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فهرس احملتوايت
�صفحةالبيان

٩كلمة الأمانة العامة للأوقاف

١٣تقدمي اللجنة العلمية ملنتدى ق�ضايا الوقف الفقهية

الوقف  اأحكام  مبدونة  والتعريف  الفقهية  املدونات  اأهمية  التمهيدي:  املدخل 

الفقهية وتاريخ الوقف عرب الع�ضور

١٧

١٩الق�ضم الأول: اأهمية املدونات الفقهية والتعريف مبدونة اأحكام الوقف الفقهية

2١الق�ضم الثاين: تاريخ الوقف عرب الع�ضور

24املبحث الأول: الوقف عند الأمم القدمية.

2٩املبحث الث�ين: ن�س�أة الوقف عند امل�سلمني )1- 41هـ/623- 662م(.

٣6املبحث الث�لث: الوقف يف الع�سر الأموي )41- 132هـ/662- 750م(.

40املبحث الرابع: الوقف يف الغرب الإ�سالمي )املغرب والأندل�س(.

4٩املبحث اخل�م�س: الوقف يف الع�سر العب��سي حتى �سقوط بغداد )132- 656هـ/750- 1258م(.

5٩املبحث ال�س�د�س: الأوق�ف يف الع�سر الزنكي )511- 569هـ/1118- 1174م(.

62املبحث ال�س�بع: الوقف يف الع�سر الأيوبي )569 - 648هـ/1173- 1250م(.

6٨املبحث الث�من: الوقف يف الع�سر اململوكي )648- 923هـ/1250- 1517م(.

٧٧املبحث الت��سع: الأوق�ف يف الدولة العثم�نية )687- 1343هـ/1288- 1924م(.

٨٧م�ضادر ومراجع املدخل التمهيدي

٩5الف�صل الأول: تعريف الوقف، وم�صروعيته، واأركانه اإجماًل، وحكمه، وحكمته )مقا�صده(

٩٧املبحث الأول: تعريف الوقف: 

٩٧اأوًل: تعريف الوقف لغة.

٩٨ثانًيا: تعريف الوقف ا�ضطلحا.

١0١ثالًثا: الألفاظ ذات ال�ضلة.

١04املبحث الث�ين: م�سروعية الوقف: 

١04اأوًل: الكتاب.

١06 ثانًيا: ال�ضنة.

١١0ثالًثا: الإجماع.

١١2رابًعا: اآثار ال�ضحابة.

١١٣خام�ًضا: النظر )املعقول(.

١١6املبحث الث�لث: اأرك�ن الوقف اإجم�ًل 
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١١٧املبحث الرابع: احلكم التكليفي للوقف.

١2٨املبحث اخل�م�س: حكمة م�سروعية الوقف ومق��سده اخل��سة: 

١2٨اأوًل: تكثري الأجر.

١2٩ثانًيا: �ضلة الأرحام وبر الأحباب.

١٣0ثالًثا: اإغناء الذرية.

١٣0رابًعا: اإطالة اأمد النتفاع باملال.

١٣0خام�ًضا: التقرب اإىل اهلل تعاىل.

١٣١�ضاد�ًضا: حتقيق تدوير املال يف املجتمع وتفتيت الرثوة.

١٣١�ضابًعا: الإ�ضهام يف حتقيق التنمية القت�ضادية والتنمية امل�ضتدامة يف املجتمعات الإ�ضلمية.

١٣١ثامًنا: م�ضاعدة الدولة يف حتقيق الأمن الجتماعي والقت�ضادي.

١٣٣م�ضادر ومراجع الف�ضل الأول.

١4١الف�صل الثاين: �صيغة الوقف و�صروطها

١4٣متهيد: يف التعريف بال�ضيغة وال�ضرط 

١4٣املبحث الأول: الإيج�ب من الواقف: 

١44الق�ضم الأول: الإيجاب بالقول.

١6١الق�ضم الثاين: الإيجاب بالإ�ضارة.

١66الق�ضم الثالث: الإيجاب بالكتابة.

١6٩الق�ضم الرابع: الإيجاب بالفعل.

١6٩ اأ( الإيجاب بالتخلية.

١٧2ب( الإيجاب باملعاطاة.

١٧٣الق�ضم اخلام�س: الوقف بال�ضرورة.

١٧٣املبحث الث�ين: القبول من املوقوف عليه )املعني وغري املعني(

١٧4الفرع الأول: اآراء الفقهاء يف كون قبول املوقوف عليه ركًنا يف ال�ضيغة.

١٧5الفرع الثاين: اآراء الفقهاء يف ا�ضرتاط قبول املوقوف عليه.

١٨١الفرع الثالث: القبول املعتد به يف الوقف.

١٨2الفرع الرابع: رد املوقوف عليه للوقف.

١٨٣املبحث الث�لث: قب�س املوقوف عليه واأثره يف مت�م الوقف ولزومه.

١٨٨املبحث الرابع: اأحوال ال�سيغة وحكم كل نوع: 

١٨٨اأوًل: ال�ضيغة املنجزة.
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١٨٩ثانًيا: ال�ضيغة املعلقة على �ضرط.

١٩0ثالًثا: ال�ضيغة امل�ضافة اإىل زمن م�ضتقبل.

١٩١رابًعا: ال�ضيغة امل�ضافة اإىل ما بعد املوت )الو�ضية بالوقف(.

١٩٣خام�ًضا: ال�ضيغة املقرتنة بال�ضرط.

١٩6�ضاد�ًضا: ال�ضيغة املوؤبدة.

١٩٧�ضابًعا: ال�ضيغة املوؤقتة.

200ثامًنا: ال�ضيغة اجلازمة.

20٣تا�ضًعا: ال�ضيغة املطلقة عن امل�ضرف.

205املبحث اخل�م�س: لزوم �سيغة الوقف: 

20٩م�ضاألة: �ضدور حكم حاكم يف الوقف وتوثيقه: 

2١0اأوًل: �ضدور حكم حاكم )قا�ٍس(.

2١١ثانًيا: توثيق الوقف لدى جهة ر�ضمية.

2١٧م�ضادر ومراجع الف�ضل الثاين.

22٩الف�صل الثالث: الواقف و�صروطه )التكليفية(

2٣١املبحث الأول: �سروط ال�سخ�س الواقف: 

2٣١الفرع الأول: البلوغ.

2٣5الفرع الثاين: العقل: 

2٣6اأوًل: وقف املجنون.

2٣٧ثانًيا: وقف املعتوه.

2٣٩ثالًثا: وقف املغمى عليه والنائم.

2٣٩رابًعا: وقف ال�ضاهي والغافل.

240خام�ًضا: وقف ال�ضكران.

24١الفرع الثالث: احلرية: 

242م�ضاألة: وقف املكاتب.

244الفرع الرابع: الختيار.

245الفرع اخلام�س: امللك. 

246اأوًل: وقف الف�ضويل.

24٧ثانًيا: التوكيل بالوقف.

24٩ثالًثا: وقف و�ضي اليتيم.
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250الفرع ال�ضاد�س: الإ�ضلم: 

250اأوًل: اآراء الفقهاء يف ا�ضرتاط الإ�ضلم ل�ضحة الوقف.

25١ثانًيا: م�ضائل خمتلف فيها لدى الفقهاء القائلني ب�ضحة وقف غري امل�ضلم: 

25١اأ- وقف الذمي.

254ب- وقف املرتد.

255ج- وقف غري اأهل الكتاب.

١256- وقف ال�ضابئة.

225٩- وقف املجو�س.

٣25٩- وقف اأهل الأهواء.

25٩الفرع ال�ضابع: نفاذ الت�ضرف: 

260اأوًل: وقف ال�ضفيه قبل احلجر عليه.

26١ثانًيا: وقف املحجور عليه ل�ضفه.

262ثالًثا: وقف ال�ضفيه املحجور عليه باإذن القا�ضي.

264رابًعا: وقف املحجور عليه لفل�س: 

266خام�ًضا: الوقف يف مر�س املوت: 

26٧اأ( وقف املري�س غري املدين على غري الورثة.

26٩ب( وقف املري�س غري املدين على الورثة.

2٧0ج( وقف املدين املري�س مر�س املوت.

2٧١املبحث الث�ين: ال�سخ�سية العتب�رية للوقف: 

2٧2اأوًل: اعتبار مفهوم ال�ضخ�ضية العتبارية عند الفقهاء.

2٧٣ثانًيا: ما يرتتب على ثبوت ال�ضخ�ضية العتبارية للوقف.

2٧4ثالًثا: الذمة املالية للوقف: 

2٧5رابًعا: تعلق احلقوق بريع الوقف.

2٧٨خام�ًضا: تعلق احلقوق بالأعيان املوقوفة: 

2٧٨اأ- تعلق احلقوق بالأعيان املوقوفة بعد كونها وقًفا.

2٧٨ب- تعلق احلقوق بالأعيان املوقوفة قبل اأن تكون وقًفا.

١2٧٩- وقف العقار املرهون.

22٧٩- وقف العني املوؤجرة.

2٨0�ضاد�ًضا: علقة الذمة املالية للواقف بالوقف.
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2٨0املبحث الث�لث: وقف الدولة اأموال بيت امل�ل )وقف امل�ل الع�م(: 

2٨١اأوًل: وقف الإقطاعات.

2٨5ثانًيا: وقف امللوك والأمراء من بيت املال.

2٨6ثالًثا: �ضروط �ضحة وقف امللوك والأمراء.

2٨٧رابًعا: مراعاة �ضروط اأوقاف الأمراء.

2٨٨خام�ًضا: وقف الأمراء وامللوك عقارات ا�ضرتوها.

2٨٨�ضاد�ًضا: الفرق بني الوقف والإر�ضاد.

2٩١�ضابًعا: الفرق بني الإقطاع والوقف.

2٩٣م�ضادر ومراجع الف�ضل الثالث.

٣0١الف�صل الرابع: املوقوف و�صروطه

٣0٣متهيد )تعريف املوقوف(.

٣04املبحث الأول: تعريف امل�ل: 

٣04اأوًل: املال يف اللغة.

٣04ثانًيا: املال يف ال�ضطلح: 

٣06ثالًثا: مالية املنافع.

٣0٨املبحث الث�ين: ا�سرتاط اأن يكون املوقوف م�ًل متقوًم�، منتفًع� به �سرًع�: 

٣0٨اأوًل: املال املتقوم عند الفقهاء.

٣0٩ثانًيا: وقف املنافع.

٣١٣املبحث الث�لث: �سرط اأن يكون املوقوف مملوًك� للواقف: 

٣١4اأوًل: م�ضاألة وقف العني املرهونة يف دين.

٣١6ثانًيا: م�ضاألة وقف النقود.

٣2١ثالًثا: م�ضاألة وقف املنقول.

٣2٧رابًعا: م�ضاألة وقف العقار: 

٣2٨خام�ًضا: م�ضاألة ما يدخل تبًعا لوقف العقار.

٣2٨�ضاد�ًضا: م�ضاألة وقف امللك امل�ضاع: 

٣٣2�ضابًعا: م�ضاألة ق�ضمة امل�ضاع املوقوف بع�ضه.

٣٣٩املبحث الرابع: ا�سرتاط دوام النتف�ع ب�ملوقوف: 

٣٣٩اأوًل: حكم وقف ما له بدل يقوم مقامه كالبذور والنقود.

٣40ثانًيا: حكم وقف الطعام الذي لي�س له بدل.



مدونة أحكام الوقف الفقهية - اجلزء األول

8

�صفحةالبيان

٣42املبحث اخل�م�س: ا�سرتاط تعيني املوقوف: 

٣42اأوًل: وقف العقار املعني من غري حتديد.

٣4٣ثانًيا: وقف العقار املبهم.

٣45املبحث ال�س�د�س: ا�سرتاط اأن يكون املوقوف معلوًم�.

٣46املبحث ال�س�بع: وقف الأ�سهم: 

٣46اأوًل: تعريف الأ�ضهم.

٣4٧ثانًيا: حكم وقف الأ�ضهم.

٣5١املبحث الث�من: وقف ال�سكوك وال�سندات: 

٣5١اأوًل: تعريف ال�ضكوك.

٣52ثانًيا: اأوجه التفاق والختلف بني ال�ضكوك وال�ضندات.

٣5٣ثالًثا: اأوجه الختلف بني الأ�ضهم وال�ضكوك.

٣5٣رابًعا: اأنواع ال�ضكوك.

٣56خام�ًضا: حكم وقف ال�ضكوك وال�ضندات.

٣56�ضاد�ًضا: م�ضاألة وقف ح�ض�س امل�ضاركة يف ال�ضركات.

٣5٩املبحث الت��سع: الوقف اجلم�عي.

٣60املبحث الع��سر: اجلهة التي ينفق منه� على املوقوف: 

٣6١اأوًل: اأن يعني الواقف جهة الإنفاق.

٣6١ثانًيا: جهة الإنفاق على العمارة اإذا كان الوقف على جهة عامة.

٣62ثالًثا: جهة الإنفاق على العمارة اإذا كان الوقف على جهة معينة.

٣6٩رابًعا: تقدمي عمارة الوقف على غريها.

٣٧٣م�ضادر ومراجع الف�ضل الرابع.

٣٨١اأع�ضاء اللجنة العلمية ملنتدى ق�ضايا الوقف الفقهية.



كلمة األمانة العامة لألوقاف

٩

كلمة الأمانة العامة للأوقاف

الدول  جلهود  املنسقة  »الدولة  باعتبارها  الكويت  بدولة  املنوط  الدور  من  انطالقا 
السادس  املؤمتر  قرار  بموجب  اإلسالمي  العامل  مستوى  عىل  الوقف«  جمال  يف  اإلسالمية 
سنة  أكتوبر  يف  »جاكرتا«  االندونيسية  بالعاصمة  املنعقد  اإلسالمية  الدول  أوقاف  لوزراء 
إنجاز  عىل  السياق،  هذا  ويف  احلني،  ذلك  منذ  لألوقاف  العامة  األمانة  تعمل  1٩٩7م، 

جمموعة من املرشوعات، وهي:
مرشوع »مداد« لنرش وتوزيع وترمجة الكتب واألبحاث والدراسات والرسائل اجلامعية 

يف جمال الوقف.
1- مرشوع دعم طلبة الدراسات العليا يف جمال الوقف.

٢- مرشوع مسابقة الكويت الدولية ألبحاث الوقف.
3- مرشوع »جملة أوقاف«.

4- مرشوع منتدى قضايا الوقف الفقهية. 
5- مرشوع مدونة أحكام الوقف الفقهية.

6- مرشوع »نامء« لتنمية املؤسسات الوقفية.
7- مرشوع »قطاف« لنقل وتبادل التجارب الوقفية.

8- مرشوع القانون االسرتشادي للوقف.
٩- مرشوع بنك املعلومات الوقفية.

1٠- مرشوع كشافات أدبيات األوقاف.
11- مرشوع مكنز علوم الوقف.

1٢- مرشوع قاموس مصطلحات الوقف.
13- مرشوع معجم تراجم أعالم الوقف.

14- مرشوع أطلس األوقاف يف العامل اإلسالمي.
15- مرشوع مسابقة الكويت الدولية لتأليف قصص األطفال.

وزراء  ملؤمتر  التنفيذي  املجلس  من  كل  مع  املرشوعات  هذه  تنفيذ  يف  التنسيق  ويتم 
التابع  والتدريب  للبحوث  اإلسالمي  واملعهد  بالرياض،  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف 

للبنك اإلسالمي للتنمية بجدة واألمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت.
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إرشاف  حتت  الفقهية«  الوقف  أحكام  »مدونة  مرشوع  إنجاز  يأيت  السياق،  هذا  ويف 
الفقهية« وذلك بإخراج موسوعة شاملة يف أحكام  العلمية ملنتدى قضايا الوقف  »اللجنة 
الوقف الفقهية، تم فيها مراعاة الصياغة املعارصة لألحكام التي حتيط باالجتاهات الفقهية، 
كل  املدونة  وتناولت  الوقف.  موضوعات  جلميع  ومعتمًدا  شاماًل  مرجًعا  تصبح  بحيث 
الظاهري،  احلنبيل،  املالكي،  الشافعي،  الثامنية )احلنفي،  املذاهب اإلسالمية  فقهاء  ما كتبه 
الزيدي، اإلمامي، اإلبايض( حول األحكام الرشعية اخلاصة بالوقف. وعىل ذلك شملت 

املدونة اآليت: 
أ( آراء املذاهب اإلسالمية املعتربة. 

ب( آراء فقهاء السلف من الصحابة والتابعني وتابعيهم. 
ج( آراء فقهاء األمصار الذين اندرست مذاهبهم ونقلت آراؤهم يف كتب الفقه. 

د( األدلة الرشعية التي استدل هبا كل مذهب مع بيان وجه استنباط احلكم من الدليل. 
واملجامع  والندوات،  املؤمترات،  يف  بحثت  التي  الوقف  يف  املستحدثة  القضايا  هـ( 

الفقهية، والقرارات الصادرة بشأهنا. 
وقد متحورت آلية تنفيذ موسوعة مدونة أحكام الوقف الفقهية يف اآليت:

1-وضع تصور حول خطة كتابتها وما يتصل هبا من عنارص، ومفردات موضوعية.
٢-اعتامد اللوائح اخلاصة هبا.

3-استكتاب عدد من العلامء املختصني.
 وقد تم -بفضل اهلل عز وجل-إنجاز األمور الثالثة املذكورة أعاله، كام تم استكامل 
التحرير العلمي للمدونة ومراجعتها لغويا، وقد متت طباعة النسخة التجريبية منها 
متهيًدا  واملختصني،  العلامء  قبل  من  عليها  املالحظات  تلقي  بغرض  ٢٠17م،  سنة 
لطباعة النسخة الثانية املعدلة بعد استيفاء املالحظات عليها، والتي هي بني أيديكم 

اليوم يف طبعتها الثانية بعد مراجعتها وتنقيحها. 
وقد هدفت األمانة العامة لألوقاف من إصدار »مدونة أحكام الوقف الفقهية« 
أن تكون مرجًعا يف متناول أيدي املؤسسات الوقفية، واملتخصصني، ونظار الوقف 
وجهها  عىل  الوقف  رسالة  أداء  عىل  لتعينهم  واملحامني  والقضاة  عليهم  واملرشفني 

األكمل. 
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ملنتدى  العلمية  »اللجنة  جهود  دعم  عىل  لألوقاف  العامة  األمانة  حرصت  كام 
قضايا الوقف الفقهية« يف إرشافها عىل األعامل العلمية املتعلقة بإخراج مدونة أحكام 
الوقف الفقهية، وأسهمت يف تذليل كافة العقبات التي تواجه عملها، وكذلك إصدار 
أحكام  »مدونة  باعتبار  املدونة،  لعمل  املنظمة  واملالية  اإلدارية  واللوائح  القرارات 
الوقف« أحد مرشوعات »الدولة املنسقة جلهود الدول اإلسالمية يف جمال الوقف«. 

وال يسعنا ختاما، إال أن نتوجه بالشكر اجلزيل إىل كل من أسهم يف إنجاز هذه 
واملراجعني،  املستكتبني،  والباحثني  العلامء  من  املتميزة،  الفقهية  واملعلمة  املوسوعة 
واملحررين، وكذلك اإلدارات واملسؤولني يف األمانة العامة لألوقاف، ومجيع اللجان 
اإلمكانات  كافة  تسخري  يف  البارز  األثر  جلهودهم  كان  حيث  واإلدارية،  العلمية 
عليه  هي  ما  عىل  الوقف«  أحكام  »مدونة  موسوعة  إلخراج  العقبات  كافة  وتذليل 
الفقهية«،  الوقف  قضايا  ملنتدى  العلمية  »اللجنة  بالذكر  ونخص  البهية،  بحلتها 
عمل  و«فريق  لألوقاف،  العامة  باألمانة  اخلارجية«  والعالقات  الدراسات  و«إدارة 
استكامل إنجاز مدونة أحكام الوقف«، امتثاال لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يشكر اهلل من ال 

يشكر الناس«. واهلل نسأل أن جيعل هذا العمل يف ميزان حسناهتم.
اجلليل  النفع  فيه  جيعل  وأن  العمل،  هذا  يف  يبارك  أن  وجل  عز  املوىل  سائلني 

والفائدة املرجوة.

وآخر دعوانا أن احلمد اهلل رب العاملني.

األمني العام
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تقدمي اللجنة العلمية ملنتدى ق�ضايا الوقف الفقهية

الفقهية« من خالل اإلرشاف عىل  الوقف  قضايا  ملنتدى  العلمية  »اللجنة  هدفت  لقد 
فقهاء  كتبه  ما  كل  تتناول  شاملة  فقهية  موسوعة  إخراج  الوقف«  أحكام  »مدونة  إنجاز 
املذاهب اإلسالمية املعتربة حول األحكام الرشعية اخلاصة بالوقف، وهي: احلنفية واملالكية 

والشافعية واحلنابلة واإلمامية والزيدية واإلباضية والظاهرية. 

وقد حرصت اللجنة العلمية عىل إخراج املدونة بطريقة علمية رصينة ميرسة للمختصني 
وعموم القراء واملهتمني، فاتبعت النهج اآليت:

املوضوعية  الطريقة  باتباع  وذلك  ومعلوماهتا:  املدونة  ترتيب  طريقة  حيث  من  أ( 
املعروفة يف كتب الفقه، وعرض املعلومات بذكر املذاهب املتفقة مندرجة يف اجتاهات بدالً 
املسائل، وذلك يف غري  أو جمموعة متالزمة من  فقيهة  من تكرارها منفصلة يف كل مسألة 
القيود واالشرتاطات يف كل مذهب. ويبدأ باالجتاه الذي عليه  مواضع االتفاق، مع ذكر 
اجلمهور، وتلحق آراء فقهاء السلف واألمصار بام وافقها من اجتاهات وإال أفردت باجتاه، 

كام تلحق اآلراء املرجوحة يف املذاهب بام وافقها من اجتاهات وإال أفردت باجتاه. 

ويتم ذكر أدلة كل اجتاه بعده مبارشة، ويبدأ باآليات القرآنية ثم األحاديث النبوية ثم 
القياس ثم األدلة املختلفة فيها بأنواعها، مع بيان وجه الداللة من األدلة النقلية إن كان وجه 

الداللة فيه خفاء. 

باألسلوب  االلتزام  فيها  تم  فقد  املدونة:  موضوعات  تناول  أسلوب  حيث  من  ب( 
الواضح السهل الذي يفهمه عموم القراء، فضاًل عن املختصني، فإذا كانت العبارة يف كتب 
الفقه حتقق ذلك تم االلتزام هبا، أما إذا كانت العبارة غامضة ال يفهم املراد منها إال بالرشح 
أو إبدال الضامئر فيها بالظواهر تم الترصف فيها بالقدر الذي يزيل غموضها مع املحافظة 
عىل مراد املؤلف. وعندما تتنوع العبارات الفقهية ويكون مدلوهلا واحًدا تم اختيار أوضحها 

وأقرهبا ألسلوب عرصنا احلايل. 
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ج( من ناحية التوثيق: فقد كان توثيق املعلومات الواردة يف املدونة بالعزو إىل مراجعها 
الفقهية، سواء نقل منها مجيعها أم اجتزئ من بعضها بام يغني عن غريه من املراجع. 

د( وضع ضوابط عامة: فقد وضعت اللجنة العلمية ضوابط عامة للباحثني الذين تم 
استكتاهبم ليسريوا عىل ضوئها تتمثل يف: ذكر اآلراء واألقوال يف املذهب الواحد، مع تبيان 
اخلاصة  اآلراء  ذكر  وعدم  عندهم،  الفتوى  عليه  الذي  أو  املذاهب،  يف  املعتد  الرأي  يبني 
للباحث أو ترجيحه الشخيص، كام تنقل املذاهب واآلراء الفقهية من كتب أصحاهبا، وال 
يمنع ضعف احلديث املستدل به من ذكره، كام ال يذكر من األدلة إال ما استدل به أصحاب 
كل مذهب ملذهبهم من كتبهم إال إذا مل يتم الوقوف عىل دليل هلم من كتبهم فيمكن ذكر 
األدلة من غريها، مع عدم التعرض ملناقشات األدلة إال إذا كانت هذه املناقشة تضيف دلياًل 

فيستخلص من املناقشة ويصاغ كدليل. 

وعمل  واآلثار  النبوية  األحاديث  ختريج  عىل  للمنتدى  العلمية  اللجنة  أرشفت  وقد 
ملحق يف هناية املدونة لرتاجم األعالم. 

إًذا؛ وبشكل جممل: فقد أنجزت اللجنة العلمية للمنتدى، من خالل إرشافها عىل أعامل 
فريق العمل املكلف باستكامل املدونة: 

1-فحص األبحاث وتقويمها املبدئي من حيث التثبت من التزام كاتب البحث بخطة 
كتابة املدونة ومعاجلته للمفردات املوضوعية املتعلقة بالبحث الذي كلف بإعداده.

٢-استقصاء آراء املذاهب الفقهية التي كتبت والتي مل تكتب، وما قام به الباحثون من 
تعديالت وإضافات عىل بعض عناوين »مدونة أحكام الوقف«.

3-إعادة ترتيب تبويب مواضيع وأبحاث املدونة حسب التسلسل املنهجي املعتمد من 
قبل الفريق. 

4-التأكد من استيفاء الباحثني لعنارص كل بحث.

5-استحداث مباحث جديدة ظهرت احلاجة هلا.

6-دراسة األبحاث واعتامدها من حيث: استيفاء اآلراء الفقهية املختلفة يف كل جزئية 



تقديم اللجنة العلمية ملنتدى قضايا الوقف الفقهية

15

ومسألة، وذكر الدليل الذي يعرف به وجه استنباط احلكم، ونقل آراء وأدلة كل 
بحث  كل  واستيعاب  للمراجع،  العزو  وسالمة  نفسه،  املذهب  كتب  من  مذهب 

للمفردات املوضوعية املتعلقة به، وخلو البحث من احلشو واالستطراد.

7-املراجعة الشاملة لكافة األبحاث للتأكد من التزامها باملعايري املوضوعة، واستيفائها 
كافة العنارص املطلوبة.

8-متابعة التحرير العلمي ألبحاث املدونة لتخرج عىل نسق واحد.

٩-اإلرشاف عىل املالحق التفصيلية للمدونة واعتامدها من اللجنة العلمية للمنتدى.

1٠-متابعة استكامل األعامل املتعلقة بمراجعة أبحاث املدونة، علميا ولغوًيا، والتعديل 
االلكرتوين عليها.

وال يسعنا ختاًما، إال أن نتوجه بالشكر اجلزيل إىل األمانة العامة لألوقاف التي مل تأل 
جهًدا لتذليل كافة العقبات، وإصدار القرارات املنظمة، وتوفري كافة التسهيالت واخلدمات 
السيد/األمني  إىل  كذلك  موصول  والشكر  الفقهية.  الوقف  أحكام  مدونة  أعامل  إلنجاز 
العام، وإىل إدارة الدراسات والعالقات اخلارجية، حيث كان هلم دور مشهود يف اإلسهام 
بإنجاز هذه املوسوعة واملعلمة الفقهية املتميزة. والننسى بالشكر تلك الكوكبة من العلامء 
والباحثني املستكتبني، واملراجعني، واملحررين، حيث كان جلهودهم األثر البارز يف تسخري 
الوقف« عىل ما  العقبات إلخراج موسوعة »مدونة أحكام  كافة اإلمكانات وتذليل كافة 

هي عليه بحلتها البهية.

داعني اهلل عز وجل أن يبارك يف هذا العمل، وجيعل فيه النفع اجلليل والفائدة العميمة.

وآخر دعوانا أن احلمد اهلل رب العاملني.

رئيس اللجنة العلمية ملنتدى قضايا الوقف الفقهية 

د.خالد مذكور املذكور
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المدخل التمهيدي

اأهمية املدونات الفقهية

والتعريف مبدونة اأحكام الوقف الفقهية

وتاريخ الوقف عرب الع�ضور
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املدخل التمهيدي

1٩

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيد املرسلني، وعىل آله وصحبه أمجعني، 
ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد؛ 

يف  للوقف  العامة  األمانة  تصدرها  اإلسالمي  الوقف  ألحكام  الفقهية  املدونة  فهذه 
الكويت، وسيتضمن املدخل جانبني: 

اجلانب األول: أمهية املدونات الفقهية والتعريف بمدونة أحكام الوقف الفقهية.
اجلانب الثاين: تاريخ الوقف عرب العصور. 

الق�سم الأول

اأهمية املدونات الفقهية والتعريف مبدونة اأحكام الوقف الفقهية

نشأت فكرة املدونات الفقهية، بادئ ذي بدء، يف سياق التطور النوعي لعمليات صياغة 
الفقه اإلسالمي وإحكام موضوعاته؛ بام ُيَلبِّي احتياجات األمة اليومية من هذه األحكام. 

وقد عرفت البيئات العلمية مدونات الفقه مع عرص التدوين؛ إْذ كانت مدونة اإلمام 
مالك بن أنس باكورة اإلنتاج الفقهي اإلسالمي يف هذا السياق، وقد كان من أَهمِّ دوافع 
َوْضعها: صيانُة اجلهود من التشتُِّت، وتسهيل ُسُبِل الوصول إىل احلكم الفقهي يف املسألة 

الواحدة؛ سواء عىل صعيد املذهب الفقهي الواحد، أم املذاهب جمتمعة.
للتطبيق،  العملية  القابلية  النظريَّ  الفقه  ُتكِسُب  بكوهنا  الفقهية  املدونات  وتتميز 
ُق عىل صلته الوثيقة باحلياة، فضاًل عن كون هذه املدونات جتمع بني نصوص الرشع  وُتَصدِّ
وفقه املقاصد واألولويات، وبني فقه مراتب األعامل وفقه املآالت، وهذه مزايا بطبيعتها ال 
تتوفَّر إال يف أعامل املدونات؛ ألنَّ حاجات الواقع هي التي تقرر طبيعة العمل يف املدونات، 

بل وتفرض جتديدها بني احلني واحلني كلام دعت احلاجة.
قبل  الفقهية  األحكام  متحيص  يف  التجرد  روح  بطبيعتها  الفقهية  املدونات  وتعكس 
تدوينها، وتدقيق دراستها وإعادة النظر فيها، وضبط منهجية ترجيح بعضها عىل بعٍض فيام 
ُة  َبْت عليها أيَّ لو ُوِجَدْت أحكاٌم أخرى تعاِرضها، أو املفاضلة بني بعض األحكام فيام لو ترتَّ
آثاٍر مفضيٍة إىل أحكاٍم أخرى، فيحصل اإلحكام يف صياغة األحكام وتقويتها وتسديدها، 
وختليصها ِمّا خالطها من تفصيالت مل يعد تداوهلا مستساًغا بحكم الواقع األكثر حاجة إىل 
ٌ عىل الثراء الفقهي  االجتهاد والتجديد بام يغطِّي احتياجات احلياة، وهذا يف َحدِّ ذاته مؤرشِّ

وحيوية االجتهاد.
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لدى  اعتباره  للفقه  تعيد  التي  هي  الفقهية  األحكام  مدونات  فإنَّ  شديد،  وباختصاٍر 
العامة واخلاصة، بل إهنا تعيده مرة أخرى إىل حياة الناس وقضايا واقعهم املعيش، بعيًدا 

عن اإلغراق يف التنظري والتفصيل.
نُة أحكام الوقف تعبرًيا عن تراكامت التنوع يف اإلنتاج الفقهي وثراء  وبدورها، تأيت مدوَّ
اآلراء من خمتلف املذاهب، وهو ما ُيسهم يف تعزيز معطيات القدرة عىل استئناف شعرية 
الوقف؛ لدورها يف جمتمعاتنا العربية واإلسالمية، مسنودًة بظهرٍي فقهي مل يدع شاردًة وال 

واردة إال راعاها، وتطرق إليها، وعالج ما يتعلق هبا من قضايا ومشكالت.
العمل  هلذا  املميزة  واخلصائص  السامت  من  بمجموعة  تتفّرد  الوقف  أحكام  ومدونة 

احلضاري ألسباب؛ منها: 
أوالً: ألهنا العمل العلمي األول من نوعه عىل مرِّ تاريخ الفقه اإلسالمي الذي ينشأ 
عن رغبة يف ترويج ثقافة التآُلِف املذهبي حول قضايا الوقف التي تقوم هبا مصالح ُكلٍّ من 
املجتمع والدولة واألمة، وبناء جسور التواصل املذهبي من خالل التأكيد عىل املسائل التي 

توافق حوهلا فقهاء املذاهب أمجعون.
العصور،  خمتلف  عرب  الفقهاء  جلهود  تتوجًيا  الفقهية  الوقف  أحكام  مدونة  ُتَعدُّ  ثانًيا: 
د يف جمال الوقف، استناًدا لتلك  وتعزيًزا لكل اجتاه من شأنه تشكيل مناخ ترشيعي متجدِّ

اخلربة املتجذرة يف تاريخ الفقه اإلسالمي واجتهاداته املرتاكمة يف خمتلف النوازل.
ثالًثا: أنَّ مدونة أحكام الوقف الفقهية يف َحدِّ ذاهتا هي بمثابة مقاَرَبة علمية وفنية بني 
جلهود  زًة  ُمعزِّ تأيت  إنام  املواصفات  هبذا  مدونة  وجود  جمرد  فإنَّ   ، ثمَّ ومن  والقانون،  الفقه 

تقنني أحكام الوقف يف خمتلف البلدان العربية واإلسالمية.
والدينية  واالقتصادية  االجتامعية  احلياة  تفاصيل  بكافة  األوقاف  ارتباط  وبحكم 
الذي جعل كثرًيا من أحكامها يشتبك مع كثرٍي  السياسية وغريها، األمر  والثقافية وحتى 
من القضايا الفقهية ومسائل النوازل واملستجدات اليومية عرب تاريخ األمة املسلمة.. فكان 
اه إىل تدوين خمتلف األحكام الفقهية الوقفية ومسائلها وقضاياها، وجتميعها يف ِسْفٍر  االجتِّ
الرشعية  بالعلوم  املشتغلني  وكافة  واملحتسبني  واملحامني  واملفتني  للقضاة  تيسرًيا  واِحٍد 
َأَحَد أهم الضامنات الكفيلة؛ ليس بسالمة تطبيق  والقانونية، فضاًل عن كون هذه املدونة 
بل وتضمن  األوقاف فحسُب،  منازعات  التقايض يف  إجراءات  الرشيعة وسالمة  أحكام 
سالسة األحكام القضائية، وسالمة االستشكاالت القانونية والتظلامت املثارة حول قضايا 
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األوقاف؛ بام يضمن كذلك العدالة الناجزة يف هذه القضايا.
لألعالم  وفهرًسا  فصاًل،  عرش  وثالثة  مدخاًل،  متضمنًة  الوقف  أحكام  مدونة  وتأيت 
واألماكن؛ إْذ يستعرض املدخل التمهيدي جوانب من تاريخ الوقف عرب خمتلف العصور 
ًزا عىل تطور الوقف عرب العصور اإلسالمية، ثم تأيت موضوعات املدونة الوقفية  البرشية، ُمَركِّ
مفصلًة يف ثالثة عرش فصاًل، تتناول كافة ما يتعلق بتعريف الوقف، ومرشوعيته، وأركانه 
ورشوطه،  والواقف  ورشوطها،  الوقف  وصيغة  ومقاصده،  وحكمته  وحكمه،  إمجاالً، 
الواقفني وداللتها، وتوثيق الوقف،  الواقف، وألفاظ  واملوقوف عليه ورشوطه، ورشوط 
والدعاوى يف  واملنازعات  واإلبدال واالستبدال،  الوقف،  الوقف، وإجارة  والنظارة عىل 

الوقف، وانتهاء الوقف.
وقد ُروِعَي أن يكون توزيع هذه الفصول مقاِرًبا ألعراف التبويب املوضوعي ملباحث 
فاملدونة يف جمموعها عبارة عن مقارباٍت فقهية ترشيعية معنية  الفقه والقانون،  الوقف يف 
واالستعامل  العلمي  والتداول  الفقهي  للتناول  صاحلة  حُمَْكمٍة،  علميٍة  صياغاٍت  بتقديم 

الترشيعي والقانوين بصفة عامة.

الق�سم الث�ين

تاريخ الوقف عرب الع�ضور

اإلسالمية  احلضارة  مظاهر  من  ومظهًرا  املباركة،  اإلسالم  ثامر  من  ثمرة  الوقف  يعد 
الذي انفردت به عن بقية احلضارات اإلنسانية، وهو بأبعاده الروحية، وتعبرياته الثقافية، 
احلضارة  وازدهار  تقدم  يف  األهم  العامل  االجتامعية،  وتعامالته  االقتصادية،  وإجراءاته 

اإلسالمية.
إن الوقف هو أحد أفضل أعامل الرب واإلحسان التي تتحقق هبا مقاصد الرشيعة اإلسالمية 
السمحاء، وهو املحضن الذي تبلورت فيه قيم التكافل االجتامعي، ورعاية حقوق الضعفاء، 
واإلنفاق يف أوجه الرب، وهو املورد الذي يفيض باخلري عىل كثري من املؤسسات، واملرافق 
واملدارس،  املساجد،  ُشّيدت  موارده  فمن  واملعامرية،  والدينية،  والثقافية،  االجتامعية، 
واملكتبات، واملشايف، وأقيمت الُسُبل خلدمة أبناء السبيل، وأيتام املسلمني، ومسحت دموع 
األرامل، والعجائز، وكبار السن، وُفّرج عن املسجونني والغارمني، وُفّك أرسى املسلمني، 
ومن أموال الوقف أيًضا حفظت كرامة ذوي االحتياجات اخلاصة، وأصحاب األمراض 



مدونة أحكام الوقف الفقهية - اجلزء األول

٢٢

املزمنة، وُبنيت املرافق العامة، وُرصفت الطرق، وُحفرت اآلبار، وُمّدت اجلسور، وُوفرت 
املالبس، واألطعمة للفقراء واملساكني وأبناء السبيل والغرباء، وُبنيت احلاممات واخلانات 
إليناس  أوقاف  توفري  إىل  األمر  تعدى  بل  رشائحهم،  بكل  الفقراء  هبا  ليستمتع  واحلدائق 
أوالً  تلتمس  كانت  التي  املؤسسات  من  ذلك  غري  إىل  املرىض..  معنويات  ورفع  الغرباء، 

وأخرًيا األجر واملثوبة من اهلل تعاىل، والفوز برضوانه وجنته.
إن هذه النظرة الشمولية للخدمات التي يقدمها الوقف ما كان هلا أن تكون لوال حرص 
األمة عىل االستجابة لتوجيهات رهبا، وإرشادات نبيها حممد ملسو هيلع هللا ىلص الداعية لفعل اخلري؛ يقول 
لََعلَُّكۡم  ٱۡلَۡيَ  َوٱۡفَعلُواْ  َربَُّكۡم  َوٱۡعُبُدواْ  ٱۡرَكُعواْ َوْۤاوُدُجۡسٱ  َءاَمُنواْ  ِيَن  َها ٱلَّ يُّ

َ
تعاىل: ﴿يَـٰٓأ

ُتۡفلُِحوَن۩﴾)1(، والتي تشجع عىل البذل والعطاء لنيل الدرجات العىل يوم القيامة؛ يقول 
املسارات  املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص  ﴾)٢(، وقد حّدد  ُتِبُّوَنۚ ا  ِممَّ تُنفُِقواْ   ٰ َحتَّ ٱلِۡبَّ  َتَنالُواْ  تعاىل: ﴿لَن 
الرئيسة للوقف؛ حني قال: »إن ما يلحق املؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علاًم نرشه، 
وولًدا صاحلًا تركه، ومصحًفا ورثه، أو مسجًدا بناه، أو بيًتا البن السبيل بناه، أو هنًرا أجراه، 

أو صدقة أخرجها من ماله يف صحته وحياته، تلحقه بعد موته«)3(. 
بالشواهد الصادقة  إن الوقف هو صانع احلضارة اإلسالمية، وسجل تارخيها احلافل 
الواقع  نبيها ملسو هيلع هللا ىلص يف  التي جسدت تعاليم رهبا وتوجيهات  املصدقة عىل خريية هذه األمة، 
السبل  القائمة، واملربات اخلريية، ومئات  املساجد  املعاش؛ سلوًكا ومارسة، ولعل آالف 
واخلانات، واألربطة، والزوايا التي ال تزال تفيض بعطائها وما تزال آثارها الباقية، تشهد 

عىل فعالية الوقف يف حياة األمة.
والعريب  واملحكوم،  واحلاكم  واملرأة،  الرجل  واإلحسان،  الرب  أعامل  يف  تنافس  لقد 
واألعجمي، والقائد العسكري، والقايض، والعامل، واحلاكم اإلداري، واألرشاف، واملوايل، 
ا إال وقد ترك أثًرا وقفيًّا تنتفع به  بل يندر أن نجد حاكاًم، أو أمرًيا، أو قائًدا مشهوًرا، أو ثريًّ

رشحية من رشائح املجتمع الضعيفة، وكل ذلك طمًعا يف األجر والثواب، ال يشء سواه.
ٌن بسياج من الترشيعات  ولعل من أبرز ما يميز الوقف يف احلضارة اإلسالمية أنه حُمَصَّ
والقوانني، وآليات املراقبة واملحاسبة؛ ما جعله من أرقى األنظمة االقتصادية التي أنتجها 

)1( سورة احلج، آية 77.
)٢( سورة آل عمران، آية ٩1.

