ ا

 شروط الصيغة المختم  فييا: 
 اجتماع اإليجاب مع القبول :

إال بالصػػػيغة كاختمفػػػكا فػػػي اشػػػتراط اجتمػػػاع ركنييػػػا  اتفػػػؽ الفقيػػػاء عمػػػى أف الكصػػػية ال تصػػػح-1
 :كالقبكؿ عمى ثالثة المذاىب اإليجاب

، اإليجػػػابالصػػػيغة تتكػػػكف مػػػف القبػػػكؿ ك كىػػػك قػػػكؿ أبػػػي حنيفػػػة كالصػػػاحبيف بػػػأف  المـــذىب الول:
 . (4)، كالقبكؿ مف المكصى لو، فإف لـ يكجدا جميعان لـ يتـ الركفاإليجاب مف المكصي

ــاني لػػى ذلػػؾ ذىػػب كالمالكيػػة :المــذىب  الث  (5)كىػػك أف ركػػف الصػػيغة ىػػك اإليجػػاب مػػف المكصػػي فقػػط كا 
 .كؿ فيك شرط لنفاذ الكصية كلزكمياأما القب (8)نفر مف الحنفية (7)ةكالحنابم (6)كالشافعية

 
                                      

(1)
 ، اٌغ١ٛطٟ: األشثاٖ ٚإٌظائش:5/499، ع١ذٞ خ١ًٍ: ششذ اٌخششٟ: 645 ،5/644 زاش١ح اتٓ ػاتذ٠ٓ: 

 .6/519، اتٓ لذاِح: اٌّغٕٟ: 9/731، ش١خ صادٖ: ِدّغ األٔٙش: 338

(2)
، اٌششت١ٕٟ: ِغٕٝ 8/69ع١ذٞ خ١ًٍ: ششذ اٌخششٟ ػٍٝ ِتٓ خ١ًٍ:  ،90/339 ٓ ػاتذ٠ٓ:اتزاش١ح  

 .7/101، اٌّشداٚٞ: اإلٔظاف 3/53 اٌّستاج:

(3)
 .304اٌثٙٛتٟ: اٌشٚع اٌّشتغ  ،6/943، إٌٛٚٞ: اٌشٚضح: 6/984 اٌض٠ٍؼٟ: تث١١ٓ اٌسمائك 

(4)
 .90/339 زاش١ح اتٓ ػاتذ٠ٓ: 

(5)
 .4/969ٝ ِختظش اٌش١خ خ١ًٍ اٌخششٟ: ِٛا٘ة اٌد١ًٍ ػٍ 

(6)
 .354، إٌٛٚٞ: ِٕٙاج اٌياٌث١ٓ 5/935إٌٛٚٞ: سٚضح اٌياٌث١ٓ  

(7)
 .4/344اٌثٙٛتٟ: وشاف اٌمٕاع  

(8)
 .7/331اٌىاعأٟ: تذائغ اٌظٕائغ 
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 .(1)قاؿ زفر رحمو ا الركف ىك اإليجاب مف المكصى فقط المذىب الثالث:
 سبب الخال :

كيرجػػػع سػػػبب الخػػػالؼ فػػػي المسػػػألة إلػػػى أف الكصػػػية ىػػػؿ ىػػػي مػػػف التصػػػرفات القكليػػػة التػػػي تػػػتـ 
رادة منفردة كالطالؽ ، فمػف رأل أف الكصػية مف التصرفات القكلية التي تتـ بإ بإرداتييف كالبيع أك

ركف مف أركاف الصيغة،  تصرفات القكلية التي تتـ بإرادتيف كالبيع قاؿ بأف اإليجاب كالقبكؿمف ال
كمػف قػاؿ بػػأف الكصػية مػف التصػػرفات القكليػة التػي تنعقػػد بػإرادة منفػردة كػػالطالؽ كتمتمػؾ بػػالمكت 

كمػػف قػػاؿ بػػأف الكصػػية كػػالميراث كال تفتقػػر إلػػى قبػػكؿ قػػاؿ بػػأف ركػػف الكصػػية ىػػي اإليجػػاب فقػػط ،
 قد بإرادة منفردة قاؿ بأف ركف الكصية اإليجاب فقط كأف القبكؿ شرط لنفاذ الكصية . تنع

 :واستدل أصحاب المذىب الول بما يمي
 :أواًل: استدلوا بالقرآن 

  ﴿ :قكلو تعالى -1               ﴾(2). 
سػو، فمػك ثبػت الممػؾ لممكصػى لػو أف لػيس لإلنسػاف إال مػا سػعى لنف صككجو استدالؿ ظاىر الػن 

 .(3)مف غير قبكؿ، لثبت لو مف غير سعي كىذا منفي إال ما خص بالدليؿ
 ثانيًا: استدلوا بالمعقول:

 :كجييفإف القكؿ بثبكت الممؾ لو مف غير قبكلو سكؼ يؤدم إلى اإلضرار بو مف -2
ممكصى لو عمى قبكلو لو ضرر المنة كليذا تكقؼ ثبكت الممؾ ل أنو يمحؽ المكصى :الكجو األكؿ

 دفعان لضرر المنة . 
 .(4)أف المكصى بو قد يككف شيئان يتضرر بو المكصى لو :الكجو الثاني 

 المذىب الثاني:  أصحاب أدلة
 :استدلوا بالقياس والمعقول

 :أواًل :القياس
قاسكا الكصية عمى اليبة كالبيع بجامع أف كالن منيا تمميؾ ماؿ لمف ىػك أىػؿ لممممػؾ كأف 

 .(5)بكؿ شرط لمممؾ كأف القبكؿ شرط لمممؾ  في اليبة كالبيع فكذلؾ الكصيةالق
                                      

(1)
 .331-7/339اٌىاعأٟ: تذائغ اٌظٕائغ  

(2)
 .39عٛسج إٌدُ آ٠ح  

(3)
 .9/819تفغ١ش اٌغؼذٞ:  

(4)
 .6/984، اٌض٠ٍؼٟ: تث١١ٓ اٌسمائك 331-7/339، اٌىاعأٟ: تذائغ اٌظٕائغ 5/496تذ٠ٓ: زاش١ح اتٓ ػا 

(5)
، اٌؼّشأٟ: اٌث١اْ 3/53، اٌششت١ٕٟ: ِغٕٟ اٌّستاج 1/194، زاش١ح اٌؼذٚٞ 6/366اٌؼثذسٞ: اٌتاج ٚاإلو١ًٍ  

 .8/950، اتٓ لذاِح: اٌّغٕٟ 8/971اٌث١اْ 
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 ثانيًا: المعقول : 
قػالكا إف الكصػية تبػرع ، كالتبرعػات يكفػي فػي كجكدىػا شػرعان مػا يصػدر مػف المتبػرع لػو فػال يعتبػػران 

 .     (1)شرطان لثبكث الممؾ لو
 المذىب الثالث:  أصحاب أدلة

 :استدلوا بالقياس
ث ال يفتقػر ر االكصية عمى الميراث بجامع أف كالن مف الممكػيف ينتقػؿ بػالمكت كأف ممػؾ الػك  قاسكا 

 .    (2)إلى قبكلو فكذلؾ ممؾ المكصي لو
ــار ىػػك مػػا ذىػػب إليػػو جميػػكر الفقيػػاء مػػف أف الكصػػية تنعقػػد بإيجػػاب المكصػػى  :والمــذىب المخت

 لية:كحده ، كأف القبكؿ شرط لنفاذىا كلزكميا ؛ كذلؾ لألسباب التا
ألف الكصية تصرؼ في التركة مضاؼ لما بعد المكت، كبالتالي قبػكؿ المكصػى لػو أك رده ال -1

 . لو قيمة
مثميػػا مثػػؿ كألف المكصػػي يسػػتطيع الرجػػكع فػػي الكصػػية قبػػؿ المػػكت ألنيػػا تصػػرؼ غيػػر الـز -2

 .رجكع المكصي عف إيجابو
أكالن ، فالميراث سبب الميراث كاشتراط القبكؿ لنفاذ الكصية أمر منطقي الختالؼ الكصية عف -3

، كأمػػا الكصػػية سػػبب اختيػػارم ، كال يممػػؾ أحػػد أف يجبػػر آخػػر عمػػى تممػػؾ مػػاؿ دكف جبػػرم لمممػػؾ
إليو ، كبعض النفكس رضاه ،إضافة إلى أف التبرع بالماؿ فد تمحقو المنة مف قبؿ المتبرع لممتبرع 

 .تأبى مثؿ ذلؾ
نني أرل  حقيقان فال يعكؿ عميو. كليس أف الخالؼ ىنا يبقى خالؼ لفظي كا 

 انعقاد الوصية باإلشارة :ـ 2
شــارة المفيمــة أم ال عمــى باإل وصــيتو ىــل تنعقــد فــي وصــية معتقــل المســان اختمــ  الفقيــا 

 ؟مذىبين
ف كانت إشارة ب توكصيتنعقد معتقؿ المساف بسبب طارئ كمرض أك نحكه إف  :لمذىب الولا  كا 

لىك  مفيمة  .(5)كالشافعية(4) المالكية(3)الحنفية ذلؾ ذىب ا 

                                      
(1)

، اٌؼّشأٟ: اٌث١اْ 3/53، اٌششت١ٕٟ: ِغٕٟ اٌّستاج 1/194ٚٞ ، زاش١ح اٌؼذ6/366اٌؼثذسٞ: اٌتاج ٚاإلو١ًٍ  

 .8/950، اتٓ لذاِح: اٌّغٕٟ 8/971

(2)
 .     8/111تذائغ اٌظٕائغ  ، اٌىاعأٟ:18/47اٌغشخغٟ: اٌّثغٛط  

(3)
 .9/63ز١ذس: دسس اٌسىاَ ششذ ِدٍح األزىاَ  

(4)
 .5/499خ١ًٍ: ششذ اٌخششٟ: 

(5)
 .6/919 ، اٌشزثأٟ: ِياٌة أٌٟٚ إٌٙٝ:338 اٌغ١ٛطٟ: األشثاٖ ٚإٌظائش: 
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لى ذىبك  مفيمةال تنعقد كصيتو بإشارتو ال :مذىب الثانيال  .  (1)الحنابمة ا 
 :سبب الخال 

أف معتقؿ المساف مرض طرأ عمى صحيح المساف مف الممكف أف يزكؿ ىػذا المػرض فػاختمفكا ىػؿ 
 تصح منو اإلشارة أـ ال ؟

 :الدلة
 :المذىب الولأصحاب أدلة 

 :سنةاستدلوا بال
 .الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ صمى كىك قاعد فأشار إلييـ فقعدكا أف  

كجو الداللة أف الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ كاف مريضان أشار إلييـ بالقعكد فقعدكا فدؿ عمػى أف 
 . (2)اإلشارة مف معتقؿ المساف صحيحة

 استدلوا بالمعقول:
 . (3)أشبو باألخرسفالكالـ  عمى أف غير قادر
 الثاني:أدلة المذىب 

 استدلوا بالمعقول:
 النبي فإف يمـز ال كالخبر الكالـ عمى كالقادر بإشارتو كصيتو تصح فمـ نطقو مف سميئك  غير أنو

 كصية بيا تصح ال القادر إشارة فأ في خالؼ كال الكالـ عمى قادران  كاف سمـ ك عميو ا صمى
 . نطقو مف سميئك  ألنو األخرس ففارؽ إقرار كال

 ار:المذىب المخت
نني أختار ف الممكف أف ينتظر فترة كم باإلشارة المفيمة لقائؿ بانعقاد الكصية المذىب األكؿ ا كا 

 .ممكنة مف الزمف لمرجاء في شفائو
 :االختيارسبب 

أف معتقؿ المساف مريض غير قادر عمى الكالـ كاألخرس كقد فعؿ الرسكؿ ذلؾ في أىـ أمكر 
 .كعماد الديف كىي الصالةالمسمميف 

  
 
 

                                      
(1)

 .6/410اتٓ لذاِح: اٌّغٕٟ ِغ اٌششذ اٌىث١ش  

(2)
 .6/919، اٌشزثأٟ: ِياٌة أٌٟٚ إٌٙٝ: 338، اتٓ ٔد١ُ: األشثاٖ ٚإٌظائش: 499/ 5خ١ًٍ: ششذ اٌخششٟ: 

(3)
 اٌّشاخغ اٌغاتمح. 
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 لركن الثانيا
 الموصي
بالكصية حاؿ الحياة كتعتمد الكصية عميو أساسان كيقصد  اإليجابصدر منو تىك مف  :الموصي 

 .(1)كابتغاء األجر مف ا منيا التبرع بالممؾ
 شروط الموصي :

 : منيا ما ىك متفؽ عميو كمنيا ما ىك مختمؼ فيو  شركط كصيتو صحلت المكصي يشترط في
 مييا :الشروط المتفق ع

رؼ مػف غيػر عػكض مػالي فيجػب أف صػمتبرع عمكمػان ألف الكصػية تل أىالن  أف يككف المكصي-1
فػػال تصػػح الكصػػية مػػف المجنػػكف كالمعتػػكه كالصػػبي غيػػر المميػػز ألف عبػػارتيـ  عػػاقالن  ان يكػػكف مميػػز 

 .(2)نعقد بيا تصرؼ كال ينشأ بيا التزاـيممغاة ال اعتبار ليا في نظر الشارع ، فال 
: فال تصح الكصية مف المكره كاليػازؿ كالمخطػب ألف الرضػا يفػكت بػاإلكراه ار كالرضااالختي -2

كاليزؿ كالخطأ فالرضا ال بػد منػو لصػحة التصػرفات المفيػدة لمممػؾ كاليبػة كالبيػع كاإلجػارة كغيرىػا 
 . (3)كالكصية مف التصرفات التي ال تفيد الممؾ 

إلػػى أف كصػػيتو تصػػح  (6)كالحنابمػػة (5)لشػػافعيةكا (4)أمػػا المحجػػكر عميػػو لسػػفو : فقػػد ذىػػب المالكيػػة
 . (7)كعند الحنفية ال تصح إال في أبكاب الخير فقط

بػػو  ي تصػػح كصػػيتو ال بػػد أف يممػػؾ المكصػػىالممكيػػة: فقػػد اتفػػؽ الفقيػػاء عمػػى أف المكصػػي كػػ-3
  .(8)كيممؾ التصرؼ فيو ، فمف جاز تصرفو في مالو جازت كصيتوتمامان 

 
 
 

                                      
(1)

 .5/375اتٓ سشذ: تذا٠ح اٌّدتٙذ  

(2)
اٌّشداٚٞ:  93ص 1، األٔظاسٞ: فتر اٌٛ٘اب ج7/90اٌزخ١شج  اٌمشافٟ: 8/460اٌشائك اتٓ ٔد١ُ: اٌثسش  

 .983اإلٔظاف 
(3)

  اٌّشاخغ اٌغاتمح. 
(4)

 . 4/968،968اٌخششٟ ػٍٝ ِختظش ع١ذ خ١ًٍ  

(5)
 .3/39اٌششت١ٕٟ: ِغٕٟ اٌّستاج  

(6)
 .6/518اتٓ لذاِح: اٌّغٕٟ  

(7)
 .8/460اتٓ ٔد١ُ: اٌثسش اٌشائك  

(8)
اٌّشداٚٞ:  93ص 1، األٔظاسٞ: فتر اٌٛ٘اب ج7/90اٌزخ١شج  اٌمشافٟ: 8/460د١ُ: اٌثسش اٌشائك اتٓ ٔ 

  .983اإلٔظاف 
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 : اييشروط الموصي المختم  ف
في صحتيا  واعمى صحة الوصية من البالغ العاقل واختمف اتفق الفقيا  التمييز:الشرط الول: 

  : النحو التالي عمى سواً  كان صبيًا صغيرًا أو سكراناً  ميزمال غير من
 أواًل: وصية الصغير غير المميز:

 اختمفوا فيو عمى مذىبين:
أف البمػػكغ لػػيس شػػرطان فػػي صػػحة كصػػيتو، أف كصػػية الصػػبي المميػػز صػػحيحة ك  :الول المــذىب

 (2)ك فػػي قػػكؿ لمشػػافعية(1)فكصػػيتو صػػحيحة إذا كانػػت فػػي كجػػكه الخيػػر ك إلػػى ذلػػؾ ذىػػب المالكيػػة
 .(3)كالحنابمة
: أف كصية الصبي المميز باطمة كال تصح كالبمكغ شرط في صػحة الكصػية ذىػب الثاني المذىب

 .(4)إلى ذلؾ الحنفية كالشافعية في الصحيح
 :خال  سبب ال

كبخاصػة إف كانػت فػي األمػكاؿ كالكصػية مػف التبرعػات  تبػرةأف تصرفات الصػبي غيػر مع
كمػف قػاؿ بعػدـ جػكاز التبػرع مػف الصػبي  المالية فمف قاؿ بجكاز التبرع مف الصبي أجػاز الكصػية

 لـ يجيزىا .
 : الول مذىبأدلة ال

فأكصػى لبنػت عػـ لػو ،  ما ركم أف غالمان مف غسػاف حضػرتو الكفػاة كلػو عشػر سػنيف من الثر:
 .(5)كلو كارث فرفعت القضية إلى عمر رضي ا عنو فأجاز كصيتو

، كبػػػالمكت المػػػاؿ، ألف أكاف كجكبيػػػا بعػػػد المػػػكتف الكصػػػية ال تزيػػػؿ الممػػػؾ فػػػي أ :مـــن المعقـــول
، فتصػح منػو ألنػو نػو تصػرفان نافعػان لػو نفعػان محضػان يستغني عف الماؿ، فمػف ثػـ صػارت الكصػية م

، حتػى إذا لػـ حقو ضرر فػي عاجػؿ دنيػاه كال أخػراهابيا بعد غناء عف مالو فال يمصدقة يحصؿ ثك 
ف تصػػرفات الصػػبي  ، ألنػػو لػػيس مػػف أىػػؿ غيػػر ممػػـز لػػو فػػي العقػػكد كالتصػػرفاتتكافػػؽ كصػػيتو، كا 

نما لـ يصح تعرفو في حياتوالرشد في الغالب، كالحؽ ال  ، لمعنى النظر لو ، حتى يتبقى تصح كا 
 .(6)حكائجو بعد البمكغ لو الماؿ فتصرفو إلى

                                      
(1)

 .18/99،91اٌّثغٛط:  اٌغشخغٟ: 

(2)
 .6/97إٌٛٚٞ: سٚضح اٌياٌث١ٓ:  

(3)
 .6/364اٌسياب: ِٛا٘ة اٌد١ًٍ:  

(4)
 .8/960،969، اٌؼّشأٟ: اٌث١اْ: 6/985 اٌض٠ٍؼٟ: تث١ٓ اٌسمائك: 

(5)
 .6/181، اٌث١ٙمٟ: عٕٕٗ: 9494زذ٠ث سلُ : اٌّٛطأ: اتٓ ِاٌه: 

(6)
 .90/90، اٌّاٚسدٞ: اٌساٚٞ: 518-6/517اتٓ لذاِح: اٌّغٕٟ:  
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 :الثاني مذىبال أصحاب أدلة
أف الكصية تمميؾ الماؿ بطريؽ التبرع فالصبي كلك كاف عاقالن مميزان ليس مف أىؿ  من المعقول:

، مف ثـ لػـ يعتبػر بار عقمو فيما ينفعو دكف ما يضرهالتبرع فال تنعقد كصيتو باليبة كذلؾ ألف اعت
، ف كاف ينفؽ نافعان باعتبار الحاؿ، كا  باعتبار أصؿ الكضع ألف ذلؾ يضره عقمو في حؽ الطالؽ

ذا أجاز يتفؽ بحكـ الحاؿكالمعتبر في النفع كالضرر النظر إلى أكضاع التصرفات ال إلى ما  ، كا 
كجػكده ، كألف المعتبػر فػي  ألنيػا تصػرؼ ال يجيػز لػو حػاؿ الكلي كصية الصبي المميز ال تجكز 
 .(1)النظر إخراج جزء مف مالو بدكف عكض كاليتو النظر كالمصمحة ، كليس مف

 المختار: المذىب
 .ببطالف كصية الصبي المميز  مذىب القائؿىك الك  

 :االختيارسبب 
رفع القمـ عف "ألف مف لـ يبمغ غير مخاطب بشب مف الشرائع قاؿ صمى ا عميو كسمـ :

 .(2)"يؽثالث عف الصبي حتى يحتمـ كعف النائـ حتى يستيقظ كعف المجنكف حتى يف
، كال كألف الكصية شرعت عمى سبيؿ االستثناء ليتدارؾ المكمؼ ما عساه يككف قد فاتػو فػي حياتػو

، كال يتحقػؽ كمػا عسػاه يكػكف قػد فاتػو فػي حياتػو ،منػو، فال معنػى لمكصػية يتحقؽ ذلؾ في الصبي
فيػك رأم  م عف عمر رضػي ا عنػو فعمػى فػرضو ذلؾ في الصبي فال معنى لمكصية منو كما رك 

 .م عف الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ منو كالحجة فيما رك 
ىػػك مػػف فقػػد الػػكعي بتنػػاكؿ الخمػػر أك أم مسػػكر بحيػػث ال يػػدرم بعػػد إفاقتػػو مػػا الســكران : ثانيــًا: 

 .(3)كاف قد صدر منو خالؿ سكره
كالسكراف ال يخمك إما أف يككف متعديان بسكره كأم سكر عالمان طائعػان مختػاران أك غيػر معتػدم كمػا 

 ذا شرب الخمر أك سكر مف تعاطي دكاء كنحك ذلؾ.إ
تصػح كصػيتو ألنػو لػـ يقصػد ذلػؾ كلكػف الخػالؼ فػيمف ال كالسكراف غير المعتػدم باتفػاؽ الفقيػاء 

 عمى مذىبيف : كاختمفكا في كصية السكرافسكر معتديان 
ـــذىب الول فػػػي الػػػراجح عنػػػد  السػػػكراف غيػػػر المعتػػػدم بسػػػكره ال تصػػػح كصػػػيتو كصػػػية أف  :الم

 .(4)الصحيح في المذىبك  نابمةالح
                                      

(1)
 .969 ،8/960اٌث١اْ:  اٌؼّشأٟ: 6/985 اٌض٠ٍؼٟ: تث١ٓ اٌسمائك: 

(2)
ِٓ طس١ر اتٓ  ، إعٕادٖ طس١ر3431ذ 468ص  6عٕٓ إٌغائٟ: ج ،14738ذ900ص 6ِغٕذ أزّذ: ج 

 .9003ذ901ص 1ج خض٠ّح:

(3)
 . 4/351اٌثخاسٞ: وشف األعشاس  

(4)
 .7/987اٌّشداٚٞ: اإلٔظاف: 
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كأما إيقاع طالقو فإنما أكقعو تغميظان عميػو الرتكػاب المعصػية فػال يتعػدل ىػذا إلػى كصػيتو ، فإنػو 
 .(1)ال ضرر عميو فييا إنما الضرر عمى كارثو

لى ذلؾ ذىب جميكر الفقياء زجران لو، كىك تصحيح كصيتو :المذىب الثاني  .(2)كا 
 :ال سبب الخ

معصػية فيعاقػػب عمييػا بتصػػحيح  فػػي كصػية السػكراف نظػػران إلػى اعتبػػار أف السػكر اختمػؼ الفقيػاء
 كصيتو كمنيـ مف اعتبر أف السكر يؤدم إلى زكاؿ العقؿ فال يؤاخذ بكصيتو فال تصح منو .

