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بسم اهلل الرمحن الرحقم

املؼدمة

احلؿد هلل رب افعودغ ،افرًن بخؾؼه أمجعنيغ افنيرحقب بعدنيوده ادنيم ـغ ،نيو
رشع أ ر ًا إٓ حلؽؿه ؾصنيور بعنيد رشظنيه رًنيي وكعؿنيي ،وافصنيسة واف نيسم ظنيذ
افدشر افـذير وافرساج ادـر افنيذي ظؾنيب إ نيي ضنيرق افدنيذل إ لنيو واسح نيون
افدائب ،فقدؼى أثره ،وي تؿر خر أ و بعد:
ؾنن ن أهب افرواؾد آؿتصوديي افدائؿي افتي حنيٌ ظؾقفنيو افؼنيع افوؿني ،
وافنينيذي رشع حلؽنينيب ظظقؿنينيي ،ؾفنينيو نينين أظظنينيب يوشنينين هنينيذا افنينيدين إذ هنينيو راؾنينيد
اؿتصودي خري دائب يدوم افـػع به و دام افوؿ

تؿرا ع آهتامم بنيه وؿنيد
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زاد ن اهتامم اد ؾؿغ بوفوؿ أثره افدائب وأجنيره ادتوالنيو ؾؼنيد ؿنيول زينيد بنين
ثوبنينيً را اهلل ظـنينيه ؿنينيول " :مل كنينير خنينير ًا فؾؿقنينيً وٓ فؾهنينيي نينين هنينيذه احلنينيدس
ادوؿوؾي أ و ادقً ؾقجري أجرهو ظؾقه وأ و احلي ؾتهتدس ظؾقنيه وٓ ووهنيى وٓ
وورث وٓ يؼدر ظذ اشتفسـفو "

()1

وؿول جنيوبر را اهلل ظـنيه ( :مل يؽنين أحنيد

ن ألهوب افـدي لذ اهلل ظؾقه وشؾب ذو ؼدرة إٓ وؿ )

()2

واكتؼنيت إوؿنينيوني بنينيغ اد نينيؾؿغ شنينيوال ن ذفنينيم افغـنينيي نينيـفب و توشني
افدخو ـو به ده – ؾؿنيـفب نين أوؿني ظؼنيور ًا و نيـفب نين أوؿني

صنيهػ ًو أو

ـتوب ًو بو ـفب ن أوؿ ؿدر ًا فؾطدخ ولدق اهلل ( ؾؿن يعؿنيو لؼنيول ذرة خنير ًا
يره)

()3

()1اإلسعاف يف أحؽام األوقاف ( ص .) 2 /
()2صاحب املغـى 597 / 5
()3الزلزلة .7/
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و ن أـلر إوؿوني اكتشور ًا افوؿني افنيذري ،وفؾؿنيوؿػغ ؼولنيد ٓ نيوهب
هلذا افـوع ـفو:
 )1احلرص ظذ بؼول صدر ويل فؾذريي ي تؿر أبد ًا
 )2اخلوني ن ودديد افورثي فؾلروة
 )3وجود ورثي ضعوني ؾقخشى ادوؿ أن وضقع حؼوؿفب
 )4حر ون أوٓد افدـوت ن افسـي و ـع دخنيول ظوائنيو أخنيرى نين أوٓد
افدـوت ن ؾؽقي افسـي
 )5حر ون افورثي ن ؽر افذريي وافزوج أو افزوجي نين افسـنيي ،لنيو نين
خيشى أن ينيدخو وافنيداه أو زوجتنيه أو إخوونيه ضنيؿن افورثنيي ،ؾقوؿني
ظذ ذريته فؼصد احلر ون
وفؽلنينيرة إشنينيعؾي ظنينين هنينيذا افـنينيوع وؿؾنينيي نينين ـتنينيى ؾقنينيه ،ؾؼ نيد ـتدنينيً هنينيذه
اخلسلي ،وفعو ؾقفو ـػويي دن يريد آختصور
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التعسٌف بالىقف ،شسوط صحته
افوؿ ن افؾغي :احلدس ،ويعرني ن آلطسح افؼنيظي بلكنيه :يدنيقس

()1

إلو ( )2وو دقو( )3ادـػعي ظذ بر أو ؿربي ( )4وفه أكواع أربعي هي:
 1افوؿ اخلري :هو و يكني ريعه و ـػعته إػ جفي خريي
 2افوؿ إهع :هو نيو جعنيو اشنيتهؼوق افرينيع ؾقنيه ٕصنيخوص عقـنيغ
بوفذات أو افول  ،شوال أـنيوكوا ذرينيي (افوؿني افنيذري) أم أؿنيورب أم ؽنيرهب
ثب يمول جلفي خريي بوكؼراضفب
 3افوؿ ادشسك هو :وؿ ظذ إؿورب وأظامل اخلر ع ًو

