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 إلى والدي الكريمين أدام هللا عليهما ثياب العافية وبارك في عمرهما.

   من تطلَّعوا لنجاحي وتفوقي على الدوام أخواتي األعزاءإلى  

  .إلى كل طالب علم أو باحث

 اهم في إنجاز هذا البحث من قريب أو من بعيدإلى كل من س

 هذا العمل.ثمرة  أهدي  

 سائلة المولى عز وجل أن يتقبله وينفع به

 ر.إنه نعم المولى ونعم النَّصي
  



 

 

 
    ﴿ :قال تعالى

  
   
   

  ➢ 
 

   

❖﴾ 19،النمل 

األول واألخير هلل عز وجل على كل النعم التي وهبنا إياها    نتضرع بالشكر والحمد
 وعلى إعانته لي في إتمام هذا العمل.

لألستاذ المشرف    خالص شكري وامتناني وف ائق احتراميكما أتقدم ب
فجزاه   ونصائحه الطَّيبة   ،ه السَّديدةالدكتور: محمد جرادي على توجيهات

 وجعل ذلك في ميزان حسناته. هللا عن َّا كل خير

المساعدة أثناء القيام  العون و يد  ب  دنيمأمن  كل  والشكر موصول إلى  
 األستاذ ماهمي.  :وأخصُّ بالذ ِّكر  بهذا البحث

شكر هللا  اتذة قسم الشريعة دون استثناء  كما ال أنسى أن أشكر أس
 نفع هللا بهم اإلسالم والمسلمين.سعيهم و 

 وإلى كل من كان سببا  في وصولي إلى هذا المستوى.
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دان حممَّد وعلى آله الطي  بني للعاملني، سي   والصَّالة والسَّالم على املبعوث رمحة ، احلمد هلل رب العاملني
 حسان إىل يوم الد  ين. وبعد:إبامليامني، واتبعيهم ومن تبعهم  الطَّاهرين، وصحابته الغر   

ا  اقتضت حكمة هللا تعاىل أن جعل أحكام الشَّريعة اإلسالمية صاحلة لكل زمان ومكان، وأَّنَّ
ا مشلت مجيع جوانب حياة املسلم املختلفة، سواء ما جاءت ملصاحل العباد يف العاجل واآلجل، لكوَّن

 تعلق بعالقته مع ربه، أو عالقته مع غريه من بين البشر.

وأانط صالحها بصالح  خليفة يف هذه األرضفقد خلق هللا سبحانه وتعاىل اإلنسان وجعله 
  ﴿وغريها قال تعاىل: املستخلفني فيها مبا يقومون به من أعمال صاحلة

 ❖ ▪  
  

  
   
❖ ❖  

❖   
   

 ❖  

 ﴾ 55النور، اآلية. 

ع أبواب الصَّدقات، ويستبق يقر  جعلهمما احلياة مزرعة لآلخرة، واإلنسان فيها عابر سبيل  ومبا أن
الثواب، يوم ال ينفع مال وال بنون إالَّ من أتى هللا بقلب  رضا رب العباد بنيلاخلريات سعيًا منه إىل 

 سليم.

ابب من تلك األبواب فهو من أجل القرابت ملا له  بنوعيه؛ اخلريي واألهلي، سوال شك أنَّ احلب 
من بقاء األثر واستمرار العمل وعظم األجر عند هللا عز وجل، وقد أدرك الصحابة هذا املعىن فسارعوا 

ا لذر    إليه حىت شاع ايهتم أواًل مثَّ لوجوه بينهم، فقام  الكثري منهم بوقف أمالكهم وكتب بعضهم فيها أَّنَّ
 عامة، فلم يبق أحد كان له مال إال حبس من ماله صدقة مؤبدة.اخلري ال

  سمية.واحلبس املعقَّب أو الذُّر  ي أو األهلي مل يكن معروفاً يف عهد الصَّحابة هبذه التَّ 

 :إشكالية البحث
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املالكية، وكثرة تفصيالهتم فيه دليل شيوعه بني النَّاس. غري أنَّ كثرياً من  شاع احلبس الذُّر  ي يف تراث
م بعض الواقفني مبحاولة التَّحايل على فرائض قاته أفضت إىل توظيفه أحيااًن لغريتطبي  مقاصده، واهتُّ
 هللا.

 ه؟.فما حقيقة التَّحبيس على الفروع؟ وما موقف املالكية من

 : تتجلى أمهية موضوع التَّحبيس على الفروع عند املالكية فيمايلي:أمهية املوضوع

يف كل  ، وصالحيتها للتطبيقابراز مرونة الشريعة اإلسالمية ومسايرهتا للوقائع واملستجدات -
 األزمان واألعصار.

 وإجياد احللول لذلك. شكالت اليت تواجه احلبس املعقَّب،املبعض معاجلة  -

 سألة التَّحبيس على الذكور دون اإلانث.ذهب إليه املالكية يف مفيما تحقيق ال -

 : من بني األهداف اليت يصبو هذا املوضوع إىل حتقيقها:أهداف املوضوع

جديدة إىل ما يعانيه الفقه اإلسالمي من مسائل مستجدة اليت تعايش واقع املسلم وقضاايه إضافة  -
 املختلفة.

 واقعية منطقية مبا يتناسب ومقتضيات العصر.اخلروج حبلول  -

 ومما دفعين الختيار هذا املوضوع: :أسباب اختيار املوضوع

 أنَّ املوضوع يعاجل قضية فقهية واقعية من وسط اجملتمع املعاش. -

 رغبيت الشَّديدة يف معرفة حكم فقهاء املالكية بشأن مسألة التَّحبيس على الذكور دون اإلانث. -

 هذا املوضوع إال ما وجد يف الفتاوى والنوازل. وجود كتاابت مفردة ابلدراسة خبصوصعدم  -

 :راسات السَّابقةالد   
عمن أفرده ابلدراسة إال  ما كان من  بعد البحث يف هذا املوضوع -لعت عليهفيما اطَّ -مل أعثر

دون اإلانث وأتصيله  كوركتور أمحد عمران الكمييت يف موضوعه حكم التَّحبيس على الذُّ الدُّ  أتليف
 .، أو ما كان  أبسلوب الفتوىالذي ورد يف جملة البحوث األكادميية من املدونة
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 : اعتمدت يف هذا البحث على:منهج البحث

فيه، ع من احلبس، وبيان أقوال الفقهاء و للكشف عن حقيقة هذا النَّ : املنهج التحليلي -
 ومناقشة أدلَّتهم.

 

 منها: ،أي حبث من صعوابت فقد واجهتين بعضها: كما ال خيلو صعوابت البحث

ا ندرة الكتاابت اخلاصَّة هبذا املوضوع إن مل أقل انعدامها، إال ما ورد من إشارات عارضة هلذ -
 .-ق الذكركما سب  -املوضوع يف كتب القدامى

عدم متكُّين من احلصول على كتب فقهية مالكية يظن أَّنا تناولت املوضوع ؛كشرح العمل  -
 جلماسي...طلق، وشرح العمليات الفاسية للس   امل

 : اخلطة اإلمجالية

عريف به لغة واصطالحا، املبحث األول كان حول احلبس ابلتَّ قسَّمت املوضوع إىل ثالثة مباحث؛ 
سني منه، حبيس على الورثة؛ مقاصد احملب   وحكمه، وذكر شروطه وأنواعه، واملبحث الثاين حول التَّ 

حبيس على الفروع عند فقهاء ا املبحث الثالث فكان خمصَّصًا للتَّ ، أمَّ فيه أحواله وحكم الفقهاء
املالكية وذلك من خالل بيان ألفاظ التَّحبيس، وأصناف احملبَّس عليهم، ومآل احلبس املعقَّب، 

 حبيس على الذكور دون اإلانث يف املذهب. ومسألة التَّ 

  



 

 

 

 

 

 

لمبحث األول: ا  
 الحبس حقيقته وأحكامه.

مطالب:  ةوفيه ثالث  
 حقيقة الحبس.  المطلب األول:    
 والحكمة من تشريعه.  : مشروعية الحبسالمطلب الثاني    
 أركانه وشروطه.و ، : أنواع الحبسالمطلب الثالث    
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 .احلبس حقيقةاملطلب األول: 

كلمة   استعمال إال أنَّ »، ء يف التعبري عن كلمة احلبس ابلوقف يف خمتلف العصورالفقها اختلف
ويقال يف املغرب:  »  ،1«شيوعًا من كلمة األوقافأكثر س على األوقاف يف  الغرب اإلسالمي بح احلح 

 .2«وزير األحباس

 الفرع األول:

 احلبس لغًة: -1

 جاء يف لسان العرب: 
 ،سح ب  احلح  مح س  اال  و ، تح ف  ق   و   ي  باساً، أ  ح  إ   سح ب  ح  أح  تح س  ب  ح  و أ  سًا ب  ح   بسح ح  أ   تح س  ب  : ح  الح ق  ي ح »
ب اس.م...لضَّ اب   ب س ه، فهو حمح بٌَّس يف . وحبَّس الف رس  ف  ق  ما وح  :م   ابلضَّ  ،سح بح و احلح واجلمع أ ح  س ب يل  هللا وأ ح 

ب يٌس،  يسب  احل   عح مج    سح بح واحلح . يسٌ ب  ح   وه  جح الوح  ن  م   ه  ج  و  ب   س  ب  ما حح  لُّ وكح  .ول  عح ف   م  ىن  ع  مب    يلٌ ع  ف   يسح ب  واحل   وح 
ل   غ  ت   س  مح  م  ر  وك   ل  ض ون   ر  أ   ن  م   ،باعح يح  وال ،ثح ور  ال يح  ماً رَّ حمح   فاً ق  و   هح بح اح  ص   هح ف  ق   و   ،يء  ش   ل   ى كح ل  ع   عح ق  ي   

»3. 

 احمليط:ويف القاموس 
  أو م  ر  ك    و  أ   ل  ن    ن  م   هح بح اح  ص   هح ف  وق    يء  ش   لُّ كح و  ...هح سح ب  ي    هح س  ب  ح   ،د  ع  ق  م  ك    س  ب  كاحمل    عح ن  : املسح ب  احل  »

   ل  ي  من اخل   يسح ب  . واحل  هح تح لَّ غ   لح بَّ س  وتح  هح لح ص  أ   سح بَّ غريها، يح 
ى يبقَّ  ن  : أ  يء  الشَّ  يسح ب  يل هللا.وحت   ب  يف س   وفح وقح امل

 .4« هللا يل  ب   س  يف   هح رح ث   ل  ع  وجيح   هح لح أص  

 

 

 ويف معجم مفردات ألفاظ القرآن:
                                                           

أ.د. عبد الوهاب بن ابراهيم أبو سليمان، ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العربية السعودية،  وقف مفهومه ومقاصده،ال -1
  .667ص

 - الفقه اإلسالمي وأدلته، د/ وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط2، 1405ه-1985م: ج8، ص2.153 

 - لسان العرب، ابن منظور، دار املعارف، القاهرة: مادة "حبس" ص3.753-752 

 - القاموس احمليط، الفريوزآابدي، نسخة عن الطبعة الثالثة، 1301ه: ج2، ص 4.204-203 
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موقوفًا على  يء  الشَّ  لح ع  : ج  حبيسح والتَّ  حباسح ، واإلمجعٌ  اسح من االنبعاث، واألحب   عح : املن  سح ب  احل  »
 .1« يف سبيل هللا بيسٌ أبيد، يقال: هذا ح  التَّ 

  اً:احلبس شرع -2

ف الفقهاء احلبس بتعاريف متباينة، حبسب اجتاهات كل منهم يف القول بلزوم احلبس لقد عرَّ   
فعرفه كل مذهب بناء على  ،لكية، ومن حيث اشرتاط القربة فيهوعدمه، و من حيث أثره يف نقل امل

 كثرياً يف املعىن.  ونموقفه من هذه املسألة، وكل تعريف خيتلف يف لفظه عن اآلخر ويتفق

 تعريف احلنفية: -1

 .2«عبارة عن حبس اململوك عن التمليك من الغري »سي احلبس بقوله:رخ  عرف السَّ      

س عليهم مبجرد إىل احملبَّ  س عند احلنفية، ال تنتقليتبني من خالل التعريف أن ملكية الشيء احملبَّ 
  .ساحلبس بل تبقى على ملك احملب   

 تعريف املالكية: -2

إعطاء منفعة شيء مدة وجوده الزمًا بقاؤه يف ملك معطيه ولو » :أبنه حده ابن عرفة     
 . 3«تقديراً 

كما أنَّ   -كما رأينا آنفاً   -ال خيرجون العني احملبَّسة عن ملك احملب  س كاألحناف يالحظ أن املالكية
رغم أن املالكية جييزون احلبس  ،مؤبداً العبارة "الزمًا بقاؤه يف ملك معطيه" تفيد أن احلبس يكون 

 املؤقت.

 

 

 تعريف الشافعية: -3 
                                                           

 - مفردات ألفاظ القرآن، الراغب األصفهاين، دار القلم، دمشق، ط4، 1430ه-2009م: مادة "حبس" ص1.216 

 - املبسوط، مشس الدين السرخسي، دار املعرفة، بريوت، 1989: ج12، ص2.27 

 -  شرح حدود ابن عرفة، حممد الرَّ صاع، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط1، 1993: ص3.539 
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بقطع التصرف يف  ،نتفاع به مع بقاء عينهحبس مال ميكن اال »:ه الشيخ الشربيين أبنهفعرَّ      
 .1«باح موجودعلى مصرف مرقبته 

ال هللا تعاىل، فية العني احملبَّسة من ملك احملب  س إىل ملك ينقل ملك أن احلبسيفيد هذا التعريف 
 .جيوز التصرف فيه أبي نوع من أنواع التصرفات

  ة:تعريف احلنابل -4

 .2« حتبيس األصل و تسبيل املنفعة »عرفه مشس الدين ابن قدامة املقدسي أبنه:     

لعمر ابن -مهللا عليه وسلَّ صلَّى  -يبومما يالحظ على هذا التعريف أنه مقتبس من قول النَّ 
وفيه خروجًا من اخلالف الفقهي الذي  .3« ثرهتال احبس أصلها وسب    »:-عنه رضي هللا-اخلطاب

أو  ،سس على ملك احملب   ابقة كاشرتاط القربة، أو إبقاء ملكية الشيء احملبَّ دارت عليه التعاريف السَّ 
 فاقتصر على ذكر حقيقة احلبس فقط. خروجها عنه وغري ذلك،

 تعريف أنَّ  إىل ،نلص بعد هذامن خالل عرض تعريفات الفقهاء  عريف املختار:التَّ        
الدُّخول يف ألنه  ذكر حقيقة احلبس دون ة؛ ابقعاريف السَّ لكل ما جاء يف التَّ  امعاجل احلنابلة هو

  تفصيالته، وتفريعاته، فالدخول فيها خيرجه عن معناه واملقصود منه.

  ابحلبس: لةاملصطلحات ذات الص    الفرع الثاين:       

، هجو من  معه ؛ فتتَّفق ومما ينبغي اإلشارة إليه وجود بعض األلفاظ اليت هلا عالقة ابحلبس    
على ، وذلك عموم وخصوص لفظ التَّحبيس من وجه آخر، أو يكون بينها و بني وختتلف معه

 :يتفصيل اآلالتَّ 

                                                           

 -مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج، الشربيين، دار املعرفة، بريوت، ط2، 1418ه-1997م: ج2، ص1.485 

 - الشرح الكبري، موفق الدين ابن قدامة، هجر للطباعة و النشر، ط1، 1415ه-1995م: ج16، ص2.361 

   .429، ص2، ابب الوقف كيف يكتب، ج، كتاب الوصااييف صحيحه البخاري أخرجه -3
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ربع: التَّ  -أ  

 ع ابلعطاءجل براعة: فاق أصحابه يف العلم وغريه، وتربَّ يقال: برع الرَّ  .مأخوذ من برع :ربع لغةالتَّ    
 .1« عاً عاً متطو   وفعله مترب    ،جيب عليه ل مبا التفضَّ 

  : فيه معىن أن تعطي شيئاً بدون مقابل.واملعىن االصطالحي   

أن الوقف تربع مبنفعة الشَّيء فقط، والتَّربع تربع أبصل الشَّيء  ربع، يفرتق الوقف عن التَّ فوي»   
 .2«ع من نوع خاص ع، ولكنه تربُّ ومنفعته معاً.فال ريب أن الوقف تربُّ 

   الصَّدقة: -ب

ما يعطى على وجه القحرىب هلل ال املكرحم ة   »دقة لغة:الصَّ     
»3. 

.والغالب عند الفقهاء استعمال 4« بغري عوض ذي منفعة لوجه هللامتليك  »ويف االصطالح:    
إذ قد تطلق على احلبس وتطلق  دقة أعم من احلبس،وعلى ذلك فالصَّ ، طوعدقة يف صدقة التَّ لفظ الصَّ 
 على غريه.

 اهلبة:  -ج

 .5« العطية اخلالية عن األعواض و األغراض »لغة:اهلبة      

أنَّ احلبس  يتبنيَّ . 6«ض  و  ع   ري  غ  ى ب  ط  املع   ه  لوج   ة  نفع  ي م  ذ   يكح ل  : مت  اب  ثو  ل   اهلبة ال  »: اً صطالحا    
واهلبة  يندرجان ضمن أعمال التَّربع والصَّدقة، إالَّ أنَّ اهلبة فيها متليك للعني، فللموهوب له أن 

  .تَّصرف يف العني، ألَّنا ملكية انقصةمنفعة فقط دون الواحلبس فيه متليك  ،ف فيها مبا يشاءيتصرَّ 

 
                                                           

 - ينظر: القاموس احمليط، الفريوز آابدي، ج3، ص1.4 

 - األوقاف فقهاً واقتصاداً، رفيق يونس املصري، دار املكتيب، دمشق، ط1، 1420ه-1999م: ص2.17-16 
 - املعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، ط4، 1425ه-2004م: ص3.511  

 - شرح حدود ابن عرفة، الرَّصاع، ص4.554 

 - معجم املصطلحات و األلفاظ الفقهية، حممود عبد الرمحان عبد املنعم، دار الفضيلة، ج3، ص5.444 
 - املصدر السَّابق، ص6.552 
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  ة:الوصيَّ  -د

إىل فالن توصية،  يتح يء أصيه: وصلته، ووصَّ ابلشَّ  يء  الشَّ  تح ي  لغة: مأخوذة من وص   ةالوصيَّ     
ه له، وأوصيته بولده: استعطفته تح عل  : ج  ليه مبال  إ   صاية، وأوصيتح : الو  مح س  إليه إيصاًء. واال   تح ي  ص  و  وأ  

 .1« الة: أمرته هباعليه، وأوصيته ابلصَّ 

ٌد يحوجبح ح ق اً يف ث حلحث  ع اق   »اصطالحاً:     هح أون   ه  وت  ي لز مح مب    ه  د  ع ق   .2«ي اب ًة عن هح ب  ع د 

اإلسالم، وخيتلفان من حيث  نوع من الصَّدقات يف كل منهما  أنيف مع الوصيَّة  الوقف يتَّفق »   
أن الوقف مل ترد بشأنه أحكاما خاصة يف القرآن الكرمي، وال يف األحاديث الشريفة، إال أن الفقهاء 
قد اجتهدوا واستنبطوا على أنه هناك ما يسمى ابلوقف يف الشريعة اإلسالمية، وأما الوصية فأحكامها 

 .3« الشرعية قد وردت يف القرآن والسنة صرية

مصطلح "الوصية ابلوقف" أو "الوقف املعلَّق على املوت" وهو أن يعل  ق احملب  س  جانب هذا جند إىل
 الوقف بعد موته ألحد من الورثة.

يغة إىل موت منجزًا يف حال احلياة اعترب وقفاً، وإن بقي ففي هذه احلالة إن وقع  الوقف هبذه الص  
ألنَّ الوصية الزمة بعد املوت، وصية يف نفس الوقت، احملب  س فهو يف حكم الوصية. فال يكون وقفًا و 

 واحلبس تصرف الزم حال احلياة.

 العارية: -ه      

قيل: اشتقاقها من عار، إذا ذهب وجاء، فسحم  يت بذلك؛ لذهاهبا إىل يد  »العارية لغة:   
 .4«املستعري، مث عودها إىل يد املعري

 . 5« و ض  ع  ال  ب   محو ق َّت ة   يكح من  ف ع ة  مت  ل   » اصطالًحا:   
                                                           

 - املصباح املنري، الفيومي، مكتبة لبنان، لبنان، مادة "وصى"، ص1.254 

 - شرح حدود ابن عرفة، الرَّصاع، ص2.681 

، 1م: ج2012-ه1433، 1عقود التربع الواردة على امللكية العقارية، خري الدين موسى فنطازي، دار زهران، عمان، ط -3
  .104ص

 -معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية، ج2، ص4.459 

 - شرح حدود ابن عرفة، ص5.459 
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العارية أن كليهما إابحة االنتفاع ابلعني املعارة أو احملبَّسة، إالَّ أنَّ العارية بني احلبس و  والعالقة   
العني املعارة مىت شاء، أما احلبس فإنَّ ملكية العني احملبَّسة  املعري له أن يعيد ختتلف عن احلبس يف أنَّ 

إىل  ت ترجع العني احملبَّسةويف حالة احلبس املؤقَّ  إذا كان مؤبَّداً  احملبَّس عليهم،ال تدخل يف ملكية 
 حمب  سها عند انقضاء املدة احملدَّدة لذلك.