 الدلة
 المذىب الول: أصحاب أدلة

 استدلوا بالمعقول:
 .(3)سكره ، بغض النظر عف سببكىك أف السكراف غير عاقؿ فأشبو بالمجنكف

 :ثانيالمذىب الأدلة أصحاب 
 استدلوا بالمعقول:

  .(4)كذلؾ اعتباران لقصده حينما أقدـ عمى الشرب كىك يريد بذلؾ عصياف ا كمخالفة أمره
 .ال تصح كصيتو  ف السكرافإالمختار:  المذىب
  :االختيارسبب 

   .شرع بالحد فال كجو إللزاـ بكصيتوألنو فاقد العقؿ ، كقد عاقب ال
 لركن الثالثا

 ول ىالموص
 . (5)الكصية أك ىك الشخص الذم يكصي إليو صاحب التركة ىك مف يستحؽو: ل ىالموص

 
 
 

                                      
(1)

 .7/987اٌّشداٚٞ: اإلٔظاف:

(2)
، 3/19، اٌششت١ٕٟ: ِغٕٟ اٌّستاج : 6/364، اٌسياب: ِٛا٘ة اٌد١ًٍ : 7/334اٌىاعأٟ: تذائغ اٌظٕائغ:  

 .90/90اٌّاٚسدٞ: اٌساٚٞ: 

(3)
 .7/987 ٚٞ: اإلٔظاف:اٌّشدا 

(4)
، 3/19، اٌششت١ٕٟ: ِغٕٟ اٌّستاج: 6/364، اٌسياب: ِٛا٘ة اٌد١ًٍ: 7/334اٌىاعأٟ: تذائغ اٌظٕائغ:  

 .90/90اٌّاٚسدٞ: اٌساٚٞ: 

(5)
 .98/8اٌسّذ: ششذ صاد اٌّغتٕمغ  
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 : المتفق عمييا وشروط الموصى ل
ـــون الموصـــى لـــو موجـــودًا حقيقـــة أواًل: كاإلنسػػػاف الحػػػي الػػػذم يتممػػػؾ بنفسػػػو أك تقػػػديران  :أن يك

 .(1)كالحمؿ
 لمتممك:  لو أىالً  أن يكون الموصى ثانيًا:

اتفؽ جميكر الفقياء أف كصية الميت ال تصح سكاء أعمـ المكصي بمكتو أـ ال ألنو منػو 
لػػو ميػػت فقػػد أجػػاز المالكيػػة ا إذا لػػـ يعمػػـ المكصػػي حػػاؿ الكصػػية أف المكصػػى أمػػ ،القبػػكؿ كالتممػػؾ

 ، ألف الغػػرض نفعػػو بيػػا كبيػػذاثتػػوفػػي أداء دينػػو إف كػػاف عميػػو ديػػف فمكر  ذرؼ حينئػػ، كتصػػالكصػػية
يحصؿ النفع ، فأشبو ما لك كاف حيان، كأما إذا لـ يكف عميو ديػف فمكرثتػو، ألف الغػرض نفعػو بيػا، 
كبيذا يحصؿ النفع، فأشبو ما لك كاف حيان، كأما إذا لـ يكف عميو ديف كال كارث بطمت الكصية كال 

 .(2)يأخذ بيت الماؿ
 : أن يكون معمومًا غير مجيول:ثالثاً 

تنفيػذ الكصػية كتسػميمو  لػو معمكمػان ، معينػان تعيينػان يسػتطاع معػو ىالمراد أف  يككف المكص
 . المكصى بو

، أك باإلشػارة إليػو كأكصػيت ليػػذا كف بػأف يػذكر اسػػمو كفػالف ابػف فػالفالعمػـ بالمكصػى لػو قػد يكػك 
، أك بصػػػفتو الدالػػػة عميػػػو المميػػػزة لػػػو عػػػف غيػػػره ليػػػذا المسػػػجد أك لحمػػػؿ ىػػػذه المػػػرأة الشػػػخص أك

جػػأ كػػذا أك فقػػراء مدينػػة أك قريػػة كػػذا ففػػي جميػػع األحػػكاؿ يعتبػػر المكصػػى لػػو كمستشػػفى كػػذا أك مم
 .(3)معمكمان ك متعينان كالكصية لو صحيحة

إذا كػػػاف المكصػػػي لػػػو مجيػػػكالن كالكصػػػية لرجػػػؿ أك لزيػػػد ، فػػػإف الكصػػػية تكػػػكف باطمػػػة ألف 
يقػع الممػؾ الكصية تمميؾ عند المكت ، فال بد أف يككف المكصى بو معمكمان في ذلؾ الكقت حتى 

 .(4)لو، كمف ثـ يمكف تسميمو الكصية
                                      

(1)
، 986 -6/981ك: ، اٌض٠ٍؼٟ: تث١١ٓ اٌسمائ5/459، زاش١ح اتٓ ػاتذ٠ٓ: 7/335اٌىاعأٟ: تذائغ اٌظٕائغ:  

، اتٓ سشذ: تذا٠ح اٌّدتٙذ: 416 -4/413اٌذسد٠ش: اٌششذ اٌىث١ش:  ِٚا تؼذ٘ا، 4/589زاش١ح اٌظاٚٞ: 

وشاف  ، اٌثٙٛتٟ:9/459، اٌش١شاصٞ: اٌّٙزب: 44-3/40ِٚا تؼذ٘ا، اٌششت١ٕٟ: ِغٕٟ اٌّستاج:  1/318

 .8/434تىٍّح فتر اٌمذ٠ش:  اَ:، اتٓ 6,5,19,56,60,904ّ٘اٌّغٕٟ:  ، اتٓ لذاِح:407 4/390اٌمٕاع: 

(2)
اٌظاٚٞ: زاش١تٗ ػٍٝ اٌششذ اٌظغ١ش:  ،6/905 اٌش١خ ٔظاَ ٚخّاػح ِٓ ػٍّاء إٌٙذ: اٌفتاٚٞ إٌٙذ٠ح: 

اٌثٙٛتٟ: وشاف  ،3/40 ، اٌششت١ٕٟ: ِغٕٟ اٌّستاج:6/996، إٌٛٚٞ: سٚضح اٌياٌث١ٓ: 4/589-581

 .4/365 اٌمٕاع:

(3)
اتٓ شاط: ػمذ اٌدٛا٘ش اٌث١ّٕح:  ،699-1/698 ّأٟ: سٚضح اٌمضاج:، اٌغ5/496 زاش١ح اتٓ ػاتذ٠ٓ: 

 .3/40، اٌششت١ٕٟ: ِغٕٟ اٌّستاج: 4/357 ، اٌثٙٛتٟ: وشاف اٌمٕاع:1/496
(4)

 اٌّشاخغ اٌغاتمح. 
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كمػػػف أكصػػػى بثمػػػث مالػػػو لألحػػػد ىػػػذيف لشػػػخص شػػػائع فػػػي أشػػػخاص معركفػػػة  اكلػػػك أكصػػػى ليػػػ
 لجيالة المكصى لو. (4)كالحنابمة (3)كالشافعية (2)كالمالكية(1)الرجميف فالكصية باطمة عند أبي حنيفة كزفر

 .(5)كعند محمد الخيار إلى الكرثة يعطكف أييما شاءكعند أبك يكسؼ أنيـ إف اصطمحا فالكصية ليما، 
رؼ ككاف في لفظ إنشائيا مبني عف حاجة المكصى ليـ كأيتاـ قرية كذا أكعميانيا عأما إذا كانت لمف ي

أك أرامميا، فإنيا تصح كيستحقيا الغني كالفقير مػنيـ كالػذكر كاألنثػى ألف الكصػية تمميػؾ كأمكػف تحقيػؽ 
 .(6)معنى التمميؾ في حقيـ

كاتفؽ الفقياء عمى صحة الكصية مف مسمـ لجية عامة كعمارة مسجد إنشاء كترميمان ألنيا قربػة ككػذلؾ 
 .(7)اتفقكا عمى أف كصية لمسمـ لبناء كنيسة أك بيعة ال تجكز ألنيا معصية

 الشروط المختم  عمييا :
  الوصية لمحمل:أواًل: 
 مذىبين: عمى افيي اختمفوا

إف انفصؿ حيان إذا كاف الحمؿ في بطف المرأة مكجكدان حكمان  ة لحمؿ كتنفذتصح الكصي المذىب الول:
صػػحت الكصػػية إف اسػػتيؿ صػػارخان سػػكاء أكانػػت باألعيػػاف أـ بالمنػػافع فػػإذا قػػاؿ أكصػػيت لمػػف فػػي بطػػف 
فالنػػة، فػػإف كلػػدت ألقػػؿ مػػف سػػتة أشػػير مػػف دفػػف مػػكت المكصػػي أك مػػف كقػػت كجػػكد الكصػػية اسػػتحؽ 

لى ذلؾ ذ  .(8)ىب جميكر الفقياءالحمؿ الكصية كا 

                                      
(1)

 .5/496 زاش١ح اتٓ ػاتذ٠ٓ: 

(2)
 699-1/698 اٌغّأٟ: سٚضح اٌمضاج: 

(3)
 .3/40اٌششت١ٕٟ: ِغٕٟ اٌّستاج:  

(4)
 4/357ٟ: وشاف اٌمٕاع: اٌثٙٛت 

(5)
، اتٓ شاط: ػمذ اٌدٛا٘ش اٌث١ّٕح: 699-1/698، اٌغّأٟ: سٚضح اٌمضاج: 5/496زاش١ح اتٓ ػاتذ٠ٓ:  

 .3/40، اٌششت١ٕٟ: ِغٕٟ اٌّستاج: 4/357، اٌثٙٛتٟ: وشاف اٌمٕاع:1/496

(6)
، 4/434 ٌذعٛلٟ:، زاش١ح ا3/496 ، اتٓ شاط: ػمذ اٌدٛا٘ش اٌث١ّٕح:1/699 اٌغّأٟ: سٚضح اٌمضاج: 

 .6/56، اتٓ لذاِح: اٌّغٕٟ: 3/43 ، اٌسٛخ: أعٕٝ اٌّياٌة:63-61، 3/40اٌششت١ٕٟ: ِغٕٟ اٌّستاج:

(7)
، اٌثٙٛتٟ: 41-3/40، اٌششت١ٕٟ: ِغٕٟ اٌّستاج 4/411، زاش١ح اٌذعٛلٟ: 7/349اٌىاعأٟ: تذائغ اٌظٕائغ  

 .4/359وشاف اٌمٕاع: 

(8)
،  986-6/981، اٌض٠ٍؼٟ: تث١١ٓ اٌسمائك: 5/459زاش١ح اتٓ ػاتذ٠ٓ:  ،7/335اٌىاعأٟ: تذائغ اٌظٕائغ:  

، اتٓ سشذ: تذا٠ح اٌّدتٙذ: 416-4/413ِٚا تؼذ٘ا، اٌذسد٠ش: اٌششذ اٌىث١ش:  4/589زاش١ح اٌظاٚٞ: 

ِٚا تؼذ٘ا،  9/459، اٌش١شاصٞ: اٌّٙزب: 44-3/40ِٚا تؼذ٘ا، اٌششت١ٕٟ: ِغٕٟ اٌّستاج:  1/318

 .904، 60، 56، 19، 6، 5، اتٓ لذاِح: اٌّغٕٟ: 407 4/390: اٌثٙٛتٟ: وشاف اٌمٕاع
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فقػػػد ذىبػػػكا إلػػػى صػػػحة الكصػػػية لمحمػػػؿ المكجػػػكد أك الػػػذم سػػػيكجد ،فػػػإذا قػػػاؿ :  :المـــذىب الثـــاني
أكصيت لمف سيككف مف كلد فالف فيككف لمف يكلد لو سكاء كاف مكجكدان كاف حمالن حيف الكصية 

ارخان أك غيػػر مكجػػكد أصػػالن فيػػؤخر المكصػػى بػػو لمكضػػع عمػػى كػػؿ حػػاؿ ، فػػإذا كضػػع كاسػػتيؿ صػػ
: أكصػػيت لمػػف يكلػػد لفػػالف فيكػػكف لمػػف يكلػػد لػػو ال أخػػذ ذلػػؾ الشػػيء المكصػػى بػػو . كمثمػػوكنحكىػا 

 .(1)ك إلى ذلؾ ذىب المالكية لكلده المكجكد بالفعؿ سكاء عمـ أف لو حيف الكصية كلدان أـ ال
 :سبب الخال 

ال أـ  كىػػػك أف الكصػػػية لممعػػػدـك الػػػذم سػػػيكجد فػػػي المسػػػتقبؿ كالحمػػػؿ ىػػػؿ تصػػػح كصػػػيتو  
ر مقياس الستحقاؽ الكصية كمدة الحمؿ المكجػكد لسػتة أشػير كنظػركا فمنيـ مف حدد المدة كاعتب

كمػػػنيـ مػػػف لػػػـ يحػػػدد المػػدة كجعميػػػا غيػػػر محػػػددة كالحمػػػؿ  االنتظػػارفػػػي طػػػكؿ إلػػى ضػػػرر الكرثػػػة 
 المكجكد كغير كمكجكد كسيكجد في المستقبؿ.   

 الدلة:
 المذىب الول: أصحاب أدلة

 ل:استدلوا بالمعقو
أف المعدـك يجكز أف يممؾ بالسمـ ك المساقاة فجػاز أف  ، كف الظاىر كجكد الحمؿ عند الكصيةأ 

 .(2)يممؾ بالكصية
 المذىب الثاني: أصحاب أدلة

 استدلوا بالمعقول:
ف الصػغير الجحػش شػراء جػكز كمػا المسػتقبؿ فػي الحمػؿ مػف حصكليا يمكف الماؿ مصالح أف  كا 
 .(3)الماؿ باعتبار بؿ الممؾ كدمقص منو يحصؿ ال الحاؿ في كاف
 :لمذىب المختارا
 .كدان جحمؿ صحيحة إذا كاف الحمؿ مك القائؿ بأف كصية ال ب الجميكركىك مذى 

 :االختيارسبب 
تمميؾ غير المكجكد ال معنى لو، كلما يترتب عمى جكاز ىذه الكصػية مػف حػبس المػاؿ مػدة  ألف 

 .انتظاران لمف سيكجد في المستقبؿ طكيمة
 

                                      
(1)

 .7/93اٌمشافٟ: اٌزخ١شج  

(2)
 ، اٌثٙٛتٟ:41-3/40، اٌششت١ٕٟ: ِغٕٟ اٌّستاج 4/411، زاش١ح اٌذعٛلٟ: 7/349اٌىاعأٟ: تذائغ اٌظٕائغ  

 .4/359وشاف اٌمٕاع 

(3)
 .7/93اٌمشافٟ: اٌزخ١شج  
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 -كون الموصى لو قاتاًل لمموصي : :ثانياً 
 (1)إذا أكصى شخص لمف يسقتمو دكف تعييف فكصيتو باطمة إجماعان ألنيا معصية محـر

كأما إف أكصى لشخص ثـ قتمو بعد إنشاء الكصية أك أكصى لمف اعتدل عميو بجرح أك ضػرب  
 . إلى مدتو فالعمماء ليـ مذىباف ثـ أمضى
عمػػد أـ خطػػأ بعػػد الكصػػية أـ  اتػػؿ مطمقػػان ،سػػكاء أكػػاف القتػػؿتصػػح الكصػػية لمق الول : المــذىب

 .(3)كقكؿ ألحمد (2)، كىك أظير قكؿ الشافعيـ الخارج لو كأكصى لو، بأف عمقبميا
قػػػكؿ خػػالؼ األظيػػػر (4)كىػػك قػػكؿ أبػػػك حنيفػػةأف الكصػػية باطمػػػة لمقاتػػؿ مطمقػػػا ن  الثـــاني : المــذىب
 .(6)كأحد قكلي أحمد (5)الشافعي

 سبب الخال :
مف نظر إلى أف القتؿ معصية يجب المعاقبة عمييا ببطالف الكصية لو أك أنيا معصية منيـ  -1

 كلكف ال يعاقب عمييا بالحرماف قياسان باإلرث .

 : ما يميبالمعقول ك الول مذىبواستدل أصحاب ال
بطاؿ الكصية بالقتؿ تبديؿ ليا ، كا يقكؿ: -1  ﴿ لعمكـ أدلة الكصية كا           

                  
 (7)﴾. 

ألف الكصػػية تمميػػؾ يفتقػػر إلػػى القبػػكؿ، فمػػـ يمنػػع القتػػؿ منػػو كػػالبيع كاليبػػة ،كأف اليبػػة تصػػح  -2
 .(8)لمقاتؿ فكذا الكصية

 .(9)، ألف القتؿ أخؼ حرجان مف الكفرتصح لمكافر فألف تصح لمقاتؿ أكلىألف الكصية  -3

 
 
 

                                      
(1)

 .6/540، اتٓ لذاِح: اٌّغٕٟ: 8/963ّشأٟ: اٌث١اْ: ، اٌؼ7/99اٌمشافٟ: اٌزخ١شج  

(2)
 .8/963 اٌؼّشأٟ: اٌث١اْ: 

(3)
 .6/540 :اتٓ لذاِح: اٌمشافٟ 

(4)
 .5/410زاش١تٗ  . اتٓ ػاتذ٠ٓ:8/414اتٓ اٌّٙاَ: تىٍّح فتر اٌمذ٠ش:  

(5)
 .8/961اٌؼّشأٟ: اٌث١اْ  

(6)
 .6/540اتٓ لذاِح: اٌّغٕٟ 

(7)
 .989آ٠ح  عٛسج اٌثمشج: 

(8)
 .6/74، األٔظاسٞ: أعٕٝ اٌّياٌة 3/791اٌش١شاصٞ: اٌّٙزب  

(9)
 .6/540اٌّغٕٟ  ، اتٓ لذاِح:8/963، اٌؼّشأٟ: اٌث١اْ 7/99اٌمشافٟ: اٌزخ١شج  
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 ما يمي :بالسنة والقياس والمعقول ك الثاني واستدل أصحاب المذىب
 أواًل : السنة :

 .الكصية كغيرىا ، فينصرؼ الكالـ إلى(1)"ليس لقاتؿ كصية"قكلو صمى ا عميو كسمـ :  -1

 كجو الداللة :يدؿ الحديث عمى منع الكصية لمقاتؿ .
 : القياس :ثانياً 

، كالقتػػػؿ يمنػػػع الميػػػراث اتفاقػػػان مػػػع أنػػػو أكبػػػر مػػػف فػػػي المػػػاؿفػػػة قياسػػػان لمميػػػراث ألف كمييمػػػا خال -2
، ككػؿ مػف الػكارث كالمكصػى لػو اسػتعجؿ بالقتػؿ مػا أخػػره ا فتبطػؿ الكصػية بػاألكلىالكصػية 

 .(2)فيعامؿ بما  يقصده
كألنو ال يصح قياسان الكصية عمى اليبة ؛ ألف الكصية تتعمؽ بالمكت فيمنعيا القتؿ كػالميراث  -3

 .(3)ؽ بالمكت ألنيا تبرع ناجزكاليبة ال تتعم
 ثالثًا: المعقول:

اف المكصى لو القاتؿ يصػبح كألف القتؿ بغير حؽ جناية خطرة تستدعي الزجر بأبمغ الكجكه كحرم
، كألف المكصى لو استعجؿ المكصي بالقتػؿ المحظػكر ليأخػذ مالػو فعكقػب بالحرمػاف معاممػة زاجران 

 .(4)لو نقيض مقصكده
 .مانع مف الكصية ف القتؿكىك أ: مختارال المذىب
 :االختيارسبب 

أننػػا ال نغفػػؿ عػػف القاعػػدة  لحػػديث الرسػػكؿ صػػمى ا عميػػو كسػػمـ لػػيس لمقاتػػؿ كصػػية كمػػا
كىنػػػا (5) عكقػػػب بحرمانػػػو(قبػػػؿ أكانػػػو مػػػف اسػػػتعجؿ الشػػػيء )األصػػػكلية التػػػي أقرىػػػا الفقيػػػاء كىػػػي 

لممكصػي فػال بػد مػف زجػره  بػو قبػؿ أف يحػيف أكانػو بقتمػوالمكصي إليو قد استعجؿ تممؾ المكصى 
 ة .بحرمانو مف استحقاؽ المكصى بو فيحـر مف الكصي

 
 
 

                                      
(1)

 (.4/401أخشخٗ اٌذاسليٕٟ ٚاٌث١ٙمٟ ػٓ سضٟ هللا ػٕٗ، ٌىٓ ف١ٗ ساٚ ِتشٚن ٠ضغ اٌسذ٠ث )ٔظة اٌشا٠ح:  

(2)
 .96/65 اٌٙذا٠حاتٓ ّ٘اَ: اٌؼٕا٠ح ششذ  

(3)
 اٌّشخغ اٌغاتك. 

(4)
 .4/358، اٌثٙٛتٟ: وشاف اٌمٕاع 96/66اتٓ ّ٘اَ: اٌؼٕا٠ح ششذ اٌٙذا٠ح  

(5)
، اتٓ لذاِح: 8/961، اٌؼّشأٟ: اٌث١اْ: 5/410، زاش١ح اتٓ ػاتذ٠ٓ: 8/414اتٓ ّ٘اَ: تىٍّح فتر اٌمذ٠ش:  

 .6/540اٌّغٕٟ: 
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 -كون الموصى لو وارثًا عند موت الموصي:: ثالثاً 
كؿ النبػي صػمى ا اتفؽ الفقياء عمى أف الكصية ال تصح لمكارث إذا لـ يجيزىػا الكرثػة لقػ

، كذلػؾ منػع مػف تفضػيؿ  (1)"إف ا قػد أعطػى كػؿ ذم حػؽ حقػو فػال كصػية لػكارث"عميو كسػمـ : 
يقػػاع العػػداكة  بعػػض الكلػػد عمػػى بعػػض ممػػا يػػؤدم إلػػى ضػػرر اآلخػػريف كيسػػبب الشػػقاؽ كالنػػزاع كا 
ثػػارة البغضػػاء كالحسػػد بػػيف الكرثػػة،إال أنيػػـ اختمفػػكا فػػي صػػحة الكصػػية لمػػكارث إف  كقطػػع الػػرحـ كا 

 : مذىبيف أجازىا الكرثة عمى
ف ىػػػا الكرثػػػة ، كباطمػػػة إف لػػػـ يجيزىػػػاأجاز  أف الكصػػػية لمػػػكارث صػػػحيحة إف -الول: المـــذىب ، كا 

أجازىا بعضيـ دكف البعض نفذت مف صحة مف أجاز، كبطمت في صحة مف لـ يجز ذىب إلى 
  .(2)ذلؾ الحنفية كالشافعية في أحد قكليف كالحنابمة في المشيكر

ية كصػػػال "ال يجػػػكز كتعتبػػػر باطمػػة لحػػػديث رسػػكؿ ا صػػػمى ا عميػػو كسػػػمـ  -الثـــاني:المــذىب 
ة كىك قكؿ عند المالكية كىك مقابؿ األظير عند الشػافعية كقػكؿ إال أف يعطكه عطية مبتدأ "لكارث

 .(3)عند الحنابمة
  سبب الخال :

ف كالخالؼ كما قاؿ ابف رشد : ىؿ المنع لعمة الكرثة أـ عبادة ؟ فمف قاؿ عبادة قاؿ : ال يجػكز كا 
 .(4)ا إذا أجاز الكرثةأجازىا الكرثة، كمف قاؿ بالمنع لحؽ الكرثة أجازى

 الول: مذىبال أصحاب دليل
 .(5)"الكرثة ىاال كصية لكارث إال أف يجيز "استدلكا بحديث رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ: 

فقد دٌؿ أف المانع مف عدـ صحية الكصية لمكارث ىك حؽ الكرثػة حتػى ال يتػأذل بعضػيـ 
رحـ، التػػي أمػػر ا تعػػالى بكصػػميا فػػإذا بإيثػػار الػػبعض اآلخػػر، األمػػر الػػذم يػػؤدم إلػػى قطيعػػة الػػ

أىؿ اإلجازة شرعان فقد رضكا بإسقاط حقيـ فارتفع المانع كمف تصح الكصػية، أجازكىا ككانكا مف 

                                      
(1)

 (.9031(، سٚاٖ ِغٍُ ِٓ اٌضواج )1748( ٚاٌٛطا٠ا )9499ِتفك ػ١ٍٗ سٚاٖ اٌثخاسٞ ِٓ اٌضواج ) 

(2)
، اٌثٙٛتٟ: اإللٕاع 9/459، اٌش١شاصٞ: اٌّٙزب6/983تث١١ٓ اٌسمائك  ، اٌض٠ٍؼٟ:4/194صادٖ: ِدّغ األٔٙش:  

3/49. 

