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٩الوقف كتاب 

قطعةجدي أوقف لقد اش~ت ~رخمه الشيخ فضيلة مسل •' 
ثكل رأس عل بكامله للقرآن تلاوة ل ريعها يصرف زراعية أرض 

فكانوأرشدهم، منا أبنائه أكثر إل المهمة هده وجعل له، يعودثواحا 
سقفصها بإ تطالبه أبيه زوجة ولكن والدم، وفاة بعد ذلك يتول أبي( 
الوقفحكم وما الوقف؟ من ثيء الورثة أولباقي لها فهل الوقف، هدا 
لقيمته وتصرف يبيع، أم الحال، هدْ عل يبقى وهل الشكل، حدا 

ثيءآحر؟
نحلو!لا حدك أوقفه الدي الوقف هدا بقوله• فأجاب 

صحته.حال ق منجرا ومما يكون أن إما 
موته.بعد به موصا ومما يكون أو 

الخوف.موته مرض ق منه حصل ومما أويكون 
محصللا فانه المخوف، موته مرض ق أو بص، موصى ومما كان فان 

الوقف،هدا كان فإذا تركته ثلث، يقابل U إلا أي فقط، الخالث إلا منه 
إنالورثة، إل راجعا يكون ١^؛، عن زاد ما فان التركة ، ijjعل زائدا 

فيه.الوقف، يبهللوا أن فلمهم ؤإلأ أجازوه 
لأحدحق فلا كله، ينفد فانه صحته حال ق ، الوقفكان إذا وأما 

الصحةحال ق كان إذا الإنسان لأن عليه؛ الاعتراض ق الورثة من 



الهق4فتاوى  ١٠

له.الله أذن كا به يتصرف للورثة يالمبة ماله ق التصرف حر فهو 

رأسعل حتمة يقرأ من عل يصرف كونه من حدك ذكره ما وأما 
ييصرف ذلك، من أفضل هو ما إل يصرق أن الأول فان سة كل 

الإنفاقق ويصرف النافعة، الكتب محلع ق ويصرف احي، المعارة 
هيالتي الخير طرق من ذللثخ أشبه وما والفقراء، العلم طلبة عل 

الواقم،.هذا ذكره تما أفضل 
أهليحص عند حائز الواقف، عينه مما أفضل جهة إل الوقف، وصرف 

الث4،رسول ا قال: الذي الرحل قصة ق اكابت، بالحديث استدلالا العلم 
أوالأقصى، المسجد ق ركعتين أصل أن مكة عليك الله فح إن نذرت إن 

سؤاله،عليه قاعاي هاهتاء، ارصل الني له فقال القدس، بيت ق قال؛ 

))^L^،إداءارا،.فقال:قاعايعليه، هامحا« ررصل له: فقال 
هوما إل الر جهة يغتر أن للإنسان يجوز أنه عل دليل فهزا 

القولوهذا قبل، من الفضولة— ~أي عينها قد كان ؤإن منها، أفضل 
إلذللث، ق يرجع أن ينبغي الحال هذه ق أنه إلا الراجح، القول هو 

الأوقاف.ق الأوقاف ثظار من تلاعبط يجمحل لا حتى المحاكمة، 

والذور/الأبجان كتاب داود وأبو ١(،  ٤٩٤٩)برقم (، ١٨٥)T("/ افد ق أحمد رواه )١( 
(.٣٣٠٥)برقم القدس/ ت ق بمل أن نذر من باب 



مم1باأ

 I_ Y بعضوالد0 عند رجل عن افد— —رحمه الشخ فضيلة مئل
عندهوكذلك ثيء؟ لجزمه نيل والده مات وىس الوقوقة، الأغنام 
يزرعها،لمن مالأ يخل وقد امتئإرها، ل أحد يرغب ولر موقوفة، أرض 

يلزمه؟فإذا أحد، فيها يرغب ولر 
يلزمهلا فانه يلضت، التي الوقم، للأغنام بة بالنأما بقوله؛ فأجاب، 

عليهبحب، فإنه تعد أو منه تفريط بسسبا تلفها كان إذا إلا بدلها ثيء 
الحل.لفوات بطل فتلقح، عينا كان إذا الوقف، لأن وذللئ، صإبا، 

وصعأنه من الرغم عل زارعا لها محي لمر التي للأرض ية بالنوأما 
تعطلت،التي الأوقاف، من تعتر قاما محي فلم ا، يزرعهلمن دراهم 

منافعها.

آخر،استبداله؛وقم، من الأصلح إل فيه ينظر أن محب هذا ومثل 
المحكمةإل ذللث، ق والمرجمر لتستغل، تبقى عليه حكورة صرب أو 

الشرعية.

؛!؛ه أو 

 'X_ انتقلوقمؤ عل نافئر عن اف- -رحمه الشيخ فضيلة مثل
الوقف،أصح وقد الموقوفة، الأرهمر ثها التي دلادْ من الوقليمي عمله 

يفعل؟فإذا معهللأ، 



اصفتاوى  ١٢

علالواجب بل دض1ع، أن محوز لا الوقف هدا بقوله؛ فأجاب 
ثقةإل نده يأن بالقار عليه القيام مباشره من يتمكن لا كان إذا الناظر 
الذيالواقف نص حب وتصريفه إصلاحه من يتمكن حتى عارف 

يراجعأن يبني فإنه به يقوم أحدا يجل ب فإذا الث/ع، يجالف لا 
النظرمن يتمكن مكان إل ونقاله بيعه ق إذئا لياخد الشرعية المحكمة 

ذلك.الحكمة رأت إذا شه علميه 

لةاخءسأرصن توجد اله~ت ~رحمه الشيخ فضيلة مسل ؛ س؛ 
هذهأحد ل ترغب كنت إذا له؛ قال وقد رجل، من أحدها إنه يقال 

الفجر،صلاة بعد القرآن من جرءا يوم كل تقرأ أن فيجب ملكا الأرض 
أنيريد الشخص هدا والأن الشرط بدلك الأرض الرجل هذا وأحد 
منه،لكثر القراءة ق الاستمرار عن عاجز لأنه الأرض؛ هدْ ملم 

أيله يمدث أو يموت، أن يجاف وهو القرآن، يقرؤون لا وأولاده 
الأرصن؛؟؛ده يعمل فكيف، اولادْ، عند الأرصى ترك بب بمكروه 

يتصرففكيف، القراءة شرط يسسي، أحدها رفضوا الناس جح لأن 
هوالقراءة؟الذي الثمن بذللث، وتمالكها أخذها حكم وما فيها، 

وحهينتعل الصيغة هده بقوله! فاجات 



١٣مم1بامقف 

القدرهدا له يقرأ جلن أجرة يجعلها أن أراد الأرض صاحب كان إن 
وأعإلالعزب، أعإل من القراءة لأن تصح؛ لا الأجرة هده فان يوم، كل 

عاليها.الأجرة أحد مجوز لا القرب 

جزءا،يوم م يقرأ من عل وقفها قد الأرض صاحب كان ؤإن 
منهايستحق لا فانه قارئا يأكن لر فمن القراء، عل وقفها قد هدا فإكون 

بثا.

وهيالشرعية المحكمة إل تسلمها أن لابد كلميهإ التقديرين وعل 
الموفق.وافه أمرها تتول التي 

؛إن-أو ؛!؛ 

الكتببعهمٍر اشترى رجل اطه~• ~رحمه الشخ فضيلة مثل سه! 
ثممكبه، ق وضعها إرالها وقل منها، ليتفيد أحيه إل لإرسالها 

تللئاتدخل فهل وفاته، بعد العلم طلية عل الكتس، كل وهف، ذلك، بعد 
الوهفج؟ذلك، ل لأخيه اشتراها التي الكنمي، 

ثيءأي أو كتابا، نوى إذا الإنسان لأن تدخل؛ نعم بقوله! فاجاب 
أمضاه،شاء إن بالخيار فهو الشخص يقبضه ولر لشخص الأعيان من 

وكتيحوعينه كتابا لأخيه ييدي أن أراد ان الإنأن فلو رده، شاء ؤإن 
إلاتلزم لا اقة لأن ذلك،؛ فله يفعل ألا له بدا ثم أخيه م اسعليه 



هن1وىاثمم ١٤

ثم7،ا، يتمدق أن يريد دراهم عزل الإنسان أن لو وكذلك 
فضها.إذا إلا يمزكها لا الفشر لأن عليه؛ حرج محلا يفعل ألا له يدا 

شئتإن بيدك فهو تنفذه ولر لغرض تنويه ثيء كل ةاعد1ْ وهذه 
محلا.شئت ؤإن نفذ، 

م،!ئ ،!ء  ٠٠، ٠٠، ٠٠،

ولمت،مصاحف هناك اف—! —رحمه الشخ فضيلة مثل ساُ 
ويضعهمصحئا، محتار أن مثلا أوالمؤذن للأمام محوز فهل المساجد، عل 

هو؟إلا فيه أحد يقرأ لا المسجد ل جرته حل 

أنلأحد محوز لا العام الوقف لأن ذلك؛ محور لا بقولهت فأجاب 
لومحقه الذي صاحبه بل غره، ولا الإمحام لا الناس؛ من؛،ن به محتمى 

إليهسبق ومن الناس كسائر به ينتفع بل به، محتص أن بحرز لا السجد 
إذاالحمى لأن المكان؛ ومحجر الحمى من أعفلم وهذا به، أحق فهو 

بخلافبه، وانتفعوا فيه صلوا المكان إل الناس واحتاج الصلاة أقيمت 
بحال.يه الأنتفلع يمكنهم لا الناس فان احتمى؛المصحف الذي هذا 

٠٠، ٠٠، ٠٠،



مم1بالوتف

UL،،J

افهحفظه العئيم؛ن الصالح محمد الشيخ فضيلة 
وبعدتوبركاته، افه ورحمة عليكم الملام 

وذلكعليها ينشا موف ما كل وأوقمت، أرصن قهلعة اشسوت فلقد 
حتىيتم ولم بمكة، الشرعية المحاكم من صادر شرعي صلثإ بموحب 

لرالذي الوهم، هدا نقل نحون فهل الأرض. عل ثيء أي إنشاء الأن 
ينشأكان ما قيمة ؛دللث، محراعياأحرى، أرض عل وعإرته بعد ينشأ 
أفيدوفالثانية؟ الأرض عل ينشأ موف ما شة الأول الأرض عل 

حرا.حراكماله 
الرحيمالرحمن الله م ب

وبركاتهاش ورحمة اللام وعليكم 
ؤإذاالوقف. تغيير يمكن فلا نقمها الأرض وقضت، كنت إذا 

الوقفلأن صحح؛ غر محالوقف نشا سوف التي المشاة أوقفت كنت 
الخيار،ل قانتا صحيحا إكن ب ؤإذا موجود، ثيء ق ياكون أن لابد 

إنثاءه.تركتا أو غرها، عل أو الأرصو هد0 عل أشأتبما شئت إن 
العثيمانصالح بن محمل كتبه 

١٤١٨/٧/٩Jه



هت1وىالفقه ١٦

وقدالمس، ق كبثرة حدق اف~ت ~رحمه الشيخ فضيلة مسل س٧.' 
أنماعلها مجد بثناء الأن وتوصيتي مال، وعنادها الهرم، مرحلة لحالت، 

تعرف،لا وأحيائا كثثرة، أشياء وتعرف أحيامحا، وتعرفتا أحيايا، تصل 
التوفاة(حالي أبناء )وهم ابن أبناء ولها أبناء ولها أمي( )وهي بشت، ولها 

بهتوصى ما حب مسجد بيناء فيه أتصرف فهل لدي، موجود والمال 
أصل؟همكيف النية، وافها وإذا الأن، 

فالمالينفذ أن قبل من وماتت عليها الله قدر إذا أما مولهت فآحار-اا 
•ح؛را الله فجراهم مسجدا به يبنوا أن أرادوا إذا الورثة، إل يرمع 

هذهلأن وذللث، فيه؛ يتصرف أن نحون فلا تموت أن قبل ا وأم
نحونولا هدر، فقولها تدري ولا تشعر لا لأنما لقولها؛ حكم لا العجوز 

قالت،.مما شيئا ينفذ أن 

فنعم•وعقل وعي عن قالته إذا أما 
أوث؛ي أ!ي 

 :A_ ماُت،إحدى ل افه-: -رحمه الشيخ فضيلة مثل
جالواأصحابيا إن ويقال صور، فيها وكتحا بدع، فيها كتنمج الماحي 

الكتي،؟-،ازه نفعل ماذا الكتبة، هذه عل ومما حا 





ه1وىاتهقاه ١٨

وطوعهباختياره شخص أرض عل المجد بني إذا بقوله؛ فأجاب 
مملوك،وأصفلها مسجد، أعلاها البناية وتكون فيه، يصل أن بأس فلا 
ذلك•ل حرج ولا 

٠٠٠

قالصحم، وصع هل اف~؛ ~رحمه الشخ فضيلة مثل ؛ ١
لا؟أم جارية صدقة يعتم المجد 

أحرهومحري الخم، من المسجد ق الصحف، وصع بقوله؛ فاحاب 
الأحر.انقهلح تلم، فإذا به، ينتفعون الناس دام ما صاحبه عل 

 ٠٠ ٠

 Y_ وفالماجد كثرة نرى الأن اف—؛ —رحمه الشح فضيلة مسل ؛ ١
لأ>>؛إوالإمام، للمؤذن بيوت معها يوجد لا الماجد بعلض لكن الحمد، 
البيوت؟هده عإرة أوق أحرى، عإرةمساجد ل الدراهم وصع أفضل 

أحرى،مساحي عإرة ق الدراهم توصع أن الأفضل بقوله؛ فأجاب 
وبقىألفج المسجدمبمائة هذاعل وأنفق ريال،، مليون عنده إنائا فلوأن 

إذاخصوصا آخر، مسجد بناء ق يضعها أن فالأفضل ألفا ثلاثإئة عنده 
تصرفهاأن  ١٠٧١محوز لا فانه احاس ملبناء دراهم أءهلسنا بان وكيلا كنتج 

وكيل.لأنلث، والمؤذن؛ للأمام بيتذن ناء بي 



١٩الوقف هتإب 

الساجدكانت لو ماذا اف—! ~رحه الشخ فضيلة مثل ؛ س٣١ 
والمؤذن؟للأمام بيت إل بحاجة 

كانمواء مسقوم والسجد بحاجة، لست، أبدا بقوله؛ فاجاي، 
والمؤذنالإمام وجود عل يعتن هو نعم يكن، ب أم بيت والمؤذن للأمام 

٠جه هولمي لكن 

،!ئء!د ء!د 
٠٠' ٠٠' ٠٠'

يوقف،أن محور هل اله~! ~رحمه الشخ فضيلة مثل I ١ س؛ 
أوكناuj،كتابا الإنسان 

فآكإالحهاد؛ من نؤع العلم وحللب هدا، محوز نعم بقوله؛ فأجابا 
الكبنوقف فكذلك اش سيل و الحهاد عل والإبل الخيل نوقف أنا 

قوملم آله وعل عليه افه صل المي قال العلم، حللبة عل الدينية 
حالي،ررأما قال؛ الزكاة مغ إنه قيل؛ لما عنه— اش —رصي الوليد بن خالد 

اش«رأ؛مسل ق وأمحاده أدراعه احبس فقد حاليا، تفللمون فإنكم 
العلممحللة عل الافعة الكب، الإنسان يوقف، أن فيجوز وقفها، يعني 
فيقول؛الحلم، محللبة من مع،ن شخص عل أو العموم، صبيل عل مواء 

هائو محيل وف • • • ١^٥^٠ تعال• ، ٥١قول باب الزكاة/ كتاب البخاري/ رواه )١( 
برقمومنعها/ الزكاة تقديم ل باب الزكاة/ كتاب لم/ وم(، ١٤ ٦٨)برقم ٦[ ■ تال-وبة• 

(٩٨٣.)



٢٠

فلأن.فعل مات فان فلأن، عل وش الكتاب هدا 

إنيقل: لر ؤإذا العلانية، ادكتبة ففي مات فان فلأن عل يقول: أو 
الرحلمات فإذا الانتهاء، تنخ ومما يمسس فهذا كذا، فعل مات 

للمسلمين،العامة الصالح ق يصرف أنه فالصحح: عاليه الموقوف 
.١٢٠وينتفعون لمون الميرتادها مكتبة ق فيجعل 

ءإدءأد ءإد 

إذافهل متول، والدي النه—: —رخمه الشيح فضيلة مسل : ١ سه 
صدقةله يكون هل النوق، لوالدي السجد هذا وقلت: مسجدا، له ينست، 

حائية؟

الذيهو ليس لكنه جارية، صدقة له يكون نعم بقوله: فأجاب 
لأبيك،فاحره فيه يصل المجد هذا دام فا أث، أنشأها الذي بل أنشأها 

نحعلوأن لأ؛يائ،، تدعو أن وهو: هدا من حجر إل ّسأدلك ولكنني 
ارإذاوسلم: آله وعل عليه افه صل التي لقول لك،؛ الصالحة الأعال 

يتخعلم أو جارية، صدقة يلامث،: من إلا عمله ^ ٥٥١الإنسان مات 
٢.يدعولها،ر صالح أوولد به، 

برقموفاته/ يعد الثواب من الإنسان يلحق ما باب الوصمة/ كتاب لم/ مرواه )١( 
(١٦٣١.)



٢١

يموت.أن قبل اليت أنشأها الي ت الصدقة الحارية بالصدقة والراد 
ولدررأو وسلم! آله وعل عليه الله صل الئتي يقل فلم الولد وأما 

له((.يدعو صالح ولد ررأو قال! بل له((، يتصدق صالح 
العمل،دون الدعاء إل وملم آله وعل عليه الله صل هارشي 

للميت،،يدعو أن مواله أل يمن وعل الأخ، هدا عل به أشبمر قاليي 
لنفسه.هيختصها الصالحة لأعإل وأما له، الدعاء من ويكثر 

أوه ء؛ي 

لول،أرصا رحل أولم، افه—إ —رحمه الشيح فضيلة مثل ; ١ سا' 
عمليرك الواهم، وفاة وبعد الول، لذلك مولدا منة كل ل حمل وقد 

جهةأي إل يصرف أو عليه، كان ما عل الوهمج هدا يبقى فهل المولد، 
الورثة؟عل أويقم أحرى، 

محمد،نبينا عل وأسلم وأصل العالين، رب، لله الحمل بقوله؛ فأحايب، 
•وبعد أحمع؛ر، وأصحابه آله وعل 

شيسن!ق يكون الموال هذ.ا عل الحوايب، فان 

محعلأن للإنسان ينبغي وما الأوقاف،، مصارف، الأول! الثيء 
لوقفه.مصرها 



فت1وىاراص ٢٢

ولهذاوتعال؛ !سحانه الله وجه به يقصد مما أنه ريب~ —لا فالوقف 
بر.عل يكون أن فلابد عامة، جهة عل كان إذا إنه العالمت أهل محال 
طاعة.عل أي: 

منشيق يوقفوا أن يريدون الذين إحواف أوجه فاض هدا وعل 
للهمحبوبة مشروعة جهة الصرف جهة تكون أن عل محرصوا أن أموالهم 
وتعال،سبحانه الله عند به يثابون بر، ومحق ومحقهم ليكون وتعال، سبحانه 

الماس:بعض يفعله ما مثل ؤإثم، جف ومحق يوقفوا أن من وأحذرهم 
بحلإلا تنفذ لا والوصية ورثته، بعض عل ماله من ثيء ق بوقنا يوصى 
تحديمن لوارث الوصية لأن وذلك لوارث؛ تحوز ولا الملث، من الموت 
يتحفهما وارث لكل قدر وتعال سبحانه إنه حيث وجل، عز الله حوول 

اللهلحدود متعديا ذك ق صار بثيء لأئ،هم أوصى فلو التركة، من 
المواريث،،أية ذكر حن حدوده تعدى من تعال الله توعد ولهذا سبحانه، 

ورثوثهُألله يهلج وْرنح أس ح_.ثتود نإ4ك ؤ وتعال: سبحانه فقال 
ضهثأحأييأت آ'لأدهنئو ث>ؤها ين ثجرر جكنت يدجلا 
وبتمدورمو_لهل أقه يتمن ومن او؟ سثنِ آلمظبودبؤكتث. 
آ.مهيبث عداب> ولعُ فيهثتا حثنلرا ثارا يجئه حدودهء 

الآظن:ما-؛ا.)ا(سورةالماء،



٢٣مم1واالوقف 

أْزاق ومحقه يجعل أن للموقف ينبغي أنه وص كذلك الأمر كان ؤإذا 
الصالحعل الأموال توقف أن أرى ما أحس فان وءلاعة، ^١ يكون 
قرشمن إليه تحتاج ما وتوفتر وصيانتها، تعميرها ق اجد كالمالعامة 

اللمةالنافعة الكتب محلباعق ق أو هذا، ونحو ومكيفات ماء وبرايات 
لأناتلة؛ سبيل ق الحهاد ق داخلا ذلاثs يكون حتى والمنهاج، لعقيدة ال 

والبيان.بالقالم كذللمثج يكون نان والبالسيف، يكون كإ افه سبيل ق الحهاد 

يب؛نإ الوامحم، فان السؤال هذا عل الحواب ل الئاف الئيء أما 
بروهمج جعله أنه أو فقعل، الول لولد خاصا جعله هل الوقفإ كتمية 

الولد.لهذا ثيء منه وثمحرج 

صرفهالتي الحهة لأن يصحح؛ ليس فالوقفط الأول! كان فان 
بلالمشروعة، الأمور من لمنط الوالد أعياد فان بر، جهة ليست، إليها 
خلفاؤهولا ه^، اطه رسول عليها يكن ز التمح، البدعنة الأمور من هي 

هداوعل بحده، من الهديون الأئمة ولا أصحابه، ولا الراشدون، 
صحيحا.الوقف، هذا يكون فلا 

إليه:مرق، مما الؤع هذا وفيه بر، جهة عل الوقنمط كان إذا أما 
قيصرف، بل النؤع، هذا ق يصرف ولا صحيحا، يبقى الوقف، فان 

أءإل؛رأخرى.





٢٥الوقف تناب 

حمللما ولهذا فيه، يرُثع أن له بحوز لا فإنه ينه، ان الأنأخرجه وما 
الذيقاصاعه الله مبيل ق فرس عل عنه افه رصي الخطاب بن عمر 
فارينبرحص، يبيعه أنه فظننّت، عمر• قال محعه، أن أراد ثم عليه، حمله 

اللهرمحول فقال والسلام، الصلاة علميه النبي فسالت أشتريه، أن 
يالرهم،،رأعهلاكه ؤإن صدهتلث،، ل تعد ولا تشتره، لا رر 

احتياري.بعقد مالكه إل يرجم؛ أن بحوز لا فإنه لله الإنسان أخرجه فإ 
ثمبثيء، قريبه عل يتصدق أن مثل قهرا، ملكه إل رجع لو أما 

يه؛تصدق ما يتملك فإنه القرمس، لهذا واريا هو ويكون قريبه يموت 

لااختياري.قهري _،بالهراثململث، لأن 

فائدة:

دخولعدم اله: ونوعقبه وذردته أولاه عل وقف إدا فيإ المذمته 
فيهم•النات، أولاد 

أيصا،يدخلون لا فإنبمم أولادي( أولاد )عل مال: إذا وكذللث، 
الهاثمين(أولادي وأولاد أولادي )عل الهاشمي: قال إذا أنه وذكروا 

هامحمثا.ليس من بنته أولاد من دخل يب 

كابومسلم/ (، ١ ٤ ٩ برقم)٠ صدقته/ يشتري هل باب الزكاة/ كتاب الخاري/ رواء )١( 
١(. ٠٦٢ ر برقم عليه/ محدق تمن به نحدق ما الإنسان شراء كراهة باب الهبات/ 



الفقعفتاوى  ٢٦

قالخلاف عل القاصي بناهما وجهان. دخوله ففي الهاشمي وأما 
وهي؛المسالة، أصل 

روايتان،وفيها الأولاد؟ عل الوقف ق المات ولد يدخل هل 
الأصحابوحمهور الشرح، ق ونصره الشافعي، مدهب هو والدخول 

الدخول.عدم عل المرهب— هو و— 

فانوذريتهم ذريته عل وقف فإذا الأحكام، هده صوء وعل 
وأولادهم،أولادي فرق؛؛٢٧ لا إذ يدخلون لا البنات أولاد أن الماوهب، 

والخلافالحاكم وكدا (: ٨١الإنصاف)U/ ق قال وذريتهم، ذؤيتي وبين 
ذريته.أو عقبه عل وف إذا فيإ والدهب 

ذريتيررعل قادت إذا أنه يظهر الذي ولكن المدهب،، تقرير هو هدا 
يدخلون.أبنائهن وأولاد البنات أولاد فإن وذريتهم؛، 

أولادمن يكونوا أن إلا يدخلون لا فإنيم أولادهن أولاد أما 
قالفإذا الأ؛ناء، وأولاد للأولاد هي ى ،^ ٧١أن وذلك الأُناء، 

أعلمم.واش أبنائهن، وأولاد البنات أولاد ثمل )ودنيتهم( 
الفائدةوانفلر 

لأولادهأنه الدهب، من فالمشهور أولادي(، عل )وف قال: إذا - ١ 
منهم.الحمل حتى الوقفا حال الموجودين 



٢٧

قواختاره يدخل، ، ل وعنه يدخل، محلا ذلك بعد الحادث وأما 
الوقفحال اجلوحولين مهللما التن أولاد ذاائإ ق ويدخل الإهناع، 

لصلبي،)ولدى يقل؛ لر ما الينتن أولاد دخول ومحل يعد، واكجددون 
ققال التن• ولد يدخل لر ذللثج! محال محان يلونني(، الدين أولادي أو 

خلافج.بلا المنتهى؛ شرح 
أنإلا وأولادهم، الأولاد ؛؛ن مرت هنا الاتفاق ويكون 

كأولاديالتشريك يقتضي بإ ياق أو النضر، كأولاد قبيلة يكونوا 
غثرترتيب*ْن جيعا فيستحفوه وأولادهم، 
مهللما.ترتسسط غير من حميعا يستحقونه وقيل؛ 

يقول؛أن مثل قرينة، أو بنص إلا يدخلون فلا البنايت، أولاد أما 
ولدعن مات من أو أولادهم، ثم وفلانة وفلان فلأن أولادي رعل 

المدهب.هوتقرير هدا ونحوذللثج، البنين أولاد يفضل أو لولده( فنصيبه 

—ايئة —رحمه أمد الإمام وعن يدخلون. البنات أولاد إن وقيل؛ 
الوقف.حال منهم الموجود يدخل وعنه يدخلون، لا البنجن أولاد أن 

ْعأو مرتيا يستحقونه هل يامستحقاقهم، القول عل القواعد؛ ق وقال 
آبائهم؟علمين•

تعال.اف رحمه أحمد الإمام عن أي )١( 



فتاوىاافق4 ٢٨

ثيءفلا بطن عل بطن ترتيب هو هل بالترتيب القول وعل 
فيستحقفرد عل فرد ترتيب أو الأعل، من واحد وحول مع للأسفل 

علوالده؟ نصيب ولد كل 

ققال أيئا، المات ولد يدخل ل؛ ولدي( ولد )عل قال: إذا - ٢ 
يعنيالإنصاف: ق قال والشيخان. عميل وابن القاصي اختاره الفائق: 

•الحارثي قدمه ما ظاهر وهو الدين، تمي والشيح اكنف، -يا 
نزلع.بلا فيدخلون التن أولاد وأما 
أولادي()عل قال؛إذا فيإ الخلاف فعل البنين أولاد أولاد وأما 

التن.أولاد يدخل فهل 
غرمن الخمع اشترك وأولادهم( أولادي )عل قال؛ إذا ٣— 

فالأقرب(،الأقرب أو فالأعل، يمول)الأعل أن مثل بنص، إلا ترتيب 
أولادهمثم أولادهم، عل ك) بالواو ياق ثم أولا يرتب أن مثل قرينة أو 
الواولأن مرتبا؛ العم، أهل فيستحقه وأعقامم(، أنالهم عل ثم 

وحدتفإذا أيصا، تنافيه لا الترتسب، تقتفي لا كإ — فهي الخمع لمطلق 
والثالثالثاف البطن أولاد ذلك ق ويدخل ما. عمل الترتيب قرية 
كإالأولاد ق يدخلون لا أولاد بأن القول عل إلا حزا، وهلم 
فقهل.المذكورون إلا يدخل لا أن يقتضي القول وهذا تقدم، 



٢٩الوقف كتاب 

الأبماءأولاد اسحق أولادهم(: ثم أولادي )عل قال: إذا ٤- 
البطنمن أحد يستحق محلا بهلن، عل ملن ترتيب آبائهم بعد مرنتا 
ا،لذهب.من هوالمشهور هذا الأول، العلن من واحد وجود ْع الثاف 

ابنكل فيستحق فرد، عل قرد ترتيب أنه الدين تمي الشيح واحتار 
موته.بعد أبيه نصيب 

وأولادأولاده ثمل له(: أونأوذريته عقبه )عل فال: إذا ~ ٥ 
منالشهور عل قرية، أو بنص إلا البنات ولد يدخل ولا فمهل، أبنائه 

يدخلون.الثانر: القول وعل المدهب، 

أويشركالأول بموت مشروط الثانية العلبقة استحقاق وهل 

الجمع؟
الترتيب،عل أنه الأولاد عل الوقف ق كلامهم مقتضى أن الفلاهر 

بنحسن ابن حسن الشيخ به وأفتى الأول• مع الثانية للمهلبقة ثيء فلا 
منوالبعيد القريب بان فافتى بعلن أبا الشيخ وأما الشيخ، آل من عل 

مواء.وأنثاهم ذكرهم الوقف يتناولهم الدرية 
قومعل وقمح إذا قال: حين، الغني ي كلامه ظاهر وهو قيتؤ: 
ومنوأولادهم القوم عل الوقم، كان ونسلهم وعقبهم وأولادهم 

تقتفىقرينة به تقترن ب إن الاشتراك سبيل عل لهم نمن حديث، 



هناوىاىص ٣٠

•العاشر البطن من كان ؤإن الأول• الأحر ويشارك  ijliأن إل ترتيبا، 

عليقف بأن قال: جع( )و قوله: عل المستمع زاد شرح ول 
اه.،• وعقبه١ له ونأولاده وأولاد أولاده 

وأولادأولاده من والأنثى للذكر محهو قرابته عل وص إذا ٦- 
وهمأبيه~ جد "وأولأت• أعإمه وهم حده- -وأولاق• إخوته وهم أبيه، 
والبعيدوالقريب والأنثى، الذكر ذلك ل ؤيمتوي - نزلوا ؤإن أبيه، أعإم 

الطالب.عمده وشارح الزاد، ارح ثعلميه نص كإ والفقير، والعتي 
وآله.وأهله بازه ونوقومه يبه أهل القرابة ومثل المتهى. شرح وكذا 

الأدثون.القرابة هم والقبيلة والعشيرة العترة ٧— 
-؛؛؛-ه ه 

الروضالرع)ص:أه؛(.



٣١الوقف كتاب 

الرحيمالرحمن الله بم 
الوقرالعشمن صالح بن محمد الشخ سإحة 

وبعد!وبركاته، افه ورحمة عليكم اللام 
الوقفيةصلث، ل المدونة حدنا وقف، بئروكل لفضيلتكم نتقدم 

فتوىإعقياءنا فضيلمتأتمم من راجتن ه  ١١٣٢ م / ١ تاريخ  ٤٧مجل 
ذمةلبمراءة واضح وثممح الشروحل هلْ من شرط لكل شرعية مدونة 

اللهحزاكم الصحح. الوجه عل الشروط ءبمدْ للعمل الوقف ناظر 

ب■

يأق؛ما ، الوقفوثروط 

••و...و...• وهم؛ أخويه وأولاد أولاده عل أوقف ~ ١ س 
أولادعل بعدهم من ثم أولادهم، عل بعدهم من ثم سلإ- 

دونالظهور أولاد عل  ١١عقب بعد وعقتا نل، بعد نسلا أولادهم، 
الهلبقات(لحمح ق البهلون أولاد 

منأوأسفل ولد، أوولد ولد، عن منهم مات، من أن عل سّا'~ 
أولادررعل ذلك. من أممل ولده ولد أو لولده، نصيبه يكون ذلي 

البهلونء(.أولاد دون الظهور 



ح1وىالفق4 ٣٢

أسفلولا ولد، ولد ولا ولد، غتر عن منهم مات ومن س؛~ 
أخله ليس ومن وأمه، أبيه من شقيقه لأخيه نصيبه يكون ذلك من 

يكونذلك له ليس ومن أبيه، من لأحيه نصتبه يكون فحينئد شقيق 
المستحقين.عل محراها ومحرى الغلة، أصل عل عائدا نصيبه 

إليهالاستحقاق وصول قيل الغلهور أولاد من مات ومن سه~ 
ماولده أوولد ولده، استحق ذلك، من أوأصقل ولد، أوولد ولد، عن 
علبعده من الاستحقاق ق مقامه وقام حيا، كان لو أبوه يستحقه كان 

أولاده.وأولاد أولاده 

البطون((.أولاد دون الطهور رروأولاد 

-ياالعمل يلزم شروط هذا وقفه ق الموقف وشروط سا"~ 
والمصثرإليها.والمرجع 

 -U_ علمهتول ولا علبهم، الوقوف من فالأم للأكتر الفلر
المستحقين.من الفلر محرج ولا أجني، 

قلهم ليس ات الهلثقحمح ق البطون أولاد أن ومنها 
نصيب.ولا حق الوقم، 

بالتسويةالمستحقين عل م تقالمذكور الوقف غلة أن منها و~ 
الطبقات.حمع ق تفاصل غير من 



 _Lu؛S٣٣

الوقفق أبيه من أحيه اصتحماق ورث ايتضى من أخ ~ ١ ٠ س
هذاتوق إذا فهل الواقف، شرط حسب يعقب ولر توفى~ الذي ~أحاْ 

أصلإل أويرجع يعده من أبناؤه أحيه ق إرثه اّستحماق يأخذ الوارث 
الوقف؟غلة 

ماتتإذا الوقف ق البنات من المستحقات حكم ما — ١ 

يرجعأو أبيها، من أوأحوها شقيقها، أحوها يرثها هل إحداهن؟ 
المستحةين؟محراهاعل ونحري الوقف،، غلة أصل إل ، الوقفق استحقاقها 

مالحوظةت

جلة:ق يل ما للمواهفؤ الشروط محقرات بعض ق جاء 

ماوب؛ن بينها نقارن فكيفج السنلءا الهليقة نحجم؛، العليا ررالهليقة 

يو'\.اش جزاكم أحط أءلأْ؟ الأطث س رم: ذ٣: حاء 
الخواب:

الرحيمالرحمن افه م ب
وبركاته.افه ورحمة اللام وعليكم 

ولدأو ولد، عن مات من أن س'؟- رقم الواقف، شرط من سن 
الولد.لدلك نصيثه يكون الفلهور، أولاد من مقل ؤإن ولد 



ه1وىاوهق4 ٣٤

نصيبهيكون ولد، وولد ولد غثر عن ماُت، من أن سة- ومن 
نصيبهرد يوحد ل؛ فإن أبته، من فلأحثه يوجد ل؛ فإن الشقيق، لأخيه 

٠الغله أمل من اذستحقان عل 

ولد،عن إليه الاّمتحقاق وصول قبل مالت، من أن سه~ ومن 
الاستحقاقولده أوولد ولده، استحق ذك، من أوأسفل ولد، ولد أو 

الاستحقاق.يصله حن ممل ومن الولد 

واضحة.كلها ٩ ٨" ٧" سآ*~ 

بالذي محلبهته ق الذي أحيه نصسب، أحد استحق إذا عإ ممحوالكم 
والعائد،الأصل أبيهم نصيّبا أولاده ياحل. فهل مايت، ثم أحدا، نحلم، 

إلأحذ0 الذي العائد ويرجع الأصل، نصيبه إلا ياحذون لا أو 
تفجوابه ، الوقفأهل من التحقن 

الملم:ا،وألةضلنلأهل إنلهذْ 
أبيهمنصي،ك،ؤ ياحن.ون أولاده أن الحناJالةت علمإء عند فالمشهور 

عنمالت، ررمن ؛ الواقف، قول لعموم أحيه، من إليه والعائد الأصل، 
له.فنصيبه سفل،< ؤإن ولو ولل أو ولد 

دونالأصل أبيهم نصيب ياحذونإلا لا أولاده أن اكانىت والقول 
الإسلامشيح اختيار وهذا عموما، الوقف؛، أهل إل يرج^ فإنه الحائد، 



٣٥

اسمتحقهإنا العائد ولأن الواقف؛ مقصود إل أقرب هذا لأن تيمية؛ ابن 
فلمأنزل درحة ق أولاده صار مات فلعإ أحيه، درحة ق زكونه الوالد 

عمهم•من أبيهم إل عاد ما يستحقوا 
قلت!الصواب. هو القول! هدا عن ٧ ة/ ٩ الإنصاف صاحب قال 

وهوكاقالوسنذكُاكال:

ولدعن ات ممن وقال؛ الثلاثة أبنائه عل شخص وقف لو 
لولده.ثه هنصم

استحقهدرحته ق الذي لأخيه فنصيبه ولد غر عن مات ومن 
الثلاثةأثلائا.

الثاقمات فإذا الثلث، لهم كان أبناء، عشرة عن أحدهم مات فإذا 
الثلثان:للثالث، فذكون للثالث،، نصه كان ولد غر عن 

عائد.وثلث، أمجل، ثلث، 

ولأبناءالأول، القول عل الثلثان له: كان واحد ولد عن مات فإذا 
الثاJث،.العثرة عمه 

وشسمالأصل، أبيه ثلث، الولد لهذا يكون الثال القول وعل 
عمهلأبناء فإكون رؤؤسهم، ر قل، عل عمه بني و؛ين بينه العائل، الثلث، 

أحل،من واحد لمهم منه وله يمهتل، عثر أحلّ من أسهم، عثرة منه 



دإوىس ٣٦

ّمهتإ.وثلامن ثلاثة من القمة وتكون مهنأ، عشر 

ارحوح.الأول القول عل فقط مهنا عشر أحد الأول؛ الت لأبناء 
الراجح•الثاف القول عل سهثا وعشرون وواحد 

ا،لرجوح.الأول القول عل سهنا وعشرون اثنان الثالث! اليت ولابن 
الراجح.الثان( القول عل مهنا عشر واثنا 

مقصودإل وأقرب العل.ل إل أقرب الأحثرة مة القأن ولاشك 
الواقف.

ْنأولاد لها وليس المستحقات، البنات إحدى ماتت إذا " ١١

فإذاالستحقن، من درحتها ل من إل يرجع نصيها فإن الواقف غلهر 
القولعل بالسوية المستحقن حمح إل رجع درجتها، ي من انقرض 

الإنصافصاحب مع وصوبنا٥ تيمية، ابن الإسلام ميخ اختاره الذي 
المستحقان.حميع إل رجع إليه عاد من مائتا إذا العائد النصيب أن من 

وبركاتهالله ورحمة عليكم واللام محففلكم، والنه لزم، ما هذا 
العثيم,\نالصالح محمد كتبه 

٠٠٠



٣٧الوقف مماب 

الرحيمالرحمن اينه م ب
^ستضاساسصسمت....وه/آ/مهماه

وبذنبينه المسترد الست، من لحبمسه ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ توقيف صمته وق 
عام،كل من رمضان حميع ليال ق وعشاء أضحية فيه وجعل ابنه..... 

وابنه.....عياله أم وزوجته..... ولوالديه له ذلك، ثوانمؤ 
قيجعل أن مانعا أرى فلا حاص أحد عل يوقم، لر إنه وحيت، 

ثوابله لن ذلك، ثواب ويكون اهمة، مأو استقلالا مسجد بناء 
انتفاعاوأكثر أجرا، وأعظم نفعا، أوسع ذلك< لأن والعشاء؛ الأضحية 

الأعإل.أفضل من اجد الموعكارة سوية، وعشاء أضحية من 

الحثيم؛نالصالح محمد كتبه 



٣٨

الوقفصرف حكم ما االه~ت —رحمه الشيح فضيلة مثل ! ١ س؟ 
عليه؟وةمسا مما أي هو فيإ 

أنفعهو ما إل الوقف صرف أن الراجح القول يقوله؛ فاجاب 
الواقف.شرحل حالف ولو به، بأس لا وأفضل 

فقال؛استفتاه، رجل ل الله رسول عن نت ما ذلك عل ودليلنا 

بيتق أصل أن مكة عليك ادلة فتح إن نذرت إنني الله، رمول يا 
إدا«راا.رريامم، فقال: عليه، قاعاي هامحاء، راصل فقال؛ المقدس، 

أنمحوز طاعة— كان إذا يه الوفاء محب، —والنير الذر كان فإذا 

هوما إل يغتر أن يجوز الوقف، فكذللث، منه، أفضل هو ما إل يغتر 
بموافقةإلا الصرف هذا يتصرف أن ينبغي لا لكن وأنفع، منه أفضل 

لتلاعب.الفرصة تحصل لا حتى المحكمة 

ه٠ ه 

والذود/الأبجان كتاب داود وأبو (، ١  ٤٩٤٩برقم)(، ١٨٥; ٢٣افد)j أحد وام د( 
(.٣٣'برنم)٥ المندس/ بيت ل يمل أن نذر من باب 



٣٩

الرحيمالرحمن اش بم 
الصاغمحمد ا،لكرم الشخ فضيلة إل النه..... ل أحتلئ، من 
الله.حقثله العثيم؛ن 

ويعد!وبركاته الله ورحمة عليكم اللام 
أفيدكئم مكروها، يرحا ألا افه نرجو الوالدة صحة عن موال 

والدناوقف، نص بخصوص أفتيتموه بإ صورة أحي•.... ل بعث بأنه 
حيث،الحقيقة عل يطالعكم لر أنه له جوابكم من وفهمت، الرحوم..... 

وأفتتموْالشيح..... بقلم التي وهي الوثائق من واحدة لكم أبرز 
وهيأحرى وصية وثيقة يوجد إنه وحيث منه، وسمعتم رأيتم ثما بنحو 

٠٠ ٠ محكمة. رئيس من ؛الصك، مئسث، وكلاهما الشيح..... بقلم الأحيرة 
بقلمالش الأح؛رة ييهلل بأن حاول، أن مبق حيث •• الشيح... الرحوم 

أفتيتموهكيلك، بالصكؤ، وأثسهن الشرعي، الحاكم ورفض الشح..... 
أدحالت،والتي ال؛تاعة الصبر قيمة العارة أحور ريع من ثنصم بأن 

٠٠الونح العإرة لإكإل، قيمتها  يوحدحيث، الحقيقة عليكم وأحفى ، ٠٥
يأمرولر المارة، يكمل ما بقدر الصبر من بالييع يأمر الحكمة من صك 

وتنافيده[]ووقق، للموهف، الحمح لكون القيمة الشرعي؛ارحاع الحاكم 
أرادهاالذي الأءءال، هذْ وكل عليه، نص ما حسيا وماشية مصروفة 



الفقعهاوي 

يرة،امرأة وبمشي ش، وقف رع من حرماو أحل من هو أحي 
دهيابنتي وكذلك بحرماي؟ يرصى كيف ئ، لحل ولا ومحاجة، 

وفيهصك، من صورة ؤإليكم وذريتهم(، )الذرية بقوله منصوصة 
ؤإدحالالصبر، بح ؤ الأمر وفيه الصلث،، من وصورة الوثيقتان، 

بإرجاعيأمر ول؛ واحد، والوقف وص، الخميع لكون بالمارة قيمتهن 
حيث،أحي عايك٠ أحفاه ما عل أن وأحيست، القيمة، وحصم 

بقصدوذللث، واحد، طرف من منه وسمعته رأيته ْا بموجس، أفتته 
ليعمن مالكا قال،؛ حبث، فضيلتكم من بفتوى يتمسكا وأن حرماي، 
أنأحيست، لدا الصبر؛ قيمة أولا نخصم أن ونريد الثلث، إلا الوهم، 

حاويتهمثلمإ ونحاوبتي الحقيقة، لك، بانت، حينإ الحق نحاه ذمتالث، تبرئ 
حزاكاشهالإا،والهمملكم.^^،^، 

الرحيمالرحمن الله بسم 
وبعدوبركاته الله ورحمة اللام وعليكم 

قإحداهما المرفق الصك، ق اللتتن الو عل اطالعت، فقد 
'آماهوفيكلمنه،اسة،سة \\/\إ 

علالوقف ق والعمل من.....( نصتبه وقفا قد )الوالد بأن نص 
يغثرولا أحرى، مرة يوقف، لا ، الوقوفلأن المتاحر؛ عل لا التقدم 



uLiS  ٤١الوقف

وليسبالثانية، الأول الوصية ينخ أن للموم؛ فان الوصية بخلاف 
الحمع.يوفق واف بالثانغ الأول الوقف يغثر أن للواقف 

العثيمينالصالح محمد أخوك 

هه ه 





 _iu:؛s٤٣

مغلهفيصرف الرأة هده يه أوصت ما بحب يصرف البيت فهذا 
نصتتما الأحرى الر أوجه ق يصرف والباقي أضحية، ق أجرته أو 

ؤإذاالعامة، الصالح ق يصرف ذلك بعال بقي وما الموقفة، هذه عليه 
غيره.من به أول فانه محاجا الأقارب، أحد كان 

ينفذلا الموت بعد به يوصى الذي الوقف، أن يلاحفل. أن محب لكن 
المرشدونالورثة وافق إذا زاد وما أقل، أو التركة ثلث، مقدار كان إذا إلا 

الموفق.وافه الثالث،. عل ؤإنزاد فيشذ تفيذه، عل 

ءإت-



الفقعهتاوى  ٤٤

الرحيمالرحمن افه م ب
اللهحفظه الكرم..... الشيخ إل العثسبمان الصالح محمد من 

وبعد!وبركاته، الله ورحمة عليكم اللام 

علوف أرض حأكر فيمن بيننا اليحث من جرى ما عل فبناء 
لياخدهبإذنه إلا الأرض عل يقيمه الذي البناء ألأيثع بشرط شخقس 

يا.عه.أو للموقف أصلح كان إن بالثمن 
فمنقالوا حمد المدهي، قاٌس عل فامد الرط هدا ان ل بن 

فشرطهبالثمن به أحق فهو إن؛اعه أنه اكري عل واشترط شيئا، بلغ 
المخ.فلمه الشرط اد بقغرصه فات إذا قالوا؛ لكنهم فامحي، 

لفواتأصله من العقد فسخ الأرض لصاحب فيشت هدا وعل 
متقضىعل المسالة هده حكم وهدا له، ثرط بإ الوفاء بعدم غرصه 
المدهب.قواعد 

للوجوهوذلك به، الوفاء محب صحيح الشرط أن الراجمح والقول، 
الأتية:

المتعاقوين،لأحد ظلتا ولا غررا، ولا جهالة، يتضمن لا ثرط أنه — ١ 
الشرعية.المحاذير من غيرهما ولا 



٤٥مم1باسمتف 

تضمنما وكل عليه، للمعقول مصلحة يتضمن ثرمحل أنه ٢— 

لاشتإلهابمنعه تاق لا الشريعة فان شرعي محذور فيه يكن ول؛ مصلحة، 
وتضيق.حرج فيه وعإ المفاسد، عن والبعد الصالح عل 

دلما إلا والصحة الخل الناس ين المعاملات ق الأصل أن ٣" 
والشروحلالعقود بين ذلك ل فرق ولا اده، وفتحريمه عل الدليل 

والفسوخ.فيها 

منالدليل فعليه فامد أو محرم العمد هذا أن ما عقد ق ادعى فمن 
معبن،بعقد ذلك يقيد ول؛ بالعقود، بالوفاء أمر الثه لأن والطر؛ الأثر 

العقدصفات من لأما العقود؛ ضمن ق داخلة العقود ق والشروتل 
لمونررالمقال! أنه . الني عن روي وقد بوفائها، مأمورا فكانت 

ثبتما ويؤيده ،، حراما((ر أوأحل حلالا حرم شرطا إلا شروطهم عل 
الّثيه.أن عنها الله رصي عائشة حديث، من وغيرهما لصحيحين اق 

قضاءشرط، مئة كان ؤإن فهوباطل افه كتاب، ل ليس شرط كل ١٠قال: 

،•أولهم،٠٠لاطه وشرط أحهم،، افه 

الناس/، juالملح ق ه اف رصول عن ذكر ما باب الأحكام/ كتاب الترمذي/ رواه ( ١ ) 

٢(،١  ٦٨)نحل/ لا ض ي روطا !شرط باب ض/ ىاب الخاري/ رواْ )٢( 
)٨(.١( ٥ ٠ )٤ برقم أعتق/ لن الولاء إنا باب العتق/ كتاب لم/ وم



الفقههاوي  ٤٦

عودمبن الله عبد عن صحيح ند بالموطأ ق روى مالكا أن ~ ٤ 
واشترطتالثقفية، زينب امرأته من حارية  ٤٣١أنه عنه الله رصي 
مسعودابن فأل به، تبيعها الذي بالمن ل فهي بعتها إن أنك عليه! 

وفيهاتقرحا ارلا عمر! فقال عنه، الله رصي الخهلاب بن عمر ذلك عن 

لأحدءا.شرط 

لماصحيحا يكن لر لو إذ المذكور؛ الشرط صحة يقتفي الأثر وهذا 
كانلو إذ العقد؛ صحة أيصا ويقتضى الوط•ء، من الشري مغ ق أثر 

ذكر.ما البائع شرط لا لها ملكه عدم الوط■؛، من المانع لكان فاصدا 

هوءنهإ~ الله —رصي مسعود وابن عمر عن الثابت الأثر وهذا 
الحديثله ذكر حيث، معيد بن إسإعيل رواية ق أحمد إليه ذهب ما 

والشرط.الحقد صحة عل يدل والحديث به، فأخذ 

علالرواية هذه الره~ —رحمه المغني صاحب حمل يضعف وحذا 
المروذي.رواية لتوافق الشرط اد وففقط، البيع جواز 

الاختياراتفمي تيمية، ابن الإسلام شيح الرواية هذه واحتار 
العقود،حميع ل  ٤٠٣٠١١نحالف ل؛ التي الشروط رروتصح ١ )ص!ّآ'آ 

بالثمن ١٣أحق فهو باعها إن أنه المشتري عل وشرط جارية ، Ijفلو 
أحمدوعن عنه، الله رصي سحود م ابن عن ونقل والشرط، البيع صح 







٤٩مم1بامتف 

للمجدالسيل هدا ترك قبب أم ذلك ثبوز فهل السجد، لصاني 
المسجدلصالح عمل بأي قامه لعدم ثيء داليي عل وهل بالكامل؟ 

بدلك؟هوملزم وهل عنده؟ اااوحود الملغ من 
جعلقد السبيل هذا أوقف الذي جدك أن لأشك بقوله؛ فأجاب 

الماؤلرهو والدك لكن ؤإذا غثرهم، من أو الدرية من عليه ناخلنا له 
تنميةأو تنميته، من الوقف لهذا أحسن هو ما يفعل أن عاليه فإنه عاليه 

يعملأن يلزم لا لأنه عمله؛ بقدر يتثرع~ لر ~إذا ياحذ أن وله مغله، 
وحسبالحادة، بحسب غيره ياخذْ ما يأخذ أن فله أجرة، يدون بثيء 

العرف.

مصالحل يصرفه أن عليه فالواجب المغل من عليه محصل ما وأما 
ولكنالمسجد، محتاجه مما أكثر المغل لكن فإن يعهلله، ولا المسجد، هذا 

مسجدإل المسجل حاجة عن الفاصل يصرف فإنه ستة كل يتوفر الغل 

الغل.هذا يعطل ولا الوقف، أجر بازلك ليكسمسق آخر 

هأو ؛و 

لهويوجد مجد، لدينا افه—! —رخمه الشبح فضملمة سئل ' ٨٣س
أرصيعن عبارة ، الأوقافوهاوه أشخاصرر، عدة من مابقة أوقاف 

بحدقيمتها تصرف ولكنت، الحبوب، أنولع بمخ؛لف، تريع زراعية 



الفقعهاوي 

هدمإنه وحيث رمضان، شهر ق يالون الذين المحتاج؛ن عل بيعها 

هذهعن حثا \ذشو\وع ز يتجول من هناك يعد لر الحمد- -وفه الأيام 
هذْموصؤع j ترونه بإ وتوجيهي إفادق أرجو نادرا، إلا المائة 

كانلن أو للمجد، أحرى مصالح j تحويلها نحون هل الأوقاف، 
رمضان؟شهر غير ولول المواكلضن من محتاجا 

للمسجد،الأوقاف هذه أن الموال من فهمت الذي بقوله؛ فأجام٠ج 
مرة،أول من المجد الح مصق تصرف ا فاتهللمجد دامت فإ 
عنفضل ما إلا غيره، ق ولا رمضان ق لا للماكين يصرف ولا 

حيثتصرف أن الأوقاف ي الواجب لأن وذلك الجد؛ حاجة 
فإنهامحرم أمر عل يشتمل الشرط هذا كان إذا إلا الواقف شرطه 

هذهغر ق صرفها أن يرى ، الوقفنامحلر كان إذا أو إليه، تصرف لا 
عليه؛حرج فلا لصاحبها، ثوابا وأكثر للمسلمين، وأنفع أفضل الحهة 

بهباس لا وأفضل أنفع هو ما إل الوقف، صرف أن الراجح القول لأن 
الوقف.ثرط خالف ولو 

اصتفتاه،رجل ل . اطه رسول عن لمتا ما ذللثا عل ودليل 
بيتق أصل أن مكة عليك افه فح إن نذرت إف افه رسول يا فقال؛ 

عليهفأعاد هامحا(( ررصل فقال؛ عليه قاعاي هاهنا« ررصل فقال؛ المقدس 



jlu؛s _٥١؛^؛

نذرلكن فإذا إدا«لآ، »شأناك فقال: عليه فأعاد هامحا« ررصل فقال: 
فكذلكمنه أفضل هو ما إل يغيب أن بحوز به الوفاء الواجب الطاعة 
نرىهذا ْع ولكن وأنفع، منه أقفل هو ما إل يغيم أن بحوز الوقف 

أنلأجل الشرعية المحكمة يستأذن فانه يغيره أن الناظر أراد إذا أنه 
أمر0.من بصيرة عل يكون 

إنثم المسجد، ق يصرفها الأوقاف هذه عنده الذي الرجل فهذا 
غثر0،ق أو رمضان، ق مواء الفقراء ق يصرفه السجد بعد ثيء فضل 

البلد.من أحرى أحياء من أو المسجد، هذا حى من الفقراء لكن وسواء 

ث؛آه؛:؛ 

بئراحفر رجل عن اف~: ~رحمه الشيح فضيلة مثل ٢: س1 
أحذساس يجوز فهل يشرب، أن أراد لمن اف سيل و ومما وجعلها 

وبيعه؟البئر هذ0 س الماء 

علاس النفيه يتصرف أن وقف فيإ الواجب بقوله؛ فأجاب 
الماس،به لينتفع وقفه إذ،ا الواقف هذا لكن فإذا الواقف رط ث حسب، 

الماءهذا س يأخذ أن لأحد بحل لا فإنه إليه يمتاجون ما منه ؤيشربوا 

والمدور/الأي،ان كتاب داود/ وأبو (، ١ ٤ ٩ ١ برقم)٩ (، ١  ٨٥ند الق أحمد رواء )١( 
(.٠٣٣ )٥ برقم المقدس/ بيت ل مل أن نذر من باب 



اثصفتاوى  ٥٢

منعل غوره احده إذا بحسث قليلا البئر ماء كان إذا لامعيإ ليبيعه، 

بعده.

انتفعمواء الانتفاع مهللق البئر حذا أراد الواقف، كان إذا وأما 
واسعا،يكون الأمر فإن بيعه أو البئر، هدا من الماء بشردسا الإنسان 

واقفيها.شرط حب عل تستعمل الموقوفة الأشياء أن والمهم 
ءأي؛•؛- -؛؛؛- 



٥٣الوقف مم1ب 

الرحيمالرحمن افه م ب
اللهحففله عشمن بن صالح بن محمد الشخ فضيلة 
وبعدتوبركاته، افه ورخمة عليكم السلام 

فضيلتكموإل أجدادي، وقف مرايع لدي أن فضيلتكم أفيد 
الواقف:نص 

المالثالث منه وء>سلت مال أوقمت، قد بن..... وأنا..... ررأقول 
منزاد وما منه، يتحصل ما قدر رمضان ز طعام منه يصغ مميلا 
وهف،والثلثان الشرشن، الحرمن مريد للفقثر، يصرف ذللث، بعد الئلمث، 

بعدهمومن الأنئسن حفل مثل للمدكر تناسلوا ما عدد أولادي عل 
الشرمحا،للحرس بعدهم ومن الأرحام لدوي بعدهم دمن •• • • لذوي• 

والماظروضعه عن ولايصر ولايؤجر، ولايوهب، ولايرهن، لاياع، 
وملم((.وآله محمد عل افه وصل ذوي..... من 

المزارعةفيه طريكا وكانت، ل، الوقف، هدا نظارة آلت، وقد 
الأونةول نصفها، يقوم؛زراعته ولمن الثمرة، نصفا لنا شرعا المعروفة 
بشيء،الورثة عل تعود ولا جدية، عثر الهلريقة هده أصسحتؤ الأحثرة 

إليه،المشار الئاJث، ل حصوصا الواقف،، شروكل تنفيد ثبا نسمطيع ولا 
الأرضالمؤاجرة)تأحثر طريقة قريتنا ل المزايع أصحاب، استحدمثؤ وقد 



هاوىالفق4 ٥٤

^(.U4iJمتؤيا الزراعية 

المزرعةهدْ تأجثر ل بجون هل الشيح، فضيلة يا ؛ سا ٌاّوالي• 
خصوصاالوامحح اشترؤله ما بعض تنفيذ نتهلح حص منؤيا الموقوفة 

فيثكالثاربم؟

نحونفهل رمضان، ق طعام صغ الثلث ق الواقف شرط ا !
أيذلك لأن الطعام؛ صغ دون الطعام هذا بقيمة لتصدق ال 

١٢٠توجد لا فريتنا بأن علمأ لا؟ أم نيئا لحمأ تقيمه يجوز وهل للفقراء؟ 
مراجعتها.علينا يشق محكمة وأهرب شرعية، محكمة 

ويرعاكم.نحففلكم واف 
الوقفناظر اله مرس

الرحيمالرحمن افه م ب
وبركاته.اممه ورحمة السلام وعليكم 

آلافكعثرة محتوية باجرة للزراعة الأرض تاجثر يجوز ت ج١ 
الوقفلكن للوقف،، أنفع ذلك، كان إذا وقثا أم ملكا كانت، مواء مثلا، 

لأنوالثلايّثح؛ كالس|تتين العرف به جرى ما بل طويلة مدة يؤجر لا 
المؤاجرة.من أنفع الزارعة فتكون تتغر قد الأحوال 



٥٥الوقف مماب 

أناكانلر رأى إذا إلا أول، الواقف شرط عل ايًافثلة ءآ: 
يوكل.لا الطعام يكون أن مثل دراهم القيمة لغ ق الصيحة 

يديرلا الشرط هذا عل وبناء طعام، منه يصير يقول! والواقف 
مهلبوحا.يقبلوه لر رذا إلأ غيره من ولا اللحم من لا نيئا الهلعام 

العثيم؛نالصالح محمد كتبه 

ءإيءأث- ءإث- 

فائدة:

زيد(عل وقف )هدا يقول! أن مثل الوقف مصرف انقطع إذا 
الوقف؟يعود فلمن عليه، الوقوف فيمويت، ويسكي، 

اللة.رحمه أحمد الإمام عن رواياين، دا هق 
—الله —رحمه رجب ابن قال عليه، الوقوف ورثة إل يعود إحداها؛ 

وهدا(: ٥٣٩ )ص: القواءاJ آخر ق التي الفوائد من التاسعة لمائدة اق 
يحولأنه كلامه وظاهر وغيره، حرب رواية ق أحمد عن النصوص هو 

وهذاموسك،، أبط وابن الحامع 3، الخلال حزم وبه ومما، لا إرئا إليهم 
وغيره.الخهناب أبو به صرح كإ عليه، للموقوف ملكا كونه عل منزل 



الفقهفتإوى  ٥٦

الانقراضحين الواقف ورثة إل يعود أنه أخمد•" عن الثانية الرواية 
الفروضذوى يثمل أو بالعصبة، محص فهل الرواية، هدم وعل نسبا، 

عليهم؟ومما أو لهم ملكا يكون وهل أيصا؟ 
ذوييثمل بل بالعصبة، محص لا أنه الناحرين عند فالمشهور 

•إرثهم بقدر عليهم ومما ويكون أيقا، الفروض 
سواء.والأنثى الذكر وقيل؛ 

هووما الإنصاف: ل قال ذلك، إل الميل الحارثي كلام وفناهر 
ومما.لا ملكا يكون وعنه ببعيد، 

فهوالورثة إل عاد ؤإن وقف، فهو العصة إل عاد إن وقيل؛ 
أحمد.بكلام وأشبه أصح، وهدا تيمية؛ ابن الإسلام شيح قال ملك،، 

أوملكا إما فقط العصبة إل يعود أنه رواية أحمد الإمام وعن 
هدهوعل عموما، الورثة إل رجوعه ق المذكور الخلاف عل ومما، 

—الخلاف من تقدم ما عل الواقف ورثة إل رجوعه رواية —وهي الرواية 
•وجهتن عل الأغنياء؟ حش أو منهم بالفقراء محص فهل 

العامة.الصالح ق يصرف المنقطع أن أحمد! عن الثالثة الرواية 
السالمينؤلفقراء يصرف أنه الرابعة! الرواية 

حال.باكل وقف فهو الروايتثن هاتذن وعل 



٥٧مماباا>تف 

الحي.واقفه إل يرجع أنه I ة الخامالرواية 
أقوال!ففيه ^ ٥٥١إذا الوقف أن سن وحذا 

أحمد،عن المنصوصى وهو عليه، الموقوف ورثة إل يرُبمر أنه الأول؛ 
وقنا.لا إرثا إليهم يعود أنه كلامه وظاهر 

وهذاإرثهم، يقدر علميهم وقنا نسأتا، الواص ورثة إل ير"؛ع الئاف* 
إليه.رحع حيا الواقف، كان ومتى المتاخرين، عند المدهي، هو 

وقما.لا ملكا هؤلاء إل يرجع الثالث! 
الإرث.بقدر لا بالسوية، وقنا هؤلاء إل يرجع الرابع! 

عليهم.وقنا الواقف، عصبة إل يرجع الخاص! 
ملكا•إليهم يرجع السادس؛ 

منهم.بالفقراء محصا العصبة أو الورثة إل يرجع اح! ائ
وجهلا إذ حال؛ بكل وقنا يرجع أنه فالفلاهر القول هذا وعل قلمت،! 

ملك.وهو بالفقراء لاختصاصه 

لمن.الملفقراء يصرف الثامن! 

العامة.المصالح ق يصرف التامع! 

حال.بم وقفط فهو القولن هذين وعل 



الفقعفتاوى  ٥٨

مسكناأملك امرأة إل اف~ت ~رحمه الشخ فضيلة مثل ٢ ه س 
عنبرا المنزل هذا أكتب أن وأرغب الخاصة، أموال من سنائه قمت، 

وبثاوولدا رحل، من انمن أولاد، أربعة ل بأن عيا ولوالدي، ل محال 
المشاكل،عن للأيتعاد اليشت، بيد الست، أصع ّسوفح وأنا آخر، رحل من 

يصح؟هذا فهل ومتزوجة، كبيرة لأما 
منواحد بيد وتحعليه البيت بل تأن للث، محل لا بقوله؛ فأجاب 

وحصتهاعلبه، ناظرة البتح، هذه جعلتا إن نعم به، نحتص أولادك 
به.بأس لا فهذا بتهم، العدل محبيل عل إحوما صمن 

أناش إل به يتقرب مال لديه الذي للشخص أرى الذي أن عل 
:٠النبي قال العفليبمة، الخثراثمت، من تحويه لما اجد المبناء ق يصرفه 

ولأنه؛ الخنة،، ق بيتا له افه بتى افه وجه به يبتغي مسجدا بني ررمن 
ومنالذرية، ب؛ن المستقبل ق نزلع فيها يكون لا حيث، عاقبة، أسلم 
فيهايصل ونيارا، ليلا مستمر دائم أجرها اجد المولأن منهم؛ تضع 

وهيالحلم، ؤيدرسون افه، ويذكرون القرآن، ويقروون الملمون 
الموفق.وافه بعدك، من ياق لن راحة أعظم أيصا 

ه!ي ثه 

 i ١ ) 0(.٤ ٥ ٠ ) بريم مجدا بز من باب الصلاة/ كتاب البخاري/ روا



٥٩مم1بالوتف 

الرحيمالرحمن اف بم 
الحرماسمبمن الصالح محمد الشح/ فضيلة إل 

وبعد؛وبركاته، اف ورحمة عليكم السلام 
حياقوأنا لأب،، أحوان ول سان، أربع ول أنثى أق شخ يا أمحرك 

متروجاتثلاث يتيات، والمنان الفلاليح عند بالكي كلها راحت، 
علأمبلها أن أريد وأنا دار، قيمة عل حصالتؤ وإق تترؤج، لر وواحدة 

هو!والسوال البتايتؤ هؤلاء 

افوحزاك الخط. حامل مع الخواب، رد أرجوك لا؟ أم تسبل هل 
٠والسلام حثرا الملم،ن وعن عننا 

الرحيمالرحمن اش م ب
وبركاتهالله ورحمة الملام وعليكم 

علالمذكور الست، بل تأن باس فلا البدن صحيحة كنت، إذا 
الله.وجه ابتغاء ناجزا وهما صحتلثإ~ حال ~في بناتك 

ومتلث،.منا افه تقبل 
الثيمينصاخ محمد اتبه؛ كل 

مل ظم 



اثفقهفتاوى  ٦٠

منثيء وهف حكم ما اف'~ث ~رحمه الشيح فضيلة مثل 'ا1 سا*
الورثة؟بعض عل المال 

بعضعل ماله من شسا يوقف أن ان للإنمحوز لا مولهت فأجاب 
الصلاةعاليه النبي قال وقد الحور، ْن هذا لأن أولاده؛ كانوا إن الورثة 

أولأدكم«رين واعدلوا افه ءاتقوا واللام! 
فلانةبش أو فلأن، ابني عل وقمح هذا يقول• أن مثلا بحوز فلا 

وهوالوقف، حذا أولاده لبعض محصيص هذا لأن ذلك؛ أشبه وما 
حياته.ق ذلك، أوكان وفاته بعد ذلك كان معوام عليه محرم 

بحيثوصية كان فان أولاده غير عل الإنسان يوقفه ما وأما 

إنأنه بمعنى وارث، لغير الثلث، من يعتبر فانه موته بحد بوقفه أوصى 
يقذلا وكذلالئ، اس،، عل زاد U يقذ لا فانه حالخ، ما تلث، عل زاد 

المرثيين.الورثة باحازة إلا الورثة يعفى عل وقفه ما 

ؤيكونباس، لا فانه شحيح صحح وهو حياته، ق وقفه إذا وأما 
بهمحصص أن بحوز لا قلت،؛ كإ أنه إلا فيه، للورثة خيار ولا وقما كله 

بعض.دون أولاده بعض 

كتابوملم/ (، ٢٥٨٧)برقم الهبة/ ل الإشهاد باب الهبة/ كتاب البخاري/ واه ر( 
\(.r)(\-\^r)^yالهبة/ ز الأولاد مض تضل كراهة باب الهبات/ 



٦١الوقف مماب 

الناسبعض حا يتهاون التي الأمور من الأولاد نحصيص ومسألة 
فكاوجل، عر الله يتقي أن المرء فعل العظيم، والإثم الخور من أنيا ْع 
العدلق هو يكون أن فيجب سواء، الثر ق له يكونوا أن محب أنه 

سواء.بينهم 

UY_ ! يميوقف هناك —! افه ~رخمه الشخ فضيلة مثل
علاء نأرع لأحفاد عايداته تكون أن عل الوقف وينص • وقف•... 

فقراءالأرع النساء أحفاد من الوقف هدا مستحق يكون أن شرط 
عليتاأنعم ئد تعال اش أن دبا يومه، قوت أحدهم يمللث، لا معدمين 

لؤيال ألف بمم يقدر الوقف دخل من والعشر وفضله، نعمته من 
انتفاءيعني مما الوقف هدا لناقنر بالكامل وتفصمي الحاضر، الوئتا 

منوحرم أمرة، ؤيعول طالب، التحقن وأحد والعوز، الفقر شرط 
حكموما محله؟ ل الماظر تصرف فهل الوقف،، هدا رع من الناظر قبل 
لسر؟اكاظر أحد 

نبيناعل وأسلم وأصل العالمن، رب فه الحمد بقوله•" فاحاي، 
الواقفمروط أن يحلم أن ينبغي أجعن، وأصحابه آله وعل محمد، 

قكانت فان اطه، معصية ق تكون أن إلا 7اا يحمل فإنه حددها إذا 



هن1وىاوهقع ٦٢

بلالواقف شرط ما غر إل يصرفها أن حرج محلا وجل، عر اض معصية 
إناأو 1ثما موم_( من حاف يجثت} تعال• لقوله ذلك، علينا محب 

يعيلا الإثم ونفي ةبمت4لأ، عمحت أثة إن عثأ إتر محلا جم هج 
محله.ل الوجوب نفي 

يعملمحانه معصية تتضمن لا الواقف شروط كانت إذا أما 
لماوأنفع؛ أصالح جهة إل الوقف ينقل أن حرج ولا شرطه، بحب 

ندرتإل الفتح! يوم له قال رجلا أن ه الّثي، عن الحديث، ل بتا 
هاهنا،(،ارصل محقال المقدس، بينن، ق أصل، أن مكة عليلثا اطه فتح إن 

إدااار٢،.»شأناكا فقال! عليه، قاعاي هامحا((، صل ١١فقال: عليه قاعاي 
هوما إل نيره ما يمرق أن ان للأنمحوز أنه عل دليل فهنءا 

قالكا الواقف إن وحيث الوقف، أيصا ذللث، ومثل وأول، أفضل 
يمللثحلا فقبمرا معدما المستحق يكون أن للأستحقاق شرط السائل 

الواقفهازا أحفاد من يومه قولت، ، UL^Iلن محوز لا فانه يومه، قوت 
إنحيث استحقاقه، لعدم الوقف، من شيئا ياخد أن بناته أحفاد من أو 

إلتصرف إذن فالعلة عليه، ينطبق لا الذي الشرط هنءا شرط الواقف، 

.١  ٨٢الأية; القرة، محورة )١( 
والدور/الأبجان كتاب داود/ وأبو (، ١ ٤ ٩ ١ )٩ برقم (،  ١٨٥/ YT)الند و أخمد رواء )٢( 

(.٠٣٣ )٥ برقم المقدس/ بيت< ل يمل أن ندر من باب 



٦٣الوقف ممأب 

الوقف.ب ينتفع التي الر أعإل من أحرى جهات 
فإنكالواقف شرط عليلف يطق لا كت إذا لهدا ونقول 

والشرعالشرط يقتضيه لما المخالف الماظر وتصرف شيئا، تستحق لا 
قوتنحد لا معدما تكن ل؛ إذا أنك تعرف أن عبك وأنت إثمه، عليه 

وقفا.باعسارْ سيئا الوقف هن.ا من تستحق لا فإنلث، يوملث، 

AY_ ! قيهحصل وقمح عن —ت الهر —وحمه الشخ فضيلة مسل
العمل؟.فإ الخصومة[ نص ]وذكر خصومة 

كللأن بعينه؛ عليه الإحابة يمكن لا السؤال هدا مولهت فأجاب، 
حلمنبر ليس المنبر هدا فإن طرفن لن خصومة فيها يكون مسالة 

•الشرعية المحاكم ق القضاء محلرق عن تحل مشكلتهم لأن لشكلتهم؛ 
 ٠٠ ٠



الفقههتاوى  ٦٤

١٢١١٢٠^١^^وم\ش 
وبركاته!الله ورحمة لام الوعلك»أ 

تفريقهإل يودي لأنه الصفة؛ هده عل الوقف ه؛ ئمحوز لا 
ثه؛بجزء، الثاف والعض بجزء، عليهم الموقوف بعض واختصاص 

محلفةالمستقبل ق الغلة تكون وربإ ، ٢٠٢ييل من إل هكذا ^٠٢ يتقئ 
 ،j٢٠٢نقصاأو البهلون، بحض حرمان إل قيودي المقسومتن الحزأين ؛؛
الوقف،حكم يقتضيه ما خلاف وهذا الأخرى، البهلون اغتيامحل ْع 

مةوقّمواء، حد عل ، الواقفعن الوقف، يتلقون عليهأأ الوقوف فإن 
ؤإماذاك، دون البطن هذا من يضع من لكثرة إما ذللثؤ تمنع الوقف، 

نصبه.غلة لقلة 

واحدةجهة عل الوقف، اللة~ث ~رمه تيمية ابن الإملأم شخ قال 
بالزمانإما المنافع مة قوهي• المهاياة، تحوز لكن اتفاقا، عينه تق«أ لا 
كلامه.انتهى والخاكة. الخانية الطبقة حق لتعلق وذللث، المكان، أو 

الإسلأم~شيخ ~يعني العباس أبو قاله ررما التوضيح؛ ق ال ق
الموفق؟والله قال، وهوكإ ءنه«' يعدل لا 

العثيمنالصالح صد كاته قاله 

اف""رخمه الشخ فضيلة ل بعثها التي الأوراق ل الموال نمى جد أإ 



٦٥

الرحيمالرحمن اف بم 
•تعال اطه وفقه العشمثن صالح بن محمد العلامة/ الشخ فضيلة 
بعدثأما وبركاته اض ورحمة عليكم السلام 
الرفقمحي••••• سأن الشيح••••• من القدم الامتفتاء فرممة 

هذاعل وهمتر قد أق علها ذلك،، ق إفتاءه فضيلتكم من آمل ئفهلهله، 
أرصانأما وحلاصته! المستفتي ذكر كما الأمر ووحدت الجد 

بالوقفالأول الوقف عن امتض وقد لالصلأ٥، موقوفتان متجاورتان 
جديدمز وإنشاء توق، قد الأول القهلعة واقف لأن ونفلرا الئاف، 

•الحل منى من يستفيدوا أن الحد ^^عة أراد لدا الكثثر؛ يلكلفح 
الواقفولكون التعديلات، بعض إجراء بعل للمحففد كسكن الأول 

طلبز أمل أكرر الاستفتاء• هذا كان للصلاة الأرض هاوْ وقف قد 
ويفعويرعاكم محفلكم وافه ترون بعا توجيهنا أو الأمر هذا ل الإفتاء 

•؛كمالمسلم\ن 

وبركاته؟افه ورحمة علتكم واللام 
•••• محكمة. قاصي كتبه 

ه١٤٢٠/٣/١٦ىف



الفقعهتاوى  ٦٦

الذكور:الامضاء وبرفقه 

الرحيمالرحمن افُ بم 
افوفقه محكمة.... قاصي فضيلة 

٠٠

وبعد:وبركاته الله ورحمة عليكم السلام 
العثيم؛نصابح بن محمد الشح فضيلة إل الرفع فضيلتكم من فآمل 

بجالعليس قديم مسجد يوجد وهوأنه أدناه، الحرر الأمر عل للفتوى 
الأوقافلإدارة وسلمه التوق..... وقفه سنة ثلاثتن من بالصلاة، يعمر 

لبناءأرضه بوقف الخالق من السجد جار فقام توسعة، إل احتجتا ثم 
السجدوبتي الأوقاف، ووافقت، ذللثا، وتم وأومع، حديث، مجد 
ةاد٠ان٠ومازالا والخديد القديم الرفق بالرسم موضح وكلاهما الحديد 

الأسضاءل:

الحرايثاإلغاء بعد غرف عدة إل القديم المسجد تميم يجوز هل 
لصالححلاقه أو الكريم، القرآن لعلم سكنا يكون الأمام؛حيخ؛ من 

للضيوف.وثالثة للنوم وأحرى مهليحا الغرف إحدى وقدتكون المسجد، 
أنهعالها الغرض لنفس جديد من وإقامته هدمه يجوز لا كان ؤإذا 

لنأنه علها فقط، أمتار خمسة إلا الخديل. السجد محراي، عن يفصله لا 
القديمالأرض كامل أصبصت، فقد وللعالم مياه، دورة بداحله يكون 



٦٧الوقف ةت1ب 

أنبمكان يوحد ولا للأوئاف، ملكا استحكام بححج والحديد 
الوقف.هدا ل عله الذكور الكن لإقامة 

خرا.افه وحراكم مأجورين أفتونا 
بقرية....المسجد إمام 

الرحيمالرحمن اطه م ب
وبركاته.اض ورحمة اللام وعلتكم 

إنوحيث المسجدين، ق الحإعة تقام أن يمكن لا أنه المعلوم من 
حيثمن منه أفضل وهو الأول المسجد عن بدلأ جعل الثاف السجد 

حكمعنه يزول الأول المسجد فإن للعصر، المناب والبناء السعة 
أوالقرآن حاففلي أو المسجد، ينفع ثيء إل محول أن بأس ولا السجد، 

الخير.أعإل من ذللث، غير 

افهوفقكم به، العلم لعدم تأحر لأنه بالتاحير؛ المعيرة وأرجو 
وبركاته.الله ورحمة عليكم والسلام 



الفقعهتاوى  ٦٨

فائدة:

الفتاوى'•من الثالث الحزء من ق)ص:ارحّا( 

للمصيحة،آخر بمسجد مسجل إبدال حنبل بن أحمد جوز وقد 
عنه.افه رصي عمر بفعل واحتج للمهبمالحة، تغييره جوز كإ 

لتفعةالمجد ينقل صالح: ونمل )ص:'احا( الاختيارات وق 
الاس.

