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هذا البحث مبختلف الطرق وذلك  حيق جلامعة املدينة العاملية ماليزيا االستفادة من-2     
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حيق ملكتبة جامعة املدينة العاملّية مباليزيا استخراج نسخ من هذا البحث غري -3      

 املنشور؛ إذا طلبتها مكتبات اجلامعات، ومراكز البحوث األخرى.
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 ملخص الرسالة

 
 احلمد هلل وكفى، والصالة والسالم على عبده املصطفى. . . . وبعد:

من  فهذه رسالة بعنوان ترجيحات الشيخ العالّمة حممد بن صاحل العثيمني_رمحه اهلل_
دراسة فقهية : )الشرح املمتع على زاد املستقنع( يف كتايب: الوقف، والوصايا، القّيم خالل مؤلّفه

تأيت إشكالية البحث يف معرفة و مقدمة لنيل درجة املاجستري من جامعة املدينة العاملية، ، مقارنة
ترجيحات الشيخ حممد الصاحل العثيمني يف كتايب:الوقف والوصايا من خالل شرحه على منت: 

حيث مل أجد من قام بدراسة ترجيحاته من قبل، واهلدف ع يف اختصار املقنع(، )زاد املستقن
من البحث معرفة ترجيحات الشيخ يف مسائل الوقف والوصايا، ملا لرتجيحاته من أمهية لدى 
عامة املسلمني وخاصتهم، السيما يف مسائل تتعلق أحكامها حبياة املسلم وبعد موته، كالوقف 

البحث استقرائيا، أتتبع فيه أقوال العلماء يف املسألة وما رّجحه الشيخ  والوصايا، وسيكون منهج
الراجح من هذه األقوال، مع عزو اآليات لسورها، واألحاديث ملظاّّنا، و  ول، ، ودليل كل ق

والتعريف باألعالم، وحيتوي البحث على مقدمة فيها مشكلة البحث، واهلدف منه، ومنهجه، 
نبذة عن الشيخ وجهوده، مث الباب األول وفيه تعريف مبنت املختصر، وخطته، مث التمهيد وفيه 

ومؤلفه، وبشرح الشيخ عليه، مث الباب الثاين وفيه ترجيحات الشيخ يف كتاب الوقف،مث الباب 
الثالث وفيه ترجيحات الشيخ يف كتاب الوصايا، مث اخلامتة وفيها أهم النتائج، والتوصيات،مث 

 الفهارس.
 وعليه االعتماد. وباهلل التوفيق،
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Abstract 

 

Praise be to Allah , and enough is enough , and prayers and peace be 

upon Mustafa Abdo . . . . And after: 

This message titled weights Shaykh Muhammad ibn Saalih _ God's 

mercy _ through his book values : ( Explanation fun on increased Mustaqni 

) in my book : LV , wills , doctrinal study compared , Introduction to the 

Master's degree from the University of International City , comes the 

problem of search in the knowledge weights Sheikh Mohammed Saleh 

Uthaymeen in my book : LV and wills through his commentary on board : ( 

increased Mustaqni in abbreviation Mystery ) , where I did not find the 

study Trgihath before, the goal of the research knowledge of weights 

Sheikh in matters of endowment , wills , what to Trgihath of the 

importance of the general Muslims and theirs , especially in matters 

relating to the provisions of the lives of Muslim and after his death , 

Kaloagaf and wills , and will research methodology extrapolated , I track 

the scholarly in issue and favored Sheikh , and guide all the words , then 

the correct view of these words , with attribution verses to the wall thereof , 

and chats to Mazanha , and the definition of flags , contains research on the 

front of the research problem , and the goal of it, and his approach , and his 

plan , and then boot it about the Sheikh and his efforts , and then the first 

door and the definition of existing body manual , and its author , and 

explained Sheikh it, then Part II and the weights Sheikh in a  

book endowment , then the door the third and the weights Sheikh 

commandments in the book , then the finale and the most important 

findings , and recommendations , and then indexes. 

And reconcile with God , and rely upon .  
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 شكر وتقدير

 
له على لطفه  وجهه، وعظيم سلطانه، والشكراحلمد هلل محدا كثريا طيبا يليق جبالل 

وإحسانه، وتوفيقه و امتنانه، وبعد شكره سبحانه يطيب يل التقّدم جبزيل الشكر والعرفان، 
لفضيلة املشرف الشيخ الدكتور: عبد الناصر خضر ميالد على قبوله اإلشراف على الرسالة رغم  

ه، ونصح وتصحيح، فكتب اهلل أجره، كثرة مشاغله، وما قّدمه أثناء البحث من متابعة وتوجي
 ورفع ذكره.

تقّدمه من جهد خلدمة العلم، وتسخري  كما أتقدم بالشكر جلامعة املدينة العاملية على ما
 التقنية احلديثة لطلبته، فجزى اهلل القائمني عليها خري اجلزاء.
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 المقدمة
دنا حممد وعلى ، سيّ رسلنيالم على أشرف األنبياء واملالة والسّ العاملني، والصّ  احلمد هلل ربّ 

 .وسلم تسليما كثرياله وصحبه أمجعني، آ
﴿يَ ْرَفِع اللَُّه _سبحانه_: منزلة العلماء، قالبه  ارتفعتيم، ا بعد: فإن العلم فضله عظأمّ 

من شيء بطلب التزّود ه نبيّ __ومل يأمر،(1)الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت﴾
فمن شرح اهلل صدره لطلب ،(2)زِْدين ِعْلًما﴾ ﴿َوُقْل َرب  _جل وعال_:  قالإاّل من العلم، 

: )من يرد اهلل به خريا يفقهه يف _ى اهلل عليه وسّلم صلّ _فقد أراد به خريا، قال، العلم
 فضل منب _كان من املوّفقنيلقد  ، و ةذ العلم قربة وعبادتّ اِ فاملوّفق من عباده، من  ،(3)الدين(

فقد أفىن _رمحه اهلل_حممد بن صاحل العثيمني، الزاهد ، الفقيه،ةمالعالّ ، : الشيخ_العاملني ربّ 
ب العلم الرحال، ، فهما وحفظا، فشّد إليه طاّل ايف كل فن حظّ فحاز التعليم، عمره يف التعّلم و 

جعل علمه ينتشر، وذكره يشتهر، فسارع احملبون له مما وّنلوا من معني علمه السنني الطوال، 
مسه رسائل وأطروحات، قطب رحاها ما اِ نت بفاته، فتزيّ مؤلّ رره من بعد وفاته، إىل استخراج دُ 

: )ترجيحات املسامهة يف خدمة علمه، ليكون عنوان الرسالة ذهب إليه من ترجيحات، فأحببت
الوقف والوصايا من  يبامة     حممد بن صاحل العثيمني    رمحه اهلل     يف كل من:كتالشيخ العاّل 

 ة مقارنة.دراسة فقهيّ  -على زاد املستقنعالشرح املمتع  -مؤلّفه القّيم: 

                                 
 (. 11: )ية، من اآلة(سورة اجملادل1)

 . (111: )يةسورة طه، من اآل(2)
، كتاب فرض صحيح البخاري(ه، 256-191اجلعفي)إمساعيل أبو عبد اهلل  البخاري، حممد بنأخرجه (متفق عليه: 3)

مصورة عن الناشر: دار طوق النجاة )(، 11رقم: )حديث ، 25، ص1جاخلمس، باب قوله تعاىل: )فإن هلل سمسه(، 
بن احلجاج أبو احلسن القشريي  مسلم؛ و ه 1122ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(الطبعة: األوىل، السلطانية بإضافة 

، حديث رقم: 117ص ، 2، ج باب النهي عن املسألة ، كتاب الزكاة،صحيح مسلمه (261-206النيسابوري، )
 تاريخ.  ، بدون طبعة أوبريوت –الناشر: دار إحياء الرتاث العريب (1031)
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 :مشكلة البحث                      
حممد بن صاحل القول الراجح لدى الشيخ  التساؤل عنيف مشكلة البحث تكمن  

 :العثيمني يف كل من املسائل التالية

 املدين الذي أحاط دينه مباله ومل حيجر عليه الدائنون.قف و -1
 .كان جمهوال  ذا إوقف املعنّي -3
 .عينه بقاءينتفع به مع  الوقف ما  -1
 .وقف اإلنسان على نفسه-5
 .الوقف على غري معنّي -6
 املوقوف عليه املعنّي لصحة الوقف.قبول  اشرتاط -1
 إذا كان للمصلحة. قفاشرط الو خمالفة -7
 أوالد األوالد من عدمه. يف الوقف على أوالد البناتدخول -9

 الوقف على أهل البيت من عدمه. دخول الزوجات ضمن-10
 .ق باملوتالوقف املعلّ  -11
 .منافعهتعطّلت إذا  سجدبيع امل -12
 .ة لألقارب غري الوارثنيالوصيّ -15
 _ الوصّية بأكثر من الثلث.16

 هل تكون بعد موت املوصي أم قبله؟الورثة إجازة -11
 فلمن تكون الوصية؟  زيدل أوصى به مث بشيء أوصى لعمروإذا -17
 وعال_وآلدمي، فماذا يقّدم؟ إذا تزامحت ديون هلل_جل-19
 ، وزادت األلف فلمن تكون الزيادة؟ة بألفإذا أوصى أن حيج عنه حجّ -20
 .ة للميتحكم الوصيّ -21
 هل تدخل دية املوصي يف وصيته؟- 22
 إذا أوصى بسهم من ماله فماذا يعطى املوصى له؟- 23
 الوصّية إىل فاسق.-21
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 بتصّرف جمهول.الوصية -25
 .ة بتزويج البناتالوصيّ -26

شيخ حممد اهلدف من البحث: اإلجابة على هذه التساؤالت من خالل ترجيحات الو 

 زاد املستقنع(، مقارنة باملذاهب الفقهية األربعة. :)الشرح املمتع علىصاحل العثيمني، يف كتابه

 :أهمّية البحث
 مت اختيار موضوع البحث لألسباب التالية: 

 دنيا، وآخرة.، فردا، ومجاعة، ة الوقف والوصايا يف حياة املسلمأمهيّ -1
   رمحه اهلل     ممن العثيمني دراسة الرتجيحات للعلماء تثري امللكة الفقهية، والشيخ  -2

 تأصيال واستنباطا.، رسخ قدمه يف الفقه، وعلومه
ُبعد عن الو الدليل، يف ترجيحاته، ملا عرف عنه من تقدمي  اإلفادة من منهج الشيخ -3

 .، والتقليدالتعصب
الشرح : )يف مؤلفه القّيم تهاملسامهة يف مجع ترجيحا، و الشيخ تراثف خبدمة ر  شَ التَّ -1 

 .(املمتع على زاد املستقنع
رغم كثرة حبثي يف أدلّة البحوث يف عمادات الدراسات العليا يف الدراسات السابقة: 

املكتبات، واملواقع اإللكرتونية املهّتمة بالبحوث،  واملعاهد املتخصصة، وكذلك اجلامعات
 أجد من حبث ترجيحات الشيخ يف كتايب: الوقف، والوصايا. مل والرسائل العلمية

 :منهج البحث
 اتبعت املنهج اإلستقرائي يف تتبع أقوال الفقهاء واملقارنة بينها.-1          

الشيخ وترجيحاته يف الوقف، والوصايا من كتابه: )الشرح املمتع على زاد  آراء مجعت-2
 املستقنع(.

 لكل مسألة عنوانا مناسبا. جعلت-3
 زاع يف كل مسألة.بتحرير حمل النّ  قمت -1
املذهب احلنفي، مث  مقد ما ها ترتيبًا زمنياً تبرتّ ، و أقوال العلماء يف كل مسألة تسرد -5

يف توثيق األقوال على أمهات الكتب يف كل  تعتمدامث احلنبلي، و املالكي، مث الشافعي، 
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 مذهب.
 املعتمدة. ومن وافقه من املذاهب_العثيمني _ترجيح الشيخ  تذكر  -6
 ، مث من السنة، مث من آثار الصحابة، مث منقرآن الكرميمن ال ةاألدلّ  ذكرت -1

 كل قول حسب املعتمد من املراجع لكل مذهب.  تنسب، و املعقول
 ذكرت ما يرتجح لدي حسب قوة األدلة.-7
 .اآليةالسورة، ورقم  اسممع ذكر القرآنية لسورها،  اآليات تعزو -9

 .ةبتخريج األحاديث النبوية، واآلثار الوارد قمت-10
 ا املعتمدة.غريب األلفاظ من مظاّنّ  تشرح-11
 فهرسة يف ّناية البحث لآليات القرآنية، واألحاديثوضعت -12

 .واملصادر واملراجع والبلدان،واألعالم،النبوية، 
 :ة البحثخطّ    

 وخامتة:، مة، ومتهيد، وثالثة أبوابقمت بتقسيم البحث إىل مقدّ 
 :وتشملمة: المقدّ 

 مشكلة البحث.-1
 أمهية البحث.-2
 الدراسات السابقة.-3
 منهج البحث.-1
 .خطة البحث -5

 :طالبم_ وفيه سمسة رمحه اهلل  _العثيمنيللشيخ حممد بن صاحل  ترمجةالتمهيد:
 .، ونشأته: مولدهاألول طلبالم
 .: شيوخه، وتالميذهالثاني مطلبال

 .: جهوده العلمية، والدعويةالثالث طلبالم
 : زهده، وحسن خلقه.الرابع طلبالم

 ._رمحه اهلل_وتشييعهفات هو : الخامس المطلب
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 .مبحثان الشرح ومؤلفيهما، وفيهو الّتعريف باملنت : الباب األول
 : الّتعريف باملنت:زاد املستقنع يف اختصار املقنع، ومؤلّفه.األولالمبحث 

على زاد  ) الشرح املمتعبشرح الشيخ العثيمني على املنت:  عريف: التّ المبحث الثاني
 املستقنع(.

 مبحثا: اثنا عشر ب الوقف، وفيهكتاالباب الثاني: ترجيحات الشيخ العثيمين في  
 يف تعريف الوقف، ومشروعيته، واحلكمة من مشروعيته.: األولالمبحث 

 وفيه ثالثة مطالب:
 صطالحا.او ، عريف الوقف لغة: تالمطلب األول

 ة الوقف.: مشروعيّ الثاني طلبالم
 : احلكمة من مشروعيته.المطلب الثالث

 دين أحاط مباله، ومل حُيجر عليه.قف من عليه : حكم و الثاني المبحث
 .كان جمهوال  ذا إاملعنّي وقف : ثالثالمبحث ال
 .عينه بقاءينتفع به مع  ال : وقف مارابعالمبحث ال
 .: وقف اإلنسان على نفسهخامسالمبحث ال

 .الوقف على غري معنّي : بحث السادسالم
 .املعنّي للوقفاملوقوف عليه : شرط قبول سابعالمبحث ال
 .إذا كان لألصلح قفاشرط الو خمالفة : ثامنالمبحث ال
 ؟فهل يدخل أوالد البنات، ذا وقف على ولد ولدهإ: اسعتالمبحث ال
 الزوجات هل يدخلن ضمن أهل البيت؟: عاشرالمبحث ال
 .ق باملوت: الوقف املعلّ عشر حاديالمبحث ال
 .منافعهكان الوقف مسجدا وتعطّلت   إذا: عشر انيالمبحث الث
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 .الوصايا ابكتالعثيمين، في  الشيخ : ترجيحات لثالباب الثا
 مبحثا: ثالثة عشر وفيه

يف تعريف الوصية، ومشروعيتها، واحلكمة من مشروعيتها، وحكم لمبحث األول: ا
 .الوصية

 :وفيه أربعة مطالب

 .واصطالحاتعريف الوصّية لغة، المطلب األول: 

 .مشروعّية الوصّيةالثاني:  المطلب

 .: احلكمة من مشروعّيتهاالمطلب الثالث

 .: حكم الوصيةالمطلب الرابع

 .ة لألقارب غري الوارثنيالوصيّ حكم : الثاني المبحث
 .حكم الوصّية بأكثر من الثلث: الثالثالمبحث 

 هل تكون يف حياة املوصي أم بعد موته؟الورثة إجازة : المبحث الرابع
 ، فلمن تكون الوصية؟زيدأوصى به ل مث بشيء أوصى لعمرو: إذا المبحث الخامس
 وعال_وآلدمي، فمن يقّدم؟ هلل_جل : إذا تزامحت ديونالمبحث السادس

، وزاد املبلغ فهل يكون للحاج؟ أم ة بألفإذا أوصى أن حيج عنه حجّ المبحث السابع:  
 للورثة؟

 ة للميت.حكم الوصيّ : المبحث الثامن
 هل تدخل دية املوصي يف وصيته؟التاسع:  المبحث

 إذا أوصى بسهم من ماله، فماذا يعطى املوصى له؟المبحث العاشر: 
 حكم الوصّية إىل فاسق.المبحث الحادي عشر:  

 حكم الوصية بتصّرف جمهول.: المبحث الثاني عشر
 ة بتزويج البنات.حكم الوصيّ : المبحث الثالث عشر

 وفيها أهم النتائج، والتوصيات.الخاتمة: 
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 : الفهارس
 فهرس اآليات القرآنية.-1
 فهرس األحاديث واآلثار. -2
 فهرس األعالم. -3
 األماكن والبلدان. فهرس -1
 فهرس املراجع واملصادر.-5
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 التمهيد    

 .رحمه اهلل نالعثيميللشيخ  ترجمة
 :مطالبوفيه خمسة  

 .، ونشأته: مولدهاألول المطلب
 .: شيوخه، وتالميذهالثاني المطلب
 .: جهوده العلمية، والدعويةالثالث المطلب
 : زهده، وحسن خلقه.الرابع المطلب
 .وتشييعه رمحه اهلل__فات هو : الخامس المطلب
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  األول المطلب                                        
 :مولده ونشأته

 ولد يف، حممد بن صاحل بن حممد بن سليمان بن عبد الرمحن آل عثيمنيأبو عبد اهلل  هو
إحدى مدن _(1)عنيزةمدينة   يف  ه1311ابع والعشرين من شهر رمضان املبارك عام الس

م القراءة والكتابة يف تعلّ ، فونشأ نشأة صاحلة طيبةيف اململكة العربية السعودية، _القصيم
مة عبد الرمحن ابن ناصر العالّ األّول:  هتتلمذ على شيخ، مث حفظ القرآن، و ابالكتّ 

س االلتحاق به، فدرَ يف  تح معهد الرياض العلمي استأذن شيخه، وملا فُ _رمحه اهلل_(2)السعدي
 فقام بالتدريس فيه، مع مواظبته ،  ه1311سنة  تح املعهد العلمي بعنيزةفيه، وبعد انتهائه منه فُ 

شيخه: عبد الرمحن بن سعدي،وكان مع ذلك منتسبا إىل كلية الشريعة، يذهب إىل  دروس على
وبعد افتتاح كلية ، الكليةيف ّناية كل سنة دراسية، حىت أّنى الدراسة يف  االختبارالرياض ألداء 

دريس فيها إىل أن ، واستمر يف التّ العلمي إليها  الشريعة وأصول الدين بالقصيم انتقل من املعهد
 تويف رمحه اهلل.

والتدريس ، واخلطابة،  اإلمامةتوىّل   ه 1316وملا تويف شيخه عبد الرمحن بن سعدي سنة 
له سمسة من البنني، وثالث .ذلك حىت توفاه اهلليف املسجد اجلامع الكبري بعنيزة، واستمر على 

 (3)من البنات، وبنوه هم: عبداهلل، عبدالرمحن، وإبراهيم، وعبد العزيز، وعبد الرحيم. 
 

                                 
كم، ذكرها    320ومشال غريب مدينة الرياض وتبعد عنها ، أهم إمارات منطقة القصيم، وتقع جنوب شرقي املنطقةمن (1)

موقع ، )ذات تاريخ قدمي اإىل أّن مما يشريغمرهتا الرمال،  اليت سواق، واألآلثارا جد هبا بعضكثري من شعراء اجلاهلية، و 
 (. بن عبدالعزيز قاعدة معلومات الملك خالد

، مة الورع الزاهد تذكرة السلف الشيخ عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل آل سعدي الناصري التميمي احلنبليهو العاّل (2)
ويف حفظ القران صغريا، وجلس للتدريس مبكرا،  سنة ألف وثالمثائة وسبع من اهلجرةولد يف مدينة عنيزة بالقصيم 

، أخذ عنه العلم خلق كثري، عام ألف وثالمثائة وسمسني من اهلجرة انتهت إليه املعرفة التامة ورئاسة العلم يف القصيم
، 1(، جعلماء نجد وغيرهممشاهير ، )حممد بن عبد الوهاببن عبد الرمحن بن عبد اللطيف  )، 1316تويف عام

 . م1912_     ه1392، الطبعة: األوىل، دار اليمامة، الرياض، 256ص

مطبعة النرجس، الطبعة األوىل، ،6، ص1(، جالعثيمين من العلماء الربانيينالعباد، عبداحملسن بن محد، )أنظر:(3)
 م. 2001_   ه120
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 الثاني المطلب
 (1):شيوخه وتالميذه

عبد الرمحن بن  اإلمام العاّلمة املفّسر: الشيخ على علماء أفاضل كان من أبرزهم درس 
العاّلمة  الشيخدرس احلديث، والفقه على  رابة ست عشرة سنة،كمافقد الزمه ق(2)سعدي

 . رمحهم اهلل مجيعا (3)العزيز بن باز احملّدث عبد
من داخل البالد وخارجها، ولطول مدة  عنه أخذلكثرة من ، رثُ تالميذه، فهم كُ بالنسبة لو 

 ملدة معهد عنيزة العلمي، وكلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم، قد دّرس يفف جلوسه للتدريس
 . سنة نيس وأربعسم ملدة ويف املسجد اجلامع الكبري بعنيزةسبع وأربعني سنة، 

 الثالث المطلب
 :ةة والدعويّ جهوده العلميّ 

، للقريب والبعيد، ري حسب استطاعتهاخل تقدمي_بذل العلم ألهله، و رمحه اهلل _ همهّ كان 
 _رمحه اهلل_متّيز ، وقد القبول يف مشارق األرض ومغارهبا وخارجها، فجعل اهلل له البالدداخل 

العربية، اللغة فله يف كل فن باع، يف التفسري وعلومه، والعقيدة، والفقه وأصوله، و ، بالشمولية
 .خالقوهتذيب األ الرتبيةاهتمامه الكبري ببكما ُعِرف واحلديث ومصطلحه،  

 
به، يساعد حمتاجا، وجييب سائال، فهو يصل رمحه، ويريب طاّل ، بارك اهلل للشيخ يف وقتهوقد 

 العمل،  ، مع دّقة يف املواعيد، ونشاط يفيلقي درسا، ويؤلف كتابا، حيضر مؤمترا، ويعقد لقاءً 

                                 
رجس، الطبعة األوىل، (، مطبعة الن7(، ص)العلماء الربانيينالعثيمين من العباد، عبداحملسن بن محد، )أنظر:(1)

الجامع لحياة العاّلمة محمد بن صالح العثيمين،العلمية واحلسني،وليد بن أمحد احلسني،)م؛2001ه    _1120
 .م2002، ه  1122(،سلسلة جملة احلكمة،بريطانيا،الطبعة األوىل،17ص:)(والعملية وما قيل فيه من مراثي

 . 12لرتمجة له، صا تقدمت(2)

   ه1330، )مة، احملدث الفقيه، جمدد القرن اخلامس عشر، الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل آل بازإلمام العالّ ا(3)
اجمللس التأسيسي لرابطة العامل  (مفيت عام اململكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، قام برئاسة ه1120_

العباد، . )اجملمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالميو اجمللس األعلى العاملي للمساجد،  ئاسةاإلسالمي، ور 
دار ابن القيم، (، 1(، ص)الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اهلل نموذج من الرعيل األول، )عبداحملسن بن محد

 . م2000 /  ه1121الطبعة: األوىل، ، الدمام، اململكة العربية السعودية
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 :(1)فكان رمحه اهلل 
 حىت وفاته.  ه1310امع الكبري بعنيزة من عام يدّرس يف اجل _
 حىت وفاته.  ه1316وخيطب فيهم من عام  ،ني باجلامع الكبري يف عنيزةيؤم املصلّ  _
انتقل للتدريس يف كلية الشريعة ، مث  ه1311يدّرس يف املعهد العلمي بعنيزة من عام  _

يها حىت وأصول الدين بالقصيم التابعة جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، وظل أستاًذا ف
 .اهلل تعاىلرمحه  وفاته

عليها حول أحكام الدين وأصوله عقيدة وشريعة،  جييبيستقبل أسئلة املستفسرين و  _
 .«نور على الدرب»وذلك عرب الربامج اإلذاعية من اململكة العربية السعودية وأشهرها برنامج 

ن واإلجازات يدّرس يف املسجد احلرام واملسجد النبوي واملشاعر يف مواسم احلج ورمضا_
 ، حىت وفاته رمحه اهلل تعاىل. ه 1102فية من عام الصي

 :(2)رمحه اهلل كان ومع هذا البذل والعطاء

 حىت  ه 1101عضًوا يف هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية من عام  -1 
 وفاته.
رمحه اهلل تعاىل _إىل وفاته   ه 1392عضًوا يف جلنة التوعية يف موسم احلج من عام  _2 

 اضرات يف مكة واملشاعر، ويفيت يف املسائل واألحكام الشرعية.احملدروس و الحيث كان يلقي _
إىل   ه 1105رئيسا جلمعية حتفيظ القرآن الكرمي اخلريية يف عنيزة منذ تأسيسها عام  _3

 وفاته رمحه اهلل.
ن مباله، سالمية وما حياك ضدها، كان مع اجملاهديكان _رمحه اهلل_ فقيها بواقع األمة اإلو 

مما كان (3)كان أول املفتني بوجوب مناصرة اجملاهدين يف الشيشان، ففتاويه، وجهوده وخطبه و
                                 

(، مطبعة النرجس، الطبعة األوىل، 16_11ص)العثيمين من العلماء الربانيين(، العباد، عبداحملسن بن محد، )نظر:أ(1)
 م. 2001_  ه1120

(، دار البصرية، 351(، ص)الدر الثمين في ترجمة فقيه األمة اإلمام بن عثيميناملري، عصام عبداملنعم، ) أنظر:(2)
الجامع لحياة العاّلمة محمد بن احلسني، وليد بن أمحد احلسني، )و تاريخ؛ السكندرية، مصر، بدون طبعة أو ا

، سلسلة جملة احلكمة، بريطانيا، الطبعة 112(، صصالح العثيمين، العلمية والعملية وما قيل فيه من مراثي
 م. 2002  _ه1122األوىل، 

( 2كم19ر000ها)جروزين(مساحتها تبلغ )عاصمت، بثرواهتا البرتولية واملعدنية تشتهرتقع مشال جبال القوقاز، (3)
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له بالغ األثر يف تتابع التربعات والنصرة هلم، بل خّصهم بدروس يف العشر األواخر من رمضان 
فتتاح املعاهد الدينية، ايف املسجد احلرام، خيتمه بالدعاء هلم، وبعد احلرب كان حريصا على 

يفيت هلم  أسبوعكل  ّصص لقادة اجملاهدين ساعةكان خيواحملاكم الشرعية هناك، كما  
 .(1)ويوجههم، ويسمع أخبارهم ويستبشر هبا وينشرها، بل تكّفل هلم بتحّمل دية املقتول خطأ

 الرابع المطلب
 (2):زهده وحسن خلقه                              

أخالق، تواضع مع هيبة،  إنفاق مع دماثةو زم وكرم، حعلم وحلم، و  ذاهلل_كان_رمحه ا
كان ال يرتك صيام و ، ويعتمر يف العام أكثر من مرّة، كان حيج كل عاموجّد مع حسن معاشرة،  

 . ثالثة أيام من كّل شهر، ولو سافر وانشغل قضاها بعد سفره
، م1991املوافق   ه 1111 جائزة امللك فيصل العاملية خلدمة اإلسالمعامحصل على 

وعندما أهدى له امللك خالد بن عبد العزيز  رمحه اهلل   عمارة فتربّع هبا إلحدى الدور اخلريية. 
وكانت ، نييسكن يف بيت من الطّ  عليها، وهوم وصار هو القيّ العلم،  طلبة جعلها وقفًا على

 تعطى له األعطيات الكبرية فيعلن مباشرة على املأل أّنا لطلبة العلم. 

 الخامس المطلب                             
 مؤلّفاته:                                   

الكتابة، بحبرصه على توثيق علمه، سواء بالتسجيل الصويت، أو _رمحه اهلليخ _متّيز الش
اهلل_حيث أن أغلب  ، وقد حتّقق له ذلك بعد وفاته_رمحهالعامل يذهب ويبقى علمه لعلمه أنّ 

مؤلفاته:  بلغت إمنا هي من تسجيالته الصوتية، كما )قناة ابن عثيمني(: قناته الفضائيةبرامج 
 .كتابا115

                                                                                               
في الشيشان هل يعيد ، )العومير، أمحد، %11املسلمون فيها نسبة  ( مليون نسمة ويشكل1ر500وسكاّنا )

 (. تصدر عن املنتدى اإلسالمي، 11، ص71، العددجملة البيان، التاريخ نفسه

 . (العثيمينفائدة من حياة الشيخ  511شريط )املنجد، حممد بن صاحل، أنظر:(1)

بن عثيمين )الزهراين، ناصر مسفر، (؛ و فائدة من حياة الشيخ العثيمين 511شريط )املنجد، حممد بن صاحل، أنظر:(2)
لدر الثمين في ) ااملري، عصام عبد املنعمو ؛ ه 1122وىل، ي، الرياض، الطبعة األابن اجلوز  دار، 71، ص(الزاهد اإلمام

 .تاريخ (، دار البصرية، االسكندرية، مصر، بدون طبعة أو361ص) (،عثيمينترجمة فقيه األمة اإلمام بن 
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مع أوالده وبعض تالميذه مشروع افتتاح موقع ناقش بأيام قليلة  _رمحه اهلل_قبل وفاتهو 
) ابن :موقع ومسّاه القائمون عليه، ، وحتقق ذلك بفضل اهللةله على الشبكة العنكبوتي رمسي

 (1). عثيمني(
 السادس المطلب

 (2):وتشييعه وفاته 
يف مدينة جّدة قبيل مغرب يوم األربعاء اخلامس عشر من شهر شوال  _رمحه اهلل _ ويفّ ت
ه ، وُصل ي عليه يف املسجد احلرام بعد صالة عصر يوم اخلميس، مث شّيعه اآلالف 1121عام 

وبعد صالة اجلمعة من من املصّلني واحلشود العظيمة يف مشاهد مؤثرة، ودفن يف مكة املكرمة، 
وقد نعاه امللوك، ، ة الغائب يف مجيع مدن اململكة العربية السعوديةاليوم التايل ُصل ي عليه صال

ورؤساء الدول، واألمراء، كما نعاه أعضاء هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية، ومجع 
من العلماء، واملؤسسات الدينية من شىت أقطار املعمورة، وكتب فيه الشعراء، واألدباء، مايدل 

 ته، وأسفهم لفقده. على عظيم مكان
 
 
 
 
 
 
 

                                 
، دار البصرية، 339صالدر الثمين في ترجمة فقيه األمة اإلمام بن عثيمين(،  املري، عصام عبداملنعم، )أنظر:(1)

 . تاريخ االسكندرية، مصر، بدون طبعة أو

 . 110_391املرجع السابق، ص(2)
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 الباب األّول

 وفيه ثالثة مباحث:
 : التعريف باملنت: )زاد املستقنع يف اختصار املقنع(.األّولالمبحث 

 (.احلجاوي شرف الّدين أبو الّنجاالتعريف مبؤلفه:): المبحث الثاني
 .املستقنع(شرح الشيخ العثيمني عليه:)الشرح املمتع على زاد التعريف بالمبحث الثالث: 
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 األّولالمبحث 
 (1)التعريف باملنت: 

قتصر فيه على القول الراجح يف مذهب اختصار املقنع( اهو كتاب:)زاد املستقنع يف 
، وحذف ما يندر وقوعه من املسائل مما هو مذكور يف -رمحه اهلل  - بن حنبل اإلمام أمحد

، وقد القى عناية خاصة أصله  املقنع، وزاد من الفوائد ما يعتمد على مثله مما ليس يف املقنع
 لدى فقهاء املذهب، فكثرت شروحه، وتريج أحاديثه، كما توالت طبعاته. 

