
 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )٧٦ (تفسير ابن كثيرالمصباح المنير في 

  ن السبت خالد بن عثما/الشيخ
  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين،ا محمدنالحمد اهللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبي
حدكُم الْموتُ ِإن تَرك خَيرا كُِتب علَيكُم ِإذَا حضر َأ{ : في تفسير قوله تعالى-تعالىرحمه اهللا -قال المفسر 

األالْوِن وياِلدةُ ِللْوِصيرعِبالْم ِبينقْرتَِّقينلَى الْما عقوِف ح * لَى الَِّذينع ها ِإثْمفَِإنَّم هِمعا سمدعب لَهدن بفَم
ِليمع ِميعس اللّه ِإن لُونَهدبخَافَ ِم* ي نفَم غَفُور اللّه ِه ِإنلَيع فَالَ ِإثْم منَهيب لَحا فََأصِإثْم نَفًا َأووٍص جن م

ِحيمسورة البقرة )١٨٢ -١٨٠([ }ر[.  
 على أصح القولين اًاشتملت هذه اآلية الكريمة على األمر بالوصية للوالدين واألقربين، وقد كان ذلك واجب"

  ".ما نزلت آية الفرائض نسخت هذهقبل نزول آية المواريث، فل
  :بعدو.. السالم على رسول اهللالحمد اهللا، والصالة و، بسم اهللا الرحمن الرحيم

}دَأح رضِإذَا ح كُملَيع ركُِتبخَي كتُ ِإن تَروالْم األاًكُمِن وياِلدةُ ِللْوِصيوِف الْورعِبالْم ِبينهذه اآلية جاءت  }قْر
فاظ أل من} كُِتب{ وقد عرفنا بأن ،، تتحدث عن الوصية على سبيل الفرض-عز وجل- في كتاب اهللا ةًمقرر

) ١٧٨([ }كُِتب علَيكُم الِْقصاص ِفي الْقَتْلَى{: -تبارك وتعالى-قوله تفسير اإللزام، كما سبق في والوجوب 
  . أن كتب بمعنى فرض]سورة البقرة

استئناساً بآية الوصية وشمولها، ولما ثبت مستحبة قارب الذين ال ميراث لهم أصل الوصية لألوفي اآلية أن 
ما حق امرئ مسلم له (( :-صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-مارضي اهللا عنه-–عن ابن عمر 

ما مرت " -مارضي اهللا عنه- قال ابن عمر ،)١())شيء يوصي فيه يبيت ليلتين، إال ووصيته مكتوبة عنده
، وال خالف بينهم في هذه " إال وعندي وصيتي-صلى اهللا عليه وسلم-ى ليلة منذ سمعت رسول اهللا عل

   .المسألة
يفهم من ظاهر فالذي من لهم حق في الميراث،  الناشئ بينهم في الوصية للوالدين واألقربيناالختالف إنما و

إن كان عنده ما يوصي به فإنه : الواذهب جماعة من السلف والخلف، قوإليه ،  لهم أن الوصية واجبةاآلية
  .هذا قول متجهو،  بالوصية شيءولم ينسخ األمريجب عليه ذلك، 

قْرِبين ِإن تَرك خَيرا الْوِصيةُ ِللْواِلديِن واأل{: قوله سبحانه أن -رحمه اهللا-بن كثير االحافظ ذهب إليه والذي 
، فال يجب على كل )٢())ال وصية لوارث(( -صلى اهللا عليه وسلم-ه  وقول منسوخ بآية المواريث}ِبالْمعروِف

 إال إن كان لألقارب الذين ال ميراث لهم كما جاء األمر بها في حديث ابن عمر، من ترك ماالً أن يوصي

                                                
، ومسلم فـي  )٣/١٠٠٥) (٢٥٨٧( وصية الرجل مكتوبة عنده -صلى اهللا عليه وسلم– باب الوصايا وقول النبي –رواه البخاري في كتاب الوصايا   - 1

  ).٣/١٢٤٩) (١٦٢٧(كتاب الوصية 
، وصـحيح  )٤/١٨٦) (١٧٦٩٩(، وأحمد في مسنده برقم )٦/٢٤٧) (٣٦٤١(، ورواه النسائي في سننه برقم )٢/١٢٧) (٢٨٧٠(رواه أبو داود برقم    - 2