صالح:رواية ق قال الغني، من الحزء)٥( من )ص:آُلأه( وق 
أنذكر ثم قدرا، موصعه كان ؤإذا اللصوص، من خومحا المسجد محول 
انقلالكوفة، ق الذي المال بست، نقب قد أنه يلغه لما معد إل كتب عمر 

لنفإنه المسجد، قبلة ق المال بيت واجعل يالتعاؤين، الزى المسجد 
مصل.السجل. ق يزال 

العثيمبمنالصالح محمل. كتبه 
قارآ/ة/،أةاه.

ه



٦٩

إلذهستا أن حدث لقد ! — افه —رحمه الشيح فضيلة مثل ت ٢ س؟ 
وتعيرمصحف، معي وليس القرآن أقرأ أن فأردت الشإلية، النطقة 

هناك،مدق طيلة فيه وقرأت المسجد من مصحئا فاحدت شراؤه، عئ 
إلإرجاعه عئ فهل نوات. م ثلاث معي وله منهلقتي إل جئت، ثم 

كمزقه؟ياحر أبدله أن ل وهل مجد؟ أي ل صعه أم المسجد ذلك، 
إحراحهامحور لا الماحي ل الوجودة الماحق يقولهت فأجايس، 

أحرجؤإذا منه، أخدها محوز فلا مكان عل أوقمت، لأنها منها، 
المسافة؛بعدت ولو إليه، إرجاعه عليه وجبا مسجد من مصحثا الإنسان 

تردهأن فعاليلث، هدا وعل حق، عل ليس والمعتدى بأحده، معتد لأنه 
منه.أحدته الذي مكانه إل 

يدلأن أحدته؛ ح؛ن ب٠ثاله تبدله أن ءا!يلأ، فان تمزق قد كان ؤإذا 
محتها.تلمح لما صامتة الذلالم 

تويتلث،ومن فحلك،، عن تتويبح أن فعليلث، ذللئ،، ق محلئ وأنت، 
أنالله ونأل منه، أخذته الذي المسجد إل توصله وأن تبدله، أن 

فيشريالشإل الثالل.. ق أحدا توكل أن ويمكنلث، وءليك،، علمينا يتوب 
الموفق.والله أخزت. بدلاعإ ويضعه مثله، مصحثا لك( 

هءو ء؛- 



فتأوىارفق4 ٧٠

هلهدم إذا المجد عن اف—ت —رحمه الشخ فضيلة مثل ٣! ٠ س 
لا؟أم فيه U وشراء بيع نحون 

وجهعل بنائه إعادة أجل من السجد هدم إذا بقولهت فاجاب 
يشريأن باس ولا يه، بأس لا الخال هدا ق فيه ما بح فان وأنفع أكمل 

نحونلا فانه فقهل للتخريب جناية هدمه كان لو أما يريد، ما منه الإنسان 
فيه.ماذون غير الفعل هدا لأن شيئا؛ منه الإنسان يشري أن 

،٠٠ج ٠!' 

مصحثال صديق أحد —! افه —رحمه الشيح فضيلة سئل ٣! س١ 
إلأءدْ هل أضل؟ أن صئ فاذا ق. أءطاْ ثم ب، لقرأ الخاح من 

به؟أحتفثل أم المجد؟ 
اجدالمق التي الأوقاف أن نعلم أن نحب أولأت بقوله• فأجاب 

أننحون فلا بما، ولو المسجد س نحرجها أن لأحد نحون لا 

المسجدق موقومحا كتابا نحرج أن ولا بيته، ل فيه ليقرأ مصحثا نحرج 
لينتفعالكهرباء كالة المسجد آلات س آلة ياخد أن ولا بيته، ق ليطالعه 

بعضفلن وقد منه، إحراجه نحون لا فإنه بالمسجد حص فإ بيته. ق حا 

دخلص زكل عائا ومما كانت a المساجد و التي المصاحف أن الماس 
حطا؛خلى وهدا بيته ق وحده حا ينتفع أن للإنسان نحون أنه المسجد 



٧١مم1بامتف 

حرمتهمأنت فتكون محتاحوما السجد ق أناس فياق تاحذها ربإ لأنه 
كثيرون.أناس للمسجد ياق قد فإنه المصاحف كثرت لو حتى منها 

محتمىأن لأحد محوز لا فإنه بالمسجد خص ما فكل حال كل وعل 
فيهفيقرأ الصحف يأحد بحيث المسجد. ق به محتتص أن ولا بيته، ق به 

إذافيه يقرأ أن لأحل أحاو عليه يْللع لا موضع ق يضعه منه مغ فإذا 
الماس.لعموم تكون أن محب العامة الأشياء لأن السجد؛ إل حضر 

مصحماأعطاه صاحبه إن قال؛ الذي المائل لموال بالسة أما 
المسجدق الصحف هدا يرد أن عليه الواجب فإن المسجد من أحذ0 
منه.أحال٠ الذي 

المجدهدم حكم عن اله~ —رحمه الشخ فضيلة "سل س؟ّا• 
^٤؟١٠٧١لصالح 

ميعمركان إذا حائز ١^١^٤ لصالح المساح.. هدم يقوله؛ فأحاب 
منهقريب مكان ق أحسن أو صفته وعل أكير، أو مساحته بقدر بدله 

افهرحمه أحمد الإمام ذكر وقد الأولتن، السجد أهل عل يضر لا بحيث 
محالنقل ق أذن أنه عنه اش رضي ا-لتهناب ن عمر عن وغيره 

عمرفأمر ومرق، نقب المال _-؛؛، إن حيث المال، ييت، لمصلحة الكوفة 



هن1وىالفق4 ٧٢

ذلكمعللا قبلته ل المال بيت وجعل المجد بنقل عنه~ الله ~رصى 

الرقةمن منه يالرقة هم من محمتغ مصل المجد ق يزال لن بأنه 
سوقمكان ق المجد فصار الممجد، ق الصلمان وجود بصتا ب

ابنالإسلام شيخ ذكر وقد المجد، مكان ق التإرين وسوق التارين، 
فاحمد! ٢٣٢ ١jx فقال الفتاوى ق المالة هده حكم اض~ ~رحمه تنمية 

الممجدوح^^ال اتمٍ، ؛ممم^د الممجد إبدال جوار ق لهبمءحا؛ة ا ا

اه.سويا. الأول 

-؛!؛-ه ه 

المصاحفنقل نحون هل اش~! —رحمه الشيخ فضيلة سئل سمم! 
إليها؟بحاجة لجدآحر مجد ق الزائدة 

البلد،ق التي الإدارة ل الوولتن بإذن بأس لا بقوله• فأحاي، 
المحتاج.الأحر الجد إل نقلها ق واستاذنيا هدا، عن فبلغها 

المصاحففيه التي الجد إمام من باجتهاد يل إذن، بدون أما 
نحون.لا فهدا المصاحف إل المحتاج المجد ؤإمام الزائدة، 

ءأ؛-ءإي •؛•؛- 

tT_ ', المصحفأحد نحون هل افه—أ —رحمه الشيخ فضيلة مثل
إرجاعه؟ثم الجد من 



٧٣الوقف كتاب 

إرجاعه؛ثم المسجد، من الصحف أخد محرز لا بقوله؛ فأجاب 
منفكل عامة، جهة عل أوقاف اجد المل الموجودة ، حفالمحا لأن 

اختماصهيقتضي هدا فإن أحد أخدها فإذا به، ينتفع فإنه المسجد دخل 
أبدلهاؤإن حتى له محل ولا حرام وهدا مواه، عمن وحجبها حا 

هيما عل المساجد ق الماحق، فلتبق له، محل لا فإنه آخر بمصحف 
السجل.نفس ل وهي فيها فليقرأ فيها يقرأ أن أراد ومن عليه، 

يثو -;؛؛• 

الصفق طالجؤ أنا —! افه رحمه — الشخ فضيلة مسل 
أقرألكي الدرمة إل المسجد من مصحما أحييت، وقد المتوسط، الأول، 

منوسممت، فه(، )وقمح علميه: مكتوب أحدته الذي والصحف، فيه، 
فأرجوالمسجد، من ممجحما الشخص ياحد أن حرام أنه الناس بعض 

خ؛وا.اطه جراكم الإفادة، 
لكلعامة هي اجد المق الموقوفة المحاحف، بقوله؛ فأجاب 

فلاهدا وعل معن، لشخص خاصة وليت، -ها، ينتفعون السلمين 

أواJيتا إل به حرج مواء لنمه، منها بواحد محتهس أن لإنسان محوز 
ماإذا حتى به، يعلم لا المسجد ق خاص رف ق جعله أو المدرسة إل 

بعالنفسه الإنسان نحصيمحر لأن محوز؛ ولا محرم هذا كل فيه، قرأ جاء 



الفتهح1ؤى  ٧٤

عامهو  liواختصاص واحتكار، نحجر فيه يكون ولغترْ له عام هو 
غيره.حق عل جانيا فيكون 

بهلينتفع السجد هدا ق جعله لأنه الوقف؛ عل جناية أنه كا 
ببه وانفردت أحدته ؤإذا المسجد، ق القراءة أرادوا كلمإ الملمون 

أومرتثن أو مرة اليوم ق فيه تقرأ فقد وحدك، للمثج إلا فيه القراءة تتيسر 
جاءمن كل مرات، عل،ة فيه يقرأ ربإ المسجد ق كان إذا لكن ثلائا، 
أولمدرمتك مواء أخده، محوز فلا هدا وعل به، وانتفع وقرأه أخد0 
الموفق.وافه به. يعلم لا المسجد ق مكان أوق بيتك 

ءإ؛-أو ثه 

إحدىل نعيش نحن اطه~ت ~رحمه الشخ فضيلة مثل ت س٦٣
فيهوجل.نا نينه دا^ ما محتل. ولكننا همه للص.لأة يحدا بنينا وقد القرى، 

يوجدأنه علها آحر، مكان ق ووضعناها منها الخشث، باخذ فقمنا نورا 
الطإن،من وم؛ني صغير ولكنه نور، فيه وليس ى.يم، مجد لدينا 
نفعل؟أن علينا ماذا أم الحديد، المسجد ق الصلاة لنا نحور فهل 



٧٥ه1باا>تف 

بقوله!فأجاب 

الرحيمالرحمن الله م ب
آلهوعل محمد، نبينا عل وأسلم وأصل العالمي، رب لله الحمد 

أجعتن•وأصحابه 

ار-كف-قبور جاهلية قبور تآكون أن إما نحلو؛ لا القبور هده 
قبورمسلمين.تكون ؤإماأن لها، حرمة فلا 

السجدوبناء نبشها ق الحق لكم ليس فإنه مسلمين قبور كانت، فإن 
ذلك،ق أخطأتم فإنكم المجد وبناء النبش، من فعلتموه وما مكانيا، 

المسالة.هده عن بلادكم ق المسوولين تراجعوا أن الأن وعليكم 
حتىالأوقاف وزارة وإما المحاكمة إما هدا ق المسوولة والحهات 

إنهأويقال مكانيا، إل الرمم وترد المسجد ييدم هل الأمر، هدا ق تنظر 
هوكعا يبقى فإنه الناس مع المقبرة إل الحشثا ونقلتا المسجد بني لما 

عليه.

أنوجل عز الله فنرجو الأمر هدا ل المسوولة الحهات، رأته وما 
ألاالملمبن إخواننا عامة من نرجو أننا كا للصواب، موفقة فيه تكون 

ومراجعةالحلم، أشل موال بعد إلا الأعإل هده مثل عل يقدموا 
ذللث،.ق المسؤولين 



هن1وىاثمق4 ٧٦

صغثر،قديم مسجد عن اف—! ~رحمه الشخ فضيلة مثل سبّا1 
وساءالقديم المسجد هدم عل السكان فاتفق حوله، السكان كثر وقد 

القديم؟السجد مكان ز مكن بناء ثبوز فهل منه، أومع مجد 
قالمختصة الخهة ٍلريق عن المصلحة تقررت إذا يقوله! فاجاب 

المجدأرض حكم فان ونقل، آخر مأكان إل مكانه من المسجد نقل 
بيتا،تحعل أن فيجوز عنها المسجد اسم لزوال( وذلك يزول، السابق 

عنهاانتقل لأنه كاملا؛ تصرمحا -٦١ يتصرف وأن للزراعة محلا نحعل وأن 
•حك^مالح^د 

هأو أو 

محهلعةلديه رحل عن اف~! ~رخمه الشخ فضيلة مثل _A'؟! 
تعال،فه وهم، الصالث،ت ق ومكتوب، قديم، شرعي صلئ، ولها أرض، 

العالمْع شارحا(، وملعون بائعها، ملعون فه، )وقم، عليه؛ ومكتوب 
أمحلال هو فهل لحلمها، من وآكل بالزراعة الأرض هدْ أمتغل بأف 

الأسلوب؟حذا الوقف، يصح وهل ماذا؟ أم حرام 
شروحلوقت ماللث، من كان إذا صحيح الوقف، بقوله! مأحاب 

باللعن،العبارات هده مثل يستعمل أن ، للموقفينبغي لا ولكن الوقف،، 
بدلأو غي ومن شرعى، بهلرض ذلك شن أن وقفها إذا يكفى بل 



٧٧الوقف مماب 

يقرن.ب أم باللمة ذلك قرن صواء عليه، فالإثم 
حازالوقف متافع تعطلت إذا فانه الوقف هدا ق التصرف، وأما 

ولكنبه، ينتفع آخر مكان ق وتحعل قيمته، وتؤخذ فيه، والتصرف، بيعه، 
الأمرحتى المحكمة مراحعة بحد ، التصرفهدا يكون أن يبغي 

آخر.مكان إل بنقلمه تاذن ثم وتتحققه، 
أوأو ءأي 

الأرضبح حكم ْا ادله~' ~رخمه الشيح فضيلة سئل 
الموقوفة؟

ومنافعهامصارفها تحهللتأ إذا الموقوفة الأراضي بقوله! فأحاب، 
يه.ينتفع ثيء ق ثمنها ويصرف ؛؛، Loفانيا -يا ينتفع لا بحيث 

وقفها،عل وتبقى بيعها محوز لا فإنه باقية مصالحها كانت، إذا وأما 
مراحعةمن لأبد البيع فيه محوز الي الأول فالصورة ذللئج مع ولكن 

فيدعييالأوقاف، تلاعس، محصل لا حتى الأمر، هدا ق الشرعي الحاكم 
ه.نفق لهوى ييحه ثم منافعه، تحهللت، قد الوقف، هدا أن ناؤلر ان إنكل 

بلحائز، منافعها تعهللت، إذا الموقوفة الأراضي بيع أن والحاصل! 
بالوقف,الأنتفاع يمكن حتى واحسج 

عليه.هي ما عل تبقى فإنبا منافعها تتعطل لآ إذا وأما 



ح1وىالمق4 ٧٨

فهلالوقف، بح إذا ت اطه— —رحمه الشيح فضيلة مسل ! ٤ ٠ س 
صدقاتق تصرف أم الأمر، ؤيتتهي واحدة، دفعة للفقراء قيمته تصرف 
باّسمرار؟الملمون منها يتقيد حارأوة 

بدلايكون ما الوقف هدا بقيمة يشري أن محب بقوله؛ فأجاب 
تصرفأن يجوز ولا منفعته، يجرى ثيء أو أرض أو عقار كشراء عنه 
الوقف.يتعطل بذلك لأنه عاحالة؛ نافذة صدقة ق القيمة هذه 

ءوثأ؛- ثأي 

مشكلة،لدي يمول• رجل اش~• ~رحمه الشيح فضيلة مثل ؛ ٤ س١ 
بيوممسعد حماعة ولدي بلائي، طرف و مجدا عمرت أم وهي 

المجدأن بحجة معي يصلون ولا مر، حمسإئة إليه المشار المجد عن 
قريتايكون آخر مجد عإرة ل مشاركتهم مني ويرهمون عنهم بعيد 

وأنمبق الذي المجد ي هورأيكم فإ لهم، إماما أيصا وأكون متهم، 
أووأولادي، أنا هجره ل يجوز هل منة عشر حمسة مدة من عمرته 
خثرا؟افه جراكم أفتوي أوأبقيه؟ أهدمه 

ولكنهالحإعة، لهؤلاء عمرت الذي الجد كان إذا بقوله! فأجاب 
وليسإليهم أقرب يكون مكان إل تنقله أن ويرغبون عليهم بعيدا صار 

المجدإل تنقله أن باس لا فانه الأول المجد إل محتاج أحد ثمة 



Lu؛S _٧٩؛^؛

شئت؛كإ فيه تتصرف لك ملكا الأول السجد ؤيكون يرغبونه، الذي 
الصين،لمصالحة آخر إل مكانه من المسجد نقل جواز الصحح لأن 
هداوعل إليه الحضور من يتمكنون لا أمم السؤال ق ذكرت أنل، كإ 

آخرونأناس يكن ب إذا أحد فيه يمل لا مهجورا السجد فسيبقى 
أنيمأكن الذي المكان إل تقله أن عليك يزكي مما وهذا به، يصلون 

ؤيصلمون.به المسلمون ينتقع 

المساجدبعض ق يوجد اش~؛ ~رحمه الشيح فضيلة مئل •  س
البلادهدم حايج من قدبجا وردت الحجم، يرْ قديمة مصاحف 

لطياعةفهد الماللث، صع فع وبعد المساجد، من ضرْ أو للحرم كهيئة 
عليهاهراكم المصاحف،، هد0 الناس ترك المدينة ق الشريف الصحف 

لوضوحمنها واحد أحذ ل نحون فهل فيها، القارئ قل أو المار 
الاسليقرأ أحرى نسخة مكانه وأجعل فيها للقراءة ولحاحتي حروفها 

ذلك،؟ل نحون فهل صاحبها، بمية عشرة بدله أجعل بل قيه 
منا فيهيوضع ما وعل الماجد عل الناظر بقوله• فأجاب 

اتفقت،فإذا المسوولة، الحهة فهي الأوقاف، وزارة هي والكتب، الصاحف، 
أنعل فيه أنت، الذي البلد هذا اجد معل الناظر ْع أو الوزارة مع 



ه1وىاص ٨٠

ووافقواأريعة أو ثلاثة أو مصحضن بدله وتضع الصحف، هدا تأخذ 
هذاكان إذا إلا يوافقوا أن لهم محل ولا حائز، هذا فان ذلك عل 

فيه.يقرأ لا متعهللأ، تريده الذي المصحف 

عللك ولاية لا لأنه حرام؛ هذا فان دنفساث، ذللث، تفعل أن أما 
المسجد.هال.ا 

ئأد!ء ءم 
٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠

مسجدابلد أهل بتي إذا اش~1 رحمه — الشيح فضيلة مثل ! س٣٤ 
فيه؟يصل من هناك يعد لر لأنه القديم؛ هدم فهل؛بوز جديدا، 

الأوقاف،رأت فإذا ،، الأوقافإدارة إل يرجع هذا بقولهت هأجاب، 
أنمن بأس لا فانه حديد آخر مكان إل المكان هلم.ا من المجد نقل 
للسيارات،؛موقثا أو بيتا محعل كان فيه ويتصرف، الأول، المجد يباع 
قالأوقاف، إدارة مراحعة من لابد لكن الجد، حكم منه زال لأنه 
الأوقاف،،إدارة هي للماحد بة بالنالأمر ولاة لأن الأمور؛ هنْ مثل 
الأمور.هذ0 ل الأمر ول فهي 

٠٠٠





هن1وىاثفق4 ٨٢

مناحي المق وصع ما أن نعلم أن بحب أولا• يقوله• فأجاب 
الذيالمسجد من إخراجه يجوز لا فإنه غجرها أو كتب، أو مصاحف، 

أشياءعل يشتمل ا3كتاب كان إذا إلا الأحوال من حال باي فيه وصع 
أشبهما أو مضللة، أفكار أو مدعية، أدعية عل يشتمل أن مثل محرمة، 

لضلاجد المق بقى لو لأنه الماجد؛ من إحراجه يجب فإنه ذلك 
به.الناس 

كيثزا،مصحما المسجد ق أجد أنا ؤيقول! الناس من كثثر ويسأل 
بدلهوأصع الكبير، الصحف هدا آخذ أن فأريد النفلر، ضعيف وأنا 

وهذاالمسجد، إل ياق ممن رجال ثلاثة حا ينتفع ثلاثة أو مصحف؛ن 
حرا.السجد زدت فانا واحد إلا به ينتفع لا الكبجر 

جائر؟هذا فهل 

ولوالكبير، اجلصحف تأخذ أن يجوز لا يجوز، لا هذا نقول) 
أنيجوز ولا معين، محل ق موصؤع لأنه ا؛ مصحفمئة يدله وضعتا 

أنيستطع ولا صعيفإ، نغلرْ رحل ياق أن ويمكن غ؛رْ، إل ينقل 
كبير.بمصحفج إلا يقرأ 

شخصله أءه1ا0 الذي الكتاب هذا من السائل عنه سال ما أما 
قالمسوولة الحهات عل ازكتاب هذا اعرض نقول؛ فإنا الحرم عند 



٨٣الوقف كتاب 

فإنهباطالة أشياء فيه كان ؤإذا الخرم، إل فيرد حق فيه كان فان الحرم 
إتلافه.ا محس

هأو ءأ؛• 

الحننبعض يتمع اله~؛ ~رحمه الشخ فضيلة مقل I ٤ س٦ 
الخاصة؟للمصالح ارسخلا^ا نحون فهل وضرها، والخيام بالأوال 

الأغراض؟هذْ تأجثر يجوز يهل 
مجوزلا ممن لثيء المحنون  ١٢٠تمع اش الأشياء بقوله•' فأجاب 

وعلمثاله، ل فتبدل العن الثيء هدا تعطل إذا إلا ضرْ و صرفها 
محوزلا الخيرية للأعإل يكون مما وشبهه والغان والأواف فالخيام هذا 

هدهعل عدوان هدا لأن الخاصة، لمصالحته يستخدمه أن للأنسان 
تمعإذا الإنسان لأن تثرعوا؛ الذين عل عدوان وأيثا وجه، من الخهة 

غيرق يتصرف لا والوكيل عنه، وكيلا يعتثر التمع أخد الذي هدا فإن 
فيه.وكل ما 

الأغراض؟هده تاحثر نحون هل السائل؛ هول وأما 
الأشياءهد0 تتضرر ولا نحتاجها، لا هده الخهة كانت١ إذا فنقول؛ 

بأس.فلا تامة بأجرة يؤجرها أن اكلحة من ورأى باسمتعإلها، 
أوه؛و 



هت1وىالفقمح ٨٤

المسجد،ل الرائد الأئاث، —! افه —رحمه الشيخ فضيلة مثل ت _U؛ 
والفرشالمإعات مثل آخر، أثاث به ويشتري ساع أن يجوز هل 

وغيرها؟

مكيراز وجهوسإعاته السجل أثاث ق الأمر بقوله؛ فأجاب 
المسوولة.الحهة إل فته المرجع أف هدا أشبه وما الصويت، 
عليهؤيقوم يتولاه الذي وهو يثخمى خاصا المسجد كان إذا أما 

المساجد.مصلحة ق ومحعله فرشه، عن زاد ما يبيع أن عليه حرج لا فهذا 
والأوقاف،الإسلامية الشؤون وزارة رعاية تحت التي اجد المأما 

هذاأن فرصنا لو حتى سكل، باى فيها ا يتصرفأن للأنسان لس فهذه 
عشرةإلا فيه يوجد لا آخر مسجل، وعندنا مصحف، ألم، فيه المسجد 

المصاحف،ننقل أن يمكن لا فإننا مصحف، مئة إل ومحتاج مصاحف، 
الخاصةالماجن. أما المسجلل، عن السووون بإذن إلا الثاف السجد إل 

آخر.ثان لها فهذه 

«؛ءج ٠ 

احيالمبعض ل يزيد افه~؛ —رحمه الشح فضيلة مئل ؛ _A؛ 
الأغراضق حا أوالأنتفاع الفقراء، عل به التصدق يجوز فهل الفرش، 
الخاصة؟



٨٥ةت1بااوقف 

محوزولا للمسجد، هى للمسجد المخصصة الفرش يقوله؛ فأجاب 
أحد،عل -٦١ يتصدق أن ولا الخاصة، حاجاته ل  ١٦٢ينتفع أن للأنسان 

الفرشهده من حلما صار ما له! وقالوا الأوقاف، له أذنت إذا اللهم 
محوز.فلا الأمر له ممن أمر بدون وأما به، باس لا فهدا به، تتصدق أن فلمك 

محتاجأحر مسجد وهناك فائض، عنده المجد هدا كان إذا ولكن 
قصرف لأنه الإذن؛ بعد إليه الزائد بقل بأس فلا الفرش هدم إل 

الموفق.وافه واحدة، وزارة وتحت عامة جهة 

ثإيمح؛؛ث

جامعمجد يوجد الده~؛ —رخمه الشخ فضيلة سئل ؛ ٤ س٩ 
مندوبحؤج وقد والخب، اليلموك من سنة عشرة خمس مند متى 

فيه،للصلاة يصلح لا المجد أن وقرر سنوات، ثلاث قبل الأوقاف 
المجدلهم يبني حر فاعل عن لهم يبحئوا أن المجد خماعة أراد فلمإ 

لوتزيدوا المجد مدموا أن محوز لا وقال؛ معترض، عليهم اعترض 
خماعةبعض عل هدا فأشكل مات، قد وصاحبه وقف لأنه مساحته؛ 
أنلنا يجوز هل لنا• نينوا أن حوا اف جراكم منكم فنرجو المجد، 

ليتهمليس الواهم، ورثة بأن علمل جديد، من ونيئيه المجد، هدا مدم 
بنائه؟عل والأمتْلاعة القدرة 



القيفتاوى  ٨٦

الدولةقبل من منصوب ناظر لها الماحي هده دقولهت فأحاب 
فإذاالأوقاف، مديري إل ذلك ق فالرجع الأوقاف، مديرو وهم 

أوقفهالذي صاحبه وأحر فليهدم، ييدم أن لابد المسجد هدا أن قرروا 
يتهءبمأ محيح وتعالث تارك الله قال وقد وجل، عز اللص عل أولا 

رأم4ل ء ثمُْ ولإ ممد أوق ث؟ه ئو لص، آؤ إث ثهاحتإ 
نحصرأن وأما نوى، ما فله سيبقى أنه عل بناه الذي الأول فهدا 

فلأنوقفه لأنه مجدا، كون أن يصالح لا الذي المسجد هدا ق الناس 
الذيالوجه عل يبنوه وأن ييدموه، أن وللمجإعة بوارد، ليس فهذا 

ذلك،ق الأوقاف إذن أحذ من لأبل ولكن يومعوه، وأن الناس، يريح 
هذا.ق الماجد عل القائمين أوإذن 

٠٠# ٠٠ ٠٠٠#

تلأية ا المائدة، ورة سا 



٨٧

الرحيمالرحمن الله م ب
الحستنالإخوة من يراه من إل 

وبعد!وبركاته، الله ورحمة عليكم اللام 

فاوتنظيفها، وتشييدها المساحل، عارة فضل عليكم نحفى لا تما 
هدهمثل ق أمواله يبدل أن تعال افه لثواب الراجي الومن أحرى 

أعالمن ذلك ونحو صيانتها أو عارتبا ق مواء الطاهرة، البيوت، 

لثوابه.واحتسابا تعال افه إل تقربا الأحرى الخثر 
فإنوأدومه، الأموال فيه تبدل ما وأبرك أفضل من افه بيوت إن 
فيها.لله يتعبدون المسالمن لأن ومتنؤع؛ مستمر، وثوا-؛-ا أحرها، 

ؤإعادةالقديم، المسجد قدم بحاجة بثلدة..... حي....ب وهناك 
بإنشائه.ذللمثج عل الرمبمية الحهات وافقت، ولقد لمحا، مبنائه 

أحمع؛ن.وصحبه وأته محمد نبينا عل وملم الله وصل 



قت1وىاثفق4 ٨٨

الرحيمالرحمن الله م ب
المؤولة،الحهات من الذكور المجد بناء اعادة الإذن تم لقد 

منااطه تقبل ذلك، ق للماهمة المسلمين إخواننا ندعو هذا وعل 

ومنهم•

كاتبهذلائإ قال 

الشمينالصالح محمد 

ء؛دءإد ءإد 



٨٩مماوااا|تف 

الرحيمالرحمن اممه م ب
محمدمسدنا عل لام والوالصلاة، العالمن، رب لله الحمد 

يومإل :لديه اهتدى ومن وصحه آله وعل والآحرين، الأولن سيد 
الدين•

اسأخي لم...المأحي 
وبركاته.الله ورحمة عليكم السلام 

ومجدا،ؤلهورا الأرض لها جعل أن الأمة هده به الله اختص مما 
أبوذر،قال أدركته. حيث فليصل الصلاة أدركته المسلمين من رحل فأيإ 

ررالمجدقال! أولا؟ الأرض ق وصع مسجد أي الله، رسول يا قلمت؛ 
بهإ؟كم قلم،: الأص«، المجد رائم قال: أي؟ ثم قلم،: ا>ام«، 

فهومسجد®.فصل الصلاة أدركتالث، ررأينإ قال: ثم منة®، ررأربعون قال: 
الحاعة.رواه مجد® رركلها رواية: وق 

قال:و. الّكا أن عنه افه رصي عثإن عن احي المبناء فضل وق 
متفقالخة® الهكثاJ ض الله دهوحه ييتغي مسجدا لله بني ررمن 

هأو :١^ ت أم تضئ ثثث وثأ تعال: وقال عله. 

.١ ٨ ت لأية ا التوبة، سورة ( ١ ) 





٩١الوقف ه1ب 

فائدة:

خمسة:مباحث الوقف اظر نق 

هوازظر؟فيض الأول: 

فالظريمالك محصور عل كان فإذا ؤإلأ به، عمل الواقف ء4ه إن 
فللحاكم.ؤإلأ له 

الناظر.ق المعتبمرة الصفات ق الئاف: اليحث 

حجرإذا أنه إلا فيه شرط لا فهوكالألاك الوقف أهل ض كان فإذا 
واقفض ولايته كانت فإن أجنبتا كان ؤإن لوليه، النفلر كان لفه عليه 

ثلاثة:فشروطه 

أمين.إليه يقم لكن عدالة، لا وكفاية، وتكاإيفv، إسلام، 
أربعة:فشروطه التولية، ناظر أو حاكم ض ولايته كانت، ؤإن 

لفقدها.ويعزل العدالة والرابع: السابقة الثلاثة الشروط 

كالحاكمباصالة نفلره كان إن مقامه، غجره إقامته ق الثالث،: الحث، 
إذاإلا يمالآكه لر بشرط كان وإن وعزله، غار0 نصب، فاله عليه والموقوف، 

له؛جعل 

والظاهركوكيل.فالت،: 



الفقهه1وى  ٩٢

وعمارتهالوقف بحمفل يعود ما فيلزمه وظيفته، ق الراع! اليحن، 
لمصلحة.أمينا ؤإمحراصه عليه، الاقتراض وله جهته، إل وصرفه 

وبتائه.غرامه حكم ق الخامس! اليحث، 

فنوعان!ؤإلأ فللومحف، الوقف مال من كانا فان 

محترما.له فهو وحده عليه الوقف يكون أن الأول! 

ققال ازالته، ويطالب محترم، غر فاله بالوقف سفري ألا الئاق! 
فللوقف.ؤإلأ له، أنه شهد إن بني أو مس فيمن يتوجه الفروع: 

ءإبه ه 



٩٣الوقف كتاب 

الرحيمالرحمن اش بم 
اللهحفظه اكيمن صاغ بن محمد الشخ/ فضيلة 

وبعدوبركاته الله ورحمة عليكم اللام 
تأجيرهوطريقة السجد، عل ا،لوقوفح الكن حول ار اصتففهدا 
فقرات:ثلامث، وهومن 

الفقرةالأود:

مكتاه؟عن الاستغناء حال ز بجونتاحثره هل 

الثانية:الفقرة 

للمدحان،قارب، الثوب،، مبل اللحية، حليق المستأجر أن حصل إذا 
صلاةعل محاففلته ْع نصعحه، بعد ذللث، عل وهومصر التلفاز ألحل ئد 

وامشدالهإحراجه عليه ويجب بالسكن، له أذن من يأثم فهل الحاعة• 
الإمحاريتحمل أنه أم مسحد مكن أنه يإ لاممنه؟ أصلح هو بمن 
علميه؟إثم ولا 

الثالثة:الققرة 

فهليستحب،، فلم نصح وقد الحإعة، يسهد لا المستأجر كان إذا 
لامياإحراجه؟ عليه ويجب عته، يعلم وهو بالكن له أذن من يأثم 



اصفتاوى  ٩٤

لنذريعة سيكون الصلاة يشهد لا وهو بقاءه وأن المسجد، ز مكن أنه 
المجد،مكن ز يسكن بمن والاحتجلج الصلاة، ترك ه نفله تسول 

التخلفلهدا أذن من نصحوا قد الخ؛ر أهل أن العلم مع يصل، ولا 
يحث،أنه بحجة يستجس، فلم بالخرؤج يأمره بأن الصلاة عن بالسكن 

عزالرزق•

الرحيمالرحمن الله م ب
وبركاتهافه ورحمة السلام وعليكم 

يقومكان إذا عليه ومما كان ما يؤجر أن وغثره للأمام وز حم! 
أحله.من الوقف، عليه وقما الذي العمل بواجب 

لأنهالعصية؛ يفعل لشخص بيته يؤجر أن محوز نعم ج'آ—٣! 
ربهتاجر الميعصى أن لأجل يؤجره أن إلا المستاجر، عدالة تشترمحل لا 

محلقلحلاق أو فيه، الل،حان لبع أو للبنلث،، مكاثا أجر كمن فيه، 
والعدوان.الإثم عل التعاون باب من لأنه ذلك؛ محرم فانه فيه، اللحى 

العثي٠انصالح بن محمد كتبه 

ءلإ•لإ- ءه 



٩٥الوقف هتاب 

الرحيمالرحمن النه بم 
تعالاض حفظه العسهين صالح بن محمد شيخنا سإحة 
وبعد.وبركاته افه ورحمة عليكم الملام 

تعتمدالقرآن نحميظ كجإعات الخثر|ة الحهات أن عليكم نحمى فلا 
اعدات،ومتثرعات، من المحن؛ن نفقات عل وحل عر اف بعد 

مندعم من لها نحصل ما إل بالإصافة حثرا، اف جراهم واشتراكات 
خثر.لكل افه وفقها الدولة قبل 

إلامحة والنالع الحهات تلك حاجة أيفا عليكم نحفى ولا 
المسمر.الدعم 

استمراراطه— ~؛اذن تضمن ثابتة موارد يإنحاد فضيلتكم رأي فا 
أوالحإعة لصالح الإيقاف عل الماس بحئا أيصا رأيكم وما الدعم؟ 
بالملمثؤالوصية أو الحإعة، لصالح منه جزء أو الوقف ؤع صرف 
القرآن؟نحفيفل حماعة لصالح 

الوصيةالأيل أد القرآن، نحفيظ لحاعة بالملث الوصية الأول وهل 
والعشاء؟والأضحية كاي الثر أعال من لغترها 

سيعتثر ومشا;يعها الحهات لصاغ المبرعات م وهل 
الألةا.لهىمحهاشرعا؟



الفقعهناوى  ٩٦

أنيرون الناس بعض لأن ذلك ق القول بسط فضككم من نأمل 
وربإذلك، عن ويتعففون السألة، س الخ،؛ردة للجهة لتبمرعامت، ام 

يمونعو(منس•

التعدية.الخن طرق ق البدل عل الناس حث! حيدا ويا 

وبركاته.افه ورحمة عليكم واللام ويرضاه، محه ئا افه وهمكم 
الرحيمالرحمن الله بم 

وبركاتهاش ورحمة اللام وعليكم 
تحفيفلحماعايت، عل للأنفاق ثابتة موارد إمحاد الأفضل س أن أرى 

الإيقافعل الناس حث الحر وس تنقطع، المقطوعة الموارد لأن القرآن؛ 
الشارع.هده عل 

علفيتوقف الحإءادتv هل.ه إل قيل س موقوف ثيء صرف وأما 
الواقف.ثرط 

جعلتؤإذا طيب، عمل فهدا بالئالثج الحإعات لهده الوصية وأما 
فهوضمنها س الحاعات ^٥ وصارت عموما، الحر لأعإل الوصية 
أطيب.

عيالس فهو الحماعات لهن«ْ التبرعات بجمع عي الوأما 
المنهيالمسالة س وليس والتقوى، الر عل التعاون س فيه لما المشكور؛ 



٩٧مم1بالوتف 

منالوافدين القوم عل الصدقة إل دعا الني. أن لجت وقد عنها، 
الحثباب ق لم، مصحح ق والحديث ، الفاقة من فيهم لما مفر 
تذهببأن سخن بشخص الطلب تخصيص لكن الصدقة، عل 

حياءفيدفع له، إحراج فيه يكون قد التمع منه تطلس، ممن لشخص 
ذلكيرغب أنه تعرف أن إلا التخصيص يبني فلا رغة، لا وحجلا 

فيهبل تخصيصه، ق حرج فلا تنبيه من أكثر إل محلج لا وأنه وبحه، 
لها.تمع التي وللجهة له ومصلحة حم 

الثهورحمة عليكم واللام والصلاح، الخثر فيه لما الحمح اممه وفق 
وبركاته

العثيم١نالصالح محمد كتبه 

هلإ- ءه 

برقمطيبة/ أوكلمة تمرة ولوبشق الحدقة عل الحث باب الزكاة/ كتاب لم/ مواه را 
(١٠١٧.)



٩٨

لبناءحماعة تمع إذا اش—؛ ~رحمه الشيح فضيلة مثل س*هت 
العمل؟فإ المال، بعض وبقى البناء وانتهى مجد، 

معبناؤه وانتهى مغن مسجد لبناء الناس تمع إذا بقوله* فأجاب 
أنفالواجب أعيانهم تعلم المتبرعون كان فان الفلوس، بعض يقاء 

همثم فضالة، الدراهم س فضل قد إنه لهم! ويقال منهم، يستاذن 
صفضل إذا فانه المتبرعون يعلم لا كان ؤإذا يشازون، ما فيها محتارون 
بناءوهو له، تمع ما جس ق تصرف، أن فالواجب فضلة الدراهم 

أخرى.اجد مبناء ق يدغ فالفاضل اجد، الم
٠٠.

شساشخهس أتلف لو افه~I ~رحمه الشخ فضيلة مثل ٥ س١ 
لأنالتوبة؛ أوتكفى إنه ضسيلزمه فهل وتعال، مبحانه فه موهوها 
السامحة؟عل مينية اطه حقوق 

إناءهناك أن فرض لو فمثلا ضإنه، يلزمه نعم ؛قولهت فأجاب 
شخصفجاء -ها، ينتفع لمن مجد ق ماء برادة أو به ينتفع لن موقوئا 
أنعليه محب آثم أيما وهو شك، بلا الضإن عليه فان ذللثح وأتلفح 

إنوبقيمته مثلثا كان إذا بمثله الثيء ويضمن صغ، مما اطه إل يتوب 
متقوما.كان 



٩٩

بعفىاستعارة حكم ما اش~• ~رحمه الشخ فضيلة مثل ' س٦٥
و\1كروذون\تكاللواقط غثرئ، أو للمدارس احي الممن الأشياء 

مثلا؟كساعة وجيزة لفترة 

جهةمن جهة عل الوقوف يستعمل أن محوز لا ت بقوله فأجاب 
وغيرهاوالكب، واكاحم،، اللاقطات، من احد للمفالذي أحرى، 

السجدتعطل إذا إلا آخر مسجد إل ولا مدرسة، إل ينقل أن محوز لا 
المدارس.إل لا آخر مجد إل فينقل 

هثأ؛•. 

عإرةعل المال إنفاق اله~! ~رحه الشيح فضيلة سئل • س٣٥
الفرش،ق وضعه عن الأساسات ق المال وضع محلفا هل الماجد 

أوالأجهرةالتكميلية؟

ثيءق احي المق الأموال بالل أن لاشالث، نعم بقوله: فأجاب 
بقيت،السجد هدم لو حتى يبقى الأرض ثراء فمثلا أحسن، يبقى 

والأجهزةويتلف يتمزق بل يبمى فلا الفرش، أما محقي، والتاء الأرض، 
الصوتومكرات تزول، أيصا أشبهه وما الكهرباء كمصابح الأخرى 

فهوأفضل.أبقى كان ما كل المهم د، تف
ه؛لإ-



١٠ ٠

 t_ ٥ I والوذنللأمام بيت بتاء اف~ت "رخمه الشيح فضيلة مثل
السجد؟عإرة ْن يعم هل 

وفيهخثر فيه وا،لوذن للأمام بيت بناء أن لاشك ؛قوله1 فأجاب 
انإنمن وكم عظم، قرى فبنهإ الممجد كتاء يعتر لا لكن اعدة، م

ْعذلك ترك إنسان من وكم بيت، بدون مؤذيا أو إماما للمجد أتى 
الواجب؛أداء عل يعينه وا،لوذن للأمام البيت وجود لكن اليت، وجود 

يذهبأو ؤيصل، المسجد إل يدهس، أن عليه ويسهل قريتا يكون لأنه 
•ولولن المبجل إل 

أشخا٥^٠٠ثلاثة عن اف~ت ~رحه الشخ فضيلة مسل سهه1 
المسعحد،باء اجر ٌهم واحد لكل يكتب هل مسحي، بناء ل ماركوا 

أمصسذلك؟
درهمثم^ال يمل فمن ؤ وتعال! سبحانه قال بقوله! فأجاب 

ي-ر4ُْردررشخما مثمثاد يمثل وش ه ئرْ> نيآ 
جهةمن ثان أجر واحد لكل لكن عمله، ما أجر له واحد فكل 

واحدكل وأن هؤلاء، اجتعإع لولا لأنه الثر؛ عل التعاون وهي! ثانية 

.A~Uالأيتازت الزلزلة، ورة سا 





١٠٢

زؤجمعارضة وأشدهم ذللئ،، يعارصن من ففيهم الوقف، حذا الوفاء 
أمالوص إتمام عل موافقتهم يلزم وهل ذلك؟ يملك* فهل ابنتها، 
عل؛يقافهاشهود لدي يكن ب ؤإن عنهم؛ رغما تركتها من يوحد 

فيكم.باركاله أفيدونا آنذاك؟ 
الأن،حتى الوقف، يتم لر أنه السائل ذكره ما حب قولهت فاحاب 

وهذاله تنفيذها وعل للمكان، مشاهدتها عل ا يتوقفالوقف وأن 

تمقد كان إن للورثة ملكا يكون ذللثؤ فإن وعليه محصل، لمآ الأمر 
قللورثة ينبغي ولكن واضح، فيه الأمر فإن شراؤه يتم لر ؤإن شراؤه، 

منالمال ورثوا التي الميتة هذه نوته ما عل يوافقوا أن الخال هذه مثل 
تعالاممه إل للتقرب، نوته فيإ مماتبا بعد لها الفع يكون أن لأحل قبلها، 
بإلها.

فاشتراهوالتوقيف،، بالشراء وكالته قد الرأة هذه كانت، إذا أما 

،الوقففإن فقهل، للاؤلثنان مشاهدتها عل الأمر ، وتوقفووقفه، 
بواسهلةتم قد لأنه فيه، العارضة ق لأحد حق ولا نافذا، كون حينئذ 

أنأراد أنه إذ فيه، وكل ما أمضى والذي الفوض، الوكيل لهذا التوكيل 
الوقف.فيه ونفد عينه، الذي الكان عل الوقفة هذه تهلخئن 

فنقول!ابنتها زوج معارضة من السائل ذكره ما أما 



١٠٣

لهحق لا لأنه وذلك العارصة؛ ق الحق  sULgJلا البنت زوج إن 
الأيما وزوجته التوفاة، ابنة لأنيا لزوجته؛ الحق ؤإنإ المال، دا هق 

يلزمهالا فانه هازا تنقدي لا لهات قال فلو الأمر، هذا ق طاعته يلزمها 
هيبل فيه، عليها محجورا وليس مالها، ق حرة الزوجة لأن فيه؛ طاعته 

رشيدة.كانت إذا شاءت كإ فيه تتحرف 

وقامبأرض، تمع رجل افه-؛ -رخمه الشخ فضيلة مثل سلأه: 
محوزوهل ذللثإ؟ يصح فهل التوؤا، لأبنه ثوابه وجعل مجد، ببناء 

اطه؟رحمه فلأن مسجد بأنه لوحة وصع 
اطهإل تقرب التي القرب أفضل محن الماجد بناء فأجاب؛قولهت 

ررأنوسلم-: آله وعل عليه اطه -صل الني عن صح وقد وجل، عز 
الخة«.ق سا له افه بمي مجدا طه بني من 

أوللأموات، الماجد يني أن والمشرؤع الستءمح-_ا من هل ولكن 
وندعوللأموات؟نا لأنفنبنيها 

للعملمحتاجون لأننا نا؛ لأنفاجد المنبني أن الثاف الجواب• 
^^٠^١وسلم آله وعل عليه اطه صل النبي فإن الأموات أما الصالح، 

منإلا عمله انقطع الإنسان مات ررإذا ء: الني فقال لهم؟ نفعل ماذا 



الفتههاوي ١ ٠ ٤

،،له،ال يدعو صالح ولد أو به، يتل علم أو جار٠ة، صدقة ثلاث! 
إللا الدعاء إل أرشد وملم آله وعل عليه الله صل الله رسول فترى 

كانولو العمل، ق الحديث سياق أن مع صالحا، عملا له يعمل أن 
الولكن . الثي، إليه لأرشد المشروعة الأمور من للأموات العمل 

لأنحرام؛ أنه المشروعة( الأمور من ليس للأموات )الحمل قولنا؛ يعني 
إلجاء رجلا أن الصحح الحديث ق ثبت محمد جوازه عل دك السنة 
نمها،اقتتلت أمي إن ومحال! وسلم~ ، JTوعل عليه الله ~صل النبي 

أنأمحرز قال؛ أو عنها؟ أفامحدق لتصدمحت، وكلمت لو أما وأظن 
واذنا>نم«ُم لم: وموضٌ ّ اه صل الني قال صها؟ أتصدق 

نخل-وهو المدينة ق محزاقه محعل أن عنه- الله -رصي عبادة بن لمعد 
.٢٣١/؟؟^،صدقة محزف- 

لابنهالمجد جعل أنه المائل؛ الأخ سؤال عل ترتبت مسألة وهنا 
المجدحذا التول ابنه نحص أن محوز لا نقول؛ أنه يمكن فهل المتوق، 

آلهوعل عليه الله صل النبكب لأن أخوة؛ له كان إن الباهمتن إخوته دون 
(.١  ١٦٣ ) برقم وفاته/ بعد الثواب من الإنسان يلحق ما باب الوصية/ كاب لم/ مرواه ( ١ ) 

لم/وم(، ١٣٨٨)برقم والبغتة/ الفجاة موت باب الجاتز/ كاب البخاري/ رواه )٢( 
١٠)برقم إليه/ المسن، عن الصدقة ثواب وصول باب الزكاة/ كتاب  ٠٤.)

فهوأهي عن صدقة تاف بأو أرصي قاوت إذا باب الوصايا/ مماب البخاري/ رواه )٣( 
حام/؛رقم)آه^(.



٠١ ٥

،؟أولأدكم«ل ين واعدلوا افه رراتقوا محال." وملم 
محلاالأجرة أمور أما الدنيا، أمور ي واجب العدل إن نقول؛ أو 

العدل؟محيها محب 

صالحةباعإل أولاده من أحدا نجس لا وأنه عندي أقرب فالأول 
رراتقوا! — لام والالصلاة —عليه محوله ق داخل لأنه الأحرين؛ دون 

يشهدأن أراد حن معد بن لبشير وقوله أولادكم؛٠، بن واعدلوا الثه 
ضري«رم،هدا عل ررأشهد محال: المعإن لأبنه عمليته عل المي. 

جور*ُلعل أشهد لا ررإف وقال؛ 
المجلتحعل أن يتبغي الذي الرجل؛ لهذا نقول أننا والخلاصة؛ 

المسجل.هذا له محعل أن من أفضل له فالدعاع ابك وأما لك، 

فلأن.بن فلأن مسجد هل.ا أن عليه كتب أنه مسألة؛ وأما 
وجهآجر.من وميئ وجه، من حسن هذا فقول؛ 

كتابلم/ وم(، ٢٥٨٧برقم)الهبة/ ل الإشهاد باب الهبة/ كتاب البخاري/ رواه )١( 
(.١٣(ر١٦٢٣برقم)الهبة/ ق الأولاد بعض تفضل كراهة باب اقان،/ 

يرذم)*آأا-ا()لإا(.يابكراهة-ضلضالأولأدفيالهبة/ كتابالهبات/ )أ(رواْملم/ 
برقمأسه-/ إذا جور شهادة عل يشهد لا باب الشهادات/ كتاب البخاري/ رواْ )٣( 

برقمالهبة/ ق الأولاد بعض تفضيل كراهة باب الهبات/ كتاب وملم/ (، ٢٦٥٠)
)ّآآأا()أا(.



ه1وىص ١٠٦

وقالوا!بناه ش دعوا الأمم هدا رأوا إذا الناص فإن حسنا كونه أما 
ذلك.أشبه وما خيرا القه وحزاه بناه، لن الله غفر 

الإنسانوأن الرياء، من نحشى لأنه آخر؛ وجه من ستئ ولكنه 
ثتلما يبطله؛ فإنه العمل شارك إذا والرياء الناس، به لثراثي ذلك فعل 

قال؛. النبي أن عنه- الله -رصي هريرة أب عن لم محيح صل 
فيهأشرك عملا عمل من الشرك، عن الشركاء أض ف تعال: اممه ررقال 
،.١١وشركه((تركته غيري معي 

ء:ي؛؛وءإ؛- 

ل؛وهي أوقاف، لدينا افه-! —رحمه الشخ فضيلة مثل سحه؛ 
وبتركوما،الأحرى أراضيهم ويزرعون ب، أهلها يعتن وب تزرع، 

فضيلتكم؟نصيحة فإ المهلر، لأنقهuع مبتا ذللث، يكون أن ونخشى 
عليهالاJفلار نحون لا الأوقاف هده حال كل عل بقوله: فأجاب 

فإنرعايتها، حق يرعوها أن الواجب بل ءاملوها، أن يتولونها الذين 
مصلحتها،وتوحد تستغل، فإنها مصلحة وفيه استغلالها يمكن كان 
علميهمالموقوف -ها ينتفع أشياء ي ثمنها ويصرف تبيع فإنما ؤإلأ 

والواقفون.

٢(. ٩٨٥برقم)اف/ غر عمله ق أشرك من باب والرقائق/ الزهد كتاب لم/ مرواه 





١٠٨

الرحيمالرحمن افه بم 
س

ضوساممساماجاسات

ونتوبونستغفره، ونتمحينه، نحمده، العالين، رب لله الحمد 

اللههره من أعالنا، مسئات، ومن نا، أنفثرور من بالله ونعوذ إليه، 
وحدهاممه إلا إله لا أن وأشهد له، هادي فلا يضلل ومن له، مضل فلا 

آلهوعل عليه الله صل ورسوله، عبده محمدا أن وأشهد له، ثريك لا 
،JLjوسلم بإحسان، تبعهم ومن وأصحابه 

قبلمن منا تهلاو_ا التي البحوث ق كتبناه لما محمؤع فهدا بعد؛ أما 
إليه،والرحؤع الفائدة، أجل من هنا قيدناْ والإفتاء البحوث إدارة 
جوادإنه دال، والوالصلاح الخثر فته لما ويوقفنا يعيننا، أن أسال والله 

كريم•
ص٣; ; ١٨٩ ١ رقم الملكي الأمر بمص المث، إعدادي وكان 

رقمالبحوث إدارة رئيس سعاحة كتاب ق جاء هكا ١٣٩٢/ ه / ؟ق 
ا،م/او-ارخا-ا/ا/ما،ّآاه

يعدالوقم، غلة فاضل مصرف موضع ق يحث إعداد نامل 
ه١٣٩٢ا/ ٢ / ٥YA^ ١  ٨٨برقم وردناهداالمعينات،، إحراج 



٠١ ٩ الوقف كتاب 

اسث

حالان:له الوقف غلة فاصل إن العاين: رب ض الحمد 

المنبعفس ق يفضل بحيث مستمر غير يكون أن الأول؛ الحال 
و)نقصفيضها.

عينهاالتي الحهة إل ليصرف الفاصل إرصاد الحال؛ هذه ففي 
الواقف.مقصود ؤيفوت الوقف، يتعطل لا حتى نقص إذا فتإ الواقف 

المختصرةكتبهم ق افه- -رحمهم الأصحاب كلام من معلوم وهذا 
حاشيةعلميها التي الهلبعة من ( ٤٨٣المربع)آ/الروض ق قال والعلولة، 
إرصادْ((.يتعن مقدر امتحماقه معتز عل موقوف اروفضل العنقري 

وغيره.المنتهى ل معناه وذكر اه، 

علوقف هال.ا يقول: بان بالكمية، التقدير يكون أن بتن فرق ولا 
•عشرة شهر م من يعطي فلأن 

ينفقفلأن عل وقف هذا يقول؛ بان بالحاجة التقدير يكون أو 
واحدة،حجة أو واحدة أصحية ق أو المسجل.، عل وقف أو منه علميه 

ذلك.ونحو 

تعتنأحرى وينقص صنة، يريد الوجه هذا عل الوقف، نع كان فإذا 
ديفلا مما ارع كان إن المتقبل، ق إليه محتاج لئلا الفاصل إرصاد 



الفقعقت1وى 

عنه.وأرصد بح ؤإلأ بعينه، أرصد لكلدراهم، بارمحاده 
الرحيزيد بحيث مترا الوقف غلة فاصل يكون أن الثانية! الخال 

ف'ين.'عل فهدا ا،لوقوف، القدر عل ستة كل 

فلأنعل وقف هدا يقول! بأن التقدير؛الكمية يكون أن أحدهما! 

عام•م الريع فتزيد عثرة شهر م من يعطى 
أءلiلقواحيث الفاصل، إرصاد وجوب الأصحاب كلام فذلاهر 

إرصاديتعز استحقاقه مقدر معن عل اجلوقوف غلة فاصل بان القول 

مستمر.غثر او عتمرا مالفاصل 

الإتاع:شرح ض عل الطوع ( ٢٥٢ وشرح،)آ/ اض ل قال 
قال!بان مقدر استحقاقه ولده أو كريد مع؛ن عل موقوف غلة رروفضل 

إرصادْيتعز أكثر، وريعه مثلا، دراهم عشرة شهر كل ريحه من يعطى 
اه.. يعدا، إليه احتج ربإ لأنه الفضل؛ أي 

السنةمحل. ( ١٧٤)ص!الاختيارات ق الدين تقي الشخ وقال 
معلوما،جزءا واحد لكل وقدر ومؤذن إمام عل وقف )إذا الحمدية! 

منوالوذن الإمام إل يصرف أن جاز مثلا، أمثاله خمة ، الوقفوزاد 
}وجهخن.'كفايتهما تمام بعد مصرف له يكن إ إذا الزائد 





١١٢

العينعليه الموقوف نفع الواقف قصد أن ظهر إن مولت هذا فعل 
لهمصرف لا وقف لأنه المنقطع؛ مصرف الفاصل صرف لشخصه، 

الوقوفمدا ممثلة الحهة الواقف قصد أن ظهر ؤإن جننا، ولا عينا 
يقفأو معلنا، أو إماما أو موذئا لكونه علميه يقف أن مثل: المعين عليه 
يصرفحينئذ الفاصل فإن جهته المقصود أن يحلم مما ونحوه مجد عل 
الواقف،.مقصود إل أقرب لأنه جنسه؛ أو عليه الوقوف مثل إل 

لوقف هذا يقول: بأن بالحاجة التقدير يكون أن الئانر: التؤع 
يقدرأن غر من ونحوه المسجد هذا عل أو عام، كل واحده أصحية 
علميهالوقوف إل فيصرف مستمرة، نيادة الرع ؤيريد بالكمية، المعطى 

ولاأحرى جهة إل صرف حاجته عن فضل وما به، ويقوم محتاجه، ما 
الأصحاب.كلام عل حتى يرصد 

بمرق؟أين ولكن 
علميهاالتي الهلبحة من ( lAX)لإ/،وشرحه المقنع محتصر ل قال 

حصره،من المسجل،- ~يعني حاجته عن فضل رروما الحنقري: حاشية 
علبه والصاسقة آخر، مسجد إل صرفه جاز ونحوها ونفقته، ورئته، 

التيالبعة ْن ( ٤٧٢)Y/ وشرحه الإقاع ق وقال الملمين((، فقراء 
حصره،من السجد حاجة عن فضل اروما المنتهى: شرح هامشها عل 



١١٣ه1بالوتف 

آخرمسجد إل صرفه جاز بيعت إذا وآلته وأنقاصه، ومعله وزيته، 
—أيحا الصدقة وجازت العن، نهمع ق صرف لأنه إليه؛ محتاج 

الحارثي!قال المنقطع، معنى ق لأنه المسالمين؛ فقراء عل الذكورات— 
اه.المقصود،(. فيخاف التعطل من فيه لما يرصد لمر ؤإنإ 

(:٩٣; قاسم)١٣ابن محموعة الفتاوى ي الدين تقي الشيخ وقال 
مصلحةأو نقيره ق صرف مصلحته عن وقف ريع من فضل رروما 

اه.ناحيته((. أهل من لممن الم

علوقف ق المذكور المجلد صن ٢( ٠ آخر)ص:م موضع ل وقال 
مصالحق الفاصل صرف الأكفان عن الوص فاض رءإذا الموتى؛ تكفن 

اه.غرهم((. من أحق فهم محاويح أقاربه كان وإذا الملمن، 
ماراوأما الذبكور! الجلد من ( ٢١٠)ص؛ ثالث موضع ل وقال 

قفيصرف المجد ومحصارف المشروطة، الصارف من الريع من فضل 
المصالح،جنس ؤإل ومصالحها، آخر، ممجد ع،ارة مثل ذلك جس 

أنعلم قد اجد مق لاميإ محدودة، غاية نمر أبدا المال محبس ولا 
واللهال الفمن المال هذا مثل حبس فان دائ، كفايتها عن يفضل ريعها 

اه.الفساد((.محب لا 

رءوأماالذكور! المجلد من )وستخهآ( راع موضع ق وقال 



الفقعهتاوى  ١١٤

وقأحرى، ماجد ق صرفه فيجوز المسجد مصلحة عن الفاصل 
اه.الجد<ا. وجمران الواقف، أقاردّح من للصدقة الستحقين 

الفاصلصرف التخي؛ر المواصع هده ق الشيخ كلام وءلاهر 
أنإلا ذكرها المي الأخرى المصالح ق وصرفه عليه، الوقوف، فلمر نق 

الوقوفنفلمر ق مرفه عل يدل المذكور الجلد من ٢( ٠ )صت٦ كلامه 

قفلإذا الوقف ق موال عن أجاب حيث أولوية، أو وجوبا إما عليه 
لأنالحهة؛ تللئج نفلمر ق رريصرف فقال! عنه، واصتغني ريعه، من 

أقربوهو أول، المقصود جس ق فصرفه الخنس، ق فرصه الواقفا 
اه.الواقف((. مقصود إل الهلرق 

(٢٤٨)ه/بهلن أبا الرحمن عبد بن عبدانله للشيخ جواب وق 
)المواعين((وأن مبل، )مواعتن( ع،ارة عل وقفط فيمن السنية الدرر من 

يشترىأن مثل! ذلك يناك، فيا يصرف الفاصل أن الغلة، تتحمل لا 
وصيةذلك، كان فان المذكور، الوجه من نفلمره من ونحوه قدرا به 

اه.للورثة. فضل وما الماعون، منها فيعمر وقمما لا 

(١٣١)ا/ الغني ق قوله يؤيده والوقف، الوصية من التفريق وهذا 
بخمّائةواحدة حجة عنه محج أن أوصى فيمن المقرئة الهلبعة من 

انإنيمكن ما بأقل عنه ومحج اكعيئن يطل فإنه فأبى محج أحدا وعتن 



١١٥مماب،ااوتف 

اه.الورثة. إل الباقي ويصرف موا0، ثقة 

عنحارج فهو زاد فإ به، الموصى إقامة بالوصية المقصود ولأن 
عنىحجوا قال! ررإذا المذكور! الحزء من ( ١٣٢)ص! وق المقصود، 

عليهيقع ما أقل لأنه واحدة؛ حجة إلا محج لمآ واحدة— حجة يقل؛ ~ولم 
اه.الأمم((. 

الوقفحغلة من النؤع هذا ق الفاصل أن التقول! هذه من فتلخص 
يصرف!العينات إحراج عن 

جنسه.إل إما ١— 

ؤعموما الفقراء إل أو — ٢ 

عمونا.الصالح م-أوإل 
وحرانالواقف، أقارب من للصدقة المستحقين إل أو — ٤ 
مسجد.عل الوقف، كان إن المسجد 

١ناحيته أهل من السلْان مصلحة إل أو — ٥ 
المنقطعكمصرف الواقف، ورئة إل يمرق، أنه ذكر أحدا أجد ولآ 

عبدالرحمنللشيخ السعدية الفتاوى ق أن إلا الذهب،، من الشهور عل 
زادرروما نمه! ما له جواب أثناء ق آ ٤ )ص!آه سعدي بن ناصر ابن 
النهيرأو المهللق، الوقف، مصرف، فمصرفه القدرة الذكورة الغلة عن 



هن1وىاثفقاه ١١٦

قدرعل والولاء النسب من ورثته عل إما فيه، العروق الخلاف عل 

والمحتاحتن،الفقراء أقاربه عل أو اين، والمالفقراء عل أو مواريثهم، 
اه.الأقوال،؛. أصح وهو 

الممجدعن الفاصل صرف علل أنه الاقنيع شارح عن مبق وقد 
أنفينبغي المنقطع معنى ق كان ؤإذا المنقطع، معنى ق بأنه الفقراء إل 

منظهر إن يقال؛ أن ويمكن فيه، الخلاف عل المنقطع مصرف بمرق 
الوقوفحنس إل يصرف الفاصل فإن الخنس مقصوده أن الواص 

الواقفمن ظهر ؤإن مقصوده، إل أقربإ لأنه تقدم؛ تما غره أو عليه 
فإنفقط المعينة المصلحة حصول أو عليه، الوقوف مى مقصوده أن 

لهم،فهو الوريث، حلفه ما أن الأصل لأن الورئة؛ إل يصرف الفاصل 
عنهالفاصل صار غيره يريد لا أنه يطهر قيء عل بالوقفح أخرجه فإ 

الورثةإل فرجع حنا ولا عينا مصرف له ليس لأنه للورثة؛ مستحئا 
أعلم.وافه كالمنقطع. 

أحمعان.وصحبه آله وعل محمد، نبينا عل وسلم الله وصل 
ءوء؛ت- ؛!؛- 

المساجدترميم هل الله ~رخمه الشخ فضيلة مسل ؛ ٥ س؟ 
المسجد؟كبناء الإنسان عاليه يؤجر 



١١٧

أنولع!عل اجد المترميم ض.' جف فاحاب 

يكونأن أحشى فهدا إليه، حاجة لا كإل ترميم الأول! النؤع 
ولكنإليه، حاجة لا كان إذا لأنه الثواب، إل مه أقرب الإثم إل ارمم 
الديوالمال فائدة، بلا مال إصاعة فته صار المسجل تحميل إلا فيه ليس 

؟؛-ا.الناس ينتفع أحرى اجد مق أنفقه الترميم هدا عل تنفقه 
يكونأن مثل الضرورة، دون إليه الحاجة دعت ترميم الئال! النؤع 

لأنالإنسان؛ عليه يؤجر فهذا قائم، المسجد ولكن تساقط، قد البلاط 
وأنالدور ل اجد المببناء . الني أمر وقد للمسجد تنفليما فيه 

وتهلي<ّ_إرتنظف 

كتصيعالضرورة إليه تدعو ترميم الترميم! من الئالث،! النؤع 
وماالملح اجد مق الحمور وتصميع الْلين، احي مق الحيران 
ضروري.ترميمها لأن بنائها؛ حكم يعطى فهدا أشبهه، 

ثوه ءو 

الصلاة/كاب داود/ وأبو (، ٢٦٣٨٦)برقم ، ٣٩٧-٣٩٦/iT)الند ق أحد واْ ر( 
والخ،اعات/المساحي كاب ماجه/ وابن (، ٤٥٥)برقم الدور/ ق احي المانحاذ باب 
بابالصلاة/ أبواب والترمذي/ (، ٧٥وه  ٧٥٨)برقم وتطيبها/ اجد المتطهثر باب 
(.٤٥٥)برقم الدور/ ل اجد المانحاذ 



الفقعصاوى  ١١٨

هذاعليك أعرض —ت افه —رخمه الشخ فضيلة مثل ! ٦٠س
ملوجل عز اف ومن متك، وحجل أمري، من جمرة ل وأنا الزال 

منوالنوافذ الصغثرة الأبواب بعض أخذت  jlJإل حيث كله ذلك 
فضيلتكمرأي وما هذا، ل عئ العمل فا هدمه، جمن قديا هذا جامعكم 

افه.وفقك أرجونصحي الأن 
الأبوابهذه قيمة تقدر ف، والحمد سهل حله هذا فاحاب؛٠ولهإ 

قنصرفها إياها يعطينا ثم موجودة، الأن تكن لر إذا أخذت، التي 
ولابدوجل، عز الله إل التوبة مع ذمته تثرأ وبذلك المسجد، مصالح 

وجل•عر اش إل التوبة من 

ياقيمتها يقدر ؤإلأ ونبيعها إياها يعْلينا موجودة كانت ؤإذا 

كثيراناوي القديمة الأبواب هذه أن خلني ل لأنه اليوم؛ اوي ن
الآن.

هءو أ؛ي 

الناسبعض كان إذا —! افه —رمه الشيح فضيلة مثل ث س١٦
قغيرْ يثارك أن أفضل فأيها المال، من مسجد؛٠٢^ بتاء ق يرغب 

معخصوصا وتوميعه هدمه إل الحاجة عدم يضمن كبير مسجد بتاء 
أحد؟ْع مشاركة بدون صغيرا مسجدا يبني أم السكان، تزايد 



١١٩

منيكون ربإ المغثر المبنى لأن الأول؛ الأفضل بقوله؛ فأحاب 
كانإذا لكن ثانية، مرة ؤيعاد تهدم وحيتثذ يزيدون ثم قلميلن، حوله 
الكبيرالممجد أهل صرورة من أكثر إليه مضهلرين الصغير المسجد أهل 
السجلق فالمثاركة اوي النمع لكن صرورتم، لدفع أول فهم 

٠اصمن لأنه احمم^؛ الك^عار 

مضطرينالصصر الممجد أهل كان إذا تفصيل: المسالة ق فصار 
المشاركة.من أفضل فهو وبنائه هدمه إل 

وهداهدا ق واحدة الضرورة كانت أو مضهلرين غر كانوا ؤإذا 
أفضل.الكبير ل فالمشاركة 

ثوءو ؛!؛- 

أرضعنده رجل عن —؛ افه —رخمه الشيح فضيلة مسل س'ااُ؛ 
فيها؟البناء ثبوز هل حديئة، ومقبرة قديمة مقبرة مقبرت؛ن؛ بين فضاء 

إذاولكن لك، ملكا الأرض دامت ما الماء محوز بقوله؛ فأجاب 
قوتدخل قيمتها تقدر أن يمكن وكان كبيرة الأرض تكن لر 

وحتىحميعا، المقبرتان تتصل حتى أحسن هل.ا أن رأيي ففي المقبرتين 
يلقونفلعلهم البناء هدا ساكن من ندرى فلا المقابر، بين بناء محصل لا 

كثرةمع لأنه يتعظ؛ فلا القلم-، يقسو الأقل عل أو القبور، عل القامة 



ه1وىالفق١4 ٢ ٠

»نمواللام: الصلاة عليه الني قال وقد الإحساس، يقل اس الإم
معفاحشى ٢. الآحرة،*ر تذكر قاما فزوروها؛ الشور زيارة عن منتكم 
يسارهوعل يمينه عل والمقابر ومحرج يدخل الإنسان وكون الماسة 
كانتإذا أنه السائل للأخ أكرر فلذلك ام؛ حذا هم ولا قله فيقو 
أرىفال المقربن ي تدخل أن يمكن بحيث أي واسعة ليت أرصه 

أننحشى مما ويسلم وحل، عز افه عند أحر له ليكون ذلك ق يسعى أن 
القربن.ين البناء ْع يقع 

أمهفبمر زيارة ل وحل~ ~عز ربه الهي. استئذان باب ابنائز/ كتاب لم/ مواه را 
(.٩٧٧يرقم)



١٢١مم1و،امتف 

الرحيمالرحمن افُ بم 
اينهحفظه الشم؛ن \ذصي محمد الشخ فضيلة 
ويعد!وبركاته اض ورحمة عليكم اللام 
كإالحمد وفه ونحن والعافية. الصحة بتإم تكونوا أن اطه نرجو 

تحون•

بياتمع والتي • ٠٠•مكتبة أرصن يوجد أنه فضيلتكم نعلم كإ 
قمناوقد امة ساء قام••••• وقد وعنهم••••• أهاز••••• من حماعة 
أصبحتقد أنه وبإ المكتبة، أرض بحانب أحرى أرض قهلعة بشراء 

علعازمون ونحن للسيارات، موقف بما يوجد ولا صغثرة الأرض 
منحرء عل وذللثا الموجودة المساحة من أكثر بمساحة المكتبة بناء 

فضيلتكممن امل لدا موا،  ٠٣٠x١مبحواز الكاتمة..... أرصنا 
أرضعن الحإعة تنازل بخصوص الحكمة رئيس فضيلة ْع التفاهم 

علالوالد باسم أحثرا اش^ريناها التي الأرض وأيصا السابقة، الكتبة 
عنبدلا الواقعة.... الهالي٠ة بالأرض والتصرف الحق فا يكون أن 

الحديدةالكتبة ببناء المشرؤع يامم بافراغها نقوم موف التي الأرض 
منعل••••• وهي السابق الموقع من أفضل الموقع يكون لكي فتها؛ 

بناءق جادون لنحن فضيلتكم• لدى المعلومة ملكئا أراصى..... 



الفقهحاوي  ١٢٢

رأيكمإعطاءنا فضيلتكم فنرجومن اف، ثاء إن المطر عيد بعد الكشة 
نحفثلكم.وافه فيه، اعدتنا وما.لوصوع، دا هق 

الرحيمالرحمن اطه بم 
اطهحفظه المكرم..... الأخ إل العثيمتن الصالح محمد من 

وبركاته.اطه ورحمة عليكم اللام 

علميهردنا تاءحر وقد وصل، الماصي الشهر من ١ ٠ الورخ كتابكم 
كناكمص أجنا بث انم ظإ الأخ.... مجيء نترقب لأنتا اليوم إل 

.^1

جانبإل البلد داخل ق التي الكتبة نقل موضع فيه ذكرتم وقد 
يل؛ما الموصؤع هدا ق أرى والدي أرصكم••••• من 

مكامامن الماكتبة تنقل أن الوقف مصلحة من شل ينظر أن - ١ 
تلريق.....عل الواقعة . • أرض... من الذكور المكان إل البلد داخل 

منذكرتم با تثرعتم أنتم فهل النقل و< المصلحة تحقمتج إذا ٢- 
أنكمأو اللي، داخل ق التي المكتة أرض عن عوصا أرض••••• 

عنهتعتاصوا أن الأن لكم بدا ثم أرض..... من ذكرتم با التمع نفذتم 
الأخثرالاحتال هو الأمر كان فان البلد؟ داخل ل التي المكتة بارض 

لأنالدنيا؛ أمر من بثيء عنه الاعتياض يمكن ولا نافذ، تبمرعكم فان 



١٢٣الوقف ممأب 

الاحتإلهو الأمر كان ؤإن الأخره، ق لكم تعال اش ثواب عوصه 
داخلق التي ا،لكتبة أرض عن عوصا إلا به تترعتم ما أنكم أي الأول 

الأرصنقيمة لتقدير وخبمرة أمانة ذات لحنة تكوين من بد لا فانه البلد 
ذلك،بموجب فيعمل تختلفان أو القيمة، ق تساويان هل ينفلر بحيث 

أرض....؛ل المساحة تزيدوا أن رأيي فإن متساويتان أمإ قدر ؤإذا 
بوافاحتأيصا وللمحار بل للمستقبل بالطر صغثرة ٣ ٠ ٣،^ ٠ لأن 

•أكئر والأجر فالحركتثر، 

وبركاته.اممه ورحمة عليكم والسلام محففلكم، والله لزم، ما هدا 
.٠٠



الفهدهياوى  ١٢٤

مقبمرةإزالة ثبوز هل ارله~؛ ~رحمه الشيخ فضيلة مثل !  ٦٣س
العام؟للصالح هي متني التي الباف بأن علها والتومع البناء يقصد 

يتكلمرجل عليه بحيب أن يبغي لا السؤال هدا مثل بقوله• فأجاب 
السؤالهذا يوجه بل الدرب(، عل )نور برنامج اعني المير هدا ثل مق 
حما.تراه بإ فيه تقضى التي وهى الإفتاء، دار إل 

،؛ئ!ء ءم 
٠٠٠' ٠٠' ٠٠

منقطعة عنده شخص اف—! —رخمه الشخ فضيلة مثل ! ٦ سة 
المسحدوفوق مسجدا، يقيمها أن ويريد غيرها، يمللث، ولا الأرض 
المسجد؟فوق المسكن ثبوز فهل للأسرة، مسكثا 

وأعلأ0مسجد أمفله بناء يقيم أن للإنسان يجوز بقوله■ فأجاب 
فوقالساكنين من محصل ربعا لأنه يبغي لا هذا لكن للسكنى، ببن، 

والحركايتح.الأصوايت، من راحتهم ؤيقلق اكلمن يشغل ما اكلمن 
عليكاتله يمر ؤإن لمكنلثح، الأرصى هذ0 محعل أن لك والأول 

تشرأنت، الذي الكان كان ؤإذا حن، فهذا مسجدا وبنيت بعد فيعا 
أنعلياكخ حرج فلا مصل، يكون أن الناس إليه يمتاج مو؛ع ي إليه 

ارصااللمه \رى وداذسم^د، عله يقم االم^.سن\ن احد إل تبعه 
ا،لوفق.واش ولأمرتلثج. للث، مكنا تكون 





هناوىالفق4 ١٢٦

قريببيت ق مسجدا يبنى أن ان ل\>ثنمحوز لا بقوله؛ فأجاب 
أرادهمواء العام بالمجد إصرارا هذا ق لأن العام؛ المجد من 

العامبالمجد الإصرار يريد لا الناس س فكشر يرده، لر أو الإنسان 
العلمأهل قال ولهدا حرام، هدا ولكن ولأهله، له الراحة يريد ل\كن 

هدمه.وجمبا بني ؤإذا مسجد، يقريه مسجد بناء محرم اش~ت —رحمهم 
سقيها الماجد.نا هد0 بناء ص إحواننا أولا نحدر فنحن ولدللث، 

بيتهحول أو مزرعته حول يبني واحد كل كان ؤإذا .،^، ٠٧١تفريق 
—عرالله يتقوا أن عليهم فالواجّت، شك، بلا الملمون تفرق مجدا 
المومخنيفرقوا وألا إخوانبمم، ي تعال افه يتقوا وأن أنفسهم 3، وجل~ 

يبنى.أن أراد لمن ية بالنهدا 
تتولحتى ث حل، بإ تحر أن فيجس، المؤولة للمجهات بالنسبة أما 

شرعا.فعله محيا ما بشسها هى 

هأو ءو 

شخصاوكل رجل عن اش~■ —رحمه الشيح فضيلة مثل  I٦٧س
مكتبمن المال من ميلئا يأحد أن للوكيل محوز فهل وقمح، راء شل 

الوقف؟صاحب يعلم أن دون البح ل معيه مقابل العقار 
شيئاتصرفه عل خد يا أن محوز لا الثيء عل الوكيل بقوله! فأجاب 



١٢٧الوقف كتاب 

محللا فإنه تبمرعا الوقف اشترى فإن ومما ل اشتر قال إذا فمثلا! 
بينهأجرة بعقد لكن الوقف اشترى ؤإن متبع، لأنه شنئا؛ ياخذ أن له 

لهمحل لر الوكل من أجرته أخد إذا ولكن أجرته، فله وكله الذي وبثن 
علأجرتين يعملى أن يمكن لا إذ الأخر؛ العلرف من ثيئا ياخذ أن 

إنكعرفت أنا وقال! واصحا ترعا أحدهم تمع لو أما واحد، عمل 
به.باس لا فهذا آخر ثيء أيصا إليلث، أصيف، ولكني فلأن من أخذت 

وقفعل ناظزا يكون الناس بعض السؤال! هذا عل مسألة وهنا 
منهايمتقرض الدراهم هذه من فيأخذ للوقف مرصودة دراهم وعنده 

ماردها.ويقول! ه، لنف

أوناءلنا، أو وصئا، أو وكيلا، كان من فكل حرام، هذا فنقول! 
يده.محت تما شيئا خذ يا أن له فليس ولنا 

-؛!؛-. ؛:؛- 

مسجدينهدم نحور هل اش~! ~رحمه الشيخ فضيلة مئل سماُ! 
نقصوا،قد الجدين حماعة أن لمسيا بجنها؛ واحد مسجد لإقامة 
واحد؟مسجد و الحي أهل وبمع 

وزارةل الماجد عن المسوولن إل هذا مر-ح بقوله! فأجادسإ 
والإرشاد.والدعوة والأوقاف الإسلامية الشؤون 



الفقعفتإوى  ١٢٨

المجدj الموقوفة الأشياء الله-: -رحمه الشيخ فضيلة مثل سواُ; 
المجد؟من إحراجه نحون هل ا'ستماله، وقل فد، إذا كالجاد 

منها،حرا أبدلتا إذا الجد من إحراجها نحون موله: فاجاي، 
وهيبقاءها لأن نحون؛ فلا مفروم غير المسجد ويبقى إحراجها أما 

ثيءبدلها يوصع أن أجل من أحرجتا إذا أما عدمها، من حير قديمة 
علمحرجوها ألأ أخرجوها إذا ينبغي الخال هده وق باس، فلا جديد 
المساجدأو الفقراء من محاجها من عل نيا يتمدق بل الإتلاف، وجه 

المرءالميء يكمها التي الصغره 

٠٠٠

 :U«_ بعضاستخدام عن الله-: -رحمه الشخ فضيلة مثل
حاجات،ق المجد كنس وآلات، السالم، مثل اجد للمالتامة الأشياء 

بدللث،؟يأذنا أن أوالمؤذن للأمام نحل فهل الييوت،، 
السجد،لمم ولا للمؤذن، ولا للأمام، محل لا بقوله: فاجاب، 

خارجحا ويدفع الآلأتا، هده أخذ ق يأذن أن الخاعة من لأحد ولا 
فلاغيره، ق تستعمل أن محور فلا للمسجد، موقوفة هده لأن المجد؛ 

لوحتى يأذن أن لأحد نحون ولا ويستعملها ياخذها أن لأحد نحون 
فرئاأو قدبجا، ملتا يكون أن مثل إليها، بحاجة ليس المسجد أن فرض 



١٢٩^؛_ SluL؛

فإذاللمسجد، هذه لأن ويستعملها؛ الناس يعص فيأحدها قديمة، 
الناسيستعملها أن وأما آخر، مجد ق صرفت عنها مستغن كان 

باض.والعياذ آثم وفاعله حرام، فهذا الشخصية لأغراصهم 

فوقالبناء حكم ما افه—ت —رحه الشخ فضيلة مسل ساب! 
أوا،لوذن؟للأمام منزل كبناء المسجد، 

الجديعمر من وأراد الإنشاء، عند هذا كان إذا يقوله؛ فأجاب 
فهذافوق، والمؤذن الإمام ومنزل الأسفل، ق الممجد محمل أن 

لأي•
مكنالسجد فوق ينسئ أن أحد أراد يم قادعإ، المسجد كان إذا أما 

قالوقد مجدا صار بني إذا المسجد لأن حرام؛ فهذا والمؤذن للأمام 
للقرار.ناع الهواء إن اله1 رحمهم العلمإء 

٠٠٠

YU_ ! مساعدةيهللج، مرة قمتؤ اف~ت —رحه الشخ فضيلة مثل
منالفلوس عل وحصلت، عندنا، القرية لمسجد صوُت، مكثر لشراء 

الذهابنفقة حعلت، ولكنني الصوت، مكبر لشراء ذمت، ثم الخير، محي 
كانالفر بأن علها للمجد، خمعتها التي الفلوس نفقة من والرحؤع 



هن1وىاثم ١٣٠

إذايلزمني وماذا جائز؟ العمل هذا فهل فلوس، معي ليس وأنا بعيدا، 
أحهلآت؟

مصلحةمن هدا لأن حرج؛ ولا جائز العمل هدا بقوله• فأجاب 
يمكنكان إذا الرواحل أفضل ألأتستعمل عليك ولكن الصوت، مكبمر 

دونها.ما نستعمل أن 
محصلدونها مسارة وجود مع فخمة سيارة تستاجر لا ت نقول فمثلا 

الثيءلحصول سعى أن عليه محب والأمأن مؤتمن، لأنك المقصود؛ بها 
كلفة.بايني 

هه ؛؟؛• 

الحيأهل س خماعة قام اف،~! ~رخمه الشخ فضيلة مثل 
قريب،جامع وجود ْع منهم، ؤإماما مؤذيا ووضعوا مجد، ببناء 

قسافروا إذا بانهم العلم ح منهم، هريي، احر أوئافج مجد وكذللث، 
يتسلمهالذي الراتم، هل أحد. فيه يصل ولا المجد، أغلق الإجازات 

حرام؟أم حلال الأوقاف س والإمام المؤذن 
ويقربهمسجد بتاء محوز لا أنه نعلم أن لأبد أولا بقوله. فاجات 

وتعالسبحانه اللص نهى الذي الضرار مسجد يشبه وهذا آخر، صجل. 
مسجاسقرب مسجدا بتوا المنافقين لأن الله.؛ رسول فيه يقوم أن عنه 



١٣١مم1بامتف 

ؤوأكئتت<وتعال! تبارك اف، فقال حم، ويفاروا الوْتن ليفرقوا قباء؛ 
دىوإرصثادا بمي ومرثا ونمكذآ تي/إرا مسمدا أءن_ذوأ 

١٥فه لاشو ؤ قال: أن إل ئثوق4لا/ آقث 

ليسكان ؤإن أحرى، اجد موبقريه مسجدا بتوا الدين فهؤلاء 

الثالث،،العني فيه ولكن المضارة، يقصدوا ولر المسجد، إنشاء بكفر 
محوزولا المسجد، هدا يبنوا أن لهم محوز فلا المومنين، ين التفريق وهو 

يثنىان اراد من لكل يرخصوا ان الماجد عن للمموولن ضا ي١ 

مساجدإل محتاج الأحياء هده هل الفلر الواجب بل أنيبني، مسجدا 
وهؤلاءالممجد، هو الأول المسجد فيبقى محتاج لا أو بينها، ما لتباعد 

فعليهمفيه يصلوا لر فان المْللوب، هو فهدا فيه، وصلوا اش هداهم إن 
الإثم.

