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 ِآَتاُب الَوقِف إلى الّنَكاح

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

   . الحمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده

 تعالى ـ عن رجل احتكر من رجل قطعة أرض بستان، ثم إن المحتكر عمر في ـ رحمه اهللا سئل شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية 
هذا عمرته مسجًدا فال تأخذ مني حكره، فأجابه إلى ذلك،   : أرض البستان صورة مسجد، وبني فيها محراًبا، وقال لمالك األرض

وإذا لم يصر مسجًدا بذلك،   ؟ بذلك أم ال ثم إن مالك األرض باع البستان، ولم يستثن منه شيئا، فهل يصير هذا المكان مسجًدا
وإذا لم يصر بيع البستان جميعه، هل يجوز لباني صورة المسجد أن   ؟ فهل يكون عدم أخذ مالك األرض الحكر يصير مسجًدا

   ؟ يضع ما بناه

   : فأجاب

اجد، لم يصر مسجًدا بمجرد إذا لم يسبل للناس آما تسبل المساجد، بحيث تصلي فيه الصلوات الخمس التي تصلي في المس
اإلذن في العمارة المذآورة، وإذا لم يكن قربة يقتضي خروجه من المبيع دخل في المبيع، فإن الشروع في تصييره مسجًدا ال 

   . يجعله مسجًدا

، فلم يجد وآذلك القول في العمارة، لكن ينبغي لمن أخرج ثمن ذلك أال يعود إلى ملكه، آمن أخرج من ماله ماًلا ليتصدق به
   . السائل ينبغي له أن يمضي ذلك، ويتصدق به على سائل آخر، وال يعيده إلى ملكه، وإن لم يجب

وإذا صرف مثل هذا المكان في مصالح مسجد آخر جاز ذلك، بل إذا صار مسجًدا، وآان بحيث ال يصلي فيه أحد جاز أن ينقل 
   . ي مسجد آخر، بل يجوز أن يعمر عمارة ينتفع بها لمسجد آخرإلى مسجد ينتفع به، بل إذا جاز أن يباع ويصرف ثمنه ف

، وأوقف حانوًتا على مؤذن وقيم معين، ولم يتسلم من ريع الحانوت شيئا في حياته، فهل وسئل ـ رحمه اهللا ـ عمن بني مسجًدا 
   ؟ يجوز تناوله بعد وفاته

   : فأجاب

   : ن يده، ففيه قوالن مشهوران ألهل العلمالحمد هللا رب العالمين، إذا وقف وقًفا، ولم يخرج م

   . يبطُل، وهو مذهب مالك واإلمام أحمد ـ في إحدى الروايتين ـ وقول أبي حنيفة وصاحبه محمد  : أحدهما

يلزم، وهو مذهب الشافعي واإلمام أحمد ـ في إحدى الروايتين عن أحمد، والقول الثاني في مذهب أبي حنيفة وقول   : والثاني
   . واهللا أعلم  . وسفأبي ي

، وقد أقيم فيه محراب منذ سنين، فرأي من له النظر على المكان المذآور المصلحة في وسئل عن حقوق زاوية وهو بظاهرها 
بناء طبقة على ذلك المحراب، إما لسكن اإلمام، أو لمن يخدم المكان من غير ضرورة تعود على المكان المذآور، وال على 

   ؟ لكأهله، فهل يجوز ذ

   : فأجاب

إذا لم يكن ذلك مسجًدا معًدا للصلوات الخمس، بل هو من حقوق المكان؛ جاز أن يبني فيه ما يكون من مصلحة المكان، 
   . ومجرد تصوير محراب ال يجعله مسجًدا، السيما إذا آان المسجد المعد للصلوات، ففي البناء عليه نزاع بين العلماء
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، وبني فيها داًرا ودآاًنا أو شيئا يستحق له آري عشرين درهًما آل شهر، إذا يعمر، استأجر أرًضاوسئل ـ رحمه اهللا ـ عمن  
وعليه حكر في آل شهر درهم ونصف توقف قديًما، فهل يجوز للمستأجر أن يعمر مع ما قد عمره من الملك مسجًدا هللا ويوقف 

   ؟ الملك على المسجد

   : فأجاب

اه في األرض المستأجرة، سواء وقفه مسجًدا أو غير مسجد، وال يسقط ذلك حق أهل األرض، فإنه يجوز أن يقف البناء الذي بن
متى انتقضت مدة اإلجارة وانهدم البناء، زال حكم الوقف، سواء آان مسجًدا أو غير مسجد، وأخذوا أرضهم فانتفعوا بها، وما 

و دار مسجًدا، ثم انهدمت الدار، أو الربع، فإن وقف العلو ال يسقط دام البناء قائما فيها فعليه أجرة المثل، ولو وقف على ربع، أ
   . حق مالك السفل، آذلك وقف البناء ال يسقط على مالك األرض

   ؟ وسئل ـ رحمه اهللا ـ عمن وصى، أو وقف على جيرانه فما الحكم 

   : فأجاب

آان له عرف في مسمي الجيران، رجع في ذلك إلى إذا لم يعرف مقصود الواقف والوصي، ال بقرينة لفظية وال عرفية، وال 
الجيران أربعون من  (   : المسمي الشرعي وهو أربعون داًرا من آل جانب؛ لما روي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

   . واهللا أعلم  .  ) هاهنا وهاهنا، والذي نفسي بيده ال يدخل الجنة من ال يأمن جاره بوائقه

، وجعل لإلمام في آل المراآب شهر أجرة من عنده، فهل هو حالل أم عرف على المراآب، وبني مسجًداوسئل عن رجل م 
   ؟ وهل تجوز الصالة في المسجد أم ال  ؟ حرام

   : فأجاب

واهللا   . إن آان يعطي هذه الدراهم من أجرة المراآب التي له جاز أخذها، وإن آان يعطيها مما يأخذ من الناس بغير حق فال
   . أعلم

من أآثر من مائة وخمسين سنة على مشهد مضاف إلى شيث، وعلى ذرية  وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن قوم بيدهم وقف من جدهم 
وقد ثبت ذلك في مجلس الحكم الشريف، وبيدهم   . الواقف والفقراء، ونظره لهم، والوقف معروف بذلك من الزمان القديم

الح الدين تشهد بذلك، وتأمر بإعفاء هذا الوقف، ورعاية حرمته، وقد قام نظار هذا مراسيم الملوك من زمان نور الدين، وص
الوقف في هذا الوقت طلبوا أن يفرقوا نصف المغل في عمارة المشهد، والنصف الذي يبقي لذريته يأخذونه ال يعطونهم إياه، 

   ؟ وال يصرفونه في مصارف الوقف

   : فأجاب

تمكينهم من أن يصرفوا الوقف في غير مصارفه الشرعية وال حرمان ورثة الواقف والفقراء  ال يجوز هذا للناظر، وال يجوز
الداخلين في شرط الواقف، بل ذريته والفقراء أحق بأن يصرف إليهم ما شرط لهم من المشهد المذآور، فكيف يحرمون ـ 

   . ع حاجتهم أولى من صرفه إلى غيرهموالحال هذه ـ بل لو آان الوقف على المشهد وحده؛ لكان صرف ما يفضل إليهم م

فمن صرف بعض الوقف على المشهد، وأخذ بعضه يصرفه فيما لم يقتضه الشرط، وحرم الذرية الداخلين في الشرط، فقد 
عصى اهللا ورسوله، وتعدي حدوده من وجوب أداء الوقف على ذرية الواقف، جائر باتفاق أئمة المسلمين المجوزين للوقف، 

   . م من زمن الصحابة والتابعينوهو أمر قدي

وأما بناء المشاهد على القبور والوقف عليها، فبدعة لم يكن على عهد الصحابة وال التابعين وال تابعيهم، بل وال على عهد 
   . األربعة
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النذر لها، وال وقد اتفق األئمة على أنه ال يشرع بناء هذه المشاهد على القبور، وال اإلعانة على ذلك بوقف وال غيره، وال 
العكوف عليها، وال فضيلة للصالة والدعاء فيها على المساجد الخالية عن القبور، فإنه يعرف أن هذا خالف دين اإلسالم 

المعلوم باالضطرار المتفق عليه بين األئمة، فإنه إن لم يرجع فإنه يستتاب، بل قد نص األئمة المعتبرون على أن بناء المساجد 
لعن اهللا اليهود  (   : ل هذا المشهد ونحوه ـ حرام؛ لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قالعلى القبور ـ مث

ولوال ذلك ألبرز قبره، ولكن آره أن   : قالت عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ  . يحذر ما فعلوا  ) والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
   . يتخذ مسجًدا

إن من آان قبلكم آانوا يتخذون القبور مساجد،  (   : عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ـ قبل أن يموت بخمس ـ وفي صحيح مسلم
لعن اهللا زوارات القبور؛  (   : ، وفي السنن عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ) أال فال تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاآم عن ذلك

، فقد لعن من يبني مسجًدا على قبر، ويوقد فيه سراًجا مثل قنديل وشمعة ونحو ذلك، فكيف  ) والمتخذين عليها المساجد والسرج
يصرف مال أحدهم إلى ما نهي عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ويترك صرف ما شرط لهم مع استحقاقهم ذلك في دين 

   . في متناول شرط الواقف لهما سواءنعم، لو آان هذا مسجًدا هللا خالًيا عن قبر لكانوا هم وهو   !   ؟ اهللا

أما ما يصرف لبناء المشهد فمعصية هللا، والصرف إليهم واجب، وإن آان المسجد منفصًلا عن القبر، فحكمه حكم سائر مساجد 
   . واهللا أعلم  . المسلمين، ولكن ال فضيلة له على غيره

اب الوقف أنه ال ينزل بالمدرسة المذآورة إال من لم يكن ، وشرط في آتوسئل ـ رحمه اهللا ـ عن رجل وقف وقفا على مدرسة 
له وظيفة بجامكية وال مرتب، وأنه ال يصرف ريعها لمن له مرتب في جهة أخرى، وشرط لكل طالب جامكية معلومة، فهل 

يجوز يصح هذا الشرط ـ والحالة هذه، وإذا صح فنقص ريع الوقف، ولم يصل آـل طالب إلى الجامكية المقررة له، فهل 
وإذا نقص ريع الوقف ولم يصل آل طالب إلى تمام حقه، فهل يجوز للناظر أن يبطل   ؟ للطالب أن يتناول جامكية في مكان آخر

   ؟ هل يبطل الشرط والحالة هذه  : وإذا حكم بصحة الوقف المذآور حاآم  ؟ الشرط المذآور أم ال

   : فأجاب

قربة وطاعة هللا ورسوله آان صحيًحا، وإن لم يكن شرًطا الزًما، وإن آان مباًحا، أن شرط الواقف إن آان   : أصل هذه المسائل
آما لم يسوغ النبي صلى اهللا عليه وسلم السبق إال في خف أو حافر أو نصل، وإن آانت المسابقة بال عوض قد جوزها باألقدام 
   [ الحشر :  7 ] ، فعلم أن اهللا يكره أن يكون { َآْي َلا َيُكوَن ُدوَلًة َبْيَن اْلَأْغِنَياء ِمنُكمْ }وغيرها؛ وألن اهللا ـ تعالى ـ قال في مال الفيء :   

   . المال دولة بين األغنياء

إذا لم يكن قربة وإن آان الغني وصًفا مباًحا فال يجوز الوقف على األغنياء، وعلى قياسه سائر الصفات المباحة؛ وألن العمل 
لم يكن الواقف مثاًبا على بذل المال فيه، فيكون قد صرف المال فيما ال ينفعه، ال في حياته وال في مماته، ثم إذا لم يكن للعامل 

فيه منفعة في الدنيا، آان تعذيًبا له بال فائدة تصل إليه، وال إلى الواقف، ويشبه ما آانت الجاهلية تفعله من األحباس المنبه 
   . عليها في سورة األنعام والمائدة

وإذا خال العمل المشروط في العقود آلها عن منفعة في الدين أو في الدنيا،  آان باطًلا باالتفاق في أصول آثيرة؛ ألنه شرط 
   . ليس في آتاب اهللا ـ تعالى، فيكون باطًلا، ولو آان مائة شرط

أو الملبس أو المسكن الذي لم تستحبه الشريعة، أو ترك بعض األعمال التي  أن يشرط عليه التزام نوع من المطعم  : مثال ذلك
   . تستحب الشريعة عملها ونحو ذلك

يبقي الكالم في تحقيق هذا المناط في اعتبار المسائل، فإنه قد يكون متفًقا عليه وقد يكون مختلًفا فيه؛ الختالف االجتهاد في 
أخرى، فما لم يكن فيه مقصود شرعي ـ خالص أو راجح ـ آان باطًلا، وإن آان  بعض األعمال، فينظر في شرط ترك من جهة

صحيًحا، ثم إذا نقص الريع عما شرطه الواقف جاز للطالب أن يرتزق تمام آفايته من جهة أخرى؛ ألن رزق الكفاية لطلبة 
فليس ألحد أن يشرط ما ينافيها، فكيف إذا لم العلم من الواجبات الشرعية، بل هو من المصالح الكلية التي ال قيام للخلق بدونها، 

   ؟ يعلم أنه قصد ذلك
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ويجوز للناظر مع هذه الحالة أن يوصل إلى المرتزقة بالعلم ما جعل لهم وأال يمنعهم من تناول تمام آفايتهم من جهة أخرى 
   . ا آذلك وحكم الحاآم ال يمنع ما ذآريرتبون فيها، وليس هذا إبطاًلا للشرط، لكنه ترك العمل به عند تعذره، وشروط اهللا حكمه

وهذه األرزاق المأخوذة على األعمال الدينية إنما هي أرزاق ومعاون على الدين، بمنزلة ما يرتزقه المقاتلة، والعلماء من 
حال  الفيء، والواجبات الشرعية تسقط بالعذر؛ وليست آالجعاالت على عمل دنيوي، وال بمنزلة اإلجارة عليها، فهذه حقيقة

   . واهللا أعلم  . هذه األموال

، وشرط من يكون له بها وظيفة أال يشتغل بوظيفة أخرى بغير مدرسته، وشرط له فيها مرتًبا وسئل عن رجل وقف مدرسة 
وإذا حصل في ريع هذه المدرسة نقص بسبب محل أو غيره آان ما بقي من ريع هذا الوقف   : معلوًما، وقال في آتاب الوقف

وإذا حصل في السعر   : وقال في آتاب الوقف  . في أرباب الوظائف بها، لكل منهم بالنسبة إلى معلومه بالمحاصصةمصروًفا 
غالء، فللناظر أن يرتب لهم زيادة على ما قرر لهم بحسب آفايتهم في ذلك الوقت، ثم إذا حصل في ريع الوقف نقص من جهة 

الجمع بينها وبين غيرها، يؤدي إلى تعطيل المدرسة، فهل يجوز لمن يكون  نقص وقفها بحيث إنه إذا ألغي هذا الشرط من عدم
بها أن يجمع بينها وبين غيرها ليحصل له قدر آفايته ـ والحالة هذه، حيث راعي الواقف الكفاية لمن يكون بها ـ أو آما تقدم في 

   ؟ فصل غالء السعر أم ال

   : فأجاب

ن فيها آعدم الجمع إنما يلزم الوفاء بها إذا لم يفض ذلك إلى اإلخالل بالمقصود الحمد هللا، هذه الشروط المشروطة على م
الشرعي الذي هو يكون اسمك، إما واجب، وإما مستحب، فأما المحافظة على بعض الشروط مع فوات المقصود بالشروط فال 

ب بها ال يجب التزامه، وال يجوز يجـوز، فاشتراط عدم الجمع باطل مع ذهاب بعض أصل الوقف، وعدم حصول الكفاية للمرت
   : اإللزام به لوجهين

أن ذلك إنما شرط عليهم مع وجود ريع الموقوف عليهم، سواء آان آامًلا أو ناقًصا، فإذا ذهب بعض أصل الوقف لم   : أحدهما
   . تكن الشروط مشروطة في هذه الحال، وفرق بين نقص ريع الوقف مع وجود أصله، وبين ذهاب بعض أصله

أن حصول الكفاية المرتب بها أمر البد منه، حتى لو قدر أن الواقف صرح بخالف ذلك آان شرًطا باطًلا، مثل   : الوجه الثاني
إن المرتب بها ال يرتزق من غيرها ولو لم تحصل له آفايته، فلو صرح بهذا لم يصح؛ ألن هذا شرط يخالف آتاب   : أن يقول

   . ا، وتحصيلها للمسلم واجب، إما عليه، وإما على المسلمين، فال يصح شرط يخالف ذلكاهللا، فإن حصول الكفاية البد منه

وقد ظهر أن الواقف لم يقصد ذلك؛ ألنه شرط لهم الكفاية، ولكن ذهاب بعض أموال الوقف بمنزلة تلف العين الموقوفة ونحو 
   . ذلك

   . واهللا أعلم  . عامل أن يعمل إذا وفي له بما شرط لهوالوقف سواء شبه بالجعل أو باألجرة أو بالرزق، فإن ما على ال

وقف وقًفا على مسجد، وأآفان الموتي، وشرط فيه األرشد فاألرشد من ورثته، ثم للحاآم،  وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن رجل 
يع الوقف زاد وشرط إلمام المسجد ستة دراهم، والمؤذن والقيم بالتربة ستة دراهم، وشرط لهما دارين لسكناهما، ثم إن ر

خمسة أمثاله، بحيث ال يحتاج األآفان إلى زيادة، فجعل لهما الحاآم آل شهر ثالثين درهًما، ثم اطلع بعد ذلك على شرط 
   ؟ وهل يجوز لهما تناوله  ؟ الواقف فتوقف في أن يصرف عليهم ما زاد على شرط الواقف، فهل يجوز له ذلك

ناظر الوقف آل سنة بدرهمين، فعمرها المستأجر، وأجرها في السنة بخمسين  وأيًضا الدار المذآورة انهدمت، فأحكرها
   ؟ درهًما، فهل يصح هذا اإلحكار

   : فأجاب
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نعم يجوز أن يعطى اإلمام والمؤذن من مثل هذا الوقف الفائض رزق مثلهما وإن آان زائًدا على ثلثين، بل إذا آانا فقيرين، 
   : صرف إليهما منه تمام آفايتهما؛ وذلك لوجهينوليس لما زاد مصرف معروف، جاز أن ي

أن تقدير الواقف دراهم مقدرة في وقف مقدار ريع، قد يراد به النسبة، مثل أن يشرط له عشرة، والمغل مائة، ويراد   : أحدهما
مغله مائة درهم، ومن المعلوم في العرف أن الوقف إذا آان   . به العشر، فإن آان هناك قرينة تدل على إرادة هذا عمل به

وشرط له ستة ثم صار خمسمائة، فإن العادة في مثل هذا أن يشرط له أضعاف ذلك، مثل خمسة أمثاله، ولم تجر عادة من 
   . شرط ستة من مائة أن يشترط ستة من خمسمائة، فيحمل آالم الناس على ما جرت به عادتهم في خطابهم

الوقف يصرف في المصالح التي هي نظير مصالحه وما يشبهها، مثل صرفه في  أن الواقف لو لم يشترط هذا، فزائد  : الثاني
مساجد أخر، وفي فقراء الجيران ونحو ذلك؛ ألن األمر دائر بين أن يصرف في مثل ذلك، أو يرصد لما يحدث من عمارة 

من الظالمين المباشرين  ونحوه، ورصده دائما مع زيادة الريع ال فائدة فيه، بل فيه مضرة، وهو حبسه لمن يتولي عليهم
وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه حض الناس على مكاتب يجمعون له، ففضلت فضلة،   . والمتولين الذين يأخذونه بغير حق

   . فأمر بصرفها في المكاتبين، والسبب فيه أنه إذا تعذر المعين، صار الصرف إلى نوعه

يتصدق بما فضل من آسوته، آما آان عمر بن الخطاب يتصدق آل عام ولهذا آان الصحيح في الوقف هو هذا القول، وأن 
   . بكسوة الكعبة يقسمها بين الحجاج

وإذا آان آذلك، فمن المعلوم أن صرف الفاضل إلى إمامه ومؤذنه مع االستحقاق أولى من الصرف إلى غيرهما، وتقدير 
   . اق غير مسجدهالواقف ال يمنع استحقاق الزيادة بسبب آخر، آما ال يمنع استحق

   . واهللا أعلم  . وإذا آان آذلك، وقدر األآفان التي هي المصروفة ببعض الريع، صرف ما يفضل إلى اإلمام والمؤذن ما ذآر

، وشرط التنزيل فيه للشيخ، وشرط أال ينزل فيه شرير وال متجوه، وأنه نزل فيه وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن رجل أوقف وقًفا 
دا منه أمر يدل على أنه شرير، فرأى الشيخ المصلحة في صرفه اعتماًدا على شرط الواقف، ونزل الشيخ شخص بالجاه، ثم ب

شخًصا آخر بطريق شرط الواقف، ومرسوم ألفاظه، فهل يجوز صرف من نزل بشرط الواقف بغير مستند شرعي، وإعادة 
وهل يحرم على   ؟ ذلك، ويقدح ذلك في واليتهماوهل يحرم على الناظر والشيخ   ؟ المتجوه الشرير المخالف لشرط الواقف

   ؟ الساعي في ذلك المساعد له

   : فأجاب

   . إذا علم شرط الواقف، عدل عنه إلى شرط اهللا قبل شرط الواقف إذا آان مخالًفا لشرط اهللا

فسقه بظلمه للخلق، وتعديه فإن الجهات الدينية ـ مثل الخوانك، والمدارس وغيرها ـ ال يجوز أن ينزل فيها فاسق، سواء آان 
عليهم بقوله وفعله، أو فسقه بتعديه حقوق اهللا التي بينه وبين اهللا، فإن آًلا من هذين الضربين يجب اإلنكار عليه وعقوبته، 

   . فكيف إذا شرط الواقف ذلك، فإنه يصير وجوبه مؤآًدا  !   ؟ فكيف يجوز أن يقرر في الجهات الدينية ونحوها

ل االستحقاق تنزيًلا شرعًيا لم يجز صرفه ألجل هذا الظلم وال لغيره، فكيف يجوز أن يستبدل الظالم بالعادل، ومن نزل من أه
   . ومن أعان على ذلك فقد أعان على اإلثم والعدوان، سواء علم شرط الواقف، أو لم يعلم  !   ؟ والفاجر بالبر

ط فيها أن ثلث ريع الوقف للعمارة، والثلثين يكون للفقهاء على مدرسة، وشر وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن رجل أوقف وقًفا 
وللمدرسة وأرباب الوظائف، وشرط أن الناظر يري بالمصلحة ـ والحال جارًيا آذلك ـ مدة ثالثين سنة، وأن حصر المدرسة 

الدراهم عشرون  وملء الصهريج يكون من جامكية الفقهاء؛ ألن لهم غيبة وأماآن غيرها؛ وأن معلوم اإلمام في آل شهر من
درهما، وآذلك المؤذن، فطلب الفقهاء بعد هذه المسألة أرباب الوظائف أن يشارآوهم فيما يؤخذ من جوامكهم، ألجل الحصر، 

هل يجب للناظر موافقة الفقهاء على ما   : وملء الصهريج، وأن أرباب الوظائف قائمون بهذه الوظيفة، ولو لم يكن لهم غيرها
   ؟ المساآين عن معلومهم اليسير أم الطلبوه، ونقص هؤالء 
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   : فأجاب

الحمد هللا، إذا رأى الناظر تقديم أرباب الوظائف الذين يأخذون على عمل معلوم ـ آاإلمام والمؤذن ـ فقد أصاب في ذلك، إذا 
لبناء ونحوهم ممن آان الذي يأخذونه ال يزيد على جعل مثلهم في العادة، آما أنه يجب أن يقدم الجابي والعامل والصانع وا

   . يأخذ على عمل يعمله في تحصيل المال، أو عمارة المكان، يقدمون بأخذ األجرة

واإلمامة واألذان شعائر ال يمكن إبطالها، وال تنقيصها بحال، فالجاعل جعل مثل ذلك ألصحابها يقدم على ما يأخذه الفقهاء، 
   . احدوهذا بخالف المدرس والمفيد والفقهاء، فإنهم من جنس و

وإن أمكن صرف ثمن الحصر، وملء الصهريج من ثلث العمارة أو غيره، يجعل ذلك، ويوفر الثلثان على مستحقيه، فإنه إذا 
شرط أن الثلث للعمارة والثلثين ألرباب الوظائف؛ لم يكن أخذ ثمن الحصر ونحوها من هذا أولى من صرفها من هذا، إال أن 

   . يكون للوقف شرط شرعي بخالف هذا

   ؟ وسئل عمن وقف تربة وشرط المقري عزبا، فهل يحل التنزل مع التزوج 

   : فأجاب

   . هذا شرط باطل، والمتأهل أحق بمثل هذا من المتعزب إذا استويا في سائر الصفات؛ إذ ليس في التعزب هنا مقصود شرعي

مل واأليتام، وشرط النظر لنفسه في حياته، ثم على عدد معلوم من النساء واألرا وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن رجل وقف وقًفا 
الصالح من ولده بعد وفاته ذآًرا آان أو أنثي، وللواقف أقارب من أوالد أوالده ممن هو محتاج، وقصد الناظر أن يميزهم على 

   ؟ هل يجوز أن يميزهم  : غيرهم في الصرف

   : فأجاب

مون على نظرائهم األجانب، آما يقدمون لصلته فـــي حــياته، آما قال إذا استووا هم وغيرهم في الحاجة، فأقارب الواقف يقد
   .  ) َصدقُتك على المسلمين صدقة، وعلى ذوي الرحم صدقة وصلة (   : النبي صلى اهللا عليه وسلم

ألآثرين، ولهذا يؤمر أن يوصى ألقاربه الذين ال يرثون، إما أمر إيجاب على قول بعض العلماء، وإما أمر استحباب آقول ا
   . واهللا أعلم  . وهما روايتان عن أحمد

ـ عن رجل وقف وقًفا على جهة معينة، وشرط شروًطا، ومات الواقف ولم يثبت الوقف على حاآم،  وسئل ـ قدس اهللا روحه 
بعد  وعدم الكتاب قبل ذلك، ثم عمل محضًرا مجرًدا يخالف الشروط واألحكام المذآورة في آتاب الوقف، وأثبت على حاآم

تاريخ الوقف المتقدم ذآره سنتين، ثم ظهر آتاب الوقف، وفيه شروط لم يتضمن المحضر شيئا منها، وتوجه الكتاب للثبوت، 
   ؟ فهل يجوز منع ثبوته، والعمل المذآور أم ال

   : فأجاب

ن خالفه المحضر المثبت بعده، الحمد هللا، ال يجوز منع ثبوته بحال من األحوال، بل إذا أمكن ثبوته وجب ثبوته والعمل به، وإ
إنه آتاب الوقف،   : وإن حكم بذلك المحضر حاآم، فالحاآم به معذور بكونه لم يثبت عنده ما يخالفه، ولكن إذا ظهر ما يقال

   . واهللا أعلم  . وجب التمكن من إثباته بالطريق الشرعي، فإن ثبت وجب العمل به

وطه أنهم يقرؤون ما تيسر، ويسبحون ويهللون ويكبرون ويصلون على ، وشرط في بعض شروسئل عن رجل أوقف وقًفا 
   ؟ وإن شرط الواقف فما يكون  ؟ النبي صلى اهللا عليه وسلم بعد الفجر إلى طلوع الشمس، فهل األفضل السر أو الجهر
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   : فأجاب

رها ـ أفضل، وال هو األفضل مطلقا، إال الحمد هللا، بل اإلسرار بالذآر والدعاء ـ آالصالة على النبي صلى اهللا عليه وسلم وغي
   [ األعراف :  { َواْذُآر رَّبََّك ِفي َنْفِسَك َتَضرًُّعا َوِخيَفةً }لعارض راجح، وهو في هذا الوقت أفضل خصوًصا، فإن اهللا يقول :   

  : ه وسلم أنه لما رأى الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ يرفعون أصواتهم بالذآر قال، وفي الصحيح عن النبي صلى اهللا علي ] 205
أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم ال تدعون أصم وال غائًبا، وإنما تدعون سميًعا قريًبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدآم  ( 

   . واهللا أعلم  .  ) زق ما آفىخير الذآر الخفي، وخير الر (   : ، وفي الحديث ) من عنق راحلته

وشرط فيه شروًطا على جماعة قراء، وألهم يحضرون آل يوم بعد صالة الصبح  وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن رجل وقف وقًفا
يقرؤون ما تيسر من القرآن إلى طلوع الشمس، ثم يتداولون النهار بينهم يوًما، مثنى مثنى، ويجتمعون ـ أيًضا ـ بعد صالة 

آل منهم حزبين، ويجتمعون ـ أيًضا ـ في آل ليلة جمعة، جملة اجتماعهم في الشهر سبعة وسبعون مرة على هذا  العصر يقرأ
النحو عند قبره بالتربة، وشرط عليهم ـ أيًضا ـ أن يبيتوا آل ليلة بالتربة المذآورة، وجعل لكل منهم سكًنا يليق به، وشرط لهم 

أم يلزمهم أن يتصفوا   ؟ م، وفي آل شهر، فهل يلزمهم الحضور على شرطه عليهمجارًيا من ريع الوقف يتناولون في آل يـو
   ؟ بتلك الصفات في أي مكان أمكن إقامتهم بوظيفة القراءة، أو ال يتعين المكان وال الزمان

ظيفته في الوقف، وإن قيل باللزوم فاستخلف أحدهم من يقرأ عنه و  ؟ وهل يلزمهم ـ أيًضا ـ أن يبيتوا بالمكان المذآور أم ال
   ؟ والمكان، والواقف شرط في آتاب الوقف أن يستنيبوا في أوقات الضرورات، فما هي الضرورة التي تبيح النيابة

وسواء آان النقص   ؟ وأيًضا، إن نقصهم الناظر من معلومهم الشاهد به آتاب الوقف، فهل يجوز أن ينقصوا مما شرط عليهم
اظر، أو من غير اجتهاده، وليشف سيدنا بالجواب مستوعًبا باألدلة، ويجلي به عن القلوب آل بسبب ضرورة، أو من اجتهاد الن

   . عسر مثاًبا في ذلك

   : فأجاب

الحمد لّله رب العالمين، أصل هذه المسألة ـ وهو على أهل األعمال التي يتقرب بها إلى الّله ـ تعالى، والوصية ألهلها والنذر 
بد أن تكون من الطاعات التي يحبها الّله ورسوله، فإذا آانت منهًيا عنها لم يجز الوقف عليها، وال لهم ـ أن تلك األعمال ال

اشتراطها في الوقف باتفاق المسلمين، وآذلك في النذر ونحوه، وهذا متفق عليه بين المسلمين في الوقف والنذر، ونحو ذلك، 
   . ليس فيه نزاع بين العلماء أصًلا

  : قال رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم  : أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالت ومن أصول ذلك ما
   .  ) مـن نـذر أن يطيـع الّله فليطعه، ومـن نـذر أن يعصي الّله فـال يعصه ( 

 عليه وسلم خطب على ومن أصوله ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين عن عائشة ـ أيًضا، أن رسول الّله صلى اهللا
من   ؟ ما بال أقوام يشترطون شروًطا ليست في آتاب الّله (   : المنبر لما أراد أهل بريرة أن يشترطوا الوالء لغير المعتق ـ فقال

   .  ) اشترط شرًطا ليس في آتاب الّله فهو باطل، وإن آان مائة شرط، آتاب الّله أحق، وشرط الّله أوثق

ف المستفيض الذي اتفق العلماء على تلقيه بالقبول، اتفقوا على أنه عام في الشروط في جميع العقود، ليس وهذا الحديث الشري
ذلك مخصوًصا عند أحد منهم بالشروط في البيع، بل من اشترط في الوقف أو العتق أو الهبة أو البيع أو النكاح أو اإلجارة أو 

على عباده، بحيث تتضمن تلك الشروط األمر بما نهى الّله عنه، أو النهي عما النذر أو غير ذلك شروًطا تخالف ما آتبه الّله 
   . أمر به، أو تحليل ما حرمه، أو تحريم ما حلله، فهذه الشروط باطلة باتفاق المسلمين في جميع العقود، الوقف وغيره

الصلح جائز بين المسلمين، إال صلًحا أحل  (   : وقد روي أهل السنن ـ أبو داود وغيره ـ عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
   .  ) حراما، أو حرم حالًلا، والمسلمون على شروطهم إال شرًطا أحل حراًما، أو حرم حالًلا
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إنه يؤخذ فيه بعموم اللفظ، وال يقتصر على   : وحديث عائشة هو من العام الوارد على سبب، وهذا وإن آان أآثر العلماء يقولون
زاع بينهم أن أآثر العمومات الواردة على أسباب ال تختص بأسبابها آاآليات النازلة بسبب معين، مثل آيات سببه، فال ن

المواريث، والجهاد، والظهار، واللعان، والقذف، والمحاربة، والقضاء، والفيء، والربا، والصدقات وغير ذلك، فعامتها نزلت 
ر، والفقه، والمغازي، مع اتفاق األمة على أن حكمها عام في حق غير على أسباب معينة مشهورة في آتب الحديث، والتفسي

   . أولئك المعينين، وغير ذلك مما يماثل قضاياهم من آل وجه

وآذلك األحاديث، وحديث عائشة مما اتفقوا على عمومه، وأنه من جوامع الكلم التي أوتيها صلى اهللا عليه وسلم، وبعث بها 
   .  ) ًطا ليس في آتاب اهللا فهو باطل، وإن آان مائة شرط، آتاب اهللا أحق، وشرط الّله أوثقمن اشترط شر (   : حيث قال

هل معني الحديث من اشترط شرًطا لم يثبت أنه خالف فيه   : ولكن تنازعوا في العقود المباحات، آالبيع، واإلجـارة، والنكاح
آتاب الّله أحق،  (   : هذا فيه تنازع؛ ألن قوله في آخر الحديث  ؟ شرًعا، أو من اشترط شرًطا يعلم أنه مخالف لما شرعه الّله

قد يفهم   ) من اشترط شرًطا ليس في آتاب الّله فهو باطل (   : يدل على أن الشرط الباطل ما خالف ذلك، وقوله  ) وشرط الّله أوثق
   . منه ما ليس بمشروع

ت، فهو مما أذن فيه فيكون مشروًعا بكتاب الّله، وأما ما آان في العقود ما لم ينه عنه من المباحا  : وصاحب القول األول يقول
التي يقصد بها الطاعات آالنذر، فالبد أن يكون المنذور طاعة، فمتى آان مباًحا لم يجب الوفاء به، لكن في وجوب الكفارة به 

ال يجوز الوفاء به، ونذر المباح مخير بين نزاع مشهور بين العلماء، آالنزاع في الكفارة بنذر المعصية، لكن نذر المعصية 
   . األمرين، وآذلك الوقف ـ أيًضا

أن الواقف إنما وقف الوقوف بعد موته لينتفع بثوابه، وأجره عند الّله ال ينتفع به في   : وحكم الشروط فيه يعرف بذآر أصلين
   . الدنيا، فإنه بعد الموت ال ينتفع الميت إال باألجر والثواب

فرق بين ما قد يقصد به منفعة الدنيا، وبين ما ال يقصد به إال األجر والثواب، فاألول، آالبيع، واإلجارة، والنكاح، فهذا ولهذا 
وأما الوقف   . يجوز لإلنسان أن يبذل ماله فيها ليحصل أغراًضا مباحة دنيوية، ومستحبة، ودينية، بخالف األغراض المحرمة

ينفعه في دينه، فإنه إذا بذله فيما ال ينفعه في الدين، والوقف ال ينتفع به بعد موته في الدنيا، فليس له أن يبذل ملكه إال فيما 
   . صار بذل المال لغير فائدة تعود إليه، ال في دينه، وال في دنياه وهذا ال يجوز

ا ذمًيا؛ ألن صلته ولهذا فرق العلماء بين الوقف على معين وعلى جهة، فلو وقف أو وصى لمعين جاز، وإن آان آافًر
   [ لقمان :  15 ] ، ومثل حديثأسماء { َوَصاِحْبُهَما ِفي الدُّْنَيا َمْعُروًفا }مشروعة، آما دل على ذلك الكتاب والسنة في مثل قوله تعالى :   

  ) صلي أمك (   : قال  ؟ ل الّله، إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلهايا رسو  : بنت أبي بكر لما قدمت أمها وآانت مشرآة، فقالت
 َلا َيْنَهاُآُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُآْم ِفي الدِّيِن َوَلْم ُيْخِرُجوُآم مِّن ِدَياِرُآْم َأن }والحديث في الصحيحين .  وفي ذلك نزل قوله تعالى :   
 لَّْيَس عليَك ُهَداُهْم َوَلـِكنَّ الّلَه َيْهِدي َمن َيَشاء َوَما }   [ الممتحنة :  8 ] ، وقوله تعالى :   {َتَبرُّوُهْم َوُتْقِسُطوا إليهْم ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ 

    [ البقرة :  272 ]  .  {ُتنِفُقوْا ِمْن َخْيٍر َفألنُفِسُكْم َوَما ُتنِفُقوَن ِإالَّ اْبِتَغاء َوْجِه الّلِه َوَما ُتنِفُقوْا ِمْن َخْيٍر ُيَوفَّ إليُكْم َوَأنُتْم َال ُتْظَلُمونَ 

في آل ذات  (   : ه وسلم أنه قالفبين أن عطية مثل هؤالء إنما يعطونها لوجه الّله، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى اهللا علي
فإذا أوصى أو وقف على معين، وآان آافًرا، أو فاسًقا، لم يكن الكفر والفسق هو سبب االستحقاق، وال شرًطا   .  ) آبد رطبة أجر

على  فيه، بل هو يستحق ما أعطاه وإن آان مسلًما عدًلا، فكانت المعصية عديمة التأثير، بخالف ما لو جعلها شرًطا في ذلك
   . جهة الكفار والفساق، أو على الطائفة الفالنية، بشرط أن يكونوا آفاًرا أو فساًقا، فهذا الذي ال ريب في بطالنه عند العلماء

ولكـن تنازعـوا في الوقـف على جهـة مباحـة، آـالـوقـف على األغنـياء على قـولين مشهورين، والصحيح الذي دل عليه 
  { َآْي َلا َيُكوَن ُدوَلًة َبْيَن اْلَأْغِنَياء ِمنُكْم ً }الكتاب والسنة واألصول :  أنه باطل ـ أيًضا؛ ألن الّله ـ سبحانه ـ قال في مال الفيء :   

ء، دون الفقراء، فعلم أنه ـ سبحانه ـ ، فأخبر ـ سبحانه ـ أنه شرع ما ذآره؛ لئال يكون الفيء متداوًلا بين األغنيا ] 7  : الحشر [ 
يكره هذا وينهى عنه ويذمه، فمن جعل الوقف لألغنياء فقط، فقد جعل المال دولة بين األغنياء، فيتداولونه بطًنا بعد بطن دون 

   . الفقراء، وهذا مضاد لّله في أمره ودينه، فال يجوز ذلك
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فإذا آان قد نهى عن بذل السبق   .  ) ال سبق إال في خف، أو حافر أو نصل (   : وفي السنن عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
وهذا   !   ؟ إال فيما يعين على الطاعة والجهاد، مع أنه بذل لذلك في الحياة وهو منقطع غير مؤبد، فكيف يكون األمر في الوقف

   : بين في أصول الشريعة من وجهين

لمنفعة في الدين أو الدنيا، وهذا أصل متفق عليه بين العلماء، ومن خرج عن ذلك آان  أن بذل المال ال يجوز إال  : أحدهما
سفيًها، وحجر عليه عند جمهور العلماء الذين يحجرون على السفيه، وآان مبذًرا لماله، وقد نهى الّله في آتابه عن تبذير 

   [ اإلسراء :  26 ]  وهو إنفاقه في غير مصلحة وآان مضيًعا لماله، وقد نهى النبي صلى اهللا عليه وسلم { َوَال ُتَبذِّْر َتْبِذيًرا }المال :   
عن إضاعة المال في الحديث المتفق عليه عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، أنه آان ينهى عن قيل وقال، 

   . لوآثرة السؤال، وإضاعة الما

    [ النساء :  5 ]  .  { َوَال ُتْؤُتوْا السَُّفَهاء َأْمَواَلُكُم الَِّتي َجَعَل الّلُه َلُكْم ِقَياًما }وقد قال الّله ـ تعالى ـ في آتابه :   

ل توآيل السفيه، وهو أن يدفـع الرجـل مالـه إلى ولـده السفـيه هذا مث  : وقد قال آثير من الصحابة والتابعين ـ رضي الّله عنهم ـ
ذلك أن يسلم إلى السفيه مال نفسه، فإن الّله نهى عن   : وقال آخرون  . أو امـرأته السفيهة، فينفقان عليه، ويكـون تحت أمرهما

   . تسليم مال نفسه إليه، إال إذا أونس منه الرشد

وصرف المال فيما   . ، فقد نهى الّله أن يجعل السفيه متصرًفا لنفسه أو لغيره بالوآالة أو الواليةواآلية تدل على النوعين آليهما
   . ال ينفع في الدين وال الدنيا من أعظم السفه، فيكون ذلك منهًيا عنه في الشرع

بيع واإلجارة والنكاح، وهذا ـ أيًضا ـ إذا عرف هذا، فمن المعلوم أن الواقف ال ينتفع بوقفه في الدنيا، آما ينتفع بما يبذله في ال
ال ينتفع به في الدين إن لم ينفقه في سبيل الّله، وسبيل الّله طاعته وطاعة رسوله، فإن الّله إنما يثيب العباد على ما أنفقوه فيما 

هذا آان الثواب عليها أعظم ونفقة اإلنسان على نفسه وولده وزوجته واجبة؛ فل  . يحبه، وأما ما ال يحبه فال ثواب في النفقة عليه
   . من الثواب على التطوعات على األجانب

وإذا آان آذلك، فالمباحات التي ال يثيب الشارع عليها ال يثيب على اإلنفاق فيها والوقف عليها، وال يكون في الوقف عليها 
ن انتفاع الواقف في الدين والدنيا، فيكون منفعة، وثواب في الدين، وال منفعة في الوقف عليها في الدنيا، فالوقف عليها خال م

باطًلا، وهذا ظاهر في األغنياء وإن آان قد يكون مستحًبا، بل واجًبا، فإنما ذاك إذا أعطوا بسبب غير الغني من القرابة والجهاد 
   . والدين ونحو ذلك

ه في أسباب االستحقاق سوي الغني، فأما إن جعل سبب االستحقاق هو الغني، وتخصيص الغني باإلعطاء مع مشارآة الفقير ل
مع زيادة استحقاق الفقير عليه، فهذا مما يعلم باالضطرار في آل ملة أن الّله ال يحبه وال يرضاه، فال يجوز اشتراط ذلك في 

   . الوقف

نفعة راجحة، وإال آان أن الوقف يكون فيما يؤبد على الكفار ونحوهم، وفيما يمنع منه التوارث، وهذا لو أن فيه م  : الوجه الثاني
ال حبس عن فرائض الّله،   : يمنع منه الواقف؛ ألنه فيه حبس المال عن أهل المواريث، ومن ينتقل إليهم، وهذا مأخذ من قال

لكن هذا القول ترك لقول عمر وغيره، وما في ذلك من المصلحة الراجحة، فأما إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة، بل قد حبس 
   . ارث وسائر الناس أن ينتفع به، وهو لم ينتفع به، فهذا ال يجوز تنفيذه بال ريبالمالفمنعه الو

ثم هذه المسألة المتنازع فيها هي في الوقف على الصفات المباحة الدنيوية آالغني بالمال، وأما الوقف على األعمال الدينية 
نحو ذلك، والكالم في ذلك هو األصل الثاني، وذلك ال آالقرآن، والحديث، والفقه، والصالة واألذان، واإلمامة، والجهاد، و

   . يمكن أن يكون في ذلك نزاع بين العلماء، في أنه ال يجوز أن يوقف إال على ما شرعه الّله وأحبه من هذه األعمال

بل هذا   !   ؟ ه األموالفأما من ابتدع عمًلا لم يشرعه الّله وجعله ديًنا، فهذا ينهى عن عمل هذا العمل، فكيف يشرع له أن يقف علي
من جنس الوقف على ما يعتقده اليهود والنصارى عبادات، وهذا من الدين المبدل، أو المنسوخ؛ ولهذا جعلنا هذا أحد األصلين 

   . في الوقف
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بدليل شرعي،  وذلك أن باب العبادات والديانات والتقربات متلقاة عن الّله ورسوله، فليس ألحد أن يجعل شيًئا عبادة أو قربة إال
 َوَأنَّ َهـَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما }   [ الشوري :  21 ] ، وقال تعالى :   { َأْم َلُهْم ُشَرَآاء َشَرُعوا َلُهم مَِّن الدِّيِن َما َلْم َيْأَذن ِبِه اللَّهُ }قال تعالى :   

 المص ِآَتاٌب ُأنِزَل إليَك َفَال َيُكن ِفي َصْدِرَك }   [ األنعام :  153 ] ، وقال تعالى :   {َفاتَِّبُعوُه َوَال َتتَِّبُعوْا السُُّبَل َفَتَفرََّق ِبُكْم َعن َسِبيِلهِ 
  [ األعراف :  1 :  {َحَرٌج مِّْنُه ِلُتنِذَر ِبِه َوِذْآَري ِلْلُمْؤِمِنيَن اتَِّبُعوْا َما ُأنِزَل إليُكم مِّن رَّبُِّكْم َوَال َتتَِّبُعوْا ِمن ُدوِنِه َأْوِلَياء َقِليًلا مَّا َتَذآَُّرونَ 

   . هى عن اتباع ما ليس من ذلكونظائر ذلك في الكتاب آثير، يأمر الّله فيه بطاعة رسوله، واتباع آتابه، وين/،  ] 3

ما لم يدخل في   : المذمومة في الشرع ـ هي ما لم يشرعه الّله في الدين، أي  : أي - والبدع جميعها آذلك، فإن البدعة الشرعية 
بعد أمر الّله ورسوله وطاعة الّله ورسوله، فأما إن دخل في ذلك فإنه من الشرعة ال من البدعة الشرعية، وإن آان قد فعل 

موت النبي صلى اهللا عليه وسلم بما عرف من أمره، آإخراج اليهود والنصارى بعد موته، وجمع المصحف، وجمع الناس 
   . على قارئ واحد في قيام رمضان، ونحو ذلك

يسمي وعمر بن الخطاب الذي أمر بذلك وإن سماه بدعة؛ فإنما ذلك ألنه بدعة في اللغة، إذ آل أمر فعل على غير مثال متقدم 
آان رسول   : في اللغة بدعة، وليس مما تسميه الشريعة بدعة، وينهى عنه، فال يدخل فيما رواه مسلم من صحيحه عن جابر قال

إن أصدق الكالم آالم الّله، وخير الهدي هدي محمد، وشر األمور محدثاتها، وآل  (   : الّله صلى اهللا عليه وسلم يقول في خطبته
حق، وليس فيما دلت عليه األدلة الشرعية على االستحباب   ) آل بدعة ضاللة (   : ه صلى اهللا عليه وسلمفإن قول  ) بدعة ضاللة

النبي / بدعة، آما قال صلى اهللا عليه وسلم في الحديث الذي رواه أهل السنن، وصححه الترمذي عن العرباض بن سارية عن
عليه وسلم موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، وعظنا رسول الّله صلى اهللا   : صلى اهللا عليه وسلم قال

أوصيكم بتقوى الّله، وعليكم بالسمع والطاعة، وإن آان  (   : فقال  ؟ يا رسول الّله، آأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا  : فقلنا
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها،  عبًدا حبشًيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختالفا آثيًرا، فعليكم بسنتي
فإن آل محدثة بدعة، وآل بدعة  (   : ، وفي رواية ) وعضوا عليها بالنواجذ، وإياآم ومحدثات األمور، فإن آل بدعة ضاللة

   .  ) وآل ضاللة في النار (   : ، وفي رواية ) ضاللة

فاء الراشدين، وبين أن المحدثات التي هي البدع التي نهى عنها ما خالف ففي هذا الحديث أمر المسلمين باتباع سنته وسنة الخل
ذلك، فالتراويح ونحو ذلك لو لم تعلم داللة نصوصه، وأفعاله عليها؛ لكان أدني أمرها أن تكون من سنة الخلفاء الراشدين، فال 

   . تكون من البدع الشرعية التي سماها النبي صلى اهللا عليه وسلم بدعة، ونهى عنها

وبالجملة، ال خالف بين العلماء أن من وقف على صالة أو صيام أو قراءة أو جهاد غير شرعي ونحو ذلك لم يصح وقفه، بل 
هو ينهى عن ذلك العمل، وعن البذل فيه، والخالف الذي بينهم في المباحات ال يخرج مثله هنا؛ ألن اتخاذ الشيء عبادة، 

أو مستحًبا /ادة ال يخلو من أن يكون مأموًرا به، أو منهًيا عنه، فإن آان مأموًرا به ـ واجًبا واعتقاد آونه عبادة، وعمله؛ ألنه عب
في الشريعة ـ آان اعتقاد آونه عبادة، والرغبة فيه ألجل العبادة، ومحبته وعمله مشروًعا، وإن لم يكن الّله يحبه وال يرضاه 

حب، وال أنه قربة وطاعة، وال يتخذه ديًنا، وال يرغب فيه ألجل آونه فليس بواجب وال مستحب، لم يجز ألحد أن يعتقد أنه مست
   . عبادة

وهذا أصل عظيم من أصول الديانات، وهو التفريق بين المباح الذي يفعل ألنه مباح، وبين ما يتخذ دينا وعبادة وطاعة وقربة 
وال قربة جعله ديًنا وطاعة وقربة، آان ذلك حراًما  فمن جعل ما ليس مشروًعا وال هو دينا وال طاعة  . واعتقاًدا ورغبة وعمًلا

   . باتفاق المسلمين

سواء آان من باب االعتقادات القولية، أو   ؟ هل هـو من باب القـرب والعبادات أم ال  : لكن قد يتنازع العلماء في بعض األمـور
، آما يرى بعضهم وجوب قتل المرتد، ويرى آخر من باب اإلرادات العملية حتى قد يرى أحدهم واجًبا ما يراه اآلخر حراًما

تحريم ذلك، ويرى أحدهم وجوب التفريق بين السكران وامرأته إذا طلقها في سكره، ويرى اآلخر تحريم التفريق بينهما، وآما 
مام، ونحو يرى أحدهم وجوب قراءة فاتحة الكتاب على المأموم ويرى اآلخر آراهة قراءته إما مطلًقا، وإما إذا سمع جهر اإل

آما أن اعتقادها وعملها من موارد النزاع، فبذل المال عليها هو من موارد النزاع ـ أيًضا ـ وهو   . ذلك من موارد النزاع
   . االجتهادية
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وأما آل عمل يعلم المسلم أنه بدعة منهي عنها، فإن العالم بذلك ال يجوز الوقف باتفاق المسلمين، وإن آان قد يشرط بعضهم  /
هذه األعمال من لم يعلم الشريعة، أو من هو يقلد في ذلك لمن ال يجوز تقليده في ذلك، فإن هذا باطل، آما قال عمر بن  بعض

من عمل عمًلا ليس  (   : ولما في الصحيح عن عائشة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  . ردوا الجهاالت إلى السنة  : الخطاب
   .  ) عليه أمرنا فهو رد

أن حكم الحاآم العادل إذا خالف نصَّا أو إجماًعا لم يعلمه فهو منقوض، فكيف بتصرف من ليس يعلم هذا   : لهذا اتفق العلماءو
وإن قدر أن حاآًما حكم بصورة ذلك ولزومه فغايته   !   ؟ الباب من واقف ال يعلم حكم الشريعة، ومن يتولي ذلك له من وآالئه

   . ينفذ ما خالف فيه نًصا أو إجماًعا باتفاق المسلمين أن يكون عالًما عادًلا، فال

والشروط المتضمنة لألمر بما نهى الّله عنه، والنهي عن ما أمر الّله به مخالفة للنص واإلجماع، وآل ما أمر الّله به أو نهى 
   [ التغابن :  16 ] ، وآما قال النبي صلى اهللا عليه { َفاتَُّقوا اللََّه َما اْسَتَطْعُتمْ }عنه، فإن طاعته فيه بحسب اإلمكان، آما قال تعالى :   

   .  ) إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (   : وسلم في الحديث المتفق عليه

/ ل ونحوها، وقد ذآرنا منها نكًتا جامعة بحسب فهذه القواعد هي الكلمات الجامعة واألصول الكلية التي تبني عليها هذه المسائ
   . ما تحتمله الورقة يعرفها المتدرب في فقه الدين

وبعد هذا ينظر في تحقيق مناط الحكم في صورة السؤال وغيرها بنظره، فما تبين أنه من الشروط الفاسدة ألغي، وما تبين أنه 
فيه نزاع فله حكم نظائره، ومن هذه الشروط الباطلة ما يحتاج تغييره شرط موافق لكتاب الّله عمل به، وما اشتبه أمره أو آان 

إلى همة قوية وقدرة نافذة، ويؤيدها الّله بالعلم والدين، وإال فمجرد قيام الشخص في هوي نفسه لجلب دنيا، أو دفع مضرة 
وإن آان متظلًما طالًبا من يعينه، فإن   . دنيوية، إذا أخرج ذلك مخرج األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ال يكاد ينجح سعيه

   . وال حول وال قوة إال بالّله  . أعانه الّله بمن هو متصف بذلك، أو بما يقدره له من جهة تعينه حصل مقصوده

وما ذآره السائلون فرض تمام الوجود، والّله يسهل لهم ولسائر المسلمين من يعينهم على خير الدين والدنيا، إنه على آل شيء 
   . قدير

أن مبيت الشخص في مكان معين دائًما ليس قربـة وال طاعة باتفاق العلماء، وال يكون ذلك إال   : فمما ال نزاع فيـه بين العلماء
مبيت اإلنسان في الثغر للرباط، أو / في بعض األوقات إذا آان في التعيين مصلحة شرعية، مثل المبيت في ليإلى منى، ومثل

   . سبيل الّله، أو عند عالم أو رجل صالح ينتفع به، ونحو ذلك مبيته في الحرس في

فإما أن المسلم يجب عليه أن يرابط دائما ببقعة بالليل لغير مصلحة دينية فهذا ليس من الدين، بل لو آان المبيت عارًضا وآان 
ك؛ فال ريب في بطالن مثل هذا يشرع فيها ذلك؛ لم يكن أيًضا من الدين، ومن شرط عليه ذلك، ووقف عليه المال ألجل ذل

   . الشرط وسقوطه

بل تعيين مكان معين للصلوات الخمس، أو قراءة القرآن، أو إهدائه غير ما عينه الشارع ليس ـ أيًضا ـ مشروًعا باتفاق 
غيره؛ لكن في العلماء، حتى لو نذر أن يصلى أو يقرأ، أو يعتكف في مسجد بعينه غير الثالثة، لم يتعين، وله أن يفعل ذلك في 

   . وجوب الكفارة لفوات التعيين قوالن للعلماء

أصحهما أنه يصل؛ لكن لم يقل أحد   : والعلماء لهم في وصول العبادات البدنية، آالقراءة، والصالة، والصيام إلى الميت قوالن
ن الصالة أو القراءة عند القبر أفضل إ  : من العلماء بالتفاضل في مكان دون مكان، وال قال أحد قط من علماء األمة المتبوعين

منها عند غيره، بل القراءة عند القبر قد اختلفوا في آراهتها، فكرهها أبو حنيفة ومالك واإلمام أحمد ـ في إحدى الروايتين ـ 
من أصحاب أبي حنيفة واإلمام أحمد وغيرهم، وهو إحدى الروايتين عن / وطوائف من السلف، ورخص فيها طائفة أخري

   . د وليس عن الشافعي في ذلك آله نص نعرفهأحم

إنه عند القبر ينتفع الميت بسماعها، دون ما إذا بعد القارئ   : إن القراءة عند القبر أفضل، ومن قال  : ولم يقل أحد من العلماء
موت، ال من استماع، وال فقوله هذا بدعة باطلة، مخالفة إلجماع العلماء، والميت بعد موته ال ينتفع بأعمال يعملها هو بعد ال
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إذا مات ابن  (   : قراءة، وال غير ذلك باتفاق المسلمين، وإنما ينتفع بآثار ما عمله في حياته، آما قال النبي صلى اهللا عليه وسلم
   .  ) صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له  : آدم ـ انقطع عمله إال من ثالث

هدي إليه من ثواب العبادات المالية، آالصدقة، والهبة باتفاق الفقهاء، وآذلك العبادات البدنية في أصح وينتفع ـ أيًضا ـ بما ي
   . قوليهم، وإلزام المسلمين أال يعملوا وال يتصدقوا إال في بقعة معينة، مثل آنائس النصارى باطل

لواقف إذا آان النائب مثل المستنيب، فقد يكون وبكل حال، فاالستخالف في مثل هذه األعمال المشروطة جائز، وآونها عن ا
التعيين فيه مصلحة /في ذلك مفسدة راجحة على المصلحة الشرعية، آاألعمال المشروطة في اإلجارة على عمل في الذمة؛ ألن
   . والّله أعلم  . شرعية، فشرط باطل، ومتى نقصوا من المشروط لهم آان لهم أن ينقصوا من المشروط عليهم بحسب ذلك

   : َوَقال ـ رَحمُه الّله 

فإن فيها ما فيه عوض دنيوي وأخروي، وما ليس آذلك، وفي بعضها تشديد على   : فيما يشترط الناس في الوقف  : قاعدة
   . الموقوف عليه

م مـن القـرآن، األعمال المشروطة في الوقف على األمور الدينية مثل الوقف على األئمة والمؤذنين، والمشتغلين بالعل  : فنقول
   : والحديث، والفقـه، ونحو ذلك، أو بالعبادات أو بالجهاد في سبيل الّله تنقسم ثالثة أقسام

عمل يقترب به إلى الّله ـ تعالى، وهو الواجبات والمستحبات التي رغب رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم فيها، وحض   : أحدها
   . به، ويقف استحقاق الوقف على حصوله في الجملةعلى تحصيلها، فمثل هذا الشرط يجب الوفاء 

عمل نهى النبي صلى اهللا عليه وسلم عنه نهى تحريم أو نهى تنزيه، فاشتراط مثل هذا العمل باطل باتفاق العلماء؛ لما   : والثاني
شروًطا ليست في آتاب الّله، ما بال أقوام يشترطون  ( /   : قد استفاض عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه خطب على منبره فقال

وهذا الحديث وإن   .  ) من اشترط شرًطا ليس في آتاب الّله فهو باطل، وإن آان مائة شرط، آتاب الّله أحق، وشرط الّله أوثق
خرج بسبب شرط الوالء لغير المعتق، فإن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب ـ عند عامة العلماء ـ وهو مجمع عليه في 

   . لحديثهذا ا

وآذا ما آان من الشروط مستلزًما وجود ما نهى عنه الشارع، فهو بمنزلة ما نهى عنه، وما علم أنه نهى عنه ببعض األدلة 
هل هو من باب المنهي   : الشرعية، فهو بمنزلة ما علم أنه صرح بالنهي عنه، لكن قد يختلف اجتهاد العلماء في بعض األعمال

   . وهذا أمر البد منه في األمة  . في ذلك الشرط؛ بناء على هذافيختلف اجتهادهم   ؟ عنه

ومن هذا الباب أن يكون العمل المشترط ليس محرًما في نفسه، لكنه مناف لحصول المقصود المأمور به، ومثال هذه الشروط 
فقهاء اعتقاد بعض البدع أن يشترط على أهل الرباط مالزمته وهذا مكروه في الشريعة مما أحدثه الناس، أو يشترط على ال

المخالفة للكتاب والسنة، أو بعض األقوال المحرمة، أو يشترط على اإلمام أو المؤذن ترك بعض سنن الصالة، واألذان، أو 
فعل بعض بدعهما، مثل أن يشترط على اإلمام أن يقرأ في الفجر بقصار المفصل، أو أن يصل األذان بذآر غير مشروع، أو 

   . يد في المدرسة أو المسجد، مع إقامة المسلمين لها على سنة نبيهم صلى اهللا عليه وسلمأن يقيم صالة الع

/ أن يشترط عليهم أن يصلوا وحدانا، ومما يلحق بهذا القسم أن يكون الشرط مستلزًما ترك ما ندب إليه   : ومن هذا الباب
عظم أن يصلوا فيها فرضهم، فإن هذا دعاء إلى ترك الشارع، مثل أن يشترط على أهل رباط أو مدرسة إلى جانب المسجد األ

الفرض على الوجه الذي هو أحب إلى الّله ورسوله، فال يلتفت إلى مثل هذا، بل الصالة في المسجد األعظم هو األفضل، بل 
   . الواجب هدم مساجد الضرار مما ليس هذا موضع تفصيله

لعن الّله  (   : الشمع، أو الدهن ونحو ذلك ـ فإن النبي صلى اهللا عليه وسلم قالومن هذا الباب اشتراط اإليقاد على القبور ـ إيقاد 
وبناء المسجد، وإسراج المصابيح على القبور، مما لم أعلم فيه خالًفا أنه   ) زوارات القبور، والمتخذين عليها المساجد، والسرج

   . اهنا جماع الشروطمعصية لّله ورسوله، وتفاصيل هذه الشروط يطول جًدا، وإنما نذآر ه
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عمل ليس بمكروه في الشـرع وال مستحب، بل هو مباح مستوي الطرفين، فهذا قال بعض العلماء بوجوب الوفاء   : القسم الثالث
والجمهور من العلماء ـ من أهل المذاهب المشهورة وغيرهم ـ على أن شرطه باطل، فال يصح عندهم أن يشرط إال ما آان   . به

اإلنسان حًيا، فله / ّله ـ تعالى؛ وذلك ألن اإلنسان ليس له أن يبذل ماله إال لما له فيه منفعة في الدين أو الدنيا، فما دامقربة إلى ال
أن يبذل ماله في تحصيل األغراض المباحة؛ ألنه ينتفع بذلك، فأما الميت فما بقي بعد الموت ينتفع من أعمال األحياء؛ إال 

فأما األعمال التي ليست طاعة لّله ورسوله، فال ينتفع بها   . عان عليه، أو أهدي إليه، ونحو ذلكبعمل صالح قد أمر به، أو أ
الميت بحال، فإذا اشترط الموصى أو الواقف عمًلا أو صفة ال ثواب فيها؛ آان السعي في تحصيلها سعًيا فيما ال ينتفع به في 

   . والّله أعلم  . وده بالوقف التقربدنياه وال في آخرته، ومثل هذا ال يجوز، وهذا إنما مقص

، وجعل فيه جماعة من أهل القرآن، وجعل لهم آل يوم ما يكفيهم، وشرط عليهم وسئل ـ َرحمه الّله ـ عمن أوقف رباًطا 
ه ال شروًطا غير مشروعة، منها أن يجتمعوا في وقتين معينين من النهار، فيقرؤون شيًئا معيًنا من القرآن في المكان الذي أوقف

في غيره، مجتمعين في ذلك غير متفرقين، وشرط أن يهدوا له ثواب التالوة، ومن لم يفعل ما شرط في المكان الذي أوقفه لم 
وهل إذا لزمت القراءة، فهل يلزم   ؟ أم ال أثر لجميعها  ؟ يأخذ ما جعل له، فهل جميع الشروط الزمة لمن أخذ المعلوم أم بعضها

   ؟ م يقرؤون ما تيسر عليهم قراءته من غير أن يهدوا شيًئاأ  ؟ جميع ما شرطه منها

/    : فأجاب

أن آل ما شرط من العمل من الوقوف التي توقف على األعمال فالبد أن تكون قربة، إما واجًبا،   : الحمد لّله، األصل في هذا
   . المكروه، وآذلك المباح على الصحيح وإما مستحًبا، وأما اشتراط عمل محرم، فال يصح باتفاق علماء المسلمين، بل وآذلك

إن   : ومن قال من الفقهاء  . وقد اتفق المسلمون على أن شروط الواقف تنقسم إلى صحيح، وفاسد، آالشروط في سائر العقود
  : شروط الواقف نصوص آألفاظ الشارع، فمراده أنها آالنصوص في الداللة على مراد الواقف؛ ال في وجوب العمل بها، أي

أن مراد الواقف يستفاد من ألفاظه المشروطة، آما يستفاد مراد الشارع من ألفاظه، فكما يعرف العموم والخصوص واإلطالق 
   . والتقييد والتشريك والترتيب في الشرع من ألفاظ الشارع، فكذلك تعرف في الوقف من ألفاظ الواقف

لشافع والموصى وآل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي أن لفظ الواقف ولفظ الحالف وا  : مع أن التحقيق في هذا
يتكلم بها، سواء وافقت العربية العرباء؛ أو العربية المولدة، أو العربية الملحونة، أو آانت غير عربية، وسواء وافقت لغة 

حتاج إلى معرفة آالم الشارع؛ ألن الشارع، أو لم توافقها، فإن المقصود من األلفاظ داللتها على مراد الناطقين بها، فنحن ن
خطاب آل أمة وآل قوم، فإذا تخاطبوا بينهم في البيع واإلجارة، /معرفة لغته وعرفه وعادته تدل على معرفة مراده، وآذلك في

أو الوقف أو الوصية أو النذر أو غير ذلك بكالم رجع إلى معرفة مرادهم وإلى ما يدل على مرادهم من عادتهم في الخطاب، 
   . ما يقترن بذلك من األسبابو

وإما أن تجعل نصوص الواقف أو نصوص غيره من العاقدين آنصوص الشارع في وجوب العمل بها، فهذا آفر باتفاق 
ـ بعد رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم ـ والشروط إن وافقت آتاب الّله ? المسلمين؛ إذ ال أحد يطاع في آل ما يأمر به من البشر

وإن خالفت آتاب الّله آـانت باطلة، آما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنـه خطب على  آانت صحيحة،
من اشترط شرًطا ليس في آتاب الّله فهو باطل، وإن   !   ؟ ما بال أقوام يشترطون شروًطا ليست في آتاب الّله (   : منـبره وقـال

   .  ) أوثق آان مائة شرط، آتاب الّله أحق، وشرط الّله

وهذا الكالم حكمه ثابت في البيع واإلجارة، والوقف وغير ذلك باتفاق األئمة، سواء تناوله لفظ الشارع أو ال؛ إذ األخذ بعموم 
   . اللفظ ال بخصوص السبب، أو آان متناوًلا لغير الشروط في البيع بطريق االعتبار عموًما معنوًيا

/ صحيح وباطل باالتفاق، فإن شرط فعًلا محرًما ظهر أنه باطل، فإنه ال طاعة لمخلوق في وإذا آانت شروط الواقف تنقسم إلى 
معصية الخالق، وإن شرط مباًحا ال قربة فيه، آان ـ أيًضا ـ باطًلا؛ ألنه شرط شرًطا ال منفعة فيه، ال له وال للموقوف عليه، 

   . فإنه في نفسه ال ينتفع إال باإلعانة على البر والتقوي

   . جاز؛ ألنه ينتفع بتناول المباحات في حياته  . بذل المال في مباح، فهذا إذا بذله في حياته مثل االبتياع واالستئجار وأما
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وأما الواقف والموصي، فإنهما ال ينتفعان بما يفعل الموصى له والموقوف عليه من المباحات في الدنيا، وال يثابان على بذل 
بذل المال في ذلك عبًثا وسفًها لم يكن فيه حجة على تناول المال، فكيف إذا ألزم بمباح ال غرض  المال في ذلك في اآلخرة، فلو

   . له فيه، فال هو ينتفع به في الدنيا، وال في اآلخرة، بل يبقي هذا منفًقا للمال في الباطل، مسخر، معذب، آآل للمال بالباطل

، فلم يجوز بالجعل شيًئا ال يستعان به على الجهاد، وإن آان  ) أو حافر، أو نصل ال سبق إال في خف؛ (   : وإذا آان الشارع قد قال
مباًحا، وقد يكون فيه منفعة، آما في المصارعة، والمسابقة على األقدام، فكيف يبذل العوض المؤبد في عمل ال منفعة فيه، ال 

فيكون في ذلك   !   ؟ تفع به هو وال ينتفع به العاملدائما مؤبًدا على عمل ال ين/سيما والوقف محبس مؤبد، فكيف يحبس المال
ضرر على حبس الورثة وسائر اآلدميين بحبس المال عليهم بال منفعة حصلت ألحد، وفي ذلك ضرر على المتناولين 

الكالم باستعمالهم في عمل هم فيه مسخرون، يعوقهم عن مصالحهم الدينية والدنيوية، فال فائدة تحصل له وال لهم، وقد بسطنا 
   . في هذه القاعدة في غير هذا الموضع

  ] قراءة اإلرادة [ فإذا عرف هذا، فقراءة القرآن آل واحد على حدته أفضل من قراءة مجتمعين بصوت واحد، فإن هذه تسمي 
ومن رخص فيها ـ آبعض أصحاب   . وقد آرهها طوائف من أهل العلم، آمالك، وطائفة من أصحاب اإلمام أحمد وغيرهم

   . إنها أفضل من قراءة االنفراد، يقرأ آل منهم جميع القرآن  : اإلمام أحمد ـ لم يقل

وأما هذه القراءة فال يحصل لواحد جميع القرآن، بل هذا يتم ما قرأه هذا، وهذا يتم ما قرأه هذا، ومن آان ال يحفظ القرآن يترك 
   . قراءة ما لم يحفظه

مستحبة يقدم بها على القراءة في جوف الليل، أو بعد الفجر، ونحو ذلك من األوقات، فال وليس في القراءة بعد المغرب فضيلة 
   . قربة في تخصيص مثل ذلك بالوقت

آان للتعيين مزية في الشرع، آالصالة، واالعتكاف في / ولو نذر صالة أو صياًما أو قراءة أو اعتكاًفا في مكان بعينه، فإن
ه، وإن لم يكن له مزية، آالصالة واالعتكاف في مساجد األمصار؛ لم يتعين بالنذر الذي أمر الّله المساجد الثالثة؛ لزم الوفاء ب

   .  ) من نذر أن يطيع الّله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الّله فال يعصه (   : بالوفاء به، وقال النبي صلى اهللا عليه وسلم

إال ما آان طاعة باتفاق األئمة، فال يجب أن يوفي منه بمباح، آما ال  فإذا آان النذر الذي يجب الوفاء به ال يجب أن يوفى به
يجب أن يوفي منه بمحرم باتفاق العلماء في الصورتين، وإنما تنازعوا في لزوم الكفارة، آمذهب مالك، وأبي حنيفة، 

   !   ؟ والشافعي، فكيف بغير النذر من العقود التي ليس في لزومها من األدلة الشرعية ما في النذر

وأما اشتراط إهداء ثواب التالوة، فهذا ينبني على إهداء ثواب العبادات البدنية، آالصالة، والصيام، والقراءة، فإن العبادات 
   . المالية يجوز إهداء ثوابها بال نزاع، وأما البدنية ففيها قوالن مشهوران

مالك، والشافعي ـ آان هذا الشرط عندهم باطًلا، آما لو شرط  أنه ال يجوز إهداء ثوابها ـ آأآثر أصحاب  : فمن آان من مذهبه
   . أن يحمل عن الواقف ديونه، فإنه ال تزر وازرة وزر أخرى

وأصحاب أبي حنيفة، وطائفة من أصحاب مالك ـ فهذا /أنه يجوز إهداء ثواب العبادات البدنية ـ آأحمد  : ومن آان من مذهبه
يكون من العبادات ما قصد بها وجه الّله، فأما ما يقع مستحًقا بعقد إجارة أو جعالة فإنه ال  يعتبر أمًرا آخر، وهو أن هذا إنما

   .   .   .   : يكون قربة، فإن جاز أخذ األجر والجعل عليه، فإنه يجوز االستئجار على اإلمامة، واألذان، وتعليم القرآن، نقول

وهل   ؟ وشرط على أهلها الصلوات الخمس فيها، فهل يصح هذا الشرط ،وسئل ـ َرحمه الّله ـ عمن وقف مدرسـة بيت المقدس 
   ؟ أم ال يحل التناول إال بفعل هذا الشرط  ؟ يجوز للمنزلين الصلوات الخمس في المسجد األقصى دونها، ويتناولون ما قرر لهم

   : فأجاب
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صورة بعينها الشيخ عز الدين بن عبد السالم، ليس هذا شرًطا صحيًحا يقف االستحقاق عليه، آما آان يفتي بذلك في هذه ال
   . وغيره من العلماء؛ ألدلة متعددة، وقد بسطناها في غير هذا الموضع مع ما في ذلك من أقوال العلماء

ويجوز للمنزلين أن يصلوا في المسجد األقصى الصلوات الخمس، وال يصلوها في المدرسة، ويستحقون مع ذلك ما قدر لهم، 
هم من أن يصلوا في المدرسة، واالمتناع من أداء الفرض في المسجد األقصي، ألجل حل الجاري، ورع فاسد، وذلك أفضل ل

   . والّله أعلم  . يمنع صاحبه الثواب العظيم في الصالة في المسجد

لصوفية في الربط، من ، وآان هذا الرباط قديًما جارًيا على قاعدة اما تقول السادة العلماء في واقف وقف رباًطا على الصوفية 
الطعام، واالجتماع بعد العصر فقط، فتولي نظره شخص، فاجتهد في تبطيل قاعدته، وشرط على من به شروًطا ليست في 

الرباط أصًلا، ثم إنهم يصلون الصلوات الخمس في هذا الرباط، ويقرؤون بعد الصبح قريًبا من جزء ونصف، وبعد العصر 
إن أحدهم إذا غاب عن صالة أو قراءة آتب عليه غيبة، مع أن هذا الرباط لم يعرف له آتاب قريًبا من ثالثة أجزاء، حتى 

وهل يحل للناظر اآلن أن يكتب   ؟ وهل يأثم من أحدثها أم ال  ؟ وقف، وال شرط، فهل يجوز إحداث هذه الشروط عليهم أم ال
وإذ آانت هذه الشروط قد   ؟ ولي األمر إذا أبطلها، أم الوهل يثاب   ؟ وهل يجب إبطال هذه الشروط أم ال  ؟ عليهم غيبة أم ال
وهـل إذا آان في الجماعة من هو مشتغل   ؟ وما الصور في الذي يستحق ذلك  ؟ هل يجب الوفـاء بها أم ال  : شرطها الواقـف

هل يجوز له   : ب الشرعيةومن لم يكن متأدًبا  باآلدا  ؟ بالعلوم الشرعية يكون أولى ممن هو مترسم برسم ظاهر ال علم عنده
هل يكون   : وإذا آان فيهم من هو مشتغل بالعلم الشريف، وله من الدنيا ما ال يقوم ببعض آفايته  ؟ تناول شيء من ذلك أم ال

الكتاب  أفتونا مأجورين، وبينوا لنا ذلك بياًنا شافًيا بالدليل من  ؟ أولى ممن ليس متأدبا باآلداب الشرعية، وال عنده شيء من العلم
   . والسنة ـ رضي الّله عنكم

   : فأجاب ـ رحمه الّله

ال يجوز للناظر إحداث هذه الشروط وال غيرها، فإن الناظر إنما هو منفذ لما شرطه الواقف، ليس له أن يبتدئ شروًطا لم 
عماًلا ال تجب، وال يحل أن يوجبها الواقف، وال أوجبها الشارع، ويأثم من أحدثها، فإنه منع المستحقين حقهم حتى يعملوا أ

   . يكتب على من أخل بذلك غيبة؛ بل يجب إبطال هذه الشروط، ويثاب الساعي في إبطالها مبتغًيا بذلك وجه الّله ـ تعالى

   . وأما الصوفي الذي يدخل في الوقف على الصوفية، فيعتبر له ثالثة شروط

   . نب المحارمأن يكون عدًلا في دينه، يؤدي الفرائض، ويجت  : أحدها

أن يكون مالزًما لغالب اآلداب الشرعية في غالب األوقات وإن لم تكن واجبة، مثل آداب األآل، والشرب، واللباس،   : الثاني
والنوم، والسفر، والرآوب والصحبة، والعشرة، والمعاملة مع الخلق، إلى غير ذلك من اآلداب الشريفة، قوًلا وفعًلا، وال يلتفت 