)3( أخرجه ابن ماجه يف سننه، باب ثواب معلم الناس اخلري، حديث ٢4٢، قال عنه األلباين: حديث حسن، وابن خزيمة يف كتاب 
الزكاة، باب فضل بناء السوق ألبناء السابلة وحفر اآلبار للرشب حديث رقم ٢4٩٠، قال األعظمي: إسناده حسن لغريه لشواهده.
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الفكر اإلسالمي، فعّززت من الفاعلية احلضارية لألمة عىل امتداد عصور التاريخ.
وتشري املصادر إىل أن نسبة عالية من املؤسسات اخلدمية والتعليمية والدينية واالجتامعية 

يف املدن اإلسالمية الكربى كانت تدار من أموال الوقف.
ولقد زادت وترية الوقف، وتنوعت مصارفه، وتنامت موجوداته، منذ العرص األيويب؛ 
ليبلغ الذروة يف العرصين اململوكي والعثامين، فقد أسهم الوقف يف العرص األيويب يف إعادة 
الوجه العريب اإلسالمي للمدن الشامية بعد أن مسخه االستعامر الصليبي، إذ قام صالح 
الدين األيويب بتشجيع الوقف ودعمه بكل السبل، وقاد بنفسه مرشوعات الوقف الكربى 
يف خمتلف املجاالت، وعىل رأسها املجال الثقايف، وازدهرت األوقاف وتطورت يف العرص 
اململوكي، وتضاعفت يف بعض األقاليم يف أقل من قرن ونصف اثني عرشة مرة! ويف العرص 
العثامين فقد زادت األوقاف تنظياًم ونضًجا، وظهرت املشاريع الوقفية الكربى، وظهر وقف 
النقود ألول مرة يف تارخينا اإلسالمي، وصدرت عديد من القوانني والترشيعات املنظمة 
لألوقاف، والتي أفضت يف هناية املطاف إىل تكليف شيخ اإلسالم يف إسطنبول باإلرشاف 

عىل األوقاف يف كل الواليات العثامنية.
ومن املالحظ أن احلرمني الرشيفني، واملسجد األقىص ومسجد قبة الصخرة، واملسجد 
األموي يف دمشق، وجامع القرويني يف فاس، واجلامع األزهر يف مرص، تعد أكثر املساجد 
مؤسسة  تعد  كام  احلضارية،  األمة  مسرية  يف  وأثًرا  ثراء  وأكثرها  الوقفية  لألمالك  حيازة 
خاصكي سلطان الوقفية يف القدس، ومؤسسة احلرمني الرشيفني يف اجلزائر، وخط سكة 

حديد احلجاز.. من أكرب املؤسسات الوقفية التي عرفها التاريخ اإلسالمي. 
واضحة  بصامت  تركت  املسلمة  املرأة  بأن  املنظورة  واآلثار  املسطورة  املصادر  وتؤكد 
يف مسرية الوقف يف خمتلف املجاالت الثقافية واخلريية العامة واخلاصة، ولعل بناء جامع 
القرويني، ومرشوع عني زبيدة، ووقفية خاصكي يف القدس واحلرمني الرشيفني، ومكتبة 
هذا  يف  املرأة  فاعلية  عىل  يؤكد  ما  أبرز  من  القاهرة..  جامعة  وأخرًيا  القدس،  يف  اخلالدية 

احلقل املهمِّ من حقول عطاء اإلسالم يف جمال الرب واإلحسان.
إن هنضتنا العلمية والصحية واالجتامعية واالقتصادية مدينة إىل حد كبري للوقف وما 
قدمه من خدمات أسهمت يف حماربة الفقر واجلهل واملرض، وحفظت كرامة اإلنسان، بل 
ل الطبقات التي كانت تعيش عىل هامش احلياة من ذوي االحتياجات اخلاصة والفقراء  حوَّ
واملساكني إىل ُصنَّاع للحياة واحلضارة، كام ال يوجد إقليم من األقاليم التي دخلها اإلسالم 
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يف مشارق األرض ومغارهبا إال وهو مدين للوقف يف تنويره بتعاليم الدين احلنيف.
الظروف  له  وفَّر  الذي  للوقف  مدين  إال وهو  بالبنان  له  يشار  عامل  يوجد  وكذلك ال 
العلم بسخاء،  تنفق عىل طلبة  املناسبة لإلبداع؛ من كتاتيب، ومدارس ومكتبات منظمة، 
الوقف من خدمات حفظت حياهتا  هلا  قدمه  ما  نطقت ألثنت عىل  لو  العجاموات  إن  بل 
ا يف  وحقوقها! بتوفري الطعام، والعالج، واملأوى، وبعبارة أخرى كان الوقف يمثل تياًرا عامًّ
حضارتنا اإلسالمية، مل يقترص عىل إقليم دون آخر، بل انترشت فاعليته مع انتشار اإلسالم، 
وغدا لكل إقليم من األقاليم نكهته اخلاصة يف أعامل الرب واإلحسان التي تلبي حاجياته)1(.

وخالل هذا التمهيد التارخيي نستعرض رحلة الوقف عرب العصور، نختار منها نامذج 
عىل سبيل املثال، لتتكامل معامل الصورة احلضارية ملؤسسة الوقف لدى األجيال املسلمة، 
املؤسسة  هذه  تفعيل  يف  وحمكومني-  -حكاًما  األمة  جهود  عىل  األضواء  بعض  ولُتْلِقي 
الفريدة يف نظرهتا وشمولية خدماهتا، وسمو رسالتها التي ُعنَِيْت بإنسانية اإلنسان وكرامته، 

ت بخريها إىل الطري واحليوان عىل حد سواء. بل تَعدَّ

املبحث الأول

الوقف عند الأمم القدمية

الرشعية،  بالنصوص  املنضبط  وعمله  الشمولية،  بنظرته  الوقف  أن  املصادر  تؤكد 
واهلادف أوالً وأخرًيا إىل مرضاة اهلل عز وجل، مل ُيعرف إال بعد مبعث املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، أما 
الوقف بنظرته اجلزئية وأهدافه الضيقة القائمة عىل حب السمعة والرياء، وإن كان موجًها 
قدياًم،  البرشية  فقد عرفته  املجتمع؛  الضعيفة يف  الرشائح  الدين، وبعض  للمعابد ورجال 
ولعل هذا ما ُيفهم من قول اإلمام الشافعي: »ومل حتبس أهل اجلاهلية فيام علمته داًرا وال 

ًرا بحبسها، وإنام حبس أهل اإلسالم«)٢(. أرًضا تربُّ
إن الوقف -بوصفه حبس املال عىل يشء معني- ظاهرة ال ختطئها العني عند دراسة 
املخلفات األثرية لألمم القديمة، فعديد من املعابد والكنس اليهودية والكنائس النرصانية 
ال تزال قائمة ويعود تارخيها آلالف السنني؛ ما يؤكد وجود الوقف الديني عند تلك األمم، 
ورجال  والكهنة  العبادة  دور  خلدمة  واألدوات  واألموال  األرايض  حتبس  كانت  حيث 

)1( Oxford University, Islamic Society and the West (London, H. A. R. Gibb and H. Bowen PP.167-168. Vol. II, 1957), Press

)٢( األم، الشافعي، القاهرة، املكتبة القيمة للطباعة والنرش، 1٩8٩م، 74/4، والوقف يف الترشيعات القديمة، حممد بن عبد 
العزيز بنعبد اهلل، 7٩.
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الدين، وكان الكهنة وسدنة املعابد يوكلون يف الكثري من احلاالت بتوزيع اإلعانات العينية 
والنقدية عىل الفقراء واملعوزين لثقة الناس هبم.

عىل  العقارات  بعض  وقف  عن  مرص  يف  حديًثا  املكتشفة  والنقوش  اآلثار  وتتحدث 
بعض الكهنة يف عهد األرسة الفرعونية الرابعة، وأن رمسيس الثاين منح معبد »آبدوس« 
أمالًكا واسعة، وأنه نقل ملكية هذه األرايض يف احتفال رسمي أمام الشعب، كام كان بعض 
أثرياء مرص الفرعونية خيصصون بعض األرايض الزراعية لصالح الكهنة؛ لتغطية نفقاهتم 
ونفقات دور العبادة التي يرشفون عليها، وهناك بعض اإلشارات املتناثرة التي تشري بأن 
ي، حيث كانوا خيتصون أوالدهم وذريتهم بريع ومنافع األعيان  رِّ الفراعنة عرفوا الوقف الذُّ
املحبوسة، من غري أن حيقَّ هلم متلك هذه األعيان أو متليكها لآلخرين)1(، إال أن ذلك مل يمثل 

ظاهرة يف املجتمع املرصي آنذاك.
وتشري املخطوطات الصينية واآلثار القائمة يف الصني اليوم للمعابد البوذية وغريها عن 
معرفة الصينيني للوقف، بل إن أباطرة الصني كانوا بني الفينة واألخرى ُيطلقون النداءات 
لرعاياهم لتقديم العون واملساعدة للرشائح الضعيفة يف املجتمع، وكانوا يف بعض األحيان 

يقدمون املساعدات للمحتاجني بأنفسهم؛ ليكونوا قدوة صاحلة لرعاياهم)٢(.
ومكتبات  مدارس  من  الثقافية؛  األوقاف  من  عديًدا  اليونانية  احلضارة  عرفت  وقد 
»سيمون  وقفها  التي  األرض  عىل  الشهرية  األكاديمية  أفالطون  إنشاء  منذ  ومسارح، 
ص الريع  األثيني« لغرض عام، وقد أوىص أفالطون قبل وفاته عام 347 ق. م بأن خيصَّ
الناشئ من األرض املوقوفة لدعم األكاديمية، حيث استمر هذا الوقف يف دعم األكاديمية 

حوايل تسعني عاًما)3(.
وتؤكد املصادر بأن الترشيعات اليونانية والرومانية كانت حترم حترياًم قطعًيا مد اليد إىل 

والوقف   ،18 ٢٠٠٠م،  دمشق،  املعارص،  الفكر  دار  قحف،  د.منذر  تنميته،  إدارته،  تطوره،  اإلسالمي..  الوقف  انظر:   )1(
وحمارضات  ٢٠1٢م،  البحرين،  ملكة  واألوقاف،  اإلسالمية  والشؤون  العدل  وزارة  احللواين،  منصور  جواد  وتارخيه، 
بغداد،  اإلرشاد،  مطبعة  الكبييس،  عبيد  اإلسالمية، حممد  الرشيعة  الوقف يف  وأحكام   ،8-7 زهرة،  أبو  حممد  الوقف،  يف 

1٩77م، ٢1/1.
)٢( انظر: الوقف يف الترشيعات القديمة، حممد بن عبد العزيز بنعبد اهلل، جملة دعوة احلق، ع ٢31، ذو احلجة 14٠3هـ-حمرم 
14٠4هـ/سبتمرب-أكتوبر 1٩83م، 76، وملزيد من التفاصيل انظر: الوقف وتارخيه، جواد منصور احللواين، وزارة العدل 

والشؤون اإلسالمية واألوقاف، ملكة البحرين، ٢٠1٢م.
)3( انظر: الوقف وتارخيه، جواد منصور احللواين، وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، ملكة البحرين، ٢٠1٢م.
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صت للمعابد واآلهلة، أو حتى تسخريها يف أي عمل ال يرتبط باملعبد)1(. األوقاف التي ُخصِّ
ويعدُّ اعتناق اإلمرباطور الروماين قسطنطني للديانة النرصانية يف القرن الرابع امليالدي 
ل يف تاريخ الوقف؛ إذ أخذت األوقاف تتوجه للكنائس واألديرة، وأخذ رجال  نقطة حتوُّ
الدين يستثمرون تلك األوقاف لصالح الكنيسة)٢(، وأخذ أباطرة بيزنطة يتنافسون يف وقف 
بيزنطة  أباطرة  وقفها  التي  الدينية  األوقاف  أعظم  من  ولعل  الكنيسة،  لصالح  األوقاف 
وذوهيم أوقاف والدة اإلمرباطور قسطنطني »هيالنه«، التي شيدت عدة كنائس غدت حمًجا 
للنصارى، وعىل رأسها كنيسة القيامة يف القدس التي شيدهتا عام 335م، ويف عام 3٩٢م 
شيدت امرأة رومانية كنيسة الصعود يف بيت املقدس، وبنى القديس سابا »دير سابا« عىل 
مقربة من مدينة سلوان رشقي القدس عام 484م، وغريها من األوقاف الكنسية املنترشة 

يف الرشق والغرب)3(.
لقد طور الرومان بعد اعتناقهم للديانة النرصانية نظام الوقف، وجعلوه مؤسسة تابعة 
للكنيسة، وكلفوها بإدارته لصالح الطبقات الضعيفة يف املجتمع، كام تشري املصادر إىل أن 
األحباس  بإلغاء  قام  امليالدي-  السادس  القرن  يف  حكم  -الذي  »جستنيان«  اإلمرباطور 
األهلية إذا جتاوزت أربع طبقات، وأوجب متليكها هلذه الطبقة األخرية؛ مراعاة للمصلحة 

العامة)4(.
وكان اجلرمان يسمحون للمتربع برصد ُكلِّ ماله أو بعضه ألرسة معينة مدة حمدودة، أو 
حلني انقراضها، ومل يكن من املمكن عند اجلرمان بيع األحباس أو توريثها أو هبتها، وليس 

ملستحقها سوى االنتفاع بريعها وثمراهتا.
وتشري املصادر إىل أن ملوك بابل يف العراق كانوا هيبون بعض موظفيهم حقَّ االنتفاع 
ببعض أراضيهم، دون أن يملكوها أو يترصفوا فيها ببيع أو هبة أو نحوها، وكان القانون 
يسمح بانتقال حق االنتفاع هلذه األرايض إىل ورثة املوظفني بعد موهتم، بحسب الرشوط 

)1( انظر: الوقف اإلسالمي: تطوره، إدارته، تنميته، د.منذر قحف، 18.
)٢( انظر: الوقف يف الترشيعات القديمة، حممد بن عبد العزيز بنعبد اهلل، جملة دعوة احلق، ع ٢31، ذو احلجة 14٠3هـ-حمرم 

14٠4هـ/سبتمرب -أكتوبر 1٩83م، 7٩ وما بعدها.
)3( انظر: املمتلكات واألوقاف املسيحية يف القدس-دراسة يف الرتاث الثقايف ملدينة القدس، فادي شامية، ٢55، والفاتيكان، 
أسامة أمني، جملة املعرفة، وزارة الرتبية والتعليم، اململكة العربية السعودية، ع 1٠4، ذو القعدة 14٢4هـ/يناير ٢٠٠4م، 8.

)4( انظر: الوقف يف الترشيعات القديمة، حممد بن عبد العزيز بنعبد اهلل، 7٩ وما بعدها.
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املوضوعة يف االستحقاق الرتتيبي)1(.
ويف بالد فارس انترشت األرايض واألموال املوقوفة عىل معابد بيوت النار، كام كانت 
للهنود أوقاف واسعة عىل معابدهم وأصنامهم املشهورة، فيذكر ابن كثري أنه كان عىل الصنم 
األعظم »بسومنات« من األوقاف عرشة آالف قرية ومدينة مشهورة، وقد امتألت خزائنه 
وثالثامئة  حجيجه،  رؤوس  حيلقون  رجل  وثالثامئة  خيدمونه،  رجل  ألف  وعنده  أمواالً، 

رجل يغنون ويرقصون عىل بابه، وكان عنده من املجاورين ألوف يأكلون من أوقافه)٢(.
وتؤكد النقوش اليامنية أن الوقف يف جنويب اجلزيرة العربية يف عهد كل من دولة »معني« 
و«سبأ« و«محري«، وغريها من املاملك القديمة.. كان جله عىل املعابد، وأن كثرًيا منها كان 
هيدف إىل طلب الشفاء، أو النرص، أو اتقاء الكوارث الطبيعية، ما جيعل املعابد تتوافر عىل 

أرايض شاسعة كانت تؤجر بموجب عقود مع املعبد)3(.
عرفته  وقف  أقدم    إسامعيل  وولده    إبراهيم  بناها  التي  املرشفة  الكعبة  وتعد 
اختالف  للعرب عىل  عاًما  ُمصىًل    إبراهيم  إذ جعلها  العربية،  اجلزيرة  العرب يف قلب 
العرب  وأخذ  ألصنامهم،  معبًدا  التوحيد  ديانة  بدلوا  أن  بعد  العرب  جعلها  ثم  قبائلهم، 
وغريهم يقفون عليها األوقاف، فكان ملك محري »أسعد أبو َكِرب« أول َمْن كسا الكعبة، 
ووقف عليها، وذلك قبل اهلجرة بقرنني، كام كستها »نبيلة بنت حباب« أم العباس بن عبد 
املطلب باحلرير فكانت أول عربية يف اجلاهلية تفعل ذلك، كام أهدى ملك الفرس »ساسان 

بن بابك« غزالني من ذهب وبعض اجلواهر وسيوًفا للكعبة)4(.
وقد تسابق زعامء وأثرياء مكة املكرمة إىل إطعام وسقاية احلجاج واملعتمرين، فوقف 
سقاية  أول  وهي  واملعتمرين،  احلجاج  لسقاية  مكة  يف  العجول  بئر  كالب«  بن  »قيص 
احُتفرت يف مكة)5(، كام وقف حياًضا من أدم كانت توضع يف فناء الكعبة، ويسكب فيها 

)1( انظر: موسوعة حضارة العامل، حممد أمحد عوف.
)٢( انظر: البداية والنهاية، ابن كثري، مكتبة املعرفة، بريوت، 1٢/٢٢-٢3.

)3( انظر: الوقف يف الترشيعات القديمة، حممد بن عبد العزيز بنعبد اهلل، 77، واملفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، جواد 
عيل، دار العلم للماليني، بريوت، 1٩71م، 6/41٩.

بنعبد اهلل، مرجع سابق، 81، واألوقاف واملجتمع )جمموعة  العزيز  القديمة، حممد بن عبد  انظر: الوقف يف الترشيعات   )4(
بحوث عن العالقة التبادلية بني األوقاف واملجتمع(، د.عبد اهلل السدحان، الرياض، ٢٠1٠م، 38.

)5( انظر: فتوح البلدان، البالذري، تصحيح: صالح الدين املنجد، القاهرة، 1٩56م، 48، واملاء يف الفكر اإلسالمي واألدب 
العريب، حممد بن عبد العزيز بنعبد اهلل، مطبعة فضالة، 1٩٩6م، 47/5.
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املاء العذب من اآلبار، حمموالً عىل ظهور اإلبل من أطراف مكة البعيدة)1(، ووقفت كذلك 
»قبيلة بني سهم« بئر الغمر عىل زوار بيت احلرام، وكانت الناس تستقي من بئر السنبلة التي 
وقفتها بني مجع يف مكة املكرمة)٢(، واحتفر عبد املطلب بئر زمزم وجعلها صدقة موقوفة 

عىل احلجاج)3(.
وكانت قريش تعترب السقاية والرفادة )سقاية وإطعام احلجاج( مفخرة من املفاخر؛ لذا 
جعلوها من مناصب مكة املعتربة، وكان »العباس بن عبد املطلب« ييل السقاية أيام الرسول 

ملسو هيلع هللا ىلص)4(.
وكانت العرب يف اجلاهلية حترص عىل أن يكون املال الذي تنفقه عىل الوقف الديني 
ماالً حالالً، فقد جتنبت قريش حني أرادت إعادة بناء الكعبة -بعد أن هدمها السيل- أن 
ُتْدِخَل فيه ماالً حراًما، وقد نادى منادهيم قبيل الرشوع يف البناء: »ال ُتدخلوا يف بنائها من 

كسبكم إال طيًبا، ال ُتدخلوا فيه مهر بغي، وال بيع ربا، وال مظلمة أحد من الناس«)5(.
عني أن اهلل  وقد عرف العرب يف اجلاهلية حبس احليوانات يف نذورهم وعبادهتم؛ مدَّ
ُ ِمۢن َبَِيةٖ َوَل َسآئَِبةٖ َوَل َوِصيلَةٖ َوَل  أمرهم بذلك كذًبا وزوًرا، قال تعاىل: ﴿َما َجَعَل ٱللَّ

ۡكَثُُهۡم َل َيۡعقِلُوَن﴾)6(.
َ
ِ ٱۡلَكِذَبۖ َوأ وَن َعَ ٱللَّ ِيَن َكَفُرواْ َيۡفَتُ َحاٖم َوَلِٰكنَّ ٱلَّ

حتكمه  ال  عطائه،  يف  نخبوًيا  مبناه،  يف  بسيًطا  القديمة  األمم  عند  الوقف  كان  وهكذا 
قوانني حمددة، وال يمثل ظاهرة واضحة يف املجتمع، وكان هدفه يف الغالب األعم السمعة 
الغاية،  بسمو  الوقف  فيها  متيز  التي  اإلسالمية  احلضارة  يف  احلال  هو  ما  عكس  والرياء، 

)1( انظر: تاريخ مكة، أمحد السباعي، 5٠/1، واملاء يف الفكر اإلسالمي واألدب العريب، حممد بن عبد العزيز بنعبد اهلل، 45/4.
)٢( انظر: الروض األنف يف رشح السرية النبوية، عبد الرمحن بن عبد اهلل السهييل األندليس أبو القاسم، حتقيق: عبد الرمحن 

الوكيل، دار الكتب اإلسالمية، 1٩67م، 175/1. 
)3( انظر: املرجع السابق، 171/1، واملاء يف الفكر اإلسالمي واألدب العريب، حممد بن عبد العزيز بنعبد اهلل، 48/4. 

)4( انظر: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، جواد عيل، 6/41٩.
)5( الروض األنف يف رشح السرية النبوية، عبد الرمحن بن عبد اهلل السهييل األندليس أبو القاسم، 31٠/1، واملاء يف الفكر 

اإلسالمي واألدب العريب، حممد بن عبد العزيز بنعبد اهلل، 45/4. 
النساء،  أذهنا وحرمت عىل  أنثى شقوا  فإن كانت اخلامسة  أبطن،  تلد مخس  الناقة  البحرية: هي  آية 1٠3،  املائدة،  )6( سورة 
والسائبة: كانوا يسيبوهنا وال يركبون هلا ظهًرا، وال حيلبون هلا لبنًا، والوصيلة: الشاة تلد سبع أبطن، فإن كان السابع ذكًرا أو 
أنثى قالوا: وصلت أخاها، وال ُتذبح، وتكون منافعها للرجال دون النساء، فإن ماتت اشرتك فيها الرجال والنساء، واحلام: 
الفحل ينتج من ظهره عرشة أبطن؛ فيقولون: قد محى ظهره، فيسيبونه لألصنام، وال حُيمل عليه، ثم يقولون بأن اهلل عز وجل 
أمرهم بذلك. انظر: تلبيس ابليس، ابن اجلوزي، عند ذكر التلبيس عىل اجلاهلية، والوقف وأثره يف تنمية موارد اجلامعات، 

سليامن أبو اخليل، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ٢٠٠4م، 78. 
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وشمولية النظرة، ورصامة الضوابط واألحكام، حيث مثَّل ظاهرة عامة شارك فيها احلاكم 
واملحكوم وكل رشائح املجتمع، كام سنرى يف الصفحات اآلتية.

املبحث الث�ين

ن�ضاأة الوقف عند امل�ضلمني )١- 4١هـ/62٣- 662م(

السامية،  أهدافه  وحتددت  املنورة،  املدينة  يف  اإلسالمية  الدولة  نشأة  مع  الوقف  نشأ 
فعل  أن  أكدت  التي  النبوية،  واألحاديث  القرآنية،  اآليات  خالل  من  النبيلة  ومقاصده 
ا  ٰ تُنفُِقواْ ِممَّ اخلري يمثل شعرية من شعائر اإلسالم؛ كام يف قوله تعاىل: ﴿لَن َتَنالُواْ ٱلِۡبَّ َحتَّ
ت  عدَّ كام  َتۡعلَُموَن﴾)٢(،  ُكنُتۡم  إِن  لَُّكۡم  َخۡيٞ  قُواْ  تََصدَّ ن 

َ
﴿َوأ أيًضا:  وقوله   ،)1(﴾ ُتِبُّوَنۚ

رشيعة اإلسالم مساعدة الفئات الضعيفة من املجتمع من أعظم القربات هلل تعاىل، كام بينت 
رَۡسۡلَنَٰك إِلَّ رَۡحَٗة ّلِۡلَعٰلَِمنَي ﴾)3(، كام أن 

َ
أ بأن الرمحة رأس مال اإلسالم فقال تعاىل: ﴿َوَمآ 

ۡمَنا بَِنٓ َءاَدَم﴾)4(. صيانة كرامة اإلنسان مقصد من مقاصدها اجلليلة؛ فقال تعاىل: ﴿َولََقۡد َكرَّ
وعظم  الوقف  فضيلة  عىل  لتؤكد  وتقريراته  وأفعاله  ملسو هيلع هللا ىلص  املصطفى  أقوال  وجاءت 
عمله  من  املؤمن  يلحق  ما  »إن  ملسو هيلع هللا ىلص:  فقال  واجتاهاته؛  ملساراته  حتديدها  عن  فضاًل  أجره، 
وحسناته بعد موته، علاًم نرشه، وولًدا صاحلًا تركه، أو مصحًفا ورثه، أو مسجًدا بناه، أو بيًتا 
البن السبيل بناه، أو هنًرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله يف صحته وحياته تلحقه بعد 
موته«)5(، وقال ملسو هيلع هللا ىلص أيًضا: »إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالثة أشياء: صدقة جارية، 
أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له«)6(، وقد فرسَّ العلامء الصدقة اجلارية بالوقف)7(، 
وقال ملسو هيلع هللا ىلص يف احلث عىل وقف املساجد وتعظيم األجر لبانيها: »من بنى مسجًدا يبتغي فيه 

)1( سورة آل عمران، آية ٩٢.
)٢( سورة البقرة، آية ٢8٠.

)3( سورة األنبياء، آية 1٠7.
)4( سورة اإلرساء، آية 7٠.

)5( أخرجه ابن ماجه يف سننه، 88/1، رقم ٢4٢، وابن خزيمة يف صحيحه، 1٢1/4 رقم ٢4٩٠، والبيهقي يف شعب اإليامن، 
الصغري  ٢47/3، حديث رقم 3448، حديث حسن، وجاء يف رواية أخرى إضافة »أو غرس نخاًل«، وصحيح اجلامع 

وزياداته، حممد نارص الدين األلباين، 674/1، رقم 63٠٢.
)6( أخرجه أبو داود يف سننه، 117/3 رقم ٢88٠، باب ما جاء يف الصدقة عن امليت، والرتمذي يف سننه، كتاب األحكام رقم 

1٢٩7، وقال: حديث حسن صحيح.
)7( انظر: سبل السالم، الصنعاين، 114/3-115، ونيل األوطار رشح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار، الشوكاين، 

طبعة دار احلديث، القاهرة، د.ت، ٢1/6.
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وجه اهلل بنى اهلل له مثله يف اجلنة«)1(؛ لذا كان أول وقٍف وقفه املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص هو بناء مسجد 
به األمة جياًل بعد جيل؛  ت  تأسَّ النبوي، فكان عمله هذا سنة  قباء)٢(، ومن بعده املسجد 

حيث تسابق احلكام واملحكومون عىل وقف املساجد يف مشارق األرض ومغارهبا.
رَي ثامين صدقات وقفها النبي ملسو هيلع هللا ىلص )3(، وأن أرايض خمرييق)4( التي أوىص  ويذكر أهل السِّ
املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها أن  أم  أوائل أوقافه ملسو هيلع هللا ىلص)5(، ويف رواية  النبي ملسو هيلع هللا ىلص من  هبا إىل 
وبني  املطلب  عبد  بني  عىل  صدقة  باملدينة  له  )بساتني(  حيطان  سبع  جعل  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول 
هاشم)6(، وجاء يف صحيح البخاري)7( أن املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص ما ترك عند موته درمًها وال ديناًرا، 
وال عبًدا وال أمة، وال شيًئا؛ إال بغلته البيضاء، وسالحه، وأرًضا جعلها صدقة )أي وقًفا(.

وكانت أمهات املؤمنني من أوائل من تأسى باملصطفى ملسو هيلع هللا ىلص؛ فوقفن األوقاف يف حياته 
وبعد ماته، فوقفت أم املؤمنني عائشة داًرا اشرتهتا، وكتبت يف رشائها ما نصه: »وجعلتها 
ملا اشرتيتها له، فمنها مسكن لفالن وعقبه ما بقي، ولفالن وليس فيه لعقبه، ثم يرد إىل آل 

أيب بكر«)8(.
ألًفا  بنت عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنها حلًيا بعرشين  املؤمنني حفصة  أم  وابتاعت 
فحبسته عىل نساء آل اخلطاب، فكانت ال خُترج زكاته)٩(، فهو أول وقف يف اإلسالم من هذا 
النوع، ووقفت أم املؤمنني صفية بنت حيي بن أخطب ريض اهلل عنها عىل أخيها الذي بقي 

)1( أخرجه البخاري يف صحيحه، 17٢/1 رقم 43٩، ومسلم يف صحيحه، ٢٢87/4، رقم 533، ويف رواية بنى له بيًتا يف اجلنة.
)٢( انظر: أحكام األوقاف، مصطفى الزرقا، دار عامر، عامن-األردن، 7.

)3( انظر: األوقاف النبوية ووقفيات بعض الصحابة الكرام )دراسة فقهية تارخيية وثائقية(، عبداهلل بن حممد احلجييل، بحث 
مقدم لندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العربية السعودية-املدينة املنورة، ٢5-14٢٠/1/٢7هـ.

)4( خمرييق: هيودي أوىص بأمواله للرسول ملسو هيلع هللا ىلص يوم أحد، وهي عبارة عن سبع بساتني )املثيب، الصائفة، والدالل، وحسنى، 
تارخيية  فقهية  )دراسة  الكرام  الصحابة  بعض  ووقفيات  النبوية  األوقاف  انظر:  ابراهيم(.  أم  ومرشبة  واألعواف،  وبرقة، 

وثائقية(، عبداهلل بن حممد احلجييل، بحث مقدم لندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العربية السعودية-املدينة املنورة. 
)5( انظر: بدائع الصنائع، الكاساين، ٢14/5، ونيل األوطار، الشوكاين، ٢٢/٢.

)6( انظر: السنن الكربى، البيهقي، كتاب الوقف باب الصدقات املحرمات، 16٠/6، وأحكام األوقاف، اجلصاص، 1، ونيل 
األوطار، الشوكاين، 6/٢٢. 

)7( صحيح البخاري، كتاب الوصايا، 4/5، رقم ٢458، وكتاب اجلهاد والسري، 81/5، رقم ٢576، وسنن النسائي، كتاب 
األحباس، 3/٢٢٩.

)8( أحكام الوصايا واألوقاف، حممود مصطفى شلبي، بريوت، الدار اجلامعية، 1٩8٢م، ٢3. 
)٩( مفتاح الدراية ألحكام الوقف والعطايا، يوسف إسحاق محد النيل، ديب، 1٩78م، ٢٠.
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عىل هيوديته)1(، كام تذكر املصادر أن أم املؤمنني أم سلمة ريض اهلل عنها قد وقفت أوقاًفا، 
وكذلك فعلت أم املؤمنني أم حبيبة ريض اهلل عنها)٢(، ووقفت أيًضا فاطمة بنت الرسول 
ملسو هيلع هللا ىلص أوقاًفا يف املدينة املنورة، وحذت حذوها أسامء بنت أيب بكر زوج الزبري بن العوام ريض 

اهلل عنهم)3(.
وتعددت أوقاف الصحابة رضوان اهلل عليهم عىل جهات الرب العامة واخلاصة، فلم يبق 
أحد من أصحاب املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص له مقدرة إال وقف وقًفا، عىل َحدِّ قوِل الصحايب جابر بن 
عبد اهلل ريض اهلل عنهام)4(، وقد أحىص اإلمام الشافعي ثامنني من الصحابة األنصار وقفوا 

أوقاًفا)5(.
وتؤكد املصادر بأن الفاروق عمر  كان أول الصحابة وقًفا، فقد جاء إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
يستشريه بام يصنع بأنفس أراضيه يف خيرب، فنصحه ملسو هيلع هللا ىلص بأن يقفها، فتصدق هبا عىل أقاربه، 
عىل  ُينفق  ريعها  أن  وقفيته:  نص  يف  جاء  فقد  العبيد،  وحترير  الضيف،  وإطعام  والفقراء، 
الفقراء، والقربى، ويف الرقاب، ويف سبيل اهلل، والضيف، وابن السبيل، ال جناح عىل من 
ويل عليها أن يأكل منها باملعروف، أو يطعم صديًقا غري متمول)6(، وتعترب هذه الوثيقة أول 
الرائدة)7(، كام  الوثيقة  البخاري إىل هذه  التابعون، وقد أشار  رسم وقفي سار عىل منواله 

ق  بَرْبعه عند املروة عىل ولده)8(، ووقف فرًسا يف سبيل اهلل)٩(. تصدَّ
صدقته  كتب  644م(،  ٢3هـ/633-   -11( اخلالفة    اخلطاب  بن  عمر  توىل  وملا 

)1( انظر: املرجع السابق، ٢٠. 
)٢( انظر: اإلسعاف يف أحكام األوقاف، إبراهيم موسى الطرابليس احلنفي، دار الرائد العريب، بريوت، 1٩81م، 13.

)3( انظر: املحىل، عيل بن أمحد ابن حزم، حتقيق: جلنة احياء الرتاث العريب، دار األوقاف بريوت، د.ت، 18٠/٩.
)4( انظر: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني، 376/٢، ومفتاح الدراية ألحكام 

الوقف والعطايا، يوسف إسحاق محد النيل، ٢٠.
)5( انظر: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني، ٢/376.

)6( صحيح البخاري، باب أوقاف أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 16٢/4، وباب الرشوط يف الوقف، 438/4، وصحيح مسلم برشح 
النووي، 86-85/1.

)7( انظر: نصب الراية ألحاديث اهلادية، الزيلعي، مطبعة املأمون، 1٩38م، 476/3.
)8( انظر: املرجع السابق، 478/3، واملغني، ابن قدامة، 5٩٩/5، ونيل األوطار، الشوكاين، 1٢7/6.

)٩( انظر: صحيح البخاري، باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت، 3/1٠٢.
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بمحرض من املهاجرين واألنصار وأشهدهم عليها، فانترش خربها يف األمصار)1(، وتشري 
رَي أن عمر بن اخلطاب  قد عنيَّ ابنته حفصة إلدارة أوقافه التي أصلها يرجع إىل  كتب السِّ

أرض »ثمغ«، فكانت حفصة أول ناظرة للوقف يف تارخينا اإلسالمي)٢(. 
وُيذكر لعمر بن اخلطاب  أنه من أوائل من وقف األوقاف يف الشام والعراق ومرص، 
املقدس،  بيت  يف    اخلطاب  بن  عمر  ومسجد  البرصة،  ومسجد  الكوفة،  مسجد  فكان 
حيث  عهده؛  يف  ُوقفت  التي  املساجد  أقدم  من  مرص،  يف    العاص  بن  عمرو  ومسجد 
قامت هذه املساجد بدور مرشف بطبع البالد املفتوحة بالطابع العريب اإلسالمي؛ من خالل 

رسالتها الدينية والثقايف واالجتامعية.
وقد برشَّ املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص عديًدا من الصحابة الكرام باجلنة لوقفهم األوقاف اخلريية يف 
 باجلنة ألنه حلَّ مشكلة مياه الرشب التي كان  املدينة املنورة، فقد برشَّ عثامن بن عفان 
حيتكرها اليهود؛ برشائه لبئر رومة ووقفه للمسلمني)3(، وُيذكر لعثامن بن عفان  أيًضا أنه 
عندما توىل اخلالفة وقف بركة سلوان واحلدائق التي كانت تروى منها يف جنويب املسجد 

األقىص مبارشة عىل فقراء بيت املقدس)4(.
وجاء يف صحيح البخاري أن الصحايب اجلليل أبو طلحة ملا نزلت آية: ﴿لَن َتَنالُواْ ٱلِۡبَّ 
﴾)5(؛ جاء إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص وقال: إن أحب أموايل إيل بريحاء، فهي إىل  ا ُتِبُّوَنۚ ٰ تُنفُِقواْ ِممَّ َحتَّ
اهلل عز وجل وإىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، أرجو بره وذخره، فضعها حيث أراك اهلل، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »بخ 
يا أبا طلحة، ذلك مال رابح، قبلناه منك، ورددناه عليك، فاجعله يف األقربني«، فتصدق به 

أبو طلحة عىل ذوي رمحه، وكان منهم حسان بن ثابت وأيبُّ بن كعب)6(.

)1( انظر: مرشوعية الوقف األهيل ومدى املصلحة فيه، د.حممد الكبييس، ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب واالسالمي، 
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات العربية، بغداد 1٩83م، ٢5.

)٢( انظر: نصب الراية ألحاديث اهلداية، الزيلعي، 476/3.
)3( السنن الكربى، البيهقي، كتاب الوقف باب اختاذ املسجد والسقايات وغريها، 168/6، ونصب الراية ألحاديث اهلداية، 

الزيلعي، 478-477/3. 
)4( انظر عن عني سلوان: تراث فلسطني يف كتابات عبد اهلل خملص، مجع وحترير: كامل مجيل العسيل، دار الكرمل، عامن-

األردن، 1٩68م، ٢٠8-٢13، واملوسوعة الفلسطينية، 58٠/٢.
)5( سورة آل عمران، آية ٩٢.

)6( صحيح البخاري، باب اذا وقف أو أوىص ألقاربه، ٢17/5، رقم 157، وانظر كتاب األرشبة، يف باب استعذاب املاء، 
واملاء يف الفكر اإلسالمي واألدب العريب، حممد بن عبد العزيز بنعبد اهلل، 4/114-1٠٩.
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﴾)1(؛  ۥٓ َ قَۡرًضا َحَسٗنا َفُيَضٰعَِفُهۥ َلُ ِي ُيۡقرُِض ٱللَّ ن َذا ٱلَّ وعندما نزلت اآلية القرآنية: ﴿مَّ
كان أبو الدحداح البلوي نازالً يف بستان له هو وأهله، وكان فيه ستامئة نخلة مثمرة، فجاء إىل 
امرأته فقال: اخرجي يا أم الدحداح؛ فقد أقرضته هلل عز وجل، فتصدق بحائطه )بستانه( عىل 
ق بنخلة عىل يتيم  الفقراء واملساكني)٢(، وكان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قبل ذلك قد برشه باجلنة عندما تصدَّ

قائاًل: »ُربَّ عذق مذلل أليب الدحداح يف اجلنة«)3(.
ووقف عيل بن أيب طالب  أرًضا له يف ينبع -بعد أن استصلحها واستنبط املاء فيها- 
عىل الفقراء واملساكني، ويف سبيل اهلل، وابن السبيل؛ القريب والبعيد، ويف السلم واحلرب، 
وليوم تبيضُّ فيه وجوه وتسودُّ وجوه؛ ليرصف اهلل هبا وجهه عن النار، وقد جاء يف نص 
وقفيته: »بسم اهلل الرمحن الرحيم: هذا ما تصدق به عيل أمري املؤمنني، تصدق بالضيعتني 
املعروفتني بـ)عني أيب نيزر( و)البغيغة(، عىل فقراء أهل املدينة وابن السبيل؛ ليقي هبا وجهه 
حر نار يوم القيامة، وال تباعا، وال تورثا، حتى يرثها اهلل وهو خري الوارثني، إال أن حيتاج 

إليهام احلسن واحلسني، فهام طلق هلام، وليس ألحد غريمها«.
وُيذكر أنه ركب احلسن بن عيل ريض اهلل عنهام دين، فحمل إليه معاوية بن أيب سفيان 
 بعني أيب نيزر مائتي ألف دينار، فأبى أن يبيع، وقال: إنام تصدق هبام أيب ليقي اهلل وجهه 
حر نار يوم القيامة)4(، كام تصدق عيل بن أيب طالب  أيًضا بأمواله باملدينة وداره بمرص 

عىل ولده)5(.
وكان معاذ بن جبل  من أوسع األنصار باملدينة منازالً، فتصدق بداره التي ُيقال هلا: 
دار األنصار)6(، ووقف خالد بن الوليد  سالحه وأدراعه عىل املجاهدين يف سبيل اهلل)7(، 
  فرسه يف سبيل اهلل)8(، ووقف الصحايب سعد بن عبادة  كذلك وقف زيد بن حارثة

)1( سورة البقرة، آية ٢45.
)٢( االستيعاب، ابن عبد الرب، 1646-1645/4.