  المبحث الثاني
 (2)التعريف مبؤلف املنت:

شرف الّدين أبو الّنجا موسى بن أمحد بن موسى بن سامل بن عيسى بن سامل ": هو
اإلمام العاّلمة، مفيت احلنابلة بدمشق، وشيخ اإلسالم ، احلّجاوي املقدسي مث الّصاحلي احلنبلي

جّرد فيه « اإلقناع»كان إماما، بارعا، أصوليا، فقيها، حمّدثا، ورعا، من تأليفه كتاب ،  هبا
وكثرة املسائل، ، ذهب اإلمام أمحد، مل يؤّلف أحد مؤلّفا مثله يف حترير النقولالصحيح من م

وغري ذلك، وتويف يوم اخلميس الثاين والعشرين من ربيع « املستقنع يف اختصار املقنع»وزاد 
 . ("  ه960)سنةل األو 

 
 
 
 
 

                                 
، دار الصميعي للنشر 333ص(، الدليل إلى المتون العلمية)عبد العزيز بن ابراهيم بن قاسم، بن قاسم، اأنظر:(1) 

 . م2000_   ه1120والتوزيع_الرياض_الطبعة األوىل، 

، ه (1079عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العماد الَعكري احلنبلي، أبو الفالح )املتوىف: ي، ابن العماد الَعكر أنظر:(2)
 خرج أحاديثه: عبد القادر األرناؤوط، حققه: حممود األرناؤوط، 112، ص 10ج، في أخبار من ذهبشذرات الذهب 

 . م 1976 -  ه  1106الطبعة: األوىل، ، بريوت –دار ابن كثري، دمشق ، 
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 ثالثال بحثالم
 :(1)بشرح الشيخ العثيمني التعريف

 
_  يهتم بكتاب زاد رمحه اهلل تعاىل_(2)ناصر بن سعدي عبد الرمحن بن شيخالكان 

 وبعد أن تصّدر الشيخ، هعلى حفظهم ثشرحه لطالبه، وحيياملستقنع يف اختصار املقنع، ف
مع ني معانيه، يبل ألفاظه، و سه للطالب، حي_العثيمني_ للتدريس اهتم به أيضا، فأخذ يدرّ 

كثر تداوله بني ا  وكتبوه. ومل، لوهوسجّ ، لطلبةعتىن به افاذكر القول الراجح بدليله أو تعليله، 
الشرح املمتع ): ه يف كتاب ومّسوهبإخراج، قام بعض طلبة الشيخ الناس عرب األشرطة واملذكرات

الشيخ _ؤسسة ( مّث قام الشيخ مبراجعته، فحّرره، وهّذبه، ورتّبه، وقد طبعته مزاد املستقنع  على
يف سمسة عشر جملدا، عام:  دار ابن اجلوزي_الطبعة األوىل، لدى مطبعة ابن عثيمني اخلريية

 ، وهي الطبعة املعتمدة يف هذا البحث. ه1127_ ه1122
 
 

 
 

                                 
، 1جالشرح الممتع على زاد المستقنع، ه (1121حممد بن صاحل بن حممد العثيمني )املتوىف: العثيمني، أنظر:(1)

 .   ه 1127 - ه  1122الطبعة: األوىل، ، دار النشر: دار ابن اجلوزي، 5ص

 . 12صتقدمت ترمجته، (2)
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 لثّانيالباب ا
 (اب الوقفكت)ترجيحات الشيخ العثيمين ـــ رحمه اهلل ـــ في  
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 مبحثا: اثنا عشر وفيه الباب الثاني: ترجيحات الشيخ العثيمين في باب الوقف،
 : يف تعريف الوقف، ومشروعيته، وفيه ثالثة مطالب:األولالمبحث 

 صطالحا.او ، عريف الوقف لغة: تالمطلب األول
 ة الوقف.: مشروعيّ الثاني طلبالم

 : احلكمة من مشروعيته.المطلب الثالث
 دين أحاط بدينه، ومل حُيجر عليه.قف من عليه : حكم و الثاني المبحث

 .كان جمهوال  ذا إوقف املعنّي : ثالثالمبحث ال
 .: وقف ما ينتفع به مع تلف عينهرابعالمبحث ال
 .: وقف اإلنسان على نفسهخامسالمبحث ال

 .الوقف على غري معنّي : بحث السادسالم
 .: شرط قبول املعنّي للوقفسابعالمبحث ال
 .إذا كانت لألصلح قفاشرط الو  خمالفة: ثامنالمبحث ال
 ؟فهل يدخل أوالد البنات، ذا وقف على ولد ولدهإ: تاسعالالمبحث 

 الزوجات هل يدخلن ضمن أهل البيت؟: عاشرالمبحث ال
 .ق باملوت: الوقف املعلّ عشر حاديالمبحث ال
 .منافعهتعطّلت إذا  بيع املسجد:عشر انيالمبحث الث

 : يف تعريف الوقف، ومشروعيته، وفيه ثالثة مطالب:األولالمبحث 
 :عريف الوقف: تاألولالمطلب 

 .غة: احلبسالوقف يف اللّ 
 (1)". َوَقَف اأَلرض َعَلى اْلَمَساِكنِي، َوْقفاً: حبَسها": (1)قال ابن منظور

                                 
ع بن حُمَمَّد بن مكرم بن َعلّي بن َأمْحد اأْلْنَصارِّي اإلْفرِيِقي مثَّ اْلمْصرِّي مجال الّدين أَبُو اْلفضل َكاَن ينتسب ِإىَل رويف(1)

، ويل قضاء األندلس بِاْخِتَصار كتب اأْلََدب املطولة، ترك خِبَط ِه سَمْسِمائَة جملدةكان مغرما  630ثَابت اأْلْنَصارِّي ولد سنة
أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف: ابن حجر، )111َوَمات يف شْعَبان سنة 

الناشر: جملس دائرة ، احملقق: حممد عبد املعيد ضان، 15، ص6ج، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ه (752
 . م1912ه / 1392الطبعة: الثانية، ، صيدر اباد/ اهلند -املعارف العثمانية 
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 فقد اختلفت تعريفات الفقهاء :: االصطالحيف أما 
والتصّدق حبس العني على حكم ملك الواقف، بأنه: " أبو حنيفة_ رمحه اهلل_فعرّفه -1

 .(2)باملنفعة"
على حكم  ةحبس الواقف العني املوقوفبأنّه: "(1)، وحممد بن احلسن(3)عرفه أبو يوسفو 
 ملك 

 (5)". اهلل تعاىل، وصرف منفعتها على من أحب
 
إعطاء منفعة شيء مدة وجوده الزما بقاؤه يف ملك معطيه ولو ": يعرّفونه بأنّه ةاملالكيّ و -2
 (6)". تقديرا

نتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصّرف يف مال ميكن االحبس "ه: عرّفه الشافعية بأنّ و  -3
 (1)". رقبته على مصرف مباح موجود

                                                                                               
، 9جفصل الواو، ، لسان العرب، ه (111حممد بن مكرم بن على، ابن منظور األنصاري اإلفريقى )تابن منظور، (1)

 . ه  1111 عامثة، الطبعة: الثال، بريوت –دار صادر ، 359ص

رد المحتار على الدر ، ه (1252(ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي )املتوىف: 2)
 . م1992 -ه  1112عام: الطبعة: الثانية، ، بريوت-دار الفكر، 331، ص1، جالمختار

موىل لبين شيبان، مات بالري سنة سبع ومثانني ومائة وهو ابن مثان وسمسني سنة. حضر حممد بن احلسن الشيباين، (3)
أبو اسحاق إبراهيم بن ، ي)الفريوز آبادجملس أيب حنيفة سنتني مث تفقه على أيب يوسف، ونشر علم أيب حنيفة. 

الطبعة: ، لبنان –وت دار الرائد العريب، بري ، 135، ص1، جطبقات الفقهاء، ه (116علي الشريازي )املتوىف: 
 م. 1910األوىل، 

أخذ الفقه عن حممد بن عبد الرمحن ، كان من أصحاب احلديث مث غلب عليه الرأيم،  يعقوب بن إبراهيأبو يوسف (1)
سحاق إأبو ، )مات ببغداد سنة اثنتني ومثانني ومائة، بن أيب ليلى مث عن أيب حنيفة، وويل القضاء هلارون الرشيد

 (.131، ص1مرجع سابق، ج، يالفريوز آباد، )ه (116الشريازي )املتوىف: إبراهيم بن علي 

 . 339، 337، ص1ج ،رد المحتار على الدر المختارابن عابدين،(5)

، 17، ص1، جشرح مختصر خليل، ه (1101حممد بن عبد اهلل اخلرشي املالكي أبو عبد اهلل )املتوىف: اخلرشي، (6)
 . تاريخأو بدون طبعة ، بريوت، دار الفكر للطباعة

مغني المحتاج ، 522، ص3ج، ه (911مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي )املتوىف: الشربيين، (1)
 . م1991 -ه  1115الطبعة: األوىل، ، دار الكتب العلمية، إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج
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 (1). "تسبيل املنفعة، و حتبيس األصل": بأنّه احلنابلةويعرّفه -1

وعليه يتبنّي أن التعريف املختار هو تعريف احلنابلة للوقف بأنّه: "حتبيس األصل، وتسبيل 
ت إن شئ النيب _صّلى اهلل عليه وسلم_لعمر بن اخلطاب: )املنفعة"، اِلقتباسه من قول 

، والشك أنّ الفصاحة، واإلجياز، يف كالمه_صلى اهلل عليه (2)(قت هباست أصلها، وتصدّ حبّ 
 وسلم_ فقد جاء مقتصرا على املقصود من غري تشّعب.

 :ة الوقفمشروعيّ الثاني: مطلبال
 :وإمجاع الصحابةالوقف مشروع بالقرآن الكرمي، والسّنة النبوية، 

 ن الكريم:آة من القر صوص العامّ أوال: النّ 
َلْن تَ َناُلوا اْلربَّ َحىتَّ تُ ْنِفُقوا ممَّا حتُِب وَن َوَما تُ ْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء ﴿قوله_سبحانه وتعاىل_:  -1

 (3). ﴾فَِإنَّ اللََّه بِِه َعِليم  
_رضي اهلل (1)قام أبو طلحةب، لذا داخل يف إنفاق املسلم مما حي الوقفّن : أاللةجه الدّ و 
فقال:يا رسول اهلل، إن اهلل تبارك عندما مسع اآلية إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عنه_ 

وكانت _أحب أموايل إيل بريحاء وإنّ ﴾َلْن تَ َناُلوا اْلربَّ َحىتَّ تُ ْنِفُقوا ممَّا حتُِب ونَ  ﴿وتعاىل يقول: 
ا وإّنّ  _عليه وسلم يدخلها، ويستظل هبا ويشرب من مائهاحديقة كان رسول اهلل صلى اهلل 

ها وذخرها عند اهلل، فضعها يا رسول اهلل حيث أراك اهلل، فقال رسول اهلل صدقة هلل، أرجو برّ 
                                 

، بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد، ابن قدامة(1)
ه   1111الطبعة: األوىل، ، دار الكتب العلمية، 250، ص2، جالكافي في فقه اإلمام أحمد، ه (620)املتوىف: 

 . م1991 -

النجاة، الطبعة: دارطوق ، صحيح البخاري، (256تويف) حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي، (البخاري2)
؛ ومسلم، 2131، حديث رقم: 197، ص 3جكتاب الشروط، باب الشروط يف الوقف، ،  ه 1122األوىل، 

كتاب الوصية، باب الوقف، ،  صحيح مسلم، ه (261مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف: 
، بريوت –شر: دار إحياء الرتاث العريب النا، حممد فؤاد عبد الباقي، حتقيق 1632، حديث رقم: 1255، ص3ج

 بدون طبعة أو تاريخ. 

 (. 92: )عمران، آية آلسورة (3)

لصوت أيب طلحة يف اجليش خري »قال النيّب صّلى اللَّه عليه وآله وسّلم: زيد بن سهل األنصاري اخلزرجي، شهد بدرا، (1)
علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف: أبو الفضل أمحد بن . )ابن حجر، مات سنة أربع وثالثني"من فئة
 (. ه  1115، الطبعة: األوىل، بريوت –دار الكتب العلمية ، 502، ص، 2، جاإلصابة في تمييز الصحابة، ه (752
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 أرى بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد مسعت ما قلت، وإينّ »صلى اهلل عليه وسلم: 
 (1).«أن جتعلها يف األقربني

ن أبا طلحة ملا مسع إاللة يف هذا احلديث ظاهرة على مشروعية الوقف وفضله فووجه الدّ 
ل أعجب بفعله، _بصلى اهلل عليه وسلم _ه النيب رغب يف وقف أحب أمواله إليه وأقرّ  اآلية
 م أمره.وعظّ 

نَي ِفيِه فَالَِّذيَن آِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه َوأَْنِفُقوا ممَّا َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلفِ ﴿_جّل وعال_: قوله-2
 (2). ﴾آَمُنوا ِمْنُكْم َوأَنْ َفُقوا هَلُْم َأْجر  َكِبري  

ّن الوقف إنفاق مما استخلف فيه املسلم، وترت ب األجر عليه دال على أاللة: وجه الدّ 
 مشروعّيته.

َناُه يف ََنُْن َُنِْي اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب َما َقدَُّموا َوآثَاَرُهْم  اَ نّ إِ ﴿_: _قوله -3 وَُكلَّ َشْيٍء َأْحَصي ْ
 (3). ﴾ِإَماٍم ُمِبنيٍ 

 ّن الوقف مما يقّدمه الواقف، ويبقى أثره بعد موته، فدّل على مشروعّيته.أاللة: وجه الدّ 
 :المطّهرة من السنةمشروعية الوقف ة ثانيا: أدلّ 

أرضاً  بن اخلطاب أصاب عمر ، أنّ _رضي اهلل عنهما_(1)عبد اهلل بن عمررواه  ما -1
 خبيرب ، فأتى النيب صلى اهلل عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول اهلل! أصبت أرضاً (5)خبيرب

                                 
باب كتاب الزكاة، ،  صحيح البخاري(256)حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفيالبخاري، ( متفق عليه، 1)

مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف: ؛ و 1161حديث رقم: ، 119ص، 2جعلى األقارب، الزكاة 
كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على األقربني والزوج واألوالد، والوالدين ولو كانوا ،  صحيح مسلمه (261

 . 993، حديث رقم: 693، ص2ج، مشركني
 (. 1): (سورة احلديد، آية2)

 . (12: )(سورة يس، آية3)

 
، ولد سنة ثالث من املبعث النبوي، هاجروهو ابن عشر سنني، بن نفيل القرشي العدويب بن اخلطاعبداهلل بن عمر  (1)

أبو الفضل أمحد بن ، شهد الغزوات، وروى األحاديث، وروى عنه الصحابة والتابعني. )ابن حجر، مات سنة أربع ومثانني
دار الكتب ، 155، ص1، جاإلصابة في تمييز الصحابة، ه (752محد بن حجر العسقالين )املتوىف: علي بن حممد بن أ

 .( ه  1115 -الطبعة: األوىل ، بريوت –العلمية 

أبو بكر حممد ، )احلازمي، الناحية املشهورة بينها وبني املدينة مسرية أيام، وهي تشتمل على حصون، ومزارع وخنل كثري(5)
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إن شئت حبست أصلها، » مل أصب مااًل قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: 
ق هبا يف ق هبا عمر، أنه ال يباع وال يوهب وال يورث، وتصدّ قال: فتصدّ «قت هبا وتصدّ 

ويف القرىب ويف الرقاب، ويف سبيل اهلل، وابن السبيل، والضيف ال جناح على من وليها الفقراء، 
 (1). لأن يأكل منها باملعروف، ويطعم غري متموّ 

 «إن شئت حبست أصلها، وتصدقت هبا » قوله_صلى اهلل عليه وسلم_: اللة: وجه الدّ 
 فهو نص صريح، وصحيح يف مشروعّية الوقف.

قال: )إذا مات  _صلى اهلل عليه وسلم_أن النيب_رضي اهلل عنه_ هريرةرواه أبو  ما -2
ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو 

 (2).له(

ّن الّصدقة اجلارية يبقى نفعها للميت، والوقف ال يعدو كونه صدقة جارية أاللة: وجه الدّ 
 قى له بعد مماته، فدّل على مشروعّية الوقف.يقوم هبا الواقف يف حياته لتب

 :ثالثا: اإلجماع
 نقل مجع من العلماء إمجاع الصحابة على مشروعّية الوقف:

                                                                                               
األماكن أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه من ، ه (571عثمان احلازمي اهلمداين، زين الدين )املتوىف: بن موسى بن 

عام ، بدون طبعة، الناشر: دار اليمامة للبحث والرتمجة والنشر، احملقق: محد بن حممد اجلاسر، 119، ص1ج، األمكنة
 (. ه  1115النشر: 

كتاب الشروط، باب ،  صحيح البخاري، (256تويف) البخاري اجلعفيحممد بن إمساعيل أبو عبداهلل ، البخاري( 1)
مسلم ومسلم، ،؛ ه 1122طوق النجاة، الطبعة: األوىل،  دار، 2131، حديث رقم: 197، ص 3جالشروط يف الوقف، 

، 3كتاب الوصية، باب الوقف، ج،  صحيح مسلم، ه (261بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف: 
 ، بدون طبعة أو تاريخ. بريوت –الناشر: دار إحياء الرتاث العريب ، حممد فؤاد عبد الباقيحتقيق 1632حديث ،1255ص
 
 

، كتاب الشروط، باب الشروط صحيح البخاري(256تويف) حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي، لبخاريا(2)
ترقيم حممد فؤاد مصورة عن السلطانية بإضافة النجاة )الناشر: دار طوق ، 2131، حديث: 197، ص3جيف الوقف، 

، ه (261مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف: ، مسلم؛ و ه 1122عبد الباقي(الطبعة: األوىل، 
(، 1631حديث )، 1255، ص3كتاب الوصية، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته، ج،  صحيح مسلم
 . ، بدون طبعة أوتاريخبريوت –الناشر: دار إحياء الرتاث العريب ، الباقي حممد فؤاد عبد
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وقد وقف اخللفاء الراشدين وغريهم من الصحابة واشتهر ذلك فلم ينكره "ابن قدامة: قال 
 (1)". أحد فكان إمجاعاً 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ووقوفهم قد وقف أصحاب "وقال اإلمام أمحد بن حنبل: 
 (2)". ةالسنّ  ا ردّ الوقف فإمنّ  باملدينة ظاهرة، فمن ردّ 

 المطلب الثالث: الحكمة من مشروعّية الوقف:
قّدموا اخلري ألنفسهم، تقرّبا خلالقهم، وتداركا ي يرّغب الّشرع أصحاب األموال، أن

 لتفريطهم، 
وانتقال أمواهلم لغريهم، فشرع هلم التربّع بشيء منها انتهاء املهلة بقبض أرواحهم،  قبل
 على أن

يبقى أصله، وينفق ريعه، ومنفعته، فيما حيدده الواقف من وجوه الرب، طمعا يف استمرار 
 أجرها 

مجعه يف  فارق احلياة، وخوفا على ورثته أن يصبحوا من الفقراء، فيكون بعض ما إذا
 حياته، 

 جارية له بعد وفاته. صدقة
 
 .وقف املدين الذي أحاط الدين مباله، قبل احلجر عليهني:لمبحث الثاا

يفي هبذا الدين،  كأن يكون عليه دين بألف دينار،ومجيع ما ميلك الصورة المسألة: 
 فيوقف شيئا مما ميلك.
إذا وقف شيئا من ماله، وعليه دين يستغرق مجيع ماله، وذلك قبل :زاعتحرير محل النّ 
 له ذلك أم ال؟ احلجر عليه فهل جيوز

                                 
، بن قدامة، أبوحممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبليا(1)

 . م1967 -ه  1377، بدون طبعة، الناشر: مكتبة القاهرة، 3، ص6ج، المغني، ه (620)املتوىف: 

، 1ج، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، مشس الدين حممد بن عبد اهلل الزركشي املصري احلنبليالزركشي، (2)
 . م1993 -ه   1113عام: الطبعة: األوىل، ، دار العبيكان، 210ص
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واخلالف مبيّن على اخلالف يف حكم تصّرف املدين _الذي دينه يستغرق ماله _قبل 
 يصح وقفه. احلجر عليه، فمن قال جبواز تصرّفه قال جبواز وقفه، ومن مل يقل بذلك قال: ال

وعليه اختلف الفقهاء_رمحهم اهلل_ يف صحة تصّرف املدين الذي قد أحاط دينه مباله، 
قوله: ": إىل القول بصّحة تصرّفه، فقد جاء يف رد احملتار ةيفنر عليه فذهب احلقبل احلج

 (1). "أي وقف مديون صحيح فإنه يصح ولو قصد به املماطلة خبالف صحيح()
يعين أن ومذهب املالكية عدم صّحة تصرّفه قبل احلجر عليه، جاء يف مواهب اجلليل: "

التفليس، وأما بعده فإنه ممنوع من من أحاط الدين مباله ممنوع من التربع باملال، ومراده قبل 
 (2)". التصرف املايل مطلقا

شراء الرجل وبيعه وعتقه، وإقراره، وقضاؤه ": يرى صّحة تصرّفه، إذ يقول الشافعيواإلمام 
فلس وذا دين كان أو غري ذي بعض غرمائه دون بعض جائز كله عليه مفلسا كان أو غري م

 (3)". دين يف إجازة عتقه وبيعه ال يرد من ذلك شيء

فه وتصرّ ومذهب احلنابلة صّحة تصرّفه قبل احلجر عليه، جاء يف شرح منتهى اإلرادات: "
 (1)". ا، ولو استغرق دينه مجيع مالهيف ماله قبل احلجر عليه صحيح نصّ 

 :ترجيح الشيخ العثيمين
من عليه  عه؛ ألنّ ه ال يصح تربّ والصحيح أنّ "يقول: يرى_رمحه اهلل_ عدم صّحة تصرّفه إذ 

ع والصدقة مستحب، فال دين يستغرق ماله فقد شغله بالدين، وقضاء الدين واجب، والترّب 

                                 
المحتار على الدر رد ، ه (1252(ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي )املتوىف: 1)

 . م1992 -ه  1112الطبعة: الثانية، ، بريوت-دار الفكر، 391، ص1، جالمختار
مواهب ، ه (951أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب املالكي )املتوىف: احلطّاب الرعيين، (2)

 م. 1992 -ه  1112الطبعة: الثالثة، ، دار الفكر، 31، ص5، جالجليل شرح مختصر خليل
أبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي الشافعي، (3)

 . م1990، بدون طبعة، بريوت –دار املعرفة ، 211، ص3، جاألم، ه (201املكي )املتوىف: 

دقائق أولي ، ه (1051الدين ابن حسن بن إدريس البهوتىاحلنبلى )املتوىف: منصور بن يونس بن صالح البهويت، (1)
ه  1111الطبعة: األوىل، ، عامل الكتب، 160، ص2ج، النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات

 . م1993 -
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 (1). "ميكن أن نسقط واجبا مبستحب
 وبالموازنة بين األقوال يتبّين لنا أن المسألة فيها قوالن:

صّحة تصّرف املدين الذي أحاط دينه مباله قبل احلجر عليه، وهو مذهب : لاألوّ  القول
 .عندهم فيصح بيعه، وهبته وإقراره، وعليه يصح وقفه، ، واحلنابلةة، والشافعيحلنفيةا

قبل احلجر عليه، وهو  الذي أحاط دينه مباله املدين ة تصّرف: عدم صحّ القول الثاني
 الشيخ العثيمني.اختيار ة، و املالكيّ  مذهب

 األدلة:
 (2): يأيت اف املدين قبل احَلْجر عليه مبة تصرّ صحّ ب القائلون : استدلّ ة القول األولأدلّ 
 ف، فنفذ تصرّفه قياًسا على غريه.ه رشيد غري حمظور عليه وقت التصرّ نّ _إ1
 سبب املنع من احَلْجر ال يتقدَّم على احَلْجر. نّ _إ2
 .يلزمه شرعا بدون عوض مثل األضحية ف فيماله احلق بالتصرّ  نّ إ-3
: ضرر لدفع ضرر خاصإحلاق الضرر به هليته فال جيوز ألإهدار  عليه يف احلجر نّ إ-1

 .املال
 :ة القول الثانيأدلّ 

 :(3)يأيتامب دين قد أحاط مباله ة وقف من عليهعدم صحّ ب القائلون استدل

                                 
، 11ج، مستقنعالشرح الممتع على زاد ال، ه (1121حممد بن صاحل بن حممد العثيمني )املتوىف: العثيمني، (1)

 . ه  1127 -ه 1122الطبعة: األوىل، ، دار النشر: دار ابن اجلوزي، 11ص
 

الهداية في شرح بداية ، (ه 593علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين، )املتوىف: املرغياين، أنظر:(2)
بن اهلمام،  الكمال طبعة أو تاريخ،؛ و ، بدون لبنان –بريوت  -الرتاث العريب  إحياءدار ، 272، ص3، جالمبتدي

، 9ج، فتح القدير، ه (761بن اهلمام )املتوىف: لكمال كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي املعروف با
أبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن الشافعي، ؛ و تاريخأو بدون طبعة ، دار الفكر، 211ص

 –دار املعرفة ، 211، ص3، جاألم، ه (201مناف املطليب القرشي املكي )املتوىف: شافع بن عبد املطلب بن عبد 
، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات،؛ والبهويت، م1990، بدون طبعة، بريوت

 . 160، ص2ج

، 2، جالمقدمات الممهدات، ه (520أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب )املتوىف: ابن رشد القرطيب، أنظر:(3)
الشرح الممتع على والعثيمني، حممد الصاحل، ؛ م1977 -ه   1107الطبعة: األوىل، ، دار الغرب اإلسالمي، 320ص
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من »قال:  _اهلل عليه وسلم صلى_ النيبأن ، _رضي اهلل عنه _هريرة أيب ورد عن ما -1
 (1). «ى اهلل عنه، ومن أخذ يريد إتالفها أتلفه اهللالناس يريد أداءها أدّ  أخذ أموال

وجه الّداللة: إّن حقوق الغرماء تعلقت مباله، والتربّع هبا تضييع هلا، فيدخل يف اإلتالف 
 بالنسبة هلم ال األداء.

 .ا ال يلزمه ومما ال جتري العادة بهيف تربّعه بدون عوض إتالف ملاله فيم نّ إ -2
 الترجيح:

)وهم مجهور  بعد ذكر أقوال كّل من الفريقني يتبنّي لنا أن أصحاب القول األول
 وقفه، وأّن أصحاب القول الثاين الفقهاء(نظروا ملصلحة املدين، فصّححوا تصرّفاته، ومنها

ذهب  خيفى قوة ما فمنعوه من الوقف، وال)املالكية والشيخ العثيمني ( غّلبوا مصلحة الدائنني، 
إليه املالكية واختاره الشيخ العثيمني، خاصة إذا الحظنا أن املريض_ مرض خموف_ ميُنع من 
التصّرف فيما يضر الورثة، وإن كان املال يف األصل له، فكيف مبن يتّصرف مبا يضر غرماءه! 

 .وأحكم الشك أنّه من باب أوىل، واهلل تعاىل أعلم
 

 وقف املعنّي اجملهول:: ثالثالمبحث ال
 جعلت عقاري وقفا على كذا، ولديه أكثر من عقار.: الواقف كأن يقولصورة المسألة: 
اختلف الفقهاء يف صّحة وقف املعنّي الذي ال ميكن معرفته إال :زاعتحرير محل النّ 

 بتحديده من ِقبل الواقف.  
 من متام تسليمه كونه: مفرزا، واجملهول ال، و تسليم الوقفهم شرتاطامبين على واخلالف 

عليه كسائر التربّعات، ومن  شرتط تسليمه للموقوفافمن رأى أن الوقف تربّع، ميكن فرزه، 
 . يشرتط تسليمهملرأى أنه إسقاط كالعتق، 

جاء  إىل عدم صّحة وقف املعنّي اجملهول، فقد وعليه اختلف الفقهاء، فذهب أبو حنيفة
 بعد ذلك، وكذا لو قال ىت لو وقف شيئا من أرضه ومل يسمه ال يصح ولو بنّي حيف رد احملتار: "

                                                                                               
 . 11، ص11، جزاد المستقنع

يريد باب من أخذ أموال الناس ، والتفليس كتاب يف االستقراض وأداء الديون واحلجر،  صحيح البخاريالبخاري، (1)
 . 2371، حديث رقم: 115، ص3ج، أداءها أو إتالفها
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 (1)". وقفت هذه األرض أو هذه
فقال بصحة وقف املعني  (3)_، وخالفهم أبو يوسف(2)صاحبه_حممد بن احلسن ووافقه

كونه مفرزا شرط عند حممد رمحه اهلل لتوقف التسليم عليه وليس اجملهول، جاء يف اإلسعاف: "
 ا أنه أحلقه بالعتق فلو وقف نصف أرضه يصح بشرط عند أىب يوسف رمحه اهلل ملا بينّ 

 (1). "عنده وال يصح عند حممد رمحه اهلل

جيوز وقف العقار وقف املعنّي اجملهول، جاء يف مواهب اجلليل: " ومذهب املالكّية صحة
 (5)". سواء كان شائعا كما لو وقف نصف دار أو غري شائع

وال يعترب كون الوقف يرون صحة وقف املعني اجملهول، جاء يف مغين احملتاج: "والشافعية 
 (6)". ة وقف ما مل يرهعلى صحّ  معلوما للواقف، فدلّ 

 
 والراجح لدى احلنابلة عدم صحة وقف املعنّي اجملهول، ويف وجه أنه يصح:

 (1)". ني كأحد هذين العبدينوال يصح يف غري معّ جاء يف الشرح الكبري: "

والوجه الثاين ال يشرتط القبول؛ ألنه أحد نوعي الوقف، فلم يشرتط له "جاء يف املغين: و 
 (7)".  القبول، كالنوع اآلخر

 

                                 
 . 311ص1جردالمحتار على الدرالمختار، ابن عابدين، (1)
 .23سبق ترمجته، ص (2)

 .23سبق ترمجته، ص(3)

مطبعة ، 16، ص1ج، اإلسعاف في أحكام األوقافالطرابلسي، برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أىب بكراحلنفي، (1)
 . م1902ه_1320لطبعة الثانية، سنة هندية_مصر_ ا

 . 17، ص 6، جمواهب الجليل شرح مختصر خليل، احلطّاب الرعيين(5)

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ، ه (911مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي )املتوىف: الشربيين، (6)
 . م1991 -ه  1115األوىل، الطبعة: ، دار الكتب العلمية، 523، ص 3ج، ألفاظ المنهاج

عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي اجلماعيلي احلنبلي، أبو الفرج، مشس الدين )املتوىف: ابن قدامة، (1)
، بدون طبعة دار الكتاب العريب للنشر والتوزيع، 191، ص6جالشرح الكبير على متن المقنع، ، ه (672

 أوتاريخ. 

 . 5، ص6ج، ، المغنيبن قدامةا(7)
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 ترجيح الشيخ العثيمين:
أنه ال يصح؛ ألنه "املذهب : صّحة وقف املعنّي اجملهول حيث يقول _رمحه اهلل_يرى
 جمهول، 

يتصوره الواقف، والراجح صحة هذا؛ ألنه مل وإذا كان جمهوال فإنه قد يكون أكثر مما قد 
 (1)". جيرب على الوقف

 وبالموازنة بين األقوال يتبّين لنا أن المسألة فيها قوالن:
حممد أيب حنيفة، وصاحبه  مذهبعدم صحة وقف املعنّي اجملهول، وهو ل: القول األو 

 ، والراجح لدى احلنابلة.بن احلسن
مذهب ، و من احلنفية أيب يوسف هول، وهو قولصحة وقف املعنّي اجملالقول الثاني: 

 .الشيخ العثيمني ، ووجه لدى احلنابلة، والراجح لدىاملالكية، والشافعية
 األدلة:

 :(2)يأيت وقف املعنّي اجملهول مبا استدل القائلون بعدم صحة: األول ة القولأدلّ 
 _رضي اهلل(3)بنته حفصةاوقفه يف يد بن اخلطاب_رضي اهلل عنه_ جعل  عمرإّن -1

 (1)_. عنهما

                                 
 . 16، ص11، جالشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمني، حممد الصاحل، (1)
، 12ج، المبسوط، ه (173)املتوىف: ، لسرخسي، حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسياأنظر:(2)

موفق الدين أبو حممد ؛ وابن قدامة، م1993-ه 1111تاريخ النشر: ، بدون طبعة، بريوت –دار املعرفة : 31ص
ابن قدامة، ه (6200عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسيثم الدمشقي احلنبلي، )املتوىف: 

 . م1967 -ه  1377، مكتبة القاهرة، بدون طبعة، 5، ص6، جالمغني

لم، روت عنه أم املؤمنني حفصة بنت أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب، زوجة سيد املرسلني_صلى اهلل عليه وس(3)
أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد ابن حجر، األحاديث، توفيت يف السنة اخلامسة واألربعني للهجرة، )

، بريوت –دار الكتب العلمية ، 76، ص7، جاإلصابة في تمييز الصحابة، ه (752بن حجر العسقالين )املتوىف: 
 (. ه  1115، الطبعة: األوىل

، كتاب سنن أبي داود، ه (215بن األشعث بن إسحاق بن بشري األزدي الس ِجْستاين )املتوىف: سليمان ، أبو داود(1)
 –الناشر: املكتبة العصرية، صيدا ، 2719رقمحديث ، 111، ص3، جالوصايا، باب ماجاء يف الرجل يوقف الوقف

إرواء الغليل في تخريج ، ه (1120: حممد ناصر الدين األلباين )املتوىف، بدون طبعة أوتاريخ، وصّححه األلباين، بريوت
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، فدّل على اشرتاط الّتسليم الوقف إال ليتمّ يف يد ابنته  أن عمر مل جيعل وقفهوجه الداللة: 
 لصّحة الوقف، وال يتم الّتسليم إال يف املفرز.

 .ةع مبال مل خيرجه عن املالية، فلم يلزم مبجرده، كاهلبة والوصيّ ألنه ترّب -2 
 :(1)يأيت القائلون بصحة وقف املعنّي اجملهول مبااستدل : الثاني ة القولأدلّ 
أرضا  خبيرب بن اخلطاب عمر قال: أصاب _رضي اهلل عنهما_ (2)ابن عمررواه  ما -1

فأتى النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال: أصبت أرضا مل أصب ماال قط أنفس منه فكيف تأمرين 
أنه ال يباع أصلها وال يوهب  عمر فتصّدق )قت هبابه قال: )إن شئت حبست أصلها وتصدّ 

 وال 
ال جناح على من  السبيل اهلل والضيف وابن سبيل يورث يف الفقراء والقرىب والرقاب ويف

 (3)(. أن يأكل منها باملعروف أو يطعم صديقا غري متمول فيه  وليها
 أسهم عمر اليت خبيرب مل تكن مفرزة.به على وقف املشاع ألن  استدلّ اللة: وجه الدّ 

: ثامنوين (1)وقوله لبين النجار_صلى اهلل عليه وسلم _ة بناء مسجد رسول اهلل قصّ -2

                                                                                               
 –الناشر: املكتب اإلسالمي ، الشاويش إشراف: زهري، 1596، حديث رقم: 10، ص6ج، أحاديث منار السبيل

 . م1975 -ه   1105الطبعة: الثانية ، بريوت
الدسوقي  حممد بن أمحد بن عرفةالدسوقي، ؛ و 362، ص1، جرد المحتار على الدر المختاربن عابدين، اأنظر:(1)

؛ 16، ص1، جتاريخ أوبدون طبعة ، دار الفكر، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ه (1230املالكي )املتوىف: 
مع تكملة السبكي المجموع شرح المهذب ))، ه (616أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي )املتوىف: والنووي، 

أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن وابن قدامة، ،؛ تاريخ ون طبعة أو، بدالناشر: دار الفكر، 323، ص15، جواملطيعي((
دار ، 250، ص2، جالكافي، ه (620مث الدمشقي احلنبلي، )املتوىف:  أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي

 . 5، ص6، جالمغني،؛ وابن قدامة، م1991 -ه   1111الطبعة: األوىل، ، الكتب العلمية
 . 21ص، لهسبق الرتمجة (2)
 . 2112، حديث رقم12، ص1ج، باب الوقف كيف يكتب، ، كتاب الوصاياصحيح البخاري، البخاري(3)
ه جار ألنّ النّ  يوأمه الصدوف ابنة مالك من محري، ومسّ ، النجار، امسه تيم اللَّه بن ثعلبة بن عمرو من بطون اخلزرج(4)

القادر، أبو العباس احلسيين العبيدي، تقي الدين املقريزي أمحد بن علي بن عبد )املقريزي، ضرب وجه رجل فنجره، 
احملقق: حممد ، 116، ص9، جإمتاع األسماع بما للنبي من األحوال واألموال والحفدة والمتاع، ه (715)املتوىف: 

 (. م 1999 -ه   1120الطبعة: األوىل، ، بريوت –الناشر: دار الكتب العلمية ، عبد احلميد النميسي
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 (1). حائطكم هذا، فقالوا: ال واهلل ال نطلب مثنه إال إىل اهلل تعاىل
غري جائز ألنكر عليهم وقفه  لو كانف ّن احلائط كان مشاعا بينهم غري مفرزأوجه الداللة: 

 النيب
 . هلم احلكموبنّي  _ى اهلل عليه وسلم صلّ _
 .حصوله يف املفرزكالوقف حتبيس األصل وتسبيل املنفعة، وهذا حيصل يف املشاع،  إّن  -3
 .ده، كالعتقع مينع البيع واهلبة واملرياث، فلزم مبجرّ نه ترّب إّ -1
 :(2)يأيتمبا  وميكن مناقشة أدلتهم 

 بنته حفصة _رضي اهلل عنهما _ليتم الوقف، اجعل وقفه يف يد  عمر استدالهلم بأنّ -1
بأنه قد فعل ذلك لكثرة اشتغاله وخاف التقصري منه يف أوانه، أو ليكون يف  جياب عليه
 يدها بعد موته.

