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 رب العالمون، والصالة والسالم على أشرف األىبواء الحمد هلل

 :وبعُد والمرسلون، ىبونا محمد وعلى آله وصحابته أجمعون،

فنن الصدقة برهان وبقان طؾك صدق إيؿان الؿممـ ورجائف ما طـد اهلل، 

والصدقة »: قال فػل صحقح مسؾؿ مـ حديث أبل مالؽ األشعري

«برهان
()

: وإن مـ أطظؿ الصدقات وأكػعفا لؾؿتصّدق والؿتصدق طؾقف ،

صدقة جارية، أو : إذا مات ابن آدم اىقطع عمله إال من ثالث»: الققػ، قال 

 رواه مسؾؿ«علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له
()

 .

والققػ هق الصدقة الجارية الدائؿة الؿستؿرة بعد مقت صاحبفا، وإكؿا 

كان الققػ هبذه الؿـزلة لدوامف واستؿرار اكتػاع الؿقققف طؾقفؿ بف، بخالف 

. غقره مـ الصدقات الؿـؼطعة

ولؿا كاكت بعض مسائؾ الققػ دققؼة، وتػاصقؾف متؼاربة، وشروط 

- ال سقؿا الؿحسـقن مـفؿ-القاقػقـ كثقرة، ومتـقطة رأيت حاجة الـاس ماسة 

إلك جؿع متػرق فتاويف، ولؿ شعث الؼقاطد فقف تسفقاًل طؾك الطالب، وتؼريًبا 

لؽؾ راغب، جؿعت فقف فتاوى أهؾ العؾؿ كشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة رحؿف اهلل 

مـ الؿتؼدمقـ لؿا ال يخػك طؾك الطالب وأولل األلباب مـ رسقخ قدمف وطؾق 

كعبف،وحسـ تلصقؾف لؾؼقاطد وتؼريره لؾؿسائؾ، وكذا أكثرت مـ فتاوى 

الؿعاصريـ لظفقر كثقر مـ الؿسائؾ التل لؿ تؽـ قبؾ واطتؿدت يف كؼؾ فتاوى 

                                                 

 (.223)رواه مسؾؿ برقؿ  ()

 .طـ أبل هريرة (1631)برقؿ  ()
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الدرر السـقة ألئؿة الدطقة، وفتاوى )الؿعاصريـ طؾك الػتاوى الؿعتربة كـ

الؾجـة الدائؿة، وفتاوى سؿاحة الشقخ طبد العزيز بـ باز، وفضقؾة الشقخ محؿد 

. بـ صالح العثقؿقـ وغقرهؿ رحؿفؿ اهلل تعالك مـ طؾؿاء هذه البالد الؿباركة

وقد قدمت لفذه الػتاوى بؿبحٍث مختصر يحقي تعريػ الققػ، أقسامف، 

. ثؿ أردفـاه بالػتاوى. أركاكف، حؽؿف وفضؾف، وشقًئا مـ حؽؿف وفقائده

سائاًل الؿقلك طز وجؾ أن يقفؼ الجؿقع لؾرشاد، وأن يعقذكا مـ سبؾ الغل 

. والردى والػساد، وأن يفديـا إلك حسـ الؼصد والعؿؾ

. وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف وصحبف وسؾؿ تسؾقًؿا كثقًرا

 

وكتبه 

أبْ عبد السمحً 
سلٔناٌ بً جاسس اجلاسس 

غفس اهلل له ولوالديه وجلىيع املسمىني  

 

 * * *
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 تعسٓف الْقف: أّاًل :
: الوقف لػة

القاو والؼاف والػاء، أصؾ واحد يدل طؾك »: قال ابـ فارس يف الؿؼايقس

«الحبس: تؿؽث يف شلء، والققػ مصدر وقػ يؼػ ومعـاه
()

 .

: ويف الشسع 

حبس طقـ يؿؽـ االكتػاع هبا، : طرف بتعاريػ كثقرة أجؿعفا وأمـعفا هق

بؿـع التصرف يف رقبتفا بلي تصرف كاقؾ لؾؿؾؽقة، وتسبقؾ مـػعتفا بجعؾفا 

. لجفة مـ جفات الخقر ابتداًء واكتفاًء، أو اكتفاءً 

 ًٔا : أىْاع الْقف ّأقشامُ: ثاى
: يؿؽـ أن يؼسؿ الققػ باطتبار الجفة الؿستػقدة مـف إلك أقسام ثالثة

 وهق أن يؼػ شقًئا طؾك جفة بر كلن يؼػ طؾك مسجد مثاًل :خريي -1

. أو طؾك الؿساكقـ

.  أن يؼػ طؾك أوالده وأوالد أوالده مثاًل :ذزي -2

 أن يؼػ مثاًل طؾك كػسف ثؿ طؾك الػؼراء والؿساكقـ أو بـقف :وشرتك -3

. ثؿ طؾك الؿساكقـ

                                                 

 (.9/333)هتذيب الؾغة  ()
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 أزناىُ: ثالًجا :

: لؾققػ أربعة أركان هل

 وهق الؾػظ الدال طؾك إرادة الققػ، أو الػعؾ كذلؽ الدال :الصيػة- 1

طؾك إرادة الققػ طزًما كجعؾ أرضف مسجًدا أو اإلذن لؾـاس بالصالة فقف
()

 .

 ويشرتط فقف أن يؽقن أهاًل لؾتربع بلن يؽقن طاقاًل بالًغا حًرا :الواقف- 2

. غقر محجقر طؾقف، مختاًرا غقر مؽره

 وهل الجفة الؿستػقدة مـ الققػ، ويشرتط إن كاكت :املوقوف عميه- 3

. طامة أن تؽقن جفة بر، وأن تؽقن غقر مـؼطعة

.  ويشرتط أن تؽقن مااًل معؾقًما مؿؾقًكا لؾقاقػ:العني املوقوفة- 4

 فطل الْقف: زابًعا :

: إذا مات ابن آدم اىقطع عمله إال من ثالث»: الققػ قربة طظؿك يؼقل 

 رواه مسؾؿ« الحديث...صدقة جارية
()

والققػ صدقة جارية ففق مؿا يبؼك . 

. ويستؿر أجره لؾقاقػ بعد مقتف

 حهه الْقف ّفْاٜدِ: خامًشا :

: ولموقف ِحكي وغايات نبيمة يف الدنيا واآلخسة ونها

  األجر والثقاب وقد تؼدم دلقؾف، واألدلة طؾقف كثقرٌة ال ُتحصك، ألن الققػ

. مـ جؿؾة اإلكػاق يف سبقؾ اهلل

                                                 

 .الؿشقؼح: تحؼقؼ (7/433)، والروض الؿربع لؾبفقيت (170:ص)االختقارات البـ تقؿقة : اكظر ()

 (.3:ص)تؼدم تخريجف ( )
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 سد حاجات كثقر مـ الػؼراء والؿعقزيـ، وإصالح حالفؿ .

  تحؼقؼ كثقر مـ الؿصالح اإلسالمقة العامة، كنطاكة صالب العؾؿ، والعؾؿاء

. والدطاة، وبـاء الؿساجد، والؿدارس، والجامعات

 اإلطاكة يف تـؿقة الؿجتؿع والؼقام بشمون أفراده .

 حهنُ: سادًسا :

الققػ مشروع مرغب فقف لعؿقم األدلة القاردة يف مدح اإلكػاق 

والؿـػؼقـ، ولألدلة الخاصة القاردة يف فضؾف ومـفا حديث طؿر الؿشفقر
()

 ،

وقصة أبل صؾحة
()

، ووقػ طثؿان لبئر رومة
()

، وغقر ذلؽ تركـاه خقف 

. اإلصالة

. وفؼ اهلل الجؿقع لفداه ورزقـا العؿؾ الـافع والعؿؾ الصالح

 * * *

                                                 

 (.1632)، ومسؾؿ برقؿ (2620)رواه البخاري برقؿ  ()

 .طـ أكس (998)، ومسؾؿ برقؿ (2607)رواه البخاري برقؿ  ()

وغقرهؿ مطقاًل وطؾؼف البخاري  (6920)، وابـ حبان (4391)، والـسائل (511)رواه أحؿد برقؿ  ()

 (.1594)اإلرواء برقؿ : مختصًرا جازًما، اكظر



 

 

 فتاوى الوقف
8 

 

. أحكام تتعلق بالعون الموقوفة- 1

.  أحكام تتعلق بالجهة الموقوف علوها-2

. أحكام تتعلق بشروط الواقف- 3

.  أحكام تتعلق بالتصرف يف الوقف بوًعا وىقاًل وإبدااًل ورجوًعا-4

.  أحكام متفرقة يف األوقاف-5

 

 * * *

  



 

 

 فتاوى الوقف
9 

 ٘أحهاو تتعلل بالعني املْقْف :

 بعض الؿحسـقـ يققػ صاقة قؿاش تؽقن وقًػا طؾك أكػان الؿتقفقـ، :1س

أكف إذا مات إكسان ولقس لدى أهؾف كػـ يف الققت الحاضر أخذوا مـ هذه : بؿعـك

ويسلل طـ حؽؿ ذلؽ؟ . الطاقة كػـًا لؿقتفؿ، طؾك سبقؾ الؼرض، ثؿ يردون مثؾف

 ال يظفر لؾجـة بلس يف ذلؽ، وهذا الـقع مـ الققػ ال يخرج طـ :1ج

مسؿك األوقاف وأحؽامفا، وهق يشبف مـ يققػ مبؾًغا مـ الـؼد، ذهًبا أو فضة أو 

. غقرهؿا طؾك إقراض الؿحتاج ثؿ رده

وباهلل التقفقؼ، وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ
()

 .

 * * *

 ٌّقف ما ال ٓيتفع بُ إال بإبدال عٔيُ ناألمثا :

 وسئؾ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة طـ وقػ ما ال يـتػع بف إال بنبدال :2س

كصَّ أحؿد طؾك وقػ ما ال يـتػع بف إال مع إبدال طقـف، فؼد كؼؾ : طقـف فؼال

.  أن الدراهؿ إذا كاكت مقققفة طؾك أهؾ بقتف فػقفا الصدقة: الؿقؿقين طـ أحؿد

وضاهر هذا جقاز وقػ األثؿان لغرض الؼرض، أو : قال أبق الربكات

التـؿقة، والتصدق بالربح
()

 .

 * * *

                                                 

 (.1202)، رقؿ الػتقى (16/97) فتاوى الؾجـة الدائؿة ()

 (.31/234)مجؿقع الػتاوى  ()
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 ٘حهه نتاب٘ اسه الْاقف علٙ العني املْقْف :
 والدي متقىف مـذ طشرة أطقام، وأققم بنخراج صدقة لف مثؾ شراء طدد :3س

مـ الؿصاحػ ووضعفا بؿساجد بؾدي، حقث إهنا تػتؼر إلك الؿصاحػ هـاك، 

وقػ طؾك روح الؿرحقم محؿد محؿد : ولؽـ أكتب طؾك الؿصاحػ بالختؿ

وقػ هلل : هؾ هذا حرام أم مسؿقح بف؟ أم أكتب: فرج، فؿا هق رأي الديـ يف ذلؽ

فؼط، أو أتركف فارًغا؟ أفقدوكا بالطريؼ األفضؾ والصحقح كحق مثؾ ذلؽ يرحؿؽؿ 

. اهلل

 الصدقة طـ والدك الؿتقىف وإيؼاف الؿصاحػ وجعؾ ثقاهبا لف ـ :اجلواب

طؿؾ صقب، وكرجق اهلل أن يتؼبؾ مـؽ، ويجقز أن تؽتب طؾك الؿصحػ كؾؿة 

 ألجؾ إشعار الـاس بققػقتفا حتك ال يتصرفقا فقفا بؿا يتـاىف مع «وقػ هلل»

. الققػ، أما كتابة االسؿ فرتكفا أولك

وباهلل التقفقؼ، وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ
()

 .

 ٌٍْحهه ّقف العكاز املس :
 تؼدم إلقـا أحد الؿقاصـقـ مػقًدا أن لديف طؼاًرا فقال دوريـ، قد :4س

اقرتض لبـائفا مـ صـدوق التـؿقة العؼارية، ويريد إيؼاففا وقًػا مـجًزا، مع العؾؿ 

أهنا مرهقكة لصالح صـدوق التـؿقة العؼارية، وحقث أن الؿشغقل ال يشغؾ كلمؾ 

. والسالم. مـ سؿاحتؽؿ إجابتـا مـ كاحقة الجقاز مـ طدمف

 مـ شرط الؿقققف أن يؽقن متؿحض الؿؾؽ لؾؿالؽ، مـػًؽا :اجلواب

طـ تعؾؼ حؼ الغقر بف، وطؾقف فنن الدار إذا كاكت مرهقكة لشخص أو لجفة طامة 

. لؿ تجز وقػقتفا حتك يػؽ الرهـ طـفا

                                                 

 (.16/18)فتاوى الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء،  ()
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وباهلل التقفقؼ، وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ
()

 .

 ٗحهه ّقف بياٛ يف أزض مؤجس :

 وسئؾ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة طؿـ استلجر أرًضا، وبـك فقفا داًرا، :5س

ودكاًكا أو شقًئا يستحؼ لف كرى طشريـ درهؿا كؾ شفر، إذا يعؿر، وطؾقف حؽر يف 

ففؾ يجقز لؾؿستلجر أن يعؿر مع ما قد : كؾ شفر درهؿ وكصػ؟ تققػ قديًؿا

طؿره مـ الؿؾؽ مسجًدا هلل، ويققػ الؿؾؽ طؾك الؿسجد؟ 

سقاء وقػف .  يجقز أن يؼػ البـاء الذي بـاه يف األرض الؿستلجرة:فيجاب

مسجًدا أو غقر مسجد، وال يسؼط ذلؽ حؼ أهؾ األرض، فنكف متك اكؼضت مدة 

اإلجارة، واهندم البـاء زال حؽؿ الققػ، سقاء كان مسجًدا أو غقر مسجد، 

وأخذوا أرضفؿ فاكتػعقا هبا، وما دام البـاء قائًؿا فقفا فعؾقف أجرة الؿثؾ، ولق 

وقػ طؾك ربع، أو دار مسجًدا، ثؿ اهندمت الدار، أو الربع، فنن وقػ العؾق ال 

يسؼط حؼ مالك السػؾ، كذلؽ وقػ البـاء ال يسؼط طؾك مالك األرض
()

 .

 * * *

  ما حهه مْضع اليخل٘ الْقف إذا سكطت؟

طـ مقضع الـخؾة الققػ إذا سؼطت؟ :  سئؾ الشقخ طبد اهلل أبا بطقـ:6س

 إذا وقػ كخؾة معقـة فالذي كرى أن مقضعفا ال يؽقن وقًػا بذلؽ :فلجاب

                                                 

 (.16/145)الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء  فتاوى ()

 .جؿع ابـ قاسؿ (31/8)فتاوى شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  ()
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فنذا سؼطت الـخؾة زال حؼ أهؾ الققػ
()

 .

  ٍل ٓشرتط يف األّقاف أٌ تهٌْ يف جَ٘ بس؟
 لؿ اشرتط أهؾ العؾؿ يف األوقاف وكحقها أن تؽقن يف جفة بر مع أن :7س

اإلكسان يجقز لف بذل مالف يف األمقر الؿباحة؟ 

 السبب يف ذلؽ أن األمقال جعؾفا اهلل ققاًما لؾـاس تؼقم هبا أمقر :اجلواب

ديـفؿ وأمقر دكقاهؿ، فؿا دام العبد يف ققد الحقاة، فنكف يجقز لف بذلفا يف الؿباحات 

والؿـافع الؿتـقطة كؿا يبذلفا يف الطاطات، فنذا مات العبد، اكؼطعت طـف الؿـافع 

. الدكققية، ولؿ يبؼ إال الؿـافع األخروية، ففذا هق السبب، وهق ضاهر كؿا ترى

ولفذا مـ كان طـده مال لغقره وقد جفؾ صاحبف، وتعذر طؾقف معرفتف أو معرفة 

وارثف، صرفف فقؿا يـػع صاحبف يف اآلخرة، فتصدق بف طـف، أو صرفف يف الؿصالح 

الديـقة، ألكف لؿا تعذر طؾقف االكتػاع يف مالف يف حقاتف ومـافعف الدكققية، تعقـت 

لفذا أيًضا كان الجزاء يف اآلخرة مـ األطؿال حقـ تعذر القفاء . الؿصالح األخروية

مـ الؿال
()

 .

 * * *

 حهه التصسف يف األّقاف :
 وسئؾ ابـ تقؿقة رحؿف اهلل طـ ققم بقدهؿ وقػ مـ جدهؿ مـ أكثر :8س

مـ مائة وخؿسقـ سـة طؾك مشفد مضاف إلك شقث، وطؾك ذرية القاقػ 

وقد ثبت ذلؽ . والػؼراء، وكظره لفؿ، والققػ معروف بذلؽ مـ الزمان الؼديؿ

يف مجؾس الحؽؿ الشريػ، وبقدهؿ مراسقؿ الؿؾقك مـ زمان كقر الديـ، 

                                                 

 .جؿع ابـ قاسؿ (8-7/7)الدرر السـقة  ()

 .دار الؿعارف. ، ط(455:ص)فتاوى ابـ سعدي  ()
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وصالح الديـ، تشفد بذلؽ، وتلمر بنطػاء هذا الققػ، ورطاية حرمتف، وقد قام 

كظار هذا الققػ يف هذا الققت صؾبقا أن يػرققا كصػ الؿال يف طؿارة الؿشفد، 

والـصػ الذي يبؼك لذريتف يلخذوكف ال يعطقهنؿ إياه، وال يصرفقكف يف مصارف 

الققػ؟ 

 ال يجقز هذا لؾـاضر، وال يجقز تؿؽقـفؿ مـ أن يصرفقا الققػ :فيجاب

يف غقر مصارفف الشرطقة وال حرمان ورثة القاقػ والػؼراء الداخؾقـ يف شرط 

القاقػ: بؾ ذريتف والػؼراء أحؼ بلن يصرف إلقفؿ ما شرط لفؿ مـ الؿشفد 

. الؿذكقر

فؿـ صرف بعض الققػ طؾك الؿشفد، وأخذ بعضف يصرفف فقؿا لؿ 

يؼتضف الشرط، وحرم الذرية الداخؾقـ يف الشرط، فؼد طصك اهلل ورسقلف، 

وتعدى حدوده مـ وجقب أداء الققػ طؾك ذرية القاقػ، جائر باتػاق أئؿة 

وأما . الؿسؾؿقـ الؿجقزيـ لؾققػ: وهق أمر قديؿ مـ زمـ الصحابة والتابعقـ

بـاء الؿشفد طؾك الؼبقر والققػ طؾقفا فبدطة، لؿ يؽـ طؾك طفد الصحابة، وال 

.التابعقـ، وال تابعقفؿ، بؾ وال طؾك طفد األربعة
( )

 

 * * *

 حهه الْقف علٙ مً ٓعهف عيد الكرب :
 سئؾ الشقخ محؿد بـ إبراهقؿ رحؿف اهلل طـ حؽؿ الققػ طؾك مـ :9س

يعؽػ طـد الؼرب ؟ 

: فيجاب

                                                 

 .جؿع ابـ قاسؿ (11-31/10) فتاوى شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة ()
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اإلقامة البدطقة، أدكاها أن يؼقؿ إقامة ال يحصؾ معفا تؾػظ وال فعؾ بؾ 

. طؽقف، فالعؽقف شرك بذاتف، ووسقؾة إلك الشرك

وأصؾ العؽقف هلل صاطة، فصرفف لغقر اهلل شرك، وهق وسقؾة إلك طبادهتا 

. ولألكقاع األخر

 كان الالت رجاًل صالًحا فؿات فعؽػقا طؾك قربه، :ويف أحد التػاسقر

والعؽقف . فجعؾ مـ طبادة الالت العؽقف طؾك قربه، فؾؿ يذكر إال العؽقف

الحؼقؼل بؿجرده طبادة، وقد يجر إلك طبادات أكرب مـف، فنكف لقس بذاتف طبادة بؾ 

ففق مـ جؿؾة طبادهتؿ، فنذا كطؼقا . اشػع لل: ولق قال. بالؼرائـ كؽقكف طؾك قرب

باالستشػاع ففق مـ شركفؿ، وكذلؽ إذا ذبحقا لف، فؼصدهؿ هق اشػع لل
()

 .

 * * *

 ٘حهه الْقف علٙ الْزث :
:  وُسِئؾ رحؿف اهلل طؿـ وقػ أمالكف كؾفا طؾك ورثتف فلجاب:11س

 :ألموربتلمؾ الجؿقع ضفر طدم صحة هذه الققػقة: 

 أن هذا مخالػ لؿا درج طؾقف السؾػ يف أوقاففؿ، ألكف لؿ يعرف طـ :أواًل 

سئؾ أحؿد طـ بعض الؿسائؾ يف : أحد مـفؿ أكف فعؾ مثؾ هذا، قال الؿقؿقين

 : وقال أيًضا. ما أطرف الققػ إال ما ابتغل بف وجف اهلل: الققػ؟ فؼال
َّ

أحب إلل

وقال الؼاسؿ بـ محؿد لؿـ سللف طـ . أن ال يؼسؿ مالف ويدطف طؾك فرائض اهلل

اكظر ما وافؼ الحؼ مـفا فلمضف وماال فرد: فنن طائشة : وصايا العباس بـ طتبة

                                                 

 .، جؿع ابـ قاسؿ(9/62)فتاوى الشقخ ابـ إبراهقؿ  ()
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من عمل عماًل لوس علوه أمرىا فهو »:  قال حدثتـل أن رسقل اهلل 

«رد
()

 .

 أن فقف حجًرا طؾك القرثة وتضققًؼا طؾقفؿ، ومـًعا لفؿ مـ التصرف يف :ثاىًوا

مقراثفؿ الذي فرضف اهلل لفؿ، ففق يؼصد هبذا مـعفؿ مـ بقعف والتصرف فقف بالفبة 

وغقر هذا مـ أكقاع التصرفات، مع أن اهلل أباح لفؿ ذلؽ، ففق مـ تخقفف الػؼر 

مئ ىئ ﴿: طؾك ورثتف يريد أن يتصرف تصرًفا أحسـ مؿا شرطف رب العالؿقـ

، وال يبعد أن يؽقن بػعؾف هذا داخاًل يف [50:الؿائدة] ﴾يئ جب حب خب مب

طؿقم تعدي حدود اهلل، وطدم الرضا بؿا فرضف اهلل
()

 .

 * * *

 حهه شسّط الْاقفني :

 ُسِئؾت الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء طـ حؽؿ مـ شرط :12س

جزًءا مـ غؾة الققػ لؿـ يؼرأ الػاتحة أو غقرها مـ الؼرآن، ويفدي ثقاهبا 

:  لؾؿقت

شرط القاقػ جزًءا مـ غؾة الققػ لؿـ يؼرأ الػاتحة أو :  بلنفيجابت

جزًءا مـ الؼرآن ويفدي ثقابف لؾؿقت، أو لف ولغقره، هق مصرف غقر شرطل: ألن 

قراءة الؼرآن ال يفدى ثقاهبا لألمقات: لعدم ورود الـص بذلؽ، هذا يف أصح 

ققلل العؾؿاء، لذا فنن الشرط الؿذكقر ال يعترب مـ مصارف الققػ الشرطقة، 

وطؾقف فقصرف الجزء الؿخصص مـ الققػ لذلؽ لؿدارس تحػقظ الؼرآن 

                                                 

 (.1718)أخرجف مسؾؿ ()

 .جؿع ابـ قاسؿ. (63-9/62)فتاوى الشقخ ابـ إبراهقؿ  ()
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. الخقرية: ألن هذا أقرب إلك مؼصد القاقػ ومـ جـسف

وباهلل التقفقؼ، وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ
()

 .