اإلسالمية،  احلضارة  يف  بيل  قبيلة  دور  عىل  وأضواء   ،٢٩3٩ رقم  ترمجة   1646-1645/4 الرب،  عبد  ابن  االستيعاب،   )3(
د.سالمة البلوي، كتاب الرياض )رقم 35(، 66.

)4( انظر: املاء يف الفكر اإلسالمي واألدب العريب، حممد بن عبد العزيز بنعبد اهلل، 4/15٠.
)5( انظر: نصب الراية ألحاديث اهلداية، الزيلعي، 478/3، واملغني، ابن قدامة، 5/5٩٩.

)6( انظر: مفتاح الدراية ألحكام الوقف والعطايا، يوسف إسحاق محد النيل، ٢٠.
)7( انظر: صحيح البخاري، كتاب الزكاة، 36/3، ونصب الراية ألحاديث اهلداية، الزيلعي، 478/3.

)8( انظر: مفتاح الدراية ألحكام الوقف والعطايا، يوسف إسحاق محد النيل، 1٩.
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حائطه املخراف صدقة عىل أمه التي ماتت وهو غائب عنها، فقال: هذا ألم سعد)1(، ويف 
 بناته  بئًرا ووقفه صدقة عىل أمه)٢(، وخص الصحايب الزبري بن العوام  رواية: أنه حفر 
بالصدقة، فوقف بيوته عىل بناته، فقد جاء نص وقفيته: »وللمردودة من بناته، غري مرضة 

وال مرض هبا«)1(.
الكرام  الصحابة  من  الكثري  بأسامء  والتاريخ  واحلديث  والرتاجم  السري  كتب  وحتفل 
الذين وقفوا بعض أمواهلم عىل ذرياهتم؛ منهم عىل سبيل املثال: أبو بكر الصديق  الذي 
 الذي جعل داره يف املدينة املنورة  وقف داره يف مكة عىل ولده، وسعد بن أيب وقاص 
 بأرضه يف الطائف وداره  وداره يف مرص صدقة عىل ولده، وتصدق عمرو بن العاص 
يف مكة واملدينة عىل ولده)4(، ومن وقف عىل ذريته أيًضا من الصحابة: أسامء بنت أيب بكر، 
وجابر بن عبد اهلل، وعقبة بن عامر، وعبد اهلل بن الزبري، وحكيم بن حزام.. وغريهم، ريض 

اهلل عنهم أمجعني)5(.
ومن أبرز الظواهر الوقفية التي تسرتعي االنتباه يف هذه الفرتة من تاريخ الوقف، ظاهرة 
كثرة أوقاف املاء يف املدينة املنورة، فقد وقف عروة بن الزبري بن العوام ريض اهلل عنهام »بئر 
عروة«، وجعلها مورًدا عذًبا للظامئني يف املدينة املنورة، ووقف بجانبها بستاًنا يأكل الناس 

والتجار واملارة منه، وقد اشُتهرت »بئر عروة« باملدينة)6(.
وجاء طلحة بن عبيد اهلل  إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأخربه بأنه اشرتى »بئر نعامن« يف جهة 
طلحة  فُسمي:  فياض«؛  إال  طلحة  يا  أنت  »ما  ملسو هيلع هللا ىلص:  الرسول  له  فقال  هبا،  وتصدق  خيرب 

الفياض)7(.

)1( انظر: صحيح البخاري، باب إذا قال أريض أو بستاين صدقة عن أمي، 17/5-18، رقم 3475، وباب اإلشهاد يف الوقف 
والصدقة، ٢1/5 رقم ٢47٩.

)٢( انظر: سنن أيب داود، رقم 1678، وحسنه األلباين يف صحيح أيب داود برقم 1474.
)1( صحيح البخاري، 31/5.

)4( انظر: نصب الراية ألحاديث اهلداية، الزيلعي، 3/ 478، واملغني، ابن قدامة، 5/5٩٩.
)5( انظر ملزيد من التفاصيل: أحكام األوقاف، اجلصاص، ومرشوعية الوقف األهيل ومدى املصلحة فيه، د.حممد الكبييس، 
الطرابليس، 1٠-11، ومفتاح  العريب واالسالمي، ٢5، واإلسعاف يف أحكام األوقاف،  العامل  ندوة مؤسسة األوقاف يف 

الدراية ألحكام الوقف والعطايا، يوسف إسحاق محد النيل، ٢٠.
)6( انظر: معجم البلدان، ياقوت احلموي، 5/٢، واملاء يف الفكر اإلسالمي واألدب العريب، حممد بن عبد العزيز بنعبد اهلل، 1٠6/4.

)7( انظر: عمدة األخبار يف مدينة املختار، أمحد عبد احلميد العبايس، ٢36، واملاء يف الفكر اإلسالمي واألدب العريب، حممد 
بن عبد العزيز بنعبد اهلل، 116/4.



املدخل التمهيدي

35

ومن اآلبار التي ُوقفت يف عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »بئر أريس« )بئر اخلاتم(، وهي داخل 
غريب مسجد قباء، و«بئر غرس« بقباء يف رشق مسجدها عىل نصف ميل من جهة الشامل، 
وكان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يستعذهبا، و«بئر بضاعة« قرب أبواب املدينة، وحوهلا مسجد وبركة ماء، 
وكان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يستسقي منها، و«بئر البصة« بالقرب من البقيع عىل طريق قباء، و«بئر 

اليسرية« وهي يف عوايل املدينة بالقرب من مسجد بني قريظة.. وغريها)1(.
أما بالنسبة لألوقاف اخلادمة للعلم والتعليم فقد بدأت بذرهتا األوىل بتأسيس مسجد 
املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، الذي كان مركًزا للتعليم، وكان يف هنايته مكان خمصص ألهل الصفة من فقراء 
الصحابة، حيث كانوا حيظون برعاية األمة التي تكفلت بإطعامهم وإيوائهم وتعليمهم)٢(.

الثانية  السنة  يف  كان  املنورة  املدينة  يف  كتَّاب  ألول  إشارة  أول  أن  السري  كتب  وتذكر 
للهجرة، عندما طلب املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص من أرسى بدر من ال يستطيع فداء نفسه باملال أن يعلم 
أخرى  إشارة جلية  تظهر  الراشد  العهد  والكتابة)3(، ويف  القراءة  املدينة  عرشة من صبيان 
عىل تأسيس الكتاتيب؛ عندما أمر عمر بن اخلطاب  بجمع صبيان الشهداء واملجاهدين 
الغائبني يف مكان حمدد، وكلف رجاًل بتعليمهم كتاب اهلل، وعندما نجحت الفكرة يف املدينة 
اإلسالمي  تارخينا  يف  حكومية  وقفية  ملؤسسة  إشارة  أول  وهذه  األمصار)4(،  عىل  عممها 

متخصصة يف تعليم األطفال.
والعناية  املصاحف،  بوقف  االهتامم  املبكرة  احلقبة  هذه  يف  الوقف  تاريخ  ل  سجَّ كام 
وضع  عندما  املصاحف،  وقف  من  أول    عفان  بن  عثامن  اخلليفة  فكان  السبيل،  بأبناء 
أربع نسخ أو ستًّا منها يف مساجد خمتلفة من الدولة اإلسالمية)5(؛ ليصبح وقف املصاحف 
سنة جارية يف األمة، أما اخلليفة عمر بن اخلطاب  فقد اهتم بأبناء السبيل، وحرص عىل 
توفري كل ما حيتاجونه من طعام ورشاب، فكان أول من وقف داًرا للدقيق، تشتمل عىل 
إليه املنقطع، ووضع السبل يف الطريق بني  الدقيق والسويق، والتمر والزبيب، وما حيتاج 

)1( انظر: املاء يف الفكر اإلسالمي واألدب العريب، حممد بن عبد العزيز بنعبد اهلل، 4/115-1٠٩.
)٢( انظر عن أهل الصفة: رجحان الكفة يف بيان نبذة من أخبار أهل الصفة، حممد بن عبد الرمحن السخاوي، حتقيق: أبو عبيدة 
 ،٢46 1٩٩5م،  ط1،  والتوزيع،  للنرش  السلف  دار  الرياض،  الشقريات،  أمحد  حذيفة  وأبو  سلامن  آل  حسن  بن  مشهور 

واملرشد الوجيز يف التاريخ واحلضارة اإلسالمية، د.سالمة البلوي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ٢٠1٠م، 641-64٠.
ْيَوْهِجي، 17. )3( انظر: الرتبية والتعليم يف اإلسالم، سعيد الدَّ

)4( انظر: نظام احلكومة النبوية، املسمى الرتاتيب اإلدارية، حممد عبد احلي الكتاين، املدينة املنورة، 1414هـ، ٢/٢٩3.
)5( انظر: دور الكتب العربية العامة وشبه العامة لبالد العراق والشام ومرص يف العرص الوسيط، يوسف العش، ترمجة: نزار 

أباظة وحممد صباغ، بريوت، دار الفكر املعارصة، 1٩٩1م، 1٠1.
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مكة واملدينة وبني الشام واحلجاز؛ فكان املنقطع حيمل من ماء إىل ماء)1(.
تارخينا  من  املبكرة  الفرتة  هذه  يف  والذري  اخلريي  الوقف  معامل  تبلورت  وهكذا 
اإلسالمي، كام تبني أن خدمات الوقف كانت تتجه إىل الرشائح الضعيفة يف املجتمع؛ من 
أبناء الشهداء واملجاهدين،  أبناء السبيل، وكفالة  فقراء ومساكني، وحترير العبيد، وخدمة 
ورعاية املطلقات واألرامل، واإلحسان لألقارب واألبناء، كام كانت األوقاف يف الغالب 
تتكون من األرايض والبساتني واآلبار واملنازل، والسالح واخليول، وُعدة احلرب واحليل، 
كام يتضح أن هذه األوقاف شارك فيها اخللفاء والرجال والنساء بمختلف طبقاهتم، وأهنا 
كانت تدار من قبل أصحاهبا أو من يراه صاحب الوقف أهاًل للثقة، ذكًرا كان أم أنثى، إىل 
أن تطور األمر فيام بعد حني أصبح لألوقاف ديواٌن خاصٌّ هبا، كام سنرى يف الصفحات 

اآلتية.

املبحث الث�لث

الوقف يف الع�ضر الأموي )4١- ١٣2هـ/662- ٧50م(

لقد خطت األوقاف خطوات واسعة يف العرص األموي، فتضاعفت أعدادها، وتنوعت 
وعملت  القضاء،  إرشاف  حتت  ا  خاصًّ ديواًنا  هلا  وجعل  سجالهتا،  ونظمت  مصارفها، 
الدولة بكل جهودها لصيانة األوقاف القائمة، وتوسعة ما حيتاج لتوسعة، يف بقعة جغرافية 
متتد من مشارف الصني رشًقا إىل حدود فرنسا غرًبا، فقد شهد هذا العرص ميالد كربيات 
ف يف طبع البالد املفتوحة بالطابع العريب اإلسالمي، فضاًل  املساجد التي قامت بدور مرشِّ
عن دورها التنويري عرب حقب التاريخ اإلسالمي وحتى اليوم، بفضل ما ُوقف عليها من 

أوقاف سامهت يف ديمومة عطائها.
ومل تقترص جهود الدولة األموية عىل بناء املساجد يف البالد املفتوحة، بل تعدى ذلك 
إىل العمل بكل جهدها عىل صيانة وتوسعة وزخرفة املساجد القائمة، وتعزيزها باألوقاف 
والرتميامت  التوسعات  فتوالت  رسالتها،  وديمومة  وجودها  عىل  احلفاظ  يف  تسهم  التي 
سفيان  أيب  بن  معاوية  قام  فقد  والشام،  ومرص،  العراق،  ومساجد  الرشيفني،  للحرمني 
القناديل والزيت،  له  بتوسعة املسجد احلرام، وأجرى   )41- 6٠هـ/66٢- 68٠م( 
وأضاء املصابيح فيه)٢(، كام أجرى معاوية  إىل مكة عيوًنا عرشة، يف قنوات عملها لذلك، 

)1( انظر: املاء يف الفكر اإلسالمي واألدب العريب، حممد بن عبد العزيز بنعبد اهلل، 148/4.
)٢( انظر: الدولة األموية عوامل االزدهار وتداعيات االهنيار، عيل الصاليب، 1/٢6٢.
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 أيًضا أنه  ثم تنافس األمويون يف مكة املكرمة يف حفر اآلبار ووقفها)1(، وُيذكر ملعاوية 
وقف العني الزرقاء باملدينة املنورة بالقرب من »بئر أريس«، وهي من العيون املشهورة التي 
اعتنى هبا احلكام واألمراء عىل مر العصور، وكان هلا أوقاف معلومة، وجرايات تأيت من 
عند السلطان، وأصبح هلا يف وقت من األوقات أمري معلوم، وله خدم يتفقدون أحواهلا، 

ويصلحون ما تلف منها، كام حرص عىل إنشاء اآلبار عىل الطرقات)٢(. 
بالديباج، وال  أنه كان أول خليفة يكسو الكعبة  أما اخلليفة يزيد بن معاوية فُيذكر له 

يكاد ُيذكر خليفة من اخللفاء األمويني إال وذكر له أثر يف احلرمني الرشيفني)3(.
وقفه  الذي  الصخرة؛  قبة  مسجد  األمويني:  عرص  يف  ُبنيْت  التي  املساجد  أبرز  ومن 
الدينية يف  الوقفيات  اخلليفة عبد امللك بن مروان )7٢هـ/6٩1م(، والذي يعدُّ من أمجل 
العامل؛ هندسة، وفنًّا، وزخرفة، ومجال موقع، وهو يعد اليوم أقدم أثر إسالمي حيمل تاريخ 

إنشائه)4(.
عبد  بن  الوليد  بناها  التي  املساجد  أكرب  من  دمشق  يف  األموي  املسجد  ُيَعدُّ  وكذلك 
٩6هـ/7٠6-   -87( سنوات  عرش  حوايل  بناؤه  استغرق  حيث  تكلفة،  وأعالها  امللك، 
715م(، وأنفق عليه أحد عرش مليوًنا ومائتي ألف دينار)5(، كام بنت الدولة األموية عديًدا 
من املساجد يف كل املناطق التي فتحتها أو استكملت فتحها، وأعطت لبالد ما وراء النهر 
وبخارى،  وقرطبة،  القريوان،  مساجد  فاشُتهرت  خاصة،  أولوية  واملغرب  ولألندلس 
اإلسالم،  لنرش  ومعاقل  للعلم  منارات  املساجد  هذه  كانت  حيث  وغريها،  وسمرقند، 
نتها األمة حكاًما وحمكومني باألوقاف الكثرية التي مكنتها من تأدية رسالتها عىل أكمل  حصَّ

وجه، ومحتها من االندثار؛ لتبقى شاهًدا عىل عظمة هذا الدين.
وبدوره قام الوليد بن عبد امللك يف عام 88هـ/7٠7م بأوسع عملية توسعة للمسجد 

)1( انظر: أخبار مكة، األزرقي، 183/٢، واملاء يف الفكر اإلسالمي واألدب العريب، حممد بن عبد العزيز بنعبد اهلل، 151/4.
االزدهار  عوامل  األموية  والدولة   ،٢5 اهلاشمي،  عبد املنعم  األموية،  واخلالفة   ،٢٢7/٢ األزرقي،  مكة،  أخبار  انظر:   )٢(

وتداعيات االهنيار، عيل الصاليب، ٢63/1.
)3( انظر: البداية والنهاية، ابن كثري، 415-414/1٢.

)4( انظر: بيت املقدس واملسجد األقىص دراسة تارخيية موثقة، حممد حممد حسن رشاب، دار القلم، دمشق، 1٩٩4م، 378، 
وملزيد من التفاصيل عن قبة الصخرة انظر: قبة الصخرة، يوسف شوقي، عامن-مسقط، 1٩8٢م، 1٩، وقبة الصخرة، أمحد 

فكري، جملة عامل الفكر، مج11، ع1، أبريل-يونيو، 1٩8٠م، 13-3٠.
)5( انظر: البداية والنهاية، ابن كثري، 566/1٢-567، ورسالة املسجد يف اإلسالم، عبد العزيز حممد امليلم، مؤسسة الرسالة، 

بريوت، 1٩٩1م، ٢15-٢٢5.
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النبوي الرشيف، حيث أمر هبدم بيوت أزواج املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص وبيوت الصحابة  املجاورة 
ض أصحاهبا أثامن بيوهتم، وذلك حتت إرشاف  للمسجد، وأدخلها يف املسجد، بعد أن عوَّ
بعد  املسجد  وأصبح  أعوام،  أربعة  البناء  استغرق  وقد  العزيز،  عبد  بن  عمر  املدينة  وايل 
التوسعة ٢٠٠ × ٢٠٠ ذراع، وجعل له أربع منارات، طول كل منارة 55 ذراًعا، وعرضها 

ثامنية أذرع)1(.
وقد أمر الوليد بن عبد امللك بعامرة مجيع املساجد التي صىل فيها املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، فُبنيت 
باحلجارة املنقوشة، كام أمر يف عام 8هـ/7٠7م بحفر اآلبار يف املدينة املنورة، لتوفري املياه 

ألبناء السبيل، وكل وارد عىل املدينة من احلجاج واملعتمرين)٢(.
صفائح  اإلسالم، حيث رضب  الكعبة يف  ب  ذهَّ من  أول  امللك  عبد  بن  الوليد  وُيعدُّ 
املساجد  بناء  أمية عىل ُخَطى خلفائهم يف  بني  الكعبة)3(، وقد سار والة  باب  الذهب عىل 
وترميمها وتوسعتها، فقام: »مسلمة بن خملد« وايل معاوية  عىل مرص، بالزيادة يف مسجد 
عمرو بن العاص  يف الفسطاط، وطال جدرانه باجلص، وزخرف بنيانه، وبنى له أربع 

منارات، وفرشه باحلرص)4(.
بالزيادة،  أبيه  بن  زياد  تعهده  ثم  بالكوفة،  اجلامع  املسجد    بن شعبة  املغرية  ع  ووسَّ
وفرشه باحلىص، وكان يقول: أنفقت عىل كل اسطوانة من أساطني الكوفة ثامين عرشة مائة 
فه بالساج، وبنى  ع »زياد بن أبيه« مسجد البرصة، وبناه باآلجر واجلص وسقَّ درهم، كام وسَّ

منارته باحلجارة، كام بنى عديًدا من املساجد يف العراق)5(.
وُيعدُّ الوليد بن عبد امللك أول حاكم يف التاريخ وقف املستشفيات أو البيامرستانات 
دائمة،  أوقاًفا  عليها  وأجرى  8هـ/7٠7م،  عام  املعدية  باألمراض  املصابني  لألشخاص 
خادًما،  ُمقعد  لكل  خصص  فقد  العاهات،  وأصحاب  للعجزة  املالجئ  وقف  عن  فضاًل 
الوليد  بأن  الطربي)6( واليعقويب، وقال األخري  أكده كل من  ما  قائًدا، وهذا  ولكل أعمى 
أول من بنى البيامرستانات للمرىض، وأول من أجرى عىل العميان واملجذومني األرزاق، 

)1( انظر: البداية والنهاية، ابن كثري، 415-414/1٢.
)٢( انظر: تاريخ الطربي، الطربي، 337/7.

)3( انظر: املرشد الوجيز يف التاريخ واحلضارة اإلسالمية، د.سالمة البلوي، ٢٩6.
)4( انظر: الدولة األموية عوامل االزدهار وتداعيات االهنيار، عيل الصاليب، 1/٢6٢.

)5( انظر: املرجع السابق، ٢63/1.
)6( انظر: املرجع السابق.



املدخل التمهيدي

3٩

وأول من أجرى طعام شهر رمضان يف املساجد)1(، كام كان يعطي قطع الفضة توزع عىل 
قراء بيت املقدس)٢(.

وقد اهتم خلفاء بني أمية بأبناء السبيل، بخاصة احلجاج واملعتمرين منهم، فقد جعل 
معاوية بن أيب سفيان  دار املراجل بمكة املكرمة، والتي كان يطبخ فيها طعام احلجاج 

وطعام الصائمني من الفقراء يف شهر رمضان املبارك وقًفا يف سبيل اهلل)3(.
أما اخلليفة عمر بن عبد العزيز فقد وقف خانات عىل امتدادات الطرق؛ خلدمة أبناء 
عبد  بن  عمر  كتب  فقد  اخلدمات،  من  وغريها  والعالج  والِقرى  املأوى  وتقديم  السبيل 
العزيز إىل واليه سليامن بن الرسي: أن اعمل خانات، فمن مرَّ بك من املسلمني فأقروه يوًما 
وليلة، وتعهدوا دواهبم، ومن كانت به علَّة فأقروه يومني وليلتني، وإن كان منقطًعا فأبلغه 

بلده)4(.
وقام اخلليفة هشام بن عبد امللك بحفر هنر وسط مدينة املوصل، وأمر أن ُتبنى أرحاء 
عىل ضفافه، ثم وقف هذه األرحاء ومستغالهتا عىل نفقة هذا النهر وما حيدث فيه من تغيري 

وإصالح يف املستقبل)5(.
عمرو  أبو  مرار  بن  إسحاق  كتب  فقد  املصاحف،  وقف  األموي  العرص  عرف  كام 
بعضها  جعل  وقد  بخطه،  مصحًفا  وثامنني  نيًفا  8٢1م(  ٢٠6هـ/714-   -٩6( الشيباين 

وقًفا يف مسجد الكوفة)6(.
أو  الوقفيات  أصحاب  قبل  من  تدار  كانت  فقد  األوقاف،  شؤون  إدارة  صعيد  وعىل 
يتطرق إىل  أن  أو فساد يمكن  يثقون هبم، وقد كان يف هذا األمر مظنة إمهال  أو من  ذوهيم 
األوقاف، وهذا ما دفع قايض مرص توبة بن نمري احلرضمي )118هـ/736 م( إىل تأسيس 
ديوان للوقف؛ حيث قال: ما أرى مرجع هذه الصدقات إال إىل الفقراء واملساكني، فأرى أن 
أضع يدي عليها حفًظا هلا، فلم يمت توبة حتى صار لألحباس ديواًنا عظياًم مستقاًل عن بقية 

)1( انظر: تاريخ الطربي، الطربي، 437/6.
الصاليب،  عيل  االهنيار،  وتداعيات  االزدهار  عوامل  األموية  والدولة   ،6٠7/1٢ كثري،  ابن  والنهاية،  البداية  انظر:   )٢(

.86٩-868/٢
)3( انظر: الدولة األموية عوامل االزدهار وتداعيات االهنيار، عيل الصاليب، ٢63/1.

)4( انظر: تاريخ الطربي، الطربي، 437/1.
)5( انظر: تاريخ املوصل، األزدي، ٢6-٢8، والدولة األموية عوامل االزدهار وتداعيات االهنيار، عيل الصاليب، 1٢٩٩/٢.

)6( انظر: الفهرست، ابن النديم، 68، ووفيات األعيان، ابن خلكان، 65/1، ودور الكتب، يوسف العش، 1٠1.
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الدواوين حتت إرشاف القايض، وقد قلَّدته بقية األمصار، فأصبح يف كل والية ديوان خاصٌّ 
ديواًنا لألوقاف)1(،  التي أسست  بعد مرص  الواليات  أوائل  البرصة من  باألوقاف، وكانت 
ل يف هذا الديوان األحباس املوقوفة يف سجل خاص حلامية مصاحلها)٢(، وقد كان  وقد سجَّ

ذلك التطور اإلداري هو األهم من نوعه الذي طرأ عىل األوقاف يف ذلك العرص.
تلك  يف  الوقف  حركة  يف  األهم  الفاعل  بخلفائها  مثلة  األموية  الدولة  كانت  وهكذا 
املرحلة املهمة من تارخينا، مقابل تراجع دور الرعية، ولعل هذا يعود إىل انشغال األمة يف 
حركة الفتح واجلهاد؛ لذا ليس مستغرًبا أن يكون وقف املساجد هو األبرز؛ ألن اهلدف هو 
الرشيفني  باحلرمني  األموية  الدولة  اهتامم  يالحظ  كام  املفتوحة،  البالد  يف  اإلسالم  توطني 

وبيت املقدس، واهتاممها أيًضا بوقف املاء وتوفريه ألبناء السبيل وللحجاج واملعتمرين.
ولعل أهم ما حُيسب للدولة األموية يف جمال الوقف، ظهور لون جديد من األوقاف 
التي تعتني بالصحة العامة، ومعاجلة األمراض املعدية، فكان وقف املستشفيات أول ظهور 
الدولة،  الدولة، كام أن رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة يربز بوضوح يف هذه  له يف هذه 
الفساد، ومحاية  من  هلا  ديوان مستقل لألوقاف؛ صيانة  الدولة ظهور  وأخرًيا حُيسب هلذه 

َصْت هلم تلك األوقاف.  حلقوق الفقراء واملساكني والضعفاء َوَمْن ُخصِّ

املبحث الرابع

الوقف يف الغرب الإ�ضلمي )املغرب والأندل�س(

أبدع الغرب اإلسالمي أوقاًفا فريدة يف مقاصدها، ومبدعة يف فكرهتا، فقدمت خدمات 
والعلامء  والسجناء،  والغرباء،  واألرسى،  اخلاصة،  االحتياجات  وذوي  للمرأة،  متميزة 

وطلبة العلم، وكبار السن، وغريهم من الرشائح.
التي شملت رعايتها حتى احليوانات  املبحث نامذج من تلك األوقاف  ويستعرض هذا 
والطيور، فقد عرفت مدينة مراكش وقفية فريدة يف رسالتها االجتامعية أطلق عليها اسم »دار 
الدقة«، وهى عبارة عن ملجأ خمصص للنساء الالئي يقع نفور بينهن وبني أزواجهن، وليس 
والتعليم  واملأكل  املأوى  توفر هلن  الدار  ، فكانت هذه  يأخذون بحقوقهنَّ أو حمارم  أهل  هلنَّ 

)1( انظر: تاريخ املوصل، األزدي، ٢6-٢8، والدولة األموية عوامل االزدهار وتداعيات االهنيار، عيل الصاليب، 1٢٩٩/٢.
)٢( انظر: اإلدارة يف العرص األموي، نجده مخاش، ٢8٩، وأحكام الوقف يف الرشيعة اإلسالمية، د.حممد الكبييس، بغداد، 
مطبعة اإلرشاد، 1٩٩7م، 38/1، ومؤسسة األوقاف يف العراق ودورها التارخيي املتعدد األبعاد، حممد رشيف أمحد، ندوة 

مؤسسات الوقف، بغداد، 1٩83م، 77.
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تدرُّ  عديدة  أوقاف  الدار  هذه  عىل  وكان  نفور،  من  أزواجهن  وبني  بينهن  ما  يزول  أن  إىل 
أمواالً لتغطية نفقاهتا؛ لتواصل القيام بدورها االجتامعي املهم، والذي يدل عىل سمو احلس 
اإلجتامعي يف احلضارة اإلسالمية، التي مل ترتك أحًدا إال وشملته بلامساهتا اإلنسانية الراقية)1(.

ولعل جوهرة األوقاف يف الغرب اإلسالمي هو جامع القرويني، الذي يعد من أقدم 
أوقاف نساء املغرب اإلسالمي، والذي وقفته »أم البنني« فاطمة بنت الفقيه عبد اهلل حممد 
أنفقتاها يف وجوه  هائلة،  ثروة  وفاطمة  مريم  وترك البنتيه  تويف  الذي  القريواين،  الفهري 
الرب واخلري واإلحسان، وكان الرشوع يف البناء سنة ٢45هـ/85٠م، وقد لعب هذا اجلامع 
به 14٠ كرسًيا علمًيا، منها كرسيان  املغرب، حيث كان  العلمية يف  دوًرا حيوًيا يف احلياة 
صا للنساء)٢(، وقد خترج منه عديد من العلامء من الغرب، ودرس فيه سيلفسرت  اثنان ُخصِّ
الثاين )غربرت دورياك( الذي شغل منصب البابا عام ٩٩٩- 1٠٠3م، كام أقام فيه الطبيب 
أمثال:  العلامء  كبار  فيه  بن ميمون« بضع سنوات، ودرس  اليهودي »موسى  والفيلسوف 
الفقيه املالكي أبو عمران الفايس، وابن العريب، ودرس فيه ابن خلدون، ولسان الدين بن 

اخلطيب، وغريهم.
سنة  ففي  عليها،  السخية  األوقاف  ووقف  باملدارس  االهتامم  املغرب  أهل  يغفل  ومل 
635هـ/1٢38م ظهرت أول مدرسة وقفية يف املغرب عىل يد العامل أبو احلسن الشاري 
)571- 64٩هـ/1176- 1٢51م(، عندما بنى من ماله اخلاص املدرسة الشارية بسبتة، 
ووقف عليها من خيار أمالكه وجيد رباعه)3(، وحبس عليها خزانة تشتمل عىل مصنفات 
يف خمتلف العلوم، وتعد أول خزانة ُوقفت يف املغرب عىل أهل العلم، وكانت حتوي جناًحا 

إليواء الطلبة، وبقعة حمبسة عىل من يموت من طلبتها)4(.
القرويني، ويذكر  ملًكا ألوقاف  فاس  مباين ومنشآت  املوحدين كان معظم  ويف عهد 
اجلزنائي أن غالت أوقاف القرويني عىل عهد املرينيني ناهزت يف بعض األعوام عرشة آالف 

)1( انظر: رعاية الفئات اخلاصة، د.سالمة البلوي، ٢٢.
)٢( انظر: جامعة القرويني وآفاق إشعاعها الديني والثقايف، التازي، سلسلة أبحاث وأعالم، رقم 5، مطبعة فضالة، املحمدية، 
الرباط، 1٩73م، 46-45،  اجلزنائي،  فاس،  مدينة  بناء  انظر: جنى زهرة اآلس يف  الفهرية  فاطمة  ترمجة  1٩٩6م، وعن 
واألنيس املطرب بروض القرطاس، ابن أيب زرع، الرباط، 1٩73م، 54-55، وأعالم النساء، عمر رضا كحالة، 1٠7/4.

)3( انظر: الذيل والتكملة، ابن عبد امللك املراكيش، حتقيق: حممد بن رشيفة، الدار البيضاء، 1٩73م، 1٩7/5.
)4( انظر: اختصار األخبار عام كان بسبتة من سني اآلثار، حممد بن قاسم األنصاري السبتي، حتقيق: عبد الوهاب منصور، 

الرباط، املطبعة امللكية، 1٩٩6م، ٢3 و٢٩.
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دينار فضة، وقد غدت ميزانية القرويني تنافس ميزانية الدولة، بل إن الدولة استقرضت من 
خزينته يف كثري من األحيان)1(.

 -651( يعقوب«  يوسف  »أبو  السلطان  وقفها  فقد  فاس  يف  الصفارين  مدرسة  أما 
العني، وأسكنها  فيها ماء  العلم يف فاس، وأجرى  685هـ/1٢53- 1٢86م( عىل طلبة 
له  بعثها  الكتب،  من  محاًل   13 عليها  وحبس  املرتبات،  عليهم  وأجرى  واملقرئني،  الطلبة 

امللك »شانجة القشتايل« إثر الصلح الذي ُعقد عام 648هـ/1٢85م)٢(.
وتسابق أبناء املرينيني ببناء املدارس نرصًة للمذهب املالكي، وإعادة لالعتبار إىل علامئه 
بعد معاناهتم يف عهد املوحدين، فقد شيَّد »أبو سعيد املريني« سنة 7٢3هـ/13٢3م مدرسة 
العطارين، التي بلغت أوقافها 51 وقًفا، ما بني حانوت ورحى أو فيض ماء)3(، وكان يف 
املسجد  يف  ويوجد  الطلبة،  لسكنى  حمبسة  غرفة  ستني  حوايل  تطوان  بمدينة  لوقش  جامع 

أحباس إلطعام الطلبة)4(.
الوقف كانت معروفة  تقييد  اتبعوا طريقة طريفة يف  املغاربة  أنَّ  إىل  الدراسات  وُتشري 
يف عرص دولة املوحدين )541- 668هـ/1147- 1٢7٠م( وصدر من أيام بني مرين، 
وهي إضافة كلمة حبس مكتوبة عىل الطريقة املغربية بواسطة ثقوب متتابعة باإلبرة؛ حتى 
تنفذ لسائر أوراق الكتاب)5(، وقد وقف كثري من العلامء كتبهم عىل خزانة القرويني، ومن 
هؤالء ابن خلدون، الذي وقف كتابه »العرب« عىل خزانة القرويني يف هناية القرن الثامن)6(.

ويذكر أنه كان يف مدينة فاس ملجأ خاص للنساء الرشيفات الفقريات، ويتكون هذا 
وادي  يف  واألخرى  الصفارين،  ساحة  قرب  املشاطني  يف  إحدامها  تقع  دارين  من  امللجأ 

الرشاشة جوار دار عديل)7(.

)1( انظر: جنى زهرة اآلس يف بناء مدينة فاس، اجلزنائي، ص1٩5-1٩6، وجامع القرويني، عبد اهلادي التازي، دار الكتاب 
اللبناين، ٢/456.

)٢( انظر: روض القرطاس، ابن أيب زرع، 363.
)3( انظر: دور الوقف يف احلياة الثقافية باملغرب يف عهد الدولة العلوية، السعيد بوركبة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

باملغرب 1٩٩6م، ٩1/1.
)4( انظر: اإلحسان اإللزامي يف اإلسالم وتطبيقاته يف املغرب، حممد احلبيب التجكاين، 1٩٩٠م، 55٩.

)5( انظر: قبس من العطاء املخطوط املغريب، حممد املنوين، 638.
)6( نص الوقفية منشور يف كتاب: ظاهرة وقف الكتب فـي تاريخ اخلزانة املغربية، أمحد شوقي بنبني: دراسة منشورة بمجلة 

جممع اللغة العربية، دمشق، يوليو 1٩88م، املجلد 63، العدد 3، 418-41٩.
)7( انظر: أوقاف مكناس يف عهد موالي إسامعيل )1٠8٢-113٩هـ(، رقية بلمقدم، 1/6٢.
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ويف تونس كان هناك وقف سيدي أيب العباس السبتي للعميان والزمنى، يأخذون كل 
يوم من ريعه ما يعيشون به؛ ذكوًرا وإناًثا عىل كثرة عددهم)1(، كام وقف أمري املؤمنني أبو 
الدولة احلفصية  أمراء  أحد  اهلل،  بن عبد  العباس أمحد  بن  السلطان  بن  العزيز  فارس عبد 
)7٩6هـ/13٩3م(، بيامرستاًنا للضعفاء والغرباء وذوي العاهات من املسلمني، ووقف 
ص  عىل ذلك أوقاًفا كثرية يف تونس)٢(، كام وجد يف فاس قرص يسمى »دار الشيوخ«، خمصَّ

لتزويج املكفوفني الذين ال سكن هلم)3(.
وقد تنافس سالطني الدولة املرينية )61٠- 86٩هـ/1٢14- 1465م()4( يف وقف 
عبد  بن  فارس  أبو  السالطني  هؤالء  رأس  عىل  ويأيت  األرسى،  فكاك  أجل  من  األوقاف 
العزيز العباس املريني )7٩6- 7٩٩هـ/13٩3- 13٩6م(، والسلطان عبد احلق بن أيب 

سعيد )8٢3- 86٩هـ/147٢- 155٠م()5(.
يقفون  احلكام  استمر  155٠م(،  ٩57هـــ/147٢-   -877( الوطايس  العهد  ويف 
بخزانة   ٩٢1 رقم  حتمل  حبسية  حوالة  ُوجدت  فقد  األرسى،  افتكاك  لصالح  األوقاف 
الفتكاك  عقارية  بأموال  الربتغايل  حممد  اهلل  عبد  أبو  السلطان  فيها  يويص  القرويني، 

األرسى)6(.
ولعل وقف السمك يف تونس من األوقاف الفريدة يف الغرب اإلسالمي، فقد تنبه أهل 
ص وقف  اخلري أنه يف بعض أيام السنة يأيت نوع من السمك تفيض به الشواطئ؛ لذلك ُخصِّ

ُع عىل الفقراء جماًنا)7(. ُيشرتى ِمْن َرِيعه جانب كبري من هذا السمك، َوُيَوزَّ
لغسل  باملغرب  فاس  مدينة  يف  فرج  سيدي  مارستان  أوقاف  من  جانب  ص  وُخصِّ

)1( انظر: احلضارة العربية اإلسالمية، شوقي أبو خليل، 337.

)٢( انظر: تاريخ البيامرستانات يف اإلسالم، أمحد عيسى، ٢8٠.
)3( انظر: دور األوقاف املغربية يف التكافل االجتامعي عرب عرص بني مرين )657-86٩هـ(، حممد املنوين، جملة دعوة احلق، 

رجب 14٠٢هـ/1٩8٢م، 3٠.
)4( انظر عن الدولة املرينية: الذخرية السنية يف تاريخ الدولة املرينية، ابن أيب زرع، 14 و٢4-٢7 و118، وتاريخ ابن خلدون، 

ابن خلدون، ٩16/6 و7/18٢.
)5( انظر: جامع القرويني، عبد اهلادي التازي، ٢/457.

)6( انظر: جامع القرويني، عبد اهلادي التازي، 457/٢، وهذا السلطان أرسه الربتغاليون من مدينة »أصيلة« املغربية وعمره 
سبع سنوات، وظل أسرًيا سبع سنوات؛ ولذلك ُسمي بالربتغايل، وقد حكم يف الفرتة من ٩1٠-٩3٢هـ/15٠5-15٢4م. 

انظر: وصف إفريقيا، ليون اإلفريقي، ٢4٢.
)7( انظر: احلضارة العربية اإلسالمية، شوقي أبو خليل، 336، وقد استمر هذا الوقف حتى عام 1٢5٩هـ/1843م.
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وتكفني الغرباء والفقراء من املوتى، وضامن جنازة الئقة هلم)1(، وال تكاد مدينة من املدن 
اإلسالمية إال ويوجد فيها وقف خلدمة املوتى الفقراء، بل إن بعض املساجد أحلق هبا ما 

يعرف باسم مسجد اجلنائز؛ حيث كان يغسل املوتى ويصىل عليهم)٢(.
وقد حرص أهل املغرب عىل وقف املصاحف عىل احلرمني الرشيفني، فُيْذَكُر أنَّ اجلارية 
القريوانية »فضل«؛ موالة أيب أيوب أمحد بن حممد، قد َخطَّت املصحف بيدها برباعة فائقة، 

اء بمسجد القريوان يف حمرم ٢٩5هـ/٩٠7م)3(.  ووقفته عىل القرَّ
كام حبس السلطان أبو يعقوب يوسف املريني )ت 6٠7هـ/1٢11م( عىل احلرم املكي 
مصحًفا، وقام السلطان أبو سعيد عثامن بن أيب يوسف املريني ملك املغرب بكتابة مصحف 
املريني قد وقف مكتبة  أبو عنان  السلطان  أن  املسجد األقىص)4(، ويذكر  بيده ووقفه عىل 
ص  خصَّ عثامن  بن  عيلَّ  احلسن  أبا  وأنَّ  املسجد،  قبلة  يف  كانت  التي  بالقرويني  املصاحف 
القدس  يف  الرباع  لرشاء  ذهبي  دينار  ومخسامئة  ألًفا  عرش  ستة  738هـ/1338م  عام  يف 
واحلرمني الرشيفني)5(، وقد جاء من بعده املوىل عبد اهلل بن إسامعيل فوقف السلطان عىل 

عة بالدر والياقوت)6(. املسجد النبوي ثالثة وعرشين مصحًفا، كلها حمالة بالذهب ومرصَّ
ولقد أدى االزدهار العلمي يف الغرب اإلسالمي؛ بخاصة يف العرص املريني يف املغرب 
وفرة  يف  تتجىل  الوقف  يف  فريدة  ظاهرة  بروز  إىل  1465م(  86٩هـ/1٢14-   -61٠(
الكرايس العلمية أو كرايس الوعظ املخصصة لكبار العلامء يف خمتلف املساجد، وبخاصة 

يف جامع القرويني، كلها تؤدي مهمتها يف التثقيف وحماربة األمية)7(. 
التوريق )الوعظ والتذكري(، وكرايس  العلمية تقسم إىل قسمني: كرايس  الكرايس  وكانت 
التدريس، وكانت كرايس التوريق موجهة لتعليم الراشدين من العامة من خالل كتب بعينها)8(.

