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   :تمهيد
 

المال .. فدورة الحياة ال تتم إال بالمال.  شبه ميتةالمال عصب الحياة، فبدونه تغدو الحياة ميتة أو       
إن حركة .. العملة النقد و.. يدفع بها إلى األمام هو الدم الذي يجري في عروق المجتمعات فيحركها، و
 فكما يجب أن ينتظم الدم داخل الشرايين و. المال في جسم المجتمع كحركة الدم في جسم اإلنسان

 و. متوازنة ك يجب أن ينتظم المال في شرايين المجتمع بصورة عادلة واألوردة بصورة متوازنة كذل
أخيراً  كما أن تجمع الدم في نقطة واحدة من البدن يسبب تصلب الشرايين وبالتالي الذبحة الصدرية و

بالتالي القضاء  السكتة القلبية، كذلك المال إذا تجمع في مكان واحد سيعمل على إفساد ذلك المكان و
  .لهدا حرص اإلسالم على انتقال المال بين أفراد المجتمع جتمع برمته وعلى الم

 :من هذه الطرق ما يلي شرع اإلسالم عدة طرق النتقال المال و
 
 

   : الميراث: أوال
  
   :  الميراث قبل اإلسالم- 1

 ،ال الزوجات وال األمهات وال غيرهـن مـن النساء        كان العـرب في الجاهلية ال يورثـون البنات و       
وإنما يـرث الميت ابنـه إذا كان بالغا أو األخ األكبر أو العم أو ابن العم  ألن سـبب اإلرث عنـدهم                    

مقاتلة العدو لهذا كـانوا يقـصرون        الذود عن القبيلة و     و ،حماية العشيرة   و ،القدرة على حمل السيف   
كان الرجل في الجاهليـة      فقـد   ،التبني  كما كانوا يورثون بسبب الِحلف و      .الميراث على الذكور الكبار   

 فإذا تم هـذا     ،أطلب بك  تطلب بي و    و ،أرثـك ترثني و  و  وهدمي هدمك  ، دمـي دمك  :يقول لصاحبه 
       :  كما يشـير إلى قولـه تعـالى       ،وأيهما مات قبل صاحبه كان للحي ما اشترط من مال صاحبه الميت           

ِن َواَألقَْرُبوَن َوالَِّذيَن َعقََدتْ َأْيَمانُكُْم فَآتُوُهْم نَِصيَبُهْم ِإنَّ اللّـَه كَـاَن   َوِلكُلٍّ َجَعلْنَا َمَواِلَي ِممَّا تََرَك الَْواِلَدا   ((
  ] 33/النساء[) ) َعلَى كُلِّ شَْيٍء شَِهيداً

   :اإلسالم الميراث في - 2
 عمل على تحديد الورثة، أو من لهم الحق في تركة الميـت،            أعطى اإلسالم الميراث اهتماًما كبيًرا، و     

الكبار دون  ليبطل بذلك ما كان يفعله العرب في الجاهلية قبل اإلسالم من توريث الرجال دون النساء، و
حق في التركة حقـه، فقـال       الصغار، فجاء اإلسالم ليبطل ذلك لما فيه من ظلم وجور، وحدد لكل مست            

اثْنَتَْيِن فَلَُهنَّ ثُلُثَا َما تَـَرَك      نثََيْيِن فَِإن كُنَّ ِنَساء فَْوقَ      ُيوِصيكُُم اللُّه ِفي َأْوالَِدكُْم ِللذَّكَِر ِمثُْل َحظِّ األُ        ((: سبحانه
َوِإن كَانَتْ َواِحَدةً فَلََها النِّْصفُ َوَألَبَوْيِه ِلكُلِّ َواِحٍد مِّنُْهَما السُُّدُس ِممَّا تََرَك ِإن كَاَن لَُه َولٌَد فَِإن لَّْم َيكُن لَُّه َولٌَد َوَوِرثَُه                      

  ].11/النساء [)) اُه فَُألمِِّه الثُّلُثُ فَِإن كَاَن لَُه ِإخَْوةٌ فَُألمِِّه السُُّدُس ِمن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوِصي ِبَها َأْو َدْيٍنَأَبَو



  

  
  :  الحقوق المتعلقة بالتركة- 3
  
  .تجهيزه   تكفين الميت و- 1
  .  قضاء دين الميت- 2
  .ز الورثة  تنفيذ وصيته في حدود الثلث إال إذا أجا- 3
  . بين الورثةالباقي  تقسيم - 4
  
  
  :  أسباب اإلرث- 4
  
: األنفال) [) َوُأْولُواْ اَألْرَحاِم َبْعُضُهْم َأْولَى ِبَبْعٍض ِفي ِكتَاِب اللّهِ         (: (لقوله تعالي :  الحقيقي  النسب    - 1

75.[  
طلقـة للمـرة الثالثـة إذا       يدخل فيه المطلقة رجعًيا مادامت في عدتها، والم        و:    الزواج الصحيح   - 2

لـم تكـن قـد       كانت في عدتها، و    وجدت قرائن تؤكد أن الطالق كان بهدف حرمانها من الميراث، و          
  .رضيت بالطالق

  
  :  موانع اإلرث- 5
  
  . القصاص أو الكفارة عند المالكيةالذي يوجب:    القتل العمد- 1
هم يرثونه على   ارتد فال يرث أقاربه، ومن  كمن يتزوج مشركة فال يتوارثان، و   :  اختالف الدين   - 2

  .المختار
  
  : شروط الميراث  - 6
 موت المورث حقيقة أو حكًما كأن يحكم القاضى بموت المفقود، أو تقديًرا كانفصال الجنين نتيجة                - 1