( )1كؾؿة حتيبقس قؼدد اها ععؾه حيبسا  ا قصفرف يقه بيبق و ا كحو من الصفريات املزقؾة له.
( )2كعؼار وشجر وبئر وكحو ذلك.
( )3أي ععؾه يف سيبقل اهلل قـصػ به من أوقف عؾقه.
( )4ألكه عيبادة ،يال قفرف إ ا عىل ما جيؾب األعر والثواب.
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 4افوؿ ظذ افـػس :وهو أن يوؿ افواؿني ظنيذ كػ نيه نيدة حقوونيه ثنيب
فؾجفي افتي ظ ّقـفو ـذريته أو أظامل اخلر
وافوؿ

نيتهى بوٓوػنيوق ( ،)1حلنيديٌ حنيديٌ أه هرينيرة رؾوظنيو ":إذا

نينيوت ابنينين ادم اكؼطنينيع ظؿؾنينيه إػ نينين ثنينيسث ،لنينيدؿي جورينينيي " ( )2وهنينيو ظؼنينيد
لهقح ،وهو ٓزم بؿجرد افؼول أو بام يدل ظؾقه
ويشسط فصهي افوؿ رشوط شتي هي:
 1أن يؽون افواؿ جوئز افتكني وهو احلر ادؽؾ افرصقد
 2أن يؽنينيون ادوؿنينيوني ننينيو يـتػنينيع بنينيه اكتػوظنينيو

نينيتؿرا ،ون وػولنينيقو هنينيذا

افؼط خسني

()1رمحة األمة ص  ،142الرشح الؽيبري .362/16
()2روا مسؾم (.)4199
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 3أن يؽون افوؿ

ـجزا ن احلنيول إٓ إن ـنيون عؾؼنيو بعنيد ادنيوت ؾقصنير

ولقي ،ون وػولقو هذا افؼط خسني
 4أن يؽون ادوؿوني عقـو
 5أن يؽون ادعغ نو يؿؾم ؾؽو ثوبتو ،ون وػولقو هذا افؼط خسني
عالقة الىقف بالىصٍة
يؿؽن ودقغ ظسؿي افوؿ بوفولقي بدقون افػرق بقـفام ،وأهب افػروق هي:
 1أن افوؿ يدقس إلو وو دقو ادـػعي  ،بقـام افولنيقي ىؾقنيم ضنيوني
إػ و بعد ادوت بطريؼي افتزع شوال ـون ن إظقون أو ن ادـوؾع
 2جينينيوز ن افوؿ ني أن يتجنينيووز ادوؿ ني ثؾنينيٌ أ وافنينيه ،ؾنينيس حنينيد ٕـلنينيره
بخسني افولقي ؾس وتجووز ثؾٌ افسـي إٓ بنذن افورثي
 3أن افوؿ يؾزم وٓ جيوز افرجوع ؾقنيه ن ؿنيول ظو نيي أهنيو افعؾنيب فؼنيول
افرشنينيول لنينيذ اهلل ظؾقنينيه وشنينيؾب فعؿنينير  « : -  -إن صنينيعً حد نينيً ألنينيؾفو
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ووصدؿً هبو ؾتصدَّ َق » أ و افولقي ؾنهننيو وؾنيزم وجينيوز فؾؿنيو

أن يرجنيع ن

مجقع و أوىص به أو بعضه
 4افوؿ خيرج افعغ ادوؿوؾي ظن افتؿؾقم فؾؿوؿ أو فؾؿوؿنيوني ظؾقنيه،
ووؽون ادـػعي فؾؿوؿوني ظؾقه ،بقـام افولقي وتـوول افعغ ادوىص هبو أو ـػعتفنيو
فؾؿوىص فه
 5ىؾقم ـػعي افوؿ يظفر حؽؿفو أثـول حقوة افواؿ وبعنيد نوونيه ،وأ نيو
افتؿؾقم ن افولقي ؾس يظفر حؽؿه إٓ بعد وت ادو
 6افوؿ جيوز فوارث وافولقي ٓ وز فوارث إٓ بنجوزة افورثي
حدود الشسوط التً ميكه للمىقف أن ٌشرتطها
حيق فؾواؿ أن يشسط ن صمون وؿػه ـو و ٓ خيوف افؼنييعي ،وجينيى
افعؿو بؼضه ـام جيى افعؿو بوفؼنيط افؼنيظي ،ويراظنيى ن ؾفنيب رشوط ـنيو
واؿ

