الوقف الذي في حكم الوصية

د .عبد العزيز بن سليمان العيسى
األستاذ المشارك في قسم الفقه المقارن
بالمعهد العالي للقضاء

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م
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المقدمة
احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده ،أما بعد:

أج ِّل القربات لرب العاملني ،ومن أعظم أبواب
فإن الفقه يف الدين من َ
أج ِّل عقود التربعات ،وأعظمها
الفقه ما يتعلق بالوصايا واألوقاف ،فهي من َ
أثر ًا؛ ملا تشتمل عليه من أثر ظاهر يف دعم شتى مناحي احلياة يف البالد
ٍ
وجه خاص؛ لذا كان من
اإلسالمية ،ودعم املسرية العلمية والدعوية عىل
املهم بيان أحكام الوصايا واألوقاف للناس ،والتنبيه ملا بينهام من التداخل
لئال حيصل االلتباس ،وذلك لوجود االختالف يف حقيقتهام وأحكامهام،
مع كثرة وجوه الشبه بينهام ،فتجد أحد العقدين يأخذ حكم اآلخر ،أو
بعض أحكامه ،بحسب قربه من حقيقته وغاياته ،وقد حيصل اخللل يف بيان
بعض األحكام وتطبيقها بسبب النظر إىل ظاهر العقد دون التحقق من
حقيقته وغايته؛ فبعض العقود يف ظاهرها أهنا وقف ،ويف حقيقتها تأخذ
أحببت املشاركة يف بيان املسائل التي يتنازع فيها احلكم
حكم الوصية ،لذا
ُ
بني الوقف والوص َّية ،وذلك بجمعها وحترير الكالم فيها ،وذكر ما عليه
العمل القضائي غالب ًا ،فوقع االختيار عىل موضوع (الوقف الذي يف حكم
الوصية)؛ إذ مل أقف عىل من بحث يف هذا املوضوع ،واعتنى بجمع مسائله،
وذكر ما عليه العمل القضائي يف اململكة العربية السعودية.
أسباب اختيار املوضوع:

وتتلخص أسباب اختيار املوضوع وأمهيته باألمور اآلتية:
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األول :أمهية أحكام األوقاف والوصايا.

اخلاصة والعامة لبيان أحكام األوقاف
الثاين :حاجة كثري من الناس من
َّ
والوصايا.

الثالث :وجود التشابه بني أحكام األوقاف والوصايا يف كثري من املسائل.

مفصلة يف موضوع الوقف الذي
الرابع :عدم وجود دراسات مستقلة َّ
يف حكم الوص َّية.

منهج البحث:

سلكت يف هذا البحث املنهج املعتمد يف الدراسات األكاديمية املشتمل
عىل ذكر املذاهب الفقهية من املصادر املعتمدة ،واستيفاء أدلة األقوال،
وذكر ما يرد عليها من مناقشات ،وختريج األحاديث واآلثار من مصادرها
املعتمدة ،وبيان درجتها ،وتفسري الغريب من الكلامت ،ثم ذكر خامتة
البحث مشتملة عىل أبرز النتائج ،ووضع فهرس ملصادر البحث وفهرس
للموضوعات.
خطة البحث:

يشتمل البحث عىل مقدمة ومتهيد ومبحثني:

املقدمة:

وتشتمل عىل محد اهلل والثناء عليه ،وبيان أمهية املوضوع وأسباب
اختياره ،ومنهج البحث وخطته.
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متهيد:

وفيه مطلبان:

املطلب األول :رشح مفردات العنوان ،وبيان املراد منه.

املطلب الثاين :اجلمع والفرق يف أحكام الوصية والوقف.

املبحث األول :الوقف يف مرض املوت:
وفيه مطلبان:

املطلب األول :الوقف عىل األجنبي يف مرض املوت.
املطلب الثاين :الوقف عىل الورثة يف مرض املوت:
وفيه مسألتان:

-املسألة األوىل :الوقف عىل مجيع الورثة بقدر إرثهم.

املسألة الثانية :الوقف عىل الورثة بغري مقدار إرثهم ،أو ختصيصبعضهم بالوقف.
املطلب الثالث :الرجوع عن الوقف يف مرض املوت.

املبحث الثاين :الوقف املعلق عىل املوت:
وفيه ثالثة مطالب:

الصحة
املطلب األول :حكم الوقف املعلق عىل املوت من حيث
َّ
والفساد.
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املطلب الثاين :حكم الرجوع عن الوقف املعلق عىل املوت.

املطلب الثالث :مقدار ما خيرج من الوقف اخلريي املعلق عىل املوت
بالنسبة إىل الرتكة.
املبحث الثالث :الوقف املنجز عىل بعض الورثة يف غري مرض املوت:
وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول :الوقف املنجز يف غري مرض املوت عىل بعض األوالد.
املطلب الثاين :الوقف املنجز يف غري مرض املوت عىل بعض الورثة.

املطلب الثالث :الوقف املنجز يف غري مرض املوت عىل األوالد ثم عىل
أوالد الذكور فقط.
اخلامتة :وتشتمل عىل أبرز النتائج.

فهرس املراجع واملصادر.
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تمهيد
ويشتمل عىل مطلبني:

المطلب األول :شرح مفردات العنوان ،وبيان المراد منه:

الوقف لغة:

احلبس واملكث ،قال ابن فارس« :الواو والقاف والفاءٌ :
أصل واحدٌ
يدل عىل متك ٍ
ُّث يف يشء ،ثم يقاس عليه ،منه وقفت أقف وقوف ًا ،ووقفت
وقفي ،وال يقال يف يشء :أوقفت ،إال أهنم يقولون للذي يكون يف يشء ثم
ينزع عنه :قد أوقف.(((»...
ويقال :وقفت األرض عىل املساكني وقف ًا حبستها ،ووقفت الدابة
واألرض وكل يشء ،فأما أوقف يف مجيع ما تقدم من الدواب واألرضني
فهي لغة رديئة(((.
الوقف اصطالح ًا:

اختلفت عبارات فقهاء املذاهب يف تعريف الوقف بسبب اختالفهم يف
بعض أحكامه ،وليس املقصود هنا تفصيل ذلك ،لذا سيتم االقتصار عىل
ِ
ٍ
ِ
الترصف ما َله املن َت َفع به ،مع
مطلق
مالك
أبرز التعاريف ،ومنها أنه« :حتبيس
((( مقاييس اللغة (وقف) .1062
((( انظر :الصحاح (وقف)  ،1155لسان العرب (وقف)  ،276/6املصباح املنري (وقف)
.549
230

مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

 بجر | نورشعلاو سداسلا ددـعلاـعلاداسلا ددـعلاـعلاا

ةيصولا مكح يف يذلا فقولا

بقاء عينه ،بقطع ترصفه وغريه يف رقبتهُ ،يرصف ريعه إىل جهة بر تقرب ًا إىل
اهلل تعاىل»(((.
وهذا التعريف هو املشهور عند املتأخرين من احلنابلة ،ومن املآخذ عليه:
طوله ،واشتامله عىل رشوط الوقف ،وهذا زائد عن بيان حقيقة الوقف ،مع
وجود خالف يف كثري من هذه الرشوط.
وقيل يف تعريفه أنه :حتبيس األصل وتسبيل الثمرة((( .وقد يقال :بدل
الثمرة (املنفعة)؛ ليكون أعم ،وهذا التعريف هو األقرب ألسباب متعددة
منها:

 .1قربه من النص النبوي يف قوله مـلسو هيلع هللا ىلص لعمر هنع هللا يضر(( :إن
شئت حبست أصلها وتصدقت هبا))((( ،وقد أويت مـلسو هيلع هللا ىلص جوامع
الكلم.
 .2وألنه تعريف جامع مانع سامل من االعرتاضات الواردة عىل غريه من
التعريفات.
 .3وألنه يتميز باالختصار ،ومما يستحسن يف التعاريف االختصار.

 .4والقتصاره عىل بيان حقيقة الوقف دون اخلوض يف الرشوط
واألحكام.
((( منتهى اإلرادات  .401/1وانظر :اإلقناع .63/3
((( انظر :املغني .144/8
((( أخرجه البخاري يف كتاب الرشوط ،باب الرشوط يف الوقف ،رقم  ،2737ومسلم يف
كتاب الوصايا ،باب الوقف ،رقم .1633

 بجر | نورشعلاو سداسلا ددـعلاـعلاداسلا ددـعلاـعلاا

مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

231

ةيصولا مكح يف يذلا فقولا

الوصية لغة:

ووصاه عهد إليه ...وأوصيت له
العهد ،قال ابن منظور« :أوىص الرجل َّ
ووصيته إيصاء وتوصية
بيشء ،وأوصيت إليه ،إذا جعلته وصيك ،وأوصيته َّ
بمعنى ،وتواىص القوم أي أوىص بعضهم بعض ًا»(((.

وأصله من الوصل ،قال ابن فارس« :الواو والصاد واحلرف املعتل
ٍ
ٌ
وو َص ْي ُت الليلة باليوم :وصلتها ،وذلك
أصل يدل عىل وصل يشء بيشءَ ...
وص أي يوصل،
يف عمل تعمله ،والوصية من هذا القياس ،كأنه كال ٌم ُي َ
وصيته توصيته ،وأوصيته إيصاء»(((.
يقالَّ :
ِ
وص به(((.
والوصية تطلق عىل فعل ا ُملوص ،وعىل املال ا ُمل َ
الوصية اصطالح ًا:

اختلف فقهاء املذاهب يف تعريفها وتعاريفهم متقاربة يف اجلملة ،ولعل
من أوضحها تعريفها بأهنا :األمر بالترصف بعد املوت أو التربع بعده(((.

واملراد من بحث الوقف الذي يف حكم الوصية :مجع ما ذكره الفقهاء
من العقود التي تكون يف ظاهرها وقف ًا وهي تأخذ حكم الوص َّية يف مجيع
(((
(((
(((
(((

لسان العرب (وىص) .وانظر :مقاييس اللغة ( 1055ويص) ،الصحاح 1144
(ويص) ،املصباح املنري ( 543ويص) ،القاموس املحيط ( 1343ويص).
مقاييس اللغة (ويص).1055 ،
انظر :القاموس املحيط (وىص).1343 ،
اإلقناع  ،127/3منتهى اإلرادات  ،5/2الروض املربع مع حاشية ابن قاسم .40/6
وانظر :أنيس الفقهاء  ،293معجم لغة الفقهاء  ،475معجم لغة الرشيعة .541/4
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أحكامها أو يف بعضها ،ثم بعد دراستها دراسة فقهية مقارنة ،وبيان ما عليه
العمل القضائي يف اململكة العربية السعودية.
المطلب الثاني :الجمع والفرق في أحكام الوصية والوقف:

الوصية والوقف جيتمعان يف أحكام ،وخيتلفان يف أحكام(((.

ومن أبرز ما جيتمعان فيه:

 .1أهنام من العقود املالية.

 .2أهنام من عقود التربعات.

 .3أهنام ال يكونان بمعصية أو للمعصية.
 .4عدم جوازمها للكافر احلريب.

ومن أبرز ما خيتلفان فيه:

 .1الوقف عقد الزم من حني عقده ،بخالف الوصية فال تلزم إال بعد
املوت.
صحة الوقف عىل الورثة دون الوصية فال تصح إال بإجازة الورثة.
َّ .2

صحة الوقف ولو بكل املال ،بخالف الوصية فال تصح بام فوق
َّ .3
الثلث إال بإجازة الورثة.

((( انظر :هناية املحتاج  ،243/3حمارضات يف الوقف  ،242اجلامع ألحكام الوقف
واهلبات والوصايا  ،178/1أحكام الوقف والوصية والفرق بينهام  ،21نبذة يف
األوقاف مع بعض النامذج اخلاصة هبا  ،25نبذة يف الوصايا مع بعض النامذج اخلاصة
هبا .21
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صحة تعليق الوقف إال باملوت عند بعض العلامء ،بخالف
 .4عدم
َّ
الوصية.

هذه أبرز األحكام التي حيصل فيها اجلمع والفرق بني الوصية والوقف،
قد ن َّبه مجاعة من الفقهاء بأن الوقف يأخذ يف بعض صوره أحكام الوص َّية
أو بعض أحكامها ،وهذا يدل عىل التشابه الكبري بني العقدين ،وعىل أمهية
النظر يف حقائق العقود وغاياهتا ومقاصدها؛ ملا له من أثر ظاهر يف أحكامها،
واملقصود هنا مجع الصور التي يأخذ فيها الوقف حكم الوص َّية أو بعض
أحكامها؛ لئال حيصل اخلطأ يف طرد أحكام الوقف يف مثل هذه الصور.
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المبحث األول
الوقف في مرض الموت
قبل الرشوع يف بيان وجه أخذ الوقف يف مرض املوت حكم الوص َّية
حيسن بيان املراد بمرض املوت أو بعبارة أخرى املرض ا َمل ُخوف عىل وجه
االختصار ،وذلك ألن عبارات الفقهاء اختلفت يف بيان املراد بمرض املوت،
وأطال طائفة منهم يف ذلك بذكر أمثلة لكثري من األمراض ،قد تكون خموفة
يف زمنهم ،وليست كذلك يف زمننا ،لذا األفضل وضع الضوابط يف مثل
هذه املسائل ،ولعل من أفضل الضوابط يف مرض املوت هو ما ذكره شيخ
اإلسالم ابن تيمية بقوله« :ليس معنى املرض ا َمل ُخوف الذي يغلب عىل الظن
املوت منه ،أو يتساوى يف الظن جانب البقاء واملوت ...وإنام الغرض أن
يكون سبب ًا صاحل ًا للموت ،فيضاف إليه ،وجيوز عند حدوثه»(((.

وهبذا حيصل ضبط املراد يف مرض املوت ،أو املرض ا َمل ُخوف ،وقد تقرر
عند الفقهاء أنه ال بد من رشطني لرتتب أحكام مرض املوت عليه ومها:
 .1أن يتصل به املوت.

 .2أن يكون املرض خموف ًا(((.

نص عىل كون الوقف يف مرض املوت يف حكم الوص َّية فقهاء
هذا وقد َّ
احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة.
((( الفتاوى الكربى  ،440/5املستدرك عىل جمموع الفتاوى .115/4
((( انظر :جممع األهنر  ،696/2رشح اخلريش  ،304/5روضة الطالبني  ،130/6املغني
.84/6
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فمن أقوال احلنفية ما جاء يف اهلداية للمرغيناين(((« :ولو وقف يف مرض
موته قال الطحاوي :هو بمنزلة الوصية بعد املوت».

ومن أقوال املالكية ما جاء يف رشح اخلريش(((« :الوقف عىل الوارث يف
مرض موت الواقف ٌ
باطل ،وسوا ٌء محله الثلث أم ال؛ ألنه وص َّية».
ومن أقوال الشافعية ما جاء يف البيان للعمراين(((« :إذا وقف شيئ ًا يف
مرض موته فإن ذلك وص َّية».

ومن أقوال احلنابلة ما جاء يف اإلقناع للحجاوي((( يف أحكام املريض
مرض املوت« :فعطاياه ولو عتق ًا ووقف ًا وحماباة كوص َّية»...

وسيكون الكالم عن الوقف يف مرض املوت يف ثالثة مطالب:

المطلب األول :الوقف على األجنبي في مرض الموت:

صحة الوقف يف مرض املوت عىل األجنبي إذا كان يف
اتفق العلامء عىل َّ
ثلث املال أو أقل؛ ألنه يف حكم الوصية(((.
أما إذا جتاوز الثلث فقد اختلف العلامء يف صحته عىل قولني:

(((
(((
(((
(((
(((

.208/6
.85/7
.95 /8
.117/3
انظر :املغني  ،215/8موسوعة اإلمجاع للعنزي  210فقد ب َّين ثبوت هذا اإلمجاع.
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القول األول :أنه يصح يف الثلث فام دون؛ ألنه يف حكم الوصية ،وهو
مذهب احلنفية((( ،واملالكية((( ،والشافعية((( ،واحلنابلة(((.

القول الثاين :أنه يصح من مجيع املال ،خيرج من مجيع ماله ،وال يأخذ
حكم الوص َّية ،وهو مذهب الظاهرية(((.

