

العمرى والرقبى والوقف :رواية ودراية
حسن خالد سندي
املقدمة:
إن احلمد هلل ،نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا ،من هيد
اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد أن حممدا
عبده ورسوله ،أما بعد:
فإن أرشف العلوم وأكرمها هي التي ختدم كتاب اهلل الكريم وسنة نبيه العظيم صىل اهلل عليه
وسلم ،ولذا عني السلف هبام ،وأقبلوا عىل خدمتهام عىل نحو ليس له مثيل ،وأيقنوا أن دراستهام والتأليف
فيهام رضب من رضوب العبادة .لذا أحببت أن أسهم من خالل هذه الدراسة يف إلقاء الضوء عىل جانب
مبارك من سنة النبي صىل اهلل عليه وسلم وسرب أغواره وبحثه يف اجلانبني احلديثي والفقهي.
حتديد موضوع البحث:
الر ْقبى والوقف من حيث ما ورد فيها من أحاديث نبوية،
يتلخص موضوع بحثي يف ا ْل ُع ْم َرى و ُ
ودراستها من حيث الرواية والدراية.
أمهةية املوضوع:
الدنيا مزرعة اآلخرة ،وهي دار التكليف والعمل ،ومن فضل اهلل ومنته أن أعامل املسلم
ال تنقطع بموته وخروجه من الدنيا ،بل هناك أعامل جتري حسناهتا له بعد وفاته .ولقد علم سلف األمة
هذا اخلري فتسابقوا إليه وتنافسوا فيه .فكان الصحابة رضوان اهلل عليهم يف بداية فجر اإلسالم يعانون من
قلة ذات اليد وضيق العيش .وملا فتح اهلل عز وجل هلم خزائن األرض وأتتهم األموال كان مههم منرصفا
إىل كيفية استثامرها يف آخرهتم .فأكثروا من الصدقات والعطف عىل الفقراء ،وقضاء حوائج األرامل،

والقيام عىل األيتام ،وتطلعت أنفسهم لعمل جيري به الثواب بعد املوت.
وقد رشع اهلل تبارك وتعاىل أنواعا من هذه الصدقات اجلاريات التي جيني املسلم وواهبا يف الدنيا
ويف العقبى ،وندب إليها وجعلها قربة من القربات التي يتقرب هبا إليه سبحانه وتعاىل.
لذا استخرت اهلل تبارك وتعاىل يف أن أسهم يف هذا املوضوع اجلليل وذلك بدراسة األحاديث
والر ْقبى والوقف ،وهي أصل متني وركن ركني
الواردة عن النبي صىل اهلل عليه وسلم بخصوص ا ْل ُع ْم َرى ُ
يف هذا الباب العظيم .وحتى يكتمل عقد احلديث يف هذا املوضوع فقد أضفت إليه البحث يف مسألة حكم
نقل ال ُقربات إىل من مات ومل يوص.
الر ْقبى والوقف :رواية ودراية".
وأن تكون هذه الدراسة بعنوان" :ا ْل ُع ْم َرى و ُ
خمطط البحث:
اشتمل البحث عىل مقدمة ،ومتهيد ،وأربعة مباحث ،وخامتة كاآليت:
املقدمة :وهي التي بني يدي القارئ الكريم وفيها خمطط البحث ومنهجه.
والر ْقبى ،والوقف ،والوصايا.
التمهيد :وحتدوت فيه عن تعريف ا ْل ُع ْم َرىُ ،
املبحث األول:

ا ْل ُع ْم َرى.

املبحث الثاين:

الر ْقبى.
ُ

املبحث الثالث:

الوقف.

املبحث الرابع:

نقل ال ُقربات إىل من مات ومل يوص.

اخلامتة :تضمنت أهم النتائج التي أسفرت عنها الدراسة.
منهج الدراسة:
البحث كام هو واضح من عنوانه يقوم عىل عنرصين رئيسيني ومها الدراسة احلديثية والفقهية.
وحتى أويف هذين العنرصين حقهام من الدراسة كان ال بد أن يكون املنهج عىل قسمني:
القسم األول:

منهج الرواية :وهو املتعلق باجلانب احلديثي وكان العمل فيه عىل والث خطوات:

اخلطوة األوىل:

مجع األحاديث:

-1

قمت بجمع األحاديث التي ختدم وحدة املوضوع والتي يستنبط األحكام الفقهية منها.

-2

قمت برتقيم األحاديث حتى يسهل اإلحالة إليها إذا دعت احلاجة لذلك.

اخلطوة الثانةية:
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ختريج األحاديث:

-1

قمت بتخريج األحاديث من مصادرها األصلية يف هامش البحث.

-2

رتبت املصنفات يف التخريج عىل الرتتيب املعروف فأقدم أصحاب الكتب الستة أوال ،وم
أتبعهم بسنن الدارمي ،فموطأ مالك ،فمسند أمحد ،وم رتبت املصادر بعد ذلك عىل الوفيات
ألصحاب املصنفات.

-3

أميز عند التخريج بني من أخرج احلديث بلفظه أو بألفاظ متقاربة أو بألفاظ خمتلفة.

اخلطوة الثالثة:

دراسة األسانةيد:

إذا كان احلديث يف الصحيحني :البخاري و مسلم أو يف أحدمها فال حاجة لدراسة إسناده لتامم
صحته ،ولتلقي األمة ملا فيهام بالقبول .أما إذا كان يف غريمها فقد قمت بدراسة أسانيد مجيع األحاديث
الواردة يف البحث من غري الصحيحني عىل النحو التايل:
-1

قمت برتمجة الرواة يف هامش البحث ترمجة وسطا بينت فيها اسم كل ٍ
راو ونسبه وكنيته ولقبه إن
وجد ،وخالصة ما قيل فيه من جرح أو تعديل ،وسنة وفاته .وم أتبع ذلك بذكر املصادر التي
اعتمدت عليها يف ترمجة الراوي ،مرتبا املصادر عىل الوفيات.

-2

مل أترجم ألحد من الصحابة رضوان اهلل تعاىل عليهم واكتفيت عند ذكره يف السند ببيان أنه
"صحايب جليل" ،مع ذكر مصادر ترمجته من كتب الصحابة.

-3

وم أضع حكام لإلسناد عقب احلديث مبارشة.

القسم الثاين :منهج الدراية:
وهو املتعلق بدراسة متن األحاديث واستنباط األحكام الفقهية منها وكان العمل فيه عىل النحو التايل:
-1

ضبطت ما يشكل من األحاديث بالشكل وذلك خشية التصحيف أو التحريف.

-2

وضحت الكلامت الغريبة الواردة يف األحاديث ،وذلك بالرجوع إىل كتب غريب احلديث،
ورشوح احلديث ،ومعاجم اللغة.

-3

عزوت اآليات القرآنية الكريمة الواردة يف البحث مع ضبطها بالشكل وعزوها إىل مواضعها
من سور القرآن الكريم.

-4

قمت بدراسة األحاديث من خالل أقوال العلامء والتي رجعت فيها إىل مصادرهم وعزوها
إليهم ،وإذا اختلفوا يف مسألة ما أقوم بعرض مذاهبهم وأدلتهم ،وبعد ذلك أستخلص الرأي
الذي أميل إليه وأراه راجحا عىل غريه وذلك بناء عىل قوة الدليل وصحة مسلك املذهب الذي
اخرتته راجحا عىل غريه.
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واهلل تعاىل أسأل أن يوفقنا حلسن القصد وصالح العمل ،إنه كريم جواد.
تعريف ا ْل ُع ْم َرى:
عُمره.
عُمرك أو ُ
العمرى لغة :بضم العني وسكون امليم وألف مقصورة :ما جتعله للرجل طول ُ
وقيل :أن يدفع الرجل إىل أخيه دارا فيقول :هذه لك عمرك أو عمري ،أينا مات ُدف َع ْت الدار إىل أهله.
واصطالحا :عرفها احلنفية واحلنابلة :بأهنا جعل املالك شيئا ُي َملكه لشخص آخر عمر أحدمها.
وعرفها املالكية والشافعية :بأهنا جعل املالك شيئا ُي َملكه لشخص آخر عمر هذا الشخص(.)1
الر ْقبى:
تعريف ُ
الرقبى بالضم عىل وزن " ُحبىل" وهي :أن يقول الرجل للرجل قد وهبتك هذه الدار فإن م َّت
ُ
يرقب
عيل ،وإن م ُّت قبلك فهي لك .وهي أي الرقبىُ :فعىل من املراقبة ،ألن كل واحد منهام
ُ
قبيل رجعت َّ
موت صاحبه(.)2
تعريف الوقف:
الوقف لغة :احلبس ،ورشعا :حبس العني عىل ملك الواقف والتصدق باملنفعة .وقيل هو:

-1

راجع ما سبق عند :جمد الدين املبارك بن حممد اجلزري املعروف بابن األوري ،النهاية يف غريب احلديث واألثر،
حتقيق :حممود حممد الطناحي وطاهر أمحد الزاوي ،طبعة دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،توزيع مكتبة دار الباز،
مكة املكرمة ،ج  ،3ص  ،292جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي ،القاموس املحةيط ،حتقيق :عيل حممد
البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم .طبعة دار املعرفة ،بريوت ،ط 1399 ،2هـ1999/م ،ص  ،191أبو عبد اهلل
شمس الدين حممد بن مفلح املقديس ،الفروع ،طبعة عامل الكتب ،بريوت ،ج  ،4ص  ،141أبو الوليد سليامن بن
خلف بن سعد الباجي األندليس ،املنتقى رشح املوطأ ،طبعة دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط  ،1مصورة عن مطبعة
السعادة بمرص1331 ،هـ ،ج  ،1ص  ،119سليامن بن حممد بن عمر البيجرمي ،حاشةية البةيجرمي عىل اخلطةيب
(واملعروفة بتحفة احلبةيب عىل رشح اخلطةيب) ،دار الفكر ،بريوت ،ج  ،3ص .219

-2

ابن األوري ،النهاية يف غريب احلديث ،ج  ،2ص  .249أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور ،لسان
العرب ،دار صادر ،بريوت ،ط 1414 ،3هـ1994/م ،ج  ،1ص  ،421عيل بن حممد بن عيل اجلرجاين،
التعريفات ،حتقيق :إبراهيم األبياري ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط1441 ،1هـ1921/م ،ص  ،149قاسم بن
عبد اهلل بن أمري عيل القونوي ،أنةيس الفقهاء ،حتقيق :أمحد بن عبد الرزاق الكبييس ،دار الوفاء ،جدة ،ط،1
1441هـ1921/م ،ص  ،219مادة "رقب".
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حبس اململوك وتسبيل منفعته مع بقاء عينه ودوام االنتفاع به(.)3
تعريف الوصايا:
الوصايا :مجع وصية ،بمعنى إيصاء ،يقال :أوصيت لفالن بكذا ووصيت له إذا جعله وصيا.
وهي :متليك مضاف إىل ما بعد املوت(.)4
املبحث األول:
-1

ا ْل ُع ْم َرى:

قال اإلمام البخاري رمحه اهلل :حدونا أبو نُعيم ،حدونا شيبان ،عن حييى ،عن أيب سلمة ،عن جابر

ريض اهلل عنه قال" :قىض النبي صىل اهلل عليه وسلم ،بال ُعمرى أهنا ملن ُوه َبت له"(.)5