الوقف تربّع مينع البيع واهلبة. فيلزم مبجرد اللفظ  قياسهم الوقف باهلبة يرد عليه أن -2
األصل وتسبيل الثمرة. فهو بالعتق أشبه. فإحلاقه  كالعتق، واهلبة متليك مطلق. والوقف حتبيس

 ، من إحلاقه باهلبة به أوىل
وقف املعنّي  ذهب إليه أصحاب القول الثاين، من صحة الذي يرتّجح لدي ماالترجيح: 
 واهلل أعلم وأحكم. ،ولو كان جمهوال

  

                                 

 . 2111حديث رقم: ، 11، ص1جباب إذا وقف اجلماعة أرضا مشاعا، كتاب الوصايا، ،  ، مرجع سابقالبخاري(1)

، 12ج، المبسوط، ه (173)املتوىف: ، لسرخسي، حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسياأنظر:(2)
 . 5، ص6، جالمغنيامة، ؛ وابن قدم1993-ه 1111تاريخ النشر: ، بدون طبعة، بريوت –املعرفة  دار: 36ص
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 .عينه مع بقاءوقف ماال ينتفع :رابعالمبحث ال
 .ملن يستضيء به امشع وأملن يأكله،  اطعامأن يوقف كصورة المسألة: 
، فيذهب أصله عينه مع بقاءال ينتفع به  اختلف الفقهاء يف وقف ما:زاعتحرير محل النّ 

 مع منفعته.
يف العني املوقوفة قال بعدم جواز وقف  هفمن اشرتط ،التأبيد اشرتاط مبين على فالاخلو 

 أجاز وقفه. هعينه، ومن مل يشرتط مع بقاءماال ينتفع به 
وبناء عليه اختلف الفقهاء، فذهب احلنفّية إىل عدم جواز وقف ماال ينتفع به مع بقاء 

 والفضة كالذهب باإلتالف إال به ينتفع ماال وقف وأماجاء يف فتح القدير: " عينه، فقد
 (1). " . جائز فغري واملشروب واملأكول

مث إن  ينه، جاء يف شرح اخلرشي: "ومذهب املالكّية جواز وقف ماال ينتفع به مع بقاء ع
 (2)". املذهب جواز وقف ما ال يعرف بعينه كالطعام والدنانري والدراهم

ومذهب الشافعّية عدم جواز وقف ماال ينتفع به مع بقاء عينه، جاء يف روضة الطالبني: 
 (3). "ال يصح وقف ما ال يدوم االنتفاع به، كاملطعوم والرياحني املشمومة، لسرعة فسادها"

وما ال عدم جواز وقف ماال ينتفع به مع بقاء عينه، جاء يف املغين:" واملذهب لدى احلنابلة
 (1). "ينتفع به إال باإلتالف، مثل الذهب والورق واملأكول واملشروب، فوقفه غري جائز

 :ترجيح الشيخ العثيمين
فالصواب أنه جيوز ": يرى _رمحه اهلل_ جواز وقف ماال ينتفع به مع بقاء عينه حيث يقول

 (5). "وقف الشيء الذي ال ينتفع به إال بتلفه

 

                                 
 . 217، ص6ج، فتح القديربن اهلمام، لكمال ا(1)

 .70 ، ص1جشرح مختصر خليل، اخلرشي، (2)

. 315، ص5، جروضة الطالبين وعمدة المفتين، ه (616أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف )املتوىف: النووي، (3)
 . م1991ه  / 1112الثالثة، الطبعة: ، عمان -دمشق -املكتب اإلسالمي، بريوت

 . 31، ص6ج، لمغنيابن قدامه، ا(4)

 . 17، ص11، جعلى زاد المستقنع الشرح الممتعالعثيمني، حممد الصاحل، (5)
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 المسألة فيها قوالن:وبالموازنة بين األقوال يتبين لنا أّن 
احلنفية، مذهب كل من  ه، وهووقف ماال ينتفع به مع بقاء عينعدم جواز : القول األول

 .والشافعية، واحلنابلة
، واختيار ذهب املالكيةوهو مع بقاء عينه، ينتفع به م : جواز وقف ماالالقول الثاني

 .الشيخ العثيمني
 األدلة:

: يأيتاستدل القائلون بعدم جواز وقف ماال ينتفع به مع بقاء عينه مبا القول األول: أدلّة 
(1) 

 يتأبّد لسرعة فساده.المع بقاء عينه الوقف حتبيس األصل وتسبيل الثمرة، وما ال ينتفع به  نّ إ-1
والوقف إمنا ينتفع به مع بقاء ، يف استهالكه ماال ينتفع به مع بقاء عينه تكون ةمنفع نّ _ إ2 

 .عينه
 (2): يأيتجبواز وقف ماال ينتفع به مع بقاء عينه مبا  استدل القائلونالقول الثاني: أدلّة 

الوقف من عقود التربّع، والقصد منه اإلحسان واإلرفاق، واألصل فيه اجلواز  نّ إ-1
 ع بأصله أو مبنفعته.كان الترّب ة سواء  والصحّ 
قياسه على جواز وقف املاء للسقيا، إذ إن وروده عن السلف يدل على جواز ما  -2

 الينتفع به مع بقاء عينه، حيث ال وجه اِلستثنائه.
ويرد عليه:بأنه قياس مع الفارق، حيث إن املوقوف: البئر وهي تبقى، واملنتفع به الذي 

 يذهب هو املاء.
الذي يرتجح لدي القول بعدم جواز وقف ما ال ينتفع به بقاء عينه ملخالفته الترجيح: 

 معىن الوقف وصورته، واهلل تعاىل أعلم وأحكم.

                                 
بن حممد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو  زكريا؛ و 17، ص3ج، الهداية في شرح بداية المبتدياملرغياين، أنظر:(1)

الناشر: دار الكتاب ، 151، ص2ج، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، ه (926حيىي السنيكي )املتوىف: 
 .313، ص5ج المغنيابن قدامة،؛ و تاريخ أوبدون طبعة ، اإلسالمي

 . 11، ص11، جعلى زاد المستقنع الشرح الممتع؛ والعثيمني، 70، ص1، جشرح مختصر خليلاخلرشي، أنظر:(2)
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 الوقف على الّنفس.المبحث الخامس: 
 كأن يقول بييت هذا وقف علي.صورة المسألة: 
 .لينتفع بغلته فيما إذا وقف شيئا من ماله على نفسهاختلف الفقهاء زاع:تحرير محل النّ 

ومن مل ، ة لنفسهفمن شرطه منع اشرتاط الغلّ ، اشرتاط القبض واإلفرازعلى مبين  واخلالف
 طه مل مينعه.رت يش

إىل  من احلنفية (1)وبناء عليه اختلف الفقهاء يف وقف املرء على نفسه، فذهب أبو يوسف
وإذا جعل الواقف غلة الوقف )يف اجلوهرة املنرية " ، جاء(2)نجواز ذلك، وخالفه حممد بن احلس

لنفسه أو جعل الوالية إليه جاز عند أيب يوسف( وال جيوز عند حممد؛ ألن من أصل حممد أن 
 (3)". من شرط الوقف القبض

وبطل ومذهب املالكّية عدم جواز الوقف على النفس، حيث جاء يف منح اجلليل: "
 (1)". ملكه )على نفسه( أي الواقف فهو باطلالوقف إن وقف املالك 

وال جيوز أن يقف على الوقف على الّنفس، جاء يف التنبيه: " ومذهب الشافعية عدم جواز
 (5)". نفسه وال على جمهول كرجل غري معنّي 

 ومجلته أن الواقف إذا اشرتط واملذهب لدى احلنابلة صّحة الوقف على النفس، جاء يف املغين: "
 (6)". أن ينفق منه على نفسه، صح الوقف والشرط. نص عليه أمحديف الوقف 

 
 

                                 
 . 21ص، تقدمت ترمجته(1)

 .21تقدمت ترمجته، ص(2)

، 1، جالجوهرة النيرة، ه (700أبو بكر بن علي بن حممد احلدادي العبادي الزَّبِيِدّي اليمين احلنفي )املتوىف: احلداد، (3)
 . ه 1322الطبعة: األوىل، ، الناشر: املطبعة اخلريية، 331ص

منح الجليل شرح مختصر ، ه (1299حممد بن أمحد بن حممد عليش، أبو عبد اهلل املالكي )املتوىف: ( حممد عليش، 1)
 . م1979ه /1109تاريخ النشر: ، بدون طبعة، بريوت –دار الفكر ، 121، ص7، جخليل

، 1ج، التنبية في الفقه الشافعي، ه (116أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي )املتوىف: لشريازي، ا(5)
 . بدون طبعة أوتاريخ، الناشر: عامل الكتب، 136ص

 . 7، ص6ج، المغنيابن قدامة، (6)
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 ترجيح الشيخ العثيمين:
أما إذا مل يذكر أحدا يرى _رمحه اهلل_ عدم صّحة الوقف على النفس، حيث يقول: " 

بعده، بأن قال: وقفت هذا على نفسي، وسكت، فالوقف ال يصح ويبقى ملكا حرا غري 
 (1). "وقف

 المسألة قوالن:وبالموازنة بين األقوال يّتضح لنا أّن في 
مذهب و من احلنفية،  يوسف أيب ذهبم جواز الوقف على النفس، وهو: القول األول

 احلنابلة.
عدم جواز الوقف على النفس، وهو مذهب حممد بن احلسن من احلنفية، : القول الثاني
 .واختيار الشيخ العثيمني، ومالك، والشافعي

 لة:األد
 :(2)يأيتاستدل القائلون جبواز الوقف على الّنفس مبا ة القول األول: أدلّ 
بر، فبلغ ذلك النيب ن رجال أعتق عبدا له عن دُ _رضي اهلل عنه_أ(3)جابررواه  ما-1

فاشرتاه (، من يشرتيه مين: فقال ،ألك مال غريه؟ فقال: ال)فقال:  _اهلل عليه وسلمصلى _
بثمامنائة درهم، فجاء هبا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فدفعها (1)نعيم بن عبد اهلل العدوي

ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فألهلك، فإن فضل عن أهلك )إليه، مث قال: 
، يقول: فبني يديك وعن (شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن قرابتك شيء فهكذا، وهكذا

 (5). ميينك وعن مشالك

                                 
 . 21، ص11جالشرح الممتع على زاد المستقنع، العثيمني، حممد الصاحل، (1)

 . 7، ص6، جالمغني، بن قدامة؛ وا231، ص5ج، البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن جنيم، أنظر:(3)

أحد املكثرين عن النيّب صّلى ، بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة األنصاري الّسلميّ هو جابر (3)
)ابن حجر، ، سنة مثان وسبعنيمات ، شهد العقبة، اللَّه عليه وسلم، وروى عنه مجاعة من الّصحابة، وله وألبيه صحبة

 (. 516، ص1، جاإلصابة في تمييز الصحابة
، استشهد يف خالفة عبد بن عوف بن عويج بن عدي بن كعب القرشّي العدويّ بن أسيد نعيم بن عبد اهللهو (1)

 (. 362، ص6عمر)املرجع السابق، ج

، باب االبتداء يف ، كتاب الزكاةصحيح مسلمه (261مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف: (5)
 . 991رقمحديث ، 692، ص2ج، س مث أهله مث القرابةالنفقة بالنف
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صلى اهلل _النيبالقصد من الوقف القربة، واإلنفاق على النفس قربة ف نّ أ: ةاللوجه الدّ 
 ."بدأ بنفسك فتصدق عليهابدليل قوله: "ا على نفسهمثنه ده سيّ  باعه لينفق _عليه وسلم

فيكون دلوه فيها كدالء (1)(من يشرتي بئر رومه ): _وسلم  صلى اهلل عليهقوله_-2
 (2)هلل عنه. فاشرتاها_ عثمان بن عفان _رضي ا املسلمني

للواقف أن جيعل لنفسه نصيبا من  الرسول _صلى اهلل عليه وسلم_أجاز نأاللة: وجه الدّ 
 ، فيكون له دلوا كغريه.الوقف
وال بأس على من وليها أن يأكل منها أو : "عمر_رضي اهلل عنه_ يف كتاب وقفهقول -3

 (3)". ل فيهيطعم صديقاً غري متموّ 
ملن وليها أن يأكل منها، وقد يلي الواقف وقد يلي غريه،  ّن عمر اشرتطأاللة: وجه الدّ 

 وكان وقف عمر بيده إىل أن مات.
 .نتفاع به، فكذلك هاهناه إذا وقف وقفا عاما، كاملساجد، واملقابر، كان له االِ نّ إ-1
: أن النيب صلى اهلل عليه وسلم رأى رجال يسوق _رضي اهلل عنه_(1)أنسرواه  ما -5

، فقال: يا رسول اهلل، إّنا بدنة، قال يف الثالثة أو يف الرابعة: «اركبها» ، فقال له:(5)بدنة

                                 

نزهلا املشركون عام اخلندق، وفيها بئر رومة، اسم بئر ابتاعها عثمان : أرض باملدينة بضم الراء، وسكون الواو: ُروَمةُ (1)
احلموي )املتوىف: شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلموي، )بن عفان، رضي اهلل عنه، وتصّدق هبا

 (. م 1995الطبعة: الثانية، ، الناشر: دار صادر، بريوت، 101، ص3ج، معجم البلدان، ه (626
، باب يف كتاب املزارعة، ،  صحيح البخاري(، 256تويف) بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفيحممد البخاري، (2)

 . ، بدون رقم109، ص3الشرب، ومن رأى صدقة املاء وهبته ووصيته جائزة، ج

 ، بدون رقم. 1، ص1ج؟ باب هل ينتفع الواقف بوقفهكتاب الوصايا، ، صحيح البخاري، البخاري(3)
اإلمام، املفيت، املقرئ، ، أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم األنصاري ابن زيد بن حرام بن عدي بن النجارهو (1)

 -صلى اهلل عليه وسلم -النجاري، املدين، خادم رسول اهلل احملدث، راوية اإلسالم، أبو محزة األنصاري، اخلزرجي، 
، 3ج، النبالء سير أعالم، الذهيب. )مات سنة إحدى وتسعني، وقرابته من النساء، وتلميذه، وآخر أصحابه موتا

 (. م 1975ه  /  1105الطبعة: الثالثة، ، مؤسسة الرسالة، 106_395ص

)إبراهيم مصطفى/ أمحد ، جممع اللغة العربية بالقاهرة ، )انوا يسمنوّنا لذلكناقةأوبقرة تنحر مبكة قربانا وك: (البدنة5)
، بدون طبعة الناشر: دار الدعوة، 11، ص1، جالمعجم الوسيط، الزيات / حامد عبد القادر / حممد النجار(

 أوتاريخ. 
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 غري شرطمن  إنّه جاز له االنتفاع مبا تصّدق بهوجه الداللة: (1). «اركبها ويلك، أو وحيك»
 ذلك. االنتفاع به، فمن باب أوىل جوازه إذا اشرتط

 :(2)يأيت على الّنفس مبااستدل القائلون بعدم جواز الوقف ة القول الثاني: أدلّ 
منافع ملكه لنفسه، ألنه  لتعذر متليك اإلنسان ملكه، أوجيوز وقفه على نفسه  الإنّه -1

 .حاصل، وميتنع حتصيل احلاصل
نفسه لنفسه وهلذا ال يصح أن يبيع نفسه وال يهب  ميتنع كون اإلنسان معطيا من إنّه-2

 .على نفسهيصح وقفه  ر ماله من نفسه فكذا الوال يؤجّ  نفسه
يصح أن يتصّدق بصدقة يشرتط بعضها له، أو يوقف مسجدا ويشرتط بقعة  إنه ال -3 

 منه له، فكذلك إذا جعل غلة وقفه لنفسه.
حمبوسة عليه  هناوالعني وترك ااِلنتفاع به،  خروجه عن يد الواقف الوقفإّن من شروط -1

 معىن. ومنفعتها مملوكة له فلم يكن للوقف
، وميكن الرد على أدلة بعدم صّحة الوقف على الّنفسالقول  رتّجح لديالذي يالترجيح: 

 :(3)يأيت مبا القائلني جبواز الوقف على الّنفس
حديث جابر قيل فيه: إّن سّيده كان عليه دين، وقيل إنه كان سفيها، فرّده -1

 النيب_صلى اهلل عليه وسلم_وتوىّل بيعه.
                                 

 . 2155، رقم1، ص1باب هل ينتفع الواقف بوقفه جكتاب الوصايا، ،  صحيح البخاريالبخاري، (1)

عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعليب البغدادي املالكي و ؛ 226، ص6ج، فتح القديربن اهلمام، الكمال اأنظر:(2)
الناشر: ، احملقق: ايب أويس حممد بو خبزة احلسين التطواين، 213، ص2، جالتلقين في الفقة المالكي، ه (122)املتوىف: 

؛ 321، ص15ج، المجموع شرح المهذب، والنووي؛ م2001-ه 1125الطبعة: األوىل، ،الكتب العلمية دار
نهاية المحتاج إلى ، ه (1001مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرملي )املتوىف: والرملي، 

 . م1971ه /1101 -خرية األ الطبعة، دار الفكر، بريوت، 361، ص5، جشرح المنهاج
 
 
أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتابىاحلنفى بدر الدين العيىن )املتوىف: العيين، أنظر:(3)

دار إحياء ، 262، ص11، كتاب البيوع، باب بيع املزايدة، جعمدة القاري في شرح صحيح البخاري، ه (755
 . 321، ص15، جالمجموع شرح المهذب؛ والنووي، ، بدون طبعة أو تاريخبريوت –الرتاث العريب 
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يدخل يف العام ماال يدخل يف  أنوقف عام وجيوز  _اهلل عنه يرض _وقف عثمان-2
يف املساجد وهى وقف  ياخلاص، والدليل عليه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يصلّ 

من غري شرط  لدخوله يف الوقف العامقة، و بالصدّ  صّ خيُ  أنن كان ال جيوز إعلى املسلمني، و 
 .اهلل أعلم وأحكمو ، همانوال يدخل يف الوقف اخلاص فدل على الفرق بي
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 المبحث السادس:
 الوقف على غير معّين)الوقف المبهم(:

 على أحد هذين الشخصني. : أن يقول: وقفته على زيد أو عمرو! أوصورة المسألة
اختلف الفقهاء يف صحة وقف من مل يعنّي املوقوف عليه، حبيث  تحرير محل الّنزاع:

 يكون الوقف مبهما. 
وهو مبين على اختالفهم يف مسألة الوقف املنقطع األول، فمن أجازه قال جبواز الوقف  

 على اجملهول واملبهم، ومن أبطله قال بعدم جواز الوقف عليهما.
وبناء عليه اختلف الفقهاء،فذهب احلنفية إىل عدم صحة الوقف على غري املعنّي، جاء يف 

صدقة موقوفة هلل أبدًا على زيد أو عمرو ومن بعد  وكذلك لو قال: جعلتهااحمليط الربهاين: "
 (1)". ذلك على املساكني فهو أيضا باطل

: الثالثةاحلالة الذخرية: " و مذهب املالكّية عدم جواز الوقف على غري املعنّي، جاء يف
 (2). "م اتفاقانني َنو على ولد فالن أو عقبه فحبس حمرّ حيبس على حمصورين غري معيّ 

لو قال لرجلني: "يرون صّحة الوقف على غري املعنّي، جاء يف روضة الطّالبني:  والشافعية ال
والراجح لدى احلنابلة عدم صّحة الوقف على غري معنّي، (3). " يصحملوقفت على أحدكما، 

كرجل ومسجد  فال يصح الوقف على جمهول": ويف وجه عندهم يصح، جاء يف دليل الطالب
 (1)". وال على أحد هذين

وقيل: يصح إن قلنا ال يفتقر الوقف إىل قبول، خمرج من وقف يف اإلنصاف: "وجاء 

                                 
، ه (616أبو املعايل برهان الدين حممود بن أمحد بن عبد العزيز بن عمر بن َمازََة البخاري احلنفي )املتوىف: ابن مازه، (1)

العلمية، الناشر: دار الكتب ، احملقق: عبد الكرمي سامي اجلندي، 116، ص6ج، المحيط البرهاني في الفقه النعماني
 . م 2001 -ه   1121الطبعة: األوىل، ، لبنان –بريوت 

 . 311، ص6، جالذخيرةالقرايف، (2)

 . 319، ص5ج، روضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي، (3)

، دليل الطالب لنيل المطالب، ه (1033(مرعي بن يوسف بن أىب بكر بن أمحد الكرمى املقدسي احلنبلى )املتوىف: 1)
الطبعة: األوىل، ، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، احملقق: أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب، 176، ص1ج

 . م2001ه  / 1125
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 (1)". إحدى الدارين
 الشيخ العثيمين: ترجيح

وقال بعض العلماء: يصح : "اهلل_صحة الوقف على غري معنّي حيث يقول يرى_رمحه
أحد هذين  وخيرج أحدمها بقرعة؛ ألن هذا أقرب إىل مقصود الواقف، إذ إن الواقف يريد أن يربّ 

ملقصود الواقف، فالواقف أخرج  باعاإتّ ولكن ال يدري أيهما أصلح، وهذا القول أقرب للصواب 
هذا عن ملكه وال يريده، لكن أشكل عليه هذا أو هذا، فقال: هو وقف على أحد هذين 

 (2)". الرجلني إما فالن وإما فالن، فهنا خيرج بقرعة
 لمسألة فيها قوالن:وبالموازنة بين األقوال يّتضح لنا أن ا

مذهب احلنفية، واملالكية،  عدم صّحة الوقف على غري معنّي، وهوالقول األول: 
 .والشافعية، والراجح لدى احلنابلة

صّحة الوقف على غري معنّي، وهو وجه لدى احلنابلة، واختيار الشيخ : القول الثاني
 العثيمني.

 األدلة:
 (3): يأيتبعدم صّحة الوقف على غري معنّي مبا  القائلون استدلأدلّة القول األول: 

 واإلجارة.، كالبيع للمنفعة، فال يصح على غري معنّي  أو، لوقف متليك للعنيا– 1
إّن جهالة املصرف كقوله مثاًل "وقفت على من شاء اهلل" أو على من شئت ومل  – 2

 يعّينه عند الوقف تبطله، فعدمه أوىل.
 .حأحدمها بعينه لئال يلزم الرتجيح بال مرجّ  يكون عليهما وال علىإنه ال -3

                                 
اإلنصاف ، ه (775عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبلي )املتوىف: املرداوي، (1)

 . بدون تاريخ -الطبعة: الثانية ، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب، 20، ص1ج، في معرفة الراجح من الخالف

 . 29، ص 11ج، الشرح الممتع على زاد المستقنع، العثيمني، حممد الصاحل(2)

))مع تكملة السبكي المجموع شرح المهذبوالنووي، ؛ 29ص أحكام األوقاف ياإلسعاف فلطرابلسي، اأنظر:(3)
تحفة المحتاج في شرح ، أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتميوابن حجر، ؛ 327، ص15، جواملطيعي((

 -ه   1351، بدون طبعة، مصر، املكتبة التجارية الكربى، 251، ص 6ج(وحواشي الشرواني والعبادي، المنهاج
 . 121، ص2ج، نتهىدقائق أولي النهى لشرح الموالبهويت، ؛ م1973
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 (1): يأيت استدل القائلون بصّحة الوقف على غري معنّي مباأدلّة القول الثاني: 

 إنّه إزالة ملك على وجه القربة، فوجب أن يصح مطلقاً، كاألضحية والوصّية. – 1
إّن ما أطلق من كالم اآلدميني حيمل على املعهود يف الّشرع، وقد أمكن ذلك هنا،  – 2

 فال يبطل.
 الذي يرتّجح لدي صّحة الوقف على غري معنّي، لتحقيق رغبة الواقف يف فعلالترجيح: 

 اخلري، فهو أخرجه من ملكه بنفس راضية، وبغية لألجر املستمر، ويف تصحيح وقفه منفعة
 وأحكم. للواقف، واهلل أعلمألحدمها، وأجر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 

، ص 11ج، الشرح الممتع على زاد المستقنع، والعثيمني، حممد الصاحل ؛23، ص6جالمغني، ابن قدامة، أنظر:(1)
29 . 
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 :السابعلمبحث ا
 اشتراط قبول الموقوف عليه لصحة الوقف. 

يدل على  ما زيد ال يصدر منو  ،هذا العقار وقف على زيد كأن يقولصورة المسألة:
 .قبوله

زيد  قبولته يشرتط لصحّ  فهلإذا قال هذا العقار وقف على زيد، تحرير محل النزاع: 
 ويلزم مبجرد صدور اللفظ من الواقف؟ الوقف يصحله؟ أم 

اخلالف مبين على مسألة الوقف منقطع األّول، فمن قال بصّحته قال بعدم اشرتاط قبول 
 املعنّي، ومن قال بعدم صّحته اشرتط قبول املعنّي.

حنيفة، وصاحبه حممد بن احلسن، إىل اشرتاط القبول  ، فذهب أبواختلف الفقهاءوعليه 
على املعنّي، وخالفهم أبو يوسف فلم يشرتط التسليم وال القبول، جاء يف بدائع لصّحة الوقف 

، مه إليه عند أيب حنيفةما، ويسلّ وجيعل له قيّ ، )ومنها( أن خيرجه الواقف من يدهالصنائع: "
 (1)". وعند أيب يوسف هذا ليس بشرط، وحممد

 )إال املعنّي : "الّدسوقي يف حاشية وذهب املالكّية إىل اشرتاط قبول املوقوف عليه، جاء
مل يكن أهال كاجملنون والصغري قبل له  األهل( للقبول وهو البالغ الرشيد فيشرتط قبوله فإن

 (2)".  األهل ومل يقبل فكمنقطع( املعنّي ه)فإن ردّ وليّ 

قبول املوقوف عليه املعنّي،وعدم اشرتاطه، جاء يف حتفة احملتاج:  وللشافعّية قوالن يف اشرتاط
ه ل وإال فقبول وليّ ( واحد أو مجاعة )يشرتط فيه قبوله(إن تأهّ صح )أن الوقف على معنّي )واأل"

 (3)(". عقب اإلجياب أو بلوغ اخلرب كاهلبة

املعتمد أن الوقف على معني ال حيتاج إىل قبول فينفذ قبل أسىن املطالب: " ويف

                                 
ائع في ترتيب بدائع الصنّ ، ه (571عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي )املتوىف: الكاساين، (1)

 . م1976 -ه  1106الطبعة: الثانية، ، دار الكتب العلمية، 216، ص6، جالشرائع

، 1، جرح الكبيرسوقي على الشّ حاشية الدّ ، ه (1230: سوقي املالكي)املتوىفمد بنأمحد بن عرفة الدّ الّدسوقي، حم(2)
 . تاريخ أوبدون طبعة ، دار الفكر، 77ص

 . 251، ص6(جتحفة المحتاج في شرح المنهاج، وحواشي الشرواني والعباديابن حجر، )(3)
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 (1)".القبض
وكذا إن كان الوقف كّشاف القناع: "ومذهب احلنابلة عدم اشرتاط قبول املعنّي، جاء يف  

 (2)". ( كزيد فال يفتقر إىل قبولهعلى )آدمي معنّي 

 اختيار الشيخ العثيمين: 
 إذا من قبول املعنّي  ه ال بدّ فالقول بأنّ : "اهلل_اشرتاط قبول املعنّي، حيث يقول يرى_رمحه

 (3)". وقف عليه الوقف قول قوي، أقوى من القول بعدم اشرتاطه

 نة بين األقوال يتبّين لنا أن المسألة فيها قوالن:وبالمواز 
اشرتاط قبول املعنّي للوقف، وهو قول كل من أيب حنيفة، وصاحبه حممد القول األول: 

 بن احلسن، ومذهب املالكية، والراجح لدى لشافعية.
قول أيب يوسف من  إنّه ال يشرتط قبول املوقوف عليه ولو كان معّينا، وهوالقول الثاني: 

 حلنفية، وقول للشافعية، ومذهب احلنابلة، ورّجحه الشيخ العثيمني.ا
 األدلة:

استدل القائلون بشرط قبول املوقوف عليه املعنّي لصّحة الوقف مبا أدلّة القول األّول: 
 (1): يأيت

 ه تربّع آلدمي معنّي، فيلزم القبول له، كاهلبة والوصية.نّ إ -1
دقة، فال يصح بدون التسليم كسائر الوقف إخراج املال عن امللك على وجه الصّ  نّ إ-2

 .التصرفات
 ه متليك فيحتاج إىل االتصال باإلجياب كاهلبة.إنّ -3

                                 
  73، ص2،جروض الطالب أسنى المطالب في شرحزكريا األنصاري، (1)

، 1جكشاف القناع عن متن اإلقناع، ، ه (1051منصور بن يونس بن إدريس البهوتىاحلنبلى )املتوىف: البهويت، (2)
 تاريخ.  ، بدون طبعة أودار الكتب العلمية، 212ص

 . 31، ص11جالشرح الممتع على زاد المستقنع، العثيمني، حممد الصاحل، (3)

، ه (1230: سوقي املالكي)املتوىفمد بنأمحد بن عرفة الدّ ؛ والّدسوقي، حم35، ص12، جالمبسوطالسرخسي، أنظر:(1)
مشس الدين، . ؛ والشربيين، تاريخ أوبدون طبعة ، دار الفكر، 77، ص1، جرح الكبيرسوقي على الشّ حاشية الدّ 

، عرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني المحتاج إلى م، ه (911حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي )املتوىف: 
 . م1991 -ه  1115الطبعة: األوىل، ، دار الكتب العلمية، 531، ص 3ج
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استدّل القائلون بعدم اشرتاط قبول املوقوف عليه املعنّي لصّحة الوقف أدلّة القول الثّاني: 

 (1): يأيتمبا 
 أمر وقفه بنفسه وكان كان يتوىّل أنه  –رضي اهلل عنه  - طاببن اخل عمر ورد عن ما -1
 .يف يده
فإن العتق يزيل املعتق ، إزالة ملك مينع البيع، فلم يعترب فيه القبول كالعتقالوقف  نّ إ-2

 .عن ملكه وجيعله هلل تعاىل، مث يتم ذلك بنفسه
 عليه.يشرتط قبول املوقوف  ، فالب أشبه منه بالعقودرَ بالقُ  الوقف نإ-3

وقوف عليه املعنّي لصّحة الذي يرتّجح لدي صحة القول باشرتاط قبول املالترجيح: 
لصعوبة إلزام شخص ما بأن يدخل يف ملكه ماال يرضاه من هديّة أو وصّية أوغريها، الوقف،

العبد يف يد نفسه فيصري قابضا إّن "ف وبالنسبة لقياسهم له على العتق فإنّه قياس مع الفارق
ق غري متلف للملك أن املعتق متلف للملك والرق فيه واإلتالف يتم بالتلف واملتصدّ نفسه مع 

 وأحكم. واهلل  أعلم(2)" بل جاعل امللك هلل تعاىل خالصا
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ؛ والشربيين، 219، ص6، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساين، أنظر:(1)

الشرح الممتع مد الصاحل، ؛ والعثيمني، حم5، ص6ج، المغني، بن قدامةا؛ و 531، ص 3ج، ألفاظ المنهاج
 . 31، ص11جعلى زاد المستقنع، 

 . 35، ص12، جالمبسوطالسرخسي، أنظر:(2)
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 .إذا كان لألصلحقف اشرط الو حكم مخالفة : ثامنث الالمبح
الناظر العطشان كأن يقول هذا املاء وقف على الوضوء والغسل،فيسقي صورة المسألة: 

 منه؟
: اختلف الفقهاء يف خمالفة شروط الواقف إذا كان يف خمالفتها تحرير محل الّنزاع

 مصلحة، حبيث يكون التغيري فيها من األدىن إىل األعلى؟
واخلالف مبين على اختالفهم يف الشروط  هل األصل فيها احلظر إال ما ورد الشرع 

 بإجازته أو العكس.
اء، فذهب احلنفية إىل جواز خمالفة شرط الواقف إذا كان فيه مصلحة، وعليه اختلف الفقه

ة على من يسأل يف مسجد  ق بفاضل الغلّ ط أن يتصدّ اخلامسة: شرَ فقد جاء يف الّدر املختار: "
ق على سائل غري ذلك املسجد أو خارج املسجد، أو على من ال يسأل. م التصدّ كذا، فللقيّ 

 (1)". م دفع القيمة من النقدنا كل يوم فللقيّ ا وحلما معيّ السادسة: لو شرط للمستحقني خبز 
وجيوز عندنا لناظر ومذهب املالكية جواز خمالفة شرط الواقف، جاء يف الفواكه الّدواين: " 

الوقف بأن يفعل يف الوقف كل ما كان قريبا لغرضه وإن خالف شرطه، كما لو وقف ماء على 
 (2)". العطشان يشرب منه ناظر أن ميكّ الغسل والوضوء فيجوز للنّ 

واألصل فيها أن ومذهب الشافعّية عدم جواز خمالفة شرط الواقف، جاء يف مغين احملتاج: "
ظ الواقف يف صيغة وقفه حبرف ة ما مل يكن فيها ما ينايف الوقف، فإذا تلفّ شروط الواقف مرعيّ 

 (3)". يقتضي تشريكا أو ترتيبا عمل به عطف
بالبناء _ويرجع( خمالفة شرط الواقف، جاء يف كّشاف القناع: ")يرون جواز  واحلنابلة ال

 (1)". نازع يف شيء من أمر الوقف إىل شرط واقفعند التّ _للمفعول 

                                 
 . 371، ص1ج، رد المحتار على الدر المختاربن عابدين، ا(1)

أمحد بن غامن )أو غنيم( بن سامل ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي األزهري املالكي )املتوىف: شهاب الدين النفراوي، (2)
تاريخ النشر: ، بدون طبعة، دار الفكر، 161، ص 2جالفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ه (1126
 . م1995 -ه  1115

 . 510، ص3، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشربيين، (3)

 . 257، ص1، جكشاف القناع عن متن اإلقناعالبهويت، (1)
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اهلل_جواز خمالفة شرط الواقف للمصلحة، فيقول:  يرى_رمحهاختيار الشيخ العثيمين:
، فإن  يكن الوقف على معنّي  شرط الواقف إىل ما هو أفضل، ما مل حيح أنه جيوز أن يغرّي الصّ "

 (1)". ى فليس لنا أن نتعدّ كان الوقف على معنّي 
 وبالموازنة بين األقوال يتبّين لنا أّن المسألة فيها قوالن:

مذهب احلنفّية،  جواز خمالفة شرط الواقف إذا كان للمصلحة، وهوالقول األول: 
 واملالكّية، واختيار الشيخ العثيمني.

 .مذهب الشافعية، واحلنابلة وهواز خمالفة شرط الواقف، جو عدم القول الثاني: 
 األدلة:

 :(2)يأيت القائلون جبواز خمالفة شرط الواقف مبا استدلأدلّة القول األول: 
يا )النيب صلى اهلل عليه وسلم قال هلا:  : أنّ _رضي اهلل عنها_عائشة  _ما ورد عن 1

قومك حديث عهد جباهلية ألمرت بالبيت، فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه،  عائشة، لوال أنّ 
 (3)م(. لزقته باألرض، وجعلت له بابني، بابا شرقيا، وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهياو 

على جواز تبديل بناء الكعبة ببناء آخر_ وهي أعظم وقف_، وأنّه فيه دليل : وجه الّداللة
من باب أوىل إذا   قريش باإلسالم، فدّل على جواز استبدال غريهااألصلح لوال حدثان عهد 

من باب لألصلح  شرطه فجواز تغيري،وتغيريه أصل الوقفجاز استبدال  وإذا.مصلحة كان فيه
 .أوىل

                                 
 . 31، ص11، جعلى زاد المستقنع الممتع الشرح، العثيمني(1)

الفواكه الدواني على ؛ وشهاب الدين النفراوي، 126، ص5ج، رد المحتار على الدر المختاربن عابدين، أنظر:ا(2)
 . 161، ص2جرسالة ابن أبي زيد القيرواني

، واللفظ 1576، حديث رقم: 112، ص2، كتاب احلج، باب فضل مكة وبنياّنا، جصحيح البخاريالبخاري، (3)
 . 1333، حديث رقم: 967، ص2، كتاب احلج، باب نقض الكعبة وبنياّنا، جصحيح مسلمله،؛ ومسلم، 
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فقال: يا رسول  قام يوم الفتح أن رجال_رضي اهلل عنهما_جابر بن عبد اهللرواه  ما-2
صل »يك مكة، أن أصلي يف بيت املقدس ركعتني، قال: اهلل، إين نذرت هلل إن فتح اهلل عل

 (1). «شأنك إذن»، مث أعاد عليه، فقال: «صل هاهنا»، مث أعاد عليه، فقال: «هاهنا

  نوعه، ويقاس عليه من منه خبري املنذور إبدال جواز على احلديث دلّ : وجه الّداللة
 .من باب أوىل شرطهاملصلحة.وإذا جاز يف الوقف جاز يف  ظهرت إذا الوقف
 .تغيري الشرط ملا فيه مصلحها ملا منع من لو كان حيّ  الواقف ألن-3

 :(2)يأيت استدل القائلون بعدم جواز خمالفة شرط الواقف مباأدلّة القول الثاني: 
 (3). ﴾﴿يَا أَي  َها الَِّذيَن آَمُنوا أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ قوله_سبحانه وتعاىل_: -1   

 ا.ط فيهو الشر  ا، ومن وصفهاووصفه ااإليفاء بأصله وجبد يو اإليفاء بالعقوجه الداللة:
 ويرد عليه:أن تغيري شرط الواقف لألصلح فيه عمل بشرطه وزيادة.

