










 

المرسلين أشرف على والســالم والصالة العالمين رب هللا الحمد 
أجمعين.وصحبه  آله وعلى محمد سيدنا 

بعد:أما  
مة/  ّالعالالشيخ  سماحة فتاوى سلســلة من الرابع الكتاب هو فهذا 

مان،  علســلطنة  العام المفتي ـ اهللا حفظــه ـ الخليلي حمــد  بن أحمد ُ
ومدارس والمســاجد المال وبيت والوقف الوصية فتاوى في والمتمثلة 

واألفالج.الكريم  القرآن 

بسلطنة  الدينية والشؤون األوقاف بوزارة اإلفتاء مكتب قام وقد 
التي  الكتاب هذا بإخراج للتســويق األجيال مع بالتنســيق مان ع ُ

هذا في العمل وكان ونشره وطباعته بتصميمه ـ مشكورة ـ تفضلت 
ومراجعته وتنســيقه ترتيبه في الســابقة القاعدة على ًجرياالكتاب  
الشيخ.سماحة  على وعرضه 

الكتاب. هذا  وموضوع يتوافق مهم بحث على الكتاب يحوي كما 



 

٦

بقية إخراج على يعيننا وأن العمل هذا منا يتقبل أن تعالى اهللا نسأل 
المسلمين جميع به ينفع وأن الكريم لوجهه ًخالصايجعله  وأن الفتاوى 

والصالح.الخير  فيه لما الموفق واهللا 
وبركاته تعالى  اهللا ورحمة عليكم والسالم 
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٩فتاوى  الوصية 

 É¡«∏Y  OÉ¡°TE’Gh  á«°UƒdG  ºμM s

اإليصاء؟يلزمه  الذي من 
̄ ® ﴿ســبحانه:  قولــه  4اهللا كتــاب  فــي جــاء    ±  ° 

¾ ½ ¼» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² 
واألقربين للوالدين الوصية وجــوب على تدل وهي ، ]١٨٠البقرة:  [﴾  ¿

قال: أنه  ژ  اهللارســول عن  الصحيح الحديــث في جاء لكن بالمعــروف، 
بلغ أنه حتى متعــددة طرق من جاء الحديث وهــذا ، (١)لوارث»وصية  «ال 

من  وتعالى تبارك اهللا كتاب في بما ذلك ويتأيد طرقه، لكثرة الشــهرة درجة 
 © ¨   §¦﴿بعدلــه:  عباده بين المواريث قســمته بعد  4قوله 

´   ³   ²   ±   °   ¯    ®   ¬   «   ª 
À   ¿   ¾   ½    ❁ »    º    ¹    ¸¶    µ  

ÁÂ   Ã   Ä     Å   Æ   Ç   È   É     ﴾] :النســاء
تبارك اهللا رســمه ما يتجاوز أن لإلنســان  يجوز الأنه  هذا ومعنى ، ]١٣١٤،  

تبارك  اهللا يكلها لم إذ المواريــث، بأمر يتعلق فيما الحــدود من له وتعالى 
ٍ مرسل  نبي  إلى والمقرب  ملك إلى يكلها فلم خلقه، من أحدإلى  وتعالى 

ٍ يعتبر  ذلك في تدخل وكل حقــه، حقذي  كل فأعطى بعدله قســمها وإنما 
فقد وتعالى تبارك اهللا أعطــاه مما أكثر ًأحداأعطى  فمن اهللا، لقســمة ًتبديال

اآلية في تعالى اهللا ذكره الذي العقاب بذلــك ًحقيقاوكان  اهللا حدود تجاوز 
يقال ماذا بقي لوارث،  تجوز الالوصية  أن على اإلجماع وقع وقد الكريمة، 

قال: من فمنهم العلم، أهــل بين خالف ذلك في الكريمة؟ اآلية معنى في 
ذلك  بأن قال: مــن فمنهم ناســخه، في اختلفوا ثم نســخ، الحكم هذا بأن 

(٢١٢١). والترمذي  (١٨٦/٤)، وأحمد (٦٦٧)، الربيع  رواه (١)



 

 

 
   

 

    

١٠
من ومنهم المواريث، بآية نســخ قال: من ومنهم المتقدم، بالحديث نســخ 

طائفة قول هذا باإلجمــاع، ذلك اعتضاد مع األمرين بكال نســخ بأنه قال: 
وإنما ينســخ لم الحكم هذا أن إلى أخرى ٌطائفةوذهبــت  العلم، أهل من 
علماء  من عدد قاله القول وهــذا الوارثين، غير واألقربين الوالدين في هو 



من اآلية بأن قالــوا: وهؤالء والضحاك، وطــاوس الحســن منهم التابعين، 
شــيخنا  إليه يميل كان الذي وهو الخصوص، بــه أريد الذي العموم باب 

الوالدين في هو إنما الحكم هذا بأن قال: فقد أطفيش، إبراهيم  إسحاق أبو
من حقهما  يقطع الشركهما  فإن مملوكان، ألنهما أو لشركهما الوارثين غير 

يتملكاه أن يمكن بمــا لهما فيوصي رقهما، وكذلك موتــه بعد بهما صلته 
البسيوي  الحســن أبومة  العالإليه  جنح الذي هو الرأي وهذا عتقهما، بعد 
الحديث عليه دل بما خصصت الكريمة اآلية بأن وحكى الجامع، كتابه في 

خصص الذي هو الجانب هذا خاص، جانــب له ولكن ًعاماكان  وإن وهو 
مطالب فاإلنســان هنا ومن بمكان، القوة من هو القول وهذا الكريمة، اآلية 
 يرثونه.ال الذين  وألقاربه لوالديه يوصي بأن 

به قال الذي هو  يرثون الالذين  لألقربيــن الوصية بوجوب والقول هذا 
وأيده مجلز وأبو الزهري إليه ذهب الذي وهو بينهم، خالف بغير أصحابنا 
وكتب ﴾، ®﴿ قال:  تعالى اهللا ألن بمكان، القوة من وهو الطبري، المفسر 
 ¾﴿  وقال: الوجوب، على تــدل ًحقاوكلمة  ﴾، ½﴿وقال:  فرض، بمعنى 
على أن مع المتقين من يكون أن يجب المســلمين من أحد وكل ﴾ ¿

تدل قرينة ﴾   ¿  ¾½: ﴿   4قولــه بأن  قال: من أمــا الوجوب، تفيد 
المتقين على اهللا جعله الحق هذا ألن الوجوب عــن الحكم هذا صرف على 
 Y﴿ قال:   4اهللا أن  ذلــك عن فالجواب العامة، على يجعلــه ولم 

Z [   \]  ^  _    ﴾]  :عن  المتعة حق يســقط فهل ] ٢٤١البقــرة



 

 

 

  

  

 

 

١١فتاوى  الوصية 
 :  4قوله أن  أو فحسب؟! وحدهم المتقين في وجوبه ويحصر المتقي غير 

أن عليه يجب واحد كل إذ الحكــم، هذا تأكيد على يدل ﴾   _^﴿
المتقين.من  يكون 

لفقراء الوصية بــأن يقولون عندما الخطأ في الناس مــن كثير ويقع هذا 
كانوا فقراء لألقربين هي وإنما األقربين لفقراء ليست أنها حين في األقربين، 

على أن فكما الممات، بعد لهم ًصلةجعلها  وتعالى تبارك اهللا ألن أغنياء، أو 
أن حتى مماته، بعد يصلــه أن عليه كذلك حياته في قريبه يصــل أن القريب 

لألقربين يوص ولم ًمثالللفقراء  أوصى من أن إلى ذهبت العلماء من طائفة 
طاوس عن روي القــول وهذا لألبعدين، به أوصى مــا األقربون يعطي فإنه 

 5الشعثاء أبي  عن وروي آخرين، وجماعة زيد  بن وجابروقتادة  والحسن 
إليه ذهب والذي الثلث، يعطون األقربين بأن العلمــاء أولئك من طائفة وعن 

من األقربين لغير به أوصــى مما الثلثين يعطون األقربين بأن أصحابنا أكثــر 
 5الســالمي اإلمام  إال الثلث، يعطون لهــم والموصى وغيرهم، الفقــراء 

تبعة هو ويتحمل هــي كما تنفذ الوصية بأن ـ المــدارج في كما ـ قال: فإنه 
بما العمل رأوا األول الرأي إلى ذهبوا الذين ولعل الشــرع، لحكم مخالفته 

أما ، (١)رد»فهو  أمرنا عليه ليس ًعمالعمل  «من الشــريف: الحديث عليه دل 
يوص ولم لألبعدين أوصــى إن فعل ما بئس قالــوا فإنهم األمة علماء بقية 

وصيته. نص به جــاء عما  تبدل والبها  أوصى كما تنفــذ ووصيته لألقربين 
حياته في أدائه من يتمكن لم حــق عليه كان من على الوصية تجب وكذلك 

الوجوه، من وجه من تبعة أو المرأتــه غائب صداق أو دين عليه يكون كأن 
بأن  وذلك بعرض، أو بمال يتعلق ًضماناكان  سواء الناس، من ألحد كضمان 

١٨. األقضية  في ومسلم ٩١/٣، والبخاري (٤٩)، الربيع  رواه (١)



 

 

                    
 

 

  
 

 
 

 

١٢
على أو امرأة على جنــى يكون كأن  ـ  باهللا والعياذـ  ًعرضاانتهــك  قد يكون 
أعلم.تعالى  واهللا عرضهما أو بشرفهما يتعلق فيما رجل 

على استدل من اســتدالل على تردون فكيف الوصية، بوجوب قلتم إن 
يبيت به يوصي شيء له مســلم امرئ حق «ما  :  ژبقوله الوجوب  عدم 

به) يوصي (شيء فيه: فالحديث قالوا (١)عنده»مكتوبة  ووصيته إال ليلتين 
االستحباب؟ دليل  وهو به يوصي أن يريد بمعنى 

وجوب في صريح والقــرآن القرآن،  يعارض الاآلحادي  الحديــث ً: أوال
¯﴿يقــول:  تعالى فاهللا الوصية،  ® ¶ µ ´ ³ ² ± ° 

وقال: رض، ُفبمعنى  وكتــب ﴾ ®﴿ســبحانه:  فقال ]١٨٠البقرة:  [﴾  ¸
أحد وكل ﴾   _^﴿وقال:  الوجــوب، على تدل ًحقاوكلمة  ﴾ [﴿  
الوجوب. تفيد  «على» أن مع المتقين، من يكون أن يجب المسلمين من 

مسلم المرئ يحل «ال بلفظ:  5الربيع اإلمام  رواه الحديث هذا : ًثانيا
يدل وهو (٢)رأسه»عند  مكتوبة ووصيته إال ليلتين يبيت به يوصي شــيء له 

 .(٣)خالفهبما  األخذ من أولى القرآن وافق بما واألخذ الوجوب، على 
الربيع، وحديث اآلية مع يتوافق ما على الحديث هذا حمل يمكن : ًثالثا
الوصية  ألن ذلك في  إشكال والبه،  يوصي أن يجب شيء له التقدير فيكون 

اآلية  نصت كمــا ًخيراترك  مــن على تجب وإنما أحــد كل على  تجــب ال
واهللا أعلم. الكريمة 

(١٦٢٧). ومسلم  (٢٧٣٨)، البخاري  رواه (١)
(٦٧٧). الربيع   رواه (٢)
يحل» «ال قوله: بينما الوجوب، عدم في ًصريحاليس  به» يوصي «شــيء قوله: ألن  وذلك (٣)

(الناشر). الوجوب  في صريح 



 

 

 

 ١فتاوى  الوصية 
مشكالت أهاليهم وبين بينه كان ألشــخاص بمبلغ وأوصى توفي رجل 

الموصي  ورثة بأن ًعلماال؟  أم المبلغ هذا دفع يجب فهل قبلية، وحروب 
لهم؟ به  الموصى بالمبلغ وإخبارهم لهم للموصى الذهاب  يستطيعون ال



يبلغ  أن وجب بشيء له أوصي فمن أصحابها، إلى الحقوق إبالغ يجب 
واهللا أعلم.إليه 

أمه ميراث والــده مع اقتســم قد الهالك وكان ورثة، وتــرك رجل هلك 
تنفيذ تحمله مقابل له ماني ُعريال  ألفي مبلغ الوالد يدفع أن على واتفقا 
الصدقات، وبعــض وحجة وصلوات صــوم عن عبارة وهي أمــه وصية 
وعندما بالحجة، ــر أجبأن  الوصية هذه تنفيذ فــي بدأ قد الهالك وكان 
أجرته، منه يقبض أن قبل توفي قد مؤجره وجــد الحج من ر َالمؤجرجع  

بأن ًعلمانخــالت،  ســبع منه رهن قد وكان مال للهالك كان وكذلــك 
هنا:والسؤال  دية لورثته ودفعت سير حادث في توفي قد الهالك 

كانت فإذا الرجل؟ بمــوت الغية تعتبر هل الوصية، هــذه حكم ما ـ ١ 
أمه؟حجة  عن المؤجر حق عن فماذا كذلك 

لورثته؟دفعت  التي الدية من الرهن فك يتم هل ـ ٢ 
اتفق قد كان اللذان ريال ألفا األب نصيب من يخصم أن يصح هل ـ ٣ 
لولده؟يدفعها  أن 
قبل ذلك يتم وهل ديته؟ من الهالك على التي الوصية تنفيذ يتم هل ـ ٤ 

بعدها؟أم  توزيعها 
بل صحيحة، شــرعية وصية كانت إن أحد بمــوت الوصية  تلغى ال١)  

الورثة  اقتســمه فإن األول، الميت مال من إخراجهــا ويجب إنفاذها، يجب 



 

 
 

 

١٤
إخراجها وجب برضاه ذلك وكان أحدهم نصيب من الوصية تخرج أن على 
 أعلم.واهللا ماله  من موته بعد 

 أعلم.واهللا بها  الرهن فك من مانع فال التركة ضمن من الدية ٢) 
الثاني  الميــت ورثة جميــع إلى وتعــود التركة ضمــن من (١)هــي٣)  

واهللا أعلم.
التركة  اقتسام قبل وذلك الميت، تركة من شــيء أي من الوصية تنفذ ٤) 

واهللا أعلم.

موتها بعد أغنامها على بالمحافظة أختها بنات على ًشفاهةأوصت  امرأة 
والعجوز الصغير الجدي إال منها لهن ًســبيال األغنام  هذه تكون أن على 
بعدها ســنة، أربعين مدة أيديهن في األغنام هــذه ومكثت ألبانها، وإال 
أنه مع لها، الــوارث باعتباره الموصية عم البــن األغنام هذه دفع أردن 

الموصية عم البن وهل ذلك؟ لهن فهل المدة، هــذه طيلة بها يطالب لم 
في  ورد كما عليهــا المحافظة عليــه تجب أم ، ًميراثاأخذهــا  في الحق 

اإليصاء؟
تعالى: لقولــه الدين، تعاليم مــع متفقة دامــت ما  تبدل الالوصيــة  

  ﴿Ï  Î  Í    Ì  ËÊ   É  È     Ç   Æ   Å  Ä  Ã     Â  Á  ﴾]  :١٨١البقرة[ ،
عن بالوصية الموروث أخرجهــا وقد الوارث؟ إلى ًميراثــاترجع  وكيف 

الوارث على يجب وإنما البر، أبواب مــن باب في وجعلها الوارث ملك 
الوصية  مقتضى بحسب عليها يحافظ أن ـ يده تحت تكون ممن كغيره ـ 

واهللا أعلم. 

الدية. هنا   يراد (١)



 

 
 

١٥فتاوى  الوصية 
يده وبخط ـ ســنين عشــرة منذ المحفوظة الهالك دفاتر في الورثة وجد 

عليه ما يقضي كان بأنه علمهم مع ديون، من عليه وما له ما كل ـ وقلمه 
الديون؟هذه  قضاء يلزمهم فهل  يحذفه، الأنه  إال 

أحد القلم ألن بقلمــه، نفســه على الهالك أثبتــه ما ثبوت األصــل 
الحقوق تلك قضى قد بأنه ويطمئن الوارث يثق أن إال اللهم اللســانين، 

 الحكم الالطمأنينة  جهــة من بذلك اإلكتفــاء من مانع فــال حياته، في 
واهللا أعلم.

منزله  بنصف وأوصــى ، ًأخاف  ّوخلهلــك  رجل في فضيلتكم قــول ما 
بعد الموصى الجزء تخصيــص بالوصية ألحق ثم النخيــل، من ٍوبعض
اإللحاق ذلك ينقــض بحيث القاضي وتوقيــع والشــهود الصك كتابة 

ذلك؟نقض  للوارث يحق فهل الشهود، 
تعالى: اهللا لقول الوصيــة، إنفاذ بعد إال اإلرث من شــيء للوارث ليس 

  ﴿½¾   ¿   À   Á     Â   Ã     ﴾]  :ليس الوصية في ثبــت ومــا ، ]١١النســاء
أنه فالظاهر التخصيص، هــذا على أمضى قد القاضي وأرى نقضه، للوارث 

 أعلم.واهللا باطالعه  كان 

قد والدته أن مفــاده المواطنين أحد مــن ًطلباتلقينا  الفلج أهالــي نحن 
للفلج ثقاب ســت بحفر ًشــفوياآخرين  أناس وبحضور عليــه أوصت 
نطالب ونحن ســنوات ثالث عليه مضى قــد الطلب وهذا وفاتها، بعــد 

نحن وها الممانعة، عــدم نتلق لم أننــا إال الوصية، بتنفيذ المســؤولين 
والوصي الوصية هــذه تنفيذ عن باإلفــادة للتكرم ســماحتكم إلى نعود 

ســاعد  في ممكن أنه والحال التنفيذ واجبة كانت فإن بحملها، تعب قد 



  

 

 

   
  
   
                      

١٦
كان  إذا أما المتبع، النظام حسب ًأبدا ًأحدا يضر البحيث  الغربي الفلج 

رأيكم؟عند  سنقف فنحن التنفيذ  يجب ال
تنفيذها  فيجب اهللا من ًحكمــا تنافي والبأحد   تضر الالوصية  كانت إن 

 أعلم.واهللا فيه  التمادي  يجوز وال

حجة عنه يقام أن إخوتــه أوصى مرضه وأثنــاء ا، ًمريضإنســان  كان إذا 
بها، أوصى التي بالوصية أوالده تبليــغ تم وفاته وعند رماضين، وصيام 
خلفها، التي األموال جميع وقسموا الوصية هذه بتنفيذ يقوموا لم ولكن 

وجود عدم بحجة الوصيــة تنفيذ دون وصحيحة تامة القســمة هذه فهل 
اثنين  من بالشهود ستكفى يأن  ًكتابياالوصية  تكون أن يلزم وهل كتابة؟  ُ

شهود؟ثالثة  إلى 
تكن لم وإن إنفاذها فعليهم عدلين بشهادة عندهم ثابتة الوصية كانت إن 

 أعلم.واهللا القسمة  فليعيدوا المال اقتسموا وإن مكتوبة، 

ال؟أم  تنفذ هل المنافق وصية حكم ما 
أن هو العقيدة فنفاق عمل، ونفاق عقيدة نفاق قسمين: إلى ينقسم النفاق 

عقيدة ويظهر نفسه طوايا وفي ضميره حنايا بين الكفر عقيدة اإلنســان يبطن 
آله وعلى عليه النبي عهد في المنافقين معظم عليه كان الذي وهذا اإلسالم، 
   a`: ﴿   4قوله ذلك  على يدل ومما والســالم، الصالة أفضل وصحبه 

p     o  n  m  l     k       j  i  hg  f   e  d  c  b 
q  ﴾]  :ســبحانه:  قوله وكذلك ، ]١المنافقــون ﴿<=  >      ?  @  

F E D C B A  ﴾]  :تعالى:  وقوله ، ]٨البقرة﴿«¬ ¯ ®
  ³  ²  ±  °  ´  µ  ¶¸ ¼  »  º  ¹          ﴾]  :وأما  ، ]١٤البقرة



 
  

 

 
 

 

١٧فتاوى  الوصية 
فهو  فيه كن من «ثــالث الشــريف: الحديث عليه دل ما فهو العملي النفاق 
وإن هو العقدي والنفاق الحديــث، آخر إلى ، (٢)«أربع»رواية  وفي (١)منافق»

عليها ينطوي التي الطوية حيث من ًوإشراكاسبحانه  باهللا ًكفراحقيقته  في كان 
والوصية الظاهر، في المسلمين أحكام جميع عليه تجري أنه إال المنافق هذا 
نأخذ ولم نفسه طوايا في ما اعتبرنا ولو والكافر، المســلم فيه  يختلف الأمر  

الوصية، جواز من لغيره يحكم بما له يحكم أن  يمنع الذلك  فإن قوله بظاهر 
قال ولذلك ببر، وصية كانت إن المســلم وصية تنفذ كما تنفذ الكافر فوصية 
فإنه مسلم أقربائه بين ومن ألقربائه، أوصى إن شــرك كفر الكافر بأن العلماء 
لقرابته مســلم أوصى فلو العكس وكذلك لهم، الموصــى ضمن في يدخل 
وذلك منها،  يحرم واللهم  الموصــى ضمن في يدخل فإنه ذمي بينهم ومن 
مع ًأيضاوصلة  اهللا إلى تقرب هي وإنما اإليمان لها  يشــترط الالوصية  ألن 

إلى  يؤدي الأنه  ريب فال العمل نفاق وأما األقربين، وصية إلى بالنظر القرابة 
 أعلم.واهللا الدين  حكم مع  تتصادم الدامت  ما صاحبه وصية إبطال 

ذلك  وصيته في ن دووقد  ًديوناعليهم  له أن الناس يشهد الذي المجنون  ّ
وصيته؟تثبت  فهل الوصية، مكان فقد ّجنأن  بعد أنه إال 

ذلك ثبوت بل لهم، يوصــي أن فيه  يشــترط الأمر  ديون عليهم له كونه 
لو إذ عادلة، بشــهادة أو بإقراره ثبوته كان ســواء المدين على حجــة الدين 

دعوى هذه ألن حجة، ذلك كان لما الدين من كذا فالن على لي بأن أوصى 
وجدت  أو بذلك شــهود شــهد أو ًديناعليه  بأن أوصى إذا ما بخالف منه، 

(٣٣)، البخاري عنــد ونحوه (٥٣٦/٢)، وأحمــد (٩٣٦)، المســند زوائد في الربيع  رواه (١)
(٥٩). ومسلم  

(٥٨). ومسلم  (٣٤)، البخاري  رواه (٢)



 

  
      

  
 

 

 

 

١٨
عند كان إن باعترافــه عليه الدين ثبــوت ولكن الدين، تثبت شــرعية وثيقة 

 أعلم.واهللا به   عبرة ال ًمجنونااالعتراف  

رجل؟مع  امرأتان الوصية في تشهد أن تجوز هل 
تعالى:  اهللا لقول الوفــاة تحضره عندما اإلنســان من يطلب مطلب الوصية 

﴿® ¯  °   ±  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   º     
¿ ¾ ½ حضرته من بأن العلمــاء قال ولذلك ، ]١٨٠البقــرة:  [﴾  «¼

يجد لم وإن فليشــهدهم ًعدوال  ًشــهوداوجد  فإن بهذا يوصي أن فعليه الوفاة 
تعذر وإن وصيته، فليكتــب ًأحدايجد  لم وإن العــدول، غير فليشــهد العدول 

كله ذلك يستطع لم وإن األرض، على ولو فليكتبها ًمثال ورقة  في كتابتها عليه 
تسمع تعالى اهللا مالئكة لعل ربه، وبين بينه فيما له عذر وذلك بالقول، فليجهر 

العدلتين  والمرأتين العدل الرجل شهادة أن  ريب والبذلك،  شاهدة وتكون قوله 
 أعلم.واهللا الوصية  ومنها والمعامالت بالحقوق يتعلق فيما مقبولة ٌحجة

بذلك أوصى إذا يعذر فهل يؤدها، ولم حياته في الزكاة عليه وجبت من 
وصيته؟في  
أن خشــية وصيته وكانت تقصيره من وتعالى تبارك اهللا إلى ًتائباكان  إن 
على والتعويل باألداء التهاون  ألجل الاألداء  من التمكن قبل الموت يفاجئه 
أولى اهللا فإن الموت ففاجــأه حياته في يؤديها أن يقصد أن غيــر من الوصية 
 أعلم.واهللا المصلح  من المفسد يعلم واهللا اهللا عند القبول له ونرجو بعذره 

ميزة للوصية فهــل وصاياهم، إلى البر أفعــال يؤخرون الناس من كثير 
الثواب؟من  لمزيد 

أن  الصدقة أفضل بــأن  ژ النبيعن  الشــريف الحديث في جاء بل ال؛ 



 
  

 

 

 

 

١٩فتاوى  الوصية 
بأن   ژ النبيعن  الحديث في ًأيضاوجاء  ، (١)شــحيحصحيح  وأنت تتصدق 

إال  ، (٢)وفاتهبعد  درهم مائة من له خيرحياته  في اإلنســان به يتصدق ًدرهما ٌ
لهم  بره فإن حياتــه، في برهم ولو المــوت بعد صلة فهي األقربيــن وصية 

بما ًاحتياطايوصــي  أن اإلنســان يؤمر وكذلك مماته، بعد حقهم  يســقط ال
وإال عليه، التي الحقوق يؤدي أن قبل المــوت يفاجئه لئال الحقوق من عليه 

واهللا  الممات بعد منه خيرالحياة  في النوافــل وصدقات البر بأعمال فاإلتيان  ٌ
أعلم.تعالى  

فهل ، ًأحداعليها  يشــهد ولم يده بخط بوصية أوصــى فيمن قولكم ما 
حياته، في حج قــد كان أنه مع بحجة أوصى قــد وكان وصيته؟ تثبت 

ألناس وأوصى وتبرع، وصلوات صيام بكفارات وأوصى بصيام وأوصى 
؟ًأيضاديون  وعليه وغيرهم، أقاربه من 
ًأحدايشــهد  لم ولو عليه، ثابتة فهي يده بخط الوصية هذه كانت إن 
وإنما حياته، في حــج ولو إنفاذه واجب به أوصى الــذي والحج عليها، 
كل عن مسكين إطعام عنها يجزي بالصيام والوصية ماله، ثلث من تخرج 

كل عن ًمسكيناســتين  إطعام فهي الصوم كفارة وأما بصيامه، أوصى يوم 
كفارات بهن قصد إن إال أحد عن أحد يصلــي فال الصلوات وأما كفارة، 

فال لوارث إال التبــرع وصايا وتثبــت الصيام، ككفــارات فهن صلوات 
ثلث عن التبرع وصايا  تزيــد والضمان،  من كانت إن إال لوارث وصية 
المال  أصل من فتخرج الواجبة الحقوق أما الثلث، من تخرج فهي المال 

واهللا أعلم. 

(١٠٣٢). ومسلم  (١٤١٩)، البخاري  رواه (١)
(٢٨٦٦).  داود أبو رواه (٢)



  

                           
         

 

              
                     

 

٢٠
وقد وصيام، وزكاة حج من عليها ما أدت وقد ًوال ذهبا ًماال  تملك الامرأة  

صحيح؟هذا  فهل ، ًشيئاتملك  لم ولو حتى الوصية عليها يجب إنه لها قيل 
وتعالى تبارك اهللا إذ ، ًخيراترك  من على هي إنما فالوصية بصحيح، ليس 
¯﴿يقــول:   ® ° ± ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² 

¿ ¾ ½ ¼» º  ﴾]  :ســبحانه:  فقوله ، ]١٨٠البقــرة﴿ ́ µ 
واهللا أعلم. ًماال ترك  إن بمعنى ﴾ ¶

«لحفر للمقبرة أم للمسجد يوصي أن األفضل فهل يوصي أن يريد رجل 
وبنايتها»؟ «لمدرسيها  لمدرسة أم القبور» 

واجبة وصية وهي  يرثونه، الالذيــن  ألقربيه يوصي أن عليه يجب ً: أوال
¯﴿قــال:  وتعالى تبارك فاهللا القرآن، بنص  ® ³ ² ± ° 

¹ ¸ ¶ µ ´ ¿ ¾ ½ ¼» º  ﴾]  :١٨٠البقرة[ ،
بالوالدين خصه من ومنهم نسخ، حقهما بأن قال من العلماء فمن الوالدان أما 

البسيوي  الحسن أبواإلمام  وقال  يرثان، الالمشركين  أن إلى ًنظراالمشركين  
دل بما مخصصة الكريمة اآلية فتجعل عليــه، يعول الذي هو القول هذا بأن 
ولو الوصية في حق فلهما المسلم من  يرث الالمشرك  أن على الروايات من 
وجيه.قول  وهو الشرك، على كانا 

من يتمكن لم التي الحقــوق من عليه بما يوصي أن عليه يجــب إنه ثم 
أن فعليه الحقوق مــن حياته في يؤديه أن يخشــى كان فما حياته، في أدائها 

مماته.بعد  عنه ليقضي به يوصي 
إلى أو مســجد، إلى بحاجة هم هل الناس، حاجة في فلينظر هذا وبعد 

أن أم إصالحه، أجل من بشــيء للمسجد يوصي أن إلى أو للمسجد، وقف 
الفقراء  أن أم قائمة، المدرسة تكن لم بحيث للقرآن مدرسة إلى داعية الحاجة 



 

٢١فتاوى  الوصية 
قائمة المدرســة ولكن أفضل، القرآن لمدرســة الوصية أن يرى فقد أحوج؟ 

أفضل هو المســجد يرى وقد مزيد، إلى بحاجة وليســت كثيرة أوقاف ولها 
حاجته عن فاضلة أوقاف وله قائم المســجد ولكن له، يوصي بأن أولى وأنه 
حيث ينظر وأن يتحــرى، أن اإلنســان على وإنما له، يوصي ألن داعي فال 

 أعلم.واهللا الوصية  موضع فثم الحاجة تكون فحيثما الحاجة، 

يمكن فمتى العمر، بهم تقدم إذا تكتب الوصية أن الناس من كثير يرى 
العمر؟به  تقدم كلما وصيته يغير وهل يوصي؟ أن لإلنسان 

فقد الحلم، بلوغه منذ ًدائماالوصية  على يحرص بأن مطالب اإلنســان 
يجد اآلخر واليوم باهللا يؤمن المرئ يحل «ال  :  ژالنبي عن  الحديث في جاء 

يدل وهذا ، (١)رأســه»تحت  مكتوبة ووصيته إال ليلتين يبيت أن به يوصي ما 
بما يوصي أن على يحرص أن اإلنسان واجب فمن الوصية، شأن عظم على 
وأن  عليه، حق ذلك فإن  يرثونه، الالذيــن  ألقربيه ويوصي الحقوق من عليه 

 أعلم.واهللا حال  إلى حال من الوصية يغير أن وبإمكانه ذلك، في  يتمادى ال

فهل جاهلية» ميتة مات يوص ولم مات «من قال: أنه  ژ النبيعن  يروى 
صحيح؟الحديث  هذا 
 أعلم.واهللا اللفظ  بهذا عليه أطلع لم الحديث هذا 

الوصية؟ هذه حكم ما سنوات، لعدة موته بعد عنه يضحى بأن أوصى من 
بها؟أوصى  أن بعد تنفيذها يجب وهل مشروعة؟ هي وهل 
بمباح أوصى إذا كان ولئــن تنفيذها، من مانع فال بقربة أوصى أنــه بما 

 أعلم.واهللا قربة  هو بما أوصى إذا فكيف يجب، بل تنفيذه يجوز 

(٦٧٧). الربيع   رواه (١)



  

 

   
        

٢٢
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بعضهم؟أو  الورثة أجاز إن الثلث من بأكثر الوصية تجوز هل 
، (١)كثير»والثلــث  «الثلث بالثلث، إال  تكــون الأن  الوصية فــي األصل 

فال الناس حقوق أما التبرعــات، وصايا في وهذا  ،  ژ اهللارســول قال  هكذا 
يتعلق الناس حق ألن الثلــث،  من الالمال  أصل من خرج ُتأنهــا  في خالف 
خرج ُتبأنها  قال من العلمــاء فمن خالف، ففيها اهللا حقوق وأما كله، بالمال 

من بإخراجها والقول الثلث، من تخرج بأنها قال: من ومنهم المال، أصل من 
 بن كموســىمنهم  غفير جم قال: فبه أصحابنا، من األكثرين قول هو الثلث 
قال  وإنما وغيرهم، المؤثر وأبي محمد وأبي سعيد وأبي محبوب وابن علي 

رجحانه، لي يتبين القول وهذا المال، أصل من تخرج بأنها عثمان  بن سليمان
قال: حيث المخلوقين حــق على مقدم تعالى اهللا حق أن ــن بي ژ النبيألن   ّ

اهللا ودين المخلوق دين أن على يدل فهذا ، (٢)بالقضاء»أحق  اهللا فدين «فاقضوا 
 ينبغي الهذا  فألجل أحق، اهللا دين وإنما ًجميعايقضيان  كونهما في يشتركان 

من يخرج المخلوقين دين بينما المــال ثلث من يخرج اهللا دين بأن يقال: أن 
المال.أصل  

الثلث من بأكثر الوصية علــى الموت حضور عند الورثة وافق وإذا هذا 
 #"!﴿  وتعالى: تبارك اهللا بقول لذلك واســتدل ذلك، من مانع فال 

& % $ ' , + * ) إثم فال والمعنى: ، ]١٨٢البقــرة:  [﴾  )
والظلم  الحيف الورثة يجنب حتى ورثته وبين الموصي بين أصلح من على 

(١٦٢٩). ومسلم  (٢٧٤٣)، والبخاري (٦٨٠)، الربيع  رواه (١)
ومسلم. (١٩٥٣)،  البخاري بنحوه  رواه (٢)



  

 
 

 

 
  

 

 ٢فتاوى  الوصية 
يوافق  أن ًأيضا حرج الالوقت  نفس وفي عنهم، المال إلجاء َدصَقيكون  لئال  َ

عنه.يتنازلون  حق ذلك ألن ذلك على الورثة 
عن يرجعوا أن الحق لهم فإن اإليصــاء عند ذلك على وافقوا ولو وقيل: 

وهذا اإليصاء، بمجرد  تلزم والبالموت  تلــزم إنما الوصية ألن الموافقة هذه 
اآلية فإن الكريمة اآلية إلى جئنــا إذا ولكن قوي قول النظر حيث من القول 
اإليصاء  هذا يكن لــم ولو اإليصاء، حال في يكــون والصلح الصلح، تجيز 
العلماء من طائفة ذهب لذلك القرآني، النص في إلثباته معنى كان لما ًنافذا
واهللا الموصي، مــوت عند عليهم ًثابتايكون  الوصية عنــد أثبتوه ما أن إلى 

أعلم.تعالى  

مالها من تنفذ وصية وتركــت أعوام أربعة منذ توفيت أقاربنا من امرأة 
ثالثهم، وجعلتني أختها وابن عمهــا ابن أوصياءها وجعلت موتها، بعد 

به ينفذ بما ًشيئانجد  لم ولكن الوصية لتنفيذ الالزمة باإلجراءات وقمنا 
منطقة في السيب في ملك بيت عندها كان الميتة إن حيث الوصية؛ هذه 

رجعنا ولما األشــقاء، إخوانها ألبناء وقف مكتوب هذا والبيــت الحيل 
التركة عن وســألناه حياتها في عندها ًمقيماكان  الــذي أخيها ابن إلى 
ًوأيضامستعملة  وسيارة المنزل أثاث ســوى ًشيئاتترك  لم أنها علينا رد 

ننفذ  فكيف عليها، الــذي الدين  تغطي الالتي  البســيطة المتاجر بعض 
الوصية؟

جملة من هنا والوقف الوصايا، تنفــذ ثم عليها التي الديون بقضاء يبدأ 
كلها والوصايا حياتها، فــي ًمنجزاوليس  موتها بعد به موصى ألنــه الوصايا 

فإن وعليه الوقف، ذلك فــي بما تبرعية وصايا ألنها التركة ثلث إلــى ترجع 
 أعلم.واهللا الثلث  في بينها فيما التحاصص 



  

  

٢٤
بعض عن عبارة المــال من ًقليال ًشــيئاوتركت  هلكت امرأة في قولكم ما 

وبصيام بحجة أوصت قد وكانت ذكور، ابن وابنا بنات أربع ولها النخيل، 
يد على الوصية هذه كانت وقد عددها،  نعلم الوبكفارات  متتابعين شهرين 

ماني؟ُعريال  ألفي  يتعدى الأنه  وجد المال وبتقييم الورثة، وبغياب أخيها 
ولو المال أصل من فمخرجــه الناس حقوق من الوصية من كان مــا أما 

تعالى: اهللا لقول التركة، من فضل ما إال للوارث وليس كله، المال اســتغرق 
  ﴿½¾   ¿   À   Á     Â   Ã     ﴾]  :اهللا حقوق من كان مــا وأما ، ]١٢النســاء

كحقوق اهللا حقــوق بأن قال من فمنهم العلمــاء. بين خالف ففيه الواجبــة، 
وصايا أما الثلــث، في أنها رأى مــن ومنهم المال، أصل فــي تجب الناس 

واهللا أعلم. ًواحدا ًقوالالثلث  من فهي التبرعات 
من الكثير ولديها أوالد، لديها وليس رجل ذمة على السن في كبيرة امرأة 
وصيتها بتنفيذ ليقوم أختها ابن عليــه وتوكل به توصي أن ترغب المال 
أختها البن به أوصت المــال من والمتبقي شــهر وصيام حجة فيها التي 
ذلكلها  يحق فهل غيره، دون به يتصرف الوصية منفذ 
له  للموصى عليها ضمان من إال مالها ثلث من بأكثر توصي أن لها ليس 
واهللا أعلم.

هذه وقيمة مساجد، عدة أو مسجد بثمنها يبنى ماله من بعمارة أوصى رجل 
ال؟أم  ثابتة الوصية تكون الحالة هذه في فهل ماله، ثلث تفوق العمارة 

 أعلم.واهللا بالزيادة  الورثة رضي إن إال إليه، ردت الثلث على الوصية زادت إن 
غير ومنهم البالــغ منهم البنين مــن عشــرة من ألكثر ببيت أوصى جد 
أوصى كما األخوات، يأوي أن أوصى كما لــألوالد، أوصى قد وكان البالغ، 

الوصية؟ هذه  تنفيذ يكون فكيف للعمات، 



 

 
 

 

 

٢٥فتاوى  الوصية 
التبرعية الوصايا سائر مع الوصية وكانت ورثة، غير لهم الموصى كان إن 

 أعلم.واهللا باطلة  فهي وإال ثابتة، فهي الثلث تجاوز لم 

والدته عن حجة ضمنها مــن بوصايا ماله من أوصى قد كان هالك رجل 
لهم يجوز أم كلها الحجــج إخراج الورثة يلزم فهل نفســه، عن وحجتين 

بأموال أوالده ألحد كتب قد ًأيضاوكان  فقــط؟، المفروضة الحجة إخراج 
يوضح أن بدون ضمان عن وكتبها ومائه نخله بجميع فلج سقي من كثيرة 
الولد  هذا لكون ًونظــراموته،  بعد كتبها إنــه حيث الضمان، ذلك كيفية 
ًأيضاضمان  عن بمال ولده لولد كتب كما الضمان؟ هذا يثبت فهل ، ًوارثا
ذلك؟في  سماحتكم رأي فما شيء، أي عن الضمان يوضح ولم 
إجازة فعلى ذلــك على زاد فما التركــة، ثلث حدود ففــي الوصايا أما 
وأما التركة، أصل من فتنفذ النــاس بحقوق متعلقة كانت إذا إال لها، الورثة 

 فتوى والالقضاء،  مرجعها حكمية المســألة فهذه ضمان عن للوارث الوصية 
 أعلم.واهللا دعوى  في 

ريال  خمسمائة بمبلغ  يرثونه الالذين  ألقربيه أوصى قد كان هالك رجل 
والذي  المعاش مبلــغ ســوى عائل دون وعائلته أوالده ترك وقد مانــي، ُع
ديون من عليه مــا بعض ســلم وقد ً، قليالإال  ًرياالالثمانين  عن  يزيد ال

من نســلمه فهل ، ًمانياُ ع ًرياالثمانون  وقدره مبلغ الديون مــن عليه وبقي 
وماذا  يجوز؟ الأم  عليهم توزع والباقي ألقربيه بها الموصى الرياالت هذه 
ناحية من مســتوياتهم حســب على هل عليهم، توزيعها كيفية فــي ترى 

عليهم؟  توزيعها تــرى منهم مرتبة أي وإلى بينهم؟ بالتســاوي أم الدخل 
أخ، وأوالد أب» من وأخت أم من «أخ إخوة كاآلتي: القرابة صلة بأن ًعلما

يبعدون  عم وأوالد جدود، أربعة وبينهم بينه عم وأوالد خال، وابن وخال، 



               

 

 

   

 

٢٦
فروع، ثالثة جده ناحية مــن يتفرعون وهؤالء ، ًتقريباجدود  بخمســة عنه 

الذين فهل أوالد، العم أوالد من ولكل واحد، مســتوى في أظن فيما وهم 
األوالد؟من  غيرهم دون الوصية هذه من بإعطائهم أولى إليه أقرب هم 
ذلك، من أكثر أو المال ثلث حدود في تكون أن إما الوصية هذه تخلو ال 

صرفها  يجوز والثابتة،  فهي الهالك وصايا باقي مع الثلث حدود في كانت فإن 
Å: ﴿ 4لقولــه الموصي  لــه خصصها الذي موضعهــا عن  Ä Ã Â Á 

Ï  Î  Í    Ì  ËÊ   É  È     Ç   Æ  ﴾]  :دين الهالك على كان وإن ، ]١٨١البقــرة
الوصية  قدمت وإن الوصايا على ويقدم تركه، الذي ماله أصل من يقضي فالدين 

بذاته ثابت حق الدين ألن العلماء، جميع عند رتبة متأخرة فإنها القرآن في ًذكرا
الموصي بإلزام تجب فإنها الوصية بخالف نفســه، لزمه يلم  ولو المدين على  ُ
وأما فيها، التفريط عدم على للحض عليه القرآن في ذكرها قدم وإنما نفسه، بها 

التلمساني:قال  فكما صاحبه موت بعد المال في الواجبة الحقوق ترتيب 
ديونــهأديــت  ثــم جهــز منونهقــدرت  قــد امــرؤ إن 

البقيــةفــي  الميــراث ويقــع الوصيــةتنفــذ  ذاك وبعــد 
في ينطر ثم ًأوال فلتقض  تقــض لم الهالك على التي الديون كانت فإن 
 أعلم.واهللا ثلثه  من الوصايا وتنفذ الباقي، 

ريال  ألف وخمســين بمائة يقدر ًكبيرا ًماليا ًمبلغاوخلفت  توفيت امرأة 
قد وكانت العــم، أوالد من عشــرة ســوى الورثة من لها وليس ماني، ُع

هذه حكم فمــا الورثة، ألبناء ضمــان عن بوصية مماتهــا قبل أوصت 
باطلة؟أم  ثابتة هي هل الوصية 

كان إن منه بأكثر توصي وأن تشاء، كما ًتبرعامالها  بثلث توصي أن لها 
 أعلم.واهللا ضمان  من 



 

 

 

 

 

 

 

٢٧فتاوى  الوصية 
بثلث أوصى كما موته، بعد ماله من (١)بجلبةأوصى  رجل في قولكم ما 

كان الذي الثلث من الجلبة: هــذه خروج يكون فما آخرين، ألناس ماله 
وصية بأن ًعلمــاالمال؟  أصل مــن الجلبة هذه تكون أم بــه أوصى قد 

ســنوات، بثالث األخرى الوصية قبل كتبت قد كانت المذكورة الجلبة 
قد كان الوصية صاحب بــأن ًعلما ً، كامالبه  يطالبون الثلــث وأصحاب 

له؟الموصى  نفس من ضمان عن أخرى جلبة بكتابة أوصى أن له سبق 
 ژ النبيعن  الحديث ففي الثلث، من إال  تكــون الضمان  بغير الوصية 

فهي ضمان عن الوصية هذه كانت فــإن وعليه ، (٢)كثير»والثلث  «الثلث قال: 
في  الوصايا بقية تحاصــص فهي ضمان عن تكــن لم وإن المال، أصل من 

واهللا أعلم.الثلث 

هذه أن العلم مع البلدة، لفقــراء غلتها توزع ًوقفابمزرعته  أوصى رجل 
فما الصدقة، يســتحقون فقراء ورثة ولــه تركته، بنصف تقــدر المزرعة 
الوصية؟هذه  في قولكم 

أصل من الالزمة الحقــوق أخرجت الوصية علــى الورثة يوافق لــم إن 
بينها  المحاصصة وتكون الثلث، إلى رد التبرعــات من عليها زاد وما المال، 

واهللا أعلم.فيه 

والعقارات  األمالك بعض وعندي ، علياهللا  يســر وقد مســن رجل إنني  ّ 
أنني وبما أوالد، وله كبير رجل وهو فقط لي أخ ابن إال يرثني  أحد وال

أو  العقار ببعض أوصي أن أريد فإنني ًعتياالعمر  من بلغت ذكرت وكما 

أجزاء. إلى  الحديقة تقسيم عن ناتجة البستان أو الحديقة من قطعة هي  الجلبة: (١)
(١٦٢٩). ومسلم  (٢٧٤٣)، والبخاري (٦٨٠)، الربيع  رواه (٢)



   

    

 

 
  

٢٨
لينتفعوا وذلك واألقارب، الجيــران من األيتام لبعض العقار بعض أجرة 

اإلجراءات هي وما سماحتكم؟ توجه وبماذا تقول فماذا موتي، بعد بها 
للوصية؟الشرعية  

ثلث به توصي ما  يتجاوز الأن  على الخيرية، بالتبرعات توصي أن لك 
واهللا أعلم.عليك  ًواجبا ًحقاكان  إن إال التركة، 

ًنقديا ًومبلغاريــال  خمســمائة بقيمة ماء (١)وأثر ًبيتاتاركة  توفيت امرأة 
والثانية عنها األولــى بحجتين أوصت قد وكانت ريال، ســبعمائة وهو 
الوصية؟ هذه حكم فما للورثة، يكون يتبقى وما ورمضانين، والدتها عن 

والدتها؟عن  الثانية الحجة وترك عنها الحج يجوز وهل 
 أعلم.واهللا أمها  حجة على حجتها وتقدم الثلث، إلى الوصية ترد 

وحافري  غسل والموالمكفن  للكفن بمبالغ موته قبل أوصى قد كان رجل  ُ
باإلضافة  يرثون، الالذيــن  ولألقربين المياه نقل عربات ولســائقي قبره 
مع وعمرة، وبحجة ًمسكيناســتين  إطعام منهما واحدة كل كفارتين إلى 

من المكونة أســرته تقطنه واحد بيت ســوى  يملك الالهالك  أن العلم 
مدى فما الديون، مــن الكثير عليه أنه كما وزوجته، األوالد مــن ثمانية 

الوصية؟هذه  تنفيذ إمكانية 
ويحاصص للوصايا، ثلثه يخــرج بقي وما تركته، من ًأوالديونه  تقضى 

حكم فله الناس من ألحــد عليه ًواجبا ًحقاكان  ما إال ، ًجميعــابينها  الثلث 
 أعلم.واهللا المال  رأس من ويخرج الدين 

أجزاء. إلى  الفلج تقسيم عن ناتج الوقت من جزء وهو آثار جمعه  األثر: (١)



  
 

 

٢٩فتاوى  الوصية 
الحرام اهللا بيت إلى حجة بثالثين موته قبل أوصى قد كان رجل في قولكم ما 

به؟ أوصى  ما يكفي ليس فه ّخلالذي  والمال رمضان، وثالثين صالة وبثالثين 
بالمحاصصة  الموصي تركة ثلث من الوصية هذه من إنفاذه يمكن ما ذ ّنفي ُ
 أعلم.واهللا ذلك  فوق شيء  يلزم والبه،  أوصى ما بين 

قد وكان أب، من ًوأختــا ًوأخازوجة  ف ّوخلهلك  رجــل في قولكم ما 
كان بأنه ًعلماحجتان،  به أوصــى ومما مال من فه ّخلما  بجميع أوصى 

وأوصى آبائه، وعــن عنه مرات أربع وفاتــه قبل الحج فريضة أدى قــد 
ولديه المساجد، ألحد بيته وأعطى ســبق بأنه ًعلمامسجد،  ببناء كذلك 

أنه اتضح وغيره الخنجر مثل أخرى أشــياء ويملك بالعاصمة آخر بيت 
شيء؟الميراث  من يبق لم بحيث أقاربه ألحد به أوصى 

وإنما  الوصية، مــن لغه يلم  إن حياته فــي نفذه ولو ثابت به أوصى ما  ُ
الثلث على زاد فما الورثة، يقــره لم إن الثلث على زاد ما الوصية من يبطل 

 أعلم.واهللا الثلث  إلى رد 

للورثة وهل الثلــث؟ فوق زاد وما المــال بثلث اإليصاء في قولكــم ما 
الوصي؟على  اعتراض 
في اعتراض للوارث وليس ماله، بثلث اإليصاء في يتصرف أن لإلنسان 

إال الوصية به تثبت فال الثلث علــى زاد ما أما بمحجور، يوص لم إن ذلك 
الواجبة الحقوق فإن ضمان، من الوصية كانــت إن إال اللهم الورثة، بموافقة 
 أعلم.واهللا الثلث   من الالمال  أصل من تخرج 

توفي ثم وفاته، قبل توفيا ابنان منها له وكان زوجة له رجل في قولكم ما 
فيها  برعايته قامت عــدة لشــهور المرض مع معاناة بعد بعدهما من هو 



 

 
 

 

 

  
 

 

 

  

 ٠
أن ووجد وخالته، المذكــورة زوجته ســوى الورثة من له وليس زوجته، 

وألناس ماني، ُعريال  سبعمائة وقدره مبلغ عن عبارة للزوجة ًديوناعليه  
قد كان وكذلك مانــي، ُعريال  خمســمائة قدره مبلغ عن عبارة آخريــن 

للزوجة وأوصى صيامه، من فاته عما ًعوضارمضان  شــهر بصيام أوصى 
توزيع يكون فكيف الجماعــة، أحد حضرة في ضمــان من ًحقابالبيت  
الهالك؟وخالة  الزوجة بين الميراث 
شــرعية وصية به أوصى وما الديون من عليه ما التركة مــن ًأواليخرج  

العاصب لعدم إليها يرد قيل والباقي الربع، الزوجة الباقي من تعطى ثم ثابتة، 
الذي هو القاضي وحكم رحم، ذات ألنها الخالة يعطى وقيل السهم، ذي أو 

 أعلم.واهللا ويتصالحا  الطرفان يتفق لم إن الخالف يرفع 

قد وكان أحدهما هلك أوالد، لهما ليس وبالتالي يتزوجا لم عم ابنا لدي 
نفسه عن بحجة شرعية ووصية ماني ُعريال  آالف بسبعة يقدر ًماالترك  

ربته والتي ألمه جدته عن ورابعة ألبيه جدته عن وثالثة أمه عن وأخرى 
وكفارتين  قضاءعنه  شهر بصيام ًأيضاووصى  صغره، في إليه وأحســنت  ً

 أثناء والحياته  فــي يعرفه لم منه أصغر ًأخاف  ّخلقــد  وكان لزمه، عما 
للخمر  مدمن وهو يرثه، حتى أجله وانقضاء زواله يتمنى كان بل مرضه 

أن  يجوز فهل أخيــه، تجاه عليه وما واألهليــة األخوة حقوق  يعــرف ال
من ًخوفاهذه،  حالته على وهو الهالك أخوه تركه ما الرجل هذا  يسلم ال

الموبقات؟  من ذلك وغير والفســوق الفجور في األموال هذه يصرف أن 
الوصية تنفذ وهل الهالك، وصية تنفيذ على والوصي الوكيل بأنني ًعلما

فقط؟المال  ثلث من أم بالكامل 
أو  ًبراكان  سواءالوارث  إلى يعود والباقي الثلث  تتجاوز الالتبرع  وصية  ً 



  

  

 
 

 

١ فتاوى  الوصية 
الملة  من يخرجه لم ما اإلرث في حقه من  يمنعه الالوارث  فجور فإن ، ًفاجرا

واهللا أعلم.

والكفارات الحــج منــه ليكون مالــه بثلث أوصــى فيمن قولكــم ما 
آخرين  أناس إلى يعود المــال ثلث من بقي وما آخره، إلى والرماضين 

يتم أين فمن الموصــي، مال في ًورهنا ًديونــاهناك  أن إال  يرثونــه، ال
من أم الثلث من هل عليــه، الناس وحقوق والرهن الديون هــذه إخراج 
التركة؟جميع  
ثم ماله، أصل مــن خرج ُتثابتة  مالية تبعات مــن الميت على ما جميع 

الميراث قسمة بموجب الورثة على الباقي يوزع ثم ، (١)وصاياهذلك  بعد تنفذ 
 أعلم.واهللا والسنة  الكتاب بها جاء التي 

ًإطالقا ًشيئا يملك الالهالك  أن إال موته بعد عدة بوصايا الهالك أوصى 
هذه  نملك الونحن  كثيــرة مبالغ إلى تحتاج بها أوصــى التي والوصية 

العمل؟فما  الوصية، هذه لتنفيذ المبالغ 
وتقع ماله، ثلــث إلى مردودة فالوصية ًقليــالولو  مال للميــت كان إن 

فالوصية ًرأسامال  له يكن لم وإن له، يتســع ما بقدر الثلث في المحاصصة 
 أعلم.واهللا إنفاذها  الورثة  يلزم والساقطة  

فقد إلنفاذها، عنــه ًوصياجعلني  الذي الهالــك وصية على اطلعت لقد 
ولألقربين صيام وأجرة وبكفارات أبيه وعن عنه يحج من بأجرة أوصى 
كان الوصية مجموع إن وبالتقديــر قبور، حفر وبأجــرة  يرثون الالذين  
رأيكم  فما ريال، وخمســمائة ألفان التركة ومجموع ريال، ومائتي ألفين 

التركة. من  الثلث  في (١)



 

 

 
 

 ٢
وكذلك ال؟ أم المال رأس مــن تخرج الحج أجرة هــل الوصية هذه في 

الوصية؟وبقية  أبيه؟ عن بها أوصى التي الحجة 
أن على يدل ما وجود لعدم الثلث مــن كلها الوصية هذه تخرج أن أرى 

 أعلم.واهللا الناس  من ألحد ًضماناعليه  

مجموعة وعنده مزرعــة عنده رجل كان فــإذا كله؟ المــال من الثلث هل 
من والباقي الســيارات للورثــة وأبقى المزرعــة بثلث فأوصى ســيارات 
السيارات؟من  أكثر المزرعة إلى بحاجة بأنهم يقولون الورثة لكن المزرعة، 

وصيته فإن الثلــث على ًزائداذلــك  يكن ولم بعينه بشــيء أوصى إن 
وأوصى واحدة مزرعة يملــك كان فلو إليه، تتطلع نفوســهم كانت ولو تنفذ 

ماله ثلث عن  تزيد الالمزرعــة  تلك إن بحيث آخر مال وله كلها بالمزرعــة 
 أعلم.واهللا تغييرها   يجوز والتنفذ  فوصيته 

من عليه ًواجبابــه  أوصى ما بعض وكان الثلــث وصيته جاوزت رجل 
بين يحاصص فهل ً، تنفــالوبعضها  ًاحتياطياوبعضها  تعالى اهللا حقوق 

اآلخر؟على  بعضها يقدم أم كلها هذه 
من تخرج أو الثلــث مــن تخرج هل اهللا حقــوق في العلمــاء اختلف 

ألن  المال، أصل من تخــرج أنها على يدل الشــريف والحديث المال، أصل 
أحق اهللا دين أن وبمــا ، (١)بالقضاء»أحــق  اهللا فدين «فاقضوا قــال:  ژ النبي

الحديث ألن الصحيح على به يوص لم ولو إخراجه واجب حق فهو بالقضاء 
أصحابنا بينما والشافعية، الحنابلة إليه ذهب الذي هذا المساق، هذا في سيق 

بما  لكن بها، أوصى إن إال  تنفذ الاهللا  حقوق بأن يقولون والمالكية والحنفية 

ومسلم. (١٩٥٣)،  البخاري بنحوه  رواه (١)



 

 
 

  فتاوى  الوصية 
في التردد نرى فال بالقضاء»، أحق اهللا فدين «فاقضوا لسائله: قال  ژ النبيأن  

الشريف. الحديث  عليه دل بما األخذ 
أصل  من يخرج فهــو تعالى اهللا حقوق من كان مــا فإن هذا على وبناء ً

من يخرج فهو التنفالت مــن كان أو االحتياطية األمور من كان ومــا المال، 
أعلم.تعالى  واهللا الثلث 

له؟ وارث اللمن  الثلث من بأكثر الوصية تجوز هل 
ألن وذلك الجواز، والراجــح العلم، أهل فيه اختلف مما المســألة هذه 

غير هو الورثة وجود عدم بسبب الميت تركة إليه ســتؤول الذي المال بيت 
المال بيت أن فيرون المانعون وأما له، وصائن للمال حافظ هو وإنما وارث 
 أعلم.واهللا الصورة  هذه مثل في وارث 

بثلثي أي ـ ريال آالف بأربعة وأوصى ريال، آالف ستة مبلغ ترك رجل 
التالية:لألشياء  ـ ماله 

ريال.بستمائة  لمسجد ـ ١ 
ريال.بخمسمائة  أحفاده لبعض ـ ٢ 
وهكذا.ريال  بأربعمائة للفلج ـ ٣ 

يقســم هل بينها، المحاصصة طريقة تكون فكيف بينها، يحاصص قالوا 
به؟ أوصى ما نصف هو الوصية ثلث ألن اثنين على ذكر مما كل نصيب 

أخذه  الوصية من ًشيئااستحق  من فكذلك اثنين على قسم الثلث أن وبما 
اثنين؟على  ًمقسوما

بخمسمائة  له أوصي ومن ثالثمائة، يعطى بســتمائة له أوصي فمن نعم، 



 

 
 

  

 

 
 

 ٤
وهكذا  مائتين يعطــي بأربعمائة لــه أوصي ومن وخمســين، مائتين يعطــى 

واهللا أعلم. 

s:¬d  ≈°UƒªdGh  »°UƒªdG  ΩÉμMCG 

للحمل؟الوصية  حكم ما 
فاإلرث  كاإلرث، ليســت الوصيــة ألن للحمل، الوصيــة مــن مانع ال 

بخالف فهي الوصية أما الموروث، موت إبان ًمولوداكان  من إال  يستحقه ال
لهذه فيوصي جيل، بعد ًجيالللناس  يوصي أن لإلنسان يمكن ولذلك ذلك، 

هو كما وهكذا بعد فيمــا أوالدهم ألوالد ثم بعد فيما ألوالدهم ثم األســرة 
كذلك،  يكون الاإلرث  ولكن اإلنســان، به يوصي عندما الوقف في الشــأن 
خالل من الوارثين ورثة إلى ينتقل أن إال األول للجيل إال  يكون الفاإلرث  

 مانع الفلذلك  األول، للموروث إرثهــم خالل  من الالوارثين  لهؤالء إرثهم 
 أعلم.واهللا للحمل  اإلنسان يوصي أن من 

وصيته؟ تثبت  وهل يوصي؟ أن للطفل يجوز هل 
ًعاقالكان  إن الصبي ووصية ً، عاقالدام  ما ًطفال نســميه النحن  ً: أوال
كما  بوصيته  يعتد الالصبــي  بأن قال من منهم العلماء، بين فيهــا مختلف 

قول هو وهذا ًجميعا بمعامالته وال بابتياعــه وال ببيعه والبطالقه   يعتد ال
والحنفية أصحابنا من كثير وذهب العلماء، من وكثير وأصحابه الشــافعي 
يتصرف أن له  يباح الكان  وإن فإنه ًعاقالكان  إن الصبي أن إلى والمالكية 

واهللا يعتق أن لــه بأنه ًأيضاأصحابنا  وزاد يوصــي، أن له أن إال مالــه في 
أعلم. تعالى  



 

 
 

٥ الوصية فتاوى  
والصبي؟المريض  وصية حكم ما 

تبارك واهللا اإليصاء، إلــى يكون ما أحوج هو بل يوصي أن له المريض 
وحضور ، ]١٨٠البقرة:  [﴾    ³   ²  ±   °  ¯®﴿يقــول:  وتعالى 
ذلك كان ســواء حاضرة الموت أمارات تكون أن به يعني اآليــة في الموت 
ذلك.نحو  أو باإلعدام عليه حكم ألنه أو لمرض 

ألن يوصي أن له أن رأى مــن فمنهم خالف، وصيته ففــي الصبي وأما 
وتعالى تبــارك اهللا إلى يتقرب الصبــي وألن العطية، عــن تختلف الوصيــة 

ماله في ضمان ًأيضــاالصبي  يلزم وقد يوصــي، أن من مانع فال بالقربــات 
فمن ماله، فــي الضمان عليها يترتب الصبــي تصرفات بعض أن علــى بناء 

يلزمه فهنا بفرجه، ركبه أو بطنه في أكله ما الصبي يلزم بأنه قال: من العلماء 
حق ألنه ماله مــن بذلك يوصي فقد مالــه، من ذلك يؤدي أن البلــوغ بعد 

كما الصبي بمال يتعلقان الحقيــن هذين بأن القول على هذا بالمال، متعلق 
معامالته  بســائر ًإلحاقاالصبي  وصية منع من ومنهم العلم، أهل بعض يقول 

واهللا أعلم.الممنوعة 

واجب؟إنساني  عمل الحفر أن اعتبار على تجوز هل القبور لحفر الوصية 
 أعلم.واهللا اهللا  شاء إن بر ذلك وفي ذلك، من مانع ال 
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ولكن وفاته، بعد ذ ّنفُتالوصايا  ببعــض فيها أوصى وصية كتب رجل 
تحمل إمكانيته بعدم ًمتعذراوفاته  قبل لصاحبها الوصية رجع الوصي 

على فهل اهللا، توفــاه حتى صاحبها مــع الوصية وظلت مســؤوليتها، 
ومتابعة  الوصية فــي تبعة ـ الموصي حياة في اعتــذر الذي ـ الوصي 

تنفيذها؟
 أعلم.واهللا مماته  بعد تبعة عليه تبق لم الموصي حياة في الوصي تعذر إن 

أن على الخاص ماله من الوصية مبالغ بدفع يقــوم أن للوصي يجوز هل 
القبر حفر مثل في وذلــك الهالك، الموصي تركة من بعد فيما يســترده 
قولكم وما والحجة؟ رمضان وصوم والكفارات األقربين وفقراء والمغسل 

هم؟ومن  األقربين في 
أول الميت مال من ذلك اســتخراج في ًعســراوجد  إن عليه حرج ال 
األقربين ووصية التركة، من استخراجه يتيسر أن إلى ماله من فدفعه األمر 
في جاء كما لفقرائهم  تخص والوفقرائهم،  أغنيائهــم األقربين لجميع هي 

كانت سواء درجاتهم، من له تتسع ما بقدر بالســواء بينهم وتوزع السؤال، 
فاألقرب  األقرب تقديم يراعى وإنما األم، قبل من أو األب قبل من قرابتهم 

واهللا أعلم.

توفي ســنوات وبعد أميــن، عند أمانة وأودعهــا وصيــة كتب رجل 
بعده من أمانته في الوصية كانت الذي الشــخص توفي كما الموصي 
بها،  يعلم الوالوصــي  أوراقه، ضمــن من الوصية ووجدت بســنين، 

بتنفيذ  الورثة مطالبة الوصي على فهل التركة، اقتسموا قد الورثة وكان 



 

 

 

 

 
 

 

٧ فتاوى  الوصية 
يسعه أنه أو الموصي وفاة من سنة عشرين من أكثر مضي بعد الوصية 

عنها؟السكوت  
إن  الشــرعي القضاء إلى األمر يرفع وأن بذلــك، يطالبهم أن عليه نعم 
واهللا أعلم.امتنعوا 

ذلك يصرف ًخيراونخيل  ونقود عقار من يمتلكه ما بثلث رجل أوصى 
األنعام وقراءة دفنــه تجهيز من الميت يحتاجه مــا جميع من وفاته بعد 

مكان أي في ًمســجدابه  يبنى الخير من والباقي رطبة، وختمة والفاتحة 
بالثلث التصرف في الوحيد الوكيل فمن ســالمين، وكيله يراه ما حسب 
المتوفى؟به  أوصى الذي 

المشار والعمل وصيته، تنفيذ يتولى هو الذي وصيه ن عيالموصي  أن بما  ّ 



ًشرعاثبت  إن إال اللهم به، يقوم الذي هو فإنه الوصية، بإنفاذ يتعلق مما إليه 
 أعلم.واهللا لذلك  صالح غير أنه 

ًشــخصاالوصية  هذه على وصيه وجعل بوصية وأوصى توفي رجل في 
ريال  مائة وقــدره ًمبلغاالوصية  تنفيد عــن له جعل وقد ورثته غيــر من 

الذي المبلغ ويعطــوه بأنفســهم وصيته ينفذوا أن الورثة وأراد ماني، ُع
ذلك؟لهم  يجوز فهل للوصي، المتوفى به أوصى 

إنفاذها مسؤولية تحمل عن يعتذر ولم بنفسه الموصي عينه وصيأنه  بما 
اإلنفاذ، عليه يجب بل التخلي له فليس لذلك اختاره الموصي أن علم عندما 
إقامة فعليهم خيانة منه لهم ظهرت إن إال ذلك، من يمكنوه أن الورثة وعلى 
 أعلم.واهللا الشرعي  القاضي عند بذلك الحجة 

موتها،  بعد ينفذها بوصايا والدتي يديه على أوصت رجل في قولكم ما 



 

      

 

 

 

 

 ٨
تدفعها  قد التي المبالغ واحســب النخل ضاحية هذه أمســك له: وقالت 


ما أدوا لهم: وقال اث الــورعلى  قام ثم الضاحية، هذه في الوصايــا قيمة 

بنون  ٌاثورألنهم  متكاســلون وهم نفذها التي الوصايا قيمة من عليكم 


ماذا أدري فال ويستغلها يعمرها الضاحية هذه قبض منذ والوصي وبنات 
الوراث؟يلزم  وما الضاحية استغالله من عليه 

¾﴿ تعالى:  لقوله الديون وقضــاء الوصايا إنفاذ بعد هو إنما اإلرث  ½ 
¿À   Á   Â  Ã    ﴾]  :من بحوزتهم ما الورثة يؤد لم فإن وعليه ، ]١٢النساء

ماله من ًشيئان  عيالموصي  كان وإن جديد، من القسمة أعيدت الوصية حق  ّ 
إلنفاذها عينه ما يكف لم إن إال اإلنفاذ في ذلك راعى يفإنه  وصاياه منه نفذ ُت ُ

التي نفقاته على زاد ما الورثة إلى ويرد المال، ســائر إلى الباقي في فيرجع 
 أعلم.واهللا غلتها  من الضاحية على أنفقها 

أراد الموصي توفي فلما الورثــة، أحد ومعه وصيه ًرجال جعل  رجل عن 
فهل الوصي، إلى الرجوع دون بأنفســهم والدهم وصية ينفذوا أن الورثة 
يدخل أن  يحب الألنه  الوصية هذه إنفاذ عن يتخلى أن الوصي هذا يسع 
إليهم؟الموصى  جملة من الورثة أحد وأن  سيما الالورثة  مع نزاع في 
فإنه  إليه يعتذر ولــم ًوصيااختاره  عندما حياته فــي الموصي أقر كان إن 

فيه لثقته إال األمانة هذه لتحمل يختــره لم فإنه وفاته، بعد التخلي له  يحق ال
الموفق.واهللا  أمله فيه  يخيب الوأن  ظنه حسن مع يكون أن فعليه إياه، وائتمانه 

ًأشــخاصاعين  أو وصيته إلنفاذ أوصيــاءه الموصي عين إذا قولكــم ما 
الباقين؟دون  لهم فأوصى األقربين من بأعينهم 

لكل تعمم الوصية بأن فقيــل بعض دون األقربين لبعض أوصى إن أما 
الوصية  تنالهم لهم أوصــى الذين كان إن وقيل: األقربين، من يســتحقها من 



 

  

 
  

   
 

 

٩ فتاوى  الوصية 
اآلخرين، دون بها أولى فهم إليه منهم أقرب درجة هناك تكن لم إنه بحيث 

وصيه ليكون ًشــخصاعين  إذا أما للجميع، تعمم فإنها تنالهم تكــن لم وإن 
عين وإن ، ًفصاعدااثنيــن  يعين أن وله ثقة، يعين أن وعليــه بذلك يعتد فإنه 

 يستقل الالحالة  هذه ففي . ًمعاأوصياء  ًجميعايعتبرهم  أن فإما ًفصاعدااثنين  
، ًجميعاالتنفيذ  في يشــتركوا أن  بد البل  اآلخر، دون وصيته بتنفيذ أحدهم 

مقام يقوم والصحيح الغائب مقــام يقوم منهم الحاضر بأن ً: مثالقــال  إن أما 
حضر من فإن الميت، مقام يقوم والحــي العاجز مقام يقوم والقادر المريض 

لم إن  حرج والبتنفيذهــا  يقوم فهو الوصيــة تنفيذ على قــادر صحيح وهو 
أعلم.تعالى  واهللا اآلخر يشاركه 

ينفذها؟بأن  إليه أوصي التي الوصية إنفاذ في غيره يوكل أن للوصي هل 
يفعله ما مراقبة مع بغيره يســتعين أن فله تنفيذها على قادر غير كان إن 

 أعلم.واهللا بأمين  إال  يستعين الأن  على وليحرص الغير 

هذه في المعتبر وهــل الوصية؟ لــه تســند الذي الوصي شــروط هي ما 
وصيه جعل لو ًفمثالالوصية،  إنفاذ أم الموت أم اإليصاء وقت الشــروط 

إلى   وتسند الأم  البلوغ إلى فينتظر ًشــرعيا ًوصيايكون  فهل الصغير ابنه 
غيره؟

ويتولى ًوصيايعــد  فإنه ًبالغاالوفــاة  وعند ًصبيااإليصــاء  عند كان إن 
بلوغه وقت إلى  ينتظر الفإنــه  ًصبياالوفاة  وقت كان إن وأما الوصية، إنفــاذ 
تعطيل من االنتظار إليه يؤدي لما وذلك غيره، إلى الوصية إنفاذ يوكل وإنما 

ديون إنفاذ بها فيتعلــق حقوق، عدة بها تتعلــق الميت تركة فإن المصالــح، 
إلى يؤدي واالنتظار أنصباءهم، الورثة إعطاء ثم الوصية إنفاذ ثم ًأوالالميت  

 أعلم.واهللا بذلك  اإلضرار 



 

٤٠
الوصية؟لتنفيذ  الميت مال من بيع ما شراء للوصي يجوز هل 
يكون أن على له يشتري من يوكل وإنما فال، والمشتري البائع هو يكون أن أما 

 أعلم.واهللا محاباة  ذلك في  تكون الحتى  الشراء في يرغبون شخص من أكثر هناك 

s:á«°UƒdG  ßØd  âëJ  πNój  Ée 

ضمان، عن لهــا ببيت موتها بعد مــن البنتها أوصت فيمن قولكــم ما 
مناديس البيت وفي وأثاث، وجذوع أبواب من عليه اشتمل بما وذكرت 
المشتمل من عينت بعدما المشــتمل في تدخل فهل وصفاري، وصياني 
البيت؟في  شيء كل على يطلق األثاث أن أم واألثاث والجذوع األبواب 

فإن وأثاث، وأبواب جذوع من عليه اشــتملت بما ببناية ألحد أوصى من 
بالعرف العبرة ألن ، ًعرفااللفظ  هذا عليه يصدق ما تحتها يندرج األثاث كلمة 

البيت، متاع على لغة يطلق األثاث فإن اللغة ناحية من أما األمور، هذه مثل في 
، ًمتاعاالدنيا  اهللا سمى وقد االستمتاع، من مأخوذ ألنه به، ينتفع ما كل والمتاع 

المستثنى عدا ما أن على دالة قرينة االستثناء فإن استثناء هنالك كان وإذا هذا 
 أعلم.واهللا المستثنى  جنس من كان إذا اللفظ مدلول تحت داخل 

بني منزل وهــي ، ًخيراممتلكاته  بثلــث أوصى قــد وكان توفي رجــل 
عشر وثمانية إسمنتي بجدار محاطة أرض في دكانين وبه الثابتة بالمواد 

المنزل، ذلك في مقيمــون ووالدتهم أوالده أن وبما مانــي، ُعريال  ألف 
ال؟أم  الوصية ضمن من يعتبر فهل 
االعتماد يمكن وإنمــا التركة، في يدخل تركة اســم عليه يصدق ما كل 

 أعلم.واهللا للوصية  المنزل قيمة ثلث فيسلموا التقويم على 



 

 

 

٤١فتاوى  الوصية 
المحبوبة، جلبة تسمى نخيل بجلبة لزوجته أوصى قد وكان رجل توفي 

وفاته وبعد خصاب، نخلتي على تحتوي الجلبة أن على الوصية ونصت 
تحتوي الجلبة هذه أن ظهر أنه إال فيهــا، جاء ما تنفيذ الوصية منفذ أراد 
لها الموصى زوجته تقول وحسبما العلم مع نخالت، سبع من أكثر على 

قولكم فما وفاته، بعد كاملة الجلبة لهــا بأن حياته في لها قال أنه بذلك 
النخلتان لها تثبــت أم نخيل من فيهــا بما الجلبة لها أتثبــت ذلك، في 

الوصية؟ظاهر  في إليهما المشار 
أنها  رأوا المشــايخ أكثر فــإن الجلبة، ذكــره بعد نخلتين ذكــر أنه بما 

إن هذا نعتمد، وعليه الجلبة، نخيل أوسط من خصاب نخلتي إال  تستحق ال
لعدم تثبت فال لها منه ًتبرعــاكانت  إن أما عليه، لها حق من الوصية كانــت 

 أعلم.واهللا ضمان  من إال للوارث الوصية جواز 

يغسله:لمن  بمبالغ أوصى رجل 
شارك من كل أم العرك تولى من هو هل التغســيل لفظ في يدخل من ـ 

للستر؟والممسك  الماء كالصاب الغسل في 
ذلك  يســتحقون فهل واحد، من أكثر والعرك الغســل في اشــترك لو ـ 

جميعهم؟
ًجميعاهؤالء  دخول يقتضي العرف أن والظاهر العرف، ذلك في يراعى 

 أعلم.واهللا الستر  وإمساك الماء بصب ولو الميت لتغسيل به أوصي فيما 

ألناس ربما لحقه ضمان منهم، والوصية رجل أوصى بثلث ماله بعد موته 
فهل  األموال، من وغيره ورثة ورمــوم وبيوت (١)خضراءأموال  من ناطقة 

والمزارع. البساتين  هي الخضراء:  األموال (١)



 

 

٤٢
يكون أم الموصي خلفها التي النقدية المبالــغ من الثلث هذا إخراج يتم 
الدراهم؟دون  والعقارات الخضراء األموال من 
إن  إال المال فــي تدخل التركة فجميــع المال بثلث الوصيــة كانت إن 

قدر  المفســرة األصناف تلكم من خرج ُتفإنمــا  وكذا كذا من بقوله ــرها فس ّ
 أعلم.واهللا التركة  لعموم تخصيص ذلك ألن ثلثها، 

ولم مســاجد ألربعة ماله من نخالت بأربع أوصى رجــل في قولكم ما 
لديه علميان له، نخيــل المســاجد هذه بقرب يكن ولم النخالت يحدد 
يجوز وهل النخالت؟ هذه تخرج فكيف نخيل، فلج وبكل أفالج أربعة 

بالقيمة؟النخيل  وتعويض النخيل هذه شراء للورثة 
يملكها التي النخيل أوســط من أي ماله، وســط من النخيل هذه تخرج 

الوصية  تبديل مــن ذلك في لما عنها القيمــة تعويض  يجوز والالموصــي،  
واهللا أعلم.

فما مســتحقات، كلمة الوصية في ويوجد ببيته آلخر رجــل أوصى لقد 
نفس باع أنه وجدنا وكذلك ذلك؟ غير أم األثاث هي هل بها، المقصود 

بعد كان البيت بيــع بأن ًعلماذلك،  فــي ترون فماذا إقالة، بيــع البيت 
الوصية؟كتابة  

وحريم وأخشــاب أبواب من منــه يتكون ما جميع البيت مســتحقات 
الوصية  عن ًرجوعايعــد  بالبيع به أوصى فيما الموصي وتصــرف وأمثالها، 
واهللا أعلم.

جنس من ثالثة أو شيئان له أن تبين ثم لرجل ماله من بشيء أوصى من 
من  أكثر له فيوجد بمزرعته أو بسيارته له يوصي كأن به الموصى المال 



 
   

           

 ٤فتاوى  الوصية 
الحالة؟هذه  مثل في يتصرف فكيف مزرعة، من وأكثر سيارة 

ومن النوع حيــث من الوســط يعطى أن الحالة هذه مثل في المشــهور 
 أعلم.واهللا الجودة  حيث 

 :ø«HôbC’G  á«°Uh s

الالزمة األقربون هم فمن الزمة كانت فــإذا الزمة؟ لألقربين الوصية هل 
الناس؟أيدي  في ديون الموصي أموال بأن ًعلماالوصية؟  فيهم 

في ًديناكان  ولــو ًماال أي  ًخيــراترك  من على األقربيــن وصية تجب 
¯ ﴿تعالــى:  لقوله الناس، ذمة   ® ¶  µ  ´  ³  ²  ±  ° 

¸ ¾  ½  ¼»  º     ¹  ¿    ﴾]  :أسقط وقد ، ]١٨٠البقرة
حق وبقي لوارث  وصية الأنه  واإلجماع الســنة عليه دلت بما الوالدين حق 

فاألقربون يرثونه صلب أبناء له كان من فإن وعليه  يرثون، الالذين  األقربين 
اإلخوة ثم اآلباء مع األجداد وكذلك األبناء أوالد الوصية هذه استحقاق في 

وهكذا  وأوالدهم والخــاالت واألخوال األعمــام ثم وأوالدهم واألخــوات 
واهللا أعلم.

الوصية  دراهم من قليل شــيء فضل وإذا األقربين؟ وصية تقطع كم إلى 
تدفع؟من  فإلى قسمتها،  يمكن ال

أو خمســة أو آباء أربعة بعد األقربين وصية تقطــع هل العلماء اختلف 
بين  قسمتها  تمكن الالتي  الدراهم من شــيء فضل وإن أقوال، ســبعة؟ إلى 

 أعلم.واهللا األقرب  عطيت أاألقربين  ُ



 

                    
               

 

 

٤٤
ِ في قطعها يجــوز فهل لألقربين، بهــا الموصى الدراهــم تكفلم  إذا 

بعض؟ دون  بعضهم 
ُ األقرب عطي  أ ًجميعــالهم   يكفــي اللألقربين  بــه أوصى مــا كان إذا 

لالنتفاع  يكفي الما  المبلغ من يبقى عندما الوصيــة وقطعت منهم، فاألقرب 
 أعلم.واهللا األفراد  على قسم إذا به 

األفضل فهل بشــيء، عنه يتصدق أن وأراد أقاربه بعض له توفي فيمن 
الهالك أوصى إذا فــرق هناك وهل المســلمين؟ لفقراء أم ألقاربه تركها 

يوص؟لم  أو ألقاربه 
واجبة األقربين ووصية فيهم، الوصية تنفيذ وجب ألقربيه أحد أوصى إذا 
¯﴿تعالــى:  اهللا لقــول عندنــا  ®¶ µ ´ ³ ² ± ° 

¹ ¸¿ ¾ ½ ¼» º  ﴾]  :لــم وإذا ، ]١٨٠البقــرة
في لآلخرين والثلث الثلثين األقربون أعطي لغيرهم وأوصى لألقربين يوص 

وكان ًمطلقاللفقــراء  أوصى إذا أما التبديل، بعــدم وقيل علمائنا، أكثر قول 
أن  شريطة لفقرهم، الوصية من إعطائهم من مانع فال أقربيه من فقراء هنالك 

 أعلم.واهللا ورثة   يكونوا ال

الحد هو فما واحد، بدانق قسمتها تقطع األقربين وصية أن العلماء ذكر 
الوقت؟هذا  في األقارب وصية معه تقطع الذي 
به،   ينتفع الما  حد إلــى انتهت إذا هذا وقتنا في األقربيــن وصية تقطع 

قيل فقد وإال العلماء، لبعض رأي هو وإنما ، ًســابقاعليه  يتفق لم (١)والدانق
 أعلم.واهللا والنظر  االجتهاد على مبنية اآلراء هذه وكل وبدانقين، دانق بنصف 

درهم. سدس  يساوي  الدانق: (١)



 
 

 

   
                            

                           

٤٥فتاوى  الوصية 
الذين  األقربين للفقراء ريال بمائتي أوصى رجل في ســماحتكم قول ما 
من واإلخوة األشــقاء واإلخوة االبن أوالد بوجــود العلم مع  يرثون، ال

توزع فكيف وأوالدهم، والخاالت واألخوال والعمــات واألعمام الرضاع 
الوصية؟هذه  

وليس ســبب الرضاع ألن الوصية، في  يدخلون الالرضــاع  من األخوة 
هذه  تختص والبالسواء،  كلهم هؤالء منها يعطى الوصية اتساع ومع بنسب، 
بســبب  ًمعاوالفقير  للغني حق ألنها قريب، لكل هي وإنما بالفقراء، الوصية 
واهللا أعلم.القربى 

الحكم؟ما  ألقربيه، يوص لم من 
لم وإن اآلية، لنص وذلك ًواجداكان  إن ألقربيه اإلنسان على تجب الوصية 

 أعلم.واهللا وصية  غير من ألقربيه ماله من  يصرف الولكن  ، ًآثماكان  بها يوص 

هم فمن الفقراء، ألقاربه المال من بمبلغ موته قبــل أوصى قد كان رجل 
منهم؟كل  فقر درجة تراعى وهل الشرع؟ تحديد حسب الفقراء هؤالء 

وإن فيهم، فلتوضع قرابته لفقراء أوصى فإن أوصى، حســبما الوصية تنفذ 
   °  ¯®﴿تعالى:  لقولــه وفقيرهم، غنيهم لألقربين ًحقــاالوصية  كانت 

¾ ½ ¼» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± 
 أعلم.واهللا الضرورية  لنفقاته دخله  يكفي المن  كل والفقير ، ]١٨٠البقرة:  [﴾  ¿

اإلناث من أم الذكور من األوالد أوالد هم هل األقربون، الفقراء هم من 
؟ًشيئا يرثون الالذين  األقارب جميع أم 

لقوله والفقير، للغني شاملة هي بل بفقرائهم، خاصة غير األقربين وصية 
¯﴿تعالــى:   ® ° ± ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² 



 

 

٤٦

º  ¼»    ½¾¿    ﴾]  :بفقراء يقيدها لم أنه فترى ، ]١٨٠البقــرة
أوالد  كانوا ســواء يرثون، الالذين  القرابة جميــع هم واألقربون األقربيــن،  ً

يقدم وإنما األقربين، مــن األم قبل من أو األب قبل من كان مــن أو األوالد 
 أعلم.واهللا الوصية  تتسع حسبما فاألقرب األقرب 

يكون فمن موته، بعد األقربين للفقراء بمبالغ أوصى قد كان هالك رجل 
السواء؟على  واإلناث الذكور تعم وهل األقربون؟ هؤالء 
أم كانوا فقراء لألقربين شاملة هي بل بالفقراء، خاصة غير األقربين وصية 

مطلقة القرآن في اهللا ذكرها وقد الموت، بعد القرابة لذوي صلة ألنها أغنياء، 
في الحق من وليس الجهــال تصرف من بذلك فتقييدها بالفقــر، مقيدة غير 

أو منهم، أقرب هو بمن لحجبهم  يرثون الالذين  باألقرباء خاصة وهي شيء، 
اإلخوة وكذلك األوالد، وجود مع األوالد كأوالد األرحام، ذوي من لكونهم 

وأوالدهم، والخاالت واألخــوال والعمات واألعمام وأوالدهم، واألخــوات 
 أعلم.واهللا بالسواء  فيها واألنثى والذكر 

وله ماني، ُعريال  مائتي بمبلــغ ألرحامه وفاته قبل أوصى قد كان رجل 
فكيف الكثير، وغيرهم خاله وأوالد عمه وأوالد أوالده أوالد األرحام من 

بينهم؟المبلغ  هذا يوزع 
في  بينهم يميز لــم إن بالســواء أقربيه بين الوصية هذه توزيــع األصح 

واهللا أعلم.وصيته 

يأخذ منهم فمن أخ، أوالد ومنهم عــم أوالد منهم لألقربين أوصى رجل 
الوصية؟من  أكثر 

األقرب  يعطى أم بالســواء بينهم توزع هل األقربين، وصيــة في اختلف 



  

 

  

 

 
 

٤٧فتاوى  الوصية 
على  وبناءالقرابة،  صفة في ًجميعاالشتراكهم  األول والراجح األبعد؟ ضعف  ً
 أعلم.واهللا العم  أوالد من أقرب األخ أوالد فإن التمييز 

للفقراء والباقي صالة كفارة منها يخــرج ماني ُعريال  بمائة أوصى رجل 
أخ وأوالد بنت وأوالد ابــن أوالد األقربين من ترك قد وكان األقربيــن، 

الوصية  هذه تقسم فكيف ، ًوإناثا ًذكوراعم  وأوالد وأوالدهم أخت وأوالد 
بينهم؟

بالســواء،  بينهم وتقســم الوصية، هذه في حق فلهم أقربون هــؤالء كل 
 أعلم.واهللا وأبعد  أقرب  بين والوأنثى،  ذكر بين  فرق ال

الذين  ألقربيه مانــي ُعريال  بألــف وفاته قبل أوصــى فيمن قولكم مــا 
فهل شقيق، أخ وأبناء شقيق وأخ أحفاد وللهالك ، ًشيئاماله  من  يرثون ال

ال؟أم  هذا من نصيب األخ وأبناء لألخ 
في اختلف وإنما الوصيــة، من نصيبهم فلهم أقربون، كلهــم هؤالء نعم 
وإمامنا  بالدرجات، توزيعهــا يرون علمائنا من فالمتقدمــون بينهم، توزيعها 
 أعلم.واهللا نأخذ  وبه بالسواء بينهم توزيعها يرى  5السالمي 

وأالد أخ أوالد أرحامهــا ومن بمال، ألرحامها أوصــت قد كانت امرأة 
 ٍلكلالمقدار  ومــا الوصية، من يســتحق منهم فمن خالة، وأوالد أخت 
منهم؟

األقربون وهم  يرثون، الالذين  األرحام جميع يستحقها لألرحام الوصية 
من آية الخير تــرك من لهم الوصية وجوب على دلــت الذين الوارثين غير 

ومعنى  القرابة صفة في الشتراكهم الوصية في ًجميعاويشــتركون  اهللا، كتاب 
واهللا أعلم. الرحم 



   
                 

 

 

٤٨
هؤالء  هم فمــن لألرحام، بوصيــة وفاته قبــل أوصى قــد كان رجل 

األرحام؟
آباء  سبعة إلى وقيل: آباء، خمســة إلى ولو نسب يربطه من كل األرحام 

واهللا أعلم.

إنهم حيث لألقربين، وصاياهم في الناس من كثير يكتبه فيما قولكم ما 
أن في الورثة يحتــار الوصايا هذه تنفيذ وعند األقربيــن، فقراء يكتبون 
الفقراء فيعطون النص مورد على يقتصرون أو تقييد دون األقربين يعطوا 
 È     Ç   Æ   Å  Ä  Ã     Â  Á﴿  :  4 قولهفي  دخولهم من ًخوفافقط  

Ï Î Í Ì ËÊ É ﴾  :؟١٨١][البقرة
 أعلم.واهللا اللفظ  عليه يدل لم وإن القصد هذا في يعتبر 

لفقراء المال أن وصيته في نص أنه إال  يرثون الالذين  ألقاربه أوصى من 
جميع  على تعمم أم منهــم الفقراء على تنفيذهــا يقصر فهل األقربيــن، 

األقربين؟
تشمل األقربين فوصية الجهل، بسبب الناس فيه يقع الذي الخطأ من هذا 

لألقربين اإليصاء الموصي مقصد أن بما ولكن ، ًفقيراأم  كان ًغنياقريب  كل 
على الوصية تعميم نرى األقربين، لفقراء يكتب جعله الجهل ولكن جميعهم 
 أعلم.واهللا منهم  الفقراء على قصرها وعدم األقارب 

الموصي من الثالثة الدرجة على بتوزيعها اقتصــر إن األقربين وصية في 
الموصي  الميت لهذا وجد ولكن ذلك، من أعال هو من دون ابن ابن مثل 
نصيب مثل الوصية من إعطاءه الوصي وأراد الخامســة بالدرجة له ًقريبا

الموصي  بين النســب صلة معرفة لســبب الثالثة بالدرجة من أعطــى ما 



 

 

 

٤٩فتاوى  الوصية 
في التساوي يلزم أم حرج من ذلك في فهل التناسي، خوف القريب وهذا 

األقارب؟لكل  اإلعطاء 
 أعلم.واهللا بوصية  الميت يخصه لم ما األبعد ويعطي األقرب يترك ال 

من األقربين ألحــد فلوس أو مــال مثل بوصيــة الهالك أوصــى إذا 
وصية  من نصيب لهــم يحق فهل بها، لهم أوصــى التي الوصية بعد 

األقربين؟
بالوصية لألقربين كذلك وأوصــى بوصية أقربيه بعض ٌأحدخصص  إذا 

الحتمال العامة الوصية في يدخلوا أن لهؤالء إيصاؤه يمنع فال لهم المشروعة 
إال اللهم الوصية، يقتضي لوجه أو لزمه لضمــان خاصة لهم به أوصى ما أن 
 أعلم.واهللا لألقربين  الوصية باب من وصيتهم أن يتضح أن 

لهم  الهالك بها أوصى التي الوصية بحق يطالبوا بأن لألقربين يحق هل 
؟ًشرعا
ًسواءالموصي  موت بعد به يطالب أن بشــيء له أوصي من لكل يحق 

 أعلم.واهللا غيرهم  من أو األقربين من كان 

s:ø«KQGƒdG  ô«Z  ÜQÉbCÓd  á«°UƒdG 

حضور في ولدها) (ولد لحفيدها نخالت بخمس حياتها في أوصت امرأة 
إخوة؟لديه  كان إذا ذلك لها يحق فهل كتابة، ودون شهود 

الثلث  الوصيــة تتجاوز لــم إن جائــز فذلــك وارث غيــر كان إن 
واهللا أعلم. 