                                                 

 (.16/148)الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء  ()
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 ْ٘ٓحهه ّقف العبد علٙ احلجسٗ اليب :

 وسئؾ الشقخ طبد الرحؿـ السعدي ـ رحؿف اهلل ـ ما حؽؿ مـ وقػ :13س

طبده طؾك الحجرة الـبقية؟ 

وهذا . ويصح وقػ طبٍد طؾك حجرة الـبل : قال األصحاب :اجلواب

الؼقل مع مخالػتف لؾشريعة مخالػ لؼاطدة الؿذهب
()

.
( )

 .

 حهه إبدال الْقف :

 :فيجاب وُسئؾ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة رحؿف اهلل طـ إبدال الققػ، :14س

اإلبدال يؽقن تارة بلن يعقض فقفا بالبدل، وتارة بلن يباع ويشرتى بثؿـفا 

. الؿبدل

فؿذهب أحؿد يف غقر الؿسجد يجقز بقعف لؾحاجة، وأما الؿسجد فقجقز 

بقعف أيًضا لؾحاجة، يف أشفر الروايتقـ طـف، ويف األخرى ال تباع طرصتف بؾ تـؼؾ 

. آلتفا إلك مقضع آخر

 فنكف يؽره بقعف كراهة تحريؿ أو تـزيف، وأما إبدالف (الؿصحػ)وكظقر هذا 

أكف إذا : فقجقز طـده يف إحدى الروايتقـ طـف مـ غقر كراهة، ولؽـ ضاهر مذهبف

بقع واشرتي بثؿـف فنن هذا مـ جـس اإلبدال، إذ فقف مؼصقده، فننَّ هذا فقف 

. صرف كػعف إلك كظقر الؿستحؼ إذا تعذر صرفف إلك طقـف

فنن الؿسجد إذا كان مقققًفا ببؾدة أو محؾة فنذا تعذر اكتػاع أهؾ تؾؽ 

الـاحقة بف صرفت الؿـػعة يف كظقر ذلؽ، فقبـك هبا مسجد يف مقضع آخر، كؿا 

                                                 

 (.443:ص)فتاوى الشقخ طبد الرحؿـ السعدي  ()

 .مـ فتاواه (443:ص)بتػصقؾ أكثر :  اكظر()



 

 

 فتاوى الوقف
18 

يؼقل مثؾ ذلؽ يف زيت الؿسجد وحصره إذا استغـك طـفا الؿسجد، تصرف إلك 

واحتج طؾك ذلؽ بلن طؿر بـ . مسجد آخر، ويجقز صرففا طـده يف فؼراء الجقران

 كان يؼسؿ كسقة الؽعبة بقـ الؿسؾؿقـ فؽذلؽ كسقة سائر الخطاب 

الؿساجد: ألن الؿسؾؿقـ هؿ الؿستحؼقن لؿـػعة الؿساجد واحتج طؾك صرففا 

 جؿع ماال لؿؽاتب فػضؾت فضؾة بلن طؾل بـ أبل صالب : يف كظقر ذلؽ

طـ قدر كتابتف فصرففا يف مؽاتب آخر: فنن الؿعطقـ أططقا الؿال لؾؽتابة، فؾؿا 

. استغـك الؿعقـ صرففا يف الـظقر

 حهه الْقف إذا تعطل :

: إذا تعطن الوقف فمه أحواه

. أن يـعدم بالؽؾقة: كالػرس إذا مات، فؼد اكتفت الققػقة :أحدها

كالشجرة إذا ططبت، والػرس إذا أطجػ : أن يبؼك مـف بؼقة متؿقلة :الثاىوة

والؿسجد إذا خرب، فنن ذلؽ يباع ويصرف يف تحصقؾ مثؾف، أو يف شؼقص مـ 

. مثؾف

حصر الؿسجد إذا بؾقت، وجذوطف إذا تؽسرت وتحطؿت، فنكف  :الثالثة

يباع ويصرف يف مصالح الؿسجد، وكذلؽ إذا أشرفت جذوطف طؾك التؽسقر أو 

. داره طؾك االهندام، وطؾؿ أكف لق أخر لخرج طـ أن يـتػع بف فنكف يباع

إذا كان يف الؿسجد خشبات : قال أحؿد رحؿف اهلل تعالك يف رواية أبل داود

. لفا ققؿة، وقد تشعثت جاز بقعفا وصرف ثؿـفا طؾقف

إذا خرب الؿسجد، وآلتف تصؾح لؿسجد آخر يحتاج إلك مثؾفا  :الرابعة

فنهنا تحقل إلقف وأما األرض فتباع، هذا إذا لؿ يؿؽـ طؿارتف بثؿـ بعض آلتف 
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َر بف . كص طؾقف. وإال بقع ذلؽ وُطؿِّ

 إذا ضاق الؿسجد بلهؾف، أو تػرق الـاس طـف، لخراب الؿحؾة، :الخامسة

فنكف يباع ويصرف ثؿـف يف إكشاء مسجد آخر: أو يف شؼص يف مسجد
()

 .

 * * *

 ُحهه مً أّقف ّقًفا معًٔيا حيصل ألصخابَا ضسز ب :

وهق مـ . طؿـ أوقػ وقًػا طؾك الػؼراء:  وسئؾ رحؿف اهلل تعالك:16س

ففؾ يجقز أن يرجع فقف ويؼػ غقره؟ وهؾ إذا . كروم يحصؾ ألصحاهبا ضرر بف

فعؾ يؽقن االثـان وقًػا؟ 

 إذا كان يف ذلؽ ضرر طؾك الجقران جاز أن يـاقؾ طـف ما يؼقم :فيجاب

 يف مؼامف، ويعقد األول مؾًؽا، والثاين وقًػا، كؿا فعؾ طؿر بـ الخطاب 

مسجد الؽقفة لؿا جعؾ مؽاكف مسجًدا صار األول سقًقا لؾتؿاريـ
()

 .

 * * *

 حهه عنازٗ الْقف اخلسب :

طـ قرية هبا طدة مساجد، بعضفا قد خرب ال :  وسئؾ رحؿف اهلل:17س

ففؾ تجب طؿارة : تؼام الصالة إال يف واحد مـفا، ولفا وقػ طؾقفا كؾفا

الخرب، وإقامة الجؿاطة يف مسجد ثان؟ وهؾ يحؾ إغالقفا؟ 

وكذلؽ ترتقب . تجب طؿارة الؿسجد إلك إقامة الصالة فقف!  كعؿ:فأجاب

                                                 

 .جؿع ابـ قاسؿ (65-31/64)فتاوى شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  ()

 .جؿع ابـ قاسؿ (31/66)فتاوى شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  ()



 

 

 فتاوى الوقف
20 

إمام يف مسجد آخر يجب أن يػعؾ طـد الؿصؾحة والحاجة: وال يحؾ إغالق 

وأما طـد قؾة أهؾ البؼعة واكتػائفؿ بؿسجد واحد مثؾ . الؿساجد طؿا شرطت لف

أن يؽقكقا حقلف فال يجب تػريؼ شؿؾفؿ يف غقر مسجدهؿ
()

 .

 * * *

 ُحهه بٔع املْقْف أّ استبدال :

 الؽتب الؿلخقذة مـ دائرة اإلفتاء أو الرابطة بؿؽة، أو كتب الققػ :18س

طؿقًما، هؾ يجقز بقعفا طـد الضرورة أو طدمفا، ثؿ هؾ يجقز تبديؾ الؿؽرر 

مـفا أو أن يتعؿد الطالب ويلخذ أكثر مـ مرة ثؿ يبدل الؿؽرر مع غقره مـ 

األشخاص؟ 

ال يجقز بقع الؽتب الؿذكقرة وكحقها مـ الؽتب الؿقققفة،  :اجلواب

وطؾك صاحبفا أن يستػقد مـفا أو يدفعفا إلك مـ يستػقد مـفا بدون مؼابؾ، وال 

. يجقز لف أن يلخذ مـ الرئاسة أو الرابطة أكثر مـ مرة بطريؼ الؽذب والحقؾة

وأما تبادل الؽتب الؿقققفة بقـ صؾبة العؾؿ بدون طقض، بؾ طؾك حسب 

الحاجة، فال كعؾؿ يف ذلؽ حرًجا إن شاء اهلل: ألن الؿؼصقد مـ ذلؽ االستػادة 

. ال الؿعاوضة

وباهلل التقفقؼ، وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ
()

 .

 * * *

                                                 

 (.31/255)فتاوى ابـ تقؿقة  ()

 (.16/25)الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء  ()
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  حهه استبدال الهتب املْقْف٘ بأخسٚ مً ىفص العيْاٌ أّ مً عيْاٌ خمتلف
: مً أجل بٔعَا

 «وقػ هلل تعالك» هؾ يجقز استبدال كتب مؽتقب طؾك غالففا :19س

بلخرى مـ كػس العـقان أو مـ طـقان مختؾػ مـ أجؾ بقعفا؟ 

 كتب الققػ يـتػع هبا مـ هل بقده، فنذا استغـك طـفا دفعفا لؿـ :اجلواب

يحتاج إلقفا، وال يجقز بقعفا بدراهؿ أو بؽتب أخرى، وأما استبدال الؽتب 

. الؿقققفة بؽتب أخرى مقققفة مـ أجؾ االكتػاع هبا فال حرج فقف، ألكف لقس بقًعا

وباهلل التقفقؼ، وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ
()

 .

 * * *

 حهه ىكل الْقف إىل مْقع آخس :

: وبعد الحؿد هلل وحده، والصالة والسالم طؾك مـ ال كبل بعده، :20س

فؼد اصؾعت الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء طؾك الؿعامؾة القاردة 

إلك سؿاحة الؿػتل العام، بخصقص كؼؾ مققع مسجد سبؼ أن أوقػف أحد 

الؿسؾؿقـ إلك مققػ آخر أفضؾ مـف: لؽقن الؿسجد الؼديؿ صغقًرا ووسط مزرطة 

القاقػ وبققتف، ويذكر فضقؾتف أن مدير األوقاف والؿساجد كتب إلل يسلل طـ 

. جقاز ذلؽ شرًطا

وبعد دراسة الؾجـة لالستػتاء أجابت بلكف إذا كان القاقع كؿا ذكر، فال 

ماكع مـ كؼؾ الؿسجد الؼديؿ إلك مققع الؿسجد الجديد لؾؿصؾحة العامة يف 

كؼؾ الققػ، حقث إن الؿسجد الؼديؿ الؿقققف صغقر جًدا، وآيؾ لؾسؼقط كؿا 
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 فتاوى الوقف
22 

ذكر، وشبف متعطؾ: لؽقكف وسط مزارع وكخقؾ وبققت القاقػ، ويتحرج الـاس 

مـ الصالة فقف، ولؽقن الؿسجد الجديد أكرب مساحة، وطؾك خط رئقسل، 

ويخدم سؽان الحل والعابريـ لفذا الخط، أما مققع الؿسجد الؼديؿ بعد كؼؾ 

الؿسجد مـف إلك الؿسجد الجديد فنكف يثؿـ بالؼقؿة التل يساويفا طـ صريؼ 

. الؼاضل، وتصرف ققؿتف يف تعؿقر الؿسجد الجديد

وباهلل التقفقؼ، وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ
()

 .

 * * *

 حهه بٔع الْقف الكدٓه لبياٛ ّقف جدٓد :
 يقجد لديـا مسجد صغقر بـاه الؿسؾؿقن قبؾ طشر سـقـ، وأصبح :21س

اآلن يضقؼ بالؿصؾقـ، والرغبة اآلن متجفة إلك تقسعة الؿسجد، إال أكف قد ال 

يتؿؽـ مـ ذلؽ، ويريد شراء قطعة أرض كبقرة يؼقؿ طؾقفا الؿسجد ومدرسة 

ألبـاء الؿسؾؿقـ ومرافؼ أخرى، ويسلل هؾ يجقز بقع أرض الؿسجد الحالل 

لقستعان بؼقؿتفا يف بـاء الؿسجد الجديد؟ 

 إذا كان األمر كؿا جاء يف االستػتاء مـ ضقؼ الؿسجد الحالل، :اجلواب

وأكف ال مجال لتقسعتف، وأن الضرورة تؼضل بنيجاد مسجد واسع يسع الؿصؾقـ 

ومدرسة لتعؾقؿ أوالد الؿسؾؿقـ، ومرافؼ تخدم ذلؽ، فنكف ال يظفر لـا ماكع مـ 

بقع أرض الؿسجد الحالل وأكؼاضف، واالستعاكة بثؿـ ذلؽ يف شراء األرض 

القاسعة يف الؿؽان الؿـاسب، وبـاء الؿسجد والؿدرسة ومرافؼفؿا طؾقفا: لؿا يف 

ذلؽ مـ الؿصؾحة العامة، لؽـ بشرط أن يتقلك ذلؽ مـ تتقافر فقف الثؼة 

. واألماكة والدراية
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 فتاوى الوقف
23 

وباهلل التقفقؼ، وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ
()

 .

 ٘حهه ٍدو مشجد قدٓه لٔبين حملُ مهتب٘ عام :

 هؾ يجقز يف الشرع اإلسالمل هدم مسجد قديؿ قائؿ لقبـك محؾف :22س

مؽتبة طامة؟ وإذا كان ذلؽ مؿؽـًا يف الشرع اإلسالمل ففؾ يجقز أخذ العقض 

طـ مؽان الؿسجد أم أن الخقار مرتوك لؾؼائؿقـ طؾك الؿسجد لقؼبؾقا مسجًدا 

جديًدا يف مؽان آخر؟ 

 ال يجقز هدم مسجد قائؿ ولق كان قديًؿا لؿجرد أن يبـك مؽاكف :اجلواب

مؽتبة طامة، بؾ ال يجقز بـاء مؽتبة طامة مؽاكف لق كان مـفدًما، وإكؿا القاجب 

ترمقؿف إن كان قديًؿا، وبـاء مسجد مؽاكف إن كان مـفدًما، ولق ببقع بعضف 

إلصالح باققف، وهذا ألن األصؾ يف الققػ أال يباع وال يقهب وال يقرث: لؼقل 

تصدق »:  لعؿر بـ الخطاب لؿا رغب يف أن يتصدق بؿالف يف خقربالـبل 

«بيصله، ال يباع وال يوهب وال يورث، ولكن ينفق ثمره
()

، فؽان هذا بقاًكا طاًما 

يف كؾ وقػ، واستثـك العؾؿاء مـ ذلؽ ما إذا تعطؾت مـافعف، أو كان كؼؾف إلك 

مؽان آخر أرغب فقف وأكثر اكتػاًطا بف، وأصؾح لف، فقجقز بقعف أو إبدالف بؿؽان 

آخر لذلؽ، إبؼاًء لؾؿـػعة، أو تؽثقًرا لفا، وقد روي أن طؿر بـ الخطاب كتب 

:  لؿا بؾغف أكف قد كؼب بقت الؿال الذي بالؽقفةإلك سعد بـ أبل وقاص 

اكؼؾ الؿسجد الذي بالتؿاريـ واجعؾ بقت الؿال يف قبؾة الؿسجد، فنكف لـ يزال 
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 فتاوى الوقف
24 

يف الؿسجد مصؾل، وكان هذا بؿشفد مـ الصحابة، ولؿ يظفر خالفف، فؽان 

إجؿاًطا، وألن يف ذلؽ إبؼاء لؾققػ بؿعـاه طـد تعذر إبؼائف بصقرتف، طؾك أن 

يؽقن البقع أو اإلبدال يف حال الجقاز السابؼة طؾك يد الحاكؿ الشرطل أو كائبف 

. احتقاًصا لؾققػ، ومحافظة طؾقف مـ التالطب فقف

وباهلل التقفقؼ، وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ
()

 .

 * * *

 حهه استخداو املال املخصص للْقف علٙ غري الْقف :
وصرفف طؾك  (كؿال الؿسجد مثاًل ) هؾ يجقز أخذ الققػ :23س

الؿساكقـ، مع العؾؿ أن هذا الققػ مخصص لبـاء الؿساجد؟ 

 الققػ إذا كان طؾك معقـ ـ كالؿسجد مثاًل ـ ال يجقز صرفف إلك :اجلواب

غقره إال إذا اكؼطعت مـافع الؿسجد الؿقققف طؾقف، فصار ال يصؾل فقف لعدم 

السؽان حقلف، فنكف يـؼؾ إلك مسجد آخر بقاسطة الؿرجع الرسؿل الؿختص يف 

. ذلؽ

وباهلل التقفقؼ، وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ
()

 .

 * * *

 حهه التصسف يف مال الْقف ملصلخ٘ الْقف :
إكف يؼقم باإلشراف طؾك طؿارة مسجد، وطـده مبؾغ مـ :  يؼقل:24س

 ريال ققؿة 700الؿال مجؿقع مـ أهؾ الخقر لتؽالقػ البـاء، لؽـف صرف مـف مبؾغ 
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 فتاوى الوقف
25 

ذبقحة وفطقر لؾعؿال، ففؾ يجقز هذا أو يغرم الؿبؾغ مـ طـده؟ 

 ال حرج طؾقؽ يف صرف الؿبؾغ الؿذكقر: لؽقكف يف صالح :اجلواب

. الؿسجد

وباهلل التقفقؼ، وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ
()

 .

 حهه استخداو املال املخصص لْقف معني يف ّقف آخس :

: وبعد الحؿد هلل وحده، والصالة والسالم طؾك مـ ال كبل بعده، :25س

فؼد اصؾعت الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء طؾك ما ورد إلك 

: سؿاحة الرئقس العام مـ السمال التالل

تؼدم إلقـا أحؿد بـ محؿد بـ صالح الزهراين، ويذكر أكف صؾب مـ فاطؾ 

خقر مبؾًغا إلقامة مسجد جامع بنحدى الؼرى، وفعاًل دفع الؿبؾغ وهق مشرف، 

ولقس مؼاول، ثؿ صؾب مـ فاطؾ خقر آخر مبؾًغا إلقامة جامع ثاين يف قرية 

أخرى، وفعاًل دفع جزًءا مـ الؿبؾغ، إال أن فاطؾ الخقر الثاين لؿ يدفع كامؾ 

الؿبؾغ، وتققػ العؿؾ يف الؿسجد الثاين، ويذكر أكف زاد طـده مبؾغ مـ مبؾغ 

الؿسجد السابؼ، فصرف الزيادة إلتؿام الجامع الثاين: لعدم وفاء فاطؾ الخقر 

الؿذكقر )الثاين إلتؿام الجامع الثاين، ولطؾب صاحب الؿؼاولة حؼف ويطؾب 

فتقى هؾ تصرفف صحقح أم آثؿ؟ وهؾ يعقد الؿبؾغ الزائد لػاطؾ  (اسؿف سابًؼا

الخقر السابؼ أم ماذا يعؿؾ؟ طؾًؿا أكف لقس مؼاواًل ولقس لديف مال يؿؽـ أن يتؿؿ 

. آمؾ إفاديت طـ طؿؾ الؿذكقر حتك أفقده بؿا هق مطؾقب. بف الجامع الثاين

وبعد دراسة الؾجـة لالستػتاء أجابت بلنَّ صرف الؿبؾغ الػاضؾ مـ كػؼة 
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 فتاوى الوقف
26 

الؿسجد األول يف إكؿال بـاء الؿسجد الثاين ـ ال حرج فقف: إذا كان الؿتربع بف 

. لؾؿسجد األول لؿ يطؾب مـف رد الؿبؾغ الزائد إلقف

وباهلل التقفقؼ، وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ
()

 .

 * * *

 ُحهه استخداو املال املخصص للْقف لػري ما خصص ل :

 أطرض لسؿاحتؽؿ أن مسجد ابـ رضقان سبؼ أن استؼطع لتقسعة :26س

شارع آل فريان بالرياض وقدر لف تعقيض مـ البؾدية رصد يف ممسسة الـؼد لؿ 

طبد الرحؿـ بـ : يسؾؿ لفذه القزارة بعد، وقد تربع مشؽقًرا فضقؾة الشقخ

فارس، ببـاء مسجد بدياًل طـ هذا الؿسجد طؾك الشارع العام، وال يػصؾف طـ 

مققع الؿسجد السابؼ إال طشرة أمتار، ثؿ قامت هذه القزارة باستالمف وتلثقثف 

وفرشف وتؽققػف مـ البـد الؿختص بؿقزاكقة هذه القزارة، حقث ال يزال تعقيضف 

. بطرف أماكة مديـة الرياض

ولؿا أكف يقجد طؾك هذا الؿسجد بقتان مقققفان لسؽـ اإلمام والؿمذن 

طبد الرحؿـ بـ فارس، : بـاؤهؿا مـ الؾبـ والطقـ، فؼد كتب إلك فضقؾة الشقخ

هـ، يرى فقف فضقؾتف هدمفؿا وإطادة 10/11/1405بخطاب فضقؾتف الؿمرخ يف 

بـائفؿا باإلسؿـت الؿسؾح، وصرف التؽالقػ مـ ققؿة تعقيض الؿسجد 

الؿرصقد يف ممسسة الـؼد، وذكر فضقؾتف جزاه اهلل خقر الجزاء أكف إذا لؿ يؽػ 

. إلخ... فسقف يقسر اهلل مـ يؽؿؾفؿا

لذلؽ أرجق تػضؾ سؿاحتؽؿ باالصالع وبقان مرئقاتؽؿ مـ الـاحقة 
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 فتاوى الوقف
27 

الشرطقة يف جقاز بـاء سؽـ اإلمام والؿمذن مـ الؼقؿة الؿؼدرة ألصؾ الؿسجد، 

خصقًصا ما دام أكف قد تقسر مـ تقلك بـاء الؿسجد البديؾ طـف بعد أن هقلت 

. الدولة األرض البديؾة ألرض الؿسجد، ولؿ يعد إال ققؿة تعقض البـاء فؼط

 إذا كان األمر كؿا ذكر فقجقز بـاء البقتقـ الؿعديـ سؽـًا إلمام :اجلواب

وممذن مسجد ابـ رضقان بالرياض مـ الؼقؿة الؿؼدرة ألصؾ الؿسجد أرًضا 

وبـاء، حقث إن البؾدية سؾؿت أرًضا يؼام طؾقفا الؿسجد الجديد بداًل مـ أرض 

الؿسجد الؼديؿ، وإن الؿسجد الجديد قام بعؿارتف بعض الؿحسـقـ، وإن الـؼقد 

التل يطؾب طؿارة البقتقـ فقفا هل ققؿة أكؼاض الؿسجد الؼديؿ، وإن طؿارة 

. البقتقـ التابعقـ لؾؿسجد مـ تؿام مصؾحة الؿسجد

وباهلل التقفقؼ، وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ
()

 .

 * * *

 ِحهه صسف املال املتبكٕ مً الْقف علٙ غري :

 كحـ أطضاء مركز مـ مراكز الثؼافة اإلسالمقة، جؿعـا التربطات :27س

مـ إخقاكـا الؿحسـقـ إلكؿال بـاء الؿسجد وطؿارتف يف قرية مخصقصة، 

وبػضؾ اهلل تعالك قد فرغـا مـ بـاء هذا الؿسجد والحؿد هلل جؾ شلكف، ويبؼك 

طـد هذا الؿركز الثؼافة اإلسالمقة طدة آالف روبقة مـ تؾؽ التربطات، ففؾ 

يجقز لفذا الؿركز صرف بؼقة هذه التربطات لسائر األمقر الفامة يف تؾؽ الؼرية 

كػسفا، مثؾ افتتاح دار الؿطالعة، وبـاء مدرسة ديـقة وإطاكة القتامك وإغاثة 

الؿعاققـ وغقرها مـ أطؿال الرب مؿا يؼقم بف هذا الؿركز يف تؾؽ الؼرية كػسفا، 
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 فتاوى الوقف
28 

حقث إن هذا الؿركز يف أشد حاجة إلك الؿادة وإلك جؿع التربطات لؿثؾ هذه 

األمقر، خاصة إلزالة البدع والخرافات: ألن هذه الؼرية مؿؾقءة بالشرك 

ففؾ يجقز صرففا لفذه األمقر أم ال؟ وإذا قؾتؿ . والخرافات والتؼالقد الجاهؾقة

أكف كان مؼصدكا حقـ : بعدم الجقاز فؿاذا كػعؾ هبذه البؼقة؟ وجدير بالذكر

أن كصرف البؼقة يف مثؾ هذه األمقر الؿذكقرة قبؾ، فلرجق مـ : التربطات

سعادتؽؿ التؽرم بالجقاب الؿػصؾ لـؽقن مـ الذيـ يستؿعقن الؼقل فقتبعقن 

. أحسـف، هذا واهلل طؾك ما كؼقل وكقؾ

 يجب صرف الؿال الؿذكقر والؿتبؼل مـ بـاء الؿسجد يف صقاكة :اجلواب

الؿسجد وإصالحف، وإن كاكت الؿدرسة ودار الؿطالعة تابعقـ لؾؿسجد 

. فقصرف مـف يف بـائفؿا وصقاكتفؿا

وباهلل التقفقؼ، وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ
()

 .