ثه بعض المتصوفة من اآلداب التي ال أصل لها في الدين، من التزام شكل مخصوص في اللبسة، ونحوها مما ال إلى ما أحد
يستحب في الشريعة، فإن مبني اآلداب على اتباع السنة، وال يلتفت ـ أيًضا ـ إلى ما يهدره بعض المتفقهة من اآلداب 

عة؛ لكونه ليس فيما بلغه من العلم أو طالعه من آتبه، بل العبرة في المشروعة، يعتقد ـ لقلة علمه أن ذلك ليس من آداب الشري
   . اآلداب بما جاءت به الشريعة قوًلا وفعًلا وترًآا، آما أن العبرة في الفرائض والمحارم بذلك ـ أيًضا

فمن آان جامًعا قناعته بالكفاف من الرزق، بحيث ال يمسك من الدنيا ما يفضل عن حاجته،   : والشرط الثالث في الصوفي
لفضول المال لم يكن من الصوفية الذين يقصد إجراء األرزاق عليهم، وإن آان قد يفسح لهم في مجرد السكني في الربط 
ونحوها، فمن حمل هذه الخصال الثالث آان من الصوفية المقصودين بالربط، والوقف عليها، وما فوق هؤالء من أرباب 

، وذوي الحقائق الدينية، والمنح الربانية، فيدخلون في العموم؛ لكن ال يختص الوقف بهم لقلة المقامات العلية واألحوال الزآية
هؤالء، ولعسر تمييز األحوال الباطنة على غالب الخلق، فال يمكن ربط استحقاق الدنيا بذلك؛ وألن مثل هؤالء قد ال ينزل 

   . الربط إال نادًرا
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جرد رسم في لبسة أو مشية، ونحو ذلك، ال يستحقون الوقف، وال يدخلون في وما دون هذه الصفات من المقتصرين على م
مسمي الصوفية؛ ال سيما  إن آان ذلك محدًثا ال أصل له في السنة، فإن بذل المال على مثل هذه الرسوم فيه نوع من التالعب 

   . بالدين، وأآل ألموال الناس بالباطل، وصدود عن سبيل الّله

ة المذآورين المستحقين فيه قدر زائد، مثل اجتهاد في نوافل العبادات؛ أو سعى في تصحيح أحوال القلب، ومن آان من الصوفي
أو طلب شيء من األعيان، أو علم الكفاية، فهو أولى من غيره، ومن لم يكن متأدًبا باآلداب الشرعية، فال يستحق شيًئا البتة، 

   . ليس فيه اآلداب الشرعية، وال علم عنده، بل مثل هذا ال يستحق شيًئا وطالب العلم الذي ليس له تمام الكفاية أولى ممن

التي قد جرت العوائد في اشتراط أمثالها من الواقفين على الموقوف عليهم، مما بعضه له  ما تقول السادة العلماء في الشروط
فيه مشقة على الموقوف عليه، فإن  فائدة ظاهرة، وفيه مصلحة مطلوبة، وبعضها ليس فيها آبير غرض للواقف، وقد يكون

وفي به شق عليه، وإن أهمله خشي اإلثم، وأن يكون متناوًلا للحرام، وذلك آشرط واقف الرباط أو المدرسة المبيت والعزوبة، 
نة، وتأدية الصلوات المفروضات بالرباط، وتخصيص القراءة المعينة بالمكان بعينه، وأن يكونوا من مدينة معينة، أو قبيلة معي

أو مذهب معين، وما أشبه ذلك من الشروط في اإلمامة بالمساجد، واألذان، وسماع الحديث بحلق الحديث بالخوانك، فهل هذه 
أم   ؟ الشروط وما أشبهها مما هو مباح في الجملة، وللواقف فيه يسير غرض الزمة ال يحل ألحد اإلخالل بها، وال بشيء منها

   ؟ وما الضابط فيما يلزم وما ال يلزم  ؟ وأي ذلك الذي ال يلزم  ؟ وأي ذلك هو الالزم  ؟ يلزم البعض منها دون البعض

   : فأجاب ـ قدس اهللا روحه

الحمد هللا رب العالمين، األعمال المشروطة في الوقف من األمور الدينية، مثل الوقف على األئمة والمؤذنين، والمشتغلين 
   : ذلك، أو بالعبادة أو بالجهاد في سبيل اهللا تنقسم ثالثة أقسامبالعلموالقرآن، والحديث، والفقه، ونحو 

عمل يتقرب به إلى اهللا ـ تعالى، وهو الواجبات، والمستحبات التي َرغَّب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيها، وحض   : أحدها
   . جملةعلى تحصيلها، فمثل هذا الشرط يجب الوفاء به، ويقف استحقاق الوقف على حصوله في ال

عمل قد نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنه، نهي تحريم، أو نهي تنزيه، فاشتراط مثل هذا العمل باطل باتفاق   : والثاني
ما بال أقوام يشترطون شروًطا ليست  (   : العلماء؛ لما قد استفاض عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه خطب على منبره فقال

وهذا   .  ) من اشترط شرًطا ليس في آتاب اهللا فهو باطل، وإن آان مائة شرط، آتاب اهللا أحق، وشرط اهللا أوثق  !   ؟ في آتاب اهللا
الحديث وإن خـرج بسبب شـرط الوالء لغير المعتق، فـإن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب ـ عند عامـة العلماء ـ وهو 

شروط مستلـزًما وجود ما نهي عنه الشارع، فهو بمنزلة ما نهي عنه، وما علم مجمع عليه في هـذا الحديث، وما آان من ال
ببعض األدلة الشرعية أنه نهي عنه، فهو بمنزلة ما علم أنه صرح بالنهي عنه؛ لكن قد يختلف اجتهاد العلماء في بعض 

   . ، وهذا أمر البد منه في األمةفيختلف اجتهادهم في ذلك الشرط، بناء على هذا  ؟ هل هو من باب المنهي عنه  : األعمال

ومن هذا الباب أن يكون المشترط ليس محرًما في نفسه، لكنه مناف لحصول المقصود المأمور به، فمثال هذه الشروط أن 
يشترط على أهل الرباط مالزمته، هذا مكروه في الشريعة، آما قد أحدثه الناس، أو أن يشترط على الفقهاء اعتقاد بعض البدع 

الفة للكتاب والسنة، أو بعض األقوال المحرمة، أو يشترط على اإلمام والمؤذن ترك بعض سنن الصالة واألذان، أو فعل المخ
بعض بدعها، مثل أن يشترط على اإلمام أن يقرأ في الفجر بقصار المفصل، وأن يصل األذان بذآر غير مشروع، أو أن يقيم 

   . لمسلمين لها على سنة نبيهم صلى اهللا عليه وسلمصالة العيد في المدرسة والمسجد، مع إقامة ا

ومن هذا الباب لو اشترط عليهم أن يصلوا وحداًنا، ومما يلتحق بهذا القسم أن يكون الشرط مستلزًما للحض على ترك ما ندب 
هذا دعاء إلى  إليه الشارع، مثل أن يشترط على أهل رباط أو مدرسة إلى جانب المسجد األعظم أن يصلوا فيها فرضهم، فإن

ترك أداء الفرض على الوجه الذي هو أحب إلى اهللا ورسوله، فال يلتفت إلى مثل هذا، بل الصالة في المسجد األعظم هو 
   . األفضل، بل الواجب هدم مساجد الضرار مما ليس هذا موضع تفصيله
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لعن اهللا  (   : النبي صلى اهللا عليه وسلم قال ومن هذا الباب اشتراط اإليقاد على القبور، وإيقاد شمع أو دهن ونحو ذلك، فإن
وبناء المسجد وإسراج المصابيح على القبور مما لم أعلم خالًفا أنه   .  ) َزوَّاَرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسُّرج

   . معصية هللا ورسوله، وتفاصيل هذه الشروط تطول جًدا، وإنما نذآر هنا جماع الشروط

عمل ليس بمكروه في الشرع، وال مستحب، بل هو مباح مستوي الطرفين، فهذا قال بعض العلماء بوجوب الوفاء   : ثالقسم الثال
به، والجمهور من العلماء من أهل المذاهب المشهورة وغيرهم على أنه شرط باطل، وال يصح عندهم أن يشترط إال ما آان 

بذل ماله إال لما فيه منفعة في الدين، أو الدنيا، فما دام الرجل حًيا، فله أن قربة إلى اهللا تعالى؛ وذلك أن اإلنسان ليس له أن ي
يبذل ماله في تحصيل األغراض المباحة؛ ألنه ينتفع بذلك، فأما الميت فما بقى بعد الموت ينتفع من أعمال األحياء إال بعمل 

مال التي ليست طاعة هللا ورسوله، فال ينتفع بها الميت صالح قد أمر به أو أعان عليه، أو قد أهدى إليه، أو نحو ذلك، فأما األع
   . بحال

فإذا اشترط الموصي أو الواقف عمًلا أو صفة ال ثواب فيها؛ آان السعي فيها بتحصيلها سعًيا فيما ال ينتفع به في دنياه وآخرته، 
م من الواقفين بما يتقرب به إلى اهللا ـ ومثل هذا ال يجوز، وهو إنما مقصوده بالوقف التقرب إلى اهللا ـ تعالى، والشارع أعل

   . تعالى، فالواجب أن يعمل في شروطهم بما شرطه اهللا ورضيه في شروطهم

وعمل بهذا الحديث فقهاء الحديث   ) ال َسْبَق إال في َنْصٍل، أو ُخفٍّ، أو َحافٍر (   : وإن آان النبي صلى اهللا عليه وسلم قد قال
ل في المسابقة إال في مسابقة يستعان بها على الجهاد، الذي هو طاعة هللا ـ تعالى، فكيف يجوز ومتابعوهم، فنهي عن بذل الما

   !   ؟ أن يبذل الجعل المؤبد لمن يعمل دائًما عمًلا ليس طاعة هللا ـ تعالى

هذه الجملة، وهذه القاعدة معروفة عند العلماء، لكن قد تختلف آراء الناس وأهواؤهم في بعض ذلك؛ وال يمكن هنا تفصيل 
تحقيق  [ ولكن من له هداية من اهللا ـ تعالى ـ ال يكاد يخفي عليه المقصود في غالب األمر، وتسمى العلماء مثل هذه األصول 

وذلك آما أنهم جميعهم يشترطون العدالة في الشهادة، ويوجبون النفقة بالمعروف؛ ونحو ذلك، ثم قد يختلف اجتهادهم   ] المناط
   . ويختلفون في صفة اإلنفاق بالمعروف، ونحن نذآر ما ينبه عن مثاله  ؟ هل هو شرط في العدالة  : في بعض الشروط

أما إذا اشترط على أهل الرباط أو المدرسة أن يصلوا فيها الخمس الصلوات المفروضات، فإن آانت فيما فيه مقصود شرعي، 
لمكـان قربـة وجب الوفاء بـه، بأن يصلي فيه إذا لم يصل صالة آما لو نذر أن يصلي في مكان بعينه، فإن آان في تعيين ذلك ا

   . تكـون مثـل تلك، أو أفضل، وإال  وجب الوفاء بالصالة دون التعيين والمكان، والغالب أنه ليس في التعيين مقصود شرعي

د شرعي بحيث من لم فإذا آان قد شرط عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس هناك في جماعة اعتبرت الجماعة؛ فإنها مقصو
   . يصل في جماعة لم يف بالشرط الصحيح، وأما التعيين فعلى ما تقدم

وأما اشتراط التعزب والرهبانية، فاألشبه بالكتاب والسنة أنه ال يصح اشتراطه بحال، ال على أهل العلم؛ وال على أهل العبادة، 
اح في حقهم مع القدرة إما واجب أو مستحب، فاشتراط التعزب وال على أهل الجهاد، فإن غالب الخلق يكون لهم شهوات، والنك

   . في حق هؤالء إن آان فهو مناقضة للشرع

المقصود بالتعـزب الذي ال يستحب له النكاح عند بعض أهل العلم؛ خرج عامة الشباب عن هذا الشرط، وهم الذين   : وإن قيل
وقفت على المتعلمين الذين ال ترجى منفعتهم في الغالب، وقد آان النبي   : ترجى المنفعة بتعليمهم في الغالب، فيكون آأنه قال

وقد قال ألصحابه المتعلمين   !   ؟ صلى اهللا عليه وسلم إذا أتاه مال قسم لآلهل قسمين؛ وللعزب قسًما؛ فكيف يكون اآلهل محروًما
   .  ) أغضُّ للبصر، وأْحَصُن للفْرجيا َمْعشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه  (   : المتعبدين

،  ) الَرْهَباِنيََّة في اإلسالم (   : ال تتزوجوا، والشارع ندب إلى ذلك العمل؛ وحض عليه، وقد قال  : فكيف يقال للمتعلمين والمتعبدين
   !   ؟ فكيف يصح اشتراط رهبانية
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، غلط مخالف للشرع وللواقع، بل عدم التعزب أعون على وما يتوهم من أن التعزب أعون على آيد الشيطان والتعلم والتعبد
آيد الشيطان، واإلعانة للمتعبدين والمتعلمين أحب إلى اهللا ورسوله من إعانة المترهبين منهم، وليس هذا موضع استقصاء 

   . ذلك

َيؤُم القوَم أْقَرُؤُهم  (   : وسلم قالوآذلك اشتراط أهل بلد، أو قبيلة من األئمة، والمؤذنين مما ال يصح، فإن النبي صلى اهللا عليه 
لكتاب اهللا، فإن آانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن آانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن آانوا في الهجرة سواء، 

   . رواه مسلم  ) فأقدمهم سًنا

جد ببلد، فقد يوجد في غير أهل ذلك البلد من هو أولى منه والمساجد هللا، تبنى هللا على الوجه الذي شرعه اهللا، فإذا قيد إمام المس
باإلمامة في شرط اهللا ورسوله، فإن وفينا بشرط الواقف في هذه الحال لزم ترك ما أمر اهللا به ورسوله، وشرط اهللا أحق 

   . وأوثق

الورقة، وقد ذآرنا األصل،  وأما بقية الشروط المسؤول عنها، فيحتاج آل شـرط منها إلى آالم خاص فيه، ال تتسع له هذه
فعلى المؤمن باهللا أن ينظر دائًما في آل ما يحبه اهللا ورسوله من الخلق، فيسعى في تحصيله بالوقف وغيره، وما يكرهه اهللا 

واهللا ـ   . ورسوله يسعى في إعدامه؛ وما ال يكرهه اهللا وال يحبه يعرض عنه وال يعلق به استحقاق وقف وال عدمه وال غيره
نه وتعالى ـ أعلم بالصواب، والحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليًما آثيًرا إلى سبحا

   . يوم الدين

فيها عشرة فقراء مقيمون، وبتلك الزاوية مطلع به امرأة عزباء، وهي من أوسط النساء، ولم  وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن زاوية 
سكنها في تلك الزاوية، ولم تكن من أقارب الواقف، ولم يكن ساآن في المطلع سوى المرأة المذآورة، يكن شرط الواقف لها م

 وباب المطلع المذآور يغلق عليه 

   . أفتونا  ؟ باب الزاوية، فهل يجوز لها السكنى بين هؤالء الفقراء المقيمين أم ال

   : فأجاب

آانوا عزًبا أو متأهلين؛ منعت لمقتضى الشرط، وآذلك سكنى المرأة بين إن آان شرط الواقف ال يسكنه إال الرجال، سواء 
   . واهللا أعلم  . الرجال والرجال بين النساء يمنع منه لحق اهللا

له عليه والية شرعية، وبالوقف شخص يتصرف بغير والية الناظر، يتصرف بوالية أحد  وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن ناظر وقف 
لعام، وأن الناظر عزل هذا المباشر، فباشر بعد عزله، وسأل الناظر الحاآم أن يدفع هذا عن المباشرة، الحكام؛ ألن له النظر ا

وهل له أن يكون هو الحاآم بينه وبين   ؟ فادعى الحاآم على الناظر دعوى فأنكرها، فهل له أن يولي بدون أمر الناظر الشرعي
   ؟ اعتدى على الناظر فماذا يستحق على عدوانه عليهوإذا   ؟ هذا الناظر الذي هو خصمه دون سائر الحكام

   : فأجاب

ليس للحاآم أن يولى وال يتصرف في الوقف بدون أمر الناظر الشرعي الخاص، إال أن يكون الناظر الشرعي قد تعدى فيما 
   . يفعله، وللحاآم أن يعترض عليه إذا خرج عما يجب عليه

كم بينهما غيرهما بحكم اهللا ورسوله، ومن اعتدى على غيره، فإنه يقابل على عدوانه، وإذا آان بين الناظر والحاآم منازعة ح
   . واهللا أعلم  . إما أن يعاقب بمثل ذلك إن أمكنت المماثلة، وإال عوقب بحسب ما يمكن شرًعا

   ؟ فقط هل لهما أن يقتسما المنظور عليه بحيث ينظر آل منهما في نصفه  : وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن ناظرين 

   : فأجاب
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ال يتصرفان إال جميًعا في جميع المنظور فيه، فإن أحدهما لو انفرد بالتصرف لم يجز، فكيف إذا وزع المفرد، فإن الشرَع 
   !   ؟ َشرع جمع المتفرق بالقسمة والشفعة، فكيف يفرق المجتمع

   ؟ فقهاء، فهل يقدم الناظر بمعلومه أم ال، آما شرط للمعين والوسئل عمن وقف وقًفا، وشرط للناظر جراية وجامكية 

   : فأجاب

ليس في اللفظ المذآور ما يقتضي تقدمه بشيء من معلومه، بل هو مذآور بالواو التي مقتضاها االشتراك والجمع المطلق، فإن 
فقره، آوصى  آان ثم دليل منفصل يقتضي جواز االختصاص والتقدم غير الشرط المذآور، مثل آونه حائًزا أجرة عمله مع

اليتيم؛ عمل بذلك الدليل المنفصل الشرعي وإال فشرط الواقف ال يقتضي التقديم، وال فرق بين الجامكية والجراية، فهو بمنزلة 
   . واهللا أعلم  . العمارة من مال الوقف، ال من عمالة الناظر

لواقف لوظيفته شيئا معلوًما، وجعل للناظر على جماعة معينين، وفيهم من قرر ا وسئل ـ رضي اهللا عنه ـ عمن وقف وقًفا 
على هذا الوقف صرف من شاء منهم، يخرج بغير خراج، وإخراج من شاء منهم، والتعوض عنه، وزيادة من أراد زيادته 

ونقصانه على ما يراه ويختاره، ويرى المصلحة فيه، فعزل أحد المعينين واستبدل به غيره من هو أهل للقيام بها ببعض ذلك 
وإذا عزل أحد المعينين للمصلحة   ؟ علوم المقدر للوظيفة، ووفي باقى ذلك لمصلحة الوقف، فهل للناظر فعل ذلك أم الالم

وهل يلزم الناظر بيان المصلحة أم   ؟ يفسق بذلك، ويجب عليه إعادة ما أخذه أم ال  : واستمر على تناول المعلوم بعد علمه بالعزل
   ؟ ال

   : فأجاب

العالمين، الناظر ليس له أن يفعل شيئا في أمر الوقف إال بمقتضى المصلحة الشرعية، وعليه أن يفعل األصلح  الحمد هللا رب
وإذا جعل الواقف للناظر صرف من شاء، وزيادة من أراد زيادته ونقصانه، فليس للذي يستحقه بهذا الشرط أن يفعل   . فاألصلح

هوى األنفس، بل الذي يستحقه بهذا الشرط أن يفعل من األمور الذي هو خير ما ما يشتهيه، أو ما يكون فيه اتباع الظن، وما ت
  . يكون إرضاء هللا ورسوله، وهذا في آل من تصرف لغيره بحكم الوالية، آاإلمام، والحاآم، والواقف، وناظر الوقف، وغيرهم

   . مصلحة، ال تخيير شهوةهو مخير بين آذا وآذا، أو يفعل ما شاء وما رأي، فإنما ذاك تخيير   : إذا قيل

  : والمقصود بذلك أنه ال يتعين عليه فعل معين، بل له أن يعدل عنه إلى ما هو أصلح وأرضى هللا ورسوله، وقد قال الواقف
على ما يراه ويختاره ويرى المصلحة فيه، وموجب هذا آله أن يتصرف برأيه واختياره الشرعي، الذي يتبع فيه المصلحة 

رى هو مصلحة واهللا ورسوله يأمر بخالف ذلك، وال يكون هذا مصلحة آما يراه مصلحة، وقد يختار ما يهواه الشرعية، وقد ي
ال ما فيه رضي اهللا، فال يلتفت إلى اختياره، حتى لو صرح الواقف بأن للناظر أن يفعل ما يهواه وما يراه مطلًقا لم يكن هذا 

ومن اشترط شرًطا ليس في آتاب اهللا فهو باطل، وإن آان مائة  (   : كتاب اهللالشرط صحيًحا، بل آان باطًلا؛ ألنه شرط مخالف ل
   .  ) شرط، آتاب اهللا أحق، وشرط اهللا أوثق

وإذا آان آذلك، وآان عزل الناظر واستبداله موافًقا ألمر اهللا ورسوله لم يكن للمعزول وال غيره رد ذلك، وال يتناول شيئا من 
من  (   : كن موافًقا ألمر اهللا ورسوله آان مردوًدا بحسب اإلمكان، فإن النبي صلى اهللا عليه وسلم قالالوقفوالحال هذه، وإن لم ي

   .  ) ال طاعَة لمخلوق في معصية الخالق (   : ، وقال ) عمل عمًلا ليس عليه أمرنا فهو َرد

اهللا ورسوله، فإن آان الذي فعل الناظر أرضى هللا رد ما تنازعوا فيه إلى   ؟ هل الذي فعله هو المأمور به أم ال  : وإن تنازعوا
ورسوله نفذ، وإن آان األول هو األرضى ألزم الناظر بإقراره، وإن آان هناك أمر ثالث هو األرضى لزم اتباعه، وعلى 
دًلا سوغ الناظر بيان المصلحة، فإن ظهرت وجب اتباعها، وإن ظهر أنها مفسدة ردت، وإن اشتبه األمر وآان الناظر عالًما عا

   . واهللا ْأعلم  . له اجتهاده
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، وبها شجر وقف للفقراء تباع آل سنة وتصرف في مصارفها، ثم إن الناظر أجر وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن رجل له مزرعة 
الوقف لمن يضر بالوقف، وآان هناك حوض للسبيل، ومطهرة للمسلمين، فهدمها هذا المستأجر، وهدم الحيطان، فهل يجوز 

   ؟ الذلك أم 

   : فأجاب

ال يجوز إآراء الوقف لمن يضر به باتفاق المسلمين، بل وال يجوز إآراء الشجر بحال، وإن سوقى عليها بجزء حيلة لم يجز 
بالوقفباتفاق العلماء، وال يجوز إزالة ما آان ينتفع به المسلمون للشرب والطهارة، بل يعزر هذا المستأجر الظالم الذي فعل 

   . ان ما أتلفه من البناء، وأما القيمة والشجر فيستغل، آما جرت عادتها، وتصرف الغلة في مصارفها الشرعيةذلك، ويلزم بضم

   ؟ ، وفيها قوام وأئمة ومؤذنون، فهل لقاضي المكان أن يصرف منه إلى نفسهوسئل عن مساجد وجوامع لهم أوقاف 

   : فأجاب

، فيصرف من الجوامع والمساجد إلى األئمة والمؤذنين والقوام ما بل الواجب صرف هذه األموال في مصارفها الشرعية
يستحقه أمثالهم، وآذلك يصرف في فرش المساجد وتنويرها آفايتها بالمعروف، وما فضل عن ذلك إما أن يصرف في مصالح 

ح المساجد فال مساجد أخر، ويصرف في المصالح، آأرزاق القضاة في أحد قولي العلماء، وأما صرفها للقضاة ومنع مصال
   . واهللا أعلم  . يجوز

، وأوقف عليها وقًفا على فقهاء وأرباب وظائف، ثم إن السلطنة أخذت أآثر الوقف، وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن رجل بنى مدرسة 
   ؟ وأن الواقف اشترط المحاصصة بينهم، فهل يجوز للناظر أن يعطي أصحاب الوظائف بالكامل وما بقى للفقهاء

   : فأجاب

الحمد هللا، إن آان الذي يحصل بالمحاصصة ألرباب األعمال التي يستأجر عليها ـ آالبواب والقيم والسواق ونحوهم ـ أجرة 
مثلهم يعطوه زيادة على ذلك، وإن آان ما يحصل دون أجرة المثل وأمكن من يعمل بذلك لم يحتج إلى الزيادة، وإن آان 

ن يعمل بأقل من أجرة المثل، فالبد من تكميل المثل لهم إذا لم تقم مصلحة الحاصل لهم أقل من أجرة المثل وال يحصل م
المكان إال بهم، وإن أمكن أن يجعل شخص واحد قيًما وبواًبا أو قيًما ومؤذًنا أو يجمع له بين تلك الوظائف ويقوم بها، فإنه يفعل 

واهللا   . ه، بل إذا أمكن سد أربع وظائف بواحد فعل ذلكذلك، وال يكثر العدد الذي ال يحتاج إليه مع آون الوقف قد عاد إلى ريع
   . أعلم

والنظر في أمر أهل الدار على اختالف أصنافهم   : في آتاب وقفها ما صورته بحروفه قال وسئل عن دار حديث شرط واقفها 
ه في خزانة آتبها، وسائر ما يشبه إثباًتا وصرًفا، وإعطاء ومنًعا، وزيادة ونقًصا، ونحو ذلك إلى شيخ المكان، وآذلك النظر إلي

والنظر في أمر األوقاف   : ذلك أو يلحق به، وله إذا آـان عنده الوقف في أمر من األمور أن يفوض ذلك إلى من يتواله، ثم قال
رن وأمورها المالية إلى الواقف ـ ضاعف اهللا ثوابه ـ يفوض ذلك إلى من يشاء ومتى فوض ذلك إليه تلقاه بحكم الشرط المقا

إلنشاء الوقف وينتقل بعد ذلك إلى حاآم المسلمين بدمشق، وله أن يصرف إلى من سوى ذلك من عامل وغيره من مغل الوقف 
   . على حسب ما تقتضيه الحال

فهل إذا لم يكن في شرط النظر في آتاب الوقف شيء آخر يكون النظر المشروط للحاآم مختًصا بحاآم مذهب معين بمقتضى 
أم ال يختص بحاآم معين، بل يكون النظر المذآور لمن آان حاآًما بدمشق على أي مذهب آان من   ؟ مذآورلفظ الشرط ال

وإذا لم يكن مختًصا وفوض بعض الحكام قضاة القضاة ـ أعزهم اهللا ـ بدمشق المحروسة ألهل آان النظر   ؟ المذاهب األربعة
   ؟ ر منعه من ذلك أو بعض ما فعله بغير قادحالمذآور بمقتضى ما رآه من عدم االختصاص يجوز لحاآم آخ

   : فأجاب
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ليس في اللفظ المذآور في شرط الواقف ما يقتضي اختصاصه بمذهب معين على اإلطالق، فإن ذلك يقتضي أنه لو لم يكن في 
اتفاق المسلمين، فما البلد إال حاآم على غير المذهب الذي آان عليه حاآم البلد ومن الواقف أال يكون له النظر، وهذا باطل ب

زال المسلمون يقفون األوقاف، ويشرطون أن يكون النظر للحاآم، أو ال يشترطون ذلك في آتاب الوقف، فإن ذلك يقتضي 
   . بطالن الشرع في الوقوف العامة التي لم يعين ولي األمر لها ناظًرا خاًصا، وفي الوقوف الخاصة نزاع معروف

له مذهب، وبعد ذلك يكون للحاآم مذهب آخر، آما يكون في العراق وغيرها من بالد اإلسالم، ثم قد يكون الحاآم وقت الوقف 
فإنهم آانوا يولون قضاة القضاة تارة لحنفي، وتارة لمالكي، وتارة لشافعي، وتارة لحنبلي، وهذا القاضي يولي في األطراف من 

الحاآم أو شرط الحاآم على خليفته أن يحكم بمذهب معين  يوافقه على مذهبه تارة، ومن يخالفه أخرى، ولو شرط اإلمام على
   . بطل الشرط، وفي فساد العقد وجهان

وال ريب أن هذا إذا أمكن القضاة أن يحكموا بالعلم والعدل من غير هذا الشرط فعلوا، فأما إذا قدر أن في الخروج عن ذلك  
 من الفساد جهًلا وظلًما أعظم مما في التقدير؛ آان ذلك من 

باب دفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، ولكن هذا ال يسوغ لواقف أال يجعل النظر في الوقف إال لذي مذهب معين دائًما ـ مع 
   !   ؟ إمكان ـ إال أن يتولى في ذلك المذهب، فكيف إذا لم يشرط ذلك

آما صار ـ أيًضا ـ في بعضها بوالية قضاة ولهذا آان في بعض بالد اإلسالم ُيْشَرط على الحاآم أال يحكم إال بمذهب معين، 
هل يعين   : مستقلين، ثم عموم النظر في عموم العمل، وإن آان في آل من هذا نزاع معروف، وفيمن يعين إذا تنازع الخصمان

   . فيه نزاع معروف، وهذه األمور التي فيها اجتهاد إذا فعلها ولي األمر نفذت  ؟ األقرب أو بالقرعة

لك، فالحاآم على أي مذهب آان إذا آانت واليته تتناول النظر في هذا الوقف آان تفويضه سائًغا ولم يجز لحاآم وإذا آان آذ
   . آخر نقض مثل هذا، ال سيما إذا آان في التفويض إليه من المصلحة في المال ومستحقه ما ليس في غيره

واجب على ولي األمر أن يقدم أحقهما بالوالية، فإن من ولو قدر أن حاآمين ولي أحدهما شخًصا، وولي آخر شخًصا؛ آان ال
   . عرفت قوته وأمانته يقدم على من ليس آذلك باتفاق المسلمين

   ؟ أو من حين المباشرة  ؟ أو من حين مكنه السلطان  ؟ ، من حين فوض إليهمتى يستحق معلومه  : وسئل عن الناظر 

   : فأجاب

   . واهللا أعلم  . مستحق على العمل المشروط عليه، فمن عمل ما عليه يستحق ماله الحمد هللا، المال المشروط للناظر

على الوقف النظر الشرعي ثالثين سنة بأجرة المثل، وأثبت اإلجارة عند حاآم من  وسئل عمن استأجر أرض وقف من الناظر 
ارته، وغاب إحدى عشرة سنة، فلما حضر الحكام، وأنشأ عمارة، وغرس في المكان مدة أربع سنين، ثم سافر والمكان في إج

وجد بعض الناس قد وضع يده على األرض، وادعى أنه استأجرها، وذلك بطريق شرعي، فهل له نزع هذا الثاني وطلبه 
   ؟ بتفاوت األجرة

   : فأجاب

فاإلجارة باطلة، ويده  إن آان الثاني قد استأجر المكان من غير من له والية اإليجار واستأجره مع بقاء إجارة صحيحة عليه،
يد عادية مستحقة للرفع واإلزالة، وإذا آان الثاني استأجرها وتسلمها وهي في إجارة األول، فاألول مخير بين أن يفسخ 

اإلجارة وتسقط عنه اإلجارة من حين الفسخ، ويطالب أهل المكان باإلجارة لهذا الثاني المتولي عليه، يطلبون منه أجرة المثل 
جارة فاسدة، وإن آانت صحيحة طالبوه بالفسخ وبين إمضاء اإلجارة، ويعطي أهل المكان أجرتهم، ويطالب إن آانت اإل

   . الغاصب بأجرة المثل من حين استيالئه على ما استأجره
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، وبعضها وقف على جهة أخرى، وتلك ملًكا لغيرهم، وشرط وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن قوم وقف عليهم حصة من حوانيت 
المذآور النظر في ذلك لألَسنِّ، فإذا استووا في ذلك فهم شرآاء في النظر، فتداعى الوقف المذآور إلى الخراب، الواقف 

فأجروه لمالكي باقي الحصة مدة ثالثين سنة بأجرة حالة وأجرة مؤجلة، وعينوا شهود اإلجارة جميع ما في الحوانيت 
اعترف فالن   : وذآر شهود اإلجارة فيها  . عرضها، وغير ذلكالمذآورة، من خشب، وَقَصب، وجريد، وُجدر، وطولها، و

وفالن ـ اآلخران المذآوران ـ بقبض األجرة الحالة بتمامها، ومن في درجتها، ومات المستأجر، وانتقل ما آان ملًكا له من ذلك 
ن يتسلموا الحوانيت المذآورة على لغيره، وانقضت مدة اإلجارة، وانتقل الوقف المذآور إلى البطن الثاني، فهل للبطن الثاني أ

ما هي عليه اآلن، وقد اعترف اآلخران بقبض األجرة الحالة ليصرفاها في عمارة الوقف وإعادته إلى ما آان عليه، أو يلزمهم 
ن ملًكا إقامة البينة على أن اآلخران المذآوران لما قبضا األجرة صرفاها في العمارة، أو المستأجرين، أو من انتقل إليهم ما آا

   ؟ للمستأجر المنع من تسليم الحصة المذآورة من الحوانيت إال على صورتها األولى والحالة هذه

   : فأجاب

الحمد هللا، بل ما آان في الَعْرَصة المشترآة من البناء بيد أهل العرصة ثابتة عليه بحكم االشتراك ـ أيًضا، حتى يقيم أحدهم 
يقبل مجرد دعوى أحد الشرآاء في العرصة االختصاص بالبناء، سواء آانت العرصة حجة شرعية باختصاصه بالبناء، وال 

المشترآة بين وقف وَطْلٍق، أو بين طلقين، أو وقفين، ويد المستأجر إنما هي على المنفعة، وليس بمجرد اإلجارة تثبت دعوى 
   . واهللا ْأعلم  . استحقاق البناء إال أن يقيم بذلك حجة

أقر قبل موته بعشرة أيام أن جميع الحانوت واألعيان التي بها وقف على وجوه البر والقربات،   ـ عن رجلوسئل ـ رحمه اهللا  
وتصرف األجرة والثواب من مدة تتقدم على إقراره هذا بعشرين سنة، ففعل بمقتضى شرط إقراره، وعين الناظر اإلمام بعد 

ألول، فصرف أحد الناظرين على ثبوت الوقف ما جرت العادة بصرفه موته، ثم عين ناظًرا آخر من غير عزل اإلمام الناظر ا
أم من ترآة الميت   ؟ على ثبوت مثله من ريع الوقف من غير أن يصرف إلى مستحقي الريع شيئا، فهل تجب األجرة من الريع

  ؟ ب األجرة على الورثة تلك المدةوإذا تعذر إيجار العين الموقوفة بسبب اشتغالها بمال الورثة، فهل تج  ؟ المقر بالوقف المذآور
وهل إذا عين ناظًرا ثم عين   ؟ وهل تفوت األجرة السابقة في ذمة الميت بمقتضى إقراره بالمدة األولى ويرجع بها في ترآته

رآة وهل إذا علم الشهود ثبوت المال في ت  ؟ أم يشترآان في النظر  ؟ ناظًرا آخر يكون عزًلا لألول من غير أن يتلفظ بعزله
   ؟ الميت يحل آتمه أم ال

   : فأجاب

ليست أجرة إثبات الوقف والسعي في مصالحه من ترآة الميت، فإن ما زاد على المقر به آله مستحق للورثة، وإنما عليهم 
أو وضعوا رفع أيديهم عن ذلك وتمكين الناظر منه، وليس عليه السعي وال أجرة ذلك، وأما العين المقر بها إذا انتفع بها الورثة 

أيديهم عليها، بحيث يمنع االنتفاع المستحق بها، فعليهم أجرة المنفعة في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما ممن يقول بأن منافع 
الغصب مضمونة، والنزاع في المسألة مشهور، وإقرار الميت بأنها وقف من المدة المتقدمة ليس بصريح في أنه آان مستولًيا 

   . لضمان ال يجب باالحتمالعليها بطريق الغصب، وا

وأما تعيين ناظر بعد آخر، فيرجع في ذلك إلى عرف مثل هذا الوقف وعادة أمثاله، فإن آان هذا في العادة رجوًعا آان 
رجوًعا، وآذلك إن آان في لفظه ما يقتضي انفراد الثاني بالتصرف، وإال فقد عرفت المسألة وهي ما إذا وصى بالعين 

وما علمه الشهود من حق مستحق يصل الحق إلى مستحقه بشهادتهم لم   ؟ هل يكون رجوًعا أم ال  : آلخرلشخص، ثم وصى بها 
يكتموها، وإن آان يوجد من ال يستحقه وال يصل إلى من يستحقه، فليس عليهم أن يعينوا واحًدا منهما، وإن آان أخذه بتأويل 

   . المتأول المجتهد على من ال تأويل له وال اجتهاد واجتهاد لم يكن عليهم ـ أيًضا ـ نزعه من يده، بل يعان

على، وطريفة؛ وزبيدة،   : هذا ما وقفه عامر بن يوسف بن عامر على أوالده  : وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن صورة آتاب وقف نصه 
أوالدهم، ثم على نسلهم بينهم على الفريضة الشرعية، ثم على أوالدهم من بعدهم، ثم على أوالد أوالدهم، ثم على أوالد أوالد 

وعقبهم من بعدهم وإن سفلوا، آل ذلك على الفريضة الشرعية، على أنه من توفي من أوالدهم المذآورين؛ وأوالد أوالدهم 
ونسلهم، وعقبهم من بعدهم، عن ولد أو ولد ولد، ونسل أو عقب وإن سفل، آان ما آان موقوًفا عليه راجًعا إلى ولده، وولد 

به من بعده وإن سـفل، آـل ذلك على الفـريضة الشرعية، ومن تـوفي منهم عن غير ولد وال ولد ولد وال نسل ولده، ونسله وعق
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وال عقب ـ وإن بعد ـ آان ما آان موقوًفا عليه راجًعا إلى من هو في طبقته وأهل درجته من أهل الوقف على الفريضة 
ن السادة العلماء أن يتأملوا شرط الواقف المذآور ـ ثم توفي الشرعية، ثم على جهات ذآرها في آتاب الوقف ـ والمسؤول م

أم يختص به االبن   ؟ فهل يشترآان في نصيبها   . عن بنتين فتناولتا ما انتقل إليهما عنه، ثم توفيت إحداهما عن ابن وابنة ابن
وهل يقتضي شرط   ؟ أبيه دون ابنة االبن هـل يختص بما آان جارًيا على  : ثم إن االبن المذآور توفي عن ابن  ؟ دون ابنة االبن

   ؟ أو األفراد على األفراد  ؟ الواقف المذآور ترتيب الجملة على الجملة

   : فأجاب

هذه المسألة فيها قوالن عند اإلطالق معروفان للفقهاء في مذهب اإلمام أحمد وغيره، ولكن األقوى أنها لترتيب األفراد على 
وم مقام أبيه لو آان االبن موجوًدا مستحًقا قد عاش بعد موت الجد واستحق، أو عاش ولم يستحق األفراد، وأن ولد الولد يق

لمانع فيه، أو لعدم قبوله للوقف، أو لغير ذلك، أو لم يعش، بل مات في حياة الجد، ويكون على هذا التقدير مقابلة الجمع 
   [ النساء :  12 ]  أي :  لكل واحد { َوَلُكْم ِنْصُف َما َتَرَك َأْزَواُجُكمْ }بالجمع، وهي تقتضي توزيع األفراد على األفراد آما في قوله :   

   [ النساء :  23 ] ، أي :  حرم على آل واحد أمه، ونحو ذلك، آذلك قوله :  { ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم ُأمََّهاُتُكمْ }نصف ما ترآت زوجته، وقوله :   
على آل واحد بعد موت أبيه، وأما في هذه فقد صرح الواقف بأنه من مات عن ولد   : على أوالدهم، ثم على أوالد أوالدهم، أي

   . ة نزاعانتقل نصيبه إلى ولده، وهذا صريح في أنه لترتيب األفراد على األفراد، فلم يبق في هذه المسأل

أو    ؟ هل يشترآان  : وإنما الشبهة في أن الولد إذا مات في حياة أبيه وله ولد، ثم مات األب عن ولد آخر، وعن ولد الولد األول
أنهما يشترآان؛ ألنه إذا آان المراد أن آل ولد مستحق بعد موت أبيه ـ سواء آان   : األظهر في هذه المسألة  ؟ ينفرد به األول

إنهم االبن، ثم ابنه، ثم   : ا أو ميًتاـ فمثل هذا الكالم إًذا يشترط فيه عدم استحقاق األب آما قال الفقهاء في ترتيب العصبةعمه حًي
األب، ثم أبوه، ثم العم، ثم بنو العم، ونحو ذلك، فإنه ال يشترط في الطبقـة الثانيـة إال عـدم استحقاق األولى، فمتى آانت الثانية 

ى ال استحقاق لها استحقت الثانية، سواء آانت األولى استحقت أو لم تستحق، وال يشترط الستحقاق الثانية موجودة واألول
استحقاق األولى؛ وذلك ألن الطبقة الثانية تتلقى الوقف من الواقف، ال من الثانية، فليس هو آالميراث الذي يرثه االبن، ثم 

   . ه، فإذا آان ابن المعتق قد مات في حياة المعتق، ورث الوالء ابن ابنهينتقل إلى ابنه، وإنما هو آالوالء الذي يورث ب

وإنما يغلط من يغلط في مثل هذه المسألة حين يظن أن الطبقة الثانية تتلقى من التي قبلها، فإن لم تستحق األولى شيئا لم تستحق 
يس آذلك، بل هم يتلقون من الواقف، حتى لو آانت الثانية، ثم يظنون أن الوالد إذا مات قبل االستحقاق لم يستحق ابنه، ول

األولى محجوبة بمانع من الموانع، مثل أن يشترط الواقف في المستحقين أن يكونوا فقراء أو علماء، أو عدوًلا، أو غير ذلك، 
ـات األب قبل ويكون األب مخالًفا للشرط المذآور، وابنه متصًفا به فإنه يستحق االبن، وإن لم يستحق أبوه، آذلك إذا م

االستحقاق فإنه يستحق ابنه، وهكذا جميع الترتيب في الحضانة، ووالية النكاح والمال، وترتيب عصبة النسب والوالء في 
   . الميراث، وسائر ما جعل المستحقون فيه طبقات ودرجات، فإن األمر فيه على ما ذآر

ومن صرح منهم بمراده، فإنه يصرح بأن ولد الولد ينتقل إليه ما  وهذا المعنى هو الذي يقصده الواقفون إذا سئلوا عن مرادهم،
ينتقل إلى ولده لو آان حًيا؛ ال سيما والناس يرحمون من مات والده ولم يرث؛ حتى إن الجد قد يوصى لولد ولده؛ ومعلوم أن 

فإن هذا ال   !   ؟ لد ولده الذي ليس بيتيمنسبة هذا الولد ونسبة ولد ذلك الولد إلى الجد سواء، فكيف يحرم ولد ولده اليتيم ويعطي و
   . واهللا أعلم  . يقصده عاقل، ومتى لم نقل بالتشريك بقى الوقف في هذا الولد وولده، دون ذرية الولد الذي مات في حياة أبيه

فقراء، أو وجوه ، وأرصدت للمقرئين شيئا معلوًما، وما يفضل عن ذلك للوسئل عن امرأة أوقفت وقًفا على تربتها بعد موتها 
البر، وأن لها قرابة ـ خالها ـ قد افتقر واحتاج، وانقطع عن الخـدم، وأن الناظر لم يصرف له ما يقوم بأوده، فهل يجـب إلزام 

   ؟ الناظر بما يقوم بأود القرابة ودفع حاجته دون غيره

   : فأجاب

لمساوي له في الحاجة، وينبغي تقديمه، وإذا اتسع الوقف لسد إذا آان للموقفة قرابة محتاج آالخال ونحوه، فهو أحق من الفقير ا
   . حاجته سدت حاجته منه
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، من مدارس، ومساجد، وخوانك، وجوامع، ومارستانات، وربط، وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن أوقاف ببلد على أماآن مختلفة
جهة ولي األمر، وقد أقام ولي األمر وصدقات، وفكاك أسرى من أيدى الكفار، وبعضها له ناظر خاص، وبعضها له ناظر من 

على آل صنف من هذه األصناف ديواًنا يحفظون أوقافه؛ ويصرفون ريعه في مصارفه، ورأي الناظر أن يفرز لهذه 
المعامالت مستوفًيا يستوفي حساب هذه المعامالت ـ يعني األوقاف آلها ـ وينظر في تصرفات النظار والمباشرين، ويحقق 

يقه من األموال المصروفة والباقي، وضبط ذلك عنده؛ ليحفظ أموال األوقاف عند اختالف األيدي، وتغيير عليهم ما يجب تحق
وإذا   ؟ المباشرين، ويظهر بمباشرته محافظة بعض العمال على فائدة، فهل لولي األمر أن يفعل ذلك إذا رأى فيه المصلحة أم ال

مذآور، وقرر له معلوًما يسير على آل من هذه ال يصل إلى ريع معلوم صار اآلن يفعل ذلك إذا رأي فيه المصلحة، وقرر ال
وهل يستحق المستوفي المذآور   ؟ أحد المباشرين لها، ودون ذلك بكثير، لما يظهر له من المصلحة فيه، فهل يكون ذلك سائًغا

سنة على حكم أوضاع الكتاب، ووجد  وإذا آانت وظيفته استرجاع الحساب عن آل  ؟ تناول ما قرر له أم ال ـ إذا قام بوظيفته
هل يستحق معلوم المدة التي استرجع حسابهم فيها وقام بوظيفته   : ارتفاع حساب سنين أو أآثر، فتصرف وعمل فيه وظيفته

   ؟ بذلك الحساب

   : فأجاب

صب الدواوين مستوفًيا لحساب نعم، لولي األمر أن ينصب ديواًنا مستوفًيا لحساب األموال الموقوفة عند المصلحة، آما له أن ين
األموال السلطانية، آالفيء وغيره، وله أن يفرض له على عمله ما يستحقه مثله،  من آل مال يعمل فيه بقدر ذلك المال، 

،  ] 60  : التوبة [   } َواْلَعاِمِليَن عليها {   : واستيفاء الحساب، وضبط مقبوض المال، ومصروفه من العمل الذي له أصل؛ لقوله تعالى
وهذا أصل في محاسبة العمال   . أن النبي صلى اهللا عليه وسلم استعمل رجًال على الصدقة، فلما رجع حاسبه  : وفي الصحيح

   . المتفرقين، والمستوفي الجامع نائب اإلمام في محاسبتهم، والبد عند آثرة األموال ومحاسبتهم من ديوان جامع

ديوان الخراج، وهو   ] الدواوين [ ير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي اهللا عنه ـ وضع ولهذا لما آثرت األموال على عهد أم
وديوان النفقات، وهو ديوان المصروف على المقاتلة   . ديوان المستخدمين على االرتزاق، استعمل عليه عثمان بن ُحنيف

   . تعمل عليه زيد بن ثابتوالذرية الذي يشبه في هذه األوقات ديوان الحبس والثبوتات ونحو ذلك، واس

وآذلك األموال الموقوفة على والة األمر من اإلمام والحاآم ونحوه إجراؤها على الشروط الصحيحة الموافقة لكتاب اهللا، 
والعامل في عرف الشرع يدخل فيه الذي يسمي ناظًرا، ويدخل فيه   . وإقامة العمال على ما ليس عليه عامل من جهة الناظر

  { ِإنَّ الّلَه َيْأُمُرُآْم َأن ُتؤدُّوْا اَألَماَناِت ِإَلى َأْهِلَها }غير الناظر لقبض المال ممن هو عليه صرفه ودفعه إلى من هو له؛ لقوله :   
ة، وقد يكون واجًبا إذا لم تتم مصلحة قبض ونصب المستوفي الجامع للعمال المتفرقين بحسب الحاجة والمصلح  .  ] 58  : النساء [ 

المال وصرفه إال به، فإن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، وقد يستغني عنه عند قلة العمل ومباشرة اإلمام للمحاسبة بنفسه، 
أو لم يتم فعل آما في نصب اإلمام للحاآم، عليه أن ينصب حاآًما عند الحاجة والمصلحة، إذا لم تصل الحقوق إلى مستحقها، 

   . الواجب وترك المحرم إال به، وقد يستغني عنه اإلمام إذا أمكنه مباشرة الحكم بنفسه

ولهذا آان النبي صلى اهللا عليه وسلم يباشر الحكم واستيفاء الحساب بنفسه، وفيما بعد عنه يولي من يقوم باألمر، ولما آثرت 
القضاة ودونوا الدواوين في أمصارهم وغيرها، فكان عمر يستنيب زيد بن  الرعية على عهد أبي بكر وعمر والخلفاء استعملوا

ثابت بالمدينة على القضاء والديوان، وآان بالكوفة قد استعمل عمار بن ياسر على الصالة والحرب، مثل نائب السلطان، 
القضاء وبيت المال، واستعمل والخطيب، فإن السنة آانت أنه يصلى بالناس أمير حربهم، واستعمل عبد اهللا بن مسعود على 

   . عثمان بن ُحنيف على ديوان الخراج

وإذا قام المستوفي بما عليه من العمل استحق ما فرض له، والجعل الذي ساغ له فرضه، وإذا عمل هذا ولم يعط جعله، فله أن 
   . يطلب على العمل الخاص، فإن ما وجب بطريق المعاملة يجب

، وغرس فيها غراًسا وأثمر، ومضت مدة اإليجار؛ فأراد نظار الوقف قلع الغراس، رض وقفوسئل عن رجل استأجر قطع أ 
   ؟ وهل يثاب ولي األمر على مساعدته  ؟ أو أجرة المثل  ؟ فهل لهم ذلك

   : فأجاب
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وما دام باقًيا ليس ألهل األرض قلع الغراس، بل لهم المطالبة بأجرة المثل أو تملك الغراس بقيمته، أو ضمان نقصه إذا قلع، 
   . واهللا أعلم   . فعلى صاحبه أجرة مثله، وعلى ولي األمر منع الظالم من ظلمه

مسجد وخطابته، ونظر وقفه من سنين معدودة، بمرسوم ولي األمر، وله مستحق  وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن رجل متولي إمامة 
هذا الوقف، أو يتصرفوا فيه بدون هذا الناظر، وأن بحكم واليته الشرعية، فهل لنظار وقف آخر أن يضعوا أيديهم على 

ولو قدر أن هذا الوقف آان في ديوان أولئك من   ؟ يصرفوا مال المسجد المذآور في غير جهته، أو يمنعوا ما قدر له على ذلك
التصرف مع بقاء  مدة، ثم أخرجه ولي األمر، وجعله لإلمام الخطيب، فهل لهم ذلك ـ والحالة هذه ـ أن يتصرفوا فيه ويمنعوه

وهل إذا تصرف فيه متعد وصرف منه شيئا إلى غيره مع حاجة اإلمام وقيام المصالح، وأصر على ذلك ـ والحالة هذه   ؟ واليته
   ؟ ـ يقدح في دينه وعدالته أم ال

   : فأجاب

ار وقف آخر وال غيرهم، ليس لناظر غير الناظر المتولي هذا الوقف أن يضع يده عليه وال يتصرف فيه بغير إذنه، ال نظ
سواء آانوا قبل ذلك متولين نظره أو لم يكونوا متولين نظره، وال لهم أن يصرفوا مال المسجد في غير جهاته التي وقف عليها 
ـ والحال ما ذآر ـ بل يجب أن يعطي اإلمام وغيره ما يستحقونه آامًال، وال ينقصون من مستحقهم ألجل أن يصرفوا الفاضل 

ر؛ فإن هذا ال نزاع في أنه ال يجوز، وإنما تنازع العلماء في جواز صرف الفاضل، ومن جوزه، فلم يجوز لغير إلى وقف آخ
   . الناظر المتولي أن يستقل بذلك، ومن أصر على صرف مال لغير مستحقه ومنع المستحق قدح في دينه وعدالته

جوز لناظر الوقف أن يصرف جميع ريعه إلى ثالثة ـ على فقراء المسلمين، فهل ي وسئل ـ رحمه اهللا ـ على واقف وقف 
وإن جاز له أن يصرف إلى ثالثة، وآان من أقارب الواقف فقير ـ ثبت فقره واستحقاقه للصرف إليه من   ؟ والحالة هذه ـ أم ال

أولى من وإذا جاز الصرف إليه، فهل هو   ؟ ذلك ـ فهل يجوز الصرف إليه عوًضا عن أحد الثالثة األجانب من الواقف
وإذا آان أولي، فهل يجوز للناظر أن يصرف إلى قريب الواقف المذآور قدر آفايته من الوقف ـ   ؟ األجنبيين المصروف إليهما

وإذا جاز له ذلك، فهل يكون فعله ذلك أولى وأفضل من أن ينقص من آفايته ويصرف ذلك القدر إلى األجنبي ـ   ؟ والحالة هذه
   ؟ والحالة هذه

   : فأجاب

الحمد هللا، يجب على ناظر الوقف أن يجتهد في مصرفه، فيقدم األحق فاألحق، وإذا قدر أن المصلحة الشرعية اقتضت صرفه 
إلى ثالثة مثل أال يكفيهم أقل من ذلك، فال يدخل غيرهم من الفقراء، وإذا آفاهم وغيرهم من الفقراء يدخل الفقراء معهم، 

وأقارب  . ق منه عند التزاحم، ونحو ذلكويساويهم مما يحصل من ريعه، وهم أح الواقف الفقراء أولى من الفقراء األجانب مع  
التساوي في الحاجة، ويجوز أن يصرف إليه آفايته إذا لم يوجد من هو أحق منه، وإذا قدر وجود فقير مضطر آان دفع 

   . واهللا أعلم  . ضرورة تحصل لهم تعين ذلكضرورته واجًبا، وإذا لم يندفع إال بتنقيص آفاية أولئك من هذا الوقف من غير 

من مساجد وربط وغير ذلك، اعتماًدا على دينه، وعلما بقصده  وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن رجل ولي ذا شوآة على وقف 
للمصلحة، فعند توليته ـ وجد تلك الوقوف على غير سنن مستقيم، ويتعرض إليها ـ آره مباشرتها؛ لئال يقع الطمع في مالها، 
وغير ملتفتين إلى صرفها في استحقاقها، وهم مثل القاضي، والخطيب، وإمام الجامع، وغير ذلك، فإنهم يأخذون من عموم 

الوقف، وهو مع هذا عاجز عن صد التعرض عنها، ومع اجتهاده فيها ومبالغته، فهل يحل للسائل عزل نفسه عنها، وعن القيام 
   ؟ بأجرة يكثر التعرض فيها، والطمع في مالها بما يقدر عليه من مصالحها، مع العلم بأنه

وهل يحل للناظر إذا وجـد مكاًنا   ؟ وهل يحل له تناول أجرة عمله منها مع آونه ذا عائلة، وعاجز عن تحصيل قوتهم من غيرها
جهته شيء وهل إذا فضل عن   ؟ خرًبا أن يصرف ماله في مصلحة غيره عند تحققه بأن مصلحته ما يتصور أن تقوم بعمارته
   ؟ من ملكها صرفه إلى مهم غيره، وعمارة الزمة يمكن أن تحفظه لكثرة التعرض إليه أم ال

   : فأجاب
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   [ التغابن :  16 ] ، وآما قال { َفاتَُّقوا اللََّه َما اْسَتَطْعُتمْ }أصل هذه إنما أوجبه اهللا من طاعته وتقواه مشروط بالقدرة، آما قال تعالى :   
؛ ولهذا جاءت الشريعة عند تعارض المصالح والمفاسد  ) إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (   : النبي صلى اهللا عليه وسلم

ر عن هذه بتحصيل أعظم المصلحتىن بتفويت أدناهما، وباحتمال أدني المفسدتين لدفع أعالهما، فمتى لم يندفع الفساد الكبي
   . األموال الموقوفة ومصارفها الشرعية إال بما ذآر ـ من احتمال المفسدة القليلة ـ آان ذلك هو الواجب شرًعا

وإذا تعين ذلك على هذا الرجل، فليس له ترك ذلك إال مع ضرر أوجب التزامه، أو مزاحمة ما هو أوجب من ذلك، وله 
ه فيها، بل قد جوزه من جوزه مع الغني ـ أيضا، آما جوز اهللا ـ تعالى ـ للعاملين بإجماع المسلمين مع الحاجة تناول أجرة عمل

   . على الصدقات األخذ مع الغني عنها

وإذا خرب مكان موقوف، فتعطل نفعه بيع وصرف ثمنه في نظيره، أو نقلت إلى نظيره، وآذلك إذا خرب بعض األماآن 
ر عمارته، فإنه يصرف ريع الوقف عليه إلى غيره، وما فضل من ريع وقف الموقوف عليها  ـ آمسجد ونحوه ـ على وجه يتعذ

عن مصلحته صرف في نظيره، أو مصلحة المسلمين من أهل ناحيته، ولم يحبس المال دائًما بال فائدة، وقد آان عمر بن 
صر ونحوها، وأمر الخطاب آل عام يقسم آسوة الكعبة بين الحجيج، ونظير آسوة الكعبة المسجد المستغني عنه من الح

   . بتحويل مسجد الكوفة من مكان إلى مكان، حتى صار موضع األول سوًقا

وهل   ؟ هل األقارب شرفاء أم غير شرفاء  : إنهم أقارب  : على األشراف ويقول وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن الوقف الذي أوقف 
   ؟ يجوز أن يتناولوا شيئا من الوقف أم ال

   : فأجاب

ن آان الوقف على أهل بيت النبي صلى اهللا عليه وسلم، أو على بعض أهل البيت، آالعلويين، والفاطميين، أو الحمد هللا، إ
الطالبيين الذين يدخل فيهم بنو جعفر، وبنو عقيل، أو على العباسيين ونحو ذلك، فإنه ال يستحق من ذلك إال من آان نسبه 

نه منهم، أو علم أنه ليس منهم، فال يستحق من هذا الوقف وإن ادعي أنه صحيًحا ثابًتا، فأما من ادعي أنه منهم ولم يثبت أ
منهم، آبني عبد اهللا بن ميمون القداح، فإن أهاللعلم باألنساب وغيرهم يعلمون أنه ليس لهم نسب صحيح، وقد شهد بذلك 

ذا مذآور في آتب عظيمة من طوائف أهل العلم من أهل الفقه والحديث والكالم واألنساب، وثبت في ذلك محاضر شرعية، وه
   . آتب المسلمين، بل ذلك مما تواتر عند أهل العلم

، فإن هذا اللفظ في العرف ال يدخل فيه إال من آان صحيح النسب من أهل بيت النبي صلى  ] األشراف [ وآذلك من وقف على 
ولم يكن في الوقف ما يقتضي أنه ألهل البيت اهللا عليه وسلم، وأما إن وقف واقف على بني فالن، أو أقارب فالن، ونحو ذلك، 

   . النبوي، وآان الموقوف ملًكا للواقف يصح وقفه على ذرية المعين؛ لم يدخل بنو هاشم في هذا الوقف

ـ عن رجل بيده مسجد بتواقيع إحياء سنة شرعية بحكم نزول من آان بيده توقيًعا بالنزول ثابًتا  وسئل ـ قدس اهللا روحه 
إن ولد من آان بيده المسجد أوًال تعرض لمن بيده المسجد اآلن، وطلب مشارآته، ولم يكن له مستند شرعي غير  بالحكام، ثم

   ؟ أنه آان بيد والده، فهل يجوز أن يلجأ إلى الشرآة بغير رضاه

   : فأجاب

و عزله بمجرد ما ذآر، من آون أبيه الحمد هللا، ال يجوز إلزام إمام مسجد على المشارآة ـ والحالة هذه ـ وال التشريك بينهما، أ
آان هو اإلمام، فإن المساجد يجب أن يولي فيها األحق شرًعا، وهو األقرأ لكتاب اهللا، واألعلم بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه 

فإنه ال   !   ؟ وسلم، األسبق إلى األعمال الصالحة، مثل أن يكون أسبق هجرة، أو أقدم سًنا، فكيف إذا آان األحق هو المتولي
   . واهللا أعلم  . يجوز عزله باتفاق العلماء

على الفقهاء والمتفقهة الفالنية، برسم سكناهم، واشتغالهم فيها، فهل تكون السكني مختصة  وسئل عن مدرسة وقفت 
   ؟ وهل يجوز إخراج أحد من الساآنين مع آونه من الصنف الموقوف عليه  ؟ بالمرتزقين
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   : فأجاب

كني واالرتزاق بشخص واحد، وتجوز السكني من غير ارتزاق من المال، آما يجوز االرتزاق من غير سكني، ال تختص الس
   . سواء آان يحضر الدرس أم ال -إذا آان الساآن مشتغًال  - وال يجوز قطع أحد الصنفين إال بسبب شرعي

قوفة على الملك المذآور وغيره أيام حياته، ثم بعد إنساًنا أنشاَبا قائمة على األرض المو وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن رجل ملك 
وفاته على أوالده، وعلى من يحدثه اهللا من األوالد من الذآور واإلناث بينهم بالسوية، على أن من توفي منهم وترك ولًدا آان 

الظهر والبطن، يستوي في نصيبه من الوقف إلى ولده، أو ولد ولده وإن سفل، واحًدا آان أو أآثر، ذآًرا آان أو أنثي، من ولد 
ذلك الذآور واإلناث، وإن توفي ولم يكن له ولد وال ولد ولد وال أسفل من ذلك؛ آان نصيبه من ذلك مصروًفا إلى من هو في 

درجته، مضاَفا إلى ما يستحقه من ريع هذا الوقف، فإن لم يكن له أخ، وال أخت، وال من يساويه في الدرجة؛ آان نصيبه 
رب الناس إليه، األقرب فاألقرب من ولد الظهر والبطن، تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلي، من ولد الظهر مصروًفا إلى أق

والبطن بالسوية، إلى حين انقراضهم، فإن لم يبق أحد يرجع بنسبه إلى الموقوف عليه، ال من جهة األب، وال من جهة البنت؛ 
غر دمياط المحروسة، والواردين إليه، والمترددين عليه يفرقه الناظر على آان مغل الوقف مصروًفا إلى الفقراء والمساآين بث

   . ما يراه، ثم على أسارى المسلمين

فمن أهل الوقف األول أحد البنات توفيت ولم يكن لها ولد أخذ إخوتها نصيبها، ثم ماتت البنت الثانية ولها ابنتان أخذتا نصيبها، 
يكن لها ولد أخذت أختها نصيبها، ثم بعد ذلك ماتت األخت الرابعة فأخذوا لها الثلثين؛ فهل  ثم بعد ذلك ماتت البنت الثالثة ولم

   ؟ يصح ألوالد خالته نصيب معه أم ال

   : فأجاب

الحمد هللا رب العالمين، البنت األولى انتقل نصيبها إلى إخوتها الثالثة، آما شرطه الواقف، ال يشارك أوالد هذه ألوالد هذه في 
ب األصلى الذي آان ألمها، وأما النصيب العائد ـ وهو الذي آان للثالثة وانتقل إلى الرابعة ـ فهذا يشترك فيه أوالد هذه النصي

   . وأوالد هذه، آما يشترك فيه أمهما، هذا أظهر القولين في هذه المسألة

وإن توفي، ولم يكن   : خاصة؛ ألن الواقف قال إن جميع ما حصل للرابعة وهو نصيبها، ونصيب الثالثة ينتقل إلى أوالدها  : وقيل
  : قالوا  . له ولد وال ولد ولد وال أسفل من ذلك آان نصيبه مصروًفا إلى من في درجته، مضاًفا إلى ما يستحقه من ريع الوقف

رك ولًدا آان نصيبه من مات منهم وت  : فالمضاف آالمضاف إليه، فإذا آان هذا ينتقل إلى أوالده فكذلك اآلخر؛ ألن قول الواقف
   . من الوقف إلى ولده يتناول األصلى والعائد

آان نصيبه، يتناول النصيبالذي تقدم ذآره، وأما تناوله لما بعد ذلك فمشكوك فيه، فال   : واألظهر هو القول األول، فإن قوله
ظاهر من حال الواقف لفًظا وعرًفا أنه هذا هو في األصل نصيب الميت عنه، آما ذآر الواقف، وال  : يدخل بالشك، بل قد يقال

سوي بين الطبقة في نصيب من ولد له ولد، فأخذه المساوي بكونه آان في الطبقة، وأوالده في الطبقة، آأوالد الميت األول، 
صاحب فكما أن الميتين لو آانا حيين اشترآا في هذا النصيب العائد، فكذلك يشترك فيه ولدهما من بعدهما، فإن نسبتهما إلى 

   . النصيب نسبة واحدة

وهذا هو الذي يقصده الناس بمثل هذه الشروط، آما يشهد بذلك عرفهم وعادتهم، والمقصود إجراء الوقف على الشروط الذي 
في الفهم والداللة ـ فيفهم مقصود ذلك من وجوه   : يقصدها الواقف؛ ولهذا قال الفقهاء، إن نصوصه آنصوص الشارع ـ يعني

   . يفهم مقصود الشارع متعددة، آما

ومن آشف أحوال الواقفين علم أنهم يقصدون هذا المعني، فإنه أشبه بالعدل، ونسبة أوالد األوالد إلى الواقف سواء، فليس له 
غرض في أن يعطي ابن هذا نصيبان أو ثالثة لتأخر موت أبيه، وأولئك ال يعطون إال نصيًبا واحًدا، ال سيما وهذا المتأخر قد 

الوقف، فقد يكون خلف ألوالده بعض ما استغله، والذي مات أوًال لم يستغله إال قليًال، فأوالده أقرب إلى الحاجة،  استغل
ونسبتهما إلى الواقف سواء، فكيف يقدم من هو أقرب إلى الحاجة إلى من هو أبعد عنها وهما في القرب إليه وإلى الميت 

   !  ؟ صاحب النصيب ـ بعد انقراض الطبقة ـ سواء
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إن توفي ولم يكن له ولد   : وهو آما لو مات صاحبه آخًرا، ولو مات آخًرا اشترك جميع األوالد فيه، بل هذا يتناوله قول الواقف
وال ولد ولد آان نصيبه مصروًفا إلى من هو في درجته، فإن لم يكن له أخ وال أخت وال من يساويه في الدرجة، فيكون نصيبه 

   . واهللا أعلم  . س، وآلهم في القرب إليه سواءمصروًفا إلى أقرب النا

ـ رحمه اهللا تعالى ـ عن واقف وقف وقًفا على أوالده، ثم على أوالد أوالده، ثم على أوالد  وسئل شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية
سل وال عقب؛ آان ما آان أوالد أوالده، ونسله، وعقبه دائًما ما تناسلوا، على أنه من توفي منهم عن غير ولد وال ولد ولد وال ن

جاريًا عليه من ذلك على من في درجته وذوي طبقته، فإذا توفي بعض هؤالء الموقوف عليهم عن ولد أو ولد ولد، أو نسل أو 
   ؟ أو لمن في درجته من اإلخوة وبني العم ونحوهم  ؟ هل يكون لولده  ؟ عقب لمن يكون نصيبه

   : فأجاب

   : وته وبني عمه؛ لوجوه متعددة نذآر منها ثالثةنصيبه ينتقل إلى ولده دون إخ

على أنه من توفي منهم عن غير   : على أوالده، ثم على أوالد أوالده، مقيد بالصفة المذآورة بعده، وهي قوله  : أن قوله  : أحدها
   . قه أول الكالمولد انتقل نصيبه إلى ذوي طبقته، وآل آالم اتصل بما يقيده فإنه يجب اعتبار ذلك المقيد دون إطال

على أنه من توفي منهم، في موضع نصب على الحال، والحال صفة في   : أن هذه الجملة وهي قوله  : بيان المقدمة األولى
ألنه جار ومجرور متصل بالفعل، والجار والمجرور مفعول في النفي، وذلك   : المعني، والصفة مقيدة للموصوفوإن شئت قلت

ألن الكالم األول لم يسكت   : وإن شئت قلت  . ألنه آالم لم يستقل بنفسه، فيجب ضمه إلى ما قبله  : ت قلتوإن شئ  . مقيد للفعل
   . وآل هذه القضايا معلومة باالضطرار في آل لغة  . عليه المتكلم حتى وصله بغيره، وصلة الكالم مقيدة له

لك من األلفاظ التي تغير موجبه عند اإلطالق وجب العمل بها، أن الكالم متى اتصل به صفة أو شرط أو غير ذ  : بيان الثانية
ولم يجز قطع ذلك الكالم عن تلك الصفات المتصلة به، وهذا مما ال خالف فيه أيًضا بين الفقهاء بل وال بين العقالء، وعلى 

وصية، واإلقرار، والبيع، والهبة، هذا تنبني جميع األحكام المتعلقة بأقوال المكلفين من العبادات والمعامالت، مثل الوقف، وال
   . والرهن، واإلجارة، والشرآة، وغير ذلك

يرجع إلى لفظ الواقف في اإلطالق والتقييد؛ ولهذا لو آان أول الكالم مطلًقا أو عاًما ووصله المتكلم بما   : ولهذا قال الفقهاء
الفقراء، أو العدول،   : قفت على أوالدي، آان عاًما، فلو قالو  : يخصه أو يقيده؛ آان االعتبار بذلك التقييد والتخصيص، فإذا قال

   . أو الذآور؛ اختص الوقف بهم، وإن آان أول آالمه عاًما

لفظ األوالد عام، وتخصيص أحد النوعين بالذآر ال ينفي الحكم عن النوع اآلخر، بل العقالء آلهم   : وليس لقائل أن يقول
التخصيص  [ مثبتوا المفهوم ونفاته، ويسمون هذا  -ئك المخصوصين في آخر الكالم مجمعون على أنه قصر الحكم على أول

لما وصل اللفظ العام بالصفة الخاصة صار الحكم متعلًقا بذلك الوصف فقط، وصار الخارجون عن ذلك   : ويقولون  .  ] المتصل
شيئا إال إذا دخلوا في اللفظ، فلما وصل اللفظ الوصف خارجين عن الحكم، أما عند نفاة المفهوم فألنهم لم يكونوا يستحقون 

  . العام بالصفة الخاصة أخرجهم من اللفظ؛ فلم يصيروا داخلين فيه، فال يستحقون، فهم ينفون استحقاقهم لعدم موجب االستحقاق
صد تخصيصه وأما عند مثبتي المفهوم فيخرجون لهذا المعني ولمعني آخر، وهو أن تخصيص أحد النوعين بالذآر يدل على ق

   . فهم يمنعون استحقاقهم النتفاء موجبه، ولقيام مانعه  . بالحكم، وقصد تخصيصهم بالحكم ملتزم لنفيه عن غيرهم

وقفت على أوالدي على أنهم يعطون إن آانوا فقراء، أو على أنهم يستحقون إذا آانوا   : وآذلك لو قيد المطلق مثل أن يقول
أنه يصرف من الوقف إلى الموجودين منهم إذا آانوا فقراء، ووقفت على أنه من آان فقيًرا  فقراء، أو وقفت على أوالدي على

   . وقفت على أوالدي على الفقراء منهم، أو بشرط أن يكونوا فقراء، أو إن آان فقيًرا  : آان من أهل الوقف، فإن هذا مثل قوله

وقفت   : من تزوجت ثم طلقها زوجها أعطيت، فإن هذا مثل قولهوقفت على بناتي على أنه من آانت أيما أعطيت، و  : ولو قال
 ِإنِّي ُأِريُد َأْن ُأنِكَحَك ِإْحَدى اْبَنَتيَّ َهاَتْيِن َعَلى َأن }علىبناتي على األيامي منهم، فإن صيغة  [ على ]  من صيغ االشتراط، آما قال :   

    [ القصص :  27 ]  .  {َتْأُجَرِني َثَماِنَي ِحَججٍ 
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زوجتك بنتي على ألف، أو على أن تعطيها ألًفا، أو على أن يكون لها في ذمتك ألف؛ آان ذلك شرًطا   : واتفق الفقهاء أنه لو قال
ا في ذلك؛ من أجل ثابًتا وتسميته صحيحة، وليس في هذا خالف، وقد أخطأ من اعتقد أن في مذهب اإلمام أحمد أو غيره خالًف

أنت حر على ألف، فلم تقبل الزوجة والعبد، فإنه في إحدى   : أنت طالق على ألف، أو لعبده  : اختالفهم فيما إذا قال لزوجته
  : الروايتين عن أحمد يقع العتق والطالق، فإنه ليس مأخذه أن هذه الصيغة ليست للشرط، فإنه ال يختلف مذهبه أنه لو قال

بعتك هذا العبد على أن ترهنني به آذا، أو على أن   : لف، أو آاتبتك على ألف، أو زوجتك على ألف، أو قالخلعتك على أ
   . يضمنه زيد، أو زوجتك بنتي على أنك حـر، أن هذه شروط صحيحة، وال خالف في ذلك بين الفقهاء آلهم

ق بشرط، وإنما شرط فيه شرًطا، وَفرَّق بين التعليق وإنما المأخذ أن العتق والطالق ال يفتقران إلى عوض، ولم يعلق الطال
على الشرط وبين الشرط في الكالم المنجز؛ولهذا ال يصح آثير من التصرفات المعلقة مع صحة االشتراط فيها، وهذه الصفة 

   . ففيه اختال  ؟ أو يثبت هو دون الصفة  ؟ هل يفوت جميعه  : قد تعذر وجودها، والطالق الموصوف إذا فاتت صفته

على أنه من توفي منهم، شرط حكمي، ووصف معنوي للوقف المذآور، وأنه يجب اعتباره والعمل بموجبه،   : إذا تبين أن قوله
فمعلوم أنه إذا اعتبر القيد المذآور في الكالم آان انتقال نصيب المتوفي إلى ذوي طبقته مشروًطا بعدم ولده، وأن الواقف لم 

في هذه الحال، ومعلوم حينئذ أنه ال يجوز صرف نصيب المتوفي إليهم في ضد هذه الحال، وهو  يصرف إليهم نصيب المتوفي
   . ما إذا آان له ولد، وهو المطلوب

وعلم أن هذا ثابت باتفاق الفقهاء، بل والعقالء القائلين بالمفهوم، والنافين له، فإن صرف الوقف إلى غير من صرفه إليه 
إليهم، فهذا المنع النتفاء الموجب متفق عليه، وألنه قد منع صرفه إليهم وهذا المنع لوجود المانع  الواقف حرام، وهو لم يصرفه

وقفت على أوالدي ثم على أوالدهم بشرط أن ينتقل نصيب المتوفي منهم إلى أهل طبقته إذا آان قد   : مختلف فيه، وتقدير الكالم
   . توفي عن غير ولد

ي أن هذا الباب يقصر على القيود المذآورة، وإنما يغلط هنا من لم يحكم دالالت األلفاظ وليس يختلف أحد من الفقهاء ف
اللغوية، ولم يميز بين أنواع أصول الفقه السمعية، ولم يتدرب فيما علق بأقوال المكلفين من األحكامالشرعية، وال هو جري في 

، فارتفع عن شأن العامة بحيث لم يدخل في زمرتهم فيما يفهمونه فهم هذا الخطاب على الطبيعة العربية، والفطرة السليمة النقية
في عرف خطابهم، وانحط عن أوج الخاصة، فلم يهتد للتمييز بين المشتبهات في الكالم، حتى تقر الفطر على ما فطرها عليه 

ط بغاياتها رده ذلك إلى الذي أحسن آل شيء خلقه، والحمق أدي به إلى الخالص من آناسة بتًرا، ومن أحكم العلوم حتى أحا
  { ِفْطَرَة اللَِّه الَِّتي َفَطَر النَّاَس عليها َلا َتْبِديَل ِلَخْلِق اللَّهِ }تقرير الفطر على بداياتها، وإنما بعثت الرسل لتكميل الفطرة؛ ال لتغييرها  

   .  ] 30  : الروم [ 

من سمع هذا الكالم من أهل اللسان العربي ـ خاصتهم وعامتهم ـ لم يفهموا منه إال إعطاء أهل طبقة المتوفي  ومعلوم أن آل
بشرط أال يكون للمتوفي ولد، ويعقلون أن هذا الكالم واحد متصل بعضه ببعض، وإنما نشأ غلط الغالط من حيث توهم أن 