لعمر: )تصّدق بأصله، ال يباع، وال يوهب، وال  الّنيب _صلى اهلل عليه وسلم _ قول-2
 (1)(.يورث، ولكن ينفق مثره

 .، وهو الشرط فيهمينع من تغيريه الفرع لكتغيري األصل فكذإذا منع من وجه الداللة: 
ونوقش:بأن املقصود منع التغيري املبطل ألصله،ولو فرض عموم املنع فإنه خيّصص بأدلة 

 جواز التغيري لألصلح.
ألن الصحابة_رضي اهلل عنهم_وقفوا وكتبوا شروطهم، ولوال العمل هبا ملا كان لكتابتها -3
 فائدة.

 ابتها والعمل هبا ال مينع الزيادة عليها مبا يصب يف مصلحتها.ونوقش:بأن كت
                                 

، 3305، حديث رقم: 236، ص3، باب من نذر أن يصلي يف بيت املقدس، جسنن أبي داوود، داود وأب(1)
 . (2591، حديث: )222، ص7، جالسبيل منار إرواء الغليل في تخريج أحاديثوصححه األلباين، 

المهذب في فقة اإلمام ، ه (116أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي )املتوىف: الشريازي، :أنظر(2)
، كشاف القناع عن متن اإلقناعوالبهويت، ؛ 327، ص2ج، بدون طبعة أو تاريخ، الناشر: دار الكتب العلمية، الشافعي

 . 261، ص1ج

 (. 1املائدة، من اآلية: )(3)

 باب وما للوصي أن يعمل يف مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته، كتاب الوصايا، صحيح البخاريالبخاري، (1)
 . 2613:، رقم احلديث10، ص1ج
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 .ا سواهامنه ملصرف  ذه الشروطعيني الواقف هلت نّ إ-1
الذي يرتّجح لدي جواز خمالفة شرط الواقف إذا كان فيه مصلحة، حبيث الترجيح: 

 وأحكم. املخالفة مكّملة ملقصود الواقف مبا يوافق الشرع،واهلل أعلم تكون
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 فهل يدخل أوالد بناته؟ إذا وقف على ولد ولده: التاسعالمبحث 
: اختلف الفقهاء فيما إذا قال:هذا وقف على ولدي وولد ولدي، تحرير محل الّنزاع

 دون نص منه أو قرينة تدل على إرادته دخول أوالد البنات.
يشمل واخلالف مبين على املعىن الّلغوي لكلمة )ولد( هل هو خاص بالذكر فقط، أم 

 اإلناث والذكور؟
ويدخل يف األوالد أوالد فذهب احلنفية إىل القول بعدم دخوهلم، فقد جاء يف رد احملتار: "

 (1)". األبناء ال أوالد البنات
ومذهب املالكّية عدم دخول أوالد البنات ضمن أوالد األوالد، جاء يف حاشية الدسوقي: 

واملعطوف عليه ال يتناول احلافد بل ولده من وكذا )ولدي وولد ولدي(باجلمع بني املعطوف "
 (2)". ذكر وأنثى وولد ولده الذكر

دخول أوالد البنات ضمن أوالد األوالد، جاء يف روضة الطّالبني:  ومذهب الشافعّية
 (3)". وقف على أوالده، وأوالد أوالده، دخل فيه أوالد البنني، والبنات"الثامنة: 

)وال البنات يف أوالد األوالد، جاء يف كّشاف القناع: " ومذهب احلنابلة عدم دخول أوالد
وَنوه)إال بصريح كقوله وقفت على  هتولد البنات( يف الوقف على ولده أو أوالده أو ذريّ  يدخل

 (1). "(ولدي، وأوالدهم على أن لولد اإلناث سهما ولولد الذكور سهمني، وَنوه أو بقرينة
 ترجيح الشيخ العثيمين:

ولكن الصحيح أنه إذا قال: ": اهلل_دخول البنات ضمن أوالد األوالد فيقول يرى_رمحه
 (5)". على ولد ولده، فإنه يدخل أوالد البنني وأوالد البنات

 
 وبالموازنة بين األقوال يتبّين لنا أّن في المسألة قوالن:

                                 
 . 136، ص1ج، رد المحتار على الدر المختاربن عابدين، ا(1)

 . 93، ص1ج، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي، (2)

 . 336، ص5جروضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، (3)
 . 271، ص، 1، جكشاف القناع عن متن اإلقناعالبهويت، (1)

 . 11، ص11، جعلى زاد المستقنع الشرح الممتعالعثيمني، (5)
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ية، يدخلون ضمن أوالد األوالد، وهو مذهب احلنف إّن أوالد البنات الالقول األول: 

 .واملالكّية، واحلنابلة
مذهب الشافعية،  إّن أوالد البنات يدخلون ضمن أوالد األوالد، وهوالقول الثاني: 

 واختيار الشيخ العثيمني.
 األدلة:

 :(1)يأيتأوالد الولد مبا بنت ضمنأوالد الاستدل القائلون بعدم دخول أدلّة القول األول:
 يدخلون ضمن أوالده.إّن أوالد بناته أوالد رجل آخر، فال  -1
 (2). ﴾يُوِصيُكُم اللَُّه يف أَْواَلدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظ  اأْلُنْ ثَ يَ نْيِ ﴿: _قول اهلل_جل وعال_2

، ةبن خاصّ يعقل املسلمون من ظاهر اآلية إال ولد الصلب وولد االِ  ملإنّه وجه الّداللة: 
 .بن شيءألوالد االِ وليس ، فاملرياث هلم -مع وجود أوالد الصلب-ه إنّ و 

 _إّن أوالد البنات ال يتحّملون شيئا يف العاقلة، وليس هلم والية يف الّنكاح.3
 أدلّة القول الثاني:

 :(3)يأيت استدل القائلون بدخول أوالد البنات ضمن أوالد األوالد مبا
ا َوحَيْىَي َوزََكرِيَّ ﴿: _وذريّتهعليه الصالة والسالم_يف شأن إبراهيم _سبحانه وتعاىل_ هقول-1

 (1). ﴾َوِعيَسى َوإِْلَياَس ُكلٌّ ِمَن الصَّاحِلِنيَ 
 ة إبراهيم وإمنا هو ابن البنت.من ذريّ _عليه السالم_عيسى  عدّ وجه الّداللة: 

                                 
، درر الحكام شرح غرر األحكام، ه (775بن علي الشهري مبال خسرو )املتوىف:  حممد بن فرامرزمال خسرو، أنظر:(1)

أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن والقرطيب، ،؛ تاريخأو بدون طبعة ، الناشر: دار إحياء الكتب العربية، 111، ص2ج
، تفسير القرطبيالجامع ألحكام القرآن = ، ه (611أيب بكراألنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب )املتوىف: 

دقائق أولي النهى البهويت، ؛ و م1961 -ه  1371الطبعة: الثانية، ، القاهرة –دار الكتب املصرية ، 32، ص1ج
 . 119، ص2، جلشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات

 (. 11سورة النساء، من اآلية: )(2)

المهذب الشريازي، ؛ و 317، ص، 15، جطيعي((مع تكملة السبكي واملالمجموع شرح المهذب ))النووي، أنظر:(3)
 . 329، ص2، جفي فقة اإلمام الشافعي

 (. 71، 75سورة األنعام، اآليات: )(1)
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 (1). ﴾ُحر َمْت َعَلْيُكْم أُمَّهاُتُكْم َوبَناُتُكمْ ﴿قوله_جّلت قدرته_: -2

دخلن بنات البنات يف التحرمي، فدّل البنات  وتعاىل_سبحانه -م اهللحرّ  وجه الّداللة: ملّا
 ه.ولد على ولد وقفأبيها إذا وقف تدخل يف ، فبنت بنت البنت أنّ  على

 (2). ﴾يابين آدم﴿_سبحانه وتعاىل_: قوله_3

 .خياطب الذكور واإلناث، وليس خياطب الذكور فقط_ سبحانه وتعاىل_وجه الّداللة: أنه
يعين _إن ابين هذا سيد ): _ أنه قالماهلل عليه وسلّ صلى _ ما ورد عن النيب _1
 (1)_ ولعل اهلل أن يصلح به بني فئتني عظيمتني من املسلمني(. (3)احلسن

 نّه أطلق ااِلبن على ولد البنت، فيدخل ولد البنت ضمن أوالد األوالد.وجه الداللة: أ
 الترجيح:

األوالد، وبالنسبة لذكر الذي يرتّجح لدي عدم دخول أوالد البنات ضمن أوالد 
 عيسى_عليه

، وعيسى ليس له د، ألن الولد مشتق من التولّ يقتضيهاملعىن ، فإّن السالم_ضمن ذرية آدم
ولو كان من ، يفا لهتشر من باب اجملاز أبووصفه_صلى اهلل عليه وسّلم_ للحسن بأنّه ابنه، 

 ، واهلل أعلم وأحكم.بيناِ ليس ب : هذاولد بنتهأن يقول ل لرجلاحلقيقة ملا جاز ل باب
 

 إذا وقف على أهل بيته هل يدخلن زوجاته؟المبحث العاشر: 
اختلف الفقهاء فيما إذا قال:هذا وقف على أهل بييت ولديه زوجة تحرير محل الّنزاع: 

 ليست من قرابته، فهل يشملها الوقف؟
فيه أم قرابته؟ أم يدخل  وسبب اخلالف لفظ: )أهل البيت(، هل يقصد به زوجاته؟

                                 
 (. 23سورة النساء، من اآلية: )(1)

 (. 35سورة األعراف، من اآلية: )(2)

وسلم، ابن ابنته فاطمة الزهراء، أبو حممد القرشي اهلامشي، سبط رسول اهلل صلى اهلل عليه احلسن بن علي بن أيب طالب(3)
كه رسول اهلل بريقه، ورحيانته، وأشبه خلق اهلل به يف وجهه، ولد للنصف من رمضان سنة ثالث من اهلجرة، فحنّ 

 (. 15، ص7، جالبداية والنهاية، مات سنة تسع وأربعني)ابن كثري، اه حسناومسّ 

 . 2101، حديث رقم: 176، ص 3شركني، ج، كتاب الصلح، باب الصلح مع املصحيح البخاريالبخاري، (1)
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 الزوجات، والقرابة؟
اختلف الفقهاء، فذهب أبو حنيفة إىل أّن لفظ األهل يقتصر على الزوجات فقط،  وعليه

وذهب صاحباه أبو احلسن، وأبو يوسف، إىل أن األهل من كان يف عياله ونفقته من زوجات 
تبارا وعندمها من كان يف عياله ونفقته اع)وأهله امرأته(، جاء يف درر احلكام: "وغريهن، 

 (1). "للعرف
ومذهب املالكّية عدم دخول الزوجات ضمن األهل إذا مل يكّن من قرابته، جاء يف البيان 

وال يدخل يف ذلك أزواجه إذا مل ُيُكنَّ من أهل بيته وإن كن ساكنات معه يف : "والتحصيل
 (2)". بيته

ذهب اإلمام ال يرون دخول الزوجات يف أهل البيت، جاء يف البيان يف م والشافعّية 
 (3). "وإن وقف على أهل بيته أو أوصى هلم. . صرف إىل أبيه وأقاربه من جهة أبيهالشافعي: "

 
 وللحنابلة قوالن بعدم دخول الزوجات ضمن األهل إذا مل يكّن من القرابة،   
 البيت: وبدخوهلن ضمن أهل 

 (1)". قوله: لقرابيتإذا أوصى بثلث ماله ألهل بيته، هو مبثابة جاء يف شرح الزركشي: "

 (5)". وعنه: أزواجه من أهله ومن أهل بيتهوجاء يف املبدع: "
                                 

 . 112، ص، 2ج، درر الحكام شرح غرر األحكاممال خسرو، (1)

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل  ه (520أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب )املتوىف: ابن رشد، (2)
 –الناشر: دار الغرب اإلسالمي، بريوت ، حققه: د حممد حجي وآخرون، 176، ص12، جلمسائل المستخرجة

 . م 1977 -ه   1107الطبعة: الثانية، ، لبنان

البيان في مذهب اإلمام ، ه (557حيىي بن أيب اخلري بن سامل العمراين اليمين الشافعي )املتوىف: ، أبو احلسني(3)
 . م 2000 -ه  1121الطبعة: األوىل، ، جدة،الناشر: دار املنهاج، احملقق: قاسم حممد النوري، 95، ص7ج، الشافعي

 
 
 

 . 105، ص1ج، شرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي، (1)

المبدع في ، ه (771إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين )املتوىف: ابن مفلح، (5)
 . م1991 -ه   1117الطبعة: األوىل، ، لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت 119، ص، 5ج، شرح المقنع
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 ترجيح الشيخ العثيمين:
زوجاته إذا  حيح أنّ والصّ "يرى_رمحه اهلل_ أن الزوجات يدخلن ضمن أهل البيت فيقول: 

 (1). "قهن يدخلن يف أهل بيتهمل يطلّ 
 فيها قوالن:وبالموازنة بين األقوال يتبين لنا أن المسألة 

 إّن الزوجات يدخلن ضمن أهل البيت، ولو مل يكّن من القرابة، وهوالقول األول: 
 .لحنابلة، واختيار الشيخ العثيمني رمحه اهللمذهب احلنفية،  وقول ل

يدخلن يف أهل البيت إذا مل يكّن من القرابة، وهو مذهب  : إّن الزوجات الالقول الثاني
 والقول اآلخر للحنابلة.املالكية، والشافعية، 

 األدلة:
 :(2)يأيت مبا ضمن األهل استدل القائلون بدخول الزوجةأدلة القول األول:

 (3)". أي تزوجالرجل:  لتأهّ يقال: "إنّه املوافق للغة، ف _1 

خِبَرَبٍ أَْو ِإْذ قَاَل ُموَسى أِلَْهِلِه ِإين  آَنْسُت نَارًا َسآتِيُكْم ِمن َْها ﴿وله_سبحانه وتعاىل_: ق _2
 (1). ﴾آتِيُكْم ِبِشَهاٍب قَ َبٍس َلَعلَُّكْم َتْصطَُلونَ 

 لزوجته، وهو املعروف يف لغة العرب عند نزول القرآن. قال موسى أيوجه الّداللة: 
 أَْهلَ  قَاُلوا أَتَ ْعَجِبنَي ِمْن أَْمِر اللَِّه َرمْحَُة اللَِّه َوبَ رََكاتُُه َعَلْيُكمْ ﴿وله_جّل وعال_: ق _3

                                 
 . 52، ص11، جعلى زاد المستقنع الشرح الممتعالعثيمني، (1)

حممد بن مفلح بن حممد بن ابن مفلح، و؛ 112، ص2ج، درر الحكام شرح غرر األحكاممال خسرو، أنظر:(2)
كتاب الفروع ومعه تصحيح ، ه (163)املتوىف: مفرج، أبو عبد اهلل، مشس الدين املقدسي الراميىن مث الصاحلي احلنبلي 

الناشر: ، احملقق: عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، 310، ص1، جالفروع لعالء الدين علي بن سليمان المرداوي
 مؤسسة الرسالة
 م. 2003 -ه   1121الطبعة: األوىل 

، العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم شمس، ه (513نشوان بن سعيد احلمريى اليمين )املتوىف: نشوان احلمريي، (3)
الناشر: دار ، د يوسف حممد عبد اهلل -مطهر بن علي اإلرياين  -احملقق: د حسني بن عبد اهلل العمري ، 350، ص1ج

 . م1999 -ه   1120الطبعة: األوىل، ، سورية( -لبنان(، دار الفكر )دمشق  -الفكر املعاصر )بريوت 

 (. 1سورة النمل، آية: )(1)
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يد  جمَِيد   اْلبَ ْيتِ   (1). ﴾ِإنَُّه محَِ

ّن اهلل_سبحانه وتعاىل_ أطلق لفظ: )أهل البيت( على سارة وهي زوجة وجه الّداللة: أ 
 إبراهيم عليه السالم.

َوقَ ْرَن يف بُ ُيوِتُكنَّ َواَل تَ بَ رَّْجَن تَ بَ ر َج اجْلَاِهِليَِّة اأْلُوىَل َوأَِقْمَن ﴿قوله_جّل يف عاله_: _1
َا يُرِيُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعْنُكُم الر ْجسَ ا َويَُطه رَُكْم  أَْهَل اْلبَ ْيتِ  لصَّاَلَة َوَآِتنَي الزََّكاَة َوَأِطْعَن اللََّه َوَرُسوَلُه ِإمنَّ

 (2). ﴾َتْطِهريًا

 سبب نزول هنّ _ف صلى اهلل عليه وسلم _زواج النيبأل ّن اخلطاب هناأوجهّ الّداللة: 
 اآليات.
َها خِبَرَبٍ َأْو  أِلَْهِلهِ  ِإْذ قَاَل ُموَسى﴿_قوله_ سبحانه وتعاىل_: 5 ِإين  َآَنْسُت نَارًا َسَآتِيُكْم ِمن ْ

 (3). ﴾َآتِيُكْم ِبِشَهاٍب قَ َبٍس َلَعلَُّكْم َتْصطَُلونَ 
 .باألهلة موسى:  عن زوجكىّن _ نّه _جّل وعالوجه الّداللة: أ

فواهلل ما  أهل بييت من يعذرنا من رجل بلغين أذاه يف)_: ى اهلل عليه وسلم صلّ _ قوله_6
 (1)ا(. إال خري  أهلي علمت من

 

 ّن املقصود بأهل بيته عائشة _رضي اهلل عنها وأرضاها_.وجه الداللة: أ
 أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بأّن لفظ )أهل البيت( يقصد به القرابة فقط، وال يدخلن الزوجات فيه 
 :(5)يأيتمبا

                                 
 (. 13سورة هود، آية: )(1)

 (. 33سورة األحزاب، آية: )(2)

 (. 1سورة النمل، آية: )(3)

باب إذا عدل رجل أحدا فقال: ال نعلم إال خريا، ، كتاب الشهادات، ، صحيح البخاريالبخاريمتفق عليه، أخرجه (1)
باب يف حديث ، كتاب التوبة، صحيح مسلم، مسلم؛ و 2631، رقم161، ص3، جأو قال: ما علمت إال خريا
 . واللفظ للبخاري، 2110، رقم، 2129ص، 1ج، اإلفك وقبول توبة القاذف

أبو ؛ و 176، ص12، جالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجةابن رشد، أنظر:(5)
، 6، جعلى متن المقنعالشرح الكبير وابن قدامة، ؛ 95، ص7، جالبيان في مذهب اإلمام الشافعياحلسني، 
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َوِإنَّ َوْعَدَك احلَْق   أَْهِلي ِمنْ  َونَاَدى نُوح  رَبَُّه فَ َقاَل َرب  ِإنَّ اْبيِن ﴿_قوله_جّلت قدرته_: 1
 (1). ﴾َوأَْنَت َأْحَكُم احْلَاِكِمنيَ 

 يقصد أنه من زوجاته. وجه الّداللة: وصف نوح ابنه بأنّه من أهله، ومعلوم أنه ال
 (2).﴾ياْشُدْد بِِه أَْزرِ ، اُروَن َأِخيي، هم نْ َأْهلِ  َوزِيرًا يل   َواْجَعل﴿_قوله_جّل وعال_: 2

يدل على أن  وجه الداللة: وْصف موسى_عليه السالم_ أخاه هارون بأنّه من أهله، مما
 يراد به الزوجة. األهل اللفظ 

 الترجيح:
الذي يرتّجح لدي دخول الزوجات ضمن أهل البيت، وأما قول أيب حنيفة بأّنن 

 بأهل البيت فريد عليه بأدلّة القول الثالث، فيشمل لفظ أهل البيت الزوجات داتاملقصو 
 القرابة، واهلل أعلم وأحكم. وغريهن من

 
 
 

 الوقف املعّلق باملوت.المبحث الحادي عشر: 
 حديقيت وقف. كأن يقول: إذا مت  فداري، أوصورة المسألة: 

يصح؟ أم ال يلزم إال بعد موته، فيكون إذا عّلق وقفه باملوت، هل محل الّنزاع:  تحرير
 وصّية؟

واخلالف مبين على اختالفهم يف اشرتاط التنجيز لصّحة الوقف، فمن اشرتطه قال ال 
 يصح الوقف املعلق باملوت، ومن مل يشرتطه قال بصحته.

صّحة الوقف املعّلق باملوت، جاء يف اإلسعاف:  إىل وعليه اختلف الفقهاء ،فذهب احلنفية
، دبري املطلقنفوذه من الثلث كالتّ  حقّ  ة يفه كالوصيّ مرض املوت الزم ولكنّ  يفالوقف "

                                                                                               
 . 230ص

 (. 15سورة هود، آية: )(1)

 (. 29، 30، 31سورة طه، اآليات: )(2)
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 (1)".ة حمضة فإن مات من غري رجوع عنه ينفذ من الثلثواملضاف إىل ما بعد املوت وصيّ 
وال يشرتط يف صّحة الوقف املعّلق باملوت، جاء يف حاشية الدسوقي: " ومذهب املالكّية

و إذا جاء العام الفالين أو حضر فالن فداري وقف على كذا أو الوقف )التنجيز( كالعتق َن
 (2)". فعبدي حر فيلزم إذا جاء األجل

قه به كقوله: فإن علّ والشافعية يرون صّحة الوقف املعّلق باملوت، جاء يف مغين احملتاج: "
 (3)". ه يصحوقفت داري بعد مويت على الفقراء فإنّ 

، فقال (1)أبو يعلى املعّلق باملوت، وخالفهم القاضيواملذهب لدى احلنابلة صّحة الوقف 
ع مشروط ه ترّب وقف بعد مويت صح؛ ألنّ  وإن قال: هوال يصح، جاء يف كّشاف القناع: "

 (5)". باملوت فصح

ه تعليق للوقف على شرط، وتعليق وقال القاضي: ال يصح هذا؛ ألنّ وجاء يف املغين: "
 (6)". قه على شرط يف حياتهلّ الوقف على شرط غري جائز، بدليل ما لو ع

 ترجيح الشيخ العثيمين:
على أنّه وصّية ال يلزم إال بعد املوت، و  يرى_رمحه اهلل_ أن الوقف املعّلق باملوت صحيح

ق الوقف بشرط وهو املوت، فال ميكن أن الرجل علّ  وهذا هو الصحيح؛ ألنّ : "فيقولبالوقف، 
 (1). "املوت ويكون من الثلث فأقلينفذ قبل وجود الشرط، فال ينفذ إال بعد 

                                 
 . 35، ص1، جاإلسعاف في أحكام األوقافالطرابلسي، (1)

 . 71، ص1، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي(2)

 . 537، ص 3، جمغني المحتاجالشريين، (3)

صاحب ، وقريع دهره، وفريد عصره، ونسيج وحده، عامل زمانه، بن الفراء أبو يعليحممد بن احلسني بن حممد (1)
ابن أيب يعلى، أبو احلسني حممد بن حممد )157وتويف هبا سنة  ه 370لد يف بغداد سنة املصنفات الكثرية، و 

، بريوت –املعرفة الناشر: دار ، ، احملقق: حممد حامد الفقي، 193، ص2ج، طبقات الحنابلة، ه (526)املتوىف: 
 بدون تاريخ(. 

 . 50، ص، 1ج، كشاف القناع عن متن اإلقناعالبهويت، (5)

 . 25، ص6، جالمغنيابن قدامة، (6)

 . 51، ص11، جعلى زاد المستقنع الشرح الممتعالعثيمني، (1)
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 وبالموازنة بين األقوال يتبّين لنا أّن المسألة فيها قوالن:
مذهب األئمة األربعة، ورجحه الشيخ  صّحة الوقف املعّلق باملوت، وهوالقول األول: 

 العثيمني.
يصح مطلقا، وهو قول القاضي أيب يعلى من  إن الوقف املعّلق باملوت الالقول الثاني: 

 .احلنابلة
 األدلة:

 :(1)يأيتاستدل القائلون بصّحة الوقف املعّلق باملوت مباأدلّة القول األّول: 
عمر أمري  _هذا ما أوصى به عبد اهلل): وصّية عمر بن اخلطاب_رضي اهلل عنه_-1

 واملائة سهم، والعبد الذي فيهابن األكوع، (3)مةرْ وصِ ، (2)أّن مثغاإن حدث به حدث _ املؤمنني 
تليه ،(5)بالوادي_صلى اهلل عليه وسلم_ورقيقه الذي فيه، واملائة اليت أطعمه حممد ، (1) خبيرباليت

من  ينفقه حيث رأى، ما عاشت، مث يليه ذو الرأي من أهلها أن ال يباع وال يشرتى (6)حفصة

                                 
؛ وابن حجر، 326، ص6، جالذخيرة؛ والقرايف، 207، ص5، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائقابن جنيم، أنظر:(1)

الشرح الكبير ؛ وابن قدامة، 25، ص6، جالمغني؛ وابن قدامة، 255، ص6، جتحفة المحتاج في شرح المنهاج
 . 199، ص6، جعلى متن المقنع

أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم ، )الفراهيدي، مثغ: ضيعة لعمر بن اخلطاب، صدقة موقوفة باملدينة(2)
احملقق: د مهدي املخزومي، ، 103، ص1، باب الغني والثاء وامليم، جكتاب العين، ه (110الفراهيدي البصري )املتوىف: 

 ، بدون طبعة أو تاريخ(. الناشر: دار ومكتبة اهلالل، د إبراهيم السامرائي

ضل، مجال الدين ابن منظور حممد بن مكرم بن على، أبو الف، )ابن منظور، قطعة من النخل خفيفة: الص ْرمُة هي(3)
، 336، ص12، حرف امليم، فصل الصاد املهملة، جلسان العرب، ه (111اإلفريقى )املتوىف:  األنصاري الرويفعى
 . ( ه  1111 -الطبعة: الثالثة ، بريوت –الناشر: دار صادر 

 .21صتقدم تعريفها،(1)

القرى، والنسبة إليه وادّي، فتحها النيب، صّلى اهلل عليه وسّلم، سنة (هو واد بني املدينة والشام من أعمال املدينة كثري 5)
شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلموي )املتوىف: احلموي، )سبع عنوة مث صوحلوا على اجلزية

 (. م 1995الطبعة: الثانية، ، الناشر: دار صادر، بريوت315، ص، 5ج، معجم البلدان، ه (626

 . 36هلا، ص تقدمت الرتمجة(6)
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 أو اشرتى رقيقا، وذوي القرىب، وال حرج على من وليه إن أكل، أو آكل، واحملروم، السائل
 (1)(. منه

فهي نّص ، ةموت وهذه اجلملة شرطيّ : حدث( أي )إن حدث بهوجه الّداللة: قول عمر: 
حكم هذه املسألة خاّصة أّن وقفه كان بأمر من النيب _صلى اهلل عليه وسلم_ وقد اشتهر  يف

 الصحابة من غري نكري فكان إمجاعا.   بني
 ذا عّلقت باملوت.ألنّه تربّع معّلق باملوت فصح كالعتق، واهلبة إ-2 

ه عقد يقتضي نّ استدل القائلون بعدم صّحة الوقف املعّلق باملوت بأ: (2)القول الثاني دليل
 .قه على شرط يف حياتهعلّ  على شرط غري جائز، بدليل ما لو هوتعليق، نقل امللك يف احلال

والوصّية  ونوقش بأنّه قياس مع الفارق ألن الوقف املعّلق مبا بعد املوت إمنا هو وصّية،
 التصّرف يف احلياة، بدليل جوازها باجملهول واملعدوم. أوسع من

أدلة القائلني به، وملا فيه  لقوةالذي يرتّجح لدي صّحة الوقف املعّلق باملوت، الترجيح: 
 من الرتغيب للواقفني، واهلل أعلم وأحكم.

 لت منافعه.كان الوقف مسجدا وتعطّ   إذا: الثاني عشر المبحث
 يصّلى فيه. أو ينتقل الناس عنه حبيث ال كأن ينهدم املسجدالمسألة:صورة 

 ؟يعود ملالكه، أم حيرم بيعه إذا تعطّلت منافع املسجد هل يباع، أوتحرير محل الّنزاع: 
واخلالف مبين على اختالفهم يف شرط التأبيد يف املوقوف؛ فمن قال به منع بيع  

 الوقف،ومن مل يشرتطه أجاز بيعه.
ختلف الفقهاء فذهب احلنفية إىل عدم جواز بيعه، وقال حممد بن احلسن: يرجع وعليه ا

بيع  ه؛ ألنّ وإن كان مسجد مجاعة فسد البيع كلّ مللك الواقف، جاء يف احمليط الربهاين: "
املسجد اجلامع ال جيوز وال حيل، وكذلك إذا كان مهدومًا أو أرضًا ساحة ال بناء فيها بعد أن 

                                 
صحيح وضعيف سنن أبي (، وصّححه األلباين، 2719، حديث رقم)111، ص3، جسنن أبي داود، أبو داود(1)

 . 2719، حديث رقم: 2، ص1، جداود

 . 25، ص6، جالمغنيابن قدامة، أنظر:(2)
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 (1)". امعيكون األصل مسجد ج
يعود إىل ملك الثاين وإىل ملك وارثه، وإن   -رمحه اهلل  -وعند حممد وجاء يف املبسوط: "

 (2)". تاكان ميّ 
وال جيوز بيع املسجد، وإن ومذهب املالكية عدم جواز بيعه، جاء يف إرشاد السالك: "

 (3)". انتقلت العمارة عنه
ولو اّندم مسجد وتعذرت إعادته "والشافعّية ال يرون بيع املسجد، جاء يف مغين احملتاج: 

 (1)". مل يبع حبال
والراجح لدى احلنابلة جواز بيعه إذا تعطّلت منافعه، ويف رواية ينقل ملسجد آخر واليباع، 

الة هذه. وأما إذا تعطلت منافعه: فالصحيح من املذهب: أنه يباع واحلجاء يف اإلنصاف: "
وقطع به كثري منهم وهو من مفردات املذهب وعنه: ال تباع ، وعليه مجاهري األصحاب

 (5)". لكن تنقل آلتها إىل مسجد آخر، املساجد

 ترجيح الشيخ العثيمين:
فمن أهل العلم يرى _رمحه اهلل_جواز بيع املسجد إذا تعطّلت منافعه، فيقول يف شرحه: "

 ه وقف ملصلحة املسلمني، وما كان ملصلحة املسلمني فإنّ ألنّ  املسجد ال يباع؛ من قال: إنّ 
ف فيه، ولكن هذا ليس بصحيح؛ ألن املسجد اآلن زال االنتفاع به، فاحلي كلهم الفرد ال يتصرّ 

 (6)". ر يف مكان آخر بثمنهرحلوا وما بقي أحد، فهو سيباع ويعمّ 

                                 
 . 375، ص6ج، المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه اإلمام أبي حنيفةابن مازه، (1)

 . 12، ص12، جالمبسوطالسرخسي، (2)

إرشاد السالك إلى ، ه (132عبد الرمحن بن حممد بن عسكر البغدادي، شهاب الدين املالكي )املتوىف: ابن عسكر، (3)
مطبعة مصطفى البايب احلليب_مصر، الطبعة الثالثة، بدون ، 101، ص1، جأشرف المسالك في فقه اإلمام مالك

 تاريخ. 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ، ه (911مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي )املتوىف: الشربيين، (1)

 . 351، ص3، ججألفاظ المنها 

اإلنصاف ، ه (775عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبلي )املتوىف: املرداوي، (5)
 . بدون تاريخ -الطبعة: الثانية ، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب، 102، ص1، جالخالف في معرفة الراجح من

 . 61، ص11ج على زاد المستقنع،الشرح الممتعالعثيمني، (6)
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 ثالثة أقوال:وبالموازنة بين األقوال يّتضح لنا أّن المسألة فيها 
منع بيع املسجد ولو تعطّلت منافعه، وهو الراجح لدى احلنفية، ومذهب القول األول: 

 املالكية، والشافعية، وقول للحنابلة.
 .وهو قول حممد بن احلسن من احلنفية، إّن املسجد يرجع مللك الورثةالقول الثاني: 
 .حه الشيخ العثيمني: جواز بيعه وهو الراجح لدى احلنابلة، ورجّ القول الثالث

 األدلة:
 (1): يأيت استدل املانعون لبيع املسجد إذا تعطّلت منافعه مباأدلة القول األول: 

 قت هبا".ست أصلها وتصدّ "إن شئت حبّ قول النيب _صلى اهلل عليه وسلم_ لعمر:  _1
 (2)(. ال يباع وال يورث وال يوهب : )هأنّ  على عمر اق هبفتصدّ 

 بيع الوقف مناف لبقائه وحتبيس أصله، وقد اشرتطه عمر يف جممع من أناللة: وجه الدّ 
بيع الوقف ال جيوز  ذلك على أنّ  فدلّ _ صلى اهلل عليه وسلم_ ه النيبالصحابة، وأقرّ  
 _. صلى اهلل عليه وسلم_نه النيب حال؛ إذ لو جاز لبيّ  بكل

هذا الدليل: بأنّه امتنع بيعه للشرط الواقع فيه وهو قوله: )اليباع(، وليس لذات  (3)ونوقش
 الوقف، وإّن البيع املمنوع هو البيع املبطل ألصل الوقف.

وقوف املاملسجد ماال جيوز بيعه مع بقاء منافعه ال جيوز بيعه مع تعطلها كاملعتق،و  نّ إ_2
 .فال يصح بيعه، املعتقما يكون بأشبه

وقد نوقش: بأنه قياس مع الفارق، ألن املعتق خرج من املالية بإعتاقه، أما الوقف فلم 
 خيرج.