  .لجناية كضرب األم مثال
  .  حياة الوارث حياة حقيقة، أو تقديرية كالحمل- 2
  .السابقة الذكر  أال يوجد مانع لإلرث - 3
  
  : أصحابها  الفرائض و- 7



  

تطلق الفـرائض علـى علـم         النصيب الذي قدره الشارع للوارث، و      يه جمع فريضة، و  : الفرائض
  .الميراث

: هم اثنا عـشر    هم األشخاص الذين جعل الشارع لهم قدًرا معلوًما من التركة و          :  أصحاب الفرائض  و
األخـت   األخت ألب، و   األخت الشقيقة، و   بنت االبن، و   والبنت،   هن الزوجة، و   ثمان من اإلناث، و   

 و     الـزوج،    الجد الصحيح، و   األب، و : هم: أربعة من الذكور   و. الجدة الصحيحة  األم، و  ألم، و 
  .األخ ألم

  : هي ستة و:  الفروض المقدرة في كتاب اهللا تعالى
، )1/4(نـصف   ) 1/8 (ـ متداخلة، ف  تسمى النوع األول، ألن مقامتها     و)] 1/8(،  )1/4(،  )1/2 [( - 1
  ).1/2(نصف ) 1/4(و
) 1/6(وتسمى النوع الثاني، ألن مقاماتـها متداخلة فيما بينها أيضا، فـ )] 1/6(، )1/3(، )2/3 [( - 2

  )2/3(نصف ) 1/3( ، و)1/3(نصف 
  
    :أصحابها  الفروض المقدرة في الشرع و- 8
  

  :شروطهمو ) 1/2( أصحاب النصف -أوال 
الزوج، البنت، بنت االبـن،     :  أربع من النساء   فرض خمسة من الورثة، واحد من الرجال، و       النصف  

  .لكل واحد شروط لكي يستحق النصف و. األخت الشقيقة، األخت ألب
االبن، البنت، ابن االبن، (يرث النصف بشرط أن ال يكون للزوجة فرع وارث؛ أي  و:   الزوج– 1

  .منه أو من رجل غيره، سواء كان هذا الفرع )بنت االبن
  : وترث النصف بشرطين هما:   البنت– 2
  .هو ابن الميت  أن ال يكون معها أخ معصب، و-أ 

  . أن تكون منفردة بأن ال تكون معها بنت أخرى-ب 
  : ترث النصف بثالثة شروط هي و:   بنت االبن- 3
  .هو ابن االبن  أن ال يكون معها أخ معصب، و-أ 
  . بأن ال تكون معها بنت ابن أخرى أن تكون منفردة - ب
t -ال البنت الصلبية  أن ال يوجد االبن الصلبي، و.  
  :ترث النصف بثالثة شروط هي و:  األخت الشقيقة- 4
  .هو األخ الشقيق  أن ال يكون معها أخ معصب من درجتها و-أ 
  . أن تكون منفردة، بأن ال تكون معها أخت شقيقة أخرى-ب



  

t-      كـاالبن، و   (ال فرع مطلق ذكرا كان أو أنثـى،          ، و )األب والجد (أصل مذكر    أن ال يكون للميت 
  ). بنت االبن ابن االبن، و البنت، و

  :ترث النصف بأربعة شروط هي و:   األخت ألب- 5
  .هو األخ ألب  أن ال يكون معها أخ معصب من درجتها، و-أ 

  . أن تكون منفردة، بأن ال تكون معها أخت ألب أخرى-بـ 
t - ال فرع مطلق كما في األخت الشقيقة أن ال يكون للميت أصل مذكر، و.  
  . أن ال يوجد معها أخ شقيق أو أخت شقيقة-د 

   : شروطهم و) 1/4( أصحاب الربع  -ثانيا 
  : الزوجة الزوج و:  فرض اثنين من الورثة هما) 1/4(الربع 

سـواء   ،) ابن، بنت، ابن ابن، بنت ابن      (ارث  يأخذ الربع من ميراث زوجته إذا كان لها فرع و          و:  الزوج  - 1
  .كان الولد منه أو من زوج آخر طلقها أو توفى عنها

  .تستحق الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث منها أو من غيرها و:  الزوجة - 2
فرض الزوجة إذا كان للـزوج فـرع وارث،         ) 1/8( الثمن   : شروطها و) 1/8(صاحبة الثمن    -ثالثا  

  .ا أو من غيرهاسواء كان منه
ترك أكثر من زوجـة   إذا توفي و حدها، و  إذا مات الرجل عن زوجة واحدة أخذت الربع أو الثمن و          :  مالحظة

  .فإنهن يقتسمن ذلك الربع أو الثمن فيما بينهن بالسوية
  :  شروطهم و) 2/3( أصحاب الثلثين  -رابعا 

البنتان الصلبيتان فأكثر، :  هن ناث، وفرض أربعة أنواع من الورثة، جميعهن من اإل) 2/3(الثلثان 
  .بنتا االبن فأكثر، األختان الشقيقتان فأكثر، األختان ألب فأكثر

  : بشرطين هما) 2/3(لهن الثلثان  و:  البنتان فأكثر - 1
  . أن تكونا اثنتين فأكثر -أ    
  .هو االبن  أن ال يوجد معهن معصب من درجتهن، و-ب   
  : لهن الثلثان بثالثة شروط هي و:  بنتا االبن فأكثر- 2

  .)أي ابن مباشر( أال يوجد للميت ابن صلب -أ    
  . أن ال يكون معهن بنت صلبية أو أكثر- ب  

<<<<<t -هو ابن االبن  أن ال يكون معهن معصب من درجتهما و.  
  :لهن الثلثان بشرطين هما و:  األختان الشقيقتان فأكثر- 3

  .الفرع المطلق ، و)األب، الجد ( انعدام األصل المذكر-أ    
  .هو األخ الشقيق  انعدام معصب لهن من درجتهن، و-ب    
  :لهن الثلثان بشروط هي و:  األختان ألب فأكثر- 4



  

  .انعدام األصل المذكر، والفرع المطلق -أ    
  .هو األخ ألب  انعدام معصب لهن من درجتهن، و-ب    
<<<<<t -يقة انعدام األخ أو األخت الشق.  
  