   . نوعين بالذآر، فيكون من باب تعارض العموم والمفهومالكالم األول فيه عموم، والكالم الثاني قد خص أحد ال

ثم قد يكون ممن نظر في آتب بعض المتكلمين أو بعض الفقهاء الذين ال يقولون بداللة المفهوم، وإذا قالوا بها رأوا داللة 
إال شرذمة ال يعتد بهم، وقد العموم راجحة عليها؛ لكون الخالفات فيها أضعف منه في داللة المفهوم، فإنه لم يخالف في العموم 

خالف في المفهوم طائفة من الفقهاءوطوائف من أهل الكالم، حتى قد يتوهم من وقع له هذا أنه ال ينبغي أن يترك صريح 
فنعوذ باهللا من العمى في البصيرة، أو َحَوٍل يرى الواحد اثنين؛ فإن األعمى أسلم   . الشرط أو عمومه لمفهوم الصفة مع ضعفه

ولوال خشية أن يحسب حاسب أن لهذا القول   . في إدراآه من األحول إذا آان مقلًدا للبصير، والبصير صحيح اإلدراكحاًال 
   . مساًغا، أو أنه قد يصح على أصول بعض الفقهاء لكان اإلضراب عن بيانه أولى

إنما هو في   ؟ آانت حجة، فهل يخص بها العام أم الوإذا   ؟ هل هي حجة أم ال  : هذا الذي تكلم الناس فيه من داللة المفهوم  : فيقال
آالمين منفصلين من متكلم واحد، أو في حكم الواحد، ليس ذلك في آالم واحد متصل بعضه ببعض، وال في آالم متكلمين ال 

   : يجب اتحاد مقصودهما، فهنا ثالثة أقسام
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ذلك ليدخل فيه إذا آان أحدهما آالم اهللا واآلخر آالم رسوله،  آالمان من متكلم واحد أو في حكم الواحد، وإنما ذآرنا  : أحدها
  ) الماُء طهوٌر ال ينجسه شيء (   : فإن حكم ذلك حكم ما لو آانا جميًعا من آالم اهللا أو آالم رسوله، مثل قوله صلى اهللا عليه وسلم

إن   : فمن قال  . احد صلى اهللا عليه وسلم، وهما آالمان، فإن المتكلم بهما و ) إذا بلغ الماء ُقلَتين لم يحمل الخبث (   : مع قوله
  ) إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ( بمفهوم   ) الماء طهور ال ينجسه شيء (   : المفهوم حجة يخص به العموم خص عموم قوله

  : ومن امتنع من ذلك قال  . مع أن مفهوم العددأضعف من مفهوم الصفة، وهذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وغيرهما
هو بعض ذلك العام، وهو موافق له في حكمه، فال تترك داللة   ) إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس (   : عام، وقوله  ) الماء طهور (   : قوله

   . العموم لهذا

في  (   : إلى آخره، مع قوله في حديث آخر  ) في اإلبل في خمٍس منها شاٌة (   : الذي أخرجه أبو بكر  ] الصدقة [ وآذلك قوله في آتاب 
، ونظائره آثيرة، منها ما قد اتفق الناس على ترجيح المفهوم  ) اإلبل السائمة في آل أربعين بنت لبون، وفي آل خمسين حقة

، فإنه ال خالف أن  ) اجعلت لي ُآل أرض طيبة مسجًدا وطهوًر (   : مع قوله  ) ُجِعلت لي األرض مسجًدا وطهوًرا (   : فيه، مثل قوله
، فإن الشافعي  ) َوُجِعلت تربتها لي طهورا (   : ومنها ما قد اختلفوا فيه، آقوله في هذا الحديث  . األرض الخبيثة ليست بطهور

تقديم  ومنها ما قد اتفقوا على  .  ) ُجعلت لي آل أرض طيبة طهورًًا (   : وأحمد وغيرهما جعلوا مفهوم هذا الحديث مخصًصا لقوله
 َوَال َتْأُآُلوَها ِإْسَراًفا َوِبَداًرا َأن }   [ اإلسراء :  34 ] ، مع قوله :   { َوَال َتْقَرُبوْا َماَل اليِتيِم ِإالَّ ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسنُ }العموم فيه آقوله :   

    [ النساء :  6 ] ، فإن أآلها حرام سواء قصد بداًرا آبر اليتيم أو ال .  {َيْكَبُرواْ 

وقد اختلف الناس في هاتين الداللتين إذا تعارضتا، فذهب أهل الرأي وأهل الظاهر، وآثير من المتكلمين، وطائفة من المالكية، 
جمهور من المالكية، والشافعية والحنبلية، وطائفة من المتكلمين إلى تقديم وذهب ال  . والشافعيةوالحنبلية إلى ترجيح العموم

والمسألة محتملة، وليس هذا موضع تفصيلها؛ فإنها ذات ُشَعب   . المفهوم، وهو المنقول صريًحا عن الشافعي وأحمد وغيرهما
، وقد اشتبهت أنواعها على آثير من  ] الفقهأصول  [ وهي َغمرٌة من غمرات   ] المطلق، والمقيد [ آثيرة، وهي متصلة بمسألة 

   . السابحين فيه

لكن المقصود أن مسألتنا ليست من هذا الباب، مع أنها لو آانت منه؛ لكان الواجب على من يفتي بمذهب الشافعي وأحمد أن 
النظر في آيات اهللا، يبني هذه المسألة على أصولهما، وأصول أصحابهما، دون ما أصله بعض المتكلمين الذين لم يمعنوا 

ودالئله التي بينها في آتابه، وعلى لسان رسوله، وال أحاطوا علًما بوجوه األدلة ودقائقها التي أودعها اهللا في وحيه الذي أنزله، 
   . وال ضبطوا وجوه دالالت اللسان الذي هو أبين األلسنة، وقد أنزل اهللا به أشرف الكتب

  : لثاني، وهو أن يكون آالم واحد متصل بعضه ببعض، آخره مقيد ألوله، مثل ما لو قالوإنما هذه المسألة هي من القسم ا
في آل خمس من  (   : ، أو يقول ) الماء طهور إذا بلغ قلتينال ينجسه شيء (   : ، أو يقول ) الماء طهور ال ينجسه شيء إذا بلغ قلتين ( 

 َوَمن لَّْم َيْسَتِطْع ِمنُكْم َطْوًال َأن َينِكَح اْلُمْحَصَناِت }اإلبل شاٌة، وفي عشر شاتان، تجب هذه الزآاة في اإلبل السائمة ) ، آما قال :   
  ، فإنه ال خالف بين الناس أن هذا { َذِلَك ِلَمْن َخِشَي اْلَعَنَت ِمْنُكمْ }   [ النساء :  25 ] ، فأطلق وعمم، ثم قال في آخره :   {اْلُمْؤِمَناتِ 

   . الكالم ال يؤخذ بعموم أوله، بل إنما تضمن طهارة القلتين فصاعًدا، ووجوب الزآاة في السائمة

دليل ناقل عن األصل،  لم يتعرض لما سوي ذلك بنفي وال إثبات، فنحن ننفيه باألصل، إال أن يقوم  : لكن نفاة المفهوم يقولون
   . بل ننفيه بدليل هذا الخطاب الموافق لألصل  : والجمهور يقولون

  . وصيت بهذا المال للعلماء يعطون منه إذا آانوا فقراء  : أن رجًال لو قال  : ومما يوضح الفرق بين الكالم المتصل والمنفصل
تعارض العموم والمفهوم؛ لكن   : ى للعلماء إذا آانوا فقراء، فهنا يقالأعطوا من مإل  : وصيت به للعلماء، ثم قال  : ولو قال مرة

مثل هذا ال يجيء في الوقف، فإنه إذا وقف على صفة عامة أو خاصة لم يمكن تغييرها، بخالف الوصية، ولو فسر الموصى 
ة المتأخرة واجب عند جميع الناس إن تقييد هذا الكالم بالصف  : لفظه بما يخالف ظاهره قبل منه، بخالف الواقف؛ ولهذا قلنا

   . القائلين بالمفهوم ونفاته، فإن هذا ليس من هذا الباب، وإنما هو من باب الكالم المقيد بوصف في آخره

أن يكون في آالم متكلمين ال يجب اتحاد مقصودهما، مثل شاهدين شهدا أن جميع الدار لزيد، وشهد آخران أن   : القسم الثالث
  . إنه يبني العام على الخاص هنا  : ي منها لعمرو، فإن هاتين البينتين يتعارضان في ذلك الموضع، وال يقول أحدالموضع الفالن
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وقد غلط بعض الناس مرة في مثل هذه المسألة، فرأي أنه يجمع بين البينتين؛ ألنه من باب العام والخاص، آما غلط بعضهم 
   . في القسم الثاني فألحقوه باألول

وَّر اهللا قلبه َفرَّق بين هذه األقسام الثالثة، وعلم أن الفرق بينها ثابت في جميع الفطر، وإنما خاصة العلماء إخراج ما في ومن َن
القوة إلى الفعل، فلو سلم أن الكالم األول عام أو مطلق فقد وصل بما يقيده ويخصصه، وقد أطبق جميع العقالء على أن مثل 

ففرِّق ـ أصلحك اهللا ـ بين أن يتم الكالم العام المطلق فيسكت عليه، ثم يعارضه   . وال مطلًقا هذا مخصوص مقيد، وليس عاًما
فإنه لو حلف   !   ؟ ألست تعلم أن جميع األحكام مبنية على هذا  . مفهوم خاص أو مقيد، وبين أن يوصل بما يقيده ويخصصه

واهللا ال أسافر، ثم سكت سكوًتا   : ير ذلك لم يؤثر، فلو قالوسكت سكوًتا طويًال، ثم وصله باستثناء أو عطف أو وصف أو غ
ولو   . ال أسافر راجًال؛لم تتقيد اليمين بذلك  : أو قال  . وال أتزوج  : أو قال  . إلى المكان الفالني  : أو قال  . إن شاء اهللا  : طويال، ثم قال

ال أسافر راجًال؛ لتقيدت   : ولو قال  . لم تقيداليمين األولى بقيد الثانيةال يسافر راجًال؛   : ال أسافر، ثم حلف مرة ثانية  : حلف مرة
   . يمينه بذلك االتفاق

وقفت على أوالدي، ثم على أوالدهم، ثم على أوالد أوالدهم، على أنه من توفي منهم عن غير ولد آان نصيبه   : فلما قال هنا
قيد المتضمن انتقال نصيب المتوفي إلى أهل طبقته بشرط عدم ولده، وصار لذوي طبقته؛ صار المعني وقفت وقًفا مقيًدا بهذا ال

وقفت على ولدي وولد ولدي ونسلي وعقبي، على أن األوالد يستحقون هذا الوقف بعد موت آبائهم، أفليس   : مثل هذا أن يقول
على ولدي وولد ولدي اقتضي   : وأنه لو اقتصر على قوله  !   ؟ آل فقيه يوجب أن استحقاق األوالد مشروط بموت اآلباء

   . التشريك

ويوضح هذه المسألة التي قد يظن أنها مثل هذه أنه لو وقف على زيد وعمرو وبكر، ثم على المساآين؛ لم ينتقل إلى المساآين 
ن، على وقفت على زيد وعمرو وبكر، ثم على المساآي  : شيء حتى يموت الثالثة، هذا هو المشهور، فلو قال في هذه الصورة

على أنه من من مات من الثالثة   : أو قال  . أنه من مات من الثالثة انتقل نصيبه إلى اآلخرين إذا لم يكن في بلد الوقف مسكين
على أنه من مات من الثالثة انتقل نصيبه إلى اآلخرين إن آانا   : أو يقول  . ولم يوجد من المساآين أحد انتقل نصيبه إلى اآلخرين

أو إن آانا مقيمين ببلد الوقف، ونحو ذلك، أفليس آل فقيه، بل آل عاقل يقضي بأن استحقاق الباقين لنصيب المتوفي   . فقيرين
مشروط بهذا الشرط، وإن هذا الشرط الذي تضمنه الكالم يجب الرجوع إليه، فإن الكالم إنما يتم بآخره، وال يجوز اعتبار 

اهللا العقالء إلى معرفته، إال أن يحول بين البصيرة وبين اإلدراك مانع، فيفعل اهللا  الكالم المقيد دون مطلقه، وهذا مما قد اضطر
   . ما يشاء، ومسألتنا أوضح من هذه األمثلة

وقف على أوالدي، ثم على أوالدهم، على أنه من مات منهم وهو عدل انتقل نصيبه إلى ولده، فهل يجوز   : ومثال ذلك أن يقول
فمن توهم أنه ينتقل إليه الندراجه في   !   ؟ لد، سواء آان الميت مسلًما أو آافًرا، وسواء آان عدًال أو فاسًقاأن ينتقل الوقف إلى الو

اللفظ العام لم ينقطع ويسكت عليه حتى يعمل به، وإنما هو موصول بما قيده وخصصه، وال يجوز أن يعتبر   : اللفظ العام قيل له
   . ين من فلق الصبح، ولكن من لم يجعل اهللا له نوًرا فما له من نوربعض الكالم الواحد دون بعض، وهذا أب

  : ومن أراد أن يبهر المتكلم في هذا، فليكثر من النظائر التي يصل فيها الكالم العام أو المطلق بما يخصه ويقيده، مثل أن تقول
الفقراء على أنه من جاور بالحرمين منهم  أو وقفت على  . وقفت على الفقهاء على أنه من حضر الدرس صبيحة آل يوم استحق

أو على أن الفقهاء يشهدون الدرس في آل غداة، ونحو ذلك من النظائر التي   . على أنيجاور بأحد الحرمين  : أو تقول  . استحق
   . تفوت العدد واإلحصاء

ا أو تعارًضا، وهذا شبهة من شبهات أن يحسب أن بين أول الكالم وآخره تناقًض  : ومما يغلط فيه بعض األذهان في مثل هذا
وهذا جهل؛ فإن   . لو آانت هذه الصيغ عامة لكان االستثناء رجوًعا أو نقًضا  : بعض الطماطم من منكري العموم، فإنهم قالوا

   [ العنكبوت :  14 ] ، { َفَلِبَث ِفيِهْم َأْلَف َسَنٍة ِإلَّا َخْمِسيَن َعاًما }ألفاظ العدد نصوص مع جواز ورود االستثناء عليها، آما قال تعالى :   
    [ المجادلة :  3 ]  .  { َفَتْحِريُر َرَقَبةٍ }وآذلك النكرة في الموجب مطلقة مع جواز تقييدها في مثل قوله :   

إنها عامة مطلًقا، ثم رفع   : وإذا قيل  . إنها عامة مطلًقا  : قيل  . هي عامة  : ن حيث توهموا أن الصيغ إذا قيلوإنما أتي هؤالء م
   . باالستثناء بعض موجبها، فقد اجتمع في ذلك المرفوع العموم المثبت له، واالستثناء النافي له، وذلك تناقض، أو رجوع
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شرط عمومها أن تكون منفصلة عن صلة مخصصة، فهي عامة عند اإلطالق، ال عامة  هي عامة، فمن  : إذا قيل  : فيقال لهم
له ألف درهم من النقد   : على اإلطالق، واللفظ الواحد تختلف داللته بحسب إطالقه وتقييده؛ ولهذا أجمع الفقهاء أن الرجل لو قال

حو ذلك؛ آان مقرًًا بتلك الصفة المقيدة، ولو آان الفالني، أو مكسرة، وسود، أو ناقصة، أو طبرية، أو ألف إال خمسين، ون
   . االستثناء رجوًعا لما قبل في اإلقرار؛ إذ ال يقبل رجوع المقر في حقوق اآلدميين

وآثيًرا ما قد يغلط بعض المتطرفين من الفقهاء في مثل هذا المقام، فإنه يسأل عن شرط واقف، أو يمين حالف، ونحو ذلك، 
ًقا أو عاًما، وقد قيد في آخره، فتارة يجعل هذا من باب تعارض الدليلين، ويحكم عليهما باألحكام فيري أول الكالم مطل

المعروفة للدالئل المتعارضة من التكافؤ والترجيح، وتارة يري أن هذا الكالم متناقض؛ الختالف آخره وأوله، وتارة يتلدد تلدد 
وآل هذا منشؤه من عدم التمييز بين الكالم   . هذا غلط من الكاتب  : المتحير، وينسب الشاطر إلى فعل المقصر، وربما قال

ومن علم أن المتكلم ال يجوز اعتبار أول آالمه حتى يسكت سكوًتا قاطًعا، وأن الكاتب ال يجوز   . المتصل والكالم المنفصل
   . تقوله العلماء في دالالت الخطاب اعتبار آتابه حتى يفرغ فراًغا قاطًعا؛ زالت عنه آل شبهة في هذا الباب، وعلم صحة ما

ومن أعظم التقصير نسبة الغلط إلى متكلم مع إمكان تصحيح آالمه، وجريانه على أحسن أساليب آالم الناس، ثم يعتبر أحد 
ك على أنـه من مات منهم عن غير ولد غلط، لم يكن ذل  : قوله  : الموضعين المتعارضين بالغلط دون اآلخر، فلو جاز أن يقال

هو الغلط؛ فإن الغلط في تبديل حرف بحرف بالنسبة إلى الكاتب أولى من الغلط بذآر عدة   ] ثم [   : قوله  : بأولى من أن يقال
   . عن غير ولد، وال ولد ولد، وال نسل، وال عقب، مشتمل على أآثر من عشر آلمات  : آلمات، فإن قوله

من مات   : أولى من قوله  . من مات منهم عن ولد  : إنما يزيح الشبهة، فكان قولهثم من العجب أن يتوهم أن هذا توآيد، والمؤآد 
منهم عن غير ولد؛ إذا آان الحكم في البابين واحًدا، وقصد التوآيد، فإن نقل نصيب الميت إلى إخوته مع ولده تنبيه على نقله 

ي، فهذا خروج عن حدود العقل والكالم، ثم التوآيد ال يكون أما أن يكون التوآيد ببيان الحكم الجلي دون الخف  . إليهم مع عدمهم
أردت إآرام جميع الرجال، وخصصت المسلمين   : أآرم الرجال المسلمين، وقال  : باألوصاف المقيدة للموصوف، فإنه لو قال

قبول أصال؛ فإن المسلمين بالذآر توآيًدا، وذآرهم ال ينفي غيرهم بعد دخولهم في االسم األول؛ لكان هذا القول ساقًطا غير م
أآرم الرجال والمسلمين ـ بحرف العطف، مع   : صفة للرجال، والصفة تخصص الموصوف، فال يبقي فيه عموم، لكن لو قال

اتفاق الحكم في المعطوف والمعطوف عليه وآونه بعضه ـ لكان توآيًدا؛ ألن المعطوف ال يجب أن يقيد المعطوف عليه 
لمغايرة الحاصلة بحرف العطف، بخالف الصفات ونحوها فإنها مقيده؛ وآذلك بعض أنواع ويخصصه؛ لما بينهما من ا

اإلقرار، والطالق،  [ العطف، لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك؛ ولهذا َفرَّق الفقهاء بين العطف المغير وغير المغير في باب 
   .  ] والعقود

أن يجعل أول آلمة التوحيد آفًرا وآخرها إيماًنا؛ وأن المتكلم بها قد ومن رام أن يجعل الكالم معني صحيًحا قبل أن يتم لزمه 
  : فقيل له  ؟ ما آلمة أولها آفر وآخرها إيمان  : وإن آان قد نقل عن بعض الناس أنه قال  . آفر، ثم آمن، فنعوذ باهللا من هذا الخبال

عليه آان آفًرا، ولم يرد أنها آفر مع اتصالها باالستثناء؛  قصد بذلك أن أولها لو سكت  : قلت  . آلمة اإلخالص  : فقال  ؟ ما هي
   . فإنه لو أراد هذا لكان قد آفر

ألف إال خمسين، آانت األلف مجاًزا؛   : وغلط بعضهم فظن أنه إذا قال  . االستثناء تكلم بما عدي المستثني  : ولهذا قال المحققون
هو موضوع له إذا آان منفرًدا   : فيقال له  . ة العدد، ولم يرد المتكلم ذلكألنه مستعمل في غير ما وضع له؛ ألنه موضوع لجمل

ألف إال خمسين، ال بنفس األلف، فصارت هذه   : إنما فهم المعني هنا بمجموع قول  : عن صلة؛ وذلك الشرط قد زال، ثم يقال له
ام المخصوص تخصيًصا متصًال مجاز، آالعام األلفاظ الثالثة هي الدالة على تسعمائة وخمسين، وهذه شبهة من رأي أن الع

 المخصوص تخصيًصا من 

   . فصًال عند آثير من الناس

وسياق هذا القول يوجب أن آل اسم أو فعل وصل بوصف، أو عطف بيان، أو بدل، أو أحد المفعوالت المقيدة، أو الحال، أو 
االضطرار، والفرق بين القرينة اللفظية المتصلة باللفظ الدالة وفساد هذا معلوم ب  . التمييز، أو نحو ذلك، آان استعماله مجازًا

رأيت أسدًا يكتب،   : بالوضع وبينما ليس آذلك من القرائن الحالية والقرائن اللفظية التي ال تدل على المقصود بالوضع ـ آقوله
، ومع هذا فال ريب عند أحد من العقالء أن وبحرًا راآبًا في البحر ـ وبين األلفاظ المنفصلة معلوم يقينًا من لغة العرب والعجم
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الكالم إنما يتم بآخره؛وأن داللته إنما تستفاد بعد تمامه وآماله، وأنه ال يجوز أن يكون أوله داًال دون آخره، سواء سمي أوله 
، والكالم المتصل آله دليل إن أوله يعارض آخره، فإن التعارض إنما يكون بين دليلين مستقلين  : وال أن يقال  ] حقيقة، أو مجازا [ 

   . واحد، فالمعارضة بين أبعاضه آالمعارضة بين أبعاض األسماء المرآبة

فإن الواقف يريد أن يشرط شروطًا آثيرة في الموقوف والموقوف عليه، من   ] الوقوف [ وهذا آالم َبيٌِّن، خصوصًا في باب 
قيد، يحتمل سجًال آبيرًا، ثم إنه لم يخالف مسلم في أنه ال يجوز اعتبار الجمع، والترتيب، والتسوية، والتفضيل، واإلطالق، والت

أول آالمه إطالقًا وعمومًا وإلغاء آخره، أو يجعل ما قيده وفصله وخصصه في آخر آالمه مناقضًا أو معارضًا لما صدر به 
وقفت على أوالدي، ثم على   : هآالمه من األسماء المطلقة أو العامة؛ فإن مثل هذا مثل رجل نظر في وقف قد قال واقف

هذا الكالم متعارض؛ ألنه   : ومن شرط الموقوف عليهم أن يكونوا فقراء أو عدوًال، ونحو ذلك، فقال  : أوالدهم، ثم قال بعد ذلك
ومن باب   ] الخاص والعام [ في أول آالمه قد وقف على الجميع، وهذا مناقض لتخصيص البعض، ثم يجعل هذا من باب 

، فمعلوم أن هذا آله خبط؛ إذ التعارض فرع على استقالل آل منهما بالداللة، واالستقالل بالداللة فرع على  ] رض األدلةتعا [ 
واهللا ـ سبحانه ـ يوفقنا   . انقضاء الكالم وانفصاله، فأما مع اتصاله بما يغير حكمه، فال يجوز جعل بعضه دليًال مخالفًا لبعض

   . رضاهوجميع المسلمين لما يحبه وي

يجوز أن يكون شرطه الواقف ليبين أن الوقف ينتقل إلى من بقى، وأنه ال ينقطع في   . على أنه من مات منهم  : قوله  : فإن قيل
على ولدي، ثم على ولد ولدي إذا مات أحدهم ثالثة أقوال، آاألقوال الثالثة في   : وسطه؛ فإن من الفقهاء من قد خرج في قوله

   : دي الثالثة، ثم على المساآينعلى أوال  : قوله

   . أنه يكون للباقين من الطبقة العليا  : أحدها ـ وهو المشهور ـ

   . أنه ينتقل إلى الطبقة الثانية، آما لو انقرضت الطبقة العليا  : والثاني

بعشر سنين على المساآين، وإذا وقفته على زيد، وبعد موته   : أنه يكون مسكوتًا، فيكون منقطع الوسط، آما لو قال  : والثالث
آان انقطاعه في وسط عند موت الواحد محتمًال، فقد ذآر الواقف هذا الشرط لينفي هذا االحتمال، وإن آان هذا الشرط مقتضى 

   . الوقف على القول األول، ثم من الشروط ما يكون مطابقًا لمقتضى المدلول، فيزيد موجبها توآيدًا

ظيم، هذا آالم من قد نأى عن موضع استداللنا، فإنا لم نستدل بصيغة الشرط المطلقة، وإنما استدللنا بما سبحان اهللا الع  : قلنا
ولو   . على أنه من مات منهم انتقل نصيبه إلى ذوي طبقته  : تضمنه الشرط من التقييد، فإن هذا الكالم جيد لو آان الواقف قال

   : يت ينتقل إلى ذوي الطبقة مع الولد وعدمه من وجوه متعددةقال هذا لم يكن في المسألة شبهة أن نصيب الم

   . أن هذا هو موجب الكالم األول عند اإلطالق ولم يوصل بما يغيره  : منها

   . أنه وصل بما وآد موجب مطلقه  : ومنها

   . ن للميت ولد أو لم يكنأنه قد شرط ذلك شرطًا نفي به الصرف إلى الطبقة الثانية ونفي به االنقطاع، سواء آا  : ومنها

على أنه من توفى منهم عن غير ولدوال ولد ولد وال نسل وال عقب، آان نصيبه لذوي طبقته،   : وإنما صورة مسألتنا أنه قال
 وهذا الشرط ـ آما أنه قد نفي به االنقطاع ـ فقد قيد به االنتقال إلى  . فجعل االنتقال إليهم مشروطًا بموت الميت عن غير ولد

وقفت على أوالدي   : ذوي الطبقة، واللفظ دال عليهما داللة صريحة فإفادته ألحداهما ال تنفي إفادته لألخرى، آما لو قال
الثالثة، ثم على المساآين على أنه من مات منهم في حياة الواقف صرف نصيبه إلى من في درجته، فهل يجوز أن يصرف 

إنه مسكوت عن موته بعد   : هذا لم يقله أحد في هذه الصورة؛ لكن قد يقال  ؟ واقفنصيبه إلى ذوي الطبقة إذا مات بعد موت ال
   . موت الواقف، فيكون منقطع الوسط

أنه يكون للمساآين؛ ألن اللفظ اقتضى جعله للثالثة، ثم للمساآين، فحيث لم يصرف   : والصواب الذي عليه الناس قديمًا وحديثًا
ساآين؛ لحصر الواقف الوقف فيها، مع أن بحث مسألتنا أظهر من هذه آما تقدم، بل لو فرض إلى الثالثة تعين صرفه إلى الم
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هذا الشرط لنفي احتمال   : إذا مات عن غير ولد يكون منقطعًا، وإذا مات عن ولد لم يكن؛ لجاز أن يقال  : أن قائًال قد قال
ل على صرف نصيب الميت عن غير ولد إلى طبقته، وعلى عدم االنقطاع، ومع هذا فهو دال على التقييد ـ آما ذآرناه ـ فإنه يد

   . الصرف إليهم مع الولد، فالداللة األولى تنفي االنقطاع، والداللة الثانية توجب االشتراك وال منافاة بينهما

   !   ؟ كبل األولى حصلت من وضع هذا اللفظ، والثانية حصلت من مجموع الشرط أو الكالم األول، فكيف واألمر ليس آذل

هذا إنما يستقيم أن لو لم تكن الصورة المذآورة   : قلنا  . هذا نفي لالحتمال في هذه الصورة، وإن آان لم ينفه في أخرى  : فإن قيل
ذآر صورة وترك أخرى،   : وفي مثل هذا ال يقال  . عن غير ولد  : مطلق، وقد قيده  . من مات منهم  : مقيدة للفظ المطلق، فإن قوله

  :  إذا آان الكالم مستقًال بنفسه غير متصل بغيره؛ فأما إذا آان الكالم متصًال بغيره، فإنه يصير قيدًا في ذلك األول، فإن قولهإال
بشرط أنه من آان موته على هذه الصفة   : نصب على الحال ـ أيضًا، والحال صفة، والصفة مقيدة، فكأنه قال  . عن غير ولد

طبقة، أو أنه ينتقل نصيب الميت إلى ذوي الطبقة بشرط أال يكون للميت ولد، ومعلوم باالضطرار أن انتقل نصيبه إلى ذوي ال
   . االنتقال المشروط بصفة ال يجوز إثباته بدون تلك الصفة

عن غير ولد، صفة لموت الميت، واالنتقال إذا مات الميت على هذه الحال صفة للوقف، والوقف الموصوف بصفة،   : فقوله
ك الصفة موصوفة بأخرى، ال يجوز إثباته إال مع وجود الصفة وصفة الصفة، فال يجوز أن يكون وقفًا على األوالد، ثم وتل

   . أوالدهم، إال بشرط انتقال نصيب المتوفي إلى ذوي الطبقة

لو آان له ولد ـ  وال يجوز نقل نصيب الميت إلى ذوي الطبقة إال بشرط موته عن غير ولد أو ولد ولد أو نسل أو عقب، حتى
على أوالده، ثم أوالد أوالده، ثم نسله   : وإن بعد ـ آان وجوده مانعًا من االنتقال إلى ذوي الطبقة، وموجبًا لالنتقال إليه بقوله

   . وعقبه دائمًا ما تناسلوا

   . واعلم أن هذا السؤال ال يكاد ينضبط وجوه فساده مع ما ذآرناه لكثرتها

من مات   : أو التنبيه بقوله  . من مات منهم انتقل نصيبه  : قصده مجرد نفي احتمال االنقطاع؛ لكان التعميم بقوله أنه لو آان  : منها
أما أن   . هو الواجب؛ فإنه إذا انتقل نصيبه إلى ذوي الطبقة مع الولد فمع عدمه أولى  . منهم عن ولد انتقل نصيبه إلى ذوي طبقته

مع عدم الولد نافيًا بذلك احتمال االنقطاع، ثم يريد منا أن نفهم انتقاله إليهم ـ أيضًا ـ مع الولد ينص على انتقاله إلى الطبقة 
مع أن احتمال االنقطاع هنا قائم مع احتمال آخر ينفرد به، وهو االنتقال إلى الولد؛ ألن   . على ولدي، ثم ولد ولدي  : لمجرد قوله

ن احتمال االنقطاع، ومع أن فهم التخصيص مع التقييد أظهر من فهم االنقطاع، ومع احتمال انتقاله إلى ولد الولد هنا أظهر م
على ولد ولدي، في االنتقال إلى الطبقة مع عدم الولد أظهر من داللته في االنتقال إليهم مع وجود الولد، فقد أراد   : أن داللة قوله

فإن ترآه لرفع احتمال االنقطاع وغيره فيما هو فيه أظهر، منا أن نفهم الكالم المقلوب، ونخرج عن حدود العقل والبيان؛ 
وعدوله عن العبارة المحققة لنفي االنقطاع مطلقًا بال لبس إلى عبارة هي في التقييد أظهر منها في مجرد نفي انقطاع بعض 

   . الصور، دليل قاطع على أنه لم يقصد بذلك

عصيت   : فقال له سيده  . وآان غير صالح فلم يكرمه الغالم  .  صالحًا فأآرمهأآرم زيدًا إن آان رجًال  : ونظير هذا رجل قال لعبده
إنما قلت هذا، لئال تتوهم أني أبغض الصالحين فال   : قال  . إن آان صالحًا فأآرمه  : قد قلت لي  : قال  ؟ أمري، ألم آمرك بإآرامه

قبل هذا الكالم من عاقل، أو ينسب الغالم إلى تفريط، أو تكرمه مع صالحه، فنفيت احتمال التخصيص في هذه الصورة، فهل ي
أآرمه وإن لم يكن صالحًا؛ ألن   : هذه العبارة دالة على التخصيص، ولو آنت مثبتًا للتعميم لكان الواجب أن تقول  : يقول للسيد

   !   ؟ إآرام الصالح يصير من باب التنبيه، أو أآرمه وإن آان صالحًا إن آان حبًا لك صحيحًا

على أنه من مات   : فلم قيد النقل بقوله  : فإذا قيل له  . هو نقله إلى الطبقة، سواء آان له ولد أو لم يكن  : وآذا هنا يقول المنازع
لينفي احتمال االنقطاع في هذه الصورة دون الصورة التي هي أولى بنفي   : قال  ؟ منهم عن غير ولد انتقل نصيبه إلى الطبقة

على أنه من توفى منهم وإن آان له ولد انتقل نصيبه إلى من في   : آان الكالمالعربي في مثل هذا  : فيقال له  . هااالنقطاع في
على أنه من توفى منهم عن   : أما إذا قال  . على أنه من توفى منهم وإن لم يكن له ولد، فيأتي بحرف العطف  : أو يقول  . درجته
ومن توهم غير هذا أو جوزه ـ ولو على بعد ـ أو جوز لعاقل أن يجوزه فال ريب   . ال يقبل غيرهفهذا نص في التقييد   . غير ولد
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وما ظني أنه لو ترك وفطرته توهم هذا، ولكن قد يعرض   . أنه خارج عن نعمة اهللا التي أنعم بها على اإلنسان حيث علمه البيان
   . للفطر آفات تصدها عن سالمتها، آما نطقت به األحاديث

أن العاقل ال ينفي احتماًال بعيدًا بإثبات احتمال أظهر منه، ومعلوم أنه لو سكت عن هذا الشرط لكان احتمال االنقطاع   : ومنها
في غاية البعد، فإنه إما خالف اإلجماع، أو معدود من الوجوه السود، وإذا ذآر الشرط صار احتمال التقييد وترتيب التوزيع 

رًا عند المنازع، أو قاطعًا عند غيره، فكيف يجوز أن يحمل آالم الواقف على المنهج الذميم دون الطريق احتماًال قويًا، إما ظاه
   !   ؟ الحميد مع إمكانه

أن هذا االحتمال ال يتفطن له إال بعض الفقهاء، ولعله لم يخلق في اإلسالم إال من زمن قريب، واحتمال التقييد أمر   : ومنها
الم، فكيف يحمل آالم واقف متقدم على االحتراز من احتمال اليخطر إال بقلب الفرد من الناس بعد لغوي موجود قبل اإلس

ولعله لم يخطر ببال الواقف، دون أن يحمل على االحتراز من احتمال قائم بقلب آل متكلم، أو غالب المتكلمين، منذ   !   ؟ الفرد
   . علم آدم البيان

عن غير ولد ـ أيضا ـ صالح ألن يكون نفي به   : ه نفي احتمال االنقطاع في هذه الصورة بقولهأن الواقف إذا آان قصد  : ومنها
احتمال االنقطاع في الصورة األخرى، ويكون نفي احتمال االنقطاع فيها بانتقال نصيب من مات عن ولد إلى ولده، فإن هذا 

ومعلوم أن حمل آالم الواقف على هذا أحسن من جعله فيه صون هذا التقييد عن اإللغاء، ورفع لالنقطـاع في الصورتين، 
   . مهدرًا مبتورًا

فزيادة اللفظ ونقص المعنى خطأ ال يجوز   . على أنه من مات منهم  : أن هذا المقصود آان حاصًال على التمام لو قال  : ومنها
   . حمل آالم المتكلم عليه إذا أمكن أن يكون له وجه صحيح، وهو هنا آذلك

مقتض لترتيب المجموع على المجموع، وهذا   . على أوالدي، ثم على أوالدهم  : أن هذا الكالم مبني على أن قوله  : ومنها
على أنه   : االقتضاء مشروط بعدم وصل اللفظ بما يقيده، فإنه إذا وصل بما يقيده ويقتضي ترتيب األفراد على األفراد، مثل قوله

  : وهذا اللفظ وهو قوله  . ده، ونحو ذلك من العبارات؛ آان ذلك االقتضاء منتفيًا باالتفاقمن مات منهم عن ولد آان نصيبه لول
ظاهر في تقييد االنتقال بعدم الولد، وإنما يصرفه من يصرفه عن هذا الظهور لمعارضة   . على أنه من توفى منهم عن غير ولد

األمر فتبطل الداللة؛ وذلك أنه ال يثبت آون األول مقتضيًا األول له، وشرط آون األول دليًال عدم الصلة المغيرة، فيدور 
لترتيب المجموع إال مع االنقطاع عن المغير، وال يثبت هنا االنقطاع عن المغير حتى يثبت أن هذا ال يدل على التغيير، بل 

وع، وهذا هو الدور، وهو وال تثبت داللته على ذلك المعنى حتى يثبت أن المتقدم دليل على ترتيب المجم  . على معنى آخر
   . مصادرة على المطلوب، فإنه جعل المطلوب مقدمة في إثبات نفسه

  . هو قيد  : وإن قال  . فهو مكابرة ظاهرة في اللغة  . ليس بقيد  : فإن قال  ؟ عن غير ولد، قيد في االنتقال أم ال  : قوله  : أن يقال  : ومنها
فيجوز االستدالل بأول الكالم مطلقًا عما قيد به   : قيل  . نعم بالدليل األول  : فإن قال  . بدون قيده فيجوز إثبات الحكم المقيد  : قيل له

وهذه مقدمات يقينية ال يقدح فيها آون الكالم له فوائد   . ثبت المطلوب  . ال  : وإن قال  . علم أنه مكابر  . نعم  : فإن قال  . في آخره
   . لم يبق إال معاندًا أو مسلمًا للحقومن وقف عليها مقدمة   . أخر

بأن الوقف يكون منقطع الوسط إذا مات الميت عن غير ولد، وال يكون منقطعًا إذا مات عن ولد؛ آان لهذا   : أنه إذا قيل  : ومنها
و المطلوب، وإن السؤالوجه، لكن يكون حجة على المنازع، فإنه إذا آان متصًال مع موته عن ولد، فإن آان ينتقل إلى الولد فه

فثبت أن جعل هذا   . إنه ينتقل إلى الطبقة مع الولد، ويكون منقطعا مع عدم الولد  : آان ينتقل إلى الطبقة، فمحال أن يقول فقيه
واهللا يهدي من   . الكالم رفعًا الحتمال االنقطاع دليل ظاهر على انتقال نصيب المتوفي عن ولد إلى ولده، ودالئل هذا مثل المطر

   . اء إلى سواء الصراطيش

مقتض للترتيب، وهو أن استحقاق أوالد األوالد بعد   . على أوالده، ثم على أوالدهم  : أن قوله  : الوجه الثاني في أصل المسألة
   : أحدهما مرتب على اآلخر، واألحكام المرتبة على األسماء العامة نوعان  : وهنا جمعان  . األوالد

   . ل فرد من أفراد ذلك العام، سواء قدر وجود الفرد اآلخر أو عدمهما يثبت لك  : أحدهما
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   . ما يثبت لمجموع تلك األفراد، فيكون وجود آل منها شرطًا في ثبوت الحكم لآلخر  : والثاني

 َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا ُقْمُتْم }   [ البقرة :  21 ] ،  { َيا َأيَُّها النَّاُس اْعُبُدوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمن َقْبِلُكمْ }مثال األول قوله تعالى :   
 َوَآَذِلَك َجَعْلَناُآْم ُأمًَّة }   [ آل عمران :  110 ] ،  { ُآنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّاسِ }   [ المائدة :  6 ] ، ومثااللثاني قوله تعالى :   {ِإَلى الصَّالةِ 

   [ البقرة :  143 ] ، فإن الخلق ثابت لكل واحد من الناس، وآًال منهم مخاطب بالعبادة والطهارة، وليس آل واحد من األمة {َوَسًطا 
   . أمة وسطًا، وال خير أمة

 آَمَن الرَُّسوُل ِبَما ُأنِزَل ِإَلْيِه ِمن رَّبِِّه }ثم العموم المقابل بعموم آخر قد يقابل آل فرد من هذا بكل فرد من هذا، آما في قوله :   
   [ البقرة :  285 ] ، فإن آل واحد من المؤمنين آمن بكل واحد من المالئكة {َواْلُمْؤِمُنوَن ُآلٌّ آَمَن ِبالّلِه َوَمآلِئَكِتِه َوُآُتِبِه َوُرُسِلهِ 

   [ آل { َقْد َآاَن َلُكْم آَيٌة ِفي ِفَئَتْيِن اْلَتَقَتا }والكتب والرسل .  وقد يقابل المجموع بالمجموع بشرط االجتماع منهما، آما في قوله :   
 ُآنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة }عمران :  13 ] ، فإن االلتقاء ثبت لكل منهما حال اجتماعهما .  وقد يقابل شرط االجتماع من أحدهما آقوله :   

   [ آل عمران :  110 ] ، مجموع األمة خير للناس مجتمعين ومنفردين .  وقد يقابل المجموع بالمجموع بتوزيع {ُأْخِرَجْت ِللنَّاسِ 
لبس الناس ثيابهم، ورآب الناس   : األفراد على األفراد، فيكون لكل واحد من العمومين واحد من العموم اآلخر، آما يقال

آل واحد يحب ولده، ومن هذا   : الناس يحبون أوالدهم، أي  : وآذلك إذا قيل  . آل واحد منهم رآب دابته، ولبس ثوبه دوابهم، فإن
   [ البقرة :  233 ] ، أي :  آل والدة ترضع ولدها، بخالف ما لو قلت :  الناس يعظمون { َواْلَواِلَداُت ُيْرِضْعَن َأْوَالَدُهنَّ }قوله سبحانه :   

   . األنبياء، فإن آل واحد منهم يعظم آل واحد من األنبياء

قد اقتضى ترتيبأحد العمومين على اآلخر، فيجوز أن يريد أن العموم الثاني   . على أوالده، ثم على أوالدهم  : فقول الواقف
فرد من أفرداه، فال يدخل شيء من هذا العموم الثاني في الوقف، حتى  بمجموعه مرتب على مجموع العموم األول وعلى آل

ينقضي جميع أفراد العموم األول، ويجوز أن يريد ترتيبًا يوزع فيه األفراد على األفراد، فيكون آل فرد من أوالد األوالد 
 ، وقولهم :  الناس يحبون أوالدهم .  { َواْلَواِلَداُت ُيْرِضْعَن َأْوَالَدُهنَّ }داخًال عند عدم والده، ال عند عدم والد غيره آما في قوله :   

واللفظ صالح لكال المعنيين صالحًا قويًا؛ لكن قد يترجح أحدهما على اآلخر بأسباب أخرى، آما رجح الجمهور ترتيب الكل 
و وبكر، ثم على المساآين، فإنه ليس بين المساآين وبين أولئك الثالثة مساواة في وقفت على زيد وعمر  : على الكل في قوله

العدد حتى يجعل آل واحد مرتبًا على اآلخر، وال مناسبة تقتضى أن يعين لزيد هذا المسكين، ولعمرو هذا، ولبكر هذا، بخالف 
وفي أوالدهم من اإلضافة ما   . عمومين مقاومًا لآلخرالناس يحبون أوالدهم، فإن المراد هنا من له ولد، فصار أحد ال  : قولنا

   . اقتضى أن يعين لكل إنسان ولده دون ولد غيره

  إلى آخره  [ النساء :  23 ] ، فإنه لم يحرم { ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم ُأمََّهاُتُكْم َوَبَناُتُكْم َوَأَخَواُتُكمْ }وآما يترجح المعنى الثاني في قوله سبحانه :   
 َوَلُكْم ِنْصُف }على آل واحد من المخاطبين جميع أمهات المخاطبين وبناتهم، وإنما حرم على آل واحد أمه وبنته، وآذلك قوله :   

   [ النساء :  12 ] ، فإنه ليس لجميع األزواج نصف ما ترك جميع النساء، وإنما لكل واحد نصف ما ترآت {َما َتَرَك َأْزَواُجُكمْ 
   [ الطور :  21 ] ، إنما معناه :  اتبع آل واحد { َوالَِّذيَن آَمُنوا َواتََّبَعْتُهْم ُذرِّيَُّتُهم ِبِإيَماٍن َأْلَحْقَنا ِبِهْم ُذرِّيََّتُهمْ }زوجته فقط، وآذلك قوله :   

   . أن آل واحد من الذرية اتبع آل واحد من اآلباء  : ذريته؛ ليس معناه

الناس في ديارهم ومع أزواجهم يتصرفون في أموالهم وينفقون على أوالدهم، وما أشبه   : وهذا آثير في الكالم، مثل أن يقول
   . ذلك

   : قوى في الوقف ثالثة أشياءثم الذي يوضح أن هذا المعنى 

أن أآثر الواقفين ينقلون نصيب آل والد إلى ولده، ال يؤخرون االنتقال إلى انقضاء الطبقة، والكثرة دليل القوة، بل   : أحدها
   . والرجحان

ود األآبر انتفاع الذرية أن الوقف على األوالد يقصد به غالبًا أن يكون بمنزلة الموروث الذي ال يمكن بيعه، فإن المقص  : الثاني
   . به على وجه ال يمكنهم إذهاب عينه
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وأيضًا، فإن بين الوقف والميراث هنا شبه من جهة أن االنتقال إلى ولد الولد مشروط بعدم الولد فيهما، ثم مثل هذه العبارة لو 
  { َوَلُهنَّ الرُُّبُع ِممَّا َتَرْآُتمْ }   [ النساء :  12 ] ،  { َوَلُكْم ِنْصُف َما َتَرَك َأْزَواُجُكمْ }أطلقت في الميراث آما أطلقها اهللا ـ تعالى ـ في قوله :   

جموع، وال مقابلة آل واحد بكل واحد، وال مقابلة ، لما فهم منها إال مقابلة التوزيع لألفراد على األفراد، ال مقابلة المجموع بالم
مالك ينتقل إلى ورثتك، ثم إلى ورثتهم، فإنه يفهم منه أن مال آل واحد ينتقل إلى   : آل واحد بالمجموع، آما لو قال الفقيه لرجل

   . على أوالدهم، ثم على أوالد أوالدهم آذلك، إما صالحًا، وإما ظهورًا  : فليكن قوله  . وارثه

محال أن يحصل في هذه اإلضافة مقابلة آل فرد بكل فرد، فإن آل واحد من األوالد ليس   . على أوالدهم  : أن قوله  : الثالث
وقفت على زيد وعمرو وبكر، ثم   : فإذا قال  . ثم على ما لكل واحد من األوالد  : مضافًا إلى آل واحد من الوالدين، وإنما المعنى

   . عائد إلى زيد وعمرو وبكر، وهذه المقابلة مقابلة التوزيع على أوالدهم، فالضمير

إضافة، وترتيب، فإذا آانت مقابلة اإلضافة مقابلة توزيع أمكن أن يكون مقابلة الترتيب ـ أيضًا ـ مقابلة   : وفي الكالم معنيان
   [ البقرة :  233 ] ، لما آان معنى إرضاع وإضافة، واإلضافة موزعة، آان اإلرضاع { ُيْرِضْعَن َأْوَالَدُهنَّ }توزيع، آما أن قوله :   

   [ النساء :  12 ] ، لما آان معنى إضافة موزعة، آان االستحقاق موزعا وهذا { َوَلُكْم ِنْصُف َما َتَرَك َأْزَواُجُكمْ }موزعًا، وقوله :   
   . يبين لك أن مقابلة التوزيع في هذا الضرب قوية، سواء آانت راجحة، أو مرجوحة، أو مكافية

وللناس تردد في موجب هذه العبارة عند اإلطالق في الوقف، وإن آان آثير منهم ـ أو أآثرهم ـ يرجحون ترتيب الجمع على 
وألصحابنا في موجب ذلك عند اإلطالق وجهان، مع أنهم لم   . ى هؤالء، ثم على المساآينعل  : الجمع بال توزيع، آما في قولنا

والمشهور عند   . والفرق بينهما على أحد الوجهين ما قدمناه  . وقفت على هذين، ثم على المساآين خالفًا  : يذآروا في قوله
وخرج   . ه من مات عن ولد أو غير ولد، فنصيبه منقطع الوسطأن  : ولهم وجه  . أنه لترتيب الجمع على الجمع  : أصحاب الشافعي
   . أن نصيب الميت ينتقل إلى جميع الطبقة الثانية  : بعضهم وجهًا

وليس الغرض هنا الكالم في موجب هذا اللفظ لو أطلق، فإنا إنما نتكلم على تقدير التسليم، لكونه يقتضي ترتيب الجمع على 
وإذا ثبت أنه صالح،   . ير اآلخر ظاهر، فأما صالح اللفظ للمعنيين فال ينازع فيه من تصور ما قلناهالجمع؛ إذ الكالم على التقد

فمن المعلوم أن اللفظ إذا وصل بما يميز أحد المعنيين الصالحين له وجب العمل به، وال يستريب عاقل في أن الكالم الثاني 
وإال لم يكن فرق بين أن يموت أحد منهم عن ولد أو عن غير ولد، بل يبين أن الواقف قصد أن ينقل نصيب آل والد إلى ولده، 

حمله على التأسيس أولى من   : إنه توآيد لو خال عن داللة المفهوم، فيقال  : لم يكن إلى ذآر الشرط حاجة أصًال، أآثر ما يقال
   . حمله على التوآيد

   : واعلم أن هذه الداللة مستمدة من أشياء

   . اللفظ األول لترتيب التوزيعصالح   : أحدها

   . أن المفهوم يشعر باالختصاص، وهذا ال ينازع فيه عاقل، وإن نازع في آونه دليًال  : الثاني

أن التأسيس أولى من التوآيد، وليس هذا من باب تعارض الدليلين، وال من باب تقييد الكالم المطلق، وإنما هو من باب   : الثالث
  : وإن قلتم  . اللفظ األول إن آان ظاهرًا في ترتيب الجمع فهذا صرف للظاهر  : يه احتمال المعنيين، فإن قلتمتفسير اللفظ الذي ف

ال يوصف اللفظ بظهور وال إآمال إال عند تمامه، واألول لم يتم، فهذا هو   : منعناآم وإن قلتم  . هو محتمل أو ظاهر في التوزيع
في الدليل األول بيان أن اللفظ األول لو آان نصًا ال يقبل التأويل عند اإلطالق، فإن وصله   : قلنا  ؟ الدليل األول، فما الفرق بينهما

إن آان فقيرًا فهذا ال يعد تفسيرًا للفظ محتمل، وإنما هو تقييد،   : وقفت على زيد، ثم قال  : بما يقيده يبطل تلك الداللة، آما لو قال
ل محتمل لمعنيين، وال يجوز وصفه بظهور في أحدهما إال أن ينفصل عما بعده، فأما إذا وفي هذا الدليل بيان أن اللفظ األو

   . اتصل بما بعده بين ذلك الوصل أحد المعنيين

قبل تمامه ال يوصف بواحد من الثالثة، وإنما قد   : قلنا  . اللفظ األول ال يخلو أن يكون ظاهرًا في أحدهما أو محتمًال  : فقولكم
صرف للظاهر أصًال، فإنه ال ظاهر لكالم لم يتم بعد، وإنما ظاهر الكالم ما   : وال يقال فيه  . ح للمعاني الثالثةيوصف بالصال

   . يظهر منه عند فراغ المتكلم
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 عام في أوالد أوالده بال تردد، فال  . على أوالدي ثم على أوالدهم  : وبهذا يتبين منشأ الغلط في عموم اللفظ األول، فإن قوله
وهو مقتض للترتيب ـ أيضًا، فإن األوالد مرتبون على أوالد األوالد، لكن ما صفة هذا العموم، أهو   . يجوز إخراج أحد منهم

ومن ادعى أن   ؟ أو عموم الشياع المقتضى لمقابلة آل فرد بكل فرد  ؟ عموم التفسير والتوزيع المقتضي لمقابلة آل فرد بفرد
أنه نص فيه، فهو جاهل باألدلة السمعية واألحكام الشرعية، خارج عن مناهج العقول الطبيعية،   : اللفظ صريح في هذا، بمعنى

ومن سلم صالح اللفظ لهما، وادعى رجحان أحدهما عند انقطاع الكالم؛ لم ننازعه، فإنها ليست مسألتنا، وإن نازع في رجحان 
   . المعنى األول بعد تلك الصلة فهو ـ أيضًا ـ مخطيء قطعًا

المسكوت لم يدخل في الثاني، لكن إن دخل في   : وهذه حجة عند مثبتي المفهوم ونفاته، آالوجه األول، فإن نافي المفهوم يقول
األول عملت به، ونسلم أنه إذا غلب على الظن أو إذا علم أال موجب للتخصيص سوى االختصاص بالحكم؛ آان المفهوم دليًال، 

إن آان مراد الواقف عموم الشياع آان هذا   : قال  . ات منهم من غير ولد آان نصيبه ألهل طبقتهعلى أنه من م  : فإذا تأمل قوله
اللفظ مقيدًا لبيان مراده، ومتى دار األمر بين أن تجعل هذه الكلمة مفسرة للفظ األول، وبين أن تكون لغوًا؛ آان حملها على 

   : اإلفادة والتفسير أولى؛ لوجهين

   . برها، واعتبار آالم الواقف أولى من إهدارهأنى أعت  : أحدهما

أجعلها بيانًا للفظ المحتمل حينئذ؛ فأدفع بها احتماًال آنت أعمل به لوال هي، وإذا آان الكالم محتمًال لمعنيين آان   : والثاني
ملت هذا اللفظ على البيان آنت فإذا ح  . المقتضى لتعيين أحدهما قائمًا، سواء آان ذلك االقتضاء مانعًا من النقيض أو غير مانع

قد وفيت المقتضى حقه من االقتضاء، وصنت الكالم الذي يميز بين الحالل والحرام عن اإلهدار واإللغاء، فأين هذا ممن يأخذ 
   !   ؟ بما يحتمله أول اللفظ ويهدر آخره؛ وينسب المتكلم به إلى العي واللغو

صيغ االشتراط، والتقييد والشرط إنما يكون لما يحتمله العقد، مع أن إطالقه ال على أنه من   : أن قوله  : والذي يوضح هذا
ال يقتضي أجًال، وال رهنًا، وال ضمينًا وال نقدًا غير نقد البلد، وال صفة زائدة   . بعت، واشترىت  : أن قوله  : بيان ذلك  . يقتضيه

ا، لكن عند اإلطالق ينفي هذه األشياء، فإن اللفظ ال يوجبها، واألصل أنه صالح لهذا ولهذ  : في المبيع، لكن اللفظ يحتمله، بمعنى
   . بألف متعلقة برهن  : بعتك بألف، بمنزلة قوله  : على أن ترهنني به آذا آان هذا تفسيرًا لقوله  : عدمها، فمتى قال

دليل على أن من مات منهم عن ولد لم   . على أنه من مات منهم من غير ولد آان نصيبه لذوي طبقته  : أن قوله  : الوجه الثالث
   . يكن نصيبه لذوي طبقته، وهذه داللة المفهوم، وليس هذا موضع تقريرها؛ لكن نذآر هنا نكتًا تحصل المقصود

ئمة، أن القول بهذه الداللة مذهب جمهور الفقهاء قديمًا وحديثًا من المالكية، والشافعية، والحنبلية؛ بل هو نص هؤالء األ  : أحدها
فمن نسب خالف   . وإنما خالف طوائف من المتكلمين مع بعض الفقهاء، فيجب أن يضاف إلى مذاهب الفقهاء ما يوافق أصولهم
   . هذا القول إلى مذهب هؤالء آان مخطئًا، وإن آان بما يتكلم به مجتهدًا فيجب أن يحتوي على أدوات االجتهاد

وهذا   . داللة المفهوم حجة في آالم الشارع دون آالم الناس، بمنزلة القياسظن بعض الناس أن   : ومما يقضى منه العجب
إنه ليس من جملتها، أما هذا التفصيل   : خالف إجماع الناس؛ فإن الناس إما قائل بأن المفهوم من جملة دالالت األلفاظ، أو قائل

   . فمحدث

ًا، واستدلوا على آونه حجة بكالم الناس، وبما ذآره أهل اللغة، وبأدلة هو حجة في الكالم مطلق  : ثم القائلون بأنه حجة إنما قالوا
عقليةتبين لكل ذي نظر أن داللة المفهوم من جنس داللة العموم واإلطالق والتقييد، وهو داللة من دالالت اللفظ، وهذا ظاهر 

يصير دليال بنص الشارع، بخالف المفهوم،  في آالم العلماء، والقياس ليس من دالالت األلفاظ المعلومة من جهة اللغة، وإنما
   . فإنه دليل في اللغة، والشارع َبيََّن األحكام بلغة العرب

أن هذا المفهوم من باب مفهوم الصفة الخاصة المذآورة بعد االسم العام، وهذا قد وافق عليه آثير ممن خالف في   : الثاني
االسم غير المشتق، آما احتج به الشافعي وأحمد في قول النبي صلى اهللا الصفة المبتدأة حتى إن هذا المفهوم يكون حجة في 

الناس رجالن مسلم وآافر، فأما المسلم   : ، وذلك أنه إذا قال ) وجعلت تربتها طهورًا ( ،  ) جعلت لي األرض مسجدًا (   : عليه وسلم
يجب   : بهذا الحكم، بخالف ما لو قال ابتداءفيجب عليك أن تحسن إليه؛ علم باالضطرار أن المتكلم قصد تخصيص المسلم 
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آل  (   : عليك أن تحسن إلى المسلم، فإنه قد يظن أنه إنما ذآره على العادة؛ ألنه هو المحتاج إلى بيان حكمه غالبًا، آما في قوله
؛ ألنه  ) في السائمة الزآاة (   : ولهأقوى من ق  ) في اإلبل السائمة الزآاة (   : وآذلك  ) المسلم على المسلم حرام دمه، وماله، وعرضه

في  (   : فلو آان حكمها مع السوم وعدمه سواء؛ لكان قد طول اللفظ ونقص المعنى،  أما إذا قال  ) في اإلبل السائمة (   : إذا قال
ٌن، آذلك هنا إذا آان فقد يظن أنه خصها بالذآر لكونها أغلب األموال، أو لكون الحاجة إلى بيانها أمس، وهذا َبيِْ  ) السائمة

   . مقصوده انتقال نصيب الميت إلى طبقته مع الولد وعدمه

فمن مات منهم عن   : فإذا قال  . آان قد عمم الحكم الذي أراده واختصر اللفظ  . فمن مات منهم آان نصيبه لذوي طبقته  : فلو قال
آان قد طول الكالم ونقص المعنى،   . درجته وذوي طبقتهغير ولد وال نسل وال عقب آان ما آان جاريًا عليه من ذلك لمن في 

بخالف ما إذا حمل في ذلك على االختصاص بالحكم، فإنه يبقى الكالم صحيحًا معتبرًا، والواجب اعتبار آالم المصنف ما 
   . أمكن، وال يجوز إلغاؤه بحال مع إمكان اعتباره

تخصيص بالذآر سبب غير التخصيص بالحكم، أما عدم الشعور بالمسكوت، أن نفاة المفهوم إلمكان أن يكون لل  : الوجه الثالث
أو عدم قصد بيان حكمه، أو آون المسكوت أولى بالحكم منه، أو آونه مساويًا له في بادئ الرأى، أو آونه سئل عن المنطوق، 

ن الغالب على إفراد ذلك النوع أو آونه قد جرى بسبب أوجب بيان المنطوق، أو آون الحاجة داعية إلى بيان المنطوق، أو آو
هو المنطوق، فإذا علم أو غلب على الظن أال موجب للتخصيص بالذآر من هذه األسباب ونحوها علم أنه إنما خصه بالذآر؛ 

   . ألنه مخصوص بالحكم

ولهذا آان نفاة المفهوم يحتجون في مواضع آثيرة بمفهومات؛ألنهم ال يمنعون أن يظهر قصد التخصيص في بعض 
قد يشعر بالقسمين، وله مقصود في بيان الشرط،   . من مات منهم عن غير ولد  : المفهومات، وهذا من هذا الباب؛ فإن قوله

وليس هذا من باب التنبيه، فإنه إذا جعل نصيب الميت ينتقل إلى إخوته عند عدم ولده لم يلزم أن ينقله إليهم مع وجود ولده 
بل لو آان النوعان عنده سواء ـ وقد خص بالذآر حال عدم الوالد ـ لكان ملبسًا معميًا؛ ألنه  والحاجة داعية إلى بيان النوعين،

   . يوهم خالف ما قصد بخالف ما إذا حمل على التخصيص

وآون الميت لم يخلف ولدًا مناسٌب لنقل حقه إلى أهل طبقته، فيدل على أن   . أن الوصف إذا آان مناسبًا اقتضى العلية  : الرابع
   . علة النقل إلى ذوي الطبقة الموت عن غير ولد، فيزول هذا بزوال علته، وهو وجود الولد

أن آل من سمع هـذا الخطاب فهم منـه التخصيص، وذلـك يوجب أن هـذا حقيقة عرفية، إما أصلية لغوية، أو طارية   : الخامس
   . الفقهاءوعلى التقديرين يجب حمل آالم المتصرفين عليها باتفاق   . منقولة

واعلم أن إثبات هذا في هذه الصورة الخاصة ال يحتاج إلى بيان آون المفهوم دليًال؛ ألن المخالف في المفهوم إنما يدعى سلب 
العموم عن المفهوماتال عموم السلب فيها، فقد يكون بعض المفهومات دليًال لظهور المقصود فيها، وهذا المفهوم آذلك؛ بدليل 

   . لك، ومن نازع في فهم ذلك، فإما فاسد العقل أو معاندفهم الناس منه ذ

وإذا ثبت أن هذا الكالم يقتضي عدم االنتقال إلى ذوي الطبقة مع وجود األوالد، فإما أال يصرف إليهم وال إلى األوالد، وهو 
   . و المطلوبعلى أوالدهم، ثم على أوالد أوالدهم أبدًا ما تناسلوا، أو يصرف إلى األوالد فه  : خالف قوله

  . قد يسلم أن المفهوم دليل، لكن قد عارضه اللفظ الصريح أوًال، أو اللفظ العام، فال يترك ذلك الدليل ألجل المفهوم  : فإن قيل
   : عنه أجوبة  : قيل

أما إذا وصل بما بعده، أن اللفظ األول ال داللة فيه بحال على شىء؛ ألن اللفظ إنما يصير دليًال إذا تم وقطع عما بعده،   : أحدها
ومن اعتقد أن الكالم المتصل بعضه ببعض يعارض آخره   . فإنه يكون جزءًا من الدليل ال دليًال، وجزء الدليل ليس هو الدليل

   !   ؟ المقيد أوله المطلق، فما درى أي شيء هو تعارض الدليلين

وأما آونه عامًا فمسلم لكنا ال   . بيانه ـ بل هو محتمل لمعنيينأن اللفظ األول لو فرض تمامه ليس بصريح ـ آما تقدم   : الثاني
نخصه، بل نبقيه علىعمومه، وإنما الكالم في صفة عمومه، بل ما حملناه عليه أبلغ في عمومه؛ ألن أوالد األوالد يأخذ آل 
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تناول لهم في حالين أعم من المتناول منهم في حياة أعمامه وبعد موتهم، وعلى ذلك التقدير إنما يأخذ في حياتهم فقط، واللفظ الم
   . لهم في أحدهما

، فالصواب أن مثل هذا المفهوم يقدم على العموم، آما هو قول  ] تعارض العموم والمفهوم [ لو فرض أن هذا من باب   : الثالث
المفهوم دليل خاص، والدليل أآثر المالكية والشافعية والحنبلية، وقد حكاه بعض الناس إجماعًا من القائلين بالمفهوم؛ ألن 

الخاص مقدم على العام، وال عبرة بالخالف في المفهوم، فإن القياس الجلي مقدم على المفهوم، مع أن المخالفين في القياس 
قريبون من المخالفين في المفهوم، وخـبر الواحد يخص به عموم الكتاب، مع أن المخالفين في خبر الواحد أآثر من المخالفين 

   . الكتابعموم 

عائد إلى جميع من تقدم، وهذا ممنوع، فإن من   . على أنه من مات  : هذا الذي ذآرتموه مبني على أن الضمير في قوله  : فإن قيل
إن االستثناء في شروط الواقف إذا تعقب جمًال معطوفة وإذا آان الضمير عائدًا إلى الجملة األخيرة   : الفقهاء المعتبرين من قال

   . لجمل األولى على ترتيبهافتبقى ا

   : هذا باطل من وجوه  : قيل

على أوالدي، ثم أوالدهم ثم أوالد أوالدهم، ثم أوالد أوالد أوالدهم، ونسلهم، وعقبهم،   : أن الزم هذا القول أنه لو قال  : أحدها
لمن في درجته؛ لكان هذا الشرط على أنه من مات منهم عن ولد آان نصيبه لولده، ومن مات منهم عن غير ولد آان نصيبه 

في الطبقة اآلخرة، وأن الطبقة األولى والثانية والثالثة إذا مات الميت منهم لم ينتقل نصيبه إلى ولده، بل إلى ذوي الطبقة، عمًال 
ل المسلمين قديمًا آان هذا قوًال مخالفًا لما عليه عم  . آذلك أقول  : بمقتضى مطلق الترتيب، فإن التزم المنازع هذا الالزم وقال

   . وحديثًا، في آل عصر، وآل مصر، فإن الوقوف المشرطة بهذه الشروط ال يحصي عددها إال اهللا ـ تعالى

وما زال المسلمون ـ من قضاتهم ومفتيهم وخاصتهم وعامتهم ـ يجعلون مثل هذا الشرط ثابتًا في جميع الطبقات من غير نكير 
   . ذلك؛ علم أنه قد ابتدع قوًال يخالف ما أجمعت عليه القرون السالفة، والعلم بهذا ضروري لذلك وال منازع فيه، فمن قال خالف

ومن   . ثم لو فرض أن في هذا خالفًا لكان خالفًا شاذًا معدودًا من الزالت، وبحسب قول من الضعف أن يبنى على مثل هذا
م أوالد أوالدهم، على أنه منكان منهم فقيرًا صرف إليه، ومن وقف على أوالدي، ثم أوالدهم؛ ث  : لوازم هذا القول أنه لو قال

آان منهم غنيًا لم يصرف إليه، فإنه يصرف إلى الطبقة األولى، والثانية، سواء آانوا أغنياء أو فقراء، أو يختص التفصيل 
ومن شرط الوقف على   : ذلك لو قالوآ  . على أنه من تزوج منهم أعطى، ومن لم يتزوج لم يعط  : وآذلك لو قال  . بالطبقة الثالثة

   . أو بشرط أن يصرف إلى فقرائهم دون أغنيائهم  . أنه يصرف إلى الفقراء منهم دون األغنياء

بل يعود الشرط   : وإن قال  !  ! وهكذا صور آثيرة ال يأتى عليها اإلحصاء من التزم فيها قياس هذا القول آان قد أتى بداهية ذهيا
، آما هو المعلوم عند الناس، فقد علم باالضطرار أن مسألتنا واحدة من هذا النوع، ليس بينها وبين هذه إلى جميع الطبقات

   . الصور من الفرق ما يجوز أن يذهب على مميز

ثل أن الوقوف المشروطة بم  : أن الناس ال يفهمون من هذا الكالم إال االشتراط في جميع الطبقات، والدليل عليه  : الوجه الثاني
هذا أآثر من أن تحصى، ثم لم يفهم الناس منها إال هذا، ولعله لم يخطر االختصاص بالطبقة األخيرة ببال واقف، وال آاتب، 
وال شاهد، وال مستمع، وال حاآم، وال موقوف عليه، وإذا آان هذا هو المفهوم من هذا الكالم في عرف الناس، وجب حمل 

، سواء آان عرفهم موافقًا للوضع اللغوي، أو مخالفًا له، فإن آان موجب اللغةعود آالم المتكلمين على عرفهم في خطابهم
الشرط إلى الطبقات آلها فالعرف مقرٌر له، وإن فرض أن موجب اللغة قصره على الطبقة األخيرة آان العرف مغيرًا لذلك 

   . الوضع

هذا هو المفهوم من   : رفية دون اللغوية، على أنا نقولوآالم الواقفين والحالفين والموصين ونحوهم محمول على الحقائق الع
هذا الكالم في العرف واألصل تقرير اللغة ال تغييرها، فيستدل بذلك على أن هذا هو مفهوم اللفظ في اللغة؛ إذ األصل عدم 

يع الطبقات، علم أنه النقل، ومن نازع في أن الناس خاصتهم وعامتهم يفهمون من هذا الكالم عند اإلطالق عود الشرط إلى جم
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مكابر، وإذا سلمه ونازع في حمل آالم المتصرف على المعنى الذي يفهمونه؛ علم أنه خارج عن قوانين الشريعة، فهاتان 
   . مقدمتان يقينيتان، والعلم بهما مستلزم لعود الشرط إلى جميع الطبقات

األخيرة فقط؛ آانت فائدته على رأي المنازع أنه لوال هذا الشرط أنه إذا حمل الكالم على عود الشرط إلى الجملة   : الوجه الثالث
الشترك العقب في جميع الوقف الذي انتقل إليهم من الطبقة التي فوقهم، والذي انتقل إليهم ممن مات منهم عن ولد، أو عن غير 

وا الطبقة بنصيب المتوفي إذا لم يكن فمن مات منهم عن غير ولد فنصيبه لذوي طبقته، أفاد ذلك أن يختص ذو  : فإذا قال  . ولد
وهذا لم يكن مفهومًا من اللفظ، وإذا آان له ولد اشترك جميع أهل الوقف في نصيب   . له ولد، دون من فوقهم ومن دونهم

لم المتوفي ولده وغير ولده، وإذا حمل الكالم على عود الشرط إلى الطبقات آلها أفاد أن ينتقل نصيب المتوفي إلى طبقته إذا 
   . يكن له ولد، وإلى ولده إذا آان له ولد

ومعلوم ـ قطعًا من أحوال الخلق ـ أن من شرك بين جميع الطبقات ال ينقل نصيب الميت إلى ذوي طبقته فقط دون من هو 
من ولد  فوقه، وإذا آان له ولد لم ينقله إلى ولده، بل يجعله آأحدهم؛ فإنه على هذا التقدير يكون قد جعل ذوي الطبقة أولى

الميت، مع أنه لم يراع ترتيب الطبقات، ومعلوم أن هذا ال يقصده عاقل، فإن العاقل إما أن يراعى ترتيب الطبقات فال يشرك 
أما إنه مع التشريك يخص نصيب المتوفي إخوته دون ولده، فهذا خالف المعلوم من   . أو ينقل نصيب المتوفي إلى ولده آاإلرث

ن الضمير متردد بين عوده إلى الجميع وعوده إلى الطبقة األخيرة؛ آانت هذه الداللة الحالية العرفية أحوال الناس، ولو فرض أ
   . معينة ألحد االحتمالين

هذا يلزمكم إذا أعدتم الضمير إلى الجميع، فإن اللفظ يقتضي الترتيب في أربع طبقات، والتشريك في الباقية، فأنتم   : فإن قيل
   ؟ قات مثلما نقولهتقولون في بقية الطب

هذا فيه خالف، فإن الطبقات الباقية هل يشرك بينها عمًال بما تقتضيه الواو من مطلق التشريك، أو يرتب بينها استدالالًً   : قلنا
بالترتيب فيما ذآره على الترتيب في الباقي، آما هو مفهوم عامة الناس من مثل هذا الكالم، فإن الواو آما أنها ال تقتضي 

  . فإن قلنا بالثاني، فال آالم  . ترتيب فهي ال تنفيه، فإن آان في الكالم قرينة تدل عليه وجب رعايتها، وقد تنازع الناس في هذاال
إنه يقتضي انتقال نصيب الميت إلى ولده في جميع الطبقات، فإن نقل نصيب الميت إلى ذوي   : وإن قلنا باألول قلنا ـ أيضًا ـ

ولد دون سائر أهل الوقف تنبيه على أنه ينقله إلى ولده إن آان له ولد، والتنبيه دليل أقوى من النص حتى  طبقته إذا لم يكن له
   . في شروط الواقفين

وقفت على ولدي على أنه من آان فاسقًا ال يعطي درهمًا واحدًا، فإنه ال يجوز أن يعطي درهمان بال ريب، فإنه   : ولهذا لو قال
على حرمانه الكثير، آذلك نبه بنقل نصيب الميت إذا لم يكن له ولد إلى إخوته على نقله إلى الولد إذا آانا نبه بحرمانه القليل 

   . موجودين، فيكون منع اإلخوة مع الولد مستفادًا من التقييد، وإعطاء الولد مستفادًا من تنبيه الخطاب وفحواه

ئر أهل الوقف ودون تخصيص األقرب إلى الميت، دليل على أنه أن إعطاء نصيب الميت لذوي طبقته دون سا  : وإيضاح ذلك
ومعلوم أن الولد عند وجودهم أقرب   . جعل سبب االختصاص القرب إلى الميت، ال القرب إلى الواقف، وال مطلق االستحقاق

إن شاء اهللا ـ ما يرد على وسنذآر ـ   . إلى الميت، فيكون سبب استحقاقهم أوآد، فيكون ذلك دليًال على أن الواقف قصد إعطاءهم
   . هذا

أن الضمير يجب عوده إلى جميع ما تقدم ذآره، فإن تعذر عوده إلى الجميع أعيد إلى أقرب المذآورين، أو إلى   : الوجه الرابع
ما يدل دليل على تعيينه، فأما اختصاصه ببعض المذآور من غير موجب، فمن باب التخصيص المخالف لألصل الذي ال 

ل الكالم عليه إال بدليل؛ وذلك ألن األسماء المضمرة إضمار الغيبة هي في األمر العام موضوعة لما تقدم ذآره من يجوز حم
ادخل على بني هاشم ثم بني المطلب، ثم سائر قريش، وأآرمهم،   : فلو قال  . غير أن يكون لها في نفسها داللة على جنس أو قدر

ير عائدًا إلى ما تقدم ذآره، وليس هذا من باب اختالف الناس في االستثناء المتعقب وأجلسهم، ونحو هذا الكالم؛ لكان الضم
ألن الخالف هناك إنما نشأ؛ ألن االستثناء يرفع بعض ما دخل في اللفظ، فقال من   ؟ هل يعود إلى جميعها أو إلى أقربها  : جمًال

قة قائم، والمخرج مشكوك فيه، فال يزال عن المقتضي إن المقتضي للدخول في الجمل الساب  : قصره على الجملة األخيرة
بالشك، وهذا المعنى غير موجود في الضمير، فإن الضمير اسم موضوع لما تقدم ذآره، وهو صالح للعموم على سبيل الجمع، 
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ص فإنه يجب حمله على العموم إذا لم يقم مخصص، وعلى هذا فحمل الضمير على العموم حقيقة فيه، وحمله على الخصو
   . مثل تخصيص اللفظ العام

وقفت على أوالدي، ثم على أوالدهم، ثم على أوالد أوالدهم، على أنه من توفى منهم عن ولد أو   : أنه إذا قال  : الوجه الخامس
ه ال والظاهر ـ بل المقطوع به من حال العاقل ـ أن  . عن غير ولد، فإن إعادة الضمير إلى الطبقة الثالثة ترجيح من غير مرجح

يفعل ذلك، فإن العاقل ال يفرق بين المتماثالت من غير سبب، فإما أن يكون مقصوده إعطاء األقرب إليه فاألقرب في جميع 
أما آونه في بعض الطبقات يخص األقربين إليه وفي بعضها ينقل   . الطبقات إذا نقل نصيب الميت إلى ابنه في جميع الطبقات

وي طبقته، فما يكاد عاقل يقصد هذا، وإذا دار حمل اللفظ بين ما الظاهر إرادته وبين ما النصيب إلى ولد الميت أو إلى ذ
الظاهر عدم إرادته، آان حمله على ما ظهرت إرادته هو الواجب، فإن اللفظ إنما يعمل به لكونه دليًال على المقصود، فإذا آان 

إذا انضم إلى ذلك أنه تخصيص للعموم ببعض األفراد التي في نفسه محتمًال وقد ترجح أحد االحتمالين تعين الصرف إليه، ف
   . نسبتها ونسبة غيرها إلى غرض الواقف سواء آان آالقاطع في العموم

أن هذه الصفة في معنى الشرط، والشرط المتعقب جمًال يعود إلى جميعها باتفاق الفقهاء، وال عبرة في هذا   : الوجه السادس
واهللا ألفعلن آذا، وألفعلن آذا ـ إن شاء اهللا   : أن رجًال لو قال  : المتأخرين، فإن الفقهاء قد نصوا المقام بمن خالف ذلك من بعض