)1( انظر: أوقاف مكناس يف عهد موالي إسامعيل )1٠8٢-113٩هـ(، رقية بلمقدم، 63/1.
بريوت،  اجلديدة،  الندوة  دار  البلوي،  د.سالمة  حضارية،  سياسية  دراسة  تاشفني  بن  عيل  عهد  يف  املرابطني  دولة  انظر:   )٢(

1٩85م، 377.
)3( انظر: جنى زهرة اآلس يف بناء مدينة فاس، اجلزنائي، 76.

)4( انظر: مكتبات بيت املقدس، د.سالمة البلوي، 74، وال يزال هذا املصحف حمفوًظا يف مكتبة املتحف اإلسالمي يف القدس، 
وقد ُفقدت مخسة أجزاء من أجزائه الثالثني يف عام 1٩3٢م )املوسوعة الفلسطينية، 3٠3-3٠٢(.

)5( انظر: أوقاف املغاربة يف القدس وثيقة تارخيية سياسية قانونية، التازي، مطبعة فضالة، املحمدية املغرب، 1٩81م، ٢1.
)6( انظر: إحتاف الناس بأخبار حارضة مكناس، ابن زيدان، ٢/34.

)7( انظر: جامع القرويني، التازي، 4٠٢/٢.
)8( انظر: بيوتات فاس الكربى، ابن األمحر، ٢3.
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ـــ/1٢35م  651ه سنة  القرويني  جامع  يف  مرة  ألول  الكرايس  هذه  ظهرت  وقد 
بمبادرة من إمام جامع القرويني عىل بن احلاج )653هـ/1٢55م(، وُيذكر أنه كان هناك 
صة لتدريس احلديث والفقه  تسع كراٍس يف القرن التاسع اهلجري بجامع القرويني، خمصَّ

والقراءات والنحو، من خالل كتب معينة حبسها املحبسون لذلك)1(.
وقد ُرصدت أوقاف كثرية عىل هذه الكرايس والعلامء الذين يقومون بالتدريس فيها، 
عدد  فكان  651هـــ/1٢53م،  عام  ُوقف  الذي  املحراب  كريس  ذلك  عىل  األمثلة  ومن 
العقارات املحبسة عليه ٢1 عقاًرا، )1٢ عقاًرا للقراءة يف الصباح، و٩ عقارات للقراءة يف 
ًصا يف بدايته لتدريس تفسري القرآن الكريم للثعالبي وحلية  املساء(، وكان هذا الكريس خمصَّ
الغزايل،  حامد  أليب  الدين  علوم  إحياء  كتاب  الحًقا  إليه  أضيف  ثم  نعيم،  أليب  األولياء 

وكتاب الشفاء للقايض عياض)٢(.
وُيعدُّ كريس الفقيه الونرشييس من أثرى الكرايس العلمية وأغناها بالقرويني؛ لذا كان 
وعقاًرا  حانوًتا   87 أحباسه  ضمن  من  فكان  القايض،  كريس  باسم  الناس  لدى  معروًفا 

وأرًضا موزعة يف أهم جهات املدينة)3(.
ص لدراسة العلوم والفنون؛  أما كريس اإلمام الورياكيل )88٠هـ/1475م( واملخصَّ
فيعدُّ أيًضا من أهم الكرايس التي توالت عليه كبار الشخصيات، وكان اإلمام عبد العزيز 

ب بالصاعقة من أوائل من ارتبط تارخيهم هبذا الكريس)4(. الورياكيل امللقَّ
األخرى؛  املغرب  بجوامع  العلمية  الكرايس  عرشات  هناك  أن  الدراسات  وتؤكد 
ُرصدت هلا أوقاف سامهت يف استمرار قيامها وهنوضها بدورها يف نرش العلم ودعم مسرية 

ع عليها اإلسالم وجعلها فريضة عىل كل مسلم ومسلمة)5(. التنوير التي شجَّ
اجتامعي عامٍّ خلدمة  تيار  إىل  اهلجري  العارش  القرن  املغرب يف  الوقف يف  ولقد حتول 
الغرباء  عن  يسألون  موظفون  مرة  ألول  وظهر  السبيل،  ألبناء  املنازل  فتكاثرت  الغرباء، 

)1( انظر: تاريخ التعليم باملغرب، احلسني إسكان، 8٢، ومؤسسة األوقاف وأمهيتها الفكرية واالجتامعية واالقتصادية بمدينة 
فاس، السعيد ملليح، جملة دعوة احلق، ع 363، ٢٠٠٢م، ٩3.

)٢( انظر: دور الوقف يف احلياة الثقافية باملغرب يف عهد الدولة العلوية، السعيد بوركبة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
باملغرب 1٩٩6م، 164/1.

)3( انظر: جامع القرويني، التازي، 38٠/٢.
)4( انظر: املرجع السابق، ٢/381-377.

)5( انظر: دور الوقف يف احلياة الثقافية باملغرب يف عهد الدولة العلوية، السعيد بوركبة، 164/1.
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بعد  )ت  اإلفريقي(  بليون  )املعروف  الوزان  احلسن  ويتحدث  ضيافتهم،  بحق  للقيام 
املغربية،  والقبائل  املدن  يف  الغرباء  هبا  ُيستقبل  كان  التي  احلفاوة  عن  ٩57هـ/155٠م( 
فيذكر أن سكان مدينة »بولعون« رشقي مدينة أزمور شيدوا بناية من عدة غرف الستضافة 
ا  الغرباء عىل نفقة السكان)1(، كذلك كان يف مدينة »تدنست« بنواحي مراكش ملجأ خاصًّ
بإيواء الفقراء والغرباء وإطعامهم)٢(، وُيذكر أيًضا أن سكان مدينة »املدينة« رشقي مراكش 
قاموا ببناء دار لضيافة الغرباء)3(، وكان هناك يف مدينة »تاكوليت« بنواحي مراكش أربعة 

مالجئ للفقراء)4(.
ُينفق  للمساجني عبارة عن سبعة حوانيت  أوقاف  املغرب  وكان يف مدينة مكناس يف 
ت الست فاطمة عثامنة -وهي من أشهر املحسنات الواقفات  ريعها عىل املساجني)5(، ونصَّ
يف تونس- أن ُيرصف من ريع وقفها ما يكفي لرشاء طعام ورشاب للمساجني املحبوسني 

يف سجن القصبة)6(.
صت ألبناء السبيل والغرباء إليناسهم وإبعاد الوحشة  ومن أمجل األوقاف التي ُخصِّ
عنهم وقف »مؤنس الغرباء« يف مدينة فاس، حيث كان هناك جمموعة من املؤذنني حييون 
الليل باملناوبة، كل منهم يسبح اهلل نحو ساعة بصوته الرخيم، ويسمى هذا املؤذن »مؤنس 
ينام يف بعض األحيان،  الغرباء«، أو »مؤنس املرىض«؛ ألن الغريب واملريض ال يقدر أن 
فليس له أنيس أحسن من هذا املؤذن الذي يشجيه بصوته اجلميل يف تسبيح الباري تعاىل يف 

ساعات الليل األخرية)7(.
ومل يغفل أهل اخلري يف أوقافهم احلرص عىل توفري احلاممات للغرباء والفقراء، فقد كان يف 
تونس »وقف لالستحامم« جماًنا للفقراء والغرباء، حيث كان هناك مكان حمدد توضع فيه رصة من 

الدراهم، يف كل رصة مقدار أجرة احلامم، فيدخل املحتاج إىل احلامم فيدفعها بعينها ويستحم)8(.

)1( انظر: وصف إفريقيا، ليون اإلفريقي، 1٢٢.
)٢( انظر: املرجع السابق، 78.
)3( انظر: املرجع السابق، 8٠.
)4( انظر: املرجع السابق، 7٩.

)5( انظر: أوقاف مكناس يف عهد موالي إسامعيل )1٠8٢-113٩هـ(، رقية بلمقدم، 36٩/٢.
)6( انظر: صور من التكافل االجتامعي، د.سالمة البلوي، 41.
)7( انظر: احلضارة العربية اإلسالمية، شوقي أبو خليل، 337.

)8( انظر: املرجع السابق، 336.
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واشُتهر »وقف اخلبز« يف الغرب اإلسالمي؛ فكان يف مدينة »تطوان« املغربية -عىل سبيل 
املثال- ما يربو عىل عرشين أرسة، وقف أفرادها أوقاًفا من أجل توفري اخلبز للمحتاجني 
صباح يومي االثنني واخلميس من كل أسبوع، ومن هذه األرس: أرسة العطار، واخلطيب، 
والصفار، واللبادي، وغريها، كام يوجد يف معظم املدن املغربية أوقاف من أجل اخلبز الذي 

يوزع عىل املحتاجني)1(. 
ث ثوبه بيشء  ومن األوقاف الطريفة يف تونس وقف ملن وقع عليه زيت مصباح أو تلوَّ

آخر، يذهب هلذا الوقف ويشرتي به ثوًبا آخر)٢(.
وقفت  فقد  الرشيفني،  احلرمني  لصالح  أوقافهم  من  جزًءا  املغاربة  بعض  ص  وخصَّ
أم قاسم املرادية السفيانية)3( ثروهتا الطائلة لبناء حمطات خلدمة احلجاج، وتزويدهم باملاء 
بريد  ُبعد كل  املكرمة، حيث بنت عىل  والطعام واملأوى هلم ولدواهبم من آسفي إىل مكة 
)5٠ كم( فندًقا من طابقني؛ طابق السرتاحة احلجاج وتزويدهم باألكل والدواء، وطابق 

للدواب ألكلها واسرتاحتها ودوائها، وتعويض ما مات منها. 
خلدمة  األوقاف  ووقف  املدارس  بناء  يف  أيًضا  األندلس  أهل  تنافس  جهتهم،  ومن 
عام  رضــوان  احلاجب  وقفها  التي  بغرناطة  النرصية«  »املدرسة  وتعد  العلم،  طلبة 
يف  التعليمية  املراكز  أشهر  من  اجلليلة)4(..  األحباس  عليها  وحبس  75٠هـــ/134٩م، 
األندلس بعد مسجد قرطبة، وقد حازت هذه املدرسة شهرة واسعة، حتى أمجع املؤرخون 
تقريًبا عىل اعتبارها أول املدارس يف األندلس، كام أهنا املدرسة الوحيدة التي ُحفظت بعض 

أجزائها إىل يومنا هذا)5(.
منها  واحد  بكل  ُيلحقوا  أن  واملساجد  والكتاتيب  املــدارس  واقفو  حرص  وقد 
األندليس  حيان  ابن  املؤرخ  عن  وُأثر  األندلس،  يف  املكتبات  فانترشت  كتب،  خزانة 
)ت745هـ/1344م( أنه كان يعيب عىل مشرتي الكتب، وكان يقول: اهلل يرزقك عقاًل 
عام  حتى  املغربية  املدن  يف  اخلبز  وقف  استمرَّ  وقد   ،33/٢ اهلل،  بنعبد  العزيز  عبد  املغربية،  احلضارة  معطيات  انظر:   )1(

131٩هـ/1٩٠1م. انظر: األحباس اإلسالمية يف اململكة املغربية، حممد املكي النارصي، 171.
)٢( انظر: احلضارة العربية اإلسالمية، شوقي أبو خليل، 336-337. وعن وقف املالبس انظر: رحلة ابن جبري، ابن جبري، ٢55.
)3( كانت يف القرن الثامن اهلجري، وهي إحدى األمريات التي تنحدر من بيت علم ومال، ووالدة قاسم املرادي الذي يعدُّ 

من أبرز علامء النحو واللغة والتفسري.
)4( وقد ُعرفت هذه املدرسة بعدة أسامء منها: املدرسة اليوسفية، ومدرسة غرناطة، واملدرسة العلمية، ُأنشئت يف عهد السلطان 

الغرناطي أيب احلجاج يوسف األول )7٢3-755هـ/1333-1345م(. انظر: اإلحاطة، ابن اخلطيب، 516/1.
)5( انظر: تاريخ التعليم يف األندلس، حممد عبد احلميد عيسى، القاهرة، دار الفكر الغريب، 1٩8٢م، 3٩٠.
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تعيش به! أنا أي كتاب أردته استعرته من خزائن األوقاف وقضيت حاجتي)1(.
ها  إبان عزِّ أنه وجد يف قرطبة وحدها  الطيب«  ويذكر »املقري« صاحب كتاب »نفح 
)35( مكتبة مفتَّحة األبواب جلميع الناس، أما عىل مستوى األندلس فكان فيها عىل وجه 

العموم )7٠( مكتبة عامة تشتمل عىل آالف الكتب)٢(.
التي  بقرطبة  اجلامع  املسجد  مكتبة  األندلس،  يف  املشهورة  املساجد  مكتبات  ومن 
كبرًيا  عدًدا  فيها  وعنيَّ  35٠هـ/٩61م،  عام  املستنرص«  »احلكم  األموي  اخلليفة  أسسها 
من املجلدين)3(، ومكتبة مسجد الزهراء، ومكتبة مسجد مالقة)4(، ومكتبة مسجد طليطلة، 
خمتلف  من  النصارى  الطلبة  حتى  يقصدها  كان  التي  الشهرية  املكتبات  من  كانت  حيث 

أنحاء أوروبا)5(.
مسجد،  آالف  ثالثة  اهلجري  الرابع  القرن  منتصف  يف  قرطبة  يف  كان  أنه  علمنا  وإذا 
فيها ثالثامئة كتاب  »بلرم« كانت يف كل زقاق، وأنه كان  املساجد يف عاصمة صقلية  وأن 
كتابه  يف  حوقل«  »ابن  رواية  حسب  الطلبة  آلالف  يتسع  بعضها  وكان  واحدة،  مدينة  يف 
»صورة األرض«.. أدركنا كم كانت الثقافة منترشة آنذاك، وكم كانت األمة حريصة عىل 

نرش العلم)6(.
وأخرًيا مل تنس احلضارة اإلسالمية من رفقها وعطفها: احليوان؛ فأحاطته بكل رعاية، 
يف  والسنة  الكتاب  لتوجيهات  واستجابوا  بالرمحة  نفوسهم  ُملئت  من  اخلري  أهل  فوقف 
هذا الشأن عرشات األوقاف لرعاية تلك العجاموات، فوفروا هلا احلياة الكريمة، وعاقبوا 
املروج  منها  السنُّ  به  م  تقدَّ املياه، ووقفوا ملن  العناية هبا، ووقفوا هلا أحواض  من قرصَّ يف 
إذا  املهاجرة  للطيور  العالج  ووفروا  والطعام،  املأوى  الضالة  للقطط  ووفروا  اخلرضاء، 

ضت للكرس، وغريها من األوقاف التي ال يتسع املجال لبسطها)7(. تعرَّ

)1( انظر: نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، املقري، حتقيق: إحسان عباس، دار صادر، بريوت، 1٩68م، 377-376/7.

)٢( انظر: شمس العرب تسطع عىل الغرب، زيغرد هونكة، ترمجة: فاروق بيضون، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، 1٩8٢م، 4٩٩.
)3( انظر: التكملة لكتاب الصلة، ابن األّبار، 1/1٩٠.

)4( انظر: قرطبة يف العرص اإلسالمي، أمحد فكري، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، 1٩83م، 1٢3.
جامعة  اآلداب،  كلية  منشورة،  غري  ماجستري  رسالة  مقبل،  سعيد  رضا  األندلس،  يف  اإلسالمية  املكتبات  تاريخ  انظر:   )5(

املنوفية، ٢٠٠1م، 8٩.
)6( انظر: من روائع حضارتنا، مصطفى السباعي، 1٢٩، والبيان املغرب، ابن عذاري، ٢3٢/٢-٢34.

)7( انظر ملزيد من التفاصيل: الرفق باحليوان، د.سالمة البلوي، مكتبة الصحابة، الشارقة، ٢٠٠3م.
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املبحث اخل�م�س

الوقف يف الع�ضر العبا�ضي حتى �ضقوط بغداد )١٣2- 656هـ/٧50- ١25٨م(

ر مؤسسة الوقف وازدهارها، بفضل رعاية  شهد العرص العبايس يف أطواره املختلفة تطوُّ
اخللفاء والسالطني واألمراء هلا، وتأيس الرعية بحكامها بوقف األوقاف التي تنوعت تنوًعا 
وُسبل  واملساجد  املدارس  بناء  عىل  تقترص  تعد  ومل  ملموسة،  زيادة  عددها  وازداد  كبرًيا، 
املاء، بل تعدهتا إىل بناء املكتبات املتكاملة يف مرافقها وخدماهتا، والعناية بالطرق، واأليتام 
واإلنسانية  الطبية  اخلدمات  كل  وفرت  التي  البيامرستانات  وبناء  واملطلقات،  واألرامل 
للمرىض، وغريها من املرافق التي كانت ختدم كل الرشائح الضعيفة يف املجتمع، بل جتاوز 

األمر كل ذلك إىل وقف األوقاف لرعاية البهائم والطيور، وتوفري املأكل والعالج هلا.
ولقد متيَّز العرص العبايس بميالد كربيات األوقاف الثقافية والصحية واملائية، التي يأيت 
عىل رأسها: عني زبيدة يف مكة املكرمة؛ التي وفَّرت املاء للحجاج واملعتمرين بعدما كانوا 
يعانون األمرين من قلته، واملدرسة املستنرصية، والبيامرستان العضدي يف بغداد، وغريها 

من األوقاف التي سيتم التسليط الضوء عليها يف الصفحات اآلتية.
وإن املتأمل حلركة الوقف يف العرص العبايس يلحظ أن املساجد حظيت بالعناية الكربى 
من ِقبل اخللفاء وزوجاهتم، وأمراء األمصار، فيذكر عىل سبيل املثال املسترشق »آدم متز« 
أنه كان يف بغداد عام 3٠٠هـ/٩13م نحو من سبعة وعرشين ألف مسجد، وثالثة مساجد 
جامعة تصىل هبا اجلمعة )اثنان يف جانبي دجلة، والثالث يف دار اخلالفة(، ويف البرصة يف 
القرن الثالث اهلجري سبعة آالف مسجد)1(، وتعدُّ منارة مسجد اخلافقني يف بغداد الذي 
يف  معروفة  منارة  أقدم  املستيضء)٢(  العبايس  اخلليفة  زوجة  خاتون«  »زمرد  السيدة  وقفته 
بغداد، ويذكر ابن جبري األندليس أيًضا أنه كان يف اإلسكندرية ما بني اثني عرش ألف مسجد 

وثامنية عرش ألًفا)3(.
الرشيفني  احلرمني  َأْوَلوا  العباسيني  أن  األثرية  واحلفريات  املكتوبة  املصادر  وتؤكد 
عنايتهم؛ فكثرت أعامهلم اخلريية فيهام، وازداد عدد أوقافهم املرصودة هلام، فيذكر الطربي 

)1( انظر: احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري، آدم متز، ٢/٢63.
)٢( قال عنها ابن كثري يف البداية والنهاية: »الست اجلليلة زمرد خاتون؛ أم اخلليفة النارص لدين اهلل، زوجة املستيضء؛ كانت 

عابدة صاحلة، كثرية الرب واإلحسان والصالة واألوقاف«.
)3( انظر: رحلة ابن جبري، ابن جبري، دار بريوت للطباعة والنرش، 1٩7٩م، ٢15.
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اخلادمة  األوقاف  وقف  عىل  العباس  بني  خلفاء  حرص  العباسية  الدولة  قيام  منذ  أنه 
للطريق،  ترشدهم  وعالمات  احلجيج،  السرتاحة  وخانات  للامء،  ُسبل  من  للحجاج؛ 
قام  754م(  136هـ/75٠-   -13٢( اخلالفة  توىل  عندما  السفاح  العباس  أبا  أن  فيذكر 
يف عام 134هـ/75٢م برضب املنار من الكوفة إىل مكة، ووضع األميال إلرشاد احلجاج 
املسافرين  إقامة  عىل  وقًفا  واخلانات  واخلزانات  الربك  وأقام  اآلبار،  وحفر  واملسافرين، 

وراحتهم)1(.
س أبو جعفر املنصور )136- 158هـ/754- 775م( عاصمته بغداد عام  وعندما أسَّ
145هـ/763م؛ أمر ببناء املساجد واحلاممات يف كل األرباض، واألسواق والدروب بام 

يكفي الناس، وجعل املسجد اجلامع بجوار قرصه)٢(، كام قام ببناء مسجد اخليف يف منى.
املسجد احلرام، وهو  بتوسعة  املهدي )158- 16٩هـ/775- 785م(  وقام اخلليفة 
باًبا   ٢3 فيه  وجعل  ذراع،  ألف   1٢٠ مساحته  وجعل  الوسط،  يف  الكعبة  جعل  من  أول 
و4٩8 طاًقا، وجلب له من مرص 48٠ اسطوانة، كام كسا الكعبة، ودهن جدارها بالعنرب 
واملسك، كام قام بتوسعة املسجد النبوي ومحل إليه أعمدة الرخام والفسيفساء والذهب، 
ورفع سقفه، وألبس القبة من اخلارج بالرخام، ويف عام 161هـ/77٩م أمر بعامرة طريق 
احلج عن طريق وضع عالمات يستدل هبا املسافرون، وعمل برك ماء عىل طول الطريق)3(.

ومن أعظم األوقاف التي شهدها العرص العبايس؛ ما قامت به زوجة اخلليفة هارون 
الرشيد »زبيدة« بوقفها لعني زبيدة، التي أسهمت يف حلِّ مشكلة املياه يف مكة املكرمة، بعد ما 
ت عام 186هـ/8٠٢م ورأت ما يعانيه أهل مكة واحلجيج من املشاق يف احلصول عىل  حجَّ
ماء الرشب، فدعت خازن أمواهلا وأمرته أن يدعو املهندسني والعامل ليبدأ احلفر، وليشق 
الطريق للامء يف كل خفض ورفع، وسهل وجبل، مسافة اثني عرش مياًل، حتى يصل املاء إىل 
د إشفاًقا من كثرة النفقات عىل هذا املرشوع؛  مكة املكرمة، وملا أظهر اخلازن شيًئا من الرتدُّ
خاطبته بحزم قائلة: »اعمل، ولو كلفك رضبة الفأس ديناًرا«! وعمل العامل واملهندسون 
إىل أن تمَّ املرشوع، بعد أن بلغت تكلفته مليوًنا وسبعامئة ألف دينار، ووصل املاء زالالً إىل 

)1( انظر: املاء يف الفكر اإلسالمي واألدب العريب، حممد بن عبد العزيز بنعبد اهلل، 141/4.
البرصة، 1٩86م،  ناجي، مطبعة جامعة  اجلبار  العربية اإلسالمية، عبد  املدن  تاريخ  بغداد: دراسات يف  انظر عن مدينة   )٢(

.٢85-٢71
دار  بك،  اخلرضي  حممد  العباسية(،  )الدولة  اإلسالمية  األمم  وتاريخ   ،3٠6 البلوي،  د.سالمة  الوجيز،  املرشد  انظر:   )3(

املعرفة، بريوت، د.ت، 87.



املدخل التمهيدي

51

عرفة ومزدلفة، وأصبح قريًبا من منى، فيام ُيعرف ببئر زبيدة)1(.
وقد أثنى الرحالة واملؤرخون عىل فعل زبيدة، فقال املسعودي: إن أحسن ما فعلته أم 
املصانع هبا، وما أحدثته من  املكرمة، واختاذ  السبيل بمكة  بناء دور  الرشيد  أيام  جعفر يف 
دور للتسبيل بالثغر الشامي وطرطوس، وما وقفته عىل ذلك من وقوف)٢(، وهذا ما أكده 
أيًضا اخلطيب البغدادي حني قال: كانت معروفة باخلري واإلفضال عىل أهل العلم، والرب 
للفقراء واملساكني، وهلا آثار كثرية يف طريق مكة من مصانع حفرهتا، وبرك أحدثتها، وكذا 

بمكة واملدينة)3(.
وامتدح الرحالة األندليس ابن جبري »السيدة زبيدة« وما قامت به من خدمات للحجاج 
»وهذه  قاله:  وما  57٩هـ/1٠86م،  عام  حاًجا  سلكها  التي  مكة  طريق  عن  حديثه  عند 
جعفر،  ابنة  زبيدة  آثار  من  هي  مكة  إىل  بغداد  من  التي  واملنازل  واآلبار  والربك  املصانع 
انتدبت لذلك مدة حياهتا، فأبقت يف هذا الطريق مرابع ومنافع تعم وفد اهلل كل سنة، من 
لدن وفاهتا إىل اآلن، ولوال آثارها الكريمة يف ذلك ملا ُسلكت هذه الطريق، وتوفيت ببغداد 

عام ٢16هـ، وقد خلفت آثاًرا عديدة غري العني«)4(.
وُيعدُّ الوزير عيل بن عيسى من أشهر الشخصيات البارزة التي تركت بصامت واضحة 
من  كثري  برشاء  3٠٠هـ/٩1٢م  عام  يف  قام  فقد  املكرمة،  مكة  وأهل  احلجاج  خدمة  يف 
اجلامل والدواب وجعلها وقًفا عىل محل املاء وتوفريه ألهل مكة، كام قام بحفر بئر عظيمة، 
عها وقًفا عاًما للعامة، حتى كثر املاء واتسع بمكة  واشرتى عينًا غزيرة املياه بألف دينار ووسَّ

املكرمة)5(.
وحظيت رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة من املعاقني وكبار السن فضاًل عن األرامل 
بعناية الواقفني من أهل اخلري يف هذا العرص من خالل بناء العديد من األربطة املخصصة 
مكة  يف  وقف  رباط  أول  يعد  الذي  السدرة«  »رباط  األربطة  تلك  أبرز  ومن  الغاية،  هلذه 
املكرمة، كام يعترب أول رباط وجد يف مكة حيمل اسم رباط، وكان يقع يف اجلانب الرشقي 

الفكر  يف  واملاء   ،314/٢ 1٩71م،  صادر،  دار  بريوت،  عباس،  إحسان  حتقيق:  خلكان،  ابن  األعيان،  وفيات  انظر:   )1(
اإلسالمي واألدب العريب، حممد بن عبد العزيز بنعبد اهلل، 141/4.

)٢( انظر: مروج الذهب ومعادن اجلوهر، املسعودي، مطبعة البهية، 1346هـ، ٢/516.
)3( انظر: املاء يف الفكر اإلسالمي واألدب العريب، حممد بن عبد العزيز بنعبد اهلل، 136/4.

)4( انظر: رحلة ابن جبري، ابن جبري، 185.
)5( انظر: صور من التكافل االجتامعي، د.سالمة البلوي، 58.
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من املسجد احلرام بني باب السالم وباب النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ويعود تارخيه إىل عام 31٢هـ/٩٢4م، 
وكانت هذه األربطة تأوي العجزة واملعاقني وكبار السن)1(.

وخصصت »قهرمانة اخلليفة العبايس املقتدي« يف مكة املكرمة عام 4٩٢هـ/1٠58م 
هبن  والعناية  بخدمتهن  يقوم  من  الرباط  يف  وكان  النساء،  من  لألرامل  الفقاعية«  »رباط 
مسكنًا وملبًسا ورعاية، وكانت بعض هذه األربطة تلحق هبا مكتبات خلدمة النزالء، كام هو 
احلال يف مكتبة »رباط الربيع« الذي نشأ عام 5٩4هـ/11٩7م، وهي من أزهى مكتبات 

األربطة وأحفلها بالكتب يف تلك املرحلة)٢(.
يف  وساهم  اإلسالمية،  املدن  جل  عم  بل  املكرمة  مكة  عىل  األربطة  وقف  يقترص  ومل 
وقفها رشائح عديدة من املجتمع، يأيت عىل رأسها حاشية اخللفاء وزوجاهتم؛ فعىل سبيل 
املقتفي )64٠هـ/1٢43م( رباًطا يف  باهلل بن  املستنجد  املثال: وقفت عائشة بنت اخلليفة 
بغداد)3(، وغريها من األربطة التي تم حتبيسها يف القدس، واملدينة املنورة، ودمشق، وغريها 

من املدن.
»دار  العبايس  العرص  أعيان ووجهاء  التي وقفها  الثقافية  الصبغة  ومن األوقاف ذات 
القاسم  أبو  العلم« يف املوصل، وهي أول دار علم ُعرفت هبذا االسم يف املوصل، وقفها 
وكانت  ٩34م(،  3٢3هـ/854-   -٢4٠( الشحام  املوصيل  محدان  بن  حممد  بن  جعفر 
املال  تقدم  وكانت  علم،  طالب  كل  عىل  وقًفا  وكانت  املعرفة،  صنوف  مجيع  عىل  حتتوي 
والورق للطلبة الفقراء، وكان فيها مكان خاص للمحارضات، وكانت تفتح أبواهبا يوميًّا، 

فكانت مكتبة عامة بكل ما تعنيه الكلمة)4(.
ووقف »سابور« وزير هباء الدولة دار العلم املسامة باسمه يف بغداد عىل أرجح األقوال 
أفضل اخلطاطني وكبار  يد  كتًبا ُنسخت عىل  إليها  أهله، ونقل  عام 381هـ/٩٩1م، عىل 
العلامء، فبلغت عىل ما قيل عرشة آالف وأربعامئة جملد، منها مائة نسخة من املصاحف كتبها 
أشهر اخلطاطني من أرسة بني مقلة املشهورة بجودة اخلط، وكان يدير هذه الدار ثالثة عرش 

الفرقان  مؤسسة  شافعي،  العزيز  عبد  حسني  اململوكي،  العرص  هناية  حتى  البدايات  منذ  املكرمة  مكة  يف  األربطة  انظر:   )1(
للرتاث اإلسالمي، لندن، 14٢6هـ، 31.

)٢( انظر: املكتبات يف مكة املكرمة، عبد اللطيف بن دهيش، 17، واملكتبات يف مكة واملدينة خالل العرصين األيويب واململوكي، 
عامد صالح العجمي، رسالة جامعية، القصيم، قسم التاريخ، ٢٠1٠م، ٢5.

)3( انظر: أعالم النساء، عمر رضا كحالة، 3/1٩٠.
)4( انظر: دور الكتب العربية العامة وشبه العامة لبالد العراق والشام ومرص يف العرص الوسيط، يوسف العش، 1٢8-1٢٩.
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ص للدار؛ من عقارات  رجاًل من املرشفني واإلداريني، ينفق عليهم من ريع الوقف املخصَّ
يف الكرخ وغريها)1(. 

ومن الظواهر الوقفية يف العرص العبايس انتشار وقف املصاحف، فقد كتب عىل سبيل 
املساجد، وعندما ُسئل عن سبب  ابن حممد الضبي« مصاحف وقفها عىل  املثال »املفضل 
أيام  املصاحف  وقف  وأصبح  بيدي)٢(،  كتبته  الذي  اهلجاء  بذلك  اشرتيت  أجاب:  ذلك 
ا يف جامع عمرو بن العاص  اخلليفة »املتوكل« )٢٢3- ٢47هـ/847- 861م( مهامًّ جدًّ
بالفسطاطح حتى اضطر القايض »احلارث بن مسكني« أن يعنيِّ أمينًا حلفظها)3(، كام وقف 

»نصري بن حييى« كتبه عىل أصحاب أيب حنيفة)4(.
ل للعرص العبايس انتشار ظاهرة الوقف الصحي عىل البيامرستانات، التي كانت  ويسجَّ
كانت  حيث  للطب،  ومدرسة  للعالج،  مكاًنا  فكانت  خدماهتا،  يف  متكاملة  مستشفيات 
تشمل قاعات للمحارضات ومكتبة طبية عامرة بالكتب املوقوف عليها، ولعل من أشهر 
هذه البيامرستانات الوقفية التي كانت تقدم خدماهتا باملجان: »بيامرستان الرشيد«، الذي 

كلف الطبيب »جربيل بن بختيشوع« باإلرشاف عليه)5(.
أما »بيامرستان أمحد بن طولون« فقد وقفه أمحد بن طولون يف مرص عام ٢5٩هـ/873م، 
وكان بمثابة مستشفى وكلية طب، وجعل فيه خزانة كتب احتوت عىل ما يزيد مائة ألف 

جملد يف ختصصات خمتلفة)6(.
واشُتهرت يف بغداد عدة بيامرستانات؛ منها: »البيامرستان املقتدري« نسبة إىل اخلليفة 
املقتدر باهلل بن املعتضد )٢٩5- 3٢٠هـ/٩٠8- ٩3٢م(، والذي كان ينفق عليه اخلليفة 
من ماله اخلاص مائتي دينار يف كل شهر)7(، كام وقفت والدة املقتدر بيامرستاًنا آخر يف بغداد 
يف عام 3٠6هـ/٩1٩م، ُأطلق عليه اسم »بيامرستان السيدة«، وكانت النفقة عليه يف كل 

)1( انظر: املرجع السابق، 134-133.
)٢( انظر: املرجع السابق، 1٠٢.

وصبح  العش،  يوسف  الوسيط،  العرص  يف  ومرص  والشام  العراق  لبالد  العامة  وشبه  العامة  العربية  الكتب  دور  انظر:   )3(
األعشى، القلقشندي، 1/41٩.

)4( انظر: دور الكتب العربية العامة وشبه العامة لبالد العراق والشام ومرص يف العرص الوسيط، يوسف العش، 1٠٢.
)5( انظر: تاريخ البيامرستانات يف اإلسالم، أمحد عيسى، دار الرائد العريب، بريوت، 1٩81م، 178.

)6( انظر: النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة، مجال الدين أبو املحاسن يوسف بن تغري بردي، دار الكتب، 1٩43م، 1٠1/4.
)7( انظر: تاريخ البيامرستانات يف اإلسالم، أمحد عيسى، 183.
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بغداد  عرفت  كام  العام)1(،  يف  آالف  بسبعة  بردي  تغري  ابن  رها  وقدَّ دينار،  ستامئة  شهر 
بيامرستان بدر أبو النجم موىل املعتضد باهلل )ت 311هـ/٩٢4م(، والذي كان ينفق عليه 

من وقف سجاح أم املتوكل عىل اهلل)٢(.
وقد عرفت مجيع املدن الرئيسة يف الشام والعراق، ومرص، واملغرب، واألندلس، وبالد 
»بيامرستان  حتبيس  تم  املثال:  سبيل  فعىل  للبيامرستانات؛  أوقاًفا  وغريها..  النهر  وراء  ما 
واسط« يف عام 413هـ/1٠٢٢م عىل يد »مؤيد امللك أبو عيل احلسن بن احلسن الرخجي«؛ 
القادر باهلل يف العراق، ووقف عليه  وزير رشف الدولة بن هباء الدولة مدبر دولة اخلليفة 
وقوًفا كثرية)3(، ووقف اخلليفة »القائم بأمر اهلل« الذي توىل اخلالفة عام 4٢٢هـ/1٠31م 
تقوم  أوقاًفا  له  ووقف  كثرية،  أمواالً  عليه  وأنفق  بـ«ميافارقني«،  الفاروقي«  »البيامرستان 
بكفايته)4(، ويذكر ابن كثري يف حوادث عام 57٢هـ بأن األمري »جماهد الدين قايامز« نائب 
قلعة املوصل بنى جممًعا وقفيًّا يتكون من جامع حسن، ورباط، ومدرسة، ومارستان بظاهر 
مدينة املوصل عىل دجلة، ووقف عليه األوقاف، وقد أثنى الرحالة ابن جبري وابن بطوطة 

عىل هذا املجمع الوقفي، وعىل رأسه البيامرستان)5(.
ويعد »البيامرستان العضدي« الذي وقفه »عضد الدولة ابن بويه« يف اجلانب الغريب من 
بغداد يف صفر عام 37٢هـ/٩83م من أعظم البيامرستانات التي عرفها العرص العبايس، فقد 
والعقاقري  األودية واألرشبة  إليه من  ان، ونقل  والوكالء، واخلُزَّ األطباء، واخلدم،  فيه  رتَّب 
شيًئا كثرًيا، وكل ما حيتاج إليه، وكان يعمل فيه أربعة وعرشون طبيًبا، فكان مدرسة للطب، 
التخصصات: من طب عيون،  فيه مجيع  فيه األطباء، وكان  فيه املحارضات، ويدرب  تقدم 
وجراحة، وعظام، قال عنه ابن خلكان »وليس يف الدنيا مثل ترتيبه، وقد تمَّ الفراغ من بنائه 
عليه  وقف  وقد  وصفه«،  عن  الرشح  يقرص  ما  اآلالت  من  له  وأعد  368هـ/٩87م،  عام 
»احلاجب الكبري الشبايس أبو نرص« موىل رشف الدولة بن هباء الدولة الذي لقبه بـ«السعيد« 
)ت 4٠8هـ/1٠18م( ِضياًعا كانت شيًئا كثرًيا من الزروع والثامر، ويف عام 43٩هـ/1٠48م 
وكان  وطباخات،  اس،  وحرَّ وبوابون،  طبيًبا،  وعرشون  ثامنية  البيامرستان  هذا  يف  أصبح 

)1( انظر: املرجع السابق، 183-18٢.

)٢( انظر: املرجع السابق، 181-18٠.
)3( انظر: املرجع السابق، 1٩8.

)4( انظر: تاريخ البيامرستانات يف اإلسالم، أمحد عيسى، 1٩8-1٩٩. 
)5( انظر: تاريخ البيامرستانات يف اإلسالم، أمحد عيسى، ٢٠٠-٢٠1.
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هندي،  متر  قوارص  وأربع  احلبوب،  وسائر  واملشمش  واللوز،  السكر،  فيها  جباب  عدة  فيه 
وزنجبيل، وعود، وند، ومسك، وعنرب، وصناديق فيها أكفان، وقدور كبار وصغار، وأربعة 
وعرشون فراًشا، وكان بجواره محام، وبستان فيه خمتلف أنواع الثامر، والسفن عىل مائة، تنقل 

الضعفاء والفقراء واألطباء، فضاًل عن مكتبة عامرة باملصادر املتنوعة)1(.
وقد خصصت الدولة اإلسالمية مستشفيات لرعاية املجانني، وأفردت هلم غرًفا خاصة 
نفقات  أنه جاء يف  املؤرخون  فقد ذكر  ونفسيًّا)٢(،  ا  ملداواهتم رسيريًّ العامة  املستشفيات  يف 
قد وقفه  الذي كان  الصاعدي«  لـ«مستشفى  ص  أنه خصَّ باهلل«  »املعتضد  العبايس  اخلليفة 
خلدمة  واألرشبة؛  واألطعمة  األدوية  ألثامن  عليه،  للنفقة  أمواالً  خملد«  بن  »صاعد  القائد 

املغلوبني عىل عقوهلم)3(.
ص  وجاء يف وقف إحدى املستشفيات املخصصة لألمراض العقلية أن »كل جمنون ُخصِّ
له خادمان خيدمانه، فينزعان عنه ثيابه كل صباح، وحيمامنه باملاء البارد، ثم يلبسانه ثياًبا نظيفة، 
ثم يفسحانه يف اهلواء الطلق، ويسمع يف اآلخر أصوات مجيلة، والنغامت املوسيقية اللطيفة)4(، 
وذكر الرحالة ابن جبري أنه عاين يف أحد البيامرستانات بالقاهرة جناًحا خاًصا، متسع الفناء، 

ذت للمجانني، وأنه كان يتم تفقدهم كل يوم)5(. فيه مقاصري عليها شبابيك حديد، اختُّ
وقد انترشت أوقاف البيامرستانات اخلاصة باملجانني يف كل املدن اإلسالمية، فأورد ابن 
ا باملجانني يف بغداد، وهو »دير هرقل  عبد ربه يف »العقد الفريد« أن هناك بيامرستاًنا خاصًّ
للمجانني يف دمشق)7(،  بيامرستان آخر  القديم«، عىل مرحلة من واسط)6(، كام كان هناك 

وآخر يف فاس، وغريها)8(.

)1( انظر عن البيامرستان العضدي: تاريخ البيامرستانات يف اإلسالم، أمحد عيسى، 187-1٩٢، والوقف وبنية املكتبة العربية-
استنباط للموروث الثقايف، حييى حممود ساعايت، 1٠7، والبداية والنهاية، ابن كثري، 886/11، ورحلة ابن جبري، ابن جبري، 

ط لندن، ٢٢5.
)٢( انظر: اخلطط واآلثار، املقريزي، بريوت، دار صادر، ٢/4٠5.