و ظؾقه افعرني ن بقعته و ن أ لؾنيي رشط افواؿني يصنيقا كنيوطر عنيغ
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نينيتهؼووه ،شنينيوال أـنينيون افـنينيوطر ؾنينيرد ًا أم مجوظنينيي أم مش نينيي وجينينيوز أن

ويدينينيد

يشسط افواؿ ن لقغي افوؿ ؿضول ديوكه ن رينيع افوؿني بعنيد وونيه ،أو أن
يشسط آكتػوع بوؿػه دة حقووه ثب ن بعده فذريته و ن بعنيدهب ٕظنيامل افنيز،
أو أن يكني ن ريع افوؿ اخلري ظذ ن اؾتؼر ن ذريته ثنيب ي نيتؿر

ني

افريع ن اجلفوت اخلريي وأ و افؼوط افدوضؾي ؾفي:
-1
-2

افؼط ادشتؿو ظذ و خيوف إحؽوم افؼظقي

()1

افؼط افنيذي خينيوف

ؼصنيود افشنيورع ويؿلنيو فنيه اس نيوم ابنين

وقؿقنينيي  -رًنينيه اهلل – بنينيام فنينيو أوؿني ظنينيذ افعنينيزاب و ؼصنينيود افؼنينيع احلنينيٌ ظنينيذ
افتزويٍ

()2

( )1حاشيييقة ابييين عابيييدقن  ،361/3الرشيييح الؽيبيييري مييي حاشيييقة الدسيييوقي  ،88/4املفيييذب
 ،454/1كشاف الؼـاع .258/4
( )2جمؿوع الػصاوى .19/31
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-3

أو افؼنينيط افنينيذي خينينيو بهؽنينيب افوؿني وينينيمثر ن ألنينيؾه ؾقدطنينيو

افؼط ويصح افوؿني بدوكنيه ،لنيو اصنيساط ظنيدم آشنيتددال طؾؼني ًو ،أو ظنيدم
ظزل افـوطر فام ـون اف دى،
-4

افؼط افذي ينيمدي إػ وعطقنيو صنيؾهي افوؿني أو اسخنيسل

بوٓكتػوع به لو اصساط افددل دائ ًام بود تهؼغ وفو ـون افوؿ يتوج ًو فؾصنيقوكي
أو افس قب واهلل أظؾب
حكم الىقف الرزي:
إذا أوؿ صخا ظذ أوٓده  ،ثب ظنيذ ك نيو افنيذـور دون ك نيو اسكنيوث،
ؾؼد اختؾ ؾقه أهو افعؾب ،ؾؼد أفني ن إبطوهلنيو افشنيقخ يؿنيد بنين ظدنيدافوهوب
رًنينيه اهلل ،ورد ظؾقنينيه افشنينيقخ ظدنينيدافعزيز بنينين ظدنينيدافرًن بنينين ظنينيدوان بنينين رزينينين
افرزيـنينيي احلنينيـظع (ت1179 :هنيني) ،وؿنينيد ذـنينير هنينيذه افرشنينيوفي افشنينيقخ يؿنينيد بنينين
ظدداهلل بن ًقد ن ـتوبه "اف هى افوابؾي ظذ رضائح احلـوبؾنيي" وٓ ونيزال هنيذه

9



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

الوقف على الذرية

افرشوفي خمطوضي ،ذـر افشقخ ظدد اهلل بن ظددافرًن بن ب نيوم أهننيو وؼنيع ن ثنيام
ـراشوت ن افؼطع افصغر
ن افلؾٌ ،وأ و و زاد ظـه ؾخورج ظنين

ويرير يو افـزاع هو و إذا أوؿ
يو افـزاع
ووػصقو إؿوال ظذ افـهو أو:

افؼول إول :اجلواز ،وهو ذهى مجفور افػؼفول

()1

وـون ظؾقه افعؿو ن كجنيد ؿدنيو دظنيوة اس نيوم يؿنيد بنين ظدنيدافوهوب رًنيه
اهلل ،و ن أ لؾي ذفم كؼو افشقخ أًد افدجودي ؾتوى فؾشقخ يؿد بنين إشنيامظقو
ن حؽب وؿ ا رأة وؿػً ظذ بـتفنيو وك نيؾفو نين افنيذـور واسكنيوث جنيول ؾقفنيو
( )1الدر املخصار وحاشقة ابن عابدقن عؾقه  ،437 - 436 / 3واإلسعاف  ،96 - 95ويصح
الؼدقر  ،243 - 242 / 6والرشح الؽيبري وحاشقة الدسوقي  ،93 / 4واملفذب ،451 / 1
ومغـي املحصاج  ،387 / 2وكشاف الؼـاع . 278 - 277 / 4