الطالق   : وآذلك لو قال  . ألضربن زيدًا، ثم عمرًا، ثم بكرًا ـ إن شاء اهللا  : وآذلك لو قال  . ـ أن آال الفعلين يكون معلقًا بالمشيئة
وإنما اختلفوا في االستثناء المخصص،   . يفعلن آذا، أو امرأته آظهر أمه ليفعلن آذا ـ إن شاء اهللايلزمه ليفعلن آذا، وعبده حر ل

   : وهذا من باب االستثناء المعلق مثل الشروط؛ ألوجه  . ال في االستثناء المعلق

  . على أنه ونحوه  : وقوله  . تعلق بالكالمأن االستثناء بإال ونحوها متعلق باألسماء ال بالكالم، واالستثناء بحروف الجزاء م  : أحدها
  . وقفت على أوالدي إال زيدًا  : إال وأخواتها؛ وذلك أن قوله  : متعلق بالكالم، فهو بحروف الجزاء أشبه منه بحروف االستثناء

وهو الكالم، وهو   . وقفت  : الشرط فيه متعلق بقوله  . وقفت على أوالدي إن آانوا فقراء  : وقوله  . االستثناء فيه متعلق بأوالدي
   . وهذا قاطع لمن تدبره  . حرف االستعالء معلق لمعنى الكالم، وهو وقفت  . على أن يكونوا فقراء  : وآذلك قوله  . المعنى المرآب

ي شروط أن هذا بيان لشروط الوقف التي يقف االستحقاق عليها، ليس المقصود بها إخراج بعض ما دخل في اللفظ، فه  : الثاني
   . معنوية

جملة شرطية جزائية مجعولة خبر أن المفتوحة،   . من مات منهم عن غير ولد آان نصيبه لمن في درجته  : أن قوله  : الثالث
   . وقفت على هذا  : واسم أن ضمير الشأن، وأن وما في خبرها في تأويل المصدر، فيصير التقدير

وقفت   : آان المعنى  . وقفت على أنه يكون آذا، أو بعتك على أن ترهنني  : فإذا قال الرجللالستعالء،   ] على [ أن حرف   : الرابع
وقفًا مستعليًا على هذا الشرط، فيكون الشرط أساسًا وأصًال، لما عال عليه وصار فوقه، واألصل متقدم على الفرع، وهذا 

رط منزلته التقدم على المشروط، فإذا أخر لفظًا آان بأن الش  : خاصية الشرط؛ ولهذا فرق من فرق بين الشرط واالستثناء
وقفت على أوالدي، ثم على   : فلو قال  . آالمتصدر في الكالم، ولو تصدر في الكالم تعلقت به جميع الجمل، فكذلك إذا تأخر

اللفظين موجب لعود الضمير إلى وأحد   . على أن يكونوا فقراء  : آان بمنزلة قوله  . أوالدهم ثم على أوالد أوالدهم إن آانوا فقراء
   . جميع الطبقات، فكذلك اآلخر

واعلم أن هذه الدالئل توجب أن الضمير يعود إلى جميع الطبقات في هذه المسألة عند القائلين بأن االستثناء المتعقب جمًال يعود 
   . شرطإلى جميعها، والقائلين بأنه يعود إلى األخيرة منها، آما اتفقوا على مثل ذلك في ال

أن هذا السؤال فاسد على مذهب الشافعي خصوصًا، وعلى مذهب غيره ـ أيضًا ـ وذلك أن الرجل لو قال   : الوجه السابع
أنت طالق، ثم طالق، ثم طالق، إن دخلت الدار، فإنه ال يقع بها طالق حتى تدخل الدار، فطلق حينئذ ثالثًا إن آانت    : المرأته

عن أبي يوسف ومحمد تطلق غير   : وقيل  . هذا قول أبي يوسف ومحمد  . آانت غير مدخول بهامدخوال بها، أو واحدة إن 
وقال أبو حنيفة والقاضي أبو يعلى   . المدخول بها ثالثًا، آالواو عندهما، وهو مذهب الشافعي، وأقوى الوجهين في مذهب أحمد

خيرة فقط، فإن آانت مدخوًال بها تنجز طلقتان، وتعلق بالشرط بل تتعلق بالشرط الجملة األ  : ـ من أصحاب أحمد ـ وطائفة معه
   . واحدة، وإن آانت غير مدخول بها تنجزت طلقة بانت بها، فلم يصح إيقاع األخريتين ال تنجيزًا وال تعليقًا
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   . إن دخلت الدارأنت طالق   : أنت طالق، ثم سكت، ثم قال  : للترتيب مع التراخي، فيصير آأنه قال  ] ثم [ ألن   : قالوا

حرف عطف يقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه آالواو، لكن الواو تقتضي مطلق   ] ثم [   : وأما األولون فقالوا
وافتراقهما في المعنى ال   . تقتضي التشريك مع التأخر  ] ثم [ الجمع والتشريك من غير داللة على تقدم أو تأخر أو مقارنة، و

   : وأما آونها للتراخي فعنه جوابان  . ما في نفس التشريكيوجب افتراقه

أن مقتضاها مطلق الترتيب، فيعطف بها المتعقب والمتراخي،  لكن لما آان للمتعقب حرف يخصه ـ وهو الفاء ـ   : أحدهما
الق، ثم طالق، أو أنت أنت ط  : عالمة على المعنى الذي انفردت به، وهو التراخي، وإال فلو قال لمدخول بها  ] ثم [ صارت 

   . طالق، فطالق؛ لم يكن بين هذين الكالمين فرق هنا

فهذا آالم متصل بعضه   . جاء زيد، ثم عمرو  : أن ما فيها من التراخي إنما هو في المعنى ال في اللفظ، فإذا قال الرجل  : الثاني
أنت طالق، ثم طالق، بمنزلة من سكت، ثم   : إن قوله  : قال فمن  . عمرو  : هو بمنزلة من سكت، ثم قال  : ببعض، ال يجوز أن يقال

وهذا ال يمنع من تعلق   . أنت طالق طالقًا يتراخي عنه طالق آخر  : طالق، فقد أخطأ، وإنما غايته أن يكون بمنزلة من قال  : قال
   . الجميع بالشرط تقدم أو تأخر

أنت طالق، فطالق،   : طالق، ثم طالق، ثم طالق إن دخلت الدار، بمنزلة قوله أنت  : أن قوله  : فإذا آان من مذهب الشافعي وهؤالء
أنتن طوالق، ثم أنتن   : وآذلك قوله  . أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار في المدخول بها  : وقوله  . فطالق إن دخلت الدار
إلى مذهبه أن العطف بما يقتضي الترتيب يوجب وإن الشرط تعلق بالجميع، فكيف يجوز أن ينسب   . طوالق إن دخلتن الدار

إذا ثبت وقوع الطالق نصًا باللفظين األولين، ولم يثبت ما يغيره،   : وهال قيل هنا  !   ؟ الصرف إلى من يليه الشرط دون السابقين
ن ليس لها تعلق وجبتقرير الطالق الواقع، بل مسألة الطالق أولى بقصر الشرط على الجملة األخيرة؛ ألن إحدى الطلقتي

باألخـرى مـن حيث الوجـود، بل يمكن إيقاعهما معـًا، بخـالف ولد الولد، فإنهم ال يوجدون إال متعاقبين، فالحاجة هنا داعية إلى 
   . الترتيب ما ال تدعو إليه في الطالق

هب شريح وطائفة معه ـ وهي وأيضًا، فإن جواز تعقيب البيع والوقف ونحوهما بالشروط متفق عليه، بخالف الطالق، فإن مذ
رواية مرجوحة عن أحمد ـ أن الطالق ال يصح تعليقه بشرط متأخر، آما ذهب بعض الفقهاء من أصحاب وغيرهم إلى أنه ال 

   . يصح االستثناء من الطالق، فإذا آانوا قد أعادوا الشرط إلى جميع الجمل المرتبة بثم، فالقول بذلك في غيرها أولى

   . تدبره يجتث قاعدة من نسب إلى مذهب الشافعي ما يخالف هذا وهذا الكالم لمن

، فال يجوز تخصيصه بمحتمل متردد ـ وليس غرضنا هنا إفساد هذا الدليل ـ بل قد ثبت العموم في الجمل المتقدمة  : فإن قال
وعاطف، فليس في هذا الدليل ما  أما التفريق بين عاطف  . موجب هذا الدليل اختصاص التوابع بالجملة األخيرة مطلقًا  : نقول

نعم، صاحب   !   ؟ وقفت على أوالدي، وعلى المساآين، إال أن يكونوا فساقًا  : يقتضيه أصال، وأي فرق عند العقالء بين أن يقول
قد  هذا القول ربما قوي عنده اختصاص االستثناء بالجملة اآلخرة، وهاب مخالفة الشافعي فغاظ ما عنده من الرجحان، مع أنا

بينا أن مسألتنا ليست من موارد الخالف، وإنما الخالف في االستثناء أو الصفة اإلعرابية، فأما الشرط والصفة الشرطية فال 
   . خالف فيهما بين الفقهاء

يقبل منه، وبالجملة، من سلم أن الجمل المعطوفة بالواو يعود االستثناء إلى جميعها؛ آان ذآره لهذا الدليل مبطًال لما سلمه، فال 
   . فإن تسليم الحكم مستلزم تسليم بطالن ما يدل على نقيضه، فال يقبل منه دليل يدل على عدم عود االستثناء إلى الجميع

انصراف االستثناء إلى الذين يليهم االستثناء مقطوع به، فممنوع، بل يجوز أن يعود االستثناء إلى   : أن قوله  : الوجه الثاني
قاتل أهل   : ط، إذا دل على ذلك دليل، ويجوز للمتكلم أن ينوي ذلك ويقصده، وإنكان حالفًا مظلومًا، فإنه لو قالالجملة األولى فق

 الَّ َيتَِّخِذ }الكتاب وعادهم وأبغضهم إال أن يعطوا الجزية؛ آان االستثناء عائدًا إلى الجملة األولى فقط، وقد قال سبحانه :   
   [ آل عمران :  28 ] ، {اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفِريَن َأْوِلَياء ِمن ُدْوِن اْلُمْؤِمِنيَن َوَمن َيْفَعْل َذِلَك َفَلْيَس ِمَن الّلِه ِفي َشْيٍء ِإالَّ َأن َتتَُّقوْا ِمْنُهْم ُتَقاةً 

 َبَراءٌة مَِّن الّلِه َوَرُسوِلِه ِإَلى الَِّذيَن َعاَهدتُّم مَِّن اْلُمْشِرِآيَن }وهذا االستثناء في الظاهر عائد إلى الجملة األولي .  وقال سبحانه :   
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 ِإالَّ الَِّذيَن َعاَهدتُّم مَِّن اْلُمْشِرِآيَن ُثمَّ َلْم َينُقُصوُآْم شيء ا َوَلْم ُيَظاِهُروْا عليُكْم َأَحًدا }  إلى قوله :   {َفِسيُحوْا ِفي اَألْرِض َأْرَبَعَة َأْشُهرٍ 
    [ التوبة :  1ـ4 ] ، وليس هذا مستثني مما يليه، بل من أول الكالم .  {َفَأِتمُّوْا إليهْم َعْهَدُهْم ِإَلى ُمدَِّتِهمْ 

 َوِإَذا َجاءُهْم َأْمٌر }   [ النساء :  83 ]  :  إن  { َقِليالً }  عائد إلى قوله :   { َالتََّبْعُتُم الشَّْيَطاَن ِإالَّ َقِليالً }وقد قال جماعة من أهل العلم في قوله :   
   [ النساء :  83 ] ،  { ِإالَّ َقِليالً }  وهذا االستثناء عائد إلى جملة بينها وبين االستثناء جمل أخري .  {مَِّن اَألْمِن َأِو اْلَخْوِف َأَذاُعوْا ِبهِ 

وشبهه أن   . والمقدم في القرآن، والمؤخر باب من العلم، وقد صنف فيه العلماء منهم اإلمام أحمد وغيره، وهو متضمن هذا
   . اللفظ مقدمًا في النية يكون االستثناء مؤخرًا في

ثم التقديم والتأخير في لغة العرب، والفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة معترضة وبين غيرهما، ال ينكره إال من لم 
 َوَقاَلت طَّآِئَفٌة مِّْن َأْهِل اْلِكَتاِب آِمُنوْا ِبالَِّذَي ُأنِزَل َعَلى الَِّذيَن آَمُنوْا َوْجَه النََّهاِر َواْآُفُروْا آِخَرُه }يعرف اللغة، وقد قال سبحانه :   

   [ آل عمران :  72، ، 73 ] ، {َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن َوَال ُتْؤِمُنوْا ِإالَّ ِلَمن َتِبَع ِديَنُكْم ُقْل ِإنَّ اْلُهَدى ُهَدى الّلِه َأن ُيْؤَتى َأَحٌد مِّْثَل َما ُأوِتيُتمْ 
 ُقْل ِإنَّ اْلُهَدى }  من تمام قول أهل الكتاب، أي :  آراهة أن يؤتي، فهو مفعول  { ٍتًؤٌمٍنوا } ، وقد فصل بينهما بقوله :   { َأن ُيْؤَتى }فقوله :   

  وهي جملة أجنبية، ليست من آالم أهل الكتاب، فأيما أبلغ الفصل بين الفعل والمفعول أو بين المستثني والمستثني {ُهَدى الّلهِ 
وإذا لم يكن عود االستثناء إلى األخيرة مقطوعًا به لم يجب عود االستثناء إليها، بل ربما آان في سياقه ما يقتضي أن   !   ؟ منه

   . ومسألتنا من هذا الباب ـ آما تقدم  . آدعوده إلى األولى أو

   . إذا ثبت االستحقاق بلفظ الواقف نصًا ولم يثبت ما يغيره وجب تقرير االستحقاق  : قوله  : الثالث

فإنه على أوالده، ثم على أوالدهم، ليس نصًا في ترتيب الطبقة على الطبقة،   : مسألتنا ليست من هذا الباب، فإن قوله  : قلنا أوًال
صالح لترتيب األفراد على األفراد، لكن هذا يجب في خصوص مسألتنا مع من يريد أن يدخلها تحت عموم هذا الكالم، ثم من 

ال نسلم ثبوت االستحقاق بلفظ الواقف نصًا في شيء من الصور التي يعقبها استثناء أو شرط، فإن اللفظ إنما   : يقول من راس
يره، والتغيير محتمل، فشرط آونه نصًا مشكوك فيه، ومتى آان شرطالحكم مشكوآًا فيه لم يكون نصًا إذا لم يتصل بما يغ

   . يثبت، فإنه ال نص مع احتمال التغيير، ال سيما مثل هذا االحتمال القوي الذي هو عند أآثر العلماء راجح

   . المقتضي لدخولهم قائم، والمانع من خروجهم مشكوك فيه  : فإن قال

قول من يمنع تخصيص العلة ال أسلم قيام المقتضي لدخولهم، فإن المقتضي لدخولهم هو اللفظ الذي لم يوصل به ما  على  : قلت
  . يخرجهم، فال أعلم أن هذا اللفظ لم يوصل به ما يخرجهم حتى أعلم أن هذا االستثناء ال يخرجهم، وهذا الشرط مشكوك فيه

وهنا ما يصلح أن يكون   . المقتضي، لكن شرط اقتضائه عدم المانع المعارض وأما على قول من يقول بتخصيصها، فأسلم قيام
   . مانعًا معارضًا، فما لم يقم دليل يبقي صالحه للمعارضة وإال لم يعمل المقتضي عمله، والصالح للمعارضة ال مزية فيه

  : ثم يقول من راس  . ين على الجملة األخيرةوهذا البحث بعينه ـ وهو بحث القائلين بعود االستثناء إلى جميع الجمل مع القاصر
ولدي نص في أوالده، والفساق يجوز أن   : وقفت على أوالدي، ثم على الفقراء إال الفساق ـ المنازع يقول  : إذا قال ـ مثًال ـ
   . يختص بالفقراء

الالم، وإذا آان عامًا وجب شموله لكل هذا معارض بمثله، فإن الفساق نص في جميع الفساق، فإنه اسم جمع معرف ب  : فنقول له
فاسق، فدعوي اختصاصه بفساق الفقراء دون األوالد يحتاج إلى مخصص، فليست المحافظة على عموم األوالد لعدم العلـم 

   : بالتخصيص بأولى من المحافظة على عموم الفساق لعدم العلم بالمخصص، بل الراجح إخراجهم ألسباب

دخولهم في الوقف، وقـد تعارض عمومان في دخولهم وخروجهم، فيسلم النافي لدخولهم عن معارض  أن األصل عدم  : أحـدها
   . راجح

أنا قد تيقنا خروجهم من إحدى الجملتين، فكان إحدى العمومين المعطوفين مخصوصًا، فإلحاق شريكـه في التخصيص   : الثاني
   . أولى مـن إدخـال التخصيص على مـا ليس بشريكه



 

46 

 

أن المعطوف والمعطوف عليه بمنزلة الجملة الواحدة، فإذا ورد التخصيص عليها ضعفت، بخالف عموم المستثني،   : لثالثا
   . فإنه لم يرد عليه تخصيص

آون الفسق مانعًا يقتضي رجحانه عنـد الواقف على المقتضي لإلعطاء، فإذا تيقنا رجحانه في موضع آان ترجيحه في   : الرابع
   . ى من ترجيح ما لم يعرف رجحانه بحالموضع آخر أول

نص الواقف، إن عني به ظاهر لفظه، فعود االستثناء إلى جميع الجمل ظاهر لفظه ـ أيضًا ـ عند هذا القول،   : أن قوله  : الخامس
بد أن يكون إما عدًدا وإن عني به النص الذي ال يحتمل إال معني واحدًا، فمعلوم أنكل لفظ يقبل االستثناء، فال  . فال فرق بينهما

   . أو عمومًا، والعمومات ظواهر ليست نصوًصا

تقول بموجبه، فإن عود االستثناء عندنا إلى جميع الجمل ليس بمحتمل متردد،   . ال يجوز تغييره بمحتمل متردد  : قوله  : السادس
  ـ { َوالَِّذيَن َلا َيْدُعوَن َمَع اللَِّه ِإَلًها آَخرَ }بل هو نص أيًضا بالتفسير األول .  والدليل على ذلك غلبته على االستعمال، قال تعالى :   

  [ الفرقان :  68ـ71 ] ، وهو { َوَمن َيْفَعْل َذِلَك َيْلَق َأَثاًما ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَيْخُلْد ِفيِه ُمَهاًنا ِإلَّا َمن َتابَ }إلى قوله ـ :   
 ُأوَلـِئَك َيلَعُنُهُم الّلُه َوَيْلَعُنُهُم اللَّاِعُنوَن ِإالَّ الَِّذيَن َتاُبوْا َوَأْصَلُحوْا }عائد إلى قوله :   { َيْلقَ } ، و  { ُيَضاَعفْ } ، و  { َوَيْخُلدْ }  .  وقال سبحانه :   

 ُأوَلِئَك عليهْم َلْعَنُة الّلِه َواْلَمآلِئَكِة َوالنَّاِس َأْجَمِعيَن َخاِلِديَن ِفيَها َال ُيَخفَُّف َعْنُهُم }  [ البقرة :  159، 160 ] ، وقال تعالى :   {َوَبيَُّنواْ 
  [ آل عمران :  { ِإالَّ الَِّذيَن َتاُبوْا ِمن َبْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوْا َفِإنَّ اهللا َغُفوٌر رَِّحيمٌ }  [ البقرة :  162 ] ، وقال تعالى :   {اْلَعَذاُب َوَال ُهْم ُينَظُرونَ 
 َذِلَك }  إلى قوله :   { ِإنََّما َجَزاء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن الّلَه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي اَألْرِض َفَساًدا َأن ُيَقتَُّلوْا َأْو ُيَصلَُّبواْ }89 ] ، وقال تعالى :   

   [ المائدة :  33، 34 ] ، فهذا استثناء قد {َلُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّْنَيا َوَلُهْم ِفي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم ِإالَّ الَِّذيَن َتاُبوْا ِمن َقْبِل َأن َتْقِدُروْا عليهمْ 
   . تعقب عدة جمل

م، أو اسم العدد، ليس معناه الجملة التي هي فإن معنى الجملة في هذا الباب هو اللفظ الذي يصح إخراج بعضه، وهو االسم العا
   [ المائدة :  { ِإالَّ الَِّذيَن َتاُبواْ }الكالم/ المرآب من اسمين أو اسم فعل أو اسم وحرف، وقد ثبت بما روي عن الصحابة أن قوله :   

ال يؤمـن الرجـل الرجـل في سلطانـه، وال يجلس  (   : ن، وقـال النبي صلى اهللا عليه وسلم، في آية القـذف عـائد إلى الجملتي ] 34
ال فضل لعربي على عجمي، وال لعجمي على عربي، وال ألسود  (   : على تكرمته إال بإذنه، وقال النبي صلى اهللا عليه وسلم

لكتاب والسنة، بل من تأمل غالب االستثناءات الموجودة في وهذا آثير في ا  .  ) على أبيض، وال ألبيض على أسود إال بالتقوى
الكتاب والسنة التي تعقبت جمًال وجدها عائدة إلى الجميع ـ هذا في االستثناء ـ فأما في الشروط والصفات فال يكاد يحصيها إال 

   . اهللا

فاألصل إلحاق الفرد باألعم األغلب؛ ألن  وإذا آان الغالب على الكتاب والسنة وآالم العرب عود االستثناء إلى جميع الجمل،
االستثناء إما أن يكون موضوًعا لهما حقيقة، فاألصل عدم االشتراك، أو يكون موضوًعا لألقل فقط، فيلزم أن يكون استعماله 

ه في الباقي مجاًزا، والمجاز على خالف األصل، فكثرته على خالف األصل، فإذا جعل حقيقة فيما غلب على استعماله في
قد أسلفنا فيما   : قلنا  ؟ فقد قال به بعض الفقهاء من الحنفية والحنبلية، فهؤالء يقولون به هنا  : مجاًزا فيما قل استعماله فإن قيل

في جميع ما /مضى أن الضمير عائد إلى الجميع على أصول الجميع؛ لدليل دل على الرجوع من جهة آون الضمير حقيقة
   : من الكالم، ثم الذي يقول بهذا يفرق بين هذا وبين الطالق من وجوهتقدم، وأن هذا هو المفهوم 

أن الشرط في الطالق متعلق بالفعل الذي هو وتلك األسماء المعطوفة بعضها على بعض آلها داخلة في حيز هذا   : أحدها
فعلن آذا، وآذا، ثم آذا ـ إن شاء اهللا؛ واهللا أل  : الفعل، وهي من جهة المعنى مفاعيل له، بمنزلة الشرط في القسم، فإنه إذا قال

آان الشرط متعلقًا بالفعل في جواب القسم، والمفاعيل داخلة في مستثناه، وتناول الفعل لمفاعيله على حد واحد، فإذا آان قد قيد 
لمتعلق بالشرط هنا اسم أنت طالق، ثم طالق ـ إن شاء زيد ـ فإن ا  : تناوله لها بقيد تقيد تناوله للجميع بذلك القيد؛ بخالف قوله

الفاعل، ال نفس المبتدأ، والخبر الثاني ليس بداخل في خبر الخبر اآلخر، بل آالهما داخل في خبر المبتدأ، فلهذا خرج هنا 
   . خالف، وهذا فرق بين لمن تأمله

على أنه   : ع الجمل، بخالف قولهإن دخلت الدار ليس فيه ما يوجب تعلقه بجمي  : أن الشرط في الطالق، وهو قوله  : الوجه الثاني
   . فإن الضمير يقتضي العود إلى جميع المذآور  . من مات منهم
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الطلقة تقع مع وجود األولى وعدمها، فإذا علقت بالشرط لم /أن إحدى الجملتين في الطالق ال تعلق لها باألخرى، فإن  : الثالث
بمنزلة التراخي في اللفظ، فيزول التعلق اللفظي والمعنوي، فتبقى   ] ثم [ ا أن وقد اعتقدو  . تستلزم تعليق األولى؛ النفصـالها عنها

فإنه متعلق بالجملة األولى من جهة الضمير ومن   . ثم على أوالدهم  : وأما قوله  . الجملة األولى أجنبية عن الشرط على قولهم
د األولى، وال وجود لمعناها إال بعد األولى، وال جهة الوجود، ومن جهة االستحقاق، فال يصح اللفظ بهذه الجملة إال بع

استحقاق لهم إال بعد األولى، سواء قدر التراخي في اللفظ أو لم يقدر فال يمكن أن تجعل األولى أجنبية عن الثانية حتى تعلق 
   . الثانية وحدها بالشرط

ألضربن زيدًا، ثم عمرًا، ثم بكرًا ـ إن شاء اهللا ـ عاد استثناء  واهللا  : أنه لو قال  : أن النزاع إنما هو في الطالق فقط  : والذي تحقق
إن شاء اهللا، من   : وقفت على أوالدي، ثم على أوالدهم، ثم على أوالد أوالدهم إن آانوا فقراء، أبلغ من قوله  : فقوله  . إلى الجميع

   . حيث إن هنا تعلق الضمير

الفقهاء بين العطف بالحرف المرتب والحرف الجامع إنما ذآره في االستثناء، ثم  أن هذا الفرق الذي ذآره بعض  : الوجه الثامن
وهو االسم التابع لما قبله في   . وآذلك القول في الصفة، والصفة إذا أطلقت فكثيرًا ما يراد بها الصفة الصناعية النحوية  : قال

ل، فإن اختصاص الجملة هنا بالصفة اآلخرة قريب، ومسألتنا وقفت على أوالدي، ثم على الفقراء العدو/  : إعرابه، مثل أن تقول
   . شروط حكمية، وهي إلى الشروط اللفظية أقرب منها إلى االستثناء، وإن سميت صفات من جهة المعنى

ذلك وإن آان العطف بالواو وال فاصل، فمذهب الشافعي رجوع االستثناء إلى الجميع، وآ  : والدليل على أنه قصد هذا، أنه قال
القول في الصفة، فعلم أنه قصد أن هذا مذهب الشافعي مشيرًا إلى خالف أبي حنيفة؛ فإنه إنما يعيد ذلك إلى الجملة األخيرة، 

وهذا إنما يقوله أبو حنيفة في االستثناء والصفات التابعة، ال يقوله في الشروط والصفات التي تجرى مجرى الشروط، فصار 
   : هنا أربعة أقسام

   . المتعقب جمًال، والخالف فيه مشهور  ] إال [ االستثناء بحرف   : أحدها

   . االستثناء بحروف الشرط، فاالستثناء هنا عائد إلى الجميع  : الثاني

الصفات التابعة لالسم الموصوف بها وما أشبهها وعطف البيان، فهذه توابع مخصصة لألسماء المتقدمة، فهي بمنزلة   : الثالث
   . االستثناء

ومن شرطه   : أو بحروف العطف، مثل قوله  . على أنه، أو تشرط أن يفعل  : الشروط المعنوية بحرف الجر، مثل قوله  : الرابع
والضابط أن آل ما آان من تمام االسم فهو من جنس االستثناء بإال،   . ونحو ذلك، فهذه مثل االستثناء بحروف الجزاء/آذا، 

كالم وهو النسبة الحكمية التي بين المبتدأ والخبر وبين الفعل والفاعل، فهو في معنى االستثناء بحرف وآلما آان متعلقًا بنفس ال
وهو الكالم،   . وقفت  : ومعلوم أن حروف الجر وحروف الشرط المتأخرة إنما تتعلق بنفس الفعل المتقدم، وهو قوله  . الشرط

   . بيان متعلق بنفس األسماء التي هي مفاعيل هذا الفعلوالجملة واالستثناء والبدل والصفة النحوية وعطف ال

وقفت على أوالدي، ثم على ولد فالن، ثم على المساآين، على أنه ال   : ويجوز آالم من فرق على جمل أجنبيات مثل أن تقول
الجملة األولى، يعطي منهم إال صاحب عيال، ففي مثل هذا قد يقوى اختصاص الشرط بالجملة األخيرة؛ لكونها أجنبية من 

   . ليست من جنسها، بخالف األوالد وأوالد األوالد، فإنهم من جنس واحد

وحمل الكالم على أحد هذين المعنيين أو نحوهما متعين مع ما ذآرنا من دليل إرادة ذلك، على أنه لو آان فيه تخصيص 
االستثناء أو الصفة إذا تعقب جمًال معطوفًا   : ذين قالوالكالمه، فإنه واجب لما ذآرناه، فإنه إذا آان قد جاء إلى آالم األئمة ال

فخص ذلك ببعض حروف العطف لما رآه من الدليل، فألن نخص نحن آالمه بما   . بعضها على بعض عاد إلى جميع الجمل
ا ذآرناه وإال بطريق األولى، فإن سلم أن آالمه محمول على م  ] ثم [ الموجب للتسوية بين الواو و/ذآرناه من نصوص آالمهم
   . تكلمنا معه بالوجه التاسع
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وهو أن هذا الفرق المدعي بين الحرف الجامع جمعًا مطلقًا والحرف المرتب فرق ال أصل له في اللغة، وال في العرف، وال 
يكون في آالم الفقهاء، وال في آالم األصوليين، وال في األحكام الشرعية، والدليل المذآور على صحته فاسد، فيجب أن 

   . فاسدًا

نوع يشرك   : حروف العطف هي التي تشرك بين ما قبلها وما بعدها في اإلعراب، وهي نوعان  : أما األول، فإن أهل اللغة قالوا
إنها   : فتدل على مطلق التشريك والجمع، إال عند من يقول  ] الواو [ الواو والفاء وثم، فأما   : بينهما في المعنى ـ أيضًا، وهي

وأما الفاء، فإنها تدل على نوع من الترتيب، وهو   . إنها للتراخي  : وقد يقال  . ، فإنها تدل على مطلق الترتيب ] ثم [ وأما   . رتيبللت
فهذه الحروف ال يخالف بعضها بعضًا في نفس اجتماع المعطوف والمعطوف عليه في المعنى، واشتراآهما فيه،   . التعقيب

   . جتماعوإنما تفترق في زمان اال

إن العطف بالواو يقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فيما يلحق الجمل من استثناء ونعت ونحو ذلك،   : فلو قيل
مشترآة حيث تكون الواو مشترآة، ومعلوم أن /والعطف بثم ال يقتضي اشتراآهما في هذه اللواحق، للزم من ذلك أال تكون، ثم

واألحكام اللغوية التي هي دالالت األلفاظ تستفاد من   . بل هو خالف المعلوم من لغة العربهذا مخالف لما عليه أهل اللغة، 
استعمال أهل اللغة والنقل عنهم، فإذا آان النقل واالستعمال قد اقتضيا أنهما لالشتراك في المعنى؛ آان دعوى انفراد أحدهما 

   . بالتشريك دون اآلخر خروجًا عن لغة العرب وعن المنقول عنهم

وأما العرف، فقد أسلفنا أن الناس ال يفهمون من مثل هذا الكالم إال عود الشرط إلى الجميع، والعلم بهذا من عرف الناس 
إنه يعود إلى   : وأما آالم العلماء من الفقهاء واألصوليين، فإنهم تكلموا في االستثناء المتعقب جمًال، فقال قوم  . ضروري
إن آان بين الجملتين تعلق عاد االستثناء إلى جميعها، وإن آانتا أجنبيتين   : وقال قوم  . ود إلى األخيرة منهايع  : وقال قوم  . جميعها

العطف   : وقال قوم  . ثم فصلوا الجمل المتعلق بعضها ببعض من األجنبية، وذآروا عدة أنواع من التفصيل  . عاد إلى األخيرة
ثم ليس أحد من هؤالء فرق بين العطف بالواو والفاء أو ثم، بل   . قف في جميع هذه المذاهببالو  : وقال قوم  . مشترك بين الجميع

   . قولهم المعطوف بعضها على بعض يعم الجميع

االستثناء أو الوصف إذا تعقب جمًال   : ثم بنوه على أصلهم، فقالوا  ] الوقف [ ، وباب  ] اإليمان [ وآذلك الفقهاء ذآروا هذا في باب 
بأن األئمة أطلقوا هذا الكالم، وأنه هو الذي فصل، فال يجوز أن   : وقد اعترف من فصل  . إلى جميعها أو إلى بعضها/ عاد

   . ينسب إلى األئمة إال ما قالوه

  : آذلك لو قالو  . عاد االستثناء إلى الجميع  . واهللا ألضربن زيدًا، ثم عمرًا، ثم بكرًا ـ إن شاء اهللا  : وأما األحكام، فإنه لو قال
   . آلخذن الُمْدَية، ألذبحن الشاة، ألطبخنها، إلى غير ذلك من الصور  : أو قال  . الطالق يلزمنى ألضربن هذا، ثم هذا، ثم هذا

إذا آان العطف بما يقتضي ترتيبها، فالصرف إلى جميع المتقدمين فيه بعض النظر والغموض،   : وأما ما استدل به، فإنه قال
والعطف بالحرف المرتب محتمل،   . ف االستثناء إلى الذين يليهم االستثناء مقطوع به، وانعطافه على جميع السابقينفإن انصرا

غير مقطوع به، وإذا ثبت االستحقاق بلفظ الواقف نصًا ولم يثبت ما يغيره؛ وجب تقرير االستحقاق، ولم يجز تغييره لمحتمل 
   : الجواب من وجوه  : متردد، فنقول

أن هذا بعينه موجود في العطف بالواو، فإن انعطافه على جميع السابقين محتمل غير مقطوع، سواء آان العطف   : هاأحد
بحرف مرتب أو مشترك غير مرتب، وهذا بعينه دليل من أوجب قصر االستثناء على الجملة األخيرة فيه؛ آنا قد عملنا 

   . صور التفاوت، وهو أولى من ترآه مطلًقا باألصل النافي لالشتراك، وباألصل النافي للمجاز في

وإذا ثبت أن عود االستثناء إلى جميع الجمل نص بمعني أنه ظاهر اللفظ فهو المطلوب، وليس الغرض هنا تقرير هذه /
   . المسألة، وإنما الغرض التنبيه على مواضع المنع

على عموم المخصوص بأولى من المحافظة على  وهذا البحث الذي ذآره وارد في آل تخصيص متصل، فإنه ليس المحافظة
وقفت   : عموم المخصص، بل هذا أولي؛ ألنه عام باق على عمومه؛ وألن ذآر التخصيص عقب آل جملة مستقبح، فلو قال
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آان نصيبه لولده أو لذوي طبقته، ثم على ولد ولدي على هذا   . على أوالدي على أنه من مات منهم عن ولد أو عن غير ولد
   . لعد هذا من الكالم الذي غيره أفصح منه وأحسن  . رط، ثم على ولد ولد ولدي على هذا الشرطالش

ومعلوم قطًعا أن عامة الواقفين يقصدون االشتراط في جميع الطبقات، وال يعبرون بهذه العبارة   : ثم يقال لمن نازعنا
في تبليغ ما في نفوسهم لما اقتصروا عليه، واهللا يشهد ـ وآفي المستغربة، بل يقتصرون على ما ذآره أوًال، فلوال أن ذلك آاٍف 

باهللا شهيًدا ـ أنا نتيقن أن الكالم في مسألتنا يقيني، وأنه ليس من مسالك المظنون، لكن في قدرة اهللا ـ سبحانه ـ أن يجعل اليقين 
إلى ذلك بظن من يظن أن لمن ينازع في هذه ولوال أن الحاجة مست   . عند قوم جهًال عند آخرين، ويعد الكالم على هذا تكلًفا

   . المسألة متعلًقا، أو أنها مسألة من مسائل االجتهاد لما أطلنا هذه اإلطالة

/ أن الجملة األخيرة عطفت بالواو، وعطف عليها بالواو، فاقتضي   : الذي يرجح عود الضمير إلى الجملة األخيرة هنا  : فإن قيل
ي الترتيب؛ إذ الوقف هاهنا مشترك بين البطون، فلم يبق بينها وبين األولى من األحكام إال مسمي ذلك مخالفتها لحكم األولى ف

 الوقفية على الجميع، والكيفية مختلفة، فاقتضي ذلك استقاللها بنفسها، واختصاصها بما يعقبها، فإنه إذا تخلل الجمل ال 

   . واالختالف موجود هاهنا  . إال الختالف األحكام حينئذ فصل بشرط آل جملة أوجب ذلك اختصاص الشرط األخير، وما ذاك

   : قيل عنه وجوه

يقتضي أنها هي لفظ النسل، فـإن آان لفظ النسل والعقب بمعني واحـد،   . عطفت بالواو، وعطف عليها بالواو  : أن قوله  : أحدها
   . ضمير عائًدا إلى الجملة المعطوفة؛ ال المعطوف عليهاوإن آـانا بمعنيين فيجب أن يكون ال  . فلم يعطف عليها في المعنى شيء

قد تقدم منع ذلك، وذآرنا أن من الفقهاء من يجعل هذا الوقف   . فاقتضي ذلك مخالفتها لألولى في حكم الترتيب  : قوله  : الثاني
ه للترتيب بنفي وال إثبات، لكن لما آان لم يتعرض في  . ثم على أوالد أوالده، ونسله وعقبه  : مرتًبا إلى يوم القيامة، فإن قوله

فلما رتب هنا في آالمه األول ـ مع العلم بأن العاقل ال يفرق في مثل هذا، بل يكتفي /األصل عدم الترتيب نفيناه عند االنطالق، 
   . بما ذآره أوًال ـ آان إعادة الشرط تسمح؛ ولكن غرضنا هنا تقرير هذا

شتراك بين المعطوف، فال يوجب ذلك اختالفهما في الحكم الذي اشترآا فيه بحرف العطف، فإن لو سلمنا أنه يوجب اال  : الثالث
غاية ما في هذا أنه جعل البطن الرابع وما بعده طبقة واحدة، آما جعل في البطن األول ولد الكبير والصغير، والولد الكبير 

  . فاقتضي ذلك مخالفتها لحكم األولى في الترتيب  : فقوله والصغير طبقة واحدة، ولم يرتب بعضهم على بعض باعتبار األسنان،
فيه إبهام، فإنه إن عني به أن هذه الجملة بالنسبة إلى أفرادها مخالفة لتلك الجمل، فليس آذلك، بل جملة، فإنها حاوية ألفرادها 

غيرها، فالجملة األولى لم تترتب على  وإن عني به أن هذه الجملة لم يرتب عليها  . على سبيل االشتراك، ال على سبيل الترتيب
   . غيرها، وهذا إنما جاء من ضرورة آونها آخر الجمل، وليس ذلك بفرق مؤثر، آما لم يكن آون األولى غير مرتبة فرًقا مؤثًرا

وال إلى  وإن عني به أن هـذه الجملة مشتملة على طبقات متفاوتة بخـالف الجمل األولي، فذلك فرق ال يعود إلى داللة اللفظ
الحكم المدلول عليه باللفظ، مع أن الجمل األولى قد يحصل فيها من التفاوت أآثر من ذلك، فقد يكون أوالد األوالد عشرين بين 

أوالد قبل وجود إخوته فيموت أوالده، وأوالد أوالده، وأوالد أوالد أوالده قبل /األول واآلخر سبعون سنة، ويكون لألول
م يكن قد بقي من النسل والعقب إال نفر يسير، فينقرضون، ثم هذه فروق عادت إلى الموجود، ال إلى انقراض إخوته، وربما ل

   . داللة اللفظ

ليس بينهما فرق أصًال، بل تناول الجملة األولى   : قيل  . فلم يبق بينها وبين األولى من األحكام إال مسمي الوقفية  : قوله  : الرابع
ممنوع، فإن   . الكيفية مختلفة  : وقوله  . ألفرادها، لكن الجملة الثانية أآثر في الغالب، وهذا غير مؤثر ألفرادها آتناول الثانية

   . آيفية الوقف على األوالد مثل آيفية الوقف على النسل والعقب، يشترك هؤالء فيه، وهؤالء فيه

قدح في اشتراآهما في العطف، فإن هذا االختالف في الكيفية لو سلم أن بينهما فرًقا خارًجا عن داللة اللفظ، فذلك ال ي  : الخامس
   [ آل عمران :  185 ] ، فإن ذوق الميت يختلف اختالًفا متبايًنا، لكن هذا { ُآلُّ َنْفٍس َذآِئَقُة اْلَمْوتِ }لو آان صحيًحا آان بمنزلة قوله :   

   . اللة للفظ عليه، فلم يمنع من االشتراك الذي دل عليه العموماالختالف ال د
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وقفت على   : أن الكيفية المختلفة مدلول عليها بالعطف، وذلك ال يوجب االستقالل واالختصاص بما يعقبها، آما لو قال  : السادس
وإنما الفصل الذي يقطع الثانية عن /، أوالدي الذآور واإلناث، وأوالدي بني، وأوالد أوالد أوالدي، على أنه من توفى منهم

وقفت على أوالدي على أن يكونوا فقراء، ثم على أوالد أوالدي على أن   : األولى أن يفصل بين الجملتين بشرط، مثل أن يقول
فإن الشرط الثاني مختص عما قبله؛ لكون األول قد عقب بشرطه، والفصل بين المعطوف والمعطوف عليه   . يكونوا عدوال

   . شرط يفصله عن مشارآة الثاني في جميع أحكامه، بخالف ما إذا آان االختالف من غير فصل لفظيب

ال نسلـم، بـل إنمـا ذاك ألجـل الفصول اللفظية المانعة من االشتراك فيما   : قـلنا  . وما ذاك إال الختالف األحكام  : قولـه  : السابع
رق بين المعطوف والمعطوف عليه لمعني يرجع إلى لفظ المعطوف، فهذا شأن آل أما إذا آان الف  . ذآر من األحكام للفظ

معطوف ومعطوف عليه من جنسين، وفرق بين أن يفصل بين الجملتين بشرط مذآور، وبين أن يكون مفهوم لفظ إحدى 
   . وهذا بين لمن تدبره  . الجملتين غير مفهوم األخري

مختص بالجملة األخيرة يفيد ما لم يدل اللفظ عليه، وهو منع اشتراك النسل في نصيب هنا مرجح ثان، وهو أن جعله   : فإن قيل
من مات عن غير ولد، فإنه لوال هذا الشرط الشترآوا في جميع حقهم المتلقي عمن فوقهم، وعمن مات عن ولد أو غير ولد، 

   . يب الميت عن غير ولد لطبقتهالجمل فإنه يكون مؤآًدا فقط؛ فإنا آنا نجعل نص/ بخالف ما إذا عاد إلى جميع

   : قيل عنه وجوه

هؤالء أعالهم وأسفلهم مشترآون في الوقف، فمن مات عن غير ولد   : أنا قدمنا أن هذه الفائدة باطلة، فإن العاقل ال يقول  : أحدها
غيره، فإن هذا لم يفعله أحد، ومن مات عن ولد لم يختص بنصيبه أحد، ال ولده وال   . اختص بنصيبه إخوته، دون آبائه وأعمامه

  : وقول القائل  . أعطوا البعيد منى ومن الميت، واحرموا القريب منى ومن الميت  : وال يفعله من يستحضره فإنه بمنزلة من يقول
   . يقصد مثل هذا في العادات، فما علمنا أحًدا قصد هذا

   . ائدةأنا قد منعنا آون هذا مقتضاه التشريك، فتبطل الف  : الثاني

   : أن في عوده إلى جميع الجمل فوائد  : الثالث

أنه يدل بنطقه على نقل نصيب الميت عن غير ولد إلى ذوي طبقته، وتنبيهه الذي هو أقوي من النطق على نقل نصيب   : أحدها
   . المتوفي عن ولد إلى ولده، آما تقدم ذآره

/ يقتضي استحقاق ذريته   . دائًما ما تناسلوا، وأبًدا ما تعاقبوا  : والد أوالده ـ إلى قوله ـعلى أوالده، ثم أ  : أن قوله  : الفائدة الثانية
للوقف، فإذا مات الميت وليس له إال ذوي طبقته، وأوالد أوالده؛ أفاد الشرط إخراج الطبقة، فيبقي األوالد داخلين في اللفظ 

دلنا   . على أن نصيب الميت عن غير ولد ينتقل إلى إخوته  : ي، مع قولهعلى أوالدي ثم أوالد  : فمجموع قوله  . األول مع الثاني
أوالد أوالدي، ودخلت الطبقة في العموم، فلما خرجت   : على أن نصيب الميت عن ولد ينتقل إلى ولده؛ ألنهم في عموم قوله

وهذه داللة ثانية على انتقال نصيب   . اآلخروهكذا آل لفظ عام لنوعين أخرج أحدهما فإنه يتعين   . الطبقة بالشرط بقي ولد الولد
   . الميت عن ولد إلى ولده من جهة اللفظ العام الذي لم يبق فيه إال هم، وهي غير داللة التنبيه

  : نصيب الميت إما لألوالد، أو ألوالد األوالد، آما دل على انحصار الوقف فيهما قوله  : وإن شئت عبرت عن ذلك بأن تقول
   . فكما منع األوالد أن ينتقل إليهم نصيب الميت عن ولد؛ تعين أن يكون للنوع اآلخر  : ، ثم على أوالدهمعلى أوالدي

إذا ظهرت الفائدة في بعض الصور حصل المقصود،   : قلنا  . فقد يكون هناك من ليس من الطبقة، وال من الولد  : يبقي أن يقال
  : أما لو آان للميت عم ـ مثًال ـ فنقول/  ؟ هل يصرف إلى إخوته أو ولده  : يب الميتوهي صورة مسألتنا، فإنا لم نتكلم إال في نص

وقد بينا   . حرمان طبقة الميت تنبيه على حرمان من هم أبعد عنه، فإن طبقته لم يحرمهم لبعدهم من الوقف، فإن الولد أبعد منهم
وهذا المعني في أعمام الميت أقوي،   . عدهم عن الميتأن ذلك يقتضي إعطاء الولد في أآثر الصور، فعلم أنه حرمهم لب

   . فيكونون بالمنع مع الولد أحرى
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على أنه من   : أنه دليل على أنه قصد ترتيب األفراد على األفراد، ال ترتيب المجموع على المجموع، آما لو قال  : الفائدة الثالثة
   . مات منهم عن ولد آان نصيبه لولده

حمل اللفظ الواحد على مفهومين مختلفين، فإن فائدته في األول بيان ترتيب األفراد على األفراد، وفي الثاني بيان هذا   : فإن قيل
اختصاص الطبقة بنصيب المتوفى، فمن منع من أن يراد باللفظ الواحد حقيقتان، أو مجازان، أو حقيقة ومجاز يمنع منه، ومن 

هذا السؤال ضعيف جًدا   : قيل  . أمر بلفظ الواقف نًصا لم يجز تغييره بمحتمل متردد على هذا التقدير إذا ثبت  : قلنا  . جوزه
   : لوجوه

أن مورده جعله مقرًرا لوجه ثان في بيان عود الضمير إلى الجملة األخيرة، غير ما ذآر أوًال عن عود االستثناء إلى   : أحدها
وزين ألن يراد باللفظ الواحد معنياه ـ اعتمد على ذلك الجواب، فما صار الجملة األخيرة، ثم إنه في آخر األمر ـ على قول المج

   . وجًها آخر

/ هذا مبني على أن الشرط أفاد في الطبقة األخيرة عدد نصيب المتوفى عن غير ولد إلى ذوي طبقته،   : أنا نقول  : الثاني
   . اوالمتوفى عن ولد يشترك فيه جميع الطبقة، وهذا ممنوع من وجهين تقدًم

لو سلمنا ذلك، فليس هذا من باب استعمال اللفظ في معنيين مختلفين، إنما هو من باب استعمال اللفظ الواحد في معني   : الثالث
واحد، وذلك معدود من األلفاظ المتواطئة، وذلك أن فـائدة اللفظ بمنطوقـه نقل نصيب المتوفى عـن غير ولد إلى طبقتـه، وهـذه 

جميع الجمل، ثم إن تقيد االنتقال إلى الطبقة بوجود الولد دليل على أنه عنا ترتيب األفراد، وهذه داللة  فـائـدة متجددة في
لزومية، واللفظ إذا دل بالمطابقة على معني وبااللتزام على معنى آخر لم يكن هذا من القسم المختلف فيه، آعامة األلفاظ، فإن 

ن جهة أنه شرط في استحقاق الطبقة نصيب المتوفى عدم ولده، ثم علم بالعقل أنه لو آونه دليًال على ترتيب األفراد إنما جاء م
قصد ترتيب المجموع لم يشرطه بهذا الشرط، فإن ترتيب المجموع واشتراط هذا الشرط متنافيان، وآون هذين المعنيين 

  : يهما بالوضع، وهذا آما فهموا من قولهيتنافيان قضية عقلية فهمت بعد تصور آل واحد من المعنيين؛ ألن أحد اللفظين دل عل
   [ البقرة :  233 ] ، أن أقل { ُيْرِضْعَن َأْوَالَدُهنَّ َحْوَلْيِن َآاِمَلْينِ }   [ األحقاف :  15 ] ، مع قوله تعالى :   { َوَحْمُلُه َوِفَصاُلُه َثَلاُثوَن َشْهًرا } 

   . الحمل ستة أشهر، ونظائره آثيرة

/ ، فال نسلم أن منع ذلك هو الحق، بل ليس ذلك مذهب أحد  ] استعمال اللفظ الواحد في معنييه [ لو فرض أن هذا من باب   : الرابع
يدل عليه آالم عامة الصحابة والتابعين وعامة الفقهاء وعامة من األئمة المعتبرين، وإنما هو قول طائفة من المتكلمين، والذي 

   !   ؟ أهل اللغة وأآثر المتكلمين جواز ذلك، فلم ال يجوز أن يحمل آالمه على ما يعتقد هو صحته ويناظر عليه

ل بالنص، وذآرنا أن أن ما ادعوه من أن النص ال يدفع بمحتمل، تقدم جوابه، وبينا أنه ال نص هنا، بل يدفع المحتم  : الخامس
   . هذا البحث هو المنصوص عن األئمة الكبار

أنه قصد بهذا الشرط نفي انقطاع الوقف، ونفي اشتراك جميع أهل الوقف في نصيب المتوفى عن غير ولد،   : الفائدة الرابعة
   . ترتيب األفراد  . عن ولده  : ونبه بذلك على أنه عني بقوله

الجمل يوجب انقطاع الوقف في الوسط، فحمل اللفظ على ما ينفي االنقطاع أولي؛ ألن من مات عن  عوده إلى جميع  : فإن قيل
   . ولد ال يصرف نصيبه إلى الطبقة عمًال بموجب الشرط، وال إلى الولد عمًال بموجب الترتيب المطلق

نه بالبحث المتقدم، وهو أن استحقاق الطبقة فنجيب ع/إذا جعلناه مبنيا لترتيب األفراد لم يكن موجًبا لالنقطاع،   : فإن قلتم
   . مستحق لظاهر اللفظ، فال يترك بمتردد محتمل

هذا الوجه ال يتم إال بهذا البحث، وهو إنما ذآر ليكون مؤيًدا له، والمؤيد للشيء يجب أن يكون غيره، وال يكون   : قيل أوًال
نت صحته موقوفة على صحته، والفرع ال يكون أقوي من أصله، وال معتمًدا عليه، فإذا آان الوجه ال يتم إال بذلك البحث آا

وإذا آان هذا مبنيا على ذلك الوجه،   . يكسبه قوة، بل يكون تقوية ذلك الوجه به تقوية الشيء بنفسه، وهذا نوع من المصادرة
   . وقد أجبنا عنه ـ فيما مضي ـ فقد حصل الجواب عن هذا
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   : الثة أوجهاالنتفاع ينتفي من ث  : ثم نقول

أن الوقف محصور في األوالد ثم أوالدهم، فإذا مات الميت عن ولد فنصيبه إما إلخوته، أو لبنيهم، أو لبنيه، أو   : أحدها
لعمومته؛ ألن الشرط يقتضي انحصار الوقف في األوالد، ثم أوالد األوالد، وهم إما ذو طبقته، أو من هو أعلى منه، عمومته 

فأما طبقته فانتفوا بالقيد المذآور   . ولده وولد إخوته، وطبقتهم  : تحق شيئا مع وجود أبيه، ومن هو أسفل منهونحوهم، فإنه ال يس
   : في استحقاقهم، وأما بنوهم فانتفوا لثالثة أسباب

/    . ىبطريق التنبيه، فإن أباهم أقرب إلى الميت وإلى الواقف، فإذا لم ينقل إلى األقرب فإلى األبعد أول  : أحدها

أنه سواء عني بالترتيب ترتيب المجموع، أو ترتيب األفراد، ال يستحقون في هذه الحال، فإن الطبقة العليا لم تنقرض،   : والثاني
   . وآباؤهم لم يموتوا

، وأما أنهم في هذه الحال ليسوا من أهل الوقف، ولم ينتقل إليهم ما هم أصل فيه، فال ينتقل إليهم ما هم فروع فيه  : الثالث
العمومة فإنه ال يتصور أن يستحق الميت شيئا مع وجود عمومته إال على قولنا، ففرض هذه الصورة على رأي المنازع 

وإذا آان وجود العمومة مستلزًما لصحة هذا القول، فمحال أنه يستلزم ذلك ما يفسده، فإن الشيء الواحد ال يستلزم   . محال
حرمان   : فنقول  . آان الميت أوًال لم يخلف إال أخوة وولًدا، ثم مات ولده عن ولد وأعمامه قد  : صحة الشيء وفساده، لكن يقال

   . أن نفي إخوته تنبيه على نفي عمومته ـ آما تقدم  : اإلخوة مع الولد تنبيه على حرمان العمومة، وهذا حقيقة الجواب

   . الميت دون سائر أهل الوقف تنبيه على إعطاء الولد ـ آما تقدمأن إعطاء اإلخوة نصيب   : النافي لالنقطاع ـ  : الوجه الثاني

/    . وقد قدمنا تقرير هذا  . أن ذلك دليل على أن الترتيب المتقدم؛ ترتيب األفراد على األفراد  : الثالث

   . آله وصحبه وسلم تسليًماوالحمد هللا رب العالمين، وصلي اهللا على سيدنا محمد، و  . واهللا ـ سبحانه ـ يوفقنا لما يحبه ويرضاه

عمرو، وياقوتة، وجهمة، وعائشة، يجري عليهم للذآر مثل حظ األنثيين،   : وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن وقف على أربعة أنفس 
فمن توفى منهم عن ولد، أو ولد ولد، أو عن نسل وعقب وإن سفل، عاد ما آان جاريا عليه من ذلك على ولده، ثم على ولد 

نسله وعقبه، ثم من بعده وإن سفل، بينهم للذآر مثل حظ األنثيين، ومن توفى منهم عن غير ولد وال ولد ولد وال  ولده، ثم على
نسل وال عقب عاد نصيبه وقًفا على إخوته الباقين، ثم على أنسالهم وأعقابهم بينهم، للذآر مثل حظ األنثيين، على الشرط 

اإلخوة الموقوف عليهم نسل وال عقب، أو توفوا بأجمعهم ولم يعقبوا وال واحًدا  والترتيب المقدم ذآرهما، فإذا لم يبق لهؤالء
منهم عاد ذلك وقًفا على األسارى، ثم على الفقراء، ثم توفى عمر عن فاطمة، وتوفيت فاطمة عن عيناشي ابنة إسماعيل بن 

بعة إال بنت إسماعيل بن أبي يعلى، أبي يعلى، ثم توفيت عيناشي عن غير نسل وال عقب، ولم يبق من ذرية  هؤالء األر
هل ينتقل إلى أختها رقية أو إليها، أو إلى ابنة   : فهاتان الجهتان اللتان تليهما عيناشي بعد موت أبيها  . وآالهما من ذرية جهمة

   ؟ عمها صفية

   : فأجاب

ز أن تخص به أختها ألبيها؛ ألن الواقف هذا النصيب الذي آان لعيناشي من أمها ينتقل إلى ابنتي العم المذآورتين، وال يجو
أن من توفى من هؤالء اإلخوة الموقوف عليهم عن غير ولد وال ولد ولد وال نسل وال عقب عاد نصيبه وقًفا على إخوته،   : ذآر

فكل من انقطع وهذه العبارة تعم من انقطع نسله أوًال وآخًرا،   . ثم على أنسالهم وأعقابهم على الشرط والترتيب المقدم ذآرهما
نسله من هؤالء اإلخوة آان نصيبه إلخوته، ثم ألوالدهم؛ ألن الواقف لو لم يرد هذا لكان قد سكت عن بيان حكم من أعقب أوًال 

ثم انقطع عقبه ولم يبين مصرف نصيبه، وذلك غير جائز؛ ألنه إنما نقل الوقف إلى األسرى والفقراء إذا لم يبق له وال 
عقب، فمتى أعقبوا ـ ولو واحًدا منهم ـ لم ينتقل إلى األسرى شيء، وال إلى الفقراء، وذلك يوجب أن  لموقوف عليهم نسل وال

   . ينتقل نصيب من انقطع نسله منهم إلى اإلخوة الباقين، وهو المطلوب
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قب، أو ال يكون، فإن إما أن يكون له ولد، أو نسل، وع  : وأيًضا، فإنه قسم حال المتوفى من األربعة الموقوف عليهم إلى حالين
آان له انتقل نصيبه إلى الولد، ثم إلى ولد الولد، ثم إلى النسل والعقب، وإن لم يكن انتقل إلى اإلخوة، ثم إلى أوالدهم، فينبغي 
 أن يعم هذا القسم ما لم يدخل في القسم األول ليعم البيان جميع األحوال؛ ألنه هو الظاهر من حال المتكلم؛ وألنه لو لم يكن

وإذا عم ما لم يدخل في القسم األول   . آذلك لزم اإلهمال واإللغاء وإبطال الوقف على قول، وداللة الحال تنفي هذا االحتمال
دخل فيه من ال ولد له ومن ال ولد لولده ومن ال عقب له، وإذا آان آذلك، فأي هؤالء األربعة لم يكن له عقب آان نصيبه 

   . إلخوته ثم لعقبه

وهذا المقصود ال   . إن الواقف قد صرح بأن من مات منهم عن غير عقب انتقل نصيبه إلى إخوته، ثم إلى أوالدهموأيًضا، ف
يختلف بين أال يخلف ولًدا أو يخلف ولًدا ثم يخلف ولده ولًدا، فإن العاقل ال يقصد الفرق بين هاتين الحالتين؛ ألن التفريق بين 

لعاقل ال يقصده، فيجب أال يحمل آالمه عليه، بل يحمل آالمه على ما دل عليه داللة الحال المتماثلين قد علم بمطرد العادة أن ا
والعرف المطرد إذا لم يكن في اللفظ ما هو أولى منه، وإذا آان انقطاع النسل أوًال وآخًرا سواء بالنسبة إلى االنتقال إلى اإلخوة 

   . وجب حمل الكالم عليه

قطًعا أن الواقف إنما قصد هذا بداللة الحالواللفظ سائغ له، وليس في الكالم وجه ممكن هو أولى  واعلم أن من أمعن النظـر علم
   . منه، فيجب الحمل عليه قطًعا

ومن توفى منهم عن غير ولد وال   : وأيًضا، فإن الوقف يراد للتأبيد، فيجب بيان حال المتوفى في جميع الطبقات، فيكون قوله
ومن آان منهم ميًتا وال عقب له؛ ألن عدم نسله بعد موته بمنزلة آونهم معدومين   : في قوة قوله  . عقبولد ولد، وال نسل وال 

وهذه العبارة وإن   . ومن مات منهم ولم يكن له ولد  : ومن مات منهم وال ولد له، وقوله  : حال موته، فال فرق في قوله هذا وقوله
الموت في بعض األوقات، لكن اللفظ سائغ؛ لعدم الذرية مطلًقا، بحيث لو آان المتكلم آان قد ال يفهم منها إال عدم الذرية حين 

قد أردت هذا لم يكن خارًجا عن حد اإلفهام، وإذا آان اللفظ سائًغا له، ولم يتناول صورة الحادثة إال هذا اللفظ، وجب   : قال
ه لفظ الواقف وداللة حاله وعرف الناس؛ آان األول هو إدراجها تحته؛ ألن األمر إذا دار بين صورة يحكم فيها بما يصلح ل

   . الواجب بال تردد

فعم جد عيناشي هو اآلن متوٍف عن غير ولد وال ولد ولد وال نسل وال عقب، فيكون نصيبه إلخوته الثالثة على   : إذا تقرر هذا
  . ان المرأتان، فيجب أن تستويا في نصيب عيناشيوالحال التي انقطع فيها نسله لم يكن من ذريته إال هات  . أنسالهم وأعقابهم

وهكذا القول في آل واحد انقطع نسله، فإن نصيبه ينتقل إلى ذرية إخوته، إال أن يبقي أحد من ذرية أبيهم الذي انتقل إليه 
و أبيهم؛ لدخولهم في الوقف منه، أو من ذرية أمه التي انتقل إليه الوقف منها، فيكون باقي الذرية هم المستحقين لنصيب أمهم أ

   . فمن توفى منهم عن ولد أو ولد ولد  : قوله

فمن توفى منهم عن ولد آان نصيبه   : واعلم أن الكالم إن لم يحمل على هذا آان نصيب هذا وقًفا منقطع االنتهاء؛ ألنه قال
كن بين في آخر الشرط أنه ال ينتقل إلى ولم يبين بعد انقراض النسل إلى من يصير، ل  . لولده، ثم لولد ولده، ثم لنسله وعقبه

األسرى والفقراء حتى تنقرض ذرية األربعة، فيكون مفهوم هذا الكالم صرفه إلى الذرية، وهاتان من الذرية، وهما سواء في 
ئًدا إلى عا  . ومن توفى منهم  : الدرجة، ولم يبق غيرهما، فيجب أن يشترآا فيه، وليس بعد هذين االحتمالين إال أن يكون قوله

   . األربعة وذريتهم

عيناشي قد توفيت عن أخت من أبيها وابنة عم، فيكون نصيبها ألختها، وهذا الحمل باطل قطًعا، ال ينفذ حكم حاآم   : فيقال حينئذ
عائد ثانيا   . مومن توفى منه  : عائد إلى األربعة، فالضمير في قوله  . فمن توفى منهم  : إن حكم بموجبه؛ ألن الضمير أوًال في قوله

هؤالء األربعة من فعل منهم آذا فافعل به آذا وآذا؛ ومن فعل منهم آذا فافعل لولده   : إلى هؤالء األربعة؛ ألن الرجل إذا قال
ومن توفى منهم عن غير ولد عاد نصيبه إلى إخوته   : آذا، علم باالضطرار أن الضمير الثاني هو الضمير األول، وألنه قال

وهذا ال يقال إال فيمن له إخوة تبقي بعد موته، وأنا نعلم هذا في هؤالء األربعة؛ ألن الواحد من ذريتهم قد ال يكون له   . الباقين
  : ومن مات منهم عن إخوة، آما قيل في الولد  : أو قيل  . على إخوته إن آان له إخوة  : إخوة باقون، فلو أريد بذلك المعني لقيل

   . وهذا ظاهر ال خفاء به  . ومن مات منهم عن ولد
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وأيًضا، فلو فرض أن من مات من أهل الوقف عن إخوة آان نصيبه إلخوته، فإنما ذلك في اإلخوة الذين شرآوه في نصيب 
أبيه وأمه، ال في اإلخوة الذين هم أجانب عن النصيب الذي خلفه ـ على ما هو مقرر في موضعه من آتب الفقه على المذاهب 

وأختها رقية أجنبية من أمها؛ ألنها أختها من أبيها فقط، فنسبة أختها   . النصيب إنما تلقته عيناشي من أمهاالمشهورة ـ وهذا 
   . واهللا أعلم  . وهذا بين لمن تأمله  . ألبيها وابنة عمها إلى نصيب األم سواء

ام حياتهما، أبًدا ما عاشا، دائًما ما بقيا، ثم عمر، وعبد اهللا، بينهما بالسوية نصفين، أي  : وسئل عن واقف وقف وقًفا على ولديه 
على أوالدهما من بعدهما، وأوالد أوالدهما، ونسلهما، وعقبهما، أبًدا ما تناسلوا،  بطًنا بعد بطن، فتوفى عبد اهللا المذآور 

الوقف، وتسليمه إليه، وخلف أوالًدا، فرفع عمر ولد عبد اهللا إلى حاآم يري الحكم بالترتيب، وسأله رفع يد ولد عبد اهللا عن 
ثم إن   ؟ فرفع يد ولد عبد اهللا، وسلمه إلى عمر بحكم أنه من البطن األول، فهل يكون ذلك الحكم جاريا في جميع البطون أم ال

عمر توفى وخلف أوالًدا، فوضعوا أيديهم على الوقف بغير حكم حاآم، فطلب ولد عبد اهللا من حاآم يري الحكم بالتشريك بينهم 
قف تشريكهم؛ ألن الواقف جمع بين األوالد والنسل والعقب في االستحقاق بعد عبد اهللا وعمر ـ بالواو ـ الذي يقتضي في الو

وهل حكم األول   ؟ بطًنا بعد بطن ال يقتضي الترتيب، فهل الحكم لهم بالمشارآة صحيح أم ال  : وأن قوله  . التشريك؛ دون الترتيب
وهل لحاآم ثالث أن يبطل هذا الحكم   ؟ مناقًضا للحكم بالتشريك بين أوالد عمر وأوالد عبد اهللا لعمر بالتقديم على ولد عبد اهللا

   ؟ والتنفيذ

   : فأجاب

مجرد الحكم ألحد األخوين األولين بجميع الوقف بعد موت أخيه المتوفى ال يكون جاريا في جميع البطون، وال يكون حكًما 
هل هو لترتيب المجموع على المجموع، أو لترتيب األفراد على األفراد،   . ثم على أوالدهما  : ألوالده بما حكم له به، فإن قوله

هل هو للترتيب   . وأوالدهما من بعدهما بطًنا بعد بطن  : وآذلك قوله  . فيه قوالن للفقهاء  ؟ بحيث ينتقل نصيب آل ميت إلى ولده
اق عمر الجميع بعد موت عبد اهللا آان هذا العتقاده لترتيب المجموع على فإذا حكم الحاآم باستحق  . فيه قوالن  ؟ أو للتشريك

المجموع، فإذا مات عمر فقد يري ذلك الحاآم الترتيب في الطبقة األولى فقط، آما قد يشعر به ظاهر اللفظ، وقد يكون يري أن 
تين في الوقف دون من هو أسفل منها، الترتيب في جميع البطون، لكن ترتيب الجميع على الجميع، ويشرك آل طبقة من الطبق

وقد يري غيره وأنه بعد ذلك لترتيب األفراد، فإذا حكم حاآم ثان فيما لم يحكم فيه األول بما ال يناقض حكمه لم يكن نقًضا 
   . واهللا أعلم  . لحكمه، فال ينقض هذا الثاني إال بمخالفة نص أو إجماع

على ابن ابنه فالن، ثم على أوالده، واحًدا آان أم آثر، ثم على أوالد أوالده، ثم  ـ عمن وقف وقًفا وسئل ـ َرضي اهللا َعنُه 
فمن توفى منهم عن ولد أو ولد ولد أو عن نسل وعقب عاد ما آان جاريا عليه من ذلك على من معه في درجته،   . نسله، وعقبه

أو   ؟ خلف بنته وولدي ابنه، فهل تأخذ البنت الجميعفتوفى األول عن أوالد، توفى أحدهم في حياته عن أوالد، ثم مات األول و
   ؟ ينتقل إلى ولدي االبن ما آان يستحقه أبوهما لو آان حيا

   : فأجاب

  : بل النصيب الذي آان يستحقه محمد الميت في حياة أبيه لو عاش ينتقل إلى ولديه دون أخته، فإن الواقف قد ذآر أن قوله
ده، إنما أراد به ترتيب األفراد على األفراد ال ترتيب الجملة على الجملة بما بينه، وإن آان ذلك علىأوالده، ثم على أوالد أوال

   . هو مدلول اللفظ عند اإلطالق على أحد القولين

 والحقوق المرتب أهلها شرعًا أو شرطًا إنما يشترط انتقالها إلى الطبقة الثانية عند عدم األولي، أو عدم استحقاقها االستحقاق
فاستحقاق ابن االبن مشروط   . االبن، ثم ابنه، ثم األب، ثم أبوه  : األولى أوًال، آما يقول الفقهاء في العصب بالميراث أو النكاح

النكاح،   : بعدم أبيه؛ لعدم استحقاقه ـ لمانع يقوم به من آفر وغيره ـ ال يشترط أن أباه يستحق شيئًا لم ينتقل إليه، آذلك في األم
   . ، ووالية غسل الميت، والصالة عليهوالحضانة

وإنما يتوهم من يتوهم اشتراط استحقاق الطبقة األولى؛ لتوهمه أن الوقف ينتقل من األولى إليها، وتتلقاه الثانية عن األولي، 
ع، لكن آالميراث، وليس آذلك، بل هي تتلقي الوقف عن الواقف، آما تلقته األولي، وآما تتلقي األقارب حقوقهم عن الشار

   . يرجع في االستحقاق إلى ما شرطه الشارع والواقف من الترتيب
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إنسان شيئًا على زيد، ثم على أوالد زيد الثمانية، فمات واحد من أوالد زيد الثمانية المعينين في  وسئل ـ َرحمه الّله ـ عن وقف 
أم يختص الجميع بأوالد   ؟ ستحقه ولد زيد لو آان حيًاحال حياة زيد، وترك ولدًا، ثم مات زيد، فهل ينتقل إلى ولد ولد زيد ما ا

   ؟ زيد

   : فأجاب

نعم يستحق ولد الولد ما آان يستحقه والده، وال ينتقل ذلك إلى أهل طبقة الميت ما بقي من ولده وولد ولده أحد؛ وذلك ألن قول 
   : اإلمام أحمد وغيرهم عند اإلطالق قوالن على زيد، ثم على أوالده، ثم أوالد أوالده فيه للفقهاء من أصحاب  : الواقف

   . على زيد وعمرو، ثم على المساآين  : أنه لترتيب الجملة على الجملة، آالمشهور في قوله  : أحدهما

   [ النساء :  12 ] ، أي :  لكل واحد { َوَلُكْم ِنْصُف َما َتَرَك َأْزَواُجُكمْ }والثاني :  أنه لترتيب األفراد على األفراد، آما في قوله تعالى :   
   [ النساء :  23 ] ، أي :  حرمت على آل واحد أمه؛ إذ مقابلة الجمع { ُحرَِّمْت عليُكْم ُأمََّهاُتُكمْ }نصف ما ترآته زوجته، وآذلك قوله :   

   . لبس الناس ثيابهم، ورآب الناس دوابهم  : مع تقتضي توزيع األفراد على األفراد، آما في قولهبالج

وهذا المعني هو المراد في صورة السؤال قطعًا؛ إذ قد صرح الواقف بأن من مات من هؤالء عن ولد انتقل نصيبه إلى ولده، 
   . قيدة بال خالف؛ إذ الخالف إنما هو مع اإلطالقفصار المراد ترتيب األفراد على األفراد في هذه الصورة الم

وإذا آان آذلك، فاستحقاق المرتب في الشرع والشرط في الوصية والوقف وغير ذلك، إنما يشترط في انتقاله إلى الثاني عدم 
رتيب العصبات، استحقاق األول، سواء آان قد وجد واستحق، أو وجد ولم يستحق، أو لم يوجد بحال، آما في قول الفقهاء في ت

وأولياء النكاح، والحضانة وغيرهم، فيستحق ذلك االبن، ثم ابنه وإن سفل، ثم األب ثم أبوه وإن عال، فإن األقرب إذا عدم أو 
وآذلك   . وال يشترط في انتقال الحق إلى من يليه أن يكون األول قد استحق  . آان ممنوعًا لكفر أو رق انتقل الحق إلى من يليه

فمتى انتفي النظر عن األول لعدمه أو جنونه أو آفره انتقل إلى الثاني، سواء   . النظر في هذا لفالن، ثم لفالن، أو البنه  : لو قال
   . وآذلك ترتيب العصبة في الميراث، وفي اإلرث بالوالء، وفي الحضانة، وغير ذلك  . آان ولدًا أو غير ولد

بعد طبقة عصبتهم، وشرط أن يكونوا عدوًال، أو فقراء أو غير ذلك، وانتفي لو وقف على أوالده طبقة   : وآذلك في الوقف
شرط االستحقاق في واحد من الطبقة األولى أو آلهم؛ انتقل الحق عند عدم استحقاق األولى إلى الطبقة الثانية إذا آانوا متصفين 

   . باالستحقاق

من الطبقة األولي، لكن تلقيهم ذلك مشروط بعدم األولي، آما أن أن الطبقة الثانية تتلقي الوقف من الواقف، ال   : وسر ذلك
وآذلك الوالء ـ   . العصبة البعيدة تتلقي اإلرث من الميت، ال من العاصب القريب، لكن شروط استحقاقه عدم العاصب القريب

   . رث المالفي القول المشهور عند األئمة ـ يرث به أقرب عصبة الميت يوم موت المعتق؛ ألنه يورث آما يو

يظن أن االنتقال إلى وإنما يغلط ذهن بعض الناس في مثل هذا حيث يظن أن الولد يأخذ هذا الحق إرثًا عن أبيه أو آاألرث، ف
وهذا غلط؛   . إذا لم يكن األب قد ترك شيئًا لم يرثه االبن  : الثانية مشروط باستحقاق األولي، آما ظن ذلك بعض الفقهاء، فيقول

تقل فإن االبن ال يأخذ ما يأخذ األب بحال، وال يأخذ عن األب شيئًا؛ إذ لو آان األب موجودًا لكان يأخذ الريع مدة حياته، ثم ين
حق الثاني فيها في وقته   : إلى ابنه الريع الحادث بعد موت األب، ال الريع الذي يستحقه، وأما رقبة الوقف فهي باقية على حالها

   . نظير حق األول في وقته، لم ينتقل إليهم إرثًا

لم يلزم حرمان الطبقة الثانية إذا أنه لو انتفت الشروط في الطبقة األولى أو بعضهم   : ولهذا اتفق المسلمون في طبقات الوقف
   . آانت الشروط موجودة فيهم؛ وإنما نازع بعضهم فيما إذا عدموا قبل زمن االستحقاق، وال فرق بين الصورتين

أنه لو قيل بانتقال نصيب الميت إلى إخوته لكونه من الطبقة؛ آان ذلك مستلزمًا لترتيب جملة الطبقة على الطبقة،   : ويبين هذا
ونص الواقف يبين أنه أراد ترتيب األفراد على   . ن بعض الطبقة الثانية أو آلهم ال يستحق إال مع عدم جميع الطبقة األوليأو أ

األقوي ترتيب األفراد مطلقًا؛ إذ هذا هو المقصود من هذه العبارة، وهم يختارون   : األفراد؛ مع أنا نذآر في اإلطالق قولين
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وإن قيل بأن الوقف في هذا منقطع، فقد صرح هذا الواقف   . يما يرثه أبوه، فإنه يقدم الولد على األختقديم ولد الميت على أخيه ف
   . باأللفاظ الدالة على االتصال، فتعين أن ينتقل نصيبه إلى ولده

من أوالد زيد، أو أوالد  فمن مات  : وقول الواقف  . وفي الجملة، فهذا مقطوع به، ال يقبل نزاعًا فقهيًا، وإنما يقبل نزاعًا غلطًا
يعم   . نصيبه  : إما أن يكون قوله  : يقال فيه  . أوالده وترك ولدًا، أو ولد ولد وإن سفل، آان نصيبه إلى ولد ولده، أو ولد ولد ولده

آان األول  النصيب الذي يستحقه إذا آان متصفًا بصفة االستحقاق، سواء استحقه أو لم يستحقه، وال يتناول إال ما استحقه، فإن
فال آالم وهو األرجح؛ ألنه بعد موته ليس هو في هذه الحال مستحقًا له؛ وألنه لو آان األب ممنوعًا النتفاءصفة مشروطة فيه 

ـ مثًال ـ مثل أن يشترط فيهم اإلسالم أو العدالة أو الفقر؛ آان ينتقل مع وجود المانع إلى ولده، آما ينتقل مع عدمه، وألن 
نصيبه بهذا االعتبار؛ وألن حمل اللفظ على ذلك يقتضي أن يكون   : الشيء بأدني مالبسة، فيصدق أن يقال الشيء يضاف إلى