-3

أمحد بن حممد بن عيل املقري الفيومي ،املصباح املنري ،حتقيق :عبد العظيم الشناوي ،دار املعارف ،مرص ،ج ،2
ص  ،119عيل اجلرجاين ،التعريفات ،ص  ،322حممد بن عبد الرؤوف املناوي ،التوقف عىل مهامت التعاريف=،
= حتقيق :حممد رضوان ،دار الفكر املعارص ،بريوت ،ط1414 ،1هـ1994/م ،ص  ،931مادة "وقف"،
برهان الدين عيل بن أيب بكر املرغيناين ،اهلداية رشح بداية املبتدي( ،مطبوع مع نصب الراية ختريج أحاديث اهلداية،
للزيلعي) ،دار احلديث ،القاهرة ،ط1411 ،1هـ1991/م ،ج  ،3ص  ،13فخر الدين عثامن بن عيل الزيلعي
احلنفي ،تبةيني احلقائق رشح كنز الدقائق ،املطبعة الكربى األمريية ببوالق ،مرص1314 ،هـ ،ج ،14ص  ،121جملة
البحوث اإلسالمةية ،جملة دورية تصدر ع ن الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد،
معها ملحق برتاجم األعالم واألمكنة ،ج  ،31ص .129

-4

أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس ،املغني عىل خمترص اخلرقي ،حتقيق :عبد اهلل بن
عبد املحسن الرتكي وعبد الفتاح حممد احللو ،طبعة دار هجر ،القاهرة ،ودار إحياء الرتاث العريب ،ط ،2
1412هـ1992/م ،ج  ،1ص  ،11أبو حييى زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري الشافعي ،أسنى املطالب رشح
روض الطالب ،دار الكتاب اإلسالمي ،مرص ،ج  ،3ص .29

-5

أخرجه أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل بن إبراهيم البخاري ،صحةيح البخاري (مطبوع مع فتح الباري ،البن حجر
العسقالين) ،دار الفكر للطباعة ،بريوت ،ط1411 ،1هـ1991/م ،كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها ،باب
ما قيل يف العمرى والرقبى ،واللفظ له ،ج  ،1ص  ،111رقم ،2121 :وأخرجه بلفظه :أبو احلسني مسلم بن
احلجاج ،صحةيح مسلم ،حتقيق :الشيخ حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية ،عيسى البايب احللبي
ورشكاه ،القاهرة ،ط1394 ،1هـ1911/م ،كتاب اهلبات ،باب العمرى ،ج  ،3ص  ،1241رقم ،24 :أبو داود
سليامن بن األشعث السجستاين ،سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حمي الدين عبد املجيد ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،كتاب البيوع باب يف العمرى ،ج  ،3ص ،294رقم ،3114 :أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة ،سنن
الرتمذي ،حتقيق :الشيخ أمحد حممد شاكر ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،بدون ،كتاب األحكام ،باب ما جاء يف
العمرى ،وقال فيه :هذا حديث حسن صحيح ،ج  ،3ص  ،132رقم ،1314 :أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن
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قال اإلمام الرتمذي رمحه اهلل حدونا حممد بن املثنى( ،)6حدونا ابن أيب عدي( ،)7عن سعيد(،)8

عيل النسائي ،سنن النسائي ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،دار البشائر اإلسالمية ،بريوت ،ط1441 ،2هـ/
1921م ،كتاب العمرى ،باب ذكر االختالف عىل الزهري يف ألفاظ الناقلني خلرب جابر يف العمرى ،ج ،1
ص ،291رقم ،3941 :أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني ،سنن ابن ماجة ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،طبعة=
= عيسى البايب احللبي ورشكاه ،مرص ،بدون ،كتاب اهلبات ،باب العمرى ،ج ،2ص ،991رقم،2324 :
أبو عبد اهلل مالك بن أنس بن مالك األصبحي املدين ،املوطأ ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار احلديث ،القاهرة،
كتاب األقضية ،باب القضاء يف العمرى ،ج  ،2ص  ،911رقم ،43 :أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين،
املسند ،فهرس الشيخ األلباين ،املكتب اإلسالمي للطباعة والنرش ،بريوت ،ج  ،3ص  .399أبو بكر عبد الرازق
ابن مهام الصنعاين ،املصنف ،حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط1394 ،1هـ/
1994م ،كتاب املدبر باب العمرى ،ج  ،9ص  ،121رقم ،11291 :أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة
الطحاوي ،رشح معاين اآلثار ،حتقيق :حممد زهري النجار وحممد سيد جاد احلق ،عامل الكتب ،بريوت ،ط،1
1414هـ1994/م ،كتاب اهلبة والصدقة ،باب العمرى ،ج  ،4ص  ،93رقم ،1219 :أبو حاتم حممد بن حبان
البستي ،صحةيح ابن حبان مع اإلحسان برتتةيب صحةيح ابن حبان ،لعالء الدين عيل بن بلبان الفاريس ،حتقيق :كامل
الدين احلوت ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1449 ،1هـ1929/م ،كتاب الرقبى والعمرى يف ذكر اخلرب
املرصح بصحة ما ذكرناه أن مرياث العمرى يكون للمعمر له دون من أعمرها ،ج  ،9ص  ،293رقم،1113 :
أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي ،سنن البةيهقي الكربى ،حتقيق :يوسف عبد الرمحن مرعشيل ،دار املعرفة،
بريوت ،كتاب اهلبات باب العمرى ،ج  ،1ص  ،192أبو حممد احلسني بن مسعود الفراء البغوي ،رشح السنة،
حتقيق :شعيب األرناؤوط وحممد زهري شاويش ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط1443 ،2هـ1923/م ،كتاب
العطايا واهلدايا باب العمرى والرقبى ،ج  ،2ص  ،291رقم.2191 :
-6

حممد بن املثنى بن عبيد العنزي أبو موسى البرصي املعروف بالزمن (وقة وبت) .روى عن :إسامعيل بن عُلية،
وحجاج بن منهال ،وأيب معاوية الرضير وخلق كثري .روى عنه :البخاري ،ومسلم ،وأبو داود وغريهم .ووقه ابن
معني ،ومسلمة بن قاسم ،واخلطيب البغدادي ،وابن حجر .زاد مسلمة :من احلفاظ .وزاد اخلطيب وابن حجر:
وبت .وقال ابن خراش :من األوبات .ذكره ابن حبان يف الثقات ،وقال :كان صاحب كتاب ال يقرأ إال من كتابه.
وقال النسائي :ال بأس به .وقال أبو حاتم :صالح احلديث صدوق .مات سنة اونتني ومخسني ومائتني رمحه اهلل.
راجع :أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل بن إبراهيم البخاري ،التاريخ الصغري ،حتقيق :حممود إبراهيم زايد ،دار الوعي
بحلب ومكتبة دار الرتاث بمرص ،ط1399 ،1هـ1999/م ،ج  ،2ص  .391أبو حممد عبد الرمحن بن أيب حاتم
حممد بن إدريس الرازي ،اجلرح والتعديل ،دائرة املعارف العثامنية ،حيدر آباد الدكن ،اهلند ،ط1391 ،1هـ/
1912م ،ج  ،2ص  .91أبو حاتم حممد بن حبان بن أمحد البستي ،ثقات ابن حبان ،مراقبة :حممد عبد املعني خان،
جملس دائرة املعارف العثامنية ،حيدر آباد ،اهلند ،ط1393 ،1هـ1993/م ،ج  ،9ص  ،111أبو بكر أمحد بن عيل

04

عن قتادة( ،)9عن احلسن( ،)10عن سمرة( ،)11أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال" :ا ْل ُع ْم َرى َجائزَ ٌة

اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ج  ،3ص  ،223شمس الدين حممد بن أمحد بن
عثامن الذهبي ،سري أعالم النبالء ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط 1419 ،11هـ/
1991م ،ج ،12ص ،123أبو الفضل شهاب الدين أمحد بن عيل بن حجر العسقالين ،هتذيب التهذيب=،
= دار صادر ،بريوت ،ط ،1ج  ،9ص  ،421ابن حجر العسقالين ،تقريب التهذيب ،حتقيق :عادل مرشد ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،ط1411 ،1هـ1991/م ،ص .439
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حممد بن إبراهيم بن أيب عدي أبو عمرو البرصي (وقة) .روى عن إسامعيل بن مسلم املكي وسعيد بن أيب عروبة
وشعبة بن احلجاج وغريهم .روى عنه :أمحد بن حنبل وحممد بن املثنى وحييى بن معني وآخرون .ووقه ابن سعد
وابن معني وأبو حاتم والنسائي وابن حجر .وذكره ابن حبان يف الثقات ،مات سنة أربع وتسعني ومائة رمحه اهلل.
راجع :حممد بن سعد بن منيع ،الطبقات الكربى ،دار صادر ،بريوت1441 ،هـ1921/م ،ج  ،9ص  ،292حييى
ابن معني بن عون البغدادي ،تاريخ حيةيى بن معني ،رواية أيب الفضل العباس بن حممد الدوري ،حتقيق :عبد اهلل
أمحد حسن ،دار القلم ،بريوت ،ج  ،2ص ،143الرازي ،اجلرح والتعديل ،ج  ،9ص  ،121ابن حبان ،الثقات ،ج
 ،9ص  ،444مجال الدين أبو احلجاج يوسف املزي ،هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،حتقيق :بشار عواد معروف،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1411 ،1هـ1994/م ،ج  ،24ص  ،321الذهبي ،سري أعالم النبالء ،ج ،9
ص ،224ابن حجر ،التهذيب ،ج  ،9ص  ،12ابن حجر ،التقريب ،ص .442
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سعيد بن أيب عروبة العدوي أبو النرض البرصي (وقة حافظ) .روى عن :أيوب السختياين وسليامن األعمش وقتادة
ابن دعامة ومجاعة .روى عنه :إبراهيم بن طهامن ،وإسامعيل بن ُع َل َّية ،وشعبة بن احلجاج وغريهم .ووقه ابن معني
وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وابن حجر ،زاد ابن معني :أوبت الناس يف قتادة ،وزاد أبو زرعة :مأمون ،وزاد ابن
حجر :حافظ ،له تصانيف كثري التدليس ،واختلط ،وكان من أوبت الناس يف حديث قتادة ،مات سنة ست ،وقيل:
سبع ومخسني ومائة رمحه اهلل ،راجع :ابن معني ،تاريخ ابن معني ،ج  ،2ص  ،244عيل بن عبد اهلل بن املديني ،علل
احلديث ومعرفة الرجال ،حتقيق :عبد املعطي أمني قلعجي ،دار الوعي ،حلب1444 ،هـ1924/م ،ص .32
البخاري ،التاريخ الصغري ،ج  ،2ص  ،44ابن أيب حاتم ،اجلرح والتعديل ،ج  ،4ص  ،11املزي ،هتذيب الكامل،
ج  ،11ص  ،1الذهبي ،سري أعالم النبالء ،ج  ،1ص  ،413ابن حجر ،التقريب ،ص .199
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َقتَادة بن دعَامة بن َقتَادة السدويس أبو اخلطاب البرصي (وقة وبت) .روى عن :أنس بن مالك من الصحابة،
وحسان بن بالل وعطاء بن أيب رباح وخلق كثري .روى عنه :أيوب السختياين ومحيد الطويل ومعمر بن راشد
ومجاعة .ووقه ابن سعد ،وابن معني ،والعجيل ،والدارقطني ،وابن حجر ،زاد ابن حجر :وبت .وذكره ابن حبان يف
الثقات .وقال سعيد بن املسيب :ما أتاين عراقي أحفظ من قتادة .مات سنة بضع عرشة ومائة رمحه اهلل .راجع :ابن
سعد ،الطبقات الكربى ،ج  ،9ص  .229ابن معني ،تاريخ ابن معني ،ج  ،2ص  .424أبو احلسن أمحد بن عبد اهلل
ابن صالح العجيل ،ثقات العجيل (تاريخ الثقات) ،برتتيب أيب بكر نور الدين عيل اهليثمي ،وتضمينات أيب الفضل