)3( انظر: الوقف ودوره يف التنمية، عبد الستار إبراهيم اهليتي، البحث الفائز بجائزة الشيخ عيل بن عبد اهلل آل ثاين الوقفية 
العاملية، لعام 1418هـ/1٩٩7م.

)4( انظر: خطط الشام، حممد كرد عيل، مكتبة النوري، 1٩83م، 166-165/6.
)5( انظر: رحلة ابن جبري، ابن جبري، ٢6.

)6( انظر: العقد الفريد، ابن عبد ربه، 7/163-16٢.
)7( انظر: رحلة ابن جبري، ابن جبري، ٢5-٢6.

)8( انظر: تاريخ البيامرستانات يف اإلسالم، أمحد عيسى، ٢84.
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الكريم  القرآن  لتدريس  منها  فكان  العبايس؛  العرص  يف  الوقفية  املدارس  وتعددت 
وتفسريه وحفظه وقراءته، ومنها مدارس للحديث خاصة، وأغلبها مدارس للفقه، ومنها 
مدارس للطب، وأخرى لأليتام، كام شهد هذا العرص ميالد املدارس النظامية التي أنشأها 
الوزير السلجوقي »نظام امللك« )ت 485هـ/1٠٩٢م(، فقد أنشأ يف عام 45٩هـ/1٠67م 
املخصصات  نظام  طبق  من  أول  وكانت  طوس،  ونظامية  نيسابور  ونظامية  بغداد  نظامية 
أوقاًفا  امللك  نظام  وقف  وقد  سواء،  حدٍّ  عىل  والطلبة  باألساتذة  اخلاصة  واخلدمية  املالية 
كثرية عىل تلك املدارس، وكانت أوقاف نظامية بغداد -عىل سبيل املثال- تقدر بـ6٠ ألف 

دينار)1(، يقدر ريعها السنوي بـ15 ألف دينار)٢(. 
وكان »نظام امللك« ينفق 6٠٠ ألف دينار عىل التعليم)3(، وذكر سبط ابن اجلوزي أن 
نظامية  عىل  وكتًبا  وضياًعا  املدرسة  سوق  46٢هـ/1٠7٠م  عام  يف  وقف  امللك«  »نظام 
بغداد)4(، وقد رأى الرحالة ابن اجلبري حني زار بغداد نحًوا من ثالثني مدرسة، هلا أوقاف 

عظيمة وعقارات واسعة؛ لإلنفاق عىل الفقهاء واملدرسني والطلبة)5(.
ويف عرص اخلليفة العبايس »املستنرص باهلل« )6٢3- 64٠هـ/1٢٢6- 1٢4٢م( شهد 
العراق يف عام 631هـ/1٢34م ميالد »املدرسة املستنرصية«، التي تعدُّ أكرب وقفية ثقافية 
يف العرص العبايس، وأول جامعة إسالمية ُنظِّمت عىل غرار املدارس النظامية؛ إذ مجعت بني 
الدراسات الفقهية عىل املذاهب األربعة يف بناية واحدة، كام درست علوم القرآن والدين 
دت  وُزوِّ الطلبة،  يلزم  ما  بكل  الداخلية  أقسامها  زت  وُجهِّ والرياضيات،  والطب  واللغة، 
كلها  جملد،  ألف  ثامنون  فيها  ُأودع  ضخمة،  كتب  دار  هبا  وُأحلقت  واحلاممات،  باملطابخ 
وقف، فضاًل عن مستشفى للتطبيب والتدريس، وقد بلغت نفقات هذه املدرسة سبعامئة 
ألف دينار، وقد درس فيها فطاحل العلامء، وقيل: إن قيمة ما ُوقف عليها يساوي مليون 

)1( انظر: وفيات األعيان، ابن خلكان، حتقيق: إحسان عباس، بريوت، دار صادر، 1٩77م، 1٢8/٢، واخلدمات الوقفية 
يف العراق وبالد الشام يف القرنني السادس والسابع اهلجريني، فوزي أمني حييى الطائي، أطروحة دكتوراه، جامعة املوصل، 

كلية اآلداب، 1٩٩7م.
)٢( انظر: اإلسالم والنرصانية مع العلم واملدنية، حممد عبده، ط3، ٩8.

)3( انظر: املدرسة املستنرصية، ناجي معروف، 8.
)4( انظر: مرآة الزمان يف تاريخ األعيان، شمس الدين أبو املظفر يوسف سبط ابن اجلوزي، اهلند، حيدر آباد الدكن، مطبعة 

جملس دائرة املعارف العثامنية، ٢/1٢1.
)5( انظر: رحلة ابن جبري، ابن جبري، ٢٠4-٢٠5.
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دينار، وإن واردات هذه األوقاف بلغت نيًفا وسبعني ألف مثقال من الذهب يف السنة)1(.
ومن الرشوط التي وضعها املستنرص يف ُحجة وقفه للمدرسة: أن جتعل خزانة الكتب 
امللحقة هبا برسم من يطالع ويستنسخ من الفقهاء، وتوفري الورق واألقالم ملن يريد النسخ، 
وأن يكون هلا خازن ومرشف ومناول، وكانت تشمل كل فروع املعرفة، وقد وقف عليها 
الذهبي- جاء يف مخسة  يقول  أن وقفها -كام  يفوق احلرص، حتى  ما  الِقرى واألجربة  من 
كراريس، وال ُيعلم وقف يف الدنيا كوقفها أصاًل، سوى أوقاف جامع دمشق، وقد يكون 

وقفها أوسع، كام وقف األمراء بعد املستنرص باهلل عىل املدرسة كثرًيا من الكتب)٢(.
املدرسة  عن  القزويني  فقال  الذهبي،  قاله  ما  كثري  وابن  القزويني  من  كل  ويؤكد 
كثري  ابن  ويذكر  سكنًا«)3(،  منها  أرفه  وال  وقًفا،  منها  أكثر  موضع  ُيعرف  »مل  املستنرصية: 
يف »البداية والنهاية« يف حوادث سنة إحدى وثالثني وستامئة أنه: »فيها كامل بناء املدرسة 
من  األربعة،  املذاهب  عىل  وُوقفت  مثلها،  قبلها  مدرسة  ُيبن  ومل  بغداد،  يف  املستنرصية 
حديث،  وشيخ  مذهب،  لكل  ومدرس  معيدين،  وأربعة  فقيًها،  وستون  اثنان  طائفة  كل 
الطب،  بعلم  يشتغلون  املسلمني  من  وعرشة  طب،  وشيخ  مستمعني،  وعرشة  وقارئان، 
ومكتب لأليتام، وقدر للجميع من اخلبز واللحم واحللوى والنفقة، ما فيه كفاية وافرة لكل 
الكتب  وجودة  نسخها  وحسن  كثرهتا  يف  بمثلها  ُيسمع  مل  كتب  خزائن  وُوقفت  واحد... 
املوقوفة هبا«)4(، وقد شاءت األقدار أن تبقى آثار هذه املدرسة إىل اليوم، ولعلها الوحيدة 

التي بقيت من مدارس بغداد التي تعود للعرص العبايس.
ويف أواخر العرص العبايس -وبالتحديد عام 63٩هـ/1٢41م- ظهرت مؤسسة وقفية 
ذات رسالة سامية لرعاية اللقطاء، فقد أنشأ األمري »عبد القاهر بن عيسى« املعروف بـ»ابن 

التَّنَّبِّي« داًرا لرعاية اللقطاء، ُأطلق عليها »اخلانقاه التَّنَّبِّية«)5(. 
ويسجل تاريخ الوقف يف العرص العبايس اهتامم اخللفاء واألمة يف هذا العرص بوقف 
الربط؛ التي كانت تأوي الفقراء والغرباء وعابري السبيل، وتعمل جنًبا إىل جنب مع املدارس 

)1( انظر: سري أعالم النبالء، الذهبي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع، ٢3/156-1٢3.
)٢( انظر: تاريخ علامء املستنرصية، معروف، ٢33/٢ و4٠3.

)3( آثار البالد وأخبار العباد، زكريا حممد بن حممود القزويني، بريوت، 1٩6٠م، 3٠6.
)4( من روائع حضارتنا، مصطفى السباعي، 1٠6.

)5( انظر: خطط الشام، حممد كرد عيل، 141/6.



مدونة أحكام الوقف الفقهية - اجلزء األول

58

الظاهري«  »الرباط  الربط  هذه  أشهر  ومن  وإيوائهم)1(،  الفقراء  الطلبة  شؤون  رعاية  عىل 
58٩هـ/1٠٩6م،  عام  اهلل«  لدين  »النارص  العبايس  اخلليفة  أنشأه  الذي  بغداد،  غريب  يف 
د بمكتبة غنية، وقد ُعدَّ من أفضل الربط، ومنها »رباط املأمونية« يف بغداد أيًضا، الذي  وُزوِّ
بنوادر املخطوطات)٢(، ومنها »رباط الرشايب« يف مكة املكرمة الذي وقف  حفلت مكتبته 
يف عام 641هـ/1٢44م عند باب بني شيبة، وكانت مكتبته حافلة بالكتب املوقوفة عليه 
يف خمتلف فنون املعرفة، أما »رباط النيار« يف مكة )64٩هـ/1٢51م( فقد وقفه عز الدين 
أبو املكارم احلسني بن أيب منصور البغدادي بن النيار األسدي، وأحلق به مكتبة، وأجرى 

اجلرايات عليه من خالص ماله)3(.
وقد أسندت الدولة العباسية إدارة األوقاف إىل رئيس يسمى: »صدر الوقوف«، يعاونه 
عدد من املوظفني، وكان عليه أن يقدم حساباته يف هناية كل سنة للقايض، فإذا أقرَّ القايض 
م يف سبله عىل أهل الوقف، وقد بقيت هذه الوظيفة حتى بعد سقوط  صحة احلساب؛ ُقسِّ

بغداد عىل يد املغول )656هـ/1٢58م(، حيث حرصوا عىل إسنادها إىل كبار العلامء)4(.
وعم   ، مستقلٌّ ديواٌن  له  وأصبح  ا  إداريًّ وتطور  العبايس  العرص  يف  الوقف  ع  توسَّ وهكذا 
بنفعه كل رشائح املجتمع الضعيفة، وظهرت أنواع جديدة من األوقاف ملعاجلة ظواهر اجتامعية 
مستجدة، كام هو احلال بالنسبة للقطاء واملجانني، كام يالحظ يف هذا العرص االهتامم بالوقف 
من  عديد  ميالد  أيًضا  ويالحظ  للمستشفيات،  املخصصة  األوقاف  كثرة  خالل  من  الصحي 
املجمعات الوقفية التي تدل عىل نضج العمل املؤسيس يف تلك احلقبة، كام سجل هذا العرص 
اإلسالمي،  والثقايف  الوقفي  التاريخ  يف  ل  حتوُّ نقطة  تعد  التي  النظامية  املدارس  أوقاف  ميالد 
كام مثَّل وقف املكتبات والربط ظاهرة واضحة يف أواخر العرص العبايس، فضاًل عن الظاهرة 
األبرز؛ وهي العناية بوقف املساجد ورعاية احلرمني الرشيفني، ومن املالحظ أيًضا أن اخللفاء 
والوالة، واألمراء، وزوجات اخللفاء.. كان هلم األثر األبرز يف حركة الوقف يف العرص العبايس، 

ولعل ما قامت به السيد زبيدة يمثل شامة نشاط نساء العرص العبايس الوقفي.

)1( انظر: الوقف وبنية املكتبة العربية-استنباط للموروث الثقايف، حييى حممود ساعايت، 1٠8-1٠7. 
)٢( انظر: املرجع السابق، 1٠8-1٠٩.

)3( انظر: املرجع السابق، 11٠.
عبد  العبايس،  العرص  يف  بغداد  يف  القضائي  والنظام   ،64/11 د.ت،  بريوت،  البغدادي،  اخلطيب  بغداد،  تاريخ  انظر:   )4(
الرزاق عيل األنباري، النجف، مطبعة النعامن، 378، ومؤسسة األوقاف يف العراق ودورها التارخيي املتعدد األبعاد، أمحد 

حممد الرشيف، ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي، بغداد 1٩83م، 71-7٢.
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السلطة يف  تقلُّب  به، وكثرة  املؤثرة  العنارص  العبايس، وكثرة  العرص  فرتة  وكان طول 
الرعية؛ إلضفاء رشعية عىل سلطتهم، ناهيك عن  بغداد، وتنافس احلكام عىل خطب ودِّ 

االزدهار االقتصادي.. كلها عوامل أثَّرت يف مسرية الوقف خالل ذلك العرص.

املبحث ال�س�د�س

الأوقاف يف الع�ضر الزنكي )5١١- 56٩هـ/١١١٨- ١١٧4م(

التاريخ اإلسالمي، ويمثل عالمة فارقة  يمثِّل العرص الزنكي حمطة مهمة من حمطات 
حترير  للتحرر؛  شمولية  حركة  العرص  هذا  حكام  قاد  فقد  األمة،  تاريخ  يف  مضيئة  ونقطة 
األوطان من االستعامر الصليبي، وحترير اإلنسان من اجلهل والفقر واملرض، وقد أدركوا 
بأنه ال يمكن دحر الصليبني إال بجبهة موحدة، ال يشعر فيها أحد من أفراد األمة بالتهميش 
أو اإلقصاء أو اإللغاء؛ لذا تضافرت جهود احلكام مع جهود أبناء األمة يف برنامج إلحياء 
س حاجات الرشائح الضعيفة وسدِّ خلتها، فكثرت األوقاف  روح التكافل، عن طريق تلمُّ
الدين  »نور  العادل  امللك  زمن  بخاصة يف  الناس،  لتشمل خمتلف جوانب حياة  وتنوعت 
عهده  يف  الدولة  اشُتهرت  الذي  1174م(،  56٩هـــ/1146-   -541( زنكي«  حممود 
باحلرص عىل فعل اخلريات، وبناء املربات واملنشآت واملرافق العامة، ومتويلها عن طريق 
األوقاف، فقد أمر »نور الدين« بإنشاء املدارس واخلانقاوات والبيامرستانات، وأكثر منها 
الطرق؛ خلدمة  الربط واخلانات يف  ببناء  الكثرية، وأمر  الوقوف  بلد، ووقف عليها  يف كل 

املسافرين وأبناء السبيل املنقطعني)1(.
لقد تعددت يف هذا العرص املدارس املوقوفة بتعدد العلوم الرشعية، واملذاهب الفقهية، 
التي ال يزال بعضها ماثاًل للعيان حتى اآلن يف دمشق وغريها من املدن، وكان القائد »نور 
الدين زنكي« يف طليعة املحبسني لبناء املدارس، فبنى عديًدا من املدارس يف دمشق، ومحص، 
ومحاة، وحلب، وبنى املدرسة العادلية واملدرسة النورية لألحناف بدمشق، واجلامع النوري 
دار للحديث يف اإلسالم، وبنى مكاتب  باملوصل)٢(، ودار احلديث يف دمشق، وهى أول 
املساجد  من  كثرًيا  وبنى  الوافرة،  اجلرايات  معلميهم  وعىل  عليهم  وأجرى  لأليتام  كثرية 
ووقف عليها وعىل من يقرأ هبا القرآن أوقاًفا كثرية، يقول العامد األصفهاين: »ولو ُشغلت 

)1( انظر: التاريخ الباهر يف الدولة األتابكية باملوصل، عز الدين عيل بن األثري، حتقيق: عبد القادر أمحد طليامت، القاهرة، دار 
الكتب احلديثة، 1٩63م، 171.

)٢( انظر: األعالم، خري الدين الزركيل، 46/8.
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«)1(، وهناك من يذكر  بإحصاء وقوفه وصدقاته يف كل بلد؛ لطال الكتاب ومل أبلغ إىل حدٍّ
أن أوقاف نور الدين زنكي بلغت يف عام 6٠8هـ/1٢1٢م تسعة آالف دينار صورية يف 

كل شهر)٢(.
مع  وتعاطفه  أحاسيسه  شفافية  عن  تعرب  التي  زنكي«  الدين  »نور  أوقاف  أجلِّ  ومن 
الضعفاء والفقراء؛ ذلك القرص اجلميل الذي بناه بربوة دمشق للفقراء، فإنه ملا رأى قصور 
األغنياء عزَّ عليه أال يستمتع الفقراء مثلهم باحلياة يف مثل هذه القصور، فعمر ذلك القرص، 
ووقف علية قرية »داريا«؛ وهي أعظم قرى الغوطة وأغناها، وظلت »داريا« وقًفا عاًما عىل 

فقراء دمشق تفرق غالهتا عىل الفقراء إىل القرن احلادي عرش اهلجري)3(.
ولعل »البيامرستان الكبري النوري« الذي وقفه »نور الدين زنكي« يف دمشق يعدُّ أكرب 
األوقاف الصحية التي شهدهتا دمشق للفقراء والضعفاء، وقد جاء يف رشط وقفه: أنه عىل 
منه  يمنع  فال  فيه،  إال  وجودها  يعجز  التي  األدوية  بعض  جيد  مل  وإذا  واملساكني،  الفقراء 
األغنياء، ومن جاء إليه مستوصًفا فال يمنع من رشابه، ويذكر ابن كثري: إنه مل ختمد منه النار 
منذ أن ُبني عام 54٩هـ/1154م إىل زمان ابن كثري، الذي تويف عام 774هـ/1373م)4(.
وقد وصف ابن ُجبرٍي البيامرستان النوري عندما دخل دمشق عام 58٠هـ/1184م؛ 
اليوم  بيامرستان قديم وحديث، واحلديث أحفلهام وأكربمها، وجرايته يف  فقد قال: »وهبا 
وعىل  املرىض،  أسامء  عىل  املحتوية  ة  األزمَّ وبأيدهيم  قومه،  وله  ديناًرا،  عرش  اخلمسة  نحو 
إنسان  بكل  يليق  حسبام  ذلك،  وغري  واألغذية..  األدوية  يف  إليها  حيتاجون  التي  النفقات 
رون إليه كل يوم، ويتفقدون املرىض، ويأمرون بإعداد ما ُيصلحهم من  منهم، واألطباء يبكِّ
األدوية واألغذية، وللمجانني املعتقلني أيًضا رضب من العالج، وهذا البيامرستان مفخرة 
عظيمة من مفاخر اإلسالم)5(، وقد أحلق »نور الدين زنكي« بالبيامرستان النوري مكتبة غنية 

)1( انظر: سنا الربق الشامي )هو خمترص الربق الشامي للعامد األصفهاين(، قوام الدين الفتح بن عيل البنداري األصفهاين، 
القسم األول، حتقيق: رمضان ششن، بريوت دار الكتاب اجلديد، 1٩71م، 144.

)٢( انظر: الروضتني يف أخبار الدولتني، شهاب الدين أبو القاسم عبد الرمحن بن إسامعيل أبو شامة، بريوت، مؤسسة الرسالة، 
1٩٩7م، ٢3/1.

)3( انظر: خطط الشام، حممد كرد عيل، ٩7/5.
)4( انظر: البداية والنهاية، ابن كثري، حوادث سنة 56٩هـ.

)5( انظر: رحلة ابن جبري، ابن جبري، ٢56.
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بالكتب املتنوعة، فقد كان هذا البيامرستان مدرسة طبية عمل فيها خرية األطباء آنذاك)1(.
فقلدته  واإلحسان؛  الرب  أعامل  يف  لرعيته  حسنة  قدوة  زنكي«  الدين  »نور  كان  لقد 
عىل  فقام  املختلفة،  املجتمع  لرشائح  اخلادمة  املرافق  بناء  يف  به  وتأسوا  ورعيته،  حاشيته 
عام  حوايل  بدمشق  األسدية«  »املدرسة  بوقف  الكبري«  شريكوه  الدين  »أسد  املثال  سبيل 
564هـ/116٩م)٢(، كام وقف الوزراء عديًدا من األوقاف؛ ولعل من أشهرهم: أبو الفضل 
الشهرزوري، وعبد اهلل بن أيب عرصون، وغريهم من كبار رجال الدولة، وحذا حذوهم 
نساؤهم، فوقفت »الست خاتون عصمت الدين« زوجة نور الدين زنكي املدرسة اخلاتونية 
اخلاتونية  املدرسة  أما  دمشق)3(،  يف  كثرية  وأوقاًفا  النرص،  بباب  خاتون  وخانقاه  اجلوانية، 
الربانية فقد وقفتها »الست زمرد خاتون« زوجة عامد الدين زنكي والدة نور الدين حممود 
زنكي، وقفتها عىل املذهب احلنفي بدمشق، ووقفت »خاتون« ابنة نور الدين أرسالن ابن 
أتابك املوصل عام 64٠هـ/1٢43م »املدرسة األتابكية«، كام بنت »دار احلديث األرشفية« 

التي درس فيها كبار العلامء فيام بعد؛ أمثال: الذهبي، والسبكي، وابن الصالح)4(.
الزنكي خوانق عديدة، يف كل من دمشق وحلب  العهد  الشام يف  بالد  واشتهرت يف 
وغريمها من املدن الشامية، وكانت مثار إعجاب الرحالة املارين هبا، ومن سجل إعجابه 
يالحظ  كام  عام 58٠هـــ/1184م)5(،  الشام  زار  جبري« حني  »ابن  األندليس  الرحالة  هبا 
األرجاء،  خمتلف  يف  الربط  عىل  الوقف  ظاهرة  انتشار  تلته  التي  والعصور  العرص  هذا  يف 
والتي اشتهرت بتقديم خدمات اجتامعية وتعليمية رائدة، ومن هذه الربط عىل سبيل املثال: 
»رباط قرص حرب« باملوصل، الذي كان مقصًدا لطالب العلم يف هذا العرص)6(، وهنالك 
من الربط ما كان خمصًصا لسكن الفقراء يف املدينة املنورة، مثل الرباط الذي وقفه الوزير 
ووقف  والزائرين،  للفقراء  وخصصه  55٩هـ/1164م(  )ت  األصفهاين«  الدين  »مجال 

يف  البيامرستانات  تاريخ   ،1٠7 ساعايت،  حممود  حييى  الثقايف،  للموروث  العربية-استنباط  املكتبة  وبنية  الوقف  انظر:   )1(
اإلسالم، أمحد عيسى، ٢٠6-٢٢7.

)٢( انظر: الدارس يف تاريخ املدارس، عبد القادر بن حممد النعيمي الدمشقي، 3/٢ و1٠.
)3( انظر: مرآة الزمان يف تاريخ األعيان، شمس الدين أبو املظفر يوسف سبط ابن اجلوزي، 385/8، والبداية والنهاية، ابن 

كثري، 1٢/33٩.
)4( انظر: الدارس يف تاريخ املدارس، عبد القادر بن حممد النعيمي الدمشقي، 315/1.

)5( انظر: رحلة ابن جبري، ابن جبري، ٢57.
)6( انظر: وفيات األعيان، ابن خلكان، 14٢/4، والكامل يف التاريخ، ابن األثري، بريوت 1٩78م، 5/٢٠.
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عليه األوقاف املناسبة للرصف عليه)1(، ومن الربط ما كان خمصًصا للنساء؛ ومن أشهرها 
الربط  هذه  من  رباط  كل  يف  كان  وقد  بدمشق،  النرص  باب  داخل  خاتون«  عذراء  »رباط 
بط ختضع ألنظمة  شيخة تتوىل تعليم النساء املقيامت يف الرباط وتثقيفهن، وكانت هذه الرُّ

صارمة، حترص عىل حفظ النزيالت وصيانة حرمتهن)٢(.
وما تقدم يمكن مالحظة أن نشاط الزنكيني انصبَّ عىل االستفادة من الوقف يف تنشيط 
بالدرجة األوىل، وإن  بط  التعليم؛ من خالل تكثيف وقف املساجد واملدارس والرُّ حركة 
كان نشاطهم الوقفي يف املجاالت احلضارية األخرى ال يمكن االستهانة به، فقد كان نرش 
الشام من  الذي كان هيدف إىل تطهري بالد  الدين زنكي«،  املعرفة جزًءا من مرشوع »نور 
االستعامر الصليبي، والذي رأى أنه ال يتم إال بنرش املعرفة والعلم وإحياء الدين يف نفوس 

أبناء األمة.

املبحث ال�س�بع

الوقف يف الع�ضر الأيوبي )56٩- 64٨هـ/١١٧٣- ١250م(

ر بيت  يمثل العرص األيويب صفحة مضيئة يف تارخينا احلضاري، ففي هذا العرص ُحرِّ
األمة،  وحدة  فكرة  إحياء  وتم  583هـ/1187م،  عام  الصليبـي  االحتالل  من  املقدس 
ن صالح الدين األيويب من توحيد مرص حتت سلطان الدولة األيوبية، وتم إعادة  حيث متكَّ
تفعيل دور »اجلامع األزهر« يف تأدية رسالته التي ختدم العلم والعلامء واملسلمني بمختلف 

رشائحهم.
إن الظروف التي ُولدت هبا الدولة األيوبية حتَّمت عليها العمل بكل طاقاهتا لتحصني 
بأيدي  واألخذ  الصحيحة،  العقيدة  ومبادئ  املعرفة  نرش  طريق  عن  الداخلية،  اجلبهة 
سهلة  فريسة  تكون  ال  وحتى  واإلقصاء،  بالتهميش  تشعر  ال  حتى  الضعيفة؛  الرشائح 
لالخرتاق من ِقبل أعداء األمة، وعىل رأسهم الصليبيون يف سواحل الشام، كام تطلَّب األمر 
العمل بكل جدٍّ واجتهاد عىل تقوية املؤسسة العسكرية، واملحافظة عىل جاهزيتها ملواجهة 
ز يف سواحل بالد الشام إلعادة احتالل مدينة القدس من جديد،  املتحفِّ اخلطر الصليبي، 
ومن أجل حتقيق هذه األهداف عمل األيوبيون عىل استغالل الوقف ومتحصالته لتعزيز 
الشام،  بالد  يف  هويتها  الصليبـي  االحتالل  مسخ  التي  لألقاليم  اإلسالمية  العربية  اهلوية 

)1( انظر: وفيات األعيان، ابن خلكان، 145-143/5.
)٢( انظر: األعالم اخلطرية، ابن شداد، قسم دمشق، 1٩6.
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التعليم  عىل  تنَفق  أوقافهم  واردات  معظم  فكانت  القدس،  مدينة  اخلصوص  وجه  وعىل 
بمؤسساته املختلفة؛ من مدارس، ومساجد، وُربط، وزوايا، وخانقاوات، وفكاك أرسى 
املسلمني من أيدي الفرنج، وكفالة األيتام، ورعاية األرامل، وتأمني احلياة الكريمة للفقراء 
واملساكني، وغريها من املصارف التي هتدف إىل تأمني احلياة الكريمة لكل من يتفيأ ظالل 
الدولة األيوبية، وتدل املصادر التارخيية واملخلفات األثرية عىل كثرة األوقاف التي وقفها 
صالح الدين األيويب وبقية أفراد أرسته، وحاشيته، وكبار قادته؛ حيث أكثروا من أعامل الرب 

واإلحسان اقتداًء به)1(.
املالحظات  تسجيل  يمكن  األيويب  العرص  يف  األوقاف  من  نامذج  عن  احلديث  وقبل 

اآلتية عىل حركة الوقف يف تلك احلقبة الذهبية من تارخينا الوقفي: 
1-  إن الوقف كان يمثل ركيزة مهمة من ركائز ازدهار الدولة األيوبية، وعاماًل مهامًّ من 

عوامل حمبة الرعية حلكامها والتفافهم حول القيادة األيوبية.
٢-  إن األوقاف كانت متثل العمود الفقري للمؤسسات التعليمية والصحية واالجتامعية.

الرب  أعامل  يف  لرعاياهم  احلسنة  القدوة  يمثلون  كانوا  وأرسهم  األيوبيني  القادة  إن    -3
واإلحسان.

4-  إن رعاية املذاهب الفقهية األربعة كان يمثل أولوية بالنسبة للدولة األيوبية؛ فكثفت 
األوقاف لصاحلها وخدمة أهدافها.

5-  تنوع األوقاف وتعدد مصارفها؛ بحيث شملت كلَّ الرشائح التي حتتاج إىل مساعدة.
بط. 6-  ازدهار الوقف عىل اخلانقاوات والزوايا والرُّ

7-  كان ملدينة القدس النصيب األوفر من االهتامم الوقفي يف هذا العرص إىل جانب احلرمني 
الرشيفني.

8-  كان اجلهاد وفكاك األرسى يمثل مرصًفا مهامًّ من مصارف الوقف يف العرص األيويب.
٩-  كانت للنساء بصامت واضحة يف حركة الوقف يف العرص األيويب.

1٠- إن األوقاف األيوبية قامت بدور فاعل ونشط يف كل املناطق التي خضعت لسيطرهتم 
يف مرص والشام واليمن واحلرمني الرشيفني.

الدين األيويب صاحب فكر مبدع يف خمتلف املجاالت، وعىل رأسها  لقد كان صالح 

)1( انظر: األوقاف والتعليم يف عرص األيوبيني، د.حممد حممد أمني، املجمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية، مؤسسة آل 
البيت، 1٩٩٠م، 8٠8-8٠7/3،

 Rosen-Ayalon Myriam Art and Architecture in Ayyubid  Jerusalem.(1985) 18: 65-72 
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الوقف، فكان أول من وقف األوقاف لألمهات املرضعات؛ حيث وقف يف دمشق وقًفا 
القلعة  أبواب  أحد  يف  جعل  حيث  احلليب،  نطفة  وقف:  عليه  ُأطلق  رسالته،  يف  فريًدا 
ميزاًبا يسيل منه احلليب، وآخر بجواره يسيل منه املاء املذاب فيه السكر، وعنيَّ لألمهات 
املرضعات يومني يف األسبوع ليأخذن خالهلام من الوقف حاجتهن من احلليب والسكر)1(.

عديد  وقف  أبرزها:  من  األيويب؛  الدين  لصالح  أوقاف  عدة  اشتهرت  مرص  ويف 
عام  يف  السعداء«  سعيد  »خانقاه  ووقف  وأيتامهن)٢(،  األرامــل  لرعاية  القرى  من 
ووقف  اإلسالمية،  البالد  خمتلف  من  مرص  إىل  الواردين  الفقراء  عىل  56٩هـ/1173م 
عليها األوقاف الغنية للرصف عليها وعىل املنقطعني)3(، أما وقف »صادر الفقهاء والفقراء« 
يف مدينة اإلسكندرية، والذي تم رصده عىل املدارس والكتاتيب يف عام 57٢هـ/1176م؛ 
فقد استمرَّ حتى العرص العثامين، وُعرف بالوثائق العثامنية بـ«صادر الفقهاء والفقراء بالثغر 
»ديوان  يسمى  ديوان  العثامين  العرص  يف  الوقف  هذا  عىل  يرشف  وكان  السكندري«)4(، 
ا عىل العلامء واخلطباء باملدارس  اخلمس وصادر الفقهاء«)5(، ليرصف ما تم حتصيله سنويًّ
واملساجد والكتاتيب، وما يميز هذا الوقف أنه يف حالة وفاة أحد العلامء املرصد هلم مرتب 
من هذا الوقف، ينتقل إىل زوجته وأوالده، وبالتايل يكفل هذا الوقف العلامء وأرسهم من 
بعدهم)6(. وقد حرص صالح الدين عىل وقف األوقاف خلدمة احلرمني الرشيفني؛ فعىل 
سبيل املثال: وقف ثلث ناحية سندبيس من أعامل القليوبية، وبلدة نقادة من أعامل قوص 

عىل أربعة وعرشين خادًما؛ خلدمة املسجد النبوي الرشيف يف عام 56٩هـ/1173م)7(.
ومن مآثر صالح الدين الوقفية األخرى »املدرسة الصالحية« يف القدس التي وقفها 

)1( انظر: الطفولة يف ظل احلضارة اإلسالمية، د.سالمة حممد البلوي، سلسة اللمسات اإلنسانية يف احلضارة اإلسالمية رقم 
1، مكتبة الصحابة، الشارقة، ٢٠٠3م، 36.

الفتاح  عبد  سعيد  اإلسالمية(،  العربية  احلضارة  )موسوعة  اإلسالمية  العربية  احلضارة  يف  االجتامعية  املؤسسات  انظر:   )٢(
عاشور، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، بريوت، 1٩87م، 365/3.

)3( انظر: اخلطط واآلثار، املقريزي، ٢/416-415.
)4( انظر: األوقاف واحلياة االجتامعية يف مرص )648-٩٢3هـ/1٢5٠-1517م(، د.حممد حممد أمني، القاهرة، دار النهضة، 

1٩8٠م، 64.
)5( انظر: صادر الفقهاء والفقراء بالثغر السكندري، نارص أمحد إبراهيم، جملة الروزنامة، ع4، ٢٠٠6م، دار الوثائق القومية، 

القاهرة، ع4، 1٩7-1٩6.
)6( انظر: سجالت حمكمة اإلسكندرية الرشعية، سجل 48، ص78 تاريخ 3٠ حمرم 1٠1٠هـ.

)7( انظر: أوقاف السلطان األرشف شعبان عىل احلرمني، راشد القحطاين، ٢7.
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عىل الشافعية عام 588هـ/11٩8م، وكانت عليها أوقاف عظيمة؛ منها: »سوق العطارين« 
يف القدس، وقرى سلوان ووادي سلوان، وغريها من املباين والعقارات)1(، ووقف كذلك 
أوقاًفا كثرية عىل املسجد األقىص ومسجد قبة الصخرة، فهناك عرشات القرى يف ضواحي 
القدس ويف أنحاء خمتلفة من فلسطني وخارج فلسطني جارية يف وقف احلرم القديس، وكانت 
ترصف خلطباء ومدرسني املسجد األقىص ومسجد قبة الصخرة رواتب من األوقاف، كام 
يتحول إىل جامعة من كربيات اجلامعات)٢(، كام  أن  املسجد األقىص من  مكنت األوقاف 
أن األوقاف سامهت يف ازدهار احلياة الثقافية يف القدس حتى غدت اهلمَّ العام ألهل بيت 
املقدس، وهذا ما يصوره العامد األصفهاين أمجل تصوير حني قال بعد حترير بيت املقدس 
من الصليبني: »فام ترى إال قارًئا باللسان الفصيح، وراوًيا للكتاب الصحيح، ومتكلاًم يف 
د  أكَّ لفظ لغوي ومعنى نحوي«)3(، وكذلك  مسألة... وذاكًرا حلكم مذهبي، وسائاًل عن 
هذا املعنى الرحالة املشهور ابن بطوطة حني زار القدس عام 6٢7هـ/13٢5م)4(، كام تؤكد 

املصادر املقدسية أن هناك تسع مدارس كربى يف القدس يعود تارخيها للعرص األيويب)5(.
ومن األمور التي جعلها صالح الدين يف بؤرة اهتاممه حترير األرسى من أيدي الصليبني 
والعمل عىل فدائهم، فنجده يقف األوقاف لصالح فكاك أرسى املسلمني، فجعل -عىل 
الصليبيون يف  الذين أرسهم  املسلمني  »بلبيس« وقًفا عىل فك أرسى  املثال- مدينة  سبيل 
محلتهم عىل مرص عام 564هـ/1168م)6(، وغريها من األوقاف وأعامل الرب واإلحسان 

التي انترشت يف أقاليم الدولة األيوبية.
وتنافس أبناء البيت األيويب وحاشية صالح الدين يف وقف األوقاف خلدمة املصالح 
 -57٩( أيوب«  بن  »طغتكني  العزيز  امللك  فوقف  واالجتامعية،  منها  الثقافية  العامة؛ 

)1( انظر: األنس اجلليل يف تاريخ القدس واخلليل، جمري الدين احلنبيل، ٢/1٠3.
مدرسة  ستني  من  أكثر   3٩8-385/٢ واخلليل«،  القدس  تاريخ  يف  اجلليل  »األنس  كتابه  يف  احلنبيل  الدين  جمري  أحىص   )٢(

وزاوية، فضاًل عن مكاتب األطفال يف القدس.
)3( انظر: الفتح القيس يف الفتح القديس، العامد األصفهاين، 151.

)4( انظر: رحلة ابن بطوطة، ابن بطوطة، 55.
)5( انظر: مؤسسة األوقاف ومدارس بيت املقدس، كامل العسيل، ندوة مؤسسة األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي، بغداد، 
1٩83م، ٩5. وانظر عن الوقف يف العرص األيويب: األوقاف اإلسالمية يف القدس الرشيف-دراسة تارخيية موثقة، مركز 

األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية بإسطنبول، ٢٠٠٩م، 1/141-1٩.
الوقف يف الرشيعة اإلسالمية وجماالته،  السالم، ندوة  املسلمني وغريهم، أمحد بن صالح عبد  الوقف عند  تاريخ  انظر:   )6(

وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، الرياض، 14٢3هـ، 5٩6/1.
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5٩3هـ/1183- 11٩6م( أحسن أراضيه الزراعية يف وادي زبيد يف اليمن عىل بعض دور 
العلم والعبادة يف اليمن ولصالح احلرم املكي، ووقف امللك »املعز إسامعيل بن طغتكني« 
5٩3هـ/11٩6م،  عام  تعز  يف  أنشأها  التي  بـ«السيفية«،  املعروفة  مدرسته  عىل  بسخاء 
واملنسوبة إىل والده سيف الدين طغتكني، ووقف أيًضا أفضل أراضيه يف اليمن عىل »املدرسة 
املعزية« التي بناها يف زبيد عام 5٩4هـ/11٩7م)1(، كام يعد األمري »عثامن الزنجييل« )ت 

583هـ/1187م( أشهر أمراء بني أيوب تقدياًم لألوقاف يف اليمن)٢(. 
وتذكر املصادر اليامنية أن األيوبيني هم أول من استحدث املباين املدرسية يف اليمن يف 

أواخر القرن السادس اهلجري، ووقفوا عليها أراٍض واسعة لضامن ديمومة نشاطها)3(.
عام  أيوب«  الدين  »نجم  الصالح  امللك  أنشأها  التي  الصاحلية«  »املدرسة  وتعد 
641هـ/1٢44م بمرص، ووقف عليها أوقاًفا ضخمة، أول مدرسة درست املذاهب األربعة 
بمرص يف مكان واحد)4(، كام تعددت أوقاف األمراء والقادة يف مدينة القدس، فوقف األمري 
»فارس الدين أبو سعيد« خازندار صالح الدين األيويب عام 5٩3هـ/11٩6م »املدرسة 
النحوية« يف  امللك »املعظم عيسى« عام 6٠4هـ/1٢٠7م »املدرسة  امليمونية«)5(، ووقف 
عىل  وقفها  ُيرصف  وأن  السبع،  بالقراءات  املدرسة  هذه  يف  يشتغل  أن  واشرتط  القدس، 
امللك  أمراء  -أحد  اهلكاري«  القاسم  بن  حممد  الدين  »بدر  وقف  وكذلك  األحناف)6(، 

املعظم عيسى- »املدرسة اهلكارية« عىل فقهاء الشافعية يف عام 61٠هـ/1٢13م)7(.
وحظيت مدينة دمشق بنصيب وافر من األوقاف األيوبية، ومن هذه األوقاف »املدرسة 
وكان  6٢1هـ/1٢٢4م(،  )ت  دخوار«  الدين  »مهذب  أنشأها  التي  الطبية«،  الدخوارية 

)1( انظر: تاريخ املستبرص، ابن املجاور، ٢46-٢47، والفضل املزيد، ابن الديبع، 85-84.
)٢( انظر: تاريخ ثغر عدن، باخمرمة، 131/1.

)3( انظر: السلوك يف طبقات العلامء وامللوك، هباء الدين حممد بن يوسف بن يعقوب اجلندي، حتقيق: حممد األكوع، مكتبة 
اإلرشاد، صنعاء، 1٩٩3م، 536/٢، واحلياة العلمية يف اليمن من بداية القرن التاسع اهلجري حتى سيطرة العثامنيني عليها، 

عبد الغني عيل األهجري، 1٩3.
)4( انظر ملزيد من التفصيل: الروضتني يف أخبار الدولتني النورية والصالحية، شهاب الدين عبد الرمحن بن إسامعيل املقديس 

أبو شامة، حتقيق: حممد عيل أمحد، القاهرة، 1٩6٢م.
)5( انظر: األنس اجلليل يف تاريخ القدس واخلليل، جمري الدين احلنبيل، 48/٢، وخطط الشام، حممد كرد عيل، 1٢5/6.

)6( انظر: األنس اجلليل يف تاريخ القدس واخلليل، جمري الدين احلنبيل، 34/٢، ومفرج الكروب يف أخبار بني أيوب، مجال 
الدين حممد بن سامل ابن واصل، حتقيق: مجال الدين شيال، املطبعة األمريية، القاهرة، 1٩57م، ٢/4٠7.