 * * *

 حهه التصسف يف زٓع ّقف معني لصاحل ّقف آخس :
طبد اهلل بـ طبد الؾطقػ بدخـف مـ : هؾ يجقز فرش مسجد الشقخ: 28س

ريع أوقاف صقامف؟ 

حقث إن الققػ طؾك : وبعد دراسة الؾجـة لؾسمال، كتبت الجقاب التالل

الصقام فنكف ال يشرتى مـ غاللف فرش لؾؿسجد الؿذكقر، بؾ يصرف ما يبؼك 

مـ احتقاجات مسجد الشقخ لؾصقام لصقام آخريـ يف غقره مـ الؿساجد: 

محافظة طؾك قصد الؿققػقـ: ألن كص الؿققػ كـص الشارع يف الػفؿ 
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 فتاوى الوقف
29 

. والداللة

وباهلل التقفقؼ، وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ
()

 .

 * * *

 حهه استبدال العني املْقْف٘ بأخسٚ أفطل ميَا :
 إذا أخذ إكسان مـ مسجد زاًل أو غقر ذلؽ طؾك أكف يبدلف بلحسـ :29س

مـف، ففؾ يجقز ذلؽ؟ 

 هذا ال يجقز: ألن الزل الؿذكقر أصبح وقًػا طؾك الؿسجد، فال :اجلواب

يحؾ لؽ أن تتصرف فقف ولق كان مـ واقع ما تراه مـ مصؾحة، ولؽ يف هذا أن 

. تـسؼ مع جفة االختصاص طـ الؿسجد، وهل تتخذ يف هذا اإلجراء الشرطل

وباهلل التقفقؼ، وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ
()

 .

 * * *

 حهه السجْع يف الْقف :
 صؾب الؿستػتل الـظر يف حؽؿ اسرتجاع األرض التل تربع هبا :30س

إلقامة مسجد طؾقفا بالؼرية ولق بالشراء: بسبب استغـاء األوقاف طـ هذه 

. األرض الؿتربع هبا

 ال يجقز لؽ أن تعقد يف األرض التل أوقػتفا ولق بعقض: ألكؽ :اجلواب

، حؿؾ طؾك أخرجتفا هلل، وإكؿا تباع طؾك غقر القاقػ، فؼد ثبت أن طؿر 

 لف لقحؿؾ طؾقفا رجاًل، فلخرب طؿر فرس لف يف سبقؾ اهلل، أططاها رسقل اهلل 

                                                 

 (.16/85)الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء  ()

 (.16/85)الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء  ()



 

 

 فتاوى الوقف
30 

ال تبتعها، وال »:  أن يبتاطفا، فؼالأكف قد وقػفا يبقعفا، فسلل رسقل اهلل 

.  رواه البخاري«ترجعن يف صدقتك

وباهلل التقفقؼ، وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ
()

 .

 * * *

هـ، يف حال صحتف لتؽقن مؼربة 1372 وقػ أرًضا واسعة جًدا طام :31س

لسؽان محايؾ هتامة طسقر، لؽـ لؿ يؼرب فقفا إلك اآلن، وقد أحقؾ طؾك التؼاطد 

هـ، ولقس لف أرض غقرها سقى مسؽـ لف ولعقالف، ففؾ يجقز لف 1386طام 

الرجقع فقفا أو يف بعضفا؟ 

 ال يجقز الرجقع فقؿا وقػتف مـ األرض وال يف بعضفا: ألهنا :اجلواب

خرجت طـ مؾؽؽ بالققػ إلك االكتػاع هبا فقؿا جعؾت لف، فنن احتقج إلقفا يف 

تؾؽ الجفة لؾدفـ فقفا فبفا، وإال بقعت وجعؾ ثؿـفا يف مؼربة يف جفة أخرى، 

وذلؽ التصرف بؿعرفة قاضل تؾؽ الجفة التل فقفا ألرض الؿقققفة، وضعػ 

حالؽ بعد إحالتؽ طؾك التؼاطد ال يربر لؽ الرجقع يف وقػؽ، وأرجق اهلل أن 

يلجرك، ويخؾػ طؾقؽ خقًرا مؿا أكػؼت
()

 .

 * * *

  حهه التصسف يف اجلَ٘ اليت ٓيفل علَٔا مً زٓع الْقف ّذلو بيكل السٓع
: مً ٍرِ اجلَ٘ إىل جَ٘ أخسٚ

 يقجد بقـ أرضـا الزراطقة قطعتان زراطقتان، وقػ أحدهؿا طؾك :32س

الػؼراء، واألخرى طؾك مسجد مـ مساجد الؼرية، أي يؼسؿ محصقلفا مـ 

                                                 

 (.16/95)الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء  ()

 (.16/96)الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء  ()



 

 

 فتاوى الوقف
31 

الػؼراء : الحبقب أو ققؿة الخضار والثؿار مـ الـؼقد طؾك هذيـ القجفقـ

والؿسجد، ولؽـ والدي يرحؿف اهلل بـك مسجًدا يف آخر حقاتف طؾك حسابف 

الخاص، وهذا الؿسجد بحاجة إلك الققػ الذي يعطك لؾؿسجد الذي أصبح 

بعقًدا، وهذا الؿسجد الذي بـاه والدي بـاه يف جزء مـ األرض الزراطقة الؼريبة مـ 

هؾ يجقز صرف الققػ اآلخر مـ الػؼراء إلك أي وجف مـ : الققػ، والسمال هق

. وجقه الرب األخرى؟ أفتقكا وفؼؽؿ اهلل

 يجب التؿشل طؾك شرط القاقػ، وصرف الققػ فقؿا خصص :اجلواب

لف، وال يجقز صرفف إلك غقره إال إذا تعطؾت مـافعف، فحقـئذ يراجع الؼاضل يف 

. واهلل أطؾؿ. ذلؽ

وباهلل التقفقؼ، وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ
()

 .

 حهه التصسف يف الػل٘ الزاٜدٗ بعد إخساج املطلْب يف شسّط الْاقف :

 بصػتل وصًقا طؾك تركة والدة جاللة الؿؾؽ سعقد رحؿف اهلل، فنن :33س

مـ ضؿـ ما وجدكاه يف تركتفا وثائؼ أوقاف، ومـ ضؿـ ذلؽ وقػقة طؿارة يف 

الؿؼقربة، أرفؼ لؽؿ صقرة مـفا، وحقث إن لديـا فاضؾ غؾة مـفا بعد إخراج 

الؿعقـات فقفا ولؾقالدة رحؿفا اهلل مجؿقطة أوقاف بققت ألئؿة وممذكقـ، وقد 

تؼدم لديـا بعض األئؿة والؿمذكقـ بطؾب تعؿقر هذه البققت، ولقس لديـا شلء 

كعؿره مـفا، ففؾ يجقز لـا أن كعؿر هذه البققت مـ هذه الغؾة الػاضؾة؟ اكتفك 

( 615/11)وباالصالع طؾك الصؽ الؿشار إلقف وجد صؽان أحدهؿا رقؿ . السمال

هـ، وهذا يثبت مؾؽقة العؿارة التل ذكرها الـاضر آكًػا، وهق 26/12/1380وتاريخ 

 صادر هـ،17/11/1380وتاريخ  (533/8)صادر مـ كاتب طدل الرياض، والثاين رقؿ 

                                                 

 (.16/128)الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء  ()



 

 

 فتاوى الوقف
32 

الػؾة الؿذكقرة : مـ كاتب طدل الرياض، وقد جاء يف أسػؾ الصؽ هذا الـص

أطاله أوقػتفا وضحك والدة سعقد بـ طبد العزيز بـ طبد الرحؿـ آل فقصؾ، 

وجعؾت يف غؾتفا أربع أضاحل، وبعد بقاهنا لؿـ تؽقن لف األضاحل قالت وما 

فضؾ بعد األضاحل يصرف يف فطقر وماء لؾؿسجد، وذكرت سبعة مساجد يف 

. هـ، وطؾقفا ختؿ الشقخ طبد الؾطقػ بـ إبراهقؿ رحؿف اهلل4/6/1385

 بعد دراسة الؾجـة لؾسمال ولؾصؽقـ الؿرفؼقـ كتبت الجقاب :اجلواب

حقث ثبتت مؾؽقة الػؾة ووقػقتفا فنن الؿؼدم يف غؾتفا إصالحفا وما بؼل : التالل

بعد إصالحفا الؿؼدم فقفا ما كصت طؾقف الؿقصقة مـ الؿصارف مـ األضاحل 

والػطقر والؿاء يف الؿساجد التل ذكرهتا، وإن بؼل شلء بعد ذلؽ فحقث إن 

البققت التل لألئؿة والؿمذكقـ هل وقػ مـ مققػة الػؾة وأن هذه البققت تحتاج 

إلك إصالح فقجقز إصالح هذه البققت مـ هذه الغؾة الػاضؾة بعد ما كصت 

أن هذه البققت التل هل وقػ طؾك : طؾقف الؿقصقة، ومؿا يحسـ التـبقف طؾقف

األئؿة والؿمذكقـ مصؾحة طؿارهتا مؼدمة طؾك استغالل األئؿة والؿمذكقـ لفا، 

وطؾك هذا األساس فؿـ أجؾ الؿحافظة طؾك بؼائفا مستؼباًل هق أن يجعؾ لفا 

أجر سـقي وتتػؼد يف آخر كؾ سـة، فنن احتاجت إلك إصالح أصؾح كؾ بقت 

. مـ أجرتف، وما بؼل يعطك لؾؿمذن أو اإلمام الذي جعؾ البقت وقًػا طؾقف

وباهلل التقفقؼ، وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ
()

 .

 * * *

 حهه التصسف يف اجلَ٘ اليت أمس الْاقف بصسف السٓع علَٔا :
القالد يؿؾؽ ثالثة بققت، كؾ واحد مـفا فقف صربة ريال واحد : 34س

                                                 

 (.16/129)الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء  ()



 

 

 فتاوى الوقف
33 

فركسل كؾ سـة، واحد مـفا فطقر واآلخر لؿعؾؿ الصبقان الذي يدرسفؿ الؼرآن 

والثالث لؾؿمذن، واآلن الؿمذن ومعؾؿ الصبقان يستؾؿقن رواتب مـ الحؽقمة، 

هؾ كدع كؾ شلء طؾك ما كان طؾقف، أو كصرفف كؾف يف فطقر وصدقة طؾك 

الػؼراء؟ 

 وبعد دراسة الؾجـة لؾسمال واصالطفا طؾك القثقؼة الؿرفؼة :اجلواب

الؿؼدم يف : الؿثبتة لؾققػقة، ولؿا سلل طـف السائؾ، فؼد أجابت الؾجـة بؿا يليت

غالل هذه البققت إصالحفا، فنن بؼل شلء فقدفع مـف الؼدر الذي كص طؾقف 

لؿـ ذكرهؿ الؿققػ يف وثقؼة الققػقة، وكقن الحؽقمة تدفع لؾؿمذن ولؿعؾؿ 

. الصبقان رواتب هذا ال يؿـع مـ دفع الحؼ الؿـصقص طؾقف لفؿ يف القثقؼة

وباهلل التقفقؼ، وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ
()

 .

 * * *

 حهه التصسف فٔنا بكٕ مً زٓع الْقف :

 إن إكساًكا سبَّؾ أثؾف طؾك رحك يف ثرمدا، ولؿا بطؾ استعؿال الرحك :35س

وضعت يف مجرشة، ثؿ بطؾ استعؿالفا أيًضا، وقد بؼل مـ ثؿـ قطع األثؾة 

بعد إصالح الرحك وبقتفا والؿجرشة، وقد تقيف والد طبد  (400)أربعؿائة ريال 

العزيز الذي كاكت السبالة طؾك يده، وقد طرضت الؿبؾغ الباقل طؾك أمقر البؾد، 

ثؿ طؾك الؿطقع الشقخ سعد بـ طبد اهلل آل الشقخ لؾـظر يف التصرف فقف، فلبك 

كؾ مـفؿا أن يؼبؾف، فلفتقين ماذا أصـع بالباقل مـ ثؿـ الؼطعة؟ 

 إذا كان األمر كؿا ذكرت مـ أن األثؾة جعؾت سبالة يف رحك، ثؿ :اجلواب

                                                 

 (.16/131)الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء  ()



 

 

 فتاوى الوقف
34 

استغـك الـاس طـ الرحك فجعؾت يف مجرشة، ثؿ استغـل طـ الؿجارش لتغقر 

أحقال الحقاة ـ فعؾك مـ إلقف األثؾة وغؾتفا أن يجعؾ الؿتبؼل مـ قطعتفا يف 

مرفؼ مـ الؿرافؼ العامة، التل يحتاج إلقفا الـاس، ولقس لفا مـ يـشئفا أو يـػؼ 

طؾقفا، مثؾ أواين الؿاء طـد أبقاب الؿساجد، أو يف الطرق العامة، أو اإلسفام هبا 

يف إكشاء ارتقازي أو إصالحف: لقـتػع الـاس بؿائف، أو ترمقؿ مسجد أو شراء 

حصر أو بزابقز لف، إذا لؿ يؽـ هـاك مـ يتقلك ذلؽ أو كان ولؿ يؿؽـ 

استخالصف، فنن لؿ يتقسر صرف الباقل أو ما يجد بعد ذلؽ مـ الغؾة يف مرفؼ 

طام ال قائؿ طؾقف تصدق بف طؾك الػؼراء، لؽـ يـبغل أن يرفع أمر السبالة إلك 

فضقؾة قاضل البؾد، لقعقـ كاضًرا أمقـًا طارًفا بؿثؾ هذه األمقر طؾك السبالة 

. لقتقالها حػًظا وصرًفا

وباهلل التقفقؼ، وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ
()

 .

 * * *

 طـدي حقالل سبعقـ ريااًل وقػ لسراج الؿسجد، وصار الؿسجد :36س

اآلن فقف كفرباء، والقزارة إذا صؾبـا مـفا حقائج الؽفرباء تصرفف لـا، ففؾ الذي 

طـدي مـ الريع أشرتي بف حقائج الؽفرباء وال أصؾب مـ القزارة إال إذا تعذر ما 

طـدي، أو ماذا أطؿؾ هبا؟ 

 األولك أن تصرف ما تقافر لديؽ مـ وقػ طؾك سراج الؿسجد :اجلواب

طؾك األدوات الؽفربائقة الخاصة بف، وأن تؼدم صرفف طؾك الطؾب مـ 

القزارة
()

 .

                                                 

 (.16/132)الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء  ()

 (.16/137)فتاوى الؾجـة الدائؿة  ()



 

 

 فتاوى الوقف
35 

 * * *

 طـدي طقش مـ ريعف وقػ لصقام الؿسجد، وَقؾَّ رغبة أكؾ الـاس :37س

يف الؿسجد، ففؾ كمجر مـ يصؾحفا بندام غـؿ وما يؽػقفا لرغبة اآلكؾقـ، أو 

كؼسؿفا طؾك أفؼر مـ كرى مـ جقران الؿسجد؟ طؾًؿا أن وقػ السراج ووقػ 

الصقام جاري فؿاذا كعؿؾ هبؿا؟ 

 الغرض مـ الققػ طؾك الصقام إصعامفؿ طـد اإلفطار صؾًبا :اجلواب

لؾثقاب الؿقطقد بف مـ فطر صائًؿا، فال حرج يف طؿؾ صعام لفؿ بندام مـ الققػ 

الذي طؾك الصقام، وإططاء مـ يعؿؾف أجرتف مـ الققػ، وال يجقز تقزيعف كؼقًدا 

طؾك الػؼراء الؿجاوريـ لؾؿسجد، وإن لؿ يقجد مـ يلكؾف يف الؿسجد فتقزع 

. الغؾة طؾك فؼراء البؾد يف رمضان

وباهلل التقفقؼ، وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ
()

 .

 * * *

 حهه فشخ الْقف :

 إن أحد أجداده أوقػ مزرطة وال يعرف متك أوقػت، وقد جعؾ :38س

كصػ محصقلفا يقزع قبؾ إدخالف إلك البقت طؾك الػؼراء وطابري الطريؼ، 

وحقث إن الدولة وضعت الضؿان االجتؿاطل، وكذلؽ األرض تزرع بالذرة 

وهل غقر مرغقبة، ففؾ يجقز أن تؼقم الؿزرطة بثؿـ معقـ، ويؼقم هق بدفعف 

لؾجفة الؿختصة، وبذلؽ يـػسخ الققػ ويؽقن لل حرية التصرف يف األرض؟ 

 ال يجقز تحقيؾ الققػ الؿذكقر طـ وقػقتف، بؾ يبؼك وقًػا: :اجلواب

                                                 

 (.138-16/137)الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء  ()



 

 

 فتاوى الوقف
36 

 ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ﴿: لعؿقم ققلف تعالك

، وتصرف غؾتف طؾك الؿحتاجقـ طؾك ما كص طؾقف القاقػ، والػؼراء [181:البؼرة]

مقجقدون، لؽـ تحتاج معرفتفؿ إلك البحث طـفؿ، وإذا كان محصقل الققػ 

مـ الذرة وهل ال تمكؾ يف البؾد يف الققت الحاضر فنهنا تباع وتدفع ققؿتفا 

. لؾؿحتاجقـ: لحصقل الغرض الؿؼصقد بذلؽ، وهق كػع الػؼراء

وباهلل التقفقؼ، وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ
()

 .

 * * *

 ٚحهه استبدال عني الْقف بعني أخس :

 لـا دار بؿؽة وقػ مـ ثالثة أدوار بـقافعفا مع دكان، جؿقع إيراده :39س

أربعة آالف وثالثؿائة ريال، وهق طائد ألرامؾ وقصار ورثة الؿرحقم محؿد 

رمزي رحؿف اهلل، كرغب استبدالف بدار يف جدة، كؿا تعؾؿقن أن إيراده سقؽقن 

. مضاطًػا، فلسرتحؿ إرشادكؿ

 إن مؽة الؿؽرمة بؾد فاضؾ، بؾد اهلل األمقـ، وغقره مػضقل، :اجلواب

وبققهتا مقضع رغبة يف البقع واإلجارة أكثر مـ جدة، وهبا رواج يف التجارة 

واإلجارة يف مقسؿ الحج والعؿرة، ال يقجد مثؾف يف جدة، فنن وجد كساد فقفا 

أحقاًكا أو يف بعض بققهتا ففق لعارض يزول بزوالف، وطؾك ذلؽ لقس لؿـ يتقلك 

. شلن الدار الؿستػتك طـفا أن يبقعفا ويشرتي بثؿـفا بقًتا آخر يف غقر مؽة

وباهلل التقفقؼ، وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ
()

 .

                                                 

 (.16/153)الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء  ()

 (.158-16/157)الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء  ()
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 * * *

 نٔفٔ٘ التصسف يف املال اجملنْع لػسض إقام٘ الْقف :
 كحـ مجؿقطة مـ الؿسؾؿقـ الدارسقـ يف بقلـدا لؾحصقل طؾك :40س

شفادة الدكتقراه، طزمـا طؾك إكشاء جامع لؾصالة يف إحدى مدن هذا البؾد، 

وبتقفقؼ مـ اهلل تعالك جؿعـا مبؾًغا مـ جفات مختؾػة لتحؼقؼ هذا الغرض، 

بعضفا كان مـ الؿقجقديـ يف بقلـدا، وبعضفا اآلخر مـ إخقاكـا الؿسؾؿقـ يف 

ألؿاكقا االتحادية، ولؿ تتؿ بعد أي إجراءات فعؾقة لبـاء هذا الجامع، لؽـ كحـ 

باكتظار مقافؼة الجفة الؿختصة طؾك إكشائف يف قطعة أرض وافؼ صاحبفا طؾك 

بقعفا لـا، وإن شاء اهلل بالؼريب العاجؾ تبدأ إجراءات شراء األرض والبـاء، وقد 

اطرتضـا يف هذه الػرتة بعض الؿسائؾ، كقد طرضفا طؾك سؿاحتؽؿ لإلجابة طؾقفا 

بؿا تروكف مـاسًبا، ومتؿشًقا مع أمقر الشرع الحـقػ، وبؿا فقف خدمة اإلسالم 

: والؿسؾؿقـ، وهذه الؿسائؾ هل

قام أحد اإلخقة الؿسؾؿقـ بجؿع بعض مـ هذه التربطات مـ جؿاطة - 1

 دوالر، وبعد أن صال اكتظار 1000الؿسؾؿقـ يف مديـة بقلـدا، بؿا يعادل حقالل 

لبـاء جامع  (مصر)تـػقذ الجامع وضفر احتقاج لفذا الؿبؾغ لشراء قطعة أرض يف 

آخر طؾقفا صؾب هذا األخ إطادة الؿبؾغ الذي جؿعف هق مـ الؿسؾؿقـ الذيـ 

تربطقا بـقة إقامة جامع يف هذه الؿديـة ببقلـدا، وقد سافر البعض مـفؿ بعد اكتفاء 

مدة دراستفؿ، ففؾ ترون أن كعقد هذا الؿبؾغ لألخ الذي يطؾبف لتحؼقؼ الفدف 

. اآلخر أم ماذا؟ أرشدوكا جزاكؿ اهلل طـا خقًرا

 10األخ الذي يحتػظ بالؿبؾغ الؿتربع بف إلقامة الجامع، وققؿتف حقالل - 2

آالف دوالر، ربؿا يسافر بعد فرتة قصقرة الكتفاء دراستف، وال يقجد شخص آخر 

فؿا هق الحؾ، وهؾ كضعف يف البـؽ؟ . يريد تحؿؾ الؿسئقلقة، فقضع الؿبؾغ طـده
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. كرجق التقضقح. طؾًؿا بلن البـقك تعطل فقائد إلزامقة

 إذا فشؾت ال سؿح اهلل طؿؾقة إقامة هذا الجامع ففؾ ترون إطادة الؿبالغ -3

إلك أصحاهبا يف حالة وجقدهؿ ومعرفة مؼدار الؿبؾغ الذي تربطقا بف، أم أن هذه 

األمقال تصرف يف أمقر الدطقة الديـقة، وبحاالهتا الؿختؾػة يف هذا البؾد؟ كرجق 

 .اإليضاح

. وفؼؽؿ اهلل ورطاكؿ، وجزاكؿ طـا كؾ خقر

 :اجلواب

  ما تربع بف طؾك أن يؽقن إلقامة جامع يف بقلـدا ال يصرف يف غقرها:أواًل  .

 ال ماكع مـ وضع لؿال يف البـؽ إذا لؿ يتقسر أمقـ يحػظف:ثاىًوا  .

 إذا لؿ يتقسر إقامة هذا الجامع صرفت الؿبالغ الؿجؿقطة يف إقامة :ثالًثا 

جامع يف بقلـدا، حقث أمؽـ، فنن لؿ يؽـ صرفت يف تعؿقر مسجد 

يحتاجف الؿسؾؿقن يف بالد تشبف بقلـدا: لؽقهنا غقر إسالمقة، والؿسؾؿقن 

. فقفا أقؾقة محتاجة لؾدطؿ واإلطاكة يف إقامة الؿساجد

وباهلل التقفقؼ، وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ
()

 .