04

ألَ ْهل َهاَ ،أ ْو م َري ٌ
اث ألَ ْهل َها"(.)12

أمحد بن عيل بن حجر العسقالين ،حتقيق :عبد املعطي أمني قلعجي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،1
1441هـ1924/م ،ص .329ابن أيب حاتم ،اجلرح والتعديل ،ج  ،9ص  .133أبو حممد عبد الرمحن بن أيب حاتم
حممد بن إدريس الرازي ،املراسةيل ،حتقيق :شكر اهلل بن نعمة اهلل قوجاين ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط=،2
= 442هـ1922/م ،ص ،112ثقات ابن حبان ،ج ،1ص .321أبو احلسن عيل بن عمر الدارقطني ،سنن
الدارقطني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ج  ،1ص  ،114املزي ،هتذيب الكامل ،ج  ،23ص ،492ابن حجر،
التقريب ،ص.329
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احلسن بن أيب احلسن أبو سعيد البرصي (وقة فاضل) .روى عن :أنس بن مالك وجابر بن عبد اهلل وعمران بن
حصني وغريهم من الصحابة .روى عنه :أبان بن صالح ،واحلسن بن دينار ،وعطاء بن أيب ميمونة وخلق كثري .وقة
متقن ،متفق عىل توويقه .قال ابن سعد :كان احلسن جامعا عاملا رفيعا فقيها وقة ،مأمونا ،عابدا ،ناسكا كثري العلم،
ما أسند من حديثه وروى عمن سمع منه فحجة ،وما أرسل من احلديث فليس بحجة .وقال ابن حجر :وقة فقيه
فاضل مشهور ،وكان يرسل كثريا ويدلس .مات سنة عرش ومائة رمحه اهلل .راجع :ابن سعد ،الطبقات الكربى،
ج ،9ص  ،111أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين ،الزهد ،دار الكتب العلمية ،بريوت1414 ،هـ/
1994م ،ص ،212ابن أيب حاتم الرازي ،اجلرح والتعديل ،ج ،3ص ،44ابن أيب حاتم الرازي ،املراسةيل،
ص ،41املزي ،هتذيب الكامل ،ج  ،1ص  ،91أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي ،مةيزان االعتدال يف نقد
الرجال ،حتقيق :عيل حممد البجاوي ،مطبعة عيسى البايب احللبي ورشكاه ،مرص ،ط1322 ،1هـ1913/م ،ج ،1
ص  .129ابن حجر ،التقريب ،ص .99جالل الدين عبد الرمحن السيوطي ،طبقات احلفاظ ،حتقيق :عيل حممد
عمر ،مطبعة االستقالل الكربى ،مرص ،ط1393 ،1هـ1993/م ،ص .22
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َس ُمرة بن ُجنْدب بن هالل بن ُحدَ ْيج بن غطفان ال َفزَ اري (صحايب جليل) .راجع :أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن
حممد بن عبد الرب النمري القرطبي ،االستةيعاب يف أسامء األصحاب( ،مطبوع مع اإلصابة يف متةيةيز الصحابة ،البن
حجر العسقالين) ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،ج  ،2ص  .99عز الدين بن األوري أيب احلسن عيل
ابن حممد اجلزري ،أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،حتقيق :عيل حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط1411 ،1هـ1994/م ،ج  ،2ص  .114أبو الفضل شهاب الدين أمحد بن عيل بن حجر
العسقالين ،اإلصابة يف متةيةيز الصحابة ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،ج  ،2ص .92

-12

أخرجه أبو عيسى الرتمذي ،السنن ،كتاب األحكام ،باب ما جاء يف العمرى ،واللفظ له ،ج  ،3ص  ،132رقم:
 ،1349وأخرجه بلفظه :أبو داود السجستاين ،السنن ،كتاب البيوع ،باب يف العمرى ،ج  ،3ص  ،293رقم:
 ،3149أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة الكويف ،املصنف يف األحاديث واآلثار ،حتقيق :حممد عبد السالم
شاهني ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1411 ،1هـ1991/م ،كتاب البيوع واألقضية ،باب العمرى وما قالوا
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احلكم عىل اإلسناد:
إسناده صحيح ورجاله وقات.
-3

قال اإلمام مالك رمحه اهلل :عن حييى بن سعيد( ،)13عن عبد الرمحن بن القاسم( ،)14أنه سمع

مكحوال الدمشقي( )15يسأل القاسم بن حممد( )16عن ا ْل ُع ْم َرى :وما يقول الناس فيها؟ فقال القاسم بن
فيها ،ج  ،4ص ،111رقم ،22149 :الطحاوي ،رشح معاين اآلثار ،كتاب اهلبة والصدقات ،باب العمرى ج ،4
ص  ،92رقم ،1212 :والبيهقي ،يف السنن الكربى ،كتاب اهلبات باب العمرى ،ج  ،1ص .194
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حييى بن سعيد بن قيس األنصاري أبو سعيد املدين (وقة وبت) روى عن :أنس بن مالك من الصحابة وجعفر بن
حممد الصادق وحممد بن حييى بن حبان وخلق كثري .روى عنه :إبراهيم بن أدهم ومحاد بن سلمة والليث بن سعد
وأمم سواهم .ووقه ابن سعد وابن معني وأبو زرعة والعجيل والنسائي وأبو حاتم وابن حجر .زاد ابن سعد :حجة
وبت .وزاد النسائي :وبت ،ويف موضع آخر :مأمون .وزاد ابن حجر :وبت ،وقال أمحد بن حنبل :حييى بن سعيد
األنصاري أوبت الناس .مات سنة أربع وأربعني ومائة رمحه اهلل .راجع :ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ج،9
ص .221أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل بن إبراهيم البخاري ،التاريخ الكبري ،إرشاف :حممد عبد املعني خان،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،ج  ،2ص  ،291العجيل ،ثقات العجيل ،ص ،492ابن أيب حاتم الرازي ،اجلرح
والتعديل ،ج  ،9ص  ،149املزي ،هتذيب الكامل ،ج  ،31ص  ،341الذهبي ،سري أعالم النبالء ،ج  ،1ص .412
ابن حجر ،التقريب ،ص .121
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عبد الرمحن بن القاسم بن حممد بن بكر الصديق أبو حممد املدين (وقة جليل) .روى عن :سامل بن عبد اهلل بن عمر،
وأبيه القاسم بن حممد ،ونافع موىل ابن عمر وغريهم .روى عنه :أيوب السختياين ،وسفيان بن عيينة ،وحييى بن
ٍ
يومئذ
سعيد األنصاري ومجاعة .وهو وقة متفق عىل توويقه وإتقانه .قال البخاري :أفضل أهل زمانه ،ما باملدينة
أفضل منه .وقال ابن حجر :وقة جليل .مات سنة ست وعرشين ومائة ،وقيل :بعدها رمحه اهلل .راجع :أبو عبد اهلل
أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين ،اجلامع يف العلل ومعرفة الرجال ،حتقيق :حممد حسان بيضون ،مؤسسة الكتب
الثقافية ،بريوت ،ط1414 ،1هـ1994/م ،ج  ،1ص  .292أبو عمرو خليفة بن خياط شباب العصفري ،طبقات
خلةيفة ،حتقيق :أكرم ضياء العمري ،نرش جامعة بغداد ،ط ،1ص  ،212البخاري ،التاريخ الصغري ،ج،1
ص ،213العجيل ،ثقات العجيل ،ص  .292ابن أيب حاتم ،اجلرح والتعديل ،ج  ،1ص  ،292املزي ،هتذيب
الكامل ،ج  ،19ص  ،349ابن حجر ،التهذيب ،ج  ،1ص  ،214ابن حجر ،التقريب ،ص.294
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مكحول الشامي الدمشقي أبو عبد اهلل الفقيه (وقة) .راجع :ابن أيب حاتم ،اجلرح والتعديل ،ج  ،2ص  ،449ابن
أيب حاتم الرازي ،املراسةيل ،ص  ،211املزي ،هتذيب الكامل ،ج  ،22ص  ،411ابن حجر ،التقريب ،ص .499
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القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق (وقة فقيه) .ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ج  ،1ص  ،129ابن معني ،تاريخ
ابن معني ،ج  ،2ص  ،422ابن حبان ،ثقات ابن حبان ،ج  ،1ص  .342املزي ،هتذيب الكامل ،ج  ،23ص ،429
ابن حجر ،التهذيب ،ج  ،2ص  ،333ابن حجر ،التقريب ،ص.329
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حممد :ما أدركت الناس إال وهم عىل رشوطهم يف أمواهلم وفيام أعطوا(.)17
احلكم عىل اإلسناد:
إسناده صحيح ورجاله وقات.
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قال اإلمام مالك رمحه اهلل :عن نافع( ،)18أن عبد اهلل بن عمر( )19ورث من حفصة بنت

عمر( )20دارها .قال :وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن اخلطاب( )21ما عاشت .فلام توفيت بنت
زيد ،قبض عبد اهلل بن عمر املسكن .ورأى أنه له(.)22
احلكم عىل اإلسناد:
إسناده صحيح ورجاله وقات.
دراسة األحاديث:
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مالك بن أنس ،املوطأ ،كتاب األقضية ،باب القضاء يف العمرى ،ج  ،2ص  ،911رقم .44 :ومل أقف له عىل ختريج
فيام ت َّيرس يل من املصادر.
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نافع أبو عبد اهلل املدين ،موىل عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب (وقة وبت) .روى عن :رافع بن خديج ،وعبد اهلل بن عمر،
وأم سلمة أم املؤمنني وغريهم من الصحابة .روى عنه :أيوب بن موسى القريش ،وعبد اهلل بن دينار ،ومالك بن أنس
وخلق كثري .وهو وقة وبت فقيه مشهور متفق عىل توويقه وإتقانه .قال عبيد اهلل بن عمر بن اخلطاب :لقد م َّن اهلل علينا
بنافع .وقال البخاري ،أصح األسانيد :مالك عن نافع عن ابن عمر .وقال ابن حجر :وقة وبت فقيه مشهور .مات سنة
سبع عرشة ومائة ،وقيل :بعد ذلك رمحه اهلل .راجع :البخاري ،التاريخ الكبري ،ج  ،2ص  .24العجيل ،ثقات العجيل،
ص  ،449ابن أيب حاتم ،اجلرح والتعديل ،ج  ،2ص  .411ابن حبان ،ثقات ابن حبان ،ج ،1ص  ،419املزي،
هتذيب الكامل ،ج  ،29ص  ،292الذهبي ،سري أعالم النبالء ،ج  ،1ص  ،91ابن حجر ،التقريب ،ص.494

-19

عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب القريش العدوي (صحايب جليل) راجع :ابن عبد الرب ،االستةيعاب ،ج  ،2ص ،341
ابن األوري اجلزري ،أسد الغابة ،ج  ،3ص  ،331ابن حجر ،اإلصابة ،ج  ،2ص .349

-20

حفصة بنت عمر بن اخلطاب زوج النبي صىل اهلل عليه وسلم أم املؤمنني ،أسد الغابة ،ج  ،9ص .19

-21

أسن من عمر،
زيد بن اخلطاب القريش العدوي ،يكنى بأيب عبد الرمحن ،أخو عمر بن اخلطاب ألبيه ،وكان زيد َّ
وأسلم قبله .وهو من املهاجرين األولني ،وكان قديم اإلسالم ،شهد بدرا ،وأحدا ،واخلندق ،واحلديبية ،واملشاهد
كلها مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم .ابن األوري اجلزري ،أسد الغابة ،ج  ،2ص .311

-22

مالك بن أنس ،املوطأ ،كتاب األقضية ،باب القضاء يف العمرى ،واللفظ له ،ج  ،2ص  ،911رقم .41 :وأخرجه
بلفظه :البيهقي ،السنن الكربى ،كتاب اهلبات باب العمرى ،ج  ،1ص  ،191وبألفاظ خمتلفة :عبد الرزاق،
املصنف ،كتاب املدبر ،باب السكنى ،ج  ،9ص  ،193رقم.11941 :