(3)
، 410، 6/499اتٓ لذاِح: اٌّغٕٟ:  99/909، إٌٛٚٞ: سٚضح اٌياٌث١ٓ 4/558اٌش١ثأٟ: تث١١ٓ اٌّغاٌه  

 .1/656اٌضسوشٟ: ششزٗ  416

(4)
 .1/343اتٓ سشذ: تذا٠ح اٌّدتٙذ ٚٔٙا٠ح اٌّمتظذ  

(5)
 .90ذ 951/ص4ج عٕٓ اٌذاسليٕٟ: 
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ذا لػػـ يجزىػػا يبقػػى المػػانع فتبطػػؿ لػػذلؾ ، فيػػك تصػػرؼ صػػدر مػػف أىمػػو فػػي محمػػو فصػػح كمػػا لػػك  كا 
 .(1)أكصى ألجنبي

 الثاني :  لمذىباأصحاب دليل 
يػػا كلػػيس ليػػـ إجػػازة مػػا نفػػى الكصػػية لمكرثػػة كىػػك نفػػي لصػػحتيا كحكػػـ ببطالن أف الحػػديث

 ، كال تصح أف تعتبر الفركض التي قدرىا ا سبحانو كتعالى .أبطؿ ا عمى لساف رسكلو
فػذت الكصػية، ، فإف أجازكىا أك لـ يكف ىناؾ كرثة أصػالن نالكصية مكقكفة عمى إجازة الكرثةف إذان 

ذا لػػـ يجزىػػا بطمػػت ألف المنػػع مػػف االسػػتحقاؽ كػػاف لحػػؽ الكرثػػة ، فػػإف لػػـ يكػػف كرثػػة أك كجػػدكا  ؛كا 
 .(2)كأسقطكا حقيـ زاؿ المانع كنفذت الكصية

 المذىب المختار:
 .كؿ القائؿ بصحة الكصية لمكارث إذا أجازىا الكرثةالمذىب األىك  

 :االختيارسبب 
التنػازؿ عػف حقيػـ فييػػا ي فإجػازتيـ ليػػا تعتبػر مكافقػة فػ زكاؿ المػانع كىػك حػؽ الكرثػةكىػك 
   . فيي كاليبة

  -ويشترط لصحة اإلجازة شرطان :
الغػػان عػػاقالن جػػائز التصػػرؼ غيػػر محجػػكر عميػػو أف يكػػكف المجيػػز مػػف أىػػؿ التبػػرع بػػأف يكػػكف بػػػ 1

، ألف اإلجػػازة إسػػقاط لحػػؽ ثابػػت فػػي التركػػة فتكػػكف تبرعػػان فػػال يممكيػػا إال مػػف يممػػؾ ولسػػفو أك عتػػ
كػػػذلؾ عمػػػى ىػػػؤالء أف يميػػػز الكصػػػية ؛ ألف كاليتػػػو عمػػػييـ مفيػػػدة بتحقيػػػؽ لتبرعػػػات كلػػػيس لمػػػكلي ا

 .(3)مصمحتيـ كالنظر لشئكنيـ ، كليس مف مصمحتيـ التبرع بأمكاليـ
ػ أف تككف اإلجازة بعد مكت المكصي عنػد جميػكر الفقيػاء : فػال عبػرة بإجػازة الكرثػة حػاؿ حيػاة 2

 .   (4)صح الرد كبطمت الكصية المكصي . فقد أجازكىا حاؿ حياتو ، ثـ بعد كفاتو ،
: كقػت المػكت ال كقػت الكصػية ، ألنػو تمميػؾ مضػاؼ لمػا لمعتبر في ككنػو كارث أك غيػر كارثكا

 .عتبر كقت التمميؾ ىك كفاة المكصيبعد المكت في

                                      
(1)

، اتٓ 9/589، اٌش١شاصٞ: اٌّٙزب 9/311، ػ١ٍش: فتر اٌؼٍٟ اٌّاٌه 90/411اتٓ ّ٘اَ: تىٍّح فتر اٌمذ٠ش:  

 .6/6لذاِح: اٌّغٕٟ 

(2)
، 410، 6/499اتٓ لذاِح: اٌّغٕٟ:  99/909ٕٛٚٞ: سٚضح اٌياٌث١ٓ ، ا4/558ٌاٌش١ثأٟ: تث١١ٓ اٌّغاٌه  

 .1/656، اٌضسوشٟ: ششزٗ 416

(3)
، 3/43، اٌششت١ٕٟ: اٌّغٕٟ اٌّستاج 9/311، ػ١ٍش: فتر اٌؼٍٟ اٌّاٌه 406 اٌمٛا١ٔٓ اٌفم١ٙح: اٌىٍثٟ: 

 .6/6، اتٓ لذاِح: اٌّغٕٟ 9/589اٌش١شاصٞ: اٌّٙزب 
(4)

 اٌّشاخغ اٌغاتمح. 
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كصػػيتو كانػػت  عػػف عفمػػك أكصػػى لزكجتػػو ثػػـ طمقيػػا كانقضػػت عػػدتيا قبػػؿ مكتػػو كلػػـ يرجػػ
 بعد طالقيا كانتياء عدتيا غير كارثة كقػت كفػاة المكصػي ، ألنيا أصبحتالكصية صحيحة نافذة

ثـ قبػؿ كفاتػو رزؽ بغػالـ حجػب ، ، نظران لعدـ كجكد ابف لوكلك أكصى ألخيو العاصب كىك كارث
صحت الكصػية لػألخ ألنػو كقػت الكفػاة كػاف غيػر كارث كبػالعكس لػك أكصػى  عمو ػ المكصى لو ػ

كلػك أكصػى ألخيػو كلػو ابػف ذكػر ثػـ  ،تصػبح كارثػةيػا بطمػت الكصػية ألنيػا المرأة أجنبية ثـ تزكج
، فػالمعتبر كقػت ة لػألخ ألنػو أصػبح كارثػان بالتعصػبمات االبف قبؿ مكت المكصي بطمػت الكصػي

 .(1)الكصية ككقت المكت فإذا كاف كارثان في أم منيما بطمت الكصية
 : أن ال يكون الموصى لو حربيًا.الشرط الخامس

عممػاء لممسمـ كالذمي كاختمفكا في جكاز الكصية لمحربي فانقسػـ ال اتفؽ الفقياء عمى جكاز الكصية
 :في الكصية لمحربي عمى مذىبيف

 : الول مذىبال
لى ذلؾ ذىب الحنفية كالمالكية في األصح عنيـ جكاز الكصية لمحربي عدـ  .(2)كا 

  :المذىب الثاني
كثر أصحاب الشافعي ، كىك قكؿ لمالؾ كأ، نص عميو أحمدبي في دار الحربالكصية لمحر  جكاز

 .(3)عمى أف ال تككف الكصية سالح
 سبب الخال :

ففي اآلية الكريمػة نيػى ا مػكادة الحربػي كفػي الحػديث الشػريؼ  أذف  تعارض ظكاىر النصكص
النبػػي صػػمى ا عميػػو كسػػمـ ألسػػماء بمػػكادة أميػػا كصػػمتيا التػػي ىػػي فػػي دار حػػرب كأيضػػان بعػػث 

مكػػػة دار حػػػرب بالنسػػػبة لممسػػػمميف فيػػػذا التعػػػارض بظػػػكاىر األمػػػكاؿ لمفقػػػراء مكػػػة ككانػػػت حينيػػػا 
 .النصكص سبب ىذا الخالؼ بيف الفقياء

 
 
 
 

                                      
(1)

، اتٓ 9/589، اٌش١شاصٞ: اٌّٙزب 9/311، ػ١ٍش: فتر اٌؼٍٟ اٌّاٌه 90/411ّ٘اَ: تىٍّح فتر  اٌمذ٠ش: اتٓ  

 .6/6لذاِح: اٌّغٕٟ 

(2)
 .583، 4/581، زاش١ح اٌظاٚٞ: 5/499زاش١ح ػاتذ٠ٓ:  

(3)
: إٌٛٚٞ ،3/43 ، اٌششت١ٕٟ: ِغٕٟ اٌّستاج:8/969، اٌؼّشأٟ: اٌث١اْ 557/4اٌش١ثأٟ: تث١ٓ اٌّغاٌه:  

 .6/539، اتٓ لذاِح: اٌّغٕٟ 90/95 اٌّاٚسدٞ: اٌساٚٞ: ،6/907سٚضح اٌياٌث١ٓ 
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 الدلة :
 أدلة المذىب الول:

 :القرآن الكريماستدلوا ب
   ﴿ :ا تعالى قاؿقكؿ  -1                         

                                         

                                       

          ﴾(1) . 
دلػت اآليػة عمػى أف مػف قاتمنػا ال يحػؿ بػره حتػى لػك أجازىػا الكرثػة ألف عػدـ الجػكاز  :وجو الداللـة

لحػػؽ الشػػرع ال لحػػؽ الكرثػػة بخػػالؼ الكصػػية لمػػػكارث أك لألجنبػػي بمػػا زاد عمػػى الثمػػث فإنػػو لحػػػؽ 
لو عمى  الكرثة، كألف الحربي في داره كالميت في حقنا كالكصية لمميت باطمة ،كفي الكصية تقكية

تصػػبح فػػي النيايػػة ميراثػػان ال صػػدقة كيترتػػب عمييػػا ضػػرران بالمسػػمميف كمنػػع أبػػك فحػػرب المسػػمميف 
حنيفػػػة كػػػذلؾ كصػػػية الػػػذمي لمحربػػػي فػػػي دار الحػػػرب ، ألف اإلرث يمتنػػػع لتبػػػايف الػػػداريف فكػػػذلؾ 

 الكصية ألنيا أختيا.
إلسػالـ معفػي كالػذمي فػي كأجاز في األظير عنو الكصية لمحربي المستأمف ألنو ماداـ في دار ا 

 . (2)المعامالت، ليذا تصح عقكد التمميؾ فيو كتبرعاتو في حاؿ حياتو بعد مماتو
 

 

 أدلة المذىب الثاني:
 استدلكا بما يمي:

( أف النبػػي صػػمى ا عميػػو كسػػمـ أذف ألسػػماء رضػػي ا عنيػػا بصػػمة أميػػا ككانػػت مشػػركة فػػي 1
  .(3)مكة كىي دار حرب

                                      
(1)

 .9، 8عٛسج اٌّّتسٕح:  

(2)
اٌؼثذسٞ:  ،4/557، اٌش١ثأٟ: تث١١ٓ اٌّغاٌه: 583، 4/581، زاش١ح اٌظاٚٞ: 5/499زاش١ح اتٓ ػاتذ٠ٓ:  

، اٌغشخغٟ: اٌّثغٛط: 5/309اس: ، اٌثضاس: اٌثسش اٌضخ4/416، زاش١ح اٌذعٛلٟ: 6/368اٌتاج ٚاالو١ًٍ 

 .6/984، اٌض٠ٍؼٟ: تث١١ٓ زمائك: 194/ 18

(3)
(، طس١ر ِغٍُ، وتاب 1610ِتفك ػ١ٍٗ: أظش طس١ر اٌثخاسٞ، وتاب اٌٙثح تاب اٌٙذ٠ح ٌٍّششو١ٓ سلُ ) 

 ( .9003( )50اٌضواج، تاب فضً إٌفمح ٚاٌظذلح ػٍٝ األلشت١ٓ ٚاٌضٚج ٚاألٚالد ٌٚٛ وأٛا ِششو١ٓ، سلُ )
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ى ا عميػػو كسػمـ خمسػػمائة دينػػار إلػػى مكػػة حػيف قحطػػكا كأمػػر بػػدفع ذلػػؾ ( بعػث رسػػكؿ ا صػػم2
إلى ابف سفياف ابف حرب كصفكاف ابف أمية ليفرقا عمى فقراء أىؿ مكة فقبؿ ذلؾ أبك سفياف كأبى 

 .(1)صفكاف
الكصػػية تمميػػؾ  -فػػإذا صػػحت اليبػػة لمكػػافر كىػػي أمضػػى عطيػػة مػػف الكصػػية ألنيػػا تمميػػؾ فعمػػي

 اف أكلى أف تجكز لو الكصية .ك -معمقة عمى الكفاة
و نيػى عػف فيمف لـ يقاتؿ ، فأما المقاتؿ فإنحجة لنا  (ال ينياكـ ا ..... الخ)قاؿ الفقياء : كآية 

 تكليو ال عف بره كصمتو.
 
 المختار:  مذىبال

 .جكاز كصية المسمـ لمحربي كىك 
 سبب اإلختيار:

ره ، كالجػػكاز ىنػػا مقصػػكد عمػػى أنػػو أدلػػة الكصػػية التػػي تتسػػع لممسػػمـ كلغيػػ تعمػػالن بإطالقػػا
كمكافأة عمى معركؼ أك صمة لرحـ أك تأليؼ ث الكصية لو باعث حسف كمقصد خير، يككف باع

ىػداء ، كاإلتو في كفره كتقكيتو عمػى المسػمميفلقمبو كنحك ذلؾ مف الدكافع ال إلعزاز الكافر ك مكاد
 إال  ليػتمـ مكػاـر األخػالؽ و كسػمـصػمى ا عميػكما بعث الرسكؿ  ،إلى الغير مف مكاـر األخالؽ

 . ىك األقرب لسماحة اإلسالـ كسمكه كىذا
 الركن الرابع

 الموصى بو
سػيارة أك ىػك ذلػؾ الشػب الػذم يكصػي بػو اإلنسػاف لغيػره، سػكاء كػاف عينػان كالػدار كالالموصى بو :

،ك مػػا أشػػبو نى الػػدار ، كاالنتفػػاع بغمػػة األرض الزراعيػػة ك،  أك منفعػػة كسػػمػػاالن كالػػدرىـ كالػػدينار
 .  (2)ذلؾ

 شروط صحة الموصى بو:
 ىي :  البد من توافرىا حتى تصح الوصية بو ويشترط لمموصى بو شروط

كذلػػؾ إذا كانػػت الكصػػية بمػػاؿ، كبنػػاء أواًل: أن يكــون الموصــى بــو مــااًل متقومــًا عنــد الموصــي: 
؛ ألف ىػذه كالػدـسػالـ كذلػؾ كػالخمر كالميتػة عمى ذلػؾ: فػال تصػمح الكصػية بمػا لػيس مػاالن فػي اإل

ف كانػػت مػػاالن عنػػد غيػػر المسػػمميف فػػال تصػػح الكصػػية بيػػا مػػف  األمػػكر ال تسػػمى مػػاالن، كالخمػػر كا 

                                      
(1)

 .  9/96، اٌغشخغٟ: ششذ اٌغ١ش اٌىث١ش4100/5زاش١ح اتٓ ػاتذ٠ٓ:   

(2)
 .67اٌيٕياٚٞ: اٌٛطا٠ا ٚاٌٛلف فٟ اٌشش٠ؼح اإلعال١ِح  
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المسمـ ؛ ألنيا _ في نظر اإلسالـ _ كال تقكـ بماؿ عند المسػمميف ، كتصػح مػف غيػر المسػمـ إذا 
 .(1)أكصى بيا لغير مسمـ كذلؾ

فــي ممــك الموصــي إن كــان معينــًا بالــذات  ثانيــًا: أن يكــون الموصــى بــو موجــودًا عنــد الوصــية
كذلؾ كما لك قاؿ المكصي:أكصيت بسيارتي ىذه لفالف،أك أكصيت بمزرعتي وممموكًا لمموصي: 

 .(2)ىذه لفالف
كذلػػؾ ألف القصػػد مػػف الكصػػية، ىػػك تػػدارؾ مػػا فػػات ال يكــون الموصــى بــو محرمــًا شــرعًا  أثالثــًا: 

تكػػكف الكصػػية بمعصػػية؛ ألنيػػا يترتػػب عمييػػا اإلنسػػاف حػػاؿ حياتػػو مػػف اإلحسػػاف، فػػال يجػػكز أف 
حينئػػذ العقػػاب مػػف ا بػػدالن مػػف الثػػكاب ،كغضػػبو _ جػػال كعػػال_ بػػدالن مػػف رضػػاه ، كذلػػؾ ككصػػية 

نيػػا بمعصػػية، كىػػذا أمػػر المسػػمـ ببنػػاء كنيسػػة لممسػػيحيف ،أك بيعػػو لمييػػكد فيػػذه كصػػية باطمػػة؛ أل
 .(3)محـر شرعان 

  حال حياة الموصي: أو يصمح أن يكون محاًل لمتعاقد : أن يكون مما يجري فيو التوارثرابعاً 
فالػػػذم ينتقػػػؿ بػػػاإلرث كيممػػػؾ بالتعاقػػػد، تصػػػح الكصػػػية بػػػو ، كذلػػػؾ مثػػػؿ األمػػػكاؿ بجميػػػع 
أنكاعيا، كىذا يشمؿ الكصية باألعياف كالسػيارة كالمزرعػة كالػدار؛ ألنيػا تػكرث كتممػؾ بعقػد البيػع، 

كالكصػػية بمػا تثمػػره النخيػػؿ فػػي المزرعػػة ىػػذا العػػاـ، كالكصػية بالمنػػافع؛ ألنيػػا تممػػؾ بعقػػد اإلجػػارة، 
كىػػذا الثمػػر معػػدـك ، لكنػػو تصػػح الكصػػية بػػو؛ ألنػػو يقبػػؿ التمميػػؾ فػػي حػػاؿ حيػػاة المكصػػي؛ كذلػػؾ 

 .(4)بعقد المساقاة، كشراؤه جائز شرعان بطريؽ عقد السمـ
 

 
 
 
 
 

                                      
(1)

، اتٓ لذاِح: اٌّغٕٟ 8/969، اٌؼّشأٟ: اٌث١اْ 90/959اٌّاٚسدٞ: اٌساٚٞ  ،7/30 اٌمشافٟ: اٌزخ١شج: 

 .1/669 ششذ اٌضسوشٟ: ِٚا تؼذ٘ا، 6/445

(2)
 6/445، اتٓ لذاِح: اٌّغٕٟ 8/969، اٌؼّشأٟ: اٌث١اْ 90/959اٌّاٚسدٞ: اٌساٚٞ  ،7/30مشافٟ: اٌزخ١شج:اٌ 

 .1/669 ششذ اٌضسوشٟ: ِٚا تؼذ٘ا،
(3)

 اٌّشاخغ اٌغاتمح. 
(4)

، اتٓ لذاِح: اٌّغٕٟ: 8/969، اٌؼّشأٟ: اٌث١اْ 90/959، اٌّاٚسدٞ: اٌساٚٞ 7/30أظش: اٌزخ١شج ٌمشافٟ  

 .1/669ؼذ٘ا، ششذ اٌضسوشٟ: ِٚا ت 6/445
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 المبحث الثالث
 فاظ ذات صمةلل احقيقة المنفعة و 

 أواًل: حقيقة المنفعة:
  لمنفعة في المغة:ا

كالنفػػع: ضػػد الضػػر، يقػػاؿ: نفعػػو بكػػذا فػػانتفع بػػو، كالنفػػع: الخيػػر،  كػػؿ مػػا ينتفػػع بػػو ،كالجمػػع منػػافع
 . (1)مطمكبةكىك ما يتكصؿ اإلنساف بو إلى 

  المنفعة في االصطالح:
ىي المقصكد بعقد اإلجارة باألصػالة سػكاء كانػت منقعػة آدمػي، أك حيػكاف، أك عػيف مػف األعيػاف، 

 .(2) المعقكد عمييا كالغاية مف عقد اإلجارةفيي 

 :فاظ ذات صمةلل ا
 :الغمة أ. 

  :الغمة في المغة
، لػدار، أك أجرة، الجمع: غالت، كغالؿ: الػداخؿ مػف كػراء امف أكؿكؿ ما تؤتيو المزرعة 

 .(3): الكسباألرضكفائدة 
، أك كسػب الػدار . أك أجػرة، أك أجرتيػااألرضما يحصؿ مػف ريػع كؿ  :ىي والغمة في االصطالح

 .(4)العبد
، ككػؿ عػيف فييػا منفعػة فقػد يحصػؿ حيػث أف المنػافع كالغمػة متقاربػاف :الصمة بين المنفعة والغمة

مػػؾ المنفعػػة إمػػا بفعمػػو كاالسػػتغالؿ، أك بعػػكض عػػف فعػػؿ غيػػره، أك مػػف عنػػد ا منيػػا شػػيء غيػػر ت
 . (5)، كذلؾ الشيء يسمى غمةتعالى
 العين : ب.