 . 1«أع م ر تحه الدَّار ابأللف ج علتح له سحكناه ا عحمر هح  »لغة: رى:م  الع   -و

ياة  املع ط ى  »اصطالحاً:   .2«إ ن ش اًء  ب غ ري   ع و ض  مت  ل يكح م ن  ف عة  ح 

ويفرتقان يف »خص إبرادته، مرى يف أَّنما من ابب التربُّعات اليت يقوم هبا الشَّ حلبس مع العح ايشرتك 
أن لفظ التَّحبيس أكثر ما يستعمل على وجه القرىب، ولفظ العمرى ال يستعمل يف القرىب، فأشبه 

 .3«الصَّدقة واهلبة 

فهو عمرى ابعتبار أَّنا على ملك صاحبها تنصرف إليه إذا جييزون احلبس املؤقت املالكية  ومبا أنَّ 
  واحلبس املؤقت كذلك. ،مات املع م ر إن كان حيَّاً أو لورثته إن كان مي  تاً 

، »لغًة:  الرُّقىب: -ز املراقبة: أن يعطي إنسان آخر دارًا أو أرضاً، فإن مات أحدمها كانت للحي 
 .4«فكالمها يرتقَّب وفاة صاحبه، وهلذا س  يت 

 غوي تقريباً.اللُّ  هلا نفس معناهااصطالحاً: 

  مرى، والرُّقىب إذا آلت إىل عمرى تكون حبس مؤقت.جند أن الرُّقىب تندرج ضمن العح 

ا نوع من األعمال اخلريية املندوبةوخالصة القول: أنَّ   ، كٌل من هذه األلفاظ تتفق مع احلبس يف أَّنَّ
 واب، وختتلف معه يف بعض اجلزئيات األخرى.اليت يتغيَّا منها األجر والثَّ 

  

                                                           

 - املصباح املنري، الفيومي، ص1.163 
 - شرح حدود ابن عرفة، الرصاع، ص2.550 

أبو الوليد سليمان بن أيوب الباجي، حتقيق: حممد عبد القادر أمحد عطا، دار الكتب العلمية،  املنتقى شرح موطأ مالك، -3
  .28، ص8م: ج1999 -ه1420، 1لبنان، ط -بريوت

 - املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، ط4: 1425ه-2004م، ص4.363 
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 .واحلكمة من تشريعه مشروعية احلبس املطلب الثاين:

  :مشروعية احلبس :الفرع األوَّل

رواية عن أيب حنيفة  إالَّ -من احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة  1ذهب مجهور الفقهاء   
 إىل أن احلبس جائز شرعاً، فهو قربة من القرب اليت يتقرب هبا العبد إىل ربه. -وزفر

ة من القرآن، و السنة صوص العامَّ استدل الفقهاء على مشروعية احلبس ابلنُّ  أدلة مشروعيته: -   
 اإلمجاع.نبوية، و ال

لقد وردت يف القرآن الكرمي آايت كثرية حتث على أعمال صوص العامة من القرآن الكرمي: النُّ  -أ
إن كانت ال تدلُّ على احلبس بصفة مباشرة، و  نفاق يف وجوه اخلري، وهذه اآلايتواإل الرب واإلحسان

ا حتثُّ على أعمال الرب واخلري؛ اليت يدخل احلب  -ا:س ضمنها، نذكر منهفإَّنَّ

  ء ﴿ قال تعاىل: -1
   

 ❖ 
 ❖ ▪ 

   
 ٞ ﴾2.     

أَّنا تدل على معىن اإلنفاق يف وجوه الطاعات وما يقرب إىل هللا، فيثيب  »اآلية:وجه الداللة من 
 .3«على ذلك ابجلنة، وما كان الوقف إال أحد وجوه اإلنفاق يف سبيل هللا 

   ❖ ﴿قوله تعاىل: -2

   
    

                                                           
. 7: صم1981-ه1401الطرابلسي، دار الرائد العريب، بريوت، ابراهيم بن موسى اإلسعاف يف أحكام األوقاف، ينظر: - 1

ض . أسىن املطالب شرح رو 417ص، 4م: ج1994-ه1415، 1مية، بريوت، طاملدونة الكربى، مالك بن أنس، دار الكتب العل
تب، الرايض، املغين، ابن قدامة، دار عامل الك. 457ص، 2ج م:1888-ه1306، املطبعة امليمنية، الطالب، أبو يىي األنصاري

  .184ص، 8م: ج1997-ه1417، 3ط
 - سورة احلديد، اآلية 2.7 

 - اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، مؤسسة الرسالة، ط1، 1427ه-2006م: ج20، ص3.238 
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❖ ▪➢    

 ﴾1 . 

، ومل يتج الصَّحابة أن يقفوا حىت يرد البيان الذي  »جه الداللة من اآلية:و  أن معىن الوقف ظاهرح
عباده آبية أخرى، أو سنة مبينة لذلك، واملعىن حىت تنفقوا ممَّا حتبون يف  يريد هللا تعاىل أن ينفق منه

 .2«سبيل اخلري من صدقة أو غريها من الطَّاعات 

   ﴿قوله تعاىل: -3
 ➢❖  

     
 ﴾3 :وقوله ﴿  

 ➢❖  ❖ 

﴾4 تعاىل وقوله:﴿ 
  

﴾5  قوله تعاىل: و
﴿ ❖ 

▪   
 ❖   

     
   

  ﴾6 
 .احلبس يف عمومهايدخل ة اليت من اآلايت القرآنية العامَّ غريها و 

ة ابحلبس نذكر رة نصوص خاصَّ نة املطهَّ لقد وردت يف السُّ  -الشريفة:من السُّنة النبوية  -ب
 -منها:

                                                           

 - سورة آل عمران، اآلية 1.93-92 

 - اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، ج5، ص2.200 

 -  سورة املزمل، اآلية 3.20 

 - سورة آل عمران، اآلية 115  .4 

 - سورة احلج، اآلية 5.77 

 - سورة البقرة، اآلية 254  .6 
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ى هللا عليه صلَّ -يبأرًضا خبيرب فأتى النَّ -أصاب عمرقال:  -رضي هللا عنهما-ماروي عن ابن عمر -1
فما يستأمره فيها، فقال: اي رسول هللا إين أصبت أرًضا خبيرب مل أصب ماًًل قط  أنفس عندي منه،  -موسلَّ 

َت أصلها و تصدَّقت هبا". قال:" فتصدَّق هبا عمر، أنه ًل يباع، وًل يوهب،  أتمر به؟ قال: "إن شئت حَبس 
يف، ًل جناح قاب، ويف سبيل هللا، وابن السَّبيل، والضَّ وًل يورث، وتَصدَّق هبا يف الفقراء، ويف القرىب، ويف الر   

 .1"متمو  ل على من وليها أن أيكل منها ابملعروف، ويطعم غري

أنه اليباع، وال يوهب، وال  -رضي هللا عنه-وقد استدل به العلماء على صحة احلبس، لفعل عمر
  يورث.  

يقول:   -رضي هللا عنه-أنس بن مالكروي عن اسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة أنه سع  ما -2
، وكان أحب ماله إليه بريحاء مستقبلة املسجد،  كان أبو طلحة أكثر أنصاري ابملدينة مااًل من نل 

 ماء فيها طيب.قال أنس: فلما نزلتيدخلها ويشرب من  -مى هللا عليه وسلَّ صلَّ -وكان النيب
﴿❖    

    
  ❖ ▪➢ 

     َ﴾2  قام أبو طلحة
  ❖﴿ قال: اي رسول هللا إن هللا يقول:ف

    

  َ﴾3  َّبريحاء وإَّنا صدقة هلل أرجو برها وذخرها  أموايل إيلَّ  وإن أحب
وقد سعت ما  -رايح شك ابن مسلمة أو-عند هللا فضعها حيث أراك هللا فقال:"بخ ذلك مال رابح

قلت وإين أرى أن جتعلها يف األقربني".قال أبو طلحة: أفعل ذلك اي رسول هللا، فقسمها أبو طلحة 
 .4« يف أقاربه وبين عمه

                                                           
،  وصحيح مسلم ،405ص، 2ج( 2737) رقم الشروط يف الوقف، حديث ،كتاب الشروط، اببيف صحيحه البخاريأخرجه  -1

  .693ص ،(998) رقم على األقربني، حديثكتاب الزكاة، ابب فضل النفقة 
 - سورة آل عمران، اآلية2.92 

 - سورة آل عمران، اآلية 3.92 

رقم  جائز وكذلك الصدقة، حديث البخاري يف صحيحه، كتاب الوصااي، ابب إذا وقف أرًضا ومل يبني احلدود فهوأخرجه  -4
  .327ص ،(2769)
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صلَّى هللا عليه -لقوله ))األهلي(( ير   استدل به بعض العلماء على مشروعية احلبس الذُّ  قدو 
 أن يضعها يف األقربني.  -رضي هللا عنه-أليب طلحة -وسلَّم

إذا مات قال:" -مى هللا عليه وسلَّ صلَّ -أن رسول هللا-رضي هللا عنه-ما روي عن أيب هريرة -3
ثالثة: إًل من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل اإلنسان انقطع عنه عمله إًل من 

 ." 1يدعو له

أن عمل امليت ينقطع مبوته، وينقطع جتدد الثواب له إال يف هذه  »وجه الداللة من احلديث:
دقة اجلارية وهي الوقف. وفيه دليل لصحة أصل األشياء الثالثة لكونه كان سببها... وكذلك الصَّ 

 . 2« الوقف وعظيم ثوابه

أنشدكم هللا حني حوصر أشرف عليهم وقال:"  -رضي هللا عنه-عثمان بن عفان روي أن   ما -4
ألستم تعلمون أنه قال:" من جهز جيش  -مى هللا عليه وسلَّ صلَّ -وًل أنشد إًل أصحاب النيب

 .3« قوه مبا قالالعسرة فله اجلنة" فجهزهتم؟ قال: فصدَّ 

 احلديث على جواز وقف اآلابر للسقاية منها.هبذا  -رمحه هللا-تدل البخارياس

من احتبس فرًسا »-مى هللا عليه وسلَّ صلَّ -ل رسول هللاقال: قا-رضي هللا عنه-مارواه أبو هريرة -5
 .4«شبعه وريُّه وروثه وبوله يف ميزانه يوم القيامة سبيل هللا إمياًًن ابهلل، وتصديقاً بوعده، فإنَّ يف 
املهلَّب: هذا احلديث يدل على أنَّ األحباس جارية يف اخليل والرابع وغريه...وما وصف  قال»

الرَّسول من الرَّوث وغريه فإمنا يريد ثوابه؛ ألن الرَّوث ال يوزن بل أجره، وال نقول إن زنة األجر زنة 
 .5«الرَّوث بل أضعافه إىل ما شاء هللا 

                                                           
، 3ج ،(1631) رقم لثواب بعد وفاته، حديثالوصية، ابب ما يلحق اإلنسان من ا ، كتابيف صحيحه مسلمأخرجه  -1

  .1255ص
 - صحيح مسلم بشرح النووي، ج11، ص2.85 

 رقم دالء املسلمني، حديث، كتاب الوصااي، ابب إذا وقف أرًضا أو بئرًا واشرتط لنفسه مثل أخرجه البخاري يف صحيحه -3
  .328، ص(2778)
  .341ص ،(2853) رقم ل هللا، حديثي، كتاب اجلهاد والسري، ابب من احتبس فرًسا يف سبأخرجه البخاري يف صحيحه -4

 - شرح صحيح البخاري، ابن بطال، مكتبة الرشد، الرايض: ج5، ص5.59-58 
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 : من اإلمجاع -ج

 حىت يومنا هذا. -رضوان هللا عليهم-ىل مشروعية احلبس من لدن الصَّحابةذهب أكثر أهل العلم إ

وعمر بن اخلطاب،  -مصلى هللا عليه وسلَّ -وقد حبس رسول هللا »يقول صاحب املقدمات:
بن العاص دورًا اثبت، وعبد هللا بن عمر، وعمرو بن فان، وعلي، وطلحة، والزبري، وزيد بن عوعثمان 
 وحوائط.

 .1«سنة قائمة عمل هبا النيب عليه الصَّالة والسَّالم واملسلمون من بعده  وقال: األحباس

صلَّى هللا -يبقال جابر: مل يكن أحد من أصحاب النَّ  »وممن نقل هذا اإلمجاع ابن قدامة حيث قال:
ذو مقدرة إال وقف، وهذا إمجاع منهم. فإن الذي قدر منهم على الوقف وقف واشتهر  -عليه وسلَّم

 .2«ذلك، فلم ينكره أحد، فكان ذلك إمجاًعا 

ريعة وثبوت كونه قربة أظهر من مشس اعلم أن ثبوت الوقف يف هذه الشَّ  »يقول اإلمام الشوكاين:
 .3«هارالنَّ 

ري، وأنه من األعمال املشروعة اليت تعامل هبا أن احلبس ابب من أبواب الرب واخل يتبنيَّ مما سبق
 .-رضوان هللا عليهم-حابةالصَّ املسلمون منذ عهد 

 :احلكمة من مشروعيته: الفرع الثَّاين
 -صلَّى هللا عليه وسلَّم-ددان ونبينا حممَّ إنَّ من ميعن النَّظر يف شريعة اإلسالم اليت جاء هبا سي   »

يدرك أَّنا يف كل األمور اليت أمران هللا سبحانه وتعاىل هبا هتدف ملصلحة اإلنسان، ألَّنا متيزت عن 
سائر الشرائع أبَّنا عنيت أبمري الدين والدنيا، فجاءت رسالته عليه الصَّالة والسَّالم يف كتاب كرمي 

                                                           

، لبنان -المي، بريوتدار الغرب اإلسحتقيق: سعيد أمحد أعراب، بن رشد القرطيب، بو الوليد حممد ا املمهدات، املقدمات -4
  .419، ص2م: ج1988-ه1408، 1ط

  .186، ص8ج ،املغين، موفق الدين حممد بن قدامة -2

   .635ص م:2004-ه1425، 1الشوكاين، دار ابن حزم، بريوت، ط حممد بن علي ملتدفق على حدائق األزهار،الس يل اجلر ار ا -3
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ان اليت تظهر يف الص  الت نظم العالقة بني العبد وخالقه، وبني اإلنسان وأخيه، فربطها برابط اإلحس
 .1«همبين

فالشَّريعة اإلسالمية جاءت لتحقيق مصاحل العباد يف دينهم ودنياهم، وقد بنيت على قاعدة أصيلة 
 .2«وعريضة هي جلب املصاحل للناس، ودرء املفاسد عنهم 

 والشك يف أنَّ التَّحبيس جيلب النَّفع العميم؛ سواًء كان للمحب  س نفسه أو للمحبَّس عليهم. 

  

                                                           
  .16ه: ص1420الوقف مفهومه ومقاصده، د. أمحد عبد اجلبَّار الشَّعيب، مكتبة امللك عبد العزيز، املدينة املنورة،  -1
، 1م: ج1991-ه1411ينظر: قواعد األحكام يف مصاحل األانم، أيب حممد عز الدين بن عبد السالم، مكتبة الكليات األزهرية،  -2

  .17ص
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 :احملب  س -أ

فاإلنسان ال حمالة سوف ميوت وتنقطع أعماله، لكن ابلتَّحبيس يكون قد فتح حسااًب جارايً  -1
نني وهو يف قربه، ابإلضافة إىل الذ كر الط يب وثناء الن اس عليه والدُّعاء له  أتتيه حسناته آلالف الس  

 مة.  ابخلري؛ ملا تقدمه تلك األحباس اليت حبَّسها من خدمات إنسانية ألفراد هذه األ

ترتيب األجر والثَّواب املستمر للمحب  سني يف حياهتم وبعد مماهتم؛ ألنه من القرابت اليت يستمر  -2
 -رضي هللا عنه–أجرها صدقة جارية إىل قيام السَّاعة ويدل على هذا ما روي عن زيد بن اثبت 

ملي  ت فيجري أجرها عليه، وأمَّا احليُّ مل نر خرياً للمي  ت وال للحي   من هذه احلحبحس املوقوفة؛ أمَّا ا )):قال
 .1(( فتحبسح عليه، وال توهب، وال تورث، وال يقدر على استهالكها

 :احملبَّس عليه-ب

يف إجياد موارد اثبتة ودائمة لتلبية دوراً عظيماً أعمال الرب   واإلحسان اليت قام هبا احملسنون  أسهمت 
 املختلفة وتتمث ل يف:  حاجات اجملتمع

الر  عاية االجتماعية: لقد سامهت األحباس يف توفري الر  عاية للفقراء واحملتاجني واألرامل واأليتام؛   -1
خفيف من معاانهتم، إضافة إىل ما كإنشاء دور للفقراء اليت تتوفر على متطلبات احلياة الكرمية، والتَّ 
الئم األعراس للفئات العاجزة عنها  حبَّسه احملسنون لبناء املساجد، واستقبال عابري السَّبيل، وإقامة و 

ضامن والتَّكافل االجتماعي بني أفراد األمة، ونشر روح وغريها، هذا ما أدى إىل وجود نوع من التَّ 
 احملبة والتآخي بينهم. 

ية: ويتجسَّد دور هذه الر  عاية من خالل األحباس اخلاصَّة إبقامة املستشفيات  -2 الر  عاية الصح  
خمتلف األمراض العضوية والعقلية والعصبية، واملرافقة الط  بية والنفسية للمرضى داخل الوقفية لعالج 

 . 2املستشفى وخارجه

                                                           

 - اإلسعاف يف أحكام األوقاف، الطرابلسي، ص1.13 
الثَّاين لألوقاف ابململكة العربية ينظر: الوقف ودوره يف التنمية االجتماعية، الدكتور سليم هاين منصور، حبث مقدَّم للمؤمتر  -2

  .15السعودية: ص
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التَّعليم: لعبت األحباس دورًا كبريًا يف نشر العلم وخدمة الدَّعوة اإلسالمية من خالل بناء  -3
شاخمة تشهد هلؤالء احملب  سني حسن املساجد واملدارس القرآنية واجلامعات وغريها.فهي إىل اليوم بقيت 

فاإلنسان رمبا يصرف يف سبيل هللا مااًل كثرياً، مث »صنيعهم، وما بذلوا من جهود خلدمة هذه األمَّة،
يفىن فيحتاج أولئك الفقراء اترًة أخرى، وجيئ أقوام آخرون من الفقراء قيبقون حمرومني، فال أحسن وال 

لفقراء وأبناء السَّبيل تصرف عليهم منافعه، ويبقى أصله أنفع للعامة من أن يكون شيء حبسًا ل
...»1.  

 أركانه وشروطه.احلبس و  أنواع :املطلب الثالث

 : أنواع احلبس:الفرع األول

ينقسم احلبس إىل اعتبارات عدة منها؛ ابعتبار جهة استحقاق املنفعة إىل؛ حبس عام وخاص، 
 ولكين سأقتصر عليه دون غريه، ابعتباره يتناول موضوع الد  راسة. 