10



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

الوقف على الذرية

ؿول افشقخ يؿد " وٓ يدخو ؾقه ك و اسكوث نين ك نيو بـتفنيو " وأينيده افشنيقخ
شؾقامن بن ظع بن وهقى "

()1

وبه أؾتى افشقخ يؿد بن إبراهقب

()2

وذـر افشقخ يؿد بنين إبنيراهقب رًنيه اهلل أن افشنيقخ ظدنيدافرًن بنين ح نين
رًه اهلل لهح وؿػ ًو ذري ًّو جريو ظذ ـسم احلـوبؾي

()3

وذـر أيضو أن افشقخ يؿد بن ظددافوهوب رًه اهلل ٓ يريد بؽس ه إبطنيول
مجقنينيع افوؿني اف نينيوبؼي نينين هنينيذا افـنينيوع  ،وٓ جنينيرى افعؿنينيو ـنينيه وٓ نينين أوٓده
وأحػوده وٓ وس قذهب ن افعؾامل بقل ن ذفم

()4

( )1جمؾة الدارة.
( )2يصاوى الشقخ حمؿد بن إبراهقم.147/9
( )3يصاوى الشقخ حمؿد بن إبراهقم.98/9
( )4يصاوى الشقخ حمؿد بن إبراهقم.146/9
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وورد ن ؾتوى فؾشقخ يؿد بن إبراهقب و كصه :ولنيو إفقـنيو ـتوبنيم افنيذي
و تػتي به ظن وؿػقي وافدك ظدداهلل بن ؾرحي ـنيام جنيرى آضنيسع ظنيذ لنيورة
وؿػقتنينيه مجقنينيع أ سـنينيه نينين بؾنينيد وبقنينيوت ظلنينيري و نينيؼوي وظنينيو ر ودا نينير وحدنينيو
وجدو ظذ أوٓده ادـت دغ إفقه ذـنيور واكنيوث  ،وظنيذ ك نيو افنيذـور دون ك نيو
اسكنينيوث افنينيخ وذـنينيرت أكنينيه فنينيقس فوافنينيدك أي ؾنينيم ؽنينير هنينيذا افوؿني  ،وأن
افورثي يطوفدون بؿراثفب افؼظي وبتل و و ذـر طفر فـو واهلل أظؾب أن هنيذا نين
وؿ اجلـ افذي يراد به حر ون افورثي ن افتكني ن راثفب افنيذي ؾرضنيه
اهلل هلب  ،ؾنن مل جيز افورثي افوؿػقي بطقى كػس ـفب ؾنيس يصنيح ـفنيو إٓ بؿؼنيدار
افلؾٌ يؽون ؾنيقام يـػنيع ادقنيً ح نيى نيو كنيا ظؾقنيه افواؿني

وافلؾلنيون افدوؿقنيي

وؼ ب بغ افورثي ظذ ؾرائض اهلل فؾذـر لو حظ آكلقغ

()1

( )1يصاوى الشقخ حمؿد بن إبراهقم.144/9
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وؿول افشقخ ابن ظلقؿغ رًه اهلل ن افؼنيح ادؿتنيع ":ؿوفنيه« :دون بـوونيه» ،
أي :دون وفنينيد بـوونينيه ،ؾنينينن أوٓد افدـنينيوت ٓ ينينيدخؾون ن افوفنينيد ،ؾنينينذا ؿنينيول :هنينيذا
وؿ ظنيذ أوٓدي ،وفنيه ثسثنيي ذـنيور وبـنيً ،و نيوت هنيمٓل إربعنيي ،افنيذـور
وافدـً وخؾػوا أبـو ًل ؾق تهؼه أوٓد افدـغ ،وأ و أوٓد افدـً ؾؾنيقس هلنيب حنيق،
ِ
ِ
نيب فِؾ َّنيذ َـ ِر
ودفقو ذفم ن افؼران افؽريب ،ؿول اهلل وعوػ{ :يولقؽب اهللَّ ِن َأ ْوَٓدـ ْ
نيظ إ ْك َل َقني ْ ِ
ِ ْلنينيو َحني ُ
نيغ} [افـ نينيول ، ]11 :وأمجنينيع افعؾنينيامل ظنينيذ أن أوٓد افدـنينيوت ٓ
يدخؾون ن إوٓدٕ :ن أوٓد افدـوت نين ذوي إرحنيوم وفق نيوا نين أوٓده،
ؾؽذفم إذا ؿول :وؿ ظذ أوٓدي ،وـون فه أوٓد أبـول وأوٓد بـنيوت ،ؾنيلوٓد
افدـوت ٓ ي نيتهؼون صنيقع ًوٕ :هننيب ٓ ينيدخؾون ن اشنيب إوٓد وهنيو ن افؼنيران
طوهر ،وـذفم هو ؼته افعرني وافؾغي ،يؼول افشوظر:
بـوكو بـو ِ
أبـوئـو وبـووـو