00

ذهب الفقهاء يف اجلملة إىل جواز العمرى( .)23لقوله صىل اهلل عليه وسلم يف حديث جابر بن
عبد اهلل ريض اهلل عنهام" :أمسكوا عليكم أموالكم وال تفسدوها ،فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها
حيا وميتا ولعقبه"( .)24ولقوله صىل اهلل عليه وسلم" :العمرى جائزة ألهلها ،أو مرياث ألهلها"(.)25
والعمرى نوع من اهلبة يفتقر إىل ما يفتقر إليه سائر اهلبات من اإلجياب والقبول والقبض أو ما يقوم مقام
ذلك( .)26وقد اختلف الفقهاء يف كون العمرى متليك عني أو منفعة فذهبوا إىل األقوال التالية:
القول األول:
ذهب مجهور العلامء من احلنفية والشافعية واحلنابلة إىل أن العمرى متليك عني يف احلال ،وتنقل
إىل املعمر( .)27ملا روى جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام قال" :قىض النبي صىل اهلل عليه وسلم بالعمرى
أهنا ملن وهبت له"( .)28وملا رواه ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال" :أمسكوا عليكم
أموالكم وال تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه".
وفصل الشافعية يف لفظ العمرى فقالوا :للعمرى والوة أحوال :أحدها :إذا قال الرجل:

-23

راجع ،شمس الدين حممد بن أمحد الرسخيس ،املبسوط ،دار املعرفة ،بريوت1414 ،هـ1993/م ،ج ،12ص ،12
حممد بن حممود البابريت ،العناية رشح اهلداية ،دار الفكر ،بريوت ،ج  ،9ص ،11أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن
عبد الرمحن املغريب املعروف باحلطاب ،مواهب اجللةيل رشح خمترص خلةيل ،دار الفكر ،بريوت ،ج  ،1ص ،11
أبو عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي ،األم ،دار املعرفة ،بريوت ،ج  ،9ص  ،222أبو احلسن عالء الدين بن

-24

سليامن املرداوي ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط ،2ج ،9ص.134
أخرجه :مسلم بن احلجاج ،صحةيح مسلم ،كتاب اهلبات ،باب العمرى ،ج  ،3ص  ،1241رقم ،21 :وأمحد بن
حنبل يف املسند ،ج  ،3ص  ،394 ،342 ،321 ،293وابن حبان يف صحةيحه ،كتاب الرقبى والعمرى ،ج ،11
ص  ،144رقم ،1141 :والبيهقي يف السنن الكربى ،كتاب اهلبات ،باب العمرى ،ج  ،1ص .193

-25

املتقدم خترجيه برقم .2

-26

راجع ابن قدامة ،املغني ،ج  ،1ص  ،399دار إحياء الرتاث العريب ،مصطفى بن سعد بن عبدة السيوطي الرحيباين
احلنبيل ،مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ج  ،4ص .399

-27

راجع البابريت ،العناية رشح اهلداية ،ج  ،9ص  ،11أبو بكر بن عيل بن حممد احلدادي العبادي ،اجلوهرة النرية،
املطبعة اخلريية ،ج  ،1ص  ،331الشافعي ،األم ،ج  ،9ص  ،222سليامن بن حممد بن عمر البيجرمي ،التجريد
لنفع العبةيد( ،حاشةية البةيجرمي عىل رشح منهج الطالب) ،دار الفكر العريب ،بريوت ،ج  ،3ص  .212ابن قدامة،
املغني ،ج  ،1ص  ،399دار إحياء الرتاث ،ابن مفلح ،الفروع ،ج  ،4ص  144ـ.141

-28

تقدم خترجيه برقم.1 :

04

أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهي لوروتك أو لعقبك فيصح وهي اهلبة بعينها .فإذا مات فالدار لوروته،
فإن مل يكن له وروة فلبيت املال ،وال تعود إىل الواهب بحال .والثاين :يقترص عىل قوله :جعلتها
لك عمرك ،ومل يتعرض ملا سواه ،ففيه قوالن :أظهرمها وهو اجلديد من مذهب الشافعي أنه يصح
وله حكم اهلبة .واآلخر يف القديم أنه باطل .والثالث :أن يقول :جعلتها لك عمرك فإذا مت عادت
إىل وروتي إن كنت مت ،فاألصح من املذهب أن ذلك هبة إلغاء للرشط الفاسد ،ومقابل األصح
بطالن العقد لفساد الرشط(.)29
وأما احلنابلة فلم يفرقوا بني هذه الكلامت ،حتى قال البهويت( :)30فتصح اهلبة يف مجيع ما تقدم
وهي أمثلة العمرى ،وتكون العني املوهبة للمعمر ولوروته من بعده إن كانوا ،فإن مل يكن له وروة فلبيت
للم ْع َمر يف العمرى إال املنفعة
املال كسائر األموال املتخلفة( .)31القول الثاين :ذهب املالكية إىل أنه ليس ُ
يف عني حياته ،فإذا مات عادت إىل املُ ْعمر(.)32
واستدلوا عىل ذلك بام روي عن عبد الرمحن بن القاسم قال" :سمعت مكحوال الدمشقي يسأل
القاسم بن حممد عن العمرى ،وما يقول الناس فيها؟ فقال القاسم بن حممد :ما أدركت الناس إال وهم
عىل رشوطهم يف أمواهلم وفيام أعطوا"( .)33وملا روى مالك عن نافع" :أن ابن عمر ورث من حفصة بنت
عمر دارها .قال :وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن اخلطاب ما عاشت ،فلام توفيت بنت زيد قبض
-29

راجع :أبو الفتح تقي الدين حممد بن عيل بن وهب القشريي املعروف بابن دقيق العيد ،إحكام األحكام رشح عمدة
األحكام ،مطبعة السنة املحمدية ،ج  ،2ص  ،119شهاب الدين أمحد بن أمحد بن سالمة القليويب والشيخ عمرية.
حاشةيتا قلةيويب وعمرية عىل رشح املحيل عىل املنهاج ،دار إحياء الكتب العربية ،ج  ،3ص  ،112شمس الدين حممد
ابن حممد اخلطيب الرشبيني ،مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،1
1411هـ1991/م ،ج  ،3ص .112-111

-30

البهويت هو :منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن البهويت( ،نسبة إىل قرية هبوت غريب مرص) .فقيه أصويل،
مفرس ،من بحور املذهب احلنبيل يف عرصه ،مات سنة 1411هـ ،خري الدين الزركيل ،األعالم ،ط ،3مل أجد فيها
بيانات عن دار النرش وال تاريخ النرش ومكانه ،ج  ،2ص .249

-31

منصور بن يونس بن إدريس البهويت ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ،دار الكتب العلمية ،بريوت1442 ،هـ/
1922م ،ج  ،4ص .349

-32

راجع مالك بن أنس ،املوطأ ،ج  ،2ص  ،911الباجي ،املنتقى رشح املوطأ ،ج  ،1ص ،119احلطاب ،مواهب
اجللةيل ،ج  ،1ص .11

-33

03

تقدم خترجيه برقم.3 :

عبد اهلل بن عمر املسكن ورأى أنه له"(.)34
وأميل إىل ما ذهب إليه اجلمهور أصحاب القول األول القائلون بأن العمرى متليك عني يف
احلال وتنتقل إىل املعمر ،وذلك لورود النص الصحيح الرصيح املرفوع إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم يف
املسألة.
املبحث الثاين:
-1

الرقبى:
ُ

قال اإلمام أبو داود رمحه اهلل :حدونا أمحد بن حنبل( ،)35حدونا هشيم( ،)36أخربنا داود بن

أيب هند( ،)37عن أيب الزبري( ،)38عن جابر( ،)39قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :العمرى

-34

تقدم خترجيه برقم.4 :

-35

أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل أبو عبد اهلل الشباين (وقة حافظ) .روى عن :إبراهيم بن خالد الصنعاين ،وعفان بن
مسلم ،وأيب بكر بن عياش وخلق كثري .روى عنه :البخاري ،ومسلم ،وأبوداود  ،وابن عمه حنبل بن إسحاق وأمم
سواهم .وهو وقة متفق عىل توويقه وإتقانه .قال ابن معني :ما رأيت خريا من أمحد بن حنبل قط .وقال حييى بن سعيد
عيل مثل أمحد بن حنبل .وقال الشافعي وهو من شيوخه أيضا :خرجت من بغداد
القطان وهو من شيوخه :ما قدم َّ
وما خلفت هبا أفقه وال أزهد وال أورع وال أعلم من أمحد بن حنبل .وقال قتيبة بن سعيد :أمحد بن حنبل إمام الدنيا.
وقال ابن حجر :وقة حافظ فقيه حجة .مات سنة إحدى وأربعني ومائتني رمحه اهلل .راجع :البخاري ،التاريخ الكبري،
ج  ،2ص  .1العجيل ،ثقات العجيل ،ص  .49ابن أيب حاتم ،اجلرح والتعديل ،ج  ،1ص  .292اخلطيب البغدادي،
تاريخ بغداد ،ج ،4ص .412املزي ،هتذيب الكامل ،ج ،1ص .439الذهبي ،سري أعالم النبالء ،ج ،11ص.199
أبو عبد اهلل شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي ،تذكرة احلفاظ ،تعليق :عبد الرمحن حييى املعلمي ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت1912 ،م ،ج  ،2ص .431ابن حجر ،التقريب ،ص.23

-36

السلمي أبو معاوية الواسطي (وقة وبت كثري التدليس) .روى عن :أيوب السختياين،
ُهشيم بن بشري بن القاسم ُّ
ومحيد الطويل ،والعوام بن حوشب ومجاعة .روى عنه :أمحد بن حنبل ،وأبو خيثمة زهري بن حرب ،و ُم َسدَّ د بن
ُ
رس َهد وآخرون .ووقه ابن سعد ،والعجيل ،وأبو حاتم الرازي ،وابن حجر .زاد ابن سعد :يدلس كثريا ،فام قال يف
ُم ْ
حديثه أخربنا فهو حجة ،وما مل يقل فيه أخربنا فليس بيشء .وزاد العجيلُ :يدلس .وزاد ابن حجر :وبت كثري
التدليس واإلرسال اخلفي .مات سنة والث ووامنني ومائه رمحه اهلل .راجع :ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ج ،9
ص ،313العجيل ،ثقات العجيل ،ص  .419ابن أيب حاتم الرازي ،اجلرح والتعديل ،ج  ،9ص  .111ابن
أيب حاتم الرازي ،املراسةيل ،ص .231اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج  ،14ص  .21املزي ،هتذيب الكامل،
ج ،34ص  ،292الذهبي ،سري أعالم النبالء ،ج  ،2ص  ،229ابن حجر ،التقريب ،ص .144

-37

داود بن أيب هند ال ُق َشريي أبو بكر أو أبو حممد البرصي (وقة متقن) .روى عن :بكر بن عبد اهلل املزين ،وأيب الزبري
وهشيم بن
حممد بن مسلم املكي ،والوليد بن عبد الرمحن وغريهم .روى عنه :إبراهيم بن طهامن ،ومحاد بن سلمةُ ،
بشري ومجاعة .ووقه ابن سعد ،وابن معني ،وأمحد بن حنبل ،والعجيل ،وأبو حاتم ،ويعقوب ابن شيبة ،والنسائي،

03

جائزة ألهلها .والرقبى جائزة ألهلها"(.)40
احلكم عىل اإلسناد:
إسناده ضعيف ،فيه :هشيم بن بشري "وقة كثري التدليس" وحممد بن مسلم "وقة يدلس"
وقد عنعنا(.)41