األدلة:

أدلة القول األول:

الدليل األول :حديث أيب هريرة هنع هللا يضر عن النبي مـلسو هيلع هللا ىلص أنه
قال(( :إِ َّن اهللَ تَصدَّ َق َع َليكُمِ ،عنْدَ و َفاتِكُم ،بِ ُث ُل ِ
ث َأ ْم َوالِك ُْمِ ،ز َيا َد ًة َلك ُْم ِف
َ
َ
ْ
ْ ْ
َأ ْع َملِك ُْم))(((.
وجه االستدالل :أن املأذون به من التربعات هو ما كان بمقدار الثلث،
فدل عىل أن ما زاد عنه ال ينفذ إال بإجازة املستحق للامل من بعده وهم
الورثة(((.

(((
(((
(((
(((
(((
(((

(((

انظر :بدائع الصنائع  ،218/6فتح القدير  ،208/6البحر الرائق .210/5
انظر :بلغة السالك  ،110/4الرشح الكبري وحاشية الدسوقي .466/5
انظر :البيان  ،95 /8احلاوي الكبري .319/8
انظر :رشح الزركيش  ،285/4رشح املنتهى للبهويت .409/4
انظر :املحىل .297/8
أخرجه ابن ماجه يف كتاب الوصايا ،باب الوصية بالثلث ،رقم  .2709وله شواهد
من حديث معاذ وأيب الدرداء وغريهم قال ابن حجر« :وكلها ضعيفة ،وله طرق
يقوي بعضها بعض ًا» ،وحسنه األلباين .انظر :بلوغ املرام رقم  ،963إرواء الغليل رقم
.1641
انظر :الرشح الكبري .123/17
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نوقش :بأنه ال يثبت(((.

أجيب :بأن له شواهد يتقوى هبا.

الدليل الثاين :حديث سعد بن أيب وقاص هنع هللا يضرَ :عا َد ِن النَّبِ ُّي
ض َأ ْش َفي ُت ِمنْه َع َل ا َملو ِ
ِ
الو َدا ِع ِم ْن َم َر ٍ
تَ ،ف ُق ْل ُت:
ْ
ُ
ْ
مـلسو هيلع هللا ىلص َعا َم َح َّجة َ
ِ
الو َج ِع ما تَرىَ ،و َأنَا ُذو م ٍ
َيا َر ُس َ
الَ ،والَ َي ِر ُثنِي إِ َّل ا ْبنَ ٌة ِل
ول اهللَ ،ب َل َغ ِب م َن َ
َ
َ َ
و ِ
احدَ ةٌَ ،أ َف َأت ََصدَّ ُق بِ ُث ُل َث ْي َم ِال؟ َق َال(( :الَ))َ ،ق َالَ :ف َأت ََصدَّ ُق بِ َش ْط ِر ِه؟ َق َال:
َ
((ال ُّث ُل ُث َيا َس ْعدُ َ ،وال ُّث ُل ُث كَثِ ٌري ،إِن ََّك َأ ْن ت ََذ َر ُذ ِّر َّيت ََك َأ ْغنِ َيا َءَ ،خ ْ ٌي ِم ْن َأ ْن
ت ََذ َر ُه ْم َعا َل ًة َي َت َك َّف ُف َ
َّاس))(((.
ون الن َ
وجه االستدالل :أن النبي مـلسو هيلع هللا ىلص مل يأذن لسعد هنع هللا يضر بالتصدق
بام يزيد عىل ثلث املال املرض املخوف ،والوقف من الصدقات اجلارية.
نوقش :بأن احلديث يف الوصية ،كام جاء يف بعض الروايات(((.

أجيب من وجهني:

ُ
أتصدق)) يف الصحيحني ،وهو
الوجه األول :أن احلديث جاء بلفظ ((
أشهر من لفظ (( ُأ ِ
وص)).

مجيع األخبار الواردة يف الباب اب ُن حزم يف املحىل  ،302/8وض َّعف بعض
((( ض َّعف َ
العلامء بعض أسانيدها منهم :ابن كثري وابن امللقن واهليثمي .انظر :إرشاد الفقيه
 ،211/2حتفة املحتاج  ،239/2جممع الزوائد .215/4
((( أخرجه البخاري يف كتاب مناقب األنصار ،باب قول النبي مـلسو هيلع هللا ىلص(( :اللهم
أمض ألصحايب هجرهتم)) رقم ،3936 :ومسلم يف كتاب الوصية ،باب الوصية
بالثلث ،رقم.1628 :
((( انظر :املحىل .303 /8
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الوجه الثاين :ال تنايف بني لفظ الوصية والصدقة؛ ألن الصدقة يف املرض
املخوف يف حكم الوص َّية.
نوقش :أن لفظ (( ُأ ِ
وص)) ثابت يف البخاري((( ،وأيض ًا :هي رصحية يف

ُ
أتصدق)) فيحتمل التنجيز والتعليق ،واملخرج ُمتَّحد ،ف ُيحمل
املعنى ،وأما ((
عىل التعليق للجمع بني الروايتني(((.
ان ْب ِن ُح َص ْ ٍ
الدليل الثالث :حديث ِع ْم َر َ
ي هنع هللا يضر « َأ َّن َر ُج ًل َأ ْعت ََق
ِس َّت َة َم ُل ِ
ني َل ُه ِعنْدَ َم ْوتِ ِهَ ،ل ْ َي ُك ْن َل ُه َم ٌال َغ ْ َي ُه ْمَ ،فدَ َعا ِبِ ْم َر ُس ُ
ول اهللِ
وك َ
ْ
مـلسو هيلع هللا ىلصَ ،ف َج َّز َأ ُه ْم َأ ْث َل ًثاُ ،ث َّم َأ ْق َر َع َب ْين َُه ْمَ ،ف َأ ْعت ََق ا ْثن ْ ِ
َيَ ،و َأ َر َّق َأ ْر َب َع ًة،
َو َق َال َل ُه َق ْو ًل َش ِديدً ا»(((.
وجه االستدالل :أن الرسول مـلسو هيلع هللا ىلص مل حيكم بنفاذ ما يزيد عن
أج ِّل التربعات بل خيتص بقوة الرساية،
الثلث يف العتق عند املوت ،وهو من َ
فالوقف كذلك ال ينفذ يف مرض املوت إال من مقدار الثلث من الرتكة(((.

نوقش :بأنه حيمل عىل الوصية ال عىل التربعات املنجزة ،فقد جاء يف
بعض الروايات ((أوىص)) وال خالف أهنا من الصحيح واملريض سواء ال
جتوز إال بالثلث(((.
(((
(((
(((
(((
(((

أخرجه البخاري يف كتاب الوصايا ،باب أن يرتك ورثته أغنياء خري من أن يتكففوا
الناس ،رقم.2742 :
انظر :فتح الباري .448/5
أخرجه مسلم يف كتاب صحبة املامليك ،رقم.1668 :
انظر :الرشح الكبري .123/17
انظر :املحىل  .305/8ورواية (أوىص) ساقها مسلم بعد الرواية األوىل رقم.1668 :
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الدليل الرابع :قياس الوقف يف مرض املوت عىل الوص َّية ،بجامع كوهنام
من التربعات ،وحصول سبب املوت وهو املرض املخوف بمنزلة حضور
املوت(((.

أدلة القول الثاين:
َ
الدليل األول :عموم اآليات يف فضل الصدقات كقوله تعاىلٰٓ َ :
﴿يأ ُّي َها
َّ َ َ َ ُ ْ ۡ َ ْ
َ ۡ ُ ُ ْ َ َّ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ْ ۡ َ ۡ َ َ َّ ُ
ي ل َعلك ۡم
ٱرك ُعوا َوْۤاوُدُجۡسٱ وٱعبدوا ربكم وٱفعلوا ٱل
ٱلِين ءامنوا
ُۡ
َ
ً
حامال
تفل ُِحون۩ ،(((﴾77ومل خيص اهلل لجو زع صحيح ًا من مريض ،وال
من حائل ،وما كان ربك نسي ًا(((.
الدليل الثاين :حديث أيب ُه َر ْي َر َة هنع هللا يضر َق َالَ :جا َء َر ُج ٌل إِ َل النَّبِ ِّي
هنع هللا يضر َف َق َالَ :يا َر ُس َ
الصدَ َق ِة َأ ْع َظ ُم َأ ْج ًرا؟ َق َالَ (( :أ ْن ت ََصدَّ َق
ول اهللَ ،أ ُّي َّ
الغنَى ،والَ ُت ِه ُل حتَّى إِ َذا ب َل َغ ِ
ْت ص ِحيح َش ِحيح َت َْشى ال َف ْقر ،وت َْأم ُل ِ
ت
َ
َ ْ َ
ٌ
َو َأن َ َ ٌ
َ َ ُ
حل ْل ُقو َمُ ،ق ْل َت لِ ُفال ٍَن ك ََذاَ ،ولِ ُفال ٍَن ك ََذا َو َقدْ ك َ
َان لِ ُفال ٍَن))(((.
ا ُ
وجه االستدالل :يف احلديث بيان لتفاضل الصدقة ،فدل عىل فضل
الصدقة حال نزول املوت وصحتها ،وإن كانت أقل درجة يف الفضل من
حال الغنى والصحة(((.
(((
(((
(((
(((
(((

انظر :املغني .215/8
احلج.77 :
انظر :املحىل .348/9
أخرجه البخاري يف كتاب الزكاة ،باب فضل صدقة الشحيح الصحيح ،رقم،1419 :
ومسلم يف كتاب الزكاة ،باب أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح ،رقم:
.1032
انظر :املحىل .354 /9
240

مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

 بجر | نورشعلاو سداسلا ددـعلاـعلاداسلا ددـعلاـعلاا

ةيصولا مكح يف يذلا فقولا

ُيناقش ما سبق :بأن هذه العمومات خمصوصة بأدلة اجلمهور التي سبق
ذكرها ،فال يستقيم االحتجاج هبا ،واخلاص مقدم عىل العام.

الدليل الثالث« :أن يقال :هل املال للمريض أم للورثة؟ فإن قالوا :بل
له كام هو للصحيح ،قلنا :فلم متنعونه ماله دون أن متنعوا الصحيح؟ وهذا
ظلم ظاهر ،ولو قالوا :بل هو للورثة؛ لقالوا الباطل؛ ألن الوارث لو أخذ
منه شيئ ًا لقيض عليه برده ،ولو وطئ أمة املريض حلد»(((.
يناقش :أنه مال للمريض ،لكن منع من الترصف فيه بام يرض الورثة يف
غري ما يتعلق بمصالح املريض ،والورثة أوىل باملال من غريهم(((.

الرتجيح:

خاصة يف املسألة،
الراجح -واهلل أعلم -هو قول اجلمهور؛ لكون أدلتهم َّ
واخلاص مقدم عىل العام.

المطلب الثاني :الوقف على الورثة في مرض الموت:

وفيه مسألتان:

املسألة األوىل :الوقف عىل مجيع الورثة بقدر إرثهم:
صورة املسألة:

أن يقف اإلنسان يف مرض موته عىل ابنه وزوجته ،للزوجة الثمن ولالبن
الباقي ،وال وارث غريمها ،أو أن يقف عىل ابنته وأخيه للبنت النصف ولألخ
النصف ،وال وارث غريمها.

((( انظر :املحىل .354/9
((( انظر :احلاوي الكبري .320/8
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هذا وقد اختلف العلامء يف حكم الوقف عىل مجيع الورثة عىل قدر إرثهم
يف مرض املوت عىل قولني:

صحة الوقف يف الثلث فقط إال أن جييزه الورثة كامالً،
القول األولَّ :
فهو يأخذ حكم الوص َّية يف خروجه من الثلث فقط ،وهو مذهب احلنفية(((،
والشافعية((( ،واحلنابلة(((.
صحة الوقف ،فهو يأخذ حكم الوص َّية مطلق ًا ،وهو
القول الثاين :عدم َّ
مذهب املالكية(((.

أدلة األقوال:

أدلة القول األول:

الدليل األول :ما ورد من األخبار يف جواز الترصف يف الثلث يف مرض
املوت ،ومنها:

(((
(((
(((
(((

انظر :الفتاوى اهلندية  ،453 ،451/2جممع األهنر  ،749/1االختيار لتعليل املختار
 .40/3البحر الرائق  210/5وهذا الوقف ال يلزم عند أيب حنيفة ،ويلزم عند أيب
يوسف وحممد بن احلسن إال أنه يعترب من ثلث املال.
انظر :البيان  ،95 /8أسنى املطالب .34/3
انظر :املغني  ،215/8املقنع والرشح الكبري واإلنصاف  ،74/17رشح الزركيش
 ،287/4املبدع .193/12
انظر :التاج واإلكليل  ،639/7الفواكه الدواين  ،154/2بلغة السالك .110/4
واستثنوا من ذلك مسألة أوالد األعيان ،كأن حيبس عىل أوالده وأوالد أوالده ،فإن
احلبس عندهم يصح لتعلق حق العقب به.
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حديث أيب هريرة هنع هللا يضر عن النبي مـلسو هيلع هللا ىلص أنه قال(( :إِ َّن اهللَ
تَصدَّ َق َع َليكُمِ ،عنْدَ و َفاتِكُم ،بِ ُث ُل ِ
ث َأ ْم َوالِك ُْمِ ،ز َيا َد ًة َلك ُْم ِف َأ ْع َملِك ُْم))(((.
َ
َ
ْ
ْ ْ

وجه االستدالل :أن اهلل تفضل عىل عباده بجواز ترصفهم بالتربعات يف
مرض املوت بثلث املال.

ُيناقش :بالتسليم بجواز التصدق والوقف بام دون الثلث يف مرض
املوت إذا كان لغري الورثة ،أما الوارث فال وصية له ،والوقف يف مرض
املوت يف حكم الوصية.

أجيب :بعدم التسليم أنه يف حكم الوصية مطلق ًا ،فالوقف ليس يف معنى
امللك احلاصل بالوصية؛ ألنه ال يباع وال يورث ،وال يصري ملك ًا للورثة؛ لذا
جاز الوقف عىل الورثة ،وإن منع من الوصية هلم(((.

اعرتض عىل اجلواب :بعدم التسليم بالفرق املؤثر يف احلكم ،فاالنتفاع
بالعني حاصل بالوقف والوصية ،ولو قيل بالتسليم فالوقف كالوصية
باملنفعة ،وكل من ال جتوز له الوصية بالعني ال جتوز له باملنفعة ،والوقف يف
مرض املوت مثل الوصية باملنفعة(((.
الدليل الثاين :أن املتربع يملك إخراج الثلث عن الورثة مطلق ًا ،فوقفه
عليهم من باب أوىل(((.
(((
(((
(((
(((

سبق خترجيه.
انظر :املغني  ،218/8املبدع .195/12
انظر :املغني  .219/8ذكر هذا يف سياق الرد عىل ختصيص بعض الورثة بالوقف.
انظر :اجلامع ألحكام الوقف .260/3
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ُيناقش :أن هذا قياس معارض للنص ،وهو عدم جواز الوصية للوارث،
والوقف يف مرض املوت يف حكم الوصية.

أدلة القول الثاين:

الدليل األول :حديث أيب أمامة هنع هللا يضر قالَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
ول اهلل
مـلسو هيلع هللا ىلص َي ُق ُ
ول(( :إِ َّن اهللَ َقدْ َأ ْع َطى ك َُّل ِذي َح ٍّق َح َّق ُه َف َل َو ِص َّي َة
لِو ِار ٍ
ث))(((.
َ
وجه االستدالل :يف احلديث النهي عن الوصية للوارث ،والنهي يدل
عىل التحريم والفساد ،والوقف يف مرض املوت يف حكم الوصية ،فال يصح
للوارث.
يناقش :أن النهي عن الوصية لوارث ،ملا تشتمل عليه من التخصيص
أو التفضيل ،أما إذا سلمت من ذلك فهي جائزة بالثلث ،كالوصية لغريه.

الرتجيح:

مقس ًام
الراجح  -واهلل أعلم -هو القول بجواز الوقف بقدر ثلث املال َّ
عىل الورثة بقدر إرثهم؛ لإلذن بالتربع بثلث املال يف مرض املوت ،والوقف
((( أخرجه أبو داود يف كتاب الوصايا ،باب ما جاء يف الوصية للوراث ،رقم،2870 :
والرتمذي يف أبواب الوصايا عن رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص ،باب ما جاء ال وصية
لوارث ،رقم ،2120 :وقال« :حسن صحيح» ،وابن ماجه يف كتاب الوصايا ،باب ال
وقواه ابن خزيمة ،وابن اجلارود ،وصححه
وصية لوارث ،رقم .2713 :وحسنه أمحدَّ ،
األلباين .انظر :إرشاد الفقيه  ،138/2بلوغ املرام رقم ،961 :إرواء الغليل .88/6
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عىل القرابة -ومنهم الورثة -من أعامل الرب التي ُيرجى ثواهبا ،فال حيرم منها
املرء ،إذا سلمت من اإليثار والتفضيل لبعض الورثة.