 ).٢٦٧٠(األلباني الجامع الصغير وزيادته برقم 



 ٢

 هذه  بأن اآلية منسوخة من-رحمه اهللا-فهذا توجيه قول الحافظ ابن كثير ، وهو محمول على مثل هذا
أن الوصية للوالدين واألقربين من المواضع التي اشتهرت فيها دعوى النسخ في   جهة أخرى، ومنالحيثية
 هي أقوى دعاوى النسخ، -عز وجل- في كتاب اهللا اًهناك مواضع تقرب من واحد وعشرين موضعو ،القرآن

، " العرفانمناهل"، وأيضاً الزرقاني في "اإلتقان" في كتاب -رحمه اهللا-وهي التي اقتصر عليها السيوطي 
آخر ب ، وألحقها"األضواء" صاحب -رحمه اهللا- محمد األمين الشنقيطي وعلق عليها الشيخونظمها السيوطي 

 ،"الناسخ والمنسوخ" :في كتابه أبو عبيد القاسم بن سالم :، والقول بالنسخ قال به كثيرون منهم"األضواء"
ومكي بن أبي طالب في ، "الناسخ والمنسوخ" :هوالنحاس في كتاب ،-رحمه اهللا-وشيخ اإلسالم ابن تيمية 

  .-رحمه اهللا- محمد األمين الشنقيطي :رجح نسخ هذه اآلية أيضاً الشيخ و،"اإليضاح" :هكتاب
ال يصح في كل ف أن النسخ ال يثبت باالحتمال، :هي ووخالفهم ابن جرير بناء على األصل والقاعدة المعروفة،

بين الدليلين  ألن النسخ يقتضي إهدار أحد الدليلين، والجمع ها النسخ؛فيها التعارض أن يدعى فيحالة يلوح 
غير الوصية للوالدين واألقربين  إذ المراد في  في اآليةال منافاة وال تعارضو، أولى من إهمال أحدهما

كون غير وارث نعم، ي :يكون األب غير وارث؟ الجوابهل لكن  ، لم ينسخها شيءوارثين، فاآلية محكمةال
دين، فإذا كان الوالد رقيقاً القتل، واختالف الرق، وال :المشهورة التي تمنع اإلرث وهيالثالث  الحاالتفي 

فله  ،... بأن يكون كتابياً أو مجوسياًإذا كان مخالفاً في الدينكذا  ومثله إذا كان قاتالً،مملوكاً فإنه ال يرث، و
 ، لو أن األب كاتب سيدهما ك هذه الحاالت الثالث، منه في يرث ألن والده لن؛ألبيهوالحالة هذه أن يوصي 

قدر كذا وكذا بما ال يجاوز الثلث، فعندئذ   فكتب في وصيته لوالده أن يعطىفهو بحاجة إلى إعانة، والولد حر
، وتحمل القرابة في إذا قام بالوالد مانع من موانع اإلرث فإنه يوصى لهوالخالصة أنه يعطى لهذا الوالد، 

  .هذا وجه حسن ال إشكال فيه، وير الوارثيناآلية على غ
عند كثير صل األ، باعتبار  أو الحديثاختلفوا في ناسخها هل هي آيات المواريثفقد  ، بنسخهانوئلقاأما الو

 بها إال يءفما ج السنة وأما أن القرآن ال ينسخه إال القرآن، لىع كالشافعي نص في رسالته من أهل العلم
ن هذا فإال تقوى على رفعه هذا من جهة، ومن جهة أخرى  وكله، والنسخ رفعلتبين القرآن وتشرح مش

ولذلك أجابوا بأن  ،-القرآن- تواترمالحديث من أحاديث اآلحاد، واآلحاد عند بعضهم ال يقوى على نسخ ال
  .يات المواريث، أو مجموع األمرينسخ هو آالذي نَ

  .نع من نسخها القرآنن السنة ال ماوالصحيح أن اآلحاد ينسخ المتواتر، وأ
  :فائدة

 ألبي عبيد القاسم بن سالم، وهو من أئمة القراءة،" الناسخ والمنسوخ ""كتاب: من أجود كتب النسخ أربعة
 للنحاس، "الناسخ والمنسوخ: "، وكتابمائتين وأربع وعشرين للهجرة سنة والحديث، والتفسير، واللغة، توفي

حقيقاً بديعاً، تصلح أن تكون نموذجاً في تحقيق الرسائل الجامعية، وهو مطبوع في طبعة أنيقة حسنة محققة ت
البن الجوزي، " نواسخ القرآن ":لمكي بن أبي طالب، وهو مطبوع في مجلد، وكتاب" اإليضاح ":وكتاب