ِ
ِ
إبوظد
افرجول
*** بـوهن أبـول

13
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وحتنينيى ن افعوؿؾنينيي ني نينيل ً
س ني أي :ظـنينيد يؿنينيو افدينينيي ني ؾنينينن أوٓد افدـنينيوت ٓ
يتهؿؾون ،وحتى ن وٓيي افـؽنيوح ،أوٓد افدـنيوت فنيقس هلنيب وٓينيي ،وظنيذ هنيذا
ؾـؼول :أوٓد افدـوت ٓ يدخؾون ن افوؿني ظنيذ إوٓد ،وافنيدفقو نين افؼنيران
و ن افؾغي"
افؼول افلو  :افتهريب ،وؿد أف ن يريؿه اس وم يؿد بن ظدنيدافوهوب –
رًه اهلل ،وودعه بعض ظؾامل كجد ن أبـوئه وأحػوده ،وؽرهب ،واشنيتدل افشنيقخ
يؿد رًه اهلل بام يلو:
-1

أن هذا ن حؽب افولقي فؾذرينيي ،وؿنيد ؿنيول لنيذ اهلل ظؾقنيه وشنيؾب:

"إن اهلل ؿد أظطى ـو ذي حق حؼه ،ؾس ولقي فوارث"

()1

-2

حديٌ ":اوؼوا اهلل واظدفوا بغ أوٓدـب"

()1الدرر السـقة .53/7
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-3

أن راد ادوؿ يرم ،وٓ جينيوز أن يعنيون ظؾقنيه ،ؾنينذا أراد اسك نيون

أن يؼ ب وفه ظذ هواه وؾر نين ؿ نيؿي اهلل وىنيرد ظنين دينين اهلل لنيو أن يرينيد أن
ا رأوه ٓ ورث نين هنيذا افـخنيو وٓ ولـنيو ـنيه إٓ حقنيوة ظقـفنيو أو يرينيد أن يزينيد
بعض أوٓده ظذ بعض ؾرارا ن ولقي اهلل بوفعدل أو يريد أن حيرم ك نيو افدـنيول
أو يريد أن حيرم ظذ ورثته بقع هذا افعؼور فعس يػتؼروا بعده

()1

-4

أن ن ذفم وغقرا فؼع اهلل وديـه وافته ّقو ظذ ذفم بنيوفتؼرب إفقنيه

بهر نينيون أبـنينيول افدـنينيوت ،وافوافنينيدين وافنينيزوج ،وهنينيو نينين أظظنينيب ادـؽنينيرات وأـنينيز
افؽدوئر
-5

أن رشنيول اهلل لنيذ اهلل ظؾقنينيه وشنيؾب أونيى ب نينيد افنيذرائع ،وهنيو نينين

أظظب إصقول ذريعي إػ وغقر حدود اهلل

()2

( )1مؤلػات الشقخ اإلمام حمؿد بن عيبدالوهاب رمحه اهلل .78/1
( )2الدرر السـقة .49/7
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-6

أن هذا افعؿو مل يعؿؾه افصهوبي وٓ افتوبعون ،وٓ إئؿي إربعنيي،

وإكام اصتفر ن افؼرون ادتلخرة
-7

وإذا ؿدركو أن راد لوحى هذا افوؿني وجنيه اهلل ٕجنيو نين أؾتنيوه

بنينيذفم ؾؼنينيد هنوكنينيو رشنينيول اهلل لنينيذ اهلل ظؾقنينيه وشنينيؾب ظنينين افدنينيدع ن دينينين اهلل وفنينيو
لهً كقي ؾوظؾفو ؾؼول ":ن أحدث ن أ ركو هنيذا نيو فنيقس ـنيه ؾفنيو رد " ون
فػظ " :و ن ظؿو ظؿس فقس ظؾقه أ ركو ؾفو رد"
-8