والذهبي ،وابن حجر .زاد أمحد :وقة .وزاد يعقوب بن شيبة :وبت .وزاد الذهبي ،وابن حجر :متقن ،كان هيم
بآخره .مات سنة تسع ووالوني ،وقيل :أربعني ومائة رمحه اهلل .راجع :ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ج  ،9ص.211
ابن معني ،تاريخ ابن معني ،ج  ،2ص  .114أمحد بن حنبل ،اجلامع يف العلل ،ج  ،1ص  .91العجيل ،ثقات
العجيل ،ص  .142ابن أيب حاتم ،اجلرح والتعديل ،ج  ،3ص  ،411أبو عمر أمحد بن حممد بن عبد ربه األندليس
العقد الفريد ،حتقيق أمحد أمني وآخرون ،جلنة التأليف والرتمجة والنرش ،ط1324 ،3هـ1911/م ،ج ،3ص،12
-38

املزي ،هتذيب الكامل ،ج ،2ص ،411الذهبي ،سري أعالم النبالء ،ج ،1ص .391ابن حجر ،التقريب ،ص.144
أبو الزبري حممد بن مسلم بن تدرس املكي (وقة يدلس) .روى عن :جابر بن عبد اهلل ،وعبد اهلل بن عمر ،وعائشة
أم املؤمنني وغريهم من الصحابة ريض اهلل عنهم .روى عنه :إبراهيم بن طهامن وسفيان الثوري وعبد اهلل بن عثامن
ابن ُخثيم وخلق كثري .ووقه اجلمهور .وقال أمحد بن حنبل :أبو الزبري ُيروى عنه وحيتج به .وقال أبو زرعة
وأبو حاتم :يكتب حديثه وال حيتج به .وقال غري واحد :هو مدلس ،فإذا رصح بالسامع فهو حجة .وقال ابن حجر
يف مقدمة الفتح :ووقه اجلمهور ،وضعفه بعضهم لكثرة التدليس .وقال يف التقريب :صدوق إال أنه يدلس .مات
سنة ست وعرشين ومائتني رمحه اهلل .راجع :ابن معني ،تاريخ ابن معني ،ج ،2ص ،132أمحد بن حنبل ،اجلامع يف
العلل ،ج ،1ص ،194العجيل ،ثقات العجيل ،ص ،413ابن أيب حاتم ،اجلرح والتعديل ،ج  ،2ص  ،94املزي،
هتذيب الكامل ،ج  ،21ص  ،442ابن حجر العسقالين ،هدي الساري مقدمة فتح الباري برشح صحةيح البخاري،
دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت1411 ،هـ1991/م ،ج  ،1ص  ،429 ،414التقريب ،ص.444

-39

جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن حرام األنصاري (صحايب جليل) .راجع :ابن عبد الرب ،االستةيعاب ،ج  ،1ص.221
ابن اجلزري ،أسد الغابة ،ج  ،1ص  ،492ابن حجر ،اإلصابة ،ج  ،1ص .213

-40

أخرجه أبو داود السجستاين يف سننه ،كتاب البيوع ،باب يف الرقبى ،واللفظ له ،ج  ،3ص  ،291رقم.3112 :
وأخرجه بلفظه :الرتمذي يف سننه ،كتاب األحكام ،باب ما جاء يف الرقبى .وقال فيه :هذا حديث حسن ،ج ،3
ص ،134رقم .1311 :والنسائي يف سننه ،كتاب العمرى ،باب ذكر اختالف الناقلني خلرب جابر يف العمرى ،ج ،1
ص  ،294رقم .3939 :وابن ماجه يف سننه ،كتاب اهلبات ،باب الرقبى ،ج  ،2ص  ،999رقم .2323 :وأمحد
ابن حنبل يف املسند ،ج  ،3ص  .343والبيهقي يف سننه الكربى ،كتاب اهلبات باب الرقبى ،ج  ،1ص .191
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وقال األلباين رمحه اهلل :صحيح ،ومل يعلل تصحيحه له .راجع :حممد نارص الدين األلباين .صحةيح وضعةيف سنن
أيب داود .برنامج منظومة التحقيقات احلديثية ـ املجاين ـ من إنتاج مركز نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة
باإلسكندرية ،ج  ،2ص .12

03

دراسة احلديث:
اختلف الفقهاء يف جواز الرقبى ،فذهبوا إىل رأيني :األول :ذهب الشافعية واحلنابلة وأبو يوسف
من احلنفية إىل أهنا جائزة ،وهي ملن أرقبها ،وال ترجع إىل املُ ْرقب(.)42
واستدلوا بخرب زيد بن وابت ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال" :من أعمر شيئا
فهو ملُ ْع َمره حمياه ومماته ،وال تر ُق ُبوا ،فمن أرقب شيئا فهو سبي ُل ُه"( ،)43أي :ال ينبغي لإلنسان أن يفعل
ذلك نظرا إىل املصلحة ،وإن فعلتم ذلك يكون صحيحا ،فمن أرقب شيئا من أمواله بصيغة املعروف فهو
سبيله أي عىل سبيل املرياث(.)44
واستدلوا أيضا بحديث جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام" :العمرى جائزة ألهلها ،والرقبى جائزة
ألهلها" .وقالوا :فهذه نصوص تدل عىل ملك امل ْع َمر واملُ ْر َقب ،وبطالن رشط العود إىل املُ ْرقب(.)45
الرقبى باطلة ،ألن معنى
الثاين :وذهب أبو حنيفة وصاحبه حممد بن احلسن ،واملالكية إىل أن ُ
الرقبى :إن م ُّت قبلك فهو لك وإن م َّت قبيل رجعت إيل ،وهذا تعليق التمليك باخلطر ،وجعل األمر
مرتددا بني الوقوع وعدمه ،فيبطل(.)46
واستدلوا بام رواه الشعبي عن رشيح" :أن النبي صىل اهلل عليه وسلم أجاز العمرى ورد

-42

راجع :الرسخيس ،املبسوط ،ج  ،12ص  ،29األنصاري الشافعي ،أسنى املطالب ،ج  ،2ص  ،424منصور بن
يونس بن إدريس البهويت ،رشح منتهى اإلرادات ،دار الفكر ،بريوت ،ج  ،2ص .431

-43

أخرجه أبو داود يف سننه ،كتاب اإلجارات باب يف الرقبى ،ج  ،3ص  ،291رقم .3119 :والنسائي يف سننه،
كتاب العمرى باب العمرى ،ج  ،1ص  ،292رقم ،3923 :وأمحد بن حنبل يف املسند ،ج  ،1ص  ،129والبيهقي
يف الكربى ،كتاب اهلبات باب الرقبى ،ج  ،1ص  .191وقال األلباين رمحه اهلل :صحيح اإلسناد .األلباين :صحةيح
وضعةيف سنن أيب داود ،ج  ،2ص  ،19رقم.3119 :

-44

راجع :أبو الطيب حممد شمس احلق العظيم آبادي ،عون املعبود رشح سنن أيب داود ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
ط 1411 ،3هـ1991/م ،ج  ،9ص.343

-45

انظر :البهويت ،كشاف القناع ،ج  ،4ص  ،349السيوطي الرحيباين احلنبيل ،مطالب أويل النهى ،ج  ،4ص .399

-46

راجع :الرسخيس ،املبسوط ،ج  ،12ص  ،29أبو بكر عالء الدين ابن مسعود الكاساين احلنفي ،بدائع الصنائع يف
ترتةيب الرشائع ،املكتبة العلمية ،بريوت ،ج  ،1ص  .119البابريت ،العناية رشح اهلداية ،ج  ،9ص ،11مالك بن
أنس األصبحي ،املدونة الكربى ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1411 ،1هـ1994/م ،ج ،4ص،412-411
أبو عبد اهلل حممد بن أمحد املعروف بالشيخ عليش ،منح اجللةيل رشح خمترص خلةيل ،دار الفكر ،بريوت ،ج  ،2ص .243

03

الرقبى"(.)47
وأميل إىل ما ذهب إليه أصحاب الرأي األول ،القائلون :بجواز الرقبى ،وهي ملن أرقبها،
والترجع إىل املُ ْرقب ،وذلك ملا استدلوا به من األحاديث.
املبحث الثالث:
-1

الوقف:

قال اإلمام البخاري رمحه اهلل حدونا قتيبة بن سعيد ،حدونا حممد بن عبد اهلل األنصاري ،حدونا

ابن عون قال :أنبأين نافع ،عن ابن عمر ريض اهلل عنهام" :أن عمر بن اخلطاب أصاب أرضا بخيرب ،فأتى
النبي صىل اهلل عليه وسلم يستأمره فيها فقال :يا رسول اهلل! إين أصبت أرضا بخيرب مل ُأصب ماال قط
َأ ْن َف َس( )48عندي منه ،فام تأمر به؟ .قال" :إن شئت حبست أصلها وتصدقت هبا" .قال :فتصدق هبا عمر
أنه ال يباع وال يوهب وال يورث .وتصدق هبا يف الفقراء ويف القربى ويف الرقاب( )49ويف سبيل اهلل وابن
َاح( )50عىل من وليها أن يأكل منها باملعروف ،ويطعم غري ُمت ََمو ٍل( .)51قال:
السبيل والضيف ،وال ُجن َ
فحدوت به ابن سريين .فقال :غري ُمت ََأو ٍل( )52ماال(.)53

-47

مل أقف له عىل ختريج فيام تيرس يل .وذكره أبو حممد مجال الدين عبد اهلل بن يوسف احلنفي الزيلعي ،نصب الراية إىل
ختريج أحاديث اهلداية ،حتقيق :أيمن صالح شعبان ،دار احلديث ،القاهرة ،ط1411 ،1هـ1991/م ،ج ،1
ص .292وقال فيه :حديث غريب.

-48

وسمي نفيسا ألنه يأخذ بالنفس .ابن األوري ،النهاية يف غريب احلديث،
أنفس أي :أجود .والنفيس اجليد املغتبط بهُ ،
ج  ،1ص  ،94ابن منظور ،لسان العرب ،ج  ،1ص  ،232مادة "نفس" .ابن حجر العسقالين ،فتح الباري رشح
صحةيح البخاري ،دار الفكر للطباعة ،بريوت ،ط1411 ،1هـ1991/م ،ج  ،1ص .19

-49

الرقاب هم :املكاتبون من العبيد يعطون نصيب ا من الزكاة ومن الصدقات يفكون به رقاهبم ،ويدفعون إىل مواليهم.
ابن األوري ،النهاية يف غريب احلديث ،ج  ،2ص  ،249الفيومي ،املصباح املنري ،ج  ،1ص  ،234مادة "رقب".

-50

اجلناح :بالضم هو اإلوم .واملعنى :ال إوم عىل من وليها أن يأكل منها باملعروف .ابن األوري ،النهاية يف غريب
احلديث ،ج  ،1ص  ،341الفيومي ،املصباح املنري ،ج  ،1ص  ،111مادة "جنح".