املسألة الثانية :الوقف عىل الورثة بغري مقدار إرثهم ،أو ختصيص بعضهم
بالوقف:

صورة املسألة:

أن يقف اإلنسان يف مرض موته ثلث ماله عىل ابنه وزوجه بالتساوي،
مع اختالفهم يف اإلرث؛ فإن للزوجة الثمن ولالبن الباقي ،أو يقف عىل
بعض الورثة دون اآلخرين ،كأن يقف عىل بنيه دون أزواجه ،أو عىل بناته
دون إخوانه.
هذا وقد اختلف العلامء يف حكم الوقف يف هذه الصورة عىل قولني:

القول األول :عدم صحة الوقف إال بإجازة الورثة ويكون عىل قدر
سهامهم يف اإلرث ما دام الوارث ح ًّيا ،وهو مذهب احلنفية(((.

قال ابن نجيم« :واحلاصل أن املريض إذا وقف عىل بعض ورثته ثم من
ِ
بعدهم عىل أوالدهم ثم عىل الفقراء ،فإن أجاز الوارث َ
اآلخر كان الكل
وقف ًا وإال كان الثلثان ملك ًا بني الورثة ،والثلث وقف ًا ،مع أن الوصية للبعض
يتمحض للوارث؛ ألنه بعده لغريه ،فاعت ُِب الغري بالنظر
ال تنفذ بيشء؛ ألنه مل
َّ
إىل الثلث ،واعتُرب الوارث بالنظر إىل غ َّلة الثلث الذي صار وقف ًا فال ُيتَّبع
((( انظر :البحر الرائق  ،210/5الفتاوى اهلندية .451/2
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الرشط ما دام الوارث ح ًّيا وإنام تقسم غ َّلة هذا الثلث بني الورثة عىل فرائض
اهلل تعاىل ،فإذا انقرض الوارث املوقوف عليه اعتُرب رشطه يف غ َّلة الثلث»(((.
القول الثاين :عدم صحة الوقف إال بإجازة الورثة ،وهو مذهب
املالكية((( ،والشافعية((( ،ورواية عن أمحد(((.
القول الثالث :صحة الوقف بمقدار الثلث وهو مذهب احلنابلة(((.

أدلة األقوال:

دليل القول األول:

صحة تربع اإلنسان بثلث ماله ،لكنها ال تصح للوارث،
أن األصل
َّ
فحكم بصحة الوقف ،وبتعديل مرصفه لئال خيص بعض الورثة ،فال يتبع
ُ
الرشط ما دام الوارث ح ًّيا ،فإذا انقرضوا ُصفت ملن بعدهم بحسب رشط
الواقف(((.

(((
(((
(((
(((
(((
(((

حصة الوقف للفقراء يف احلال،
البحر الرائق  .210/5وقال بعض احلنفية :تكون َّ
وال يكون للورثة منها يشء؛ ألن هذا الوقف وص َّية بالغ َّلة للوارث فإذا مل ُيز الباقون
بطلت الوصية للوارث فبقي هذا وقف ًا عىل الفقراء.
انظر :التاج واإلكليل  ،639/7الفواكه الدواين  ،154/2بلغة السالك .110/4
انظر :أسنى املطالب  ،464/2حتفة املحتاج وحاشية العبادي .274/6
انظر :املغني  ،217/8املقنع والرشح الكبري واإلنصاف  ،74/17رشح الزركيش
 ،287/4املبدع .294/12
انظر :املغني  ،217/8املقنع والرشح الكبري واإلنصاف  ،74/17رشح الزركيش
 ،287/4الفروع  ،414/6املبدع  ،294/12كشاف القناع .149/11
انظر :البحر الرائق .210/5
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دليل القول الثاين:

فمنع منه كالوصية ،وإحلاق ًا
أنه
ٌ
ختصيص لبعض الورثة يف مرض املوت ُ
له باهلبة((( ،وقد أمجع العلامء عىل عدم جواز الوصية للوارث(((.

أدلة القول الثالث:

الدليل األول :ما جاء َعن َييى ب ِن س ِع ٍ
الَ َّط ِ
يد َع ْن َصدَ َق ِة ُع َم َر ْب ِن ْ
اب
ْ َْ ْ َ
ال ِم ِ
يد ْب ُن َع ْب ِد اهلل ْب ِن َع ْب ِد اهلل ْب ِن ُع َم َر ْب ِن
هنع هللا يضر َق َال :ن ََس َخ َها ِل َع ْبدُ ْ َ
ِ
الَ َّط ِ
ْ
َب َع ْبدُ اهلل ُع َم ُر ِف َث ْم ٍغ(((،
الر ْ َ
الرحي ِمَ ،ه َذا َما َكت َ
ح ِن َّ
اب :بِ ْس ِم اهلل َّ
َف َقص ِمن َخ ِب ِه نَحو ح ِد ِ
يث نَافِعٍَ ،ق َالَ « :غ ْ َي ُمت ََأ ِّث ٍل َم ًالَ ،ف َم َع َفا َعنْ ُه ِم ْن َث َم ِر ِه
َّ ْ َ ْ َ َ
َفهو لِلس ِائ ِل وا َملحرو ِم»َ .ق َال :وس َ ِ
تى
اق ا ْلق َّص َة َق َالَ :وإِ ْن َشا َء َو ِ ُّل َث ْم ٍغ ْاش َ َ
َ َ
َ ُْ
ُ َ َّ
ِ
ِ ِ ِ ِِ
ِ
يبَ ،و َش ِهدَ َع ْبدُ اهلل ْب ُن ْالَ ْر َق ِم« :بِ ْس ِم اهلل
َب ُم َع ْيق ٌ
م ْن َث َم ِره َرقي ًقا ل َع َملهَ .و َكت َ
ث بِ ِه َحدَ ٌ
ني إِ ْن َحدَ َ
ث
الر ِحي ِم َه َذا َما َأ ْو َص بِ ِه َع ْبدُ اهلل ُع َم ُر َأ ِم ُري ا ُمل ْؤ ِمنِ َ
الر ْ َ
ح ِن َّ
َّ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ب َو َر ِقي َق ُه
ص َم َة ْب ِن ْالَك َْو ِع َوا ْل َع ْبدَ ا َّلذي فيه َواملا َئ َة َس ْه ٍم ا َّلتي بِ َخ ْي َ َ
َأ َّن َث ْم ًغا َو ْ
ا َّل ِذي فِ ِيه ،واملِا َئ َة ا َّلتِي َأ ْطعمه ُمَمدٌ مـلسو هيلع هللا ىلص بِا ْلو ِ
ادي ت َِل ِيه َح ْف َص ُة َما
َ
َ
َ َ ُ َّ
ِ
ِ ِ
ِ
َع َ
تى ُين ِْف ُق ُه َح ْي ُث َر َأى
الر ْأ ِي م ْن َأ ْهل َها َأ ْن َل ُي َب َ
اع َو َل ُي ْش َ َ
اش ْتُ ،ث َّم َيليه ُذو َّ
((( انظر :املبدع .195/12
((( انظر :اإلمجاع الب املنذر  ،100املغني  ،396/8جممع الفتاوى البن تيمية ،306/31
موسوعة اإلمجاع .417/8
((( ثمغ :بفتح املثلثة وسكون امليم بعدها معجمة ،ومنهم من فتح امليم ،هي أرض تلقاء
املدينة كانت لعمر هنع هللا يضر ،وقيل يف خيرب .انظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر
 ،127فتح الباري  ،480/5املعامل األثرية .78
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ِ
الس ِائ ِل َوا َمل ْح ُرو ِم َو َذ ِوي ا ْل ُق ْر َبىَ ،و َل َح َر َج َع َل َم ْن َولِ َي ُه إِ ْن َأك ََل َأ ْو آك ََل
م َن َّ
تى َر ِقي ًقا ِمنْ ُه»(((.
َأ ِو ْاش َ َ
وجه االستدالل :أن عمر هنع هللا يضر جعل حلفصة اهنع هللا يضر أن تأكل من
وقفه وتشرتي رقيق ًا ،وهذا ختصيص هلا اهنع هللا يضر دون غريها من الورثة(((.
نوقش :بأن عمر هنع هللا يضر مل خيص بعض ورثته بوقفه ،والنزاع إنام هو يف
التخصيص ،وأما جعل الوالية حلفصة ،فليس ذلك وقف ًا عليها ،فال يكون
ذلك وارد ًا يف حمل النزاع(((.

الدليل الثاين :أن الوقف ليس يف معنى متليك املال ،ألنه ال يمكن
الترصف فيه ببيع أو هبة وال يورث فال يكون يف حكم الوصية باملال(((.

نوقش :بعدم التسليم أنه ليس يف حكم الوصية ،بل هو يف حكمها،
وكونه ال يملك الرقبة وينتفع بالغلة ،ال يقتيض جواز التخصيص ،بدليل ما
لو أوىص لورثته أو بعضهم بمنفعة عبد فإنه ال جيوز(((.
قال ابن سعدي« :ومن الفروق الضعيفة بل اخلارقة لإلمجاع جتويز بعض
الفقهاء وقف املريض مرض املوت عىل بعض ورثته دون إذن الباقني ،فإن
(((
(((
(((
(((
(((

أخرجه أبو داود ،يف كتاب الوصايا ،باب ما جاء يف الرجل يوقف الوقف ،رقم:
«صحيح ِوجادةً».
 .2879وأصله يف الصحيحني .وقال األلباين:
ٌ
انظر :املغني .218/8
انظر :املغني .218/8
انظر :املغني  ،218/8رشح الزركيش .278/4
انظر :املغني .218/8
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هذا هو عني الوصية للوارث الذي نص الشارع عىل بطالنه ،وأمجع العلامء
عليه»(((.
الرتجيح:

الراجح-واهلل أعلم -بعدم صحة الوقف عىل الورثة مع اختالف إرثهم،
أو الوقف عىل بعضهم يف مرض املوت؛ ألنه يف حكم الوصية ،وال وصية
لوارث ،والعربة يف العقود بمعانيها ،ال بألفاظها(((.

المطلب الثالث :الرجوع عن الوقف في مرض الموت:

اختلف العلامء يف حكم الرجوع عن الوقف يف مرض املوت عىل قولني:

القول األول :عدم جواز الرجوع عن الوقف يف مرض املوت ،وهو قول
من يقول بلزوم الوقف من احلنفية((( ،وقول للاملكية((( وقول الشافعية(((،
واحلنابلة(((.
القول الثاين :جواز الرجوع عن الوقف يف مرض املوت ،وهو قول
املالكية(((.

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

القواعد اجلامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة (.)129
انظر :املنثور يف القواعد  ،106/2األشباه والنظائر للسيوطي  ،304املفصل يف
القواعد الفقهية .190
انظر :اإلسعاف  ،35العناية رشح اهلداية .208/6
البيان والتحصيل  ،237/12الرشح الكبري .81/4
انظر :هناية املحتاج  ،94/6مغني املحتاج .225/4
انظر :كشاف القناع  ،173/10رشح منتهى اإلرادات للبهويت .409/4
انظر :حاشية الدسوقي  ،78/4الرشح الصغري .300/2

 بجر | نورشعلاو سداسلا ددـعلاـعلاداسلا ددـعلاـعلاا

مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

249

ةيصولا مكح يف يذلا فقولا

أدلة األقوال:

أدلة القول األول:

َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ ۡ ُ ْ ۡ ُ ُ
الدليل األول :قوله تعاىل﴿ :يأيها ٱلِين ءامنوا أوفوا بِٱلعقودِ﴾ .
(((

وجه االستدالل :أن اهلل أمر بالوفاء بالعقود ،ومن ذلك عقد الوقف،
ومن الوفاء به عدم الرجوع عنه بعد عقده(((.

حديث ا ْب ِن ُع َم َر امهنع هللا يضرَ :أ ْن ُع َم َر ْب َن اخلَ َّط ِ
ُ
اب
الدليل الثاين:
اب َأ َص َ
بَ ،ف َأتَى النَّبِ َّي مـلسو هيلع هللا ىلص َي ْست َْأ ِم ُر ُه فِ َيهاَ ،ف َق َالَ :يا َر ُس َ
ول اهلل،
َأ ْر ًضا بِ َخ ْي َ َ
ِ
ب َم ًال َق ُّط َأ ْن َف َس ِعن ِْدي ِمنْ ُهَ ،ف َم ت َْأ ُم ُر بِ ِه؟ َق َال:
ب َل ْ ُأص ْ
إِ ِّن َأ َص ْب ُت َأ ْر ًضا بِ َخ ْي َ َ
((إِ ْن ِش ْئ َت َح َب ْس َت َأ ْص َل َهاَ ،وت ََصدَّ ْق َت ِ َبا)) َق َالَ :فت ََصدَّ َق ِ َبا ُع َم ُرَ ،أ َّن ُه الَ
ِ
الر َق ِ
ور ُ
اب،
اع َوالَ ُي َ
وه ُ
ُي َب ُ
ثَ ،وت ََصدَّ َق ِ َبا ِف ال ُف َق َراءَ ،و ِف ال ُق ْر َبى َو ِف ِّ
ب َوالَ ُي َ
يل ،و َّ ِ
َو ِف َسبِ ِ
َاح َع َل َم ْن َولِ َي َها َأ ْن َي ْأك َُل ِمن َْها
الض ْيف الَ ُجن َ
السبِ ِ َ
يل اهللَ ،وا ْب ِن َّ
بِا َملعر ِ
وفَ ،و ُي ْط ِع َم َغ ْ َي ُمت ََم ِّو ٍل َق َالَ :ف َحدَّ ْث ُت بِ ِه ا ْب َن ِس ِريي َنَ ،ف َق َالَ :غ ْ َي ُمت ََأ ِّث ٍل
ُْ
َم ًال(((.
وجه االستدالل :يف قوله مـلسو هيلع هللا ىلص(( :إن شئت ح َّبست
فاحلبس يدل عىل املنع والتأبيد(((.

(((
(((
(((
(((

أصلها))

سورة املائدة اآلية رقم.1 :
انظر :اإلرشاف عىل مسائل اخلالف .670
سبق خترجيه.
انظر :اإلرشاف عىل مسائل اخلالف .670
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الدليل الثالث :اإلمجاع املحكي عن الصحابة يف عدم الرجوع يف
األوقاف ،قال البغوي« :وللمهاجرين واألنصار أوقاف يف املدينة وغريها
عم فعله حلاجة
مل ُينقل عن أحد منهم أنه أنكره وال عن واقف أنه رجع َّ
وغريها»((( .وكون الوقف يف مرض املوت ال يسوغ جواز الرجوع عنه،
ولكنه يكون يف حكم الوصية يف خروجه من الثلث.
الدليل الرابع :القياس عىل لزوم اهلبة يف مرض املوت وعدم جواز
الرجوع فيها(((.

دليل القول الثاين :أن الوقف ال ينفذ يف مرض املوت إن مات منه إال
بمقدار الثلث باتفاق القائلني بلزوم الوقف((( ،فدل عىل أن الوقف يف
صحة
مرض املوت له حكم الوصية ،فيأخذ بقية أحكامها ،ومن ذلك
َّ
الرجوع فيها(((.
نوقش :بعدم لزوم أخذ الوقف يف مرض املوت جلميع أحكام الوصية؛
ألن الوقف يف مرض املوت ينفذ من مجيع املال لو مل يمت املريض يف مرضه،
بخالف الوص َّية فيجوز الرجوع عنها مطلق ًا حتى لو عويف املريض من
مرضه(((.

(((
(((
(((
(((
(((

رشح السنة .288/8
انظر :كشاف القناع  ،185/11اجلامع ألحكام الوصايا واألوقاف .37/2
انظر :املغني .216/8
انظر :الرشح الصغري للدردير مع حاشية الصاوي .107/4
انظر :املغني .216 /8
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الرتجيح:

صحة الرجوع يف الوقف يف مرض
الراجح -واهلل أعلم -هو القول بعدم َّ
املوت؛ لقوة أدلة هذا القول وسالمتها من املناقشة ،وألن وجود التشابه يف
بعض األحكام ال يلزم منه املطابقة يف مجيعها.
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المبحث الثاني
الوقف المعلق على الموت
َص عىل كون الوقف املعلق عىل املوت يف حكم الوص َّية مجاع ٌة من فقهاء
ن َّ
احلنفية والشافعية واحلنابلة:

فمن أقوال احلنفية ما جاء يف البحر الرائق البن نجيم(((« :واحلاصل أنه
مت فقد وقفت داري عىل كذا فالصحيح أنه
إذا ع َّلقه بموته كام إذا قال :إذا ُّ
وص َّية».