 
 

 

٥٠
وذلك أخيه، البــن منزله بنصف وفاته قبل وصيــة كتب قد كان رجل 

وفاته قبل الهالك لعمه دفعــه قد كان ماني ُعريال  ثالثمائة مبلــغ مقابل 
ريال  ومائة ًألفــاتبلغ  المذكور المنــزل وقيمة المنــزل، هذا بنــاء عند 

وأربعة زوجة وراءه ف ّخلالهالك  بأن ًعلماذلك؟  له يجوز فهل ماني، ُع
األبناء؟من  

فيه؟يقال  فماذا المنزل، مالك من تصرف ذلك 

بها وينتقل الوصية هذه تثبت فهــل أخته، ابنة ألوالد ببيته أوصى رجل 
فيكون ثابتة غير أنها أم الموصي وفاة بعد لهــم الموصى إلى البيت هذا 
الورثة؟جميع  بين تقسم التركة ضمن من 
وإن ثابتة فهي الثلث أوصى ما سائر مع  تتجاوز الالوصية  هذه كانت إن 

 أعلم.واهللا بالمحاصصة  إليه ردت الثلث تجاوزت 
منهم الذكور تناســلوا ما أوالده ألوالد مالــه ببعض أوصــى رجل ـ ١ 
الذكور األوالد نســل الوصية هذه تعم هــل ـ الوصية في أورد هكــذا ـ 

فقط؟الذكور  نسل أم واإلناث 
بها،  ينتفع والمتهدمة  الموقوفة والنخــل البيوت هذه اآلن أصبحت ـ ٢ 

الوقف؟لهذا  منفعة فيه ما بها ونشتري نبيعها أن لنا هل نفعل، فماذا 
فال الذكور أوالده بــأوالد الوصية خصــص نفســه الموصي أن بما ١) 
 أعلم.واهللا اإلناث  به أوصى الذي هذا في تدخل 

يكون أن على ًنفعاأجــدى  هو بما الموقوف عن االســتعاضة تجوز ٢) 
 أعلم.واهللا لهم  الموقوف باتفاق ذلك 



 

 

 

٥١فتاوى  الوصية 

 :çQGƒ∏d á«°UƒdG s

وورثة رجلين، لورثــة به الخاص البســتان بإعطاء وأوصى توفي رجل 
يرث الرجلين ورثــة أحد أن كما العــدد، في يختلفون الرجلين هذيــن 
؟ًشرعابينهم  القسمة تكون فكيف الوصية، صاحب المتوفى الرجل 
الموصي يرث من إال بالسواء، الرجلين ورثة جميع بين البســتان يقسم 

لزمه  ضمان من الوصية أن يبين أن إال اللهم الوصية، من له نصيب فال منهم 
واهللا أعلم.لهم 

المال يقســم أن أوصى قد وكان وبنت، ولد وله توفي رجل في قولكم ما 
وبعد رجال، ثالثة ذلك على وأشهد والبنت الولد بين بالنصف تركه الذي 

إعطاء رفض الولد ولكن بينهما الورث يقســما أن أرادا والدهما توفي أن 
فقط؟الثلث  لك لها وقال الوصية، في مكتوب هو كما النصف أخته 
في عليه المنصوص اهللا حكم لمخالفتها أساسها، من باطلة الوصية هذه 

 أعلم.واهللا اهللا  بكتاب التركة فتقسم الوعيد، بأشد مخالفه والمتوعد كتابه 

أما كاملة، حقوقهــا أدى منهن واحدة زوجتــان، له رجل في قولكــم ما 
رجع ثم عليه، اهللا فرضــه كما حقها يــؤد ولم طويلة مدة فعقها الثانيــة 

دون ـ لها يوصي أن ذلــك بعد وأراد اهللا إلى وتــاب فعل ما على وندم 
منها، لحقه الذي الضمــان من موته بعد ًشــيئاماله  من ـ األخرى زوجته 

ذلك؟له  يجوز فهل 
زيادة  بدون حق من لها مــا بقدر حقها في ر قصالتي  لزوجته يوصــي أن له  ّ

 أعلم.واهللا حقها  لها وفر التي لزوجته يوصي أن ذلك بجانب  يلزمه والذلك،  عن 



 
 

 

 

٥٢
(صغار اآلخرين دون أوالده مــن ٍلبعضماله  من حياته في أوصى رجل 

ولم ًصغاراكانوا  للذين يكون فهل ماله، من القليل بقي واآلن الســن)، 
الجميع؟فيه  يشترك أم قبل من لهم يوص 

إن إال اللهم واإلجماع، بالســنة لوارث وصية فال باطلة، للورثة الوصية 
غير من لهم به الموصى فإن وعليه لوارثه، المــوروث على ضمان من كانت 
شرعها  التي الحق قسمة بحسب حق فيه وارث لكل التركة ســائر مع ضمان 

واهللا أعلم.اهللا 

من تمتلكه ما كل أن وبما أب، من وأخ (١)خليصوأخ  بنتان عندها امرأة 
قيد على زالت ما والمرأة لبناتهــا، كتبته قد كانت وابنها زوجها ميراث 
الورثة؟من  شيء الخليص ألخيها يحق فهل الحياة، 

أحد يعطي أن من مانع فــال العطية وأما لوارث، وصية فــال الوصية أما 
 أعلم.واهللا بينهم  العدل مع حياته في أوالده 

ولد المتوفية األولى للزوجة زوجتــان، له وكان صبية، وترك توفي رجل 
لديها الحياة قيد على  تزال الواألخــرى  الحياة، قيد على  يزاال الوبنت  
على  يزالون والالســن  في صغار وهم اإلنــاث من ومثلهم ذكور ثالثــة 

بمبلغ وأوالدها الثانيــة للزوجة وصية الهالك فكتــب ، ًأيضاالحياة  قيد 
لم حين في ماني، ُعريال  ألف ســتين بمبلغ ومنزل ريال آالف خمســة 

هذه  في سماحتكم قول فما بشيء، األولى الزوجة من أبنائه لبقية يوص 
الوصية؟

 أعلم.واهللا ضمان  من كانت إن إال لوارث وصية ال 

الشقيق. األخ  هو الخليص:  األخ (١)



  

 

 

 

 ٥فتاوى  الوصية 
أن يخاف ضمان من أمالكه من ًشيئاأو  ًبيتالزوجته  يكتب أن أراد رجل 
أن  اشترط ولكنه حياتهما، في الزوجية المعاشرة أثناء لها لزمه قد يكون 

له  فهل موته، بعد إال تســتغله وأال فيه التصرف في حق أي لها  يكون ال
ذلك؟
الموصي  موت بعد إال له الموصى  يســتحقها الالوصية  إذ وصية، هذه 

ضمان من كانت إذا إال للوارث  تحق الوهي  فيها، التصرف من يتمكن وثم
احتياط، مجرد هو وإنمــا الضمان من واثق غير كان إذا أمــا وبقدره، مؤكد 
في للوارث العطية تبــاح وإنما غيرها، أو ًزوجةلوارثه  يوصــي أن له فليس 
 أعلم.واهللا التصرف  حجر غير من الحياة 

أثناء الكافي بالقيام لهمــا أوصى حيث زوجتين، وترك توفي رجل عن 
واحدة وكل لوحدها، بيت في منهما واحدة كل الزوجتان وهاتان العدة، 
كل  متفرقين أوالد عدة الهالــك وعند وعائلتها، ولدها البيت في عندها 



لكل دفعه الواجب الورثة على الزوجتين لهاتين ترى فما بيته، في واحد 
دراهم؟من  منهن واحدة 

الشــريف النبوي الحديث بنص لوارث  وصيــة والوارثتان،  الزوجتان 
الورثة  جميع إقرارها على اتفق إن إال باطلة، فالوصية وعليه األمة، وبإجماع 

ٍ  إلزام الإذ  لهما، يدفعونه الذي القدر في بينهم يتفقون وعندئذإليهم،  فذلك 
 أعلم.واهللا ذلك  في 

أقســاط، وعليه البنك إلى المرهون ببيته لزوجته أوصى فيمن قولكم ما 
ال؟أم  العطى لها يثبت فهل 

أو  الورثة سائر رضي إن إال جائزة، غير للوارث والوصية وارثة، الزوجة 



  
 

 
 

 

 

 

 

 

٥٤
الوصية في قيد إن مرهون وهو به أوصى وما ، ًشــرعاالزم  ضمان من كانت 

 أعلم.واهللا فال  وإال فيه الوصية ثبتت الرهن من فكاكه بعد 

دكاكين، بغلة موته بعد ًوإناثا ًذكورااأليتام  ألوالده يوصي أن أراد رجل 
ما وســالح لزواج إخوتهم أعطى عما ًعوضالهم  الشــهرية غلته وتوزع 
؟ًشرعاذلك  له يحق فهل بأيديهم، باقية الدكاكين قبضة دامت 

الرجل وعلى ضمان، عن تكــون أن إال بإجماع باطلة للوارث الوصية 
لحديث  غيــره، على ًأحــدايؤثر  فال العطــاء، فــي أوالده بين يعــدل أن 

الكبار أوالده أعطى فمن وعليه وغيره،  5الربيع عند  بشــير  بن النعمان
منحهم  ســواءإخوتهم،  أعطى ما بمقدار فيعطيهم للصغار ينصف أن فعليه  ً

بقدر منهم لكل الوصية تكون أن على مماته، بعد لهم أوصى أو حياته في 
األنثى  ضعف الذكر يعطي وإنما إخوتهم، من واحد لكل العطاء من ناب ما 

واهللا أعلم.

ألبنائه حق وفاتــه بعد ماله من يكــون بأن أوصى رجل في قولكــم ما 
إنه حيث تزويجهم، من حياته في تمكنه عدم حالة في لزواجهم الذكور 

فقط؟الذكور  على مقصورة الوصية بأن ًعلمااألكبر،  ابنه زوج قد كان 
األب على حق هو هل الحلم، بلغ إذا الولد تزويج في العلماء اختلف 

يوصي  أن عليــه فليس األب على واجــب حق أنه على وبنــاءال؟  أو له  ً
يجب لم حقهم ألن زواجهم، مهــور بقدر الحلم يبلغوا لم الذين للصبيان 

ًوبناءالورثة،  أقرها إن إال باطلة، بذلك فالوصية وعليه بلوغهم، بعدم عليه 
البلغ لغير يوصي أن فعليــه منهم البلغ وزوج عليــه، واجب غير أنه على 

به  أوصى ما بنصف أنثى لكل يوصي أن عليه كما زواجهم، قات ُصدبقدر  
واهللا أعلم. لذكر 



 

 

 

 

٥٥فتاوى  الوصية 
كان الســابق وفي ، ًوإناثا ًذكورااألوالد  من عشــرة هللا والحمد اآلن لدي 
جزء يكون بأن المحكمة طريق عن بكتابة حينها وقمت فقط ولدان لدي 
أن وبعد اآلن أما لمستقبلهما. ًضماناوفاتي  بعد الولدين لهذين بيتي من 

لهذه يتنكرون الباقون إخوتهم بــدأ فقد األبناء من الكم بهذا اهللا رزقني 
هذه صحة مدى عن لســماحتكم وســؤالي بإلغائها، ويطالبونني الوصية 

حدده  ما حسب صحيحة أنها أم بإلغائها أقوم أن الواجب وهل الوصية؟ 
الشرع؟
وصية  «ال  :  ژالنبــي لقــول  األمة، بإجمــاع باطلة للورثــة الوصية 

للحق  المجانب الباطل اإليصاء هذا عن الرجــوع عليك فيجب ، (١)لوارث»
واهللا أعلم.

وأربع ذكور أوالد أربعة وخلف ، ًعاماوعشرين  خمسة قبل هلك رجل 
في الورثة يفكــر لم الفترة هذه وطيلــة كثيرة، ًوأمواالوزوجــة  إناث 

فوجدوا اقتســامها، الورثة أراد المدة هذه مضي وبعد التركة، اقتســام 
وأربعمائة الذكور لــألوالد (٢)قرشثمانمائة  بمبلــغ الهالك من وصية 
واألموال قــرش، مائة وبمبلغ للزوجة نخــالت وثالث لإلنــاث قرش 
لم أنها بحجة الوصية هذه رفضوا البنات وكالء ولكن ذلك، كل تغطي 
سماحتكم قول فما بذلك، شهود  يوجد واللهم  لزمه ضمان عن تكتب 

ذلك؟في  
 أعلم.واهللا الورثة  جميع أقرها إن إال باطلة للورثة الوصية 

(٢١٢١). والترمذي  (١٨٦/٤)، وأحمد (٦٦٧)، الربيع  رواه (١)
مان.  ُعفي  متداولة كانت قديمة عملة هو  القرش: (٢)



 

 
 

 
 

 

 

 

  

٥٦
أنها مع الهالك زوجها مــن لولدها أوصت قد كانت امرأة في قولكم ما 

أم ًشرعاذلك  لها يجوز فهل أوالد، منه ولديها آخر رجل عصمة في اآلن 
أمه؟من  إخوانه مع باإلرث يكتفي أنه 
 أعلم.واهللا ضمان  من ذلك كان إن إال لوارث وصية ال 

ٍ بجزءأوصى  قد وكان ثروة، وترك هلك رجل في الشريف الشرع رأي ما 
ولم  لزمه لضمان وفاءوذلــك  اآلخرين، دون أبنائه وبعض لزوجته منها  ً

؟ًشرعاثابتة  الوصية هذه فهل الضمان، نوع بالوصية يحدد 
الموصي الورثة ســائر اتهم وإن الوصية، فتثبت ضمان من ذلك كان إن 

بذلك  قصد أنه  يعلمون الأنهم  لهم الموصى على يمين فلهم (١)إلجاءأراد  أنه  ً 
واهللا أعلم.اإللجاء 

من به قمن عما لهــن ضمان من لبناتها كتابته أرادت ًبيتــاتملك  امرأة 
فهل شقيقة، أخت لها أنها العلم مع ومرضها، صحتها حال في لها رعاية 
اإلرث؟في  حق لها شقيقتها أختها أن أم ذلك لها يجوز 

لحديث: لهن، توصي أن لها يجــوز فال ضمان لبناتها عليها يكن لم إن 
عليهن  واجب أمربخدمتها  وقيامهــن اإلجماع، وعليه . (٢)لوارث»وصية  «ال  ٌ
من بناتها تعطي أن لهــا وإنما والديه، تجاه الولد علــى الالزم البر من فإنه 

الوراث، أحد عن إلجاء قصد غير من معروفهن عن لهن ًعوضاتراه  ما مالها 
مع وارثة واألخت موتها، بعد  إيصاء الحياتها  في العطية هذه تكون أن على 

 أعلم.واهللا عصبات  البنات مع األخوات فإن البنات، 

التركة. في  حقهم من لحرمانهم ًتحايالأي  لهم: (١) إلجاء ً 
(٢١٢١). والترمذي  (١٨٦/٤)، وأحمد (٦٦٧)، الربيع  رواه (٢)



    
   
   

 

 

٥٧فتاوى  الوصية 
قطعة مع األثاث مــن فيه بما ببيت واإلناث الذكور ألوالده أوصــى رجل 
إذا إال البيت لعمار فهي المال غلة وأما المنزل، يسكنوا أن على أخضر مال 

عائلة لديه منهم واحد وكل ثمانية عددهم األوالد إن وحيث القسمة، أرادوا 
بينهم؟القيمة  وتقسم البيع يصح فهل جميعهم، السكن يستطيعوا فلم 
لهم ليس والورثة لــوارث، وصية ألنها أصلها، مــن باطلة الوصية هذه 

المواريث أمــر تعالى اهللا يكل ولــم لهم، اهللا فرضه مــا إال التركة فــي حق 
سورة في تفصيلها بنفســه تولى وإنما مقرب ملك  إلى والمرســل  نبي إلى 

بيان  بعد قــال حيث تعديهــا  يجوز الالتــي  حــدوده من وجعلها النســاء 
   ¨©   ª   »   ¬   ®    ¯   °   §¦﴿  أحكامهــا:
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ÈÉ     ﴾] :المواريث  أحكام من شيء أي وتغيير ، ]١٣١٤،  النســاء
ٍ الصحيح الحديث وفــي لحدوده، وتعــداهللا  ألمر تجاوز غيرهــا أو بوصية 

المســلمون  ذلك على أجمع وقد ، (١)لوارث»وصية  «ال  :  ژ اهللارســول عن  
واهللا أعلم.

ماله من أرض بقطعة صغير ابن وهو أبنائه ألحد وأوصى شخص توفي 
الوصية، هذه وجــدوا التركة لقســمة الورثة جاء ولما إخوانه، بقية دون 

وصية  «ال  :  ژالرســول عن  الحديــث في لما  ينفذوهــا الأن  فــأرادوا 
حتى الوصية تنفيذ عدم بنيتهم الصغير األخ علم إن ما ولكن (٢)لوارث»

يعطوه  لم إن  يكلمهــم البأن  وهددهم يقعدهــا ولم عليهم الدنيــا أقام 

(٢١٢١). والترمذي  (١٨٦/٤)، وأحمد (٦٦٧)، الربيع  رواه (١)
(٢١٢١). والترمذي  (١٨٦/٤)، وأحمد (٦٦٧)، الربيع  رواه (٢)



 

    
   
      

   
  

 

٥٨
إعطائه إلى فاضطروا والدته، فعلت وكذلك والده بها أوصى التي األرض 
القضية هذه في المذنب هو فمن المقتســم، المال من وإخراجها األرض 

وأمه؟ األخ  أم أوصى الذي األب هل 
ٍ اهللا، حدود على وتعدوظلــم  حيف وذلك للوارث بوصيته أذنــب األب 

بعد  وتعالى تبــارك قال وقد له، تعالى اهللا حــدده الذي نصيبه للــوارث فإن 
 ©   ª   »   ¬   ®    ¯   ¨   §¦﴿ المواريــث:  قســمة 

º    ¹    ¸¶    µ       ´    ³    ²    ±    °  
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ÆÇ   È   É     ﴾] :آثمان عاصيان وأمه والولد . ]١٣١٤،  النســاء
الوصية هذه  يستحق الفهو  الباطل، إنفاذ على حرصا ألنهما بوزرهما يبوءان 
كل  أن على دل القرآن ألن  ،  ژ اهللارسول حديث  وبنص الكريم القرآن بنص 

 ًواضحاجاء   ژ النبيوحديث  اهللا، لحدود تعدهو  إنما المواريث أمر في تعد ٍٍ
عن التخفيف على يحرص أن الولــد بهذا ًجديراكان  وقد هذا، في ًصريحا
على يحرص أن عليه بل والــده، به أوصى الذي الباطل  ينفذ الوأن  والده، 

أعلم.تعالى  واهللا إنفاذه، ضد يكون وأن الباطل هذا عن االبتعاد 

والدهم؟عن  يخفف المشكلة هذه لتفادي األبناء رضاء وهل 
 أعلم.واهللا اهللا  أمر مخالفة في هو وقع فقد وإال ،  8اهللا إلى  أمره ذلك 



 

  
 

 
 

  
 

 

 

٥٩فتاوى  الوصية 
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المبلغ من المســلمين فقراء على تقســيمه يمكن الذي المبلغ مقدار ما 
الوصية؟في  به الموصى 
 أعلم.واهللا الوصية  تقتضيه ما بحسب 

الثالثة وهؤالء أفراد، ثالثة آخر منزل وفي أفراد، ثمانية منزل في كان إذا 
أي  للثمانية، يصرف ما للثالثة يصــرف أن يجوز فهل الثمانية، من أحق 

ٍ ؟مساوبمبلغ  
فال   الموصي والالشــارع  يحدده لم بالفقراء ًخاصا ًمبلغــاذلك  كان إن 

واهللا أعلم.حرج 

بها البلدة بأن ًعلماالبلدة،  لفقراء رياالت بعشرة أوصى فيمن قولكم ما 
منهم فمن فقرهم، درجــات وتتفاوت ، ًوكبارا ًصغاراالفقــراء  من الكثير 

الوصية؟بهذه  أحق 
أن وينبغي ، ًكبيراأو  كان ًصغيراالوصية  بهذه أولى فهو ًفقراأشد  كان من 

واهللا أعلم. ًفصاعدامنهم  لثالثة تقسم 

 أحد الولكن  كفارة، الفقــراء على غلتهن بتفريق أوصي نخــالت لدينا 
عنه  ًبديالغيره  أو أرز وشــراء طناؤها لنا يجوز فهــل التمر، في يرغب 

ونقسمه؟
الطناء بقيمة أرز وشراء النخل بطناء بأس فال التمر يقبل من يوجد لم إذا 

 أعلم.واهللا التمر  من ًبدالوتوزيعه  



 

 

 

٦٠
اآلن الفقراء ويطالب منطقته لفقــراء معين بمبلغ وفاته قبل أوصى رجل 
يســتجيب أن للوصي يجوز فهل المنطقة، تلك يخدم عــام مخزن ببناء 

الوصية؟حسب  المبلغ يوزع أم لطلبهم 
الوصية، به جاءت كما يوزع أن فعليه التوزيــع تقتضي الوصية كانت إن 

المخزن  لبناء برضاهــم المبلغ هذا يجمعــوا أن في الحق عليهــم وللموزع 
واهللا أعلم.

يكون فأين ، (١)ربه يعرف والضمان  عن رياالت بخمســة أوصى رجل 
الوصية؟ هذه  مرجع 

ٍ حكم ذلك على ويدل به، أولى المســلمين ففقراء أربابه جهل مالكل  
فقراء إلى بها الموصى الخمسة الرياالت هذه تصرف أن أرى لذلك اللقطة، 

 أعلم.واهللا والموصي  الوصي لساحة تبرئة ذلك وفي المسلمين، 

ًجابياوعمل  دغمــر» «حاجر ببلدنا وقام بلــده، من مغترب رجل جاء 
توفاه وقد سنين، منذ بالده إلى عاد ثم الســمك، محاصيل من للعشور 

دغمر حاجر بلد ألهل تعطــى ًمانياُ ع ًرياالوثمانين  بمائة وأوصى اهللا 
يجب  وكيف المبلــغ؟ هذا في فضيلتكم تــرون فماذا عليــه، كضمان 
توزيعه؟

الفقراء أو الرجال يخــص ولم وصيته في الحاجر أهل عمم قد كان إذا 
وأنثى ذكر من الحاجر سكان جميع بين يوزع المبلغ هذا فإن ذلك، نحو أو 

 أعلم.واهللا رؤوسهم  عدد على 

صاحبه. يعرف  ال  أي (١)



 

  
 

 

 

٦١فتاوى  الوصية 
بلدته في ُتال قمجهولين  لقتيلين بديتيــن موته بعد ماله من أوصى رجل 

أي  من والبل  قبيلة أي من يعلما لم ســبيل عابرا وهما الجور، زمن في 
خرج البالد في الصريخ ســمع لما أنه بنفســه الموصي وأخبرني بلدة، 

أنهم الخارجين بخروج عالــم غير وهو بلدته من الخارجين جماعة مع 
سواد كثر أنه شك فال حضرته، في ُتال قمنهما  دنا فعندما ، ًأناســاليقتلوا  

قتيلين ديتي بإنفــاق ماله من فأوصــى يتخلص أن لنفســه ورأى البغاة 
المســتحق ومن إنفاقهما في تأمرون مــاذا فأســألكم له، ًوصياوجعلني  

فأجاب  راشد  بن ســيفالشيخ  الوالية قاضي ســألت قد وكنت لهما؟ 
في  قعادته وتنفق ًســنوياويقعد  ماء بهما شترى يأن  رأيه من أن ًشــفاهة ُ
القتيلين  ورثة وجدوا لو إذا فيما ًباقيااألصل  يكون وأن الضعفاء، الفقراء 

يتغير؟لم  ًموجودااألصل  لكان بلدة أي من أو قبيلة أي من لموا ُوع
يخرج لم ألنه القتيلين، دية من شــيء  يلزمه الالموصي  هذا أن الظاهر 

وصى لما ولكنه الصدفة، بمجرد أمامه ذلك حصل وإنما البغاة سواد لتكثير 
لزم القتيلين ورثة إلى التوصل يمكن لــم وإذا الوصية، تنفيذ لزم الدية بهذه 
مما ألنه المســلمين، فقراء في بها الموصى الدية هــذه جعل الصحيح على 
في واألصل به، أولى المســلمين ففقراء أربابه جهل مال وكل أربابه، جهل 
فقراء على الوصية هــذه توزيع رأيت فإن بالســنة، الثابت اللقطة حكم ذلك 

فكذلك الوالية قاضي سيف الشيخ برأي األخذ رأيت وإن فحسن، المسملين 
 أعلم.واهللا ذمتك  تبرأ 

الوصية؟إلنفاذ  يجزي الفقراء من عدد أقل هو فما للفقراء، بمال أوصى رجل 
ذلك  أجزى ًفصاعداثالثــة  أعطى فإن ثالثة، الجمع وأقل جمــع الفقراء 
واهللا أعلم. 



 

 

 
 

 

٦٢
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من الســتين دون ما إطعام يجوز فهل مغلظة، بكفــارة الميت أوصى إن 
الستين؟إطعام  من  بد الأو  المساكين 

يجب المغلظة الكفارات فــي اإلطعام أن إلى والجمهور أصحابنا ذهب 
بقدر اإلطعام كرر ولو العدد هذا من أقل  يجزي وال،  ًمسكينالستين  يكون أن 
العدد هذا دون والتقصير المساكين، عدد حدد الشارع ألن للستين، يكفي ما 

المال  لطغيان المســاكين وجود يندر أن إال اللهــم الشــارع، أمر عن تقصير 
ٍ بقدر اإلطعام وتكرار الحاصل العدد إطعام من عندئذمانع  فال الغنى وشمول 

يكفي طعام إطعام المقصود أن إلى الحنفية وذهبت ، ًمسكينالستين  يكفي ما 
الواضح من هروب ذلك بأن ورد واحد، لمســكين كان ولو ًمسكينالستين  

ًمسكيناستون  وهو المذكور العدد عن العدول عليه ينبني فإنه المشكل، إلى 
 أعلم.واهللا واحد  لمسكين ستين طعام تحديد إلى 

صح وإذا ؟ ًنقــداقيمتها  توزع الكفارات فهــل بكفارات، أوصى رجل 
بخمســة أوصى وكذلك يســتحقها؟ فرد لكل القيمة تكون فكم ذلك، 

هذا  مصير فما الغاســل، منها وســمح الموتى غســل لمغسله رياالت 
المبلغ؟

تعسر،  أو الطعام إخراج تعذر إن الكفارات في القيمة إعطاء من مانع ال 
ٍ الواحد  للمسكين مجزواحد  ماني عوريال  المســكين، حاجة سد المراد ألن  ُ

الورثة إلى فمرده يقبله ولم الفاسل به أوصى ما أما الوقت، هذا سعر بحسب 
 أعلم.واهللا الورثة  إلى يرجع له الموصى رده وما 

كفارة،  كل عن مساكين عشرة إطعام مرسلة كفارات بأربع امرأة أوصت 



 

 

  

 
  

 ٦فتاوى  الوصية 
عن النقد قيمة تســاوي وكم النقد؟ إلى اإلطعام عن العدول يجوز فهل 
شخص؟ كل 

إليه  يصار وإنما الســلف، عند النقد يذكر ولم اإلطعام، ذلك في األصل 
يكفيه ما المســاكين من واحد كل ويعطى اإلطعام، تعذر مع الطعام من ًبدال

تحديده، يمكن فال والمكان، الزمان باختالف يختلف وذلك وعشائه، لغدائه 
غدائه على يومه في ينفقه ما بنفســه يقدر أن ذلك إلى اضطر من على وإنما 

أعلم.وهللا  للمسكين ذلك فيعطي عشائه أو 

ينطبق الذي هو فمن ، ًمسكيناستين  بإطعام أوصى قد وكان رجل توفي 
بتوزيع اإلطعام استبدال يمكن وهل العصر؟ هذا في مســكين لفظ عليه 
المال؟من  مبلغ 

الضرورية،  لحاجاتــه دخله  يكفــي المن  كل وهو كالمســكين، الفقير 
 أعلم.واهللا إمكانه  مع القيمة إعطاء إلى اإلطعام عن العدول  ينبغي وال

كل مغلظات بكفارات موتــه بعد ماله من أوصى قد وكان هلك، رجل 
مثل يكفي وهل اإلطعام؟ هذا يكون كيف مســكين، ستين إطعام كفارة 

إدام؟ بدون أرز جونية كفــارة كل عن يوزعون الناس من ًكثيرانرى  ما 
اإلطعام؟بدل  النقود إخراج يجوز وهل 

ًوافيامنه  مســكين كل نصيب يكون بحيث ًكافياالمــوزع  األرز كان إن 
دفعت وإن والعشــاء، للغداء وذلك ذلك، من مانع فال واإلدام الطعام بقيمة 
 أعلم.واهللا مسكين  كل وعشاء بغداء يفي ما بقدر فلتكن القيمة 

ًعلما،  ًمسكيناســتين  إطعام مغلظة بكفارة أوصى قد وكان والدنا، توفي 
وهم  ًولداعشر  خمسة ولديه منطقتنا، في ًمســكيناســتون   يوجد البأنه  



 

 
 

٦٤
من لهم يحق فهل سنة، عشرة واثنتي ســنتين بين أعمارهم تتراوح أيتام 
منهم فرد كل حق مقدار فما بنعم الجواب كان وإذا شــيء، الوصية هذه 
الوصية؟هذه  من 

 يكفيه المن  والمســكين وجدوا، أينما للمســاكين الكفارة هــذه تعطى 
،  ًأيتاماكانوا  ولو المســاكين لغير الكفارة  تعطى والالضرورية،  لنفقاته دخله 

 أعلم.واهللا مساكين  كانوا إن كفارته من ورثته إعطاء من  مانع وال

هذه نوع تحديد دون بكفارة أوصــى قد وكان هلك رجل في قولكم ما 
هم  ومن تنفق وكيف مغلظة؟ تعتبر وهل تنفيذها؟ يمكن فكيف الكفارة، 

مستحقوها؟
 أعلم.واهللا للمساكين  وهي عنه، فتدفع مرسلة، كفارة الكفارات أقل 

مغلظات بكفــارات ماله مــن وفاته قبــل أوصى رجــل في قولكم مــا 
الكفارات، هذه مقابل دراهــم إخراج ورثته أراد موته وبعد ومرســالت، 

المغلظات  للكفــارات المخرجة القيمة هــي وما ذلك؟ لهم يجوز فهل 
والمرسالت؟

من ًبدالالطعام  قيمة دفع فيها يجوز هــل الكفارات، في العلماء اختلف 
مســكين  لكل نرى هذا وقتنا وفي الضرورة، مــع بذلك  بأس والاإلطعام؟  

عن فليدفع القيمة يدفع أن أراد فمن وعليه المطلوب، طعامه مسد يسد ًرياال
من عشرة المرسلة وعن ، ًمسكينالستين  ًمانياُ ع ًرياالســتين  المغلظة الكفارة 

 أعلم.واهللا لمسكين  ريال كل الرياالت 

عشــرة خمس الوصية في جاء ما ضمن ومن والده، وصية ذ ّنفرجل  عن 
الرجل  تنفيذ وجاء ، ًمسكيناســتين  إطعام كفارة كل صلوات، عن كفارة 



  

 

 

٦٥فتاوى  الوصية 
كفارة، عشــرة خمس يعادل ما بمقدار األرز من كمية جمع بأن للوصية 

كل عن المســاكين عدد يحصر أن دون المســاكين بين يفرقها وجعــل 
في سماحتكم قول فما فقط، مســاكين لعشــرة كفارة ذ ّنفولربما  كفارة، 
الصيام عن ًبدالمســكين  ثالثمائة إطعام الوصية ضمن من ًوأيضــاذلك  

مسكين لكل يكفي الصاع نصف وهل المساكين؟ بعدد يتقيد لم والولد 
اإلدام؟عن  ويجزي 

إطعام كفارة كل تكون بأن وذلك الكفارات، في العــدد مراعاة من بد ال 
الكفارة من أنفسهم المساكين أولئك يعطي أن من  مانع وال،  ًمســكيناستين  
المســكين  إعطاء فيجوز الصيام بدل هو الذي اإلطعام وأما والثالثــة، الثانية 

ِ عدد إطعام وصيته في حدد قد الموصي كان إن إال الكفاية، حدإلى  الواحد 
 أعلم.واهللا حدده  ما التزام من بد فال المساكين من محدود 

اإلطعام؟كفارة  من سهم له هل  ـ الأم  ًوارثاكان  سواء ـ الوصي 
وصف عليه يصدق الوصــي كان فإن المســاكين، تعطى إنما الكفارات 

ذلك من مانع فال لمسكنته الكفارات من يعطى أن الوراث ورأى المســكنة 
 أعلم.واهللا فال  وإال 
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الوفاة؟بعد  القرآن بقراءة اإليصاء حكم ما 
الوصية، هذه إثبات إلى منهم كثير ذهب وقــد ذلك، في العلم أهل اختلف 

عبادة تالوته كانت ولما ، ًاكتسابا يتال وال ًوتعبدا ًتقربايتال  القرآن أن أراه والذي 
يقرأ من موته بعد ماله من يؤجر بأن أوصى كان إن هــذا عليه، األجر يؤخذ فال 

أوصى إن أما للتكسب، ذريعة القرآن تالوة  تكون الحتى  القرآن من ًشــيئاعنه  
 نجد الكنا  وإن الوصية هــذه إنفاذ من مانع فال إيجار غير من القــرآن يقرأ بأن 

وإقام اهللا بتقوى أوصى كان إن نعم القراءة، بهذه ينتفع الميت أن على يدل ًدليال 
بالمعروف واألمر الحــرام اهللا بيت وحج رمضان وصيــام الزكاة وإيتاء الصالة 
ســنة  وباتباع به والعمل اهللا كتاب وبتالوة والتقوى وبالبــر المنكر عن والنهي 
بها، يوصي أن اإلنسان يؤمر التي الحســنة الوصية من هذا فإن  ،  ژ اهللارسول 

   vw  x    y﴿اهللا  إال  يعبــدوا البأن  ويعقوب بنيــه إبراهيم وصى كما 
} | { z ~  ے¤ £ ¢ ¡ ¦ ¥ ❁¨  ©  ª  

» º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « 
Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ .]١٣٢١٣٣،  البقرة: [﴾  ¼

القرآن بقــراءة يوصون الناس بعــض أن عليه التنبيه ينبغــي ومما هذا 
 ،  ژالرســول لهدي  مخالفة ألنها باطلة؛ وصية وهذه قبورهم، على الكريم 

 أن الللميت  والدعاء والذكــرى لالتعاظ القبور زيارة تكون أن  ژ هديــهإذ  
اتخذوا اليهود اهللا «لعن  :  ژالنبي قال  وقد دينية، شعائر إقامة أجل من تكون 
في  القرآن بقراءة والسالم الصالة أفضل عليه وأمر (١)مســاجد»أنبيائهم  قبور 

(٥٣٠). ومسلم  (٤٣٥)، البخاري  رواه (١)



  
  

 

 

٦٧فتاوى  الوصية 
أن إلى ًإشارة(١) »ًقبورا تجعلوها والبيوتكم  في القرآن «اقرأوا فقال: البيوت، 
 5السالمي اإلمام  هذا في أجاد وقد القرآن، لقراءة أماكن ليســت المقابر 
قال:عندما  

الــدارسإليهــا  ويتــرددن الــدوارسقبورنــا  أتعمــرون 
عــدةلــذاك  وهــي نتركهــا المعــدةالمســاجد  وهــذه 

وأدبــراودعــا  ًســالماإال  قراوما  زارها قــد والمصطفى 
اآلثــاراخالــف  يقــول وإن المختــاراتتبــع  أن حســبك 

بإبطال أفتى أنــه حتى  5الخليلي المحقق  هذا مثل إلى ســبقه وقد 
الورثة يكن لم إن المســلمين لمصلحة به الموصى المال وبيع الوصية هذه 

 أعلم.واهللا الورثة  على رد وإال معروفين 

يقرأ فالبعض عامة، بصفــة للمآتم االجتماع في القرآن قــراءة تجوز هل 
القراءة وهذه للقرآن، استماع وعدم وكالم ســالم هناك الوقت نفس وفي 
للميت؟الثواب  وإهداء تعالى اهللا إلى القربة معنى على 
يحدث لما عليها، القضاء يجب التي األمور مــن المآتم في القرآن قراءة 

القراءة حــال الحديث عــن ون ّ يكفال فالنــاس  القرآن، لقيمــة امتهان مــن 
يقول:  تعالى واهللا وقعود، قيام بين يبقى نفسه والقارئ ، ًوذهاباجيئة  ويترددون 

﴿©ª   «   ¬    ®   ¯     ﴾]  :اإلنصات وأيــن ، ]٢٠٤األعــراف
 أعلم.واهللا فيها  القراءة جواز عدم أرى لذلك الحاالت؟ هذه في واالستماع 

عن األفراد في الدارقطني رواه بيوتكــم» في القرآن تالوة من «أكثروا األول: حديثان:  هما (١)
ومســلم  (٤٣٢)، البخاري رواه » ًقبورا تتخذوها والبيوتكم  في «صلوا الثاني: وجابر. أنس 

 .(٧٧٧)



  

 

٦٨
ٍٍ وصله:سؤال عن  جوابفي  سماحته وقال 

ثالث قراءة مــن به أوصى ما ترك ورأيت هالككــم، وصية في نظــرت 
 يجديه الذلك  ألن أيام، ثالثة لمدة الطعام إطعام مع وفاته بعد عليه ختمات 

أمرنا عليه ليس ًعمالعمل  «من  :  ژقال وقد  للســنة، مخالف هو بل ، ًشيئا
ريال  بخمســمائة أوصى أنه الكاتب كتبه مــا تعديل رأيت كما ، (١)رد»فهــو  

القواعد  اتباع وينبغــي المســلمين»، «فقراء إلى المســاكين» «لفقراء ماني ع ُ
النون ألن ريــال، ألفين بدل ريال ألفــي كلمة كتب ُفتالكتابة،  فــي العربية 
الموفق.واهللا  اإلضافة  تجامع الالمثنى  على الداخلة 

في تقرأ وثالث بيتــه في تقرأ منها ثالث ختمات، بســت أوصى فيمن 
واآلخر البلدة نفس في يسكن منهما واحد ولدان الرجل ولهذا المسجد، 
ماله من الوصية هذه ينفــذ أن البلدة خارج يســكن الذي فأراد خارجها، 
أوصى الذي المكان نفس في الختمات هذه يقرأ أن يلزمه فهل الخاص، 

اآلن؟فيها  يسكن التي البلدة في يقرأها أن يسعه أم الهالك والده به 
هذه ثبوت  أرى اللذلك  الصحيــح، على جائزة غير بأجرة القرآن قراءة 

 أعلم.واهللا أجرة  بغير بالقراءة أنفسهم الورثة قام إن إال الوصية 

(١٨). األقضية  في ومسلم (٩١/٣)، والبخاري (٤٩)، الربيع  رواه (١)



 

  

 
 

٦٩فتاوى  الوصية 
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عنها يحجوا وأن أشــهر أربعة عنها يصوموا بــأن أوالدها أوصت امرأة 
الصيام؟هذا  يكون فكيف ويعتمروا، 

من كثير فذهب ال؟ أو أحــد عن أحــد يصوم هل العلم، أهــل اختلف 
الصيام أن إلى ًنظرابالقيــاس،  ًأخذاأحد  عن أحد  يصوم الأنــه  إلى العلماء 

أحد يصوم أن يســوغ فال خالصة بدنية عبادة كان ولما خالصة، بدنية عبادة 
أحد.عن  أحد يصلي أن  يسوغ الكما  أحد عن 

امرأة  أن فيه جــاء الذي الحديث ألجل النذر صيام اســتثنى من ومنهم 
 .(١) أمهعن  بالصيام فأمره  ژ  اهللارسول ابنها  وسأل تصم ولم تصوم أن نذرت 

عنه صام صيام وعليــه مات من أن إلى العلمــاء من آخر فريق وذهــب 
«من ونصه: الشيخين، عند  #عائشــة حديث  به جاء الذي هو وهذا وليه، 
خاصة، النذر صيام على بعضهم وحمله (٢)وليه»عنــه  صام صيام وعليه مات 

إذا العام الحكم أن من األصولييــن أكثر إليه ذهب ما مع يتنافى هذا ولكن 
الفرد، بذلك خاص أنه على  يدل الآخر  نص في مدلوالته أفراد من لفرد ورد 
وعليه مات «من  :  ژوقوله هو،  كما عمومه يبقى بل عمومه  يخصص الأي  

مات من ذلك فمعنى العمــوم أدوات من و«من» مطلــق، فيه الصيام صيام» 
ههنا والولي وليه. عنه يصومه أن يمكن الصيام ذلك فإن كان صيام أي وعليه 

القرابة.بمعنى  
أباحوا  حتى ـ المشارقة أصحابنا مذهب وهذا ـ توســع من العلماء ومن 

(٦٥٩). الربيع  نحوه  روى (١)
(١٥٣). الصيام  كتاب ومسلم (١٩٥٢)، البخاري  رواه (٢)



   

  
 

٧٠
ذلك أن بما ولكن بأجرة، الصيام هذا يكــون أن وأباحوا األجنبي، يصوم أن 
القياس،  ســنن عن خارج شــخص عن شــخص وصيام حديث، به يأت لم 
أحد، عن أحد بصيام قلنا لما  ژ  اهللارســول عن  النص ولوال ذلك،  نرى ال

بأجرة، الصيام هذا يكون وأن الولي غير يصوم أن يسوغ بأنه بحال نقول فال 
بينهم األيام فيقتســمون ورثتها هــم بالصيام الناس أولــى بأن نقول وإنما 

في اثنان  يصوم الولكن  خير، فذلك بعضهم تكفل وإن الميراث، بحســب 
عن صيامان  يكون الحتــى  هذا يفطر عندما هذا يصــوم وإنما واحد، وقت 

 أعلم.واهللا واحد  يوم في واحد شخص 

كفارات وســتة عنه صام ُترماضين  بســبعة أوصى قد كان هالك رجل 
ويزيد، لهذا يكفــي ولكنه المال مــن القليل وعنده صلوات، وبســبع 

يصوم  من إيجاد صعوبــة مع والصلوات الكفارات إنفــاذ يكون فكيف 
عنه؟

واحدة فكل ذلك نحــو أو صالة أو صوم كفــارات كانت إن الكفارات 
مضاعفة  من  مانع والذلك،  قيمة أو عشاءأو  غداء ًمسكيناستين  إطعام منها  ًً

وكفارات المطلــوب، العدد يوجد لم إن المســاكين من قليل لعــدد العطاء 
تقدم، الذي النحو على كفارة كل عن مساكين عشــرة إطعام المرسلة األيمان 

بصيامه أوصى يوم كل عن عنه فليطعم الميــت عن يصوم من يوجد لم وإذا 
 أعلم.واهللا واحد  مسكين 

عنه؟اإلطعام  يجوز فهل شهرين، بصيام أوصى رجل في 
لكفارة أو ًاحتياطاأو  رمضان صيام عن ًبدالشــهرين  بصيام أوصى من 

ًخصوصااإلطعام،  إلى الصيام عــن العدول من مانع فال اإلطعام فيها يجوز 
 أعلم.واهللا يصوم  من تعذر حاالت في 



 

 

  

 

   

 

 

٧١فتاوى  الوصية 
يجزي فهل يصوم، الذي األجير فعزشهر،  عنه يصام بأن ميت أوصى إن 

مقداره؟فما  أجزى، وإن اإلطعام؟ 
العدول من مانــع فال يصوم من فعــزبصيام  الهالكين أحــد أوصى إن 

اهللا قول لذلك والحجــة بصيامه، أوصــى يوم كل عن مســكين إطعام إلى 
أن  على ًبناء ]١٨٤البقرة:  [﴾  V  U   T  S      R  Q﴿ سبحانه:  

 



ابن  القرآن وترجمــان األمة حبر عن روي كمــا منســوخة غير محكمة اآلية 
الشيخ في نزلت إنها قالوا إذ والفقهاء، المفسرين من واحد وغير  ^عباس 
خافت إذا والحامل بــرؤه  يرجى الالذي  والمريض العجوز والمــرأة الكبير 

بيتكلفونه، يطيقونه وفســروا طفلها، على خافت إذا والمرضــع جنينها على 
أن ببعيد وليس الحياة قيد على أنهم مع لهــؤالء حاصلة الرخصة كانت وإذا 

لم الذي فالميت أفطروه، الذي الصوم قضاء مــا يوم في مقدورهم في يكون 
ومن أصحابنا من العلماء بعض أن علــى بالعذر، أولى عنه يصوم من يوجد 
قالوا إذ الســعة، حال في حتى اإلطعام إلى الصيام عن العدول أجازوا قومنا 
لم بإطعام أوصى ومــن اإلطعام، إلى عنه العدول جــاز بصيام أوصى فيمن 
صيام  يرون الالعلماء  بعض بأن له ويســتأنس الصيام، إلى عنه العدول يجز 
وإن  وهو كالصالة، النية فيها تشــترط بدنية عبادة الصيام ألن أحد، عن أحد 

ٍ القول مرجحات من لجعله كاففهو  الصحيحة باألحاديث ًمردودا ًقوال كان  
 أعلم.واهللا إليه  ذهبنا الذي 

شهر تضييع عن ًبدال شهرين  وصوم صالة، بكفارتي أوصى هالك رجل 
قروش وبعشــرة المكرمة، مكة من عنه يعتمــر ولمن المبارك، رمضــان 

يعلم لمن ًقرشاوعشرين  وبخمســة للفقراء المكرمة مكة في عنه يفرقن 
غليت  أو عنه يصوم مــن تعذر إن قولكم فما بلدته، فــي الكريم القرآن 



         
        

 

٧٢
فهل دينه، في األمين يوجد لم أو الوصية، دراهم  تكفي الحيث  األجرة 
الدراهم، وفضلت بذلك قلتم فإن الصوم؟ عن الكفارات اســتبدال يصح 
بها القاطن البالد فإن التعليم، دراهــم وكذلك الفضلة؟ هذه مرجع فأين 

منها ارتحلوا الناس وأكثــر القليل، إال بها يتعلم مــن يكن لم الموصي 
هذه له تدفع أن يصــح فهل الهالك، ابن هو بها والمدرس البنــدر، إلى 

المذكورة؟الدراهم  
باإلطعام الصيام إبدال جاز تعســر أو الهالك عن يصوم من تعذر إذا 

R﴿تعالى:  قولــه على ًاســتنادابصيامها،  الموصى األيام بعدد  Q 
V U T S  ﴾]  :أن  ^عباس ابن  رأي حســب ، ]١٨٤البقرة

على ليطيقونه ًحمــالبالعاجز،  خاصة وأنها منســوخة، غير محكمة اآلية 
أولى فالميت للحــي، حاصلة الرخصة هذه كانــت وإذا يتكلفونه، معنى 

الورثة، إلى رد الوصية عن الدراهم من شــيء فضل وإذا له، يترخص أن 
ذلك عن تحويله يصح فال معين بلد في القــرآن لتعليم به أوصى ما وأما 

إلى المنفعة تحويل من بــأس فال فيه التدريس يتعذر أن إال اللهم البلد، 
أولى  فهو الوصية في المخصــوص البلد إلى أقرب كان وإن آخر، مكان 

واهللا أعلم.

موتها، بعد عنها شــهرين يصوم من بأجرة أوصت امرأة في قولكم ما 
هذا  مقدار فما جاز وإذا اإلطعــام؟ إلى الصيام عن العدول يجوز فهل 

اإلطعام؟
العكس   يجــوز واليوم،  كل عــن مســكين ويطعم ذلــك من مانع ال 

واهللا أعلم. 



 

 

 

 

 
 

 

 ٧فتاوى  الوصية 
الرجل تأجير بين فرق هنالك فهل ذكرها، أشهر بصيام الرجل أوصى إذا 

كان إذا األشهر هذه من ًشيئاتصوم  امرأة نؤجر أن يجوز هل أي والمرأة؟ 
ً؟رجالالموصي  

 يحيض الممن  كانت إن الصوم في الرجل عــن المرأة نيابة من مانع ال 
 أعلم.واهللا الصوم  بين ًفاصالالحيض   يكون الحتى  اإلياس، سن لبلوغها 

بعد أشــهر أربعة صيام فيها ذكر ما ضمن ومن وصية وترك توفي رجل 
بعض أشــار وقد ، ًعاماســتين  منذ كتبت قد الوصية أن العلم مع وفاته، 
أشهر، األربعة صيام عن ًتعويضاللمسجد  ماله من مبلغ يدفع بأن ورثته 
األشهر صيام من  بد الأم  للمسجد المبلغ دفع يكفي هل اإلفادة نود لهذا 

نفعل؟ماذا  أم بالكامل األربعة 
لمســجد  الدفع  يكون والقرون،  إلى ولو الزمن تقادم  يبطلها الالوصية  

يوم  كل عن مسكين بإطعام إبداله يجوز وإنما به، الموصى الصوم عن ًبديال
واهللا أعلم.

في وكتب كبير، اآلخر والبعض صغير بعضهــم ًأوالداوترك  توفي رجل 
فهل الرماضين، هذه يصوم ًأحداأوالده  يجد ولم رماضين، ثالثة الوصية 
الرماضين؟هذه  يصوموا أن لألوالد يجوز 

 أعلم.واهللا ذلك  من مانع ال 

إن شيء الوصي على هل برمضانين أوصى قد وكان توفي رجل في قولكم ما 
شهر؟تلو  ًشهرابينهما  يفرق أم المستأجرين، على واحد شهر في بالصوم أجر 

شــهر  ثم شــهر ويصام واحد، وقت في صيامهما  يكون الأن  األولــى: 
واهللا أعلم. 



 

 
 
 

 

 

 
 

٧٤
ببيع تكلف والوصي رماضين، بخمســة موته قبل أوصى قد كان رجل 
ألنه تنزانيا، في الرماضين بتأجير قام ثم ضعيفة بقيمة الهالك مال بعض 

ذلك؟له  يجوز فهل مان، ُععن  تكلفة أقل 
 أعلم.واهللا يصومون  الذين األمناء وجد إن ذلك من مانع ال 

فساد خشية عنه متتابعين شــهرين بصيام وفاته قبل أوصى قد كان رجل 
عنه بالصيام زوجته قامت توفي فلما المبارك، رمضان لشــهر صومه في 

الثاني، الشــهر في عنه الصيام ابنته واصلت انقضى فلما األول، الشــهر 
ذلك؟يجزي  فهل 
 أعلم.واهللا ذلك  يجزي نعم 

ذلك،  غير أو شــهر صيام بأجرة كتب ن ممالوصايا  إنفــاذ عند تصادفنا  ّ 
اللفظ؟في  فرق هناك فهل أجرة، تخصيص دون بصيام ًوتارة

لم أو رمضان شــهر صوم إفســاد من لزمه عما وقضاء ًبــدالكتب  وإذا 
من يجد لم لمن وخاصة الصيام من ًبــدالاإلطعام  الوصي وأراد يكتب، 
شهر كل عن واألجرة الحبوب، دون ًمبلغايوزع  أن الوصي وأراد يصوم، 

المبلغ يوزع فهل األجرة، عن تقل قيمته أو وباإلطعام أجر، لو ريال مائة 
وهل للشهر؟ ًمســكيناثالثين  لعدد اإلطعام قيمة أم األجرة قيمة حســب 

ثالثين  لعدد يوزع بحيث الكفارات عن اإلطعام مثل التوزيع هذا يقاس 
الكفارات؟بخالف  ًمسكيناثالثين  من ألقل يوزع أن يصح أم ؟ ًمسكينا

أجرة،  بغير الوارث عنه يصوم أن جاز األجرة يذكر ولم بصيام أوصى إن 
من ًبدالاإلطعام  فيجــوز ذلك،  يذكر الأو  رمضــان بدل يذكر أن  فــرق وال

إلى  ًنظراواحد  لمسكين ولو اإلطعام يكرر أن ويجوز حال، أي على الصيام 



 

 

  

 

  

٧٥فتاوى  الوصية 
، ًأيضامستقل  يوم كل عن فاإلطعام األيام، من غيره عن مســتقل يوم كل أن 

من  معين عدد لها حدد وقد  تتجــزأ الالكفارة  فإن الكفارات بخالف وذلك 
واهللا أعلم.المساكين 

صيام من ضيعــوه قد لما ًاحتياطابالصيــام  اإليصــاء الناس اعتاد لقــد 
أكثر، أو شــهرين عنهم يصوم من بتأجير الوصية في وينصون رمضان، 
لم إذا وأنه بالصيام اإليجار مشــروعية عدم ترون ســماحتكم إن وحيث 

مســكين، يوم كل بدل اإلطعام فيتعين عنه بالصيــام الميت أولياء يقم 
وجهين:من  تساؤل هنا يظهر ذلك على وبناء 

وهي بالصيام التأجير على نصت التي للوصية تغيير هذا في أليس األول: 
 Î  Í    Ì  ËÊ   É  È     Ç   Æ   Å  Ä  Ã     Â  Á﴿ باآليــة:  مختومة 

Ï  ﴾]  :؟]١٨١البقرة
أوصى الذي الموصــي حق في وتفريط تقصيــر ذلك في أليس الثانــي: 
وأن ماني ُعريال  مائــة عن تزيد شــهر كل أجرة أن يعلم وهو بالتأجير 
مقدار ألن ، ًتقريباريــاالت  عشــرة قيمته  تتجاوز المنه  المبدل اإلطعام 

كغم؟(٣١)  حوالي ًمسكيناثالثين  إطعام 
أن المعلوم ومن الشــرعي، للحكم موافقة تكون أن  بــد الالوصية  ـ ١ 
أحد فيها  ينوب الأن  البدنية العبادة في واألصل خالصة، بدنية عبادة الصيام 

الحديث في االســتثناء ورد وإنما غيره، عن أحد  يصلي الفلذلك  أحد، عن 
حديث  في جاء كما صيام وعليه مات إن وليه عن الولي صيام في الشــريف 

لذلك  ، (١)وليه»عنه  صام صيام وعليه مات «من الشــيخين: عند  #عائشة 

(١٥٣). الصيام  كتاب ومسلم (١٩٥٢)، البخاري  رواه (١)



 

 

  

٧٦
أولى اإلطعام إلــى العدول فــإن الولي غير عنه ســيصوم كان إن بأنه قلنــا 

الغير عن يصوم مــن باســتئجار يقول من نجد لم أنا على الســنة، لموافقته 
أصحابنا  أما ذلك، في توســعوا أنهم على نصوا وقد مانيين، العأصحابنا  إال  ُ

وأنت بذلك، يقولون فال األخرى المذاهب أصحاب وسائر وغيرهم المغاربة 
العبادات فإن شرعي نص على فيها الحكم يتوقف األمور هذه مثل أن تدرك 
 أعلم.واهللا توقيفي  أمرها 
 أعلم.واهللا ذلك  في تقصير فال الشرع لحكم األوفق هو هذه أن بما ـ ٢ 

s :èëdÉH á«°UƒdG 

نزوى بلــدة يســكن رجل عن بحجة أجر إذا الوصــي عن قولكــم ما 
وصلى النية المســتأجر عقد وقد مسقط، يسكنان والمســتأجر والمؤجر 

سكن الهالك إن ًقائالالوصي  بمســجد أو الوصي ببيت القدوم ركعتي 
فعله يكفي فهل طويلة، سنوات منذ المســجد بهذا صلى أو البيت بهذا 

رمضان، من ًبدال ًصياماأشهر  خمسة فيها الوصية هذه كانت وإن هذا؟، 
األثمان، بأغلى ولو يستأجر من يوجد ولم الوصية، جميع يســع والثلث 
فعله؟األصلح  ترى فما والغائب، اليتيم فيهم والورثة 

إن الثاني الســؤال وعن األجير، هذا فعله ما يكفي األول الســؤال عن 
أوصى يوم كل عن فليطعم وصيته، حســب الهالك عن يصوم من يوجد لم 

 أعلم.واهللا واحد  مسكين بصيامه 

الفريضة، حجة فيها ومكتوب وزيارة بحجــة أوصت امرأة في قولكم ما 
عنها  الحج فريضة بأداء بالتأجير قامت موتهــا وقبل الوصية كتابة وبعد 



 

 

 

 

٧٧فتاوى  الوصية 
من لها يؤجر أم الحجة يلغي هل الوصي فاحتار ذلك، بعد اهللا توفاها ثم 

نافلة؟عنها  يحج 
بعد  إنفاذها الوصي وعلى ثابتة، تبقى فإنها بنفسها الموصية تلغها لم إن 
واهللا أعلم. موتها 



كتب أنه لزوجته ذكــر وبعدها والده، عن حجة وصيتــه في كتب رجل 
وعند عنه، حــج وبالفعل بنفســه والده عن يحج أن عزم ولكنــه ذلك، 
ما بالحجة الوصية أن وبما الوصية، في يغير أن قبل المنية عاجلته عودته 
ثابتة؟تظل  أم بنفسه بها لقيامه تسقط فهل باقية، زالت 

 أعلم.واهللا عنه  الحج ويلزم باقية فهي الوصية يغير لم أنه بما 

وقبل للوصية كتابته وبعد الفريضة، بحجة أوصى قد الهالك والدي كان 
أن ـ الوصي باعتباري ـ عليفهل  مرات، أربع بنفســه بالحج قام موته 
ما ثلث من هذا «ويخــرج الوصية في ومكتوب أخــرى؟، مرة عنه أحج 
وقمنا يختاره»، فيما الوصي يوزعه الثلــث من بقي وما أموال، من عنده 

لنا فهل له، آخر ًمنزال نبيع  نريد واآلن الوالد، به أوصى، ما جميع بتنفيذ 
بالوصية؟مكتوب  هو كما القيمة ثلث نخرج أن 
، ًمراراحياته  فــي حج ولو ثابتة فهي بالحــج وصيته ينســخ لم كان إن 

عن فضل ما بإخراج أوصــى كان فإن الموصي، أوصــى كما تنفذ والوصية 
خضراء وأموال عقار من التركة لجميع عام فذلك الوصي رأي حسب الثلث 
 أعلم.واهللا وعروض  ونقود 

وزيارة وعمرة بحجة موته بعد ماله من وصيته كتب رجل في قولكم ما 
عن  حياته في حج قد كان الموصي بأن ًعلماموتــه،  بعد الوصي يؤديها 



  

 

 

 

 

٧٨
قبل الموصي يغيرها ولم حالها على الوصية وبقيت الواجب وأدى نفسه 
به  أوصى ما حسب الموصي مال من ينفذها أن الوصي يلزم فهل موته، 

؟ًأيتاماف  ّخلقد  بأنه ًال علماأم 
معه يمكنه ما الوقت من عليه ومضى بنفســه حج ثم بحجة أوصى من 

أن المحتمل من إذ أوصــى، ما تنفيذ الوصي لزم يبدلهــا فلم الوصية تغيير 
 أعلم.واهللا االحتياط  وأراد حجه في ًمرتابايكون  

آالف أربعة المال من ف ّوخلوزوجة  ًابناوترك  هلك رجل في قولكم ما 
وخمسين  وثمانمائة ألف بمبلغ أوصى قد وكان ماني، ُعريال  وسبعمائة 

في حج قد كان أنــه وبما حجة، ضمنها ومــن وتبرعات بحقوق ًرياال
ال؟أم  الحجة تجب فهل حياته 

وما المال، أصل من فهــو الواجبة الحقوق من الوصية هــذه من كان ما 
من تخرج الواجبــة غير والحجة الثلــث، من فمخرجه التبرعــات من كان 

كانوا إن الورثة إلى ذلك فمرد الثلث على نافت التبرعات كانت وإن الثلث، 
يرضوا  لم وإن فذاك، المال أصل من بإخراجهــا رضوا فإن ً، عقاال ًبلغاكلهم  

ُ أعلم.واهللا بالمحاصصة  الثلث إلى دت ر
نفل، أو فرض بحجة يقيدها ولــم الحرام، اهللا لبيت بحجة أوصى رجل 

إنفاذ يلزم فهل نفســه، عن الفريضة حجة حج أن بعد الموصي توفي ثم 
ال؟أم  الحجة هذه 

الموصي، من ثابت بقول نســخها يثبت لم ما بقاؤها الوصية في األصل 
أن بعد حياته فــي الموصي حج وإن باقية بالحــج الوصية هذه فــإن وعليه 

بها، االحتياط أراد يكون أن ويحتمل ذلك، لكتب نسخها أراد لو إذ أوصى، 
 أعلم.واهللا تقصير  من حجه في منه وقع يكون أن عسى لما 



    

 

   

  

 
    

٧٩فتاوى  الوصية 
اهللا بفضل به  بأس ال ًماالوترك  ًوإناثا ًذكورا ًأوالداوترك  اهللا توفاه رجل 

أسئلة:وهناك  الذكور، أوالده بمساعدة ثم 
قد  كان لكونه يثبتها لــم الورثة من وبعض بحجة وصيته في كتب ـ ١ 
الحجة بأن ًعلماتعالى،  اهللا لوجــه يتبرع أن وأراد حياته في بحجة ر ّأج

تثبت  فهل حياته، في بها ر ّأجقد  كان التي الحجة قبل تاريخها المكتوبة 
الوصية؟

يرث أن إلى ًمؤبدا ًوقفاوجعله  الذكور ألوالده ماله من ًبعضاوقف  ـ ٢ 
إلكرام يجعله أن وعلــى  شــراء، والفيها   بيع العليها  ومن األرض اهللا 

الوصية؟هذه  في قولكم فما الضيف، 
فهل شــرعي، وكيل ويلزمهم الســن في ًصغارا ًأطفاالالميت  ترك ـ ٣ 

عنهم؟األكبر  أخاهم يوكلوا أن يجوز 
ذلك إبطال على يشهد لم إذا حياته في أنفذه وإن يثبت به أوصى ما ـ ١ 

 أعلم.واهللا بإبطاله  يكتب أو الوصية من 
عمل  ومن ، حيفاإلناث  دون األوالد وتخصيص لوارث،  وصية الـ  ٢  ٌ 

 أعلم.واهللا رد  فهو أمرنا عليه ليس ًعمال
أو  ًأخاكان  سواءلهم،  ًأمينا ًوكيالتختار  أن المســؤولة الجهة على ـ ٣  ً
الموفق.واهللا  غيره 

أنني وبما الحرام، اهللا بيت إلــى بحجة أوصى قد وفاته قبل والدي كان 
أن لي يجوز فهل الســعودية، العربة المملكة في األصدقــاء بعض لدي 

بتأجير أقوم أم الهالــك والدي عــن أحدهم ليحج بمبلغ إليهــم أبعث 
بلدتنا؟من  شخص 

يحج  من يخرج أن فالمفروض الهالك، من بوصية الحجة هذه كانت إذا 



 

 

 

 

 

٨٠
يصلي  كان الذي مسجده من أو يسكنه الذي بيته من إما الهالك، بلد من عنه 

ٍ هو بلدمن  بالحجة عنه يحــج من يخرج أن ـ اإلمكان مع ـ  ينبغي والفيه،  
 أعلم.واهللا الموصي  فيه يقيم كان الذي البلد من الحرم إلى أقرب 

رجل بأنه ًعلماحجة،  منها وصايــا بعدة وفاته قبل أوصى قد كان رجل 
اآلن والمال ، (١)المــالمن  القليل إال  يمتلك والدخــل  لديه وليس فقير 
ف ّوخلماني،  ُعريال  آالف أربعة باألصل قيمته ويبلغ بمغنم وليس مغرم 

للعجز الحجة عدا الوصايا كافة تنفيذ يمكن الوضــع وبهذا ً، عياالوراءه  
الحجة؟تنفيذ  ترك لهم يجوز فهل المالي، 

بالمحاصصة،  الوصايــا ضمن تدخل كغيرهــا الحجة تكون أن األولــى 
حيث من إليها يسافر من لها يؤجر داره من إليها الســفر يكون أن من ًوبدال

 أعلم.واهللا المنورة  كالمدينة النفقة تكفي 
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ذلك؟لها  يجوز فهل حياتها، في وصيتها إنفاذ في ترغب امرأة 
 أعلم.واهللا الموت  بعد حق فإنها األقربين وصية في إال ذلك، من مانع ال 

عليه، تجب التي الكفارات عن ر كفكما  مرات عدة نفسه عن حج رجل 
شعر مدة بعد ولكنه وكفارات، بحجة موته بعد من نفسه عن أوصى ثم 

موته، بعد بها أوصى التي الحجة بأداء فقام الحج على ًقادرازال  ما بأنه 
يجوز  وهل حياته؟ فــي الحجة قضاء له يصح فهل الكفــارات، وبقيت 

والمزارع. البساتين  هو الذي األخضر هنا بالمال  يقصد (١)



 

 

  

 

 
 

                

٨١فتاوى  الوصية 
بالريال  الواحدة الكفــارة مقدار وكم بنفســه؟ الكفارات إنفاق ًأيضاله  
الكفارة؟ هذه  من المسكين نصيب وكم ماني؟ الع ُ

ولو  موته بعــد عنه ينفق ممــا له خيرحياته  فــي اإلنســان ينفقه ما كل  ٌ
وغير الحقوق وقضاء والصدقات والكفارات الحج ذلك في سواء به، أوصى 
والوصية  وفاته، بعد ًدرهماســبعين  من له خيرحياته  في درهم قيل بل ذلك،  ٌ 

لئال احتياط هي وإنمــا حياته، في الحقوق هذه بأداء القيام إســقاط  تعني ال
الموت، بعد صلة فإنها األقربيــن وصية إال اللهم أدائها، قبل المــوت يفاجئه 
فإن رقبة عتق فهي القتل كفارة وأما مساكين، عشرة إطعام هي اليمين وكفارة 

لم فإن رقبة عتق هي والصيام الظهار وكفارة متتابعين، شهرين فصيام يجد لم 
 يقدر وال،  ًمسكيناستين  فإطعام يســتطع لم فإن متتابعين شهرين فصيام يجد 

 أعلم.واهللا والمكان  الزمان باختالف يختلف ذلك ألن معينة بقيمة اإلطعام 

وبكفارتين  وبالصــالة رمضان شــهر بصيام أوصى رجل في قولكم ما 
ٍ في أعطاهم األقربون والفقراء حياتــه في له مؤدأنه  الورقة في ومكتوب 

وعمتان؟أب  من وأخ بنات ثالث ورثة: وله حياته، 
وأما  كفارة، أو ًصياماكان  ســواء ينفذ عنه يرجع ولم به إيصاؤه ثبت ما 

ٍ ألنها الحياة في  تنفذ الاألقربيــن  ووصية ، أحدعن  ٌأحديصلــي  فال الصالة 
لألخ والباقي الثلثان وللبنــات الثمن فللزوجة اإلرث أما المــوت، بعد صلة 

 أعلم.واهللا األرحام  ذوي من العمة ألن شيء، للعمات وليس 

تنفيذها أرادت ثم ، ًتطوعاشهرين  صيام ضمنها ومن بوصية أوصت امرأة 
ال؟أم  حياتها في الصوم عن تكفر أن لها فهل حياتها، في 
حق فإنها األقربيــن، وصية إال حياتهــا في وصيتها تنفيــذ من مانع ال 

¯﴿تعالــى:  اهللا لقول الموت، بعد لهم  ®´ ³ ² ± ° 



 

٨٢

¼»  º     ¹  ¸  ¶  µ ½  ¾  ¿    ﴾]  :١٨٠البقــرة[  ،
ذلك بل المســكين، بإطعام النفل صيام من به أوصت ما إبدال من  مانع وال

 أعلم.واهللا دليل  عليها يقم لم النفل صوم في النيابة فإن أولى، 
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السالمي   اهللا عبد بن محمدالعزيزين  الوالدين الفاضلين الشيخين حضرة 
ـ.تعالى  اهللا حفظهما ـ المالكي عامر  بن وسعود

وأشــكره، اهللا إليكما أحمد وإني وبركاتــه، اهللا ورحمة عليكم الســالم 
الحادث، المصاب في العزاء حســن ولكم التوفيق، ولكما لي وأســأله 

راجعون..  إليه وإنا هللا وإنا ، ًمكروها أراكم والبلطفه،  الفقيد يتولى واهللا 
وبعد،،

أم ثابتتان كلتاهما هل الهالكة، بوصيتي يتعلق فيما بحثكم وصلني فقد 
الجواب:وإليكم  لألولى؟ ناسخة الثانية تعتبر 

في ينص ولــم كتابتهما تاريــخ وعــرف وصيتان للميــت وجــدت إذا 
الوصيتين، كلتا ثبــوت الراجح القول فــإن تقدم، لما نســخها على األخيرة 

في الحال هو كما مثلــه يقين إال اليقين  يرفع والبيقيــن،  ثبتت األولى ألن 
بالثانية نسخه الموصي قصد واحتمال الجميع، عند المعروفة الفقهية القواعد 

العلماء ولبعض باليقين، الثابــت رفع في حجة عليه  تبنى الاحتمــال  مجرد 
إذا ما بين يفــرق من ومنهم فحســب، األخيرة على التعويل وهو آخر رأي 

من  بد الأنه  غيــر األرجح، هو األول الرأي ولكــن اختلفتا، إذا أو اتحدتــا 
وإني هذا  أعلم. واهللالوصيتين  اجتماع مع التركة ثلث مجاوزة عدم اشــتراط 

 بن ناصر بن حمودالوالــد  على الوصيتين هاتين تنفيذ فــي يعتمد أن ألرى 



 

 
 

 

 

 

 ٨فتاوى  الوصية 
الوصيتين في أثبت ما العناء من له يكون وأن وأمانته، لثقته الحجري ســالم 

عليكم.والسالم  للخير يوفقكم واهللا هذا للوصي، 

بعشرة يقدر المال بعض ترك كما أب، من ًوأخابنتين  ترك هالك رجل 
وعن عنه حجة منهمــا كل في ذكر وصيتين وتــرك ماني، ُعريال  آالف 
والده عن أخرى وأربعة عنه أشهر أربعة وصيام والدته، عن وأخرى والده 

وبثلث جدته، عن وبشهرين خالته عن وبشــهرين والدته عن وبشهرين 
مواليد من فهم يرهم لم وهو األب ناحيــة من أخيه ألوالد المذكور ماله 

كتبت والوصية اإلناث، أم للذكور كان إن الوصية في يذكر ولم تنزانيا، 
خمســة قبل من الثانية الوصية ررت ُوك،  ًعاماوعشــرين  ثمانية قبل من 

الوصايا هذه فهــل األولى، الوصية في به أوصى ما حســب ًعاماعشــر  
ثلث بقدر منها ويؤخذ  تكرر الأم  وغيرها وصيــام حجة من ًجميعاتنفذ  
ولم ًســابقاالمذكورة  الوصية بإنفاذ قمت وقد ذلك؟  يجوز الأم  المال 
ذلك؟في  الحكم فما المال، من القليل إال للورثة يبق 

من تقدمها لما ناســخة بأنها الثانية في ينص لم إن ًمعاالوصيتان  تثبت 
إذ  الثلث، إلى ردتا التركة ثلث على الوصيتين في ما زاد إن ولكن الوصايا، 

 أعلم.واهللا الواجبة  الضمانات في إال الثلث من بأكثر  وصية ال

ملغاة؟  إحداهما تكون أم تثبتان فهل بوصيتين، أوصى رجل في قولكم ما 
أهله؟يقوله  ما حسب طويل زمن من عقله تغير الشخص هذا أن ًعلما
أوالهما إلغاء على الثانية في ينص ولم عندكم ثابتتان الوصيتين أن بما 
كفريضة تكرره  يمكن الما  إال شــيء منهما  يلغى وال،  ًجميعاتنفذان  فإنهما 

الوصيتين إحدى منــه صدرت عندما عقله تغيــر الورثة دعوى وأما الحــج، 
 أعلم.واهللا عادلة  بينة ذلك صحة على يقيموا أن فعليهم 



 

 

 

 

٨٤
من ذلك وغيــر ضمان من عليها مــا فيها وذكــرت وصية امرأة كتبــت 

ًضمانافيها  تذكــر لم ثانية وصيــة بعدها كتبت ثم الزمة، مســتحقات 
الوصية تعتبر فهــل قبلها، لما ناســخة بأنها الثانية وصيتها في وذكرت 

األولى؟في  الذي الضمان يثبت أم لألولى ناسخة الثانية 
إن األولى فــي ما لكل ناســخة فهي ثابتة الثانيــة الوصية كانــت إذا 

نفســه  أمين الموصي ألن الضمان، ذلك في بما فيها، الموصي ذلــك أثبت 
واهللا أعلم.

وبتواريخ منفصلتيــن بوصيتين أوصــى قــد كان رجل في قولكــم ما 
ثابتتان كالهما أم فقط المتأخرة الوصية تنفيذ الوصي على فهل مختلفة، 

المتقدمة؟بنسخ  يفيد ما  يوجد البأنه  ًعلماالتنفيذ،  واجبتا 
وعليه نســخه، على الدليل دل ما إال الثبوت كلهــا الوصايا في األصل 

أثبتت األولى نســخ على يدل ما الثانية في يأت ولم بوصيتين أوصى فمن 
كأن تكرره،  يمكن الما  الوصيتين فــي يذكر أن إال اللهم ، ًجميعاالوصيتان  

لوجه بعينه بشــيء يوصي أو بعينها، رقبة بعتق ًجميعاالوصيتين  في يوصي 
الثلث  الوصية تجاوز لــم ما كله وهذا الوصيتين، كلتا فــي الخير وجوه من 

واهللا أعلم.

أوصت إذ وصايا، فوجدنــا عم وأوالد ًبنتاورثــة  وخلفت توفيت امرأة 
أموالها من ونخلتين ببيتها ثانية وصية وفي معين، بمال وصية في للبنت 
ماني، ُعريال  ستمائة وهي شرعي صك الثالثة والوصية ضمان، عن وهن 
حجة أدت قد وهي وصلوات، ورمضانين حجة فيها ووصية قرض، وهذا 

الموصى  الحجة في سماحتكم قول فما حياتها، في نفســها عن الفريضة 



 

 

 

٨٥فتاوى  الوصية 
البنت أن رغم ضمان عن اللتين األوليتين الوصيتين في قولكم وما بها؟ 

لديها يكن لم ألنها أمها إطعام  تســتطيع والاآلن  حتى تتزوج لم مريضة 
وهي الضمان هذا في قولكم فما أمها، أطعمتها أبيها وفاة وبعد شــيء، 

يثبت؟هل  أمها، وارثة 
منجزة، عطايا هــي وإنما الوصية مــن ليســت حياتها في التي العطايا 

المتقدم، نسخه على نص منها المتأخر في كان إن إال الوصايا، جميع وتثبت 
والوصية حياتها، فــي حجت ولو تنســخها لم إن بها الوصية تبقى والحجة 
ضمان  من أنها الموصي نصولئن  ضمان، من كانت إن إال  تثبت الللوارث   ّ 

إلجاء  بذلك قصد أنــه  يعلم البأنه  له الموصى حلــف هم ُاتوإن  قوله، بل ُق
واهللا أعلم.

يدعى لرجل وصيتها فــي واإلشــكال واعتراف، وصية لها وجدت امرأة 
أنها االعتراف في ذكر ولقد عائشة، ولزوجته ماني ُعريال  بمائة مســعود 
ريال  بثالثمائة ولزوجته ماني ُعريال  بسبعمائة المذكور لمسعود أوصت 

ينص  ما ينفذ أم الوصيــة عليه تنص ما نفذ أييعتمد  الــذي فما ماني، ُع ُ
تحرير تاريخ عن تحريرها تاريخ متقدم الوصية بأن ًعلمااالعتراف  عليه 

ما؟ لمســجد مالها من تبقى ما بجميع وصيتها تجــوز وهل االعتراف؟ 
لفظ وهل يرثها؟ بــوارث  تعلم الأنها  االعتراف في قولها يصدق وهل 

مع المال جميع على يدل االعتراف في موتها» بعد تتركه الذي «وجميع 
ما إيضاح ســماحتكم من نرجو البيت؟ دون تبقى ما على يدل أم البيت 

بأننا ًعلماميراثها،  يكون ولمن االعتراف، وكذلك الوصية، هذه في جاء 
 التعصيب والالفروض   من اليرثها  وارث إلى نتوصل لم بحثنا حســب 

إن  إليهم ميراثها أيرجع لمعتقها، ورثــة هناك إن ويقال: األرحام،  من وال



 
 

٨٦
الذكور أم فقط الذكــور يرث هل وكذلك للمســجد، وصيتها تثبت لم 

؟ًشرعاميراثها  لهم ثبت إذا وذلك بالسوية، بينهم يقسم واإلناث 
الثانية في تنص لم إذ الوصيتيــن، كلتا في لمســعود به أوصت ما يثبت 

حجة تقم لم إن فيه مصدقة هي لها» وارث «ال وقولها لألولى، ناســخة أنها 
وأكثر فيه، مختلف بالــوالء والتوريث بها، أخذ قامت فإن الــوارث، بوجود 

ما بكل اإليصاء لها يجــوز الوارث وجود عدم ومع به،  يقولون الأصحابنا  
باستثناء مخصص موتها» بعد تتركه الذي «وجميع قولها في والعموم خلفته، 
فال بالوالء بالتوريث القــول وعلى العموم، على مقدم الخصوص إذ البيت 
 أعلم.واهللا المعتق  أعتقت أو بنفسها أعتقت التي المرأة إال النساء فيه تدخل 

أشهر ٨ من كتبت أصلية وصية وصيتين، خزانته في ووجدنا رجل توفي 
عن فبحثنا أصل، لها  يوجد السنة  ١٦ منذ كتبت لوصية صورة والثانية 

الموصي ولعل الصورة، سوى ًأصاللها  نجد ولم المذكورة الوصية أصل 
رأي فما ذلك، على دليل يوجد لــم أنه إال لها ًبدالالثانية  واعتبر مزقها 

الوصية إن أم تنفــذ هل أصلها يوجــد لم التي الصورة في ســماحتكم 
الوصية؟صورة  عن تكفي التاريخ حديثة األصلية 

نســخها  يثبت لم ما الوصية تلــك بقاء فاألصل إيصــاؤه ثبت أنــه بما 
واهللا أعلم. 



 

  

 

٨٧فتاوى  الوصية 
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يجوز وهل فيهما؟ التصــرف يجوز هل والوقف الوصيــة في قولكم ما 
الوقف؟بأموال  التصرف للورثة 
لم  ما تضمنته ممــا بشــيء إخالل غير من الوصية بإنفاذ االلتزام يجب 

ٍ فال ًثابتاكان  إن والوقــف لحدوده، تعدأو  الشــرع ألوامر مخالفة فيها تكن 
عنه االســتعاضة الظاهرة المصلحة اقتضت إن إال اللهم فيه، التصرف يجوز 
األموال، شــؤون في الخبرة ذوي األمناء الثقات رأي عن ذلك وكان بغيره، 

 أعلم.واهللا أيديهم  على واالستعاضة التصرف يتم أن على 

والمســجد لمســجد، بمال أوصى قد وكان هلك، رجل في قولكــم ما 
وترميمه، المســجد هذا إلعمار  تكفي الاألموال  وهذه داثر، له الموصى 
فال الحي عن رحلوا قــد المســجد به الذي الحي أهل أن إلى باإلضافة 

فهذا ًوأيضاالمال،  بهذا الجامع المســجد إعمار يجوز فهل يقطنه، أحد 
مال  به يعمر أن يجــوز فهل األموال، بعض لديه له الموصى المســجد 

آخر؟
البلد، أو المحلــة في واالســتقامة الصالح أهل نظــر ذلك اقتضى إذا 
إلى المبالغ هــذه تحويل في واالســتقامة الصالح من رأوه ما على واتفقوا 

 أعلم.واهللا بذلك  بأس فال الجامع المسجد 

وهذا ميت، اآلخر والبعض حي منه بعض مال وله مسجد ما ببلدة يوجد 
أحد وكان مشترك، ماء وله واألكفان والفطرة المسجد بين ما مقسم المال 

المســجد لعمار ثلثها ماني، ُعريال  ثالثمائة بمبلغ أوصى قد المواطنين 
المبلغ  تحويل يجوز فهل لألكفان، األخير والثلث للفطرة الثاني والثلث 



  
 

 
 

 

 

 

٨٨
ترك بأن ًعلمااألموال؟  إعمار ونتــرك الماء (١)نقعدأو  األموال، إلصالح 
لها؟ ٌضياعفيه  إعمار دون خالية األرض 

 أعلم.واهللا بها  أوصى كما فتنفذ بنفسه الوصية حدد أنه بما 

تمتلكها التي األرض قطعة باســتغالل وفاتها قبل أوصت قد كانت امرأة 
بقراءة األرض هذه يســتغل الذي يقوم أن على محصول، بأي بزراعتها 

من  بتأجير يقوم أو بنفسه سواءعام  كل مرة بكامله الشريف المصحف  ً
رأى فقد األرض هذه باســتغالل أحد قيام لعدم ًونظراعنه،  بقراءته يقوم 

ألهالي عام مجلس ببنــاء األرض هذه باســتغالل الرأي أصحاب بعض 
مســتمرة بصورة المجلس هذا في الكريم القــرآن قراءة وســيتم البلدة، 
ذلك؟لهم  يجوز فهل فيه، يقام عزاء كل وعند 

الورثة  إلى ردت إنفاذها تعذر وإذا الموصي، حدده عما الوصية تخرج ال 
واهللا أعلم.

ًأموااللهم  وترك وبنات بنين ف ّوخلهلك  رجل في ســماحتكم قول ما 
أوصى قد الهالــك وكان مواضع، ثالثــة عدا ما بينهم فيما اقتســموها 
ستين  مرور وبعد البلدة، مساجد ألحد وبموقع الخير، ألعمال بموضعين 

الخير ألعمال الهالك به أوصى ما بيع الورثة بعض حاول وفاته من ًعاما
فهل الحياة، قيد على شهودها زال ما التي الوصية متجاهلين والمســجد 

البيع؟يكون  من فلصالح ذلك جواز وبافتراض ذلك؟ لهم يجوز 
فال خيرية لجهة بالموضعيــن أوصى أنــه ًشــرعامقبولة  بحجة ثبت إن 
الذي  الوصية حكم ذلك لمنافــاة أحد، قبل من  امتالكهما والبيعهما  يجوز 

الفلج. ماء  تأجير هو  القعد: (١)



  
     

 

  
     

 
    

٨٩فتاوى  الوصية 
 Î  Í    Ì  ËÊ   É  È Ç   Æ   Å  Ä  Ã     Â  Á﴿ تعالى:  قوله عليه نص 

Ï  ﴾]  :واهللا أعلم. ]١٨١البقرة

بها أوصت المرأة العابيــة تلك كانت وقد ، (١)عابيــةعمه  وابن لوالدي 
وفاة وبعد ســنة. كل ختمة لها يقرأ أن واســتغاللها زراعتها يريــد لمن 

بعد بالعابية، والدي عم ابــن وابن األكبر أخي تكفل عمه وابن والدي 
ألسرتي، فيها منزل ببناء األرض تلك استغل أن وأردت أخي توفي ذلك 

لي تصدرا لن اإلســكان ووزارة البلديات وزارة أن تعلمــون كما ولكن 
نثمن أن لنا يجوز فهل باسمي، األرض ملكية كانت إذا إال البناء إباحة 

هناك أن أو العابيــة؟ صاحبة إلى يرجع ًمســجدانبني  وبثمنهــا األرض 
مناسبة؟سماحتكم  تراها أخرى طريقة 
   ÁÂ  Ã     Ä  Å  Æ   È Ç﴿الموصي  بها أوصى كما الوصية تبقى 

Ï  Î  Í    Ì  ËÊ   É  ﴾]  :واهللا أعلم. ]١٨١البقرة

علم ولما للمســجد، وجعلها مال قطعــة وســط من بنخلة أوصى رجل 
لتكون القطعة وســط في هي التي النخلة هذه يبدل أن منه طلبوا أقاربه 

ولن النخلة هذه اختــرت إنني ً: قائالرفض  ولكنه األخــرى، األموال من 
إلى المذكورة النخلة هذه يبدل أن ولده أراد الموصي وفاة وبعد أبدلها، 
ذلك؟له  يجوز فهل المسجد، أموال من بالقرب وتكون أخرى 
ذلك ألن الوقفية، تقتضيه ما بحسب إال ذلك في يتصرف أن لولده ليس 

   ÁÂ  Ã     Ä  Å  Æ   Ç﴿ تعالى:  قال وقد الموصي، به أوصى لما تبديل 
Ï  Î  Í    Ì  ËÊ   É  È  ﴾]  :أن  المســجد لجماعة يجوز وإنما ، ]١٨١البقرة

المزرعة. هي   العابية: (١)



            
     

٩٠
أن على ذلك، في متعينة المسجد مصلحة رأوا إن غيرها النخلة بهذه يقايضوا 

 أعلم.واهللا وشؤونها  باألموال والدراية الخبرة ذوي األمناء بإشراف ذلك يكون 

لمصلحة بها يوصــي أن يريد نخلة عــن يتكلم وفاته قبــل الوالد كان 
أردنا الوفاة بعد والدي، أخت ابن يد على وصايا عدة هناك وكان الفلج، 

أنا فقمنا عليها، يعثر لم الوصية أن أفادنا الوصــي ولكن الوصية ننفذ أن 
أفادنا الزمن من فترة بعد ثم عشــوائي، بشــكل الوصية بتنفيذ وإخواني 

الوصية في تذكر لم النخلة أن لنــا واتضح الوصية على عثر أنه الوصي 
عن النخلة تجــزي فهل الفلج، لصيانة مانــي ُعريال  بمائة أوصــى إنما 

الوصية؟في  المكتوبة ماني ُعريال  المائة 
 أعلم.واهللا تبديل  غير من وجدتموها كما الوصية أنفذوا 

إال مسجد، بقيمته ويبنى يباع موته بعد ببيت أوصى رجل في قولكم ما 
الحقيقية، قيمته نصف إلى  يصل الزهيد  ثمن إال له يوجد لم البيت أن 

أنه أو الموصي عن اإليجار من ويكفر البيــت هذا إيجار في قولكم فما 
البيت؟بيع  من عليها تحصل التي بالقيمة مسجد له يبنى 
يمكن لم وإن ممكنة، قيمــة أعلى تحصيل في يجتهد أن الوصــي على 

 أعلم.واهللا قيمته  من تيسر بما المسجد ويبن بخسة غير بقيمة فليبعه 

على ينفذ أم يشــاء ما حيث بالوصية يتصــرف بأن للوصي يحــق هل 
الشرع؟حكم  حسب 
تخرج لم ما الموصي بها خصصها التي األمور في تنفيذها يجب الوصية 

Ä: ﴿ 4لقوله اإلثم  أسباب من وتبديلها المشروع، حدود عن  Ã Â Á 
Ï  Î  Í    Ì  ËÊ   É  È Ç   Æ   Å  ﴾]  :واهللا أعلم.  ]١٨١البقرة



 

 

٩١فتاوى  الوصية 
معين، فلج مــن بالقرب الواقع المســجد لبناء ماله بثلث أوصــى رجل 
إلى وانقســموا الوصية بتنفيذ المعنيين وبالتحديــد الورثة اختلف وقد 

وقسم آخر، مسجد وتوسعة السوق مسجد بناء إعادة يرى قســم قسمين: 
شمال جديد مسجد بناء أو «الخبيب» مســجد بناء بإعادة يطالبون آخر 

ترون فما مســجدهم، بناء إعادة في المزارع أهالي مســاعدة أو المنطقة 
ذلك؟في  سماحتكم 

المسجد إال المبلغ بهذا يعمر فال الموصي، نص كما الوصية إنفاذ يجب 
 أعلم.واهللا خصصه  الذي 

الوصية  تثبيت وتم مسجد، ببناء يده وبخط أوصى قد كان المتوفى أخي 
أكن ولم إجراءاته، وأكملت المســجد بناء موقع باختيار فقمت ، ًشرعا
بناء بأن الســن كبار فأخبرني األوديــة، تجترفه الموقع هــذا بأن أعلم 

األمطار هطول حالة في له األودية لجرف بعد فيما معرض هنا المســجد 
المشروع أحول أن أرغب واآلن المشــروع، تنفيذ فأوقفت واستمرارها، 

بأن ًعلماترميم،  إعادة إلى يحتاج والذي القديم، البلد جامع مسجد إلى 
والذي اآلخر الموقع مــن أكثر إليه بحاجة والمواطنون كثر، مصلين به 

ًمغلقايبقى  األمطــار موســم وفي فقط، منازل أربعة أو ثالثة بــه تحيط 
ذلك؟لي  يجوز فهل الوادي، من قريب لكونه 

من  مانع الالمســجد  عليها يبنى التي األرض يحدد لم الموصي كان إن 
 أعلم.واهللا تراها  أرض بأي بنائه 



 

 

            
 

 

 

٩٢

s :á«°UƒdG PÉØfEG  ô«NCÉJ 

رجل مات إذا بأنــه العلم مــع واحدة، (١)بصــالةوأوصى  توفــي رجل 
وهذا عيش، أو شعير أو تمر له يفرق أن العادة جرت فقد بصالة وأوصى 

مع ووضعها عيش جونية شراء يجوز فهل هذا، زماننا في عليه اتفقوا ما 
الحجة؟ذي  من التاسع يوم وهو أال الوقف، عيش تفريق يوم 

فإن عرفة، يوم بها  ينتظر والالهالــك،  وصية إنفاذ في يعجل أن األولى 
T﴿تعالى:  لقولــه اإلرث على حتى مقدمة الوصية  S R Q 

UV     W     ﴾  :واهللا أعلم.١٢] [النساء

منذ ومضى لها، ًوصيــاجعلته  وقد امرأة وصية وبيــده رجل إلينا وصل 
توفي، وبعضهم المال الورثة اقتســم وقد سنة، عشــرين من أكثر وفاتها 

يوجه من فعلى  يســعه الكان  وإن ال؟ أم الســكوت يسعه هل وســؤاله 
كان إذا الحكــم يختلف وهل عدمــه؟ أم التنفيذ األصــل وهل دعواه؟ 
بالوصية؟علم  عنده الوصي 

أن الوصي  يســع والإنفاذها،  يصــح حتى الوصية إنفــاذ عدم األصــل 
كان وإن عليهم، الحجة ويقيم الورثة عى دعوى يرفع أن عليه بل يســكت، 

وليرجع ماله، في لها ضامن فهو إياها وتحملــه بها علمه مع أهملها الوصي 
 أعلم.واهللا عليهم  الحجة إقامته بعد الورثة على ذلك بعد 

يمتلك بأنه ًعلمــاماله،  من تدفع بحجة أوصــى قد وكان توفي، رجل 
بنتين  ف ّخلوقد  اآلن، حتــى بيعها من الورثة يتمكن ولم أرض، قطعة 

صالة. كفارة   أي (١)



 
 

 

 

 ٩فتاوى  الوصية 
يجوز فهل والدهما، وصية تنفيذ في وترغبان المال من ًشيئا تمتلكان ال

تنتظران أم بها الموصى الحجة ألداء ًمبلغاأزواجهما  من تقترضا أن لهما 
تم متى آخر عام إلى الحجة تأجيل يجوز وهل األرض؟ قطعة بيع حتى 
األرض؟قطعة  بيع 

ذلك عام، بعد ذلــك تيســر ولو األرض قطعة بيع انتظار لهمــا األولى 
بغيره  فكيف نفســه عن يحج أن اإلنســان أراد ولو له  يقترض الالحج  ألن 

واهللا أعلم.