  .مطبوع في مجلد طبعة الجامعة اإلسالمية



 ٣

      به المال في هذا الموضع، كما في قوله  إن ترك ماالً، فالخير يراد:معناه }ِإن تَرك خَيراً{ : سبحانهقوله
قال و لحب المال، :أي ]سورة العاديات) ٨([ }وِإنَّه ِلحب الْخَيِر لَشَِديد{:  في الموضع اآلخر-تبارك وتعالى-

 ،الححب العمل الصالمراد وليس ، ]سورة الفجر) ٢٠([ }وتُِحبون الْماَل حبا جما{: ثالثسبحانه في موضع 
 خطأمن هنا يعلم وكما يفهم البعض،  -عز وجل- واإلحسان إلى الناس، واإلحسان مع اهللا ، والتقوى،والبر
  .واهللا أعلم ،رن األصل في الناس حب الخيإ:  قالمن

ي، وصارت المواريث المقدرة فريضة من اهللا يأخذها أهلوها حتماً، من غير وصية وال تحمل منة الموِص"
سمعت :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-حديث الذي في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة ولهذا جاء في ال

 كل ذي حق حقه، فال وصية ىإن اهللا قد أعط((:  يخطب وهو يقول-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
  .)٣())لوارث

رة فقرأ سو -مارضي اهللا تعالى عنه-جلس ابن عباس ": أحمد عن محمد بن سيرين قالمام اإلوروى 
هذه نسخت : ، فقال}قْرِبين ِبالْمعروِف الْوِصيةُ ِللْواِلديِن واألِإن تَرك خَيراً{ :البقرة حتى أتى على هذه اآلية

  ."اآلية
  "........ ووكذا رواه سعيد بن منصور والحاكم في مستدركه

 ألن السلف يطلقون النسخ فع؛الذي بمعنى الر يحمل على النسخ االصطالحالقول ابن عباس ال يلزم منه 
أو تقييد إلطالق، أو بيان إلجمال، أو رفع وهو النسخ ، على كل ما يعتور النص العام من تخصيص لعموم

 ألن أكثر أهل ولكنه يحتمل ذلك احتماالً كبيراً؛، فال يلزم من هذا أنه يقصد النسخ بمعنى الرفع، ياالصطالح
  .قويالعلم يقولون بالنسخ وهو قول له وجه 

  .صحيح على شرطهما:  والحاكم في مستدركه وقال،صورنن مرواه سعيد ب"
، }قْرِبينالْوِصيةُ ِللْواِلديِن واأل{:  في قوله-مارضي اهللا تعالى عنه-وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس 

بون وِللنِّساء نَِصيب مما تَرك الْواِلداِن واَألقْربون لِّلرجاِل نَصِيب مما تَرك الْواِلداِن واَألقْر{: نسختها هذا اآلية
  .]سورة النساء) ٧([ }ِمما قَلَّ ِمنْه َأو كَثُر نَِصيبا مفْروضا

  "...... موسى وروي عن ابن عمر وأبي:ثم قال ابن أبي حاتم
  آيات المواريثنإ:  يعارض قول من قالهذا الو للرجال نصيب يعني آيات المواريث،نسختها : يقصد بقوله

راد أنها آية ؛ ألن الم]سورة النساء) ١١([ }يوِصيكُم اللّه ِفي َأوالَِدكُم ِللذَّكَِر ِمثُْل حظِّ اُألنثَييِن{ :تبدأ من قوله
مها، وكل المواضع التي تحدثت في القرآن عن المواريث تأخذ حكمها واس المواريث، تطرقت إلى الكالم عن

ليست ضمن السياق الذي  }لِّلرجاِل نَصِيب مما تَرك الْواِلداِن واَألقْربون{آية أمر آخر، ألن  يكون الناسخ وقد
  . واهللا أعلم من جملة ما يتحدث عنها، فتدخل في الناسخإال أنها تعدذكرت فيه آيات المواريث، 

 ، وسعيد بن المسيب،-مرضي اهللا تعالى عنه-ي موسى ي عن ابن عمر وأبوور: ثم قال ابن أبي حاتم"
 والربيع بن ، وزيد بن أسلم، وعكرمة، ومحمد بن سيرين، وسعيد بن جبير،ء، وعطا ومجاهد،والحسن

                                                
، وصـحيح  )٤/١٨٦) (١٧٦٩٩(، وأحمد في مسنده برقم )٦/٢٤٧) (٣٦٤١(لنسائي في سننه برقم ، ورواه ا)٢/١٢٧) (٢٨٧٠(رواه أبو داود برقم    - 3