 :(1)دليل القول الثاني

                                 
، الذخيرة؛ والقرايف، 115، ص5جشرح فتح القدير، ؛ وابن اهلمام، 13، ص 3، جردالمحتارابن عابدين، أنظر:(1)

 . 11، ص2، جالمهذب في فقة اإلمام الشافعي؛ والشريازي، 320، ص6ج

؛ 2131، حديث رقم: 197، ص 3جكتاب الشروط، باب الشروط يف الوقف، صحيح البخاري، ، (البخاري2)
 . 1632، حديث1255، ص3كتاب الوصية، باب الوقف، ج،  صحيح مسلمومسلم، 

، 230، ص31ج، مجموع الفتاوىه (127عبد احلليم احلراين )املتوىف:  تقي الدين أبو العباس أمحد بنابن تيمية، (3)
 . م1995ه /1116، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينةالنبوية، اململكةالعربيةالسعودية
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على رجوع املسجد_إذا تعطّلت منافعه_ مللك الورثة بأّن  بن احلسن حممد استدلّ  
إىل ملكه،  جعل هذا اجلزء من ملكه، مصروفًا إىل قربة بعينها، فإذا انقطع ذلك عاد  الواقف

 . حصار فأدرك احلج كان له أن يصنع هبديه ما شاءكاحملصر إذا بعث اهلدي، مث زال اإل
  إزالة ملك على وجه التقرب إىل اهلل تعاىل الوقف ونوقش: بأنّه قياس مع الفارق ألن

 خبالف اهلدي. فال يعود ملالكه كالعتق، واملقصود من منفعة الوقف االستمرار
 :(2)يأيتتعطلت منافعه من مبا  جبواز بيع املسجد إذا استدل القائلونأدلّة القول الثالث: 

 بيت املال الذي بالكوفة(3)بقِ ملا بلغه أنه قد نُ  -رضي اهلل عنه-عمر بن اخلطاب  إنّ -1
ه ال يزال يف املسجد نقل املسجد، واجعل بيت املال مما يلي القبلة، فإنّ : )أ(1)كتب إىل سعد

 (5)(. ييصلّ من 
 .امبشهد من الصحابة، ومل يظهر ما خيالفه، فكان إمجاعه كان وجه الّداللة: أنّ 

 وليس هناك تعارض بني فعل عمر، وقول النيب_ صلى اهلل عليه وسلم_، فقد فهم عمر
أن الوقف ال يباع إذا مل تتعطل منافعه، أما إذا تعطلت منافعه فقد فات غرض الواقف. وهبذا 

 مع بني حديث عمر، وبني أمره بنقل املسجد.ظهر وجه اجل
 

                                                                                               
 . 12، ص12، جالمبسوطالسرخسي، أنظر:(1)
؛ وابن 29، ص 6، ج المغنيوابن قدامة، ؛ 371، ص1ج، الفروع حكتاب الفروعومعه تصحيابن مفلح، أنظر:(2)

، 31، جمجموع الفتاوىه (127تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين )املتوىف: تيمية، 
 . 233ص

ُقبه نَ ْقبًا (3) ، 1النون، ج، حرف الباء، فصل لسان العرب، )ابن منظورالن َّْقُب: الث َّْقُب يِف َأي  شيٍء َكاَن، نَ َقبه يَ ن ْ
 (. 165ص

سعد بن مالك بن سنان األنصاري اخلزرجي، صحايب جليل من فقهاء الصحابة أول مشاهده : أبو سعيد اخلدري(1)
اخلندق، وشهد مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ثنيت عشرة غزوة، وروى عنه أحاديث كثرية، وعن مجاعة من الصحابة، 

مات سنة أربع وسبعني ، الصحابة، كان من جنباء الصحابة وفضالئهم وعلمائهم وحدث عنه خلق من التابعني ومجاعة من
 (. 1، ص9، جالبداية والنهايةابن كثري، )وقيل قبلها بعشر سنني

المعجم ، ه (360سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين )املتوىف: طرباين، ال(5)
، احملقق: محدي بن عبد اجمليد السلفي، 7919، حديث: 92، ص9ب بن مسعود، ج، باب العني، مناقالكبير

 ، بدون تاريخ. الطبعة: الثانية، القاهرة –دار النشر: مكتبة ابن تيمية 
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منافعه، وال إىل ورثته، لت ه ال يعود إليه إن تعطّ الوقف إذا انتقل من مالكه، فإنّ  نّ إ-2
 فبقاؤه

ق بثمرته املقصود من الوقف، وهو التصدّ لفوات  ر االنتفاع به ال فائدة منه، وقد تعذّ 
 .نتفاع بهواال

 .لت منافعهاإذا كربت وتعطّ  املوقوفة جواز بيع الفرسعلى  قياسه-3
 ملسجد آخر حيتاج لإلصالح. يف بيعه حفظ آلالته من الّسرقة، وعمار-1

 الذي يرتجح لدي القول جبواز بيع املسجد إذا تعطّلت منافعه،لقوة أدلة الترجيح: 
 القائلني به، وملا فيه من حتقيق مقصود الواقف، واهلل أعلم وأحكم.
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 _وفيه ثالثة عشر مبحثا.اب الوصايا كتفي  _العثيمين  العاّلمة ترجيحات
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 مبحثا: ثالثة عشر اب الوصايا، وفيهكتالعثيمني، يف   الشيخ ترجيحات: لثالباب الثا
 .يف تعريف الوصية، ومشروعيتها، واحلكمة من مشروعيتها، وحكمهالمبحث األول: ا

 :مطالبوفيه أربعة 

 ا.تعريف الوصّية لغة وشرعالمطلب األول: 
 .مشروعّية الوصّيةالثاني:  طلبالم

 .: احلكمة من مشروعّيتهاالمطلب الثالث

 .: حكم الوصّيةالمطلب الرابع

 .ة لألقارب غري الوارثنيالوصيّ حكم : الثاني المبحث
 .حكم الوصّية بأكثر من الثلث: ثالثالمبحث ال

 هل تكون بعد موت املوصي أم قبله؟الورثة إجازة : المبحث الرابع
 ملن تكون الوصية؟ أوصى لعمرو مث زيد: إذا المبحث الخامس
 : إذا تزامحت ديون هلل_سبحانه_وآلدمي.المبحث السادس

 ، فلمن تكون الزيادة؟ة بألفإذا أوصى أن حيج عنه حجّ المبحث السابع:  
 ة للميت.حكم الوصيّ : المبحث الثامن

 هل تدخل دية املوصي يف وصيّته؟التاسع:  المبحث
 إذا أوصى بسهم من ماله، فماذا يعطى املوصى له؟المبحث العاشر: 

 حكم الوصّية إىل فاسق.المبحث الحادي:  
 حكم الوصّية بتصّرف جمهول.: المبحث الثاني عشر

 ة بتزويج البنات.حكم الوصيّ : المبحث الثالث عشر
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 الوصية، وحكمها، ومشروعيتها، واحلكمة من مشروعيتها.يف تعريف لمبحث األول: ا
 وفيه أربعة مطالب:
 تعريف الوصّية.المطلب األول: 
 (1)"وصيت الشيء بكذا وكذا إذا وصلته بهيقال: " : يراد هبا الوصلالوصية في اللغة

 (2)". تصل نباتهااألرض وصيا: "و 
 .مبا قبله موتهما بعد  هبا وصل املوصيومسّيت وصّية: ألن 

 :الوصية اصطالحا
 :عّرف الفقهاء الوصية بتعريفات متقاربة

 (3)"متليك مضاف إىل ما بعد املوتجاء يف تعريف احلنفية أّنا: "

 (1). "متليك مضاف ملا بعد املوت بطريق التربع"ها املالكية بأّنا: وعرفّ  
 (5)". تربع حبق مضاف ولو تقديرا ملا بعد املوتوعند الشافعية هي: "

الوصية باملال: هي التربع به بعد ، و ف بعد املوتهي األمر بالتصرّ وقال احلنابلة: "
 (6)."املوت

الوصية: هي التربع باملال بعد املوت، أو األمر قال رمحه اهلل: "تعريف الشيخ العثيمين:
 (1). "بالتصرف بعده

 اإليصاء بالتصّرف.الوصية باملال، و وتعريف احلنابلة هو التعريف املختار ألنه يشمل 
 مشروعّية الوصّية:الثاني:  طلبالم

                                 

 . 393، ص، 15ج، فصل الواو، باب الواو والياء من املعتل، لسان العربابن منظور، (1)

باب الواو والياء،فصل ،القاموس المحيط، ه (711بن يعقوب )املتوىف: جمد الدين أبو طاهر حممد ، لفريوزآبادىا(2)
، بإشراف: حممد نعيم العرقُسوسي، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، 1313، ص1ج الواو،

 . م 2005 -ه   1126الطبعة: الثامنة، ، لبنان –الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 

 . 617، ص6، جرد المحتارابن عابدين، (3)

 . 361، ص6، جمواهب الجليل شرح مختصر خليلاحلطّاب الرعيين، (1)
 . 66، ص 1، ج، مغني المحتاجالشربيين(5)

 . 173، ص1ج، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفاملرداوي، (6)

 . 131، ص11، جالشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمني، حممد الصاحل، ( 1)
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 : اإلمجاعو  ،ةوالسنّ  ،الكتابب ةة مشروعالوصيّ 

 أوال: من القرآن الكريم:
ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإْن تَ َرَك َخرْيًا اْلَوِصيَُّة ﴿وله_جّل وعال_: ق_1

 (1). ﴾بِاْلَمْعُروِف َحّقاً َعَلى اْلُمتَِّقنيَ لِْلَواِلَدْيِن َواأْلَق َْرِبنَي 
 .علينا سبحانه وتعاىل__ تكن مشروعة ملا كتبهالو مل ّناأوجه الّداللة:

يَا أَي  َها الَِّذيَن آَمُنوا َشَهاَدُة بَ ْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ﴿_سبحانه وتعاىل_: قوله_2
 (2). ﴾ا َعْدٍل ِمْنُكْم َأْو آَخرَاِن ِمْن َغرْيُِكمْ ِحنَي اْلَوِصيَِّة اثْ َناِن َذوَ 

 . دليل على مشروعيتها يف الشهادة عليهاالرتغيب وجه الداللة: 
 من السنة:: ثانيا

صلى اهلل عليه _أن رسول اهلل ): _رضي اهلل عنهما_(3)عبد اهلل بن عمرعن  ورد _ما1
يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، »قال: _ وسلم
 (1)(. عنده

 مما يدل على مشروعّيتها. ةفيه احلث على الوصيّ وجه الداللة: 
قلت: يا رسول اهلل، أوصي مبايل كله؟ قال: قال:  (5)سعد بن أيب وقاص حديث-2

إنك أن تدع ،فالثلث، والثلث كثري)، قلت: الثلث، قال: «ال»، قلت: فالشطر، قال: «ال»
                                 

 (. 170، اآلية)البقرةسورة (1)

 . (106سورة املائدة، من اآلية: )(2)
 . 21تقدمت ترمجته، ص(3)

وصية »باب الوصايا وقول النيب صلى اهلل عليه وسلم: ، كتاب الوصايا، صحيح البخاريمتفق عليه، رواه البخاري، (1)
، 3، كتاب الوصية، جصحيح مسلم، واللفظ له، ومسلم، 2137، حديث2، ص1ج «الرجل مكتوبة عنده

 . 1621، حديث1219ص
، خال النيب صلى واسم أيب وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب بن مرةسعد بن أيب وقاص،  (3)

سالم، فتح القادسية، وتوىّل اهلل عليه وسلم، وقد بّشره باجلنة، من أوائل من أسلم، وأول من رمى سهما يف اإل
أبو عبد اهلل حممد بن سعد بن منيع العراق، من الستة أصحاب شورى عمر، كان مستجاب  الدعوة. ) ابن سعد، 

، 103، ص3، جالطبقات الكبرى، ه (230اهلامشي بالوالء، البصري، البغدادي املعروف بابن سعد )املتوىف: 
 م.1990-ه   1110الطبعة: األوىل، ، بريوت –ار الكتب العلمية الناشر: د، حتقيق: حممد عبد القادر عطا
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فون الناس يف أيديهم، وإنك مهما أنفقت من أغنياء خري من أن تدعهم عالة يتكفّ ورثتك 
قمة اليت ترفعها إىل يف امرأتك، وعسى اهلل أن يرفعك، فينتفع بك نفقة، فإّنا صدقة، حىت اللّ 

 (1)(. ناس ويضر بك آخرون
 عيتها.، مما يدل على مشرو والوصية لعدل بني الورثةلاحلديث مراعاة  يف وجه الداللة:

 :ثالثا: اإلجماع
نقل ابن قدامة اإلمجاع على جواز الوصّية حيث قال: "وأمجع العلماء يف مجيع األمصار 

 (2)واإلعصار على جواز الوصية". 
 :تهامشروعيّ  من كمةاحلالمطلب الثالث: 

اليت  والواجباتاحلقوق اليت يف ذمته،  املوصيُشرعت الوصية حِلكم عظيمة حيث حيفظ  
حياته، يف الرب ، ووجوه اخلري أعمال فاته من ماتدارك املسلم يعليه، ليقوم املوصى إليه بأدائها، و 

ورثته، بينهم وبني  ويدفع عنهم الفقر واحلاجة، مما يقوي أواصر احملبةغري الوارثني،  أقاربه فَيِصل
 ويرفع أسباب احلسد والبغضاء.

ال القادمة اليت حتمل هم اإلسالم وتدافع عنه، وبالوصية يساهم املوصي يف بناء األجي
تقدمي العون واملساعدة للمحتاجني من ، و وذلك بالوصّية ملشاريع تنمويّة، واجتماعّية، وفكريّة

 .ء املسلمنيافقر 
ه، فيبقى نصحه والتزام شرع، أهله وأقاربه بتقوى اهلل تعاىل وطاعته كما أن املوصي يذّكر  

 احلياة.  له معهم، وإن كان قد فارق

 

 
 
 

 

                                 
 ،3، ص1ج، باب أن يرتك ورثته أغنياء خري من أن يتكففوا الناس، كتاب الوصايا، صحيح البخاريالبخاري، (1)

 . 1621، حديث: 1250، ص3، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، جصحيح مسلم؛ ومسلم، 2112حديث
 . 131، ص6، جالمغنيابن قدامة، (2)
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 المطلب الرابع: حكم الوصّية:
 :(1)الوصّية تدور بني األحكام الفقهية اخلمسة

إذا كان على اإلنسان دين ال بيّنة به؛ كأن يكون مديناً وال يوجد ما الوصية الواجبة:  -1
يثبت الدين، فتجب الوصية ألن وفاء الدين واجب، و"ماال يتم الواجب إال به فهو 

 (2)واجب".
وهي إذا كان املوصي ذا مال، وورثته أغنياء، وكذا أقاربه ال حاجة : تحّبةساملة وصيّ ال-2

 يستحب له الوصية مبا يراه نفعاً له بعد موته.فهلم باملال، 
وهي إذا كان مال املوصي قلياًل وورثته حمتاجون؛ ألنه يف هذه احلالة كروهة: املوصية ال-3

))إنك إن -رضي اهلل عنه-لسعد-صلى اهلل عليه وسلم-اهلليضّيق على ورثته، ولذا قال رسول 
 .(3)تذر ورثتك أغنياء خري من أن تذرهم عالة يتكّففون الناس(

 كانت خمالفة للّشرع، كالوصّية مبعصية. وهي ما: مةرّ احملة وصيّ ال -1 
 الوصية املباحة: وهي غري ما ذكرنا من الوصايا األربعة املتقدمة. -5
 

 

 

 

 
 
 
 

                                 
؛ 115، ص3ج، المقدماتالممهداتوابن رشد، ؛ 331، ص1، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساين، (1)

 . 515، ص3، جالشرح الكبير؛ وابن قدامة املقدسي، 93، ص3، جمغني المحتاجالشربيين، و 

، 2ج، العدة في أصول الفقه، ه (157)املتوىف: القاضي أبو يعلى، حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراء (2)
 -حققه وعلق عليه وخرج نصه: د أمحد بن علي بن سري املباركي، األستاذ املشارك يف كلية الشريعة بالرياض ، 119ص

 . م 1990 -ه   1110،الطبعة: الثانية،بدون ناشر، جامعة امللك حممد بن سعود اإلسالمية

 . 76،  صترجيه تقدم(3)
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 .ألقارب غري الوارثنيللوالدين واة الوصيّ حكم : لثانياالمبحث 
 كأن يكون والده كافرا، ويوصي له.صورة المسألة: 

يرثون_  األقارب الذين الاخلالف يف حكم الوصّية للوالدين، و تحرير محل النزاع: 
 غريه_ هل هي جائزة؟ أم واجبة؟ بسبب كفرهم أو
ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإْن تَ َرَك َخي ْرًا  ُكِتَب َعَلْيُكمْ ﴿_: _قوله(1)الفوسبب اخل

ة آية حمكمة فتكون عامّ  هي ، هل(2)﴾اْلَوِصيَُّة لِْلَواِلَدْيِن َواأْلَق َْرِبنَي بِاْلَمْعُروِف َحقًّا َعَلى اْلُمتَِّقنيَ 
د اهلل ق )إنّ _: صلى اهلل عليه وسلم_منسوخة بآية املواريث مع قوله  أو؟ معناها اخلصوص

 (3)(؟ أعطى كل ذي حق حقه أال ال وصية لوارث

 وعليه اختلف الفقهاء فيحكم الوصية لألقارب غري الوارثني:
وقال بعضهم واجبة يف حق يف حتفة الفقهاء: "فذهب احلنفية إىل عدم وجوهبا، فقد جاء 

 (1)". والصحيح أّنا مشروعة بطريقة الندب.....الوالدين

وهي جتوز للقرابة واألجنبيني جاء يف املقّدمات املمّهدات: "ومذهب املالكية عدم وجوهبا، 
 (5)". إال أن الوصية للقرابة أفضل منها لألجنبيني

                                 
، 3، جتحفة الفقهاء، ه (510عالء الدين السمرقندي، حممد بن أمحد بن أيب أمحد، أبو بكر )املتوىف: َنو أنظر:(1)

 . م 1991 -ه   1111الطبعة: الثانية، ، لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت ، 201ص

 . 170سورة البقرة، من اآلية(2)

مسند اإلمام أحمد بن ، ه (211حنبل بن هالل بن أسد الشيباين )املتوىف: أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن أمحد، (3)
إشراف: د ، عادل مرشد، وآخرون -احملقق: شعيب األرنؤوط ، 521، ص31مسند األنصار، حديث أيب زيد، ج، حنبل

حممد بن الرتمذي، و،؛ م 2001 -ه   1121الطبعة: األوىل، ، الناشر: مؤسسة الرسالة، عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي
باب ما جاء ال وصية ، سنن الترمذي، ه (219عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى )املتوىف: 

، م 1997سنة النشر: ، بريوت –الناشر: دار الغرب اإلسالمي ، احملقق: بشار عواد معروف، 505، ص3، ج لوارث
 (. 1655، حديث رقم)77، ص6، جإرواء الغليل، ، وحسنه األلباينهذا حديث حسن صحيحوقال: 

 . 201، ص3، مصدر سابق، جعالء الدين السمرقندي(1)

 . 111، ص3، جالمقدمات الممهداتابن رشد، (5)
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أوصى  وإذا أوصى هلم جاز، وإذاوذهب الشافعية إىل عدم وجوهبا، جاء يف األم: "  
ا قد هلم ؛ ألنّ فليس بالوصية أخذوا، وإمنا أخذوا بإعطاء الورثة هلم ما  للوالدين فأجاز الورثة

 (1)". ة هلمأبطلنا حكم الوصيّ 
 جتب: أّنا والراجح لدى احلنابلة عدم وجوب الوصية لألقارب غري الوارثني، ويف قول

ة ال جتب يف احلياة، فال جتب بعد املوت،  وليست واجبة، ألّنا عطيّ جاء يف الكايف: "
 (3)".غري الوارثنيأّنا واجبة لألقارب  (2)وحكي عن أيب بكر، كالزائد على الثلث

: ذهب _رمحه اهلل_ إىل وجوب الوصية لألقارب غري الوارثني، اختيار الشيخ العثيمين
وهلذا كان القول الراجح يف هذه املسألة أن الوصية لألقارب غري الوارثني واجبة؛ألن فيقول: "

اجلمع بني عى مع هذه الصراحة، ومع إمكان دّ  أن يُ اآلية صرحية، والنسخ ليس باألمر اهلنّي 
 (1)".هذه اآلية وآية املواريث

 فيها قوالن: ةوبالموازنة بين األقوال يتبّين لنا أّن المسأل
_من غري وجوب_وهو مذهب األئمة  وارثنيالة لألقارب غري جتوز الوصيّ القول األول:  
 .األربعة

ة، واختيار أيب بكر من احلنابل ، وهو قولوارثنيالجتب الوصية لألقارب غري القول الثاني: 
 الشيخ العثيمني.

 
 

                                 
أبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي الشافعي، (1)

 . م1990، بدون طبعة، بريوت –دار املعرفة ، 117، ص 1ج، األم، ه (201املكي )املتوىف: 
أَبوُه  َأمْحد بن حُمَمَّد بن احْلجَّاج أَبُو بكر اْلمروزِي اْلَفِقيه أحد اأْلَْعاَلم َوأجل َأْصَحاب اإِلَمام َأمْحد بن َحْنَبل َكانَ (3)

َوَلزَِمه ِإىَل أَن َماَت وصنف يف احَلِديث َوالّسنة َواْلِفْقه َوُهَو الَِّذي توىل خوارزميًا َوأمه مروزية محل َعن َأمْحد علما كثريا 
بن غماض َأمْحد بن َحْنَبل وغسله تويّف يِف سادس مُجَاَدى األوىل سنة سمٍس َوسبعني َوِمائَ تَ نْيِ َودفن ِإىَل َجانب اإِلَمام َأمْحد 

احملقق: ، 256، ص1ج، الوافي بالوفيات، ه (161الصفدي )املتوىف: صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل )َحْنَبل
 . م2000 -ه 1120عام النشر: ، بريوت –الناشر: دار إحياء الرتاث ، أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى

 .265، ص  2، جالكافي في فقه اإلمام أحمدابن قدامة، (3)

 .136، ص11ج الشرح الممتع على زاد المستقنع،العثيمني،(1)
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 األدلة:
 :(1)يأيت: استدل القائلون بوجوب الوصّية لألقارب غري الوارثني مبا أدلّة القول األول

رًا اْلَوِصيَُّة لِْلَواِلَدْيِن كُ ﴿_: قوله__1 ِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإْن تَ َرَك َخي ْ
 (2). ﴾بِاْلَمْعُروِف َحقًّا َعَلى اْلُمتَِّقنيَ َواأْلَق َْرِبنَي 

ّن اآلية توجب الوصّية للوالدين واألقربني، مث ُنسخت الوصّية للوالدين أوجه الّداللة: 
 يرث من األقربني. واألقربني الذين يرثون، وبقي حكم الوصّية على أصله فيمن ال

 .حيتاج إىل دليل بنّي  أي: فرض، وإسقاط هذا الفرض﴾ِتبَ كُ ﴿قوله _جل وعال_: _2
 ا وأثبته إثباتا.هذا حقّ  أي: أحقّ ﴾﴿َحقًّا: سبحانه وقوله

ة من التقوى، قوى، وهذا يدل على أن الوصيّ أي: على ذوي التّ  ﴾َعَلى اْلُمتَِّقنيَ  ﴿وقوله: 
 وخمالفة التقوى حرام.

 ت.إّن الّصدقة عليهم يف احلياة أفضل من الّصدقة على غريهم، فكذلك بعد املو _ 3
 (3):يأيتبعدم وجوب الوصّية لألقارب غري الوارثني مبا  استدل القائلونأدلّة القول الثاني: 

رًا اْلَوِصيَُّة ﴿_: _قوله  _1 ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإْن تَ َرَك َخي ْ
 (1). ﴾اْلُمتَِّقنيَ لِْلَواِلَدْيِن َواأْلَق َْرِبنَي بِاْلَمْعُروِف َحقًّا َعَلى 

صلى _قوله بو سخ الوجوب بآية املواريث، على الوجوب، وقد نُ وجه الّداللة: تدل اآلية 
فبقي حكم ، (1))إن اهلل قد أعطى كل ذي حق حقه أال ال وصية لوارث (_: اهلل عليه وسلم

 اجلواز.

                                 
 . 136، ص11ج، الشرح الممتع على زاد المستقنعلعثيمني، ؛ وا110، ص6، جالمغنيابن قدامة، أنظر:(1)
 . 170(سورة البقرة، آية: 2)

 
أبو ؛ واملاوردي، 117، ص3ج، المقدمات الممهدات؛ ابن رشد، 112، ص21، جالمبسوطالسرخسي، أنظر:(3)

الحاوي الكبير ، ه (150البغدادي، الشهري باملاوردي )املتوىف: احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري 
 -قق: الشيخ علي حممد معوض حملا، 177، ص7، جفي فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني

وابن ه ؛  1119الطبعة: األوىل، ، لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت ، الشيخ عادل أمحد عبد املوجود
 . 110، ص6، جالمغنيقدامة، 

 . 170سورة البقرة، آية: (1)
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 وصيةّ )إن اهلل قد أعطى كل ذي حق حقه أال ال _: ه عليه وسلمى اللّ صلّ _ هقول_2
 (2).لوارث(

 .ادأو بعيكان ة لغري الوارث قريباً  ه داللة على إباحة الوصيّ فية: اللوجه الدّ 
أن رجال أعتق ستة مملوكني له عند »_رضي اهلل عنه_: (3)عمران بن حصني رواه ما_3

موته، مل يكن له مال غريهم، فدعا هبم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فجزأهم أثالثا، مث 
 (1)ا(. أربعة، وقال له قوال شديد بينهم، فأعتق اثنني، وأرقّ أقرع 

نّه لو كانت الوصّية واجبة للوالدين واألقربني ملا جاز منه العتق يف غري ة: أوجه الدالل
 _.، وقد أجازها الرسول_صلى اهلل عليه وسلمأقربائه

 .ة يف احلياةة، فجازت لغري قرابته، كالعطيّ ألّنا عطيّ _1
 األقوال:الترجيح بين 

 الذي يرتّجح لدي قول مجهور الفقهاء بعدم وجوب الوصّية للوالدين واألقربني الذين
ال يرثون، وأّن اآلية منسوخة، فلو كانت واجبة ألوصى النيب _صلى اهلل عليه وسلم _ 

 غري الوارثني، وألوصى صحابته من بعده والتابعني، ولتداعت اهلمم لنقل ذلك، واهلل لقرابته
 حكم.أعلم وأ
 
 
 
 

                                                                                               
 .79تقدم ترجيه، ص(1)

 . 79تقدم ترجيه، ص(2)

عمران بن حصني بن عبيد بن خلف بن عبد ّنم بن حذيفة بن كعب بن عمرو بن خزاعة، أسلم وغزا مع رسول اهلل (3)
، أبو نعيم)أهل البصرة، تويف سنة ثالث وسمسنيصلى اهلل عليه وسلم غزوات، وعقبه بالبصرة، بعثه عمر بن اخلطاب يفقه 

، 1، جمعرفة الصحابة، ه (130أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاين )املتوىف: 
 الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض، حتقيق: عادل بن يوسف العزازي، 2107ص

 . م1997 -ه   1119الطبعة: األوىل 

 . 1667، حديث رقم: 1277، ص3، جباب من أعتق شركا له يف عبد، كتاب اإلميان، مسلمصحيح مسلم، (1)
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 .لثبأكثر من الثّ  ألجنيب ةالوصيّ  حكم: ثالثالمبحث ال
 لصديقه بنصف ماله. كأن يوصيصورة المسألة: 

زاد عليه فهو حمل  : الوصية لغري وارث جتوز بالثلث فما دونه، أّما ماتحرير محل الّنزاع 
تنفيذا  عند الفقهاء، فمنهم من أجازه بشرط إجازة الورثة له بعد موت املوصي فيكون خالف

منعه، وجعل إجازهتم له عطّية مبتدأة يعطونه من  للوصية ويُعطى املوصى له حّقه، ومنهم من
 مرياثهم،فتخضع ألحكام العطية، ال الوصية؟

؛ فون الناسعالة يتكفّ  هم املوصييرتك: من جعل العّلة حلق الورثة حىت ال سبب اخلالف
قال:  لعّلة تعبديّةومن جعل افتجوز الوصية إذا أجازها الورثة، ،العّلة قال بزوال احلكم مع زوال

 (1). ال جتوز الوصية بإطالق بأكثر من الثلث
وعليه اختلف الفقهاء يف حكم الوصّية لغري وارث بأكثر من الثلث، فذهب احلنفية إىل 

ال إه اَل جيوز نإورثته ف ألحدن يُوصي جوازها إذا أجازها الورثة، جاء يف النتف يف الفتاوى:"..أ
 (2)".َأن جييزها اْلَوَرثَة وهم كبار ِباَل خالف

وذهب املالكّية إىل بطالن الوصّية بأكثر من الثلث لغري الوارث، جاء يف حاشية 
)و( بطل اإليصاء )لوارث كغريه( أي كغري وارث )بزائد الثلث( ويعترب الزائد )يوم الدسوقي: "

 (3)". التنفيذ( ال يوم املوت
عّية قوالن جبواز الوصية بأكثر من الثلث إذا أجازها الورثة، وبعدم جوازها، جاء يف وللشاف

الوارث بطلت يف  فإن زاد وردّ ، ينبغي أن ال يوصي بأكثر من ثلث مالهمنهاج الطّالبني: "

                                 
أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب الشهري بابن رشد احلفيد )املتوىف: ابن رشد، أنظر:(1)

تاريخ ، بدون طبعة، القاهرة –الناشر: دار احلديث ، 121، ص1، جبداية المجتهد ونهاية المقتصد، ه (595
 . م 2001 -ه  1125النشر: 

، 723 ،ص2ج، النتف في الفتاوى،ه (161أبو احلسن علي بن احلسني بن حممد الس ْغدي، )املتوىف: ، الس ْغدي(2)
الطبعة: ، بريوت لبنان ،عمان األردن -مؤسسة الرسالة ، الناشر: دار الفرقان، احملقق: احملامي الدكتور صالح الدين الناهي

 .م1971 – ه1101الثانية، 
 . 121، ص1، جحاشية الدسوقيالدسوقي، (3)
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ويعترب املال يوم ، ة بالزيادة لغووالوصيّ  ة مبتدأةويف قول عطيّ ، وإن أجاز فإجازته تنفيذ، الزائدة
 (1)". املوت

ومجلة وللحنابلة فيها روايتان جبوازها إذا أجازها الورثة، وببطالّنا، جاء يف الّشرح الكبري: "
لث يقف على إجازة ة لغري الوارث تلزم يف الثلث من غري إجازة وما زاد على الثّ ذلك أن الوصيّ 

 (2)". وه بطلالورثة فإن أجازوه جاز وإن ردّ 

ة لوصية باطلة، وإن أجازها الورثة، إال أن يعطوه عطيّ وعنه: اوجاء يف اإلنصاف: "
 (3)". مبتدأة

 :ترجيح الشيخ العثيمين
زاد على الثلث ألجنيب إذا أجازها الورثة، حيث يقول:  يرى _رمحه اهلل_ جواز الوصّية مبا

أنه إذا  _رمحه اهلل  _ظاهر كالمه . «إال بإجازة الورثة هلا بعد املوت فتصح تنفيذا»قوله: "
صارت حالال، وفيه نظر، والصواب أّنا حرام، لكن من جهة التنفيذ تتوقف على  أجازها الورثة

 (1). "ةإجازة الورثة، فتصح تنفيذا ال ابتداء عطيّ 
 وبالموازنة بين األقوال يتبين لنا أن المسألة فيها قوالن:

الورثة، وهو مذهب احلنفّية، : إّن الوصّية مبا زاد عن الثلث جائزة إذا أجازها القول األول
 للشافعّية، ورواية لدى احلنابلة، ورّجحه الشيخ العثيمني. وقول

زاد على الثلث، وهو مذهب املالكية، وقول  جتوز مبا إّن الوصية الالقول الثاني: 
 للشافعية، والرواية الثانية لدى احلنابلة.

 األدلة:
الوصّية مبا زاد على الثلث لغري الوارث إذا : استدّل القائلون جبواز أدلّة القول األول

 :(5)يأيت أجازها الورثة مبا
                                 

 . 190، ص1، جمنهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، النووي(1)

 . 132، ص6، جالشرح الكبير على متن المقنعابن قدامة، (2)

 . 191، ص1، جاإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفاملرداوي، (3)

 . 139. ص11ج، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمني، (1)

؛ 151، ص7، جالبيان في مذهب اإلمام الشافعي، أبو احلسني؛ 2، ص29، جالمبسوطالسرخسي، أنظر:(5)
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يب صلى اهلل عليه وسلم يعودين وأنا ، قال: جاء النّ _رضي اهلل عنه_(1)سعد بن أيب وقاصحديث _1
، قلت: يا رسول «يرحم اهلل ابن عفراء»مبكة، وهو يكره أن ميوت باألرض اليت هاجر منها، قال: 

لث، فالثّ »لث، قال: ، قلت: الثّ «ال»طر، قال: ، قلت: فالشّ «ال»ه؟ قال: مبايل كلّ اهلل، أوصي 
 ونك أن تدع ورثتك أغنياء خري من أن تدعهم عالة يتكففّ لث كثري، إنّ والثّ 

قمة اليت ترفعها إىل يف امرأتك، ا صدقة، حىت اللّ فقة، فإّنّ ك مهما أنفقت من نّ اس يف أيديهم، وإنّ النّ 
 (2). «بك آخرون ضرَّ يرفعك، فينتفع بك ناس ويُ وعسى اهلل أن 

 ّن املنع من الزيادة على الثلث إمّنا كان ألجل الورثة فإن هم أجازوها جازت.وجه الّداللة: أ
 .فهة تصرّ ية صادفت ملكه، وإمنا يتعلق هبا حق الوارث فيما بعد، وذلك ال مينع صحّ الوصّ  نّ إ_2

 أدلّة القول الثّاني:
 :(3)يأيت بعدم جواز الوصية مبا زاد على الثلث لغري الوارث مبااستدل القائلون 

 (1)(لث كثريلث، والثّ فالثّ قوله_صّلى اهلل عليه وسلم_: ) _1
صّلى اهلل ألّن الرسول_وجه الّداللة: ظاهر احلديث أن التصّدق مبا زاد على الثلث باطل، 

 ّنى عنه، ومل يعّلل النهي بإجازة الورثة له. _عليه وسّلم
ن تدع أل": _ى اهلل عليه وسلمصلّ _قوله لو كانت العّلة يف منع الزيادة على الثّلث_2

  سفون الناجلازت مع غناهم إذا مل يصريوا عالة يتكفّ (5)"ورثتك أغنياء خري من أن تدعهم عالة
زاد على الثلث إذا أجازه الورثة، ألنه  مبا جبواز الوصية الذي يرتّجح لدي القولالترجيح:

 حقوقهم وقد تنازلوا عنه، واهلل أعلم وأحكم.حق من 
 هل تكون بعد موت املوصي، أم قبله؟الورثة إجازة  المبحث الرابع: 

                                                                                               
 . 116، ص6، جالمغني؛ ابن قدامة، 111، ص15، جالمجموع شرح المهذبوالنووي، 

 . 71تقدمت ترمجته، ص (1)
، 3، ص1ج، باب أن يرتك ورثته أغنياء خري من أن يتكففوا الناس، كتاب الوصايا، صحيح البخاريالبخاري، (2)

 . 1621، حديث: 1250، ص3، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، جصحيح مسلم؛ ومسلم، 2112حديث: 

، 7، جمختصر خليل منح الجليل شرححممد عليش، ؛ و 116، ص10، جفتح القديرالكمال بن اهلمام، أنظر:(3)
 . 267، ص2، جالكافي؛ وابن قدامة، 111ص

 .91تقدم ترجيه،ص(1)

 .76، صتقدم ترجيه( 5)
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إجازة الورثة للموصي مبا يتطّلب إذّنم _كالوصّية مبا زاد على الثلث تحرير محل النزاع: 
 لغري وارث_هل يشرتط أن تكون بعد موته؟  أم تصح قبله؟

فذهب احلنفية إىل اشرتاط كوّنا بعد موت قت إجازة الورثة للوصّية، اختلف الفقهاء يف و 
مث وقت اإلجازة هو ما بعد موت املوصي، وال تعترب اإلجازة املوصي،جاء يف بدائع الصنائع: "

 (1)". حال حياته حىت إّنم لو أجازوا يف حياته هلم أن يرجعوا عن ذلك بعد موته
،جاء يف وعدم لزومها إال بعد موته  مرض املوصي، وللمالكية قوالن بلزومها إذا كانت يف

ل الوصي وصية يف مرض املوصي مث بدا له بعد موت املوصي أن بِ قلت: أرأيت إن قَ املدّونة: "
 (2). "يرتكها؟ قال: أراها قد لزمته وليس له أن يدعها بعدما مات املوصي

فال يفيده إذ للموصي  ل موت املوصيا لو قبْ واحرتز به عمّ وجاء يف حاشية الدسوقي: "
أن يرجع يف وصيته ما دام حيا؛ ألن عقد الوصية غري الزم حىت لو رد املوصى له قبل موت 

 (3)". املوصي فله القبول بعده
وال عربة وذهب الشافعّية إىل عدم اعتبار اإلذن قبل موت املوصي، جاءيف مغين احملتاج: "

 (1)". هم وإجازهتم يف حياة املوصيبردّ 

د وال يعترب الرّ ، جاء يف املغين: "عدم اعتبار اإلذن قبل موت املوصياحلنابلة ومذهب 
واإلجازة إال بعد موت املوصي، فلو أجازوا قبل ذلك، مث ردوا، أو أذنوا ملورثهم يف حياته 

د، سواء  وا بعد وفاته، فلهم الرّ بالوصية جبميع املال، أو بالوصية لبعض ورثته، مث بدا هلم فردّ 
 (5). "نص عليه أمحد، ة املوصي أو مرضهجازة يف صحّ كانت اإل

 ختيار الشيخ العثيمين:ا
وهذا : "املوصي يف مرض املوت، فيقول إذن الورثة أو رّدهم إذا كان لزوم_اهلل يرى_رمحه

القول هو الصحيح، أّنم إذا أذنوا بالوصية مبا زاد على الثلث، أو ألحد الورثة فال بأس إذا كان 

                                 
 . 310، ص1، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساين، (1)

 . 331، ص1، جالمدونةمالك، (2)
 . 121، ص1، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي، (3)

 . 11، ص1، جالمحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني الشربيين، (1)
 . 111، ص6، جالمغنيابن قدامة، (5)
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 (1). "ة فال عربة بإجازهتماملخوف، أما يف الصحّ فيمرض املوت 
 وبعد الموازنة بين األقوال يتبّين لنا أن المسألة فيها قوالن:

، وهو مذهب احلنفية، وقول عدم اعتبار اإلذن أو الرد يف حياة املوصيالقول األول: 
 .للمالكية، ومذهب الشافعية، واحلنابلة

إذا كان املوصي يف مرض املوت املخوف، وهو القول اعتبار اإلذن أو الّرد القول الثاني:
 اآلخر للمالكّية، واختيار الشيخ العثيمني.