ويتركونهفيه، يصلون مسجدا لهم حماعة أو قوم كل يتخذ أن أما 
محوزولا عظيم، حطأ أنه ثلث، لا فهدا ذللث،، أشبه وما الإجازة يام أق 

الدينلهؤلاء به ويالؤ، بدلللهم محوا لان الماجد عن للمسموولن 
إمامليس لأنه ذلك،؛ عل راتبا ياحد أن للأمام محل لا صنعوا، ما فعلوا 

.١١٠٧^^؛ التوبة، محمورة ( ١ ) 
الآية:خ،ا.اكوبة، )آ(سورة 



هاوىا)فقه ١٣٢

وليلكفمهل؛ الحإعة لهؤلاء مجد إمام هو بل لد<سدين، مسجد 
الإجازات.إل ذهبوا إذا الموال" ق حاء —كإ المسجد يغالى 

هه ه 

_IUt  فإمقبرة ل بتي بيت عن اف~ت "رخمه الشخ فضيلة مسل
الست،؟هذا ل الصلاة حكم 

المبرةلأن المقبرة؛ ق بيت يبنى أن محوز لا أولا؛ بقوله؛ فأحاب 
هذانحالف ما فيها يفعل أن نحون فلا معبن، لغرض موقوفة مسبلة 

صاحبينفرد موف فانه بيت ببما بني إذا أنه العلوم ومن الغرض، 
وحببالمقبرة بيت بني فإذا هذا وعل فيه، يدفن ولا بمنفعته، البيت، 
فيه.الصلاة نحز لر فيه الذكنى نحز ب ؤإذا فيه، السكنى نحون ولا هدمه، 

صم م 
٠٠' ٠٠' ٠٠'



واباسواسة





١٣٥باباسةاواسة 

ولدبمإالأم من أخوان ل —! اف —رحمه الشيخ فضيلة مئل سه؟ت 
منهإأوهبة يرضاهما شيئا منها آخذ أن ل نحق هل والدهما، من ورشة 

لا؟أم 
الولدينأعهلاها ولكنه للأب كانت إذا الورثة هده موله! فأجاب 

منهاياخذ أن نمره ولا لأخيها محل لا فإنه ففعل فتها العمل أجل من 
الورشةهده أعطاهما محي والدهما كان إذا وأما لها، ملكا ليسمى لأما شيئا؛ 
وتبمرعه،تصرفه محوز ممن وهما لهعا، ملك وأما التمليلث،، مبيل عل 

اسلا هدا فان الماس من نمره أو أمها من لأخيها منها بثيء ضرعا 
والمع.المصرف حائزا مالكان لأما به؛ 

ه.

محقر،سهم من ورثة عن افه- -رحمه الشيخ فضيلة سئل ساُب؛ 
الميراث؟من عائدة أرض ممة عن الكيار الإخوة لأحد اكنازل، محوز فهل 

أنباس محلا مرثيين بانمن كلهم الورثة كان إذا بقوله• فأجاب 
إخوامم.لأحد أرض قطعة عن يتنازلوا 

حزلاعمحتص فيا أحد سازل أن محوز فلا تقر فيهم كان إذا وأما 
ثيء٠منه ألأيوحد محب التركة من نصيبهم أن أى المصر، 

به.بأس لا فهدا لأحدهم نصيثه عن المرثيين أحد لوتنازل أمحا 



هن1وىاتفقمح ١٣٦

UU_ ! عنوكيل كيم لخ عن اطه—ت —رخمه الشخ فضيلة مثل
تكاليفعن عوصا المال من مثلمعا إخوانه أحد منه طلب والده، ورثة 

السيارةالكبم الأخ ملم وجدال خصام وبعد والدهم، لسيارة دفعها 
فض؛اككم؟توجيه فإ الأخ، لهدا 

ثالمشتركة افيارة عن شازل أن لك محل لا بقوله: فاجاب 
ذلكإل ألحاك الذي الأخ وهدا الورثة، بموافقة إلا الورثة بقية وبين 

حقولأن ذلك،، إل ألحأك لأنه السيارة؛ هذه من ثيء له محل لا 
٠فيها باؤ، شركائكم 

الحمح،رصي فإذا الحمع، امترصاء أو السيارة، رد الأن والواجسا 
هذهيردوا أن ق الحق فلهم ؤإلأ حرج، فلا مرشدون بالغون وهم 

منها.نصيبه يأخذ وكل المشترك، المال إل السيارة 

AU_ : منورنت، وقد والدة ل افه —رحمه الشخ فضيلة مثل
ثإنيةلها أن علها الشميق، لأخيها فاعظته المتول أبيها بعد من نصيبها 

مقداروما شرعا، الهية هذه مثل نجوز فهل وإناث، ذكور أولاد؛؛ن، 
إرثها؟من أولادها نصسّث، 



١٣٧واباسلاواسة 

ثبقوله فأجاب 

الرحيمالرحمن الله بم 
آلهوعل محمد، نبينا عل وأسلم وأصل العالمن، رب ض الحمد 

أحمعن.وأصحابه 

حمحأخاها أععلت ثم أبيها، من ورثت السائل قال كإ ا،لرأة هده 
حائزة؟العملية هده هل يسال أبنائها وأحل ورثته، ما 

أنولها حائزة، قاما صحتها حال ق العملية هده كانت، إذا فتقول! 
أحد.عل أحدا أولادها من تفضل لا أما غير مالها، ق تتصرف، 

الحقفلها أولادها سوى أقارحا من أحد أو أخاها تعقلي من أما 
إرثها؟من نصيبه ما مواله وأما منه، يمنعها أحد ولا للثج، ذق 

مادامت،فيه حق لهم فليس أبيها من إرثها من نصيبه ما أراد فان 
تقتضيهما حب عل م يقإرثها فإن ماتت، فإذا الحياة، قيد عل الأم 

الأن.عاليه الحاكم يمكن ولا موما، حالة ل الشريعة 
مرضق أبيها من ورثته الي اجلتراث هذا أخاها أءملتإ كانت، إذا أما 

علزاد فيإ ؤ تتصرفأن لها ليس فإنه حكمه ق ما أو المخوف، موتبما 
إجازةعل يتوقف، فإنه مالها ثالث، من أكثر أبيها من إرثها كان فإن الثلن،، 
تامة.عمليتها فإن موما عند مالها ثلث، من أقل كان إذا وأما الورثة، 



ه1وىاثهض ١٣٨

رمالا

الرحيمالرحمن الله بم 
الله.حفظه صالح بن محمد الشخ فضيلة وبعدت فه الحمد 

بعد.أما وبركاته، اطه ورحمة عليكم اللام 
محي،التي الأشياء هي فإ الأولاد، بين بالعدل الرسول. أمر فقد 

فيهيلزم الباغ وتروج الأكثر، للابن صيارة شراء وهل العدل؟ فيها 
نجبيهل الزويج، ومهر السيارة قيمة قدر للاحرين يدحر ؛*مث العدل؟ 
اطه.أثابكم نرجوالإفادة حال؟ بكل الإنسان محثاحه ما غير ق المساواة 

الرحيمالرحمن افه م ب
وبركاته.الله ورحمة اللام وعليكم 

قبينهم يعدل أن وينبغي واجب،، العطية ق الأولاد ، juالعدل 
القتل.ق حتى بينهم يحيلون لم، الكان فقد غيرها، 

^٣٢١٠ثفتلمذ وهدا ثمحتاحه، ما واحد كل يعطي أن النفقة! ق فالعدل 
والأنثى.والذكر والتكبير، الصغير 

الصغثر.محتاجه لا ما ثيابه ل بماج فالكبثر• 
الذكر.محاجه لا ما الحل س محاج والأنش: 



١٣٩واباستواسية 

ممامثله الأحر يعطى ولا محتاجه، ما واحد كل يعطي أن فيجب 
لامحتاجه.

لمرومن عرمحا، التزويج حد بلغ من يزوج أن الترويج: و والعدل 
الأول.به زوج ما مثل له يدحر ولا يزوجه، لا ذلك يبلغ 

تكونسيارة لذلك محتاج من يمتح أن الركوب: تامين ق والعدل 
ركوبه،لتأم؛ن محتاج إنعا المحتاج هدا لأن التمالك؛ لا العارية سبيل عل 

الأبملك ق السيارة تبقى هدا وعل فقط، حاجته سد عل فيقتصر 
أنالضروري من وليس بذلك، تندفع حاجته لأن الولد«يا؛ وينتفع 
أوصىالكبار زوج إذا أنه الناس يحض عادة جرئت، وقد السيارة، يمتلك 

وصيةررلأ الّمحا لقول محرم وهذا موته، بعد ذلك بمثل للصغار 
لواردث،اار

الحثيم؛نالصالح محمد كتبه 
لهاصفرها؛اه

إي؛•؛-ءه 

أبفيالوصايا/ ئاب ورداود/ (، ٢٢٢٩٤(،يري)٦٢٨اكو أحمد :ا(رواْ 
لوارث/وصية لا باب الوصايا/ كتاب ماجه/ وابن (، ٢٨٧٠برقم)للوارث/ الوصية 
برقملوارث/ وصية لا حاء ما باب الوصايا/ كتاب والترمذي/ (، ٢٧١٣برقم)

(٢١٢٠.)



الفضفتاوى ١ ٤ ٠

 !Uفيمنفضيلتكم رأي ما اف~ت ~رحمه الشيخ فضيلة مثل _؟
أعهلىقرة وبعد الرواج، عل به ليتمن المال من ملمعا ابنه أعش 
لهليبني ملمعا أقرضه فرة وبعد سيارة، به ليشري ملعا الابن 

أولاداله أن عو الباقي، عن والدم وسامحه القرض، الابن محدد بيتا، 
ل؛غرهم 

النيلقول الأولاد ب؛ن العدل الوالد عل الواجب فأجامحح؛قولهت 
أولادكم؛،واعدلوا؛؛ن افه )١اتقوا 

يعهليأن يلزمه ولا للنفقة، تبعا حق فهدا ليتزوج أعهنا٥ الدي قاما 
تزوجوا•الزواج وأرادوا بلغوا إذا إلا مثله الاحرين 

كانؤإذا السيارة، يعطيه أن محوز فلا السيارة أعطاه الدى وأما 
مللث،واللك، عنده، عارية إما عل إياه فيعهليها للسيارة محتاجا الابن 

الأب.

شيئا.منه يسقعل أن محوز لا فنقول! القرض، أقرصه الذي أما 
وبناتبنتن من الأولاد كان إذا إلا كاملا يستوفيه أن عليه نحب بل 

•باس فلا نص طيما عن بدلك وسمحوا راشدين، يالغين 

كتابلم/ وم(، ٢٥٨٧)برقم الهبة/ ل الإشهاد باب الهبة/ كتاب البخاري/ واه ر١ 
•( ١٣)( ١٦٢٣)برقم الهثة/ ق الأولاد بعض تفضيل كراهة باب الهبات،/ 



بمباستواسية

أحلرجل أعطى إذا اف~ت ~رحمه الشيح فضيلة مثل ^ ٨٠س
إذاالحكم وما البقية؟ إعطاء من لأيد فهل تفوقه، عل جائزة أولاده 
لأخيهم؟أعطي بإ الإخوة رصي 

إشكالفاد أخوهم أعطي بإ الإخوة رصي إذا أما بقوله؛ فأجاب 
أممهلوموهم لهم حق لأنه وازه؛ جل 

تفصيل!ففيه الأخرين دون تفوقه عل جائزة ولده أعهلى إذا وأما 
ونجحجائزة، أعهليه قاف منكم نجح من قبل؛ من قال قد كان فإن 
بأس.فلا فأعهلا٥ أحدهم 

ينجحوالمر الذين الأحرين دون أعهلا٥ نجح أن بعد كان إذا وأما 
فإنهلأيعط<ه.

حفظوا،هم إذا المال من جزءا لهم جعل كأنا الأول؛ ق أنه والفرق، 
بالنجاح.تميزوا أو 

التفضيل.يصلح فلا ذلك، يجعل فلم الثاف؛ وأما 
هو ءه 



١٤٢

أحدنحمحسصن عن النه~ت ~رحه السح فضسملأ ااسل ٠ ٨ ١ ّّن 
إحوته؟دون بئيء الأولاد 

إخوتهدون بشيء أولاده أحد الأب نحصيص بقوله؛ فأجاب 
j؛j،واعدلوا اف، رراتقوا نال! س المي لأن محوز؛ ولا حرام، 

أولأدكم«را،.
أوالولد ذلك أعهلى ما يمرد أن الأب عل محب فانه هدا وعل 

الولدأعهلى يعهليهم أن أو يعطهم، ز الذين أولاده يستمح أن 
للذكرفيها يكون الععلية لأن الأبناء؛ أحد يعطي ما نصف بنت لكل 
عرافه مة قمن أعدل مة قلا إذ العدل؛ هو هذا الأنثسن حفل مثل 

الأنين.حفل مثل للذكر للأولاد افه جعل وقد وجل، 
واحدةله أن الحور هذا من يتخلص أن أراد إذا الأب! لهذا ونقول 

طرق؛ثلاث من 

مافتاحذ بالعطية حمصته الذي الولد من تاحذ أن إما أ~ 
ت.مؤته 

وأخواته.إخوانه باقي تتح أن ؤإما ب~ 

كتابلم/ وم(، ٢٥٨٧)برقم الهبة/ ل الإشهاد باب الهبة/ كتاب البخاري/ واه ر١ 
X\T)(\^T)^yصلضالأولأدjادة/ كرامة باب اله؛ات/ 



١٤٣واباستواسة 

نمقبنت كل وتعطي أعطيته، مثلعا ولد كل تعطي أن ؤإما ج~ 
الولد.أعطيت ما 

الحورمن وهدا آثم، فانك ؤإلأ الأب، أبما ذمتك تبمرأ وبدلك 
،•جورُُرعل أشهد ررلأ الرسول:٠ فيه قال الذي 

الولدوقام الأمور، تلك أحد فعل من الأب يتمكن إ إذا أما 
ذمةوتبمرأ حمنا ذلك كان معه إخوته باقي باشراك الهمة أعطي الذي 

بدلك.الوالد 

؛أت-ءأ؛- ءة 

TA_ ! أبيهمن الابن اشترى إذا اش~؛ ~رخمه الشخ فضيلة سئل
الإخوةمن محموعة له الابن هذا بأن علها الحكم ما رمزي، أرصا؛٠٢^ 
مأجورين.أفتونا والأخوات؟ 

بشمبن المعبمان حديث من ه المح، م، ثنت بقوله• فأجاب 
ولما، أولادكمءال ٧^، واعدلوا اطه، رراتقوا قال! أنه عنهعا— افه —رصي 

برقمأشهد/ إذا جور شهادة عل يشهد لا باب الشهادات/ كتان البخاري/ رواه )١( 
برقمالهبة/ ل الأولاد بعض تفضيل كراهة باب الهبات/ ممات لم/ وم(، ٢٦٥)• 
(١٤()١٦٢٣.)

مماتوْلم/ (، ٢٥٨٧)برقم الهبة/ ل الإشهاد باب الهبة/ كاب البخاري/ رواه )٢( 
(.١٣()١٦٢٣)برقم الهبة/ ل الأولاد بعض تفضل كراهية باب الهبات/ 



هناويىادفم١٤٤4

النعإن،ولده نحلها عطية عل هؤ الٌثي يشهد أن ٌمعد بن بشير أراد 
علأشهد لا رُذإنى وقال؛ ،، مرى'ار هذا عل ررأشهد الني له قال 

لجورا؛ 

بعضعل أولاده بعض يفضل أن لأحد محل لا أنه عل يدل وهدا 
عليه،يشهد أن النيئ أبى الذي الحور من ذلك وأن لعطية، اق 

■ضري٠٠همذا عل ررأشهد منه؛ اكرؤ محقيق ق وقال 
أرصاعليه ؛١٤ أو أرصا، ابنه منح قد الأب كان إذا هدا وعل 

ابنهعل بجع أن للأب محل ولا بجائز، ليس المع هذا فإن رٌزى بمن 
وقاتكان، ذلك ق المحتاد المثل بثمن غيره عل سعها كإ إلا أرصا 
الزمن.ذك 

الأبباعها حن بقيمتها الأرض تقدر أن الصرمحإ! هذا ونصحح 
إذاإلا القيمة، سّج الابن عل نحري وأن الوثن،، ذك ق ابنه عل 

لأنبدك؛ بأس محلا الابن ذك أعطى مثلما الأبماء بقية الأب أعطى 

قال؛النعان لابنه عطيته عل ليشهدْ سعد بن بشير أتى لما .ؤ الّكا 

برفم)*آآا-ا()ي\(.ابكراهة-صضالأولأدفياب/ الهبات/ كاب لم/ م)ا(رواْ 
برقماشهد/ إذا جور نهاية عل يشهد لا باب الشهادات/ كتاب البخاري/ رواه ، ٢١

برقمالهبة/ ق الأولاد بعض تفضل كراهة باب الهبات/ كتاب لم/ وم(، ٢٦٥٠١
(.١٤(ر١٦٢٣ر



١٤٥داباساواسة 

نعم.قال! دتون؟اا ررألك 
المعإن؟أعطى ْثالإ حميعهم أعطى هل أله: ف

محيابن بشر فرد ٢. جور،ا عل أشهد ارفلا قال؛ لا، فقال! 
العطيةهده عنه— افه —رصي 

تقومأو الأب، إل الأرض ترد بان إما الأمر! هذا فصحيح إذن 
ويعطيأءهلا٥، مثلمإ الأبناء بقية يعطي أو الوقت، ذلكا 3، بقيمتها 
افهقسمه كإ ذكون الأولاد عطية لأن ذلك؛ من المصفج عل البنات 

الأنثيين.حظ مثل للدكر كتابه: ق وجل— -عز 

باعطاءيكون الإنفاق ق الحيل أن وهو: له الضلن محب، أمر وهاهنا 

بماجإلته•ما منهم واحد كل 

أبوهالها فاشترى ميلها، يلسسه حل إل تحاج الأنش• كانت، فإذا 
أعطاهاإنإ لأنه للأبناء، قيمته مثل يعمر أن يلزمه لا فإنه للبسه، حليا 
حاجتها.لدغ 

يعطيأن يلزمه لا فإنه علاج، إل الأولاد أحد احتاج لو وكيلك 
احتاجإليه.الذي الولد هدا علاج عل أنفق ئشم\ الاحرين 

(.١٧)( ١٦٢٣برقم)الهبة/ ق الأولاد بعض تفضيل كراهة باب الهبات/ كتاب لم/ مارواه 



الصفتاوى  ١٤٦

أنيلزمه لا فانه فزوجه، زواج إل أحدهم احتاج لو وكذلك 
العدلولض الولد.  ١٦٠زوج الش والفقات المهر، مثل الآحرين يعطي 

بعضكان وقد يزوجه، فانه الزواج مبلغ الثاف بلغ إذا أنه للثح ذل 
الزواجيبلغوا لر صغار وأولاد فزوجهم، كبار أولاد له كان إذا الناس 
الوصيةلأن محوز؛ ولا حْنأ، وهدا موته، بعد الهر بمثل لهم يوصي 

الأولاد،بين الوارين، م قلما وجل— —عز اف لأن محرمة؛ للوارث 
أيهمثدرون لا وأبمآو،م وتعالت ّسحانه قال الآباء، وبين 

وتعال--مثحانه تولاه الذي القمم هذا أن وجل- —عز فاخ؛ر 
تعالوقال محمودة، وغاية وحكمة، علم، عن صائر فريضة بقه 

يطجور أس ح-ثود دئى ؤ الواريح،: ذكر لما الثانية لأية ال 
آلأيهنردحنها من ديرٍي جننت يدجلا أادمورثوثهُ 

آثهبممن ومت و؟ ئز آلنتظيآلمور ودلملكث>• فيهتأ 
ذداث^ محيثا -^١ ^١ ده س ص ثزثوثة, 

^)٢(»  ي

.١ ١ الأية! الماء، سورة ( )١ 
الآ؛تان:ماا-؛انء،)أآ(سورة 



١٤٧واباسواس؛ة 

وصيةفلا حقه؛ حق ذي كل أعطى افه ر>إن النبي وقال 
ا.لوارثا،ل 

حناممار إخوتم الوالد زوج الذين الصغار الأولاد فهزلاع 
إذاولكن المهر، بمثل لهم يوصى أن لوالدهم محوز لا الرواج بلغوا 
فلهروجهم•حانه ق الرواج بلغوا 

قأولاده بن يعدل أن ان الأنعل محب بانه القول! وحلاصة 
النفقةق والعدل النفقة، ق يعدل؛ينهم أن علته محب وكيلك العملية، 

أوكثر.ذلك،، قل الفقة من محتاج ما منهم واحد كل يعقلي بأن 
زوجإذا الناص بعض أن هي؛ عليها سهنا التي الأحثرة والنقطة 

بعدمن للصغار به زوجهم ما بمثل أوصى حياته ق الكبار أولاده 
للوارثوالوصية لوارث، وصية لأنه محوز؛ ولا محل لا وهدا موته، 
القرآنمن به اّمتدللنا ما تقدم وقد تنفيذها، محوز لا بامحللة محرمة 

الباب.هذا ق والسنة 

ه- صه 

ذباب الوصايا/ مماب وأبوداود/ (، ٢٢٢٩٤)برقم س A )٦٣! افد ز أحمد واْ ر( 
برقملوارث/ وصية لا باب الوصايا/ كتاب ماجه/ وابن (، ٠٢٨٧ ) برقم للوارث/ الوصية 

٢(.١ ٢ )٠ برقم لوارث/ وصية لا جاء U باب الوماط/ كاب والترذي/ (، ١٢٧ )٣ 



١ ٤٨

قطعةيملك والدي اض-: -رخمه الشيح فضيلة سئل ' ٠٨٣س
أنال الأرض هدم بتميم قام وقد فيه، نعيش مترلأ ويملك أرض، 

ونحوه،بناء من نشاء بإ فيها لنتصرف الأربعة؛ الذكور ؤإحواق 
عدتوحينإ للعمل، مافرت وقد الخمس، أحواق قسمه؛؛ن والنزل 

أجراءبعض بإصلاح فقمت فثه، أروج م ستقل مكن ق وليس 
هممهفهل أحواق، باسم كتبه قد والدي أن رغم فيه، لأمكن البيت 

ئفهل الين، يبعن أن ردن أحواف كان ؤإن لا، أم شرعية هدم والدي 
غثري؟عن الشراء و الأولؤية حق، 

منكم،برصى وقعت قد كانت، إذا مة القهذه بقوله؛ فأجاب 
فيها.أبيكم عل حرج فلا رشيدا عاقلا بالعا منكم كل وكان 

أنللأب نحون لا فانه منكم رصي بغر وقحت، قد كان إذا وأما 
لأنوذللثح بعض؛ عل أولاده بعض ويفضل التصرف، هدا يتصرف 

نحلة،النعإن ابنه نحل بانه معد بن شر أحبره حينإ قال . المح، 
لا.قال! كلهم؟،ء بولدك ذللث، ررأفعلت والسلام؛ الصلاة عليه له فقال 

أولادكم؛؛؛؛ن واعدلواافه رراتقوا المح، فقال 

كتابوسلم/ (، ٢٥٨٧)برقم الهبة/ ف الإشهاد باب الهبة/ كتاب البخاري/ واْ ر٠ 
X\r){\Ur)^yملضالأولأدفادة/ كراهية باب الهثان،/ 



١٤٩واباسةواسية 

مسيلعل تكون أن محب والإناث الذكور لأولاده الأب فعطية 
سه،أعطاها ؤإذا سه،، الأنثى أعش سهمن الذكر أعطى فإذا العدل، 

عليهحرام هذا فإن الأخر دون أحدهم محاي أن أما سهمن، ا٥ أءهل
يصح.ولا 

طلبت،ثم ؤإحازة، منكم برصى وقعت مة القهذه كانت ؤإذا 
ورصنوزوحتلثح، أنت، فيه لتستقر البيت من شيئا تصلح أن أحواتالث، من 

التمليك.ميل عل أو العارية، سيل عل سواء حرج، فلا حذا، 
منهتمللئ، لا لأنك سواء؛ وغثرك أنت فإنك، بيعه أردن إذا وأما 

وغيركقانت، تمللث، لا كنت، ؤإذا الشفعة، حق لك، نقول حتى سيئا 

يراعينلثجأن فيه رغبة للئ، كان إذا الرحم صلة من أن لاثك، لكن سواء، 
فيهنفلر لك، كان فإن ومشاورتكر، مراحعتلئج، بعد إلا يبعن فلا ذا هق 

تركته.ؤإلأ أخذته 

ءإ؛-ه -؛؛؛- 

لخولتا إخوة ثلاثة نحن اله~ت ~رحمه الشيخ فضيلة مثل سةخث 
وقدممرا، معه يتشاجر وكان لوالدنا، عامحا الأخ هذا وكان الأب، من 

تساجرالتي المرات إحدى دؤ، له، منزل مراء ل ما|ه متن. أبير ساعده 
خوهالتا، معه فيه نحن نقيم الذي المنزل يكتجإ أن والدي قرر فيها معه 



١٥٠

شراءق ساعده أنه مقابل وهذا وفاته، بعد معنا يتشاجر أن أحي من 
بعضهمأولاد وله هدا أخي مات أن افه وشاء صابئا، ئلت، كإ له منزل 

بريئةالأن والدي ذمة تعتثر هل وموازإ حيا، مازال لوالدي متزوج 
مقدارالأولاده نحن ندي أم له، عاها كان أنه الرغم عل حرمانه من 

باركايزوكا؟أفيونا ىا؛ةوالدي مقابل منالال 
محبأنه أُان أن أحب السؤال هدا عل جواي قبل فأجاب؛قولهت 

أحدامنهم يفضل وألا والهبة، العطية ق أولاده j؛j، يعدل أن الرء عل 
أعطىحن عته الله رصي صعد بن 5__،^ قال الّثيا لأن أحد، عل 

له!وقال ، أولادكما،ل بين واعدلوا افه، اراتقوا غره• يعط إ ما ولده 
جورا؛•عل أشهد لا فإف غثري؛ هدا عل ررأشهد 

المرات،ق لهم افه م قكا تكون العطية ق الأولاد بن والتسوية 
ماقاما للحاجة. دفعا يكون ما غر ق وهدا الأنثيين، حفل مثل للذكر 

أنقدر فإذا حاجته، مقدار ان إنكل يعطي فإنه للحاجة دفعا كان 
فزوجصغارا الأحرون وكان النكاح، إل أحدهم احتاج أولادا للإنسان 

مثلمإالصغار بعملي أن يلزمه لا فإنه الرواج، إل بماج الدي الكبثر هدا 

كابوملم/ (، ٢٥٨٧)برقم الهبة/ j الإشهاد باب الهبة/ كاب البخاري/ واه ر< 
؛رنم)ّآأا"ا()ماا(.الهبة/ j الأولاد بعض تفضل اهية / باب الهبات/ 



١٥١

النكاح.مووتة من أعطاه أوما الهر، من لهذا لغ 
يزوجهمأن لزمه الرواج إل واحتاجوا هذا بلغه ما بلغوا إذا لكن 

وكانالكبار، أولاده ووج إذا الناس بعص كان ولقد الأول، زوج كإ 
الآكبار،به زوج ما مقابل ماله س بثيء للصغار يوصي صغار أولاد له 

وصيةلأنيا باطالة؛ الحال هذه مثل ق ووصيته محوز، ولا حرام وهذا 
لواردث،<اروصية ررلأ الّك، قال وقد لوارث 

لأخيكموالوكم اعدة مإن محنقولت الموال عل نجسي، هذا بعد 
أنثبنمحا والذي والحش، الحور باب س له منزل شراء ل بيكم أص 

قساعده لل عاليه الواجب وس ذمته، ق قرصا به ساعده ما محعل 

هذهأعطاه ١^^١ منكم واحد كل يعطي بان بينكم يعدل أن منزله 
ذكرتإنلث، وحيث للأناث، ية بالنأءهلا٥ ما ونصف للذكور، ية بالن
فقدأحاكم أعطى ما بقدر ذلك، كان إذا فينظر لكم منزله كتب أنه 

أولادتعطوا أن يلزمكم ولا أخذتموه، ما لكم وأحل الوالد، ذمة برئت، 
سيئا.أخيكم 

_jالوصايا/ مماب داود/ وأبو (، ٢٢٢٩٤)برنم افد ق أحمد )ا(رواْ 
لوارث/وصية لا باب الوصايا/ كتاب ماجه، وابن (، ٢٨٧٠)برقم للوارث/ الوصية 

برقملوارث/ وصية لا جاء ما باب ايا/ الوصكتاب والترمذي/ (، ٢٧١٣)برقم 
(٢١٢٠.)



ه1وىاوص ١٥٢

مماأكثر ْنكم واحد كل نصيب لكم كتيه الذي البيت كان إذا أما 
حتىأخيكم أولاد يعهلى أن الخال هده ق عليه يجب فإنه أخاكم أعملي 

حياةل بينكم يعدل أن عليه واجبا كان لأنه وذلك بكم؛ يساويه 
بعده.من لورثته فيكون بموته يشل لا أخيكم وحق أحيكم، 

٠٠

الأمرةلرب يجوز هل اف~؛ ~رخمه الشيخ فضيلة مثل ؛ س٥٨
البعض؟عل الورثة بعض يفضل أن 

بعضعل ورثته بعض يفضل أن للإنسان يجوز ت بقوله فأجاب 
أنيجوز لا فإنه أولاده ق إلا صحته حال ق التفضيل هدا كان إذا 

الذكريعقلي فإنه والأنثى الذكر إلا؛؛j، بعض، عل بعضهم يفضل 
بينواعدلوا افه، رراتقوا . الّكا لقول الأنثى؛ يعمليه ما صعق 

أولأدكم«را،.
يعهليأن عليه وجب مثلا درهم مئة أبنائه أحد الإنسان أععلى فإذا 
مئةيرد أو يرمحا، خمين عل البنات ويعهلي درهم، مئة عل الأخرين 
منه.فياخزها الأول لأبنه أعه؛لايرا التي الدرهم 

كتابلم/ وم(، ٢٥٨٧)برقم الهبة/ ل الإشهاد باب الهبة/ كتاب البخاري/ رواه )١( 
(.١٣()١٦٢٣يرقم)الهبة/ j الأولاد بعض تفضل كرامة باب الهثات/ 



١٥٣

الرشد،بلغوا قد كانوا والإناث، الذكور من أولأد0 أن فرض ولو 
النفقةغر ق ذكرناه الذي وهذا به، باس لا فانه بالتفصيل له وسمحوا 

•شمتحق ما منهم كل فعهلى الواحبه 

بأنالهر ودي، وزوجه، الزواج إل احتاج أبنائه أحد أن قدر فلو 
يعمليأن يلزمه لا الحال هذه ق فانه المهر دفع يستطع لا الابن كان 

لأنالمهر؛ عنه ودفع الزواج، إل احتاج الذي هذا أعملي مثانإ الأحرين 
الفقه.من التزويج 

النامي؛بعضن سألها ألة معل أنبه ان أود الم؛امبة وثمذْ 
أولادعنده ويكون فيزوحهم، النكاح بلغوا قد أولاد عنده يكون 

الكاح،البالغون به زوج ما بمثل موته لهم؛*lJ فيوصي صغار آخرون 
والوصيةلوارث، وصية تكون الوصية هذ0 لأن محوز؛ ولا حرام وهذا 

وصيةفلا حقه، حق ذي كل أعض افه ررإن الني قال محرمة لوارث 
،٠لوارثااأ

بمثله.إحوانيم زوجت، قد لأل المال، -^٠١ لهم أوصيت، قال! فان 

لباب الوصايا/ محاب داود/ وأبو (، ٢٢٢٩٤)برقم (, ٦٦A)٦٣! المد ق أحمد واء ر( 
لوارث/وصية لا باب الوصايا/ كتاب ماجه، وابن (، ٠٢٨٧ ) برقم للوارث/ الوصية 

برقملوارث/ وصية لا جاء ما باب ايا/ الوصكتاب والترمذي/ (، ٢٧١٣)برقم 
(٢١٢٠.)



الفقههناوى  ١٥٤

فزوجهم،تموت أن قبل النكاح الصغار هؤلاء بلغ إن نقول؛ قانتا 
تزوجهم•أن عليك واجبا فليس سلغوا ل؛ ؤإن 

٠٠.

منزللادي4 الكيثر ابني اف~ت ~رخمه الشخ فضيلة مثل ساُح! 
المنزل؟هذا ق أحقية الأحر لأبي فهل التجارة، ق عمله من 

هو،عمله من ابنلث، لدى الذي المزل هذا كان إذا بقوله؛ فآجابه 
الخامحى.ماله له ان إنكل لأن فيه؛ حق لأخيه فليس هو به كومن 

عاليك،الواجس، فان عليه به تفضلتن، مما البسنت، هذا كان إذا وأما 
أنعليلث، فالواجس، تفعل ل؛ فان بمثله، إخوانه بقية عل تتفضل أن 

صارالموت عليك قدر ؤإذا مالك،، من البيت هذا نحعل وأن ترده، 
بعدك.مرايا 

٠٠٠

UA_ ولدوله موسر رجل اله~ث ~رحمه الشيح فضيلة سل ؛
قوالبنات الولد بين الوالد يفرق ما وئاما تزوجوا ئد كلهم وبتالتا، 

وكتبهاأرصا، للولد اشترى وقد بعدم، أو الزولج قبل مواء النفقة 
يأثمفهل مسا، الأب عل أنفسهن ل بجين البنات جعل مما باسمه، 

خيرا.الله وحزاكم معلم. الوالد هذا بأن العلم بع الممرقة؟ حذه الوالد 



١٥٥واباسمواسة 

نبيناعل وأسالم وأصل العالمين، رب فه الحمد بقولهت فأحاب 
تبعهمومن وأصحابه، آله وعل ؤإمام خاتم محمد 

الدين•يوم إل بإحسان 
اطه~رصى بشثر بن العإن عن وغيرهما )الصحيحقن( ل ثبت 

شر—ثزوجة ~أي أمه فقالت يطق نحله معد بن شر أباه أن عنها" 
افهصل الني إل بشثر فذهب ذلك، عل الني. تشهد حش أرصي لا 

أبناءهأعمر هل المي. فاله ويرثيه، ليخره وملم آله وعل عليه 
مثلإأضالمان؟قال:لأ.

علأشهد لا ارإل وقال! ٢، غتريا'ل هدا عل ررأشهد قال 
٢.أولأدكم«ل ب؛ن واعدلوا اطه ءراتقوا وقال! ،، جورءار 

مامنهم واحد كل يعهلى أن الفقة ق الأولاد ب؛ن العدل وكيفية 
لا.أو لإخوانه مماثلا كان مواء الفقة من محتاج 

١( ٦٢٣)برقم الهبة/ ل الأولاد بعض تفضل كراهة باب الهبات/ كتاب لم/ مرواه )١( 
(١٧.)

برثمأشهد/ إذا حور شهادة عل يشهد لا باب الشهادات/ كتاب البخاري/ رواه )٢( 
برقمالهبة/ ق الأولاد بعض تفضيل كراهة باب الهبات/ كتاب لم/ وم(، ٢٦٥٠)
(١٤()١٦٢٣.)

كتابومسلم/ (، ٢٥٨٧)برقم الهثة/ ل الإشهاد باب الهبة/ كتاب البخاري/ رواه )٣( 
(.١٣()١٦٢٣برقم)الهثة/ ي الأولاد بعض تفضل /اهية باب الهبات/ 



ه1وىاإفقع ١٥٦

منهمفالغني النفقة إل الحاجة ق عنملفون الأولاد أن العلوم ومن 
إلمحتاج المدرمة دخل الذي والكبثر بماج، والفقثر نفقة، إل محتاج لا 

محتاجلا المدرمة يدخل ب الذي والصخر ولبامه، ومقرراته لكتتبه نفقة 
واليا]غمثاله، الصخر يعهل لآ ؤإن محثاجه، ما الكثير فيعتلي ذلك، إل 

ولاينمه، الزواج يستملح لا كان إذا يزوجه الزواج حد بلغ الذي 
أنفالمهم ذلك، وغر الزوجة ونفقة الهر من أععلا٥ مثلمإ إخوانه بعملي 
الأخرينأععلى ّمواء محتاج، ما واحد كل يعهلي أن النفقة ل العدل 

لا.أم مثله 
قدالكبير الولد أن وهي الناس؛ من كثر لها يتفهلن لا مسألة وهنا 

الوالصغار حوائجه، وقضاء الدرمة، إل ما يذهب سيارة إل بحاج 
إليهالاحتياجه  ١٢وقنمبمه للكبير، مميارة يشري فهل إليها، بماجون 

ماذا؟أم 
للأب~~أي له السيارة يسري بل سيارة، له يسري لا نقول• 

إللا السيارة منفحة إل إلا بحاج لا الابن لأن عارية؛ للابن ويعْليها 
الأب،إل عادت مات الابن أن قدر ؤإذا متفعتها، فيمنحه السيارة، 

يكونوحذا الأب، تركة إل السيارة عادت مات الأب أن قدر ؤإذا 
الأولاد.بتن عائلا 



١٥٧بابامم؛ةواسمية 

أحدهممحتاج متعددون أبناء ان للأنيكون أحرى• مسألة وهنا 
منازس فن الزواج، حد إل يصلوا ب والاحرون فتزوجه، زواج إل 

حديلغوا ولر حياته ل يتزوجوا ب الذين لأبتائه الهر بمقدار يوصي 
أيماوص لوارث، وصتة لأن،ا حرام؛ وهذا الزواج، يطلوا وب الرواج 
بقيةإل به أوصى ما يضموا وأن الوصية هده يبطلوا أن فللورثة باطلة، 
التركة.

بقيةدون بالأرض ولده نحصيص فان السائل1 سؤال يتعلق ما أما 
له•بمل ولا محرم، وبنايت، بخن من الأولاد 

أعطىمتلمإ ١^٢٧ يعهلي أن ؤإما يردها، أن إما ذللثإ إل والهلريق 
والبناتالأولاد يل؛٠٢٧ التعن، لأن أعهلى؛ ما نصف والبنات الابن، هذا 
المواريث،ق تعال اممة قسمة هي كا الأنثس١ن، حظ مثل للدكر يكون أن 

أنأو يسترد، أن إما فهو وجل، عز افه فة من أعدل قسمة ولا 
بحيثل عل. بقيمة عليه أويقا-رها العدل، به محصل ما الأحرمن يعْلي 
أيباولك الابن رصي فإذا الولد، اشتراه لو قيمتها القيمة هل.ه تكون 

محاباة.فيها وليس بيعا، صارت بالشراء عليه تكون بان 

ءأيإي ءه 



الفقههاوي  ١٥٨

لهرحل من واحدة ابنة عن اف~ ~رحمه الشيخ فضيلة مثل ؛ س٨٨
لوالدهابأن علها يعلم، لا وهو والدها مال من البنت هل0 وتأحد زوجتان، 

عملها؟حكم ما أمهم، مع يكنون مهللقة أحرى زوجة من أبناء 
بإذنه،إلا شيئا أحد من يأخد أن لأحد محل لا بقوله؛ هأجايح 

لدلك،لحاجتها دراهم والدها جنب من تاخد كانت إن البنت، وهده 
بنت،هند لأن هدا؛ ق عليها حرج فلا يعطيها لا منه طلبت، إذا وأبوها 

وولدها،يكفيها ما يعتليها لا بأنه زوجها . النبي إل شكت، عتبة 
ا.يئياائااار ويكفى يكفيلث، ما ماله من ررحدي قال! 

مماّمالته إن شيئا يمنحها لا الساظة المرأة هده أبو كان إذا أما 

إنياثم به، يعلم لا شيئا جيبه من تأحد أن لها محوز لا فإنه إليه، تحتاج 
شيئا،أبيها جيب من تاحد أن لها محل لا ثيء إل تحتاج لا كانح، إذا 

مقابلق يستحقون ما الأحرين أولاده يطي، أن إلا بدللئؤ علم ولو 
فلاأولادهما، ق العدل عليهما محّتح والأم الأب، أن وذللثخ انملمية، هده 

واحدامحص لا فإنه أولاد عنده أب كان فإذا الأحر، دون أحدا يعتليان 
بنالعيان لحديث، الأخرين؛ دون الفقة حاجة عن خارجا ء بثي منهم 

لم/وم(، ٥٣٦٤)برقم الرحل/ ينمق لر إذا باب، النفقايتح/ كتاب، البخاري/ رواه )١( 
برقم)ةاماا(.هند/ قضية باب، الأقضيه/ كتاب، 



٥٩بمباسواسية 

هالنبي، فال عطية، منحه أيام أن عنهإ— افه —رصي سعد بن ضر 
ينواعدلوا افه، رءاتقوا والسلام! الصلاة عليه ال فقذلك، عن 

أُلأدكم«رم
مثلللذكر ايراث ق يه اممه حكم بإ يكون الأولاد بين والعدل 

أعطاهؤإذا مئة، خمس الأنثى أعطى ألئا الذكر أعطى فإذا الأنمحن، حفل 
أنمحل ولا العدل، هو هذا وخمّين ممن الأنثى أعئلى مئة خمس 

يكونبأن آنفا ذكرت ي الخرض الوجه ض إلا أحد عل أحدا يفضل 
الأنين.حفل مثل للذكر 

مثلهالأحر يعهل لر ولو محتاج، ما ان إنكل فيعهلى الفقة ق أما 
ؤإلكبح، إل محتاج الأولاد أحد أن قدرنا فإذا نحتاجها، لا كان إذا 

الأولأعطى إذا فإنه ذلك، إل محتاج لا الأحر والولد أقلام، ؤإل دفاتر 
ذلك.مقابل الأحر يعطي أن يلزمه لمر محتاجه ما 

أنيلزمه لا فإنه فزوجه الزواج إل محتاجا الأولاد أحد كان ؤإذا 
الحاجةدفع باب من هذا لأن المهر؛ من أءهلا٥ متنإ الأحرين يعهلي 

الأول.زوج كا فليزوجهم يتزوجوا أن الأمحرون بلغ إذا لكن 

كتابلم/ وم(، ٢٥٨٧)يرقم الهة/ ق الإشهاد باب الهة/ كتاب الخاري/ واْ ر( 
(.١٣()١٦٢٣برقم)الهبة/ ز الأولاد بعض تفضل كراهة باب الهات/ 



اصفتاوى  ١٦٠

 !Aبعضيعطي أب عن اش~ ""رخمه السح فضيلة سقل _؟
يهقام ما فهل كدر، عل الأخوة باقي ويرصى لحاجته، نثلرا مالأ أبنائه 
صحح؟الأب 

بشيرلحديث العدل هو الأولاد عطية ل الواجب بهولهإ فأجاب 
فقالأولاده، بقية يعهل ولر بشير بن المعإن ابنه أعطى حين سمعد بن 

•٢ أولادكمءار بين واعدلوا افه رراتقوا الّثي 
فمثلاإليه محتاج ما منهم واحد كل يعطي أن الأولاد بتن والحيل 

فيعطيه،للمعلم أجرة إل محتاج أو الكب، إل محتاج طالب الولد هدا 
الأبناءأحد أن لو وكدللث، محاجون، لا إخوانه لأن إخوانه؛ يععل لم ولو 

يحهليأنه يلزم لا فانه أيو0 فزوجه مالأ يملك، ولا الكاح، إل محتاج 
يزوجهمأن الكاح إخوانه بلغ إذا ويلزمه للزواج، أعطاه إخوانه 

ميء.عنده كان إذا 

وطاقية،غرة إل محاج الابن وبنت، ابن له يكون الإنسان أن ر ألمر 
الولدفتعملي خواتم، ثمإل أسورة، ؤإل ،، حرصازر إل محتاج والنتا 

ممابوسلم/ (، ٢٥٨٧)برقم الهبة/ ق الإشهاد باب الهبة/ ىاب البخاري/ رواء )١( 
T^\'\)(X\T^^)؛ابكراهية-ضلضالأولأدفيادة/ الهثات/ 

تاجوحرصان. أحراص وخمعها حزص، واحدمات الأذن، حان من الخيرة الحلقة )٢( 
»خرص«.العروس)ِاا/اُةه(،مادة:



١٦١امميةاواسة واوا

والخواتموالأسورة الخرصان قيمة البنت ؤيعهلي والطاقية، الغرة قيمة 
أم؛لأنياتحتاجإلها•وهي 

زوجإذا الناس بعض أن الفاصح والحهل الفادح الخهلآ من ولهذا 
صغارأولاد وله بأنفسهم الزواج ستْليعون لا الذين الكبار أولاده 
حتىغلهذ وهذا للنكاح، الكبار أعئلى ما بقدر الصغار لأولاده أوصى 

التركة،ق للصغار به أوصى ما ويدخل تنفذ، لا فالوصية مالت، لو 
الفرائص.عل م ويق

أو؛أث- 

حديأن يريد زوج عن اف-: -رحمه الشيخ فضيلة مئل ت ٩ ٠ س 
الورثة؟بقية يعط ب ؤإن عدلا، فعله يكون فهل أرض، قطعة زوجته 

الورثةمن أحدا ووهب، صحته ق الإنسان كان إذا بقوله؛ فاجاب 
الإنسانلأن وذللثح جائرة؛ ععلية هذه تعد ولا مجحبجة، الهثة فان شيئا 

يقلنهمالذين هؤلاء يمولتا فقد يعلم ولا صحح، تصرفه الصحح 
الوارث.هو فيكون مله ورثة 

يتمعأن محوز لا فانه المخوف الموت مرض ي هذا كان إذا أما 
أنفله الورثة غر وأما غبرها، ولا الزوجة لا بثيء الورثة من لأحد 
غبمرق كان إذا وأما الخوف، المرض ي وهذا فاقل، لهم؛الثلث، يتمع 



هن1محىالم ١٦٢

الاحرينوجرم الورثة بعض يعطي أن بأس فلا صحته حال  ciذلك 
فيعطيمبمراثهم حب بينهم العدل محب الأولاد ففي الأولاد، ق إلا 

سرالأشالدكرمىما 
-؛؛؛-إي ءه 

منأربعة حن اش~ث —رحمه الشخ فضيلة مسل سابم؛ 
بالعمة،وتعال راسحانه افه أكرمه الذي والدنا ْع نمس الإخوان، 

لتالخ عل ويعهلف ويكرم يفضل الوالد أن إلا ذللئ،، عل اش ونحمي 
فإباسمه الأملاك بعض له كتب وقد ئانتة، زوجة من لأنه أصغر؛ 

الحكملذلك؟

الوالدببمر تقوموا أن عليكم أن ذلك ق الحكم بقوله! فأجاب 
الوالدين•بمر مأمورون لأنكم جور؛ من منه حصل ما عل ونصروا 
افهاتق له! وأقول العمل، هدا من أحيره فإنني لوالدكم ية بالنأما 
وماالأملاك، من لأبنه كتبه ما يرد أن عليه ومحب، أولادك، واعدل 

أنعليه حرج فلا بدلك سمحتم إذا إلا الأحرى الأمور من ابنه به آثر 
مايرد أن عليه فيجب السإح عدم مع أما ابنه، عند الأملاك هده تبقى 

ابنهوهب لما عنه~ الله ~رصى الأنصاري سعد بن بشر لأن أعهلا٥؛ 
عاليهالرسول له قال حيث ابنه، وهب ما برئ ه النبي أمره هبة العإن 



٦٣وابامميدزاست 

أولادكم<،أُين واعدلوا افه، رراتقوا والسلام! الصلاة 
٠٠' ٠٠' ٠٠'

لهما أحل ولدان عندي اله~! ~رحمه الشخ فضيلة مثل .' ٩٦س
لإفطاره،للمدرئ يومثا الأكثرمصرويا أعض صغثر، والثان الدرمة 

العدل؟لتحقيق ذلك محثل الأصغر أعض أن يلزمني فهل 
نبيناعل وأسلم وأصل العالمن، رب ف الحمل بقولهت فأحاب 

الدين•يوم إل بإحسان تعهم ومن وأصحابه آله وعل محمد 
العهلية؛ق واجب الأولاد ين العاwل أن السؤال هذا عل جوابنا 

فقالتنحلة، نحله أباه أن عنهإ؛ الله رصي بشثر بن العإن لحديث 
ذلكعل و. المى ليشهد فذهب المبى.، تشهد حتى أرصي لا أمه؛ 

لا.فقال بنيه؟ يجمح هذا فعل هل .، الّثي، فاله 
ضرفرد ، أولادكمءل بن واعدلوا افه، ءاتقوا الني فقال 

محبأنه عل هذا فدل ولده؛ نحلها التي الحلة هذه ءنه~ القه ~رصي 
العهلية.ق أولاده ين يعدل أن الأب عل 

ممابلم/ وم(، ٢٥٨٧)يرقم الهبة/ ق الإشهاد باب الهبة/ كتاب البخاري/ رواه )١( 
يرفمرّاأا"ا()ّ؛ا(.الهبة/ الأولادj بعض تفضل كراهة باب الهبات/ 

كتابلم/ وم(، ٢٥٨٧)برقم الهبة/ ق الإشهاد باب الهثة/ كتاب البخاري/ رواه )٢( 
(.١٣)( ١٦٢٣)برقم الهثة/ ز الأولاد بعض تفضل كراهة باب الهبات/ 



هن1وىاوهض ١٦٤

أمرين؛بأحد يكون الأولاد والتعديلبئن 

مثله.بإعطاء ؤإما محل، من به نحل ما يرد أن إما 

التفضيل؟معك، ما ولكن 

بينهمالتسوية الحال، تقتفي فيإ الأولاد يفضل؛؛j، أن التفضل* 
الأولادأحد إعطاء لأن محاجه؛ ما الأولاد أحد يعش أن وليس فيه، 

حورا.يعد ولا تفضيلا يعد لا مثله محتاج لا الأحر كان إذا محتاجه ما 
لياثمل؛نقول، أن السؤال هذا عل الحواي، فان ذللث، عل وبناء 

تفضيلا،يعد لا الورمة ق محاجه ما يدرس الذي الولد إءهلاء إن 

الابنتحش أن بحوز لا ل مثله، الصغتر الابن تحش أن يلزمك ولا 
فاضلا\«زا لأعطيته مثله الصخر الابن أعهلست، لو لأنلئ، مثله؛ الصغثر 

محتاجالأولاد أحد أن هذا س وأبير جور، هذا ق فيكون حاجته عن 
الذينالأحرين يعطي، أن بحوز لا وحثنئد الأب، فيزوجه الزواج إل 
عملإل العامة بعض ذهب، وقد التزوج، هذا أعهلى مثلمإ محتاجون لا 

منء بثي يومي ثم الكبار، الأبناء يزوج فتجده حطا وهو صوابا يقلنه 
محوز؛لا وهذا صغار، وهم عنهم، موته بعد الصغار الأبناء لتزؤيج ماله 
أدهؤ وجل• عز الله قال وقد للواريث،، الوصية باب من لأنه 



١٦٥واوااسواسية 

الصلاةعليه الني وقال \لآئث؛نهرا/ ثه ثل ؤاtؤلثJجيبمم 
منيبلغوا ل؛ الذين الصغار فالأولاد ،. لوارث،ار وصية ررلأ واللام! 

بهزوج ما نفير ماله من بثيء لهم يوصي أن لوالدهم محوز لا الزواج 
الكاحمبلغ الصغار هؤلاء بلغ إذا حتى انتفلر نقول؛ يل اتكبار. 

محتلفونالأولاد كان إذا كشرة أمثلة ولهذا عائلا، تكون و-رذا فزوجهم 
أنيلزمك لا الحم كبثر كسوت إذا المعلوم فمن الأجسام ر يق 

أحيه،عل زاد ما مقابل المال من شيئا الخم صير كسوة إل تضيف 
محتاجه.ما إنسان كل تعطي بل 

مامنهم واحد كل يعطي أن الأولاد ؛؛j، العدل أن والخلاصة! 
أنفعليه مفاصلا، يكون فحينثد حاجة بلا أحدا أعطى ؤإذا محاجه، 

مثله.الأحرين أوي*طي، التفضيل هذا يرد 
٠٠٠

اد)ا(سورةالنماء،الآية:
يباب الو>ا/ كاب وأبوداود/ (، ٢٢٢٩٤(،يرم)٦٢٨/٣٦أحدلافل))آ(رواْ 

لوارث/وصية لا باب الوصايا/ كتاب ماجه/ وابن (، ٢٨٧)٠ برقم للوارث/ الوصية 
برقملوراث/ وصية لا جاء ما باب الوصايا/ كتاب والترمذي/ (، ٢٧١٣)برقم 

(٢١٢٠.)



فت1وىاوهق4 ١٦٦

نعيشإخوة أربعة نحن • اش~ ~رخمه الشيح محيلة مثل ت  ٩٣س
يومناخلال نكسه ما وكل العادات، بحكم واحد مكن ل والدنا ْع 
وعلعلنا، بالمحرف يقوم الذي لأبينا نمليه الأرض ل عمل من 

خلالومن متزوجتان، أختان ولتا وزوجاتنا، أولادنا حتى كلها الأسرة 
قطعةبه اشسنا النقود من مبلئا والدنا وفر ف— —والحمد الحلال كسبنا 

منإما وقال! فقط، الذكور نحن لنا يكسها أن والدنا وأصر أرض، 
منكمأرجو جائز؟ والدنا فعل ما هل لأخواتنا، شيئا يدكر ولر تعيكم، 

فيكم.اش بارك إفادة الشخ محيلة يا 
النيلقول أولاده ب؛ن يعدل أن المرء عل محب بقوله! فأجاب 

منهمأحدا محتص أن له محل ولا ، أولادكما،ل ب؛ن واعل.لوا افه، رااتقوا 
لعلاجأحدهم احتاج لو كإ المعهلى، ذلك، صرورة تقضيه فيا إلا بعملية 

يعطيه.فانه أولزواج 
كبهميعهلونه وهم والدهم، كان إذا السائل ذكرها التي والقضية 

الأرضتللث، به لهم اشترى ذللث، بعد ثم ذمته، ق قرض أنه يرى 
ياحدكان إذا وأما مالهم، هو هدا لأن عليه؛ حرج فلا إياها وأءهلاهم 

كتابلم/ وم(، ٢٥٨٧)برقم الهبة/ ز الإشهاد باب الهبة/ ئاب البخاري/ رواه )١( 
برقم)مآآا-ا(ر"؛؛(.الهبة/ ق الأولاد بض تفضل كراهة باب !لهبات/ 



١٦٧وابامميةاواسة 

بقيةدون الأرض هذه أعطاهم ذلك بعد ثم مالكه، أنه عل منهم المال 
قثبت وقد يجوز، لا الذي التفضيل من هذا فان أحواتيم أو إحوامم 

بشراأباه أن عنهإ الله رصي بشير بن النعإن حديث من الصحيحبن 
أرصيلا عنها! افه رصي رواحة بنت عمرة أمه له فقالت نحلة، نحلمه 
هلالّك، أله ٌّليشهد٥ ذهب فلمإ ق^، النه رمول تشهد حتى 

واعدلوااطه، رراتقوا س: الني فقال لا، فقال: ذلك،؟ مثل بنه أعش 
أشهدلا ^٠٠ ١١١وقال: غرى،ال هذا عل ارأشهد وقال: ، أولأدكم،،لبين 

آر؛ا.ءلجور«ر
هه

أملاكعنده رحل عن الده~ ~رخمه الشيح فضيلة مسل س1ه: 
فهلباكاوي، وليس أولاده، باسم أملاكه بعض مجل وقد كشرة، 

لا؟أم الفعل يجوزلهذلك، 
محابلم/ وم(، ٢٥٨٧برقم)الهبة/ ق الإشهاد باب الهبة/ كتاب البخاري/ رواء )١( 

(.١٣()١٦٢٣برقم)الهبة/ ز الأولاد بعض تضل كراهة باب الهيات/ 
١( ٦٢٣برقم)الهبة/ ق الأولاد بعض تفضيل كراهة باب الهبات/ كتاب ملم/ رواء )٢( 

(١٧.)

برقمأشبد/ إذا حور شهادة عل يشهد لا باب الشهادات/ كتاب البخاري/ رواه )٣( 
برقمالهبة/ ل الأولاد بعض تفضيل كراهة باب الهبات/ كتاب لم/ وم(، ٢٦٥٠)

)مأأا()؛ا(.

الصغار.لتزويج الوصية مسألة عل افه~ ~رحمه الشيخ ففهيلة ذلك بعد نبه ( ٤ ) 



الفقهفتاوى  ١٦٨

باّممأملاكه من شيئا يسجل أن ان للأنمحوز لا بقوله؛ فأجاب 
باسممجل ما يرد وأن اغ، إل يتوب أن فعليه فعل ؤإن أولاده، أحد 

فيسجلهؤلاء أعملي مثلمإ الاحرين الأولاد يعتلي أو ملكه، إل أولاده 
الأنثيين.حفل مثل للذكر ويكون مبقهم، لن مجل مثلمإ لأولاده 

هه ءلإ• 

منمحموعة له والد عن اش~ ~رحه الشيح فضيلة مثل سه؟! 
فكلالأبناء باقي وأما حاجاته، خمح ق كندمه والده ْع أحدهم الأبناء 

فهلجدا، مقصر والصغثر فالكيثرعاق عته، ولاسأل والده عن مشغول 
حدمتهمقابل بأرصن بحاجته القائم الابن هدا ثنمى أن للوالي محور 

وعمله؟

بذلكيريد متبمرعا كان فان معلئ، يعمل كان إذا بقوله؛ فاجاب 

فهناشئا له تححل أن إل يتشوف، كان إذا وأما شيئا، تعهله فلا الر ثواب 
هداأن قدر لو فمثلا غره،  oLiaj؛،ما بقدر أجرة له تححل أن حرج لا 

فاعهلهريال مئة خمس الشهر ق وأجرته لك، ولدا ليس أجنى الولد 
الربحمن مهنا أعهله أو عندك، يعمل دام ما حرج ولا ريال مئة خس 
أجنبي.كْلاوسإ المال من به يعمل ما بقدر 

إليتوبا أن أنصحهإ فان( ذكر ما عنهإ ذكر اللذان الأحران وأما 



١٦٩واباسواسية 

لالعقوبة من عليهإ وأخشى بوالدهما، وأن؛^؛١ وحل- -عز اض 
أبناؤه.به بز بابيه بر ومن الآخرْ، قبل الدنيا 

ب؛نالعدل طريقة هي ما الإه~! ~رخمه الشيخ فضيلة مثل ! س٦٩
والماتالأساء وهل والزواج؟ كاليارة حاحامحم وبخاصة الأولاد، 
مواء؟

ماإنسان كل يعطى أن الأولاد ق العدل طريقة بقوله• فأجاب 
أنيلزمه ولا كاملا، المهر أعطاه الزواج إل أحدهم احتاج فإذا محاج، 
امن•يعش 

باسمأي باسمه، السيارة محعل أن فالاحتيار للسيارة بالنسبة أما 
أعيدتمات الوالد أن قدر فإذا -يا، الأنمماع ولده ويمنح الوالد، 
إلعادت مات الابن أن قدر ؤإذا الحمح، وورثها تركته ل السيارة 

الأحوط.هو هدا أشا الوالد 

ؤإنائاذكورا كانوا إذا يعطيهم ما مقدار ق للتعديل ية بالنأما 
منأعدل قسمة لا لأنه الأنمحن؛ حظ ْثل للدكر أن الراجح: فالقول 
tؤلثاJمحقلمؤآ أسب ءؤ تعال: اممه قال وقد وجل عز اض قمة 



هت1وىا]فقم ١٧٠

ِه|ئئظألأمحبم'/
يوصيالناس بعض أن ت وهى عليها أنبه أن أحب ألة موهنا 

يلزمولا له، محل ولا حرام، وهذا وفاته، بعد بالمهر الصغار لأولاده 
الوصية.هذه ينفذوا أن الورثة 

الزواجمن بلغ ير، أحدهم أولاد ثلاثة له رحل ت ذلك، مثال 
،الزواج ّن يبلغوا لر صغارا الاثنان وبقي ألما، •حمسين مهرا فأعطاه 
الكبر،به زوج ما بمثل ألما بخمبن واحد لكل يوصى الناس فبعض 
٢،لواردث،ا،ل وصية ررلأ الّبتم، لقول حرام؛ والوصية غلط، وهذا 
ذلك.فله الوصية يبطل أن الكبير الولد ماء ؤإذا 

م،:ئ4مم 
٠٠' ٠٠' ٠٠'

تعالالله رحمه والري اف~ت رحمه — الشح فضيلة سئل ! س٧٩ 
~علقام الماقتنا إحواف بقية أما إحواف، وأحد أنا زواجي ل ماعدف 

مساعدتهإن يقولون! الأن وهم شيئا، مته يطليوا ولر قادرون، أعتقد— ما 
حيرا.افه حراك أفتنا عليكم، دين لكم 

.١ ١ الأية! المساء، سورة ( ١ ) 
لباب كتابالو>ا/ داود/ وأبو (، ٢٢٢ ٩ )٤ برقم (، ٦٢٨)1مآ/ اك ق أحمد رواْ )٢( 

لوارث/وصية لا باب الوصايا/ كتاب ماجه/ وابن (، ٢٨٧• ) برقم للوارث/ الوصية 
٢(. ١٢)•برقم لوارث/ وصية لا جاء ما باب الوصايا/ كتاب والزمذى/ (، ٢٧ ١٣)برقم 



١٧١ب1باسواسة 

الزواجعل الفقبمر ابنه ماعدته بأن القول هدا بقوله! فأجاب 
النفقةمن أبناءه الإنسان تزويج لأن له؛ صحة لا بامحلل قول عليه، دين 

أبوهم.يزوجهم أن محاجون لا الله، أغناهم قد وهم بالمعروف، 
إلمحاج محنة عشرون له ابن ان الإنعند فلوكان هدا وعل 

يعطوب الأول، فزوج زواج إل محتاج لا سنوات عشر له وابن زواج، 
أولاده؟، juعائلا أيكون شيئا، الثاف 

علدينا ليس الير الابن به زوج وما عادل هو نعم• 
وإنفاقهويوجر، عليها ويثاب الأب، -يا قام نفقة هو بل الكبير، الابن 

وقاص!أبي( بن لسعد والسلام الصلاة عليه النم، قال صدقة، ابنه عل 
نحعلهمحا حتى عليها، أجريت، إلا افه وجه بها تبتغى نفقة تنفق لن رءإنلث، 

أبناءهيزوج وب الففثر، ابنه زوج إذا بآثم لثس فالأب ،، امرأتكءال و و 
دين•عله ليس المزوج والابن الأغنياء، 

ابنهزوج الذي الهر بمثل يوصي أن للأب محوز هل يقال؛ أن بقي 
حياته؟ق الزواج سن يبلغوا لر الذين الصغار لأولاده الفقير 

الكبارأبناءه زؤج إذا الناس بعض يفهمه لما حلاقا محوز، لا الجواب؛ 

لم/وم(، ٥٦)برقم بالنية/ الأتمال إن حاء ما باب الإي،ان/ كتاب البخاوي/ واه ر( 
؛()0(.lYA)برقم بالثلث/ الوصية باب الوصية/ مماب 



هن1وىالهقع ١٧٢

هزهتنفذ ولا غلط وهذا الكبار، به زوج ما بمثل للصغار أوصى 
التركة،ق به ليتزوجوا الصغار لأولاده به أوصى ما ويدخل الوصية، 

وجل.عر افه فرائض عل م ويق
أوه . 

منمحموعة عنده رجل اف~ث ~رخمه الشيح فضيلة مثل 
السيارةهذه تكون أن ونيته سيارة، ابن لكل اشترى والبنايتج، الأبناء 

يعهلىأن يلزمه فهل متفاوتة، أمعارها بأن العالم ْع لأبنائه ملآكا 
لهؤلاءملآكا البارات* هذه تعتثر وهل السيارة، عن بدلا نقودا البنات 

لاورتة؟الأياءأمتكون 
اللهرصي معد بن بشر أن ^^حيحن! ق ثبت بقوله؛ فأجابا 

وغلاما،بستائا أو غلاما أو بستايا هدية التعإن ابنه إل أهدى عنه 

وعلعليه النه صل افه رمحول تشهد حتى أرصي لا النعإن؛ أم فقالت، 
ليشهد٥الله. رمول إل معد ين بشر فذهب، ذللث،، عل وملم آله 

قال!لا. قالت النمان؟،ا نحيت، مثيإ نحلت، قد ؛نيلث، ررأكل له؛ فقال 
رغيري،، هذا عل ررأشهل 

I ٦٢٣)برقم الهبة/ ق الأولاد بعض تفضيل كراهة باب الهبات/ كتان لم/ مواه ر( 
(١٧.)



١٧٣إاباستواسية 

ينواعدلوا اف4، رراتقوا وقال! جور® عل أشهد لا ررإل ومحال! 
أولأدكم«رأا.

التيالسيارة من أغل ستارة الأولاد بعض يعطى أن يجوز محلا 
قيمةزادت إذا إلا السيارة هي السيارة كون أن بد لا بل أخاه، أعطاها 

بعشرينسيارة للكبثر اشترى لو مثلا يعنى باس، محلا بعينها السيارة هده 

ألمايثلأبن الؤع نفس له واشترى صسيارة إل تحته من احتاج ثم ألما، 
قيمتهازاد والدي السيارة، نفس هي السيارة لأن يه؛ يأس لا هدا محان 

بخمسنفخمة سيارة منهم لواحد يشترى أن أما باختياره، ليس وهذا 
اشترىؤإذا عليه، حرام فهدا ألما بعشرين ذللث، دون ميارة والأخر ألما، 

فاذاالذكور، أععلى ما نصم، البنات يعهلى أن وجب سيارات للذكور 

آلافج.حمسة الأنثى أعطى آلاف عشرة صثلأ الذكر أعطى 

للسياراتيمتجن لا وهن الإناث، نعطي كيف قائل! محال محاذا 
الذكور؟بخلاف 

برقمأنهد/ إذا حور نهاية عل يشهد لا باب الشهادات،/ كتاب البخاري/ رواه )١( 
برقمالهبة/ ق الأولاد بعض تفضيل كراهة باب الهبات/ كتاب لم/ وم(، ٢٦٥٠)
(.١٤(ر١٦٢٣ر

كتابوسالم/ (، ٢٥٨٧)برقم الهبة/ ق الإشهاد باب الهية/ كتاب البخاري/ رواْ )٢( 
(.١٣()١٦٢٣)برقم الهبة/ بابكراهةتفضيلضالأولأدفي الهبات/ 



فت1وىالفق4 ١٧٤

قضاءمع عليهن الذكور يفضل ألا يإمأكانه لأن يعتليهن؛ نعم محلنات 
باسهالساران محعل بان وذلك للسيارات، ية بالنالذكور حاجة 

وثيقةويكب الولد، بما ينتفع عارية أما عل الأولاد ويعتليها هو، 
واقتمهاالتركة، ق السيارات هذه ردت الأب مات فإذا بذللث،، 
الإثم.من يسلم وحذا جيعا، الورثة 

ء!ي؛؛ببج

نفسهعل رجل الله—! —رحمه الشيح فضيلة مثل سهبم! 
أولادستة وله أولاده، لأحد أرض قطعة عام كل ق يشتري أن عهدا 
للولدينيكمل أن يستطع فلم افتقر لكنه منهم؛ لأربعة ذللثإ ففعل 

أعطاهممما الاق؛ن لأحوحم يعقلوا أن الأربعة أولاده من فعليي، الاة؛ن، 
الحال،؟هذه ق الحل وما الأبناء؟ يأثم أم الأب هذا يأثم فهل فرفضوا، 

الحكمةق دعوى أقام قد السائل يكون أن أحشى أنا بقوله' فاجاب 
أماالله، ثاء إن حرا ويكون وأبوه، هو فليحضر حذا أفتيه أن ثاء فإذا 

القضاة.أحد عل أحيله فأنا الأن 
ءإدV* م؛د 



١٧٥باباستواسمية 

 *_ ١ ٠ I أولادييعص أعطي اذئه~ت ~رحمه الشيح فضيلة مثل
أوإخوانه، أعطى ولا ؤيالأت، أوعثرة ؤيالأت خمة أو لا أحيايا 

الأحر،عل أحدهم تفضيل بامب، من ذلك، وليس منه، أكثر أعهليهم 
يعدوهل ذلكا؟ و حرج عئ فهل والأحوال،، الفلرونه حسب ولكن 
عدل؟عدم ذلك، 

لدغالبنايتف أو الأولاد بعض تعطي ما كان إذا بقوله• فأجاب 
بجور.ليس ذلكإ ^j( حاجاتم 

دونهوالدين درامية، كتم-، إل الكبير الابن احتاج لو فمثلأت 
موادمن إليه محاج ما الكبير الابن لهذا فاشتريت إليها محتاجون لا 

حلإل البنت، احتاجت، لو وكيلك، باس، فلا الاخرين، دون الدراسة 

يلزملاجولا لها، تشترى فانك، ذلك، أنثه ما أو ، حزصان أو خواتم، 
الحاجة،لدفع أععليتها إنا لأنالث، ذللأه؛ مقابل شيئا الابن تعطي، أن 

ثوبا،واحد كل محكمويتؤ صغار وأبناء كثار أبناء عندك كان لو ولهدا 
علزاد ا مالصغار تعقلي أن يلزمكج لا شلا، لا أغل الكبار وثياب 

•firذا 

تاجوحرصان. احراص وحمعها حرص، واحدتبمات الأذن، حئ من المغرم لحلقة ا ا
رُرص''■■ ^دة ا، ٥ ٤ ٦ ر ١  ٧١الحروس 



١٧٦

تعطيأن فيه فالعدل الحاجة لدغ كان ما أن القاعدة! أن فالمهم 
وزوجته؛زواجه إل واحتاج بلغ امر أن لو ولهذا محتاج؛ ما واحد كل 

الذيالهر مثل لإخوانه تعملي أن يلزمك فهل ثيء، عنده ليس لأنه 
اصر؟أعطيت 

لرومن فزوجه، حياتك حال ق يتزوج أن بلغ فمن لا، اُبمواب،• 
قيء.منه عليلثج فليس يتزوج أن يبلغ 

الأبناءالأولاد بعض يكون قد عليها! نتيه أن نحب مسألة وهنا 
إلمحتاجون لا والأحرون بعيدة، مدرمته لأن صيارة؛ إل يجتاج 

سيارة؟للكبير تشتري فهل قريبة، مدرّسهم لأن سيارة؛ 
وأعطهاباسمك، سميارة اشر ولكن سيارة، له تثر لا والحراب! 

فلوالسيارة، يتملكؤ محصه ولا حاجته تدفع بذلك لأنلمثج ؛ ١٦٢ينتفع إياه 
أنت،تموت أن قدر ولو لك، السيارة ترجع الابن هدا يموت أن قدر 

للورثة.السيارة ترجمر 
٠٠٠

الأبناءأحد كان إذا افه—! —رحمه الشيح فضيلة سئل ! ١ ٠ سا 
أنللأب فهل تعلموا، قد الإحوة لباقي الزراعة، ل والدم ْع يعمل 

ماشية؟من لديه ومما الأرصن، نتاج من زواجه ل هدا ابنه يساعد 



١٧٧واباستواسة 

يشه،مستغن بعضهم أولاد له الرحل لكن إذا بقوله! فأحاب 
ليسالذي واحتاج '*يء، عنده ليس والأخر نحارة، أوعنده راتب، عنده 
الاحرينيعطي ولا يزوجه، أن الأب عل وجب زواج إل ثيء عندْ 
كإفليزوحهم ثيء عندهم وليس الزواج، إل احتاجوا إذا إلا مثله، 

أنفيه فالعدل القمة أحل من لكن ما )أن هاهنا والضابهل زوجه، 
الممقة.من والكاح نحتاج( ما واحد كل يععلى 

ءوث؛ي ؛؛؛ 

الأولاد،نجح إذا اش~؛ ~رحمه الشيح فضيلة مسل ؛ ١ ٠ س؟ 
حلاف،هذا يكون فهل الوابين، وترك الناجحتن، أولاده الأب وأعطى 
العدل؟

منالناجحن إعطاء لأن الحيل؛ حلاف ليس هذا بقوله• فاجاب 

يعيهم،الأحرون نجح ئذا والتحصيل، الدروس عل تشجيعهم باب 
فمقتضالثاف الدور j، والثاف الأول، الدور ل أحدهم نجح ؤإذا 

الناجحمن أسبق الأول الدور ق الناجح لأن سواء؛ يكونوا ألا العدل 
والدورالثاف.



فت1وىالفةع ١٧٨

وبنات،أبناء عنده رجل اف~! "رمه الشخ فضيلة مثل I ١ سّا٠ 
أرضقطعة هذا ابنه حب أن ويريد منة، عشرة ثاف أبنائه أكثر بلغ وقد 

لكسس.؟،وذللث، العقارية؛ التنمية لصندوق يقدمها أن من ليتمكن 
الرحلهدا نية وق وئت،، إل محاج المهل استحقاق لأن نفلرا الونتؤ؛ 

؛،،USعن الإنامث، وميعوض قطعة، المن هذه يبغ ابن لكل حب أن 
ذك؟حكم فا 

بقهلعةأبنائه بعفس نحمى كونه وهو العمل هذا بقوله! فاحاب 

افه،ءاتقوا قال! الثي. لأن وذلك عليه؛ محرم الأمحرين دون أرض 
ؤهالنكا يشهد أن معد بن يحج أراد ولما أولادكم؛، ؛؛ن واعدلوا 

رءأشهدواللام! الصلاة عليه الرسول قال المعان، ابنه إعهلائه عل 
جورااأ'آا.عل أشهد لا ررإق غثريا؛ل هدا عل 

ويعطيالأراصي، هذه من والكبار الصغار يعطي أن من المانع وما 

كابلم/ وم(، ٢٥٨٧)يرقم الهبة/ ز الإشهاد باب الهبة/ كاب البخاري/ رواه )١( 
(.١٣()١٦٢٣برقم)الهبة/ j الأولاد بعض تفضل كراهة باب الهبان،/ 

(١  ٦٢٣)برقم الهبة/ ل الأولاد يبعض تفضيل كراهة باب الهثات،/ كاب لم/ مرواه )٢( 
(١٧.)