ومن أقوال الشافعية ما جاء يف حتفة املحتاج للهيتمي(((« :وإذا علق
باملوت كان كالوصية.»...
ومن أقوال احلنابلة ما جاء يف كشاف القناع للبهويت(((« :وإن قال :هو
صح ...ويكون الوقف املع َّلق باملوت الزم ًا ...ويعترب من
وقف بعد مويت َّ
ثلثه ألنه يف حكم الوص َّية».

ومل أقف عىل ترصيح للاملكية بكونه يف حكم الوص َّية لكن األصل
عندهم هو جواز الوقف املع َّلق وأنه وال يلزم إال إذا َّ
حل األجل ،وعليه فإذا
ع َّلقه عىل املوت مل يلزم إال باملوت فكان يف حكم الوصية يف جواز الرجوع
عنه(((.
(((
(((
(((
(((

.206/5
.255/6
.27/10
انظر :الرشح الكبري وحاشية الدسوقي  ،473/5منح اجلليل .144/8
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هذا وسيكون الكالم عىل هذا املبحث يف ثالثة مطالب:

الصحة من
المطلب األول :حكم الوقف المعلق على الموت حال
َّ
الصحة والفساد:
حيث
َّ

اختلف العلامء يف حكم الوقف املعلق عىل املوت من حيث الصحة
والفساد عىل قولني:
صحة تعليق الوقف عىل املوت ،وهو مذهب احلنفية(((،
القول األولَّ :
(((
واملالكية((( ،والشافعية((( ،واحلنابلة((( ،واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية

صحة الوقف املعلق عىل املوت ،وهو قول عند
القول الثاين :عدم
َّ
احلنفية((( ،وقول عند احلنابلة(((.

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

انظر :تبيني احلقائق  ،326/3البحر الرائق  ،208/5الفتاوى اهلندية ،351/2
اللباب رشح الكتاب .451/3
انظر :الذخرية  ،326/6منح اجلليل .144/8
انظر :حتفة املحتاج  ،255/6أسنى املطالب .466/2
انظر :املغني  ،217 /8املقنع والرشح الكبري واإلنصاف  ،397/16الفروع ،340/6
املبدع  ،75/12كشاف القناع  ،27/10مطالب أويل النهى .293/4
انظر :جمموع الفتاوى  ،205/31املبدع  ،74/12اإلنصاف .398/16
انظر :البحر الرائق .208/5
انظر :املقنع والرشح الكبري واإلنصاف  ،397/16رشح الزركيش  ،286/4املبدع
.76/12
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أدلة األقوال:

أدلة القول األول:

الدليل األول :ما جاء َعن َييى ب ِن س ِع ٍ
الَ َّط ِ
يد « َع ْن َصدَ َق ِة ُع َم َر ْب ِن ْ
اب
ْ َْ ْ َ
ال ِم ِ
يد ْب ُن َع ْب ِد اهلل ْب ِن َع ْب ِد اهلل ْب ِن ُع َم َر ْب ِن
هنع هللا يضر َق َال :ن ََس َخ َها ِل َع ْبدُ ْ َ
ح ِن ِ
الَ َّط ِ
ْ
ص
َب َع ْبدُ اهلل ُع َم ُر ِف َث ْمغٍَ ،ف َق َّ
الرحي ِمَ ،ه َذا َما َكت َ
الر ْ َ َّ
اب :بِ ْس ِم اهلل َّ
ِمن َخ ِب ِهَ ...ق َال :وس َ ِ
الر ِحي ِم َه َذا َما
الر ْ َ
ح ِن َّ
اق ا ْلق َّص َةَ ...ق َال :بِ ْس ِم اهلل َّ
َ َ
ْ َ
ِ
ث بِ ِه َحدَ ٌ
ني إِ ْن َحدَ َ
ص َم َة ْب ِن
َأ ْو َص بِ ِه َع ْبدُ اهلل ُع َم ُر َأ ِم ُري ا ُمل ْؤ ِمنِ َ
ث َأ َّن َث ْم ًغا َو ْ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ب َو َر ِقي َق ُه ا َّل ِذي فِ ِيهَ ،واملِا َئ َة
ْالَك َْو ِع َوا ْل َع ْبدَ ا َّلذي فيه َواملا َئ َة َس ْه ٍم ا َّلتي بِ َخ ْي َ َ
ا َّلتِي َأ ْطعمه ُمَمدٌ مـلسو هيلع هللا ىلص بِا ْلو ِ
ادي ت َِل ِيه َح ْف َص ُة َما َع َ
اش ْتُ ،ث َّم َي ِل ِيه ُذو
َ
َ َ ُ َّ
ِ
ِ
تى.(((»...
الر ْأ ِي م ْن َأ ْهل َها َأ ْن َل ُي َب َ
اع َو َل ُي ْش َ َ
َّ

وجه االستدالل :أن هذا وقف معلق باملوت ،وقد عرض عىل النبي
مـلسو هيلع هللا ىلص فأقره(((.
نوقش :بأن هذا وص َّية يف الوالية والنظارة عىل الوقف ،وليس وقف ًا
معلق ًا عىل املوت؛ ألن الوقف كان ناجز ًا يف عهد النبي مـلسو هيلع هللا ىلص ،وكان
عمر هنع هللا يضر هو الذي ييل الوقف يف حياته ،فأوىص أن تليه من بعده
حفصة اهنع هللا يضر(((.

((( سبق خترجيه.
((( انظر :املغني .216/8
((( انظر :فتح الباري .493/5
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صحة تعليق الوقف عىل املوت(((.
الدليل الثاين :اإلمجاع املحكي عىل َّ
نوقش :بعدم ثبوت اإلمجاع؛ لوجود املخالف(((.

الدليل الثالث :القياس عىل التدبري وهو تعليق العتق عىل املوت(((.

الدليل الرابع :أن هذا تربع مرشوط باملوت فيصح ،كام لو قال :قفوا
داري عىل جهة كذا بعد مويت((( ،فهو يف حقيقته صدقة معلقة باملوت
فأشبهت غري الوقف(((.

أدلة القول الثاين:

استدلوا بأن تعليق الوقف عىل املوت تعليق عىل رشط ،وتعليق الوقف
وحكي فيه
عىل رشط غري جائز كام لو علقه عىل رشط يف حياته فال يصح ُ
اإلمجاع ،فكذلك لو علقه عىل املوت(((.
نوقش من ثالثة أوجه:

صحة تعليق الوقف
الوجه األول :بعدم التسليم بثبوت اإلمجاع عىل عدم َّ
بصحة الرشط قول حمفوظ عند املالكية
عىل رشط يف حال احلياة فالقول
َّ
وبعض احلنابلة(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

انظر :بدائع الصنائع  ،218/6املغني .216/8
انظر :موسوعة اإلمجاع يف أبواب التربعات والفرائض للعنزي .208/8
انظر :الذخرية .326/6
انظر :تكملة بغية أويل النهى .288/7
انظر :املغني .216/8
انظر :املغني .216/8
انظر :الذخرية  ،326/6اإلنصاف  ،397/16موسوعة اإلمجاع .198/8
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الوجه الثاين :أنه قياس مقابل بالنص يف قصة وقف عمر بن اخلطاب
هنع هللا يضر(((.
أجيب عن هذا الوجه :بأنه وقفه يف حياته ،ورشطه كان يف الناظر بعد
وفاته.

الصحة واللزوم وال دليل عىل
الوجه الثالث :أن األصل يف الرشوط
َّ
صحة القياس
املنع من تعليق الوقف عىل الرشط يف حال احلياة .ومن رشط َّ
كون حكم األصل متفق ًا عليه بني املختلفني(((.
الرتجيح:

لقوة
الراجح -واهلل أعلم -هو القول
بصحة تعليق الوقف عىل املوت؛ َّ
َّ
أدلة هذا القول وسالمتها من املناقشة.
المطلب الثاني :حكم الرجوع عن الوقف المعلق بالموت:

اختلف العلامء يف حكم الرجوع عن الوقف املعلق باملوت عىل قولني:

صحة الرجوع عن الوقف املعلق عىل املوت ،وهو مذهب
القول األولَّ :
احلنفية((( ،واملالكية((( ،والشافعية((( ،وقول عند احلنابلة(((.

(((
(((
(((
(((
(((
(((

انظر :املغني .216/8
انظر :روضة الناظر  ،613/2إرشاد الفحول .866/2
انظر :فتح القدير  ،208 /6اللباب يف رشح الكتاب .451/3
انظر :الرشح الكبري وحاشية الدسوقي عليه  ،473/5الدرر يف رشح املخترص
.2067/4
انظر :أسنى املطالب  ،470/2مغني املحتاج .43/4
انظر :اإلنصاف  ،399/16تكملة بغية أويل النهى  .290/7واختار هذا شيخ
اإلسالم ابن تيمية .انظر :الفتاوى الكربى .259/3
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صحة الرجوع عن الوقف املعلق عىل املوت ،وهو
القول الثاين :عدم َّ
مذهب احلنابلة(((.

أدلة األقوال:

أدلة القول األول:

الدليل األول :أن الوقف املعلق عىل املوت تربع بعد املوت ،فهو يف حكم
الوص َّية ،والوص َّية جيوز الرجوع عنها بإمجاع أهل العلم((( ،وهذا الوقف يف
حكمها(((.
الدليل الثاين :قياس الوقف املعلق عىل املوت عىل التدبري ،كام جاز
الرجوع عن التدبري جاز الرجوع عن الوقف املعلق عىل املوت(((.
نوقش من وجهني:

الوجه األول :وجود اخلالف يف الرجوع عن التدبري((( ،والقياس ال
يستقيم إال عىل حكم متفق عليه بني اخلصمني(((.

(((
(((
(((
(((
(((
(((

انظر :اإلنصاف  ،399/16كشاف القناع .27/10
انظر :اإلمجاع البن املنذر  ،102املغني  ،486/8موسوعة اإلمجاع .356/8
انظر :الرشح الكبري واإلنصاف  ،398/16الفتاوى الكربى .259/3
انظر :أسنى املطالب وحاشية الرميل .466/2
انظر :املقنع والرشح الكبري واإلنصاف.156/19
انظر :روضة الناظر  ،613/2إرشاد الفحول .866/2
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جياب :بأن املشهور من املذهب عند احلنابلة جواز الرجوع عن التدبري
فصح القياس واإللزام به(((.
َّ

الوجه الثاين :وجود الفرق فاملدبر ليس فيه ألحد يش ٌء ،وهو ملك
للمدبر ،والوقف يش ٌء تم وقفه عىل املساكني(((.
نوقش :بعدم وجود الفرق ،فالوقف املعلق عىل املوت ملك للواقف،
وإنام ُيستحق بعد الوفاة ،والفرق بينهام عسري(((.

أدلة القول الثاين:

الدليل األول :عموم األدلة الدالة عىل لزوم الوقف ،قال اإلمام أمحد:
«الوقوف إنام كانت من أصحاب النبي مـلسو هيلع هللا ىلص عىل أن ال يبيعوا وال
هيبوا»(((.
نوقش :أنه هذا مسلم يف الوقف املنجز ،أما يف الوقف املعلق فهو ال يلزم
حتى حيصل األمر املع َّلق عليه.

«ه َذا
الدليل الثاين :أن عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر أوىص فكان يف وصيتهَ :
ِ
ث بِ ِه َحدَ ٌ
ني إِ ْن َحدَ َ
ص َم َة
َما َأ ْو َص بِ ِه َع ْبدُ اهلل ُع َم ُر َأ ِم ُري ا ُمل ْؤ ِمنِ َ
ث َأ َّن َث ْم ًغا َو ْ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ب َو َر ِقي َق ُه ا َّل ِذي فِ ِيهَ ،واملِا َئ َة
ْب ِن ْالَك َْو ِع َوا ْل َع ْبدَ ا َّلذي فيه َواملا َئ َة َس ْه ٍم ا َّلتي بِ َخ ْي َ َ
(((
(((
(((
(((

انظر :املقنع والرشح الكبري واإلنصاف.156/19
انظر :اإلنصاف  ،399/16تكملة بغية أويل النهى  .290/7فقد ذكروا أن اإلمام
أمحد فرق بني الوقف املعلق عىل املوت وبني املدبر .وقال احلارثي :والفرق عرس جد ًا.
انظر :اإلنصاف  ،399/16تكملة بغية أويل النهى .290/7
انظر :اإلنصاف .399/16
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ا َّلتِي َأ ْطعمه ُمَمدٌ مـلسو هيلع هللا ىلص بِا ْلو ِ
ادي ت َِل ِيه َح ْف َص ُة َما َع َ
اش ْتُ ،ث َّم َي ِل ِيه ُذو
َ
َ َ ُ َّ
ِ
ِ
تى»(((.
الر ْأ ِي م ْن َأ ْهل َها َأ ْن َل ُي َب َ
اع َو َل ُي ْش َ َ
َّ
وجه االستدالل :أن عمر منع من بيعه مع كونه معلق ًا عىل موته.

نوقش :بأن التعليق إنام هو يف ترتيب النظارة عىل أن تليه من بعده حفصة
اهنع هللا يضر ،أما الوقف فهو منجز يف حال احلياة(((.

الرتجيح:

الراجح -واهلل أعلم -هو القول بجواز الرجوع عن الوقف املعلق عىل
املوت؛ لقوة أدلته ،وألن العربة يف العقود باملقاصد واملعاين ،ال باأللفاظ
واملباين ،وهذا الوقف يف حكم الوص َّية ،والوص َّية جيوز الرجوع فيها قبل
املوت.

المطلب الثالث :مقدار ما يخرج من الوقف المعلق على الموت
بالنسبة إلى التركة:

بصحة الوقف املعلق عىل املوت إىل أنه ينفذ منه
ذهب الفقهاء القائلون
َّ
ما يبلغ الثلث ،وما عداه موقوف عىل إجازة الورثة؛ ألنه يف حكم الوص َّية،
والوص َّية ال تنفذ فيام جتاوز الثلث إال بإجازة الورثة(((.
((( سبق خترجيه.
((( انظر :فتح الباري .493/5
((( انظر :تبيني احلقائق  ،324/3أسنى املطالب  ،466/2الرشح الكبري ،399/16
كشاف القناع .28/10
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المبحث الثالث
الوقف المنجز على بعض الورثة في غير مرض الموت
صورة املسألة:

للوقف املنجز عىل بعض الورثة دون آخرين التي حكم عليها مجاعة
من الفقهاء بأهنا يف حكم الوصية ،صور متعددة منها :أن يقف اإلنسان يف
غري مرض املوت املخوف عىل أبنائه دون بناته ،أو عىل ذريته دون زوجاته
ووالديه ،أو عىل بناته دون إخوته وأخواته.
هذا وقد أشار إىل كون الوقف يف هذه الصور وأمثاهلا يف حكم الوص َّية
مجاع ٌة من الفقهاء ،ومن ذلك:
ما جاء يف الدرر السنية أن الشيخ عبد اهلل أبا بطني سئل« :إذا أوقف
رجل وقف ًا ،وجعل الفاضل عىل ذريته ،هل يدخل فيه الزوجة وغريها من
الورثة؟ وذرية الولد الذي مات أبوه وهو حي؟

فأجاب :هذا الوقف غري صحيح عىل الصحيح...؛ ألن هذا يف حكم
الوصية للذرية ،وقد قال مـلسو هيلع هللا ىلص(( :إِ َّن اهلل َقدْ َأ ْع َطى ك َُّل ِذي َح ٍّق
ح َّقه؛ َف َل و ِصي َة لِو ِار ٍ
ث))(((.(((»...
َ َّ َ
َ ُ

وجاء يف فتاوى َّ
العلمة حممد بن إبراهيم آل الشيخ« :ونفيدكم أنه بعد
االطالع عىل الوثيقة املذكورة وتأمل ما جاء فيها ،وجدنا أن الواق َفني قد
وقفا ما يملكان من عقار ويشمل ذلك أرض وبيوت وآبار عىل أوالدمها
((( سبق خترجيه.
((( الدرر السنية  .54/7وانظر :حمارضات يف الوقف ملحمد أيب زهرة .218 ،198
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ومن بعدهم أوالد أوالدمها دون اإلناث ،ومثل هذا الوقف يعد يف نظر
(((
بعض أهل العلم وقف جنف وإثم ،وقد أبطله اجلد إمام الدعوة هللا همحر
واعتربه وقف جنف وإثم ،وتبعه عىل هذا الرأي بعض أحفاده هللا مهمحر،
وعللوا به ،مثل هذا الوقف يف حكم الوصية(( ،وال وصية لوارث))((( كام
صحة هذا الوقف؛
هو ظاهر احلديث ،ومن أهل العلم من ال يرى مانع ًا يف َّ
لعدم ظهور الع َّلة املانعة ما مل يكن هناك ورثة آخرون ،وهو ما مشى عليه
األصحاب من فقهاء احلنابلة.(((»...
ومل أقف عىل كالم لفقهاء املذاهب يف جعل هذه الصور من األوقاف
كالوصية يف احلكم.