 حهه اقتطاع جزٛ مً أزض الْقف ملصلخ٘ الْقف :

 بخصقص ما ذكره مـ أن مسجدهؿ القاقع يف حؾة الشعبة لقس :41س

بجقاره قطعة أرض تصؾح دورة مقاه، والؿسجد لقس فقف دورة مقاه، وأهؾف يف 

أمس الحاجة إلقفا لؽثرة رواده، ويرغبقن يف اقتطاع جزء يسقر مـ إحدى زواياه 

. الشرققة لقجعؾ دورة مقاه يػتح لفا طؾك الشارع، ويسلل طـ جقاز ذلؽ

                                                 

 (.51-16/49)الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء  ()
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 إذا كان األمر كؿا ذكر مـ أكف لقس حقل الؿسجد قطعة أرض :اجلواب

تصؾح ألن تؼام طؾقفا دورة مقاه، وأن وضع الؿسجد يف حاجة ماسف إلك وجقد 

دورة مقاه لؽثرة رواده، والحاجة إلك القضقء لؾصالة، وكظًرا إلك أن اقتطاع 

جزء يسقر مـ أحد ركـل الؿسجد الشرقققـ مقضلة يعترب مـ مصؾحة الؿسجد 

وأهؾف، فال يظفر لؾجـة بلس يف جقاز ذلؽ، طؾك أن يؽقن باب الؿقضلة مـ 

. الشارع، وأال يجعؾ طؾك الؿسجد مـفا أي مـػعة

وباهلل التقفقؼ، وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ
()

 .

 * * *

 حهه بٔع الشٔف املْقْف :
 سئؾ الشقخ محؿد بـ إبراهقؿ رحؿف اهلل طـ جقاز بقع السقػ :42س

الؿقققف يف سبقؾ اهلل والحج بف؟ 

 هق أكف ال يجقز التصرف فقف ببقٍع أو غقره، بؾ يؾزم إبؼاؤه :واجلواب

واهلل يحػظؽؿ. وحبسف فقؿا طّقـ لف
()

 .

 ُحهه بٔع الْقف ّالشساٛ مبالُ ّقف أصلح مي :
 مـ محؿد بـ إبراهقؿ إلك حضرة صاحب الػضقؾة الشقخ طبد :43س

. العزيز ابـ صالح رئقس الؿحؽؿة والدوائر الشرطقة بالؿديـة

أفقدكؿ أكف قد جرى االصالع طؾك ... (3294)فباإلشارة إلك خطابؽؿ رقؿ 

الصؽقك الخاصة بالققػ الؿذكقر والذي يظفر لـا بقع الققػ، الختاللف وقؾة 

                                                 

 (.16/52)فتاوى الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء  ()

 .جؿع ابـ قاسؿ (9/114)فتاوى الشقخ ابـ إبراهقؿ ( )
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مغؾف ووجقد الغبطة والؿصؾحة يف بقعف لقشرتى بف أصؾح مـف لؾققػ، كؿا اختار 

ذلؽ الشقخ تؼل الديـ ابـ تقؿقة وابـ الؼقؿ وأفتك بف طؾؿاء الدطقة وطؾقف العؿؾ 

ودلقؾف واضح لؿا روي أن طؿر بـ الخطاب كتب إلك سعد لؿا بؾغف أن بقت الؿال 

أن اكؼؾ الؿسجد الذي بالتؿاريـ واجعؾ بقت الؿال يف قبؾة : الذي يف الؽقفة كؼب

وكان هذا بؿشفد مـ الصحابة ولؿ . الؿسجد فنكف لـ يزال يف الؿسجد مصؾ

يظفر خالفف
()

 .

 نٔفٔ٘ التصسف يف مال الْقف املعطل إذا بٔع :
:  مـ محؿد بـ إبراهقؿ إلك فضقؾة قاضل الؿجؿعة سؾؿف اهلل:44س

: السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف وبعد

هـ الذي تذكرون فقف أكف 18/4/1377يف  (55)فؼد اصؾعـا طؾك خطابؽؿ رقؿ 

يقجد فقؿا سبؼ يف الؿجؿعة بقت وقػ طؾك الؼاضل يـزلف أو يمجره ويلخذ 

ريعف فؾؿا تعطؾت مـافعف باطف أحد الؼضاة بسبعة آالف ريال وأططاها إكساًكا 

. طؾك صريؼ الؿضاربة

والذي أراه أن يشرتي بالسبعة آالف وما خصفا مـ الربح بقًتا ولق صغقًرا 

طامًرا أو دكاًكا يؽقن وقًػا طؾك الؼاضل بداًل طـ البقت الذي بقع لتعطؾ 

مـافعف
()

 .

 ٘حهه بٔع الداز املْقْف :
 مـ محؿد بـ إبراهقؿ إلك الؿؽرم أحؿد طبد القاحد سؾؿف اهلل :45س

                                                 

 .جؿع ابـ قاسؿ (116-9/115)فتاوى الشقخ ابـ إبراهقؿ  ()

 .جؿع ابـ قاسؿ (9/118)فتاوى الشقخ ابـ إبراهقؿ  ()
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 :وبعدالسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف 

فؼد وصؾ إلقـا كتابؽ الذي تستػتل بف طـ الدار التل خؾػفا لؽؿ جدكؿ 

الحؿد هلل ما : األسبؼ وجعؾفا وقًػا وترغبقن بقعف وتؼسقؿ ققؿتفا بقـؽؿ، والجقاب

دامت هذه الدار وقًػا معؿقاًل بف صقؾة هذه الؿدة فقتعقـ إبؼاؤها طؾك وفقتفا وال 

يجقز قسؿة ثؿـفا بقـ ذرية الؿققػ بؾ يتعقـ أن يشرتى بثؿـفا طؼار بدل الققػ
()

 .

الققػ
()

 .

 * * *

 لقالديت بقت وقػ، وقد مضك زمـ صقيؾ طؾك هذا البقت حتك :46س

أصبح ال يصؾح لؾسؽـ، وأود أن أكؼؾ الققػ وأبقع البقت وأضع ثؿـف يف مسجد 

أو جؿعقة بر أو أي صريؼ مـ صرق اإلحسان ففؾ يجقز لل ذلؽ؟
()

 

 لقس لؽ التصرف يف الققػ وال كؼؾف إلك غقر ما طقَّـف القاقػ، :اجلواب

وإذا تعطؾت مصالحف جاز كؼؾف يف مثؾف أو فقؿا يؼقم مؼامف مـ أرض أو دكان أو 

كخؾ تصرف غؾتف مصرف غؾة البقت الؿذكقر طؾك أن يؽقن ذلؽ بقاسطة 

الؿحؽؿة يف بؾد الققػ
()

 .

 * * *

                                                 

 .جؿع ابـ قاسؿ (9/118)فتاوى الشقخ ابـ إبراهقؿ  ()

هـ، ويف 19/1/1419وتاريخ  (10917)العدد ( الرياض)، ويف جريدة (1/159)كشر يف كتاب الدطقة  ()

 (.3/17)مـ جؿع الشقخ محؿد الؿسـد  (فتاوى إسالمقة)كتاب 

الرئاسة العامة . ، جؿع وترتقب الشقيعر، ط(20/7)مجؿقع فتاوى ومؼاالت متـقطة البـ باز  ()

 .لؾبحقث
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 ُحهه بٔع الْقف إذا تعطلت ميفعت :

الحؿد هلل رب العالؿقـ، والصالة والسالم طؾك أشرف الؿرسؾقـ : 47س

: أما بعدكبقـا محؿد وآلف وصحبف أجؿعقـ، 

فؼد ورد إلل سمال مضؿقكف أن جؿاطة مـ الؿسؾؿقـ الؼاصـقـ يف جـقب 

أفريؼقا قد بـقا مسجًدا يف حقفؿ يصؾقن فقف الجؿعة والجؿاطة والعقد، وقد 

أمرهتؿ حؽقمتفؿ بنخالء ذلؽ الحل مـ السؽان الؿسؾؿقـ وإبعادهؿ إلك جفة 

أخرى، ففؾ يجقز بقع الؿسجد الؿذكقر بقاسطة الؼاضل أو الؿتقلل طؾقف 

وطؿارة مسجد آخر أو يغقر فقف كرفع الؿحراب والؿـرب والؿلذكة وكؾ شلء يدل 

طؾك كقكف مسجًدا، أو يفدم ويباع أرًضا بقضاء، مع العؾؿ أكف يف هذه الحالة 

تـؼص ققؿتف كثقًرا، بؾ ال يساوي شقًئا؟
()

 

 ال ريب أن الؿسجد الؿذكقر سقف تتعطؾ مـػعتف إذا ارتحؾ :واجلواب

الؿسؾؿقن طـ الحل الذي هق فقف وإذا تعطؾت مـػعة الققػ سقاء كان مسجًدا 

أو غقره جاز بقعف يف أصح أققال العؾؿاء وتصرف ققؿتف يف وقػ آخر بدل مـف 

مؿاثؾ لؾققػ األول، حقث أمؽـ ذلؽ، وقد روي طـ أمقر الؿممـقـ طؿر بـ 

 أكف أمر بـؼؾ مسجد الؽقفة إلك مؽان آخر لؿصؾحة اقتضت الخطاب 

فتعطؾ الؿـػعة أولك بجقاز الـؼؾ، والؿسللة فقفا خالف بقـ العؾؿاء: . ذلؽ

ولؽـ الؼقل الؿعتؿد جقاز ذلؽ: ألن الشريعة اإلسالمقة الؽامؾة جاءت 

بتحصقؾ الؿصالح وتؽؿقؾفا وتعطقؾ الؿػاسد وتؼؾقؾفا وأمرت بحػظ األمقال 

                                                 

استػتاء مؼدم لسؿاحتف طـدما كان كائًبا لرئقس الجامعة اإلسالمقة وأجاب طـف سؿاحتف برقؿ  ()

(3146.) 
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وهنت طـ إضاطتفا، وال ريب أن الققػ إذا تعطؾ ال مصؾحة يف بؼائف، بؾ بؼاؤه 

مـ إضاطة الؿال، فقجب أن يباع ويصرف ثؿـف يف مثؾف إال أن يؽقن بقع بعضف 

يؽػل إلصالحف فنكف يباع بعضف ويصرف الثؿـ يف إصالح الباقل، أما هذه 

الصقرة الؿسئقل طـفا فال يؿؽـ حصقل الؿـػعة إال ببقع الجؿقع فقباع الؿسجد 

كؾف طؾك حالف مـ دون كؼص ويصرف ثؿـف يف طؿارة الؿسجد الجديد يف الحل 

الذي تحقل إلقف الؿسؾؿقن، وإذا بقع زال طـف حؽؿ الؿسجد وصار كسائر البؼاع 

يجقز اتخاذه مزرطة وحقاكقت وكحق ذلؽ واكتؼؾ حؽؿ الؿسجد إلك الؿسجد 

الجديد، وأما إزالة ما يدل طؾك أكف مسجد بعد العزم طؾك بقعف كالؿلذكة وكحقها 

فؾؿ أقػ فقف طؾك كالم ألحد مـ أهؾ العؾؿ واألقرب واهلل أطؾؿ أن إزالة ذلؽ 

أولك وال سقؿا إذا كان بقـ الؽػرة: ألهنؿ قد يؼصدون إغاضة الؿسؾؿقـ بامتفاكف 

كظًرا إلك أكف كان مسجًدا وإن كان حؽؿف قد زال لؽـفؿ ال يـظرون إلك األحؽام، 

وإكؿا يـظرون إلك الصقرة الظاهرة، فنذا ُأزيؾت إمارات الؿسجد البارزة 

كالؿلذكة والؿحراب زال هذا الؿحذور، واهلل سبحاكف وتعالك أطؾؿ، وكسلل اهلل 

سبحاكف أن يصؾح أحقال الؿسؾؿقـ ويقلل طؾقفؿ خقارهؿ ويرفع شلهنؿ يف كؾ 

مؽان، وأن يذل أطداء اإلسالم ويؽػل الؿسؾؿقـ شرهؿ إكف طؾك كؾ شلء قدير، 

. وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك طبده ورسقلف محؿد وآلف وصحبف

كائب رئقس الجامعة اإلسالمقة بالؿديـة الؿـقرة، طبد العزيز بـ طبد اهلل 

 (12-20/10)بـ باز فتاويف 

 * * *

  حهه التصسف يف املال الرٖ خصصُ الْاقف ألمس معني ّذلو بصسفُ يف غري
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: ما شسطُ الْاقف صسفُ فُٔ

هذا الؿال يصرف :  رجؾ دفع مااًل لؾجـة قائؿة طؾك مسجد وقال:48س

يف إكشاء دورات مقاه مثاًل، ولؽـ الؾجـة رأت فقؿا بعد باألغؾبقة أهنؿ بحاجة 

فؿا الحؽؿ؟. لصرفف يف غقر ما خصصف صاحب الؿال
()

 

 األولك واألحقط أن يصرف فقؿا خصصف لف باذلف إذا كان :اجلواب

الؿقضقع أمًرا مشروًطا، كدورة الؿقاه أو أمًرا مباًحا، لؽـ إذا رأت الؾجـة الؼائؿة 

طؾك تعؿقر الؿسجد أن الحاجة أو الضرورة تدطق إلك صرفف يف تعؿقر الؿسجد فال 

حرج يف ذلؽ إن شاء اهلل: ألن تعؿقر الؿسجد هق الؿؼصقد األول، أما تعؿقر 

. الدورات ففق مـ باب القسائؾ واإلطاكة طؾك تسفقؾ أداء الصالة وكثرة الؿصؾقـ

واهلل ولل التقفقؼ
()

 .

 * * *

 يقجد مسجد يف القاليات الؿتحدة األمريؽقة جؿع لف مال وُبـل، :49س

وبؼل مـ الؿال كثقر، ويقجد يف مـطؼة أخرى مسجد وحقلف جالقة إسالمقة كبقرة 

ويتطؾب بـاء مؽتبة ومدرسة وبعض الؿالحؼ، ويريد بعض الؼائؿقـ طؾقف أخذ 

شلء مـ الؿال الؿقجقد طـ الؼائؿقـ طؾك الؿسجد األول، ويؿاكع أصحاب 

إذا أفتك الشقخ طبد : الؿسجد األول بحجة أن الؿال لؾؿسجد األول ويؼقلقن

كرجق . العزيز بـ باز يف جقاز كؼؾ الؿال مـ ذاك إلك هذا فال ماكع لديـا مـ ذلؽ

                                                 

مـ جؿع الشقخ محؿد الؿسـد ( فتاوى إسالمقة)، ويف كتاب (1/114)كشر يف كتاب الدطقة  ()

(3/25.) 

 (.20/13)فتاوى ابـ باز  ()
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اإلفادة طـ ذلؽ؟
()

 

 إذا كان الؿسجد األول الذي جؿع لف الؿال قد كؿؾ واستغـك :اجلواب

طـ الؿال فنن الػاضؾ مـ الؿال يصرف لتعؿقر مساجد أخرى، مع ما يضاف 

إلقفا مـ مؽتبات ودورات مقاه وكحق ذلؽ، كؿا كص طؾك ذلؽ أهؾ العؾؿ يف 

كتاب الققػ: وألكف مـ جـس الؿسجد الذي ُتربع لف، ومعؾقم أن الؿتربطقـ 

إكؿا قصدوا الؿساهؿة يف تعؿقر بقت مـ بققت اهلل فؿا فضؾ طـف يصرف يف مثؾف، 

فنن لؿ يقجد مسجد محتاج صرف الػاضؾ يف الؿصؾحة العامة لؾؿسؾؿقـ، 

كالؿدارس واألربطة والصدقات طؾك الػؼراء وكحق ذلؽ، واهلل ولل التقفقؼ
()

 .

 * * *

 ٚحهه ىكل املصاحف املْقْف٘ مً مشاجد إىل مشاجد أخس :
 وجدكا يف يقم مـ األيام صاحب أحد الؿساجد الصغقرة يحؿؾ :50س

سبعة مصاحػ مطبقطة مـ مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ 

وبعضفا مطبقع طؾك كػؼة أحد الؿحسـقـ وهل تابعة لألوقاف، وطـدما سللـاه 

طـفا قال إكف يريد فعؾ الخقر، وذلؽ بـؼؾ تؾؽ الؿصاحػ إلك مسجد كبقر يف 

فؿا حؽؿ هذا . مديـة أخرى لعدم وجقد مصاحػ فقف ولؽثرة الؿصؾقـ فقف

العؿؾ يا سؿاحة الشقخ؟
()

 

 إذا كان الؿسجد الصغقر مستغـًقا طـ بعض الؿصاحػ التل فقف، :اجلواب

فال بلس بـؼؾ ما ال تدطق الحاجة إلقف يف ذلؽ الؿسجد إلك مسجد آخر محتاج 

                                                 

 .24 ص3مـ جؿع الشقخ محؿد الؿسـد ج (فتاوى إسالمقة)كشر يف كتاب  ()

 (.15-20/14)فتاوى ابـ باز  ()

 وأجاب طـف سؿاحتف بتلريخ «الؿجؾة العربقة»مـ ضؿـ األسئؾة الؿؼدمة لسؿاحتف مـ  ()

 .هـ12/10/1414
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واألحقط . إذ الؿؼصقد مـ ذلؽ اكتػاع الؿصؾقـ هبذه الؿصاحػ. إلك ذلؽ

واهلل الؿقفؼ. استئذان اإلمام يف ذلؽ: ألكف أطؾؿ بحاجة الؿسجد
()

 .

 حهه استبدال العني املْقْف٘ إذا تعطلت ميفعتَا بعني أخسٚ أىفع للنْقْف علَٔه :

 إن جدي لف إبؾ يسّبؾفا، ويحج طؾقفا الـاس، وصار الحج اآلن طؾك :51س

ففؾ كبقعفا فـجعؾفا يف بـاء الؿساجد؟. السقارة فتؽاثرت هذه اإلبؾ
()

 

 بقعقها وضعقها يف سقارات حججقا الـاس طؾقفا مثؾ ما قال :اجلواب

والدكؿ، إذا كان جعؾفا لؾحج فبقعقها واشرتوا هبا سقارة أو سقارتقـ أو ثالثة 

جؿقس أو غقرها، وضعقها لؾحجاج الذي يريدون الحج مـ الػؼراء تعطقهؿ 

إياها حتك يحجقا، فقؽقن ألبقؽؿ مثؾ أجرهؿ إن شاء اهلل
()

 .

 * * *

 هـاك مزرطة مقققفة طؾك تػطقر الصقام يف أحد الؿساجد وال :52س

يخػك أن الـاس يف هذا العصر لقسقا يف حاجة إلك ذلؽ فؿا هل الجفة التل 

يؿؽـ أن تصرف غؾة الققػ الؿذكقر طؾقفا؟
()

 

 إذا كان القاقع هق ما ذكرهتؿ فالقاجب صرف غؾة الققػ يف :اجلواب

فؼراء البؾد: ألن مؼصقد القاقػ كػع الػؼراء ومقاساهتؿ يف أيام رمضان الؿبارك 

فنذا لؿ يقجدوا يف الؿسجد وجب صرففا لفؿ يف بققهتؿ يف شفر رمضان 

                                                 

 (.20/15)فتاوى ابـ باز  ()

 .هـ1407مـ ضؿـ األسئؾة الؿؼدمة لسؿاحتف يف حج طام  ()

 (.20/20)فتاوى ابـ باز  ()

بالؿديـة  (الجامعة اإلسالمقة)وكشر يف مجؾة . ع.ح.استػتاء مؼدم لسؿاحتف مـ األخ ع ()

 .الؿـقرة
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لقستعقـقا بذلؽ طؾك الصقام والؼقام ولقحصؾ الـػع لؾقاقػ بنجراء الصدقة 

الؿذكقرة لؿستحؼقفا، واهلل سبحاكف وتعالك أطؾؿ
()

 .

 نٔفٔ٘ التصسف يف الػل٘ اليت أّقفت علٙ مدزس٘ تعطلت ميفعتَا :
 إذا وقػ طؾك مدرسة فتعطؾت فؿاذا يػعؾ بف؟ :53س

 يـبغل أن يـتظر، ويققػ الحاصؾ مـ مغؾ الققػ حتك يقلس مـ :اجلواب

طقد الؿدرسة إلك األهؾقة، فعـد القلس مـ طقدها تصرف يف صريؼ خقري طام 

كػعف مراطاة لؼصد الؿققػ بحسب اإلمؽان
()

 .

 * * *

 حهه السجْع يف الْقف :
 إلك حضرة صاحب السؿاحة الشقخ محؿد بـ إبراهقؿ آل الشقخ :54س

حػظف اهلل آمقـ 

: وبعد. السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف

وأوقػتفا طؾك إمامقـ مـ أئؿة  (ثادق)متع اهلل بحقاتؽ لل دكاكقـ يف بالدكا 

واآلن أراد اهلل طؾك بصري وكػقت، وزوجتل ضريرة، وأكا أبق . مساجد ثادق

ففؾ يجقز لل الرجقع طـ . طائؾة، وال لل مـ االكتساب ال قؾقؾ وال كثقر

الققػ الؿذكقر بؿقجب الحاجة والضرورة والديـ، أم ال؟ أفدكا أثابؽ اهلل 

. والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف. الجـة

 الحؿد هلل ال أطؾؿ رخصة يف كؼض الققػ، بؾ يبؼك الققػ طؾك :اجلواب

. حالف، وأكت سقرزقؽ اهلل تعالك
                                                 

 (.20/24)فتاوى ابـ باز  ()

 .الؿعارف. ، ط(448:ص)الػتاوى السعدية  ()
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وصؾك اهلل طؾك محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ
()

 .

 * * *

 رجؾ وطد بؿـح قطعة أرض لقؼام طؾقفا مدرسة، غقر أن تـػقذ ذلؽ :55س

مشروط بجقاز رجقطف طـ وطد سابؼ بؿـحفا لقبـك طؾقفا مسجد طقد، ففؾ 

يختار مـحفا لؿسجد العقد وفاء بالقطد السابؼ أو مـحفا لقزارة الؿعارف لتؼقؿ 

طؾقفا مدرسة طؾًؿا بلن هـاك مسجًدا لصالة العقد يف الؿـطؼة؟ 

 إن كان الرجؾ مـح قطعة األرض بالػعؾ لقؼام طؾقفا مسجد طقد :اجلواب

ففل لؿسجد العقد، ولقس لف أن يرجع يف مـحتف، وإن كان الذي حصؾ مـف 

مجرد وطد بؿـح قطعة األرض لقؼام طؾقفا الؿسجد فخقر لف أن يـػذ ما وطد بف 

وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ. وفاًء بالقطد
()

 .