 ))العام(( وحبس أهلي ))اخلاص((مل ومما جتدر اإلشارة إليه أنَّ تقسيم احلبس إىل حبس خريي
يكن معروفًا يف العصور األوىل لإلسالم؛ حيث كانت األحباس تعرف ابلصَّدقات التَّطوعيَّة، ولذلك  
 .2كان يقال هذه صدقة فالن، واألحاديث الكثرية اليت وردت يف ابب احلبس كانت تصفه ابلصَّدقة 

 وعليه ينقسم التَّحبيس ابعتبار جهة استحقاق املنفعة إىل:

هو ما يصرف ريعه ومنفعته إىل جهة من جهات اخلري اليت  :أو"احلبس العام"احلبس اخلريي  -1
هو الذي يقصد به الواقف التَّعرف على وجوه الرب، سواًء أكان على أشخاص  »ال تنقطع. وقيل

معينني، كالفقراء واملساكني، أو كان على جهة من جهات الرب العامَّة، كاملساجد واملدارس 
 .3«ا ينعكس نفعه على اجملتمع واملستشفيات وغريها مم

                                                           

 - حجة هللا البالغة، شاه ويل هللا الدهلوي، بريوت-لبنان، ط2، 1413ه-1992م: ج2، ص1.310 

  .319م: ص1982-ه1402، 4ينظر: أحكام الوصااي واألوقاف، الشيخ حممد مصطفى شليب، الدار اجلامعية، بريوت، ط -2

 م: ص2004-ه1425، 1ط سليم هاين منصور،مؤسسة الرسالة انشرون،الدكتور الوقف ودوره يف اجملتمع اإلسالمي املعاصر،  -3

35.  
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ويسمَّى »: وهو ما يطلق عليه احلبس الذُّر  ي، أو العائلي، اخلاص"احلبس احلبس األهلي أو " -2
. وهو ما جعل 1«رق ابحلبس الذُّر  ي أو احلبس األهلييف املغرب احلبس املعقَّب، ويعرف يف الشَّ 

 كأمحد، أو ابلوصف؛ فالن وأوالده وأوالد أوالده..استحقاق املنفعة فيه ألشخاص معينني ابلذَّات؛  

هو الذي يوقف يف ابتداء األمر غلى نفس الواقف أو أي شخص أو  »فقد عرَّفه الزُّحيلي بقوله:
أشخاص معينني، ولو جعل آخره جلهة خريية، كأن يقف على نفسه، مث على أوالده، مث من بعدهم 

 .2«على جهة خريية 

ما يب  سه احملب  س على ذر  يَّته، »بد السَّالم املهماه للحبس املعقَّب أبنَّه: وجاء يف تعريف مصطفى ع
 .3«أو على أعقابه ذكوراً فقط، أو إاناثً، أو مها معاً، وما يتناسل منهم

فإن نصَّ احملب  س يف احلبس األهلي أن يؤول إىل جهة بر بعد انقطاع احملبَّس عليهم، ففي هذه 
 أهلياً ابتداًء، خريايً مآاًل.احلالة يعترب وقفاً 

هذا التعريف أنَّ احلبس املعقَّب أو الذُّر  ي عند املالكية: هو ما خص  صت منفعته خالل يتبنيَّ من 
  ناء احملب  س أو ذر  يَّته دون سواهم.ألب

 .أركان احلبس وشروطه الفرع الثاين:

 ركانه:وًًل: أأ

 .4«عينه ، وركن الشيء: جانبه القوي فيكون األقوىاجلانب  -بضم الرَّاء- لغة: الرُّكن: تعريف

 ا يف االصطالح: فقد اختلف الفقهاء يف تعريفه على قولني:وأمَّ 

 .5"جزء الشَّيء الذي ال يقوم إال به" فه احلنفية أبنه:عرَّ 

 .1"به، سواء كان جزءاً منه أم ال ما ال يتم الشَّيءح إالَّ " أبنَّه: -غري احلنفية -وعرَّفه مجهور الفقهاء    
                                                           

  .19م: ص2003-ه1423، 1أمحد مهدي، البنك اإلسالمي للتنمية، ط حترير حممودنظام الوقف يف التطبيق املعاصر،  ينظر: -1

 - الوصااي و الوقف يف الفقه اإلسالمي، الدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، 1419ه-1998م: ص2.114 

 - املعجم أللفاظ احلبس املعقب-الوقف- والعام ابملغرب، مصطفى عبد السالم املهماه، ط1: 1427ه-2006، ص3.54 

 - القاموس احمليط، الفريوز آابدي، ط3، 1302: ج4، ص4.225 

 - ينظر: اإلسعاف يف أحكام األوقاف، الطرابلسي، ص5.14 
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 والشَّرط: لغة: ما يتوقف عليه وجود الشَّيء.

.أي أن الشَّرط أمر 2«ما يتوقف وجود احلكم على وجوده، ويلزم من عدمه عدم احلكم »اصطالحاً:
 خارج عن حقيقة الشيء، وليس من أجزائه.

 أركان احلبس على قولني: وبناًء على اختالفهم يف تفسري معىن الرُّكن اختلفوا يف بيان

 يغة.أركان احلبس يف ركن واحد أال وهو؛ الص   احلنفية حصر  -1

الة عليه  »قال ابن جنيم:  .3«وأما ركنه فاأللفاظ اخلاصَّة الدَّ

 :وهو  أنَّ األركان أربعة: حمب  س،إىل  مجهور الفقهاء من املالكية، والشَّافعية، واحلنابلة وذهب -2
 س عليه، وهو: املستفيد من احلبس. حمبَّس، وهو: العني احملبوسة.حمبَّ  احلابس للعني واملترب  ع ابملال.

يغة، وهي ما ينعقد به احلبس.  الص  

.وما ذهب 4«املوقوف عليهيغة، والواقف، و وأركان الوقف أربعة: العني املوقوفة، والص   »يقول اخلرشي: 
جح، ألنه ال يتصور احلبس إال هبا، وألن وجود األركان هي أربعة هو األر إليه مجهور الفقهاء من أن 
 أحدها يستلزم وجود اآلخر.

 .اثنياً: شروط كل ركن

 صحيحاً انفذاً وهي كاآليت: يف احلبس لكي ينعقدولكل ركن من هذه األركان شروط جيب توفرها 

 

 

 :1يغة وشروطهاالركن األول: الص    ➢
                                                                                                                                                                                     

 معرفة مغين احملتاج إىل.78ه: ص1317، 2املطبعة الكربى األمريية، مصر، ط شرح اخلرشي على خمتصر خليل، اخلرشي، ينظر:-1
منشورات املكتب ، مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى، مصطفى الرحيباين، 485، ص2، جألفاظ املنهاج، الشربيين

  .271، ص4: جاإلسالمي، دمشق
 - علم أصول الفقه، عبد الوهاب خالف، مكتبة الدعوة اإلسالمية، القاهرة، ط8، ص2.118 

 - البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين ابن جنيم احلنفي، دار الكتب العربية الكربى، ج5، ص3.205 

  .271، ص4ج ، مطالب أويل النهى،485، ص2جالشربيين،   ،مغين احملتاج ،78، ص7جشرح اخلرشي، اخلرشي، ينظر:  -4
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عقد ابأللفاظ اليت تصدر األلفاظ الدالة على معناه. وقد ينهي ما ينعقد به احلبس من  يغة:الص   
 عن احملب  س، وقد تنعقد ابألفعال.

 ابأللفاظ: احلبس أوًًل: انعقاد 

. 2«ابملنفعة  فظ يدل على معىن حبس العني والتصدقكل ل»األلفاظ اليت ينعقد هبا احلبس هي: 
 وكنائية.واأللفاظ نوعان: صرية، 

اس يف استعماهلم ملعىن : هي األلفاظ اليت تعارف عليها النَّ األلفاظ الصَّرحية يف احلبس -1
 احلبس، وتنصرف إليه مبجرد ذكرها، وهي ثالثة ألفاظ: الوقف، احلبس، التَّسبيل.

، وسب َّل تح  "قال ابن قدامة:    ، وحب ستح  .3. قال بذلك احلنفية والشافعية واحلنابلة "فالصَّرية: وق  ف تح

"  فقد قسموا األلفاظ إىل ألفاظ صرية فحصروهاا املالكية أمَّ     وألفاظ غري يف "وق فتح وح ب س تح
 .4ابلقرينةصرية ك: تصدَّقت وال تعترب األلفاظ غري الص رية إال 

الوقف وغريه، دون أن يرافقها من : هي األلفاظ اليت حتتمل معىن األلفاظ الكنائية يف احلبس -2
 القرائن ما يشري إىل معىن الوقف.

.فإن لفظ الصَّدقة مثاًل أعم من الوقف، فيستعمل يف  ، وأبَّد تح ، وح رَّم تح وألفاظ الكناية: تصدَّق تح
الزكاة واهلبات، فتحتاج هذه األلفاظ إىل النية أواًل مث إضافة صفة تفيد احلبس فنقول: صدقة موقوفة، 

 .5و مؤبَّدة، أو حمرَّمة أو يصفها بصفات احلبس؛ كأن يقول: صدقة ال تباع، أو ال توهبأ

واحلبس ال ينعقد ابأللفاظ الكنائية إال إذا قرنت بقرينة تفيد معناها، أو نوى املتكلم هبا معىن 
 .1الوقف

                                                                                                                                                                                     

 - أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية، حممد عبيد الكبيسي، مطبعة اإلرشاد، بغداد، 1397ه-1977م: ج1، ص148.بتصرف1 
 - املرجع نفسه، ج1، ص2.148 

أسىن  ،39، ص5ه: ج1316، 1اهلمام، املطبعة األمريية الكربى، طشرح فتح القدير للعاجز الفقري، كمال الدين ابن ينظر: -3
 .189، ص8املغين، ابن قدامة، ج .462، ص2، أيب يىي زكراي األنصاري، جاملطالب شرح روض الطالب

. الشرح الصغري على أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك، أمحد بن حممد 89-88، ص7شرح اخلرشي، اخلرشي، ج ينظر: -4
  .84، ص4حاشية الدسوقي، الدسوقي، ج.104-103، ص4ردير، دار املعارف، القاهرة: جالدَّ 

  .93م: ص1996-ه1436ظر: أحكام الوقف على الذرية يف الشريعة االسالمية دراسة مقارنة، حممد عبد الرحيم اخلالد، ين-5
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 اثنياً: انعقاد احلبس ابألفعال2:

حملب  س أبفعال يحفهم منها أنه ألفاظه؛ أي أن يقوم ااختلف الفقهاء يف انعقاد احلبس دون استعمال 
 س، كأن يبين مسجداً وأيذن للصَّالة فيه، على النحو اآليت:أراد التَّحبي

 الوقف يصحُّ ابلتَّعاطي، فكل ما جرى به العرف يصحُّ عندهم. أنَّ : رأي احلنفية   

إنه ال يتاج يف جعله مسجدًا إىل قوله: وقفت وحنوه؛ ألن العرف جار ابإلذن  »قال ابن جنيم:   
به...خبالف  خلية بكونه وقفًا على هذه اجلهة، فكان كالتعبريالعموم، والتَّ وجه الة على يف الصَّ 

عرف اكتفينا يف به  ابلتخلية واإلذن ابالستغالل، ولو جرتعادة فيه الوقف على الفقراء مل جتر 
 .3«بذلك

وما يقوم مقام الص  يغة  »يقول اخلرشي: : جييزون الوقف ابلفعل دون اللفظ.رأي املالكية   
 ما دل على املراد من احلبس حكمه حكم التلفظ به ولو كان فعاًل. أي أنَّ .4«كالص  يغة

: احلبس ال يصحُّ إالَّ ابلص  يغة، إال أَّنم استثنوا من بىن مسجدًا ونوى أن جيعله رأي الشَّافعية   
 مسجداً، فإنه يصري مسجداً. 

ريازي: فإن بىن مسجداً وصلَّى فيه أو أذن للناس ابلصَّالة فيه وال يصحُّ الوقف إال ابلقول، »قال الش  
 .5«مل يصر وقفاً...فلم يصح من غري قول مع القدرة 

: اشرتطوا مع الفعل قرائن دالة على إرادة احملب  س، كأن يبين مسجدًا وأيذن للناس ي احلنابلةرأ   
 .6يف الصَّالة فيه

                                                                                                                                                                                     

 - املرجع السابق، ص1.93 
م: 2011-ه1432أحكام الوقف دراسة قانونية فقهية مقارنة بني الشريعة والقانون، منذر عبد الكرمي القضاة، دار الثقافة،  -2

.69-68ص   

 - البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن جنيم، ج5، ص3.269 

 - شرح اخلرشي، اخلرشي، ج7، ص4.88 
 - املهذب، الشريازي، ج2، ص5.326 

 - ينظر: املغين ويليه الشرح الكبري على منت املقنع، ابن قدامة، ج6، ص6.191 
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ألن الشَّخص ميكن أن يقوم هو األنسب؛  حلنابلةتبني من خالل عرض آراء الفقهاء أنَّ رأي ا
 .غري ما أراد، فالقرائن تفصح عن نواايه أبعمال يحفهم منها أشياء أخرى

تتحقق حىت  اشرتط الفقهاء يف الصيغة شروطًا مخسة، جيب توفرها يف احلبس يغة:شروط الص         
 هي:و  ة إلنشائهيغة الشرعي  الص   

 رط األول: أن تكون جازمة.الشَّ  ❖

يشرتط فقهاء احلنفية يف الصيغة أن تكون جازمة، فال ينعقد احلبس ابلوعد، وال يكون الوعد فيها 
اجلزم عند احلنفية اإللزام عند الشافعية واحلنابلة، فهم يرون أن من شروط الصيغة ملزماً، ويقابل 

 .1اإللزام

خالية من خيار الشَّرط الذي جيري يف عقود الصيغة أن تكون  من األمور املتفرعة عن هذا الشرطو 
ن معىن خيار الشرط البيع، واملعلوم أن خيار الشَّرط مينع نفاذ العقد وابلتَّايل ال يتناسب مع الوقف، أل

م معينة يد  دها  .2يف الوقف أن يشرتط الواقف لنفسه حق إمضاء الوقف أو إبطاله خالل أايَّ

عند مجهور العلماء،  فإنه ال ينعقد رطخيار الشَّ عليه إذا كان احلبس مشتماًل صيغة تتضمن و 
 .3احلبس ثناء وقف املسجد، حيث حكموا ببطالن الشرط وصحَّحواابست

 

 

 

 

 رط الثاين: أن تكون منجزة:الشَّ  ❖

                                                           

 - ينظر: مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى، الشربيين، ج4، ص271. روضة الطالبني، النووي، ج4، ص1.393 
  .172م: ص 2008-ه1428، 1الوقف اإلسالمي بني النظرية والتطبيق، عكرمة سعيد صربي، دار النفائس، األردن، ط -2

 - ينظر: املبسوط، السرخسي، ج12، ص 42. 3 
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؛ أي ال يكون 1إىل اشرتاط اإلجناز يف صيغة احلبساحلنفية والشافعية واحلنابلة فقهاء ذهب     
 فيها تعليق على شرط غري كائن وال إضافة للمستقبل، كأن يقول احملبس إذا جنح مشروعي هذا فإنَّ 

 دكاين حبس، أو غريه مما فيه التعليق على أمر سيحدث يف املستقبل.

 .2«وال يصح تعليقه على شرط مستقبل  »يقول الشريازي:     

 .3ما وذهب املالكية إىل أنه  ال يشرتط يف الصيغة اإلجناز، بل يصح أن تكون معلقة ألجل -
مليكات عامة كاهلبة املنافع والعلة...والتَّ واحلكمة يف اشرتاط اإلجناز هي أن الوقف فيه معىن متليك »

 .4«عليق واإلضافةدقة والعارية يبطلها التَّ والصَّ 

 الث: أن تكون مؤبدة:رط الثَّ الشَّ  ❖

يغة أن من شروط اجلهة احملبَّس عليها أن تكون مستمرة غري منقطعة، لذا اشرتط الفقهاء يف الص   
 ختلفوا يف هذه املسألة على رأيني كاآليت:تكون مؤبدة؛ أي ال تقرتن مبا يفيد التأقيت، وا

: رأي اجلمهور ))احلنفية، والشافعية، واحلنابلة (( فإَّنم يشرتطون التأبيد يف صيغة الرَّأي األول    
احلبس؛ أي أن احلبس ال ينعقد عندهم إذا كان مؤقتًا مبدة معينة؛ ألنه شرع ليكون صدقة دائمة 

 .5فتأقيته يتناقض مع هذا الدوام

 كان قصرياً أم طويالً.وا بصحَّة احلبس املؤقَّت سواًء   : رأي املالكية: قالالرَّأي الثاين    

                                                           
.اإلسعاف يف أحكام األوقاف، 292، ص4.مطالب أويل النهى، الشربيين، ج392، ص4، النووي، جروضة الطالبني ينظر: -1

  .34الطرابلسي، ص
، ص 2م: ج1995-ه1416، 1املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، الفريوزآابدي الشريازي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط -2

324.  
 - ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، الدسوقي، ج4، ص87، شرح اخلرشي، اخلرشي، ج7، ص3.91 

 - أحكام األوقاف، مصطفى أمحد الزرقا، دار عمار، عمان، ط2، 1419ه-1998م: ص4.46-45 
يف فقه اإلمام  واملهذب ،128ه: ص 1322أحكام األوقاف، أمحد بن عمرو الشيباين، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ينظر:  -5

موفق الدين ابن قدامة، دار الكتب العلمية، بريوت،  أمحد بن حنبل، والكايف يف فقه اإلمام ،324، ص 2ج ي،الشافعي، الشرياز 
  .18واإلسعاف يف أحكام األوقاف، الطرابلسي، ص ،252، ص2م: ج1994-ه1414، 1ط
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وال يشرتط يف صحَّة الوقف التَّأبيد أي التَّخليد، بل يصح ويلزم مدة كسنة، مث  »يقول اخلرشي:
 .1«يكون بعدها ملكاً 

ابلعني احملبَّسة، فإذا انتفى االنتفاع فال أن ينتفع احملبَّس عليه للحبس دة ويشرتط يف املدة احملدَّ 
 حبس.

وسعة على والذي أميل إليه هو رأي املالكية؛ لعموم فائدته على احملبَّس عليهم،  وملا فيه من التَّ 
 قدرته.طاقته و فكل حسب  النَّاس يف فعل اخلري؛

 دة املصرف:ابع: أن تكون حمدَّ رط الرَّ الشَّ  ❖

جهة املصرف يف احلبس معلومة، واختلفوا يف اشرتاط ذكر  ال خالف بني الفقهاء يف أن تكون
 قولني: صرف يف الصيغة والتَّصريح به علىامل

والشَّافعية إىل القول بوجوب التَّصريح مبصرف  -عدا أاب يوسف-: ذهب احلنفيةالقول األول    
ل غري الوقف على جمهول كالوقف على رج وال يصحُّ  »احلبس وجهة استحقاقه.قال الشريازي: 

 .2«معني...ألنه متليك منجز فلم يصح يف جمهول كالبيع و اهلبة 

: ذهب املالكية، وأبو يوسف من احلنفية، واحلنابلة إىل أنه ال جيب التَّصريح القول الثاين    
يغة ينصرف احلبس إىل املصرف األصلي له يغة؛ ألنه عند عدم ذكر املصرف يف الص   ابملصرف يف الص   

 .3واملساكنيوهو الفقراء 

 .االلتباسح هو القول القائل بتحديد املصرف ملا فيه من الوضوح وعدم والذي يرتجَّ 

 رط اخلامس: أن ًل تقرتن بشرط ينايف مقتضى العقد:الشَّ  ❖

ال شك يف أن كل شرط ينايف أصل العقد يؤدي إىل بطالن احلبس وعدم انعقاده؛ كأن يشرتط 
احلبس أن يكون له حق بيعه أو هبته مثاًل، أو أن يصري ملكاً له عند احتياجه إليه،  إنشاءاحملبس عند 

                                                           

 -  شرح اخلرشي، اخلرشي، ج7، ص 1.91 
 - املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، الشريازي، ج2، ص2.324 

العريب،  بن ابن قدامة، دار الكتااملغين ويليه الشرح الكبري على منت املقنع، مشس الدي. 91، ص7شرح اخلرشي، اخلرشي، ج -3
  .192، ص6ج
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ذه الشروط تصري روط يكون احلبس ابطالً؛ ألنَّ الصيغة إذا اقرتنت مبثل هفإن وقعت مثل هذه الشُّ 
 .غري منشئة للوقف

 احملب  س ))احلابس للعني(( وشروطه: الرُّكن الثاين: ➢

حيحًا انفذاً، يشرتط يف احملب  س أن يكون أهاًل للتَّربع؛ ألنَّ احلبس من لكي يكون التَّحبيس ص
 التَّربعات، وتتحقق األهلية مبايلي:

 :أن يكون مكلَّفاً  ❖

وعليه فال يصح وقف اجملنون،  ؛أمجع الفقهاء لصحة احلبس وانعقاده أن يكون احملب  س عاقاًل، ابلغاً 
 واملعتوه، وخمتل العقل، وال يصحُّ وقف الصَّيب الذي مل يبلغ.  

 .1ذهب إليه مجهور الفقهاء من احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة

 أن يكون حراً: ❖

 ، ومل خيالف يف ذلك إال الظاهرية.2يشرتط يف احملب  س أن يكون حراً إبمجاع الفقهاء

وقد اشرتط احلرية، ألن العبد ال ميلك، إذ العبد وما ملكت يداه لسيده، وإذا   »الشيخ أبو زهرة:قال 
كان العبد مأذواًن له يف التجارة، فإن اإلذن ال يتناول إال ما يكون من شأن التجارة، ولذلك ال 

 .3«يتناول التربعات، فوقف العبد على هذا يكون غري مأذون فيه
 

 

 

                                                           
م: 1986-ه1406، 2بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، عالء الدين بن مسعود الكاساين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط -1
.أسىن املطالب شرح روض الطالب، أيب يي 101، ص4.  الشرح الصغري على أقرب  املسالك، الدردير، ج219، ص6ج

  .457، ص2األنصاري، ج

 - ينظر: املراجع نفسها.2 
 - حماضرات يف الوقف، حممد أبو زهرة، مطبعة أمحد علي، 1959: ص3.136 
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 عليه لسفه أو غفلة: أًل يكون حمجوراً  ❖

فه و الغفلة؛ ألنه غري أهل لذلك، فإن وقع هذا  ال جيوز شرعاً للمحجور عليه أن يب س بسبب السَّ 
إال مع الرشد وهو منتف عنهما بعد احلجر.وقد  ربعات عمومًا ال تصحُّ كان وقفه ابطالً، ألن التَّ 

 .1ح هبذا البطالن اخلصاف وغريهصرَّ 

وقد نقل الكمال قول اخلصَّاف : "ومن شرطه أن ال يكون حمجورًا عليه، فلو حجر عليه        
القاضي لسفه أو دين فوقف أرضًا ال جيوز؛ ألنه حجر عليه كي ال خيرج ماله عن ملكه ليضر بنفسه 

 .2أو أبرابب الدُّيون"
فيه جتوز احلنابلة صرحوا أبن وصية السَّ إالَّ أنَّ مجهور الفقهاء من احلنفية، واملالكية، والشافعية، و »

 قي حدود الثلث إذا كانت كوصية الرُّشداء العاقلني.