برقمأشهد/ إذا جور شهادة عل ينهي لا باب النهايات/ كاب البخاري/ رواه ، ٣١
برقمالهتة/ ي الأولاد مض تفضل كراهة باب الهبات/ كاب وملم/ (، ٢٦٥٠)
(١٤()١٦٢٣.)



١٧٩بمباسواسة 

موفأنا قال! لو حتى الواجب هو هدا الرجل؟ يعطي ما نصف المرأة 
أبيهممن وحياء خجلا وياذنون يستاذن عا ربنقول! منهم. امتاذن 

نفس.طيب عن لا 

أعطىمثلعا الذكور الأولاد بقية يعطي أن الوالد عل فالواجب 
الذكر.يعطى ما نصف الإناث ويعطي الولد، هذا 

ءأ؛-و ءه 

واحدولد عنده شخص افه—ث —رحمه الشيخ محيلة مئل ؛ ١ ٠ س؛ 
واعالمات، دون للولد المال هذا وهب وقد مال، ولديه وينات، فقط، 
لا؟أم جائز هذا فهل عليه، بعضه 

ولامحوز؛حرام، هذا فان المات دون للولد هبته أما بقوله؛ فاءحاب 
ا.أولادكماار واعدلوا؛؛ن اض اراتقوا يقول؛ . الّتي، لأن 

باعهلو يساوي محا أي المثل بثمن باعه فإن الولد؛ عل بيعه وأما 
محاباة.ولا هبة ذللث، ل ليس لأنه به؛ باس لا فهذا غيره عل 

لأنمحوز؛ ولا حرام، ذلك فان المثل ثمن من ياقل باعه إذا وأما 
يعص.عل بعضهم تفضيل باب من ذلك 

كتابلم/ وم(، ٢٥٨٧)برقم الهبة/ ل الإشهاد باب الهبة/ كتاب البخاري/ رواْ )١، 
برءم)ماآا-ا()*آا(.الهبة/ الأولادل بعض تفضل كراهة باب الهبات/ 



فتاوى ١٨٠

علقادر رجل عن اش~ت ~رحمه الشخ فضيلة مثل ت ١ ٠ سه 
باسبمكالأرض هذْ مأكتب لأبنه؛ وقال كية، المائية وحاله العمل، 

القرضأحد لغرض وذلك بنائها، من أنتهي أن بمد شقة فيها وأعطيلئ، 
ماالأن ولها أجرها، عإرة وعمر القرض، أخذ أن وبعد الابن، باسم 

الإيجارمن يستلم ب الابن بأن علكا يؤجرها سنوات، ثلاث من يقارب 
لا؟أم فيه حق للابن وهل الإمحار؟ الحال هذه ل للأب يجل فهل شيئا، 
بان>ا لا؟ أم ذلأث، له يجل فهل ومما، المارة ميكنمخ أنه الأب، وأفاد 
محاجاليس والأب، أبيه، ْع يقصر لر والابن ومديون، فقثر، الابن 

للمار؟

باّمالأرض كتب إنإ الأب هذا أن ل يفلهر الذي بقوله• فأجاب 
وهذاالعقارية، التنمية صندوق من قرض أحذ عل ؛x،^، ليتحيل ابنه 

لهاأهلهر حسن، الحكومة؛ عل حيلة فيه لأن محرم؛ عمله الذي العمل 
محرمة،الأمور ولاة وخيانة ، خيانة وهذا عليه، هو ما خلاف، عل الأمر 
ؤإذاافه، عباد يجايع وألا معاملاته، ق صرثئا يكون أن المؤمن وعل 
صغ.مما وجل عر الله إل يتوب أن وعليه محرما، فعل فقد نيته هذه كانت 

يمللا فإنه حقيقية منحة الأرض هذ.ه يمتحك أن يريد كان إذا أما 
بعضيفضل أن له يجوز لا الإنسان لأن إخوتلثح؛ دون يمنمحلتإ أن له 



١٨١واباسةواسية 

ُينواعدلوا اض، رراتقوا الّبي لقول العطية ق بعض عل أولاده 
أولأدكم«رُ

ذكورأولاد للامان لكن فإذا الأولاد، ، juبالعدل . الخم، قاص 
إلامثاله؛ الأخر يعقلي أن عليه وجب منهم أحدا أعطى إذا فإنه ؤإناث 

المراث،و وجل عز اض مة قهاو0 لأن الذكر؛ نصف تعطى الأنثى أن 
قسمة.أعدل تعال اض مة وق

باسمكالأرض هده جعل قد أبوك لكن إذا أنه اُبمواب' وحلاصة 
حرامفهدا العقارية التنمية صندوق من الأخل. عل يتحيل أن أجل من 

•للدولة وخيانة كدب لأنه عليه؛ 

لكلكن إن فإنه حقيقية ععلية الأرض هده أعطاك لكن إذا وأما 
لكيكن لمز ؤإن عليهم، يفضالك، أن له محل لا فإنه أخوايت،، أو إخوة 
لك.فهي أخوات ولا إخوة 

هداجواب فإن الحإرة؛ عليها بني أن بحد أبوك صنعه ما أما 
الشرعية.المحاكم عند يكون ؤإنإ عندي، يكون لا 

ه-ه ءك- 

كتابلم/ وم(، ٢٥٨٧)برقم الهبة/ ل الإشهاد باب الهبة/ كتاب البخاري/ واه را 
؛رفم)ّاآا-ا()مآا(.الهبة/ الأولادj بعض تفضل /اهة باب الهبات/ 



فتاوى ١٨٢

والدقلكنت عندما ! — الله —رحمه الشخ فضيلة مثل ؛ ١ ٠ ساُ 

يقاربما مساحتها أرض قطعة الأكثر ولأخي ل وهيت الحياة قيد عل 
منأربع وهن لأخواتنا ندفع أن اشترطت لكنها قرائا، عشرين من 

واحدةلكل دفعئا توفيت وعندما مصري، حنيه مئة ست، مبير النساء 
أمصحيح الإجراء هدا فهل والدتنا، اشترطت، كإ جنيها وحمسن مئة 
هداعل موافقتتن لكنتا الكبإرت؛ن الأحت؛ن بان عالها للشرمة خالف، أنه 

نرجوالإفادة.الإجراء؟ 

تماأكثر أولأد0 من أحدا حب أن ان للأنيجوز لا بقوله• فأجاب 
حصتكمقد وأمكم الأخرين، دون بعطية يجصه أن أو الأخر، وخب 
تعطونينوأن أخواتكم من التحلل عليكم فيجس، أخواتكم دون بعطية 

ابنهنحل حن معد بن لبشر قال، ه النبي لأن نفوسهن؛ به تطيب ما 
والسلام؛الصلاة عليه قال مثلها، إخوانه يععل ب نحلة الشر بن النمان 

فسعاه،، جورارأ عل أشهد لا ارفاق وقال؛ ، غثريا<ل هدا عل ررأشهد 

(١  ٦٢٣)برقم الهبة/ ل الأولاد بعض تفضل كراهة باب الهبات/ كتاب لم/ مرواه ( )١ 
(١٧.)

برقمأشهد/ إذا جور شهادة عل يشهد لا باب الشهادات/ كتاب البخاري/ رواه )٢( 
اقة/ل الأولان. بعض تفضل كراهة باب الهبات/ كتاب لم/ وم(، ٢٦٥٠)
(١٤()١٦٢٣.)



١٨٣واباسأواسة 

همنعليه، يتمر أن ان للأتمحوز لا خللم والحور حورا، ٠ المي 
أنيكفي ولا منهن، تتحللوا وأن أخواتكم مع تتفقوا أن لأمكم بركم 

بإترصونس أن لأبد يل جنيها، وخمسيرن مئة منهم واحدة لكل نذلوا 
والدتآكم.ذمة إبراء تريدون كنتم إذا تقومهن به تطيسح 

منأحدا يعهلى أن ان للأتمحوز لا إنه أثول؛ المنامحبة ؟ءذْ دءنّي، 
قهدا الأحرين، دون بعطية محصه أن ولا الأحرين، من أكثر أولاده 
المحض.التمع 

العدلفان والنفقة الحاجة مد يايح من يكون الذي الأمر ل أما 
محاجه.ما ان إنكل يعطي، أن 

؛أي؛أب؛:ي 

 U_ أولادثلاثة لها امرأة —! افه رخمه — الشخ فضيلة مئل ؛ ١ ٠
بما،لهوئاو أكثرهم، مع تعيس وهي مستقل، ست، ل منهم واحد كل 

الئايأما وعلاجها، بطعامها ويتكفل المعيقة، مجل توفثر عل ؤيقوم 
الذيالكبير بإعطاء وتقوم فقهل، ويسلمون عليها يمرون همهم والئالث، 

حاونحج حا، وحتم رعاتها عل يقوم حيحإ منهم، أكثر معه تعيس 
ذللئ،؟ل ثيء عليها فهل ويعتمر، 



ه1وىاثهامم ١٨٤

أمرفهذا إليها محن لكونه الكبثر إل ا ميلهأما قوله! فاحاب 

إلها•محن من إل ميالة القوس فإن طيعي، 
اضعد الأجر ثوابه برها لأن محوز؛ لا فهذا بدراهم تفضيله وأما 

تدعوبل ه برم أجل من اتال من بثيء تحه أن لها محل فلا وجل، عز 
كفاية.هازا وق والأخرة، الدنيا ق والمجاح والتوفيق بالخير له 

ثو٠ أو 

قدبيتا تملك أمي اف—! رحمه — الشخ فضيلة مثل إ ١ ٠ 
إخوانكإن أمي؛ ل فقالت نفقتي، عل وتأسيسه ببنائه فقمت مدم، 

إخوانك،دون وشراء بينا البيت هد'ا للثا وسأكتب فاصدة، أخلاقهم 
ذللئ،؟يجوز فهل 

لقولبعهلية أبنائها بعض نحص أن للأم محوز لا بقوله؛ فأجاب 
أولأدكم((رم.بن واعدلوا افه، اراقوا : المي 

نحصأن يثرر لا يقول~ ~كا وفسق ثر ذوي الأولاد بعض وكون 
أرادالأم أو الأب أن لو لكن الأب، وهكذا بعملية، أولادها بعض الأم 

وكذا،كذا فله قلب ؤلهر عن القرآن حففل من فقال؛ أبناءه، يشجع أن 

كابلم/ وم(، ٢٥٨٧برقم)الهبة/ ق الإشهاد باب الهبة/ كتاب البخاري/ رواْ )١، 
بر؛نم)مأآأا(رّآا(.الهة/ الأولادق بعض تفضل كراهة باب الهبات/ 





ه1وىالفقه ١٨٦

لهمتمع للذين حلالا هدا صار الإخوة رصي فإذا الإخوة، رصي 
التركة.ل ردها وحب يرصوا إ ؤإن بدلك، والدهم 

ء؛ه . 

وبنات،أبناء لدى اف~؛ ~رحمه الشخ فضيلة مئل ت ١ ١ _* 
علالهدية وهده بالشاوي، ليس ولكن النقود، بعضن لهم وأهدي 

حاءأ،متواهم.

ذكورمن أولأد0 إعطاء ق الإنسان عل الواجب، بقوله؛ فأجامح-، 
أعطىفإذا الأنثى، يعطي ما مثل الذكر فيعطي بينهم، يحيل، أن وإنارث< 
لالأولاد ين تعال اض قم هكوا عشرين، الذكر أعش عشرة الأنثى 

حظخثر للدئ 1ولثإدءطلم ؤآ آه ؤ تعال؛ فقال، الميراث، 
غيرق هذا وحل، عز الله مة قمن أعدل مة قولا  ٠٤آلاشي 
الحاجة.

مايعطى إنسان فكل والقمة الحاجة أجل من العطاء كان إذا أما 
محاجلا والذكر اللباس، ق مئة إل نحتاج الأنثى أن قدرنا فإذا نحتاجه، 

الأمركان ؤإذا مئة، الأنثى وأعطى حمسن، الذكر أعطى حمسن إل إلا 
نحتاجه.ما منهم واحد كل يعطي فإنه بالعكس 

اا.الماء،الآيق:)ا(مورة 





هت1وىاأفةم ١٨٨

ابنهعند ابن، له رجل الأإه~ت ~رحمه الشخ فضيلة مئل ١ ١ سا 
لممرغهوظيفة بدون وهو عنه، وسامحه ريال، ألفج أربعون قدرْ 

لهوالابن ثيء، كل ل اف بعد عليه ويعتمد حاجته، ولقضاء لوالده 
أنمحور هل توضح أن حيرا النه جراكم منكم وأريد وولد، بتايتف مستا 

ضرْ؟لأ،لأنهلهأباء أم اللغ امحهJهذا 
فعلإنا ولده لأن المبلغ؛ حذا امحه يأن محوز لا موله! فأجاب 

أ-ما.عليه ياخد فلا وجل، عز لله بوالده بزا أي لله، ذلك 
-t-ءو أو 

 Y_ منبلغوا أولاد له رجل اله~؛ ~رحمه الشيح فضيلة مثل ! ١ ١
أعاله،ق ؤيعاونه يكافئه منهم واحد مترؤج، متهم واحد وكل الرشد، 

البقيةأما ذلك، أشبه وما وماراته، مزرعته، ز شؤونه ؤيتفقد ؤيفه، 
ولكنالخاص، بعمله يقوم واحد وكل الأعإل، هدْ مثل عن فيصدون 

أنهوهو إحوانه؛ عل زائدا حما يساعده الذي الولد لهذا جعل الوالد 
ذلك،؟حكم فا تمارالتا، ق فيستآجرون البقية أما أجرة، بدون معه مكن 

أنالسؤال هذا عل الإجابة قبل نعلم أن محبا بقوله• فأجاب 
حينوذللث، ،، أولأدكماال بين واعدلوا الد4، رراتقوا قال! اتله رمول 

محابلم/ وم(، ٢٥٨٧)برغم الهة/ ي الإشهاد باب الهة/ كتاب الخاري/ رواه )١( 
(.١٣)( ١٦٢٣)الهة ق الأولاد _بض تفضل كراهة باب الجان/ 



١٨٩بمىاساواسمة 

نحلةبشر بن النعإن نحل بأنه خرم الأنصاري معد بن بشر حاء0 
فقاللا، قال: كلهم؟«، بولدك هدا ااأس، اغ رسول ممال 

النيضرأ حور،ا عل أشهد لا ررإف وقال• ، ضرى،ال هذا عل ررأشهد 
أنعل يدل وهذا جوره عل أشهد لا ررإف وقال؛ عليه الشهادة ن مس 

حائر،فإنه الأحرين يعهل لم ما أولاده من أحدا أعملي إذا الرحل 
اف،رراتقوا الله رمول قال ولهذا للعدل؛ محالف حرام، والخور 

أولادكم<ا.ب؛ن واعدلوا 
أولاد،ثلاثة له أن ذكر الذي المائل موال عل نجيب هذا وبعد 

يسكنهوأنه عقاره، وق محارته، وق مزرعته، ق معه يعمل أحدهم وأن 
فنقول؛أنفسهم، عند من بالأحور يسكنون الأخرين إحوته وأن محايا، 

تكونأن يشرحل؛ محاثا بيوته أحد ق ولده يسكن أن عليه حرج لا إنه 
عاملاكان لو أنه قدر فإذا أبيه، ْع عمله أجرة اوي نالبيت هدا أجرة 

اثنياوي نالبيت أجرة وكانت ريال، ألف شهر كل لامّتحق أجنبئا 
عمله.أجرة بمقدار المكنى لأن به؛ باس لا هذا فإن ريال ألف عشر 

١( ٦٢٣)يرقم الهبة/ ي الأولاد بعض مضل كراهة باب الهبات/ محاب سلم/ رواء ( ١ر 
(١٧.)

برقمأشهد/ إذا جور شهادة عل يشهل. لا باب اكهادات/ كتاب البخاري/ رواه )٢( 
برقمالهبة/ ل الأولاد بعض تفضيل كراهة باب الهبات/ كتاب وملم/ (، ٢٦٥٠)
(١٤()١٦٢٣.)



الفقعفتاوى  ١٩٠

استحقاقيكون أن مثل يستحق، تما أكثر البيت أجرة قدر لو أما 
أنمحوز لا فانه ألما عشر باش اليت وأجرة ريال، آلاف عشرة أجرة 

كانما عل الزائدة وهي ريال، ألفي منه يأخذ أن لابد بل محايا، يكنه 
شتالأسلكأنيدلحالابن هذا كان إلأإذا الله٠٢حمهلوكانأجثتا، 

حرج.ولا عاليه الإنفاق باب من تسكينه يكون حينئذ فانه الزيادة 

أبوهوأراد أبيه، بتجارة قاثتا الأولاد أحد كان إذا فتقول! هذا وعل 

ولداليس الذي الأجنى الإنسان باجرة قممير شهرية أجرة له يجعل أن 
الولد.لهذا تفخبميلأ ولا جورا، ذلك يعد ولا به، بأس لا هذا فان له 

ظلم ،!ء 
٠٠' ٠٠' ٠٠'

أحدالرجل وهمج، إذا اف~؛ ~رحمه الشخ فضيلة مثل إ ١ ١ ٣ س 
الهية؟ق الرجؤع له يجوز فهل شيئا، أولاده 

محبفانه مثله الأحرين الأولاد تبمب لمر كان إذا أما بقوله! فأجاب 
بعضيفضل أن يجوز لا لأنه إياه؛ وهبه فيإ ثع يرُأن وجوبا عليه 

فضلحن سعد بن بشير قصة ذك عل تدل كا بعض، عل أولاده 
لحورأ ذك أن ه النم، له حمحا؛محا هبته 3، رجع ثم النعإن، ولده 

(،٢٦٥٠)برقم اشهد/ إذا جور شهادة عل يشهد لا باب الشهادات/ كتاب البخاري/ واه را 
(.١٤)( ١٦٢٣)برقم الهبة/ ق الأولاد بعص تفضيل كراهة باب الهبات/ كتاب ومسلم/ 



١٩١واباستواسة 

الرحؤع.محب ب مثله البا أعهلى لو نعم 
عليرجع أن وأراد مثله، الاحرين أولاده وهب قد كان إذا وأما 

منحرمان بذلك قصده يكون ألا دشرطت حائر فهذا وهه د،ا أحدهم 
حرام؛عليه فالرحؤع قصد0 هذا كان فان الآخرين، وهبه مما عليه رجع 

لكانوهبهم بإ الحمع عل رجع لو ولذلك بالنيات، الأعال لأن 
فيهافرجع العطية يض أن للرجل محل ررلأ و: المي لقول جائزا 

ا.ولده،(ل يعطى فيا الوالد إلا 
هه ؛؟؛• 

 t_ هبةوهسا لن محق هل اش~1 ~رحمه الشخ فضيلة مثل ! ١ ١
فيها؟يرجع أن 

محللا فإنه له الموهوب، وقبضها هبة وهب، إذا ت موله فأجاب 
و.اض لأن ذلك؛ من يمكن ب رجع ولو فيها، يرجع أن للواهب 

٢.ر تشبيه باقح هبته ل العائد شبه 

لالرجؤع باب البيؤع/ كتاب داود/ وأبو ٢(،  ١١٩)برقم (، ٢٦)؛/ السند ل أحمد رواه )١( 
يرقمفيه/ ر-بمر ثم داره أعطى من باب الهبات/ كاب ماجه/ وابن (، ٣٥٣٩)برقم الهبة/ 
برقمالهبة/ ق الرحؤع كراهية ل جاء ما باب والهبة/ الولاء كاب والترمذي/ (، ٢٣١)٧^

بابرجوعالوالدبضولدْ/كابالهبة/ )أماآ(،والماتي/ 
شعإذا حص أكل الكلم، كمثل فيها يرجع نم العطية، بمطي الذي رردمثل قال ففد )٢( 

لامرأتهالرجل هبة باب وفصالها/ الهثة كاب البخاري/ أحرجه ل رجع ثم قاء، 



ه1وىالفمم ١٩٢

~ولده وهب إذا الوالد هي واحدة مسألة ذللث، من استئنى أنه إلا 
حيلة،يكون أن إلا ذلك ق يرجع أن له فإن شيئا الإناث" أو الذكور 

منأحدهما هبة ق يرجمر ثم مئة، واحد كل الاثنتن ولديه حب أن مثل 
تنفع.ولا حرام الحرم عل الحيلة فان عليه، الئاف يفضل أن أجل 

لهكمحل لا فانه له الموهوب وقبضها هبة وهب من أن والخلاصة! 

فياالأب رجوع ق ويشترط ولدم• يخم، فيا الأب إلا فيها يرجع أن 
سبيلعل كان فإن الحيلة، سبيل عل ذللئ، يكون ألا ولدم؛ يعطي 
حرائا.كان الحيلة 

ءإةءإو؛؛؛- 

قان إنرغب إذا اف~! ~رحه الئسخ فضيلة مثل ؛ ١ ١ سه 
ذللمثامقابل المريض ذوي من وطلب، كليتيه، بإحدى لمريض المع 
أنهبحجة ليمتالكها معينة، مجارة تأمين مثل الأشياء، بعض يآض 

ذلك،؟ْنه يقبل وهل عليه، كان الذي غثر وصع و أصح 
هيئةمن فتوى فيها صدر ~المع~ المسالة هذه بقوله! فأجاب 

جائزة.العلاءر١اأ٣ا كبار 

الصدقةل الرحؤع تحريم باب الهبات/ كتاب لم/ وم٢(، ٤ ٤ )٩ برقم لزوجها/ وا،لرأة 
١(.ا• ٢٢)رقم مقل/ وإن لولده وهبه ما إلا القبص بعد والهبة 

(.٤٠)U/ العالياء كبار هيئة أبحاث نغلر اا 



١٩٣واباسةاواسم،ا 

أمانه.عنده الإنسان أعضاء لأن وذلك الحوار؛ أرى محلا أنا أما 
منبعفو التمع محوز لا أنه حميعهم! ابلة الحناء يقهنص وقد 
الأعضاءبعض كان ؤإن موته، بعد من اليت به أوصى ولو الأعضاء 

ذلك.من أكثر أو يالئة تسعين فيها النجاح يكون محي 
يقوممحي الم، ق محي محققة الأول من نزعها و المدة زكن 

كقيامهليس واحدة عل قيامه أن شك لا لكن واحدة، كلية عل البدن 
هلكمحسا.ت لو الواحدة هن.ه ثم عيثا، شيئا نحلق لر اممه لأن ثتيزلأ عل 

،.iiJL-؛الباقية وقيئت، فيه موجودة النزوعة الكلية ولوكانت، الإنسان، 

نحلفهالدم نقل لأن الدم؛ نقل بخلاف الحواز، عذم أرى أنا فلهيا 
عضو.به يفقد ولا منه، المنقول به يتضرر ولا آحر دم 

لأنعليه؛ حرج فلا الحإعة بقول أحد من أن أرى! فال ذللثج ومع 
فيها.إلزام لا الاجتهاد اثل وماجتهاد، مسالة المسالة 

اششريعة من أعلمه الذي العلم كتان ل محل لا لأنه نفوا وكن 
أرادهافمن فتوى فيها صدر قد أقول! أن عنى يلكان ؤإلأ هنا، بينته 

مايدرى لا الإنسان وأن أمانة، العلم أن إل نفلنا لكن إليها، فليرجع 
أنتعال الله وأمال عندي، ما أ؛ين أن لأبد فانه وجل عز الله به يواجه 
ياذنه.الحق من فيه اختلف لما وإياكم تبدينا 



الفقعقتاوى  ١٩٤

مشهوركتاب وهو ق كإ الساشن الفقهاء كلام لكم وأنقل 
الحنابلة.فقهاء عند 

بعدبه أوصى ولو شخص، من عضو ينمل أن أبدا محوز )لا قالواث 
ذلكأشبه ما أو يدي، أو كليتي فلأيا فأعهلوا مت، إذا قال! فلو موته( 

لامحون.فزنه 

٠٠.



١٩٥واباستواسة 

الرحيمالرحمن اف بم 
الشيخ....الكرم أحيه إل العثيمن الصالح محمد من 

تعالافه حفظه 

وبركاته.اطه ورحمة عليكم السلام 

مننصيبه عن الورثة أحد تنازل عن مألتتي أن مبق صد وبعد؛ 
ووصما.وحنثا قدرا إياه جهالته مع الإرث، 

ولوكانجائز، الإرث من نصيبه عن الورثة أحد تنازل إن فأقول! 

مذهبوهو المجهول، هبة صحة الراجح القول لأن عنده؛ محهولأ 
تمعلأما الخارئي؛ واحتيار تيمية، ابن الإسلام شيح وقول مالك، 
غرمهعلم قد غارم، والواهبا غانم، له فالموهوب فيها، غرر فلا محص، 
—اطه —رحمهم فقهاؤنا أجاز وقد باختياره، أمره من بصرة عل ودخل 

بالمعدوم.بل بالمجهول الوصية 

نصبساإل ازل التننميب صم الورثة، من لمعن ازل تنإن ثم 
علللورثة نواه إن نوى، ا مفعل معتز لغثر ازل تنؤإن له، ازل التن

هملكان رؤؤسهم قدر عل نواه ؤإن كيلك، كان إرثهم حب 
بالسوية.



الفقعه1وى  ١٩٦

فإنهورده، به الموصى عن له اجلوصى تنازل إذا ما بخلاف وهدا 

أحدهمنحميص يملك ولا مثراثهم، حب عل الورثة إل يرجع 
الوصيةرد فإذا ملكه، ق به الموصى يدخل 1؛ له الموصى أن والفرقت 

عليه.كانت ما عل فترحع منها حالية التركة كاسك 

كافيه التصرف فله ملكه، ثيء عن تنازل فقد الوارث، تنازل أما 
شاء.

وبركاته.اض ورحمة عليكم واللام 
العثيمينالصالح محمد كتبه 



١٩٧بابامةواسي4 

إذاتقول! 'ائالة —! افه ~رحمه الشيخ فضيلة مسل ؛ ١ ١ س٦ 
منأتان، إذا وكيلك حلال، من مصدرها أعلم دراهم علمآ يحلن 
عالماكان إذا منها ولوالدي ق أتصدق أن د محل فهل فلوس• زوجي 

لكحا صدض حلال مصدر من دراهم أتتك، إذا موله؛ فأحاب، 
فيه.التصرف ق حرة وأنت ماك لأنه ذلك؛ ق حرج فلا ولوالديلث، 
شئتإن ماوكك أيقا فهي زوجك من تاتيك، اض الدراهم وأما 
فيإتريدين ما فيها اعمل شثتا ؤإن أبقيتها، شئت ؤإن ببما، تصدض 

لشؤونأعهلاك إذا إلا لا، أم فيها عملت بإ علم مواء لك،، افه أحل 
الموفق.وافه بإذنه، إلا 7اا التصرف لك محل لا فإنه البيت 

حديث!صحة ما اطه—! —رحمه الشخ فضيلة سئل ؛ ١ س٧١ 
لأيك((؟ومالك ررأنت 

كالكافأة،فاون"كون؟مال للولد كان ؤإذا 

عليه؟يممق أن الأب عل محس، فهل يكفيه، مال للولد كان ؤإذا 

علزائدة بخدمة أو المال من بقيء والدم يصل الولد كان ؤإذا 
بئيء؟الولد هدا محص أن للأب محوز فهل إخوته، خدمة 



الفقعه1ؤى  ١٩٨

اعتبارصعيف ، لأباك،،ر ومالك ررأنت حديث! بقوله! فأجاب 
الحسن،درحة إل يصل بمجموما لكنه حدة، عل ء؛لرقه من طريق كل 

لالألبان^ صححه وقد شواهد، له وأن لامحيإ للاحتجاج، ؤينتهص 
هوالأب فان ثبوته يقتصى والعنى الصغير(، الحاْع )صحح كتابه 

محنفكان وطفلا، ورصيعا حملا عليه المنفق وهو الولد، إمحاد 3، السس-، 

فيه.والتومع ولده، بإل التيمهل من يمكن أن ذللث، عل شكره 
وتبعهالحديث، هدا بمقتضى تعال الله رحمه أحمد الإمام أحد وقد 

تعال.افه رحمه تيمية ابن الإسلام كشح أصحابه من الأئمة ذلك، عل 
لأوليمحلمك لأنه لأبيه؛ لا له، فالأل كالمكافأة  JUلأولي كان ؤإذا 

عنه.ويورث فيه، ويتصرف زكاته، عليه نحب 

أنعل يدل لا كإ محلئا، لأبيه الولد uل أن عل يدل لا والحديث 
ؤإنلأتمليكط، لا للاباحة لالأسك،،< قوله! ق واللام لأبيه مللث، الولد 
باستخدامهالأنتفاع؛ول.ه فهويملك والتثمهل، الأنتفاع للك، فقل! شئت 

فيإولدم بإل مْل التيكيلك ؤيملمك صرر، ولا فيه محدور لا فيا 

لأمحدورفيهولأصرر؛

بابالنجاران/ كتاب ماجه/ وابن (، ٦٦٧٨)برقم (، ٢٦١/١١ني.)المل أخمد واه ر( 
(.٢٢٩٢)برقم ولده/ عال من للرحل ما 



١٩٩وابامم،ةواسية 

عليهينفق أن أبيه عل محب لا فإنه يكفيه مال للولد كان وإذا 
النفقةلكانت هده والحال عليه أنفق فلو أبيه، نفقة عن عنده بإ لأستغنايه 

لإخوانه.بمثلها يتمع أن إلا نيا القتام له يجوز ولا التمع، باب من 
علزائدة بخدمة أو الآل من بثيء والدم يصل الولد كان ؤإذا 

ذلكعن يعوضه أن للأب يجوز ولا الر، من هدا فإن إخوته خدمة 

يصرفأن فله أبيه مال ق للعمل الابن ينقْير أن إلا فيه محاباة أو بإل 
ذلكلأن فيه؛ يعمل فيإ الربح من المثل سهم له يقدر أو المثل، أجرة له 
قبه انقطع الذي لعمله مقال هو ؤإنإ إحوته، عل له شنميلأ يعد لا 

أبيه.مال 

بنيةياخدها كان فإن الأب، ياخدها مكافأة للولد أن قدر ؤإذا 
له.فهو التملك 

لهومحففل منها، عليه ينفق للولد فهي الحففل بنية ياخدها كان ؤإن 

ماامرئ لكل ؤإنإ باليات، الأهمال ررإنإ المى لقول ازقى 

ميى«"ُ•
ءوءو ءو 

برقماّّ رمول إل، الوحي بدء لكن كف باب الوحي/ بدء كتاب البخاري/ رواه 
١(.٩  ٠٧برقم)الأعالباكة« »إن،ا قولهه: باب الإمارة/ كتاب ومسالم/ (، )١ 



هتاوىاتفقع٢ ٠ ٠

الرحيمالرحمن افه بم 
اللهحقفله . الكرم•. الأخ إل الشمثن الصالح محمد من 

وبركاته.اف ورحمة عليكم السلام 

فهالحمد صحتكم نزنا وصل، الحاري ١ ٢ الورخ الكريم يابكم 
ذك.عل 

.٠ فلأصنعن. مريقي اطه شفى إن قال! الذي الرجل عن موالكم 
إلح•

شكرهبإظهاره اممه إل التقرب الهلعام بصغ قصده كان إن فهذا 
الأنبذلك الوفاء عليه محب فإنه المسالمين فقراء ونفع النعمة، هذه عل 
حال.كل عل 

يصنعكا بالشفاء، فرحا الهلعام صغ محرد بذك محصيه كان ؤإن 
الفرحلإظهار وأمحاربه؛ أصدقاءه يدعو طعاما يصنع السفر من القادم 

يكفرأن ومن المنذور، يفعل أن محر مباح، نذر النذر فهذا بالقدوم، 
فإنهالتعليق اطه( شاء )إن بقولهت قصد يكون أن إلا يمين، كفارة 

يمن.كفارة يلزمه لا 

شراءه،عليهن عرصن ئم الست،، لأخواته ومت، عمن وموالكم. 
بجنلخذلكأملأ؟فهل 



٠٢ ١ واباسةواسية 

لهمحوز محلا الصدقة، مسيل عل البيت أعطاهن لكن إن مح1لحوابت 
منينقص ألا ت بشرط ذلك فيجوز الهدية سبيل عل لكن ؤإن شراوه، 

أوأكثر.يساوي بإ ياخدْ بأن أي شيئا، ثمنه 
ءوثإ؛- ءإ؛- 



اصفتاوى  ٢٠٢

والدهأفرض رحل اف—ت —رخمه الشخ فضيلة مثل ؛ ١ ١ س٨ 
رحل:له فقال والده، عل دعوى يقيم أن الابن فاراد المال، من ملمعا 

وفاةبعد الدين بدلك أءلالم-ه أن ل وهل صحتح؟ هذا فهل لا؛بون• 
والدي؟

عليه،الذي بالدين أباه يطالب أن للابن ليس بقوله• فأجاب 
منأولادكم وإن كسبكم، من أكلتم ما أطب ررإن الني.ت لقول 

} ١١٠^؛؛،^،ومالك* ررأنتح لام: والالصلاة عليه ولقوله كسبكم،،. 
والدك.تركة من الورثة يدينلث، تهلال_ا أن ولك، 

٠٠٠

أقرصت،تقول: فتاة اف—: —رحمه الشيح فضيلة مثل : ١ ١
به؟أؤيالبها أن ئ فهل مهري، من جزءا والدق 

هيل المطالبة عدم ق كالأب الأم أن الصحيح بقوله: فأجاب 
حقوق.ثلاثة للأم جعل المي. لأن الأب؛ من أول 

 ٠٠،٠٠،
JC ،ءوء

بابالنجاران/ كتاب ماجه/ وابن (، ٦٦٧٨برقم)(، ٢٦١/ ا )١ المسند ق أحمد واه رآ 
برفم)؟هآآ(.ولدم/  JUص للرجل ما 



٢٠٣واوااستواسة 

بيننايمرق والدي اله~ت ~رحه الشسخ مئل ! ١٢٠رس 
ويكرهناكشيوا، الأولاد إل ويميل الأولاد، وين - اJنات٠ -نحن 
ْاأجورين■العمل؟ هذا حكم ْا كئثوا، متا ويتشاءم الينات~ ~حن 

همالخاهلية لأن الخاهلية؛ عمل من العمل هذا بقوله! فأجاب 
وإداؤ تعال؛ افه قال الذكور ويفصلون الإناث، من ينفرون الذين 

صألممح- ثى تزرى . ثتودا وحههء طل أ'لأدئ أثدهم ينز 
ماساء آلا آلئٍاب ؤا ء دسه ار هؤينح عك أيمح^محُ يمحع بثر ما سؤؤ 

اللهصل النبي لأن أولاده؛ ين وليعيل الرحل، هذا افه فليتق ، ؟ول ةظئ0 
أولادكم؛،ين واعا.لوا افه، رراتقوا قال! وملم آله وعل عليه 

الابن؛من والرقة بالرفق أول البنت أن وحدنا العدل إل نفلرنا ؤإذا 

بالعكس.والبنت ويصر، يتحمل الابن لأن 
البنتوتحد يصبمر، الولد نحد مصيبة حدثت لو فيإ ذلك إل وانفلر 

تبكي؛لأنمالأتحمل.
أول.ومراعاما للبنت الرقة إن لقلت! واحي، العدل أن فلولا 

.٥ -٩  ٥٨الأيتان: المحل، سورة )١( 
كتابلم/ وم(، ٢٥٨٧)برقم الهبة/ j الإشهاد باب الهثة/ كتاب البخاري/ رواْ )٢( 

؛رذم)ا-آ''؛؛()ما(.الهبة/ الأولادj بعض تقفل كراهة باب الهبات/ 



الفقعفتاوى  ٢٠٤

فيعطييرمحا الولد أعطى إذا وعاليه واجب، العدل أقول: لكي 
افهرسول لقول درحا؛ فيعطيها درهمثن أعطاه ؤإذا درهم، نصم، اJنتا 
افه،عدل من أكمل عدل ولا أولادكمء ؛؛ن واعدلوااممه، اراتقوا ؤه.' 
حظخد آولثدصقر,للدئ ؤآ أثب ؤ وحل: عز افه قال وقد 

ءوءو ءو 

زان الأنيوحر هل اله-ت -رحمه الشخ ^٠^ سئل : ١ س\٢ 
كالصدقة؟هى وهل الهدية، إهداء 

تحالوافه إحسان، لأما الهدية؛ عل الإنسان يثاب بقوله: فأجامب، 
للألفةميتا كان ما وكل والمودة، للألفة سس_، ولأما الحستن؛ محب 

عليهاطه صل الني عن يروى ولهدا مطلوب، فانه ال<ان الُان والوله 
.تحابوالار ررمادوا قال: أنه وسلم آله وعل 

أفضلالصدقة تكون وقد الصدقة، من أفضل أحيايا تكون وقد 
منها.

الأحرة.ثواب ما أريد ما الصدقة أن الصدقة: وب؛ن بيتها والفرق 

١٠ ١ الآيةت النساء، صورة ( ١ ر 
،٥ ٩ ٤ ) برقم الهدة/ قول ياب اكرد/ الأدب ق الحاري رواه )٢( 



٢٠٥واباسواسمية 

توددكيكون فقد الشخص، إل والتقرب التودد ما أؤيد ما والهدية 

ولهدا يكون أن مثل! للمسلمين، كبيرة مصلحة فيه الرحل هدا إل 
حلبذللئ، ق فيكون ومقامه، حاله يناسب ما إليه فتهدي المسالمان أمر 

كمر.حر حدا وثمحصل منك، للمناصحة وقبوله للمودة، 

اضإل تقرب بإخلاص ان الأننوائ إذا أنيا شاك لا والصدقة 

المسكين.ونفع وحل- -عز 

أفضلالصدقة تكون وقد الصدقة، من أفضل تكون قد فالهدية 
وهن.هاهذه عن تنتج التي النتائج بحسب الهدية من 

هأو ؛إي 





مم1بالوصاي





٢٠٩مم1بامص1ي1 

 Y_ والدهاتخدم كانت تته اف~ت رخمه — الشيح فضيلة مثل ! ١ ٢
الإخوة،بعض عارض ثم أرض، بقطعة والدها لها فأوصى جليلة، خدمة 

الوصية؟هذه حكم فإ 

اللهلأن محرمة؛ الورثة من لأحد الرحل وصية بقوله! فأجاب 
اسننك >اؤررصته وقال! وبينها الواريث، فرض وتعال سبحانه 

منوالإخوة الأزواج مثراث ي وقال والفرؤع، الأصول يراث مق 
جننتيدجلا ورثوثة' اممة يطج يكل آس ح-ثود نهك ؤ الأم؛ 

آلمورودؤك فيهتأ ■همنلدمى أ'لأدهثنث ةحتها ين غلجوف 
ارا>!يدجلا حدوده> وبهمي ورئولهء آثث سن ونت ?^٠ ثو آهتظي

الإخوةإرث ق وقال ،، مهحيِى عدايثثح ولدر فاهثا حتثيرا 

وأممةسبملؤأ أل آممه النساء! محورة آخر ق والأخوات 

حقذي كل أعهلى افه اران ! — واللام الصلاة —عليه الني وقال 
وصيةخدمته مقابل ق الوصية فهده ،، لوارث«ر وصية فلا حقه، 

.١١الأية: النماء، )ا(سورة 
. ١٤-١٣الماء، )!أ(ّورة 

. ٦١١^الأية: الماء، سورة )٣( 
j،^Lالوصايا/ كتاب، وأبوداود/ (، ٢٢٢٩٤برقم)(، ٦٢٨/٣٦المني)ق أخمد روي )٤( 



ه1وىاثمفق٢4 ١ ٠

الوصيةهذه عل وافقوا قد الورثة كان إذا ولكن تنفيذها، محل لا جائرة، 

محقلا وحينئذ لها، اجازتم ثب بنافذة تعتبمر فإنبما الأب موتا يعد 
دفعاتتنازل؛ أن ا،لصلحة من أن رأيت، إذا لكن ذللث،، يعد الرجؤع لهم 

الأفضلمن هذا فان الإخوة ؛،ن والبغفبماء الحرج من محصل قد عا ل
والأحليب.

،!ئ،!ئ ،!ء 
٠!'' ٠٠' ٠٠

منخمسة له رجل افه~ث ~رخمه الشخ فضيلة مثل ت ١ 
الدارس،ل أحلفال فهم الباقون وأما السن، ل مر ولد منهم الأولاد، 

فقامإخوانه، تربية ل والدم بمساعدة وقوم موؤلئا، يعمل والابن 
قيساعده لأنه الكيثر؛ الولد هذا يامم وصية الركة بتسجيل الوالد 

هذاق الحق له فهل الحياة، قيد عل زال ما ووالدهم الأطفال، تربية 
التخصيص؟

ولدهيامحم التركة يكتب أن الوالد لهذا محوز لا ؛قولهت فأجاب 
للورتةوجل— —عز الله حدد وقد لوارث، وصية يتضمن هذا لأن الأير؛ 

المواريث!آيايت، من آية ق تعال فقال مورثهم، موت يعد نصيبهم 

لوارث/وصية لا باب الوصايا/ كتاب ماجه/ وابن (، ٢٨٧)■ برقم للوارث/ الوصية 
برقملوارث/ وصية لا جاء U باب الوصايا/ مماب والترمذي/ (، ٢٧١٣)برقم 

(٢١٢٠.)



١٢ ١ مم1باممادا 

إفاقن قمحك زببمط سأ نؤ آرب أيهم ثدرون ثُ ولتث1ومحا ؤءابآوهأ 
امححمنيامحا4را؛.

آسحدود نإاكث> ؤ الواريث! ذكر بعد الثانية الأية ق وقال 
كثتنهثاين ئيرر جثتت بدجلأ ورنوثة' آاد4 يْلع ور 

يتمنوش . أصنِ ألمور ويلنه فيهتأ 
عدائي-ونئ فيهثا كتتإدا ثارا ثو-ؤثه حثوده> وتتمي ورثولة> آممه 

أوالأشقاء مواريث ذكر بعد الثالثة الأية ي وقال ثهس 
طوهُبجمحيل4رم•

لهذامحل محلا هدا وعل ، لوارث<ال وصية ررلأ س! الني ومحال 
نحصصأن له محل ولا بل الأكبمر، ولده يامم تركته يكتب أن الوالد 
نحلعنه الله رصي معل بن شر لأن إخوته؛ دون بثيء حياته ق ولده 

تشهدحتى أرصي لا العإن! أم له فقالت نحلة، ضر بن النعإن ابنه 

.١ ١ ت الأية التاء، صورة )١( 
. ١٤الآإتان:ّاا، الماء، )'آ(سورة 

. ١٧٦الأية: الماء، سورة )٣( 
1بفيكابالو>ا/ داود/ وأبو أحالفيافد)أمآ/مآآآ(،يرةم)ئهآمأآ(، )ة(رواْ 

لوارث/وصية لا باب الوصايا/ كتاب ماحه/ وابن (، ٢٨٧)'برقم للوارث/ الوصية 
برقملوارث/ وصية لا جاء U باب الوماط/ كتاب والترمذي/ (، ٢٧١٣)يرقم 

(٢١٢٠.)



هاوىالفق4 ٢١٢

الصلاة—عليه النبي فقال ليشهدْ، النبي. إل فذهب افه.، رمول 

افه،رراتقوا ت وقال ، جور" عل أشهد لا فإف إدا، لأقلاتشهدل واللام—؛ 
ضرى«رم.هدا عل ررفأشهد ومحال: أولأدكم«لم، بين، واعدلوا 

قلا بثيء الأير ولده نحمص أن الوالد لهدا محوز فلا هدا وعل 
قمعه للعمل تفيغ الأكثر ولده أن قرض لو نعم مماته، بعد ولا حياته 
أنوله اكل، أجرة حب عل شهرية أجرة له محعل أن فله محارته 
أشبهما أو الربح، ثلث أو الربح، نصف، فيعهليه الربح ق معه يشركه 

بمئله.الحادة جرئت، مما بة بالذللث، 

فانإخوانه تربية ق والده أعان الذي الأكثر الأ؛ز، لهدا بالنسبة أما 
وجهتن؛من، وجل عر اش عند أجرا له 

بوالده.الثر جهة من 

فيها.وما الدنيا من خثر وهدا بإخوانه، الرحم صلة جهة ومن 

برقمأشهد/ إذا جور نهاية عل يشهد لا باب النهايات/ كتاب الخاريز/ رواه )١( 
برقمالهبة/ ؤ، الأولاد بعض تفضيل كراهة باب الهبات/ كتاب ومنم/ (، ٢٦٥٠)

ممابوسلم/ (، ٢٥٨٧بريم)الهتة/ ق الإشهاد باب الهبة/ كاب البخاري/ رواْ )٢( 
؛رذمرمآا"ا()"آا(.الهثة/ الأولادق بض تفضل كراهة باب الهثات/ 

(١٦٢٣يرقم)الهة/ j، الأولاد بعض تفضيل كراهة باب الهبات/ كاب لم/ مرواْ )٣( 
(١٧.)



٢١٣مماباثوصأ4 

وهي!كثيرا عليها نبهت مسالة إل أشير أن أود المتامسة بمده ؤإنتي 
منالكبار الأولاد فيبلغ وكبار، صغار أولاد له يكون الناس بعض أن 

بالذين الصغار للأولاد وصية يكتب ثم الأب، فيزوجهم الزواج 
أعطاهالذي المهر بقدر وصية لهم فيكتب حياته، ق الزواج من يبلغوا 
الإنفاق،حملة من الزواج لأن وذللئ، يجوز؛ لا وهذا واحد، لكل الزوج 
يجتاحه.ما الأولاد من واحد كل فيعطي 

والدهمحياة ق ذلك بمتاحوا لم الصغار الأولاد هؤلاء كان ؤإذا 
وقدلوارث، أوصى فقد فعل فان بثيء، لهم يوصي أن له مجل لا فانه 
لوارث«روصية ررلأ لام؛ والالصلاة عليه السكب قال 

٠٠٠

وباب الوصايا/ مماب وأبوداود/ (، ٢٢٢٩٤^)ك ٦٢٨/٣٦(رواْأحمدفياس)
لوارث/وصية لا باب الوصايا/ كتاب ماجه/ وابن (، ٠٢٨٧ ر برقم للوارث/ الوصية 

بريملوارث/ وصية لا جاء U باب الوب/ كاب والترمذي/ (، ٢٧١٣)بريم 
(٢١٢٠.)



ه1ؤىالفقع ٢١٤

الرحيمالرحمن الله بم 
تعالاف حففله الثمن صاغ محمد الشخ فضيلة 

وبركاته.افه ورحمة عليكم اللام 
وقداسمها.... بامرأة تزلج جدي••■•• بأن فضيلتكم لقام أرغ 

اسمه.....والأحر • • • • اسمه. أحدهما ولدين منها أنجب 

انحصروقد الروحة، ونوفست، الخل، من بلأق.ين صداقها وكان 

وأولادها.زوجها ل الشرعي إرثها 
منصداقها حمح بأن فيها ذكرت، وصية كبت، تتوق أن وقبل 

أولادهاجيع وحرمت، أحيها، لابن يكون والدها من وإرثها زوجها 
الورثة.من الباثن الشرعين وورثتها 

وجوازذللئؤ، شرعية ومدى ذللثإ، ل إفادتنا فضيككم من نرجو 
خرا.الله وجزاكم الشرعية. الماحية من دللئ، 

الرحيمالرحمن الله م ب
وبركاته.الله ورحمة اللام وعليكم 

ماإلا منها ينفاز لا فانه اكلثإ عل تزيل الوصية هده كانت، إذا 

فقط.اكالث، يقابل 





هن1وىاثهقه ٢١٦

الرحيمالرحمن افه بم 
القهلمه سمحاكم..... رئيس الكرم 

وبركاته.افه ورحمة عليكم السلام 

لأيي،حدق وصية العروض هذا برفق بأنه فضيلتكم نفيد وبعد، 
كلرمضان ي وعشيات سة، كل ووالديها لها بأضحية موصية وهى 

يربعوهو الوقف، عقار إمحار من الذكورة والوصية ووالديها، لها سنة 
كلبالوصية نعمل ونحن الحاصر، ريال؛الوئت، آلاف تعة سنة كل 

وبناتأولاد نعهليه هل الوصية، قيمة من زاد بإ فضيلتكم نفلر فإ سنة، 
واللام.محففلكم وافه الموصية؟ ولد 

أرجوالعثيم؛ن، ١^١^ محمد الشيح لفضيلة السلام هع ثم 
لإفتاءْ وآمل الرفق، الوصية وصك أعلام الاستفتاء عل الاطلاع 
ؤيرصاه،محبه لما الحميع اطه ومحق والإهالة، الوصية، عن الفاصل مصرف 
وبركاته.اطه ورحمة عليكم واللام 

متهلقة.....محاكم رئيس محبكم/ 



٢١٧مم1بادوصاط 

الرحيمالرحمن افه م ب
وبركاته.الله ورحمة اللام وعليكم 

ينقصألا الغلن عل يغلب بحيث سنة كل مترا الريع هذا لكن إذا 
أولادمن للفقراء الفاصل يعهلى أن بأمي فلا الواقف شرمحل عن الريع 

لمرقان أقار-أا، من للفقراء صرف أغنياء لكنوا فان الموصية، ولد وبنات 
الخير.جهات من أحرى جهات ففي فقراء يكونوا 

للحاجةالفاصل يرصد فانه الرح ينقص أن يفشى لكن إذا أما 
الممل.ي إليه 

وبركاته.الله ورحمة عليكم والسلام محففلكم، والله 

الشمينالصالح محمد 

دُلأ١٤٢١/١/٢٨

ءإيءو ءو 



الفقهحاوي  ٢١٨

الرحيمالرحمن النه بم 
افهحفظه عئيم؛ن بن محمد الشخ/ مإحة 

وبركاته.الله ورحمة عليكم اللام 

وصاياجراء من المال من ميع لدي يتوفر بأنه ساحتكم أفيد 
أماإلا لثمتها، ما أعمل وكشت، - افه رحمها - وأحي والدي نحص 

مني،لكثر إنائها ل الاستمرار من أممكن وب متعقللمة، فرة ومنذ الأن 
قدحالا فيها التصرقح وعدم لإنإئها• المأمون المجال وحول وعدم 

لضياعها.

لالمال هذا توظيف، إمكانية ل إفتاش فضيلتكم من آمل عليه 
باستمرارافه— شاء —إن الأحر استمرار معها يرحم( الي الجالية الثر أعال 

ْعالصارف،— المضمونة الإيراد الدائمة والمسارع -كالمساجد، قيامها 
مالمن الأن وحتى استلمتها منذ الوصايا تللث، بإنفاذ قائم أنني العلم 

وسوف،إيراداته، أو حم الخاصى المال لصيت، أتعرصرر ولر الخاصن، 
ذللثج.من افه أمكنني ما حياق طيلة افه— شاء —إن ذللث، ق أستمر 

هوكالاق:له استلامي عند المال أساس أن علمها 

ريالؤ ٠٤٠ ٠ ،حرياللواإدي،وهيالآنأربعةآلأف ٠ ءأ؛-ئ،ان،ائة 



٢١٩مم1باثمومايا 

دال.ألف حمض أحد الآ0 دهي لأخي، يا)، ألفا ء
الذكورة.الوصايا صور بريقه ونحدون هذا 

محب.سمع إنه بعلمكم ونثع افه أثابكم 
الرحيمالرحمن الله م ب

وبركاتهالله ورحمة اللام وعليكم 
وأصحيةتهلؤع، حج ق •محلفه بثلث  ٠١وصية...عل امحللعّى 

بملمؤؤب..ئةههماه.

الإسلام،حجة فيه قادما ماله بثلثا ٠ بن.... ... بن•• ••• • ووصية. 
ه. ١١٣٧ ١/ ٠ / YUو بقلم..٠.. أصحية واJاتي 

لأنيإاحي؛ المبناء ق الوصيتين هاتتن بصرف بأس لا أنه وأرى 
محصوص.مستحق ذكر الوصيتين و وليس مستمر، وأجرها وآس أوثق 

العثيمينالصالح محمد كتبه 

أوه ه 



٢٢٠

بالثلثللوصية هل اف—! —رحمه الشيح فضيلة مثل ١ ٢ _•؟ 
مرعي؟تند م يالأصحية الثلث لتخصيهس وهل شرعي؟ تد تم 

مستندلها الخير أعإل ق ماله بثلث ان الإنوصية بقوله؛ محاجاب 
صدقةثلاث من إلا عماله ^ ٥٥١العيد مات ارإذا كقوله \ذثوع من 

سعدحديث وق ،، يدعوله،،رأوولدصالح به، ينتثع أوعلم حاردة، 
لهفقال أآأبه، مرض ق عاده النبي. أن عنه الله رصي وقاص أي ابن 

قكله بإل قال• رربكم؟® قال؛ نعم، قال؛ ررأوصستا؟اا اممة رسول 
فإالسبيل'؛، وابن اين، والمالفقراء، ررق أحمد! لمقل وق افه، سيل 

ممر«رموالثلث، بالثلث، »أوص قال: حتى يناقصه الشي. زال 
وأحمد.الرمدى رواه 

شرعيا.مستندا له أعلم لا والأضحية بالعشاء الثلث لكنقنصيص 
يرامحجا الر أعإل ق الوصية تحعل أن الصحيحة: واله1ريقة 

لأنالثلث،؛ من بأقل الوصية تكون أن والأفضل وأفضل، أنفع الوصي 
ممر،ا.ارالثلحv قال: النبي. 

برقموفاته/ ج الثواب من الأسان يلحق ما باب الوصية/ مماب ملم/ رواه ر١( 

ماباب الخنام/ أبواب والترمذي/ (، ١ ٥ ٠ يرقم)١ ١ المني)م/ ق أحمد رواه )٢( 
(.٩٧٥برقم)والريع/ بالثالث الوصية ق حاء 



٢٢١الوصايا كتاب 

منغضوا الناس أن لو عنهإ! الله رصي عباس ابن قال ولهدا 
هم((راا.والثلث ررالثلث، قال: . الحي لأن الربع؛ إل الثلث 

ونقالوه— افه ~رحهم ممهاونا ذكره كإ بالخمس تكون أن والاختيار: 
عنه.افه رصي الصديق بأكر أب عن 

٠٠٠

كتابوملم/ (، ٢٧٤٣برقم)يالثلث/ الوصية باب الوصايا/ كتاب البخاري/ رواه ا
(.١٦٢٩برقم)بالثالث/ الوصية باب الوصية/ 



٢٢٢

الرحيمالرحمن اف بم 
عنوحرام اف، حففله ااعثٍمان صاغ بن محمد الشخ فضيلة 

آمن.الحناء، جمر المثن والمالإملأم 
وبعد!وبركاته، الله ورحمة عليكم الملام 

قوصاياهم أن البلاد هذه ز الماس من كثثر عل اللاحفل من فان 
أوالخمس أو يالريع يوصى من نحد تكاد فلا الالث،، ق الأغيس، الأعم 

نحصرمنهم كشرا أن كإ الملث، لزوم يرون وكامم ذللث،، دون ما 
تركبينإ ذلك، ونحو وحجة رمضان ل وعشاء أصحية ز الوصية 
ذلك،ونحو القرآن وتعليم احي، المكبناء أفضل هي المي الر وجوه 

والقدارالوصية، حكم خنصرة بكلمة تيينوا أن فضيلتكم نرجومن لذا 
التيوالصفة الوصية، فيه نحعل أن يمكن ما وأفضل فيها، الأفضل 

الوصية؟عليها تكون أن ينبغى 

فيكم.افه وبارك حرا، افه جراكم 
الرحيمالرحمن الله م ب

وبركاته.افه ورحمة لام الوعليكم 

حالق ماله من بذله يريد ما يبذل أن للأنسان الأفضل أولا؛ 
الصدقةأي مئل جمن قال أنه ه السي عن ثبت فقد وصحته، حياته 



٢٢٣ممباا>ماو1 

نحشىشحح، صحح وأنت تصدق ارأن قال! أجرا؟ أعظم أو أفضل 
لفلانقلت! الحلقوم، بلغت إذا حتى تمهل ولا الغنى، وتأمل الفقر 
ا-فيراتسل ي  jaiمذل لفلأن«رأ'. لكن وقر كزا، ولفلان كذا، 
به.الوصية من أجرا وأعظم أفضل الصحة حال 

يوصىألا فالأفضل فقراء ورثته كان فإذا ذلكر، يكن ب وإذا ثانيا• 
وسلمآله وعل عليه اض صل المي لقول للورثة المال ويترك بثيء، 
محرأغنياء ورئتلث، تدر إن ررإنك عنه! افه رضي وقاص أنجا بن لسعد 

ا.الناساال يتكففون عالة تدرهم أن من 
يوصيأن فله محتاجان غر وورثته كثثرا ماله كان ؤإذا ثاكا! 

النيلقول اكلث؛ عن ينقص أن والأفضل وارث، لغير فاقل بالثلث 
ممر«رتم»اكلث وملم! آله وعل عليه الله صل 

يوصى؟فبكم اكلث، عن ينقص أن الأفضل كان ؤإذا 
بالربع.العلعاء! بعض قال 

كتابومسالم/ (، ١ ٤ ١ )٩ يرقم أقفل/ الصدقة أي باب الزكاة/ كتاب البخاري/ رواه )١( 
١(. ٠٣٢)برقم النحح/ الصحيح صدقة الصدقة أقفل أن بيان باب الزكاة/ 

(،١٢٩٥)برقم حولة/ بن معد ه اض رثى باب الجائز/ كتاب البخاري/ رواء رى 
•)مآا"ا()ْ( برقم بالثلث/ الوصية باب الوصية/ كتاب وملم/ 

كتابوسلم/ (، ٢١٧٤٣)برقم الوصية؛اسح/ باب الوصايا/ كتاب الخارى/ رواْ )٣( 
(.١٦٢٩)برقم الوصية؛الثالث،/ باب الوصية/ 



ح1وىالفقه ٢٢٤

أنجابن وعئ بكر أنجا عن المروتما وص بالخمس، بمهم؛ لقال 
يريدلنفسه به افه رصي بإ أوصى بكر• أبو قال، عنهإ، اض رصي طالب 

/-همتكهُهأ ممه ميء تن عنمتم أثما ر؛ؤوآعل«وأ تعال! قونه 
أنمن إل أحب بالخمس أوصي لأن عنه؛ اش رصي ح؛ وقال( 

،•أوصمحا؛الربعأ 
يرثونلا الذين لأقاربه وصيته تكون أن فالأفضل أوصى ؤإذا رابئا؛ 

للأقاربالوصية بوجوب ١^١۶ يعفس قال( وقد منهم، الحتاحون محسإ لا 
إنالأتزدت، آحدئأ حصر إدا عابلإ ؤَمحب( تعال؛ لقوله الوارمح، غثر 
،.^١ آلثنق\و( مل حما ألمموف قالارئي( ,للؤالدين الؤصّيه حثرا رك 

يوصيفلا الوارثون الأقارب منهم محرج لكن مؤكد، إمحاب وهذا 
أعطىئد افه »إن وسلم؛ آله وعل عليه افه صل الني لقول، بثيء؛ لهم 
ا.لوارثءار وصية فلا حقه حق ذي كل 

١(. ٦٣٦٣برقم)( ٦٦اكف)(،/ ل عدالرزاق والاررواْ . ٤ ١ الأة: الأنفال، سورة )١( 
(.٢٥٦٦برقم)(، ٣٧٣ا/ الحعدزْثلْ) رواءابن )٢( 

.١٨•الآة:)٣(سورةاJقرة،
ذباب الوصايا/ كتاب وأبوداود/ (، ٢٢٢٩٤برقم)(، ٦٢٨/٣٦)المد j أحد رواء )٤( 

لوراث/وصية لا باب الوصايا/ كتاب ماجه/ وابن (، ٢٨٧)٠ برقم للواريث،/ الوصية 
برقملوارث/ للوصية جاء ما باب الوصايا/ كتاب والترمذي/ (، ٢٧١٣)برقم 

(٢١٢٠.)



٢٢٥ممبالوص1ي1 

نقول!هذا وعل 

بثيء•يوصي ألا فقراء ورثته لمن الأفضل 
محعلوأن بالحس، وصيته تكون أن فالأفضل أغنياء كانوا ؤإن 

وأولادإخوانه. وحول مع كاعامه يرون لا الذين لأقاربه شيئا منها 
فالأنفع.الأنفع الحر أعإل ق الباقي ويجعل أبنائه• وجود ْع ابنه 

)وهىالحاجة وخهلية البسملة بعد يقول أن الوصية! وصفة 

الوارمحا،غثر لأفاربط ثيء منه تجعل مال، بخس وأوصي ا معروفة(ر 
الوصي■ذْلر حسب فالأنفع الأنفع الحر أعإل ق والباقي 

افهيتقي أن الوصي وعل ذريتي، من الصالح ثم فلأن والوصي 
الشهودؤيكتب عاليه، شهيد والله وتصريفه، المال ق لتصرف اق 

العدلرم.أويابة الحكمة >يق عن ووثقها 
العثيمينالصالح محمد قالكانبه! 

ه١٤٢٠/٧/٦

ءو٠ ه 

صلاةباب المجمؤع سا من ( ١٦)الجلل ل شرحها مع الحاجة حطبة كامل انظر )١( 
الحمعة.

)أا(اظر)ص:آا"آ(.



٢٢٦

لأينائهأوصى رجل عن اش~ت ~رحمه الشخ فضيلة مثل ١ ٢ سه 
ابنته.وترك باكالن*، 

للوارثوالوصية للوارث، وصية لأنه حرام؛ هدا بقوله؛ هأجاي، 
تعال.افه لحدود وتعد وجور، محللم الورثة بقية دون 

لقولآخر ظلم الإناث دون الأولاد من الذكور تخصيص إن ثم 
،٠أولادكمءار بين واعدلوا افه، اااموا .؛ الّكأ، 

عارةل حياته ل ماله من يريد ما يقدم الرحل أن أرى والذي 
عليقتسمونه للورثة المراث ويترك الخن، طرق من غيرها أو مساحو 
وأنتتصدق أن الصدقة رءحير الّثي لقول سبحانه؛ افه فريضة 

بلغتاإذا حتى تمهل ولا البهاء، وتأمل الفقر، نحشى ثحح، صحح 
ا.لفلأنا،ر كان وقد كدا، ولفلان كذا، لفلان قلت، الحلقوم 
امالأوقاف ق الناس بتن الزنع من محصل ما محمى لا إنه تم 

هذهبإهمال الأموال ؤإصاعة الرحم، قهليعة إل قيودي بينهم 
الأوقاف.

محابوسلم/ (، ٢٥٨٧)برقم اية/ ل الإشهاد باب الهبة/ كتاب البخاري/ رواْ )١( 
؛رنم)'آآا-ا()"؛ا(.الهبة/ ؛ابكراهة-ملضالأولأدفي !لهبات/ 

كتابلم/ وم(، ١ ٤ ١ )٩ برقم أقفل/ الصدقة أي باب الزكاة/ كاب البخاري/ رواء )٢( 
١)برقم الشحيح/ الصحيح صدقة المأوقة أفضل أن بيان باب الزكاة/  ٠٣٢.)



^bL_^lu ٢٢٧

القرابةمن للمحتاج بالثلث يوصى أن أراد إذا مانع لا ولكن 
قأو المسيمن محقراء فعل محاج فيهم يكن لآ فإن فالأقرب، الأقرب 
العامة.اكالح 

ءوه؛|ت- 

محولهبين ا-لح»ع عن ! اله~ ~رحمه الشيح فضيلة مثل ! ١ ٢ ساُ 
آليئ^١ رق إن آليئ تم ثض ١^١ ظ تحال: 

وصيةررلأ وقوله.؛ ا، قهقأ هق حما ألسمءه وآلأؤأخة لولدبن 
لوارث«لأا؟

كتوصيحهو السائل إليه أثار الذي الحديث بقوله: فأجاب 
الأيةق محال الفرائص ذكر لما ونمال مسحانه اطه فإن الفرائص، لآيادتإ 
زثطنئثأ ظ أ>ي آه؛ ثنثون لا  04َوس صنها: الأول 
ؤت_صالثاJة: الآية و وقال \قت'كاثيئاعثاه<م ١^٤٤ نث 

منكلحر؛ر جننت يدجلا ونليطجأممةورثوثهُ أس حدود 

.١٨٠ت الأية القرة، سورة )١( 
؛[بفيالوصايا/ محاب داود/ وأبو (، ٢٢٢٩٤برقم)(، ٦٢٨اك)ا-"ا/ ذ أخمد رواْ )٢( 

لوراُثؤ/وصية لا باب، الوصايا/ كتاب ماجه/ وابن (، ٢٨١^برقم)٠ للواريث،/ الوصية 
برقملوارث/ وصية لا جاء ما باب، الوصايا/ مماب، والترمذي/ (، ٢٧١٣برقم)

(٢١٢٠.)

اا.الآية:)م(مورةالماء،



د1وىارم ٢٢٨

.آثتظيّن ألعور ضهثثأ حتنيدتح \يلإكو دحتها 
فيهنامح؛يوا ثارا دطه حدودهء وبتمد أممت ينمى ومن 

أهلمن كان من أن عل يدل وهدا ، مهيث عداث ولئ 
محقيله أوصى إذا لأنه بثيء؛ الت له يوصي أن محل لا محانه الواريث 

الحدود.تعدي من وهدا له، اممه جعله تما أكثر أعه؛لاه 
علتكأكتب ؤ تعال! محوله محان البقرة سورة ق التي الأية وأما 

و!لآردماألؤصّته حيرا رق إن أل1وث أحدئم حضر ^١ 
منمحان واريا، كان من منها نحص ، ه؛ ^لثنتVfرا مق حما المموف 

لوفيإ وارث غير الوالد يكون أن ؤيمكن له، يوصى لا فإنه واريا كان 
حصلمحاذا بينهإ، تواريثا لا فإنه ولده وبين بنته دين احتلاف حصل 

للوصية.أهلا الوالد أصيح الإرث مواع من ماع 
وصيةلا محانه واريا منهم كان من نقول! محكدلك الأقربون وأما 

البقرةمحورة آية محتكون له، يوصى فإنه وارث غتر كان ومن له، 
المواريث.بآية نحصوصة 

هءإي 

اواء،الآظن;ّآل)ا(ّورة 
.١٨٠)٢(سورةالبقرة،الأة؛ 



٢٢٩ممّامما4 

فضيلتكمرأى ما اش~ت ~رحمه الشيح فضيلة مثل .' ١٦٧ س
افبتقوى فيها يذكرْ نحصه وصية قرئ لكل لأهله، وصايا يكتب فيمن 

وتوزعفيها، بمع التي بالأحطاء ويدكرْ الخثر، عل ونحثه وجل، عر 
١٣أمر.التي الوصية هي وهل موته، بعد أمله من واحد كل عل 

افه.؟رسول 

واللامالصلاة عليه الرسول أرادها التي الوصية بقوله• فأجاب 
ليلتثنسنت، فته، يوهمي أن يريد ميء له مسلم، امرئ حقا ررما وله• قق 

بالمال.يتعلق ما هي عندْاا مكتوبة إلاووصيته 

منشورات،ق تكتب فهدم الخير إل الناس بتوجيه يتعلق ما أما 
مماته.وق ان الأنحياة ق وتونع ومؤلفادت،، 

والدتهتوفيت رجل افه~ت ~رحمه الشيح فضيلة سئل •' ١ ٦ 
هداق التصرف ق حر وأنت، بالثلث،، أوصى له؛ نالت، وقاما وعند 

أصحيتهافجٌل؛مج نا، أن إل اتال هذا يتئمية الابن هذا فقام الثيثه، 
منأضحيتها نحرج جمل مدة بعد ولكنه الزمن، من فترة المال هدا من 

كتابأول لم/ وم(، ٢٧٣٨برقم)الوصايا/ باب الوصايا/ كتاب البخاري/ واه را 
(.١٦٢٧برقم)الوصية/ 



الت1وىاثفق4 ٢٣٠

الآلهذا ينمي فهل أحيايا، أصحيته ْع وشركها تارة، الخاص ماله 
أومجد، بناء ل يضعه كأن لها جارية صدقة المال هدا ■بجعل أو فيزيدْ 

ذلك؟نحو أو مياه توفثر 

وعلصنيعه عل حيرا الله جراه للأخ أقول بقوله• فاجاب 
مسجد؛ق الأن من صعه له! أقول ولكنى المال، هدا تنمية ق إحسانه 

الأحريقوما لكن المال ق زيادة بما نحصل أنه صحيح المال تنمية لأن 
المال.من أهم والأجر المدة، هده ق الكثير 

منثوابه المرأة لهذه يكون حتى مسجد ق نحعلمه أن أرى فالذي 
الآن.

هه ءو 

عنالعلمإء أحد سألت اله~؛ ~رخمه الشخ فضيلة ّئل ! ١ ٢ 
كنتإن ل؛ فقال تركتي، من بمصيب ردجش نحصيص جواز مدى 
لحرج فلا الطهميلة وعشرما حدمتها، عل مكافهتها بقصد ذلك* تريد 

هذافان الورثة بباقي الإصرار بقصد ذلاائ< أردت إذا ولكن ذلك، 

معروفصها المرأة أن علمي" صعق ~ْع تقديري ول نحون، لا 
قورد ما ْع نفلري ق يتعارض هذا وقوله قرره ما حب 

فهلصحيحا العالم كلام كان وإن ذلك؟ ق رأيكم فإ والسنة، الكتاب، 





ه1وىاص ٢٣٢

تعنده علم لا من يقول بان سعة الأمر ق تعال الله جعل وقد 
اللهعد له وأرفع له، وأعز لدمته أبرأ ذلك لأن يعلمه؛ لا فيإ أعلم. لا 

ومنفه، تواصع محمد يعلم، لا أنه يحلم لا محيإ محال من قان وجل، عز 
عرفواإذا لأنه واستفتائه؛ علمه من الناس يثق وءأدا رفعه، طه تواصع 

عليقبل لا أنه وعرفوا منه، وثقوا أعلم. لا يحلم؛ لا فيإ يقول أنه 
علم.الفتوىإلأءن 

محوزأنه من السائل موال ق الذكورة المسألة هذه ق يه أفتي وما 
قامامعك،! الطيبة لعاملتها ^١ ماللث، من ء بثي لزوجتك توصي أن 

فرضتعال اطه فان والسنة، الكتاب، عليه دل لما معارصة فتوى 
رتحممما أليح محدودا شيئا موتلث، يعد ماللثج من للزوجة 

بثاأقس قهن وئد اهقم محقاة ه وتد ئلإ' بطن دم ٤^٠ 
أقأحدود سألثث> ؤ المواريث،؛ آية ق تحال اطه محال ومحي ،، رءقمهر 

دبهاتن نج--يكّ_ذ جننت يدجلا ورثوثهُ  ٧١٢يطج ومل 
بممن.ومنح ن- ألمظيألمور ودجس فيهتأ محنإدرح> آ'لأدهثنل 

ثداش^٠ محثَا ^؛١ ^١ دخلا ص س آقث 
مالهمن زوجها مولتا يعد للزوجة اطه حده الذي فالحد ؟بمل٢ا لؤئث 

مآد)ا(ّورةاس،الآة;
الآظن;"ااالماء، )مآ(ّورة 



٢٣٣مم1بالوه،او1 

الصلاةعاليه الني قال ومحي ذك، عل زيادة لا الثمن ؤإما الربع، إما 
لوارمث،،،وصية فلا حقه حى ذي كل أعطى افه ُرإن واللام• 

الطيبةلعامالتها ^١ بثيء امرأتك ؤر أن تريد كنت فإذا هدا وعل 
منبه تكافئها ما فتعهليها صحتك، حال ق تبمرها أن فبإمكاك معلثه 

أنمحوز ولا \ذثو؛أ•( محيل من مقدر محدود الأمر فان موتك يعد أما ماك، 
فيه.يتعدى 

منلأحد الوصية عليه يقاس أن يمكن أنه ذكرت ئا بالنية وأما 
ءرفت~~كا هذا فإن إخوانه، من أكثر يبرك كان حنث بثيء أولادك 

القيسبعلل إذا أنه أي: الفرع، بطل الأصل بطل ؤإذا الأصل، بهللأن من 
المقاس.بطل ءاليه 

هذاكان إذا أنه ولو أحرى، يخحبمّيمحهة نحتمون الأولاد أن عل 
ولوإخوانه، عل زائدا شيئا تعهليه أن محوز لا فإنه إخوة له البار الولد 

عليشهده سمعن. بن ضر أتاه لما الخم، لأن حياتك؛ ق ذك كان 
ررأفعلتاوالسلام: الصلاة علميه له محال ضر، بن المعإن لابنه عمليته 

.\بفيممابالوصايا/(،رأبوداود/ ٢٢٢٩٤(يرتم)٦٢٨/٣٦)١(رواْأحدفياس)
لوارث/وصية لا باب الوصايا/ كتاب ماجه/ وابن (، ٢٨٧برقم)"للوارث/ الوصية 
برقملوارث/ وصية لا جاء ما باب الوصايا/ محاب والترمذي/ (، ٢٧١٣برقم)

(٢١٢٠.)



هن1وىاص ٢٣٤

اأولأدكم«ل ين واعدلوا افه، ر>اتةوا  ijuلا. قال! كلهم؟ا، بولدك هدا 
لأنهالعإن؛ أعملي هل واللام الصلاة عليه الرمول يستفصل وام 

لا.أم غثره من أكثر ي؛ره 
دونأولاده من أحدا ينحل أن للوالي محوز لا فإذن 

وجل•عر اش عل أجرم البار هذا وبر منهم، أبر كان ولو 
منبأكثر لزوجته يوصي أن ان للأنبحوز لا أنه والحاصل؛ 

منأحدا نحص أن لأحد نحون ولا نحوه، بواحبها لقيامها نفلنا مثراثها 
ينالعدل عليه محب بل منهم، أبر لكونه نقلرا إخوته دون بثيء أولاده 
أولاده.

يسوىأن معنا0 وليس محاجه، ما ان إنكل يون أن هو؛ والعدل 
محتاجقد لأنه مثلا، عشرة الأحر أعملي عشرة هدا أعملي فإذا بينهم، 

أعمليفإذا مئة، تبلغ حاجة بحاج والثاف ألما، تبلغ حاجة الإنسان هذا 
بينهإ.عدل فقد حاجته منهإ واحد كل 

ءوو ءه 

كتابلم/ وم(، ٢٥٨٧)برقم الهبة/ ل الإشهاد باب الهبة/ كتاب البخاري/ واه را 
برءمرماآا-ا()ّآا(.الهثة/ الأولادي بعض تفضل كراهة باب الهبات/ 



٢٣٥كت1بادوءطو1 

انتريد كيثرة امراة ~رحمهاله~• السيخ ءصأيلة ّقل ! ١ ٣ ٠ أاس 
لهاليس بأنه علها وصنتها نهس يكون كش لها؟ نصيحتك قعا توصى، 

أكثروعندها الحمد، وف أولاد ولهن ْتزوحامحتج، بناتر لها ولكن أبناء، 
فيها؟الوصية نحعل ّوفإ شقق ذامحت، ع،ارة ومنه عقار، من 

ررحثره! البي قال ولغيرهات السائلة لهده أقول بقوله؛ فأحاي، 
الققر((رونحشى اليقاء، تأمل شحح، صحيح وأنت، تصدق أن الصدقة 

يعني!التاءو وررتأمل المال، تريد ؛ شحح٠٠صحح رروأنت، فقوله.؛ 
صدقةكانت مواء الصدقة، أفضل فانه الفقرآر ور١نحشى العمر، طول 

اصطرلفقير عارصة صدقة كانت أو موتك، بحد لك تبقى جارية 

الصدقة.خثر فهده ذلك،، أشبه ما أو إليها، 

وأحوالهمالأن، الناس من رأينا فيعا السائلة الأخت، لهدم فنقول 
منيجعل الإنسان أن نرى الرحم: وقهليعة وشحهم، للدنيا، ومحبتهم 

مثلا،القرأن تحفيفل كجمعية الخيرية للجمحيامحتؤ أو للمسماحد شيئا ماله 

أشبهها.وما الثر وحمعيات، 

صلةلأن يرثونه؛ لا الدين لأقاربه فيومجي يوصي أن أراد إذا ثم 
ممابلم/ وم(، ١ ٤ ١ بريم)٩ أقفل/ الصدقة أي باب الزكاة/ كتاب البخاري/ رواء )١( 

١برقم)الثحيح/ الصحيح صدنة الصدفة أقفل أن بيان باب الزكاة/  ٠٣٢.)