. «ىص الواقف كنص الشارع»: وسئل عن المراد بقول العلماء

كص : وهل.  هذه كؾؿة فاشقة طـد العؾؿاء والؿصـػقـ والؿػتقـ:فيجاب

وهذه صحقحة يف كػسفا، لؽـ لقست طؾك إصالقفا، . القاقػ كـص الشارع

وكثقر يطؾؼفا وال يريد إصالقفا الحؼقؼل، بؾ يف الداللة مػفقًما ومـطقًقا: ألن 

الحؼ لف وهق مالف، فنذا كان لف وثقؼة وذكر فقفا الققػ وشروصف فنن داللة تؾؽ 

. القثقؼة يف اإلصالق والتؼققد وكذا كـص الشارع

وأما يف وجقب العؿؾ هبا فؾقست مثؾ كص الشارع، فنهنا إن خالػت كصا 

ففل باصؾة، كؿا يف حديث بريرة
()

 فنذا اشرتط ما يخالػ الشرع فنكف باصؾ الغ 

أما إذا كان . فاسد، وإذا صار طؾك مباح فنكف غقر باصؾ لؽـ ال يجب العؿؾ بف

                                                 

 .، جؿع ابـ قاسؿ(9/113)فتاوى الشقخ ابـ إبراهقؿ  ()

 (.3/23)فتاوى ومؼاالت إسالمقة جؿع الؿسـد  ()

 . متػؼ طؾقف«...ما كان من شرط لوس يف كتاب اهلل فهو باصل وإن كان مائة شرط»: قال الـبل  ()



 

 

 فتاوى الوقف
49 

مقافًؼا الشرع فقتعقـ، ولقس ألجؾ كص القاقػ: بؾ ألجؾ ما استػقد مـ كص 

يجقز تغققر : وهذا معـك كالم الشقخقـ وغقرهؿا: ولفذا يؼقل الشقخ. الشارع

كص القاقػ فقؿا هق احب إلك اهلل ورسقلف وأكثر مصؾحة ديـقة مؿا لحظف 

. القاقػ

 حهه شسّط الْاقف :
 وسئؾ ابـ تقؿقة رحؿف اهلل ما تؼقل السادة العؾؿاء يف الشروط التل :56س

قد جرت العقائد يف اشرتاط امثالفا مـ القاقػقـ طؾك الؿقققف طؾقفؿ، مؿا 

بعضف لف فائدة ضاهرة، وفقف مصؾحة مطؾقبة، وبعضفا لقس فقفا كبقر غرض 

لؾقاقػ: وقد يؽقن فقف مشؼة طؾك الؿقققف طؾقف: فنن وىف بف شؼ طؾقف: وإن 

وذلؽ كشرط واقػ الرباط أو . أهؿؾف خشل اإلثؿ، وأن يؽقن متـاواًل لؾحرام

الؿدرسة الؿبقت والعزوبة، وتلدية الصؾقات الؿػروضات بالرباط، وتخصقص 

الؼراءة الؿعقـة بالؿؽان بعقـف، وأن يؽقكقا مـ مديـة معقـة، أو قبقؾة معقـة، أو 

مذهب معقـ، وما أشبف ذلؽ مـ الشروط يف اإلمامة بالؿساجد، واألذان، ففؾ 

هذه الشروط، وما أشبففا مؿا هق مباح يف الجؿؾة، ولؾقاقػ فقف يسقر غرض 

الزمف ال يحؾ ألحد اإلخالل هبا، وال بشلء مـفا؟ أم يؾزم البعض مـفا دون 

البعض؟ وأي ذلؽ هق الالزم؟ وأي ذلؽ الذي ال يؾزم؟ وما الضابط فقؿا يؾزم 

وما ال يؾزم؟ 

األطؿال الؿشروصة .  الحؿد هلل رب العالؿقـ:فلجاب ـ قدس اهلل روحف ـ

يف الققػ مـ األمقر الديـقة، مثؾ الققػ طؾك األئؿة والؿمذكقـ، والؿشتغؾقـ 

بالعؾؿ والؼرآن، والحديث، والػؼف، وكحق ذلؽ، أو بالعبادة أو بالجفاد يف سبقؾ 

: اهلل تـؼسؿ ثالثة أقسام

 طؿؾ يتؼرب بف إلك اهلل تعالك، وهق القاجبات، والؿستحبات التل :أحدها
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فؿثؾ هذا الشرط يجب القفاء .  فقفا، وحض طؾك تحصقؾفارغب رسقل اهلل 

. بف، ويؼػ استحؼاق الققػ طؾك حصقلف يف الجؿؾة

هنل تحريؿ، أو هنل تـزيف، :  طـف طؿؾ قد هنك رسقل اهلل :والثاين

فاشرتاط مثؾ هذا العؿؾ باصؾ باتػاق العؾؿاء، لؿا قد استػاض طـ رسقل اهلل 

ما بال أقوام يشترصون شروًصا لوست يف كتاب »:  أكف خطب طؾك مـربه فؼال

من اشترط شرًصا لوس يف كتاب اهلل فهو باصل، وإن كان مائة شرط، كتاب ! اهلل؟

. «اهلل أحق، وشرط اهلل أوثق

ومـ هذا الباب أن يؽقن الؿشرتط لقس محرًما يف كػسف: لؽـف مـاف 

فؿثال هذه الشروط أن يشرتط طؾك أهؾ الرباط . لحصقل الؿؼصقد الؿلمقر بف

مالزمتف، هذا مؽروه يف الشريعة، كؿا قد أحدثف الـاس، أو أن يشرتط طؾك الػؼفاء 

اطتؼاد بعض البدع الؿخالػة لؾؽتاب والسـة، أو بعض األققال الؿحرمة، أو 

يشرتط طؾك اإلمام والؿمذن ترك بعض ســ الصالة واألذان، أو فعؾ بعض 

بدطفا، مثؾ أن يشرتط طؾك اإلمام أن يؼرأ يف الػجر بؼصار الؿػصؾ، وأن يصؾ 

األذان بذكر غقر مشروع، أو أن يؼقؿ صالة العقد يف الؿدرسة والؿسجد، مع إقامة 

. الؿسؾؿقـ لفا طؾك سـة كبقفؿ 

ومؿا يؾتحؼ هبذا . ومـ هذا الباب لق اشرتط طؾقفؿ أن يصؾقا وحداكا

الؼسؿ أن يؽقن الشرط مستؾزًما لؾحض طؾك ترك ما كدب إلقف الشرع، مثؾ أن 

يشرتط طؾك أهؾ رباط أو مدرسة إلك جاكب الؿسجد األطظؿ أن يصؾقا فقفا 

فضفؿ، فنن هذا دطاء إلك ترك أداء الػرض طؾك القجف الذي هق أحب إلك اهلل 

ورسقلف، فال يتؾػت إلك مثؾ هذا: بؾ الصالة يف الؿسجد األطظؿ هق األفضؾ 

. بؾ القاجب هدم مساجد الضرار مؿا لقس هذا مقضع تػصقؾف
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ومـ هذا الباب اشرتاط االيؼاد طؾك الؼبقر، وإيؼاد شؿع أو دهـ وكحق 

لعن اهلل زوارات القبور، والمتخذين علوها المساجد »:  قالذلؽ: فنن الـبل 

وبـاء الؿسجد وإسراج الؿصابقح طؾك الؼبقر مؿا لؿ أطؾؿ خالًفا أكف . «والسرج

وتػاصقؾ هذه الشروط تطقل جًدا، وإكؿا كذكر هـا جؿاع . معصقة هلل ورسقلف

. الشروط

 طؿؾ لقس بؿؽروه يف الشرع، وال مستحب، بؾ هق مباح :القسم الثالث

ففذا قال بعض العؾؿاء بقجقب القفاء بف، والجؿفقر مـ . مستقى الطرفقـ

العؾؿاء مـ أهؾ الؿذاهب الؿشفقرة وغقرهؿ طؾك أكف شرط باصؾ، وال يصح 

طـدهؿ أن يشرتط إال ما كان قربة إلك اهلل تعالك، وذلؽ أن اإلكسان لقس لف أن 

يبذل مالف إال لؿا فقف مـػعة يف الديـ، أو الدكقا، فؿا دام الرجؾ حًقا فؾف أن يبذل 

فلما الؿقت فؿا بؼل بعد . مالف يف تحصقؾ األغراض الؿباحة: ألكف يـتػع بذلؽ

الؿقت يـتػع مـ أطؿال األحقاء إال بعؿؾ صالح قد أمر بف، أو أطان طؾقف، أو قد 

فلما األطؿال التل لقست صاطة هلل ورسقلف، فال يـتػع هبا . أهدي إلقف، وكحق ذلؽ

. الؿقت بحال

فنذا اشرتط الؿقصل أو القاقػ طؿاًل أو صػة ال ثقاب فقفا كان السعل فقفا 

وهق إكؿا . ومثؾ هذا ال يجقز. بتحصقؾفا سعًقا فقؿا ال يـتػع بف يف دكقاه وآخرتف

مؼصقده بالققػ التؼرب إلك اهلل تعالك، والشارع أطؾؿ مـ القاقػقـ بؿا يتؼرب بف 

 إلك اهلل تعالك، فالقاجب أن يعؿؾ يف شروصفؿ بؿا شرصف اهلل ورضقف يف

.شروصفؿ
( )

 * * *

                                                 

 .جؿع ابـ قاسؿ (64-31/57)فتاوى شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  ()
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 حهه إذا شسط الْاقف شسًّطا يف املْقْف علَٔه ثه ختلف شسط :
 وسئؾ رحؿف اهلل طـ زاوية فقفا طشرة فؼراء مؼقؿقن، وبتؾؽ الزاوية :57س

مطؾع بف امرأة طزباء، وهل مـ أوسط الـساء: ولؿ يؽـ شرط القاقػ لفا 

مسؽـفا يف تؾؽ الزواية: ولؿ تؽـ مـ أقارب القاقػ: ولؿ يؽـ ساكـ يف 

. الؿطؾع سقى الؿرأة الؿذكقرة: وباب الؿطؾع الؿذكقر يغؾؼ طؾقف باب الزاوية

. ففؾ يجقز لفا السؽـك بقـ همالء الػؼراء الؿؼقؿقـ: أم ال؟ أفتقكا

 إن كان شرط القاقػ ال يسؽـف إال الرجال، سقاء كاكقا طزبا أو :فيجاب

وكذلؽ سؽـك الؿرأة بقـ الرجال والرجال . متلهؾقـ، مـعت، لؿؼتضك الشرط

واهلل أطؾؿ. بقـ الـساء يؿـع مـف لحؼ اهلل
()

 .

وشرط يف .  وسئؾ رحؿف اهلل طـ رجؾ وقػ وقًػا طؾك مدرسة:58س

كتاب الققػ أكف ال يـزل بالؿدرسة الؿذكقرة إال مـ لؿ يؽـ لف وضقػة بجامؽقة: 

وأكف ال يصرف ريعفا لؿـ لف مرتب يف جفة أخرى: وشرط لؽؾ . وال مرتب

ففؾ يصح هذا الشرط والحالة هذه: وإذا صح فـؼص : صالب جامؽقة معؾقمة

ففؾ يجقز لؾطالب : ريع الققػ: ولؿ يصؾ كؾ صالب إلك الجامؽقة الؿؼرر لف

أن يتـاول جامؽقة يف مؽان آخر؟ وإذا كؼص ريع الققػ ولؿ يصؾ كؾ صالب 

ففؾ يجقز لؾـاضر أن يبطؾ الشرط الؿذكقر أم ال؟ وإذا حؽؿ . إلك تؿام حؼف

هؾ يبطؾ الشرط والحالة هذه؟ : بصحة الققػ الؿذكقر حاكؿ

 أصؾ هذه الؿسائؾ أن شرط القاقػ إن كان قربة وصاطة هلل :فأجاب

وإن كان مباًحا، كؿا لؿ ُيسقغ . ورسقلف كان صحقًحا: وإن لؿ يؽـ شرًصا الزًما

 السبؼ إال يف خػ أو حافر أو كصؾ: وإن كاكت الؿسابؼة بال طقض قد الـبل 

                                                 

 .جؿع ابـ قاسؿ (31/64)فتاوى شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  ()
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كوال يكون دولة »: جقزها باألقدام وغقرها: وألن اهلل تعالك قال يف مال الػلء

.  فعؾؿ أن اهلل يؽره أن يؽقن الؿال دولة بقـ األغـقاء«بون األغنواء منكم

وإن كان الغـك وصًػا مباًحا فال يجقز الققػ طؾك األغـقاء: وطؾك ققاسف 

سائر الصػات الؿباحة: وألن العؿؾ إذا لؿ يؽـ قربة لؿ يؽـ القاقػ مثاًبا طؾك بذل 

الؿال فقف، فؽقن قد صرف الؿال فقؿا ال يـػعف: ال يف حقاتف وال يف مؿاتف ثؿ إذا لؿ 

يؽـ لؾعامؾ فقف مـػعة يف الدكقا: كان تعذيًبا لف بال فائدة تصؾ إلقف: وال إلك القاقػ: 

ويشبف ما كاكت الجاهؾقة تػعؾف مـ األحباس الؿـبف طؾقفا يف سقرة األكعام: 

. والؿائدة

يبؼك الؽالم يف تحؼقؼ هذا الؿـاط يف اطتبار الؿسائؾ: فنكف قد يؽقن متػًؼا 

طؾقف وقد يؽقن مختؾًػا فقف: الختالف االجتفاد يف بعض األطؿال: فقـظر يف 

شرط ترك مـ جفة أخرى: فؿا لؿ يؽـ فقف مؼصقد شرطل ـ خالص أو راجح ـ 

كؼص الريع طؿا شرصف القاقػ جاز  (إذا)كان باصاًل: وإن كان صحقًحا: ثؿ 

لؾؿطالب أن يرتزق تؿام كػايتف مـ جفة أخرى: ألن رزق الؽػاية لطؾبة العؾؿ 

مـ القاجبات الشرطقة: بؾ هق مـ الؿصالح الؽؾقة التل ال ققام لؾخؾؼ بدوهنا: 

فؾقس ألحد أن يشرتط ما يـافقفا: فؽقػ إذا لؿ يعؾؿ أكف قصد ذلؽ؟ 

ويجقز لؾـاضر مع هذه الحالة أن يقصؾ إلك الؿرتزقة بالعؾؿ ما جعؾ لفؿ 

أن ال يؿـعفؿ مـ تـاول تؿام كػايتفؿ مـ جفة أخرى يرتبقن فقفا: ولقس هذا 

إبطااًل لؾشرط: لؽـف ترك العؿؾ بف طـد تعذره: وشروط اهلل حؽؿفا كذلؽ 

وحؽؿ الحاكؿ ال يؿـع ما ذكر
()

 .

 * * *

                                                 

 .جؿع ابـ قاسؿ (14-31/12)فتاوى شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  ()
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 هؾ يجقز إكػاذ وصقة الؿقت يف طؿؾ إسؼاط صالة أو صقام طـف، :59س

كلن يجؿع طدد مـ الػؼراء ويدفع إلقفؿ مال يف تحؿؾفؿ ما طؾك الؿقت مـ 

صالة أو صقام؟ 

أما إكػاذ وصقة الؿقت يف طؿؾ إسؼاط صالة أو صقام طـف؟ فغقر جائز: بؾ 

هق مـ أبطؾ الباصؾ، وهذا الصـقع الذي يعؿؾ يف اإلسؼاط الؿشار إلقف مؿا برأ 

اهلل الشريعة الؿطفرة مـ تجقيزه، وفقف مـ التالطب والؿـافاة ألصقل الشريعة 

.77/ /هـ واهلل يحػظؽؿ .ا. ما ال يخػك
()

 

 * * *

 ما احلهه إذا ناىت شسّط الْاقف خمالف٘ للشسع :

 مـ محؿد بـ إبراهقؿ إلك حضرة صاحب الجاللة الؿؾؽ الؿعظؿ :60س

: وبعد. حػظف اهلل السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف

فؼد جرى اإلصالع طؾك الؿعامؾة الؿحالة إلقـا مـ رئاسة مجؾس القزراء 

هـ بشلن ما رفعتف رئاسة الؿحؽؿة الؽربى بؿؽة 21/10/1380وبتلريخ  (1450)برقؿ 

بصدد صؾب السػارة الؿغربقة بجدة إقامة السقد حسـ طبد الؾطقػ الدباغ كاضًرا 

طؾك األوقاف التابعة لؾؿغاربة ـ الؿشتؿؾة طؾك خطاب فضقؾة رئقس الؿحؽؿة 

 الؿتضؿـ مالحظتف طؾك بعض شروط الققػ، 3/1/80وتلريخ  (11/4)بعدد 

ورغبتف طرض الققػ وشروصف طؾقـا لـؼرر طـف ما يجب كحق صحة الققػ 

. وحؽؿ شروصف الؿذكقرة

وباالصالع طؾك صؽل الققػقة الصادريـ مـ الؿحؽؿة الؽربى بؿؽة برقؿ 
                                                 

 .جؿع ابـ قاسؿ (9/42)فتاوى الشقخ ابـ إبراهقؿ  ()
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 الؿتضؿـ أولفؿا أن السقد طبد 19/12/1331يف  (128) ورقؿ 20/1/1331يف  (31)

اهلل الدباغ أهنك بلن أخاه محؿد تقيف وكان كاضًرا طؾك أوقاف الرباط وقػ 

الشريػة لبابف بـت السؾطان إسؿاطقؾ الؽائـة بؿؽة بؿحؾة جقاد وكامؾ الدار 

الؽائـة بؿحؾة الشامقة بخط سقيؼف، وكامؾ الدار الؽائـة بشعب طامر أوقػفؿا 

. سؾطان الؿغرب الحسـ، وذكر مصرف الققػ وشروصف، إلك آخر ما ذكر

كؿا يتضؿـ ثاكقفؿا وقػقة سؾطان الؿغرب سابًؼا الشريػ طبد الحافظ بـ 

الشريػ محؿد كامؾ الداريـ الؿتالصؼتقـ الؽائـتقـ بؿحؾة الـؼا ـ وكامؾ الدار 

الؽائـة بالحؾة مـ حارة الـؼا، وكامؾ الدار الؽائـة بشعب طامر، وذكر مصرف 

. الققػ وشروصف، إلك آخر ما ذكره

باالصالع طؾقفؿا وجدا يحتقيان طؾك شروط لؿ يظفر لـا وجف مشروطقتفا: 

بؾ ضفر وجف مخالػتفا لؾؿشروع، تؾؽ الشروط هل تحديد قراءة مـ الذكر 

يا لطقػ »: وقد فسر لـا هذا الؿتبقع مـ الدطاء بؼقل (الؾطقػ الؽبقر)الؿسؿك 

 يتؾقن ذلؽ ستة طشر ألًػا وستؿائة وواحد وأربعقـ، «الطػ بـا وبالؿسؾؿقـ

الؾطقػ العدد )وتقققتف يف كؾ أسبقع مرة، وتحديد قراءة طدد مـ الذكر الؿسؿك 

وتلجقر واستئجار مـ يؼقم هبذا العؿؾ بجزء مـ الغؾة، ولؿـ يؼرأ الؼرآن  (األوسط

دالئؾ )يف الشفر مرة حزًبا يف الصباح وحزًبا يف الؿساء مـ كؾ يقم، ولؿـ يؼرأ 

مـ ( البخاري)يف كؾ أسبقع مرتقـ، ولؿـ يؼرأ تجاه الؽعبة الشريػة متـ  (الخقر

. السبت إلك الجؿعة

ٺ ٺ ﴿: ففذه األذكار وإن كاكت يف أصؾفا شرطقة، قال تعالك

 ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ ڳ﴿، [60:غافر] ﴾ٺ
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«الدعاء مخ العبادة»: ، وقال [110:اإلسراء]
()

«إذا سيلت فاسيل اهلل»، 
()

، إال أهنا 

بتحديدها وكقػقتفا أخرجت الذكر الؿشروع إلك غقر مشروع، فارتػع اطتبار 

كل »: الؿشروع األصؾل، وصارت هذه األذكار مـ أكقاع البدع، وقد قال 

«بدعة ضاللة
()

.  ففل بدع إضافقة

ومـ البدع اإلضافقة التل : (140:االطتصام ـ الجزء الثاين ص)قال صاحب 

تؼرب مـ الحؼقؼة أن يؽقن أصؾ العبادة مشروًطا إال أهنا تخرج طـ أصؾ 

شرطقتفا بغقر دلقؾ، تقهًؿا بلهنا باققة طؾك أصؾفا تحت مؼتضك الدلقؾ، وذلؽ 

بلن يؼقد إصالقفا بالرأي، أو يطؾؼ تؼققدها، وبالجؿؾة فتخرج طـ حدها الذي 

حد لفا، وذكر أمثؾة لذلؽ كتخصقص الجؿعة أو األربعاء أو السابع أو الثامـ يف 

الشفر بالصقام، وكتخصقص األيام الػاضؾة بلكقاع العبادات التل لؿ تشرع لفا 

تخصقًصا، كتخصقص الققم الػقالين بؽذا وكذا مـ الركعات، أو بصدقة كذا 

فصار التخصقص مـ الؿؽؾػ بدطة: إذ هل تشريع بغقر مستـد، : وقال. وكذا

ومـف تؽرار السقرة القاحدة يف التالوة أو يف الركعة القاحدة: فنن التالوة لؿ 

سئؾ سػقان طـ : تشرع طؾك ذلؽ القجف، وخرج ابـ وضاح طـ مصعب، قال

:  ال يؼرأ غقرها كؿا يؼرؤها؟ فؽرهف، وقال﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿رجؾ يؽثر قراءة 

ومـ ذلؽ قراءة . إكؿا أكتؿ متبعقن، فاتبعقا األولقـ، ولؿ يبؾغـا طـفؿ كحق هذا

يف الؿسجد تشبًفا بلهؾ طرفة، وروي طـ  (طشقة طرفة)الؼرآن هبقئة االجتؿاع 

هؾؾقا :  أكف بؾغف أن أكاًسا يجتؿعقن يف الؿسجد، ويؼقل أحدهؿابـ مسعقد 

إكؽؿ ألهدى مـ : فؼال ابـ مسعقد. كذا، وسبحقا كذا، وكربوا كذا، فقػعؾقن

وقد أكؽر طؾقفؿ هذا . ، أو أضؾ: بؾ هذه ـ يعـل أضؾ ـأصحاب رسقل اهلل 

                                                 

 .أخرجف الرتمذي طـ أكس ()

 .أخرجف الرتمذي وقال حديث حسـ صحقح ()

 .رواه أبق داود والرتمذي وقال حديث حسـ صحقح( )
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ی ی ی ﴿: الصـقع، مع أن همالء ربؿا ضـ دخقلفؿ تحت ققلف تعالك

، وإكؽار ابـ مسعقد طؾقفؿ الذكر: ألكف جاء مـفؿ طؾك هذه [41:األحزاب] ﴾جئ

اتبعقا، وال تبتدطقا، فؼد : وقال .  يػعؾقهناالفقئة لؿ يؽـ الصحابة 

اتبعقا سبقؾـا فؾئـ ابتعتؿقكا لؼد : وقال حذيػة . كػقتؿ، وكؾ بدطة ضاللة

سبؼتؿ سبًؼا بعقًدا، ولئـ خالػتؿقكا لؼد ضؾؾتؿ ضالاًل بعقًدا، وقد أجؿع 

الؿسؾؿقن طؾك أن مـ أوقػ طؾك صالة أو قراءة، أو كحقهؿا غقر شرطقة لؿ 

. يصح وقػف

وقد يؼال أن بعض أئؿة الؿذاهب يرون اتباع شرط القاقػ إن جاز وقد 

فرق العؾؿاء بقـ الؿباح الذي يػعؾ ألكف مباح وبقـ الؿباح الذي يتخذ ديـًا 

وطبادة وصاطة، فؿـ جعؾ ما لقس ديـًا وال طبادة ديـًا وطبادة كان ذلؽ حراًما 

إكف . واتبع شرصف إن جاز: ومعـك ققلفؿ. باتػاقفؿ، ووقػف طؾك ذلؽ باصؾ

كاشرتاصف طدم تغققره، أو بقعف طـد الخراب، أبق بقعف طـد قؾة غؾتف، واستبدالف 

مقاهب الجؾقؾ، طؾك مختصر »بؿا هق أكثر مـف، كؿا ذكر ذلؽ الحطاب يف 

. «خؾقؾ

 أما إذا كان طؾك جفة .ثؿ إن الققػ إذا كان طؾك جفة فال بد أن يؽقن قربة

ال قربة فقفا ففق وقػ فاسد: لتعارضف مع ما يؼصده الشارع ويطؾبف، قال يف 

واألصؾ أن كؾ ما شرط مـ العؿؾ يف : ما كصف (391:مختصر الػتاوى ص)