)7( انظر: األنس اجلليل يف تاريخ القدس واخلليل، جمري الدين احلنبيل، ٢/47.
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واقفها يعد من كبار أطباء عرصه)1(، ويذكر الرحالة ابن جبري يف رحلته حني زار دمشق يف 
عام 58٠هـ/1184م أنه كان فيها نحو عرشين مدرسة موقوفة عىل طلبة العلم، وكانت 
هلا أوقاف عظيمة، وهي مفخرة من مفاخر اإلسالم)٢(، وكفى برهاًنا عىل كثرة األوقاف عىل 
املدارس املوقوفة يف دمشق أن اإلمام حييى بن رشف الدين النووي )ت 677هـ/1٢78م( 
أكثر غوطاهتا وبساتينها كانت  فواكه دمشق طيلة حياته، ألن  يأكل من  مل  املحدث  الفقيه 

أوقاًفا عىل املدارس)3(.
وشملت األوقاف األيوبية أيًضا أبناء السبيل، والغرباء، واألرسى، ومن هذه األوقاف 
التي شملت برعاياها أبناء السبيل، ما قام به »هباء الدين قراقوش« من بناء خان للسبيل، 
)ت  الرحيم«  عبد  »الفاضل  القايض  ص  خصَّ كام  وساقية)4(،  طاحون  به  ملحًقا  وكان 

5٩6هـ/11٩٩م( وقًفا عظياًم لفكاك األرسى)5(.
ونافست النساء األيوبيات الرجال يف أعامل الرب واإلحسان؛ ما أثار إعجاب الرحالة 
الذين زاروا دمشق يف العرص األيويب، يقول ابن جبري: »ومن النساء اخلواتني ذوات األقدار 
ماهلا  من  هلا  وتعني  الواسعة،  األموال  فيها  وتنفق  مدرسة،  أو  رباط  أو  مسجد  ببناء  تأمر 

األوقاف«)6(.
ومن أبرز النساء اللوايت خلدن ذكرهن ببناء املدارس ودعم املسرية العلمية يف املرحلة 
أيوب  بن  اخلري خاتون« )ت 578هـ/118٢م(؛ زوجة شاهنشاه  »الست حظ  األيوبية؛ 
احلنفي  املذهب  أصحاب  عىل  الفرخشاهية«  »املدرسة  وقفت  التي  الدين،  صالح  أخي 
نور  بنت  العذراء«  »الست  وقفتها  فقد  دمشق  يف  العذراوية«  »املدرسة  أما  دمشق)7(،  يف 
الدولة شاهنشاه بن أيوب أخي صالح الدين وقفتها عىل الشافعية)8(، واشرتطت »السيدة 
س يف »املدرسة القصاعية« التي وقفتها يف  خطبليس خاتون« بنت األمري كوكجا أن ال يدرِّ

)1( انظر: الدارس يف تاريخ املدارس، عبد القادر بن حممد النعيمي الدمشقي، ٢/1٢7.
)٢( انظر: رحلة ابن جبري، ابن جبري، ٢55.

)3( انظر: تذكرة احلفاظ، الذهبي، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، د.ت، 4/147٢.
)4( انظر: األوقاف ونظام التعليم يف العصور الوسطى اإلسالمية، د.حممد حممد أمني، ندوة مؤسسة األوقاف، بغداد، 16٩.

)5( انظر: فك األرسى األندلسيني من دار احلرب، خالد عبد الكريم البكر، جملة الدرعية، الرياض، ع٢٩، 14٢6هـ، 6٠، 
واألوقاف واملجتمع، د.عبد اهلل السدحان، 6٠ و1٢1.

)6( انظر: رحلة ابن جبري، ابن جبري، ٢48.
)7( انظر: الدارس يف تاريخ املدارس، عبد القادر بن حممد النعيمي الدمشقي، 1/56٩.

)8( انظر: املرجع السابق، 374/1، وأعالم النساء، عمر رضا كحالة، ٢/41.
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دمشق عام 5٩3هـ/11٩7م إال أعلم احلنفية)1(، ووقفت »ربيعة خاتون« بنت نجم الدين 
أيوب »املدرسة الصاحبية« عىل املذهب احلنبيل)٢(، ووقفت »زهرة خاتون« بنت السلطان 
العادل سيف الدين أيب بكر بن أيوب عام 6٠٩هـ/1٢13م »املدرسة العادلية الصغرى« 
يف دمشق)3(، وَبنَت »زمرد خاتون« )ت 557هـ/116٢م( »املسجد الكبري« يف صنعاء)4(.

وأمراء  سالطني  دعم  بفضل  شاملة،  هنضة  األيويب  العرص  يف  الوقف  شهد  وهكذا 
الدولة األيوبية وعىل رأسهم صالح الدين األيويب، كام أسهمت األوقاف مسامهة فاعلة يف 
إعادة اهلوية العربية اإلسالمية للمدن الشامية، وعىل رأسها القدس، بعد ما مسخ هويتها 
كام  اململوكي  العرص  يف  مسريهتا  الوقفية  النهضة  هذه  واصلت  وقد  الصليبي،  االستعامر 

سنرى يف الصفحات اآلتية.

املبحث الث�من

الوقف يف الع�ضر اململوكي )64٨- ٩2٣هـ/١250- ١5١٧م(

وصل الوقف إىل قمة االزدهار يف هذا العرص الذي امتد أكثر من قرنني ونصف من 
الزمان، فقد انترشت األوقاف انتشاًرا عظياًم، وتعزز دورها يف املجتمع، وأصبح اإلرشاف 
عليها مسؤولية يتوالها جهاز منظم يف الدولة، كام تعددت مصادر األوقاف وأوجه الرصف 

منها يف هذا العرص، حتى شملت جوانب كثرية من حياة املجتمع املعارص آنذاك.
لقد كان لألوقاف يف هذا العرص األثر األبرز يف ازدهار احلياة العلمية، وانتعاش احلياة 
لنفوذ  خضعت  التي  املناطق  يف  واالجتامعية  السياسية  األوضاع  واستقرار  االقتصادية، 
بمظهر  أظهرهتم  حيث  املامليك؛  حكم  عىل  الرشعية  أضفت  األوقاف  أن  كام  املامليك، 
املجاهدين املحسنني بعد أن أعادوا االعتبار إىل اخلالفة العباسية بعد سقوطها ببغداد بثالث 
بقايا الصليبيني، ووقفوا كثرًيا من  الشام من  التتار، وطهروا سواحل  سنوات، ثم دحروا 

األوقاف التي القت ترحيًبا وقبوالً من الرعية.
وقد عرفت األوقاف يف عرص املامليك ثالثة دواوين لإلرشاف عليها، ديوان األحباس 
يرتأسه »دوادار السلطان«، ويعاونه عدة ُكّتاب وُمدّبر، وتشمل اختصاصات هذا الديوان 

)1( انظر: الدارس يف تاريخ املدارس، عبد القادر بن حممد النعيمي الدمشقي، 565/1.
)٢( انظر: املرجع السابق ، 81-8٠/٢.

)3( انظر: املرجع السابق، 3٢1/1، وأعالم النساء، عمر رضا كحالة، 41/3.
)4( انظر: سري أعالم النبالء، الذهبي، ٢76/٢٠، والدارس يف تاريخ املدارس، عبد القادر بن حممد النعيمي الدمشقي، 114/1.
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جهات  من  ونحوها  والزوايا  املساجد  بمصالح  للقيام  صت  خصِّ التي  األرايض  مرص  يف 
القضاة  الثاين باألوقاف احلكمية بمرص والقاهرة، ويرتأسها قايض  الديوان  الرب، وخيتص 
الشافعي، ويقال ملن ييل هذا الديوان: »ناظر األوقاف«؛ والذي كان من صالحياته اإلرشاف 
عىل األوقاف املحبوسة عىل احلرمني الرشيفني، وعىل الصدقات واألرسى وأنواع القرب، 
ويرشف الديوان الثالث عىل األوقاف األهلية، وهلا ناظر خاص، وهو من أوالد الواقف، 
أو أوالد السلطان، أو القايض، ومن أبرز أوقاف هذا الديوان: األرايض املوقوفة من أعامل 
ص  بالد مرص والشام وبالد أخرى عىل اخلوانق واملدارس واملساجد والرتب، وقد ُخصِّ
النوعان األول والثالث من األوقاف لبناء املؤسسات العلمية والدينية؛ لذلك نالت نصيب 

األسد من هذه األوقاف)1(. 
يتحدث  املقدار،  عالية  وظيفة  كانت  األحباس«  »ناظر  وظيفة  أن  القلقشندي  ويذكر 
صاحبها يف ُرُزق اجلوامع واملساجد، واألربطة، والزوايا، واملدارس.. من األرضني املفردة 
لذلك)٢(، ومن ناحية أخرى كان لألوقاف عامة أثرها االقتصادي املؤثر يف شتى املجاالت، 

فمن عائداهتا أنفق عىل املؤسسات التعليمية ودور الثقافة واملشايف كام قال بروكلامن)3(.
ويعد االهتامم باأليتام مظهًرا بارًزا من مظاهر حركة الوقف يف العرص اململوكي، فقلام 
يوجد سلطان أو أمري إال وقف لأليتام مكتًبا لتعليمهم والرصف عليهم، وقلام وجد مسجد 
يف العرص اململوكي ال يوجد بجواره مكتب لتعليم األيتام، بل إن بعض السالطني أحدثوا 
املخصصة  األوقاف  كثرت  أن  بعد  األيتام«  »ناظر  منصب  اإلسالمية  األمصار  بعض  يف 

هلم)4(.
ُتعنى  التي  واملحاضن  املدارس  كثرة  ظاهرة  جبري  ابن  الرحالة  انتباه  اسرتعت  وقد 
ها من أغرب ما حيدث به من مفاخر البالد الرشقية من العامل  باأليتام يف املرشق، فقد عدَّ

اإلسالمي، ثم ذكر بعض ما شاهده من أمور مرتبة هلؤالء األيتام)5(.

)1( انظر: اخلطط واآلثار، املقريزي، ٢/٢٩5-٢٩6.
)٢( انظر: صبح األعشى، القلشقندي، 37/4-3٩ و٢53-٢55 و٢48/11.

)3( انظر: تاريخ الشعوب اإلسالمية، كارل بروكلامن، ترمجة: نبيه فارس ومنري البعلبكي، بريوت، دار العلم للماليني، ط5، 
1٩68م، 371.

السنة  الكويت، ع13،  أوقاف،  العيدوين، جملة  د.وداد  املغرب واألندلس،  ببالد  الوقف  نظام  القارصين يف  انظر: محاية   )4(
السابعة، شوال 14٢8هـ.

)5( انظر: رحلة ابن جبري، ابن جبري، ٢45.
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بل  فقط،  املادية  واملساعدات  والكسوة  املأكل  توفري  عىل  األيتام  رعاية  تتوقف  ومل 
حرص الواقفون عىل توفري األدوات التعليمية؛ مثل: األقالم، واملداد، واأللواح، والدوى 
الواقفون يف نصوص وقفياهتم عىل  التي جيلسون عليها، وقد حرص  )املحابر(، واحلرص 
األيتام عىل حتديد كل ما يتعلق باأليتام ورعايتهم بتفصيل دقيق، ومن ذلك حتديد املناهج 
وطرق التدريس، والتأديب والرتبية، فضاًل عام اشرتطوه من مواصفات حمددة يف املؤدب)1(.
ويأيت السلطان »الظاهر بيربس« عىل رأس قائمة السالطني املامليك الذين اهتموا باأليتام 
وباألوقاف وتنظيمها، واملحافظة عليها من االغتصاب والتعدي عليها، فقد استعاد عدًدا 
من األوقاف التي اغتصبت قبل توليه السلطة)٢(، وأنشأ مكتًبا للسبيل بجوار مدرسته، وقرر 
ملن فيه من األيتام املسلمني اخلبز يف كل يوم، باإلضافة لكسوة الشتاء والصيف، وكذلك 
أنشأ السلطان »قالوون« مكتًبا لتعليم األيتام، ورتَّب لكل طفل جراية يف كل يوم، وكسوة 
يف الشتاء وأخرى يف الصيف)3(، كام وقف »الطوايش ظهري الدين خمتار« -أحد أمراء دمشق 
يف القرن السابع اهلجري- مكتًبا لأليتام عىل باب قلعة دمشق، ورتَّب هلم رواتب شهرية 

وكسوة، وكان يرشف عليه بنفسه، وجيري هلم االختبارات بنفسه، ويفرح بذلك)4(.
ومن أبرز مآثر »الظاهر بيربس« أيًضا أنه أنشأ وقًفا أطلق عليه »وقف الطرحاء«؛ برسم 
تغسيل فقراء املسلمني وتكفينهم ودفنهم)5(، وقد انترشت أوقاف مغاسل املوتى يف مرص 
وغريها، والتي كانت تتكون عادة من عامرة كبرية تضم مغساًل للموتى، ينقسم إىل قسمني: 
هبا  فكان  باملغسل  امللحقة  املصالة  أما  بالنساء،  خاص  واآلخر  بالرجال،  خاص  أحدمها 
ميضأة هبا فسقية للامء؛ فضاًل عن حوض لسقي دواب املشيعني، وقد وجد يف القاهرة يف 
املغاسل  ينيف عىل مخسة عرش من هذه  ما  ميالدي  اهلجري/اخلامس عرش  التاسع  القرن 
واملصليات، ومن أشهر هذه املغاسل التي كانت ُتقام عىل أطراف املدن بالقرب من املقابر ما 
أقامه األمري »َيْشَبُك بن مهدي« قرب مدرسة السلطان حسن، عند الطرف الشاميل الرشقي 

)1( انظر: األوقاف واحلياة االجتامعية يف مرص )648-٩٢3هـ /1٢5٠-1517م(، د.حممد حممد أمني، ٢65-٢6٩.
)٢( انظر: هناية األرب يف فنون األدب، شهاب الدين أمحد النويري، خمطوط دار الكتب املرصية رقم 54٩، معارف عامة، ٢8/٢3.
الفتاح  عبد  سعيد  اإلسالمية(،  العربية  احلضارة  )موسوعة  اإلسالمية  العربية  احلضارة  يف  االجتامعية  املؤسسات  انظر:   )3(

عاشور، 343/3.
)4( انظر: البداية والنهاية، ابن كثري، 78/14.

1٩8٠م،  أبريل-مايو-يونيو  الفكر،  عامل  جملة  عاشور،  الفتاح  عبد  سعيد  اإلسالمية،  باملدينة  االجتامعية  احلياة  انظر:   )5(
.11٢/11
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من مدينة القاهرة، وذلك عام 873هـ/146٩م، وقد أشار إليه كل من السخاوي وابن 
تغري بردي وابن إياس.

ولعل من أشهر األوقاف التي عرفتها القاهرة يف العصور الوسطى »البيامرستان الكبري 
يف  »قالوون«  السلطان  ابتناه  الذي  قالوون«  »مارستان  أو  الشفاء«،  »دار  أو  املنصوري« 
عام 683هـ/1٢84م، وقد نصت وقفية البيامرستان عىل توفري العالج والطعام واملراوح 
املصنوعة من اخلوص؛ لتخفيف حدة احلر عن املرىض، وأن يرصف للمريض عند خروجه 
البيامرستان  نفقات تكفني من يموت يف  املال، فضاًل عن حتمل  البيامرستان مبلًغا من  من 
ودفنه)1(، وقد أثنى الرحالة ابن بطوطة عىل هذا البيامرستان بقوله: »وأما املارستان الذي 
بني القرصين عند تربة امللك املنصور قالوون؛ فيعجز الواصف عن حماسنه، وقد أعد فيه 
من املرافق واألدوية ما ال حيىص، ويذكر أن جمباه ألف دينار كل يوم«)٢(، وقد وقف امللك 
»املنصور« عليه كثرًيا من األمالك واحلاممات والفنادق واألحكار والضياع يف مرص والشام، 
كانت تغل ما يقارب مليون درهم يف كل سنة، ورتب مصاريف املارستان، والقبة واملدرسة، 
ومكتب األيتام، وجاء يف نص وقف هذا املجمع الصحي االجتامعي الثقايف: أنه عىل امللك 
واململوك والكبري والصغري واحلر والعبد والذكر واألنثى، وجعل ملن خيرج منه من املرىض 
عند برئه كسوة، ومن مات جهزه وكفنه ودفنه، وكان يف هذا البيامرستان كل التخصصات 
الطبية، ورتب الفراشني والفراشات، والقومة خلدمة املرىض وإصالح أماكنهم وتنظيفها 
لكل  وأفرد  مريض،  لكل  والفرش  األرسة  وجهزت  احلامم،  يف  وخدمتهم  ثياهبم  وغسل 
واألدوية  واألرشبة  الطعام  لطبخ  أماكن  وأفردت  هبم،  ختتص  أمكنة  املرىض  من  طائفة 
الدروس  إللقاء  األطباء  رئيس  فيه  جيلس  مكان  فيه  ورتب  األكحال،  وتركيب  واملعاجلة 
عىل طلبة الطب، وكان ال يتوىل اإلرشاف عىل هذا البيامرستان إال الوزراء ومن يف معناهم، 
وكان السلطان اململوكي يصدر بنفسه مراسيم تعيني املدرسني يف البيامرستان، وكانت كل 

م جماًنا)3(. اخلدمات العالجية تقدَّ

1٩8٠م،  أبريل-مايو-يونيو  الفكر،  عامل  جملة  عاشور،  الفتاح  عبد  سعيد  اإلسالمية،  باملدينة  االجتامعية  احلياة  انظر:   )1(
.115-114/11

)٢( رحلة ابن بطوطة، ابن بطوطة، 1/71-7٠.
)3( انظر ملزيد من التفاصيل: تاريخ البيامرستانات يف اإلسالم، أمحد عيسى، 83-14٩، واخلطط واآلثار، املقريزي، ٢/4٠7، 
القلقشندي، 11/٢4٩،  النويري، 1٠6/3-1٠7، وصبح األعشى،  الدين أمحد  فنون األدب، شهاب  وهناية األرب يف 

وتاريخ ابن الفرات، ابن الفرات، ٢3/8-٢6.
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ويسجل التاريخ اململوكي زيادة ملحوظة يف عدد املدارس الوقفية بمختلف ختصصاهتا، 
لكثرهتا)1(، ويذكر  املدارس يف مرص ال يمكن حرصه  أن عدد  بطوطة  ابن  الرحالة  فيذكر 
 )4٠( القدس  يف  وكان  مدرسة)٢(،   )75( اململوكي  العرص  يف  مرص  يف  كان  أنه  املقريزي 
الشام،  يف  الرئيسة  املدن  كل  يف  وهكذا  املدارس،  عرشات  دمشق  ويف  وقفية)3(،  مدرسة 
ومرص، واليمن، واحلجاز، وسوف نذكر نامذج من تلك املدارس يف بعض املدن لتكتمل 

الصورة عن حركة الوقف يف هذا املجال احليوي.
العرص  يف  وقفية  مدرسة  أربعون  املثال-  سبيل  -عىل  وحدها  القدس  يف  كان  فقد 
وقفها  والتي  الغريب،  املقدس  بيت  رواق  يف  تقع  التي  األرشفية  املدرسة  ولعل  اململوكي، 
أوقافها  كانت  فقد  أوقاًفا،  املدارس  أغنى  من  قايتباي«..  »األرشف  اململوكي  السلطان 
تتألف من ٢8 قرية، منها ٢٢ قرية تابعة لغزة، و14 مزرعة وقطعة أرض، وبساتني ومحام، 
ودكاكني، ومعرصة، وخان، وفرن بغزة، وقد بلغ عدد العقارات املوقوفة عىل هذه املدرسة 
5٢ عقاًرا)4(، وكانت تدفع للطالب 45 درمًها شهرًيا، ولناظر املدرسة 6٠٠ درهم شهرًيا، 

وكان شيخها يتقاىض 51٠ درمًها شهرًيا)5(.
عام  بيربس«  »الظاهر  وقفها  التي  دمشق،  يف  الظاهرية«  »املدرسة  إىل  املصادر  وُتشري 
سائر  حتتوي  ضخمة  مكتبة  هلا  وخصص  األوقاف،  عليها  ووقف  ـــ/1٢64م،  66٢ه
الربيعي  الدين  التي وقفها »عامد  بالطب  ة«  يَّ َنْيرَسِ الدُّ »املدرسة  العلوم، يف حني ختصصت 
« )686هـ/1٢87م(؛ الطبيب املشهور، واملدرسة الطبية األخرى هي »املدرسة  يُّ َنْيرَسِ الدُّ
اللبودية النجمية« التي أنشأها »نجم الدين اللبودي« )67٠هـ/1٢7٢م()6(، وقد حظيت 
عام  الشام  نائب  تنكز«  الدين  »سيف  اململوكي  األمري  وقفها  التي  التنكزية«  »املدرسة 
الدكاكني،  من  كبري  وعدد  ومحامان،  خان،  منها:  األوقاف؛  من  بكثري  73٠هـ/133٠م 

)1( انظر: رحلة ابن بطوطة، ابن بطوطة، 33/1.
 15٠ ص  األوقاف،  مؤسسة  ندوة  أمني،  حممد  د.حممد  اإلسالمية،  الوسطى  العصور  يف  التعليم  ونظام  األوقاف  انظر:   )٢(

حاشية رقم 6.
)3( مؤسسة األوقاف ومدارس بيت املقدس، كامل العسيل، ٩5، وانظر ملزيد من التفاصيل عن الوقف اململوكي يف القدس: 
اإلسالمية  والثقافة  والفنون  للتاريخ  األبحاث  مركز  موثقة،  تارخيية  دراسة  الرشيف:  القدس  يف  اإلسالمية  األوقاف 

بإسطنبول، ٢٠٠٩م، 14٢/٢-33٠.
)4( انظر: مؤسسة األوقاف ومدارس بيت املقدس، كامل العسيل، ٩5-٩7.

)5( انظر: املرجع السابق، 1٠4 -115.
)6( انظر: الدارس يف تاريخ املدارس، عبد القادر بن حممد النعيمي الدمشقي، ٢/1٢7.
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ودور خمتلفة، وقرية عامرة ُتدعى »عني قينية« قرب رام اهلل)1(، وكانت »املدرسة التنكزية« 
تدفع للفقيه املنتهي ٢٠ درمًها شهرًيا، ونصف رطل خبز يومًيا، وللفقيه املتوسط 15 درمًها 
املبتدئ 1٠ دراهم شهرًيا، ونصف رطل خبز  يومًيا، وللفقيه  شهرًيا، ونصف رطل خبز 
رطل  وثلث  زيت،  رطل  وثلث  شهرًيا،  فضة  درهم  ونصف   7 احلديث  ولطالب  يومًيا، 
صابون شهرًيا، وكان راتب املدرس 6٠ درمًها فضيا شهرًيا وثلثا رطل خبز يومًيا، وراتب 
شيخ املحدثني 4٠ درمًها، ورطل من اخلبز يومًيا، وراتب شيخ الصوفية 6٠ درمها شهرًيا، 

وثلث رطل زيتون، وثلث رطل صابون، ورطل من اخلبز يومًيا)٢(. 
عام  يف  يتقاىض  اليتيم  فكان  القدس؛  يف  لأليتام  املخصصة  الباسطية«  »املدرسة  أما 
834هـ/1431م )15( درمًها شهرًيا، وكان يعطى يف عيد الفطر )3٠( درمًها بدل كسوة، 

وكانت املدرسة احلسنية تدفع للطالب )1٠( دراهم شهرًيا وربع رطل خبز يف كل يوم)3(.
منها  الكريم،  للقرآن  دور  سبع  فيها  كان  فقد  مدارسها؛  بكثرة  دمشق  مدينة  ومتيزت 
يِّ  اخلَْيرَضِ حممد  القضاة  قايض  أنشأها  التي  )887هـ/148٢م(،  ة«  يِّ اخلَْيرَضِ القرآن  »دار 
اجلزري  الدين  شمس  وقفها  التي  اجلزرية«،  القرآن  و«دار  كثرية،  أوقاًفا  عليها  ووقف 
)735هـ/1335م(،  السنجارية«  القرآن  و«دار  143٠م(،  833هـ/135٠-   -751(
و«الصابونية« التي أنشأها شهاب الدين الصابوين )833هـ/143٠م(، وقد رشط الواقف 
فيها قراءة البخاري كل ثالثة أشهر، وبنى مكتبة لعرشة أيتام مع شيخ يدرسهم)4(، و«دار 
)74٢هـ/134٢م(..  احلمصية«  احلديث  و«دار  )7٢3هـ/13٢3م(،  البهائية«  احلديث 
القرآن  دار  وهي:  واحلديث؛  القرآن  بني  مجعت  مدارس  ثالث  هناك  وكانت  وغريها)5(، 
واحلديث الصبانية )738هـ/1338م(، ودار احلديث املعبدية )746هـ/1345م(، ودار 

القرآن واحلديث التنكزية )741هـ/1341م(.
يلحقوا بكل مدرسة خزانة كتب،  أن  اململوكي عىل  العرص  الواقفون يف  وقد حرص 
يرشف عليها خازن للكتب )أمني للمكتبة(، وقد حددت وثائق الوقف اململوكي مهمة أمني 

)1( انظر: مؤسسة األوقاف ومدارس بيت املقدس، كامل العسيل، ٩7-٩8.
)٢( انظر: املرجع السابق، 115-1٠4.

)3( انظر: املرجع السابق، 1٠٢.
)4( انظر: الدارس يف تاريخ املدارس، عبد القادر بن حممد النعيمي الدمشقي، 3/1.

)5( انظر: الدارس يف تاريخ املدارس، عبد القادر بن حممد النعيمي الدمشقي، 1٢/1-13 و1٢٩ وما بعدها.
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املكتبة بالتفصيل)1(، ومن اجلدير بالذكر أنه توافرت عدة عوامل أدت إىل ازدهار املكتبات يف 
العرص اململوكي؛ منها: بذل السالطني واألمراء األموال القتناء الكتب، واشتداد التنافس 
االعتناء  نحو  املجتمع  وتوجه  الكتب،  اقتناء  عىل  وحرصهم  العلم،  طلب  يف  العلامء  بني 
بذلك  والتفاخر  والتباهي  واحلفظ،  والتذهيب  والتجليد  النسخ  حيث  من  فنًيا؛  بالكتب 
املتخصصة  انتشار األسواق  والثقافة، وساعد عىل ذلك  الثراء  يدل عىل  كمظهر اجتامعي 
ناهيك  واملتنوعة،  الكثرية  األيوبية  للمكتبات  املامليك  وراثة  عن  فضاًل  الكتاب،  بصناعة 
بأيدي  تتهاوى  األندلسية  املدن  بدأت  عندما  األندلس،  من  كتبهم  مع  العلامء  هجرة  عن 
اإلسبان، إىل جانب هجرة علامء بغداد بعد نكبتها عىل يد التتار، فاملكتبة اململوكية كان هلا 
الفضل بعد اهلل يف حفظ تراث األمة من الضياع، بعد أن أحرق التتار الكتب عند دخوهلم 
بغداد عام 656هـ/1٢58م؛ لذا ال غرابة أن نرى جلَّ املخطوطات من الكتب املحفوظة 

يف دور الكتب املحلية والعاملية تعود للعرص اململوكي.
املساجد،  مكتبات  فُوجدت  اململوكي،  العرص  يف  املوقوفة  املكتبات  تعددت  وقد 
ومكتبات املدارس، واملكتبات اخلاصة، ومكتبات الزوايا واألربطة، فقد كان جلُّ املساجد 
الثقافة التي وصلت  ملحق هبا مكتبة، فإذا علمنا بأن املساجد تعد باآلالف أدركنا درجة 
إليها األمة آنذاك، يقول املقريزي: إن عدد املساجد التي يصىل هبا اجلمعة يف القاهرة لوحدها 
بمرص  إن  )873هـــ/1468م(:  الظاهري  شاهني  بن  خليل  ويقول  مسجًدا)٢(،   )13٠(
املساجد  أشهر مكتبات  ونيف)3(، ولعل من  ألف خطبة  السور وخارجه  داخل  والقاهرة 
الصخرة،  قبة  ومسجد  األقىص،  واملسجد  النبوي،  واملسجد  احلرام،  املسجد  مكتبات 
واملسجد األموي بدمشق، واألزهر الرشيف، وغريها، كام أن جلَّ البيامرستانات الكربى 

كان ملحق هبا مكتبات خلدمة العلامء وطلبة العلم.
مع  اململوكي،  العرص  يف  واخلانقاوات  والربط،  الزوايا،  وقف  ظاهرة  انترشت  وقد 
انتشار التصوف واتساع نطاقه يف هذا العرص، حيث عدَّ املقريزي )٢6( زاوية يف القاهرة 
وحدها، وكانت هذه الزوايا عبارة عن ُدور علم وعبادة، ومكان إقامة للمتصوفة والفقراء 

)1( انظر: اخلطط واآلثار، املقريزي، ٢/٢45.
)٢( انظر: املرجع السابق، ٢/٢45

ط٢،  العرب،  دار  القاهرة،  راويس،  بولس  تصحيح:  شاهني،  ابن  خليل  واملسالك،  الطرق  وبيان  كشف  زبدة  انظر:   )3(
1٩88م، 31.
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كبار  بأسامء  منها  كثري  اسم  وارتبط  كبرية،  زيادة  اخلانقاوات  عدد  زادت  كام  واأليتام)1(، 
شخصيات الدولة من السالطني واألمراء، ويكفي أن ُيشار إىل »خانقاه رسياقوس« الذي 
أنشأه »النارص حممد بن قالوون« عام 7٢5هـ/13٢5م؛ لنعرف ما وصلت إليه اخلانقاوات 
يف العرص اململوكي من الشمول يف اخلدمات واالرتقاء يف التنظيم، حتى ُذكر أنه هبا مائة 
خلوة ملائة صويف، وبجانبها جامع تقام فيه اجلمع، ومكان برسم ضيافة الواردين، ومحام 

ومطبخ.. وغري ذلك من املرافق املساعدة)٢(.
ويذكر للمرأة اململوكية بصامهتا الواضحة يف دفع عجلة الوقف بكل أنواعه، فقد قامت 
»رباط  بوقف  684هـ/1٢85م  عام  بيربس  الظاهر  السلطان  ابنة  خاتون«  باي  »تذكار 
أو هجرن  الالئي طلقن  النساء  فيه  تودع  كانت  للنساء، حيث  الذي خصصته  البغدادية« 
من أزواجهم وليس هلن ويل حتى يتزوجن، وجعلت فيه شيخة تعظ النساء وترشف عىل 
توجيههن، وبقي هذا الرباط يقوم بدوره االجتامعي الراقي حتى القرن التاسع اهلجري)3(، 
كام يذكر لـ«فاطمة خاتون« حفيدة السلطان قانصوه الغوري: بناء املسجد الكبري يف جنني، 
ويذكر  ا)4(،  شهريًّ راتًبا  هلام  وخصصت  الصوت،  حسن  وخطيًبا  إماًما  له  عينت  حيث 
احلجازية«،  »املدرسة  وقف  قالوون  من  حممد  النارص  امللك  السلطان  ابنة  َترَت«  لـ«َخَوند 
ومكتب السبيل بجوارها؛ حيث كان يتم فيه تدريس األيتام املسلمني، وجُيرى عليهم يف 
كل يوم من اخلبز مخسة أرغفة لكل يتيم، ومبلغ من املال، فضاًل عن الكسوة يف الصيف 

والشتاء)5(.
من  جعلوا  املامليك  أن  واملندرسة  القائمة  واآلثار  التارخيية  واملصادر  الوثائق  وتؤكد 
رفد احلرمني الرشيفني باألوقاف مههم األول، فهناك عىل سبيل املثال )1٢8( وثيقة وقفية 
تعود للعرص اململوكي حمفوظة يف دار الوثائق القومية ووزارة األوقاف يف مرص.. تنص عىل 

)1( انظر: اخلطط واآلثار، املقريزي، 43٠/٢-436، واحلركة الفكرية يف مرص يف العرصين األيويب واململوكي األول، عبد 
اللطيف محزة، القاهرة، دار الفكر العريب، 1٩68م، 1٠5.

)٢( انظر: السلطان النارص حممد بن قالوون ونظام الوقف يف عهده، د.حياة احلجي، 161 -174.
)3( انظر: اخلطط واآلثار، املقريزي، ٢/4٢8-4٢7.

)4( انظر: الوقف اإلسالمي بني النظرية والتطبيق، د.عكرمة صربي، 434.
الياممة الصحفية، سلسلة  التاريخ اإلسالمي، حييى حممود جنيد، مؤسسة  الوقف واملجتمع-نامذج وتطبيقات من  انظر:   )5(

كتابة صحفية، الرياض، ع3٩، 1417هـ، 56.
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أشهر  من  شعبان«  »األرشف  اململوكي  السلطان  ويعد  الرشيفني)1(،  احلرمني  عىل  أوقاف 
توفري  إىل  أوقاًفا ضخمة، شملت مصارف كثرية، وصلت  الذين وقفوا  املامليك  سالطني 
ن أوقافه تلك يف وثيقة الوقف التي ُكتبت  اإلبر واخليوط للفقراء بمكة املكرمة، وقد ضمَّ
تفصياًل  الوثيقة  هذه  فصلت  وقد  مرًتا(،   4٠( طوهلا  يبلغ  والتي  777هـ/1375م،  عام 
ص  دقيًقا ملواضع األعيان املوقوفة، وطرق رصفها، وقد جاء من ضمن املصاريف ما ُخصِّ
نفقته عىل صائدي اهلوام واحلرشات يف احلرم املكي، ونفقات كسوة وأكفان دفن املوتى، 

واإلبر واخليوط للفقراء يف مكة.
وتذكر املصادر أيًضا أن السلطان »امللك الصالح« ابن السلطان امللك النارص قالوون 
اشرتى قريتني، وقفهام عىل عمل كسوة للكعبة الرشيفة واحلجرة النبوية، وملا ضعفت غلة 
بوقف  ٩47هـ/154٠م  عام  يف  القانوين«  »سليامن  العثامين  السلطان  قام  القريتني  هاتني 
قرى أخرى؛ ليصبح عددها عرش قرى موقوفة بالكامل عىل كسوة الكعبة واحلجرة النبوية 
واملنرب النبوي، ومل تزل موقوفة عىل ذلك حتى حلَّ وقفها حممد عيل باشا يف أوائل القرن 

الثالث عرش اهلجري)٢(.
وهكذا استمر االهتامم باألوقاف وتنظيمها يف العرص اململوكي، وبالذات يف عهود كل 
من: الظاهر بيربس، والسلطان حسام الدين الجني، والسلطان النارص بن حممد قالوون، 
متحصالته  وازدياد  الوقف  تنظيم  يف  إجيايب  أثر  السياسة  هلذه  وكان  حسن،  النارص  وابنه 
العرص  يف  األوقاف  أن  يالحظ  كام  املجتمع،  طبقات  من  كبرية  لرشحية  نفقه  وشمول 
اململوكي كانت متيل إىل العمل املؤسيس املتكامل، فكانت األوقاف يف هذا العرص تشتمل 
عىل عدة مرافق هتتم بالروح واجلسد والعقل، كام يالحظ ظهور حقول جديدة من الوقف مل 
تكن موجودة يف العصور السابقة، ولكن عىل وجه اإلمجال فإن االهتامم بالثقافة، واملساجد 
كان  كام  العرص،  هذا  يف  واضحة  ظاهرة  يمثل  كان  الرشيفني  واحلرمني  والربط،  والزوايا 
للمرأة ملساهتا املبدعة يف هذه احلقبة التارخيية؛ إذ انصب جهدها عىل تقديم خدمات وقفية 
اإلثامر واجلهد  البغدادية«، وسيتضاعف هذا  املرأة، كام هو احلال يف »رباط  ميزة وخلدمة 

الرياض،  الوطنية،  فهد  امللك  مكتبة  القحطاين،  سعد  بن  راشد  احلرمني،  عىل  شعبان  األرشف  السلطان  أوقاف  انظر:   )1(
1414هـ، 1٠7.

الكعبة  الدقن، مطبعة اجلبالوي، 14٠6هـ، ٩5-14٩، وتاريخ  السيد حممد  التاريخ،  املعظمة عرب  الكعبة  انظر: كسوة   )٢(
تأسيس  عىل  عام  مائة  بمرور  لالحتفال  العامة  األمانة  باسالمة،  اهلل  عبد  بن  حسني  وسدنتها،  وكسوهتا  املعظمة-عامرهتا 

اململكة العربية السعودية، 141٩هـ، 3٢1.
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وتزداد األوقاف ازدهاًرا يف العرص العثامين؛ حيث تظهر إبداعات جديدة يف احلقل الوقفي، 
الذي يمثِّل معلاًم من معامل رقي احلس اإلنساين واالجتامعي لألمة اإلسالمية.

املبحث الت��سع

الأوقاف يف الدولة العثمانية )6٨٧- ١٣4٣هـ/١2٨٨- ١٩24م(

وصلت األوقاف يف الدولة العثامنية قمة ازدهارها؛ من حيث التنظيم واإلدارة، وسعة 
االنتشار، وظهور أنواع جديدة من الوقف مل تكن معروفة يف العصور املاضية؛ مثل وقف 
كانت  والتي  الكربى،  الوقفية  املجمعات  من  عديد  ميالد  العرص  هذا  شهد  كام  النقود، 
شهد  كام  الرشيف،  والقدس  الرشيفني  احلرمني  يف  خصوًصا  اململوكي،  العرص  يف  نواهتا 
هذا العرص ميالد خط سكة حديد احلجاز؛ الذي يعد أكرب مرشوع وقفي خيدم الطرق يف 
تارخينا اإلسالمي، كام حرصت الدولة العثامنية عىل دعم حركة التعليم بوقف األوقاف عىل 
والدولة  املجتمع  حاجات  تتبع  عىل  كذلك  وحرصت  الدولة،  أرجاء  خمتلف  يف  املدارس 
ها، من خالل أوقاف إلطعام الفقراء، والعجزة، وخدمة املسافرين، ورصف الطرق،  وسدِّ
وبناء  السجناء،  عىل  واإلنفاق  املعرسين،  ديون  وسد  للزواج،  الفقريات  الفتيات  وجتهيز 
ورعاية  البارود،  من  اجليش  حاجة  وتأمني  واألربطة،  والزوايا،  واملساجد،  املستشفيات، 
األيتام، ودعم املكتبات.. وغريها من األوقاف التي تعرب عن اهتامم العثامنيني وحاشيتهم 

ووزرائهم وزوجاهتم بالوقف)1(.
سالطني  قام  حيث  تارخيها،  من  مبكرة  فرتة  منذ  باألوقاف  العثامنية  الدولة  واهتمت 
آل عثامن بعد تأسيس دولتهم بإحصاء األوقاف التي كانت موجودة يف بالدهم، وأضافوا 
إليها أوقاًفا كثرية، ويعدُّ الوزير »سنان باشا« أول ناظر لألوقاف يف الدولة العثامنية يف عهد 
السلطان »أورخان بن عثامن« عام 77٩هـ/1358م، ويف عهد جلبي سلطان حممد األول 
أنيطت مهمة اإلرشاف عىل األوقاف لقايض القضاة »جالل الدين حممد«، حيث ُعنيِّ ناظًرا 
ا لألوقاف، وبعد فتح القسطنطينية عام 857هـ/1453م عنيَّ السلطان »حممد الفاتح«  عامًّ
ُأسندت  األوقاف  توسعت  وعندما  األوقاف،  عىل  ناظًرا  باشا«  »حممود  األعظم  الوزير 

إدارهتا إىل رئيس الكتاب، ثم أصبح قايض العسكر يف كل والية ناظًرا عىل األوقاف.
ويف عام ٩11هـ/15٠6م أسند السلطان »بايزيد الثاين« مهمة اإلرشاف عىل األوقاف 

)1( انظر: تاريخ الدولة العثامنية، يلامز أوزنوتا، ترمجة: عدنان حممود سلامن، مؤسسة فيصل للتمويل، إسطنبول، 1٩٩٠م، 4٩1.
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عنه  نيابة  يديرها  كان  الذي  أفندي«،  الدين  »عالء  اإلسالم  لشيخ  العثامنية  الدولة  كل  يف 
موظف يطلق عليه لقب »التذكرجي« الذي كان يراقب أعامله شيخ اإلسالم.