 العين في المغة:
العػػيف الػػذم يبصػػر بيػػا النػػاظر، كالجمػػع أعيػػاف كأعػػيف ك أعينػػات كالعػػيف ليػػا عػػدة  ىػػي 

 .(6)معاف في المغة منيا عيف الماء كالعيف الباصرة كالجاسكس كعيف الشيء نفسو
                                      

(1)
 .3/91اٌماِٛط اٌّس١ظ  ، اٌف١شٚص آتادٞ:8/359اتٓ ِٕظٛس: ٌغاْ اٌؼشب  

(2)
 .6/919اتٓ لذاِح: اٌّغٕٟ  

(3)
 .5/3188اتٓ ِٕظٛس:  ٌغاْ اٌؼشب  

(4)
 .177ص -أتٛ خ١ة: اٌماِٛط اٌفمٟٙ 

(5)
 .3/64 اٌششت١ٕٟ: ِغٕٟ اٌّستاج: 

(6)
 .4/3999اتٓ ِٕظٛس: ٌغاْ اٌؼشب  
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 : االصطالح والعين في
 .(1)ىي الشيء المعيف المشخص كبيت كحصاف 
 .أف العيف أصؿ لممنفعة العين والمنفعة: الصمة بين

 النتفاع :ج.ا
 مغة:االنتفاع في ال 

 .(2)بو اإلنساف إلى مطمكبو يتكصؿمصدر انتفع مف النفع ، كىك ما  
 :صطالحاالنتفاع في اال

ف لػـ تكػف   ىك حؽ المنتفع فػي اسػتعماؿ العػيف كاسػتغالليا مػا دامػت قائمػة عمػى حاليػا كا 
 .(3)رقبتيا مممككة

ة تممؾ المنفعة كقاؿ : تممؾ االنتفػاع نريػد بػو أف كقد فرؽ القرافي بيف قاعدة تمميؾ االنتفاع كقاعد
، فيباشػر بنفسػو كيمكػف غيػره مػف االنتفػاع قط ، كتممػؾ المنفعػة ىػك أعػـ كأشػمؿيباشر ىك بنفسو ف

 .   (4)بعكض كاإلجارة كبغير عكض كالعارية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
(1)

 .959/34ِدٍح األزىاَ اٌؼذ١ٌح اٌّادج  

(2)
 .6/4507اتٓ ِٕظٛس: ٌغاْ اٌؼشب  

(3)
 .5ص، 93ِششذ اٌس١شاْ اٌّادج  

(4)
 .9/987اٌمشافٟ: اٌفشٚق  
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 المبحث الرابع 
 فعةمالية المنفعة واآلثار المترتبة عمى االختال  في مالية المن

 المطمب الول
 مالية المنفعة

 :مذىبيفاختمؼ الفقياء عمى مالية المنفعة عمى 
 .(1)الحنفية كىك مذىب أف المنافع ليست أمكاالن متقكمة في حد ذاتيا  الول : مذىبال
ـــــــذىبال ـــــــاني : م جميػػػػػػػكر الفقيػػػػػػػاء مػػػػػػػف مػػػػػػػذىب  كىػػػػػػػك أف المنػػػػػػػافع أمػػػػػػػكاؿ لػػػػػػػذاتيا كىػػػػػػػك  الث

 .(4)مةكالحناب(3)كالشافعية(2)المالكية
 سبب الخال :

 مػػادة جػـر محسػػكسحصػر الحنفيػة معنػػى المػاؿ فػػي األشػياء ك األعيػػاف الماديػة أم التػػي ليػا 
  .بخالؼ الجميكر

 الول : مذىبال أصحاب أدلة
كؿ يعنػي صػيانة الشػيء كادخػاره مػ، كالتكؿم_عمؿ ذلؾ بأف صفة المالية لمشػيء إنمػا تثبػت بػالت1 

 .(5)لكقت الحاجة
ي زمػػانيف لككنيػػا أعراضػػان ، فكممػػا تخػػرج مػػف حيػػز العػػدـ إلػػى حيػػز الكجػػكد بقػػ ت_ أف المنػػافع ال2

مثػػاؿ ذلػػؾ أف يسػػتأجر شػػخص بيػػت لمسػػكف فيػػو فالمػػدة الػػذم  (6)كؿمػػتتالشػػى فػػال يتصػػكر فييػػا الت
 .يسكنيا فيو كىي المنفعة بانقضائيا تنقضي المنفعة كتتالشي كال يبقى ليا أثر 

 :الثاني مذىبالأصحاب أدلة 
 . (7)، كعمى ذلؾ أعراؼ الناس كمعامالتيـعياف ال تقصد لذاتيا بؿ لمنافعيااأل_أف 1
، كىػػك مػػف ميػا مقاسػػة بالمػػاؿ فػػي عقػد اإلجػػارة_أف الشػرع قػػد حكػػـ بكػكف المنفعػػة مػػاالن عنػػدما جع2

، كألف فػي عػدـ اعتبارىػا أجػاز جعميػا ميػران فػي عقػد النكػاح عقكد المعاكضات المالية ككػذا عنػدما

                                      
(1)

 .5/13، اٌض٠ٍؼٟ: تث١ٓ اٌسمائك 99/78اٌغشخغٟ: اٌّثغٛط  

(2)
 . 4/398، اٌذعٛلٟ: زاش١ح 8/998خ١ًٍ: اٌخششٟ  

(3)
 .3/56 ، األٔظاسٞ: أعٕٝ اٌّياٌة6/83ا٠ح اٌّستاج اٌشٍِٟ: ٔٙ 

(4)
 .4/375اٌثٙٛتٟ: وشاف اٌمٕاع  

(5)
 .5/13، اٌض٠ٍؼٟ: تث١ٓ اٌسمائك 99/78اٌغشخغٟ: اٌّثغٛط  

(6)
 اٌّشاخغ اٌغاتمح. 

(7)
، األٔظاسٞ: أعٕٝ 6/83، اٌشٍِٟ: ٔٙا٠ح اٌّستاج 4/398، اٌذعٛلٟ: زاش١ح 8/998ع١ذٞ خ١ًٍ: اٌخششٟ  

 .4/375، اٌثٙٛتٟ: وشاف اٌمٕاع 3/56ةاٌّياٌ
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يعازان عان لحقكؽ الناس يأمكاالن تضي لمظممة في االعتداء عمى منافع األعياف التي يممكيا غيرىـ ،  كا 
 . (1)كفي ذلؾ مف الفساد كالجكر ما يناقض مقاصد الشريعة كعدالتيا

: المنافع ليست أمكاالن عمى الحقيقة بؿ عمى ضرب مف التكسػع كالمجػاز بػدليؿ أنيػا كقاؿ الشافعية
 .(2)معدكمة ال قدرة عمييا
 المذىب المختار:

 ىك مذىب الجميكر القائؿ بأف المنافع أمكاالن لذاتيا.
 :االختيارب سب
فػػي عػػدـ اعتبارىػػا أمػػكاالن ألنيػػا ممػػا اعتػػاد النػػاس عمػػى جعميػػا أمػػكاالن كتعػػارفكا عمػػى ذلػػؾ كألف   

يعازان  كتضيقان عمييـ عان لحقكؽ الناسيتضي يممكيػا لمظممة في االعتداء عمى منافع األعياف التػي  كا 
 .غيرىـ

 المطمب الثاني
 اآلثار المترتبة عمى االختال  في مالية المنفعة

 
 : ضمان المنافع -1
 :قد اختم  فيو الفقيا  عمى مذىبينو 

  المذىب الول :
نما تضمف بالعقد أك شبية العقد لى ذلؾ ذىب  أف المنافع ال تضمف ال بالغصب كال باإلتالؼ كا  كا 

 .(3)الحنفية
  المذىب الثاني:

 .(4)كالى ذلؾ ذىب جميكر الفقياء أف المنافع تضمف باإلتالؼ كالغصب كما تضمف األعياف
 
 
 

                                      
(1)

، األٔظاسٞ: أعٕٝ 6/83، اٌشٍِٟ: ٔٙا٠ح اٌّستاج 4/398، اٌذعٛلٟ: زاش١ح 8/998ع١ذٞ خ١ًٍ: اٌخششٟ  

 ..4/375، اٌثٙٛتٟ: وشاف اٌمٕاع 3/56اٌّياٌة

(2)
 .1/1اٌششت١ٕٟ: ِغٕٟ اٌّستاج  

(3)
 .   134-133 /5، اٌض٠ٍؼٟ: تث١ٓ اٌسمائك: 99/78اٌغشخغٟ: اٌّثغٛط  

(4)
، اٌضٔدأٟ:  3/441، زاش١ح اٌذعٛلٟ: 1/1، اٌششت١ٕٟ: ِغٕٟ اٌّستاج 5/91,93إٌٛٚٞ: سٚضح اٌياٌث١ٓ  

 . 6/3، اتٓ لذاِح: اٌّغٕٟ ِغ اٌششذ اٌىث١ش 115اٌّتٕٛس فٟ اٌمٛاػذ: 
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  الدلة:
 المذىب الول: أصحاب أدلة

(أف عدـ ضماف المنافع بالغصب فألنيا حدثت بفعؿ الغاصب ككسبو كالكسب لمكاسػب ، لقكلػو 1
،كألف (1)"فػػال يضػػمف ممكػػو مػػف كجػػد عػػيف مالػػو عنػػد رجػػؿ فيػػك أحػػؽ بػػو "صػػمى ا عميػػو كسػػمـ :

 .(2)الغصب إزالة يد المالؾ بإثبات اليد العادية

تػػالؼ قبػػؿ كجكدىػػا أك ( أف عػػدـ ضػػماف المنػػافع بػػاإلتالؼ فألنيػػا ال تخمػػك إمػػا أف يػػرد عمييػػا اإل2
، ؼ المعػدكـ ال يمكػفنائسػتكدىػا فػإف احاؿ كجكدىا أك بعد كجكدىا ككؿ ذلؾ محاؿ ، أما قبػؿ كج

، كأمػا بعػد كجكدىػا ى الكجػكد رفعػو ، فػإذا قارنػو منعػوإذا طػرأ عمػ اإلتػالؼفألف كأما حاؿ كجكدىا 
 .تالؼ المعدكـإفألنيا تنعدـ كمما كجدت فال يتصكر 

 .(3)كقد استثنى الحنفية مف أصؿ عدـ تضميف المنافع ماؿ اليتيـ ك الكقؼ ، كالمعد لالستغالؿ
 أدلة المذىب الثاني:

  .(4)في النكاح ( أف الشارع أجاز أف تككف ميران 1
 .( أف الماؿ اسـ لما ىك مخمكؽ إلقامة مصالح العباد بو ، كالمنافع يصدؽ عمييا ذلؾ2
 .(5)( أف المنفعة مباحة متقكمة فتجبر في العقكد الصحيحة كالفاسدة3

 :المذىب االختيار
 ىك مذىب الجميكر القائؿ بضماف المنافع باإلتالؼ كالغصب .  

 :ختيارب االسب
 كالماؿ يتضمف باإلتالؼ كالغصب فكذلؾ المنافع تتضمف باإلتالؼ كالغصب. افع أمكاؿألف المن

 _ جعل المنفعة صداقاً 2
 اختم  فيو عمى مذىبين :

  كىك لمحنفية كفيو تفصيؿ: : ولالمذىب ال 

                                      
(1)

خٕذب ٚلاي ِٓ زذ٠ث عّشج تٓ  3/18اٌذاسليٕٟ فٟ اٌغٕٓ  ،7/394 إٌغائٟ: ،3/803أخشخٗ أتٛ داٚد  

 اٌؼظ١ُ آتادٞ: إعٕادٖ زغٓ.
(2)

 .  134-133/ 5، اٌض٠ٍؼٟ: تث١ٓ اٌسمائك: 99/78اٌغشخغٟ: اٌّثغٛط  
(3)

 اٌّشاخغ اٌغاتمح. 
(4)

اٌضٔدأٟ: تخش٠ح اٌفشٚع  ،3/110اٌششت١ٕٟ: ِغٕٟ اٌّستاج  ،1/448زاش١تٗ ػٍٝ اٌششذ اٌظغ١ش  اٌظاٚٞ: 

 .6/681، اتٓ لذاِح: اٌّغٕٟ 117ػٍٝ األطٛي 
(5)

 .اٌّشاخغ اٌغاتمح 
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قػػكـ ، كالمنػػافع تصػػمح ميػػران تالميػػر إنمػػا يصػػح بكػػؿ مػػا ىػػك مػػاؿ م حيػػث جػػاء عنػػدىـ أف
ف يسػتحؽ فػي مقابميػا المػاؿ، كسػكنى الػدار، كزراعػة األرض، كركػكب ككنيا منفعة شخص أك عي

 ألف ىذه المنافع أمكاؿ، أك التحقت باألمكاؿ شرعان في سائر العقكد لمحاجة . السيارة كنحكىا؛
أمػا الػػزكاج عمػى أف يعمميػػا القػرآف أك بعضػػو أك بعػػض أحكػاـ الػػديف مػف حػػالؿ كحػراـ، فػػال يصػػح 

 . (1) خدميا سنة، فالتسمية فاسدة ج حر امرأة عمى أف يعند متقدمي الحنفية، كلك تزك 
 (3)فػػي المشػػيكر كالشػػافعية  (2)كىػػك رأم المالكيػػة  ميػران أف تكػػكف المنفعػػة يصػػح  : الثــانيالمــذىب 
 . (4)كالحنابمة
 الدلة:
 المذىب الول: أصحاب أدلة

 استدلوا بالمعقول: 
ـ تكػػػػف مضػػػػمكنة عنػػػػدىـ بالغصػػػػب أف المنػػػػافع ليسػػػػت بػػػػأمكاؿ متقكمػػػػة عمػػػػى أصػػػػمو، كليػػػػذا لػػػػ-1

نما يثبت ليا حؽ التقػكـ فػي سػائر العقػكد شػرعان ضػركرة دفعػان لمحاجػة بمػا ىينػا ، ألف  كاإلتالؼ كا 
 .(5)الحاجة ال تندفع إال بالتسميـ

كألف المسػمى لػيس بمػاؿ؛ ألف (6) ﴾أن تبتغووا بوواوام    ﴿ كال يصح تعميـ القرآف ميػران لقكلػو تعػالى: -2
كال يصػػح أف  حػػكه مػػف الطاعػػات قربػػة إلػػى ا تعػػالى، ال يصػػح االسػػتئجار عمييػػا،تعمػػيـ القػػرآف كن

يقابػػػؿ التعمػػػيـ بالمػػػاؿ، كحينئػػػذ ال تصػػػح التسػػػمية ، ك يجػػػب ميػػػر المثػػػؿ؛ ألنيػػػا منفعػػػة ال تقابػػػؿ 
 .  (7)بماؿ

ذالالن ال يصػػػح؛ ألنيػػػا منػػػافع ليسػػػت بػػػأمكاؿ كألنيػػػا اسػػػتخداـ الحػػػرة زكجيػػػا الحػػػر ك  -3  اسػػػتيانة كا 
 . (8)زكىذا ال يجك يا لزكج
 
 

                                      
(1)

 .3/986، اتٓ ٔد١ُ: اٌثسش اٌشائك: 9/303اٌش١خ ٔظاَ: اٌفتاٚٞ إٌٙذ٠ح  

(2)
 .1/448اٌظاٚٞ: زاش١تٗ ػٍٝ اٌششذ اٌظغ١ش  

(3)
 .3/110إٌٛٚٞ: ِغٕٟ اٌّستاج  

(4)
 .6/681اتٓ لذاِح: اٌّغٕٟ  

(5)
 .179-1/178اٌىاعأٟ: تذائغ اٌظٕائغ  

(6)
 .14ح آ٠ عٛسج إٌغاء: 

(7)
 .179-1/178تذائغ اٌظٕائغ  اٌىاعأٟ: 

(8)
 . 3/986 ، اتٓ ٔد١ُ: اٌثسش اٌشائك:9/303اٌفتاٚٞ إٌٙذ٠ح: اٌش١خ ٔظاَ: 
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 المذىب الثاني: أصحاب أدلة
 استدلوا بالمعقول:

 .(1)_ أف المنافع عندىـ أمكاالن متقكمان 1
أف كؿ ما يجكز أخػذ العػكض عنػو يصػح تسػميتو صػداقان كالمنػافع يجػكز أخػذ المكصػي عنيػا _ 2

 . (2)فتصح تسميتيا صداقان 
 المذىب المختار:

 .أف تككف المنفعة ميران قائؿ بصحة كىك مذىب الجميكر ال
 :سبب االختيار

ف كؿ ما يجكز أخذ العكض عنو يصػح تسػميتو صػداقان كالمنػافع يجػكز أخػذ المكصػي عنيػا كىك أ
 فتصح تسميتيا صداقان. 

 

                                      
(1)

 .6/681، اتٓ لذاِح: اٌّغٕٟ 3/110، إٌٛٚٞ: ِغٕٟ اٌّستاج 1/448زاش١ح اٌظاٚٞ:  
(2)

 اٌّشاخغ اٌغاتمح. 
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 انثانيانفصم 

مفهىو انىصية باملنفعة وحكمها وأنىاعها وانىصية 
  باحلقىق واملرتبات

 
 فعة وحكميا.المبحث الول: مفيوم الوصية بالمن

 المبحث الثاني: أنواع الوصية بالمنفعة.

 .والمرتبات المبحث الثالث: الوصية بالحقوق
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 المبحث الول
 مفيوم الوصية بالمنفعة وحكميا

 المطمب الول
 مفيوم الوصية بالمنفعة

لقػػد سػػبؽ كأف عرفػػت الكصػػية فػػي الفصػػؿ األكؿ كقمػػت بػػأف الكصػػية فػػي المغػػة ىػػي: اسػػـ 
 .(1)تكصية أك اإليصاء كقد تطمؽ عمى الشيء المكصى بوبمعنى ال

 . (2)تصرؼ في التركة مضاؼ إلى ما بعد المكت وفى االصطالح:
 أما تعريؼ المنفعة في المغة كاالصطالح: 

 .(3)،كالجمع منافعاسـ ما انتفع بو  المنفعة في المغة :

فكما أف المنفعة تستحصؿ مػف ىي الفائدة التي تحصؿ باستعماؿ العيف ، :المنفعة في االصطالح
 .(4)الدار بسكناىا تستحصؿ مف الدابة برككبيا

 ومن خالل تعري  الوصية وتعري  المنفعة نعر  الوصية بالمنفعة بأنيا:
الػػدار، كزرع  ىىػػك تمميػػؾ مضػػاؼ لمػػا بعػػد المػػكت بمنفعػػة محضػػة أك فائػػدة تحصػػؿ لمعػػيف كسػػكن

 . كنحك ذلؾ ،كرككب السيارة ،األرض
 نيالمطمب الثا

 حكم الوصية بالمنفعة
اتفػػؽ الفقيػػاء عمػػى جػػكاز الكصػػية كلكػػنيـ اختمفػػكا فػػي حكػػـ الكصػػية بالمنػػافع فمػػنيـ مػػف 

 :كىـ ، كاختمفكا في ذلؾ مذىبيف عمى النحك التاليأجازىا كمنيـ مف لـ يجزىا
 .(5)ك ىك الكصية بالمنافع، كىك مذىب جميكر فقياء المذاىب: المذىب الول
 .(6)الكصية بالمنافع كىك مذىب الظاىرية كابف أبي ليمى ـ جكازعد: المذىب الثاني

                                      
(1)

 .9739: اٌماِٛط اٌّس١ظ ٞاٌف١شٚص آتاد 

، 107َ اٌّادج األٌٚٝ، لأْٛ األزٛاي اٌشخظ١ح اٌغٛسٞ اٌّادج 9946ٌغٕح  79لأْٛ اٌٛط١ح اٌّظشٞ سلُ  (2)

 .9915 اٌمأْٛ األسدٟٔ اٌّادج

(3)
 .3/91: اٌماِٛط اٌّس١ظ ٞاٌف١شٚص آتاد، 8/359اتٓ ِٕظٛس: ٌغاْ اٌؼشب  

(4) 
 .39/909ٚصاسج األٚلاف اٌى٠ٛتح: اٌّٛعٛػح اٌفم١ٙح 

(5)
، 1/314، اٌؼثذسٞ: اٌتاج اإلو١ًٍ: 6/101 ، اٌض٠ٍؼٟ: تث١ٓ اٌسمائك7/351أٟ: تذائغ اٌظٕائغ: اٌىاع 

 .6/59اتٓ لذاِح: اٌّغٕٟ:  3/45اٌششت١ٕٟ: ِغٕٟ اٌّستاج: 

(6)
 . 4/75، اٌضسلأٟ: ششزٗ 9/394اتٓ زضَ: اٌّسٍٝ 
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37 

 

  الدلة:
 واستدل أصحاب المذىبين بالمعقول:

 المذىب الول: أصحاب دليل 
إف المنافع يصح تمميكيا في حاؿ الحياة ببدؿ كما في اإلجارة كالمساقاة، كبغير بدؿ كمػا 

؛ ة لحاجتػػو كمػػا فػػي األعيػػاف بػػؿ أكلػػىكصػػيفػػي اإلعػػارة كعميػػو فإنػػو يصػػح تمميكيػػا بعػػد الممػػات بال
ألف الكصػػية يتكسػػع فييػػا بمػػا ال يتكسػػع فػػي غيرىػػا مػػف العقػػكد حتػػى بػػالمجيكؿ كالمعػػدـك كألنيػػا 

 .  (1)كاألعياف في تمميكيا بعقد المعاكضة كاإلرث
 المذىب الثاني:أصحاب دليل 

فػػاذ الكصػػية إف الكصػػية بالمنػػافع كصػػية بمػػاؿ الػػكارث كذلػػؾ ال يصػػح ، كبيػػاف ذلػػؾ أف ن
، كممػػؾ المنػػافع تػػابع عمػػى ممػػؾ الكرثػػة ألف الرقبػػة ممكيػػـيكػػكف عنػػد المػػكت كعنػػد المػػكت تحصػػؿ 

 .(2)لممؾ الرقبة، فكانت الكصية بالمنافع كصية مف ماؿ الكارث فال تصح
 المذىب المختار:

 كىك ما ذىب إليو جميكر الفقياء مف جكاز الكصية بالمنفعة .
 سبب االختيار:

لممنفعػػػػة كمػػػػا ىػػػػي الحاجػػػػة لألعيػػػػاف بػػػػؿ بػػػػاألكلى كألف فييػػػػا تكسػػػػعة عمػػػػى ألف الحاجػػػػة 
 .حقيؽ مصالح كمنافع لممسمميف فيياالمسمميف كت

                                      
(1)

اتٓ   3/45اٌششت١ٕٟ: ِغٕٟ اٌّستاج: ، 1/314، اٌؼثذسٞ: اٌتاج اإلو١ًٍ: 7/101اٌىاعأٟ: تذائغ اٌظٕائغ:  

 .6/59لذاِح: اٌّغٕٟ: 

(2)
 . 4/75، اٌضسلأٟ: ششزٗ 394/ 9اتٓ زضَ: اٌّسٍٝ 
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 المبحث الثاني
 أنواع الوصية بالمنفعة

 : بالمنفعة مف حيث مدتيا إلى نكعيفتتنكع الكصية 
راعية مػدة سػنة كصية محددة بمدة أك مؤقتة كأف يكصى لشخص بمنفعة أرضو الز  النوع الول:

 . (1)كنحكىا
 كصية غير محددة بمدة كتشمؿ صكرتيف:النوع الثاني: 

دارم أك زراعػة كأف يقكؿ أكصيت لفػالف بسػكنى  ،: الكصية المطمقة أك الخالية مف التأقيتحدىاأ
 .أرض دكف تحديد مدة

 .(2): الكصية المؤبدة كأف يقكؿ أكصيت لفالف بسكنى دارم أك زراعة أرض أبداثانييما
 : ولكل من النوعين أحكام تخصو فيما يمي

 : الوصية المحددة المدة أو المؤقتة النوع الول
، كىذه المدة إما أف تكػكف مدة االنتفاع بالعيف المكصى بيا كفي ىذا النكع يحدد المكصي

مػػػا أف تكػػػكف غيػػػر معمكمػػػة البدايػػػة، أك معمكمػػػة البدايػػػة فقػػػطمعمكمػػػة البدايػػػة كالنيايػػػة معػػػان  أك  ، كا 
 .نيايةال