. إما واجًبا، أو مستحًبا: القققف التل تققػ طؾك األطؿال فال بد أن يؽقن قربة

أما اشرتاط طؿؾ محرم فال يصح باتػاق الؿسؾؿقـ: بؾ كذلؽ الؿؽروه، وكذل 

. هـ.ا. الؿباح طؾك الصحقح

وطؾك فرض أن هذه األذكار مستحبة ـ معاذ اهلل أن كؼقل ذلؽ ـ فتؽقن مـ 

أما همالء .  والعبادات هل ما قصد هبا وجف اهلل تعالكقبقؾ العبادات،
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الؿستلجرون لفذه األغراض فتؼع أذكارهؿ مستحؼة باإلجارة أو الجعالة 

الؿػروضتقـ لفؿ فال يؽقن طؿؾفؿ قربة، وهبذا يـتػل مؼصقد القاقػ لخؾقه مـ 

أما . هذا يف األذكار وكحقها. الؿـػعة يف الديـ والدكقا، فقبطؾ الققػ لذلؽ

ثقاب تالوتف طؾك القاقػ فػقف الخالف بقـ العؾؿاء الؼرآن واشرتاط إهداء 

بعضفؿ ـ كلكثر أصحاب مالؽ والشافعل ـ ال يرون جقاز إهداء ثقاب التالوة، 

وبعضفؿ يرون جقاز ذلؽ ويعتربوكف مـ . ويرون أن شرط القاقػ لف باصؾ

العبادات التل يؼصد هبا وجف اهلل تعالك، واستئجار الؼرآن لذلؽ يحقؾف طـ الؼربة: 

ألن قراءهتؿ تؼع مستحؼة بجعؾ أو إجارة ولؿ تصدر مـفؿ طبادة يؼصد هبا وجف 

. اهلل، فقبطؾ الشرط الكتػاء الؼربة مـف

وأما اشرتاط إهداء ثقاب :  ما كصف«393:مختصر الػتاوى ص»قال يف 

 وفقف كزاع، فؿـ التالوة ففذا مبـل طؾك إهداء ثقاب العبادات البدكقة كالصالة،

كان مذهبف أكف ال يجقز إهداء ثقاهبا كلكثر أصحاب مالؽ والشافعل كان هذا 

ومـ كان مذهبف أكف يجقز إهداء ثقاهبا لؾؿقت كلحؿد : وقال. الشرط باصاًل 

وأصحاب أبل حـقػة وصائػة مـ أصحاب مالؽ والشافعل ففذا يعترب أمًرا آخر 

وهق أن هذا إكؿا يؽقن مـ العبادات، والعبادات هل ما قصد هبا وجف اهلل تعالك، 

هـ .ا. فلما ما يؼع مستحًؼا بعؼد إجارة أو جعالة فنكف ال يؽقن قربة

وبالجؿؾة فشروط : «إطالم الؿققعقـ»وقال ابـ الؼقؿ رحؿة اهلل يف 

: القاقػقـ أربعة أقسام

.  شروط محرمة يف الشرع-1

. شروط مؽروهة هلل تعالك ورسقلف - 2

.  شروط تتضؿـ ترك ما هق أحب إلك اهلل ورسقلف-3
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.  شروط تتضؿـ فعؾ ما هق أحب إلك اهلل تعالك ورسقلف-4

والؼسؿ الرابع هق الشروط . فاألقسام الثالثة األول ال حؿرة لفا وال اطتبار

. هـ.ا. القاجب االطتبار، وباهلل التقفقؼ

وبؿا تؼدم مـ بقان يتضح لـا أن وقػ الداريـ الؽائـة إحداهؿا بشعب طامر 

بالؼرب مـ الؿدطك والثاكقة بؿحؾة الشامقة بخط سقيؼة الؿقققفتقـ مـ قبؾ 

سؾطان الؿغرب الحسـ باصؾ، وذلؽ ألهنؿا مقققفتان طؾك مـ يؼقم باألذكار 

الؿتؼدم ذكرها، والتل تؼرر خروجفا طـ الؿشروع، واطتبارها مـ ضروب البدع 

والؿحدثات، وقد بطؾت وقػقة هاتقـ الداريـ ألهنؿا وقػتا طؾك مـ ال يصح 

وذكر العؾؿاء أن مثؾ هذا . الققػ طؾقف، واقتصر طؾقف، فصار هذا الققػ مـؼطًعا

. الققػ باصؾ

مـؼطع األول والقسط :  السادسة«34:ص. اإلكصاف جزء»قال يف 

واألخقر مثؾ أن يؼػ طؾك مـ ال يصح الققػ طؾقف ويسؽت، أو يذكر ما ال 

. هـ.ا. يصح الققػ طؾقف أيًضا، ففذا باصؾ بال كزاع بقـ األصحاب

 وإن وقػ طؾك مـ ال يصح :«213:الؽشاف الجزء الرابع ص»وقال يف 

الققػ طؾقف ولؿ يذكر لف مآال صحقًحا كلن يؼقل وقػتف طؾك األغـقاء أو الذمققـ 

. هـ.ا. أو الؽـقسة وكحقها بطؾ الققػ، ألكف طقـ الصرف الباصؾ واقتصر طؾقف

 طؾك الشرح الؽبقر يف الػؼف الؿالؽل طؾك «حاشقة الدسققل»وقال يف 

وقد ذهبـا أن . إلخ.  أو طؾك كػسف خاصة فقبطؾ قطًعا:طبارة الشرح الؽبقر

الققػ إذا كان فقف اكؼطاع يف أولف أو آخره أو وسطف يبطؾ فقؿا ال يجقز الققػ 

. هـ.ا. طؾقف، ويصح فقؿا يصح الققػ طؾقف
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 ولق كان الققػ مـؼطع األول مثؾ : الجزء األول«جقاهر العؼقد»وقال يف 

وقػتف طؾك مـ سققلد لل أو طؾك مسجد بـل فالن بؿقضع كذا، فاألشفر : ققلف

. هـ.ا. البطالن

ولق كان الققػ مـؼطع األول كققػتف طؾك مـ سققلد » :«الؿـفج»وقال يف 

. هـ.ا. «لل، فالؿذهب بطالكف

وال يتؿ الققػ طـد » : لؾبابريت الحـػل«شرح العـاية طؾك الفداية»وقال يف 

هـ . ا«أبل حـقػة ومحؿد حتك يجعؾ آخره لجفة ال تـؼطع

أما وقػ الشريػة لبابف بـت السؾطان طبد اهلل كامؾ الرباط الؽائـ بؿؽة 

 والؿحدود يف الصؽ الؿرفؼ الؿقققف طؾك سؽـك الـساء الؿؽرمة بحارة جقاد

العزبات مـ الشريػات الؿـؼطعات، وققام سؾطان الؿغرب بتجديد بـائف، وإقامة 

داريـ بقاجفة تحت كؾ واحدة مـفؿا دكان يمجر، وإططاء الساكـات يف الرباط 

مـ الشريػات ثالثة أرباع الغؾة، وريعفا يؼسؿ مـاصػة بقـ الـاضر وطؿارة 

. هذا الققػ ال بلس بف وهق سائغ شرًطا. الققػ

بؼل وقػ سؾطان الؿغرب األقصك السؾطان طبد الحػقظ بـ الشريػ 

حسـ لؽامؾ الداريـ الؿتالصؼتقـ الؽائـتقـ بؿحؾة الـؼا وكامؾ الدار الؽائـة 

بالحؾؼة مـ حارة الـؼا وكامؾ الدار الؽائـة بشعب طامر الؿذكقرات يف الصؽ 

الؿرفؼ الؿقققفة طؾك مـ يؼقم بؼراءة الؼرآن وتالوة األذكار الؿذكقرة صـعتفا 

ويصرف  (البخاري)يف الصؽ الؿشار إلقف مـ يؼرأ تجاه الؽعبة الؿشرفة متـ 

. إلك آخره. ، وابـتف، وإلك الؿققػ، وأوالدهثقاب تالوتف إلك الـبل 

وكػقد جاللتؽؿ أن هذا الققػ صحقح، وتبطؾ جؿقع شروط واقػف، لققػقتفا 

طؾك مـ يؼقم بؼراءة الؼرآن وقراءة متـ البخاري تجاه الؽعبة الؿشرفة وتالوة 
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األذكار الؿتؼدم ذكرها والتل تؼرر خروجفا طـ الؿشروع واطتبارها مـ ضروب 

ما طدى ترتقب طشرة الدوارق الؿاء مـ . البدع والؿحدثات، ومخالػتفا لؾؿشروع

ماء زمزم سبقاًل لعامة الـاس، ويؽقن حؽؿ هذا الققػ حؽؿ الققػ إذا اشرتط فقف 

. شروط صحقحة وأخرى باصؾة، صح الققػ، وألغل مـ الشروط ما كان باصاًل 

واهلل يحػظؽؿ. وباهلل التقفقؼ
()

 .

 * * *

 ٘ما احلهه إذا ناٌ الْقف ٓتطنً شسًّطا صخٔخ٘ ّأخسٚ غري صخٔخ :
 مـ محؿد بـ إبراهقؿ إلك حضرة صاحب السؿق الؿؾؽل رئقس :61س

مجؾس القزراء حػظف اهلل 

: وبعد. السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف

فؼد جرى االصالع طؾك الؿعامؾة الؿعادة إلقـا وطؾك مؾحؼقفا الؿرفؼقـ 

وتلريخ  (10391) ورقؿ 4/5/1379وتلريخ  (8938)بخطابل سؿقكؿ برقؿ 

 الؿتصؾة بؼضقة الدكدراوي الؿشتؿؾة طؾك خطاب فضقؾة رئقس 18/5/1379

 حقل 12/2/1379وتلريخ  (140/4)الؿحؽؿة الشرطقة الؽربى بؿؽة الؿؽرمة برقؿ 

وبتتبع الؿعامؾة ومرفؼاهتا، وتلمؾ خطاب فضقؾة الشقخ طبد اهلل بـ دهقش . الؼضقة

الؿتضؿـ أن الؼضقة مـ اختصاص دار اإلفتاء: لؾـظر يف صحة وقػ الدكدراوي، 

. أو طدمفا

كػقد سؿقكؿ أكف بدراستـا لؾصؽ الصادر مـ محؽؿة الؿديـة الؿـقرة 

 الؿتضؿـ ثبقت دطقى أحؿد قرايف مـ كقن جؿقع األماكـ 21/3/1327بتلريخ 

الؿذكقرة الؿحدودة بالحدود الؿسطقرة قد أوقػفا محؿد الدكدراوي وهق 
                                                 

 .جؿع ابـ قاسؿ (47-9/42)فتاوى الشقخ ابـ إبراهقؿ ( )
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يؿؾؽفا بالقجف الؿدطك بف الؿشروع حسبؿا تؼرر بشفادة الشاهديـ الؿعدلقـ، 

. إلك آخره. وأن القاقػ وقػف طؾك كػسف مدة حقاتف، ثؿ مـ بعده طؾك أوالده

واشرتط فقف شروًصا ذكر بعضفا، والحؽؿ بثبقت الققػ الؿذكقر، ولزوم ذلؽ 

كؾف يف خصقصف وطؿقمف ـ بدارستـا لذلؽ ضفر لـا صحة أصؾ الققػ 

أما ما اشتؿؾ طؾقف مـ شروط غقر شرطقة ففل ال . الستؽؿالف شروط الصحة

 ما «391:مختصر الػتاوى ص»غقة، وكصقص العؾؿاء يف ذلؽ معروفة، قال يف 

واألصؾ أن كؾ ما شرط مـ العؿؾ يف الققػ التل تققػ طؾك األطؿال : كصف

أما اشرتاط طؿؾ محرم فال يصح . إما واجًبا، وإما مستحًبا: فال بد أن تؽقن قربة

وقد اتػؼ الؿسؾؿقن طؾك أن شروط القاقػ : هـ وقال أيًضا.ا. باتػاق الؿسؾؿقـ

إطالم »هـ وقال ابـ الؼقؿ يف .ا. تـؼسؿ إلك صحقح وفاسد، كؿا يف سائر العؼقد

إكؿا يـػذ مـ شروط القاقػقـ ما كان هلل : «93:الؿققعقـ ـ الجزء الثالث ص

. هـ.ا. صاطة، ولؾؿؽؾػ مصؾحة، وأما ما كان بضد ذلؽ فال حرمة لف

شروط محرمة يف : (أربعة أقسام) وبالجؿؾة فشروط القاقػقـ :وقال أيًضا

، وشروط تتضؿـ ترك ما هق الشرع، وشروط مؽروهة هلل تعالك ورسقلف 

أحب إلك اهلل تعالك ورسقلف، وشروط تتضؿـ فعؾ ما هق أحب إلك اهلل 

والؼسؿ الرابع هق . فاألقسام الثالثة األول ال حرمة لفا وال اطتبار. ورسقلف

هـ .ا. وباهلل التقفقؼ. الشرط الؿتبع القاجب االطتبار

 فاشرتاط القاقػ إفراز قطعة بؼل التـبقف طؾك الشروط الباصؾة يف الققػ،

األرض الؽائـة بحؿام سؽر مع ما اشتؿؾت طؾقف مـ البـاء الؼائؿ طؾقفا زاوية 

لؾػؼراء الرشائده، وتخصقصف لفا كؾ يقم قربتقـ ماء، وكؾ شفر تـؽة قاز وكؾ 

سـة فرشة لفا مـ الخصػ، وأن يعقد الؿقققف بعد اكؼراض أوالده وأوالد 

يغؾب طؾك الظـ أن مثؾ هذه الزوايا ال . أوالده مـ البطقن إلك فؼراء الزاوية
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تخؾق مـ محظقر، فنذا لؿ تؽـ هذه الزاوية مؽاًكا لؾعبادات الباصؾة والبدع 

والؿـؽرات وتحؼؼت الؼربة يف صرف ما يصرف مـ الققػ طؾقفا ولؿ يؽـ 

واحد مـ أهؾفا جؿاًطا لؾؿال غقر متخؾؼ باألخالق الػاضؾة واآلداب الشرطقة 

فال بلس بف، وال ماكع مـ اطتباره، وقد ذكر شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة جقاز 

ويجقز الققػ طؾك : (170:االختقارات ص)القققف طؾك الصقفقة، قال يف 

الصقفقة، فؿـ كان جؿاًطا لؾؿال، ولؿ يتخؾؼ باألخالق الؿحدودة وال تلدب 

. باآلداب الشرطقة وغؾبت طؾقف اآلداب القضقعة أو كان فاسًؼا لؿ يستحؼ شقًئا

هـ .ا

 وتخصقص متطؾبات ذلؽ مـ غؾة الققػ وأما اشرتاط حقل لؾقاقػ

. فشرط باصؾ

. ومثؾف اشرتاط قراءة مقلد لروح القاقػ

وكذلؽ اشرتاط قراءة ختؿة شريػة يصرف ثقاهبا لروح القاقػ شرط 

مختصر الػتاوى )قال يف . إكف شرط مباح:  إذ أن أقؾ ما يؼال فقفباصؾ،

أما ضفقر اكتػاء . وإن شرط شرًصا مباًحا ال قربة فقف كان أيًضا باصاًل : (392:ص

الؼربة يف مثؾ هذا الشرط، فقتضح إذا طؾؿ أن االختالف يف جقاز إهداء ثقاب 

ومـفؿ . مـ العؾؿاء مـ مـعف كلكثر أصحاب مالؽ والشافعل: التالوة حاصؾ

مـ أجازه كلحؿد وأصحاب أبل حـقػة وصائػة مـ أصحاب مالؽ والشافعل 

واطتربوه مـ العبادات، واشرتاط قراءة الختؿة ال يؼع إال مستحًؼا بعؼد أو جعالة 

وطؾك هذا ال يؽقن قربة إذ العبادات ما قصد بف وجف اهلل تعالك
()

 .

                                                 

 .جؿع ابـ قاسؿ (50-9/48)فتاوى الشقخ ابـ إبراهقؿ  ()
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 إذا قال الْاقف ّقفت علٙ أّالدٖ ّأّالدٍه ٍل ٍرِ الصٔػ٘ للرتتٔب أو للتشسٓو :
ها ما وقػف :  وسئؾ ابـ تقؿقة رحؿف اهلل طـ صقرة كتاب وقػ كصف:62س

بقـفؿ طؾك الػريضة . طؾل، وصريػة، وزبقدة: طامر بـ يقسػ بـ طامر طؾك أوالده

الشرطقة: ثؿ طؾك أوالدهؿ مـ بعدهؿ: ثؿ طؾك أوالد أوالدهؿ: ثؿ طؾك أوالد 

ثؿ طؾك كسؾفؿ وطؼبفؿ مـ بعدهؿ وإن سػؾقا: كؾ ذلؽ طؾك . أوالد أوالدهؿ

الػريضة الشرطقة، طؾك أكف مـ تقيف مـ أوالدهؿ الؿذكقريـ: وأوالد أوالدهؿ: 

: طـ ولد: أو ولد ولد: وكسؾ: أو طؼب وأن سػؾ: وطؼبفؿ مـ بعدهؿ. وكسؾفؿ

كان ما كان مقققًفا طؾقف: راجًعا إلك ولده: وولد ولده: وكسؾف: وطؼبف مـ بعده: وإن 

ومـ تقيف مـفؿ طـ غقر ولد وال ولد ولد . كؾ ذلؽ طؾك الػريضة الشرطقة. سػؾ

وال كسؾ وال طؼب ـ وإن بعد ـ كان ما كان مقققًفا طؾقف راجًعا إلك مـ هق يف صبؼتف 

طؾك الػريضة الشرطقة: ثؿ طؾك جفات ذكرها يف : وأهؾ درجتف مـ أهؾ الققػ

كتاب الققػ ـ والؿسئقل مـ السادة العؾؿاء أن يتلمؾقا شرط القاقػ الؿذكقر ـ ثؿ 

. تقيف طـ بـتقـ فتـاولتا ما اكتؼؾ إلقفؿا طـف: ثؿ تقفقت إحداهؿا طـ ابـ وابـة ابـ

 أم يختص بف االبـ دون ابـة االبـ؟ ثؿ أن االبـ ففؾ يشرتكان يف كصقبفا؟

هؾ يختص بؿا كان جارًيا طؾك أبقف دون ابـة االبـ؟ وهؾ : الؿذكقر تقيف طـ ابـ

يؼتضل شرط القاقػ الؿذكقر ترتقب الجؿؾة طؾك الجؿؾة؟ أو األفراد طؾك 

. األفراد

 هذه الؿسللة فقفا ققالن طـد اإلصالق معروفان لؾػؼفاء يف مذهب :فأجاب

اإلمام أحؿد وغقره: ولؽـ األققى أهنا لرتتقب األفراد طؾك األفراد، وأن ولد 

القلد يؼقم مؼام أبقف لق كان االبـ مقجقًدا مستحًؼا قد طاش بعد مقت الجد 

واستحؼ، أو طاش ولؿ يستحؼ لؿاكع فقف، أو لعدم قبقلف لؾققػ، أو لغقر ذلؽ، 

ويؽقن طؾك هذا التؼدير مؼابؾة الجؿع . أو لؿ يعش، بؾ مات يف حقاة الجد
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ٻ ٻ ﴿: بالجؿع: وهل تؼتضل تقزيع األفراد طؾك األفراد كؿا يف ققلف

ڍ ﴿:  أي لؽؾ واحد كصػ ما تركت زوجتف: وققلف﴾ٻ ٻ پ

: كذلؽ ققلف.  أي حرم طؾك كؾ واحد أمف، وكحق ذلؽ﴾ڌ ڌ

وأما . طؾك كؾ واحد بعد مقت أبقف: طؾك أوالدهؿ: ثؿ طؾك أوالد أوالدهؿ أي

يف هذه فؼد صرح القاقػ بلكف مـ مات طـ ولد اكتؼؾ كصقبف إلك ولده: وهذا 

. صريح يف أكف لرتتقب األفراد طؾك األفراد: فؾقؿ يبؼ يف هذه الؿسللة كزاع

 ثؿ مات األب طـ وإكؿا الشبفة يف أن القلد إذا مات يف حقاة أبقف ولد ولد:

هؾ يشرتكان؟ أو يـػرد بف األول؟ األضفر يف : ولد آخر، وطـ ولد القلد األول

هذه الؿسللة أهنؿا يشرتكان: ألكف إذا كان الؿراد أن كؾ ولد مستحؼ بعد مقت 

أبقف ـ سقاء كان طؿف حًقا أو مقًتا ـ فؿثؾ هذا الؽالم إًذا يشرتط فقف طدم استحؼاق 

أهنؿ االبـ، ثؿ ابـف، ثؿ األب، ثؿ أبقه: : األب كؿا قال الػؼفاء يف ترتقب العصبة

ثؿ العؿ، ثؿ بـق العؿ: وكحق ذلؽ: فنكف ال يشرتط يف الطبؼة الثاكقة إال طدم 

فؿتك كاكت الثاكقة مقجقدة واألولك ال استحؼاق لفا . استحؼاق األولك

استحؼت الثاكقة استحؼاق األولك: وذلؽ ألن الطبؼة الثاكقة تتؾؼك الققػ مـ 

القاقػ، ال مـ الثاكقة، فؾقس هق كالؿقراث الذي يرثف االبـ: ثؿ يـتؼؾ إلك ابـف، 

وإكؿا هق كالقالء الذي يقرث بف، فنذا كان ابـ الؿعتؼ قد مات يف حقاة الؿعتؼ: 

. ورث القالء ابـ ابـف

وإكؿا يغؾط مـ يغؾط يف مثؾ هذه الؿسللة حقـ يظـ أن الطبؼة الثاكقة تتؾؼك 

ثؿ يظـقن أن القلد .  فنن لؿ تستحؼ األولك شقًئا لؿ تستحؼ الثاكقةمـ التل قبؾفا:

إذا مات قبؾ االستحؼاق لؿ يستحؼ ابـف: ولقس كذلؽ: بؾ هؿ يتؾؼقن مـ 

مثؾ أن يشرتط : القاقػ: حتك لق كاكت القلك محجقبة بؿاكع مـ الؿقاكع
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القاقػ يف الؿستحؼقـ أن يؽقكقا فؼراء، أو طؾؿاء، أو طدواًل: أو غقر ذلؽ، 

ويؽقن األب مخالًػا لؾشرط الؿذكقر، وابـف متصًػا بف فنكف يستحؼ االبـ، وإن 

وهؽذا . كذلؽ إذا مات األب قبؾ االستحؼاق فنكف يستحؼ ابـف. لؿ يستحؼ أبقه

جؿقع الرتتقب يف الحضاكة، ووالية الـؽاح والؿال، وترتقب طصبة الـسب 

والقالء يف الؿقراث، وسائر ما جعؾ الؿستحؼقن فقف صبؼات ودرجات، فنن 

. األمر فقف طؾك ما ذكر

 ومـ صرح .وهذا الؿعـك هق الذي يؼصده القاقػقن إذا سئؾقا طـ مرادهؿ

مـفؿ بؿراده فنكف يصرح بلن ولد القلد يـتؼؾ إلقف ما يـتؼؾ إلك ولده لق كان حقا: 

ال سقؿا والـاس يرحؿقن مـ مات والده ولؿ يرث: حتك إن الجد قد يقصل 

. لقلده ولده: ومعؾقم أن كسبة هذا القلد وكسبة ولد ذلؽ القلد إلك الجد سقاء

فنن هذا ال ! فؽقػ يحرم ولد ولده القتقؿ ويعطل ولد ولده الذي لقس يتقؿ؟

ومتك لؿ تؼؾ بالتشريؽ بؼل الققػ يف هذا القلد وولده: دون . يؼصده طاقؾ

واهلل أطؾؿ. ذرية القلد الذي مات يف حقاة أبقف
()

 .

 * * *

                                                 

 .جؿع ابـ قاسؿ (81-30/80)فتاوى شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  ()
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 نٔفٔ٘ تكشٔه الْقف علٙ األّالد :

 كقػ يؼسؿ الققػ طؾك أوالده؟ :63س

 الؿستحب أن يؼسؿ الققػ طؾك أوالده لؾذكر مثؾ حظ األكثققـ، :اجلواب

. فنن فضؾ بعضفؿ، أو خصف طؾك وجف األثرة ُكِره

 اقتصارهؿ طؾك الؽراهة فقف كظر، فنن هذا ترك لؾعدل القاجب فال :أققل

يؽقن إال محرًما واهلل أطؾؿ
()

 .