عام  يف  هلا  أسسوا  فقد  العثامين؛  االهتامم  بؤرة  يف  كانت  الرشيفني  احلرمني  أن  وبام 
٩٩4هـ/1586م نظارة خاصة أطلق عليها اسم »نظارة احلرمني الرشيفني«، حيث كان 
اآلغا لدار السعادة »حممد آغا احلبيش« أول ناظر هلا، ثم توسعت إدارة احلرمني وانقسمت 
أوقاف  ومقاطعة  احلرمني،  أوقاف  وحماسبة  احلرمني،  أوقاف  مفتشية  أقسام:  أربعة  إىل 

احلرمني، وكتابة دار السعادة.
لت يف عام 1٢41هـ/186٢م  أما عىل مستوى إدارة األوقاف يف الدولة العثامنية؛ فقد ُشكِّ
الواليات  مراكز  يف  وُفتحت  اهلاميونية«،  األوقاف  »نظارة  باسم  لألوقاف  جديدة  إدارة 
األوقــاف،  ــإدارة  ب تتعلق  أنظمة  عدة  صدرت  الفرتة  هذه  ويف  لألوقاف،  مديريات 
هناية  حتى  الوقف  ملؤسسة  املنظمة  والقوانني  الترشيعات  وإصدار  التعديالت  واستمرت 
السلطانية  األوقاف  بوزارة  متعلقة  )نظامنامة(  قوانني  عدة  فصدرت  العثامنية،  الدولة 
ـــ/1٩1٢م،  و133٠ه ـــ/188٠م،  13٠5ه األعوام:  يف  نظارات(،  مهايون  )أوقاف 
و1331هـ/1٩13م، و133٢هـ/1٩14م، وقد ُألغيت وكالة األوقاف مع إلغاء اخلالفة 
الدينية«  الشؤون  »رئاسة  ست  ُأسِّ الوكالة  هذه  من  وبدالً  1٩٢4م،  مارس   3٠ بتاريخ 

و«املديرية العامة لألوقاف«.
وكان ناظر األوقاف يف الدولة العثامنية حيتل مكانة عالية، وكان يمثل يف جملس الوزراء 

وحيرض جلساته، وكانت كلمته نافذة، وحيظى بتقدير السلطان العثامين)1(.
وتشري املصادر إىل أن العثامنيني عندما أسقطوا دولة املامليك عام ٩٢3هـ/1517م كان 
من أوائل قراراهتم املحافظة عىل األوقاف وعدم املساس هبا، فقد أصدر السلطان »سليم 
جلهات  التعرض  عدم  عىل  ينصُّ  مرسوًما  15٢٠م(  ٩٢6هـ/151٢-   -٩18( األول« 
وجهات  والقربات،  الرب  وأنواع  بط،  والرُّ والزوايا  واملكاتب  واملدارس،  اجلوامع  أوقاف 

اخلري والصدقات)٢(.
أصدر  1566م(  ٩74هـ/15٢٠-   -٩٢6( القانوين«  »سليامن  السلطان  عهد  ويف 

)1( انظر: تاريخ تشكيل نظارات األوقاف اهلاميونية، ابن األمني حممود كامل وحسني حسام الدين، إسطنبول، 1٢٢5هـ.
)٢( انظر: األوقاف واحلياة االقتصادية يف مرص يف العرص العثامين، د.حممد عفيفي، سلسلة تاريخ املرصيني، اهليئة املرصية العامة 

للكتاب، ع44، 1٩٩1م، ٢8-٢٩. 
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يتعلق باألوقاف من  د فيه كل ما  نامه مرص(، حدَّ ا لألوقاف يف مرص )قانون  قانوًنا خاصًّ
ف يف ريعها)1(. عمليات حبس، واستثامر وترصُّ

وتوضح سجالت حمكمة اإلسكندرية الرشعية أن األوقاف فيها: كانت ُتدار من ِقبل 
ِقبل قايض حمكمة اإلسكندرية الرشعية،  أربعة موظفني؛ هم: »ناظر الوقف«؛ ويعنيَّ من 
وهو املرشف العام عىل الوقف، و«كاتب الوقف«؛ وخيتص بكتابة مصاريف الوقف وكتابة 
كل ما يتعلق بمصالح الوقفية، و«جايب الوقف«؛ وخيتص بتحصيل ريع الوقف، و«شاهد 

الوقف«؛ وهو املراقب عىل أموال الوقف ومن يعمل فيها)٢(.
وقد حظيت القدس واحلرمان الرشيفان بعناية خاصة من ِقبل سالطني الدولة العثامنية، 
وناهلا القسط األوفر من األوقاف، فقد شهدت مدينة القدس ميالد أعظم وقفية خريية يف 
تاريخ القدس؛ وهي »وقفية خاصكي سلطان« زوجة السلطان سليامن القانوين، التي وقفتها 
يف عام ٩5٩هـ/155٢م، وكانت مؤسسة خريية تربوية دينية متكاملة، فكانت تشتمل عىل 
انترشت أوقاف  الفقراء، ومسجد وخان، ورباط ومدرسة، وقد  الطعام عىل  مطبخ يوزع 
هذه التكية يف مخسة سناجق من الشام، وبلغ عدد القرى واملزارع املوقوفة عىل التكية )34( 
قرية ومزرعة، ما يقرب من نصفها يف منطقة الرملة يف فلسطني، ومن هذه القرى واملزارع 

أربع وقفها السلطان »سليامن القانوين« يف ناحية صيدا؛ تعزيًزا لوقف زوجته األصيل)3(.
وقفها  التي  األرايض  من  القدس  يف  التعليمية  املؤسسات  عىل  املوقوفات  عت  وتنوَّ
العثامنيون والتي منها: 15 قرية يف فلسطني، وقفت مساحات منها عىل املسجد األقىص، 
كام وقفوا عديًدا من الغراس، والنقود التي تسابق كبار رجاالت الدولة فيها؛ حيث وقفوا 

مبالغ نقدية عىل املؤسسات التعليمية)4(.

)1( انظر: قانون نامه مرص، ترمجة وتقديم وتعليق: أمحد فؤاد متويل، مكتبة االنجلو املرصية، القاهرة، 1٩86م، 88-87.
)٢( انظر: سجالت حمكمة اإلسكندرية الرشعية، سجل14، ص٢87 قسم 1٠1٠ شوال ٩87هـ، سجل7، ص384، قسم 
6٢5، صفر٩81هـ، سجل16، ص٢44، ص571، 15شعبان ٩7٠هـ، واألوقاف واحلياة االقتصادية يف مرص يف العرص 

العثامين، د.حممد عفيفي، ٩6.
)3( انظر: مؤسسة األوقاف ومدارس بيت املقدس، كامل العسيل، ندوة مؤسسة األوقاف، بغداد، 1٩83م، ٩8. وانظر ملزيد 
من التفاصيل عن الوقف العثامين يف القدس: األوقاف اإلسالمية يف القدس الرشيف-دراسة تارخيية موثقة، مركز األبحاث 

للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية باستانبول ٢٠٠٩م، 336/6-537، وانظر عن األوقاف العثامنية يف فلسطني:
J.B. Barron  Mohammedan Wakfs in Palestine(Jerusalem: Greek C0nvent Prss 1922 P58.

)4( انظر: وقف النقود يف القدس يف القرنني العارش واحلادي عرش اهلجري، زهري غنايم، املؤمتر الدويل السابع لتاريخ بالد 
الشام، ٢٠٠6م، املجلد الثالث، عامن، اجلامعة األردنية، ٢٠٠8م، 1٢7-1٢٢.
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الرشيفني،  واحلرمني  القدس  يف  املصاحف  وقف  عىل  كذلك  العثامنيون  حرص  وقد 
 15( املثال-  سبيل  -عىل  الصخرة  قبة  مسجد  يف  للقراء  املوقوفة  الربعات  عدد  بلغ  فقد 
ُرْبَعة( خالل القرن العارش اهلجري، وكان يرشف عىل القراء شيخ القراء الذي يعيِّنه قايض 

القدس)1(؛ ومنها مصحف وقفه السلطان سليامن القانوين عىل املسجد األقىص)٢(.
لقد كان يف القدس يف أواخر القرن احلادي عرش اهلجري/السابع عرش للميالد )4٠( 
النبوي الرشيف، فضاًل  ُدور للحديث  الكريم، و)7(  للقران  ُدور  للفقه، و)1٠(  مدرسة 

ل من الوقف)3(. عن املدارس التي ختصصت بالنحو، وكلها كانت متوَّ
مكتبة  منها:  والتي  اخلاصة؛  الوقفية  املكتبات  بعرشات  القدس  حفلت  وقد 
الشهري  حييى  بن  أمحد  الشيخ  ومكتبة  1٠4٠هــــ/163٠م(،  )ت  الصلت  قايض  ابن 
)ت  القدس  مفتي  زاده  أفندي  حممد  الشيخ  ومكتبة  1171هـ/1757م(،  )ت  باملوقت 
املحكمة  كتاب  رئيس  كان  الذي  اخلالدي  اهلل  صنع  حممد  ومكتبة  115٢هـ/173٩م(، 
تأسست  التي  اخللييل  الشيخ  ومكتبة  ـــ/17٢7م(،  114٠هـ )ت  بالقدس  الرشعية 
الشافعية  مفتي  اخللييل  حممد  اإلسالم  شيخ  وقفها  والتي  1138هــــ/17٢5م،  عام 
القدس  مفتي  احلسيني  اللطيف  عبد  حسن  ومكتبة  ـــ/1734م(،  )ت1147ه بالقدس 
فلسطني،  يف  الكتب  دور  أهم  من  تعد  التي  اخلالدية  واملكتبة  )ت1٢٢6هـــ/1811م(، 
التي أوصت بوقفها »خدجية اخلالدي« ابنة قايض عسكر األناضول موسى أفندي، والتي 
بيافا أن يقفها وينقل كتب  أوصت ولدها احلاج راغب اخلالدي رئيس املحكمة الرشعية 

األرسة اخلالدية إليها، فنفذ وصيتها سنة 1318هـ/1٩٠٠م، وغريها من املكتبات)4(.
أما أبرز أوقاف العثامنيني يف احلرمني الرشيفني كان ما وقفته »خاصكي سلطان« زوجة 
السلطان سليامن القانوين، حيث وقفت رباًطا يف مكة املكرمة؛ والذي كان حيتوي عىل )48( 
حجرة، وسبيل ماء، واشرتطت أن يسكن الرباط العلامء العابدون والصلحاء الزاهدون)5(.

)1( انظر: الوقف عىل القدس وأكنافها من بداية العرص األيويب وحتى هناية العرص العثامين )غري منشور(، زهري غنايم، مؤسسة 
الرتاث والبحوث اإلسالمية، القدس، ٢5.

)٢( انظر: معاهد العلم يف بيت املقدس، كامل العسيل، عامن، اجلامعة األردنية، 1٩81م، 377.
)3( انظر: مكتبات بيت املقدس من الفتح األيويب إىل االغتصاب الصهيوين، د.سالمة حممد البلوي، جملة التاريخ العريب، مجعية 

املؤرخني املغاربة، ع3٢، خريف٢٠٠4م، 78.
)4( انظر: املرجع السابق، 55-٩٠.

)5( انظر: احلريم يف العرص العثامين، ماجد خملوف، دار اآلفاق، القاهرة، 1٩٩8م، 5٠.
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سلطان«  »خانم  القانوين  سليامن  السلطان  كريمة  قامت  ٩7٩هـ/1571م  عام  ويف 
بإعامر »عني زبيدة«؛ فوجهت ألًفا من املهندسني والفنيني والبنائني من خمتلف أقطار العامل 
اإلسالمي إلعامرها، فتم مد القناة من »بئر زبيدة« إىل األبطح، لتلتقي بمياه عني حنني، ثم 
إىل امُلَعاّل، ثم إىل احلرم، ثم يتوزع املاء يف شبكة حجرية داخل أحياء مكة املكرمة؛ ليصب 
يف ثالثة وثالثني بازاًنا منترشة يف خمتلف أحيائها، وظلَّ هذا املرشوع الوقفي يسقي احلاج 

واملعتمر واملقيم ملدة تربو عىل 1٢٠٠ عام)1(.
مآثر  أعظم  املنورة من  باملدينة  الشام  بالد  يربط  الذي  احلجاز  ويعد خط سكة حديد 
الدولة العثامنية الوقفية خلدمة احلج الشامي، فقد بدأ إنشاء اخلط عام 131٩هـ/1٩٠1م، 
وُربط  1331هـــ/1٩13م،  عام  يف  وقًفا  ل  ُسجِّ وقد  13٢6هـــ/1٩٠8م،  عام  وانتهى 
الثاين«  احلميد  »عبد  السلطان  اشرتى  تركيا، وقد  األوقاف يف  املسؤولة عن  باجلهة  ا  إداريًّ
واسعة  وأرايض  فلسطني،  يف  احلمة  أرايض  ضمنها  ومن  اخلط،  عىل  وقفها  كثرية  أرايض 
يف حيفا وعكا والنارصة، واستثمر مياه وادي الريموك، ومواضع يف قلب دمشق تعد من 
الربج يف  كبري يف ساحة  فضاًل عن وقف  األردن،  الفوسفات يف  واستثمر  مناطقها،  أغىل 
بريوت، كل هذه األوقاف كانت تنفق عىل هذا اخلط احليوي الذي القى كل ترحيب من 

أبناء األمة)٢(.
وحيسب للسلطان »عبد احلميد الثاين« أيًضا أنه حرص عىل تطوير مكتبة احلرم املكي، 
من  جمموعة  1٢٩٠هـــ/1873م  عام  يف  هلا  أرسل  فقد  الكتب،  من  كثرًيا  عليها  ووقف 
املؤلفات من األستانة، وراسل أمني املكتبة آنذاك السيد حممود حافظ أفندي إلبالغه بأنه 

سيتم إرسال مفتش إىل احلرم ملتابعة أوضاع املكتبة)3(.
من  عديًدا  فوقفوا  السبيل،  وأبناء  للمقيمني  املياه  توفري  عىل  العثامنيون  حرص  وقد 

)1( انظر: تطوير واستثامر أوقاف عني زبيدة إلعامرها وتشغيلها وصيانتها، د.عمر رساج أبو رزيزة، جملة أوقاف-الكويت، 
ع٩، السنة اخلامسة، 14٢6هـ، 1٠7.

)٢(انظر: سكة حديد احلجاز يف املصادر العربية والرتكية واإلنجليزية، سهيل صابان وعبد الرمحن فراج، قائمة بببلوجرافية، 
جملة الدرعية، الرياض، ع18 و1٩، السنة اخلامسة، 14٢6هـ، 1٠7،

Massignon  L.(Documents sur certains waqfs des lieux saints d  Islam0) Revue des Etudes 
Islamiques (1951) pp.73-120

وقد أكد املؤمتر اإلسالمي العاملي الذي ُعقد يف القدس عىل الطابع الوقفي لسكة حديد احلجاز.
)3( انظر: جمموعة الوثائق العثامنية، دارة امللك عبد العزيز، وثيقة رقم 3٢8، سجل 3٢878، ملف رقم 1٠4/1٠/8، بتاريخ 

1٢٩٠/6/٢1هـ، املوافق 1876/٢/٢1م.
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السبل يف كثري من املدن يف املرشق واملغرب، فكان يف القاهرة وحدها -عىل سبيل املثال- 
عشية احلملة الفرنسية عىل مرص )٢66( سبياًل)1(، وهكذا كان يف احلرمني والقدس وغريها 
من املدن، ومن اجلدير بالذكر أن بناء السبل كان مرتبًطا ارتباًطا وثيًقا بتعليم األيتام، فكل 
يف  الكتاتيب  من  عديًدا  العثامنية  الدولة  فأنشأت  لأليتام،  ُكتَّاب  عىل  يشتمل  كان  سبيل 
خمتلف الواليات؛ ومنها عىل سبيل املثال مكتب سنان باشا )٩87هـ/157٠م(، ومكتب 
التمرازية )1٠15هـ/16٠6م(، ومكتب اخلواجا قراجا؛ الذي وقفه احلاج حممد اجلبايل 
نواب  -أول  باشا«  »سنان  ويعدُّ  اإلسكندرية)٢(،  مدينة  يف  وكلها  )1٠٩8هـ/1687م(، 
الوالة  أكثر  من  1568م(-  ٩76هـ/1567-   -٩75( مرص  عىل  األول  سليم  السلطان 
العثامنيني الذين شيدوا أوقاًفا يف مرص، ومن أبرز أوقافه: املدرسة السنانية، وُكتَّاب لألطفال 

يف اإلسكندرية، حيث وقف عليهام أوقاًفا كثرية)3(.
»إسامعيل بك رفعت«  العثامين؛ وقف  العرص  التي ظهرت يف  الفريدة  األوقاف  ومن 
األول  مجادى   16 بتاريخ  وقفيته  نص  يف  جاء  فقد  القاهرة،  يف  واألرامل  السن  كبار  عىل 
العاجزات  واملسلامت  الفقريات،  العجائز  للنسوة  كسوة  تقديم  عىل  1٢84هـ/1867م: 
اخللق  بباب  ُأنشئه  الذي  الرباط  يف  يقمن  الالئي  األزواج،  من  واخلاليات  الكسب،  عن 
بالقاهرة، تعطى كل واحدة يف شهر رمضان من كل سنة اثنا عرش ذراًعا من العبك )نوع من 

القامش(، وستة أذرع من الشاش، وحردة بلدي)4(.
ومل تغفل الدولة العثامنية اجلانب الصحي؛ فوقفت يف تارخيها عديًدا من البيامرستانات؛ 
حممد  وبيامرستان  )835هـ/133٩م(،  بربوسه  الطب  دار  املثال:  سبيل  عىل  منها  والتي 
السلطان سليامن  وبيامرستان  عام 875هـ/147٠م،  وقفه يف  الذي  إسطنبول؛  الفاتح يف 
القانوين يف إسطنبول؛ الذي وقفه ملداواة املرىض وتربية املجانني بأنواع األرشبة واألطعمة 
وبيامرستان  ـــ/1431م(،  )٩37ه اجلذام  مرىض  ملعاجلة  أدرنة  وبيامرستان  واملعاجني، 

)1( انظر: األسبلة العثامنية بمدينة القاهرة )1517-17٩8م(، حممد حامد احلسيني، مكتبة مدبويل، د.ت، وقاهريات، مجال 
الغيطاين، أسبلة القاهرة، مكتبة مدبويل، د.ت، 17. 

)٢( انظر: سجالت حمكمة اإلسكندرية الرشعية، سجل 14، ص37٩، قسم 1٢13، 1٢ حمرم ٩87هـ، سجل 35، ص641، 
18 حمرم 1٠15هـ.

)3( انظر: تاريخ مرص العثامنية من خالل حتفة األحباب بمن ملك مرص من امللوك والنواب، إبراهيم يونس سلطح، رسالة 
ماجستري غري منشورة، جامعة اإلسكندرية، 1٩٩1م، 144.
)4( انظر: صور من التكافل االجتامعي، د.سالمة البلوي، ٢7.
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خاصكي سلطان بإسطنبول )٩46هـ/153٩م(.. وغريها)1(.
ومن األوقاف الفريدة يف العرص العثامين »وقف قفة اخلبز« يف بريوت، حيث كانت له 
دكان خاص يف باطن بريوت، توضع فيه قفة مليئة باخلبز كل يوم مجعة، حيث كان يقصدها 
اخلبز عليهم، وقد كان  القفة  فيوزع متويل  الطوائف،  أهل بريوت من خمتلف  الفقراء من 
هلذه القفة أوقاف وأحكار عديدة، وبعض العقارات واملخازن التي يعود ريعها للقفة، وقد 
سجلت هذه األوقاف يف سجالت املحكمة الرشعية يف بريوت عام 1٢5٩هـ/1843م)٢(.
مدينة  ولعل  العثامنية،  لألوقاف  نشأهتا  يف  الرشقية  أوروبا  يف  املدن  من  عديد  وتدين 
»كاتشانيك« يف البلقان خري مثال عىل ذلك، فقد كانت يف البداية عبارة عن حصن عسكري 
وقفيًّا،  جممًعا  بجواره  باشا«  »سنان  القائد  إنشأ  حيث  ٩88هـ/158٠م؛  عام  يف  صغري 
يتكون من: جامع وتكية ومدرسة، ومدرسة لألطفال، وخان ألبناء السبيل، ومحام، وكان 
يدير هذا املجمع الوقفي قرابة األربعني شخًصا، وأدى استقرارهم مع عائالهتم إىل تشكيل 
نواة هلذه املدينة، التي غدا سكاهنا فيام بعد قرابة اخلمسني ألًفا! وهذا ينطبق أيًضا عىل مدن 
البوسنة؛ مثل: رساييفو، وتريانا، وكورنشا.. وغريها، كام ساعد الوقف عىل التطور الرسيع 
ونمو عديد من املدن يف البلقان؛ مثل: بلغراد، وسالونيك، وغريمها، لدرجة أن هناك بعض 
»اسكندر وقف« و«غروين وقف«، و«دوين  مثل:  كلمتني؛  مركًبا من  اسمها  أصبح  املدن 
وقف«، وكل ذلك يشري ملا للوقف من أثر كبري يف قيام وتطور تلك املدن وانتشار اإلسالم 

فيها)3(.
إقبال سيدات  العثامين ظاهرة  الوقف  تاريخ  الباحث يف  التي تستوقف  الظواهر  ومن 
البالط العثامين عىل أعامل الرب واإلحسان، وحرصهن عىل وقف األوقاف التي ختدم خمتلف 
ومأوى  مدارس  من  هبم  يتعلق  ما  وكل  العلم،  طلبة  رأسها  وعىل  االجتامعية،  الرشائح 
من  القانوين  سليامن  السلطان  حرم  سلطان«  »خاصكي  وقفته  ما  جانب  فإىل  ومعيشة، 
أوقاف تقدم ذكرها، وقفت عديًدا من السيدات أوقاًفا يف مدن خمتلفة؛ فعىل سبيل املثال: 

)1( انظر: تاريخ البيامرستانات يف اإلسالم، أمحد عيسى، ٢76-٢78.
)٢( انظر: التاريخ االجتامعي واالقتصادي والسيايس يف بريوت والواليات العثامنية يف القرن التاسع عرش-سجالت املحكمة 

الرشعية يف بريوت، د.حسان حالق، الدار اجلامعية، بريوت، 14٠7هـ، ٢6.
)3( انظر: دور الوقف يف نشوء املدن اجلديدة يف البوسنة )رساييفو نموذًجا(، د.حممد موفق األرناؤوط، جملة أوقاف-الكويت، 
ع8، السنة اخلامسة، ربيع األول، 14٢6هـ، 47، ودور الوقف يف املجتمعات اإلسالمية، د.حممد موفق األرناؤوط، دمشق، 

دار الفكر املعارص، 14٢1هـ، 57-5٩ و154.
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وقفت »عادلة خاتون« ابنة وايل بغداد أمحد باشا »املدرسة العادلية« واملسجد امللحق هبا؛ 
واملعروف بجامع العادلية الكبري، عام 1168هـ/1754م، واشرتطت يف وقفيتها املؤرخة 
يف 1171هـ/1757م: تعيني مدرس هلذه املدرسة، وقبول )15( طالًبا فيها يف كل سنة، 
وخصصت لكل طالب خمصصات يومية، وجعلت لكل طالب إشارة خاصة حيملها عىل 
»فتحية  الشقيقتان  قامت  كام  بغداد«،  يف  العادلية  مدرسة  »طلبة  عليها  مكتوب  صدره، 
خاتون« و«عادلة خاتون« ابنتا عبد الفتاح باشا بتأسيس مدرسة احلجيات يف بغداد؛ حيث 

ُوقفت عليها كتب متنوعة)1(.
يف  ومدرسة  مسجًدا  شيدت  فقد  باشا؛  عيل  بغداد  وايل  زوجة  خاتون«  »نازنده  أما 
ًسا، وخصصت للطلبة خبًزا وشموًعا، وخلازن  عام 1٢63هـ/1846م، وعيَّنت هلا مدرِّ
الكتب راتًبا معينًا من غلة الوقف)٢(، وقامت ابنة نقيب األرشاف يف بغداد السيد عيل الكبري 
دهتا بنوادر  »عاتكة خاتون« بوقف مدرسة عام 1٢٢7هـ/1811م، وأحلقت هبا مكتبة زوَّ
إىل  املكتبة  عىل  اإلرشاف  مهمة  وأسندت  وغريها،  الشام  بالد  من  املنقولة  املخطوطات 
أحد علامء بغداد)3(، ويف عام 1٢٩1هـ/1874م وقفت »نائلة خاتون« مدرسة يف بغداد، 
وحبست عليها أوقاًفا، وجعلت فيها مكتبة حافلة بنوادر املخطوطات يف خمتلف العلوم، 
وجعلت لكل من حافظ الكتب، وخادم املدرسة، وإمام املسجد امللحق هبا.. خمصصات 

مالية)4(.
ومن اجلدير بالذكر أن معظم املدارس الوقفية يف العرص العثامين -خصوًصا يف مرص- 
املاء،  املدرسة من  ما حتتاجه  لتوفري  املدرسة، ومزماليت  تنظيف  يتولون  فراشون  فيها  كان 

ومجيعهم كانوا يتقاضون رواتبهم من وقف املدرسة)5(.
مؤسساته،  وتطوير  العريب  املغرب  يف  الوقف  دعم  عىل  العثامنية  الدولة  عملت  وقد 
الفرتة من 16٠٠- 175٠م(  خصوًصا يف اجلزائر وتونس، ففي خالل قرن ونصف )يف 

للرتبية  العربية  املنظمة  إصدار  السالم،  عبد  عامد  اإلسالمية،  العهود  إبان  التعليمية  املؤسسات  إنشاء  يف  املرأة  أثر  انظر:   )1(
والثقافة والعلوم، ع14، السنة السادسة، يناير، 1٩7٩م، 55.

)٢( انظر: أثر املرأة يف إنشاء املؤسسات التعليمية إبان العهود اإلسالمية، عامد عبد السالم، 56.
)3( انظر: املرجع السابق، 55.
)4( انظر: املرجع السابق، 56.

)5( انظر: سجالت حمكمة اإلسكندرية الرشعية، سجل 1٢، ص677، قسم 1881، ربيع الثاين ٩86هـ، سجل 54، ص1٩، 
قسم 165، مجادى أول 1٠8٩هـ.
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الرشيفني«  احلرمني  »مؤسسة  ولعل  مرة،  عرش  اثني  اجلزائر  يف  الوقفيات  عدد  تضاعف 
تقديم اإلعانات  اجلزائر، وكانت وظيفتها  الوقفية يف  املؤسسات  أقدم  تعدُّ من  اجلزائر  يف 
ألهايل احلرمني الرشيفني املقيمني يف اجلزائر واملارين هبا، وكانت تتكفل بإرسال مداخيلها 
إىل فقراء احلرمني يف مطلع كل سنتني، كذلك كانت توكل إليها حفظ األمانات، واإلنفاق 
ما  اجلزائر؛  أوقاف  من   %75 عىل  ترشف  كانت  كام  اجلزائر،  مدينة  يف  مساجد  ثالثة  عىل 
بني  ما  وقفية؛   )164٢( من  أكثر  متتلك  كانت  فقد  الوقفية،  املؤسسات  أغنى  من  جعلها 

منازل وخمازن ومحامات ومقاٍه وفنادق وأرحاء وِضَيع.. وغريها)1(.
األعظم«؛  اجلامع  أوقاف  »مؤسسة  أيًضا  اجلزائر  يف  الرائدة  الوقفية  املؤسسات  ومن 
مؤسسة  بعد  الثانية  املرتبة  حتتل  جيعلها  ما  وقًفا(،   55٠( يناهز  ما  متتلك  كانت  والتي 
خوجة«  »شعبان  سها  أسَّ التي  احلنفية  اخلريات«  سبل  »مؤسسة  وتأيت  الرشيفني،  احلرمني 
عام ٩٩٩هـ/15٠٠م يف املرتبة الثالثة، وهى مؤسسة تتوىل اإلرشاف عىل تشييد املساجد 
وإعانة  للري،  القنوات  وشق  الطرق،  تعبيد  مثل:  األخرى؛  اخلريية  املشاريع  وخمتلف 
الطلبة،  خيص  ما  وكل  الكتب،  واقتناء  الوقفية،  املدارس  بناء  عىل  واإلرشاف  املنكوبني، 
اإلدارة؛  بدقة  املؤسسة  ثامنية مساجد لألحناف، ومتتاز هذه  إدارة  إىل جانب إرشافها عىل 
حيث كان يسريِّ أمورها أحد عرش موظًفا، بينهم ثامنية مستشارين منتخبني، وناظر أو وكيل 
أوقاف املؤسسة، وكاتب ينظم العقود، وشاويش حلراسة منشآت املؤسسة، وتوفري الراحة 

اء يقرؤون القرآن بجوار املؤسسة)٢(. لثامين قرَّ
وقد شجعت الدولة العثامنية املهاجرين األندلسيني يف اجلزائر عىل تأسيس وقفية إليواء 
التفتيش،  حماكم  ومالحقة  وظلم  اإلسباين  االضطهاد  من  الفارين  األندلسيني  ومساعدة 
فقام أغنياء اجلالية األندلسية بتأسيس »مؤسسة أوقاف األندلسيني«، ووقفوا أمالكهم عىل 

إخواهنم الفارين من األندلس، وكانت أول هذه األوقاف يف عام ٩8٠هـ/157٢هـ)3(.
أما يف تونس -وخصوًصا يف صفاقس- فوجدت فيها أوقاف فريدة يف العرص العثامين؛ 
منها عىل سبيل املثال: أوقاف لشحذ السكاكني يوم العيد، وحبس لرشاء أضحيات للفقراء، 

الثقايف، سعد أبو القاسم، دار الغرب اإلسالمي 1٩٩7م، ٢38/1، واألوقاف اجلزائرية-نظرة يف  )1( انظر: تاريخ اجلزائر 
املايض واحلارض، د.فارس مسدور ود.كامل منصوري، جملة أوقاف-الكويت، ع15، ٢٠٠8م، 76-75.

)٢( انظر: تاريخ اجلزائر الثقايف، سعد أبو القاسم، ٢4٢-٢43.
)3( انظر: األوقاف اجلزائرية: نظرة يف املايض واحلارض، د.فارس مسدور ود.كامل منصوري، جملة أوقاف-الكويت، ع15، 

٢٠٠8م، 76-75.
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ثمن  احلبس  يدفع عنه  الزيت لصاحبه  الذي كان خمصًصا ملن كرس وعاء  الكوز؛  وحبس 
الكوز وما فيه، وحبس الزيت إلضاءة الطرقات، وحبس الربنوس للمؤذن.. وغريها)1(.

وأخرًيا.. مثَّل وقف النقود؛ الذي ظهر ألول مرة يف أدرنة يف عام 8٢7هـ/14٢3م.. 
ولذلك  احلني؛  ذلك  حتى  اإلسالمي  العامل  عرفه  الذي  الوقف  تطبيقات  يف  مهامًّ  حتوالً 
النقود  املتعلق بالوقف، وقد متيَّز وقف  الفقه اإلسالمي  بأنه ثورة يف  النقود  وصف وقف 
باملرونة واملزاوجة بني االستثامر يف االقتصاد عىل شكل تقديم قروض للتجار واحلرفيني 
بعائد حمدد، واستثامر العائد من ذلك لتقديم خدمات جمانية للمجتمع يف خمتلف احلقول)٢(.

والوالة  السالطني  مشاركة  خالل  من  العثامين،  العرص  يف  ذروته  الوقف  بلغ  وهكذا 
التي  األوقاف  وقف  يف  املجتمع  طبقات  خمتلف  من  والتجار  والنساء  والعلامء  والقادة 
»إن مجيع  أوزتونا:  يلامز  الرتكي  املؤرخ  يقول  االجتامعية،  الرشائح  سامهت يف خدمة كل 
السالطني  وبمشاركة  الوقف  مؤسسة  بفضل  شيدت  قد  االجتامعية  املؤسسات  منجزات 

والوالة وبقية املواطنني«)3(.

)1( انظر: أوضاع إيالة تونس، أمحد قاسم، ٢/٢15.
)٢( انظر: وقف النقود يف القدس يف القرنني العارش واحلادي عرش اهلجري، زهري غنايم، 1٢7-1٢٢.

)3( انظر: تاريخ الدولة العثامنية، يلامز أوزتونا، ترمجة: عدنان حممود رسحان، مؤسسة فيصل للتمويل، إسطنبول، 1٩٩٠م، 
.4٩1/٢
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66- رعاية الفئات اخلاصة مكتبة الصحابة، د.سالمة حممد البلوي، الشارقة، ٢٠٠3م.

67- الرفق باحليوان، مكتبة الصحابة، الشارقة، ٢٠٠3م.
68- الروض األنف يف رشح السرية النبوية، عبد الرمحن بن عبد اهلل السهييل األندليس أبو القاسم، حتقيق: 

عبد الرمحن الوكيل، دار الكتب اإلسالمية، 1٩67م.
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6٩- الروضتني يف أخبار الدولتني النورية والصالحية، شهاب الدين أبو القاسم عبد الرمحن بن إسامعيل 
أبو شامة، بريوت، مؤسسة الرسالة، 1٩٩7م. 

7٠- سجالت حمكمة اإلسكندرية الرشعية، سجل14، ص٢87، قسم 1٠1٠، شوال ٩87هـ، سجل7، 
سجل  ٩7٠هـ،  شعبان   15 ص571،  ص٢44،  سجل16،  صفر٩81هـ،   ،6٢5 قسم  ص384، 

14، ص37٩، قسم 1٢13، 1٢ حمرم٩87هـ، سجل 35، ص641 18 حمرم 1٠15هـ.
صابان  سهيل  بببلوجرافية(،  )قائمة  واإلنجليزية  والرتكية  العربية  املصادر  يف  احلجاز  حديد  سكة   -71

وعبد الرمحن فراج، جملة الدرعية، الرياض، ع18 و1٩، السنة اخلامسة، 14٢6هـ.
7٢- سنا الربق الشامي )هو خمترص الربق الشامي للعامد األصفهاين(، قوام الدين الفتح بن عيل البنداري 

األصفهاين، القسم األول، حتقيق: رمضان ششن، بريوت دار الكتاب اجلديد، 1٩71م.
73- سنن أيب داود، أبو داود سليامن بن األشعث، دار الفكر، بريوت.

74- سنن الدارقطني، عيل بن عمر الدار قطني، حتقيق: عبد اهلل هاشم يامين املدين، القاهرة، 1٩66م.
75- السنن الكربى، أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي، مطبعة جملس دائرة املعارف، حيدر آباد- اهلند، 

1٩36م.
مؤسسة  وآخرون،  األسد  حسني  حتقيق:  الذهبي،  أمحد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  النبالء،  أعالم  سري   -76

الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، ط٢، 1٩8٢م.
اجلديدة،  اآلفاق  دار  بيضون،  فاروق  ترمجة:  هونكة،  زيغرد  الغرب،  عىل  تسطع  العرب  شمس   -77

بريوت، 1٩8٢م.
78- صادر الفقهاء والفقراء بالثغر السكندري، نارص أمحد إبراهيم، جملة الروزنامة، ع4، ٢٠٠6م، دار 

الوثائق القومية، القاهرة.
العامة  املرصية  املؤسسة  القلقشندي،  عيل  بن  أمحد  العباس  أبو  اإلنشا،  صناعة  يف  األعشى  صبح   -7٩

للتأليف والرتمجة والطباعة والنرش، القاهرة، نسخة مصورة عن الطبعة األمريية.
8٠- صحيح البخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري، مطابع األهرام، جلنة إحياء كتب السنة 

بمرص، 1٩٩٠م.
81- صور من التكافل االجتامعي، د.سالمة حممد البلوي، مكتبة الصحابة، الشارقة، ٢٠٠3م.

اإلنسانية يف احلضارة اإلسالمية- رقم1(،  اللمسات  الطفولة يف ظل احلضارة اإلسالمية )سلسة   -8٢
د.سالمة حممد البلوي، مكتبة الصحابة، الشارقة، ٢٠٠3م.

 ،1٠4 ع  السعودية،  العربية  اململكة  والتعليم،  الرتبية  وزارة  املعرفة،  جملة  أمني،  أسامة  الفاتكان،   -83
ذو القعدة 14٢4هـ/يناير ٢٠٠4م.
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84- فتوح البلدان، أمحد بن حييى بن جابر البالذري، تصحيح: صالح الدين املنجد، القاهرة، 1٩56م.
85- قانون نامه مرص، ترمجة وتقديم وتعليق: أمحد فؤاد متويل، مكتبة األنجلو املرصية، القاهرة، 1٩86م.

86- قاهريات، مجال الغيطاين، أسبلة القاهرة، مكتبة مدبويل، د.ت.
87- قبة الصخرة، أمحد فكري، جملة عامل الفكر، مح11، ع1، أبريل- مايو- يونيو، 1٩8٠م.

88- قبة الصخرة، يوسف شوقي، عامن- مسقط، 1٩8٢م.
8٩- قرطبة يف العرص اإلسالمي، أمحد فكري، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، 1٩83م

٩٠- الكامل يف التاريخ، أبو احلسن عيل بن حممد اجلزري ابن األثري، دار صادر، بريوت، 1٩78م.
٩1- كسوة الكعبة املعظمة عرب التاريخ، السيد حممد الدقن، مطبعة اجلبالوي، 14٠6هـ.

٩٢- املاء يف الفكر اإلسالمي واألدب العريب، حممد بن عبد العزيز بنعبد اهلل، وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية- اململكة املغربية، 1٩٩6م.

رقم  ملف   ،3٢878 سجل   ،3٢8 رقم  وثيقة  العزيز،  عبد  امللك  دارة  العثامنية،  الوثائق  جمموعة   -٩3
1٠4/1٠/8، بتاريخ 1٢٩٠/6/٢1هـ، املوافق 1876/٢/٢1م.

٩4- حمارضات يف الوقف، حممد أبو زهرة، القاهرة، 1٩5٩م.
٩5- املحىل، عيل بن أمحد بن حزم، حتقيق: جلنة إحياء الرتاث العريب، دار األوقاف، بريوت، د.ت.

الفكرية، عبد اجلليل  العرصين األيويب واململوكي ودورها يف احلركة  املقدس يف  املدارس يف بيت   -٩6
حسن عبد املهدي، مكتبة األقىص، عامن، 1٩81م.

٩7- مرآة الزمان يف تاريخ األعيان، شمس الدين أبو املظفر يوسف سبط ابن اجلوزي، اهلند، حيدر آباد 
الدكن، مطبعة جملس دائرة املعارف العثامنية، 1٩51م.

الدينية،  الثقافة  مكتبة  البلوي،  حممد  د.سالمة  اإلسالمية،  واحلضارة  التاريخ  يف  الوجيز  املرشد   -٩8
القاهرة، ٢٠1٠م. 

٩٩- مروج الذهب ومعادن اجلوهر، املسعودي، مطبعة البهية، 1346هـ.
األوقاف  مؤسسة  ندوة  الكبييس،  عبيد  د.حممد  فيه،  املصلحة  ومدى  األهيل  الوقف  مرشوعية   -1٠٠
والدراسات  البحوث  معهد  والعلوم،  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  واإلسالمي،  العريب  العامل  يف 

العربية، بغداد، 1٩83م. 
1٠1- معاهد العلم يف بيت املقدس، كامل العسيل، عامن، اجلامعة األردنية، 1٩81م.

1٠٢- مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني، دار الفكر، بريوت، 
د.ت.

1٠3- مفتاح الدراية ألحكام الوقف والعطايا، يوسف إسحاق محد النيل، ديب، 1٩78م.
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الدين  ابن واصل، حتقيق: مجال  بن سامل  الدين حممد  أيوب، مجال  بني  أخبار  الكروب يف  1٠4- مفرج 
شيال، املطبعة األمريية، القاهرة، 1٩57م. 

1٠5- املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، جواد عيل، دار العلم للماليني، بريوت، 1٩71م. 
البلوي، جملة  الفتح األيويب إىل االغتصاب الصهيوين، د.سالمة حممد  املقدس من  1٠6- مكتبات بيت 

التاريخ العريب، مجعية املؤرخني املغاربة، ع3٢، خريف ٢٠٠4م.
1٠7- املكتبات يف مكة واملدينة خالل العرصين األيويب واململوكي، عامد صالح العجمي، رسالة جامعية، 

جامعة القصيم، قسم التاريخ، ٢٠1٠م.
1٠8- املمتلكات واألوقاف املسيحية يف القدس- دراسة يف الرتاث الثقايف ملدينة القدس، فادي شامية، 

د.ت.
1٠٩- من روائع حضارتنا اإلسالمية، مصطفى السباعي، دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع والرتمجة، 

1٩٩8م.
اإلسالمية(،  العربية  احلضارة  )موسوعة  اإلسالمية  العربية  احلضارة  يف  االجتامعية  املؤسسات   -11٠

سعيد عبد الفتاح عاشور، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، بريوت، 1٩87م.
111- مؤسسة األوقاف يف العراق ودورها التارخيي املتعدد األبعاد، أمحد حممد الرشيف، ندوة مؤسسات 

األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي، بغداد، 1٩83م.
جملة  ملليح،  السعيد  فاس،  بمدينة  واالقتصادية  واالجتامعية  الفكرية  وأمهيتها  األوقاف  مؤسسة   -11٢

دعوة احلق، ع363، ٢٠٠٢م.
113- مؤسسة األوقاف ومدارس بيت املقدس، كامل العسيل، ندوة مؤسسة األوقاف، بغداد، 1٩83م. 
114- النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة، مجال الدين أبو املحاسن يوسف ابن تغري بردي، دار 

الكتب، 1٩43م.
115- نصب الراية ألحاديث اهلادية، مجال الدين أبو حممد عبد اهلل بن يوسف الزيلعي، مطبعة املأمون، 

1٩38م.
116- نظام احلكومة النبوية املسمى الرتاتيب االدارية، حممد عبد احلي الكتاين، املدينة املنورة، 1414هـ.