 األدلة:
مبا  استدل القائلون بعدم اعتبار اإلذن أو الّرد قبل موت املوصيأدلة القول األول: 

 (2):يأيت
 ضرر.إّن إجازهتم يف حياة املوصي ال تدل على رضاهم، وإلزامهم هبا يلحق هبم ال _1
هلم  ألن اإلجازة إما أن تكون مبنزلة التمليك منهم أو مبنزلة إسقاط احلق، وإمنا ثبت ذلك كله_2

هلم  ر وجوب احلقبعد موت املوصي فتمليكهم قبل أن ميلكوا أو إسقاطهم حلقهم قبل أن يتقرّ 
 ، وإسقاط املرأة نفقتها قبل العقد.يكون لغوا، كإسقاط الشفعة قبل البيع

 .عتق عبدا يف مرضه وال مال له غريه وأجازت الورثة العتق كان الوالء كله للميتأ إنه لو_3
 .قال المرأته أنت طالق غدا على درهم، فإن ردها وقبوهلا باطل قبل الغد إنه لو_1

 
استدل  القائلون جبواز اإلذن أو الّرد إذا كان املوصي يف مرض  :(3)دليل القول الثاني

ها؛ ألن حقهم يتعلق مباله يف مرض إجازهتم يف حال احلياة صادفت حملّ  نّ بأ املوت املخوف
                                 

 . 112، ص11ج، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمني، (1)

عبد الرمحن بن حممد بن سليمان املدعو بشيخي زاده، يعرف بداماد و ؛ 117، ص21، جالمبسوطالسرخسي، أنظر:(2)
بدون طبعة ، دار إحياء الرتاث العريب الناشر:،مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر، ه (1017أفندي )املتوىف: 

تبيين الحقائق شرح ، ه ( 113عثمان بن علي بن حمجن البارعي، فخر الدين الزيلعي احلنفي )املتوىف: ، الزيلعي؛ و تاريخأو 
الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن يونس بن احلاشية: شهاب ، 171_173، ص6، جكنز الدقائق وحاشية الشِّْلِبيِّ 

عام: الطبعة: األوىل، ، بوالق، القاهرة -الناشر: املطبعة الكربى األمريية ، ه ( 1021إمساعيل بن يونس الش ْليب  )املتوىف: 
 . 266، ص2جالكافي، ابن قدامة، و ؛ 133، ص15ج، المجموع شرح المهذب، ،؛ والنوويه  1313

 . 311، ص1، جبدائع الصنائع الكاساين،أنظر:(3)
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م أّنّ ، و هم كان متعلقا مبالهحقّ وأن ه كان مرض املوت،  أنّ اتصل به املوت تبنّي  موته، فإذا
 أسقطوا حقهم باإلجازة فجازت إجازهتم.

ملريض حيل له أن ا أنّ جملّرد ظهوره، بدليل  الورثة ال يثبت يف حال املرض حقّ ّن ونوقش: بأ
فتبني  وطئ ملك غريه  أنهجاريته، ولو ثبت امللك عند املوت بطريق الظهور احملض لتبنّي يطأ 

 .أنه كان حراما، وليس كذلك 
 الترجيح:

الذي يرتجح لدي قول مجهور الفقهاء بأّن القبول والرد من الورثة ال يلزم إال بعد موت 
 ، واهلل أعلم وأحكم.املوصي لقوة أدلتهم وعدم وجود نص خيالفه
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 مث لعمرو. إذا أوصى لزيدالمبحث الخامس: 
 كأن يوصي لزيد بعقار مث يوصي لعمرو بنفس العقار.صورة المسألة: 

إذا أوصى لزيد بشيء مث أوصى به لعمرو! هل هو رجوع عن الوصّية تحرير محل الّنزاع: 
 لزيد، أم للتشريك بينهما؟

إىل أن الوصّية  احلنفيةاختلف الفقهاء فيما إذا أوصى لزيد مث أوصى هبا لعمرو، فذهب 
إذا أوصى بعبده سامل لزيد مث أوصى به لعمرو فهو "جاء يف اجلوهرة النرّية:  ، فقدتقسم بينهما

 (1). "بينهما نصفان

بشيء بعينه ن أوصى لرجل إو ": الكايف، جاء يف قسمة الوصّية بينهما املالكّيةمذهب و 
من دار أو عبد أو دابة أو ثوب مث أوصى بذلك الشيء بعينه لرجل آخر ومل يبني يف قوله رجوع 

 (2). "فهو بينهما
رجوع عن الوصية لزيد،  ا، ويف وجه أّنّ أن الوصّية تقسم بينهما لدى الشافعّية والراجح

، مّث أوصى هبا لعمرو، أوصى بعني لزيد"جاء يف روضة الطّالبني: ، عمرو فقطلوصّية الفتصح 
األوىل، فتصح وصية عمرو، كما لو وهب لزيد ماال مّث وهبه  فوجهان؛ أحدمها: أنه رجوع عن

 (3). "املنصوص أنه ليس برجوع قبل القبض لعمرو. والّصحيح
)وإذا أوصى "وذهب احلنابلة إىل أن الوصّية بينهما مناصفة؛ جاء يف كشّاف القناع: 

من ماله( وكعبد سامل، )مث أوصى به آلخر( فهو بينهما لتعّلق حق كل إلنسان( كزيد )مبعنّي 
 (1). "واحد منهما على السواء، فوجب أن يشرتكا فيه كما لو قال هو بينهما

 ترجيح الشيخ العثيمين:
أنّه إذا أوصى هبا لزيد مثّ "الثاين:يرى _رمحه اهلل_ أن الوصّية تكون لآلخر منهما، فيقول: 

                                 
 . 301، ص1ج، النيرةاحلداد، (1)

، ه (163أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب )املتوىف: ابن عبدالرب، (2)
الناشر: ، احملقق: حممد حممد أحيد ولد ماديك املوريتاين، 1021، ص2ج، الكافي في فقه أهل المدينةالكتاب: 

 . م1970ه /1100الطبعة: الثانية، ، مكتبة الرياض احلديثة، الرياض، اململكة العربية السعودية

 . 305، ص6، جروضة الطالبين، النووي(3)

 . 317، ص1ج، كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت(1)
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فهي لآلخر منهما؛ ألّن الوصّية هبا للثّاين رجوع عن الوصّية هبا لألّول، وهذا أوصى هبا لعمرو 
 (1). "القول هو الّصحيح، أّن األّول ليس له منها نصيب وعمل الّناس اليوم على هذا

 وبالموازنة بين األقوال يتبّين لنا أن المسألة فيها قوالن:
الراجح لدى ، واملالكّية، و حلنفيةب امذه ، وهوّن الوصّية تقسم بينهماإالقول األّول: 

 احلنابلة. املذهب لدىالشافعّية، و 
 .ختيار الشيخ العثيمنيا، وهو قول للشافعّية، و تكون للثاين منهماإّن الوصّية القول الثاني: 

 األدلة:
 :(2)يأيت مبا قسم بينهماتلوصية أن االقائلون باستدل أدلّة القول األول: 

 استويا فيها، كما لو قال هلما: وصيت لكما باجلارية.وّصى هلما هبا، ف إنه_1
 .ك، فلم تبطل وصّية اآلخر بالشّ بينهما قصد التشريك نهبأ ورود ااِلحتمال_2
 ، فال مانع من قسمته بينهما.ن احملل حيتمل الشركة واللفظ صاحل هلاإ_3
فكأنه ملكهم ألن الوصية إمنا متلك باملوت ، رجوعا عن األول تليسالوصية للثاين  _1

 .يف وقت واحد
 :(3)مبا يأيتأّن الوصّية تكون لآلخر منهما ب القائلوناستدل أدلّة القول الثاني: 

ما كما لو قال: ، ه وّصى للثاين مبا وّصى به لألول، فكان رجوعا عن الوصّية لألولإن_1
 .عمروفهو ل زيدوصّيت به ل

رجوعا عن األوىل، كما لو أوصى بشيء لزيد ّن الثانية تنايف األوىل، فإذا أتى هبا كان إ_2
 مث قال هو لورثيت.

بينهما، والنقص يف نصيب اآلخر  أن الوصية تكونالقول ب ديالذي يرتّجح لالترجيح: 
 .أخف من حرمان األول بدون دليل، واهلل أعلم وأحكم

                                 
 . 151، ص11، جالشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمني، (1)

، النوويو ؛ 119، ص1، جالذخيرة؛ والقرايف، 511، ص1ج، الهداية في شرح بداية المبتدياملرغياين، أنظر:(2)
 . 171، ص6، جالمغنيابن قدامة، و ؛ 305، ص6، جروضة الطالبين

الشرح العثيمني، ؛ و 502، ص15، جمع تكملة السبكي واملطيعي((المجموع شرح المهذب ))النووي، أنظر:(3)
 . 151، ص11، جالمستقنعالممتع على زاد 
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 ني.لآلدمي ديونو وعال_ _جلإذا اجتمعت ديون هللالمبحث السادس: 
يّف وعلية زكاة بقيمة ألف درهم، ودين لفالن بألف درهم، وجمموع تو صورة المسألة: 

 تركته ألف درهم.
، حمل الّنزاع فيما إذا اجتمعت ديون هلل_جل وعال_ وديون للبشرتحرير محل الّنزاع: 

 يشرتكان؟ ودين اهلل، أأم نقّدم دم دين اآلدمي، فهل نقّ  تفي باجلميع تركته الو
 على امليت ديون هلل_جل وعال_ وديون للبشر، وتركته ال اختلف الفقهاء فيما إذا كانت

 حتتمل الدينني، فذهب احلنفية إىل سقوط الديون اليت هلل _جّل وعال_ إذا مل يوصي هبا، فقد
مث إمنا يصرف ، دمي حلاجة العبد إىل حقهم الفرض على حق اآلوال يقدّ جاء يف حتفة الفقهاء: "

هبا فأما بدون الوصية فال يصرف الثلث إليها بل  إذا أوصىإىل احلج الفرض والزكاة والكفارات 
 (1)". يسقط عندنا

وعال_جاء يف منح اجلليل:  وذهب املالكّية إىل تقدمي ديون اآلدميني على ديون اهلل_جلّ 
 (2)". والنذر، كالزكاة،  م على ديون اهلل تعاىلوهو املطابق لكون ديون اآلدميني تقدّ "

فإن اجتمع مع الزكاة دين آدمي ومل الثة أقوال، جاء يف املهّذب: "وللشافعّية يف املسألة ث
 سع املال للجميع ففيه ثالثة أقوال: يتّ 

 ...أحدها: يقدم دين اآلدمي
 ...الزكاة تقدم: والثاين

 (3)". والثالث: أنه يقسم بينهما
لقضاء، جاء وذهب احلنابلة إىل احملاّصة بني الديون اليت هلل واليت لآلدميني فيشرتكان يف ا

)و( زكاة )مع دين بال رهن وضيق مال( تركه ميت عن زكاة ودين يف شرح منتهى اإلرادات: "
 (1)". ا للتزاحم كديون اآلدمينيان( أي الزكاة ودين اآلدمي نصّ )يتحاصّ 

 

                                 
 . 211وص3، جتحفة الفقهاء، عالء الدين السمرقندي(1)

 . 597، ص9ج، منح الجليل شرح مختصر خليلحممد عليش، (2)

 . 321، ص1، جالمهذب في فقة اإلمام الشافعيالشريازي، (3)

 . 397، ص1، جدقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلراداتالبهويت، (1)



 

71 

 

 ترجيح الشيخ العثيمين: 
فيقول: يرى_رمحه اهلل_ أن ديون اهلل_جل وعال_ تشرتك مع ديون البشر إذا تزامحت 

ل أحدمها على ت فال يفضّ ة امليّ  منهما دين يف ذمّ كاّل   ومنهم من قال: يشرتكان؛ ألنّ "
 (1). "وهوالصحيح.......،اآلخر

 وبعد الموازنة بين األقوال يتبّين لنا أن المسألة فيها ثالثة أقوال:
فية، إّن ديون العباد مقّدمة على ديون اهلل_جّل وعال_، وهو مذهب احلنالقول األول: 

 واملالكّية، وقول للشافعية.
 .إّن ديون اهلل _جّل وعال_مقّدمة على ديون العباد، وهو قول للشافعّيةالقول الثاني: 

قول للشافعية، واملذهب لدى  أّّنما يتحاّصان ويشرتكان يف الرتّكة، وهوالقول الثالث: 
 احلنابلة، واختيار الشيخ العثيمني.

 األدلة:
استدل أصحاب هذا القول على تقدمي ديون اخللق على ديون أدلّة القول األول: 

 :(2)يأيتاهلل_جّل وعال_ مبا 
ا له من ماله ثالث: ما يقول العبد: مايل، مايل، إمنّ ): _م ى اهلل عليه وسلّ لّ ص _قوله _1

 (3)(. أعطى فاقتىن، وما سوى ذلك فهو ذاهب، وتاركه للناس لبس فأبلى، أو أكل فأفىن، أو
مل جيب على و دقة يكون مال الوارث بعد موته، ن ما مل ميضه من الصّ لة: أوجه الّدال

 .الوارث شيء ليؤخذ ملكه به
ته مبوته من أن وقد خرجت ذمّ ، مةين الذّ ه، وحمل الدّ ر قيام احلق بدون حملّ ال يتصوّ  _إنه2

 .ة عبارة عن العهدةالذمّ  فإنّ  ،فيها  صاحلا لوجوب احلقّ يكون حماّل 

                                 
 . 162، ص11، جالشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمني، (1)

منح ؛ وحممد عليش، 160، ص6، جرد المحتار؛ وابن عابدين، 176، ص2، جالمبسوطالسرخسي، أنظر:(2)
 . 321، ص1، جاإلمام الشافعي فقهالمهذب في ؛ والشريازي، 599، ص9ج الجليل شرح مختصر خليل

 . 2957، حديث رقم: 2213، ص1، كتاب الزهد والرقائق، جمسلمصحيح مسلم، (3)
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إال  ر بقاء الواجبف وفعله، وقد فات مبوته فال يتصوّ ة املكلّ يف العبادات نيّ كن الّر  ألنّ _3
 إذا أوصى فيقضى عنه.

لو وجب عليه قتل إّن دين اآلدمي مبين على املشاّحة، ودين اهلل مبين على املساحمة، ف_1
 .م قتل القصاصد  ة قُ قصاص وقتل ردّ 

بإخراج ثلثه وال جيرب عليه، فإذا مل جيرب نذر أن يتصدق جبميع ماله فإنه يؤمر لو  إنه_5 
 ؟عليه يف حياته فكيف يؤمر الورثة بإخراجه من رأس ماله

 استدّل القائلون بتقدمي ديون اهلل_جّل وعال_ على ديون البشر مباأدلّة القول الثاني: 
 :(1)يأيت

ي ماتت أم فقالت: إنّ _ى اهلل عليه وسلم صلّ النيب _أتت  رواه ابن عباس أن امرأة _ما1
قالت: نعم، قال: « أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ »وعليها صوم شهر، فقال: 

 (2). «فدين اهلل أحق بالقضاء»
وجه الّداللة: إذا كان من املقّرر قضاء دين اآلدمي فدين اهلل _جّل وعال_ أحق بالقضاء 

 والتقدمي على غريه.
مت ني فقدّ احلقّ  الجتماعبل _جل وعال_، ق اهللضا حلليس متمحّ  الديون اليت هلل تقدمي إنّ _2

 .على ما فيه حق واحد
وعال_وديون اآلدميني  استدّل القائلون باحملاّصة بني ديون اهلل_جلأدلّة القول الثالث: 

 :(3)مبا يأيت
 .الوجوب فتساويا يف القضاء يف ما تساوياّنّ أ_1
ترجع إىل اآلدميني أيضاً، وهم  احلق املايل الذي يضاف إىل اهلل، عائدته وفائدتهإّن _2

 .فيجب أن يستويا، يأخذوّنا وينتفعون هبا
                                 

فتوحات الوهاب ، ه (1201سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري، املعروف باجلمل )املتوىف: اجلمل، أنظر:(1)
)منهج الطالب اختصره زكريا األنصاري من منهاج بتوضيح شرح منهج الطالب المعروف بحاشية الجمل

 . بدون طبعة وبدون تاريخ، الناشر: دار الفكر، 155، ص5، جلنووي مث شرحه يف شرح منهج الطالب(الطالبني ل

 . 1725، حديث رقم: 17، ص3ج، باب احلج، والنذور عن امليت، حصاركتاب اال، ،  صحيح البخاري، البخاري(2)

 . 131، ص1، جالكافي؛ وابن قدامة، 321، ص1، جاإلمام الشافعي فقهب في المهذّ الشريازي، أنظر:(3)
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الذي يرتجح لدي أّنما يتحاّصان ألّنما تساويا يف الوجوب وال مرّجح الترجيح: 
 ألحدمها على اآلخر، واهلل أعلم وأحكم.
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 إذا أوصى أن حيج عنه حّجة بألف.المبحث السابع: 
عنه فالن حجة واحدة بألف دينار واأللف تزيد عن  كأن يوصي أن حيجصورة المسألة: 

 القيام بتلك احلجة.
أوصى بألف دينار ملن حيج عنه، وهي زائدة على نفقة احلجة، فهل تحرير محل النزاع: 

 أم يرجع للورثة؟ بقي؟ يأخذ املوصى له ما
اختلف الفقهاء فيما إذا أوصى أن حيج عنه بألف وزاد األلف عن نفقة احلجة، فذهب 

ولو تبّقى من األلف يرجع لورثة املوصي، فقد جاء يف حاشية بن عابدين: " احلنفّية إىل أن ما
أوصى أن حيج عنه حجة مبائة درهم وهي ثلثه فحج الوصي هبا فبقي من نفقة احلاج وكسوته 

 (1)". وإطعامه شيء كان ذلك لورثة امليت
ومن أوصى أن حيج عنه هبذه ذيب: "تبّقى يرجع للورثة، جاء يف الته واملالكية يرون أّن ما

األربعني دينارًا فدفعوها إىل رجل على البالغ ففضلت منها عشرون ديناراً، فلريد إىل الورثة ما 
 (2)". فضل

ولو أوصى تبّقى يكون ملن قام باحلجة، جاء يف احلاوي: " وذهب الشافعية إىل أن ما
 (3)". فهو وصية لهلرجل مبئة دينار حيج هبا عنه فما زاد على أجر مثله 

بقي من األلف يرجع  واملذهب لدى احلنابلة أن املبلغ كله ملن حيج عنه، ويف قول أن ما
قوله )فإن قال: حيج عين حجة بألف: دفع الكل إىل من حيج عنه( للورثة، جاء يف اإلنصاف: "

 (1)". هذا املذهب وعليه مجاهري األصحاب
بألف، فما فضل عن نفقة احلجة فهو  فإن قال حيج عين حجةوجاء يف اهلداية: "

 (5)".للورثة
                                 

 . 112، ص21، ج، رد المحتارابن عابدين(1)

التهذيب في ، ه (312أبو سعيد ابن الرباذعي، خلف بن أيب القاسم حممد، األزدي القريواين، املالكي )املتوىف: (2)
دار البحوث الناشر: ، دراسة وحتقيق: الدكتور حممد األمني ولد حممد سامل بن الشيخ، 571، ص1ج، اختصار المدونة

 . م 2002 -ه   1123الطبعة: األوىل، ، للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث، ديب

 . 261، ص1، جالحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعياملاوردي، (3)

 . 239، ص1، جاإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفاملرداوي، (1)

الهداية على مذهب اإلمام أبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن الكلوذاين، حمفوظ بن أمحد بن احلسن، أبو اخلطاب، (5)
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تبّقى من املبلغ املوصى به يكون ملن حيج  ما اهلل_أن يرى_رمحهترجيح الشيخ العثيمين: 
إذا قال: أوصيت أن حيج عين فالن حجة بألف، أعطينا فالنا األلف كاملة عنه، فيقول: "

تستحقه احلجة، يدل على أنه أراد أكثر مما ه وقلنا: حج عنه؛ ألن تعيينه الشخص، وتعيين
 (1). "مصلحة الشخص، فنعطيه األلف ولو كان حيج بثالمثائة مثال

 الموازنة بين األقوال يتبّين لنا أن المسألة فيها قوالن:وب
إّن ما بقي من األلف يرجع للورثة، وهو مذهب احلنفية، واملالكية، وقول القول األول: 

 لدى احلنابلة.
مذهب الشافعية، والراجح  ّن ما بقي من األلف يكون ملن حّج عنه، وهوإالقول الثاني: 

 لدى احلنابلة، ورّجحه الشيخ العثيمني.
 استدل القائلون بأّن مافضل عن القيام باحلّجة يرجع للورثة مبااألدلة:أدلّة القول األول: 

له  يف الذهاب والرجوع وال حقّ  هاحلاج عن الغري له أن ينفق على نفسه من مال نّ إ_1:(2)يأيت
 .وقد فرغ عن وصيته فيكون لورثته، فيما يفضل من ذلك

 .قوله: اشرتوا عبد فالن مبائة دينار فاعتقوه عين، فاشرتوه بتسعني فالبقية مرياثإّنا ك _2
 :(3)يأيت : استدل القائلون بأنّ املبلغ كامال يكون للموصى له مباأدلة القول الثاني

ة واحدة  حجّ وا عيّن بأن قال: حجّ  ، فكأنّه صرّحي قصد إرفاق احلاج بذلكاملوص نّ إ_1
 .خبمسمائة، وما فضل منها فهو ملن حيج

 .ّنا وصية له كان بعينه، أو بغري عينه، ما مل يكن وارثاأل_2
الذي يرتجح لدي أن مابقي من األلف يرجع للورثة، ولو أراد املوصي اإلرفاق الترجيح:

 وأحكم. بقي فهو له، واهلل أعلم بذلك، وقال مالصرّح  باملوصى له
                                                                                               

الناشر: مؤسسة غراس للنشر ، ماهر ياسني الفحل -احملقق: عبد اللطيف مهيم ، 355، ص1، جحنبل الشيباني
 . م 2001ه  /  1125الطبعة: األوىل، ، والتوزيع

 . 166، ص11، جالشرح الممتع على زاد المستقنعالصاحل،  العثيمني، حممد(1)

؛ وابن 571، ص1ج، التهذيب في اختصار المدونة، ابن الرباذعي؛ و 112، ص21، جالمبسوطالسرخسي، أنظر:(2)
 . 277، ص2، جالكافيقدامة، 

 . 239، ص6، جالمغنيوابن قدامة، ؛ 99، ص1جاألم، الشافعي، أنظر:(3)
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 .حكم الوصّية للمّيتالمبحث الثامن: 
 .أن يقول بييت إن أنا مت فهو لفالن الذي قد ماتصورة المسألة: 

 فهل تصح الوصية؟ أوصى لفالن املّيتتحرير محل النزاع: 
ال ميلك، اختلف الفقهاء يف حكم الوصية للمّيت بناء على خالفهم يف الوصية ملن 

)وأما( الذي يرجع جاء يف بدائع الصنائع: " فذهب احلنفية إىل عدم جواز الوصية مليت، فقد
ة ة؛ ألن الوصيّ إىل املوصى له، فمنها أن يكون موجودا، فإن مل يكن موجودا ال تصح الوصيّ 

 (1)". للمعدوم ال تصح
يف شرح خمتصر  وذهب املالكية إىل صّحة الوصّية للميت، ويف قول آخر ال تصح،جاء

كذلك تصح الوصية للميت إن علم املوصي مبوته ويصرف املال املوصى به يف دينه إن  و خليل: "
 (2)". كان على امليت دين، وإال فهو لوارثه

 (3)". وعنه الوصية باطلة لعدم من يصلح للملكوجاء يف الذخرية: "
ت والوصية للميّ البني: "وذهب الشافعية إىل عدم صحة الوصّية للميت، جاء يف روضة الطّ 

 (1). "باطلة سواء علم املوصي مبوته، أم ال
وال تصح الوصية ملن ال وذهب احلنابلة إىل عدم صّحة الوصّية للميت، جاء يف الكايف: "

 (5). "، ألنه متليك فلم يصح هلم، كاهلبةت وامللك واجليّن ميلك، كامليّ 
 ترجيح الشيخ العثيمين:

وقيل: تصح الوصية للميت وتصرف : "فيقول، الوصّية تصح للميتيرى _رمحه اهلل_ أن 

                                 
 . 335، ص1ج، الصنائع في ترتيب الشرائعبدائع الكاساين، (1)

 . 110، ص7، جشرح مختصر خليلخلرشي، ا(2)

 . 21، ص1، جالذخيرةالقرايف، (3)

 . 116، ص6، جالطالبين وعمدة المفتينالنووي، (1)
 
 

 . 216، ص1، جالكافيابن قدامة، (5)
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 (1). "صدقة له يف أعمال اخلري، وهذا القول هو الراجح
 وبالموازنة بين األقوال يتبّين لنا أّن المسألة فيها قوالن:

عدم صحة الوصّية للمّيت، وهو مذهب احلنفية، واملشهور لدى املالكية، القول األول: 
 ة، واحلنابلة.ومذهب الشافعيّ 

 صّحة الوّصية للمّيت، وهو قول للمالكّية، واختيار الشيخ العثيمني.القول الثاني: 
 األدلة:

 :(2)يأيت استدل القائلون بعدم صّحة الوصّية للميت مباأدلّة القول األول: 
وفارق كالبهيمة،   إذا مل يعلم، فلم تصح إذا علم ة لهه أوصى ملن ال تصح الوصيّ إن_1
 .فإن الوصية تصح له يف احلالنياحلي؛ 
 .، كاهلبةإال على موجود حييفتقر إىل القبول، فلم يصح  متليك يف احلياة عقد هإن_2

 :(3)يأيت بصّحة الوصّية للميت مبا استدل القائلونأدلة القول الثاني: 
هي لورثته بعد و ، الغرض نفعه هبا، وهبذا حيصل له النفع، فأشبه ما لو كان حيا نّ إ_1

 .قضاء ديونه وتنفيذ وصاياه
ر ذلك يف دية اخلطأ، فإّنا تورث وال ميلكه يف م ملكه قبل موته كما يقدّ ر تقد  قدَّ يُ  هإن_2

 .احلياة لبقاء الروح
 الترجيح:

واهلل ، لعدم صحة متلكه بعدم صّحة الوصّية للميت الذي يرتّجح لدي قول مجهور الفقهاء
 أعلم وأحكم.

 
 

                                 
 . 169، ص11، جالشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمني، (1)

البيان في مذهب اإلمام ، أبو احلسنيو ؛ 331، ص 1ج، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساين، أنظر:(2)
 . 153، ص6جالمغني، وابن قدامة، ؛ 63، ص7، جالشافعي

 . 169، ص11، جعلى زاد المستقنع الشرح الممتع؛ والعثيمني، 21، ص1جالذخيرة، القرايف، أنظر:(3)
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 ؟وصيتهيف املوصي هل تدخل دية : المبحث التاسع
أوصى بربع ماله لفالن مث قُتل املوصي، فهل تدخل ديته يف الوصية؟ أم صورة المسألة: 

 ال؟
عترب ملكا له، ومن مجلة تهل إذا قُِتل املوصي وقِبل الورثُة الّدية، ، فتحرير محل النزاع: 
وصاياه، وما بقي بعد ذلك يكون لورثته، أم أنه  اديونه وتنفذ منه اأمواله، حبيث تقضى منه

 وصاياه؟ا ذ منهديونه وال ينفّ  اكون لورثته دونه، حبيث ال توىف منهت، و ايسقط حقه يف متلكه
اختلف الفقهاء يف ذلك، فذهب احلنفية إىل دخول الوصية يف دية املوصي، فقد جاء يف  

بل للقتيل؛ ألّنا بدل نفسه فتكون له،  فاجلواب: ممنوع أن الدية جتب هلمبدائع الصنائع: "
وبدليل أنه جيهز منها، وتقضى منها ديونه، وتنفذ منها وصاياه مث ما فضل عن حاجته تستحقه 

 (1). "ورثته الستغناء امليت عنه
تدخل يف دية املوصي، جاء يف حاشية الدسوقي:  وذهب املالكية إىل أن الوصية ال

عن قاتله وله وصايا، مث بعد موته قبل ورثته الدية فإن وحاصله أن من قتل عمدا ومل يعف "
 (2)". وصاياه ال تدخل يف الدية

: (3)الوقال القفّ البيان: " وللشافعية قوالن بدخول الوصية يف الدية، وعدم دخوهلا، جاء يف
فيها قوالن: أحدمها: جتب بعد موت املقتول يف ملك الورثة؛ ألّنا بدل نفسه، فال جتب يف 

 على هذا: ال يثبت للسيد املال، كما لو أتلف له ماال.حياته.ف
والثاين: جتب يف آخر جزء من أجزاء حياة املقتول، مث تنتقل إىل ورثته؛ ألنه يقضى منها 

 (1). "دينه، وينفذ منها وصاياه
والراجح لدى حلنابلة دخول وصّيته يف ديته، ويف رواية أن الّدية للورثة، جاء يف احملّرر يف 

                                 
 . 293، ص1، جترتيب الشرائع بدائع الصنائع فيالكاساين، (1)

 . 261، ص1، ج، حاشية الدسوقيالدسوقي(2)

اإلمام العالمة الفقيه األصويل اللغوي، عامل خراسان، أبو بكر حممد بن علي بن إمساعيل الشاشي الشافعي القفال (3)
سير أعالم ، تويف سنة سمس وستني وثالمثائة، )الذهيب، الكبري، إمام وقته مبا وراء النهر، وصاحب التصانيف

 (. 306، ص12جالنبالء، 

 . 95، ص6ج، البيان في مذهب اإلمام الشافعيأبو احلسني، (1)
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وعنه أّنا ، ومن قتل عمدا أو خطأ فديته تركة يقضي منها ديونه وتنفذ منها وصاياه" الفقه:
 (1). "حادثة للورثة وال شيء فيها لدين أو وصية

 ترجيح الشيخ العثيمين:
ية تدخل يف وهذا هو الصحيح أن الدّ يرى _رمحه اهلل_دخول الدية يف الوصية فيقول: "

 (2)". الوصية
 األقوال يتبين لنا أن المسألة فيها قوالن:وبالموازنة بين 
مذهب احلنفية، وقول للشافعية، وقول لدى  دخول الوصّية يف الدية، وهوالقول األول: 

 احلنابلة، ورّجحه الشيخ العثيمني.
مذهب املالكية، وقول للشافعية، والقول  عدم دخول الّدية يف الوصّية، وهوالقول الثاني: 

 .اآلخر للحنابلة
 :(3)استدل القائلون بدخول الدية ضمن الوصّية مبا يأيتالقول األول: أدلة 

 .ن املعترب الثلث عند املوت ال عند الوصيةأل تدخل الدية يف الوصية_1
ونفسه له فكذلك بدهلا، وألن بدل أطرافه يف ، ا بدل نفسهت ألّنّ ية جتب للميّ الدّ  إنّ _2

ى منها ديونه وجيهز منها إن كان قبل حياته له فكذلك بدل نفسه بعد موته، ولذلك تقض
، ووصّيته من قت به حاجته فالجتهيزه، وإمنا جيوز ورثته من أمالكه ما استغىن عنه فأما ما تعلّ 

 حاجته.
بعد موته  يءه جيوز أن يتجدد له ملك بعد املوت كمن نصب شبكة فسقط فيها شإن_3

فإنه ميلكه حبيث تقضى منه ديونه وجيهز فكذلك ديته ألن تنفيذ وصيته من حاجته فأشبه 
                                 

، ه (652عبد السالم بن عبد اهلل بن اخلضر بن حممد، ابن تيمية احلراين، أبو الربكات، جمد الدين )املتوىف: ابن تيمية، (1)
، الرياض -: مكتبة املعارفالناشر، 371، ص1ج، فقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبلالمحرر في ال

 . م 1971-ه  1101الطبعة: الطبعة الثانية 

 . 117. ص11، جالشرح الممتع على زاد المستقنع، العثيمني(2)

األصل المعروف ، ه (179أبو عبد اهلل حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين )املتوىف: حممدبن احلسن، أنظر:(3)
، 1، بدون طبعة أوتاريخ، جكراتشي  –الناشر: إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية ، احملقق: أبو الوفا األفغاين، بالمبسوط

؛ ابن 95، ص6، جالبيان في مذهب اإلمام الشافعي؛ وأبو احلسني، 22، ص11، جالمبسوط؛ والسرخسي، 513ص
 . 511، ص6، جالشرح الكبيرقدامة، 
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 .قضاء دينه
 .عن علي بن أيب طالب_رضي اهلل عنه_وروده  _1

 :(1)يأيت استدل القائلون بعدم دخول الدية يف الوصية مباأدلّة القول الثاني: 
الوصايا ال تدخل إال فيما علم للميت حني ّنا مال مل يعلم به امليت قبل موته، و إ_1

 .فتكون للورثة خاصة هموت
إن الّدية جتب للورثة بعد موت املوصي، بدليل أّن سببها املوت، فال جيوز وجوهبا قبله، _2

 ألن احلكم ال يتقّدم على سببه.
ف يفك، ألنه باملوت تزول أمالكه الثابتة له، للميت بعد موتهالدية ب جتوز أن جيال  _3

 .يوصي جبزء من ماله ال مبال ورثتهفال تدخل يف الوصية، ألن امليت إمنا ؟ د له ملكيتجدّ 
 الترجيح:

الذي يرتجح لدي القول بدخول الوصية يف الدية، لقوة تعليل القائلني به، ولوروده عن 
 أيب طالب_رضي اهلل عنه_واهلل أعلم وأحكم. علي بن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 . 511، ص6، ج، الشرح الكبير؛ وابن قدامة27، ص7جشرح مختصر خليل، اخلرشي، أنظر:(1)
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 .بسهم من مالهة الوصيّ : المبحث العاشر
 إذا أوصى لفالن بسهم من ماله، فماذا يُعطى املوصى له؟تحرير محل النزاع: 
خالفهم يف السهم هل هو مقّدر معلوم، أو جمهول يقع على القليل اخلالف مبنىي على 

 والكثري؟
مثل سهام الورثة مامل ينقص عن  له أنّ  حنيفة إىل ، فذهب أبواختلف الفقهاءوعليه 

جاوز تالورثة ما مل ي سهامله مثل : وحممد،يوسف أبو صاحباه وقالالسدس فيعطى السدس، 
ومن أوصى بسهم من ماله فله ، فيتوّقف على إجازة الورثة، جاء يف البناية شرح اهلداية: "الثلث

وهذا عند أيب عليه، أخس سهام الورثة إال أن ينقص عن السدس فيتم له السدس وال يزاد 
 (1)".وقاال: له مثل نصيب أحد الورثة وال يزاد على الثلث إال أن جييز الورثة_َرمِحَُه اللَُّه _حنيفة 