دارىاوققٌ ٢٣٦

الومننأمهات إحدى قاك لما ولهذا الرقاب، إعتاق من أفضل الرحم 
قال:أعتقت أما واللام- الصلاة -علميه للمني عنها- الله -رصي 

للأقاربالإنسان فيوصي ا لها،ال حيرا لكان أئارحا ل جعلتها لو ررإما 
فقل:شئت ؤإن فالأقرب. الأقرب فقل: ششت إن يرثون، لا الذين 

فالأحوج.الأحوج 
للأقاربأوص أقول: وأيقا مثراثهم، فلهم يرثون الذي وأما 

لأنوينصرف؛ نصيبه ياخذ كل مقطوعا يكون بثيء يرثون لا الذين 
أحلمن ونحتصمون يتحايون العم أبناء أن وحدنا الثات الثيء 

الأرحام.ويتقاطعون مشركي، أرض أو بينهم، مشترك بيت 
وهمحدهم، وقفه بيت ق تنازعوا قوما أن الناس بعض وحدثني 

نحتصمون،فجع.لوا الرممية، الحاكم تحدث أن قبل القاصي عند عم بنو 
باقأعوذ بيننا!(، بي جدا اممه رلعن قال: بعضهم إن حتى ويتكلمون 

بالله——والعياذ والخصومة النزلع لكن اليت، لهم ا أوقفوحدهم 
ابنآدم.قلب ق الشيهلمان يلقيها حمرة والغضب 
أووينتهي، ينقعير بثيء أوصى أو تصدق هذا، إل حاجة لا إذن 

أشبهها.وما والحمعيات كالمساجد الأقارب عن يعيد دائم بثيء 
١(.٠ • برقم)٣ عل\صأ الفقة محل باب الزكاة/ كاب لم/ مرواء )١( 



٢٣٧مم1بالومايا 

ونحعلهاالمارات إحدى لها محتار الرأة لهذه أقول والخلاصة! 
.ثيء أحن هدا مسجد -يا ؤيعمر أوتبيع، اجد، المعل ومما 

حضرتالرحيم، الرحمن اش م بفيكتسا انيصسةت نمى واْا 
أنوكدا كدا مكان ق المعروفة مارتيا ق وأوصت الفلأنية، المرأة عندنا 
قيكون ريعها أو مسجد. -٦١ ويعمر تبيع أن أو احد، للمريعها يجعل 

ثمذلك، أشبه وما القرآن، تحفيفل مسابقة ق أو الخيرية، الخمحيات 
الحيل.كتابة لدى يوثقها 

هأو 

وصية،كب رجل عن، • اف~ ~رحمه الشيح فضيلة مئل ت ١ ٣ ١ مى 
متزوجاتغير كن فان الزوجات، الإنامث، دون الذكور فيها يورمث، 

الوصية؟هذه حكم ما التركة، ل الحق فلهن 
فإذا، -٦١العمل يجوز لا مردودة باطالة وصية هذه يقوله! فأجاب 

اللهقال والمتزوحات المتزوجون وبناته أبناؤه ورثه الإنسان مات 

الأن،احرقها السائل! للأخ فأقول باؤللة، الوصية وهذه يفرق، ول؛ 
التركة.هذه ق لهن مما أخواتالث، وورث -٦١ تعمل ولا 

تلأية ا النماء، ورة حما 



ه1وىالص ٢٣٨

ابنلها زوجة عن افه—ت —رخمه الشيح فضيلة مثل 
دونولديها بامم المنزل هدا تكتب أن وتريد منزل، ولديها وينت، 

ذلك؟يصح فهل والبنت،، الابن والد زوجها 

دونلأولادها النزل نكتي، أن تريد كانت، إذا بقوله؛ فأجاب، 
المنزليهدا توصى أن تريد أنها أي وصية، الكتاب، ذلك، كان فان زوجها 

وصيةررلأ قال! . الني لأن حرام؛ ذلك، فان موتها بعد لأولادها 
نإإكت>ؤ وقال؛ الواريث، وتعال سبحانه اممه وفرض ا، لوارث؛ار 

ينثجرر جننت ورئوثهءيدخسلد آممة يطج ومنت أنثؤ ح_ثود 
.اآلعظيّن آلمور ودلمدثت> فيهتتأ كنلمدنمث، آ*لأدهشو ثحنها 
هيهثاك؛نلوا ثارا د-وثه ■ثئوئ0, وبتمد ووثولث, \ثت يتمن ومت 

٢•مؤحث عداث ولد' 
تعدىفقد ميراثه عل بزائد ورثته لأحد شخص أوصى ؤإذا 

الله.حدود 

وباب ئابالو>ا/ داود/ وأبو (، ٢٢٢ ٩٤برقم)(، ٦٢٨الند)nr/ ي أحد روا، )١( 
لوارث/وصية لا باب الوصايا/ كتاب ماجه/ وابن (، ٢٨٧ر'برقم للوارث/ الوصية 

برقملوارث/ وصية لا جاء ما باب الوصايا/ كتاب والترمذي/ (، ٢٧١٣)برقم 
(٢١٢٠.)

.١٤، ١٣الأيتان: الماء، )لإ(سورة 





٢٤٠

جثنتيدجلا وزثوثهء الد4 يطج ومنح أس محذود نأرثت> ؤ
ألمورودجى مهنأ ■كثإرث> اأيم4كو ثحتها بن جمي 
نارايدجلا حدوده> وثتمد ورنولهء أثن سن وشح ؤ؟ أنتظيسعد 

هدهأن تعال اش في؛ين ٢، هآل نهحبحنح عدابح ولدر مهثا محثيوا 
وقالالحدود، هده تعدى ْن وتوعد وحل، عز الله حدود الفرايئس 

آخرها؛ق قال لأُءح~، أو الأشقاء —الإخوة الحواثى آية ق تعال 
عليثرق مغل وآقة سلحأ أن لهتئر أممه ؤم؛ا 

صال.فهو مة القهده خالف من أن عل يدل وهدا 

فلاحقه، حق ذي لكل أعش اف ررإن و..' الني فقال السنة: وأما 
لقولهيرثون؛ لا الدين لأقاربه الإنسان يوصى لكن ٢، لوارث®ل وصية 
ألوصّتةحؤرا مق إن النؤت آحدقأ حضر إدا علنكإ كتب ؤ تعال؛ 

أنهتحال اممه فبثن ،، آلشب عل حما أتمؤه دآلآمها لأح؛إدبن 

.١٤، ١٣)ا(سورةالاء،الآظ0: 
.٦١١^)لإ(سورةالماء،الآية: 

باب،وىابالو>ا/ داود/ وأبو (، ٢٢٢٩٤برقم)(، lYA/ri)افد ي أسو رواء )٣( 
لوارث/وصية لا باب الوصايا/ كتاب ماجه/ وابن (، ٢٨١^)٠ برقم للوارث/ الوصية 

./قملوارث/ وصية لا جاء ما باب الوصايا/ كتاب والترمدي/ (، ٢٧١٣)برقم 
(٢١٢٠.)

١١٨٠الأيةI البقرة، سورة )٤( 



٢٤١هأبامما4 

علاماتمن وأنه حق، ذلك وأن والأقربين، للوالدين الوصية فرض 
أوالوالدين من وارثا كان من الوصية هده من حرج ولكن التقوى، 
الأيةهده حكم عل سواهم من وبقي لهم، يوصى لا فانه الأقربين 
الكريمة.

أعإلق الوصية من أفضل الأقارب( من يرمحن( لا لن والوصية 
تنخ،لر إما الكريمة الأية هده ق قال العالم أهل محعفس لأن أحرى؛ 

الأقاربق الوجوب عل محاق حكمها وأن فمهل، محصصة هى ؤإنإ 
وارثينغير الوالدان يكون أن ويتصور ويمكن الوارثين، غير والوالدين 

الوالدة.أو والوالد الولد  ٧٠؛الارمحن( موانع من مانع وحد لو فيا 
منالورثة غير وأما أبدا، إليهم الوصية تحوز لا الورثة أن الهم 
أهلبعض قول عل واجبة بل مستحبة، إليهم فالوصية الأقارب، 

الكريمة.الأية إل امتاذا العالم 
٠٠٠

أشقاءثلاثة اشترى اللة~! —رحمه الشخ فضيلة مثل !  ١٣سإ
إلوانتقلت( توفيت( إذا فيها! يقول وصية أحدهم وكنن—، بالهم، منزلا 
للزوجتي نصيب ولا الأشقاء، لإحواي التركة أترك فإنتي الله رخمة 
الوصية؟هده حكم فا ال؛رايث،، هدا 





٢٤٣ممبامماو1 

تمعهو بل وصية، يعد لا حياته ق الأنان يفده ما أن والمهم 
فإنهبه ألحق وما الخوف موته مرض ق التنفيذ هدا كان إذا لكن نقده، 
حكمحكمها الحال هذه ق العملية لأن وارث؛ لفر الثلث من يعنمر 

الورثةمن لأحد ولا الثلث، عن برائد يتمع أن يجوز لا أنه ل الوصية 
شء.

؛؛؛.٠

قيلوالدي أوصى افه—ت —رخمه الشخ فضيلة مثل ساُما! 
تتحمحلالناس عل ديون أكثره وماله عنه، صدقة ماله ثالث، بأن وفاته 
وهلالوصية؟ هذه تنقذ ، فكيفطويلة، فترات عل وربإ فشيئا، شيئا 

الوصية؟تنفذ ثم وسميتها، القليلة المبالح هذْ يجمح يمكن 
يكونما أحن قاري ماله من الأن حصلته ما أما بقوله؛ فأحايج 

كلجارية صدقة المجد لأن فيه؛ مشاركة أو مسجد عإرة ق يجعله أن 
وحين.وقت، كل ق به ينتفحون المسلمن 

مثليسيرا شسا يؤخذ الذي لكن فإذا الديون• من يوحد ما وأما 
مثلاتاخذ أو وثلثا، وثلاثين ثلاثة منها له تكون ريال مئة تأخذ أن 

علصدقة أخرجه أخذته ما فكل عشرة، الثلثج يكون ريالا ثلاثتن 
والساكين.الفقراء 





٢٤٥ممأبامما4 

لهالذي الموصى عل الواجب فان البنت منافع تعطلت إذا ولكن 
ورعنفع له يكون ما بالبيت ويسبيل يبيعه، أن البيت هدا عل التفلر 
القاصى.ذلك ق ويراجع المعللموب، عل الوصية تنفذ حتى 

أوثو ث!ث 

لأميجدي أصاب اله~ت ~رخمه الثسح فضيلة ئل ست 
ولللعلاج، حال مع سافر المرض اصضحل أن وبعد السرطان، مرض 
رحعوعندما لخال، ماله بئالث، يوصى إنه أثاربنا لأحد جدي قال ممره 

يوما،عشر خمسة بعد تول حتى الوصية هذْ عن شيكا يذكر لر بلدْ إل 
وحدقوالدق قامتا حيثا فيها، للنظر المحكمة إل القضية ونحولت، 

حالأن إلا القاصى، لخال اس إعطاء عل بالموافقة وحالاق 
الئلث،،صمن من جدي وأبناء بدي، مكثا يعتثر الذي اليت، إن قالت 
الييت،يعتثر وهل يفعلوه أن الورثة عل وماذا الوصية؟ هذه تصح فهل 

الوصية؟صمن من الورثة فته يكن الذي 

المحكمةفلتتم المحكمة إل رفعت، ألة المدامت، ما بقوله؛ فاجاب 
يرفعواألا الورثة أحب فإذا النواحي، جح من القضية بآذْ يتعلق ما 

علميهمحرج فلا بينهم الصلح وأرادوا أحرى، مرة المحكمة إل الأمر 
يتصالحواب وإذا رشيدين، بالغن كانوا إذا علميه يتفقون فيا لصلح ال 



الفقههاوي  ٢٤٦

الورثةأحاز ما إلا صحيحة غير وصية لخالك أمك من حدك وصية فإن 
و:.الّبي قال وقد الورثة، من وهو للمتوض ابن خالك لأن منها؛ 

لوارث((وصيه ررلا 

أمرتحت بعضهم أو الورثة يسكنه الذي البيت إن نقول* فعليه 
رشيدونبالغون وهم الوصية أجازوا فإن صالح، يكن لر إذا الورثة 
بجوزوهاع ؤإن ثلثه، لخالك وأعطي الست، هدا ل الوصية هد0 نفدت 

فالارص•
تتمها،القضية بدأت كإ الحكمة إن أقول! أنر الحواب! وحلاصة 

رشيدين،كانوا إذا عليه يتفقون ما حسس، فالصلح محصل ل؛ فإن 
بإحازةإلا تصح لا لوارث الوصية فإن ثيء عل يصهللحوا ب فإن 

عليهم،حرج فلا الوصية ؤ، البيت، يحول الورثة محز ز فإذا الورثة، 
٠إرمث، شركه بنهم يرلك الست ولكون 

.٠٠

زباب الوصايا/ كاب داود/ وأم (، ٢٢٢٩٤(،برفم)٦٢٨/٣٦ند)أخمدزال(رواْ 
لوارث/وصية لا باب الوصايا/ كتاب ماجه/ وابن (، ٢٨٧)٠ برقم للوارث/ الوصية 

برقملوارث/ وصية لا جاء ما باب الوصايا/ كتاب والزمدي/ (، ٢٧١٣)برنم 
(٢١٢٠.)



٢٤٧مم1باووصاو1 

وتركشخص، توق —؛ افه —رخمه الشخ فضيلة سل ؛
تركوقد أحرى، زوجة من وبتت ابن منهم بنات، وثلاث أولاد، خمسة 

قدراالأحرى" الزوجة من والبنت، "الابن لهذين وترك مترايا، للجميع 
الخمسيتجاوز لا عمرهما بأن علها المال، ثلث يعادل باسمهإ المال من 

المتولأولاد أحد فقام أحيه، ابن عند وديعة المال هدا وترك منتن، 
حديئايعرف أنه بحجة المال هدا ْع المتروكة الوصية ونقص الكبار، 

العلمإءأحد مألوا وقد لوارث٠١، وصية رالا فيه يقول الرسول عن 
وسألواالصغار ييير حتى المولع عند المال يبقى أن قبب فقال! عندهم، 

حميععل وتونع المثرايث، حمح إل الالح، هدا يضم أن ثبي، فقال؛ آحر 
الحديث،من بمهم وماذا هدا؟ ق الشرعي الحكم هو فإ الورثة، 
لوارث،،؟ومجبة ررلا I ، الشريف

اللهلأن باحللمة؛ وهى صححة، غر الوصية هده بقوله؛ دأجامحبف 
ثدرونلا  ٢٥?١^ؤءاباوكم وقال؛ الثراث، م قوتعال ا،سحاذه 

بآرعل-ماحكّما 'كان أثة إن اسؤ غى ربصتثة يئعأ لكت أرب أبهم 
التيالممالة هده ومنه والفرؤع، الأصول ميراث آية ختم هكذا 

أنلما محوز فلا ميراثهم للأولاد فرض قد تعال قافه السائل، ذكرها 

اا.الآة:)ا(ّورةاواء،



هناوىالفة4 ٢٤٨

قوله!ق ذلك أكد والنبي. وتعال، مبحانه افه فرض ما نتعدى 
٢.لوارثا«ر وصية فلا حقه، حق ذي كل أعطى قد اطه ررإن 

بقيةدون الصغا؛رين لابنيه الأب بيا أوصى التي الوصية! فهدم 
حصلقد الال هدا أن ثثت إن أما محرمة، ياطلة وصية هى أولاده 
أوورثاه، قد كانا لو كإ الأب، طريق غر آخر بطريق الأ؛نين لهذين 
أبيها،قبل من وصية وليس لها، فهو هدا ئست، إذا بالذات، لها أهدي 

المتروك،الأب مال من يستحقانه فلا الأب قبل من وصية كان إذا لكن 
هذاورد الوصية، هذه إطال ق الحق الورثة ولبقية باطالة، وصية فإنها 

تعال.اش كتاب عل بينهم م ليقالتركة إل المال 

أنلاميا والدهما، وصية ينفذوا أن الأحسن من أن أرى ولكني 
فهاسمرين لكنا إذا لأنما الرحمة؛ محل فها صغثران، هذين أخوتها 
لبقيةينبغي أنه قاري حثرا، ؛اليتامى أوصى قد تحال وافه يتيان، 
وافقواحي، للوالي، بر ذللثج ل ليكون الوصية هذه يمصوا أن الورثة 
اليتامى.هؤلاء إل إحسان ذلك ولأن مراده؛ 

لباب الوصا,ا/ كتاب وأبوداود/ ٢(، ٢ ٢ ٩ يرقم)٤ (، ٦٢٨المسد)j /nr أخمد رواْ )١( 
لوارث/وصية لا باب الوصايا/ كتاب ماجه/ وابن (، ٢٨٧برقم)٠ للوارث/ الوصية 

برقملوارث/ وصية لا جاء ما باب الوصايا/ مماب والترمذي/ (، ٢٧١٣)برقم 
(٢١٢٠.)



٢٤٩صامص1يا 

وقانياعند أوصت امرأة اش~! ~رحه الشح فضيلة مثل ! ١٤٠ س
قمتوفر البارئ الماء بأن العلم ْع المسجد، ز البارد للمإء ذهبها بجمع 

الدهّ_،هدا بح نحون فهل برادالتا، هناك يوجد حيث المسجد هدا 
تفيدمن يإنعون لا الورثة بأن العلم ْع للمسجد، مكيفات وشراء 

^٤؟٢٠٧١حب باكلث وليس بكاملها، الوصية هده 

كافتفي الوصية هده تفيد عل الورثة وافق إذا بقوله؛ فأجاب 
منفيه با الماء ت؛ريل عن مستغن المسجد أن قدر فإذا المرأة، قاك 

شربلأن برادات؛ بدك له يشرى آخر مسجد إل فتصرف المرادات 

مثلالبديل كون أن عل لتحرص ولكن الكيف، من أفضل الماء 
بالمام.وانتفاعيم الناس كثرة ق الأول المسجد 

الإسلاممغ لماذا افه—! —رحمه الشيح فضيلة ّئل ساةا؛ 
للوارث؟الوصية 

تعديمن لأنه للوارث الوصية الإسلام مغ بقوله؛ فأجاب 
بحدودوالمواريث الفرائص حدد تعال الله فإن وحل، عز اش حدود 

بدخسلأأقع يطع وشح أس حذوي وكفك فيها؛ قال 
وي.لمحضهثأ •محنلمدض ئصئثا ين قمن جثنت 



قت1وىاوفق4 ٢٥٠

د4ُئلُثث. ُتةتئ دس أئن شى 0ئش ألتظَئ ألود 
؛•4ُ قهحمثح عئا>ش ود مهثا حثتإد١ كادا 

مثلا!شقيقة وأخت بنت ان للأنلكن فإذا 

الباقيالشقيقة وللأخت فرصا، الصف للبنت أن المعلوم فمن 
تعصينا.

معنىلكان مثلا ماله بثلثي الحال هدم مثل 3، للبنت أوصى فلو 
تعدوهذا فقهل، الثاJثا متاخد والأخت الثلثين، متاخذ البنت، أن ذللث، 

الله.لحدود 

فلونصفين، بينها المال أن العلوم فإن ابنان له لكن لو وكذللثج 
تحل.يمن وهن،ا أثلأيا يينهما المال صار مثلا ؛الثلث، لأحدهما أوصى 
لحال>واللكن ما أجيزت لو لأنها حراما؛ لكنت، لن.للثإ ايلة؛ حدود 

فيزدادثاء لن يوصى فكل يتلاعبون، الماس ولكان فائدة، !، ١٠٧١^

نصيبه.فينقص ثاء من ومحرم التركة، من نصيبه ؛ذللث، 
ه٠ -ه- 

٤، ١٣الأيتان: الماء، اّورة 





هن1وىالفق4 ٢٥٢

الرحيمالرحمن لله ام 
اللهحفظه الشمثن صاغ بن محمد الشيح/ فضيلة 
وبعد.وبركاته، الله ورحمة عليكم اللام 
الذيالحديد الهجري العام حلول بمنامسة فضياككم بتهنئة أميم 

ادام؛نسائر وعل وعليكم، علينا، يعيدْ أن وجل عر انيل أسأل 
دالبركات'باليمن 

بموجبوالدي تركة ثلث عل وصى ؛صض لفضيلتكم أكنمب، 
١• • • بمحكمه. الشرعيأن القضاة أحد مكسجا لدى صادر شرعي ماك 

الفتاوىبعض و الكاو إلمامي ولعدم وصيا، كوف ق لحداثتي ونفلرا 
حطأأرع، أن و افه أحشى ولأم التركة، بم، تصلق الش الشرعية 

اللهمحه فيا الأمانة بأداء أقوم أن ق مني ورهمة مقصود، ضر شرعئا 
أثناءنمى عن والرضاء والضمثر البال براحة أشعر ولكي ويرصاْ، 

لفضيلتكمأتقدم لدا عاتقي، عل اللقاة ادسؤولية مهام بتنفيذ قيامي 
التيالأمور بعض حيال الفتوى بابداء وذالث، والتوجيه الصح بهللبي 

•التال مفادها والتي نحاهها، قرار أي اتخاذ ل صعوبة أحد 
هلوالدي، به أوصى ما تتقيد من الله( )بعون أتمكن أن بعد ءآ 

اعدتهمبموذللثإ الورثة، من الحتاحن بجاسبا أقفا أن كوصى ل محق 



٢٥٣ممأبالوصأ4 

ثااض._0 المالة المشاكل س لإنقاذهم الوالد؛ تركة ثلث من مائيا 
بعضوحد حيث الراهن، الوك j الصعبة الاقصادية للظروف نظزا 

الأرامل،من هم وهولأم وللأفراد. للبتوك بالديون مكبلن أنفسهم الورثة 
أبمائهم،كثرة بمب الأخر والعض أعالهم، j( افُ يوفقهم ب الذين دمن 
الاكزامات؟تعدد ودالتالي يعولومم ومن 

بانعاو التركة؟ صة ل الثلث مال اتال ئ محق هل يصا أه 
المدفؤعالبئر اعتبار نحون فهل التركة، مال أصل ْع مشاع الئلثا مال 
الماديةللظروف للورثة الثلث من هبة التركة لتنمة الثلث مال من 

الورثة،عل يجل قرصا اعتباره أم بما؟ يمرون الي الصعبة 
مسحصلونالش العايدايت، أصل من وذللث، للثلث، بتييده ومطالبون 

التركة.تنمية من الانتهاء بعد عليها 

وتوجيهناونصحتا الأمر، عل الاحللاع فضيلتكم من أرجوالتكرم 
الصفحة(.أممل الفاكس)ل رقم عل ؤإفادسا 

حظاكمويدل يوفقكم أن افه وأسأل معنا، تعاونكم لكم أشكر 
ورحمةعليكم والسلام محبس،، سميع إنه وايلم،ن، الإملأم دمة حز 

وبركاته.افه 



ح1وىالفةه ٢٥٤

الرحيمالرحمن اش م ب
وبركاته.افه ورحمة لام الوعلكم 

jt\rAy/v\،)/ق الصادر الوصية صك صورة عل است 

يدما الريع من الوصي أقارب يعطى أن من مانع فلا عليه وبناء 
الوصيرأى إذا الرح من يعطى حاجة به ليس من حتى بل حاجامم، 

علالثلث ريع من الوصي راويونع نصه؛ ما الموصي قال فقد ذلك، 
يولعما ومقدار ينجد. أو بالحجاز الدين منهم مواء الأقارب حميع 

انتهى•الومجيا٠ بنفلر يكون 
حكمهفان الأن حتى يميز ور التركة، ق مشاعا الثلث دام وما 

وعدمه.به والانحار والغرم، الغنم ق التركة حكم 
العثيمنالصالح محمد كتبه 

ه.١ ٤ ١ ٩ ٤; ٤; ق الفاكس ي جوابه أرمل 

•؛؛؛•ه ثإ؛• 



٢٥٥مم1و(الوهطو1 

ULiU

الرحيمارحمن افه بم 
اللهحفظه الكرم.... الأخ الُثيمينإل الصالح محمد من 

وبركاته.اممه ورحمة اللام وعليكم 

ستةرجب ١ ٩ وتارنحه  ٠٩٦ ورقمه الوصية صك عل اطلعت 

يصرفأنه عل الموصى نص حيث واسعا، فيه الأمر فوجدت ه  ١٣٨٢

بعينها•أعإلأ وعتن الر، جوم ول 

يرامبر عمل كل ل الافي يصرف، ثم عيه، با محيا هذا وعل 

ذلك؛ومن الوصي، 
الصدقةلأن ديونبم؛ قضاء عن العاجزين الورثة ديون قضاء ~ ١ 

وصالة.صدقة القرابة عل 

عنعجزوا إذا المستقبل ي عليهم تكون التي الديون وكيلك ٢— 
قضائها.

ذلك؛لك ينبغي ولا بل هؤلاء عل دينا ذلك تسجل أن يلزمك ولا 
لدلك.متحفون وهم لهم صرفتها لأنك 

ع؛والرسل كتابك ق ذكرتيا الآتي الأسئلة أجوبة حلاصة هده 



د1وىاص ٢٥٦

ؤإلأواصحة لكنت فان عليه، الأجوبة فطبق عندك، والأصل الفاكس 
٤٥١٠الرقم عل الفلهر بعد فاتصل   ٠  ٠٦٣٦.

وبرلكته.الله ورحمة عليكم واللام 

العثيمينمحمد كتبه 

ءوءو ؛؛؛- 



٢٥٧مم1و،يوا 

الرحيمالرحمن اف بم 
اللهحفظه اكيمن صي بن محمد الشخ/ فضيلة 
وبعد.وبركاته الله ورحمة عليكم الملام 

ووالدتتابنات، وأرح أولاد، ثلاثة ونحن اف4~ رحمه — والدنا توق 
مواش،وثيا القرية، حايج ومزرعة القرية ق منزلا لما ترك وقد موجودة، 

عليلثإ(ثلثي )إن قائلا؛ أولاده أحد أوصى منوامحت، ؛ئلأُث، وفاته وقبل 
منثلئه فأحر-بما مكتوبة وصية نجد إ وفاته وبعد عليها، يزد ولر 

اقرصنأولاده، أحد بامحم هو الذي والنزل، الزرعة ق وبقينا الواثى، 
نخرحه؟وكيم، النزل؟ من ثلته له نخؤج فهل الينلثإ، من عليه 

إنحسثإ المزرعة ق نعمل وكيمج المزرعة؟ من ثلثه نخؤج وكيف 
وهلالموسم، هدا متطلبات أحضرنا وقد حان؟ قد الزراعة موسم 
منبعد نتلمه لر حيمثإ المزرعة؟ من الماصى المحصول من ثلثه نخرج 

كلمنها ثلثه نخؤج هل الحكومة عند ستؤية عادة له أن كإ الصوامع، 
أنالعلم ح الورثة؟ عل وتونع الوريث،، من تعتر هي وهل منة؟ 

أنكإ بعده، من لأولاده صرفها باستمرار أمر قد العادة هدْ صاحب 
أحدباسم صكها يفيغ ب للمنزل، محاورة أرصا اشرى قد أولاده أحد 
واحدمنزل ق معه يعيش ولد0 أن العلم ْع الركة؟ صمن تدخل هل 



٢٥٨

صرفتقد السيارات وهذه ميارات، ثلاث يوحد كإ واحد، وحالهم 

ثلثهمج فهل أللائم، أحد بامم دهى حياته و الأمراء بعض من له 
محرا.اض جراكم أقيدينا ذلك؟ يتم وكيف منها؟ 

الرحيمالرحمن الله م ب
وبركاته.اش ورحمة السلام وعليكم 

نقوداأو مواثى أو أراضى كانت سواء الأموال من أبوكم خلفه ما 
منلزوجته للورثة، الباقيان والثلثان متاعا، ثلثه فلوصيته غرها أو 

ثلثهويبقى الأنثيين، حفل مثل للذكر لأولاده والباقي الثمن، الثلثن 
قوجعله إفرازه رأيتم ؤإن للورثة، ثريلث، كأنه خلفه، فيإ مشاعا 
المحكمةموافقة بث|رءل بذلك باس فلا الخير طرق من غرْ أو مجد 

ذللث،.عل 

داخلفهو موته قبل امتحقه فإ الأكومة عند السنوية العادة أما 
يونعيم مات، بانه تبلغ الحكومة فان موته يعد كان وما ل^ركة، ال 

الحكومة.أنفلمة حسجسإ 

الصالحمحمد كتبه 

ه.ه



٢٥٩صامما4 

الرحيمالرحمن الله م ب
يل!ما تتضمن فوحدتبما وصية..... عل اطلعت 

أعإلق موته بعد ومما ق..... التي قليبه..... بثلث الوصية — ١ 
الذكرذريةب.ابب من المحتاج الفشر عل ريحيا يصرف ولوالديه، له الر 

ومنوتناسلوا، تعاقبوا ما وذرارتم أولادْ عل بعدهم ثم والأش، 
إليه.احتياجه بقدر إلا فته إخوانه يشارك فلا منهم القه أغناه 

واحدةومما؛ القليب هنْ من معينة معلومة بنخلأت الوصية ٢" 

ووالديه،لأبيه والرابعة! ووالدييا، لأمه والثالثة! لزوجته، والثانية! له، 
والصفالقصر، مكن لن رمضان ق فطور ئمرتيا نصف ة! والخام

والصفووالدييا، عياله لخدة نصفها والسائمة! للفلاح، لها عإرة اكاف 
الأرعالخل ثمرة رع وجعل مقسمة، وجعلها ووالدها لعمته اكان( 

للخلاح.الأول 
لهاتسليمها مبق سبعة ْع لبنته..... ريالات بعشرة الوصية ٣" 
إحوما.وين بينها للتعديل 

لأبنه.مإّا لحج لأيتإ ر)! بعمرة لوصمة ا ٤

عقاربه يشترى المذكورة، القليمب، غجر ماله ؛ثلث، الوصية ه~ 

الوكيل.نفلر عل القلس-، ثلث، مصرف، ، ويصرف



الفقع ٢٦٠

الورثةلكن فإن وزيادة، الثلث، فيها ظاهر( هو )كا الوصية وهذه 

الثلث،مقدار منها نفذ محيروها لر ؤإن إشكال، فلا لكلها أجازوها قد 
فقهل.

وعثرةوالنخلأت، القلس_ا..... ثلث، وهو Jالعين فيها يبدأ لكن 
ولغت،نفدُتإ الثلث، بقدر لكن فإن ابنه..., عن للحج التي الريالات 

الوصية؛الثلث،،من الثلث، كمل الثلث، عن نقصستإ ؤإن الوصية؛الثلث،, 

وهيؤيبدأ الزائد ألغي الثلث عن زادت ؤإن للورثة، والباقي 
ماوكل ابنه.,,, عن للحج التي الريالات وعثرة الست، النخلات، 

التيالدراهم عشرة أما محيزوه، ل؛ حسثإ للورثة فهو الثلث، عل زاد 
لأنياالمال رأس من تؤخذ بل الثلث، من تحستإ فلا ل.,,,, بها أوصى 
•إحوتيا ويتن بينها للتعديل أنيا ذكر حنث الدين، بمنزلة 

لكتبهذللث، قال 

العثيمانالصالح محمل 

هأو ؛:؛- 



٢٦١ه1و(امءطوا 

يثلثأوصى رجل اله~؛ ~رحمه الشخ فضيلة مثل ! ١ سّا1 
عثراارس من وبعدفترة التركة، وثمت، الوصية، فضاعت ومما، ماله 

ْأحورين.ذلك؟ و الحكم فإ الوصية، عل 
وارث،كل نصيب ثلث يوحد أن ذلك ق الحكم بقولهت فأحامح-، 

بوقم،أوصى قد لكن إذا هدا الوصية هده مقتفى عل الوقف به يضل تم 
ذك.أشبه ما أو للفقراء يصرف ماله بثلث أوأوصى ماله، ثلث، 

فانهالصحة حال ق ولكنت ناجزا، ومما الوقفية لكنت إذا أما 

أوقفهاأرصا أولكنت وقف، أنه وتبين، عقارا لكن فإذا لكه، الوقف ينفذ 
وتصرفالورثة، أيدي من تننع الأرض فان مثلا مسجدا تكون أن 

الوقف.مرهلها حيث 

الناجز.الوقف وبين، الوصية بين، الفرق نعرف أن محب وحينئذ 

فإنمثلا بيته يوقف أوصى فلو المويت،، بعد إلا تثست، لا فالوصية! 
تكونولا فأقل، الثلث، ق إلا تكون ولا موته، يعد إلا نتفن. لا الوصية 

ينقصأن وله ؤييهللها، فيها، يرجع أن وللموصي الورثة، من لأحد 
فاقل.الثالث بقدر لكن ما إلا ينفذ لا المويت، بعد لكن يريد، أن وله منها، 

أنللموقف، يمكن ولا حينه، من ينفذ فإنه التاحز! الوهم، أما 
لكنولو وينهاز أيصا، فيه بع ير-أن للموقف، يمكن ولا فيه، يتصرف 



الفقعفتاوى  ٢٦٢

ينفدلا فإنه الخوف موته مرض ق يكون أن إلا المال حمح يستوعب 
التركة.ثك مقدار إلا 

أنشخص أوصى اله~! ~رخمه الشيخ فضيلة مئل ! ١ ٤ س1 
أناأصبحت كثرت ^ صغثرا وكنت النوق، من عدد ق ثلمئه يكون 

ناقةإلا به أوصى الذي الئالث، من أحد ولر ورثته، من الوجود الوحيد 
ريال،مئة بخمس فيعتها تكاثر لها ولايكون تمالك أن وحشيت، واحدة، 

عنهأصحي الأن ولكنني المياغ، وانتهى واحدة مرة ؟،ا عنه وصهمت 
عته؟أصحي أن ق أستمر فهل الخاص. ماد من عام كل 

الوقت،ذلك، ق بأنه عو الثالثج هذا اسئإري عدم و إثم عئ وهل 
لامتئإرها؟ولامحال الإبل، سوى فيإتركه لايوحد 

عليلث،محسا ولا صحيح تصرفلئا السائل الأخ أت،ا بقوله• يأحايب، 
له،تدعو أن يستحسن ولكن انتهى، اللط لأن محنة؛ كل تضحي أن 
لهءغمر وي

نحتصوالعشاء الوصايا أن الناس بين  ٤٢ما فإن وبالمناسبة 
للملمن،أنفع هو بعا تكون أن ينبغي بل بصحح، ذلك فليس ن برمضا 

محصوصاالخير فليس ماء، أومحقي للمساحد، عإرة من عامة تكون وأن 



٢٦٣صالوما4 

حدا.قليلة قيمته غني محهع ق العشاء فإن وكذلكم فمهل، بالأصاحي 
نفعهالأن اجد؛ المإل يصرفها أن الوصية: يريد لن الأول ولكن 

ومحللبةمن كثير منها فينتفع القيامة، يوم إل يري للإنسان 
منأفضل فهي مأوى، له ليس ومن المسافر،  ١٢ويستفلل العلم، 

تباشركانت، إذا الخيرية، الحمعياُت، ق بوصعها باس ولا الأضاحي، 
محردوأما للمحتاحن، اكن مببناء تقوم كانت، أو الأمور، هده مثل 

الموفق.وافه وأول، أفضل ذكرناه الذي ولكن خثر، فهي الصدقة 

بثالثهأوصي عقار عن اله~؛ ~رحم4 الشخ فضيلة مسل : ١ ٤ سه 
ترتخلعلها يتأخرون أم ١^؛، ؤإحرلج بالقسمة، الورثة يقوم فهل 

العقار؟أمعار 

ماتقويم محس، فانه ماله يثلث، الإنسان أوصى إذا بقوله• فأجاي—٠ 
أنرجاء يناحرون وكونيم التاحثر، محوز ولا موته، حين من خلفه 
تزيدالعقارايت، أن الإنسان يظن قد لأنه غلهل؛ العقارات؛ أمعار ترتفع 

تنقص•هي ثم 
فيهالذي ما يعرف حتى الموت ح؛ن من ال،ركة إحصاء فالواجب، 

وصية•



هأوىالفق4 ٢٦٤

أصغرأح1 ل أن ْشكالتي افه —رخمه الشيح فضيلة مسل ؛ ١ ٤ سا* 
المطغ،والدنا فأعطاه دار، لشراء المال من مبلمعا والدي من تسلف مني 

الذي ٣٠١أنكر والدنا وفاة بعد الأخ ولكن باسمه، وكتبها الدار فاشترى 
ليسأنه العلم مع نقوده، من اشتراه الذي المنزل أن ويدعي امتلفه، 

للمحق؟المنكر الأخ هذا ْع نفعل ماذا أفيدونا المعرفة. تمام ونعرفه نقود لديه 
ولاأحيكم عن عفوتم إن ذكرت، التي المسألة هذه مولهت فآجاب، 

علميهوثبتم بحقكم طالبتم ؤإن لكم، خثر فهو وحاجته فقره ْع ميإ 
أشبمروالذي لالتركة، لمه يوالباقي مبمراثه، بقدر المال من له فان ذللث، 

إخوة.لأنكم القفاة إل ترافعوا وألا بيننكم، فيإ تتسامحوا أن علميكم به 
إلالترافع من فلابد وصية، فيها كان أو قصر، الورثة ق كان إن 
وافهالقصر، حق وعل الوصية، عل وحفاظا للذمة، إبراء القاضى 

الموفق.

هه ه 

لرحلدين عل يقول اطه-: -رحمه الشخ فصيلة مثل ؛ ١ _U؛ 
يساويكان وفتنه ق لكن سيئا، اوي يلا الأن يثر مبلغ وهو متوق، 

أمأبنائه لأحد ١^^ هذا أدغ أن ل يجوز هل ثوب، شراء الأن يعادل ما 
عنه؟به أتصدق 





ه1وىالمص ٢٦٦

والكفالة;الضإن من والفرق 

الدين.صإن أنالضإن: 

الكافلأحضر فإذا ا.لكفول، إحضار صإن فهي; الكفالة وأما 
منه.برئ ادكفول 

هه ءلإ- 

لروص اُلدين مات إذا ادده~ت ~رحمه الشيح فضيلة مسل •' ١ ٤ س؟ 
يام؟فهل معسر لأنه دين* من عليه ما مداد يستطع 

فانهأداءها يريد الناس أموال أخد كان إن هدا بقوله; فأجاب 
محه.افه ويودي ياثم، لا 

أموالأخذ ءرمن المي قال فقد إتلافها يريد أحدها كان ؤإن 
اله(الم.أتلفه يريدإتلافها أحدها ومن عنه، افه أدى أداءها يريد الناس 

والأداءالوفاء أن؛نوى شيئا استدان إذا ان الأنعل محب وليلك 
فانهالباغ يقبضه ب بثمن سلعة اشترى لو حتى الأمر، له اممه يير حتى 
ذلك.له اممه ييسر حتى الأداء سوي 

أوه أو 

أوإتلافها/أداءها يريد الناص أموال أحد من باب الاستقراض/ كتاب البخاري/ واء ر( 
(.٢٣٨٧برقم)



٢٦٧مم1بالوهطوا 

سناءيقوم رجل عن اله~• —رحه الئسخ فضيلة مسل ! ١٥٠ س
الشللأحاديث نمه عل عفشي ولكنه ق ويرغب له بيت 

نصيحكم؟فإ الدين ل وردت 

الملمنإحواق من ولغره الرحل لهدا نصيحتي بقوله؛ فأجاب 
عملتمأمرْ الدين لأن غثره؛ أو بامتقراض الامتدانة عن البعد كل البعد 
إنوحتى ٢. ١^؛>،^ إلا ثيء كل تكفر الله ميل 3، الشهادة إن حتى 

افه،فتح حتى له، وفاء لا مدينا مات من عل يمل لا كان س الرمول 
وقال؛الأموات، عن الديون بقضاء يلتزم واللام الصلاة عليه وصار 

تركومن قضاؤه، فعل دينا ترك فمن ه، نفمن مؤمن بكل أول ررأنا 
الأفالورته«لم

ماوعندك بيتك، كإل ق ملحة حاجة محتاجا كنت إذا ولكن 

واسقرصتالحاصر، الوقت ق حاصزا ليس ولكنه منه، الوفاء يمكنك 

باس،ذلك ق كون ألا فارجو موجل، غثر أو موجلا قرصا واحد من 

برقمالدين/ إلا حطاياْ كفرت اف سل ق نتل من باب الإمارة/ كتاب لم/ مرواه )١( 
(١٨٨٦.)

قباب البيوع/ كتاب داود/ وأبو (، ١ ٤ ١  ٥٩)يرقم (، ٦٥/ YT)ني المل أخمد رواْ )٢( 
عفمن عل الصلاة باب الجائز/ كتاب واس/ (، ٣٣٤٣)برقم الدين/ ل التشديد 



٢٦٨

أحد،من تسندين ولا تستمرض، ألا عل الحرص كل احرص ولكن 
ومحرجا.فرجا لك اش وميجعل 

ءإ؛-ه ءو 

منوترك تول، رحل اف-: -رخمه الشخ فضيلة مئل ؛ ١ ٥ 
وزوجة،وأخت، إخوة ثلاثة وله وعارات، وأراصن، المال، من ميلعا يعدم 

إحدىعل مجد بماء و زيجته لنرغب بمن، أد ولد له وقس 
أيدا،ثيء أى بعمل يوص وب تول بأنه العلم ْع أمواله، من أراضيه 

منحصتهم عن التنازل الورثة عل وهل ذللئإ؟ يتم كيمإ والسوال 
المالوالأرض؟

يوصل؛ ؤإذا الورثة، إل ماله انتقل الإنسان مايت، إذا بقوله؛ فأحار-< 
الورثة.إل ايتقل المال ق حق له فليس ء بثي 

منمجد أراضيه من ثيء عل منى أن يمكن لا ذلك عل وبماء 
—وكلهموافقوا فإذا كلهم، المرثيين الورثة موافقة بعد إلا تركته 

الحزءهدا عل ويبنى أراضيه، من جزء يقتطع أن باس فلا مرثيون" 
والأملاكالعقارايت، من الأملاك خميع فان ؤإلأ تركته، من مسجدا 
للورثة.كلها والقوي 

ءإ؛-ءإو ءأآ 





هناوىالفقاه ٢٧٠

تماري،محل له رجل عن اف~ت -رخمه الشخ فضيلة مثل : ١ ساأه 
الديون؟من عليه ما يدل أم يتصدق فهل ديون، وعليه 

منعليه ما مدد ؤإذا أولا، المحل هدا ديون يدل ت بقوله فأحاب 
منأفضل به والقيام الواجب عل الحافظة لأن يتصدق؛ فإنه الديون 

المملؤع.

ءأ؛-!؛ ؛ه 

والدة،له رجل عن اف—؛ —رحمه الشيح فضيلة مثل I ١ س٣٥ 
عليهاوتراكمتا الناس، س تقترض وكانتا الرزق، طل-، ق عملتؤ 

الدال؟يلزمه فهل الأموال، أصحاب وطالبها الديون، 

الدينأهل توق أن عل قدرة لديك كان إذا بقوله؛ فأجاب 
والإحسانذمتها، ؤإبراء والدتك، بر من يكون ذلك، فان حقوقهم 

4'''.>ؤثأوِتتيإثثانا -مال:  JUحث يه الاس إيها 
ررمألتاقال؛ عنه، افه رصي عود مابن عن الصحيح الحديث وق 

وقتها((،عل ررالصلأة قال؛ اض؟ إل أحب العمل أي ه اض رسول 
قررالحهاد قال؛ أي؟ ثم قلت؛ الوالدين((، اربؤ قال؛ أي؟ ثم قلى؛ 

.٨٣ت الأية ألبقرة، سورة 



٢٧١ممبامماو1 

-سيلاض«رأ/
عنتكف بان لهات وقل والدتك، عن الدين واقض بافه، فامتعن 

أمهمع شيئا الإنسان عمل ومهإ بتمسك. حا قم ونفشتها الأستثدانة، 
السته.ان.واف حقهإ، ق قليل فانه وأبته 

-ثأ؛-؛إو؛أو 

دين،عليه كان من اف-: -رخمه الشيخ فضيلة مثل : ١ ٠ س1 
؟Jliيفعل؛؛فإذا ورنته، محي ولر صاحبه، وماُنت، 

يعلمول؛ الرجل، هذا ورثة جهل قد الإنسان مادام بقوله! فأجاب 
لهوليس مايث،، إذا الرجل لأن المال؛ لبيت، يكون هدا فإن واريا، له 

يشرؤل!لكن المال، بيت إل يدخ ماله فان واري—، 

الثمِع.حب عل فيه ويتصرف، مستقل،، المال بيتر يكون أن 
أحدياق أن قدر فان به، يتثمدق أن الأول فان صائعا كان إذا أما 

الأجرويكون لهم المال يرد أن يحن محرون فإمم ذلك بعد ورنته من 
لهم.وأجره نصيبهم من ذلك يكون أو له، 

هه؛؟؛- 

(،٥٢٧)برتم لوتتها/ الصلاة شل باب الصلاة/ مواقيت كتاب البخاري/ واه را 
برقم)هار(.أضلالأعال/ بابكونالإي،^نباضنمال ىابالإيءان/ وملم/ 



ه1وىص ٢٧٢

ولرالدين، مات إذا اف~ت ~رحمه الشخ فضيلة مثل ! ١ سهه 
عنه؟الدين محاء دريته عل بجب فهل شيى يترك 

عليجب لا فإنه شيئا يترك ولر المدين مات إذا بقوله• فاجاب 
منأو الأياعلس من كانوا سواء عنه، الدين هدا يودوا أن ورثته 

عنه؛يوفوا أن لأولاده فينبغي والدا الميت، هدا كان إن لكن الأقارب• 
بره.من ذلك، لأن 

بركنوثمهم لكنا هدا أوحينا لو لأننا محب فلا الوجوب وأما 
ا.أ"مئهر وزر وازرة نير تعال؛ قوله محالف، وهدا الوفاء، 

تركةمحلف، لر الذي اليت، عن الدين وفاء بوجوب قلنا لو ولأننا 
عليهم،الديون بارتكاب يبالون لا الدين لهؤلاء باب فتح هدا ق لكان 

يقضونورثتى أو أهل فان من، ؤإذا أندين سوف أنا الواحد! فيقول 

استدانه.بإ ذلك، يعد يبال فلا عني، الدين 
أموالأحذ كان فإن دين، وعليه مات إذا الميت إن أقول؛ إل ثم 

كإشاء بإ الحق أهل فرصي فقاله، من عنه الله أدى أداءها يريد الناس 
الموفق.وافه ،، اطه.ل رسول عن الحدينؤ ق ذلك، حاء 

.١٦٤)ا(ّورةالأنعام،الآة: 
أوإتلافها/أداءها يريد الناس أموال، أحد س باب الاستقراض/ كتاب البخاري/ رواه )٢( 

(.٢٣٨٧برقم)



٢٧٣مم1بامهطد1 

لمجب الموت هل اله~ت ~رحمه الشخ فضيلة مسل •' ١ ساُه 
الموجل؟الدين حلول 

لأنمحل؛ لا فإنه موحل دين وله الميت مات إذا يقوله! فأحاب 
المطلوبنلزم أن يمكن ولا للطالب، وليس للمطالوب، حق الأجل 

عليه•واجبا ليس بحق 

إلامحل أنه يقولون: العالم أهل فان الميت عل الدين كان إذا أما 
بحل•لا فإنه ملئ أوكفيل يمرز، برهن ورثته وثق إذا 

الدينفإن تركة وله موحل، دين وعليه ان إنمات ذلائ،! مثال 

نعطيلخ،نحن الطلب! له لن فقالوا محرز، برهن الورثة وثق إذا إلا يجل 

يجل•لا فالدين ق-ينك، يؤمن رهنا 

يسلمأن الأجل حل إذا ما ضن مل كفيل هاك كان لو وكيلك 
ين•اللم• 

ؤإذامحل، لا فإنه موجل دين وله الميت، مات إذا أنه والخلاصة؛ 

يجرز،برهن الورثة وثق إذا إلا يجل فإنه موجل دين وعليه الميت، مات 
الموفق.وافه مل. أوكميل 

ءا* ٠٠٠. ٠٠٠
١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٢



الفقعهناوى  ٢٧٤

كانشخص هناك افه—ت —رخمه الشيح فضيلة سئل • ١ سلأه 
هدامالئ هل الشخص هدا نسى بالقصثرة ليت مدة وبعد دين عليه 

هداعل الخراب نريد الشخص؟ هدا يفعل فإذا لا؟ أم لمستحقيه الدين 
السؤال.

تسديده،ق وشك دين الإنسان عل كان إذا بقوله! فأجاب 
بينهاليقين إل الوصول ولكن يديم، قد أنه يتيقن حتى بقاؤه فالأصل 

هلويسألهم الحق، لهم الذين الدين بأصحاب يتصل مهل، المسالة 
دينعليه أن يتيقن ربإ وت5ن به، محيونه بإ يعمل وحينئذ لا، أم قضاه 

هذهففي قضاه يكون أن ونسى السخمرر، هذا ليس ولكن لسخمى، 
غرأو مسجد بتاء ق مساهمة أو للفقراء، صدقة الدين هذا يحرج الحالة 
يهللبه،إليه أتى الدين صاحيا أن قدر إن ثم الخير، وجوه من ذللثا 

لأقوكذا؛ كذا ق صرفته قد عل للثج الذي الدين إن له• فيقول 
تشأب ؤإن لك،، والأجر ماض فهو ششتا فان ءليلثا العثور من ءجردتا 

ل.الأحر ويكون الدين هذا أقضيلثا فانا 



٢٧٥مم1بامم1ي1 

مالأاقترض رجل عن اف—ث ~رخمه الشخ فضيلة مثل ! ١ سمه 
قربمن وخائف الدال، عن عاجز وهو الرجال، من محموعة من 

الأموال؟أصحاب بمامحه ل؛ إذا الحكم فإ أجله، 
أموالأخذ رامن قال! أنه الله رسول عن ثبت مولهت فأجاب 

الله®أتلفه إتلافها يريد أخذها ومن عنه، الله أدى أداءها يريد الناس 
افهفان سوي أنه نته الماس من امتياز الذي الفشر هذا كان فإذا 

أنؤإما يموت، أن قبل الدنيا ق ذللث، له ييسر أن إما عنه، مئوي تعال 
أحبأنا ولكن القيامة، يوم عنه الله يوي أن ؤإما عنه، يوق من له ييسر 

ويمتدينونبالدين، يتهاونون الذين الماس لبعض نصيحة أقدم أن 
فيثقلونضرورة به لهم يكون أن عن فضلا حاجة، حا لهم ليس لأشياء 

ولكنإليها، محتاحون ولا الكإلية، الأمور أجل من بالديون كواهلهم 
ليسان الأنكان فإذا وتقصر، منهم حهلآ وهذا المباهاة، أحل من 

أمورأجل س يقترض ولا فقتل، افه أعهلا٥ ما عل فاليقتصر ثيء عنده 

لثس:،اضورْ•

المزمن»نض ه: المبي عن روى فقد عفليم، شانه الدين فإن 

إتلافها/أو أداءها يريد الناس أموال أحد من باب الأسفراض/ كتاب البخاري/ رواه )١( 
(^٢٣٨٧.)



هناوىالفق4 ٢٧٦

دين،عليها بجنازة أق إذا عنه وثبت عنهاار يقضى حتى بدينه معلقة 
شحديث ق كا عليه، يصل لا أنه الدين؛ لهذا وفاء الميت يترك ولر 

ثمديناران، وعليه توق الأنصار من رجلا أن عنه افه رصي قتادة 
ررهلقال! ثم خهلوات، فخطا عليه، ليصل .، الثي، إل به جاروا 

وقال•فتاحر، ديناران، اطه، رسول يا نعم قالوات دين؟اأ، من عليه 
ياعل الديناران عنه! اطه رصي قتادة أبو فقال صاحبكم٠١، عل ررصلوا 
منهاوبرئ الغريم، ررحى واللام! الصلاة عليه فقال اض. رسول 

صاربالغتوح عليه الله فتح لما ثم وصل، فتقدم نعم، قال! ٢ المست،؛،ر 
،،ر هم،( أنفمن أول وأنا يقول! والسلام، الصلاة علميه 

ثانهذا كان ؤإذا علميهم، ويصل، الأموايتج عن الديون يقضى وصار 
به•يتهاون أن المؤمن عن فضلا للعاقل ينض فلا الدين 

ءإوءأد محاد 
\أممء ^ ٠٠

بابالصدقات/ كتاب ماجه/ وابن )ها/ه'آة(،برقم)\ّماآ'ه(، الند ق أحمد رواه )١( 
نفسأن حاء ما باب الجائز/ أبواب والترمذي/ (، ٢٤١٣)برقم الدين/ ق الشديد 

١(.' )٨^١ برقم عنه/ يقفى حتى بدينه معلقة المؤمن 
١(.٤  ٥٣٦)برقم ٤(، ٠ ٦ - ٤ ٠ ٥ / Y٢)المني ي أحمد رواء )٢( 
يباب ابيوع/ كتاب داود/ وأبو ١(، ٤ ١  ٥٩)برقم (، ٦٥/ YY)ني المو أحمد رواء )٣( 

علمهس عل الصلاة باب ]لجاوا كتاب والنسائي/ (، ٣٣٤٣)برقم الدين/ j التشديد 
(.١٩٦١^)دين/ 



٢٧٧ممباا>هطد1 

مالأ،اقترض رجل اف~؛ ~رحمه الشيح فضيلة مثل س؟هات 
يلزمه؟فإذا الآل، صا-ص، تول القرض، مداد وقبل 

هدهفان الناس عل أطلأب وله سان، الإنتوق إذا بقوله؛ فأجاب 
أقرصلث،،الدي الرجل فهذا كثرت، أو ك الورثة إل تممل الأٍللأب 

ثمبه، نحبمرهم أن فعليك لورثته، عندك الذي المال يكون توق يم 
شرعا،وكالته ثبتت قد خاص وكيل لهم يكون أن إلا للمجمح تسلمه 

المراث.أهل مه وهويقوحده، إياه تعهليه أن فلك 
اممهنال الناس بعض أن وهو آخر، ثيء إل يجرنا الموال وهدا 

الدين,بقضاء ويتهاون بالدين، يتهاون الهداية ولهم لما 
حاجةلا كالئة لأمور يستدين الماس بعض فان بالدين! المهاون أما 

يمم_الا تعال وافه با،لرفين، تلحقه محرمة لأمور يستدين قد بل 7أا، له 
لرس الّك، فإن الدين ف وصلال العقل، 3، وسفه غلهل وهدا المرفن، 

مهرالرجل هدا عند يكن ولم؛ يزوجه، أن منه طلب الذي الرحل يرثد 
امتقرضله يقل ول؛ أجد، لا فقال! حديدا؛، س ولوحائ ررالتمس فقال! 

قال!نعم، قال! القرآن؟؛؛ ص ثيء معكر ررهل له! قال ؤإنإ الماس، من 
القرآنااأس سك، ررزوجتلثإبإ 

كتابومسلم/ (، ٥١٣٥)برقم ول/ السلطان باب النكاح/ كتاب البخاري/ واه را 
(.١٤٢٥)برقم حديد/ وحاتم زآن ملم ^4 التكاح/ 



القضحاوي  ٢٧٨

منصروري فهو مشرؤع، وأم صرورى، أم الرواج أن مع هذا 
الني.يرشده إ ذلك ومع نة، الحيث من مترؤع الفطرة، حيث 

يستقرُض•أن إل 

علقادتا فتجده اكنحاء حيث من الدين يستهين الناس وبعض 

جاءؤإذا غدا، ائتني الحق• لصاحب ويقول يإطل، لكنه الوفاء 
ييعوربإ الحق، صاحب، يمل حتى غدا ائتني قال؛ جاء، ؤإذا غدا، ائتني 

لهيتيسر لا وربإ الحق، عليه من عل الترداد لكثرة حقه الحق صاحب 

واانبينه لقرابة أو زهيدا، شيئا لكونه إما المحاكم، إل الأمر يرغ أن 
لكونأو الحاكم، إل رفعه إذا بينهإ الصلة تنقطع أن نحشى الدين 
الدينبقضاء التهاون إن ثم حقه، فيضيع بالهوى إلا نحكم لا الحاكم 

بقضاءوالبادرة عنه، يقفى حتى بالدين معلقة شه بقيّتنإ مالت، إذا 

جدا.قليلة هدا وقتنا ق الميت عن الدين 

المال،ورثهم الذي صاحبهم مات إذا بافه— —والعياذ الورثة أكثر 
الدين،قضاء ق الورثة تباطأ الدين وعليه مات فإذا ماله، كان والمال 

قشقي، وصاحبه بالمال، فتنعموا الأحر إل الأم يكل كل وتواكلوا 
عليهم.حرام وهدا قره، 

قضاءق الإمراع الورثة عل محب، افه؛ رحمهم العل،اء قال ولهذا 



٢٧٩مم1بالومايا 

لأنعليه؛ يصل أن قبل دينه يقفى أن ينبغي بعضهمت قال حتى الدين، 
وعلالحنانة، إليه قدمت إذا بالمال عليه افه يفتح أن قبل كان النمح، 
ذاترحل إليه فقدم عليه الصلاة عن ناخر وفاء له ليس دين الميت 

اللهرسول يا نعم قالوات دين؟" عليه ررهل قال؛ حطوات حطا فلمإ يوم، 
ياقتادة! أبو فقال صاحبكم،، عل ءرصلوا وقال؛ فتاخر، ديناران، 

قال؛المدين،، منها وبرئ الغريم ررحمح، قال• عل، الديناران الله، رسول 
الدين.أهمية عل يدل وهدا . عليه وصل فتقدم الله. رسول يا نعم 

يسددوا،وأن ابتداء، بالدين يتهاونوا ألا أولا؛ لأحوال فنصيحتي 
ومئاربيم،مآكلهم ق كالأغنياء يكونوا أن محاولوا وألا ويقاربوا، 

الضرورةتدعو ما عل يقتصروا وأن ومراكبهم، ومواطنهم، وملابسهم، 
الضّرورة،،إليه تدعو ما ررعل وأقول؛ الناس، س يمتدينونه فيإ إليه 

تل.ين؛يأن إما الإنسان لأن الحاجة؛ تدعوإليه دونإ 
لحاجة.

لضرورة.ؤإما 

،.لإّرافأو 
للضرورة.إلا يستدين ولا وللحاجة، للاسراف الأستدانة فليجتنب 

ا٥٩-٦•٤(،يرم)٤٠٥/٢٢ارواْأحماJفياكل)





٢٨١كت1باسمءطي1 

إذاالفور عل قضاؤه محب الدين إن ثم محاطر، فهو خسر، وقد يربح، 
•ولامحوزتامحرْ حل، أوموجلاثم حالا، كان 

محوزلا والظلم ظلم«رأا، الخي ررمطل الني قال وقد كيف، 
فيه.التائي 

باقيه.قفاء عل ا،لعونة ربلثح وامال دينك، اقفى الرحل! لهدا فنقول 

الدينيرهق وألا الإصلاح، بذلك أراد أنه ل فالظاهر أحوْ وأما 
أنعليه حرج فلا هده نيته كانت، ؤإذا تصرفه، سوء من عالم أخاه!ا 

يريد.مما قطعه لا باخيه رأفة تعتله؛ فلا أحي جاءك إن فلأن، يا يقول! 

٠و ءه 

ورثة؛١^٢٧حلف، عمن اف~! ~رخمه الشيح فضيلة مئل ! ١ ٦ سا 
موجلاالييت، بيع منهم اياغ إن ثم دين، يعليه بتثا، وحلف وصغارا، 

فأحدهبثمنه الييت، حذ المشتري! قال الأجل، حل فلمإ أبيه دين لقضاء 
عليه؛مج أن له وهل ذللئ،؟ حكم فإ والده، دين ليقفي لتفه الماغ 
استحكام؟حجة 

برقمالحوالة؟/ ل يرجع وهل الخوالة، ل باب الخوالأت/ كتاب البخاري/ واه ر( 
برقمالخوالة/ وصحة الغني مْلل تحريم باب الماقاة/ كتاب لم/ وم(، ٢٢٨٧)
(١٥٤٤.)



ه1وىاثفقه ٢٨٢

اليتدين وفاء لقصد موجل بثمن البيت بح أما بقوله! فأجاب 
ينالموجلا وبيعه الدين، قفاء ق الأسرع الواجب لأن محوز؛ فلا 

ذلك.

يساويلا وكان الصغار، ول بإذن كان فان بثمنه له البالغ أحد وأما 
كانأو أبيهم، قبل من خاصا الصغار ول كان سواء به باس فلا أكثر 

كالقاضي.العامة بالولاية 

بيعق عامة وكالة له كان فإن الصغار ول إذن بغر كان إن وأما 
خلاف.وفيه نفسه، من الوكيل مراء عل إياْ مراوه انبتي البيت 

أكثر.أو ا،لثل، بثمن الحاكم بإذن جوازم والراجح 
وبقيإياه، شراؤه يمح لر البيت بح ق عامة وكالة له يكن لر ؤإن 

يبلعبل الحال،، هذا ل استحكام حجة به له نحرج فلا الورثة ملك عل 
الدين.لإيفاء بثمن البيت، 

هه ه 

قفضيلتكم رأى ما اله~ت —رحمه الشيح فضيلة سئل I ١ س٦٦ 
إنبل رجولته، ل نقص عتدْ عليه دين لا من أن يرون الناس من فئة 
أمممع عجوز، دين دسه فلأن فيقولون: مخرمهم، تناله قليل سه دس 

الوفاء؟عدم بنية ستدينون 



٢٨٣هأبامما4 

الدين،تع والذل العز وأن خطأ، أنه شك لا هذا بقوله؛ فأح1ب 
فهوالذليل؛الدين مه ومن الخزيز، هو ضه لا فن الدن، وعدم 

الحبوسنأكثر وما ه، ومحبالدائن، يطالبه قد الأيام من يوم ق لأنه 
العقل،مخيم، أنه لاشك، المائل فهذا عليهم، التي الديون بسبب الأن 
أنمحب المريض كالإنسان أنه يظهر الذي ولكن كلامه، ل صال وأنه 

حمثعيستدن أن ويريد بالدن، مريص فهو معه، الماس مع يمرض 
مركفيها ثاركلئ، إذا والمصائب، البلاء لأن تهم؛ يتسل حتى الماس 
ؤ،أهءؤ كلتن إذ أؤزم يم،تهظلم ولن ؤ تعال؛ قال كإ عليك، هانت 

البليةق الناس معك، اشترك إذا الدنيا ق لكن ، طزىآِآلدداد_، 
قالت،!صخزا أخاها تنحى وهى الخنساء قالت، كا عليك، هانت، 

نميلقتيت، إخواعبمم عل حولي الماكن كثرة ولولا 

باضعنه المص أملي ولكن أحي مثل محكون وما 
يكونأن ويريد كشره، ديون عليه المائل هذا أن يظهر الذي فهذا 

وأنذل، الدن أن يعرف حتى دينه يقضي أن الله فنسأل مثله، الماس 
الدين.العزةفيءدم 

ءو؛إي؛إي 

.٣٩الأية: الزخرف، امورة 



هن1وىادص ٢٨٤

يستدسونالذين عن اف(،ِ~ت —وحمه الشيح فضيلة *سل ؛ ١ س٣٦ 
مضاهاةذلك إنإ لها، فعلية حاجة ل هم ليسوا الدين،سيارة ببذا ليشاروا 

المحذور؟الدين و تدحل الشهرية الأماط وهل للاحرين، 
فوقسيارة تشري أن العقل من ليس هذا أن أرى بقوله؛ فأجاب 

وبعتتشري، ذهبت، حديد نؤع ًلهر كلما غرك،  ١٢-لتماهي مستواك 
محتاجاكنت، فإذا ومنه، حطا أنه لاثلث، فهذا بخسارة، الأول سيارتلث، 

الصحيح!اكروب اكل ق العامة ؤيقول حالك،، قدر عل فاشتر للسيارة 
أصابك،لحافلمثج من أكثر مددتيا إذا لأنك، لحافكؤ«؛ قدر عل رجلك( ررمد 

الرد.فأصايك، اللحاف من طالعت، إذ البمرد، 

ماإلا السيارادإ من تشتروا لا بأنفسكم، ارفقوا لإحوانتا؛ فنقول، 
مستواكم.عل كان ما إلا السيارات، من تشتروا ولا إليه، اصهلررتم 

قبت ما كل لأن لاشك؛ الدين من فهي الشهرية الأقساط أما 
الذمةةهودين•

٠٠ه

منمالأ أحذ رجل اطه—؛ —رخمه الشخ فضيلة مثل ث ١ ٦ سإ 
أمأعطاه لمن يرجعه هل المال، فراد ١^^، عل به يستعيرن، الخثر أشل 

ودنياه؟دينه أمور عل يعينه بإ به يتصرف، 



٢٨٥ةت1بامصاي1 

تحلالصدقات إن اطه-! —رحمهم العالم أهل يقول بقوله؛ دأجاب 
فهوصدقة أنه عل أعتلوه ائال من أعطوه الذين كان فإذا للغني، حتى 

منأعطوه الال من أعطو0 الذين كان ؤإن يشاء، كا به يتصرف له 
عليهمحب زاد ما قاف الزواج" غرض ~أي ه نفالغرض لهذا الزكاة 

محه.غني لأنه لهم؛ يردم أن 
هؤلاء،من فليستاذن ملأ البسن كتاميس احر ليء احتاجه فان 

وصفلوس، معي وبقي انتهى، الرواج س يتعلق وما المهر فتقول؛ 
نعم.قالوا! فإذا إليه؟ أصرف أن تمحون فهل أشياء، إل محتاج 

عليهم.ردها ؤإلأ بأس، فلا 
معزلثيء أموالا الناس س أحذ من أن هذا! ل عندنا والقاعدة 

امتئذانيم.بعد إلا غثره ق بمرق لا فإنه 
-t-ه ءأ؛- 

^٠٠وعليه أب توق الأله~ت ~رخمه الشيح فضيلة مسل ؛ ١ سْاُ 
عليتاوهل مداده؟ علينا محب فهل مداده، نستطيع لا الدين من كبتر 

ياكديد؟نقم لر إذا إثم 

دينهيدل أن محب فإنه تركة حلف قد كان إذا أما بقوله؛ فأحاب 
الركة.أوتنمي كاملا يوق حتى تركته من 



هن1وىالم ٢٨٦

قضيتموهإن ولكن دينه، قضاء يلزمحكم لا فانه تركة نحلف ب إذا وأما 
الرحلهذا فهل نقضوه لم إذا ولكن لكم، حر وهو بره، من فانه 

الوفاء؟عدم عل يعاقب 

أداءهايريد الناس أموال، أحذ ررمن ^١١^! . النك، أن الجواب' 
اض،،رأتلمه إتلافها يريد أحذها ومن عنه، افه أدى 

والأمانة،بالدين عرف ممن أبوك كان فإذا هذا، ق كبم أثر لها قالية 
تعالافه فإن الأمور أحلفته ولكن لردها، الماس أموال أحذ إنإ وأنه 

وكرمه.بمنه عنه يودى 

هويل أداءها يريد لا الناس أموال ياخذ عرف ممن كان إذا وأما 
العافية.افه أل ناممه، يتلفه ^ا فإن متلاعب 

عنه،الدين قضاء يلزمآكم لا فإنه تركة نحلف، ,ا إذا أباكم أن الهم 
أفضل.فهو الدين عنه تقضوا أن أمكنكم ؤإذا 

٠٠.

إتلافها/أو أداءها يريد الناس أموال أحد من باب الاستقراض/ كتاب الخاري/ رواء (
برنم)سأ(.



٢٨٧هأبامما4 

محشرييع لكن رجل اش"ت ~رحمه الشيح محيلة سئل ؛ ١ س٦٦ 
لورثتهفهل مات ثم كشر، مال عل ذلك من فحصل لحرمات او 

بينهم؟وتقيمه المال هدا ل التصرف 
ثممحرم، ؤلريق عن المال يكب الرحل لكن إذا بقوله؛ فأجاب 

أنالورثة علم إذا إلا الميت عل ؤإئمه لورثته حلال المال هذا فان مات 
عليه.يردوه أن علميهم فيجب لشخص بعينه المال هذا 

حدوده،عل وتعدى شخص، من أرصا غصبا رحل ذللثات مثال 
أنفالواجس، لخاره، الأرض هذه نصما أن يعلمون والورثة مات، ثم 

المالوبقي شيئا مرق لو وكذلالث، ماله، عن هذه لأن جاره؛ إل يردوها 
مالكه.إل المروق يردوا أن ورثته عل فيجسا مات، ثم عنده، المروق 

هءو ءو 

وعلميهمتوق ل اطه—أل —رخمه السح فضيلة مثل ! ١ سباُ 
ونحنالدين، هذا نسدد أن نسممليع لا الحياة ظروف ْع ونحن دين، 
صاحبوللمعلمم دينه، مداد عند إلا الحنة يدخل لا الميثا أن أيصا نعلم 
مأجوؤين.هذا ق متونا أن فضيلتكم فنرجومن به يطالب، المبلغ 

دينعلميه من أن نعلم نحن إننا السائل• قول أما بقوله• فأجاب 
لكنله، أصل ولا صحيح، غر فهذا دينه يقضى حتى الحنة يدحل لا 





٢٨٩هابادزهط4 

وقضاء،أخدا بالدين التهاون من! الام؛ن إحواف أحدر ؤإنتي 
ؤإناإليها، حاجة 3، ليس لأمور يستدين أن بممه لا من الناس من فإن 
لأموريستدين من الناس ومن إليها، الحاجة تدعو لا إلية كص 

لصاحب،ويقول فيعامحلل، يوق، لا ولكنه الوفاء، عنده ؤيآكون ضرورية، 

لقول؛، JiJjbفياثم ، غدا بعد غدا، قال! جاء كلعا غد؛ بعد غدا، الحق• 
ررطلمبُاوي.:

ه؛لإ• 

مناستدان رجل عن اش~ت ~رخمه السخ فضيلة ّئل • ١ س٨٦ 
الحق،له من ماتا ثم عقار، أوأجرة مبح، أوثمن أوقرصا، دينا شخص 

المدين؟يصغ فإذا 
كانفإذا الورثة، إل الحق يوصل أن عليه محب بقوله• فاجاب 

المحكمة،إل يدهس، أحدهم فإن متعددة، بلدان ق متفرقون الورثة 
كانؤإذا الميراث، من يستحقه ما ان إنكل لم يثم الإريث،، ومحصر 

ذمتك.وتبرأ الوكيل فأعهلها شرعية بوكالة وكيل لهم 
هه ه 

بريمالخوالة؟ ق يرجع وهل الخوانة، ل بابح الحوالأت/ كتاب البخاري/ واه ر( 
برقمالحوالة/ وصحة الغني مطل تحريم باب المائاة/ كتاب لم/ وم(، ٢٢٨٧)
(١٥٤٦.)





٢٩١ةتاو،ااوصابم 

وتوقالديون أصحاب تعرف أن لك تيسر فان فمت؛رعون، أنتم أما 
منفأكثر ذلك، ق عليك حرج فلا يكن ل؛ ؤإن ولأبيك، للث، فالخر 
عنا،يعفو أن الله أل ونالوالد، عل والترحم والامتغمار الدعاء 
المسلم؛ن.جع وعن وعنكم، وعنه، 

هو أه 

ديونوعليه رجل نون، اف~ت ~رحمه الشخ فضيلة مئل ث ١ ٧ ٠ س 
فهلغنى، والبعض الحال، مسور البعض الأبناء، من محموعة وله كثيرة، 

الأولادعن يسقط وهل والدهم؟ عن سددوا أن الأغنياء الأولاد عل 
الفقراء؟

،خلففان للناس ديون وعليه هاللث، هلك، إذا بقوله! فأجاب 
علمحب، لر تركة ■نحلم، لر ؤإن التركة، من الديون قضاء وجس، تركة 

أولادله كان -إذا الأغياء لأولاده يبني لكن عنه، دينه قضاء أحد 
إثمفلا دينه يقفوا ب ؤإن الر، من هدا لأن دينه؛ يقضوا أن — أغنياء 
محن(هركؤدر وازرآ زر  ٠١٤^؛تعال؛ اممه لقول عليهم 

-؛!؛--؛إن- 

.١٦٤الأية؛ الأنعام، محورة 



هن1وىالقم4 ٢٩٢

قرضوعليه تول رحل اف-: -رحمه الشخ فضيلة ثل م: 
وس؟يمي فهل التليف، لمك 

إنليف التلمك دين وعليه الإنسان توق إذا بقوله' فأجاب 
والباقيبرئ، فقد حياته ق عاليه كانت التي الأقساط أدى قد كان 

يودىأن فالواجب يوله إ ميء عليه بقي كان ؤإن الورثة، عل يكون 
البيت.ببيع ولو فوزا 

yU_ :\ الشخصكتب إذا اش-: -رحمه الشخ فضيلة مثل
تثبت؟فهل عليها، يشهد ولر وصيته، 

يشهدلمر ؤإن الوصية ثبتت معروئا خطه كان إذا يقولهI فأجاب 
فلاذلك المرشدون الورثة نحيز أن إلا الإشهاد من فلابد ؤإلأ عليها، 

لهم•الحق لأن باس؛ 



٢٩٣مم1بامصايا 

الرحيمالرحمن الله م ب
اللهحفظه الكرم..... الأخ إل العثيمتن الصالح محمد من 

وبركاته.اممه ورحمة عليكم اللام 

وصحةصحتكم، مرق الحاري، ٢ ٠ ا،لورخ كتابكم أص وصلتي 
الحميععل يديم أن تعال له ونسأ ذلك، عل لئه الحمد والعاظة، الوالدة 
شكرها.ؤيرزمحنا نعمه، 

قبلعليها امحللحت كإ تحال، افه رحمه الوالد وصية عل اءللع٠ت^ وقد 

صورتهنحدون ما له وكتبت، فيها، عإ متفتتا أعطانيها..... ح؛ن أيام 
افه.ثاء إن ا هن، كتابكم بهلي 

الصرقيمة أن نويت وقد الوقف، عل الناؤلر أنت، إنك وحسث، 
ماعل العمل فان العارم وقفا عل قرصا ذكون من•.... بعتم التي 

بيتاأو بيع ما قدار ٠Jصرة وتشتري العارة، أجرة من فتستوق نويت،، 
؛٠٢٧فرق ايثه رحمه الوالد لأن وذللئ، للصر؛ تابعا يكون ذكريت، كا 

ٌّىءإدحال يمكن فلا تنفيذهما ق أيصا وفرق والبيتثن،، الصبر وقفية 
سها.الواقف، فرق يء ثق 

وبركاته.الله ورحمة عليكم والسلام محففلكم، والله لرم، ما هذا 



٢٩٤

تسجيليمكن هل اف~! ~رحمه الشخ فضيلة سئل ؛ ١
الوفاة؟يعد إلا أحد حذا يعلم ولا دشريْل، الوصية 

اللهرصي عمر ابن رواه ما الصحيح الحديث ق ثبت بقوله؛ فأجاب 
فيهيوصى ثيء له لم مامرئ حق ررما قال؛ افه. رمول أن عنهإ 

٠٠* ٠ ا

عده؛امكتويه ووصسته إلا ليلت؛ن يبيهت 

التيوصيته فيكتب حازما يكون أن ان للأنفينبغي هدا وعل 
يبعدلا كتابتها وعدم الأجل، يدنر لا الوصية وكتابة حا، يوصي أن يود 

واجبكدين عليه الواجبة الأمور ق ولاميإ وصيته، فليكتب الأجل 
به.ويوصى يكتبه أن عليه محب فانه بينة، به ليس عليه 

أنوينبغي ه، مالمن بامحس يوصى فانه المتحبة الوصية أما 
ذلكلأن ذلك؛ ونحو النافعة والكتب جد ا كالم■خيمنة أعإل ق يجعلها 

يكونبإ النزلع من وعقبه لنسله سلامة أيصا وفيه وأعغلم، أجرا أكثر 
عليهم.وقئا أو لهم وصية 

يرمعأوإلاكلث؛لأنالنيهلاجاءوله 
ذوإن( النه، رمول يا عنه، الله رصي وقاص أبي، بن سعد يعود 

كتابأول لم/ وم(، ٢٧٣٨)برقم الوصايا/ باب الوصايا/ كتاب البخاري/ واه ر( 
(.١٦٢٧)برقم الوصايا/ 





هن1ويىالمم ٢٩٦

مالأترك قد كان إذا تيسر بإ لهم يوصى فانه الوارئن غير أما 
سيئا،له يوصى ما حسنا لسا ل١ أو الخمر من هم لفمحعل كيرا، 

مسألةق نراه ا مهدا الأحرى، الخر إل أع ل البائي ويصرف، 
•الوصسه 

يرجعفهدا الكتابة، دون المجل الوصية؛الشريط تحصل هل أما 
وأشهدكتبها فإذا فيها، نز؛ع لا الكتابة ولكن الشرعية، المحاكم إل 

أعلم.والله وأول. حير فدللث، الملمين من عدلين عليها 

ماتإذا يوصى هممن اف~• ~رحمه الشخ محيلة مسل ؛  ١٧س؛ 
الوصية؟هده تنفد هل الفلأي، الكان ق يدفن بأن 

فلعلهالكان، ٥^٠١ ا-حتار لماذا يأل أن بد لا أولا! بقوله؛ فأحابر 
الله،مع به يشرك صريح حنب إل أو محبوبا، صريح جنب إل اختاره 

ويدفنوصيته تنفيذ يجوز لا فهذا المحرمة، الأسباب من ذلك، لغير أو 
مي.كان إن لمين الممع 

بلدهإل ينمل بان أوصى يل الغرض، هذا لغير أوصى كان إذا أما 

برقملوارث/ وصية لا جاء ما باب الوصايا/ مماب والترمذي/ (، ٢٧١٣)برقم 
(٢١٢٠.)