-51

متمول :يقال :متول الرجل إذا صار ذا مال ،واملعنى :غري متخذ منها ماال أي ملكا ،واملراد أنه ال يمتلك شيئا من
رقاهبا .ابن األوري ،النهاية يف غريب احلديث ،ج  ،3ص  ،393حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ،خمتار
الصحاح ،حتقيق :حممود خاطر ،مكتبة لبنان ،بريوت1411 ،هـ1991/م ،ص  ،211مادة "مول" .ابن حجر،
فتح الباري ،ج  ،1ص .14

-52

ُمت ََأو ٍلَ :أ ْو ُلة كل يشء أصله ،يقال :تأول ماال أي :اكتسبه واختذه وومره حتى صار كأنه قديم عنده .واملتأول هو:
جامع املال لنفسه .أبو عبيد القاسم بن سالم اهلروي ،غريب احلديث ،حتقيق :حممد عبد املعني خان ،دار الكتاب
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-9

حدونا حييى بن أيوب وقتيبة يعني ابن سعيد وابن ُحجر ،قالوا :حدونا إسامعيل هو ابن جعفر،

عن العالء ،عن أبيه ،عن أيب هريرة ،أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال" :إذا مات اإلنسان انقطع عنه
عمله إال من والوة :إال من صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد صالح يدعو له"(.)54
التعلةيق عىل احلديثني:
األصل يف الوقف أنه من ال ُقربات املندوب إليها ،إذ هو حبس أصل املوقوف والتصدق باملنفعة

العريب ،بريوت ،ط1391 ،1هـ1991/م ،ج  ،1ص  ،192حممود بن عمر الزخمرشي ،الفائق يف غريب احلديث،
حتقيق :عيل حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم ،دار املعرفة ،ط ،2ج ،1ص  ،22ابن منظور ،لسان العرب،
ج  ،11ص  ،9مادة "أول".
-53

أخرجه البخاري ،صحةيح البخاري ،كتاب الرشوط ،باب الرشوط يف الوقف ،واللفظ له ،ج  ،1ص  ،942رقم:
 ،2939وأخرجه بلفظه :مسلم ،صحةيح مسلم ،كتاب الوصية ،باب الوقف ،ج  ،3ص  ،1211رقم .11 :وأبو داود
يف سننه ،كتاب الوصايا ،باب ما جاء يف الرجل يوقف الوقف ،ج  ،3ص  ،111رقم .2292 :والرتمذي يف سننه،
كتاب األحكام ،باب يف الوقف .وقال فيه :هذا حديث حسن صحيح ،ج  ،3ص  ،119رقم .1391 :والنسائي يف =
= سننه ،كتاب األحباس ،باب األحباس كيف يكتب احلبس وذكر االختالف عىل ابن عون يف خرب ابن عمر فيه ،ج
 ،1ص ،234رقم .3199 :وابن ماجه يف سننه ،كتاب الصدقات ،باب الوقف ،ج  ،2ص  ،241رقم ،2391 :وأمحد
بن حنبل يف املسند ،ج  ،2ص  ،121 ،11 ،13 ،12أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري ،صحةيح
ابن خزيمة ،حتقيق :حممد مصطفى األعظمي ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط 1391 ،1هـ1991/م ،كتاب الزكاة،
باب ذكر أول صدقة ُحمبسة تُصدق هبا يف اإلسالم ،ج  ،4ص  ،119رقم .2423 :والطحاوي يف رشح معاين اآلثار،
كتاب اهلبة والصدقة ،باب الصدقات املوقوفات ،ج  ،4ص  ،91رقم .1294 :وابن حبان يف صحةيحه ،كتاب
الوقف .يف ذكر اخلرب املدخض قول من أجاز بيع األحباس يف سبيل اهلل بعد أن حتبس أو توريثها بعد أن توقف ،ج ،9
ص  ،242رقم .4221 :والدارقطني يف سننه ،كتاب األحباس ،باب كيف يكتب احلبس ،ج  ،4ص  ،122رقم.2 :
والبيهقي يف سننه الكربى ،كتاب الوقف ،باب الصدقات املحرمات ،ج  ،1ص  .119والبغوي يف رشح السنة ،كتاب
العطايا واهلدايا باب الوقف ،ج  ،2ص  ،229رقم.2191 :
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أخرجه مسلم يف صحةيحه ،كتاب الوصية ،باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته ،واللفظ له ،ج  ،3ص ،1211
رقم .14 :وأخرجه بلفظه :أبو داود يف سننه ،كتاب الوصايا ،باب ما جاء يف الصدقة عن امليت ،ج  ،3ص  ،119رقم:
 .2224والرتمذي يف سننه ،كتاب األحكام ،باب يف الوقف .وقال فيه :هذا حديث حسن صحيح ،ج  ،3ص ،114
رقم .1391 :والنسائي يف سننه ،كتاب الوصايا ،باب فضل الصدقة عن امليت ،ج  ،1ص  ،211رقم .3111 :وأمحد
ابن حنبل يف املسند ،ج  ،2ص  .392والبيهقي يف سننه الكربى ،كتاب الوصايا باب الدعاء للميت ،ج  ،1ص ،292
والبغوي يف رشح السنة ،كتاب العلم باب من ترك علام ينتفع به ،ج  ،1ص  ،344رقم.139 :
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اخلارجة منه( .)55واألصل فيه ما رواه عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام" :أن عمر بن اخلطاب أصاب
أرضا بخيرب ،فأتى النبي صىل اهلل عليه وسلم يستأمره فيها ،فقال :يا رسول اهلل! إين أصبت أرضا بخيرب
مل أصب ماال قط أنفس عندي منه ،فام تأمر به؟ قال" :إن شئت حبست أصلها وتصدقت هبا" .قال:
فتصدق هبا عمر أنه ال يباع وال يوهب وال يورث .وتصدق هبا يف الفقراء ،ويف القربى ،ويف الرقاب ،ويف
سبيل اهلل ،وابن السبيل ،والضيف ،وال جناح عىل من وليها أن يأكل منها باملعروف ،و ُيطعم غري متمول".
وملا رواه أبو هريرة ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال" :إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال
صدقة جارية ،أو عل ٍم ينتفع به ،أو ٍ
ٍ
ولد صالح يدعو له" .والصدقة اجلارية حممولة عند
من والوة :إال من
العلامء عىل الوقف كام قاله الرافعي( ،)56فإن غريه من الصدقات ليست جارية(.)57
والوقف الذي يرتتب عليه الثواب هو :ما حتقق فيه ال ُقربة( .)58وال ُقربة تتحقق بأمرين:
أحدمها :أن ينوي الواقف بوقفه التقرب به إىل اهلل سبحانه وتعاىل ،يقول ابن عابدين( :)59الوقف ليس
موضوعا للتعبد به كالصالة واحلج ،بحيث ال يصح من الكافر أصال ،بل التقرب به موقوف عىل

-55

راجع ابن قدامة ،املغني ،دار إحياء الرتاث العريب ،ج  ،1ص  ،342أبو زكريا حمي الدين بن رشف النووي،
صحةيح مسلم برشح النووي ،مكتبة الفيصلية ،مكة املكرمة ،ط1349 ،1هـ1929/م ،ج  ،11ص .21
ابن حجر ،فتح الباري ،ج  ،1ص .11

-56

الرافعي هو :أبو القاسم عبد الكريم بن أيب الفضل حممد بن عبد الكريم بن الفضل الرافعي القزويني .شيخ
الشافعية يف عرصه ،انتهى إليه معرفة املذهب ،صاحب تصانيف جليلةُ ،عرف بعامل العرب والعجم .مات سنة
142هـ رمحه اهلل .الذهبي ،سري أعالم النبالء ،ج  ،22ص  .212أبو الفالح عبد احلي بن العامد احلنبيل ،شذرات
الذهب يف أخبار من ذهب ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،ج  ،1ص .142

-57

راجع :األنصاري الشافعي ،أسنى املطالب ،ج  ،2ص  .419أبو حييى زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري ،الغرر
البهةية يف رشح البهجة الوردية ،املطبعة اليمنية ،صنعاء .ج  ،3ص  .311اخلطيب الرشبيني ،مغني املحتاج ،ج ،3
ص .123 - 122

-58

انظر :السيوطي الرحيباين ،مطالب أويل النهى ،ج  ،4ص .291

-59

ابن عابدين هو :حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز بن أمحد .ولقب بابن عابدين التصال نسبه الرشيف باإلمام زين
العابدين عيل بن احلسني .وابن عابدين كان إمام احلنفية يف عرصه ،وفقيه الديار الشامية ،وكان متقنا للقراءات،
واشتغل بعلوم اللغة واحلديث والتفسري والفقه واألصول والفرائض .مات سنة 1212هـ رمحه اهلل .الزركيل،
األعالم ،ج  ،1ص .219
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نية القربة ،فهو بدوهنا مباح( .)60ويقول البهويت :الوقف تقربا إىل اهلل تعاىل إنام هو يف وقف يرتتب
عليه الثواب ،فإن اإلنسان قد يقف عىل غريه توددا ،أو عىل أوالده خشية بيعه بعد موته وإتالف ومنه،
أو خشية أن حيجر عليه فيباع يف دينه ،أو رياء ونحوه ،فهذا وقف الزم ال وواب فيه ،ألنه مل يبتغ به
وجه اهلل تعاىل(.)61
والثاين :أن يكون املوقوف عليه جهة بر ومعروف ،كالفقراء ،واملساكني ،واملساجد وغري ذلك،
ولذلك فإن الوقف عىل األغنياء صحيح عند مجهور الفقهاء ولكنه ال ُقربة فيه( .)62جاء يف مغني املحتاج:
"إن وقف عىل جهة ال تظهر فيها ال ُقربة كاألغنياء صح يف األصح ،نظرا إىل أن الوقف متليك ،والثاين:
ال يصح ،واملعتمد أنه يصح الوقف عىل األغنياء ،وأهل الذمة ،والفساق"( .)63ويقول ابن عابدين:
"يشرتط يف حمل الوقف أن يكون ُقربة يف ذاته ،أي بأن يكون من حيث النظر إىل ذاته وصورته ُقربة ،واملراد
أن حيكم الرشع بأنه لو صدر من مسلم يكون ُقربة محال عىل أنه ال ُقربة ،وهذا رشط يف وقف املسلم"(.)64
ويستفاد كذلك من حديث ابن عمر ريض اهلل عنهام وعن أبيه يف هذا الباب عدة فوائد وأحكام ،منها:
-1

جواز إسناد الوصية والنظر عىل الوقف للمرأة وتقديمها عىل من هو من أقراهنا من الرجال.

فقد جاء يف بعض روايات هذا احلديث يف آخره" :وأوىص هبا عمر أي األرض التي وقفها إىل حفصة أم
املؤمنني وم إىل األكابر من آل عمر"( .)65وقد بني ذلك عمر بن شيبة ،عن أيب غسان املدين( )66قال :هذه
أخذهتا من كتابه الذي عند آل عمر ،فنسختها حرفا حرفا ،وفيه" :هذا ما كتب عبد اهلل
نسخة صدقة عمر
ُ

-60

حممد أمني بن عمر املشهور بابن عابدين ،رد املحتار عىل الدر املختار يف رشح تنوير األبصار ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،ج  ،4ص .339

-61

البهويت ،رشح منتهى اإلرادات ،ج  ،2ص .392 - 399

-62

راجع :الزيلعي ،تبةيني احلقائق ،ج  ،1ص  ،344األنصاري الشافعي ،أسنى املطالب ،ج  ،2ص  ،411املرداوي،
اإلنصاف ،ج  ،9ص .13

-63

اخلطيب الرشبيني ،مغني املحتاج ،ج  ،3ص .131

-64

ابن عابدين ،رد املحتار ،ج  ،4ص .341

-65

ابن حجر ،فتح الباري ،ج  ،1ص .14

-66

أبو غسان املدين هو :حممد بن ُم َطرف بن داود الليثي أبو غسان املدين .نزيل عسقالن( .وقة) .مات بعد الستني
ومائة رمحه اهلل .ابن حجر ،التقريب ،ص .441
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عمر أمري املؤمنني يف ومغ( ،)67أنه إىل حفصة ما عاشت تنفق ومره حيث أراها اهلل ،فإن توفيت فإىل ذوي
الرأي من أهلها"(.)68
-2

وفيه جواز إسناد النظر يف الوقف إىل من مل يسم إذا ُوصف بصفة معينة متيزه( ،)69وذلك يف قول