هذا ابلنسبة للسَّفيه وذي الغفلة بعد احلجر عليهما، أما قبل ذلك فالوقف يقع صحيحًا ابالتفاق 
 .3«لكمال أهليتهما ابلعقل والبلوغ

 الشَّرط اخلامس: اًلختيار: ❖

يكون خمتاراً؛ أي غري مكره على التصرف، فاملكره كما قال الفقهاء ال يصح يشرتط يف احملب  س أن 
 فاته األخرى من هبة وغريها.وقفه، وال وصيته، إضافة إىل تصرُّ 

 -مى هللا عليه وسلَّ صلَّ -وقد استند الفقهاء يف ذلك إىل ما رواه احلاكم وابن ماجة عن رسول هللا
 .4«ان وما استكرهوا عليه رفع عن أميت اخلطأ و الن  سي »أنه قال:

صرف أن يكون إكراهًا فعليًا بل يتحقق أيضًا ابلتوعد املضر وال يشرتط يف اإلكراه املبطل للتَّ »
 .5«ابلنفس من القادر على فعل ما توعد به، والعلم أو الظن أنه يفعله به لو مل ينفذ ما أيمره به

                                                           

 - ينظر: اإلسعاف يف أحكام األوقاف، الطرابلسي، ص1.14 
 - ينظر: شرح فتح القدير، ابن اهلمام، ج5، ص2.38 

 - أحكام الوقف على الذُّ ر   ية يف الشر يعة اإلسالمية، عبد الرحيم اخلالد، ص151. 3 
  .659، ص1(: ج2045يث)أخرجه ابن ماجه يف السنن، كتاب الطالق، ابب طالق املكره والناسي، حد -4

 - أحكام الوقف على الذرية، عبد الرحيم اخلالد، ص5.151 
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 املوت:الشَّرط السادس: أًل يكون احملب  س مريضاً مرض  ❖

املرض الذي يتصل ابملوت، ولو مل يكن املوت  »ذهب مجهور الفقهاء إىل أن مرض املوت هو: 
 . ويشرتط لتحقُّقه أمران: أن يغلب على الظن اهلالك منه، وأن يتصل ابملوت.1«بسببه 

 وعليه فإذا حبَّس احملب  سح يف مرض موته، وكان أهاًل للتَّربع فإن وقفه يكون صحيحًا يف حدود
 الثلث.

ومن وقف يف مرضه الذي مات فيه أو قال: هو وقف بعد مويت، ومل خيرج من  »قال ابن قدامة:    
 .2«ز الورثةيالثُّلث، وقف منه بقدر الثلث إال أن جي

أي أن الوقف يف مرض املوت مبنزلة الوصية يف اعتباره من ثلث املال، وإذا زاد على الثلث ال 
 الورثة.يكون انفذاً إالَّ إبجازة 

 :ويشرتط فيه ما أييتالرُّكن الثالث: حمبَّس عليه ))املستفيد من مثرة احلبس((  ➢
 :3الشَّرط األول: أن يكون جهة بر ❖

عض األصل يف مشروعية احلبس أن يكون صدقة يتقرب هبا العبد إىل هللا تعاىل، إال أنه وردت ب
ليسوا من أهل احملبَّس عليه، ولذلك جرى سوا ملصلحة األغنياء وهم اآلاثر عن الصَّحابة أَّنم حبَّ 

 ايل:فصيل التَّ على التَّ  خالف بني الفقهاء قي اشرتاط كون اجلهة احملبَّس عليها جهة بر

ض احلبس يف احملبَّس عليه أبن تكون جهة بر وقربة ولو مآاًل، وعليه فإذا اشرتطوا أن يتمحَّ  :احلنفية
قري إذا مل ينص على أنه يصرف يف موضع االحتياج منهم ال حبَّس على قوم أغنياء، أو فيهم الغين والف

س على أوالدهم ومن بعدهم على دقة، وإن حبَّ يصح، لعدم متحُّض احلبس ال حااًل وال مآاًل للصَّ 
فهم يشد  دون يف متحُّض القربة يف املآل أو يف احلال و املآل دقة مآاًل،الفقراء صح، ألنه متحض للصَّ 

 معاً.

                                                           
-250، ص4م: ج1983-ه1403، ينظر: كشاف القناع عن منت اإلقناع، منصور بن إدريس البهويت، عامل الكتب، بريوت -1

 . 486، ص2احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، الشربيين، ج. مغين 251

 - املغين ويليه الشرح الكبري، ابن قدامة، ج6، ص2.219 
 - ينظر: حماضرات يف الوقف، الشيخ أبو زهرة، ص3.93-92 
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أي سواًء ظهرت القربة أو مل تظهر، ال يشرتط املالكية يف جهة احلبس أن تكون قربة؛  :املالكية
وأابحوه على كل ما ال  وإمنا يشرتطون أن ال تكون يف معصية، فقالوا ببطالن احلبس على املعصية،

 ال من ابب الصَّدقات.واهلبات معصية فيه، ألن احلبس عندهم من ابب العطااي 

بطل الوقف على املعصية كجعل غلته يف ثن مخر، أو حشيشة، أو سالح لقتال و  »قال الدَّسوقي:
 .1«غري جائز، ويدخل فيه وقف الذمي على الكنيسة 

ال يشرتط الشافعية ظهور القربة يف احلبس ابتداًء، بل الشرط عندهم أال يكون يف : الشَّافعية
 معصية وهو القول الراجح يف املذهب.

      .2«ويصح على ذمي.ال مرتد وحريب... »جاء يف مغين احملتاج:

اشرتطوا أن يكون احلبس على بر أو على معروف. جاء يف كتاب الكايف يف فقه اإلمام  :احلنابلة
 .3«و ال يصح الوقف إال على بر كاملساجد، والقناطر، والفقراء... »أمحد بن حنبل:

ه يقق املقصد األصلي من احلبس ألنَّ والذي يظهر يل أنَّ رأي الشافعية واحلنابلة هو الراجح ألن
 احملب س يقوم ابلتَّحبيس ابتغاء األجر والثواب من هللا سبحانه وتعاىل.

 الشرط الثاين: أن تكون اجلهة احملبَّس عليها مستمرة غري منقطعة: ❖

معلوم االبتداء غري معلوم االنتهاء، كأن يكون على املساكني، أو لصحة احلبس أن يكون  يشرتط
التوقف فقد ل، أما إذا كان معلوم االنتهاء و أي طائفة ال تنقرض عادة كطالب العلم، وابن السَّبيعلى 

 اختلف الفقهاء فيه:

 .4إىل أنه اليصح؛ ألنه صار وقفاً على جمهول  (احلنفية والشافعية( )فذهب البعض منهم)

 

 
                                                           

 - حاشية الدسوقي، الدسوقي، ج4، ص1.78 
 - أسىن املطالب شرح روض الطالب، يىي األنصاري، ج2، ص2.457 

 - الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، ابن قدامة، ج2، ص3.251 
 - ينظر: املهذب يف قفه اإلمام الشافعي، الشريازي، ج2، ص324. شرح فتح القدير، ج5، ص4.47 



 احلبس حقيقة  وأحكامه               املبحث األول                                                          

 

 
35 

 الث: أن ًل يعود احلبس على احملب  س:رط الثَّ الشَّ  ❖

ه على احملب  س، إال أن يدخل ضمن احملبَّس عليهم فال مانع من أال يعود احلبس كلَّ اشرتط الفقهاء 
، ألن من حبَّس حبسًا صحيحًا مل جيز له أن ينتفع بشيء منه، إال أن يكون قد حبَّس شيئاً 1ذلك

مسجدًا فله أن يصلي للمسلمني فيدخل يف مجلتهم، مثل أن يب  س بئرًا للمسلمني فيسقي منها، أو 
 الفقهاء. يه، ومل خيتلف يف هذا أحد منف

 :ويشرتط فيه مايليالركن الرَّابع: احملبَّس))العني احملبوسة((  ➢
 الشَّرط األول: أن يكون ماًلً متقو  ماً: ❖

واملال املتقو  م هو: ما يباح »ماً، أن يكون متقو    ؛احملبَّسمن الشُّروط اليت اتَّفق عليها الفقهاء يف املال 
. فلكي 2«الحلى اختالف أنواعه،  والكتب والس   يف حالة السَّعة واالختيار ومنه العقار عاالنتفاع به 

، تفاع بهزة الشخص، ومما يباح االنمًا جيب أن يتوفر فيه شرطني: أن يكون يف حيايكون املال متقو   
يباح االنتفاع به كاخلمر مما ال أو كالسَّمك يف املاء   ؛أبن كان املال احملبَّس غري حمازفإذا انتفى أحدمها 

 عند املسلمني ال يصح أن يكون ماالً متقو  ماً، وابلتَّايل اليصحُّ وقفه.

 الشَّرط الثاين: أن يكون معلومًا: ❖

من شروط صحة احلبس أن يكون احملبس معلومًا حني احلبس، علمًا ينفي عنه اجلهالة ومينع النزاع، 
أرضي ومل يعينه، كان احلبس ابطاًل، أما لو قال حبست مجيع وعليه لو قال احملب  س: حبست جزءاً من 

 .3حصيت من هذه األرض أو الدار صح الوقف استحساانً؛ ألن األرض أو الدَّار معينة يف الواقع

وأميل إىل الرأي  حمل االلتزام.ة احلبس هي اليت تؤدي إىل االلتباس يف أما اجلهالة املانعة لصحَّ 
 حفاظاً على بقاء احلبس واستمراره.ود من اجلهات األربعة القائل بوجوب تعيني احلد

 

 
                                                           

 - ينظر: املغين ويليه الشرح الكبري، ابن قدامة، ج6، ص1.192 
 - املعامالت الشرعية املالية، أمحد ابراهيم بك، دار األنصار، 1355ه-1936م: ص2.6 

 - ينظر:الوقف يف الشريعة اإلسالمية، الكبيسي، ج1، ص3.353 
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 الث: أن يكون ملكاً للمحب  س:رط الثَّ الشَّ  ❖

ال خالف بني الفقهاء يف أن احلبس ال يصح وال يلزم، إال إذا كان احملبَّس ملكًا للمحب  س يف 
 التفصيل اآليت:اجلملة. إال أَّنم اختلفوا يف وجوب توفر هذا الشَّرط أثناء احلبس على 

: ذهبوا إىل عدم اشرتاط كون الشَّيء احملبَّس ملكًا للمحب  س وقت احلبس، وعليه رأي املالكية -أ
لو قال احملب  س: إن ملكت دار فالن فهي حبس، مث ملكها فإَّنا تصري حبسًا تلقائياً، ويكون احلبس 

 . 1صحيحاً دون حاجة إىل إنشاء حبس جديد

اشرتطوا لصحة احلبس أن يكون احملبس مملوكًا للمحب  س ساعة احلبس ملكاً : رأي اجلمهور -ب
 .2اتماً، فإن مل يكن كذلك كان احلبس ابطالً 

 ابع: أن يكون ماًلً اثبتاً: رط الرَّ الشَّ  ❖

 رط رأاين مها:للفقهاء يف هذا الشَّ 

للوقف بطبيعتها، لذا  : اشرتطوا أن تكون العني احملبَّسة صاحلة للبقاء؛ أي قابلة3رأي احلنفية -1
قرروا أن األصل يف احلبس أن يكون أرضاً؛ أي عقارًا انطالقًا من أنَّ احلبس ينبغي أن يكون مؤبداً، 

   أمران: اشرتط احلنفية لصحة وقفه، أمَّا املنقول التَّابع للعقار فذا ابلن  سبة لوقف العقاره

الح أواًل: أن يرد النَّص ال  .والكراعشَّرعي بوقفه كالس  

 .وغريها اثنياً: أن يكون مما جرى به العرف كوقف املصاحف والكتب

بطبيعته للوقف ))املالكية والشافعية واحلنابلة(( قالوا أبنَّ املال الذي يكون قاباًل :رأي اجلمهور -2
 .4اختلفوا يف األصل الذي بىن عليه كل فريق حكمهيشمل املنقول كما يشمل العقار، و 

 

                                                           

 - ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، الدسوقي، ج4، ص1.76 
 - ينظر: اإلسعاف يف أحكام األوقاف، الطرابلسي، ص2.34 

 - ينظر: بدائع الصنائع، الكاساين، ج6، 3.220 

 - ينظر:حاشية الدسوقي، الدسوقي، ج4، ص77.املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، الشريازي، ج2، ص323. 4 
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 اخلامس: أن يكون احملبَّس متميزاً غري مشاع:رط الشَّ  ❖

سواء كان مااًل قابالً  ىل جواز وقف املشاعمن املالكية والشَّافعية واحلنابلة، إ مجهور الفقهاءذهب 
املالكية مل جييزوا حبس املشاع  ، وسواء كان مسجدًا أو مقربة، إال أنَّ للقسمة أم غري قابل للقسمة

 الشرتاطهم القبض لصحَّة احلبس. الذي ال يقبل القسمة

ويرى حممد بن احلسن من األحناف أنه ال جيوز وقف املشاع القابل للقسمة، وذهب أبو يوسف 
 .1إىل جوازه

الفقهاء الذين اعتربوا الوقف اتمًا من غري حاجة إىل القبض، جييزون الوقف  »واحلاصل يف هذا أن 
مع الشيوع، والذين اشرتطوا القبض حكموا أبن الوقف ال يتم مع الشيوع، بل البد من اإلفراز 

.2«والقسمة

                                                           

 - ينظر: بدائع الصنائع، الكاساين، ج6، ص1.220 
 - حماضرات يف الوقف، أبو زهرة، ص2.122 



 

 

 

 

 اني:المبحث الث
 حبيس على الورثة.التَّ 

 ويشتمل على ثالثة مطالب:
 مق اصد التَّحبيس على الورثة. المطلب األول:

 لى الورثة.أحوال التَّحبيس ع  المطلب الثاني:
 .التَّحبيس على الورثة في الفقه اإلسالمي  المطلب الثالث:
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 الورثة.على  املطلب األول: مقاصد التَّحبيس

نعين ابلتَّحبيس على الورثة تلك األحباس اليت تصرف منفعتها ألشخاص معيَّنني سواًء كانوا أبناء 
فإنَّ التَّحبيس يكون تبعًا ملقصد   احملب  س أم ذحر  يَّته، أم زوجته. وألنَّ األعمال يف الشَّرع معتربة ابلنيَّة،

 من التَّحبيس حسناً، وقد يكون سي  ئاً.احملب  س من وراء ذلك،  فقد يكون مقصد احملب  س 

 :الفرع األول: مقاصد احملب  س احلسنة
عقود التَّربعات قائمة على أساس املواساة بني أفراد األمة، اخلادمة ملعىن األخوة، فهي مصلحة »

اجلم   حاجية جليلة، وأثر خلق إسالمي مجيل، فيها حصلت مساعفةح املعوزين، وإغناء املقرتين، وإقامة 
 ومن بني هذه املقاصد: 1 «من مصاحل املسلمني

اإلنفاق يف وجوه اخلري يعدُّ من أجل   القرابت إىل هللا عزَّ وجل، خاصًَّة إذا تعلق األمر أبقرب  -1
النَّاس ابحملب  س؛ زوجته وأوالده، فالثَّواب يكون مضاعفاً؛ ألن  مراتب االستحقاق تتفاوت يف ذلك 

لة، فاألقرب، حيث أنَّ احملب   حسب األقرب   فقد ورد يف صحيح البخاريس مجع بني الصَّدقة والص  
 صدَّقت  ت   ن  قُّ م  أح   ك  دح ل  و  و   ك  جح و  ...ز   »لزينب امرأة عبد هللا ابن مسعود: -ى هللا عليه وسلَّمصلَّ -قوله 
 .2« م  ه  لي  ع  

ومتاسكها وإبقاًء لالجتماع العائلي بني يسعى بعض احملب  سني إىل احلفاظ على الرَّابطة األسرية  -2
األبناء تسوده احملبة والتَّعاون يف السَّراء والضَّراء ابستمرار، يقومون حببس بعض ممتلكاهتم من عقارات 
وبساتني وغريها، على أبنائهم بغية توفري حياة مستقرة هلم بعد وفاهتم، فريون أنَّ التَّحبيس أفضل كفيل 

 هبذا املقصود.

عاة مصلحة احملبَّس عليهم: فريى احملب  س أن خيصص بعض أبنائه ابلتَّحبيس؛ كأن يب  س  مرا -3
بعض أمالكه على من احتاج من ولده، أو أن يكون عاجزًا عن الكسب أو حتفيزًا له على طلب 

 ونيل أعلى املراتب، أو كأن يكون من ذوي االحتياجات اخلاصَّة، وما إىل ذلك.    العلم

                                                           
، 2عاشور، حتقيق ودراسة: حممد الطاهر امليساوي، دار النفائس، األردن، طمقاصد الشريعة اإلسالمية، الشيخ الطاهر بن  -1

  .493م: ص2001-ه1421

 - أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الزكاة، ابب الزكاة على األقارب، حديث رقم)1462(، ج1، ص2.715 
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ألمالك على الورثة لتجنُّب التَّنازع فيما بينهم أو خوفًا من أن يعبث به من ال يسن حتبيس ا -4
التَّصرف يف األعيان احملبَّسة، وهذا مما ساهم يف بقاء األسرة يف حال من العناية والتَّعاون ووفر ضماانً 

 ثة. اجتماعيا للذُّر  ية، وحال دون اقتسام األمالك أو بيعها أو رهنها من طرف الور 

 محاية أفراد األسرة وضمان ترابطها: -5

كثريًا ما تؤدي اخلالفات األسرية إىل حدوث شقاق و نزاعات بني األسرة الواحدة مما يؤدي إىل 
حرمان بعضهم من املرياث، السيما يف حالة تعدد الزَّوجات، يلجأ بعض احملب  سني إىل التَّحبيس عليهم 

 . اً ر حلقوقهم من الضَّياع؛ خاصَّة إذا كانوا قصَّ  )الزوجة الثانية واألبناء( حفاظاً 

 :الفرع الثاين: مقاصد احملب  س السي  ئة

التَّحبيس قصد اإلضرار ابلورثة: استغل  بعض احملب  سني نظام التَّحبيس استغالاًل أخرجه عن  -1
رمان الورثة أو بعضهم ذوه وسيلة ليتحايلوا هبا على الشَّرع حلمقاصده وأهدافه اليت شرع لتحقيقها، فاختَّ 

من املرياث، وإبقاًء لألمالك يف اإلطار العائلي، وحىت ال خيرج امللك إىل غريهم عن طريق أوالد البنات 
جعلوا التَّحبيس الذي هو إحسان وبر ذريعة إىل إضاعة مال الغري، من حق وارث أو دائن ظن اً منهم »

وا معروفاً   .1« مبعروفأن ذلك يل  لهم من إثها؛ ألَّنم غريَّ

 حرمان أفراد األسرة وتشتيتها: -2

ونقصد بذلك حرمان بعض من أفراد األسرة من طرف احملب  س، وقد يشمل هذا احلرمان بعضاً من  
أوالده أو زوجته من االنتفاع؛ ويتم ذلك أبن جيعل احلبس على نفسه مدة حياته مث جيعلها يف 

  2أشخاص آخرين من غري أفراد األسرة.

اليت يهدف إليها احملب  سني من وراء التَّحبيس يف العموم هي إمَّا اهلروب  السي  ئة املقاصد يتضح أن
 .حايل على الشَّرعالتَّ  من أحكام املرياث، أو

 

                                                           

 -  مقاصد الشريعة اإلسالمية، الطاهر بن عاشور، ص493. 1 
الوقف األهلي يف مدينة اجلزائر خالل القرن الثامن عشر بني الشريعة واملمارسة من خالل سلسلة احملاكم الشرعية، أ. صليحة  -2

  .190م: ص2015-ه1436بوزيد، كنوز احلكمة، 
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 وهلذا قال صاحب الروضة النَّدية:
فهي  واحلاصل أن  األوقاف اليت يراد هبا قطع ما أمر هللا به أن يوصل، وخمالفة فرائض هللا عزَّ وجل»

ابطلة من أصلها ال تعقد حبال؛ ألن الواقف مل يرد من وقفه التَّقر ب إىل هللا تعاىل، بل أراد املخالفة 
 .1«ألحكام هللا تعاىل، واملعاندة ملا شرعه لعباده

 .حبيس على الورثةاملطلب الثاين: أحوال التَّ 

 رض.ال خيلو حال احملب  س أثناء التَّحبيس من أحد أمرين: الص  حة وامل

 :صحَّة احملب  س ةاحلالة األوىل: حال

احملب س إذا كان أهاًل للت ربع ويف حال الص  حة ، فله أن يتصرَّف يف أمالكه كما يشاء، ويكون ذلك 
، وأن جيعل منافع احلبس ملن شاء وكيفما شاء، إال أنه يشرتط أن يصرفه يف مصرف 2من رأس ماله

ي ذلك، وأن ال يتضرر من فعله غريه لقوله صلَّى هللا عليه مباح؛ ألنَّ املقصد من التَّحبيس يقتض
، فكل ما يعود ابلضَّرر على اآلخرين يزال أبي وجه، فال وجود للضرر يف 3وسلم: "ال ضرر وال ضرار"

ف يف أمالكه جبميع التَّصرُّفات؛ من بيع وهبة وحبس وغريه، على فللمحب  س أن يتصرَّ  ريعة،هذه الشَّ 
 وفقاً ملراد هللا تعاىل.أن يكون ذلك 

وقال أصبغ: سألت ابن وهب عن رجل أعتق أمته، مث  »جاء يف البيان والتَّحصيل ما نصُّه: 
تزوَّحها، مث قال: داري حبس على موايل؛ فقال: أراها من املوايل. قلت له إَّنا وارث، قال: مىت قال 

ما شاء، وقد حبس ابن عمر على  ذلك يف الص  حة منه؟. قلت: نعم. فقال: الرَّجل يصنع يف ماله
 .4«امرأته

                                                           

حالن، دار حممد صديق حسن خان القنوجي، تقدمي وتعليق وختريج: حممد صبحي حسن  ة،الروضة النَّدية شرح الدرر البهيَّ  -1 
  .338، ص2م: ج1993-ه1413، 2بريطانيا، ط -األرقم، برمنجهام

ينظر: املعونة على مذهب عامل املدينة، القاضي عبد الوهاب البغدادي، حتقيق: محيش عبد احلق، املكتبة التجارية، مكة  -2
  .210، ص5ج .والبحر الرائق، ابن جنيم:1601املكرمة: ص

 . 784، ص2(، ج2341األحكام، ابب من بىن يف حقه ما يضر جباره، حديث رقم )سنن ابن ماجه، كتاب  -3

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل يف مسائل املستخرجة، أيب الوليد ابن رشد القرطيب، حتقيق: األستاذ أمحد احلبايب،  -4
  .316، ص12م: ج1988-ه1408، 2دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط
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 :مرض احملب  س ةحال احلالة الثانية:

من املقررات الشرعية أن  تربُّعات املريض مرض املوت أتخذ حكم الوصااي يف نفاذها من ثلث املال  
 كسائر التَّربعات، وهو إمَّا أن يكون على وارث، أو على أجنيب))غري وارث((.