وبعد أشهر، عشــرة بصيام وفاته قبل أوصى قد كان رجل في قولكم ما 
الوصي ولكن أشهر، العشرة صيام أجرة قيمة الوصي الورثة أعطى وفاته 

أعطاه  ما أصبح واآلن الســنون، ومرت حينها في الوصية بتنفيذ يقم لم 
األسعار، غالء بسب واحد شهر صيام أجرة الزمان هذا في  يفي ال ُالورثة
سماحتكم؟ترون  فماذا 

ارتفعت  أن إلى الوصية تنفيذ في عذر غير من تمادى الوصي أن ثبت إذا 
ُ لكفى،  تنفيذها تعجل لــو أنه مع الوصية، لتنفيذ عد أما  يكف فلم األســعار 

ِ  أعلم.واهللا التقصير  من قبله من كان ما لغارم  آثم فهو 

في غلته تنفق مــال بها يشــترى قرش بمائة أوصى رجل في قولكم ما 
القيمة بهذه مال على الحصول مــن يتمكن لم الوصي ولكن عرفة، يوم 

خمسين  عن بصرفها بادر عندها الصرف، تغير أن إلى بالقروش فاحتفظ 
وأخرى ترتفع فمرة مستمر، تغير في القرش قيمة أن تعلمون وكما ً، رياال

يعمل؟أن  عليه وماذا يلزمه؟ الضمان أن ترون فهل تنخفض، 
واهللا اإلحســان إال يقصد لم ألنه حرج، كله ذلك في الوصي على ليس 

القرش  سعر وارتفاع ]٩١التوبة:  [﴾     st   u   v   w﴿يقول:  تعالى 



 
      
    

  

٩٤

شــيء، كل بيده الذي وهو ويرفع يخفض الــذي اهللا إلى أمرهما وانخفاظه 
على يوزعه أن ـ أصل من به يشتريه ما يجد لم إن ـ فعليه بيده تبقى ما وأما 

 أعلم.واهللا عرفة  يوم في الفقراء 

الوصية ينفذ لــم الوصي أن غير وصيتهــا كتبت وقد توفيت امــرأة 
متابعة  في قصروا لو أن ضمان من الورثة على فهل ســنوات، ٤ منذ 

الوصية؟
وقضاء الوصية إنفاذ بعــد إال المال من ًشــيئايرثوا  أن لهم ليس الورثة 

¾﴿قال:  وتعالى تبارك اهللا فإن القرآن، نصوص بذلك جاءت كما الدين  ½ 
¿À   Á     Â   Ã     ﴾]  :9   8   67﴿وقال:  ، ]١١النســاء   :   

النساء:  [﴾      QR   S   T   U   V     W﴿وقال:  ، ]١٢النساء:  [﴾     >;
أن قدرنا ولو الوصيــة، أمر في يتســاهلوا أن الورثة لهؤالء يجــوز فال ، ]١٢

كانوا وإن بها، يقوموا أن فعليهم الوصية بهذه القيام في وفرط تهاون الوصي 
فعليهم وتعالى تبارك اهللا بشرع إليه يحتكم من يوجد حيث إســالمي بلد في 
الوصي من خيانة عنده ثبتت إن الحاكم على الواجب ومن إليه، يحتكموا أن 
تثبت ولم اتهم وإن بأمانة، الوصية هذه ينفذ ثقة ًأميناآخر  ًشــخصايقيم  أن 

لئال أعماله جميع في عليه يشــرف من يهيئ أن الحاكم على فإن خيانة عليه 
أعلم.تعالى  واهللا خيانة قبله من تكون 

على طويلة ســنين مرت واآلن بوصايا، وفاته قبل أوصى قد كان رجل 
هي المتداولة العملة فيها كانت التي الفترة تلك عن العملة وتغيرت ذلك 

الريال أيجعل اآلن، الوصية هذه تنفيذ يكون فكيف الفرنســية، القروش 
الحالي؟السعر  من يبلغه ما على أم الواحد القرش مكان الواحد 
كذلك   تزال والتــزل  لم بقيمتها مســتقلة أعيان القروش أن بمــا 



 

 
 

 

٩٥فتاوى  الوصية 
كما بأعيانها تخرج أن فإما الوصيــة، إنفاذ في المعيار هي تكون فإنها 

التنفيذ  يوم في سعرها بحســب أثمانها تخرج أن وإما الوصية، تقتضيه 
واهللا أعلم. 

s :á«°UƒdG PÉØfEG  Qò©J 

ألنه  ويعتق عبد بهــن شــترى يبنخلتين  وفاته قبل أوصى قد كان رجل  ُ
الوصية الورثة ينفــذ ولم موجودون العبيد الزمان ذلــك وفي عتق، لزمه 

مثل إنفاذ يتعذر الحالي زمننــا في إنه إال إنفاذها اآلن وأرادوا اآلن إلــى 
على ثمنها وتفريق النخلتين بيع يجوز فهل وجودهــا، لعدم الوصية هذه 

ال؟أم  الفقراء 
بهذه فاألولى الوصيــة مقتضى حســب الرقيق على الحصول تعــذر إذا 
له واحتج المتأخرين، العلم مشــايخ بعض رأي في المسلمين فقراء الوصية 

ًيتيمامسغبة  ذي يوم في المحتاج وإطعام الرقبة عتق بين جمع سبحانه اهللا أن 
في العتق عوض جعل ســبحانه اهللا أن ويؤيده متربة، ذا ًمسكيناأو  مقربة ذا 

أعلم.تعالى  واهللا مواضع في واإلطعام الصيام الكفارة 

اآلن،  توجد الوالرقبــة  رقبة، بعتق أوصى قــد كان رجل في قولكم ما 
؟ (١)مانيُعريال  أربعمائة الرقبة قيمة بأن ًعلماعمل،  يفماذا   ُ
فقراء على ـ بعتقها مــوص أوصى إذا ـ توجد لم إن الرقبــة قيمة توزع 
 أعلم.واهللا القيمة  بهذه أحق فإنهم المحتاجين، المسلمين 

ماني.  ُعريال  أربعمائة هو الرقبة لعتق به الموصى المبلغ بأن يقصد السائل  لعل (١)



            
               

 

 

 

٩٦
يفعل  فماذا الرقبة توجــد ولم رقبة، بعتق موته بعد الموصي أوصى إذا 

الوصي؟ 
وإن  وأعتق، اشــتري العبد وجد فإن العبد، قيمة بقدر المال من خرج ي ُ

العتق بين جمع تعالــى اهللا ألن المســلمين، فقراء في ذلك أنفذ يوجد لم 
❁  {   |❁  st  u  ❁w  x  y  z﴿قوله:  في المســاكين وإطعام 

¯¬»❁  ©  ¨  §❁  ¥      ¤  £   ¢  ¡ے  ]١٦ـ  ١١ البلــد: [﴾  ®

واهللا أعلم.

خططت حياتها وفي ضمــان، عن ولدها ألوالد أوصت فيمن قولكــم ما 
تعويض وصل وفاتها وبعد بموافقتها، المال من جزء في ًطريقاالحكومة  

لألوالد، أنه أم لورثتها التعويض فهل الحكومــة، من المقتطع الجزء عن 
ضمان؟ عن  إنه حيث 

ٍ جزءأخذ  الضــرورة اقتضت ثــم ضمان مــن بأرض ألحد أوصى مــن 
إلى يعود عنه التعويــض فإن ً، مثالكطريق  عامة لمصلحــة األرض تلك من 

 أعلم.واهللا الموصي  موت بعد نيل إن له الموصى 

لبني الفالني «وبالجانب هو الوصية ونص ماله، من بقطعة أوصى فيمن 
اســمها بناته من أحد ليس أنه واإلشــكال محمد..»، بنت تعيبــوه ابنته 

وأنثى، ذكر مــن منه أوالد معها وهــي لزوجته االســم هذا بل تعيبوه، 
هذه إبطال ترون فهل واليتيم، البالغ فيهم ًجميعــاوهؤالء  أبناء، ولبناتها 
تصير؟فلمن  ثبتت وإن ثبوتها، أم الوصية 

باطلة، ألبنائها فالوصية تعيبــوه اســمها  ميتة والحية  ابنة له يكن لم إن 
 أعلم.واهللا ورثته  إلى وترجع 



 

 

٩٧فتاوى  الوصية 
ويكون قبر له يحفر وأن الموتى جهاز موته بعد يجهز بأن أوصى رجل 
ودفنه تجهيزه وتم أخرى بدولة الرجل هذا فتوفي الخاص، ماله من ذلك 
ذلك  ينفق أم الورثة إلى راجع موتــه بعد لجهازه به أوصى ما فهل بها، 

ٍ الدولة تلك إلى يذهــب أن الوصي يلزم وهل البر؟ وجــوه من وجهفي  
من يبيع أم كفارات مــن به أوصى ما حول البالغين الورثة مع للتشــاور 

الورثة؟مشاورة  دون من الوصية إلخراج بلده في الموجود ماله 
كانوا وإن البر، وجوه من لوجه به تبرعــوا إن إال الورثة إلى ذلك يرجع 

إليهم يكتب أن فيكفي الوصي فيه والذي للميت األصلي البلد عن منأى في 
 أعلم.واهللا إليهم  السفر  يلزمه والوصيته  إلنفاذ ماله من يبيعه ما ببيعه 

للحود  لبن منها عمل ليأرض  بقطعة أوصى رجل في ســماحتكم قول ما  ُ
باســتعمال عنه اســتغنت الناس إن ثم للبيوت، حيطان ولبنيان األموات 

هذه أن وبما لــه،  داعي الالطين  وأصبح والقبور البنيان في األســمنت 
فيها يسكن أن يجوز فهل البلد، من قريبة ألنها للسكنى صالحة األرض 
الثواب؟نيل  الموصي مطلب وأن خاصة لذلك الناس لحاجة الناس 

التنفيذ يكون أن فاألولــى الموصي أوصى كما الوصيــة تنفيذ تعذر إذا 
هذه إيجار أختار فإني وعليــه المصالح، من الوصية نوع من قريب هو فيما 

من باألسمنت حيطان وبناء اإليجار قيمة من للقبور ســقوف وشراء األرض 
أعلم.تعالى  واهللا القيمة هذه 

إلى منها وخرج تعافى ثم المستشــفى في طويلة لفترة ًمريضاالوالد  كان 
وهناك مجاورة، منطقة في بناته إحدى لزيارة ذهب ثم األكبر، ولده بيت 
مع هناك المقيمة البنت تلك ســوى أوالده من أحد علم دون وصية كتب 

ولده  بيت في المنيــة وافته قصيرة فترة وبعــد ســابقة، وصية له كان أنه 



  

 

٩٨
نحصل لم واألخيــرة موجودة األولــى وصيتان: له كان فبذلــك األكبر. 
سنوات عشر من أكثر مرور مع ًشــيئامضمونها  عن  نعرف وال ًأبداعليها  

نســير وهل ذلك؟ في يلزمنا فماذا عليها، الحصول ومحاولة البحث من 
الوصية أن ًعلماالورثــة؟  جميع بها يعلم والتي الموجــودة الوصية على 

أن بعد نفذهما وقد الهالكة ولزوجتــه له حجتين تتضمن معنا الموجودة 
، ًكاملةتنفيذها  من يتمكن لم الوصية في األمور وبعض مرضه، من تشافى 
وقت؟ أقرب  في الميراث نقسم أن نريد ونحن ذلك في علينا فماذا 

لم أنه وبما نســخها، عندكم يثبت لم ما وجدتموها التي الوصية ذوا ّنف
 أعلم.واهللا حياته  في بتنفيذهما قام ولو ثابتتان فهما الحجتين إلغاء على ينص 

توفيت وعندما الخاصــة، نفقتها على الكفن يكون بــأن أوصت والدتي 
قمنا العزاء مــن االنتهاء وبعد الكفن، بإحضــار الجارات إحدى قامت 
استالم رفضت ولكنها الجارة إلى لرجعه والدتي حساب من الكفن بشراء 

اآلن؟فعله  علينا يجب فماذا الكفن، 
 أعلم.واهللا الفقراء  على به فتصدقوا تقبله لم إن 

المسؤولة الجهات أن إال سماها منطقة في مسجد ببناء أوصى رجل عن 
بعض من لقربهــا وذلك المنطقــة تلك فــي المســجد بناء من منعت 

إلى المسجد لبناء بها أوصى التي الدراهم ترجع هل والسؤال المساجد، 
يرض لم إذا والبحث أخــرى، منطقة في مســجد به يبنى أنه أو الورثة 
رضاهم؟ يصح الممن  ونحوهم األطفال بعض فيهم كان أو الورثة بذلك 

حسب بينهم يقسم الورثة إلى يرجع به فالموصى الوصية إنفاذ تعذر إن 
وجوه  من وجه إلى يصــرف بأن الورثة رضي إن إال الشــرعي، اإلرث نظام 



 

 

  

 

 

٩٩فتاوى  الوصية 
لم من أو يتيم الورثة في كان فإن الحاجة، تدعو حيث آخر مسجد كبناء البر 

غيره  دون البلغ من رضي من نصيب في ذلك فليكن حقه عن بالنزول يرض 
واهللا أعلم.

واآلخر فيه ويصلى قائم أحدهما لمسجدين ًرياالبخمسين  أوصى رجل 
المندثر؟المسجد  بنصيب الحالة هذه في يتصرف فكيف مندثر، 

ذلك إلى المساجد أقرب فقيل فيه، الخالف وقع مما المســألة هذه 
أن يتعســر أو يتعذر كان إن المال بهذا أولى هو له الموصى المســجد 

الوصية  هذه بــأن وقيل الجامع، للمســجد ذلك بأن وقيل بناؤه، يجدد 
 محل الوصية  كل أن إلــى ًنظــراالورثة  إلى ترجــع فهي لها  محل ال

بجانب ذكر والدهم أن بمــا للورثة ينبغي ولكن الورثة، إلى ترجــع لها 
القائم للمسجد كلها الخمسين يجعلوا أن ًقائما ًمسجداالمندثر  المسجد 

أعلم. تعالى  واهللا 
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سبعة لمدة له عزاء بإقامة حياته في أوصى رجل في ســماحتكم رأي ما 
هذا وتوفي موته، بعــد متتابعين شــهرين وصيام (١)فتحاتوثالث  أيام 

ذلك؟في  الوصية تصح فهل ، ًأيتاماف  ّوخلالرجل  
فيخرج عداه ما وأما اإليصاء، به يثبت فال بدعة فهو أيام سبعة العزاء أما 

 أعلم.واهللا الثلث  من 

الشريفة. الفاتحة  هنا بها يقصد  الفتحات: (١)



 

 

 

 

١٠٠
ســبعة لمدة لها يعزى بأن وصيتها في كتبت وقد أيام، منذ توفيت امرأة 
العزاء إلقامة ًشــرعامحددة  مدة هناك وهل ؟ ًشــرعاجائز  هذا فهل أيام، 

وللنساء؟للرجال  بالنسبة 
األيام ألنها أيام، ثالثة العزاء وحد باطلة، فهي للشرع مخالفة وصية هذه 

 أعلم.واهللا الرجال  من زوجها غير على المرأة حداد فيها الشارع أباح التي 

بالغسالة؟الوصية  في قولكم ما 
من فذلك العزاء انتهاء بعد األطعمة من يقدم ما بالغسالة المراد كان إن 
 أعلم.واهللا اإلسالم  هدي لمخالفتها باطلة بذلك والوصية المحرمة، البدع 

أيام في الواصلين بإطعــام ماله ثلث من يوصي بأن لإلنســان يجوز هل 
بعيدة؟أماكن  من يأتون الذين العزاء 

 أعلم.واهللا السنة  لمخالفتها باطلة وصية هذه 

قريبة أماكن من اآلتين الواصليــن يطعم بأن العزاء لصاحب يجــوز هل 
 يجوز، الكان  وإذا األيتام؟ مــال يمس أن دون الخاص ماله من وبعيدة 

الطعام؟هذا  من يأكلون الذين يأثم فهل 
من البقاء تعمد للواصليــن  يجوز والللســنة،  مخالف ًأيضاالعمل  هذا 

 أعلم.واهللا الطعام  هذا من األكل أجل 

يلزم فهل موته، بعد الميتة أكل من لزمــه ما عنه يؤدى بأن أوصى رجل 
الذي  المقدار هو فما يلزمه كان فإن ال؟، أم ًشــيئاعنه  يؤدي أن الوصي 
يؤديه؟

للمضطر  إلباحتها ، ًإجماعاشــيء  يلزمه لم ًاضطراراللميتة  أكله كان إن 



 

  
  

 

 

١٠١فتاوى  الوصية 
الموبقات، الكبائر إلحــدى مرتكب فهو ًاختياراأكلها  وإن القاطــع، بالنص 

أن إلى األمــة وجمهور المشــارقة أصحابنا ذهــب التوبة، غيــر عليه وهل 
التوبة أن إلى المغرب أهــل من أصحابنا وذهب له، مجزية النصــوح التوبة 
أية ارتكاب في مطــرد حكم عندهم وذلك مغلظة، بكفــارة تقترن أن يجب 
أبي  عن  5الربيع اإلمام  مســند في جاء لما األول القول والراجح كبيرة، 
أنه  ژ  اهللارسول عن  يروون الصحابة من ًأناساسمعت  قال: أنه ـ  ƒ  ـعبيدة 
وصاحبه، العبد بين وذنب وربه، العبد بين ذنب وجهين: على «الذنوب قال: 

بينه ذنبه وأما له،  ذنب الكمن  كان منه تاب إذا وربه العبد بين الذي فالذنب 
بعمومه والحديث ، (١)أهلها»إلى  المظالم يــرد حتى له توبة فال صاحبه وبين 

الوصي يلزم فال وعليه منه، تخصيصه على الدليل قام ما إال ذنب كل يشمل 
حال  أي على الوصيــة هذه بســبب المال من ًشــيئاالموصي  عن يؤدي أن 

واهللا أعلم.

فوصى أخ، وأوالد أخ وولــد وزوجة اثنتيــن بنات وخلف توفــي رجل 
الوصية:قبل  متوفى والدهم األخ أوالد أوالد بأن ًعلماباآلتي:  

المتوفى.األخ  أوالد أوالد ألحد بناته إحدى تزوج ـ ١ 
أوالد وأوالد أخيه وولد وزوجته بناته علــى خلفها التي أمواله توزع ـ ٢ 

المتوفى.أخيه  
ال؟أم  صحيحة أهي الوصية، هذه في الشريف الشرع حكم فما 

باطلة والثانيــة ذلك، علــى البنات موافقــة مع ثابتة األولــى الوصيــة 
 أعلم.واهللا الشريف  الشرع لمخالفتها 

(٦٩١). الربيع   رواه (١)



  

 

١٠٢
جنازته  فــالن ابن فالن  يتبع الأن  علــى حياته في شــخص أوصى إذا 
الوصية؟ هذه  إنفاذ يجوز فهل عزائه، في  يقيم وال

ٍ أو جنازته شــهود من ًأحدايمنــع  أن ألحدفليــس  باطل، إيصاء ذلــك 
 أعلم.واهللا عزائه  في المشاركة 

نائية مناطق في السابق في يقطنون كانوا المواطنين بعض الشــيخ: ســماحة 
الجبلية المناطق تلك من انتقلوا ثم صلبة، جبال بها وتحيط وعرة طرق ذات 
المناطق تلك أهالي من أحد يتوفى عندما هنا: والســؤال الباطنة، ســهل إلى 

الوعرة الطبيعة ذات السابقة منطقته في وفاته بعد بدفنه يوصي الذكر السابقة 
جثمانه تشييع في المشــاركين قبل من إليها الوصول صعوبة إلى يؤدي مما 

أن  يجوز فهــل القبر، حفر وصعوبة المســافة وبعد الطرق وعورة بســبب 
الجديد؟، مســكنه من القريبة المقابر إحدى في ويدفن الوصية تلك  تنفذ ال

يوص ولم توفي آخر شــخص هناك وكان الوصية، تنفذ من  بد الكان  وإذا 
في دفنه على أصــروا وأقرباءه أبناءه ولكن الســابقة إقامته مكان في بدفنه 

على أهله بعض اعتراض رغم الوعرة الجبلية الطبيعة ذات الســابقة منطقته 
؟ًأيضامسكنه  من القريبة المقابر إحدى في يدفن أن يجوز فهل ذلك، 

في يدفن أن أوصى ولــو بها مات التي بلدته في يدفــن أن من مانع ال 
 ًشيئا تضير الفمخالفتها  الموصي بها  ينتفع الالوصية  هذه إذ األصلي، بلده 

واهللا أعلم.

مكان تحديد من وصاياهم في الناس بعض يفعله عما الســائل يســأل 
المشقة من نوع ذلك في يكون وقد فيه، لتغســيلهم مكان أو فيه لقبرهم 

الوصايا؟هذه  مثل تنفذ فهل والعناء، 
 أعلم.واهللا العسر  حال في  تنفذ والاليسر  حال في تنفذ الوصية هذه 



 

  
 

 
 

 ١٠فتاوى  الوصية 
فهل موتها، بعد األبيض بالثــوب تكفن أال أوصت امرأة في قولكم ما 

ذلك؟يجوز  
 أعلم.واهللا أبيض  ثوب غير في تكفينها يجوز 

ســن الورثة باقي يبلغ حتى تركته قســمة بإيقاف وأوصى توفي رجــل 
ذلك؟في  الحكم فما الرشد، 

بعد حقوقهم الــوراث منع لــه ليس اإلنســان ألن  تثبت الوصية  هذه 
المهمة  لهذه يرتضيه من اليتامــى حقوق يرعى بأن يوصي أن له وإنما موته 

واهللا أعلم.

النظر بغض وفاته بعد بتغســيله ليقوم بعينه ًشــخصاالموصي  حدد إذا 
هذه  مثل تثبت فهل ال، أو الميت تغســيل يجيد الشــخص ذلك كان إن 

الوصية؟
بتغسيل ًخبيرايكون  أن إال يغســله ًشخصايحدد  أن لإلنســان ينبغي ال 

هذه في ًمخطئايكون  فإنه بالتغسيل خبير غير يغسله أن أوصى فإن الموتى، 
يتولى أن غير مــن التغســيل في إليه الموصى يشــارك أن  بأس والالحالة،  

أن على يحرص وإنما الحق، لطريق ومجانبة خطأ فيها بطريقة التغســيل هو 
بطريقة  ًعارفاكان  من التغسيل مباشــرة مع الماء بصب ولو فيه غيره يشارك 
واهللا أعلم. الغسل 
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فماذا  حياته، في باعها ثــم منها جزء أو بمزرعة موته بعد أوصى فيمن 
هذا؟ تصرفه  عد ي ُ

تثبت  فال الوصية عــن ًتراجعايعد  غيره أو ببيع بــه أوصى فيما تصرفه 
واهللا أعلم.بعده 

من بثالث أوصى الضمــان جملة ومن ضمان، وصيــة وترك رجل هلك 
كتب الذي المال باع الهالك ولكــن ألمه، ألخيه ماله من النخالت أجود 

ثابتة تكون فهل وفاته، حتى الوصية تغير ولم حياته في النخالت هذه منه 
قيمتها؟له  يكون أم النخالت هذه من شيء له للموصى يحق وهل ال؟ أم 

تخلص قد يكون أن منها: احتماالت عدة وثم للوصية، إبطال النخيل بيع 
اتضح وقد االحتياط بالوصية قصده يكون أن ومنها: حياته، في الضمان من 
على االحتيال الضمان بذكر قصده يكون أن ومنها الضمان، عدم بعد فيما له 

به، الموصى ببيع الوصيــة فأبطل ذلك عن اإلقــالع رأى ثم الوصية إثبات 
حال به أوصى مــا كان وقد الموصي، بموت تثبــت الوصية إن حيث ومن 
له الموصى يقيم أن إال اللهم الوصية، إلثبات مســاغ فال له ًملكاليس  موته 

 أعلم.واهللا ضمانه  بمقدار الهالك تركة من فله الضمان بثبوت الحجة 

أشــهر بســتة طويل زمن منذ أوصى قد كان ـ يرزق ًحيازال  ما ـ رجل 
ًأرزاعنها  يوزع أن ويريد فقط، أشهر ثالثة إلى تغييرها أراد واآلن صيام، 

يكون فكم باإليجاب الجواب كان وإذا ذلــك؟ له يجوز فهل ، ًنقوداأو  
شهر؟كل  عن النفقة مقدار 
الوصية  فإن الموت، بعد بها الوصية من خيــرالحياة  في الواجبات إنفاذ  ٌ 



 

  

 

١٠٥فتاوى  الوصية 
يتخلص أن العبد علــى والواجب اإلنفاذ، قبل المــوت يفاجئه لئال احتياط 

أوصى عما يطعم أن أراد وإن منه، مانع فال وصيته تغيير أراد ومن بنفســه، 
بنفســه  الصيام على قادر غير كان إن ًمســكينايوم  كل عن فليطعم بصيامــه 
واهللا أعلم.

ما ينقض أن أراد ثــم المال من بمبلغ البنه أوصى رجــل في قولكم ما 
إلغاءها  ويريد النخيل من ببعض ابنــه ألوالد أوصى وكذلك به، أوصى 

؟ًأيضا
تبارك اهللا ألن ضمــان، من تكن لم ما بحــال  تصح الللوارث  الوصية 

ذلك  أحكام ن وبيالتركة،  من أنصباءهم وميز حقوقهم الوراث أعطى وتعالى  ّ
وانتهاك اهللا حكم على سافر خروج ذلك بعد لوارث وصية فأية بنفســه، كله 

وأما ، (١)لوارث»وصية  «ال قوله: عنه اشــتهر  ژ الرسولوألن  كتابه، لحرمة 
ألن موته، قبــل عنها الرجوع في الحــق فللموصي التبرعية الوصايا ســائر 
 أعلم.واهللا الموصي  بموت تستحق إنما الوصية 

وتمام إرادته بكامل ـ كتــب قد كان هالك رجل في ســماحتكم قول ما 
صهر قام وفاته وبعد رســمي، وبتوقيع رســمية ورقة في وصيته ـ عقله 

يجوز فهل الوصية، فيها يبطلون رســمية غير ورقة بعمل وابنه المتوفى 
خارج ًحالياتوجد  وســياراته وبيته الهالك أمــوال بأن ًعلماذلك؟  لهم 

الورقة ومن الرسمية الوصية من صورة (مرفق فيها؟ التصرف وتم السلطنة 
الرسمية).غير  األخرى 

أو  رسمي صك في كان ســواءثابت  موته قبل للوصية الموصي إبطال  ً 

(٢١٢١). والترمذي  (١٨٦/٤)، وأحمد (٦٦٧)، الربيع  رواه (١)



 

 

١٠٦
أن قبل وصيته من شــاء ما يبطل أن في الحق للموصي ألن رســمي، غير 

بثبوت ذلك في والعبــرة الموصي، بموت إال  تجب الالوصيــة  إذ يموت، 
صهر أن بدعوتك اهللا تتق لم وأراك عدل، وشاهد عدل كاتب بكتابة اإلبطال 

الواقع أن مع إبطالها، صك بكتابة الوصية أبطال اللذان هما وولده الموصي 
وهو المرفق، الصك عليه ينص كما نفســه الموصي بإقرار كان اإلبطال أن 

بالعدل الشاهدين أحد نعرف وكذلك وصدقه، أمانته نعرف عدل كاتب بخط 
كما المنافق صفة هذه فإن خصومتك، فــي تفجر أن أخي يا فإياك واألمانة، 

هذا ، (١)فجــر»خاصم  «وإذا فيه: جــاء إذ المنافق، صفــات حديث في جاء 
عليكم.والسالم  

نخلة بثالثين ًعاماعشــر  أربعة قبل أوصى قد كان رجــل في قولكم ما 
ماله، ثلث وتساوي موته، بعد اســتوصاه الذي الوصي ألوالد وشجرتين 

سنوات ست عمره ولد اآلن ولديه تزوج وبعدها متزوج، غير وقتها وكان 
وبحضور المذكور المال ببيع الرجل فقام ســنوات، تسع عمرها وبنت 

ثم إليه رده ذلك وبعد القيمة، من للتأكد للوصي المبلغ وســلم الوصي 
في الرجل توفي وبعدها اشتراه، الذي للمشتري المبيع المال ملكية سلم 
ذلك؟في  الشرع حكم فما البيع، يوم مساء 

وله اإليصاء، عن رجوع فبيعه تصرفه جواز حال في به أوصى ما باع إن 
واهللا أعلم. ًحيادام  ما وصيته في يرجع أن 

الرجل  أبناء أطلع الوصي ولكن ه، وصيعند  وتركها بوصية أوصى رجل عن  ّ
الرجل  بين المشــاكل كانت ذلك ولســبب حياته، في والدهم وصيــة على 

(٥٩). ومسلم  (٣٣)، البخاري  رواه (١)



  

  
             

 

  

 

 

١٠٧فتاوى  الوصية 
وإبدال الوصية نقض يجوز فهل الثلث، حد في الوصية أن العلم مع وأوالده، 
هذا؟فعله  بسبب الشرع أحكام من الوصي على يترتب وماذا الوصي؟ 

يجب ما غير أي ًنفــالبه  أوصى ما ل ّيعدأن  فله ًحيــاالموصي  كان إن 
إنفاذ من بد فال مات قد كان وإن غيــره، بوصي الوصي يبدل أن وله عليه، 

قبل وقد الوصي وعلى ، ًشرعاله   يجوز البما  أي بباطل، يوص لم ما وصيته 
بواجبه،  القيام في  يتلكأ الأن  الموصي حيــاة في الوصية تنفيذ بمهمة القيام 

   ÁÂ  Å  Ä  Ã   Æ   Ç    É  È﴿الوصية  به تثبت ما تبديل له  يجوز وال
Ï Î Í Ì ËÊ  ﴾]  :موروثهم على اعتراض للورثة وليس هذا ، ]١٨١البقرة

واهللا أعلم. ًشرعا يحل البما  يوص لم إن بالثلث اإليصاء في 

أنه أوراقه ضمن من ورثته وجد وقد لسبلة، ضواحي بثالث أوصى رجل 
هذا فهل الوصية، تاريــخ بعد البيع وتاريخ الضواحي، هــذه إحدى باع 

الوصية؟يبطل  البيع 
واهللا أعلم.للوصية  ًإبطااليعد  بالبيع به أوصى الذي المال في تصرفه 

العين في التصرف يعتبر وهل وصيته، عن يرجع أن للموصي يجوز هل 
برياالت أو بدراهم رجل يوصي كأن الوصية، عن ًرجوعابها  الموصى 

فيبيعها؟بمزرعة  أو فيهبه ببيت أو يستخدمها ثم معينة 
فيقدم فيها يتصرف أن له يموت أن وقبل الموصي، بموت تثبت الوصية 

فيها  تغيير فال يتوفى أن بعد أما وهكذا، ويزيد ويحذف ويغير ويبدل ويؤخر 
واهللا أعلم. ألحد 
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لشخص فضة ًقرشاعشر  خمســة بمبلغ وفاته قبل أوصى قد والدنا كان 
منذ متغرب أنه الشخص ذلك أقارب قول من لنا اتضح وفاته وبعد بعينه 
ًشرعالنا  يجوز فهل ال، أم هو أحي يدري  أحد والبزنجبار  طويلة فترة 
عمه)؟(أبناء  الشخص ذلك لورثة الوصية مبلغ دفع 

ًحياكان  فإن عنه، زنجبار من اآلتين تســألوا وأن أمره تتبعوا أن عليكم 
ورثته، إلى ذلك فادفعوا الموصي بعد مات كان وإن إليه، ذلك صرف وجب 

الموصي لــزم ضمان من ذلك وكان الموصــي قبل مــات كان إن وكذلك 
قبل له الموصى ومــات ضمان عن اإليصــاء يكن لم إن أمــا له، للموصى 
 أعلم.واهللا الموصي  ورثة إلى به الموصى رجع الموصي 

 يزال الوهو  قبله أختــه فتوفيت المبالغ من بشــيء ألخته أوصى رجل 
 ً ًولدالها  بأن ا علمأخته  لورثــة الوصية تنفيذ يلزمه هل الحياة، قيد على 
فقط؟ ًواحدا

 أعلم.واهللا ضمان  من الوصية كانت إن إال ال 

من وجزء ماني ُعريــال  مائة ترث بأن لزوجته وصية أجدادنــا أحد ترك 
توفي بشــهرين وبعدها الزوجة توفيت الــزوج وفاة قبل ولكن المنزل، 
وفاتها؟بعد  الوصية تصح وهل الوصية؟ هذه ننفذ فكيف الزوج، 

يثبت فال واإلجمــاع، الحديث بنص لــوارث  وصية والوارثة  الزوجــة 
لم الموصي قبل له الموصى مــات وإن قبلها، الزوج مات ولو لهــا اإليصاء 

 أعلم.واهللا الحالين  في فتثبت ضمان من كانت إن إال اللهم الوصية، تثبت 



 
 

 

 

 

١٠٩فتاوى  الوصية 
ألوالد مالها بنصف أوصــت وقد ثالثة عم أبناء يرثهــا فيمن قولكم ما 

الموصى واألوالد حية، كانت لو كما أختها تستحقه الذي الخالصة أختها 
ولد وبقي وبنت ولد توفي الموصية مــوت وقبل وبنت، أبناء ثالثة لهم 

 ـ واالبنالبنت  ـ االثنان فهل وصيتها، إنفاذ فــي عنها الوصي وهو واحد 
فقط؟  الباقي للولد هــي أم الوصية من ًنصيباينالون  ورثتهمــا المتوفيان 

توفيت ثم الموصية وفــاة قبل تعديل أي عليها طــرأ ما الوصية أن َديب َْ
سنوات؟ بعشر  بعدها 

يوصي أن ألحد ليس إذ وصاياها بقيــة مع تركتها ثلث إلى الوصية ترد
الوصية وهذه مالها، ثلث إلى ترد وإنما الثلث على زاد إن عليه  يجب البما  

الواحد لذلك فهي منهم واحــد وبقي ماتوا فإن أوالدهم دون أختهــا ألوالد 
 أعلم.واهللا وأخواته  إخوته إوالد دون 

تثبت  فهل منهما، المتقدم يعرف ولم ًمعاله  والموصى الموصي مات إذا 

 

الوصية؟
موت بعد حياته بتحقيق إال بــه الموصى المال له الموصى يســتحق ال 

والراجح والهدمى، الغرقى ميراث بمســألة شبيهة المســألة وهذه الموصي، 
الميراث  ألن اآلخــر، من أحدهما  يرث الأنه  والهدمــى الغرقى ميراث في 

 أعلم.واهللا الوصية  فكذلك بشك،  يكون ال
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أبنائه من أحفاده إلى ماله بثلث أوصى أن بعد ســنوات منذ رجل توفي 
ذلك في متزوج غير وثالث متزوجان، ابنان وفاته وقت له وكان الذكور، 
يكون فهل التركة، قسم قبل ًأوالداوأنجب  أبيه وفاة بعد تزوج ثم الوقت 
األخوين أوالد أن على مقصــورة هي أم الوصية هذه من نصيب ألوالده 
وفاته؟قبل  تزوجا الذين 

الموصي وفاة حال في األوالد أوالد من ًموجوداكان  من الوصية يستحق 
 أعلم.واهللا ذلك  بعد من حدث من دون 

هذه تشــمل فهل لهم، لزمه ضمان عن صالح ولده ألوالد جدنــا أوصى 
الوصية إنشاء بين ما الفترة في مولودين كانوا الذين صالح أوالد الوصية 

الذين الذكور األوالد ًأيضــاتشــمل  الوصية هذه أن أم الموصي؟ ووفاة 
الوصية بعد ذكور بأوالد رزق وأنــه ًخصوصاالموصي،  وفاة بعد ولدوا 

أخرى؟زوجة  من 
الموصي توفي عندما موجودين كانوا الذين صالح أوالد الوصية تشــمل 

 أعلم.واهللا تشملهم  فال بعد من ولدوا الذين أما يعينهم، لم إن 

حســب لنا عليها ضمان عن بمال صالح أبناء نحــن جدتنا أوصت لقد 
صالح أبناء علــى مقتصرة الوصية هــذه هل وســؤالنا: الوصية، منطوق 

الذين تشمل أنها أم الموصية، وفاة عند أو الوصية كتابة أثناء الموجودين 
الموصية؟وفاة  بعد ًأيضاولدوا  والذين الوصية كتابة بعد ولدوا 

ولدوا  الذين أما الوصية كتابة إبان موجودين كانوا لمن هو إنما الضمان 
 أعلم.واهللا الوصية  في يدخلون فال ذلك بعد 
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ألوالد موته بعد وغيرها أفالج مــن وعقاراته أمواله بجميع رجل أوصى 
ثمنها؟وتقسيم  بيعها لهم يجوز فهل أوالده، 

أوالده ألوالد ًملكاتكون  أن األموال بهذه أوصــى يكون أن إما يخلو ال 
وإنما أصلها اقتســام يجوز فال موقوفــة كانت فإن عليهــم، موقوفة أنها أو 

ويشترى ذلك المصلحة اقتضت إن يبيعوها أن لهم ولكن منفعتها، يقتسمون 
ًأيضاريعه  ليكون األموال أو الميــاه أو العقار من عنها ًبداليكون  ما بثمنها 

ثمنها  ويقتســموا يبيعوها أن فلهم ًملكابها  أوصى وإن لهــم، الموقوف بين 
واهللا أعلم.

بينهم، غلتهن تقســم ألقربائه معدودة بنخالت موتــه قبل أوصى رجل 
الغلة، من أكثر مؤونة إلى تحتاج األيام هذه في النخيل بأن تعلمون وكما 
وكيل من إليه تحتاج ما مع ذلك من بشــيء لهم الموصى  ينتفع الوقد  

حقه؟بقدر  ٍكلأهلها  وإعطاء النخالت هذه بيع يجوز فهل وغيره، 
وقد به، الموصى األصل بيع من مانع فال لمحصورين الوصية كانت إذا 

على اتفقوا إن محصــور لعدد موقوف مال بيــع  5الخليلي اإلمام  أجاز 
 أعلم.واهللا كالوقف  والوصية ذلك، 

أقيمت ما، قبيلة طوائف من طائفتين بين مشــتركة قديمة (١)سبلةتوجد  
لألقذار ومأوى مهجورة الســبلة هذه وصارت للجميع عامة سبلة بالبالد 

على  تعدى قد شــركائهم بعض إن الطائفتين إحدى وتقول والحشــرات 

الشخص. منزل  في ًخاصايكون  وقد طائفة أو لقبيلة ًعامايكون  وقد المجلس، هي  السبلة: (١)



 

١١٢
السبلة هذه قســمة يريدون اآلن وهم فاجتاحه، حريمها من حريم بعض 

لم األخرى الطائفة أفراد وبعض الرؤوس، على قيمتها لتقســم بيعها أو 
الوضع هذا علــى بقيت إذا أنها بالدهــم مســؤول أخبرنا وقد يوافقوا، 
بقيمتها  واالنتفاع بيعها على ويشــجع بينهم فتنة فيها تقع أن يخشــى 

مجلس معه منهم واحد كل إذ عنها غنى في أهلها ألن ضائعة،  تبقى وال
البالد؟في  عام ومجلس بيته في خاص 

فيها النظر وأعــدت العلم أهــل المشــايخ على المســألة هذه عرضت 
يكن لم إن والوصية الوصية، السبلة هذه سبيل أن ولهم لي فاتضح بنفسي، 

بينهم تقســم وأنثى ذكر بين  فرق الالورثــة  جميع إلى رجعت موضــع لها 
السبلة هذه جعل من ورثة عرف فإن وعليه اهللا، شرع حسبما المواريث قسمة 

لفقراء فهي يعرفوا لــم وإن بعدهم، من ورثتهم وإلى إليهم رجعــت موقوفة 
 أعلم.واهللا أربابه  جهل فيما األرجح القول على المسلمين 

حيث السنين، عشرات منذ ما بمنطقة للنباهنة أرض بقطعة أوصت امرأة 
منهم تكاثروا، وقــد قليلون الفترة تلك في الموجودين األشــخاص إن 
من  ومنهم ًشــخصاخمســين  من أكثر إلى اآلن أســرته امتداد يصل من 

بعد المنطقة ترك من منهم الوقت ذلك ومن أشخاص، خمسة  يتعدى ال
وقد هذا، يومنا حتــى فيها وســكن المنطقة إلى جاء من ومنهم الوصية 

وقد األحفاد، أو األبناء إال يبق ولم الموجودين األشــخاص أغلب توفي 
المبلغ؟هذا  تقسيم يكون فكيف اآلن، األرض هذه بيع تم 
يرجع فثمنها بعد من بيعت فإن لهم، فهي لمعينين بها أوصت كانت إن 

إلى فتؤول معرفتهم تعــذرت إن إال اإلرث في نصيبه بقدر كل ورثتهم إلى 
 أعلم.واهللا رؤوسهم  بعدد ذريتهم 



 

  
  
 

 

 

 

 

 ١١فتاوى  الوصية 
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مصلحة  على حرصــي منطلق ومن ، ًصغــارا ًأطفاال ًتــاركاابني  توفي لقــد 
ٍ  ٌرجلأنني  وبما مالــي، من بجزءلهم  أوصــي أن أريد فإني األيتام هــؤالء 

ٍ بشيء لهم  أوصيت إن أخشى فإني والنقصان للزيادة ض معرورأسمالي  تاجر  ّ
أوالدي نصيب من أقل أخذوه ما فيكون المال يزيد أن ممتلكاتي من محدد 

المتوفى، ابني أوالد أخذه مما أقل أوالدي أخذ ما فيكون ينقص أو اآلخرين، 
وفاتي؟بعد  أبيهم نصيب يساوي بما لهم أوصي أن لي يجوز فهل 
بنصيب أو ، ًحياكان  لــو أن أبيهم نصيب بمثل لهم توصي أن لك نعم 

التوفيق.ولي  واهللا ًحياكان  لو أن أبيهم 

الموصي به أوصى ما جملة ومن فيها، جاء ما إنفاذ أراد رجل وصية عن 
ما جميع من تركتــه من أبيهم بســهم الراحل أخيه ابن ألوالد «أوصى 
أن ميراثه يستحقون الذين إخوته بني من كواحد فيكونون إلخ، يتركه.. 

وكأن ماله، في له  ســهم والقبله  مات قد وأبوهم »، ًحياأبوهــم  كان لو 
من يفهم كما عنه المعبر عبــارة قصرت معنى أراد الموصي الرجل هذا 

أخي أوالد بأن العلم مع ذلك في سماحتكم قول فما العبارة، آخر سياق 
أعجم؟أنه  إال بالغ ًسناوأكبرهم  أيتام لهم الموصى 

فال وعليه ، ًحياأبوهم  كان لو أن بعد: فيما قوله من يتضح الموصي مراد 
الموصي.قصد  يقتضيها كما الوصية إنفاذ من ًمانعاأرى  

عم، وبنت زوجة ولدي إناث، وأربع ذكرين : ًأوالداوخلف  ولدي توفي 
محدد؟ بشيء  ولدي ألوالد أوصي أن لي يجوز فهل 

في  حرج فال ًحياكان  لو أن أبيهم نصيب بمثل لهم توصي أن أردت إن 



 

 

 
 

 

   
   
   

١١٤
إلى  كلها الوصية دت رالثلث  عن زاد فإن الثلث، عــن  يزيد الأن  على ذلك،  ُ 
واهللا أعلم. الثلث 
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الورثة؟حرمان  بقصد بماله يوصي من حكم ما 
ومجانبة معصية وليست وقربة طاعة هي إنما الوصية فإن خطير، أمر هذا 

فقد ، ًبالغا ًتشديداذلك  في الشريف الحديث شدد ولذلك تعالى، اهللا لحكم 
في «اإلضرار قال:  ژ النبــيأن   ^عباس ابن  طريق من الدارقطني أخرج 

بقصد ألحد يوصي بــأن لورثته اإلنســان مضرة أي ، (١)الكبائر»من  الوصية 
طريق من  داود أبوأخرجــه  الذي الحديث في جاء وكذلك الورثــة، حرمانه 

ســتين اهللا بطاعة ليعمل المرأة أو الرجل «إن قال:  ژ النبــيعن  هريرة أبي 
والقرآن (٢)النار»لهما  فتجب الوصية في فيضاران الموت يحضرهما ثم ســنة 
يقول:  تعالى اهللا إذ الحكــم، هذا على يكــون ما وأدل أصرح هو ذلك قبــل 

﴿¦§   ±   °   ¯    ®   ¬   «   ª   ©¨   
½ ❁ »    º  ¹    ¸¶   µ  ´    ³    ²  
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É  ﴾] :اهللا حكم تغيير علــى وعيد اآليتين هاتين ففي ، ]١٣١٤،  النســاء
 أعلم.واهللا بالتحايل  ولو وتعالى تبارك 

الحوش،  دون حجرة عشرة إحدى من مكون فقط، واحد منزل لديه رجل 

(١٥١/٤). الدارقطني   رواه (١)
(٢٧٨/٢). وأحمد  (٢١١٧)، والترمذي (٢٨٦٧)،  داود أبو رواه (٢)



 

 

 

 
 

 

١١٥فتاوى  الوصية 
منه،  أوالد لديها ليس التي لزوجته المنــزل هذا ببيع فقام أيتام، ورثة وله 
المنزل، بيع إلى بحاجة وليس وعمال تجاري سجل لديه الرجل بأن ًعلما

لها باعه بل ريال، ألــف بأربعين المقدر المنزل قيمة  تملــك الوزوجته  
ذلك؟له  يحق فهل والدهم، إرث من يرثون الذين األيتام يحرم لكي 

 أعلم.واهللا آثم  فهو الورثة حرمان قصد إن 

لزمها، ضمان من ورثتها لبعض تركتها بجميع أوصت امرأة في قولكم ما 
حرمانهن بذلك أرادت تركتها، ثلثي بالشرع يأخذن بنات لها أن ومعلوم 

وأما مالها، جميع على تأتي ألنهــا الوصية، من واضح وذلك اإلرث من 
بناتها حرمان منه أرادت الشرع على فتحايل ضمان عن الوصية هذه كون 
لهم أوصت من تطعم كانت فقــد عليها لهم ضمان فال وإال اإلرث، من 

بعدما شيء هناك كان لو مالها ثلث يرثون ًأيضاوهم  والدهم، موت بعد 
به؟أوصت  الذي سوى آخر شيء لديها ليس وهي به، أوصت 

أرادت كانت وإن ثابتة، فالوصية لزمها ضمان من بذلك أوصت أنها بما 
ثبوت  والظاهر بالظاهــر، نحكم وإنما بهــا، أولى فاهللا التدليس ذكــرت بما 

واهللا أعلم.الوصية 

تكتب أن وفاتها قبل وترغب وأنثــى، ذكور ثالثة أوالد، أربعة عندها أم 
فال ثالثهم أما الذكور، أوالدها من اثنيــن ألوالد مالها ثلث ليكون وصية 
طويلة  فترة منذ لها مقاطعته بســبب  ألوالده وال ًشيئاله  تكتب أن تريد 
تريد والمطلقة الوحيــدة ابنتها وكذلك العيد، فــي حتى  يأتيها وال ًجدا

ذلك؟لها  يحق فهل النخيل، من قليل عدد مع باسمها البيت كتابة 
في   يجوز الواإللجــاء  اإللجاء، الوصيــة هــذه من قصدها أن الظاهــر 

ٍ لها  واألولى ظلم، اهللا قسمة وتعدي حقه، حقذي  كل أعطى اهللا فإن اإلسالم، 



 

  

١١٦
اهللا إلى بعد من تتقرب ثم الناس وحقوق اهللا حقوق من يلزمها بما توصي أن 
 أعلم.واهللا القربات  أصناف من وأبقى خير هو بما 
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واأليتام وصية، ترك بأنه القول أصحاب ويقول ، ًأيتاماف  ّوخلمات  رجل 
الوصية؟هذه  تثبت فهل بها، علم لهم ليس 

إن بها الورثة تصديق أو بها العادلة البينة قيام على الوصية ثبوت يتوقف 
واهللا أعلم. ًعقاال ًبلغاكانوا  

وبعد المتوفى، وصية الورثة نفذ وفاته وبعد بخنجر، آلخر رجل أوصى 
بالخنجر بالمطالبة بعدها من ورثتها وقام الهالك، زوجة توفيت أشــهر 
حكم فما صحيحة، غير المتوفى زوجها تركهــا التي الوصية بأن مدعين 

ال؟أم  نافذة أهي الوصية هذه 
وجه فال الورثة أقرها أو صحيحة كانت فإن الوصية، فــي ينظر أن ينبغي 

 أعلم.واهللا أحدهم  إلنكار 

هي:أسباب  لعدة صحيحة غير الهالك وريثهم وصية يعتبرون ورثة 
بصمة.أو  توقيع له  يوجد الالموصي  بأن ـ ١ 
نسبه لحوق يعرف عاصب له ليس بأنه الوصية في ذكر الموصي بأن ـ ٢ 

أبيها؟موت  بعد بتربيتها قام عم ابنة له وهو بنسبه، 
في  قولكم فما الوصيــة، بهذه علم له ليس بأنه يقــول الوصي بأن ـ ٣ 

ذلك؟ 



   
      

 

١١٧فتاوى  الوصية 
ليس  الوصية في الموصي توقيع فإن ، ًشيئاالوصية  على  يؤثر الكله  هذا 
لذي  ميراث والاألرحام،  ذوي من هي بل عاصبة ليست العم وابنة ، ًضروريا

 تتوقف الأي  بالوصية، الوصي علم  يلزم والسهم،  ذي أو عاصب مع رحم 
عدل  شاهد عليها ويشهد عدل كاتب يكتبها أن يكفي بل علمه، على صحتها 

واهللا أعلم.

موتها وبعد اهللا، توفاها يســيرة مدة وبعد الفراش، وطريحة مريضة امرأة 
لكونها الوصية عن راضين غيــر ورثتها إن إال الوصية له الموصى أظهر 
ذلك؟في  الشريف الشرع قول فما ورأيهم، علمهم بغير 

كانت فإن الورثــة، ودراية علم على وثبوتهــا الوصية صحة تتوقــف ال 
حق ألن إنفاذها، يجب بل الوراث باعتراض عبرة فال نفسها في ثابتة الوصية 
قوله عليه نص كما الدين وقضاء الوصية إنفاذ بعد هو إنما التركة في الوارث 
وتعالى: تبارك وقوله ، ]١١النســاء:  [﴾     À   Á     Â   Ã   ¿   ¾½﴿  تعالى: 

 Q﴿ تعالى:  وقولــه ، ]١٢النســاء:  [﴾     >    ;   :   9   8   67﴿  
RS   T   U   V     W      ﴾]  :ســبحانه:  وقوله ، ]١٢النســاء ﴿t s 

y   x       w   v   u  ﴾]  :واهللا أعلم. ]١٢النساء

أوصى وفاته وقبل حياته، فــي منهم الثنين فتزوج أوالد ثالثة معه رجل 
الورثة قسم وقد البيت، من وغرفة بخنجر ـ تزويجه عدم بسبب ـ للثالث 

األكبر األخ توفي ثم بهــا، الموصى والغرفة الخنجر عدا ما الميــت مال 
بالوصية يعترفوا ولم والخنجر الغرفة بقسمة عميهما بمطالبة أوالده فقام 

واحد، شاهد وبقي توفي الشهود أحد أن كما كتابة، وجود عدم بســبب 
المسألة؟هذه  في قولكم فما 
 أعلم.واهللا تلزمهم  لم الوصية على عادلة بينة تقم لم كانت إن 



 

 

 

  

 

  

١١٨
أطفال وله الحــرام، اهللا بيت إلى بحجــة أوصى قد المتوفى أخــي كان 

من بالحجة األشخاص أحد بإيجار فقمت الرشــد، سن يبلغوا لم صغار 
وكانت  غير، ال ًمانياُ ع ًرياالوخمسين  ستمائة المبلغ وكان الورثة، أموال 
قد اعتبر فهل بيننا، شــهيد واهللا وبينه بيني شــفهية بالحجة أخي وصية 
األكمل؟وجهها  على أخي وصية نفذت 

ما ترد أن فعليك الوصية، هذه بموجب عدالن شــاهدان يشــهد لم إن 
بلوغهم  بعد األيتام ومسامحة ســامحوك، إن إال الورثة إلى الحج في أنفقته 

واهللا أعلم. ال قبله 
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بحج، توص لم أنها غير ًوذهبا ًماالوتركت  سير حادث في توفيت امرأة 
ذلك؟لهم  فهل عنها، يحجوا أن الورثة وأراد 
فعند العلم، أهل فيه اختلف مما المســألة وهذه واإلحسان، البر من هذا 
إن اإلنســان على الواجبة تعالى اهللا حقوق أن والحنفية والمالكيــة أصحابنا 

الورثة، ذلك عرف ولو الميت مال من إخراجها  يجــب الفإنها  بها يوص لم 
إلى والحنابلة الشــافعية وذهب الحقوق، هذه يخرجوا أن لهــم ينبغي وإنما 

ولو ذلك يتضح عندما ماله من اإلنســان على الواجب الحق إخراج وجوب 
في  ژ النبيحديث  بدليــل إليه، أميل الذي هو القــول وهذا به، يوص لم 

أفضل عليه النبي أن  ^عباس ابن  طريق من حبيب  بن الربيعاإلمام  مسند 
اهللا فريضة إن  اهللا رســوليا  له: وقالت خثعمية امرأة جاءته والســالم الصالة 

الراحلة على الثبوت  يستطيع ال ًكبيرا ًشيخاأبي  أدركت الحج في عباده على 
،  ًمجزياأكان  فقضيته دين أبيك على كان لو أن «أرأيت لها: فقال عنه، أفأحج 



 
 

 

١١٩فتاوى  الوصية 
عائشة طريق من الشــيخين رواية في وجاء ، (١)ذاك»«فذاك  فقال: نعم، فقالت: 
«فاقضوا  وقال: الميت على الــذي الحق قضى يبأن  أمر  ژ النبيأن  وغيرها  ُ

دين أن على يدل بالقضاء» أحق اهللا «فدين وقوله: ، (٢)بالقضاء»أحق  اهللا فدين 
دين أن العلم أهل من كثير قال وإن القضاء حيث من مقدم وتعالى تبارك اهللا 

اهللا دين في فاألصل وإال ســبحانه، لتيسيره وذلك اهللا دين على مقدم الناس 
الخلق ودين الخلق، ديــن على ًمقدماكان  ولما الخلق، ديــن على مقدم أنه 

ًمقدماذلك  وكان ماله من أداؤه وجب ذمته في أنه ثبت إذا به يوص لم ولو 
التلمساني:يقول  كما الوصية، على 

ديونــهأديــت  ثــم كفــن منونهقــدرت  قــد امــرؤ إن 
البقيــةفــي  الميــراث ويقــع الوصيــةتنفــذ  ذاك وبعــد 
إنفاذه.يجب  أولى باب من اهللا فدين 
النساء ســورة من مواضع أربعة في الدين قبل الوصية ذكرت وإنما هذا 

، ]١١النســاء:  [﴾     À   Á     Â   Ã   ¿   ¾½﴿  وتعالــى: تبارك اهللا قول في 
تبارك وقوله ، ]١٢النســاء:  [﴾    >  ;   :   9   8   67﴿وقولــه:  
تعالى: وقوله ، ]١٢النســاء:  [﴾      QR   S   T   U   V     W﴿وتعالى:  

  ﴿y   x       w   v   u   t   s  ﴾]  :الوصية، على التأكيد ألجــل ]١٢النســاء
 أعلم.واهللا الدين  في  يتساهلون الما  الوصية أمر في يتساهلون قد الناس ألن 

يتبرعوا أن ورثته فــأراد ، ًأبداماله  من بشــيء يوص ولم مات رجل في 
التي األوجه هــي وما بذلك؟ األولــى فمن عنه، التركــة ثلث بإخــراج 

كان  من بين فرق هنــاك وهل المخرج؟ ذلك فيها يوضع أن يستحســن 
(٣٩٢). الربيع   رواه (١)
ومسلم. (١٩٥٣)،  البخاري بنحوه  رواه (٢)



 

  

 

 

 

١٢٠
أو حاله  يعلم المن  وبين يوصي أن قبل المنية ففاجأته دينه في ًمستقيما

صالحه؟عدم  علم 
في ينفق التركة بثلــث له يتبرعوا أن ورثته وأراد يــوص، ولم مات من 

كان سواءبه  يوص لم مما عليه ًالزماكان  بما يبدأوا أن فاألولى الخير، سبيل  ً
به الوصية ألن المفروض، األقربين حق نحو الناس حقوق أو اهللا حقوق من 

وهكذا بنفســه، يحج لم إن عنه يحج من أجرة وكذلك الكتاب، بنص الزمة 
االحتياطية األمور ذلك بعد يأتي ثم عليه، الواجبة الحقوق من أضاعه ما كل 

 يعرف الالتي  الضمانات من عليه بقي أو الزكوات من أضاعه عما كاالحتياط 
الزكاة غير من الفقراء كمواساة إليه المندوب اإلنفاق ذلك بعد يأتي ثم ربها، 

وكل النفل وحج الدينية والمدارس المساجد وبناء المحتاجين وعون الواجبة 
وتقوى  استقامة على كان ومن أولى، فيه فاإلنفاق أمس إليه الحاجة كانت ما 

  أعلم.واهللا عنه  ذلك بإنفاق موته بعد يبربأن  أولى فهو 

الوحيد البيت كتبت قــد وفاتها قبل وكانت ، ًبنتــافت  ّوخلتوفيت  امرأة 
فيها توصي وصية بكتابــة فقامت مرضت وبعدهــا لبنتها، تملكه الذي 
البنت على يجب فهل أخرى، وأشياء رمضان شهر وصيام لها حجة بعمل 

مال؟لديها  ليس وأمها فقيرة بأنها ًعلماأمها  وصية وإنفاذ البيت بيع 
واألم ـ حياتها في لها منحته األم كانــت إن ـ للبنت ملك البيت أن بما 

فإن بأمها، البر قصدت إن إال اللهــم ، ًحكماذلك  يلزمها فال ً، مــاالتترك  لم 
 أعلم.واهللا عليه  يؤجرها واهللا حسن ذلك 

بها، بارين أبناء ثالثة ًمخلفــةوصيتها  تكتب أن قبل فجأة توفيت امرأة 
ختمة وقراءة الحجــة فريضة أداء في التفكير دائمــة حياتها في وكانت 
يرغب  واآلن هــذه، أمنيتها تنفيــذ قبل المــوت عاجلها ولكــن وصيام 



   
 

 

 
 

 

١٢١فتاوى  الوصية 
كل بأن ًعلمالذكراها،  ووفــاءبها  ًبراهذه  رغباتها تحقيــق في أوالدها  ً

فيما ًجميعاالتكاليف  يقتسموا ثم األشــياء هذه بتنفيذ القيام يريد منهم 
بالتساوي؟بينهم  

 ًشــيئامنهم  واحد كل يتحمــل بحيث بينهــم فيما يتفقــوا أن األولــى 
واهللا أعلم.

المتوفاة لوالدتها تتصدق أن البنت أرادت ثــم ابنة، وتركت توفيت امرأة 
ذلك؟لها  يجوز فهل باألجرة، الكريم القرآن بتالوة 

فأمره إليها األجر وصول وأما بنفسها القرآن قرأت إن ذلك، من مانع ال 
 أعلم.واهللا جائز  غير فذلك القرآن يقرأ أن غيرها تؤجر كانت إن ا وأماهللا  إلى 

مصاريف يســمى ًمبلغالورثته  الدولة فصرفــت توفي، بالدولة موظــف 
الجنازة  



تكون المصاريف بهذه أوصى قد كان الهالك بأن ًعلماوالعزاء،  
المبلغ؟هذا  من منها ًجزءاأو  الوصية تنفيذ يجوز فهل الخاص، ماله من 
الوصية إنفاذ من مانــع فال للميت الدولة من عطية كان إن المبلــغ هذا 

 أعلم.واهللا تركته  حكم حكمه ألن منه، 

وصية بعمل تقوم أن ابنتها من تطلب كانت امرأة لدينا ســنوات ســبع منذ 
توصي أن تريد كانــت الذين األشــخاص أســماء لها ذكرت أنها حتى لها 
تأخذ لم البنت لكن عمياء، كانــت المرأة أن العلم مع الفترة، تلك في لهم 

تذكر تستطع لم لكنها سنوات سبع مرور بعد إال الجدية من بنوع الموضوع 
زالت ما المرأة أن العلــم على لهم توصي أن تريد كانت الذين األشــخاص 

ذلك؟حكم  فما العقل، حاضرة وغير السن في كبيرة ولكنها الحياة قيد على 
 العكس والوالده  عــن ولد باعتراف  تكون الوالوصيــة  فات قد األمر 



 

 

   

١٢٢
حال في به الوصية يريد بما بنفسه الموصي يقر وإنما واإلناث، الذكور سواء 

إن ـ مالها من تخرج بأن أمها عن تتبرع أن البنت تؤمــر ولكن عقله، حضور 
لهم، الوصية األم أرادت مــن إلى إخراجه األم أرادت ما ـ مــال ذات كانت 

من ًشيئاوفاتها  بعد ولتخرج المسلمين، فقراء إلى ذلك فلتدفع جهلتهم فإن 
 أعلم.واهللا  يرثونها الالذين  أقربيها إلى المال 

وبعد الرجل، ومات السيارة انقلبت ثم آخرين، مع سيارة في ركب رجل 
فكيف الميت، ألهل مالية غرامة الســيارة صاحب سلم طويلة منازعات 

يجوز فهل له،  أب السفاح  ولد الرجل بأن العلم مع فيها التصرف يكون 
الحج مثل الميت، ألجل الخير وجوه فــي بإنفاقها فيها يتصرفوا أن لهم 

؟ًشرعامحرمة  الدية هذه وهل األقربين؟ على واإلنفاق والصدقة 
الميت عن البر وجوه فــي إنفاقها رأوا فإن أمه، عصبة وهــم لورثته هي 

عليه، يثابون مما ذلك بل عليهم، حــرج فال (١)التصرفلهم  يحق ممن وهم 
واثقين داموا ما لتحريمها  وجه والدينه،  وقضاء وصيته إنفاذ بعد كله وذلك 

واهللا أعلم.النقالبها  ًسبباذلك  وكان ًمخطئاكان  السيارة سائق أن 

الوصية؟بتنفيذ  يقوموا أن للورثة هل بشيء الفقير يوص لم إذا 
 أعلم.واهللا واإلحسان  البر من ذلك نعم 

والعقل. بالبلوغ   ألهليتهم (١)



∞bƒdG  ihÉàa 





 

 
 

 
           

 

١٢٥فتاوى  الوقف 

 :∞bƒdG ∞jô©J s

؟ َفَق ُ َوأأم  َفَق َوأصح:  التعبيرين أي 
فالالزم ، ًومتعديــا ًالزمايأتــي  وقف ألن يقــف، وقف مصــدر الوقف 

اهللا قول ذلك في ًمتعدياجاء  ومما وقف، مصدره والمتعدي وقوف، مصدره 
Æ: ﴿  4وقوله ،  ]٢٤الصافــات:  [﴾  Û  Ú  ÙØ﴿ وتعالــى:  تبارك  Å Ä 

ÇÈ  É  Ê     ﴾]  :وذكر الفصحى، اللغة هي هذه ، ]٣١ســبأ
ذلك بأن يقول: الناس من وكثير يوقف، أوقف ضعيفة لغة القاموس صاحب 

 أعلم.واهللا استعمالهم  في الناس من كثير عند ذلك شاع ولكن خطأ، 

لو بمعنى النية؟ مجرد تكفي أم الكتابة أو القول الوقف في يشترط هل 
وعليه النية هذه بمجرد يلزمه فهل وقف، الفالني الشــيء أن بقلبه نوى 

بعد؟ينعقد  لم الوقف بأن يقال أم بذلك الناس إخبار 
فيه،  التلفظ مــن  بد الفإنه  ًعقــداكان  ولمــا العقود، مــن عقد الوقف 

ذلك وقف بأنه ـ ينطق أن غير من ـ نفســه قرارة في ينوي أن فيه جزي وال ي ُ
المال ذلك أن نفســه قرارة في نــوى فلو له، خصصه الذي للغــرض المال 

أعلم.تعالى  واهللا حكمها  يسري الفالوقفية  يوقفه، لم ذلك مع ولكنه موقوف 

الشــيء حدث إذا يقول: كأن الموت؟ غير على المعلق الوقف حكم ما 
الفالني؟مالي  وقفت فقد الفالني 

ذلك بوقوع يثبت الوقف فإن معين شــيء بحصول الوقف علق أنه بما 
 أعلم.واهللا بالموت  المعلق الوقف كمثل الشيء 



 

 
 

 
 

 

 
 

 

١٢٦

:¬Øbh  Rƒéj  Ée s

المشاع؟هو  وما حكمه؟ ما مشاع، في له حصة وقف من 
 ًمتعيناالموقوف  يكــون أن فيه  يشــترط الالوقف  ألن ذلك، من مانع ال 
فكما الموت، بعد تســتمر صدقة هو بل كالصدقة الوقف إذ ، ًواضحا ًمتبينــا

من حصته يقف أن له فكذلك المشــاع من بحصته يتصدق أن لإلنســان أن 
وإنما الدنيا فــي ليس الوقف عن العوض إذ كالبيــع، ذلك وليس المشــاع، 

اآلخرة.الدار  في عنه العوض 
ميراث،  بسبب االشــتراك هذا كان سواء المشــترك، المال هو والمشاع 



المال  ذلك كان اإلرث ذلك وبسبب مال من حصة اإلنســان يرث بأن وذلك 
أنهم بسبب أو منه، حصص ولآلخرين منه حصة فله غيره وبين بينه ًمشتركا
منهم  واحد كل نصيب يكن فلم بينهم فيما يقتسموه ولم ًجميعاالمال  اشتروا 
وليس المال جميع في منهم واحــد كل حق بل اآلخرين أنصباء عن ًمتميزا

 أعلم.واهللا منه  معين جزء في 

في يطلقها ًوقفامنهــا  الذكور المواليد يجعل وكان ، ًغنمــايملك  رجل 
أوصى إنه ويقال لحومها، من  يأكل وال ًشــيئامنها  يذبح ولم اهللا سبيل 

مع وفاته بعــد مثله أوالده فعمل موتــه، بعد حذوه يحــذوا أن ألوالده 
الخاص، مالهم من اشتروها بل والدهم يخلفها لم ًأغنامايملكون  كونهم 

تتكرموا أن كذلك والحالة فنرجــو هدية، عليه لوا تحصاآلخر  والبعض 
مفعول يســري وهل نذر؟ أو وقف هو الهالك يعمله كان ما هل بإفادتنا 

 كتابية؟ال شفهية  وصية أوصى قد بأنه ثبت إذا فيما ذريته إلى العمل هذا 
األغنام  هذه مواليد جعل ـ الوالد هو الذي ـ الرجل أن الســؤال في جاء 



 

 

 

 

 

١٢٧فتاوى  الوقف 
 يســري وال،  ًنذراالعتبارها   معنى والالوقف  حكم فلها وعليه ، ًوقفاالذكور  

من بجزء يوصي أن لإلنسان فإن بعد، من األوالد امتكله ما إلى الوقف هذا 
غض مع بثبوتها والعبرة ، ًوارثاالغير  كان وإن غيــره،  أموال الموته  بعد ماله 

 أعلم.واهللا الكتابة  أو باإلشهاد ذلك كون عن النظر 

وعن عني الفليج فلج من ماء آثار أربعة حياتي في وقفت أنني في الحكم ما 
لوجه رمضان لفطرة اآلخر ونصفها عرفة، ليوم نصفها وابنتها وأختي زوجتي 

جائز؟هذا  فهل الممات، بعد أو ًحيازلت  ما فيها رجوع لي وليس اهللا، 
له، للموقوف ماله مــن وأخرجه حياته، في المال من اإلنســان وقفه ما 
ماله  ثلث من أكثر كان ولو ذلك، جاز البر وجوه من ًوجهاله  الموقوف وكان 

واهللا أعلم.

األوقاف ألمــوال عائدة ربويــة مبالغ بوجــود ًعلماســماحتكم  نحيط 
بأنها حكمكم ســبق وقد البنك، لدى المحفوظة النقدية األيتام وأموال 

استغالل ًشرعايجوز  فهل المســلمين، لفقراء ومرجعها األرباب مجهولة 
بها  شــترى ليالمحتاجين،  الفقراء لمصلحة وتنميتها الربوية المبالغ هذه  ُ

رزق كمصدر للفقراء عائدها يكون تجارية، محالت أو ســكنية بنايات 
مبالغ توجد بأنه ًعلمــاالضرورية؟  الحياة مطالــب بعض عنهم يخفف 
مآربهم وقضاء الفقراء حاجات لسد تكفي بالزكاة خاصة محفوظة أخرى 

والثواب؟األجر  ولكم فيه، الشريف الشرع حكم لنا بينوا منه، 
أولى األرباب مجهولة وهي مســتلمة صارت بعدما األموال هذه أن بما 

عقار بها يشترى أو مباشــرة لهم تصرف أن يمنع فال المســلمين، فقراء بها 
 ُ اســتباحته الالربا  من الخالص بذلك قصد ويعليهم،  ريعــه ليعود نحوه أو 

واهللا أعلم. 



 
 

 
 

 

 

 

 

١٢٨
من كذا مقــدار «وقفت بقوله: لــه بمحل وعلقه ًطعاماوقــف  رجل 

هذا محلي إليه انتقل من كل يقوم أن على كذا بمحلي ًمعلقاالطعام  
لقارئي ويقدم يطبخ بأن بتنفيذه ذلك غير أو هبة أو بيع أو بميراث 
يرث أن إلى انقطــاع دون وهذا كــذا، ومكان كذا وقت في القــرآن 

من المحل هذا ينتقل عندمــا أنه العلم مع عليها». ومــن األرض اهللا 
ذلك قيمة بتحديد الخبراء يقوم ًمثالببيع  آخر شــخص إلى شخص 
الشخص قيام أن ًأيضاالعلم  ومع المحل قيمة من تطرح لكي الوقف 
القيمة تلك يســتهلك قد الوقف هذا بتنفيذ المحل إليه انتقل الذي 

دام ما الحياة مدى بتنفيذه مطالب وهو معدودة سنوات في المطروحة 
للشريعة  مطابق هو وهل الوقف؟ هذا حكم ما له، ًملكاالمحل  ذلك 

اإلسالمية؟
الذي للمال والبيع وتنزل تعلو الطعام قيمة فإن إشــكال، فيه وقف هذا 
الموقوف يقدر أن أرى لذلك بالغرر ًمصحوبايكون  هذا على الوقف شــمل 

كان إن سبيله في وينفق عليه المشتمل المال من ويفصل األمر أول من بقدر 
 أعلم.واهللا خير  سبيل 

وقفه؟يجوز  ما ضابط هو ما 
فما بمنفعته، وينتفع عينــه تبقى بحيث منفعة، فيــه متملك مال كل هو 

بينما لها، الموقوف للجهة ًملكاريعه  يكون أن ألجل يوقف فإنه ريع له كان 
الواقف صاحبها ملكيــة عن خرجت أن بعد ألحد متملكة غيــر تبقى العين 

أي  فيها  يتصرف وال ترهن وال توهب وال تشترى والتباع  فال ، ًوقفاوصارت  
واهللا أعلم. تصرف 



 

 

١٢٩الوقف فتاوى  
والسالح؟األثاث  وقطع كالمركبات المتنقالت وقف يجوز هل 
على تعود التي هي المنفعة أن إال جائــز، فهو به ينتفع مما ذلك أن بما 
أو المركبات وقــف من مانع فال يبقى، األصــل بينما لها الموقوف الجهــة 

من منه بالقراءة وينتفع يقرأ الذي الكتاب أو الحلي أو الثياب أو األســلحة 
هنالك كان إذا إال بانتهائها وقفها ينتهي المتنقالت وهذه عينه، تتملك أن غير 
فال  المال لذلك بديل فيشترى منها، عينه تالشت ما تجديد ألجل وقف مال 
واهللا أعلم.مانع 

أن له هل والمنتفع الوقف؟ هذا حكم فما بها، لينتفع دراهم وقف رجل 
االنتفاع؟بعد  مثلها أو يرجعها أم يستهلكها 

قرض ُتالدراهم  تلك أن بهذا المراد هل بالدارهم؟ االنتفاع طريقة هي ما 
ذلك؟غير  المراد أم غيره لتقرض يردها يسره بعد ثم للمحتاج 

يردها ذلك بعد ثم للمحتاجين تقرض أن أجل مــن موقوفة كانت إن أما 
مع إليها ًمحتاجاكان  من كل بها ينتفع الموقوف حكم في وتبقى المقترض 

متعلق الذمة في حق  يبقى والعينها  تســتهلك كانت إن أما حرج، فال ردها 
 أعلم.واهللا التمليك  يعني وإنما الوقفية  يعني الفهذا  بسببها 
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تكون  أن رجل بها أوصــى نخلة أركانه أحد وفي بجــدار، محاط نخل 
واندثر النخلة هــذه ماتت ًعامــاعشــر  اثني ومنذ الموتى، لكفــن ًوقفا

جهة من النخل جدار تأثــر األمطار نزلت عندما العام هذا وفي موقعها، 
هذا بإصالح النخل صاحب ورثة يطالــب واآلن المذكورة، النخلة موقع 

العم وأوالد عــم، وبنت أوالد ثالثة ورثة تخــص النخلة وهذه الجدار، 
الداثرة النخلة هذه إصالح فهل صبي، ولد ولها توفيت والبنت موجودون 

يمكن أم المتوفاة، البنت ابن يلزم أم العم أوالد يلزم ًعاماعشر  اثني منذ 
لألوقاف؟تسليمها  

موضعها فإصالح موقوفة، هي وإنما النخلــة، لهذه وارثين غير أنهم بما 
 أعلم.واهللا أمرها  بيده من إلى يرجع 

دخله في للمطالبة وكالء إلــى احتاج الذي الذريــة وقف في قولكم ما 
الذين الذرية أفــراد ضمن من هم الوكالء بــأن ًعلماأجله،  من والنزاع 

الســعي مقابل عناء أجرة الوكالء لهؤالء يحق هل لهم. المال هذا وقف 
الوقف؟في  والمطالبة 

 أعلم.واهللا بالمعروف  العناء لهم 

األخضر المال وهــذا البلدة، في الصائمين لفطــرة مخصص مال يوجد 
فهل العام، طــوال الخدمة لهذه مصروفات ويتطلــب خدمة إلى يحتاج 

يحتاجه،  وما (٢)وبيدار(١) وتنبيتســقي  من مصاريفه تكلفة ًأواليصرف  
النخل. تلقيح  هو  التنبيت: (١)
غلتها. من  بجزء ثمرها وقطع النخيل بإصالح يقوم الذي العامل هو  البيدار: (٢)



 
 

 

 

 

 
   

 
 

١ ١فتاوى  الوقف 
المعروفة القاعدة حسب لهم كتفطير للصائمين تصرف الغلة من الباقي ثم 

بعد؟فيما  تحتسب الخدمة وتكاليف ًأوالالفطرة  تصرف أم السابقة، 
 أعلم.واهللا به  أوصي فيما يصرف والباقي خدمته على ًأوالغلته  من ينفق 

بعمل بشــأنها القائم يقوم بأن أصحابها، وقفها الزراعية األراضي بعض 
ًســواءـ  األراضي هذه ملكية تؤول فهل عــام، كل الناس إلطعام وليمة 
بشأنها؟القائم  إلى أم األوقاف إلى ـ نخيل بها أم خالية كانت 

له  وقفت بما خاص وملكها فيهــا، أمين هو وإنما بها، القائم يملكها ال 
واهللا أعلم. 

ٍ من جزء في وموقعها ـ مــا لوقفموقوفة  نخلــة في ســماحتكم قول ما 
تحت فســيلة يفســل أن الموقوف المال وكيل أراد وقد ـ ما رجل مال 

تلك بجوار الفســيلة موقع يكون فهل موتها أو طياحها قبل النخلة تلك 
وكأنها الفسيلة تلك فيه ويغرس جذورها قاعدة من جزء يقطع أم النخلة 

النخلة تقع الذي الرجل ذلــك مال من ًإحرامالها  يأخذ أم منها خرجت 
بماله؟المذكورة  

 أعلم.واهللا سقوطها  بعد السابقة النخلة موقع في يفسلها 

عشر  خمســة وفيه باألصل، له ماء بدون أخضر ًماالاشــترى  رجل عن 
قائم بيدار بالمــال الوقت ذلك وكان للمســاجد، فطرة ًيابســا ًتمرا ًمنا

المصالح، مــن ذلك وغير (١)والجــدادوالنبات  كالســقي المال بأعمال 
يكافئ  المال من المحصول وكان فقط، ًعذقانخلة  كل من البيدار ويأخذ 

الثمر. قطع  هو  الجداد: (١)



 
 

 

 

 

٢ ١
ريال تعادل فضة قروش ثالثة عرفــة وصية فيه وكذلك فقط، المصروف 

الفطرة وكانت مبسلي نخلة عشر ســتة النخيل ومجموع ماني، ُعونصف  
من خرج فالبيدار اآلن أمــا آنذاك ًســنوياالمال  هذا من تخرج لعرفة وما 

النبات على ًأيضاويؤجــر  ماله ســقي على يؤجر أصبح وصاحبه المال 
أكثر المال على المصروف أصبح بحيــث بالقعد منه له ويأخذ والجداد 

ولو هذا المال صاحب تلــزم لعرفة وما الفطرة فهل منــه، المحصول من 
زيادة بســبب ذلك يلزمه ال أم مصروفه  يكافــئ الالمال  محصول كان 

المحصول؟على  المصروف 
مراعاة مع تراعى شــرعية قاعدة هذه اإلســالم» في  ضرار والضرر  «ال 

والخبرة والفضل الصالح أهل يجتمع أن أرى فإني وعليه حق، ذي كل حق 
ملك لتكون النخيل بعض المذكور المال من فيخرجوا األموال شــؤون في 

 أعلم.واهللا غلتها  من لخدمتها إنفاق من تتطلبه ما ويخرج المشترط الوقف 

قبل من تحصيلها يتــم التي المبالغ فإن المتبــع المالي النظام بموجب 
أوقاف وبنايــات الخيرية األوقــاف وعمــارات لبنايات المســتأجرين 

اآليلة البسيطة والمبالغ للمســاجد التابعة التجارية والمحالت المساجد 
بأحد حسابات في ًجميعاإيداعها  يتم المبالغ هذه فإن النخيل، طناء من 

المودعة، المبالغ على معينة زيادة نظير بالسلطنة العاملة التجارية البنوك 
وأوقاف الخيرية األوقاف حســابي عن مستقل خاص حســاب لها ففتح 

إيجارات مــن الناتجة اإليــرادات مبالغ كفاية لعــدم ًونظراالمســاجد.  
يســتغل حيث العام طوال دائمة بصفة المباني هذه صيانــة في البنايات 

وأئمة المدرســين رواتب صرف في البنايات هذه دخل من األكبر الجزء 
من  رواتبهم ًشهريايتقاضون  الذين النظافة وعمال والمؤذنين المســاجد 



 

 
  

 

  

 

 

  ١فتاوى  الوقف 
من كثير في نضطر مما المســاجد، أوقاف ودخل الخيرية األوقاف دخل 

الصرف  جواز مدى فما الفوائد، هذه من الصيانة مبالغ صرف إلى األحيان 
منها؟

الخسارة عين هو وإنما شيء في الفائدة من هو ليس بالفوائد يســمى ما 
ّ ًممحوقاوجعله  وشاهديه وكاتبه ومؤكله آكله ولعن اهللا مه حرالذي  الربا فإنه 
ولو الربا من شيء أخذ  يحل وال،  ]٢٧٦البقرة:  [﴾    TU   V﴿بركة  كل من 

 أعلم.واهللا غلول  من صدقة  يقبل الاهللا  فإن البر، وجوه في صرف 

من الكتب تلك علــى ًوحفاظاوتعالى،  تبــارك هللا كتبه كل رجل وقف 
تلك على ًوأمينــا ًمســؤوالنفســه  الواقف الرجل جعل والعبث الضياع 
جائز؟ األمر هذا فهل األوقــات، بعض في عنه غيره أناب وقــد الكتب، 

؟ًشرعامعتبر  الصورة بهذه الوقف وهل 
في وقفه فيما التصرف على يشرف بأن لنفســه يشترط أن للواقف يجوز 

يشترط أن ًأيضاويجوز  الخيرية، األعمال ألجل األموال من تعالى اهللا سبيل 
األفضل إلى أو أوالده أحد إلى وفاته بعد ذلك على اإلشراف مرد يكون بأن 

التقرب  ينافي والالوقفية   ينافي الاالشتراط  هذا فإن أوالده، من األوفى األبر 
أعلم.تعالى  واهللا  4اهللا إلى  

و(مال المســجد) بـ(مال ســميت ًأمواالوقفوا  قد معينــة ببلدة جماعة 
لطني متباعدة مناطــق من يوفدون إنهم وحيــث الفلج)، و(مال الكفن) 
فهل وعليه ً، كامال ًيومــافيها  البقاء إلى يضطرون إليها المشــار األموال 
ضيافتهم؟تكاليف  لتغطية معين مبلغ تخصيص يجوز 

 أعلم.واهللا حرج  فال إسراف غير من بالمعروف زادهم بقدر ذلك كان إن 



 

 

 

 

 

 

٤ ١
فهي  شجر والنخيل  بها ليس زراعية ٍأراضلها  وكان للمسجد وقف هي بئر 

مساكن إلى األراضي هذه تقسم أن المسجد وكالء فرأى الزراعة، عن معطلة 
الساكنون منها ليسقى البئر هذه حفر تم البناء قام ولما للمواطنين، وتأجيرها 

بتوفير الحكومة مــن أوامر صدرت ذلك وبعد حولهم، ومــن البناء هذا في 
مائها وتوزيع البئر هذه ترميم على المواطنين جميع فوافق للمواطنين، الماء 
عن مســؤول باعتباري والســؤال فقط، اثنان إال ذلك في يعارض ولــم لهم 

من والخارج الداخل على واالطالع البحث في الحق لي هل والبلد الجماعة 
والجماعة؟الرشداء  صالح في المبلغ يذهب وهل األوقاف؟ هذه 

كان فما  الجمهور، والاألعيان   مصلحة المصلحتها  فيها تراعى األوقاف 
واهللا اليتيم، ســبيل الوقف ســبيل ألن فال وإال به عمل له للموقوف أصلح 
وللجماعة ]٢٢٠البقــرة:  [﴾    ,  +  *  (  ')  &%﴿يقــول:  تعالى 

الزيادة عن أوقافهم ولوهم الذيــن يســألوا أن عليهم اتفقوا الذين أعيانهم أو 
 أعلم.واهللا فيها  والنقصان 

وشرط حياته، في الخير وجوه من وجه في له ًماالوقف  فيمن الحكم ما 
لهم؟وقف  من انتفاع مع غلته ببعض أو به االنتفاع لنفسه 

أن وله حياته، في بنفســه ذلك اشــتراط إن بالموقوف ينتفع أن للواقف 
أحد يكون أن ًأيضايشــترط  أن وله حياته، في عليه اإلشراف لنفسه يشترط 

يخصص  أن من كذلك  مانع والوفاته،  بعد من عليه المشــرف هو ورثته من 
 أعلم.واهللا الوقف  هذا على يشرف الناس من ًأحدا

يكون  أين فمن تعميره، أو إصالحه أجل من النفقة إلى الوقف احتاج إذا 
ذلك؟

وترميمه  إلصالحه ًمصــدراله  خصص الواقــف يكون أن إمــا يخلو ال 



 

 

 

٥ ١فتاوى  الوقف 
خصصه  الذي بالمصدر صلح في ًمصــدراله  خصص كان فإن ال، أم وتعميره  ُ
يصرف الغلة من والفاضل غلته، من يصلح فإنه له يخصص لم وإن الواقف، 

 أعلم.واهللا لها  الموقوف الجهة في 
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المال وبيت لألوقاف العامة المديرية إشــراف تحت أنه إلى اإلفادة نود 
الخيري. الوقف يخص ما ومنها المساجد يخص ما منها وقوفات والزكاة 

ومؤذنين أئمة تعييــن في الخيري الوقف دخــل من الصرف يجوز فهل 
الخيري الوقف من الصرف يجوز وهل دخل؟ لها ليس التي للمســاجد 

المساجد؟ يخص الفيما  يعملون لعمال 
الذين وأما الخير، أوقاف من والمؤذنين األئمة على الصرف من مانع ال 

األوقاف، هذه من عليهم الصرف يجوز فال بالمساجد  يتعلق الفيما  يعملون 
 أعلم.واهللا الخير  أعمال من ونحوهما ووعظ تدريس في يعملون كانوا إن إال 

يطالبون  واألهالي بلدتنــا، ألهالي خــاص وقف يوجد بأنه اإلفادة نود 
دخل من بالبلدة العزاء بسبلة الخاصة الكهرباء حســابات بصرف ًحاليا

أم العامة األوقاف مــن المذكور الوقف يعتبر فهــل المذكورة، األوقاف 
عرف فيتبع األفالج وقــف على المذكور الوقف يقــاس وهل الخاصة؟ 

ال؟أم  الوقف ذلك األهالي تسليم الوزارة يسع ذلك وعلى البلدة 
إنفاذها يجــوز البلد ألهل مصلحــة فكل للبلد الموقــوف هذا أن بمــا 

حســابات صرف من مانع فال للبالد، العامة المصالح ضمن من وهذه منه، 
 أعلم.واهللا منه  العام البالد مجلس في المستخدمة الكهرباء 



  
 

٦ ١
لعامة مجلس بناء ألجل بيعهــا ويريدون بهم خاصة وقوفات لهم قبيلة 

يثبت لم الوقف هذا إن وحيث والترح، الفرح وقت فيه ليجلســوا القبيلة 
ذلك؟في  قولكم فما ذكر، ما سوى معلوم لشيء موقوف أنه 
مجلس بناء من مانع فال إليها المشار القبيلة لمصالح الوقف هذا كان إن 

ذلك مانع، فال الغرض لهذا منه شــيء بيع إلى اضطروا وإن ريعه، من لهم 
 أعلم.واهللا معين  بشيء مخصوص غير كان إن كله 

والرجل المبلغ، من بإعفائــه يطلب وهو للوقف مبلغ عليه ترتــب رجل 
الوقف من العائد إن وبحيث الدين، سداد عن وعاجز وفقير وضرير كبير 
من والمذكور بالبلدة والمساكين الفقراء من المستحقين على توزيعه يتم 

منه؟إعفاؤه  يجوز فهل المستحقين، ضمن 
فال الفقراء ضمن من المذكور والمواطن الفقراء، لصالح الوقف كان إن 

 أعلم.واهللا ذلك  من مانع 

الفقراء علــى غلته تــوزع الخير أجــل من صاحبه بــه أوصى مــال 
البلدة  فلج من الماء ّقل ًتقريباسنوات  خمس منذ ولكنه والمساكين، 

، ًمباشــرةمخرجه  على التي األموال ليروي يكــن لم أنه حتى ًكثيرا
المال هــذا ضمنها ومن البلــدة، أرباع ثالثة مــوت ذلك عن ونتــج 

نخل  شجرتي ســوى منه يتبق لم حيث الخير، أجل من به الموصى 
في يشتغل الذي العامل أجرة لسداد  تكفي الإنها  حيث ، (١)وصرمتين

تقدر قليلة ومساحتها األشــجار من خالية األرض وباقي المال، هذا 
فدان. من  بأقل 

«الفسيلة». الصغيرة  النخلة وهي صرمة مفردهما  صرمتين: (١)



 

 

  

 
 

   
   
   

٧ ١فتاوى  الوقف 
ألحد بثمنه والتبــرع المال هذا بيع يمكن هل لســماحتكم، وســؤالنا 
به؟يفعل  ماذا أم وإصالحه لترميمه المساجد 

المصلحة اقتضت فإن له، وقف الذي للغرض موقوف هو كما يبقى الوقف 
ما  األصول من به شــترى يبل  أخرى، جهة إلى ثمنه يصرف أن يجوز فال بيعه  ُ

 أعلم.واهللا  يتبدل الله  الموقوف للغرض ويبقى المبيع، عن ًعوضايكون  
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وما لصالحه ًمااللــه  ووقف ذريته على له ًبيتاوقف  رجــل في ترون ما 
المشــار البيت لهم الموقوف الذرية علــى فيقســم المال غلة من فضل 
بجميع الوقف فيرجع فنوا وإن بقوا مــا بذريته خاص الوقف وهذا إليه، 

لهم الموقوف اختلف فترة وبعد المســلمين، فقراء إلى وحقوقه شروطه 
قســمته بعضهم وأراد حاله على بقاءه بعضهم وأراد بيعه بعضهم فأراد 

به؟بعضهم  استئثار خوف 
حكم مقتضى على عبــاده بين المواريث قســم قد وتعالى تبارك اهللا إن 

مكانة عنده أرفعهم هو من حتى خلقه من أحد إلى قســمتها يكل ولم كتابه 
الذي  كتابه من النساء ســورة في مفصلة أحكامها أنزل بل منزلة، وأعظمهم 

 ًبياناالمواريث  أحــكام أتبع ثم خلفه،  من واليديه  بيــن من الباطل  يأتيه ال
تعداها، من عقوبة وأوضح تعديهــا، ألحد يصح فال حدوده من بأنها ًقاطعا
عز  قال حيث فيها الوقــوف بالتزام ورســوله اهللا أطاع من مثوبة أوضح كما 
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٨ ١

ÈÉ     ﴾] :ميراث إلبدال طريق من ثم فليس وبعد ، ]١٣١٤،  النساء
جميع أعطى الذي اهللا علــى اعتراض ذلك فإن أحكامه من شــيء تغيير أو 

على دليل اهللا حكم من التملص ومحاولة وإناث، ذكور من أنصباءهم الورثة 
يقول  4اهللا فإن  الشقاق، وشارة النفاق عنوان وذلك قضى، بما الرضى عدم 
,﴿كتابــه:  محكم في  + * ) ( ' & % $ # " ! -

وليس ]٣٦األحــزاب:  [﴾    10  2  3  4  5  6    7  8     9  / .
عن  والخروج اهللا حكم عن اإلعراض أنــواع من ًنوعاإال  الذرية على الوقف 

ٍ والوقفية ورثته، على موته بعد يعود اهللا كتاب في ًحقاوارث لكل  فإن أمره، 
وصرف موروثتهم موت بعد الموقوف من اإلنــاث ورثة لحرمان ذلك تنافي 
 ژ  اهللارســول عن  المشــهور الحديث أن على وذريتهم، الذكران إلى حقها 

صحته على المســلمون أجمع وقد الباب، هذا يوصد (١)لــوارث»وصية  «ال 
إن كالوصية حكمه والوقف المتواتر، من بعضهم عده حتى بمقتضاه والعمل 

ًأيضافإنه  الذرية على كان فإن حياتــه في كان ما أما الواقف، موت بعد كان 
إال ذريته على ماله من ًشيئايقسم  أن الموروث حياة في  وجه الإذ  سائغ غير 

منها الوجوه؛ شتى من الوقف أحكام تنافي العطية وأحكام العطية، وجه على 
تنتقل أنها ومنها عطيته، في التصرف من المعطى يمنع أن للمعطي ليس أنه 

ورثة فإن ذلك، بخــالف والوقف باإلجماع، ورثته إلــى المعطى موت بعد 
أوقاف من شيء لثبوت ًوجها أرى اللذلك  موتها، بعد منه يحرمون اإلناث 
وليس ، (٢)رد»فهو  أمرنــا عليه ليس ًعمال عمل  «من  :  ژبقوله  ًعمــال الذرية  
قال كما وخديعة ًمكراإال  به يجملون الذي البر أبواب من باب إلى اإلسناد 
إثبات  إلى التذرع باإلسناد يقصدون وإنما  ، ـ ƒ ـالسالمي   الدين نورإمامنا  

(٢١٢١). والترمذي  (١٨٦/٤)، وأحمد (٦٦٧)، الربيع  رواه (١)
١٨. األقضية  في ومسلم (٩١/٣)، والبخاري (٤٩)، الربيع  رواه (٢)



  

 

   
   
   
     

   
 
 
 

 

٩ ١فتاوى  الوقف 
خيره   يشــاب ال ًخالصا ًبراالوقف  جعل من المانع فمــا وإال  غير الالوقف  

التوفيق.ولي  واهللا أراه ما هذا بمعصية،  طاعته وال

فهل أوالدي، وألوالد ألوالدي المــال هــذا وقفت وقال ًمــاال وقف  من 
البنات؟ وبنات  البنات هذا في يدخل 

للورثة، وقف ألنه لألوالد هو الذي الوقــف هذا في ننظر أن علينا ً: أوال
وذلك لوارث الوصية يجعل لم وتعالى تبارك واهللا الوصية، حكم له والوقف 
أمر  الوصايا أمــر في التدخل أن علــى دل الذي القرآني النــص من واضح 

ٍ يكلها ولم بعدله المواريث ــم قسقد   4فاهللا األحوال،  من بحال يجوز ال ّ
 ¦﴿ تعالى:  قال قســمتها وبعد مقرب، ملك  إلى والمرســل  نبي إلى 

³   ²   ±   °   ¯    ®   ¬   «   ª   ©¨   § 
¿   ¾   ½   ❁ »    º    ¹    ¸¶    µ       ´  

ÀÁ   Â   Ã   Ä     Å   Æ   Ç   È   É     ﴾
قسمة في لعباده رســمه عما الخروج أن  4اهللا ن  بيهكذا  ]١٣١٤،  النســاء: [ ّ ٍ

الوعيد بهذا حدوده يتعــدون الذين وتوعد لحدوده، تعدهو  إنمــا المواريث 
مساغ هنالك فليس مهين، عذاب ولهم فيها خالدين ًنارالهم  أن وهو الشديد 

عادلة،  قسمة بينهم المواريث قسمة ألن أوالده، على ًوقفااإلنسان  يقف ألن 
ـ تقدم كما ـ الوصية حكم له والوقف ، (١)لوارث»وصية  «ال قال:  ژ والنبي

حدود فيه يتعدى أن يجوز فال الوصية، عن يسئل كما العبد عنه سئل يفلذلك   ُ
الوصية.في  الحق حدود يتعدى أن  يجوز الكما  الحق 

هذا خير، فذلك األوالد األسرة بين ومن ألسرة ًماال إنسان  وقف لو نعم 
فإن  هو؟ ما األوالد مفهــوم في ننظر أن علينا أخرى ناحية ومــن ناحية، من 

(٢١٢١). والترمذي  (١٨٦/٤)، وأحمد (٦٦٧)، الربيع  رواه (١)



       
   

 

 

 

 

١٤٠

d﴿ يقول:  وتعالى تبارك فاهللا والبنات، البنين يشمل األوالد مفهوم  c 
k   j   i    h   gf e  ﴾]  :ًأوالداالجميع  فســمى ، ]١١النســاء ،

ولد، منهما كل واألنثى الذكر أن علــى تدل القرآنية اآليات أن نجد وكذلك 
الذين أو باألوقاف أوالدهم يخصون الذين أن على ولد، واألنثى ولد فالذكر 
اإلناث دون الذكور يخص من بين صنفين، بين هم لذراريهم األموال يقفون 

تبارك الحق أعطى وقد األنثى دون الذكر يخص فلماذا عظيم، تعد هذا وفي 
ثم واإلناث للذكور الوقــف هذا يجعلوا أن وإما نصيبــه؟ واحد كل وتعالى 
فلماذا اإلناث، على حيف ًأيضاهذا  وفــي اإلناث، أوالد دون الذكور ألوالد 
في النظر من بد فــال اإلناث؟ أوالد دون الذكور بــأوالد الوقف هذا يخص 

قســمة في فعل كما وتعالى تبارك هللا األمر وترك الزلل مــن واالحتراز ذلك 
 أعلم.واهللا ذلك  في سبحانه عليه اعتراض غير من المواريث 

األعياد أيام منها ويذبحن ونسلها بألبانها ينتفعن لبناتها ًغنماوقفت  امرأة 
وهو الموقفة، بنت ابن يد في اآلن األغنام وبقيت الضيوف، قدوم وعند 
يخشى أوالده بعض إلى دفعها وإذا بشؤونها، القيام  يستطيع الإنه  يقول 
فيها؟يصنع  فماذا التبديل، عليها 

في ثبت كما (١)لوارث»وصية  «ال إذ أصله، من باطل الذرية على الوقف 
أن أرى لذلك الوصية، حكم وللوقف  ،  ژ اهللارسول عن  الصحيح الحديث 

حســب ورثتهم فإلى يوجد لم فإن الواقفة، المرأة ورثة على الوقف هذا يرد 
 أعلم.واهللا المواريث  في الشريف الشرع قسمة 

تناسلوا  ما إذا أوالده وألوالد اإلناث، دون الذكور ألوالده ًماال وقف  رجل 

(٢١٢١). والترمذي  (١٨٦/٤)، وأحمد (٦٦٧)، الربيع  رواه (١)



 

  

 
 

 

 
 

١٤١فتاوى  الوقف 
أوالد وبقي الذكور األوالد فانقــرض القيامة، يوم إلى درجة بعــد درجة 

أي ـ الوقف هذا من نصيــب لهم فهل أوالد، لهم بدورهم وهم أوالده، 
ال؟أم  ـ األوالد أوالد أوالد 
البين، اإليثار مــن فيه لما وذلك أساســه، من وجور حيف الوقف هذا 

لالعتراض ًســبيال نرى البحقهن  يطالبن ولم انقرضن البنات أن بما ولكن 
النص ألن الموجــودة، الطبقات جميع أحقيــة ونرى الوقت، هــذا في عليه 

مســدها  يســد ما أو بثم العطف بدون أوالده وألوالد الوصية في الموجود 
واهللا أعلم.