٢٩٨

الرحيمالرحمن افه بم 
افهحففله الثمن صالح بن محمد الشيح/ فضيلة 

وبعد،،وبركاته اممه ورحمة عليكم اللام 
يقري،ما لها وعندي رمضان، ل وعشاء بأضحية أوصتر قد عمي 

أنفدعقارا يه أشري أن أمتهلح لا ايغ وهدا ل،،  ١٧ألف، عشرين من 
الكهرباءشركة من أمهها به أشتري أن يمكن فهل ;مه، من الوصية 

الأمهم؟هده ربح من الوصية وأنقد مثلا، 
الرحيمالرحمن اممه م ب

وبركاته.الله ورحمة السلام وعليكم 

مصلحة.فيه لأن ذلك؛ يمكن نعم 
العثيمنالصالح محمل. كتبه 

لا"/ه/خ»ةاه



٢٩٩ممبالوه،اوا 

وكانتزوجتي توفيت اف~• ~رحمه الشخ فضيلة محمل  ١٧سه
حفظتوقد الرشد، محن حن ولدها نثلر عل مالها بثلمثؤ أوصت، 

التصرفمحسئ ولكنه هدقعته، الرشد صن ولدها بلغ أن إل اللث دلك، 
ودونيتتاقص، حتى منه يصرف بل وزيادته ؛تنميته، يعمل ولا فيه، 

لا؟أم صحيحة الوصية هذه مثل هل أولا أسال وأنا نيادته، عل عمل 
حتىمنه أسترده أم الثيثج هدا و يشاء كيف يتصرف ولدها أترك وهل 
خرا.اف حزاكم أفيدوق التصرف؟ حسن منه أعلم 

أنهوصيتها ق قالت، ولكنها صحيحة، وصية هده بقوله؛ فاجابح 

الرشدسن ابمها بلوغ ومعنى الرشد، سن ابنها يبلغ حتى يدك ل يكون 
صارمحي أنه تعلم حتى إليه تسلمه أن لك محل محلا رشيدا، يكون أن 

إلالأمر تبلغ أن أنه لابد فانه وقع قد الأمر دام وما تصرفه، ل رشيدا 
الموضع.هدا نحو محب بإ تقوم حتى بلدكم ق التي المحكمة 

ثإو؛:؛ءأي 

أندون رجل تول الفه~؛ ~رحمه الشخ فضيلة محئل ؛  ١٧٦س
ولكنهالكتابة، أو القراءة يعرف لا أمثا كان لأنه ^١ وصيته؛ يكتب 

ويقمحياته، فترة ل يملك، بعل وزوجته لأولاده شقؤيا يومي دايا 
عليهمحس، كان أنه أم الأبناء بشهادة الوصية هده تقبل فهل بينهم، ذللث، 

افه.أفادكم أفيدونا وفاته؟ يوم ق وصيته يمل أن 



٣٠ ه1وىاافهه٠ 

منلأحد تصح لا الوصية أن نعلم أن بجب أولا• بقوله• فأجاب 
وليسالتأكيد باب من فهدا حقه بمقدار وارث لكل يوصي أن إلا الورثة 
بأنالسؤال ق ذكرت التي الوصية هذه مثل وقع فإذا مستقلة، وصية 
الورثةواعترف عليها يشهد أن وبدون تكتب، أن بدون شفويا أوصى 

علوا،لقر أنفسهم، عل يقرون لأنهم ينفذونها؛ فإنهم موته يعد ؟ها 
للإقرار.أهلا كان إذا بإقراره، مؤاخي ه نف

زادتإذا إلا ينفذها فإنه بالوصية الورثة من علم فن هذا وعل 
نفذوهثاووا فإن الورثة إل يرجع الثلث، عل زاد ما فإن الثلث،، عل 
منعوه.ثاووا ؤإن 



٣٠١ممأو،اأ>ه،ا4 

الرحيمالرحمن افه بم 
اطهحفظه اليمين مجاي محمد الشيح سإحة 
وبعد.وبركاته الله ورحمة عليكم اللام 

الرع،صرف حهة وبين ماله، برع افه رحمه والدي أوصى لقد 
والمرفقةه، ١ ٤ ٠ ٥ اُ/ ٣! ٠ بتارخ أوصى حيث الوصية عل والناظر 

با/آُ/اُاأاهألحقوق بخطي، الوصية هده ومحيكتست، صورتها، 
والواغمن..... علميه الداؤج البيت، نصه)بأن ما الوصية هدم ظهر عل 

وبشهادةحررفيبا/اُ/ا"اأاه(وكاتبها..... ثيثخرائد• ق••••• 
نأمل•ها، ألحق وما للوصية صورة المرفق و..... وابنيه..... الأخ..... 

بهالموصى الييتإ بأن علها الوصية من للوالي الواجس، هو ما إمحتاءنا! 
نحقفلكم.وافه الرع؟ من أهمل قيمته أحثرا 

الرحيمالرحمن الله م ب
وبركاته.اطه ورحمة اللام وعليكم 

جرىقد راشد( )jI^، الكاتب! وقول وصية، كله المذكور البيت، 
كانت.ايا راشد وصية ومراده الوصايا، ق العتاد حب لسانه عل 
أعلم.وافه التبادرل١ا، هو هدا 

'\؛اهفي؟ا/اُ/'العيمين محمدالصالح كتبه 

اكالية.الممحة ق الوصية ص انظر )١( 



الفقهفتاوى ٣ ٠ ٢

الرحيمالرحمن الله م ب
والسلاموالصلاة النية، نزول قبل الوصية ثممع الذي فه الحمد 

بعد.أما النية، خير عل 

راشدشرعا المعتيرة حالته ق وهو المكلف الحر به أوصى ما فهذا 
عيسىوأن اطه، رسول محمدا وأن افه، إلا إله لا أن يشهد والدي .... بن. 

والنارحق الحنة وأن منه، وروح مريم إل ألقاها وكلمته ورسوله، عبده 
القبور.ق من يبعث، اطه وأن فيها، ييب لا آتية الساعة وأن حق، 

علوالمحافظة والعلن، السر ق تعال اطه بتقوى بيتي أهل أوصي 
بالتواص.ىواوصههم وعموده، الد)ن ركن هن إل الخمس الصلواينت، 

كالمون، موهم إلا يموتوا وألا الأرحام وصلة وفعله الحر عل 
.. ١. لوالدي. وأصحية ل، أصحية ق ريعه يصرف أن مال بربع أوصي 
نظرعل الر أعال ق الريع من زاد ما وينفق أمكن، ما ل ومحج و••••• 

ذلكو والوكيل عليه، حرج ولا ياكل الذرية من والمحتاج الوكيل، 
علافه وصل الذرية، من الصالح ثم ابني••••• بعدم ومن ابني••••• 

وسلم.وصحبه آله وعل محمد، 
ه١٤٠٥/٦/٣٠يفحرر 

السائقة.الفتوى ق إليها المشار الوصية نص ذا ها 



٣٠٣ه1بامصاي1 

الرحيمالرحمن افه بم 
يةفان

الخوف.الموت مرض ق بالمال المع هي• العهلية 
 Iبعده.بالتصرف أوالإذن الموت، به؛عي. المع والوصية
أشياء.ق وتفترقان أشياء ق تشتركان وانملمية والوصية 

وقوارث، لغر فأقل الثلث، من منهإ واحدة كل أن ق تشتركان 
اعتباروق أنقص، والوصية الصحة، حال ق المع عن ثواط نقصان 

حنتعتبمر العهلية لأن محتلما، وقته كان ؤإن له، المبدول قبول 
كانأو ^؛،، ٧١عل زاد ما توقف، وق الموت، بعد والوصية وحولها، 

الموت.بعد الورثة إحازة عل لوارث 

منها:أشياء ق ويفترقان 

معلقة.فتصح الوصية دون العهلية، ق التنجيز اشتراحل الأول! 
السفيهمن فتصح الوصية دون العطية، ق الأشد اشتراط■ الئاي؛ 

والصغر.

موجودايكون وأن الععلية، ق به المع بيع صحة اشتراط الئالثج! 
والمجهول،بالمعدوم، فتصح الوصية بخلاف تسليمه، عل مقدورا معلوما 

كالأبق•تسليمه عن والعجوز 



ه1وىالهق4 ٣٠٤

وهوإل ال من يسخن اختصت شرعحى إذا الوصية أن الراع! 
العطية.بخلاف الخمس، 

إذا)إلا تصح، قلا الوصية وأما غرم، لمال تصح العملية أن الخامس! 
المذهب(،خلاف بالتمليلث، يململثا بانه والقول! يالتماللث،، ، _jUإنه قلنا! 

الحارثيمحلث، ولر غره، لعبد فيصحان منهإ فرق لا الإقاع وق 
محنها؟فرق وأي الاقناع؛ رح ث ق قال حلائا، ذلك ق والشارح 

الهية.، بخلافللحمل، تصح الوصية أن السادس! 
ململث،إمكان لعدم به؛ الوصية دون الدبر هبة تصح أنها الساع! 

المويتإ.بعد له الموصى 

متعاقبة،وقعت، إن فالأول بالأول فيها يبدأ الخلية أن الثامن! 
فيها.والمتاحر التهدم بين فيسوى الوصية يخلافج 

قبضن،.إذا الحهلية دون الوصية ق الرحؤع جواز التاسع! 
المومتج.بعد والوصية وجودها، عند الخلية قبول يحت؛ر أنه العاشر! 

تمتاإذا وجودها حال الخلية ق اللك( ثثوُتإ عشر! الحائي 
المورت،.فبعد الوصية ، بخلافالشروط، 

الأموالق تكون فاتها الخلية، من أعم الوصية أن عثر! الئاق 
بالمال.فخاصة الخلية بخلاف، والحقوق، 



٣٠٥ه1بالو|طو1 

الرحيمالرحمن الله م ب
؛اه U١٥/'ا/ي عنزة من 

اللهحفظه .... ا،لكرم. الأخ إل العثيمبن( الصالح محمد من 
وبعد.وبركاته افه ورحمة عليكم اللام 

بناءوبنائها حدمها قمت وأنك الوالدة، دار عن كتاك قرأت فقد 

ألفويإبتن مئة يقارب ما تكاليفه بلغت ثقؤزط من يتكون حديثا 
ييال•

أنعل الوالدة وصية وتنص للوالدة، مسيلا نحصيصها وتم 
أياممنها يعشى وأن يكن، لم إن بواحدة أو ا منهيضحى 

رمضان.من الخميس 

يكونآخر مصريا الوصية تصرف أن يمكن مل أنت، وسأل، 

والعشاء؟الأضحية قيمة عن الرع من زاد ما تأحد أن يمكن وهل 
بعلمستحق الوالدة وصية ل يدكر إ إن أنه دلالثإت عل وايواب 

قكان ؤإذا الخر، أعإل، ق يصرف فالباقي اء والعنالأصحيت؛ن 
غره*من أحق فهو محتاج أحد أهاريما 



ه1وىالفق4 ٣٠٦

ناحلأو حاجة، ق تكون أن إلا شيئا تأخد محلا لك ية يالنأما 
به.الرحؤع ناويا كنت إن بنائها عل أنفشت، ما بقدر 

وبركاته.افه ورحمة عليكم واللام محففلكم، واف لزم، ما هذا 
٠٠' ٠٠' ٠٠'

دة:فائ

ذلكيكون كيف، بأنه الورثة، عل مقدمة الوصية كون استشكل 
للورثة؟ثبوتمإ من لأبد الثلثين أن مع 

بلإمحللاها، الورثة حرمان الوصية تقديم معنى ليس أنه والحوايه! 
أممن أحيرأ، المن، حلف، وقد ؛الثلث،، أوصى أنه فرصنا لو أنه اراد 

التركة،تستغرق فروض للورثة يكون مما ذلك ونحو شقيقين، وأحخن 
ويبقىثلاثة، له للموصى تسعة: عل ا.كال هدا مثل ي التركة م نقفإنا 

فيعهلىالشقيقين، للأحخن وأربعة الأم، من للأحين منها اثنان متة، 
الورثة.عل القص ويكون مزاحم، غر من الثلث، 

اثنان،له للموصى ثإنية: التركة أمهم لحعلنا التقديم بعدم محلنا ولو 
أربعة.وللشقيقين اثنان، لأم وللأحخن 

ءأ«^٠٠ 
٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠



٣٠٧الوftlb كتاب 

الرحيمالرحمن افه بم 
افهسلمه الثمن صالح بن محمد سيخنا فضيلة 
وبركاتهالله ورحمة عليكم اللام 

عليهاأحرى وما الوصايا، من عددا لفضيلتكم هدا أرفق؛خقيابير 
عمل•من 

المذكورورثة من اتفاق من حصل وما •• • للمتول•• الأول• الوصية 
وقدالأسين، حفل محثل للذكر به، الموصى احرنج بعد الرائد اقتسام عل 

وبتصلازم الاماق، هدا هل ويسألون النامتإ، من الورثة بعض توق 
أمبه الموصى هذا من زاد مما تنمهم مما لورثيهم ما بأحذ البنايث، أولاد 

وقدالورثة؟ من عليه الوقعن أحد بوفاة لأخ يعتثر الاتفاق هذا أن 
بعضهمولكن مجد، لعارة الثلث، هذا ؤ بصرفبعضهم عل أثريت، 
الورثة.أحد أفاد كا رفض 

والثانية ٥١٣٧٤عام من..... الصادرة للوصية صورتن ثانيا؛ 
تلغيالأخيرة الوصية هذه فهل مرفق، صلث، بما ونظم ه، ١٣٩٥عام 

بنالتوفيق يتم فكيف، ذللث،، حلاف الحواب، كان وإذا الأول؟ الوصية 
يتانعمنها وكل وكيلن يد ل الوصيمح، هاتتن أن لاميا الو.صيتتن 
ومددحهياكم.الله حفظكم حط، العمل واعتبار يبوبمإ الأجرل 

القاصىابمكم 



ح1وىاثفقاد ٣٠٨

الرحيمالرحمن اممه م ب
وبركاته.افه ورحمة اللام وعلتكم 
مالهبثلث أوصى الذي • •ص •ع ع وصية الوصيتتن عل امحللعت 

منعل حرج ولا ولوالديه، له ثوابه رمضان وعشاء أصحية فيه قادم 
الوكيلوذكر مالأ، مائل غر بالمعروف منها يأكل أن ذريته من وليها 
بقلم....•ه ١ ٣ ٢ ٦ رمضان ق وص ذلك عل 

منوالعشاء الأضحية عل الزائد يآكون أن عل الورثة اتفق ثم 
الأولحمادى .•••ق الشيح. بقلم ذلك وكان ميراثه، قدر عل كل الورثة 

ه.١ ٤ ٠ ١ ستة 

وهيفيه يصرف ما وذكر بثلثه ص. م. وصيةح. الثانية والوصية 
والإهداءالأضحية من الأكل بعدهم ومن ولأولأت.ه أضاحي، ثلايث، 

قوهي( الحاجة مع الأضحية ترلث. ولهم والغننى، الحاجة ْع والصدقة 
ه؛قلماص..ا.١٣٧٤٠رمضان١٣

مجدعإرة مثرؤع j( بجعل ماله بثلث ص- م• ح• أوصى ثم 
ه.١ ٣ ٩ ٥ رمضان ١ ٢ ق وكانت، • ابنه...• والوصي 
الورثةعليه اتفق ما عل فهي _. وصيةع.ع. الأول: الوصية فأما 

قصدأن الفلاهر لأن عام؛ كل مهلردا والعشاء الأضحية عل الزائد كان إذا 



٣٠٩ممابامماي1 

للورثة.فيكون عنه مكت والزائد والعشاء، الأصحية حصول اجلوصى 
قمرت؛ن بثلثه أوصى فقد ص. م. ح. وصية ت الثانية الوصية وأما 

ذلك!ق همهاونا اختلف وقد وحهتين وقتين 

قالأنصامحا، الوصيتين بين م يقالثلث أن الدهب من فالمشهور 
بهوصى ثم ماله، من بمعين الإنسان أوصى ؤإذا ! ٥ ٤ م/ لإقناع ال 

اهفهوبينهإ• بثلثه لأخر ومجي ثم بثلثه، له أوومحي لأخر، 
عنرواية وهو الأخثره الوصية عل العمل أن الثاف؛ والقول 

اختارهخاصة، للثاف هو وقيل ! ٢١١لأ! الإنصاف ق قال أحمد الإمام 
اه.الوصية. بآخر يؤخذ الأثرم ونقل عقيل، ابن 

أنفعمواصع له يبدو قد الإنسان فان الصحيح هو وهدا هالت،! 
لماناسخة هن،ه يقول! ولا عنها، فيعدل الأول الوصية ق المواضع من 

قوليس ذلك. يقول أن نسياثا ؤإما الغالب، وهو جهلا إما سبقها 
الأول'كانم، ولو ثلث،، بلا تصنته U إلا الثانية الوصية جن قلبه 

هدهأونحو للأول مشاركة أو للأول متممة الوصية  oJu،لقال! مرادة 
الظاهر.>يدا نعمل أن فحلبنا العبارة، 

الحيمذنالصالح محمد كتبه 
فىه/آ*/ما؛أه



هن1وىارمقع ٣١٠

 UU_ ١ I وقالتعجوز أوصتني اش~ت ~رحمه الشخ فضيلة سئل
رسلا، UUكشر ئلاثذ آنذاك صري ولكن الخمن، كئ فاقرأ ت إذا ئ: 

سالمرأةولمأةرأيملصنيءفيس؟
تنفيدلأن لها؛ الختمة قراءة بعدم عليك ثيء لا بقوله! فأجاب 

التيالختمة إن ثم منك؛، تمع ذلك ؤإنإ عليك بواجب ليس وصيتها 
أصللا بدعة وفاته من الأر؛عين اليوم أو الثامن، اليوم ل للميت تعمل 

اللهرسول سنة ولاق افه، كتاب ق لها 

والدعاعلها، انع أو لها فتصدق قريبتك إل تحن أن أردت فإذا 
^٥٥١الإنسان مات زرإدا بقوله؛ . اطة رسول ذلك بين كا أفضل 
صالحولد أو به، ينتح علم أو جارية، صدقة ثلاث؛ من إلا عمله 
الموفق.وانفه ا له،١١ يدعو 

ءإوءأو ءإد 
مء ٩٠

برقموفاته/ بعد الثواب من الإنسان يلحق ما باب الوصية/ كتاب مسلم/ رواه 
١٦٣١١.)



٣١١ممبااوساو1 

الرحيمالرحمن افه بم 
محررةوعامهم\'آاهوصية نص 

 sاف.رحمه الشخ فضيلة عل عرصت
اش،إلا إله لا أن يشهد بأنه أوصى يأته , , به.., وصى ما هذا 

آتيةواوسساءة حق، والنار حق الحنة وأن ورسوله، عبده محمدا وأن 
ماله،برع موته بعد وأوصى القبور، و من يبعث، اف وأن فيها، رم، لا 
الثرباعإل فيها يعمل أحوه عليه..... والوكيل الثر، باعإلف ف قربة له 

الوكيل.نفلر عل 

ذلكعل يشهد ه ١  ٢٧٩الأولى حمالي غرة ل ذاالثإ وقع 
•وملم وصحبه وآله محمد، عل وملم النه وصل كاتبه..... 

الرحيمالرحمن افه بم 
أبيهوصية تتقيد عل  ٠٠..وكلتؤ. ئد أق هو تحريره عل الباعث، 

لموته.عليه الممحوص وكيله لفقد الورقة أعف ذكر كإ 

محمدسيدنا عل وسلم الله وصل تعال..... اش إل الفقثر حررْ 
٥١٣١٩وجب ٠ ؤ لم وسوصحبه اله وعل 



هن1وىاثفقع ٣١٢

الرحيمالرحمن الله م ب

تعال،افه إل يقرب ما كل فيشمل اير، أعال الوصية هده مصرف 

منأحق فهو البنات وأولاد النتن أولاد الذرية من فقبرا كان ومن 
علوللوصى الأبعد، من أول الحاجة ق التساوي مع والأقرب غره، 
منأول ذلك أن رأى إذا أحرى بر أعال ل يصرفها أن الوصية هذه 

اللهلعباد وأنفع افه، إل أحب لكونه الذرية من فقبرا كان فيمن صرفها 
وقواعده.أدلة تقتضيه ما عل 

كاتبهذلك قال 

العثيمنالصالح محمد 

ه١٤١٤/١١/١٩ىف

هءات• ءإ؛- 



٣١٣ممبامه،ايا 

الرحيمالرحمن الله بم 
افحفظه العثٍمين صالح بن محمد الفضيلة/ صاحب 

وبركاته.الله ورخمة عليكم السلام 
وبعدالماصي، العام الئه— —رحمه والدنا تول لقد الفضيلة، صاحب 

وتموصية، بوجود العالم وقيل خميعا، الورثة اجتمع أيام بعدة وفاته 
القيمة.ذات الموجودة الأشياء بعض و.توزع ديونه، نديي 

أمربأن بشهرين لفاته قتل ّخم الوالد أن ف محن الاجتاع لحلال 
قيمتهاوتونيع الأخ، يامم المسجلة الأراصى بعض بيع الأكبر أحانا 

استلمواحيث، أراض، قل أعهلوا الأخر والعض الورثة بعض عل 
رغست،بالموصؤع علمت ولما أٌتلم، فلم أنا أما حياته حلال خميعهم 

الأرضمن قهلعة بقي هناك أن كا واتضح وأخواق، بإخوق اواق بم
وبعدالحمح، برصي الأرض هدم من ل التنازل فتم الأكبر أخينا بامم 
الفضيلةصاحب يا ولدي صورتما، الرفق الوصية ظهرت أيام عدة 

للدمةإبراء كا توصحونما أن فضيلتكم من أود التي الأمثلة بعض 

علوهل لا؟ اضئماكازلفيءنهانحقفيأم الأرض 'ل-هل 
الوصية؟حب ثلثها إخرلج 



هاوىالهق4 ٣١٤

أمالوصية عل الاطلاع محيل من امتلم ما إعادة يتم هل ٢" 
لا؟أم ثكها ؤإحراج بتقييمها يكتفي 

الورثةنل س عليها يتفق ول؛ تونع، ل؛ وعقارات مزايع هناك ٣" 
الشامل،التونيع قبل الريع ؟،ذا اكصرف منا لأحد محق همل رع، دلها 

الوالدعن صدقات ؤإحراج كانت، حجة بأية والولاية اكلث، ومحييي 
•الثلث، من نحصم أن عل أقاريه لبعض يصرفها كان عوائد أوصرف، 
بعمركم.الله وأمد حير، ألف، عنا الله وحزاكم هدا 

ابمكم/.....
الرحيمالرحمن الله ♦؛ ب

وبركاته.اف ورحمة اللام وعاليكم 
ياق!ما عل تشتمل فوحدتبما الله رحمه والدكم وصية عل اطلست، 

يقاممكة، ق مجد ؟؛ا يبنى ريال، ألمإ وحمسين بمئة وصية ~ ١ 
لرؤإذا القديم، الطائف، طريق عل مكة ق الي أرصه من قطعة عل 

الوحودة.النقود من بلغ مهإ الباغ يكمل الدراهم تكمإ 
بمرقوالرياض وجدة، بمكة، عإئر ق محعل بالثلثإ وصية ٢" 

باينزل كل وذريته، زوجاته من محتاج من عل الر أعال ق ريعها 
الوا.وتنامتعاقبوا مها به يرث 







٣١٧مم1بالوصاي1 

أنللمسلم يجوز هل افه-: -رخمه الشخ محيلة مئل ؛  ١٧٨س
حكموما قبره؟ الإنسان حفر حكم وما دفته؟ مكان وصيته ل يكتب 

فيه؟ليدفن آحر بلد إل الميت نقل 
إذامكان ق بدفنه يوصى أن للملم يجوز إقولهأ فأحاب 

فلا،كالسجد فيه الدفن يمكن لا لكن إذا أما فيه، الدفن يجوز مما لكن 
بعده،من إرهاق من فيه لما ذللث، يفعل أن للملم يّبغي، لا ولكن، 

واحدة.لكها وتعال محبحانه الله وأرض عليهم، والتعب 
له؛يجوز فلا مسبلة مضرة ق لكن فان موته قبل له الضر حفر وأما 

أرضل كان إن وأما فيه، الدفن من لغرم ومغ للمكان تحجر لأنه 
فبمرهامكان عنها الله رصي عائشة أعدلت، كإ به باس لا فإنه مسبلة غجر 

واجب،.هده وصيته وتنفيذ يتها، بق 

محق،وإ صحح غرض هناك لكن إذا لأخر بلد من الميت نقل وأما 
فجائز.اكفسخ من الست، عل 

أوه . 

أوصىإذا الحكم ما الأوه~! ""رحمه الشخ محيلة مئل !  ١٧
آخر،بلد ق بل مكاما من وهوليس النيوية، المدينة ق يدفن أن الميت 
وصيته؟تشل أن محب، وهل ذللث،؟ له يجوز فهل 



الفقههن1وى  ٣١٨

والع؛رةواسعة، افه وأرض وصته تنفذ أن محب لا مولهت فأجاب 
ؤإنالحنة، باب له افه فيفتح أرض أي ق صالحا كان إن لإنسان اق 

ذلك،.ينفعه لآ صالح غر كان 

٠٠٠

وأوصىمسجدا يى رجل • اش~ —رحه الشخ فضيلة سئل I ١ ٨ ٠ س
الرجلتوق وقد الداخل، من المسجد مؤخرة ل يدفن مايتؤ إذا بأنه 

وأبعدواأناس جاء قرة وبعد فيه، يدفن أن أوصى الذي الحل و ودفن 
أناسوالأن المسجد، أرضية ْع متساويا سطحه وتركوا القبر، علامامحت، 
هوانفعل أن عالينا فإذا بوجوده، العلم دون القبر مهلح عل يصلون 
أوبالقبر؟المجد 

ليمتفالمساحي لأن صحيحة؛ غبر الوصية هذه بقوله! فأجاب 

محرم.الوصية هذه وتنفيذ المسجد، ل الدفن محوز ولا مقابر، 

المسلمذن.مقابر إل ؤإخراجه القبر هذا نبس والواجب، 

مم م 
٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠

بنقالهالإنسان أوصى إذا اف4~؛ ~رخمه الشخ فضيلة مثل ساحا! 
الوصية؟تنفذهذه فهل معان، أومكان معينة، قرية إل مامحتج إذا 





حاوي ٣٢٠

-اض -رحيه القيح كتبهاهفيله ضؤذجوسه 

منع

الرحيمالرحمن الله م ب

خروهو علها، ومن الأرض وارث العالمن، رب ض الحمد 
الأولينإله ه، لشريك لا وحده افه إلا إله لا أن وأشهد الوارثين، 

ؤإمامالنبيين، حاتم ورمحوله، عبده محمدا أن وأشهد والأحرين، 
يومإل باحان تبعهم ومن وأصحابه، آله وعل عليه الله صل ١^٥٥!،، 
كثثرا•شليتا وسلم الدين، 

فلأن.....بن فلأن به أوصى ما فهدا بعد؛ أما 

أضثلقأق إن ويعقوب بنته إبراهم به وصى با أوصي 
^سالأزآقرممونهلا،.

بينهم،ذايتإ ويصلحوا الله، يتقوا أن وورثتي ذييش وأوصي 
مؤمنين.كانوا إن ورسوله. اش ويطيعوا 

لحاعةتكون وألا القلوب، وسلامة بينهم فيعا بالتسامح أوصيهم 
بعض.عل بعضهم قلوب وحمل تفرقهم، ل السبب هي العيس 

. ١٣٢الأية: البقرة، محورة 



٣٢١مم1بادوْطي1 

يل:فيإ يصرف مال خس وأوصى 

بالأبمهم أجتمع الدين وهم الوام ض أيارتجج عل أدلا؛ 
والقربحاجتهم، حب نغلرْ عل الوصي إليهم بمرق الثالث، 

•_

ءاث:والأع،الاب:

ومكبمراتوبرادات، فرش، من يلزمها ما أو عإرما، الماحي: ~ ١ 
ونحوها.صوت 

صيغتهكانت، ما الوصي ؤيتحرى الإسلامية، والمراكر المدارس، ٢" 
والسنة.الكتاب نج عل إسلامية 

الخهلرةالأمراض علاج عل القائمة والمستشفيات، العلاج دور ٣" 
المدينةأو المكرمة مأكة ق ذللث، يكون وأن ان، والسرمحلمالكل كفشل 

النبوية.

وغرهاالعربية علوم من انده يما أو الرعي، العلم محللبة ~ ٤ 
لكنالعلم عل تشجيعهم المقصود لأن فقراء؛ أم أغنياء كانوا سواء 

حاجتهم.بقدر الفقراء يراد 
الذينوالغارمتن( اكن، والمالفقراء، عل الصدقات، ه~ 

الحاجات.ذوى من ونحوهم ديومم، قضاء يستطيعون لا 







فتاوى ٣٢٤

الرحيمالرص الهّ بم 
ويعد.وبركاته اف ورخمة عليكم السلام 

الحرمالعثيبن الصالح محمد السح فضيلة حضرة إل 
الوصيقليب..... وهومن مبل لها الوالد..... والدة عندنا 

•• • • أبيها• حق من درئها وهو 
هلةواشراJتا اللك، من هم وحاءها وأصحية عشاء ل وصيتها 

١٥٠٨٠البغ ونقص  مجن.....لفتا٥ تالقيمة من ريال ٠ 

لهاواثنا  ٣٨٨٧٣٧ْقدارئ فلوس المك و ولها 

٠  ٠٨٠ القلة.إمحار ٠

موجود.قيدالحياة عل • • • • ولدها. 

هنا.وبركة حر فيه الذي عل توجهتا أن نظرك ثم افه نثلر واليوم 
علأوتقيمه هدره عل ملك نشرى ؤإلأ . الالح.ب.. باقي يسلم 

الورثة.



٣٢٥مماواااوماو1 

الرحيمالرحمن الله م ب
وبركاته.الله ورحمة اللام وعليكم 

قيمةمن شيئا يأخذ أن غيرهم ولا الوصية أولاد من لأحد محل لا 
السبيل،أصل عن عوض الملك قيمة لأن ظرومحه؛ كانتؤ مهإ الملك 

يمتلكه.أن لأحد ليس المسيل وأصل 

وينفدالوصية يتع عقار شراء ي الذكورة القيمة صرف ومحب 
الوصية.وثيقة عليه نصتا ما عل 

يؤ-خذفانه للوصية تشرى التي البيوت إبجارات وص• الغل وأما 
ذريتها،من الفقراء عل يصرف والباقي والعشاء، الأصحية قيمة منها 

الملمن،فقراء ل صرف فقراء فيهم يكن ب فإن أقار7اا، من أوغثرهم 
قماء برادايت، أو ترميمها، أو احي، مبناء من العامة الصالح ق أو 

تعالاممه إل يقرب مما ذللث، غير أو الماحي، ق مsكيفادتا أو القيص، 
بعدالفاصل محعل ب الوصية لأن )الوكيل(؛ الوصي نفلر ■محس، عل 

الأصحيةفيه مقدما للذنية به توصى وإ للن.رية، والعشاء الأصحية 
حقلهم كون فلا هذا وعل قرأها، لن وصيتها من يعلم كا والعشاء، 

لحاجتهم.دفعا فيأخل.ون فقراء يكونوا أن إلا 
ه.١ ٤ ٠ ٢ اُ/ / yuق العثيمن الصالح محمد كاتبه ذللث، قال 



فت1وىادص ٣٢٦

الكيثرابنه وصى رحل الق"! ~رخمه الشيح فضيلة مثل !  ١٨٢٠٠٣
الرحاللأل، الحامعة؛ من يتخرحن، حتى أخواته يروج ألا بموت أن قل 

المرأةفصح شاووا مش ؤبمللقومن المساء يتزوجون م، يومح، لا اليوم 
لأحولئولأةوْ.

ولم،بيتها الفراق وحصل الحامعة، من ونحرجت، درست، فان 

كثرتالأب، موت وبعل الناس، موال عن وستاش تتوفلمف، زوجها 
الاختلاطلوجود الحامعة دخول j، الفتة أخواته عل فخشي أحواته 

الحوابكان فإذا أبيه؟ وصية تتقيد عدم له يجوز فهل ذلك، أشبه وما 
إدمهُسمس ما بمد بدلهُ فمن، ؤ ت تعال، محوله ق تقولون فإذا بنعم، 

لحا، يعمل ولا ، ١٦٠عثرة لا وصية هذه أقول بقوله! فأجاب 
أبيها.بوصية عثرة ولا تزوج، كفء المرأة خهو_ا متى 

الوصيةبه! فالمراد سمعهره ما ثني بللهُ فمن ؤؤ تعاإ٠ا؛ محوله وأما 
أوجنما موم، ثن خان، جتأ تعال؛ اممه قال فقد غثرها أما الافدة، 

.١٨١ت الأية القرة، سورة )١( 
.١٨٢الأية: البقرة، )آ(مورة 



٣٢٧ه1بامصاوا 

تتزوجمبلا ونقول؛ الزواج تريد فشابة حف، أنه شك لا وهذا 
وتبقىثلاثا أو مربن ترب وربإ الحامعة، من تخرجي حش 

تنفذ.لا حائرة وصية هذه أن فالمهم سنوات،، 
هه أو 

يالتمعالوصية نحرز هل اطه—؛ —رحمه الشخ فضيلة سئل ! ١ سمم 
الموت؟بعل الأعضاء بعضومن 

حياتهق لا أعضائه من بعفو يتمع أن يجوز لا بقوله؛ فأجامب، 
موته.بعد ولا 

ذلكل صار أعضائه من بعضو تمع إذا لأنه فظاهر؛ حياته ق أما 
لفائدة.إلا المكررة الأعضاء نحلق ب تعال افه فان علميه، ضرر 

حياتهق لشخص بكليته تمع ان فانم)الكالية(؛ مثلا ونضرب 
فضلاأناملك من أنمله مهلمر أن يمكن لا لأنه علميه؛ حرام هذا فنقول! 

وهذهواحدة، بقى بكلية الإنسان تمع فإذا كلميتيك، من كلية عن 
وبينبينها مفرمحا كان أن من بدلا وحدها، عليها العمل سيكون الواحدة 

العملكثرة مع لأنه قريبا؛ ومتعقلب علميها العمل وّسيشق أحتها، 
تتعطلفربإ ه، نفلضرر بهبا المتهو فبمكون الحمم ؤ يتلمفوالارهاق 

.١۴٠لم ل ١٢٠تمع الش الأول عنده ولوكانت، فيهللث،، الباقية الكلية هذه 





٣٢٩ممباأ>هطي1 

محوزلا أنه - الحنائز كتاب ل -وذكروه الحنابلة فقهاء نص ولهذا 
أوصىإذا وأنه موته، بعد أعضائه من بعضو لأحد يوصي أن ان للأن

•افرصه )نفد إ يه 

ه0 -ه 

tA_ \ بقصدإل أتى لخ ل اممة—ت —رحمه الشيح فضيلة مثل ت
محبلعاوأعطته فيها، نحن الش غير مدينة ق أثتغل كشت، لأل الزيارة؛ 

قحا أطالبه وب قرض، أنه أقصد أكن ولر المساعدة، مبيل عل المال من 
حيث،بلدتتا إل وعاد المال وأخذ ذللت،، يعرف، وكان الأيام، من يوم 

معهزوجته وعاشتح زواجه عل المجغ ثيذا وامنعان وأهلنا، هو يقيم 
خلاف،بينهإ حصل أن بعد الزوجة نشرمحتج بعد وفيا الزمن، من مدة 

ل،عليه كدين  ٣١ذللث، صمتها ومن وصية أخي كتسج ذلك وبعد 
افهتوفاه ثم الزمن، من مدة ذللث، يعد وعاش شهودا، ذللئ، عل وأشهد 

بإفراززوجته وطالبتتي بالوصية، أ؛لغت، أخي وفاة بعد عدمحتا ولما 
وهوأخي، ل حا أوصى اض بالوصية وطالبتها التركة، من حصتها 

بتسليمقامت وفعلا الإحسان، سبيل عل أعهليته وأن مبق الذي المبلغ 
منهاواستوفيته أخي، به أوصى الذي الدين من الوصية من، سمى 

ْعالتصرف هذا ل نحون فهل ذللثا، بعد التركة من حصتها واقتمتا 



الفقههن1وى  ٣٣٠

الإصراروهو الوصية، هذه لكتابة لأخي الداغ يكون أن أحشى أنتي 
الماشز؟بروحته 

محمدنبينا عل وأسلم وأصل العالن، رب ض الحمد بقوله؛ فاحاب 
أنهعل السابق مالك، بذلت، قد دمت، ما أحمعين، وصحه آله وعل 

لكثيء لا فانه الوجه هذا عل قبضه وهو لأخيلثؤ، ومعاونة مساعدة 
ذمتك،.ق عليه 

ذكرتوما عاليه، لك، حق لا لأنه لاغية؛ به فالوصية هذا وعل 

وارد.فهو ؤإثا؛تلن، أخيك، عن نشزت التي المرأة بيذْ الإصرار بخوف 
ؤإبراءلذمتلث،، إبراء إليها المرأة من أخذته ما ترد أن أرى؛ والذي 

أنيغلهر والذي وأحومحل، أول وهذا عليه، أخيك، وصية من نحافح لما 
ولوكنتؤبل هذا، إل حاجة ق لت، وأنلث، ميسورة، لله والحمد حالك، 

منها.أخذت ما المرأة إل ترد أن أرى فاق هذا إل اجة حق 

هءو؛؛؛' 

مديون،غير رجل إنني الده~؛ ~رحمه الشخ فضيلة سسل سهA\؛ 

يلزمنيفهل الأحرين، عند النقود بعض ل لكن البة، أحد بمني لا أي 
أنافأيصا منهم أحد تول ولو مامحهم، فأنا توفيت، لو أي علما كتابتها 
ذلك،؟ل مسامحه 



٣٣١هأواادمحصا4 

وماالعالية، الهمة هده عل خثرا اض جراك أقول بقوله• فاجاب 
ذلك،ق لأن وأحن؛ أول كتابته فان الماس عل الحقوق س لك، وجب 

لصاحبك،ضبطا فيه إن ثم بعدك، س يأق ولن ولفسكإ، لمالك، ردا 
علميه،ما نى وقد الدهر، ص يوما ياتيكؤ قد لأنه تطلبه؛ أنت، الذي 

مكتوبايكن ب فإذا إياْ، أوفيك حتى لك عئ الذي هو ما لك• فيقول 
الأمر،هذا س •مج المقوس ق يع وحينئذ هو، اه ؤينمأنت، اه تنقد 

أنللمرء ينبغي الذي لكن الحمد، وينه وامعا الصلح باب كان ؤإن 
لمنه،له كن ب إذا لأسيإ عليه، ما يميد أن عليه يجب أنه كإ ماله، يميد 
حقعنهإ؛»ما افه رضي عمر ان حديث، ق صح كا المي. قال وقد 

مكتويةووصيته إلا ييست، فيه، يومي ثيء له لم مامرئ 
عندْ«رسم

هو ثه 

بأحادء«ث،ابتي لوؤ، ادنه~• ~رحمه الشيح فضيلة مسل 
عنوتنازلما فقط، وزوجته ووالدته والده، أنا و إرثه وانحصر سيارة، 

مالهيثيثه وصية لايني وكان كاملة، الدية وّمهلث< الحادمحث، ز المتسب، 

كتابأول لم/ وم(، ٢٧٣٨برثم)الوصايا/ باب الوصايا/ كتاب البخاري/ رواه )١( 
(.١٦٢٧برقم)الوصايا/ 





الفرائضكتاب 







هن1وىاص ٣٣٦

فأصبحواأحي توق ذلك وبعد نصيهم، فأعطيتهم النوق جدهم مال من 
شيئا؟يأخذوا أن لهم محق هل جدهم. من والدهم يتصيب يطالبونني 

افه.أفادكم أفيدونا 
وصية،كان إن عندك والدك جعله الزى المال هدا بقوله؛ فأجاب 

بهأوصاك فيإ والدك قال كإ تنقده أن عليك فيجب الثلث عل يزد ول؛ 
أوحاّرمنه.

متهققد تكون أن عليك الواجب فان وصية ليس ذللئ، كان ؤإن 
فلأولادهدا وعل ورثته، إل ماله انتقل توق إذا الميت لأن ورثته؛ بين 

اممهتتقي أن فعليلئج هم، حو مال من ينصسهم طالبوك أن أخيلثذ 
وهذاحقهم، ق تماؤللهم وألا أهلها، إل الحقوق تودي وأن وجل، عر 

يقعلعونقد أنيم جهة من عيك وحرام العاؤللة، جهة من عليلثإ حرام 
الموفق.وافه حقه، حق ذي كل وأعهل افه فاتق رحمهم، 

٠٠٠

طاعنكيثر رجل أنا الأوه~! —رحمه الشيح فضيلة مثل !
JنادتV،وثإق أولاد، ثلاثة ولدي كثيرامتج، اء نتزوجت، وقد لسن، اق 

ورضعل والأراصى اليويت، دزهمت، وقد وأراض، محوت، من أموال ول 
١زوجة من الأكبر للابن فجعلت، ام، أقثلاثة عل  منوكلأيثؤ بقة  ٠٠



٣٣٧كت1باممواتض 

منوثلاث الحالية زوجتي من هو الذي الثاف وللأبن المال، ثلث أخواته 
الزوجةمن أيصا وهو الأصغر وللأبن الئاف، المال ثلث أيصا أخواته 
وثلاثذكر لكل تجف  jaiمن الأمحر الثلث وأمه وأخب اJاقية 
ذمتيعل ليت هي والتي السامة الزوجة من الأولاد ولكن ثلثا إناث 

نصيتا؛منا أكثر هم أمهم ح الذين الأولاد إن فقالوا هذا، عل احتجوا 
ولدكهدا غير يا ليس ونحن ئلهم، ماستا لو أمهم يرثون أتيم ذك 

-بذاصحيحة هي هل فأمأل القمة، هذه من حيرة ق أصبحت فقد 
صحيحة؟تكن ب إن أفعل أن عل محب، وماذا لا؟ أم الشكل 

محمدنبينا عل وأسلم وأصل العااان، رب ليه الحمد ت قوله فأجاب 
أجمتن*وأصحابه آله وعل 

يقسمونممن وأمثاله هذا أنصح أن أود موال الهذا عل الحواب قبل 
تعالافه لأن ذك، يفعلوا ألا أنصحهم حياتبم ق ورثتهم عل أموالهم 

المستقبلق محتاج قد الإنسان ولأن الوينج، بعد مة القهذه جعل إنعا 
ثيءفيه يكون وم3كوْ أخذوه أن بعد وامرداده أحده فيكون ماله، إل 
المورثهذا موت قبل هؤلاء من أحد يموت قد ولأنه الصعوبة؛ من 

ارتحلفإذا بيده، ماله ولييق الإنسان فلمينفلر ورثته، ين ماله م قالذي 
الإسلامية.الشريحة تقضيه ما حسمت، عل يرثه من يرثه الدنيا عن 



ه1وىص ٣٣٨

لأحدوجعل أثلاثا، ماله ونع الذي الرجل• هذا لسل بالنسبة وأما 
معولااثالث ثكا، الثلاث مع ولالثاز( ثلثا، أخواته من ثلاث مع الأبناء 
ثلثا.وزوجته اضن 

الزوجةوهما الأخمين، عل وهضم نقص فيه التوزيع هذا إن أقول؛ 
الأممن حقهم لأن لحقهم؛ هضم فيه وأختاه الابن وهو معها، ومن 
سهإنسهنا، عشر متة من م تقالمسألة هذْ إن إذ الثالث؛ من أكثر 

للدكرالأولاد عل م تقمهنا، عثر أربعة والباقي زوجة، لأما للأم، 
أممهموثعانية أسمهم، ممتة الثلاثة لليكور يكون الأنثس١ن، حظ مثل 

الابنْع الزوجة نصيب أن يتب؛أن وحنءا سهم، واحدة لكل للبنات، 
وكانبدلك، معها ومن الزوجة رضيت فإذا الثلث من أكثر والبنتتن 

ماحسبا عل مة القفليعدل ؤإلأ حرج، فلا ءاiلين يالغين معها من 
ماعليه الله يقفى حتى ملكه ق ماله يبقي أن أو المسالة، هذه ق قلناه 
منأحد يموت أوربعا أوتموت، الزوجة، تهللق ربعا يدرياثا فلا أراد، 

المسالة.فتخلف الإناث أو الذكور، من الأولاد 

هه ءو 

إلالناس بعض يعمي الله■"! ~رحمه الشيح فضيلة سئل I ١ ٩ ٠ ص 
تعاليقكم؟قعا ورثته، د؛ن حلاف، يع لئلا حياته؛ ق ماله قمة 



٣٣٩ه1باامواثض 

اليراثجعل قد وتعال مسحاه وافه ظن، سوء هدا بقوله• فأجاب 
معلومالأمر فان وحل عز اطه توفاْ فإذا الورث، موت بعد م يق
شافتا،كافتا بيايا المواؤيث 0ن تعال اطه لأن اشتباه؛ به يقع أن يمكن لا 
أن]هتئر افه ؤت؛ا الواريث! آيات من آحرآية ق تعال اطه قال كإ 

ةتيرأوكءشعيلب<را/
هه ءإ؛• 

تممبجواز قلنا إذا اف4~! ~رحمه الشخ فضيلة مسل ؛ ١ ٩ 
أممة، القل البنات ْع الأولاد اوى يتفهل الحياة، وقت، المثراث 

الأنسن؟حفل مثل للذكر يكون 

يكونمن الورثة فمن افه قمة عل يكون أن محب I بقوله فأجاب 
للمدكريكون من الورثة ومن الأم، من كالإخوة مواء وأنثاهم ذكرهم 

والإخوةالأشقاء، والإخوة الأبناء، وأولاد كالأولاد، الأنيتن حفل مثل 
الأب•من 

العشمينالصالح محمل كاتبه قاله 
قم>'آ/ه/'ُآا،ّآاه

ضظل '!ئ 

. ١٧٦الأية: الماء، سورة 



ه1وىالفق4 ٣٤٠

وحلفوالدي تول اش~؛ ~رخمه الشخ فضيلة سئل ! ١ 
وكشتالزكاة، تمنيه لا حض لامتئإرْ شركة j فوضعته المال من ملئا 
ْشروعل أضعه أن رأيت سنوات عدة بعد ثم الخاص، مال من أزكيه 
أدفعأن يلزمني فهل أثل، صار سنوات بعد ولكن وكثر، نا وقد آحر، 

النإء؟من لحقه ما أم المال أصل للورثة 
للورثة،وربحه أصله فإن الأب عن مورثا دام ما المال بقوله! فأحاب 

أنإما الخمح، برصا إلا شركة ق يضعه أن الورثة لأحد يجوز لا لكن 
فانهنإء من حصل فا للشركة، ويدفعه منهم يستأذن أن ؤإما يوكلوه، 

إرثه.بقدر وارث كل عل فيوزع لأصله، تابع 
ءأوءاو ءإد 

أنللرجل يجوز هل اش~ث ~رحمه الشيخ فضيلة سئل • ١ س٣٩ 
الشرعية؟القمة حب وهوحي ورثته، عل ماله يونح 

مالهم يقأن ان للأنيجوز إنه العلم! أهل قال بقوله! فأجاب 
حثا.ولوكان الشرعي، المرات حب عل ورثته بان 

فهوالأنتتغر، قد الأمور لأن وذلك ذلك، يقحل ألا نرى ولكننا 
أنتوجب حاجة عليه يهلرأ وربا الأل، هدا عن غنى ل أنه يعتقد 
عاليهيهلرأ ثم ورثته، يخن ماله يقسم ان إنمن وكم مال، لديه يكون 





هن1وىالص ٣٤٢

الرحمالرحمن افه بم 
الله.حفظه الشمين صالح بن محمد الشخ! فضيلة 
وبعد!وبركاته، افه ورحمة عليكم الملام 

بعضنورغبة الشركاء، أحد وفاة بعد الشركايث، تقييم يتم كيم، 
الميالدفرية بالقيمة هل حصته، بقيمة الشركة عن الأمصال، الشركاء 

محنولو حتى الراهنة الموفية بالقيمة أم الزمن، من فترة عليها مضى 
ذلك،؟غر عل الشركة تأّسن عقد 

اشح،راوحزاكم 
الرحيمالرحمن افه بسم 

وبركاته,الله ورحمة السلام وعليكم 

سهمهغم له لأن الضخ؛ وقت القيمة فالمعتبمر الضخ أراد إذا 
باطل؛اشترامحل العقد وينج سهمه قيمة له يكون أن واشزاط- وعرمه، 

فيحيفجالفخ عند قيمته أصعاف العقد عند قيمته تكون قد لأنه 
بسهمج فيجحفالفخ وقت، قيمته عن ناقصة تكون وقد بالشركاء، 
الماسخ.

العثمنالصالح محمد الحوالب، هدا أمل 
١٤٢١/٣/٢٨Jه



٣٤٣مم1باثموانم 

الرحيمالرحمن ايئه بم 
اللهحفظه العشمن صابج بن محمد الشخ فضيلة 

وبعد!وبركاته، القه ورحمة عليكم افه ملام 
الإرث؛نحص محيا وقوانثن أحكام المائل بعض لدى يوجد 
تبقىأنه اء ونرحالا الورثة وكان الإنسان تول إذا أنه وذلك 

والتصرفعليها، الإشراف، الذكور ويتول تميم، دون هي كإ التركة 
الإنامحث،أما السكنية، الأراصي بعضن وبح لهم اكن مبباء ا فيه

هؤلاءوأن بذلك، يهلالين م لأنمن بحجة حقهن يعطونمن فلا 
واحدةلملاق حال وق الأزواج، من برعايتهن يقوم من لدبمن الإناث 

وتمكن،فيه وتشريف تأكل لها• مفتؤح وإحوانما والدها بيتا فإن منهن 
حبالتركة م تقذللث، عند النوق هذا ل نمن الذكور انقطع وإذا 

التركة.أصول 

أنرفضت، ثم التركة، ق حقها أحداهن أعلمتخ لو الحكم ما 
)حياء(.اخدم 

اللهوجزاكم الموصؤع، هذا ق الشرعي بالحكم ا إفادتننرجو 
حترا.







٣٤٦

اممهذكر  Uljوجل، عز الله لخيول متعد معتد ظالم فهو ذلك فعل ومن 
اممهقال اء النمورة من الواريث آيات من الثانية وتعال بحانه 

جننتيدجلا واوئوثةُ آممة يطج ومنح الثإ محدود نلخى ؤ تعال؛ 
أنورود'إمح ضهثأ محدث ألأت4كث كحيها ثن كضن 
قظُثاتاص, ص آئت شن ثس 0؟ أممي 

٢•ثهيرَتا عداب> وليد محهثا كئلدا 

اكتسبواإنم إذ لأنفسهم؛ ظالون الله لحدود تعدتبمم ْع هم ثم 
ولوكانحتى بحقوقهن يطالبن أن وللنساء صحتا، وأكلوا إثتا، يدلك 
فقدبدلك طالبن إذا لأنس إليهن؛ الناس أفرب من منعهن الذي 

دءص•ًلالبن 

٠٠٠

منالورثة بعض يقوم اله~ت —رحمه الشخ فضيلة مسل ث ١ س٦٩ 
يعهلونولا منها الأبناء ؤيعطون الست،، تركة بأحد الله— —هداهم الذكور 
فضيلتكم؟مانصيحة حذاالمال، لايطالن البنات أن يحجة البنات، 

بالله؛والعياذ الذذودث<، كبائر من بل محرم، فعل هذا يقوله• فأجاب 
منأبحد وهم الأم، من والإخوة الزوجتن متراث ذكر لما تعال افه لأن 

.١٤، ١٣الآظن: مورةالماء،



 ،^l__٣٤٧

آممدومنحيؤع أثب نهى ؤ والأصول الفرؤع 
مهنأكنلدض آلابجنر كنتها ين ئجرر جثنت يدجلا 

^آثث يض 0 ثر آقظي١^ 
ا.بآل بؤحبث عداث وكء مهنا حثتلدا يت-جإةثارا حدودْ> 

افهوعصى افه، حدود تعدى من وأن الله، حدود هده أن فبين 
فيها.خالدا نارا يدخله ورسوله 

رحالاكانوا سواء الإرث، من حقه حق ذي كل يعطى أن المؤمن فعل 
النتتعطى أن وحب وبنت ولدين عن الإنسان مات فإذا اء، نأو 

تحال!افه لقول خمسان واحد لكل ^_j،، أخماس وأربعة الال، خمس 

أنلأحد محل لا جاهلية، و\طذة عادات والتقاليد الحادات وهده 
وأنحقه، حق ذي كل يحهلى أن والواجب، أبدا، اض سريعة عل يقدمها 

العادةهزه فتزول الله بشريعة فتها محكم حتى القاصى إل القضية ترفع 
ازطلة.الحائرة الحاهلة 

ثوء؛ت- ث؛ي 

.١٤، ١٣الأبتان: الماء، سورة )١( 
اا.الآية;)آ(سورةالماء،



قت1وىاتفق4 ٣٤٨

بلدإل داليي 

ْاتأن بعد سافرت اله~! —رحمه الشخ فضيلة سئل ! ١ _U؟ 
الوئت،ذلك ق احواق وكان أموالا منها بت فاكتبلد، إل والدي 

اكتبتهالذي المال، بماف فهل والدي، تركها التي الأرض ل يعملون 
قجهدهم ق إحواف جعه الذي الال< وكذللمثج التركة، إل فري مق 

أيصا؟التركة إل يضاف هل تركه، الذي والدي مال، 
الإخوههؤلاء بين جرى ما عل نبي المسألة هذه بقوله• فأجايه 

عقدواقل كانوا إذا فإنهم شركة، عقد والدهم موت بعد عقدوا هل 
رإذا أما الشركة، ق داخلا منهم واحد به اكتما كل صار شركة عقد 
كانوافإذا وحهده، ماله له يكون ان إنفكل ثركة عقد بينهم يكن 

نموالذين هزلأم فإن حميعا ورثوه الذي والدهم مال، تنمية ؤ، اجتهدوا 
علبينهم الباقي يقسم ئم لهم، خاصة المثل أجرة يعطون والدهم مال، 
ايراث.قدر 

الست،لأهل ثبوز هل الله~• ~رحمه الشيح فضيلة مثل ! ١ _A؟ 
المسث،؟ملابس يستخدموا أن 

للورثةماللثج يمالكه ما فجميع المستا مات إذا نعم فأجايج؛قولهت 
الورثة،إل ينتقل ثيء وكل كتابية، وأدوات وكتب، ومحرم، باب، من 





الفقعهن1وى  ٣٥ ٠

قوانثنبلدي ق هناك اش~؛ ~رحمه الشيح فضيلة مثل ٢! ٠ _* 
الإرثوهذا الذكر، يرث كإ أمها أو أبيها من ترث أن للبنت تشح 

زراعية،أراض من المدن هوحايج ما يملك حيث الأرامى إرث يمي• 
للذكراش أمر كإ تأحذ أن محب قالت وإن افه؟ شئ ق حائر هذا فهل 
رأيفإ الحق، هذا أعطشي القوانين بأن فتتذؤع الأنثيين حظ مثل 

مّإحتكم؟
لأنهباطل؛ قانون القانون هذا أن هذا ق رأينا يقوله! فأجاب 

افهكتاب ق ليس شرط راكل س؛ الني قال وقد اطه، لشريعة محالف 
به،يعمل أن للمسلم محوز ولا خ ل شرط(( مئة كان ؤإن باطل، فهو 
منكانت، إذا الميراث ق الرأة حق لأن به؛ نطاب أن للمرأة محل ولا 

الأبأحواتا أو الشقيقامحتج، الأخوات أو الابن، بنات أو البنات، 
ؤآأثب و وتعالI تبارك اطه قال الرحل، حفل نصف 

ؤدإن'كامأإ*مْتعالت وقال ع ألأتتم، حظ نل أوديطر%ئ 
أخاهاتساوى لأ والأخت لأ،، الأنج ظ ثل ٣ زه ؛اب .ن

٢(، ١٦٨)^ نحل/ لا ١^ و شروطا ^١ اب \ووأإ كت\ب البخاري/ رواْ )١( 
)٨(.( ١٥٠٤برقم)أعتق/ لن الولاء إنإ باب العتق/ كتاب لم/ وم

لل.اء،الآة:اإنسورة )٢( 
.١٧٦الأة: الماء، )٣(سورة 





ه1وىاتفةه ٣٥٢

وأحدبيعها، طلب ق الورثة يوافق أن يلزمه فانه فشرا كان إذا أما 
مالعل استيلاء هدا لأن يمنعهم؛ أن له محل ولا نصيبه، واحد كل 

•الغاصب بمنزلة الحال هده وهوق حق، يغير غره 

إلحاجة ق يكونوا إ إن عليهم أشبر فال للاحوان! بالنسبة أما 
والإحسانالرحم، صلة من ذلك ق لما فيه أخاهم يبقوا أن البستان هدا 

بسهمهميستحقونه ما عل يزيد لا ثمره من نصسب، لهم ويكون إليه، 
مزارعا،أو ماقنا الوقت نفس وق لهم، شريكا أحوهم فيكون الأصل، 

لمما الشريك؛ن ئالث، ررأنا القدسي! الحديث، ق وحل عز افه قال وقد 
بينهإ،المن حرجت، حان فإذا صاحبه، أحدهما محن 

ءو؛إي؛؛؛* 

 Y_ ٠Iافهتول أشياء هناك هل افه—أ —رحمه الشخ فضيلة مثل  ٢
والصدقات؟المبمراث، غبر ثمنها 

والغنائموالزكاة، المواريثج، مة قالله تول نعم، بقوله! فاحاب 
أقسام!ثلاثة وهي الكفارايت، الوجوه بعفر من هدا ويشبه 

إليه.والمدفؤع المدفؤع فيها افه قدر ثم! 

بردم)سمآ(.الشركة/ j باب انيوع/ كاب داود/ أبو ارواْ 





الفقعه1وى  ٣٥٤

الرحيمالرحمن اف بم 
عشمنابن الشخ حمرة يا ر.ح( أنا)خ. نعم 

أوأب له وليس ولدا ولا بنتا ينجب لر وهوعقيم الأم من ل ل 
لر.ح( )خ. وأنا فلوس، وله غنم وله عم، وبنتا عم، ابنا وله حد، 

شميححفرتك من ونرجو الورثة؟ من كل نصسب هو ما أختا، 
الثالث،أحي ذكر ولقد محر. كل افه حراك لهم، والتي لنا الش القمة 

—السائل—إي ويقولون فقهل، الثالث، أو المال، هوثلث، هل نعلم ولا 
الثمن.إلا ل ليس 

الرحيمالرحمن افص م ب
وهو)خ.ر.ح(شفويا الورقة أعل المح، الأحرف هده كانس، مالني 

وعن)ن.ر.ح( أخته وعن عنه، )ب.ب.ع( أمه من أحوه مايت، بأنه 
الست،.تركة تونع ، فكيف)ع( عمه وابنة )م(•• و )ر( عمه ابني 

وأخته)خ.ر.ح( للسائل يكون خلمؤ ما ثلث، بان فافتيته 
مواء.والأنثى الذكر )نار.ح( 

و)م()ر( وهما المسن عم ابني يثن كون والافي 
ميء.لها فليس بع( عمه بنتا وأما 

اه ٠٤٢ ه/ ؟/ ق اكانيالخثيمين محمد 



٣٥٥

لأي،حدى يوؤ، كد اف~؛ ~رحمه الشيح فضيلة سئل ٢! ٠ س٣ 
ابمهبيد تركت4 كل وكانت بنات، وأرح والدي، منهم أبناء أربعة ومك 

والدي،تول وقد ومواثن، زراعية، وأراض نقدية، أموال من الأير 
لمأبي، إلا الأم أحيه من نصسه بأحد أعامي من واحد كل فمام 

فهلأحوات، ولا إحوة ل وليس الوحيدة، ابنته فأنا نصيبه، إئ يسلموا 
لا؟أم حدي من أي بحق مهلاليتهم ل لحق ائ 

الديأبيك ق بنصسك، تطالبي أن ل الحق لك بقوله• فأحابج 
٠منه فتستحقن مستحقة ، لانلحيل؛ من ورثه 

والباقيالمال، نصم، إلا أبيك من لك ليس أن اعلمي ولكن 
همذكرت الي المسألة هده ل العصبة وأول ذكر، رحل لأول 

هدموق إخوة، ثلاثة وعن بنت، عن مات قد يكون أباك لأن أعامك؛ 
علكانوا إذا الباقي، الثلاثة وللاحوة النصف، للث،وتا! يكون الحال 

الحياة.قيد 

أبناءدون وحده له الباقي صار الباقي هو أحدهم كان ؤإن 
العصبة.هم أ؛ناؤهم صار كلهم ماتوا وإن أخويه، 

التعصيب.ق حق لهن ليس فانس الإحوة بنات أما 



المفتاوى  ٣٥٦

الرحيمالرحمن افه بم 
افهحفظه الصالح محمد الثسخ/ فضيلة 
وبركاتهاثنه ورحمة عليكم اللام 

أولادأربعة عن التوفاة زوجتي إرث حساب آمل فيكم افه بارك 
٠٢٣ ٠ ٠ لدينا المحصور والمبالح أم، ولها سنوات، ٩ عمرها صغثرة و؛تتا 
مزتواحد كل نصيب فإ لاغير، نقدا ؤيال( ألف وعشرون )ثلاثة 

المتوفاةالروحة أم 

ادزيج
الصغيرةالبنت 

الأربعةالأولاد 

خزا؟اثنه وجزاكم 
الرحيمالرحمن الله م ب

وبركاتهافه ورحمة الملام وعليكم 
المحوالتال:عل المذكورة التركة توزع 

ريالاوثلاثون وثلاثة مئة وئإن آلاف ثلاثة دس، الللأم! 
ريال.وثلث 



٣٥٧مم1و،اافوانم 

ريالا.وخمسون ومبعإية آلاف خمسة الربع، للزوج1 
وثلثوعشرون وخمسة وتسعإئة ألما عثر أحد الأربعة! للأيناء 

ؤيال-

وثلثريالا وثإنون وواحد وسعاية ألفان متهم؛ واحد لكل 
ريال.

نيال.وثلثا ريالا وتعوز وأربعائة ألف للبنت! 

ابنلكل والبنت، للأبناء قرش ونصف قرئا عشر ثلاثة والباقي! 
ونصفا.قرش وللنت قروش، ثلاثة 

الاشمينالصالح محمد كتبه 

^\ه٠٦في٦yاyإ



هن1وىادفت4 ٣٥٨

عإرةوترك توق رجل اش~• ~رخمه الشخ فضيلة مثل ؛ ٢ ٠ س؛ 
تروحتودد« قصر، أولاد وله الدولة، عنها عفت وقد لاJنلثS، مرهونة 

لا؟أم المارة هذه ق الثرايث، من نصسجا لها فهل آحر. رجل من امرأته 
زوجهامات إذا شك بلا الورثة أحد هى الزوجة بقوله! فاحاب 

بائناطلأيا أو العدة، ق وهي رجعثا طلاها مطلقة أو حباله، ل وهي 
يكنب إن ارع إط زوجها• س ترث فإما حرياما، بمصي متهم وص 

ل<أولأدلأذةورولأإناث.

واحدا.ولو إنائا أو ذكورا كانوا مواء أولاد، له كان إن الثمن ؤإما 
زوجهاتوق لما المرأة هده فان الموال، جواب يئن هذا وعل 

عفتمواء أولاد، ولها حلفها زوجها لأن الثمن؛ المارة من لها كان 
علأبثا كانت مواء تعف، لم أو العمارة ق قرصها عن الحهكومة 
تزوجت.أم أولادها 

ولهاامرأة توفيت، اف-ت رحمه - الشخ فضيلة مثل ٢! ٠ سه 
لا؟أم مبمرايث، الأولاد للأب؛جاو_ج فهل أبوها. بعدها توق ئم أولاد، 

ولهاتوفيت امرأة أن يبدو فيعا صورته السؤال هذا يقوله! فأجاب 
الأولاد؟وجود مع أبوها يرث هل ؤيسال وبنات، بنون أولاد 



٣٥٩)، ١^١٥٠كتاب 

كونوالباقي فرصا، دس الوله الأب يرث نعم، والحراب! 
تعال!لقول الأنمحن حفل مثل لادكر والإناث الذكور الأولاد نح، 

ثلأ4ر'<.ه ^١'^4^؛؛ يتبمتاألئثس ن'ءي دو صء 
ءإةو ءه 

زوجهاتول امرأة عن اش~؛ "رحمه الشخ فضيلة صئل ٢؛ ٠ ساُ 
الميراث؟ق هونصيبها فإ 

بناتأو ابن أبناء أو أوبنات، أبناء لزوجها كان إن بقوله! فأجاب 
ابنأبناء ولا بنات، ولا أبناء لا أولاد، له يكن ل؛ فان الثمن، لها فان ابن 
قتشاركها فانيا أخرى زوجة له كان فان الربع، لها فإن ان بنات ولا 

الموفق.وافه ذلك،. 

ءوه ه 

الآيهتالشس1ءا ورة سا 



الفقههناوى  ٣٦٠

الرحيمالرص الائه بم 
قرصيةعنقودية ألة م

وهند(.)زينب ابنتيه عن الله عبد هلك 

وعائشة(.)ليل وهما عل ابمه ابتي وعن 

وصفية(.وحفصة )عمرة فهد ابنه بنات وعن 

ورقية(.وأمحمإء )سلمى خالد ابنه بنات وعن 

عباس•يمي وميمونة( )سوية عل ابنه ابن ابن بمي وعن 

نيد•بمي وفامحلمة( )عصاء عئ ابنه ابن بمي وعن 

فاطمة.بنت )هيا( عل ابنه ابن بنت بنت وعن 

أولادوخدمحة( وبكرة الرص عد)عبد ابنه ابن ابن أولاد وعن 
زيد-بن عمرو 

عثإن.بتت )نورة( فهد ابنه ابن بنت وعن 

الرحمن.عبد بتت )ريا( عل ابنه ابن ابن ابن بنت وعن 

الحارث.بنش ولميا( )أسإء خالد ابنه ابن بش وعن 

وهند()زينب لابنتيه ثلاثة من اض~ عبد تركة ~أى تركته فتمم 
الثلثان.



٣٦١مم1بالموالم 

درجتهق ومن الرحمزآ، وهو)عد عد ابنه ابن ابن لأبن والافي 
وهن•الابن بنات من أوفوقه 

١-زوجته)نورة(.

ul-Y ،.)رقية(

)عمرة(.حدته — ٣ 

.وحدمحة( )بكرة أختام — ٥ ، ٤ 

وفاطمة(.)عصإء عمتاه ٧— ٦، 

وأمّإء(.)سلمى خالتاه — ٩ ٨، 

وعائشة(.)ليل أبيه عمتا - ١ ١ ، ١ ٠ 

وصفية(.)حفمه أبيه خالتا —  ١٣، ١ ٢ 

وميمونة(.)ّودة عمه ابنتا ~ ١ ٥ ، ١ ٤ 

وظليا(.)أساء خالد ابمتا - ١ ٧ ، ١ ٦ 

عمتهبنت )هيا( ولا به، محجوبة لأنيا شنئا؛ )ريا( بنته ترث ولا 
•الأرحام ذوي من لأما )فاطمة(؛ 

الصالحمحمد كتبه 

ه١٤١٣/٦/١٥ق





٣٦٣كت1وااثهوانم 

 U_ الدسفرض وجه ما اش~ت ~رخمه الشيح فضيلة سئل ت ٢ ٠
الدس؟والحد الأب فرض أن والأصل اياقي، وثلث الإحوة ْع للجد 

عليهتدل الذي المسالة؛ هذه ق الراجح القول بقوله؛ فأجاب 
اضرصي الصحابة من عشر وثلاثة الصديق بكر أبو به وقال الأدلة، 
ثلثللأم فان فقتل العمرسن ق إلا بسواء مواء كالأب الحد أن عنهم، 
كانلأ.الثلث الحد مع ولها الأب، مع الافى 

فنقول؛وأب وأم زوجة عن الزوج يموت أن هما؛ والسريان 
الباقي.وللأب؛ الباقي، ثلث وللأم؛ الربع، للزوجة؛ 
وأب.وأم زوج عن هي تموت أو 

النصم،.للزوج؛ فيكون 

^،.٧١ثلث وللأم؛ 
الباقي.وللأب؛ 

وحد.وأم زوج عن ماتتا ولو 
الصف.للزوج؛ لكان 

كاملا.الثلث وللأم؛ 
الباقي.وللمجد 



ه1وىاثفق4 ٣٦٤

وحد.وأم زوجة عن مات لو وكيلك 
الريع.للزوجة! لكان 

كاة.الثلث وللأم: 
الباقي.وللجد! 

والخدالأب فيهإ محلف اللتان هما العمريتان وهما المسالتان فهاتان 
كالأب.الخد فان والمسائل الصور من عداهما ما أما 

لأبأو الأشقاء الإخوة وأن أحوال، له الخد أن إل ذهب من وأما 
اممهكتاب من لا دليل عليه ليس صعيف، القول هدا فان معه يرثون 

الصحيح.القياس من ولا الإحماع، من ولا الله. رسول سنة من ولا 

مهللما.لأب أو الأشقاء الإخوة يسقءل الخد أن فالصواب؛ 

باقثلث هناك ليس لأنه وارد؛ غر السؤال هدا فيكون هدا وعل 
عليه.مقامم ولا 

ءو؛:؛ث؛ي 

 A_ قيلوالده توق ثاب ؛ الده~ ~رخمه الشخ فضيلة مثل ؛ ٢ ٠

الثمن،للزوجة أن فالمعروف ابن، وابن وزوجة، ابنة وللمجد جيم، وفاة 
ابنه؟وابن ابنته، نصيس، يكون كم ولكن 



٣٦٥

يوردولم توق الأب أن المسألة هذه من اكهوم ت بقوله فأجاب 
وابنوابنة، زوجة، عن الحد توق ثم الأب، تركة توزيع كيفية السائل 

صقال كا فللزوجة الائل، الشاب هزا هو الابن ان ونمل ان، 
للبستاويكون الابن، ان لوجود وكيلك البنت، لوجود الثمن 

الباقي.الأن لأن ويكون الصف، 

)أربعة(،الصف وللبنت )واحد(، الثمن للزوجة ثعانية من فالمسألة 
لأينالأين.والباقي)ئلأثة(تكون 

ءأت•ثأ؛• ؛أو 

نومت،،أخت ل افه—! رخمه — الشيخ فضيلة مئل ! ٢ ٠ س٩ 
واحدا،وابنا ا؛نت؛ن ألحيت، وقد الذهيية، الحل ْن محهوعة للأءإ وكان 

وجعلالذهب، بح ق ووالدها زوجها رأى وأخذت والدما فقامت، 
فوافقالمتوفاة، لأختي بالح^ يقوم لفخصى نمليها حء>ج، لعدة قيمته 

قيمتهما منه وبقى ببيعه، والدق فقامت، ٥^،، عل ووالدها زوجها 

فلاقصر أمم علمأ الأولاد، رأي أخد محّتج فهل ؤيال، ألمؤ عشرون 
كفالةنحت، وحميعهم منوات، خمس البنات من الكبمرى عمر يتجاوز 
بإالمطالبة ق الحق لهم وهل أمهم؟ توفبتؤ مند جدمم هي الش والدق 
إثموالدق يلحق وهل الرشد؟ من بعد؛لوغهم مال ص أمهم تركته 



هن1وىالفق4 ٣٦٦

وماذالأمهم؟ ا"ني ق منه ثيء وإنفاق الدهب، ببح تصرفها عل 
"_J1^؟أن علها 

القصر؛لمثراث بالنسبة محل لا التصرف هذا إن أقول مولهت فأجاب 
للميتولا حتى مالهم من بثيء يتمع أن لأحد محوز لا القصر لأن 

إلاأتييِ ماد مرموأ ^ولأ يقول! تعال الله فان المال، هذا حلف الذي 

أفيفص"٠•
القصرالمرأة لأولاد المتصرفة الأم هذ0 تضمن أن محب فانه وعليه 

به1ذن ب وجه عل عليهم أتكته التي هي لأنما ميراثهم؛ من نقص ما 
المع.

يمألواحتى ثيء ق يتصرفوا ألا المسلمن إخواننا عل ومحب 
اللهيرصا0 تصرمحا فيتصرفوا أمرهم من بصيرة عل ليكونوا العلم؛ أهل 

معفيه فيتصرف الثيء يستحسن الإنسان كون وأما .، ورسوله 
محل.ولا محوز لا هذا فان به غيره حق تعلق 

م؛ء ءم 
مءمء 

.١٥٢الأية: الأنعام، اّورة 





ح1وىااهةه ٣٦٨

الرحيمالرحمن القه بم 
افهحفظه الشمن صايآ ين محمد الشيح فضيلة 
ويعدنوبركاته اض ورخمة عليكم اللام 

ولهأخ، أو حد أو أم أو أب له وليس وبمات زوجة، عن زوج تول 
الشبة؟هي وما يرثون؟ فهل شقيق، لخ أبناء 

الرحيمالرحمن اض بم 
وبركاتهالله ورحمة اللام وعليكم 

لأبناءوالباقي! الثلثان، وللبنات الثمن، للزوجة التركة! مة ق
بالسوية.الشقيق الأخ 

العثيمنالصالح محمد كتبه 

٩٠ ٩٠ ٩٠



٣٦٩الموائم مم1ب 

وتركتول شخص اله~ت ~رخمه الشيخ فضيلة مثل ٢! ١
شهريا،الترل هذا يتاحثر ويقومان الأست^ن، لبتتيه عائدا ومنزلا ابنت؛ن 
ذلك؟و هوالحكم فإ محه، يتصدقان لا وص 

انحصارالسؤال حسب الأن ل يتضح لا إنه أولا! بقوله! فأحاب 
خلافوارث للميت هل نسال أن فينبغي هات؛ن ق الإرث 
_؟uJlهات؛ن 

الورثة؟محائر دون لهإ المنزل حدا أوصى أوهل 
بفرحسسواهما يرثه له أحد يوحد ولا فيها منحصر الإرث أن أو 

تعصيك،؟ولا 

مراحعةينبغي فإنه سواهما وارث له كان إن نقول؛ حال كل وعل 
اثارواْقد كانتا إذا أو ١^؟!؛،، تأجر ق يشاركها بحبث، الوارث هدا 
الورثةائر مدون لها الميت به أوصى قد كان إذا وأما به، واختصتا منه 
الورثة،نحرم لمآ ما الركة ق يرد أن ومحبؤ ومحرمة، ب١ءإالة الوصية هده فإن 
كلوعل البنتان، به نحتتس أن حرج فلا المرئيون الورثة أحازم فإن 

محب،طرحتها التي الأسئالة وهده السؤال، حك، عل أحبت، فانا حال 

هذامن تحصلاخا التي فالأجرة النت؛ن، هاتتن اهتام ٌوصع تكون أن 
إذاأما زكاخا، عليها فإن الحقد من الحول عليه يمضى كان إذا اليت 



هن1وىالفق4 ٣٧٠

وكلبالشهر، يكرى اليت يكون أن مثل الحول عليها يمضى لا كان 
ذلكق عليهإ ليس الحال هد0 ق فانه وينفقانبما الأجرة، تاخدان شهر 

هدهعل الحول يتم لآ وهنا الحول، تمام الزكاة شروط من لأن زكاة، 
الأجرة.

-؛!؛-. ؛:؛- 

 Y_ أولادوله رحل مايت، —! افه —رحمه الشخ فضيلة سئل ! ٢ ١
لأحيهنالبنات سمح الأرض قسموا وعندما أرصا وترك وبنات، 
الحكم؟فإ غبمرْ، إخوان ولهن الأكبمر، 

أنالأخ عل يجب لا لأنه به؛ بأس لا هذا ي الحكم بقوله* فاجاب 
منكانت إذا العملية ق العدل الواجسا ؤإنا إخوته، بان العملية ق يعدل 

ويجرمإخوانه أحد يعطي أن حرج فلا لأحته الأخ من وأما لولده، الوالد 
المساواة.وجوب لعدم الأخر من أكثر أحدهم يعطي أوأن الأخر، 

؛؛؛-ءو؛؛؛- 

فتاةخطب رجل افه —رحمه الشخ فضيلة سئل 'آ! س'ما
وخلفالرحل، هدا تول بما الدخول وقبل الزولج عقد ونم بكرا، 
هدهضر الورثة من أحد ولا أقرباء ولا أولاد له وليس تركة وراءه 

بما؟يدخل وهونر ترثه فهل عليها، عقد التي الروحة 



٣٧١ةت1و،الموالض 

'وومىتعا>لت قوله لعموم وذلك ترثه، نعم بقوله؛ فأجاب 
ولدلهظم هءقاد ؛ن ويد دم ببمطن لم إن درةث،و يما الربع 
ر4ل م أو يثآ ؤصوُى وصبثز بمئد يإ ثبمفم ينا ألقس ثثهن 

الصحيحالعقد تم فإذا الصحح، العمد بمجرد زوجة فهي 
ولهاحا، يدخل لآ ؤإن الوفاة عدة ولزمتها ورثته، عنه زوجها ومات 

ذكر،رجل لأول يكون فانه تركته من متراثها عل زاد وما كاملا، الهر 
أحدالت لهدا يوجد إ حيث سائل العنها مال التي المسألة هدم ول 
نصيبعل زاد ما فان العصبة، ولا الفروض أصحاب لا الورثة من 

ليسمال كل إليها يؤول جهة المال بيت، لأن المال؛ بيت ق يكون المرأة 
معان.مالك له 

ئلدم ،؛ء 
٠٠' ٠٠' ٠٠'

وتركتول والدي الده~؛ ~رحمه الشخ فضيلة سئل ؛ ١٢ 
وقبلالوالد، وفاة وبعد ض، عنه صدقة يمللث، ما بثلث، وصية مع ميرايا 

فهصدقة ميراثها يئالث، وصية تاركة الوالدة نوفست، انياُثف تقسيم 

قمةكيفية عل ينفقوا وب وابتان، بنات، أربع الورثة من وبقي تعاد، 
ذلالثإ؟ل العمل فكيف، والأم، الأب بوصتتي الوفاء ْع المثرايث، 

.١٢الأية: الماء، )ا(سورة 



هاوىالمق4 ٣٧٢

أولاماله ثلث تركته من يوخد فانه والدكم أما بقوله! فاجاب 
وهيوالدتكم ضاحد الباقي م يقثم وصيته، إل صرفه أحل من 

بينكميكون والباقي الثمن، مات حتى ذمته ق باقية كاك إن زوجته 
سهمأنثى ولكل سهإن ذم لكل يكون الأنمحن، حفل مثل للذكر 
واحد.