 * * *

 رجؾ تقيف طـ خؿسة أبـاء ذكقر وخؿس بـات وأوقػ أرضف :64س

الزراطقة ـ طـ البقع والشراء ـ ألوالده وأوالد أوالده وما تـاسؾ مـفؿا فؼط ففؾ 

أوالد البـت مـ كسؾ أوالد القاقػ يرثقن أم ال؟ وكذلؽ أوالد كسؾ بـات 

. القاقػ يرثقن أم ال؟ أفقدوين جزاكؿ اهلل خقًرا

 هذه الؿسللة فقفا خالف بقـ أهؾ العؾؿ هؾ يدخؾ أوالد البـات :اجلواب

يف أوالد األوالد طؾك ققلقـ وفقؿا تراه الؿحاكؿ الشرطقة الؽػاية إن شاء اهلل ألن 

وفؼ اهلل . هذه الؿسللة يف الغالب مـ مسائؾ الـزاع وصريؼ الحؾ هق الؿحؽؿة

الجؿقع
()

 .

 * * *

  حهه الْقف علٙ اليفص ثه علٙ األّالد ثه علٙ أّالد األّالد ما تياسلْا
                                                 

 (.3/23): اإلقـاع ()

 .، جؿع الؿسـد(3/17)الشقخ ابـ باز فتاوى إسالمقة  ()
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: أّالد العَْز  دٌّ أّالد البطٌْ

 سؿاحة الشقخ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز مػتل طام الؿؿؾؽة :65س

. العربقة السعقدية حػظف اهلل

 :وبعدالسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

اصؾعت طؾك إجابتؽؿ طؾك معروضل السابؼ بشلن طؿارة الققػ بالطائػ، 

وسقف كعؿؾ بؿا رأيتؿ إن شاء اهلل وجزاكؿ اهلل خقًرا، وهبذه الؿـاسبة أحب 

أستشقر سؿاحتؽؿ يف مقضقع مؿاثؾ وهق أكـل أمتؾؽ بػضؾ اهلل طؿارة بؿؽة 

الؿؽرمة، وأريد أن أوقػفا طؾل أواًلد لؾسؽـ واالستغالل ثؿ طؾك أوالدي ثؿ 

طؾك أوالد أوالدي أبًدا ما تـاسؾقا أوالد الظفقر دون أوالد البطقن الطبؼة العؾقا 

تحجب الطبؼة السػؾك، وإذا اكؼرضقا والعقاذ باهلل يؽقن وقًػا لؾػؼراء والؿساكقـ، 

ففؾ يف ذلؽ محذور شرطل يف أن أوقػ طؾك أوالد الظفقر دون أوالد البطقن، 

هذا ما أحببت استشارتؽؿ فقف، حػظؽؿ اهلل ورطاكؿ وكػع بعؾؿؽؿ ومتعؽؿ 

. بالصحة والتقفقؼ

. والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف

مع طؾؿ سؿاحتؽؿ بلكـل متؿسؽ بؿذهب اإلمام أبل حـقػة الـعؿان 
()

 .

: وبعد وطؾقؽؿ السالم ورحؿة اهلل وبركاتف، :اجلواب

كرى أن يؽقن الققػ طؾك الؿحتاج مـ الذرية سقاء كاكقا مـ أوالد 

                                                 

يف  (ش217/1)وأجاب طـف سؿاحتف برقؿ . ب.ص.استػتاء مؼدم لسؿاحتف مـ السائؾ ع ()

 .هـ15/12/1415
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الذكقر أو البـات، بطـًا بعد بطـ ومـ أغـاه اهلل ال يشارك الػؼقر: فنن اكؼرضقا 

تصرف الغؾة يف وجقه الخقر مـ الصدقة طؾك الػؼراء وتعؿقر الؿساجد وكحق 

. ذلؽ مـ وجقه الخقر، وكسلل اهلل لـا ولؽؿ التقفقؼ لؽؾ خقر إكف سؿقع قريب

. والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف

مػتل طام الؿؿؾؽة العربقة السعقدية 

                                                                                   ورئقس هقئة كبار العؾؿاء 

                                                                                    عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز
()

 

 * * *

 حهه مً ْٓصٕ بْقف ّحيسو أّالد البيات :
إلك حضرة فضقؾة الشقخ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ . أ.ع.ع. مـ س:66س

. باز سؾؿف اهلل تعالك وأسبغ طؾقف كعؿف آمقـ

: وبعدسالٌم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، 

وفؼـا اهلل وإياكؿ لؾعؾؿ الـافع والعؿؾ الصالح ما ققلؽؿ فقؿـ يقصل 

ويققػ ويحرم أوالد البـات، وبعضفؿ يقصل بجؿقع ما خؾػ أكف وقػ ويحرم 

أوالد البـات، ففؾ يصح الققػ ويثبت الحرمان وما حجة الؿجقز لذلؽ الققػ 

الجـػ؟ ورأيت إلمام الدطقة الشقخ محؿد بـ طبد القهاب رحؿف اهلل كالًما 

مغؾًظا فقف وقد أبطؾف والـاس تؿادوا يف مثؾ هذا الققػ، وبعض طؾؿاء هذا 

فلصؾب مـ فضقؾتؽؿ الزلتؿ مقفؼقـ لبذل . الققت يجقزوكف ويسجؾقن طؾقف

العؾؿ والعؿؾ بف تقضقح ذلؽ: ألين مشؽؾ طؾل، واهلل يعقـؽ ويثبتـا وإياك، وال 

                                                 

 .، جؿع الؿسـد(17-20/16)فتاويف  ()
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يزيغ قؾقبـا بعد إذ هداكا، إكف قريب مجقب، الؾفؿ صؾ طؾك محؿد
()

 .

 أن األقرب طـدي طدم حرمان أوالد البـات مـ الققػ، ولؽـ :اجلواب

طـدي تققػ يف الحؽؿ بلن حرماهنؿ جـػ وباصؾ، ولفذا أخرت الجقاب رجاء 

أن أجد مـ كالم أهؾ العؾؿ ما يزيؾ اإلشؽال: ولؽـ بسبب كثرة الؿشاغؾ 

وضقؼ الققت طؾك أخقؽؿ لؿ يتقسر لل الؿطالعة الؽافقة لؽالم أهؾ العؾؿ ولؿ 

أجد ما يطؿئـ الؼؾب لؾحؽؿ ببطالن وقػ مـ حرم أوالد البـات، وأسلل اهلل أن 

يؿـحـا وإياكؿ وسائر الؿسؾؿقـ الػؼف يف ديـف وأن يعقذكا جؿقًعا مـ شرور أكػسـا 

وسقئات أطؿالـا، إكف سؿقع قريب
()

 .

 إذا وقػ طؾك أوالده أو ولده ولؿ يلت بؾػظ دال طؾك التشريؽ :67س

وال طؾك الرتتقب فؿا الحؽؿ؟ 

 الؿذهب فقف معروف أكف يحسب الطبؼات ال تستحؼ الطبؼة :اجلواب

والذي كرجحف يف هذه الؿسائؾ أن كؾ مـ مات طـ ولٍد . الـازلة مع العالقة شقًئا

فـصقبف بقـ أوالده تؼريب لإلرث والعدل، وإبعاد طـ الجقر واإلثؿ واهلل 

أطؾؿ
()

 .

 * * *

 حهه التفطٔل بني الرنس ّاألىجٙ يف صسف زٓع الْقف علَٔه :
 مـ محؿد بـ إبراهقؿ إلك حضرة صاحب السؿق الؿؾؽل رئقس :68س

مجؾس القزراء سؾؿف اهلل 

: وبعد. السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف

                                                 

 .هـ20/9/1388أجاب طـف سؿاحتف بتاريخ . أ.ع.ع.استػتاء مؼدم لسؿاحتف مـ السائؾ س ()

 .، جؿع الشقيعر(20/18/19)ابـ باز  فتاوى ()

 (.445:ص)الػتاوى السعدية  ()
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فؼد جرى االصالع طؾك الؿعامؾة القاردة إلقـا مـ سؿقكؿ بؿذكرتؽؿ 

بشلن وقػقة الشريػ أحؿد شقالن، وما صؾبف ابـف حسـ أحؿد شقالن مـ أكف 

. يريد لؾذكر مثؾ حظ األكثققـ

والصقاب أن تؼسؿ الغؾة طؾك السقاء، وال يزيد الذكر طؾك األكثك بشلء، 

: وذلك ألمور

.  استؿرار العؿؾ طؾك ذلؽ مدة تزيد طؾك طشريـ طاًما-1

. ما تػقده كؾؿة طؾك الرؤوس ذكر وأكثك- 2

الجزء الخامس  (الؿغـل) هذا هق حؽؿ الؿسللة طـد العؾؿاء، قال يف -3

أكف إذا وقػ طؾك أوالد رجؾ وأوالد  (الػصؾ الثالث):  ما كصف562صػحة 

أوالده استقى فقف الذكر واألكثك، ألكف بتشريؽ بقـفؿ، وإصالق التشريؽ يؼتضل 

التسقية، كؿا لق أقرهؿ بشلء، وكقلد األم يف الؿقراث حقـ شرك اهلل تعالك 

، تساووا فقف ولؿ يػضؾ [12:الـساء] ﴾ں ں ڻ ڻ﴿: بقـفؿ فقف، فؼال

بعضفؿ طؾك بعض، ولقس كذلؽ يف مقراث ولد األبقيـ وولد األب، فنن اهلل 

، وال [176:الـساء] ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴿: تعالك قال

وإن :  الجزء السابع74صػحة  (االكصاف)هـ وقال يف .ا. أطؾؿ يف هذا خالًفا

وقػ طؾك أوالده ثؿ طؾك الؿساكقـ ففق لقلده الذكقر واإلكاث بالسقية، كص 

واهلل يحػظفؿ. طؾقف، وال أطؾؿ فقف خالًفا
()

 .

 حهه تشبٔل ثلح ما خلف علٙ عٔالُ ّعٔاهله ما تياسلْا :
 مـ محؿد بـ إبراهقؿ إلك فضقؾة الشقخ صالح بـ طؾل بـ غصقن :69س

قاضل محؽؿة شؼراء ومؾحؼاهتا سؾؿف اهلل 

: وبعد. السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف

                                                 

 .جؿع ابـ قاسؿ (79-9/78)فتاوى الشقخ ابـ إبراهقؿ  ()
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رجؾ سبؾ ثؾث ما : فؼد وصؾـل خطابؽؿ الؿتضؿـ سمالؽؿ الذي كصف

ففؾ يستحؼقكف والحالة ما ذكر مرتبا بطـا . خؾػ طؾك طقالف وطقالفؿ ما تـاسؾقا

بعد بطـ، أم يشرتكقن فقف قريبفؿ وبعقدهؿ، وهؾ يدخؾ أوالد البـات يف ذلؽ؟ 

فالذي يظفر . إذا سبؾ طؾك طقالف وطقالفؿ ما تـاسؾقا.  الحؿد هلل:واجلواب

التشريؽ: ألن القاو تؼتضل التشريؽ: إال إذا وجد طرف أو لغة تؼتضل خالف 

ذلؽ فنكؿا يحؽؿ طؾك العامة بؿا تؼتضقف لغتفؿ ويدطؾ طؾقف طرففؿ، ألن الؿعترب 

«إىما األعمال بالنوات وإىما لكل امرئ ما ىوى»: هق الؼصد، لحديث
()

 .

مع أن »: وقال الشقخ تؼل الديـ ابـ تقؿقة رحؿف اهلل بعد كالم ما كصف

التحؼقؼ يف هذا أن لػظ القاقػ ولػظ الحالػ والبائع والؿقصل وكؾ طاقد 

يحؿؾ طؾك طادتف يف خطابف ولغتف التل يتؽؾؿ هبا سقاء وافؼت الؾغة العربقة 

العربل أو العربقة الؿقلدة أو العربقة الؿؾحقكة أو كاكت غقر طربقة سقاء وافؼت 

 «لغة الشارع أو لؿ تقافؼفا: فنن الؿؼصقد مـ األلػاظ داللتفا طؾك مراد الـاصؼ

هـ .ا

والسالم . وفؼ اهلل الجؿقع إلك الخقر. وهذا الؼقل هق الؿػتك بف لديـا

. طؾقؽؿ

 وأما ولد البـت فال يدخؾ يف مثؾ هذا الققػ طؾك الؿؼدم يف :ومحوظة

مذهب أحؿد رحؿف اهلل
()

 .

 * * *

محؿد بـ مفقزع /  مـ محؿد بـ إبراهقؿ إلك حضرة الؿؽرم الشقخ:70س

سؾؿف اهلل 

                                                 

 .سبؼ تخريجف ()

 .جؿع ابـ قاسؿ (80-9/79)فتاوى الشقخ ابـ إبراهقؿ  ()
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: وبعد. السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف

 طؾك مذكرتؽؿ بخصقص استػساركؿ طـ وصقة هقا بـت طؾل بـ جقاًبا

والريع بعد الؿعقـات طؾك طقالل وطقال : ماجد يف وثقؼة وقػفا وذلؽ طـ ققلفا

وإكف حصؾ معؽ بعض التققػ يف األوالد . طقالل الذكقر واإلكاث فقف سقاء

. الصغار الذيـ يف حضاكة والديفؿ هؾ يدخؾقن معفؿ أم ال

كػقدك أكف حقث قد اطتربت دخقل طقال طقال القاقػ مع طقالفا فنكف ال 

فرق بقـ الصغقر والؽبقر وال مـ والده حل يلخذ مـ الققػ وبقـ مـ لقس 

والسالم. كذلؽ واهلل يحػظفؿ
()

 .

 * * *

  حهه الْقف الرٖ ٓشرتط فُٔ ّاقفُ أٌ ٓهٌْ ألّالد العَْز فإذا اىكسضْا
: ٓهٌْ ألّالد البطٌْ علٙ أّالدٍه ّأّالد أّالدٍه

 مـ محؿد بـ إبراهقؿ إلك حضرة األخ الؿؽرم االستاذ حسـ طبد :71س

اهلل الؼرشل الؿحرتم 

: وبعد. السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف

فؼد وصؾ إلقـا كتابؽ الؿمرخ ـ بدون ـ والذي تستػتك بف طـ حؽؿ 

الققػ الذي اشرتط فقف واقػف أن يؽقن ألوالد الظفقر فنذا اكؼرضقا يؽقن 

ألوالد البطقن طؾك أوالدهؿ وأوالد أوالدهؿ، ثؿ مـ بعدهؿ يئقل لجفات 

الخقر والرب وذكرتؿ أن الققػ بعد وفاة حػقدة القاقػ طاد إلك أوالد البطقن، 

وأن الؿقجقد مـفؿ اآلن أوالد حػقدتف الؿذكقرة وهؿا ابـ وبـت، وكذلؽ 

                                                 

 .جؿع ابـ قاسؿ (81-9/80)فتاوى الشقخ ابـ إبراهقؿ  ()
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هذا حاصؾ . أوالد حػقدتف األخرى وهؿا ابـ وبـت، وكذلؽ ابـ بـت القاقػ

. استػتائؽ

إذا كان الحال كؿا ذكرتؿ طـ كص القاقػ وطـ .  الحؿد هلل:واجلواب

الؿقجقد مـ أوالد البطقن بعد اكؼراض أوالد الظفقر فالذي يظفر مـ سمالؽؿ 

أن الريع يؼسؿ بقـ القرثة كؾفؿ طؾك طدد رؤوسفؿ يستقي فقف الذكر واألكثك 

والؼريب مـ القارث أو مـ القاقػ والبعقد، الؽؾ مـفؿ سقاء، وهذا الؿشفقر 

. وإن احتاج األمر إلك خصقمة فتحال إلك الؿحؽؿة. واهلل أطؾؿ. مـ الؿذهب

والسالم طؾقؽؿ
()

 .

 * * *

 ٘أحهاو متفسق :

 سللـل طبد الرحؿـ بـ طبد اهلل بـ سقيؾؿ، وإبراهقؿ بـ طبد اهلل بـ :72س

ريس، وطبد اهلل بـ إبراهقؿ بـ صالح طـ فاضؾ وقػ جدهتؿ صرفة بـت طبد اهلل 

بـ محؿد بـ سقيؾؿ وهل جدة طبد الرحؿـ بـ سقيؾؿ مـ جفة األب، والباققن 

وأوصت بلن السفؿ الذي اشرتت مـ »: هل جدهتؿ مـ جفة األم، وكص الققػقة

سؾطاكة كخؾ آل قضقب وقػ ممبد دائؿ بدوام العؼار طؾك الؿستضعػ مـ 

سـة لفا . ذريتفا وذرية ذريتفا وجعؾت قادما لفا يف غؾتف ضحقة تذبح كؾ سـة

.  اكتفك«وسـة ألختفا سارة ووالديفا وطقالفا. ولقالديفا وطقالفا

وأوالد بـتفا سارة  فلفتقت أكف يدخؾ يف الققػ أوالد ابـفا محؿد بـ سقيؾؿ،

دون أوالد بـات محؿد بـ سقيؾؿ وأوالد بـت سقيدان ذكقرهؿ وإكاثفؿ بالسقية، 
                                                 

 .جؿع ابـ قاسؿ (9/81)فتاوى الشقخ ابـ إبراهقؿ ( )
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بـات سارة بـت سقيدان، بشرط الحاجة كؿا يف كص القاقػة، وإن كاكقا غقر 

محتاجقـ اكػرد بف أوالد محؿد بـ سقيؾؿ دون أوالد سارة بـت سقيدان، وال يقجد 

قالف مؿؾقف . مـ أوالد محؿد بـ سقيؾؿ اآلن إال طبد الرحؿـ بـ طبد اهلل بـ سقيؾؿ

الػؼقر إلك ربف محؿد بـ إبراهقؿ بـ طبد الؾطقػ، وصؾك اهلل طؾك محؿد وآلف 

وصحبف وسؾؿ
()

 .

:  وسئؾ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة:73س

 ثؿ بعد ذلؽ يصرف يف وجقه الرب طـ وقػ لؿصالح الحرم وطؿار بف،

والصدقات، وطؾك الػؼراء والؿساكقـ الؿؼقؿقـ بالحرم ففؾ يجقز أن يصرف 

مـ ذلؽ طؾك الؼقام والػراشقـ الؼائؿقـ بالقضائػ؟ 

مـ تـظقػ :  كعؿ الؼائؿقن بالقضائػ مؿا يحتاج إلقف الؿسجد:فيجاب

هؿ مـ : وحػظ، وفرش، وتـقيره، وفتح األبقاب، وإغالقفا، وكحق ذلؽ

( 31/198). يستحؼقن مـ الققػ طؾك مصالحف: مصالحف

 * * *

وسئؾ رحؿف اهلل طـ رجؾ أشرتى داًرا، ولؿ يؽـ يف كتبف غقر ثالث : 74س

ثؿ أكف . حدود، والحد الرابع لدار وقػ، ثؿ إن الذي اشرتى هدم الدار وطؿرها

فتح الطاقة يف دار الققػ يخرج الـقر مـفا إلك مخزن، وجعؾ إلك جـب الجدار 

سؼاية مجاورة لؾققػ، محدثة، تضر حائط الققػ، وبرز بروًزا طؾك دور قاطة 

فنذا بـك طؾك دور الؼاطة: وجعؾ أخشاب سؼػ طؾك الجدار الذي . الققػ

لؾققػ، وفعؾ هذا بغقر إذن ولل األمر، وذكر أكف استلجره كؾ سـة بثالثة 
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ثؿ إن رجاًل حؾػ باهلل . دراهؿ، وولل األمر لؿ يمجره إلك اآلن، وال الؿباشريـ

أكف يستلجر هذا الجار، وهق بقـ الدور، وأزيؾ ما فعؾف مـ الربوز والسؼاية، ولؿ 

أحدث فقف طؿارة إال احتساًبا هلل تعالك، واستلجره كؾ سـة بعشريـ درهؿا، مدة 

ففؾ . طشريـ سـة، حتك بؼل دور قاطة الققػ كقرة، ولؿ تتضر الجقرة بالعؾق

يجقز اإليجار لؾذي تعدى؟ أم لؾذي قصد الؿثقبة وزيادة لؾققػ باألجرة إن 

أجره ولل األمر الؿـػعة بالزيادة، وإلزالة الضرر طـ الققػ؟ 

 لقس لف أن يبـل طؾك جدار الققػ ما يضر بف باتػاق الـاس: بؾ :فأجاب

وكذلؽ إذا لؿ يضر بف طـد جؿفقر العؾؿاء، ودطقاه االستئجار غقر مؼبقلة بغقر 

ومـ صؾب . ولق آجر اجارة فقفا ضرر طؾك الققػ لؿ تؽـ إجارة شرطقة. حجة

استئجاره بعد هذا وكان ذلؽ مصؾحة لؾققػ فنكف يجقز: بؾ يحب أن يمجر، وإذا 

-31/198). واهلل أطؾؿ. كان لف كقة حسـة حصؾ لف مـ األجر والثقاب بحسب ذلؽ

199 .)

 * * *

 وسئؾ طـ مسجد مغؾؼ طتقؼ، فسؼط، وهدم، وأطقد مثؾ ما كان يف :75س

صقلف وطرضف، ورفعف الباين لف طـ ما كان طؾقف، وقدمف إلك األمام، وكان تحتف 

ففؾ يجقز تجديد البقت وسؽـف؟ . خؾقة فعؿؾ تحتف بقًتا لؿصؾحة الؿسجد

يجقز أن يعؿؾ يف ذلؽ ما كان مصؾحة لؾؿسجد ! كعؿ.  الحؿد هلل:فأجاب

مـ تجديد طؿارة، وتغققر العؿارة مـ صقرة إلك صقرة وكحق ذلؽ واهلل : وأهؾف

(. 31/209). سبحاكف أطؾؿ

 * * *

:  إشارة إلك خطابؽؿ الؿشػقع بالرسالة الؿؼدمة مـ فضقؾة الشقخ:76س

طبد الؼادر حبقب اهلل السـدي، الؿتضؿـ بقان حاجة الؿسجد الذي بـتف 
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بالسـد إلك بعض الؿرافؼ الفامة، مثؾ سؽـ  (كقاب شاه)الؿمسسة يف مديـة 

طؾقف كػقد سؿاحتؽؿ أكف يرد لؾؿمسسة صؾبات . اإلمام والؿمذن، ودورات الؿقاه

لبـاء مثؾ هذه الؿرافؼ لبعض الؿساجد التل تـشئفا الؿمسسة وكذلؽ صؾبات 

الػرش والتؽققػ والؿؽربات، ويتؿ طرضفا طؾك الؿحسـقـ، ولؽـ ال كجد 

إقبااًل طؾك التؽػؾ هبا، وتجتؿع لديـا مبالغ مـ طدة محسـقـ يطؾبقن فقفا 

مساهؿة يف بـاء مسجد، ففؾ يجقز الصرف طؾك هذه االحتقاجات مـ هذه 

الؿبالغ العامة التل لؿ يشرتط أصحاهبا مساجد بعقـفا؟ كرجق إفتاءكا يف هذه 

شؽر اهلل لسؿاحتؽؿ اهتؿامؽؿ بلمقر الؿسؾؿقـ، وكسلل اهلل سبحاكف . الؿسللة

وتعالك أن يؿتعـا بعؾؿؽؿ وجفادكؿ، إكف جقاد كريؿ، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا 

. محؿد وآلف وصحبف أجؿعقـ

بـاء الؿسجد ومرافؼف مـ سؽـ :  التربع لبـاء مسجد معقـ يشؿؾ:اجلواب

اإلمام والؿمذن ودورات مقاه وكحق ذلؽ مؿا يتطؾبف الؿسجد مـ فرش وكحق 

ذلؽ: ألهنا تدخؾ تبًعا لؾؿسجد، أما إذا تربع شخص ببـاء مسجد أو مساهؿة يف 

بـائف فنن تؾؽ األمقال ال تـػؼ أو بعضفا لبـاء مرافؼ مسجد آخر قائؿ: ألن بـاء 

الؿرافؼ وما يتطؾبف الؿسجد مستؼؾة ال يطؾؼ طؾقفا اسؿ الؿسجد وحدها، فال 

يتحؼؼ شرط القاقػ يف هذه الحالة، وإكؿا تصرف فقؿا خصصف القاقػ وهق 

. بـاء مسجد ابتداء ويدخؾ فقف مرافؼف

وباهلل التقفقؼ، وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ
()

 .