ؾنن ـون افوؿ

تغرؿو جلؿقع افسـنيي ،ؾنكنيه داخنيو ن افـفنيي ظنين

افتصدق بجؿقع ادول ،وإبطول ذفم عروني دو ثدنيً " أن رجنيس ن ز نين افـدنيي
لذ اهلل ظؾقه وشؾب أظتق شتي أظدد ظن دبر فقس فه ول ؽنيرهب  ،ؾنيوؿرع بقنيـفب
وجزأهب ثسثي أجزال ؾنيوظتق اثـنيغ وأرق أربعنيي  ،وؿنيول ؾقنيه ؿنيوٓ صنيديد ًا " ون
روايي أكه ؿول  " :فو حرضوه مل يدؾن ن ؼوبر اد ؾؿغ "
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وأجنينيوب ظنينين آشنينيتدٓل بوؿ ني ظؿنينير  وؾقنينيه ":وؾقنينيه حػصنينيي ،ثنينيب ذو
افنينيرأي ،وإكنينيه يلـنينيو بنينيودعروني" ،أن ذفنينيم نينين بنينيوب إجنينيرة ،وفنينيقس نينين بنينيوب
وػضقو بعض افورثي ظذ بعض
وأجوب ظن آشتدٓل بؼوفه  " : ابدأ بـػ م ثب بؿن وعول " وؿوفنيه :
" لدؿتم ظذ رًم لدؿي ولؾي " وؿوفه  " :ثب أدكوك أدكوك " وأصدوه ذفنيم
ؾؽو هذا لهقح ٓ إصؽول ؾقه فؽن ٓ يدل ظذ وغقر حنيدود اهلل ؾنينذا ؿنيول ( :
يولنينيقؽب اهلل ن أوٓدـنينيب فؾنينيذـر لنينيو حنينيظ إكلقنينيغ ) ووؿ ني اسك نينيون ظنينيذ
أوٓده ثب أخرج ك و اسكوث يتج ًو بؼوفه ( :ثب أدكنيوك أدكنيوك ) أو لنيؾي افنيرحب
ؾؿلؾنينيي ـؿلنينيو رجنينيو أراد أن يتنينيزوج خوفنينيي أو ظؿنينيي ؾؼنينيرة ؾتزوجفنينيو يرينينيد افصنينيؾي
واحتٍ بتؾم إحوديٌ

17



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

الوقف على الذرية

وأجوب ظن آشتدٓل بوؿ حػصي احلع ظذ ال اخلطوب ؾلجنيوب ظـنيه
بؼوفه :ؾقو شدهون اهلل ؟ هو وؿػً ظذ ورثتفنيو أو حر نيً أحنيد ًا أظطنيوه اهلل ،أو
أظطً أحد ًا حر ه اهلل
وأ نينيو آشنينيتدٓل بنينيلن لنينيػقي وؿػنينيً ظنينيذ أخ هلنينيو ينينيودي ،ؾلجنينيوب بلكنينيه ٓ
يرثفو ،ؾس يدخو ن اد لفي
ونن كا ظذ يريب هذا افوؿ أيضو:
-1

افشقخ ظددافرًن بن ح ن رًه اهلل

-2

افشقخ ظددافؾطق بن ظددافرًن رًه اهلل  ،ؾؼد أبطو وؿػنيو ذرينيو،

()1

وؿ ؿه ؿ ؿي راث

()2

()1الدرر السـقة .54/7
()2الدرر السـقة .51/7
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افشقخ ظدد اهلل بن ظدد افؾطق رًه اهلل ،ؾؼنيد أؾتنيى ن وؿني ذري

-3

بنينيام ينينيلو ":هنينيذه افصنينيػي وؿ ني بوضنينيو ،ـنينيام هنينيو افصنينيهقح ظـنينيد يؼؼنينيي احلـوبؾنينيي
وؽرهب ،إٓ إذا اوػؼً افورثي ،وـوكوا ـؾفب رصدين ،ظنيذ جعنيو

ل ـنيه ن

ظؿو بر وؿربي ،لح ذفم ،و و ؾضو ن افرينيع حؽؿنيه حؽنيب ادنيراث ،فؾنيذـر
لنينيو حنينيظ إكلقنينيغ وإن نينيوت أحنينيد نينين افورثنينيي افنينيذـور أو اسكنينيوث ،ؾـصنينيقده
فورثته ،يـَزفون ـْزفته ،وـذفم افزوجنيي هلنيو نيراث ن افلؾنيٌ ،هنيذا هنيو افعنيدل
وافؼع"

()1

-4

افشقخ ح ن بن افشقخ ح غ بن ظع رًه اهلل

-5

افشقخ ظدد اهلل أبو بطغ رًه اهلل

()2

()3

()1الدرر السـقة .51/7
()2الدرر السـقة .52/7
()3الدرر السـقة .53/7
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-6