أجلمن أولا الثلث مها يزع فإما والدتكم لزكة نة بالموأئ 
الأولاد،أنها تكم بان يلموهو الباقي م يقيم فيه، أوصت فإ صرفه 
الأنثيين.حفل مثل للدكر 

مم ء؛د 
٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠

ثلاثعن تول رحل اش~ت -رحمه الشيح فضيلة مثل : ٢ ١ سه 
أفيدوناوالناتا؟ الزوجات من كل نصسس، فإ سان، وعن زوجاتا، 

جزاكماد؛ةخرا.
زوجاتوعن بنات، عن مات الذي الميت هذا بقوله! فاجاب، 

لكلأثلاثا، بينهن م ويقالثمن، حميعهن! الزوجات نصي-ب، ثلايث،، 
الممن.ثلث، واحدة 

والباقيالثلثان، مسعا! أو أريعا أو ثلاثا كن سواء البنات ونصسس، 
فلأولبقي فإ بأهلها، الفرائض راألخقوا و..' النبي قال كإ للعاصب، 



٣٧٣كتاuاثفوائض 

دجل
الثلاثللزوحات صه،، وعشرين أربعة من م فتمهذا وعل 

ميقعشر، متة الثالثان، ; oLJJjواحد، واحدة لكل ثلاثة، الثمن؛ 
بالعصبة،الناس وهوأول للعاصما، يكون خمسة، والباقي بالسوية، بينهن 

ثلاثة،للزوجات ويكون البنات، عل يرد فانه عاصب يوجد إ فإن 
الوفق.وافه بالسوية، بينهن م يقوعشرون واحد الباقي، وللبنات 

ثوه ه 

امرأة،أنا تقول،! صائالة افه~؛ ~رخمه الشيح فضيلة سئل ؛ ٢ ١ ساُ 
أخت،،ولا ؟خ ل يوجد ولا منزل، له وكان سنتان، دعمرتم، أبا نون، 

نكيأمي وكانت، الحار، عل وباعه حقه فأخذ والدي عم ابن فورث 
هبلهاتوق ؟خ لأمي وكان باممها، فكتيته الحزء ذللث، لها الحار فبيع 

وأناأْي وتزوجت بمامتإ، وسع ولد وله '^١^،، وهو سنوات خمس 
عل،حقه وبيع زوجها فورث أٌي، توفيت ثم سنوات، ثلاث عمرى 

خالوبنات خال ولد يرث هل أجرة. بدون توق محي النرل، ل وجلى 
خمسأمي شل حال، توب، وقد الحار، من، أمي اشترته الذي التزل، ب، 

صنوان؟

(،٦٧٣٢)برقم وأمه/ أبيه من الولد مبمراث باب الفرائض/ كتاب البخاري/ واه را 
١(.٦ ١ برقم)٥ الفرائض؛أهلها/ ألحقوا باب الفرائض/ محاب لم/ وم



هن1وىالفقه ٣٧٤

أمكلأن وذلك البيت؛ هدا من يرث خالك ابن بقوله! فأجاب 
فيكونهدا وعل أحيها، ولابن ولك لزوجها مثراثها صار ماتت لما 

ماشثلأنها الباقي؛ الربع خاللث، ولابن النصف، ولائ< الربع، لزوجها 
أوأبيها من لأمك، أحا خالك، كان إذا وهدا أخ، وابن وزوج بنت عن 

يرث،لا خالك، ابن فان أمها من لها أحا خالك، كان إذا أما لها، ثقيما 
أمها،من أحيها ابن وعن زوجها وعن بتها عن ما-ت أمك لأن شيئا، 
فرصاالصم، لك، القدير هدا عل فيكون الأرحام، ذوى من وهو 

ثلاثةالخال هد0 عل تريثن أنك، أي الربع، أمك، ولزوج ردا، والباقي 
الموفق.أرباع.وافه 

ء؛ءم م 
٠٠' ٠٠' ٠٠'

بكراامرأة تروجت، اطه—! —رحمه الشخ فضيلة مثل ٢! 
الدخولء؛ا ودحلت، لوالدها، ؤيال ألم، متون ومقداره مهرا ودفعت، 

شيئاتنْصح ولر اطه رحمة إل واسقلت، منة، لمدة معي ومكشت، الشرعي، 
يطالميوالدها والأن الفضة، من حلثا التركة من وحلفت، الذرية، من 

الإفتاءفضيلتكم من ثم افه، من أرجو لدا له؛ الذكور الحلي بتميم 
الأجرولكم الزوج؟ أنا دوني يستحقه والدها وهل وضوعي، مل 

اطه.وفمكم والثواب، 



٣٧٥ه1باثفراإض 

صارأولادا تنجب ولر ماتت لما الزوجة هازه بقوله! فاحاب 
مانمبمذ تعال؛ اممه لقول تركت ما نصف السائل لزوجها 

لزوجهايكون هذا فعل ٢• ولآهل محي أق ز إن ثئق 
لهاكان إن والعقارات الدراهم من وغيره الحل من ما نمق 
القرآنبنص نعبمفه للزوج فان ملك من خالفت ما وكل والثياب عقار، 

وإحماعأهلاسم.
الأمفان أم لها يكون أن إلا الباقي له افه فرض ما له فان أبوها أما 

للزوج■فتفرض الزوج، فرض بعد بقي فيإ الأب تشارك الحال ذْ هل 
النصف.

بقي.ما ثلث وللأم؛ 
^،.٧١وللأب؛ 

أسهم.ممتة من؛ المسألة تقم وأن، أم لها كان إذا فعليه 
الصفج.ثلاثة للزوج؛ 

واحد.الباقي وللأم 
اuقىاjان.وللأب 

مم ،؛ئ 
مءمء  ٩٠

اآااء،الآية;:ا(مورةالم



ه1وىاص ٣٧٦

ولهتوق، رجل عن اف"• ~رحمه الشخ فضيلة مثل ! ١٢ 
منهم؟كل نصسج، فإ وأب، الأولاد، من وعدد زوجة، 

الثمنوهو لها، اف كتب ما للزوجة المسالة هدْ ق فوله؛ فأجاب 
كانوافان لأولاده، والباقي السدس، ولأبيه أولاد، له المست، دام ا م

ذكووا،كانوا ؤإن للأب، تعصينا الباقي ورد قرصهن أخذن إنايا 
الأنين.حظ مثل لاذكر كله \و\و أخذوا ؤإناتا ذكوزا أو 

ءادءاد قص 

العصية؟هم من اطه—ت —رحمه الشخ فضيلة سئل ! ٢ ١ س٩ 
تقدير.بلا يرث من كل العصية! بقوله؛ فأجاب 

مين.قإل مون ينقالورثة لأن ، ودلل

وبناتوالنات، والأبوين، كالزوجتن، نصتيهم• لهم محير قم؛ 
لأم.والأخوايت، لأب، والأخوات الشقيقان، والأخوات الابن، 

النصسج،.لهم يقدر إ وثم! 

لهميقدر ب ومن الفروض، أصحاب فهم النصسس، لهم قدر فمن 
عصبة.فهم الصسج، 

تقدير.بلا يرث الذي هو• قالعاصب 



٣٧٧مم1بالفرانم 

صاحبمعه كان ؤإن حمح أحذ انفرد إذا أنه وحكمه! 
صمطالتركة الفروض اصتغرت ؤإن فرصه، بعد بقى ما أحذ محرض 

ذلك:مثال 

سواهله وارث لا شقيق أخ عن؛ هالك هلك فإذا الشقيق، الأخ 
فالمالكالهله.

والباقي؛الصم،، محاللسوّ؛ن، شقيق، وأخ بنت عن هاللث، هللث، ؤإذا 
الشقيق.للأخ 

كانلأب، وأخ شقيقة، وأحن، زوج، عن• هاللث، هلك، ؤإذا 
لأبللأخ شيء ولا الصف،، الشقيقة؛ وللأحت، ،، الصفللزوج؛ 

هوالعاصب،٠وهذا 

منأحد يرث لا أنه وليعلم تقدير، بلا يرث من إدا محالعاصب، 
وأم.لأب أو لأم، أو لأب، الأحوايت، إلا أنثى كان إذا الحواثي 

للحمة.ثيء ولا للعم، فالمال وعمة، عم عن؛ هالك، هللا، فإذا 
الأخ،بنن، هي التي وأخته أخ ابن عن؛ اللمثج ههللاج ؤإذا 

الإناثمن الحواشي مع يرث لا لأنه أخيها؛ مع الأخ لبنت ثيء فلا 
إلأالأخواُت،فقطؤ

ثإ؛-ه ءأ؛- 



٣٧٨

وكذلكمتون، والدي اش~1 ~رحمه الشيح فضيلة مسل ت ٢ ٢ ٠ س
ذكور،أولاد وله منوايتج مذ توق وليه فقط، واحد لخ ول الوالدة، 

أحيأساء هل فقط، بنات أرع لدى ولكن ذكورا، أنجب فلم أنا أما 
وفاق؟بعد البنايت، أولادي ْع يرثون 

فلاالسؤال، هدا منه عجس_، الرحل هدا إن أولأت بقوله! فأحاب، 
عللكن عمهم، لأنه هو؛ فثرثهم قبله يموتون أحيه أولاد لعل يدري 
ياحدنالبنات فان بنات إلا وراءه وليس قبلهم، مات أنه فرض 

فلعمه،موجودا عمه كان فإذا للعصبة والباقي الثلثان، وهو فرصهن 

الباقيلهم فان عمه أبناء إليه عصبة أقرت وكان موجودا يكن ب ؤإن 
فلأولبقي فإ ؛أهالها الفرائهس ررألحقوا النبي لقول بالتعصسب،؛ 

رجلذهم«"،•

ثمةتكون كيف ارله~! ~رحمه الشيح فضيلة مثل ! ٢٢
ملإن الرجل مثرامحت، وثمة زوجها، ْع ولدا تركت، إذا المرأة مثرامث، 

زوجته؟ْع يلدا يترك 

(،٦٧٣٢)برقم وأمه/ أيه من الولد مثراث باب الفرائص/ كتاب البخاري/ واه ر( 
برفم)ه؛آا(.بأهالها/ الفرائص ألخقواباب الفرائض/ كتاب وملم/ 





فت1وىالهة4 ٣٨٠

ثلاثةثإنية؛ إل ونعول واحد، تكملة السدس لأب^ ولأخوات 
منللأحوات وواحد الشقيقة، للأخت وثلاثة للأم، وواحد للزوج، 
.^١

-؛!؛-ه أو 

'_YYV ! وتركوالدي توق اله~ت ~رحمه الشيخ فضيالة سل
حالم،وقد مكنية، وشقة أرض، قطعة حاسب، إل القدي المال بعض 
أخواتوأرح إخوة، وثلاثة وبنت أبتاء، وثلاثة زوجته، هم ورثته 

منهم؟كل نصسّي، وما بينهم الآركة م نشفكيف 
يسقهلونلأنيم ميء؛ لهم ليس والأخوات الإخوة بقوله! فأجاب 

ايراث.فلهم والزوجة والبنات الأبناء وأما بالأبناء، 
إرثمن الباقي يكون والبنات، للأبناء والباقي! الثمن. للزوجة! 

متقهدا وعل سهم، وللثنّث، سهإن، ولد لكل أسهم، سبعة الزوجة 
والباقيفرصا، الثمن وهو للزوجة، سهم أسهم، ثإنية عل التركة 
فيكونالأنثي؛ن حفل مثل للدكر والبنت، الثلاثة للأيناء أسهم سبحة 
هدهواحد سهم وللثنتا أسهم، ستة فهده ثلاثة وهم سهإن، ابن لكل 

أسهم.يإنية فهده المن، المرأة سهم إل بالإصافة أسهم ميعة 
أوه ؛!؛• 



٣٨١ه1باثفوائض 

أشماء،إحوة خمسة نحن ارله~ت ~رحمه الشيح محيلة مثل ؛ ٢ ٢ س؛ 
نمحيا كان أحيتا وفاة وقت، ووالدنا ?_j،، وحالف أحدنا توق وقد 

مننصسج، النوق الأخ لطفلي فهل مالأ وترك ذلك بعد والدنا نوني 
لا؟أم التركة 

أنتمعنكم مات قد والدكم يكون السألة هده ت يقوله فاحاي، 
منذكر مع يرثون لا الابن وأبناء الخامس، ابنه أبناء وعن الأربعة، 

وعلثبئا، أعإمهم مع يرثون لا الابن أبناء أن أي منهم، أعل الفرؤع 
انوق.ابنه أولاد دون فقط لكم والدكم مثراث فتكون هدا 

امءك 

والده،عن شخص توق اله،—! —رحمه الشيح محيلة مثل •' ٢ ٢ سه 
نشموكيف ووالدته؟ والدم يرنه فهل مالأ وترك واسن؛ن، ووالدته، 

الورثة؟بين تركنه 

يريث،الكل فان وبناته وأبيه أمه عن ميت مات إذا بقوله• فأحال—، 
وللأبدس، الوللأم الثلثان، كالأتي التقسيم ويكون 
السدمى•

وللأمأسهم، أربعة للبنات يكون أسهم ستة من المسالة فتكون 
سهم.وللأب سهم، 



٣٨٢

وعشرينمحسعه من• المسالة فتقسم موجودة الزوجة ان فرصنا ولو 
سه،•

سهنا.عشر ستة للسان يكون 

أسهم.أربعة وللأم؛ 
أسهم.أربعة وللأب! 

الورثةهؤلاء من وكل عائلا، الثمن فلها أسهم، ثلاثة وللزوجة؛ 
المسألةعن زادت ؤإذا المسألة، عل زادت الفروض لأن عائل؛ نصيبهم 

تعول.فاتها 
مم م 
مء ٠٠٠ ٠٠٠

توقوقد جد، ل كان ؛ اش— —رحمه الشيخ فضيلة سئل ؛ ٢ ٢ 
إلتصل زراعية أرصا وترك متزوجتان، والبتتان ويتتثن، أبناء ثلاثة عن 

ولروأحؤيه، وأخواته والدي المتوق أبتاء اقتسمها وقل. هلءامحا، تن حوال 
بمطالزوبج أن صحيح فهل متزوجتان، أنبما بحجة شنئا أختيهم يعطوا 

الأن؟يفعلوا أن عليهم ماذا كدللث،، يكن ل! ؤإذا الإرث؟ ل النت حق 
حقفلها الإرث من المن، حق يسمهل لا الزواج ؛قول4ت فأجاب 

هد0ق وعميك أ؛يلث، عل والواجب لا، أم متزوحة كانت سواء الإرث 
الإرث.من نصيبهعا أحتيهم يعملوا أن الحال 



٣٨٣

يكونإرثهم وتعال سبحاه افه ذكر كا الأولاد أن العلوم ومن 
ولكلّمهان، وعميك أبيك من لكل فسكون الأ)ثيين، حظ مثل للذكر 

واحد.سهم البنتذن من بنت 

هه ه 

_iYYU  توهيت،ابنة لها امرأة اض~! "رحمه الشخ فضيلة مثل
حذاتفعل أن عليها فإذا الذم،، من محموعة الابنة هذه لدى وكان 

تفعل؟ماذا أم ببيعه تقوم هل الذهب؟ 
وارتلها البنت كاست فإذا ميرايا، يكون قد هذا بقوله• فأجاب 

هالهذه البنت، كانت، فإذا الله، كتاب ي حاء ما عل الورثة عل قم 
للأب،والباقي السدس، فللأم فأكثر اثنان أخوان ولها أب ها ولأم 

للأخوين.ثيء ولا 

والباقيالثلث،، فللأم إخوان، ها لوليس وأم أب ها لكان ؤإن 
للأب.

ميراثايكون التوفاة البنت، اشترته الذي الذهب هذا أن الهم 
والسنة.القرآن ق جاء ما م—، ح

ءأيءأآ ءآ 





٣٨٥مم1وااأموانذو 

ميراثنصف يعطى فإنه والأنوثة الذكورة ق خلف كان إذا أما 
حشوعن ذم، ابن عن مت مات لو كا أش، مثراث ونصف ذم 
الذكر.ميراث ونصف الأنثى ميراث ضف يعطى الخنثى فإن 

 :UذمUوللأبنالكف له ^١ لوكان وخثى، ذكر ابن ٠ثال

التصقبين ما فيعهلى الثلثان، والابن الثلث فله أش كان ولو النصف، 
والثلث.

أمعن تول رجل عن اش~ت ~رخمه الشخ محتلة سئل ؛ ٢٣س٠ 
تزوجتفترة وبعل مثرايه فقم والبنات، الأبناء من وعدد وزوجتثن، 

لثيء للروجت؛ن فهل للميت،، مررعة صلثإ الورثة وجد نم زوجتاه، 
المزرعة؟هذه 

فلهإللممتول ملكا كانت المزرعة أن ثبت إذا نعم موله؛ فأحاب، 
تزوجت.إذا سقهل لا الميراث من الزوجة حق لأن حميعا؛ الثمن نصيتهعأ 

 ٠٠ ٠

زوجةوله تول رجل • ارتح~ ~رحمه الشخ فضيلة مسل ! ٢٣١س
فكيفوالدم، توق الميراث تقسيم يتم أن وقبل ووالده، ووالدته وأبناء، 

التركة؟م تق



ه1وىالص ٣٨٦

ومنهمورثته ؛ juمات الذي الولد مجراث م يقت بقوله فأجاب 
الفرائض.حب عل الأب 

دس.الللأم! 
السدس.وللأب! 

الأنمحتن،حظ مثل للذكر والبنات، للأبناء والياش الثمن، وللزوحة! 
عندهكان والذي ابنه، من ورثه الذي ذلك، بعد الأب متراث م يقثم 

وأبنائه.الأول اب أم هي التي الزوجة عل قل من 
فأبناءأبناء، له يكن إ ؤإن يرثون، لا ابنه فابناء أبناء، له كان فان 

الأبناء.منزلة ينزلون ابنه 

ءيه ءو 

وحلم،أحي، توق الائه■"• ~رحمه السخ فضيلة مسل ■ س٦٣٦
أنل الحق أخي لأبناء فهل واحدة، ابنة محموى أروق م لوأنا أبناء، 

لابنتيأو ئ وهل ابنتي؟ وجود من بالرغم وهذا وفاق، بعد يرثوف 
والدناأن العلم مع وفامم- حال ل أحي أبناء من أرث أن ي الحق 

مالهحر من أشيائه بشراء نام متا كل بل الوالدة، ولا مثرايا لنا ترك يب 
أحيه؟عن منفردا 



٣٨٧

أحيهوأبناء ابنته، ق إرثه وانحصر الإنسان توق إذا بقوله• فأجاب 
تعصينا،الباقي الشقيق أحيه ولأبناء ماله، نصم، لابنته فان الشقيق، 

كلهماله كان الشقيق عمه ق إرثه وانحصر الأخ أبناء من أحد توق ؤإذا 
حين،إلا عمها أبناء من تريثإ ولا الأرحام، ذوي فمن العم بنت أما له، 

الأرحام.ذوو يرن، 
مم م 

تزؤج،إذا الابن افه—! —رخمه الشخ فضيلة مثل 
الأبوفاة بعد ايرايث، ق نصيب له هل أبيه عن لوحده بيته ق واستقل 

الأبماء؟من محموى ك الأب 1ن عابا 
علوأملم وأصل العالمين، رب فه الحمد بقوله• فأجاب 

الدين،يوم إل بإحسان تعهم ومن وأصحابه، آله وعل محمد بينا 
ظثن >بجصبجأسُبمآؤمجِكئ وجل: عز اغ فول 

فانهالأبناء من واحد فكل والأنثى، الذكر تشمل كلمة! فالأولاد 
وحدإذا إلا أبيها من ترث فإنما النات من واحدة وكل أبيه، من يرث 
الإرث.موانع من مانع 

.١ ١ الأية! النساء، سورة ( ,١ 



هاوىالئص ٣٨٨

موانعلأن الإرث؛ موانع من ليس بيت ي أبيه عن الابن وانفراد 
الإرثثلأثة:

علبعده ومن ملة، عل الميت يكون بان الدين اختلاف الأول،؛ 
ثبتلما سها؛ توارث فلا سم والابن كاوا الأب كان فإذا أخرى ملة 

يرثررلأ قال؛ النبي أن زيد بن أس—امة حديث من لصحح اق 
الكافرالالم«رم.ولايرث الكام، المسلم 

لوورثلأنه منه؛ يرث لا فإنه مورثه قتل تعمد إذا القتل، والئال؛ 
فيذهبشخص من الميراث يتعجل أن أراد لن باب فتح لكان منه 

الباب.هدا فسد ؤيقتله، 

يمنعلا ذلك أن الصحيح القول فإن يمسا خْلا القتل كان إذا أما 
ولوعلميه، غرم ا"لدية لأن شيئا؛ الدية من القاتل يرث لا لكن الميراث، 

لبعضها.أو لها، إسقاط ذلك ق لكان منها ورثناه 

فإنهرقيما الوارث كان إذا أي الر3،، الإرث؛ مواغ من اكالث، 
المملوكلأن وذلك الإرث؛ استحقاقه سب وجد ولو الإرث، من ممنؤع 
باعهلليي فإله مال له عبدا باع ا>من النبي قال ليده ملكه يعود 

السلم/\ذك\»و يرث ولا اللكم، السلم لا؛رث باب، الفرائض/ كتاب، الخاري/ رواْ )١( 
الكافريرث ولا الكافر، الملم يرث لا باب الفرائص/ كتاب لم/ وم(، ٦٧٦٤برئم)

(.١٦١٤^^؛)السلم/ 



٣٨٩؛ت1واامام 

ا.داع(اا'<.إلأأن؛غزط 
الإرث.سبب به قام من تمغ الثلاثة الوانع فهدم 
منمانعا ليس ذلك فان أييه! عن انفراده من السائل ذكره ما وأما 

للدكروالبن؛ن النات، أولاده ب؛ن يونع ماله فان أبوه مات فإذا المثراث، 
معهميرثون الدين الفروض أصحاب أحذ بعد الأشين حفل مثل 

فروصهم•

ولهتول رجل عن اه؛ه~• ~رحمه الشيح محيلة مسل • ٢٣س؛
لبالتصرف الأكثر ابنه وئام وأم، أب وعن واليتان الأبناء من عدد 

ذلك؟له محق فهل عنهم، بالوكالة بالتجارة وأخواته إخوانه محيس، 
أفعالعن الناس من كثثر كلام حصل قد بأنه علمأ التركة تقم وكيف 
توجيهكم؟فا الأير، أحيهم 

ماحب فهوبينهم ميراث من الرجل هدا خلفه ما بقوله• فأجاب 
الأبناءوهم والحصبة فروصهم، الفروض لدوي وجل، عر اض فرصه 

كلهمكان ؤإذا الأنثيتن، حفل مثل للدكر بمي، ما لهم والبنات 
سواهم•لأحد وليس إليهم فالأمر رشيدين عاقلتن 

(.١٥ ٤٣)يرقم تمر/ عليها نخلا ;؛٤ من باب البيؤع/ كتاب لم/ مرواه ( )١ 







ه1وىاص ٣٩٢

•أمهم سة من م يقلكلآقت 
أسهم.أربعة الثلثان الأربع! لأحواما 

منمهنا أحدت لها أما المرأتتن إحدى كانت إن مهعان ويبقى 
لهاأما تكن ب ؤإن للعم، يكون السادس والسهم الهمين، هذ،ين 
الموفق.واف للعم، حميعا يكونان المهمين فان أم لها وليس 

ولهاتوفست،، امرأة عن اش—! —رحمه الشيح فضيلة مثل ! س٦٣٢
السألة؟هده م تقفكيف وحد، شقيقة وأخت، وأم، زؤج، 

للزوجنسمتها! ق والصحيح الأكدؤية، المسألة هده بقوله! فأحاي، 
الأحت،وتسةّهل الباقي، وللجد ان، اثنالثلث وللأم ثلاثة، الصف 

الشقيقة.

ه.ه

محجي،الأب هل اف~! —رحمه الشخ فضيلة مثل ! س٧٣٢
الروحة؟

اففرض ما لها فالزوجة الزوجة، محجمب، لا الأب مولهت فأجاب 
ونعنيأولاد، له يكن ع إن والربع أولاد، له الميت كان إذا ١^ لها! 

والمات.الميز بالأولاد 



٣٩٣مم1باثهوائض 

أولادللمسك لكن فإن الزوجة، فرض يعد الباقي فله الأب وأما 
فرصهنأخدن فقعل إنايا كى فإن لأولاده والباقيI السدس، فللأبت 

لكهالماقي أحدوا ذكور معهن لكن ؤإن تعصتبا، للأب الباقي ورد 
الأشين.حفل مثل للذكر 

هو ثه 

A'VY_ ! منمتقهير شخهرٍر اش~ت ~رحمه الشخ فضيلة مسل
قاربفقد المن، وهوكببمر زراعية وأراض أملاك وله والقرابة، الذرية 

ً

الطفولة،مهد ق وكأنه وذاكرته، بصره وفقد عاما، ويلائن مئة عمره 
أويعتتيبه هم من هناك فليس الحياة، من الوت إل أقرب وهوالأن 

وقدالأحرة، ونوا الدنيا ق هلمعا له ورثة أتهم يدعون عم أبناء ول به، 
أناأنتي العلم ْع الررعة، بجوار المزرعة إن فقالوا! يرثون؟ كيف مثلوا 

كبارسألت، وقد عاما، بعشرين منهم أكثر وإل ذللث،، أنكر عمهم ابن 
بصالةبجدنا يتصل حدْ ولا ينا، يتصل لا إنه فقالوا! القسلة، رجال 

هولاع؟ادعاء ول الشخص، هدا تركة ل هوالحكم ما قرابة• 
أنيمكن لا الرجل هذا تركة يستحق فيمن الحكم بقوله"• فأجاب 

الأصحاءهؤلاء لعل يدرى فلا يرثه. من ويمحن يموت، حتى محدد 
قبله.يموتون لعلهم الأقوياء الأشداء 



٣٩٤

يموتحتى يرثه بمن محكم لا فإنه حياة من عرق فيه دام فإ 
وحل.عز الله وتوفاه 

أنهالعلم أمل عند العلوم من فإن وحل عز الله اه توفإذا ا أم
يتصلوهوكيف بالإرث، المقتضية بالحهة العلم الإرث لثبوت يشترط 

بهيتصل كيم، الست الرحل لهدا وارث أنه ادعى الذي الرحل هدا 
قاصيإل ترحع المسالة وهد0 للارث، امتحقاقه يكون جهة وبأى 

المن.الكب،ر الرجل هدا يتوق حن المحكمة 

ئ!دءاد ءأد 

ضن،،ولها توفيت، امرأة اطه—أ —رحمه الشخ فضيلة ئل ست 
ميقفكيف المال من ميلثا وتركت، وبنات، بضن من ابن أولاد ولها 

مصرفه؟تحدد لر وهي سيإ لا يفعل؛الثلثؤ، وكيف، ميراثها؟ 

الباقيالابن وبنات الابن ولأبناء النصف، للبنت، بقوله؛ فأجايب، 
الأنتي؛ن.حفل مثل للدكر تعصيتا 

وصيتهحّح ينفذ فإنه به أوصى قد اليت، كان فإن ^^، ١١ا أم

يفرضفليس يوص ب إذا وأما ينفذ، لا ^نه محرم ء بثي يوصى أن إلا 
التركة.من ثلث، له نجعل أن 



٣٩٥

أفضليراه فيإ محعله أن للوصي فان محدد ولر بثلث، أوصى ؤإذا 
والإنفاقالعلم حللب عل والإنفاق العلرق، ؤإصلاح احي، المبناء من 
ذلك.أشبه وما الكتب، لبع هق 

هه؛إي 

الابنأبناء يرث هل افه~ت ~رحمه الشخ فضيلة مثل ) ٢٤٠س
أعامهم؟وجود ْع جدهم من 

لأنأعإمهم؛ وحول مع نصيب الابن لأبناء ليس بقوله؛ فأجاب، 
قالقاعدة لأن شيئا؛ يرثون لا فانم فوقهم ذكر وحد إذا البنن أبناء 
أوإناث.ذكور من نحته من حجب أعل ذكر وجد إذا أنه الفروع1 إرث 

حدهم،ميراث من ثيء أعامهم مع الابن لأولاد ليس هدا فعل 
الموفق.وافه 

\أ،%آم %؛ء 

وأببنات له شخهس اطه~) ~رحمه الشيح فضيلة مسل ؛ ٤٢ 
ايراث؟ل حق العصبة العم لأولاد هل الولد، هذا ومات واحد، وولد 

التعصيبق الحق لأحد فليس موجودا الأب، دام ما بقوله؛ فاجابإ 
لأنالتعصيب؛ ق الأباء عل مقدمون فالأبناء الأبناء، يكون أن إلا أبدا 

الولاء.ثم العمومة، ثم الأخوة، ثم الأبوة، ثم البنوة، خمس؛ العصبة جهات 



الفقعفتاوى  ٣٩٦

بالتعصيب.الحهة ق فوقه من ْع لأحد حق فلا 
والتعصيبالسدس، لأبيه كان وابنه أبيه عن شخقس ماُتا فلو 

لأبنه.

ولوبالتعصيب، كله الال للأب كان وحده أبيه عن مات ؤإذا 
وهاكذاؤالعم دون للأب المال كان وعمه أبيه عن مات 

الأبمع يرثون العم بني كون عن يسأل السائل هدا كان فإذا 
اؤه،أبنولا العم لا يرث أن يمكن لا لأنه لسؤاله؛ وجه لا فهدا 

الأب.وحول لع وأبناؤه الأخ ولا 
هء!ب ؛!و 

 Y_ لهاوليس نومت، امرأة ! افه— —رحمه الشخ فضيلة مثل ! ٢ ٤
محر.كل افه جزاكم أضونا لا؟ أم يرثها فهل الرضاع من أخ إلا أحد 

فأحوهاالإرث، أسباب س يالرصاع الصلة ليسمى يقوله! فأجاب 
نفقةولا ولاية، ولا إرث، له ليس الرضاع من وأبوها الرص_اع، من 
الحقوقمن شيئا له أن شك، لا لكن القرابات، حقوق س ثيء ولا 

أنض التي، 
الإرثأسباب لأن وذلك الإرث؛ ق له حق فلا الإرث وأما 

ثلاثة!





هناوىس ٣٩٨

خمحأعطت بنت عن اله~ت ~رحه الشيح فضملة مثل ! ٢ ٤ س1 
فهلالوالد، هذا تول قرة وبعد لوالدها، أرمحي( عن )وهوعبارة مهرها 

والإناث؟الذكور من ورثته لحمح مثراث الأرمحى هذه 
منالتي الأرض والدها أعطت التي البنت هذه مولهت فأجاب 

تعودالوالد مات، لوالدها، ملك الذكورة الأرض تكون صداقها 
وأبوهوأمه وزوجاته، أولاده، ويرثه الشرعي، الميراث حسبا ورثته إل 
منالأررض هذه أعهلت، التي البستا نصسب، ويكون موجودين، كانا إذا 

ميرايا.صارت الأرض لأن أختها؛ نصيب مثل الأرض هذه 
ءمء0 ءا% 

ج،' ٠٠٠

نحجيونالأولاد هل اش~ت —رخمه الشخ فضيلة مسل سه؛؟! 
جدْمن يرثون هل ذكرين، ولدين وترك الابن، مالت، وإذا الأعإم؟ 

الذىهووالدالأين؟

إذاالأولاد وأما الأعإم، محجوز الذكور الأولاد بقوله: فأجاب 
همالأعإم كان فان للعصبة، يكون واكاقي فرصهن، فلهن إنايا كانوا 
بالتعصسب،.المال باقي استحقوا العصبة أول 

الحال:هذه ق فانه مثلا عمين وعن اJتتين عن هالك هلك لو كا 

للعم.ين.والباقي الثلثان، يكون 







٠٤ ١

الرحيمالرحمن الله م ب
افه..خثله الفاصل. ا،لكرم الشيخ إل العبمتن الصالح محمد من 

وبركاته.الله ورحمة عليكم اللام 

قوأنا عنيزة وصل الحال الشهر من ٢ ٥ المؤرخ الكريم يائكم 
والحمديصحتكم، ومررت وقرأته، وحدته رجوعي وبعد الرياض، 

ذلك.عل طه 

شقيقة،وأخن، ابن وبنت بنتثن ق الإشكال، من ذكرتم ما وفهمن، 
دون١^^ فرض يعد بالعح,.سس، الباقي تاخد هنا الأخت إن حيث، 

الأبن•بمن 

فهمنا،لقصور الفرائض؛ ائل ممن كشرا أن تعلمون ت محس، فيا 
كافيها الحكمة وجه لنا يفلهر لا ~ وحكمته التثر؛ع لأمرار ومعرفتنا 

١^ص لأ ثوآ'ئَمحإ ؤءَاباوةأ بقوله: ذلك إل بحانه اه أشار 
٢.حكما عيبمما كان أممث إة اممه تمحى زيبمتته سأ نؤ آرب 

بالغة،وحكمة تام، علم عن ائرة صتعالى اطه من فريضة فهي 
يييانهوالأخذ حدود0 والتزام اطه، لفريضة التسليم إلا علينا فليس 

.١ ١ ؛ Aj'Sflالساءا صورة ( ١ ) 



هناوىس ٤٠٢

،؛عد_ثلهلثقع تقن وك تهزأ أن لطم أق ؤبم؛ق نضل لا حش 
فوقفإ الثلاث يينإ الواحدة، عل فرصهإ يريد البنت؛ن أن نرى وليلك 

ثتك فتنة أنتي وق مء و ءن الكن عل فرصهن يزيد لا 
٢.؟؛آل وجسيم وإنَكانق رق 

الحكمةوجه نعرف ب إذا حل ق نا أنفنرى فإننا ذلك عل وبناء 
الفرصيقنبعض يبديه وما لنا، عرصّتج الفرائض مسائل من سالة مل 

أحيانا.تنتقص وقد حا، الحزم يمكن لا ظننه أمور فغالبه النامثالت، من 
وجهنحلم لا الباب هدا من تكون قد ذكرتم التي والمسالة 

الحكمة.بعض فيها فيغلهر منه تكون لا وقد فيها، الحكمة 

الأولادافه م قوقد الأولاد ق داخلة الابن بنت أن وذلك 
حظهإث فقط بالتعصثب فإرثهم ؤإنايا ذكورا قما؛ قسمتن؛ 

وقملأ ؤؤنَأ؛ شل بالفرض فإرثهن حنص ائا إنوئء 
3لهثاآلبمم<وجسده وان'كات رق ما دقا خئ؛ أددتيرن 

.١٧٦الأة: الماء، )ا(ّورة 
.١١الآة: )٢(سورةالساء،

اا.)م-.ورةالاء،الآية:
.١ ١ ت الأية الماء، محورة )٤( 







٤٠٥ه1بالهوانم 

الرحيمالرحمن افه م ب
إرثهم[وموط اثفؤوض ب سئ أ] 

أسئباصف

أصناف!خمسة النصف أصحاب 

الوارث.عدم وهو؛ واحد بشرط الزؤج — ١ 

انمصبوعدم ، المشارك عدم >حرٍلين1 البنت ٢— 

وعدمالعصب، وءا,ءم المشارك، عدم شروط! بثلاثة الابن بنت ٣" 

صاض همج 
المعصب،وعدم المشارك، عدم شروط! باربعة الشقيقة الأخت ٤— 

الذكور.من الوارث الأصل وعدم الوارث، القينأ وعدم 
المعصمس،،وعدم المشارك، عدم شروط! بخمسة لأب الأخت ه— 

وعذ؟اللم.كور، من الوارث الأصل وعدم الوارث، النيع وعدم 
والشقيقة.الشهيق 

ووصما.درحة لها ماؤية أنثى كل المثسارك: )١( 
ووصما.درجة اولها مذكر كل العصب: )٢( 

)ىالفرعالوارث:كلسبدلبأش.
تعال.اض رحمه الشح فضيلة كتبها أءلأ0 الذكورة الخواثي ملحوظة: 







ه1وىارهقد ٤٠٨

السدساذب 

•اصناف، ميعة السدمن اصاحارب 

الوارث.\اذا!نوآ وجود وهو! واحد يشرمحل الأب ١" 
أوالإخوة من جع أو الوارث، امخ وجود شرطثزت احد الأم ٢" 

الأخوات.

أصلوعدم الوارث، امآ وجود شروط* بثلاثة ٢ الوارثل الجد ٣" 
الأشقاءالأخوات أو الإخوة وعدم منه، أقرب الذكور من وارث 

أولأب.

وارثةأنثى عدم وهو! واحد يشرط الحيات أو ٢ الوارJةل الحدة 
منها.أقرب الأصول من 

العصب،عدم شروط؛ بثلاثة الخْع( أو )الواحدة الابن بنات ه~ 
فوقهنمن يستغرق وألا منهن، أعل الذكور من وارث همع وعدم 

اككن.

عدمشروط! بخمسة الحهع( أو )الواحدة لأب الأخوات ٦" 
وعدمالمعصب، وعدم الذكور، من الوارث الأصل وعدم الوارث، 

أنثى.الت وض سه ليس من الوارث: الخد )١( 
باش•موف ذكر الميت وبض بينها ليس من الوارثة؛ الخدة )٢( 



٤٠٩مم1ىاثفواإض 

اككن.الشقيقان تستغرق وألا الذكور، الأشقاء 

الوارثنالفؤع وعدم التعدد، عدم شروط! بثلاثة الأم من الإخوة ٧— 
الذكور.من الوارث الأصل وعدم 

العشمينالصالح محمد كتبه 

ijcه ءو 



ه1وىاىص٤ ١ ٠

حدةعلى وارق واسارم تساالفرائص 

يل؛كإ حدة عل وارث كل باعتار الفرائض تقسيم يمكن 

والزوجةالزوج مراث 
وحوله.ْع والريع الوارث، عدم ْع النصف ذ}زوج.' 

•وجوده مع والثمن الوارث، عدم مع الرح للزوجة؛ 
والأمالأمحب، ميراث 
الوارث،المؤع ذكور مع نيادة بدون فرصا الدس للأب؛ 

والتعصسباالوارث، الفؤع إناث مع تعصنا بقي وما فرصا، دس وال
الوارث.^٤ ١١عدم مع فشد 

الأحوايت،،أو الإخوة س أوجع الوارث، ^٤ ٥١١مع الدس للأم؛ 
•العمريتين ق الياهي ويث، عدمهم، مع والثاJث، 

الوارقن؛والحدة الحد مثراث 

المن؛مق إلا الأب كمثراث الوارث الحد ميراث 

العمريتان؛الأول؛ 

فرضبعد الباقي ثلث الأب وْع االال، ثلث الحد مع للأم فان 
الزوجم،•



١٤ ١ مم1بالث>انض 

بالحدسقطون لا فإنهم لأب، أو اء الأشقالإخوة مع الثانية! 
بالأب.ويقهلون 

بالأب.يشلون كا بالحد يسقطون أنهم الصحح! والقول 
إناثمن أحد يكن م لإذا السدس الحيات أو الحدة وميراث 

منهن.أقرب الأصول 
المات:ميراث 

معصب•معهن يكن ب إذا فقط بالفرض يرثن 
الصف.للواجدة! 

الثلثان.فأكثر: وللشتن 

حفلمثل معصّ_ا، معهن كان إذا بالغير باكعصيب ؤيرثن 
الأشن.

الابن:بنات ميراث 

الفرؤع.من أحد فوقهن يكن ز إذا البنات كمثراث الأن بنات ميراث 
ؤإنأشلهن، ذكزا كان فان الفرؤع من أحد فوقهن كان فإن 

لمرإذا الشكن تكملة دس الهن ولالصف، فلها واحدة أنثى كانت، 
انيعصبهن لر إن مفلن فأكثر اثنتثن كانتا محإن معصب، معهن يكن 

منهن•أنزل أو بدرجتهن، ابن 



صفتاوى  ٤١٢

الشميقات:الأخوات مثراث 

الصفللواحدة معصب، معهن يكن لر إن فقهل بالفرض يرثن 
الثلثان.فأكثر وللمن 

معبالعصيب ويرثن الشقيق، الأخ مع بالغثر باكعصيب محيرثن 
الأبن•بنات أو النات من بالفرض يرث من مع الغثر 

لأب:الأخوات مراُث، 

الشقيقوالشقيقة.عدم إذا الشقيقان لأبكميراث الأخوات ميراث 
به.ممهلن شقيق وحل فان 

يكنب إذا الثلثين تكملة السدس فلهن واحدة شقيقة وحدت ؤإن 
معصب.يوحد ل؛ فاكثرّسقهلنإن شقيقتان وحد ؤإن معصب. معهن 

لأم:الإخوة ميراث 
الذكرالثلث؛ وللجمع الدس، للواحد فقهل يالفرصي يرثون 

مواء.والأنثى 

تحالاممه إل الفقير كتبه 

العثيمينالصالح محمد 

ه١٤١٢/٦/٢٦ىف



٤١٣كت1باوفواثض 

الخشىميراث عن —! اف —رحه الشيح فضيلة مثل ت ٢ ٤ ساُ 
الشكل؟

أش.أم هو أذكر يعلم لا من هو المشكل الخنثى بقوله: هأحاب 
فالأمروأنثاهم ذكرهم محلف لا ورثة من الخنثى هدا كان ؤإذا 

واصح.فيه 

إشكالفلا هدا وعل مواء، والأنثى الذكر فان لأم الأخوة مثل 
انتفلار.بدون نصيبه يعهلى فانه المسألة ده هق 

الذكورةمن الإرث فيه محلف جنس من الخنثى هذا كان إذا أما 
طلبواإن اليقتن وارث كل يعطى فإنه اتضاحه يرجى كان فإن والأنوثة 

الخنثى.هذا حال إليه يؤول ما ينفلر حتى الماقي محيوقف مة، الق

ونصفالذكر ميراث نصف يعقلى فإنه اتضاحه يرجى لا كان ؤإن 

هذاأن فكإ وعدما، وجودا علته مع يدور الحكم لأن الأنثى؛ ميراث 
فيهليس أو الذكورة، من جانب وفيه الأنوثة من جانب فيه الشخص 

أعلم,وافه هذا. ونصف هذا نصف، يعتلى فإنه منه،ا، جانب 
٠٠٠



الفقعهاوي  ٤١٤

العمرمن يح شاب اله~ت —رخمه الشخ فضيلة مئل ! ٢ _U؛ 
تصرفاته،ق ولكن للذكر، الخلقية الصفات ونحمل عاما، عشر تسعة 

ْعالخلوس من مورم جانب إل اء يالنيتشبه وملابه وحديثه، 
بصفتهيرثر هل مثلهن، أنثى وكأنه النساء ْع الحديث، وحبه الرحال،، 

ْاجورثن•ألوف أنهى؟ أم رجو 
نبيناعل وأسلم وأصل العاين، رب فه الحمد بقوله؛ فأجاب 

نحتلم،لا ممن الشخصي هدا كان إذا أخمعتن؛ وأصحابه آله وعل محمد، 
منللمست، أحا يكون أن مثل فيه، إشكال، محلا والأنوثة بالدكورة ميراثه 

الذكرإن إذ وأنثاهم، ذكورهم يفرق؛خن لا الأم من الإخوة فإن الأم 
أويكقئه ؤر>ئ، بجو ؤوإنَ؛اث> تعال؛ لقوله مواء فيه والأش 

ْفاوأْغت4 القدس بجتا ولإئ-م ثئق أذ ج , tj؟ ١٢١
ا.آكثه فه ئتطاآ ثن 

الذكورةمن فيه الإرمحث، نحتلمخ ممن الشخص هذا كان إذا أما 
عليدل، ما فيه كان إذا فانه لأب أو الأشقاء كالأحوة والأنوثة 
ميراثيرث فانه السؤال، من ٠لاهر هو كا الخلقية الذكورة علامات 

وصفامن.النساء إل ميل أحلاقه ق كان ؤإن ذكر 

. ١٢الأية: الماء، سورة ;١( 



٤١٥

يتحلأن له محوز فلا الرحال بخلق يتحل أن الرجل هدا ويلزم 
لأنذلك؛ أشبه وما نس، الخاصة الثياب أو كالذهسؤ، الماء بصفات 

الحسية.العلامات من نعلم بإ محكم الأمور هده ْثل 
هذاوليس الرجال، حكم حكمه الشخص هدا يكون هدا وعل 

الظاهرةعلاماته تكون المشكل الخنثى لأن مشكل؛ الخنثى باب من 
رحل،وذكر أنثى فرج له يكون أن مثل للمجنبن علامة الحسية 

التفصيل.موصع هدا وليس معروفة، العلم أهل عند وأحكامه 
ءوه؛إي 

الحملمدة أقل عن افه—ت ~رحمه الشيح فضيلة مئل  A_lY؛
وأكثره؟

ستةالجنتن فتها يعيش أن يمكن اش الحمل مدة أقل بقوله• فأجاب 
وقال،، ئكوف وفضةُ يقول• تعال الله لأن أسهر؛ 
ؤ،ؤفمنتد, عق نئنا أمهُ خمينه يؤلديد آلافس ؤمحبمتا ؤ تعال؛ 
أشهرمتة بقي سهرا ثلاث؛ن من للفصال عامين أمشطا فإذا ، ه هامتن 

حرج.إذا فيها يعيش أن يمكن الش الحمل مدة أقل وهدم للحمل، 

.١ ٥ الأية) الأحقاف، سورة ( ١ ) 
لمال،الآية:ةا.سورة )٢( 



ها1وىاثفقع ٤١٦

لكنؤإن الراجح، القول عل له حد لا فإنه الخمل! مدة أكثر أما 
بللنق متقينا الحمل دام ما لكن سنوات• أرع يقول• العلم أهل بعض 
اعلم.وافه نفعه. أن إل به حامل فإنبما الرأة 

ه؛!؛'ءإة 

فائدة:

نثلران:المقود ز لما 

•عنه الإرث جهة من والتال(ث مورثه. من إرثه جهة من الأول؛ 
أنإلا منه يرث إ الربهس مدة بعد مورثه مات فإن الأول! فأما 

مورثه.موت بعد حياته تعلم 
ووقفناالشن، واريث، كل أعهلينا التربص مدة ق مورثه مات ؤإن 

ظهرؤإن الورثة، عل رد مورثه قبل مات أنه ظهر فإن المفقود، نصيَت، 
قبلهو هل نحلم ولر موته علمنا ؤإن للمفقود، تركة صار بعد، أنه 

بقاؤه.الأصل لأن وريث،؛ يعده، أو مورثه 
وعلمورثه، قبل لكت أنه لاحتال يرث، لا الثلاثة: الأنمة وقال 

ويكونيرث فإنه موت ولا حياة له يظهر لر ؤإن الورثة، عل يرد هذا 
١لتركته تبعا رثه وط 

لكله.قم التربص مد،ة مضتر إذا فإنه الئانيت النفلر وألك 



٤١٧ةت1بالفوانض 

لرحلةحميج رحل اله~! ~رخمه الشخ فضيلة سئل ! ٢ ٤ س٩ 
المختصةالحهات عمر عته السؤال وجرى يعد، وب منة لمدة وغاب صيد، 

ومتى؟تركته؟ تقم فهل حم، عل له نمر دل( 
فمنالله، رحمهم العبياء من حلاف محل الممالة هده بقولهI فاحاب 

العاياءومن أوالهلاك، السلامة فيه الغالب هل الفر! نظرإل من العلمإء 
الغاب،،حال يحمس، القاصي اجتهاد إل ترجمر التربصى مدة إن، قال! من 

الراجح.هو القول وهدا وصعما، قوة اللطان وحال البلد، وحال 
أعالم.وافه 

٠٠٠

والأبالابن مات إذا اطه~؛ ~رحمه الشخ فضيلة مسل ! ٢٥٠س 
الحكم؟فإ الأول، أتيإ يعرف، ولر ادين، حو 

بينهإ؛توارث لا أنه الحال! هده ق الراجح القول بقوله! فأجاب 
اطهفإن مورثه موت بعد الوارث بحياة العالم التوارث! مرحل من لأن 

>ؤطتعال! فقال الملك عل الدالة )باللام( الواريث، جمل تعال 
تعال!وقال ،، ألأتتنن حظ نؤ ,للدئ أوإندهتتئر ؤآ أده 

4.القدم، تنبما وجئ تلإ، 

.١ ١ الأية! النساء، محورة ( ١ ) 



الصفتاوى  ٤١٨

-١ك)ا( ِ>' َ|ََ،َلإَر .ح .٠ ,؛،٠ \َآِ .|| ّ -11  ،وقالتعال:4 نئص،مزققمظآ وقالتعال؛ 
لكلك.ذلك)واللام(: غم إل  f'iص يث! وليي؛!محإ 

يملك.لا محاليت الحياة، حال ق إلا ملك لا أنه المعلوم ومن 
مورثه،موت بعد الوارث ببقاء العلم من لابد أنه نأحد هنا ومن 

الشرومحل.انتفى الشرحل انتفى ؤإذا الشرحل، فات فقد الحال جهلنا فإذا 

أعلم.وافه الحال. هن.ا ق بينهإ توارث لا أنه فالصحيح: 

الورثةأحد كان إذا افه—: —رحمه الشيح فضيلة مثل : ٢٠سا
مطلقا،محرم أم يرث فهل ورمضان، الحمعة، يصل كأن بانتظام يصل لا 
صلاته؟ق وينتظم افه، إل يتوب حتى نصيبه له محبس أم 

الصلاة.3،تارلث. العلياء اختلاف عل ْجنيا هدا بقوله' فأجاب 
قريبهمن يرث لا فانه مرتد كافر الصلاة تارك إن قال: فمن 

:»درثاماع،مُلأاعامام«'م.

.١٢الأية: الماء، )ا(سورة 
.١٢الأية: الماء، )أ(ّورة 

برقملم/ الالكافر ولا الكافر، اللم يرث لا باب الفرائص/ كتاب، البخاري/ روا0 )٠١( 
الكافريرث ولا الكافر، الملم يرث لا ;اب الفرائص/ كتاب وملم/ (، ^٦٤١٦)

برفم)؛ا1ا(ّالملم/ 



٤١٩مم1بادفوافم 

منمتراثه من يمنعه لا الصلاة تركه فإن يكفر لا إنه ومن 

الملم*محرمه 

وأنهالملة، عن محرجا ^١ يكفر الصلاة تارك أن الصحح؛ ولكن 
إلورجع تاب فإن الإسلام، إل ويرجع يتوب، أن إلا مرتدا يكون 

محلا.ؤإلأ منه وريث، مورثه مولت، قبل الإسلام 

أوثلايا أو صلأتن أو صلاة ترك إذا الإنسان يكفر هل ولكن 
الهللق؟الترك من لابد أو أرثا 

أبدا،يصل لا بحيث، المْللق بالترك إلا يكفر لا أنه لت يظهر الدي 
واللام؛الصلاة عليه الرسول لقول يكفر لا فإنه أحياثا يصل من وأما 

صلاة()ترك يقل! وب ا الصلاة((١ ترك والكفر الشرك وب؛ن الرجل رربغ، 
محالوكدلائإ ا،لهللق، الترك كون أن يقتضى وهدا الصلاة،،، ررترك محال؛ 
فقد- الصلاة -أي تركها فمن الصلاة وبينهم بيننا الذي ررالعهد ه؛ 

برتمالصلاة/ ترك من عل الكفر اسم إطلاق بيان باب الإيإن/ كتاب لم/ مرواه )١( 
٢٨(.)

بابفيها/ والسة الصلاة إقامة مماب (، ٢٢ ٩٣٧)برقم (، ٢ ٠ )Af/ المسد ق أحمد رواْ ( ٢) 
لحاء ما باب الإيهان/ كتاب والترمذي/ (، ١ ٠ )٩٧ برقم الصلاة/ ترك فيمن حاء ما 

الصلاة/ل-ارك الحكم باب الصلاة/ محاب والنماتي/ (، ٢٦٢١)برقم الصالة/ ترلأ 
؛رنم)أأ؛(.



د1وىالهق4 ٤٢٠

ليسأحيائا وييع أحيايا، يصل الذي إن نقول• هذا عل وبناء 
ا.ر لم المقريبه من يرث أن له وحينئذ بكافر، 

هه ه 

تاركوهو مات من افه~ث ~رخمه الشيخ فضيلة مثل ت س٢٠٢
صعبة؟حال ق وهم الورثة، يرثه فهل للصلأْ، 

وممنيرث، ولا يورث ا،لرتد أن العالإء بعض يرى بقوله! فأجاب 
الصحابةبأن واحتج الله، رحمه تيمية ابن الإملأم شيح ذللث، رأى 

الردة.زمن ل محهم المرتدين أقارب ورثوا عنهم اطه رصي 
زيدبن أسامة حديث لأن بصواب؛ ليس هدا أن ل! يظهر لكن 

يستثنلر ، الام«ر الكافر ولا الكافر، المسالم يرث رالأ عنها؛ افه رصي 
كإمحتاحون الورثة أن قدر لو لكن المال، لبيت ميراثه ؤيكون شيئا، منه 
ياخدونوجه، له يكون ربإ فهدا لحاجتهم يأخذونه وأنيم لسؤال، ال 

يصرفأن فيجب ؤإلأ المال، بيت من ياحل. ممن كغيرهم الحاجة بقدر 
المال.بست إل ميراثه 

(.٦٠)صى ١ ٢ ج الصلاة تارك كفر مسالة ل اف رحمه شيخنا تفصيل انظر )١( 
لم/المالكافر يرث ولا الكافر، لم الميرث لا باب الفرائص/ كتاب الخاري/ رواْ )٢( 

الكافريرث ولا الكافر، ايلم يرث لا باب الفرائص/ مماب وملم/ (، ٦٧٦٤)برقم 
(.١٦١٤؛رنم)الملم/ 



٤٢١ه1باافوازم 

وحلفرجل توفي ! الله— —رخمه الشخ فضيلة مثل ؛ ٢  ٥٣س 
فيقومونطائلة، أموالا المزرعة _0 تدر عام وكل كبيرة، مزرعة 

عملهمهل الأنئي؛ن، حظ مثل للدكر الشرعي الإرث حب بتقسيمها 
هدا؟صحح 

ماتإذا الميت أن وذلك صحيح؛ العمل هدا نعم يقوله؛ فأجاب 
الوصيةثم أولا، الدين يقدم ولكن ورثته، إل بعده من ينتقل المال قان 
المزرعةهده ق يكن لر فإذا الإرث ثم الوارث، لضر فاقل الثلث من 

فلملورثةوصية يكن ب فإن والوصية، للورثة يكون محصولها فإن دين 
حظمثل للمدكر منهم فالعصبة الشرعي، الميراث حب يرثوما فقط 

لهم.افه فرض ما لهم الفروض وأصحاب الأنثي؛ن، 

قزوجته طلق رجل • افه~ ~رمه الشيخ فضيلة مسل • ٢ ٠ س؛ 
الرجل،هدا تول العدة أثناء ول الأول، هي واحدة طلقة صحته حال 
المرأة؟هده ترثه فهل 

لأنلورثها؛ ماتت، التي هي أنبما ولو ترثه، نعم بقوله• فأجاب 
العدة،فحليها مات فإذا الزوجات، حكم ل الحدة ل الرجعية الظالمة 

الشرعية.الفريضة حب الميراث ولها 





٤٢٣

مورثمي ي اصبب توليه حكم ش بحث 
الّبيئن،حاتم محمد نبينا عل وأملم وأصل رب طه الحمد 

الدين•يوم إل بإحسان تعهم ومن وصمه آله وعل 
بعدتأما 

،juا،لواريث هم وبيانه، وحلمه، وحكمته، بعلمه، تعال الله فان 
أوينقص أو فيزيد مقال، لأحد يكون لا حتى واضح؛ وجه عل أهلها 
آيات!ثلاث، ق وذلك لحرم، 

ؤقطأشُبممماق: و\سم؛UJ الأصول ذ الأود: الأيت 
قلاس وق نثه 4^' ألأتئ ظ ئث 

أيقدشمنيتما وحل مر ولأبوني 3إهاالةهنثا وجده وإنَكاتث رق ما 
ظنَكانأشت !؛،^ ٨٥آؤ\ه ووريه! ولد قن كل نز ؤ0 وأد ثث َكان إن رق مثآ 
يأذآوكم^١^٤٢ ١٠دين أو بيآ بيف وصبيه بمد ئ ألقدس هأيه حو؟ إك 
عدّما'كان أست إف أقر يثك ربصثه سأ ثآؤ آمث أههم ثدرون لا 

َكناهرا/

ؤدلهًظمتعال• فقال الأم، من والإخوة الزوجتن ق الثانية؛ الأية 
ولدلهى حقاف ؛ن ولد لهى سق ؤ إن أزوخظم ثرق ما نمق 

.١ ١ الآJة! الماء، سورة ( ١ ) 



ه1وىالم ٤٢٤

دنينأو يهآ يميرى ومثؤ بمني ئ ثتْ؛قرإ يثا ألرج ينطم 
لهطمءقا0 ي ولأ ئلإ' بطن لم إن وهتم مثا ألثج وصى 

ديؤأو يهآ وصويى ومّيو بمني تى محكم منا ألقس يصن ولد 
وحدلإمز أخق أو لخ ولث7 أمتأه أو طذلأ يورق رجث وإزكامى 

س4 يبمه ^م من أٍقت ْق\زأ ؛ن ألئثس نثئا 
عليموأش أش تن ومثن معهار عير أوديخ بما يوهئ ومّثؤ بني بن 

يدجلاورثوثهُ أش يطع وشح محذودأممه تءئك جيتإوؤ؟ 
ودؤكىضهكثأ •كثإدمى ثصهثا ين دج>فير جقت 
ثو-ولأحثوده> ودهمي ورنولدر أش يتمن ومت .ر أقتظيسثو أنمر 
}برأ مهمئ عداب> ويدر محهثا كثثإدا ثارا 

>منمحهتعال: فقال لأب، أو الأشقاء الإخوة ل الئالئة: الأية 

هصالحق وه7 ولد ك وئ ءك ^١ إن ممتد ف، متهم أه ءل 
لأؤن۴ث١مفصامح

أشت؛ا حظ ٠^٠٠ ؤيوئ ؤنسام ^٠١^ إحو؟ وإنَكازأ ^١ 

.١ ٤ ~ ١ ٢ اء، التمحورة ( ١ ) 
. ١٧٦الأة: الماء، محورة )٢( 



٤٢٥مم1بادفرانم 

ومستحقيهاالواريث تعال اطه فصل الكريمة الايات هذه ففي 

يزيدأن لأحد محل فلا الملك، عل الدالة باللام ذلك عن وعر 
بدليلإلا منه محرمه ولا ذلك، عن ينقصه ولا يستحق ما عل شخصا 

صحيح.شرعي 

إنامن غى تعال؛ قوله الأول الأية من ذلك ودليل 
امح'ةاثيئامحثاهرُ

يطعوشح أس •محذود نائي ؤ تعال؛ قوله اكانية من ودليله 
آلآده1رتحتها من تجرى جننت يدجلا ورمتوثه'  ٧١٢

آممقيتمن وشح ^٢١ الطين آلمور ود''لدئك فيهثثأ حنإدتتث\ 
عداد1ثذر وأع قهثا كثتلدا ثارا د-ؤثه حدودْا وثتمد ورنولهء 

نم)أ(ُ ُ ؤ
•T مهين 

ا.ملح\هل 1ن ثؤطم أممه تعالت قوله اكاكة من ودليله 
قفقال إلينا،  ١٦٢عهد وصيه بكونه ذلك لزوم تعال اممه وأكد 

اكانية:١^ ق وقال ئ>أس/فيمحصحهلسم الأول: الأية 

اا.الآة:)ا(مورةاواء،
.١٤، ١٣)٢(سورةالماء،الآظن: 

. ١٧٦الأية: الماء، سورة )٣( 
.اا)؛(ّورةالماء،الآة:



٥٥٥٥١^ ٤٢٦

٢.ملي!رهر علمث وأثث أش نن ءؤوم-_نه 

ءؤؤاأكقوله! قنصص ل؛ عاما إما حاء الايات ق والاستحقاق 
وقوله!ه، ؤو\اوني يقيدكقوله! ر مهللما ؤإما \وإىو»طلمه 

قالكا أفراده خميع يثمل فالعام ه أحن ؤولئ7 وقوله• ه، أحن أو لخ 
الصالحينا<اض عباد وعل علينا ررالسلأم وفيه؛ التشهد ذكر حين س الّثي 
قصالح عبد كل أصابت فقد ذلك ئاكم إذا ررإنكم النبي فقال 

اءدالأوض«ُ"■اد
عباسابن قال ولهدا قيد، بدون اللففل عليه دل ما يتناول والمهللق 

دد.ءمأأن يآمم،لإ أقه واة تعال؛ قوله ل وغيره عنها اش رصي 
مقصودم،لحصل كانت، بقرة أي ذبحوا إسرائيل بتي أن لو ،؛ بهم؛

^كانؤوس تعال! افه قال ولما عليهم. اممه فشدد مددوا ولكنهم 
كانيوم أي شمل ٢• ١حرهر آيكثامِ من سمرمدة آوعك نؤدآ؛ك-ا 

لا.أم والهلول الحر ق القفي اليوم مثل كان سواء 

.١٢الأية: الماء، سورة )١( 
نحابلم/ وم(، ٨٣١)الأخرة j التشهد ي باب الأذان/ كتاب الخاري/ رواْ )٢( 

(.٤٠٢الصلاة)ق التشهد باب الصلاة/ 
. ٦٧الأية: البقرة، سورة )٣( 
.١٨٥الأية! البقرة، سورة )٤( 



٤٢٧

لهتعال اش جعله تما نقصانه ولا |حال حرمان محل لا هدا وعل 
بدليلإلا منه الإرث محبب به قام ممن غرهما، أو أمه أو أبيه تركة من 
منبانولع ذللث، التزام وكد تعال ايله وأن لامسإ والسنة، الكتاب من 

محبق.كإ التوكيدات 

قاممن يكون بأن الرمح،، الثراث• من ْاغ أنه عل الدليل دل فمأ 
النبيلقول له، مال لا لأنه يورث لا فالعبد مملوكا، الإرث سبب به 

المبتاعااشرطه أن إلا باعه لليي فإله مال، له عيدا بيع ررمن ؤ:. 
إلمراثه لأنتقل ورث فلو للتمللث، أهلا ليس لأنه يرث؛ لا أيئا وهو 

اف0.من وهوأحنبى محميدْ، 
لولاهما إحراج الاستثناء لأن تتنى؛ يم ليس هدا إن يهال،! وقد 

لأنالإرث؛ استحقاق ق بداخل ليس والعبد منه، المستئنى ق ليحل 
ولأنيملك، لا والعبد اسك، عل الدالة باللام ذلك ذكر تعال اض 
بيدهما لأن شيئا؛ يترك لا والعبد تركتم(، )مما أو ترك( )مما قال: اض 

٠مده ل

الصحيحينق ثبت فقد الدين، اختلاف الدليل: عليه دل ومما 

قال:الني. أن عنهإ الاه رصي زيد بن أسامة حديث من وغرهما 

ممابوسلم، (، ٦٣٨٣)برقم القوم مول باب الفرائص/ كاب البخاري/ واْ ر( 
١X ٥  ٤٣نخلا)خ س باب البيؤع، 



هاوىاامق4 ٤٢٨

لم.ملفظ هدا \دلماا^ الكافر يرث ولا الكافر الملم يرث لا  ١١
و.النبي أن عنهإ الله رصي عمرو بن همدايله حديث من السنن وق 

ا.ثسىاال ْالت؛ن أهل يتوارث ررلأ قال! 

منيرث واكتول اكول، من يرث لا فالقاتل القتل، ذلكا1 ومن 

جرحاسواه له وارث ولا أخاه أخ جرح لو فيإ هذا ويتصور القاتل، 
هناالمجروح فان المجروح، قبل مات ابارح لكن به، فإنا غالبا يقتل 
الجارح'يرثه لر قبله الجروح ولومات الجرح، يرث 

القاتليرث ررلأ ه: الني عن جاء ما القاتل: اسشاء ودليل 
رقم ٨٤)ّا/ التلمسمس حجرق ابن حرجه الحديث وهذا ا، شيئا،<ر 
عمرعن شعيب بن عمرو حديث من الفنية( الهلباعة شركة ط  ١٣٥٨

نحلولا وحلريا شواهد له وذكر منقطع. هو وقال: قصة، وفيه مرفوعا 
صعق.من 

ابنذكره كّا بنحو المهذب،)ها/اُاآ( ثرح ق المهليعي وحرجه 
التلمخيصن.ق حجر 

كتابلم، وم(، ٦٧٦الكانر)٤ الملم يرينح لا باب الفرائض، كتاب البخاري، رواه )١( 
(.١٦١٤الفرائض)

)أ(ّنشداودبرقم)ااا،آ(،وسن
(.١٢٠١٢(يرقم)٢١٩/٦)٣(ّنانيهقي)



٤٢٩مم1بالفرانض 

بقوله:نحرمحه وصدر ١( ١ ٥ الغليل)اُ/ إرواء ل الألجاف وحرجه 
قالثم علل، من نحلو لا كلها وشواهده طرقه، محاق ثم صعيف، 

شواهدله فان لغيره، صحيح فهو ه نفالحديث رروأما أ (١ 
اه.يترقى-ها(( 

درحةإل الحديث أهل عند يرتقي لا هدا مثل وكن قال، هاكذا 
أنتبين فإذا لغيره، حنا يكون أن إليه يصل ما وغاية لغيره، الصحة 
إجإعمحل ليس الميراث من القاتل منع وأف القوي، بذاك ليس الحديث 
القاتلميراث باب أول اممثرو الشرح ل كإقال 
أهلعليه أجع وقد العمد®، قاتل يرث ررلأ ت الإنصاف، ْع المهلبؤع 

وهووزثاه أنيإ جبثر وابن السيب بن سعيد عن لحكي ما إلا العلم 
-بما.العمل فيجب بحمومها تتناوله المواريث آية لأن الخوارج؛ رأى 
اه.خلافه® عل الدليل وقيام لثدوذه القول هدا عل تحويل ولا قال! 

إليمضى توريثه بان الميراث من القاتل منع افه رحمه علل وقد 
ماله.ليأخذ مورثه موت استعجل ربإ الوارث لأن القتل؛ تكثير 

مشتملالكبير الشرح لأن المغني؛ ق كذلك ولعله علل، هكذا 
كتابهعل حمحه ق اعتمدت الشرح! مقدمة ق الشارح قال كما عليه 

منفيه أحده لر ما غيره من فيه وذكرت المغني، الموفق— كتاب —يحني 



الققعفتاوى  ٤٣٠

يسثتاشث إلا المض كتاب من أترك ول( والروايات، والوجوه الفرؤع 
اه.عزوه. أمكنني تما يعز إ ما الأحاديث من وعروت الأدلة، من 

هأنفيه الطري والتعليل فيه، ما قيه الأثري الدليل كان ؤإذا 
العاقلوأن القصاص، ثروتل تمت إذا ُه قتل عمدا مورثه قتل إذا 
مورثهالوارث لقتل إن يقازت أن فيمكن ه، نفقتل يستعجل لن 

أحوالا:

لأنهيرث، لا أنه ق إشكال لا فهدا لرثه، يقتله أن الأود: الحال 
افهورزق بحرمانه، فحوما محرم، وجه عل أوانه قبل شيئا تعجل 

لدرمحمل آلله يش ؤوس تعال: لقوله بمعصيته؛ شرعا ينال لا تعال 
باقرار٥ذللئ، قصده ويعيم بمسب لا ج4ث، وهوخوة ه قمكا 

المراث،من القاتل تجرم الحال هدم وق قبله• بدللئج تحدثه أو القتل بحد 
القصاص.شرومحل تمتج إذا قصاصا ويقتل 

المورث؛لق.ياينبنه أن مثل وحمية، غفتا يقتله أن الثانية: الحال 
علتدل القرينة لأن واجتهاد؛ نظر محل فتوريثه فيقتله، فيغضثح يشره، 

غضبهإءلفاء أراد فلعله حفية الية إن يقال: قد لكن لرثه، يقتله إ أنه 
الميراث.نية مع 

الألأق،الآيتان:آ،ّآ.)؛(سورة 





ه1وىالهق4 ٤٣٢

اه.عليه. الدية أهل باتماق معتضد لكنه صعيما، 
إعلامكاب آخر ي سامحها اش ه الني ئاوى ي القيم ابن وذكر 

ديتهامن يرث وهو محاوت أنه إلا نحوه، مقبل( ط  ١٥٢ )V/ الموقعين 
ومالها.

اه.ناحد. وبه ماجه ابن ذكره وقال! 

منيرث لا كونه معللا التمهيد ترتيب ق محال 

اه.إليه• عنه تحمل أن ويستحيل عنه، محمولة لأما الدية! 

مالهمن يرث قالوا! البصري؛ن من طاشة أن ٦( ٠ ٣ )ص ق وذكر 
(.٢٢٠٩; الأذكار)٥ و مثله وذكر حمي،ثا، ويته 

منها!صور ولها يحادث يقتله أن الرابعة• الحال 

قالوارث سيارة يدي بين نفسه المورث يلقي أن الأول• الصورة 
لأنالإرث؛ يمغ لا فهدا الانحراف، ولا الإيقاف من يتمهكن لا حال 

علوليمن السيارة، نحر ق نفسه بإلقاء ه نفقتل الدي هو المورث 
كفارة.ولا دية الوارث 

للوارثوليس وقدر، قضاء محرد الحادث كون أن الثانية! الصورة 
نحوأو إطارها يتفجر أو السيارة، ذراع ينكر أن مثل سبب، أدنى فيه 

محصللز لأنه أيصا؛ الإرث يمنع لا فهدا المورث فيموت فتنقلب ذلك 



٤٣٣ك1او،اثفوائم 

كفارة.ولا دية الوارث يلزم ولا تفريط، ولا تعد الوارث من 
يراهلكنه الوارث من بتصرف الحادث يكون أن الثالثة! الصورة 

بهايعلم ل؛ حفرة أمامه يكون أن مثل الأول، سترم ل لوامتمر مما أسلم 
ذلكأن منه وفلنا للخطر، تفاديا سرعة عنها فينحرف قرب عن إلا 

لأنهالحراث؛ يمغ لا فهدا المورث، ويموت الحادث فيحصل أملم 
وليسه، سجيل من آلمحسخيرك^> عل ؤما تعال! الله قال وقد محن، 

كفارة.ولا دية الوارث عل 

لكنهالوارث من تفريط أو يتعد الحادث يكون أن الرابعة• الصورة 
مافعل التعدي أن والتفريهل؛ التحدي بتن والفرق القتل، يقصد لم 

محب.ما ترك التفريهل وأن محوز، لا 

واديهمور أويتجشم حهلر، صعوده جبلا يصعد أن اكعدي؛ مثال 
ستلبجرى•

ربطهاإل محاج منحدر ق )الفرامل( ربعل يترك أن التفريهل! ومثال 
الخهلآ،قتل ل كالحكم للمجراث بالنسبة الصورة هزه ق فالحكم فيه. 

دونالتركة من توريثه الصواب أن ق الخاكة الحال ق بيانه وسق 
الدية.عاقلته وعل الكفارة، الوارث وعل الدية، 



هن1وىالم ٤٣٤

متوغغر طارئ بنعاس الحادث محصل أن ت ة الخامالصورة 
تجاصفيالحالاكامح.فحكمه 

ودفعوالرحم كالقصاص بحق مورثه يقتل أن ة! الخامالحال 
دية،ولا قصاص، القاتل عل وليس ايراث، يمنع محلا الصائل، 

كفارة.ولا 

الإصاقاتر;بعض مع مبق ما وحلاصة 

الثراثمن اُل آتاه مإ نقصه ولا أحد حرمان محل لا أنه أولا! 
ؤإطلاقهاعمومها عل النصوص تبقى بل صحيح، شرعي بدليل إلا 

مطلمها.ويقيد عامها، محصص ما يسين حتى 

والأصول!الفرؤع ميراث آية ق تعالى محوله ذللئ،! ودليل 
إنأسي مرنَ رببمتثه سأ ^ أرب  'مثدرون لا ^؛٠٦^ ؤءايآوة( 

ا.؟ور حك1ّا عليثا 'كان أممة 

ضقكالأم! من والإخوة الزوجن مثراث آيات ق وقوله 
منيجرر حشت يدجلا ورئوثهُ اممة يطج ومنت أندؤ حدود 
?0؟أصغ ألون ئذ١iه فهثأ ^؛^٠ ألاص شيا 

اا.الآة;اء،)ا(مورةال



٤٣٥

محيهثا■محتليا نارا ياو-وإه  ٠٥٧^١٠.وبتمد ورنونهء آثن سن ومت 

،•جمع عدادي> ويدر 

تحكمآثة ؤٌه لأب• أو الأشقاء الإخوة ميراث آية ق وقوله 
قصأئمح/مشيءلأ/

فهوتعال اض همة خالف ما أن عل تدل الأية أن الدلالة! وجه 
إلاآدم بمد ^٥^١^١ تعال؛ قال كا الحق خلاف والضلال ضلال، 

يورث,ولا يرث لا العبد أن ثانيا؛ 

محالفتهمباعتبار الكفر فأهل المراث، يمع الدين اختلاف أن ئالئا؛ 
محورولهدا شتى؛ ملل أديامم اختلاف وباعتبار واحدة، ملة للأسلأم 
المجوسية.دون الكتابية يتزوج أن للمسلم 

الأق؛التفصيل عل بل المثراث من يمع لا القتل أن رابئا؛ 
وعليهالميراث، من يمغ فانه منه، لثرث مورثه يقتل أن ~ ١ 

الشروتل٠تمت إذا القصاص 

.١٤، ١٣الماء، )ا(ّورة 
.١٧٦الآية: )أ(مورةالاء،

.٣٢)٣(سورةيونس،الأية: 



هن1وىاثفةه ٤٣٦

القاتلعل لكن واجتهاد، نظر محل فهذا وحمية غضتا يقتله أن - ٢ 
شروؤله.تمت إذا القصاص 

القولعل ايراث من يمغ لا فهذا محصا، خطآ يقتله أن ٣"" 
المقتول.دية عاقلته وعل القتل، كفارة القاتل عل لآكن الراجح، 

وديته؟ماله أومن ديته، دون المقتول مال من القاتل يرث وهل 

قولتن؛عل 

القيم.ابن واختيار وأصحابه مالك قول الأول! 
البصريبن.من ؤلماشة قول والئانٍر! 

عادمنها ورث فلو القاتل، عل محمولة الدية أن الأول؛ ووجه 
قانحصر الإرث أن قدرنا فإذا التضاد، من وهذا إليه، جنايته موجس، 
القاتلنعطي أن ذلك من لزم الدية، موى مال للمقتول وليس القاتل، 

جنايته.من محملنا٥ ما 

كانؤإن ذلك،، ق الوارد الحديث، يعضده ترى كإ القول وهذا 

صعيما.

منها؛صور؛ ولها الحوادث، ~ ٤ 

يرميأن مثل نفسه، قتل هوالذي المورث يكون أن الأول• الصورة 



٤٣٧هن1بارفوائض 

ولاالإيقاف من يتمكن لا حال ق الوارث مسارة يدي ُان بقسه 
دية•ولا كفارة الوارث عل وليس الإرث، يمنع لا فهذا الانحراف، 

للوارثوليس وقدر، قضاء محرد الحادث كون أن اكاسةت الصورة 
كفارة.ولا دية فيه يلزم ولا الميراث، يمغ لا فهدا أدنى فيه 

لكنهالوارث، من بتصرف الحادث يكون أن الثالثة! الصورة 
يلزمولا المثراث، يمغ لا فهذا يقلن، فيإ منه أعظم حادث من للخلاص 

دية.ولا كفارة فيه 

لكنهالوارث من تفريهل أو بتعد الحادث يكون أن الرابعة! الصورة 
الراجح،القول عل الميراث يمنع لا الحفي كالخطأ فهذا القتل، يقصد لر 

منها.القاتل يرث ولا الدية، عاقلته وعل الكفارة، عليه لكن 

فهذهمتوغ غير محنارئ بنعاس الحادث يكون أن الخامسة! الصورة 
قلها.كالتي 

علوليس الميراث، يمغ فلا كالقماص بحق مورثه يقتل أن — ٥ 
كفارة.ولا دية، ولا قصاص، القاتل 

وحلاصته!بمباشرة. القتل حكم هذا 
ثلثج.بلا مانع فهو الميراث لقصد محصا عمدا كان إذا القتل أن ١— 
بإنع.فليس كالقصاص يحق محصا عمدا كان إذا ٢— 



ه1وىالفم4 ٤٣٨

نظرمحل فهدا المراث قصد لغير عدوايا محصا عمدا كان إذا ٣— 

واجتهاد•

القولعل بإنع فليس محراْ جرى وما محصا حطا كان إذا — ٤ 

الراجح•
حديث!ْع الميراث يمنع لا خطا القتل كون يرجح كيف قيل! فان 

وهوعام؟شيئا،؛، لايرث رءالقاتل 
ثلاثة!أوجه من فالحواب 

لالقلب إليه يطمئن ثبوئا المبي. عن ذلك ثبوت ق أن الأول! 
للعبدويكون سبق، با التزامها المؤكد المواريث آيات عموم قنصيص 

عنه.الفللم ودفع له، تعال اطه جعله ما مغ ق تعال الله عند حجة 
القاتلكان إذا U عل محمل فإنه الني. عن ئوته تقرر إذا الئاف! 

الخصوصبه الراد العام باب من فيكون لثرثه، مورثه قتل يقصد متهتا 
ق. قوله مثل نفلاJر، له وهذا الشريعة، قواعد تقتضيه ما عل بناء 

أيدما،، يبا يمك، أن الأحر واليوم بافه يؤمن لامرئ بمل ررلأ مكة! 
معصوما.دما 

٢(.١ ٦ ١/ )١ اص العجم ق اممراف ذكرْ 



٤٣٩مم1بادمانم 

عندعمومه عل ليس الإرث من القاتل مغ حديث أن الثاJثات 
قتلالوارث كان إذا ما عمومه من أخرحوا حيث به، المحتجن أكثر 

ونحوالحصن الزاف ورحم الصائل، ودفع كالقصاص، بحق مورثه 
ذلك.