  :شروطهم و) 1/3( أصحاب الثلث -خامسا 
  .األم، اإلخوة أو األخوات ألم:  فرض نوعين من الورثة هما) 1/3(الثلث 

  : وترث الثلث بشرطين هما:  األم- 1
  . أن ال يكون للميت فرع وارث-أ 

  :  شروطهم و) 2/3(أصحاب الثلثين  -رابعا 
البنتان الصلبيتان فأكثر، :  هن ميعهن من اإلناث، وفرض أربعة أنواع من الورثة، ج) 2/3(الثلثان 

  .بنتا االبن فأكثر، األختان الشقيقتان فأكثر، األختان ألب فأكثر
  : بشرطين هما) 2/3(لهن الثلثان  و:  البنتان فأكثر- 1
  . أن تكونا اثنتين فأكثر-أ 

  .هو االبن  أن ال يوجد معهن معصب من درجتهن، و-ب 
  : لهن الثلثان بثالثة شروط هي و:  ثر بنتا االبن فأك- 2
  .)أي ابن مباشر( أال يوجد للميت ابن صلب -أ 

  . أن ال يكون معهن بنت صلبية أو أكثر-ب 
t -هو ابن االبن  أن ال يكون معهن معصب من درجتهما و.  
  : لهن الثلثان بشرطين هما و:  األختان الشقيقتان فأكثر - 3
  .الفرع المطلق ، و)، الجداألب( انعدام األصل المذكر -أ 

  .هو األخ الشقيق  انعدام معصب لهن من درجتهن، و-ب 
  : لهن الثلثان بشروط هي و:   األختان ألب فأكثر- 4
  .الفرع المطلق  انعدام األصل المذكر، و-أ 

  . انعدام معصب لهن من درجتهن، وهو األخ ألب-ب 
t -انعدام األخ أو األخت الشقيقة .  

  : شروطهم و) 1/3( الثلث خامسا ـ أصحاب
  .األم، اإلخوة أو األخوات ألم:  فرض نوعين من الورثة هما) 1/3(الثلث 

  : ترث الثلث بشرطين هما و:   األم– 1
  . أن ال يكون للميت فرع وارث-أ 



  

تأخذ السدس، إذا وجدت معها بنت صلبية، فمن المعلوم أن نصيب البنات إذا  و:  بنت االبن- 5
تأخذ بنت االبن  ألنها أولى من بنت االبن، و) 1/2(، تأخذ البنت النصف )2/3(لثان اجتمعن هو الث

أو مع  أما إذا كانت بنت اإلبن مع أخيها، ).1/6)+(1/2) = (2/3(ذلك ألّن  السدس تكملة للثلثين، و
  .بنتين فأكثر فإنها ال تأخذ شيئا

ذا كان للميت أخت شقيقة واحدة فقط، ، إ)1/6(تأخذ السدس ) واحدة كانت أو أكثر: ( ـ األخت ألب6
ألنها أولى من األخت ) 1/2(؛ تأخذ األخت النصف)2/3(ألن نصيب األخوات إذا اجتمعن هو الثلثان 

أما  .ألب، ثم تأخذ األخت ألب أو األخوات ألب السدس  تكملة للثلثين، مثل حالة بنت االبن مع البنت
  .ن شقيقتين فأكثر فإنها ال تأخذ شيئاإذا كانت األخت ألب مع أخ شقيق، أو مع أختي

يأخذ الواحد منهما السدس، إذا كان منفردا، بشرط أن ال يكون معه أصل :  ـ األخ أو األخت ألم7
  .ال فرع مطلق، كما تقدم في أصحاب الثلثين مذكر و

 واألخت في آخر اآلية هما   األخ]12/النساء[).)فَِإْن كَانُوا َأكْثََر ِمْن ذَِلَك فَُهْم شَُركَاُء ِفي الـثلث((
  .اإلخوة ألم

  
  :  العصبة– 9

قرابته ألبيه الذين يستحقون التركة كلها إذا لم يوجد من أصحاب الفروض أحد، أو  هم بنو الرجل و
   : هم ثالثة أصناف  بعد أصحاب الفروض والباقييستحقون 

   .هم على هذا الترتيب  وألخوة ثم العمومةبعدهما ا وتشمل درجة البنوة ثم األبوة و: العصبة بالنفس:أوال
  .ابن االبن مهما نزل و  االبن:  درجة البنوة- 1
  .الجد مهما عال  و  األب:  درجة األبوة- 2
  .ابن األخ ألب-قيقابن األخ الش-األخ ألب- األخ الشقيق:  درجة األخوة- 3
   . ابن العم ألب-ابن العم الشقيق  - العم ألب - العم الشقيق : درجة العمومة- 4

و هي خاصة بأصحاب النصف من اإلناث إذا وجد مع إحداهن ذكر فـي نفـس                : العصبة بالغير  :ثانيا
  .)...األخت الشقيقة  واألخ الشقيق/بنت االبن  وابن االبن / البنت واالبن (رتبتهن 

ات كوجود البنت   األخو تتعلق بالبنات و    و هي خاصة بالوارثات من النساء      و :  العصبة مع الغير   :ثالثا
  .مع األخت الشقيقة