هذا ،وسيكون الكالم عن الوقف املنجز عىل الورثة أو بعضهم يف غري مرض
املوت يف ثالثة مطالب:
المطلب األول :الوقف المنجز في غير مرض الموت على بعض
األوالد:

صورة املسألة:

أن يقف عىل فالن وفالن من أبنائه دون غريهم من أوالده ،أو أن يقف
عىل أبنائه دون بناته ،أو عىل بناته دون أبنائه.

((( املقصود به اإلمام حممد بن عبد الوهاب ،وهو أحد أجداد العالمة حممد بن إبراهيم آل
الشيخ هللا مهمحر.
((( سبق خترجيه.
((( فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم .101/9
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هذا ،وقد اختلف العلامء يف جواز ختصيص بعض األوالد بالوقف دون
آخرين بدون سبب رشعي عىل قولني:
القول األول :جواز ختصيص بعض األوالد بالوقف بدون سبب رشعي
مع الكراهة ،وهو قول احلنفية((( واملالكية((( ،والشافعية((( واحلنابلة(((.

القول الثاين :حتريم ختصيص بعض األوالد بالوقف بدون سبب
رشعي ،وهو قـول طائفة من فقهاء احلنفية((( ،واملالكية((( ،والشافعية(((،
واحلنابلة((( ،وقول الظاهرية(((.

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

انظر :املبسوط  ،50/12حاشية ابن عابدين .718/7
الذخرية  ،302/6الرشح الكبري وحاشية الدسوقي .474/5
انظر :حتفة املحتاج  ،307/6هناية املحتاج .415/5
انظر :اإلقناع  ،91/3رشح املنتهى للبهويت .408/4
انظر :حاشية ابن عابدين .682/6
انظر :الذخرية .302/6
انظر :حتفة املحتاج .307/6
انظر :املحرر  ،53/2الرشح الكبري واإلنصاف  ،74/17رشح الزركيش .308/4
انظر :املحىل  .182/9وبه أفتى مجاعة من املحققني كابن باز كام يف فتاوى نور عىل
الدرب  ،360/19وابن عثيمني كام يف فتاوى نور عىل الدرب  .304/9وبه صدرت
الفتاوى من اللجنة الدائمة لإلفتاء يف اململكة العربية السعودية .انظر :فتاوى اللجنة
الدائمة املجموعة األوىل .114/16
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أدلة األقوال:

أدلة القول األول(((:

الدليل األول :األدلة العامة يف فضل اإلحسان كقوله تعاىل۞﴿ :إ َّن َّ َ
ٱلل
ِ
َُۡ ُ َۡ ۡ َ ۡ
َٓ
ۡ ُ ۡ َٰ َ َۡ َ ٰ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ُۡ َ
َ
ۡ
ٰ
ٱلحس ِن ِإَويتا ِٕي ذِي ٱلقرب وينه ع ِن ٱلفحشاءِ وٱلمنك ِر
يأمر بِٱلعد ِل و ِ
َّ
َّ
َ
ُ ََ
َ
َ َۡۡ
ُ ُ
غ يَعِظك ۡم ل َعلك ۡم تذك ُرون ،(((﴾90ومن ذلك اإلحسان لبعض
وٱل ِ ۚ
الصدَ َق َة َع َل
األوالد فهو من أفضل الرب((( ،كام قال مـلسو هيلع هللا ىلص(( :إِ َّن َّ
ِ ِ
ني صدَ َق ٌة ،و َع َل ِذي الر ِح ِم ا ْثنَت ِ
َان َصدَ َق ٌة َو ِص َل ٌة))(((.
َ
امل ْسك ِ َ
َّ
نوقش :أن القول بجواز ختصيص بعض أوالد بالوقف ،واالستدالل
هبذه العمومات هو من جنس االستدالل بجواز الصالة يف وقت النهي
بأحاديث فضل الصالة .وبالصيام يف العيدين بأحاديث فضل الصيام ،وهذا
ال يستقيم ،والذي أمر بالصلة والصدقة ،هو الذي أمر بالعدل بني األوالد،
(((

(((
(((
(((

ً
استدالال يف هذه املسائل عند تقريرهم
املراجع لكتب الفقهاء يف الوقف ال يكاد جيد
جلوازه إال نادر ًا ،لذا عا َّمة األدلة هي مما ذكره الفقهاء يف باب اهلبة يف مبحث العدل
بني األوالد ،وعند املتأخرين ممن بحث هذه املسألة انتصار ًا للقول باجلواز ،أو للقول
باملنع.
سورة النحل آية  .90وانظر :اإلرشاف عىل نكت اخلالف  .675وفيه« :جيوز أن ينحل
الرجل بعض ولده ما َله ،ويكره أن ينحله مجيع ماله ،وأي ذلك فعل نفذ إذا كان يف
الصحة» واستدل باآلية .وانظر :اجلامع ألحكام الوقف .196/2
انظر :الدرر السنية .36/7
أخرجه النسائي يف الزكاة ،باب الصدقة عىل األقارب ،رقم  ،2582وابن ماجه يف
كتاب الزكاة ،باب فضل الصدقة ،رقم  .1842وصححه ابن خزيمة رقم،2067
وابن حبان رقم  3344واأللباين.
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فال جيوز أن ترضب األدلة بعضها ببعض((( ،ونحن ال نمنع من إيتاء ذي
القربى ،ولكن جيب أن يكون عىل الوجه الرشعي وذلك بالعدل بينهم.
الدليل الثاين :األدلة العا َّمة ملرشوعية الوقف ،وهذا يشمل الوقف عىل
األوالد؛ ألنه من اإلحسان إليهم(((.

نوقش :بأنه ُمقا َب ٌل بأدلة وجوب العدل بني األوالد ،والوقف قربة ُ ِ
شع
لنيل األجر فال يتخذ وسيلة للجور وترك العدل.
الدليل الثاين :ما ورد عن مجاعة من الصحابة مهنع هللا يضر أهنم وقفوا عىل
بعض أوالدهم ،وهذا مما يدل عىل جواز ذلك((( ،ومن ذلك ما ورد عن
العوام هنع هللا يضر أنه تصدق بدوره ،وقال :للمردودة من بناته أن
الزبري بن َّ
تسكن غري مرضة وال مرض هبا ،فإن استغنت بزوج فليس هلا حق(((.
نوقش من وجهني:

الوجه األول :أن عا َّمة ما ورد يف هذا الباب من آثار الصحابة يف الوقف
عىل أوالدهم ال خيلو من ضعف(((.
(((
(((
(((
(((
(((

انظر :الدرر السنية .36/7
انظر :الدرر السنية  ،36 /7حمارضات يف الوقف .195
انظر :الدرر السنية  ،36 /7حمارضات يف الوقف  ،197اجلامع ألحكام الوقف .196
أخرجه البخاري معلق ًا بصيغة اجلزم ،يف كتاب الوصايا ،باب إذا وقف أرض ًا أو بئر ًا أو
اشرتط لنفسه مثل دالء املسلمني ،قبل حديث رقم  .2778وقال ابن حجر يف الفتح:
ووصله الدارمي برقم  ،3300وصححه األلباين يف اإلرواء رقم .1595
انظر :الدرر السنية  ،36/7حمارضات يف الوقف .201
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الوجه الثاين :بأن ما ورد من أوقاف إنام هو لعموم األوالد ،بدون
ختصيص ،وما ذكر يف هذا األثر وغريه من اآلثار من ختصيص فهو لسبب
فكل من اتصف بالسبب أخذ من الوقف وهذا ال حمذور فيه(((.
الدليل الثالث :ما ورد يف كتاب وقف عمر هنع هللا يضر« :ت َِل ِيه َح ْف َص ُة َما
ِ
ِ ِ
ِ
َع َ
تى ُين ِْف ُق ُه َح ْي ُث َر َأى
الر ْأ ِي م ْن َأ ْهل َها َأ ْن َل ُي َب َ
اع َو َل ُي ْش َ َ
اش ْتُ ،ث َّم َيليه ُذو َّ
ِ
الس ِائ ِل َوا َمل ْح ُرو ِم َو َذ ِوي ا ْل ُق ْر َبىَ ،و َل َح َر َج َع َل َم ْن َولِ َي ُه إِ ْن َأك ََل َأ ْو آك ََل
م َن َّ
تى َر ِقي ًقا ِمنْ ُه»(((.
َأ ِو ْاش َ َ
نوقش :أن عمر هنع هللا يضر مل خيص حفصة أو بعض أوالده بالوقف ،وإنام
جعل والية النظارة هلا ،وجعل ملن ويل أجرة لواليته ،وليس هذا حمل النزاع،
إنام اخلالف يف ختصيص بعض األوالد ببعض يف الوقف(((.
الدليل الرابع :ما جاء عن بعض الصحابة مهنع هللا يضر من اهلبة لبعض
أوالدهم دون البق َّية يف آثار متعددة((( -والوقف كاهلبة بجامع أن ك ًّ
ل منهام
من عقود التربعات ،-ومن هذه اآلثار:

(((
(((
(((
(((

انظر :املغني  ،257/8املحىل  ،149/9الدرر السنية  ،54/7حمارضات يف الوقف
 ،202العدل بني األوالد وكيفيته .30
سبق خترجيه .وانظر :املغني .207/8
انظر :املغني  ،218/8املمتع رشح املقنع .165/4
قال يف اإلرشاف عىل نكت اخلالف  676يف سياق االستدالل عىل جواز التفضيل
والتخصيص يف اهلبة« :وألن ذلك مروية عن أيب بكر وعبد الرمحن بن عوف وال
خمالف هلام».
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 .1أثر أيب بكر هنع هللا يضر كام جاء عن َع ِائ َش َة اهنع هللا يضر َز ْو ِج النَّبِ ِّي
َان ن ََح َل َها َجا َّد ِع ْ ِ
الصدِّ َيق ك َ
شي َن َو ْس ًقا
مـلسو هيلع هللا ىلصَ ،أ َّنَا َقا َل ْت :إِ َّن َأ َبا َبك ٍْر ِّ
ِ
ِِ
ِ
«واهلل َيا ُبنَ َّي ُة َما ِم َن الن ِ
َّاس َأ َحدٌ
ض ْت ُه ا ْل َو َفا ُة َق َالَ :
م ْن َماله بِا ْل َغا َبةَ ،ف َل َّم َح َ َ
َأحب إِ َل ِغنًى بع ِدي ِمن ِْك ،و َل َأ َع ُّز َع َل َف ْقرا بع ِدي ِمن ِْك ،وإِ ِّن ُكن ُْت نَح ْلت ِ
ُك
َ
َ
َّ ً َ ْ
َ
َْ
َ ُّ َّ
ِ ِ
ِ
َجا َّد ِع ْ ِ
احت َْزتِ ِيه ك َ
َان َل ِكَ .وإِن ََّم ُه َو ا ْل َي ْو َم َم ُال
شي َن َو ْس ًقاَ ،ف َل ْو ُكنْت َجدَ ْدتيه َو ْ
و ِار ٍ
ث»(((.
َ
«خصها بعطيته حلاجتها وعجزها عن الكسب
نوقش :بأنه هنع هللا يضر:
َّ
والتسبب فيه ،مع اختصاصها بفضلها»(((.
فضل ولد أم كلثوم ،وله
 .2ما ورد أن عبد الرمحن بن عوف هنع هللا يضر َّ
ولد من غريها(((.
نوقش :بعدم ثبوته فإهنا رواية منقطعة(((.

(((
(((
(((

(((

أخرجه مالك يف املوطأ ،باب ما ال جيوز من النُّ ْحل ،رقم  ،1508وعبد الرزاق يف مصنفه
صح من آثار الصحابة .961/2
 ،101/9وصححه زكريا الباكستاين يف كتابه ما َّ
املغني .257/8
نقله البيهقي يف سننه  178/6عن الشافعي معلق ًا .وقال ابن حزم يف املحىل:144/9 :
«قال ابن وهب :وبلغني عن عمرو بن دينار أن عبد الرمحن بن عوف نحل ابنته من
أم كلثوم بنت عقبة ابن أيب معيط أربعة آالف درهم ،وله ولد من غريها» ثم ذكر يف
 149/9أهنا رواية منقطعة.
انظر :املحىل .144/9
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 .3ما ورد عن ابن عمر امهنع هللا يضر أنه قطع ثالثة أرؤس أو أربعة لبعض
أوالده دون بعض(((.
نوقش من وجهني:

الوجه األول :من جهة الرواية ،ففي سندها ضعف(((.

الوجه الثاين :من جهة الدراية ،وذلك بام جاء يف سياق األثر أنه ع َّلل
إعطاءه بأنه مسكني ،فيكون التفضيل لسبب ،وهذا سائغ كأن يقول :وقف
عىل املحتاج من ذريتي.
واحلاصل يف اجلواب عىل ما ورد من آثار يف التفضيل:

 .1القول بضعفها.

 .2أن التفضيل كان لسبب ،وهذا مما ال حرج فيه يف الوقف.

 .3أنه ال ُحجة يف اخلرب املوقوف ،ومن باب أوىل إذا خالف املرفوع(((.
صح من آثار
((( أخرجه البيهقي يف سننه  ،178/6وصححه زكريا الباكستاين يف كتابه ما َّ
الصحابة  ،960/2وقال« :ابن وهب روايته عن ابن هليعة صحيحة».
((( يف سند الرواية ابن ِهليعة وهو ساقط كام قال ابن حزم يف املحىل  .149/9وكالم
ِ
فصل القول فيه ،والقول
أهل العلم يف ابن هليعة كثري ،منهم من ضعفه ومنهم من َّ
قوة إال أن ُيتا َبع .ينظر :هتذيب الكامل  ،252/4جمموع الفتاوى البن
بتضعيفه فيه َّ
تيمية  ،352/13وقال ابن حجر يف التقريب « :417/1صدوق اختلط بعد احرتاق
كتبه ،ورواية ابن املبارك وابن وهب عنه أعدل من غريمها».
((( انظر :املحىل  .148/9وقد ضعف أكثر هذه اآلثار ،ثم ذكر أنه ال حجة يف أحد دون
رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص.
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ترصف من إنسان رشيد
الدليل اخلامس :أن التخصيص أو التفضيل ُّ
صحيح غري حمجور عليه ،وقد وهب من ماله ،وال اعرتاض ألحد عليه يف
ماله ،وإنام االعرتاض حال املرض(((.

الدليل السادس :أن اإلنسان لو وهب أو وقف من ماله ألجنبي وترك
األقربني جلاز له ذلك ،فكذلك لو وهبه لبعض أوالده ،وترك اآلخرين(((.

نوقش الدليالن :بأهنام خمالفان ملا ورد من األخبار الصحيحة املرفوعة
للنبي مـلسو هيلع هللا ىلص من األمر بالعدل بني األوالد ،وال قياس مع النص(((.

أدلة القول الثاين:

الدليل األول :حديث النعامن بن بشري امهنع هللا يضر قالَ :أ ْع َط ِان َأ ِب َعطِ َّي ًة،
اح َة :الَ َأ ْر َض َحتَّى ت ُْش ِهدَ َر ُس َ
ول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص،
َف َقا َل ْت َع ْم َر ُة بِن ُْت َر َو َ
ِ
ِ ِ
َف َأتَى َر ُس َ
اح َة
ول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلصَ ،ف َق َال :إِ ِّن َأ ْع َط ْي ُت ا ْبني م ْن َع ْم َر َة بِنْت َر َو َ
َعطِ َّي ًةَ ،ف َأ َم َرتْنِي َأ ْن ُأ ْش ِهدَ َك َيا َر ُس َ
ول اهللَ ،ق َالَ (( :أ ْع َط ْي َت َس ِائ َر َو َل ِد َك ِم ْث َل
ي َأ ْوالَ ِدك ُْم))َ ،ق َالَ :ف َر َج َع َف َر َّد
َه َذا؟))َ ،ق َال :الََ ،ق َالَ (( :فا َّت ُقوا اهللَ َوا ْع ِد ُلوا َب ْ َ
َعطِ َّيتَه(((.