 إذا كان على وارث:فهو إما أن يكون على بعض الورثة، أو على مجيعهم. :األوىل الصُّورة   

 : احلبس على بعض الورثة:أوًلً 

 اختلف العلماء يف حكم التَّحبيس على بعض الورثة دون بعض على النحو اآليت:

: ذهبوا إىل جواز احلبس يف املرض على بعض الورثة دون بعض، على أن يكون مذهب احلنفية -
 .1لثلثيف حدود ا

: ذهب املالكية إىل بطالن احلبس على املريض مرض املوت إذا كان على وارث مذهب املالكية -
إال أن يكون "وقفًا معقَّباً" وهو ما حبَّسه احملب  س املريض على أوالده، وأوالد أوالده. كأن يقول: 

هذه املسألة، وتعرف يف دي وأوالد أوالدي.فإنَّ التَّعقيب شرط يف صحَّة والأأرضي كذا وقف على 
 .2املذهب املالكي "مبسألة أوالد األعيان"

وارثني(( على حسب أنصبة الغري )الوارثني(( وأوالد األوالد )) ويتم تقسيم الوقف بني األوالد )
 كر مثل حظ   االنثيني.املرياث، وليس مريااثً حقيقة؛ إذ ال يباع وال يوهب، فيكون للذَّ 

 3اإلمام أمحد روايتني يف احلبس على بعض الورثة: : وردت عنمذهب احلنابلة

 . 4وهبا قال الشَّافعية: عدم اجلواز، فإن فعل وقف على إجازة سائر الورثة، أحدمها

 : جواز حتبيس الثلث على بعض الورثة يف مرض املوت، وهو ما عليه األكثرون.  اثنيهما

 احلبس على مجيع الورثة: إذا كان احلبس ابلرتكة كلها على مجيع الورثة، جاز احلبس ولزم. اثنياً:

                                                           

 - ينظر: البحر الرائق ، ابن جنيم، ج5، ص1.210 
 - ينظر: الشرح الصغري، الدردير، ج4، ص2.111 

  - املغين ويليه الشرح الكبري، ابن قدامة، ج6، ص3.222-221 
 - روضة الطالبني، النووي، ج4، ص4.393 
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 : إذا كان على أجنيب))غري وارث((.الثانية الصُّورة

ذهب مجهور العلماء إىل أنه إذا كان يف حدود الثلث، فإنه يقع الزمًا من غري توقف على إجازة 
 كثر من الثلث، توقف لزومه على إجازة الورثة.، وإن كان أ-كما أسلفنا الذكر-الورثة 

 .املطلب الثَّالث: الت حبيس على الورثة يف الفقه اإلسالمي

 .الفرع األول: حترير حمل الن  زاع

وارثني إذا كانوا فقراء أو ذوو حاجة؛ الغري يف جواز التَّحبيس على األقارب ال خالف بني الفقهاء 
م أوىل النَّاس  وإين    »بصدقاته وإحسانه إليهم لقوله عليه الصَّالة والسَّالم أليب طلحة: -ابحملب  س–ألَّنَّ

 .1«أرى أن جتعلها يف األقربني...
وحمل اخلالف، وجمال النَّظر هو الوقف على الورثة، سواء كانوا أغنياء أم فقراء أيصحُّ الوقف »

حلبس عن فرائض هللا تعاىل، وحماربة عليهم كغريهم ممن ليسوا له بورثة، أم ال يصح؛ ملا يف ذلك مظنَّة ا
 .2«توزيع املرياث الذي فرضه هللا تعاىل

 .الوقف على الورثة حكم الفرع الثَّاين: مذاهب الفقهاء يف

 اختلف الفقهاء يف حكم الوقف على الذُّر  ية أو الورثة على قولني:      

إىل جواز الوقف على الورثة ))الوقف الذُّر  ي((، وإىل أنه  3: ذهب مجهور الفقهاءالقول األول
 ليس فيه معىن التَّحايل وحماربة أحكام املرياث.

: ذهب أصحاب هذا القول إىل بطالن الوقف على الورثة واعتباره من أعظم املنكرات القول الثَّاين
 ك ابلتَّقرُّب إليه.وأكرب الكبائر؛ ملا فيه من تغيري شرع هللا ودينه، والتَّحيل على ذل

  4د بن عبد الوهَّاب وغريه، وهو ما أساه بوقف "اجلنف واإلمث".وإىل هذا ذهب شيخ اإلسالم حممَّ 

                                                           

 - سبق خترجيه، ص18. 1 

 - حماضرات يف الوقف، أبو زهرة، ص2.223 

 - ينظر: شرح اخلرشي، اخلرش،ج7، ص85، املغين، ابن قدامة، ج8، ص194، روضة الطالبني، النووي، ج4، ص391. 3 
 -  كلمة احلق، أمحد حممد شاكر، دار ابن اجلوزي، القاهرة، ط1، 1425ه- 2014م: ص4.182 
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 : الفريقني أدلةالفرع الثَّالث: 

 استدل اجلمهور على جواز الوقف األهلي مبجموعة من األدلة أمهُّها: :1يزينأدلة اجمل ▪

وتصدَّق هبا يف الفقراء، ويف القرىب،  »الذي جاء فيه: -عنهرضي هللا -حديث عمر ابن اخلطاب -أ
 .2«ويف الر  قاب، ويف سبيل هللا

-يبفكلمة "القرىب" وردت عامة، فيدخل األغنياء والفقراء، الوارثني وغري الوارثني، وقد أقرَّه النَّ »
إمث فيه، فالنَّيب عليه الصَّالة على فعله، فدلَّ على أنَّ التَّحبيس على الورثة ال  -مصلَّى هللا عليه وسلَّ 

 .3«والسَّالم ال يقرُّ على إمث

أمر أيب طلحة األنصاري أن جيعل صدقاته املوقوفة على  -صلَّى هللا عليه وسلَّم-يبأنَّ النَّ  -ب
-يب، وهذا يدل على صحَّة الوقف على األقارب، ورثة وغري ورثة، أغنياء وفقراء، ألنَّ النَّ 4األقربني له
 أمره أن جيعلها يف األقربني.   -م عليه وسلَّ صلَّى هللا

 -رضي هللا عنه-ما وقفه أبو بكر»األوقاف الواردة عن الصَّحابة رضوان هللا عليهم ومنها؛  -ج
ا ورثت عنه، وكان يسكنها من حضر من ولده وولد ولده  رابعًا كانت له مبكة وتركها، فال يعلم أَّنَّ

مباله الذي خبيرب على أحد أبنائه، ال يشرتى  -رضي هللا عنه-عفانوتصدَّق عثمان بن »، 5«ونسله
 وغري ذلك من األخبار واآلاثر.  .6«أصلها وال يباع وال يوهب وال يورث

 

       

                                                           

 - حماضرات يف الوقف، أبو زهرة، ص1.223 

 - تقدم خترجيه، ص2.17 
 - حماضرات يف الوقف، أبو زهرة، ص3.223 

 - تقدم خترجيه. 4 
 - أحكام األوقاف، اخلصَّاف، ص05. 5 

 - أحكام األوقاف، مصطفى الزرقا، ص6.09 
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   :1أبدلة من األثر ومن العقل أمهها : استدلواأدلة القائلني ابلبطالن ▪
 من األثر: ✓

لهح عن د  م و ت ه ، مل    مملحوك ني  ة  تَّ س   ق  ت  أع   -مصلَّى هللا عليه وسلَّ  -أنَّ رجاًل يف زمن النَّيب »ما ثبت -أ
ن  هحم ،م جزَّأهح ، ف د ع ا هب  م  رسحولح هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم ف  م  هح ريح غ  ي كحن  ل هح م اٌل   ق  ت  ع  أ  ف   أ ثالاثً، مثحَّ أ ق  ر ع  ب  ي  

ويف رواية أنَّه قال: لو حضرته مل يدفن يف مقابر  2«ًا قواًل شديد ، وقال ل هح ةً ع  ب   أر   قَّ ر  وأ   نني   اث  
 .«املسلمني..

إين    »ما أخرجه اإلمام أمحد أنَّ بعض الصَّحابة طلَّق نساءه وقسم ماله بني بنيه، فقال عمر: -ب
، رتقح س  أظحنُّ الشَّيطان فيما ي   ع  س  ع  مب  وت ك  ، ولعلَّك  أن ال مت  كحث إالَّ قلياًل،  من السَّم  ك  فق ذ فهح يف ن فس 

ج مح كما رحجم  ق  ب  رح  ، فريح ، وآلمحرنَّ ب قرب  ك  ، أو ألور  ث حهحنَّ منك  ع نَّ يف مال ك  ، ولت  ر ج  أيب  وأمي هللا لرتحدَّنَّ نس اء ك 
 .3«ر غال  

 :من العقل ✓

ي  -أ  البطالة والكسل يف أوساط اجملتمعات اإلسالمية.أنَّ الوقف الذُّر  ي يت سبَّب يف تفش  

وجود الظلم يف األوقاف األهلية، ويتمثَّل هذا الظُّلم يف وجود بعض الشروط التعسُّفية من » -ب
قبل الواقفني، من أجل اإلضرار ابلورثة، أو حرماَّنم، وكذلك شره النُّظار والقائمني على األوقاف؛ مما 

قا  . 4«ق واإلحن، وهذا فيه من الشَّر والفساد ماال خيفىيفضي إىل الن  زاع والش  

 

 

  

                                                           
الوقف اخلريي ومتيزه عن الوقف األهلي، د/ حممد بن أمحد الصاحل، ندوة الوقف يف الشريعة اإلسالمية وجماالته: ينظر:  -1

 . 42، ص1وينظر: أحكام الوقف يف الشريعة، الكبيسي: ج. 909ص

 - أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب األميان، ابب من أعتق شركاً له يف عبد، حديث رقم)1668(، ج3، ص2.1288 
 - أخرجه ابن حبان يف صحيحه،  كتاب النكاح، ابب نكاح الكفار، حديث رقم)4156(، ج9، ص463.  3 

 - الوقف اخلري ي ومتيزه عن الوقف األهلي، حممد بن أمحد الصاحل، ص4.908 
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 :املناقشة والرتَّجيحالفرع الرَّابع: 

 املناقشة: •

 :1مناقشة املانعني ألدلة اجلمهور -1

اختلف يف  -رضي هللا عنه-: أبن كلمة "ذي القرىب" اليت جاءت يف حديث عمرقالوا -أ
قوله: )ولذي القرىب(: يتمل أن يكون من ذحكر يف اخلمس... ،  »تفسريها؛ فقد جاء يف فتح الباري

 .2«وهبذا الثَّاين جزم القرطيب ويتمل أن يكون املراد هبم قرىب الواقف

 فهذا الدَّليل تطرَّق إليه االحتمال، والدَّليل إذا تطر ق إليه االحتمال سقط به االستدالل. 

ا كوإذا سلَّمنا أنَّ املراد بذي القرىب قرابة عمر بن اخلطَّاب،   »- ما جزم بذلك القرطيب فال نسل  م أَّنَّ
الفقري، وإذا سلَّمنا أن كلمة ذي القرىب تشتمل الفقراء  تشتمل الغين والفقري، بل ال تشتمل إالَّ 

ا تشتمل الورثة، ومل يقم دليل ا وردت بلفظ عام،  واألغنياء من األقارب، فال نسل  م أَّنَّ على ذلك إال أَّنَّ
وإذا كان كذلك، فهو ال يدلُّ على ختصيص بعض ورثته بنصيب أوىف، بل إنه جعلهم يف عموم ذوي 
القرىب، وعلى أيَّة حال فليس يف هذا األثر ما يدل على صحَّة الوقف للورثة األغنياء، وابألوىل ليس 

مه هللا هلم، وجعل الوقف ذريعة ن نصيبهم الذي قسم فيه داللة مطلقًا على جواز حرمان بعض الورثة
 .   3«لذلك

: أبنَّ حديث أيب طلحة ال دليل فيه على أنَّ األقارب الذين تصدَّق عليهم هم ورثته، قالوا -ب
صلَّى هللا عليه -يبأو قصد ابلتَّصدُّق حرمان الورثة أبي وجه من الوجوه؛ ألنَّ فعله كان إبشارة من النَّ 

، وليس يف احلديث أيضًا على أنَّ هذه الصَّدقة من الصَّدقات املوقوفة يف شيء، بل يظهر من -وسلَّم
من تصدَّق عليهم ما يدل على أن هذه الصَّدقة من الصَّدقات من أخبار عبارات احلديث، ومما جاء 

 .4«املنفذة ال املوقوفة، أي أَّنا متليكاً ومل تكن حبساً 

                                                           

 - حماضرات يف الوقف، أبو زهرة، ص1.227 

2
  .16، ص7م: ج2005-ه1426، 1فتح الباري شرح صحيح البخاري، احلافظ ابن حجر العسقالين، دار طيبة، ط -

 - حماضرات يف الوقف، أبو زهرة، ص3.228 

 - ينظر: املبسوط، السَّ رخسي، ج12، ص4.37 



 التحبيس على الورثة                                                                  املبحث  الثاين           

 

 
47 

بعد أن تصدَّق عليه أاب طلحة ابع حصًّته  -رضي هللا عنه–فقد ورد يف رواية البخاري أنَّ حسَّان  
 إىل معاوية.

كهم احلديقة طلحة ملَّ  هذا يدل على أنَّ أاب »جاء يف فتح الباري عند تعليقه على بيع حسَّان: -
فيعكر على من استدل بشيء من  ،إذ لو وقفها ما ساغ حلسَّان أن يبيعها ،املذكورة ومل يقفها عليهم

ويتمل أن يقال شرط أبو  قصَّة أيب طلحة يف مسائل الوقف، إال فيما ختالف فيه الصَّدقة الوقف،
منهم جاز له بيعها، وقد قال جبواز هذا الشَّرط  ها عليهم أنَّ من احتاج إىل بيع حصَّتهوقف طلحة ملا

 .1«وهللا أعلم وغريه. بعض العلماء كعلي

ن  الر  واايت الواردة عن أوقاف الصَّحابة والتَّابعني واليت ذكر فيها الوقف على الذُّر  ية و أ » -ج
الورثة، يف إسنادها طعون ويف رواهتا ضعاف يف الث  قة، وقد رويت عن طريق الواقدي، الذي مل يكن 

ة يف شيء ي ال تصلح حجَّ من الرُّواة الث  قات،وإذا كان حال تلك الر  واايت من حيث الث  قة بناقلها، فه
 .2«إليه النَّفس، ويشرح له الصَّدر وقد أحاطت هبا الظنون، فال يثبت هبا حكم تطمئنُّ 

فإنه ال يفهم منه ما فهموه من صحَّة الوقف على الذُّر  ية، وإمنا »وعلى فرض صحَّة الر  واايت وثبوهتا 
بكر)مثاًل( إذا قدموا البلد نزلوا تلك الدَّار،  تصَّدقوا هبا صدقة عامَّة على احملتاجني، فكان أوالد أيب

 .3«بيل، كما يوقف اإلنسان مسقاة ويتوضأ منها، فينتفع هبا هو وأوالده مع النَّاسابعتبارهم أبناء السَّ 

 :مناقشة اجمليزين ألدلة املانعني-2

 -الوقف األهليأي إللغاء - ة املؤيدينوحجَّ »الكبيسي: حممد ل بقول عن الدَّليل األوَّ  :جياب -أ
أنه يساعد على البطالة والتَّسكُّع بني املستفيدين، وكأنَّ األمر يبدو مقبواًل لو أنَّ هؤالء وضعوا احللول 
ملواطن البطالة األخرى بني الناس...وكأين أكاد أجزم أبَّنم مل يكونوا ليلحظوا ذلك فيه لو أنه نظام 

بح غرضاً يرمى، وهدفاً يصاب، وال حول وال قوة ه اإلسالم الذي أصمستورد من غرب أو شرق، ولكنَّ 
 .4«إال ابهلل

                                                           

 - فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالين، ج6، ص1.713 

 - حماضرات يف الوقف، أبو زهرة، ص2.231-230 

 - كلمة احلق، أمحد حممد شاكر، ص3.185 

 - أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالميه، حممد الكبيسي، ص4.47 
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أبنه مهما طرأت عليه من احنرافات عن مقصده »وجود الظلم يف الوقف األهلي جياب عنه:  -ب
الشَّرعي، من بعض الواقفني الذين جيعلون منه قسمة ضيزى بني األوالد والبنات، ومهما كان من شره 

 وغري ذلك، فإنَّ هذا كله ال ميس جوهر الوقف كتشريع إسالمي أبذى، النظار وتعنُّتهم ابملستحقني
طني وال يكمن يف الن  ظام، فالوقف كغريه من النُّظم اإلسالمية اليت فالعيب من املنحرفني واملتسل   

فوس، فالن  كاح مثاًل والبيع واإلجارة وغريها، كلها من النُّظم تعرتضها املشاكل من ضعاف النُّ 
ة اليت جاء هبا الشَّرع لتنظيم حياة املسلمني، ومع ذلك فإن احملاكم تضج من مشاكل هذه اإلسالمي

 .1«التَّشريعات اليت يوجدها بعض ضعاف النُّفوس، وهكذا حال الوقف

 : الرتَّجيح •

رجحان قول اجلمهور القائل جبواز احلبس على الورثة،  -وهللا أعلم -من خالل ما سبق يتبنيَّ  
  :وذلك

 .ملانعة وما أورد عليها من اعرتاضاتأدلة اجلمهور وما أوردوا من مناقشات، وضعف األدلة القوة 

يف ومن املسائل املتفرعة عن التَّحبيس على الورثة ))الفروع(( مسألة إخراج البنات من احلبس 
 .  تعاىل املبحث املوايل إن شاء هللا املذهب املالكي، وسيأيت الكالم فيها يف

                                                           
األهلي، د/ عمر . نقال عن: الوقف 619-618، صالعبد السالمد/ أمحد بن صاحل اتريخ الوقف عند املسلمني وغريهم،  -1

  ابفقيه.



 

 

  

  

 

 المبحث الثالث.
 .عند المالكيةبيس على الفروع  التَّح

 يتضمَّن ثالثة مطالب:و 

 ألف اظ التَّحبيس.المطلب األول: 
 أصناف المحبَّس عليهم ومآل الحبس المعقَّب.المطلب الثاني: 
 مسألة إخراج البنات من الحبس.المطلب الثالث: 
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 .املطلب األول: ألفاظ التَّحبيس

نعين أبلفاظ التَّحبيس تلك األلفاظ اليت يعرب هبا احملب  س عن احملبَّس عليهم، مثل بيان نوع      
ويتم تقسيم احلبس بني  ،-إن شاء هللا-كما سيأيت الت فصيل فيه يف املطلب املوايل -احملبَّس عليهم

لقول أبنَّ الشروط اليت احملب  س إن كان جائزاً؛ وعليه ذهب املالكية إىل ا  املستحقني له حسب شرط
فإن جاز الشَّرط وجب العمل به، وال جيوز »يضعها احملب  سح غري جديرة ابالعتبار ما مل تكن جائزة، 

ألنَّ "ألفاظ احملب  س كألفاظ الشَّارع عند املالكية" يف  1«العدول عنه إالَّ إن تعذر فيصرف يف مثله
 وجوب اإلتباع والعمل هبا.