وجبزء أو "جاء يف منح اجلليل: ، وذهب املالكّية إىل أنه يعطى سهما من أصل الفريضة
 (2)". سهم: فبسهم من فريضته

قال الشافعي: يعطونه ما يشاءون، جاء يف احلاوي الكبري: "وذهب الشافعية إىل أن الورثة 
نطالقه على القليل والكثري، كاحلظ والنصيب، فريجع السهم اسم عام ال خيتص بقدر حمدود، ال

 (3)". إىل بيان الوارث
ويف وذهب احلنابلة إىل أنه يعطى السدس، ويف رواية يعطى سهما مما تصح منه الفريضة، 

فإذا أوصى له بسهم من ماله أقل سهام الورثة، جاء يف الفروع: "يعطى مثل رواية ثالثة، أنه 
 (1)". أعطى السدس وقد روي عن أيب عبد اهلل رواية أخرى: يعطي سهما مما تصح منه الفريضة

إذا أوصى له بسهم من ماله يعطى  (2)ثرمواأل (1)رواية أيب طالب: )الشرح الكبري وجاء يف
 (3)(. أقل ما يكون من السهام: أنصيب رجل أو نصيب امرأة؟ فقال: قيل، سهماً من الفريضة

                                 
البناية ، ه (755احلنفى )املتوىف:  أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىببدر الدين العيين، (1)

 . م 2000 -ه   1120الطبعة: األوىل، ، بريوت، لبنان -دار الكتب العلمية ، 120، ص13، جشرح الهداية

 . 566، ص9، جمنح الجليل شرح مختصر خليل، حممد عليش(2)

 . 220، ص7، جالحاوي الكبيراملاوردي، (3)

 . 119، ص1جكتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع، ابن مفلح، (1)
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 :ترجيح الشيخ العثيمين
وما دامت املسألة ليس فيها نص أدىن سهم يف املسألة فيقول: " إعطاءه اهلل_ يرى_رمحه

 سهم فيها هو ىنة، فينبغي أن يرجع يف ذلك إىل املسألة ويقال: أدشرعي وال حقيقة شرعيّ 
 (1). "هالواجب للموصى ل

 وبالموازنة بين األقوال يتبّين لنا أّن المسألة فيها ستة أقوال:
مثل أقل سهام الورثة مامل ينقص عن السدس، فيعطى يكون للموصى له القول األول: 

 وال يزاد عليه، وهو مذهب أيب حنيفة. السدس
وهو قول ، يزاد على الثلث وال، نصيب أحد الورثةمثل للموصى له يكون القول الثاني: 

 أيب يوسف، وحممد بن احلسن من احلنفية.
رواية مذهب املالكية، و  ، وهوسهما من أصل الفريضة له وصىعطى امليالقول الثالث: 

 .احلنابلةعند 

 يشاءون، وهو مذهب الشافعية. أن الورثة يعطونه ماالقول الرابع: 
للحنابلة، ورّجحه مثل أقل سهام الورثة، وهو قول يعطى املوصى له القول الخامس: 

 الشيخ العثيمني.
 يعطى السدس، وهو الراجح لدى احلنابلة.القول السادس: 

 
 األدلة:

مثل أقل سهام الورثة مامل ينقص عن للموصى له  استدل القائلون بأندليل القول األول: 
ع فإن زاد على السدس دف، سهام الورثة أنصباؤهم، فيكون له أقلها؛ ألنه اليقني نّ بأالسدس: 

                                                                                               
أمحد يكرمه روى عن أمحد مسائل كثرية وكان ، املتخصص بصحبة إمامنا أمحد، أمحد بن محيد أبو طالب املشكاين(1)

 (. 31، ص، 1، جطبقات الحنابلة، )ابن أيب يعلى، سنة أربع وأربعني ومائتني، توفيويعظمه

ويقال الكليب األثرم اإلسكايف أبو بكر جليل القدر حافظ إمام  نقل عن إمامنا ، أمحد بن حممد بن هاىنء الطائي(2)
 (. 10، ص1، )املرجع السابق، جمسائل كثرية وصنفها ورتبها أبوابا

 . 510، ص6، جالشرح الكبير على متن المقنعابن قدامة، (3)

 . 173، ص11، جالشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمني، ( 1)
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 .(1)إليه السدس؛ ألنه أقل سهم يرثه ذو قرابة
وال يزاد ، نصيب أحد الورثةله مثل  للموصى القائلون بأن استدل:(2)دليل  القول الثاني

 له.  عند عدم إجازة الورثة ى الثلثزيد علمال  بأنه على الثلث
سم ا نّ استدل القائلون بأنّه يعطى سهما من أصل الفريضة بأ: (3)دليل القول الثالث

 ق وما زاد عليه مشكوك فيه. وهو متحقّ  ،فكأنه أوصى له مبقدار رعبارة عن مقدّ هم السّ 

اسم عام يشاءون بأّن السهم  استدل القائلون بأن الورثة يعطونه ما: (1)دليل القول الرابع
، وهم القليل والكثري، كاحلظ والنصيب، فريجع إىل بيان الوارث فيشمل ال خيتص بقدر حمدود،

 . يقومون مقام املوصي
 نّ استدلوا على أنه يعطى مثل أقل سهم من سهام الورثة بأ: (5)دليل القول الخامس

 . سهام الورثة أنصباؤهم، فيكون له أقلها؛ ألنه اليقني
 :(6)يأيت استدل القائلون بأنه يعطى السدس مباأدلّة القول السادس: 

 رجال أوصى لرجل بسهم من ماله فجعل له النيب: )أن ّ (1)اهلل بن مسعود رواه عبد ما_1
 (7)(. السدس _ اهلل عليه وسلم ىصلّ _

                                 
 . 120، ص13، جالبناية شرح الهدايةبدر الدين العيين، أنظر:(1)
 . 519، ص1ج، الهداية في شرح بداية المبتدياملرغياين، أنظر:(2)
سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجييب القرطيب الباجي األندلسي )املتوىف:  الباجي، أبو الوليد(أنظر:3)

ابن أيب يعلى، و ؛ه 1332الطبعة: األوىل، ، مصر -مطبعة السعادة ، 113، ص6ج،المنتقى شرح الموطإ،ه (111
 .97، ص2، جطبقات الحنابلة

 .220،ص7،جالحاوي الكبيراملاوردي، أنظر:(1)

 . 159، ص6ج المغنيابن قدامة، (5)
 .160، ص6ج املرجع السابق،(6)

أسلم اإلمام احلرب، فقيه األمة، ، املكي، املهاجري، البدريالصحايب اجلليل، عبداهلل بن مسعود بن غافل اهلذيل، (1)
، سير أعالم النبالء، )الذهيب، سنة اثنتني وثالثنيتويف، ، ث عنه: أبو موسى، وأبو هريرة، وابن عباس، وابنعمرحدّ مبكرا، 

 . 161، ص1ج
مسند ، ه (292أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد بن عبيد اهلل العتكي املعروف بالبزار )املتوىف: البزار، (7)

إىل  1األجزاء من احملقق: حمفوظ الرمحن زين اهلل، )حقق 115، ص، 5ج، البزار المنشور باسم البحر الزخار
الناشر: ، (17وصربي عبد اخلالق الشافعي )حقق اجلزء ، (11إىل  10وعادل بن سعد )حقق األجزاء من ، (9
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 .السدس أقل سهم مفروض يرثه ذو قرابة، فتنصرف الوصية إليه إنّ _2
 ألن السهم يف كالم العرب يطلق على السدس._3
 خمالف هلما من الصحابة. ألنّه قول علي بن أيب طالب، وابن مسعود، وال_1

مثل أقل  الذي يرتجح لدي أن يكون املرجع يف ذلك إىل املسألة فيعطىالترجيح:
 نص شرعي، واهلل أعلم وأحكم. يوجد يف املسألة أنه الخاصة سهامها، 

  

                                                                                               
 .م2009م، وانتهت 1977بدأت ، الطبعة: األوىل، املدينة املنورة -مكتبة العلوم واحلكم 
بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين  أبو الفضل أمحد)، (فيه العزرمي وهو مرتوك)قال عنه احلافظ ابن حجر :

احملقق: السيد ، 1059، حديث رقم: 291، ص2، جفي تخريج أحاديث الهداية الدراية، ه (752)املتوىف: 
 .، بدون طبعة، أوتاريخبريوت –الناشر: دار املعرفة ، عبد اهلل هاشم اليماين املدين
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 الوصية إىل فاسق.المبحث الحادي عشر: 
إذا أوصى إىل فاسق هل تصح؟ أم يشرتط أن يضم معه أمني، أم أّنا تحرير محل النزاع: 

 تبطل؟
الفقهاء يف حكم الوصّية إىل فاسق، فذهب احلنفية إىل صّحتها، ولكن جيعل اختلف 

ه ال ة إليه باطلة أنّ ومل يرد بقوله الوصيّ القاضي مكانه وصيّا غري فاسق، جاء يف املبسوط : "
ا لكون الفاسق من أهل الوالية واخلالفة، إرثا وتصرفا، حىت لو ا، بل يصري وصيّ يصري وصيّ 

 (1)". لكن القاضي خيرجه من الوصية وجيعل مكانه وصيا آخرتصرف نفذ تصرفه، و 
 وذهب املالكية على عدم صّحة الوصّية إىل فاسق، جاء يف الذخرية:

 (2)". ال يوصى ملن ليس بعدل"
 حاله بعد وإن وصى إىل رجل فتغرّي وذهب الشافعية إىل بطالّنا، جاء يف مغين احملتاج: "

مني، وإن تغري بفسق أو جنون بطلت أيه معني ضم إل _فإن كان لضعف _موت املوصى 
 (3)". إليه ويقيم احلاكم من يقوم مقامه ةالوصي

ويف رواية أّّنا صحيحة، وجيعل معه والراجح لدى احلنابلة عدم صحة الوصية إىل فاسق، 
واعلم أن الصحيح من املذهب أّنا ال تصح إىل فاسق، وعليه ": ، جاء يف تصحيح الفروعأمينا

 (1)". األصحابأكثر 
 (5)". قال: وإذا كان الوصي خائنا جعل معه أمنيجاء يف شرح الزركشي: "و 

 ترجيح الشيخ العثيمين:
يؤثّر على صّحة تّصرفه،  يرى _رمحه اهلل_ جواز الوصية إىل فاسق إذا كان فسقه ال

ان رجال عاقال حصيفا أمينا رشيدا، ونقول: ال تصح فإذا كان هذا الشارب للدخّ ": فيقول

                                 
 . 25، ص27، جالمبسوطالسرخسي، (1)

 . 159وص1، جالذخيرةالقرايف، (2)

 . 511، ص15، ج، مغني المحتاجالشربيين(3)

، احملقق: عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، 176، ص1، ج، تصحيح الفروععالء الدين علي بن سليمان، املرداوي(1)
 . م2003 -ه   1121الطبعة: األوىل ، الناشر: مؤسسة الرسالة

 . 109، ص1ج، شرح مختصر الخرقيالزركشي، (5)
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الوصية إليه، يف هذا نظر ال شك، وهلذا نقول: إن اشرتاط العدالة فيه تفصيل، فإن كانت 
العدالة تدش يف تصرفه فهي شرط، وإن كانت ال تدش يف تصرفه، وأنه يتصرف تصرفا تاما 

 (1)". «عدل»ح يف مفهوم قوله: ليس فيه أي إشكال، فإّنا ليست بشرط، وهذا هو الصحي
 وبالموازنة بين األقوال يتبّين لنا أن المسألة فيها أربعة أقوال:

، فإن مل خيرجه نفذ ، وجيعل مكانه وصيّا آخرةمن الوصيّ خيرجه القاضي أن القول األول: 
 مذهب أيب حنيفة. ، وهوتهت وصيّ فه وصحّ تصرّ 

 احلنابلة.و مذهب املالكية، والشافعية،  هوة إىل فاسق، و ال تصح الوصيّ القول الثاني: 
ا، وهي الرواية أمينرجال إليه احلاكم  ويضمّ الوصية إىل فاسق،  تصحالقول الثالث: 

 األخرى للحنابلة.
تصح الوصية إىل فاسق فسقه ال يؤثّر على صّحة تصرفه، وهو قول الشيخ القول الرابع: 

 العثيمني.
 األدلة:

 ولكن جيعل القاضياستدل القائلون بصّحة الوصية إىل الفاسق، : (2)دليل القول األول 
فه، ف نفذ تصرّ فا حىت لو تصرّ الفاسق من أهل الوالية واخلالفة إرثا وتصرّ بأّن مكانه عدل، 

حيصل نظر املوصي لنفسه،  ولكن القاضي خيرجه من الوصية وجيعل مكانه وصيا آخر؛ ألنه مل
يفعل حىت عجز عن النظر لنفسه باملوت أناب القاضي وكان عليه أن يتدارك ذلك، وإذا مل 

 .منابه يف نصب وصي آخر له مبنزلة ما لو أوصى مكانه وصيا آخر
 :(3)يأيت استدل القائلون بعدم صحة الوصية إىل فاسق مباأدلة القول الثاني: 

 )1(. ﴿أََفَمْن َكاَن ُمْؤِمًنا َكَمْن َكاَن فَاِسًقا اَل َيْستَ ُووَن﴾_: _قوله _1
                                 

 . 171، ص11، جعلى زاد المستقنع الشرح الممتعالعثيمني، (1)
 
 

 . 25، ص27، جالمبسوطالسرخسي، أنظر:(2)

، الشرح الكبير ؛ وابن قدامة331، ص7، جالحاوي الكبيراملاوردي، ؛ و 159وص1، جالذخيرةالقرايف، أنظر:(3)
 . 517، ص6، جعلى متن المقنع

  (.17سورة السجدة، اآلية: )(1)
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 .نع املساواة يف أحكامهمإشارة إىل ممنع املساواة بينهم، ّن يف أوجه الداللة: 
وىل أن مينعه من الوالية على األ من ه ملا منعه الفسق من الوالية على أوالده، كاننّ إ _2

 أوالد غريه.
 .ألن العدالة وازع عن الفساد فعدمها يبطل الوالية-3

نّه القائلون بصّحة الوصّية إىل فاسق، ويضّم إليه أمني، بأاستدل : (1)القول الثالث دليل
حفظ املال باألمني، وحتصيل نظر الوصي بإبقائه يف الوصية، فيكون من ن كّ هبذه الطريقة نتم

 .نيمجعا بني احلقّ 
يؤثّر  استدل الشيخ العثيمني على صحة الوصية إىل فاسٍق فسقه ال: (2)أدلة القول الرابع

، فإذا قبلنا شهادة الفاسق املرضي يف شهادته قبلنا تهعلى شهاد بالقياس على صّحة تصرّفه 
 .الوصية إليه؛ ألنه قد يوجد فاسق لكنه أمني من جهة املال

 الترجيح:
وإذا كان ، لقوة أدلة القائلني به، القول بعدم صحة الوصية إىل فاسق الذي يرتّجح لدي

 .، واهلل أعلم وأحكمبينه وبني العباد فيما بينه وبني ربه، فال يؤمن على ما خائنا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 . 216، ص6، جالمغنيابن قدامة، أنظر:(1)

 . 171، ص11، جعلى زاد المستقنع الشرح الممتعالعثيمني، (2)
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 .: الوصية بتصّرف جمهولالمبحث الثاني عشر  
 كأن يقول ثلث مايل هلل تعاىل دون أن يبنّي مصرفه.صورة المسألة: 

إذا أوصى بثلث ماله لفالن دون أن يبنّي له مصرفه فهل تصح تحرير محل النزاع: 
 تصح؟ ويصرفها حسب اجتهاده! أم ال

اختلف الفقهاء يف الوصية بتصّرف جمهول فذهب أبو حنيفة إىل بطالّنا، وذهب صاحبه 
الوصية باطلة يف وإذا أوصى بثلث ماله هلل تعاىل فحممد إىل صحتها، جاء يف الفتاوى اهلندية: "

: الوصية جائزة ويصرف إىل _رمحه اهلل تعاىل  _وقال حممد  _رمحه اهلل تعاىل _قول أيب حنيفة 
 (1)رب". الوجوه 

قال مالك: إذا أوصى بثلث ماله وذهب املالكية إىل صحتها، جاء يف البيان والتحصيل: "
 (2)". جيعله حيث أراه اهلل فليجعله يف سبيل اخلري

وكما لو قال: وذهب الشافعية إىل صحة الوصية مبجهول، جاء يف روضة الطالبني: "
 (3)". أوصيت بثلثي، فإنه يصح ويصرف إىل املساكني

وال تصح، جاء يف دليل الطالب لنيل املآرب: " وذهب احلنابلة إىل أن الوصية مبجهول ال
 (1). تصح الوصية إال يف شيء معلوم ميلك املوصي فعله كقضاء الدين وتفريق الوصية

 ترجيح الشيخ العثيمين:
لكن القول الراجح: أنه تصح الوصية : "اهلل_صّحة الوصية مبجهول فيقول يرى_رمحه

للموصى إليه: افعل ما يقتضيه العرف، أو افعل ما ترى أنه أحسن شيء يف أمور  ويقال
 (5)".اخلري

 

                                 
 . ه  1310الطبعة: الثانية، ، دار الفكر، 91، ص6ج ، الفتاوى الهنديةجلنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي(1)

 . 152، ص12، جالمستخرجةالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل ابن رشد، (2)

 . 331، ص5، جروضة الطالبينالنووي، (3)

 . 202، ص1، جدليل الطالب لنيل المطالب، مرعي الكرمي(1)
 

 . 91، ص11، جعلى زاد المستقنع الشرح الممتعالعثيمني، (5)
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 وبالموازنة بين األقوال يتبين لنا أن المسألة فيها قوالن:
 عدم جواز الوصية مبجهول وهو مذهب أيب حنيفة، ومذهب احلنابلة.القول األول: 
حممد بن احلسن من احلنفية، ومذهب  ولق : جواز الوصية مبجهول وهوالقول الثاني

 املالكية، والشافعية، وترجيح الشيخ العثيمني.
 األدلة:

 :(1)يأيتاستدل القائلون بعدم جواز الوصية مبجهول مبا أدلة القول األول: 
مثل ،هي فعلوصيف معلوم ميلك امل فلم جيز إالّ كالوكيل، الوصي يتصرف باإلذن   نّ إ_1

 .وتوزيع الوصيةاإليصاء يف قضاء الدين 
ليعلم املوصى إليه ما وصي به إليه ليحفظه ويتصرف فيه  البّد من معرفة املوصى به _2

 .كما أمر
 :(2)يأيت استدل القائلون بصّحة الوصّية بتصّرف جمهول مباأدلة القول الثاني: 

 ملعدوم.من أوسع العقود حىت جازت للمعدوم وباألّنا التفويض مطلقا فيها ة يعترب الوصيّ  إنّ _1
 ، فكذلك لو فّوضه بالتصّرف يف الوصّية.ه لو أوصى أن تباع أمته ممن أحب جازنّ إ_2
 ة الوصية.جهالة املوصى به ال متنع صحّ ، وعليه فثالوارث يف البيان يقام مقام املورّ إّن _3

 الترجيح:
 التشجيعالذي يرتجح لدي القول بصحة الوصية بتصّرف جمهول، لقوة أدلته، وملا فيه من 

 واهلل أعلم وأحكم. واحلث على الوصية، خاّصة وأن املسألة ليس فيها دليل منقول،

                                 
حممد بن سامل ابن ضويان، إبراهيم بن ؛ و 135، ص6، جالمحيط البرهاني في الفقه النعمانيابن مازه، أنظر:(1)

الطبعة: ، الناشر: املكتب اإلسالمي، احملقق: زهري الشاويش، منار السبيل في شرح الدليل، ه (1353)املتوىف: 
 . 590، ص6، ج، الشرح الكبير على متن المقنعوابن قدامة؛ 11، ص2، جم1979-  ه  1109السابعة 

ابن و ؛ 77، ص27، جالمبسوطالسرخسي، ؛ و 195ص، 7، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائقابن جنيم، أنظر:(2)
، ( ه 673عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصلي البلدحي، جمد الدين أبو الفضل احلنفي )املتوىف: مودود املوصلي، 

عليها تعليقات: الشيخ حممود أبو دقيقة )من علماء احلنفية ومدرس ، 10، ص3، جاالختيار لتعليل المختار
، بريوت، وغريها( -القاهرة )وصورهتا دار الكتب العلمية  -الناشر: مطبعة احلليب ، سابقا( بكلية أصول الدين

؛ 151، ص1ج، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيروالدسوقي، ،؛ م1931 -    ه 1356تاريخ النشر: 
 . 121، ص1، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشربيين، و
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 .ة بتزويج البناتحكم الوصيّ المبحث الثالث عشر:                
 كأن يوصي إىل أجنيب بتزويج بنته، مع وجود أخوها، أوجدها.صورة المسألة: 

 لوصية؟هل تستفاد والية النكاح باتحرير محل النزاع: 
اختلف الفقهاء يف حكم الوصية بتزويج البنات، فذهب احلنفية إىل عدم جواز الوصية 

حنيفة ليس إىل األوصياء من  بوأوقال بتزويج البنات، جاء يف احلّجة على أهل املدينة: "
 (1)". منا النكاح إىل األولياءإليهم امليت، قال: إن أوصى بذلك إالنكاح شيء و 

قلت: أرأيت الوصي إذا جواز الوصية بتزويج البنات، جاء يف املدّونة: " وذهب املالكية إىل
أوصى إليه الرجل فقال: اشهدوا أن فالنا وصيي ومل يزد على هذا القول، أتكون وصية يف مجيع 
األشياء، ويكون له أن يزوج بناته وبنيه الصغار وإن مل يكن الوالد أوصى إليه ببضع البنات وال 

 ؟قال له زوج بنيت
قال: نعم إذا قال: فالن وصيي ومل يزد على ذلك فهو وصيه يف مجيع األشياء ويف بضع 

 (2)". بناته ويف إنكاح بنيه الصغار
فقال: )وال( وذهب الشافعية إىل عدم جواز الوصية بتزويج البنات، جاء يف مغين احملتاج: "

 (3). "األولياءوجود اجلد وعدمه وعدم  جيوز )اإليصاء بتزويج طفل وبنت( مع
وال يصح وللحنابلة روايتان جبواز الوصية بتزويج البنات، وعدم جوازها، جاء يف احملّرر: "

أن يوصى إال يف معلوم له فعله كقضاء الديون ورد الودائع والغصوب وتفرقة الثلث والنظر 
ية وعنه ال تصح الوص، ألطفاله وتزويج مولياته ويقوم الوصي مقامه يف اإلجبار وعدمه

 (1)". بالنكاح
يرى _رمحه اهلل_ عدم جواز الوصية بتزويج البنات، فيقول: اختيار الشيخ العثيمين: 

وهل ميلك أن يوصي بتزويج بناته؟ املذهب: ميلك، فيقول: الوصي يف تزويج بنايت فالن، حىت "

                                 
، ، الحجة على أهل المدينة، (ه 179أبو عبد اهلل حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين )املتوىف: حممد بن احلسن، (1)

 ه. 1103الطبعة: الثالثة، ، بريوت –الناشر: عامل الكتب ، احملقق: مهدي حسن الكيالين القادري، 123، ص3ج
 . 331، ص1، جالمدونةمالك، (2)

 . 121، ص1، جمغني المحتاجالشربيين، (3)

 . 392، ص1، جالمحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبلابن تيمية، (1)
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ن هذا وإن كان هلن إخوة أشقاء فإّنم ال يزوجوّنن؛ ألن والية النكاح تستفاد بالوصية، لك
القول ضعيف جدا؛ ألن والية النكاح والية مستقلة، هي لإلنسان ما دام حيا، فإذا مات 

 (1). "انتقلت إىل من هو أوىل شرعا، فال تستفاد والية النكاح   على القول الراجح   بالوصية
 وبالموازنة بين األقوال يتبين لنا أن المسألة فيها قوالن:

مذهب احلنفية، والشافعية، ورواية  بتزويج البنات، وهو عدم جواز الوصيةالقول األول: 
 لدى احلنابلة، واختيار الشيخ العثيمني.

 ، والرواية األخرى للحنابلة.مذهب اإلمام مالك وهوجواز الوصية بتزويج البنات، القول الثاني: 
  األدلة:

 :(2)يأيتاستدل القائلون بعدم جواز الوصية بتزويج البنات مبا أدلة القول األول: 
الوصي  يوص يكونن أحق من اجلد واألخ؛ أاألب  يستلزم من قوهلم أن وصي هإن_1

 ، وأن يكون وصي األخ أحق من اجلد.مبنزلة الوصي
 لككذفال حتتمل النقل حال احلياة  هيو له،  نقل والية اإلنكاحإليه ه أراد بالوصاية _إن2

 بعد املوت.
 .فلم جيز أن يوصي هبا كاحلضانةا والية تنتقل إىل غريه شرعا، ّنّ إ_3

تثبت له الوالية   ه ال ضرر على الوصي يف تضييعها ووضعها عند من ال يكافئها، فالنّ إ_1
 .كاألجنيب

 احلاكم.ا والية نكاح، فلم جتز الوصية هبا، كوالية ّنّ إ_5
 إّن يف الوصية بتزويج البنات، إسقاط حلق العصبة._6
 
 

                                 
 . 193، ص11، جعلى زاد المستقنع الشرح الممتعالعثيمني، (1)
 

، ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساينو ؛ 123، ص3، جالحجة على أهل المدينةحممد بن احلسن، أنظر:(2)
، ابن قدامةو ؛ 121، ص1، جالمحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني ؛ والشربيين، 252، ص2ج

 . 20، ص1، جالمغني
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 :(1)ائلون جبواز الوصية بتزويج البنات مبا يأيتاستدل القأدلّة القول الثاني: 
 .املالعلى والية ثابتة للويل فجازت وصيته هبا كوالية  اإّن_1
 الوصي أحق من األولياء، كما كان أحق بالوالية على املال._2
جيوز أن يستنيب فيها يف حياته ويكون نائبه قائما مقامه فجاز أن يستنيب فيها  هإن_3

 .بعد موته
 الترجيح:

 بعدم جواز الوصّية بتزويج البنات مع وجود أولياء الذي يرتّجح لدي قول مجهور الفقهاء
 .لقوة أدلتهم، واهلل أعلم وأحكم، هلن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                 
؛ وابن 57، ص5، ج، كشاف القناع؛ والبهويت1032، ص2، جالكافي في فقه أهل المدينةابن عبدالرب، أنظر:(1)

 . 193، ص11، جعلى زاد المستقنع الشرح الممتع؛ والعثيمني، 20، ص1، جالمغنيقدامة، 
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 الخاتمة
 وتشمل أهم النتائج والتوصيات.

هذا البحث رأيت أن أختم بأهم النتائج اليت  مبعد توفيق اهلل _سبحانه وتعاىل_إلمتا
 توصلت إليها والتوصيات:

 إىل قسمني: تنقسمو :النتائج
 :منهج الشيخ العثيمني الفقهي يف ترجيحاته.األول
 :نتائج البحث.الثاني

 :منهج الشيخ العثيمني الفقهي يف ترجيحاته:أوال
 يتبني لنا منهج الشيخ يف ترجيحاته من خالل ما يأيت:

كانت املسألة من  يذكر الشيخ مذهب احلنابلة يف املسألة إذا كان خمالفا لنص املنت، أو_1
 شرحه، مث يذكر الراجح لديه.

، دون تفصيل، مث يذكر الراجح لديه دون نسبته  الفقهاءيذكر أن يف املسألة خالفا بني _2
 للقائل به من املذاهب األربعة.

 ا سوامها، فال يقّلد، وال يتقيد مبذهب، مما جعلهيقدم الدليل من الكتاب والسنة على م_3
 خيالف املذهب احلنبلي يف أغلب املسائل.

قوة الشيخ يف ترجيح بعض األقوال اليت يكون فيها اخلالف قويا، كقوله بوجوب الوصية _1
 لألقارب غري الوارثني خمالفا بذلك األئمة األربعة.

وهلذا كان القول الراجح يف هذه املسألة  اهلل_"جيمع بني األدلة ما أمكن ذلك كقوله_رمحه _5
أن الوصية لألقارب غري الوارثني واجبة؛ ألن اآلية صرحية، والنسخ ليس باألمر اهلني أن يدعى 

 .(1)"مع هذه الصراحة، ومع إمكان اجلمع بني هذه اآلية وآية املواريث
 يذكر أدلة املخالف مث جييب عليها._6
احلكم إذا علق بوصف ازداد قوة حبسب قوة الوصف  ألنكقوله:"  يهتم بالتعليل يف شرحه،_1

                                 
 .136،ص 11،جالشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمني،(1)
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 (1)"فيه
 (2)."من القواعد املقررة )أن االستثناء معيار العموم( ألنّ ..القواعد الفقهية كقوله:" إعماله_7
 يقّرب صور املسائل بضرب األمثلة الواضحة هلا. _9

 يعرض اخلالصة بعد شرح املسألة._10
اإلسالم بن تيمية، ويوافقه يف كثري من املسائل اليت خالف فيها يذكر اختيارات شيخ _11

 املذهب احلنبلي.
_األلفاظ الدالّة على ترجيح الشيخ:)الراجح، الصحيح، ينبغي، الصواب، أقرب للصواب، 12

 هذا القول قوي أقوى من...(.

 :نتائج البحث:ثانيا
 عة(.التعريف املختار للوقف هو: )حتبيس األصل، وتسبيل املنف_1
 عدم صحة تصّرف املدين_الذي أحاط دينه مباله_قبل احلجر عليه._2
 جواز وقف املعنّي اجملهول._3
 عدم جواز وقف ماال ينتفع به مع بقاء عينه._3
 عدم صحة الوقف على النفس._1
 جواز الوقف على غري معنّي._5
 قبول املوقوف عليه املعني شرط لصحة الوقف عليه._6
 الواقف إذا كانت للمصلحة، وفيها تكميل لقصد الواقف. جواز خمالفة شرط_1
 يدخلون ضمن أوالد األوالد. أوالد البنات ال_7
 دخول زوجات الواقف ضمن أهل بيته._9

 جواز تعليق الوقف مبا بعد املوت._10
 جواز بيع املسجد إذا خرب وتعطّلت منافعه. _11
 .يرثون عدم وجوب الوصّية للوالدين، واألقربني الذين ال_12
 زاد على الثلث يف الوصّية إذا أجازه الورثة. جواز ما _13

                                 
 .21،ص 11املصدر السابق،ج(1)

 59،ص 11املصدر السابق،ج(2)
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 القبول والرد من الورثة ال يلزم إال بعد موت املوصي. _11
 إذا أوصى لشخص بشيء، مث أوصى به آلخر، فإنه يكون بينهما._15
أحدمها إذا تزامحت ديون اهلل، وديون اآلدميني، فأّنما يشرتكان يف القضاء وال يقّدم _16

 على اآلخر.
 إذا أوصى أن حيج عنه حّجة واحدة بألف، فإن ما بقي من األلف يرجع للورثة._11
 تصح مليت. إّن الوصية ال_17
 إذا قُتل املوصي فإن ديته تدخل يف وصيته وتعترب من مجلة أمواله._19
 إذا أوصى بسهم من ماله، فيعطى املوصى له مثل أقل سهام الورثة._20
 ال تصح الوصية إىل فاسق. _21
 جواز الوصية ولو مل يبنّي املوصي كيفّية تصّرف املوصى إليه فيها. _22
 عدم جواز الوصّية بتزويج البنات مع وجود أولياء هلن. _23

بعد دراسة كتايب الوقف والوصايا وبغية إحياء دورمها يف واقع األمة اإلسالمية التوصيات:
 :فإين أوصي مبا يلي

دوره يف ّنضة األمة ، وعظيم ثوابهوبيان األمة مبشروعية الوقف، وأحكامه،  _تعريف1
 اإلسالمية على مر العصور، عرب خطب اجلمعة، ووسائل األعالم املختلفة.

توعية الدارسني عرب مناهج التعليم يف كل مرحلة مبا يناسبها بأمهية الوقف، والثمرات _2
 املرجّوة منه.

وقاف بعبارات سهلة ومفهومة لعامة الناس مستقاة من فتاوى كتابة مدونة ألحكام األ_3
 العلماء املوثوقني.

_صياغة مناذج جاهزة لكتابة األوقاف تقوم هبا جلنة شرعية خمتصة حتمي الواقف من 1
 الوقوع جهال فيما ال جيوز.

الكليات ذات االختصاص _تصيص مادة ألحكام الوقف وإدارته يف اجلامعات و 5
 .واإلداري، واملايلالشرعي 
الدول ة العنكبوتية لتفعيل دور اجلانب البحثي يف جامعات ك_ إنشاء موقع على الشب6

صادر من م ة ما لديهافهرسفيما خيص األوقاف، والعمل على مجع و  العربية واإلسالمية
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 .وأحباث علمية ؤلفات ورسائلمو 
مستقلة عن  هيئات لألوقاف الدور الفاعل لألوقاف يف الدول اإلسالمية بإنشاء إعادة_1

 وزارات األوقاف واجلهات احلكومية.
 _التوعية مبفهوم الوصية ومشروعيتها، ووجوهبا على من جتب عليه.7
أن حيرص املسلم الذي أعطاه اهلل من ماله أن يوصي بشيء منه قربة هلل تعاىل، وطلبا  _9
 لثوابه.

للمشاريع التنموية، والبحوث  املسامهة يف ّنضة األمة اإلسالمية عرب الوصايا _10
 العلمية.