(((
(((
(((
(((

انظر :اإلرشاف عىل نكت اخلالف .675
انظر :التمهيد  ،535 /18اإلرشاف .676
انظر :فتح الباري.265/5
أخرجه البخاري يف كتاب اهلبة ،باب اهلبة للولد ،وباب اإلشهاد يف اهلبة رقم،2586 :
ومسلم يف كتاب اهلبات ،باب كراهة تفضيل بعض األوالد يف اهلبة ،رقم.1623 :
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ويف رواية :ا ْن َط َل َق ِب َأ ِب َي ِم ُلنِي إِ َل رس ِ
ول اهللِ مـلسو هيلع هللا ىلص َف َق َالَ :يا
ْ
َ ُ
َر ُس َ
ول اهللِْ ،اش َهدْ َأ ِّن َقدْ ن ََح ْل ُت النُّ ْع َم َن ك ََذا َوك ََذا ِم ْن َم ِالَ ،ف َق َالَ (( :أك َُّل
َبنِ َ
يك َقدْ ن ََح ْل َت ِم ْث َل َما ن ََح ْل َت النُّ ْع َم َن؟)) َق َالَ :لَ ،ق َالَ (( :ف َأ ْش ِهدْ َع َل َه َذا
ِ
ب َس َوا ًء؟)) َق َالَ :ب َلَ ،ق َال:
س َك َأ ْن َيكُونُوا إِ َل ْي َك ِف ا ْل ِ ِّ
َغ ْيي))ُ ،ث َّم َق َالَ (( :أ َي ُ ُّ
(( َف َل إِ ًذا))(((.
ِ
ال ِّق َأ ْن َت ْع ِد َل َب ْين َُه ْم ك ََم َأ َّن َل َك َع َل ْي ِه ْم ِم َن
ويف رواية(( :إِ َّن َل ُ ْم َع َل ْي َك م َن ْ َ
ب َ
وك))(((.
ال ِّق َأ ْن َي َ ُّ
َْ
ويف حديث جابر هنع هللا يضرَ (( :ف َل ْي َس َي ْص ُل ُح َه َذاَ ،وإِ ِّن َل َأ ْش َهدُ إِ َّل َع َل
َح ٍّق))(((.

وجه االستدالل :د َّلت هذه الروايات عىل حتريم ختصيص بعض األوالد
باهلبة- ،ويقاس عليها الوقف -وقد دل عىل التحريم من عدَّ ة أوجه(((:

(((
(((
(((
(((

أخرجه مسلم يف كتاب اهلبات ،باب كراهة تفضيل األوالد يف اهلبة ،رقم.1623 :
يفضل بعض ولده يف الن ُّْحل ،رقم:
أخرجه أبو داود يف كتاب البيوع ،باب الرجل َّ
 ،3542وذكره ابن حجر يف الفتح  36/5وسكت عنه ،وصححه األلباين يف السلسلة
الصحيحة رقم.2847 :
أخرجه مسلم يف كتاب اهلبات ،باب كراهة تفضيل بعض األوالد يف اهلبة ،رقم:
.1642
انظر :املحىل  ،182/9املغني  ،528/8كشاف القناع  ،143/10رشح املنتهى
للبهويت  ،405/4العدل بني األوالد وكيفيته  .24هذا وللجمهور عىل االستدالل
بحديث النعامن هنع هللا يضر أجوبة ،بل واستدالل ببعض ألفاظه عىل اجلواز ،أعرضت
عن ذكرها رغبة يف االختصار ،ولظهور ضعف بعضها .انظر :التمهيد ،523/18
رشح مسلم للنووي  ،1029فتح الباري .262/5
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الوجه األول :أن النبي مـلسو هيلع هللا ىلص أمر بالعدل ،والقاعدة أن األصل
يف األمر أنه يقتيض الوجوب إال لصارف.
الوجه الثاين :أن النبي مـلسو هيلع هللا ىلص أمر برد اهلدية وإرجاعها ،ومل
ِّ
يرخص يف إمضائها.

الوجه الثالث :أن النبي مـلسو هيلع هللا ىلص وصف ختصيص بعضهم بذلك
أنه جور وأنه خالف احلق.
الوجه الرابع :أن النبي مـلسو هيلع هللا ىلص رفض أن يشهد عىل هذه اهلبة.

الوجه اخلامس :أن النبي مـلسو هيلع هللا ىلص أمر األب أن يعدل بني أوالده،
وهذا لفظ عام ،يدخل فيه العدل بني األوالد يف الوقف.

الوجه السادس :أن النبي مـلسو هيلع هللا ىلص أخرب أن هذا ال يصلح ،أي :أنه
فاسد.
هذا احلديث برواياته يدل عىل وجوب العدل بني األوالد ،وعىل أن ترك
هذا من اجلور.

نوقش :أن احلديث وارد يف اهلبة ،واهلبة ختتلف عن الوقف فهي تشتمل
عىل متليك للعني واملنفعة ،فاملوهوب له يملك بيع العني املوهوبة وهبتها
والترصف فيها ،أما الوقف فهو متليك للمنفعة فقط ،فال يملك املوقوف له
تلك الترصفات(((.
((( انظر :املمتع رشح املقنع  ،164/4الرشح املمتع  ،49/11التعليق عىل الكايف البن
عثيمني .620/6
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ُأجيب :بأنه وإن وجد الفرق بينهام فهو فرق غري مؤثر ،ألنه ال يمنع كون
ذلك تفضي ً
ال لبعض األوالد وجور ًا عىل اآلخرين ،وخمالفة للعدل املأمور به
بني األوالد(((.

الدليل الثاين :أن ختصيص بعض األوالد أو تفضيله سبب للعداوة
والبغضاء وقطيعة الرحم ،وما كان سبب ًا للحرام فهو حرام(((.

الدليل الثالث :أن ختصيص بعض األوالد أو تفضيله سبب لعقوق
الباقني ،وما كان وسيلة للحرام فهو حرام(((.
الرتجيح:

الراجح -واهلل أعلم -هو القول بتحريم ختصيص بعض األوالد بمنفعة
الوقف أو تفضيله بال سبب رشعي((( ،لقوة أدلة هذا القول وسالمتها من
املناقشة ،وملا ُيفيض إليه التفضيل من حصول الشحناء بني األوالد ،واإلعانة
خاصة أن منفعة الوقف مستمرة ،بخالف اهلبة التي تستلم
عىل العقوق،
َّ
وقد تُنسى مع الزمن فالتخصيص بمنفعة الوقف من هذه اجلهة أعظم.
(((
(((
(((
(((

انظر :املراجع السابقة.
انظر :املغني .257/8
انظر :احلاوي الكبري  ،545/7فتح الباري .265/5
أما التفضيل بسبب رشعي بوصف معترب فهذا مما ال حرج فيه؛ لتحقق العدل فيه بكون
كل من اتصف بالوصف استحق من الوقف ،وكذا التفضيل بأخذ الذكر مثل حظ
األنثيني مما ال بأس به عند مجاعة من املحققني وبه يتحقق العدل بني األوالد ،وذهب
كثري من الفقهاء إىل التسوية بني الذكر واألنثى يف الوقف .انظر :املبسوط ،56/12
الرشح الكبري وحاشية الدسوقي  ،474/5روضة الطالبني  ،378/5املغني ،259/8
الرشح الكبري واإلنصاف  ،484/16جمموع الفتاوى البن تيمية .397/31
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 هذا وقد جاء يف املبادئ والقرارات القضائية يف اململكة العربية«صحة الوقف عىل األوالد الذكور واإلناث وفق
السعودية رقم (:)454
َّ
الفريضة الرشعية للذكر مثل حظ األنثيني ،ثم من بعده عىل أوالد الذكور
من أوالده دون أوالد اإلناث ،وهلم جر ًا إىل آخر الطبقات»(((.
 وجاء يف املبادئ أيض ًا رقم« :)455( :الوقف عىل بعض الورثة دونبعض من وقف اجلنف واجلور ،الذي نص املحققون من أهل العلم عىل
بطالنه ،حلديث النعامن بن بشري امهنع هللا يضر وغريه ،وألن الوقف هبذه الصفة
يسبب القطيعة والشقاق بني الذرية واألقارب»(((.

ولكن األظهر -واهلل أعلم -يف املنع من ختصيص بعض األوالد أن
املأخذ األقوى للقول بتحريمه ليس ألنه يف حكم الوص َّية ،بل لإلخالل
بالعدل املأمور به رشع ًا ،بدليل جواز الوقف عىل األوالد مع العدل بينهم
عند عا َّمة الفقهاء ،حتى عىل قول كثري ممن قال بمنع التفضيل ،مع قوهلم
صحة الوصية للورثة.
بعدم َّ
المطلب الثاني :الوقف المنجز في غير مرض الموت على بعض
الورثة دون بقية الورثة.

وهذه املسألة هلا صور متعددة -ال يدخل فيها قضية التفضيل بني
األوالد؛ لورود أدلة خاصة هبا ،وقد سبق ذكرها -ومن صور هذه املسألة:
((( انظر :املبادئ والقرارات الصادرة من اهليئة القضائية العليا واهليئة الدائمة بمجلس
القضاء األعىل واملحكمة العليا .157
((( املرجع السابق .158
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أن يقف ماله عىل أوالده دون والديه وزوجاته ،أو أن يقف ماله عىل بناته
دون إخوته وأخواته ،أن يقف عىل والديه أو إخوانه دون زوجاته ،أو
عىل بعض إخوته دون آخرين ،ونحو هذه الصور التي يكون فيها الوقف
خمصوص ًا ببعض الورثة.
بصحة الوقف عىل بعض الورثة دون آخرين مجاهري
هذا وقد حكم
َّ
الفقهاء من احلنفية((( ،واملالكية((( ،والشافعية((( واحلنابلة(((.

واستدلوا :باألدلة العا َّمة ملرشوعية اإلحسان ،وهذا يشمل بعض الورثة،
بل هم من أقرب الناس للوارث.

وكذا استدلوا باألدلة العا َّمة يف الوقف وفضله ،ومن ذلك الوقف عىل
بعض الورثة؛ ألنه من الرب واإلحسان إليهم(((.

واستدلوا بام ورد عن مجاعة الصحابة مهنع هللا يضر من أوقاف عىل أوالدهم،
الصدِّ ُيق
«وت ََصدَّ َق َأ ُبو َبك ٍْر ِّ
وهم من ورثتهم فقد جاء عن احلميدي أنه قالَ :
الَ َّط ِ
هنع هللا يضر بِدَ ِار ِه بِ َم َّك َة َع َل َو َل ِد ِهَ ،ف ِه َي إِ َل ا ْل َي ْو ِمَ ،وت ََصدَّ َق ُع َم ُر ْب ُن ْ
اب
هنع هللا يضر بِ ُر ُب ِع ِه ِعنْدَ ا َمل ْر َو ِة َوبِال َّثنِ َي ِة َع َل َو َل ِد ِهَ ،ف ِه َي إِ َل ا ْل َي ْو ِمَ ،وت ََصدَّ َق َع ِ ُّل ْب ُن
َأ ِب َطالِ ٍ
الز َب ْ ُي ْب ُن ا ْل َع َّوا ِم
ب هنع هللا يضر بِ َأ ْر ِض ِه بِ َينْ ُب َعَ ،ف ِه َي إِ َل ا ْل َي ْو ِمَ ،وت ََصدَّ َق ُّ
(((
(((
(((
(((
(((

انظر :املبسوط  ،56/12حاشية ابن عابدين .716/6
انظر :الذخرية  ،302/6الرشح الكبري وحاشية الدسوقي .474/5
انظر :حتفة املحتاج  ،307/6هناية املحتاج .415/5
انظر :اإلقناع  ،91/3رشح املنتهى للبهويت .408/4
وقد سبق ذكر يشء منها يف املطلب السابق .وانظر :حمارضات يف الوقف  ،195اجلامع
ألحكام الوقف واهلبات والوصايا .210/2
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ِِ ِ
هنع هللا يضر بِدَ ِار ِه بِم َّك َة ِف ْ ِ ِ
صَ ،و َأ ْم َوالِ ِه بِا َمل ِدين َِة َع َل َو َل ِد ِه،
َ
َ
ال َرام َّيةَ ،و َداره بِم ْ َ
َف َذلِ َك إِ َل ا ْل َي ْو ِمَ ،وت ََصدَّ َق َس ْعدُ ْب ُن َأ ِب َو َّق ٍ
اص هنع هللا يضر بِدَ ِار ِه بِا َمل ِدين َِة َوبِدَ ِار ِه
ِ
ص َع َل َو َل ِد ِهَ ،ف َذلِ َك إِ َل ا ْل َي ْو ِمَ ،و ُع ْث َم ُن ْب ُن َع َّف َ
انهنع هللا يضر بِ ُرو َم َةَ ،ف ِه َي إِ َل
بِم ْ َ
ط ِمن ال َّط ِائ ِ
اص هنع هللا يضر بِا ْلوه ِ
ا ْل َي ْو ِمَ ،و َع ْم ُرو ْب ُن ا ْل َع ِ
ف َو َد ِار ِه بِ َم َّك َة َع َل
َ ْ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
يم ْب ُن ِح َزا ٍم هنع هللا يضر بِدَ ِار ِه بِ َم َّك َة َوا َمل ِدين َِة َع َل
َو َلدهَ ،ف َذل َك إِ َل ا ْل َي ْو ِمَ ،و َحك ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ي ِز ُئ ِمنْ ُه َأ َق ُّل ِمَّا
َو َلدهَ ،ف َذل َك إِ َل ا ْل َي ْو ِم» َق َالَ :
«و َما َل َ ْ
ض ِن ذك ُْر ُه كَث ٌريْ ُ ،
يُ ُ
َذك َْر ُت»(((.
أجيب عنه بجوابني:

أحدمها« :أن املرسل الذي اختلف يف العمل به هو مرسل التابعني ،وأما
مراسيل املتأخرين((( ،فأهل العلم جممعون عىل أنه ال يثبت هبا حكم.

اجلواب الثاين :أهنم ذكروا من الصحابة عمر والزبري مهنع هللا يضر ،وهذا
عمر وقفه معروف ،وإنام جعل الوالية إىل حفصة ،ومعلوم أن اإلنسان
إذا وقف عىل ابن السبيل واأليتام ،وجعل ولِ َّي ُه املصلح من ذريته ،وله
عىل عمله كذا وكذا ،ليس مما نحن فيه ،وأما الزبري ،فعبارة البخاري يف
صحيحه« :وتصدق الزبري بدُ وره ،واشرتط للمردودة من بناته أن تسكن»؛
ومثال ذلك :أن يقف عىل بر مثل مسجد ،أو الفقراء أو األضاحي ،ويقول:
إن افتقر أحد من ذريتي فهو مقدم عىل ذلك ،وليس هذا مما نحن فيه ،ولعل
((( أخرجه البيهقي .161/6
((( الكالم هنا عن مرسل احلميدي ،وهو عبد اهلل بن الزبري ُ
احلميدي ،ثقة حافظ فقيه،
َأ ُّ
جل أصحاب ابن عيينة ،تويف سنة تسع عرشة ومائة .انظر :تقريب التهذيب .393/1
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وقف الصحابة كلهم عىل هذه الكيفية .وعىل كل حال :من ادعى خالف ما
قلناه ،فعليه الدليل باإلسناد الثابت عنهم»(((.
ُياب :بأنه وإن كان يف ثبوته كالم من حيث اإلسناد ،إال أن يف شهرة
هذه األوقاف يف عهد احلميدي وا ِّطالعه عليها يدل عىل ثبوهتا ووجودها.