  :  الحجب في الميراث- 10
 ،زوجته النصف إن لم يكن لها ولدالزوج يرث من : منع شخص من ميراثه كله أو بعضه، فمثالً:  الحجب

هذا يسمى حجب نقصان، أي أن وجود الولد أنقص ميراث الـزوج مـن               لد فإنه يرث الربع، و     فإن كان لها و   
الجد في غياب األب يرث، فإن وجد األب فال يرث الجد، فاألب هنا حجب الجد حجًبا تاًما                   و النصف إلى الربع،  
  .هو ما يسمى بحجب حرمان أو حجب إسقاط عن الميراث، و



  

المحروم ليس أهالً لإلرث كالقاتل، بينما المحجوب أهل له إال أن شخصا أولى منه بالميراث حجبـه                  و
  .عنه
لكن قد يحجب المحجوب غيره، فاإلخوة محجوبـون         الميراث أصالً، و  المحروم ال يحجب غيره من       و

  .األم، ومع ذلك فوجودهم يحجب األم حجب نقصان فترث السدس بدالً من الثلث باألب، و
  :  التخارج في الميراث- 11

يخرج من الميراث، فال يـرث       إذا ارتضى أحد الورثة أن يأخذ قدًرا معلوًما من التركة قبل توزيعها و            
  .ع باقى الورثة، جاز له ذلك، وهذا هو التخارجم
يستبعد الجزء الذي أخذه الخارج من أصل التركة، ثم يوزع الباقى من التركة على باقى الورثة حسب  و

  .أنصبتهم
  :  الرد في الميراث- 12

لم يكن للميت عاصب يرث الباقى       بقى منها شيء، و    إذا أخذ أصحاب الفروض أنصبتهم من التركة، و       
  .يقسم بينهم حسب أنصبتهم من التركة  و  التعصيب، يرد الباقى على أصحاب الفروض،ب

  :  العول في الميراث- 13
قد تزيد أنصبة أصحاب الفرائض عن الواحد الصحيح، فالبد هنا من تقليل هذه األنصبة كى تتـساوى                  

تت امرأة مثالً وتركـت     مع الواحد الصحيح، حتى يتسنى توزيع التركة من غير جور على أحد، فإذا ما             
األختان الثلثين، فيكون مجموع األنـصبة أكبـر مـن         أختين شقيقتين فيأخذ الزوج النصف، و      زوًجا و 

    1/2يكون نصيب الزوج  فعندئذ نجعل البسط مقاًما و : الواحد الصحيح
  . وهكذا7 إلى 6 وهذا ما يسمى بالعول فيقال إن المسألة عالت من 2/3نصيب األختين  و

  :  أمور عامة  في الميراث- 14
  . وهو الشخص المشكل، فال يعرف أذكر هو أم أنثى:  ميراث الخنثى-
إن تبين أنه أنثى يعطى ميراث  عند توريثه ينظر إلى حاله، فإن تبين أنه ذكر يعطى ميراث الذكر، و و

ثى، ثم ينظر إلى الحالين أما إذا خفى أمره، فيقسم الميراث مرة باعتباره ذكًرا، ومرة باعتباره أن. األنثى
  .يكون نصيب الخنثى فيه أقل، فيقسم الميراث على أساسه

فذهب :  إذا مات الرجل تاركًا وراءه زوجة حامال، فقد اختلف األئمة في أمر ميراثه             :  ميراث الحمل  -
  .المالكية إلى وقف القسمة حتى تضع المرأة

حكمه في   و.، فال يدرى أهو حى أم ميتالمفقود هو الغائب المجهول الحال:   ميراث المفقود-
يوقف ميراثه إلى أن يتبين موته حقيقة أو يقضى بموته بعد مدة محددة، حددها بعض  أن الميراث

ال  توزع تركته على ورثته الموجودين بعد تحقق موته، أو انقضاء المدة، و الفقهاء بأربعة أعوام، و
لمفقود ميراث من ميت مات، فيوقف له نصيبه إال أن  أما إذا كان ل ميراث لمن مات منهم قبل ذلك،

  .يعود أو يتبين موته، فإذا تبين موته عاد نصيبه إلى شركائه في التركة



  

  . إذا اجتمع في الوارث سببان مختلفان يرث بهما الميت، ورث بهما مًعا-
س من التركـة، ثـم   كان أحدهما أخاه ألمه، فإن أخاه ألمه يرث السد  عم، وابنيإذا ترك الميت  : مثال

  .بين اآلخر على التساوي  بينه والباقييوزع 
 إذا مات جماعة من أسرة واحدة مًعا كما يحدث إذا تحطمت طائرة أو غرقت سفينة فال يعرف مـن                    -

  .يكون مال كل واحد منهم لورثته األحياء و     مات منهم أوال، فإنهم ال يتوارثون فيما بينهم، 
  .دامت في فترة العدة  طالقًا رجعًيا فلها الحق في الميراث ما إذا طلق الرجل امرأته-
من  زيادتها ملك لجميع الورثة، و      إذا تأخر تقسيم التركة، فزادت قيمتها في هذه الفترة، فإن التركة و            -

  .من الربح الناتج من العمل فيها حق أي وارث أن يأخذ نصيبه في التركة و
 مطالب بتوفير مسكن للزوجيـة و      الرجل من واجبه اإلنفاق و     :  ميراث المرأة نصف ميراث الرجل     -

هذا كلـه يـستغرق    مطالب باإلنفاق عليها، وعلى األوالد، و مطالب بدفع المهر للزوجة، و   تجهيزه، و 
 جانًبا من ماله قد يفوق بكثير ذلك النصف الذي فضل به على األنثى، فمال الرجل عرضة للنقصان، و                 