سيدنا عمر ريض اهلل عنه" :وال جناح عىل من وليها أن يأكل منها باملعروف".
-3

وأن للواقف أن ييل النظر عىل وقف إذا مل يسنده لغريه ،قال اإلمام الشافعي" :مل يزل العدد

الكثري من الصحابة فمن بعدهم يلون أوقافهم ،نقل ذلك األلوف عن األلوف ال خيتلفون فيه"(.)70
-4

وفيه ندب استشارة أهل العلم والدين والفضل يف طرق اخلري سواء كانت املشورة دينية أو

دنيوية ،وأن املشري يشري بأحسن ما يظهر له يف مجيع األمور( .)71وذلك يف قول ابن عمر" :أن عمر بن
اخلطاب أصاب أرضا بخيرب ،فأتى النبي صىل اهلل عليه وسلم يستأمره فيها  ...احلديث".
-1

وفيه فضيلة ظاهرة لسيدنا عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه لرغبته يف امتثال قوله تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﮊ(.)72
-1

وفيه فضيلة صلة األرحام والوقف عليهم ،وفضل الصدقة اجلارية(.)73

-9

وأن الوقف ال يكون إال فيام له أصل يدوم االنتفاع به ،فال يصح وقف ما ال يدوم االنتفاع

به( .)74وهذا ال خالف فيه بني الفقهاء ،ومن أمثلته :الطعام ،والرشاب ،والشمع ،والرحيان ،ألن منفعة
املطعوم يف استهالكه ،وألن الشمع يتلف باالنتفاع به ،فهو كاملأكول واملرشوب ،وألن املشمومات

-67

ومغ :بالفتح وم السكون والغني املعجمة ،موضع املال الذي وقفه عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه بخيرب .ابن األوري،
النهاية يف غريب احلديث ،ج  ،1ص  .222أبوعبد اهلل شهاب الدين ياقوت بن عبد اهلل احلموي ،معجم البلدان،
طبعة دار صادر ،بريوت1391 ،هـ1919/م ،ج  ،2ص .24

-68

ابن حجر ،فتح الباري ،ج  ،1ص .12

-69

املرجع السابق ،نفس املوضع.

-70

املرجع السابق ،نفس املوضع.

-71

ابن حجر ،فتح الباري ،ج  ،1ص  .12أبو حممد بدر الدين حممد حممود ابن أمحد العيني ،عمدة القاري رشح
صحةيح البخاري ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ج  ،14ص .21

-72

سورة آل عمران ،اآلية.92 :

-73

ابن حجر ،فتح الباري ،ج  ،1ص  .12العيني ،عمدة القاري ،ج  ،14ص .21

-74

ابن حجر ،فتح الباري ،ج  ،1ص .12

40

والرياحني وأشباهها تتلف عىل قرب من الزمان ،فأشبهت املطعوم(.)75
-2

جواز ذكر الولد أباه باسمه املجرد من غري كنية وال لقب( .)76وأما حديث" :إذا مات اإلنسان

انقطع عنه عمله إال من والوة :إال من صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد صالح يدعو له" فيستفاد منه أيضا:
-1

أن عمل امليت ينقطع بموته ،وينقطع جتدد الثواب له إال يف هذه األشياء الثالوة ،لكونه كان
سببها ،فإن الولد من كسبه ،وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف ،وكذلك الصدقة
اجلارية وهي الوقف.

-2

فيه فضيلة الزواج لرجاء الولد الصالح.

-3

وفيه دليل لصحة أصل الوقف وعظيم ووابه.

-4

وفيه بيان فضيلة العلم ،واحلث عىل االستكثار منه ،والرتغيب يف توريثه بالتعليم والتصنيف
واإليضاح ،وأنه ينبغي أن خيتار من العلوم األنفع فاألنفع.

-1

أن الدعاء يصل ووابه إىل امليت ،وكذلك الصدقة ،ومها جممع عليهام عند العلامء ،وكذلك قضاء
الدين(.)77

املبحث الرابع:
-2

نقل ال ُقربات إىل من مات ومل ُيوص:

قال اإلمام البخاري رمحه اهلل :حدونا إبراهيم بن موسى ،أخربنا هشام بن يوسف ،أن ابن جريح

أخربهم قال :أخربين يعىل أنه سمع عكرمة موىل ابن عباس يقول :أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادة
ريض اهلل عنه أخا بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب ،فأتى النبي صىل اهلل عليه وسلم فقال" :يا رسول اهلل!
إن أمي توفيت وأنا غائب عنها ،فهل ينفعها يشء إن تصدقت به عنها؟ .قال" :نعم" .قال :فإين أشهدك أن

-75

أبو زكريا حييى بن رشف بن مري النووي الدمشقي ،روضة الطالبني ،حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود وعيل حممد
معوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1412 ،1هـ1992/م ،ج  ،4ص  ،324شمس الدين حممد بن حممد
اخلطيب الرشبيني ،اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع ،حتقيق :عىل حممد معوض وعادل عبد املوجود ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط1414 ،1هـ1994/م ،ج ،2ص  ،214وهبة الزحييل ،الفقه اإلسالمي وأدلته شامل لألدلة
الرشعةية واآلراء املذهبةية وأهم النظريات الفقهةية وحتقةيق األحاديث النبوية وخترجيها ،دار الفكر ،دمشق ،سورية،
ط ،4ج ،14ص .323

-76

ابن حجر ،فتح الباري ،ج  ،1ص .12

-77

راجع :النووي ،صحةيح مسلم برشح النووي ،ج  ،11ص  .21وسيأيت تفصيل هذه املسألة يف املبحث التايل.
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حائطي املخراف( )78صدقة عليها"(.)79
-9

قال اإلمام البخاري رمحه اهلل :حدونا إسامعيل قال :حدوني مالك ،عن هشام ،عن أبيه ،عن

عائشة ريض اهلل عنها :أن رجال( )80قال للنبي صىل اهلل عليه وسلم :إن أمي افتلتت( )81نفسها ،وأراها لو
تكلمت تصدقت ،أفأتصدق عنها؟ قال" :نعم ،تصدق عنها"(.)82
-78

اف :بكرس أوله وسكون املعجمة وآخره فاء ،أي :املكان املثمر ُسمي بذلك ملا ُخيرف منه أي :جينى من الثمرة.
املْ ْخ َر َ
تقول :شجرة خمراف ومثامر أي :مثمرة كثرية الثمر .ابن سالم ،غريب احلديث ،ج  ،1ص  ،21أبو سليامن محد بن
حممد بن إبراهيم اخلطايب ،حتقيق :عبد الكريم إبراهيم العزباوي ،غريب احلديث ،طبعة منشورات جامعة
أم القرى ،مكة املكرمة1442 ،هـ1922/م ،ج  ،1ص .423-422

-79

أخرجه البخاري يف صحةيحه ،كتاب الوصايا ،باب إذا قال :أريض أو بستاين صدقة هلل عن أمي فهو جائز ،باب
اإلشهاد يف الوقف والصدقة ،واللفظ له ،ج  ،1ص  ،41 ،44رقم .2912 ،2911 :أخرجه بلفظه :النسائي يف
سننه ،كتاب الوصايا ،باب فضل الصدقة عن امليت ،ج  ،1ص  ،212رقم .3114 :والبيهقي يف سننه الكربى،
كتاب الوصايا ،باب الصدقة عن امليت ،ج  ،1ص  .292وبألفاظ متقاربة :أبو داود يف سننه ،كتاب الوصايا ،باب
ما جاء فيمن مات عن غري وصية يتصدق عنه ،ج  ،3ص  ،112رقم .2222 :والرتمذي يف سننه ،كتاب الزكاة= ،
= باب ما جاء يف الصدقة عن امليت .وقال فيه :هذا حديث حسن ،ج  ،3ص  ،19رقم .119 :مالك بن أنس يف
املوطأ ،كتاب األقضية ،باب صدقة احلي عن امليت ،ج  ،2ص  ،914رقم .12 :وأمحد بن حنبل يف املسند ،ج ،1
ص  .9وابن خزيمة يف صحةيحه ،كتاب الزكاة ،باب الصدقة عن امليت إذا تويف عن غري وصية وانتفاع امليت يف
اآلخرة هبا ،ج  ،4ص  ،124رقم.2141 :

-80

هو :سعد بن عبادة األنصاري اخلزرجي ،سيد اخلزرج ريض اهلل عنه .ابن حجر ،فتح الباري ،ج  ،1ص .44

-81

افتلتت نفسها أي :ماتت فجأة ،ومل مترض فتويص ،وهي من ُأخ َذت نفسها فجأة .أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن
قتيبة الدينوري ،غريب احلديث ،حتقيق :عبد اهلل اجلبوري ،مطبعة العاين ،بغداد ،ط1399 ،1هـ1999/م ،ج ،1
ص  ،141ابن منظور ،لسان العرب ،ج  ،2ص  ،12مادة "فلت".

-82

أخرجه البخاري يف صحةيحه ،كتاب الوصايا ،باب ما يستحب ملن تويف فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن
امليت ،واللفظ له ،ج  ،1ص  ،44رقم .2914 :وأخرجه بلفظه :مسلم يف صحةيحه ،كتاب الوصية ،باب وصول
وواب الصدقات إىل امليت ،ج  ،3ص  ،1214رقم .12 :وأبو داود يف سننه ،كتاب الوصايا ،باب ما جاء فيمن
مات من غري وصية يتصدق عنه ،ج  ،3ص  ،112رقم .2221 :والنسائي يف سننه ،كتاب الوصايا ،باب إذا مات
الفجأة هل يستحب ألهله أن يتصدقوا عنه ،ج  ،1ص  ،214رقم .3149 :وابن ماجه يف سننه ،كتاب الوصايا،
باب من مات ومل يوص هل يتصدق عنه ،ج  ،2ص  ،941رقم .2919 :ومالك بن أنس يف املوطأ ،كتاب
األقضية ،باب صدقة احلي عن امليت ،ج  ،2ص  ،914رقم .13 :وابن خزيمة يف صحةيحه ،كتاب الزكاة ،باب
ذكر كتابة األجر للميت عن غري وصية بالصدقة عنه من ماله ،ج  ،4ص  ،123رقم .2499 :والبيهقي يف سننه
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دراسة األحاديث:
فصل الفقهاء رمحهم اهلل تعاىل يف مسألة من مات ومل ُيوص هل ينتقل إليه وواب ال ُقربات،
فقالوا :ينقسم نقل وواب ال ُقربات إىل غري املتقرب إىل والوة أقسام:
األول:

قسم حجر اهلل تعاىل عىل عباده يف ووابه ،ومل جيعل هلم نقله لغريهم ،كاإليامن باهلل والتوحيد به

سبحانه .فلو أراد أحد أن هيب قريبه الكافر إيامنه ليدخل اجلنة دونه مل يكن له ذلك ،وكذلك هبة وواب
ما سبق مع بقاء األصل ال سبيل إليه(.)83
الثاين:

وقسم اتفق فيه الفقهاء عىل أن اهلل تعاىل أذن يف نقل ووابه ،وهو ال ُقربات املالية ،كالصدقة