آالم الواقف متناوًال لجميع الصور الواقعة، فهو أولى من حمله على اإلخالل بذآر البعض؛ وألنه يكون مطابقًا للترتيب 
   . ارطين مثل هذاالكالمي، وليس ذلك هو المفهوم من ذلك عند العامة الش

وهذا ـ أيضًا ـ موجب االعتبار والقياس النظري عند الناس في شروطهم إلى استحقاق ولد الولد الذي يكـون يتيمًا لم يـرث هـو 
وأبـوه مـن الجـد شيًئا، فيري الواقف أن يجبره باالستحقاق حينئذ، فإنه يكون الحقًا فيما ورث أبوه من الترآة وانتقل إليه 

   . وهذا الذي يقصده الناس موافق لمقصود الشارع ـ أيضًا؛ ولهذا يوصون آثيرًآ بمثل هذا الولد اإلرث،

إن هذا اللفظ ال يتناول إال ما استحقه آان هذا مفهوم منطوق خرج مخرج الغالب فال مفهوم له، وإذا لم يكن له مفهوم   : وإن قيل
فإنا ذآرنا أن   . على زيد، ثم على أوالده، ثم على أوالد أوالدهم  : في قولهآان مسكوتًا عنه في هذا الموضع، ولكن قد يتناوله 

موجب هذا اللفظ مع ما ذآر بعده من أن الميت ينتقل نصيبه إلى ولده صريح في أن المراد ترتيب األفراد على األفراد، 
ظ يوجب أن يستحق آل واحد ما آان أبوه على زيد، ثم على أوالده، ثم على ولد آل واحد بعد والده، وهذا اللف  : والتقدير

وهذا متفق عليه بين علماء المسلمين في أمثال ذلك   . مستحقه لو آان متصفًا بصفة االستحقاق، آما يستحق ذلك أهل طبقاته
و ال شرعًا وشرطًا، وإذا آان هذا موجب استحقاق الولد، وذلك التفصيل إما أن يوجب استحقاق الولد ـ أيضا ـ وهو األظهر، أ

   . والّله أعلم  . يوجب حرمانه، فيقر العمل بالدليل السالم عن المعارض المقاوم

، فالن وفالن وفالن، وعلى ابن ابنه فالن، على أنه من توفى منهم عن ولد وسئل ـ رحمه الّله ـ عمن وقف وقفًا على أوالده 
م إلى أعمامها، ثم بني أعمامها األقرب فاألقرب منهم، ذآر انتقل نصيبه إلى ولده، ومن مات عن بنت انتقل نصيبه إليها، ث

   ؟ فمات ابن ابن عن غير ولد، وترك أخته من أبويه وأعمامه، فأيهم أحق

   : فأجاب

ينتقل نصيبه إلى أخته ألبويه، فإنه قد ظهر من قصد الواقف تخصيص ما آان ينبغي أن يستحقه أصله، وتخصيص نصيب 
   . والّله أعلم  . ليه، وأنه أقام موسى ابن االبن مقام ابنه؛ ألن أباه آان ميتًا وقت الوقفالميت عن غير ولد باألقرب إ

، فجعل ريعها وقفًا على شخص معين، ثم على أوالده من بعده، وسئل ـ َرحمه الّله ـ عن قرية وقفها السلطان صالح الدين 
والقرية عامرة ـ فلما آان سنة دخول قازان خربت هذه والنصف والربع على الفقراء، واستمر األمر على هذه الصورة ـ 

القرية واستمرت داثرة مدة ثماني سنين، فجاء رجل من المشائخ وأخذ توقيعًا سلطانيًا بتمكينه من أن يعمر هذه القرية، فعمرها 
يه صاحب الريع فأثبتت وتوفى إلى رحمة الّله، وخلف أيتامًا صغارًا فقراء ال مال لهم، فجاءت امرأة من ذرية الموقوف عل

نسبها، وتسلمت ريع هذه القرية، واستمر النصف والربع على الفقراء بحكم شرط الواقف، وبقي أوالد الذي عمر القرية فقراء، 
   ؟ أم لهم ما غرمه والدهم على تعميرها ما لم يستوف عوضه قبل وفاته  ؟ فهل يجوز لهم أن يقبضوا آفايتهم في جملة الفقراء

   : فأجاب

إن آانوا داخلين في شروط الواقف، فإنهم يستحقون ما يقتضيه الشرط، وإن قدر تعذر الصرف إلى الموصوفين لتعذر بعض 
األوصاف، فكان هؤالء األطفال مشارآين في االستحقاق لمن يصرف إليه المال، فينبغي أن يصرف إليهم ـ أيضًا ـ ما غرمه 

   . توفى عوضه، فإنهم يستوفونه من مغل الوقفوالدهم من القرية بالمعروف من ماله؛ ليس
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   ؟ وسئل ـ َرحمه الّله ـ عن قسمة الوقف ومنافعه 

   : فأجاب

وإذا تهايؤوا ثم أرادوا نقضها فلهم ذلك،   . ما آان وقفًا على جهة واحدة لم يجز قسمة عينه، وإنما يجوز قسمة منافعه بالمهايأة
   . والّله أعلم  . باطلة وإذا لم يقع من المستحق أو وآيله فهي

القسمة إقرار   : إنا إذا قلنا  : وسئل عن وقف على جهة واحدة، فقسمه قاسم حنبلي، معتقدًا جواز ذلك، حيث وجد في المختصرات
   ؟ جاز قسمة الوقف، ثم تناقل الشريكان بعض األعيان، ثم طلب بعضهم نصيبه األول من المقاسمة

   : فأجاب

ى جهة واحدة، فإن عينه ال تقسم قسمة الزمة، ال في مذهب أحمد وال غيره، وإنما في المختصرات لما إذا آان الوقف عل
هي إقرار جاز قسمته   : وإذا قلنا  . هي بيع لم يجز؛ ألن الوقف ال يباع  : فإذا قلنا  . القسمة إقرار أو بيع  : أرادوا بيان فروع قولنا

وقد ذآر طائفة منهم في قسمة الوقف وجهين،   . آما جرت به العادة في أمثال ذلك ولم يذآروا شروط القسمة  . في الجملة
وصرح األصحاب بأن الوقف إنما يجوز قسمته إذا آان على جهتين، فأما الوقف على جهة واحدة فال تقسم عينه اتفاقًا؛ لتعلق 

قسمة المنافع، وال فرق في ذلك بين مناقلة المنافع وبين   : والمهايأة  . حق الطبقة الثانية والثالثة، لكن تجوز المهايأة على منافعه
   . والّله أعلم  . ترآها على المهايأة بال مناقلة، فإن تراضوا بذلك أعيد المكان شائعًا آما آان في العين والمنفعة

التضمين والضمان،  ، وأن بعض الشرآة قد دفع في الفاآهة مبلغًا، وأن بعض الشرآة امتنع منوسئل عن وقف على جماعة 
   ؟ وطلب أن يأخذ ممن يشتريه قدر حصته من الثمرة، فهل يحكم عليه الحاآم بالبيع مع الشرآة أم ال

   : فأجاب

   . إذا لم تمكن قسمة ذلك قبل البيع بال ضرر فعليه أن يبيع مع شرآائه ويقاسمهم الثمن

وجوه البر والصدقات، وعلى الفقراء والمساآين المقيمين ، ثم بعد ذلك يصرف في وسئل عن وقف لمصالح الحرم وعمارته 
   ؟ بالحرم، فهل يجوز أن يصرف من ذلك على القوام والفراشين القائمين بالوظائف

   : فأجاب

نعم القائمون بالوظائف مما يحتاج إليه المسجد، من تنظيف وحفظ، وفرش، وتنويره، وفتح األبواب، وإغالقها، ونحو ذلك، هم 
   . حه يستحقون من الوقف على مصالحهمن مصال

، ولم يكن في آتبه غير ثالثة حدود، والحد الرابع لدار وقف، ثم إن الذي اشترى وسئل ـ َرحمه اّهللا ـ عن رجل اشترى دارًا 
 هدم الدار وعمرها، ثم إنه فتح الطاقة في دار الوقف يخرج النور منها إلى مخزن، وجعل إلى جنب الجدار سقاية مجاورة

للوقف ـ محدثة تضر حائط الوقف ـ وبرز بروزًا على دور قاعة الوقف، فإذا بني على دور القاعة، وجعل أخشاب سقف على 
الجدار الذيللوقف، وفعل هذا بغير إذن ولي األمر، وذآر أنه استأجره آل سنة بثالثة دراهم، وولي األمر لم يؤجره إلى اآلن، 

لّله أنه يستأجر هذا الجدار، وهو بين الدور، وأزيل ما فعله من البروز والسقاية، ولم وال المباشرون، ثم إن رجًال حلف با
أحدث فيه عمارة إال احتسابا لّله ـ تعالى ـ وأستأجره آل سنة بعشرين درهمًا، مدة عشرين سنة، حتى بقي دور قاعة الوقف 

للذي قصد المثوبة وزيادة للوقف باألجرة إن أجره ولي أم   ؟ نيرة، ولم تتضرر الجيرة بالعلو، فهل يجوز اإليجار للذي تعدي
   ؟ األمر المنفعة بالزيادة، وإلزالة الضرر عن الوقف

   : فأجاب
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ليس له أن يبني على جدار الوقف ما يضر به باتفاق الناس، بل وآذلك إذا لم يضر به عند جمهور العلماء، ودعواه االستئجار 
رة فيها ضرر على الوقف لم تكن إجارة شرعية، ومن طلب استئجاره بعد هذا وآان ذلك غير مقبولة بغير حجة، ولو آجر إجا

   . والّله أعلم  . مصلحة للوقف، فإنه يجوز، بل يجب أن يؤجر، وإذا آان له نية حسنة حصل له من األجر والثواب بحسب ذلك

وإصالحه، وأن الساآن أخبر المباشر أن مسكنه  ، وله مباشر لرسم عمارتهوسئل ـ َرحمه الّله ـ عن رجل ساآن في خان وقف 
ليس بهذا سقوط،   : يخشي سقوطه وهو يدافعه، ثم إن المباشر صعد إلى المسكن المذآور، ورآه بعينه، ورآضه برجله، وقال

يع وال عليك منه ضرر، وترآه ونزل، فبعد نزوله سقط المسكن المذآور على زوجة الساآن وأوالده، فمات ثالثة، وعدم جم
   ؟ ماله، فهل يلزم المباشر من مات، ويغرم المال الذي عدم أم ال

   : فأجاب

على هذا المباشر المذآور الذي تقدم إليه وأخر االستهدام ضمان ما تلف بسقوطه، بل يضمن، ولو آان مالك المكان إذا خيف 
ء آأبي حنيفة، ومالك، وأحمد في المشهور، وطائفة السقوط وأعلم بذلك، وإن لم يكن المعلم له مستأجرًا منه عند جماهير العلما

من أصحاب الشافعي وغيرهم، لكن بعضهم يشترط اإلشهاد عليه، وأآثرهم ال يشترط ذلك، فإنه مفرط بترك نقضه وإصالحه، 
لف بتفريطه، ال ولو ظن أنه ال يسقط، فإنه آان عليه أن يري ذلك ألرباب الخبرة بالبناء، فإذا ترك ذلك آان مفرطًا ضامنًا لما ت

   . إن شئت فاسكن، وإن شئت فال تسكن، فإن هذا عدوان منه  : سيما مع قوله للمستأجر

فإن المستأجر له مطالبة المؤجر بالعمارة التي يحتاج إليه المكان، والتي هي من موجب العقد، وهذه العمارة واجبة من 
العلماء متفقون على أنه ليس لناظر الوقف أن يفرط في العمارة و  . من جهة حق أهل الوقف ومن جهة حق المستأجر  : وجهين

التي استحقها المستأجر، فهذان التفريطان يجب عليه بترآهما ضمان ما يتلف بتفريطه، فيضمن مال الوقف للوقف، ويدخل في 
له أن يفسخ اإلجارة، وأما ما ذلك المنافع التي استحقها المستأجر؛ بخالف ما لو آانت العين باقية، فإن له أن يضمنه إياها و

تلف بالتفريط من النفوس واألموال التي للمستأجر، فيضمن من هذه الوجوه الثالثة، ويضمن ما تلف للجيران من الوجه األول، 
   . آما ذهب إليه جماهير العلماء

هل يجوز صرفه   : وفاءه ، وإذا استدين بمال في ذمم األسرى بخالصهم ال يجدونوسئل عن مال موقوف على فكاك األسرى 
   ؟ وآذلك لو استدانه ولي فكاآهم بأمر ناظر الوقف أو غيره  ؟ من الوقف

   : فأجاب

نعم يجوز ذلك، بل هو الطريق في خالص األسرى، أجود من إعطاء المال ابتداء لمن يفتكهم بعينهم، فإن ذلك يخاف عليه، 
وال فرق بين أن يصرف عين المال في جهة االستحقاق،   . فكاك قطعًاوقد يصرففي غير الفكاك، وأما هذا فهو مصروف في ال

أو يصرف ما استدين، آما آان النبي صلى اهللا عليه وسلم تارة يصرف مال الزآاة إلى أهل السهمان، وتارة يستدين ألهل 
   . والّله أعلم  . السهمان ثم يصرف الزآاة إلى أهـل الـدين، فعلم أن الصرف وفـاء آالصرف أداء

، وهي موقوفة على الفقراء والمساآين فخرب شيء من الحمام في زمان العدو، فأجر وسئل عن رجل تحته حصة في حمام 
تلك الحصة لشخص مدة ثماني سنين بثمانمائة درهم، وأذن له أن يصرف تلك األجرة في العمارة الضرورية في الحمام، فعمر 

الحصة المذآورة، وذآر أنه فضل له على الوقف مال زائد عن األجرة من  المستأجر، وصرف في العمارة حتى صارت أجرة
   ؟ غير إذن المؤجر، فهل يجوز له ذلك أم ال

   : فأجاب

الحمد لّله، إذا عمر عمارة زائدة عن العمارة الواجبة على الوجه المأذون فيها لم يكن على أهل الحمام أن يقوموا ببقية تلك 
تها، بل له أن يأخذها إذا لم يضر أخذها بالوقف، وإذا آانت العمارة تزيد آـراء الحمام، فاتفقوا على أن العمارة الزائدة وال قيم

تبقي العمارة له، ال يعطونه بقيمتها، بل يكون مـا يحصل من زيادة األجرة بإزاء ذلك، جاز ذلك، وإن أراد أهل الوقف أن 
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منفعة المستحقة بالعقد، وإن اتفقوا على أن يعطوه بقية العمارة ويزيدهم في يقلعوا العمارة الزائدة، فلهم ذلك إذا لم تنقص ال
   . والّله أعلم  . األجرة بقدر ما زاد من المنفعة جاز

وهل يعطي منه أقارب الواقف   ؟ هل يتصدق به  : ، يفيض ريعه آل سنة على الشرطوسئل عن وقف على تكفين الموتي 
   ؟ الفقراء

   : فأجاب

   . والّله أعلم  . الوقف عن األآفان صرف الفاضل في مصالح المسلمين، وإذا آـان أقاربـه محاويج فهم أحق من غيرهمإذا فاض 

   ؟ ، ثم غاب مدة البطالة، فهل يحل منعه من الجامكية أم الوسئل عن فقيه منزل في مدرسة 

   : فأجاب

يستحقه الشاهد، ال فرق في أشهر البطالة بين أن يكون البطال شاهدًا أو الحمد لّله، إذا لم يغب إال شهر البطالة، فإنه يستحق ما 
   . والّله أعلم  . غائبًا

، ثم إنه سافر واستناب شخصًا، ولم يشترط عليه، فلما عاد قبض الجميع، ولم يخرج من المكان، وسئلَ عن مقرئ على وظيفة 
   ؟ فهل يستحق النائب المشروط أم ال

   : فأجاب

   . والّله أعلم  . ه، نعم النائب يستحق المشروط آله، لكن إذا عاد المستنيب فهو أحق بمكانهالحمد لّل

   ؟ ، فظهر عليه دين، فهل يباع الوقف في دينهوسئل عمن وقف وقفًا مستغًال ثم مات 

   : فأجاب

يء من الوقف ـ وهو في مرض الموت ـ إذا أمكن وفاء الدين مع ريع الوقف لم يجز بيعه، وإن لم يمكن وفاء الدين إال ببيع ش
ومنعه   . فيه خالف بين العلماء في مذهب أحمد وغيره  ؟ وإن آان الوقف في الصحة، فهل يباع لوفاء الدين  . بيع باتفاق العلماء

   . قول قوي

ث عليه ديون، فهل إذا مت فداري وقف على المسجد الفالني، فتعافي، ثم حد  : وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن رجل قال في مرضه 
   ؟ يصح هذا الوقف ويلزم أم ال

   : فأجاب

يجوز أن يبيعها في الدين الذي عليه، وإن آان التعليق صحيًحا آما هو أحد قولي العلماء، وليس هذا بأبلغ من التدبير، وقد ثبت 
   . واهللا أعلم  . عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه باع المدبر في الدين

على ضريح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برسم شمع أو زيت، وذلك بعد موته، ثم إنه قصد أن يغير  ف وقًفاوسئل عمن وق
الوقف ويجعله على الفقراء والمساآين بالقاهرة، وإن لم يجز ذلك، فهل يجوز على الفقراء المجاورين بالمدينة ـ مدينة رسول 

   ؟ اهللا صلى اهللا عليه وسلم ـ أم ال

   : فأجاب
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 أما الوصية بما يفعل بعد موته، فله أن يرجع فيها ويغيرها باتفاق المسلمين، ولو آان قد أشهد بها 

والوقف على   . وأثبتها، سواء آانت وصىة بوقف أو عتق أو غير ذلك، وفي الوقف المعلق بموته والعتق نزاعان مشهوران
لعن اهللا َزوَّاَرات القبور،  (   : ن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قالزيت وشمع يوقد على قبر ليس بًرا باتفاق العلماء، بل ثبت ع

   .  ) والمتخذين عليها المساجد والسُّرج

وأما تنوير المسجد النبوي على المصلين وغيره فتنوير بيوت اهللا حسن، لكن إذا آان للمسجد ما يكفي تنويره لم يكن للزيادة 
   . واهللا أعلم  . ولم يكن ذلك مصروًفا في تنويره، بل تصرف في غيرهالتي ال فائدة فيها فائدة مشروعة، 

   ؟ وسئل عن الوقف إذا فضل من ريعه واستغني عنه 

   : فأجاب

يصرف في نظير تلك الجهة، آالمسجد إذا فضل عن مصالحه صرف في مسجد آخر؛ ألن الواقف غرضه في الجنـس، 
ولم ينتفع به أحد صرف ريعه في مسجد آخر، فكذلك إذا فضل عن مصلحته  والجنس واحد، فلو قدر أن المسجد األول خرب

شيء، فإن هذاالفاضل ال سبيل إلى صرفه إليه، وال إلى تعطيله، فصرفه في جنس المقصود أولي، وهو أقرب الطرق إلى 
يء عن حاجته أنه حض الناس على إعطاء مكاتب، ففضل ش  : مقصود الواقف، وقد روي أحمد عن على ـ رضي اهللا عنه

   . فصرفه في المكاتبين

القاضي بشيء من الصدقات ألجله، وأجل الفقراء الواردين عليه، فهل يجوز ألحد أن  وسئل عن رجل صالح فرض له 
   ؟ أو يتغلب عليه باليد القوية  ؟ يزاحمه في ذلك

   : فأجاب

لم أخو المسلم، ال يحل للمسلم أن يبيع على بيع أخيه، وال المس (   : قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
   .  ) يستام على َسْوِم أخيه، وال تسأل المرأة طالق أختها لتكفأ ما في صفحتها، فإن لها ما قدر لها

ه فإذا آان النبي صلى اهللا عليه وسلم في عقود المعاوضات قد نهي أن يستام الرجل على سوم أخيه، وأن يخطب على خطبت
قبل أن يدخل المطلوب في ملك اإلنسان، فكيف يحل للرجل أن يجيء إلى من فرض له ولي األمر على الصدقات أو غيرها ما 

   . واهللا أعلم  . فإن هذا أشد تحريًما من ذلك  !   ؟ يستحقه ويحتاج إليه فيزاحمه على ذلك، ويريد أن ينزعه منه

فيها أشجار معطلة من الثمر، وتعطلت األرض من الزراعة بسببها، فهل على مسجد  وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن وقف أرض 
   ؟ يجوز قلع األشجار، وصرف ثمنها في مصالح المسجد وتزرع األرض وينتفع بها

   : فأجاب

فعل ما وينبغي للناظر أن يقلعها وي  . نعم إذا آان قلع األشجار مصلحة لألرض بحيث يزيد االنتفاع باألرض إذا قلعت فإنها تقلع
   . واهللا أعلم  . هو األصلح للوقف، ويصرف ثمنها فيما هو أصلح للوقف من عمارة الوقف، أو مسجد، إن احتاج إلى ذلك

، وهدم بحكم الشرع، وللمسجد بيت خالء، ولم يكن فيه موضع يسع الوضوء، وسئل عن مصيف مسجد بني فيه قبر َفسقية 
   ؟ ، ويترك ما هو في الفسقية التي آانت بنيت قبًرافهل يجوز أن يعمل في المصيف مكان للوضوء

   : فأجاب ـ رحمه اهللا
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الحمد هللا، نعم إذا آان هذا مصلحة للمسجد وأهله وليس فيه محذور إال مجرد الوضوء في المسجد جاز أن يفعل ذلك، فإن 
   . واهللا أعلم  . الوضوء في المسجد جائز، بل ال يكره عند جمهور العلماء

، وأعيد مثل ما آان في طوله وعرضه، ورفعه الباني له عن ما آان عليه، وقدمه عن مسجد مغلق عتيق، فسقط، وهدموسئل  
   ؟ إلى قدام، وآان تحته خلوة فعمل تحته بيًتا لمصلحة المسجد، فهل يجوز تجديد البيت وسكنه

   : فأجاب

له، من تجديد عمارة، وتغيير العمارة من صورة إلى صورة الحمد هللا، نعم يجوز أن يعمل في ذلك ما آان مصلحة للمسجد وأه
   . واهللا ـ سبحانه ـ أعلم  . ونحو ذلك

، وعليها رواتب مقررة على الفائض والريع ال يقوم بذلك، فهل يحل وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن مساجد وجامع يحتاج إلى عمارة 
   ؟ أيدخر أم يشتري به عقاًرا  ؟ يصنع بما يفضل عن الريع وما  ؟ وإلى من يحل  ؟ أن يصرف ألحد قبل العمارة الضرورية

   : فأجاب

الحمد هللا، إذا أمكن الجمع بين المصلحتين بأن يصرف ما البد من صرفه لضرورة أهله، وقيام العمل الواجب بهم، وأن يعمر 
مارة واجبة، واألعمال التي ال تقوم إال وإن تأخر بعض العمارة قدًرا ال يضر تأخره، فإن الع  . بالباقي، آان هذا هو المشروع

   . بالرزق واجبة، وسد الفاقات واجبة، فإذا أقيمت الواجبات آان أولى من ترك بعضها

وأما ما فضل من الريع عن المصارف المشروطة   . وأما من ال تقوم العمارة إال بهم ـ من العمال، والحساب ـ فهم من العمارة
جنس ذلك، مثل عمارة مسجد آخر، ومصالحها، وإلى جنس المصالح، وال يحبس المال أبًدا ومصارف المساجد، فيصرف في 

 َوالّلُه َال }لغير علة محدودة، ال سيما في مساجد قد علم أن ريعها يفضل عن آفايتها دائًما، فإن حبس مثل هذا المال من الفساد :   
    [ البقرة :  205 ]  .  {ُيِحبُّ الَفَسادَ 

رتب له على فائض مسجد رزقه، فيبقي سنتين ال يتناول شيئا، لعدم الفائض، ثم زاد  وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن حاآم خطيب 
   ؟ الريع في السنة الثالثة، فهل له أن يتناول رزق ثالث سنين من ذلك المغل

   : فأجاب

وأما إذا لم يكن له   . ارف شرعية بالشرط الصحيح وجب صرفها فيه، ولم يجز للحاآم أخذهإن آان لمغل السنة الثالثة مص
   . واهللا أعلم  . مصرف أصًلا، واقتضي نظر اإلمام أن يصرفه إلى الحاآم عوًضا عما فاته في الماضي، جاز ذلك

   : قدس اهللا روحه وقال الشيخ اإلمام العالم العالمة أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ـ

  فصل 

حتى المساجد بمثلها أو خير منها للحاجة أو المصلحة وآذلك إبدال الهدي، واألضحية، والمنذور، وآذلك   ] إبدال الوقف [ في 
واإلبدال يكون تارة بأن يعوض فيها بالبدل، وتارة بأن يباع ويشتري   . إبدال المستحق بنظيره إذا تعذر صرفه إلى المستحق

   . نها المبدلبثم

فمذهب أحمد في غير المسجد يجوز بيعه للحـاجة، وأما المسجد فيجوز بيعه ـ أيًضا ـ للحاجة، في أشهر الروايتين عنه، وفي 
   . ال تباع عرصته، بل تنقل آلتها إلى موضع آخر  : األخرى
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ه، فيجوز عنده في إحدى الروايتين عنه من غير وأما إبدال  . ، فإنه يكره بيعه آراهة تحريم أو تنزيه ] المصحف [ ونظير هذا 
أنه إذا بيع واشترى بثمنه، فإن هذا من جنساإلبدال؛ إذ فيه مقصوده، فإن هذا فيه صرف نفعه إلى   : آراهة، ولكن ظاهر مذهبه

   . نظير المستحق إذا تعذر صرفه إلى عينه

ع أهل تلك الناحية به صرفت المنفعة في نظير ذلك، فيبني بها مسجد فإن المسجد إذا آان موقوًفا ببلدة أو محلـة، فإذا تعذر انتفا
تصرف إلى مسجد آخر، ويجوز   : في موضع آخر، آما يقول مثل ذلك في زيت المسجد وحصره إذا استغني عنها المسجد

سوة الكعبة بين بأن عمر بن الخطاب ـ رضي اهللا عنه ـ آان يقسم آ  : واحتج على ذلك  . صرفها عنده في فقراء الجيران
بأن   : المسلمين، فكذلك آسوة سائر المساجد؛ ألن المسلمين هم المستحقون لمنفعة المساجد، واحتج على صرفها في نظير ذلك

علي بن أبي طالب ـ رضي اهللا عنه ـ جمع ماًلا لمكاتب ففضلت فضلة عن قدر آتابته، فصرفها في مكاتب آخر، فإن المعطين 
   . فلما استغني المعين صرفها في النظير أعطوا المال للكتابة،

والمقصود أن أحمد بن حنبل ـ رحمه اهللا ـ اختلف قوله في بيع المسجد عند عدم االنتفاع به، ولم يختلف قوله في بيع غيره عند 
   . إذا خرب المسجد يباع، وينفق ثمنه على مسجد آخر  : قال في رواية ابنه عبد اهللا  . الحاجة

ونفقة الوقف من غلته؛ ألن القصد   : وغيرهما ـ واللفظ للقاضي ـ  ] الفصول [ وابن عقيل في   ] المجرد [ أبو يعلى في  وقال القاضي
وهذا ال يمكن إال باإلنفاق عليه، فكان إبقاؤه يتضمن اإلنفاق  . االنتفاع به مع بقاء عينه عليه، وما يبقي للموقوف عليه، فإن لم   

عبًدا تعطل أو بهيمة هزلت، فالموقوف عليه بالخيار بين اإلنفاق عليه؛ ألنه هو المالك، وبين أن يبيعه  تكن له غلة مثل أن آان
وإن   .   .   . وإن آان الموقوف على المساآين، فالنفقة في بيت المال؛ ألنه ال مالك له بعينه، فهو آالمسجد  . ويصرف ثمنه في مثله

از، وإذا آان الوقف داًرا فخربت وبطل االنتفاع بها، بيعت وصرف ثمنها إلى شراء رأي اإلمام بيعه وصرف ثمنه في مثله ج
قال في رواية   . وآذلك الفرس الحبيس إذا َهَرَم وتعطل يباع ويشتري بثمنه فرس يصلح لما وقف له  . دار، ويجعل وقًفا مكانها

إال جعله في ثمن دابة حبيس، وآذلك المسجد إذا خرب إن أمكن أن يشتري بثمنه فرًسا اشترى وجعل حبيًسا، و  : بكر بن محمد
  : قال أبو بكر  . نص عليه في رواية عبد اهللا  . وحصل بموضع ال يصلي فيه جاز نقله إلى موضع عامر، وجاز بيع عرصته

   . وتكون الشهادة في ذلك على اإلمام

وباألول أقول،   : قال أبو بكر  . أن المساجد ال تباع، ولكن تنقل  : دوقد روي علي بن سعي  :  ] القولين [ وقال أبو بكر في آتاب   : قال
وقال أحمد في رواية الحسن بن ثواب في عبد لرجل بمكة ـ   . يعني رواية عبد اهللا؛ إلجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس

قال أبو   .  ] التعليق [ يعلى في مسألة عتق الرهن في  ذآرها القاضي أبو  . يباع فيبدل عبًدا مكانه   : يعني وقًفا ـ فأبي العبد أن يعمل
ويلزم بإجباره على العمل آما يجبر المستأجر، وإن آان امتناعه محرًما، وجعل   : يعني  . فجعل امتناعه آتعطل نفعه  : البرآات

   . تعذر االنتفاع بهذا الوجه آتعطله، نظًرا إلى مصلحة الوقف

  فصل 

واختلف أصحابه في ذلك، لكن   . يره للمصلحة مع إمكان االنتفاع باألول، ففيه قوالن في مذهب أحمدوأما إبدال المسجد بغ
والقول اآلخر ليس عنه به نص صريح، وإنما تمسك أصحابه بمفهوم خطه، فإنه آثيًرا ما   . الجواز أظهر في نصوصه وأدلته

، وقد يكون التخصيص لكون ذلك هو الذي سئل عنه واحتاج يفتي بالجواز للحاجة، وهذا قد يكون تخصيًصا للجواز بالحاجة
   . إلى بيانه

حدثنا الَخّالل، ثنا صالح بن أحمد، ثنا   : فقال  ] زاد المسافر [ الذي اختصر منه   ] الشافي [ وقد بسط أبو بكر عبد العزيز ذلك في 
بد اهللا ابن مسعود ـ رضي اهللا عنه ـ على بيت المال، آان لما قدم ع  : أبي، ثنا يزيد بن هارون، ثنا المسعودي، عن القاسم، قال

َفُنقَب بيُت المال، فأخذ الرجل الذي نقبه، فكتب إلى عمر   : سعد بن مالك قد بني  القصر، واتخذ مسجًدا عند أصحاب التمر، قال
فنقله   . لن يزال في المسجد مصلأال تقطع الرجل وانقل المسجد، واجعل بيت المال في قبلته، فإنه   : بن الخطاب، فكتب عمر

إن بيت المال نقب من مسجد الكوفة، فحول عبد اهللا بن مسعود   : يقال  : قال أبي  : قال صالح  . عبد اهللا، فخط له هذه الخطة
   . فموضع التمارين اليوم في موضع المسجد العتيق  . المسجد
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إن آان الذي بني المسجد يريد أن يحوله خوًفا   : قال  ؟ إلى موضع آخروسألت أبي عن رجل بني مسجًدا، ثم أراد تحويله   : قال
إن بيت المال نقب، وآان في المسجد، فحول ابن   : يقال  . من لصوص، أو يكون موضعه موضع قذر، فال بأس أن يحوله

إذا آان ضيًقا ال   : قال  ؟ يحول المسجد هل  : سئل أبو عبد اهللا  : ثنا محمد ابن على، ثنا أبو يحيي، ثنا أبو طالب  . مسعود المسجد
  : سألت أبي عن مسجد خرب  : ثنا محمد بن علي، ثنا عبد اهللا بن أحمد، قال  . يسع أهله فال بأس أن يجعل إلى موضع أوسع منه
به بأًسا أن يباع  إذا لم يكن له جيران، ولم يكن أحد يعمره، فال أري  : قال  ؟ تري أن تباع أرضه وتنفق على مسجد آخر أحدثوه

سمعت أحمد   : ثنا محمد بن عبد اهللا، ثنا أبو داود، قال  . وينفق على اآلخر  

أتباع هاتان الخشبتان وينفق على المسجد ويبدل مكانهما   : سئل عن مسجد فيه خشبتان لهما قيمة  وقد تشعثت، وخافوا سقوطه
   . يس التي ال ينتفع بها، تباع ويجعل ثمنها في الحبيسواحتج بدواب الحب  . ما أري به بأسًَا  : قال  ؟ جذعين

وال ريب أن في آالمه ما يبين جواز إبدال المسجد للمصلحة، وإن أمكن االنتفاع به، لكون النفع بالثاني أآمل، ويعود األول 
كوفة، وعلى بيت المال ابن مسعود، فكتب نقب بيت المال بال  : قال أحمد في رواية صالح  :  ] زاد المسافر [ وقال أبو بكر في   . طلًقا

أن انقل المسجد، وصىر بيت المال في قبلته، فإنه لن يخلو من   : إلى عمر بن الخطاب ـ رضي اهللا عنه ـ فكتب إليه عمر
فنقله سعد إلى موضع التمارين اليوم، وصار سوق التمارين في موضعه، وعمل بيت المال في قبلته، فال بأس أن   . مصل فيه

  . إذا آان المسجد يضيق بأهله، فال بأس أن يحول إلى موضع أوسع منه  : وقال في رواية أبي طالب  . تنقل المساجد إذا خربت
   . جوز تحويله لنقص االنتفاع باألول ال لتعذره

وبالثاني قال   . يحول المسجد خوًفا من لصوص، وإذا آان موضعه قذًرا  : وقال في رواية صالح  : وقال القاضي أبو يعلى
في مسجد أراد أهله أن يرفعوه من األرض؛ ويجعل تحته سقاية وحوانيت، وامتنع   : وقال في رواية أبي داود  . القاضي أبو يعلى
  : قال  . فظاهر هذا أنه أجاز أن يجعل سفل المسجد حوانيت وسقاية  : قال  . ينظر إلى قول أآثرهم  وال بأس به  : بعضهم من ذلك

وآان شيخنا أبو عبد اهللا ـ هو ابن حامد ـ   : قال  . أن يحمل هذا على أن الحاجة دعت إلى ذلك لمصلحة تعود بالمسجدويجب 
وليس يمتنع على أصلنا جواز   : قال  . يمنع من ذلك، ويتأول المسألة على أنهم اختلفوا في ذلك عند ابتداء بناء المسجد قبل وقفه

وقد قال أحمد في رواية بكر بن محمد في مسجد ليس   : قال  . نجيز بيعه ونقله إلى موضع آخرذلك إذا آان فيه مصلحة؛ ألنا 
   . بحصين من الكالب وغيرها، وله منارة، فرخص في نقضها ويبني بها حائط المسجد للمصلحة

ت إلى ذلك، آما أن تغيير هذا يجب أن يحمل على أن الحاجة دع  : إلى قول ابن حامد، فقال  ] الفصول [ ومال ابن عقيل في 
واألشبه أن يحمل على مسجد   : قال  . المسجد ونقله ما جاز عنده إال للحاجة، فيحمل هذا اإلطالق على ذلك، ال على المستقر

   . فأما بعد آونه مسجًدا فال يجوز أن يباع، وال أن يجعل سقاية تحته  ؟ آيف يبني  : وعلى هذا فاختلفوا  . يبتدأ إنشاؤه

فإن المسجد ال يجوز نقله وإبداله وبيع   : قال  . هو أصح وأولى وإن خالف الظاهر  : لك رجح أبو محمد قول ابن حامد، وقالوآذ
ساحته وجعلها سقاية وحوانيت إال عند تعذر االنتفاع، والحاجة إلى سقاية وحوانيت ال يعطل نفع المسجد، فال يجوز صرفه في 

فل المسجد سقاية وحوانيت لهذه الحاجة لجاز تخريب المسجد وجعله سقاية وحوانيت، ويجعل ولو جاز جعل  أس  : قال  . ذلك
   . بدله مسجد في موضع آخر

وهذا تكلف ظاهر لمخالفة نصه؛ فإن نصه صريح في أن المسجد إذا أرادوا رفعه من األرض، وأن يجعل تحته سقاية 
ولو آان هذا عند ابتدائه لم يكن ألحد أن ينازع   . ظر إلى قول أآثرهموحوانيت، وأن بعضهم امتنع من ذلك، وقد أجاب بأنه ين

في بنيه إذا آان جائزا، ولم ينظر في ذلك إلى قول أآثرهم، فإنهم إن آانوا مشترآين في البناء لم يجبر أحد الشرآاء على ما 
رفعه من األرض، وأن يجعل تحته سقاية، بين في  أرادوا  : يريده اآلخرون إذا لم يكن واجًبا، ولم ُيبن إال باتفاقهم، وألن قوله

وأحمد اعتبر اختيار األآثر من المصلين في المسجد؛ ألن الواجب   . أنه ملصق باألرض، فأرادوا رفعه وجعل سقاية تحته
   . ترجيح أصلح األمرين، وما اختاره أآثرهم آان أنفع لألآثرين؛ فيكون أرجح

إذا بني رجل مسجًدا فأراد   : قال في رواية سليمان بن األشعث  : أبو بكر عبد العزيز، قال وأيًضا، فلفظ المسألة على ما ذآره
غيره أن يهدمه ويبنيه بناء أجود من األول فأبي عليه الباني األول، فإنه يصير إلى قول الجيران ورضاهم، إذا أحبوا هدمه 

ال نقدر أن   : فله سقاية، فمنعهم من ذلك مشائخ ضعفاء وقالواوبناءه، وإذا أرادوا أن يرفعوا المسجد من األرض ويعمل في أس
نصعد، فإنه يرفع ويجعل سقاية، وال أعلم بذلك بأًسا، وينظر إلى قول أآثرهم، فقد نص على هذا، وتبديل بنائه بأجود وإن آره 
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  : قال  . الجيران، واعتبر أآثرهمالواقف األول، وعلى جواز رفعه وعمل سقاية تحته، وإن منعهم مشائخ ضعفاء، إذا اختار ذلك 
إذا آان للمسجد منارة، والمسجد ليس بحصين، فال بأس أن تنقض المنارة فتجعل في حائط المسجد   : وقال في رواية ابن الحكم

   . لتحصينه

، وقد رجحوا وما ذآروه من األدلة لو صح لكان يقتضي ترجيح غير هذا القول، فيكون في المسألة قوالن  : قال أبو العباس
ال يجوز النقل واإلبدال إال عند تعذر االنتفاع، فممنوع، ولم يذآروا على   : أما قول القائل  !   ؟ أحدهما، فكيف وهي حجج ضعيفة

ذلك حجة ال شرعية وال مذهبية، فليس عن الشارع وال عن صاحب المذهب هذا النفي الذي احتجوا به، بل قد دلت األدلة 
إذا آان المسجد يضيق بأهله فال بأس أن يحول إلى موضع   : حب المذهب على خالف ذلك، وقد قال أحمدالشرعية وأقوال صا

وضيقه بأهله لم يعطل نفعه، بل نفعه باق آما آان، ولكن الناس زادوا، وقد أمكن أن يبني لهم مسجد آخر، وليس   . أوسع منه
إلى موضع آخر؛ ألن اجتماع الناس في مسجد واحد أفضل من من شرط المسجد أن يسع جميع الناس، ومع هذا جوز تحويله 

صالة الرجل مع الرجل أزآي من  (   : تفريقهم في مسجدين؛ ألن الجمع آلما آثر آان أفضل؛ لقول النبي صلى اهللا عليه وسلم
رواه أبو داود   ) صالته وحده، وصالته مع الرجلين أزآي من صالته مع الرجل، وما آان أآثر فهو أحب إلى اهللا تعالى

   . وغيره

ال   : قال أحمد في رواية صالح  . وهذا مع أنه يجوز بناء مسجد آخر إذا آثر الناس وإن آان قريًبا، مع منعه لبناء مسجد ضراًرا
يبني مسجد يراد به الضرار لمسجد إلى جانبه، فإن آثر الناس فال بأس أن يبني وإن قرب، فمع تجويزه بناء مسجد آخر عند 

رة الناس وإن قرب، أجاز تحويل المسجد إذا ضاق بأهله إلى أوسع منه؛ ألن ذلك أصلح وأنفع، ال ألجل الضرورة، وألن آث
عمر، وعثمان ـ رضي اهللا عنهما ـ غيرا مسجد النبي صلى اهللا عليه وسلم، وأمر عمر بن الخطاب بنقل   : الخلفاء الراشدين

ق التمارين، للمصلحة الراجحة؛ ال ألجل تعطل منفعة تلك المساجد، فإنه لم مسجد الكوفة إلى مكان آخر، وصار األول سو
يتعطل نفعها؛ بل ما زال باقًيا، وآذلك خلفاء المسلمين بعدهم، آالوليد، والمنصور، والمهدي، فعلوا مثل ذلك بمسجدي 

تى أفتى مالك وغيره بأن يشتري الحرمين، وفعل ذلك الوليد بمسجد دمشق وغيرها، مع مشورة العلماء في ذلك وإقرارهم، ح
فجوزوا بيع الوقف والتعويض عنه لمصلحة المسجد، ال لمصلحة أهله، فإذا بيع   . الوقف المجاور للمسجد ويعوض أهله عنه

   . وعوض عنه لمصلحة أهله آان أولى بالجواز

المسجد، وجعله سقاية وحوانيت ويجعل لو جاز جعل أسفل المسجد سقاية وحوانيت لهذه  الحاجة لجاز تخريب   : وقول القائل
نقول بموجب ذلك، وهذا هو الذي ذآره أحمد، ورواه عن عمر بن الخطاب ـ رضي اهللا   : قيل  . بدله مسجد في موضع آخر

عنه، وعليه بني مذهبه، فإن عمر بن الخطاب خرب المسجد األول ـ مسجد الجامع الذي آان ألهل الكوفة ـ وجعل بدله مسجًدا 
   . ضع آخر من المدينة، وصار موضع المسجد األول سوق التمارينفي مو

فهذه الصورة التي جعلوها نقًضا في المعارضة وأصًلا في قياسهم هي الصورة التي نقلها أحمد وغيره عن الصحابة، وبها 
فقالوا ـ وهذا   . ـ عليها هذا يقتضي إجماع الصحابة ـ رضي اهللا عنهم  : احتج هو وأصحابه على من خالفهم، وقال أصحاب أحمد

  : ثنا المسعودي، عن القاسم، قال  : في مسألة إبدال المسجد ـ وأيًضا ـ روى يزيد بن هارون، قال  ] المفردات [ لفظ ابن عقيل في 
ت لما قدم عبد اهللا بن مسعود على بيت المال، آان سعد بن مالك قد بني القصر، واتخذ مسجًدا عند أصحاب التمر، فنقب بي

ال تقطع الرجل، وانقل المسجد،   : المال، وأخذ الرجل الذي نقبه، فكتب إلى عمر بن الخطاب ـ رضي اهللا عنه، فكتب عمر
إن   : يقال  : قال أحمد  . فنقله عبد اهللا، فخط له هذه الخطة  . واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصل

  : قال ابن عقيل  . كوفة، فحول عبد اهللا المسجد، وموضع التمارين اليوم في موضع المسجد العتيقبيت المال نقب في مسجد ال
وهذا آان مع توفر الصحابة، فهو آاإلجماع؛ إذ لم ينكر أحد ذلك، مع آونهم ال يسكتون عن إنكار ما يعدونه خطأ؛ ألنهم 

إن جعل اهللا لك   : امرأة، وردوه عن أن يحد الحامل، فقالوا أنكروا على عمر النهي عن المغاالت في الصدقات، حتى ردت عليه
إني دخلت   : وأنكروا على عثمان في إتمام الصالة في الحج، حتى قال  . على ظهرها سبيًلا فما جعل لك على ما في بطنها سبيًلا

ا لكان أحق باإلنكار؛ ألنه أمر ظاهر فيه وعارضوا عليا حين رأي بيع أمهات األوالد، فلو آان نقل المسجد منكًر  . بلًدا فيه أهلي
   . شناعة

يا أم المؤمنين إن آسوة الكعبة قد   : واحتج ـ أيًضا ـ بما روى أبو حفص في المناسك عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ أنه قيل لها
ع أنها وقف، وصرف ثمنها في فأمرت عائشة ببيع آسوة الكعبة م  . تباع، ويجعل ثمنها في سبيل الخير  : فقالت  ؟ يداول عليها

وإن لم   : سبيل الخير؛ ألن ذلك أصلح للمسلمين، وهكذا قال من رجح قول ابن حامد في وقف االستغالل آأبي محمد، قال
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أو آان غيره أنفع منه وأآثر رًدا على أهل الوقف لم يجز بيعه؛ ألن األصل تحريم   : تتعطل منفعة الوقف بالكلية، لكن قلت
يضيع   : ما أبيح للضرورة صيانة لمقصود الوقف عن الضياع، مع إمكان تحصيله، ومع االنتفاع به، وإن قلناالبيع، وإن

   . المقصود، اللهم إال أن يبلغ من قلة النفع إلى حد ال يعد نفًعا، فيكون وجود ذلك آالعدم

ذآروا شيئا من مفهوم آالم أحمد أو منطوقه، فغايته  ما ذآروه ممنوع، ولم يذآروا عليه دليًلا شرعًيا وال مذهبًيا،  وإن  : فيقال
أن يكون رواية عنه قد عارضها رواية أخرى عنه هي أشبه بنصوصه وأصوله، وإذا ثبت في نصوصه وأصوله جواز إبدال 

ن شاء وقد نص على جواز بيع غيره ـ أيًضا ـ للمصلحة، ال للضرورة، آما سنذآره إ  . المسجد للمصلحة الراجحة فغيره أولي
   . اهللا ـ تعالى

ال ضرورة إلى بيع الوقف، وإنما يباع للمصلحة الراجحة ولحاجة الموقوف عليهم إلى آمال المنفعة، ال   : وأيًضا، فيقال لهم
لضرورة تبيح المحظورات، فإنه يجوز بيعه لكمال المنفعة وإن لم يكونوا مضطرين، ولو آان بيعه ال يجوز ـ ألنه حرام ـ لم 

ه لضرورة وال غيرها، آما لم يجز بيع الحر المعتق ولو اضطر سيده المعتق إلى ثمنه، وغايته أن يتعطل نفعه فيكون يجز بيع
   . آما لو آان حيواًنا فمات

بيعه في عامة المواضع لم يكن إال مع قلة نفعه، ال مع تعطل نفعه بالكلية، فإنه لو تعطل نفعه بالكلية لم ينتفع به   : ثم يقال لهم
وبيع ما ال منفعة فيه ال يجوز ـ أيًضا ـ فغايته أن يخرب ويصير عرصة، وهذه يمكن االنتفاع بها   . أحد، ال المشتري وال غيره

ويمكن ـ أيًضا ـ أن يستسلف ما يعمر به ويوفي من آري   ] الحكر [ باإلجارة بأن تكري لمن يعمرها، وهو الذي يسميه الناس 
   : وهذا على وجهين  . الوقف

   . أن يتبرع متبرع بالقرض، ولكن هذا ال يعتمد عليه  : أحدهما

أن يؤجر إجارة غير موصوفة في الذمة، وتؤخذ األجرة فيعمـر بها، ليستوفي المستأجر المقابلة لألجرة، وهذان   : والثاني
األجرة ما يعمرون به،  طريقان يكونان للناس إذا خرب الوقف، تارة يؤجرون األرض وتبقي حكًرا، وتارة يستسلفون من

   . وعامة ما يخرب من الوقف يمكن فيه هذا  . وتكون تلك األجرة أقل منها لو لم تكن سلًفا

ومع هذا، فقد جوزوا بيعه والتعويض بثمنه؛ ألن ذلك أصلح ألهل الوقف ال للضرورة، وال لتعطل االنتفاع بالكلية، فإن هذا ال 
يه أحد، لكن قد يتعذر أال يحصل مستأجر، ويحصل مشتٍر؛ ولكن جواز بيع الوقف إذا خرب يكاد ينفع، وما ال ينتفع به ال يشتر

ليس مشروًطا بأال يوجد مستأجر، بل يباع ويعوض عنه إذا آان ذلك أصلح من اإليجار، فإنه إذا أآريت األرض مجردة آان ـ 
 ينتفعون بها مدة استيفاء المنفعة المقابلة لما عمر به، آراها قليًلا، وآذلك إذا استسلفت األجرة للعمارة قلت المنفعة، فإنهم ال

   . وإنما ينتفعون بها بعد ذلك، ولكن األجرة المسلفة تكون قليلة، ففي هذا قلت منفعة الوقف

ولو قدر   . فتبين أن المسوغ للبيع والتعويض نقص المنفعة؛ لكون العوض أصلح وأنفع، ليس المسوغ تعطيل النفع بالكلية
يل لم يكن ذلك من الضرورات التي تبيح المحرمات، وآلما جوز للحاجة ال للضرورة آتحلي النساء بالذهب والحرير، التعط

والتداوي بالذهب والحرير، فإنما أبيح لكمال  االنتفاع، ال ألجل الضرورة التي تبيح الميتة ونحوها، وإنما الحاجة في هذا 
وأما الضرورة التي   . ل معها عوز يدعوها إلى آمالها، فهذه هي الحاجة في مثل هذاتكميل االنتفاع، فإن المنفعة الناقصة يحص

يحصل بعدمها حصول موت أو مرض أو العجز عن الواجبات، آالضرورة المعتبرة في أآل الميتة، فتلك الضرورة المعتبرة 
   . واهللا أعلم  . في أآل الميتة ال تعتبر في مثل هذا

صحاب هذا الموضع، بينوا أنه عند التعطيل بالكلية ينتهي الوقف، وإنما الكالم إذا بقي منه ما ينتفع ولهذا جوز طائفة من األ
   : إذ تعطل الوقف فله أحوال  : الحكم الخامس  :  ] ترغيب القاصد [ ومن هؤالء أبو عبد اهللا بن تيمية قال في   . به

   . ت الوقفيةأن ينعدم بالكلية، آالفرس إذا مات، فقد انته  : أحدها

أن يبقي منه بقية متمولة، آالشجرة إذا عطبت، والفرس إذا أعجف، والمسجد إذا خرب، فإن ذلك يباع ويصرف في   : الثانية
   . تحصيل مثله، أو في شقيص من مثله
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إذا أشرفت  ُحصر المسجد إذا ُبليت، وجذوعه إذا تكسرت وتحطمت، فإنه يباع ويصرف في مصالح المسجد، وآذلك  : الثالثة
   . جذوعه على التكسير أو داره على االنهدام، وعلم أنه لو أخر لخرج عن أن ينتفع به، فإنه يباع

إذا آان في المسجد خشبات لها قيمة، وقد تشعثت جاز بيعها وصرف ثمنها   : قال أحمد ـ رحمه اهللا تعالى ـ في رواية أبي داود
   . عليه

ته تصلح لمسجد آخر يحتاج إلى مثلها، فإنها تحول إليه، وأما األرض فتباع، هذا إذا لم يمكن إذا خرب المسجد، وآل  : الرابعة
   . نص عليه  . عمارته بثمن بعض آلته، وإال بيع ذلك وعمر به

إذا ضاق المسجد بأهله، أو تفرق الناس عنه، لخراب المحلة، فإنه يباع ويصرف ثمنه في إنشاء مسجد آخر، أو في   : الخامسة
   . ِشْقٍص في مسجد

أنه ال يمكن بيعه مع تعطل المنفعة بالكلية؛ بل إذا أبقي منه ما ينتفع به، وحينئذ فالمقصود التعويض عنه   : فقد بين من قال هذا
بما هو أنفع ألهل الوقف منه، ولم يشترط أحد من األصحاب تعذر إجارة العرصة، مع العلم بأنه في غالب األحوال يمكن 

رصة، لكن يحصل ألهل الوقف منها أقل مما آان يحصل لو آان معموًرا، وإذا بيعت، فقد يشتري بثمنها ما تكون إجارة الع
أجرته أنفع لهم؛ ألن العرصة يشتريها من يعمرها لنفسه فينتفع بها ملًكا، ويرغب فيها لذلك، ويشتري بثمنها ما تكون غلته أنفع 

ق األصحاب عليه، وحقيقته تعود إلى أنهم عوضوا أهل الوقف عنه بما هو أنفع من غلة العرصة، فهذا محل الجواز الذي اتف
   . لهم منه

هذا اللفظ إما أن يراد   : قيل  . فلفظ الخرقي، وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئا بيع واشترى بثمنه ما يرد على أهل الوقف  : فإن قيل
دور وحوانيت خربت، فإنها لو تشعثت ردت بعض ما آانت ترده مع  به أنه لم يرد شيئا مما آان يرده لما آان معموًرا، مثل

ال ترد شيئا، لتعطيل نفعه من جميع   : وأما أن يراد به  . آمال العمارة، بخالف ما إذا خربت بالكلية، فإنها ال ترد شيئا من ذلك
ولو   . بيع  : طابق لما قلناه؛ ولهذا قالالوجوه، فإن آان مراده هو األول وهو الظاهر الذي يليق أن يحمل عليه آالمه، فهو م

أنه تعطل على أهل الوقف انتفاعهم به من آل وجه؛ لتعذر إجارة   : وإن آان مراده  . تعطل نفعه من آل الجهات لم يجز بيعه
ا تقدم، ولكن العرصة مع إمكان انتفاع غيرهم بها، آما قال أحمد في العبد، فإن أراد هذه الصورة آان منطوق آالمه موافًقا لم

مفهومه يقتضي أنه إذا أمكن أهل الوقف أن يؤجروه بأقل أجرة لم يجز بيعه، وهذا غايته أن يكون قوًلا في المذهب، لكن 
وأما الفرس الحبيس إذا عطب،   . نصوص أحمد تخالف ذلك في بيع المسجد والفرس الحبيس وغيرهما؛ آما قد ذآر المسجد

آبه أو يديره في الرحي، ويمكن أهل الجهاد أن ينتفعوا به في مثل ذلك، مثل الحمل عليه، فإن الذي يشتريه قد يشتريه لير
واستعماله في الرحي وإجارته وانتفاعهم بأجرته، ولكن المنفعة المقصودة لحبسه ـ وهي الجهاد عليه ـ تعطلت، ولم يتعطل 

   . انتفاعهم به بكل وجه

  فصل 

سجد الموقوف الذي يوقف لالنتفاع بعينه ـ وعينه محترمة شرًعا ـ يجوز أن يبدل به وإذا آان يجوز في ظاهر مذهبه في الم
هل   : غيره للمصلحة، لكون البدل أنفع وأصلح، وإن لم تتعطل منفعته بالكلية، ويعود األول طلقا، مع أنه مع تعطل نفعه بالكلية

ع فيما يوقف لالستغالل أولى وأحري، فإنه عنده يجوز بيـع عنه فيه روايتان، فألن يجوز اإلبدال باألصلح واألنف  ؟ يجوز بيعه
   . ما يوقف لالستغالل للحاجة قوًلا واحًدا، وفي بيع المسجد للحاجة روايتان

فإذا جوز على ظاهر مذهبه أن يجعل المسجد األول طلًقا، ويوقف مسجد بدله للمصلحة، وإن لم تتعطل منفعة األول، فألن 
لالستغالل طلًقا ويوقف بدله أصلح منه، وإن لم تتعطل منفعة األول أحرى، فإن بيع الوقف المستغل يجوز أن يجعل الموقوف 

أولى من بيع المسجد، وإبداله أولى من إبدال المسجد؛ ألن المسجد تحترم عينه شرًعا، ويقصد االنتفاع بعينه، فال يجوز إجارته 
يجوز إجارته والمعاوضة عن نفعه، وليس المقصود أن يستوفي  وال المعاوضة عن منفعته، بخالف وقف االستغالل، فإنه

   . الموقوف عليه منفعته بنفسه آما يقصد مثل ذلك في المسجد، وال له حرمة شرعية لحق اهللا ـ تعالى ـ آما للمسجد
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ك فيها، فإن الوقف من وأيًضا، فالوقف هللا فيه شبه من التحرير، وشبه من التمليك، وهو أشبه بأم الولد عند من يمنع نقل المل
ومن جهة أنه يقبل المعاوضة بأن   . جهة آونه ال يبيعه أحد ـ يملك ثمنه، وال يهبه، وال يورث عنه ـ يشبه التحرير واإلعتاق

يأخذ عوضه فيشتري به ما يقوم مقامه، يشبه التمليك، فإنه إذا أتلف ضمن بالبدل واشترى بثمنه ما يقوم مقامه عند عامة 
فالبيع الثابت في الطلق ال يثبت في الوقف بحال، وهو أن يبيعه   . خالف المعتق، فإنه صار حًرا ال يقبل المعاوضةالعلماء، ب

وهذا هو البيع الذي تقرن به الهبة واإلرث، آما قال عمر   . المالك، أو وليه أو وآيله، ويملك عوضه من غير بدل يقوم مقامه
   . وهب، وال يورثال يباع، وال ي  : بن الخطاب في وقفه

أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ـ رضي اهللا عنهما ـ جعال األرض المفتوحة عنوة فيء ا للمسلمين، آأرض   : ويشبه هذا
ولما آانوا يمنعون من شرائها؛ لئال يقر المسلم بالصغار ـ فإن الخراج آالجزية   . السواد وغيرها، ولم يقسما شيئا مما فتح عنوة

حق المسلمين ـ ظن بعض العلماء أنهم منعوا بيعها لكونها وقًفا، والوقف ال يباع، وزعموا أن ذلك يوجب أن مكة ال أو يبطل 
وهذا غلط؛ فإن أرض الخراج المفتوحة عنوة المجعولة فيء ا توهب وتورث، فإنها تنتقل عمن هي   . تباع لكونها فتحت عنوة

وإذا بيعت لمن يقوم فيها مقام البائع، ولم يغير شيئا، فهذه المسألة تعلقت األحكام   . فبيده إلى وارثه ويهبها، وهذا ممتنع في الوق
الشرعية بأعيانها، وما سواها تعلقت بجنسه، ال بعينه فيؤدي خراجها، فلم يكن في ذلك ضرر على مستحقها، وال زال حقهم 

ا إبدال شخص بشخص باالتفاق، فسواء آان بطريق عنها،  والوقف إنما منع بيعه لئال يبطل حق مستحقيه، وهذه يجوز فيه
   . المعاوضة أو غيرها

هل يفتقر إلى قبوله آالهبة   : والمقصود هنا أن الوقف فيه شوب التحرير والتمليك؛ ولهذا اختلف الفقهاء في الوقف على المعين
والوقف على المعين أقرب إلى   . ة آالمساجدعلى قولين مشهورين، بخالف الوقف على جهة عام  ؟ أو ال يفتقر إلى قبوله آالعتق

التمليك من وقف المساجد ونحوها مما يوقف على جهة عامة، ووقف المساجد أشبه بالتحرير من غيرها، فإنها خالصة هللا ـ عز 
 َما َآاَن ِلْلُمْشِرِآيَن َأن َيْعُمُروْا }   [ الجن :  18 ] ، وقال تعالى :   { َوَأنَّ اْلَمَساِجَد ِللَِّه َفَلا َتْدُعوا َمَع اللَِّه َأَحًدا }وجل ـ آما قال تعالى :   

َمَساِجَد اهللا َشاِهِديَن على َأنُفِسِهْم ِباْلُكْفِر ُأْوَلِئَك َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم َوِفي النَّاِر ُهْم َخاِلُدوَن ِإنََّما َيْعُمُر َمَساِجَد الّلِه َمْن آَمَن ِبالّلِه َواليْوِم 
   [ التوبة :  17، 18 ] ، والمساجد بيوت {اآلِخِر َوَأَقاَم الصََّالَة َوآَتي الزََّآاَة َوَلْم َيْخَش ِإالَّ الّلَه َفَعَسي ُأْوَلـِئَك َأن َيُكوُنوْا ِمَن اْلُمْهَتِدينَ 

  : التخليص من الرق، ومنه الطين الُحرُّ، وهو الخالص، فالعتق  : والتحرير  . خالًصا هللا  : هللا، آما أن العتيق صار حًرا، أيا
   . تخليص العبد هللا

ليس هللا شريك، فإذا أعتق بعضه عتق جميعه، وفي   : وقال  . ولهذا منع الشارع أن يجعل بعض مملوآه حًرا أو بعضه رقيًقا
من أعتق شرآا له في عبٍد، وآان له ماٌل يبلغ ثمن العبد ُقوِّم  (   : حين عن ابن عمر عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قالالصحي

فأوجب   . ، وآذلك في الصحيحين مثله من حديث أبي هريرة ) عليه قيمة عدٍل، فأعطى شرآاءه حصصهم، وعتق عليه العبد
م المعتق بأن يعطي شرآاءه حصصهم من الثمن، لتكميل عتق العبد لئال يكون هللا تكميل عتقه، وإن آان ملًكا لغيره، وألز

   . شريك

إذا آان موسًرا ألزم بالعوض، آما في حديث   : وجوب تكميل العتق؛ لكن الجمهور يقولون  : ومذهب األئمة األربعة وسائر األمة
بأن يستسعي العبد، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى   : ابن عمر وأبي هريرة، وإن آان معسًرا، فمنهم من قال بالسعاية

ومنهم من ال يقول بها، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في الرواية األخرى، واختارها   . الروايتين، اختارها أبو الخطاب
   . أآثر أصحابه

ض عن منفعتها آما يجوز ذلك في غيرها، والمقصود أن المساجد أبلغ الموقوفات تحريًرا وشبًها بالعتق، وليس ألحد أن يعتا
آما أنه ال يملك أحد أعتق عبًدا منافعه، ومع هذا، فأحمد اتبع الصحابة في جواز إبدال المسجد بمسجد آخر، وجعل المسجد 

ال في غيرها وجوز إبدال الهدي واألضحية بخير منها مع أنها ـ أيًضا ـ هللا تعالى يجب ذبحها هللا، فألن يجوز اإلبد  . األول سوًقا
وهـو أقـرب إلى التمليك أولي، فإن حقوق اآلدميين تقبل من المعاوضة والبدل ما ال يقبلها حقوق اهللا ـ تعالى، وال تمنع 

المعاوضة في حق اآلدمي إال أن يكون في ذلك ظلم لغيره، أو يكون في ذلك حق هللا، أو يكون من حقوق اهللا، فإنه ال يجوز 
مل آخر، وال القبلة بقبلة أخرى، وال شهر رمضان بشهر آخر، وال وقت الحج ومكانه بوقت آخر إبدال الصلوات والحج بع

 ِإنََّما النَِّسيُء }ومكان آخر؛ بل أهل الجاهلية لما ابتدعوا النسيء الذي يتضمن إبدال وقت الحج بوقت آخر قال اهللا ـ تعالى :   
   [ التوبة :  {ِزَياَدٌة ِفي اْلُكْفِر ُيَضلُّ ِبِه الَِّذيَن َآَفُروْا ُيِحلِّوَنُه َعاًما َوُيَحرُِّموَنُه َعاًما لُِّيَواِطُؤوْا ِعدََّة َما َحرََّم الّلُه َفُيِحلُّوْا َما َحرََّم الّلهُ 

37 [  .   
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للناس السفر إليها، ووجب السفر إليها بالنذر، ال يجوز إبدال  والمساجد الثالثة التي بنتها األنبياء ـ عليهم السالم ـ وشرع
عرصتها بغيرها؛ بل يجوز الزيادة فيها، وإبدال التاليف والبناء بغيره، آما دلت عليه السنة وإجماع الصحابة، بخالف غيرها، 

   . فإنه ال يتعين للنذر، وال يسافر إليه، فيجوز إبداله للمصلحة آما تقدم واهللا أعلم

أو هو   ؟ أو هو باق على ملك الواقف  ؟ هل هو ملك للموقوف عليه  : أن الوقف على معين قد تنازع العلماء فيه  : ومما يبين ذلك
على ثالثة أقوال معروفة في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، وأآثر أصحاب أحمد يختارون أنه ملك   ؟ ملك هللا ـ تعالى

وقد   . هو ملك هللا  : وأما المسجد ونحوه، فليس ملًكا لمعين باتفاق المسلمين، وإنما يقال  . للموقوف عليه آالقاضي، وابن عقيل
هو ملك لجماعة المسلمين؛ ألنهم المستحقون لالنتفاع به، فإذا جاز إبدال هذا بخير منه للمصلحة، فاألول أولي، إما بأن   : يقال

   . دل، واإلبدال آما تقدم يبدل بجنسه بما هو أنفع للموقوف عليهيعوض عنها بالبدل، وإما أن تباع ويشتري بثمنها الب

  فصل 

نقل   :  ] الشافي [ قد نص أحمد على أبلغ من ذلك ـ وهو وقف ما ال ينتفع به إال مع إبدال عينه ـ فقال أبو بكر عبد العزيز في 
  . صدقة، وإذا آانت على المساآين، فليس فيها صدقةأن الدراهم إذا آانت موقوفة على أهل بيته، ففيها ال  : الميموني عن أحمد

  : قال  ؟ فإن وقفها في الُكراع والسالح  : قلت  . إن آانت للمساآين فليس فيها شيء  : قال  ؟ رجل وقف ألف درهم في السبيل  : قلت
و التنمية، والتصدق بالربح، آما وظاهر هذا جواز وقف األثمان لغرض القرض، أ  : قال أبو البرآات  . هذه مسألة لبس واشتباه

وغيره في الزآاة،   ] التهذيب [ ومذهب مالك صحة وقف األثمان للقرض، ذآره صاحب   : قال  . قد حكينا عن مالك واألنصاري
ر؛ ألنه ال يجوز وقف الدناني  : وقال محمد ابن عبد اهللا األنصاري  . وأوجبوا فيها الزآاة آقولهم في الماشية الموقوفة على الفقراء

   . ينتفع بها إال باستهالك عينها، وتدفع مضاربة، ويصرف ربحها في مصرف الوقف

ومعلوم أن القرض والقراض يذهب عينه ويقوم بدله مقامه، وجعل المبدل به قائًما مقامه لمصلحة الوقف، وإن لم تكن الحاجة 
من أصحابه منعوا وقف الدراهم والدنانير؛ لما ذآره الخرقي وهذه المسألة فيها نزاع في مذهبه، فكثير   . ضرورة الوقف لذلك

   . ومن اتبعه، ولم يذآروا عن أحمد نًصا بذلك، ولم ينقله القاضي وغيره إال عن الخرقي وغيره

  : يةقال أحمد في روا  : قال  . وال يصح وقف الدراهم والدنانير على ما نقل الخرقي  : وقد تأول القاضي رواية الميموني، فقال
ولم   : قال  . الميموني إذا وقف ألف درهم في سبيل الّله وللمساآين فال زآاة فيها، وإن وقفها في الكراع والسالح فهي مسألة لبس
قال أبو   . يرد بهذا وقف الدراهم، وإنما أراد إذا أوصى بألف تنفق على أفراس في سبيل الّله، فتوقف في صحة هذه الوصىة

لكراع والسالح على من وقفه، فكأنه اشتبه عليه إلى أين تصرف هذه الدراهم إذا آان نفقة الكراع والسالح ألن نفقة ا  : بكر
   . على أصحابه

واألول أصح؛ ألن المسألة صريحة في أنه وقف األلف، لم يوص بها بعد موته؛ ألنه لو وصى أن تنفق على خيل وقفها غيره 
ليس   . إن نفقة الكراع والسالح على من وقفه  : وقول القائل  . ق على مسجد بناه غيرهجاز ذلك بال نزاع، آما لو وصى بما ينف

وإذا   . بمسلم في ظاهر المذهب، بل إن شرط له الواقف نفقة وإال آان من بيت المال، آسائر ما يوقف للجهات العامة آالمساجد
حمد توقف في وجوب الزآاة؛ ال في وقفها؛ فإنه إنما سئل عن وأ  . تعذر من ينفق عليه بيع، ولم يكن على الواقف اإلنفاق عليه

فلو وقف أربعين شاة على   . ذلك؛ ألن مذهبه أن الوقف إذا آان على جهة خاصة، آبني فالن وجبت فيه الزآاة عنده في عينه
أرضاًِ أو غنما في قال في رواية مهنا فيمن وقف   . بني فالن وجبت الزآاة في عينها في المنصوص عنه، وهو مذهب مالك

هذا يدل على ملك   : هذا في السبيل؛ إنما يكون ذلك إذا جعله في قرابته؛ولهذا قال أصحابه  : ال زآاة عليه، وال عشر  : سبيل الّله
أنه ال زآاة في عين الوقف؛ لقصور   : وفي مذهبه قول آخر  . وجعلوا ذلك إحدى الروايتين عنه  . الموقوف عليه لرقبة الوقف

   . وابن عقيل، وهو قول أآثر أصحاب الشافعي  ] المجرد [ لك، واختاره القاضي في ذ

وأما مالك فيوجب فيه   . وأما ما وقفه على جهة عامة؛ آالجهاد، والفقراء، والمساآين، فال زآاة فيه في مذهبه، ومذهب الشافعي
اها؛ ألن الكراع والسالح قد يعينه لقوم بعينهم؛ إما ألوالده، فتوقف أحمد فيما وقف في الكراع والسالح؛ ألن فيها اشتب  . الزآاة

   . أو غيرهم؛ بخالف ما هو عام ال يعتقبه التخصيص
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  فصـل 

يوقف في سبيل الّله حبيس، فهو على ما وقف   : وقال في رواية بكر بن محمد ـ فيمن وصى بفرس وسرج ولجام مفضض ـ 
ام وجعل في وقف مثله فهو أحب إلى؛ ألن الفضة ال ينتفع بها، ولعله يشتري بتلك وأوصى، وإن بيع الفضة من السرج واللج
وهذا مما ذآره الخالل   . ال  : قال  ؟ تباع الفضة، وتصرف في نفقة الفرس  : فقيل له  . الفضة سرج ولجام، فيكون أنفع للمسلمين

فقد صرح أحمد بأن الفرس واللجام المفضض هو على   . وصاحبه أبو بكر عبد العزيز والقاضي وأبو محمد المقدسي وغيرهم
ألن الفضة ال ينتفع بها،   : قال  . ما وقف وأوصى، وأنه إن بيعت الفضة من السرح واللجام وجعل في وقف مثله فهو أحب إليه

ن تباع ويشتري بثمنها فخير بين إبقاء الحلية الموقوفة وقفا وبينأ  . ولعله يشتري بتلك الفضة سرج ولجام فيكون أنفع للمسلمين
   . وهذا يبين أفضل األمرين  . ما هو أنفع للمسلمين من سرج ولجام

لم يرد به أنه ال منفعة بها بحال؛ فإن التحلي منفعة مباحة، ويجوز استئجار من يصوغ الحلية   . ألن الفضة ال ينتفع بها  : وقوله
نص أحمد على ذلك، ولو لم يكن منفعة لم يصح االستئجار عليها،  المباحة، ولو أتلف متلف الصياغة المباحة ضمن ذلك، وقد

  : ويدل على ذلك قوله  . يراد أنه ال ينفع منفعة تامة  . وال ضمنت باإلتالف، بل أراد نفي آمال المنفعة، آما يقال هذا ال ينفع
نه لو لم تكن فيه منفعة بحال لم يصح وقفه؛ فدل على أن آالهما سائغ والثاني أنفع؛ وأل  . ويشتري بثمنها ما هو أنفع للمسلمين

فإن وقف ما ال ينتفع به ال يجوز، وهذا يبين أن أفضل األمرين أن يباع الوقف، ويبدل بما هو أنفع منه للموقوف عليه، وأن 
   . ذلك أفضل من إبقائه وقفا؛ ألنه أصلح للموقوف عليه، ولم يوجب اإلبدال

يقتضي أن هذا حكم ما وقفه وما وصى بوقفه؛ وإن آانت المسألة التي سئل عنها هي فيمن   . فهو على ما وقف، وأوصى  : وقوله
وصى بوقفه، ومعلوم أنه يجب اتباع شرطه فيما وصى بوقفه؛ آما يجب فيما وقفه، آما يجب اتباع آالمه فيما وصى بعتقه، 

فه وعتقه ، آما ال يجوز أن يجعل الموقوف آما يجب ذلك فيما أعتقه؛ وأنه ال يجوز أن يوقف ويعتق غير ما أوصى بوق
وقد علل استحبابه لإلبدال بمجرد آون البدل أنفع   . فجواز اإلبدال في أحدهما آجوازه في اآلخر  . والمعتق غير ما وقفه وأعتقه

   . للمسلمين من الزينة

لزينته؛ فإنه يباع، ويشتري بثمنه ما  ونظير هذا إذا وقف ما هو مزين بنقوش ورخام وخشب وغير ذلك مما يكون ثمنه مرتفعًا
فاالعتبار بما هو أنفع ألهل الوقف، وقد تكون تلك الفضة أنفع لمشتريها، وهذا ألن انتفاع المالك غير   . هو أنفع ألهل الوقف

نفعه على أهل ومعلوم أن ما ال نفع فيه ال يجوز بيعه، لكن تعطل   . انتفاع أهل الوقف؛ ولهذا يباع الوقف الخرب لتعطل نفعه
وهذا يتعذر في الخراب، والمالك يشتريه   . الوقف، ولم يتعطل على المالك؛ ألن أهل الوقف مقصودهم االستغالل أو السكني

   . فيعمره بماله

وقد اختلف مذهب أحمد في مثل هذه الحلية، على قولين، آحلية الخوذة والجوشن، وحمائل السيف، ونحو ذلك من لباس 
وهذه الرواية تدل على جواز تحلية لباس الخيل بالفضة؛ آالسرج واللجام؛   . لباس خيل الجهاد آلباس المجاهدينالجهاد؛ فإن 

وقال القاضي   . وجعل بيعه وصرف ثمنه في وقف مثله أحب إليه، ولو لم يبح ذلك لم يخير بين هذا وهذا  . فإنه جوز وقف ذلك
ي الفضة التي على اللجام والسرج؛ ألن االنتفاع بذلك محرم، وليس آذلك الحلي ظاهر هذا أنه أبطل الوقف ف  ] المجرد [ في 

الذي استعماله مباح، وأجاز صرف ذلك في جنس ما وقفه مـن السروج واللجم، ومنع من صرفه في نفقة الفرس؛ ألنه ليس من 
   . جنس الوقف

  . االنتفاع به فإنه يباع ويشتري به ما يباح االنتفاع بهوالقاضي بني هذا على أن هذه الحلية محرمة، وأنه إذا وقف ما يحرم 
ومعلوم أنه لوال أن مقتضي عقد الوقف جواز اإلبدال للمصلحة لم يجز هذا، آما أنه في البيعوالنكاح   . فيوقف على تلك الجهة

وهذا يشبه ما لو أهدي   . رم وطؤهاوال نكاح من يح  . لما لم يكن مقتضي العقد جواز اإلبدال لم يصح بيع ما ال يحل االنتفاع به
   . وآذلك في األضحية  . ما ال يجوز أن يكون هديا؛ فإنه يشتري بثمنه ما يكون هديا

أباح   : وهي طريقة أبي محمد وغيره من أصحاب أحمد، قال أبو محمد  . وآالم أحمد يدل على الطريقة األولى، ال على الثانية
فأشبه   . جام سـرجا ولجاما؛ ألنه صرف لهما في جنس ما آانت عليه، حيث لم ينتفع بهما فيهأحمد أن يشتري بفضـة السرج والل

ولم يجز إنفاقها على الفرس، ألنه   : قال  . الفرس الحبيس إذا عطب فلم ينتفع به في الجهاد جاز بيعه وصرف ثمنه في مثله
   . صرف لها إلى غير جهتها
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فع بالكلية، آعطب الفرس، وخراب الوقف؛ بناء على أصله؛ فإنه ال يجوز بيعه إال إذا وأبو محمد جعل ذلك من باب تعطل الن
والقاضي يجعل   . تعطل نفعه بالكلية، آما تقدم، ويدل على أن وقف الحلية صحيح، وهـو قول الخرقي والقاضي، وغيرهما