: أكصػػيت لفػػالف بسػػكنى دارم ة معمكمػػة البدايػػة كػػأف قػػاؿ المكصػػيأكالن: فػػإف كانػػت المػػد
: أكصػيت لفػالف بسػكنى ك كانت معمكمة النياية ، كػأف قػاؿـ أ2009خمس سنكات، تبدأ مف أكؿ 

ـ، أك معمكمة البداية كالنياية معان كأف قاؿ: أكصيت 2014دارم خمس سنكات تنتيي بنياية سنة 
 ـ.       2014ـ كتنتيي بنياية سنة 2009بسكنى دارم خمس سنكات تبدأ مف أكؿ لفالف 

ة ففي ىذه الصكر جميعان يستحؽ المكصى لو المنفعة كىي سػكنى الػدار فػي المػدة المحػدد
، كذلؾ مدة قبؿ كفاة المكصي بطمت الكصية، فإذا مضت ىذه الإذا كقعت كميا بعد كفاة المكصي
الكصػػية بالمنػػافع يعػػد بمثابػػة تمػػؼ العػػيف المكصػػى بيػػا فػػي الكصػػية  ألف مضػي المػػدة المحػػددة فػػي

ياسػان عمػى باألعياف فكما تبطؿ األخرل بمضي المدة المحددة لالنتفاع في القدر الباقي مف المدة ق
 . (3)، فإف حؽ المكصى لو ثابت في الجزء الباقي مف العيفاليالؾ الجزئي لألعياف

ذا مػػات المكصػػي  ، فػػإف المنفعػػة فػػي المػػدة التػػي تكػػكف المحػػدد لالنتفػػاعقبػػؿ بدايػػة الػػزمف كا 
قبؿ بدأ ميعاد االنتفاع تككف لمالؾ العيف المكصى بمنفعتيا كارثان كاف ىػذا المالػؾ أك المكصػى لػو 

                                      
(1)

 .3/45، اٌششت١ٕٟ: ِغٕٟ اٌّستاج: 4/973، ع١ذٞ خ١ًٍ: اٌخششٟ 7/354اٌىاعأٟ: تذائغ اٌظٕائغ:  
(2)

 اٌّشاخغ اٌغاتمح. 
(3)

 .135-134 أتٛ ١ًٌ: اٌٛطا٠ا ٚاٌٛلف: ،969-960تذساْ: اٌّٛاس٠ث ٚاٌٛط١ح ٚاٌٙثح   
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، فتسمـ العيف إلى المكصى لو ليستكفي حقو في لى أف يحيف مكعد االنتفاع بالعيفبالرقبة كحدىا إ
ؿ الفتػػػرة مػػػف كقػػػت كفػػػاة المكصػػػي إلػػػى ابتػػػداء كقػػػت االسػػػتحقاؽ ، بشػػػرط أف ال تطػػػك نفعػػػة منيػػػاالم

بطمػػػت بالكصػػػية عػػػف ثػػػالث كثالثػػػيف سػػػنة شمسػػػية ، فػػػإذا كصػػػمت الفتػػػرة إلػػػى ىػػػذا القػػػدر أك زادت 
، كذلػػػػؾ لمضػػػػي المػػػػدة الطكيمػػػػة التػػػػي تعتبػػػػر مانعػػػػة مػػػػف سػػػػماع الػػػػدعكل بػػػػالحقكؽ عنػػػػد الكصػػػػية
 .  (1)الفقياء

بػػأف ينتفػػع بزراعػػة أرض لػػو مػػدة خمػػس  ـ آلخػػر معػػيف1950فػػإذا أكصػػى شػػخص سػػنة 
ـ، مػثالن ، بطمػت ىػذه الكصػػية 1955ـ، ثػـ مػات المكصػي سػنة 1990سػنكات تبػدأ مػف أكؿ سػنة 

 .(2)لطكؿ المدة مف كقت كفاة المكصي إلى كقت بدء استحقاؽ االنتفاع باألرض
صــى لفــالن ثانيــًا : إذا كانــت الوصــية بمــدة معينــة غيــر معمومــة البدايــة أو النيايــة كمــا لــو أو 

، ففػي بدايػة مػدة ة ىػذه السػنكات الػثالث أك نيايتيػاأرضو ثالث سػنكات دكف أف يبػيف بدايػ بزراعة
 :الفقياء االنتفاع بالكصية  مذىباف

 أف ىذه المدة تبدأ مف كقت كفاة المكصي كىك مذىب الجميكر كعمى  المذىب الول:
 .(3)رأسيـ الشافعية

 . (4)ف كقت تقسيـ التركة كىك مذىب فقياء الحنفيةأف ىذه المدة تبدأ م :الثاني المذىب
 الدلة:

 استدلوا أصحاب المذىبين بالمعقول:
 المذىب الول:أصحاب دليل 
 .(5)، ىك انتقاؿ ممكية المكصى بو إلى المكصى لولكقت الذم تنت  فيو الكصية أثرىاألف ا
 المذىب الثاني: أصحاب دليل

 .(6)قر الممؾكيست الكصية ألنو الكقت الذم تنفذ في
 المذىب المختار:

 كىك المذىب األكؿ القائؿ بأف المدة تبدأ مف كقت كفاة المكصي.
 

                                      
(1)

 .135-134 أتٛ ١ًٌ: اٌٛطا٠ا ٚاٌٛلف: ،969-960تذساْ: اٌّٛاس٠ث ٚاٌٛط١ح ٚاٌٙثح   

(2)
 .134أتٛ ١ًٌ: اٌٛطا٠ا ٚاٌٛلف  

(3)
 .98/6، اٌسّذ: ششذ صاد اٌّغتٕمغ 6/137إٌٛٚٞ: سٚضح اٌياٌث١ٓ  ،4/414زاش١ح اٌذعٛلٟ:  

(4)
 .18/79 اٌغشخغٟ: اٌّثغٛط 

(5)
 .98/6، اٌسّذ: ششذ صاد اٌّغتٕمغ 6/137إٌٛٚٞ: سٚضح اٌياٌث١ٓ  ،4/414زاش١ح اٌذعٛلٟ:  

(6)
 .18/79اٌغشخغٟ: اٌّثغٛط  
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 :االختيارسبب 
 ألنو الكقت التي يستحؽ المكصى لو الكصية .

 بالموصى بو في المدة المحدودة: عمنع الموصى لو من االنتفا
مكعػدان كلمػا حػاف قد يكصي شػخص ألخػر أف يسػكف داره مػدة ثػالث سػنيف كقػد حػدد ليػا 

االسػػػتيالء عمػػػى العػػػيف محػػػؿ مكعػػػد االنتفػػػاع بالشػػػيء المكصػػػى بػػػو لػػػـ يػػػتمكف المكصػػػى لػػػو مػػػف 
 ، فما الحكـ في ىذه الحالة ؟ يستطع االنتفاع بالشيء المكصى بو، كبالتالي لـ المنفعة

إمػػا أف  ،الشػػيء المكصػػى بػػولإلجابػػة عمػػى ىػػذا التسػػاؤؿ نقػػكؿ إف المػػانع مػػف االنتفػػاع ب
مػػػا أف يكػػػكف المكصػػػي نفسػػػو، ك إمػػػا أف يكػػػكف عػػػذران حػػػاؿ عػػػض الكرثػػػة أك كميػػػـيكػػػكف ب بػػػيف ، كا 

ف االمكصى لو بعيف االنتفاع  .لحكـ يختمؼ في كؿ حالة عف األخرل، كا 
: فػإف المكصػى لػو يجػب لػو بػدؿ المنفعػة التػي أواًل : إذا كان المانع من االنتفاع ىو أحد الورثـة

فػػػاع مػػػرة إذا رضػػػي الكرثػػػة جميعػػػان أف يعكضػػػكه عنيػػػا باالنت ، إالقيمتيػػػا منعػػػو منيػػػا الػػػكارث كىػػػي
، فكجػػب أف ت عميػػو حقػػو، كذلػػؾ ألف الػػكارث بمنعػػو المكصػػى لػػو مػػف االنتفػػاع يكػػكف قػػد فػػكٌ أخػػرل

، ىػػذا كلػػيس لممكصػػى لػػو أف يطالػػب أك بعضػػيايضػػمف لػػو قيمػػة مػػا فػػات عميػػو مػػف المنفعػػة كميػػا 
يـ لعػػدـ حصػػكؿ التعػػدم مػػنيـ، لكػػنيـ إذا رضػػكا الكرثػػة بتمكينػػو مػػف االنتفػػاع مػػرة أخػػرل جبػػران عػػن

 .(1)بتعكيضو باالنتفاع مرة أخرل كاف ىك بالخيار بيف أخذ البدؿ أك االنتفاع مرة أخرل
 :ميع الورثة: إذا كان المانع من االنتفاع بالموصى بو ىو جثانياً 

ف فػػي ىػػذه الحالػػة يضػػمف الكرثػػة لممكصػػى لػػو حقػػو فػػي االنتفػػاع لتعػػدييـ عميػػو كمنعػػو مػػ
 : اع ، كضمانيـ يتمثؿ في أحد أمريفاالنتف
 إما أف يعطكه قيمة المنفعة. الول:
 أك يمكنكه مف االنتفاع مدة مساكية لممدة المكصى باالنتفاع منيا. الثاني:

أجبػر الكرثػة عمػى تنفيػذ مػا  كيككف المكصى لو مخيػران بػيف األمػريف ، فػإذا اختػار احػدىما
 .(2)اختار
 ، أو بسبب عذر حـال بـين الموصـىمن االنتفاع من جانب الموصي نفسوع : إذا كان المنثالثاً 

 :لو واالنتفاع
مسػػاكية تبػػدأ مػػف كقػػت زكاؿ  كفػػي ىػػذه الحالػػة يسػػتحؽ المكصػػى لػػو االنتفػػاع مػػدة أخػػرل

: فمثالن لػك أجػر المكصػي الػدار لممكصػى لػو بمنفعتيػا مػدة محػددة ثػـ مػات قبػؿ انتيػاء مػدة المانع

                                      
(1)

 .354ـ  7/353اٌىاعأٟ: تذائغ اٌظٕائغ  

(2)
 . 3/455زاش١ح اٌذعٛلٟ  
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( كمػا بمػكت المػؤجر )المكصػيجػار يظػؿ قائمػان حتػى تنتيػي مدتػو كال يقسػـ اإلجارة، فإف عقػد اإلي
 .(1)عند الشافعية

، فػػإف المػػانع يةكػذلؾ قػػد يكػػكف المكصػػى لػػو غائبػػان أك سػػجينان مػػثالن كقػػت ابتػػداء مػػدة الكصػػ
، فعػةىنا يككف مف جية المكصى لو كىك غيابو أك سجنو كىك عذر يحكؿ بينػو كبػيف اسػتفاء المن

د زكاؿ العذر، كىذا كينبغي أف يالحػظ أف المنػع مػف االنتفػاع ىػذا إذا كػاف المكصػى فيستكفييا بع
، أمػػا إذا كػػاف المكصػػى بػػو اسػػتغالالن كزراعػػة اسػػتعماالن شخصػػيان  بػػو منتفعػػان بػػو انتفاعػػان أك ييسػػتعمؿ

، كعمى مف منعو منيا أك أخذىا أف يسمميا لغمة لممكصى لو في المدة المحددةأرض مثالن كجني ا
 .  (2)ك يضمف لو قيمتيالو أ

 مؤبدة أو مطمقة:أو المحددة بمدة النوع الثاني: الوصية غير المحددة 
: و التأبيػػػد كػػػأف يقػػػكؿ، يجعػػػؿ فيػػػو المكصػػػي االنتفػػػاع عمػػػى كجػػػكىػػػذا النػػػكع مػػػف الكصػػػية

: أكصػػػيت لفػػػالف ف بسػػػكنى دارم أبػػػدان أك مػػػدة حياتػػػو، أك يطمػػػؽ العبػػػارة: كػػػأف يقػػػكؿأكصػػػيت لفػػػال
كىذا النكع مف الكصية يختمؼ الحكـ فيو تبعان لحاؿ المكصى لو كىؿ ىػك معػيف  بزراعة أرضي ،

 أك قـك محصكركف أك غير محصكريف يندرج تحتو الصكر اآلتية :
 الصورة الولى : الوصية لمعين واحد أو أكثر عمى وجو التأبيد أو اإلطالق:

دارم أبدان مد بسكف : أكصيت لمحعف الزمف أك المؤبدة، كأف يقكؿ كىي الكصية المطمقة
، ك أكصػيت لػو بسػكنى داره مػدة حياتػو، أأك طكؿ حياتػو أك يقػكؿ: أكصػيت لػو بسػكنى ىػذه الػدار

فإذا مات المكصى لو انتيت الكصية كآلت المنفعة إلى كرثة المكصى، كذلؾ ألف اإلطػالؽ عمػى 
و مػػا يناسػػب تقييػػد ، كالتأبيػػد يػػراد منػػالكامػػؿ كذلػػؾ بانتفاعػػو مػػدة حياتػػو المػػدة يتصػػرؼ إلػػى انتفاعػػو

، كذلػػػؾ ال يكػػػكف إال لتقييػػػد االنتفػػػاع مػػػدة حياتػػػو لمعػػػرؼ بانتفػػػاع شػػػخص المكصػػػى لػػػوالكصػػػية 
 . (3)، ألنو يصدؽ عميو أنو معيفكصؼ الذم ينطبؽ إلى جماعة محصكرةبالجنس أك ال
 
 
 
 

                                      
(1)

 .3/73اٌششت١ٕٟ: ِغٕٟ اٌّستاج  

(2)
 .137-136أتٛ ١ًٌ: اٌٛطا٠ا ٚاٌٛلف  

(3)
، 63-61، 3/40ٌّغٕٟ اٌّستاج  اٌششت١ٕٟ: ،4/434، ٚزاش١ح اٌذعٛلٟ 6/438اٌش١خ ٔظاَ: اٌفتاٚٞ إٌٙذ٠ح  

-137، أتٛ ١ًٌ: اٌٛطا٠ا ٚاٌٛلف 957-956 اٌّٛاس٠ث ٚاٌٛط١ح ٚاٌٙثح: ، تذساْ:6/56اٌّغٕٟ  اتٓ لذاِح:

138. 
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 الصورة الثانية: الوصية لقوم غير محصورين ممن نظن انقطاعيم :
 ةحمػػد بغمػػة ىػػذه األراضػػي أك بسػػكنى الػػدار ففػػي ىػػذه الصػػكر : أكصػػيت لذريػػة مكػػأف يقػػكؿ

 .(1)، ثـ تعكد المنفعة إلى مالؾ العيفضكايستحؽ المكصى ليـ المنفعة إلى أف ينقر 
 الصورة الثالثة : الوصية لقوم غير محصورين ال يظن انقطاعيم أو لجية بر عامة :

ت عػػيف مػػف األعيػػاف ككػػذلؾ كػػاف يكصػػي لمفقػػراء أك لمسػػجد أك مستشػػفى أك مدرسػػة بغػػال
، كتأخػذ الكصػية فػي لمكصى ليـ المنفعة عمى ىذا الكجوفإف ىذه الكصية تككف مؤبدة كيستحؽ ا

ف جػػاء ، فيأخػػذ التصػػرؼ مػػف بعػػد الكفػػاة طبالحالػػة حكػػـ الكقػػؼ الخيػػرم المؤبػػدةىػذه  يعػػة الكقػػؼ كا 
 تنفػذ فيمػا ، فػالرؼ عػف طبيعػة الكصػية، كبيذا االعتبار الشػكمي ال يخػرج التصػفي شكؿ الكصية

 .فإنيا تنعقد بالعبارة أك الكتابة، كلذا عف ثمث التركة إال بإجازة الكرثة دزا
غػالؽ كما أنو في حالة انقطاع جية البر المكصى ليا كانعداـ المسػجد المكصػى لػو أك إ

بػػػو يػػػؤكؿ إلػػػى كرثػػػة المكصػػػي النتيػػػاء الكصػػػية بانعػػػداـ  ى، فػػػإف المكصػػػالمدرسػػػة أك المستشػػػفى
  .(2)المكصى لو

أن تكـون الوصـية لمعـين أو لقـوم محصـورين مـدة معينـة ، ثـم لقـوم :  الصورة الرابعة
كػأف يقػكؿ : أكصػيت بغمػة  غير محصورين ال يظن انقطاعيم أو لجية عامة مـن جيـات البـر:

أرضػػػي ىػػػذه لمحمػػػد خمػػػس سػػػنكات ، ثػػػـ مػػػف بعػػػده لمفقػػػراء أك لممسػػػجد كفػػػي ىػػػذه الصػػػكرة تكػػػكف 
تأبيد أك أطمؽ ألف آخر المسػتحقيف ليػا ممػف ال يظػف انقطػاعيـ الكصية مؤبدة سكاء نص عمى ال

أك لجيػػػة البػػػر العامػػػة فكػػػأف المكصػػػي كقفيػػػا كمػػػا فػػػي الصػػػكرة الثالثػػػة ، أمػػػا المنفعػػػة فإنيػػػا تكػػػكف 
لممكصػػي ليػػػـ أكالن _ الشػػخص المعػػػيف أك القػػكـ المحصػػػكريف _ كقػػت كفػػػاة المكصػػي كفػػػي المػػػدة 

االسػتحقاؽ إلػى المكصػى ليػـ ثانيػان غيػر المحصػكريف أك  المحددة ، فإذا انقضت ىػذه المػدة انتقػؿ
 . (3)الجية العامة

                                      
(1)

، 63-61، 3/40ٌّغٕٟ اٌّستاج  اٌششت١ٕٟ: ،4/434، ٚزاش١ح اٌذعٛلٟ 6/438اٌش١خ ٔظاَ: اٌفتاٚٞ إٌٙذ٠ح  

-137، أتٛ ١ًٌ: اٌٛطا٠ا ٚاٌٛلف 957-956 اٌّٛاس٠ث ٚاٌٛط١ح ٚاٌٙثح: ، تذساْ:6/56اٌّغٕٟ  اتٓ لذاِح:

138. 

(2)
، اٌششت١ٕٟ: ِغٕٟ 4/434، زاش١ح اٌذعٛلٟ 6/438اٌش١خ ٔظاَ: اٌفتاٚٞ إٌٙذ٠ح  ،7/9اٌمشافٟ: اٌزخ١شج: 

، أتٛ 957-956 اٌّٛاس٠ث ٚاٌٛط١ح ٚاٌٙثح: ، تذساْ:6/56اٌّغٕٟ  اتٓ لذاِح:، 63-61، 3/40اٌّستاج 

 .138-١ٌ137ً: اٌٛطا٠ا ٚاٌٛلف 

(3)
، 63-61، 3/40اٌششت١ٕٟ: ِغٕٟ اٌّستاج  .4/434، ٚزاش١ح اٌذعٛلٟ 6/438اٌش١خ ٔظاَ: اٌفتاٚٞ إٌٙذ٠ح  

-137، أتٛ ١ًٌ: اٌٛطا٠ا ٚاٌٛلف 957-956 اٌّٛاس٠ث ٚاٌٛط١ح ٚاٌٙثح: ، تذساْ:6/56اٌّغٕٟ  اتٓ لذاِح:

138. 
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 المبحث الثالث
 الوصية بالحقوق والمرتبات

 المطمب الول
 الوصية بالحقوق

 .(1): األمر الثابت المكجكدلغة ، كالحؽالحقكؽ جمع حؽ لغة:
 تكميػؼ أك معينػة سػمطة لممارسػة يؤىمػو اختصػاص مػف لشػخص الشػرع يقػرره مػا ىػك اصطالحًا:

 .(2)بشيء
ىػػي الحقػػكؽ العينيػػة مثػػؿ حقػػكؽ االرتفػػاؽ التػػي تنتقػػؿ بػػاإلرث التػػي   كالكصػػية بحقػػكؽ االرتفػػاؽ: 

كىػػي حقػػكؽ الشػػرب كالمجػػرل كالمسػػيؿ كالتعمػػي كنحكىػػا مػػف الحقػػكؽ  فكمػػا تنتقػػؿ بػػالميراث تنتقػػؿ 
 بالكصية.