وجاء يف خمتصر سيدي 2 «لفاظ الواقف كألفاظ الشَّارع يف وجوب االت  باع أ »قال اخلرشي:     
 .3«واتُّبع شرطه إن جاز  »خليل:

فاأللفاظ اليت تصدر عن احملب  س أثناء التَّحبيس جيب متابعتها واعتبارها، شرط أن تكون جائزة. 
وألمهية هذه األلفاظ وضعنا هلا مطلبًا خاص اً " ألفاظ التَّحب يس"، واقتصران فيه على الكالم عن ألفاظ 

احملب  سني كثرية يف هذا من قبل ة احلحبس املعقَّب بشيء  من التَّفصيل دون غريها؛ ألنَّ األلفاظ املستعمل
 سة هي: الولد، العقب، النَّسل، الذُّر  ية، البنون.لباب، وألفاظ احلحبس املعقَّب مخا

 حو اآليت:وقد اختلف العلماء يف املراد من هذه األلفاظ على النَّ 

 4: يتفرع لفظ الولد إىل مخس مسائل:الولد أو األوًلد -1

 "حبستح على ولدي، أو على أوالدي"، ومل يزد على ذلك.إحداها: أن يقول احملب  س: 

والثانية: قوله: "حبستح على ولدي وولد ولدي" بصيغة املفرد، أو "على أوالدي وأوالد أوالدهم" 
 بصيغة اجلمع.

 والثالثة: قوله: "حبستح على ولدي وأوالدهم"، أو "على أوالدي وأوالدهم".
                                                           

جواهر اإلكليل شرح خمتصر العالمة الشيخ خليل يف مذهب اإلمام مالك إمام دار التنزيل، الشيخ صاحل عبد السَّميع ينظر:  -1
  .208، ص2اآليب األزهري، املكتبة الثقافية، بريوت: ج

  92.2ص، 7شرح اخلرشي، اخلرشي، ج -

  252.3م: ص1981-ه1401لعالمة خليل، الشيخ خليل بن اسحاق املالكي، دار الفكر، الطبعة األخرية، ا خمتصر -

 .421، ص2ج اجلد، ابن رشد ،املمهداتقدمات امل -4
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ورهم وإانثهم من غري أن يسميهم أبسائهم، وعلى والرَّابعة: قوله: "حبستح على ولدي ذك
 أوالدهم".

واخلامسة: قوله: "حبستح على أوالدي فالٌن وفالٌن وفالنٌة يسم  يهم أبسائهم ذكورهم وإانثهم 
ل القول يف هذه املسائل كما أييت:  وعلى أوالدهم". وسنفص  

د، أو "حبستح على أوالدي" : قول احملب  س: "حبستح على ولدي" بصيغة املفر املسألة األوىل
 بصيغة اجلمع.

 : 1فقد حصَّل حممد ابن رشد يف دخول ولد البنات فيها، وعدم دخوهلم قولني     

األول: عدم دخول أوالد البنات يف هذه املسألة، وإليه ذهب مالك ومجيع أصحابه املتقدمني؛      
بناء دون ولد البنات، وألن الولد من ألن الولد الشرعي هو من يرجع نسبه إىل احملب  س من ولد األ

 جهة أبيه يرث دون غريه.

فإذا قال احملب  س: هذه الدار مثاًل حبس على ولدي؛  »جاء يف شرح ميَّارة على حتفة احلكَّام:     
دخل ولد الصُّلب ذكرًا كان أو أنثى، واحدًا أو متعدداً؛ ألنَّ املراد جنس الولد وال إشكال، ودخل 

ذكورهم وإانثهم وأوالد ابن االبن ذكورهم وإانثهم وهكذا، وال يدخل يف ذلك ولد  أوالد االبن
 .2«البنات

الثاين: دخول أوالد البنات يف احلبس. وهو ما ذهب إليه أبو عمر ابن عبد الرب وغريه من      
 املتأخرين.

 :3وزاد صاحب البيان قولني آخرين مها     

األول: دخول أوالد احملب  س الصُّلبيني؛ الذكور منهم واإلانث فقط، وال دخول ألوالد األوالد      
 ذكوراً كانوا  أم إاناثً.

                                                           

 - ينظر: أحكام الوقف، يي بن حممد بن حممد احلطاب املالكي، دار ابن حزم، ط1، 1430ه-2009م: ص1.196 
، 1الكتب العلمية، بريوت، ط بن أمحد بن حممد املالكي، دارشرح ميَّارة الفاسي على حتفة احلكام، أيب عبد هللا حممد  -2

  .236، ص2م: ج2000-ه1420
 - املرجع السَّابق، ص197.بتصرف3 
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 الثاين: يدخل أوالد احملب  س الصُّلبيني الذُّكور دون اإلانث.     

وذهب ابن احلاجب إىل أنه يدخل أوالد صلب احملب  س ذكورًا وإاناثً، وأوالد الذكور منهم      
 .1«ولدي أو أوالدي يتناول ولد  الصُّلب مطلقاً وولد ذكرهم »حيث قال:

من عدم دخول ولد  -رمحه هللا-واملشهور من هذه األقوال هو ما ذهب إليه اإلمام مالك     
 2عليه سيدي خليل يف املختصر. البنات وهو ما اقتصر

يتَّضح من خالل هذه املسألة أنه ال خالف بني العلماء يف دخول أوالد صلب احملب  س يف احلبس 
إذا كان بلفظ" ولدي" أو" أوالدي" إالَّ ما كان من القول الثاين لصاحب البيان من خروج البنات 

 األعيان، واختلفوا يف دخول أوالد بنات احملب  س.

 : قوله: "حبستح على ولدي وولد ولدي"، أو "على أوالدي وأوالد أوالدي".املسألة الثانية

 :3جممل األقوال الواردة يف هذه املسألة ثالثة أقوال

األول: أن ولد بنات احملب  س يدخلون يف معىن قوله هذا، فإذا قال "على ولدي وولد ولدي"، فهو 
 ثهم، وعلى أعقاهبم". مبنزلة قوله "على أوالدي؛ ذكراَّنم وإان

.أي دخول 5«والعمل على دخوهلم أكثر»، وقيل:  4«مجاعة من الشيوخ وإليه ذهب »قال ابن رشد:
 أوالد بنات احملب  س يف هذا اللفظ.

الثاين: أن ولد البنات ال يدخلون.وهو قول مالك يف املدونة، فقد روي عنه أنه قال: من حبس 
 البنات ال يدخلون يف ذلك .على ولده وولد ولده أن ولد 

 
                                                           

، دمشق، األخضري، اليمامةألخضر احلاجب املالكي، حتقيق: أبو عبد الرمحان اجامع األمهات، مجال الدين بن عمر ابن  -1
  .451: صم1998-ه1419، 1ط

 - خمتصر خليل ص 253. 2 

  . بتصرف203-200، صاحلطابينظر: أحكام الوقف، -3

 - املقدمات املمهدات، ابن رشد القرطيب، ج2، ص4.428 
واجلامع املغرب عن فتاوي أهل إفريقية واألندلس واملغرب، أيب العباس أمحد بن يي الونشريسي، وزارة األوقاف  املعرباملعيار  -5

  .170، ص7م: ج1981-ه1401والشؤون اإلسالمية للمملكة املغربية، الرابط، 
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 .وهو القول املشهور.1«املنصوص أنه ال يدخل ولد البنات  »قال ابن احلاجب:

الثالث: دخول أوالد احملب  س خاصَّة، إالَّ إذا قال: "وأوالدح أوالد  أوالدي"؛ فيدخلون يف الدرجة      
 الثَّالثة.

 أو "على أوالدي وأوالدهم" .قوله "حبستح على ولدي وأوالدهم"،  :املسألة الثالثة

 فقد حص ل ابن رشد يف هذه املسألة ثالثة أقوال :

األول: ال دخول ألوالد بنات احملب  س يف احلبس. حكاه ابن أيب زمنني يف مغربه عن مالك، موجهاً 
 .2قوله؛ أبن الولد عرفاً يقع على الذكر دون األنثى

ن حتتهم من ولد بنات البنات، فإن زاد يف لفظ الثاين: دخول أوالد بنات احملب  س خاصة، دون م
 العقب أبن قال: "وأوالدح أوالد  أوالدي"، فيدخلون يف الدرجة الثالثة.

 . 3«وهو رأي الشيوخ »قال ابن رشد:

 الثالث: دخول أوالد بنات احملب  س خاصة. 

وإبدخاهلم هبذا اللفظ قضى القاضي أبوبكر حممد بن السَّليم بفتوى أكثر أهل  »جاء يف املقدمات:
زمانه، ودخوهلم به أبني من دخوهلم ابللَّفظ األوَّل وهو قوله: "ولدي وولد ولدي"، أو" أوالدي وأوالد 

 أوالدي".

 .4«قولوإبدخاهلم ابللَّفظني مجيعاً كان الفقيه أبو جعفر شيخنا رمحه اَّللَّ يفيت، وبذلك أ

 .5«بني املسألتني يف ولدي وولدهم، كولدي »قال ابن احلاجب:

                                                           
 - جامع األمهات، ابن احلاجب، ص1.451 

 - املقدمات املمهدات، ج2، ص2.433 
  433.3، ص2صدر نفسه، جامل -

  فتاوى ابن رشد، أيب الوليد حممد بن أمحد بن أمحد بن رشد القرطيب املالكي، حتقيق: الدكتور املختار بن الطاهر التليلي، دار  -4
  .1126-1125، ص2م: ج1987-ه1407، 1الغرب اإلسالمي،بريوت، ط

 -جامع األمهات، ابن احلاجب، ص5.451 
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هو العرف؛  فإن كان عرف االستعمال يتناول الذكر واألنثى دخل   وسبب اخلالف يف هذه املسألة:
 ولد البنات، وإن مل يكن يتناوله مل يدخل ولد البنات يف احلبس.

: قوله: "حبستح على أوالدي ذكورهم وإانثهم" من غري أن يسم  يهم أبسائهم، مث املسألة الرَّابعة
 قال "وعلى أعقاهبم" . 

أن أوالد بنات احملب  س يدخلون يف  -رمحه هللا-والظاهر من مذهب مالك »قال حممد ابن رشد:
 ذلك، كما لو سَّاهم.

بعض النَّاس على أنَّ أوالد البنات ال  وقد وقع ملالك يف كتاب حممَّد بن املواز مسألة، استدل هبا
يدخلون يف احلبس على مذهب مالك هبذا اللَّفظ؛ وهي قوله فيمن حبَّس على ول د ه الذكور واإلانث 
وقال: "فمن مات منهم، فوحل دحه مبنزلته"؛ قال: ال أرى ألوالد البنات شيئاً، وهي رواية ضعيفة خارجة 

عل أصاًل يقاس عليه، مع أَّنا حمتملة للتَّأويل؛ إذ قد عن األصول فال يصحُّ االستدالل هبا ، وال أن جتح
 .1«يمل قوله: ومن مات منهم فولدحه مبنزلته على البيان والتَّفسري ملن تناول اللَّفظ األوَّل

وعليه ال خالف يف املذهب يف دخول بنات احملب  س يف احلبس هبذا اللَّفظ، قفد جاء يف      
 .2«وأوالدي فالٌن وفالٌن وفالنٌة وأوالدهم يدخلون ات  فاقاً  »جامع األمَّهات:

قال مالك: ومن حبس على وحل ده الذَّكر واألنثى سواء؛  »ه:وجاء يف الن وادر والزايدات ما نصُّ      
فمن مات منهم فولده مبنزلته، فمات بعضح ولد  احملب  س وترك ولدًا من غريهم؛ فليس لوحلد البنات 

 .3 «ت عقب، وليس وحل د البنات عقبشيٌء. والبنا

ذكورهم  -ويسم  يهم أبسائهم-قوله: "حبستح على أوالدي فالن وفالنة"  املسألة اخلامسة:
 وإانثهم، مث يقول: "وعلى أوالدهم".

 

                                                           

 - املقدمات املمه دات، ابن رشد، ج2، ص1.434 

 - جامع األمهات، ابن احلاجب، ص2.451 

هللا بن عبد الرمحان أيب زيد القريواين، حتقيق:  النوادر والزايدات على ما يف املدونة ممن غريها من األمهات، أيب حممد عبد - 3
 . 33ص ،12: ج1999، 1دار الغرب اإلسالمي، طاألستاذ حممد عبد العزيز الدابغ، أمحد اخلطايب،  رالدكتو 
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 فقد حصَّل حممد ابن رشد يف هذا اللَّفظ قولني مها:

مذهب مالك ومجيع أصحابه املتقدمني  »األوَّل: دخول ولد بنات احملب  س يف هذا اللَّفظ. وهو     
 .1«واملتأخرين: كابن أيب زمنني، وأيب عمر اإلشبيلي، ومن تالهم من شيوخنا الذين أدركناهم 

مروي عن ابن زرب، مث رجع عن »والثاين: عدم دخول ولد بنات احملب  س يف التَّحبيس. وهو     
 فكان من قوله: .«مذهبه وأشهد على رجوعه

فيمن قال داري حبس على ولدي فالٌن وفالٌن وفالٌن، وفالٌن، وعلى أعقاهبم وأعقاب      
 أعقاهبم؛ أنه ليس لولد فالنة شيٌء، كقول الرجل "على أوالدي وأعقاهبم"، وفيهم أنثى.

وقال أيضاً: إذا قال حبس على ولدي فالن وفالن وفالنة، وعلى أعقاهبم؛ ليس لولد فالنة      
 شيٌء.

 . 2«قال ابن رشد: والذي ذهبت إليه اجلماعة هو الصَّواب الذي ال يصحُّ القول خبالفه     

حه من هذه األقوال هو رأي اجلماعة، ألنه من املعلوم يف اللُّغة العربية أنه إذا ورد ضمري  والذي أرج  
 بعد مجع فإنه يعود على اجلميع، إالَّ ما خص  صَّ بدليل.  

لد" وجممل األقوال الواردة فيه، وكيفية تفسري العلماء ملعانيه، وسننتقل إىل هذا ابلنسبة للفظ "الو 
 اللَّفظ الثاين.

: لو قال احملب  س: "على عقيب، أو نسلي، أوذحر  ييت".يدخل ولد البنات العقب والذُّر  ية والنَّسل-2
، وعقيب كولدي، فإن حالت دونه أن»ابت  فاق العلماء، فقد جاء يف جامع األمهات: ثى فليس بعقب 

.ألنَّ سيدان عيسى من ذحر  ية سيدان ابراهيم عليهما 3«ونسلي كذلك، وذحر  ييت يدخل ولد البنات إت  فاقًا 
 السَّالم.

 

                                                           
  .435، ص2ج ،قدمات املمهداتامل - 1

 - املصدر نفسه، ج2، ص2.435 

 - جامع األمهات، ابن احلاجب، ص3.451 
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وحكم لفظ "العقب" حكم لفظ "الولد" يف املسائل اليت مرت معنا آنفاً، إذ ال فرق بينهما عند 
ما مبنزلة الولد والعقب يف عدم دخول ولد العلماء، إالَّ أن الشُّيوخ اختلفوا يف  الذُّر  ية والنَّسل فقيل؛ أَّنَّ

م يدخلون، وذهب ابن العطَّار إىل التَّفريق بني الذُّر  ية  البنات فيهما على مذهب مالك، وقيل أَّنَّ
ب  س والنَّسل؛ فقال أنَّ النَّسل مبنزلة الولد والعقب؛ أي ال يدخل فيه ولد البنات، إال أن يقول احمل

نسلي ونسلح نسلي يف لفظ التَّعقيب
1. 

:البنون -3  

لو قال احملب  س: "حبستح على بين"، أو" على بين وب ين  ب ين  "، أو"على ب ين  وبنيهم".فاحلكم يف لفظ 
َّ كو ل د ي وول د  ول د ي على املنصوص»البنني، كاحلكم يف لفظ الولد والعقب.  َّ وب ين  ب ين  وبين 

»2 . 

 ومآل احلبس املعقَّب.  : أصناف احملبَّس عليهمالثايناملطلب 

 :الفرع األول: أصناف احملبَّس عليهم

 احملبَّس عليهم هي اجلهة اليت تصرف هلا منفعة احلبس، وهي أنواع:

 : ال خيلو التَّحبيس على احملب س عليهم من ثالثة أوجه:3قال صاحب املقد  مات

 أحدها: أن يكون على معي نني.

 والث اين: أن يكون على جمهولني غري حمصورين وال معي نني.

 والث الث: أن يكون على حمصورين غري معي نني.

 

 

                                                           

 - ينظر: املقدمات املمهدات، ج2، ص437.- بتصرف-1 
 - جامع األمهات، ابن احلاجب، ص2.451 

 - املقذمات املمهدات، ابن رشد، ج2، ص3.419 
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زيد"  على ون يقول احملب  س: "حب ست على عمر أ: التَّحبيس على معي نني: كأالوجه األول
قولني منصوصني عن  يسم  يهم أبسائهم.اختلف قول مالك هل يب س على الت أبيد ال يرجع ملكاً؟ 

 :1مالكاإلمام 

 األول: إذا مات احملبَّس عليه رجع احلبس ألقرب الن اس ابحملب  س.      

 يرجع احلبس بعد موت احملبَّس عليه إىل احملب  س ملكًا مطلقًا يبيعه ويصنع به ما»الثاين:       
ب  س أو لورثته إن مات  ترجع بعد موت احملبَّس عليه ملكًا للمح». ويف فتاوى الربزيل: 2«شاء

 3«كالعمرى

 وقال ابن املاجشون يف الواضحة: إذا كان احلبس على إنسان بعينه فهو عمرى وإن سَّاها صدقة.

: أن يكون على جمهولني غري حمصورين وال معيَّنني: كأن يقول احملب  س: "حبَّست داري الوجه الثاين
على املساكني أو الفقراء أو طلبة العلم".ففي هذه احلالة ال يرجع احلبس  إىل احملب  س ابتفاق؛ ألَّنا 

 مصرفاً مل تعد إىل  يعني  له مصرفاً، فإن عنيإىل أقرب الن اس ابحملب  س إن ملصدقة حمرمة موقوفة، ويرجع 
 .4«غريه

: أن يكون على حمصورين غري معي نني: كأن يقول احملب  س: "حبس على أوالد فالن" الثالوجه الث  
أو على" بين فالن" فال يرجع اىل احملب س ابتفاق، ويرجع بعد انقراض الوجه املذكور مراجع األحباس، 

 . 5وهو مذهب املدونة وغريها

 

 

 
                                                           

.وينظر: فتاوى الربزيل جامع مسائل األحكام ملا نزل من القضااي ابملفتني واحلكام، أيب القاسم بن 420، ص2،جنفسهاملصدر  -1 
  .321، ص5: ج2002، 1أمحد البلوي الت ونسي، حتقيق: األستاذ الذكتور حممد احلبيب اهليلة، دار الغرب اإلسالمي، ط

 - املقدمات املمهدات، ابن رشد،ج2، ص2.420 
 - فتاوى الربزيل، أيب القاسم بن أمحد البلوي، ج5، ص3.321 

 - املصدر الس ابق، ج2، ص420،  و القوانني الفقهية، ابن جزي، ص4.244 

 - فتاوى الربزيل، ج5، ص5.322 
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 الثَّاين:مآل احلبس املعقَّب.الفرع  

قد مر معنا يف املبحث الثاين أن احلبس املعق ب هو ما يوقفه احملب  س من أموال على أوالده وأوالد 
أوالده ما تناسلوا؛ ذكورًا كانوا أو إاناًث أو مها معًا إىل انقراضهم، سواًء عني  احملب  س جهة املرجع أو 

؛ كالذُّر  ية. سكت عنها، وال يتصور االنقراض إال  إذا كان على معنيَّ

 : تعيني احملب  س جهة املرجع: احلالة األوىل 

إذا عني  احملب  س اجلهة اليت يؤول إليها احلبس املعقَّب عند انقراض احملبَّس عليهم وجب ات  باعه فيما 
دهم وهكذا ما كأن يب  س أمالكه على أوالده الذكور دون اإلانث أو مها معاً، وأوالد أوال»اشرتط، 

تناسلوا وامتدت فروعهم طبقة بعد طبقة وإن انقرضوا يرجع ذلك مريااًث ملن يستحقه من الورثة 
 . 1 «الشرعيني

 : عدم تعيني جهة املرجع:احلالة الثَّانية

إن مل يذكر احملب  س مرجعًا رجع احلبس إىل أقرب النَّاس ابحملب  س يوم املرجع، أو جعل يف وجوه الرب 
 ن.واإلحسا

مسألة: يف املدونة: وإن قال حبس عليك وعلى  »وجاء يف كتاب مسائل يف األحكام الشرعية:
ا ترجع بعد انقراضهم ألوىل الن اس ابحملب  س يوم املرجع  عقبك، قال مع ذلك، صدقة، أو مل يقل، فإَّن 

واحدة كان من ولد أو عصبة، ذكورهم وإانثهم سواء، يدخلون يف ذلك حبساً؛ ولو مل تكن إال ابنة 
 .2«هلا حبساً، ال يرجع إىل احملبَّس وإن كان حي اً 

ويكون الذكر واألنثى يف القسمة سواء، إن وجدا معاً، وإن بقيت بعد انقراض العقب بنت واحدة 
رجع احلبس كله هلا فصارت يف درجة أخيها عصبة، ومثلها األخوات والعم ات وبنات األخ وبنات 

لت   »يل:العم.جاء يف خمتصر سيدي خل ورجع إن انقطع ألقرب فقراء عصبة احملب  س، وامرأة لو رج  
 3«عص بت

                                                           

 
 - املعجم أللفاظ احلبس املعق ب والعام ابملغرب، مصطفى عبد السالم املهماه، ص1.174-173

 - مسائل يف األحكام الشرعية على املذهب املالكي، الشيخ حممد بن أمحد بن املبارك، دار اهلدى، عني مليلة، ص2.107 
 - خمتصر خليل: ص3.252 
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 .الثَّالث: مسألة إخراج البنات من احلبس املطلب

األصل يف التَّحبيس أنَّه قربة من القرب اليت يتقرب هبا إىل هللا سبحانه وتعاىل، وأنه مبين على       
جلب املصاحل للعباد، ودفع املفاسد عنهم؛ ألن الوقف ما هو إالَّ من مجلة املصاحل والطَّاعات اليت 

وهي مسألة إخراج البنات من من يتخذه وسيلة ألغراض أخرى  بت الشَّريعة بفعلها، إال أنه يوجدرغَّ 
 احلبس وهي من املسائل اليت كثر فيها الكالم قدمياً وحديثاً داخل املذهب. 