   . المذهب قوال واحدًا في صحة وقفه

قال   . بحسب ما بلغهم من نصه  . سألة خالفا، بل ويذآرون النصوص أنه ال يصحوأما أبو الخطاب وغيره فيجعلون في الم
ال يصح، وأنكر الحديث الذي يروي عن أم   : فقال في رواية األثرم، وحنبل  ؟ فإن وقف الحلي على اإلعارة واللبس  : القاضي

  : ال يصح، يعني  : وقوله  . ن االنتفاع به مع بقاء عينهوظاهر ما نقله الخرقي جواز وقفه؛ ألنه يمك  : قال القاضي  . سلمة في وقفه
وأما وقف الحلي على اإلعارة واللبس فجائز على ظاهر   : وقال أبو الخطاب  . ال يصح الحديثفيه، ولم يقصد ال يصح الوقف فيه

   . أنه ال يصح  : ونقل عنه األثرم وحنبل  . ما نقله الخرقي

لمفضض يوافق ما ذآره الخرقي، لكن إبداله بما هو أنفع ألهل الوقف أفضل عنده أن يشتري وتجويزه لوقف السرج واللجام ا
   . بالحلية سرج ولجام

  فصـل 

قال أحمد في رواية أبي   . بخير منها  ] الهدي، واألضحية [ ونصوص أحمد في غير موضع واختيار جمهور أصحابه جواز إبدال 
فإن أبدلها بما   : فقيل له  . يبدلها بما هو خير منها، ال يبدلها بما هو دونها  ؟ لألضحي طالب في الرجل يشتري األضحية يسمنها

وقد أطلق القول في رواية صالح وابن منصور وعبد الّله بجواز أن تبدل   : قال القاضي  . نعم  : قال  ؟ هو خير منها يبيعها
   . إذا سماها ال يبيعها إال لمن يريد أن يضحي بها  : بن زياد ورأيت في مسائل الفضل  : قال  . األضحية بما هو خير منها

آذلك هنا؛ منع في إحدى الروايتين أن   ؟ هل يباع أو تنقل آلته لخير منه   : وهاتان الروايتان عنه آالروايتين عنه في المسجد
ويجوز أن تبدل األضحية إذا أوجبها   : قيوقال الخر  . يأخذ عنها بدال  إال إذا آانت يضحي بها؛ لتعلق حرمة التضحية بعينها

إذا أوجب بدنة جاز بيعها، وعليه بدنة مكانها؛ فإن لم يوجب مكانها حتى   ] التعليق [   : وقال القاضي أبو يعلى في   . بخير منها
لم يكن عليه شيء من زادت في بدن أو شعر أو ولدت آان عليه مثلها زائدة ومثل ولدها، ولو أوجب مكانها قبل الزيادة والولد 

   . الزيادة

إذا نذر أضحية وعينها   : وقال  . ولم أعلم في أصحاب أحمد من خالف في هذا، إال أبا الخطاب؛ فإنه اختار أنه ال يجوز إبدالها
س زال ملكه عنها، ولم يجز أن يتصرف فيها ببيع وال إبدال، وآذلك إذا نذر عتق عبد معين أو دراهم معينة وقال هذا قيا

المذهب عندي؛ ألن التعيين يجري مجري النص في النذر الذي ال يلحقه الفسخ؛ ألن أحمد قد نص في رواية صالح وإبراهيم 
بن الحارث فيمن نذر أضحية بعينها فأعورت أو أصابها عيب، تجزيه، ولو آانت في ملكه لم تجزه، ووجبت عليه صحيحة، 

في رواية حنبل في الهدي إذا عطب في الحرم، قد أجزأ عنه، ولو آان في ملكه  وآذلك نص  : قال  . آما لو نذر أضحية مطلقة
   . فدل على ما قلت  . وغير ذلك من المسائل  . لم يجزه، ووجب بدله

والشافعي وأبو   . وأبو الخطاب بنى ذلك على أن ملكه زال عنها، فال يجوز اإلبدال بعد زوال الملك، وهو قول أصحاب مالك
والنزاع بين   . وبني أصحابه ذلك هم والقاضي أبو يعلى وموافقوه على أن ملكه لم يزل عنها  . ون إبدالها بخير منهاحنيفة يجوز

هذا هو القياس في   : وقال أبو الخطاب  . وأحمد وفقهاء أصحابهال يحتاجون أن يبنوا على هذا األصل  . الطائفتين في هذا األصل
ال تشد الرحال إال إلى  (   : مسجد بعينه لزمه، وإنما ترآناه للشرع، وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم  أنه إذا نذر الصالة في  : النذر

إن لم يصح الخبر بذلك   : فقال  ؟ فلو نذر الصالة في المسجد األقصى جاز له الصالة في المسجد الحرام  : فقيل له  .  ) ثالثة مساجد
   . لم نسلم على هذه الرواية

قاله أبو الخطاب آما أنه خالف نصوص أحمد وجمهور أصحابه، فهو خالف سائر أصوله؛ فإن جواز اإلبدال عند  وهذا الذي
أحمد ال يفتقر إلى آون ذلك في ملكه، بل وال تأثير لذلك في جواز اإلبدال؛ فإنه لو نذر عتق عبد فعينه لم يجز إبداله بال ريب، 

ضحية عن ملكه، ويجوز إبدالها بخير منها؛ آما نقول مثل ذلك في المساجد، خرجت األ  : وإن لم يخرج عن ملكه، بل ويقول
وآما نقول بجواز اإلبدال في المنذورات؛ ألن الذبح عبادة لّله، وذبح األفضل أحب إلى الّله تعالى، فكان هذا آإبدال المنذور 

   . قه باإلبدالبخير منه، وذلك خير ألهل الحرم، بخالف العتق؛ فإن مستحقه هو العبد فبطل ح
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والنزاع في آون األضحية المعينة بالنذر ثابتة على ملكه أو خارجة عن ملكه إلى الّله يشبه النزاع في الوقف على الجهة 
لجماعة المسلمين، والمتصرف فيه بالتحويل هم   : وقد يقال  . والمشهور في مذهب أحمـد والجمهور في ذلك أنها ملك لّله  . العامة

  : وآذلك الهدي واألضحية المعين بالنذر إذا قيل/ المستحقون لالنتفاع به، فيتصرفون فيه بحكم الوالية، ال بحكم الملكالمسلمون 
إنه يخرج عن ملك صاحبه؛ فإن له والية التصرف فيه بالذبح والتفريق، فكذلك له والية التصرف فيه باإلبدال، آما لو أتلفه 

فكونه خارجا عن ملكه ال يناقض جواز تصرفه فيه بوالية   . بدله، وإن لم يكن مالكا له متلف فإنه آان يأخذ ثمنه يشتري به
   . شرعية

العبد يملك أو ال يملك، وأهل الحرب هل يملكون أموال   : آقوله  ؟ في ذلك وفي نظائره  . يملكه صاحبه أو ال يملكه  : وقول القائل
إنما نشأ فيها النزاع بسبب ظن آون الملك جنسا واحدًا   ؟ ملك الوقف أو ال يملكهالمسلمين أو ال يملكونها، والموقوف عليه هل ي

تتماثل أنواعه، وليس األمر آذلك، بل الملك هو القدرة الشرعية، والشارع قد يأذن لإلنسان في تصرف دون تصرف، ويملكه 
ـلك الوارث آملك المشتري مـن آـل وجـه، ذلك التصرف دون هذا، فيكون مالكا ملكا خاصا، ليس هو مثل ملك الوارث، وال م

   . وآذلك ملك النهب والغنائم ونحوهما قد خالف ملك المبتاع والوارث  . بـل قـد يفترقان

إن أراد أنه يملكها آما يملك المبتاع؛ بحيث يبيعها ويأخذ ثمنها لنفسه ويهبها لمن يشاء   . إنه يملك األضحية المعينة  : فقول القائل
وآذلك إن أراد بخروجها عن ملكه أنه انقطع تصرفه فيها آما ينقطع التصرف بالرق أو   . ه ملكا فليس األمر آذلكوتورث عن

وهذا   . البيع فليس األمر آذلك، بل له فيها ملك خاص، وهو ملكه أن يحفظها، ويذبحها، ويقسم لحمها، ويهدي، ويتصدق، ويأآل
   . غيره الذي يملكه من أضحيته ال يملكه من أضحيته

  فصـل /

   : والدليل على ذلك وجوه

لوال أن قومك حديثو  (   : ما ثبت في الصحيحين عن عائشة ـ رضي الّله عنها ـ عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  : أحدها
ومعلوم أن   .  ) ن منهبابا يدخل الناس منه، وبابا يخرجو  : عهد بجاهلية لنقضت الكعبة، وأللصقتها باألرض، ولجعلت لها بابين

الكعبة أفضل وقف على وجه األرض، ولو آان تغييرها وإبدالها بما وصفه صلى اهللا عليه وسلم واجبا لم يترآه، فعلم أنه آان 
فعلم أن هذا جائز في   . وهذا فيه تبديل بنائها ببناء آخر  . جائزا، وأنه آان أصلح لوال ما ذآره من حدثان عهد قريش باإلسالم

   . وتبديل التاليف بتاليف آخر هو أحد أنواع اإلبدال  ؟ جملةال

وأيضا، فقد ثبت أن عمر وعثمان غيرا بناء مسجد النبي صلى اهللا عليه وسلم؛ أما عمر فبناه بنظير بنائه األول باللبن 
وقفا أبدلها الخلفاء الراشدون وبكل حال فاللبن والجذوع التي آانت   . والجذوع، وأما عثمان فبناه بمادة أعال من تلك آالساج

إذا   : وال فرق بين إبدال البناء ببناء، وإبدال العرصة بعرصة  . وهذا من أعظم ما يشتهر من القضايا ولم ينكره منكر  . بغيرها
وصارت العرصة األولي /اقتضت المصلحة ذلك؛ ولهذا أبدل عمر بن الخطاب مسجد الكوفة بمسجد آخر، أبدل نفس العرصة،

وأيضا، فقد ثبت   . وهذا أبلغ ما يكون في إبدال الوقف للمصلحة  . فصارت العرصة سوقا بعد أن آانت مسجدًا  . ا للتمارينسوق
ثنا   : ففي المسند ـ مسند أحمد ـ وسنن أبي داود، قال أبو داود  . عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه جوز إبدال المنذور بخير منه

حماد ـ يعني ابن سلمة ـ أنا حبيب المعلم، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الّله، أن رجال موسي بن إسماعيل، ثنا 
  : يا رسول الّله، إني نذرت إن فتح الّله ـ عز وجل ـ عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال أبو سلمة  : قام يوم الفتح فقال
وروي   : قال أبو داود  .  ) فشأنك إذًا (   : ، ثم أعاد عليه؛ قال  ) صل ها هنا (   : ه، فقال، ثم أعاد علي ) صل ها هنا (   : مرة رآعتين، قال

   . نحوه عن عبد الرحمن بن عوف، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم

ثنا بن   : ولهذا في السنن طريق ثالث رواه أحمد وأبو داود، عن طائفة من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم، قال أبو داود
ثنا أبو عاصم، وثنا عباس العمبري، ثنا روح، عن ابن جريج، أنا يوسف بن الحكم بن أبي سفيان، أنه سمع حفص بن   . خالد

عمر بن عبد الرحمن بن عوف، عن رجال من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم بهذا الخبر، زاد فقال النبي صلى اهللا عليه 
رواه األنصار، عن ابن   : قال أبو دواد  .  ) حق لو صليت ها هنا ألجزأ عنك صالة في بيت المقدسوالذي بعث محمدا بال (   : وسلم
أخبراه عن عبد الرحمن بن عوف، عن رجال من أصحاب النبي صلى اهللا   : وقال عمر  : قال حفص بن عمر بن حنة  . جريح

   . عليه وسلم
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/ إن شفاني الّله فألخرجن   : ه عنهما ـ أن امرأة شكت شكوى، فقالتوفي المسـند وصحيح مسلم عـن ابن عباس ـ رضي الّل
اجلسي وآلي   : فألصلين في بيت المقدس، فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة تسلم عليها، وأخبرتها بذلك، فقالت

صالة فيه  (   : عليه وسلم يقولما صنعت، وصلى في مسجد رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم؛ فإني سمعت رسول الّله صلى اهللا 
   .  ) أفضل من ألف صالة فيما سواه من المساجد إال مسجد الكعبة

  : وهذا مذهب عامة العلماء آالشافعي ، وأحمد بن حنبل، وغيرهما، وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وابن المنذر، وغيرهم
د النبي صلى اهللا عليه وسلم، وإن نذر الصالة في مسجد النبي إذا نذر أن يصلي في بيت المقدس أجزأه الصالة في مسج  : قالوا

صلى اهللا عليه وسلم أجزأه الصالة في المسجد الحرام، وإن نذر الصالة في المسجد الحرام لم تجزه الصالة في غيره عند 
وحكي عن أبي   . األآثرين، وهو مذهب ابن المسيب، ومالك، والشافعي في أصح قوليه، ومذهب أبي يوسف صاحب أبي حنيفة

وأبو حنيفة   . ال يتعين شيء للصالة، بخالف ما لو نذر أن يأتي المسجد الحرام لحج أو عمرة؛ فإن هذا يلزمه بال نزاع  : حنيفة
   . بني هذا على أصله؛ وهو أنه ال يجب بالنذر إال ما آان من جنسه واجب بالشرع

بون بالنذر ما آان طاعة، وإن لم يكن جنسه واجبا بالشرع، آما ثبت في وأما مالك وأحمد والشافعي ـ في ظاهر مذهبه ـ فيوج
من نذر أن يطيع الّله فليطعه، ومن  (   : ـ رضي الّله عنها ـ عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال/صحيح البخاري عن عائشة
لو صليت هنا ألجزأ عنك صالة ـ أو  (   : ، وقال ) هناصل ها  (   : والنبي صلى اهللا عليه وسلم قال  .  ) نذر أن يعصي الّله فال يعصه

: ، فخص األمر بالصالة في المسجد الحرام، ولم يقل ) آل صالة ـ في بيت المقدس لو صليت ها هنا  (   : صل حيث شئت، وقال  
دل هذا على أنه لم ف  . ، فجعل المجزي عنه الصالة في المسجد األفضل، ال في آل مكان ) ألجزأ عنك صالة في بيت المقدس

   . ينقله إلى البدل إال لفضله، ال لكون الصالة لم تتعين

وقد ثبت عنه في الصحاح تفضيل مسجده والمسجد الحرام على المسجد األقصى، وفي السنن والمسند تفضيل المسجد الحرام 
  : تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجدال  (   : على مسجده، وثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد أنه قال

فدل ذلك على أن السفر إلى   ) إنما يسافر إلى ثالثة مساجد (   : ، وفي لفظ لمسلم ) المسجد الحرام، والمسجد األقصى، ومسجدي هذا
ه أن يصلي في هذه الثالثة ِبٌر وقربة وعمل صالح؛ ولهذا أذن له النبي صلى اهللا عليه وسلم أن يذهب إلى األقصى، مع أمره ل

المسجد الحرام، وإخباره أن ذلك يجزيه فدل ذلك على أنه أمر ندب، وأنه مخير بين أن يفعل عين المنذور، وإن يفعل ما هو 
   . أفضل منه

على وهو أمر أوجبه هو   .  ) من نذر أن يطيع الّله فليطعه (   : ومعلوم أن النذر يوجب عليه ما نذره لّله تعالى من الطاعة؛ لقوله
ثم إن الشارع بين أن البدل األفضل يقوم مقام هذا، واألضحية والهدي المعين وجوبه من جنس / نفسه، لم يجب بالشرع ابتداء

آالواجب بالشرع في الذمة، آما لو وجب عليه   : فدل ذلك على أن إبداله بخير منه أفضل من ذبحه بعينه  . وجوب النذر المعين
و وجب عليه بنت لبون فأدى حقة، وفي ذلك حديث في السنن عن النبي صلى اهللا عليه وسلم ، بنت مخاض فأدى بنت لبون، أ

   . رواه أبو داود في السنن وغيره  . يبين أنه إذا أدى أفضل مما وجب عليه أجزأه

ن أبي بكر، عن يحيي ثنا محمد بن منصور، ثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عبد الّله ب  : قال أبو داود
بعثني النبي صلى اهللا   : بن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، عن عمارة بن عمرو بن حزم، عن أبي بن آعب، قال

أدِّ بنت مخاض؛ فإنها   : عليه وسلم ُمَصدًِّقا ، فمررت برجل، فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إال بنت مخاض، فقلت له
ما أنا بآخذ ما لم أومر به، وهذا   : فقلت له  . ذاك ما ال لبن فيه وال ظهر، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها  : لفقا  . صدقتك

رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم منك قريب، فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت على فافعل، فإن قبله منك قبلته، 
ي فاعل، فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض على حتى قدمنا على رسول الّله صلى اهللا عليه فإن  . قال  . وإن رده عليك رددته

يانبي الّله، أتاني رسولك ليأخذ من صدقة مالى، وايم الّله ما قام في مالى رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم وال   : وسلم ، فقال
ما ال لبن فيه وال ظهر، وقد عرضت عليه ناقة / خاض، وذلكرسوله قط قبله، فجمعت له مالى، فزعم أن ما على إال بنت م

ذلك  (   : فقال له رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم   . فتية عظيمة ليأخذها فأبي على، وها هي هذه قد جئتك بها يا رسول الّله، خذها
فأمر   : رسول الّله، قد جئتك بها، فخذها، قال فها هي ذه يا  : قال  .  ) الذي عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الّله فيه، وقبلناه منك

   . رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم بقبضها، ودعا له في ماله بالبرآة
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فقد ثبت أن إبدال   . وما في هذا الحديث من إجزاء سن أعال من الواجب مذهب عامة أهل العلم الفقهاء المشهورين وغيرهم
وال فرق بين الواجب في الذمة وما أوجبه معينا؛   . وجب بإيجاب الشرع وبإيجاب العبدالواجب بخير منه جائز بل يستحب فيما 

   . فإنما وجب في الذمة وإن آان مطلقا من وجه فإنه مخصوص متميز عن غيره؛ ولهذا لم يكن له إبداله بدونه بال ريب

فبني   . لّله مسجدا وصفه، أو يقف وقفا وصفهوعلى هذا، فلو نذر أن يقف شيئا فوقف خيرا منه آان أفضل، فلو نذر أن يبني 
لّله على أن أبني هذه الدار مسجدًا أو وقفها على الفقراء   : ولو عينه، فقال  . مسجدًا خيرا منه، ووقف وقفا خيرا منه آان أفضل

في المسجد الحرام، فبني خيرا منها، ووقف خيرًا منها، آان أفضل، آالذي نذر الصالة بالمسجد األقصى وصلى   . والمساآين
   . أو آانت عليه بنت مخاض فأدى خيًرا منها

فجوزه أآثرهم، وهو مذهب الشافعي   . وقد تنازع الفقهاء في الواجب المقدر إذا زاده؛ آصدقة الفطر إذا أخرج أآثر من صاع
ليها، والصحيح جواز األمرين؛ وأما الزيادة في الصفة فاتفقوا ع  . وروي عن مالك آراهة ذلك  . وغيرهم/وأبي حنيفة وأحمد

  { َوعلى الَِّذيَن ُيِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكيٍن َفَمن َتَطوََّع َخْيًرا َفُهَو َخْيٌر لَُّه َوَأن َتُصوُموْا َخْيٌر لَُّكْم ِإن ُآنُتْم َتْعَلُمونَ }لقوله تعالى :   
، وقد ثبت باتفاق أهل العلم ـ وهو في آتب الحديث الصحاح وغيرها وآتب التفسير والفقه ـ أن الّله لما أوجب  ] 184  : بقرةال [ 

فكان الواجب هو إطعام المسكين، وندب ـ سبحانه ـ إلى   . رمضان آان المقيم مخيرا بين الصوم وبين أن يطعم آل يوم مسكينا
 َوَأن } ، ثم قال  :   { َوعلى الَِّذيَن ُيِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكيٍن َفَمن َتَطوََّع َخْيًرا َفُهَو َخْيٌر لَّهُ }إطعام أآثر من ذلك، فقال تعالى  :   

 ، فلما آانوا مخيرين آانوا على ثالث درجات :  أعالها الصوم، ويليه أن يطعم في آل يوم أآثر من مسكين، {َتُصوُموْا َخْيٌر لَُّكمْ 
   . ثم إن الّله حتم الصوم بعد ذلك وأسقط التخيير في الثالثة  . وأدناها أن يقتصر على إطعام مسكين

حمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن جهم بن الجارود، عن ثنا عبد الّله بن محمد النفيلي ثنا م  : ففي سنن أبي داود   : فإن قيل
قال أهدى عمر بن الخطاب ـ رضي الّله عنه ـ نجيبة، فأعطي بها ثالثمائة دينار، فأتي النبي صلى   : سالم بن عبد الّله، عن أبيه

  . ال (   : قال  ؟ بيعها، وأشتري بثمنها بدنايارسول الّله، إني أهديت نجيبة فأعطيت بها ثالثمائة دينار أفأ  : اهللا عليه وسلم، فقال
   ؟ ، فقد نهاه عن بيعها وأن يشتري بثمنها بدنا ) انحرها إياها

/ هذه القضية ـ بتقدير صحتها ـ قضية معينة، ليس فيها لفظ عام يقتضي النهي عن اإلبدال مطلقا، ونحن لم نجوز اإلبدال   : قيل
م بدون األصل، وليس في هذا الحديث أن البدل آان خيرا من األصل، بل ظاهره أنها آانت وال يجوزه أحد من أهل العل  . مطلقا
أغالها ثمًنا، وأنفسها عند  (   : فقال  ؟ أي الرقاب أفضل  : فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه سئل  . أفضل

   [ الحـج :  32 ] ، وقـد قيل :  مـن تعظيمها :  استحسانها { َذِلَك َوَمن ُيَعظِّْم َشَعاِئَر اللَِّه َفِإنََّها ِمن َتْقَوى اْلُقُلوبِ }أهلها )  . وقد قال تعالى :   
   . واستسمانها والمغاالة في أثمانها

اهللا أفضل من أن يهدي بثمنها عدد دونها، والملك  وهذه النجيبة آانت نفيسة؛ ولهذا بذل فيها ثمن آثير، فكان إهداؤها إلى
  : العظيم قد يهدي له فرس نفيسه فتكون أحب إليه من عدة أفراس بثمنها، فالفضل ليس بكثرة العدد فقط، بل قد قال اهللا تعالى

   [ آل عمران :  92 ] ، فما آان أحب إلى المرء إذا تقرب به إلى اهللا تعالى آان أفضل له { َلن َتَناُلوْا اْلِبرَّ َحتَّى ُتنِفُقوْا ِممَّا ُتِحبُّونَ } 
من غيره، وإن استويا في القيمة؛ فإن الهدية واألضحية عبادة بدنية ومالية، ليست آالصدقة المحضة، بل إذا ذبح النفيس من 

  : ال يهدي أحدآم هللا تعالى ما يستحي أن يهديه لكريمه، وقد قال تعالى  : ل بعض السلفقا  . ماله هللا تعالى آان أحب إلى اهللا تعالى
   [ البقرة :  267 ] ، وقد قرب ابني آدم قرباًنا فتقبل من أحدهما { َوَال َتَيمَُّموْا اْلَخِبيَث ِمْنُه ُتنِفُقوَن َوَلْسُتم ِبآِخِذيِه ِإالَّ َأن ُتْغِمُضوْا ِفيهِ } 

   . واهللا أعلم  . وقد ذآر أن سبب ذلك أن أحدهما قرب نفيس ماله، واآلخر قرب الدون من ماله  . ولم يتقبل من اآلخر

 يوقف شيًئا، ثم يري غيره أحظ للموقوف عليه منه هل يجوز إبداله؛ آما في َوُسِئَل شيُخ اإلسالم عن الواقف والناذر /
   ؟ األضحية

   : فأجاب

   : وأما إبدال المنذور والموقوف بخير منه آما في إبدال الهدي، فهذا نوعان
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أن اإلبدال للحاجة مثل أن يتعطل فيباع ويشتري بثمنه ما يقوم مقامه، آالفرس الحبيس للغزو إذا لم يمكن االنتفاع به   : أحدهما
أو يباع ويشتري بثمنه ما   . ، والمسجد إذا خرب ما حوله فتنقل آلته إلى مكان آخرللغزو فإنه يباع ويشتري بثمنه ما يقوم مقامه

وإذا خرب ولم تمكن   . أو ال يمكن االنتفاع بالموقوف عليه من مقصود الواقف فيباع ويشتري بثمنه ما يقوم مقامه  : يقوم مقامه
   . ائز؛ فإن األصل إذا لم يحصل به المقصود قام بدله مقامهعمارته فتباع العرصة، ويشتري بثمنها ما يقوم مقامها، فهذا آله ج

اإلبدال لمصلحة راجحة؛ مثل أن يبدل الهدي بخير منه، ومثل المسجد إذا بني بدله مسجد آخر أصلح ألهل البلد منه،   : والثاني
اب ـ رضي اهللا عنه ـ نقل مسجد واحتج أحمد بأن عمر بن الخط  . وبيع األول، فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء

   . الكوفة القديم إلى مكان آخر، وصار األول سوًقا للتمارين، فهذا إبدال لعرصة المسجد

وأما إبدال بنائه ببناء آخر، فإن عمر وعثمان بنيا مسجد النبي صلى اهللا عليه وسلم بناء غير بنائه األول وزادا فيه، وآذلك 
لوال أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت  (   : صحيحين أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال لعائشةالمسجد الحرام، فقد ثبت في ال

فلوال المعارض الراجح لكان   .  ) باًبا يدخل الناس منه، وباًبا يخرج الناس منه  : الكعبة، وأللصقتها باألرض، ولجعلت لها بابين
   . فيجوز تغيير بناء الوقف من صورة إلى صورة ألجل المصلحة الراجحة  . النبي صلى اهللا عليه وسلم يغير بناء الكعبة

وأما إبدال العرصة بعرصة أخرى، فهذا قد نص أحمد وغيره على جوازه اتباًعا ألصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 
   . حيث فعل ذلك عمر، واشتهرت القضية، ولم تنكر

ثل أن يقف داًرا، أو حانوًتا، أو بستاًنا، أو قرية يكون مغلها قليًال، فيبدلها بما هو أنفع وأما ما وقف للغلة إذا أبدل بخير منه؛ م
وهو قياس قول أحمد   . للوقف، فقد أجاز ذلك أبو ثور وغيره من العلماء؛ مثل أبي عبيد بن حرمويه، قاضي مصر، وحكم بذلك

بدل المسجد بما ليس بمسجد للمصلحة بحيث يصير في تبديل المسجد من عرصة إلى عرصة للمصلحة، بل إذا جاز أن ي
وقد نص على   . وهو قياس قوله في إبدال الهدي بخير منه  . المسجد سوًقا فألن يجوز إبدال المستغل بمستغل آخر أولي و أحرى

منع إبدال لكن من أصحابه من   . أن المسجد الالصق بأرض إذا رفعوه وبنوا تحته سقاية، واختار ذلك الجيران، فعل ذلك
المسجد والهدي واألرض الموقوفة، وهو قول الشافعي وغيره، لكن النصوص واآلثار والقياس تقتضي جواز اإلبدال 

   . واهللا ـ سبحانه وتعالى ـ أعلم  . للمصلحة

وز أن يرجع فيه فهل يج  . وهو من آروم يحصل ألصحابها ضرر به  . ـ عمن أوقف وقًفا على الفقراء َوُسِئَل ـ رحمه اهللا تعالى 
   ؟ وهل إذا فعل يكون االثنان وقًفا  ؟ ويقف غيره

   : فأجاب

إذا آان في ذلك ضرر على الجيران جاز أن يناقل عنه ما يقوم مقامه، ويعود األول ملًكا، والثاني وقًفا، آما فعل عمر بن 
َوُسِئَل عن حوض سبيل، وعليه  . وًقا للتمّارينالخطاب ـ رضي اهللا عنه ـ في مسجد الكوفة لما جعل مكانه مسجًدا صار األول س

   ؟ فهل يجوز ذلك  . وقف إسطبل، وقد باعه الناظر، ولم يشتر بثمنه شيًئا من مدة ست سنين

   : فأجاب

مقامه  وأما إذا باعه لتعطل نفعه واشتري بالثمن ما يقوم  . الحمد هللا، أما بيعه بغير استبدال لما يقوم مقامه فال ريب أنه ال يجوز
   . واهللا أعلم  . فهذا يجوز على الصحيح في قولي العلماء، وإن استبدل به خيًرا منه مع وجود نفعه ففيه نزاع

فهل   . ، بعضها قد خرب ال تقام الصالة إال في واحد منها، ولها وقف عليها آلهاَوُسِئَل ـ رحمه اهللا ـ عن قرية بها عدة مساجد 
   ؟ وهل يحل إغالقها  ؟ جماعة في مسجد ثانتجب عمارة الخرب، وإقامة ال

   : فأجاب
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وآذلك ترتيب إمام في مسجد آخر يجب أن يفعل عند المصلحة والحاجة، وال   . نعم، تجب عمارة المسجد إلى إقامة الصالة فيه
وله فال يجب تفريق وأما عند قلة أهل البقعة واآتفائهم بمسجد واحد مثل أن يكونوا ح  . يحل إغالق المساجد عما شرعت له

   . شملهم في غير مسجدهم

هل يخص   : توفي بعضهم، وله شقيق، وولد، وللعلماء في ذلك خالف مستفيض في مثله َوُسِئَل أيًضا عن وقف على جماعة 
غيروا فشهد قوم أنه يخص الولد دون األخ بمقتضي شرط الواقف، مع عدم تحقيقهم الحد الموقوف، بحيث إنهم   ؟ الولد أم األخ

وما الحكم في   ؟ وهل للحاآم أن يحكم بشهادتهم هذه من غير استفصال  ؟ فهل يجوز لهم ذلك  . بعض الحدود عما هي عليه
   . إن شاء اهللا تعالى  . أفتونا مفصًال مأجورين  ؟ مجموع السؤال

   : فأجاب

األمور االجتهادية؛ آطهارة الماء ونجاسته، ولكن  الحمد هللا، الشهادة في الوقف باالستحقاق غير مقبولة، وآذلك في اإلرث من
   . واهللا أعلم  . الشاهد يشهد بما يعلمه من الشروط، ثم الحاآم يحكم في الشرط بموجب اجتهاده

؛ ثم على أوالده فاقتسمه الفالحون، ثم تناقل بعضهم حصته إلى جانب حصة شريكه فهل تنفسخ َوُسِئَل عن وقف على رجل 
   ؟ قلةالقسمة والمنا

   : فأجاب

وإذا آانت مطلقة لم تكن   .  ] المهايأة [ ال تصح قسمة رقبة الوقف الموقوف على جهة واحدة، لكن تصح قسمة المنافع، وهي 
   . الزمة، السيما إذا تغير الموقوف فتجوز بغير هذه المهايأة

   ؟ لم من بقي منهم ـ فهل يجوز أن يتخذ مسجًدا، وانقرض النصارى بتلك القرية، وأسَوُسِئَل عن بيعة بقرية، ولها وقف 

   : فأجاب

   . نعم، إذا لم يبـق من أهل الذمـة الذين اسـتحقوا تلك أحـد، جـاز أن يتـخذ مسجًدا، ال سيما إن آانت ببر الشام، فإنه فتح عنوة

اب المسجد، وعلى رحابه التي مجاور آنيسة مغلقة خراب ، سقط بعض جدرانها على ب َوُسِئَل ـ رحمه اهللا ـ عن مسجد 
يتوصل منها ، وزالت بعض الجدار الذي انهدم ،وسقط على جدار المسجد، ويخاف على المسلمين من وقعها، ومن يصلي 

   ؟ وإذا آلت آلها للخراب هل تهدم  ؟ بالمسجد

   : فأجاب

وإذا لم يزل إال بالهدم   . ى المسجد وأهلـهنعم، إذا خيف تضرر المسجد وإيذاء المصلين فيه وجب إزالة ما يخاف من الضرر عل
   .  ) ال قبلتان بأرض، وال جزية على مسلم (   : هـدمت، بل قد ثبت عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

   . واهللا أعلم  . وإذا آانت هذه في أرض فتحت عنوة وجب أن تزال، وال تترك مجاورة

   ؟ أفتونا  ؟ هل يجوز أن تعمل سكًنا لإلمام  : له وقف، وبجواره ساحةعن مسجد ليس  َوُسِئَل ـ رحمه اهللا ـ 

   : فأجاب

   . واهللا أعلم  . يجوز ذلك والحالة هذه؛ فإن الساحة ليست من المسجد، آما ذآر
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ييره ، وإقامة فهل لهم تغ  : وللواقف أوالد محتاجون  . ، واليقوم بمصالحهعمن هو في مسجد يأآل وقفه ـ َوُسِئَل ـ رحمه اهللا 
   ؟ غيره، وأخذ الفائض عن مصلحة المسجد 

   : فأجاب

وأما الفاضل   . الحمد هللا، إذا لم يقم بالواجب فإنه يغيره من له والية ذلك لمن يقوم بالواجب، إذا لم يتب األول ويلتزم بالواجب
   . الواقف وجيران المسجدعن مصلحة المسجد فيجوز صرفه في مساجد أخر، وفي المستحقين للصدقة من أقارب 

   ؟ ـ هل يجوز أن يبني خارج المسجد من ِريع الوقف مسكًنا ليأوي فيه أهل المسجد الذين يقومون بمصالحه َوُسِئَل ـ رحمه اهللا 

   : فأجاب

   . نعم، يجوز لهم أن يبنوا خارج المسجد من المساآن ما آان مصلحة ألهل االستحقاق لريع الوقف القائمين بمصلحته

ـ عن مسجد أعاله طبقة، وهو عتيق البناء، وأن الطبقة لم يسكنها أحد ولم ينتفع بها لكونها ساقطة ، وأنها  َوُسِئَل ـ رحمه اهللا 
   ؟ فهل يجوز نقض الطبقة التي أعاله، أو يغلق ذلك المسجد  : ضرر على المسجد لثقلها عليه تخربه ، وال له شيء يعمر منه

   : فأجاب

نقض الطبقة مصلحة للمسجد فتنقض، وتصرف األنقاض في مصالح المسجد، وإن أمكن أن يشتري بها ما يوقف عليه إذا آان 
   . أو يصرف في عمارته أو عمارة وقفه، فعل ذلك

، وبني عليها ما أراد، ثم أوقف ذلك البناء وشرط أن يعطي األجرة الموقوفة من ريع َوُسِئَل عن رجل استأجر أرًضا موقوفة 
وإذا أراد الواقف   ؟ فهل يجوز نقض ذلك أم ال  : قفه عليها، وحكم الحاآم بصحة الوقف على الشروط المذآورة في الوقفو

   ؟ هل يجوز ذلك  : نقض الوقف بعد ثبوته ليدخل فيه عدًدا آخر بوقف ثان

   : فأجاب

   . إذا حكم الحاآم بصحة الوقف لم يجز فيه تغييره وال تبديل شروطه

والمساآين، وفيه أشجار زيتون وغيره يحمل بعض السنين بثمر قليل، فإذا قطعت وأبيعت  ِئَل عن وقف على الفقراءَوُس 
وهل إذا طالبه بعض المستحقين للوقف يقطع الشجر ويبيعه ويقسم منه   ؟ فهل للناظر ذلك  : يشتري بثمنها ملك يغل بأآثر منها

فهل   : وإذا تولي شخص فوجد من تقدمه غير شرط الواقف، فجهد في عمل شرط الواقف  ؟ أم شراء الملك  ؟ عليهم، فهل لهم ذلك
فهل له أن   : له أن يأخذ ما جرت به العادة من الجامكية، بكونه لم يقدر أن يعمل بما شرطه الواقف، وهذا الناظر فقير ال مال له

   . بينوا لنا ذلك  ؟ يأخذ من نسبة الفقراء، ويكون نظره تبرًعا

   : أجابف

الحمد هللا، نعم، يجوز بيع تلك األشجار، وأن يشتري بها ما يكون مغله أآثر؛ فإن الشجر آالبناء، وللناظر أن يغير صورة 
الوقف من صورة إلى صورة أصلح منها، آما غير الخلفاء الراشدون صورة المسجدين اللذين بالحرمين الشريفين، وآما نقل 

وال يقسم ثمن الشجر بين الموجودين؛ ألن الشجر آالبناء   . موضع إلى موضع، وأمثال ذلك عمر بن الخطاب مسجد الكوفة من
   . ال يختص بثمنه الموجودون، وليس هو بمنزلة الشجر والزرع والمنافع التي يختص آل أهل طبقة بما يؤخذ في زمنها منها
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ذلك العمل ما يقابله، فإن آان الواجب عشرة أجزاء من وأما الناظر فعليه أن يعمل ما يقدر عليه من العمل الواجب، ويأخذ ل
  . وله أن يأخذ على فقره ما يأخذه الفقير على فقره  . العوض المستحق أخذه، وإن آان يستحق الجميع على ما يعمله أخذ الجميع

   . واهللا أعلم

   ؟ َوُسِئَل عن تغيير صورة الوقف 

   : فأجاب

وأما ما   . حدود الوقف إلى طريق المسلمين، وإلى حقوق الجيران، فيجب إزالته بال ريب الحمد هللا أما ما خرج من ذلك عن
   . خرج إلى الطريق النافذ فالبد من إزالته، وأما إن آان خرج إلى ملك الغير فإن أذن فيه وإال أزيل

وإن   . ة أصلح للوقف وأهله أقرتوأما تغيير صورة البناء من غير عدوان فينظر في ذلك إلى المصلحة، فإن آانت هذه الصور
فيتبع في صورة البناء   . وإن آان بناء ذلك على صورة ثالثة أصلح للوقف بنيت  . آان إعادتها إلى ما آانت عليه أصلح أعيدت

 وقد ثبت عن الخلفاء الراشدين ـ آعمر وعثمان ـ أنهما قد غيرا صورة الوقف  . مصلحة الوقف، ويدار مع المصلحة حيث آانت
للمصلحة بل فعل عمر بن الخطاب ما هو أبلغ من ذلك حيث حول مسجد الكوفة القديم فصار سوق التمارين، وبني لهم مسجًدا 

   . واهللا أعلم  . في مكان آخر

فهل لمن بعده من النظار بيع   : على أن للوقف ثلثي الشجر المنصوب، وللعامل الثلث َوُسِئَل عمن ناصب على أرض وقف 
   ؟ قف من الشجرنصيب الو

   : فأجاب

   . واهللا أعلم  . ال يجوز له بيع ذلك إال لحاجة تقتضي ذلك

ـ عن امرأة وقفت على ولديها دآاآين وداًرا، ثم بعد بنيها وبني أوالدها يرجع على وقف مدرسة نور الدين  َوُسِئَل ـ رحمه اهللا 
ة تعدي وتحيل وباع الوقف، ثم إن الورثة حاآموا المشتري الشهيد وغيره من المصارف الشرعية، ثم إن بعض قرائب المرأ

فقام المشتري وأوقفها صدقة على خبز يصرف للمساآين وجعل الرئيس   . ورقم القاضي على شهود الكتاب، وهو صحيح ثابت
ون ناظًرا عليه، وما وإذا علم الرئيس العالم المتعبد أن هذا مغتصب، فهل يحل له أن يك  . فهل يصح ذلك  : ناظًرا على الصدقة

   ؟ يكون

   : فأجاب

بيع الوقف الصحيح الالزم الذي يحصل به مقصود الوقف من االنتفاع ال يجوز، وال يصح وقف المشتري له، وال يجوز 
للناظر على الوقف الثاني أن يصرفه إلى غير المستحقين قبل، وال يتصرف فيه بغير مسوغ شرعي، سواء تصرف بحكم 

   . واهللا أعلم  . أو بغير ذلك النظر الباطل،

ـ عن رجل بني حائًطا في مقبرة المسلمين، يقصد أن يحوز نفعه لدفن موتاه ، فادعي رجل أن له موتي  َوُسِئَل ـ رحمه اهللا 
   ؟ فهل يجوز له ذلك  : تحت الحائط، وما هو داخل الحائط

   : فأجاب

واهللا   . يحتجر من مقبرة المسلمين ما يختص به دون سائر المستحقين ليس له أن يبني على مقبرة المسلمين حائًطا، وال أن
   . أعلم
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على الفقراء والمساآين والفقهاء، وأن إنساًنا له حمامات بالقرب منها، وأنه احتال  َوُسِئَل ـ رحمه اهللا ـ عن حمام أآثرها وقف 
   ؟ فهل يلزمه العمارة أسوة الوقف أم ال  : ام وضارواشتري منها نصيًبا، وأخذ الرصاص الذي يخصه من الحاصل، وعطل الحم

   : فأجاب

الحمد هللا ليس له أن يتصرف في الحمام المشترآة بغير إذن الشرآاء وال بإذن الشارع، وال يستولي على شيء منها بغير إذن 
ء شيء منها، وال يغير القدر وال الشرآاء، وال يقسم بنفسه شيًئا ويأخذ نصيبه منه، سواء آان رصاًصا أو غيره؛ وال يغير بنا

وليس له أن يغلقها، بل يكري على جميع الشرآاء إذا طلب بعضهم ذلك، وتقسم بينهم   . غيرها، وهذا آله باتفاق المسلمين
أن  وإذا احتاجت الحمام إلى عمارة البد منها، فعلى الشريك  . وهذا مذهب جماهير العلماء؛ آأبي حنيفة، ومالك، وأحمد  . األجرة

   . واهللا أعلم  . يعمر معهم في أصح قولي العلماء

فهل يجوز أن   : ، لها فايض، ينزل على قناة الوسخ، وقريب منها قناة طاهرة قليلة الماءَوُسِئَل ـ رحمه اهللا ـ عن قناة سبيل 
   ؟ وهل يجوز منعه  ؟ يساق ذلك الفائض إلى المطهرة، وهل يثاب فاعل ذلك

   : فأجاب

   . واهللا أعلم  . ز ذلك بإذن ولي األمر، وال يجوز منع ذلك إذا لم يكن فيه مصلحة شرعية، ويثاب الساعي في ذلكنعم، يجو

ـ عن الوقف الذي يشتري بعوضه ما يقوم مقامه، وذلك مثل الوقف الذي أتلفه متلف، فإنه يؤخذ منه عوضه  َوُسِئَل ـ رحمه اهللا 
فلو غصبه غاصب تلف تحت يده   . ضمون باإلتالف باتفاق العلماء، ومضمون باليديشتري به ما يقوم مقامه؛ فإن الوقف م

وفي بعضها هل   . العادية فإن عليه ضمانه باتفاق العلماء، لكن قد تنازع بعضهم في بعض األشياء هل تضمن بالغصب آالعقار
بخالف أم الولد، فإنهم وإن اتفقوا على أنها  ولكن لم يتنازعوا أنه مضمون باإلتالف باليد آاألموال،  ؟ يصح وقفه آالمنقول

وأما أبو   . هي مضمونة باليد؛ آمالك، والشافعي، وأحمد  : فأآثرهم يقول  ؟ مضمونة باإلتالف، فقد تنازعوا هل تضمن باليد أو ال
  . من العيب، وأنه بيع بحقوضمان اليد هو ضمان العقد، آضمان البايع تسليم المبيع، وسالمته   . ال تضمن باليد  : حنيفة فيقول

   . وضمان درآه عليه بموجب العقد وإن لم يشترطه بلفظه

وهل   . ومن أصول االشتراء ببدل الوقف؛ إذا تعطل نفع الوقف؛ فإنه يباع ويشتري بثمنه ما يقوم مقامه في مذهب أحمد، وغيره
   . جواز مذهب أبي ثور وغيرهوال  . فيه قوالن في مذهبه  ؟ يجوز مع آونه مغًال أن يبدل بخير منه

أم يجوز أن يكون بغيره إذا   . والمقصود أنه حيث جاز البدل، هل يشترط أن يكون في الدرب أو البلد الذي فيه الوقف األول
آان ذلك أصلح ألهل الوقف؛ مثل أن يكونوا مقيمين ببلد غير بلد الوقف، وإذا اشتري فيه البدل آان أنفع لهم؛ لكثرة الريع، 

   : فنقول  ؟ يسر التناولو

ما علمت أحًدا اشترط أن يكون البدل في بلد الوقف األول، بل النصوص عند أحمد وأصوله وعموم آالمه وآالم أصحابه 
وإطالقه يقتضي أن يفعل في ذلك ما هو مصلحة أهل الوقف؛ فإن أصله في هذا الباب مراعاة مصلحة الوقف، بل أصله في 

لحة الناس؛ فإن اهللا أمر بالصالح، ونهي عن الفساد وبعث رسله بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل عامة العقود اعتبار مص
   [ األعراف :  142 ] ، وقال { َوَقاَل ُموَسى َألِخيِه َهاُروَن اْخُلْفِني ِفي َقْوِمي َوَأْصِلْح َوَال َتتَِّبْع َسِبيَل اْلُمْفِسِدينَ }المفاسد وتقليلها :   

 آَياِتي َفَمِن اتََّقى َوَأْصَلَح َفَال َخْوٌف عليهْم َوَال ُهْم }   [ هود :  88 ] ، وقال تعالى :   { ِإْن ُأِريُد ِإالَّ اِإلْصَالَح َما اْسَتَطْعتُ }شعيب :   
  { َوِإَذا ِقيَل َلُهْم َال ُتْفِسُدوْا ِفي اَألْرِض َقاُلوْا ِإنََّما َنْحُن ُمْصِلُحوَن َأال ِإنَُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدونَ }   [ األعراف :  35 ] ، وقال تعالى :   {َيْحَزُنونَ 

   .  ] 12، 11  : البقرة [ 

واحتـج بـأن عمـر بن الخطاب ـ   . وقد جوز أحمد بن حنبل إبدال مسجد بمسجد آخر للمصلحة، آما جوز تغييره للمصلحة
وجوز أحمد إذا خرب المكان أن   . رضي اهللا عنه ـ أبدل مسجد الكوفـة القـديم بمسجد آخر، وصار المسجد األول سوًقا للتمارين

أن يباع ذلك المسجد ويعمر بثمنه مسجًدا آخر في قرية   : سجد إلى قرية أخرى، بل ويجوز، في أظهر الروايتين عنهينقل الم
فاعتبر المصلحة بجنس المسجد، وإن آان في قرية غير القرية األولى؛ إذ آان جنس   . أخرى إذا لم يحتج إليه في القرية األولي
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لى قوم بعينهم أحق بجواز نقله إلى مدينتهم من المسجد؛ فإن الوقف على معينين حق المساجد مشترآة بين المسلمين والوقف ع
فإذا آان   . فيكون آالمسجد  . وغاية ما فيه أن يكون بعد انقضائهم لجهة عامة؛ آالفقراء، والمساآين  . لهم، ال يشرآهم فيه غيرهم

   . ي فعله لمتولي ذلكالوقف ببلدهم أصلح لهم آان اشتراء البدل ببلدهم هو الذي ينبغ

وصار هذا آالفرس الحبيس الذي يباع ويشتري بقيمته ما يقوم مقامه إذا آان محبوًسا على ناس ببعض الثغور، ثم انتقلوا إلى 
وإن آان الفرس حبيًسا على جميع المسلمين   . ثغر آخر، فشراء البدل بالثغر الذي هو فيه مضمون أولي من شرائه بثغر آخر

   . الوقف على جهة عامة؛ آالمساجد، والوقف على المساآين فهو بمنزلة

أن الوقف لو آان منقوًال؛ آالنور، والسالح، وآتب العلم؛ وهو وقف على ذرية رجل بعينهم، جاز أن يكون   : ومما يبين هذا
   . مقر الوقف حيث آانوا، بل آان هذا هو المتعين، بخالف ما لو أوقف على أهل بلد بعينه

فأن يشتري بهذا العوض في بلد مقامهم أولي   ؟ ا صار له عوض، هل يشتري به ما يقوم مقامه إذا آان العوض منقوًاللكن إذ
من أن يشتري به في مكان العقار األول، إذا آان ذلك أصلح لهم؛ إذ ليس في تخصيص مكان العقاراألول مقصود شرعي، وال 

فعلم أن تعيين المكان األول   . ال مصلحة فيه لإلنسان فليس بواجب وال مستحبوما لم يأمر به الشارع و  . مصلحة ألهل الوقف
وقد يكون مستحًبا، وقد يكون واجًبا   . ليس بواجب وال مستحب لمن يشتري بالعوض ما يقوم مقامه، بل العدول عن ذلك جائز

   . واهللا أعلم  . إذا تعينت المصلحة فيه
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 باب الهبة والعطية

  

   ؟ وسئل شيخ اإلسالم ـ رحمه اهللا ـ عن الصدقة والهدية أيهما أفضل

   : فأجاب

ما يعطي لوجه اهللا عبادة محضة من غير قصد في شخص معين وال طلب غرض من جهته، لكن يوضع   : الحمد هللا، الصدقة
وإما لصداقة؛ وإما لطلب حاجة؛ في مواضع الصدقة آأهل الحاجات، وأما الهدية فيقصد بها إآرام شخص معين؛ إما لمحبة 

ولهذا آان النبي صلى اهللا عليه وسلم يقبل الهدية، ويثيب عليها، فال يكون ألحد عليه ِمنة، وال يأآل أوساخ الناس التي 
   . يتطهرون بها من ذنوبهم، وهي الصدقات، ولم يكن يأآل الصدقة لذلك وغيره

ي الهدية معني تكون به أفضل من الصدقة، مثل اإلهداء لرسول اهللا صلى اهللا وإذا تبين ذلـك، فالصدقة أفضـل، إال أن يكون ف
   . ومثل اإلهداء لقريب يصل به رحمه، وأخ له في اهللا، فهذا قد يكون أفضل من الصدقة  . عليه وسلم في حياته محبة له

   ؟ ولو أراد الرجوع هل يصح  ؟ ي قابلآما لو أباحه ثمر شجرة ف  ؟ هل يصح  : وسئل عمن وهب أو أباح لرجل شيًئا مجهوال 

   : فأجاب

فجوزه مالك، حتى جوز أن يهب غيره ما ورثه من فالن، وإن لم يعلم قدره، وإن لم يعلم أثلث   : تنازع العلماء في هبة المجهول
ره هذا العام، أو وآذلك إذا وهبه حصة من دار وال يعلم ما هو، وآذلك يجوز هبة المعدوم آأن يهبه ثمر شج  ؟ هو أم ربع

وآذلك المعروف في مذهب أبي حنيفة وأحمد المنع من ذلك، لكن أحمد وغيره يجوز   . عشرة أعوام، ولم يجوز ذلك الشافعي
   . وآذلك أبو حنيفة يجوز من ذلك ما ال يجوزه الشافعي  . في الصلح على المجهول واإلبراء منه ما ال يجوزه الشافعي

  . م بمقدار المعقود عليه في عامة العقود، حتى عوض الخلع والصداق، وفيما شرط على أهل الذمةفإن الشافعي يشترط العل
   . ومذهب مالك في هذا أرجح  . وهو مذآور في موضعه  . وأآثر العلماء يوسعون في ذلك

فالقبض ـ موجب العقد   . القبضأن عقود المعاوضة؛ آالبيع، والنكاح، والخلع تلزم قبل   : وهذه المسألة متعلقة بأصل آخر، وهو
والتبرعات، آالهبة، والعارية، فمذهب أبي حنيفة والشافعي أنها ال تلزم إال بالقبض، وعند   . ومقتضاه ـ ليس شرطا في لزومه

وآذلك   . وفيه عنه روايتان  ؟ هل يلزم بالعقد أم البد من القبض  : وفي مذهب أحمد نزاع، آالنزاع في المعين  . مالك تلزم بالعقد
وما زال السلف يعيرون الشجرة ويمنحون المنايح، وآذلك هبة الثمر واللبن الذي لم يوجد، ويرون   . في بعض صور العارية

ذلك الزما ولكن هذا يشبه العارية؛ ألن المقصود بالعقد يحدث شيًئا بعد شيء آالمنفعة؛ ولهذا آان هذا مما يستحقه الموقوف 
وأما إباحة ذلك فال نزاع بين العلماء فيه وسواء آان ما أباحه   . تصح المعاملة بجزء من هذا؛ آالمساقاةعليه، آالمنافع؛ ولهذا 

معدوما أو موجودًا، معلوما أو مجهوال، لكن ال تكون اإلباحة عقد الزما آالعارية عند من ال يجعل العارية عقدا الزما؛ آأبي 
   . ما إذا آان محدودا بشرط أو عرف، وفي مذهب أحمد نزاع وتفصيلوأما مالـك فيجعل ذلك الز  . حنيفة والشافعي

   ؟ فهل لهم أن يمنعوها ذلك  : ، ولم يكن لها أب سوي إخوةوسئل ـ رحمه اهللا ـ عن امرأة وهبت لزوجها آتابها 

   : فأجاب

ي مالها صحت هبتها، سواء الحمد هللا رب العالمين، ليس إلخوتها عليها والية وال حجر، فإن آانت ممن يجوز تبرعها ف
   . رضوا أو لم يرضوا واهللا أعلم



 

81 

 

لها أوالد غير أشقاء، فخصصت أحد األوالد، وتصدقت عليه بحصة من ملكها دون بقية إخوته،  وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن امرأة 
   ؟ فهل تصح الصدقة أم ال  : ثم توفيت المذآورة وهي مقيمة بالمكان المتصدق به

   : فأجاب

وإن أقبضته إياه لم يجز على الصحيح   . د هللا، إذا لم يقبضها حتى ماتت بطلت الهبة في المشهور من مذهب األئمة األربعةالحم
   . واهللا أعلم  . أن يختص به الموهوب له، بل يكون مشترآا بينه وبين إخوته

   : وقـال

  فصل 

إن القبض شرط   : قة، والهبة والرهن، والوقف ـ عند من يقولوأما العقود التي يشترط القبض في لزومها واستقرارها، آالصد
ألن   : قال  . في لزومه ـ فهذا أيًضا يصح في المشاع عند جمهور العلماء؛ آمالك، والشافعي، وأحمد، ولم يجوزها أبو حنيفة

آما تقبض في البيع، وإن آان تقبض في هذه العقود   : القبض شرط فيها، وقبضها غير ممكن قبل القسمة، وأما الجمهور فقالوا
ويقبض ما ال ينقسم؛ فإنهم اتفقوا على جواز هبته مشاعا؛ لتعذر   . القبض من موجب البيع ليس شرًطا في صحته وال لزومه

   . القسمة فيه

عي، وأحمد، ثم إذا وهب المشاع الذي تصح هبته باالتفاق؛ آالذي ال ينقسم، والمتنازع فيه عند من يجوز هبتـه؛ آمالك، والشاف
وقبض ذلك قبض مثله، وحازه الموهوب له، والمتصدق عليه، لزم بذلك باتفاق المسـلمين؛ يتصرف فيه بأنواع التصرفات 

وإن شاءا أآرياه جميًعا؛   . فإن شاء أن يبيعه أو يهبه، وإن شاء تهايآ هو والمتهب فيه بالمكان أو بالزمان  . الجائزة في المشاع
وإن تصرف فيه بالمساآنة للمتهب مهايأة أو غير مهايأة   . يكين للشقص مع مالك الشقص الذي لم يوهبآما يفعل ذلك آل شر

   . ومن قال غير ذلك فقد خرق إجماع المسلمين  . ال ينقص الهبة وال يبطلها

استعارة، أو غيرها وما فعله الفقهاء من أصحاب مالك في آتبهم؛ من اشتراط الخيار، وأن بقاءه في يد الواهب بإآراء، أو 
يبطل الحيازة، وأن حيازة المتهب له ثم عوده إلى الواهب في الزمن القريب يبطل حيازته، وفي الزمن الطويل آالسنة نزاع، 

وعند أبي حنيفة   ؟ هل يجبر على اإلقباض أم ال  : ومثل تنازعهم  . وأنه إذا مرض أو أفلس قبل الحيازة بطلت، ونحو ذلك
وأمثال هذه المسائل فهذا آله في نفس الموهوب المفرد   . ر، وعند مالك يجبر، وعند أحمد في الغبن روايتانوالشافعي ال يجب

   . والمشاع

فأما النصف الباقي على ملك الواهب فهم متفقون ـ اتفاقا معلوما عند علماء الشريعة باالضطرار من دين اإلسالم ـ أن تصرف 
ومتفقون على أن هذين الشريكين يتصرفان آتصرف   . بة والحيازة السابقة في النصيبالمالك فيه ال يبطل ما وقع من اله

ومن توهم من المتفقهة أنهبعد إقباض النصيب المشاع إذا تساآنا في الدار، فسكن هذا في النصف الباقي له، وهذا في   . الشرآاء
آان السكنى في نفس الموهوب، آما يقوله مالك في ذلك ـ  النصف اآلخر ـ مهايأة أو غير مهايأة ـ أن ذلك ينقض الهبة ـ آما لو

   . فقد خرق إجماع المسلمين، وهو من أبعد الناس عن مذاق الفقه ومعرفة الشريعة

فإن هذا لو آان صحيًحا لكان الواهب للمشاع يتعطل انتفاعه بما بقي له، وآان بمنزلة واهب الجميع؛ وألن الفقهاء إنما ذآروا 
ب؛ ألن بقاء يد الواهب عليه وعوده إليه في المدة اليسيرة يمتنع معها الحوز في العادة، وربما آان ذلك ذريعة ذلك في الموهو

ما بال أقوام   : إلى الهبة من غير حوز فيظهر سكناها بطريق العارية حيلة؛ ولهذا روي عن عثمان ـ رضي اهللا عنه ـ أنه قال
آنت وهبته، ال يثبت من الهبة إال ما حازه   : مالى وفي يدي، وإن مات هو قال  : ليعطي أحدهم ولده العطية، فإن مات ولده قا

وهذا ظاهر في نفس األمر   . وبهذا أخذ مالك وغيره  . حوز والده حوز له  : ثم سألوه عن الصغير فقال  . الولد من مال والـده
   . مفرًدا آان أو مشاًعا

منزلة عين أخرى لم توهب؛ يتصرف تصرف الشريك، بحيث لو احتاج إلى عمارة فأما النصيب اآلخر الذي لم يوهب، فهو ب
وإذا آان قسمة عينه تمكن قسم إن آان قابال   . أجبر على ذلك عند أحمد ومالك في ظاهر مذهبه، وبحيث تجب فيه الشفعة
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واإلجبار قول مالك، وأبي حنيفة   . قوالن للعلماء فيه  ؟ فهل يجبر على البيع إذا طلبه اآلخر ليقتسما الثمن  : وإن لم يقبلها  . للقسمة
وهذا واضح على من له في الفقه بالشريعة أدني إلمام، إذا آان يفهم مأخذ الفقهاء، ولكن من لم   . وعدمه قواللشافعي  . وأحمد

عيدا من التميز في يميز إذا رأي ما ذآروه من الفروع في الموهوب وخيل إليه أن هذا فيه وفي النصيب اآلخر، آان هذا ب
   . األحكام الشرعية والمسائل الفقهية، وليست هذه المسألة مما تقبل النزاع والخالف أصال

ونحو ذلك، وليس هذا موضعها، وإنما موضعها   ] الهبة والصدقة [ ومن العجب أنهم يطلبون النقل في هذه المسألة من آتاب 
سؤال إنما وقع عن التصرف في الشقص الباقي لم يقع في النصيب الموهوب، وإن ونحو ذلك، فإن ال  ] الشرآة والقسمة [ آتاب 

فحينئذ تكون يد آل من الشريكين على جميع   : قيل له  . تخيل متخيل أن التساآت يقتضي ثبوت يد آل منهما على الجميع
القسمة، ثم إذا قدر أن يد الشريك على المشترك، وإن صح هذا لم يصح يد المشترك بحال، فإن أبا حنيفة إنما قاله فيما يقبل 

الجميع فهذه ال تمنع الحيازة المعتبرة في المشاع؛ فإنه إذا وهب شقصا من عين فإنما عليه أن يقبض الموهوب فقط، مع بقاء 
ب على نصيبه فعلم أن استيالء الشريك الواه  . إن بقاء يده على نصيبه يعم الجميع، أو ال يعم  : يده على ما لم يهبه، سواء قيل

   . وتصرفه فيه ال يمنع الحوز ابتداء، وال يمنعه دواًما باتفاق المسلمين

   ؟ وسئل عمن وهب ربع مكان، فتبين أقل من ذلك، هل تبطل الهبة 

   : فأجاب

   . ال تبطل

عد ذلك ولد للمطلقة ولد ، ومطلقة حامل، وآتب البنتيه ألفي دينار، وأربع أمالك، ثم بوسئل ـ رحمه اهللا ـ عن رجل له بنتان 
ذآر، ولم يكتب له شيًئا، ثم بعد ذلك توفي الوالد وخلف موجوًدا خارجا عما آتبه لبنتيه، وقسم الموجود بينهم على حكم 

   ؟ فهل يفسخ ما آتب للبنات، أم ال  : الفريضة الشرعية

   : فأجاب

فأما أن يكون آتب لهن في ذمته ألفي دينار   . تمليًكا تاما مقبوًضاإن آان قد ملك البنات   : هذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم
وأما مع حصول   . من غير إقباض، أو أعطاهن شيًئا ولم يقبضه لهن، فهذا العقد مفسوخ، ويقسم الجميع بين الذآر واألنثيين

حمل، فأمر أبو بكر وعمر أن يعطي  وقد روي أن سعد بن عبادة قسم ماله بين أوالده، فلما مات ولد له  . القبض، ففيه نزاع
اتقوا اهللا واعدلوا بين  (   : الحمل نصيبه من الميراث، فلهذا ينبغي أن يفعل بهذا آذلك؛ فإن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

اهللا ويعطين االبن وعلى البنات أن يتقين   . لمن أراد تخصيص بعض أوالده بالَعِطيِة  ) إني ال أشهد على جور (   : ، وقال ) أوالدآم
   . حقه

وقد رده ذلك   ] اردده [   : تهديًدا له؛ فإنه قال  ) أْشِهد على هذا غيري (   : وقول النبي صلى اهللا عليه وسلم للذي خصص بعض أوالده
خص بناته والصحيح من قولي العلماء أن هذا الذي   . وأما إذا وصى لهن بعد موته فهي غير الزمة باتفاق العلماء  . الرجل

بالعطية دون حمله يجب عليه أن يرد ذلك في حياته، آما أمر النبي صلى اهللا عليه وسلم، وإن مات ولم يرده رد بعد موته على 
وال يحـل للذي   . أصح القولين أيضا؛ طاعة هللا ولرسوله، واتباعا للعدل الذي أمر به؛ واقتداء بأبي بكر وعمر رضي اهللا عنهما

   . واهللا ـ سبحانه وتعالى ـ أعلم  . ل، بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر اهللا بهفضل أن يأخذ الفض

، فأذن لولده أن يستمتع بالجارية المذآورة، ويطأها ولم يصدر منه تمليك له بالجارية، وال هبة، وال وسئل عن رجل له جارية 
  ؟ فهل يكون اإلذن في االستمتاع والوطء تمليًكا للولد  . الك الجارية المذآورةغير ذلك، وأن الجارية حصل لها ولد من ولد م

وهل يكون الولد حًرا، وتكون الجارية أم ولد لولد مالك الجارية فيحرم بيعها للمالك والد الصبي اآلذن لولده في استمتاعها 
   ؟ ووطئها

   : الجواب
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   : هذه المسألة تبنى على أصلين  . الحمد هللا

ومذهب مالك وأحمد في المشهور من مذهبه وغيرهما أن البيع والهبة واإلجارة ال تفتقر إلى صيغة، بل   . صفة العقود  : أحدهما
ومذهب الشافعي المشهور اعتبار الصيغة، إال في مواضع   . يثبت ذلك بالمعاطاة، فما عده الناس بيعا أو هبة أو إجارة فهو آذلك

ك بالصيغة فليس لذلك عند الجمهور صيغة محدودة في الشرع، بل المرجع في الصيغة المفيدة لذلك إلى وحيث آان ذل  . مستثناة
أعمرتك هذه الدار، وأطعمتك هذا الطعام، وحملتك   : وهذا مذهب الجمهور، ولذلك صححوا الهبة بمثل قوله  . عرف الخطاب

وتجهيز المرأة بجهازها إلى بيت زوجها تمليك، آما أفتى به   . ةعلى هذه الدابة، ونحو ذلك مما يفهم منه أهل الخطاب به الهب
   . أصحاب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما

والمقصود   . وذلك أن اهللا ذآر البيع واإلجارة والعطية مطلقا في آتابه، ليس لها حد في اللغة وال الشرع فيرجع فيها إلى العرف
خذها   : وعلى هذا قاعدة الناس إذا اشترى أحد البنه أمة، وقال  . د العقد انعقد بهبالخطاب إفهام المعاني، فأي لفظ دل عليه مقصو
   . لك استمتع بها ونحو ذلك آان هذا تمليكا عندهم

وأيضا، فمن آان يعلم أن األمة ال توطأ إال بملك إذا أذن البنه في االستمتاع بها ال يكون مقصوده إال تمليكها؛ فإن آان قد 
ى التمليك على قول جمهور العلماء ـ وهو أصح قوليهم ـ آان االبن واطئا في ملكه، وولده حر الحق النسب، حصل ما يدل عل

وأما إن قدر أن األب لم يصدر منه تمليك بحال، واعتقد االبن أنه قد ملكها،   . واألمة أم ولد له، ال تباع، وال توهب وال تورث
وإن اعتقد االبن ـ أيضا ـ أنه لم يملكها ولكن وطئها باإلذن، فهذا ينبني على   . ليهآان ولده أيضا حًرا، ونسبه الحق، وال حد ع

ال   : وقال الثالثة  . يملكها بالقيمة حبلت أو لم تحبل  : قال مالك  . فإن العلماء اختلفوا فيمن وطئ أمة غيره بإذنه ] األصل الثاني [ 
األمة ال تصير أم ولد، لكن الولد   : وعلى قول الثالثة  . ولد، وأم ولد له، وولده حرهي أيضا ملك لل  : فعلى قول مالك  . يملكها بذلك

ال يكون حًرا، وهذا مذهب أبي حنيفة، وإن   : إحداهما  : فيه عن أحمد روايتان  ؟ هل يصير حًرا مثل أن يطأ جارية امرأته بإذنها
و الصحيح إذا ظن الواطئ أنها حالل، فهو المنصوص عن الشافعي أن الولد يكون حًرا، وهذا ه  : الثاني  . ظن أنها حالل له

وأحمد في المرتهن، فإذا وطئ األمة المرهونة بإذن الراهن، وظن أن ذلك جائز، فإن ولده ينعقد حًرا؛ ألجل الشبهة؛فإن شبه 
ئها في نكاح فاسد، أو مالك فاسد، فإن فكذلك يؤثر في حرية الولد ونسبه، آما لو وط  . االعتقاد أو الملك يسقط الحد باتفاق األئمة

وأما مالـك فعنده أن الواطئ قد ملك الجارية   . الولد مملوك  : وأبو حنيفة يخالفهما في هذا، ويقول  . الولد يكون حًرا باتفاق األئمة
   . بالوطء المأذون فيه

أنه ال تلزمه قيمته؛ ألنه   : وهو المنصوص عن أحمدأحدهما ـ   : فيه قوالن للشافعي  ؟ وهل على هذا الواطئ باإلذن قيمة الولد
ومن أصحاب الشافعي من   . تلزمه قيمته، وهو قول بعضأصحاب أحمد  : والثاني  . وطئ بإذن المالك، فهو آما لو أتلف ماله بإذنه

يلزمه آما   : فيه قوالن أحدهما وللشافعي  . وأما المهر فال يلزمه في مذهب أحمد ومالك وغيرهما  . زعم أن هذا مذهبه قوال واحًدا
   . وآل موضع ال تصير األمة أم ولد فإنه يجوز بيعها  . هو مذهب أبي حنيفة

على ولدها في حال صحتها وسالمتها بحصة من آل ما يحتمل القسمة، من مدة تزيد على عشر  وسئل عن امرأة تصدقت 
صدقت به والدته عليه على ولده في حياته، وثبت ذلك جميعه سنين، وماتت المتصدقة، ثم تصدق المتصدق عليه بجميع ما ت

فهل لبقية الورثة أن تبطل ذلك بحكم استمراره بالسكنى بعد تسليمه   : بعد وفاة المتصدقة األولى عند بعض القضاة، وحكم به
   ؟ لولدها المتصدق عليه أم ال

   : فأجاب ـ رحمه اهللا

وإذا أثبت الحاآم ذلك لم   . متصدق حتى مات بطلت باتفاق األئمة في أقوالهم المشهورةإذا آانت هذه الصدقة لم تخرج عن يد ال
وأما الحكم بصحته وله ورثة والحالة هذه فال يفعل ذلك حاآم عالم، إال أن تكون القضية   . يكن إثباته لذلك العقد موجبا لصحته

الصدقة قد أخرجها المتصدق عن يده إلى من تصدق عليه، وإما أن تكون   . ليست على هذه الصفة، فال يكون حينئذ حاآًما
وسلمها التسليم الشرعي، فهذه مسألة معروفة عند العلماء، فإن لم يكن المعطي أعطي بقية األوالد مثل ذلك، وإال وجب عليه 

ما، فقالت أمي عمرة نحلني أبي غال  : أن يرد ذلك، أو يعطي الباقين مثل ذلك؛ لما ثبت في الصحيح عن النعمان بن بشير قال
إني نحلت ابني   : ال أرضي حتى تشهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأتيت النبي صلى اهللا عليه وسلم، وقلت  : بنت رواحة

فكلهم  (   : قال  . نعم  : قلت  .  )   ؟ لك ولد غيره (   : ال أرضي حتى تشهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  : غالما، وإن أمه قالت
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ال تشهدني؛ فإني ال أشهد على جور، واتقوا  (   : وفي رواية  .  ) أشهد على هذا غيري (   : قال  . ال  : قلت  .  )   ؟ أعطيت مثل ما أعطيته
   . واهللا أعلم  . فرده  ) اردده  . اهللا وأعدلوا بين أوالدآم

ده لصلبه، والباقي وهو الربع تصدق به على أخته شقيقته، ثم ، وأنه تصدق منها بالنصف والربع على ولوسئل عن دار لرجل 
فهل تصح الصدقة   : بعد ذلك توفي ولده الذي آان تصدق عليه بالنصف والربع، ثم إن المتصدق تصدق بجميع الدار على ابنته

   ؟ األخيرة، ويبطل ما تصدق به أم ال

   : فأجاب

ملك ابنه الثالثة أرباع، فملك األخت ينتقل إلى ورثتها، ال إلى البنت، وليس للمالك إذا آان قد ملك أخته الربع تمليكا مقبوًضا، و
   . واهللا أعلم  . أن ينقله إلى ابنته

   ؟ ـ عن امرأة ماتت ولها أب وأم وزوج وهي رشيدة، وقد أخذ أبوها القماش، ولم يعط الورثة شيًئا وسئل ـ رحمه اهللا تعالى 

   : فأجاب

وإن آان هو اشتراه وجهزها به على الوجه المعتاد   . ، بل ما آان في يدها من المال فهو لها ينتقل إلى ورثتهاال يقبل منه ذلك
   . فليس له الرجوع بعد موتها  . في الجهاز فهو تمليك لها

   ؟ هل لمن أهدي آلب صيد فأهدي للمهدي عوضا هل له أآل هذه الهدية  : وسئل 

   : فأجاب

المعلم، ولم يكن من نيته أن يأخذ عوضا وال قصد بالهدية الثواب، بل إآراًما للمهدي إليه، ثم إن المهدي إليه إذا أعطي الكلب 
   . أعطاه شيًئا، فال بأس

   ؟ هل يجوز ذلك أم ال  : وسئل ـ رحمه اهللا تعالى ـ عما إذا وهب إلنسان شيًئا ثم رجع فيه 

   : فأجاب

وهذا   .  ) ليس لواهب أن يرجع في هبته، إال الوالد فيما وهبه لولده (   : ى اهللا عليه وسلم أنه قالالحمد هللا، في السنن عن النبي صل
مذهب الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم، إال أن يكون المقصود بالهبة المعاوضة؛ مثل من يعطي رجال عطية ليعاوضه عليها، 

   . واهللا أعلم  . ا أو عرفا فله أن يرجع في هبته أو قدرهافهذا إذا لم يوف بالشرط المعروف لفًظ  : أو يقضي له حاجة

وإذا   ؟ فهل له ذلك  : إما ابتداء، أو يكون دينا عليه، ثم يحصل بينهما شنئان فيرجع في هبته  : وسئل عن الرجل يهب الرجل شيًئا 
   ؟ هل يحنث أم ال  : أنكر الهبة وحلف الموهوب له أنه ال يستحق الواهب في ذمته شيًئا

   : فأجاب

الحمد هللا، ليس لواهب أن يرجع في هبته، غير الوالد، إال أن تكون الهبة على جهة المعاوضة لفظا أو عرفا، فإذا آانت ألجل 
   . واهللا أعلم  . عوض ولم يحصل فللواهب الرجوع فيها

   ؟ وع في الهبة أم الفهل يتضمن هذا الرج  : ، ثم تصرف فيها وادعي أنها ملكهوسئل عمن وهب البنه هبة 

   : فأجاب
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   . واهللا أعلم  . نعم، يتضمن ذلك الرجوع

ما أقدر على شيء، وإال فرسك   : ، ثم بعد ذلك بمدة طلب الواهب منه أجرتها، فقال لهوسئل عن رجل وهب إلنسان فرسا 
   ؟ أجرة أم ال فهل يجوز ذلك، وتجوز له  : ما آخذها إال أن تعطيني أجرتها  : قال الواهب  . خذها

   : فأجاب

إذا أعـاد إليه العين الموهوبة فال شيء له غير ذلك، وليس له المطالبة بأجرتها، وال مطالبته بالضمان؛ فإنه آان ضامنا لها 
   . وآان يطعمها بانتفاعه بها مقابلة لذلك

الناس من غير مبايعة، فمكث الغالم عند  ـ عن رجل قدم ألمير مملوًآا على سبيل التعويض المعروف بين وسئل ـ رحمه اهللا 
فهل لصاحب المملوك التعلق على ورثة األمير بوجه؛ بثمن، أو أجرة خدمة، أو بحال   : األمير مدة سنة يخدمه، ثم مات األمير

   ؟ من األحوال

   : فأجاب

لثواب الذي استحقه، إذا آان الموهوب نعم إذا وهبه بشرط الثواب لفظا أو عرفا فله أن يرجع في الموهـوب، ما لـم يحصل له ا
   . والثواب هنا هو العوض المشروط على الموهوب  . باقيا؛ وإن آان تالفا فله قيمته أو الثواب

فهل يجوز أخذ هذه   : األمير هدية لطلب حاجة، أو التقرب أو لالشتغال بالخدمة عنده، أو ما أشبه ذلك وسئل عن رجل أهدي 
وإن أخذ الهدية انبعثت النفس إلى قضاء الشغل، وإن لم يأخـذ لم تنبعث النفس في قضاء   ؟ ة أم الالهدية على هذه الصور

ورجل مسموع القول عند مخدومه إذا أعطوه شيًئا لألآل أو    ؟ فهل يجوز أخذها وقضاء شغله، أو ال يأخذ وال يقضي  : الشغل
   ؟ فهل يحل أخذ هذا أم ال  : ى المهدي انكسر خاطرهوإن ردها عل  ؟ فهل يجوز أخذها  : هدية لغير قضاء حاجة

   : فأجاب

من شفع ألخيه شفاعة فأهدي له هدية فقبلها فقد  (   : الحمـد هللا، في سنن أبي داود وغيره عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
   .  ) أتي بابا عظيما من أبواب الربا

أرأيت إن آانت هدية في   : فقال له  . أن تشفع ألخيك شفاعة فيهدي لك هداية فتقبلها هو  : فقال  ؟ وسئل ابن مسعود عن السُّحت
    [ المائدة :  44 ]  { َوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَما َأنَزَل الّلُه َفُأْوَلـِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ }باطل ؟  فقال :  ذلك آفر  