 ).٢٦٧٠(األلباني الجامع الصغير وزيادته برقم 



 ٤

 والزهري أن ، والضحاك، وشريح، وإبراهيم النخعي، وطاووس، ومقاتل بن حيان، والسدي، وقتادة،أنس
  .راث نسختها آية المي،هذه اآلية منسوخة

  ".ي األقارب الذين ال ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم من الثلث استئناساً بآية الوصية وشمولهاقب
،  أن يوصى لهم هذهاألقارب الذين ال ميراث لهم، يستحب استئناساً بآية الوصيةأن ابن كثير يذكر الحافظ 

والجواب أن ؟ خذ منها االستحبابكيف يؤفمنسوخة اآلية إذا كانت  وهو ،على كالم ابن كثيروهنا يرد إشكال 
رحمه -الحافظ ابن كثير  وهذا ما قصده إلى االستحبابواإللزام كون من الفرض تالنسخ تارة حقيقة ن إ: يقال
 وبقي ، كل ذي حق حقهى، باعتبار أن اهللا أعط الوصية فقطوجوبخ نسألنه قصد غير متناقض، فهو  -اهللا

: -تبارك وتعالى-من القرابات، وهذا يجري أيضاً على قول من فسر قوله لغير الورثة بالوصية االستحباب 
بأنه ال بد من البديل في النسخ،  ،]سورة البقرة) ١٠٦([ }ما نَنسخْ ِمن آيٍة َأو نُنِسها نَْأِت ِبخَيٍر منْها َأو ِمثِْلها{
 وهذا يدفعنا للتعريج على مسألة وكالم أهل العلم في النسخ إلى هو الميراث،عن الوصية في اآلية البديل ف

 وأوضح مثال له ،ه ال نسخ إلى غير بدل أن-رحمه اهللا-اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية الذي عليه ، وغير بدل
 فَقَدموا بين يدي نَجواكُم يا َأيها الَِّذين آمنُوا ِإذَا نَاجيتُم الرسوَل{ : في آية المناجاة-تبارك وتعالى-قوله 

بتقديم  األمر فبقى، ]سورة المجادلة) ١٢([ }ِإن اللَّه غَفُور رِحيمصدقَةً ذَِلك خَير لَّكُم وَأطْهر فَِإن لَّم تَِجدوا فَ
نسخ  بالنوائلقما الأ، و كما ذكر ابن تيمية ولم ترفع الصدقةعلى سبيل االستحباببين يدي المناجاة الصدقة 

  .اة، واهللا أعلم بالصواب في آية المناجفيرون أن األمر رفع نهائياًإلى غير بدل 
صلى اهللا عليه -قال رسول اهللا :  قال-مارضي اهللا تعالى عنه-ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر "

  ".)٤())عندهامرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إال ووصيته مكتوبة ما حق ((: -وسلم
ديون، وما أشبه ذلك من والحقوق، كال عنده ما يوصي به، إن كان لوجوبايفهم منه الخطاب  األظهر أن

عنده من ليس ما أيجب أن يثبت ذلك في وصيته، فالحقوق  تضيع لئالمور التي يحتاج أن يوصي بها؛ األ
فهم أن الوصية فال ينبغي ال ، المال فاقد الشيء ال يعطيه وهو خالي الوفاض منألن ؛ فال يشمله النصشيء

  .حقوق لآلخرينمرهونة بمن هذا اآلية، بل الصحيح حصرها فيمن يملك وذمته  أخذاً أحدواجبة على كل 
صلى اهللا عليه - ليلة منذ سمعت رسول اهللا ما مرت على": -مارضي اهللا تعالى عنه-قال ابن عمر "

األحاديث باألمر ببر األقارب واإلحسان إليهم كثيرة جداً، ، واآليات و" يقول ذلك إال وعندي وصيتي-وسلم
يه وصية ال تجحف بورثته من غير إسراف وال تقتير، كما ثبت في ِبرقْ أن يوصي َألوالمراد بالمعروف

إن لي ماالً وال  --صلى اهللا عليه وسلم-–يا رسول اهللا ":  قال-رضي اهللا تعالى عنه-الصحيحين أن سعداً 
الثلث ((:  قال،فالثلث: قال. ))ال((: قال. رفبشط: قال. ))ال((: نة لي، أفأوصي بثلثي مالي، قاليرثني إال اب
  ".))والثلث كثير
رضي اهللا تعالى - كثير من السلف ومن بعدهم  فهم))الثلث والثلث كثير(( :-صلى اهللا عليه وسلم-قول النبي 