لهم وحبس بعدهم، مــن وألوالدهم ألوالده، ًوأرضــا ًنخالوقف  رجل 
الوقف هذا تأثر ولقد المســتحقين، المسلمين فلفقراء دموا ُعوإذا  غلته، 

يبلغ ًتعويضاواســتحق  فقطع األمر، له مــن بأمر العام للطريق بالقطــع 
الشرع قول هو فما ، ًمانياُ ع ًرياالوستين  واثنين وأربعمائة ًألفاعشر  ستة 

أم أوالده أوالد مــن الموجودين على أيقســم المبلغ، هذا في الشــريف 
ابن ابن هم اآلن الموجودين بأن ًعلماغلته؟  ليأخذوا وقف به يشــترى 
فقط؟ابنته  وبنت وابن الموقف 
أساســه من باطل الورثة وقف فإن الميراث، حســب الورثة بين يقســم 

 أعلم.واهللا اهللا  حكم لمخالفته 

ما  بعدهم من أوالدهــم وأوالد ألوالدهم ثم ألوالده ًأمــواالوقف  رجل 
ٍ هذا يومئذفيكون  انقرضوا فإذا  ، ـباقية  ذريتهم دامت ما أي ـ تناســلوا 

المســجد وكان مصالحه، في فتنفق بنفســه بناه الذي لمســجده الوقف 
الموقوف هذا غلة فتكون معروف، بلد في معروفة محلة في إليه المشار 

فيه  اآلن المســجد هذا كان وإذا له، للموقوف األجر باقية خالدة مصلحة 



 

 

١٤٢
الدراهم من تصليحــه يصح فهل خرابه، يتتابــع وربما الخراب بعض 

وإذا لهم؟ الموقوف برضى إال  تصــح الأم  المال هذا غلة من المتجمعة 
يوافق بعضهم لهم الموقوف اختلف وإذا حرج؟ من ذلك في هل رضوا 
ويوافق ذلك، على  يوافــق الاآلخر  البعض بينما المســجد إصالح على 

والبعض األموال، هذه من جديد من وبنائه المســجد هدم على بعضهم 
نفسه  الموقوف هذا كان إذا وكذلك ، ًسنوياغلته  قسمة في يرغب اآلخر 

الحالة؟هذه  في أولى األحوال فأي إصالح إلى ًمحتاجا
وفي الوصية، حكــم للوقف ألن أصله، من باطل األوالد علــى الوقف 

إلى الوقف وإسناد اإلجماع، وعليه ، (١)لوارث»وصية  «ال الشــريف الحديث 
 ، ـ ƒ ـالســالمي  إمامنا يقول كما مكر نــوع هو إنما البر أبواب من باب 

رأوا فإن الورثة، جميع بين الميراث قسمة الوقف هذا يقسم أن فأرى وعليه 
 أعلم.واهللا وأحوط  أولى فذلك للمسجد يجعلوه أن 

ألن ًونظرانخيل،  مزرعة ضمنــه ومن ذرية، وقف وقف فيمن قولكم ما 
وإشــراف مصاريف إلى تحتاج أنها إلى إضافة عائد أي  تدر الالمزرعة  

ذاته للوقف خســارة يشكل مما الممتلكات باقي عائدات من تســتقطع 
من يتحصل ما ودفع المزرعة هذه بيع جائز فهل أنفســهم. للمنتفعين أو 

الورثة؟لصالح  عائدها يكون أخرى ممتلكات لشراء ثمنها 
الصالة أفضل عليه ـ لقولــه باطل الذرية وقف أن أعتمــده الذي القول 
من مانع فال وعليه الوصية، حكم وللوقف ، (٢)لوارث»وصية  «ال ـ والســالم 

 أعلم.واهللا الشرعي  الميراث حسب ثمنه واقتسام بيعه 

(٢١٢١). والترمذي  (١٨٦/٤)، وأحمد (٦٦٧)، الربيع  رواه (١)
(٢١٢١). والترمذي  (١٨٦/٤)، وأحمد (٦٦٧)، الربيع  رواه (٢)



 

 

  

 

 
   
        
   

 ١٤فتاوى  الوقف 
ًُ لفترة، الوقف هذا همل أوقد  أوالده، ألوالد ماالوقف  رجل في قولكم ما 

ال؟أم  ذلك يجوز فهل يقتسموه، أن األوالد أوالد أراد ثم 
الوصية لبطالن أصله، مــن باطل فالوقف وارثيــن األوالد أوالد كان إن 

عليه  اتفقوا إن لهم وقف ما بيع من مانع فال وارثين غير كانوا وإن للوراث، 
 أعلم.واهللا لمحصورين  وقف ألنه ًجميعا

أموالهم بعض بحبس يوصون ممن األثرياء بعض تصرف في قولكم ما 
والمسغبة الحاجة من عليهم يخشون بعدهم، من ألبنائهم كضمان الثابتة 

ًخوفالهؤالء،  المنازل حبس ًوخصوصابعدهم،  من لها يتعرضون قد التي 
الشــريعة مع يتنافى الحبس هذا فهل والمعاناة، الضياع من أبنائهم على 

من الورثة ورضى الحابس وفاة بعد من الحبس هذا تم وإذا اإلســالمية؟ 
للســكن ًصالحايعد  لم العقار هذا أن يرون بعدما يمكنهــم فهل بعده، 

ذلك؟ لهم  يجوز فهل فيه، التصرف تقتضي مصلحتهم وأن 
ٍ تعالى:  قال ثم حقه، حقذي  كل وأعطى بعدله، المواريث قســم اهللا إن 

﴿¦§   ±   °   ¯    ®   ¬   «   ª   ©¨   
½ ❁ »    º    ¹    ¸¶    µ       ´    ³    ²  
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É  ﴾] :ال صحته على المجمع المشهور الحديث وفي ، ]١٣١٤،  النســاء»
ذلك وأن للورثة، الوقف ببطــالن القول إلى أجنح لذلك ، (١)لوارث»وصية  

عليهم، ثبت جيلهم انقضى أن إلى وأمضــوه أقروه إن لكن ، ًإرثاإليهم  يعود 
غيره، عنه اســتعيض له وقف لما يصلح لم فإن نقضه، بعدهم لمن يجز ولم 
 أعلم.واهللا الورثة  إلى رجع ذلك تعذر فإن 

(٢١٢١). والترمذي  (١٨٦/٤)، وأحمد (٦٦٧)، الربيع  رواه (١)



 
 

   
   
     

 

  

 
  

١٤٤
بعد البيت، هذا وقف نص في تغير أن للسكن بيت ملك صاحبة أرادت لقد 
من وذريتهم األخ هذا وأوالد ًحالياالمتوفى  وألخيهــا لها وقفته قد كانت أن 

سنوات عشر مرور وبعد ًحالياترى  ـ العقلية قواها كامل وفي ـ فهي بعدهم، 
من وذريته أعاله المذكورين األوالد من لواحــد الوقف يكون أن ذلك، على 
المذكور؟النحو  على الوقف تغيير لها يجوز فهل إخوانه، دون بعده 
حكم  للوقف ألن  يصح، الباطل  الورثة على الوقف أن ونعتمده نراه الذي 

¯    ®   ¬   «   ª    ،تعالى:  قال وقد الوصية﴿¦ §   ¨   © 
º    ¹    ¸¶    µ       ´    ³    ²    ±    °  
Æ   Å   Ä     Ã   Â   Á   À   ¿   ¾   ½   ❁» 

ÇÈ  É    ﴾] :وفي المواريث، أحكام تبيان بعد وذلك ]١٣١٤،  النساء
 أعلم.واهللا عليه  أجمع مما وهذا ، (١)لوارث»وصية  «ال  ژ النبيعن  الحديث 

خرب قديم بيــت وهو ألقاربه، الطيــن من ًمبنيــاله  ًبيتاوقــف  رجل 
ألقاربه؟أم  لورثته البيت هذا يرجع فلمن يندثر، أن ويوشك 

ميراث  فيه لوارث وليس أوصى، كما فهو ألقاربه بالبيت أوصى أنه بما 
واهللا أعلم.

على ًوقفايجعاله  وأن ميراثهمــا، تقســيم عدم على الهالك ابنتا اتفقت 
بين نشأ أوالد عدة منهما ًواحدةكل  أنجبت فلما بطن، بعد ًبطناأوالدهما  
تفســخ أن منهما واحدة كل فأرادت الموقوف، المال حول نزاع الجانبين 

الحالة؟هذه  في الوقف فسخ لهما يجوز فهل نصيبها، وتأخذ الوقف 
 أعلم.واهللا الواقف  يبطله أن غير من أساسه من باطل الورثة على الوقف 

(٢١٢١). والترمذي  (١٨٦/٤)، وأحمد (٦٦٧)، الربيع  رواه (١)



  

 
 

 

 
 

 

 

١٤٥فتاوى  الوقف 
أحد  يستفيد الإذ  اآلن عليها التي للحال ًونظراألوالده،  ًماالوقف  رجل 

على عام مجلس وبناء بيعــه في الوقف أصحاب يرغب المال، هذا من 
اإلجراءات هي وما ؟ ًشــرعاذلك  يصح فهل بالمنطقة، لهم وقف أرض 

ذلك؟صح  إن اتخاذها الواجب 
ألنه أساسه، من باطل الوقف هذا أن أرى الوقفية نص على اطالعي بعد 

ًمجلسابه  يبنوا أن على الورثة اتفق فإن وعليه لوارث،  وصية واللورثة،  وقف 
واهللا أعلم. ًأوالالورثة  استقصاء من  بد الولكن  ذلك، في عليهم حرج فال 

الوصية وفي بعدهــم، من وأوالدهم ألوالده بيوتــه بعــض رجل وقف 
فما البيت، حوش داخــل في هي والتي الســبلة، إلصالح أموال توقيف 
الوصية؟لهذه  الشرعي الحكم 

والوقف بهم، خاصة فهي األوالد هؤالء بيوت في الســبلة هذه كانت إن 
 أعلم.واهللا باطل  فهو للورثة، الوقف باب من لها 

حتى  لمصلحتهما ًمراعــاةاآلخرين  ورثته دون البنتيــه بيته وقف رجل 
بعدهما ومن حياتهما فــي به تنتفعا أن على الورثة ســائر  يضايقهما ال

موته بعد االبنتان اتفقت وإذا ذلك؟ يجوز فهل بطن، بعد ًبطنانســلهما  
أوالدهما، بين نزاع من يحدث قد لما ًتفاديابينهما  الوقف تقســيم على 
ذلك؟لهما  يجوز فهل 

لالبنتين  يجوز وال ،  ژورســوله اهللا  حكم لمنافاته هــذا فعله يجوز ال 
الورثة جميع على يقســم أن يجب وإنما ، ًوال وقفا ًقســمةبالبيت  االستئثار 

ويجوز  ذلــك، فلهم حقهم عــن الورثة نزل إن إال اهللا، كتــاب حكــم على 
باختيارهم  حقهم عن الورثة نزول يكون أن شــريطة اقتسامه، للبنتين عنذئذٍ

واهللا أعلم. 



  
  

 

 

 

١٤٦
ٌوكلالسن  في كبار وأوالدي الحال ميســور ٌرجلأنا  الشــيخ ســماحة 

وجميع أوالدي ألوالد ًمؤبدا ًوقفابيتي  وقف وأريد ببيته، مســتقل منهم 
؟ًشرعاذلك  لي يجوز فهل الذرية، 

 يخفى الما  اإلشكال من الذرية وقف ففي هذا، رأيك عن تعدل أن أرى 
 أعلم.واهللا اللبيب  على 

والدنا تركة حول أخواتنا رسالة على ســماحتكم جواب على اطلعنا فقد 
وقف أن ســبق وقد الوقف، هذا تغيير في الحق لهن وأنه منها وقفه وما 
الوقف هذا الورثة أنكر وقد عرفــة، يوم غلته لتوزع بيتيه أحد عمنا ابن 

إلى أبينا وقف يــرد أفال األصغر، البيت فثبــت الثلث، من أكثر لكونه 
الوقفين؟ بين  فرق هناك أم ؟ ًأيضاالثلث  



وقف  هو وإنما لوارث هو ليس عمكم ابن وقف أن الوقفين بين الفارق 
ِ من عليه ل خ ُدوإنما  عرفة يوم غلته لتــوزع وقفه إنما وقفه الذي ألن خيري، 

يجوز فال الوصية سبيل الوفاة بعد الوقف وســبيل الثلث، على زاد إنه حيث 
سبيل ًأيضافســبيله  الوفاة، بعد وهو لوارث فهو وقفكم أما الثلث، من بأكثر 

الثلث إلى برده نقل لم لذلك واإلجماع، بالنــص لوارث  وصية والالوصية،  
 أعلم.واهللا  تثبت الأصلها  من للوارث الوصية ألن 

لو فيما الحكم فما لهم، كالوصية جائــز غير الذرية على الوقف كان إذا 
بين بعده من الخيــار ألوالده ًتاركاذريته  علــى ماله يقف أن أحد أراد 

وإبطاله؟الوقف  إمضاء 
مثل عن تنجم التي المتنوعــة المشــكالت وفي ذلك، ترك إلياألحب  

 أعلم.واهللا منه  التحرز إلى يدعو ما الوقف هذا 



 

  

 

 

   
  
   

 

١٤٧فتاوى  الوقف 
وإحدى زوجته أمام تكلم وقد منزل، بينها من ًأمواالف  ّوخلتوفي  رجل 

المنزل  هذا يجعل أن ينوي بأنه أبنائه أحــد أمام ثانية مرة وفي الجارات 
ترك قد بأنه ًعلمــاوالشــراء،  البيع فيه  يجوز البعده  من ألوالده ًوقفــا
والكالم الوقف، هذا فيهــا يثبت ولم ســنوات خمس منذ مكتوبة وصية 

من يتمكن ولم بفترة، وفاته قبل كان ألوالده ًوقفاالمنزل  لجعل نيته عن 
التي الرجل هذا نية في سماحتكم قول فما الوصية، في النية هذه إثبات 
ال؟أم  ثابتة وصية تعتبر هل بها صرح 
مدرســة أو لمســجد الوقف نوى من فإن به،  عبرة الذلك»  «ينوي قوله 

الوقف  أن على عليــه، ويشــهد به يجزم حتى نواه ما  يثبت الذلك  غيــر أو 
 ًا نص لوارث   وصية والكالوصية  الوقف فإن  يثبت، وال يجوز الاألوالد  على 

من أحد إلى يكلها ولم بنفسه المواريث عباده بين قسم تعالى واهللا ، ًوإجماعا
قال  حيث النار، في بالخلود تعداها من توعد التي حدوده من وجعلها خلقه 

°   ¯    ®   ¬   «   ª    تقسيمها:  بعد﴿¦ §   ¨   © 
»    º    ¹    ¸¶    µ       ´    ³    ²    ±  
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ÈÉ     ﴾] :أعلم.واهللا قاله  بالذي عبرة فال ، ]١٣١٤،  النساء 

لفقراء الذرية بعــد ومن لذريته لجعله بمال أوصى رجل عن نســألكم 
واألرض ماء، األرض ولهذه بلقع، ًأرضاأصبح  المال هذا لكن األقربين، 
في سماحتكم رأي فما يوم، كل تزيد ذريته أن مع منها فائدة ال أصبحت 

الذرية على تفرق والدراهم األرض هذه بيع تجيزون هل الموضوع هذا 
القضية؟ هذه في الحل هو وما ال؟ أم الميراث حسب 
فإن  للورثة، اإليصاء عدم من به اهللا أمر لمــا مخالف ذاته في الذرية وقف 



   
  
   

 

 

 
 

١٤٨
مقرب،  ملك  إلــى والمرســل  نبي إلى يكلها ولم بعدله المواريث قســم اهللا 
قال  حيث تعداها، من وتوعد عندها وقف مــن وعد ثم حدوده، من أنها ن وبي ّ 

 ©   ª   »   ¬   ®    ¯   °   ¨   §¦﴿وتعالى:  تبارك 
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ÈÉ    ﴾] :ال  :  ژالنبي عن  الصحيح الحديث وفي ، ]١٣١٤،  النساء»

الوقفية  أســندت إذا فيما اختلفوا وقد عليه، أجمع مما وهو ، (١)لوارث»وصية  
ٍ ألن ببطالنه وقيل بر، على منطوألنه  بالجــواز فقيل البر، أبواب من باب إلى 

حرج فال وعليه الصحيح، القول وهو  يبــرره، والبالفجور  إليه  يتوصل الالبر  
غير  األقربين حق يرعوا أن لهم واألولى الوقف، هذا اقتســام في الوراث على 

ٍ واهللا أعلم.صلة من  نفوسهم تطمئن ما بقدر منه فيعطوهم الوارثين 

ألبنائهم وبئر ورموم أراضي توقيف على القبائل إحدى من فرقة اتفقت 
حالل أم حرام هو هل الوقف هذا حكم ما تناســلوا، ما أبنائهم وألبناء 

منه؟التخلص  كيف حرام كان وإذا المكان؟ هذا من البنات وراثة لعدم 
 أعلم.واهللا الواقف  شرط على فالوقف وقف هذا أن بما 

األنثى  نصيب يحسب فكيف ، ًذريا ًوقفاماله  من شــيء بوقف رجل قام 
الذكر؟بنصيب  ًمقارنة

التفاضل، أو التساوي من الوصية نصت ما فعلى غيره لذرية ذلك كان إن 
كما  وارث على الوقف  يجوز الأنه  به نأخذ فالذي نفسه ذرية على كان وإن 

 أعلم.واهللا له  الوصية  تجوز ال

(٢١٢١). والترمذي  (١٨٦/٤)، وأحمد (٦٦٧). الربيع  رواه (١)



 

  

 
 

   
   
       

١٤٩فتاوى  الوقف 
ويقولون ألوالده، وبيتين وماء ًماال وقف  مورثهم أن الورثة بعض أبلغنا 
وأن لهم،  معيل والفقــراء  ألنهم منه االنتفاع إلى الحاجة أشــد في إنهم 
التوقيف أن شــيخنا ولعلمك التركة، نصف تعادل قيمة له الموقوف هذا 

ذلك إثبات ترى فهل العلمــاء، بعض رأي حســب وصية يعتبر للوارث 
؟ًرأياوأصوب  ًفهماوأدق  ًعلماأرسخ  ألنك 

بعضهم على الوقف كان ســواء المنع في كالوصية األوالد على الوقف 
عن نزلوا فقد أتمــوه فإن الورثة، ذلك يتــم أن إال اللهم جميعهم، علــى أو 

ينقرضوا، لم ما الوقف هــذا تغيير للورثة أرى فإني وعليه بأنفســهم، حقهم 
 أعلم.واهللا لوارثيهم  ذلك يكن لم انقرضوا فإن 

نقطنه الذي المنــزل ضمنها من أمــالك ولدي وإناث، ذكــور أوالد لدي 
بينهم،  يقســم وأال الورثة لجميع موتي بعد ًوقفــاأكتبه  أن أريد والذي 

ٍ اختالف عند ذلك: مثال للمأوى، الحاجــة عند منهم واحدأي  إليه ليلجأ 
ذلك؟لي  يجوز فهل مأوى، إلى ترجع أن تستطيع زوجها مع بناتي إحدى 
واإلجماع بالنص لــوارث  تجوز الالوصية  أن وكمــا كالوصية، الوقف 

مرسل نبي إلى يكلها ولم بعدله المواريث م قساهللا  ألن ذلك الوقف، فكذلك  ّ 
 ¬ »   ª     ¨©    §¦﴿تعالــى:  قال ثم مقرب، ملــك  إلى وال
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ÄÅ   Æ   Ç   È   É     ﴾] :الحديث وفي ، ]١٣١٤،  النســاء
هذا عن تعدل أن لــك  أرى الفإني  وعليه ، (١)لــوارث»وصية  «ال الصحيح 
 أعلم.واهللا لورثتك  بيتك وقف إلى النبوي القرآني التوجيه 

(٢١٢١). والترمذي  (١٨٦/٤)، وأحمد (٦٦٧)، الربيع  رواه (١)



  
 

 
 

 

 

 

١٥٠
مع القبيلة أبناء أو ورثتهــم على أموالهم بتوقيف يقومون الناس بعض 
 ًثابتاكان  وإذا  يتغير؟ ال ًشــرعاثابت  الوقف هذا مثل فهل الورثة، سائر 

؟ ًوإناثا ًذكوراالورثة  من اآلخر البعض دون منه أحد يعطى فهل ، ًشــرعا
مصيره؟فما  يثبت، لم وإذا 
، (١)لوارث»وصية  و«ال كالوصية، ألنه يصح، فــال الورثة على الوقف أما 

صفة عليهم انطبقــت إذا الذريــة فيــه وتدخل فجائــز، القبيلة علــى وأما 
ما على هو إنما دخله أي الوقف وتوزيع الوصية، مقتضى حسب االستحقاق 

 أعلم.واهللا الوقفية  تقتضيه 

ثم الذكور أوالده ألوالد غلتــه تنفــذ بمال أوصى رجل فــي قولكم ما 
بعدهم، من المسلمين لفقراء ثم ينقرضوا أن إلى أوالدهم وأوالد أوالدهم 

يختلفون وأنهم  سيما البينهم  ًميراثاقســمته  في يرغبون الواقف وورثة 
التضارب إلــى األحيان بعض فــي الحال بهم يفضــي حتى ًدائمافيــه  

 يجرأ ال ٍبرإلى  أسند قد وهو قسمته لكن بينهم، فيما القطيعة واستمرار 
من األدلة اســتنباط إلى والفهم العلم ومعه العلم في رســخ من إال عليه 

رأيتم إن سماحتكم إلى قسمته موضوع يقدمون الورثة فإن لهذا مضانها 
الموقوف؟هذا  قسمة عليه ويبنوا ليعتمدوه ذلك في ًوجهالهم  

الطبقة انقضاء قبل إليه ويســعون الوقف هذا إبطال يرون الورثة كان إن 
للوصية ألن سائغ، فاإلبطال مباشــرة، الواقف ورثوا الذين أي منهم األولى 
 أعلم.واهللا أراه  ما هذا لوارث،  تكون الأن  منها ًشروطاالثابتة  

قطعة  مع األثاث من فيه بما ببيت واإلناث الذكــور ألوالده أوصى رجل 

(٢١٢١). والترمذي  (١٨٦/٤)، وأحمد (٦٦٧)، الربيع  رواه (١)



  
   
        
   

 

 

  
 

١٥١فتاوى  الوقف 
البيت لعمار فهي المــال غلة وأما المنزل، يســكنوا أن على أخضر مال 
منهم واحد وكل ثمانية عددهم األوالد إن وحيث القســمة، أرادوا إذا إال 

القيمة  وتقسم البيع يصح فهل جميعهم، السكن يستطيعوا فلم عائلة لديه 
بينهم؟

لهم ليس والورثة لــوارث وصية ألنهــا أصلها، من باطلة الوصيــة هذه 
إلى المواريث أمر تعالــى اهللا يكل ولم لهم، اهللا فرضه ما إال التركــة في حق 
النساء سورة في تفصيلها بنفسه تولى وإنما مقرب ملك  إلى والمرســل  نبي 

أحكامها:  بيان بعد  4قال حيــث  تعديها  يجوز الالتي  حدوده من وجعلها 
﴿¦§   ±   °   ¯    ®   ¬   «   ª   ©¨   

½ ❁ »    º    ¹    ¸¶    µ       ´    ³    ²  
È   Ç   Æ   Å   Ä     Ã   Â   Á   À   ¿   ¾ 

É  ﴾] :أو  بوصية المواريث أحكام من شــيء أي وتغيير ، ]١٣١٤،  النساء
ٍ  ژ  اهللارسول عن  الصحيح الحديث وفي لحدوده، وتعداهللا  ألمر تجاوز غيرها 

 أعلم.واهللا المسلمون  ذلك على أجمع وقد ، (١)لوارث»وصية  «ال 

لهم وأوصت ًوولدامتزوجــة  بنت وابنة أخ أوالد وخلفت توفيــت امرأة 
األولى فمن يعمره، أن عليه يســكنه أن يريد من كل ذرية وقف بمنزل 

فهل بينهم، لنزاع قســمته الورثة أراد إذا ثم الورثة؟ هــؤالء من بتعميره 
المنزل؟ذلك  قسمة لهم 
لغير  وصية وال(٢) لــوارث»وصية  و«ال وارث فهو ًولداتركت  كانت إن 

 أعلم.واهللا الوارث  أذن إن إال الثلث من بأكثر ًأيضاالوارث  

(٢١٢١). والترمذي  (١٨٦/٤) وأحمد (٦٦٧) الربيع  رواه (١)
(٢١٢١). والترمذي  (١٨٦/٤) وأحمد (٦٦٧) الربيع  رواه (٢)



 

 

   
  
   

 

١٥٢
ًأغناماوقف  إنه فيهــا ويقول أوالده، عن وغابت ورقة فــي أوصى رجل 
مع تركوها األوالد وبرضى الضيــوف، منها ويطعمون منها يأكلون لهم 

وغلته تمر سنة كل يقعد ماء أثر لهم وقف كما ذلك، فيها تعمل والدتهم 
ال؟أم  جائز هذا فهل ، ًيسيرا ًشيئامنها  وينفقون لعيدهم 
أعطى قد واهللا لــوارث، وصية ألنها باطلــة، الوجهين كال فــي الوصية 

المواريث أحكام تعالــى جعل وقد لهم، الوصية يجــز ولم حقوقهم الورثة 
في  الناس حقوق بيان بعــد قال حيث تعديها، على توعد التــي الحدود من 

   ¨©   ª   »   ¬   ®    ¯   °   §¦﴿المواريــث:  
»    º    ¹    ¸¶    µ       ´    ³    ²    ±  
Ç   Æ   Å   Ä     Ã   Â   Á   À   ¿   ¾   ½   ❁

ÈÉ     ﴾] :وصية  «ال المشــهور: الحديث وفــي ، ]١٣١٤،  النســاء
واهللا أعلم.(١) لوارث»

عند إلصالحها بأمــوال لها يوص ولــم وبيوت، برموم والــدي أوصى 
أخرى  ناحية ومن ناحية من هذا البشر، حياة تهدد اآلن وأصبحت دثارها، 

والرموم تقسم، ولم أخيه وبين بينه ألنها الرموم هذه من نصيبه  يعرف ال
وعلى حياته، فــي باعها ألنه شــيء منها يبق لم بنفســه اشــتراها التي 

الوصية؟هذه  في سماحتكم تقولون فما كثيرة، ديون المتوفى 
وعندي الوصية، من صورة على اطلعت كما السؤال هذا على اطلعت لقد 

واهللا وراثه، مقدمة في وهم الهالك ألوالد ألنها أساسها من باطلة الوصية أن 
من وتوعد حدوده مــن ذلك وجعل نصيبه وارث كل أعطــى وتعالى تبارك 

هذا  بعد فكيف باهللا، والعياذ جهنم نار فــي الخلود وهو الوعيد بأكبر تعداها 

(٢١٢١). والترمذي  (١٨٦/٤)، وأحمد (٦٦٧)، الربيع  رواه (١)



 

 

 

  

  

 ١٥فتاوى  الوقف 
مع له؛ اهللا شرعه الذي حقه فوق ًوارثايزيد  أن اآلخر واليوم باهللا لمؤمن يحق 

هذا حظر في صريح لوارث» وصية «ال  ژ النبيعن  المشــهور الحديث أن 
إليه   يتوصل الالحق  فإن ومكر، خديعة إال البر إلى الوقف إسناد وما األمر، 
واهللا أعلم. بباطل 

s:≈JƒªdGh  øØμdG  ∞bh 

الوصية هذه وكانت المســلمين، ألموات الكفن أثواب لشراء وقف مال 
يحتاج من  نجد الألننا  تنفيذها، علينا تعسر اآلن ولكن السابق، في تنفذ 

ذلك؟في  الحكم فما الخاص، ماله من كفنه بشراء يوصي فالكل الكفن 
أبواب من باب في ينفذ فإنه له وقف فيما الوقف إنفاذ تعسر أو تعذر إن 

لم إذا ـ ًمثالـ  الموتــى ألكفان فالموقوف إليــه، ًشــبهاأقرب  هي التي البر 
في إنفاذه من  يمنع الالوقفيــة  مقتضى حســب فيه يصرف مصرف له يوجد 
في بالمشــروع ًوقياماللميت  ًســترااألمرين  كال في ألن الموتى، قبور حفر 

 أعلم.واهللا المسلمين  فقراء إلى صرفها ويجوز حقه، 

الكفن، وثياب النقود بعض لدي تجمع وقــد الموتى، لكفن وقف بيدي 
لنا  المجاورة البــالد  في والبلدتــي  في يســتعملها من  أجد الولكنــي  

يسر بسبب وذلك لكسوتهم، وذلك المسلمين فقراء من األحياء  حتى وال
المقابر؟ أجرة وفي للمقابر ســقوف شراء في صرفها يجوز فهل الناس، 

الناس إليها يحتاج حتى بيــدي أمانة بها احتفظ أم اآلن، المرغوب ألنه 
ورخاء؟شدة  من األزمنة لتقلب 
القبور  كحفر الموتى، بدفن يتعلــق فيما الوقف هذا غلة تنفذ أن األولى 



 

 

 

١٥٤
الوكيل  لساحة تبرئة هذا وفي  ، ـالسائل  سؤال في جاء كما ـ السقوف وشراء 

واهللا أعلم.

الشــيخ  بقبر المعروف للقبر جعلوها اآلبار زمــن من نخلة لدينا توجد 
القبر، على خيمــة لتصليح بها يؤجر ًســابقاوكانت  غيالن،  بن هاشــم

عن ومنع الخيمة بهدم وأمر العلم مشــايخ أحد القبر على مر مدة ومنذ 
مكانها، أخرى وغرسنا نخلة سقطت الوقت ذلك ففي أخرى، مرة بنائها 
نرجعها الغلة هذه وضع فــي نظركم فما بالغلة، مقبلة النخلة هذه واآلن 

على تبقى أم للمقابر كسقوف أو للطرق أو النســاء لمسجد أو للمسجد 
سماحتكم؟أفدنا  للقبر، حالها 

لذلك وقف وما  تصح، الالتي  البدع من عليها والبناء القبور على القراءة 
فهو وإال إليهم، رد ورثتــه أو الواقف عرف فإن باطلة، فوقفيته األمــوال من 

 أعلم.واهللا المسلمين  لفقراء 

نعطيه  أن منا يقبل  أحد الولكن  ، ًسنوياونؤجره  لألكفان، موقوف دكان 
يجوز فهل الحاضر، الوقت في وخاصة الكفــن قيمة له ندفع أن أو ًكفنا

غيرها  أو بالدكان الموصي نفس بها أوصى قد مقبرة به ر يسوأن  للوكيل  ّ
المسلمين؟مقابر  من 
فقراء بها كســي لموتاه األكفان هــذه من ًشــيئايقبل  من يوجد لــم إن 

 أعلم.واهللا األحياء  المسلمين 

فيها التصرف ورثتهم أراد بعدهم ومن القبور، لزيارة موقوفة أرض قطعة 
الضمان؟من  يسلم المشتري وهل ذلك؟ لهم فهل الهبة، أو والشراء بالبيع 

 أعلم.واهللا بالبطالن  أولى فهي بدعة، القبور لزيارة الوصية 



 

١٥٥فتاوى  الوقف 
موجود الوقف وهــذا األموات، على الكريم القــرآن لقراءة وقف يوجد 
األموات ويهبه الكريــم القرآن يقرأ من وجــود ولعدم المواطنين، لدى 

بها؟يفعل  فكيف 
 أعلم.واهللا المسملين  فقراء في يجعل أن نرى 

القبور، على الكريــم القرآن لقرءة وقفا بمنطقتنــا نخيل ضاحيتا توجد 
من  يعرف الالموقوفة  األموال هذه أن األوقاف مشــرف إفادة وحســب 

وصية بطالن في فتوى أصدرتم أن ســبق ســماحتكم إن وحيث وقفها، 
نرفع لذا الموقفين، ورثــة إلى قيمتها وتســليم وبيعها األوقاف هذه مثل 

الضاحيتين، هاتين أمر في الشرعي برأيكم إلفادتنا لسماحتكم الموضوع 
قيمتها؟توضع  فأين بيعها رأيتم وإن 
أو الكريم القرآن كتعليم العامة المصالــح في الوقف هذا غلة إنفاذ أرى 

أجدى  هو بما بثمنها لالســتعاضة بيعها من  مانع والالمســلمين،  فقراء في 
 أعلم.واهللا األصول  من ًنفعا

يبعد الذي الفلج من بالمــاء لها يؤتى وكان للموتى مقبرة عندنــا توجد 
هذه من مقربة علــى بئر بحفر قام ذلك والدي رأى فلما بمســافة عنها 

ر  وسذلك  بعد ولكن الوقت، ذلك في تســور لم المقبرة أن إال المقبرة،  ُّ
اآلن  توفي قــد ووالدي المقبرة، ســور في البئر فدخلــت المقبرة علــى 

أنه كما عامة؟ أم للمقبــرة وقف هي هل البئر هذه من قصده  نعرف وال
والدي عاصروا الذين أقاربي بعض ســألت وعندما فيها، كتابة يترك لم 

على العناء رأى لما والدك أن إال  ندري القالوا  البئر من والدي قصد عن 
إنني هو: وســؤالي البئر. هذه بحفر قام الفلج من الماء جلب في الناس 
لبناء  مائها من آخذ أن لي فهل البئر، هذه من قريب منزل بناء على عازم 



 
 

  
 

 

١٥٦
حكم لها وهل المنــزل؟ يجهز بعدما المنزلي لالســتخدام وكذا المنزل 
ال؟أم  الوقف 

عن العناء منع ألجــل كان إنما البئر هذه حفر بــأن يقول الكل أن بما 
دفن في الفلج مــن بحمله يعتنوا لئال قريــب من لهم الماء بتيســير الناس 

ذلك مثل في ول ويعللمقبــرة،  ًوقفاأرادها  حافرها أن الظاهر فــإن الموتى،  ّ
 ـ تعالىاهللا  حفظه ـ الخروصي خلف  بن ســعيدشيخنا  ورأى القرائن، على 
ذلك تجنب مع البناء حال فــي وذلك مائها بفضل الموقوت االنتفاع جواز 
أحوط  ذلك مــن والتنزه وجيه ورأيــه المنزلي، االســتخدام في بعــد فيما 

واهللا أعلم.

وآخر بعده، من أوالده وقبــور قبره لزيارة موته بعد نخالت وقف رجل 
الوقفين؟هذين  حكم فما للفقراء، وقف 

الوارد تعالى اهللا أمر لمخالفته باطل وقف فهو القبور لزيارة وقف ما أما 
وتذكر االتعاظ لغير القبور زيارة عن نهى ألنه  ژ؛ األمينرسوله  لسان على 

عليها، األجرة  تصح الالزيارة  هذه ومثل إنســان، كل يدي بين الذي المصير 
يجب الذي البر تحــت داخل فهو المســملين لفقراء للتفريق وقف ما وأما 

تحت ذلك لدخول له وقف عما ونحوه الوقف هذا تحويل  يجوز والتنفيذه  
 Î  Í    Ì  ËÊ   É  È     Ç   Æ   Å  Ä  Ã     Â  Á﴿ ســبحانه:  اهللا قــول 

Ï  ﴾]  :في عنه واالســتعاضة بيعه المصلحة تقتضي أن إال اللهم ]١٨١البقــرة
أن شــريطة العلماء، لبعض رخصة ذلك ففي ًنفعاأجدى  هو بما أخرى جهة 
هذا األموال، بشــؤون والخبرة والصالح التقى أهل إشــراف تحت ذلك يتم 

بعدوا ولو وجدوا إن ورثتهم أو الورثة إلــى يعود ببطالنه المحكوم والوقف 
 أعلم.واهللا المسلمين  فقراء إلى رد وإال 



 

 

 

١٥٧فتاوى  الوقف 
متعلمين، كانــوا إن أخيه ألبنــاء الهالك وقفها موقوفــة، صغيرة جلبــة 

غلتها يقتسمون وهم سنة ســتين ومنذ غيرهم، من بذلك أحق وفقراؤهم 
ذهاب ويخشى القليل إال منه يبق ولم وخرب المال دثر واآلن بالسواء، 

الشــيخ هذا قبر زيارة وقف مع يضمها أن الهالك أوالد أحد فأراد ماله، 
ذلك؟يصح  فهل الكريم، القرآن لقراءة وأسرته 

هذه وليست الحاالت بعض في إال اللهم له عما الوقف تبديل يصح ال 
بها يراد أن إما الزيارة ألن  تصــح، الالتي  األوقاف من الزيارة ووقف منها، 
له تصح إنما القبور زائر ألن لها، يوقف أن  يصح الوهي  القبور زيارة مجرد 

تكون أن وإما ذلك، على أجر أخذ  يصح وال غير، الواالتعاظ  للذكر زيارتها 
المحرمة، البدع مــن وذلك المقابر على القــرآن قراءة بها ًمقصــوداالزيارة  
يصح فكيف له، يوقف أن  يصــح الوالمحرم  مســاجد، القبور اتخاذ لحرمة 
من ذلك إن اللهم للدين المنافية األمــور هذه أمثال إلى لبر وقف ما تحويل 

واهللا أعلم. ًقطعاالمحجور  

ولم سابق زمن من الثياب بعض اشتريت وقد لألكفان بها موصى أموال 
إنه  حيث الثياب هذه شراء عن توقفنا قد الوقت هذا وفي استعمالها، يتم 

قمنا قريب زمن ومن إليها، يحتاج  أحد والالثياب  هذه يستخدم  أحد ال
رأي هو فما أمانتنا، في القليلة النقود بعض ووضعنا النخيل بعض بطناء 

القليلة؟النقود  هذه في سماحتكم 
حاجة عن األكفان هذه من الفاضل يصرف أن العلم أهل بعض ســوغ 

على يعود فيمــا يصرف أن غيرهم وســوغ المســلمين، فقراء إلى الموتى 
 أعلم.واهللا به  العمل ًسائغاالرأيين  كال وأرى القبور كحفر بالمصلحة الموتى 

من  ألواح شراء إلى األكفان لشــراء الموقوفة األموال تحويل يجوز هل 



  

  

 
 

١٥٨
للقبور؟الحفر  أدوات شراء أو الموتى قبور لتسقيف الحجر 

بحال، ذلك يجوز فال له وقفت ما غير إلى الموقوفة األموال تحويل أما 
أهل بعض رخص فقد له الموقوف حاجة عــن الغلة من الفائض صرف وأما 

ذلك،  ونحو القبور كحفر الموتــى مصلحة من كان ما إلى صرف يأن  العلم  ُ
بقاء مع ولكن خير، كل وفي المسلمين، فقراء إلى ذلك صرف آخرون ورأى 

 أعلم.واهللا مبدل  غير هو كما األصل 

بحفر ًفرنسيا ًقرشاثالثين  رهينة وصية ترك كما ابنين، وترك هلك رجل 
التركة، الوريثــان اقتســم بعدها طويل، زمن ذلك علــى ومضى قبور، 

القبور بحفر يقوم مــن اســتئجار فأراد أحدهما، مال في الوصية ووضعا 
وضع له يصح فهل الحفر،  يستطيع ال ًضعيفا ًرجالصار  وقد يجد، فلم 
المسجد؟مال  في أو كوقف المال هذا 
من  بد الأنه  وبما له، وقف عما القبــور لحفر وقف ما يغير أن يصح ال 

 أعلم.واهللا الوقف  هذا من القبور حافروا يعان أن أرى للموتى، قبور حفر 

المال غلة وأصبحت يقطنونها، التي البلدة موتى ألكفان أوصوا قد أناس 
يشــتروا أن يجوز فهل البلدة، أهالي موتى أكفان احتياجات عن فائضة 

أخرى؟ بلدان  على ويوزعوها ًأكفانابها  
ٍ ذلك حاجة عن غلته وفاضت معين بلد في الموتى ألكفان بمالأوصي  إذا 

 أعلم.واهللا المجاورة  البلدان على الغلة فائض من أكفان توزيع من مانع فال البلد 

ألكفان أجرته تنفذ بــدكان موته قبل أوصى قد كان رجل في قولكم ما 
األخيرة  الفترة في أنه إال الزمــن، من لفترة الوصية بهذه مل فعالموتــى،   ُ
يد  في فبقيت الموتى، بها يكفن التي األثواب هذه عن الناس اســتغنى 



 

 

 

 

١٥٩فتاوى  الوقف 
المتحصلة الدراهم الوكيــل فجمد تتلف، أن قاربــت أنها حتى الوكيل 

أن له يصح فهل ، ًكبيرا ًمبلغــاصارت  الزمن وبمرور الدكان، إيجار من 
وهل لها؟ مستحقين يراهم الذين األحياء المســلمين فقراء على يقسمها 
دراهم؟أم  ًأثوابايقسمها  

األخذ عن الناس النصراف لــه وقف فيما األكفان وقف تنفيذ تعذر إذا 
وإذا  المحتاجون، األحياء منه كســى يأن  بأس فال لموتاهم الوقف أكفان من  ُ

 أعلم.واهللا بذلك  بأس فال الوقف من نقود توزيع المصلحة اقتضت 

للطني تعرض عندما النخلة هذه لكن الموتى ألكفان بنخلة أوصى رجل 
حقها في  تصرف اليقولــون  كما األموال هذه ألن ًنظــراالناس  يتجنبها 

األمر هذا يخفوا أن عليها للقائمين هل عليها، القائمون يســتغلها وإنما 
معها؟يتعاملوا  أو يشتروا حتى ًسريايكون  بحيث الناس عن 
 أعلم.واهللا المصلحة  فيه ما على يحرصوا أن وعليهم ذلك، من مانع ال 

أرض قطعة عن عبارة وهــو زيارة)، (وقف يســمى وقف بواليتنا يوجد 
تؤجر كانت وقد طويلة، فترة منذ وقفت نخالت أربع بها صغيرة زراعية 

أن على حصادها بجنــي منها لالســتفادة المزارعين لبعض الماضي في 
قراءة أجل من وقفوها الذين األشــخاص قبور بزيارة ذلك مقابل يقوموا 
يفعل أن الوقف هذا وكيل على وماذا ذلك؟ في الحكم فما عليها، القرآن 
الوقف؟هذا  تجاه 
المسلمين مصالح في األوقاف هذه فتصرف وعليه للســنة مخالف ذلك 

 أعلم.واهللا أدواته  وتيسير العلم كنشر 
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توزع لم األثر ودراسة القرآن حفظ لطلبة موقوف ماء مبالغ في قولكم ما 
المبالغ هذه إنفاق في النية تتجه حيــث المتعلمين، على أعوام ثالثة منذ 

فهل الكريم، القرآن لتعليم مدرسة لبناء سنوات ثالث دخل من المجتمعة 
لتعليم مدرســة لديهم  توجد الالمتعلمين  بأن ًعلماال؟  أم ذلــك يجوز 
ودمتم؟أفدنا  الكريم، القرآن 

مصالح من ذلك ألن حــرج، فال القرآن لتعليم ًموقوفــاالوقف  كان إن 
المتعلمين،  على غلته إنفاق فيجب القرآن لمتعلمي ًموقوفاكان  وإن التعليم، 

 أعلم.واهللا التبديل  من ألنه ذلك لغير صرفه  يجوز وال

سماحتكم بينتم الذي المتعلمين وقف فتوى في االتفاق على وقفنا فقد 
سيف،  بن سلطاناإلمام  وقفه الذي الماء غلة شــأن في المشائخ وبين 

يقرؤون الذين الشريف العلم طلبة يســتحقه أنه على االتفاقية ونصت 
بجامع المعهد طلبة من المتعلمون هؤالء كان ســواء اإلسالمية، العلوم 
عن تستفســر فاللجنة بالوالية. النظامية المــدارس طلبة من أو الوالية 
والثانوية واإلعدادية االبتدائية المراحل جميع تعم هل الغلة، هذه توزيع 

والكليات الجامعات في من ومنهــم األمية، ومحو والكليات والمعاهد 
الوالية في تدخل وهل وبنات؟ بنين من وخارجها الســلطنة داخل في 

هل المســتحقين، على المبلغ توزيع يتم كيف ثم بها؟ المتعلقة القرى 
غيرهم؟عن  زيادة يستحقون العلم حملة وهل بالتسوية؟ أو بالتفاوت 

كان  فمن الدينية، العلوم به والمراد الشريف، العلم لمتعلمي هو الوقف 
في  كان سواء الوقف، هذا من يعطى بها ًومعتنياالدينية  العلوم بدراسة ًملتزما



 

 

  

 

 

١٦١فتاوى  الوقف 
 أعلم.واهللا النظامية  المدارس في أو الجامع في أو المعاهد 

وقفه الذي الماء غلــة إنفاق حول بها تفضلتــم التي الفتوى إلى إشــارة 
مرة نستوضحكم أن نود الشريف العلم لمتعلمي سيف  بن سلطاناإلمام  
ثالث:نقاط  عن أخرى 

المحكمة قاضي الكندي ســليمان  بن ســعودالشــيخ  فضيلة أن األولى: 
الوقف توزيع علــى المشــرفة اللجنة أعضاء أحد وهو بنزوى الشــرعية 

على  وبناءاالبتدائية،  حتى والمدارس المعاهد على التوزيع تعميم يرى  ً
عدة منذ تجميده بســبب اآلن توفر وإن والمال كثيرون الطلبة فإن ذلك 

مستمر، تزايد في الطلبة وعدد ًقلياليكون  المســتقبل في أنه إال سنوات 
أنه االبتدائية المرحلة في يدرس من تحديد يمكن هل أخرى ناحية ومن 

سماحتكم؟لفتوى  ًطبقابه  ٍمعتن الشريف  بالعلم ملتزم 
األشــخاص بعض النظامية بالمدارس يدرس ممــن خصصنا لو الثانية: 
اإلحراج من ًنوعا شــك والذلك  ألحدث غيرهم من أحق أنهم باعتبار 

اســتعانت الذي وللمدرســين للجنة حقد أو خالف حصول إلــى وأدى 
الطلبة، بين شــقاق مثار يكون وقد اســتحقاقه، يرون من تعيين في بهم 
يوزع ثم حدة على مدرســة لكل الغلة من جزء خصــص لو يضير فهل 

طلبتها؟جميع  بين بالتساوي 
الشريف  العلم بتعلم ملتزم كل أن على ســماحتكم فتوى نصت الثالثة: 
حسب على بينهم التوزيع يكون فهل الوقف، هذا في الحق له به معتن ٍ

بالتساوي بينهم التوزيع يتم أم يظهر حسبما العلم في درجاتهم تفاوت 
فيها؟يدرسون  التي المراحل أو العلم في منازلهم عن النظر بغض 

الطلبة  يشــمل بحيث الطلبة جميع على المبالغ هذه توزيع  أرى الـ  ١ 



 

 

١٦٢



التمييز إمكان ولعدم بعد، فيما اإلشكال من ذلك على يترتب لما االبتدائيين 
المرحلة.هذه  في الجاد وغير الشريف العلم طلب في منهم الجاد بين 

طالبها بين لتوزيعه الوقف من حصتها مدرسة كل إعطاء ذلك ومثل ـ ٢ 
السابقة.الصورة  في المذكورتين المالحظتين عن انفكاكه لعدم 

وما الشــريعة علوم طلبة على الوقف هذا توزيع في يقتصر أن أرى ـ ٣ 
الجامع، في أو النظامية المدارس في كانوا ســواء اآللة، علوم من بها يرتبط 

بعض على بعضهم تفضيل ويحسن العلم، من الجانب بهذا اهتمامهم شريطة 
واليسر.  العسر في تفاوتهم وحســب الطلب في نشــاطهم حسب العطاء في 

واهللا أعلم.

ملعمليجازي  عاجز فقير لمساعدة موقوفة ماء، آثار أربع بها أرض قطعة  َُ َ ِِ يأخذ المعلم أصبح فقد الحاضر، عصرنــا وفي الواقف وفاة وبعد ، هولد
المعلم، تجاه الوقف لريع حاجة تعد ولم عنه ويفضل يكفيه الذي الراتب 

من ومنهم المتوفى، الواقف أوالد ألوالد الوقف هذا يعود أن يصح فهل 
فقير؟هو  

 وجه والبطالنه،  حالة في إال الواقــف ذرية إلى الوقف يرد أن يصح ال 
التي والرواتب األمر، أول من البر وجوه من وجه بــه قصد ألنه هنا، إلبطاله 

وقف مما حقهم إعطائهم من  تمنع الالكريم  القرآن لمعلمي الدولة من تدفع 
تعالى:  قوله في دخل ذلك بدل ومن زمانهم، نوائب على بها ليستعينوا لهم، 

 ﴿Ï  Î  Í    Ì  ËÊ   É  È     Ç   Æ   Å  Ä  Ã     Â  Á  ﴾]  :١٨١البقــرة[ 

واهللا أعلم. 

فضلة،  فيه يوجــد والقعد البلدة، فــي للتعليم فلج من مــاء وقف رجل 



 

 

 ١٦فتاوى  الوقف 
إلى تحتاج البلدة هذه أعمال من تعد التي والبلدان المزارع بعض وتوجد 
المال؟هذا  من عليهم اإلنفاق يجوز فهل معلم، 

الوجه في صرفها من مانع فال نفســها البالد حاجة عن فضلة فضلت إن 
 أعلم.واهللا ذلك  في وانظر أرى، فيما البالد حول فيما له وقفت الذي 

قبل من أعطي قد كان الهالك والدنا أن نعلمه مما إن الشــيخ: ســماحة 
من ماء أثر ـ عليه اهللا رضوان ـ الخليلي  اهللا عبد بن محمدالمسملين  إمام 
أهل عند المعروف المتعلمين ماء بوقف خاص األثر وهذا الملكي، فلج 

المتعلمين أحد باعتباره اإلمام قبل من األثر هذا والدنا أعطي ولقد البلد، 
الماء من األثر هــذا من يســتفيد والدنا وظل الزمان، ذلك في اإلمام مع 
وأهل الفلج أرباب من معارضــة دون  5 مماتهوبعد  اإلمام حياة في 

هذا قيمة عن الفلج عن المسؤولون طالبنا الوالد وفاة بعد ولكن الوالية، 
السنوية القيمة بدفع قام أن إال ًسابقاوكيلنا  من كان فما الماء، من األثر 
ندفع ونحن هذا يومنــا وإلى الوالد وفاة بعــد ومن الماء من األثر لهذا 

الوالد أن العلم مع علينا واجب األثر لهذا السنوية القيمة دفع فهل قيمته، 
العون إلى أحوج وفاته بعد ونحن يســره، مع حياته طوال به ينتفع ظل 

اليد؟ذات  لضيق والمساعدة 
في المطلوب الوصــف عليهم ينطبق الذيــن العلم طالب من كنتــم إن 
والدكم  كان كما له مســتحقون ألنكم قيمته، دفع إللزامكم معنى فال الوقفية 

واهللا أعلم.

أحد قبضة تحت وهو للمتعلمين، وقــف منزل يوجد أنه إلى اإلفادة نود 
يطلبون المذكورة البلــدة أهل من جماعة تقدم وقد بالبلــدة، المواطنين 

فما  الكريم، القرآن لتحفيظ مدرســة إلى ســكن من المنزل هذا تحويل 



 

 

   

١٦٤
ذلك؟في  سماحتكم رأي 

ريعه يكون أن على للتأجير أو المتعلمين لســكنى ًموقوفاالبيت  كان إن 
في قال تعالى اهللا ألن ذلــك، عن تحويلــه يجوز فال المتعلميــن إلى يعود 

البقرة:  [﴾  Ï  Î  Í    Ì  ËÊ   É  È     Ç   Æ   Å  Ä  Ã     Â  Á﴿ الوصيــة:  
 أعلم.واهللا الوصية  حكم وللوقف ، ]١٨١

بالنفقة اآلن الحكومة تكفلت وقد بواليتنا، للمتعلمين ثلثها وقف أموال 
في اإلخوان بعــض ابتدر وقد لديكم، معلــوم هو كما المــدارس على 

الشريعة علوم ودراسة الكريم القرآن لتحفيظ صيفي مركز بإقامة الوالية 
توصل التي النقل وسيلة لهم يوفر من إلى ماســة بحاجة وهي اإلسالمية 
توفير إلى بحاجــة أنهم كما التعليمية، المراكــز مــكان إلى المتعلمين 

الموقوفة األموال ثلث تحويل يجوز فهل للمشاركين، التشجيعية الجوائز 
المصلحة؟هذه  إلى ًآنفاالمذكورة  

واهللا الفهوم، ومصدر العلوم أساس الكريم القرآن فإن ذلك، من مانع ال 
 أعلم.واهللا الخير  فيه لما يوفقكم 

تعبير من عليــه نصت وما الظاهر، ببلدنــا للمتعلمين مــاء وقف عن 
  ÁÂ  Ã     Ä  Å﴿البلــدان  من غيرها دون البلدة في تنفق أن على 

Ï  Î  Í    Ì  ËÊ   É  È     Ç   Æ  ﴾]  :شــيخنا رأينا وقد ، ]١٨١البقرة
القرآن لتحفيظ الصيفية الفترة لتدريــس المبلغ دفع أيد الذي جوابكم 
أقل أو كيلومترات ثالثــة بحوالي بلدتنا عن تبعــد منطقة في الكريم 
 تبعد الألنها  دبيك لبلدة أقرب وهي بينهــا تقطع أودية وهناك بقليل، 

نصت  ما حســب األمر كان وإذا فيها، تكن لم إن أمتار بضعة إال عنها 



 

 

  

 

١٦٥فتاوى  الوقف 
فما النهج، نفس تنهج قــد المناطق من الكثير هناك فــإن الفتوى عليه 
ذلك؟في  سماحتكم قول 

نص الواقف أن الوقفية نــص مراجعتنا خالل من رأيناه والذي اطلعنا، 
من  الظاهر ببلدة القــرآن تعليم عن الفاضل فيهــا صرف يالتي  الجهة على  ُ
أهل من الشــريف العلم يطلبون الذين المتعلمــون وهي الوقف هذا دخل 
خصصه ما  يتعدى الأن  يجــب الوقف هذا فإن وعليه نفســها، الظاهر بلدة 

نص  على اطالعنا قبل كانــت فقد منا صدرت التي الفتوى أما الواقــف، به 
واهللا أعلم. الوقفية 

s :áaôY ∞bh 

من  الحجة ذي من التاسع يوم يوزع أرز غلته من شــترى يموقوف  نخل  ُ
نقود  وتوزيع األرز تبديل يجوز فهل الناس، من معينــة فئة على عام كل 
ذلك؟على  يعترضون الشركاء بعض بأن ًعلمامنه،  ًبدال

 أعلم.واهللا التبديل  إلى تلجئ  ضرورة الإذ  الواقف، عليه نص بما يتقيد 

التاسع يوم وفي ، ًسنوياغلتها  تطنى النخيل من مجموعة عن عبارة وقف 
عامة غداء وجبة غلتها من تحصل التي المبالغ بهذه يعمل الحجة ذي من 

أخذ يجوز فهل كافية غير الغلة تكون عندما ولكن وفقير، غني من للبالد 
شيء يكن لم وإذا العادة؟ هذه بها ليكمل المساجد أموال طناء من شيء 

شــيء أخذ ًأيضايجوز  فهل التاســع ليوم الموقوف المال هذا ثمار من 
أخذ اعتاد البعض وكذلك السنوية؟ العادة هذه لتستمر المساجد غلة من 

الضيوف  إلكرام ـ غلتها من يفضل مما أي ـ المســاجد أموال من شيء 



 

 

 
   

 

١٦٦
حكم  فما الدنيوية، األمور من أمر إصالح في خرجات عمل أو القادمين 

ذلك؟
تعالى:  قال وقد له، وقف عما للوقف تبديل فإنه ذلك، من شيء يجوز ال 

 ﴿Ï  Î  Í    Ì  ËÊ   É  È     Ç   Æ   Å  Ä  Ã     Â  Á  ﴾]  :١٨١البقــرة[  ،
واهللا أعلم.

المســلمين، لفقراء ًوقفاعرفة  ليوم بــه أوصي له أرض مع ماء بئر عن 
اإليجار بمبلغ يعمل الغابــرة األعوام طوال منفذة الوصيــة هذه ومضت 

الزمان هذا في فيه نحن لما ًونظــراأعاله.  المذكور اليوم في غداء وجبة 
مناطق في يعيشــون وإنما واحدة، محلة في موجودين غير الفقراء أصبح 

الفقراء على ًنقداليوزع  اإليجار مبلغ يحول أن الممكن من فهل مختلفة، 
ًخارا ّاداإليجار  هذا ربع نخصم أن يجوز وهل منهم؟ ًكبيرا ًجزءليشمل  

للصيانة؟ ًمحتاجاويكون  ضرر به يقع أن خشية للبئر 
وإن لهم، النقد صرف من مانع فال باإلطعام مقيدة غير الوصية كانت إن 
 أعلم.واهللا الحاجة  بقدر دخلها من البئر وصيانة التقييد، فبحسب مقيدة كانت 



 

 
 

 

 

١٦٧فتاوى  الوقف 
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الصائمين إلفطار غلتها من ينفق كان األموال بعض له جامع مســجد 
وإذا ماله، وخدمــة وفرشــه لمصالحه ماله من ينفق كما رمضان، في 

مان ُعأوقاف  حسب عرفة يوم يفرق أرز يشــترى بقية غلته من بقيت 
حيث بها، يعتني من وأجرة الفطرة غرمة تكلفة زادت واآلن المعهودة. 

بها االعتناء أجل من ينفق وما ًرياالوثالثين  خمسة المال غلة بلغت 
يمكن فهل الفطرة، هذه في تستهلك كلها الغلة فصارت ًرياالثالثين  

الناس أحوال وتبدل الزمــن لتبدل وذلك وتبديلها، الفطرة هــذه إلغاء 
السابق؟عن  

فال الوقفية، تقتضي حســبما الفطرة توزيع في مصلحة الوكيل ير لم إذا 
الذين الصائمين علــى الغلة حاصل كتوزيع معقــول، آخر تصرف من مانع 

قبل  من عليه كانت مــا على المال أوضاع تعود أن إلى الفطرة، يســتحقون 
واهللا أعلم.

القرية، مســاجد في عام كل من رمضان شــهر صائمي لفطرة وقف مال 
وصايا لكثرة ًنظــرامنها،  يســتفيد من هناك يعد لم األخيرة اآلونة وفي 

فهل يأكلها، من لها يوجد ولم الفطرة فيها تصنع المساجد هذه إذ الفطرة 
المسلمين؟فقراء  على ًأرزاتوزيعها  يجوز 

من يوجد ولم مــا مســجد في يطعمونها الصائمين لفطرة به أوصي ما 
المساجد من آخر مسجد إلى يحول فإنه للفطور، المســجد ذلك في يحضر 

الطعام أعطي المســاجد من شــيء في تجمع يوجد لم وإن لــه، المجاورة 
 أعلم.واهللا بيوتهم  في ولو ليأكلوه الصائمين المسجد لجماعة 



 
 

 

 
 

 

              

١٦٨
في ولكنه رمضان، شــهر لصائمي فطرة نخالت أربع آبــاؤه وقف رجل 

يتعذر حصادها في وحتى بشؤونها، يقوم من لها يجد لم الحاضر الوقت 
شيء إصالح في ثمنها ووضع بيعها في ًوجهاسماحتكم  ترى فهل ذلك، 

الوقف؟هذا  لمصلحة ًوصوال الخير  طرق من شيء في أو المساجد من 
منه  مانع فــال بيعها المصلحة اقتضــت وإن وقفت، كمــا للفطرة تبقى 
بشرطين:

إلنفاق المستمر، الدخل ذات األصول من شيء بثمنها يشترى أن أولهما: 
النخالت.له  وقفت فيما دخله 

مصالح  في الخبــرة ذوي األمناء إشــراف تحت ذلك يتــم أن ثانيهما: 
واهللا أعلم.األموال 

فقد األكل يقبل مــن وجود ولعدم محالت، أربع يخــص لإلفطار وقف 
مبلغ تساوي الوقف غلة أن العلم مع أعوام، أربعة منذ الوصية تنفيذ ترك 

الحق، بهذا بالمطالبة قمنا غيابه من ًوخوفا،  ًسنوياماني  ُعريال  ثالثمائة 
صندوق  وتأسيس المشتركة المحالت تلك على ًســنوياقسمته  واقترحنا 

مصلحة في وينفق برعايته يقوم أمين مســؤول يعين أن على منها ٍلكل 
عليه؟هو  كما يترك أم ذلك يجوز فهل حلة، كل 

Å﴿تعالى:  لقوله تغييره، جواز عدم الوقف في األصل  Ä Ã Â Á 
Ï  Î  Í    Ì  ËÊ   É  È     Ç   Æ  ﴾]  :صرفه تعذر إذا ولكــن ، ]١٨١البقــرة

فال المسألة، هذه في كما منه األكل يقبل من وجود كعدم ألجله، وقف فيما 
ينفقونها الوقف مصلحة على الفضل وأهــل النظر أصحاب اجتماع من مانع 
 أعلم.واهللا وتعارف  بينهم تشاور على فيه 



 
 

 
 

 

 

١٦٩فتاوى  الوقف 
ومقدار البلــدة في لمســجد فطرة منه المال وهــذا موروث مال يوجــد 
الفطرة، هذه ويأخذ المسجد وكيل يأتي السابق وفي أمنان، أربعة الفطرة 
لمدة وذلك ألخذها، أحــد يأت لم المســجد وكيل توفي أن منذ ولكن 

مندثر  الفطرة هذه له الذي المسجد أن العلم مع سنة، عشرة ست تقارب 
ًعلماالفطرة،  هــذه توزيع في ســماحتكم رأي فما أحد، فيه  يصلي وال

الضمان من ًراتباويتقاضى  الحال معسر رجل الحالي المال صاحب بأن 
ال؟أم  ورثة الذي ماله من الفطرة هذه إخراج عليه يجب فهل االجتماعي، 

األموال  ألن ذلك كبير، إشــكال فيه أمر النحو هذا على بالفطرة الوقف 
ٍ ، ًمجتمعاكان  أن بعد وينقسم ، لمشتربائع  ومن وارث إلى موروث من تنتقل 

سائغ بيوتهم في ليأكلوها الصائمين على الفطرة وتوزيع وتنقص، تزيد والغلة 
 أعلم.واهللا الحالة  هذه مثل في 

 نخالت أربع وبه بوحســن، بني جعالن بوالية (نخل) مال لدييوجد  
ًونظراالوقف،  عدا ما ســنوات منذ المال هذا بيع تم وقد (فطرة)، وقف 
صور والية ســكان من إنني حيث الوقف، هــذا يكفل من وجود لعدم 

نخيل شراء في المال مشــتري ولرغبة مســقط، محافظة في ًحالياوأقيم  
هذا بيع يجوز كان إذا عما اإلفادة ســماحتكم تكرم أرجو فإنني الوقف 
الجارية بالصدقات خاص مشــروع أي في البيع مبلغ واستغالل الوقف 
الموقرة؟الدينية  والشؤون األوقاف وزارة قبل من يدار الذي 

مصارف من آخر مصــرف إلى تحويله يجوز فــال للفطرة وقف أنه بما 
فإن الوقف بهذا الخاصة النخالت أمــا هو، كما يبقى أن يجب وإنما الخير، 

مانع فال ًوريعاقيمة  منها أفضل البديل وســيكون بينة مصلحة بيعها في كان 
 أعلم.واهللا ذلك  من 



  
 

 

 

 

١٧٠
ًتقريبايصل  للفطرة منه معيــن قدر بإخراج وصية فيه ًنخاليملك  رجل 
يقوم فإنه بنفســه المال على المالك هــذا قيام لعدم ًونظراالثلــث،  إلى 

على يغرمه ما مقدار أن إال العامل، يعطيــه المال من قدر مقابل بتأجيره 
بحيث الفطرة عائد فيها بما عليه الداخلة النخل عوائد فاق قد المال هذا 
النخل من إليه يعود عما يزيد ًقدراأخرج  أنه لوجد يخرجه فيما نظر لو 

الفطرة؟بإخراج  هذا بعد مطالب هو فهل بأسره، 
معينة نخالت إخــراج على الخبرة أهــل مع يتفق أن واألولى األســلم 

بربحها الوقف إلى راجعة النخــالت تلك تكون أن على الوقف حصة بقدر 
 أعلم.واهللا عنه  وتخرج وخسرها 

له أوصى وقد أطالل إال منه يبق لم متهدم قديم مســجد لدينا يوجد 
بها كان إذا نخيله مــن التمر من ًمناثالثين  بوزن الخير فاعلــي أحد 
مبلغ تجمع فقد الصلوات فيه  تقام والمتهدم  المسجد إن وحيث ثمر 

الموصى المباع التمــر قيمة من ًمانياُ ع ًرياالوخمســون  مائة مقداره 
حول الشرعي التوجيه ســماحتكم من نطلب المذكور، للمسجد بها 
النخيل  في وجد متى تجمع سوف التي والمبالغ الموجود المبلغ هذا 

الثمار؟

أجل من له الموقوف المسجد إلى مسجد أقرب إلى المبلغ هذا يصرف 
ليفطروا الصائمين من الفقراء إلى صرف ذلك تعذر وإن به، الصائمين تفطير 

 أعلم.واهللا بيوتهم  في ولو به 

والمسمى للهجور وآخر للســحور وآخر للفطور وقف بمســجدنا يوجد 
هذه  لمثل  يأتون الالنــاس  صار الزمان هذا فــي ولكن الريق)، (بنقض 



١٧١الوقف فتاوى  
الوقف، هذا حكم فما بيوتهم، في ويتســحرون يفطرون وإنما الوجبات 

ورثة إلى يــرد أم للفقراء يجعــل أم المســجد مصلحة في يجعــل هل 
به؟يصنع  فماذا يعلموا ولم علموا إن الموقف 
بها  خصص التي األوقات إبــان بيوتهم في ليأكلوه الفقــراء إلى يصرف 

واهللا أعلم.

ذلك في يحضر من يوجد ولم ما مسجد في للصائمين بفطرة أوصى من 
للفطرة؟المسجد  

من يوجد ولم ما مسجد في يطعمونها الصائمين لفطرة به أوصي ما أما 
المساجد من آخر مســجد إلى يحول فإنه للفطور المســجد ذلك في يحضر 

لجماعة الطعام أعطي المساجد من شيء في تجمع يوجد لم وإن المجاورة، 
 أعلم.واهللا بيوتهم  في ولو ليأكلوه الصائمين المسجد 

لمسجدين، المبارك رمضان شهر في بها يفطر تمر بفطرة أوصى رجل 
وله البلد، وســط وفي جماعة، وصالة وأذان قيــام وله عامر أحدهما 

المســجد بها التي البلد عن نازح مصلــى واآلخر الفطرة مــن نصف 
شــيء أي من بناء له ليس المصلى وهذا الفطرة، نصف وله المذكور 

هذا إلى الشــارع ومن الســيارات طريق عن نازح وهو بالحجــر، إال 
مكان له وليس الــوادي أعلى مرتفع والمصلى وادي، قاطــع المصلى 

وبها (حيل) صغيرة بليدة وبقربه إليه، الســيارة لوصول طريق لشــق 
البلدتين أهل كان القديم وفي ونصف، كيلومتــر ٣ وتبعد واحد بيت 
هذا في للفطرة كلهم يجتمعون المصلــى قرب (الحيل) البليدة وأهل 

 نذهب الوقالوا  وتغير تبدل شيء كل وبعصرنا المعتمر، غير المصلى 



 

  

 
 

 

١٧٢
الفطرة لهذه والوكيل دراهــم، تعطونا كان إذا إال بعيد، بمــكان نفطر 

يعمل؟كيف  محتار 
حيث ليأكلوها إياها إعطائهم من مانع فال الحيل ألهل الفطرة كانت إن 
لم فإن فيه، يصلي لمــن إال عطى ُتفال  المصلى لجماعة كانــت وإن أرادوا، 
 أعلم.واهللا المذكور  المصلى إلى مسجد أقرب لجماعة فلتعط يوجد 

شــهر لصائمي فطرة األخضر ماله في التمر من ًمنابثالثين  أوصى رجل 
الوصية هذه توالت وقد الفلج، من ماء آثار تسعة فيه المال وكان رمضان، 

الموصي عصبة مــن ورثة خمســة على دارت حتى آخر إلى وارث من 
الماء من آثار تســعة أصل من آثار ســبعة الرابع الوارث باع وقد األول، 

فيه النخيل جميع ماتت المال إن ثم فقط، أثران منه وبقي إليها، المشــار 
مائه مع ماء له واستقعد جديد من بفســله وقام الخامس الوارث عهد في 

المال هذا في تبقى الفطرة هل فالسؤال الجديد، الفسل أثمر وقد القديم 
ًعلماماتت،  التي النخيل من ًسابقاتؤخذ  كما منه تؤخذ المفعول سارية 

في  ومعروفة محدودة نخيل في وليست المال عموم في أمنان الوصية بأن 
المال؟

ببطالنها قيل ولو بيــان، إلى  يحتاج الما  الجهالة من فيها الوصيــة هذه 
المال هذا لصاحب استحسنه والذي الحق، من ًبعيداذلك  كان لما أصلها من 
أوصى  لما ًوقفاويجعلها  به، أوصى ما بقدر غلته تقدر ما نخله من يخرج أن 
واهللا أعلم.له 

واستمرت الصائمين، لفطرة ماله من نخالت بســبع أوصى قد كان رجل 
الموصى  النخيل ماتت واآلن طويلــة، لفترة بها أوصى كما الفطــرة هذه 



 

 

 ١٧فتاوى  الوقف 
للورثة راجعة أنها أم للفطرة راجعة األرض تلك فهل األرض، وبقيت بها 
النخيل؟موت  بعد 

(١) وقائعالنخالت  هذه بأن الوصيــة الموصي يقيد لم ما للوقف األرض 

واهللا أعلم.

ومن المبارك، رمضان شــهر في الصائم لفطرة المال ببعض أوصى رجل 
وقد لها، المخصصة األماكن أو المساجد في الفطرة هذه تكون أن العادة 
واإلفطار المســاجد إلى الحضور عن فيه تعففت زمان النــاس على جاء 
الموصى على تعذر مما بالناس حافلــة كانت التي األمكنة حتى أو فيها 
له يجوز فهل المخصص، الشــيء في إنفاقه المال بذلك القائم أو عليه 
المساجد؟عمارة  إلى المال ذلك نقل 

والفقراء  بيوتهم، فــي ليأكلوها للصائمين الفطرة هــذه تعطى أن األولى 
ٍ مصالح في تصــرف أن حينئذجــاز  قبولها مــن امتنعوا فإن بذلــك، أولى 

 أعلم.واهللا القائمون  يراها التي المسجد 

شــهر صائمي لفطرة أصلهن إصالح بعد بغلتهن أوصــي نخالت لدينا 
إال لإلفطار المســجد إلى يجيء  أحد الواليوم  البلدة، بمســجد رمضان 
وتعمير  إصالح إلى يحتاج والمسجد تفضل، الغلة هذه جعل مما القليل 

ال؟أم  المسجد الفائضة بالغلة نعمر أن يجوز فهل له،  مال وال
على أصلهن إصالح عــن الفاضلة النخالت هذه غلة تفــرق أن األولى 

الثواب  حصول هو الواقف قصد أن وذلك بيوتهم، في أكلوها ولو الصائمين 

ألن وذلك الوقف انتهى وقعت أو ماتــت فإذا النخالت بوجود ثابت الوقف أن أي  وقائع (١)
فقط. النخالت  أصل وإنما موقوفة ليست بها التي األرض 



 
  

 

  

 

١٧٤
يحصل وهذا ، (١)إلخ» ... ًصائمار  ّفط«من  لحديث وقفه، من الصائمين بإفطار 

أو  بالفطرة المخصوص المســجد في اإلفطار كان ســواءالنية،  إخالص مع  ً
المســجد جماعة يفطر أن يرى كان  5نبهــان أبا  اإلمام أن على غيــره، 

في اجتماعهم إمــكان مع ولو خارجه بالمســجد المخصوصة الفطــرة من 
المنهي األصوات رفع من لألكل فيه اجتماعهم يجره لما وذلك المســجد، 

ونزاهتها  المساجد قدسية مع تتنافى أحوال من يكون وما المساجد، في عنه 
واهللا أعلم.

تشــترى غلتها ومن تؤجر كانت أرض بقطعة أوصى قد كان رجل 
في الســحور صالة يصلون للذين رمضان لشــهر الســحور حلوى 

فتم بالمسجد، السحور لصالة يحضر  أحد الواآلن  البلدة، مســجد 
هذا مصير فما مانــي، ُعريال  آالف ثمانية بمبلــغ القطعة هذه بيع 

المحلة لوقف يرجع أم المســجد بناء إعادة في يصرف هل المبلغ، 
يحتاج المسجد بأن ًعلماالمحلة؟  لســكان تاسع يوم يصرف الذي 
بناء؟ إعادة  إلى 

له  الموقوف الوجــه في غلته تصرف مــاء أو عقار المبلغ بهذا شــترى ي ُ
فإن  المبارك، رمضان شــهر في الســحر صالة للمصلين الحلوى إطعام وهو 

السحر  صالة تصلى مسجد أقرب ففي المسجد ذلك في ٌأحد ًسحراصل  م يل ُ 
واهللا أعلم.