وهذه من   . إن من أهدي هدية لولي أمر ليفعل معه ما ال يجوز، آان حراما على المهدي والمهدي إليه  : ال العلماءولهذا ق
في   ] البرطيل [ و  .  ] البرطيل [ ، والرشوة تسمى  ) لعن اهللا الراشي والمرتشي (   : الرشوة التي قال فيها النبي صلى اهللا عليه وسلم

فأما إذا أهدي له هدية ليكف ظلمه عنه، أو ليعطيه حقه الواجب، آانت هذه الهدية حراما على   . ستطيل فاههو الحجر الم  : اللغة
إني ألعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها  (   : اآلخذ، وجاز للدافع أن يدفعها إليه، آما آان النبي صلى اهللا عليه وسلم يقول

   .  ) يأبون إال أن يسألوني، ويأبي اهللا لي البخل (   : قال  ؟ عطيهميا رسول اهللا، فلم ت  : قيل  .  ) ناًرا

  . جائز للمعطي، حرام عليهم أخذه  : ومثل ذلك إعطاء من أعتق وآتم عتقه، أو أسر خبرا، أو آان ظالما للناس فأعطاء هؤالء
وصل إليه حقه، أو يوليه والية يستحقها، أو وأما الهدية في الشفاعة؛ مثل أن يشفع لرجل عند ولي أمر ليرفع عنه مظلمة، أو ي

يستخدمه في الجند المقاتلة ـ وهو مستحق لذلك ـ أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء أو الفقهاء أو القراء أو النساك أو 
أيضا ـ ال يجوز ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب أو ترك محرم، فهذه ـ   . غيرهم ـ وهو من أهل االستحقاق

هذا هو المنقول عن السلف   . فيها قبول الهدية، ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه، أو دفع الظلم عنه
   . واألئمة األآبار
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ألئمة، ، وهذا مخالف للسنة وأقوال الصحابة وا ] باب الجعالة [ وقد رخص بعض المتأخرىن من الفقهاء في ذلك، وجعل هذا من 
فهو غلط؛ ألن مثل هذا العمل هو من المصالح العامة التي يكون القيام بها فرضا؛ إما على األعيان، وإما على الكفاية، ومتى 

شرع أخذ الجعل على مثل هذا لزم أن تكون الوالية وإعطاء أموال الفيء والصدقات وغيرها لمن يبذل في ذلك، ولزم أن 
لك، والذي ال يبذل ال يولي، وال يعطي، وال يكف عنه الظلم، وإن آان أحق وأنفع للمسلمين يكون آـف الظلم عمن يبذل في ذ

وإنما المنفعة لعموم الناس؛ أعني   . والمنفعة في هذا ليست لهذا الباذل حتى يؤخد منه الجعل على اآلبق والشارد  . من هذا
وأن يرزق من رزق المقاتلة واألئمة والمؤذنين وأهل العلم  المسلمين؛ فإنه يجب أن يولي في آل مرتبة أصلح من يقدر عليها،

وهذا واجب على اإلمام، وعلى األمة أن يعاونوه على ذلك، فأخذ جعل من شخص   . الذين هم أحق الناس وأنفعهم للمسلمين
ولزم أن من   !   ؟ معين على ذلك يفضي إلى أن تطلب هذه  األمور بالعوض، ونفس طلب الواليات منهي عنه، فكيف بالعوض

آان ممكنا فيها يولي ويعطي وإن آان غيره أحق وأولي، بل يلزم تولية الجاهل والفاسق والفاجر وترك العالم العادل القادر 
   . وفساد مثل هذا آثير  . وأن يرزق في ديوان المقاتلة الفاسق، والجبان العاجز عن القتال، وترك العدل الشجاع النافع للمسلمين

وإذا أخذ وشفع لمن هو األحق األولى   . ذ وشفع لمن ال يستحق وغيره أولي، فليس له أن يأخذ وال يشفع، وترآهما خيروإذا أخ
ويقال لهذا الشافع الذي له الحاجة التي   . وترك من ال يستحق، فحينئذ ترك الشفاعة واألخذ أضر من الشفاعة لمن ال يستحق

ولو لم يكن لك هذا الجاه والمال، فكيف   . ناصحا هللا ورسوله وألئمة المسلمين وعامتهم يجب عليك أن تكون  : تقبل بها الشفاعة
فأنت عليك أن تنصح المشفوع إليه فتبين له من يستحق الوالية واالستخدام والعطاء، ومن ال   !   ؟ إذا آان لك هذا الجاه والمال

له بطاعته؛ فإن هذا من أعظم طاعته، وتنفع هذا المستحق يستحق ذلك، وتنصح للمسلمين بفعل مثل ذلك، وتنصح هللا ولرسو
   . بمعاونته على ذلك، آما عليك أن تصلي، وتصوم، وتجاهد في سبيل اهللا

وأما الرجل المسموع الكالم، فإذا أآل قدرا زائدا عن الضيافة الشرعية فالبد له أن يكافئ المطعم بمثل ذلك، أو ال يأآل القدر 
الضيافة الزائدة مثل قبوله للهدية، وهو من جنس الشاهد، والشافع إذا أدي الشهادة وقام بالشفاعة؛ لضيافة أو  الزائد، وإال فقبوله

   . واهللا أعلم  . جعل؛ فإن هذا من أسباب الفساد

، فلم يعط ـ عن رجل قدم لبعض األآابر غالما، والعادة جارية أنه إذا قدم يعطي ثمنه أو نظير الثمن وسئل ـ رحمه اهللا تعالى 
   ؟ وهل يرث أوالد مالك األصل صاحب العهدة أم ال  ؟ فهل أوالده أحرار أم ال  : شيًئا، وتزوج وجاءه أوالد، وتوفي

   : فأجاب

إما التعويض، وإما الرجوع   : الحمد هللا، إذا آانت العادة الجارية بالتعويض وأعطاه على هذا الشرط فإنه يستحق أحد األمرين
   . في الموهوب

وأما أوالده فيتبعون أمهم، فإن آانت حرة فهم أحرار،   . وأما المملوك، فإنه إذا لم يعتقه الموهوب له فإنه يكون باقيا على ملكه
وإن آانت مملوآة فهم ملك لمالكها، ال لمالك األب؛ إذ األوالد في المذاهب األربعة وغيرها يتبعون أمهم في الحرية والرق، 

   . لنسب والوالءويتبعون أباهم في ا

وإذا لم يرجع الواهب حتى فات الرجوع فله أن يطالب الموهوب له بالتعويض إن آان حيا، وفي ترآته إن آان ميًتا؛ آسائر 
   . الديون، وإن آان قد عتق وله أوالد من حرة فهم أحرار

فهل يأخذ منه ما   : ظهر أن العبد آان حًرا ـ عن رجل اشترى عبًدا ووهبه شيًئا حتى أثري العبد، ثم وسئل ـ رحمه اهللا تعالى 
   ؟ وهبه ظًنا منه أنه عبد

   : فأجاب

   . نعم، له أخذه
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هبيني الدينار الواحد، فوهبته، ثم   : فقال لها  . ، وسألها الصلح، فصالحها، وآتب لها دينارينوسئل عن رجل طلق زوجته 
   ؟ فهل لها الرجوع في الهبة والحال هذه  : طلقها

   : أجابف

نعم، لها أن ترجع فيما وهبته والحال هذه، فإنه سألها الهبة، وطلقها مع ذلك، وهي لم تطلب نفسها أن يأخذ مالها بسؤالها 
   . واهللا أعلم  . ويطلقها

ـ عن رجل وهب لزوجته ألف درهم، وآتب عليه بها حجة، ولم يقبضها شيًئا، وماتت، وقد طالبه  وسئل ـ رحمه اهللا تعالى 
   ؟ فهل له أن يرجع في الهبة  : ورثتها بالمبلغ

   : فأجاب

الحمد هللا، إذا لم يكن لها في ذمته شيء قبل ذلك ـ ال هذا المبلغ، وال ما يصلح أن يكون هذا المبلغ عوًضا عنه؛ مثل أن يكون 
ا من هذا الدين في نفس األمر، قد أخذ بعض جهازها وصالحها عن قيمته بهذا المبلغ، ونحو ذلك ـ فإنه ال يستحق ورثتها شيًئ

فإن آان إقراًرا فله أن يحلفهم أنهم ال يعلمون أن باطـن هذا اإلقرار يخالف ظاهره، وإذا قامت بينة على المقر والمقر له بأن 
ه، ففي لزوم ولو آان قيمة ما أقر به من مالها أقل من هذا المبلغ فصالحها على أآثر من قيمت  . هذا اإلقرار تلجئة فال حقيقة له

هذه الزيادة نزاع بين العلماء، تبطله طوائف من أصحاب الشافعي وأحمد، ويصححه أبو حنيفة، وهو قياس قول أحمد وغيره، 
   . واهللا أعلم  . وهو الصحيح

ـ عن رجل عليه دين، وله مال يستغرقه الدين، ويفضل عليه من الدين، وأوهب في مرض موته  وسئل ـ رحمه اهللا تعالى 
   ؟ فهل ألهل الدين استرجاعه أم ال  : مملوك معتوق من ذلك المالل

   : فأجاب

الحمد هللا، نعم، إذا آان عليه دين مستغرق لماله فليس له في مرض الموت أن يتبرع ألحد بهبة، ال محاباة، وال إبراء من دين، 
اق المسلمين، آما أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قضي وهذا باتف  . إال بإجازة الغرماء، بل ليس للورثة حق إال بعد وفاء الدين

   . بالدين قبل الوصية، والتبرع في مرض الموت آالوصية باتفاق األئمة األربعة

فلما قدمت تطلب   : ولدين ذآرين، وبنًتا، وزوجة، وقسم عليهم الميراث؛ ثم إن لهم أخًتا بالمشرق وسئل عن رجل مات وخلف 
ماتا، والزوجة أيًضا، ووجدت الموجود عند أختها، فلما ادعت عليها، وألزمت بذلك، فخافت من  ميراثها فوجدت الولدين

القطيعة بينهما، فأشهدت على نفسها بأنها أبرأتها، فلما حصل اإلبراء منها حلف زوجها بالطالق أن أختها ال تجيءإليها، وال 
  ؟ والمودة بينهما، ولم يحصل غرضها، فهل لها الرجوع في الهبةهي تروح لها، والمذآورة لم تهبها المال إال لتحصيل الصلة 

   ؟ وهل يمنع اإلبراء أن تدعي بذلك وتطلب أم ال

   : فأجاب

أو   . أنا أهب أختي لتعينني على أموري، ونتعاون أنا وهي في بالد الغربة  : الحمد هللا رب العالمين، إذا آانت قد قالت عند الهبة
ما أوهبك إال لتخدميني في بـالد الغربة، ثم أوهبتها، أو جري بينهما من االتفاق ما   : بيني هذا الميراث، قالته  : قالت لها أختها

فالعوض   . يشبه ذلك؛ بحيث وهبتها ألجل منفعة تحصل لها منها، فإذا لم يحصل لها الغرض فلها أن تفسخ الهبة، وترجع فيها
   . واهللا أعلم  . إن منفعته تكون بقدر قيمة ذلك  : قيل  . وغيره في مثل هذه الهبة فيه قوالن في مذهب أحمد

، فلما حضرتها الوفاة أحضرت شاهد عدل وجماعة نسوة، وأشهدت على نفسها وسئل عن امرأة لها زوج، ولها عليه صداق 
   ؟ فهل يصح هذا اإلبراء أم ال  : أنها أبرأته من الصداق
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   : فأجاب

وأما إن آانت   . ق ثابًتا عليه إلى أن مرضت مرض الموت لم يصح ذلك إال بإجازة الورثة الباقينالحمد هللا، إن آان الصدا
وثبت ـ أيضا ـ بشهادة امرأتين ويمين عند مالك،   . أبرأته في الصحة جاز ذلك، وثبت بشاهد ويمين عند مالك والشافعي وأحمد

الصحة لم يقبل هذا اإلقرار عند أبي حنيفة وأحمد وغيرهما،  وإن أقرت في مرضها أنها أبرأته في  . وقول في مذهب أحمد
وليس   .  ) إن اهللا قد أعطي آل ذي حظ حظه، فال وصية لوارث (   : وقد قال النبي صلى اهللا عليه وسلم  . ويقبل عند الشافعي

   . للمريض أن يخص الوارث بأآثر مما أعطاه اهللا

   ؟ الد على بعضوسئل ـ رحمه اهللا ـ عن رجل خص بعض األو 

   : فأجاب

ليس له في حال مرضه أن يخص أحًدا منهم بأآثر من قدر ميراثه باتفاق المسلمين، وإذا فعل ذلك فلباقي الورثة رده وأخذ 
حقوقهم، بل لو فعل ذلك في صحته لم يجز ذلك في أصح قولي العلماء، بل عليه أن يرده آما أمر النبي صلى اهللا عليه وسلم 

   . ويرده المخصص بعد موته  . ًيا وميًتاأن يرده ح

فهل له بر من أطاعه،   : ـ عن رجل أعطي بعض أوالده شيًئا ولم يعط اآلخر؛ لكون األول طائعا له وسئل ـ رحمه اهللا تعالى 
لطالق تجري وهل اليمين با  ؟ فهل له مخرج  : وحرمان من عصاه، وحلف الذي لم يعطه بالطالق أنه ال يكلم أباه إن لم يواسيه

   ؟ مجري األيمان أم ال

   : فأجاب

على الرجل أن يعدل بين أوالده، آما أمر اهللا ورسوله، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال لبشير 
وا اهللا، واعدلوا بين اتق (   : بن سعد ـ لما نحل ابنه النعمان نحال، وأتي النبي صلى اهللا عليه وسلم ليشهده على ذلك، فقال له

  : وقال له على سبيل التهديد  . فرده بشير  ) اردده (   : ، وقال له ) ال تشهدني على هذا؛ فإني ال أشهد على جور (   : ، وقال ) أوالدآم
   .  ) أشهد على هذا غيري ( 

تعين بالمال على المعصية، فإذا لكن إذا خص أحدهما بسبب شرعي؛ مثل أن يكون محتاجا مطيعا هللا، واآلخر غني عاص يس
   . أعطي من أمر اهللا بإعطائه ومنع من أمر اهللا بمنعه فقد أحسن

وأي يمين حلف   . وأما الذي حلف أنه ال يكلم أباه، فأيما يمين من أيمان المسلمين حلف بها الرجل فعليه إذا حنث آفارة يمين
عن يمينه ويحنث، آما دل عليه الكتاب والسنة وسواء حلف باسم اهللا، عليها ورأي الحنث خيرا من اإلصرار عليها فإنه يكفر 

إن فعلت آذا فمالى صدقة، وعلى عشر حجج، وعلى صوم   : أو بالنذر، أو بالطالق، أو العتاق، أو الظهار، أو الحرام، آقوله
   . آفارة سنة، ونسائي طوالق، وعبيدي أحرار، ونحو ذلك، فكل ما آان من أيمان المسلمين أجزأت فيه

  . وما لم يكن من أيمان المسلمين، آالحلف بالكعبة، والمشايخ والملوك واآلباء؛ فإنها أيمان محرمة، غير منعقدة، وال حرمة لها
ومن أثبت من   . ويمين غير منعقدة، فال شيء فيها إذا حنث  . يمين منعقدة، ففيها الكفارة  : وليس في شرع اهللا ورسوله إال يمينان

   . واهللا أعلم  . ماء يمينا منعقدة غير مكفرة، فقوله ضعيف، مخالف للكتاب والسنة وأقوال الصحابة والقياس الجليالعل

   ؟ فهل يبقي في ذمته شيء أم ال  : فنحل البنات دون الذآور قبل وفاته  . أوالد ذآور، وإناث وسئل عن رجل له 

   : فأجاب

اتقوا اهللا،  (   : ض، بل عليه أن يعدل بينهم، آما أمر النبي صلى اهللا عليه وسلم حيث قالال يحل له أن ينحل بعض أوالده دون بع
، وأمره برد ذلك، فإن  ) إني ال أشهد على جور (   : ، وآان رجل قد نحل بعض أوالده؛ وطلب أن يشهد فقال ) واعدلوا بين أوالدآم
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ت أو مرض مرض الموت فهذا مردود باتفاق األئمة، وإن آان فيه آان ذلك بالكالم ولم يسلم إلى البنات ما أعطاهم حتى ما
   . واهللا أعلم  . وإن آان قد أقبضهم في الصحة، ففي رده قوالن للعلماء  . خالف شاذ

ثم لما مات الرجل لم   . ، وتزوج اإلناث قبل موت أبيهم فأخذوا الجهاز جملة آثيرةوسئل عن رجل ترك أوالدا ذآورا وإناثا 
   ؟ ذآور إال شيًئا يسيًرا، فهل على البنات أن يتحاصوا هم والذآور في الميراث والذي معهم أو اليرث ال

   : فأجاب

يجب على الرجل أن يسوي بين أوالده في العطية، وال يجوز أن يفضل بعضا على بعض آما أمر النبي صلى اهللا عليه وسلم 
فإن فعل ومات قبل العدل آان الواجب على من فضل أن يتبع العدل بين   . بذلك، حيث نهي عن الجور في التفضيل، وأمر برده

    [ النساء :  11 ]  .  واهللا أعلم .  { ِللذََّآِر ِمْثُل َحظِّ اُألنَثَيْينِ }إخوته؛ فيقتسمون جميع المال ـ األول واآلخر ـ على آتاب اهللا تعالى :   

فهل األفضل استرجاعهم منهم وعتقهم، أو إبقاؤهم   : ـ عن رجل وهب ألوالده مماليك ثم قصد عتقهم وسئل ـ ر حمه اهللا تعالى 
   ؟ في يد األوالد

   : فأجاب

الحمد هللا، إن آان أوالده محتاجين إلى المماليك فترآهم ألوالده أفضل من استرجاعهم وعتقهم، بل صلة ذي الرحم المحتاج 
ل من العتق؛ آما ثبت في الصحيح؛ أن ميمونة زوج النبي صلى اهللا عليه وسلم أعتقت جارية لها فذآرت ذلك للنبي صلى أفض

، فإذا آان النبي صلى اهللا عليه وسلم قد فضل إعطاء الخال على العتق  ) لو أعطيتها أخوالك آان خيرا لك (   : اهللا عليه وسلم فقال
وأما إن آان األوالد مستعنين عن بعضهم فعتقه حسن، وله أن يرجع في هذه الهبة عند الشافعي   !   ؟ فكيف األوالد المحتاجون

   . واهللا أعلم  . وأحمد وغيرهما، وال يرجع فيها عند أبي حنيفة

له أن فهل   : ـ عن رجل توفيت زوجته، وخلفت أوالًدا، وموجودا تحت يده، وليس له قدرة أن يتزوج وسئل ـ رحمه اهللا تعالى 
   ؟ يشتري من موجود األوالد جارية تخدمهم، ويطؤها، ويتزوج من مالهم

   : فأجاب

   . واهللا أعلم  . الحمد هللا، إذا لم يكن ذلك مضرا بأوالده، فله أن يتملك من مالهم ما يشتري به أمة يطؤها وتخدمهم

  . وأعطاها مبلغا عن صداقها لتنفع به نفسها وأوالدها، ولها منه أوالد، وسئل عن امرأة أعطاها زوجها حقوقها في حال حياته 
   ؟ فهل يجوز لها أن تحلف لنفي الظلم عنها  : فإن ادعي عليها أحد وأراد أن يحلفها

   : فأجاب

الحمد هللا، إذا وهب ألوالده منها ما وهبه، وقبض ذلك، ولم يكن فيه ظلم ألحد، آان ذلك هبة صحيحة، ولم يكن ألحد أن 
وإذا حلفت، تحلف أن عندها   . وإذا آان قد جعل نصيب األوالد إليها حيا وميتا، وهي أهل لم يكن ألحد نزعه منها  . هاينتزعهمن

   . واهللا أعلم  . للميت شيء

فهل له الرجوع في   : ، ونزلها في آتاب زوجته، وقد ضعف حال الوالد، وجفاه ولدهوسئل عن رجل تصدق على ولده بصدقة 
   ؟ هبته أم ال

   : فأجاب

   . إذا آان قد أعطاه للمرأة في صداق زوجته، لم يكن لإلنسان أن يرجع فيه باتفاق العلماء
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اشتروا بالريع ملكا، أوقفوه على   : ، ثم أعطي ألوالده الصغار نظيره، ثم إنه قالوسئل عن رجل أعطي أوالده الكبار شيًئا 
   ؟ لك رجوعا أم الفهل يكون ذ  : الجميع بعد أن قبضوا ما أعطاهم

   : فأجاب

الحمد هللا، ال يزول ملك الولدين المملكين بما ذآر؛ إذ ليس ذلك رجوعا في الهبة، ولو آان رجوعا في الهبة لم يجز له الرجوع 
اهللا  في مثل هذه الهبة؛ فإنه إذا أعطي الولدين األخرىن ما عدل به بينهما وبينالباقين فليس له أن يرجع عن العدل الذي أمره

، وقال  ) إني ال أشهد على جور (   : ، وقال ) اتقوا اهللا، واعدلوا في أوالدآم (   : آيف وقد قال النبي صلى اهللا عليه وسلم  . به ورسوله
   . واهللا أعلم  .  ) أشهد على هذا غيري (   : ، وقال على سبيل التهديد للمفضل ) اردده (   : في التفضيل

   ؟ فهل يجوز للرجل أن يرجع فيما آتبه لبنته أم ال  : ، وخلفت والدها وولدهانته ملكا، ثم ماتتوسئل عن رجل ملك ب 

   : فأجاب

الحمد هللا رب العالمين، ما ملكته البنت ملكا تاما مقبوضا وماتت انتقل إلى ورثتها، فألبيها السدس، والباقي البنها، إذا لم يكن 
   . لبنت فيما ملكها باالتفاقلها وارث، وليس له الرجوع بعد موت ا

، لم يتعلق به حق ألحد، وحلف بالطالق أال يأخذ منها شيًئا منه، واحتاج أن يأخذ منها وسئل عن رجل وهب البنته مصاغا 
   ؟ وإن أعطته شيًئا من طيب نفسها هل يحنث أم ال  ؟ فهل له أن يرجع في هبته أم ال  : شيًئا

   : فأجاب

فإن آان قصـده أال يأخذ شيًئا بغير طيب قلبها، أو   . جع فيما وهبه لها، لكنه إن فعل المحلوف عليه حنثالحمد هللا، له أن ير
   . بغير إذنها، فإن طـابت نفسـها أو أذنت لم يحنث

ه، ، ووهب أحدهم نصيبه لولده، وقد رجع الوالد األول فيما وهبه ألوالده، فردوا عليوسئل عن رجل له أوالد وهب لهم ماله 
   ؟ فهل يلزمه أن ينتزعه من ولده، ويسلمه لوالده  : إال الذي وهبه لولده امتنع

   : فأجاب

الحمد هللا، إذا آان قد وهب لولده شيًئا ولم يتعلق به حق الغير؛ مثل أن يكون قد صار عليه دين، أو زوجوه ألجل ذلك، فله أن 
   . واهللا أعلم  . يرجع في ذلك

ما أزوجك حتى تملكني   : ، وخلفته ووالده وآريمته، ثم ماتت آريمته، فأراد والده أن يزوجه، فقالدتهوسئل عن رجل ماتت وال 
ما ورثته عن والدتك، فملكه ذلك، وتصدق عليه بالربع بشهود، ثم بعد ذلك مرضوالده مرضا غيب عقله، فرجع فيما تصدق به 

فهل له أن يخصص أوالده، ويخرج   : ده، وانتسخ آتاب الوقف مرتينعلى ولده، وأوقفها على زوجته وولده وابنته، ولم يذآر ول
   ؟ ولده من جميع إرث والدته

   : فأجاب

وأما إن آان تصدق به   . إن آان األب قد أعطي ابنه شيًئا عوضا عما أخذه له، فليس له أن يرجع بذلك بال نزاع بين العلماء
ومتى رجع   . يرجع، عند مالك والشافعي وأحمد  : والثاني  . ال يرجع  : أحدهما  . عليه صدقة هللا ففي رجوعه عليه قوالن للعلماء

وعقله غائب، أو أوقف وعقله غائب أو عقد عقًدا، لم يصح رجوعه وال وقفه؛ إذا آان مغيبا عقله بمرض، بال نزاع بين 
   . العلماء
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ر يدعو عليه، وهجره، وهو بريء، ولم يكن أخذ ، فظن في أحد أوالده أنه هو أخذه، ثم صاوسئل عن رجل سرق له مبلغ 
   ؟ فهل يؤجر الولد بدعاء والده عليه  : شيًئا

   : فأجاب

   . نعم إذا آان الولد مظلوما، فإن اهللا يكفر عنه بما يظلمه، ويؤجره على صبره، ويأثم من يدعو على غيره عدوانا

مه أوالده، وأعطوا أمهم آتابها وثمنها، وبعد قليل وجد األوالد مع ـ عن رجل خلف شيًئا من الدنيا، وتقاس وسئل ـ رحمه اهللا 
لما آان أبوآم مريًضا طلبت منه شيًئا فأعطاني ثلث ماله،   : فقالت  ؟ من أين لك هذا المال  : فقالوا  . أمهم شيًئا يجيء ثلث الوراثة
   ؟ المال إليها فهل يجب رد  : ما أعطاك أبونا شيًئا  : فأخذوا المال من أمهم، وقالوا

   : فأجاب

ما أعطى المريض في مرض الموت لوراثه فإنه ال ينفذ إال بإجازة الورثة، فما أعطاه المريض المرأته فهو آسائر ماله، إال 
 وينبغي لألوالد أن يقروا أمهم، ويجيزوا ذلك لها، لكن ال يجبرون على ذلك، بل تقسم جميع الترآة،  . أن يجيز ذلك باقي الورثة

   .  ) ال وصية لوارث (   : قال النبي صلى اهللا عليه وسلم
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 آتاب الوصايا

   ؟ أو وصية  ؟ يدفع هذا المال إلى يتامى فالن في مرض موته، ولم يعرف أهذا إقرار  : ـ عمن قال سئل ـ رحمه اهللا تعالى 

   : فأجاب

فما آان محكوما له به لم يزل عن ملكه بلفظ   : عمل بها، وإن لم يعرف إن آان هناك قرينة تبين مراده هل هو إقرار أو وصية
   .   . مجمل، بل يجعل وصية

فالن األسير يجيء ما يقدر على شيء يعود   : فقال  ؟ أما يعرف ابنك بهذه الوديعة  : وسئل عن مودع مرض مودعه فقال له 
   ؟ فإذا خرج من الثلث هل يجوز أن يصرفه في مصالح ذلك األسيرعليه؛ وقصد بذلك أن يكون موصدًا له، ولم يزد على ذلك، 

   : فأجاب

تنعقد الوصية بكل لفظ يدل على ذلك، آما إذا فهمت المخاطبة من الموصي، ويبقي قبول الوصية في التصرف فيها موقوفا 
ا أو عرفا، وعلى إذنه في على قبول الموصى له لفظا أو عرفا وعلى إذنه في التصرف فيها، على قبول الموصى له لفظ

   . واهللا أعلم  . التصرف أو إذن الشارع ويجوز صرف مال األسير في فكاآه بال إذنه

  : أن في ذمته لزوجته مائة درهم، ولم تكن زوجته تعلم أن لها في ذمته شيئا  : ، وذآر في وصيتهوسئل عن رجل آتب وصيته 
   ؟ بغير يمين، إذا آان قد أقر لها من غير استحقاق فهل يجوز لوصيه بعد موته دفع الدراهم لزوجته

   : فأجاب

ال يحل لها أن تأخذ من ذلك شيئا؛ فإن هذا يكون وصية لوارث ال يجوز له وصيته بإجماع المسلمين، إال بإجازة بقية الورثة، 
أآثر العلماء، وإذا صدقته على  وأما في الحكم فال تعطي شيئا حتى تصدقه على اإلقرار في مرض الموت، وإال آان باطال عند

اإلقرار فادعى الوصي أو بعض الورثة أن هذا اإلقرار من غير استحقاق ـ آما جرت عادة بعض الناس أنه يجعل اإلنشاء 
ه والصحيح أن  . ومثل ذلك قد تنازع العلماء في التحليف عليه  . إقرارًا ـ فإن ذلك بمنزلة أن يدعي في اإلقرار أنه أقر قبل القبض

   . والصحيح أنها ال تعطي شيئا حتى تحلف  . يحلف

، وآتبت لها أموالها، ولم تزل تحت يدها إلى حال وفاتها ـ أي السيدة المعتقة ـ وسئل عن امرأة أعتقت جارية دون البلوغ 
   ؟ أو بعضها  ؟ أم للورثة انتزاعها  ؟ فهل يصح تمليكها للجارية  : وخلفت ورثة

   : فأجاب

، أما مجرد التمليك بدون القبض الشرعي فال يلزم به عقد الهبة، بل للوارث أن ينتزع ذلك، وآذلك إن آانت هبة الحمد هللا
تلجئه بحيث توهب في الظاهر وتقبض مع اتفاق الواهب والموهوب له على أنه ينتزعه منه إذا شاء، ونحو ذلك من الحيل التي 

   . واهللا أعلم  . ، فإذا آان األمر آذلك، آانت أيًضا هبة باطلةتجعل طريقًا إلى منع الوارث أو الغريم حقوقهم

أمي   : ال يخرج إال بثلثها، فقال المشهود عليه  : أن عنده ثالثمائة في حجة عن فالنة، فقال ورثتها وسئل عمن أشهد على أبيه 
   ؟ فما الحكم  . تبرع بها

   : فأجاب

ال ترآة مخلفة يستحق الورثة ثلثيها؛ الحتمال أال يكون من مال المرأة، والحتمال مجرد هذا اإلشهاد ال يوجب أن يكون هذا الم
   . واهللا أعلم  . أن يكون حجة اإلسالم الخارجة من صلب الترآة
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على ابنته لصلبه، وأسند وصيته لرجل فآجره مدة ثالثين سنة؛ وقد توفي الوصي  وسئل ـ رحمه الّله ـ عن رجل تصدق 
من آان وصية عليها، ولم ترض الموصى عليها بعد رشدها بإجارة الوصي، وأن الوصي أجر ذلك بغير قيمة ورشد   . المذآور
   ؟ فهل تنفسخ اإلجارة وتتصرف في ملكها عادة المالك  : المثل

   : فأجاب

   . واهللا أعلم  ؟ لى المؤجرأو مضمونة ع  ؟ لها أن تفسخ هذه اإلجارة بال نزاع بين العلماء، وإنما النزاع هل تقع باطلة من أصلها

   ؟ أم ال  ؟ ، وأشهد عليه عند وفاته بذلك فهل تنفذ هذه الوصيةوسئل عن رجل أوصى ألوالده بسهام مختلفة 

   : فأجاب

الحمد هللا رب العالمين، ال يجوز للمريض تخصيص بعض أوالده بعطية منجزة، وال وصية بعد الموت، وال أن يقر له بشيء 
وهذا آله باتفاق المسلمين، وال يجوز ألحد من الشهود أن يشهد   . ا فعل ذلك لم يجز تنفيذه بدون إجازة بقية الورثةفي ذمته، وإذ

على ذلك شهادة يعين بها على الظلم، وهذا التخصيص من الكبائر الموجبة للنار، حتى قد روي أهل السنن ما يدل على الوعيد 
   . الشحناء وعدم االتحاد بين ذريته، السيما في حقه، فإنه يتسبب في عقوقه وعدم بره الشديد لمن فعل ذلك؛ ألنه آالمتسبب في

أنفقوا من ثلثي على الفقراء والمساآين إلى أن يولد لولدي ولد فيكون   : فقال عند موته ألهله  . وسئل عن رجل له زرع ونخل 
   ؟ فهل تصح هذه الوصية أم ال  . لهم

   : فأجاب

  . لوصية؛ فإن الوصية لولد الولد الذين ال يرثون جائزة، آما وصى الزبير بن العـوام لولد عبد اهللا بن الزبيرنعم تصح هذه ا
   . واهللا أعلم  . والوصية تصح للمعـدوم بالمعدوم، فيكون الريع للفقراء إلى أن يحدث ولد الولد فيكون لهم

   ؟ فهل يجوز ذلك  : ناث، وأثبته على يد الحاآم قبل وفاتهالذآور بتخصيص ملك دون اإل وسئل عن رجل أوصى ألوالده 

   : فأجاب

ال يجوز أن يخص بعض أوالده دون بعض في وصيته وال مرض موته باتفاق العلماء، وال يجوز له على أصح قولي العلماء 
صلى اهللا عليه وسلم بشير أن يخص بعضهم بالعطية في صحته أيًضا، بل عليه أن يعدل بينهم، ويرد الفضل، آما أمر النبي 

  .  ) أشهد على هذا غيري (   : وقال له على سبيل التهديد  .  ) إني ال أشهد على جور (   : ، فرده، وقال ) اردده (   : بن سعيد حيث قال له
في حياته في  وال يجوز للولد الذي فضل أن يأخذ الفضل، بل عليه أن يرد ذلك في حياة الظالم الجائر، وبعد موته، آما يرد

   . أصح قولي العلماء

تحت نظر أبيها بمبلغ من ثلث مالها، وتوفىت الموصية، وقبل للطفلة والدها  وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن امرأة وصت لطفلة 
الوصية المذآورة بعد وفاتها، وادعى لها عند الحاآم بما وصت الموصية، وقامت البينة بوفاتها وعليها، بما نسب إليها من 

يصاء، وعلى والدها بقبول الوصية البنته، وتوقف الحاآم عن الحكم للطفلة بما ثبت لها عنده بالبينة، لتعذر حلفها لصغر اإل
   ؟ أم ال  ؟ أو يوقف الحكم إلى البلوغ ويحلفها  ؟ فهل يحلف والدها  : سنها

   : فأجاب

بلوغها وحلفها، بل يحكم لها بذلك بال نزاع بين العلماء، ما  الحمد هللا، ال يحلف والدها؛ ألنه غير مستحق، وال يوقف الحكم إلى
لم يثبت معارض، بل أبلغ من هذا لو ثبت لصبي أو لمجنون حق على غائب عنه من دين عن مبيع، أو بدل قرض، أو أرش 

لي العلماء، ويحكم به يحلف على عدم اإلبراء، أو االستيفاء في أحد قو  : جناية، أو غير ذلك مما لو آان مستحقا بالغا عاقال
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ولهذا لو ادعى مدع على صبي أو مجنون جناية أو حقا لم يحكم   . للصبي والمجنون، وال يحلف وليه، آما قد نص عليه العلماء
و هذا فيما يشرع فيه اليمين باالتفاق، أ  . وإن آان البالغ العاقل ال يقول إال بيمين، ولها نظائر  . له، وال يحلف الصبي والمجنون

والوصية   . فكيف بالوصية التي لم يذآر العلماء تحليف الموصى له فيها، وإنما أخذ به بعض الناس  . على أحد قولي العلماء
   . واهللا أعلم  . وال يحلف  . إنها تؤخر إلى حين بلوغه  : تكون للحمل باتفاق العلماء، ويستحقها إذا ولد حيا، ولم يقل مسلم

، ولزوجها وألخيها بشيء، ثم بعد مدة طويلة وضعت ولدًا ذآرا، وبعد ذلك ايا في حال مرضهاوسئل عن امرأة وصت وص 
   ؟ فهل يبطل حكم الوصية  : توفىت

   : فأجاب

فأما الزوج الوارث فالوصية له باطلة؛ ألنه   . أما ما زاد على ثلث الترآة فهو للوارث، والولد اليتيم ال يتبرع بشيء من ماله
فينظر ما وصت به لألخ   . األخ فالوصية له صحيحة؛ ألنه مع الولد ليس بوارث، وإن آان عند الوصية وارثا وأما  . وارث

   . والناس، فإن وسعه الثلث وإال قسم بينهم على قدر وصاياها

فهل للوصى   : ولم يكن لها وارث سوي ابن أخت ألم، وقد أوصت بصدقة أآثر من الثلث وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن امرأة ماتت 
   ؟ أن ينفذ ذلك ويعطي ما بقي البن أختها

   : فأجاب

وابن األخت يرث المال آله عند من يقول   . يعطي الموصى له الثلـث، وما زاد عن ذلك إن أجازه الوارث جاز، وإال بطل
وأحمد، وطوائف من  وهو مذهب جمهور السلف، وأبي حنيفة،  . بتوريث ذوي األرحام، وهو الوارث في هذه المسألة عندهم

   . واهللا أعلم  . وهو قول في مذهب مالك إذا فسد بيت المال  . أصحاب الشافعي

ستة أوالد ذآور، وابن ابن، وبنت ابن، ووصى البن ابنه بمثل نصيب أوالده، ولبنت ابنه بثلث  وسئل عن رجل مات، وخلف 
   ؟ ون نصيب آل واحد من أوالدهفكم يك  . ما بقي من الثلث بعد أن آان يعطي ابن ابنه نصيبه

   : فأجاب

الحمد هللا، ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة أن هذه المسألة تصح من ستين، لكل ابن ثمانية، ولصاحب الوصية ثلث ما 
   . ولها طرق يعمل بها  . بقي بعد الثلث اثني عشر، ثلث ذلك أربعة

   . وجواب هذه المسألة معروف في آتب العلم

ـ عن رجل توفي، وله مال آثير، وله ولد صغير، وأوصى في حال مرضه أن يباع فرسه الفالني،  وسئل ـ رحمه اهللا تعالى 
فأراد الحاآم أن يستأجر إنسانا أجنبيا ليحج بهذا المقدار،   . وبيعت بتسعمائة درهـم  . ويعطي ثمنه آله لمن يحج عنه حجة اإلسالم

   ؟ أو يتعين ما أوصى به  ؟ فهل يجوز ذلك  . ج بأربعمائةأنا أح  : فجاء رجل غيره فقال

   : فأجاب

الحمد هللا، بل يجب إخراج جميع ما أوصىبه إن آان يخرج من ثلثه، وإن آان ال يخرج من ثلثه لم يجب على الورثة إخـراج 
   . واهللا أعلم  . ما زاد على الثلث، إال أن يكون واجبا عليه بحيث ال يحصل حجة اإلسالم

، وأوصى ألخته آل يوم بدرهم، فأعطيت ذلك حتى نفد المال، ولم يبق من الترآة إال عقار مغله وسئل عن رجل خلف أوالدا 
   ؟ أو درهما آما أوصى لها  ؟ فهل تعطى ذلك  : آل سنة ستمائة درهم
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   : فأجاب

ورثة درهم، فال تعطى إال ما يبقى معه للورثة الحمد هللا، إذا لم يكن ما بقي متسعًا ألن تعطى منه آل يوم درهما، ويبقي لل
وإن لم يكن   . الثلثان، ال يزاد على مقدار الثلث شيء إال بإجازة الورثة المستحقين، إذا آان المجيز بالغا رشيدا أهال للتبرع

مرين من الدرهم الموصى ولو لم يخلف الميت إال العقار فإنها تعطي من مغله أقل األ  . المجيز آذلك، أو لم يجز، لم تعط شيئا
به أو ثلث المغل، فإن آان المغل أقل من ثالثة دراهم آل يوم لم تعط إال ثلث ذلك، فلو آان درهما أعطيت ثلث درهم فقط، 

   . واهللا أعلم  . وإن أخذت زيادة على مقدار ثلث المغل استرجع منها ذلك، وليس في ذلك نزاع بين العلماء

، وعمها أخا أبيها شقيقه، وجدتها، وآان أبوها قد رشدها قبل أن يزوجها، ثم إنها أوصت لفت أباهاوسئل عن امرأة توفيت، وخ 
   ؟ فهل تصح هذه الوصية  : ولعمها بالنصف اآلخر، ولم توص ألبيها وجدتها بشيء  . في مرض موتها لزوجها بالنصف

   : فأجاب

  . ث إال بإجازة، والوصية للزوج ال ينفذ شيء منها إال بإجازة الورثةأما الوصية للعم صحيحة، لكن ال ينفذ فيما زاد على الثل
وإذا لم تجز الورثة بما زاد على الثلث آان للزوج نصف الباقي بعد هذه الوصية التي هي الثلث، وللجدة السدس، ولألب 

   . الباقي، وهو الثلث

   ؟ فهل تنفذ الوصية  : من حج، وقراءة، وصدقة  : ءـ عن امرأة أوصت قبل موتها بخمسة أيام بأشيا وسئل ـ رحمه اهللا 

   : فأجاب

وأما   . إذا أوصت بأن يخرج من ثلث مـالها ما يصرف في قربة هللا وطاعـته وجب تنفيذ وصيتها، وإن آان في مرض الموت
ت بشيء في غير طاعة لم وإن وص  . إن آان الموصى به أآثر من الثلث آان الزائد موقوفا، فإن أجازه الورثة جاز، وإال بطل

   . تنفذ وصيتها

عند موته أنها ال توهب شيئا من متاع الدنيا لمن يقرأ القرآن ويهدي له، وقد ادعى أن في  وسئل عن رجل أوصى زوجته 
 وقد قصدت الزوجة الموصى إليها  ؟ فهل أصاب فيما أوصى  : صدره قرآنا يكفيه، ولم تكن زوجته تعلم بأنه آان يحفظ القرآن

   ؟ فهل يفسح لها في ذلك  : ويقرأ جزءًا من القرآن ويهديه لميتها  : أنها تعطي شيئا لمن يستحقه يستعين به على سبيل الهدية

   : فأجاب

الحمد هللا، تنفذ وصيته؛ فإن إعطاء أجرة لمن يقرأ القرآن ويهديه للميت بدعة، لم ينقل عن أحد من السلف، وإنما تكلم العلماء 
فأما االستئجار على القراءة وإهدائها فهذا لم ينقل عن   . وفيمن يعطي أجرة على تعليم القرآن وجوه  . هللا ويهدي للميتفيمن يقرأ 

أحد من األئمة، وال أذن في ذلك؛ فإن القراءة إذا آانت بأجرة آانت معاوضة، فال يكون فيها أجر، وال يصل إلى الميت شيء، 
الستئجار على مجرد التالوة لم يقل به أحد من األئمة وإنما تكلموا في االستئجار على التعليم وإنما يصل إليه العمل الصالح، وا

لكن هذه المرأة إذا أرادت نفع زوجها فلتتصدق عنه بما تريد االستئجار به، فإن الصدقة تصل إلى الميت باتفاق األئمة، وينفعه 
لفقراء ليستغنوا بذلك عن قراءتهم حصل من األجر بقدر ما أعينوا على وإن تصدقت بذلك على قوم من قراء القرآن ا  . اهللا بها

   . واهللا أعلم  . القراءة، وينفع اهللا الميت بذلك

، وعليه وقف، والوقف عليه حكر، وأوصى قبل وفاته أن يخرج من الثلث ويشتري الحكر الذي وسئل عن مسجد لرجل 
وهم ضعفاء الحال، وقد وافقهم الوصي على شيء من الثلث لعمارة  للوقف، فتعذر مشتراه، ألن الحكر وقف، وله ورثة

   ؟ فهل إذا تأخر من الثلث شيء لأليتام يتعلق في ذمة الوصي  : المسجد

   : فأجاب
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بل على الوصي أن يخرج جميع الثلث آما أوصاه الميت، وال يدع للورثة شيئا، ثم إن أمكن شراء األرض التي عينها 
  : قفها، وإال اشترى مكانا آخر ووقف على الجهة التي وصى بها الموصي، آما ذآره العلماء فيما إذا قالالموصى اشتراها وو

فامتنع فالن من شرائه، فإنه يباع من غيره ويتصدق بثمنه، فالوصية بشراء معين   . بيعوا غالمي من زيد، وتصدقوا بثمنه
ن الموصى له هنا جهة الصدقة والوقف، وهي باقية، والتعيين إذا والتصدق به لوقف آالوصية ببيع معين والتصدق بثمنه؛ أل

فات قام بدله مقامـه، آما لـو أتلف الوقف متلف، أو أتلف الموصى به متلف، فإن بدلهما يقوم مقامهما في ذلك، فيفرق بين 
ولو وصى أن يعتق عبده  الموصى به والموقوف؛ وبين بدل الموصى له والموقوف عليه؛ فإنه لو وصى لزيد لم يكن لغيره،

   . المعين، أو نذر عتق عبد معين فمات المعين لم يقم غيره مقامه

على   ؟ فهل يحج عنه أم ال  : وتنازع الفقهاء إذا وصى أن يحج عنه فالن بكذا فامتنع ذلك المعين من الحج، وآان الحج تطوعا
سه، ويقع المعين مقصودا، فمن الفقهاء من غلب جانب قولين، هما وجهان في مذهب أحمد وغيره؛ ألن الحج مقصود في نف

بل الحج مقصود أيًضا آما أن الصدقة والوقف مقصود، وتعيين الحج آتعيين الموقوف والمتصدق به،   : ومنهم من قال  . التعيين
   . فإذا فات التعيين أقيم بدله، آما يقام في الصدقة والوقف

صى في مرضه المتصل بموته بأن يباع شراب في حانوت العطر قيمته مائة وخمسون أو وسئل ـ رحمه اهللا تعالى ـ عن رجل 
درهما، يضاف ذلك إلى ثالثمائة درهم من ماله، وأن يشتري بذلك عقار، ويجعل وقفا على مصالح مسجد إلمامه ومؤذنه 

   ؟ وآتب ذلك قبل مرضه  . وزيته

   : فأجاب

شيء معين من ماله من عقار أو منقول، يضم إلى ثمنه شيء آخر قدره من ماله، الحمد هللا رب العالمين، إذا أوصى أن يباع 
وإذا آان ذلك يخرج من الثلث أخرج، وإن لم ترض الورثة، وما أعطاه للورثة في   . ويصرف ذلك في وقف شرعي، جاز

ل إنسان شيئا معينا بقدر حقه مرض موته أن أعطي أحدا منهم زيادة على قدر ميراثه لم يجز إال بإجازة الورثة، وإن أعطي آ
ليس له ذلك، وهو   : والثاني  . له ذلك، وهو مذهب الشافعي  : أحدهما  : أو بعض حقه، ففيه قوالن للعلماء في مذهب أحمد وغيره

إن له ذلك بحسب ميراث أحدهم؛ فإن عطية المريض في مرض الموت المخوف بمنزلة وصيته   : وإذا قيل  . مذهب أبي حنيفة
   . واهللا أعلم  . موته في مثل ذلك باتفاق األئمة بعد
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 باب الموصى إليه

عن وصى على أيتام بوآالة شرعية، ولأليتام دار، فباعها وآيل الوصي من قبل أن ينظرها،  وسئل ـ رحمه اهللا تعالى ـ 
   ؟ أم ال  ؟ فهل له أن يقبل الزيادة  : وقبض الثمن، ثم زيد فيها

   : فأجاب

وإن باعها بدون ثمن المثل فقد فرط في   . وإن لم تر له، فيه نزاع  . ن آان الوآيل باعها بثمن المثل، وقد رؤيت له صح البيعإ
   . واهللا أعلم  . الوصية، ويرجع عليه بما فرط فيه، أو يفسخ البيع، إذا لم يبذل له تمام المثل

يا   : س، وأوصى بأمور، فجاء رجل إلى وصيه في حياة الموصي، وقال، له تعلقات آثيرة مع الناوسئل عن رجل جليل القدر 
من ادعى بعد موتي   : فذآر الوصي ذلك للموصي، فقال الموصي  . فالن، جئتك في حياة فالنالموصى بمال، فلي عنده آذا، وآذا

   ؟ فهل يجوز أو يجب على الوصي فعل ذلك مع يمين المدعي  : على شيئا فحلفه وأعطه بال بينة

   : فأجاب

نعم، يجب على الوصي تسليم ما ادعاه هذا المدعي إذا حلف عليه، وسواء آان يخرج من الثلث أو ال، أما إذا آان يخرج من 
ولو وصى لمعين إذا فعل فعال، أو وصى لمطلق   . الثلث آان أسوأ األحوال، آما يكون هذا الموصى متبرًعا بهذا اإلعطاء

جائز باتفاق األئمة، فإنهم ال ينازعون في جواز الوصية بالمجهول، ولم يتنازعوا في جواز موصوف، فكل من الوصيتين 
اإلقرار بالمجهول؛ ولهـذا ال يقع شبهة ألحد في أنه إذا خرج من الثلث وجب تسليمه وإنما قد تقع الشبهة فيما إذا لم يخرج من 

ال؛ ألن الدين مقـدم على الوصايـا؛ فإن هذا الكالم مفهومه رد والصواب المقطوع به أنه يجب تسليم ذلك من رأس الم  . الثلث
   . اليمين على المدعي، واألمر بتسليم ما حلف عليه

هو آاإلقرار صار هذا إقرار لهذا المدعي، غايته أنه   : فإذا قيل  . فيه للعلماء قوالن  ؟ أو آالبينة  ؟ لكن رد اليمين هل هو آاإلقرار
، وآل من هذين إقرار يصح باتفاق العلماء؛ مع أن هذا الشخص المعين ليس اإلقرار له إقرارًا أقر بموصوف أو بمجهول

هذا الشخص المعين إن حلف على ما ادعاه   : بمجهول؛ فإنه هو سبب اللفظ العام، وسبب اللفظ العام مراد فيه قطعًا، آأنه قال
إن الرد آالبينة صار حلف المدعي مع نكول   : وإن قيل  . ب تنفيذهاومثل هذه الصفة جائزة باتفاق العلماء، واج  . فأعطوه إياه

المدعي عليه بينة، ويصير المدعي قد أقام بينة على ما ادعاه، ومثل هذا يجب تسليم ما ادعاه إليه بال ريب هذا على أصل من 
   . م أحمدال يقضي برد اليمين على المدعـي؛ آمالك، والشافعي، وأحـد القـولين في مـذهب اإلمـا

وأما عند من يقضي بالنكول آأبي حنيفة وأحمد في أشهر الروايتين عنه، فاألمر عنده أوآد؛ فإنه إذا رضي الخصمان فحلف 
المدعي آان جائزًا عندهم، وآان من النكول أيًضا، فالرجل الذي قد علم أن بينه وبين الناس معامالت متعددة منها ما هو بغير 

ال يعلم أربابها، وال مقدارها، ال تكون مثل هذه الصفة منه تبرعا، بل تكون وصية بواجب، والوصية بينة، وعليه حقوق قد 
بواجب آلدمي تكون من رأس المال باتفاق المسلمين، وذلك أنه إذا علم أن عليه حقا، وشك في أدائه لم يكن له أن يحلف، بل 

ليه حق ال يعلم عين صاحبه آان عليه أن يفعل ما تبرأ به زمته فإن إذا حلف المدعي عليه وأعطاه فقد فعل الواجب، فإذا آان ع
ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، آمن نسي صالة من يوم ال يعلم عينها، وآمن عليه دين ألحد رجلين ال يعلم عين 

   . من حلف منكما فهو له ونحو ذلك، فقد أدى الواجب  : المستحق، فإذا قال

دعى عليه بأمر ال يعلم ثبوته وال انتفاءه لم يكن له أن يحلف على نفيه يمين بت؛ ألن ذلك حلف على ما ال وأيًضا، فإنه إذا ا
يعلم، بل عليه أن يفعل ما يغلب على ظنه، وإذا أخبره من يصدقه بأمر بني عليه، وإذا رد اليمين على المدعي عنداشتباه الحال 

إعطائه قد يكون ظالمًا مانعا المستحق، وإن أمر بإعطاء آل مدع أفضي إلى أن  عليه فقد فعل ما يجب عليه؛ فإنه لو نهاهم عن
يدعي اإلنسان بما ال يستحقه، وذلك تبرع، فإذا أمر بتحليفه وإعطائه فقد فعل ما يجب عليه حيث بني األمر على ما يغلب على 

   . ظنه أن تبرأ ذمته منه، فإن آان قد فعل الواجب أخرج ذلك من رأس المال
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فهل يلزم   : ـ عن وصى على أوالد أخيه، وتوفى، وخلف أوالدًا، وضعوا أيديهم على موجود والدهم وسئل ـ رحمه اهللا تعالى 
   ؟ أوالد الوصي المتوفي الخروج عن ذلك، والدعوى عليهم

   : فأجاب

ة وغيرها، ويطلب الباقي وما أشبه إذا عرف أن مال اليتامى آان مختلطا بمال الرجل، فإنه ينظر آم خرج من مال اليتامى نفق
   . ذلك، ويرجع فيه إلى العرف المطرد

فهل يحل للوصى أن   : على مال يتيم، وقد قارض فيه مدة ثالث سنين، وقد ربح فيه فائدة من وجه حل وسئل عن رجل وصى 
   ؟ أو هي لليتيم خاصة  ؟ يأخذ من الفائدة شيئا

   : فأجاب

آان الوصي فقيرا وقد عمل في المال فله أن يأخذ أقل األمرين من أجرة مثله أو آفايته، فال يأخذ فوق الربح آله لليتيم، لكن إن 
   . أجرة عمله وإن آانت األجرة أآثر من آفايته لم يأخذ أآثر منها

األطفال، والوالدة فهل يعطي األطفال نفقة، والذي يخدم   : ـ عن وصى تحت يده أيتام أطفال، ووالدتهم حامل وسئل ـ رحمه اهللا 
   ؟ فهل يجوز أن تأآل األطفال ووالدتهم ومن يخدمهم جميع المال  : إذا أخذت صداقها

   : فأجاب

وأما سائر الورثة فإن أخرت قسمة الترآة إلى حين الوضع فينفق على اليتامى   . أما الزوجة فتعطي قبل وضع الحمل
يكون خبزهم جميعا، وطبخهم جميعا، إذا آان ذلك مصلحة لليتامى ، فإن بالمعروف، وال بأس أن يختلط مالهم بمال األم، و

 َوَيْسَأُلوَنَك َعِن اليتامى ُقْل ِإْصَالٌح لَُّهْم َخْيٌر َوِإْن }الصحابة سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك فأنزل اهللا تعالى :   
   [ البقرة :  220 ]  .  وأما الحمل فإن أخرت فال آالم، وإن عجلت أخر له {ُتَخاِلُطوُهْم َفِإْخَواُنُكْم َوالّلُه َيْعَلُم اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِلحِ 

   . نصيب ذآر احتىاًطا

   : على ثالثة أقوال للعلماء  ؟ وهل تستحق الزوجة نفقة ألجل الحمل الذي في بطنها وسكنى

   . ال نفقة لها، وال سكني، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين، والشافعي في قول  : أحدها

   . لها النفقة والسكنى، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وقول طائفة  : والثاني

   . لها السكني، دون النفقة، آما نقل عن مالك والشافعي في قول  : والثالث

فهل يجوز للوصى أن يبيع من عقارها شيئا،   : يتيمة حضر من يرغب في تزويجها، ولها أمالك عن وسئل ـ رحمه اهللا ـ 
   ؟ ويصرف ثمنه في جهاز وقماش لها، وحلي يصلح لمثلها أم ال

   : فأجاب

   . نعم، للولي أن يبيع من عقارها ما يجهزها به، ويجهزها الجهاز المعروف، والحلي المعروف

  

   ؟ أو إلى شهود  ؟ فهل يحتاج إلى إثبات عند الحاآم  : ، وولديهما؛ وآنس منهما الرشدختيه، وقد آبرتاوسئل عن وصى على أ
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   : فأجاب

إذا آنس الوصي منهم الرشد دفع إليهم المال، وال يحتاج إلى شهود، بل يقر برشدهم، ويسـلم إليهم المـال، وذلك جائز بغير إذن 
   . واهللا أعلم  . اآمالحاآم، لكن له إثبات ذلك عند الح

فهل للورثة فسخ   : بغير ثبوت عند الحاآم، وعوض عن الغائب بدون قيمة المثل وسئل عن وصى قضي دينا عن الموصى 
   ؟ ذلك

   : فأجاب

وال يجوز له   . ليس للوصى أن يقضي ما يدعي من الدين إال بمستند شرعي، بل وال بمجرد دعوي من المدعي، فإنه ضامن له
ويض إال بقيمة المثل، وما عوضه بدون القيمة بما ال يتغابن الناس به، فإما أن يضمـن ما نقص من حق الورثة، وإما أن التع

والمستند الشرعي متعدد؛ مثل إقرار الميت، أو إقرار من يقبل إقراره عليه، مثل وآيله إذا   . يفسـخ التعويض ويوفي الغريم حقه
ك ديوان األمير، وأستاذ داره؛ مثل شاهد يحلف معه المدعي، ومثل خط الميت الذي يعلم أنه أقر بما وآله فيه، ويدخل في ذل

   . خطه وغير ذلك

  

فهل للوصى أن يعطي   : ، وأوصى وصيته، وظهرت عليه ديون بمساطر وغير مساطروسئل عن نصراني توفي وخلف ترآة
   ؟ أرباب الديون بغير ثبوت على يد حاآم

   : فأجاب

ن الميت ممن يكتب ما عليه للناس في دفتر ونحوه، وله آاتب يكتب بإذنه ما عليه ونحوه، فإنه يرجع في ذلك إلى الكتاب إذا آا
الذي بخطه أو خط وآيله، فما آان مكتوبا وليس عليه عالمة الوفاء آان بمنزلة إقرار الميت به، فالخط في مثل ذلك آاللفظ، 

و خطه المعتبر مقبول، ولكن على صاحب الدين اليمين باالستحقاق، أو نفي البراءة، آما وإقرار الوآيل فيما وآل فيه بلفظه أ
  . وأما إعطاء المدعي ما يدعيه بمجرد قوله الذي ال فرق فيه بين دعواه ودعوي غيره فال يجوز  . لـو ثبت الدين بإقرار لفظي

   . واهللا أعلم

آان بعض مال الوصي مشترآا بينه وبين وصى عليه وللموصى فيه ـ عن الوصي ونحوه إذا  وسئل ـ رحمه اهللا تعالى 
فهل يجوز له   : نصيب؛ وباع الشرآاء أنصباءهم أو اآتروه للوصي، واحتاج الولي أن يبيع نصيب اليتيم، أو يكريه معهم

   ؟ الشراء

   : فأجاب

عينوا الوصي تعين عن غيره في نصيب اليتيم يجوز له الشراء؛ ألن الشرآاء غير متهمين في بيع نصيبهم، وألن الشرآاء إذا 
    [ البقرة :  220 ]  { َوِإْن ُتَخاِلُطوُهْم َفِإْخَواُنُكْم َوالّلُه َيْعَلُم اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِلحِ }دخل ضرورة، ويشهد له المعني، قال اهللا تعالى :   

ـ عن وصى يتيم، وهو يتجر له ولنفسه بماله، فاشترى لليتيم صنفا، ثم باعه واشترى له بثمنه، ثم بعد  اهللا تعالى وسئل ـ رحمه 
   ؟ فهل يكون الصنف لورثة الوصي أم لليتيم  . هل هو ألحدهما أو لهما  : ذلك اشترى المذآور، ومات ولم يعين

   : فأجاب
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هل يمكن علمه بأن يعرف مقـدار   : ينظـر في ذلك  : وبمال اليتيم وحـده، فـإنـه ألحدهماإذا علم أنه لم يشتره إال بمالـه وحـده، 
وينظر دفاتر الحساب، وما آتبه بخطه، ونحو ذلك، وإن آان مال اليتيم متميزا بأن يكون ما   . ومقدار مال نفسه  . مال اليتيم

   : رفة المستحق من آل وجه آان فيه للفقهاء ثالثة أقوالاشتراه بكتبه ونحو ذلك آان مما لم يكتبه لنفسه، فإن تعذر مع

   . أن يقسم بينهما آقول أبي حنيفة، آما لو تداعيا عينا يدهما عليها  : أحدها

   . يوقف األمر حتى يصطلحا؛ آقول الشافعي؛ ألن المستحق أحدهما ال بعينه  : والثاني

صابته القرعة حلف وأخذ، لما في السنن عن أبي هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ وهو مذهب أحمد أنه يقرع بينهما، فمن أ  : والثالث
استهما  [   : أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم، ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم

رواه البخاري،   ) ان اليمين، أو استحباها فليستهما عليهإذا آره االثن (   : وفي لفظ ألبي داود  . رواه أبو داود والنسائي  ] عليه
   . واهللا أعلم  . أن النبي صلى اهللا عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم أيهم يحلف  : ولفظه

   ؟ يهم حكمفهل له عل  : ـ عن أيتام تحت الحجر؛ ولهم وصى وآفيل وألمهم زوج أجنبي وسئل ـ رحمه اهللا تعالى 

   : فأجاب

الحمد هللا رب العالمين، ليس لزوج األم عليهم حكم في أبدانهم وال أموالهم، بل األم المزوجة باألجنبي ال حضانة لها لئال 
يحضنهم األجنبي؛ فإن الزوجـة تحت أمر الزوج، فأسقط الشارع حضانتها؛ لئال يكونوا في حضانة أجنبي، وإنما الحضانة ألم 

   . والنكاح للعصبة  . وأما المال فأمره إلى الوصي  . لغيرها من األقارباألم، أو 

  ] سنقر [ أن هذه الدار نصفها للحرم الشريف، ونصفها لمملوآي   : فأوصى وصية بحضرته وسئل عن رجل حضرته الوفاة 
ا يجوز للمسلمين منعه، فخلي آالم هذا م  : المعتوق الحر، ولم يكن له وارث سوي ابن أستاذه، وأن الوصي قال البن أستاذه

   ؟ فهل يصح بيعه  : الوصي وباعه وتصرف فيها تصرف المالك

   : فأجاب

إذ آانت الوصية تخرج من الثلث وجب تنفيذها، ولم يكن للورثة إبطالها، فإن جحدوها فله تحليفهم، ومتى شهد له شاهد بقول 
   . الوصي أو غيره فله أن يحلف مع شاهده ويأخذ حصته

رجل تحت حجر بطريق شرعي، وأن الوصي توفي إلى رحمة اهللا تعالى، وترك ولده، وإن ولده قد  وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن 
وضع يده على ما ترك والده، وعلى ما آان والده وضع يده عليه من مال المحجور عليه، وإن اليتيم طلب الحساب من ولد 

أقبض بعض مال محجوره لزيد وهو ال يستحق إقباض ذلك شرعا، وأنه بإشهاد  الوصي فهل له ذلك، وأن ولده ادعى أن والده
فهل تجوز هذه الشهادة على اليتيم المحجور   : عليهما، ثم إن ذلك القابض الذي أقبضه الوصي ادعى أنه أقبض ذلك المال لليتيم

وهل لولد الوصي   ؟ ن ال يستحق إقباضه شرعاوهل له أن يرجع على مال الوصي بما أقبضه من ماله لم  ؟ أم ال  ؟ عليه ما ذآر
   ؟ وما الحكم في ذلك  ؟ الرجوع عن ما أقبضه والده بغير مستند شرعي

   : فأجاب ـ رحمه اهللا

إذا مات الوصي ولم يعـرف أن مال اليتيم قد ذهب بغير تفريط فهو باق بحكم يوجب إبقائه في ترآة الميت، لكن هل يكون دينا 
   . وإذا ادعى الوارث رده إليه لم يقبل بمجرد قوله  . فيه نزاع  ؟ أو يكون أمانة يؤخذ من أصل المال  ؟ يحاص الغرماء

وأما إذا آان الوصي قد أقبضه لغيره، وذلك الغير أقبضـه لليتيم، فإن ثبت ذلك وآان اإلقباض مما يسوغ، فقد برئت ذمة 
ه ماله بعد أنه آنس الرشد، وإن لم يثبت ذلك عند الحاآم، فإن ذلك الحجر فسلم إلي  . الوصي في ذلك، مثل أنيكون اليتيم قد رشد

 َواْبَتُلوْا }عنه ال يحتاج إلى ثبوت الحاآم وال حكمه، بل متى آنس الوصي منه الرشد فعليه أن يدفع إليه ماله، آما قال اهللا تعالى :   
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اليتامى حتى ِإَذا َبَلُغوْا النَِّكاَح َفِإْن آَنْسُتم مِّْنُهْم ُرْشًدا َفاْدَفُعوْا إليهْم َأْمَواَلُهْم َوَال َتْأُآُلوَها ِإْسَراًفا َوِبَداًرا َأن َيْكَبُروْا َوَمن َآاَن َغِنيًّا 
    [ النساء :  6 ]  .  {َفْلَيْسَتْعِفْف َوَمن َآاَن َفِقيًرا َفْلَيْأُآْل ِباْلَمْعُروِف َفِإَذا َدَفْعُتْم إليهْم َأْمَواَلُهْم َفَأْشِهُدوْا عليهْم َوَآَفي ِبالّلِه َحِسيًبا 

وأما إن آان الوصي قد سلم المال من ال يجوز تسليمه إليه فهو ضامن له، ثم إن آان المال وصل إلى اليتيم الباين رشده فقد 
مستحقه، ولو آان بغير فعل الغاصب، وال تعد؛ مثل أن يأخذه برئت ذمة الوصي، آما تبرأ ذمة آل غاصب يوصل المال إلى 

المالك قهرًا، أو يخلصه له بعض الناس، أو تطيره إليه الريح، فإن أنكر اليتيم بعد إيناس الرشد وصوله إليه من جهة ذلك 
أو قول   ؟ فهل يقبل قوله  : القابض الذي ليس بوآيل للوصى فالقول قوله مع يمينه، وأما إن أنكر إقباض الوصي أو وآيله ألحد

   . فيه نزاع مشهور بين العلماء  ؟ الوصي

فهل يجوز أن يخرج من ماله حصته، ومن مالهم حصته، وينفقه عليهم   : ـ عن وصى تحت يده مال أليتام وسئل ـ رحمه اهللا 
   ؟ وعليه

   : فأجاب

 َوَيْسَأُلوَنَك َعِن اليتامى }ينفق على اليتيم بالمعروف، وإذا آان خلط طعامه بطعام الرجل أصلح لليتيم فعل ذلك، آما قال تعالى :   
   [ البقرة :  220 ] ، فإن الصحابة آانوا لما توعد اهللا {ُقْل ِإْصَالٌح لَُّهْم َخْيٌر َوِإْن ُتَخاِلُطوُهْم َفِإْخَواُنُكْم َوالّلُه َيْعَلُم اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِلحِ 
على من يأآل مال اليتيم بالعذاب العظيم يميزون طعام اليتيم عن طعامهم، فيفسد، فسألوا عن ذلك النبي صلى اهللا عليه وسلم؛ 

   . فأنزل اهللا هذه اآلية

آر الملك آان واقعًا، ـ عن أيتام تحت يد وصي، ولهم أخ من أم، وقد باع الوصي حصته على إخوته، وذ وسئل ـ رحمه اهللا 
   ؟ فهل يجوز البيع أم ال  : ولم تعلم األيتام ببيعه لما باعه الوصي منه إليهم

   : فأجاب

بيع العقار ليس للوصى أن يفعله إال لحاجة أو مصلحة راجحة بينة؛ وإذا ذآر أنه باعه لالسـتهدام لم يكن له أن يشتريه لليتيم 
   . آلخر إن آان صادقا، وضررًا لألول إن آان آاذبااآلخر؛ ألن في ذلك ضررًا لليتيم ا

إن أنا مت تعطيها   : ـ عن رجل له جارية، وله منها أوالد خمسة، وأودع عند إنسان دراهم، وقال له وسئل ـ رحمه اهللا 
اهم، فأعطتهم الدراهم، ثم إنه مات، فأخذت من الوصي بعض الدراهم، ثم إن أوالدها طلبوها إلى الحاآم، وطلبوا منها الدر

إياها، واعترفت أنها أخذتها من الموصي، ثم إنهم طلبوا الوصي بجملة المال وادعوا أن الذي أقرت به أنه منها لم يكن منه، 
   ؟ فالقول قول المرأة أنه من المبلغ أم ال  : إال آان بعد أن أآرهوها على ذلك

   : فأجاب

أنه دفع إلى المرأة ما دفع إذا صدقته على ذلك،   : مع يمينه، والقول قوله القول قول المستودع الموصى إليه في قدر المال
والوصية ألم الولد وصية صحيحة إذا آانت تخرج من الثلث؛   . والقول قول آل منهما مع يمينه أنه ليس عنده أآثر من ذلك

ة فلها عليه اليمين، وإن شهد لها شاهد عدل ولهذه المرأة أن تأخذ ما وصى لها به إذا آان دون الثلث، فإن أنكر الوارث الوصي
   . وحلفت مع شاهدها حكم لها بذلك، وإذا خرج المال عن يد الوصي وشهد لها قبلت شهادته لها

فإن   . وإذا آانت آتمت أوال ما عند الوصي لتأخذ منه ما وصى لها به آان ذلك عذرا لها في الباطن، وإن لم يقم لها بذلك بينة
   . واهللا أعلم  . ستحق ماال في باطن ذلك وأخذه آان متأوال في ذلك، مع اختالف العلماء في مسائل هذا البابمن علم أنه ي

ـ عن وصي نزل عن وصيته عند الحاآم، وسلم المال إلى الحاآم، وطلب منه أن يأذن له في محضر  وسئل ـ رحمه اهللا 
   ؟ فهل يجب ذلك على الحاآم  : ليسلمه
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   : فأجاب

آان محتاجا إلى ذلك لدفع ضرر عن نفسه فعلى الحاآم إجابته إلى ذلك؛ فإن المقصود بالحكم إيصال الحقوق إلى إذا 
   . واهللا أعلم  . مستحقيها، ودفع العدوان، وهو يعود إلى األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واإللزام بذلك

فهل لهم أن يأخذوا من مال اليتيم   : ما اجتهدا في ثبوت الوصيةـ عن رجل وصى لرجلين على ولده، ثم إنه وسئل ـ رحمه اهللا 
   ؟ ما غرموا على ثبوتها

   : فأجاب

   . واهللا أعلم  . إذا آانا متبرعين بالوصية فما أنفقاه على إثباتها بالمعروف، فهـو من مال اليتيم

  آتاب الفرائض

فهل يجب له على   : اد، فجمع ترآته في مدة ثالث سنين بعد تعبـ عن رجل توفي صاحب له في الجه وسئل ـ رحمه اهللا تعالى 
   ؟ ذلك أجرة

   : فأجاب

إن آان وصيا فله أقل األمرين من أجرة مثله، أو آفايته وإن آان مكرهًا على هذا العمل فله أجرة مثله، وإن عمل متبرعًا فال 
   . واألظهر الوجوب  . ع، ففي وجوب أجره نزاعشيء له من األجرة، بل أجره على اهللا، وإن عمل ما يجب غير متبر

   ؟ وسئل شيخ اإلسالم ـ رحمه اهللا ـ عن امرأة توفى زوجها، وخلف أوالًدا 

   : فأجاب

للزوجة الصداق، والباقى في ذمته، حكمها فيه حكم سائر الغرماء، وما بقى بعد الدين والوصية النافذة إن آان هناك وصية 
   . فلها ثمنه مع األوالد

فهل للزوج   . ـ عن امرأة ماتت، وخلفت زوجا وأبوين، وقد احتاط األب على الترآة، وذآر أنها غير رشيدة وسئل ـ رحمه اهللا 
   ؟ ميراث منها

   : فأجاب

أم  وهو السدس في مذهب األئمة األربعة، سواء آانت رشيدة  . ما خلفته هذه المرأة فلزوجها نصفه، وألبيها الثلث والباقي لألم
   . غير رشيدة

  : فقال الزوج لجماعة شهود  . ـ عن امرأة ماتت عن أبوين، وزوج، وأربعة أوالد ذآور، وأنثى وسئل ـ رحمه اهللا تعالى 
   ؟ اشهدوا، على أن نصيبي ـ هو ستة ـ ألبوي زوجتي، وأوالدها المذآورين بالفريضة الشرعية، فما خص آل واحد منهم

   : فأجاب

لألبوين ثمانية   : لكه نصيبه الذي هو ستة أسهم لسائر الورثة على الفريضة الشرعية، والباقي ثمانية عشر سهماإذا آان قد م
أسهم، وأوالده عشرة أسهم، فترد تلك الستة على هذه الثمانيـة عشر سهما، ويقسم الجميع بينهم على ثمانية عشر سهما، آما 

   . ول بالرد؛ فإن نصيب الوارث جعله لهم بمنزلة النصيب المردود بينهميرد الفاضل عن ذوي السهام بينهم، عند من يق
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   ؟ فما يستحق آل واحد من الميراث  : ، ولها زوج، وجدة، وإخوة أشقاء، وابنوسئل عن امرأة ماتت 

   : فأجاب

   . للزوج الربع، وللجدة السدس، ولالبن الباقي، وال شيء لألخوة باتفاق األئمة

   ؟ فهل ترث األخوات  : ، وخلفت زوجا، وابنتين، ووالدتها، وأختين أشقاءة توفيتوسئل عن امرأ 

   : فأجاب

أصلها من اثنى عشر، وتعول إلى ثالثة عشر، وأما األخوات فال شيء   . يفرض للزوج الربع، ولألم السدس، وللبنتين الثلثان
   . شيء، هذا مذهب األئمة األربعة لهن مع البنات؛ ألن األخوات مع البنات عصبة، ولم يفضل للعصبة

   ؟ وسئل عن امرأة ماتت، وخلفت زوجا، وأما، وأختا شقيقة، وأختا ألب وأخا وأختا ألم 

   : فأجاب

للزوج النصف، ولألم   . لكثرة عولها  ] ذات الفروخ [ المسألة على عشرة أسهم، أصلها من ستة، وتعول إلى عشرة وتسمى 
  . فالمجموع عشرة أسهم  . ثالثة، ولألخت من األب السدس تكملة الثلثين، ولولدي األم الثلث ـ سهمان السدس ـ سهم ـ وللشقيقة

   . وهذا باتفاق األئمة األربعة

   ؟ ـ عن امرأة ماتت، وخلفت زوجا، وبنتا، وأما، وأختا من أم فما يستحق آل واحد منهم وسئل ـ رحمه اهللا 

   : فأجاب

للبنت ستة أسهم، وللزوج ثالثة أسهم؛ ولألم سهمان، وال شيء لألخت من األم؛ فإنها تسقط   : أحد عشرهذه الفريضة تقسم على 
   . وهذا على قول من يقول بالرد آأبي حنيفة، وأحمد  . بالبنت باتفاق األئمة آلهم

ثالثة، ولألم سهمان، والسهم ومن ال يقول بالرد؛ آمالك، والشافعي، فيقسم عندهم على اثنى عشر سهما؛ للبنت ستة، وللزوج 
   . الثاني عشر لبيت المال

  فصل 

ونحن نبين ذلك فيما هو من أشكل األشياء، لننبـه به على ما سواه،   . والمقصود هنا أن النصوص شاملة لجميع األحكام
ختص به ولد األم، آما هو قول النص والقياس ـ وهما الكتاب، والميزان ـ دال على أن الثلث ي   : فنقول  . والفرائض من أشكلها

على، ومن وافقه، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه، وروى حرب التشريك، وهو قول زيد ومن وافقه، وقول 
   . مالك والشافعي، واختلف في ذلك عن عمر وعثمان، وغيرهما من الصحابة

ا، فإن علًيا لم يختلف عنه أنه لم يشرك، وزيد لم يختلف عنه أنه إنه اختلف فيها عن جميع الصحابة إال علًيا، وزيًد  : حتى قيل
   . يشرك

   . هذه وساطة مليحة، وعبارة صحيحة  : قال العنبري  : قال  . القياس ما قال على، واالستحسان ما قال زيد  : قال العنبري

   [ النساء :  { َفِإن َآاُنَوْا َأْآَثَر ِمن َذِلَك َفُهْم ُشَرَآاء ِفي الثُُّلثِ }فيقال :  النص والقياس دال على ما قال على .  أما النص فقوله تعالى :   
   . ولد األم، وإذا أدخلنا فيهم ولد األبوين، لم يشترآوا في الثلث، بل زاحمهم غيرهم  : والمراد به  ] 12
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 َوِإن َآاَن َرُجٌل ُيوَرُث َآَالَلًة َأو اْمَرَأٌة َوَلُه َأٌخ َأْو }وإن قيل :  إن ولد األبوين منهم وأنهم من ولد األم، فهو غلط، واهللا تعالى قال :   
   اآلية .  {ُأْخٌت َفِلُكلِّ َواِحٍد مِّْنُهَما السُُّدسُ 