 .(3)كىذه الكصية جائزة باتفاؽ الفقياء
 المطمب الثاني

 ية بالمرتباتالوص
 :المقصود بالمرتب

في أكقػات متسػاكية  المرتب عبارة عف مقدار مف الماؿ يصرؼ بصفة دكرية لجية معينة
 .(4)، كنحك ذلؾكؿ سنة ، كأف يصرؼ كؿ شير أكمف الزمف

 .الكصية مف قبيؿ الكصية باألعياف كاؿ لفالف عشر دنانير شيريان مدة حياتو كىذه
ما أف تككف مف غمة التركة خمسػكف ، كما لك أكصى أف يصػرؼ لمسػجد كػذا كػؿ شػير كا 

ألنيا كصية ،كصية بالمنافع، فتككف مف قبيؿ الديناران مف غمة عمارتو ىذه، لتصرؼ في مصالحو
 .كالكصية بالغمة كصية بالمنفعة ،بدفع جزء مف غمة عيف

 
 
 

                                      
(1)

 .9/319: اٌماِٛط اٌّس١ظ ٞاٌف١شٚص آتاد 

(2)
 .4/399اٌضز١ٍٟ: اٌفمٗ اإلعالِٟ ٚأدٌتٗ  

(3)
، 18/90 تسفح اٌّستاج: ، اتٓ اٌٍّمٓ:9/136أششف اٌّغاٌه:  ،9/5اٌٛط١ح ػٍٝ ِز٘ة أتٟ ز١ٕفح: 

 ِٚا تؼذ٘ا. 994ص٘شج: ششذ لأْٛ اٌٛط١ح أتٛ  ،3/50 فٟ فمٗ اإلِاَ أزّذ: اإللٕاعاٌسداٚٞ: 

(4)
 .965زغ١ٓ: أزىاَ اٌٛط١ح ٚاألٚلاف  



 ِفَٙٛ اٌٛط١ح تإٌّفؼح ٚزىّٙا ٚأٔٛاػٙا   فظً اٌثأٟ      اٌ
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 والوصية بالمرتب اختمفوا الفقيا  فييا عمى مذىبين:
 .(1)، إلى ذلؾ ذىب جميكر الفقياءة كجائزةأنيا صحيح المذىب الول:
لى ذلؾ ذىب الظاىرية المذىب الثاني:  . (2)إلى إبطاليا مطمقان كا 

 الدلة:
 استدل أصحاب المذىبين بالمعقول:

 المذىب الول: أصحاب أدلة
أنيا ال تخرج عف ككنيا كصية باألعياف؛ ألنيا كصية بمقػدار معمػـك مػف المػاؿ يقسػط أك 

، كىػي مػف قبيػؿ كز الكصػية بالمرتػب مػف غمػة التركػةك شػيريان أك يكميػان، ككػذلؾ تجػكصية سنكيان أ
 .(3)الكصية بالمنافع؛ ألنيا بجزء مف غالت بعض األعياف

 المذىب الثاني:أصحاب أدلة 
معمكمػػة، فقػد ال يعػػيش  ألنيػا مجيكلػة عمػػى مػدة مجيكلػة ألف مػػدة حيػاة المكصػػى لػو غيػر

 .(4)، لذلؾ حكـ الظاىرية ببطالف الكصية بالمرتب مطمقان يفإال يكمان، كقد يعيش عشرات السن
 المذىب المختار:
 .كر القائؿ بصحة الكصية بالمرتباتكىك مذىب الجمي

  سبب االختيار:
.بالمنفعة ككالىما جائز في الشرع ألف الكصية بالمرتب تككف إما كصية باألعياف أك كصية

                                      
(1)

أعٕٟ اٌّياٌة  ، األٔظاسٞ:8/985، اٌخششٟ: ػٍٝ ِختظش ع١ذٞ خ١ًٍ 6/989اٌض٠ٍؼٟ: تث١ٓ اٌسمائك  

 ، اٌسداٚٞ: اإللٕاع فٟ فمٗ اإلِاَ ازّذ تٓ زٕثً.3/63

(2)
 .9/314اتٓ زضَ: اٌّسٍٝ  

(3)
أعٕٟ اٌّياٌة  ، األٔظاسٞ:8/985، اٌخششٟ: ػٍٝ ِختظش ع١ذٞ خ١ًٍ 6/989تث١ٓ اٌسمائك  اٌض٠ٍؼٟ: 

 ، اٌسداٚٞ: اإللٕاع فٟ فمٗ اإلِاَ ازّذ تٓ زٕثً.3/63

(4)
 .9/314اتٓ زضَ: اٌّسٍٝ  
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 نثاانفصم انث
 ها وبيعها ونفقتها وانتهائها وبطالنهاتقدير املنفعة املىصى ب

 
 وفيو ثالثة مباحث

 
 .منفعة الموصى بيا وبيعيا ونفقتيا: تقدير الحث الولالمب

 .انتيا  الوصية بالمنفعة: المبحث الثاني
 .الوصية: مبطالت المبحث الثالث
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 المبحث الول
 تقدير المنفعة الموصى بيا وبيعيا ونفقتيا 

 المطمب الول
 الموصى بيا  ير المنفعةتقد

  
، فػػإذا كانػػت (1)اتفػػؽ الفقيػػاء عمػػى أف الكصػػية ال تنفػػذ بغيػػر إجػػازة الكرثػػة إال فػػي حػػدكد الثمػػث أواًل:

ال تكقػؼ الزائػد عمػى إجػازة قيالكصية باألعياف ف مػت األعيػاف ذاتيػا فػإف خرجػت مػف الثمػث نفػذت كا 
مػػف جيػػة ي ماليتيػػا يػػا تبعػػان الخػػتالفيـ فػػالكرثػػة كلكػػنيـ اختمفػػكا فػػي كيفيػػة تقػػدير المنفعػػة المكصػػى ب

 :مذىبيفيا عمى أك تأقيت تأييدىا
، سػػكاء أكانػػت الكصػػية مطمقػػة أـ مؤبػػدة أـ بمنافعيػػا تقػػـك العػػيف المكصػػى بيػػا -:الول المــذىب

ال نفػذ منيػا مػث نفػذت الكصػيةمقيدة بمدة محدكدة ، فإف خرجت مف الثمػ ا يسػاكيو إال أف يجيػز ، كا 
 .(4)عند الحنابمة حكالقكؿ الصحي (3)كالمالكية (2)ذىب الحنفية، كىذا مالكرثة ذلؾ

ظػر عػف كػكف الكصػية مطمقػة أك يقتصر التقكيـ عمػى المنفعػة فقػط ، بغػض الن -:المذىب الثاني
 .(6)كالحنابمة (5)، كىك قكؿ عند الشافعيةمقيدة

 

 :الدلة
 :استدل أصحاب المذىبين بالمعقول

 ول: أدلة أصحاب المذىب ال 
منفعػػة مجيكلػػة ال يمكػػف تقكيميػػا عمػػى انفرادىػػا فمػػـز تقػػكيـ العػػيف المكصػػى بيػػا بمنفعتيػػا أف ال -1

 .(7)جميعان 

                                      
(1)

: ، اتٓ لذاِح8/959، اٌؼّشأٟ: اٌث١اْ 5/830: ، اتٓ سشذ: تذا٠ح اٌّدتٙذ8/178اٌىاعأٟ: تذائغ اٌظٕائغ  

 .8/919اٌّغٕٟ

(2)
 .5/441، زاش١ح اتٓ ػاتذ٠ٓ 7/353اٌىاعأٟ: اٌثذائغ  

(3)
 .7/87، اٌمشافٟ: اٌزخ١شج 6/384اٌسياب: ِٛا٘ة اٌد١ًٍ  

(4)
 .6/165اٌشزثأٟ: ِياٌة أٌٚٝ إٌٙٝ  

(5)
 .  90/49اٌساٚٞ اٌىث١ش  :ٞاٌّاٚسد-ِٚا تؼذ٘ا 8/105اٌؼّشأٟ: اٌث١اْ  

(6)
 .6/165إٌٙٝ اٌشزثأٟ: ِياٌة أٌٚٝ  

(7)
 .6/165، اٌشزثأٟ: ِياٌة أٌٟٚ إٌٙٝ 7/87، اٌمشافٟ: اٌزخ١شج 7/353اٌىاعأٟ: تذائغ اٌظٕائغ  
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نيػػػا كىػػػك المقصػػػكد م تفكيػػػت، كفػػػي ذلػػػؾ لمكصػػػى بمنفعتيػػػا محبكسػػػة عػػػف الػػػكارثالعػػػيف ا أف -2
و ال يممػػؾ منػػع مػػا زاد عمػػى الثمػػث عػػف الػػكارث فمػػـز أال تزيػػد العػػيف االنتفػػاع بيػػا، كالمكصػػى لػػ

 .   (1)الكارث إال بإذف الممنكعة

 -المذىب الثاني : أصحاب أدلة
 .(2)يناؿ المكصى لو منيا كال ينالو إال المنفعة إف تقدير قيمة الكصية يختص بما -1
 .(3)ىي المقكمة دكف األعياف فكذلؾ في الكصايا كبالغصك أف المنافع المستيمكة في العقكد  -2

فػي حػؽ صػاحب المنفعػة إال المنفعػة كػذلؾ  لك أكصى بالمنفعػة لرجػؿ كبالرقبػة لغيػره لػـ يقػكـ  -3
 .    (4)الحكـ إذا بقيت الرقبة عمى ممؾ الكرثة

 المذىب المختار:
 كىك المذىب الثاني القائؿ بأف التقكيـ يقتصر عمى المنفعة فقط.

 سبب االختيار:
 ألف المنفعة ىي المستفادة مف العيف المقصكدة في التقدير كألنيا ىي المكصى بيا. 

 :تقدير الوصية بالحقوق ثانيًا:
، فػػػإف قيمػػػة بحػػػؽ مػػػف الحقػػػكؽ كحػػػؽ المػػػركر أك الشػػػرب كنحػػػك ذلػػػؾإذا كانػػػت الكصػػػية 

الكصػػػية تكػػػكف عبػػػارة عػػػف الفػػػرؽ بػػػيف قيمػػػة العػػػيف جممػػػة محممػػػة بػػػالحؽ كقيمتيػػػا مجػػػردة منػػػو مػػػع 
 ، فإنػػو يجػػب عميػػو تقػػدير الكصػػية أممالحظػػة أنػػو إذا كػػاف الحػػؽ المكصػػى بػػو مؤقتػػان بمػػدة محػػددة

 .(5)قدير العيف محممة بيذا الحؽ في ىذه المدة فقطت
 ثالثًا : تقدير الوصية بالمرتبات :

، كقػد تكػكف تككف مدل الحيػاة أك عمػى التأبيػد ، كقدبالمرتبات قد تككف في مدة معينة الكصية
 ،عامة ، أك لجماعة ال يظف انقطاعيا أك لجية بر  لمعيف

 :الوصية بمرتب في مدة معينة .1

 .    عيانياركة أك مف غمتيا أك غمة بعض أتككف مف رأس ماؿ الت كىذه إما أف

                                      
(1)

 .6/165، اٌشزثأٟ: ِياٌة أٌٟٚ إٌٙٝ 7/87، اٌمشافٟ: اٌزخ١شج 7/353اٌىاعأٟ: تذائغ اٌظٕائغ  
(2)

 اٌّاٚسدٞ: اٌساٚٞ اٌىث١ش، اٌىاعأٟ: تذائغ اٌظٕائغ. 
(3)

 ٌّشاخغ اٌغاتمح.ا 
(4)

 اٌّاٚسدٞ: اٌساٚٞ اٌىث١ش، اٌشزثأٟ: تذائغ اٌظٕائغ. 
(5)

 .985تذساْ: اٌّٛاس٠ث ٚاٌٛط١ح ٚاٌٙثح  
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رت الكصػػية باحتسػػاب مجمػػكع المرتبػػات المكصػػى بيػػا فػػإذا كانػػت مػػف رأس مػػاؿ التركػػة قػػد - أ
ذت مػػػف غيػػػر تكقػػػؼ عمػػػى إجػػػازة لمعرفػػػة نسػػػبتيا إلػػػى التركػػػة ، فػػػإف خرجػػػت مػػػف الثمػػػث نفػػػ

ف زادت عمى الثمث تكقؼ الزائد عمى إجازة االكرثة  .(1)لكرثة، كا 

لمػدة خمػس سػنكات ، كػاف مقػدار  خص بمرتػب شػيرم يزيػد قػدره ألػؼ دينػارفمك أكصى شػ
ينػار كانت التركة مائة كثمػانيف ألػؼ د ديناران . فمك 1000x  12 x 5  =60000الكصية 

ف كانػت أقػؿ تك أكثػر نفػذت الكصػية أك  ، فػإذا لػـ يجػزقػؼ نفػاذ الزائػد عمػى إجػازة الكرثػة، كا 
مػػف المػػدة بنسػػبة مػػا زاد عػػف  ، كفػػي ىػػذه الحالػػة ال يػػنقصال مقػػدار الثمػػثالكرثػػة لػػـ ينفػػذ إ

، رتػػب المكصػػي بػػو بنسػػبة ىػػذه الزيػػادة، كلكػػف يػػنقص المالثمػػث، بػػؿ تبقػػى المػػدة كمػػا ىػػي
، ففػػػي المثػػاؿ السػػػابؽ لػػك كانػػػت الكاجػػػب دفعػػو فيقسػػـ الثمػػث عمػػػى المػػدة المعركفػػػة لممرتػػب

، بعػػػيف ألػػػؼ دينػػػار كىػػػك أقػػػؿ مػػػف الكصػػػيةالتركػػػة مائػػػة كعشػػػريف ألػػػؼ درىػػػـ كػػػاف ثمثيػػػا أر 
 .(2)دينار 666فتنقص إلى ىذا المقدار ثـ يقسـ النات  عمى المدة فيككف المرتب الشيرم 

أف يحبس ثمث التركة ليؤخػذ منػو  (4)كالمالكية (3)كطريقة تنفيذ الكصية عند جميكر الحنفية
مػػػف الكصػػػية أـ  كمػػػف غالتػػػو كػػػؿ شػػػير المقػػػدار المسػػػمى سػػػكاء أكانػػػت قسػػػمة الثمػػػث أكثػػػر

لمعمكمػة كمػا : يحػبس مػف الثمػث مػا يغػؿ المرتػب فػي المػدة ا. كقػاؿ أبػك يكسػؼمساكية ليػا
ضػػماف تنفيػػذ الكصػػية كال حاجػػة لحػػبس الزائػػد لمػػا  ب؛ ألف المطمػػك زاد عمػػى ذلػػؾ ال يحػػبس
 .(5)فيو مف إضرار بالكرثة

صػى لػو قيمػة ك كفي كؿ األحكاؿ تنفذ الكصػية فػي المحبػكس كفػي غمتػو إال أف يسػتكفى الم
 . نتيي المدة أك أف يمكت المكصى لو، أك إلى أف تالكصية في حدكد الثمث

ذا كانػػت الكصػػية فػػي المػػدة المعينػػة بمرتػػب مػػف غمػػة التركػػة أك غمػػة عػػيف منيػػا فطريقػػة  - ب كا 
تقػػػدير الكصػػػية كتنفيػػػذىا ال تختمػػػؼ عػػػف الحالػػػة األكلػػػى عنػػػد الفقيػػػاء كلكػػػنيـ اختمفػػػكا فػػػي 

، ففي الحالة األكلى يستكفى المرتب مف العيف كغمتيا؛ ف الحالتيفالستيفاء مف الكصية بيا
و ؛ ألنػو ال حػؽ لػانية فيقتصر االستيفاء عمى الغمةألنو كصية باألعياف، أما في الحالة الث

 .(6). كتنتيي الكصية بالمرتب في الغمة بانتياء المدة أك مكت المكصى بوفي العيف

                                      
(1)

 .969اٌّٛاس٠ث ٚاٌٛط١ح ٚاٌٙثح  ، تذساْ:158أتٛ ١ًٌ: اٌٛطا٠ا ٚاٌٛلف  
(2)

 اٌّشاخغ اٌغاتمح. 
(3)

 .7/391، اٌىاعأٟ: تذائغ اٌظٕائغ 18/4اٌغشخغٟ: اٌّثغٛط  

(4)
 .7/88اٌمشافٟ: اٌذخ١شج 

(5)
 .7/391 اٌىاعأٟ: تذائغ اٌظٕائغ ،18/4اٌغشخغٟ: اٌّثغٛط  

(6)
 .969اٌّٛاس٠ث ٚاٌٛط١ح ٚاٌٙثح  ، تذساْ:158أتٛ ١ًٌ: اٌٛطا٠ا ٚاٌٛلف  



 تمذ٠ش إٌّفؼح اٌّٛطٝ تٙا ٚت١ؼٙا ٚٔفمتٙا ٚأتٙائٙا ٚتيالٔٙااٌفظً اٌثاٌث                   

49 

 

ركة ، أك مف غمة عيف منيا لمدة معمكمة ، تقدر ففي حالة الكصية بمرتب مف غمة مف الت
الكصية بالفرؽ بيف قيمة التركة أك العيف محممة بالمرتػب كقيمتيػا خاليػة منػو ، كيؤخػذ فػي 
ف زاد عمػى  ذلؾ رأم أىؿ الخبرة ، فإذا كاف الفرؽ في حدكد ثمث التركة نفػذت بتماميػا ، كا 

ة الكرثة ، فإف لـ يجيػزكا الكصػية إلػى الثمث تكقؼ الزائد عمى الثمث تكقؼ الزائد عمى أجاز 
 مقدار الثمث إلى مقدار الثمث كنقص المرتب بنسبة الزائد ، كأما المدة ما تبقى كما ىي .

فإذا كانت الكصية بمرتب مائتي دينار كؿ شير مف غمة التركة مدة عشر سنكات ، كقدر 
تة كثالثػػيف ألػػؼ دينػػار الخبػػراء الفػػرؽ بػػيف القيمتػػيف بعشػػريف دينػػار، ككانػػت قيمػػة التركػػة سػػ

 فإف الكصية ترد إلى اثنى عشر ألؼ دينار، فيككف المرتب مائة دينار كؿ شير. 
كفي الكصية بمرتب مف غمة التركة كميا تكقؼ عيف غمتيا تفي بيذا المرتػب ، كلػك كانػت 
قيمتيا أكثر مف ثمث التركة؛ ألف حؽ المكصى لو في الغمة فقط ، كتحديد العيف المكقكفػة 

مث يضر بالمكصى لو فيما إذا كانت ال تغؿ المرتب؛ ألنو ال يمكػف إتمػاـ المرتػب مػف بالث
 العيف بخالؼ الكصية بمرتب مف رأسماؿ التركة .

كفي الكصية بمرتب مف غمػة عػيف منيػا كػأف يكصػي بمبمػغ منيػا كػذا شػيريان مػف غمػة دار 
صػى بػو أك أقػؿ منػو معينة أك مزرعػة معينػة ، فػإذا كانػت غمػة العػيف مسػاكية لممرتػب المك 

ف كانت أكثر مف المرتب حبس منيا بمقدار ما يفي غمتو بالمرتب  .(1)حبست العيف، كا 
  -:عينالوصية بمرتب مدى الحياة لم -1

أك مؤبدان أك مطمقة عػف الزمػاف  كانػت كالكصػية بمرتػب  الحياة إذا كانت الكصية لمعيف مدل
 .(2)تي تقدير الكصيةيلمدة معينة مف ناح
بعػػض الفقيػػاء تقػػدير مػػدة حيػػاة المكصػػى لػػو بمرتػػب مػػدل الحيػػاة لمعرفػػة قػػدر  ىػػذا كلػػـ يػػر

ف يسػػتكعبو أف إلػى التركػة ثمػث لممرتػب يكقػؼ إنمػا ،الكصػية  بقيػػة سػمـ كذلػؾ قبػؿ لػو المكصػى مػات كا 

  .(3)المكصي لكرثة
 
 
 
 
 

                                      
(1)

 .969اٌّٛاس٠ث ٚاٌٛط١ح ٚاٌٙثح  ، تذساْ:158أتٛ ١ًٌ: اٌٛطا٠ا ٚاٌٛلف  
(2)

 .  اٌّشاخغ اٌغاتمح 
(3)

 .969اٌّٛاس٠ث ٚاٌٛط١ح ٚاٌٙثح  ، تذساْ:١158ً: اٌٛطا٠ا ٚاٌٛلف أتٛ ٌ 
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 المطمب الثاني
 بيع رقبة العين الموصى بمنفعتيا

طمقة ككانت عمى جية ال يظف انقطاعيا كالكصػية إذا كانت الكصية بالمنفعة مؤبدة أك م
، كانت الغمة لممكصى ليػـ كمف بعدىـ لجية بر دائمةلمفقراء كالمساكيف أك كانت عمى محصكريف 

 .(1)؛ ألف االنتفاع عمى التأبيد يقتضي كقؼ العيفالتأبيد ككانت رقبة العيف كقفان  عمى
ك مؤبػػدة لمعػػيف أك لمحصػػكريف أك أمػػا إذا كانػػت الكصػػية لمػػدة محػػدكدة أك كانػػت مطمقػػة أ

كتػكرث عػنيـ  كسػائر أمالكيػـ كتبقػى  لمكصػيلجية يظف انقطاعيا فإف ممكيػة العػيف تبقػى لكرثػة ا
لمنػػافع ، ثػػـ بعػػد ذلػػؾ تعػػكد اتبعػػان لحػػاؿ الكصػػيةالغمػػة لممكصػػى ليػػـ مػػدة الكصػػية أك إلػػى انقراضػػيـ 

 . ممكان لمكرثة تبعان لمعيف
 :الحالة، فالفقياء في ىذه الحالة مذىبيفع العيف في ىذه كأما بالنسبة لحؽ الكرثة في بي

لػى ذلػؾ   أنو ليس لمكرثة بيع العيف المكصى بمنفعتيا بغير إذف مف المكصػى لػو :المذىب الول كا 
 . (2)ذىب الحنفية
لى ذلؾ ذىب الجميكر أف لمكارث أف يبعيا إلى المكصى لو أك إلى غيره :نيالمذىب الثا  .(3)كا 

 الدلة:
 : لولالمذىب ا أصحاب أدلة

 استدلوا بالمعقول:
، فػػػإذا أذنػػػكا أسػػػقطكا حقيػػػـ فصػػػح البيػػػع حػػػؽ متعمػػػؽ بػػػالعيف المكصػػػى بيػػػاأف لممكصػػػى ليػػػـ  -

 .(4)كسقطت الكصية
 :أدلة أصحاب المذىب الثاني

 استدلوا بالمعقول:
 .(5)أنو ال ضرر عمى المكصي لو مف البيع ما داـ محتفظان بحقو في االنتفاع .1
 .(6)ح انتقاليا إلى مالؾ جديد باإلرث يصح انتقاليا بالبيع كال فرؽككما أنو يص .2

 

                                      
(1)

 .145أتٛ ١ًٌ: اٌٛطا٠ا ٚاٌٛلف  

(2)
 .981، 18/6، اٌغشخغٟ: اٌّثغٛط 8/480، اتٓ ّ٘اَ: تىٍّح فتر اٌمذ٠ش: 5/443 :زاش١ح اتٓ اٌؼاتذ٠ٓ 

(3)
 .990 ،6/989، إٌٛٚٞ: سٚضح اٌياٌث١ٓ 485 ،96/149 اٌّي١ؼٟ: تىٍّح اٌّدّٛع: 

(4)
 .981، 18/6، اٌغشخغٟ: اٌّثغٛط 8/480، اٌشٛوأٟ: فتر اٌمذ٠ش: 5/443 :زاش١ح اتٓ ػاتذ٠ٓ 

(5)
 .990، 6/989إٌٛٚٞ: سٚضح اٌياٌث١ٓ  

(6)
 .اٌّشاخغ اٌغاتمح 
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 المذىب المختار:
 كىك مذىب الجميكر القائؿ بأف لمكارث الحؽ في بيع العيف المكصى بيا.