  .ة ألنها ليست ملزمة بشيء من ذلكمال المرأة موضع للزياد
ومع ذلك نجد أن هناك حاالت في الميراث تتساوى فيها المرأة مع الرجل، وحاالت أخرى تزيد فيها 

 أخًا، فيكون للزوجة الثمن، و أّما و المرأة على الرجل، مثل ذلك إذا مات الرجل تاركًا زوجة وبنتين و
نصيب  اقي، فيكون نصيب الزوجة ثالثة أمثال هذا األخ، ولألخ الب لألم السدس و للبنتين الثلثان، و

أبا، فيكون  أما و قد يموت الرجل تاركًا بنتين و نصيب األم أربعة أمثاله، و البنت ثمانية أمثاله، و
 لألب السدس، فيكون نصيب كل من البنتين ضعف نصيب األب، و لألم السدس، و للبنتين الثلثان، و

 فيما بينهم للذكر مثل حظ التساوي لنصيبه، بينما اإلخوة ألم يرثون على يكون نصيب األم مساوًيا
  .األنثيين

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   الهبة: ثانيا
  

   :  تعريف الهبة- 1
  

م أا ينتفع به مطلقا سواء كـان مـاال        لو بغير مال أي بم      هي التبرع والتفضل على الغير و      : الهبة لغة 
  . غير مال

ن يفـرض   أيجـوز    و     ب في مال له دون عوض       الواه هي عقد يتصرف بمقتضاه      : اصطالحا -
  الواهب على الموهوب له القيام بالتزام معين 

  
   :  مشروعية الهبة- 2
  

   : السنة  دل على مشروعيتها الكتاب و
تََعاَونُواْ َو((قوله  و] 92/آل عمران) [)ى تُنِفقُواْ ِممَّا تُِحبُّونَ   لَن تَنَالُواْ الِْبرَّ َحتَّ    ((: أما الكتاب قوله تعالى      -

  ]       2/المائدة[) )َعلَى الْبرِّ َوالتَّقَْوى
 )تهادوا تحابوا( :عن أبي هريرة رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال : من السنة  و-
لو دعيت إلى ذراع ( :و عنه أيضا عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال ]رواه البخاري في األدب المفرد[

عن أبي هريرة رضي اهللا عنه   و]رواه البخاري[ )لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت بت وأو كراع ألج
  ]رواه  أحمد[)  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تذهب وغر الصدر : قال
  
   :  الحكمة من مشروعيتها- 3

توثيق عرى المحبة     تأليف للقلوب و    مستحبتان إذ هما من الخير المرغب فيه لما فيه من          ،الهبة كالهدية 
  .بين الناس

  
   :  أركان الهبة- 4
  
بالغا عاقال مختارا غير     و    أن يكون أهال للتبرع      : يشترط فيه   و : هو من يقدم الهبة     و : الواهب /1

  .مكره يكون مريضا مرض الموت
كون ممن يـصح تملكـه    أن ي:يشترط فيه  و:الشخص المعين والذي تقدم له الهبة    و : الموهوب له  /2

  .وأن يقبل الهبة فإن لم يقبلها ال تصح



  

أن يكون من األشـياء      و      أن يملكه الواهب     : يشترط فيه   و : هو المال المتبرع به    الموهوب و  /3
  .المباحة والقابلة للنقل

  هي كل ما يقتضي اإليجاب والقبول من قول أو لفظ أو كتابة   و: الصيغة /4
  
   : بة مسائل في اله- 5
 ال يشترط قبضها حاال و  والقبول تلزم للموهوب له عند اإليجاب و  متى تقبض الهبة ؟ تصح الهبة و-

  تمامها  ها وذإنما القبض شرط في نفو
    . يمنع تفضيل أحدهما عن اآلخر يجب العدل بين األوالد في الهبة و:   الهبة لألوالد-
ما بالتقاضي  إ ي الهبة اما بالتراضي مع الموهوب له و        يجوز للواهب ان يرجع ف     :  الرجوع في الهبة   -

  .بدون رضاء الموهوب له
 تتميز الهبة عن الصدقة بكون الصدقة يقصد فيها المتبرع وجه اهللا تعالى : الصدقة  الفرق بين الهبة و-
   .عادة ما تكون للمحتاج بينما الهبة يقصد بها الواهب وجه الموهوب له و, 
 بينما في الهبة يراعـى وجهـه        ،عن الهدية بأن القصد في الهدية يتجه إلى إكرام المهدى إليه           كما تتميز الهبة     -

  . بهذا تكون الهدية أعلى أنواع الهبة بصفة عامة و
ذاك مقصد من مقاصـد الـشريعة        تمتين روابط المحبة بين الناس و       اإلحسان و  : الهدف من الهبة   و

 .اإلسالمية
 
 

   : الوصية:ثالثا
  
   : لوصية ا تعريف- 1

  

أوصـيته   أوصيت فالنا بولده أي استعطفته عليـه، و       : تطلق على عدة معان، يقال    :   الوصية لغة  -أ  
الوصية في هذا الباب مشتقة من وصيت الشيء بالشيء إذا وصـلته بـه، ألن                و. بالصالة أمرته بها  

  .الموصي وصل ما كان في حياته بما بعد وفاته
أو هي تمليك     بموته، أو نيابةً عنه بعد موته       ثلث مال عاقده يلزم    عقد يوجب حقاً في   :   أما شرعا  -ب  

  ]. هذا تعريف للوصية المالية فقط[مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع 
  
   :  حكمها– 2

ْن كُِتَب َعلَْيكُْم ِإذَا َحَضَر َأَحَدكُْم الَْمْوتُ إِ       (: ( أما الكتاب فقوله تعالى   . الوصية مشروعة بالكتاب والسنة   
َياَأيَُّهـا   (: (، وقوله ]180/البقرة)). [ تََرَك خَْيًرا الَْوِصيَّةُ ِللَْواِلَدْيِن َواَألقَْرِبيَن ِبالَْمْعُروِف َحقًّا َعلَى الُْمتَِّقينَ        