خاصة مع
القول الثاين :حتريم الوقف عىل بعض الورثة دون آخرين
َّ
قصد الواقف حرمان بعض الورثة ،أو نقص نصاهبم ،وبه قال طائفة من
صحة نسبة القول
أهل العلم((( ،ونازع بعض أصحاب هذا القول يف
َّ
باجلواز جلامهري العلامء ومن ذلك اإلمام حممد بن عبد الوهاب فقد ذكر أن:
«العبارات التي توجد يف كالم بعض العلامء :وإن وقف عىل أوالده ،أو قال
صحة هذا الوقف ،وليس يف هذا
كذا وكذا وأمثال ذلك ،يستدلون به علة َّ
كله ما يدل عىل ما ذهبوا إليه ،وغاية ما يدل كالمهم عليه ،أن الرجل إذا
وقف بعض ماله يريد به وجه اهلل والدار اآلخرة ،وال يريد حرمان أحد،
وال حتريم بيعه عليهم خوف الفقر ،بل مقصوده وجه اهلل أنه يصح ،وهذه
املسألة مع كون فيها ما فيها ،فليست مسألتنا ،والذين قالوا هذه العبارات
هم الذين اشرتطوا :أنه ال بد أن يكون عىل وجه بر ،وذكروا أن الوقف
((( الدرر السنية  .36/7وانظر :حمارضات يف الوقف ملحمد أبو زهرة  ،201فقد تك َّلم
وبي وجه ضعفها.
عن أسانيد مجلة من هذه اآلثارَّ ،
((( ومنهم :اإلمام حممد بن عبد الوهاب وكثري من أئمة الدعوة يف البالد النجدية ،وكذا
مجاعة من الفقهاء املعارصين كالعالمة حممد أبو زهرة يف آخرين من العلامء الذين كان
هلم رأي يف عدم مرشوعية الوقف الذري .انظر :الدرر السنية ،52 ،50 ،32/7
حمارضات يف الوقف  ،202الوقف الذري وتطبيقاته املعارصة .61
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عىل املباح باطل ،وهم الذين ذكروا أن احليل عىل احلرام ال حتل ،فإذا مجع
اإلنسان كالمهم تبني له ما قلنا ،ولو قدرنا أهنم أرادوا ذلك فالواجب عند
التنازع الرد إىل اهلل والرسول مـلسو هيلع هللا ىلص»(((.
واستدلوا عىل ذلك بأدلة كثرية منها:

الدليل األول :أن الوقف باإلمجاع ما قصد به القربة ،والقاعدة :أنه ال
جيوز ألحد أن يرشع شيئ ًا من الواجبات واملستحبات بدون دليل ،والدليل
ليس عىل النايف بل عىل املثبت ،فإذا مل يوجد دليل عىل مرشوعية مثل هذا
الوقف ،فاألصل أنه غري مرشوع(((.

ُيناقش :بام ورد من آثار موقوفة عن بعض الصحابة وقد اشتملت عىل
أوقاف عىل بعض الورثة دون آخرين.

وبأن الوقف عىل الورثة الذين هم من القرابة من مجلة اإلحسان املندوب
إليه رشع ًا ،فال حيتاج إىل دليل خاص يف املسألة.
الدليل الثاينَ :عن س ِ
الٍَ ،ع ْن َأبِ ِيهَ ،أ َّن َغ ْي َل َن ْب َن َس َل َم َة ال َّث َق ِف َّيَ :أ ْس َل َم
ْ َ
ش نِ ْس َو ٍةَ ،ف َق َال َل ُه النَّبِ ُّي مـلسو هيلع هللا ىلصْ (( :
ت ِمن ُْه َّن َأ ْر َب ًعا)) َف َل َّم
اخ َ ْ
َو َ ْت َت ُه َع ْ ُ
ك َ
ي َبنِ ِيهَ ،ف َب َل َغ َذلِ َك ُع َم َرَ ،ف َق َال:
َان ِف َع ْه ِد ُع َم َر َط َّل َق نِ َسا َء ُهَ ،و َق َس َم َما َل ُه َب ْ َ
ِ
الشي َط َ ِ
الس ْم ِع َس ِم َع بِ َم ْوتِ َكَ ،ف َق َذ َف ُه ِف َن ْف ِس َك،
((إِ ِّن َلَ ُظ ُّن َّ ْ
ان ف َيم َي ْس َ ِت ُق م َن َّ
((( انظر :الدرر السنية  .38/7وذكر أصحاب هذا القول أن هذا مندرج عند من يرى
عدم لزوم الوقف أصالً.
((( انظر :الدرر السنية .33/7
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ِ
ُث إِ َّل َق ِل ًيلَ ،وا ْيم اهللَِ ،ل ُ ِ
َو َل َع َّل َك َأ ْن َل َتْك َ
ت ِج َع َّن ِف
تاج َع َّن ن َسا َء َكَ ،و َل َ ْ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
رجم َقب َأ ِب ِر َغ ٍ
ال))(((.
َمال َكَ ،أ ْو َلُ َو ِّر ُث ُه َّن من َْكَ ،و َل ُم َر َّن بِ َق ْ ِب َك َف ُ ْي َج ُم ك ََم َ ْ ُ

وجه االستدالل :أن من املعلوم أن الطالق حالل باإلمجاع ،لكن َّملا
ظن عمر هنع هللا يضر أن مراده من الطالق حرمان النساء ،وحجر املال عىل
بنيه ،قال له هذا القول الغليظ .فكيف جيعل هذا األمر الذي من فعله هدد
عمر باألمر برجم قربه أمر ًا مرشوع ًا ،وجيوز الوقف فيه ،ويثاب عىل حرمان
ُ
النساء وغريهن ،فهذا حت ُّي ٌل عىل تعدي احلدود بالوقف(((.

ناقض فاع ُله بقصده مقصدَ الرشع منه،
ترصف َ
الدليل الثالث« :أن كل ُّ
وقام الدليل عىل قصده ،حكمنا ببطالن ترصفه ،وال يصح للقضاء أن يقره
فلقد جاء يف كتب األصول أن العربة يف العقود والترصفات الرشعية إىل
مقاصدها ونيات الفاعلني وأغراضهم ...فالواقف إن كان غرضه املضارة
لوارثه ،والباعث عىل وقفه حماربة اهلل يف قسمته فعمله باطل ،وإن ظهرت بني
يدي القضاء قرائن تدل عىل غرضه وجب أن يبطله ،أو يبطل الرشط»(((.
ُيناقش :أنه ال يلزم من الوقف عىل بعض الورثة أن يكون لقصد املضارة،
أو تغيري قسمة اهلل يف املواريث ،بل قد يشتمل عىل مقاصد أخرى غري مذمومة
رشع ًا ،كتخصيص بعض الورثة لضعفهم أو صغرهم أو حاجتهم ،والرغبة
((( أخرجه أمحد  .251/8وابن حبان يف صحيحه رقم  ،4156واأللباين يف اإلرواء رقم
.1883
((( انظر :الدرر السنية .34/7
((( حمارضات يف الوقف  206 -203باختصار .وانظر :املوافقات .30/3
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يف عدم جعل الترصف هلم ال للحجر عليهم ،ولكن خلشية الواقف من سوء
ترصفهم ،مع اكتفاء غريهم من الورثة بام عندهم من مال أو عمل.
ُياب :أنه يمكن اخلروج من اإلشكال بجعل الوقف عىل األوصاف،
فكل من اتصف باحلاجة والفقر استحق من الوقف.

الدليل الرابع :أن يف تفضيل بعض الورثة أو ختصيصهم عن طريق
الوقف حماربة لنظام اإلرث الثابت بالقرآن والسنة ،هذا وقد أعطى اهلل كل
ذي حق حقه« ،فكل حتايل بوقف أو ما يشابه الوقف فيه إبطال حلكم اهلل
ىلاعتو هناحبس فيام رشعه من تقسيم عادل ،وألي يشء منعت الوصية لوارث
عمال باألثر املشهور( :ال وصية لوارث)(((؟ مل متنع الوصية لوارث كام جرت
السنة ،وكام قرر الفقهاء إال ملا فيها من حماباة بعض الورثة ،وختصيصهم
بعطاء أوىف...،فكيف يباح إذن الوقف الذي يكون فيه إيثار بعض الورثة
عىل اآلخرين»(((.
الرتجيح:

الراجح -واهلل أعلم -أن األصل صحة وقف اإلنسان عىل بعض ورثته
خاصة إذا كان يف بعض املال ككون الوقف يف الثلث فام دون؛ ألن األصل
َّ
والصحة يف ماله ،والتهمة يف ذلك بعيدة.
يف ترصفات اإلنسان املالية اجلواز
َّ
أما إذا كان الوقف جلميع املال ،واحت َّفت القرائن القو َّية بقصد الواقف
حرمان بعض الورثة ،أو تفضيل بعضهم عىل بعض ،فهنا قد يقوى القول

((( سبق خترجيه.
((( حمارضات يف الوقف  .198وانظر :الروضة الندية .515/2
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بعدم إنفاذ هذا الوقف ،واحلكم بقسم املال بقدر املواريث الرشعية؛ ملخالفة
املوقف للقصد الرشعي من األوقاف التي هي من أعظم أبواب القربات،
وقد قصد هبا الظلم واحليف ،ومعامل ًة للواقف بنقيض قصده ،وألن هذا
الوقف يراد به يف كثري من األحيان نقل املال بعد الوفاة لبعض الورثة دون
آخرين كام يفعل بعض ِ
املوقفني -وذلك برشط انتفاعه بالوقف يف حياته-
فهو يف هذه الصورة وما شاهبها شديد الشبه بالوص َّية ،وما قارب اليشء أخذ
حكمه ،وال وص َّية لوارث(((.

 هذا وقد جاء يف املبادئ القضائية يف اململكة العربية السعودية رقم:(« :)455الوقف عىل بعض الورثة دون بعض من وقف اجلنف واجلور،
الذي نص املحققون من أهل العلم عىل بطالنه ،حلديث النعامن بن بشري
امهنع هللا يضر وغريه ،وألن الوقف هبذه الصفة يسبب القطعية والشقاق بني
الذرية واألقارب»(((.

 وحكم الشيخ حممد بن إبراهيم هللا همحر يف قضية لرجل وقف دارهعىل إخوته وحرم زوجته ببطالن الوقف(((.
((( انظر :بداية املجتهد  :174/4فقد ذكر ابن رشد ً
قوال لإلمام مالك بأن املنهي عنه
يف التفضيل باهلبة بني األوالد هو ما كان هبة جلميع املال ،فخصص النهي يف صورة
يعظم فيها الرضر ،فهذا املعنى له اعتبار ،والوقف كاهلبة يف كوهنا من عقود التربعات،
فيمكن أن يقال بمثل هذا يف هذه الصورة -واهلل أعلم.-
((( انظر :املبادئ والقرارات الصادرة من اهليئة القضائية العليا واهليئة الدائمة بمجلس
القضاء األعىل واملحكمة العليا .158
((( انظر :جمموع فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ  .102/9وانظر:
قضية أخرى يف .100/9
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وقال هللا همحر -يف تقريره عىل «الروض املربع»« :-ثم من صيغ الوقف
ما منعها بعض العلامء كالوقف عىل أوالده ،فإذا كان حيلة فال ينبغي ،وإذا
وقف عىل مجيعهم قد يكون فيه حتيل عىل نقص الزوجة من مرياثها ،وهذا
راجع إىل أنه وصية لوارث ،وإن مل يكن يف وقت مرض ،وحتى لو كانوا
ليس فيهم زوجة إذا كان هو املال كله فهذا أغلظ؛ فإن اهلل ملكهم وهو
قصد حرماهنم ،وإن كان يقصد كام يقصده بعض العوام حتى ال يضيع ببيع،
جلنَف»(((.
ولكن حيرم أزواج البنات وزوجات األوالد ،وهذا هو وقف ا َ
المطلب الثالث :الوقف المنجز في غير مرض الموت على األوالد
ثم على أوالد الذكور فقط:

صورة املسألة:

أن يقف عىل أوالده ثم أوالد أبنائه دون بناته ،هذا وقد عدَّ هذه
جلنَف واإلثم مجاعة من العلامء منهم اإلمام حممد بن
الصورة من وقف ا َ
عبد الوهاب((( ،وحفيده عبد الرمحن بن حسن((( ،وكذا كل من رأى عدم
صحة الوقف الذري من املعارصين((( ،وعلة املنع عندهم يف هذا الصورة:
َّ
ما اشتملت عليه من حرمان أوالد البنات من مرياث أمهاهتم ،وذلك أنه ال
يكون من حق البنت إال االنتفاع بريع الوقف يف حياهتا ،فإذا ماتت فال يشء
هلا.

(((
(((
(((
(((

انظر :املرجع السابق .99/9
انظر :الدر السنية .39/7
انظر :الدرر السنية .50/7
انظر :حمارضات يف الوقف  194وما بعدها ،الوقف الذري وتطبيقاته املعارصة .61
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وجاء يف فتاوى َّ
العلمة حممد بن إبراهيم آل الشيخ يف جواب لسؤال
من رئيس حمكمة الباحة(((« :ونفيدكم أنه بعد االطالع عىل الوثيقة املذكورة
وتأمل ما جاء فيها ،وجدنا أن الواق َفني قد وقفا ما يملكان من عقار ويشمل
ذلك أرض وبيوت وآبار عىل أوالدمها ومن بعدهم أوالد أوالدمها دون
اإلناث ،ومثل هذا الوقف يعد يف نظر بعض أهل العلم وقف جنف وإثم،
وقد أبطله اجلد إمام الدعوة هللا همحر واعتربه وقف جنف وإثم ،وتبعه عىل
هذا الرأي بعض أحفاده هللا مهمحر ،وعللوا به ،مثل هذا الوقف يف حكم
الوصية(( ،وال وصية لوارث))((( كام هو ظاهر احلديث ،ومن أهل العلم من
صحة هذا الوقف؛ لعدم ظهور الع َّلة املانعة ما مل يكن هناك
ال يرى مانع ًا يف َّ
ورثة آخرون ،وهو ما مشى عليه األصحاب من فقهاء احلنابلة ،إذا ُع ِلم هذا
فالذي نرى أنه ال مانع من النظر يف قضية املذكورين ،والفصل فيها ما يظهر
لكم من الوجه الرشعي».
وأفتى سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم يف موضع آخر بأنه ال يصح من
الوقف إال بمقدار الثلث ،يف رجل وقف مجيع ماله عىل أوالده ،وعىل نسل
الذكور دون نسل اإلناث(((.
بصحة الوقف
هذا وقد ذهب عا َّمة الفقهاء قدي ًام وحديث ًا إىل القول
َّ
عىل األوالد ثم أوالد الذكور((( ،ملا سبق ذكره من األدلة العا َّمة يف فضل
األوقاف ،وألن أوالد البنات ليسوا من الورثة ،بل هم من ذوي األرحام.

(((
(((
(((
(((

.101/9
سبق خترجيه.
انظر.100/9 :
سبق بيان ذلك عند تقرير قول مجاهري الفقهاء عدم حتريم التفضيل بني األوالد ،ومن
باب أوىل عدم وجوب مساواة أوالد البنات ألوالد األبناء؛ ألهنم ليسوا وارثني.
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وهذا هو الراجح؛ وهو قول عا َّمة الفقهاء ،ألن أوالد البنات ليسوا من
الورثة بل من ذوي األرحام.

 هذا وقد جاء يف املبادئ والقرارات القضائية يف اململكة العربية«صحة الوقف عىل األوالد الذكور واإلناث وفق
السعودية رقم (:)454
َّ
الفريضة الرشعية للذكر مثل حظ األنثيني ،ثم من بعده عىل أوالد الذكور
من أوالده دون أوالد اإلناث ،وهلم جر ًا إىل آخر الطبقات»(((.

وانظر :حاشية ابن عابدين  ،705/6الرشح الكبري وحاشية الدسوقي ،483/5
روضة الطالبني  ،336/5املقنع والرشح الكبري واإلنصاف .481/17
((( انظر :املبادئ والقرارات الصادرة من اهليئة القضائية العليا واهليئة الدائمة بمجلس
القضاء األعىل واملحكمة العليا  .157وانظر :جمموعة األحكام القضائية لعام
1434هـ.84/9 ،
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الخاتمة
أمحد اهلل وأشكره عىل نعمه العظيمة ،ومنها تيسريه لكتابة هذا البحث،
وأختم بذكر أبرز نتائج البحث وهي:
 أمهية أحكام األوقاف والوصايا؛ لشدة حاجة الناس هلا ،ولعظيممنفعتها إذا صدرت وفق أحكام الرشيعة ،يف أصلها ورشوطها.

 وجود مجلة من أوجه الشبه ،وأوجه االفرتاق بني الوصايا واألوقاف؛لذا حيسن معرفتها ،لئال حيصل اللبس بينهام عند بيان األحكام.

 من أبرز أوجه الشبه بني األوقاف والوصايا كوهنام من عقود التربعات. -من أبرز وجوه االفرتاق بني األوقاف والوصايا:

 .1أن الوقف عقد الزم من حني عقده ،أما الوصايا فال تلزم إال
بعد املوت.
صحة الوقف عىل الورثة ،وعدم صحة الوص َّية هلم.
َّ .2

صحة الوقف بام فوق الثلث ،أما الوص َّية فال تصح إال يف الثلث
َّ .3
فام دون.