 سبب اإلختيار:
ألنو ال يضر بالمكصى لو بيع العيف المكصى بمنفعتيا ما داـ لو الحؽ باالنتفاع بالعيف  

 المكصى بيا.
 مطمب الثالثال

 نفقة العين الموصى بمنفعتيا
حين تكون الوصية بالعين لشخص معين، وبالمنفعة لشخص آخر، فقد اختم  

 مذىبين:من تكون تكالي  نفقات العين الموصى بمنفعتيا عمى عمى  الفقيا 
 المذىب الول:

يتحمػػؿ المكصػػى لػػو تكػػاليؼ نفقػػات العػػيف المكصػػى لػػو بمنفعتيػػا بحسػػب مػػا تحتاجػػو مػػف 
، فمػػػك كانػػػت مزرعػػػة مػػػثالن تحمػػػؿ المكصػػػى لػػػو نفقػػػات الحراثػػػة كالسػػػقاية كالحراسػػػة أك رعايػػػة صػػػيانة

ذا اضػػطر مالػػؾ الرقبػػة تحمػػؿ عػػبء مػػا يفػػرض عمييػػا مػػف ضػػرائب، كمػػا يكنحػػك ذلػػؾكالتسػػكيؽ  ، كا 
مػف  ؾ كاف لو أف يستكفيو مػف غمػة العػيفسكاء كاف كارثان أك مكصى لو آخر إلى دفع شيء مف ذل

لى ذلؾ ذىب الحنفية كفي األصح عند الحنابمة ى لو بالمنفعةقبؿ المكص  .(1)كا 
 المذىب الثاني:

لػػى ذلػػؾ ذىػػب النفقػػة تكػػكف عمػػى مالػػؾ الرقبػػةأف  ، كالمػػأجكر تكػػكف نفقاتػػو عمػػى المالػػؾ كا 
 .(2)الشافعية
 الدلة:
 المذىبين بالمعقول: أصحاب استدل
 المذىب الول: أصحاب دليل

فكما أف المنفعة كالفائدة تككف لو فعميو غرامة ذلؾ كتحمؿ عبء ما  عمالن بقاعدة الغـر بالغنـ
 .(3)يفرض عميو مف نفقات كضرائب

                                      
(1)

، اتٓ 8/980، اٌخششٟ: ششذ ِختظش خ١ًٍ 386، 7/355، اٌىاعأٟ: اٌثذائغ 5/144زاش١ح اتٓ اٌؼاتذ٠ٓ:  

 .6/479غٕٟ لذاِح: اٌّ

(2)
 .3/44األٔظاسٞ: أعٕٝ اٌّياٌة  

(3)
، اتٓ 8/980، اٌخششٟ: ششذ ِختظش خ١ًٍ 386، 355/ 7، اٌىاعأٟ: اٌثذائغ 5/144زاش١ح اتٓ اٌؼاتذ٠ٓ:  

 . 6/479لذاِح: اٌّغٕٟ 
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 المذىب الثاني:أصحاب دليل  
أف العيف ىي ممؾ لصاحبيا كالمكصى لو بمثابة المستأجر ليذه العيف فال يتحمؿ المكصي لو 

 . (1)نفقة العيف ألنو ليس مالكان ليا
 المذىب المختار:

 مذىب األكؿ القائؿ بأف نفقة المكصى بيا عمى المكصي لو.ال
 سبب االختيار:

   ألف مف كاف لو الفائدة كالنفع كاف عميو الغريمة كالتكاليؼ كذلؾ عمالن بقاعدة الغـر بالغنـ.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
(1)

 .9/598اتٓ ٔد١ُ: األشثاٖ ٚإٌظائش:   
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  المبحث الثاني
 انتيا  الوصية وبطالنيا

 المطمب الول
 انتيا  الوصية بالمنفعة

، كانت مستمرة ال ة ككانت عمى جية ال يظف انقطاعياإذا كانت الكصية مؤبدة أك مطمق        
 .مؤبد قؼتنتيي ألنيا ك 

ة ، فإنيا تنتيي بانتياء تمؾ المدة إذا كاف المكصى لو بمدة معمكمأما إذا كانت مقيدة 
 .في تمؾ المدةمتمكنان مف االنتفاع بيا 

ذا كانت الكصية لمعيف أك لمحصكر  ، فإنيا تنتيي بمكت مدل الحياة أك مطمقة عف الزمفيف كا 
 .  (1)ذلؾ المعيف كانقراض أكلئؾ المحصكريف

 المطمب الثاني 
 بطالن الوصية

كبعضيا بسبب المكصى لو كبعضيا  لمكصي، بعضيا بسبب اتبطؿ الكصية بأمكر كثيرة
لمقاصػػد الشػػارع  ية، أك كػػاف الباعػػث عمييػػا منافيػػان بمعصػػ  اقترنػػت ، كمػػا لػػكنفسػػيابسػػبب الكصػػية 

 .اإلسالمي
، (2)أثنػاء الكػالـ عػػف مسػائؿ الكصػية المختمفػػةكسػبؽ القػكؿ عػف أكثػػر ىػذه المػبطالت فػػي 

أك مػا كػاف  ي، سكاء منيا مػا كػاف مػف فعػؿ المكصػى ىنا بعرض إجمالي ليذه المبطالتلذلؾ اكتف
 .و ، أك ما كاف بسبب الكصية نفسيامف فعؿ المكصى ل

 جية الموصي:: مبطالتيا من أوالً 
_ زكاؿ أىميتػػػو بػػػالجنكف المطبػػػػؽ إذا اتصػػػؿ بػػػػو المػػػكت، ألف بػػػالجنكف ال يتحقػػػػؽ إصػػػراره عمػػػػى 1

 الكصية حتى المكت _ كيشمؿ الجنكف العتو _ كالمطبؽ مف الجنكف ما يستمر شيران، فإف لـ 
 .(3)يطبؽ أك كاف مطبقان كلـ يتصؿ بو المكت ال تبطؿ الكصية

، أك لحػػػؽ بػػػدار بعػػػد الكصػػػية فمػػػف مػػػات كىػػػك عمػػػى ردتػػػو أك قتػػػؿ اإلسػػػالـ_ ردة المكصػػػي عػػػف 2
دة ال تزيػؿ ممػؾ المرتػد ، فإف كصيتو تبطؿ عند أبي حنيفة كقاؿ الصاحباف الػر الحرب كحكـ بمحاقو

                                      
(1)

 .   6/986ٌٕٛٚٞ: سٚضح اٌياٌث١ٓ ، ا7/999، اٌمشافٝ: اٌزخ١شج 7/353اٌىاعأٟ: اٌثذائغ  

(2)
 .24-6  اٌفظً اٌت١ّٙذٞ: 

(3)
اٌّشداٚٞ:  93ص 1، األٔظاسٞ: فتر اٌٛ٘اب ج7/90اٌزخ١شج   اٌمشافٟ:  8/460اتٓ ٔد١ُ: اٌثسش اٌشائك  

 .983اإلٔظاف 
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، بػػؿ يبقػػى إلػػى أف يمػػكت أك يقتػػؿ أك يمحػػؽ بػػدار حػػرب كيحكػػـ بمحاقػػو، كعمػػى ىػػذا قػػاال عػػف أمكالػػو
 .(1)كنفاذىابصحة تصرفاتو التي صدرت بعد الردة 

يجكز لممكصي الرجكع عف الكصية التى أكصػى بيػا؛ ألف عقػد الكصػية _ الرجكع عف الكصية :3
، كالعقد الجائز يجكز فسخو كالرجكع فيو، كمف ىنا جاز لممكصي أف يرجع  عقد جائز، كليس بالـز

 .  (2)في كصيتو، كتبطؿ الكصية بيذا الرجكع
 بأنو كعد ال يمـز إنفاذه كىـ بحسنة يجكز ترؾكصية كقد عمؿ ابف حـز مشركعية ال      

  .(3)تنفيذىا
ع فػػي ؛ ألف المكصػػي إذا عمػػـ أف لػػو الرجػػك الغػػةكقػػد شػػرع ا الرجػػكع عػػف الكصػػية لحكمػػة ب       

، جميع ما أكصى بو أك في بعضو، في حاؿ صحتو كمرضو كغناه كفقره، كاف ذلؾ مقكيػان لعزيمتػو
؛ الو بيف يديو مع إسعاد المكصى لوايا كالسخاء فييا ، لتقديـ مكحافزان لو عمى االستكثار مف الكص

ف عػاش كاحتػاج إليػو صػرفو ألنو يككف آمنان أف ما أكصػى بػو ال يػزاؿ فػي ممكػو كتحػت تصػرفو، فػإ
ف مات كاستغنىفي حاجتو  .عنو كاف زيادة في حسناتو ، كا 

عمػػييـ  بعػد ذلػؾ كيخشػى فكػذلؾ ربمػا ال يكػكف لمكصػي كلػد فيتشػجع عمػى الكصػية ثػـ يػرزؽ األكالد
 الفقر كالحاجة لقمة ما تركو ليػـ ، فيبػدك لػو الرجػكع فػي كصػيتو لتػكفير المػاؿ حتػى ال يتػركيـ عالػة

 .(4)تكففكف الناسي
ذلؾ  : " ال رجكع لي فييا " أك فيـ عنو إيجابيا عدـ الرجكع بأف قاؿ في الكصيةأما لك التـز في
 . (5)، كجاء عف ابف عرفة أنيا تمزمو عمى األصح، فاختمؼ فيو متأخركا المالكيةعمى نفسو 

 :الرجكع عف الكصية يككف عمى نكعيفك 
 ، كأف يفعؿ بالشيء المكصى بو فعالن يدؿ عمىما يحتمؿ الفسخ بالقكؿ كالفعؿ -النوع الول:

  .   (6)، كىذا يككف في الكصية باألعيافو أك استيالكو كنحك ذلؾ، كبيعالرجكع
                                      

(1)
ٌّغٕٟ اتٓ لذاِح: ا ،90/95، اٌّاٚسدٞ: اٌسا6/368ٞٚ، اٌسياب: ِٛا٘ة اٌد١ًٍ 4/417زاش١ح اٌذعٛلٟ:  

6/539. 

(2)
اٌمشافٟ  – 1/336تذا٠ح اٌّدتٙذ  اتٓ سشذ:–8/438اٌشٛوأٟ: فتر اٌمذ٠ش –5/986اٌض٠ٍؼٟ: تث١١ٓ اٌسمائك  

اٌّغٕٟ التٓ لذاِح  –6/304إٌٛٚٞ: سٚضح اٌياٌث١ٓ –4/559تث١١ٓ اٌّغاٌه  اٌش١ثأٟ:–7/946اٌزخ١شج 

6/486. 

(3)
 .   9/341اتٓ زضَ: اٌّسٍٝ  

(4)
 . 945، اٌٛط١ح فٟ اٌشش٠ؼح اإلعال١ِح/ ػ١غٛٞ أزّذ 7/947خ١شج اٌز اٌمشافٟ: 

(5)
 . 6/369اٌسياب: ِٛا٘ة اٌد١ًٍ  

(6)
 اٌشزثأٟ: -7/169، اٌشافؼٟ: فتر اٌؼض٠ض 90/969، اٌّاٚسدٞ: اٌساٚٞ اٌىث١ش 5/419زاش١ح اتٓ ػاتذ٠ٓ  

 . 6/976ِياٌة أٌٟٚ إٌٙٝ 
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باع  ، فإنو لككالكصية بالثمث أك الربع كنحكىما يحتمؿ الفسخ إال بالقكؿ ما ال -والنوع الثاني:
ة أك كىبو أك تصرؼ بو عمى أم نحك، أك ىمؾ جميعو جميع مالو الذم كاف يممكو حيف الكصي

؛ ألف ثمث الماؿ مطمقان مشاعان ال يختص ثـ ممؾ غيره، لـ تبطؿ الكصية، كتنفذ في ثمث الباقي
 .(1)، بؿ المعتبر ما يممكو عند المكت زاد أك نقص أك تبدؿؿ الكصيةحابما عنده مف الماؿ 

 :يأتي فصمو فيماأككؿ مف الرجكع بالقكؿ أك الفعؿ عف الكصية يككف صراحةن كيككف داللة كما س
 أواًل: الرجوع بالقول:

 . كالرجكع الصريح أف يصرح برغبتو بنقضولقكؿ قد يككف صريحان أك غير صريحالرجكع با
ا أك رفعتيا أك غيرتيا أك رجعت عف كصيتي أك أبطمتيا أك رددتيا أك فسختي كأن يقول:الوصية 
عدامياتركتيا  .  (2)؛ ألنيا ألفاظ تؤدم إلى إسقاط الكصية كا 
 :الرجكع داللةن لو صكر عديدة منياك  

 كؿ ما تصرؼ مف المكصي أكجب زكاؿ الممؾ عنو كبيع المكصى بو أك إصداقو أك ىبتو، -1
لتصرؼ في خالص ممكو إذ الكصية تمميؾ عند المكت فمـ يبؽ في ممكو ما تنفذ ألنو نافذ ا

 .صية فيو فبطمت كما لك ىمؾ المكصيالك 
؛ ألف ذلؾ دليؿ عمى قصده ببيعو أيضان  كيعتبر رجكعان كذلؾ عرضو لمبيع كنحكه ككصيتو 

 .   (3)الرجكع كالصرؼ عف المكصى لو
لمكارث  ، فيككف المكصى بو حينئذ كصيةلكارثي_ كؿ لفظ يدؿ عمى الرجكع كأف يقكؿ: ىي 2

 .ذا أجازتو الكرثةيجكز إ
أكصػيت  : إف المػاؿ الفالنػي الػذمأف يقكؿك كؿ:أف يكصي بو لشخص آخر كيصرح بذكر األ_ 3

صػرح بػػذكر  لمػا ، ألنػػوبػو لبكػر ىػك لزيػػد، فيػذا رجػكع عػػف األكؿ إلػى اآلخػر، كلػػيس تشػريكان بينيمػا

                                      
(1)

اٌشزثأٟ:   -7/169، اٌشافؼٟ: فتر اٌؼض٠ض 90/969ٞ اٌىث١ش ، اٌّاٚسدٞ: اٌسا5/419ٚزاش١ح اتٓ ػاتذ٠ٓ  

 .6/976ِياٌة أٌٟٚ إٌٙٝ 

(2)
، 90/958اٌّاٚسدٞ: اٌساٚٞ اٌىث١ش –6/304، إٌٛٚٞ: سٚضح اٌياٌث١ٓ 5/411زاش١ح اتٓ ػاتذ٠ٓ  

 .6/979اٌشزثأٟ: ِياٌة أٌٟٚ إٌٙٝ 

(3)
، اٌّاٚسدٞ: اٌساٚٞ اٌىث١ش 161، 7/157ؼض٠ض اٌشافؼٟ: فتر اٌ  – 307، 6/304إٌٛٚٞ: سٚضح اٌياٌث١ٓ  

 .6/486، اتٓ لذاِح: اٌّغٕٟ 964، 90/961
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أكصػػػيت بػػػو لمثػػػاني،  :كزاؿ احتمػػػاؿ التشػػػريؾ كػػػذلؾ بقكلػػػو اؿ نسػػػيانواألكؿ عنػػػد الكصػػػية زاؿ احتمػػػ
 .      (1)كر كأكصيت بو لزيدكصيتي لب : رجعت عففأشبو ما لك قاؿ، فصار ذلؾ دليالن عمى الرجكع

 الرجوع بالفعل: -ثانيًا: 
 ، كتنقسـ ىذه األفعاؿ مف حيث داللتيا عمى الرجكعكىذا يختص بالكصية بمعيف

 إلى ثالثة أقساـ : كعدـ داللتيا 
 :ا يدل عمى الرجوع باتفاق الفقيا م –القسم الول 

 كذلؾ كالفعؿ الذم يؤدم إلى استيالؾ المكصى بو أك إىالكو ، كأف يكصي بشاة فيذبحيا أك
 . يكصي بمتاع فيحرقو

 ، كأف يتخذ الحديدقصد استيالكو ككذلؾ كؿ فعؿ أدل إلى تغيير اسـ المكصى بو أك دؿ عمى
 .(2)، كالزيتكف زيتان ير الدقيؽ عجينان، كالعنب عصيران أك يطحف القمح دقيقان ، أك يص، سيفان 
 :ؿ ىذا الفعؿ يعتبر رجكعان لسببيففمث

بطاؿ الأف ىذا تغي أحدىما: المكصى  سـ المكصى بو قبؿ استحقاؽير لجكىر الشيء كحقيقتو كا 
بطؿ أخرل غير المكصى بو فت تبدؿ االسـ أصبح عينان نت الكصية متعمقة بذلؾ االسـ، كب، ككالو

 .الكصية
 أف الكصية تمميؾ بعد المكت فمك كاف مصران عمى كصيتو الستداـ المكصى بو عمى والثاني:

 .   (3)، كىذه التصرفات مشعرة بالعدكؿ عنيا كالقصد إلى استيالؾ ما أكصى بوحالو
 :ما ال يعتبر رجوعًا باالتفاق –القسم الثاني 

بنفسو،  ابع لمعيف المكصى بيا خارج عنيا كال يحدث زيادة مما يستقؿكىك كؿ تصرؼ في أمر ت
 :االسـ كقصد االستيالؾ، كمف ذلؾكال يؤدم إلى إزالة الممؾ كتغيير 

 .كرككب الدابة، كذلؾ لبقاء المكصى بو عمى حالوسكنى البيت كلبس الثكب   -أ(
 ،كزخرفتو صيص الدار، كحمب المبف كتجكسقيو، كجذ الثمر كتشذيب الشجرحصد الزرع  -ب(

                                      
(1)

، اٌمشافٟ: اٌزخ١شج 5/987، اٌض٠ٍؼٟ: تث١١ٓ اٌسمائك 5/11، زاش١ح اتٓ ػاتذ٠ٓ 17/946اٌغشخغٟ: اٌّثغٛط  

اٌؼض٠ض ، اٌشافؼٟ: فتر 6/350، إٌٛٚٞ: اٌشٚضح 959 -9/958، اٌّاٚسدٞ: اٌساٚٞ اٌىث١ش 7/949

 .6/971، اٌشزثأٟ: ِياٌة أٌٟٚ إٌٙٝ 484 -6/483، اتٓ لذاِح: اٌّغٕٟ 7/160

(2)
، اٌّاٚسدٞ: 5/411، زاش١ح اتٓ ػاتذ٠ٓ 6/986، اٌض٠ؼٍٟ: ٔث١١ٓ اٌسمائك 17/969اٌغشخغٟ: اٌّثغٛط  

 . 6/487، اتٓ لذاِح: اٌّغٕٟ 968، 90/967اٌساٚٞ اٌىث١ش  

(3)
، اٌّاٚسدٞ: 5/411، زاش١ح اتٓ ػاتذ٠ٓ 6/986ض٠ؼٍٟ: ٔث١١ٓ اٌسمائك ، ا17/969ٌاٌغشخغٟ: اٌّثغٛط  

 . 6/487، اتٓ لذاِح: اٌّغٕٟ  968، 90/967اٌساٚٞ اٌىث١ش 
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، كمػػا أنيػػا تعمقػػت (1)ألف كػػؿ أكلئػػؾ مػػف مصػػالح المكصػػى بػػو كقػػد ييمػػؾ أك يتضػػرر بتأجيرىػػا     
 .  مى الرجكعبأمر خارج عنيا فال تدؿ ع

 :ما اختم  فيو الفقيا  –القسم الثالث 
 كىك كؿ فعؿ يكجب زيادة في المكصى بو كال يمكف تسميمو العيف إال بيا ، كمػت السػكيؽ

زيػادة طػابؽ ، أك  (2)، كالبنػاء فػي األرض المكصػى بيػا أك غػرس شػجر فييػالسمف، كصبغ الثكببا
 .   عمى الدار المكصى بيا، كغير ذلؾ

 :مذىبيففيذه األفعاؿ اختمؼ فييا الفقياء عمى 
لػى  بالزيادة في البنػاء أنيا تعتبر رجكعان عمكمان مع بعض االختالؼ فيما يتعمؽ المذىب الول: كا 

 . (3)الدار المكصى بو رجكعان  فالحنفية يعتبركف الزيادة في .ب الجميكرذلؾ ذى
 ،اسميا بأف يجعميا خانان مثالن  كالشافعية ال يعتبركف مطمؽ عمارة الدار رجكعان إال أف يبطؿ

 .(4)فإف لـ يتغير اسميا كأحدث فييا بناء كبابان جديدان فميـ في ذلؾ كجياف
الػراجح البناء رجكعان كذلؾ ، كيجعمكف الزيادة لمكرثػة عمػى  كالحنابمة ال يعتبركف الزيادة في

 .(5)ألنيا لـ تكجد حيف الكصية
أف ىػذه التصػرفات ال تعتبػر رجكعػان إال إف دلػت القرينػة عمػى قصػد الرجػكع؛ ألنيػـ يػركف  المذىب الثاني:

لى ذلؾ   أنيا ال تحدث تغييران في حقيقة العيف كجكىرىا كال تعد استيالكان ليا كا 
 .  (6)ب المالكيةذى

 ثانيًا:  ما يبطل من جية الموصى لو:
مكتو قبػؿ المكصػي إذا كانػت الكصػية أعيانػان أك منػافع، كسػكاء عمػـ المكصػي بمكتػو أك لػـ يعمػـ ،  .1

لككنػػو صػػار غيػػر أىػػؿ التمميػػؾ بػػالمكت، كال يصػػح صػػرفو إلػػى غيػػره، كقبػػؿ ابتػػداء االنتفػػاع فػػي 
 .(7)الكصية بالمنفعة

                                      
(1)

 .7/947، اٌمشافٟ: اٌزخ١شج 90/969اٌّاٚسدٞ: اٌساٚٞ اٌىث١ش  
(2)

ثماء ٚلذ ٠سظً لثً فشق اٌشافؼ١ح ت١ٓ صساػح األسع ٚغشاعٙا فدؼٍٛا األٚي ١ٌظ سخٛػاً ألٔٗ ال ٠شاد ٌٍ 

اٌّٛخ، أِا اٌغشط ف١مظذ ٌٍذٚاَ ف١ستًّ اٌٛخ١ٙٓ: اٌشخٛع ٌتغ١١ش االعُ ٚػذَ اٌشخٛع ألْ رٌه ِٓ اعت١فاء 

 . 6/390إٌٛٚٞ: اٌشٚضح   ،967، 90/966ِٕافغ األسع، اٌّاٚسدٞ: اٌساٚٞ اٌىث١ش 

(3)
 .5/411زاش١ح: اتٓ ػاتذ٠ٓ  

(4)
 .6/390إٌٛٚٞ: سٚضح اٌياٌث١ٓ  

(5)
 .6/977ٌشزثأٟ: ِياٌة أٌٟٚ إٌٙٝ  ا 

(6)
 .590، 4/589زاش١ح اٌظاٚٞ:  

(7)
، 3/35، األٔظاسٞ: أعٕٝ اٌّياٌة 9/309، اٌش١ثأٟ: تث١ٓ اٌّغاٌه 948/ا5اٌض٠ٍؼٟ: تث١ٓ اٌسمائك  

 .3/51اٌسداٚٞ: اإللٕاع فٟ فمٗ اإلِاَ أزّذ تٓ زٕثً 
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لمكصػػػػي ليػػػػا، فيمػػػػا إذا كانػػػػت الكصػػػػية لجيػػػػة غيػػػػر مكجػػػػكد كسػػػػتكجد فػػػػي تعػػػػذر كجػػػػكد الجيػػػػة ا .2
 .(1)المستقبؿ

 .(2)قتؿ المكصى لو المكصي قتالن عمدان عدكانان، سكاء كاف قبؿ الكصية أك بعدىا .3

رد المكصي لو الكصية كميا أك بعضػيا قبػؿ قبكلػو ،كتعػد مػكت المكصػي باتفػاؽ الفقيػاء كأمػا رده  .4
ميػكر الفقيػاء فمػو أف يقبميػا بعػد كفاتػو كأمػا رده الكصػية بعػد قبكليػا قبؿ مكتػو فػال عبػرة بػو عنػد ج

 .(3)بشرط قبكؿ الكرثة أك أحدىـ ليذا الرد فيبطميا عند الحنفية،
 ثالثًا: ما يبطل الوصية من جية الموصي بو: 

 .(4)ف معينان بالذات أك بالنكع سكاء كانت الكصية بو أك بجزء شائعاىالؾ المكصي بو إذا ك .1

استحقاقو لغير المكصي، سكاء كاف ذلؾ قبؿ قبكؿ المكصى لو أك بعده ، ألنو تبيف بيذا ثبكت  .2
 .(5)االستحقاؽ أف المكصي أكصى بما ليس مممككان لو

 

                                      
(1)

ِٚا تؼذ٘ا، اٌششت١ٕٟ: ِغٕٟ اٌّستاج:  4/589ظاٚٞ: ، زاش١ح ا986ٌ، 7/335اٌىاعأٟ: تذائغ اٌظٕائغ:  

 .407 ،4/390وشاف اٌمٕاع:  ، اٌثٙٛتٟ:3/40-44

(2)
 .6/540، اتٓ لذاِح: اٌّغٕٝ 8/961، اٌؼّشأٟ اٌث١اْ 7/99، اٌمشافٟ: اٌزخ١شج 5/410زاش١ح اتٓ ػاتذ٠ٓ   

(3)
، اتٓ لذاِح: اٌّغٕٟ 3/53ٕٟ اٌّستاج ، اٌششت١ٕٟ: ِغ7/64، اٌشافؼٟ: فتر اٌؼض٠ض 3/419زاش١ح اتٓ ػاتذ٠ٓ  