  

    ، ]106/المائـدة [)).  ٍل ِمنْكُمْ الَِّذيَن آَمنُوا شََهاَدةُ َبْيِنكُْم ِإذَا َحَضَر َأَحَدكُْم الَْمْوتُ ِحيَن الَْوِصيَِّة اثْنَاِن ذََوا َعدْ            
  ].12/النساء)). [ ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة تُوُصوَن ِبَها َأْو َدْيٍن (: (قوله جل شأنه و

  :  وأما السنة فقد وردت أحاديث كثيرة تدل على مشروعية الوصية، منها
 أو ثلثيه، أو نـصفه،   ما ورد من تحديدها بالثلث لسعد بن أبي وقاص عندما أراد أن يوصي بكل ماله،       

). ) الثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من تدعهم عالة يتكففون النـاس  الثلث و  ((:فقال النبي   
  ]. الجماعةرواه[
  
   :  الحكمة من مشروعيتها- 3

هي نيل الثواب في اآلخرة، وتحـصيل ذكـرى          التبرعات، و  هي نفس الحكمة من مشروعية العقود التعاونية و       
تدارك اإلنسان ما فاته من أعمال الخير في حياته، فقد تكون الوصية صدقة جارية لـه بعـد                   ير في الدنيا، و   الخ

 و       األقارب غيـر الـوارثين،       صلة ذوي األرحام و    هي مشروعة للتمكين من العمل الصالح، و       وفاته، و 
  .المساكين البؤساء و الكرب عن الضعفاء و الفقر و تخفيف الضعف و

  
  :  أركان الوصية- 4
  

  : للوصية أربعة أركان هي
ال صـبي    ال مجنون و   ويشترط فيه أن يكون حرا عاقال مميزا، فال تصح من عبد و           :   الموصي - 1

المحجور عليه لسفه، أما المفلس المحجور عليه فيتوقف تنفيـذ           غير مميز، وتصح من الصبي المميز و      
  . لم تنفذإال وصيته على الدائنين، فإن أجازوها نفذت و

هو أن يكون ممن يتصور منه التملك، سـواء كـان            البد فيه من شرط صحة و      و:   الموصى له  - 2
عليه فال تصح الوصية لحيـوان        معدوما كالحمل المنتظر، و    كبيرا أو صغيرا، وسواء كان موجودا أو      

  ...ال تصح وصية مصحف لكافر وال لعدو محارب، و
ال وصية   : ( و أن ال يكون الموصى له وارثا للموصي، لقول النبي         ه وال بد فيه كذلك من شرط نفاذ و       

  ]. هو حديث متواتر البيهقي، و ابن ماجه و  و        رواه اإلمام أحمد والترمذي). [ لوارث
  .عليه فإن الوصية للوارث ال تنفذ إال إذا أجازها الورثة اآلخرون و
  
  :  يشترط فيه ما يلي و:   الموصى به- 3
  . يكون بعد الموت  أن-أ 



  

 أن يكون مباحا منتفعا به، ذا قيمة شرعية، فيصح أن يكون أمواال نقدية، أو عقارا، أو عروضـا                   -ب  
 زراعـة أرض، و    تجارية، أو إسقاطا للدين على المدين، كما يصح أن يكون منفعـة كـسكنى دار، و               

  . غير ذلك من المنافع المباحات شرعا ركوب سيارة، و
الميتة، كمـا ال تـصح       و الخنزير ذلك كالخمر و   ر غير المباحة فال تصح وصيتها و      أما األمو        

  .الوصية بفعل محرم ومعصية، كبكاء ونوح على ميت
t  ـ أن يكون ملكا  للموصي عند إنشاء الوصية، فال تصح الوصية بملك الغير، ألنه تعد على أموال 

  .الناس بغير حق
  .صي، إال بإجازة الورثة أن ال يتجاوز الثلث من مال المو-د 
هي إرادة الموصي، أي أنها تنشا ابتـداء باإليجـاب           الوصية عقد ينشا بإرادة واحدة، و     :   الصيغة – 4

فقط، وال يشترط في اإليجاب لفظ مخصوص، بل تصح بكل عبارة يفهم منه قصد الوصية، سواء كانت                 
 هذا و .  أعطوا فالنا كذا بعد موتي     :أوصيت لفالن بكذا، أو غير صريحة كقوله      :  العبارة صريحة مثل  

  .تصح الوصية بالكتابة واإلشارة المفهمة، إذا دالّ على قصد الوصية
يكون بعد الموت ال قبله، فال عبرة بقبول الوصية حال حيـاة             ، و  الوصية أما القبول فهو شرط في نفاذ     

 غير معينة كـالفقراء، و    إنما يشترط القبول إذا كانت لشخص معين، أما إذا كانت لجماعة             الموصي، و 
  .طلبة العلم، فال يشترط القبول في تنفيذها، بل تنفذ دون قبول المرضى، و

  
  :  أنواع الوصية- 5

عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزمه بموتـه، أو           ( : بناء على التعريف السابق للوصية وهو قولهم      
  : نظرية  ومالية:  يتبين لنا أن الوصية نوعان). نيابة عنه بعد موته

هي التي رأينا أحكامها  و     وهي تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع، :   الوصية المالية- 1
عقد يوجب ثلث مال عاقده، يلـزم بعـد   : ( هي المقصودة بقولهم في التعريف شروطها فيما سبق، و   و