السابق، الوكيل فترة في مسجد وقف على ترتبت التي الديون عن سؤال 
جماعة  اتفق إذا الجماعــة، فطرة وقف مــن الدين هذا وفاء يجــوز فهل 

شــيء» الصائم أجر من  ينقص الأنه  غير أجره مثل له كان ًصائمار  ّفط«من  الحديث:  نص (١)
(٨٠٧). والترمذي  (١٩٢/٥)، أحمد رواه 



 

 

١٧٥فتاوى  الوقف 
الدين بأن ًعلماالفاضلة،  الفطرة من الديون هذه توفى أن على المســجد 

الجماعة؟وقف  ومن عماره من المسجد وقف على 
رأي واتفق أجلها، من وقف التي الحاجة عن ًفائضاالفطرة  وقف كان إن 

فال المسجد، بوقف المتعلق الدين قضاء في غلته فضل صرف على الجماعة 
ـ. اهللا  شاء إن ـ ذلك في جناح 

s :±É«°VC’G  ∞bh 

وهذه للجماعة، ســبلة وجدت وهكذا الزمان، قديم منذ مــاء بادة توجد 
في يقيم من بضيافة يقوموا أن على البلد، أهل بعض على موزعة البادة 
الذكور تخص الميراث في الماء هذا قسمة فهل ضيوف، من السبلة هذه 
بالضيافة القيام تعذر اآلن أنه وبما ؟،  4 اهللافرضــه  كما أم اإلناث دون 
منافع في الماء هذا في التصرف يجوز فهل بالسبلة، ضيوف نزول لعدم 

أهل يجبره فهل الماء بيده من رفــض وإن لتعذرها؟ الضيافة غير أخرى 
ذلك؟على  البلدة 

إلى غلته صرفــت الضيافة تعذرت فــإن بالضيافة، مخصــص الماء هذا 
 أعلم.واهللا  اإلناث والالذكور  إلى  يعود والالمنطقة،  أهل يراها التي المصلحة 

التي والنوائب والعزائم للضيافــة علت ُجالورود  لجماعــة موقوفة دراهم 
هذه صرف وأرادوا للجماعة جامعة عامة سبلة عمروا واآلن القبيلة، تنوب 

العزاء ولنائبة الضيف إلنزال معدة وتكون الســبلة هذه بناء في الدراهم 
ذلك؟لهم  يجوز فهل ذلك، على الجماعة واتفق ذلك، وغير 

ما  المصالح هذه ضمن من الســبلة فإن العامة للمصالح الوقف كان إذا 



 

 
 

 

 
 

  

 

 

١٧٦
لبنائها، الوقف ريع ببعض إعانتهــم من  مانع والداعية،  إليها الحاجة دامت 
يصح فال فيه الســبلة  تدخل الآخر  بشــيء ًمخصوصاالوقف  كان إذا وأمــا 
أجوبة في رأينا حســبما ـ العامة للمصالح المذكور الوقف أن والظاهر ذلك، 
 أعلم.واهللا ـ  الورود وقوف عن ـ  ƒ ـالخليلي  اإلمام 

كان  حيث مجلســه، في النازل الضيف بواجب للقيــام ًماالجدنا  وقف 
أنحاء  شــتى من والقبائل الركبان عليه ويفد الناس عنــده ينزل ًمقصودا

يرغب من وكل يذكر، له  وجــود ال ًمعدوماالمجلس  أصبح وقد مان، ُع
ومن منزله في يكرمه صديــق أخ أو ضيف على التكرم أبنائه أبنــاء من 
والقيام، الصيانة من كثير إلى يحتاج ًميتاالمال  أصبح كما الخاص، ماله 
وهو فكيف عليه، المخســور نصف  يقاوم المنه  فالحاصل ًحياكان  وإن 

ومأوى ًمرجعاليكون  الحصن يشبه ًبيتاالمذكور  وقف كما مهمل. ميت 
تخلو ممن ولبناته إليه يــأوي مأوى منهم يجد لم لمن وأبنائهم ألبنائــه 

أبوابه وتكسرت جدرانه وتهدمت البيت هذا هجر وقد الزواج، من منهن 
لن الحالي النظر وحســب أحد،  يدخله وال يصان النوافذه،  وســقطت 

هو فما  المســتقبل، والالحاضر  في أســرته أفراد من فرد أي إليه يحتاج 
المال قسمة في الحق بحال للورثة هل الوقف؟ هذا في ســماحتكم رأي 

أجله؟من  وقف لما  وجود الألنه  والبيت، 
من شــيء واشــتراء بيعه فينبغي الوقفية تقتضيه مــا إنفاذ تعذر إن أمــا 
إلى ًشبهاأقرب  هو فيما دخله لينفق بثمنه عقار أو كماء الدخل ذات األصول 

وإن والفضل الصالح أهل مشورة على المسلمين فقراء إلى أو الواقف غرض 
 أعلم.واهللا بذلك  أولى فهم فقراء الواقف ورثة كان 

فيها،  ينزل من وكل الســبيل عابر فيها يطعم لسبلة ًماالأجدادنا  وقف 



 

 

 

  
 

 
 

١٧٧فتاوى  الوقف 
المال إصالح وفي القصد هذا فــي ينفق المال من العائد يكون بحيث 

العائد وأصبح النخيل كبرت واآلن عرفــة، يوم في ينفق منه يتبقى وما 
منه، يعود مما أكثر المــال على ينفق وما الســبلة، وتهدمت ًقليال منها  

فما  وجد، إن  يقصدهــا الالســبيل  ابن ألن انعدمت، الســبلة وجدوى 
الحل؟ 

ٍ ماءأو  عقار نحو منــه، أنفع هو ما عنه ويســتعاض الوقف يباع أن أرى 
رفت صكالمعتاد  روادها وبقي الســبلة بقيت فإن له، الموقوف في غلته تنفق  ُ
توجد لم وإن الوقف، نص يقتضيــه كما عرفة يوم وزع فضل وما فيها الغلة 

كله وذلك عرفــة، يوم فيه يصرف كان فيمــا العائد جميع فيصرف الســبلة 
بنظر يكون وأن الوقف، على فيهما  غبن الواالبتياع  البيع يكون بأن مشروط 
 أعلم.واهللا األموال  شؤون في الخبرة ذوي األمناء 

 يخفى والبالوالية،  عندهــم ســبلة في لألضياف ًماال والده  وقف رجل 
للذهاب  مصيرها وأن غلتهــا وقلة اآلن األمــوال حالة ســماحتكم على 

الموقفة األموال هذه بيع لــه يجوز فهل للوقف، تعود مصلحة  تبقى وال
وأوالده  إليه تحتــاج وما بها قائم وهــو تبقى، ألنها الســبلة بها وتعمر 

إليها؟ لحاجتهم   يتركونها ال
أرى ذرية وقف وليس األضيــاف على ًموقوفاالمال  هذا كون إلى ًنظرا

قال وقد الوقفية، تقتضيه لما ًتبديال السبلة  عمارة في قيمته وصرف بيعه في 
البقــرة:  [﴾  Ï  Î  Í    Ì  ËÊ   É  È     Ç   Æ   Å  Ä  Ã     Â  Á﴿ تعالــى  

ويشــتري فيه  غبن ال ًبيعايبيعه  أن بأمره المعني على اقترحت لذلــك ، ]١٨١
مشــكلته تنحل وبهذا له الموقوف األمر في ريعه يصرف كدكان ًعقارابثمنه  

 أعلم.واهللا اهللا  شاء إن 



  
 

 

١٧٨
لتكون  أموال ولها الضيوف، بها لينزل بسبلة أوصى رجل في قولكم ما 

أوالده اجتمع بفترة وفاته وبعد أوالده، من األصلح قبضة في ًمؤبدا ًوقفا
وألوالدهم لهم الســبلة أن منهم ًظناجديــد  من وبناءها هدمها وقــرروا 

لم الوصي إن حيث الوصية نــص على يطلعوا أن دون ًوقفابعدهم  من 
الذي غير أوالده أحد فيهــا م ّتحكوتأثيثها  بنائها وبعد عليهــا، يطلعهم 

اعترض إخوته أحد أن إال الوصيــة) على الطالعه (وذلك الوصيــة بيده 
حســب األصلح يد في الســبلة تبقى فهل الســبلة، في لتحكمــه عليه 
ثبت وإذا بنائها؟ فــي المشــتركين جميع يد في تكون أن الوصية نص 
من الســبلة تحتاجه فيما قولكم فما األصلح، يد في تكون الوصيــة بأن 

جميع المصاريف هذه تلزم فهل والتأثيث، والمياه كالكهرباء مصاريف 
في الحق لألصلح وهل فقط؟ السبلة بيده الذي أم بنائها في المشتركين 

ذلك؟من  الناس عامة منع أو السبلة دخول من المشتركين منع 
والظلم، الحيف فيها تبين إن إال الوصيــة، في ما إنفاذ ذلك في األصل 

 أعلم.واهللا اآلخرين  دون بشيء أوالده بعض اختصاص كقصده 

األصلح يد في تكون وأن الضيوف، بها لينزل سبلة بوقف أوصى رجل 
والسؤال:أوالده،  من 
هذه  في وذريتهم األوالد بقية حق فأين األوالد، من األصلح وجد إذا ـ ١ 

السبلة؟
دون  عائلة من واحد لفرد ـ اإلسالمية الشريعة في ـ الوقف يكون هل ـ ٢ 

إخوته؟
إخوته مطالبة في الحق األوالد مــن لألصلح فهل الوصية، ثبتت إذا ـ ٣ 

وغيره؟ والكهرباء  لترميم مبالغ بدفع وأوالدهم 



 

 

 

 

  
 

١٧٩فتاوى  الوقف 
الورثة من فرد  لمصلحة الالبالد  لمصلحة بها الموصى السبلة كانت إن 

من قابضها لمصلحة وكانــت البالد لمصلحة تكــن لم وإن ثابتة، فالوصية 
به  وكفى الشرعي القضاء إلى أمرهم فليرفعوا الورثة بذلك يرض ولم الورثة 
الموفق. واهللا  ًفاصال

s:¬fÉμe  øe  ∞bƒdG  π≤f 

فاقتسمنا والدنا توفي ثم والعقارات، األموال في شركاء وعمنا والدنا كان 
قطعة وقف على ًجميعاواتفقنا  حقه، أخذ منا وكل وعمنا نحن الميراث 

وحررنا األعياد، مناسبة في اللحم لشــوي تستعمل تنور حفرة بها أرض 
أن األرض تلــك وقفوا الذين الشــركاء أحد أراد واآلن مكاتبــة، فيهــا 
تقع الجلبة وهذه مالــه، من نخلة منها قطع جلبة إلى التنور منهــا يحول 

الحفرة تتعد ولم وأشجار، نخيل به لنا مال وبجوارها األموال وسط في 
ونصف ذراع ارتفاعه جدار مالنــا وبين بينها يفصل أذرع ثالثة الجديدة 

من الحارة أهل كافة الســتعمال الموقوف التنور نقل له يصح فهل فقط، 
كان  فإن إليه؟، المشــار الشــريك يمتلكه آخر مكان إلى األصلي مكانه 
في الشركاء لكافة تعود الموقوف التنور بها الموجود األرض فهل ، ًجائزا

نقل يحاول الذي الشــريك بأن ًعلماحالها؟  على تبقى أنها أم الميراث 
في ليدخلها الموقوفة األرض قطعــة في طامع األصلي مكانه من التنور 
في كان وإن ـ أموالنا وســط ًتنورايعمل  أن ًشــرعايجوز  هل ثم منزله، 
ًأضراراتسبب  أن ويحتمل النار فيه تشــعل التنور أن إال ـ الخاصة أرضه 

وأشجارنا؟نخيلنا  في 
اتفق  إذا نعم البر، أبواب من لباب وقفه وقف في يرجع أن لإلنسان ليس 



                                 

 

 
 

 
 

 

١٨٠
يتصرفوا أن على ـ القضيــة هذه مثل في البلد أهل وهم ـ عليهــم الموقوف 

فال ـ المصلحة ذلك اقتضت إن ـ أخرى جهة من عنه ويستعيضوا الوقف في 
الصورة، هذه مثل في حتى بالمنع وقيل العلماء، لبعــض رأي على منه مانع 
Ì﴿الوصية:  في تعالى اهللا لقول  ËÊ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á 

ÍÎ  Ï    ﴾]  :أعلم.واهللا الوصية  حكم وللوقف ، ]١٨١البقرة 

سؤاالن:لدي  الشيخ سماحة 
الدفن عند القبر لرش مائها استعمال بقصد مقبرة في ًبئراحفر  رجل ـ ١ 

ماء أصبح واآلن الرجل، مات وقد الميت، لمشيعي حضرت لو وللصالة 
الناس  وأصبح إنــاء، في وضعه حال في يتجمد أنــه لدرجة ًمالحاالبئر  

من ًبدالبســياراتهم  الفلج من بســهولة بالماء ويأتون  يســتعملونها ال
البئر  هذه تهــدم أن يصح فهل البئر، مــن الماء لجلب الدالء اســتعمال 

ٍ أخرى؟بلدة مقبرة  في أو آخر مكان في بأخرى عنها ويستبدل 
من  شيءتجمع  وقد معلوم، فلج من ماء أثر لها وقف البئر هذه حافر ـ ٢  ٌ

قعدها؟من  المتحصل والمبلغ األثر هذا مصير فكيف قعدها، من المبالغ 
المقبرة  تلك لمصلحة أخرى بئر عنها تعوض أن علــى هدمها، يجوز ١) 
واهللا أعلم.نفسها 

 أعلم.واهللا الثانية  البئر لمصلحة الوقف هذا مصير ٢) 

بيت بينها من بالية ومحالت بيوت بين يقع قديم سوق بالوالية يوجد 
وهناك والغربية، الجنوبية الجهتين من وأموال الشرقية الجهة من للوقف 
تخطيط بإعادة القيــام الوالية أهالي فرأى الســوق، هذا يتوســط طريق 

والبائعون  المتسوقون يتمكن عامة مساحات له تكون حتى السوق وتنظيم 



 

                    

 

 
 

 
 

  

 

 

١٨١فتاوى  الوقف 
للبيع كمضالت العامــة المرافق بعــض توفير بجانب فيها، باالنتشــار 
ًلزامايكون  لذا أكبر، مساحة يتطلب مما وغيره المياه ودورات والمواقف 

وتعويض المذكور المنزل هدم يجوز فهل الموقوف، المنزل ودمج هدم 
مناسب؟موقع  في آخر بمنزل الوقف 

فيهم:  تعالى اهللا قــال الذين كاليتامــى المصالح فيهــا تراعى األوقــاف 
 ﴿* ) (' & % , مصلحة كانــت فــإن ، ]٢٢٠البقــرة:  [﴾  +

بشــرط ذلك، من مانع فال غيره إلى الموضع هذا من نقله في متعينة الوقف 
 أعلم.واهللا االعتبارات  جميع من عنه المعوض من ًخيراالعوض  يكون أن 

أصبح الوقف هذا أن إال قبيلته، الجتماعات يخصص ًمكاناوقف  رجل 
قليلون، بجوارها يقطنــون والذين صغيرة، األرض ومســاحة ًداثرااآلن  
آخر بمكان أرض قطعة لشــراء التبرعات باب بفتح ترغب الناس واآلن 

مدرســة إليه ويضاف ًحجماأكبر  عام مجلس وبناء الواقف هذا باســم 
ذلك؟يجوز  فهل المساجد، في االجتماع من ًبدال الكريم،  القرآن لتعليم 

حيث آخر مكان إلى مكانها من الوقفية المؤسســة هذه نقل من مانع ال 
الوقف مصلحة تكــون أن شــريطة نفســها، لها الموقوف القبيلة تلك تقطن 
 %﴿ تعالى:  قــال وقد كاليتامى، األوقاف ألن النقــل، هذا في متعينة 

بما المحســنين تبرع من  مانع وال،  ]٢٢٠البقرة:  [﴾     ,       +  *  ()  '&
على بالمصلحة يعود مما هناك قرآنية مدرسة وإنشاء ، ًوريعا ًثروةالوقف  يزيد 

 أعلم.واهللا ـ  اهللا شاء إن ـ خير فهو الكل، 

لمن مخصصة الماضي فــي كانت البلد وقف تخــص نغال نخلة توجد 
العمل  بذلك القائم عنهــا تنازل وقد الشــرب، ماء (١)خرسبتعبئة  يقوم 

ونحوه. التمر  فيه يخزن طين من وعاء هو  الخرس: (١)



  

 

 
  

١٨٢
إلى المؤدي الشارع وســط تقع النغال ونخلة الزمن، من الحقبة تلك في 

الشــيء تكلفت وقد الشــامخة التراثية الصروح أحد وهو الكبير البيت 
والســواح، المواطنين من الكثير يقصــده كذلك ترميمه، عملية الكثيــر 

إلى والمؤدي الجانبي الطريق رصف في النية مســقط لبلدية فأن كذلك 
في عقبة تكون فسوف الشارع تتوسط النخلة هذه أن وبما الكبير، البيت 
قطعها؟يجوز  فهل الرصف، عملية 

التي النخلة هذه عن ًبديالتكون  أخرى بنخلة الوقف تعويض من ّبدال  
 أعلم.واهللا قصها  يراد 

مرات عدة بزراعته صاحبــه قام حيث للزراعة صالــح غير للفطرة جيل 
مخلفات فيه تحــرق مكان إلى تحويله يجــوز هل فائدة، بــدون ولكن 

المال؟صاحب  قبل من النخيل 
 أعلم.واهللا األصلح  البديل الوقف تعويض من ّبدال  

ماؤها مقبرة فــي وقف بئر اســتبدال جواز في الحنيف الشــرع حكم ما 
فئة تقطنها منطقة في العامة للمنفعة ًمورداتكون  بأخرى الملوحة شــديد 

القيام  لتمويل ًوقفالها  ترك وقد متوفى البئر قف موبأن  ًعلماالناس،  من  ّ
التي والمنطقة مائها، لملوحة البتة بها  ينتفع الالحالية  والبئر بشــؤونها، 

انعدام إلى إضافة الصالحة المياه ندرة من تعاني المعنية المقبرة فيها تقع 
 لعدم توفر الكهرباء، ًالتي تتطلب الغرف بالدلو نظراالحاجة إلى مياه البئر  

متى الســيارات طريق عن المقبرة إلى المياه حمل ســهولة المقابل وفي 
والصالة الموتى غســل ومرافق صغيرة القرية إن وحيث الحاجــة، دعت 

توفير  وســهولة ، ًجداقليلة  المياه إلى الحاجة فإن القرية في توجد عليهم 



 

 

 ١٨فتاوى  الوقف 
في  ًمتيسرايكن  لم إنه حيث بسنوات البئر حفر بعد سر تيللمقبرة  المياه  ّ
عدم يتبين وعليه المجــاورة، القرى في نفســه والوضع البئر، حفر زمن 

نفس في بأخرى استبدالها أو الحالي وضعها في البئر اســتخدام جدوى 
في بإفتائنا التكرم نرجو وعليه مجاورة، أخرى قرية مقبرة في أو المقبرة 

مورد إلى فيها الحاجة منطقة في بأخرى المذكورة البئر اســتبدال جواز 
منفعة؟وأعظم  ًإلحاحاأكثر  ماء 
البئر له وقفت الــذي الغرض لنفس المســتبدلة بالبئر االنتفــاع كان إن 

 أعلم.واهللا للمصلحة  رعاية ذلك في حرج فال منها المستبدل 

في يبق ولم العلم، أهل من أحــد كتب إلصالح موقوف ماء عندنا يوجد 
نقل يجوز فهل للسرقة، تعرضت حيث الكتب هذه من شيء المكتبة هذه 
الوقف؟بهذا  نفعل ماذا أم العلم لطلبة موقوفة أخرى مكتبة إلى الوقف هذا 
الوقف هذا ريع صرف من مانع فــال موجودة غير الكتب هذه كانت إن 

أولى  فذلك هــذه إلى أقرب المكتبــة هذه كانــت وإن أخرى، مكتبــة إلى 
واهللا أعلم.

الشــديدة لحاجته وذلك الوقف مال لشــراء بطلب تقدم فيمن قولكم ما 
غيره؟مسار  وجود ولعدم المال هذا من منزله إلى طريق فتح إلى 

له أصلح هو ما الوقف يعوض كان فإن الوقف، بمصلحة هذا في العبرة 
ذوي العدول بنظر يتم أن شــريطة ســائغ، فذلك والجدوى القيمة حيث من 

 أعلم.واهللا وشؤونها  األموال مصالح في النظر 

لألمرين  منها  يســتفاد والمقبرتين  بين تقع وهي عرفة ليوم موقفة أرض 
بها  يوجد لــم بيضاء أرض فهي موقعهــا، بحكم كان غــرض  ألي وال



 

 

 
 

 

١٨٤
المقبرة فإن لها المجاورة المقبرة ســعة ولضيق فقط الغاف أشجار سوى 

ماسة بحاجة والناس سعة، بها يوجد ولم مزدحمة ألنها لها ماسة بحاجة 
وإذا ال؟ أم المقبرة إلى إضافتها يصــح فهل المذكورة، األرض تلك إلى 

ذلك؟في  الحل فما  يصح الكان  
أخرى  ًأرضاالوقف  يعوض أن علــى المقبرة إلى تضاف أن من مانع ال 

 أعلم.واهللا  منفعة وال مساحة والقيمة  هذه عن  تقل ال

أن المال هذا رب وأراد بلــد في وقف مال أو فطــرة مال في قولكم ما 
آخر؟بلد  إلى البلد هذا من يغيره 

أن ألحد  يصــح الوالموقوف  للفطــرة موقوف المــال هذا أن الظاهــر 
نفســه،  الوقف لمصلحة بالقياض نقله يصح وإنما وغيــره ببيع فيه يتصرف 

من  والصالح النظر أهل ذلك علــى اتفق إذا العلماء بعض رأي على ًزاتجو ّ
 أعلم.واهللا فيه  الموقوف بالبلد المسلمين جماعة 

عليها:باإلجابة  التكرم آملين األسئلة ببعض لمساحتكم أتقدم 
جعل إلى الماســة لحاجتنا ًونظرابالوقف،  خاصة أرض لدينا توجد ـ ١ 

ذلك؟لنا  يجوز فهل لدينا، مقبرة توفر لعدم ًنظرامقبرة  األرض هذه 
بثمن؟ تقدر فهل مقبرة، إلى األرض هــذه تحويل باإلمكان كان إذا ـ ٢ 

المقدر؟بثمنها  نعمل أن يجب فماذا بثمن، قدرت وإذا 
عليها مقبرة إنشــاء يمكن فهل أخرى، بأراض محاطة األرض هــذه ـ ٣ 

بذلك؟رضاهم  بعدم المجاورة األراضي أصحاب أخبر وإن حتى 
األكفان  إلى الحاجة لعدم ًونظراباألكفــان،  خاصة مبالغ لدينا توجد ـ ٤ 



  

 

 

١٨٥فتاوى  الوقف 
من قريبه تكفين في  يرغب الأقاربه  أحد عنده يتوفى إنسان أي أن لكون 

المبالغ؟هذه  تصرف ففيم المبالغ، هذه 
في إقامتها المزمع للمقبــرة ســور المبالغ بهذه نعمل أن يمكن هل ـ ٥ 

؟ًآنفاإليها  المشار األرض 
من مانع فــال ذلك نظرهم واقتضــى لمخصوصين موقوفــة كانــت إن 

وأما العامة، للمصلحــة ًعاما ًوقفــاكانت  إن وكذلك مقبــرة، إلى تحويلها 
أهل يراه الذي التعويــض ذلك في فيشــترط مخصوصة لمصلحة كانت إن 

كره وإن للوقف، ًبدياليكون  ما بالعوض ويشــترى األموال، بشؤون الخبرة 
عنهم ودرئت والمفســدة المصلحة فــي نظر مقبرة جعلها لهــا المجاورون 

الموتى مصالح في جعل الحاجة إليه تدع ولم لألكفان خصص وما المضرة، 
ّ أعلم.واهللا المقبرة  به ر سوُتبأن   بأس والالقبور،  كحفر 

منها للقراءة لمســجد الموقوفة الكتب أو المصاحف إخــراج يجوز هل 
التالية:الحاالت  في يحدث وذلك منه قريب مكان في المسجد خارج 

القرآن مراجعة إلى شخص ويحتاج علم حلقة المسجد في تكون أن ـ ١ 
فيخرج عليه تشوش أو الحلقة على يشــوش فقد ـ بكبير ليس والمســجد ـ 

قريب.مكان  إلى بالمصحف 
العلم لطلب الطلبة من مجموعــة ـ الصيف في خاصة ـ يجتمع قد ـ ٢ 

أو بالكتاب فيخرج االجتماع عــن ًبعيداالفردية  القراءة إلى أحدهم فيحتاج 
القراءة؟بعد  يعيده ثم المسجد خارج إلى المصحف 

تتحقق أن العســير ومن للفائدة وقفت والكتب المصاحف هــذه أن بما 
السؤال  في ذكر لما المســجد خارج إخراجها من قراؤها يمنع عندما الفائدة 



 

 

 

 

١٨٦
ترد ثم الحاجة بقدر منها لمراجعتهم إخراجها من ًمانعا أرى الالســببين  من 
 أعلم.واهللا المسجد  في قرارها إلى 

s :k GRGƒL  ¬d  ∞bh  Ée  ô«Z  »a  ∞bƒdG  ±ô°U É©æeh k 

وغيرها، لمساجد موقوفة أموال بمحلته توجد مسلم رجل في قولكم ما 
تلك فإن ذلك فعل إذا أنه رأى ما إذا عنها والوقوف الســكوت يسعه هل 

عليه فهل منها، يخشى التي ولأليدي والتلف للخراب ستتعرض األوقاف 
التخلي؟يسعه  أم ذلك يتولى أن 

«من  :  ژقوله لعموم  أحد، كل على واجبان المنكر عن والنهي بالمعروف األمر 
وذلك فبقلبه يستطع لم فإن فبلســانه يســتطع لم فإن بيده فليغيره ًمنكرامنكم  رأى 

يجب التي المنكرات مــن الوقف خراب إلى يؤدي عمل وكل ، (١)اإليمــان»أضعف  
 أعلم.واهللا  يجوز الذلك  عن والسكوت استطاعته، بحسب القادر على إنكارها 

فماتت نخيل، البئريــن لهذين جعــل وقد للوقف، بئــران لدينا يوجد 
اآلبار هذه تؤجر أن أهلهــا فأراد كثيرة، مياههما البئرين أن مــع النخيل 
حادث في سواء مالية، غرامة عليه تحصل لمن كمساعدة قيمتهما وتترك 

النخيل، لتلك موقفتين كانتا البئرين هذين بأن ًعلمامالية،  مشكلة في أو 
يطبخ عام، كل من الحجة ذي من والعاشــر التاســع ليوم الغلة وجعلت 

بالطبخ يقوم من وجــود تعذر واآلن لألكل، الناس ويجتمــع عيش فيها 
التصرف.هذا  يجوز فهل لألكل، يأتي  أحد والوالعناء،  
أهل  لمطلق كانت فــإن والبئران؟ النخيل هذه وقفت لماذا أدري لســت 

(٥٠٠٨). والنسائي  (١١٤٠)، داود وأبو (٤٩)، مسلم  رواه (١)



 

 

 
  

١٨٧فتاوى  الوقف 
أهله  لغير الوقف صرف يجوز فال وإال فيهــا، رأي على يتفقوا أن فلهم البلد 

واهللا أعلم. 



فيه الجدري مرضى لعزل وذلك الحي، خارج ًبيتاالسابق  في جدي بنى 
يعزل والذي الزمان ذلك في تفشى قد المرض هذا وكان فيه، والغاثتهم 

وحتى الوقت ذلك منذ وآثاره البيــت فبقي العدوى، خوف المريض فيه 
بالبيت تحيط وتكاد البيوت تكاثرت السكاني للنمو ونتيجة هذا، يومنا 
في  وجدناه والمؤبد،  وقــف البيت هذا أن لنا يتضح لــم أنه كما اآلن، 

البيت؟هذا  ملكية الورثة نحن لنا تصح فهل اإليصاء، 
تملكه بانيه لورثة  يصح والعليــه،  وجد ما على البيت هذا إبقاء يجب 

اســتعمل الذي للغرض يوم أول من بناه والباني يتملكونــه؟ وكيف بحال، 
فال له بني فيما اســتعماله تعذر وإذا أجيال، ذلك على انقضت وقد ألجله، 

عدم أما السبيل، ذلك إلى أقرب هي التي البر طرق في اســتعماله من مانع 
عن أخرجه قد الباني ألن ذلك ملكيتــه، بقاء على يدل فال الوصية في ذكره 

 أعلم.واهللا حياته  في ًفعال ملكيته  

ماله لســقي عمارتها له فهل لها، لجار إال  تصلح المهجورة  موقوفة بئر 
لموقفها؟مائها  نصف إهداء بنية 

فيها، اهللا حكم فثممصلحتها  توفــرت فحيث مصالحها، تراعى األوقاف 
البقرة:  [﴾     ,       +  *  ()  '  &%﴿اليتامى:  في يقول  8اهللا ألن  
مصلحة كانت فإن ألمره، مالــك غير كونه حيث من كاليتيم والوقف ، ]٢٢٠

في الطرق أنجح هي الطريقة هذه أن أو الطريقة، بهــذه إال  تحصل الالوقف  
ذلك  في رغب من بأمره القائم أو الوقــف وكيل مع فليتفق الموقوف خدمة 

واهللا أعلم. 



  

 

 
 

١٨٨
ًوقفااآلخر  والنصــف ًخيــرانصفه  وجعل أخرجــه ي ّلجدأخضــر  مال 

يعطي ثم كاملة، غلته يبيع والدي وكان القديم)، (الجامع البلد لمســجد 
سنين مضي وبعد المذكور، المسجد إلمام اآلخر والنصف لألرحام نصفه 

مضي وبعد عمه، أبناء تصرف على تعود األمــوال بجميع والدي أوصى 
األموال تلك ضمن من المال هذا وكان أموالي اســتلمت أخرى ســنين 

النخالت بعض إال منه يبق ولم المال هذا مات واآلن واحد، ســور وفي 
أرض في تصرفي في سماحتكم قول فما قديمة، بئر توجد كما العاجزة 

خلفه أن منذ اآلن إلى يدي قبضة فــي إنه حيث من المذكور، المال هذا 
المذكور؟الوكيل  يد من والدي 

وجه في صرفه يجوز فال البر وجوه من لوجه ًموقوفــاالمال  هذا كان إن 
في تعالى قــال وقد الوصية، حكم للوقف ألن هــو، كما يبقى وإنمــا آخر، 

البقرة:  [﴾  Ï  Î  Í    Ì  ËÊ   É  È     Ç   Æ   Å  Ä  Ã     Â  Á﴿ الوصيــة:  
هنالك كان وإن الوقفية، عليه نصت ما تغيير الواقف لوارث  يحق وال،  ]١٨١
أجدى هو بما عنــه لالســتعاضة المال هذا أصل في التصرف إلى يدعو ما 

شؤون في الخبرة ذوي األمناء إشراف تحت ذلك يكون أن من بد فال وأنفع، 
 أعلم.واهللا ذلك  في متعينة الوقف مصلحة تكون وأن األموال، 

باطلة؟معينة  لعائالت الموقوفة واألموال الممتلكات هل ـ ١ 
بأمر متلبسة كانت إن أما إلبطالها، وجه فال ًشرعاثابتة  الوقفية كانت إن 
 أعلم.واهللا باطلة  فهي ًشرعايبطلها  

قسمتها؟تصح  فهل الموقوفة، واألموال الممتلكات هذه تبطل لم وإذا ـ ٢ 
أعلم.  واهللا ال، 



  

 
 

 

١٨٩فتاوى  الوقف 
كانت  إذا والممتلكات األموال هذه من ترث أن في الحق للمرأة هل ـ ٣ 

موقوفة؟
واهللا أعلم. ًشرعا ًثابتاكان  إن  امرأة والرجل  يرثه فال  يورث، الالوقف  

كانت  إذا والممتلكات األمــوال هذه من ترث أن للزوجة يحــق هل ـ ٤ 
موقوفة؟
 أعلم.واهللا قبله  كالذي 

بمقايضة قبل من قام الرجل وهذا رجل، إلى موقوف مال آل إذا رأيكم ما 
يؤثم فهل بطشه، من ًخوفاذلك  ينكر  أحد والمرات  عدة المساجد مال 

فعلته ًمنكراالشريف  الشرع إلى أحدهم لجأ وإذا سكوتهم، على الجميع 
عن المسؤول هو الرجل هذا بأن العلم مع اإلثم؟ عن بنفســه ينأى فهل 

ذلك؟في  قولكم فما المنطقة، 
اإلثم  عنه ســقط أنكر ومن آثم، فهو اإلنكار على قدرته مع ســكت من 

واهللا أعلم.

،  ًأبديا ًوقفاللخيــر  األخضر مالهما بوقــف قاما األشــقاء وعمي والدي 
حتى  يملك، وال يرهــن وال ميراث، وال هبة وال شــراء، والفيه   بيع ال

هذا بقســمة الورثة رغب هالكهما وبعد عليهــا، ومن األرض اهللا يرث 
صك على كتب قد كان الوقــف وهذا بينهم، الموقوف األخضــر المال 

أما توفيا، الثاني والشاهد وكاتبه المحكمة، قبل من يصدق ولم شــرعي 
ذلك؟في  قولكم فما الحياة، قيد على فهو األول الشاهد 

نصيب، فيه للــوارث وليس الخير، وجوه فــي يصرف للخير الموقوف 
 أعلم.واهللا الورثة؟  يقتسمه فكيف 



 

  

 

١٩٠
محصول من ولإلكرام للسبلة ًماالفوقف  بلدة، مسؤول كان رجل عن 

فانتقلت القاصــرة، الوحيدة ابنتــه وخلفته الرجــل مــات ثم المال، 
حتى آخرهم، والوقف ينتقل معهم، المسؤولية بعد ذلك لعدة أشخاص 

بالمال فأوصى إخوة، ســوى  أصل والفرع  له  يوجد المنهم  واألخير 
فهذا ممتلكاته، من جعله فلقد منه، كعطية موته بعد إخوته أحد ألبناء 
 كرم وال مجلس واللديه  توجد  ســبلة والمســؤول،  شبه هو الرجل 

ماســة وبحاجة وفقيرة وعاجزة موجودة ف ّالموقابنة  وإن  إكــرام، وال
هذا تصرف وفي المال؟ هذا في الشريف الشرع موقف هو فما للعون، 
أبيها؟مال  من ألنه إليها المال بإعادة تطالب والمرأة فيه، الرجل 
وإنما الشرع، أحكام في به ًمعتدا ًوقفادام  ما الوارث إلى  يعود الالوقف  

 أعلم.واهللا لها  الموقوف الخيرية للجهة يصرف 

حياته في وقفه معين وقف على الواقف اسم تغيير ألحد ًشرعايجوز  هل 
التغيير وتم فالن ابن فالن مســجد وقف كمثال الواقف، ورثة علم دون 
الفالنية؟ الجماعة  وقف إلى 
تبديل  االسم تبديل في كان وإن الواقف، عليه نصه عما الوقف بدل ال ي ُ

 أعلم.واهللا جائز  غير فهو للمسمى 

واللحم األرز من وليمة عــام كل ريعها من يصنع حيث هللا، موقوفــة نخلة 
 تكفي الالغلة  أصبحت واآلن الواقف، وفاة بعد الحال واستمر البلدة، ألهل 
العيد، في األوالد على توزيعها البلدة أهل بعض فاقترح الوليمة، هذه لصنع 

؟ًشرعااألصوب  ترون فماذا للمسجد، تعطى أن اآلخر البعض واقترح 
صرف  من مانع فال الوقفية، بموجــب إلنفاذها  تكفي الالغلة  كانت إن 



 
 

  

 

١٩١فتاوى  الوقف 
أن واألولى الوقفية، بموجب الوليمة لهم تقام كانت من إلى صرفه يمكن ما 

 أعلم.واهللا المحتاجين  فقرائهم على طعام يوزع 

وكما واآلن الماضية، الســنين في وذلك البر، لسحق موقوفة نخلة لدينا 
لها تجمعت وقد مــكان، كل في موجودة البر ســحق آالت أن تعلمون 
بلد في هــي المذكورة النخلــة أن وبمــا الغلل، مــن الدراهم بعــض 

هذه نضع فأين الواليــة، لهذه التابعة البلــدان من آخر لبلد وخصصت 
المذكورة؟النخلة  هذه من المتحصلة الغلل 

وقفت التي البلــدة في المســلمين فقراء على النخلة هــذه غلة تصرف 
 أعلم.واهللا له  وقفت فيما صرفها تعذر إذا فيها البر لسحق 

بل نفع، منه يعــد ولم النخيل حالة تــردت علي، لورثة موقوف نخيــل 
بيعه أربابه نظر واقتضى إلصالحه، الخاصة أموالهم من الورثة دفع ربما 

والمصلحة ذلك لهم فهل بهم، خاصة سبلة بناء في قيمته من واالستفادة 
الوقف؟وألصحاب  للموقف ظاهرة ذلك في 
اإلناث  تســتفيد والواألنثى،  الذكر وفيهم علــي، لورثة الوقف أن بما 

أرى وإنما سبلة، إلى الوقف تحويل لجواز ًوجها أرى ال،  ًشــيئاالســبلة  من 
والعقار  كالماء ، ًريعاوأكثر  ًنفعاأجدى  هو ما عنه ويســتعاض يباع أن جواز 

واهللا أعلم.

وموارد للجماعة وسبلة والمدارس للمساجد الموقوف غلة دمج في قولكم ما 
األوقاف هذه من ٍأليوصرفهــا  ًســنوياالحلة  داخل وآبار الصحراء في ماء 

األصل؟دون  للغلة الدمج وهذا العامة، لمصلحة وذلك بينها التمييز دون 
لما  إلدماجها، ًوجها أرى اللذلــك  متعددة، لوجوه مختلفة أوقاف هذه 



 

  

 

 
 

 

 

١٩٢
ٍ  نقصان والزيادة  غير من حقه حقذي  كل إعطاء فوات من ذلك إليه يفضي 

واهللا أعلم.

مجهول وقف مفســل وســطها في ضاحية اشــترى رجل في قولكم ما 
يباع أم يفسل هل المفسل، هذا حكم فما البلد، أهل من وليس األرباب 

الوقف؟هذا  من للتخلص الضاحية مالك يفعل ماذا أم 
والصالح النظر أهل رأي اقتضى إن إال قبل، من كان كما ويبقى يفســل 

منفعته فمرد أربابه جهل وإذا أصلح، هو بما عنه واالستعاضة للمصلحة بيعه 
 أعلم.واهللا المسلمين  فقراء إلى 

قاموا بعده مــن ورثته ًوأيضابمــال  له أوصى وقــد ًمنزالأســس  رجل 
المنزل واآلن ســنة، مائتي من أكثر عليه مضى أن إلى بمــال له يوصون 

المال ذلك غلل وإن ًداثراوبقي  عنه استغنوا فيه المشاركين وجميع تهدم 
ينفذوها أن لهم يحق هل الغلة، تلك في يكون فما شــيء، في تنفذ لم 
لديهم؟مجموعة  تبقى أم لمجتمعهم يؤدي الذي الصالح من شيء في 
ينفذوا أن على واتفقوا عنه واستغنوا لمخصوصين ًموقوفاالبيت  كان إذا 

ذلك  من حرج فال ًجميعاينفعهم  فيما إلصالحه الموقوف المال غلة أو غلته 
واهللا أعلم.

بعد ًوقفاورثتها  التــي بأرضها أوصت أنها وصيتها ومن أوصــت، امرأة 
منهم واحد لكل تناســلوا ما وأوالدهم حمد وألوالد خالد ألوالد موتها 

ريال  وبثالثمائة معهــم، بداخل فليــس منها والخارج بالبــالد، موجود 
لزمها ضمان عن الســابقة األرض وكذا لهم لزمها ضمــان عن لهم ًوقفا

فيه  لهم  مصلحة الالمذكــور  الوقف لهم الموقوف اإلخــوة هؤالء لهم. 



  
 

 

 

 
 

 

 

 

 ١٩فتاوى  الوقف 
أحد، منه  يســتفيد واليتالشــى  النهاية وفي بعدهــم، من  لنســلهم وال

هذا صرف ويريــدون ولجماعتهم وألوالدهم لهم عامة ســبلة وعندهم 
ذلك؟ لهم  ترى فهل السبلة، مصلحة في وبيعه الوقف 

وألعقابهم لهم هو وإنمــا بهؤالء، ًخاصاليس  الوقف هذا أن إلــى ًنظرا
وعليه للوقفية، ًتبديالالجماعة  ســبلة في ثمنه وجعل بيعه أرى بعدهم، من 

يعود ًعقــارابثمنه  ويســتعيضوا يبيعوه أن منه  يســتفاد الكان  إن فاألســلم 
 أعلم.واهللا لهم  الموقوف على مصلحته 

يوم يوزع الذي الوقف مع صرفه يجوز هل للمدرســة أو للمسجد وقف 
الحج؟تاسع  
مصرف في صرفه  يجــوز والله  وقف فيما وقف كل يصــرف أن يجب 

واهللا أعلم. ًشرعاالجائز  غير التبديل من ذلك ألن آخر، 

به  أوصى المكرمة بمكــة الرباط بيت بأن مانيين العلــدى  المعلوم من  ُ
لبيت  والزائرين مانيين العاإلباضيــة  لفقراء ًمقراليكــون  المواطنين أحد  ُ
من أشخاص يسكنه أن الوصية به جاءت لما ًخالفايعد  فهل الحرام، اهللا 

ماني ُعريال  أربعمائة عن  تقل الالشــهرية  رواتبهم أن إال المذهب نفس 
في خاصة ًفارغاالبيت  ذلك كان إذا وكذلك ميسورون؟ هللا والحمد وهم 
به؟اإلقامة  الحال ميسوري أو لألغنياء يجوز فهل الحج، مواسم غير 

نزوله  عن يعوض كان إن إال بــه ينزل فــال الفقراء من يكن لم من أمــا 
ينزلون الذين الفقراء مصلحة إلى يعود أو الحاجة مــع البيت به يصلح ًمبلغا
 بد والالكهرباء،  أو المــاء فواتير تســديد نحو وذلك العمرة، أو للحج فيه 
بهم  ويضيق يتكاثرون عندما ويضايقهم المستحقين  يزاحم الأن  اشتراط من 

واهللا أعلم. البيت 



 

  

  

 

 

١٩٤
لتكون  بثمنها تجارية محالت وشــراء للسبيل موقفة بئر بيع يجوز هل 
المال؟بهذا  مسجد بناء أو المسلمين أليتام ًوقفا
 أعلم.واهللا له  وقفت لما إال صرفها يجوز فال للسبيل موقوفة البئر كانت إن 

له؟وقف  فيما الوقف إنفاذ تعذر إذا الحكم ما 
التي البر أبواب من باب في ينفذ فإنه له وقف فيما الوقف إنفاذ تعذر إن 

مصرف له يوجد لم إذا ًمثالالموتى  ألكفان فالموقوف إليه، ًشبهاأقرب  هي 
الموتى، قبور حفر في إنفاذه من  يمنع الالوقفية  مقتضى حســب فيه يصرف 

 أعلم.واهللا حقه  في بالمشروع ًوقياماللميت  ًسترااألمرين  كال في ألن 

ذكور من لقبيلتنا تابعة الجماعة لســبلة أســس مال ًسابقالديها  قبيلتنا 
وقف مال إلى الســبلة مال دمج في ونرغب التغت الســبلة واآلن وإناث 
ذلك؟يصح  فهل عرفة، يوم يوزع الذي القبيلة 

من مانع فال قائم وجود للسبلة يكن ولم القبيلة لنفس الســبلة كانت إن 
يعود أن إلى ذلك أرادوا إن القبيلــة وقف غلة فيه تصرف فيما الغلــة صرف 
 أعلم.واهللا هو  كما الوقف فيعود السبلة وجود 

المياه موارد وزارة من ملكية لها ولدينا ماء بئر لدينا توجد الوقور شيخي 
منها يحمل أو عليها يمر أو حولها يســكن لمن للشرب ًمورداوجعلناها  

نجعلها لم ولكن الدواب، على أو السيارة فوق خزان أو بسيارة منزله إلى 
وهل الشرع؟ في الموقوف المورد حكم فما للمنازل، منها ويؤخذ بأنابيب 

لها؟الموقوف  المنطقة خارج إلى ويوصل بأنابيب الماء يجلب أن يصح 
تلك تجاوز يجوز فــال الوقفية وثبتت خاصة لجهــة وقفتموها كنتم إن 
 أعلم.واهللا لها  الموقوف الجهة 



 

  
 

 

 

١٩٥فتاوى  الوقف 
الفطرة ومال األكفان مال مثل وقف، مال طنا رجل في الشــرع حكم ما 

أنه وللعلم بينها؟ يميز أن بدون واحدة صفقة في جميعهم المسجد ومال 
ِاتقالبلدة:  أهل له يقول وعندما سنوات، لعدة عام كل الشيء نفس يفعل 

األمر؟وانتهى  طناه قد بأنه عليهم يرد اهللا، 
بيع يجوز فال ـ السؤال في جاء كما ـ خاص مصرف وقف لكل كان إذا 

 ًجميعااألوقاف  مصرف كان إذا أمــا واحدة، صفقة في ًجميعااألوقاف  غلل 
ذلك  في حرج فال واحدة صفقة في غللها تباع أن المصلحة واقتضت ًواحدا

واهللا أعلم.

واســتمر للســبلة، بمال وفاته قبل أوصى قد كان رجــل في قولكم ما 
في  ســبلة لديه واحد كل وأصبح الزمان تغير حتى طويلة لمــدة اإلنفاق 

ُ المال هذا فهل أثره، إال يبق ولم المال همل فأالموصي  أوالد ومات بيته 
بينهم؟ويقسم  فيه ويتصرفون الشرعيين للورثة يعود المذكور 

وإنما إليهم،  يرجع البنفسه  الموصي أخرجه بل الورثة، عن خرج بعدما 
 أعلم.واهللا البلد  أهل اتفاق حسب األخرى المصالح في يصرف 

سنوات  عشر وغلته رجب شهر صيام ألجرة ًماالوقف  رجل في قولكم ما 
باإلطعام؟يبدل  أن يجوز فهل فقط، واحد شهر إليجار إال  تكفي ال

فال غلته، تكف فلم عــام كل في عنه رجب شــهر لصيام ًماالوقف  من 
أجر رجب شهر صيام إليجار يكفي ما اجتمع إذا حتى الغلل جمع من مانع 
، ًأيضاحســن  فهو األمر أول من الفقراء في غلته نفذت وإن عنه، يصوم من 

للورثة جاز عنه بالصيام أوصى من أن اآلثار بعض في جاء بما له ويستأنس 
عنه  العدول يجز لم باإلطعام أوصــى وإن اإلطعام، إلى الصيام عن العدول 



 

 

١٩٦
يستأجر من تعسر أو تعذر زماننا في الرخصة جانب يقوي ومما الصيام، إلى 

أعلم. تعالى  واهللا الظروف وتبدل األحوال لتغير الصيام 

s :áaƒbƒªdG ∫GƒeC’G  ±ÓJEG 

أتى حريق في فتســبب وزرع نخيل من وقف علــى قائم في قولكم ما 
حال الضمان ويلزمه الخطأ حال فــي يعذر هل يلزمه، فماذا المال، على 

جديد؟ من يزرعه بأن يلــزم فهل الضمان لزمه إذا ما حالة وفي العمد؟ 
يتضرر؟له  والموقوف يتأخر قد الحصاد أن ترون أما كذلك كان فإن 

العمد في عليه فيجــب الضمان وأما الخطأ، حال في اإلثم عنه يســقط 
لم وإن بالمثل التعويض أمكن إن أتلف ما بمثل هو إنما والضمان والنسيان، 

 أعلم.واهللا المثل  إمكان لعدم هنا تتعين التي وهي فالقيمة، يمكن 

حيث فيها بالتصرف وقمت أمانــة، النقود من ًمبلغالدي  والدتي تركت 
الوقف، سبيل على البئر هذه وتكون للشــرب، ماء بئر بحفر قمت إنني 

تعالى اهللا إلى عنها التقرب ألجل المختصة الوزارة لدى بتسجيلها وقمت 
وبعدما التســجيل، ورقة على هي توقع ولم بذلك أخبرهــا لم أنني إال 

سماحتكم قول فما كاملة، نقودها برجع وطالبتني ذلك رفضت أخبرتها 
ذلك؟في  
 أعلم.واهللا كاملة  ضمانها فعليك نقودها في إذنها بدون تصرفت أنك بما 

حرق  بعملية يقــوم وكان الناس، أمــوال بعض لتنظيف اســتؤجر رجل 
حريق في النخيل المجاورة،   تسبب في نشوب بعض مخلفات النخيل مما



 
   

 
  

 

 
 

 

١٩٧فتاوى  الوقف 
أموالهم تضررت الذين الناس وجميع لألوقاف، نخالت أربع عدد وفيها 

المواطن لكون ًنظرابالتعويض  المطالبة عن تنازلوا قد الحريق جراء من 
فهل فقط، ًرياالبعشرين  استأجر وقد ًفقيرا ًرجالالحريق  في المتســبب 

عدمه؟من  األوقاف نخالت بتعويض المطالبة عن التنازل يجوز 
به يســد ما اآلن يجد لم فإن حقه، عن يتنازل أن أحد  يملــك الالوقف  

الحق هذا وفاء على يعان أن ويجوز ميســرته، إلى عليه ًديناذلك  فليبق حقه 
واهللا أعلم. ًغارماوكونه  ًفقيرالكونه  الزكاة أو المال بيت من 

أمل على الكفن مال من المســجد تكاليف بعض بتسديد قاموا جماعة 
المبلغ بتســديد يف لم المســجد لمال توفر ما أن إال ً، مســتقبالرجعه  

المناسبة الوسيلة هي وما ذلك؟ جواز مدى فما الكفن، لمال المســتحق 
تسديدها؟وجوب  حال الكفن مال مستحقات لتسديد 

من وعلى التبديل، من ذلك في لما المسجد إلى الكفن وقف يصرف ال 
 أعلم.واهللا الضمان  ذلك بخالف تصرف 

s :áaƒbƒªdG ¢VQC’G  ≈∏Y  AÉæÑdG 

إلقامة لهم يسع مسجد بها وليس ً، منزالســبعين  على يزيد ما بها بلدة 
موقوفة؟أرض  في المسجد إقامة يجوز فهل الصالة، شعيرة 

الوقف فعوضوا الموقوفة األرض تلك في البناء عن ًمناصاتجدوا  لم إن 
واهللا أعلم. ً دخالوال قيمة  عنها  تقل الأخرى  بأرض 

أحد،  فيه يسكن لم جزء وبها لورثته، ســكنية ًأرضاوقف  متوفى رجل 



 

 

 

 
  

 

  

١٩٨
عام مجلس بنــاء الورثة مع األرض هــذه بجوار الذين الجماعــة فأراد 

المناسبات في فيه يجتمعون األرض، هذه من المســكون غير الجزء في 
المجلس  يكون بحيث بينهم، والمشــاورات وعزاء أعياد من الضرورية 

يجوز فهل بذلك، شــرعي صك وكتابة األرض وقف ضمن من ًموقوفا
ذلك؟لهم  

بناء  من مانــع فال مجلس إلى بحاجــة األرض لهم الموقــوف كان إن 
ٍ الســكنى  متممات من المجلس ألن األرض، هــذه من جــزءفي  المجلس 

واهللا أعلم.

أرض ألصحاب وهي للوقــف، ًنخال تخترق  ترابية ســاقية في القول ما 
أن العلم مع ســاقيتهم، تصريج الســاقية ألصحاب فهل منها، يســقون 

ما إذا بخالف منه، ينتفع الوقف مال في الترابية الســاقية في الماء مرور 
الوقف؟لمال  نفع فال صرجت 

الوقف نخل ريبقــدر  منافذ منها ويترك الماء، لصون الســاقية تصرج  ّ 
واهللا أعلم.ال تتضرر حتى 

أحد فقام الســعف، من مبنيــة كانت للنســاء (١)مطهــرةفي  قولكم مــا 
جانبيها من ذراعين بقدر أخذ ولكنه الثابتة، المواد من ببنائها المتبرعين 

ذلك عن السكوت يسع فهل ذلك، الوكيل عليه فأنكر الوقف، أرض من 
بإزالتها؟الحكم  األولى أم مملوكة غير المطهرة ألن 
أكثر أخرى بأرض عنها ض وعإن  إال الوقف، أرض في بناؤها يجوز ال  ُّ
واهللا أعلم.  ًونفعا ًقيمةمنها  

ٍ  .جارماء  به لالغتسال  مكان (١)



 

 

 

 
  

  

 
 

١٩٩فتاوى  الوقف 
ٍ وبجوار  دكان، منهــا جزءعلى  مقام بالوقف، خاصــة أرض قطعة هناك 

ٍ الدكان، مكان منزل بناء األشــخاص أحد يريد ، خالجزء  هناك الدكان 
من العائد إذ ـ األرض مــن وأجدى وأغلى أفضــل البنيان أن رأينا وقد 

ذلك؟في  سماحتكم رأي ما  ، ـاألرض  من العائد من أكبر البنيان 
فال  المصلحة تعينت فإن له، الموقوف مصلحة مراعاة من ذلك في بد ال 
واهللا أعلم.حرج 

الخير أهــل أحد وقفها بئــر الســابق في بها يوجد كان أرض قطعــة 
ســاعات فيها والمكوث مياهها مــن للتزود الســبيل لعابري والصالح 
من االســتفادة وعدم الحاضر الوقت في األحــوال لتغير ًونظراللراحة،  

بناء جواز مدى في رأيكم نســتطلع فإننا البئر هذه ولجفاف الوقفية هذه 
يصرف الفقيرة للمساجد ًوقفالتكون  األرض هذه على ســكنية وحدات 

من للصرف ًخيريا ًوقفــاتكون  أو المســاجد هذه وترميم لصيانة ريعها 
أو عرفة ووقف والمتعلمين والمســاكين كالفقراء البر جهات على ريعها 

والطاعات؟الخير  أعمال من وغيرها للمرضى 
 أعلم.واهللا والمحتاجون  الفقراء به ينتفع ًخيريا ًوقفاتكون  أن األولى 

الوقت في للمســجد تابع تجاري محل تحويــل إمكانية في قولكم مــا 
ســألتكم وقد نفســه، للمســجد ًأيضاليبقى  عام مجلــس إلى الحالي 

بأن نقول له ًوتوضيحــاعليكم،  لبس وقع الســؤال لعل ولكن قبل من 
ألهالي موقوفة األصــل في هي الحالي الدكان عليهــا الموجود األرض 
على شخصين بين مشكلة حدوث بعد ولكن للمسجد، وليست المحلة 

 يتجاوز الالذي  المذكور الــدكان ببناء األغنياء بعض قــام األرض هذه 



 
 

  
 

  

 
 

 
 

 
 

٢٠٠
منكم نود الذي والسؤال فقط، رياالت عشرة وقدره ًمبلغاالشهري  إيجاره 
بأننا  ًعلمامرتيــن،  الموقوفة األرض وقف يجــوز هل هو عليه اإلجابة 

 ًمجلساليكون  ًأيضانريده  وإنما شــخصية لمصلحة الدكان هذا  نريد ال
القران  وعقود كالعزاء الواجبات مــن العديد فيه تقام لكي للمحلة، ًعاما
قول فما ، ًأيضاللمسجد  ًتابعاالمجلس  يكون وبذلك المسجد، من ًبدال

ذلك؟ في  سماحتكم 
للمسجد  موقوفة ليست األرض أن من ـ اآلن اتضح الذي هذا على بناء ً

وتحويل عليها الذي البناء هدم من ًمانعا أرى الـ  لألهالي موقوفة هي وإنما 
 أعلم.واهللا األهالي  لمصلحة مجلس إلى مكانه 

البئر  بجانب المــال من (١)عاضديكــون  أن ـ اهللا أبقاه ـ والدنــا أوصى 
تصريفه تم إذ للمياه، مجــرى البئر هذه عن ويبعد وفاته، بعــد من ًوقفا
إخواني أحد قام األخيرة الفترة وفــي المكان، هذا في يصب األعلى من 

مجرى تغيير يجوز هل للوقف، المحدد العاضد في المياه مجرى بتغيير 
الوقف؟  نوع باختالف الحكــم يختلف وهل الوقف؟ محــل إلى المياه 
المخصص المال عن بعيد مكان في المياه مجــرى جعل يمكن أنه ًعلما

بالوالد؟الخاصة  األموال من ًأيضاوهو  للوقف 
حرج  فال الوقف لمصلحة وكان أحــد، على ضرر ذلك فــي يكن لم إن 

واهللا أعلم.

معينة لطريق منها البالد، داخل التي الطرق بغلتها يصلح موقوفة نخالت 
مدارس  الحكومة بنت قد واآلن الفالني، المكان إلى الفالني المكان من 

«الفلج». الماء  مجرى على تكون التي النخيل هي  العاضد: (١)



 

  

 

 

 

٢٠١فتاوى  الوقف 
خدمة، إلى يحتج ولم بالقار رصفته ًطريقاعنه  وجعلت الطريق هذه في 

النخالت؟تلك  غلة قيمة توضع فأين 
وإال أولى فذلك البديلة الطريق النخــالت هذه بغلة تصلح أن أمكن إن 
 أعلم.واهللا المسلمين  فقراء إلى صرفت 

يوم ليؤكل طعــام بغلله يؤخذ عرفــة ليوم موقوف مــال في قولكم ما 
جزء عليه يمر يكون قد المال وهذا الحرام، الحجة ذي شــهر من عرفة 

عن المواطنين تعويض  تنــوي الالمواصالت  ووزارة الشــارع لترصيف 
معها التكاتف المواطنيــن من وتطلب الشــارع في تدخل التي أموالهم 

الســؤال بقي عامة. مصلحة هو الشــارع ورصف العامة المصلحة حول 
هذا بتعويض يقوم المواطنين من  أحد والالمذكور  الوقف مال في هنا 

للوقف؟المال  
يعوض  أن بشــرط للضرورة إال الوقف أرض مــن شــيء أخذ يجوز ال 
الموفق.واهللا  األموال شؤون في الخبرة ذوي العدول نظر على ًعادال ًتعويضا

أحد وكان البلدة أهــل من للمتعلمين ًوقفاليكــون  بمنزل تبرع مواطن 
استدعى الذي األمر الزمن، من طويلة لفترة بالمنزل يســكن المواطنين 

الوزارة منه طلبــت األخيرة اآلونة وفــي بالمنزل، الغرف بعــض إضافة 
مادي بتعويض المواطن ويطالب ً، فعالحدث  ما وهذا المنزل، بتســليم 

ذلك؟ يجوز  فهل أضافها، التي اإلضافات عن 
ٍ له واشترط الوقف يمثل أحدمع  باتفاق المنزل في لها إضافته كانت إن 

من بذلك قام كان إن أما به، المطالبــة وله له حق فذلك غرمه إليه يدفع أن 
 أعلم.واهللا بشيء  المطالبة له وليس ًمتبرعافيعد  نفسه تلقاء 



 

 

 

 

٢٠٢
مكانها، ساقية مد المزرعة أهل وأراد زمن منذ وماتت نخلة وقفوا أناس 
أخرى؟مزرعة  في نخلة منها ًبداليوقفوا  أن يجوز فهل 

وأرضها هي أي أصيلة نخلة تكون أن إما النخلة هــذه أمرين، أحد هناك 
 يملك والالنخلة  يملــك مالكها إن بحيــث وقيعة تكون أن وإمــا موقوفة، 
فإن أصيلة كانت وإن شــيء، كل انتهى فبانتهائها وقيعــة كانت فإن أرضها، 
من ًبدالنخلة  هنالك تغرس أن يجب الحالة هذه وفــي للوقف تبقى األرض 
في المصلحة كانت إن إال المكان ذلك عن الوقف تحويل  يجوز والالنخلة،  

ًمثالالطريق  منه اقتربت النخلــة هذه موضع يكون بأن وذلك متعينــة، ذلك 
إلى أدت الحاالت من حالة هنالك تكون أن أو للغــرس، صالح غير فأصبح 

أن من  مانع الالحالة  هــذه ففي للغرس، صالح غير المكان ذلك يكــون أن 
هذا أخرى، بطريقة به لالنتفاع المــكان هذا ويتركوا آخر ًمكاناعنه  يعوضوا 
يتوقف أمر فهو وقيعــة كونها أما وقيعة، غير تكــون أن النخلة في واألصل 

 أعلم.واهللا بالحجة  يأتي أن فعليه وقيعة أنها عى ّادومن  الدليل على 



 

 

 

 ٢٠فتاوى  الوقف 

:∞bƒdG  á∏Z  ∫óH  êGôNEG s

زرعات، ثالث عــام كل في الســابق في تزرع كانت معهودة، مزارع 
المذكورة المزارع وهذه ذرة، والثالثــة ، (١)علسوالثانية  دخن، األولى 

من الوقف هــذا ويخرج ً، مكياالتســعون  هو بكيل وقف فيهــا عهد 
الوقف هذا توقف المذكــورة الزراعة هذه عطبت فإذا الدخــن، زراعة 

العلس  زراعة مــن  يخرج والالســداد،  مع المقبل العام إلى المذكور 
ولكن مزارع جملة وسط في داخلة المزارع وهذه الذرة، زراعة  من وال

الوقف هذا فيها التي المزارع وصارت حولها، ما فســلت قد المزارع 
ذهبت واآلن ً، نخيــالأهلها  وفســلوها النخيل من المضــرة حالة في 

وقف والذي األحكام، ناظر عليهــا ووقف أهلها، وتناكر منها الزراعة 
يحكم أن قبل الفسل من سبق والذي ، ًذراعاعشر  ستة بالحريم حكم 
المزارع وهذه ، (٢)بميــرادتجد  صادرة نخيل ألنه ثبــت، الحريم بهذا 
األذرع، الثالثة حــرم على نبت عليها الذي الفســل الوقف فيها التي 

حب عنه يبدل أن يكفــي للوقف المذكور الحــب عدم إن والســؤال 
الدخن  حب ألن قاعدته، على ق ويفرمكيال،  المكيال عن ًبدالالدخن   ّ 

الحكم؟فما   يوجد، ال
إبدالها في حرج فــال األرض تلك من والدخن الذرة حصــول تعذر إذا 
 أعلم.واهللا بهما  تحصل مما أكثر به تحصل المصلحة ألن بالبر، 

،  ًبيضا ًثياباالمســلمين  فقراء أليتام غلته تفرق بماء وأوصى هلك رجل 

الحبوب.من   نوع (١)
الثمرة. إلنزال  الثمار بقطع يقوم من يستخدمه الذي الحبل هو والميراد مرتفعة، أي صادرة معنى (٢) 



 

 

 
 

 

٢٠٤
المالبس  أن باعتبار ذلك له يجوز فهل دراهم، عنه يفرق أن الوكيل وأراد 

هذا؟وقتنا  في  تقبل ال
وجد وإن دراهم، يفرق أن مــن مانع فال المالبس يقبل من يجد لم إن 

 أعلم.واهللا أولى  فذلك المالبس يقبل من 

s :∞bƒdG ô«LCÉJ 

وفي يرعاها، محــدد شــخص لها وليس بلدتنا، في وقف أموال توجــد 
أشــخاص بعض إلى بالقعد إعطائها على األهالي اتفــق األخيرة اآلونة 

ًعلماذلك،  لهم يجوز فهــل األجرة، ودفع ورعايتها بإصالحها يقومون 
زراعية؟وعوابي  نخيل من تتكون األموال هذه بأن 
بيع يجوز فال النخيل وأما تأجيرهــا، من مانع فال الفارغة األراضي أما 

 أعلم.واهللا دراكها  بعد إال غلتها 

فهل  القمح، حبــوب لدق (١)ًجنوراتســتعمل  كانت موقوفة أرض قطعة 
ٍ ومكتبة اجتماعات قاعة من مرافقه مع نادإلقامة  تأجيرها أو منحها يجوز 

الحفالت؟إلقامة  ومسرح المالعب وبعض 
جانب في اقتصادية أو اجتماعيــة أو دينيــة مفســدة ذلك في كانت إن 
واهللا أعلم. ًشرعا يسوغ الفإنه  الوقف 

ثالثة من المتألف بيتهــم وقف على بزنجبار أصحابنــا من إخوة ثالثة عزم 
يؤجر  أن على له، التابعة والمدارس االســتقامة لمســجد حياتهم في طوابق 

الحبوب. فيه  تدق الذي المكان هو  الجنور: (١)



 

 

 

 

 
  

٢٠٥فتاوى  الوقف 
على قدرتهم تحديدها في يراعــى ثابتة بأجرة ًعاماأربعين  لمدة البيت لهم 

البيت في الســكنى عن المدة هــذه خالل لهم  غنى الألنهــم  وذلك دفعها، 
وقوع خشــية الوقف تنجيز على حملهم وإنما فيه، التجارية أعمالهــم وإدارة 

ثابت غير كان وإن ؟ ًشرعاثابت  الصفة بهذه الوقف فهل ورثتهم، من التبديل 
العامة؟المصلحة  وتحقيق الصالحة البغية تحصيل به ما إلى بإرشادنا فتفضلوا 

اإلسالم  بتعاليم  يخل الما  وقفه في يشترط أن للواقف ألن منه، مانع ال 
واهللا أعلم. 

:¬H  ¢VÉ«≤dGh  ∞bƒdG  ™«H s

قسمته: أو  بيعه لهم فهل معينين ألشخاص ًماال أوقف  شخص 
بنفسه،  يتعدى فعل وهو ، ًوقفايقف  وقف من مصدر الوقف أن أنبه ً: أوال

الثالثية  الصيغة بهذه الفعل يأتــي أنه فكما همزة، إلى تعديته في  يحتاج وال
المتعدي ووقف وقــوف، مصدره الالزم فوقف ، ًمتعديــاكذلك  يأتي ًالزما

وتعالى: تبارك اهللا قــول بنفســه يتعدى وقف أن على والدليل وقف، مصدر 
  ﴿Û  Ú  ÙØ  ﴾]  :تبارك قوله وكذلك «أوقفوهم»، يقل ولم ، ]٢٤الصافات

يقل  ولم ، ]٣١ســبأ:  [﴾     ÄÅ  Æ  È Ç      É  Ê﴿وتعالــى:  
لغة  هي قال من ومنهم خطأ، أوقف بأن العلماء بعض قال ولذلك فون»، ّ«موق

ضعيفة.

 ًوقفاالوقف  هذا كان فإن اإلنســان، موت بعد تستمر صدقة هو والوقف 
ٍ فعندئذ،  ًنفعا يجدي الأصبح  إن إال اللهم فيه، يتصرف أن ألحد فليس ًعاما

في  الخبرة ذوي األمنــاء الثقات العدول نظر على ببيــع فيه التصرف يمكن 



  

 
  

  

 

 

 

٢٠٦
تستمر أن ألجل منه  بد الضروري  أمر بيعه أن يرون الذين األموال شــؤون 

فيما وأما منه، االستفادة على القدرة عدم بســبب تعطلت التي الوقف منفعة 
بيعه.يجوز  فال ذلك عدا 

 يملكون والالمنفعة  يملكون فهم مخصوصين لقوم ًموقوفا ًوقفاكان  وإن 
أنه  بســبب بيعه في المصلحة يروا أن إال بيعه لهم  يجــوز الفلذلك  العين، 

.ًنفعابعدهم  من  يجدي وال ًنفعا يجديهم ال
موت بعد الورثة إلى يعود إنه بحيث ًمقطوعا ًوقفايكون  أن إما فالوقف 

وقف فالذين أعقابهم، في ًمستمرا ًوقفايكون  أن وإما عليها الموقوف الطبقة 
الوقف  فذلك الورثة إلى يعود وبعده معين بجيل محدود مقطوع وقف عليهم 

أعقابهم إلى يتحــول الذي للوقف بالنســبة أما المنفعة، إال منه  يملكون ال
لهم يسوغ فال منفعته، يملكون وإنما عينه  يملكون ال ًأيضافإنهم  بعدهم فيما 

إنهم  بحيث البيع إلى الضرورة وتتبيــن المصلحة تتعين عندما إال يبيعوه أن 
الحالة هذه ففي له، استغاللهم إمكان عدم بسبب بقائه من منفعة  يجدون ال

في وتعالى تبارك اهللا قال وقد اليتيم حكم حكمه الوقف ألن المصلحة تنظر 
واهللا أعلم. ]٢٢٠البقرة:  [﴾     ,       +  *  ()  '  &%﴿ اليتامى:  

ولكن لفترة، ذلك وجرى الشريف، العلم طلبة بغلتها لينتفع ًأمواال وقفت  
األموال هذه ومع الغلة، من شيء على منها نتحصل لم سنوات خمس منذ 
من بشيء والمياه األموال هذه في نتصرف أن لنا فهل لسقيها، أفالج مياه 

أو بالبيع، أو البلدة من آخر جانب من بالقياض ذلك كان ســواء الوجوه 
القعادة، بثمن المتعلمون لينتفع بالقعادة الماء ونصرف سقي بغير نتركها 
ذلك؟حكم  فما اهللا، شاء ما إلى موقوفة أرضها مع األموال وتبقى 
األوقاف  أمــوال في التصرف جواز عــدم إلى العلماء مــن فريق ذهب 



  

 

 

 

 

٢٠٧فتاوى  الوقف 
الوصية: في  4قال وقــد  كالوصايا، األوقاف ألن الوقفية تقتضيــه بما إال 
  ﴿Ï  Î  Í    Ì  ËÊ   É  È     Ç   Æ   Å  Ä  Ã     Â  Á  ﴾]  :١٨١البقــرة[ ،

أن إلى ًنظراالمصلحة،  تقتضيــه حســبما التصرف جواز إلى آخرون وذهب 
وآخر،  زمان بين المصلحة تختلــف وقد الوقف، من القصد هــي المصلحة 

ولكن  النظر، في مساغ له القول وهذا واألحوال، الظروف رعاية من  بد وال
الخبراء الثقات إشــراف تحت التصرف يكــون أن وهو قيد، من فيه  بــد ال

أرض ترك وأما أصلح، هو بما الوقف تعويض ضمان مع األموال، بمصالح 
تجنب على ًحرصابقعادة  االكتفاء مع األحوال تتغير أن إلى سقي بال الوقف 
الوجوه  أسلم ولعله ســائغ، وجه فهو تحته  طائل الفيما  المجحف اإلنفاق 

واهللا أعلم.

عن يباع واآلن مســجد، مال أو وقف مــال الواليات إحدى فــي يوجد 
حرام؟ هذا  فهل للزراعة، شرائها في أرغب وأنا المحلية، اللجنة طريق 

ٍ وكان الوقف، لمصلحــة شــرعي قاضمن  شــرعي بقرار البيع كان إن 
 أعلم.واهللا شرائه  في حرج فال األموال، شؤون في الخبرة ذوي األمناء بأيدي 

أبيع أن وأريد رمضــان، شــهر صائم فطرة نخالت ثالث عندي يوجــد 
في وأرغب نخــالت، الثالث هذه ضمنــه من والذي لي التابــع النخل 
الذي السابق النخل من الفطرة تغيير وأريد عنها، ًبدال آخر  نخل شــراء 

الثالث تكون أن بشــرط شــرائه، في أرغب الذي النخل إلى بيعه أريد 
ويكون اشــتريه، الذي النخل أحســن من ـ بالفطرة الخاصة ـ نخــالت 
الفطرة بيع يجوز فهل البالد، مشايخ أو المنطقة قاضي بواسطة اختيارها 

آخر؟بنخل  واستبدالها 
في  حرج فال اإلبدال في المصلحة كانت فإن المصلحة، ذلك في تراعى 



    
 

 
 

 

 

 

 

٢٠٨

( ﴿ســبحانه:  قال وقد اليتيم، حكــم للوقف ألن ذلك،   ('  &  % 
واهللا أعلم. ]٢٢٠البقرة:  [﴾     ,       + *

في وكان والمحتاجين، الفقــراء على غلتهما تفرق نخلتيــن وقف رجل 
فليس اآلن أما غلتها، ق ويفــر(١) ويخرفهاالنخيل  هذه ت ينبشــبابه  أيام 
له يصح فهل يقبضها، ًأحدالها  يجد ولم بذلك، للقيام االســتطاعة لديه 

ألحد ًوقفاالنخالت  هذه يكتب أم قيمتها، ق ويفرالنخالت  هذه يبيع أن 
للفلج؟ جعلها  أو المساجد 



وإنما الواقف، حياة في منجزة الوقفية دامت مــا عنه خرجتا قد النخلتان 
بيع  المصلحة اقتضــت فإن الوقف، مصلحة فــي النظر أهل من كواحد هو 

ٍ واستبدلهما  النخلتين 



أن على عقار، أو كماءبدلهما  بغلته ينتفع مما بشــيء 
 أعلم.واهللا منه  مانع فال الوقفية حسب للفقراء المستبدل هذا يكون 

شاء لمن الوقف تحديد وكان معينين، ألناس موقوفة أرض في قولكم ما 
بيته أحدهم فباع بيوتهم األرض بهذه ولكن يزرع، أو منهم يســكن أن 

أناس فيه فسكن بالوقفية، شــراكة له ليس رجل فاشتراه بالطين المبني 
فإذا أوالدهم، ولديهم جملــة الوقفية وأصحاب عوائلهم، وســط أجانب 

فأين األرض بهذه يبنيه بآخر ويســتبدله بيته ببيع يقوم واحد كل كان 
ال؟أم  الشفعة لهؤالء وهل الباقون؟ يسكن 

قول وعيد تحت ذلك لدخول تغييره، يصح فال ًصحيحاالوقف  كان إذا 
﴾  Ï  Î  Í    Ì  ËÊ   É  È     Ç   Æ   Å  Ä  Ã     Â  Á﴿ ســبحانه:  اهللا 

القاضي  إلى القضية رفع استحســن الســؤال في ما على ًوبناء،  ]١٨١البقــرة:  [

النخيل. رطب  جني هي  الخرافة: (١)



 

   

٢٠٩فتاوى  الوقف 
عدم يريد الذي الشخص هذا مع التفاهم يتم لم إن القضية، لينظر الشــرعي 

للخير.الموفق  واهللا الوقف هذا أحكام التزام 

المال  وهذا القبائل، مــن لقبيلة موقوف مال مــا بلدة في يوجد كان إذا 
لمستحقيه قيمته وتوزيع المال هذا بيع يجوز فهل أحد، منه  يســتفيد ال

أصحابه؟منه  يستنفع آخر مال شراء أو 
يكون آخر أصــل بثمنه يشــترى أن يجوز وإنما ثمنه، توزيــع يجوز ال 
البيع يتم أن ذلك لجــواز ويشــترط بريعه، القبيلة لتنتفع األول، من أجدى 

 أعلم.واهللا األموال  شؤون في الخبرة ذوي األمناء إشراف تحت والشراء 

أنها إلى باإلضافة منها، مســتفاد غير وقف أرض منزلي أمام يوجد 
منها، االســتفادة أو اســتغاللها  يمكن والالمنطقة،  وســط في تقع 

بأرض اســتبدالها يجوز فهل طويل، أمد منذ الحال هذا على وهي 
القطعة من أنا أستفيد بحيث مناسب، آخر موقع في لي ُملكزراعية  

جانب من الزراعية القطعــة تأجير مــن االســتفادة بجانب الموقوفة 
الوقف؟وكالء  
') ﴿تعالــى:  اهللا قال وقد اليتيــم، حكم حكمه الوقف   &  % 

ظاهرة متعينة ذلك في المصلحة كانــت فإن ، ]٢٢٠البقرة:  [﴾     ,       +  *(
ذوي العدول األمناء بأيدي ذلك يكون أن شريطة فيه، حرج فال للوقف وهي 

 أعلم.واهللا األموال  شؤون في الخبرة 

يســكنه كان بلد في المال وهذا أســرتنا، أوالد لتعليم خاص مال عندنا 
ليس زمن منذ مجــاورة أخرى بلدة إلــى األســرة انتقلت وقد أجدادنا، 
به  والعناية قليل مردوده الحاضــر الوقت في المال أصبح وقد بالقصير، 



 

 

 

 

٢١٠
الجديدة  البلدة في بيت وشراء بيعه في شيخنا قولكم فما ، ًكثيراتكلف  

األسرة؟أوالد  تدريس على اإليجار وصرف بتأجيره نقوم منه، ًبدال 
الوقف ألن منــه، مانع فال ذلك فــي متعينة الوقف مصلحــة كانت إن 

، ]٢٢٠البقرة:  [﴾     ,       +  *  ()  '  &%﴿تعالى:  قال وقد كاليتيم، 
وهكذا شــؤونه، جميع في مصلحته تراعى أن يجــب اليتيم أن يعنــي وهو 

ذوي األمناء إشراف تحت يكون أن لذلك يشترط ولكن واألوقاف، المساجد 
الموفق.واهللا  األموال شؤون في الخبرة 

للصيام ومنها للمســاجد منها ًأوقافاتخص  نخيل فســل مواقع توجد 
عليها أتت الفســائل وهذه األفالج، ســواقي جانبي على ذلك وغير 
إن حيث الناس، لحركة مجال هناك يكن لم حيث الســيارات، طرق 

األوقاف وكالء وإن هذا منها،  بد والالحياة  شــريان أصبحت الطرق 
عليها ويترتب تتعطل الطرق أن  شك والالمواقع،  هذه فسل يريدون 
أيسمح القضية؟ هذه في قولكم فما وحركتهم، الناس مصالح تعطيل 
تترك أم النــاس؟ ومصالح حركة وتتعطل بالفســل األوقاف لوكالء 

مصالح  على الناس مصالــح وتقدم اآلن عليه هــي كما المواقع هذه 
األوقاف؟

قيمة  عنها  تقل الأخرى  بمواقع للمساجد المملوكة الفسل مواقع تعوض 
أو الطريق بتوسعة المنتفعين قبل من التعويض هذا كان ســواء جدوى، وال ً
 أعلم.واهللا المساجد  حقوق  تضاع والبذلك،  متبرع قبل من 

لمصابي والصالح الخير أهل وقفها بيضاء ٍوأراض خضراء  أموال توجد 
عائد  لقلة ـ توجه وهنــاك الســلطنة، واليات من كثير في الجذام مرض 



 
 

 

 

 
 

 

٢١١فتاوى  الوقف 
تدر  ٍنواح في  البيع قيمة واســتغالل األموال هذه لبيع ـ الخضراء األموال 

ذلك؟في  الشريف الشرع رأي هو فما المرضى، لهؤالء أكبر ًعائدا
األموال هــذه بيع فيجوز المخلــص األمين الوقــف هذا على قــام إذا 

هؤالء عالج ألجل اســتغاللية مشــاريع وابتياع البيضاء واألرض الخضــراء 
 أعلم.واهللا الوقف  جانب في المصلحة تكون أن شريطة المرضى، 

من ويتكون الفلج، ساقية بجانب طريق على وقف عن استفســر أن أود 
وردم أخر بنخالت النخــالت هذه تعويض يجــوز فهل نخالت، ثالث 

تكوين منذ ســابق زمن من الوقــف بأن ًعلماطريــق،  وتمرير حفرها 
والطريق؟الساقية  

وأكثر  قيمة أوفر وكان العوض، هذا في متعينة الوقــف مصلحة كانت إن 
الخبرة ذوي األمناء إشراف تحت ذلك يتم أن على ذلك، في حرج فال ًدخال
 أعلم.واهللا األموال  شؤون في 

ًوعدداصدقة  ليمــون وشــجرة نخلتين ماله من وفاته قبل والــدي وقف 
بجميع الوصية هذه عمارة على أقوم واآلن فطرة، آخــر ًوعددالعرفة  آخر 

مقابل النخيل هذه مــن يعود ما إلى وبالنظر مصاريف، مــن تحتاجه ما 
عليها أصرف أن يضطرني مما عمارتها، تكاليف  يساوي الفهو  عمارتها 

ودفع المال هذا ببيــع أقوم أن ًشــرعالي  يجوز فهل الخاص، مالي من 
فلج؟أو  مسجد عمارة في ثمنه 

بثمنه يشترى أن على بيعه، في حرج فال الوقف مصلحة ذلك اقتضت إن 
منها  كل حصة بحســب لها الموقوف الجهات على ريعه يعــود ماء أو عقار 

واهللا أعلم. 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

٢١٢
صالة بعد الجمعة ليلــة يؤكل ًخبزاغلتــه  فذ ُتنوقف  مال فــي تقول ما 

غلته  صارت األخيرة الســنوات هذه وفي الجامع، المســجد في المغرب 
مياه الجامع ولجماعــة األخرى، احتياجاتــه عن ًفضاللســقيه   تكفي ال

رياالت األموال هذه من الناتج لهم ويوزع ًســنوياتقعد  هذا غير وأموال 
من ًمبلغايأخــذ  أن الجماعة لوكيل يجــوز فهل المتبعة، العادة حســب 
ذلك،  يصح الكان  وإذا المذكور، المال إلصالح لهم توزع التي المبالغ 

اليوم في الحلة أهالي على ويوزع أرز بغلتها ويشترى يباع أن يجوز فهل 
ماني، ُعريال  ألف بحوالي الجلبة هذه ثمن ويقدر الحجة، ذي من التاسع 

تكون ذلك وغير وتنبيــت وتحدير مياه من الجلبة هــذه تكاليف أن إال 
تكاليفها فإن ريــاالت عشــرة الغلة مردود كان إذا أي مردودها، ضعف 
عنده،  من الفارق يدفع الذي هو والوصي ، ًتقريبا ًرياالعشرين  إلى تصل 
أبيع أن فكرت وقد ، ًأرزا يوزع اللكونه  لالتهامات معرض أنه من ًفضال
لذلك، المحدد اليوم في وأوزعه الحاجة حسب ًأرزاوأشتري  الجلبة هذه 

؟ًشرعاذلك  يجوز فهل الجلبة، ثمن انتهاء حتى ًسنوياذلك  تكرار ويتم 
أو ًعقارابثمنهــا  وتشــتري الجلبة تبيع أن لــك ينبغي الحالة هــذه في 

الجلبة  ريع فيه يصــرف كان التي المصلحة فــي ًمصروفاريعه  ويكون ماء، 
واهللا أعلم.

المقبرة وهذه توســعة، إلى حاجة وفي مكتظة اآلن أصبحت مقبرة هناك 
جزء أو هذه الوقف أرض ضم يجوز فهل وقف، أرض مباشرة بجوارها 

ال؟أم  للمقبرة منها 
المقبرة، إلى الموقوفة األرض هذه ضم فيجوز ذلك الضرورة اقتضت إن 

 أعلم.واهللا وأنفع  أجدى أخرى بأرض الوقف يعوض أن على 



  
 

 

 

 ٢١فتاوى  الوقف 
المواطنين أحد فجاءه والفطر، المســاجد مال قابض رجل في قولكم ما 

ًعلماالتمر،  هذا قيمة في يســاومه وجاء تمر، (١) ّمنســتون  فطرة: وعنده 
التمر وهذا واحد، ماني ُعبريال  منه ّالمنيباع  التمر من الجيد النوع بأن 

الفطرة فيه الذي المال وصاحب وطيب، ســائر من مخلوط الفطرة) (تمر 
في أموال عندنا تعلمون ما حســب وعلى المال، يسقي الذي بنفسه هو 

من أقل بسعر يســاومه أن للوكيل يحق فهل بالغلة، البيدار تعطى البلدة 
وأصبحت والســقي بالمصاريف عليه متكلــف أنه لســبب التمر؟ قيمة 

سائبة؟األموال  
الوقف  في  محاباة الإذ  سعره، من بأقل الموقوف غلة من شــيء يباع ال 

واهللا أعلم.

الوقف أهل بين وقع وقد بها، شــرعي صك ويوجد موقوفة ونخل بيت 
وقسمة بيعه يجوز هل النزاع، لهذا ًوحســماعليها،  والتنافس التشــاجر 

بينهم؟ثمنه  
من أكثر عليه مضى وقد الواقف، حيــاة في منجز الوقف إن حيث من 

الساعة، قيام إلى بعدهم من ولذراريهم لهم للموقوف وهو ، ًعاماســبعين  
بين الوقف هذا قســمة جواز عدم الخروصي خلف  بن ســعيدشيخنا  رأى 

ويقتســم بقيمته، ماء أو ًعقاراالســتبداله  بيعه يجوز وإنما لهم، الموقوف 
إلى فليترافعوا البديــل هذا قبض في تشــاجروا فإن منفعته، لهم الموقوف 
أراه  الذي الرأي هو وهذا لقبضه، أرشــدهم يعين وهو الشــرعي، القاضي 

واهللا أعلم. 

 .ًسابقامان  ُعفي  تستخدم كانت وزن وحدة هو ن: ّ(١) الم



   

 

 
 

 

 

٢١٤
ًومنزالالنخيل  من عدد من ًمكونا ًماالوتركت  توفيت امرأة في قولكم ما 

ألوالد المال هذا وقفت وقــد بالبلدة، القت لزراعة تصلح أرض وقطعة 
معظم أن إال بذلك، ثبوتية أوراق  توجــد البأنه  ًعلماأخيها،  ابن أوالد 
بين وقســمتها األموال هذه بيع يجوز فهل بذلك، يعلمــون البلدة أهل 

األرض قطعة بيع يجوز فهل بالنفــي، الجواب كان فإذا لهم؟ الموقوف 
صالح وغير ًداثــراأصبح  الذي المنزل إصــالح يتم وبقيمتها الصغيرة، 
البلدة؟بنفس  للعائلة ًمرجعاليكون  وذلك للسكن، 

في ألن جائز، غيــر فذلك بعدهم مــن وألوالدهم لهم الوقــف كان إن 
الحق، هذا من لهم حرمان بيعه وفي بعدهــم، من ألعقابهم ًحقاالوقف  هذا 
الضرورة  اقتضته إن فيجــوز ســائره على المحافظة ألجل منه جــزء بيع أما 

واهللا أعلم.

وقد للتلف، ومعرضة متهالكة وأصبحــت مخطوطة، كتب عندهم أناس 
قراءة عن الناس إعــراض فضيلتكم تعلمون وكما العلم، لطالب وقفت 

في وتقطعها فهرستها وعدم فيها المراجعة لصعوبة القديمة المخطوطات 
فيها أمينة مكتبة إلى الكتب هــذه نقل في خاطبتهم وقد األحيان، بعض 
من لالســتفادة محل وهي النواحي، جميع من المخطوطة للكتب صيانة 

للناس، ًمرجعاتعتبر  التي التراث وزارة مكتبة وهي وغيرها، الكتب هذه 
بإحدى  الكتب هــذه باســتبدال رأيكم فما التلــف، من عليها ويؤمــن 
طريقتين: 

تتكون بحيث الوزارة طبعته كتاب كل من نســخة عنها تعوض أن ً: أوال
كتب، عشــرة  تتجاوز الالمخطوطة  الكتب أن مع للوقف، كبيــرة مكتبة 

للمطالعة. أسهل  المبدلة وتصبح 



  

 

 

٢١٥فتاوى  الوقف 
إلى تضاف أخــرى كتب بها ويشــترى عنها، قيمة الــوزارة تبذل : ًثانيا

خزنها من أفضــل ذلك أن الصالح أهــل نظر وفي الموقوفــة، المكتبة 
قول فما لشــيء،  تصلح التالفة  فترة بعــد وتصبح  تفتح، الخزانة  فــي 

ذلك؟في  سماحتكم 
أخرى، وكتب المطبوعــات من بنظائرها تعوض الكتــب هذه كانت إن 
 أعلم.واهللا منه  مانع فال متعينة ذلك في المصلحة وكانت 

صرم نبتت فتــرة وبعد البلــدة، أهل على ثمارهــا توزع موقوفة نخلــة 
المبالغ؟هذه  حكم فما بيعها، ثم قلعها فتم لها «فسائل» 

الغلة  فيــه تصرف فيما قيمتهــا فتصرف غلتهــا، حكــم فســائلها حكم 
واهللا أعلم.

بقي ما ـ األوالد ألوالد ًبيتاوقف  قد كان ًعاماعشــرين  قبل هلك رجل 
ذلك؟ لهم يجوز فهل ثمنه، واقتسام بيعه األوالد أراد واآلن  ، ـأحد  منهم 
ألن وأجدى، أصلح هو بما عنه االستعاضة لهم فهل  يجوز، القلت  فإن 

مصاريف؟إلى   يحتاج الوالماء  المغارم، من عليها بما  تفي الاألموال  
فيما  ثمنه واقتســام بيعه من مانع فال مخصوصين لقــوم الوقف كان إذا 
واهللا أعلم.بينهم 

يستغلهن، ًشهرايصوم  والذي شــهر، لصيام نخلتين أجدادنا أحد وقف 
وفي بدلهما، آخــر نخل بفســل أحد يهتم ولم النخلتان ســقطت وبعد 
النخلتين مــن نخلة موضع وفيه المــال واشــترى رجل جاء األيام هذه 

الموضوع بهذا عالقــة له الذي يعطي أن يريــد إنه وقال المذكورتيــن، 
إنما  للنخلة، خــاص ماء للموضع ليس وللعلــم ، ًمانياُ ع ًرياالخمســين  



 

 

 
 

 
 

٢١٦
ًشــهرايصوم  من  يوجد والالنضح،  طريق عــن كان أي ماء من ُســقى ت

كان وإذا الموضع؟ هذا بيع يجوز فهل هذا، عصرنا في النخلة ليســتغل 
بثمنها؟ عمل  يفماذا  باإليجاب، الجواب  ُ

هذا، في الوقف مصلحة  أرى والكاليتيم،  الوقــف مصلحة مراعاة تجب 
عوض إن إال الســابقة، النخلة مكان نخلة فســل يجب بل ذلك، يجوز فال 

 أعلم.واهللا شاربة  نخلة المال صاحب 

يخترق مشاة طريق األرض تلك وبجانب لمقبرة، موقوفة أرض بجوارنا 
أهل اضطر واآلن قديمة، المنازل وتلك المنازل، تلك إلى المقبرة أرض 
وعندهم جهة، أي من لهم  طريق الألنه  ســيارة طريق إلى المنازل تلك 

تعوض أن يصح فهــل الغرب، جهة مــن المقبرة ألرض مطابقــة أرض 
مرور بقدر المقبــرة أرض من ونأخذ لها المطابقــة األرض من المقبرة 
لذلك؟الماسة  للحاجة ًنظراسيارة  

وإن  الموتى، لحرمة وذلك ذلــك، يجوز فال القبور فوق المرور كان إن 
ٍ العوض يكون أن شــريطة ذلك، من مانع فال القبور من خالموضع  في كان 

 أعلم.واهللا عنه  المعوض من ًخيراللمقبرة  

ٍ بلدةفي  والثالثة البلــدة في اثنتين آبــار، بثالثة وأوصى والدي توفــي 
الناس ترك وقــد ِرد، للو ًوقفاكيلو،  عشــر الخمســة قرابة تبعد أخرى 

وصاروا البئر، من الماء لجلب والدلو الحبل اســتخدام الزمان هذا في 
وتوقف المصلحة، توقفت وبذلك لذلك، الضخ وســيلة يســتخدمون 

الثالثة، اآلبار إحدى بيــع في ســماحتكم رأي فما اآلبار، بهذه العمل 
وثالجات  خزانات واســتخدام البلدة، عــن تبعد التي تلك وباألخص 



 

  

 

 

 

 

٢١٧فتاوى  الوقف 
هم اآلبار هذه من يســتفيدون كانوا الذين السكان بأن ًعلماللشــرب،  

اآلبار  هذه لتعمير مــاء به شــترى يالمبلغ  وباقي بذلك يطالبون الذين  ُ 
؟ًسنويا

ذلك اقتضت إن إال اللهــم  يباع، الأن  للوقــف به أوصى فيمــا األصل 
أهل ذلك ورأى اآلبار هــذه إحدى بيع في المصلحة تعينت وإذا الضرورة، 

 أعلم.واهللا بأس  به  يكون الأن  فأرجو والنظر، الصالح 

واآلن المســلمين، لفقراء بعدهم ومن للذرية، مال وقف الصالحين أحد 
الوكيل  واســتلم طرق، بمشــروع بعضها تأثر ـ الذرية انقــراض بعد ـ 

يضم مال هذا التعويض بمــال يشــتري هل الحكومة. من ًماليا ًتعويضا
الحاضرين؟الذرية  على يوزع أم الوقف لذلك 

 أعلم.واهللا الوقف  إلى يضم مال به يشترى نعم 

مال وله الموقوفة، النخيل مــن ٌعددالمال  وبهذا نخل، من مال له رجل 
المال من القياض طريق عن الوقف هذا ينقل أن الرجــل هذا ويريد آخر 

ويفوقه التربة فــي له ًومســاوياالفلج،  نفس من الثاني مالــه إلى األول 
المتكفل هو مــن الجواز حالة وفي ذلــك؟، له يجوز فهل العمــار، في 

األوقاف مشــرف أم القاضي أهو الموقوف، المال عــن ًنيابةبالمقايضة  
في دراية لهم الذيــن البالد أعيان أم المباشــر المال وكيــل أم بالوالية 
وقيمتها؟األموال  

متعينة ذلك في المصلحــة كانت فإن الوقف، مصلحــة ذلك في تراعى 
مصالح  في الخبــرة ذوي األمناء أيدي علــى ذلك يتم أن من  بــد والجاز.  

واهللا أعلم. األموال 



 

 

 

 

 

٢١٨
للصالة مســجد وبناء بيعه على أهله فاتفق معروف، لبيت موقوف مال 

ذلك؟لهم  يجوز فهل بثمنه، 
 أعلم.واهللا ذلك  لهم فليس بعدهم من وألعقابهم لهم ًموقوفاكان  إن 

في رأى إن به يبــادل أن فطرة مال أو وقــف مال في لوكيل يجوز هل 
وهل الدراهم؟ بعض ذلك وفوق أصلين األصل بدل ويأخذ ًصالحاذلك  
للفطرة؟كافية  الغلة تكن لم إذا الدراهم بهذه طر ّيفأن  له يجوز 
األصل بثمن التفطير  يجوز والالوقف،  مصلحة فيه ما يعمل أن له يجوز 

 أعلم.واهللا بالغلة  ولكن 

أم  البيع هذا يثبت فهل المال، أحدهما فباع أخيه، البني ًماالرجل  وقف 
ال؟
به، الغير حق لتعلق بيعه يجــوز فال بعدهما من ولذريتهما لهما كان إن 

إن وأما غيرهما، إلى يعود ثم فقط حياتهما فــي لهما ًموقوفاكان  إن وكذلك 
 أعلم.واهللا عليه  اتفقا إن بيعه حق فلهما لهما عطية كان 

مبنية وكانت العامة، للسبلة ضاحية الهالك والدي به أوصى ما جملة من 
كما لالســتعمال، صالحة تعد ولم تهدمــت واآلن والحجر، الطيــن من 

قيمة بينما فسلها، حتى أو إصالحها في غلتها  تكفي النخيل  بها توجد 
لبناء  الضاحية هذه نخيل مــن بعض بيع يجوز فهل عالية، اآلن الصرمة 
السبلة؟

في حرج فال النخيل تلــك من شــيء بيع على المجلس بناء توقف إن 
إشــراف  تحت عادل بســعر ويكون الحاجة بقدر البيع يكون أن على ذلك، 

واهللا أعلم. األمناء 



 
 

  

    
 

  

  
  

 

٢١٩فتاوى  الوقف 
من بالســلطنة المواقيف أغلب حال إليه آل لما ًونظراماله،  وقــف رجل 

ًعبئاتشــكل  أصبحت إنها بل منها االقتصادية الجدوى وعدم الدخل قلة 
نعلم إننا وحيث الفقــراء. دخل مصدر تلف يعنــي مما األوصياء، على 

والتقرب تعالى اهللا مرضــاة ابتغاء هــو الواقف أراده الــذي المقصد أن 
الوقف هذا حال في نظرنا فقد فضلــه من آتاه ما ببعض عباده بعون إليه 

بعد وذلك رياالت خمسة  يتعدى الالســنوي  دخله فوجدنا إليه المشار 
مضي وعلى أصحابها، عن المنفعة هذه ذهاب يعني مما مغارمه، إخراج 

هو كما ًفشــيئا ًشــيئاعنه  الناس ويرغب الوقــف هذا يضعف الســنين 
مجموع ليكون ماء أثر بنصف الوقف هذا اســتبدال يجوز فهل مشاهد. 