 ، وولد { َفِلُكلِّ َواِحٍد مِّْنُهَما السُُّدسُ }وفي قراءة سعد وابن مسعود :   [ من األم ] ، والمراد به ولد األم باإلجماع .  ودل على ذلك قوله :   
 َيْسَتْفُتوَنَك ُقِل الّلُه ُيْفِتيُكْم ِفي اْلَكَالَلِة ِإِن اْمُرٌؤ َهَلَك َلْيَس َلُه َوَلٌد َوَلُه ُأْخٌت َفَلَها ِنْصُف َما َتَرَك }األبوين واألب في آية في قوله :   

    [ النساء :  176 ] ، فجعل لها النصف، وله جميع المال، وهكذا حكم ولد األبوين .  {َوُهَو َيِرُثَهآ ِإن لَّْم َيُكن لََّها َوَلدٌ 

  ، وهذا حكم ولد األبوين؛ ال األم، باتفاق المسلمين .  { َوِإن َآاُنوْا ِإْخَوًة رَِّجاًلا َوِنَساء َفِللذََّآِر ِمْثُل َحظِّ اُألنَثَيْينِ }ثم قال :   

وإذا آان النص قد   . ى أن أحد الصنفين غير اآلخرفدل ذآره تعالى لهذا الحكم في هذه اآلية، وآذلك الحكم في تلك اآلية عل
   . وولد األبوين جنس آخر  . أعطى ولد األم الثلث فمن نقصهم منه فقد ظلمهم

   ) ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فألولى رجل ذآر (   : وقد قال النبي صلى اهللا عليه وسلم

   . لعصبة شيء، وهنا لم تبق الفرائض شيًئاوهذا يقتضي أنه إذا لم تبق الفرائض شيًئا لم يكن ل

   . فقول فاسد حًسا، وشرًعا  . إن أباهم آان حماًرا، فقد اشترآوا في األم  : وأما قول القائل

ا هذ  : مراده أن وجوده آعدمه، فيقال  : وإذا قيل  . فألن األب لو آان حماًرا لكانت األم أتاًنا، ولم يكونوا من بني آدم  : أما الحس
   . باطل فإن الوجود ال يكون معدوًما

   ؟ فاألب إذا لم ينفعهم لم يضرهم  : فألن اهللا حكم في ولد األبوين، بخالف حكمه في ولد األم وإذا قيل  : وأما الشـرع

أخذ السدس، بلى، قد يضرهم، آما ينفعهم؛ بدليل ما لو آان ولد األم واحدا وولد األبوين آثيرين؛ فإن ولد األم وحده ي  : قيل
والباقي يكون لهم آله، ولوال األب لتشارآوا هم وذاك الواحد في الثلث، وإذا جاز أن يكون وجود األب ينفعهم جاز أن 

   . يحرمهم، فعلم أنه يضرهم

من  فاألخ من األبوين ال يكون آأخ  . وأيًضا، فأصول الفرائض مبنية على أن القرابة المتصلة، ذآر وأنثى، ال تفرق أحكامها
أب، وال آأخ من أم، وال يعطي بقرابة األم وحدها، آما ال يعطي بقرابة األب وحده، بل القرابة المشترآة من األبوين؛ وإنما 

أحدهما أخ ألم، فهنا ذهب الجمهور إلى أن لألخ ألم السدس، ويشترآان في   . يفرد إذا آان قرابة ألم منفردا، مثل ابني عم
أنه جعل الجميع لألخ من األم، آما لو آان ابن عم ألبوين، والجمهور   : ، وروي عن شريحالباقي، وهو مأثور عن علي

آالهما في بنوة العم سواء هما ابن عم من أبوين أو من أب واألخوة من األم مستقلة ليست مقترنة، حتى يجعل آابن   : يقولون
   . عم ألبوين

آان فيهن أخوات من أب لفرض لهن الثلثان، وعالت الفريضة، فلو آان معهن أن لو   ] مسألة المشترآة [ ومما يبين الحكم في 
صار تارة ينفعهن، وتارة يضرهن، ولم يجعل   . ، فلما صرن بوجوده يصرن عصبة ] األخ المشؤوم [ أخوهن سقطن، ويسمى 

فهذا مجرى   . رهم أخرىآذلك قرابة األب لما األخوة بها عصبة صار ينفعهم تارة ويض  . وجوده آعدمه في حالة الضر
، فإن العصبة تارة يحوز المال آله، وتارة يحوز أآثره، وتارة أقله، وتارة ال يبقى له شيء، وهو إذا استغرقت  ] العصوبة [ 

   . فمن جعل العصبة تأخذ مع استغراق الفرائض المال فقد خرج عن األصول المنصوصة في الفرائض  . الفرائض المال

هذا استحسان يخالف الكتاب والميزان؛ فإنه ظلم لألخوة من األم؛ حيث يؤخذ حقهم فيعطاه   : يقال  . هو استحسـان  : وقول القائل
   . غيرهم

أنه حكم بها فعمل بذلك من عمل من أهل   : فقد روي عن عمر  . والمنازعون في هذه المسألة ليس معهم حجة إال أنه قول زيد
وعملوا بقول زيد في غير ذلك من الفرائض تقليًدا له، وإن   . ذلك في ميراث الجد واألخوة المدينة وغيرها، آما عملوا بمثل



 

105 

 

ولم يكن زيد   . وهو حديث ضعيف، ال أصل له  .  ) أفرضكم زيد (   : وبعضهم يحتج لذلك بقوله  . آان النص والقياس مع من خالفه
لكل أمة أمين، وأمين هذه األمة  (   : ى أبو عبيدة لم يصح فيه إال قولهحت  . على عهد النبي صلى اهللا عليه وسلم معروفا بالفرائض

   .  ) أبو عبيدة بن الجراح

فجمهور الصحابة موافقون للصديق في أن الجد آاألب،   . ، مع أن جمهور الصحابة على خالفه ] الجد [ وآذلك اتباعهم لزيد في 
  . ومذهب أبي حنيفة، وأحد الوجهين في مذهب الشافعي، وأحمديحجب األخوة، وهو مروي عن بضعة عشر من الصحابة، 

وأما المورثون لألخوة مع الجد فهم على وابن   . اختاره أبو حفص البرمكي من أصحابه، وحكاهبعضهم رواية عن أحمد
الصديق؛ ألدلة والصواب بال ريب قول   . وعمر بن الخطاب آان متوقفا في أمره  . مسعـود وزيد، ولكل واحد قول انفرد به
   . متعددة، ذآرناها في غير هذا الموضع

، فليس في القرآن ما يدل على أن لألم الثلث مع األب والزوج، بل إنما أعطاها اهللا الثلث إذ ورثت المال هي  ] العمريتان [ وأما 
ا أآابر الصحابة؛ آعمر، وعثمان، واألب، فكان القرآن قد دل على أن ما رثته هي واألب تأخذ ثلثه، واألب ثلثيه، واستدل بهذ

وعلى وابن مسعود، وزيد وجمهور العلماء، على أن ما يبقى بعد فرض الزوجين، يكونان فيه أثالًثا، قياسا على جميع المال، 
   . إذا اشترآا فيه، وآما يشترآان فيما يبقى بعد الدين، والوصية

   . طاها الثلث مطلقا حتى مع الزوجة، فقد خالف مفهوم القرآنومفهوم القرآن ينفي أن تأخذ األم الثلث مطلقا، فمن أع

وأما الجمهور فقد عملوا بالمفهوم، فلم يجعلوا ميراثها إذا ورثه أبوه آميراثها إذا لم يرث؛ بل إن ورثه أبوه فألمه الثلث مطلًقا، 
أولى فإنها إذا أخذت الثلث مع األب فمع  وأما إذا لم يرثه أبوه، بل ورثه من دون األب؛ آالجد، والعم، واألخ، فهي بالثلث

   . غيره من العصبة أولى

فدل القرآن على أنه إذا لم يرثه إال األم واألب، أو عصبة غير األب، سوى االبن؛ فألمه الثلث، وهذا من باب التنبيه باألدنى 
بة ذو فرض فالبنات واألخوات قد أعطوا وإذا آان مع العص  . على األعلى، وأما االبن فإنه أقوى من األب، فلها معه السدس

   . األم معهن السدس، واألخت الواحدة إذا آانت هي واألم، فاألم تأخذ الثلث مع الذآر من األخوة، فمع األنثى أولى

فإذا آانت مع األخ الواحد تأخذ الثلث، فمع العم وغيره   . وإنما الحجب عن الثلث إلى السدس باألخوة، والواحد ليس إخوة
   . بطريق األولى

وفي الجد نزاع، يروي عن ابن مسعود والجمهور على أنها مع الجد تأخذ ثلث المال، وهو الصواب؛ ألن الجد أبعد منها، وهو 
محجوب باألب، فال يحجبها عن شيء من حقها، ومحض القياس أن األب مع األم، آالبنت مع االبن، واألخت مع األخ؛ ألنهما 

   . وقد أعطيت الزوجة نصف ما يعطاه الزوج؛ ألنهما ذآر وأنثى من جنس  . احد، هما عصبةذآر وأنثى، من جنس و

 ِلُكلِّ َواِحٍد مِّْنُهَما السُُّدُس ِممَّا َتَرَك ِإن َآاَن َلُه َوَلٌد َفِإن لَّْم َيُكن لَُّه َوَلٌد َوَوِرَثُه }وأما داللة الكتاب على ميراث األم، فإن اهللا يقول :   
   [ النساء :  11 ] ، فاهللا تعالى فرض لها بشرطين :  أال يكون له ولد .  وأن يرثه أبوه، فكان في هذا داللة على أنها {َأَبَواُه َفُألمِِّه الثُُّلثُ 

ال تعطى في   : ابة، والجمهور الذين يقولونال تعطى الثلث مطلًقا، مع عدم الولد،  وهذا مما يدل على صحة قول أآابر الصح
   . ـ زوج وأبوان، وزوجة وأبوان ـ ثلث جميع المال  ] العمريتين [ 

وقد   . فإنها لو أعطيت الثلث هنا، لكانت تعطاه مع عدم الولد مطلقا، وهو خالف ما دل عليه القرآن  : قال ابن عباس وموافقوه
وليس في آتاب اهللا إعطاؤها   : فيقال  . أي ليس في آتاب اهللا إال سدس وثلث  ؟ هللا ثلث ما بقىأفي آتاب ا  : روى عنه أنه قال لزيد

بل في آتاب اهللا ما يمنع إعطاؤها الثلث مع األب وأحد الزوجين، فإنه لو   !   ؟ الثلث مطلقا، فكيف يعطيها مع الزوجين الثلث
، فإنها على هذا التقدير تستحق الثلث مطلًقا، فلما خص الثلث ببعض فإن لم يكن له ولد فألمه الثلث  : آان آذلك آان يقول

فهذا مفهوم المخالفة، الذي يسمى دليل الخطاب، يدل على بطالن قول من أعطاها الثلث، إال   . الحال، علم أنها ال تستحق مطلًقا
   . العمريتين وال وجه إلعطائها الثلث مع مخالفته لإلجماع
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 ، { َوَوِرَثُه َأَبَواهُ }   [ النساء :  11 ] ، دل على أن لها الثلث، والباقي لألب بقوله :   { َوَوِرَثُه َأَبَواُه َفُألمِِّه الثُُّلثُ }إلى أن قال :  فإن قوله :   
وإذا أعطى األب الباقي معهـا لم يلزم أن   . يراثا بينهما، ثم أخرج نصيبها، دل على أن الباقي نصيبهفإنه لما جعل الميراث م

   . يعطى غيره مثل ما أعطى

 َوِلُكلٍّ َجَعْلَنا }   [ األنفال :  75 ] ، وبقوله :   { َوُأْوُلوْا اَألْرَحاِم َبْعُضُهْم َأْوَلى ِبَبْعٍض ِفي ِآَتاِب الّلهِ }وإنما أعطينا سائر العصبة بقوله :   
   [ النساء :  33 ] ، وبقول النبي صلى اهللا عليه وسلم :   ( ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى {َمَوإلى ِممَّا َتَرَك اْلَواِلَداِن َواَألْقَرُبونَ 

   ) فألولى رجل ذآر

  فصل 

  ـ الذي هو قول جمهور الصحابة والعلماء ـ فقد دل عليه { َوَلُه ُأْختٌ }وأما ميراث األخوات مع البنات، وأنهن عصبة، آما قال :   
 َيْسَتْفُتوَنَك ُقِل الّلُه ُيْفِتيُكْم ِفي اْلَكَالَلِة ِإِن اْمُرٌؤ َهَلَك َلْيَس َلُه َوَلٌد َوَلُه ُأْخٌت َفَلَها ِنْصُف َما }القرآن والسنة أيًضا، فإن قوله تعالى :   

   [ النساء :  176 ] ، فدل على أن األخت ترث النصف مع عدم الولد .  وأنه هو يرث المال آله {َتَرَك َوُهَو َيِرُثَهآ ِإن لَّْم َيُكن لََّها َوَلدٌ 
   . مع عدم ولدها

وذلك يقتضى أن األخت مع الولد ال يكون لها النصف مما ترك، إذ لو آان آذلك لكان لها النصف، سواء آان له ولد، أو لم 
   . يكن له، فكان ذآر الولد تدليسا وعبثا مضرا، وآالم اهللا منزه عن ذلك

 َفِإن لَّْم َيُكن لَُّه َوَلٌد َوَوِرَثُه َأَبَواُه }   [ النساء :  176 ] ، وقوله :   { َلْيَس َلُه َوَلٌد َوَلُه ُأْخٌت َفَلَها ِنْصُف َما َتَركَ }ومن هذا قوله تعالى :   
    [ النساء :  11 ] ، وإذا علم أنها مع الولد ال ترث النصف، فالولد إما ذآر وإما أنثى .  {َفُألمِِّه الثُُّلثُ 

   [ النساء :  176 ] ، فلم يثبت له { َوُهَو َيِرُثَهآ ِإن لَّْم َيُكن لََّها َوَلدٌ }أما الذآر فإنه يسقطها آما يسقط األخ بطريق األولى؛ بدليل قوله :   
اإلرث المطلق إال إذا لم يكن لها ولد، واإلرث المطلق هو حوز جميع المال، فدل ذلك على أنه إذا آان لها ولد لم يحز المال، 

أن البنت إنما تأخذ النصف،  والقرآن قد بين  . فيبقى إذا آان لها ولد، فإما ابن، وإما بنت  . بل إما أن يسقط، وإما أن يأخذ بعضه
ولما آان فتيا الّله إنما هو في الكاللة، والكاللة من ال   . فـدل على أن البنت ال تمنعه النصف اآلخر، إذا لم يكن إال بنت، وأخ

   . والد له، وال ولد، علم أن من ليس له ولد ووالد، ليس هذا حكمه

ال األخت ـ فيكون لها عصبة، آان األب أن يكون له عصبة بطريق األولى، ولما آان قد بين تعالى أن األخ يحوز المال ـ م
   [ النساء :  { َوِلُكلٍّ َجَعْلَنا َمَوالي ِممَّا َتَرَك اْلَواِلَداِن َواَألْقَرُبونَ }وإذا آان األب واألخ عصبة، فاالبن بطريق األولى، وقد قال تعالى :   

33 [  .   

أن ما بقى بعد الفرائض ال   :  ) ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فألولى رجل ذآر (   : ودل ـ أيًضا ـ قول النبي صلى اهللا عليه وسلم
ني األم وقضى النبي صلى اهللا عليه وسلم أن أوالد ب  . يرثه إال العصبة، وقد علم أن االبن أقرب، ثم األب، ثم الجد، ثم األخوة

فاألخ لألبوين أولى من األخ لألب، وابن االبن يقوم مقام االبن، وآذلك آل بني أب أدنى هم   . يتوارثون، دون بني الَعالت
وإذا استوى في الدرجة فمن آان   . أقرب من بني األب الذي هو أعلى منه، وأقربهم إلى األب األعلى، فهو أقرب إلى الميت

   . بألبوين أولى ممن آان لأل

فلما دل القرآن على أن لألخت النصف مع عدم الولد، وأنه مع ذآور ولد يكون االبن عاصبا يحجب األخت، آما يحجب 
   . أخاها

إما أن تسقط، وإما أن يكون   : بقى مع البنت  . بقى األخت مع إناث الولد، ليس في القرآن ما ينفي ميراث األخت في هذه الحال
فال تسقط هي، ولو سقطت بمن   . وأخوها ال يسقط  . وال وجه لسقوطها؛ فإنها ال تزاحم البنت  . كون عصبةلها النصف، وإما أن ت

هو أبعد منها من األقارب، والبعيد ال يسقط القريب، وألنهـا آانت تساوي البنت مع اجتماعهما، والبنت أولى منها، فال تساوي 
لنصف آزوج وبنت، فلو فرض لها النصف لعالت فنقصت البنت عن بها؛ فإنه لو فرض لها النصف لنقصت البنت عن ا

   . النصف، واإلخوة ال يزاحمون األوالد بفرض وال تعصيب؛ فإن األوالد أولى منهم
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فلما بطل سقوطها وفرضها لم يبق إال أن تكون عصبة أولى من البعيد، آالعم   . واهللا إنما أعطاها النصف، إذا آان الميت آاللة
   . م، وهذا قول الجمهوروابن الع

للبنت   : وقد دل عليه حديث البخاري عن ابن مسعود لما ذآر له أن أبا موسى وسلمان بن ربيعة قال في بنت وبنت ابن وأخت
لقد ضللت إًذا وما أنا من المهتدين، ألقضين فيها بقضاء   : فقال  . النصف، ولألخت النصف، وائت ابن مسعود فإنه سيتابعنا

، فدل ذلك أن األخوات  ) للبنت النصف، وبنت االبن السدس تكملة الثلثين، وما بقى لألخت ( ّله صلى اهللا عليه وسلم، رسول ال
   . فال يمتنع أن تكون عصبة مع البنت  . مع البنات عصبة، واألخت تكون عصبة بغيرها، وهو أخوها

إلخ فهذا عام خص منه المعتقة، والمالعنة، والملتقطة؛ لقوله صلى اهللا   )  .   . ألحقوا الفرائض بأهلها (   : وقوله صلى اهللا عليه وسلم
، وإذا آان عاما مخصوصا، خصت منه  ) عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي العنت عليه  : تحوز المرأة ثالث مواريث (   : عليه وسلم

   . هذه الصورة بما ذآر من األدلة

لصف  

 ُيوِصيُكُم الّلُه ِفي َأْوَالِدُآْم ِللذََّآِر ِمْثُل َحظِّ اُألنَثَيْيِن َفِإن ُآنَّ ِنَساء َفْوَق اْثَنَتْيِن َفَلُهنَّ ُثُلَثا َما }وأما  [ ميراث البنتين ]  فقد قال تعالى :   
    [ النساء :  11 ]  .  {َتَرَك َوِإن َآاَنْت َواِحَدًة َفَلَها النِّْصفُ 

بقيت البنت إذا آان لها مع   . فدل القرآن على أن البنت لها مع أخيها الذآر الثلث، ولها وحدها النصف ولما فوق اثنتين الثلثان
 ، فقيد { َوِإن َآاَنْت َواِحَدًة َفَلَها النِّْصفُ }الذآر الثلث ال الربع، فأن يكون لها مع األنثى الثلث ال الربع أولى وأحرى، وألنه قال :   

 ، ذآر ضمير { َفِإن ُآنَّ ِنَساء }النصف بكونها واحدة، فدل بمفهومه على أنه ال يكون لها إال مع هذا الوصف، بخالف قوله :   
اثنتين؛ ألن ضمير الجمع ال يختص باثنتين، وألن الحكم ال يختص باثنتين، فلزم   : ، لم يمكن أن يقالوذلك جمع  ] ِنَساء [ و  ] ُآنَّ [ 

 ؛ ألنه قد عرف حكم الثنتين، وعرف حكم الواحدة، وإذا آانت واحدة فلها النصف، ولما فوق الثنتين { َفْوَق اْثَنَتْينِ }أن يقال :   
الثلثان، امتنع أن يكون للبنتين أآثر من الثلثين، فال يكون لهما جميع المال لكل واحدة النصف، فإن الثالث ليس لهن إال الثلثان، 

   . وال يكفيها النصف؛ ألنه لها بشرط أن تكون واحدة، فال يكون لها إذا لم تكن واحدة  !   ؟ فكيف الثالثة

 ، فإن هذا خبر آان، تقديره :  فإن آانت بنتا واحدة أي مفردة ليس معها { َوِإن َآاَنْت َواِحَدةً }وهذه الداللة تظهر من قراءة النصب  
  فال يكون لها ذلك إذا آان معها غيرها، فانتفي النصف وانتفي الجميع، فلم يبق إال الثلثان .  وهذه داللة من { َفَلَها النِّْصفُ }غيرها  

   . اآلية

   [ النساء :  176 ] ، آان دليال على أن البنتين أولى { َفِإن َآاَنَتا اْثَنَتْيِن َفَلُهَما الثُُّلَثاِن ِممَّا َتَركَ }وأيًضا، فإن الّله لما قال في األخوات :   
   . بالثلثين من األختين

وهذا إجماع   . وأيًضا، فسنة رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم لما أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين، وأمهما الثمن، والعم ما بقي
   . ال يصح فيه خالف عن ابن عباس

  { َفِإن َآاَنَتا اْثَنَتْيِن َفَلُهَما الثُُّلَثاِن ِممَّا َتَركَ }ودلت آية  [ الولد ]  علـى أن حكـم ما فوق االثنين حكم االثنتين، فكذلك قال في األخوات :   
بنات؛ فإنه لم يدل ولم يذآر ما فوقهما، فإنه إذا آانت الثنتان يستحقان الثلثين فما فوقهما بطريق األولى واألحرى، بخالف آية ال

   [ النساء :  11 ]  إال على أن لها الثلث مع أخيها، وإذا آن اثنتين لم يستحقوا الثلث، فصار بيانه في { ِللذََّآِر ِمْثُل َحظِّ اُألنَثَيْينِ }قوله :   
ألول على ميراث البنتين دون ما زاد على ذلك بين بعد ذلك ميراث ما زاد آل من اآليتين من أحسن البيان؛ لما دل الكالم ا

على البنتين في آية الصيف لما دل الكالم على ميراث األختين، وآان ذلك دال بطريق األولى على ميراث الثالثة أو األربعة، 
البنتين، وفي اآلية األخرى ذآر البنتين دون ما فهناك ذآر ما فوق البنتين دون   . وما زاد لم يحتج أن يذآر ما زاد على األختين
   . فوقهما لما يقتضيه حسن البيان في آل موضوع

ولما بين حكم األخت الواحدة، واألخ الواحد وحكم األختين فصاعًدا، بقى بيان االبنتين فصاعًدا من الصنفين، ليكون البيان 
ظ الجمع قد يعني به الجنس من غير قصد القدر منه، فيتناول االثنين وسائر جميع ألفا  ] األخوة [ ولفظ   . مستوعبا لألقسام
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وفي هذه اآلية إنما عني به العدد مطلًقا؛ألنه بين الواحدة قبل ذلك، وألن ما ذآره من   . وقد يعني به الثالثة فصاعًدا  . فصاعًدا
  : االثنين والثالثـة، وقـد صرح بذلك في قوله األحكام في الفرائض فرق فيه بين الواحد والعدد، وسوى فيه بين مراتب العدد

   [ النساء :  12 ] ، فقوله :   { َآاُنَوا } ضمير جمع وقوله :  { َفُهْم ُشَرَآاء ِفي الثُُّلثِ }  إلى قوله  { َوِإن َآاَن َرُجٌل ُيوَرُث َآَالَلًة َأو اْمَرَأةٌ } 
  فذآرهم بصيغة الجمع المضمر، وهو قوله :   { َفُهمْ }  { َفُهْم ُشَرَآاء ِفي الثُُّلثِ } ، أي من أخ وأخت، ثم قال :   { َأْآَثَر ِمن َذِلكَ } 

   .  } ُشَرَآاء {   : والمظهر، وهو قوله

   [ النساء :  { ُيوِصيُكُم الّلُه ِفي َأْوَالِدُآمْ }فدل على أن صيغة الجمع في آيات الفرائض تناولت العدد مطلقا :  االثنين فصاعًدا؛ لقوله :   
    [ النساء :  176 ]  { َوِإن َآاُنوْا ِإْخَوًة رَِّجاًلا َوِنَساء }  وقوله :   { َفِإن َآاَن َلُه ِإْخَوٌة َفُألمِِّه السُُّدسُ }11 ] ، وقوله :   

  فصل 

ليس لها في آتاب الّله شيء؛ فإن األم المذآورة في آتاب الّله مقيدة بقيود توجب اختصاص   : قفكما قال الصدي  ] الجدة [ وأما 
  : الحكم باألم الدنيا، فالجدة وإن سميت أما لم تدخل في لفظ األم المذآورة في الفرائض، فأدخلت في لفظ األمهات في قوله

   [ النساء :  23 ] ، ولكن رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم أعطاها السدس .  فثبت ميراثها بسنة رسول الّله { ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم ُأمََّهاُتُكمْ } 
صلى اهللا عليه وسلم؛ ولم ينقل عنه لفظ عام في الجدات، بل ورث الجدة التي سألته، فلما جاءت الثانية أبا بكر جعلها شريكة 

   . السدس األولى في

ال يرث إال ثالث؛   : وقيل  . ال يرث االثنتان؛ أم األم، وأم األب؛ آقول مالك، وأبي ثور  : فقيل  ] الجدات [ وقد تنازع الناس في 
جدتيك من قبل أبيك،   : ورث ثالث جدات (   : أن النبي صلى اهللا عليه وسلمقال  : هاتان، وأم الجد؛ لما روى إبراهيم النخعي

ولم يرد في النص إال   . فأخذ به أحمد  . وهذا مرسل حسن؛ فإن مراسيل إبراهيم من أحسن المراسيل  ) من قبل أمك وجدتك
   . توريث هؤالء

بل يرث جنس الجدات المدليات بوارث، وهو قول األآثرين؛ آأبـي حنيفة، والشافعي، وغيرهما، وهو وجه في مذهب   : وقيل
لم يكن السدس التي   : ن لفظ النص وإن لم يرد في آل جدة، فالصديق لما جاءته الثانية قال لهاوهذا القول أرجح؛ أل  . أحمد

   . فورث الثانية، والنص إنما آان في غيرها  . أعطى إال لغيرك؛ ولكن هي لو خلت به فهو لها

أي فرق بينها وبين أم   . قى أم أبي الجدوألنه ال نزاع أن من علت باألمومة ورثت، فترث أم أم األب، وأم أم األم باالتفاق، فيب
ومعلوم أن أبا الجد يقوم مقام الجد، بل هو جد أعال، آذلك الجد آاألب، فأي وصف   . وإن فرق بين أم األب وأم الجد  !   ؟ الجد

   !   ؟ يفرق بين أم أم األب، وأم أبي الجد

ك أم أم أبيه وأم أبي أبيه بالنسبة إلى أبيه سواء، فوجب اشتراآهما في يبين ذلك أن أم أم الميت وأم أبيه بالنسبة إليه سواء؛ فكذل
   . الميراث

ورجحوا الجدة من جهة األم على الجدة من   . وأيًضا، فهؤالء جعلوا أم أم األم وإن زادت أمومتها تـرث، وأم أبي األب ال ترث
قارب األم لميقدموا في شيء من األحكام، بل أقارب األب وهذا ضعيف، فلم تكن أم األم أولى به من أم األب، وأ  . جهة األب

   . أولى في جميع األحكام، فكذلك في الحضانة

والصحيح أنها ال تسقط بابنها ـ أي األب ـ آمـا هو أظهر الروايتين عن أحمد؛ لحديث ابن مسعود، وألنها ولو أدلت به فهي ال 
   . قطوا بهاترث ميراثه، بل هي معه آـولد األم مع األم لم يس

من أدلى بشخص سقط به، باطل طرًدا وعكسا؛ باطل طردا بولد األم مع األم، وعكسا بولد االبن مع عمهم،   : وقول من قال
وأمثال ذلك مما فيه سقوط شخص بمن لم يدل به، وإنما العلة أنه يرث ميراثه، فكل من ورث ميراث   . وولد األخ مع عمهم

   . نه، والجدات يقمن مقام األم فيسقطن بها وإن لم يدلين بهاشخص سقط به إذا آان أقرب م
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  : لهن السدس تكملة الثلثين، وآذلك األخوات من األب مع أخت األبوين؛ فألن الّله قال  ] بنات االبن مع البنت [ وأما آون 
   [ النساء :  11 ] ، وقد علم أن { ُيوِصيُكُم الّلُه ِفي َأْوَالِدُآْم ِللذََّآِر ِمْثُل َحظِّ اُألنَثَيْيِن َفِإن ُآنَّ ِنَساء َفْوَق اْثَنَتْيِن َفَلُهنَّ ُثُلَثا َما َتَركَ } 

ته، وأنه يتناول من ينسب إلى الميت، وهم ولده وولد ابن  } َأْوَالِدُآْم {   : الخطاب تناول ولد النبين دون ولد البنات، وأن قوله
متناولهم على الترتيب، يدخل فيه ولد النبين عند عدم ولد الصلب، لما قد عرف من أن ما أبقت الفروض فألولى رجل ذآر، 

واالبنأقرب من ابن االبن، فإذا لم تكن إال بنت فلها النصف، وبقى من نصيب البنات السدس، فإذا آان هنا بنات ابن فإنهن 
   . فإذا أخذت النصف فالباقى لهن يستحققن الجميع لوال البنت،

أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قضى للبنت بالنصف،   : وآذلك في األخت من األبوين مع األخت من األب، أخبر ابن مسعود
ال وأما إذا استكملت البنات الثلثين لم يبق فرض، فإن آان هناك عصبة من ولد النبين فالم  . ولبنت االبن السدس تكملة الثلثين

وأما ابن مسعود فإنه   . له، ألنه أولى ذآر، وإن آان معه أو فوقه عصبها عند جمهور الصحابة والعلماء آاألربعة وغيرهم
   . يسقطها؛ ألنها ال ترث مفردة

اقي فالجمهور يجعلون البنات عصبة مع إخوانهن، يقتسمون الب  . والنزاع في األخت لألب مع أخيها إذا استكمل البنات الثلثين
للذآر مثل حظ األنثيين، سواء زاد ميراثهن بالتعصيب أو نقص، وتوريثهن هنا أقوى، وقول ابن مسعود معروف في 

   . نقصانهن

  فصل 

واألشبه بأصول الشريعة أنه ال يرث بعضهم من   . فلم يعرف أيهم مات أوًلا، فالنزاع مشهور فيهم  ] عمي موتهم [ وفي من 
ثته األحياء، وهو قول الجمهور، وهو قول في مذهب أحمد، لكن خالف المشهور في مذهبه، بعض، بل يرث آل واحد ور

وذلك ألن المجهول آالمعدوم في األصول، آالملتقط لما جهل حال المالك آان المجهول آالمعدوم، فصار مالكا لما التقطه، 
   . لعدم العلم بالملك

بة الذين جعلوا المجهول آالمعدوم، فجعلوها زوجة الثاني ما دام األول مجهوال ، قد أخذ أحمد بأقوال الصحا ] المفقود [ وآذلك 
فإن اختار امرأته   . باطنا وظاهًرا، آما في اللقط، فإذا علم صار النكاح موقوفا على إجازته ورده، فخير بين امرأته والمهر

   . آانت زوجته، وبطل نكاح الثاني، ولم يحتج إلى طالقه

ن أحمد تبع الصحابة الذين جعلوا المجهول آالمعدوم، وهنا إذا آان أحدهما قد مات قبل اآلخر فذاك مجهول، والمقصود هنا أ
   . والمجهول آالمعدوم فيكون تقدم أحدهما على اآلخر معدوما فال يرث أحدهما صاحبه

   . وأيًضا، فالميراث جعل للحي ليكون خليفة للميت ينتفع بماله

   ؟ فما الميراث  : ـ عن رجل توفي، وله عم شقيق، وله أخت من أبيهوسئل ـ َرحمه الّله  

   : فأجاب

   . لألخت النصف، والباقي للعم، وذلك باتفاق المسلمين

   ؟ وسئل عن أمراة ماتت، وخلفت من الورثة بنتا، وأخا من أمها، وابن عم فما يخص آل واحد 

   : فأجاب

والبنت تسقط األخ من   . شيء لألخ من األم، لكن إذا حضر القسمة فينبغي أن يرضخ له للبنت النصف، والبن العم الباقـي، وال
   . والّله أعلم  . األم في مذهب األئمة األربعة
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زوج، وأب، وأم، وولدين ـ أنثى وذآر ـ ثم بعد وفاتها توفي والدها وترك أباه،  وسئل ـ َرحمه الّله ـ عن امرأة ماتت عن 
   ؟ وأخته، وجده، وجدته

   : فأجاب

للزوج الربع، ولألبوين السدسان، وهو الثلث، والباقي للولدين أثالثا؛ ثم ما ترآـه األب فلجدته سدسه، وألبيه الباقي، والشيء 
   . ألخته، وال جده، بل آالهما يسقط باألب

زوجت، ورزقت أوالدا، فتوفي ـ عن رجل له أوالد، وآسب جارية، وأولدها، فولدت ذآرا، فعتقها، وت وسئل ـ َرحمه الّله 
   ؟ فهل يخص إخوته من أمه شيء مع إخوته الذين من أبيه  : الشخص، فخص ابنه الذي من الجارية دارا، وقد توفي

   : فأجاب

   . والّله أعلم  . لألم السدس، وألخوته من األم الثلث، والباقي ألخوته من أبيه، للذآر مثل حظ األنثيين

   ؟ ه ـ عن امرأة ماتت، وخلفت زوجا، وابن أختوسئل ـ َرحمه الّل 

   : فأجاب

للزوج النصف، وأما ابن األخت ففي أحد األقوال له الباقي، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأحمد في المشهور عنه وطائفة 
   . من أصحاب الشافعي

   . أحمد في إحدى الرواياتالباقي لبيت المال، وهو قول آثير من أصحاب الشافعي، و  : وفي القول الثاني

فمذهـب مالك والشافعي وأحمد   . الذين ال فـرض لهم، وال تعصيب  ] ذوي األرحـام [ تنـازع العلمـاء في   : وأصـل هـذه المسـألة
ي، ومذهب أآثر السلف وأبي حنيفة، والثور  . أن من ال وارث له بفرض وال تعصيب يكون ماله لبيت مال المسلمين  : في رواية

   [ األحزاب :  6 ] ، ولقول { َبْعُضُهْم َأْوَلى ِبَبْعٍض ِفي ِآَتاِب اللَّهِ }وإسحاق، وأحمد في المشهور عنه، يكون الباقي لذوي األرحام  
   ) هالخال وارث من ال وارث له، يرث ماله، ويفك عان (   : النبي صلى اهللا عليه وسلم

  ؟ فهل لبنات األخ معهن شيء  : ـ عن رجل مات، وترك زوجة، وأختا ألبويه، وثالث بنات أخ ألبويه وسئل ـ َرحمه الّله تعالى 
   ؟ وما يخص آل واحدة منهن

   : فأجاب

، وإال فهو والربع الثاني إن آان هناك عصبة فهو للعصبة  . للزوجة الربع، ولألخت ألبوين النصف، وال شيء لبنات األخ
   . مردود على األخت على أحد قولي العلماء، وعلى اآلخر هو لبيت المال

ـ َرِحمُه الّله ـ عن رجل مات، وخلف بنتا، وله أوالد أخ من أبيه، وهم صغار، وله ابن عم راجل، وله  وسئل شيخ اإلسالم 
   ؟ ومن يكون ولي البنت  ؟ فمن يأخذ المال  : بنت عم، وله أخ من أمه، وليس هو من أوالد أعمامه

   : فأجاب

وأما حضانة الجارية فهي لبنت العم، دون العم من األم، ودون ابن العم الذي   . أما الميراث فنصفه للبنت، ونصفه ألبناء األخ
   . ليس بمحرم وله الوالية على المال الذي لليتيمة لوصى أو نوابه
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   ؟ فما الحكم  : هوسئل عمن ترك ابنتين، وعمه أخا أبيه من أم 

   : فأجاب

إذا مات الميت وترك بنتيه، وأخاه من أمه، فال شيء ألخيه ألمه باتفاق األئمة، بل للبنتين الثلثان، والباقي للعصبة، إن آان له 
   . عصبة، وإال فهو مردود على البنتين، أو بيت المال

وآان األخ   . أختين شقيقين؛ وبنتين، وزوجة وخلف موجوداـ عن رجل توفي وخلف أخا له؛ و وسئل الشيخ ـ َرِحمُه الّله 
   ؟ المذآور غائبا، فما تكون القسمة

   : فأجاب

فتحصل للزوجة ثالثة قراريط، ولكل بنت   . للزوجة الثمن وللبنتين الثلثان، ولألخوة خمسة قراريط، بين األخ واألخت أثالثا
   . خت قيراط وثلثا قيراطثمانية قراريط، ولألخ ثالثة قراريط وثلث، ولأل

   ؟ فهل يرثها ابن أختها  : وسئل عن رجل له خالة ماتت وخلفت موجوًدا، ولم يكن لها وارث 

   : فأجاب

   . هذا في أحد قولي العلماء هو الوارث، وفي اآلخر بيت المال الشرعي

توفي ابن العم المذآور، وترك ولدين، فبقى ، فتوفيت بنت العم، وترآت بنتا، ثم وسئل عن رجل آانت له بنت عم، وابن عم 
فمن يستحق الميراث؛ أوالد ابن العم من األم، أم أوالد   : الولدان وبنت بنت العم المتوفية، ثم توفيت البنت، وترآت أوالد عم

   ؟ عمها

   : الجواب

ن، وهو قول الجمهور ـ فتنزيل آل مذهب اإلمام أحمد وغيره ممن يقول بالتنزيل ـ آما نقل نحو ذلك عن الصحابة والتابعي
واحد من ذوي األرحام منزلة من أدلى به، قريبا آان أو بعيدا، وال يعتبر القرب إلى الوارث، ثم اتحدت الجهة، فإن أوالد العم 

آان لألم الثلث، وإذا وجد أم مع أب، أو مع جد،   . لهم ثلثا المال وأوالد ابن عم األم ثلث المال، فإن أولئك ينتهي أمرهم إلى األم
   . والّله أعلم  . والباقي له

ثم مات   . ثم مات أحدهم وخلف أمه، وأخويه  . ـ عن رجل خلف زوجة، وثالثة أوالد ذآور منها وسئل ـ َرحمه الّله تعالى 
   ؟ فما يحصل لألم من ترآته  : ثم مات الثالث، وخلف أمه وابنا له  . اآلخر، وخلف أمه، وأخاه

   : فأجاب

  . للزوجة من ترآة الميت األول الثمن، والباقي لإلخوة الذين هم أوالد الميت، ثم األخ األول ألمه سدس ترآته، والباقي ألخويه
   . واألخ الثاني ألمه ثلث ترآته، والباقي ألخيه، واألخ الثالث ألمه سدس الترآة، والباقي البنه

آانت أم أحدهما أم ولد، تزوجت بإنسان، ورزقت منه اثنين، وآان ابن األم ـ عن رجلين ـ إخوة ألب ـ و وسئل ـ َرحمه الّله 
المذآورة تزوج ورزق ولًدا، ومات وخلف ولده، فورث أباه، ثم مات الولد، وآان قد مات أخوه من أبيه في حياته، وخلف ابنا، 

وما الذي يخص   ؟ فما الذي يخص إخوة أبيه  : فلما مات الولد خلف أخوه اثنين، وهم إخوة أبيه من أمه، وخلف ابن عم من أبيه
   ؟ ابن عمه
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   : فأجاب

الحمد لّله، الميراث جميعه البن عمه من األب، وأما إخوة أبيه من األم فال ميراث لهما، وهذا باتفاق المسلمين، لكن ينبغي 
 َوِإَذا َحَضَر }للميت أن يوصى لقرابته الذين ال يرثونه، فإذا لم يوص فينبغي إذا حضروا القسمة أن يعطوا منه، آما قال تعالى :   

    [ النساء :  8 ]  {اْلِقْسَمَة ُأْوُلوْا اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِآيُن َفاْرُزُقوُهم مِّْنُه َوُقوُلوْا َلُهْم َقْوًلا مَّْعُروًفا 

فتوفي االبنان، وأخذت الزوجة ما خصها، وتزوجت بأجنبى،   . ابنين، وبنتين، وزوجة، وابن أخ، وخلف وسئل عن رجل توفي 
وبقى نصيب الذآرين ما قسم، وأن الزوجة حبلت من الزوج الجديد، فأراد بقية الورثةقسمة الموجود، فمنع البقية إلى حيث تلد 

   ؟ فهل يكون لها إذا ولدت مشارآة في الموجود  . الزوجة

   : ابفأج

الحمد لّله، الميت األول لزوجته الثمن، والباقي لبنيه وبناته للذآر مثل حظ األنثيين، وال شيء البن األخ، فيكـون للزوجة ثالثـة 
   . قراريط، ولكل ابن سبعـة قراريـط، وللبنتين سبعة قراريط

والحمل إن آان موجوًدا عند موت   . مه وابن عمهثم االبن األول لما مات خلف أخاه وأختين وأمه، واألخ الثاني خلف أختيه وأ
وهذا آما أمر بذلك علي بن   . وينبغي لزوج المرأة أن يكف عن وطئها من حين موت هذا  . أحدهما ورثا منه؛ ألنه أخوه من أمه

تأخر الحمل اشتبه، أبي طالب ـ رضي الّله عنه ـ فإنه إذا لم يطأها وولدته، علم أنه آان موجوًدا وقت الموت، وإذا وطئها و
   . والّله أعلم  . لكن من أراد من الورثة أن يعطي حقه أعطى الثلثين ووقف للحمل نصيب، وهو الثلث

فما الذي يجب   . ـ عن يتيم له موجود تحت أمين الحكم، وأن عمه تعمد قتله حسًدا فقتله، وثبت عليه ذلك وسئل ـ َرحمه الّله 
   ؟ سم ميراثه، من وقف وغيره، وله من الورثة والدة، وأخ من أمه، وجد ألمه، وأوالد القاتلعليه شرعا، وما حكم الّله في ق

   : فأجاب

الحمد لّله رب العالمين، أما الميراث من المال فإنه لورثته، والقاتل ال يرث شيًئا باتفاق األئمة، بل لألم الثلث، واألخ من األم 
   . أبي األم السدس والباقي البن العم، وال شيء للجد

   . فيرجع فيه إلى شرط الواقف الموافق للشرع  ] الوقف [ وأما 

   . فإنه لورثته، وهم األم، واألخ، وابن العم القاتل في مذهب الشافعي، وأحمد وغيرهما  ] دم المقتول [ وأما 

راده ابن العم، وهو ذو العصبية في إحدى ومذهب مالك أنهم إن اختلفوا، فأرادت األم أمًرا، وابن العم أمًرا، فإنه يقدم ما أ
أن األمر أمر   : وفي الثانية ـ وهي رواية ابن القاسم التي عليها العمل عند المغاربة ـ  . الروايات التي اختارها آثير من أصحابه

الورثة صح عفوه،  أن من عفا من  : والرواية الثالثة آمذهب الشافعي  . من طلب الدم، سواء آان هو العاصب، أو ذات الفرض
   . وصار حق الباقين في الدية

  : وفي الثاني  . ال يقتله؛ آمذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه  : أحدهما  : هذا فيه قوالن أيًضا  ؟ لكن ابن العم، هل يقتل أباه
كن آـره مالك له قتله، ومن يقتله؛ آقول مالك، وهو قول في مذهب أحمد، لكن القود ثبت للمقتول، ثـم انتقل إلى الورث، ل

وله أن يأخذ   . وجب له القود فله أن يعفو، وله أن يأخذ الدية، وإذا عفا بعض المستحق للقود سقط، وآان حق الباقين في الدية
ال يأخذ الدية إال برضا القاتل، وهو مذهب   : الدية بغير رضا القاتل في مذهب الشافعيوأحمد في المشهور، وفي رواية أخرى

   . أبي حنيفة ومالك

   . وإذا سقط القود عن قاتل العمد، فإنه يضرب مائة جلدة، ويحبس سنة عند مالك، وطائفة من أهل العلم، دون الباقين
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   : وسئل َعن َقوِلِه 

وأنا عمــــة له وهـو خـــالي ** جــــدتي أمـه وأبي جـــده   

حادثات الليـــالي  ـــه ويكفيـك** أفتنا يا إمـــام رحمـــك الّلــ   

   : فأجاب ـ رحمه الّله

وأتى البنت بالنكاح الحـالل ** رجــل زوج ابنـــه أم بنتـه   

ـــر قــالت البــن هاتيــك خالي ** فأتت منه ببنت قالت الشعــــ   

أمها هي أم ابن االبن ـ  رجل تزوج امرأة وتزوج ابنه بأمها، ولد له بنت، والبنه ابن، فبنته هي المخاطبة بالشعر فجدتها أم
   . والّله أعلم  . زوجة االبن ـ وأبوها جد ابن ابنه، وهي عمته أخت أبيه من األب، وهو خالها أخو أمها من األم

ما بال قوم غدوا قد مات ميتهم  : وسئل ـ َرِحَمه الّله ـ عن قوله  فأصبحوا يقسمون المال والحلال فقالت امرأة من غير  ** 
فأخروا القسم حتى تعرفوا الحمال فإن يكن ذآرا لم ** أال أخبرآم أعجوبة مثال في البطن مني جنين دام يشكرآم ** عتــــرتهم 

من آان يعرف فرض اهللا ال زلال إني ** وإن يكن غيره أنثى فقد فضال بالنصف حقا يقينا ليس ينكــره ** يعط خردلـــة 
وال مثال  فال أقول لكم جهال** ذآرت لكم أمري بال آـذب   

   : فأجاب

فللزوج النصف، ولألم   . زوج، وأم، واثنان من ولد األم، وحمل من األب، والمرأة الحامل ليست أم الميت، بل هي زوجة أبيها
وإن آان الحمل أنثى فهو أخت من   . فإن آان الحمل ذآًرا فهو أخ من أب فال شيء له باتفاق العلماء  . السدس ولولد األم الثلث

   . فأصلها من ستة، وتعول إلى تسعة  . فيفرض لها النصف، وهو فاضل عن السهام أب،

وأما إن آان الحمل من أم الميت، فهكذا الجواب في أحد قولي العلماء من الصحابة، ومن بعدهم، وهـو مذهب أبي حنيفة، 
ألم، آواحد منهم، وال يسقط، وهو مذهب مالك، إن آان الحمل ذآًرا يشارك ولد ا  : وعلى القول اآلخر  . وأحمد في المشهور عنه

   . والشافعي، وأحمد في رواية عنه

ـ عن امرأة مزوجة، ولزوجها ثالث شهور، وهو في مرض مزمن، فطلب منها شراًبا فأبطأت  وسئل الّشيخ ـ َرحمه الّله 
وهل   ؟ فهل يقع الطالق  : رين يوما توفي الزوجأنت طالق ثالثة، وهي مقيمة عنده تخدمه، وبعد عش  : وقال لها  . عليه، فنفر منها

   ؟ وهل للوارث أن يمنعها اإلرث  ؟ إذا حلف على حكم هذه الصورة يحنث

   : فأجاب

أما الطالق فإنه يقع إن آان عاقال مختاًرا، لكن ترثه عند جمهور أئمة اإلسالم، وهو مذهب مالك، وأحمد، وأبي حنيفة، 
فإنه طلقها في مرض موته، فورثها   . آما قضى به عثمان بن عفان في امرأة عبد الرحمن بن عوفوالشافعي في القول القديم، 

   . وأما إن آان عقله قد زال فال طالق عليه  . وعليها أن تعتد أبعد األجلين؛ من عدة الطالق، أو عدة الوفاة  . منه عثمان

فهل يكون ذلك طالق   : الدخول بها، في مرضه الذي مات فيهـ عن رجل طلق زوجته طلقة واحدة قبل  وسئل ـ َرحمه الّله 
   ؟ أم ال ترث وتأخذ نصف الصداق، والحالة هذه  ؟ وترثه الزوجة، وتستكمل جميع صداقها عليه  ؟ ويعامل بنقيض قصده  ؟ الفار

   : فأجاب
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والذي عليه جمهور السلف   .  ] مرض الموتمسألة المطلق بعد الدخول في  [ الحمد لّله رب العالمين، هذه المسألة مبنية على 
توريثها؛ آما قضى بذلك عثمان بن عفان ـ رضي الّله عنه ـ المرأة عبد الرحمن بن عوف؛ تماضر بنت األصبغ،   : والخلف

   . وقد آان طلقها في مرضه، وهذا مذهب مالك، وأحمد، وأبي حنيفة والشافعي في القديم

أصحهما أنها ترث أيًضا، وهو مذهب   : على قولين للعلماء  ؟ والمطلقة قبل الدخول  ؟ العدة ثم على هذا، هل ترث بعد انقضاء
مالك، وأحمد في المشهور عنه، وقول للشافعي؛ ألنه قد روي أن عثمان ورثها بعد انقضاء العدة؛ وألن هذه إنما ورثت لتعلق 

وحق سائر الورثة، بحيث ال يملك التبرع لوارث، وال  حقها بالترآة لما مرض مرض الموت، وصار محجوًرا عليه في حقها،
يملكه لغير وارث بزيادة على الثلث، آما ال يملك ذلك بعد الموت، فلما آان تصرفه في مرض موته بالنسبة إلى الورثة 

سم عند العلماء المشهور بهذا اال  ] طالق الفار [ آتصرفه بعد الموت ال يملك قطع إرثها، فكذلك ال يملك بعد مرضه، وهذا هو 
   . وهو القول الصحيح الذي أفتى به

ـ عن رجل زوج ابنته، وآتب الصداق عليه، ثم إن الزوج مرض بعد ذلك، فحين قوى عليه المرض فقبل  وسئل ـ َرحمه الّله 
   ؟ وما الذي يجب لها في ترآته  ؟ فهل يقع هذا الطالق  : موته بثالثة أيام طلق الزوجة؛ ليمنعها من الميراث

   : فأجاب

هذه المطلقة إن آانت مطلقة طالقا رجعًيا، ومات زوجها، وهي في العدة ورثته باتفاق المسلمين، وإن آان الطالق بائنا 
آالمطلقة ثالًثا، ورثته ـ أيًضا ـ عند جماهير أئمة اإلسالم، وبه قضى أمير المؤمنين عثمان بن عفان ـ رضي الّله عنه ـ لما 

ن عوف زوجته بنت األصبغ الكلبية، طلقها ثالثا في مرض موته، فشاور عثمان الصحابة فأشاروا على طلق عبد الرحمن ب
   . أنها ترث منه، ولم يعرف عن أحد من الصحابة في ذلك خالف

ير من أهل لو آنت أنا لم أورثها، وابن الزبير قد انعقد اإلجماع قبل أن يص  : وإنما ظهر الخالف في خالفة ابن الزبير، فإنه قال
االجتهاد، وإلى ذلك ذهب أئمة التابعين، ومن بعدهم، وهو مذهب أهل العراق؛ آالثوري، وأبي حنيفة، وأصحابه، ومذهب أهل 
المدينة؛ آمالك، وأصحابه، ومذهب فقهاء الحديث؛ آأحمد بن حنبل، وأمثاله، وهو القول القديم للشافعي، وفي الجديد وافق ابن 

قع بحيث لو ماتت هي لم يرثها هو باالتفاق، فكذلك ال ترثه هي، وألنها حرمت عليه بالطالق، فال يحل الزبير؛ ألن الطالق وا
   . له وطؤها، وال االستمتاع بها، فتكون أجنبية، فال ترث

 إن المريض مرض الموت قد تعلق الورثة بماله من حين المرض، وصار محجوًرا عليه بالنسبة إليهم، فال  : والجمهور قالوا
يتصرف في مرض موته من التبرعات، إال ما يتصرفه بعد موته، فليس له في مرض الموت أن يحـرم بعض الورثة ميراثه، 
ويخص بعضهم باإلرث، آما ليس له ذلك بعد الموت، وليس له أن يتبرع ألجنبي بما زاد على الثلث في مرض موته، آما ال 

   . يملك ذلك بعد الموت

، وإذا آان آذلك فليس له بعد المرض أن يقطع حقها من اإلرث، ال  ) قطع ميراثا قطع الّله ميراثه من الجنةمن  (   : وفي الحديث
وعلى هذا القول ففي وجوب   . وإن وقع الطالق بالنسبة له، إذ له أن يقطع نفسه منها، وال يقطع حقها منه  . بطالق، وال غيره

أظهرها أنها تعتد أبعد األجلين، وآذلك هل   : على ثالثة أقوال  ؟ أو أطولهما  ؟ لوفاةهل تعتد عدة الطالق أو عدة ا  . العدة نزاع
   . أظهرهما أنه يكمل لها المهر أيًضا؛ فإنه من حقوقها التي تستقر، آما تستحق اإلرث  : قوالن  ؟ يكمل لها المهر

إحداآما طالق، ومات قبل البيان،   : رى آتابية، ثم قالإحداهما مسلمة، واألخ  : وسئل ـ َرحمه الّله ـ عن رجل تزوج بامرأتين 
   ؟ وأيهما تعتد عدة الطالق  ؟ فلمن تكون الترآة من بعده

   : فأجاب

فمنهم من فرق بين أن يطلق معينة وينساها، أو يجهل عينها؛ وبين أن يطلق   . هذه المسألة فيها تفصيل ونزاع بين العلماء
   . عيينه أو تعريفهمبهمة، ويموت قبل تمييزها بت
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ومنهم من يقول ال يقع إال بواحدة؛ آقول الثالثة، وإذا قدر تعيينها، ولم   . يقع الطالق بالجميع؛ آقول مالك  : ثم منهم من يقول
ع أو يقر  ؟ أو يوقف األمر حتى يصطلحا آما يقول الشافعي  ؟ تعين، فهل تقسمالترآة بين المطلقة وغيرها، آما يقوله أبو حنيفة
   . على ثالثة أقوال  ؟ بين المطلقة وغيرها آما يقول أحمد وغيره من فقهاء الحديث

والصحيح في هذه المسألة ـ سواء   . والقرعة بعد الموت هي قرعة على المال؛ فلهذا قال بها من لم ير القرعة في المطلقات
لقرعة على المسلمة لم ترث هي وال الذمية شيًئا، أما آانت المطلقة مبهمة أو مجهولة ـ أن يقرع بين الزوجتين، فإذا خرجت ا

  . هي فألنها مطلقة، وأما الذمية فإن الكافر ال يرث المسلم، وإن خرجت القرعة على الذمية ورثت المسلمة ميراث زوجة آاملة
   . هذا إذا آان الطالق طالقا محرما للميراث، مثل أن يبينها في حال صحته

عيا في الصحة والمرض، ومات قبـل انقضاء العدة فهذه زوجته ترث، وعليها عدة الوفاة باتفاق األئمة، فأما إن آان الطالق رج
والمشهور عنه أنها   . وتنقضى بذلك عدتها عند جمهورهـم؛ آمالك والشافعي، وأبي حنيفة، وهو قول أحمد في إحدى الروايتين

الطالق بائنا في مرض الموت فإن جمهور العلماء على أن البائنة في وإن آان   . تعتد أطول األجلين من مدة الوفاة والطالق
وهو يرثها وإن انقضت عدتها وتزوجت،   . هذا قول مالك  . مرض الموت ترث، إذا آان طلقها طالقا فيه قصد حرمانها الميراث

شافعي ثالثة أقوال آذلك، لكن قوله ولل  . وهو مذهب أبي حنيفة وهو يرثها ما دامت في العدة، وهو المشهور عنه، ما لم تتزوج
   . أنها ال ترث  : الجديد

وأما إذا لم يتهم بقصد حرمانها، فاألآثرون على أنها ال ترث، فعلى هذا ال ترث هذه المرأة؛ ألن مثل هذا الطالق الذي لم يعين 
   . كم عنده آذلكفيه، ال يظهر فيه قصد الحرمان، ومن ورثها مطلًقا ـ آأحمد في إحدى الروايتين ـ فالح

تعتد عدة الطالق فقط،   : وقيل  . تعتد أبعد األجلين، وهو ظاهر مذهب أحمد، وقول أبي حنيفة، ومحمد  : وإذا ورثت المبتوتة فقيل
   . وهو قول مالك، والشافعي المشهور عنه، ورواية عن أحمد، وقول للشافعي

ها عدة الوفاة، واألخرى عدة الطالق، وآل منهما وجبت عليه إحدى وأما صورة أنها لم تتبين المطلقة، فإحداهما وجبت علي
العدتين، فاشتبه الواجب بغيره؛ فلهذا آان األظهر هنا وجوب العدتين على آل منهما؛ ألن الذمة ال تبرأ من أداء الواجب إال 

   . بذلك

ستولدة، وخلفت ولًدا ذآًرا، وبنتين، فهل للبنات ـ عن رجل توفي، وخلف مستولدة له، ثم بعد ذلك توفيت الم وسئل ـ َرحمه الّله 
   ؟ وهل يرثن معه شيًئا  ؟ والء مع الذآر

   : فأجاب

أن الوالء   : والثانية  . أن الوالء يختص بالذآور  : هذا فيه روايتان عن أحمد، إحداهما ـ وهو قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي ـ
   . والّله أعلم  . حظ األنثيينمشترك بين النبين، والبنات، للذآر مثل 

ـ عن رجل له جارية، وله ولد، فزنى بالجارية، وهي تزني مع غيره، فجاءت بولد ونسبته إلى ولده،  وسئل ـ َرحمه الّله 
   ؟ أم ال  ؟ فهل يرث إذا مات مستلحقه  . فاستلحقه، ورضي السيد

   : فأجاب

وآذلك إن علم   . ني، لحقه النسب، وآان من أوالده، إذا لم يكن له أب يعرف غيرههذا اب  : إن آان الولد استلحقه في حياته، وقال
   .  ) الولد للفراش، وللعاهر الحجر ( أن الجاريـة آانت ملكا لالبن، فإن 

د أن يبيع ـ عمن له والدة، ولها جارية؛ فواقعها بغير إذن والدته، فحملت منه، فولدت غالما، وملكهما، ويري وسئل ـ َرحمه الّله 
   ؟ ولده من الزنا



 

116 

 

   : فأجاب

   : على قولين  ؟ هذا ينبغي له أن يعتقه باتفاق العلماء، بـل قد تنازع العلماء، هل يعتق عليه من غير إعتاق

أنه يعتق عليه، وهو مذهب أبي حنيفة، وقول القاضي أبي يعلى من أصحاب أحمد، ولكن مع هذا ال يرث هذا لهذا،   : أحدهما
   . ذا لهذاوال ه

   . والّله أعلم  . ال يعتق عليه، وهو مذهـب مالك، والشافعي، وأحمد في المنصوص عنه  : والثاني

ـ عن رجل أعطى لزوجته من صداقها جارية، فأعتقتها، ثم بعد مدة َوِطئ الجارية، فولدت ابًنا، وولدت  وسئل ـ َرحمه الّله 
   ؟ من الجارية مع بنت زوجته فهل يرث االبن الذي  : زوجته بنًتا، وتوفي

   : فأجاب

إذا آان قد وطئ الجارية المعتقة بغير نكاح، وهو يعلم أن الوطء حرام فولده ولد زنا، ال يرث هذا الواطئ، وال يرثه الواطئ، 
   . والّله أعلم  . في مذهب األئمة األربعة

  باب العتق 

   ؟ سئل َعن عتق َوَلد الّزَنا 

   : فأجاب

   . والّله أعلم   . تق ولد الزنا، ويثاب بعتقهيجوز ع

   ؟ أم يكون عبدا مملوآا  ؟ هل يكون الولد حرا  . تزوج بجارية مملوآة، فأولدها ولدا  : ـ عن رجل قرشي وسئل الشيخ ـ َرحمه الّله 

   : فأجاب

منه مملوك لسيدها باتفاق األئمة؛ فإن الولد يتبع  فإن ولدها  . الحمد لّله رب العالمين، إذا تزوج الرجل المرأة، وعلم أنها مملوآة
   . أباه في النسب والوالء، ويتبع أمه في الحرية والرق

فإن آان الولد ممن يسترق جنسه باالتفاق، فهو رقيق باالتفاق، وإن آان ممن تنازع الفقهاء في رقه، وقع النزاع في رقه، 
   . آالعرب

ال أزال أحب   : ؛ لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ـ رضي الّله عنه ـ قال ] والعجم استرقاق العرب [ والصحيح أنه يجوز 
هم  (   : بني تميم بعد ثالثسمعتهن من رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم يقولها فيهم، سمعت رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم يقول

وآانت سبية منهم عند   : قال  .  ) هذه صدقات قومنا (   : اهللا عليه وسلموجاءت صدقاتهم فقال النبي صلى   .  ) أشد أمتى على الرجال
   .  ) اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل (   : عائشة، فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم

ى عائشة ثالث خالل سمعتهن من رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم في بني تميم، ال أزال أحبهم بعدها، آان عل  : وفي لفظ لمسلم
هم  (   : ، وقال ) هذه صدقات قومي (   : وجاءت صدقاتهم فقال  .  ) اعتقي من هؤالء (   : محرر، فقال رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم

   .  ) أشد الناس قتال في المالحم
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ال إله إال الّله وحده   : من قال (   : وفي الصحيحين ـ واللفظ لمسلم ـ عن أبي أيوب األنصاري، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
ففي   .  ) ال شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على آل شيء قدير، عشر مرات، آان آمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل

من  [ فدل على ثبوت الرق عليهم، آما أمر عائشة أن تعتق عن المحرر الذي آان عليها   . هذا الحديث أن بني إسماعيل يعتقون
   . ألنهم من ولد إسماعيل  ] من بني تميم [   : وفيه  .  ] بني إسماعيل

أن رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم قام حين جاءه وفد   : وفي صحيح البخاري عن مروان بن الحكم، والمسور بن مخرمة
معي من ترون، وأحب الحديث  (   : وسلم هوازن مسلمين، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم النبي صلى اهللا عليه
، وآان انتظرهم رسول الّله صلى اهللا  ) إلى أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما المال، وإما السبي وقد آنت استأنيت بكم

إال إحدى عليه وسلم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم غير راد إليهم 
أما  (   : فإنا نختار سبينا؛ فقام رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم في المسلمين؛ وأثنى على الّله بما هو أهله ثم قال  : الطائفتين، قالوا

بعد، فإن إخوانكم قد جاؤونا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن 
فقال رسول الّله صلى   . طيبنا ذلك يا رسول الّله  : فقال الناس  .  ) كون على حظه حتى نعطيه من أول ما يفيء الّله علينا فليفعلي

، فرجع الناس فكلمهم  ) إنا ال ندري من أذن في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤآم أمرآم (   : اهللا عليه وسلم
ففي هذا الحديث الصحيح أنه سبي   . عوا إلى رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا، وأذنواعرفاؤهم، ثم رج

فصاروا رقيقا لهم؛ ثم بعد ذلك طلب أخذهم منهم، إما تبرعا، وإما معاوضة،   . نساء هوازن، وهم عرب، وقسمهم بين الغانمين
عمر لما اعتكف وبلغه أن النبي صلى اهللا عليه وسلم أعتق السبي، فأعتق وقد جاء في الحديث أنه أعتقهم، آما في حديث 

جارية آانت عنده والمسلمون آانو يطؤون ذلك السبي بملك اليمين، آما في سبي أوطاس، وهو من سبي هوازن، فإن النبي 
   .  ) يضةال توطأ حامل حتى تضع، وال غير ذات حمل حتى تستبرأ بح (   : صلى اهللا عليه وسلم قال فيه

قسم رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم سبايا بني المصطلق،   : وفي المسند لإلمام أحمد عن عائشة ـ رضي الّله عنها ـ قالت
فوقعت جويرية بنت الحارث لثابت بن قيس بن شماس، أو البن عم له، آاتبته على نفسها، وآانت امرأة حلوة مالحة، فأتت 

يا رسول الّله، أنا جويريـة بنت الحارث بن أبي ضرار، سيد قومه، وقد أصابني من   : وسلم وقالترسول الّله صلى اهللا عليه 
  : قالت  ؟ هل لك في خير من ذلك (   : البالء ما لم يخف عليك، وجئتك أستعينك على آتابتي، فقال رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم

وخرج الخبر إلى   : ، قالت ) قد فعلت (   : نعم، يا رسول الّله، قال  : قالت  .  ) ـك، وأتزوجـكأقضـي آتابت (   : قال  ؟ وما هو يا رسول اللّّه
فقد عتق بتزوجه إياها مائة   : الناس أن رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث، فأرسلوا ما بأيديهم، قالت

  : وهذه األحاديث ونحوها مشهورة، بل متواترة  . م برآة على قومها منهاأهل بيت من بني المصطلق، وما أعلم امرأة آانت أعظ
سبى النبي صلى اهللا عليه وسلم   : أن النبي صلى اهللا عليه وسلم آان يسبي العرب وآذلك خلفاؤه بعده، آما قال األئمة وغيرهم

 َواْلُمْحَصَناُت ِمَن النَِّساء ِإالَّ َما }العرب، وسبى أبو بكر بني ناحية، وآان يطارد العرب بذلك االسترقاق، وقد قال اهللا لهم :   
   [ النساء :  24 ] ، وفي حديث أبي سعيد وغيره :  أنها نزلت في المسبيات، أباح اهللا لهم وطأها بملك {َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم ِآَتاَب الّلِه َعَلْيُكمْ 

   . اليمين

وإذا سبيت واسترقت بدون زوجها جاز وطؤها بال ريب، وإنما فيه خالف شاذ في مذهب أحمد، وحكى الخالف في مذهب 
أجمع آل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة إذا وقعت في ملك ولها زوج مقيم بدار الحرب،   : قال ابن المنذر  . مالك

   . وطؤها بعد االستبراء، وأما إذا سبيت مع زوجها ففيه نزاع بين أهل العلمأن نكاح زوجها قد انفسخ، وحل لمالكها 

، وقد قاتل أهل الكتاب، فإنه خرج لقتال  ] الحرب [ ومعلوم أن عامة السبي الذي آان يسبيه النبي صلى اهللا عليه وسلم آان في 
ومع   . عليها زيد، ثم جعفر، ثم عبد اهللا بن رواحة النصارى عام تبوك، ولم يجر بينهم قتال، وقد بعث إليهم السرية التي أمر

  . وآذلك قاتل اليهود بخيبر والنضير وقينقاع؛ وآان في يهود العرب، وبنو إسرائيل  . هذا فكان في النصارى العرب، والروم
   . وآذلك يهود اليمن، آان فيهم العرب، وبنو إسرائيل

، فالحر المسلم ال يسترق بحال، والمعاهد ال يسترق، والكفر مع المحاربة  ] الحرب [  بشرط  ] الكفر [ وأيًضا، فسبب االسترقاق هو 
موجود في آل آافر، فجاز استرقاقه، آما يجوز قتاله، فكل ما أباح قتل المقاتلة أباح سبي الذرية؛ وهذا حكم عام في العرب 

   . والعجم، وهذا مذهب مالك والشافعي في الجديد من قوليه، وأحمد
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أما أبو حنيفـة فال يجوز استرقاق العرب، آما ال يجوز ضرب الجزية عليهم؛ ألن العرب اختصوا بشرف النسب؛ لكون النبي و
صلى اهللا عليه وسلم منهم، واختص آفارهم بفرط عدوانه؛ فصار ذلك مانعا من قبول الجزية، آما أن المرتد ال تؤخذ منه 

   . ليس على عربي ملك  : واحتج بما روي عن عمر أنه قال  . اإلسالم السابقالجزية؛ للتغليظ؛ ولما حصل له من الشرف ب

   . والذين نازعوه لهم قوالن في جواز استرقاق من ال تقبل منه الجزية، هما روايتان عن أحمد

و اختيار الخرقي، أن االسترقاق آأخذ الجزية، فمن لم تؤخذ منه الجزية ال يسترق، وهذا مذهب أبي حنيفة وغيره وه  : إحداهما
وعند أبي حنيفة تقبل الجزية من آل   . والقاضي وغيرهما من أصحاب أحمد، وهو قول االصطخري من أصحاب الشافعي

فعلى هذا ال يجوز استرقاق مشرآي العرب؛ لكون الجزية ال تؤخذ منهم،   . آافر، إال من مشرآي العرب، وهو رواية عن أحمد
   . إن العرب ال يسترقون  : وهو قول الشافعي؛ بناء على قولهويجوز استرقاق مشرآي العجم، 

فعلى هذا القول في مذهب   . أن الجزية ال تقبل إال من أهل الكتاب، والمجوس، آمذهب الشافعي  : والرواية األخرى عن أحمد
وهذان   . لقاضي وغيرهماال يجوز استرقاق أحد من المشرآين، ال من العرب، وال من غيرهم آاختيار الخرقي، وا  : أحمد

فإذا سبي عربية فأسلمت استرقها، وإن لم تسلم   . القوالن في مذهب أحمد ال يمنع فيه الرق؛ ألجل النسب، لكن ألجل الدين
   . وعلى هذا يحملون ما آان النبي صلى اهللا عليه وسلم والصحابة يفعلونه من استرقاق العرب  . أجبرها على اإلسالم

وهذا آما أن الصحابة سبوا العربيات والوثنيات؛   . لوثني، فال يجوز إقراره عندهم برق، آما يجوز بجزيةوأما الرقيق ا
ثم   .  ) ال توطأ حامل حتى تضع، وال غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة (   : ووطؤوهم؛ وقد قال النبي صلى اهللا عليه وسلم

   . اإلسالم؛ وأن وطـء الوثنية ال يجوز، آما ال يجوز تزويجها األئمة األربعة متفقون على أن الوطأ إنما آان بعد

أنه يجوز استرقاق من ال تؤخذ منهم الجزية من أهل األوثان، وهو مذهب الشافعي، وأحمد في الرواية   : والقول الثاني
تلهم، فالبد من استرقاقهم، األخرى؛ بناء على أن الصحابة استرقوهم؛ ولم نعلم أنهم أجبروهم على اإلسالم؛ وألنه ال يجوز ق

   . وقد تبين مما ذآرناه أن الصحيح جواز استرقاق العرب  . والرق فيه من الغل ما ليس في أخذ الجزية

  . المذآـور عن عمر ـ إذا آان صحيحـا صريحا في محل النزاع ـ فقد خالفه أبو بكر وعلى؛ فإنهم سبوا العرب  ] األثر [ وأما 
عمر محموال على أن العرب أسلموا قبل أن يسترق رجالهم، فال يضرب عليهم رق، آما أن قريشا ويحتمل أن يكون قول 

أسلموا آلهم فلم يضرب عليهم رق؛ ألجل إسالمهم، ال ألجل النسب، ولم تتمكن الصحابة من سبي نساء قريش، آما تمكنوا من 
   . النبي صلى اهللا عليه وسلم في النهي عن سبيهم شيءسبي نساء طوائف من العرب؛ ولهذا لم يسترق منهم أحد، ولم يحفظ عن 

خوف العنت، وعدم الطول إلى نكاح حرة، في   : وأما إذا تزوج العربي مملوآة فنكاح الحر للمملوآة ال يجوز إال بشرطين
العجمي أن  وعللوا ذلك بأن تزوجه يفضي إلى استرقاق ولده، فال يجوز للحر العربي وال  . مذهب مالك والشافعي وأحمد

وأما أبو حنيفة فالمانع عنده أن تكون تحته حرة، وهو   . يتزوج مملوآة إال لضرورة، وإذا تزوجها للضرورة آان ولده مملوآا
   . يفرق في االسترقاق بين العربي وغيره

وأما إذا وطئها   . حقوأما إذا وطئ األمة بزنا فإن ولدها مملوك لسيدها باالتفاق، وإن آان أبوه عربيا؛ ألن النسب غير ال
وهذا يسمى   . بنكاح، وهو يعتقدها حرة، أو استبرأها فوطئها يظنها مملوآته، فهنا ولده حر، سواء آان عربيا أو عجميا

وعليه الفداء لسيد األمة آما   . فولد المغرور من النكاح أو البيع حر؛ العتقاده أنه وطئ زوجة حرة، أو مملوآته  .  ] المغرور [ 
   . والّله أعلم  . وفي ذلك تفريع ونزاع ليس هذا موضعه  . بذلك الصحابة؛ ألنه فوت سيد األمة ملكهم، فكان عليه الضمان قضت

  ؟ فهل يأثم سيده  : ـ عن رجل له مملوك هرب، ثم رجع، فلما رجع أخفي سكينته، وقتل نفسه وسئل شيخ اإلسالم ـ َرِحمُه الّله 
   ؟ وهل تجوز عليه صالة

   : جابفأ
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الحمد لّله، لم يكن له أن يقتل نفسه، وإن آان سيده قد ظلمه، واعتدى عليه، بل آان عليه إذا لم يمكنه دفع الظلم عن نفسه أن 
يصبر إلى أن يفرج الّله، فإن آان سيده ظلمه حتى فعل ذلك؛ مثل أن يقتر عليه في النفقة، أو يعتدي عليه في االستعمال، أو 

   . يريد به فاحشة، ونحو ذلك؛ فإن على سيده من الوزر بقدر ما نسب إليه من المعصية يضربه بغير حق، أو

  . ، فيجوز لعموم الناس أن يصلوا عليه ) صلوا عليه (   : ولم يصل النبي صلى اهللا عليه وسلم على من قتل نفسه، فقال ألصحابه
   . والّله أعلم  . ا لغيره اقتداء بالنبي صلى اهللا عليه وسلم فهذا حقوأما أئمة الدين الذين يقتدي بهم فإذا ترآوا الصالة عليه زجًر

ـ عن مماليك ضمنوا رجال، وآانوا مماليك إنسان، وهو مسلم نجس ببالد التتر، وهم متفقون على  وسئل ـ َرحمه الّله تعالى 
، يمنعهم عن طاعة الّله ورسوله، طاعة اهللا ورسوله، يطلبون الحج ويصلون، ويزآون ويتصدقون، وهو غلب عليه العصيان

فلم تطب لهم مخالفة الّله ورسوله، وهو قاطع طريق، وشارب خمر، وزان، وتارك للصالة، وقاتل النفس التي حرم الّله، 
ويطلبون منه البيع فلم يبعهم ويطلبون العتق فلم يعتقهم، وآلما تلفظوا له بشيء من ذلك ضربهم، ويسجنهم فيموتوا جوعا، 

   ؟ وهربوا إلى مصر طالبين طاعة الّله ورسوله، فمنهم اليوم حجاج، فهل في طاعة الّله ورسوله نص ألجل أبقهم فاتفقوا

   : فأجاب

إذا آانوا آما ذآروا يمنعهم ذلك الرجل من فعل ما أمر اهللا ورسوله، ويكرههم على فعل ما نهي اهللا عنه ورسوله، آان 
وقد أحسنوا فيما فعلوا، فإنه ال حرمة لمن يكون آذلك، إذ لو آان في طاعة المسلمين،   . خروجهم من تحت يده جائًزا، بل واجبا

وهؤالء المهاجرون الذين فروا بأنفسهم قد أحسنوا في ذلك،   . فإنه يجب قتاله، وإن آان مسلما  ؟ فكيف إذا آان في طاعة التتر
   . والعبد إذا هاجر من أرض الحرب فإنه حر، وال حكم عليه ألحد

  ؟ ألي شيء تأخذ مال أستاذك، وتشتري به مماليك  : مبلغا، واشترى به مماليك، فقيل له وسئل عن نائب أخذ من مال مخدومه 
  . وادعى في العتق أنها مماليكه، وهو اليوم معسر عن قيمة ثمنهم  . اشتراها له، وهي باقية على ملكه، ثم أعتقها جميعها  : فقال

   ؟ فهل يصح العتق

   : أجابف

وإن اشتراهم بمال الرجل بغير   . إذا اشترى مماليك للرجل بإذنه، فهم آذلك للرجل، وإذا أعتقهم بغير إذن المالك لم يصح عتقه
وإذا أعتقهم هذا المشتري فلصاحب المال أن يأخذهم،   . إذنه فلصاحب المال أن يأخذهم، وله أن يغرم هذا الغاصـب مالـه

   . والّله أعلم  . ويكون العتق باطال

 آخر المجلد الحادي والثالثين 
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