 .6/438اٌّغٕٟ 

(4)
، اٌسداٚٞ: اإللٕاع فٟ اإلِاَ أزّذ تٓ 9/309اٌش١ثأٟ: ت١غٓ اٌّغاٌه:  ،8/459اتٓ ٔد١ُ: اٌثسش اٌشائك  

 .199، أتٛ ١ًٌ: اٌٛطا٠ا ٚاٌٛلف 901، اٌضز١ٍٟ: اٌٛطا٠ا ٚاٌٛلف 3/55زٕثً 

(5)
، 3/35 ،األٔظاسٞ: أعٕٝ اٌّياٌة: 6/371تاج ٚاإلو١ًٍ أتٛ ػثذ هللا: اٌ ،6/658زاش١ح اتٓ ػاتذ٠ٓ:  

 .3/55اٌسداٚٞ: اإللٕاع فٟ فمٗ اإلِاَ أزّذ تٓ زٕثً 
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 النتائج والتوصيات
 

 النتائج: أوالً 

 -أىم النتائج التي توصمت إلييا :
 

 ثانيًا : التوصيات
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 النتائج والتوصيات
 

 النتائج: أوالً 

 -ىم النتائج التي توصمت إلييا :أ

 مكػف بيػاف أىميػا بعد أف قمت بدراسة أحكاـ الكصػية بالمنفعػة فقػد تكصػمت إلػى عػدد النتػائ  ي
 -:عمى النحك التالي

نمػػا مشػػركعة كاختيا .1 ريػػة كمتػػى جميػػكر الفقيػػاء عمػػى أف الكصػػية ليسػػت كاجبػػة بشػػكميا العػػاـ كا 

 .شاء يحؽ لو الرجكع عنيا

كأف القبػػػكؿ شػػػرط لنفاذىػػػا  الكصػػػية تنعقػػػد بإيجػػػاب المكصػػػى كحػػػده جميػػػكر الفقيػػػاء عمػػػى أف .2

 .كلزكميا

ا كمنيػػا مػػا ىػػك مختمػػؼ أف الكصػػية ليػػا أركػػاف كلكػػؿ ركػػف لػػو شػػركط منيػػا مػػا ىػػك متفػػؽ عمييػػ .3

 .عند الفقياء

 .راجح كاألغمب عند الفقياء جكازىااختمؼ الفقياء عمى جكاز الكصية بالمنفعة كال .4

 .افع أمكاالن لذاتيافقياء أف المنالراجح عند ال .5

 .الكصية باألعياف كمقدارىا الثمث أف الكصية بالمنفعة تقدر مثؿ .6

ؿ المكصػػػػى أف الكصػػػػية المؤقتػػػػة تنتيػػػػي بانتيػػػػاء المػػػػدة المحػػػػددة كتبطػػػػؿ بعػػػػدة أمػػػػكر مػػػػف ًقبىػػػػ .7

 .كالمكصى لو كالمكصى بو
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 ثانيًا : التوصيات

 ا فػػػإنني أكصػػػي بػػػبعض فػػػي ضػػػكء الدراسػػػة التػػػي قمػػػت بيػػػا كالنتػػػائ  التػػػي تكصػػػمت إلييػػػ
 -التكصيات التالية :

رشاد الطبقة الغنية إلى الكصية إلى الفقػراء كالمحتػاجيف :  أوالً   كحػثيـ  أكصي بتكعية المجتمع كا 

 .ا إذا خافكا العنت في أم كقت شاءعمييا كأنيـ يمكنيـ الرجكع عني

ريفيـ بالكصية بالمنفعة عأدعك إلى تثقيؼ طالب العمـ الشرعي كالمجتمع بشكؿ عاـ إلى ت  :ثانياً 

 .كأحكاميا

ــاً  لكصػػية بالمنفعػػة ككضػػعيا بكتػػب أدعػػك إلػػى االىتمػػاـ بدراسػػة تفصػػيمية أكثػػر عػػف أحكػػاـ ا  :ثالث

 .خاصة
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 العــامة الفيارس

 .رس اآليات القرآنيةـفي :أوالً 

 .النبوية الحاديث فيرس :ثانياً 

 .عــرس المراجــفي :ثالثاً 

 رابعًا: فيـرس الموضوعات.
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 فيرس اآليات القرآنية
 اآليت الكزيمت مسلسل

رقم 

 اآليت

رقم 

 الصفحت

 (2سىرة البقزة وتزتيبها في القزآن الكزيم )

1.  

                            

                

 أ 180

2.                             181 20 

 (4سىرة النساء وتزتيبها في القزآن الكزيم )

3.         11 5 

4.                 11  د 

5.  ﴿  ﴾ 11 2 

 (5سىرة المائدة وتزتيبها في القزآن الكزيم )

6.  

                           

        
106 5 

 (14لكزيم )سىرة إبزاهيم وتزتيبها في القزآن ا

7.             7 ج 

 (27سىرة النمل وتزتيبها في القزآن الكزيم )

8.  

                           

                 
 ج 19

 (51سىرة الذارياث وتزتيبها في القزآن الكزيم )

 2 53 ﴾أتواصوا به﴿  .9

 (66سىرة الممتحنت وتزتيبها في القزآن الكزيم )

10.  

 ﴿                          

                          

                        

                        ﴾ 

8 ،9 25 
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 النبوية الحاديثفيرس 
 

 
 
 
 

 

 الصفحةرقم  الحـديث الشـري 
  صمى ا عميو وسمم قال:

 د ...ما حؽ امرئ مسمـ يبيت ليمتيف "
 د ...إف  ا تعالى تصدؽ عميكـ بثمث"
 6 ...ما حؽ امرئ مسمـ لو شب يكصي فيو يبيت"
 51 ...بي حتى يحتمـ كعفرفع القمـ عف ثالث عف الص"
 "ليس لقاتؿ كصية"
 "إف ا قد أعطى كؿ ذم حؽ حقو فال كصية لكارث"

22 

 22 كصية لكارث"ال "
 22 ...ال كصية لكارث إال أف يجيزىا الكرثة"
 26 "إنما بعثت ألتمـ مكاـر األخالؽ"
 22 مف كجد عيف مالو عند رجؿ فيك أحؽ بو فال يضمف ممكو"
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 المراجع فيرس 
 -أواًل : القرآن الكريم وتفسيره :

 .القرآن الكريم . أ
 .كتب التفسير . ب

 : السعدم 
عبد الرحمف بف ناصر بف السعدم، تيسير الكريـ الرحمف في تفسير 

 ـ.2000 -ىػ 1420كالـ المناف، مؤسسة الرسالة، الطبعة األكلى 
 -ثانيًا : كتب السنة النبوية وعموميا :

 : أحمد 
حنبؿ أبك عبد ا الشيباني، مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ، أحمد بف 

 القاىرة.  –مؤسسة قرطبة 

 : البخارم 
أبك عبد ا محمد بف إسماعيؿ البخارم ، صحيح البخارم ، تحقيؽ: 

مكة   –ـ ، مكتبة الباز1994 -ىػ1414محمد عبد القادر عطا ، ط.
 المكرمة.

 : البييقي 
بكر البييقي ، سنف البييقي الكبرل،  أحمد بف عمي بف مكسى أبك

  –ـ، مكتبة الباز 1994 -ىػ 1414تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا، ط.
 مكة المكرمة .

 : الترمذم 
، سنف الترمذم ، تحقيؽ:  ممحمد بف عيسى بف سكرة بف مكسى الترمذ

 بيركت .   –أحمد شاكر كآخركف ، إحياء التراث العربي  

 يالدار قطن : 
ف عمر أبك الحسف الدار قطني البغدادم ، سنف الدار قطني ، عمي ب

ـ ، 1966 -ىػ  1386تحقيؽ: السيد عبد ا ىاشـ يماني المدني ، ط.
 بيركت .  –دار المعرفة 

 : مالؾ 
أبك عبد ا مالؾ بف أنس األصبحي، مكطأ مالؾ ركاية يحيى الميثي، 

 مصر.  –اث العربي تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التر 

 : مسمـ 
أبك الحسف مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم، صحيح مسمـ، 

 بيركت.     –تحقيؽ: دار إحياء التراث العربي 

 : النسائي 

أبك عبد ا أحمد بف شعيب النسائي ، السنف الكبرل ، تحقيؽ: عبد 
ـ، 1991 -ىػ 1422الغفار سميماف البندارم ، سيد كسرل حسف ، ط.

 دار الكتب العممية.
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 : النككم 
صحيح مسمـ بشرح   –أبك زكريا محي الديف يحيى بف شرؼ النككم
ـ، 1991 -ىػ 1420،  1النككم، ضبط كتعميؽ: محمد محمد تامر، ط

 القاىرة.    –دار الفجر

 : أبك عبد ا بف يزيد القزكيني الشيير بابف ماجو ، سنف ابف ماجو،  ابف ماجو
 مصر.    –، دار إحياء التراث العربي يمحمد فؤاد عبد الباق تحقيؽ:

 : محمد بف عمي الشككاني، فتح القدير الجامع بيف فف الركاية كالدراية مف  الشككاني
 عمـ التفسير. 

 -ثالثًا : كتب الفقو الحنفي :

 : حيدر 
عمي حيدر، درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ، تعريب فيمي الحسيني، 

 الكتب العممية . ط.دار

 : زادة 

شمس الديف أحمد بف فؤاد المعركؼ بقاص زادة، نتائ  األفكار في 
كشؼ الرمكز كاألسرار كالرمكز كاألسرار كىي تكممة شرح فتح القدير، 

ـ ، دار 2003 -ىػ 1424،  1تعميؽ: عبد الرازؽ غالب الميدم، ط
 بيركت.   –الكتب العممية 

 : الزيمعي 
ىػ، تبييف الحقائؽ  843ماف بف عمي الزيمعي الحنفي ، ت فخر الديف عث

 ، دار الكتاب اإلسالمي . 2شرح كنز الدقائؽ ، ط

 : السرخسي 
ـ ، دار المعرفة 1986 -ىػ 406شمس الديف السرخسي، المبسكط ، ط 

 بيركت . –

 : ابف عابديف 
ر محمد أميف الشيير بابف عابديف ، حاشية المحتار عمى الدرر المختا

 بيركت . –ىػ ، دار الفكر 1396،  2، ط

 : الكاساني 
أبك بكر عالء الديف بف مسعكد الكاساني الحنفي ، بدائع الصنائع في 

 -ىػ 1420،  1ترتيب الشرائع ، تحقيؽ: محمد خير طعمة حمبي ، ط
 بيركت . –ـ ، دار المعرفة 2000

 : ابف نجيـ 
بكر بف نجيـ ، البحر  زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد بف محمد بف

 بيركت . –الرائؽ شرح كنز الدقائؽ ، دار المعرفة 
 

:السمناني 
تحقيؽ:  2عمي بف محمد بف أحمد ركضة القضاة كطريؽ النجاة ط
 -ىػ1404د.صالح الديف الناىي، مؤسسة الرسالة ، بيركت، عاـ 

 ـ.  1984
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:ابف اليماـ 
تكممة فتح القدير عمى شرح  ابف اليماـ محمد بف عبد الكاحد السيكاسي،

 دار الفكر _ بيركت .   1اليداية لعمي المرغيناني ط

 : نظاـ 
الشيخ نظاـ جماعة مف اليند، الفتاكل اليندية في مذىب اإلماـ األعظـ 

 ـ .1991 -ىػ 1411أبي حنيفة النعماف، 
 -رابعًا : كتب الفقو المالكي :

 : اإلحساني 
إلحساني، تبييف المسالؾ لتدريب السالؾ عبد العزيز حمد آؿ مبارؾ ا

 ـ، دار الغرب اإلسالمي.1986 -ىػ 1407، 1إلى أقرب المسالؾ، ط

 : الحطاب 
أبك عبد ا محمد بف عبد الرحمف المغربي الشيير بالحطاب ، ت 

ـ ، دار 1978 -ىػ 1398،  2مكاىب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ ، ط
 بيركت .   –الفكر 

 : الدردير 

ك البركات أحمد بف محمد بف أحمد الدردير ، ت الشرح الكبير ، أب
 -ىػ 1417،  1تحقيؽ: محمد بف أحمد بف محمد الممقب بعميش ، ط

 ـ ، دار الكتب العممية بيركت .1996
الشرح الصغير عمى أقرب المسالؾ إلى مذىب اإلماـ مالؾ ، تخري  

 مصر. –ـ ، دار المعارؼ 1974كتنسيؽ: مصطفى كماؿ كصفي، ط. 

 : الدسكقي 
حاشية عمى الشرح  1230محمد بف أحمد بف عرفة الدسكقي ، ت 

ـ 1996 -ىػ 1417،  1الكبير ، تحقيؽ: محمد بف أحمد بف محمد ، ط
 بيركت . –، دار الكتب العممية 

 : ابف رشد 

أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد أحمد بف رشد القرطبي األندلسي ، 
اية المقتصد ، تعميؽ: عمي محمد معكض ، عادؿ بداية المجتيد كني

 –ـ ، دار الكتب العممية 1996 -ىػ 1416،  1أحمد عبد الجكاد ، ط
 بيركت.

 : الصاكم 
أحمد بف محمد الصاكم  المالكي ، حاشية الصاكم عمى الشرح 

ـ ، دار 1974الصغير، تخري  كتنسيؽ: مصطفى كماؿ كصفي، ط 
 مصر .–المعارؼ

 : العدكل 

ي بف أحمد بف مكـر ا الصعيدم العدكل، حاشية العدكل عمى عم
كفاية الطالب الرباني لرسالة ابف زيد القيركاني، ضبط كتصحيح 

ـ، دار الكتب 1997-ىػ1417كتخري : محمد عبد ا شاىيف، ط، 
 العممية .
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 : المكاؽ 
ج أبك عبد ا بف يكسؼ بف أبي القاسـ العبدرم الشيير بالمكاؽ ، التا

ـ ، دار الفكر 1978 -ىػ 1398،  2كاآلكميو لمختصر خميؿ ، ط
 بيركت .

 : عمى مختصر سيد خميؿ ، الناشر دار الفكر لمطباعة ، مكتبة النشر  الخرشي–  
 بيركت . 

 : العدكل 
عمي الصعيدم العدكل المالكي ، حاشية العدكل عمى شرح كتابة 

ىػ ، دار 1412البقاعي ،  الطالب الرباني ، تحقيؽ: يكسؼ الشيخ محمد
 الفكر .

 : أبك القاسـ محمد بف أحمد بف جزل الكمبي الغرناطي ، القكانيف الفقيية . الكمبي 

 : عميش 
محمد بف أحمد بف محمد عميش ، فتح العمي المالؾ في الفتكل عمى 

 مذىب اإلماـ مالؾ .

 : شاس 
ىر الثمينة ،  جالؿ الديف بف عبد ا بف نجـ بف شاس ،عقد الجكا

تحقيؽ محمد أبك األجفاف كعبد الحفيظ منصكر ، دار الغرب اإلسالمي 
. 

 -خامسًا : كتب الفقو الشافعي :

 : األنصارم 

أبك يحيى زكريا األنصارم الشافعي، أسنى المطالب شرح ركض 
الطالب كمعو حاشية حاشية أبي العباس بف أحمد الرممي الكبير ،ضبط 

ـ ،دار الكتب 2001ىػ_ 1،1422تامر،ط كتعميؽ: محمد محمد
 بيركت . -العممية

 : الرممي 

شمس الديف محمد أبي العباس أحمد بف حمزة بف شياب الديف الرممي 
المنكفي المصرم ، نياية المحتاج إلى شرح المنياج كمعو حاشية 

ـ ، 2003 -ىػ 1424،  3الشبراممسي ، حاشية المغربي الرشيدم ، ط
 بيركت .   –ية دار الكتب  العمم

 : الشربيني 
محمد الشربيني الخطيب ، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المحتاج ، 

ـ ، مكتبة كمطبعة مصطفى البابمي الحمبي 1958 -ىػ 1377ط 
 كأكالده.

  ـ ، دار الفكر.2001 -ىػ 1421،  1اإلقناع في حؿ ألفاظ شجاع ، ط 

 : الشيرازم 
ب في فقو اإلماـ الشافعي ، تحقيؽ كتعميؽ: أبك إسحؽ الشيرازم ، الميذ

 ـ ، دار العمـ.1996 -ىػ 1417،  1محمد الزىيمي ، ط
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 : العمراني 
أبك الحسيف يحيى بف أبي الخير سالـ العمراني الشافعي اليمني ، البياف 

في مذىب اإلماـ الشافعي ، اعتنى بو : محمد قاسـ الثكرم، دار 
 المنياج .

:يب المطيعي، تكممة المجمكع .محمد نج المطيعي 

 : النككم 
أبك زكريا محي الديف بف شرؼ النككم الشافعي ،  ركضة الطالبيف 

 بيركت. -ـ ، المكتب اإلسالمي 1985 -ىػ 1405كعمدة المفتيف ، ط 

 : الماكردم 
أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم ، 

 ـ .1994 -ىػ 1414،  1الحاكم في فقو الشافعي ، ط
 -سادسًا : كتب الفقو الحنبمي :

 : البيكتي 
منصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي، كشاؼ القناع عمى متف اإلقناع، 

 بيركت.  –ـ، دار الفكر1982-ق1402، 2مراجعة: ىالؿ مصيمحي، ط

  
شرح منتيى اإلرادات دقائؽ أكلى النيى لشرح المنتيى ، تحقيؽ: عبد 

ـ ، مؤسسة 2000 -ىػ 1421،  8بد المحسف التركي ، طا بف ع
 الرسالة .

  
  –الركض المربع شرح زاد المستنفع في اختصار المقنع ، دار الفكر 

 لبناف .  –بيركت 

 :الرحيباني 
مصطفى بف سعد بف عبده السيكطي مطالب أكلى النيى في شرح غاية 

 المنتيى، طبعة المكتب اإلسالمي بدمشؽ .

 حجاكم :ال 
شرؼ الديف مكسى بف أحمد بف مكسى أبك النجا الحجاكم ، اإلقناع في 
فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ ، تحقيؽ: عبد المطيؼ محمد مكسى السبكي، 

 بيركت .  –دار المعرفة 

 : ابف قدامة 

أبك محمد مكفؽ الديف عبد ا بف قدامة المقدسي، ت المغني يميو الشرح 
بد الرحمف بف محمد بف قدامة المقدسي، تحقيؽ: الكبير لشمس الديف ع

ىػ 1425محمد شرؼ الديف الخطاب، السيد محمد السيد، سيد إبراىيـ، ط 
 القاىرة. –ـ، دار الحديث2004 -

   -سابعًا : كتب مذاىب أخرى :
 : أبك محمد بف أحمد بف سعيد بف حـز الظاىرم ، تحقيؽ: محمد شاكر ،  ابف حـز

 ط. دار التراث .
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 ثامنًا: كتب الفقو الحديثة :
 

 : بدراف أبك العنيف ، المكاريث كالكصية كاليبة في الشريعة اإلسالمية  بدراف
 كالقانكف ، مؤسسة شباب الجامعة .

 : عبد الناصر مكسى أبك البصؿ ، أحكاـ التركات في الفقو كالقانكف  أبك البصؿ
 ـ .1999ط.

 : ـ ، 2002 -ىػ 1422،  4اإلسالمي كأدلتو ، طكىبة الزحيمي ، الفقو  الزحيمي
 دمشؽ .  –دار الفكر 

   ، دمشؽ.  –ـ ، دار الفكر1996الكصايا كالفقو في الفقو اإلسالمي، ط 

 : أبك ليؿ 
، 1اإلسالمية، ط ةمحمكد أحمد أبك ليؿ، الكصايا كالكقؼ في الشريع

 ـ، جامعة اإلمارات . 2003 -ىػ 1424

 : الطنطاكم 
محمد الطنطاكم ، الكصايا كالكقؼ في الشريعة اإلسالمية، محمكد 

 ـ .1989 -ىػ 1409، 1ط

 
كزارة األكقاؼ 
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 بالمغة العربية بحثممخص ال

 أحكام الوصية بالفقو اإلسالمي

يتنػػػاكؿ ىػػػذا البحػػػث قضػػػية مػػػف قضػػػايا الفقػػػو اإلسػػػالمي فػػػي األحػػػكاؿ الشخصػػػية كيعػػػال  

، كمكضػػػكع أحكػػػاـ الكصػػػية بالمنفعػػػة  فػػػي الفقػػػو اإلسػػػالمي عمػػػى كجػػػو عمكمػػػان مكضػػػكع الكصػػػية 

 الخصكص مف خالؿ دراسة فقيية مقارنة.

، كحكمتيا كتحػدث عػف أركانيػا كشػركط كمشركعيتيا، ةبدأ البحث في بياف حقيقية الكصي

كػػؿ ركػػف فييػػا مػػف الصػػيغة كالميكصػػي، ك الميكصػػى لػػو كالمكصػػى بػػو، ثػػـ عػػرض البحػػث الكصػػية 

ألفاظ ذات صػمة بيػا، ثػـ عػرض مػذاىب العممػاء فػي ماليػة المنفعػة ك أثػر نفعة فبيف حقيقتيا ك بالم

االختالؼ فييا ثـ بيف حكـ الكصية بالمنفعة. ثـ عػرض البحػث أنػكاع الكصػية بالمنفعػة ك أحكػاـ 

 كؿ نكع مف أنكاعيا ثـ انتقؿ لمحديث عف الكصية بالحقكؽ ك الكصية بالمرتبات كبيف حكميا.

، ثػػـ عػػرض يػػا ك نفقتيػػاقػػؿ البحػػث لمحػػديث عػػف تقػػدير المنفعػػة الميكصػػى بيػػا ك بيعثػػـ انت

البحث كيفية انتياء الكصية ثـ بطالنيا ك ذكر أسباب البطالف مف جية المكصي ك المكصػى لػو 

 ك المكصى بو.

ك أخيػػرا بػػيف البحػػث أىػػـ النتػػائ  التػػي تكصػػمت إلييػػا الباحثػػة ك أىػػـ التكصػػيات التػػي أكصػػت بيػػا 

 ة.الباحث
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Study Summary in English Language 

“The provisions of the commandment by benefit under 

the Islamic jurisprudence” 
 

This study examines an issue the personal affairs within the 

Islamic jurisprudence, it also deals with the issue of Commandment/Will 

in  a general perspective. It focuses on the provisions of "commandment 

by benefit" in Islamic jurisprudence through comparative doctrinal study. 
 

The study began in justifying the credibility , legitimacy, and 

wisdom of the commandment. Then, the study explains each pillars and 

the conditions for commandment's formula, recommender, the 

recommended to him and recommended to. The study presents  the 

authenticity and the vocabularies that are related to the "commandment 

by benefit", it then presents the doctrine of the scholars and the impact of 

the scholars differences in tackling this issue. The study then conducts the 

types of the "commandment by benefit" and provisions of each type. The 

study then proceeds to talk about the "Commandment by rights" and 

"Commandment by salaries" and the rules of each one. 
Then, study talks about assessment of the benefit the is recommended, 

selling it, and  its expenses. The study shows how Commandment ends 

and how is become void; the study mentions the reasons when 

Commandment invalid. 
 

Finally, the research presents the researcher's findings and 

recommendations 