افشقخ يؿد بنين إبنيراهقب رًنيه اهلل ن بعنيض ؾتووينيه ،وـلكنيه افنيرأي

إول فه واهلل أظؾب

()1

وأ و وؿ افؼضول اف عودي ؾؿتػووت ،ؾدعض افؼضنيوة يؿـعنيون افوؿني
افذري ابتدال ،وافدعض يؿضقه ،ؾؼد ورد ن احلؽنيب افؼضنيوئي افصنيودر بوفصنيم
رؿب 3458343 :وورخيه1434/3/9:ه رؿنينيب افؼضنينيقي ":3466563 :وكظنينير ًا
ٕن افراجح ن أؿنيوال أهنيو افعؾنيب ظنيدم دخنيول أوٓد افدـنيوت ن افوؿني ظنيذ
افذرينيي وهنيو ادنينيذهى وظؾقنيه مجنينيوهر إلنيهوب وهنينيو ؿنيول وفنينيم ويؿنيد بنينين
احل ن (اسكصوني  )79 /7واختوره شامحي افشقخ يؿد بن إبنيراهقب ال افشنيقخ
–رًه اهلل -ن ؾتوواه (ـام ن افػتنيوى ذات افنيرؿب  2334وذات افنيرؿب )2335
 96 /9وؿد ؿول اس وم أًد –رًه اهلل -ؾنيقؿن وؿني ظنيذ وفنيده :نيو ـنيون نين
ورد افدـوت ؾؾقس هلب ؾقه

ل" أ هني ( ن ـتوب افوؿوني ٕه بؽر اخلنيسل /1

( )1يصاوى الشقخ حمؿد بن إبراهقم.98/9
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 425اد لفي  145وادغـي  )242 /8وؿول ن ادؼـع :وإن وؿ ظذ وفده ؾفنيو
فوفده افذـور واسكوث بوف ويي وٓ يدخو ؾقه وفد افدـوت وإن وؿ ظنيذ ظؼدنيي
أو وفد وفنيده أو ذريتنيه دخنيو ؾقنيه وفنيد افدـنيغ ،وكؼنيو ظـنيه ٓ" :ينيدخو ؾقنيه وفنيد
افدـوت" أ هني (ادؼـع  )324 /2وكظر ًا ٕن افت نيويي بنيغ افنيذـر وإكلنيى يرجنيع
ؾقفو إػ رشط افواؿ  ،ؿول ن ادغـي " :245 /8إن ؾضو بعضنيفب ظنيذ بعنيض
ؾفو ظذ و ؿول" أ هني وؿول ن ادؼـع :ويرجنيع إػ رشط افواؿني ن ؿ نيؿه ظنيذ
ادوؿوني ظؾقه" أ هني ؿول ن ادددع" :أي ظنيذ أن فنكلنيى شنيف ًام وفؾنيذـر شنيفؿغ
أو بنينيوفعؽس ،واد نينيتهى أن يؼ نينيؿه ظنينيذ أوٓده ح نينيى ؿ نينيؿي اهلل وعنينيوػ ن
ادراث :فؾذـر لو حنيظ آكلقنيغ ،وؿنيول افؼنيوا" :اد نيتهى افت نيويي بقنيـفب
ٕن افؼصد افؼربي ظنيذ وجنيه افنيدوام وؿنيد اشنيتووا ن افؼربنيي" أ هنيني (اددنيدع /5
)333
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مسألة :إذا وقف على بنٍه وبناته ولٍس له وازث غريهم
ؿول اس وم يؿد بن ظددافوهوب رًنيه اهلل :وأ نيو وؿني ادنيرأة ظنيذ وفنيدهو،
وفقس هلو زوج ،ؾؽذفم وعرني :أن افوؿ ظنيذ افورثنيي فنيقس نين دينين رشنيول
اهلل لذ اهلل ظؾقنيه وشنيؾب وفنيو رشظنيه فؽنيون ألنيهوبه أرع افـنيوس إفقنيه ،شنيوال
رشط ظذ ؿ ب اهلل أم ٓ :وهذا ن احلؼقؼي يريد أ رين:
إول :يريب و أحو اهلل هلب ،ن بقعه وهديته وافتكني ؾقه
وافلو  :حيرم زوجوت افنيذـور وأزواج اسكنيوث ،ؾقشنيوبه شنيوهبي جقنيدة نيو
ذـره اهلل ظن ادؼـغ ن شنيورة إكعنيوم :وفؽنين ـنيون افرشنيول لنيذ اهلل ظؾقنيه
وشؾب مل يل ر به ـوني ن ؾ وده ،لؾهً كقي لوحده أم ؾ دت