على أن التَّحبيس على البنني دون البنات إذا  اتَّفقوا أهل املذهب وحترير حمل النزاع يف هذه املسألة أن
، كما أنَّه يقع ابطاًل إذا كان يف حال وقع يف حال املرض فهو ابطل ات  فاقاً ولو حيز؛ ألنه عطية لوارث

 الص  حَّة وحال املانع قبل احلوز، واختلفوا إذا وقع يف حال الص  حة وحصل احلوز قبل املانع.

 :حبيس على البنني دون البناتأقوال املالكية يف حكم التَّ : ولالفرع األ

 :1حكم هذه املسألة؛ إىل ثالثة آراء هي اختلف فقهاء املالكية يف

 يف العتبية، وهو املشهور. -رمحه هللا-: احلرمة، وهي رواية ابن القاسم عن اإلمام مالكالرَّأي األول

من حبس حبسًا على ذكور ولده وأخرج اإلانث منه إذا تزوَّجن فإين ال أرى ذلك  »قال مالك:
 .      2«جائزاً، وإنه من أمر اجلاهلية 

وهو ما ذهب إليه خليل يف خمتصره واقتصر عليه، وذلك عند حديثه عن مبطالت احلبس حيث 
 .3«وبطل على معصية، وحريب، وكافر كمسجد، أو على بنيه دون بناته»قال: 

 

 

                                                           
 80-77صيله من املدونة، د. أمحد عمران الكمييت ، جملة البحوث األكادميية، صحبيس على الذكور دون اإلانث وأتحكم التَّ  -1

الشيخ عبد الكرمي البلبايل أمنوذجا"، عبد اخلالق قصباوي، أطروحة دكتوراه،  .وأصول االستنباط الفقهي يف النوازل التواتية"فتاوى 
  .316-315م: ص2016م/2015-ه1437ه/1436، ة والعلوم اإلسالميةكلية العلوم االجتماعي

وانظر: املنتقى شرح موطأ دار اهلجرة سيدان مالك بن أنس، أبو الوليد سليمان  204، ص12ج، ابن رشد، البيان والت حصيل - 2
  .123، ص6: ج2بن أيوب الباجي، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، ط

 - خمتصر خليل: ص3.248 
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 : صحَّة التَّحبيس مع الكراهة، وهي رواية علي بن زايد عن مالك.الرَّأي الثَّاين

رج  البناتح من  »ت ما نصه:الن وادر والز  ايدا  فقد جاء يف : إنه كرَّه أن ختح قال علي بن زايد عن مالك 
 ححبحسه إذا تزوَّجن.

 ، هذا يف حال إن تزوَّجن.1«قال يف موضع آخر: وأكره هذا من العمل

ويكره ملن حبَّس أن خيرج البنات من  »أمَّا إخراج البنات مطلقًا فقد جاء يف التَّهذيب ما نصُّه:
  .2«حبسه

 :3على قولني -رمحه هللا -واختلف الفقهاء يف تفسري الكراهة يف قول اإلمام مالك

: مبعىن ما يثاب على تركه، وال يعاقب على فعله. اختاره اللَّخمي، وشهَّره القاضي القول األول
 .4 عياض، وصرَّح هبا ))الكراهة(( الشَّيخ أاب احلسن وابين انجي وغازي

 .5من املالكية، فحملوا الكراهة يف نص   اإلمام على الكراهة التنزيهية وهو ما ذهب إليه املتأخرون

 : مبعىن التَّحرمي. وهو ما ذهب إليه ابن عبد السَّالم، وابن شعبان وغريمها.القول الثَّاين

 

 

 

 
                                                           

كرمي جنيب، مركز ، التبصرة، أيب احلسن اللخمي، حتقيق: أمحد بن عبد ال8، ص12جدات، أيب زيد القريواين، الن وادر والز اي -1
  .3460، ص6م: ج2012-ه1433، 2جنيبوية للمخطوطات وخدمة الرتاث، ط

، أيب سعيد الرباذعي، حتقيق: حممد األمني بن الشيخ، دار البحوث للدراسات اإلسالمية، ديب، التهذيب يف اختصار املدونة -2
  .330، ص4م: ج2002-ه1423، 1ط

 - حكم التحبيس على الذكور دون اإلانث، د. أمحد عمران الكمييت، ص3.84-83 

، 1ينظر: شرح الزرقاين على خمتصر سيدي خليل، عبد الباقي بن يوسف بن حممد الزرقاين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط - 4
  .141، ص7م: ج2002-ه1422

مطبعة فضالة، احملمدية،  العرف و العمل يف املذهب املالكي ومفهومهما لدى علماء املغرب، عمر بن عبد الكرمي اجليدي، -5
  .454. وشرح المية الزقاق، أمحد ميارة الفاسي، ص467ص
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 ، وهو القول الضَّعيف.1: اجلواز، وهو ما ذهب إليه بعض املتأخرين من املالكيةالرَّأي الثَّالث

وجائز أن يب  س على الذُّكور دون اإلانث،  »عقد اجلواهر الثَّمينة نقاًل عن خمتصر الوقار:جاء يف 
وعلى اإلانث دون الذُّكور، وأن يساوي فيه بني اإلانث والذُّكور. وجائز أن يقطع البنات بعد 

 .2«الت زويج

 :األدلة: الفرع الث اين

 من الكتاب والسُّنة:استدل أصحاب هذا القول بدليل أدلة القول األول: 

  ﴿: قوله تعاىل: من الكتاب -1

  ✓ 
 ▪ 

   ✓ 
    

   

﴾3. 

وجه الداللة من اآلية أن اجلاهلية كانوا يور  ثون الذكور دون اإلانث، فأبطله اإلسالم بنص هذه 
 4اآلية، والتَّحبيس على الذكور دون اإلانث يشبه فعل اجلاهلية.

قال: "أخذ أيب بيدي، وأان يومئذ  -رضي هللا عنه-: حديث النُّعمان بن بشريمن السُّنة -2
فقال: اي رسول هللا إنَّ أمَّ هذا بنت رواحة، أعجبها  -مصلَّى هللا عليه وسلَّ –غالم، فأتى رسول هللا 

ألك ولد  ! بشري " اي-صلَّى هللا عليه وسلم-أن أشهدك على الذي وهبت البنها، فقال رسول هللا

                                                           
.  386م، ص2001-ه1422أكياس الناس بشرح عمليات فاس، الشريف أيب عيسى املهدي الوزاين، اململكة املغربية،  حتفة -1

مي ارة الفاسي، حتقيق: رشيد البكاري، دار الرشاد وانظر: فتح العليم اخلالق يف شرح المي ة الز قاق، أيب عبد هللا حممد بن أمحد 
  .454م: ص2008-ه1429، 1احلديثة، الدر البيضاء، ط

اجلواهر الث مينة يف مذهب عامل املدينة، جالل الد ين عبد هللا بن جنم بن شاس، حتقيق: أ. الدكتور محيد بن حممد حلمر،  عقد -2 
، 3يف فقه أهل املدينة املالكي، ابن عبد الرب، دارالكتب العلمية، بريوت، ط. وانظر: الكايف 965ص الغرب اإلسالمي، دار 

  .539م: ص2006-ه1427

 - سورة النساء، اآلية3.07 

م: 1996-ه1416، 1يب، دار ابن حزم، بريوت، طهيالقرآن، العز بن عبد السالم، حتقيق: د/ عبد هللا بن ابراهيم الو  تفسري -4
  .305، ص1ج
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ى هذا؟" قال: نعم، فقال" أكلهم وهبت له مثل هذا؟" قال: ال، قال:" فال تشهدين إذاً، فإين ال سو 
 .1أشهد على جور"

أبو النُّعمان ))بشري بن سعد  س ى فعل -صلَّى هللا عليه وسلم–يب وجه الد  اللة يف احلديث أن  النَّ 
 جوراً،  وأمر برد ه، فال جيوز اإلقرار مبثله واحلكم بصحَّته. (بن بشري(

وقد هذا احلديث على بطالن هبة بعض األوالد دون بعض، بدليل أنَّه عليه الصَّالة والسَّالم أمره 
 برد  ها، فكذلك احلكم يف التَّحبيس على الذكور دون اإلانث.

ال الصَّحيحة حتكم ببطالن التَّحبيس على واألقو   نصوص فقهاء املالكية يف الكتب املعتمدة -3
 الذُّكور دون اإلانث؛ كمختصر خليل وغريه.

 :: استدل أصحاب هذا القول أبدلة منهاأدلة القول الثَّاين

ال عمر، أنه ال يباع، وال يوهب، و املتقدم وفيه: "فتصدَّق هبا  -رضي هللا عنه-حديث عمر -1
 .2ويف الر  قاب، ويف سبيل هللا..."يورث، وتصدق هبا يف الفقراء، ويف القرىب، 

أن احملب  س يشرتط يف وفقه ما شاء إذا أخرجه من يده...، وإن شاء يف إانث بيته  »وجه الداللة 
دون الذكور...لقوله: فتصد ق هبا عمر يف الفقراء ويف القرىب وسائر من ذكر، فدل ذلك إىل اختيار 

 .3«احملب  س يضعه حيث شرط

، فله أن يب  س على الذُّكور من ولده دون اإلانث منهم رتط شروطًا فهي انفذةإذا اشاحملب  س  -2
أو على اإلانث دون الذكور...فشرطه جائز، ألنه ماله يفعل فيه حال صحَّته ما أحب من حتبيس 

        4وغريه.

  استدلوا ب: دليل القول الثَّالث:

                                                           
  .1241(، ص1623يف اهلبة، حديث رقم ) كراهة تقضيل بعض األوالد، ابب  اتاهلبيف صحيحه، كتاب  مسلمأخرجه  -1

 - سبق خترجيه، ص2.17 

 - شرح صحيح البخاري البن بطال، أيب احلسن بن عبد امللك، تعليق: أبو متيم، مكتبة الرشد، الرايض: ج8، ص3.139 

شرح . 538م: ص2006-ه1427، 3لبنان، ط -عبد الرب، دار الكتب العلمية، بريوتالكايف يف فقه أهل املدينة املالكي، ابن  -4
  .139، ص8صحيح البخاري، ابن بطال، ج
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وعدم بطالنه، وهو ما جرى به عمل جراين العمل ابلتَّحبيس على الذكور دون اإلانث  -1
 القضاة واملفتني.

 

  :1جاء يف حتفة أكياس النَّاس 

. ن  ال  ط  البح  مح د  وع   حَّة  ص  ب  ••••نات  الب   ال  ني  ن  لى الب  ع   سٌ حب  و    آت 

 .والرتَّجيح مناقشة األدلة :الفرع الثَّالث

 املناقشة:

 :أدلة املانعنيأوًًل:  

سَّاه جوراً؛ ألنه فهم من  -صلَّى هللا عليه وسلَّم-جياب عن حديث النُّعمان ابن بشري أبنَّ النيب -
عطيته الفرار من بعض الورثة، فلم يعنه على ذلك فأمره ابرجتاعها أي؛ أنه إذا مل يفهم منه  ذلك فال 

 .2«إمث وال جور

تَّحبيس على الذكور دون اإلانث، جياب على أن الكتب املعتمدة يف املذهب نصت ببطالن ال -
ألن املسألة وردت فيها أقواال؛ البطالن مع حرمة القدوم عليه، الكراهة مع الص  حة، اجلواز من غري  

رمحه -كراهة، الفرق بني أن ياز عن احملب  س فيمضي...، فاقتصروا على أحد األقوال، كما فعل خليل
 .-هللا

على الراجح أو املشهور يف املذهب كانت نتيجة جلهود أبن الكتب اليت اقتصرت »: وأجيب عنه
مضنية ومتفانية، ليست ابهلي  نة وال ابملبنيَّة على األهواء والعصبيات، وال على رأي ابن القاسم دون 
غريه من الفقهاء، وإمنا كان عماًل شاقاً، تطلَّب استعراض األقوال املختلفة يف املسألة، والنَّظر يف 

 .3«ح من تلك األقوالاستخالص ما يرتجَّ أدلتها، ومن مث 
                                                           

 - تحفة أكياس الناس بشرح عمليات فاس، املهدي الوزاين، ص1.385 

 - شرح صحيح البخاري البن بطال، ج8، ص2.27 

. نقال عن حملة عن عناية فقهاء املالكية 36م: ص2001-ه1432خالف املشهور من قول اإلمام مالك يف املدونة، ليلى ساعو،  -3
  ابلتصنيف الفقهي املدلل حملمد العريب بوضياف.
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 أدلة اجمليزين::  اثنياً  

جياب على قوهلم أن احملب  س له أن يشرتط يف وقفه ما شاء أبنَّ ذلك مشروط مبا إذا كانت تلك  -
 الشروط جائزة وموافقة للشرع، فإذا كانت خالف ذلك مل جتز.

أمالكه شريطة أن ال يعود ابلضرر على غريه، وجياب على قوهلم أن احملب  س له كامل التَّصرف يف  -
والتَّحبيس على الذُّكور دون اإلانث يؤول إىل حرمان اإلانث من حقوقهن يف اإلرث، فهو من الضرر 

 . 1«البني   

جياب على استدالهلم جبراين العمل أبنَّه غري مسلَّم، السيما إذا تعلق األمر بتقدمي القول  -
 الضَّعيف أو الشَّاذ عدوالً عن املشهور جللب مصلحة أو درء مفسدة. 

ولو سلَّمنا بتقدمي ما جرى به العمل ألجل املصلحة أو درء املفسدة أو...، فإنَّ األحكام تتغري  -
، وتتغريَّ ابختالف األزمنة واألمكنة...،ألنَّ العمل يدور مع املوجب وجوداً وعدماً؛ فال بتغري املوجبات

يلزم من وجود املوجب الذي من أجله جو  ز التَّحبيس على الذكور دون اإلانث يف ذلك الزَّمن ويف 
ت األحك ت املوجبات أو األسباب، تغريَّ  ام. ذلك البلد، وجوده يف العصر احلاضر، فإذا تغريَّ

وقد قام هذا احلذر يف نفوس بعض الصَّحابة ملا انتشرت األوقاف يف ذلك العصر فأصبح خيشى 
 عليها أن تؤدي إىل انقطاع املواريث. 

عن عبد هللا بن جعفر عن أم بكر بنت املسور عن أبيها أنه قال: "حضرت  »فقد روى اخلصَّاف:
أان أريد أن و فرتكت ))أي الكالم(( هاجرون، وعنده املاخلطاب حني قرأ علينا كتاب صدقاته  عمر بن
اي أمري املؤمنني إنك حتتسب اخلري وتنويه، وإين أخشى أن أييت رجال قوم ال يتسبون مثل  أقول

 . 2 «...حسبتك، وال ينوون مثل نيتك، فيحتجون بك فتنقطع املواريث

من تسلُّط اإلخوة على األخوات بعد وفاة والدهم،  يعايشه النَّاس يف حياهتم وواقعهم،وهذا ما 
وال نسمع عنهم فقط، ولكن على مرآى النَّاس، فبمجرَّد وفاة احملب  س، يبدأ احملبَّس وغريهم كثري، 

                                                           

 - حكم التَّحبيس على الذكور دون اإلانث، د. عمران الكمييت، ص1.79 

 - أحكام األوقاف، اخلصاف، ص2.07 
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عليهم جبمع كل ما خلَّفه احملب  س من أموال، وداير، و... فال يعطون للبنات شيئاً؛ إال ما كان من 
 .  عطية تفضُّالً منهم عليهنَّ 

سلكوا مبسألة التحبيس على البنني دون  -يف هذا الزَّمن-ويبدو يل أنَّ السَّبب يف هذا؛ أنَّ احملب  سني
ابحلرص الشَّديد على بقاء األعيان  -رضوان هللا عليهم-البنات منحًا غري الذي انتهجه الصَّحابة

فمىت »ذلك ضعف الوازع الد  يين،  احملبَّسة يف امللك العائلي، وحفظه من اخلروج منها، ابإلضافة إىل
ضعف الوازع الديين يف زمن، أو قوم، أو يف أحوال يظنُّ أنَّ الدَّافع إىل خمالفة الشَّرع يف مثلها أقوى 

 . 1«على أكثر النفوس من الوازع الد  يين، هنالك يصار إىل الوازع السُّلطاين

ولو سلَّمنا أنَّ موجب العمل ابلتَّحبيس على الذكور دون اإلانث هو املصلحة؛ فإنه يشرتط فيها  -
أن ال تصادم نصًَّا من نصوص الشَّريعة، وإخراج البنات من احلبس فيه حرماَّننَّ من اإلرث الذي 

    ﴿فرضه هللا على عباده. قال تعال: 

   

 ❖﴾2 

 :الرتَّجيح 

 -وهللا أعلم-من خالل ما سبق من عرض لألقوال واألدلة واملناقشات الواردة عليها يتَّضح جلياً 
 رجحان القول القائل حبرمة التَّحبيس على البنني دون البنات، وذلك لإلعتبارات اآلتية:

 قوة القول األول؛ ملا ذكران من أدلة ومناقشات وسالمتها من املعارضة.  -1

 ضعف القول املخالف وما أورد عليه من مناقشات. -2

جند أن هذه الر  واايت الواردة عن مالك يف مسألة إخراج البنات من احلبس وردت يف كتب  -3
ية صرية تفيد الت حرمي أو الكراهة أو أخرى غري املدونة؛ حيث أنه مل تنقل عنه يف املدونة األم  روا

مل ينقل سحنون يف املدو نة شيئًا يف ذلك عن ابن »غريها، فقد ذكر الش يخ الطَّاهر ابن عاشور أن ه 

                                                           

 - مقاصد الشَّريعة اإلسالمية، حممد الطاهر بن عاشور، ص1.387 

 - سور النساء، اآلية2.11 
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القاسم وال عن مالك، ولكن سحنواًن روى فيها عن ابن وهب كالمًا يف هذه املسألة مل جيزم فيه 
 . 1«بشيء

سني فإن ظهر منه احملاابة أو تفضيل بعض األبناء على بعض، بطل اعتبار مقاصد احملب    -4
فقد روى عيسى عن ابن القاسم حرمة ذلك، فإن كان الواقف »التَّحبيس على الذكور دون اإلانث 

 .2«حياً فسخه وجعله للذكور واإلانث، وإن مات مضى

إخالل عها احملب  سني فيه جند أنَّ اإلمام مالك رمحه هللا أنكر كل شرط من الشُّروط اليت يض -5
وإخراج اإلانث من احلبس عند مالك أشرُّ يف »فقد جاء يف البيان والتَّحصيل: ابملقصود من احلبس. 

.السيما وحنن نعلم أنَّ املذهب املالكي مذهب 3«الكراهية من هبة الرَّجل لبعض ولده دون بعض
م على درء املفاسد، وسد الذرائع؛ كل ما املقاصد األوَّل؛ مذهب إعمال املصاحل؛ جلب املصاحل مقدَّ 

كل من قصد بفعل  فعله قصدًا فاسداً، فاحلكم الشرعي  أدَّى إىل احلرام فهو حرام، وإبطال احليل؛ أن َّ
 أن يحعامل بنقيض ما قصده؛ عقوبة له على قصده الفاسد.  

أَّنا كانت إذا ذكرت صدقات الن اس  »:-رضي هللا عنها–جاء يف املدونة الكربى عن عائشة  -6
اليوم وإخراج الر  جال بناهتم منها تقول: ما وجدت للن اس مثاًل اليوم يف صدقاهتم إال كما قال هللا عزَّ 

      ﴿وجل:

  
   
  ❖ 

   

▪  َ ﴾4 . مث بيَّنت شناعة ما يفعله النَّاس وأثره السَّيء فقالت: "وهللا إنه
ليتصد ق الر جل ابلصَّدقة العظيمة على ابنته فرتى غضارة صدقته عليها، وترى ابنته األخرى وإنه 

 .5«ة ملا أبوها أخرجها من صدقتهليعرف عليها اخلصاص

                                                           
اث،  مجع فتاوى الشيخ اإلمام حممد الطاهر ابن عاشور، -1 وحتقيق: د. حممد بن ابراهيم بوزغيبة، مركز مجعة املاجد للث قافة و الرت 

  .384م: ص2004-ه1425 ،1ديب، ط

 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، الدردير، ج4، ص2.79 

 - البيان والتحصيل، ابن رشد، ج12، ص3.206 
 - سورة: األنعام، اآلية: 4.139 

 - املدونة الكربى، مالك ابن أنس، ج4، ص5.423 
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ا كانت على البنني والبنات، حىتَّ أحدث  فدل قول عائشة على أن  الصَّدقات فيما مضى، إمنَّ
الن اس إخراج البنات، وما كان من عزم عمر بن عبد العزيز على أن يرد ما أخرجوا منها البنات؛ يدل 

 .1«البنني والبناتعلى أنَّ عمر ثبت عنده أن  الصَّدقات كانت على 

                                                           

 - املصدر نفسه ، ج4، ص1.423 
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يف ختام هذا البحث وبعد الدراسة ملوضوع "التَّحبيس على الفروع عند املالكية" الذي يعدُّ 
والذي ذهب فيه الفقهاء قدميًا مذاهب خمتلفة،  من املوضوعات الواقعية املهمة يف الفقه املالكي

 نلص إىل النتائج التَّالية: 

إنَّ مما متيزت به األمَّة اإلسالمية دون غريها، سبقها إىل كل ما فيه خري العباد والبالد، ومن  -1
: "مل يبس أهل اجلاهلية، -رمحه هللا–ذلك؛ احلبس الذي هو عمل خريي حمض. قال الشافعي 

 وحبس أهل اإلسالم".