ًإضافة ً، رياالثالثين  عن  يقل البما  ًسنوياقعده  يتم ًكامال ًأثراللوقف  ما 
بالمقارنة ًقلياليعتبر  تطرأ التــي التغييرات عوامل بفعل تغيره كون إلى 
الماء  هذا باقتعاد نفسه المشــتري عندي التزم وقد الخضراء، األموال مع 

من الوقف وينتفع جهة من هو فينتفع ًرياالثالثون  وقدره مبلغ عن ًسنويا
ذلك؟حكم  فما أخرى، جهة 

شــؤون في والخبرة النظر أهل عليه واتفق المصلحــة ذلك اقتضت إن 
يستأجر بأن المســاقب مع التشــارط  يجوز الولكن  منه، مانع فال األموال 

عن رواية وفي بيع، في بيعين عــن  ژ النبينهي  في يدخل مما ألنه الماء، 
 أعلم.واهللا صفقة  في صفقتين 

عشيرته به لتنتفع ًأبدا ًوقفاليكون  يســكنه كان الذي ببيته أوصى رجل 
ًأبدا ًوقفالتكون  وبضاحية األبعدون، فعشيرته انقراضهم وبعد األقربون 

البيت  هذا بيع يجوز فهل الموقوف، البيت هذا إصالح في غلتها وتنفق 
أخرى  ناحية ومن ناحية، من هذا بالطين، مبني ألنه واندثاره لتهدمه ًنظرا



 

 

٢٢٠
االتفاق ثم بنائه إعــادة على اتفاقهم وصعوبة وكثرتهم األقارب تشــعب 

به؟االنتفاع  كيفية على 
على بيعه مــن مانع فال به االنتفاع ألجــل وإصالحه ترميمــه تعذر إن 

قصد حســب الوصية من المطلوب مع يتــالءم آخر بيت بثمنه يعــوض أن 
 أعلم.واهللا به  األبعدين عشيرته ثم األقربين عشيرته انتفاع وهو الموصي، 

القائم يقوم أن يجــوز فهل آخر، شــخص مال في للفطرة نخالت أربع 
لم المال صاحب أن بســبب المال صاحب إلى ببيعها النخيل هذه على 

يقصد عليها القائم بأن ًعلماوغيره،  سقي من بصيانتها يقوم أن يستطع 
بصيانتها؟المال  صاحب يقوم حيث للفطرة آخر مكان شراء البيع من 

متعينة ذلك في المصلحــة كانت فإن الوقف، مصلحــة ذلك في تراعى 
مصالح في الخبرة ذوي األمنــاء أيدي على ذلك يتم أن على منه، مانع فال 

ابتياع  في والاألصــل  بيع  في الالوقف  علــى غبن  يكون الوأن  األموال، 
 أعلم.واهللا األصل  من ًخيراالبديل  يكون وأن البديل، 

القياض أو بلدتــه وقف ألكفــان تابعتين نخلتين شــراء بطلب مواطــن تقدم 
ذلك؟في  قولكم فما المذكورة، البلدة فلج عامد على نخالت ثالث أو بنخلتين 

أغلى البديل يكون أن على ، ًقياضاالمعاملة  تكون أن واألولى األســلم 
الخبرة ذوي األمناء أيدي على ذلــك يتم وأن النخلتين، من للوقف وأجدى 

 أعلم.واهللا األموال  شؤون في 

للمســاجد الموقوفة األمــوال بعض بيــع البالد فــي الصالح أهــل رأى 
وتأجيره عقار بناء في ثمنها واستثمار الوقف، وجوه من وغيرها والمدارس 

أرض  على المبنى هــذا يقام أن ورأوا المذكورة، الجهــات تلك لمصلحة 



 

  

                

 

٢٢١فتاوى  الوقف 
الســوق، بســعر األرض قيمة العدول وم ّيقأن  على البلدة لطــرق موقوفة 

مع شريكة الطرق وتكون المشــروع، تكاليف ضمن القيمة هذه وتحســب 
قيمة تكون أن على األسهم بعدد المشاركة وتكون األخرى، الوقف جهات 

قيمة كانت لو المثال، ســبيل على المسألة ولتوضيح . ًواحدا ًرياال الســهم  
آالف خمسة المشــروع في الطرق نصيب فإن ريال، آالف خمســة األرض 
للطرق ًمشــتركا ًملكاعليها  وما األرض وتصبح األرض، قيمة هي ســهم، 

المشروع، إقامة في ساهمت التي الجهات من وغيرها والمدارس والمساجد 
التصرف؟هذا  في الشرعي الحكم ببيان التكرم سماحتكم من فنرجو 

﴿  4قال وقد  اليتامى، حكم لها األوقاف   :' & % (* ) 
ذلك فاتباع متعينة األوقاف مصلحة تكون فحيث وعليه ، ]٢٢٠البقرة:  [﴾    ,+

 أعلم.واهللا منه   مانع والجائز  سائغ 

معدات فيه يحفظ البلدة لمقبرة مخزن ببناء أوصت قد كانت هالكة امرأة 
السنين مرور وبعد الزمان، ذلك في الطين من المصنوع الدفن ولبن الحفر 
الشــارع يفصله صار إذ المقبرة عن ًبعيداالمخــزن  صار األحوال وتغير 
عمل تم والمقبرة والسكنية، التجارية المحالت وبعض المقبرة عن العام 

الزمن وبمرور المخزن، عن البعيدة األخرى الناحية من وبوابة لها ســور 
الحجارة  من صار المقابر ولبن السقف، وكذلك المخزن سور بعض تهدم 

ويحتاج للمقبرة مفيد غير المخزن وصار مخزن، في حفظه إلى  يحتاج وال
على المقبرة إصالح فــي ثمنه وجعل بيعه يجوز فهل لصيانته، مــال إلى 
البلدة؟أهل  من والصالحين الوالية قاضي فضيلة رأي 

المقبرة مصلحة في ثمنه وجعــل بيعه في حرج فال به االنتفاع تعذر إن 
 أعلم.واهللا نفسها  المذكورة 



  

 

 

 

  

٢٢٢
ميتة، ًطويال ًزمناوظلــت   يكفيها الالماء  وكان موقوفــة نخلة كانت إن 

غلتها؟يستغلوا  أن أجل من أخرى بنخلة يستبدلونها فهل 
ورأى أفضل، الريع حيث ومن القيمة حيث من البديلــة النخلة كانت إن 

الغرس في الخبرة ولهم األموال هذه شؤون في النظر لهم الذين العدول ذلك 
 أعلم.واهللا ذلك  من مانع فال إليه يحتاج وما 

ذلك تســوية وأرادوا التراب من ركام فوق أو تل فوق النخلة كانــت إذا 
ويستغل؟ويباع  الوقف من ًأيضايعتبر  التراب فهل التراب، 

 أعلم.واهللا الوقف  في داخلة هي احتوته وما األرض تلك 

s :∞bƒdG IÉcR 

في شهري مبلغ تجميع على اتفقنا واحدة أســرة من أفراد مجموعة نحن 
هذا تجميع من القصد وكان فرد، كل على ًشــهريارياالت  عشرة حدود 
وينتج سير، حادث المشــتركين من فرد أي ارتكاب حالة في أنه المبلغ 

التحقيق ذمة على الشــخص ويوقف وفيات أو دهس إصابات ذلك عن 
(الحكم)، القضية نتيجة تظهر حتى عنه (ضمــان) كفالة المبلغ هذا يدفع 

هذا تجميع علــى مضى وقد ثانية. مــرة الصندوق إلى المبلــغ يعاد ثم 
خمسة يقارب ما المبلغ إجمالي ووصل ســنوات ثمان يقارب ما المبلغ 
زكاة؟المبلغ  هذا على فهل ماني، ُعريال  آالف 

إلى  يعود اليكون  بــأن وذلك ًخيريا ًوقفاالمبلغ  هــذا اعتبرتم كنتم إن 
كسائر فهو األســرة أو العشــيرة لمصلحة به تبرعوا ألنهم له الدافعين ملك 

تخرجوه لم إنكم بحيث بينكم شركة تعتبرونه كنتم وإن فيه،  زكاة الاألوقاف  
 أعلم.واهللا واجبة  فيه فالزكاة ملككم من 



 

 
 

 ٢٢الوقف فتاوى  
زكاة؟الوقف  في يكون أن يتصور هل 

أو لمدرســة وقف فمن صدقة، الصدقة فــي وليس صدقة، هــو الوقف 
والعلة الوقف، في زكاة فــال ذلك لنحو أو للقربى أو للمســاكين أو للفقراء 

هم وإنما زكاة، ذلــك في بأن يقال حتى األصــل  يملكون الأنهم  ذلك في 
تجري  التي الجارية الصدقة بمثابة المنفعة وهذه فحســب، للمنفعة مالكون 
واهللا أعلم.عليهم 

ذلك ومنذ وفاتي، بعــد الخير وجوه من وجه في ًوقفاكتبتها  أرض لــي 
ظني فهل الوصية، بعد الزكاة فيها  تجب الأنه  مني ًظناأزكها  لم التاريخ 

ذلك يؤثر وهل ذلك؟ لي يجوز فهل بيعها، في اآلن أفكر وأنا صحيح؟ 
الزكاة؟مسألة  في 

فالزكاة مؤجر، بعقار أو بزراعة مستغلة كانت إن إال فيها  زكاة الاألرض  
 يثبت الفهو  بالوفاة معلــق الوقف هذا أن وبمــا غلتها، في الحالة هذه في 
فيها  تجب والالمنجز،  غير الوقف هذا عــن يرجع أن وله الواقف، بوفاة إال 

 أعلم.واهللا للبيع  يعرضها لم ما الزكاة 



 

 
  

 

  

 

٢٢٤
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ولم وفاته، بعد البر وجوه مــن وجه في ريعه لينفق له ًعقاراوقف  رجل 
يبدل أو الوقفية عن ينثني أن له يجوز فهل حياتــه، في ًمنجزا ًوقفايكن  
آخر؟بعقار  الموقوف العقار 

بوفاته منوط هو وإنما الواقــف، حياة في منجز غير الوقف هــذا أن بما 
وله التبرعات، من به أوصى فيما يرجع أن وللموصي الوصية، حكم له فإن 

 أعلم.واهللا يراها  التي المصلحة حسب تبديله يرى ما تبديل 

على الحجز جواز عدم يشترط أن الموصي أو للواهب ًشــرعايجوز  هل 
ألسباب له الموصى أو له الموهوب لدين به الموصى أو الموهوب المال 

لديون أم الديون لجميع فهل باإليجاب، اإلجابة كانت وإذا مشــروعة؟، 
له فهل الوصية، أو للهبة ًالحقاأو  ًســابقاالدين  كان وإذا فقط؟، خاصة 
الحكم؟نفس  

 أعلم.واهللا باطل  شرط هذا 

آخر، بمال يبدله أن رأى فترة وبعد بمال، أهله عن تصدق شــخص عن 
للمسجد، والمتصدق عنه، المبدل من أفضل به المبدل يكون أن ويمكن 

ال؟أم  ذلك يجوز فهل 
على الوقف بيده من مع يتفق أن إال اللهــم صدقته في الرجوع له ليس 
بعض  على رخصة من يعدو فال الوقف مصلحة ذلك فــي كانت فإن القياض 
واهللا أعلم.األقوال 

لولدها  وباعتها رأيهــا رت غيفترة  وبعــد للســبيل، ماء بئر تملك امرأة  ّ 



 
  

 

 

 
 

٢٢٥فتاوى  الوقف 
تقوم أن  تســتطيع والتدهورت  ثم الماء منها جف البئــر هذه أن بحجة 

البيع؟هذا  يجوز فهل القليل، إال ًماال تملك والفقيرة  ألنها بصيانتها 
الوقفية في الرجوع لهــا فليس حياتها في ًمنجزا ًوقفــاوقفتها  كانت إن 

 أعلم.واهللا ملكها  من أخرجتها ألنها 

في وذلك المضاف الوقف وكذلك المنجز الوقف عن الرجوع يجوز هل 
المسجد؟وقف  غير 
المقبرة أو الكريم القرآن لمدرسة ممتلكاته بعض وقف شخص ١: مثال 

بتســليم قام وقد الخيرية، الوقوفات أنواع من ذلك غير أو للمتعلمين أو 
الجهة إلى المال هذا ريع صــرف ويتم الوزارة هذه إلى الموقوف المال 

الوزارة خاطب المال هذا وقف من سنوات أو أشهر وبعد لها، الموقوف 
؟ًشرعاذلك  له يحق فهل الوقف، هذا عن الرجوع في برغبته 

ثم البر جهات من جهة إلى ممتلكاته بعض بوقف أوصى شخص ٢: مثال 
؟ًشرعاذلك  له يحق فهل المضاف، الوقف هذا عن الرجوع طلب فترة بعد 
رجوع فال الوقف ترعى التي الجهة إلى وسلمه حياته في ًوقفاوقف  من 

عن الرجوع فله موته بعد ممتلكاته من شــيء بوقف أوصى من وأما فيه، له 
واهللا أعلم.  ًاحيدام  ما وصيته  ّ

زوجها قام ثم عرفة، يوم لوقف مالها من بنخلة موتهــا بعد أوصت امرأة 
زوجها بين بخصوصهــا شــقاق وحصل حياتها في النخلة تلــك بطناء 
بمبلغ بها أوصت التي النخلة المرأة هذه تغير أن يصح فهل البلد، وأهل 
األولى؟الوصية  حسب عرفة يوم ينفق عنها ًبديالمعين  

تخرجها  ولم حياتها في ًوقفاتجعلها  لم موتها بعد بها أوصت كانت إن 



 

 

  

 
 

٢٢٦
النخلة وطناء وصيتها، في ترجع أن فلها لها الموقوف الجهــة إلى ملكها من 
في وقفتها إن أما عنهــا، ترجع لم إن الوصية على ًشــيئا يؤثر الحياتها  في 

بها، أولى الجهة فتلك لها الموقــوف الجهة إلى يدها من وأخرجتها حياتها 
 أعلم.واهللا فيها  تتصرف أو إليها تعود أن لها وما 

انقرضت فإن المال، مــن بقطعة ولده ألوالد أوصى رجل في قولكم ما 
في التصرف الولد يريد واآلن المســلمين، فقراء إلى ترجع األوالد درجة 
 يوجد الحيث  عليه، التي الديون لوفاء ببيعها بهــا الموصى القطعة هذه 

أوالد، وعنده إخوته  أوالد والإخوته  من شريك له وليس أخرى أموال له 
الوصية؟هذه  في التصرف في ًوجهاله  فهل 

هذا في إن ثــم األصل، تملــك دون بالغلة االنتفــاع لــه للموصى إن 
لبيع ًمســاغاأرى  فال الوصية، بموجب المســلمين لفقراء ًحقابه  الموصــى 

 أعلم.واهللا ذلك  بسبب المال هذا له الموصى 

ريال مائة إلــى الموصي احتاج وقد للفلــج، ماء بتوقيف أوصــى رجل 
بها أوصى التي الوصية هذه عن اآلن يرجــع أن له فهل يده، ذات لضيق 

ذلك؟ له  ليس أم موته بعد تنفذ أن 
ٍ فله  مماته بعد وصية كان وإنمــا حياته في منجز وقفغير  هــذا كان إن 

واهللا أعلم. الرجوع 



 

  
 

  

 
 

 
 

 

٢٢٧فتاوى  الوقف 
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البلد أهل جميع كان وقد البلد، لحارة وقفها أموال في شــيخنا تقول ما 
اآلونة وفي الســاكنين، جميع على يوزع وكان الحارة، تلك في يقطنون 
خارج ًبيوتاوبنوا  الحارة من األهالي خرج العمران لتوسع ًونظرااألخيرة  
الوقف بأن ًعلماالوقف،  هذا مــن العائدة المبالغ تصرف فكيف الحارة، 

معينين؟ألشخاص  يحدد لم 
لها ًامتداداصار  بحيث الســابقة الحارة في ًتوسعاالجديد  البناء كان إن 

مساكنهم  أن السابقة الحارة أصحاب رأى إن وكذلك أهله، يشــمل فالوقف 
مشارك، فيه يشــاركهم لم مكان في أخرى مســاكن بها فاستبدلوا  تصلح ال

حارتهم  في ًسابقالهم  كان الذي الكيان نفس يشــكلون فيه أصبحوا بحيث 
واهللا أعلم.القديمة 

اتفق وقد الوالية، حــارات من كغيرها الحــارات إلحدى وقف يوجد 
الذين لألشــخاص الوقف هذا توزيع أحقيــة على الســابقون األجداد 
منها ينتقلون الذين األشــخاص أما الحارة، هذه في مســاكن يملكون 

ســكان من كبير عدد خرج اآلونة هذه وفــي منه، يســقط نصيبهم فإن 
عليها يقيمون أماكن وجود وعدم األســرة أفراد عدد لتزايد الحارة هذه 

عدد بالحارة ًحاليابقــي  أنه حتى الحارة هذه موقــع نفس في المباني 
الوكيل أوقف وقد فقط، منزلين في يتمثلون الســكان من ًجدابســيط  

االتفاق بأن ًمدعياالحــارة  هذه من خرجت التي األســر نصيب توزيع 
وعليه بذلك يقضي السابقين واألجداد السلف قبل من عليه المنصوص 

أمالك أصحاب أن كما الوقــف، من المأخوذة العوائد هذه يخالف أال 
شخص  عدا ما الجميع على العوائد هذه توزيع اآلن يريدون الحارة هذه 



  

 

 

٢٢٨
هذه من خرجت التي األســر هذه ممتلكات كافة أن من بالرغم واحــد 
كان االتفاق أن كما المنازل، في وتتمثل لهم ومملوكة موجودة الحارة 

الحاضر الوقت وفي ، ًجميعاهلكوا  وقد السابقين الحارة أهالي قبل من 
يتم بالوالية الحوائر جميع بأن ًعلماتوزيعه،  على ًجميعااألهالي  اتفق 

حارته  عن والخارج الســاكن منهم شــخص ألي الوقف نصيب توزيع 
هذه أهالي يطالب لذلك الحالية، ومطالبه الزمان ظروف حسب ًمتمشيا
يخرجوا لم أنهم ذلك مبرريــن الوقف هذا عوائد من بنصيبهم الحارة 

على أجبرتهم التي هــي الســكنية الظروف ولكن لحارتهم حبهم لعدم 
بشكل توزع العوائد تلك لماذا يتســاءلون األهالي جميع أن كما ذلك، 

هذه وســط تقع الحارة تلك أن من بالرغم الثانية الحوائر عن يختلف 
اآلن األجداد فــإن األجداد مع االتفاق هي الحجــة كانت وإن الحوائر 
ذلك؟في  قولكم فما هلكوا، 

منفصلين  يعدون والبها  مرتبطين  يزالون الخرجوا  الذين هؤالء كان إن 
 أعلم.واهللا الوقف  هذا في الحق فلهم عنها 

ًوقفاتكون  بــأرض عمران جدنا لنا أوصــى عمران أوالد جماعــة نحن 
ولكن طوال، سنوات ذلك على مضى وقد عليهم، عائدها يوزع ألوالده 

إلى أوالده بعض اضطــر الرزق مصادر وتوزع الزمن أحــداث تقلب مع 
قبيلته  ر غيمــن  ومنهم هناك، واســتقروا فســكنوا الوالية خارج الهجرة  ّ
أن  جدهم قبيلة ــروا غيالذين  ألوالده يحق فهل عليهــا، بقي من ومنهم  ّ

الوقف؟هذا  من ينتفعوا 
نصيبهم  منه فلهم لذريتــه هو والوقف الواقف ذريــة من هؤالء كان إن 

واهللا أعلم. 



 

 
   

 

 

 

 

٢٢٩فتاوى  الوقف 
بعض انتقل فترة وبعــد بلدة، في لقوم مخصــوص وقف في قولكم ما 

فهل عديدة، لسنين فيها واســتقروا أخرى ًبلدةوسكنوا  البلدة هذه أهل 
يســقط، أم األصلية بلدتهم من انتقالهم بعد الوقف فــي حق لهم يبقى 

الوقف؟فيها  التي البلد ألهل مسمى والوقف 
بد فال معين بلد في عليهم الموقوف وجود فيه ًمشروطاالوقف  كان إذا 

فال قيد بدون ًمطلقا ًوقفاعليهم  ًموقوفاكان  إن وأما الشــرط، هذا اعتبار من 
 أعلم.واهللا للتقيد  وجه 

s:∞bƒdG  »a  ihÉYódG 

الناس من عدد فيها سكن وقد والســكن، للمقبرة موقوفة أرض بجوارنا 
كاملة، مقبــرة بأنها عاء ّاديوجــد  واآلن ثابتة، غيــر بمواد الســابق في 

غير بمواد يســكن من  يوجد الالزمان  هذا في بأن ذلــك في وادعاؤهم 
أن يصح فهل منازلنــا، أمام بأنهــا ًعلمابتســويرها،  ويطالبون ثابتــة، 

الثاني والجزء للمقبرة جزء فصلها: يجب أو بالكامل كمقبرة تســتعمل 
للسكن؟البيوت  أمام الذي 
عند ما يتتبع أن الشرعي القاضي فعلى وإال وجد، إن الوقفية نص فيها يتبع 

الموفق.واهللا  عنده ثبت ما بموجب فيها ويفصل فيها، البينات من المتداعيين 

أو لمسجد يدعيه واآلخر لنفســه يدعيه أحدهما رجالن، فيه اختصم رم 
فطالبهما بأيديهما، الرم يكن ولم البر، أبواب من لباب ًموقوفاأو  لمقبرة 

فإن ؟ ًصحيحاحكمــه  يكون فهل مدعيان، باعتبارهمــا بالبينة القاضي 
بينهما؟الحكم  فما البينة، عن عجزا 
يظل  خيري لمصرف ًوقفايدعيه  ومن لنفسه يدعيه من يتنازعه الذي الرم 



 
 

 

 
 

   

٠ ٢
عجزاها  فإن دعواه، صحة على حجة ألحدهما تقوم حتى الطرفين عن ًموقوفا
 أعلم.واهللا األرباب  مجهول أنه فحكمه ًجميعا

فقمت عليها، بالبنــاء الموقوفة المقبرة أرض علــى باالعتداء قام رجل 
هذا بمســاعدة الناس من مجموعة وقــام ضده، قضائيــة دعوى بإقامــة 

يجوز فهل لمصلحته، بالصلــح القاضي فضيلة يحكم أن قبل المعتدي 
موقوفة؟مقبرة  أرض على الصلح هذا 

المقابر  حرمات وانتهاك ً، حالالم  حــرأو  ًحراماأحل  ما إال جائز الصلح  ّ
 أعلم.واهللا الممنوع  الحرام تحليل ضمن من 

إيجارات ذمته في وتجمعت الخيرية، األوقاف بناية ًمستأجراكان  رجل 
ًمانياُ ع ًريــاالوتســعين  وثمانية وســتمائة آالف أربعة جملتهــا بلغت 

لجنة من قــرار بحقه وصــدر أدائها عــن عســر وقد بيســة، وأربعمائة 
نتيجة دفعه يســتطع لم ولكنه المذكور، المبلغ بدفع يلزمــه اإليجارات 

أشهر. ستة منذ الســجن في إيداعه إلى أدى مما عليه التي الديون لكثرة 
الحقوق بأصحاب باالتصال يقومون عنه لإلفراج إخوته من محاولة وفي 

وقد المتبقي، بتسديد وقيامهم ديونه من شــيء بإسقاط معهم للتفاوض 
من أخيهم وإعفاء ريال ألفي مبلــغ بقبول الموافقة بطلب لدينا حضروا 
ذلك؟حكم  فما األوقاف، لبناية المتبقي 

إلى ذمته في الحق سائر ويبقى الوقف حق من دفعه تيسر ما قبض أرى 
بالعفو.أحق  فاهللا يؤسر لم فإن باإليسار، عليه اهللا يمن أن 

يلزم ما لبعض ًمــااللها  وقف وقــد األجر، بها ًمبتغيا ًبئــراحفر  رجل 
الموقف  ورثة فقام التملــك، لغرض بحوزتها رجل فقام البئــر، إلصالح 



 

 
  

 

١ ٢فتاوى  الوقف 
ذلك؟يصح  فهل الطرفين، بين مصالحة عقد الناس بعض فأراد بمنازعته 

 أعلم.واهللا فنعم  الوقف لمصلحة الصلح كان إن 

غربي الواقع الرم بأن يراه من ليعلــم نصه: ما األحكام أحد في جاء 
موضع في غيلة أهــل وقف تخص التي الفســلة إلى الجائز الطريق 

ليس مقبرة هي ذكرناها التي األرض تلك أن لدينا صح لقد المزارع، 
الوقف أرباب بين ما نزاع فيها وقع وقد ًحدثافيها  يحدث أن ألحد 

الشــيخ  ناظرت أن بعد وذلك البلدة، أهالــي أحد وأوالد المذكــور 
الشيخ سماحة مقبرة، بأنها عليها صادق وقد السيابي حمود  بن سالم

عليهم المحكوم الوقف أصحاب أراد إذا السكوت يسعنا هل الجليل 
عليها؟يبنوا  أن مقبرة األرض بأن 
بناء إحداث  يجــوز الثابت  شــرعي بحكم مقبرة األرض هــذه أن بما 

تغييره الحقيقة عرف من على وجب أحد قبل من فيها بناء أحدث وإن فيها، 
ذلك، على ًقادراكان  ممن السكوت يجز ولم عنه المسؤولة الجهات بإبالغ 
فليغيره  ًمنكرامنكم  رأى «من  :  ژالنبــي قال  وقد للعيان، واضح منكرألنه   ٌ
(١) اإليمان»أضعف  وذلك فبقلبه يســتطع لم فإن فبلسانه يستطع لم فإن بيده 

واهللا أعلم.

الدعوى وتتعلق رجــل، ورثة بين دعوى المحكمة هذه فــي إلينا قدمت 
اختلفوا أنهم غير المتوفى، لذرية وقف أنها على النزاع طرفا اتفق بأرض 

ويطالبون لذريته الوقف أن البعــض ادعى حيث الوقف هذا طبيعة حول 
مصلحة  وجود عدم بحجة الشــرعية الفروض حسب الورثة بين بقسمته 

(٥٠٠٨). والنسائي  (١٤٠)، داود وأبو (٤٩)، مسلم  رواه (١)



٢ ٢
عارضهم بينما الغير، قبــل من الحيازة األرض على ويخافون بقائــه في 

من فقط للفقراء هــو الوقف بأن قالوا إذ هــذا طلبهم في اآلخر البعض 
رأيكم فما الوقف، بــأرض االنتفاع له يحق فــال الفقير غير أما ذريته، 

القضية؟هذه  في سماحتكم 
 أعلم.واهللا الخصوصية  مدعي على البينة 
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٥ ٢بيت  المال 
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المال لبيت تابعة فضاء أرض قطعة بطلب والتعليم التربية وزارة تقدمت 
وقطعة عليها، مدرســة إقامة بهدف وذلــك البنات، مدرســة بجوار تقع 

مع فرعي، شــارع امتداد على لوقوعها جيد موقع ذات المذكورة األرض 
أرض على إليها المشار المدرسة أقامت وأن سبق التربية وزارة بأن العلم 
المذكورة؟للوزارة  عنها التنازل يجوز فهل ، ًأيضاالمال  بيت 

وإنما كالوقف، حكمــه عن  يتحول الالمال  بيــت ألن فال، التنازل أما 
المال بيت أرض على للمســملين مصلحة ذي مشروع بإقامة السماح يجوز 

التي العلمية والمدارس مصالحهم، في يستغل للمسملين ًعاما ًوقفاباعتباره  
حكم اســتمرار مع مصالحهم، من هي ودنياهم دينهــم علوم ناشــئهم تعلم 

 أعلم.واهللا المسلمين  مال لبيت أنها األرض 

حيث المال، لبيــت التابعة األراضي علــى تنانير بحفر المواطنون قــام 
لجنة على الموضوع عرض تم وقد واحد، مــكان في تنانير ثالثة حفرت 

أهل لمصلحة واحد وإبقاء تنورين بردم رأت والتي المال وبيت األوقاف 
ذلك؟في  سماحتكم ترون فما البلد، 

البلد أهل لحاجة التنــور هذا بقاء إلى وداعية ملحة الضــرورة كانت إن 
 أعلم.واهللا المال  لبيت األرض تبقى أن شريطة حرج، فال إليه 

هذا حجم لصغر ًونظراالمال،  بيت أرض على كائن قديم مصلى يوجد 
المال بيت أراضــي ضمن من بتوســعته يطالبون األهالي فإن المصلــى 
ذلك؟ في  الحكم فما به، المحيطة 



 

 

 

 

٦ ٢
في حرج فال توســعته ألجل أخرى أرض إلــى المصلى نقــل تعذر إن 
 أعلم.واهللا المال  بيت أرض في توسعته 

المال، بيت أموال من أرض قطعة على الحصول بطلب إلينا تقدم مواطن 
في  الشرعي الحكم هو فما الكريم، القرآن لتعليم مدرســة إلقامة وذلك 
ذلك؟

المال بيت أرض عدا ما عليها المدرسة لبناء أخرى أرض وجود تعذر إن 
المبنى األرض تكــون أن على المال بيت أرض علــى بنائها في حــرج فال 

 أعلم.واهللا البناء  بعد المال لبيت ًملكاعليها  

عبارة ماني) ُعريال  آالف (تســعة مبلغ يوجد بأنه ســماحتكم إفادة نود 
غير وهو األوقاف بدائرة ًحاليــاويوجد  المال ببيت خاص تعويض عن 

اإلمكانيات أن إال بنائه إعادة إلى ماسة حاجة في مسجد ويوجد مستغل، 
المذكور المسجد بناء في المبلغ استغالل يجوز فهل متوفرة، غير المالية 
األمناء؟إشراف  تحت 

حرج فال فيه المبلغ هذا بصرف إال وتعذر ًضرورياالمسجد  بناء كان إن 
 أعلم.واهللا األمناء  بأيدي ذلك يتم أن على ذلك في 

أن البديهي ومن المال؟ ببيت خاصة أرض على مسجد إقامة يجوز هل 
ملك عن بذلك األرض تخرج وسوف عنه إيجار بدفع يقوم لن المسجد 

المال؟بيت  
المسجد عليها يبنى أخرى أرض وجود تعذر مع إال ًشرعاذلك  يسوغ ال 
 أعلم.واهللا إليه  الناس وحاجة 



 

٧ ٢المال بيت  
المال بيت ضاحية في مسجدهم وتوسعة هدم بطلب مسجد جماعة تقدم 

الجنوب، من أمتار وثالثة الغرب جهة من أمتار ستة بمقدار له المجاورة 
على يقع المسجد هذا لكن قريبة واســعة مســاجد المنطقة في وتوجد 
ذلك؟على  موافقتهم جواز ترون فهل طرق، مفترق 

العلماء شدد وقد أخرى، مساجد لوجود ذلك إلى تدعو  ضرورة الأنه  بما 
 أعلم.واهللا الطلب  هذا على الموافقة عدم أرى (١)الصوافيفي  المساجد بناء في 

تابعة أنها عهدت وقــد والضواحي، األموال مــن عدد واليتنا في توجد 
إلى أمالكه وضم بهدمه الســابقين األئمة أحد أمر وقد الجامع، ألوقاف 

المال.بيت  أمالك 

األمالك هذه علــى اإلشــراف بعملية المنوطة هي اإلدارة هــذه أن وبما 
المال بيت أمالك كحــال حالها ثمارها وطناء وســقيها برعايتها والقيام 

من والعائد اإلدارة هــذه عليها تشــرف التي األخرى والواليات بالوالية 
الدولة.خزينة  إلى يرجع األموال تلك 

والرسومات الشرعية اإلثباتات اســتخراج عنه المســؤولة اإلدارة وتعتزم 
منكم نستوضح أن نود األمر بادئ في لكن التملك، وسندات المساحية 

بطلب الشرعية المحكمة قاضي الشيخ فضيلة بمخاطبة اإلدارة تقوم هل 
المال لبيت األمالك هذه تبعية تكتب وهل الشرعية؟ اإلثباتات استخراج 

مهدوم المســجد بأن العلم مع المذكور المســجد ألوقاف تابعة هي أم 
القبور؟ بموقعه  وتحيط 

ماتوا  أو أهلها عنها جال التي واألراضي األمالك وهي صافية جمع الواو بتخفيف  الصوافي: (١)
 ژ. اهللارسول عهد  في أهلها عنها جال التي النضير بني أموال أمثلتها ومن لها،  وارث وال



 

 
 

 

 

 

٨ ٢
فإن بالوالية، اآلن القائم الجامع إلى األوقاف هذه تصرف أن نراه الذي 

يراها التي المصالح فــي فليصرف الجامع حاجة عن شــيء غلتها من فضل 
الموفق.واهللا  الشريف العلم كتعليم الصالح أهل 

عجزه وبعد وفاته وقبــل المال، لبيت تابعــة لضاحية ًبيداراكان  رجــل 
في الواقع المنزل إخــالء على معهم االتفاق تم الضاحية في العمل عن 

مشيدة  منازل بمحاذاة نفسها الضاحية من أرض قطعة وتأجيرهم الضاحية 
منذ األرض بتســوير زوجته قامت وفاته وبعد األرض، نفس على ًأيضا

بدفع ملتزمة بأنهــا ًعلماعليها  منزل ببنــاء تقم لم أنها إال طويلة فتــرة 
األرض على منزل ببناء لها بالســماح ًحالياتطالب  وهي األرض، إيجار 

لذلك؟لحاجتها  
 أعلم.واهللا منه  مانع فال المال بيت لمصلحة ذلك كان إن 

وممرات طرق في تركيبها ليتم إنارة أعمدة بشراء المال بيت دائرة قامت 
المال بيت أموال صيانة مصاريف من وذلك المال لبيت التابع الســوق 

على السوق بناء إعادة يتم ســوف لكونه األعمدة هذه تركيب يتم ولم 
المشروع، ضمن من ســتكون وإنارته جديد من التراثي المعماري الطراز 

المؤدي الطريق إلى المال بيت لسوق المشــتراة األعمدة نقل يجوز فهل 
المسلمين؟لصالح  خدمة الوالية نفس من مقبرة إلى 
الموفق.واهللا  منه ًمانعا أرى الالمسلمين،  لمصالح خدمة ذلك أن بما 

المال ببيت خاصة بلدتنا أراضي بأن طويلة فترة منذ عليه المتعارف من 
 يوجد الكما  بذلــك شــرعي إثبات أي لديها  يوجد الالــوزارة  أن إال 

بأن  الشــائعة الناس أقــوال ســوى للشــهادة االســتعداد لديه من ًأيضا



 

 

 

 

 

٩ ٢بيت  المال 
بحكم بإفادتنا التكرم ســماحتكم من نرجو لذا المال، لبيت هي األرض 
جهات  أمام إثارته أو الموضوع عن الســكوت جواز في الشريف الشرع 

االختصاص؟
فواسع المال لبيت تابعة األراضي هذه كون تثبت بينة  توجد الكانت  إن 

 أعلم.واهللا البينة  توجد حتى عنها السكوت 
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من عدد في المال بيــت أراضي تثمير في الحكومة سياســة من ًانطالقا
للزراعة الصالحة األراضي تأجير المال بيت دائرة رأت السلطنة، واليات 

مدة تشترط أن دون سنوية رمزية بإيجارات الســتغاللها المواطنين على 
الزراعية والمحاصيل األشــجار نوع يوضح لم أنه كمــا لإليجار، معينة 
إلى المســتأجر المواطن دعا الذي األمر األراضي تلــك في تغرس التي 

منه  يخشى والذي والحمضيات، واألمباء كالنخيل كبيرة أشــجار غرس 
األرض استغالل في االســتمرار عن المســتأجر عجز حال في ًمستقبال
إضافة ترون فهل المغروسة، األشــجار عن بالتعويض للحكومة مطالبته 

الحاالت عن برأيكم إفادتنا مع ًمســتقبالاإليجار  عقد في الشــرط هذا 
إليها؟أشرنا  التي السابقة 

األرض هذه في يغرسونه ما جميع أن المستأجرين على يشترط أن نرى 
بمدة  اإليجار ويقيــد عليها، المتفق المدة انتهــاء بعد المال بيت إلــى مرده 
واهللا أعلم.معينة 

الخاصة  األراضي مــن عدد بتأجير الماضية الســنوات في الوزارة قامت 



 

 

 

 
 

 

٢٤٠
بالمواد بنائها بقصد المواطنين لبعض المناطق مــن عدد في المال ببيت 
لتعود معينة مدة الــوزارة تشــترط ولم تجارية، ومحالت كمنازل الثابتة 
يدفع  الذي الرمــزي باإليجار اكتفت وإنمــا المال، لبيت المباني تلــك 
اتفاقية هناك تكون أن يجب بأنه ًسابقاأفتيتم  سماحتكم أن وبما ، ًسنويا

ملكية إلى بعدها تنتقل ثم معينة مدة إلى الباني يستغلها المباني هذه بأن 
الوضع وبقاء سبق فيما السكوت إجازة سماحتكم ترون فهل المال، بيت 

ترون أو والمستأجر الوزارة بين عليه اتفق كما ًسابقاالقائمة  المباني في 
التي فتواكم بموجب المستأجرين ونطالب المباني تلك في النظر إعادة 

إليها؟أشرنا  
فإن ذلك، في إليها والمصير رعايتها يجب التي هي المال بيت مصلحة 

المال بيت أرض علــى بنوا الذين المواطنين تعويــض في المصلحة كانت 
ترك في المصلحة كانــت وإن بذلك، أخــذ المال لبيت البنايــات وتمليك 
 أعلم.واهللا به  عمل منهم األرض عن عادلة أجرة وأخذ أهلها بأيدي المباني 

مرجعها وإنما أحد ملكيتها  يدعي ال ٍأراضتوجد  مان ُعبلدان  بعض في 
ذلك،  غير ومنهــا المال» «بيت ــمي سما  منها قســمت، وقد الحكومة،  ُ

والباقي عنه مســؤولة األوقاف وزارة صارت مال» «بيت عليه أطلــق وما 
للمواطنين  منحت التي األراضي هذه من وكثير اإلســكان، لوزارة يرجع 

ُّ اســم عليه طلق أالتي  تلك بينما أصحابها، كت وملللزراعة  اســتعملت 
بحجة  ًســنويا«قعد»  عليهم فرض ويأصحابها  تملــك لم المال» «بيت  ُ

هذا  فهل القعد، من إعفاؤها أو األراضي تلك تمليك ًشرعا يجوز الأنه  
صحيح؟

أمينة  الدولة وإنما أحدهم  يمتلكه ال ًجميعاللمســلمين  حق المال بيت 



   
                          

       
  

 

 
 

٢٤١بيت  المال 
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واهللا أعلم.

لبيت التابعة األراضي قطع من العديد بتأجير المســؤولة الجهات قامت 
عليها الحيوية المنشــآت إقامــة بهدف المواطنيــن بعــض على المال 

تأجير تجز لم التي سماحتكم فتوى على وبناءالمنازل،  تشــييد وخاصة  ً
أن إال بموجبها تم العمل فــإن التثمير طريق عن إال المال بيت أراضي 

بعض بخالف األولى الوهلة منذ ًواضحابدا  المواطنين قبل من اإلحجام 
يطالبون ًحالياهم  كبيرة وبمبالغ منازل بتشــييد قاموا الذين األشخاص 

بيت على باإلشراف والقائمون إيجار، عقد إلى االستثمار عقد بتحويل 
الكثير الشــيء المحاســن من بها األراضي إيجار عملية أن يرون المال 
التعدي من وحفظهــا األراضي تلك علــى المحافظة مقدمتها فــي يأتي 

األرض اســتغالل باب من يأتي تأجيرها أن كمــا المواطنين، قبــل من 
لصالح األراضي تلــك اســتغالل هو األهم والشــيء عامة، مصلحة في 

لخدمة أساســه في وجد المال بيت يكون أن يفترض الذين المواطنيــن 
أن سماحتكم موافقة بعد نرى فإننا ذلك ضوء وعلى المحتاجين. مصالح 

موقع حسب يقدر وبمبلغ إيجار عقود بواسطة األراضي تلك تأجير يتم 
األراضي؟تلك  

خشــية االســتثمار بطريقة إال المال بيت أراضي تأجير جواز بعدم قلنا 
منه  بأيديهم مــا فكاك يتعذر بحيــث المال بيت على المســتأجرين تســلط 



 

 

٢٤٢
بطريقة التأجير كان إن أما بأنفسهم، يهوون كما اإليجار مقدار في ويتحكمون 

 أعلم.واهللا مانع  فال المال بيت على فيها  حيف العادلة  

أن على المال لبيت تابعة أرض على تجاري مشروع بناء مؤسسة طلبت 
طالما األرض إيجار من تعفى فهل للمســجد، ًوقفاالدكاكين  هذه تكون 

ال؟أم  للمسجد الدكاكين وقفت أنها 
تقتضي ما حين إلــى اإليجار إســقاط يكون أن على ذلك من مانــع ال 

 أعلم.واهللا خالفه  العامة المصلحة 

والمؤجرة المــال لبيت التابعة األراضي من عدد لســقي مخصصة ســاقية 
للســاقية صيانة عمل تم األخيرة اآلونة وفــي بالوالية، المواطنين لبعــض 

الساقية بتلك تنتفع زراعية ألرض مستأجر كل على يكون بحيث المذكورة 
اثنين مواطنين أن إال معين، مبلغ بدفع وذلك الصيانة عملية في المســاهمة 

بدفع إلزامهم إال الوزارة أمام ليس الحالة هذه وفي المســاهمة، دفع رفضا 
وتأجيرها لهم المؤجرة األرض سحب أو منهم واحد كل على الذي المبلغ 

بذلك؟ إلزامهم  يجوز فهل المبلغ، تحمل الوزارة وعلى العلني، بالمزاد 
 أعلم. مانع من إلزامهم كما ذكرتم واهللابما أن في ذلك مصلحة الوقف فال 

قد المذكور إن وحيث المال، لبيت تابعة سكنية ألرض مستأجر مواطن 
أرض على القائم المنــزل إلصالح وذلك ولده من المال مــن ًمبلغاأخذ  
ذلك إثبات طريق عن وذلك ولده حق إثبات فــي يرغب فهو المال بيت 
المنزل في الحق ذلــك إثبات له يحق فهل المذكــور، المنزل في الحق 

منه؟أخذه  الذي الحالي المبلغ نظير لولده المذكور 
 أعلم.واهللا حرج  فال بالعدل حقه عن تعويضه أجل من ذلك كان إن 



 

 

 

 ٢٤بيت  المال 
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هذه إن حيث المال، لبيت التابعة التجارية المحالت بعض عن ســؤال 
مال بيت تخص أرض علــى المواطنين قبل من تشــييدها تم المحالت 

ماني، ُعريال  وثمانمائة ألف الواحد المحل تكلفة كانت وقد المسلمين، 
جواز ســماحتكم رأيتم إذا للمواطنين، األرض هــذه بيع ترى والوزارة 

المحالت أصحاب إن ثم زهيد، الرمزي اإليجار إن حيث ، ًشــرعاذلك  
الدفع؟في  يماطلون 

هذه وفي المصلحة، اقتضت إن إال بيعــه جواز عدم المال بيت في األصل 
لبيت األنفع العوض بالثمن ويشترى عادل بسعر البيع يكون أن من  بد الالحالة  
 أعلم.واهللا األموال  شؤون في الخبرة ذوي األمناء بأيدي ذلك يتم أن على المال، 

بتمويل لألوقاف منها عشرة المال، بيت أرض على ًدكاناعشــرون  أقيم 
وفي الدولة، خزينــة من بتمويل المال لبيت منها وعشــرة األوقاف من 

اإلخوة اقترح أخرى وزارة إلى السوق بتسليم الوزارة تسعى الذي الوقت 
كلها الدكاكين تلــك تســجل بأن المال وبيت األوقاف على القائمــون 

ذلك؟في  سماحتكم رأي فما المادي، الدعم إلى لحاجتها لألوقاف 
الدولة، خزينة من المال لبيت خصصت التي العشرة الدكاكين كانت إن 

مانع فال المال لبيت تسلم أن قبل للمصلحة لألوقاف جعلها الدولة رأت ثم 
 أعلم.واهللا ذلك  من 

األوقاف؟إلى  المال لبيت تابعة ٍأراضتحويل  يجوز هل 
من له أصلح تكون أخــرى بأرض المال بيت عوض إن إال ذلــك يمنع 

 أعلم.واهللا األرض  تلك 



  
 

 

 

 
  

٢٤٤
فضاء أرض شراء بطلب المسؤولة الجهات إلى المواطنين بعض تقدم 

التي األرض بشــراء يطالب البعض أن كما المال، لبيت تابع عقار أو 
للوزارة يدفعه الذي السنوي اإليجار لتفادي به ًخاصا ًمنزالعليها  شيد 
حيث ، ًمعاوللمنزل  لــألرض تملكه في ًكامالحقه  ليضمن تثميره عن 
تعود التي األرض دون فقــط للعقار المســتأجر تملك ًحالياالمتبع  من 

تحقيق إمكانية مدى عن اإلفــادة نرجو فإننا عليه المال، لبيت ملكيتها 
باإلفادة التكرم نرجو كما المذكورتين؟ الحالتين في الشراء في مطلبهم 

بحيث المال بيت وممتلكات ألراضــي اإليجار رفع إمكانية مدى عن 
زهيد  اإليجار بأن المالحظ من حيث السوق قيمة مع وتتوافق تتناسب 

؟ًجدا
تكون أن أولها: بأمــور جوازه مشــروط المال بيت أراضي بيع 
بهذه يســتعاض أن ثانيها: المال. بيت على فيها  غبن العادلة  القيمة 
المبيع، األصل عــن ً نفعاوال قيمة   يقل الالمــال  لبيت عقار القيمة 
األموال. شؤون في الخبرة ذوي األمناء بإشراف ذلك يكون أن ثالثها: 

فيفرق المســتأجر حال فيه فيراعى المال بيت أراضي إيجار رفع أما 
المال  بيت من لــه يوســع بأن أولى المحتاج إذ والفقير، الغني بين 

واهللا أعلم.

إلقامة المال بيــت أراضي من أرض قطعة المناطق بعــض أهالي طلب 
ذلك؟جواز  مدى فما عليها، عام مجلس 

تعويضه من بد فال المــال بيت أرض من ًجانبايشــغل  المجلس أن بما 
ُبنى  يأن  أو ً، وال دخالوال ســعة  ًثمنااألرض  هذه عن  تقل الأخــرى  بأرض 

 أعلم.واهللا له  ملكيته تكون بحيث المال لبيت المجلس 



 

 

 

 

  

 

٢٤٥بيت  المال 
للمســجد صحي مصرف مع ميــاه دورات إقامة مســجد جماعة طلــب 

ذلك؟يجوز  فهل المال، لبيت تابعة أرض على المذكور 
عن  تقل الأخرى  بــأرض المال بيت يعوض أن الحالة هــذه في يتعين 

 أعلم.واهللا  فائدة وال قيمة وال ًمساحةاألرض  هذه 

 ًكيلومتراأربعون  ومســاحتها مال» «بيت بأرض مســجد بناء في نرغب 
بالثمن؟المال  بيت بتعويض نقوم ثم ، ًمربعا

هذه عن  تقل المماثلة  بأرض المال بيت تعويض من  بد الالحالة  هذه في 
وهذا المال، بيت إلى منفعتــه تعود بعقار تعويضها أو ، ًوال ريعا ًقيمــةاألرض  

الموفق.واهللا  عليهم عرضه فينبغي المال، بيت عن المسؤولين إلى يعود أمر 

تملكها التي وأرضها المال لبيت أرض بين القياض ًطالبةمواطنة  تقدمت 
الشرعية المحكمة قاضي الشــيخ فضيلة من طلبنا وقد الوالية، نفس في 

ومســؤول األوقاف إدارة مدير وبحضور األراضــي، هذه على الوقــوف 
وافانا ذلك ضوء وعلى الوالية، أعيان من يختارهم ومن األوقاف مكتب 

بشــيء، األخرى عن تمتاز قطعة كل متســاويان القطعتين بأن فضيلتــه 
وأرض ًومحال ًخصباالمــاء  من تمتاز بالمواطنة الخاصة األرض فقطعة 
وقت إال المــاء إليها  يصل والمنهــا  الطريق بقرب تمتــاز المال بيت 

عرضنا ثم ماني ُعريال  ألفي عن قطعة كل األرضين تثمين وتم الخصب، 
وقدره ًمبلغاالمال  بيت لمصلحة أرضها على زيــادة تدفع أن المرأة على 

سماحتكم من فنرجو المبلغ، دفع على فوافقت ماني ُعريال  خمســمائة 
القياض؟هذا  في الشرعي رأيكم عن اإلفادة 

األرض  تســتصلح أن على األرضين هاتيــن بين القيــاض من مانع ال 



 

 

 

٢٤٦
وهو األخرى األرض صاحبة قبــل من يدفع بما المال بيت إلى تــؤول التي 

 أعلم.واهللا االتفاق  حسب ريال خمسمائة 

بين واقعة المال لبيــت تابعة االســتخدام مختلفة األراضي بعض توجد 
أبواب بفتح طويلة فترة ومنذ المنازل أصحاب قام ولقد المواطنين منازل 
واســتخراج تخطيطها إعادة عند األراضي تلك تأثر إلى أدى مما عليها، 

بيت أراضي بين طرق فتح الضروري من أصبح ألنه لها تملك ســندات 
باب.من  أكثر به الواحد المنزل بأن ًعلماالمواطنين  ومنازل المال 

بيت أرض على أبواب بفتح المنازل هذه أصحاب أحقية عن والســؤال 
المواطنين لمنازل مالصقة كانت األراضي تلك بأن ًعلماعدمه،  من المال 
لها؟األول  التخطيط عند إحرامات بدون 
فتح إلى احتاجوا فإن المســاكن، تلك أصحاب ضرورة بقدر يقدر ذلك 

في  حرج فال المال بيت أرض على فتحها عن مناص يكن ولم األبواب هذه 
واهللا أعلم. ذلك 
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المذكور إن حيث المال، لبيت التابعة الزراعية لألرض مســتأجر مواطن 
بيسة، وخمسمائة ًمانياُ ع ًرياالوثالثون  مائة قدرها مبالغ عليه ترتبت قد 

فقير رجل إنه وحيث  ، هـ١٤١٩  وحتى هـ ١٤٠٥ مــن الفترة عن وذلك 
إدارة مدير فإن عائلــة، ولديه االجتماعي الضمان من ًراتبايســتلم  وهو 

لظروفه، ًتقديراعليه  المترتبة المبالغ عن المذكور بإعفاء يوصي األوقاف 
ذلك؟ جواز  ترون فهل 
عن إعفائه من ًشــرعيا ًمانعا أجد الحاله  وســوء المذكور فقر إلى ًنظرا
 أعلم.واهللا عليه  المترتبة المبالغ 

هـ ١٤٠٧ لعامي إيجــار ودفع المال لبيت زراعية ًأرضااســتأجر  رجل 
منح والي ســعادة إلى برســالة تقدم هـ ١٤٠٩ عام وفــي  ، هـو١٤٠٨  
إدارة إلى طلبه وأحيل المواطنين، ألحد األرض عمارة عن تنازله تتضمن 
تم وقد المتبع، النظام حسب اإلجراءات بتكملة يقم لم أنه إال األوقاف 
المترتب اإليجار لدفع نــزوى إدارة قبل من الرســائل من بعدد مخاطبته 

لم بأنه ًقائالاألوقــاف  إدارة إلى ًأخيراحضــر  وقد يتجاوب، ولم عليه 
للوزارة عنها التنازل ويطلب بئر وجود عدم بســبب األرض هذه يستغل 

السابقة؟لألعوام  عليه المترتب اإليجار قيمة عن بإعفائه ًأيضاويطالب  
كان إن إال منــه شــيء عن للتنازل  مجال والملزم  عقــد اإليجار عقد 

 أعلم.واهللا المال  بيت من المساعدة يستحق ًفقيراالمستأجر  

مائة وقدره سنوي بإيجار المال لبيت تابعة زراعية ًأرضااستأجر  مواطن 
رجل  وهو ً، رياالوعشرون  ستمائة مبلغ عليه ترتب وقد ً، رياالوأربعون  



 

 

 

 

٢٤٨
دخل لديه وليس ، ًفرداوثالثين  ســتة من تتكون كبيرة أســرة ورب فقير 

وقد بالمزرعة الموجود ْوالقتاألعالف  بيع من عليه يحصل ما ســوى 
المذكور المواطن إعفاء يجوز فهل عليه، المترتب المبلــغ دفع عن عجز 

ريال؟خمسين  إلى اإليجار قيمة وتخفيض عليه المترتبة المبالغ من 
لمصالح المــال بيت فإن لفقــره، عنه الحــق هذا إســقاط من مانع ال 

 أعلم.واهللا الفقراء  ومنهم المسلمين 

بعد توفي ثم المــال، لبيت التابعة الدكاكين من ًدكانااســتأجر  مواطن 
وأربعون  وخمســة وأربعمائة ألف قدرها إيجارات ذمته في وبقيت ذلك 
المذكور أبناء أيتام وكيــل تقدم ثم حياته، في يســددها لم ًمانياُ ع ًرياال

تسديد ورثته  يســتطيع والكثيرة  ديون عليه المتوفى بأن تفيد برســالة 
ذلك؟جواز  مدى فما عليه، المتبقية اإليجارات قيمة 

تركته في كان وإن الحق، هذا إسقاط من مانع فال الميت إعسار ثبت إن 
ذلك أدى إن إال الوســع بحســب فليقض حق من عليه ما لقضاء يتســع ما 

هذه في باالحتمال أولى المال بيت فإن اليتامى، بأوالده والشدة الضيق إلى 
الموفق.واهللا  الحالة 

بحوزته التي الزراعية األرض إيجار قيمة عــن إعفائه بطلب مواطن تقدم 
بسبب اآلن حتى األرض لهذه استغالله لعدم وذلك المال، لبيت والتابعة 

األفالج أحد من قريبة لكونها بها بئر حفر عارضت المسؤولة الجهات أن 
عنها؟إعفاؤه  يجوز فهل للزراعة، أثر أي بها  يوجد الواألرض  بالمنطقة، 

األرض  هذه استغالل من يتمكن لم الرجل أن إلى ًنظراذلك  من مانع ال 
واهللا أعلم. 
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وبيت لألوقاف التابعة الزراعية لألراضي المســتأجرين من الكثير هناك 
الوزارة، هذه من موافقة أخذ دون األراضي تلك في بالبناء يقومون المال 
لجعل ذلك وراء من يســعون وهم ، ًحالياالمتبعة  لألنظمة مخالف وذلك 

تلك بتملك للمطالبة ًســبيالذلك  ويتخــذون الواقع األمر أمام الــوزارة 
وإمكانية به المعمول النظام يتعدى من كل مخالفة يجوز فهل األراضي، 

الوزارة؟هذه  من للموافقة أخذه دون به قام ما إزالة 
اعتداء  يعد فإنه المختصــة الجهة من إذن دون مــن أولئك بناءكان  إن  ُ
 أعلم.واهللا لمعتد   ضمان الإذ  االعتداء، أثر ويزال 

وجوه من وجه بغير العادلة اإلمامة زمن المال بيت من ًشــيئاأخذ  فيمن 
يدفع جهة أي وإلى يلزمه؟ فماذا الراهن، الوقــت في التوبة وأراد الحق، 

أخذه؟الذي  المال هذا 
فيحاول توجد لــم فإن المال، بيت بشــؤون قائمة أمينة جهة إلــى يرده 
أخذه ما فليدفع ذلك تعذر فإن المبلغ، ذلك بقدر المال بيت إصالح بنفســه 

 أعلم.واهللا المحتاجين  المسلمين فقراء إلى 





óLÉ°ùªdG 





 

   

 

 
 

 
 

 ٢٥المساجد 
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شيباالناس  من كثيراأن  المســاجد من كثير في نالحظ  ً
األمور في الــكالم هذا وأغلب اهللا، اســم ذكر بغير الصــالة أوقات في 

وعدم العالية بأصواتهــم المصليــن إزعــاج إلى يــؤدي مما الدنيويــة 
هو وما لهم؟ نصيحتكــم فما بذلك، علم على بأنهم ًعلماخشــوعهم،  

ذلك؟ في  الشرعي الحكم 
 يجوز  المنكرات، فإنها بيوت اهللا والالحديث بأمور الدنيا في المساجد من 

﴾  Ô  ÕÖ  ×  Ø   Ù  Ú  Û  Ü  : ﴿ 4قال وقــد  به، أذن ما إال فيها 
إنشاد منع وإذا (١)بالمســجدالضالة  إنشــاد في ذلك عن خرج وما ، ]٣٦النور:  [

من الحاجة إليه تــدع لم بما بالكم فمــا الحاجة إليه تدعو ممــا وهو الضالة 
 أعلم.واهللا عنه  ويزجر فيه يشدد بأن أحرى أنه  ريب الالدنيوي؟  الحديث 

الهاتف أجهزة معهم يدخلــون المســجد يدخلون عندما الناس من كثير 
فما خشــوعهم، وعدم المصلين إزعاج إلى يؤدي مما إغالقها دون النقال 

ذلك؟يفعل  فيمن الشرعي الحكم هو 
في  الخشــوع عن د بالصوذلك  اهللا ذكر مــن يمنع مما ألنه حــرام ذلك  ّ

المســجد عن ًجانباالهواتف  هــذه ترك فيجب الذكــر، روح وهــو الصالة 
وصادة للنفس مثيرة موسيقية نغمات منها تصدر منها ًكثيراأن  على وإغالقها، 

المنكر في أبلغ أنها  ريب الالصــالة؟  أثناء في كانت إذا فكيف اهللا ذكر عن 
 أعلم.واهللا اإلثم  في وأعظم 

يتخذ أو بالضوال، فيها ينشد أن من ثالث: من المساجد «طهرت ونصه: (٢٦٠) الربيع  رواه (١)
سوق». فيها  يكون أو طريق، فيها 

يتكلمون  ًوشبابا ً



 

      

    
 

٢٥٤
األكبر:مان  ُعمفتي  الشيخ فضيلة 

توجيهك أطلب أوكســفورد، في المســلم المجتمع مــن عضو بصفتي 
كل إلى األهمية بغاية مسألة في الشــريفة والسنة القرآن من أساس على 

بريطانيا:في  المسلمين 
ويدار يسجل أن هنا مسجد بها يمر لظروف نتيجة يمكن «هل الســؤال: 

المسلمين؟»غير  بواسطة 
وملكية األرض أن حكم قد عليا محكمة قاضي أن هو السؤال هذا سبب 

أحدهما مسلمين، غير لمحاميين تسجل أن يجب أوكسفورد في المسجد 
الوقت من لفترة المســجد على كأوصياء يعملون المحامون هؤالء أنثى. 
اإلدارة لجنــة بين المســجد في ًحالياالموجــودة  المشــكلة تحل حتى 

والحالية؟القديمة  
   ij   k   l   m   n   o   p   q﴿تعالــى:  اهللا قــال 

rs   t   u   v   w   x   y     ﴾]  :كانــت ولئــن ، ]١٨التوبــة
على واالســتيالء بإدارته بالكــم فما المســلمين غير من  تجوز العمارتــه  
إقحام  يجوز والالمســلمين،  خصوصيات من ذلك فإن وأوقافــه؟ ممتلكاته 

 U: ﴿ 4قال وقد  عمارته، صلب من معدود هو بل بحال، ذلك في غيرهم 
VW     X    Y   Z   [     ﴾]  :واهللا أعلم. ]١٧التوبة

نسمة بسبعين تقدر فيها سكانية كثافة ذات بمنطقة مسجد بناء يجوز هل 
بمسافة منها يبعد عامر مسجد وأقرب ً، منزالعشر  أحد بها المنازل وعدد 

المســجد لبناء المقترح الموقع بين مــا ويفصل ، ًجنوبامتر  خمســمائة 
وادي؟مجرى  عامر مسجد وأقرب 
بينها  تكون أن يجــب المســاجد أن وأرى أعاله حرر مــا على اطلعت 



  

 

 

 
 

  

 

 

٢٥٥المساجد 
تدعو ضرورة هناك كانت إن إال اللهم مســجد بجوار مسجد يبنى فال مسافة 

الضفة بهذه ممن يمنع ًفحال ًواديابينهما  الفاصل الوادي يكون كأن ذلك إلى 
حرج  فال سيالنه عند األخرى الضفة في الموجود المســجد في الصالة من 

 أعلم.واهللا عليه  موافقتهم من عندئذٍ

إلى يحتاج أنه إال أمــوال له ويوجد بالبلدة المســاجد ألحد وكيل إنني 
وحتى  إلصالحه غلته  تكفــي الوربما  وإصالح، وتأبير ســقي من عناء 
لمصلى مشتركة المسجد هذا ثمار غلة أن وبما القليل، إال  يثمر ال ًأحيانا
والمصلى المسجد من كال الخسارة يلزم فهل غيري، ووكيله بالوزن آخر 

ولكن معروف، وزن له المصلى كون المسجد ثمار غلة من له يوزن الذي 
األموال؟ تحتاجه  ما بسبب األحوال تغيرت 

ٍ واحد كل  حصة بقدر والمصلى المســجد بين مشتركان والمغرم المغنم 
واهللا أعلم.منهما 

ًوخطيبا ًإمامافيه  يصلي ووالدنا ما، والية في طين من بني مسجد لنا كان 
المســجد في ولده بعده من أقــام والدنا وفاة وبعد عديدة، ســنين من 

يطلب األوقاف وزارة إلى تقــدم بنيانه انهدم ولما ، ًوخطيبا ًإمامايصلي  
الحكومة من المساعدة على يحصل فلم الثابتة بالمواد لبنائه المســاعدة 

ريال  وســبعمائة آالف ثالثة بتكلفة بنائه على الموافقة له حصلت ولكن 
ازداد ولما الزمان، من مدة فيه بقيامه واســتمر الخاصة نفقته على ماني ُع

المساعدة يطلب ثانية مرة للوزارة فتقدم يستوعبهم لم فيه المصلين عدد 
ستون قدرها بتكلفة بنيانه فتم الموافقة له فحصلت بهدمه له والســماح 

قليلة أيام وبعد ، ًوخطيبا ًإمامايصلي  فيه قيامه واستمر ماني، ُعريال  ألف 
في  دخل لهم يكن ولم بالمسجد عالقة لها ليس حلة أهل من فئة دخلت 



  

  

 

 
  

 
 

   

٢٥٦
آخر طرف معهم وانضم الجمعة يوم في فيه الصالة سوى المسجد شؤون 

الشرعيين  أصحابه عن المســجد انتزاع على فســاندوهم الحلة أهل من 
المسجد وبقي ، ًإمامافيه  الصالة من المســجد إمام ومنعوا ًوعدوانا ًظلما
إن وحيث منهم، يحصــل فلم إليه المســجد بإعادة فطالبهم أيديهم في 

أصابه  ما على فصبر به استهانوا والشــقاق الخصام  يحب الالرجل  ذلك 
من ًراجياهــذا  بســؤاله إليكم يتقدم هو وها موجود، العدل بــأن ًموقنا

يتبع؟أن  أحق هو فيما التوضيح سماحتكم 
بطلب االختصاص جهة إلى المسجد بأمر القائم الشخص يتقدم أن أرى 

عليه القائم صاحبه من المسجد لسلب وجه ال أنه  ريب والإليه،  المسجد رد 
 أعلم.واهللا شرعي  وجه غير من 

به  بنيت الذي المال أن الســؤال ولكن ســنين عشر منذ ًمســجدابنيت  



من االقتراض أن علــم عندي يكن ولم البنك من اقترضته قد المســجد 
في الحكم هو ما الزمن من المــدة هذه مرور بعد واآلن  يحل، الالبنوك  

ولم كلها البنك أموال رجعت قد أنني العلم مع يهدم فهل المسجد، هذا 
شيء؟علي يبق  

 ًقرضاكان  إن وأمــا عليك، حــرج فال الربا من ًخاليــاالقرض  كان إن 
وكاتبه ومؤكله وآكله الربا اهللا «لعن الحديــث: ففي الحرام، عين فذلك ًربويا

إلى وقربة طاعة المسجد وبناء اإلثم، في أي (١)ســواء»«هم  وقال وشاهديه»، 
بني ما أن العلماء نص وقد سبحانه، اهللا بسخط مشوبة قربة يكون فكيف اهللا 
الصالة  تجوز الالضرار  بمسجد الحق أنه فحكمه محرمة بنفقة المساجد من 
   AB   C﴿قال:  تعالى اهللا فإن الدليل، واضح وهو هدمه، ويجب فيه 

(١٥٩٨). مسلم   رواه (١)



  

   
 

٢٥٧المساجد 

DE   F   G     H   I   J   K     ﴾]  :على أســس ما أن ومفهومه ، ]١٠٨التوبة
ًمؤسســافليس  المباح غير بالمال بني وما فيه، بالقيام ًحقيقاليس  تقوى غير 

 أعلم.واهللا تقوى  على 

باسم المعروف القشــي حلة مســجد مسمى مســألة لمســاحتكم نرفع 
 اهللا عبد بن محمداإلمام  مســجد باســم وتسميته أحمد، أوالد مســجد 
؟ 5 الخليلي

ذلك. من  مانع فال الرأي هذا على اتفقت المسجد جماعة كانت إن 



المجاور للمســجد الكهربائي التيار بتوصيل الموافقة بطلب رجل تقدم 
محراب لها غرفة عن عبارة بأنه تبين المســجد زيارة وبعد هذا لمنزله، 
الصحيح االتجاه على ليســت والقبلة مصليا، خمســين لحوالي وتتسع 

المســجد عن الغرفة هذه وتبعد صوت، مكبر بهــا ويوجد منحرفة، بل 
القائم  



من موانع أي  يوجد والفقط،  متر وخمسين مائة بمسافة بالمنطقة 
المذكورة، البلدة جامع وهو المصلين لكل يتسع فالمسجد إليه، الوصول 

ذلك؟ على  موافقته يجوز فهل 
ٍ ُ يبعد المسجد  بجوار وهو ًمسجداالبناء  هذا خذ تيأن  بحال يجوز الكال 

مسجد حكم فحكمه ًمسجدااتخذ  وإن فحســب، المسافة هذه بقدر إال عنه 
 أعلم.واهللا هدمه  ووجوب فيه الصالة جواز عدم في الضرار 

هل يجوز بناء دورات مياه ونقاط وضوء وذلك على نفقة أحد المتبرعين، 
المياه دورات بأن تبين المشــروع خرائط على االطالع تم أن وبعد هذا 

الطابق في منها أعلى وسيكون األرضي الطابق في ستنشأ الوضوء ونقاط 
يشمل  ثان طابق منه أعلى وســيقام ومخزن، ومكتبة دراســة غرفة األول 



 

 

٢٥٨
الثالث الطابق في وســيكون لإلمام وغرفة ومكتبة ومكتب مصلــى على 

دراسة؟غرفة  
 أعلم.واهللا منه  مانع فال المسجد لمصلحة ذلك بناء كان إن 

ما  والية في والقديمة المهجورة للمساجد حل وضع المسؤولين أحد يطلب 
تفضل راجين الوالية، بلدية من اإلدارة تتلقاها التي المخاطبات لكثرة ًنظرا

إليها؟المشار  المساجد بشأن الشرعي الحكم وإبداء باالطالع سماحتكم 
إن إال لهدمه معنى فال آخر لمسجد مضار غير المساجد هذه من كان ما 

 أعلم.واهللا بنائه  تجديد أجل من هدمه كان 

المواطنين، أحد من اشتراها التي األرض قطعة رجع بطلب مواطن تقدم 
رأت عليها المسجد بناء طلب دراســة وبعد بها، مســجد ببناء وسمح 
ًحالياوهي  مســاجد عدة بين لوقوعها لذلك مناســبة غير بأنها الوزارة 

إليه؟ردها  يجوز فهل مسجد، إلى تغييرها يتم لم السكني لالستعمال 
 أعلم.واهللا إليه  ردها من مانع ال 

واآلن خاص المسجد وهذا  ، هـ١٣٧٣  سنة منذ مسجد إمام بأني أفيدكم 
، ًحالياالمسجد  وجود عدم بســبب راتبي وقف والوكيل جديد من يبنى 

لم والوكيل متضرر وأنا أشهر ثمانية عن  تقل المدة  الحالة هذه وتستمر 
هذا؟في  رأيكم فما قبل، من لي يقل 

من كان وإن الوكيــل، قال كما فهو المســجد وقف من الراتب كان إن 
استمرار فينبغي الحكومية كالمؤسسات التسامح قبلها من يمكن أخرى جهة 

من الموقرة الــوزارة قبل من الراتــب هذا عن تعــوض أن ويمكن راتبك، 
 أعلم.واهللا أخرى  جهة من أو العامة الخيرية األوقاف 



  

 

٢٥٩المساجد 
أن إال سابق، مسجد بناء إعادة على الموافقة بطلب األهالي بعض تقدم 

تركوه الذي القديم للمسجد مطابق جديد مسجد بناء في شرعوا األهالي 
ذلك؟لهم  يجوز فهل منفذ، بدون حاله على 

المسجد ضمن في يدخل أن إال اللهم جائز غير الســابق المسجد إهمال 
صرحة بأن قــال من قول على فيهــا يصلى التي صرحتــه في ولو الجديــد 
 أعلم.واهللا منه  المسجد 

ًرياالوتســعين  وأربعة وثمانمائة ألــف بمبلغ ًمنزالامرأة  اشــترت لقد 
وقامت الــوزارة، لهذه وســلمته هـ ١٤٠٣ عام منذ لمســجدين ووقفته 
المسجدين، على القائمين أجرة في عائدة وصرف المنزل بتأجير الوزارة 
اإليراد توقف ثم القائميــن، ألجرة ًكافياالوقت  ذلك فــي اإليجار وكان 

حسب يستأجر من وجود لعدم المســجدين على القائمين أجرة وتوقفت 
هذا تســتلم بأن الموقفة المرأة فطلبت هنــاك، باإلدارة المختصين قول 

عليها، القائمين وأجــرة المســجدين صيانة بمصاريف وتتكفل الوقف 
محالت ببناء ستقوم كما مباني من عليها وما األرض ببيع هي وســتقوم 

ترون فهل المسجدين، لوقف تخصصها المسجدين قرب أخرى تجارية 
؟ًشرعاذلك  جواز سماحتكم 

تصرفها وأما أمينة، كانت إن منه مانع فال بنفســها الوقف تتولى أن أما 
األمناء بإشراف ذلك وكان المصلحة ذلك اقتضت إن إال يسوغ فال بالبيع فيه 

البديل يكون أن على األوقاف عن الدولة في المســؤولة الجهة موافقة وعن 
 أعلم.واهللا للوقف  أنفع 

الخاصة، نفقته علــى بالطين مبني مســجد بناء إعادة بطلب رجل تقدم 
المذكور  المسجد عن يبعد هـ ١٣٩٣ عام منذ قائم مسجد يوجد أنه إال 



 

  

 

 

٢٦٠
واحدة، أرض في ويقعان فاصل بينهما  يفصل والفقط  متر مائة بمسافة 
قاموا بأنهم المسؤولين أفاد وقد األخير، المســجد بناء إعادة غيره ويرى 

المشــار المســجدين بهدم يقوما بأن المذكورين الرجلين بين بالصلح 
والمسجد بينهما، قريبة المسافة طالما واحد مسجد في ويدمجان إليهما 
وجريان األمطار بهطول ويتأثر الوادي حافة على يقع إليه المشار اآلخر 

ذلك؟في  سماحتكم ترون فما األودية، 
بجوار المساجد من بني ما وكل آخر، ًمسجدايضار  مسجد بناء يجوز ال 

أحد يدخل أن إما فأرى وعليه منهما، األخير هدم فحكمه يضاره بحيث غيره 
األنسب المسجد يبقى أن وإما ًواحدا ًمســجدافيكونا  اآلخر في المسجدين 

 أعلم.واهللا مكتبة  أو مدرسة إلى الثاني ويحول 

٥٩٢٨,٦٦ مســاحتها أرض قطعة بمنطقتنا توجد بأنه ســماحتكم نفيد 
إنشاء بسبب بالبناء تسمح لم الظروف ولكن مسجد، لبناء مخصصة م٢ 

المواطنين  أحــد قام فقد عليه وبناءالمنطقــة،  من بالقرب آخر مســجد  ً
لتحفيظ ومدرسة تجارية محالت ببناء المذكورة األرض استغالل بطلب 
فهل األرض، من بالقــرب يقع آخر لمســجد ًوقفاتكون  الكريم القرآن 
ذلك؟جواز  ترون 

 أعلم.واهللا ذلك  من مانع ال 

مال الشــرق ومن قلعة أو غرفة الغرب مــن يحده للنســاء مصلى يوجد 
آخرين،  ألشــخاص أموال الشــمال ومن طريق الجنوب ومن لشــخص 

والسؤال:
المسجد؟ حكم  في يعتبر النساء مصلى هل ـ ١ 



  
 

 

 

٢٦١المساجد 
لألغنام حظائر بنــاء ًشــرعايجوز  هل ًمندثراالمصلى  هذا كان إذا ـ ٢ 

أن يجب التي المســافة هي فما ًجائزاكان  وإذا منــه؟ بالقرب واألبقار 
األغنام مخلفات روائــح بأن العلم مــع والمصلى؟ الحظائر بيــن تترك 

يتجاهلون البلدة أهالي بعض إن وحيث للمصلى، تصل سوف واألبقار 
أحد إن حيث الرجال، كمصلــى ليس إنه ويقولون النســاء مصلى منزلة 

واألبقار؟لألغنام  حظائر يبني أن يريد األشخاص 
مشايخ  هم هل المصلى حرمة عن الدفاع في ًشــرعاالمســؤول  من ـ ٣ 

البلدة؟
يجوز فال وعليه المســاجد، حكم للمصليات أن علمائنــا آثار فــي جاء 

كان  ولو النســاء أو الرجال مصلى من بالقرب واألبقار لألغنام حظائر إيجاد 
عيد ألو  المصلين إلى الكريهــة الروائح  تصل البحيث  تكون أن إال ًمندثرا ُ

مساجدهم، يصونوا أن الحي أهل من المســلمين جميع على ويجب بناؤه، 
 أعلم.واهللا أكبر  فمسؤوليته أقوى كان ومن 



 

 

 

 
 

 

 
  

  

٢٦٢
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السد هذا بقرب وتقع وادي، سد البلدية بها تقوم التي المشــاريع ضمن 
فيها، القائم المسجد ســوى فيها يبق ولم ساكنيها من إخالؤها تم قرية 

نرجو السد، وإقامة األهالي لترحيل المســجد هدم ًحالياتعتزم  والبلدية 
بعد المســجد ذلك هدم جواز مدى عن بإفادتنا التكرم ســماحتكم من 
أهاليها وترحيل القائمة المنــازل كافة إزالة بعد إليه  حاجــة الأصبح  أن 

بمبالغ المسجد تعويض تم بأنه ًعلماالسد،  إقامة بهدف آمن مكان إلى 
الجديدة؟المحلة  في أخرى وأرض 

بقاء تعذر فــإذا القصوى، للضــرورة إال مكانها من  تنقل الالمســاجد  
أن  شــريطة الســكان، ينتقل حيث إلى نقله مــن مانع فال مكانه المســجد 

 أعلم.واهللا ومتانة  سعة األصل من أقل البدل  يكون ال

المسجد عن ًعوضايكون  الواليات بإحدى جديد مسجد بناء يجوز هل 
الكريم  للقرآن مدرسة إلى تحويله األهالي يقترح والذي ًحاليابها  القائم 

دائرة قبل مــن زيارته تمت وقد البحــر، بمياه دائمة بصفــة لتأثره ًنظرا
البحر، من مقربة على يقع المسجد ذلك بأن تقريرها من وتبين المساجد 

بأن األهالي من السن كبار وأفادنا ملحوظ، بشكل الملوحة فيه رت ّأثوقد  
ًوأحياناالمســجد،  جدران في أمواجه تتالطم المد حالة في كان إذا البحر 
المسجد بين المسافة بأن ًعلماالصيف،  فصل في ًخصوصابداخله  تجري 
فقط؟ ًتقريبا ًمتراخمسين  بحوالي تقدر لبنائه المقترح والموقع الحالي 

فال طبيعية ألسباب كمسجد بقاؤه يعســر السابق المسجد موقع كان إن 
 أعلم.واهللا ذلك  من مانع 



 

 

 ٢٦المساجد 
بني بعضها قديمة مساجد العسكرية والقواعد الوحدات بعض في يوجد 

استبدلت وضيقها لقدمها ًونظراذلك،  بغير اآلخر وبعضها الثابتة بالمواد 
بمصليات أشبه مساجد توجد كما هذا للمصلين، تتسع حديثة بمساجد 
والبعض اليومية الصلوات بعض فيهــا تؤدى الثابتة وغير الثابتة بالمواد 
المساجد لتلك اإلســالمي الحكم ما قالئل، أفراد إال فيه  يصلي الاآلخر  

هدمها أو إغالقها يجوز وهل ثابتة؟ مساجد بجانبها أقيمت التي القديمة 
وينقسم الفرقة  تحدث الحتى  المســجد حرمة لها لتكون تســويرها ثم 

مدرسة أو كمكتبة به لالنتفاع إبقاؤها يجوز وهل لقســمين؟ المصلون 
تلك بأن ًعلماالقرطاســية؟  واألدوات للكتب مخــزن أو الكريم للقرآن 

البعض؟بعضها  من قريبة المساجد 
حرمات إبقاء مع الكريم للقرآن مدارس أو دينية مكتبات لتستخدم تبقى 

في لما فيها يصلى مساجد إبقائها أو هدمها من أولى وذلك لها، المســاجد 
الداعي من الثاني الوجه في ومــا حرماتها، لهتك تعريضها من األول الوجه 
 أعلم.واهللا الجماعات  لتفريق 

هذا ولكن القديم، البلــدة مســجد بناء إعادة وننوي بلدة جماعة نحــن 
 يمكن البحيث  ومرتفع ضيق مكان في وكذلك مقبرة أمام يقع المسجد 

فهل إليه، الوصول الســن كبار على يصعب المكان والرتفاع توســعته 
الوصول يسهل حيث ومنخفض مستو مكان في آخر مسجد بناء لنا يصح 

الجنازة؟لصالة  القديم المسجد ترك مع إليه 
مسجد بناء من مانع فال إليها بحاجة وأنتم توســعته تتعذر كانت إن 

لألموات  مصلى الســابق المســجد وليكن واإلمكان، الســعة حيث آخر 
واهللا أعلم. 



  

 

 
 

 

 

 

٢٦٤
إلى تحويله في الوزارة وترغب ، ًحاليامستخدم  غير للعيد مصلى يوجد 
 سيما التجارية،  منطقة في لموقعه ًنظرالها  ًدخالليدر  للمســاجد وقف 
التي الكبيرة المساجد من العديد فهناك المصلى، لهذا البديل يوجد وأنه 

ذلك؟يجوز  فهل الغفيرة، المصلين جموع تستوعب 
يبنى أن إال شــيء أي إلى تحويله يجوز فال محراب له المصلى كان إن 

 أعلم.واهللا فيه  تقام الصالة كانت إن ذلك ويتأكد مسجد، موضعه في 

مسجد وإنشاء للنســاء مصلى إلى مســجد استخدام تحويل يجوز هل 
على يقع السابق المســجد ألن متر، مائة مســافة يبعد عنه ًعوضاجديد  
مســاحة منه بالقرب  توجد والله،  ومالصق المواطنين أحد منزل مدخل 

الثابتة  غير بالمــواد ومســقف الحجم صغير وهو للســيارات، لمواقف 
والجنوب، الغرب جهة من بأشجار محاط إنه حيث توسعته،  يمكن وال

به المصلين ونســبة طريق، الشــرق جهة ومن منزل الشــمال جهة ومن 
البلدة وأعيان مشايخ وافق وقد األحيان، أكثر في ًمصلياعشــرين  حوالي 

فسيكون  المقترح الموقع أما أعاله، لألســباب ًنظراالطلب  تحقيق على 
الطلب مقدم مزرعــة من جزء على المســجد وســيقام المنزل عن ًبعيدا

المســجد  من مناســبة وأكثر للســيارات مواقف منه بالقرب وســتكون 
السابق؟

ًمسجداالسابق  المسجد يظل أن شــريطة ذلك على موافقته من مانع ال 
بناء بعد ذلك يتم أن على النساء لصالة يخصص وإنما المساجد حرمات له 

 أعلم.واهللا الجديد  المسجد 

في مصلى أقاموا األهالــي إن حيث مســتخدم غير قديم لألعياد مصلى 
التجارية  األحياء وســط يقع المذكور المصلى لكون ًونظراآخــر،  موقع 



 

   

 

 

 
 

٢٦٥المساجد 
تجاري إلى المصلــى اســتعمال تغيير في تفكر الوزارة فإن والســكنية 

ذلك؟يجوز  فهل سكني، 
من مانع فال فقط الصالة أرضه في تقام وإنما مبني غير المصلى كان إن 
 أعلم.واهللا مسجد  لنحو إال يستغل أن يمنع فإنه وإال ذلك، 

ليتمكنوا مسجد لبناء أصحابها عنها تنازل أرض قطعة تحويل يجوز هل 
مجلس وجود ولعدم مســاجد عدة من لقربها عليها عام مجلس بناء من 
لذلك؟ مناسبة  وهي المحلة تلك في عام 
 أعلم. من أن تحول إلى مجلس واهللا إلى أنها بجوار مساجد فال مانع ًنظرا
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األهالي، حســاب على ًكبيرا ًجامعــا ًمســجدانبني  بلدتنا فــي نحن 
الملون المزخرف الكاشــي عمل على ملحون األهالي مــن ومجموعة 

ومجموعة المســاجد، في ًمنتشــرااآلن  نراه كما المســجد جدار على 
ســادة، واحد لون من أي مزخرف غير لكن كاشــي عمل تريد أخرى 
على ًجميعافاتفقنا  للزخرفة، الشرع بكراهية احتجاجهم بسبب وذلك 

ديننا في لنا خير هــو بما وإفادتنا الموضوع هذا لســماحتكم نترك أن 
في  الشيخ ســماحة تأمرون فبماذا للمســلمين، ومنفعة وآخرتنا ودنيانا 
ذلك؟
ًاتباعاالمســجد  زخرفة عدم وآخرتكم ودنياكــم دينكم في لكــم الخير 

 أعلم.واهللا للخير  يوفقكم واهللا األمور لمحدثات ًواجتناباللسنة  



 

 

 

٢٦٦
جدار على (أبيض) فقــط واحد بلون المزخرف الجبــس عمل حكم ما 

المسجد؟بمحراب  المحيطة المنطقة 
ولكنه واحد لون من ذلك كان وإن أفضل حــال أي على المزخرف ترك 

 أعلم.واهللا المختلفة  األلوان من أسلم 

المسجد؟في  بفرشها كثيرة زخرفة المزخرفة الفرشة حكم ما 
مما  أكثر المصلي تشــغل ألنها در الجزخرفة  مــن أضر الفراش زخرفة  ُ

 أعلم.واهللا ذلك  اجتناب فيجب الجدر في ما يشغله 
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مستغلة  غير وهي للمساجد موقوفة البيضاء األراضي من مجموعة توجد 
المواطنين أحد األخيــرة الفترة في تقــدم وقد كان، غرض أي فــي ًأبدا

تأجير يجوز فهل عليها، قدم كرة ملعب إلقامة األرض اســتئجار بطلب 
رياضي  نشاط أي أو القدم لكرة ســواء عليها ملعب إلقامة األرض هذه 
آخر؟

أو الواجب العورة ســتر فيها  يســتكمل البحالة  بالكرة اللعب كان إن 
عليها والتعاون ، ًشــرعامحجور  فهو الصالة على المحافظة إهمال إلى تؤدي 

 يسوغ والالقرآن  بنص عنه المنهي اإلثم على التعاون من هو كان وجه بأي 
ً أعلم.واهللا موقوفة  غير أو موقوفة كانت سواءله  أرض تأجير 

دكان ببناء تعهد وقد للمســجد، التابع التجاري للمحل مســتأجر رجل 
عليه  الدكان يؤجر أن بشــرط الخاصة نفقته علــى القائم للدكان إضافة 



  

 

  

 

 
 

 

 
   

 

٢٦٧المساجد 
يطلب  وهو المحل، إقامة من يتمكن لم فترة وبعد بذلك، نفســه وألزم 
لضعفه ًنظراوذلك  تعهده من وإعفاءه فيه المتعهد الصك تســليمه ًحاليا

؟ًشرعاسائغ  ذلك فهل المادي، 
 أعلم.واهللا وسعه  في ليس ما يكلف فال ًعاجزاكان  إن 

بدفع ًملتزماوكان  للمســجد التابعة الشــقق إحدى ًمستأجراكان  رجل 
عليه ترتب مما اإليجار دفع عــن توقف بعدها الزمن، من لفترة اإليجار 

صاحب كان المذكور لكــون ًونظراماني،  ُعريال  تســعمائة وقدره مبلغ 
حدا الذي األمر جهــة من ألكثر مالية التزامــات وعليه مقاوالت شــركة 

األخيرة اآلونة وفي المحكمة، لدى ضده شــكوى تقديم الجهات بتلك 
من والدهم بإعفاء خاللها من يطالبون برســالة المذكور أســرة تقدمت 
ذلك؟في  سماحتكم قول فما الدائرة، لهذه عليه الذي المبلغ 
إلى عليه ًديناذلك  يبقى ولكن أحد، وسع في ليس المسجد حق إسقاط 

واهللا أعلم. ]٢٨٠البقرة:  [﴾       ¿  ¾    ½  ¼  «  ¹º﴿يسره  حالة 

المذكور على ترتب وقد لمســجد، وقفا تجاريين محلين رجل استأجر 
تعذر المبلغ بدفع مطالبته وعند ، ًشهريا ًرياالوثمانون  مائتان وقدره مبلغ 
فيها يطلب برســالة تقدم بعدما المبلغ توفير اســتطاعته لعدم الدفع عن 

ذلك؟يسوغ  فهل أعاله، المذكور المبلغ نصف عن إعفاءه 
مسجد، حق يسقط أن أحد  يملك الألنه  ًمســاغاله  أرى فال اإلعفاء أما 

« ﴿وتعالى:  تبارك لقوله إعســاره ثبت إن ميسرته إلى ينظر وإنما   º  ¹ 
واهللا أعلم. ]٢٨٠البقرة:  [﴾       ¿  ¾    ½¼

البالد،  في المنتشــرة المســاجد من عدد بجوار تجارية محــالت توجد 



 

٢٦٨
وأغلب مؤجرة وهي المساجد، تلك لصالح ريعها يعود المحالت وتلك 
المواد مختلف بيع فيها ويمارسون الوافدين من الدكاكين تلك في الباعة 
تلك مستنكرين المواطنين بعض إلينا كتب وقد (الســجائر)، بينها ومن 

ذلك؟يجوز  فهل السيئة، الظاهرة 
ويجب عليه إقرارهم يجــوز فال كالســجائر المحرمات يبيعون كانوا إن 
 أعلم.واهللا عليهم  ذلك إنكار 

ودورانه فلج ماء من المنطقة أهالي أحد على سقي وله مسجد لوقف مال 
 ًعاماثالثين  من أكثــر منذ مهجور الوقف وهذا أيام، عشــرة كل المعتاد 

التي األموال وكل فضاء، أرض عن وعبارة  نخيل والزراعة  به  توجد وال
شراء له يصح وهل الشرب، عليه الذي من االنقراض وشــك على حوله 
وتبقى األموال أصول في الخبرة أهل معرفة حســب الشــرب هذا مقدار 

للوقف؟األرض  
بحسب به ينتفع من على الســقي هذا قعادة للمســجد تكون أن يجب 

للوقف ظلم فإنه عــوض، غير من ذلك اســتغالل  يجوز والالمعتاد،  دورانه 
 أعلم.واهللا له  والموقوف 



 

 

   

  
 

 

٢٦٩المساجد 
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تسقى وكانت البر، وهي واحدة زراعة تزرع كانت للمســاجد مزارع عن 
وألن الظروف لتغيــر يريدها  أحد ال ًعاماعشــر  خمســة ومنذ بالنزح، 
أفقدها مما األرض لتلك الحامي الســياج وهدمت عليها سالت األودية 
فكيف إلصالحها، عنــده  مال البأنــه  المســجد وكيل واعتذر قيمتها، 

فيها؟يتصرف  
الوقفية من عليه هي ما على بقائها وجوب الموقوفة األموال في األصل 

     ÁÂ  Ã﴿ الوصية:  فــي يقول  4ألنه ذلك؛  عن تحويلها جــواز وعدم 
Ï  Î  Í    Ì  ËÊ   É  È     Ç   Æ   Å  Ä  ﴾]  :حكم  وللوقــف ، ]١٨١البقــرة

ِ أدى إن ولكن سبحانه، اهللا إلى التقرب قصد في تراكهما ْشالذلك  في الوصية 
من ألجله وقف ما على أو عليــه ضرر إلى عليه هو ما على الموقــوف بقاء 

يكن لم إن بالبيع وحتــى بل بالقياض فيه التصرف مــن مانع فال المصالح 
األموال، من ًضرراوأقل  ًنفعاأجدى  هو بما االســتعاضة بشرط بد ذلك من 

لم الواقف ألن ً؛ تبديالهذا  وليس األصــل من ًبدال الوقفية  حكم في ليكون 
أعلم.تعالى  واهللا اتبعت وجدت فأينما المصلحة إال يقصد 

وأراضيهم، البلد أهل مســاكن من قريبة وهي موقوفة، ٍأراض له  مسجد 
من لها مســاوية بأخرى أرضه اســتبدال البلد أهل من ألحد يجوز فهل 

الوكيل وبرضى الوقف صالحية بنفــس تربتها وصالحية الوقف، أرض 
البلدة؟أهل  ورضى القائم 

ظاهرة، ذلك في المصلحة كانــت فإن الوقف، مصلحة رعاية من بد ال 
 أعلم.واهللا ذلك  يجوز فال وإال حرج، فال  عليه الله  الغبن يكون بحيث 



  

 

 
 

 

     

 
 

 

٢٧٠
 ًأبديا ًوقفاقبل  من رجل به أوصى الذي الوقف لشراء شخص إلينا تقدم 

مع حجرة عن عبارة وهو المسجد، لصالح غلته تنفذ  يوهب وال يباع ال
بيته من وذلك البنيان أعلى في تقع غرفة إلى باإلضافة والمطبخ المسبح 
المتقدم أعاله المذكور للمواطن ًحالياآل  الذي المذكورة بالمنطقة الكائن 

ذلك تحقيق  يمكنه والالمنزل  هذا بناء إعادة في ويرغب الوقف لشــراء 
 ًمالصقالكونه  المســجد وقف يخــص الذي الجزء شــراء حالة في إال 

ٍ ســماحتكم ترون فهل األحوال، من حالبــأي  فصله  يمكن والللبيت  
ذلك؟ إمكانية  

ٍ يباح فعندئذبه  االنتفــاع تعذر إن إال اللهم بيعــه، أحد  يملك الالوقف  
يشــترى أن على األموال، شــؤون في والخبرة الصالح أهل نظر على بيعــه 
 في الالوقف  على قط غبن  يكون الوأن  األنفع، البديل إشرافهم تحت بثمنه 
 أعلم.واهللا الشراء   في والالبيع  

تعميره؟ألجل  المسجد أراضي بيع يجوز هل 
لقوله  غيره، والببيع  فيها التصرف جواز عدم األوقاف في األصل إن 
Í    Ì  ËÊ﴿ الوصيــة:  في تعالى  É  È     Ç   Æ   Å  Ä  Ã     Â  Á 

ÎÏ    ﴾]  :إذا كما التصرف، الظــروف اقتضت إن إال اللهم ، ]١٨١البقــرة
أن ًمرجوايكن  ولم الوقــف ببيع إال بحال المســجد يعمر أن يمكن لم 

التوســع من مانع فال لعمارته، المواطنين  من والالدولة  من ًتبرعاينال  
الورع أهل بإشــراف ذلك يتم أن شــريطة المصلحة، هذه ألجل بالبيع 

تدعو ما البيع  يتجاوز الوأن  المســجد، ببناء القيام ضمان مع واألمانة، 
ولي  وهو ]٢٢٠البقــرة:  [﴾     6  5  4  23﴿الضــرورة،  إليه 

التوفيق. 