 أن بعض عقود األوقاف تأخذ أحكام الوصايا أو بعضها بحسبقرهبا من حقيقة الوصايا.
 أن الوقف يأخذ حكم الوصية أو بعض أحكامها يف ثالثة أحوال: .1الوقف يف مرض املوت.
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 .2الوقف املعلق عىل املوت.

 .3وقف مجيع املال لبعض الورثة حيلة حلرمان البق َّية إذا قويت
القرائن بذلك.

صحة الوقف يف مرض املوت عىل األجنبي -غري الوارث -بام ال يزيد
 َّعن الثلث.

صحة الوقف يف مرض املوت عىل الورثة بام ال يزيد عن الثلث .إذا
 َّكان تقسيم ريعه بقدر إرثهم الرشعي.
صحة الوقف يف مرض املوت عىل الورثة إذا كان مشتم ً
ال عىل
 عدم َّختصيص بعضهم بريعه ،أو تفضيله عىل غري الوجه الرشعي.
 -لزوم الوقف يف مرض املوت ،وحتريم الرجوع فيه.

صحة الوقف املعلق عىل املوت ،وجواز رجوع الواقف عنه قبل موته؛
 َّألنه يأخذ حكم الوصية يف جواز الرجوع عنها.
 -ال ينفذ الوقف املعلق بام زاد عن ثلث الرتكة إال بإجازة الورثة.

 جيب العدل بني األوالد يف قسمة ريع الوقف ،واألقرب أن العدليكون بجعل القسمة كقسمة املرياث ،للذكر مثل حظ األنثيني.
 يصح الوقف عىل الورثة أو بعضهم إذا سلم من التفضيل بني األوالد،ومل يظهر بالقرائن القو َّية قصد احليلة بالوقف حلرمان بعض الورثة ،فإن
اشتمل عىل التفضيل بني األوالد مل يصح ،وإن ظهر فيه قصد احليلة لتغيري
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قوة
املواريث أو حرمان بعض الورثة فإنه يقوى القول ببطالنه بحسب َّ
القرائن وظهورها.

 يصح الوقف عىل األوالد ثم أوالد الذكور دون أوالد البنات ،لعدمدخول أوالد البطون يف الورثة؛ ألهنم من ذوي األرحام.

هذا ما تيرس يل كتابته حول هذا املوضوع ،فإن كان صواب ًا فمن اهلل ،وإن
كان خطئ ًا فمن نفيس والشيطان ،واهلل ورسوله منه بريئان ،وصىل اهلل وسلم
عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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فهرس المصادر والمراجع

1 .أحكام الوقف والوصية والفرق بينهام ،لصالح السدالن ،دار بلنسية.
2 .إرشاد الفحول ،للشوكاين ،دار الفضيلة ،الطبعة األوىل1421 ،هـ.
3 .أسنى املطالب ،لزكريا األنصاري ،دار الكتاب العريب.

4 .اإلمجاع ،البن املنذر ،مكتبة الفرقان ومكتبة مكة ،الطبعة الثانية1420 ،هـ.
5 .االختيار لتعيل املختار ،لعبد اهلل املوصيل ،دار الكتب العلمية.

6 .اإلسعاف يف أحكام األوقاف ،لربهان الدين إبراهيم الطرابليس ،الطبعة
الثانية1320 ،هـ.
7 .األشباه والنظائر ،للسيوطي ،دار الكتاب العريب ،الطبعة الرابعة1418 ،هـ.

8 .اإلرشاف عىل مسائل اخلالف ،للقايض عبد الوهاب ،دار ابن حزم ،الطبعة
األوىل1420 ،هـ.
9 .اإلقناع لطالب االنتفاع ،للحجاوي ،دار عامل الكتب1432 ،هـ.

	10.إرشاد الفقيه ،البن كثري ،الرسالة1426 ،هـ.

	11.إرواء الغليل ،لأللباين ،املكتب اإلسالمي ،الطبعة الثانية1405 ،هـ.

	12.اإلحكام يف أصول األحكام ،لآلمدي ،دار الصميعي ،الطبعة األوىل1424 ،هـ.
	13.االستذكار ،البن عبد الرب القرطبي ،دار الكتب العلمية ،الطبعة الثانية،
1423هـ.
	14.إعالم املوقعني عن رب العاملني ،البن قيم اجلوزية ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة
األوىل1423 ،هـ.
	15.اإلنصاف يف معرفة اخلالف ،لعالء الدين أيب احلسن املرداوي ،دار عامل الكتب،
1432هـ.
	16.البحر الرائق رشح كنز الدقائق ،البن نجيم ،دار الكتب العلمية ،الطبعة
األوىل1418 ،هـ.
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	17.البناية رشح اهلداية ،لبدر الدين العيني احلنفي ،دار الكتاب اإلسالمي ،الطبعة
الثانية.

	18.البيان ،للعمراين ،دار املنهاج ،الطبعة األوىل1421 ،هـ.

	19.البيان والتحصيل ،أليب الوليد ابن رشد القرطبي (اجلد) ،دار الغرب ،الطبعة
الثانية.1408 ،
	20.التاج واإلكليل ،للمواق ،دار الكتب العلمية ،ط1416 ،1هـ.

	21.اجلامع ألحكام الوقف واهلبات والوصايا ،ساعي لتطوير األوقاف ،الطبعة
الثانية1440 ،هـ.
	22.الدر املختار ،ملحمد بن عيل احلصني ،دار املعرفة ،الطبعة األوىل1420 ،هـ.
	23.الدرر السنية يف األجوبة النجدية ،مجع القاسم ،الطبعة اخلامسة1416 ،هـ.

	24.الذخرية ،لشهاب الدين القرايف ،دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة األوىل،
1994م.
	25.الروض املربع مع حاشية ابن قاسم ،للبهويت واحلاشية البن قاسم ،الطبعة
الثامنة1419 ،هـ.
	26.الروضة الندية ،لصديق حسن خان ،دار ابن عفان ،الطبعة األوىل1420 ،هـ.

	27.السنن الكربى ،أليب بكر البيهقي ،الفاروق احلديثة.

	28.الرشح الكبري لشمس الدين أيب الفرج ابن قدامة ،دار عامل الكتب1432 ،هـ

	29.الرشح الكبري ،أليب الربكات الشهري بالدردير ،دار الكتب العلمية ،الطبعة
األوىل1417 ،هـ.

	30.الصحاح ،للجوهري ،دار املعرفة ،الطبعة األوىل1426 ،هـ.

	31.العدل بني األوالد وكيفيته ،لسليامن العيسى ،الطبعة الثانية.1432 ،
	32.العناية رشح اهلداية ،ملحمد البابريت ،دار الفكر.
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	33.الفتاوى الكربى ،لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،دار الكتب العلمية.

	34.الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين ،ألمحد النفراوي ،دار الفكر،
1415هـ.
	35.القاموس املحيط ،للفريوز آبادي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة السادسة،
1419هـ.
	36.القواعد النورانية ،البن تيمية مع تعليق ابن عثيمني ،مؤسسة ابن عثيمني،
الطبعة األوىل1439 ،هـ.
	37.القوانني الفقهية ،أليب القاسم بن جزي الكلبي ،دار الكتب العلمية ،الطبعة
األوىل1418 ،هـ.
	38.الكايف يف فقه أهل املدينة ،البن عبد الرب ،مكتبة الرياض احلديثة ،ط،2
1405هـ.
	39.اللباب رشح الكتاب ،لعبد الغني الغنيمي ،دار الرساج ،الطبعة الثانية،
1435هـ.
	40.املبادئ والقرارات القضائية ،..مركز البحوث يف وزارة العدل ،الطبعة األوىل،
1438هـ.
	41.املبسوط ،لشمس الدين الرسخيس ،دار املعرفة ،الطبعة الثالثة1398 ،هـ.
	 42.املجموع ،أليب زكريا النووي ،دار إحياء الرتاث العريب1415 ،هـ.
	 43.املحىل ،أليب حممد عيل بن أمحد بن حزم ،دار اآلفاق اجلديدة.

	44.املدونة ،ملالك بن أنس ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل1415 ،هـ.
	45.املدخل املفصل ،بكر أبو زيد ،دار العاصمة ،الطبعة األوىل.

	46.املستدرك عىل الصحيحني ،للحاكم النيسابوري ،دار املعرفة ،الطبعة الثانية،
1427هـ.
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	47.املدونة الكربى ،عن اإلمام مالك ،،دار النوادر1431 ،هـ.

	 48.املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،أليب العباس الفيومي.

	49.املصنف ،أليب بكر ابن أيب شيبة ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل1416 ،هـ.
	50.املصنف ،لعبد الرزاق الصنعاين ،املكتب اإلسالمي ،الطبعة الثانية1403 ،هـ.
	51.املفصل يف القواعد الفقهية ،للباحسني ،دار التدمرية ،الطبعة الثالثة1433 ،هـ.

شاب ،دار القلم ،الطبعة
	52.املعامل األثرية يف السنة والسرية ،ملحمد حممد حسن ُ َّ
األوىل1411 ،هـ.
	53.املغني ،ملوفق الدين أيب حممد عبد اهلل بن قدامة ،دار عامل الكتب ،الطبعة
اخلامسة1426 ،هـ.
	54.املقنع ،ملوفق الدين ابن قدامة ،دار عامل الكتب1432 ،هـ.

املنجى ،حتقيق :عبد امللك بن
	55.املمتع رشح املقنع ،لزين الدين بن عثامن ابن َّ
دهيش.
	56.املنثور يف القواعد ،لبدر الدين الزركيش ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل،
1421هـ.
	57.النهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل،
1421هـ.
	58.الوقف الذري وتطبيقاته املعارصة ،للعالوين ،رسالة دكتوراه بجامعة العلوم
اإلسالمية يف األردن .عام 1432هـ.
	59.أنيس الفقهاء ،لقاسم القونوي ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1427 ،هـ.

	60.اهلداية رشح بداية املبتدي ،للمرغيناين ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل،
1424هـ.
	 61.الوهم واإلهيام البن القطان ،دار طيبة ،الطبعة األوىل1418 ،هـ.
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	62.بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،للكاساين ،دار الكتب العلمية ،الطبعة
الثانية1426 ،هـ.
	63.بداية املجتهد وهناية املقتصد ،أليب الوليد ابن رشد القرطبي ،دار املغني،
1432هـ.
	64.بلغة السالك ألقرب املسالك ،أليب العباس الصاوي ،دار املعارف.
	65.بلوغ املرام ،البن حجر ،مكتبة الدليل ،الطبعة األوىل1417 ،هـ.

	66.تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق ،للزيلعي ،املطبعة الكربى األمريية ،الطبعة
الثانية1313 ،هـ.

	67.حتفة املحتاج ،البن حجر اهليتمي ،دار إحياء الرتاث.

	68.تقريب التهذيب ،البن حجر العسقالين ،دار املعرفة ،الطبعة الثانية1417 ،هـ.
	69.تكملة بغية أويل النهى ،للجراعي ،دار أسفار ،الطبعة األوىل1441 ،هـ.

	70.تلخيص احلبري ،البن حجر العسقالين ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل،
1419هـ.
	71.حاشية ابن عابدين (رد املحتار عىل الدر املختار) ،ملحمد أمني بن عمر
املعروف بابن عابدين ،دار املعرفة ،الطبعة األوىل1420 ،هـ ،ودار الفكر،
الطبعة الثانية1412 ،هـ.

	72.حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري ،ألمحد الصاوي ،دار املعارف.

	73.روضة الطالبني ،أليب زكريا حييى بن رشف النووي ،املكتب اإلسالمي.
	74.روضة الناظر ،البن قدامة ،إثراء املتون ،الطبعة األوىل1439 ،هـ.

	75.سنن ابن ماجه ،ومعه أحكام األلباين ،دار املعارف ،الطبعة الثانية1429 ،هـ.
	 76.سنن أيب داود ،ومعه أحكام األلباين ،دار املعارف ،الطبعة الثانية1429 ،هـ.

	 77.سنن الرتمذي ،ومعه أحكام األلباين ،دار املعارف ،الطبعة الثانية1429 ،هـ.
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	78.سنن النسائي ،ومعه أحكام األلباين ،دار املعارف ،الطبعة الثانية1429 ،هـ.
	79.رشح اخلريش عىل خمترص خليل ،ملحمد بن عبد اهلل اخلريش ،دار الفكر.
	80.رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي ،للزركيش ،الطبعة األوىل.

	81.رشح السنة ،للبغوي ،املكتب اإلسالمي ،الطبعة الثانية1403 ،هـ.
	82.رشح خمترص الروضة ،للطويف ،الرسالة ،الطبعة الثانية1419 ،هـ.

	83.رشح منتهى اإلرادات ،للبهويت ،دار عامل الكتب ،الطبعة الثانية1432 ،هـ.

	 84.صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،البن بلبان الفاريس ،الرسالة ،الطبعة
الثالثة1418 ،هـ.
	85.صحيح البخاري ،لإلمام البخاري ،دار األفكار1419 ،هـ.

	86.صحيح مسلم ،لإلمام مسلم ،دار املنهاج ،الطبعة األوىل1433 ،هـ.

	87.فتاوى اللجنة الدائمة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء ،الطبعة الثانية1422 ،هـ.
	 88.فتح الباري ،البن حجر العسقالين ،دار السالم ،الطبعة الثالثة1421 ،هـ.

	89.فتح القدير ،لكامل الدين ابن اهلامم احلنفي ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل،
1424هـ.
	90.كشاف القناع عن متن اإلقناع ،للبهويت ،وزارة العدل ،الطبعة األوىل،
1421هـ.

	91.لسان العرب ،البن منظور ،دار النوادر1431 ،هـ.

	92.ما صح من آثار الصحابة يف الفقه ،لزكريا بن غالم قادر ،دار األوراق الثقافية،
الطبعة الثانية1433 ،هـ.
	93.جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر ،لعبد الرمحن زاده ،دار إحياء الرتاث.

	94.جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ،مجع ابن قاسم ،طبعة جممع امللك فهد1425 ،هـ.
	95.جمموعة األحكام القضائية لعام 1434هـ ،مركز البحوث بوزارة العدل.
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	96.حمارضات يف الوقف ،ملحمد أبو زهرة ،دار الفكر العريب1430 ،هـ.
	97.مراتب اإلمجاع ،البن حزم ،دار ابن حزم ،الطبعة األوىل1419 ،هـ.

	 98.مسند اإلمام أمحد ،لإلمام أمحد بن حنبل ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل،
1419هـ.
	99.مطالب أويل النهى ،للرحيباين ،املكتب اإلسالمي ،الطبعة الثانية1415 ،هـ.

	100.معجم لغة الرشيعة ،لسعدي أبو جيب ،دار البشائر ،الطبعة األوىل1440 ،هـ.
	101.معجم لغة الفقهاء ،ملحمد قلعة جي ،دار النفائس ،الطبعة األوىل1416 ،هـ.

	102.مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،ملحمد الرشبيني ،دار إحياء
الرتاث العريب.

	103.مقاييس اللغة ،البن فارس ،دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة األوىل1422 ،هـ.
	 104.منتهى اإلرادات ،لتقي الدين حممد الفتوحي الشهري بابن النجار ،مؤسسة
الرسالة ،الطبعة الثانية1427 ،هـ.
	105.مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل ،للحطاب ،دار الفكر ،الطبعة الثالثة،
1412هـ.
	106.موسوعة اإلمجاع جمموعة باحثني ،دار الفضيلة ،الطبعة األوىل1434 ،هـ.

	107.موسوعة رشوح املوطأ ،التمهيد واالستذكار البن عبد الرب والقبس أليب بكر
بن العريب املالكي ،مركز هجر ،الطبعة األوىل1426 ،هـ.
	108.نبذة يف األوقاف مع بعض النامذج اخلاصة هبا ،لعبد العزيز القاسم ،دار أصالة
احلارض ،الطبعة األوىل.1428 ،
	109.نبذة يف الوصايا مع بعض النامذج اخلاصة هبا ،لعبد العزيز القاسم ،دار أصالة
احلارض ،الطبعة األوىل1428 ،هـ.
	110.هناية املحتاج ،ملحمد بن شهاب الدين الرميل ،دار الفكر1404 ،هـ.
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