: بعضهم قال، والربعك يوصي دون الثلث، وإنما ))كثير(( : أن الثلث ليس بمستحب في الوصية، لقوله-معنه
 لئال يضر بالورثة، والناس يتفاوتون في هذا، من كان له مال كثير، ومن كان ماله دونه كالخمس ونحو هذا؛
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 تجدونها في واستنبطوا منها أحكاماً فقهية، فهذا يختلف من حال إلى حال،  ...رة كثرثقليل، ومن كان له و
الثلث ((: -صلى اهللا عليه وسلم- لقول النبي بن في البيع، إذا كان يبلغ الثلثتتعلق بالغمواضعها، في مسائل 

  .، إلى غير ذلك))والثلث كثير
  .)٥())اء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناسين تذر ورثتك أغنإ إنك ،الثلث والثلث كثير(("

لو أن الناس غضوا من الثلث إلى ":  قال-مارضي اهللا تعالى عنه-وفي صحيح البخاري أن ابن عباس 
  ."الثلث والثلث كثير:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-الربع، فإن رسول اهللا 

، ]سورة البقرة) ١٨١([ }فَمن بدلَه بعدما سِمعه فَِإنَّما ِإثْمه علَى الَِّذين يبدلُونَه ِإن اللّه سِميع عِليم{: وقوله
ق ي أو نقص، ويدخل في ذلك الكتمان لها بطران بدل الوصية وحرفها، فغير حكمها وزاد فيه فم:يقول تعالى

  ".}فَِإنَّما ِإثْمه علَى الَِّذين يبدلُونَه {األولى،
ذموم بتغيير التبديل نوعان، هذا هو النوع األول، التبديل الم} فَِإنَّما ِإثْمه علَى الَِّذين يبدلُونَه{: قوله سبحانه

 أوصاه بكذا ولم يخبر الرجل، أوبأن وصية الميت وتحريفها بغير وجه حق، أو كتمان الوصية بالكلية، 
أو أنه أوصى لفالن من الناس   يذهب شيء من الميراث عنه، لئال؛ بالثلث يبنى فيه مساجد فكتم ذلكأوصى

 وهو نوع اآلخراللتبديل المذموم، وذموم واالكتمان المإذ هو من فحسده، فكتم الوصية، فمثل هذا ال يجوز، 
ا إلى ه، فيبدل بأكثر من الثلثبـأن أوصى التبديل والتغيير المحمود، وذلك إذا كان في الوصية إجحاف وظلم،

كل  هي لو كان عنده ستة عبيد فقط،وأوصي بنصف مالي أو بكل مالي أعيد إلى الثلث، : لو قالوكذا ، الثلث
، فالحاصل أنه يقرع بين هؤالء العبيد قرعة عتقونب في الوصية ما يكِتلعبيد أحرار،ُ هؤالء ا: التركة، وقال

غيروالواجب أن ي ، ألحد الوارثين، فإن ذلك ال ينفذ على الرق، وهكذا لو أنه أوصىة ويبقى أربع،عتق اثنانفي 
  .واهللا أعلم، أن تلغى كل الوصيةمن الوصية، ال اإلجحاف والظلم والمنكر 

 وتعلق اإلثم بالذين ، وقد وقع أجر الميت على اهللا: وغير واحد-مارضي اهللا تعالى عنه-ن عباس قال اب"
  .بدلوا ذلك

}ِليمع ِميعس اللّه قد اطلع على ما أوصى به الميت، وهو عليم بذلك، وبما بدله الموصى إليهم:يأ }ِإن .  
رضي اهللا تعالى -، قال ابن عباس ]سورة البقرة) ١٨٢([ }ثْمافَمن خَافَ ِمن موٍص جنَفًا َأو ِإ{: وقوله تعالى

  ".الخطأ: الجنف:  والربيع بن أنس والسدي، والضحاك،مجاهد، و وأبو العالية-ماعنه
،  الميل أو المجاوزة، والجنف الظلماإلثمإذ غاير تا مممعناهدل على أن مما يالجنف واإلثم، في اآلية ذكر 

أراد خيراً فلم يوفق لعله ، قصد بغير حصل منه تجاوز : أي} خَافَ ِمن موٍص جنَفًافَمن{ :قولهوأراد اهللا ب
  .اأن تعمد المخالفة أو اإلضرار بالورثة ونحو هذب }َأو ِإثْما{ إليه،
 علم،: العلم، فمن خاف أيبمعنى الخوف بعض أهل العلم فسر } فَمن خَافَ{: -سبحانه وتعالى– قولهو