 * * *

القكقؾ طؾك الققػ أضحقة أو غقرها أحب أن يجعؾ طـف وكقاًل فؿـ : 77س

                                                 

 .، جؿع الدرويش(60-19571/59)فتاوى الؾجـة الدائؿة  ()



 

 

 فتاوى الوقف
78 

وإذا لؿ يـص طؾك تػقيضف بالتقكقؾ فؿاذا يعؿؾ؟... األوالد أم اإلخقة: األولك
()

 

 إذا لؿ يـص الؿقصل بحؼ القكقؾ لؾتقكقؾ فنن التقكقؾ لؾحاكؿ، :اجلواب

ولؾقكقؾ الحؼ أن يرشح مـ فقف الؽػاءة أًخا أو ابـًا
()

 .

 طائدات الققػ كاألضحقة هؾ تزكك سقاء قبؾ وضعفا يف شلء :78س

صريح أو يف ريعفا؟
()

 

واهلل الؿقفؼ والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل .  مال الققػ ال زكاة فقف:اجلواب

وبركاتف
()

 .

 * * *

 مـ محؿد بـ إبراهقؿ إلك معالل وزير الحج واألوقاف بالـقابة :79س

. الؿققر

: وبعد. السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف

 رقؿ وتاريخ بشلن إقامة حقاكقت أو معارض فباإلشارة إلك خطابؽؿ

أسػؾ الؿساجد لتؽقن وقًػا طؾك الؿسجد، لقـػؼ طؾقف مـ ريعفا باستؿرار 

. صقاكتفا وتعؿقرها وإكارهتا وتلثقثفا، وصؾبؽؿ إصدار فتقى طامة مثؾ هذا

 أن إصدار فتقى يف مثؾ هذا ال تتلتك، ألن كؾ مسجد لف وطؾقؽؿ فـشعركؿ

مـ الظروف ومالبسات األحقال ما لقس لؾؿسجد اآلخر، فال بد مـ ففؿ 

                                                 

م، وأجاب طـف سؿاحتف بتاريخ .مـ ضؿـ أسئؾة شخصقة مؼدمة لسؿاحتف مـ السائؾ م( )

 .هـ4/9/1418

 (.20/22)مػتل طام الؿؿؾؽة طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز، فتاويف  ()

م، وأجاب طـف سؿاحتف بتاريخ .مـ ضؿـ أسئؾة شخصقة مؼدمة لسؿاحتف مـ السائؾ م ()

 .هـ4/9/1418

 (.20/23)مػتل طام الؿؿؾؽة طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز  ()
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. الؿػتل لتؾؽ األشقاء أواًل حتك تصدر الػتقى طؾك أساس صحقح

 فؼد ورد فقفا كص طـ اإلمام تحت الؿسجد أما أصؾ وضع الحقاكقت

أن الؿراد إذا قصد أحد أن : أحؿد، واختؾػ أصحابف يف تػسقره، فؼال بعضفؿ

إن الـص يعؿ : وقال بعضفؿ. يققػ بقتف ابتداء ويجعؾ أسػؾف حقاكقت وكحقها

. مـا وغقره مؿا تؼتضل الؿصؾحة

وطؾك كؾ فؾؽؾ مسجد حؽؿ يخصف وال يسري هذا طؾك غقره ما لؿ يؽـ 

واهلل الؿقفؼ والسالم. مشاهبًا لف مـ كؾ وجف
()

 .

 * * *

 

 مـ محؿد بـ إبراهقؿ إلك معالل وزير الحج واألوقاف بالـقابة سؾؿف :80س

. اهلل

: وبعد. السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف

 أن تحت مسجد العداس فؼد رفع إلقـا األخ محؿد حسقـ طبد الؼادر

بالػؾؼ بؿؽة الؿؽرمة دكاكقـ، وأن األوقاف أجرهتا طؾك صاحب قفقة، وأكف كان 

. يستعؿؾفا فقؿا ال يتػؼ مع كرامة الؿسجد وحرمتف

 كحق إكؽار هذا وضؿان كرامة الؿسجد وحرمتف بؿا يؾزم، إال إكـا وقد قؿـا

وما هق الؿستـد . كقد إفادتـا طـ هذه الدكاكقـ متك صرأت طؾك هذا الؿسجد

والسالم طؾقؽؿ. فـلمؾ إفادتـا بذلؽ. إلحداثفا
()

 .

.  مـ محؿد بـ إبراهقؿ إلك معالل وزير الحج واألوقاف سؾؿف اهلل:81س

                                                 

 .جؿع ابـ قاسؿ (9/204)فتاوى الشقخ ابـ إبراهقؿ  ()

 .جؿع ابـ قاسؿ (205-9/204)فتاوى الشقخ ابـ إبراهقؿ  ()
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: وبعد. السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف

 حقل طؿارة مسجد الفادي يف الطائػ الذي يراد فباإلشارة إلك خطابؽؿ

وتلريخ  (613)رفع بـائف وجعؾ أسػؾف دكاكقـ، الؿرفؼ بف صقرة خطابـا رقؿ 

( 8118) الؿقجف إلك كائبـا يف الؿـطؼة الغربقة جقاًبا طؾك خطابف رقؿ 3/7/80

 الؿشػقع بف استػتاء مدير أوقاف الطائػ بشلن إطادة بـاء 20/4/80وتلريخ 

الؿسجد الؿذكقر، متضؿـًا األذن لفؿ بالبـاء، طؾك أن ال يؽقن فقف ضرر طؾك 

. إلخ. أحد

 أن العؾؿاء قد صرحقا بجقاز بـاء الؿسجد وجعؾ أسػؾف سؼاية وكػقدكؿ

قال يف . (الؿـتفك)، و(االقـاع)وحقاكقت إذا أراد أكثر أهؾف ذلؽ كؿا صرح بف يف 

ويجقز رفع مسجد أراد أكثر أهؾف ـ أي جقران : (517: ص2الؿـتفك وشرحف ـ ج)

الؿسجد ـ ذلؽ ـ أي رفعف ـ وجعؾ أسػؾف سؼاية وحقاكقت يـتػع هبا: لؿا فقف مـ 

والسالم طؾقؽؿ. الؿصؾحة
()

 .

 * * *

 سئؾ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة رحؿف اهلل طـ رجؾ وقػ وقًػا وشرط :82س

فقف شروًصا طؾك جؿاطة قراء، وأهنؿ يحضرون كؾ يقم بعد صالة الصبح يؼرءون 

ما تقسر مـ الؼرآن إلك صؾقع الشؿس، ثؿ يتداولقن الـفار بقـفؿ يقًما، مثـك 

مثـك، ويجتؿعقن أيًضا بعد صالة العصر يؼرأ كؾ مـفؿ حزبقـ، ويجتؿعقن 

جؿؾة اجتؿاطفؿ يف الشفر سبعة وسبعقن مرة طؾك هذا . أيًضا يف كؾ لقؾة جؿعة

الـحق طـد قربه بالرتبة: وشرط طؾقفؿ أيًضا أن يبقتقا كؾ لقؾة بالرتبة الؿذكقرة، 
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وجعؾ لؽؾ مـفؿ سؽـًا يؾقؼ بف، وشرط لفؿ جاريا مـ ريع الققػ يتـاولقن يف 

ففؾ يؾزمفؿ الحضقر طؾك شرصف طؾقفؿ؟ أم يؾزمفؿ أن . كؾ يقم، ويف كؾ شفر

يتصػقا بتؾؽ الصػات يف أي مؽان أمؽـ إقامتفؿ بقضقػة الؼراءة، أو ال يتعقـ 

الؿؽان وال الزمان؟ 

 وإن ققؾ بالؾزوم وهؾ يؾزمفؿ أيًضا أن يبقتقا بالؿؽان الؿذكقر، أم ال؟

فاستخؾػ أحدهؿ مـ يؼرأ طـف وضقػتف يف الققػ، والؿؽان، والقاقػ شرط يف 

كتاب الققػ أن يستـقبقا يف أوقات الضرورات، فؿا هل الضرورة التل تبقح 

الـقابة؟ 

ففؾ يجقز : أن كؼصفؿ الـاضر مـ معؾقمفؿ الشاهد بف كتاب الققػوأيًضا 

أو مـ اجتفاد . أن يـؼصقا مؿا شرط طؾقفؿ؟ وسقاء كان الـؼص بسبب ضرورة

الـاضر، أو مـ غقر اجتفاده، ولقشػ سقدكا بالجقاب مستقطًبا باألدلة، ويجؾل بف 

. طـ الؼؾقب كؾ طسر مثاًبا يف ذلؽ

.  الحؿد هلل رب العالؿقـ:فأجاب

 ـ وهق طؾك أهؾ األطؿال التل يتؼرب هبا إلك اهلل تعالك، أصؾ هذه الؿسللة

والقصقة ألهؾفا والـذر لفؿ ـ أن تؾؽ األطؿال ال بد أن تؽقن مـ الطاطات التل 

يحبفا اهلل ورسقلف، فنذا كاكت مـفًقا طـفا لؿ يجز الققػ طؾقفا، وال اشرتاصفا يف 

الققػ باتػاق الؿسؾؿقـ، وكذلؽ يف الـذر وكحقه، وهذا متػؼ طؾقف بقـ 

. الؿسؾؿقـ يف الققػ والـذر، وكحق ذلؽ، لقس فقف كزاع بقـ العؾؿاء أصاًل 

:  قالتومـ أصقل ذلؽ ما أخرجف البخاري يف صحقحف طـ طائشة 

من ىذر أن يطوع اهلل فلوطعه، ومن ىذر أن يعصى اهلل فال »: قال رسقل اهلل 
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. «يعصه

ومـ أصقلف ما أخرجف البخاري ومسؾؿ يف الصحقحقـ طـ طائشة أيًضا، 

 خطب طؾك الؿـرب لؿا أراد أهؾ بريرة أن يشرتصقا القالء لغقر أن رسقل اهلل 

ما بال أقوام يشترصون شروًصا لوست يف كتاب اهلل؟ من اشترط »: فؼال. الؿعتؼ

شرًصا لوس يف كتاب اهلل فهو باصل، وإن كان مائة شرط، كتاب اهلل أحق، وشرط 

. «اهلل أوثق

وهذا الحديث الشريػ الؿستػقض الذي اتػؼ العؾؿاء طؾك تؾؼقف بالؼبقل، 

اتػؼقا طؾك أكف طام يف الشروط يف جؿقع العؼقد، لقس ذلؽ مخصقًصا طـد أحد 

مـفؿ بالشروط يف البقع، بؾ مـ اشرتط يف الققػ أو العتؼ أو الفبة أو البقع أو 

الـؽاح أو اإلجارة أو الـذر أو غقر ذلؽ شروًصا تخالػ ما كتبف اهلل طؾك طباده، 

بحقث تتضؿـ تؾؽ الشروط األمر بؿا هنك اهلل طـف، أو الـفل طؿا أمر بف، أو 

تحؾقؾ ما حرمف، أو تحريؿ ما حؾؾف، ففذه الشروط باصؾة باتػاق الؿسؾؿقـ يف 

. الققػ وغقره: جؿقع العؼقد

الصلح جائز »:  أكف قالوقد روى أهؾ الســ أبق داود وغقره طـ الـبل 

بون المسلمون، إال صلًحا أحل حراًما، أو حرم حالاًل، والمسلمون على 

. «شروصهم إال شرًصا أحل حراًما، أو حرم حالاًل 

وحديث طائشة هق مـ العام القارد طؾك سبب، وهذا وإن كان أكثر العؾؿاء 

أكف يمخذ فقف بعؿقم الؾػظ، وال يؼتصر طؾك سببف، فال كزاع بقـفؿ أن أكثر : يؼقلقن

: العؿقمات القاردة طؾك أسباب ال تختص بلسباهبا كاآليات الـازلة بسبب معقـ

مثؾ آيات الؿقاريث: والجفاد والظفار: والؾعان، والؼذف، والؿحاربة، والؼضاء، 
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فعامتفا كزلت طؾك أسباب معقـة مشفقرة . والػلء، والربا، والصدقات: وغقر ذلؽ

يف كتب الحديث، والتػسقر، والػؼف، والؿغازي، مع اتػاق األمة طؾك أن حؽؿفا 

. طام يف حؼ غقر أولئؽ الؿعقـقـ، وغقر ذلؽ مؿا يؿاثؾ قضاياهؿ مـ كؾ وجف

وكذلؽ األحاديث، وحديث طائشة مؿا اتػؼقا طؾك طؿقمف، وأكف مـ 

من اشترط شرًصا لوس يف »: ، وبعث هبا حقث قالجقامع الؽؾؿ التل أوتقفا 

. «كتاب اهلل فهو باصل، وإن كان مائة شرط، كتاب اهلل أحق، وشرط اهلل أوثق

هؾ : ولؽـ تـازطقا يف العؼقد الؿباحات، كالبقع، واإلجارة، والـؽاح

معـك الحديث مـ اشرتط شرًصا لؿ يثبت أكف خالػ فقف شرًطا، أو مـ اشرتط 

من اشترط شرًصا »: شرًصا يعؾؿ أكف مخالػ لؿا شرطف اهلل؟ هذا فقف تـازع، وققلف

.  قد يػفؿ مـف ما لقس بؿشروع«لوس يف كتاب اهلل فهو باصل

ما لؿ يـف طـف مـ الؿباحات: ففق مؿا أذن فقف : وصاحب الؼقل األول يؼقل

فقؽقن مشروًطا بؽتاب اهلل، وأما ما كان يف العؼقد التل يؼصد هبا الطاطات كالـذر 

فال بد أن يؽقن الؿـذور صاطة، فؿتك كان مباًحا لؿ يجب القفاء بف: لؽـ يف 

وجقب الؽػارة بف كزاع مشفقر بقـ العؾؿاء، كالـزاع يف الؽػارة بـذر الؿعصقة: 

لؽـ كذر الؿعصقة ال يجقز القفاء بف، وكذر الؿباح مخقر بقـ األمريـ، وكذلؽ 

. الققػ أيًضا

 أن القاقػ إكؿا وقػ القققف :وحؽؿ الشروط فقف يعرف بذكر أصؾقـ

بعد مقتف لقـتػع بثقابف، وأجره طـد اهلل ال يـتػع بف يف الدكقا، فنكف بعد الؿقت ال 

. يـتػع الؿقت إال باألجر والثقاب

 وبقـ ما ال يؼصد بف إال األجر ولفذا فرق بقـ ما قد يؼصد بف مـػعة الدكقا،
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كالبقع، واإلجارة، والـؽاح، ففذا يجقز لإلكسان أن يبذل مالف : فاألول. والثقاب

فقفا لقحصؾ أغراًضا مباحة دكققية، ومستحبة، وديـقة، بخالف األغراض 

وأما الققػ فؾقس لف أن يبذل مؾؽف إال فقؿا يـػعف يف ديـف: فنكف إذا بذلف . الؿحرمة

فقؿا ال يـػعف يف الديـ، والققػ ال يـتػع بف بعد مقتف يف الدكقا، صار بذلؽ الؿال 

. لغقر فائدة تعقد إلقف، ال يف ديـف، وال يف دكقاه وهذا ال يجقز

فؾق وقػ أو وصك . ولفذا فرق العؾؿاء بقـ الققػ طؾك معقـ وطؾك جفة

كؿا دل طؾك ذلؽ الؽتاب . لؿعقـ جاز، وإن كان كافًرا ذمًقا ألن صؾتف مشروطة

، ومثؾ [15:لؼؿان] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ﴿: والسـة يف مثؾ ققلف تعالك

يا رسقل : حديث أسؿاء بـت أبل بؽر لؿا قدمت أمفا وكاكت مشركة، فؼالت

، والحديث يف «صلي أمك»: اهلل إن أمل قدمت، وهل راغبة أفلصؾفا؟ قال

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿: الصحقحقـ، ويف ذلؽ كزل ققلف تعالك

، وققلف [8:الؿؿتحـة] ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿: تعالك

ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ ڳ 

. [272:البؼرة] ﴾ڳ ڳ ڳ

فبقـ أن ططقة مثؾ همالء إكؿا يعطقهنا لقجف اهلل، وقد ثبت يف الصحقح طـ 

، فنذا أوصك أو وقػ طؾك معقـ، «يف كل ذات كبد رصبة أجر»:  أكف قالالـبل 

وكان كافًرا، أو فاسًؼا، لؿ يؽـ الؽػر والػسؼ هق سبب االستحؼاق، وال شرًصا فقف، 

بؾ هق يستحؼ ما أططاه وإن كان مسؾًؿا طداًل فؽاكت الؿعصقة طديؿة التلثقر، 

بخالف ما لق جعؾفا شرًصا يف ذلؽ طؾك جفة الؽػار، والػساق، أو طؾك الطائػة 

الػالكقة، بشرط أن يؽقكقا كػاًرا، أو فساًقا، ففذا الذي ال ريب يف بطالكف طـد 
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. العؾؿاء

: وقال رحؿف اهلل

فنن فقفا ما فقف طقض دكققي :  فقؿا يشرتط الـاس يف الققػ(قاطدة)

. وأخروي: وما لقس كذلؽ، ويف بعضفا تشديد طؾك الؿقققف طؾقف

 األطؿال الؿشروصة يف الققػ طؾك األمقر الديـقة مثؾ الققػ :فنقول

طؾك األئؿة والؿمذكقـ، والؿشتغؾقـ بالعؾؿ مـ الؼرآن، والحديث، والػؼف، 

. وكحق ذلؽ، أو بالعبادات أو بالجفاد يف سبقؾ اهلل تـؼسؿ ثالثة أقسام

 طؿؾ يؼرتب بف إلك اهلل تعالك، وهق القاجبات والؿستحبات التل أحدهؿا

فؿثؾ هذا الشرط يجب القفاء :  فقفا، وحض طؾك تحصقؾفارغب رسقل اهلل 

. بف، ويؼػ استحؼاق الققػ طؾك حصؾقه يف الجؿؾة

 طـف هنل تحريؿ أو هنل تـزيف فاشرتاط مثؾ هذا  طؿؾ هنك الـبل والثاين

 أكف خطب طؾك مـربه العؿؾ باصؾ باتػاق العؾؿاء: لؿا قد استػاض طـ الـبل 

ما بال أقوام يشترصون شروًصا لوست يف كتاب اهلل، من اشترط شرًصا لوس »: فؼال

. «يف كتاب اهلل فهو باصل، وإن كان مائة شرط، كتاب اهلل أحق، وشرط اهلل أوثق

وهذا الحديث وإن خرج بسبب شرط القالء لغقر الؿعتؼ، فنن العربة بعؿقم 

الؾػظ ال بخصقص السبب، طـد طامة الؿسؾؿقـ، وهق مجؿع طؾقف يف هذا 

. الحديث

وكذا ما كان مـ الشروط مستؾزًما وجقد ما هنك طـف الشارع ففق بؿـزلة ما 

وما طؾؿ أكف هنك طـف ببعض األدلة الشرطقة ففق بؿـزلة ما طؾؿ أكف صرح هنك طـف، 

بالـفل طـف، لؽـ قد يختؾػ اجتفاد العؾؿاء يف بعض األطؿال هؾ هق مـ باب 

وهذا أمر ال بد مـف . الؿـفل طـف؟ فقختؾػ اجتفادهؿ يف ذلؽ الشرط: بـاء طؾك هذا
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. يف األمة

 لؽـف ومـ هذا الباب أن يؽقن العؿؾ الؿشرتط لقس محرًما يف كػسف،

مـاف لحصقل الؿؼصقد الؿلمقر بف، ومثال هذه الشروط أن يشرتط طؾك أهؾ 

الرابط مالزمتف وهذا مؽروه يف الشريعة مؿا أحدثف الـاس، أو يشرتط طؾك 

الػؼراء اطتؼاد بعض البدع الؿخالػة لؾؽتاب والسـة، أو بعض األققال الؿحرمة، 

أو يشرتط طؾك اإلمام أو الؿمذن ترك بعض ســ الصالة، واألذان، أو فعؾ 

بعض بدطفا، مثؾ أن يشرتط طؾك اإلمام أن يؼرأ يف الػجر بؼصار الؿػصؾ، أو 

أن يصؾ األذان بذكر غقر مشروع، أو أن يؼقؿ صالة العقد يف الؿدرسة أو 

. الؿسجد، مع إقامة الؿسؾؿقـ لفا طؾك سـة كبقفؿ 

ومؿا يؾحؼ هبذا .  أن يصؾقا وحداًكا:ومـ هذا الباب أن يشرتط طؾقفؿ

الؼسؿ أن يؽقن الشرط مستؾزًما ترك ما كدب إلقف الشارع، مثؾ أن يشرتط طؾك 

فنن : أهؾ رباط أو مدرسة إلك جاكب الؿسجد األطظؿ أن يصؾقا فقفا فرضفؿ

هذا دطاء إلك ترك الػرض طؾك القجف الذي هق أحب إلك اهلل ورسقلف، فال 

يؾتػت إلك مثؾ هذا، بؾ الصالة يف الؿسجد األطظؿ هق األفضؾ: بؾ القاجب 

. هدم مساجد الضرار مؿا لقس هذا مقضع تػصقؾف

إيؼاد الشؿع، أو الدهـ وكحق : ومـ هذا الباب اشرتاط االيؼاد طؾك الؼبقر

لعن اهلل زوارات القبور، والمتخذين علوها المساجد، »:  قالذلؽ، فنن الـبل 

، وبـاء الؿساجد، وإسراج الؿصابقح طؾك الؼبقر، مؿا لؿ أطؾؿ فقف خالًفا أكف «والسرج

 وتػاصقؾ هذه الشروط يطقل جًدا، وإكؿا كذكرها هـا جؿاع. معصقة هلل ورسقلف

. الشروط

بؾ هق مباح .  طؿؾ لقس بؿؽروه يف الشرع، وال مستحب:القسم الثالث

والجؿفقر مـ . مستقى الطرفقـ، ففذا قال بعض العؾؿاء بقجقب القفاء بف
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مـ أهؾ الؿذاهب الؿشفقرة وغقرهؿ طؾك أن شرصف باصؾ، فال يصح : العؾؿاء

طـدهؿ أن يشرط إال ما كان قربة إلك اهلل تعالك، وذلؽ ألن اإلكسان لقس لف أن 

يبذل مالف إال لؿا لف فقف مـػعة يف الديـ أو الدكقا، فؿا دام اإلكسان حًقا فؾف أن يبذل 

فلما الؿقت فؿا بؼل بعد . مالف يف تحصقؾ األغراض الؿباحة، ألكف يـتػع بذلؽ

الؿقت يـتػع مـ أطؿال األحقاء: إال بعؿؾ صالح قد أمر بف، أو أطان طؾقف، أو 

فلما األطؿال التل لقست صاطة هلل ورسقلف فال يـتػع هبا . أهدي إلقف، وكحق ذلؽ

الؿقت بحال: فنذا اشرتط الؿقصل أو القاقػ طؿاًل أو صػة ال ثقاب فقفا: كان 

السعل يف تحصقؾفا سعًقا فقؿا ال يـتػ بف يف دكقاه، وال يف آخرتف: ومثؾ هذا ال 

واهلل أطؾؿ.. يجقز: وهذا إكؿا مؼصده بالققػ التؼرب 
()

 ..

 * * *

                                                 

 .جؿع ابـ قاسؿ (46-31/26)مجؿقع الػتاوى  ()
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