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و�عــد مـدة خــرج لنـا مــن �طالــب  ،ومــا لـه ومــا علیـه ،وصـیة مــات أبـي ولــم �كتـب لنــا أيَّ  :السـؤال

 هل �أثم أبي �عدم إخبارنا بدینه؟ :سؤالي ،�حقه

والوصیة  ،وغیره -رضي هللا عنهما– الوصیة جاء الحث علیها في حدیث ابن عمر :الجواب
ففي ما یلحق ذمة اإلنسان من دیون على الشخص  ،ومنها ما هو مستحب ،منها ما هو واجب

-یجب أن یبین اإلنسان ما علیه وما ثبت في ذمته من حقوق هلل ف ،فإنه �جب بیانها و��ضاحها
جاء الحث على أن المسلم ال یبیت قد و  ،وما وجب للمخلوق  ،من الكفارات ونحوها -جل وعال

وأما ما عدا ذلك من ، ]٢٧٣٨: البخاري [ ،مكتو�ة عند رأسهلیلة أو لیلتین إال ووصیته 
لم یوص ولم  بومادام هذا األ ،مستحبةفتكون ا ألصلها المستحبات فإّن �تابتها حینئٍذ تكون تبعً 

مفرِّط في عدم ذ�ر هذا الدین  هال شك أنف منه من �طالب �حقه و�عد مدة خرج�كتب وصیة 
 في سبیل هللا الشهادةقد جاء أن و  ،ن شأن الدین عظیمأل ؛وعدم تدو�نه وعدم االهتمام �شأنه

فعلى هذا مادام  ،وحقوق العباد مبنیة على المشاّحة، ]١٨٨٥: مسلم[ تكفِّر �ل شيء إال الدین
دین أبیكم من  ثم تقضوا ،فما علیكم إال أن تتثبتوا من هذا الحق من أبیكم جاء من �طالب �حقه

 المتعلقة �التر�ة خمسة:ّن الحقوق أل ؛تر�ته قبل قسمتها

م على هذا مقدّ  ،أولها: مؤونة تجهیز المیت تغسیله وتكفینه وأجرة دفنه وما یتعلق بذلك
 .كل شيء

 .�الدین الذي فیه رهن ،والثاني الدیون المتعلقة �عین التر�ة

وهذه �جب قضاؤها  ،ثم الدیون المرسلة التي ال تتعلق �عین التر�ة بل بذمة المیت
 .أو �انت لمخلوق قبل القسمة -جل وعال-اء �انت هلل وتنفیذها سو 

 .]١٢: النساء[ }من �عد وصیة توصون بها أو دین{ ، قال تعالى:والرا�ع الوصیة

سنة نبیه  وفي -جل وعال-�ما جاء في �تاب هللا  ،ثم �عد ذلك �قسم الباقي على الورثة
 .-علیه الصالة والسالم-

 یثبت دینه لزمكم أن تسددوا هذا الدین من تر�ة أبیكم.هذا الذي لم یوص إذا جاءكم من ف
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