املوت؛ احلبس الذي عربَّ  من أعظم األعمال الصَّاحلة اليت تستمر وتبقى آاثرها إىل ما بعد -2
رضي هللا -ابلصَّدقة اجلارية يف احلديث الذي رواه أبو هريرة -صلَّى هللا عليه وسلم-عنه النيب

 .-عنه

يفتح احلبس املؤقَّت اجملال واسعًا للعمل اخلريي، ملا فيه من التَّوسعة على النَّاس وعدم  -3
 التَّضييق عنهم.

هو مرآة عاكسة للظروف العامة اليت يعيشها اجملتمع بشكل عام  احلبس املعقَّب ))الذُّر  ي(( -4
 واألسرة بشكل خاص.

الولد، ألَّنم ال  املشهور عن اإلمام مالك رمحه هللا أن أوالد البنات ال يدخلون يف لفظ -5
  يرثون. 

ر بب يف اختالف الفقهاء يف حكم التَّحبيس على الورثة أو الذُّر  ية، إىل اعتبايعود السَّ  -6
مقاصد احملب  سني؛ ذلك أنَّ الذين قالوا ببطالن هذا النوع من احلبس قصد من ورائه، التَّحايل 

 على فرائض هللا، وإحلاق الضَّرر ابآلخرين، فال جيوز شرعاً.

ال يسلَّم القول جبواز مسألة التَّحبيس على البنني دون البنات مبا جرى به العمل، السيما  -7
 غالب أحكام اجتهادية، فهي تتغريَّ بتغري  األسباب واملوجبات.أن أحكام احلبس يف ال

األخذ أبصل ما جرى به العمل عند استمرار األسباب واملوجبات، واستصحاهبا، ألن  -8
العمل يدور مع املوجب وجودًا وعدماً، فإذا زال املوجب، أو املقتضى رجعنا إىل العمل 

 ن البنات.ابملشهور، كمسألة التَّحبيس على البنني دو 
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، وليس على أوىل ممن يرثه يؤول احلبس بعد انقراض احملبَّس عليهم إىل أوىل الناس ابحملب  س -9
  الناس به ممن ال يرثه كاألخوات واإلخوة ألم وغريهن.

فما كان يف هذا البحث من صواب فمن هللا وحده، وما كان فيه من زلل أو خطأ فمن 
 نفسي والشَّيطان.

 والتَّقصري من أنفسنا، والكمال هلل وحده.فالنُّقص 

  رب   العاملني .وآخر دعواان أن احلمد هلل                            
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 فهرس اآلايت القرآنية
 الصفحة ورةالس   رقمها نص اآلية

❖  
  

 
  

 18-16 آل عمران 92-93

 
  

 
✓ 
 

 59 النساء 07

  
❖➢  

 17 آل عمران 115

  
 

❖➢  

 17 املزمل 20

  
 

 
  

 
❖

 

 63 النساء 11

 
❖ 

▪ 
 

 
 

❖   
  

  
 

  
 

 17 البقرة 254

   
  

 

 64 األنعام 139
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 17 احلج 77

▪  
 

 
  

❖

  

 16 احلديد 07

 
 وآاثر الصَّحابة فهرس األحاديث النبوية

 الصفحة      طرف احلديث
 12 احبس أصلها وسبل ثرهتا

 18 إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله

 17 أصاب عمر أرضاً خبيرب

 44 أن بعض الصحابة طلق نساءه وقسم ماله

 44 أعتق -صلى هللا عليه وسلم-رجال يف زمن النيبأن 

 19 -صلَّى هللا عليه وسلَّم-أنشدكم هللا وال أنشد إال أصحاب النَّيب

 31 رفع عن أمَّيت اخلطأ والن  سيان

 18 كان أبو طلحة أكثر أنصاري
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 21 مل نر خرياً للمي  ت وال للحي

 19 من احتبس فرساً يف سبيل هللا
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 قائمة املصادر واملراجع.
 القرآن الكرمي برواية ورش عن انفع.

 :كتب التفسري          

: 1بريوت، طتفسري القرآن، العز ابن عبد السَّالم، حتقيق: د/ عبد اله الوهييب، دار ابن حزم،  -1
 م.1996-ه1416

 م.2006-ه1427: 1اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، مؤسسة الرسالة، ط -2

 :كتب السُّنة          

بن بلبان الفارسي، حتقيق: شعيب األرنؤوط،  صحيح ابن حبان، عالء الدين اإلحسان يف تقريب -3
 م.1991-ه1412: 1مؤسسة الرسالة، ط

هللا حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء سنن ابن ماجه، أبو عبد  -4
 الكتب العربية.

شرح صحيح البخاري البن بطال، أيب احلسن علي بن خلف بن عبد امللك، تعليق: أبو متيم  -5
 ايسر بن ابراهيم، مكتبة الرشد، الرايض.

-ه1424: 1علمية، بريوت، طصحيح البخاري، حممد بن إساعيل البخاري، دار الكتب ال -6
 م.2003

 صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج النيسابوري، دار الكتاب املصري، القاهرة. -7

صحيح مسلم بشرح النووي، مسلم بن احلجاج النيسابوري، دار الكتاب العريب، بريوت،  -8
 م.1987-ه1407

حتقيق: حممد عبد القادر أمحد املنتقى شرح موطأ مالك، أبو الوليد سليمان بن أيوب الباجي،  -9
 م.1999-ه1420، 1لبنان، ط-عطا، دار الكتب العلمية، بريوت
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: كتب الفقه   

 اخلصَّاف(، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة. (أحكام األوقاف، أبو بكر أمحد ابن عمرو الشيباين -10

 م.1998-ه1419: 2أحكام األوقاف، مصطفى أمحد الزرقا، دار عمار، عمان، ط -11

-ه1402: 4أحكام الوصااي واألوقاف، حممد مصطفى شليب، الدار اجلامعية، بريوت، ط -12
 م.1982

 م.2009-ه1430: 1أحكام الوقف، يي حممد بن حممد احلطاب، دار ابن حزم، ط -13

أحكام الوقف دراسة قانونية فقهية مقارنة بني الشريعة والقانون، منذر عبد الكرمي القضاة، دار  -14
   م.2011-ه1432الثقافة: 

أحكام الوقف على الذرية يف الشريعة االسالمية، دراسة مقارنة، حممد عبد الرحيم اخلالد،  -15
 م.1996-ه1416

أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية، حممد عبيد الكبيسي، مطبعة اإلرشاد، بغداد،  -16 
 م.1977-ه1397

-ه1306املطبعة امليمنية،  يي زكراي األنصاري، سىن املطالب شرح روض الطالب، أبوأ -17 
 م.1888

أصول االستنباط الفقهي يف النوازل التواتية" فتاوى الشيخ عبد الكرمي البلبايل أمنوذجا"، عبد  -18
 م.2016-ه1437اخلالق قصباوي، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية، 

  م.1999-ه1420: 1األوقاف فقها واقتصادا، رفيق يونس املصري، دار املكتيب، دمشق، ط  -19

-ه1401لبنان،  -اإلسعاف يف أحكام األوقاف، ابراهيم الطرابلسي، دار الرائد العريب، بريوت -20
 م.1981

اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، مشس الدين حممد الشربيين، دار الكتب العلمية، بريوت،  -21
  م.2004-ه1425: 3ط
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 دار الكتب العربية الكربى.البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين ابن جنيم،  -22

بدائع الصنائع يف ترتيب الشَّرائع، عالء الدين أبو بكر الكاساين، دار الكتب العلمية، بريوت،  -23
 م. 1986-ه1406: 2ط

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والت عليل يف مسائل املستخرجة، ابن رشد القرطيب، حتقيق:   -24
 م. 1988-ه1408: 2غرب اإلسالمي، طاألستاذ أمحد احلبايب، دار ال

التبصرة، أيب احلسن علي بن حممد اللخمي، حتقيق: الدكتور أمحد بن عبد الكرمي جنيب، مركز  -25
 م.2012-ه1433: 2جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث، ط

حتفة أكياس الناس بشرح عمليات فاس، الشريف أيب عيسى سيدي املهدي الوزاين الفاسي،  -26
وإعداد: األستاذ هاشم العلوي القاسي، اململكة املغربية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،  تقدمي
 م. 2001-ه1422

التهذيب يف اختصار املدونة، أىب سعيد الرباذعي، حتقيق: حممد األمني ولد حممد سامل بن  -27
 م.2002-ه1423: 1الشيخ، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث، ديب، ط

جامع األمهات، مجال الدين بن عمر ابن احلاجب، حتقيق: أبو عبد الرمحان األخضر  -28
 م.1998-ه1419: 1دمشق، ط-األخضري، اليمامة

 جواهر اإلكليل شرح خمتصر خليل، صاحل عبد السَّميع اآليب األزهري، املكتبة الثَّقافية، بريوت. -29

 حممد بن عرفة الدسوقي، دار إحياء الكتب العربية.حاشية الدسوقي على الشرح الكبري،  -30

-حجة هللا البالغة، الشيخ أمحد املعروف بشاه ويل هللا الدهلوي، دار إحياء العلوم، بريوت -31
 م.1992-ه1413: 2لبنان، ط

حكم التَّحبيس على الذكور دون اإلانث وأتصيله من املدونة، د. أمحد عمران الكمييت، جملة  -32
 األكادميية.البحوث 

-2011ه/1433-1432خالف املشهور من قول اإلمام مالك يف املدونة، ليلى ساعو، -33
 م.2012
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 م.2003-ه1423روضة الطالبني، أيب زكراي يي بن شرف النووي، دار عامل الكتب،  -34

الروضة الندية شرح الدرر البهية، حممد صديق حسن خان القنوجي، تقدمي: حممد صبحي  -35
 م.1993-ه1413: 2حالن، دار األرقم، بريطانيا، طحسن 

السَّيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار، حممد بن علي الشوكاين، دار ابن حزم، بريوت،  -36
 م.2004-ه1425: 1ط

 املوسوم اهلداية الكافية الشافية لبيان حقوق اإلمام ابن عرفة الوافية،  شرح حدود ابن عرفة -37
 م.1993: 1حممد الرصاع، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط

شرح اخلرشي على خمتصر خليل، أبو عبد هللا حممد اخلرشي املالكي، املطبعة الكربى األمريية،  -38
 ه. 1317، 2مصر، ط

شرح الزرقاين على خمتصر خليل، عبد الباقي بن يوسف بن أمحد بن حممد الزرقاين، دار الكتب  -39
 م.2002-ه1422: 1لبنان، ط-بريوتالعلمية، 

الشرح الصغري على أقرب املسالك إىل مذهب االمام مالك، أمحد بن أمحد الدردير، دار  -40
 املعارف، القاهرة.

: 1عة األمريية الكربى، طالدين ابن اهلمام، املطبشرح فتح القدير للعاجز الفقري، كمال  -41
 ه.1316

-ه1415: 1الدين ابن قدامة، هجر للطباعة والنشر، طالشرح الكبري على املقنع، مشس  -42
 م.1995

شرح ميَّارة الفاسي على حتفة احلكام، أيب عبد هللا أمحد بن حممد املالكي، دار الكتب العلمية،  -43
 م.2000-ه1420: 1بريوت، ط

عبد الكرمي العرف والعمل يف املذهب املالكي ومفهومهما لدى علماء املغرب، عمر بن  -44
 احملمدية.يدي، مطبعة فضالة، اجل
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الدكتور  لدين عبد هللا بن شاس، حتقيق: أ.عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة، جالل ا -45
 محيد بن حممد حلمر، دار الغرب اإلسالمي.

عقود التربع الواردة على امللكية العقارية، دراسات قانونية يف امللكية العقارية، األستاذ خري  -46
 م.2012-ه1433: 1الدين موسى فنطازي، دار زهران، عمان، ط

 .8علم أصول الفقه، عبد الوهاب خالف، مكتبة الدعوة اإلسالمية، القاهرة: ط -47

 م.1989-ه1409: 3الفقه اإلسالمي وأدلته، د/ وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط -48

أمحد بن غنيم بن سامل النفراوي، دار الكتب ، على رسالة ابن أيب زيد القريواين الفواكه الدواين -49
 م.1997-ه1418: 1لبنان، ط-العلمية، بريوت

قواعد األحكام يف مصاحل األانم، أيب حممد عز الدين بن عبد السالم، تعليق: طه عبد الرؤوف  -50
 م.1991 -ه1411سعد، مكتبة الكليات األزهرية، 

  طبعة. ، ابن جزي الكليب، بدونالقوانني الفقهية -51

-الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي، يوسف بن عبد الرب القرطيب، دار الكتب العلمية، بريوت -52
 م.2006-ه1427: 3لبنان، ط

الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، موفق الدين عبد هللا بن قدامة املقدسي، دار الكتب  -53
 م.1994-ه1414: 1العلمية، بريوت، ط

-ه1403كشاف القناع عن منت اإلقناع، منصور بن ادريس البهويت، عامل الكتب، بريوت،   -54
 م.1983

 املبسوط، مشس الدين السرخسي، دار املعرفة، بريوت. -55

 .1959، حممد أبو زهرة، مطبعة أمحد علي، حماضرات يف الوقف -56

 م.1981-ه1401خمتصر العالمة خليل، خليل بن اسحاق اجلندي، دار الفكر،ط األخرية،  -57

-ه1415: 1املدونة الكربى، مالك بن أنس األصبحي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط -58
 م.1994
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مسائل يف األحكام الشرعية على املذهب املالكي، الشيخ حممد بن أمحد بن املبارك، دار  -59
  مليلة. بدون طبعة.اهلدى، عني 

-ه1423مطالب أوىل النهى يف غاية املنتهى، مصطفى السيوطي الرحيبانىي، دار عامل الكتب،  -60
 م. 2003

 م.1936-ه1355املعامالت الشرعية املالية، أمحد ابراهيم بك، دار األنصار،  -61

رب، أيب العباس أمحد بن املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوي أهل افريقية واألندلس واملغ -62
 م.1981-ه1401يي الونشريسي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية للمملكة املغربية، الرابط، 

 م.1997-ه1417: 3املغين، موفق الدين حممد بن قدامة، دار عامل الكتب، الرايض، ط -63

: 1املعرفة، بريوت، طمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حممد الشربيين، دار  -64
 م.1997-ه1418

املغين ويليه الشرح الكبري على منت املقنع، مشس الدين ابن قدامة املقدسي، دار الكتاب  -65
 العريب.

مقاصد الشريعة اإلسالمية، الشيخ حممد الطاهر بن عاشور، حتقيق ودراسة: حممد الطاهر  -66
 م.2001-ه1421: 2امليساوي، دار النفائس، األردن، ط

املقدمات املمهدات، ابو الوليد حممد بن رشد القرطيب، حتقيق: سعيد أمحد أعراب، دار الغرب  -67
 م.1988-ه1408: 1لبنان، ط-اإلسالمي، بريوت

: 1املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، الفريوزآابدي الشريازي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط -68
 م.1995-ه1416

: 1ق املعاصر، حترير: حممود أمحد مهدي، البنك اإلسالمي للتنمية، طنظام الوقف يف التطبي -69
 م.2003-ه1423

النوادر والزايدات على ما يف املدونة من غريها من األمهات، أليب عبد هللا بن أيب زيد القريواين،  -70
 .1999: 1حتقيق: الدكتور أمحد اخلطايب، األستاذ حممد عبد العزيز الدابغ، دار الغرب اإلسالمي، ط
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-ه1419الوصااي والوقف يف الفقه اإلسالمي، الدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق،  -71
 م.1998

خالل القرن الثامن عشر بني الشريعة واملمارسة من خالل  الوقف األهلي يف مدينة اجلزائر -72
 م.2015-ه1436سلسلة احملاكم الشرعية، أ. صليحة بوزيد، مؤسسة كنوز احلكمة، 

: 1الوقف اإلسالمي بني النظرية والتطبيق، عكرمة سعيد صربي، دار النفائس، األردن، ط -73
 م.2008-ه1428

الوقف اخلريي ومتيزه عن الوقف األهلي، حممد بن أمحد الصاحل، ندوة الوقف يف الشريعة  -74
 اإلسالمية وجماالته.

الوقف يف الفكر اإلسالمي، حممد بن عبد العزيز بنعبد هللا، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،  -75
 م.1996-ه1416اململكة املغربية، 

الوقف مفهومه ومقاصده، د. أمحد عبد اجلبار الشعيب، مكتبة امللك عبد العزيز، املدينة املنورة،  -76
 ه.1420

ية، الدكتور سليم هاين منصور، حبث مقدَّم للمؤمتر الثَّاين الوقف ودوره يف التنمية اإلجتماع -77
 لألوقاف ابململكة العربية السعودية.

: 1الوقف ودوره يف اجملتمع اإلسالمي املعاصر، سليم هاين منصور، مؤسسة الرسالة انشرون، ط -78
 م.2004-ه1425

 :كتب الفتاوى والنوازل                

وليد حممد ابن رشد القرطيب، حتقيق: الدكتور املختار بن الطاهر التليلي، فتاوى ابن رشد، أيب ال -79
 م.1987-ه1407: 1لبنان، ط-دار الغرب اإلسالمي، بريوت

فتاوى الربزيل جامع مسائل األحكام ملا نزل من القضااي ابملفتني واحلكام، أيب القاسم بن أمحد  -80
 .1اهليلة، دار الغرب اإلسالمي، طالبلوي، حتقيق: األستاذ الدكتور حممد احلبيب 
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براهيم بوزغيبة، مركز مجعة املاجد طاهر ابن عاشور، حتقيق: حممد بن افتاوى الشيخ حممد ال -81
 م.2004-ه1425: 1للثقافة والرتاث، ديب، ط

 :املعاجم وكتب اللغة          

 ه.1301القاموس احمليط، الفريوزآابدي، نسخة عن الطبعة الثالثة:  -82

 القاهرة. -كورنيش النيل  1119لسان العرب، ابن منظور، دار املعارف،  -83

 املصباح املنري، الفيومي، مكتبة لبنان، لبنان. -84

-ه1427: 1املعجم أللفاظ احلبس املعقَّب والعام ابملغرب، مصطفى عبد السَّالم املهماه، ط -85
 م.2006

 مود عبد الرمحان عبد املنعم، دار الفضيلة.معجم املصطلحات الفقهية واأللفاظ الفقهية، حم -86

 م.2004-ه1425: 4املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، ط -87

 م.2009-ه1430: 4مفردات ألفاظ القرآن، الراغب األصفهاين، دار القلم، دمشق، ط -88

:املواقع اإللكرتونية            

وغريهم، د/ أمحد بن صاحل العبد السالم.اتريخ الوقف عند املسلمني   89 

Iefpedia.com›arab›uploads›2009/07 

ابراهيم أبو سليمان. الوقف مفهومه ومقاصده، أ.د. عبد الوهاب بن -90  

Iefpedia . com 
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 06 املقدمة

 املبحث األول: احلبس حقيقته وأحكامه

 16-10 املطلب األول: حقيقة احلبس

 12-10 الفرع األول: احلبس لغة وشرعا

 15 الفرع الثاين: املصطلحات ذات الص لة ابحلبس

 16 واحلكمة من تشريعه املطلب الثاين: مشروعية احلبس

 21-20 املشروعيةأدلة  –: مشروعية احلبس الفرع األول

 22-20 : احلكمة من مشروعيتهالفرع الثاين
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 22 الفرع األول: أنواع احلبس

 36-22 الفرع الثاين: أركان احلبس وشروطه

 24 أوال: أركانه
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 39-38 الفرع األول: مقاصد احملب  س احلسنة

 39 الفرع الثاين: مقاصد احملب  س السي  ئة

 41-40 املطلب الثاين: أحوال التَّحيس على الورثة

 40 احلالة األوىل: حالة صحة احملب  س

 41 احلالة الثانية: حالة مرض احملب  س

 42 اإلسالمي املطلب الثالث: التحبيس على الورثة يف الفقه

 42 الفرع األول: حترير حمل النزاع

 42 الفرع الثاين: مذاهب الفقهاء يف حكم التحبيس على الورثة

 43 الفرع الثالث: أدلة الفريقني
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