  .خاف منه إثماً أو جنفاًمن : أي ى وجهه، فمن خافوبعضهم يحمله عل
  .كما إذا أوصى ببيعه الشيء الفالني محاباةسيلة، ووهذا يشمل أنواع الخطأ كلها بأن زاد وارثاً بواسطة أو 
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  .محاباة ألحد الورثة
   ."أو أوصى البن ابنته ليزيدها"

 من التركة،  سهم أمهة بالثلث؛ ليزيد في من الوصياالبن البنت الذي ليس له في الميراث سهم نصيب فيوصي
بأن : ويها بإخوانها، فهذا ما يجوز، وهو ما قصده بقولهايريد بذلك أن يعوضها النقص الذي لحق بها، أو يس

  .زاد وارثاً بواسطة أو وسيلة
  ". غير عامد، بل بطبعه وقوة شفقتة من غير تبصرئاأو نحو ذلك من الوسائل، إما مخط"

عندها ما تتكسب، أو أنها مطلقة ليس  مكسورة الجناح، هذه البنية مسكينة،: ثير من العامة يقول يقع فيه كوهذا
هذا ، بخالف الرجال، لميراث شيئاً من أمواله من باب االرتفاق بهاوم بشأنها أحد، فيوصي لها إضافة لال يق

  .اهللا أرحم وأحكم وأعلموينبغي له أن يعلم أن ما يجوز، الصنيع 
  ". ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي،اً آثماً في ذلك، فللوصي والحالة هذه أن يصلح القضيةأو متعمد"

والمراد أصلح  وهو وجه جيد، ]سورة البقرة)١٨٢([ }فََأصلَح بينَهم فَالَ ِإثْم علَيِه{ :وجه من تفسير قوله هذا
   .والتبديل المحمود في اآليةتغيير الوهو ،  بما يوافق الوجه الشرعيفيهاوغير  عدل :الوصية أي

 عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب األشياء إليه وأشبه األمور به، جمعاً بين مقصود لويعد"
 عطف هذا فبينه الموصي والطريق الشرعي، وهذا اإلصالح والتوفيق ليس من التبديل في شيء، ولهذا

  ".بيل واهللا أعلم ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسعلى النهي عن ذلك؛
 لرفع ما فيه من ضرر  بين الورثة والموصي والموصى لهأصلح: ، أي}فََأصلَح بينَهم{ يكون ويحتمل أن

من ل  مصلحاً بين األطراف الثالثة، إذ لم يأت التحديد في اآلية، فيكون مظنة التنازعتلك القسمةألن ؛ وإشكال
مجرد إصالح الوصية، وإن كان إصالح من اآلية المراد ليس و، فتعم هذه األصناف الثالثةيشملهم الصلح 

لم وتعدي وتضييع لحقوق الورثة،  ألن هذه الوصية للوارث ظ نفسها هو إصالح في الواقع بينهم؛الوصية
  . لدى كثير من الناسسبب مشاكل وباليا ال تخفىوت

بين الموصي أي  أصلح بينهم، ،-رحمه اهللا-وهذا المعنى األخير اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري 
  .والموصى له والورثة، برفع الظلم والتعدي والمجاوزة بهذه الوصية

: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-روى عبد الرزاق عن أبي هريرة "
له بشر عمله فيدخل  بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى حاف في وصيته، فيختم لإن الرجل ليعم((

النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته، فيختم له بخير عمله فيدخل 
) ٢٢٩([ }ِتلْك حدود اللِّه فَالَ تَعتَدوها{: اقرءوا إن شئتم: -رضي اهللا تعالى عنه-، قال أبو هريرة ))الجنة

  ".)٦( اآلية ]سورة البقرة
على أنه  يمكن أن يحمل ]سورة البقرة) ١٨٢([ }فَالَ ِإثْم علَيِه ِإن اللّه غَفُور رِحيم{: - وتعالىتبارك-في قوله 

  .-رحمه اهللا-بينهم على قول ابن جرير  غفور للموصي إذا هم بالجور ثم عدل عنه، رحيم بمن أصلح
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غييراً محموداً، فإن اهللا ال يؤاخذه غفور رحيم لهذا الذي غير وبدل في الوصية تأنه على  ويمكن أن يحمل 
  . ألنه ساع بالحق واإلصالح والمعروف؛بذلك

  .أجمعين اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه واهللا أعلم، وصلى