  ).موته
  .وصية مقيدة وصية مطلقة، و:  مينإلى قس) هي التي نتحدث عنها اآلن و (تنقسم الوصية المالية  و
حينئذ  كأن يقول أوصيت لفالن بكذا، دون أن يقيد وصيته بشرط أو نحو ذلك، و             :   الوصية المطلقة  -أ  

  .تنفذ هذه الوصية مطلقة في حدود األمور المتعارف عليها
السفر، فلفالن إذا مت في مرضي هذا، أو في هذه البلدة، أو في هذا      :  كأن يقول :   الوصية المقيدة  -ب  

إال لم تنفذ، بأن لم يمت فـي ذلـك    فإذا توفر الشرط نفذت الوصية، و .في هذه الحالة كذا من المال، و   
  .المرض، أو تلك البلدة، أو في ذلك السفر



  

 مصالحهم، وهي الوصية بالقيام على شؤون األطفال المحجور عليهم رعاية ل     و:   الوصية النظرية  - 2
أنت وصي  :  كأن يقول الموصي لشخص من الناس     ). أو نيابة عنه بعد موته      (: هي المقصودة بقولهم  
  . على أوالدي من بعدي

  
  :  أحكام الوصيةمن - 6

  :  متشعبة منها للوصية أحكام فقهية كثيرة، و
اإلشارة المفهمة، يضاف إلى ذلك      الكتابة و  علمنا سابقا أن الوصية تنفذ بالعبارة و      :   إثبات الوصية  -أ  
  . بدؤها بذكر اهللا تعالى  يندب كتابة الوصية وأنه
وعليه فإذا وجـدت وصـية بخـط        . تثبت كتابة الوصية بطرق اإلثبات الشرعية، كالشهادة والكتابة        و

الموصي، وأشهد عليها، فإنها تنفذ، أما إذا وجدت بخطه دون إشهاد على ذلك، فـال تثبـت وال تنفـذ                    
  .نهللشك في ثبوتها ع الحتمال رجوعه عنها و

ذا أجاز بعض الورثة ما زاد على الثلث دون اآلخرين، فإن تلك الزيادة تؤخذ من نصيب مـن            إ  و –ب  
  . لصالح الموصى لهشيءال يؤخذ منه  أجاز فقط، أما الذين لم يجيزوا فإنهم يأخذون نصيبهم كامال، و

 
 

   الوقف:رابعا
  
   :  تعريف الوقف- 1
قال وقفت بمعنى حبست واستبداله بكلمة أوقفت يعتبـر لغـة            في ،المنع  الوقف لغة معناه الحبس و     : لغة

  .غير مقبولة رديئة و
العين إما    و .التصدق بالمنفعة على مصرف مباح     حبس العين عن تمليكها ألحد من العباد و       : اصطالحا

   .أن تكون داراً أو بستاناً أو نقداً
سلم لعمر   و قول النبي صلى اهللا عليه    تسبيل المنفعة أخذاً من       و عرف العلماء الوقف بأنه حبس األصل     

 أي أن ُيحَبس أصل مـن األصـول أو عـين            ) تصدقت بها   و إن شئت حبست أصلها    ( : بن الخطاب 
 المحتاجين في أوجـه     كمزرعة أو مصنع أو أي عقار من العقارات بحيث يصرف نتاجه أو ريعه على             

  .البر عامة التي يحددها الواقف أو الناظر على الوقف
  
   : رق بين التبرع وبين الوقف الف- 2

 وإنمـا يـتم   ،ال هبتـه  ال التصدق به و أن الوقف تبرع دائم ألن المال الموقوف ثابت ال يجوز بيعه و      
أما التبرع فهو بذل المال أو المنفعة .  التبرع فقط بغلته وريعه وتصرف في الجهات التي حددها الواقف



  

          ،الوصـية   و، والهبـة ،صور كثيرة منهـا الـصدقة  المعروف وللتبرع   للغير بال عوض بقصد البر و     
  .الكفالة  و،الوقف  و،القرض و
  
   :  فضله– 3

إذا  (سلم بقوله     و و الوقف من األعمال المستحبة بل هو من أوليات ما حث عليه النبي صلى اهللا عليه               
رواه  [ ) صالح يدع لـه   ولد    صدقة جارية أو علم ينتفع به أو       : مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث       

  .] أصحاب السننمسلم و
ذلك عند نزول قـول       و و قد تنافس الصحابة رضوان اهللا عليهم على وقف أحب ما يملكون من أموال             

  .]92/آل عمران[ ))ى تُنِفقُواْ ِممَّا تُِحبُّوَنلَن تَنَالُواْ الِْبرَّ َحتَّ ((اهللا تعالى 
ال   ونخيل له بخيبر كانت من أجود أمواله جعلها ال تباعفأوقف عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه أرض 

أوقف عثمان بن عفان رضي اهللا عنه بئراً يشرب منها عموم المسلمين هي بئـر        و .ال تورث   و توهب
  .  بساق له صدقه هللا تعالى)ببيرحاء (أوقف طلحة بن عبيد اهللا رضي اهللا عنه حائط   و.أرومة

سلم ذو قدرة     و عنه لم يكن أحد من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه          قال جابر بن عبد اهللا رضي اهللا        
   .إال أوقف

  
  :  أنواع الوقف- 4

  : هو بذلك ينقسم إلى أنواع ثالثة هي و ،الوقف باختالف الموقوف عليه يختلف نوع
 مـن   ما جعلت فيه المنفعة ألفراد معينين أو لذريتهم سواء من األقرباء أو            : )الذري(الوقف األهلي    -

فـي   و (قد يشترط الواقف فيه أن يؤول إلى جهة بر بعد انقطاع الموقوف عليهم                و ،الذرية أو غيرهم  
  .) هذه الحالة يعتبر وقفاً أهلياً إبتداءاً خيرياً مآالً