 

 
 

 

٢٧١المساجد 
يكلف وإعماره داثر المنزل إن حيث لمسجدين موقوف منزل بيع يجوز هل 

السوق في محالت عن عبارة تجارية وقوفات وللمســجد المال، من الكثير 
المنزل بيع أفضلية المســجد جماعة رأى فقد إعمار، إلى بحاجة التجاري 
للمسجدين؟أفضل  ًدخالسيوفر  هذا ألن التجارية، المحالت تعمر وبقيمته 

شــرط على منه مانع فال متعينة ذلك في المســجدين مصلحة كانت إن 
األمناء بأيدي كله ذلك يتم وأن الوقف علــى الثمن في غبن فيه  يكون الأن  

 أعلم.واهللا األموال  شؤون في الخبرة ذوي 

تابعة مربع متــر مائتي مســاحتها صغيرة أرض قطعــة بيع فــي نرغب 
له؟مكيفات  شراء أو للمسجد منارة ًمثاللبناء  وذلك للمسجد، 

مانع فال البيع على ويتوقف ًضروريــاأجله  من بيعها يراد ما كان إن 
األموال  شــؤون في الخبرة ذوي األمنــاء أيدي على يتم أن شــريطة منه 

واهللا أعلم.

أحد تخصان نخلتين موقع شراء الواليات بإحدى منطقتين أهالي يطلب 
الحكم فما المذكورتين، المنطقتين إلى المؤدية الطريق لرصف المساجد 

ذلك؟في  
المسجد  تعويض مع الطريق لتوسعة النخلتين قطع غ يسوالحالة  هذه مثل  ّ

 أعلم.واهللا منهما  له أنفع هو بما عنهما 

بتأجيرها الوكيل قام المســاجد بعض ألوقاف تابعة زراعية أرض توجد 
معينة،  لمدة الطرفين بين وقع وبعقد الموسمية للزراعة المواطنين ألحد 
منزل إلى تؤدي الطريق هــذه على متر بعرض مارة طريق لوجود ًونظرا

الوقف  أرض من المذكورة الطريق بتوسعة المستأجر هذا قام المستأجر 



 

 

 
 

 

٢٧٢
بنفس الطريق هذه بقاء في يرغب فالمســتأجر ســيارة، لمرور تســمح 

العدول يراه ما وفق الزيادة هذه بشــراء يقوم أن على الحالية المســاحة 
ذلك؟في  ترون فما المجال، هذا في الخبرة ذوو األمناء 

حرج فال األرض قيمة في ًنقصا تؤثر الالطريق  هذه في الزيادة كانت إن 
كان لو وحبذا الوقف هذا نفس مصلحة في قيمتها تصــرف أن على ذلك في 

 أعلم.واهللا نفسه  الوقف إلى يضاف ًأصالالعوض  

لمســجد تابعة ضاحية بيع بطلب تقدموا لوقف وكالء بــأن اإلفادة نود 
ًعلماالمســجد،  لصالح بالنفع تعود تجارية محالت إقامة لغرض وذلك 

ستة وقدره ًمبلغاقيمتها  وبلغت العلني المزاد في األرض عرض تم بأنه 
ذلك؟في  سماحتكم ترون فما ماني، ُعريال  آالف 

األمناء بأيدي ذلك يكون أن على ًعادالالسعر  كان إن ذلك من مانع ال 
المناســب البديل اختيار أيديهم على ويتم األموال شــؤون في الخبرة ذوي 

 أعلم.واهللا المصلحة  حسب للوقف 

التابعة الوقف أراضي مــن أرض تخصيص بطلب المواطنين أحد تقدم 
حالة في ذلك يجوز فهل لألموات، مقبرة لتكون وذلك الحارة لمســجد 
بالبيع؟تثمينها  أو أخرى بأرض المسجد تعويض 

الوقف يعوض أن على فيه حرج فال ذلــك إلى داعية الضرورة كانت إن 
 أعلم.واهللا األصول  من جدوى وأكثر قيمة أرفع هو بما 

لها منها بعض بمعنى الفلج من تشــرب األجيال من مجموعة توجد 
األموال تلك أصبحت واآلن شــرب، له اآلخر والبعــض معلومة مياه 

واحد  مكان في جمعها ونطلــب االنقراض من عليها ونخاف متروكة 



 

   

  

 

 

 

 ٢٧المساجد 
ٍ أموال  فــي ذلك يصح فهل معلــوم، وبمــاءاألصلح  يكــون بحيث 

المسجد؟
ألن مصالحها مراعاة تجب المساجد فإن لمســجد موقوفة هي كانت إن 
       +  *  ()  '  &%﴿تعالــى:  قــال وقد اليتامى، حكم حكمها 

العدل أهل ورآه الجمع هذا في متعينة المصلحة دامت فما ، ]٢٢٠البقرة:  [﴾  ,
 أعلم.واهللا به  بأس فال األموال مصالح في والنظر 

وحفر  بقريتي، للجماعة مســجدين وتوســيع بناء إعادة في والدي اهللا وفق 
ولكن  القديم العام الشارع من بالقرب للشــرب ماء مورد لتكون ًبئرا ًأيضا

ماء وأثر نخالت ثمان بها نخيل جلبة وقــف وقد ، ًقائمامنه  االنتفاع  زال ال
المســجد  هدم القرية أهالي رغب الطين من كان البناء أن وبما الفلــج، من 



اآلخر المســجد أن كما بأنفســهم، الجلبة دخل عن والتنازل بنائه وإعــادة 
والخارج الداخل مــن تغطية له عملت قد المورد مع رعايتــه أتولى والذي 

باألسمنت بنائه في ونرغب تسقط الخارجية التغطية بدأت لكن باألسمنت، 
نفسه، للمســجد الهالك عمي بها أوصى ماني ُعريال  ألفا ولديالمســلح  

يســعى ممن كلها عليها الحصول  أتوقع الأخرى  آالف ســبعة إلى وأحتاج 
وأنوي للدخل، دكان لبناء المسجد أرض في ســعة هناك وليس الخير، إلى 

ويحتاج المســجد صرح تحت يكون ًدكانابقاعه  أبني بــأن البناء تخطيط 
بناء في لالستفادة الجلبة بيع يصح فهل بسيط، شيء إلى المعتاد عن للرفع 

مع ورد؟ حسبما لبنائه أخطط الذي بالدكان دخلها من واالستعاضة المسجد 
الجلبة؟دخل  أضعاف عشرة يساوي الدكان إيجار أن العلم 

فقط  واحد لمسجد صرفها فإن وبئر لمسجدين موقوفة الجلبة هذه أن بما 
ٍ  حق والآخر  لمسجدالمســجد  حق عن ينزل أن أحد  يملك الإذ  جائز، غير 



  
 

 

  

 

٢٧٤
ريعه له يكون بحيث الوقف هذا من حصته مسد يســد ما عوضه إن إال البئر 

يبقى الحالة هذه وفي المعوض، لذلك ًبديال ًوقفاالعوض  هذا أصل ويكون 
وذلك بيعه الضرورة اقتضت فــإن لها، أبقي التي للجهة ًخالصاالوقف  هذا 
مانع  فال بالبيع إال وتتعذر عمارة إلى بالوقف المختص المسجد يحتاج بأن 

 أعلم.واهللا بيعه  من عندئذٍ

المواطنين  أحــد وكان متفرقة، نخلة عشــرة خمس عدد يمتلك مســجد 
تخلى فقد للمســجد نفع أي  تدر اللكونها  ًونظراالنخيل،  لتلك ًوكيال
يقوم آخر شخص عن بالبحث المنطقة شــيخ قام وقد عنها، الوكيل هذا 

فضيلته فاقترح الوالية لقاضي الموضوع رفع وتم فائدة، دون ولكن مقامه 
مزاد في طرحها وتم للمســجد، األنفع البديل وشــراء النخيل تلك ببيع 

فنرجو أسعارها، تفاوتت فقد واحد مكان في مجتمعة غير ولكونها علني 
ذلك؟في  الشرعي الرأي إبداء سماحتكم من 
فال النخالت هذه حــال حســب البيع في الوقف على غبن يكن لم إن 

أن وعلى األصول، من ًنفعاأجدى  هو ما الموقوف يعوض أن على منه، مانع 
 أعلم.واهللا األموال  شؤون في الخبرة ذوي األمناء إشراف تحت ذلك يتم 

من جزء باستقطاع مسجدهم توســعة بطلب المناطق بعض أهالي تقدم 
ســبع عدد بواقع القرية بتلك آخــر بمســجد الخاصة الزراعية األرض 

بقطع إال المذكور المسجد لتوســعة آخر مجال  يوجد الحيث  نخالت، 
ذلك؟في  سماحتكم قول فما النخيل، هذه 
حرج فال النخالت هذه بقطع إال ـ ضرورية وكانت ـ توسعته تعذرت إن 

 أعلم.واهللا أحوط  فذلك عنها المسجد تعويض أمكن وإن ذلك، في 



  

 

  

 
   

 

 

٢٧٥المساجد 
تشرف وهي للمسجد تابعة نغال نخلة شــراء بطلب األهالي بعض تقدم 

يجوز فهل الطريــق، توســعة بغرض المحلة إلى المؤدية الطريق علــى 
ذلك؟على  موافقتهم 

بســعر البيع يكون أن شــرط على حرج، فال ًضروريا ًأمراذلك  كان إن 
ذلك يكون وأن عليه، بالمصلحة يعود ما بثمنه المســجد يعوض وأن عادل 

 أعلم.واهللا األموال  شؤون في الخبرة ذوي الثقات األمناء بإشراف 
ِ تكفلم  لــه الموجودة المبالغ ولكــن بنائه تجديــد أهله أراد مســجد 

فهل بمبالغ، فعوضــت شــارع مرور جراء من تأثرت أمالك وللمســجد 
ال؟أم  التعويض مبالغ من بناؤه يكمل أن يصح 

المبالغ هذه من األخذ على ًمتوقفاوكان  ًضرورياالمســجد  بناء كان إن 
 أعلم.واهللا فقط  الحاجة بقدر ذلك من مانع فال 

مقابل لمسجد تابع مال مع القياض المواطنين بعض طلب في قولكم ما 
معين؟مبلغ  

وعليه ، ًال قياضا ًبيعاكان  وإال متمولة بعين وإنما بنقد  يكون الالقياض  
للوقف يثبت ماء وإما ًعقاراوإما  أخضر ًماالإما  البديــل يكون أن هنا ّبدفال  
للوقف  متعينة فيه المصلحة كون مع الوالية قاضي بموافقة ذلك يتم أن على 

واهللا أعلم.

وإلقامة ألهلها ًجامعايصبح  بحيث بالبلدة المســجد توسيع في نرغب 
ازدياد  في المصلين أعداد فإن ســماحتكم يعلم وكما فيه، الجمعة صالة 
مناسب آخر موقع  يوجد الأنه  كما البلدة في الجمعة صالة  تقام ال ًوحاليا
في  يقع حيث األفضــل المكان هو الموقع هــذا وأن جديد جامع لبناء 



 

 

  

 

٢٧٦
ٍ لتوسعته المسجد مال من جانبأخذ  إلى اضطررنا ولهذا البلدة، وســط 

(٣)، الجنوب ومن نخالت، (٤) موقــع الغرب من يلي: كما والتفاصيل 
تحيط ساقية هناك أن كما نخالت، (٣) الشرق ومن نخلتين، الشمال ومن 

سوف المسجد بناء يتم عندما والغربية، الجنوبية الجهتين من بالمسجد 
هو كما الجهتين حافة على أي المسجد توسع إمكانية حسب نقلها يتم 

ذلك؟يسع  فهل الحال، عليه 
 أعلم.واهللا فيه  حرج فال منه مناص يكن ولم الضرورة ذلك اقتضت إن 

التي المبالغ تغطية لغــرض وذلك لمســجد موقوفة عابية بيع يجوز هل 
الحصول تعذر بأنه ًعلماالمسجد،  وترميم اإلصالح عملية تكلفها سوف 
المسجد؟إصالح  تكاليف لتغطية مبالغ على 

ًمتعذراوكان  المسجد؛ على المحافظة ألجل ًضرورياالترميم  هذا كان إن 
ذلك يكون أن على الغــرض؛ لهذا بيعها في حرج فال العابية هــذه ببيع إال 

يكون أن غير من األموال شؤون في الخبرة ذوي بهم الموثوق األمناء بأيدي 
 أعلم.واهللا غبن  المسجد على 

بطلب البلدة أهالي تقدم األخيرة اآلونة وفي نخيل، عدة يمتلك مســجد 
المذكور؟ للمسجد مياه دورات بناء لغرض النخيل تلك من شــيء بيع 
ذلك؟يجوز  فهل 

من بناؤها وكان النخيــل؛ هــذه ببيع إال الــدورات هذه بناء تعــذر إن 
 أعلم.واهللا ذلك  في الترخص من ًحرجاأجد  فال الالزمة المسجد ضرورات 

للوزارة تأجيرها تم وقد مساجد، لعدة موقوفة أرض قطعة يشغل معسكر 
القيمة  وصلــت وقد طويلة، زمنيــة فترة منــذ المعســكر هذا لها التابع 



  

 

 

 

   

   

٢٧٧المساجد 
ســماحة ، ًســنوياريال  ومائتا ألف وقدره ًمبلغا ًحاليالألرض  اإليجارية 

المســاجد على يصرف األرض إيجــار من العائــد إن المفتي: الشــيخ 
للقائمين شهرية رواتب صرف في ًمتمثالالكريم  القرآن تحفيظ ومدارس 

أعمال إلى باإلضافة قرآن ومدرسي نظافة وعمال أئمة من المســاجد على 
طائلة، مبالغ يكلــف األمر وهذا المنشــآت، تلك تتطلبها التــي الصيانة 

اإليجار قيمة رفع إمكانية حول المعســكر على القائمين بمخاطبة فقمنا 
جاء وقد الســابق، اإليجار من ًبدالماني  ُعريال  وأربعمائة ألفين لتصبح 
من أخرى بأرض الوقف تعويض اقترحــوا وقد ذلك إمكانية بعدم ردهم 
فإن وللعلم المعسكر، يشغلها التي الحالية األرض عن ًبدالالوالية  نفس 

فإن ســماحتكم تعلمون وكما األهمية، بذات تكون لن المقترحة األرض 
وتقع الوالية سوق من بالقرب إنها حيث أهمية؛ ذو الحالية األرض موقع 

ثابت دخل مصدر تمثل كونها عن ًفضال ًوعمرانيا ًتجاريانشطة  منطقة في 
ذلك؟على  موافقتهم يجوز فهل أجلها، من وقفت التي المساجد لتلك 

حقوقها ورعاية أموالهــا على المحافظة وجوب في كاأليتام المســاجد 
الموقوفة األرض هــذه عن عوض قبول يجوز فال وعليــه مصالحها، واتباع 

واهللا أعلم.منها  ًقيمةأو  ًمنفعةأقل  يكون للمساجد 

غير بجدار محاطة مزرعة نصــف وصية وترك توفي رجل في قولكم ما 
بذبائح عليه ينذرون نذر مســجد والمسجد للمســجد، بها ونذر ثابت 

الجبال، في نائية منطقة في ويقع األمــور، من وغيرها والخبز وبالحلوى 
الوصية؟هذه  في قولكم فما سنة، ٢٠٠ من أكثر منذ الوصية وهذه 

هذا ريع يصرف أن فيجب المسجد لهذا النذر عن الناس صرف تعذر إن 
 أعلم.واهللا الجامع  كالمسجد آخر مسجد إلى الوقف 



 

 

 

 

 
 

 

٢٧٨
في إنه حيــث ترميم إلــى بحاجة وهــو أرض، قطعــة يمتلك مســجد 
والمسجد  السقف، خالل من المصلين على المياه تنهمر األمطار موســم 

األرض بيع إمكانية حول الشــرعي رأيكم هو فما ، ًنقديا ًماال يمتلك ال
وإصالحه؟المسجد  بناء إلعادة 

ذلك،  يمنع الممتلكاته  من شــيء بيع على وتوقفه الترميم ضرورة مع 
في المسجد على ٌغبن يكون الوأن  الحاجة، قدر على منه يقتصر أن شريطة 
 أعلم.واهللا األموال  شؤون في الخبرة ذوي األمناء أيدي على يتم وأن البيع، 

مسجد موقع من الشرقية الجهة في الكائنة الضاحية اســتغالل يجوز هل 
الكريم القرآن لتعليم مدرســة بإقامة وذلك المسجد هذا لوقف والتابعة 
«ال هو رأيه فكان الوالية قاضي عليها وقف وقد للمسجد، مياه ودورات 

والصالحين المســجد جماعة إجماع ضوء على ذلك إقامة من ًمانعانرى  
فما منفعة»، من به ســيعود ولما خدمة من المشــروع يؤديه ســوف لما 

ذلك؟على  سماحتكم تعليق 
فضيلة  رأي اعتماد فنرى للمسجد الضرورات من أصبحت المياه دورات 

واهللا أعلم.القاضي 

موضع من قريب القطعة هــذه وموقع البلدة، لمســجد وقف أرض قطعة 
هي ذلك ومع األربع، الجهات من ســكنية ٍبأراضومحاطة  الوادي سيل 

 تصلح الوهي  لســياراتهم، ًمعبراالناس  واتخذها المســجد، عن بعيدة 
القطعة هذه بيــع يجوز فهل الزمــن، مرور مع تنقرض وتــكاد للزراعة 
في هو والذي المسجد، إلصالح عائدها من واالســتفادة األمناء بواسطة 

غيرها؟أموال  له وليس لإلصالح، ماسة حاجة 
 ًأصالبثمنها  واالســتعاضة قيمة، من تســتحق ما بقدر بيعها في بأس ال 



 
  

 

 

٢٧٩المساجد 
األمناء إشراف تحت ذلك يتم أن على الموقوف، المسجد على بالريع يعود 
 أعلم.واهللا األموال  قضايا في الخبرة ذوي من 

واآلن بالبلدة، العام الطريق على تقع وهي البلدة، لمسجد موقوفة نخيل 
تعويض يصح فهل الســيارات، حوادث بسبب الطريق هذا توسعة يراد 
النخيل إيجــاد تعذر وإذا منهــا؟ أحســن أو مثلها بأخرى النخيل هذه 

له؟الموقوفة  المسجد صيانة يتم وبثمنها بيعها يصح فهل البديل، 
النخيل هذه عن  منفعة والقيمة   تقل البنخيل  يعوض الوقف كان إن 

في القيمة صرفــت إن إال فال، القيمة تعويــض وأما ذلك، من مانــع فال 
النواحي  جميع مــن عنها المعوض النخيل هذه عن  تقل النخيل  شــراء 

واهللا أعلم. 

طويلة مدة لها األموال وهذه بالبلدة، الجامع للمسجد موقوفة أموال لدي
وهي  


للســيارات، ًموقفاوأصبحت  برعايتها، يتكفل ًأحدانجد  ولم داثرة 

سقيها ودوران األموال وهذه اآلخرين، أموال بها يســقى مياهها أن كما 
بعد، فيما يابسة عوابي تكون أن من ًوخوفاالحياة،  في بوجودي معروفة 

للمسجد؟بثمنها  األصلح البديل وإيجاد بيعها في نستفتيكم 
يقول اهللا فإن مصلحتها، رعاية وجوب في اليتيــم حكم حكمها األوقاف 

أن وبما ، ]٢٢٠البقــرة:  [﴾    ,  +  *  (  ')  &%﴿اليتامــى:  فــي 
العلني بالنداء بيعها من مانع فال األراضــي هذه بيع في الوقف هذا مصلحة 

أجدى  هو ما األصول من بقيمتها يشترى أن على ـ أصلح كان إن ـ السوم أو 
شؤون في الخبرة ذوي األمناء أيدي على ذلك يتم أن وشــريطة للوقف ًنفعا

أعلم. تعالى  واهللا األموال 



 

 

 
 

 

٢٨٠
الواقف أحفاد فأراد لمسجد، طويلة مدة منذ موقوفة أرض في قولكم ما 

ذلك؟لهم  يجوز فهل بينهم، تقسيمها أو المسجد إعمار لغرض بيعها 
المسجد تهدم لو كما داعية، ضرورة غير في مســجد وقف بيع يصح ال 

فذلك البائعين بين الوقف ثمن تقســيم وأما ماله، ببيع إال بناؤه يمكن ولم 
 أعلم.واهللا الظلم  عين 

مغروســة النخالت تلك وكانت لمســجدين، نخالت أربع وقف والدي 
ًمنزالأشيد  أن أريد واآلن وسقطت، السنون عليها مضت وقد المنزل أمام 

الموقوف واســتبدل المنزل، إلى النخيل بها كانــت التي القطعة وأضم 
هذا؟مثل  في شرعي مانع هناك فهل الخاص، مالي من بآخر 

بشرطين:ذلك  من مانع ال 
عنه. المعوض  من ًخيراالعوض  يكون أن أولهما: 

 أعلم.وثانيهما: أن يتم بأيدي األمناء ذوي الخبرة في مصالح األموال واهللا 

ألحد  التابعة الوقف أموال من شــيء ببيع همرجل  في الشــرع قول ما  ّ
لتلك ًوكيالليس  أنه (مع للمســجد مياه دورات إنشاء بغرض المساجد 
هذا نفقات لتحمل استعدادهم أبدوا قد البلد أصحاب بأن ًعلمااألموال)  
الرجل هذا ولكن الوقف، أموال من شيء أي لبيع الحاجة دون المشروع 

الدورات هذه تقام أن إال وأبى االستعدادات لتلك ورفضه إصراره أبدى 
المسجد؟أموال  من 

أن وبما بيعه،  يجــوز العدمها  حال وفي للضرورة، إال  يبــاع الالوقف  
بتبرع الحاجة لســد لها  وجود الالمذكــورة  الحالة هــذه مثل في الضرورة 

 أعلم.واهللا له   مبرر والالبيع  إلى  داعي الالمتبرعين  



 

  

 
 

 

 

٢٨١المساجد 
ســتعبر والتي لمحلتهم طريق فتح بطلبهم تقدموا المناطق إحدى أهالي 
استعداد على بأنهم رســالتهم في جاء وقد قصرى، لمســجد مال على 
وحرمها، الطريق تأخذها التي األرض مساحة عن العادل التعويض لدفع 
مرور لتحاشي بديل مكان  يوجد البأنه  ًعلما؟  ًشــرعاذلك  يسوغ فهل 

الوقف؟بأرض  الطريق 
أن على الوقــف، أرض في الطريق توســيع من  مانــع الالضرورة  مع 
واهللا أعلم. ًدخالوأكثر  قيمة أوفر هي أخرى ًأرضاالوقف  يعوض 

 يجلب الالمال  وهــذا أخرى، بلــدة في مال وله ببلدنا مســجد عندنا 
لهذا  دخل والمغــرم،  دفع فيــه بل منه  منفعــة والللمســجد،  مصلحة 

منه   فائدة والثالثة  بلدة في آخر مال وله المغارم، يســدد حتى المســجد 
وتســقيف جدرانه وإصالح وأبواب نوافذ إلى محتاج والمســجد . ًأيضا

من بقي وما المســجد ثمنه من ويعمر المال هذا بيع يصح فهل الصرح، 
المسجد؟بها  التي البلدة نفس من مال به يشترى الثمن 

بأيدي ذلك يتم أن على تقتضيــه؛ المصلحة دامت ما ذلك في حرج ال 
 أعلم.واهللا األموال  شؤون في الخبرة ذوي األمناء 

ماله  من ًشيئايوقف  أن أو يتبرع أن أراد من للناس يقال مسجد بنى يعندما   ُ
طابوقة بألف ًمثالوأتى  أحدهم فقام يفعل، أن فعليه المسجد هذا نفع ألجل 

به؟يتصرف  فكيف الباقي، العدد وبقي خمسمائة ًمثالمنها  واستخدم 
عمارة إلى بحاجة المسجد كان فإن لمصلحته، فتباع للمسجد ملك هي 
المبلغ يدخل أن الممكن فمــن عمارة إلى بحاجة يكن لم وإن بها، فليعمــر 

 أعلم.واهللا عليه  ريعه ويعود للمسجد ًوقفايكون  أصل شراء في 
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استأجره أجنبي عامل فيها تسبب للمســاجد تابعة نخيل في حريق شب 
أمواله حرقت وقد وغيرها، الشراطة عن الناتجة المخلفات إلزالة مواطن 
الحريق طالها للمســاجد نخلة عشــرة خمس فوجد المســجد، وأموال 

فأجابه الحريق بإخمــاد قمت هل للعامل المواطــن وبســؤال بالكامل، 
هبت ذلك بعد ولكن بنفسه، يراجعها أن دون كالمه على فاعتمد بنعم، 
لم ما وحدث الجافة الحشــائش بعض في النار إثره على اشتعلت ريح 

ضمان من المواطن على وهل الحالة؟ هــذه في لها الضامن فمن يتوقع، 
؟ ًفقيراكان  وإن 
،  ًضماناالمواطن  ذلك على أن  أرى القبل  من عليه اطلعت ما على بناء ً

بالغ الغير وذلك غيــره، فعل من هو وإنما الحريق في الســبب يكن لم ألنه 
 أعلم.واهللا العمل  صاحب دون بالمتسبب يتعلق فالضمان عاقل، 

عندهم المسجد بساحة يوجد بأنه فيها ذكر برســالة شــخص إلينا تقدم 
بالمســجد ضارة النخلة وهذه للمســجد، مصلحة أي  تدر العالية  نخلة 

خط وكذلك المسجد، بناء على ًخطراتشــكل  الرياح هبوب عند خاصة 
الضرر لتفادي النخلة هذه إزالة يجوز فهل بالمســجد، الخاص الكهرباء 

النخلة؟جانب  من بالمسجد يلحق سوف الذي 
واهللا أعلم.للضرر  ًدفعاواجبة  فإزالتها ضرورية إزالتها أن بما 

ًدكاناالمسجد  لهذا ًأيضاوبنى  ًمسجدابنى  رجل في ســماحتكم قول ما 
يصرفه ما المبلغ هذا ومــن ، ًمانياُ ع ًرياالبثالثين  الدكان أجر ثم بجنبه 

يأخذه  المبلغ من بقي وما وغيرها المصابيح كإصالح المســجد لصالح 



 

 
 

 
 

 

     
           

 

 ٢٨المساجد 
أذان  من المسجد بشؤون القائم هو إذ دينه في ًشــيئاعليه  ترون فهل له، 

وتنظيف؟
ملكية إلى ملكيته مــن أخرجه فقد للمســجد ًوقفاالدكان  جعل أنه بما 

واهللا أعلم. ًشيئاإيجاره  من يأخذ أن له فليس المسجد، 

زراعية بئر أرض في المالــك تصرف يتصرفوا أن البلد ألهل يحــق هل 
جامع بينهن ومن اهللا لمساجد خاصة واألرض بالزراعة، قبل من ومعهودة 

أنهم العلم مع للتوسع لهم ًسكنااألرض  تلك يوزعوا أن على المسلمين 
واتفق وأراض، نخيل مــن أمالك ولديهم قبل من غيرها ًبيوتايســكنون  

ثالثة أو ريالين المساجد أرض في بيت كل على يجعلوا أن على أمرهم 
يعوض  أن شــريطة األرض من قســطه لك ممن  ومنهم ســنوية رياالت  ُ

المصلحة ربما للزراعــة األرض قعدت ولو نخلتين أو نخلة المســاجد 
لم إنهم حيث عرفهــم عن الســكوت ًشــرعايصح  فهل ذلك، من أكثر 

اهللا؟محارم  هتك عن رأيهم إلبداء المسلمين علماء يناظروا 
لحرمة  يصح الالحالــة  هذه بمثل المســلمين أوقاف فــي التصرف إن 
 É  È     Ç   Æ   Å  Ä  Ã     Â  Á﴿ الوصية:  في يقول  4اهللا فإن  تبديلها 

Ï Î Í Ì ËÊ  ﴾]  :إال اللهم الوصية، حكم في داخل والوقف ]١٨١البقرة
دخله بتوفر وذلك للوقف، مصلحــة والخبرة الصالح أهل ذلك في نظر إذا 
المعرفة أهل رأي على ذلك يتم أن شــريطة التصرف، هذا مثل من مانع فال 

 أعلم.واهللا والهوى  الميل من المبرئين األموال في بالمصالح 

وكيل فأراد عنه، بعيدة غير بجواره ًمسجداتخص  أرض بلدتنا في توجد 
اجتماع إلى يؤدي مما لألطفــال وألعاب مالهي إقامة والبلدية المســجد 
وإزعاج  المصلين بإزعــاج يقومون والذين فيهم  خير الالذين  الســفهاء 



 

 

  

٢٨٤
ســتذهب، المســجد وقف أرض فإن الملهى هذا أقيم وإذا الطرق، أهل 
نحن لنا يصــح وهل فكيف؟ جــاز وإذا يصح؟ العمل هــذا ترى فهل 

ذلك؟على  السكوت األهالي 
المســجد  لصالح األرض يســتغل أن عليه وإنمــا للوكيل ذلــك ليس 

واهللا أعلم. 

s:¬ëdÉ°üe  ô«Z  »a  óé°ùªdG  ∫GƒeCG  ±ô°U 

بأنه  بواليتنا القديم المســجد في منكم صدرت التي الفتوى علــى بناء ً 
التي الضرورة ألجــل ـ الكريم للقرآن مدرســة إلى تحويله من  مانع ال

حكمه يكون بحيث فيه، المسجد حرمات مراعاة مع ـ السؤال في بينت 
مال عن والسؤال بجانبه، آخر مسجد عنه بني قد فاآلن المســجد، حكم 

ال؟أم  الجديد المسجد إلصالح تحويله يجوز هل القديم المسجد 
المسجد إلى ماله غلة صرف من مانع فال عطل الســابق المسجد أن بما 
يكون  بأن وذلك ، ًضروريــا ًأمراالجديد  المســجد بناءكان  إن هذا الجديد  ُ

ولم أرضه ضيق ألجل توسعته وتعذرت للمصلين يتسع لم السابق المسجد 
بخالف األمر كان إن وأمــا له، مجاورة أرض أرضــه إلى تضاف أن يمكن 
 أعلم.واهللا إزالته  تجب منكر القديم بجوار الجديد المسجد إحداث فإن ذلك 

فأراد نخل، بقيــة فيه ويوجد مســاجد لبناء موقوف مال فــي قولكم ما 
باإلســمنت، فيه للعيدين مصلى بناء المذكور الوقف مال في العاملون 

ذلك؟يصح  فهل 
في  بناء وإيجاد الوقفية، تقتضيه ما بخالف الوقف في التصرف يجوز ال 



 

 

 

٢٨٥المساجد 
نرى لذلك الوقف، مصلحة في بها االنتفاع يمنع مما الموقوفة األرض وسط 

 أعلم.واهللا أسلم  ذلك ترك أن 

الفلج ماء من المنطقة أهالي أحد على ســقي وله لمسجد، موقوف مال 
 ًعاماثالثين  من أكثر مهجور الوقف هذا أيام، عشرة كل المعتاد ودورانه 

األموال وكل فضاء) أرض عــن (عبارة نخيل أو زراعة أي به  توجد وال
يصح وهل الشرب، عليه الذي فمن االنقراض، وشــك على حوله التي 

األموال شؤون في الخبرة أهل معرفة حســب الشرب هذا مقدار شراء له 
للوقف؟األرض  وتبقى 
بحسب به ينتفع من على الســقي هذا قعادة للمســجد تكون أن يجب 

للوقف ظلم فإنه عــوض، غير من ذلك اســتغالل  يجوز والالمعتاد،  دورانه 
 أعلم.واهللا له  والموقوف 

لمســجد مياه دورات بناء على لهم الموافقة بطلب ما بلدة أهالــي تقدم 
مســجد مال في المواطنين أحــد نفقة علــى بناؤه يعاد والــذي الدك، 

عليه الدورات، هذه إلقامــة مناســب موقع وجود لعدم وذلك الحمامين، 
عمل لنا ليتسنى حوله الشرعي رأيكم بإبداء سماحتكم من التكرم نرجو 
سماحتكم؟فتوى  وفق بشؤونه الالزم 
بقدر  األرض هذه لــه الذي المســجد يعوض أن الحوطة باب من نرى 

واهللا أعلم.قيمتها 

كثيرون جماعة وعليه الوالية بسوق كبير مسجد يوجد بأنه ًعلمانفيدكم  
وذلك مغلقة مياه دورات بــه ويوجد للســوق، والوافدين البلدة أهل من 

بالصرف  البئر هــذه تأثرت وقد المســجد من قريبة بئر وجود بســبب 



 

 

 

٢٨٦
فقط  للوضوء محالت سوى مياه دورات بدون المســجد وبقي الصحي، 

خاطبنا وقد الصحي، الصرف مع مياه دورات إلقامة ســعة به  توجد وال
وتوجد الموضوع، لهذا ًحــالنجد  ولم الداخلية بالمنطقة األوقاف إدارة 

أن يجوز فهل آخر، مســجد تخص وهي المســجد هذا من قريبة أرض 
األرض؟هذه  نأخذ 

للمســجد فيها مياه دورات بإقامــة األرض هذه اســتغالل من مانع ال 
رأي على األنفع بالبديل لها المالك المســجد يعوض أن على لها المجاور 

 أعلم.واهللا األموال  شؤون في الخبرة ذوي األمناء 

وقدره  شهري بإيجار مؤجر دكان له ويتبع األهالي نفقة على ني بمسجد   ُ
عامل للمســجد يوجد بأنه العلم مع آخر دخل له وليــس ً، رياالثالثون  

يجوز فهل ً، ريــاالخمســون  وقدره شــهري راتب مقابل بنظافته يقوم 
كراتب للعامل وصرفــه الدكان إيجار مــن المتحصل بالمبلغ التصرف 
وراتب الضرورية المسجد لحاجات ًادخاراالمبلغ  هذا يبقى أم شــهري 

عامل  وجود يلــزم وهل األهالي؟ تبرعــات حســاب من يصرف العامل 
بالمسجد؟

ذلك لغير دخله صرف يجوز فال المسجد لعمارة ًموقوفاالدكان  كان إن 
 أعلم.واهللا لها  الموقوف العمارة عن خارج ذلك ألن للعامل، كأجرة 

االستفادة له فهل المسجد، لصالح الخاصة نفقته على بئر بحفر قام رجل 
باســتمرارية تعهده مع للبئر المجاورة مزرعته لســقي باســتعمالها منها 

للمسجد؟إيجار  دفع وبدون بالماء المسجد تزويد 
المسجد يعوض كان إن إال بها االنتفاع له فليس للمسجد حفرها كان إن 

 أعلم.واهللا انتفاعه  قدر 



 

 

  

 

٢٨٧المساجد 
جيدة بحالة مسجد وبجانبه داثر المسجد وهذا أخضر، ًمااليملك  مسجد 
لصيانة المندثر المسجد هذا مال من األخذ يجوز هل فيه، تصلي والناس 

له؟المجاور  المسجد 
إلى ًيومايعود  فلعلــه األول للمســجد األصل بقاء مع ذلك من مانع ال 

 أعلم.واهللا عمارته  بعد دوره أداء 

ثالثة لصالح موقوفة أرض قطعة على لمسجد مياه دورات بناء يصح هل 
الخاصة؟نفقتهم  وعلى نفسها بالبلدة مساجد 

المياه؛ دورات عليها تقام التــي األرض هذه عن الوقف يعوض أن أرى 
 أعلم.واهللا الضرورة  حالة تراعى وإنما األمر لهذا ليست وقفيتها ألن ذلك 

ًوقفاوجعله  ًدكانــاالمحســنين  أحد بها بنــى وقد موقوفة، محلــة عن 
للمسجد؟تابع  مجلس إلى الدكان هذا تغيير يجوز هل للمسجد، 

فال لمصلحته وكان دكان عليها وبنى للمسجد موقوفة األرض كانت إن 
 أعلم.واهللا مجلس  إلى تغييره يجوز 

كانوا ًقديماواألهالــي  نســكنها التي القرية في مســجد لدينا يوجد 
هذه ضمن من موجود المسجد وهذا بالطين، مبنية بيوت في يقطنون 
المســجد هذا فبقي اآلخر الجانب إلى القرية أهل انتقــل ثم البيوت، 

وليس فيه يصلــي أحد يوجد ولم انهــارت، التي البيــوت ضمن من 
هذه نقل الممكن من فهل غلة، لديه يوجد والمسجد ماء، بقربه يوجد 
من جماعة الخمس الصلوات فيه تقام والذي اآلخر المسجد إلى الغلة 

واألصباغ الصيانة مثل إصالحات إلى يحتاج المســجد وهذا األهالي، 
انهار  الذي والمســجد المســجد، إلصالح تكفي دراهم له توجد ولم 



 

 

 

٢٨٨
عن  بعيد وهو إلصالحه  تكفي القادمة  ســنوات لعدة غلته جمعت لو 

األهالي؟
ما  يوم في يعمــر لعله له الموقــوف األصل إبقــاء مع الغلة تنقل نعــم 
واهللا أعلم.

ســور من جزء إزالة تجوز فهل طريــق، برصف المســؤولة الجهات تقوم 
المنطقة؟تلك  في ًحاليايرصف  الذي العام الشارع بمسار تأثر الذي المسجد 

تصلح أن المشــروع بهذا تقوم التي الجهة فعلــى ذلك تفادي تعذر إن 
 أعلم.واهللا له  أجدى تكون أخرى ًأرضاتعوضه  وأن المسجد سور 

ذلك؟يسوغ  فهل مسجد، بئر من مزروعاته لسقي مياه سحب مواطن 
في متعينة المسجد مصلحة كانت فإن المسجد، مصلحة تراعى أن يجب 

ذلك  وكان له ظاهرة منفعة هــو ا مالماء  ذلك عن يعوض كان بحيث ذلك،  َ
 أعلم.واهللا منه  مانع فال النظر أهل الصلحاء برأي 

بحثها أثناء كبيرة مشقة وتجد الســن صغار ألوالد معيلة وفقيرة مطلقة امرأة 
للمسجد التابع البئر من الشرب بمياه تنتفع أن وتريد المياه نقل سيارات عن 

لها؟ذلك  جواز ترون فهل منزلها، من بالقرب العام الشارع على الواقع 
ذلك  من مانع فال المسجد حاجة عن الماء من يفضل بما تنتفع كانت إن 

واهللا أعلم.

المســجد بين فرعي شــارع لفتح المســجد من جزء قطــع يجوز هل 
 يســع الولكن  للناس ممر ًســابقافيه  كان إنه حيث له المجاور والبيت 

وفي  المياه، تحمل كبيرة لسيارة يتسع سوف توسعته وبعد سيارة، مرور 



 

  

 

 

٢٨٩المساجد 
فهل تشغيلها، عند الصالة وقت في المصلين على تشــوش هي الحقيقة 

ال؟أم  السيارة لهذه طريق فتح يجوز 
غير فذلك الطريق في إدخاله أجل من عنه المسجد من جانب إخراج أما 
داخل غير الجزء ذلك كان وإن القيامة، يوم إلى حرماته للمسجد ألن جائز، 

الطريق في إدخاله على مضرة  تترتب والممتلكاته  من هو وإنما المسجد في 
 أعلم.واهللا له  أصلح هو بما المسجد تعويض شريطة ذلك، من مانع فال 

مســجد)، (غير جديد مبنى وبني هدمه تم وقد بمنطقتنا مســجد يوجد 
المواطنين بعــض تقدم وقد النخيل، بعض المذكور للمســجد وتوجد 
المســجد من ًبدالمجاورة  قرية لمســجد النخيل هذه تخصيص بطلب 
ذلك؟في  سماحتكم قول فما هدمه، تم الذي 

دم ُهالذي  المســجد عن ًعوضامســجد  يبنى بأن ٌأمــلهنالك  كان إن 
إلى الغلة فتصرف وإال المبنــي، للمســجد األموال هذه تخصص أن فينبغي 

وجود لعدم أخرى جهة من النفقة إلى المحتاجة المســاجد من آخر مســجد 
 أعلم.واهللا لها  وقف 

غير وأصبح جدرانه من وبعض أســقفه تهدمت ببالدنا الشرقي المسجد 
في المرصوف الشــارع مر أراض وله فيه الدينية الشــعائر إلقامة صالح 
وقد ماني، ُعريــال  ألف عشــر أحد على يزيد ًمبلغاوعوض  منها جزء 
ســنوات منذ جديد مســجد منها جزء أو المســجد هذا أرض على بني 

األصلي للمســجد المعوض المبلغ يصرفوا أن الناس بعض اآلن ويريد 
أن مع منازلهم وبجوار الشــارع قرب كونه الجديد المسجد توســعة في 

وإعادة ترميم علــى ويلحون الشــرقية الحارة يقطنون البلد أهــل معظم 
هم  التعمير مصاريف من يزيد وما ًأمواالله  ألن الشــرقي المسجد بناء 



 

 

 

 

  

٢٩٠
الجديد المسجد بأن ًعلماالحارة  وسط في كونه له للتبرع استعداد على 
أن يجوز هل المعوض، المســجد أرض على أقيم بل أرض أي له ليس 
باعماره يطالبون المنطقة أهــل وثلثا ًداثراالمال  صاحب المســجد يبقى 

آخر مســجد إلى أمواله وتعطى فيه الدينية الشــعائر إقامة إلى لحاجتهم 
ثلث  من أقل هي المسجد ذلك ناحية في الواقعة المنازل وأن بها يوسع 

المنازل؟
الموقوف المســجد وترك آخر مســجد إلى المبلغ هذا صرف يجوز ال 

مع غيره إلى عنه ينقل فكيف المســجد بهذا مخصوص المال ألن ، ًداثراله  
 أعلم.واهللا فيه  الصالة إلقامة نفسه المسجد هذا إلى الناس وحاجة إليه حاجته 

كذلك  وهي المسجد، أمام من وهي واحدة طريق له مسجد في تقول ما 
ٍ خالل طريق يشق أن يجوز فهل ، ثانلمســجد  نخل جلبة وهناك صعبة 

هذا بين حائلة الجلبــة هذه بأن ًعلمــاالمذكور،  للمســجد الجلبة هذه 
فما واإلصالح، الصالح هو ذلك من والقصد العمومي، والطريق المسجد 

ذلك؟في  الشرعي الحكم هو 
بالوقف  مضر ذلــك ألن مســجد، وقف في طريق اســتحداث يجوز ال 
 أعلم.واهللا الوقفية  ألحكام ومناٍف

خير فعل من ل ّيبدأن  يجوز فهل للمســاجد، خيري وقف في قولكم ما 
مصلح؟غير  مفسد رجل يأكلها والغلة خاربة والمساجد ذرية، وقف إلى 
 Á﴿ الوصايا:  في تعالــى لقوله له، وقف عما الوقف تبديــل يجوز ال 

Ï  Î  Í    Ì  ËÊ   É  È     Ç   Æ   Å  Ä  Ã     Â  ﴾]  :وحكــم ، ]١٨١البقــرة
 أعلم.واهللا الوصايا  كحكم الوقف 



 
 

 

 
 

 

٢٩١المساجد 
أحد تخصيص علــى الموافقة بطلب المناطــق بعض أهالــي تقدم لقد 

القرآن لتعليم مدرســة مســجدهم لوقف التابعين التجارييــن المحلين 
ذلك؟يجوز  فهل الكريم، 

من مانع فــال يســتأجره من يوجد لم بحيــث ًعاطالالمحــل  كان إن 
ذلك  لخالف المناسب الظرف يتهيأ أن إلى ًمؤقتاالمصلحة  لهذه اســتخدامه 
واهللا أعلم. 

s:óé°ùªdG  ∫Ée  á∏Z  øe  π°VÉØdG  ±ô°U 

بناه  الذي هو لكونــه للجامع تجارية محــالت بنى رجل في قولكم ما 
فضل ما أنفق أن لــي يصح فهل وتعميره، عماره لقصد وذلك ، ًســابقا

وتشجيعهم فيه العلم لطلبة مصالحه من الجامع المســجد هذا حاجة عن 
ذلك؟ يصح الأم  للدراسة إليه وتقريبهم العلم لطلب 

المعارف، نشر من فيه لما اهللا إلى القربات من هو بل لك جائز ذلك نعم 
في المســاجد أموال فضالت إنفاق بجواز  ـ  اهللا رحمهمـ علماؤنا  أفتى وقد 

ينبغي التي المنافع مقدمة في العلم ونشر الجماعة، عليها تتفق التي المنافع 
 أعلم.واهللا ذلك  في فامض سبيلها في المال وإنفاق عليها الحرص 

ماني ُعريال  خمسمائة إلى أربعمائة بين ما يتراوح الســنوي دخله «وقف 
بأن ًعلماال؟  أم ذلك يجوز فهل فقط، الجمعة خطيب إلى بكامله يصرف 

إلى حاجة في ليس ًحالياوالمسجد  المستأجر، يتحملها الوقف مصاريف 
معين؟»بمسجد   يختص ال ًمطلقاالوقف  كان لو الحكم وما المبلغ، هذا 
أن  على المســجد أصحاب واتفق ذلك عــن غنى في المســجد كان إن 



 

  

 

 

٢٩٢
ذلك  في حرج فال ًمخرجايجــدوا  أن إلى الجمعة خطيب المبلغ بهذا يعان 

واهللا أعلم.

بمسجد المصلين بإمامة قيامه نظير شــهرية مساعدة بطلب تقدم مواطن 
االختصاص جهــات مخاطبة تمــت وقد بنائه، بإعــادة الــوزارة قامت 

بعضهم اقترح وقد باالعتذار، جاء الرد أن إال المســاعدة لتوفير بالوزارة 
من ًشــهريا ًمانياُ ع ًرياالثالثون  مقدارها مســاعدة على المذكور تعيين 
درجة على معينين نظافة وعامل إمام به يوجد الذي الســوق جامع دخل 
ذلك؟جواز  ترون فهل مالية، 

على الزائد المذكــور المســجد أوقاف غلة فضل من ذلك كان إن 
هنالك  الــرأي أهل نظر على حــرج فال له الموقوف المســجد حاجة 

واهللا أعلم.

أو صيانة يجوز فهل أموال، لها ليس ومســاجد أموال لها مساجد توجد 
أموال؟لها  التي المساجد دخل من أموال لها ليس التي المساجد نظافة 

تلك حاجة عن الفاضل من والنظافة الصيانة كانــت إن ذلك من مانع ال 
 أعلم.واهللا األموال  هذه لها التي المساجد 

وقف  من أو عنده من للجماعة ًمكيفايشتري  أن المسجد وكيل يلزم هل 
المسجد؟

ًمكيفامنها  الجماعة وأرادت فضلــة للمســجد الموقوف غلة في كان إن 
يجب فال ماله من يشتريه أن وأما منها، لهم يشتري أن الوكيل فعلى للتبريد 

 أعلم.واهللا تبرع  إن إال عليه ذلك 



 

 

 

 

 

 

 ٢٩المساجد 



من الموتى وتجهيز القبور حفر تكاليف على الصرف ًشــرعايجوز  هل 
لذلك؟مبلغ  وجود تعذر إن للمساجد التابعة الفائضة المبالغ 

المسجد جماعة رأي واتفق المسجد حاجة عن ًفائضاالمبلغ  ذلك كان إن 
 أعلم.واهللا منه  مانع فال السبيل هذا في صرفه على 

المقاول وبين بينه اتفاقية عقد الجوامع أحد وكيل بأن ســماحتكم نفيد 
قيمة بلغت حيث المســجد، دخل من مســجد بناء وإعادة بهدم للقيام 

حتى المذكور المقاول استلم وقد ماني، ُعريال  ألف عشر سبعة االتفاقية 
المسجد أموال وتبلغ ماني، ُعريال  ومائة آالف عشــرة وقدره ًمبلغااآلن  

ما سداد يطلب المقاول  زال والماني،  ُعريال  وخمســمائة ألفين الحالي 
التكرم يرجى االنتهاء، على شارف المشروع بأن ًعلمامبالغ،  من له تبقى 

المبلغ صرف إمكانية في الشريف الشرعي بالرأي بإفادتنا سماحتكم من 
بالدائرة؟والموجود  للمساجد العام الدخل من 

حاجة عن ًزائدايكــون  أن بشــرط األوقاف فضالت من الصرف يجوز 
الجهة عن  تختلــف اللها  المصروف الجهــة وكون لهــا، الموقوف الجهة 

 أعلم.واهللا لها  الموقوف 

مة العالالشــيخ  بخط صك وهناك القرى، بإحدى لمســجد موقوف مال 
الغلة من الفاضل إنفاق في المســجد جماعة بتفويض خميس بن ماجد 

لجماعة يجوز فهل البلــدة، بتلك النازل وضيافة وعمارتــه إصالحه في 
المذكورة؟البلدة  فلج إصالح في الغلة من الفاضل صرف المسجد 
المال غلة من الفاضل أن  5الماجد شيخنا  كتبه الذي الصك مقتضى 

أبواب  في يصرف البلدة بتلك النازل وضيافة وعمارته إصالحه عن الموقوف 



 

 

 
 

 
 

٢٩٤
المصلحة نظر في تفويضهم على يدل وهذا المسجد، جماعة يراها التي البر 

هذا  إنفاق من ًمانعاأجــد  فال وعليه المال، غلة من فضل ما فيهــا نفذ يالتي   ُ
 أعلم.واهللا المسجد  جماعة ذلك على اتفق إن الفلج مصلحة في الفاضل 
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هل لمســجد، موقوفة أرض على لســيارته مظلة عمل بطلب رجل تقدم 
ذلك؟يجوز  
أو اليتامى أموال على يحافظ كما المساجد أراضي على يحافظ أن يجب 

عن أحد ينزل أن للمسجد أنى ولكن حقه في ويتسامح اليتيم يبلغ فقد أكثر، 
 أعلم.واهللا الطلب  هذا لمثل مجال فال حقه؟ 

ولهذا سنة، وعشرين مائة على يربو ما منذ أســس مسجد ببلدتنا يوجد 
األموال هذه وبجانب قائمة) (نخيل له وقف أموال ـ بجانبه ـ المســجد 

آباؤنا ـ منها جــزء على ـ أقام ولقد  مــاء، والفيها   زرع الفضاء  أرض 
لقائهم ومــكان اجتماعهم مركز كانــت ًعاماثالثين  منذ صغيرة ســبلة 

صغيرة  ولكونها للصيانة الســبلة هذه لحاجة ًونظراضيوفهم،  واســتقبال 
عما مضاعفة أضعاف هي والتي الحالية الســكانية والكثافة  تتماشــى ال

المسجد استخدام إلى القاطنون لجأ الســبلة، هذه بناء وقت عليه كانت 
فيها الحديث عن اهللا لبيوت ًوتنزيهاعليــه  والعزاء، األفراح والئم إلقامة 

القائمة السبلة هذه مكان كبيرة عامة سبلة بناء نويت لها ًوإعظاماواللغو  
الخالية األرض تلكــم على إقامتها المزمــع الســبلة هذه تتمدد بحيث 

هل  الجواز عدم حالة وفي ذلك؟ لي يجوز فهل المسجد، لوقف والتابعة 



 

  
  

 

 
 

 

 

٢٩٥المساجد 
تقييم حق له ومن األرض؟ هذه قيمة عن ًنقداالمســجد  تعويض يمكن 

أخرى؟جهة  أم المسجد ألموال الشرعي الوكيل هو هل األرض، هذه 
أنفع آخر ًعقاراأو  أخرى ًأرضاالمسجد  تعويض من الحالة هذه في بد ال 

 %﴿ تعالى:  قال وقد كاليتيم، المسجد ألن األرض، هذه من وأجدى له 
األمناء رأي على ذلك يتم أن على ]٢٢٠البقــرة:  [﴾     ,       +  *  ()  '&

 أعلم.واهللا المسجد  وكيل بجانب وشؤونها األموال مصالح في الخبرة ذوي 

ليقلل للمسجد التابعة األرض من جزء على عام مجلس بناء يجوز هل 
البشرية؟التجمعات  

تعويض من بد فال وإال ذلك من مانع فال المسجد لمصلحة المجلس كان إن 
 أعلم.واهللا  قيمة والجدوى  األرض هذه عن  تقل الأخرى  بأرض المسجد 

أرض على عام مجلس بناء على الموافقة بطلــب المواطنين بعض تقدم 
مناسبات أيام فيه اجتماعات عقد لغرض وذلك بالمنطقة، المسجد تخص 
ذلك؟على  موافقتهم تصح فهل المناسبات، من وغيرها واألفراح العزاء 

قيمة أوفر هي أخرى ًأرضاالمسجد  سيعوضون كانوا إن ذلك من مانع ال 
واهللا أعلم. ًدخال وأكثر  

لذلك وقف وهي نخيل بها يوجد أرض على مســجد توسعة يجوز هل 
البلدة أهالي بأن ًعلماالنخيل  تلك من بعض قطع يتم أن على المسجد 

ليس المسجد لكون الخاصة نفقتهم على التوسعة بمبلغ يتكلفون سوف 
المال؟من  مبلغ له 

تعويض ـ ًاحتياطاـ  ينبغي ولكن منها،  مانع الأرضه  في المسجد توسعة 
 أعلم.واهللا تقطع  التي نخيله عن وقفه 



  

 
 

 

٢٩٦
تعميره ونعيد نهدمه أن نريد واآلن متهالك، قديم مسجد بلدنا في يوجد 

تابعة صغيرة نخلة هناك وتوجد توسعة، إلى كذلك ويحتاج باإلسمنت، 
أم إزالتها لنا يجوز فهل المســجد، جدار حافة على وتطل الهجور لمال 
المسجد؟مال  من عنها بالتعويض نقوم 
 ًوال غلة ًقيمةعنهــا   يقل المما  بغيرهــا الهجور نخلة تعــوض أن أرى 

واهللا أعلم.

غير األرض تلك أن إال عليهــا، جديد مســجد لبناء ًأرضاوقفت  امرأة 
إلى تحويلها تم األرض قطعــة بأن ًعلمااســترجاعها؟  لها فهل صالحة 

الشرعي الرأي إبداء فنرجو اســترجاعها، في ترغب والمواطنة مســجد 
ولم المســجد لبناء وقفتها بعدما إليها األرض قطعة إعادة إمكانية حول 
وللعلم ذلك، في توافرها الواجب الشــروط توفر عدم بســبب بناؤه يتم 
منه؟ ًبدالالوالية  نفس في آخر مسجد ببناء قامت المذكورة فإن 
المسجد بناء تعذر وقد مســجد لبناء الواقفة وقفتها األرض هذه أن بما 
إليها  تعــاد أن أرى أخــرى أرض على ببنائــه وقامت األرض تلــك علــى 

واهللا أعلم. 



 

 

 

٢٩٧المساجد 

:óé°ùªdG  QÉªY  ∞bh s

المسجد إلعمار صرفها يجوز فهل المســجد، لجماعة وقف مبالغ هناك 
بذلك؟رضاهم  مع 
 أعلم.واهللا منه  مانع فال ذلك، على كلمتهم اتفقت الجماعة أن بما 

الفضلة تلك من األخذ يجوز فهل المسجد، عمار وقف في فضلة توجد 
وقف وجود لعــدم وذلك المبارك، رمضان شــهر خالل للفطرة لصرفها 
بالفطرة؟خاص  

في الصائمين تفطير في العمار وقف غلة من الفاضل صرف من مانع ال 
 أعلم.واهللا بذلك  الجماعة رضى مع له الموقوف المسجد 

يصل وربما كثيــرون والجماعة المســجد، لجماعة بمبلغ أوصى رجل 
أو عشــرة الخمس للصلوات والمقيمــون مصــل، ســبعين إلى عددهم 

إصالح في المبلغ هذا أنفق وإذا المبلــغ؟ هذا توزيع يكون فكيف أقل، 
إلى يحتاج المسجد بأن ًعلماذلك؟  يجوز فهل الجماعة برضى المسجد 
دخل؟له  وليس إصالح 

لجماعة أنه واألصــل حرج، فال ًجميعالهــم  الموصى بذلك رضي إن 
 أعلم.واهللا الضرورة  حاالت في إال فيه الخمس للصلوات المالزمين المسجد 
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٠١ مدارس  القرآن 
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الداثرة، األموال من عدد المســجد ولهذا بناء، إعادة إلى بحاجة مسجد 
بناء إعادة أن وبمــا غلة، تدر  زالــت الالتي  األموال مــن عدد وكذلك 
األموال تلك بيع فإن ريال ألف بأربعين يقدر مبلغ إلى تحتاج المسجد 

األموال إلى البيع تجاوز يمكن فهل بالغرض،  تفي الللمســجد  الداثرة 
القرآن لتدريس مدرسة بناء سيتم أنه كما المبلغ؟، باقي لتكملة األخرى 
المسجد  بناء تكلفة نفس من بناؤها يجوز فهل المســجد، تحت الكريم 

المذكور؟
فال ماله من شــيء ببيع إال ذلك وتعذر بنائه إعادة الضرورة اقتضت إن 

الحاجة، بقدر ذلك يقدر أن علــى داثر، غير المبيع كان ولو البيع من حرج 
أما األموال، شــؤون في الخبرة ذوي األمنــاء إشــراف تحت يتم أن وعلى 

للمسجد كانت إن إال اللهم المســجد، مال من بناؤها يجوز فال المدرســة 
تتفق التي المصالح فــي تصرف فإنها حاجته عــن فائضة غلله من فضالت 

 أعلم.واهللا المدرسة  بناء ومنها المسجد جماعة عليها 

ولقد ، ًمتهدماوصــار  مســكون غير اآلن وهو بالبلدة، وقف بيت يوجد 
البيت مكان الكريم القــرآن لتعليم مدرســة إقامة على البلدة أهالي اتفق 

سماحتكم؟قول  فما المذكور 
 أعلم.واهللا حرج  فال ذلك المصلحة واقتضت القرآن لتعليم ًوقفاكان  إن 

ذرية من أنه يدعي لرجل الحكومــة دفعته الذي التعويض في قولكم ما 
كان التي الدينية المدرســة مؤســس القاسمي محمد  بن راشــدالشيخ  
محمد،   بن  اهللاعبد الشــيخ  خليفته ثم يوسف  بن حبيبالشــيخ  شيخها 



 
 

 ٠٢
التي المدرســة به يبني أن على التعويــض المذكور الرجل تســلم فقد 

قولكم ما ثم الخاصة؟ مصالحه في صرفه ولكنه عنها، التعويض تســلم 
الرجل هو وها المدرســة تلك على الخير أهل وقفها التــي األوقاف في 

ذلك له يجوز فهل المذكورة، الحجة بتلــك األوقاف تلك يبيع أن يريد 
المسلمين لصلحاء يجوز وهل المختصة؟ الجهة من شــرعية وكالة بغير 

المدرســة وقف يحول أن يجوز هل وكذلك ذلك؟ من بمنعه يقوموا أن 
جامع مســجد إلى دينية مدرســة وجود عدم مع الكبرى بمجز هو الذي 
التام غير هو الذي الكبرى مجز جامع دون المسجدية التام الصغرى مجز 

الشافعية؟علماء  من المحققون شرط وجود لعدم المسجدية، 
صرف فيجب للمدرســة، حق هو وإنما للــوارث، ًملكاليس  التعويض 

مدرســة إنشــاء في المدرســة عن ًعوضاتكون  ألن خصصت التي المبالغ 
هذه إلى يرد السابقة للمدرسة وقف من كان وما سابقتها، بمثابة تكون أخرى 

على اجترأ ومن الوقف، هذا من شيء بيع  يجوز والعنها،  البديلة المدرســة 
في يدخل مما ألنه ذلك، من منعه المسلمين صلحاء على ويجب منع، البيع 
مانع فال البديل المدرسة قيام عدم ومع المنكر، عن والنهي بالمعروف األمر 

 أعلم.واهللا العلم  حلقات فيه تقام مسجد على الوقف هذا ريع صرف من 



 

 

 

 

 ٠ مدارس  القرآن 
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متراعشــرين  بحوالي تقــدر مســاحتها صغيرة غرفة توجد بأنــه نفيدكم  ً
وغير فترة، منذ مهجورة المذكورة والغرفة الكريم، القرآن لتدريس مخصصة 

مرافق بها  يوجد واللصيانة  بحاجــة إنها حيث فيها القرآن لتدريس مؤهلة 
تثميرها  بطلب الوالية مواطني أحد تقــدم عليه وبناءمياه  دورة مثل خدمية  ً

ذلك؟يجوز  فهل للمدرسة، يخصص سوف ذلك من العائد والمبلغ 
هذا يكون أن فــي حرج فال منها بديلة للقرآن مدرســة توجد كانت إن 

 أعلم.واهللا المدرسة  لصالح االستثمار 

عابية بيع أهلها يطلب رســالة إلينا وردت أنه إلى ســماحتكم إفادة نود 
بناء إعــادة أجل من وذلك الســياح، بمنطقة الكريــم القرآن لمدرســة 
ذلك؟يجوز  فهل المندثرة، المدرسة 

بيع على بناؤها وتوقف ًضرورياالمدرســة  بناء كان إن ذلك من مانع ال 
 أعلم.واهللا األمناء  أيدي على ذلك يكون أن على العابية، هذه 

من لمدرسة جعلت األرض هذه أخضر، مال بوســط بيضاء أرض توجد 
هذه إن حيث بها، المحيطة األمــوال صاحب أجداد جعلها طويل، زمن 

بينها  يوجد الوالتي  مباشرة بها المحيطة الثالثة باألموال مرتبطة األرض 
ألنها الحديثة، للمــدارس  تصلح الاألرض  هذه أن تعلــم وكما حاجز. 
 تزيد المساحتها  األرض هذه بينما األرض، هذه من أكبر مساحة تتطلب 

المدرســة إلقامة  تصلح الأخرى  ناحية من ًوأيضافقط،  واحد فدان عن 
األرض؟هذه  في سماحتكم رأي فما المزارع، وسط لوجودها بها 

ألنها  الكريم، القــرآن فيها يعلم لمدرســة األرض هذه تكون أن األصل 



 

 
 

 
 

 

 ٠٤
يصح فال ، ًسابقاالناس  بين المشهور العرف حسب المدرسة باسم المعروفة 

وقفت لما منفعتها تكون أن يجب وإنما أخرى، مدرســة لصالح اســتغاللها 
أجدى هو ما بثمنها يستعاض أن على بيعها في حرج فال نفعها تعذر فإن له، 

 

مصالح في الخبرة أهل إشراف تحت ذلك يتم أن شــريطة يؤجر كعقار ، ًنفعا
 أعلم.واهللا المسلمين  عند األمانة ذوي ومن األموال، 

أو ًعاماخمســين  منذ لمدرســة موقوفة نخيل وبها أرض عن عبارة مال 
ســنة  كل غلته على ينادى إنه حيث المدرســة، منه تســتفد ولم أكثر، 

المبلغ  وهذا منه، أقل أو ًمانياُ ع ًرياال عشــر  خمســة بمبلغ إال  يأتي وال
مضخة فيه المال هذا بأن ًعلماوالحدار،  والشراط للنبات حتى  يكفي ال

ديون،  عليه المــال هذا فأصبح وغيــره، وزيت وقود إلى وتحتــاج مياه 
الماء لملوحة األشجار فيه  تنمو والالمدرســة،  منه تستفيد أن عن ًفضال 
بثمنه دكان أو بيت وشراء المال هذا بيع للوكيل ًشــرعايجوز  فهل فيه، 

التجاري؟المحل  هذا وتأجير 
والخبرة الصــالح أهل ونظر البلــد قاضي بموافقــة بيعه مــن مانع ال 

 أعلم.واهللا الوقف  مصلحة في باألموال 

القرآن لتعليم بمدرســة الخاص الوقف تخص أرض قطعة بيع حكم ما 
لهذه مفيد مردود وجود وعدم األرض هذه استغالل لعدم وذلك الكريم، 
لتعليم جديدة مدرسة بناء بيعها من والغرض األرض، هذه من المدرسة 

القديمة المدرسة وألنالمندثرة،  القديمة المدرســة بجوار الكريم القرآن 
البيان ولمزيد عليها، الزمن لمرور البنيان مصونة وليســت واســعة غير 
يرمون الذين العابثين قبل من الحرمة منزوعة أصبحــت األرض هذه فإن 

قائمة  نخل بها عابيــة توجد كما الموقوفة، باألمــوال أموالهم مخلفات 



 

 

٠٥ مدارس  القرآن 
وهي  اإلصالح، نواحــي جميع من إصالحها بمخســور  تفي الوغلتهــا  

البيع؟في  إدخالها فأردنا الفلج من نصيب لها وليس  تسقى ال
مدرســة بناء في حرج فال تجديدها يتعذر القديمــة المدرســة كانت إن 
الشيء  بدل ألن السابقة، المدرســة وقف من بجزء ذلك كان ولو منها بديلة 

ٍ الوقف من جزءببيع  إال إليه الملحة الضرورة مع بناؤها تعذر وإن حكمه، له 
بقدرها، تقدر الضرورة ألن زيادة، غير من فقط الضرورة تقتضيه ما بقدر جاز 

الوقف  مصلحة مــن بيعها فإن الســؤال في األرض هذه وصفت وحســبما 
واهللا أعلم. 

s :¿BGô≤dG  ¢SQGóe  »°VGQCG  ∂∏ªJ 

وأرض منزل بهــا وملحق القرآن، لتعليم مدرســة من مكون وقــف لدينا 
أنه كما معلم المدرســة ولهذه الزراعية، األرض بها تســقى ومياه زراعية 

الزراعية لــألرض اســتغالله مقابل وذلك المســجد، في بالناس يصلــي 
األوقاف وزارة من شهري راتب وله المدرسة، منزل في بالســكن وانتفاعه 

الخاص البيت يمتلــك أن المعلــم لهذا يجــوز فهل الدينية، والشــؤون 
القيام عن امتنع أو تقاعد أو توفي ثم ببنائه وقام البيت ملك وإذا بالوقف؟ 

كي بعده من لورثته أو لــه يدفع فمن القرآن، مدرســة في كمعلم بعمله 
بالبناء له سمح وإذا محله؟ سيحل الذي الجديد المدرس به وينتفع يخليه 

البناء؟في  صرف ما بعده من لورثته سيدفع فمن التملك، دون فقط 
ًموقوفايظل  بل النــاس، من أحد أي قبل من  يملك الالموقوف  البيت 

 أعلم.واهللا رقبته  ملك دون به االنتفاع الوقف يستحق لمن وإنما كان، كما 



 

 

 
 

  

 

  

 ٠٦
الكريم القــرآن لتعليم الحجــم صغيرة مدرســة وقف زاهد فقيه شــيخ 

واآلن ماله، مــن النخيل بعض لهــا وقف كما ، ًوقفاللمســجد  مالصقة 
وغلة إصالح، إلى وتحتاج تستعمل، عادت وما قديمة، المدرسة صارت 
من  ل تحوأن  يصــح فهل جديد، من وبنائها لعمارهــا  تكفي الالنخيل   ّ
أعاله؟المذكور  للمسجد تابعة مكتبة إلى مدرسة 

والمكتبة أخرى، بمدرسة عوضت المدرســة دامت ما ذلك من مانع ال 
تحصل كما بها تحصــل المطلوبة فالمنفعة كالمدرســة، علمي نفــع مصدر 

 أعلم.واهللا الحالين  في المنفعة وجوه اختلفت وإن بالمدرسة 

ًأرضاويســكن  ، ًعاماوعشــرين  ثمانية منذ الكريم القرآن يدرس معلم 
لهذا ملكية إصدار يجوز فهل للمســجد، مالصقة وهي المدرسة تخص 
بالمســجد قيامه على ًثمنا يأخذ الإنه  حيــث األرض، هذه في المعلم 
عائلة؟وذو  فقير وهو التدريس من شيء على يحصل ولكن 

باسم إال فيها ملكية إصدار يجوز فال للمدرســة ًملكااألرض  كانت إن 
منها  أجدى هي أخرى ًأرضاالمدرســة  عنها تعوض أن إال اللهم المدرســة، 

واهللا أعلم. ًقيمةمنها  وأغلى ًنفعا

إلى الكريم القرآن لمدرســة المخصصة الوقف أرض تحويل يجوز هل 
المنطقة؟ أهالي  طلب على بناءللعيدين  مصلى  ً
األرض  هذه عن  يقل الببديل  الوقف تعويــض على موقوف ذلك جواز 

واهللا أعلم. وال جدوى  ًقيمة



 

 

٠٧ مدارس  القرآن 
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بإمامة ســيكلفون الذين للمواطنيــن مالية مكافــآت صرف يجــوز هل 
القرآن مدرســتي أوقاف دخل من وذلــك التراويح صالة فــي المصلين 
مستغلة؟وغير  كبيرة المدرستين لهاتين النقدية األموال إن حيث الكريم، 

يفضل ما المدرســتين غلة في وكان ذلك، على تتوقف اإلمامة كانت إن 
نظر على ذلك في الحاجــة عن الفاضل صرف في حــرج فال حاجتهما عن 

الموفق.واهللا  النظر أهل العدول 

التي األموال من وغيرها كاألفالج األموال بعض بلدة أهالي من نفر وقف 
حيث للمتعلمين، الوقــف وهذا أخرى، قرى وفــي قريتهم في تخصهم 

افتتاح وبعد اآلن أنه إال القرية، هذه في القرآن متعلمي على تنفق كانت 
بهذه يتصرف فكيــف القرآن، دراســة طالب انقطع العصرية المدارس 
تحفيظ في تنفق أو التعليم علــى األخرى القرى في تنفق فهل األموال، 

طريقة هناك أن أم والطلبــة المعلميــن على الصيفية الفتــرة في القرآن 
القرآن، لمدرســة األوقاف لهذه تابعة أرض قطعة توجد أنه كما أخرى؟، 

بأنها ًعلمااألرض،  بهذه يتصرف فكيف للتدريس  مدرسة الإنه  وحيث 
منها؟مستفاد  غير اآلن 

األرض قطعة أما القرية، نفس في القــرآن تحفيظ في ذلك إنفاق األولى 
لينفق بثمنها آخر أصــل وابتياع بيعها من مانع فال ًشــيئا تنتج الكانت  فإن 

 أعلم.واهللا الكريم  القرآن تحفيظ في ريعه 

وعلى المدرســة على منها ينفــق قرآن، لمدرســة موقوفة أموال توجــد 
الصيفية،  الفترة في فيها القرآن يدرســون الذين والمدرسات المدرســين 



 

  

 ٠٨
بحاجة هي أخرى لمدارس المدرسة هذه أوقاف من ينفق أن يجوز فهل 
ذلك؟إلى  

 أعلم.واهللا الغلة  أصل دون الفضالت من يجوز 

بقرية هاتوه لمدرســة موقوف ماء أثر نصــف الجاحس قرية في يوجد 
مبلغ عن عبارة هي غلة على الوقف هذا من الحصــول أمكن وقد هاتوه، 
أي ففي بالمنطقة، مدرســة  توجد الواآلن  ، ًمانياُ ع ًرياالتســعون  وقدره 

المبلغ؟هذا  ينفق مصلحة 
مدرسة بها تكن لم فإن هاتوه، أوالد فيها يدرس التي المدرسة في ينفق 

ألقرب المبلغ هذا فلينفــق للدراســة، أخرى قرية إلى يذهبون األوالد وكان 
 أعلم.واهللا هاتوه  إلى مدرسة 

للمدرس ًســابقايدفع  كان موقوف مال لها الكريم للقرآن مدرســة في 
مدرس بال لســنوات بقيت المدرســة إن ثم فيها، بالتدريس يقوم الذي 

اآلخر تلو الواحد مدرســين عدة تعيين تــم ثم الوكيل، يقبضها والغلــة 
يطالبوهم ولم الوقف هذا غلة يعطوا ولم الوزارة من راتب لهم ويصرف 

مصير هو ما ترى ، ًأيضــا ًشــهريا ًراتبايتقاضى  مدرس عين واآلن بها، 
منها؟األخذ  للمعلم يحق وهل والحاضرة؟ الماضية األموال هذه غلل 

المادية بحاجته  يفي الالمدرس  إلى الوزارة تسلمه الذي الراتب كان إذا 
ودفع القرآن لتعليم آخر مدرس إليه أضيف وإال الوقف، هذا غلة إليه فلتدفع 

 أعلم.واهللا الوقف  هذا من له 
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١١ األفالج 
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كل الفلج من سقي وله ًبراالصيف  أشهر في تزرع بلدنا في مزرعة عندنا 
وله  أشهر، أربعة ًوشعيراأشهر  أربعة ذرة تزرع الصيف وبعد أيام، خمسة 

يجوز هل الزراعة هذه تعذر إلى ًونظرا،  ًيوماعشر  خمسة كل سقي ًأيضا
بل والذرة البر كســقي ليس القت ســقي أن العلم مع ؟ (٢)بالقتإبدالها  
واألوقاف  لأليتام نصيب وفيه مشــترك الفلج وهذا أكثر، ماء إلى يحتاج 

وغيرهم؟
الفلج تعويض شــريطة القت بزراعة الزراعة هذه اســتبدال من مانع ال 
اليتامى ًخصوصــافيه،  وبالشــركاء به اإلضرار وعــدم الســقي زيادة بقيمة 

 أعلم.واهللا أمره   يملك المن  وكل واألوقاف والغياب 

األشجار لري لها مخصصة جداول في تجري والتي المستخرجة الجوفية المياه هو  الفلج: (١)
مان.  ُعفي  الري نظام واألفالج والنخيل، 

للمواشي.  ًعلفايستعمل  الذي البرسيم هو : ْ(٢) القت



 

 

 

 
  

 ١٢
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الصورة بمفرق أعني ـ (١)الصورةمفرق  من تفرغت التي الســواقي عن 
وهذه المفرق، هــذا من متفرعة ســواقي خمس وهي ـ تفرقها مبــدأ 

للفلج منافذ عــدة على مشــتملة منهن واحدة كل الخمس الســواقي 
الفلج  أرباب فأراد سواقي، منهن تتفرع ًوأيضاالناس،  بساتين ألجل 



مال من اإلصالح ثمــن يكون فهل الخمــس، الســواقي هذه إصالح 
ال؟أم  الفلج 
الفلج مجرى هي التي األصلية الساقية وإصالح (٢)تصريجيتحمل  الفلج 

أربابها، بإصالحها يقوم وإنما الفلج، يتحملها فال الفرعية السواقي وأما كله، 
 أعلم.واهللا منها  المستفيدون 



الماء ويوصل يتتبعه من للفلج يكون أن وهي: عادة عمل قد فلج وكيل 
٢٥٠  وقدره بمبلغ أســبوع، كل من الجمعة ويوم الثالثاء يوم ألصحابه 

على طويلة مدة مضت وقد ً، كامالالفلج  قعد من المبلغ هذا يؤخذ ً، رياال
مســتمرة، العادة هذه  زالت والآخر،  بوكيل الوكيل هذا ل دبوقد  ذلك،  ُ

باطلة؟أم  ًشرعاثابتة  العادة هذه هل 
واهللا أعلم.فتغير وإال فثابتة،  الفلج مصلحة فيها كانت إن 

المساجد أموال ينوب ما بدفع فيه العادة تســبق لم فلج في تقول ما 
رأي  فما بالدفــع البعض ويطالــب لخدمتــه، واألفالج واألوقــاف 

الفلج. لمرور  وتغلق تفتح الساقية جانب في فتحة الصوار: أو  الصورة (١)
وجوانبه. الفلج  مجرى أرضية على الصاروج أو اإلسمنت وضع هو  التصريج: (٢)



 

 ١ األفالج 
األوقاف  فيهــا تدخل هــل العادة، بثبــوت قلتم وإن ســماحتكم؟ 

الخاصة؟
مجرد ذلك يكون أن الحتمــال العادة هذه بفرض أقول أن أســتطيع ال 

ما أحد كل يلزم أن أرى وإنما واألوقاف، للمساجد الفلج أصحاب من تبرع 
 أعلم.واهللا ذلك  في عليه 

الرئيسي، الساعد يسمى آخره إلى رأسه من فلج في ســؤالنا إليكم نوجه 
يخدموه بقــي وما «المعتــاد» اســمه مكان إلــى مصرج ًســابقاوكان  

يقوم للفلج فضلة توجد ومتى األهالي، بين تســير واألجرة بالمحراث، 
قطعة، تصريج بزيادة األول الوكيل قام حيث منــه جزء بتصريج الوكيل 
أن األهالي أراد واآلن ثانيــة، قطعة بتصريج الثاني الوكيــل قام وكذلك 

وأغلبهم الرافض، ومنهــم الموافق منهم واألهالــي آخره، إلى يصرجوه 
أنه كما آخره، في يشارك لم من ومنهم وآخره الفلج أول من مشــاركون 

تصريج يكون فهل مساجد، وأموال مواقيف أموال الفلج آخر في يوجد 
الوكيل؟عند  توجد التي النقود من أم األهالي على الساقية من تبقى ما 

دخله يكف لــم إن إال دخله، من يكــون أن الفلج تصريج فــي األصل 
أحد  على ضرر فيه يكن لم إن أهله جباه بإذن تصريجه من  مانع واللذلك،  

واهللا أعلم. 
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ًوفعالللفلج،  ًنقداماني  ُعريال  آالف ثالثة وقدره بمبلغ رجل أوصى لقد 
أراد الفلج وكيل أن إال ، ًمباشرةالرجل  وفاة بعد المبلغ ذلك اســتالم تم 

ال؟أم  ذلك له يجوز فهل المبلغ، ذلك من العشر أخذ 
ما  منه؟ ًجزءاالوكيل  أخذ وجــه فما  للوكيل، الللفلج  به أوصي المبلغ 

ُ تمن  أفيما  اهللا التقى وإال الوكيل هذا أمانة عدم على ودليل جشــع إال ذلك 
واهللا أعلم.

وهذا الســلطنة، في ًمتبعا ًنظامــالألفالج  أن تعلمون الشــيخ ســماحة 
دورانها، حســب على القعد بطريقة وتبــاع (١)بالبادةيســمى  ما النظام 
الفلج مصلحة في تســتخدم أموال على الفلج يحصل القعــد هذا ومن 
من عليهم متعــارف أشــخاص العمل بهذا ويقوم وصيانة تنظيف من 
أن بلدنا في يحدث ما ولكن المبالغ، هــذه تحصيل في البلد أهل قبل 

التي الســيارات ألجرة األموال هذه بصرف يقومون األشــخاص هؤالء 
كما البعيد، أو البلد من القريب ســواء العزاء واجب ألداء يســتقلونها 

العامة المصالح بعض في يتابعون أنهم بحجة طويلة بمشاوير يقومون 
يتغدون أنهم إلى األمر يضطرهم مما األشخاص عشرات بذلك ويقوم 

المصلحة هذه ستار تحت وتندرج للفلج العامة المصلحة حساب على 
المتعارف األشــخاص بأن العلم مع األفراد، لهؤالء شــخصية مصالح 
كان ســواء الفلج دخل من معينة نســبة لهم الفلج مياه قعد في عليهم 

وتحسب  بالفلج الخاصة النخيل ثمار بيع من أو القعد من الدخل ذلك 

 .ًمحددا ًوقتابه  السقي يستمر الفلج من نصيب هي  البادة: (١)



 

 
 

١٥ األفالج 
بالعشر، تسمى ما وهي عليه صرف وما الفلج دخل عن النسبة هذه لهم 
جائز؟هذا  فهل 

والكبير والصغير والمــرأة والرجل والغائب الحاضر فيه يشــترك الفلج 
تقتضيه حسبما إال أمواله من شــيء في التصرف يجوز فال والوقف، واليتيم 

البطون إشــباع في واإلنفاق العزاء إلى الذهاب مصلحته من وليس مصلحته 
الفلج إلى مصلحته تعود عمل مقابله فــي يكون أن غير من الطعام بوجبات 

أكل حيث الظلم، في وقع فقد ذلك في وقع ومن االنتهاز، لمجرد هو وإنما 
أن فعليه الناس، مــن أمره  يملك الومن  واألوقاف واليتامى الغيــاب أموال 
 أعلم.واهللا حقه  حق ذي كل إلى ويعيد اهللا يتقي 

لديهم إن حيث ما، بلد أهالي اعتادها قد عادة في قولكم ما الفقيه شيخنا 
من ًقعداأحدهم  أخذ فإذا بأكمله، ويقعــد المحل وقت في يرفعونه فلج 

إذا  وكذلك حقوقه، وتســقط الفلج ح فيســيالخصب  وقت وجاء الفلج  ّ
الفلج، تسييح عن تســقط حقوقهم فإن األهالي وخدمه خدمة فيه صارت 

بها؟التعامل  ويرفض اإلسالمي الدين ينبذها العادة هذه فهل 
أرى لذلك مســلم، مال على  تعــدي الإذ  أحد، حق إســقاط يجوز ال 
 أعلم.واهللا العادة  هذه ببطالن الحكم 

والكائن بنا الخــاص الفلج قعد طلبنا حول الشــريف الشــرع حكم ما 
دون حينه في ًنقــدامبالغ  من المقتعد علــى يتوجب ما ودفع بمنطقتنــا 

ســابقة، مبالغ من المقتعدين على ترتب لما ًنظراوذلك  أجل أو تأخيــر 
قد مما وزيادة ريال ألــف إلى بعضها ووصل المبالغ هذه تراكمت وقد 

قديم منذ العادة إن يقولــون المنطقة أهل بــأن العلم مع أداؤها يصعب 
وإن  مبالغ، من عليه ما إســقاط مقابل الفلج المقتعد يخدم أن هو الزمان 



 

 ١٦
في الشــرع حكم فما ، ًفوراالمقتعد  من المبلــغ دفع هو للفلج األفضل 

التي المقتعدين بيــد الموجودة الســابقة المبالغ في رأيكــم وما ذلك؟ 
عليهم؟وجبت  
من بالتخلص أولــى والفلج عليه، ما يدفــع أن حق عليه من كل علــى 

اليتيم بمثابة فهــو والوقف، والمســجد والغائب اليتيم حق فيه ألن حقوقــه 
ذلك فإن ًنقداالحق  دفع له واألصلح األفضل كان وإذا بلوغه،  يرجى الالذي  

 أعلم.واهللا مصلحته  مراعاة عليه القائمين وعلى اتباعه، يجب الذي هو 

تختلف وبالطبع األودية، مجاري في موتاهم بتغسيل عندنا األهالي يقوم 
المنتشرة والفتاكة المعدية األمراض بسبب ميت فمنهم الموت، مسببات 

منه وينزف غيرها أو ســيارة حادث بسبب ميت ومنهم العصر، هذا في 
يشرب الذي الوادي في ويغسل الميت بهذا يؤتى ثم كبير بشــكل الدم 
على تصطف التي المجــاورة البلدان في القاطنين النــاس من آالف منه 

في وإفتاءنا الصحيح التوجيه سماحتكم من نستلهم لذا الوادي، مشارف 
الناس؟هؤالء  إلى النصيحة بتوجيه ذلك 

ويتسبب يلوثه ما كل من للشرب الناس يرده الذي الماء يجنب أن يجب 
ذلك كان إن فيه الموتى تغسيل من يمتنعوا أن وعليهم بالناس، اإلضرار في 

 أعلم.واهللا اإلسالم  في  ضرار وال ضرر الإذ  الضرر، إلى يؤدي 

حيث بعمان؛ األفــالج بعض في الموجودة العــادة في اإلســالم قول ما 
وكما الفلج؟ أعيان بها يقوم التي ولألسفار والعزاء للضيف منها يصرف 
والوقف؟والمسكين  الفقير فيه الفلج أن سماحتكم تعلمون 

 يملك الممن  وكثير والغياب واألوقاف اليتامى بين مشترك الفلج أن بما 



   
 
  
   

 

 

 

 

 

١٧ األفالج 
بغير الغير ملك في التصرف مــن ألنها العادة هذه اتباع فيه يجوز فال اإلذن 
 k: ﴿ 4يقول ذلك،  مثــل تحريم على القاطعة النصوص دلــت وقد إذن، 

 x  w   v  u  t  s  r   q  p  o   n  m  l 
yz  {    ﴾]  :9﴿ســبحانه:  ويقول ، ]١٨٨البقرة:  ;   <  
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JLK  M    N  O P  Q    ﴾]  :القليل  :  ژالنبي ويقول  ، ]٢٩النســاء»

أخيه عصى يأخذ أن ألحد يحل «ال ويقول: ، (١)النار»يورث  الناس أموال من 
بدون الغير مال في التصرف أن على األمة أجمعت وقد ، (٢)نفسه»طيب  بغير 
 أعلم.واهللا حرام  إذن 

الصالة بعد ومن االستســقاء صالة نصلي أن نريــد البلدة جماعة نحن 
الفلج بأن ًعلماالبلدة،  بفلج الخاص المال من نخرجها صدقة عمل نريد 

واأليتام المســاجد وأموال لألوقاف مشــترك وفيه البلدة، بأهالي خاص 
أن يجب أنه أم ذلك، لنا يجوز فهل بالبلدة، ًحالياموجودين  غير ولناس 
استطاعته؟حسب  كل األهالي يتبرع 

 يتيم، وال مسجد والوقف  مال  من الماله،  خالص من يتصدق اإلنسان 
 أعلم.واهللا الضمان  ذلك من ًشيئاأخرج  من على فإن وعليه 

ذلك إلى وما والطفل واألرملة واليتيم الغائــب فيها كاملة لقرية عام فلج 
بعض فضم ًمقاوالأصبح  الوكيل وإن الفلج، لهذا ومشاركين ساكنين من 

المسجد، باطن في الفلج وإدخال بناؤه يراد مسجد لصالح الفلج أراضي 
المعلوم  مكانه للمسجد بأن ًعلماالرأي،  هذا تعارض الساكنين من وفئة 

(٦٩٠). الربيع   رواه (١)
(١٠٠/٦). والبيهقي  (٤٢٥/٥)، أحمد  رواه (٢)



 

 

 

   
 

 ١٨
الفلج لمنفعة تعــود ٍأراضللفلــج  وإن األهالي، يعرفــه والذي ، ًســابقا

الفلج وإدخال ضم في الوكيل هذا تصرف يجوز فهل وممتلكاته وصيانته 
ً؟مستقبالأراضيه  فائدة من الفلج وحرمان المسجد ولصالح المسجد في 
قبل  من فيه البنــاء ســبق يكن لم إن الفلج حريــم في البناء يجــوز ال 

واهللا أعلم. 
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يكون أن األهالي رأى ولكن األفالج، أحد من جزء بإصالح الدولة قامت 
التآكل، من الخراسانات لحماية الجبل من سحوف الساقية سقف أسفل 
بيع يجوز فهل لها، كاف دخل للفلج وليس مبالغ كلفت السحوف وهذه 
القطع؟أو  الخيار بيع المصلحة لهذه نخيله من شيء 

 أعلم.واهللا القطع  بيع بيعها من مانع فال ًضرورياذلك  كان إن 

هذا وفي المذكــورة، البلدة هذه فــي المســاجد أحد بترميم ًقريباقمنا  
الرئيسي والباب الفلج ســاقية من بالقرب فســيلة موقع يوجد المسجد 

يتوضأ منه القريب المكان هذا وفي للفلج تابع الموقع وهذا للمســجد، 
من ًمبلغاخصصنا  بأننا ًعلمااألعلى  من ًسقفانعمل  أن وأردنا المصلون، 

يبقى أم ذلك يصح فهل آخــر، مكان إلى نقله أو منه ًبدالللفلــج  المال 
حاله؟على  الموقع 

قيمة  الموقع هــذا عن  يقــل الآخر  بموقــع الفلج تعوضــوا أن أرى 
األموال  بشؤون والدراية الخبرة أهل العدول بنظر ذلك يكون وأن ، ًوال نفعا

واهللا أعلم. 