 _ تقوى اهلل_عّز وجل _ يف كتابة الوصية والعدل فيها، مع توضيحها، وتوثيقها.11
 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني.
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 الفهارس
 فهرس اآليات القرآنية.أوال: 
 .األحاديث واآلثارفهرس ثانيا: 
 فهرس األعالم.ثالثا: 
 .والبلدان فهرس األماكنرابعا:

 فهرس املصادر واملراجع. خامسا:
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 القرآنية فهرس اآلياتأوال: 

 
  

الص رقمها اآلية           السورة م
 فحة

ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإْن تَ َرَك ﴿ البقرة 5
اْلَوِصيَُّة لِْلَواِلَدْيِن َواأْلَق َْرِبنَي بِاْلَمْعُروِف َحّقًا َعَلى  َخرْياً 

 ﴾اْلُمتَِّقنيَ 

170 73 

َلْن تَ َناُلوا اْلربَّ َحىتَّ تُ ْنِفُقوا ممَّا حتُِب وَن َوَما تُ ْنِفُقوا ِمْن ﴿ األنعام 4
 ﴾َشْيٍء فَِإنَّ اللََّه ِبِه َعِليم  

92 25 

وِصيُكُم اللَُّه يف َأْواَلدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظ  يُ ﴿ النساء 4
 ﴾اأْلُنْ ثَ يَ نْيِ 

11 63 

 63 23 ﴾ُحر َمْت َعَلْيُكْم أُمَّهاُتُكْم َوبَناُتُكمْ ﴿ النساء 3
 59 1 ﴾﴿يَا أَي  َها الَِّذيَن آَمُنوا َأْوُفوا بِاْلُعُقودِ  املائدة 1
آَمُنوا َشَهاَدُة بَ ْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر يَا أَي  َها الَِّذيَن ﴿ املائدة 6

َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِحنَي اْلَوِصيَِّة اثْ َناِن َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم أَْو 
 ﴾آَخرَاِن ِمْن َغرْيُِكمْ 

106 73 

 63 71 ﴾َوزََكرِيَّا َوحَيْىَي َوِعيَسى َوإِْلَياَس ُكلٌّ ِمَن الصَّاحِلِنيَ ﴿ األنعام 7
 61 35 ﴾آدم يابين﴿ األعراف 8
َوِإنَّ  أَْهِلي َونَاَدى نُوح  َربَُّه فَ َقاَل َرب  ِإنَّ اْبِنيِمنْ ﴿ هود 9

 ﴾َوْعَدَك احلَْق  َوأَْنَت َأْحَكُم احْلَاِكِمنيَ 
16 67  

قَاُلوا أَتَ ْعَجِبنَي ِمْن أَْمِر اللَِّه َرمْحَُة اللَِّه َوبَ رََكاتُُه ﴿ هود 51
يد  جمَِيد   اْلبَ ْيتِ أَْهَل  َعَلْيُكمْ   ﴾ِإنَُّه محَِ

63 61 
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 الصفحة رقمها اآلية    السورة م
 2 111 ﴾َوُقْل َرب  زِْدين ِعْلًما﴿ طه 55

ََنُْن َُنِْي اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب َما  اَ نّ إِ ﴿ يس 54
 ﴾َقدَُّموا َوآثَاَرُهمْ 

12 26 

تَ بَ رَّْجَن تَ بَ ر َج َوقَ ْرَن يف بُ ُيوِتُكنَّ َواَل ﴿ األحزاب 54
اجْلَاِهِليَِّة اأْلُوىَل َوأَِقْمَن الصَّاَلَة َوَآِتنَي الزََّكاَة 
َا يُرِيُد اللَُّه لُِيْذِهَب  َوَأِطْعَن اللََّه َوَرُسوَلُه ِإمنَّ

َويَُطه رَُكْم  أَْهَل اْلبَ ْيتِ  َعْنُكُم الر ْجسَ 
 .﴾َتْطِهريًا

33 61 

بِاللَِّه َوَرُسولِِه َوأَْنِفُقوا ممَّا آِمُنوا ﴿ احلديد 53
 ﴾فيه َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفنيَ 

1 26 

يَ ْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن ﴿ اجملادلة 51
 ﴾ العلم درجات أُوُتوا

11 2 
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 واآلثار.ثانيا: فهرس األحاديث 

 
 
 

 الصفحة طرف الحديث                            م
 2 من يرد اهلل به خريا يفقهه يف الدين() 5
 21 (قت هباإن شئت حبست أصلها، وتصدّ ) 4
 26 (بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد مسعت) 4
 27 (. . )إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث، صدقة جارية 3
أخذ يريد إتالفها ى اهلل عنه، ومن من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدّ ) 1

 (أتلفه اهلل
32 

 37 (ثامنوين حائطكم هذا، فقالوا: ال واهلل ال نطلب مثنه إال إىل اهلل تعاىل) 6
بدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فألهلك، فإن فضل عن )ا 7

 (أهلك شيء فلذي قرابتك
15 

 15 (من يشرتي بئر رومه فيكون دلوه فيها كدالء املسلمني) 8
، «اركبها»النيب صلى اهلل عليه وسلم رأى رجال يسوق بدنة فقال له:  أن) 9

 . . (فقال: يا رسول اهلل، إّنا بدنة
16 

قومك حديث عهد جباهلية ألمرت بالبيت، فهدم،  عائشة، لوال أنّ  يا) 51
 . . (فأدخلت فيه ما أخرج منه

57 

هلل إن فتح اهلل  أن رجال، قام يوم الفتح، فقال: يا رسول اهلل، إين نذرت) 55
 . «صل هاهنا»عليك مكة، أن أصلي يف بيت املقدس ركعتني، قال: 

59 

 60 (. )تصّدق بأصله، ال يباع، وال يوهب، وال يورث، ولكن ينفق مثره 54
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 .ثالثا: فهرس األعالم

 
 
 

الص الَعَلم                   م
 فحة

 12 عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل آل سعدي 5
 13 بن عبد اهلل آل بازعبد العزيز  4
 25 أبو طلحة، زيد بن سهل األنصاري 4
 21 ببن اخلطا عبداهلل بن عمر 3
 23 حممد بن احلسن الشيباين 1
 23 ميعقوب بن إبراهيأبو يوسف  6
 36 أم املؤمنني حفصة بنت عمر بن اخلطاب 7
 37 تيم اهلل بن ثعلبة النجار 8
 11 بن عمرو بن حرامجابر  9

 15 القرشي نعيم بن عبد اهلل 51
 16 األنصاري أنس بن مالك 55
 61 احلسن بن علي بن أيب طالب 54
 15 أبو سعيد اخلدري 54
 71 سعد بن أيب وقاص 53
 91 عمران بن احلصني 51
 113 حممد بن علي بن الشاشي 56
 117 أمحد بن محيد أبو طالب 57
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 والبلدان. رابعا:فهرس األماكن

 
 الصفحة البالد                        م
 12 عنيزة 5
 15 الشيشان 4
 21 خيرب 4

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 الصفحة الَعَلم                         م
 117 أمحد بن حممد بن هاىنء الطائي 59
 120 عبداهلل بن مسعود 41
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 .رابعا: فهرس المصادر والمراجع
 القرآن الكرمي.أوال: 
 التفسير وعلوم القرآن:ثانيا: 

تيسير ، ه (1316عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل السعدي )املتوىف: (السعدي، 1)
الناشر: ، عبد الرمحن بن معال اللوحيق، حتقيق: الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان

 م.2002-ه  1120الطبعة: األوىل ، مؤسسة الرسالة
، ه (911أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي )املتوىف: مشس الدين، حممد بن ( الشربيين، 2)

مطبعة بوالق ، السراج المنير في اإلعانة على معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكيم الخبير
 .ه1275، بدون طبعة، القاهرة –)األمريية( 

أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس (القرطيب، 3)
أمحد الربدوين ، = تفسري القرطيب الجامع ألحكام القرآن، ه (611طيب )املتوىف: الدين القر 

 .م 1961 -ه  1371الطبعة: الثانية، ، القاهرة –دار الكتب املصرية ، وإبراهيم أطفيش
 

 ثالثا: كتب الحديث واآلثار:
، ه (752أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف:  (1)

الناشر: دار ، احملقق: السيد عبد اهلل هاشم اليماين املدين، الدراية في تخريج أحاديث الهداية
 .، بدون طبعة، أوتاريخبريوت –املعرفة 
مسند اإلمام ، ه (211أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين )املتوىف: (2)

إشراف: د عبد اهلل بن ، آخرونعادل مرشد، و  -احملقق: شعيب األرنؤوط ، أحمد بن حنبل
 .م 2001 -ه   1121الطبعة: األوىل، ، الناشر: مؤسسة الرسالة، عبد احملسن الرتكي

إرواء الغليل في تخريج ، ه (1120حممد ناصر الدين األلباين )املتوىف: (األلباين، 3)
الطبعة:  ،بريوت –الناشر: املكتب اإلسالمي ، إشراف: زهري الشاويش، أحاديث منار السبيل

 .م1975 -ه   1105الثانية 
الجامع المسند  (256تويف) حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي، البخاري(1)
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، الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري
فؤاد عبد الباقي(الطبعة: الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيممحمد 

 .ه 1122األوىل، 
أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد بن عبيد اهلل العتكي املعروف (البزار، 5)

احملقق: حمفوظ الرمحن ، مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، ه (292بالبزار )املتوىف: 
، (11إىل  10)حقق األجزاء من  وعادل بن سعد، (9إىل  1زين اهلل، )حقق األجزاء من 

، املدينة املنورة -الناشر: مكتبة العلوم واحلكم ، (17وصربي عبد اخلالق الشافعي )حقق اجلزء 
 .م(2009م، وانتهت 1977الطبعة: األوىل، )بدأت 

أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي (6)
الناشر: ، حممد حميي الدين عبد احلميد، حتقيق: سنن أبي داود، ه (215ْستاين )املتوىف: جالس  

 ، بدون طبعة أوتاريخ.بريوت –املكتبة العصرية، صيدا 
غريب ه (216، أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري )املتوىف: (الدينوري1)

الطبعة: األوىل، ، بغداد –الناشر: مطبعة العاين ، احملقق: د. عبد اهلل اجلبوريالحديث، 
 ه.1391
حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى (الرتمذي، 7) 

الناشر: دار الغرب اإلسالمي ، احملقق: بشار عواد معروف، سنن الترمذي، ه (219)املتوىف: 
 .م 1997سنة النشر: ، بريوت –

أمحد بن حسني الغيتابىاحلنفى بدر أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن (العيين، 9)
دار إحياء الرتاث القاري يف شرح صحيح البخاري،  عمدة، ه (755الدين العيىن )املتوىف: 

 ، بدون طبعة أو تاريخ.بريوت –العريب 
سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم طرباين، ال (10)

دار النشر: ، احملقق: محدي بن عبد اجمليد السلفي، لكبرياملعجم ا، ه (360الطرباين )املتوىف: 
 ، بدون تاريخ.الطبعة: الثانية، القاهرة –مكتبة ابن تيمية 

صحيح ه (261مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف: ، مسلم(11)
، بدون طبعة بريوت –الناشر: دار إحياء الرتاث العريب ، محمد فؤاد عبد الباقيمسلم، حتقيق
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 أوتاريخ.
 كتب الفقه:رابعا:  

 )أ(الفقه الحنفي:
أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني ( بدر الدين العيين، 1)

بريوت،  -الناشر: دار الكتب العلمية ، البناية شرح الهداية، ه (755الغيتابىاحلنفى )املتوىف: 
 .م 2000 -ه   1120الطبعة: األوىل، ، لبنان

أبو بكر بن علي بن حممد احلدادي العبادي الزَّبِيِدّي اليمين احلنفي )املتوىف: احلداد،  (2)
 .ه 1322الطبعة: األوىل، ، الناشر: املطبعة اخلريية، الجوهرة النيرة، ه (700
عثمان بن علي بن حمجن البارعي، فخر الدين الزيلعي احلنفي )املتوىف: الزيلعي، (3) 
احلاشية: شهاب الدين أمحد ، الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّْلِبيِّ تبيين ، ه ( 113

الناشر: املطبعة ، ه ( 1021بن حممد بن أمحد بن يونس بن إمساعيل بن يونس الش ْليب  )املتوىف: 
 .ه  1313الطبعة: األوىل، ، بوالق، القاهرة -الكربى األمريية 

)املتوىف: ، مشس األئمة السرخسي حممد بن أمحد بن أيب سهلخسي، لسر (ا1)
 .م1993-ه 1111تاريخ النشر: ، بدون طبعة، بريوت –دار املعرفة ، المبسوط(ه 173
أبو احلسن علي بن احلسني بن حممد الس ْغدي، حنفي )املتوىف: السعدي، (5)
الفرقان الناشر: دار ، احملقق: احملامي الدكتور صالح الدين الناهي، النتف في الفتاوى،ه (161

 م.1971 – ه1101الطبعة: الثانية، ، عمان األردن / بريوت لبنان -/ مؤسسة الرسالة 
اإلسعاف في أحكام ، برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أىب بكراحلنفي(الطرابلسي، 6)

 م.1902 ه_1320، الطبعة الثانية _مصر_طبعة هندية، ماألوقاف
)املتوىف: ، العزيز عابدين الدمشقي احلنفي حممد أمني بن عمر بن عبدابن عابدين، (1)

، بريوت-دار الفكر، ، وحاشية بن عابدينرد المحتار على الدر المختار، ه (1252
 .م1992 -ه  1112الطبعة: الثانية، 

عبد الرمحن بن حممد بن سليمان املدعو بشيخي زاده، يعرف بداماد أفندي )املتوىف: (7)
بدون ، دار إحياء الرتاث العريب الناشر:،ملتقى األبحرمجمع األنهر في شرح ، ه (1017

 .تاريخ أوطبعة 



 

116 

 

عالء الدين السمرقندي، حممد بن أمحد بن أيب أمحد، أبو بكر )املتوىف: َنو ( 9)
الطبعة: الثانية، ، لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت ، تحفة الفقهاء، ه (510

 .م 1991 -ه   1111
ء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي )املتوىف: عال(الكاساين، 10)
ه  1106الطبعة: الثانية، ، دار الكتب العلمية، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ه (571

 .م1976 -
لكمال بن اهلمام، كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي املعروف با(الكمال 11)

 .تاريخ أوبدون طبعة ، دار الفكر، فتح القدير، ه (761بن اهلمام )املتوىف: 
، ، الناشر: دار الفكرالفتاوى الهندية، جلنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي(12)

 .ه  1310الطبعة: الثانية، 
أبو املعايل برهان الدين حممود بن أمحد بن عبد العزيز بن عمر بن َمازََة ابن مازه، (13)

فقه اإلمام أيب حنيفة  المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ه (616 البخاري احلنفي )املتوىف:
 –الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت ، احملقق: عبد الكرمي سامي اجلندي، رضي اهلل عنه

 م 2001 -ه   1121الطبعة: األوىل، ، لبنان
. (ه 179 أبو عبد اهلل حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين )املتوىف:حممدبن احلسن، (11)

 –الناشر: عامل الكتب ، احملقق: مهدي حسن الكيالين القادري، الحجة على أهل المدينة
 ه.1103الطبعة: الثالثة، ، بريوت
، ه (179أبو عبد اهلل حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين )املتوىف: ( حممدبن احلسن، 15)

شر: إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية النا، احملقق: أبو الوفا األفغاين، األصل المعروف بالمبسوط
 .، بدون طبعة أوتاريخكراتشي  –

الهداية في ، ه (593علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل املرغيناين، )املتوىف: املرغياين، (16)
، بدون طبعة لبنان –بريوت  -دار احياء الرتاث العريب . 272، ص3، جشرح بداية المبتدي

 أو تاريخ.
درر ه (775حممد بن فرامرز بن علي الشهري مبال  خسرو )املتوىف: مال خسرو،  (11)

 .تاريخ أوبدون طبعة ، الناشر: دار إحياء الكتب العربية، الحكام شرح غرر األحكام
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عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصلي البلدحي، جمد الدين ( ابن مودود املوصلي، 17)
عليها تعليقات: الشيخ حممود ، ار لتعليل المختاراالختي، ه (673أبو الفضل احلنفي )املتوىف: 

 -الناشر: مطبعة احلليب ، أبو دقيقة )من علماء احلنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقا(
ه   1356تاريخ النشر: ، بدون طبعة، بريوت، وغريها( -القاهرة )وصورهتا دار الكتب العلمية 

 .م1931 -
بن حممد، املعروف بابن جنيم املصري )املتوىف:  زين الدين بن إبراهيم(ابن جنيم، 19)
ويف آخره: تكملة البحر الرائق حملمد بن حسني بن ، البحر الرائق شرح كنز الدقائقه (910

، وباحلاشية: منحة اخلالق البن عابدين، ه  1137علي الطوري احلنفي القادري )ت بعد 
 .تاريخ بدون -الطبعة: الثانية ، الناشر: دار الكتاب اإلسالمي

 )ب(: الفقه المالكي:
أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب، احلطّاب الرعيين،  (1)

، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، ه (951املعروف باحلطاب الر عيين املالكي )املتوىف: 
 .م1992 -ه  1112الطبعة: الثالثة، ، دار الفكر
شرح ه (1101عبد اهلل اخلرشي املالكي أبو عبد اهلل )املتوىف:  حممد بناخلرشي،  (2)    

 .تاريخ أوبدون طبعة ، بريوت، دار الفكر للطباعة، مختصر خليل
حاشية ، ه (1230حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي )املتوىف: ( الدسوقي، 3)   

 .تاريخ أوبدون طبعة ، دار الفكر، الدسوقي على الشرح الكبير
المقدمات ، ه (520أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب )املتوىف: ( ابن رشد، 1)

 .م 1977 -ه   1107الطبعة: األوىل، ، الناشر: دار الغرب اإلسالمي، الممهدات
البيان  ه (520أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب )املتوىف: ابن رشد،  (5)

حققه: د حممد حجي ، عليل لمسائل المستخرجةوالتحصيل والشرح والتوجيه والت
 .م 1977 -ه   1107الطبعة: الثانية، ، لبنان –دار الغرب اإلسالمي، بريوت ، وآخرون
أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب الشهري بابن ابن رشد،  (6)

 –الناشر: دار احلديث  ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ه (595رشد احلفيد )املتوىف: 
 .م 2001 -ه  1125تاريخ النشر: ، بدون طبعة، القاهرة
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أبو سعيد ابن الرباذعي، خلف بن أيب القاسم حممد، األزدي القريواين، املالكي (1)
دراسة وحتقيق: الدكتور حممد األمني ولد ، التهذيب في اختصار المدونة، ه (312)املتوىف: 

الطبعة: ، ر: دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث، ديبالناش، حممد سامل بن الشيخ
 .م 2002 -ه   1123األوىل، 
أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت، الشهري بالصاوي املالكي )املتوىف: (الصاوي، 7)

بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير ، ه (1211
َماِم َماِلٍك()الشرح الصغري هو ش ، رح الشيخ الدردير لكتابه املسمى أقرب املسالك ِلَمْذَهِب اإْلِ

 .بدون طبعة وبدون تاريخ، الناشر: دار املعارف
أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت، الشهري بالصاوي املالكي )املتوىف: الصاوي، (9)

بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير ، ه (1211
َماِم َماِلٍك( ، )الشرح الصغري هو شرح الشيخ الدردير لكتابه املسمى أقرب املسالك ِلَمْذَهِب اإْلِ

 .تاريخ أوبدون طبعة ، الناشر: دار املعارف
الرب بن عاصم النمري  أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبدابن عبدالرب، (10)

احملقق: حممد حممد أحيد ، الكافي في فقه أهل المدينةالكتاب: ، ه (163القرطيب )املتوىف: 
، الناشر: مكتبة الرياض احلديثة، الرياض، اململكة العربية السعودية، ولد ماديك املوريتاين

 .م1970ه /1100الطبعة: الثانية، 
ن عسكر البغدادي، أبو زيد أو أبو حممد، عبد الرمحن بن حممد بابن عسكر، (11)

إْرَشاُد السَّاِلك إلَى َأشَرِف الَمَساِلِك ِفي فقِه اإلَماِم ، ه (132شهاب الدين املالكي )املتوىف: 
الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى ، وهبامشه: تقريرات مفيدة إلبراهيم بن حسن، َماِلك

 ، بدون تاريخ.الثةالطبعة: الث، البايب احلليب وأوالده، مصر
أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري القرايف،  (12)

: 6، 2جزء ، : حممد حجي13، 7، 1احملقق: جزء ، الذخيرة، ه (671بالقرايف )املتوىف: 
 -لناشر: دار الغرب اإلسالمي، ا: حممد بو خبزة12 - 9، 1، 5 - 3جزء ،سعيد أعراب

 .ه1111الطبعة: األوىل، ،بريوت
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، ه (122أبو حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعليب البغدادي املالكي )املتوىف: (13)
الناشر: دار ، يب أويس حممد بو خبزة احلسين التطواينأاحملقق: ، التلقين في الفقة المالكي

 .م2001-ه 1125الطبعة: األوىل، ، الكتب العلمية
ن أمحد بن حممد عليش، أبو عبد اهلل املالكي )املتوىف: حممد بحممد عليش،  (11)

تاريخ ، بدون طبعة، بريوت –دار الفكر ، ، منح الجليل شرح مختصر خليل، ه (1299
 .م1979ه /1109النشر: 
أمحد بن غامننب سامل ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي األزهري املالكي ( النفراوي، 15) 

بدون ، دار الفكر، الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانيالفواكه ، ه (1126)املتوىف: 
 .م1995 -ه  1115تاريخ النشر: ، طبعة

سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجييب القرطيب  الباجي، أبو الوليد(16)
جبوار حمافظة  -مطبعة السعادة ، المنتقى شرح الموطإ،ه (111الباجي األندلسي )املتوىف: 

 ه 1332لطبعة: األوىل، ا، مصر
 )ج( الفقه الشافعي:

، ه (116سحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي )املتوىف: أأبو لشريازي، ا (1)
 ، بدون طبعة أوتاريخ.الناشر: عامل الكتب، في الفقه الشافعي التنبيه
سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري، املعروف باجلمل )املتوىف: ( اجلمل، 2)

فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب المعروف بحاشية الجمل ، ه (1201
)منهج الطالب اختصره زكريا األنصاري من منهاج الطالبني للنووي مث شرحه يف شرح منهج 

 .تاريخ أو بدون طبعة، الناشر: دار الفكر، الطالب(
المحتاج في  تحفة، أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي( ابن حجر اهليتمي، 3)

الناشر: املكتبة ، روجعت وصححت: على عدة نسخ مبعرفة جلنة من العلماء، شرح المنهاج
 -ه   1351عام النشر: ، بدون طبعة، التجارية الكربى مبصر لصاحبها مصطفى حممد

 .م 1973
، ه (557أبو احلسني حيىي بن أيب اخلري بن سامل العمراين اليمين الشافعي )املتوىف: (1)

، جدة –الناشر: دار املنهاج ، احملقق: قاسم حممد النوري، يان في مذهب اإلمام الشافعيالب
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 .م 2000 -ه  1121الطبعة: األوىل، 
مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرملي )املتوىف: الرملي، (5)

 -خرية األالطبعة ، دار الفكر، بريوت، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ه (1001
 .م1971ه /1101
، ه (926زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو حيىي السنيكي )املتوىف:  (6)

 أوبدون طبعة ، الناشر: دار الكتاب اإلسالمي، أسنى المطالب في شرح روض الطالب
 .تاريخ

، ه (116: سحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي )املتوىفإأبو الشريازي، (1)
 ، بدون طبعة أو تاريخ.الناشر: دار الكتب العلمية، اإلمام الشافعي هالمهذب في فق

أبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد الشافعي،  (7)
، بريوت –دار املعرفة ، األم، ه (201املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي املكي )املتوىف: 

 .ه1111، بدون طبعة
، ه (911مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي )املتوىف: الشربيين،  (9)

ه  1115الطبعة: األوىل، ، املنهاج، دار الكتب العلمية مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ
 .م1991 -

يط في الوس، ه (505أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي )املتوىف: الغزايل، (10)
، القاهرة –الناشر: دار السالم ، احملقق: أمحد حممود إبراهيم، حممد حممد تامر، المذهب

 ه.1111الطبعة: األوىل، 
أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري املاوردي، (11)

وهو شرح الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي ، ه (150باملاوردي )املتوىف: 
الناشر: ، الشيخ عادل أمحد عبد املوجود -احملقق: الشيخ علي حممد معوض ، مختصر المزني

 ه . 1119الطبعة: األوىل، ، لبنان –دار الكتب العلمية، بريوت 
 
المجموع ، ه (616أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي )املتوىف: ( النووي، 12)
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 ، بدون طبعة أوتاريخ.واملطيعي((الناشر: دار الفكر مع تكملة السبكيشرح المهذب ))
روضة الطالبين ، ه (616أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف )املتوىف: النووي، (13)

ه  / 1112الطبعة: الثالثة، ، عمان -دمشق -املكتب اإلسالمي، بريوت، وعمدة المفتين
 .م1991
منهاج ، ه (616النووي )املتوىف: أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي،  (11)

، الناشر: دار الفكرض، احملقق: عوض قاسم أمحد عو ، الطالبين وعمدة المفتين في الفقه
 .م2005ه /1125الطبعة: األوىل، 

 )د(: الفقه الحنبلي:
ه (، 1192( البعلي، عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أمحد البعلي اخللويت احلنبلي )املتوىف: 1)

احملقق: قابله بأصله كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات، 
لبنان/ بريوت،  -وثالثة أصول أخرى: حممد بن ناصر العجمي، الناشر: دار البشائر اإلسالمية 

 م.2002 -ه  1123الطبعة: األوىل، 
نبلى منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتىاحل( البهويت، 2) 

، بدون طبعة الناشر: دار الكتب العلمية، كشاف القناع عن متن اإلقناع، ه (1051)املتوىف: 
 أو تاريخ.

منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس (البهويت، 3)
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى ، ه (1051البهوتىاحلنبلى)املتوىف: 

 .م1993 -ه  1111الطبعة: األوىل، ، كتبعامل ال، اإلرادات
الروض (، ه 1051 - 1000) منصور بن يونس بن إدريس البهوتىاحلنبلى(البهويت، 1)

خرج ، ومعه: حاشية الشيخ العثيمني وتعليقات الشيخ السعدي، المربع شرح زاد المستقنع
 بدون طبعة أو تاريخ.، مؤسسة الرسالة -الناشر: دار املؤيد ، أحاديثه: عبد القدوس حممد نذير

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن ( ابن تيمية، 5)
الفتاوى الكبرى ، ه (127أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي )املتوىف: 

 .م1971 -ه  1107الطبعة: األوىل، ، الناشر: دار الكتب العلمية، البن تيمية
تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين )املتوىف: ابن تيمية،  (6)
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جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة ، مجموع الفتاوىه (127
 .م1995ه /1116، العربية السعودية

د، ابن تيمية احلراين، أبو عبد السالم بن عبد اهلل بن اخلضر بن حممابن تيمية، (1)
المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن ، ه (652الربكات، جمد الدين )املتوىف: 

 .م 1971-ه  1101الطبعة: الطبعة الثانية ، الرياض -الناشر: مكتبة املعارف، حنبل
ل البغدادي احلنبلي(اخلاّلل، 7)  )املتوىف:  أبو بكر أمحد بن حممد بن هارون بن يزيد اخَلالَّ
احملقق: سيد  ، الوقوف والترجل من الجامع لمسائل اإلمام أحمد بن حنبله (، 311

 .م 1991 -ه   1115الطبعة: األوىل ، الناشر: دار الكتب العلمية، كسروي حسن
 
شرح الزركشي ، مشس الدين حممد بن عبد اهلل الزركشي املصري احلنبلي(الزركشي، 9)

 .م1993 -ه   1113الطبعة: األوىل، ، العبيكاندار ، على مختصر الخرقي
منار السبيل في شرح ، ه (1353ابن ضويان، إبراهيم بن حممد بن سامل )املتوىف:  (10)
-ه  1109الطبعة: السابعة ، الناشر: املكتب اإلسالمي، احملقق: زهري الشاويش، الدليل
 .م1979
ة املقدسي اجلماعيلي احلنبلي، أبو عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدام(ابن قدامة، 11)

الناشر: دار الكتاب ، الشرح الكبير على متن المقنع، ه (672الفرج، مشس الدين )املتوىف: 
، بدون طبعة أشرف على طباعته: حممد رشيد رضا صاحب املنار، العريب للنشر والتوزيع

 أوتاريخ.
حممد بن قدامة اجلماعيلي  أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن(ابن قدامة، 12)

مكتبة القاهرة، بدون ، 7، ص6، جالمغني، ه (620)املتوىف: ، املقدسي مث الدمشقي احلنبلي
 .م1967 -ه  1377، طبعة

أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي (ابن قدامة، 13)
الطبعة: األوىل، ، دار الكتب العلمية، الكافي، ه (620املقدسيثم الدمشقي احلنبلي، )املتوىف: 

 .م1991 -ه   1111
ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية (11) 
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، حممد عبد السالم إبراهيمحتقيق: ، عن رب العالمين أعالم الموقعين، ه (151)املتوىف: 
 .م1991 -ه  1111األوىل،  الطبعة:، يريوت –الناشر: دار الكتب العلمية 

الهداية على مذهب اإلمام الكلوذاين، حمفوظ بن أمحد بن احلسن، أبو اخلطاب، (15)
ماهر ياسني  -احملقق: عبد اللطيف مهيم ، أبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني

 .م 2001ه  /  1125الطبعة: األوىل، ، الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الفحل
عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان املرداوي الدمشقي الصاحلي املرداوي، (16)

الناشر: دار إحياء ، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، ه (775احلنبلي )املتوىف: 
 .بدون تاريخ -لطبعة: الثانية ، االرتاث العريب

لى )املتوىف: مرعي بن يوسف بن أىب بكر بن أمحد الكرمى املقدسي احلنب (11)
الناشر: دار ، احملقق: أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب، دليل الطالب لنيل المطالب، ه (1033

 .م2001ه  / 1125الطبعة: األوىل، ، طيبة للنشر والتوزيع، الرياض
إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان ( ابن مفلح، 17)

 –الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت ، المبدع في شرح المقنع، ه (771الدين )املتوىف: 
 .م 1991 -ه   1117الطبعة: األوىل، ، لبنان

حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج، أبو عبد اهلل، مشس الدين املقدسي ( ابن مفلح، 19)
وع لعالء كتاب الفروع ومعه تصحيح الفر ، ه (163الراميىن مث الصاحلي احلنبلي )املتوىف: 

الناشر: مؤسسة ، احملقق: عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، الدين علي بن سليمان المرداوي
 .2003 -ه   1121الطبعة: األوىل ، الرسالة
 
 
 

 خامسا: كتب اللغة:
أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري اخلليل بن أمحد، (1)

الناشر: دار ، احملقق: د مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائي، ينالع، ه (110)املتوىف: 
 ، بدون طبعة أوتاريخ.ومكتبة اهلالل
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، ه  711الفريوزآبادي، العالمة اللغوي جمد الدين حممد بن يعقوب املتوىف سنة (2)
بإشراف: حممد نعيم ، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالةط، القاموس المحي

الطبعة: الثامنة، ، لبنان –الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت ، العرقُسوسي
 .م 2005 -ه   1126
شمس العلوم ، ه (513نشوان بن سعيد احلمريى اليمين )املتوىف: نشوان احلمريي،  (3)

ن علي مطهر ب -احملقق: د حسني بن عبد اهلل العمري ، ودواء كالم العرب من الكلوم
لبنان(، دار الفكر  -الناشر: دار الفكر املعاصر )بريوت ، د يوسف حممد عبد اهلل -اإلرياين 
 .م 1999 -ه   1120الطبعة: األوىل، ، سورية( -)دمشق 

)إبراهيم مصطفى / أمحد الزيات / حامد عبد القادر / ، جممع اللغة العربية بالقاهرة(1)
 .، بدون طبعة أوتاريخشر: دار الدعوة، الناالمعجم الوسيط، حممد النجار(

 سادسا: التاريخ و التراجم:
ابن األثري، أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد  (1)

احملقق: ، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ه (630الواحد الشيباين اجلزري، عز الدين )املتوىف: 
، الطبعة: األوىل، الناشر: دار الكتب العلمية، املوجودعادل أمحد عبد  -علي حممد معوض 

 .م 1991 -ه  1115سنة النشر: 
أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف: ، بن حجرا(2)
حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعلى حممد ، ، اإلصابة في تمييز الصحابةه (752

 .ه  1115 -الطبعة: األوىل ، بريوت –مية معوضالناشر: دار الكتب العل
أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف: (ابن حجر، 3)
، احملقق: مراقبة / حممد عبد املعيد ضان، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ه (752

ه / 1392الطبعة: الثانية، ، يدر اباد/ اهلندح -الناشر: جملس دائرة املعارف العثمانية 
 .م1912
الجامع لحياة العاّلمة محمد بن صالح العثيمين، (احلسني، وليد بن أمحد احلسني، )1)

(، سلسلة جملة احلكمة، بريطانيا، الطبعة األوىل، العلمية والعملية وما قيل فيه من مراثي
 م.2002ه، 1122
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د بن إبراهيم بن أيب بكر ابن أبو العباس مشس الدين أمحد بن حمم(ابن خلكان، 5)
احملقق: ، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ه (671خلكان الربمكي اإلربلي )املتوىف: 

 م.1911، الطبعة األوىل، بريوت –الناشر: دار صادر ، إحسان عباس
مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهيب الذهيب،  (6) 

احملقق: جمموعة من احملققني بإشراف الشيخ شعيب ، سير أعالم النبالء، ه (117)املتوىف: 
 م.1975ه  /  1105الطبعة: الثالثة، ، الناشر: مؤسسة الرسالة، األرناؤوط

بن اجلوزي، الرياض، الطبعة ، (الزاهد اإلمامبن عثيمين )الزهراين، ناصر مسفر،  (1)
 .71، ص1122األوىل 
أبو عبد اهلل حممد بن سعد بن منيع اهلامشي بالوالء، البصري، البغدادي د، ( ابن سع7)

، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، الطبقات الكبرى، ه (230املعروف بابن سعد )املتوىف: 
 .م 1990 -ه   1110الطبعة: األوىل، ، بريوت –الناشر: دار الكتب العلمية 

طبقات ، ه (116الشريازي )املتوىف:  أبو اسحاق إبراهيم بن علي(الشريازي، 9) 
الناشر: ، ه (، احملقق: إحسان عباس111هذبُه: حممد بن مكرم ابن منظور )املتوىف: ، الفقهاء

 م.1910الطبعة: األوىل، ، لبنان –دار الرائد العريب، بريوت 
الوافي ، ه (161صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي )املتوىف: (10)

، بدون بريوت –الناشر: دار إحياء الرتاث ، حملقق: أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى،بالوفيات
 .م2000 -ه 1120عام النشر: طبعة، 
دار ، مشاهير علماء نجد وغيرهم، عبد الرمحن بن عبد اللطيف بن عبد اهلل (11)

 م.1912ه1312، الطبعة األوىل، اليمامة للبحث والرتمجة والنشر، الرياض
عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العماد الَعكري احلنبلي، أبو الفالح ابن العماد، ( 12)

خرج ، حققه: حممود األرناؤوط، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ه (1079)املتوىف: 
الطبعة: األوىل، ، بريوت –الناشر: دار ابن كثري، دمشق ، أحاديثه: عبد القادر األرناؤوط

 .م 1976 -ه   1106
الشيخ ، عبد احملسن بن محد بن عبد احملسن بن عبد اهلل بن محد العباد البدرالعباد، (13)

الناشر: دار ابن القيم، الدمام، ، عبد العزيز بن باز رحمه اهلل نموذج من الرعيل األول
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 .م2000ه /1121الطبعة: األوىل، ، اململكة العربية السعودية
، مطبعة من العلماء الربانيينالعثيمين (العباد، عبداحملسن بن محد، 11)

 م.2001ه_1120النرجس_الرياض_، ط األوىل، 
(، دار الدليل إلى المتون العلمية)عبد العزيز بن ابراهيم بن قاسم، بن قاسم،  (15)

 .2000_1120الصميعي للنشر والتوزيع_الرياض_الطبعة األوىل، 
البصري مث الدمشقي  أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي( ابن كثري، 16)

 .م 1976 -ه   1101،بدون طبعة، الناشر: دار الفكر، البداية والنهاية، ه (111)املتوىف: 
أمحد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس احلسيين العبيدي، تقي الدين املقريزي،  (11)

والحفدة إمتاع األسماع بما للنبي من األحوال واألموال ، ه (715املقريزي )املتوىف: 
الطبعة: ، بريوت –الناشر: دار الكتب العلمية ، احملقق: حممد عبد احلميد النميسي، والمتاع
 .م 1999 -ه   1120األوىل، 
، الدر الثمين في ترجمة فقيه األمة العالمة بن عثيمين(املري، عصام عبداملنعم، 17)

 دار البصرية، االسكندرية، بدون طبعة أو تاريخ.
طبقات ، ه (526على، أبو احلسني حممد بن حممد )املتوىف: ابن أيب ي (19)

 ، بدون طبعة أو تاريخ.بريوت –الناشر: دار املعرفة ، احملقق: حممد حامد الفقي،الحنابلة
 
 

 
 سابعا: كتب البلدان والجغرافيا:

شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلموي )املتوىف: احلموي، (1)
 ه.1115الطبعة: الثانية،، الناشر: دار صادر، بريوت، عجم البلدانم، ه (626

 
 ثامنا: المجاّلت والمواقع اإللكترونية:

تصدر ، 71، العددجملة البيان، في الشيشان هل يعيد التاريخ نفسه( العومير، أمحد، 1)
 .عن املنتدى اإلسالمي
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 .(العثيمينفائدة من حياة الشيخ  511شريط )(املنجد، حممد بن صاحل، 2)
 )قاعدة الملك خالد للمعلومات اإللكترونية(.(املوقع اإللكرتوين:3)
 
 