هناكان لو فيإ المثراث يمغ لا حتلآ القاتل أن حليا لك وينلهر 
وكانالحج، إل به اقر فومارا ليلا له حائم له، مطيع بابيه، بار ابن 

يةنالخهلآ من الابن عل وكان سيارة، ْع فتصادم المسيارة قائد الابن 
ميراثمن الابن فيحرم بعيد عم ابن له وكان يدلك، أبوه فهلك ./' ه٠ 

كانما الذي العم ابن ويعطى يه، مصيبة الناس أعظم من وهو أبيه، 
موته.أو بحياته حنم ولا يحرفه 

فحملله عاق والثاف بأييهإ، بار أحدهما ابنان كان لو وكيلك 

الأبوهلك يد0، عل الحادث فحصل العمرة، إل أباهما الثار الابن 
أبيهإالأول؛فقاس أن مع العاق، ؤيحهلى الميراث، من البار الابن فيحرم 
العاق.من مصيبة أعفلم 

منالقاتل هن.ا بحرمان النفس تعليب لا الصورتين هاتين فمثل 
والشريعةمنه، ليرث أبيه يقتل التهمة عن الناس أبعد وهو الميراث، 
بدلك.تاق أن حدا يبعد الحكمة عل البنية العادلة 



الفصفتاوى ٤ ٤ ٠

أحوال:فله يالسسس، القتل حكم وأما 
فهذايرثه، قتله عامدا مورثه قتل إل يفضى بب بيقوم أن الأول■ 

تقصىحفرة لكه يالذي مورثه طريق ل محقر أن مثل ايراث، من يمغ 
واتكفارة.الضان عليه تكن الخال، هدا ق يرثه فلا -٦١، صقط من 7الأك 

يرثه،لا قتله، عامدا مورثه قتل إل يفضى ب يقوم أن الثانية: 
باياشرة.القتل ق محبق كا واجتهاد، نفلر محل فهذا وغضبا، حمية ولكن 

ابقتينالالحالن ق ذكر ما غثر آخر بسبس، القتل يكون أن الثالثة: 
قملكه ق بئرا محقر أن مثل مباحا، السبب، كان مواء ايرايث، يمغ فلا 

منالحافر يمغ فلا فيموت، فيسقعل الموريثؤ  ١٣٠فيمر المارة، طريق غثر 
كفارة.ولا عليه صان ولا ايرايثح، 

فيمرعام طريق ق بئرا لقسه محقر أن مثل محرما السبب، كان أم 
عليه3كن ايرايثج، من الحافر يمتع فلا فيموت، فقهل الوريث، -بما 

فيه.مأذون غر موضع ق بحفرها لتعديه والكفارة؛ الضان 
عاقلته؟أوعل الحافر عل الدية تكون وهل 

كاالعاقلة، عل تكون أنبما تعال~ افه "رحمهم الحنفية صرح 
٠٢٦القتل؛أن صرحوا  من٢( آ"/ ١ ٨ )ص انفلر ايراثر. يمتع لا  ١١

الحنفية.فقه ق الأنهر محمع 



٤٤١مم1بالْ>اثم 

فإنهالأمباب من محبب لأي *؛ jlilق الشك حصل إذا أنه واعلم 
ثبوت~وهو اليمح، يعارض لا لأنه إليه؛ الالتفات وعدم اطراحه محب 

فيه.المشكوك المانع وهو داوشائ>ا الإرث~ سبب 

طهارته"•انتقاض ق يشك الرحل ق قال البي. أن ذلك! ودليل 
.٢ رقئا،ا أويجد صويا يسمع حتى يتصرف ررلا 

الشكررفليضح الصلاة! ركعات عدد ق يشك الرحل ق وقال 
وليينعلمااطن«رم.

بالشك.يزول لا الشن أن الفقهاء! قواعد ومن 

بإنعإلا مثراثه من الإرث سبب يه قام من منع يمل فلا هدا وعل 
متتقن•

الحديث.لعموم المراث من القاتل مغ الأصل قيل! فإن 
وحوم!ثلاثة من فالحواب 

مبق.كإ فيه، ما الحديث ثبوت ق أن الأول! 

القاتلامام فيه يكون قتل عل ثبوته~ تقدير —عل محمول أنه اكاف• 
فيكونالعامة، والقواعل. الشرعية، الحكمة تقتضيه كإ ميراثه، باستعجال 

(.١ )٧٣ برقم الشك من يتوصأ لا باب الوصوء/ كتاب البخاري/ رواْ ( ١ ر 
(.٠٥٧ ) برقم الصلاة ق السهو باب الصلاة/ كتاب مالم/ )؟(رواْ 



الفقهماوى  ٤٤٢

الخاصبه الراد العام باب ْن 

محبق.كإ بعمومه، يهولون لا به الحتجين أكثر أن الئالث،! 

حمعشمول عل دلالته صعقت حصص إذا العام أن اكرر ومن 
لأنالشمول؛ عل دلالته تبطل الأصولين! بعض قال بل أفراده، 

يبقىأنه والراجح الشمول، إرادة عدم عل يدل ما بصورة تخصيصه 
•التخصيصى صورة عدا فيإ عمومه عل 

موصعآخر.هدا وليسط 
منجاء ما القرآن ق جاء الخي الهامة المسألة هد0 ق كبه ما هدا 

أهلها.إل الحقوق ؤإيصال -٦١، العناية 

تعال.افه لحكم موفثا فيها أكون أن تعال اممه ال أم
الإنصافمع المهليؤع الكبثر الشرح ق فقال فيهات الفقهاء كلام وأما 

ماإلا العلم أهل عليه أجع وقد العمل، قاتل يرث لا (! ٣٦٩)ا/ا/
الخوارجرأي وهو ولى" أتبما حم وابن اليب ين سد عن حكي 

قال-:-إلأن 

Uli  لا.رثالقاتل أن إل الملم أهل ْن صر فذهب خطأ القئل
وأصحابالشافعي، ومنهم به، القائلن ذكر ثم أحمد، عليه نص أيصا، 



٤٤٣ه1بالفرانم 

ذكرثم الدية. دون المال من يرث أنه إل قوم وذهب قال! ثم الرأي، 
أنهمبق وقد قلت! وداود. المنير وابن الأوزاعي ومنهم به القادل١ن 
روايةأحمد وعن (! ٣٧٣)صن قال أن إل اممه، رحمه مالك، مدهس، 

حال.بكل ايراث يمنع القاتل أن عل تدل أحرى 
اه.الشافعي. مدهس، ءلاهر وهو قال؛ 

فيإالأقوال تنحصر وعليه هدا، نحو الفرايفى ق المؤلفون وذكر 

يأف■
الخوارجرأي وهو حال، بكل الميراث يمغ لا القتل أن الأول؛ 

وابن-مررُالمسيب بن سعيد عن والحم، 
٠٢ل الشافعية وهومدم، حال، بكل الميراث يمغ القتل أن الثان(؛ 

دية،أو بقماصن، مضموئا كان إن الميراث يمغ القتل أن الثالث،؛ 
ا.الحنابلة١ مدم، وهدا كفارة، أو 

خطذأو عمد شبه أو عمدا كان إن الميراث يمغ القتل أن الرابع• 
والجنون،كالصي، فيه يائم لا ممن أو ب-،، القتل يكون أن إلا 

انظر)١( 
)أ(اظر

انظر)٣( 

(.٣٦٩/١٨النرحالكبير)
وا.لهاوب)ها/ا-\أ(.الإقاعئم)آ/\،؛(، 

انمقرى.حاشة ٤( ٩ الرح)٣; الروض 



قت1وىاافقع ٤٤٤

ايراث،يمتع فلا ذللث،، ونحو فيموت، ان إنعل والساقط والنائم، 
الحنفيةمذهسا وهو 

فلا،ؤإلأ محصا عمدا كان إن اليرايث، يمغ القتل أن الخامس! 
وسبقالدية، دون الال من القاتل يرث لكن ،، ا.لالكيةل مدم، وهدا 

توجيهه•

ا،لوفق.واف هدا، ق كتابته أردت ما انتهى هتا ؤإل 

العثيم؛ن.صالح بن محمد 

صفرشهر من عشر الناصع الثلاثاء اء مذلالث، تم 

وألفوأربمائة وعشرين إحدى سنة 

(.٣٧٤; ١٨الإنصاف)ْع الكر والشرح (، ٦١٨)؟/الأمر محع انظر: )١( 
٢(. ١١٧;الهدب)٥ وئرح (، ١١١١ءبدالر)أ/ لأبن الكاق انظر: )٢( 



٤٤٥ه1وااوفوانض 

منمالأ ورث رحل الله-: -رخمه الشيح فضيلة سئل سآ"ه'ا: 
فإالربا، وغثر الربا به احتالط ئد وماله بالتجارة، يعمل وكان أبيه، 

المالف؟هذا حكممراث 
أحداأن نعلم لا لأننا له؛ حلالا يرثه به بأس لا بقوله: فأجاب 

مورثهماكتب كيف يبحثوا أن الورثة عل محب إنه قال: المسالمين من 
المال.هذا 

ردأن علما محب فهنا مرومحا شيئا اذل هذا ل أن علمنا إذا أما 
منه.نحلصا به تصدقا ؤإلأ علمناه، إن صاحبه إل المروق 

الوارث.عل لا الكاسب عل إثمه فالكب الكسي، أما 

هه ه 

المالأحذ حكم عن القه—: —رحمه الشيخ فضيلة سئل  '.س٧٥٦
فإكلؤيلة، مدة يرك لر المال هذا بأن علها محرمة، بطرق بغ الذي الورث 

نصيحتكم؟
كانإن محرم بطريق به يكتمن حلفه الذي المال بقوله: فأجاب 

فانقهزا منهم ياحذها أو الناس أموال يرق كان لو كعا لعينه، محرما 
ماذكهالأن أهالها؛ إل الأموال هاوه ردوا أن الورثة عل الواحّتق 
معلوم.



هناوىارسع ٤٤٦

يالتراضي،الأموال وكب الاكتساب، محلريق عن لكن إذا وأما 
لهميكون منه، ثيء إحراج الورثة يلزم لا فإنه محرم وجه عل ولكنه 
الإثم.لكسبه وعل العتم 

فإنيزكيه لا مالكه أن علموا إذا الهال هدا ي الواحة الزلكة وأما 
هذا:ل اخلفوا العلم أهل 

وحقالفقراء، حق من لأنيا ماله، من تزلي إما يقول: من فمنهم 
ؤإهماله.الزلكة عليه من بتفريهل سقط لا الفقراء 

هوعليه الواجب ترك لأنه محه؛ يودى لا قال: من العناء ومن 
عنه.قضاه من ينفعه ولا بنفسه، 

يزكي،لا الوروث أن علمنا إذا الزلكة إحراج الأحوط: ولكن 
ألاوعزم صمم قد لكن إذا الميت، ذمة ما تبرأ لا الزلكة هذه ولكن 
ماالتحقن حق تعلق أحل من ولكنها ينفعه، لا ذلك، لأن يزكي؛ 
العلم.أهل حمهور رأي هو وهذا نحرج، 

ج؛دؤإّ 

الوروثالمال ماحكم اف~ت ~رحمه الشخ فضيلة ثل م٢ 
خلطاباربا؟إذاكان 



٤٤٧مم1باثفواثم 

الورثلكن ؤإن للوارث، حلال الوروث المال ؛قوله؛ فاجاب 

المالموروث انإل هذا أن عالما إذا إلا حرام من اكب ئد 
مغتصبأو فلأن، من مروق المال هدا أن نعرف يحيث لاخرين، 

الستإ،لذمة إبراء صاحبه عل رده محبإ بل لما، محل لا فحينئذ منه 
التيلكلأموال بكسبه حراما لكن إذا أما بالباطل، المال لأخذ واتقاء 

لأنناالمت؛ عل ؤإثمها للورثة، حلال فهي ا بالربالميت اكبها 
المال؟هذا ملك كيف يالون! منتهم مايت، إذا الناس أن نعلم لا 

ملكه؟طريق وبأي 

بالمالصغ كيف ! اش— —رحمه الشخ فضيلة مكل ! ٢ ٥ 
منأيصا وفيهم لمون، مأولاد له لكن إذا موته بعد الكافر ءنلفه الذي 

لابمز؟
إياهم.يعطى فانه كفار أقارب له الكافر هذا لكن إذا يقوله! فاجاب 

هذافإن لمون، مأولاد له نصراني أو يهودي ذلك! مثال 
النيلقول ماله من أولاده نورث لا فإننا الصراني أو اليهودي 

نبحثلكن الكافر® الملم يرُث، ءرلا وتلم• آله وعل عليه افه صل 

برقماللم/ الكافر ولا الكافر، الملم يرث لا باب الفرانض/ مماب البخاري/ رواْ )١( 



الفقعه1وى  ٤٤٨

نصراث،لكن إن النصارى من أو تبموديا، لكن إن اليهود من أقاربه عن 
الشرعي.الترتيب حب إياه ونورثهم 

لمموأصله يصل، لا وهو مات كرجل بافه والعياذ ارتد أما 
يكونأو الملمون، أقاربه يرثه هل اش~ ~رحمهم العلعام اختلف فمد 

المال؟بيت ميراثه 

خروجارتداده لأن الملمون؛ أقاربه يرثه ءالت من العلمإء فمن 
الملمون.أقاربه فيرثه عاليه يبقى أن علميه محب الذي الدين عن 

قوللعموم الملمون أقاربه يرثه لا إنه العلم؛ أهل بعضن وقال 
الكافر((.الملم ررلايرث ه: المي 

قويصرف المال، لهن، يجعل المال لبيت ميراثه يكون هدا وعل 
العامة.المصالح 

هو أه 

حاجةاشترى رجل عن اداه~؛ ~رخمه الشيخ فضيلة مسل ! ٢٦٠س
ليعشفدم، حاجته، من اثتتين وجد لهه ذمإ فلمإ الباعة، أحد من 

يفعل؟فإذا مات، قد بأنه فأخبر الثانية، الحاجة ثمن الباغ 

اللكميرث ولا اللكم، المسالم يرث لا باب الفرائض/ كتاب وسلمم/ (، ٦٧٦٤)
(.١٦١٤^)لم/ الم







٤٥١

زوجاتثلاث عن هالك حالك أن صورتيا! الفروجت أم ٦— 
كلهنالوارثات كل لأن بذلك، وسميح، أم. لخر أخوات وثإن وجدتثن 

ديناراأخذت أنثى كل لأن الصغرى( )الدينارية أيصا مى وناء، ن

ْعاحتلأفجهانمن•
 ~U المسألةوبنتين. وأبوين زوجة عن هالك، هلك، مثالها! الخيالة؛

وللأب،أربعة، السدس وللأم ثلاثة، الثمن؛ للزوجة وعشرين؛ أربعة من 
وعشرون.سعة فهذه عشر. ستة الثلثان؛ ولاو؛تان؛ ّ أربعة السدس؛ 
واحدة.مرة إلا آنعول لا لأنيا بذلك ويمستنط 

٠٠.









JluL،S _٤٥٥

الكافرالعبد يعتق هل اش~ت ~رخمه الشح فضيلة مثل س'آاُمأ1 
قومه؟إل يعود أن حية مع 

حالاتهياك بل حال، كل ق مشروعا ليس العتق بقوله؛ فاحاب 

وم؛العتق فيها يسحب لا 
يعتق؛لا فانه الرزق، كب يستطيع لا مريقا العبد كان إذا - ١ 

يقول!ّسحانه والله الناس، عل عالة يكون موف فانه أعتق إذا لأنه 
وكستا.دينهم ل صلاحا أي؛ ٢ ■*aI نبمم عيمثم إذ 

فانهلأيعتق؛انمدأممودإلاممار، ^نمحفيإعتاق 'ا-إذا 
المسلمين.عل يكون سوف لأنه 

حتىثعتق لا فانه والماد، بالخث معروما الحبي كان إذا ٣" 
الناسن.بين نشره ق سبيا يكون لا 

إليمضى ما عتقه ق لأنه العبد؛ يعتق لا الخالات هدم ي فنقول؛ 
الصالح.جلب عل مقدم الفامد درء أن الشرعية؛ والقاعدة الثر، 

ءإ؛-ه -ه 

.٣٣الأية: الزر، سورة 



الفقعقتاوى  ٤٥٦

وكيفورسه العتق عن اله~ت ~رحمه الشخ فضيلة مثل ! ٢ س٣٦ 
يكون؟

الرق•من ونحليصها الرمة، تحرير العتق؛ بقوله؛ فأجاب 
وحصلقاتلوا إذا المسانمن لأن وذلك الكفر؛ مسه؛ والرق 

المساءهؤلاء فان ودريتهم الكفار اء نعل واستولوا لم؛ن، للمالنصر 

المسى.بمجرد أرقاء يكونون والدرية 

أتتإذا إلا رقيما يكون فانه الأمة هذه من الأولاد من محصل وما 
ولد.أم الأمة هده وتكون حرا، يكون فانه ممدها، من به 

فالولدبولد منه وأتت حر، رحل من الأمة هده تزوجت ولو 

٠لمدها رٌوإ 

بشروؤل!إلا الإماء من ينكح أن للحن محل لا نقول! ولهدا 
ه.نفعل العمى الحر حثي إذا ~ ١ 

الحرة.مهر يستقر لر إذا 
لمة.مالأمة تكون أن ٣— 

نصفه((رى أمه الحز تزوج ررإذا الله—؛ —رحمه أحمد الإمام قال ولهدا 
لسيدهاأرقاء يكونون أمة من تزوج الذي الحر الزوج هذا أولاد لأن 



٤٥٧الفتق كتاب 

إذافيإ الصحح القول لأن أحراوا؛ أولاده يكون أن اشترط ولو 
باطل؛شرط هدا أن أحرارا! الأمة هذه من أولاده يكون أن اشترط 

شرطفهو اممه رسول مسة ق ولا افه كتاب ق ليس شرط كل لأن 
باطل•

ءوو ءه 

الإسلامأعداء يذكر اله~؛ ~رحمه الشخ فضيلة مثل ! ٢٦س؛ 
فإالأمر، بذا اسن عل ونموا الرق، أقر الإّلأمى الدين أن 

قولكم؟

وهذاكشره، أسبابا العبيد لعتق جعل الإملأم بقوله؛ فأجاب 
الرق،طرق وصق اب، الرقنحرير عل الإسلام شريعة حرص من 
وهماتكفار يؤسر أن وهي! واحدة، حال ق إلا للرق مبب يوجد فلا 

علوحث وندب كثيرة، الحرية أسباب جعل والإسلام مقاتلون، 
كفارةق العتق فجعل الكفارات، ق العتق جعل ولهذا الرقاب، تحرير 

وقالفلهار، كفارة وق الخطأ، القتل كفارة وق رمضان، مار ق الوط•؛ 
الأيان.كفارة 

-؛•؛-؛•؛- ؛•؛- 





٤٥٩

رقيما،كان رجل عن ارله~؛ ~رخمه الشخ فضيلة مثل س1اُ'آت 
زالأولاد فهل أطفالا، وأجي، الرقيق، هذا فنزؤج سيده، وأعتقه 
تعال؟افه لوحه أحرار أم الأرقاء حكم 

والرقالحرية ق الأولاد أن واعلم أحرار، الأولاد بقوله؛ فأحاب، 
يتبعونلأمم أحرار؛ أولاده فان بحرة الرقيق تزوج فإذا الأم، بمعون 

الأم•
بالإماء،الزوج له يجوز ممن وهو أمة، تزوج حث؛ أن محير ولو 

أتيمالزوج يشترط إ ما لمالكها، أرقاء أولادها فإن منه، فولدت، 
أحرار.

ث؛د؛أي؛إي 

ققوله. تفسير ما افه—! ~رخمه الشخ فضيلة سئل • س٧٦٢
ر>حازءرا،عنها! افه رصي لعائشة عنها القه رصي بريرة حديث قصة 

قليس شرط كل ارإن الحديث،؛ آحر ق قال وقد الولأء« لهم واشترطي 
لهم(،؟اشترطي ١١قال،! كيف ، فهوباطلاار الله كتاب 

هنا؛)اللام( العلمإء! بعمس قال، الكلام هذا توجيه بقوله! فأحاب 

كتابلم/ وم(، ٢٥٦٣)الكاتب استعانة باب المكاب/ كتاب البخاري/ رواه )١( 
برقم)ة.0ا()بن.الولأءلمنأءتق/ ١نء^باب العتق/ 





وا0اص1دة

ستامحولإدواحغام 





٤٦٣^٢١٥ ١٢١ ulfiiاثكتإبإة،واحكام باب 

A\*Y_ ! هنفالعيد كتابة عن —ت الله —وحمه الشخ فضيلة مسل
سيده؟من 

ويدلسيده(، من ه نفالعبد )شراء هى! الكتابة يقوله؛ فأجاب 
ة،ذبماأيمقلإ ملكت منا آلكئب يقمن تعال؛ قوله عليها 

هعبتتمتيؤإ4لأا.
ليسالعبد لأن موحلا؛ العبد يدفعه بإل تكون أن فيها؛ ويشرط 

ليده.فإله أحد ملكة ولو مال، عنده 

هنفبه يشري ما العبد يدفع أن فيها يجوز حال هناك ولكن 
وأناسيدك، من الث، نفاثر للعبد! قال رجلا أن لو فيا وهي؛ نفدا، 

يصح.الحال هده ق فانه نقدا، المال أعهليلث، 
مععنها اض رصي بريرة قضية ق حاء ما الحال؛ هدْ عل ويدل 

عنهاافه رصي الومن؛ن أم إل حاءين، بريرة فان عنها، افه رصي عائشة 
فاعيبي،أوقية، عام كل ق أواق تسع عل أهل كاتيت، إل فماك: 
ويكونلهم، أعدها أن أهلاك، أحث، إن عنها؛ اممه رصي عائشة فقالخ، 
إذابحال تكون أن يجوز الكتابة أن عل يدل الحديث، فهذا • ل ولاوك 

.٣٣الأية: النور، سورة )١( 
(.٢٥٦٣)الناس وسؤاله ا،لكاتب استعانة ;اب، المكان—،/ كتاب، البخاري/ رواْ )٢، 



الصفتاوى  ٤٦٤

ذكرناكا متعذر فإنه العبد من أما العبد، غر من الدفؤع الال كان 
لسيده.ماله بل مالأ، يملك لا أنه الخواب! أول ق محابما 

ء؛آ؛إ؛- ءإ؛• 

ولديت،إذا الأمة عن —ت افه —رخمه الشيح فضيلة سئل سها"ات 
حرة؟تكون هل محييها من 

فإنباالحر سيدها من ولدت إذا المملوكة الأمة بقوله؛ فاحاب 
ولد.أم نمى 

شرءل؛ن1ولد أم لكوما العلماء ذكر وقد 
سدها.من ولادتها تكون ان — ١ 

كالرأسإنسان، خلق فيه تب؛ن قد ميدها من حملها يكون أن ٢" 
المدةهده قبل أما يوما. ثانون له يتم أن قبل نحلق أن يماكن ولا وغر0، 

به.يحتد فلا 

لسيدها،ولد أم تكون الأمة هده فإن الشرحلمان هدان نحقق فإذا 
مات.إذا سيدها مال كل من حرة وتكون 

والثلاثونالحادي الجلد تعاق افه بحمد تم 
والثلاثونالثاف الجلد وجل عر افه بمشيئة ويليه 

ة!ءم ءاد 
مء



رساممه





٤٦٧الموس 

انمسمحالوضؤع 
٧مم1بادوقف 

للقرآنتلاوة ق ريعها يصسرف زراعية أرصي قطعة جدي أوقف لقد ت ١ ص 
...................٩. الشكل؟ -ِرازا الوقف حكم وما سنة، كل رأس عل بكامله 

يلزمهفهل والو0 ماتر وقل. الموقوفة، الأغنام بعض والل.ه عند رجل ن ع• 
وفدتثإرهّا، امق أحد يرغي، ولر موقوفة، أرض عنده وكدللث، ثيء؟ 

١١ . ......١ ٠ ؤ........٠ ١ . يلزمه؟ فإذا أحد، فيها يرغب ولر يزرعها، لن مالأ بدل 
الأرضبما الني بلدْ من الوظيفي عمله انتقل وقف عل ناظر عن سآ' 

١١ ّ.................. . ٠ ١ ١ ١ ... يقحل؟ فإذا معطلا، الوقف، أصبح وقر الموقوفة، 
ن،كنإذا له قال وقد رجل، من أحدها إنه يقال لثخص أرض وجد ت؛ 

القرآنمن جزءا يوم كل تقرأ أن فيجب ملكا الأرض هلْ أحد ل تربط 
٢١ . ١ ١ ١ ١ يصح؟ فهل الترتل الأرض؛دللئج الرجل هدا وأحد الفجر، صلاة يعد 

الهاإرسوقبل منها، لبتفيد أحيه إل لإرسالها الكتب، بعض اشترى رجل ؛ سه 
يعدالحلم طالبة عل الكتب، كل ، أوقفذللئ، بعد ثم مكتبته، ق وصعها 

١٣الوقف؟........وذلكف لأخيه اشتراها الخي الكتب، ■طلث، تدخل فهل وفاته، 
أنمثلا أوالمؤذن للإمام محوز فهل الساحل.، عل وقفنؤ مماحف، هناك س11 

٤١ ٠ ّ . ١ ّ ّ ّ . هو؟ إلا فيه أحلو يقرأ لا المجد ق حجرته ل ويمحه مصحثا، محتار 
اءالبنيتم لر ولكن الشرعي الصلث، وصدر أرصا ه أوقفرجل عن الة؛ رسءأب 

١٥الوقف نقل بحوز فهل عليها 
فهلجد مبثناء توصي الهرم مرحلة دخلتإ وقد السن، ز كثثرْ جدق _U؛ 

١٦بقولها؟ يعمل 

إخراجها؟محوز فهل موقفة بيع فيها كتبا الماجد مكتبات، إحدى ق سار' 
المكتبة،هده عل وقنا به جاووا أصحابيا إن ويقال صور، فيها وكتبا 



الفتههناوى  ٤٦٨

١٦الكتب؟ -؛ده نفعل فإذا 

قرآن،تحفيظ مدرمحق بمي فهل الحر، أعإل ق يشارك أن شخص أراد إذا ؛ ساّ 
١٧مجدا؟ يبتي أم 

ولرالأشخاص، لأحد خاصة ملكية عل بتي مجد ق الصلاة حكم ما ! ١ ٠ محس 
١٧.............ماجورين• هدا؟ ي الصلاة حكم ما الأرض، هذه عن يتنازل، 

٨١ ٠ ٠ ٠ ٠ .٠ .٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ لا؟ أم جارية صدقة يعتمر مسجل- ق اكحف وصع إذا هل ؛ ١ ١ محي 
١٨واالؤذنين الأئمة يون وصع عن ١ س٢ 

٩١ .٠ ّ.٠ ّ ّ ّ ّ .. ٠ ٠ ٠ ّ ؤ ؤ.. والزذن؟ للأط، ييت، إل بحاحة اجد الملوكان uذا س'؟ا: 
٩١ ّ ّ ّ . .٠ ...١ ؟ ١ ّ ّ ّ ّ .. ّ.١ ّ ّ نافعين؟ أوكتابين كتابا الإنسان يوقف، أن بجون هل ؛ ١ ٤ محس 

لوالديمجد الهذا وقاJتات مجدا، له بنين، إذا فهل متوق، والدي • ١ سه 
٠٢ جارية؟ صدقة له يكون هل التوق، 

وبعدالول، ، ٧١٠٧مولدا محمنة، كاِ، ق جعل وفد لول، أرصا رجل ، أوقفت ١ ساُ 
عاليه،كان ما عل الوقف، هدا يقي فهل الولد، عمل محرك الواقف، وفاة 

الورثة؟عل م يقأو أخرتم(، جهة أى إل بمرق أو 
U_w  بثمره،ق ل. يتصأو مثلا يزؤع كان ان بالوقف، مملحة تعهللت، إذا ١

٤٢ ٠ ٠ ....٠ ّ ٠ ٠ ٠ ٠ ؟. ؤ ٠ ٠ ٠ ّ .. ٠ ١ الخال،؟ هده مثل ق بيعه يجوز فهل منافعه، فتعهللت، 
 A_ محوزفهل ببيعه، الحكمة من إذن در ومسالوقف، مناغ تعمللتح إذا ١

٤٢ ٠ ّ .١ ....٠ ١ ّ ّ ....... الوقف،؟ ناظر أو مثلا، ابنه أو يشميه، أن ه نفللواقف، 
٥٢ .. ١ ّ ١ ٠ ّ ... ١ ٠ البناث،؟ أولاد فيها يدخل هل والعقب، الأولاد عل ، الوقفز ائدة: ف* 
١٣ ر ر .ر ٠...٠ .. ١١٣٢ عام صائر وقفية صك عل الشيح فضيلة اطلاع حول سالة: ر٠ 
٣٧........... ١٣٩٣عام صادر وقفية صلثخ عل الشيخ فضيلة اطلاع حول محالة: ر٠ 

٣٨....١ ٠ ّ ٠ ٠ ..٠ ٠ .٠ ّ.٠ ّ . ٠ ٠ ٠ عاليه؟ وقف، تما أنم هو فيإ ، الوقفصرفه حكم ما : ١
٣٩وقف، صلمثج عل الشخ فضيلة اطلاع حول رسالة: ءأآ 



٤٦٩الفهوس 

منزلولها إخوة، ثالثة موى يعصها من لها وليس متوفاة، عمة عن ! ٢ * س

قالإخوة ويرغب ولأبنتها، لها واحدة أصحية وفيه منجز، وقف 
للعمةبالأصسحية والقيام بالتساوي، بينهم فيإ اليت قيمة ق التصرف 

٤٢...............جائز؟ هدا فهل منهم، واحد عل نة ّكل ولأبنتها؛واحا-ة، 
٤٤ عاليهاّّّ..هههّّّّ الن.ي البناء بح عدم بشرط وقف أرض حكر من حول رسالةت ؛إي 

إحدىفأرادت، الناس، ءاليه_ا يمر ش_ارع ق ميالة أرض له شخص I ٢ ١ س 
ماال فيعنها، بتعويضه والقيام ١^١^٤، من لقر-؛ا امتثإرها الشركات 

الماصعليها ويمر ممالة ه هن. الأرض ترك الشخ! فضيلة يا هوالأفضل 
منهاوالاستفادة المثمن، وأخل للثركة، إءهلاؤها أو لمن، للمتوسعة 

٤.........٨ .....٠ ٠ ٠ ٠ .٠ . خنية؟ مثارح أو إملامية، مكتبة أو مسجد، ناء بق 
المذكورالمسسجد لصالح بيل اللها، يمال أرض والدي عند توجد ت ٢ 

حا،القيام مقابل الممفج وياخل. الأرض، هده بواجب يقوم ووالدي 
المبلغويظل القيمة، تحديد عنده؛عل، يجله للمسجد الأخر والصفح 

أملث، ذلمحوز فهل المجد، لصالح قيء به يعمل أن دون رصيدا ءنل.ه 
لع-دمقيء والدي عل وهل بالكامل؟ للمسجد المسيل هل-ا ترك محب 
ملزمهو وهل ءنل.ْ؟ الوجود المبلمر من المجل. لصمالح عمل بأي قيامه 

٤٨بدلك؟ 

الأوقافوهده أئخاصى، عدة ص مسابقة أوقاف له ؤيوجد مسجد، لل.ينا ص"؟؟! 
رقتموكانمح الحبوب، أنولع ، تزؤع؛مختلفزراعية أرض عن عبارة 

وحيمتحرمضان، مهر ق ألون يالدين المحتاجين عل بيعها بحد قيمتها 
بحتا\ذشو\و؛أ ق يتجول من هناك يعل، إ الحمدس ~وف، الأيام هده إنه 

هدهموضع و ترونه بإ وتوجيهي أرجوأفائق نادرا، إلا المائة هذه عن 
كانلمن أو .جا.، للمأخرى مصالح ق تحويلها محوز هل الأوقاف، 



ه1وىارهق4 ٤٧٠

٤٩............................رمضان؟ شهر غم ق ولو من محتاجا 

فهليتر-ب، أن أراد لمن اض سيل ل وقنا وجعلها بئرا حفر رجل عن ؛ ٢
١٥ ... .... ١ . ّ...٠ ّ ّ . . ّ  ١٠١ ١ ؟ ّ ٠ ١ ؤ. ؤ. وبيعه'آ. البئر هذه من ■؛، liآخذ؛للناس محوز 

٥٣تاجرها.......... وجواز بالمزارعة فيها يعمل موقفة زراعية أرض حول سالة؛ ره 
أكتبأن وأرغب الخاصة، أموال من ببنائه قمت مسكنأ أملك امرأة إن I ٢ سه 

مناثفن أولاد أربعة ل بان علنا ولوالدي، ل مال عن بزا النزل هذا 
البنتبيد البيت أضع وف موأنا أحر، رجل من وبثا وولدا رجل، 

٥٨..............يصح؟ هذا فهل ومتزوجة، كب،رة لأما المشاكل، عن للأبتعاد 
٥٩بناته عل داره والد وقف حول رسالة؛ ءو 

٠٦ ٠ ٠ ّ.٠ ّ ّ ّ . ١ ١ ؤ.... .... الورثة؟......٠ بعض عل المال من ثيء وقف حكم ما ؛ ٢ ساُ 
 U_ ٦١حكمه؟ قعا . ٠ ٠ وقف يمي وقف هناك ؛ ٢

٦٣........... العمل؟. قعا الخصومة[ نص ل-ذكر حمومة فيه حصل وقف عن ؛ ٢ سححم 
٦٤الوقف مة قحول رسالة؛ ء؟ 

٥٦ ..... ٠. .٠ . أحد.. قيه يصل إ إذا القديم المسجد أرض من الاستفادة حول رسالة؛ أو 
٦٩الماجد من الماحق، أحذ حكم عن ؛ ٢ 

^٠١ ّ ّ ّ ّ ّ . ١ .... ؟ . ؟ ١ ٠ ١. . ١. لا؟ أم فيه ما وشراء بيع محوز هل هدم إذا الجد عن ٣؛ * ص
أنعئ فإذا ل. أء2لاه نم فيه، ليقرأ الخامع من مصحئا ل صديق أحذ ٣؛ ١ ص 

٧٠؛،،؟............٠.................أحتففل أم المجد؟ إل أعيده هل أفعل؟ 
٧١الشاؤع؟ لصالح المجد هلءم حكم عن س؟"؟• 
٧٢؟؟ ٠١إليها؟...بحاجة آخر لمجد مجد ق الزائدة المصاحف، نقل محوز هل س"؟"؟؛ 
٧٢. . ٠ . . . . ّ . ١ . ١ . . . . . . . ٠ ٠ ٠ . ٠ . إرجاعه؟ ثم المجد من المحق، أحذ محوز هل ٣• 

٧٣الموقوفة الماحق، أحذ حكم عن • ٣٥منط 
٤٧ . . ٠ ٠ . ٠ ٠ ٠ . . ٠ ٠ ٠ ٠ . قبور؟ آثار فيه وجد الأرض حفر عند مجد بناء حكم عن سآم؛ 







٤٧٣ايفبمدس 

•• • • • • • . . . . . . . ... العينات..إحراج بعد الوقف غلة فاصل مصرف ق ت حث إو 
 ٥ I ١١٦.........••..•...•المجد؟ كبناء ان الإنعليه يؤجر الماجد ترميم هل

ومنمنك، وحجل أمرى، من حرة ل وأنا السؤال( هدا عليلث، أعرض : ٦٠ص 
المعرةالأبواب، بعض أحدت قد إق حث كله ذللئ، قبل وحل عز الأو4 

وماهذا، ق عل العمل فإ هدمه، حن قديتأ هذا جامعكم من والنوافذ 
١١٨...........................اف. وفقالث، أرجونصحي الأن( فضيلتكم رأى 

أقفلفأتبميأ المال، من مسجد بناء ل يرغب، الناس بعفس كان إذا : ٦١س 
هدمهإل الحاجة عدم يقمن كسبر جل. ماء بنق غيرْ يشارك أن 

يل.ونصفرا ا يجل. قثحي ام كان، الJزارل٠ حصوصا وومعه 
١١٨أحد؟ هع مشاركة 

حديشة،ومفرة ةد.يمة مةار0 مفرت؛ن لن فضاء أرض ءنل.ه رجل عن س؟آ: 
١١٩ءل؛مناسفها؟ 

١٢١.............٠١بالمجد...المكتبة لصالح وقثا أرصي قطعة شراء حول رسالة: ؛ؤب 
تثنىمالتي ال المثبان علتإ والتوسع الثناء بقصد مقرة إزالة بحوز هل • سآاُ 

١٢٤العام؟ لكالح هي 
يقيمهاأن ويريد غيرها. يمللثح ولا الأرض من قهلعة عناه نخص : ٦ ٤ ص

فوقالكن يجوز فهل للأسرة، كن مالمسجد وفوق جدا، م
١٢٤المسجد؟ 

١٢٥اا..ّّ..ا..ا.ا........ الصدقة؟ بنية الساجد إل الطعام إحضار حكم ما : ٦ سه 
معكذللث، وغيره أهله قرب، صغير مجل. ببناء القرى j، العفي يقوم • ٦ ساُ 

١٢٥قولكم؟............................... فإ مهجورة الكبيرة الماجد بقاء 
ستما٦:عنرجلوكلس٠افيثراء

١٢٦... الوقف،؟ صاحبح يعلم أن دؤون الح ل سعيه مقابل الحقار مكت—.( من المال 



الفقهفتاوى  ٤٧٤

حماعةأن بب لينهإ؛ واحد مجد لإقامة مجدين هدم يجوز هل سخاُت 
١٢٧...............واحد؟ مجد ق الحي أهل ولحعع نقموا، قد المجدين 

وقلدت، قإذا جاد والاحف كالممالمجد ق الوقوفة الأشياء ساّآُت 
١٢٨المجد؟ من إخراحها يجوز هل استمالها، 

كنسوآلأين، اللم، مثل احد للمالتابعة الأشياء بعض استخدام عن لأ•' ' س
١٢٨..بدلك؟ ياءذنا أن المؤذن أو للأمام يمل فهل البيوت، حاجات ق المسجد 

١٢٩...............أوالمؤذن؟ للأمام منزل كبناء المجد، فوف، البناء حكم ما  ١IU س
للمدهابمنه ينمق فهل جد للمصوت مكبر لشراء مالأ •م من .' vyس 

١٢٩وارجؤع؟ 
معمنهم، ؤإماما موذئا ووصعوا مسجد، ببناء الحي أهل من حماعة قام .' VTس 

العلممع منهم، قريبا آحر أوقاف، مجد وكدللثا قريبا، جامع وجود 
هلأحد، فيه يمل ولا المجد، أغلق الإجازات ق سافروا إذا بامم 

١٣٠....... حرام؟ أم حلال الأوقاف من والإمام المؤذن يتلممه الذي الراتبط 
٣١ ٢ ٠ ...٠ ..٠ ٠ ٠ البيت،؟........٠ هذا ق اكلأة م

١٣٣واباوسوامج: 

منهاأحذ أن يجزل هل واثمهما، من ورشة ولدتبم،ا الأم من أخوان ل سهلأ•' 
١٣٥لا؟ أم منهإ هبة أو برصاهما ثيء 

عنالمجار الإخوة لأحد التنازل يجوز فهل قصر، محنهم من ورثة عن ت س٦٧
١٣٥ايرايثه؟ من عائدة أرض قهلعة 

UU_ المالمن مبالعا إخوانه أحد منه هللبح والدم، ورنة عن وكيل كثبمر أخ عن ؛
لمموجدال ام حموبعد والدهم، لسيارة دفعها تكاليما عن عوصا 

١٣٦....ب............. فميالتكم؟ؤ..توجيه فإ الأخ، لهذا السيارة المجبر الأخ 
الأخيهفاعهلته التوق أبيها بعد من نصيبها من ورثتا وقد والدة ل ت س٨٧





ائفقعفتاوى  ٤٧٦

عدلا،فعله يكون فهل أرض، قطعة زوجته بمدى يربدأن زوج عن إ ٩ ٠ س 
١٦١الورثة؟ بقية يعط لر ؤإن 

لأنهأصغر؛ لما أخ عل ؤيعهلف يفضل ووالدنا الإخوان ْن أربعة نحن •' ٩ ١ ص
١٦٢فعله؟ حكم فإ ثانية، زوجة من 

روقامصالأكر أععلي صغير، والماق ااا-رسة ق أحدهما ولدان عندي ٩ س؟ 
ذلكمثل الأصغر أعهلي أن يلزمني فهل لإفطاره، للمدرسة يوميا 

١٦٣العدل؟ لمحقيق 

١٦٦......فمهل؟ ورثته من الذكور باسم أملاكه حمح كتب والد فعل حكم ما ؛ س"؟؟ 
باسمأملاكه من يعقا مجل وقد الأملاك، من ممر عناه رجل عن • ٩ ٤ ص

١ ٦٧... .١ ....١ ...١ ٠ لا؟ أم الفعل ذللن، له يجوز فهل باكاوي، وليس أولاده، 
حاجاته،حمع ق يجدمه والل.ْ ْع أحدهم الأبناء من محموعة له والد عن ت ٩ سه 

١ ٦٨............................ بثيء؟ الأن هدا نحص أن للوالي يجوز فهل 
والزواج؟كاليارة حاجامم وخاصة الأولاد، بين العدل ؤلريقة هي ما ؛ ٩ س٦ 

١٦٩مواء؟ والمان، الأبناء وهل 
ونداعدهم يلر أبنائه من والباقي الزواج ق أبنائه بحص ساعد والد ت _U؟ 

١٧٠.........لأ..لأ.. الورثة؟ لباقي دن أءهلاهم من يحبر فهل الوالد هدا توق 
 Aفهلسيارة ابن لكل اشترى والنايت،، الأبناء من محموعة عنده رجل س٩

١٧٢يارايتؤ؟ البدل نقودا الناُت، يععلى 

للم—اقنالشراء يستطع ولر أراضي لبعضهم فامترى أولاد عنده رجل سه٩ت 
١٧٤يلزمه؟ فاذا لفقره 

رةعثأو لات ريا ة مخأو ييالأ أحيائا أولاده بعض بطي رجل ت ١ ٠ ٠ س
١١٧٥ ١ ...١ يلزمه؟ فإذا التفضيل ياب، من وليس إخوانه، أعطي ولا يئالأت، 

١٧٦.... أولاده؟ باقي دون ء بثي نحصه فهل الزراعة ق والده مع يعمل ان ; ١ ٠ ١ س



٤٧٧اصس 

الراسن،وترك الناجحن، أولاده الأب وأعطى الأولاد، نجح إذا ت ١ ٠
ا ٧٧العدل؟ خلاف هدا يكون فهل 

أنيلزمه فهل العقاري للصندوق ليتقدم أرض قهلعة ابنه أعش والد I ١ * س"؟ 
١٧٨اكة؟ يعهلي 

هذاوهب وند مال، ولديه وبنايتح، فقط، واحد ولد عنده شخص ١ • س؛ 

١٧٩........لا؟ أم جائز هدا فهل عليه، بعضه و؛اع البنات، دون للولد المال 
اكب،لأبنه؛ ونال طيبة، المائية وحاله العمل، عل قادر رجل عن • ١ * سه 

١٨٠ ٠٠٠٠٠٠..حكمه؟...٠ فإ العقارى للصنا.وق ليتقدم باسملمتح الأرض هده 
أحواتيإيععلوا بأن عاليهإ وشرطن، الذكور لابنيها أرصا وهبت؛ والدة I ١ ٠ سآ" 

١٨٢حكمه؟ فإ مالأ 

 U_ ١ ٠ I تندمهاوأحدهم مستقل، بيت ق منهم واحد كل أولاد ثلاثة لها امرأة
١ ٨٣..٠.. ١  ٠٠... ٠١ ٠.١.٠.٠فعلمها؟..يمح فهل إخوانه من أكثر بإعطائه وتقوم 

تكتم،أن محوز فهل بنائه بإعادة أبنائها أحد قام قدبجا بيتا تململمثج أم ت ١ ٠ س٨ 
١٨٤إخوانه؟ دون باسمه الين، ملكية 

حكمفا الحكم وهومحهل أبنائه من ثلاثة خصص وفاته قبل والد ت ١ ٠ سه 
١٨٥فعله؟ 

اوي،ياكليس ولكن النقود، بعض لهم وأهدي وبنات، أبناء لدي ت ١ ١ ٠ س
١٨٦مستواهم حب عل، الهدية وهذه 

حكمفا لخدمته عنها ابنه قمح ألم، أربعين ملغ ابنه بمللب والد ؛ ١١١ س
١٨٨عمله؟ 

١ ٨٨ّ ّ ٠ فعاله؟ حكم فا إخوانه عل زائدا حما اعده بالذي لأبنه جعل والد ؛ ١١٢ س
١٩٠الهبة؟...... ق الرجؤع له محوز فهل شيئا، أولاده أحد الرجل وهب، إذا ؛ ١ ١ س"؟ 
١٩١فيها؟ يرجع أن هبة وهب لمن محن( هل ؛ ١ ١ ّر(٤ 







ح1وىالفمم ٤٨٠

٢٤٣الوصية؟ سْ 

 UT_ إلولوالديه له أصحية البيت أن فأوصى ذؤية له يكن ولر تول ثخص ت ١
يعملفإذا الست، هذا —دم ٢١وقد عليهأ، ومن الأرض الله يرث أن 

1؛ولكن الأشخاص أحد أمام ماله بثك أوصى بمرض مصاب حل ر! 
٢٤٥محرذلكصتوJم^م؟ 

منوبنت ابن منهم بنات، وثلاث أولاد، خمسة وترك شخص، توق ت
والبنت،—الابن لهذين وترك مثرايا، للجمح ترك وقد أخرى، زوجة 

فإالالا، نالث، يعادل مهإ بامالآل من قدرا الأخرى— الزوجة من 
٢٤٧وصبته؟ حكم 

معالمجد، ق ارئ البللمإء ذهبها يجمح وقاما ءنا_ أوصت امرأة ! ١٤٠ س
٢٤٩................تشل؟ فاكيف المجد هذا ق متوفر البارد الماء بأن الحلم 

٤٢ ٩ للوارث؟ الوصية الإسلام منع لماذا : ١ ٤ سا 
٥٢ ١ ّ ّ. ٠ ؛ ء ؤ..... ؤ.٠ ؤ. ِّ. ؛. ّ ّ ....... ٠ اكلت،؟ّ. ص بأكثر الوصية معت ذذا : ١ ٤ 

٢٥٢الر بأعإل وصية تنفيد عن ،االة! ر٠ 
..ا..ا.اا...ّ..ّّّ...........ههآعليك" ثلثي رُإن بقوله• موصل عبارة عن رسالة؛ ٠
٢ ٥٧فيها......... ما وبنان وصية نص عل الله— —رحمه فقبلته اطلاع حول سالة! ر# 

وبعدالركة، وفت الوصية، فضاعت ومما، ماله بثلث، أوصى رحل ! ١ 
٦٢ ١ • • .• ّ.... . ٠ .٠ ٠ ٠ ...٠ ذللن،؟ ق الحكم فإ الوصية، عل عثر الزمن من فرة 

فلمإصغيرا ورثيه وكان النوق، من عدد ق ثلثه يكون أن شخص أوصى ! ١ ٤ 
أوصىالذي اكلّثج من محل. ولر ورثته، من الموجود هوالوحيد أصبح كر 

بخمسفباعها تكاثر لها يكون ولا ملك أن وحتى واحدة، ناقة إلا به 
يضحىالأن ولكنه المبلغ، وانتهى واحدة مرة  ١٢عنه وصحى نيال، مئة 



٤٨١اثقهوس 

٢٦٢............ عنه؟ يضحى أن ل تمر يفهل الخاص. ماله من عام كل عنه 
أمالثلث ؤإخراج مة، يالقالورثة يقوم فهل بثلثه اوصي عقار عن ت ١ ٤ سه 

٢ ٦٣العقار؟ أمعار ترتفع لعلها يتآحرون 
نولثم والاه ءاءهلا0 له بت لبناء المال من مبلعا والاه من طلب ابن ت ١ ٤ س٦ 

٦٢ ٤ ؤ............ ّ......٠ ّ ّ ّ الورثة؟ يفعل فإذا لأل هدا الابن فانكر الوالأ 

 U_ يفعل؟ماذا تول قد لأخر دين علثه رجل : ١ ٤
 A_ ٢٦٥..الدين؟ لتوثيق الشرعية الهلريقة هي فإ أجل إل سلعة الرحل بلع إذا ت ١ ٤

فهلمعر لأنه دين؛ من عليه ما مداد يتطع وهولر المدين مات إذا : ١ ٤
٢٦٦يأثم؟ 

علنحثى ولكنه الافتراض، ل ؤيرغب له بيت بمناء يقوم رحل عن ت ١ ٥ ٠ س
٢ ٦٧نصيحتكم؟.................. فإ الأين ق وردت التي للأحاديث ه نف

ولهوعإرات، وأراض، المال، من ملغا بعده من وترك تول، رحل : ١ ٥ 
لزوجته وترغب أوبنتا، ول له وليس وزوجة، وأحن إحوه ثلاثة 

يوصولر تول بأنه العلم ْع أمواله، من أراضيه إحدى عل مجد بناء 
ازلالتنالورثة عل وهل ذللن،؟ يتم ، كيفالموال أبدا، ميء أي بعمل 

٢٦٨والأرض؟ المال من حصتهم عن 
٢٦٩المع عل الأين قضاء تقدم عن رسالة؛ ه

علمهما يسدد أم ق يتمل. فهل ديون، وعليه نحاري، محل له رجل عن ! ١ ٥
٢٧٠الأيون؟ من 

منتمترض وكانت الرزق، طل_، ل متج عملوالأة، له رجل عن ؛ ١ س٣٥ 
فهلالأموال، أصحاب ا وظلبهالديون، عليها وتراكمت، الناس، 
٢٧٠المداد؟ ازمي 

٢٧١... يفعل؛المال؟ فإذا ورثته، محي ور صاحبه، ومات دين، عليه كان من ! ١٥٤ س



الصفتاوى  ٤٨٢

٢٧٢..عته؟ الدين نقّاء ورثته عل محب فهل شيئا يترك ول؛ المدين، مات إذا ت ١ ٥ س٥ 
٢٧٣.؟ ١ ّ ..... ّ.....١ ّ ّ . الموجل؟.........٠ الدين حلول j( سب الموت هل ؛ ١ ٥ سا" 

هذاسى نبالقصثرة لبت مدة وبعد دين عليه كان نخص هناك I ١ سماه 
٢٧٤............. يفعل؟ فإذا لا؟ أم لمستحقيه الدين هدا مدد هل الشخص 

عنعاجز وهو الرجال، من محموعة من مالأ اقترض رجل عن ؛ ١ سخه 
أصحابيامحه لر إذا الحكم فا أحله، نرب من وحاتم، الدال، 

٢٧٥الأموال؟ 
فإذاالمال، صاحب، نوق القرض، محياي ونل مالأ، اقترض رجل • ١ ٥

٢٧٧يازمه؟ 

اممحدد له! فقيل مال، له فحمل الناص ص نروصا يأحد رجل عن ت ١ ٦ ٠ ص
٠٢٨ ؤ. عماله؟ حكم فإ ليزداد، المال بيدا أعمل سوف، قالت ديون، ص ءليلئ، 

إنثم دين، وعليه بيثا، ؤ وحلفوصغارا، بالغين ورنة حلفإ عمن ت ١ ٦ ١ محن 
قالالأجل، حل فنإ أبيه دين لقضاء موجلا اليت، بلع منهم ايالغ 

فإوالده، دين ليقغي لنمه الب١لح فأحده بثمنه اليت، حد المشتري؛ 
٢٨١استحكام؟................... حجة عليه أن؛نرج له وهل ذللئ،؟ حكم 

عندهعليه لادين من أن يرون الناس من فئة ق فضيلتكم رأي ما ؛ ١ ٦ ٢ ص
٢٨٢رجولته؟ ق نقص 

حاجةق هم وا لييارة سالل؛دن بيدا لثتروا سستد؛ينون الدين عن ١ ١ ءسمأ* 
٢٨٤لها؟ فعلية 

ملالمال فزاد الزواج، عل به يتُين الخثر أهل من مالأ أحد رجل ؛ ١ ٦
٢٨٤.......... ودنياه؟ دينه أمور عل يعينه بإ به يتصرف أم أعطاه لن يرجعه 

علينامحبا فهل مداده، نستهلح لا الدين ص كبر مبلغ وعليه أي توق • ١ ٦ سه 
٢٨٥نقم؛التسديد؟ ب إذا إثم علينا وهل مداده؟ 



٤٨٣الفهرس 

كنتر،مال عل ذلك من فحمل الحرمات ل ؤيشتري سع كان رحل ت ١ س٦٦ 
٢٨٧............. بينهم؟ وتقسيمه المال هذا ق التصرف لورض فهل مات ثم 

ددنأن تطح نلا الحياة ظروف مع ونحن دين، وعليه متوق أخ ل ت ١
يايحمعند إلا الحنة يدحل لا الميت أن أيقأ نعلم ونحن الدين، هدا 

قتفتونا أن فضيلتكم فنرحومن يه يهنالب ااباغ صاحب وللمعلم دينه، 
٢٨٧هدامأجويين 

أجرةأو ميع، ثمن أو قرصا، أو دينا شخص من استدان رحل عن : ١ سخآ" 
٢٨٩.....ا...ّّّ..........بب الدين؟ بمنع فإذا الحق، له من مات نم عقار، 

أصحاببجد ولر معزا، لكونه يدل ولر ديون، وعلميه توق أب عن ت ١ ٦ سه 
٢٩٠.ّّا.ب....ااالأا....ّاابب. ابنه؟ يفعل فإذا الدين، يكتب، لر حيث، الديون 

ميسورالعفرإ الأبناء، من محموعة وله ممرة، ديون وعلميه رحل توق ! ١٧٠ س
عنيدلوا أن الأغنياء الأولاد عل فهل غنى، بعض والالحال، 

٢٩١والدهم؟ 
٢٩٢*••••••••••ذمته؟ ق يغى فهل ليف، التلبنلث، قرض وعلميه توق رحل ت ١ ٧ ١ محي 

٢٩٢...............نست،؟ فهل علميها، يشهد ولر وصيته، الشخص كتب، إذا ! ١ س٢٧ 
عرضهامن وصية نص عل اممه— —رخمه الشخ فضيلة اطلاع حول رسالة! ه

٢٩٣الله رحمه علميه 

 UU'_ ٢٩٤.الوفاة؟ بحد إلا أحد -بدا يعلم ولا بثريهل، الوصية تسجيل يمكن هل ! ١
هدهتنفد هل الفلأل، المكان ق يدفن أن بمامت، إذا يوصي عمن ! ١٧٤محي 

٢٩٦الوصية؟ 

احالأربمن لينفي هم أمحشراء بمح فهل أصحية بشراء وصية عن رمحالة! ء
٢٩٨الوصية؟ 

يلغحيرأ، ولد.ها نظر عل مالها يثلث أوصت، وكانت، زوجتي توفيت، ! ١٧٥محي 
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الرشدمحن ولدها بلغ أن إلا الثلث ذلك حففلت وفد الرشد، محن 
٢٩٩........................ف،ا فيه، التصرف محيئ وممه فدفعته، 

القراءةيعرف لا أمنا كان لأنه ^١ وصيته؛ يكتب، أن دون رجل تول • ١ س٦٧ 
فترةق يمللئؤ بإ وزوجته لأولاده شفويا يوصى دائنا ولكنه الكتابة، أو 

٢٩٩وصيته؟ تشل فهل حياته 
١٣٠ ........اّا.ّ...ّّا.. وصية. نص عل الله— —رحمه فضيلته امحللاع حول الة! رمح٠
٣٠٥أضر يكون آحر مصرف ق وصية تنفياو عن رسالة؛ ٠
الورثة................؟اؤآُ.محق عل مقدمة الوصية كون امحتثكل إذا فيإ فاثدة؛ ٠
٣٠٧....ّّ.ّّ..ّ.ا..ؤ...وصية. نص عل ~ الله رحمه ~ فضيلته اه1لأع حول سالة؛ ر٠ 

 UU_ ١٣ ٠ ... ١ .١ ٠ تنفل.؟ فهل الختمة، عل فاقرأ منج إذا ل؛ وفالت، عجوز أوصتني ؛ ١
١٣١ وصية عل فضيلته احللاع حول رسالة؛ ءب 
٣١٣وصية عل فضيلته اهللاع حول رسالة؛ ٠

 AU_ ٣١٧٠...................دفه؟ ماكان وصيته ق كتب، أن للمسلم بجون هل ت ١
منليس وهو النبوية، المدينة ق يدفن أن الميتؤ أوصى إذا الحكم ما ؛ ١ ٧

٣١٧١وصيته؟ تنفل. أن محبط وهل ذللثؤ؟ له يجوز فهل آخر، بلد ل بل محكاما 
منالسجد حرة مؤ ق يدفن مات< إذا بأنه وأوصى مسجدا بني رحل ؛ ١ ٨ ٠ محي 

٣١٨حكمه؟ فا الداخل 
فهلمعين، مكان أو معينة، قرية إل مات إذا بقله الإنسان أوصى إذا I ١ ٨ ١ س

٣١٨الوصية؟ هذه تنفذ 

٠٣٢ .................. ...منه طلبها لمن ادثه~ ~رحمه الشيح فضيلة كتبها وصية نموذج 
٤٣٢ وصية عل فضيلته اطلاع حول 

يتخرصحف أخواته يزوج ألا يموت أن قل الكيرّ ابنه وصى رحل ؛ ١
٣٢٦تنفاو؟ فهل الحامعة من 



٤٨٥امحرس 

٣٢٧.............. الوت؟ بعد الأعضاء بعفومن بالتمع الوصية تحوز هل ت ١  ٨٣س 
أوصىالرحل هذا ثم المساعدة سيل عل مالأ آحر أعهلى رجل ت ١ ٨ ٤ س

٣٢٩بمح؟ فهل دائم ب
«مآ^ةالديوناشءلاهمفيالوصة؟...هّهّّؤؤ.....لأّ؛...

وزوجتهووالدته والده، أنا ئ إرثه وانحصر سيارة، يحاد١ث، ابني توق ت ١ س٦٨ 
وكانكاملة، الدية قهلت، وسالحادُث، ق ب.يا المتعن وتنازلنا ففعل، 

الخثرية،والأعإل الماحي، ععإرة ق مرق، ماله بثلث، وصية لابمي 
يمح،لا التنازل ^ا ت رحل ل قال المحكمة لدى التنازل إئبايت، وبعد 
١٣٣ ّ.٠ ّ توجيهكم؟ فإ لأبنك، وصية بوجود القاصى نحبمر أن الواجب، وكان 
٣٣٣كت1بامموائض: 

 UA_ بعفريكتب، أن ؤيريد والأموال، العمارايتج من محموعة له رجل عن ت ١
٣٣٥نميحتكم؟ فإ الورثة، باسم يملكه ما 

 AA_ ولاأحي أعهل ول عندي، به محتففل مال له وكان افه، رحمه والدي توق ■' ١
علالاعوى أقاموا أحتي فأولاد أحني، ونوفين، اممه فقدر أختي، 

علإفحكم منة، عشرة اثنتي منذ التوفا جدهم من نصيبهم يريدون 
نصيبهم،فأعطيتهم التوق جدهم مال من نمهم أعطيهم أن القاصي 

جدهم.من والدهم يaلالبونني؛نميت، فأصبحوا أحي توق ذللثج ويحد 
٣٣٥ّ.ّ.....؛ؤ.ّّّّّ...... اممه. أuدكم أفيدونا شنئا؟ احدوا أن لهم محق هل 

ولدىكثيراثج، اء نتزوجت، وقد السن، ق طاعن ير رجل أنا •
وزعتوقد وأراض، بيوت، من أموال ول بنات، وثاق أولاد، ثلاثة 

مدهنمح فهل أقام، ثلاثة عل ورثتي عل والأراضي التوت 
٣٣٦القمة؟ 

ورئته،بين ، حلافيقع لئلا حياته؛ ق ماله مة قإل الناس بعض يعمي ت ١ ٩ ٠ ص
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٣٣٨فإتعلم؟ 
معالأولاد اوى يتفهل الخياة، وقت المبراث يم تقبجواز قلنا إذا I ١ ٩ ١ ص

٣٣٩.................. الأنمحن؟ حفل مثل للدم يكون أم مة، القو النات 
حتىلامتثإره شركة ق فوصعته المال من مبلعا وحلف، والدي تول ت ١

توايت،معدة يعد يم الخاصى، مال من أويه وكن الزكاة، تفنيه لا 
صارسنوات يعد ولكن وكثر، نإ وقد آحر، منرؤع ل أضعه أن رأبنا 
٠٣٤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ. الهاء؟ من لحقه U أم المال أصل لاورئة أدفع أن يازمني فهل أقل، 

مةالقحب وهوحي ورثته عل ماله يونع أن للرجل بحوز هل ؛ ١
٣٤•الشرعية؟ 

٣٤٢...ا...ّ؟.................. الشركاء أحد وفاة يعد الشركات نقيتم عن الةت ر<«ء
٣٤٣الإريث، ق القبائل بعض قوان؛ز، حول رمالة! ءب 

إنهويقولوزن الإريثح، من المرأة يمتعون أمم المناطق يحض ل أنه يدم ت ١ ٩ _■؛ 
٣٤٥..بب.ؤؤ.ّّّلأ....ّّّّلأؤ ذللث،؟عل حوايكم ما حاص؛الدضر، 

٣٤٥....مانصيحتاكم؟ الإرمحث،، من نصيبهن الماء لايععلون الماص بعض ؛ ١ سهه 
الأبن بحجة الإرث من نصيبهن اء الميحطون لا الماص بعض ت ١ سأ"ه 

٣٤٦نصيحتكم؟ ما به، يهلالن 
وكانأموالا ا منهيت، فاكتبلد، إل والدي مات أن يعد سافرت ! ١ سماه 

فهلوالدي، ا تركهالتي الأرض ل يعملون الوقت، ذلانح ل إحواف 
الذيالمال وكذللن، التركة، إل ثري ق بته اكتالذي المال يضاف، 

إليفاف، هل تركه، الذي والدي مال ل جهدهم ق إحواف حمعه 
٣٤٨أيما؟ التركة 

٣٤٨٠...........٠٠٠٠٠..الست،؟ ملابس يستخدموا أن ا،لمت، لأهل يجوز هل * ١ سذه 
عداما الحياة قيد عل ووالدنا الخامعي، المعليم وتعالمنا إحوة نحن ت ١ رآه 
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علهالوالد وفاة وقت الثانوية ارحلة ز كان فقد الأصم، الأخ 
٣٤٩.••••لا؟ أم الشرعي م١راJه حاب عل دراسته ، ٥٧مصافهل اض رحمة 

٢٠س  يرثكإ ا أمهأو أبيها من ترث أن للسن، تتح ^١؛^!، بلدى ل هناك ! ٠
٣٥٠الاوكر،فإقولكم؟ 

لإلا له عمل لا الأكثر الابن صمنهم من لورثته، مزرعة حلف، والد ! ٢ * ١ س
علمنه يونع ثإر من مها حرج وما فهومحرثها، المزرعق، هذ.ه 

التركةكوزيع المزرعة بيع الورثة اقي بفهنالبه الإرث، ق شركائه 
٣٥١قولكم؟ فا البيع، فرفض 

 Y_ ٣٥٢••••••••••••والصدئت،؟ الراث، غر نمها اف تول أشياء هاك هل : ٢ ٠
٣٥٤عفتم أخ مثراث مة قعن رسالة! ءب 

بنات،وأربع والدي، تهم ماء أبنأربعة وترك لأي، جدي تول لمد : ٢ ٠ س٣ 
زراعية،وأراض نقدية، أموال من الأكثر ابنه يثد تركته كل وكانمح 

مننصيبه أعامي؛احلم- من واحد كل فقام والدي، تول وقد ومواش، 
لوليي الوحيل.ة، ابنته ا فأننصيبه، إل لموا يلر أيي(، إلا الأكثر أحيه 
٥٣ ٥ •• لا؟ أم حدى من \لي بحق مaلاJتهم ل الحق ل فهل أحوات، ولا إخوة 

٣٥٤متوفاة زوجة مثراث مة قعن I سالة ر٠ 

ولهالل>ولة، ا عنهعمتح وقل• للبنك، صهونة عارة وترك تول رجل ٢• * س؛ 
مننصبب، لها فهل آخر• رجل من امأته تزوجت، وقد قمر، أولاد 

٣٥٨لا؟ أم ادراثلهدْالعإرة 
للأب؛جانب،فهل أبوها• ها يعل. تول ثم أولاد، ولها امأة توفيت، ! ٢ * سه 

٣٥٨لا؟ أم ميراث الأولاد 
U٣٥٩هوْبراثالزوجة؟ : ٢٠

٣٦٠فرضية عنقودية مسألة 



٤٨٨

 U_ • أنوالأصل الماش، وثلث الإخوة مع للجد السدس فرض وجه ما ت ٢
٣٦٣دس؟ الوالخد الأب فرض 

 A_ ابن،وابن وزوجة، ابنة وللجد جده، وفاة قبل والده توق ناب ٢; ٠
٠٣٦٤ - ابنه؟ وابن ابنته، نصستا يكون كم ولكن المن، للزوجة أن وف فالمص 

أنجستوقد الذهبية، الحل س محموعة لدتبما وكان توفيت، أحن، ل ٢؛ * سه 
يعق ووالدها زوجها رأي وأحييت، والدق فقامت، واحدا، وابنا ابنتن 

الحجبيقوم لشخص تعطيها حجج، لعدة قيمته وجعل الدمج، 
ببيعه،والدق فقامت، ذللثج، عل ووالدها زوجها فوافق الوفاة، لأختي 

الأولاد،رأى أخذ بحب فهل ل،،  ١٧، ألفعشرون قيمته ما منه وبقي 
منوايتج،خمس البن—ائت، من الكبرى عمر يتجاوز فلا قصر أتيم علتا 

وملأمهم؟ توفيت، منذ جدتمم هي التي والدق كفالة نحتا وحمتعهم 
الرند؟من بلوغهم بحد مال من أمهم تركته بإ الهنالبة ق الحق لهم 

لمنه ثيء ؤإماثما الدهبا، بجع تصرفها عل إثم والدق يلحق وهل 
٣٦٥............................. الأن؟ تفحل أن عليها وuذا لأمهم؟ الحج 

إرثاا لنوترك والل.نا توق واحل.، وابن ينااتح، أرع إخوة خمسة نحن ؛ ٢١٠س 
فيأخذأمام، تة صإل يمه بتقا أخونفيقوم منويا، وون\ علينا يدر 

ن"كرللأن اس أمعل واحدا قنا واحدة كل ؤيحهلينا من قلقسه 
بحإآحر يم تقهناك أن أم صحيح هذا فعله فهل الأنثتثن، حفل مثل 

٣٦٧.. ٠ ٠ بيننا؟.٠ التركة كامل يم تقأردط لو العمل وط م؟ كل ق يعه أن 
أخأو جد أو أم أو أبج له ليس وبناتج زوجة عن زوج توق مسألة عن رسالة؛ ه

٣٦٨شقيق أخ أبناء وله 
بتأجرويقومان الاثنتين، لبنتيه عائدا ومنزلا ابنتن وترك تول ثخصس ؛ ٢١١س 

٩٣٦ ؤ ..... ذللثؤ؟ ق هوالحكم ما عنه، يصدقان لا وزكن شهريا، المنزل هذا 





اممقعفتاوى  ٤٩٠

 Y_ أخواتوأربع ثقيقة، وأخئا وأما، زوجا، وتركمت، امرأة، نوفسن، ت ٢ ٢
٣٧٩لأب،فإمراءث،كلمهم؟ 

وثقةأرض، قطعة جاب إل القدى المال بعض وترك والدي تول 
وثلاثةوبت اء، أبنوثلاثة زوجته، وهم ورثته، حلم، وقد سكنية، 
٣٨٠•منهم؟ كل نميبج وما بينهم التركة م نقفكيف، أخوات وأرح إخوة، 

ووالدناطفل—؛ن، وخلف، أحدنا تول وقد أشقاء، إخوة خمسة نحن I ٢ ٢ ٤ س
فهلمالأ وترك —لث، ذلبعد والدنا توق ثم حثا كان أخينا وفاة وفت 
٣٨١لا؟............................ أم التركة س نميبذ انوق الأخ ئفل 

والدهيرثه فهل مالأ وترك وابنتآن، ووالدته، والده، عن شخص تول ; ٢ ٢ سه 
١٣٨ ّ.... . ....٠ ّ..٠ ١ ّ ّ ّ........٠ ٠ الورثة؟. تركته؛،ن م نقوكيف، ووالدته؟ 

متزوجتان،والبنتان و؛نتان، اء أبنثلاثة عن تول وقد جد، ل كان ; ٢ ٢ ساُ 
اءأبناقتسمها وفل. فا.ادا، بن حوال إل تصل زراعية أرصا وترك 
ان،متزوجتأمإ بحجة شيئا أختيهم يعطوا ولر وأخواته، والدي التول 

يكنب وإذا الإرر—،؟ ل السنؤ حق قط بس—الزواج أن صحيح فهل 
٣٨٢الأن؟ يفعلوا أن طيهم فإذا كيلك، 

 U_ فإذاالدمج، من محموعة الابنة هده لدى وكان توفيت، ابنة لها امرأة ; ٢ ٢
١.٣٨٣ ١ ١ ١ ...١ ١ ّ .. تفعل؟ ماذا أم ببيعه تقوم هل الدم،؟ -بمدا تفعل أن عليها 

 A_ التركةتقم كيفإ وولدين وببن حامل امرأة عن الرجل ماثه إذا ; ٢ ٢
٣٨٤للورة؟ 

مثلأم الدكر نصك، مثل يعطى هل خش، الورئ أحد كان إذا ٢: ٢ س\، 
الأنثى؟

ات،والبناء الأبنمن وعدد وزوجتن، أم عن توق، رجل عن ؛  ٠٢٣ س 

لصتب

........٣٨٤

مزرعةصلت، الورثة وجد ثم اه، زوجتتزوجنإ فترة ويعو مجراثه 



٤٩١الفهوس 

٣٨٥ا،لزرعة؟ هد0 ق ثيء للزوجنبغن مهل للميت، 
يمتقبتم أن وبل ووالده، ووالدته وأبناء، زوجة وله تول رجل :  ١٢٣ س

٣٨٥التركة؟ م تقفكيف والده، تول ايراث 
لأبناءفهل واحدة، ابنة محوي أرزق لر وأنا أبناء، و->الف، أحي، نوؤ، • ٢٣٢س 

٣٨٦•••••• ابممح،؟ وجود من بالرغم وهذا وفاق، بعد يرثوف أن ق الحق أحي 
لنمي-، له هل، أبيه عن لوحده بيته ق واستقل تزوج، إذا الابن • س٣٣٢ 

٣٨٧الأبناء؟........... هن محوعة له الأب بأن ع الأب وظة بعد ايراث 
اسهوقام وأم، أب وعن والبناُت، الأبناء هن عدد وله توق رجل عن :

عنهم،بالوكالة بالتجارة وأخواته إحوانه نمّيب ل بالتصرف الأكبمر 
٣٨٩فهلمحقلهذلالأv؟ 

إحدىتؤبن، ثم شميق، وأخ وخمس؛نات،، زوجتن، عن رجل تول :  ٢٣سه 
٣٩٠المسألة؟ هذه م تقفكف البنات 

متقفكيف وجد، شقيقة وأخت وأم، زوج، ولها توفين،، امرأة عن 
٣٩٢المألة؟ هده 

٣٩٢الزوجة؟ محص، الأب، :هل ٢٣٧س
ؤلمناالرجل لهذا عم أبناء أمم محموعة وادعى واريثإ له ليس رجل ؛ ٢٣٨س

٣٩٣لحكم؟ ا ق
مبلئاوتركت، وبنات، بنن من ابن أولاد ولها ينت،، ولها توفيت امرأة ت  ٢٣

لروهي يإ لامحبالثلث،، يفعل ، وكيفم،راثها؟ م يقفكيف، الال من 
٣٩٤مصرفه؟ تحدد 

٣٩٥•••••••••••••••••••أتمامهم؟ وجود ْع جدهم من الابن أبناء يرين، هل ت ٢ ٤ * س
العملأولاد هل الولد، ا هن. ات ومواحد، وولد بنات له شخصى ! ٢٤١محي 

٣٩٥المرايثج؟ ق حق العصبة 



الفقعهن1وى  ٤٩٢

أفتونالا؟ أم يرثها فهل الرصاع من أخ إلا أحد لها وليس توقت امرأة ت ٢ ٤ س؟ 
٣٩٦خثر ^١^كل 

هلولمس الابن، هدا تول ثم فقط واحد ابن إلا له ولمس تول، رجل  '■٦٤٣س 
٣٩٧..... نصيبهم؟ وما يرنون فهل أمه، من وإخوان أبيه، من وجد والدة إلا 

ويعدلوالدها، أرض( عن عبارة )وهو مهرها حمتع أءهلنv بننا عن •' ٢ ٤
الذكورمن ورثته لخميع مثراث الأرض هده فهل الوالد، هدا توق فترة 

٣٩٨والأس؟ 

ذكرين،ولدين وترلئ. الابن، ماين، ؤإذا الأعإم؟ محجبون الأولاد هل ٢: ٤ سه 
٣٩٨الابن؟ هووالد الدي جده من يريون هل 

الأختوأن شقيقة وأخت ابن وبنت بنتن مثرايث، ق الإشكال حول رمالة؛ ه
٤* ١ بالتعاصببح الباقي تأخذ هنا 

٠٤ ٥ الفروض أصحاب، حول ت اله ءور،
٠٤١ ا...ّّ.........؟؟.....ااا.ّا....ّ.؟.. حدة عل وارمحت، كل باعتبار الفرائض م تق

٤١٣سا"؛؟:عنم؛رارث،الخشاسل؟ 
 U_ للذكر،الخلقية الصفات ومحمل عاما، عشر تسعة العمر من يبخ ثابح ! ٢ ٤

نفورهستإ حانإل ء ا بالنيتنبه وملابسه وحديثه، تصرفاته، ق ولكن 
مثلهن،أنثى وكأنه النساء هع ين، الحل وحبه الرحال، ْع الخلوص من 
٤١٤•••■••••••••••••••••••مأجورين• أفتوف أش؟ أم رجل بصفته يرين، هل 

٤١٥وأكثره؟ الحمل مدة أقل عن ٢: س٨٤ 
٤ ١٦الفقود ق فائدةت ه

عنهالسؤال وجرى يعل•، ولر منة لمدة وغاب، صيد، لرحلة حرج رجل • ٢ ٤ 
٤١٧١٠.ومتى؟ تركته؟ تقم فهل خثر، عل له يعثر ولر المحتمة الحهات عثر 

٤١٧الحكم؟.....ما الأول، أنها يعرف ولر حادُث، ى والأب، الابن  oUإذا ٢: ٥ ص٠ 



٤٩٣الفهرس 

فهلورمضان، الخمعة، يمل لكن باسظام يمل لا الورثة أحد لكن إذا ت ٢ ٥ محي١ 
قوينتفلم اممه، إل يتوب حتى نميبه له محس أم مطالثا، بمرم أم يرث 

٤١٨صلاته؟ 

 Y_ ٤٢٠...صعبة؟ حال ق وهم الورثة، يرثه فهل للصلاة، وهوتارك ماُت، من ! ٢ ٥
أموالاالمزرعة هذه تدر عام وكل يرة، مزرعة وحلمح رجل توي • ٢ سمه 

حظمثل للذكر الشرعي الإرث ب، حبتقسيمها فيقومون ءلائلةإ 
١٤٢ هذا؟ صحيح عملهم هل الأنثي؛ن، 

اءأثنول الأول، هؤب واحدة ؤللقت صحته حال ق زوجته محللق رجل • ٢ ٥
٤٢١.......................... المرأة؟ هذه ترثه فهل الرجل، هن.ا تول العدة 

الأم منه يرث فهل ابنه، السائق ولكن سيارة، حادث ل والدي تول ؛ ٢٥سْ 
يقولونوالأخرون يرث، إنه يقولون الماس يعص أن العلم مع يرث، 

؛YY.................................ذللثح؟ ل المحواب هو ما يرث، لا أنه 
٤٢٣مورثه موينح ل التسبب توؤيثح حكم ل يحثإ 
بهاحتلْلّ فد وماله يالمجارة، يعمل ولكن أبيه، من مالأ ورث رجل ؛ ٢ ٥ ساُ 

٤٤٥........................... المال؟ هذا مثراث حكم ما الربا، وغجثر الربا 
 Uالمالهذا بأن علنا محرمة، بطرق جع الذي المورث المال أحذ حكم عن ! ٢ _٥

٤٤٥نصيحتكم؟ ما ؤلويلة، مدة يزك لر 
٤٤ ٦ ............ ..٠ ؤ.٠. . ٠ بالربا؟....٠ محتلمطا لكن إذا الموروث المال حكم U : ٢ سخه 

أولادله كان إذا موته يعد الكافر محلفه الذي بالمال يصنع ، كيف: ٢٥سا* 
٤٤١^يصل؟ لا من أيصا وفيهم لمون، م

اثنتبنوحد لبيته ذهب فلعا الباعة، أحد من حاجة اشترى رجل عن ؛ ٢٦٠س 
فدبأنه فاحجر المانية، الحاجة ثمن البائع ليعطي فذهب حاجته، من 

٤٤٨يفعل؟ ف،اذا مات،، 



الفقدهتاوى  ٤٩٤

٤٤٩.............................والأكدرية؟ والشركة انمرتن الراد ما : ٢ ٦ س١ 
٤٥٣الصق؟ كتاب 

٤٥٥نومه؟.................... إل يعود أن حشية مع الكافر العبد يعتق هل ت ٢ ٦ ٢ س
٤٥٦يكون؟ وكيف وسببه الحنق عن ت ٢ س'؟آُ 

علوشنعوا الرق، أنر الإمحلامي الدين أن الإسلام أعداء يذكر I ٢ ٦ ٤ س
٤ ٥٧قولكم؟ فإ الأمر، -يدا المسلمان 

حرا؟الرفق ب يكوى التمح، الأمور عن ت ٢ ٦ سه 
وأنجب،الرقيق، مذا فتزوج يد0، سوأعتقه رقيما، كان رحل عن ٢ ٦ س٦ 

٥٤ ء.٩ تعال؟...... اف لوحه أحرار أم الأرقاء حكم j الأولاد فهل أطفالا، 
آحرق قال وقد الولأمء فم واشرطي ءاحدييا، حديث،! ضر ما ت ٢ س٧٦ 

قال:كيفر فهوإاطلا< اش كتاب، ق ليس شرط■ كل اءإن الخدين،: 
٤٥٩لهم«؟ *اشترطي 

٤ ٦٣سيده؟ من ه نفالعLJ كتابة معنى عن : ٢ س٨٦ 

إذاولدر،منّيدقهلتكونحرة؟...ّ.ؤ................؛أ؛

٤٦٧الفهرس 

الكتاب،فهرس الله بحمد 