()1

( )1الدرر السـقة .54/7

22



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

الوقف على الذرية

وأ و افشقخ ظدداهلل أبو بطغ رًه اهلل ؾؼول :ن وؿني ظنيذ ظقوفنيه ،ؾفنيذا إذا
مل يؽن فه ورثي ؽرهب ،ؾوفظوهر اجلواز ،وٓ كعؾب ظؾي ووجى ادـع

()1

مسألة :إن وقف على بنٍه دون بناته
ؿول افشقخ ابن ظلقؿغ رًه اهلل ن افؼح ادؿتع(" :)2ؿوفه« :وفنيو ؿنيول ظنيذ
بـقنيه أو بـنيي ؾنينيسن اخنيتا بنينيذـورهب»  ،ؾنينذا ؿنيول :ظنينيذ بـقنيه أو بـنينيي ؾنيسن ؾنكنينيه
فؾذـور دون اسكوث ،وهـو كتؽؾب ظنين ـؾؿنيي «بـقنيه» نين حقنيٌ نيدفول افؾػنيظ،
و ن حقٌ جواز هذا افوؿ  ،ؾنذا ؿول :ظذ بـقه ،ؾؿنيدفول افؾػنيظ أن افدـنيوت ٓ
يدخؾنٕ :ن افدـً ٓ و ؿى ابـ ًو ،وفؽن هو جيوز فإلك ون أن يوؿني ظنيذ بـقنيه
دون بـووه؟ اجلوابٓ :

()1الدرر السـقة .53/7
( )2الرشح املؿص  ابن عثقؿني  -رمحه اهلل –  49/11صيبعة دار ابن اجلوزي.
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وافػؼفنينيول ني رًفنينيب اهلل ني إكنينيام يتؽؾؿنينيون ظنينيذ نينيدفول إفػنينيو دون حؽنينيب
بـي ؾقدخو افذـور ؾؼ  ،وأ و اسكوث ؾنيس
افوؿ  ،ؾفـو إذا ؿول :هذا وؿ ظذ َّ
يدخؾنٕ :كه يؼول :بـون وبـوت ،وفؽن ٓ جيوز فه أن خيا افوؿني بدـقنيهٕ :كنيه
إذا ؾعو ذفم دخو ن ؿول افـدي ّ
لذ اهلل ظؾقه وشني ّؾب« :اوؼنيوا اهلل واظنيدفوا بنيغ
أوٓدـب» ،ؾقؽون هبذا افعؿو ؽر تنيق هلل وعنيوػ ،وشنيؿى افـدنيي ل ّنيذ اهلل ظؾقنيه
وش ّؾب يصقا بعض إبـول َج ْور ًا ،ؾؼول ٓ« :أصفد ظذ َج ْنيور» ،وٓ صنيم أن
ن وؿ ظذ بـقه دون بـووه أكه َجور
وظذ هذا ،ؾؾو وجدكو صخص ًو وؿ ظذ بـقه و وت ،ؾعذ ادذهى كجنيري
افوؿ ظذ و ـون ظؾقهٕ :ن هذا فقس ظطقي وو يٕ :ن افوؿني ٓ يتكنيني ؾقنيه
ادوؿوني ظؾقه ٓ بدقع وٓ رشال ،كؼول :فؽن ادوؿوني ظؾقه يـتػع بغ َّؾته
يالؼول الراعح أكـو كؾغي هذا افوؿ وٓ كصنيههه ،ويعنيود هنيذا ادوؿنيوني
ؾؽ ًو فؾورثي :فؼول افـدنيي ل ّنيذ اهلل ظؾقنيه وشني ّؾب « :نين ظؿنيو ظؿني ً
س فنيقس ظؾقنيه
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أ ركو ؾفو رد» ،وؿد يؼول :يدؼى وؿػ ًو ظذ افدـنيغ وافدـنيوتٕ :ن ادوؿني أخرجنيه
ظن ؾؽه إػ ؾم همٓل ،وفؽن آحتامل إول أؿنيرب ،وهنيو إبطنيول افوؿني :
ٕكه ظؿو فقس ظؾقه أ ر اهلل ورشوفه ّ
لذ اهلل ظؾقه وش ّؾب ،بو هو خمنيوف ٕ نير
اهلل ورشوفه ّ
لذ اهلل ظؾقه وش ّؾب"
واهلل أظؾب ولذ وشؾب ظذ كدقـو يؿد وافه ولهده وشؾب
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