 

 
 

١٩ األفالج 
دون األوقاف أمــوال من شــيء ببيع القرى إحدى أهالي بعض قام 

تمت وقد ذلــك، على الموافقة ألخــذ المختصة للــوزارة الرجــوع 
باستدعاء قام جانبه ومن الموضوع، حول الوالية والي نائب مخاطبة 

القرية أعيان أفاد وقد معهــم، الموضوع لبحث القرية ووجهاء أعيان 
فلج لصالح وهبت أمــوال توجد ولكن موقوفة أمــوال  توجد البأنه  

الفلج إصالح لغرض األهالي بين باإلقالة بيعهــا وتم بالبلد العزيزي 
برأيكم  باإلفادة ســماحتكم من التكرم نرجو عليــه وبناءالمذكور.   ً

األهلية األوقاف تبعية حول برأيكم إفادتنا نرجو كما حوله؟ الشرعي 
واآلبار األفالج كأوقاف بالعبادات  تختص الالتي  الخاصة األوقاف أو 
هل تعبدي غير آخر غرض ألي أو بعينها لقبيلة المختص األوقاف أو 

التعبدية  بالوقوفات تختص الوزارة أن أم الوزارة مســؤوليات من هي 
فقط؟
وكانت مصلحته أجل من البيع هذا كان فإن الفلج، مصلحة مراعاة تجب 

يباع ما قيمة ألن ، ًإقاليا ًبيعالجعله   معنى الولكن  منه، مانع فال عليه متوقفة 
يضمنون البائعون كان إن إال اللهــم بالقطع، يباع ما قيمة دون ًغالباباإلقالة  

في لما باإلقالة بيعــه جواز  أرى الذلك  ومع الفلج، إلــى ورده البيع فكاك 
هي هل األوقاف فــي الوزارة مســؤوليات تحديد أما الريب، من البيع هذا 

يرجع فال الخاصة؟ ولألوقــاف لها شــاملة أنها أو التعبدية باألوقاف خاصة 
 أعلم.واهللا المتبع.  الدولة نظام إلى يرجع وإنما اإلفتاء إلى 

إصالحه، بهدف وذلك الفلج، ممتلكات بعض بيع على فلج أرباب اتفق 
بإصالح المســؤولة الجهات بمطالبة المذكور الفلج أصحاب قام حيث 

منذ  جريانه عدم إلى وأدت الرئيســية الساقية في وقعت التي االنهيارات 



 

 

 

 

 ٢٠
لعدم اعتذرت الجهات أن إال داخلــه، في محتجزة والمياه ســنوات عدة 

اتفاقهم؟في  ترون فما مالية، مخصصات وجود 
 أعلم.واهللا منه  مانع فال ذلك في متعينة المصلحة كانت إن 

معين قعد على ســكنية بيوت فيها عمــرت للفلج أرض في قولكم مــا 
للفلج ومرجعهن العــام، في مانيــة ُعرياالت  أربعــة بيت لكل خــاص 

يصح فهل كثيرة، سنوات عليها مرت بالبلد، الموقوف وكيل ويقبضهن 
لمصلحته، ودخــل ملك للفلج  يبقــى الحتى  للتملك، بيعهــا عندكم 
عهد منذ عديدة ســنين له الموقوف ألن أراضيه، بيــع عن غني والفلج 
سماحتكم؟قول  فما ببيعه، راضين غير البلد وأهل واألجداد، اآلباء 

هذه يبيعوا أن ـ الــرأي لهــم الذين الفلج أهــل كبراء نظر اقتضــى إذا 
فال جدوى، وأحسن ًدخالأكثر  هو ما للفلج عنها يستعيضوا أن على األرض، 

 أعلم.واهللا ذلك  من مانع 

المواطنين قبل من اســتئجارها وتم للفلج، ًوقفاخصصت  بيضاء أرض 
زهيد، إيجارها من العائد أن الفلج أهل رأى وقد ســنوية، رمزية بأجور 
مبلغ نظير منها أرض قطعــة بحوزته مواطن كل تمليك اقترحــوا لذلك 

أو تجاري مشروع في وتســتخدم األموال هذه تجمع أن على المال، من 
للفلج ًنفعاأكبر  الطريقة هــذه أن باعتبار للفلج، عائده يخصص عقاري 

؟ًشرعاذلك  يجوز فهل أضمن، وعائدها 
يســتعاض أن وإمكان به االنتفاع تعذر حال في إال الوقف بيع يجوز ال 

يكون أن شــريطة محله، تحل التي األصول من ًنفعامنــه  أجدى هو ما عنه 
 أعلم.واهللا األموال  مصالح في الخبرة ذوي األمناء إشراف تحت ذلك 



 

 

 

٢١ األفالج 
منها ويكتب وتــورث وتشــترى تباع أن يجوز فهل لفلج، موقوفة بادة 

للفلج؟ ًإيجاراتدفع  وهي وفطرة لمسجد أوقاف 
 أعلم.واهللا  يشترى وال يباع الالموقوف  

زراعية وليســت ترابية القطعة وهذه للفلــج، تابعة صغيرة أرض قطعــة 
ثالثمائة بحوالي قيمتهــا وتقدر الحارة، وســط في وتقع ماء لها وليس 
لثمنها ماسة حاجة في الفلج ألن بيعها الحارة أهالي ويريد ماني، ُعريال  

ذلك؟لهم  يحق فهل سواعده، وإصالح لخدمته 
على ذلك يتم أن شــريطة منه، مانع فال الفلــج لمصلحة بيعها كان إن 

 أعلم.واهللا األمناء  أيدي 

على ًســنوياغلتها  وتوزع وأراضيها البلدة أفالج لمصلحة موقوفة أموال 
والبعض األموال، هذه بيع البلدة أهل بعض رأى البلدة، وأراضي األفالج 
واالستفادة البيع سماحتكم رأي من األفضل هو فما البيع، يعارض اآلخر 

الوقف؟على  اإلبقاء أم البيع ثمن من 
أجل من الوقف هذا لبيع ًوجها أرى اللذلك   يتملك، وال يباع الالوقف  

 أعلم.واهللا إليه  أشرتم الذي الغرض 

مســجد بناء البلدة أهالي وطلــب ببلدتنا، للفلج موقوفــة أرض قطعــة 
ذلك؟في  الشرعي الحكم هو فما المذكورة، األرض على عام ومجلس 

ذلك، من مانع فال وأنفع أجدى هو بمــا الموقوف يعوضون كانوا إن 
العقارات شــؤون في الخبرة ذوي العدول نظر على ذلك يكــون أن على 
الموفق. واهللا  



 

  
   

 

 ٢٢
توســعة إلى المســجد احتاج وقد مســجد، بناء منطقتنا في اآلن ننوي 
نخلتان توجد الجهة هذه وفي الجمعة، صالة فيه تقام المسجد هذا لكون 

المســجد إلى المضافة المنطقة في تقعان لكونهما إزالتهما إلى ونضطر 
اآلتي:في  الشرعي الحكم توضيح سماحتكم من نرجو ذلك وبسبب 

الفلج؟لوقف  تابعتان النخلتان كانت إذا ـ ١ 
بناؤه؟يراد  الذي نفسه المسجد لوقف تابعتان النخلتان كانت إذا ـ ٢ 

النخلتين  هاتين قيمة الفلج أو المسجد يعوض أن أرى الحالتين كال على 
واهللا أعلم. 
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وبيعه؟الفلج  ماء أخذ يجوز هل 
والغائب الحاضر بين مشــترك الفلج ألن لبيعه، الفلج ماء أخذ يجوز ال 
 أعلم.واهللا نفسه.  ظلم فقد ذلك فعل ومن وغيره، والوقف واليتيم والبالغ 

يجوز فهل والغائب، واليتيم المســجد الشــركاء ومن شــركاء، فيه فلج 
بها يقوم التي والخزانات ــات ّالمضخطريق  عن للبيع ماء منه يؤخذ أن 

الفلج؟فيها  الكائن المنطقة في المواطنون 
يكون عندما ًخصوصــابشــركائه،  مضرة فيه ًعماليعمل  أن ألحد ليس 

مقدم المفســدة ودفع أمره،  يملك المن  أو ًغائباأو  ًوقفاأو  ًيتيماالشــريك  
فال المشــترك بالفلج إضرار الضخ هذا في كان فــإن المصلحة، جلب على 

واهللا أعلم.  ًشرعايجوز  



 

  

 

  
 

   
 

 

 ٢ األفالج 
مال مع الفضلة هذا بيع ينوي اإلنسان وهذا ماء، من فضلة يملك إنسان 

اهللا؟أفادك  أفتنا ذلك له يحل هل يملكه، آخر 
ما  بيع من أحد يمنع فال أحــد، على  ضرر والفيه   غرر الالبيع  كان إن 
واهللا أعلم. يملكه 
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(الخشبة) الشمسية الساعة على ماؤه يحســب كان بلدنا في األفالج أحد 
متســاويين،  غير بلدنا في والنهار والليل الليل، فــي والنجوم النهار في 
وعندما الصيف، في النهار يطول أخرى ًوتارةالشتاء  في الليل يطول ًتارة

الليل قصر إذا وهــو (بالفرطة) عندهــم يســمى ما تحدث هذا يحدث 
أوله الليل طرفــي في القصر هذا يكون ونصف ســاعات عشــر وأصبح 
عندما ولكنه الماء، من ًشــيئاالوقت  هذا صاحب  ينال البحيث  وآخره 
فقط ساعة نصف بدل فيه نصيبه الوقت هذا يكون الشتاء في الليل يطول 
السنين مئات منذ الحال هذا على البالد جرت وقد وزيادة، ســاعة تكون 

عندهم، الوقت تنظــم أخرى طريقة وجود لعــدم ذلك إلى الضطرارهم 
ستة أي ـ الماء ربع الواحد يأخذ ًمثالبالجملة،  ًمقسوماكان  الماء وألن 
الفرطة فتتفرق غروبها إلى الشمس طلوع من ًأحياناوثالثة  وربعين ـ آثار 

فتفرقت اآلثار هذه في والشــراء البيع صار وقد اليوم أما الجميع، وتعم 
أثر نصف ًوأحيانا ًواحدا ًأثــرايملك  الواحد وصار الناس، من عدد بين 

من ًشــيئا ينال والالبعض  يتضرر فأصبح المشــكلة، فظهرت أثر وربع 
 ًيوماعشرين  إلى ويمكث الســنة، من الذكر الســابقة األوقات في الماء 

فاجتمع  الصيف، وقت النخلة فتتضرر الفرطة هذه بسبب نخله  يسقي ال



 

 
 

 

 ٢٤
على األغلبية واتفق بالساعة، يحســبوا أن ورأوا المياه ومالك البلدة أهل 

عليه وجدنا مما ًشيئا نبدل الوقالوا:  الفكرة عارض البعض ولكن ذلك، 
األثر إن األغلبية: لهم فقال وغيرها، األوقاف أموال فيها البالد وأن آباؤنا 

وكل عليه، متفق وهــذا  ، ـســاعة  نصف أي ـ دقيقة ثالثون أنه معروف 
 زيادة الالحديثة  بالساعة دقيقة ثالثين عنها يأخذ سوف ماء أثر لديه من 
أربع فيه الواحد اليوم ألن النهــار، وكذا قصر، أم الليل طال  نقصان وال

أحد على كالمعتاد الماء ويدور الواحد باليوم فنحســبها ساعة وعشرون 
نأخذ بأن لنا يجوز هل السؤال: بهذا إليكم نبعث أن فرأينا ، ًيوماعشــر  

ولكي الخشبة؟ من ًبدالالحديثة  بالســاعة الحساب وهو األغلبية برأي 
كان  شتاء نقصان وال زيادة الالواحد  لألثر دقيقة ثالثين حقه الكل يأخذ  ً

السابق؟في  عليه كان كما الحال نترك أو ؟ ًصيفاأو  
نظام على المحافظة مــن أولى المشــتركة المصلحة فيه ما إلى التغيير 

ضبط من فيه لما أولى الســاعات نظام اعتماد أن  ريب والبالمصلحة،  يخل 
 أعلم.واهللا التوقيت  في الدقة مراعاة مع الماء، في حق من أحد لكل ما 

حســب الفلج مياه ون ّيردالنــاس  أن وهي عــادة البلدة هــذه في لدينا 
اعتراض حصل الوقت أول في المؤذن أذن فإذا المؤذن، ألذان ســماعهم 

المؤذن  ويبقى الوقت، فوات يخاف األذان أخر وإذا المياه، أصحاب من 
ذلك؟في  الحل يكون فكيف األمرين، بين ًمترددا
 أعلم.واهللا بالساعات  تضبط والمياه الوقت، دخول حين يؤذن 
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وما للفلج ما لمعرفة الشــركاء يحاسبه أكثر أو ســنة ثالثين من فلج وكيل 
بعض أن إال عليه وما للفلج ما بمعرفة الشركاء ويقوم المأل، أمام ًعلناعليه  

لم ألنهم كلها الماضية الســنوات عن الوكيل محاسبة يطلب اليوم الشركاء 
لهم وهؤالء المحاسبة، علنية من بالرغم السابق في الوكيل محاسبة يحضروا 

هؤالء؟لطلب  واإلذعان الرضوخ الوكيل يلزم فهل الشركة، في أقل نصيب 
مرة  إلعادتها وجــه فال الشــركاء من األكثر بحضور محاســبته تمت إن 
واهللا أعلم.أخرى 

باإلفادة التفضل وأطلب شرعية قضية في بالبحث ســماحتكم إلى أتقدم 
أفالج من فلج في الشركاء من جماعة عن وهي فيها، الشــرعي بالحكم 

لحل ـ لألحكام إلينا يصلــوا أن قبل ـ بينهم فيما اجتمعوا الواليــة هذه 
من يحتاجه وما بشــؤونه للقيام الفلج لهذا وكيل إقامة في الخالف هذا 

قام بينهم الخالف ولطول يتفقوا، لم ولكنهم ذلك وغير ماء وقعد خدمة 
الفلج أرباب هم أنهم الدعائهم الفلج لهذا وكيل بتنصيب منهم مجموعة 

ًفبناءبذلك  علم على شركاؤهم يكن ولم مائه، من األوفر النصيب ولهم 
خبر وصلهم أن وبعد الوكالة، هــذه بكتابة المحكمة قامت طلبهم على 

لكونهم الوكالة هــذه نقض طالبين عندنا دعوى عليهم أقامــوا إصدارها 
أرأيت باطلة؟، أم صحيحة المذكورة الوكالة هــذه فهل بها، راضين غير 
إقامة على يتفقوا ولم باطلة أنها فيها الشرع رأي كان الوكالة هذه أن لو 

الخالف؟هذا  لحسم الشرعي الحكم هو فما الفلج، لهذا وكيل 
فيجب ًأوالالوكيــل  هذا تعييــن في متعينة الفلــج مصلحــة كانت إن 

 أعلم.واهللا فال  وإال إمضاؤها 



 
 

 

 ٢٦
تقارب مبالغ الفلج حســاب من أخذ وقد الفلج، أموال على وكيل اؤتمن 

إلى بحاجة الفلج واآلن قوله، حسب القرض طريق عن ريال آالف األربعة 
يجوز فهل الفلج، مال من شــيء بيع الوكيل فأراد الصيانة، إلجراء مبالغ 
أموال؟لديه  الوكيل بأن ًعلماالوكيل،  على مبالغ وله الفلج مال بيع 

شيء  ببيع ذلك كان ســواءمال  من للفلج عليه ما يؤدي أن الوكيل على  ً
أن هذه والحال  يجوز والعليه،  ما لوفاء أخرى جهة من باقتراض أو ماله من 

 أعلم.واهللا الفلج  أموال من شيء يباع 

الفلج؟في  المشاركين جميع الفلج وكيل يرشح هل 
 أعلم.واهللا الكفاية  وبهم األعيان تعيينه على يتفق الوكيل 

الفلج؟إصالح  أراد إذا األهالي مشاورة الوكيل على هل 
فيه  فوضوه فيما إليهم يرجع أن عليه فليس اإلصالح في ًمفوضاكان  إن 

واهللا أعلم.

يصح فهل معين، مكان إلى تصريجه في الفلج أهالي لدى تعارف يوجد 
بعده؟ ما  ج يصرأن   ّ

فإن ذلك، غير المصلحــة اقتضت إن إال عليــه، تعورف ما علــى يعول 
 أعلم.واهللا الشأن  أصحاب إلى فليرجع ذلك اقتضت 

المشاركين  مال من أم الفلج مال من ج يصرفهل  ، ًجائزاالتصريج  كان إذا  ّ
لم إذا خاصة المســتفيدون ألنهم تصريجه على المتعــارف المكان بعد 

الفلج؟في  المشاركين كل يرض 
 أعلم.واهللا مالهم  من فالتصريج الشركاء المستفيدون كان إن 
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فلجهم مصالح في لتباع بينهــم وتشــاور باتفاق بادة أخرجوا فلج أرباب 
فيها يتصرف ســنين ذلك علــى ومضى ، ًخيــارابيعت  ًوفعالوخدمتــه،  

اشتروها  بأنهم يقولون منهم فالجمهور فيها، اختصموا واآلن المشــترون، 
ومائة آالف ثالثة وعــن منها الربع مبلغ عــن ًخياراكانت  أن بعــد ًأصال

الوكيل بينهم ومــن ريال، وســتمائة ألف مبلغ عن كان الخيار إذ ريال، 
باطالع وقع البيع هذا وإن لخدمته، ًقطعاالبادة  هذه بعنا يقولون: والعريف 

وقع البيع وهذا عنــه، ينوب من حضر ًحاضرايكــن  لم ومن البلد، أهل 
الخيار بيع على باقية البادة إن يقولون: خصومهم بينما عام، من أكثر منذ 

الســوم  ننكر الوإنا   نرضاه، والفيهــا  قطع بيــع على نحضر ولم فقــط، 
فقط،  ذلك في الســوم على اطلعنا ـ القطع بيع ســوم أي ـ البادة هذه في 
من انتهى فيها البيع أن غرمائهــم وكالم بالنداء، إال البادة بيع  نرضى وال

فطلبنا وعليه وتنقص، تزيد واألســعار أخرى، مرة بإعاتها  نرضى والسنة  
واطالع الكل رضى عــن وقع البيع أن على الحجة القطع بيــع مدعي من 

أو استقامت وما أحضروها أنهم فرضنا فلو بإحضارها، فوعدوا الشــركاء، 
ألن ال؟ أم النزاع مادة لحســم المعارضين على أيمان هنا فهل عدلت، ما 

يحلف هل المشتركين على اليمين ردوا لو أن وأريتم المشاعات، من هذا 
من نرجو كيف؟ أم األعيان من بعدد يكتفى أم يحلفوا أن رضوا إن الكل 

؟ًمشكوراالقضية  هذه بيان سماحتكم 
من  على واليمين المدعي على «البينة  :  ژ اهللارســول عن  الحديث في 

كان  وســواءجماعة،  أو ًفرداالمدعي  كان ســواء عمومه على وهو ، (١)أنكر» ً 

(٥٩٢). الربيع   رواه (١)
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اشتروا أنهم ادعوا إن المشترين على فإن وعليه جماعة، أو ًفرداعليه  المدعى 
كانت أو عجزوها فإن البينــة، يقيموا أن بالخيار األول شــرائهم بعد بالقطع 
من يختاروا أن ولهــم عليهم، المدعى على اليميــن لهم كانت مقبولة غيــر 

لزمت ردوها فإن المدعين، على اليمين يردوا أن ولهؤالء شاءوا، من أكابرهم 
 أعلم.واهللا محصور  عددهم ألن المدعين جميع 

هذه إن بحيث ، (١)الفلــجوفرضة  الفلــج ســاقية حرم في قولكم ما 
هذا أراد فإذا المواطنين، أحد مزرعة حافة على تقع والفرضة الســاقية 
الساقية  لهذه يتركها التي الحرم مسافة هي ما مزرعته تسوير المواطن 

والفرضة؟
ذلك  مع ويترك ، بناءعليه  يضع أن غير مــن الفلج (٢)عامديترك  أن عليه  ً 

 أعلم.واهللا الفلج  في العامل لدخول ًمجاال

من العمق من تبلغ ثقاب الســل ولهذا ، (٣)فلجســل  حرم في قولكم ما 
مزرعة حافة على تقع الثقــاب وهذه الســل وهذا ، (٤)قيمأربع  إلى ثالث 
مســافة هي فما مزرعته تســوير المواطن هذا أراد فإذا المواطنين، أحد 

الثقاب؟وهذه  السل لهذا يتركها التي الحرم 
الحريم ويحدد المكان، على الوالية في الشرعي القاضي يقف أن األولى 

 أعلم.واهللا الفلج  مصلحة من يراه ما بحسب 

منه. للورود  أو إلصالحه إليه توصل الفلج سقف في فتحة هي الفلج:  فرضة (١)
صغيرة). (سواقي  فروع منه وتتفرع للفلج األساسي المجرى هو الفلج:  عامد (٢)
فيه. يجري  الذي المغطى مجراه هو الفلج:  سل (٣)
اإلنسان. بطول  وتقدر العمق أو للطول مقياس وهي قامة جمع  قيم: (٤)
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طويلة فترة منذ وظلــت للفلج، وقف وهي قائمــة، بئر بلدنا في توجد 

مرور وبعد البئر، تلك من للزيادة له  حاجة الالفلج  لكون مستخدمة غير 
وتوصيلها باستخدامها الناس من فئة قامت البئر تلك لهجران الســنوات 

بذلك يعلمون البلد أهالي وكان ســنة، عشرين حوالي منذ منازلهم إلى 
الناس، هؤالء علــى يعترضوا لم الوقت ذلــك في حاجتها لعدم ولكن 
الفلج منســوب ّقلالشــديد  الجفاف وبســبب األخيرة اآلونة في ولكن 

الناس هؤالء مخاطبة تمــت وعندما البئر، لتلــك بحاجة الفلج وأصبح 
وليس البئر هذه على معتمدة منازلهم أن بسبب عارضوا مضخاتهم إلزالة 
خالف  الموضوع هذا عن فنتج لمنازلهم، به يتزودون آخر مصدر لديهم 

ٍ ولم باقالبئر  مــن الفلج حق بأن يرى األول فالفريــق البلد، أهل بيــن 
منذ كان للبئر اســتخدامهم أن وبما أنه إال ذلك،  ينكرون الوهم  يتغير 
أي هناك تكن ولم البلد أهل من ومســمع مرأى تحت وكان طويلة فترة 

أصبح  البئر لهذا اســتخدامهم فإن ذلك في البلــد أهل قبل من معارضة 
استخدام أن يرى فإنه الثاني الفريق وأما للجميع، بالنســبة عليه ًمتعارفا
الفلج  أن وبما ، ًذاتيــاالفلج  اكتفاء لمجرد كان البئــر لهذه الناس هؤالء 

البئر من المياه مضخات إزالة هؤالء على فإن البئر هذه إلى محتاج ًحاليا
المسألة؟هذه  في سماحتكم قول فما المذكورة، 

اســتخدام حكمها  يرفع والأصلها  علــى فهي ثابتة الوقفيــة كانــت إن 
الزمن  بتقادم  يضيع الهذا  في والحــق الوقفية، مقتضى بخالف للبئر الناس 

واهللا أعلم. 
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   بحث 

سيدنا المرسلين أشرف على والســالم والصالة العالمين رب هللا الحمد 
أجمعين.وصحبه  آله وعلى محمد 

بعد،،،أما  
تعالى: اهللا  فيقول 
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الوصية،  عن تتحدث بعدهــا اللتان واآليتان البقرة ســورة من اآلية هذه 



الثالث اآليات هذه في ما أن إال الســورة، هذه غير في ذكرها ًأيضا َدروكما   ََ 
َ .لموأشن يبأالوصية  أحكام من السورة من  َُْ َُْ

عن تتحدث والتــي قبلها مــن الســابقة باآليات مرتبطة اآليات وهــذه 
وهو ً، قتالالقصاص  هذا كان إذا الموت إلى فضي يالقصاص  ألن القصاص،  ُ 

القتل.على  ًعقوبةيكون  إنما ًقصاصا َالقتلألن  الموت، عن ببس م ًأيضا َُ ٌ 
 َالموتب  ّيترقكان  ْنَمولذلــك  الموصي، موت بعد ُذَفْنُ ي ٌأمر ُوالوصية

ٍِ ها، بْتَكعلى  يحرص بأن ى أحربالقصاص  عليه ًمحكوماأو  بآخر، أو بســبب َ
التي الوجوهتســقط  وبهذا ونجاته، لفوزه ًوســبباربه،  عند له ًحجةلتكون   ُ
بعضهم: كقول قبلهــا، بما اآليات هــذه اتصال في المفســرين بعض ذكرها 
^﴿والتقدير:  قبلهــا، ما على ٌمعطوفةإنها   ] \ [ Z Y _ 
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ِ ُ º»    ،﴾ سقوطه فإن الكالم، طول ألجل العطف َطــقس أولكن ْْ ُ 

"﴿تعالى:  ــه َقول ًأيضاهم  ُبعضذلك  على َل َم َ ح ْوإنعليــه،   دليل ال ! #

 . ٌمدفوعوهذا  وتولى. ب ّكذوالذي  األشقى إالأي:  ﴾   ' ) & ﴿ ﴾ $ 
ِ ِِ تعالى: هبقولقبل  من بــوا وط ُخالذين  للمؤمنين اآلية هذه في والخطاب ُ 



  ﴿^ ] \ [ Z Y _ ` .﴾ لم  ُحيثالخطاب،  يتكرر ولم
] ﴿بقوله:  تلــك ْ َتِأدُابتكما  اآلية هذه تدأ بُت  Z  Y النداء هذا رب ُ ِق﴾ ل ْ 

 

الحكم.ذلك  في المؤمنين إلى ه الموج ّ 
ِ اســتقاللية بيان ألجل عنها ت َلصُفبل  قبلها، ما على اآلية هذه عطف ُتولم  

الحكم  عن الحكم هذا 



بالقصاص،  ًمشروطاليس  الوصية وجوب ّفإنالســابق،  
ٍ عليه. ٌواجبةاآلية  هذه في منه طلوبة الم ُفالوصيةوت المحضره  إذا أحدكل  ّفإن َُ َ 
﴿  4قوله فــي  كما ، ضِرُ: ف﴾®بـ﴿والمراد   :6 5 4 3 َُ 

 

تعالى:  وقوله ﴾،    ?  @   ;  >  =  <  :      9  78
 ﴿^ ] \ [ Z Y _ `.﴾

وهذا  ﴾. \﴿ بقولــه:  ـ الصحيح علــى ـ تتعلق ظرفيــة نا ُ﴾ ه°و﴿  
العبد إلى يتوجه فإنما ًــاأزليكان  ْوإنعباده  على  4اهللا كتبــه  الذي بْتَالك ُّ ِِ ّأنفيد  ُلت﴾  \﴿   :هقولبعد  نا ُ﴾ ه ° ﴿ جاءت فلذلك الموت، يحضره عندما 

الموت.أسباب  تحضره عندما العبد على مت َحَويتيلزم  األمر هذا  ُ 
أســبابه، حضور عن عبــارة المــوت حضــور﴾:     ²  ³ ±﴿ ُ 

ِ عليه  كالحكم عليــه الموت بلترت ٌةّمظنهــو  مما ونحوه الشــديد كالمرض 
ِ  َ 4اهللا فرض  كما ييوص ْأنالعبد  علــى م ّيتحتالحالة  هذه ففي بالقصاص، 

عليه. 



     
  

 
           

 
 

 
    

   
   

  
   

    

     

 
 

٥  بحث 

 

 

 
﴾    ²  ³  ±  °﴿ قال:  ْبلالموت،  حضركم إذا تعالى: ْلُيق ْمَول

ِ م ّيتحتي نيَ عواجب فهو  بذاته، أحد ّكلإلــى  يتوجه األمر هذا أن بيان ألجل  ٌْ 

 

ِ قوله بخالف هــا، مجموعإلى  ًمتوجهاوليس  األمــة، هذه أفراد جميع علــى 

 



^﴿تعالى:   ] \ [ Z Y  ﴾كل على  يجب الالقصاص  ّفإن
بمجموعها األمة على ويجب ه، َب لب َس ت ْنمعلى  يجب ما ّوإن،  ًفردا ًفرداأحد   ََ ِِ الحق.عليه  ن مماالقتصاص  من الحق ذو يتمكن بحيث عليه، ينعن تأ َُ ّ 

 

هذا  تأكيد ألجــل ﴾ « ﴿ ُالمفعــول َم ــد ُوق﴾  ³ ﴿ ُالفاعــلــر  ُخوأ

 

ٍ أحدل  ُكبأن  االهتمــام، ُيفيدفاعله  على هنا المفعــول تقديم ّفإنالوجوب،  
هنا.المذكور الشرط  توفر ْإناألمر  هذا ُإنفاذعليه  م يحتالموت  يحضره  ُّ 
عن بالموت ي كن تب روالعأسبابه،  حضورـ  قلتكما  ـ الموت ضوروح ُُ ُُ ََُُ
رير:جقال  كما الكريه، الشيء  َ 

ِ ٍِ  ُــاء َجَنــي  ّن مــارب  َه ل َفليــسعنه  َت ْ ِرب ْ ُخأالــذي  ُالموتأنا  



ربعكذلك  كانت ا مَولالمــوت،  إلى ي تؤدالموت  أســبابأن  ريبوال   َ َّ َُ
الوصية هذه من  يتمكن ال ُالموت ًأحــدا َضر َْح ي ْأن َدْعََبفوإال  بالموت، عنها 

منه.المطلوبة  
   ﴿´µ  ¶   ،﴾  :قــال ﴿´µ   ﴾  تقريب ألجل يتــرك؛ إن : ْيقــلولم

مال عنده فالذي د، متأكا  َنُل ه َفالمســتقبالواقع،  كالشــيء ليكون المستقبل 
بصيغة ر عبفلذلــك  المال، ســيترك أنه المتأكد فمــن الموت حضــره وقد  ّ 
ِ K   J   I   H   G    F   E   D﴿ تعالى:  قوله في كما يضالم ُّ 

LM   .﴾
قال فقد المال، عن بالخير القرآن فــي ر بعيما  ًوكثيراالمال،  هو والخير  َُ 

﴿  4اهللا   ‰ موســىعبده  عن ســبحانه ى َك َوح﴾    ¤    £  ¢¡: 



  

 

 

  
           
       

   
  

   

   

 
   

 

  ٦

 I  H  G  F : ﴿ 4وقال ﴾،  Z  Y  X  W  V     U  T  S: ﴿ هَقول
ِ J ﴾  نىغأي. ً 

 

 

ولم ﴾، ®بـ﴿ ٌمرفوعةفهي  ﴾، ®لـ﴿الفاعل  نائب هي ﴾ ¸﴿
ومعموله، الفعل بين ما الفصــل ألجل ﴾ ®﴿على  التأنيث عالمة تدخل 
باإلنفاق.عنها  ربعيالوصية  فإن حقيقي، غير هنا التأنيث وألن  َُُ 

ِ ، إيصاءي  وصيــى  صأوأو  ، ًتوصيةي  صوى يص ومــن:  ٌمأخوذة ُوالوصية ََُ َُْ ً
x: ﴿ 4اهللا قــال  فقد الكريم، القــرآن في ًجميعاجــاءا  وقد  w v 

 

z   y ،﴾  8اهللا وقــال  ﴿  :j    i     h    gf e     d    c  
k .﴾

ِ ولكن بها، ــى صوماألصل:  في هــي الوصية وكلمة ، ٌــة َيل َعفوالوصية:   َُ 
ة،  َول ُعْفَمبمعنى  ة َيلَِعفتأتي  أن ألجل الجار ُالحرف َطِقُْسوأبالضمير،  ْتَلِصُو

ِِ غير  الالزم الفعل أي القاصــر، ِلعالفمن   يكون الول  عْفمبمعنى  ًيــال َعففإن  



َُ ْ 
ي. ّالمتعد

تعالى: قوله في كما تركه أو شــيء فعل إلى الدعوة بمعنى هي والوصية 
  ﴿k   j   i    h   gf e    d   c ﴾ إلــى اهللا يدعوكــم أي

فيما  داخالن والنهي فاألمر به، أمركم أي ﴾    XY   Z﴿وقولــه:  ذلك 
أوصى  فقد ٍشيءعن  ى َهَ ن ْنَومبفعله،  ى َأوصفقد  ٍبشيء َرَ َم أ ْنَفمبه،  ى َوصُي

بتركه. 
ِ كالتوصية منه ت قُــت ْاشما  مع ـ الناس فرُعفي  الوصية شــاعت ما وإن ْ

في ْولكنحياته،  في أو موتــه بعد شــيء بفعل ٌأحديأمر أن  في ـ واإليصاء  َ ِ للمأمور. أو  ر لآلم ٌمصلحةفيه  الشيء ذلك ويكون اآلمر، غياب حال 



  
  

   
   
 

  

   
 

   
  

 
   

 
 

   
 

  
  

٧  بحث 
ِ بأن ه صاحبر  يأمالمال  من جزءالبــاب:  هذا في الفقهي فرالعفي  وهي  ُْ ٌُُ ٍ المشروعة. الوجوه  من وجهفي  موته بعد عنه َذَفْنُي

ِ مما مفهومجوابه  ّفــإنولذلك  ، يائ َ غ ٌطــر َ﴾ ش  ¶  µ´: ﴿  4ه ُوقول ٌ ْ 

 

ٍ الشــرط بأن قال ْن م ُقول ُيكونما  ُدَعوأب،  جوابتقدير  إلى  حاجة والقبله،   َْ
مما م هْف يجــواب ه َ  ل﴾   ²  ³  ±  °﴿ ســبحانه:  قوله وهــو األول  ُ ٌَُ 

ِ 



جوابفهم  ويالجواب،  لذلك ًتأكيداان  َدواروجوابه  الثاني والشــرط ســبق،  ُُ
الشرط  جواب نفس من الثاني الشرط 



.فلكا ت َذوهاألول   َ ٌََ 
ٌواجبةفالوصية  أي: للوالدين، ُفالوصيةخيرا  َرك  ت ْإنر:  دَقالعلماء  ُوبعض
في ٌواقعةالخبر  من بعدها وما وهي مبتدأ، هنا فالوصية هذا وعلى للوالدين. 

والفاء الشرط،  جواب 

 

الشاعر:قول  ّحدعلى  ٌمحذوفة ُ 
ِ ا * َهرُكَْش يُاهللاات َنسَالح ِلَعَْف يْن* م ََ ُ

عليه ل محيفال  الشعر، ضرورة في إال  يجوز الالجواب  فاء َحذفولكن   َُْ
مبتدأ، هنا الوصية بــأن يزعم ْنَى م َوْعَدالبعيد  التكلف َــن ِفم،   4اهللا كالم  
محذوفة. والفاء  الشرط جواب صدر في واقعة وأنها 

ألجل بالوصية؛ متعلقــان والمجرور الجار﴾:  ¹﴿ســبحانه:  ه ُوقول
للوالدين.التوصية  أو اإليصاءأي  اإليصاء، بمعنى الوصية تأويل  ُ 

ه. ْي َوالدغير  من اإلنسان قرابة ي ِوَ ذ ُسائرهم  ﴾ ºو﴿
ْ وإنما العقل،  ينكره والالنفس إليه  سَن َأتما  هو ُالمعروف﴾:  «﴿ ُُ 

إليه.النفس  أنينة مُطألجل  ًمعروفاي  مس ُّ َ 
ن متعيأمر ذلك  ّفإنض،  رَالفأي  ب، ْتَالكذا  ِه ل ٌتأكيد﴾:    ¿ ½  ¾﴿  َ ٌّْ
بالطاعات   4اهللا إلى  يتقربون الذين األتقياء، من يكون أن أراد ْنَمكل  على 



     
 

  
 

  
  

 

 

 
  

 
 

  

  ٨
تعالى: ه ُوقولعقوبتــه.  إلى  ـ  باهللا والعياذـ ي  ّيــؤدالذي  طه َــخسويتجنبون   َ ِِ المتقين على ًحقاذلك  حق والمعنى ﴾. ®: ﴿هلقول ٌدمؤكمصدر ﴾  ½﴿  ٌ

المتقين.على  ًحقاكتب  أو 
بل به، تكليفهم وعــدماألمر  هــذا من صاة العخــروج ذلك  يعني وال  َُ َ
ألجل  ﴾   ¿  ¾½: ﴿ 4قــال وإنما  بــه، مخاطبون وغيرهــم العصاة 

 يكون أن على يحــرص عاقل كل ّفإناألمــر،  هذا امتثال إلى النفــوس دفع 
 ًأيضا 4اهللا قال  ولذلك المحسنين، من يكون أن يحرص كما المتقين، من 

 إلى  إثارة هذا ففي ﴾   ¿ ½  ¾﴿ قات:  المطلللنســاء  الواجبة المتعة في 

 

 . 4اهللا أوامر  امتثال 
ِ



 بن زارنكوصية  جاهليتهــم، في العرب عند ًمعهودةالوصيــة  كانت وقد 
ِِ ِ أحدهم كان فقد فيها، ــون ُيفحيكانوا  ولكنهم األربعة، يه نبلعدنــان   بن دعم َََ َ

االحتقار  ألجــل األقارب ويتــرك والفخر، الشــهرة ألجل لألباعــد يوصي 
ِ الفقراء.ويترك  لألغنياء ي وصيوقد  واالزدراء،  ُ 

 

فطرية، عالقة قرابته بذوي اإلنسان وعالقة الفطرة، دين اإلسالمي والدين ُ
 4اهللا أن  فكما المعامالت، فــي العالقة هذه َلليؤصاإلســالم  جاء ولذلك 
ما  الصلة هذه ًأيضافرض  األقارب، بين ما الحياة في المعاملة حســن فرض 

ٍ أولئك من ذكرعلى  الميت هذا يكون حتى موته، بعد وقرابته اإلنســان بين 
بموته. ينسوه والاألقرباء،  
ببعض، أولى بعضهم األرحام أولــي  4اهللا جعل  ًأيضاذلك  أجل ومن 

سبب.قرابة  أو نسب، قرابة القرابة هذه كانت سواء لألقربين؛ الميراث فجعل 
ذلك  وغيرهم، والفقهاء التفســير لعلماء طويل كالم الكريمة اآليــة وفي 

ألن: 



  

    
 

 

 
                  
         

  

 
   

 

  
 

   

٩  بحث 



منسوخة.إنها  قالوا وغيرهم رين المفسمن  طائفة ٭  ّ
بمنسوخة.وليست  مة َكحمهي  قالوا منهم وطائفة ٭  ُْ 

 

 

ِِ ُ ها.بعضر قوأبعضها  َخسُنقالت  وطائفة ٭  ُ 

 

 

قال: من فمنهم ، ً أيضا الناســخ  في اختلفوا منســوخة بأنها قالوا والذين 
ٍ أحد فلكل  حقه، حقذي  كلفيها  أعطى  4اهللا فإن  المواريث، آية الناســخ 

َ وقد ، حقـ  واألزواج واألوالد كالوالدين ـ الميــت إلى َنيَنْداألاألقربين  من  ْ 

 

النساء. آية  في الحقوق هذه  4اهللا ل َصف
الكريمة، اآلية هذه بعد لت َزَنالنســاء  آية أن على االتفاق هم ُبعضر  َكَوذ
اآلية.هذه  بعد نزلت النساء آية أن على  دليل الوقالوا  آخرون، وأنكره 

النســاء، آية وبين بينها  منافاة والــخ  سنتلم  بأنها قال نمالعلماء  ومن  َ ْ َُْ
À: ﴿  4ــه  ُقولفيها  جاء فقد الوصية، رت َك َذالنســاء  فآية  ¿ ¾ ½ 

ÁÂ   Ã    ﴾  ﴿و﴿﴾     >    ;   :   9   8   67وS R Q 


ِ 

 

النساء آيةن  َذ W  V  U  T ﴾  ﴿وy   x  w   v   u   t   s ،﴾ْفإ ُ 
ِِ يقال حتى اآلية هذه لول ْدم ل ًمنافياها  ُمدلولوليــس  اآلية، هذه في ا م ل ٌدةمؤك ََ

الطبري، جرير ُابنعليه  ل وَعالذي  هو وهذا اآلية، هذه ت َخسَناآلية  تلك بأن  َ ِِ ِ السلف.من  كثير ًأيضاقبله  ْن مه بوقال   ٌ
يكون  إنما النسخ إنالمعنى:  لهذا تقريره في الطبري جرير ابن قاله ومما 

ِ ِ ليس النساء آية في جاء الذي الحكم ذلك أن حين في ، نييافنتن ميمكي حف ُ َْ ََُ َْ ِ الحكم ذلك إن قال يفكيف  لــه، موافقهو  وإنما الحكم، ذا ه ل ًمنافيا ًحكما َ ٌُ 
الحكم؟.هذا  َخسَن َ

الوصية ّأنإلى  ًنظرااآلية  هذه خت سنالنساء  آية إن قال: نمالعلماء  ومن  َْ ََ 



 
  

  

   
 
  

  

  
 

   
  

  
 

  

 

      
      

 ٤٠

 

 

ِ 

 

بالتعريف  مذكورة لكانت ًةــر َقمالوصية  هذه كانت فلو ، ًةــركَنمفيها  ت ركُذ

 

ََُ ُ ِِ اهللا ولكن بها، ــي وصيالتي  الوصية بعــد ن: م ـ ًمثال ـ  فيقــال العهد ألجل  ُْ
حســبما  ـ يدل ما هذا وفي ﴾.    À   Á     Â   Ã   ¿   ¾½﴿  قــال: تعالى 

ِ هذه به جاءت الذي الحكم ذا هلرافعة  اآلية تلك أن على ـ القائل هذا يقول  َ 



الكريمة. اآلية  
ِ التنافي على هناك وما نا ُهما  بين ما والتضادي التناف ُالقائلذلك  ل َم َوح َ 

، ًة َديَقمفيهــا  ُالوصيةجاءت  اآلية هــذه إن فقال: والتقييد، اإلطــالق بين ما  ُ
تكون دة المقي ُفالوصيــةوعليه  ، ًــة َقَلْطمفيها  ُالوصيةجاءت  النســاء وآيات  ُ ِ التقييد  بين الذي التنافي ألجل هناك؛ المذكورة المطلقة بالوصية ًمنســوخة

 

 

واإلطالق.
األصوليين:  عند الشائعة القواعد َنِمألن  ذلك به، ٍملَسُمغير  الكالم وهذا 



والمقيد المطلق َدروإذا  وهذا العكس، وليس المطلق على يقضي د المقيأن   ّ ََ 
ٍ في واإلطالق التقييد يتفق لم إذا ا أمواحد.  بــبسوفي  واحد ٍحكم في  ًمعا ََ ّ 

ٍ جراه.ى مجريمنهما  واحدل  َُكفالحكم  وفي السبب  َُ َ 
ٍٍ نافبمليس  النســاء ســورة في الذي اإلطالق فإن أخرى؛ ناحيــةومن   ُ ِ  ُالميتبها  ــي يوصالتي  الوصية ألن ذلــك الســورة؛ هذه في الذي للتقييد 

واجب  بحقالميت  وصي ُيفقــد  هنا،  4اهللا ره  َك َذالذي  هذا فــي  تنحصر ال
ِِ عبادته في ر قصفيما  عليه واجبة ارة ّبكفي  يوصأو  ، يــندعاألبمن  ألحد عليه  ََْ ّ 

وات َككالزالنــاس  حقوق أو اهللا حقــوق من ذلك بغيــر يوصي أو ،  4هللا 
وغيرها.والضمانات  والديون 

     À   Á   ¿   ¾½: ﴿  4قوله في  النساء آيات في فالوصية وعليه 
ÂÃ    ﴾ :وقوله:  ﴾    >    ;   :   9   8   67﴿  وقوله ﴿R Q 



  
 

 

 
  

 
   

    
   

 
  

 
 

   
  

٤١ بحث 

W    V     U   T   S ﴾ :وقولــه  ﴿y   x       w   v   u   t   s ﴾
اآلية  هذه في هنا َالمذكورةالوصية  بينما المشــروعة، الوصايا أنواع تشــمل 

ال تشملها. 
ِِ بقول  ت َــخسُنالكريمة  اآلية هذه بأن قال من والفقهاء المفســرين َنوم

.(١) لوارث»وصية  «ال  :  ژالرسول 
مرتبة  يتجــاوز الأو  آحــادي، الحديث هــذا بأن هؤالء علــى دروقد   ُ

على اآلحادي ُالحديثى  وْقيفال  آحادي، المســتفيض وأصلالمســتفيض،   ُ ََ
المتواتر  ينسخ الاآلحادي  ُالحديثكان  وإذا سبحانه، اهللا كتاب من آية نسخ 

من المتواتر مــن ًحجةأقوى  هو الــذي ُالقرآن ُــخسنيفكيف  الحديث من  ُْ َ
آحادي؟. بحديث  الحديث 
ِ باإلجماع، ٌضد َتْعمفإنــه  ًاّآحاديكان  ْوإنالحديث  بأن هــذا: عن َيب ُجوأ ُ 

 

ولذلك  به، األخذ على ًوخلفا ًسلفاالمسلمون  َعَمْوأجبالقبول،  األمة ه ْتقَ َلوت


به. النسخ  جاز 
 

يكون أن فإما ، ًاآحاديكونه  عن يخرجه ال اإلجماع انعقاد بأن ذلك: دور ُّ 
ِ بالحديث. ُالنسخيكون  أن وإما ه نفسباإلجماع  ُالنسخ

كان وإن  ،  ژ اهللارســول  حديــث وال َالقرآنينســخ  فال اإلجمــاع أما 
.ًاّآحاديكونه  عن يخرج لم ُفالحديثالحديث  على االعتماد 

ْزَُح يم َلالحديث  هذا أن إلى ًنظــرا؛  ٌمردودةهنا  اإلجماع دعوى ّأنعلى   ْ 
إن ذلك بعد قال ُيفكيف  ا، َمِهْيَيحِحَصفي  ُاهَجِرْخُيفلم  ومسلم، البخاري َثقة

بالقبول؟ تلقته  األمة 

(٢١٢١). والترمذي  (١٨٦/٤)، وأحمد (٦٦٧)، الربيع  رواه (١)



 

 
 

 

 
 

  
 
  
                           

      

  
  

  

   
 

 ٤٢
النســاء ســورة في المواريث بآيات كان النســخ أن إلى آخرون وذهب 
 ُالحديثيعد  هؤالء وعند المواريث، بآية اعتضــد فالحديث ، ًمعاوبالحديث  

ِ المواريث.آية  عليه ت ّدلا  م ل ًنايبم َُ َ 
وقد مة، َك ْح ُمهي  بل منســوخة غير الكريمة اآلية أن إلى آخرون َب َه َوذ

المتأخرين العلماء من إليه وذهب الســلف، علماء من ٌطائفةالقول  بهذا قال 
حه  ّويرجعليه  يعتمد ش ّأطفيإسحاق  أبا نا َشيخ ُوسمعتعبده،  محمد اإلمام 

ِ منه.ها  ُسمعتالتي  التفسيرية دروسه في اآلية ذه هلتفسيره  في  َ 
اســتحقاقهما عدم ومع َان،  يرثال قــد  الوالدين ّأنالقــول:  هذا ى دَؤُوم
 َْ 4فاهللا الوالدية،  حــق ذلك نعهما م يال منــه  يمنعهما الذي للمانــع اإلرث 

     0   21  3  / .﴿يقــول:  إذ حــال؛ أي علــى بالوالدين ى ص َو
 G  F ﴿ويقــول:  ﴾   =   >  ;  : 4  5   6  7  8   9
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i h g f ﴾  أن الدنيا هذه فــي بالمعروف بة َالمصاحومــن
بالوصية.موته  بعد ا مهَه ل ُوصلتموته،.  بعد اإلنسان يصلهما  َُ

ما هَعَنمإذ  المشركين، ْن ي َالوالدفي  هي ـ القول هذا على ـ الكريمة فاآلية  َُ
الكافر يرث الإذ  هما، ُولدبه  يدين الذي باإلسالم دينونتهما عدمإرثهما  من  ُ ُ 

.الكافروال المسلم المسلم  َ َُ 
هل ولكن فيه،  خالف والعليه  عمج مأمر المسلم  من الكافر إرث موعد َُ ٌ ٌَُْ

للكافر؟ الوصية  تجوز 
ِ ُّ #صفية المؤمنين  أمأن  عليــه: يــدل ا وممجوازها،  علــى الجمهور اليهودية.على   يزال الكان  الذي أخيها البن ا همالمن  بجزء أوصت َْ 



 

   

  
 

 

 

  
  

  

 ٤ بحث 
ِ أقرب هم ُفقولبعضها:  وبقــي بعضها َــخسُناآلية  أن إلى ذهبوا الذين ا أم ّ

بالحديث ة صصَخمالكريمــة  اآليــة هذه أن اعتبار بــاب من يكون أن إلى  ُ َ
كان ولو حتى ٌواردأمر باألحاديث  القرآنية العمومات وتخصيصالشــريف،   ٌُ

آحاديا.الحديث  
األمة حبر عباس ابــنمنهم  العلماء، من طائفة عــن مرويالقول  وهذا  ُ 

ِ  يرثون. الالذين  األقربون وبقي الوالدان منها َخسُنقال:  فقد القرآن، وترجمان 
ذلك  وروي التخصيص، بمعنى الســلف رف ُعفي  ستعمل ُ ي ُالنسخكان  وقد 

ٍِ ن ومالتابعين  علمــاء من وعددوقتادة  ــز َلجموأبي  اك والضحالحســن  عن  ّْ َ 
بعدهم. 



األقربين:وصية  مسألة تأتي وهنا 
يرثان، اللذين الوالدين عــدا واجبة؟ غير أو واجبة؟ األقربين وصية هل 

عبده محمد اإلمام كان وإن باإلجمــاع، يرث  لمــن والما  هَل تجوز الألنها   ُ
إن  والديه ألحد يوصي أن له االبن بأن وقال القضية، هذه في ًكثيراتســامح  



أمه وتكون ه، أمأبوه  ق ّلَط ي ْكأنوذلك  الحاجة، دفع اعتبار ألجل يرثانه؛ كانا  ُّ 
ُ اإلرث  من حصتها عطيــت أولو  عليه، قادر وأبوه الكســب، على قادرة غير 

ِ ة.صالحهذه  على يزيد بما ا هَلفيوصي  ، ًشيئاها  تأغنا  مَلفقط   َََْ ّ
أن يريد كان ْفإنبعيد،  ٌقولهو  الســلف بعض إلى ه بسَ ن ْوإنالقول  هذا  ََ 

موته.بعد  بالوصية  يخصها والحياته،  في ًشيئافليعطها  أمه ربي ََ
علماء من كبير عــدد إليه ذهب لألقربين الوصية بوجــوب والقول هذا 
وروي  وغيره، جرير ابن تفسير في جاء كما عباس ابن عن روي فقد السلف، 

مات ْنَمقال:  أنه عنه أخرجــوا وغيره جرير ابن أن حتى اك ّالضحعن  ًأيضا
معصية. على  مات فقد ألقربيه يوص ولم 



 
   

  

 

  

  

 
  

 

 

  

 ٤٤
مسروق د شدوقد  ومســروق، والحســن قتادة عن هذا نحو ًأيضاوجاء    

أن له ر َك َوذ تليــق، ال ٌمســروقرآها  وصية يوصي أن أراد مــن على النكير ََ 
الذين ألقربيه فيوصي ،  4اهللا  ِمسَلقم  لسُيأن  وعليه القرآن، ينافي هذا له ْ ِعف َْ 

وتعالى.تبارك  اهللا م سَقعلى  الباقي ويترك بالمعروف،  يرثونه ال ْ 
ِ التابعين علماء من كبير وعدد يسار  بن ونصرز  َجلمأبي  عن ًأيضاوروي  

رواه وقد راهويه،  بن وإسحاقالظاهري،  داود قول هو القول وهذا وغيرهم، 
القديم. في  الشافعي عن البيهقي 



لوا وعو يرثون، الالذين  لألقربين الوصية وجوب على نا أصحاباتفق  وقد  ُّ
ويوصي إال منهم اإلنسان يكتبها وصية من فما تطبيقها، على وحرصوا عليها 
فرضها  صلة هذه فإن فقراء، أو أغنياء كانوا سواء  يرثونه، الالذين  ألقربيه فيها 
الحياة.في  صلتهم  4اهللا فرض  كما الموت، بعد للقرابة  4اهللا 

أوصى  من ّأن :  5زيد  بن جابرمنهم  التابعين من طائفة عن روي وقد 
ُ الثلثين، منها عطوا فألألقربين،  الوصيــة دت رلألقربين  يوص ولم لألبعدين  ُ

لألبعدين.يعطى  منها والثلث 
المتأخرين في خالفهم ْوإنأصحابنــا،  عليه ل عوالذي  هــو القول وهذا  ّ 

الوصية، تبديل إلى يؤدي ذلك بأن فقال ؛  5الســالمي  الدين نور ُاإلمام
ْ يجيز الذلك  فإن عليه  4اهللا فرضــه  ما ه ُك َروتللحق  مخالفتــه تكن ومهما 
األربعة األئمة به قال الــذي هو القول وهذا الغير. إلى به أوصى مــا تحويل 

األقربين وترك لألبعدين أوصــى ْإنقالوا:  فقد وغيره، واألوزاعي وأتباعهــم 
وصيته.ذ  ّفَنُتولكن  صنع ما فبئس 

لألقربين؛  ِيــوص ولم  لألبعدين أوصــى ْنَ م ّأنإلــى  طاووس وذهــب 
ُُ األبعدون. منها  بعد وألألقربين،  كلها الوصية عطيت أ



  

  

  
    

    
 

 

٤٥ بحث 

 ®﴿ تعالى:  بقوله لألقربيــن الوصية بوجوب القائلون اســتدل وقد 
كقوله:  ﴾   ¯®﴿ســبحانه:  فقوله ﴾   ¿  ¾½﴿وبقوله:  ﴾ ¯

﴾   ¿ ½  ¾﴿ ــه:  ُوقول،  ضِرُفبمعنى:  وهــو ﴾ 6       7  8﴿  َ 



بعدم الحق هذا من يتملص أن ألحــد فليس وعليه ﴾   ¬  »ª﴿كقوله:  
عليه.وجب  كما أدائه 

طريق من  5الربيع اإلمام  أخرجه بحديث ًأيضالذلك  يســتدلون كما 
(١) ِ» ِ ٌشيءه  َ لٍمسلم المرئ  يحل«ال  قال:  ژ  اهللا َرسولأن  ?الخدري سعيد  أبي   .رأسه عند  ٌمكتوبة ُه ُووصيتإال  ليلتين ُيبيتبه يوصي  



متعددة؛ بألفاظ  ^عمر  بن  اهللاعبد طريــق  من الجماعة رواه والحديث 
ووصيته إال ليلتين يبيت أن به يوصي أن يريد شيء عنده امرگ قح«ما  منها:  َ

 .(٢)عنده»مكتوبة  


به»، يوصي أن «يريد بقوله: الوصية وجوب بعدم يقولون الذين تعلق وقد 
ومن ـ األخرى الروايات ولكن نفســه، اإلنسان بإرادة منوط ذلك إن فقالوا: 

هذه بين  منافاة والذلك،  خــالف على تدل المرئ...» يحل «ال رواية: بينها 
مسلم...» امرئ حق «ما رواية: ألن مســلم...»، امرئ حق «ما ورواية: الرواية 

أدائه.من  له بد فال المسلم، على متعين حق هذا أن على تدل 
كما ـ المال هو والخيــر الخير، بتركه مقيد لألقربيــن الوصية ووجوب 

إطالقها؟.على  هي فهل بشيء، تقيده ولم هنا، الخير أطلقت واآلية ـ سبق 
فمن إطالقه، على ى جــريالخير  أن ـ أصحابنا وعليه ـ الزهــري مذهب  َُ 

(٦٧٧). الربيع   رواه (١)
(١٦٢٧). ومسلم  (٢٧٣٨)، البخاري  رواه (٢)



  
 

  

  
 

 

 ٤٦
كان ًقليال ـ  به» يوصي شيء «له حديث: عليه يدل كما ـ المال من ًشيئاترك  

به.يوصي  أن عليه فإن ًكثيراأو  
قطب  أن إال الدينــار، بربــع الشــيء هذا تقييد إلــى بعضهم وذهــب 

دينار.ربع  من أقل كان ولو بقوله: تعقبه  5األئمة 
المال هذا تقييد عليهم تعالى اهللا رضــوان الصحابة بعض عن روي وقد 
وعائشة.عباس  وابن علي اإلمام مذهب هو وهذا بالكثرة، 
فسأله الموت فراش في كان عمه أبناء أحد أن علي: اإلمام عن روي فقد 

سبعمائة رواية: وفي درهم. تســعمائة فأجابه: عنده، عما فســأله الوصية، عن 
يسير.شيء  وهذا ﴾   ¶  µ´﴿تعالى:  اهللا قال له: فقال درهم. 

فقال: عنده، عمــا فســأله الوصية، في اســتأذنه له مولى أن عنه وروي 
زاد ما أن عنه: بعضهم ى ورولذلك  يسير. شيء هذا له: فقال درهم. سبعمائة  ََ

.ًكثيرايعتبر  درهم السبعمائة عن 
طلق يما  عنده فليس دينارســتين  يترك لم من ّأنعباس  ابن عن وروي  ًُ

وجه من ًأيضاعنه  وي ورالوصيــة.  فيه  تجب القليل  مال هو بل خير، عليه  ُ
الوقت ذلك في ًديناراالستون  وكانت ـ درهم ستمائة من أقل ترك من أن آخر 

الوصية.عليه  وتجب خير صاحب بأنه يقال فال ـ درهم لستمائة مقابلة 
فسألته الوصية، في اســتفتاها مليكة أبي ابن أن  :  #عائشة عن  وروي 

ت ّفردأربعة.  فقال: عياله، عن فسألته درهم. آالف ثالثة ها: َلفقال  عنده، عما 
لعيالك.فاتركه  يسير شيء وهذا ﴾   ¶  µ´﴿تعالى:  اهللا قال ا: َ ِهبقولعليه  

ألف  إلى درهم الخمســمائة بين ما يتراوح الكثير أن عي َالنخعن  وروي 
درهم. 



 

 

     

 

 

 
 

٤٧ بحث 
.ًفصاعدادرهم  ألف من كان ما الكثير أن بعضهم عن وروي 

أبي ابن سألت عندما ـ  #عائشة قول  من العلماء من جماعة أخذ وقد 
وقلتهم، الورثة كثــرة اعتبار اعتبارات: إلى ذلك مــرد أن ـ عياله عن مليكة 

ذلك. في  الحاجة ى َفتراعوقلته،  المال كثرة واعتبار 
الشريف، بالحديث ـ قلت كما ـ استدلوا فقد باإلطالق؛ قالوا الذين ا أم ّ

والكثير،  القليل على تطلق ﴾ ¶﴿كلمــة  فإن ﴾، ¶﴿كلمة  إطالق وبنفس 
﴾.    0       21   3    4   /   .-﴿  قــال: الميــراث أوجب عندما  4واهللا 

وقد الميراث، أخت الوصية ألن كثــر؛ أو المال من قل مما الوصية فكذلك 
 ½﴿ الدين:  وقضاء الوصية إنفــاذ على المواريث أحكام جميع  4اهللا علق  

¾¿   À   Á     Â   Ã   .﴾
أو ومالبس ثياب مجرد اإلنسان يترك فقد االعتبارات؛ بعض من بد وال 

الحالة  هذه وفي للعيال، يتركها التي الضرورية األمور من ونحوه البيت متاع 
النقد من فضلة عنده تكــون عندما ا أميوصي،  أن عليه فــرض يأن   ينبغي ال ُّ 

ِ منه.بشيء  فليوصالمتداول  
فال مختلفة، وتشــعباتها متعددة وأحكامها كثيرة الوصايا ومســائل هذا 

اآلية بمدلول ا هَل عالقة الوالتي  ها ّجلأو  المسائل جميع نحشر أن هنا يمكن  َ
التفسير.نهج  عن ًخروجاذلك  في ألن الكريمة؛ 

يتعلق ما ومنهــا به، ى الموصبالمــال  يتعلق ما منهــا الوصايا فأحكام  َ ِ ه. َى لبالموصيتعلــق  ما ومنها ي، بالموصيتعلــق  ما ومنها الوصية، بمقدار  َ
مظانها.إلى  فليرجع طلبها ْنَوممظآن،  لها األحكام وهذه 

الوصية تكون أن اآلية تلك في ر َمأ 4اهللا أن  إلى اإلشــارة بقيت وإنما  َ 



 

 
 

 

  

 

 

 ٤٨



 ُقبل يما  حدود في الوصية تكــون أن تعني بالمعروف والوصية بالمعــروف، 
والنفوس وتتقبله، تألفه النفوس ألن ًمعروفاي  مسالمعروف  فإن رفض، وال ي ُ ُّ

ضد كان ما تأبــى والتي الســليمة، الفطرة ذات النفوس هــي هنا المقصود 
وتنكره.المعروف  

الشــرعية،  الحدود إطار في الوصية تكون أن تعني بالمعروف والوصية 
ذلك:ومن   تتجاوزها، وال

ألمر  مخالف الثلث ي ّتعــدفإن  للثلث، ًمتعديــةالوصية   تكون الأن  ٭ 
كثير». والثلث  «الثالث قال: حيث ،  !الشارع 

الثلث.ذلك  في  يتعدى الأن  عليه يجب الوصية من أكثر ْن َفم

على مة ّمتحتليســت  التي البــر أبواب في هي إنمــا بالثلث والوصيــة 
التي  الوصية أما فيهــا. الحكم يكن مهما األقربين وصية وكذلك اإلنســان، 

ِ ها ّفإنوالضمانات  كالديون ه َى لللموصــي  الموصعلى  الواجب بالحق تتعلق  َ
كان  إذا ذلك فــي  خالف والالثلث،  يتجــاوز الحق كان إذا الثلث تتجــاوز 

من وغيرها والكفارات والزكاة الفرض كحج  4هللا كان  إذا أمــا للعباد، ًحقا
من تخرج قيل: خــالف؛ ذلك ففي العبد، بذمة تتعلق أو الماليــة، الفرائض 

المال.أصل  من تخرج وقيل: الثلث، 

عن مرويالقول  وهــذا الثلث، من تخرج بأنها يقولون أصحابنــا وأكثر 
بركة  وابن ســعيد وأبي المؤثر وأبي محبوب  بن ومحمدعلي  ابن موســى 
وغيرهم.

من خرج ُيالعباد  كحــق  4اهللا حق  أن إلى عثمان  بن ســليمانوذهب  
الثلث.  من الالمال  أصل من به فالوصية المال، أصل 



  
 

 
  

 

  

    
                       

 
 

 

٤٩ بحث 



أن وذلك يعضده،  #عائشــة حديث  ألن الصحيح؛ القــول هو وهذا 
بالقضاء». أحق اهللا ــني ََدف«فاقضوا،  قال:  ژ النبيأن  عنها أخرجا الشــيخين  ُّ 

حق  كان وإذا العباد، حق على  4اهللا حــق  تقديم يقتضي «أحق»  :  ژفقوله 
المال أصل من إخراجه في العباد بحق ى ــوسيأن  من أقل فال ًمامقد 4اهللا  َُ 
الثلث. من ال

إليه، درُفتالثلــث  على وزادت التبرعــات باب من الوصية كانــت وإذا  َ
فال  ألمرهم، مالكين يكونــوا أن بشــرط الورثة، بذلك يرضى أن إال اللهم 



فإن  هؤالء من أحد فيهم كان إذا أما  معتوه، وال مجنون والصبي  فيهم يكون 



.ًاتاميكون  أن يجب الميراث من هؤالء نصيب  ّ
حال؛  أي على تبطل الثلــث من بأكثر الوصاية أن إلى الظاهرية وذهــب 

ٍِ لوارثوصية  «ال قال:  ژ الرسولبأن  عليهم دور ،  ژالرسول أمر  نافاتها مل ُُ
وإن  عنه، عفوا شاؤوا فإن للورثة، حق هذا أن يعني وهذا الورثة» يشاء أن إال 



الوصية وكذلك للوارث الوصية بطلت عنه يعفوا لم فإن به، طالبوا شــاؤوا 
الثلث.على  تزيد التي 

الفقير،  علــى للغني إيثار الوصيــة هذه في  يكــون الأن  ذلك: ومــن ٭ 
األقرب.على  لألبعد  إيثار وال

   ÁÂ  Ã     Ä  Å  Æ﴿بقوله:  أتبعه الوصية حكم  4اهللا ذكر  وبعدما 
Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç .﴾

الحكم أن علــى الكريمة اآليــة بهذه عبده محمــد اإلمام اســتدل وقد 
فيها ذكر  4اهللا ألن  وذلك منســوخ، غير م َحكمهو  السابقة اآلية في الذي  ُ

ذلك  أتبع ثم ﴾   ¿ ½  ¾و﴿ ﴾    ¯®﴿فقــال:  متعددة مؤكدات 
المؤكدات  هذه فتوالي ﴾   ÁÂ  Ã     Ä  Å  Æ   Ç   È     É  Ê﴿  بقوله:



   

  
  

   

 

 
 

 

    

 ٥٠
ينطبق وهو بمنسوخ، وليس محكم الحكم هذا أن على يدل بعض إثر بعضها 
إذا وذلك الوالدين، مــن ًأيضا يرث الن وماألقربين،  مــن  يرث الن معلى   َْ َْ
تقدم. كما  حقهما  يقطع الشركهما  فإن مشركين، كانا 

التحذير بهذا التبديل مــن  4اهللا حذر  فلذلك عظيم، أمر الوصية وأمر ُ
 Î  Í    Ì  ËÊ   É  È     Ç   Æ   Å  Ä  Ã     Â  Á﴿ الوعيد:  يتضمن الذي 

Ï  .﴾
﴿ÁÂ   :﴾ سبحانه  قوله في الضمير﴿Â ﴾ ،مؤنث؟ سبق وما مذكر
يعود؟.ماذا  فإلى 

تأنيثها ألن مؤنثة الوصية كانت وإن ر ّك ُفذنفسها  الوصية إلى يعود هل ٭ 
حقيقي؟غير  

المعنى؟هذا  وروعي اإليصاء بمعنى الوصية أن أو ٭ 
الموصي  ألن الموصي، يقولــه الذي القول إلى راجع الضميــر أن أو ٭ 

الموصي؟.قول  بدل فمن أي ً، قواليقول  أن من  بد ال
السابقة؟اآلية  تلك في  4اهللا عند  من أتى الذي الحكم إلى أو ٭ 
﴾؟  ¿  ¾½﴿تعالى:  قوله في ذكره سبق الذي الحق إلى أو ٭ 
﴾؟]﴿سبحانه:  قوله في المعروف إلى أو ٭ 

ـ الســابقة اآلية في المفســرين بعض ذكره ٌقولوهناك  ذلك، بكل قيل 
أن وهو ـ النســاء آية وبين بينها  تنافي الاآليــة  ألن ًجداضعيف  قــول وهو 

آية في ل ومفص ٌلمجمهنــا  اهللا كتبها التي المذكورة الوصية بهــذه المقصود  َُْ ّ
سورة  في تعالى قوله في جاءت التي الوصية نفس هي الوصية فهذه النساء، 
k   j   i    h   gf﴿  النساء: e    d   c  .﴾



             
 

 

 

 
 

 
 

 
 

٥١ بحث 
ِ Å﴿ســبحانه:  ه ُفقولالقــول  هذا على وبناء Ä Ã Â Á  ﴾بيخاط ًُ

أو نصيبه، من أكثــر ًأحدايعطي  بأن يبــدل أن أراد إذا ــه نفسالموصي  بهذا  َ
الوصية  فإن ذلك، غير ـ قلت كمــا ـ الصحيح ولكن نصيبه. من ًأحدايحرم  
الموروث، من هي الوصيــة هذه ألن الوصية، تلك هي ليســت هنا ة المعني ّ
عباده.بين  المواريث قسمة في  4اهللا من  هي هناك الوصية بينما 

قوله  في الضمير معاني نفس إلى يعود ﴾   ÃÄ  Å﴿قوله:  في والضمير 
ِ من ياإللهالحكم  هذا ســمع بعدما أي: الحكم، إلى أو ﴾،   Â﴿ ســبحانه:   ّ

 . 4اهللا عند  
 ﴿Æ  Ç   È     É  Ê    :﴾ من مفهوم والتبديل التبديــل. ذلك إثم أي

الذين على أي ﴾:    ÁÂ  Ã     Ä  Å  Æ   Ç   È     É  Ê﴿تعالــى:  قوله 
الموصي.من  صدر الذي القول أو اإليصاء، ذلك يبدلون 

على تقع فهي التبديل، هذا تبعات من الموصي ســاحة تبرئة يعني وهذا 
الوصية،  ينفذ البأن  وذلك الوصي؛ هو المبدل هذا كان سواء المبدل، كاهل 

يحرم  أو حقه، على ًأحدايزيد  بأن الموصي، أوصى ما بخالف ينفذها أن أو 
مما  قدرها من أكثر الوصية فيعطــي الورثة، بمال يجحف أو حقه، من ًأحدا

تستحق.
كتمها أو الشهادة، الشاهد ف حرإذا  وذلك الشــهود، هم المبدل كان أو  ّ

والتبديل.والنقصان  الزيادة على يصدق والتحريف 
في ويدخل بــل بالوصية، يعلم بعدما الحاكــم ًأيضاذلــك  في ويدخل 

غير من إنفاذها، على يتناصروا أن عليهم يجب ًجميعافإنهم  المجتمع، ذلك 
يستحق. ما  غير أحد إعطاء أو أحد، بحق إجحاف 



   
 

  

 

 

  
   

   
 

 ٥٢
تبعته عن يسقط المدين َ ْنيَ د ّإنقال  ْنَمالكريمة  اآلية بهذه ل َاســتدوقد    

العربي ابن ولكن ه، وغيــرالطبري  ألكيا ذلك على نصوقد  به، أوصــى إذا  ُ
الموت حضره أن إلى فيه وتساهل دفعه في المدين ماطل إذا الدين بأن يقول: 

ٌ تنحط الالتبعة  ّفإنالدين  أداء فــي تقصيرالوصي  قبل من فصدر به فأوصى 
عليه الواجب كان وقد عليه، الواجب الحق أداء في تمادى ألنه المدين؛ عن 
أن الدين عليه لمن يجــوز فال ظلم، الغني مطل وألن أدائه، إلى يســارع أن 

 يتمكن واليفجؤه  قد الموت أن يعلم وهو حال إلى حال من أدائه في يتمادى 
من أو الورثة قبل من أدائه في وفاته بعد من تقصير يقع وقد بنفسه، أدائه من 
في المدين على تكــون التبعة فإن التقصير هــذا حصل فإذا األوصياء، قبل 

وارث. أو  وصي من المقصر على موته بعد تكون كما حياته، 



بأنني  أحد يقول فال الوصيــة، على الحث ًأيضاتقتضي  الكريمة واآليــة 
فإن   تنفذ؟، الأو  مماتــي بعد وصيتــي تنفذ هل  أدري الألننــي   أوصي ال



األوصياء كاهل على تقع الحق ســنن عن خارجة غير كانت إذا تنفيذها تبعة 
بعد.من  والورثة 

ســميع فهو ﴾:  Ï  Î  Í    Ì﴿ بقوله:  الكريمة اآلية هذه  4اهللا ل  يَذوقد  
اهللا فإن أوصى، حينما الموصي من صدر الذي القول ومنها: قول، كل يسمع 
أو الورثة قبل من يصدر ما بينه: ومن يكون، ما كل ويعلم به، ســميع تعالى 

أحد كل فيجزي ًعلماذلــك  بكل يحيط  4اهللا فإن  التقصير، من األوصياء 
     Æ  Ç   È: ﴿  4قوله في  سبق الذي للوعيد تأكيد هذا وفي يستحق، بما 
ÉÊ   .﴾

  Æ  Ç   È     É﴿ تعالــى:  قولــه في الحصر أن لــه التنبه يجب ومما 
Ê ﴾ ينحصر  اإلثم أن  يعني الفهــو  ، ًحقيقا ًحصراوليس  إضافي، حصر



 

 

  

  

 

 ٥ بحث 
بعد الموصي عن اإلثم درء بيان بذلك المراد وإنما فقط، المبدل شخص في 
أو الوارث أو الوصي كاهل على تقــع فالتبعة عليه، الذي بالواجب يقوم أن 

الوصية.تبديل  إلى يسعى من كل أو الشاهد 
يعطى الذي ألن إضافي هو وإنما ًحقيقياليس  هنا الحصر إن قلت وإنما 

من بأكثر له يوصى فالذي لــه، بأخذه يأثم حقه غير أنه يعلم وهو حقــه غير 
كان وإن ذلك بصنيعه ًآثمــايكون  الورثة رضا غير من ذلك أخــذ إذا الثلث 

اإلثم هذا فإن له أوصي مما أكثــر يأخذ والذي الوصي، قبل من العطاء هذا 
نسيانه أو غفلته حين في فأعطاه ًغافال أو  ًناسياالمعطي  كان ولو حتى يشمله 

قال:  ژ فالنبيحقه  من أكثر  يقبــل الوأن  ره ّيذكأن  عليه بل حقه، من أكثر 
بعض من بحجته ألحن بعضكم ولعل ، إليتختصمون  مثلكم بشــر أنا «إنما  ّ

فال أخيه حق من بشيء له قضيت فمن منه، أســمع ما نحو على له فأقضي 
.(١)نار»من  قطعة له أقطع فإنما ، ًشيئامنه  يأخذ 

على تقع التبعة فإنما له الموصى وأعطــى ًمنتبها ًذاكراالوصي  كان وإذا 
واآلخذ.المعطي  االثنين 

وأعطى بحق ألحد أوصي فإذا له، الموصى غير الوصي أعطى إذا وهكذا 
ويكون غيره، حق أحد بإعطاء يكــون فالتبديل ً، مبداليعد  فإنه غيره الوصي 
يستحق.ما  فوق ألحد العطاء بزيادة ويكون حقه، من أحد بحرمان 
الشاهد أو الوصي خاف ما إذا وهو آخر حكم الحكم ذلك عن تفرع ثم 

يتصرف؟.كيف  أحد على الموصي هذا يحيف أن أحد أي أو 
الوعيد:  تســتلزم التي األمور من وجعله التبديــل، من حــذر  4اهللا إن  

(٤). األقضية  في ومسلم (٢٧)، الشهادات في والبخاري (٥٨٨)، الربيع  رواه (١)



      
 

 
   

 
  

 

 

 ٥٤

  ﴿Ï  Î  Í    Ì  ËÊ É  È     Ç   Æ   Å  Ä  Ã     Â  Á ﴾ التفريع جاء ثم
 :  4قوله وذلك  له االســتثناء حكم في فهو التفريع؛ هذا من الخارج اآلخر 

 ﴿!"  #  $  %  &  '  (  )  *  +  ,      -.  /  1  0   .﴾
هنا؟ المراد  الخوف هو ما ﴾؛   "!﴿



على  ًمجازايطلق  ولكن مكروه، لتوقع النفس انفعال هو: حقيقة الخوف 
ِ ِلبقمن  ًإثماأو  ًفا َن َ ج ٌأحديخاف  كيف هنا يتجه الذي فالسؤال التوقع، نفس  َ

هذا وقع قد وهنا ًمســتقبال ع  متوقشــيء  من يكون الخوف أن مع الموصي 
 بالشيء الالواقع  بالشــيء النفس تأثر على ُالخوفطلق  ُيفكيف  ًفعال األمر  
ع؟.المتوق

أمرين:تحتمل  اآلية بأن ذلك عن أجيبوقد   َ 
يوصي، أن يريد عندما الموصي وفاة قبل تكون التي الحالة تعني أن ا إم ّ

أحد  على الحيف إلى يفضي ًشيئاالموصي  هذا من وأحس أحد حضره فإذا 



ورثته بين وما بينه ما يصلح فإنه ـ الوارث غير على أو الوارث على سواء ـ 
حدود الوصية هذه  تتجــاوز البحيث  لهم أوصى الذين بين ومــا بينه ما أو 

.ًشرعاالجائز  
يوصي الموصي بهــذا وإذا وصية مجلــس في أحد يحضر بــأن وذلك 
يتصور وذلك لورثته، ظلم فيهــا وصية يوصي أو األقربين ويحرم لألبعدين 

ضمان من الوصية وهذه كذا، ضمان من الوصية هذه إن وقال أوصى إذا فيما 
بذلك وقصده ماله الوصايا هذه فتجتــاح كذا، ضمان من الوصية وهذه كذا، 

لم الموصي هذا أن الوصيــة لهذه الســامع نفس قرارة وفي الورثة، حرمان 
أو منه حرمانهم ألجل الورثة عــن ماله إبعاد يريد وإنما الحقوق هذه تلزمه 
بعض. على  الورثة بعض إيثار يريد 



 

 

 
 

٥٥ بحث 
أو إخوة إو وأخ بنات، أو ابنة الموصي لهذا تكون أن : ًأيضاذلك  ومثل 

اإلرث من نصيبهن للبنــات أو فلالبنة وأخوات، إخــوة أو أخوات أو أخت 
البنات مع األخوات ألن الباقي، واألخوات لإلخوة أو األخوات أو ولإلخوة 

البنات ألبناء فيوصــي واألخوات، اإلخوة يحــرم أن يريد ولكنه عصبــات، 
اإلخوة حرمان بذلك ويقصد البنــات، إلى به الموصى ذلك يعود أن ألجل 

اإلرث.من  يستحقونه مما واألخوات 
ضمان من يدعيها بحقــوق الذكور أبنائه لبعض يوصي أن ذلــك: ومثل 

حق وجوب  يتصور البحيث  ؛ ًحرجــاذلك  من النفس في أن مع عليه، لهم 
األبناء ألبناء يوصي أن أو البنــات، حرمان بذلك يقصد وإنما ألبنائــه، عليه 

يوصي أن أو حقهن، البنات بذلــك فيحرم األبناء، إلى ذلك يعود أن ألجل 
على الوصية هــذه مصلحة تعود أن ألجل بعــض، دون األبناء أبناء لبعض 
 ًضماناعليه  أن بدعوى المرأتــه يوصي أو اختصهم، أو آثرهم الذين األبناء 

لها.
ًحيفافيها  ألن واإلثم، الجنف من تعتبر أن يمكن الوجوه هذه جميع فإن 

.ًأحياناكلهم  على أو الورثة، بعض على 
قد الموصي يكــون أن ذلك من يخاف فإنه ذلك من ًشــيئاحضر  فمن 

هو بما لينبهه بينهــم ما التقريب فيحاول اإلثــم، إلى به يفضي ًجنفاجنف  
ذلك.عن  ليباعده له أولى 

يطلق فإنه ظن، والتوقع التوقع، على يطلق كما الخوف أن ندرك هنا ومن 
اإلشكال  هذا يندرئ وبهذا العلم، إلى تفضي الظن قوة ألن ؛ ًأيضاالعلم  على 
يصلح الذي هذا ألن ذلك الموصي، وفاة بعد الحالة اعتبرت لو حتى ، ًأيضا

هذه  في واإلثم بالجنف معرفته من ينطلق إنما الحقوق هذه أصحاب بين ما 



 
 

  

 

 

 

 

 

 ٥٦
بالعلم، هنا الخوف عنهما تعالى اهللا رضي عباس ابن فســر ولذلك القضية، 

أنس. بن الربيعأو  خيثم  بن والربيعقتادة  عن ًأيضاذلك  وروي 
لم أنهم إلى ًنظراالباب؛  هذا في الورثة دخول الرازي الفخر استبعد وقد 

أن ذلك خالل من فيفهم والموصي، الوصية ذكر ســبق وإنما ذكر لهم يسبق 
ًإثماأو  ًجنفاموص  من خاف فمن المعنــى: ويكون لهم، الموصى المقصود 

لهم.الموصى  بين أي: بينهم فأصلح 
من بأكثر أوصى لو فإنه الورثــة، دخول  يفيد ال ًأيضاالمعنى  بأن وقال: 

من الورثة بجانب إثم أو جنف يتوقــع فال الثلث، إلى الوصية لردت الثلث 
لبطلت اآلخرون يرغب ولم بعض دون الورثة لبعض أوصى ولو ذلك، خالل 

الورثة.إلدخال  معنى فال ، ًأيضاالوصية  
ًأيضايتبين  قبل من ذكرتها التي الصور من فهمتموه ما خالل من ولكن 

القضية، هذه في بينهــم الصلح يقع الذين ضمن فــي الورثة دخول احتمال 
أن بدعوى ورثته لبعض الموصي يوصي أن ـ ًسابقاذكرت  كما ـ يتصور فقد 

.ًضمانالهم  عليه 
يعود وصية الوارثين غير لألبعديــن يوصي أن يحاول أن ًأيضاويحتمل  

بنيه، أبناء أو ألبنائهن، أو بناته، ألزواج كوصيتــه الوارثين، بعض إلى نفعها 
بعض الورثة بعــض حرمان إلــى تفضي التي األســباب من ذلك نحــو أو 

الباب.هذا  في يدخل مما ذلك فكل حقوقهم. 
لطف من فيها لما العبــارة هذه فإيثار بالعلم الخوف تفســير على وبناء 
وفاة بعد المتنازعة األطراف بين ما بالصلح يتوســط الذي أن إلى اإلشــارة 
األطراف هذه كانت ســواء األطراف هذه وبين الموصــي بين أو الموصي، 
الجنف  في وقع الموصي أن ًمتيقنايكون  أن  يلزمه الالورثة،  أو لها الموصى 



 

 

٥٧ بحث 
من ًبدال بالخوف  التعبير كان فلذلــك الغالب، الظن يكفــي وإنما اإلثم، أو 

بالعلم. هنا  الخوف القرآن وترجمان األمة حبر فسر وإن بالعلم التعبير 
تعالى: قوله ومنه الميــل هو الجنــف ﴾: '&  #  $  %  "  !  ﴿

الشاعر:قول  ذلك ومن ﴾،    [   \]﴿   
لسوائكاأهلها  من قصدت وما ناقتياليمامة  حجر عن تجانف 

هنا ـ بعدهم ومن الصحابة من ـ التفســير أئمة من واحد غير فسره وقد 
المقصود.بالخطأ  اإلثم وفسروا المقصود، غير بالخطأ 

أن الخطأ لهذا تنبه الذي فعلى يتعمده، لم خطأ في أحد يقع أن فالجنف 
الفساد.عن  بإبعاده الصالح إلى يرده وأن لذلك، ينبهه 

وإذا ؛ ًآثمايكون  الشــرع مخالفة تعمد فمن المتعمد، الخطــأ هو واإلثم 
ضمن من كان عليه فأصر ـ المتعمــد غير الخطأ أي ـ الجنف على أحد نبه 

بذلك. اآلثمين  
ره صيبمعنى:  الشيء وأصلح اإلفساد، ضد هو اإلصالح ﴾:   ()﴿  ّ 
.ًصالحااألمر  أول من أوجده أو ، ًفاسداكان  أن بعد ًصالحا

وأطلق الفســاد، نقيض الصــالح أن كما اإلفســاد، نقيض فاإلصــالح 
، ًفسادااالختالف  في ألن المختلفتين الجهتين بين ما التقريب على اإلصالح 
يقرب والذي الفساد، في ـ اختالفهما بسبب ـ واقعتان المختلفتان فالجهتان 

الصالح.إلى  الفساد من المختلفتين الجهتين تينك ل يحوالجهتين  بين ما  ّ
تضمين ألجل ذلك مثــل في ﴾ [بـ﴿اإلصالح  لفظة تعــدي كان وإنما 
ويتوســط الجهتين، بين ما يدخل يصلح الذي ألن الدخول؛ معنى اإلصالح 

التقريب. ألجل  بينهما ما 



  

 

 

 

 

 ٥٨
 8اهللا ولكن  سبحانه، اهللا من الثواب يستحق المصلح ﴾:       ,  +*﴿

الوصية في األصل ألن ﴾؛   ,  +*﴿قال:  وإنما الثواب: على هنا ينص لم 
هذا أن بما ولكن عليه، هي ما على الوصية بقــاء أكد  4فاهللا التبديل،  عدم 

، ًمندرئااإلثم  كان صــالح إلى فســاد ومن حق إلى باطل من تبديل التبديل 
تذكر لم وإنما اإلصالح، بهذا يقوم الذي مثوبة ـ  ريب والـ  يســتلزم وذلك 

الوصية.تبديل  أمر تهويل ألجل المثوبة 
ـ المتنازعة األطــراف هذه بين ما يصلح الــذي فإن أخرى: ناحية ومن 

بكلمات اإلتيان إلــى يضطر قد ـ الموصــي عن واإلثم الجنف يــدرأ حتى 
البين، ذات إصــالح في الكذب أبيــح وقد إصالحه، فــي للحقيقة مجانبة 
عليه.  إثم الأنه   4اهللا ذكر  ذلك فألجل 
﴿ØÙ    Ú   Û    :﴾ التبديل كان إذا الوصيــة تبديــل يغفــر اهللا إن
بين ما اإلصالح بدور يقوم الذي المصلح من يصدر ما يغفر أو الحق، ألجل 

للحقيقة.مجانبة  كلمات فيه ويستخدم الجهتين، 
لوال واإلثم الخطيئة في يقع كاد الذي للموصي يغفر اهللا إن المقصود: أو 

المخاطر. في  الوقوع من إياه وانتشاله المصلح، هذا تنبيه 
﴿Û :﴾ الموصي  به يأتي أن كاد ما فساد ل يحوالذي  المصلح يرحم ّ
أمنيته.وإبالغه  درجته ورفع بمثوبته صالح؛ إلى 

يكون أن إما وهو ذكرته؛ الذي هو الخائف تفسير في الجمهور وقول 
الشاهد، أو الموصي، عن تصدر التي الوصية لهذه حضر إذا نفسه الوصي 

بالمعروف يأمرون الذيــن أو الناس، من كان ًأياالمجلــس  حضر من أو 
بينما المصلحين، سائر من أو القضاة من كانوا سواء المنكر عن وينهون 
إلى  ذهب فقد غيره، المفسرين من ألحد نجده لم ًمذهبا حيان أبوذهب  



      
 

 
  

  

 

  

٥٩ بحث 

$﴿بقولــه:  المراد أن  # " الموصين.  من يخــاف الذي أي: ﴾ !
يكون أن يخشى الذي أي: الغاية، البتداء وليس للبيان، هنا ﴾ #﴿  فقوله:

يصلح أن عليه حرج فال الموصين هؤالء من واإلثــم الجنف في وقع قد 
ًبعضاآثر  قد يكــون أن خشــية وذلك لهم، أوصى الذين أولئك بين ما 

فال يســتحق، مما ًأحداوحرم   يســتحق، الما  ًأحداوأعطى  بعض، على 
يصلح وأن هم َلأوصى  الذين هؤالء يجمع أن بنفسه حياته في عليه حرج 

في يكون لئال بينهــم، فيصلح ورثته وبيــن بينهم يجمع أن أو بينهــم، 
الذين هؤالء فأعطاها للورثة الواجبة الحقوق بعض اجتاح قد هذا صنيعه 

لهم.أوصى  

ألن ذلك الجمهور؛ إليــه ذهب ما هو الســياق عليه يدل الذي والظاهر 
الســابقة: اآلية في ســبق الذي الحكم على متفرع ـ قلت كما ـ الحكم هذا 
  ﴿Ï  Î  Í    Ì  ËÊ   É  È     Ç   Æ   Å  Ä  Ã     Â Á ﴾ تقتضي وهــي
تلك عن متفرعة اآلية هذه جاءت ثــم إثم، عليه يترتب تبديل كل يكون أن 

كانت إذا وذلك ، ًإثما يكون الالتبديل  بعض بأن االســتثناء على لتدل اآلية 
لمخمرة يوصي كأن لمفسدة أو خنزير أو بخمر أوصى فمن لباطل، الوصية 

من  باطلة الوصية هذه فإن والفســاد، الضالالت من لشــيء أو لكنيســة أو 
أساسها.

الخطورة وعلى عليه،  ژ النبيه  نبوقد  كبير، حرج فيه أمر الوصية وأمر  ّ
وأن  ،  4اهللا مرضاة  يتحرى أن الموصــي على فإن الوصية، في تكون التي 

الحق، وجه يتحرى أن عليه بل الوصية، هذه في نصيب نفسه لهوى  يكون ال
المكاسب من ًشيئاأو  العواطف إرضاء من ًشــيئابه  يوصي بما  يريد الوأن  
مكاسب. أنها  يتصورها التي 



 

 

   

 
 

 ٦٠

في «اإلضرار قال:  ژ النبيأن   ^عباس ابن  عــن الدارقطني روى فقد 
.(١)الكبائر»من  الوصية 

الكبائر».من  الوصية في «الجنف بلفط: مردويه ابن ًأيضاعنه  رواه وقد 
المرأة أو الرجل «إن قال: أنه  ژ النبيعن  هريرة أبي عن  داود أبووروى  

فتجب الوصية في فيضاران الموت يحضرهما ثم سنة ستين اهللا بطاعة ليعمل 
ًمرفوعا ?هريرة أبي  عن  الرزاق عبدأخرجه  ًأيضاوالحديث  ، (٢)النار»لهما  
في فيحيف الموت فيحضره ســنة ســبعين بالخير ليعمل الرجل «إن بلفظ: 

ذلك مثل بالشر ليعمل الرجل وإن النار له فتكتب بالشر عمله فيختم وصيته 
، (٣)الجنة»له  فتكتب بالخير عمله فيختــم وصيته في فيعدل الموت فيحضره 

بخواتيمها.فاألعمال  
عن أخبر  ژ النبيأن   ?حصيــن  بن عمرانعن  النســائي روى وقد 

فغضب  ًجميعاأعتقهم  الوفاة حضرته ولما مماليك، ســتة إال  يملك الرجل  
بين ما  ژ النبيقرع  ثم . (٤)عليــه» أصلي الأن  هممت «لقد وقال:  ژ النبي

حتى  الورثة ألجل الباقين؛ وأرق فأعتقهما، اثنين على القرعة فخرجت الستة، 
موروثهم.تركة  من نصيبهم من  يحرمهم ال

حمزة وقــرأ تشــديد بدون ﴾   $  #  "!﴿القــراء:  أكثــر وقراءة 
القراء أحد هو وعاصم عاصم، عن بكر أبي رواية وهي السبعة من والكسائي 

سائر  من يعقوب قراءة هي وهذه بالتشديد. ﴾ !  "  #  $: ﴿ ًأيضاالسبعة  

(١٥١/٤). الدارقطني   رواه (١)
(٢٨٦٧).  داود أبو رواه (٢)
(١٦٤٥٥).  الرزاق عبد رواه (٣)
(٤٣١/٤). وأحمد  (٦٤/٤)، النسائي  رواه (٤)



 

٦١ بحث 

﴾   $#﴿وقراءة  توصية ي يوصى  وصمن:  هي ﴾   $#﴿ وقراءة  العشرة.  ّ
إيصاء.يوصي  أوصى من: هي 

وبركاته،،، اهللا  ورحمة عليكم والسالم هذا؛ 
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