  . ما جعلت فيه المنفعة لجهة بر أو أكثر وكل ما يكون اإلنفاق عليه قربة هللا تعالى: الوقف الخيري -
  . الخيري ما يجمع بين الوقف األهلي و:  رك الوقف المشت-
  
  :  أهمية األوقاف في الوقت الحاضر- 5

حيث بدأ يظهر  .هللا الحمد و   إال أن ذلك لم يدم طويالً ،لقد انصرف الناس عن األوقاف فترة من الزمن
الجمعيـات    و رالتذكير بمكانتها في بناء المجتمع المسلم كما قام عدد من أهل الخي             و االهتمام باألوقاف 

ذلك ألسباب مـن     و مشروعاتهم على وجوه الخير المتعددة      و عقاراتهم و الخيرية بإيقاف بعض أموالهم   
  : أهمها

   . استمرار األعمال الصالحة للواقفين بعد مماتهم-
   .االجتماعية في المجتمع العلمية و األوقاف في التنمية االقتصادية و إسهام -



  

أساسه الميزانيـات   على  للعاملين في المجال الخيري استقراراً مالياً توضع         إعطاء األوقاف الخيرية     -
هي بذلك تختلـف عـن       ، و ترسم الخطط المستقبلية للمشاريع الخيرية     ، و السنوية للمشروعات الخيرية  

   .آخر حسب الحال  وتنقص بين عام والزكوات المقدمة من أهل الخير التي تزيد  والتبرعات
  وإفطـار الـصائمين   و       كبناء المـساجد ، يمكن صرفها في أوجه البر عامة   كون ريع األوقاف   -

طباعة الكتب اإلسـالمية وترجمتهـا لغيـر        و     ،الج المرضى  ع ، و كفالة األيتام  ، و إعانات الزواج 
   .اإلحسان وغير ذلك من مجاالت البر  والمسلمين

 فالوقف عامل من عوامل تنظيم      ،لمجتمع المسلم إيجاد التوازن في ا    و  تحقيق التكافل بين األمة المسلمة     -
 مـن   ،يحفظ حياة المعدوم  ، و يعين العاجز ، و يقوي الضعيف  و الحياة بمنهج حميد يرفع من مكانة الفقير      

 فتحصل  ،العدل و إنما يحفظ لكٍل حقه في غاية من الحكمة       ، و ال ظلم يلحق بالقوي    ، و غير مضرة بالغني  
   .التعايش بنفوس راضية مطمئنة  وتسير سبل التعاون ، وستقراريعم اال وتسود األخوة  وبذلك المودة

  .امتداد نفعه إلى أجيال متتابعة  و تطويل مدة االنتفاع من المال الموقوف-
  
   : دوره في االستثمار و الوقف- 6

الوقف نفسه استثمار؛ ألن االستثمار يراد به إضافة أرباح إلى رأس المال لتكون المصاريف من الربح                
كـذلك   و. قط، فيبقى رأس المال محفوظًا بل مضافًا إليه الربح الباقي ليؤدي إلى كفاية اإلنسان وغناه              ف

لذلك فاألشياء التي ال يمكن      الوقف حيث هو خاص باألموال التي يمكن االنتفاع بها مع بقاء أصلها، و            
   .ال يجوز وقفها) مثل الطعام(االنتفاع بها إالّ باستهالكها 

 فإن الوقف في حقيقته استثمار، حيث إن صاحبه يريد أن يقف ماله في سبيل أن يحصد                 على ضوء ذلك  
الربح والريع،   يكون االستهالك للناتج والثمرة و     من حيث الحفاظ على األصل، و      نتاجه يوم القيامة، و   

مـرة، أو   فاألعيان الموقوفة إّما أن تنـتج منها الثمار كما هو الحال في وقف األشجار والبـساتين المث               
تنـتج منها منفعة وأجرة كما هو الحال بالنسبة لألعيان المستأجرة، أو ينـتج منها ربح وريع كما هو                 

  . الحال بالنسبة لوقف النقود
يـساهم   ال شك في أن استثمار أموال الوقف يؤدي للحفاظ عليها حتى ال تأكلها النفقات والمصاريف، و               

التنموية، فما أكثر مصائب     التعليمية، و  االقتصادية و  و          في تحقيق أهداف الوقف االجتماعية      
ما أكثر حاجياتها إلى األموال لتحسين أحوالها االجتماعية المتخلفـة مـن             هذه األمة في هذا العصر، و     

  . اإلنتاج التصنيع و خالل استثمار األموال عن طريق التسويق و
من مقاصده التأبيد، ال يمكن أن يتحقق ذلـك إالّ           ر، و إضافة إلى ذلك فإن الوقف الذي يراد له االستمرا        

الصيانة قد تقضي على أصل الوقف       النفقات و   و   إالّ فالمصاريف  من خالل االستثمارات الناجحة، و    
بهـذا  )  أو الناظر  (لذلك ينبغي أن تهتم إدارة الوقف       . إن لم تعالج عن طريق االستثمار المجدي النافع       



  

تخصص جزًءا جيًدا من ريع الوقف لالستثمار إضافة إلى استثمار بقية أموالها             ا و الجانب اهتماًما كبيرً  
  . السائلة
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   .الذي تقدم له الهبة الشخص المعين و و:  الموهوب له -
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   .كذا من المال
 : هي  أنواع الوقف- 4

  :ينقسم الوقف إلى أنواع ثالثة هي 
  .ما جعلت فيه المنفعة ألفراد معينين أو لذريتهم:  )الذري( الوقف األهلي -
  .ما جعلت فيه المنفعة لجهة بر:   الوقف الخيري-
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