والعتق( .)84قال النووي" :الصدقة تصل إىل امليت وينتفع هبا بال خالف بني املسلمني"( .)85وذلك حلديث
سعد بن عبادة ريض اهلل عنه أن أمه توفيت وهو غائب ،فأتى النبي صىل اهلل عليه وسلم فقال" :يا رسول اهلل!
إن أمي توفيت وأنا غائب عنها ،فهل ينفعها يشء إن تصدقت به عنها؟ قال" :نعم" قال :فإين أشهدك أن
حائطي املخراف صدقة عليها" .قال الباجي" :يقتيض هذا احلديث ـ واهلل أعلم ـ منفعة األجر يف اآلخرة من
زيادة احلسنات وتكفري السيئات ،فقال صىل اهلل عليه وسلم" :نعم" بمعنى أن ذلك ينفعها ،وهذه الصدقة
وإن مل يقرتن هبا نية منها فقد قىض صىل اهلل عليه وسلم أن ذلك ينفعها .وقد أمجع العلامء عىل أن صدقة احلي
عىل امليت جائزة مرشوعة مندوب إليها ،ولعل اتفاقهم كان من أجل هذا احلديث"(.)86
الثالث :وقسم اختلف فيه الفقهاء فذهبوا إىل التايل:
ذهبت احلنفية واحلنابلة إىل جواز نقل وواب ما أتى به اإلنسان من العبادة لغريه من األحياء

الكربى ،كتاب الزكاة ،باب الصدقة عن امليت ،ج  ،1ص  ،299والبغوي يف رشح السنة ،كتاب الوصايا ،باب
الصدقة عن امليت ،ج  ،1ص  ،199رقم.1194 :
-83

أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس املشهور بالقرايف ،الفروق ،طبعة عامل الكتب ،بريوت ،ج  ،3ص .192

-84

راجع :الباجي ،املنتقى رشح املوطأ ،ج  ،1ص  ،144القرايف ،الفروق ،ج  ،3ص  ،192حممد بن عيل بن حسني
مفتي املالكية بمكة املكرمة ،هتذيب الفروق والقواعد السنةية يف األرسار الفقهةية ،مطبوع عىل هامش الفروق،
للقرايف ،طبعة عامل الكتب ،بريوت ،ج  ،3ص .221

-85

النووي ،رشح النووي عىل صحةيح مسلم ،ج  ،1ص .29

-86

الباجي ،املنتقى رشح املوطأ ،ج  ،1ص .144
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واألموات( .)87يقول الكاساين( )88احلنفي" :من صام أو صىل أو تصدق وجعل ووابه لغريه من األموات
واألحياء جاز ،ويصل ووابه إليهم عند أهل السنة واجلامعة"( .)89وقال املرداوي( )90احلنبيل" :الدعاء
واالستغفار ،والواجب الذي تدخله النيابة ،وصدقة التطوع ،والعتق وحج التطوع ،إذا فعلها املسلم
وجعل وواهبا للميت املسلم نفعه ذلك إمجاعا ،وكذا تصل إليه القراءة والصالة والصيام"(.)91
واستدلوا عىل ذلك بام ورد عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :أنه كان إذا أراد أن يضحي
اشرتى كبشني عظيمني سمينني أملحني أقرنني موجوءين( ،)92فيذبح أحدمها عن أمته ممن شهد
بالتوحيد ،وشهد له بالبالغ ،وذبح اآلخر عن حممد صىل اهلل عليه وسلم وآل حممد"(.)93
وبام روته السيدة عائشة ريض اهلل عنها :أن رجال قال للنبي صىل اهلل عليه وسلم :إن أمي افتلتت
نفسها ،وأراها لو تكلمت تصدقت ،أفأتصدق عنها؟ قال" :نعم تصدق عنها" .قال الكاساين" :وعىل
ذلك عمل املسلمني من لدن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إىل يومنا هذا ،من زيارة القبور ،وقراءة القرآن

-87

راجع :الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج  ،2ص  ،212زين الدين بن إبراهيم بن حممد بن حممد الشهري بابن نجيم
احلنفي ،البحر الرائق رشح كنز الدقائق ،دار املعرفة ،بريوت ،ط1413 ،3هـ1993/م ،ج  ،3ص  ،14 -13ابن
مفلح ،الفروع ،ج  ،2ص  ،349املرداوي ،اإلنصاف ،ج  ،2ص .114 - 119

-88

الكاساين هو :أبو بكر مسعود بن أمحد عالء الدين الكاساين .فقيه حنفي ،كان يعرف بملك العلامء يف عرصه .مات
سنة 129هـ ،الزركيل ،األعالم ،ج  ،1ص .243

-89

الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج  ،2ص .212

-90

املرداوي هو :عيل بن سليامن بن أمحد بن حممد املرداوي أبو احلسن احلنبيل الدمشقي .فقيه أصويل ،عامل متقن حمقق
لكثري من العلوم ،حممد بن عيل الشوكاين ،البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ،مطابع السعادة ،القاهرة،
ط1342 ،1هـ ،ج  ،1ص  ،441عبد اهلل مصطفى املراغي ،الفتح املبني يف طبقات األصولةيني ،النارش حممد أمني
ومسج ورشكاه ،بريوت ،ط 1394 ،2هـ1994/م ،ج  ،3ص .13

-91

املرداوي ،اإلنصاف ،ج  ،2ص .114

-92

موجوءين أي :خصيني .ابن األوري ،النهاية يف غريب احلديث ،ج  ،1ص  ،111ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،1
ص  ،191مادة "وجأ".

-93

أخرجه ابن ماجه يف سننه ،كتاب األضاحي ،باب أضاحي رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،ج  ،2ص ،1443
رقم .3122 :وأمحد بن حنبل يف املسند ،ج  ،1ص  ،221 ،224والطحاوي يف رشح معاين اآلثار ،كتاب الصيد
والذبائح واألضاحي ،باب الشاة عن كم جتزئ أن يضحى هبا ،ج  ،4ص  ،199رقم .1224 :مجيعهم عن السيدة
عائشة ريض اهلل عنها .وهو صحيح اإلسناد ،انظر :األلباين ،صحةيح وضعةيف سنن ابن ماجة ،ج  ،9ص .122

43

عليها ،والتكفني والصدقات ،والصوم والصالة ،وجعل وواهبا لألموات"(.)94
وقال ابن قدامة" :أي قربة فعلها اإلنسان وجعل وواهبا للميت املسلم نفعه ذلك إن شاء اهلل
تعاىل ،كالدعاء واالستغفار ،والصدقة والواجبات التي تدخلها النيابة"( ،)95واستدل بقوله تعاىل :ﮋﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﮊ( .)96وبقوله :ﮋﰐ ﰐ

ﰐ ﰐﮊ(.)97
وذهب املالكية إىل عدم جواز نقل وواب الصالة والصيام واحلج وقراءة القرآن إىل الغري،
وال حيصل يشء من وواب ذلك للميت ،لقوله تعاىل :ﮋﰐ ﰐ ﰐ ﰐ ﰐ ﰐﮊ( .)98وقول النبي صىل
اهلل عليه وسلم" :إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من والوة :إال من صدقة جارية ،أو علم ينتفع به،
أو ولد صالح يدعو له"( .)99وجيوز فيام عدا ذلك كالصدقات(.)100
وإىل مثل ذلك ذهب الشافعية يف اجلملة ،جاء يف مغني املحتاج" :تنفع امليت صدقة عنه ،ووقف
وبناء مسجد ،وحفر بئر ونحو ذلك ،ودعاء له من وارث وأجنبي ،واملشهور عندنا أنه ال ينفعه غري ذلك
كالصالة وقراءة القرآن"( .)101لكن حكى النووي يف رشح مسلم وجها ،أن وواب القراءة يصل إىل
امليت ،واختاره مجاعة من األصحاب(.)102
وأميل إىل ما ذهب إليه القائلون بجواز نقل وواب ما أتى به اإلنسان من العبادة لغريه من
األموات ،وذلك لعموم األدلة الدالة عىل جواز ذلك .وهذه األدلة خمصصة لعموم قوله تعاىل :ﮋﰐ ﰐ

-94

الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج  ،2ص .212

-95

ابن قدامة ،املغني ،ج  ،3ص .119

-96

سورة احلرش ،اآلية.14 :

-97

سورة حممد ،اآلية.19 :

-98
-99

سورة النجم ،اآلية.39 :
تقدم خترجيه يف حديث رقم.9 :

-100

راجع القرايف ،الفروق ،ج  ،3ص  ،192الشيخ عليش ،منح اجللةيل ،ج  ،1ص  ،114-149شمس الدين حممد
ابن أمحد بن عرفة الدسوقي ،حاشةية الدسوقي عىل الرشح الكبري ،دار الفكر ،بريوت ،ج  ،1ص  ،423حممد بن
عيل حسني ،هتذيب الفروق ،ج  ،3ص .221

-101

اخلطيب الرشبيني ،مغني املحتاج ،ج  ،4ص .114

-102

النووي ،رشح النووي عىل صحةيح مسلم ،ج  ،1ص  .94وانظر :البيجرمي ،التجريد ،ج  ،3ص .221

43

ﰐ ﰐ ﰐ ﰐﮊ( )103ولقوله صىل اهلل عليه وسلم" :إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من والوة ...
احلديث" .كام قال ابن حجر وغريه( .)104وقد ُسئل ابن تيمية رمحه اهلل عن قراءة أهل امليت تصل إليه؟
والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبري إذا أهداه إىل امليت يصل إليه وواهبا أم ال؟ فأجاب :يصل إىل امليت
قراءة أهله وتسبيحهم وتكبريهم وسائر ذكرهم هلل تعاىل إذا أهدوه إىل امليت وصل إليه ،واهلل أعلم(.)105
اخلامتة:
احلمد هلل الذي تتم بنعمته الصاحلات ،وأصيل وأسلم عىل سيدنا ونبينا حممد وعىل آله وصحبه
خري الربيات .فبعد هذه اجلولة املباركة بني روضات أحاديث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم واملتعلقة
والر ْقبى والوقف ،فإنني أقرر النتائج التالية:
با ْل ُع ْم َرى ُ
-1

ا ْل ُع ْم َرى عند احلنفية واحلنابلة هي :جعل املالك شيئا ُي َملك ُه لشخص آخر عمر أحدمها .وعند
املالكية والشافعية هي :جعل املالك شيئا ُي َملك ُه لشخص آخر عمر هذا الشخص.

-2

عيل ،وإن م ُّت
ُ
الر ْقبى هي :أن يقول الرجل للرجل قد وهبتك هذه الدار فإن م َّت قبيل رجعت َّ
قبلك فهي لك.

-3

الوقف هو :حبس اململوك وتسبيل منفعته مع بقاء عينه ودوام االنتفاع به.

-4

والوصايا هي :متليك مضاف إىل ما بعد املوت.

-1

ا ْل ُع ْم َرى نوع من اهلبة يفتقر إىل ما يفتقر إليه سائر اهلبات من اإلجياب والقبول والقبض.

-1

ا ْل ُع ْم َرى متليك عني يف احلال ،وتنقل بمنافعها إىل املُْ ْع َمر يف حياة املُ ْعمر وبعد مماته.

-9

الر ْقبى جائزة ،وهي ملن أرقبها ،وال ترجع إىل املُ ْرقب.
ُ

-2

الصدقة اجلارية حممولة عند الفقهاء عىل الوقف.

-9

حتى يرتتب الثواب عىل الوقف البد له من حتقق ال ُقربة ،والقربة تتحقق بأن ينوي الواقف بوقفه
التقرب إىل اهلل تعاىل ،وأن يكون املوقوف عىل جهة بر ومعروف.

-14

نقل وواب القربات إىل غري املتقرب ينقسم إىل والوة أقسام :األول :قسم حجر عىل اهلل تعاىل

-103

سورة النجم ،اآلية.39 :

-104

ابن حجر ،فتح الباري ،ج  ،1ص  .41وانظر :ما قاله ابن قدامة يف املغني ،ج  ،3ص .122-121

-105

تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم النمريي احلنبيل املعروف بابن تيمة احلراين ،الفتاوى الكربى ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1414 ،3هـ1994/م ،ج  ،24ص .324

34

كاإليامن والتوحيد .والثاين :قسم متفق عىل جوازه كنقل وواب الصدقة والعتق .والثالث :قسم
خمتلف فيه بني الفقهاء وهو نقل وواب العبادات.
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