117- النظام القضائي يف بغداد يف العرص العبايس، عبد الرزاق عيل األنباري، النجف، مطبعة النعامن.
الدين بن اخلطيب، أمحد بن حممد  الرطيب وذكر وزيرها لسان  118- نفح الطيب من غصن األندلس 

املقري، حتقيق: إحسان عباس، دار صادر، بريوت، 1٩68م.
11٩- نيل األوطار رشح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار، حممد بن عيل الشوكاين، طبعة دار 

احلديث، القاهرة، د.ت.
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1٢٠- وصف إفريقيا، احلسن بن حممد )ليون اإلفريقي( الوزان الفايس، ترمجه عن الفرنسية: حممد حجي 
وحممد األخرض، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 1٩83م.

1٢1- وفيات األعيان، ابن خلكان، حتقيق: إحسان عباس، بريوت، دار صادر، 1٩71م.
1٢٢- الوقف اإلسالمي بني النظرية والتطبيق، د.عكرمة سعيد صربي، دار النفائس، عامن، ٢٠11م.

1٢3- الوقف اإلسالمي- تطوره، إدارته، تنميته، د.منذر القحف، دار الفكر املعارص، دمشق، ٢٠٠٠م.
الدويل  املؤمتر  غنايم،  زهري  اهلجري،  عرش  واحلادي  العارش  القرنني  يف  القدس  يف  النقود  وقف   -1٢4

السابع لتاريخ بالد الشام، ٢٠٠6م، املجلد الثالث، عامن، اجلامعة األردنية، ٢٠٠8م.
1٢5- الوقف يف الترشيعات القديمة، حممد بن عبد العزيز بنعبد اهلل، جملة دعوة احلق، ع٢31، ذو احلجة 

14٠3هـ- حمرم 14٠4هـ/سبتمرب- أكتوبر 1٩83م.
1٢6- الوقف وأثره يف تنمية موارد اجلامعات، سليامن أبو اخليل، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 

٢٠٠4م. 
الياممة  جنيد، مؤسسة  اإلسالمي، حييى حممود  التاريخ  من  وتطبيقات  نامذج  واملجتمع-  الوقف   -1٢7

الصحفية، سلسلة كتابة صحفية الرياض، ع3٩، 1417هـ.
1٢8- الوقف وبنية املكتبة العربية- استنباط للموروث الثقايف، حييى حممود ساعايت، الرياض، 1٩88م.

اإلسالمية  والشؤون  العدل  وزارة  البحرين،  ملكة  احللواين،  منصور  جواد  وتارخيه،  الوقف   -1٢٩
واألوقاف، ٢٠1٢م.

13٠- الوقف ودوره يف التنمية، د.عبد الستار إبراهيم اهليتي، البحث الفائز بجائزة الشيخ عيل بن عبد اهلل 
آل ثاين الوقفية العاملية لعام 1418هـ/1٩٩7م.

 H. A. R. Gibb and H. Bowen, Islamic Society and the West (London: -131
Oxford University Press1957.

  Massignon, L. (Documents sur certains waqfs des lieux saints d,-13٢
Islam0) Revue des Etudes Islamiques, (1951).

Rosen-Ayalon, Myriam Art and Architecture in Ayyubid,  Jerusa-  -133
 lem(1985).
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تعريف الوقف، وم�ضروعيته،

واأركانه اإجماًل، وحكمه،

وحكمته )مقا�ضده( 
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املبحث الأول

تعريف الوقف

اأوًل: تعريف الوقف لغة: 

الوقف مصدر: وقف يقف )بالتخفيف(؛ ومادة وقف: »الواو والقاف والفاء: أصل 
ث يف يشء، ثم يقاس عليه«)1(، ويطلق الوقف ويراد به: اليشء املوقوف؛  واحد يدل عىل متكُّ
تسمية باملصدر، واجلمع: أوقاف؛ مثل: ثوب وأثواب، ووقت وأوقات)٢(، وقوهلم: أوقفت 
اليشء  وقفت  نقول:  اللسان:  ويف  األصمعي،  أنكرها  متيم،  لغة  )باأللف(؛  والدابة  الدار 

أقفه وقًفا، وال ُيقال فيه: أوقفت، إال عىل لغة رديئة)3(، وقيل: وقف وأوقف سواء)4(.

ويطلق الوقف يف اللغة عىل معاٍن، أقرهبا للمدلول االصطالحي: 

ُيقال: وقف الدار وقًفا: حبسها يف سبيل اهلل؛ ووقف اليشء وحبس وأحبسه  أ- احلبس؛ 
بمعنى واحد، واجلمع أوقاف وأحباس، وُسمي: وقًفا؛ ألن العني موقوفة، وحبًسا؛ ألن 
العني حمبوسة)5(، وكل ما ُحبس بوجه من الوجوه فهو حبيس، واحلبيس فعيل بمعنى 
له، وحتبيس  ُصرّي  ما  لغري  فيه  الترصف  له، ال جيوز  ُقصد  ما  أي حمبوس عىل  مفعول، 

اليشء أي يبقى أصله)6(.

يمنع  الواقف  أنَّ  ذلك  عنه)7(،  منعته  وقًفا:  اليشء  عن  الرجل  وقفت  ُيقال:  املنع؛  ب- 
الترصف يف املوقوف، ومقتىض املنع أن حتول بني الرجل وبني اليشء الذي يريده، وهو 

خالف اإلعطاء)8(.

)1( معجم مقاييس اللغة، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، دار اجليل، 14٢٠هـ/1٩٩٩م، مادة: وقف.
)٢( انظر: املصباح املنري يف رشح غريب الرشح الكبري، أبو العباس أمحد بن حممد بن عيل الفيومي ثم احلموي، املكتبة العلمية، 

بريوت، د.ت، مادة: وقف.
)3( انظر: لسان العرب، أبو الفضل مجال الدين بن منظور األنصاري الرويفعي األفريقي، دار صادر، بريوت، ط3، 1414هـ، مادة: وقف.
)4( انظر: املصباح املنري، الفيومي، وتاج العروس من جواهر القاموس، أبو الفيض حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيني 

املرتىض الزبيدي، دار صادر، بريوت، مادة: وقف.
)5( انظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة: وقف، واملصادر السابقة: مادة وقف.

)6( انظر: أساس البالغة، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد الزخمرشي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 141٩هـ/1٩٩8م، 
مادة: وقف، واملصباح املنري، الرازي، مادة: وقف.

)7( انظر: املصباح املنري، الفيومي، مادة: وقف، ولسان العرب، ابن منظور، مادة: وقف، وتاج العروس، الزبيدي، مادة: وقف.
)8( انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري الفارايب، دار العلم للماليني، بريوت، 

ط4، 14٠7هـ/1٩87م، مادة وقف، ولسان العرب، ابن منظور، مادة وقف.



مدونة أحكام الوقف الفقهية - اجلزء األول

٩8

وهناك إطالقات أخرى منها: السكون، والتعليق، والتأخري.. وغريها)1(.

ثانًيا: تعريف الوقف ا�ضطلًحا: 

ف الفقهاء الوقف بتعريفات خمتلفة تبًعا الختالف مذاهبهم يف بعض رشوط الوقف  عرَّ
وأحكامه، وهذه التعريفات يف مجلتها متقاربة ال خترج عن املقاصد العامة حلقيقة الوقف.

1- الوقف عند احلنفية: 
عّرف احلنفية الوقف بتعريفني: 

التعريف األول: يعرب عن حقيقة الوقف عند اإلمام أيب حنيفة، فذكر املرغيناين أن الوقف 
»يف الرشع عند أيب حنيفة: حبس العني عىل ملك الواقف، والتصدق باملنفعة بمنزلة العارية«)٢(.

أما التعريف الثاين: فيعرب عن حقيقة الوقف عند الصاحبني، قال املرغيناين: »وعندمها 
-أي الوقف- حبس العني عىل حكم ملك اهلل تعاىل، والتصدق باملنفعة«)3(، وذكر التُُّمْرَتايِشِّ 

أن الوقف عندمها هو حبس العني عىل ملك اهلل تعاىل، ورصف منفعتها عىل من أحب)4(.
2- الوقف عند املالكية: 

عّرف املالكية الوقف بتعريفني: 
التعريف األول: يفيد أن الوقف عىل التأبيد؛ فذكر القايض عياض أن الوقف واحلبس 
بمعنى واحد عن املالكية، وهو املال يوقف وحيبس مؤبد الوجه من وجوه اخلري أو عىل قوم 

)1( انظر: خمتار الصحاح، زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب زكريا بن عبد القادر احلنفي الرازي، املكتبة العرصية، بريوت، 
ط5، 14٢٠هـ/1٩٩٩م، مادة: وقف، واملصباح املنري، الفيومي، مادة: وقف، وتاج العروس، الزبيدي، مادة: وقف. 

)٢( اهلداية يف رشح بداية املبتدي، أبو احلسن برهان الدين عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين، حتقيق: طالل 
الدقائق وحاشية  كنز  احلقائق رشح  تبيني  أيًضا:  وانظر  بريوت-لبنان، د.ت، 15/3،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  يوسف، 
، فخر الدين عثامن بن عيل بن حمجن البارعي الزيلعي احلنفي )واحلاشية لشهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن  ْلبِيِّ الشِّ
بفاصل(،  بينهام  مفصوالً  بأسفلها  ْلبِيِّ  الشِّ وحاشية  الصفحة  بأعىل  احلقائق  )تبيني   ) ْلبِيُّ الشِّ يونس  بن  إسامعيل  بن  يونس 
املطبعة الكربى األمريية-بوالق، القاهرة، ط1، 1313هـ، 3٢5/3، وفتح القدير )هو رشح كتاب اهلداية يف رشح البداية 
القدير« للكامل  بفاصل »فتح  يليه مفصوالً  بأعىل الصفحة كتاب »اهلداية« للمرغيناين  الفقه احلنفي للربهان املريغناين،  يف 
الواحد السيوايس  بن اهلامم وتكملته »نتائج األفكار يف كشف الرموز واألرسار« لقايض زاده(، كامل الدين حممد بن عبد 

املعروف بابن اهلامم، دار الفكر، د.ط، د.ت، ٢٠3/6.
، فخر الدين عثامن بن عيل بن حمجن البارعي الزيلعي احلنفي، 3٢5/3. ْلبِيِّ )3( تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

)4( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي املشهور بابن عابدين )»الدر 
املختار للحصفكي رشح تنوير األبصار للتمرتايش« بأعىل الصفحة، يليه مفصوالً بفاصل »حاشية ابن عابدين« عليه املسمى 

»رد املحتار«(، دار الفكر للطباعة والنرش، بريوت، ط٢، 141٢هـ/1٩٩٢م، 338/4-33٩.
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معينني)1(، وعّرف ابن عرفة الوقف بأنه: »إعطاء منفعة يشء مدة وجوده، الزًما بقاؤه يف 
ملك معطيه، ولو تقديًرا«)٢(.

التعريف الثاين: يفيد صحة الوقف املؤقت؛ فعّرفه الدردير بأنه: »جعل منفعة ملوك ولو 
بأجرة أو غلته ملستحق، بصيغة، مدة ما يراه املحبس«)3(، وقال يف معرض رشح التعريف: 
ًة َمْعُلوَمًة َوَأْوَقَف َمنَْفَعَتَها  »َشِمَل َقْوُلُه: )َوَلْو بُِأْجَرٍة( َما إَذا اْسَتْأَجَر َداًرا َمُْلوَكًة َأْو َأْرًضا ُمدَّ
َغرْيِ  آَخَر  ُمْسَتِحقٍّ  َعىَل  َمنَْفَعَتُه  َوَأْوَقَف  َوْقًفا  اْسَتْأَجَر  إَذا  َوَما  ِة-  امْلُدَّ تِْلَك  يِف  َمْسِجًدا  -َوَلْو 
َها؛ أِلَنَّ احْلُْبَس اَل  تِي َيْسَتِحقُّ بِيُس امْلَنَْفَعِة الَّ ا امْلَُحبَُّس َعَلْيِه َفَلْيَس َلُه حَتْ ِة، َوَأمَّ ِل يِف تِْلَك امْلُدَّ اأْلَوَّ
اَم َيْمِلُك  َر َأنَّ امَلْوُقوَف َعَلْيِه إنَّ ُه اَل َيْمِلُك تِْلَك امْلَنَْفَعَة؛ ملَِا َتَقرَّ بَُّس«)4(، قال الصاوي: »َوأِلَنَّ حُيَ

االنتفاع اَل امْلَنَْفَعَة«)5(.
3- الوقف عند فقهاء الشافعية: 

الوقف هو: »حبس مال يمكن االنتفاع به مع بقاء عينه بقطع الترصف يف رقبته عىل 
مرصف مباح موجود«)6(.

4- الوقف عند فقهاء احلنابلة: 
قال ابن قدامة املقديس: »ومعناه حتبيس األصل وتسبيل الثمرة«)7(، وذكر البهويت أنه 

العتيقة  املكتبة  املالكي،  السبتي  اليحصبي  عياض  موسى  عياض  الفضل  أبو  اآلثار،  صحاح  عىل  األنوار  مشارق  انظر:   )1(
بتونس ودار الرتاث بالقاهرة، 1٩78م، ٢/٢٩3.

)٢( مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابليس املغريب املعروف 
عيني املالكي، دار الفكر، ط3، 141٢هـ/1٩٩٢م، 18/6. باحلطاب الرُّ

)3( بلغة السالك ألقرب املسالك )حاشية الصاوي( )الرشح الصغري هو رشح الشيخ الدردير لكتابه املسمى أقرب املسالك 
بفاصل  مفصوالً  يليه  الصفحة،  بأعىل  املسالك«  »أقرب  لكتابه  الدردير  للشيخ  الصغري«  )»الرشح  َمالٍِك(  َماِم  اإْلِ ملَِْذَهِب 

»حاشية الصاوي« عليه(، أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت الشهري بالصاوي املالكي، دار املعارف، د.ت، ٩7/4-٩8.
)4( بلغة السالك ألقرب املسالك )حاشية الصاوي(، الصاوي املالكي، ٩8/4.

)5( املرجع السابق، ٩8/4-٩٩.
)6( مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي )»املنهاج للنووي« بأعىل 
الصفحة، يليه مفصوالً بفاصل رشحه »مغني املحتاج« للخطيب الرشبيني(، دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ/1٩٩4م، 
5٢٢/3، وانظر: أسنى املطالب يف رشح روض الطالب )ومعه حاشية الرميل الكبري(، أبو حييى زكريا بن حممد بن أمحد بن 
زكريا األنصاري، دار الكتاب اإلسالمي، د.ط، د.ت، 457/٢، وفتوحات الوهاب بتوضيح رشح منهج الطالب املعروف 
بحاشية اجلمل )منهج الطالب اخترصه زكريا األنصاري من منهاج الطالبني للنووي ثم رشحه يف رشح منهج الطالب( 
)»رشح منهج الطالب« لزكريا األنصاري بأعىل الصفحة، يليه مفصوالً بفاصل »حاشية اجلمل« عليه(، سليامن بن عمر بن 

منصور العجييل األزهري املعروف باجلمل، دار الفكر، د.ط، د.ت، 576/3.
)7( املغني، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلامعييل املقديس ثم الدمشقي احلنبيل الشهري بابن قدامة 

املقديس، مكتبة القاهرة، د.ط، 1388هـ/1٩68م، 6/18٩.
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بقاء  به مع  املنتفع  ماَله  الترصف  مالٍك مطلق  الوقف: حتبيس  أن  »اإلقناع«  ورد يف كتاب 
عينه، بقطع ترصف الواقف وغريه يف رقبته)1(.

5- الوقف عند فقهاء الظاهرية: 
فرّس ابن حزم الوقف بأّنه التحبيس؛ فقد جاء يف املحىل: »َوالتَّْحبِيُس؛ َوُهَو اْلَوْقُف«)٢(.

6- الوقف عند فقهاء الشيعة اإلمامية: 
املنفعة«)3(، يف حني عّرفه  بأنه: »حتبيس األصل وتسبيل  عّرف بعض اإلمامية الوقف 
آخرون بأنه: »عقد يفيد حتبيس األصل وإطالق املنفعة«)4(، وعّرفه مجاعة هبذا التعريف من 

دون ذكر العقد)5(، وذكر بعضهم: أن الوقف هو الصدقة اجلارية)6(.
7- الوقف عند فقهاء الشيعة الزيدية: 

عّرف الزيدية الوقف بأنه: »حبس خمصوص، عىل وجه خمصوص، بنية القربة«)7(.
8- الوقف عند فقهاء اإلباضية: 

عّرف الثميني الوقف بأنه: حبس املعني عىل ملك املوقوف إليه، والتصديق باملنفعة)8(، 
وجاء يف رشح النيل: »حقيقة احلبس: وقف مال يمكن االنتفاع به بقاَء عينه؛ لقطع ترصف 

)1( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع )هو رشح »اإلقناع« لإلمام موسى بن أمحد احلجاوي الصاحلي يف أعىل الصفحات، 
و«كشاف القناع« يف أسفلها(، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس البهوتى احلنبىل، حتقيق: حممد حسن 

حممد حسن إسامعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بريوت-لبنان، ط1، 1418هـ/1٩٩7م، ٢٩3/4.
)٢( املحىل باآلثار، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري، دار الفكر، بريوت، د.ط، د.ت، 8/14٩.

)3( املبسوط يف فقه اإلمامية، تأليف شيخ الطائفة أبى جعفر حممد بن احلسن بن عىل الطوسى، صحح اجلزء الثالث وعلق عليه: 
حممد الباقر البهبودل، تقديم مؤسسة الغري للمطبوعات ببريوت، توزيع دار الكتاب ببريوت، 141٢هـ/1٩٩٢م، ٢86/3.

والنرش  للطباعة  العريب  الرتاث  إحياء  دار  العاميل،  احلسيني  جواد  حممد  السيد  العالمة،  قواعد  رشح  يف  الكرامة  مفتاح   )4(
والتوزيع، د.ت، ٢/٩.

)5( الروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية )اللمعة الدمشقية للسعيد حممد بن مجال الدين مكى العامىل »الشهيد األول«(، السعيد 
زين الدين اجلبعي العاميل )الشهيد الثاين(، منشورات جامعة النجف الدينية، دار العامل اإلسالمي، بريوت، د.ت، 163/3.

)6( انظر: مفتاح الكرامة يف رشح قواعد العالمة، السيد حممد جواد احلسيني العاميل، ٢/٩، وجواهر الكالم يف رشح رشائع 
اإلسالم، الشيخ حممد حسن النجفي، مؤسسة التاريخ العريب، ٢/٢8. 

)7( املنتزع املختار من الغيث املدرار املفتح لكامئم األزهار يف فقه األئمة األطهار، العالمة أبو احلسن عبد اهلل بن مفتاح )طبع 
هذا الكتاب عىل نسخة صحيحة، ُنسخت بحواشيها عىل نسخة شيخ اإلسالم القايض العالمة حممد بن عيل الشوكاين سنة 

1٢٠7هـ، وُقرئت عليه، وذلك بخط القايض عيل بن عبد اهلل سهيل(، 458/3.
عمر  بابا  موسى  حممد  النص:  ضبط  الثميني،  إبراهيم  بن  احلاج  بن  العزيز  عبد  املعلوم،  املنهاج  درر  من  املنظوم  التاج   )8(

ومصطفى بن حممد رشيفي، وزارة الرتاث القومي والثقافة-مسقط، ٢٠٠٠م، 111/6. 
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الواقف وغريه يف رقبته؛ لرصف منافعه يف جهة خري؛ تقرًبا إىل اهلل تعاىل«)1(.

ثالثًا: الألفاظ ذات ال�ضلة: 

1- الوصية: 
ِء َأِصيِه، ِمْن َباِب َوَعَد: َوَصْلُتُه،  ْ َء بِاليشَّ ْ الوصية يف اللغة: الوصل، يقال: »َوَصْيُت اليشَّ
، َواْلَفْتُح ُلَغٌة،  ْيُت إىَل ُفاَلٍن َتْوِصَيًة، َوَأْوَصْيُت إَلْيِه إيَصاًء... َوااِلْسُم اْلِوَصاَيُة بِاْلَكرْسِ َوَوصَّ
: َفِعيٌل بَِمْعنَى َمْفُعوٍل، َواجْلَْمُع اأْلَْوِصَياُء، َوَأْوَصْيُت إَلْيِه باَِمٍل؛ َجَعْلُتُه َلُه، َوَأْوَصْيُتُه  َوُهَو َويِصٌّ

.
اَلِة َأَمْرُتُه هِبَا«)٢( جَياَب، َوَأْوَصْيُتُه بِالصَّ بَِوَلِدِه: اْسَتْعَطْفُتُه َعَلْيِه، َوَهَذا امْلَْعنَى اَل َيْقَتيِض اإْلِ

والوصية يف اصطالح الفقهاء هي: متليك مضاف إىل ما بعد املوت عىل وجه التربع(3).
والصلة بني الوقف والوصية أن كليهام تربع، وختتلف الوصية عن الوقف بأن الوصية 

تربع مضاف إىل ما بعد املوت.
2- الصدقة: 

ْقَت  الّصَدَقة بفتح الدال لغة: »َما أْعَطْيَته يِف ذاِت اهللِ َتعاىَل للُفقراِء، َويِف الّصحاح َما تصدَّ
بِِه عىل الُفَقراِء، َويِف امُلفردات: الّصَدقة: َما خُيِرُجه اإلنساُن من مالِه عىل وْجِه الُقْربِة؛ كالّزكاة، 
ع بِِه، والّزكاة ُتقال للواِجب، َوقيل: ُيسّمى الواِجُب  َلِكن الّصَدَقة يِف األَْصل ُتقاُل للمتَطوَّ

دَق يِف فِْعله«)4(. َصَدقة إِذا حتّرى صاِحُبه الصِّ
ويف االصطالح الفقهي: إعطاء املال ونحوه بقصد ثواب اآلخرة)5(.

وعّرف الرصاع الصدقة بأهنا: »متليك ذي منفعة لوجه اهلل بغري عوض«)6(.

)1( رشح كتاب النيل وشفاء العليل، اإلمام العالمة حممد بن يوسف أطفيش )كتاب النيل وشفاء العليل للشيخ ضياء الدين بن عبد 
العزيز الثميني(، دار الفتح ببريوت، دوار الرتاث العريب بليبيا، ومكتبة اإلرشاد بجدة، ط٢، 13٩٢هـ/1٩7٢م، 453/1٢. 

)٢( املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، أبو العباس أمحد بن حممد بن عيل الفيومي ثم احلموي، املكتبة العلمية، بريوت، 
مادة: وىص، 6٢٢/٢.

)3( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 648/6، ومغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين حممد 
بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، 66/4.

بيدي، حتقيق:  )4( تاج العروس من جواهر القاموس، أبو الفيض حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق احلسيني امللّقب بمرتىض الزَّ
جمموعة من املحققني، دار اهلداية، مادة: صدق، 1٢/٢6.

)5( املجموع رشح املهذب، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي )هو رشح النووي لكتاب املهذب للشريازي(، حققه 
وعّلق عليه وأكمله: حممد نجيب املطيعي، مكتبة اإلرشاد، جدة-اململكة العربية السعودية، د.ت، ٢46/6. 

)6( اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية )رشح حدود ابن عرفة للرصاع(، أبو عبد اهلل حممد بن قاسم 
األنصاري الرصاع التونيس املالكي، املكتبة العلمية، ط1، 135٠هـ، 4٢3/1. وانظر: املغني، ابن قدامة املقديس، 41/6.
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والصلة بني الوقف والصدقة أن الصدقة أعم من الوقف؛ فكل وقف صدقة، وليس 
كل صدقة وقًفا.

3 - اهلبة: 
ي صاِحُبها  َكُثَرْت ُسمِّ اهِلبُة يف اللغة: »الَعطِيَّة اخلاليُة َعِن األَْعواِض واألَْغراِض، فإِذا 

اًبا«)1(. َوهَّ
واهلبة يف اصطالح الفقهاء: »متليك بال عوض، ولثواب اآلخرة«)٢(.

والصلة بني اهلبة والوقف أن اهلبة أعم من الوقف؛ إذ اهلبة متليك للعني واملنفعة، أما 
الوقف فإنه متليك للمنفعة فقط دون العني.

4- احلبس: 
َقاَله  كمْقَعد،  كامَلْحَبِس،  التَّْخِلَية،  ِضدُّ  َوُهَو  واإلمساُك،  »امَلنُْع  اللغة:  يف  احلَْبُس 
وامَلْحَبُس:  فِيِه،  حُيَْبُس  ِذي  الَّ امَلوِضُع  ِقياِسِهم:  عىل  امَلْحبُِس  ِسيَبَوْيٍه:  َقاَل  بعَضهم... 
من  حَيْبُِسه،  حَبَسُه  كاحلَْبِس،  فِعاًل،  َويكون  ِسْجنًا،  يكوُن  امَلْحبُِس  الليُث:  َوَقاَل  امَلْصَدُر، 
جاَعُة... احلَْبُس: اجلََبُل األَسَوُد  َب(، َحْبًسا، َفُهَو حَمُْبوٌس وَحبِيٌس، احلَْبُس: الشَّ َحَبَس )رَضَ
الَعظيُم... واجلَْمُع َأْحباٌس، َوقيل: َما ُسدَّ بِِه جَمرى اْلَوادي يِف َأيِّ َموِضٍع َحْبٌس، َوَقاَل ابُن 

.
)3(

األَعرايّب: ِهَي ِحجاَرٌة ُتوَضُع يِف فوَهِة النَّْهِر مَتنُع ُطغياَن املاِء«
ِمْن  َوَمنُْعُه  ْخِص  الشَّ »َتْعِويُق  أحدمها:  معنيني؛  عىل  يطَلق  االصطالح  يف  واحلبس 
بِنَْفِسِه«)4(، والثاين: بمعنى الوقف؛ وهذا املعنى هو املراد بالوقف االصطالحي  ِف  التَّرَصُّ

)1( لسان العرب، أبو الفضل حممد بن مكرم بن عىل مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى، دار صادر، بريوت، 
ط3، 1414هـ، 8٠3/1.

احلديث-القاهرة، ط1، 14٢6هـ/٢٠٠5م،  دار  أمجد جاد،  اجلندي، حتقيق:  إسحاق  بن  العالمة خليل، خليل  )٢( خمترص 
٢14/1، ومغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، 3/55٩، 
ومنح اجلليل رشح خمترص خليل، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن حممد عليش املالكي )»خمترص خليل« بأعىل الصفحة، يليه 
مفصوالً بفاصل رشحه »منح اجلليل« للشيخ عليش(، دار الفكر، بريوت، 14٠٩هـ/1٩8٩م، 174/8، والتاج واإلكليل 
ملخترص خليل، أبو عبد اهلل حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي املواق املالكي، دار الكتب العلمية، 

ط1، 1416هـ/1٩٩4م، 3/8، وانظر: املغني، ابن قدامة املقديس، 41/6.
بيدي، مادة:  )3( تاج العروس من جواهر القاموس، أبو الفيض حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق احلسيني امللّقب بمرتىض الزَّ

حبس، 15/5٢٠-5٢٢.
)4( جمموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، جممع 

امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة النبوية-اململكة العربية السعودية، 1416هـ/1٩٩5م، 3٩8/35.
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عند مجهور الفقهاء)1(.
ويرى فقهاء اإلمامية أن الوقف يفرتق عن احلبس يف أن الوقف مؤبد وال يقبل الرجوع 

وال يورث عن الواقف، بخالف احلبس فإنه يكون مؤقًتا ويورث عن احلابس.
قال يف رشائع اإلسالم: »لو رشط عوده إليه عند حاجته صحَّ الرشط وبطل الوقف، 

وصار حبًسا، يعود فيه مع احلاجة ويورث«)٢(.
وقال يف الروضة البهية: »لو قرنه -أي الوقف- بمدة، أو جعله عىل من ينقرض غالًبا؛ 
مل يكن وقًفا، واألقوى صحته حبًسا، يبطل بانقضائها وانقراضه؛ فريجع إىل الواقف، أو 

وارثه حني انقراض املوقوف عليه؛ كالوالء«)3(.
مذهب  عىل  أما  الرتادف)4(،  هي:  الفقهاء  مجهور  عند  واحلبس  الوقف  بني  والصلة 

اإلمامية فقد تقدم تفريقهم بينهام.
5- التربع: 

التربع، لغة مأخوذة من »)برع( بروًعا: فاق نظراءه يِف َأمر... )برع( براعة: فاق نظراءه 
يِف َأمر؛ َفُهَو بارع وبريع، )تربع( بالعطاء أْعطى من غري ُسؤال، وتفضل باَِم اَل جيب َعَلْيِه، 
غري َطالب عوًضا... )الرباعة(: َكاَمل اْلفضل، َوحسن الفصاحة اخْلَاِرَجة َعن نظائرها«)5(؛ 

)1( اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية )رشح حدود ابن عرفة للرصاع(، أبو عبد اهلل حممد بن قاسم 
األنصاري الرصاع التونيس املالكي، 41٠/1، واملحىل باآلثار، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي 
الظاهري، 14٩/8، واملبسوط، شمس الدين أبو بكر حممد بن أيب سهل الرسخيس، دراسة وحتقيق: خليل حمي الدين امليس، 
دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت-لبنان، ط1، 14٢1هـ/٢٠٠٠م، ٢5/1٢، والبحر الزخار اجلامع ملذاهب 

علامء األمصار، أمحد بن حييى بن املرتىض، 446/4.
تعليقات سامحة  بن احلسن، مع  الدين جعفر  القاسم نجم  أبو  املحقق احليل  )٢( رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام، 
املرجع الديني آية اهلل العظمى السيد صادق احلسيني الشريازي، دار القارئ، بريوت-لبنان، ط11، 14٢5هـ/٢٠٠4م، 

46٢/1-463 )املجلد األول يتضمن القسم األول والثاين(. 
)3( الروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية )اللمعة الدمشقية للسعيد حممد بن مجال الدين مكى العامىل »الشهيد األول«(، 

السعيد زين الدين اجلبعي العاميل )الشهيد الثاين(، دار العامل اإلسالمي، بريوت، د.ت، 3/16٩. 
)4( اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية )رشح حدود ابن عرفة للرصاع(، أبو عبد اهلل حممد بن قاسم 
األنصاري الرصاع التونيس املالكي، 53٩/٢، واملحىل باآلثار، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي 
اجلامع  الزخار  والبحر   ،٢5/1٢ الرسخيس،  سهل  أيب  بن  حممد  بكر  أبو  الدين  شمس  واملبسوط،   ،14٩/8 الظاهري، 

ملذاهب علامء األمصار، أمحد بن حييى بن املرتىض، 446/4.
)5( املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة، جمموعة من املختصني )إبراهيم مصطفى/أمحد الزيات/حامد عبد القادر/

حممد النجار(، دار الدعوة، مادة )برع(، 1/5٠.
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ِء َغرْيِ اْلَواِجِب، إْعَطاُؤُه إْحَساًنا ِمْن امْلُْعطِي«)1(.  ْ وعّرفه عيل حيدر بأنه: »إْعَطاُء اليشَّ
الوقف، فكل  أعم من  فالتربع  العموم واخلصوص،  والتربع هي  الوقف  فالصلة بني 

ع وقًفا. ع، وليس كل تربُّ وقف تربُّ

املبحث الث�ين

م�ضروعية الوقف

واحلنابلة)5(  والشافعية)4(  واملالكية)3(  املذهب)٢(  يف  احلنفية  من  الفقهاء،  مجهور  ذهب 
والظاهرية)6( والزيدية)7( واإلمامية)8( إىل مرشوعية الوقف، وهو قول لبعض اإلباضية)٩( 

يف الوقف اخلريي دون األهيل.
واإلمجاع،  الصحابة،  وآثار  والسنة،  بالكتاب،  إليه  ذهبوا  ملا  الفقهاء  مجهور  واستدل 

والنظر )املعقول(.

اأوًل: الكتاب: 

فقد تضافرت آيات القرآن الكريم يف احلث عىل فعل اخلري بعامة، وعىل اإلنفاق يف وجوه 
الرب خاصة؛ والوقف بشكل أخص، وهو من أعامل الرب واخلري بال أدنى شك؛ فمن ذلك: 

)1( درر احلكام رشح جملة األحكام، عيل حيدر، حتقيق وتعريب: املحامي فهمي احلسيني، دار الكتب العلمية، لبنان، بريوت، 57/1. 
)٢( انظر: املبسوط، شمس الدين أبو بكر حممد بن أيب سهل الرسخيس، ٢7/1٢-٢8. 

)3( انظر: لباب اللباب يف بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من األركان والرشوط واملوانع واألسباب، أبو عبد اهلل حممد بن عبد 
اهلل بن راشد البكري القفيص املالكي، ط1، 14٢4هـ/٢٠٠3م، ٢٩1، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري )»الرشح الكبري 
للشيخ أمحد الدردير عىل خمترص خليل« بأعىل الصفحة، يليه مفصوالً بفاصل »حاشية الدسوقي« عليه، حممد بن أمحد بن عرفة 

عيني املالكي، 18/6.  الدسوقي املالكي، دار الفكر، د.ت، 75/4، ومواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، احلطاب الرُّ
)4( انظر: األم، أبو عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي، دار املعرفة، بريوت، 13٩3هـ، 51/4-5٢، واملهذب يف فقة اإلمام 

الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي، دار الكتب العلمية، 3٢٢/٢. 
)5( انظر: املغني، ابن قدامة املقديس، 3/6-4، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن 

بن إدريس البهوتى احلنبىل، ٢41/4.
)6( املحىل باآلثار، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري، املسألة رقم 1654، 8/14٩.

)7( البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، أمحد بن حييى بن املرتىض، 146/5. 
يف  اإلسالم  ورشائع   ،38٠/٩ العاميل،  احلر  احلسن  بن  حممد  الشيخ  الرشيعة،  مسائل  حتصيل  إىل  الشيعة  وسائل  انظر:   )8(
اللمعة  البهية يف رشح  الدين جعفر بن احلسن، 43/4، والروضة  القاسم نجم  أبو  املحقق احليل  مسائل احلالل واحلرام، 

الدمشقية، السعيد زين الدين اجلبعي العاميل )الشهيد الثاين(، 163/3.
)٩( انظر: بيان الرشع، القايض حممد بن إبراهيم الكندي، ٢3٩/6٠، والتاج املنظوم للشميني 6/1٠٩. 
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.)1(﴾ ا ُتِبُّوَنۚ ٰ تُنفُِقواْ ِممَّ أ( قوله تعاىل: ﴿لَن َتَنالُواْ ٱلِۡبَّ َحتَّ
وجه الداللة: أّن ما يدخل يف نيل الرّب: الوقف؛ بدليل ما أخرجه الشيخان عن أنس قال: 
كان أبو طلحة أكثر أنصاري باملدينة ماالً من نخٍل، أحب ماله إليه َبرُيحاء)٢(، مستقبلة املسجد، 
وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يدخلها ويرشب من ماء فيها طيب، قال أنس: فلاّم نزلت اآلية: ﴿لَن َتَنالُواْ ٱلِۡبَّ 
ٱلِۡبَّ  َتَنالُواْ  ﴾؛ قام أبو طلحة فقال: يا رسول اهلل، إن اهلل يقول: ﴿لَن  ا ُتِبُّوَنۚ ِممَّ ٰ تُنفُِقواْ  َحتَّ
﴾، وإن أحب أموايل إيّل »َبرُيحاء«، وإهنا صدقة هلل، أرجو بِّرها وذخرها  ا ُتِبُّوَنۚ ٰ تُنفُِقواْ ِممَّ َحتَّ
»رايح«  -أو  رابح  مال  ذلك  »بخ)3(  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  فقال  اهلل،  أراك  حيث  فضعها  تعاىل،  اهلل  عند 
أبو طلحة:  قال  األقربني«،  أن جتعلها يف  أرى  ما قلت، وإين  ابن مسلمة- وقد سمعت  شكَّ 
»أفعل ذلك يارسول اهلل«، فقسمها أبو طلحة يف أقاربه، ويف بني عمه، ويف لفظ قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
»اجعلها يف قرابتك«، فجعلها يف حسان ابن ثابت، وأيب ابن كعب)4(، فهذا -كام قال ابن حجر 

وغريه- ظاهر يف مرشوعية الوقف وفضله)5(.

 .)6(﴾ ُمواْ َوَءاَثَٰرُهۡمۚ ب( وقوله تعاىل: ﴿إِنَّا َنُۡن نُۡحِ ٱلَۡمۡوَتٰ َونَۡكُتُب َما قَدَّ
وجه الداللة: أن من آثار املوتى التي تكتب هلم ويؤجرون عليها: الوقف، فدل هذا عىل 

مرشوعية الوقف)7(.

)1( سورة آل عمران، آية ٩٢. 
)٢( بريحاء: بستان كان بجوار مسجد النبي ملسو هيلع هللا ىلص، قال ابن األثري: هذه اللفظة: )وبريحاء( كثرًيا ما ختتلف ألفاظ املحدثني فيها، فيقولون: 
بريحاء بفتح الباء وكرسها، وبفتح الراء وضمها، واملد فيهام، وبفتحهام والقرص، والبريحاء هي: األرض الظاهرة املنكشفة. انظر: 
فتح الباري رشح صحيح البخاري، أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، دار املعرفة، بريوت، 137٩هـ، 3٩7/5.

ونّونَت،  فإن وصلَت خفضَت  بخ،  بخ  فيقال:  للمبالغة،  باليشء، وتكرار  والرضا  املدح  تقال عند  بل، كلمة  بوزن  بخ:   )3(
فقلَت: بخ بخ. انظر: املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، أبو العباس أمحد بن حممد بن عيل الفيومي ثم احلموي، 37/1. 
)4( أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الوصايا، باب إذا وقف أرًضا ومل يبني احلدود فهو جائز، وكذلك الصدقة، حديث 

رقم ٢76٩، ومسلم يف صحيحه، يف الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة عىل األقربني، حديث رقم ٩٩8. 
)5( انظر: فتح الباري رشح صحيح البخاري، أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، 3٩8/5، نيل األوطار 
بفاصل »رشح الشوكاين«(، حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين  يليه مفصوالً  )»منتقى األخبار« بأعىل الصفحة، 

اليمني، حتقيق: عصام الدين الصبابطي، دار احلديث، مرص، ط1، 1413هـ/1٩٩3م، 36/6.
)6( سورة يس، آية 1٢.

بن  العامدي حممد بن حممد  السعود  أبو  السعود(،  أيب  بتفسري  املعروف   ( الكريم  الكتاب  إىل مزايا  السليم  العقل  إرشاد  انظر:   )7(
مصطفى، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 161/7، والتسهيل لعلوم التنزيل، أبو القاسم حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل 

ابن جزي الكلبي الغرناطي، حتقيق: د.عبد اهلل اخلالدي، رشكة دار األرقم بن أيب األرقم، بريوت، ط1، 1416هـ، 1654/1.
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يقول  بِٱلُۡمتَّقِنَي﴾)1(،  َعلِيُمۢ   ُ َوٱللَّ يُۡكَفُروهُۗ  فَلَن  َخۡيٖ  ِمۡن  َيۡفَعلُواْ  تعاىل: ﴿َوَما  قوله  ج( 
القرطبي: »معنى اآلية: وما تفعلوا من خري فلن جتحدوا ثوابه، بل يشكر لكم، وجتازون 

عليه«)٢(، والوقف من عموم فعل اخلريات.
ثانًيا: ال�ضنة: 

وأما السنة النبوية فقد جاءت مؤكدة ومبينة ملرشوعية الوقف؛ قوالً وفعاًل وتقريًرا: 
أ( فمن السنة القولية: 

1( حديث أيب هريرة ، وفيه قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال 
من ثالثة: إال من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له«)3(.

عىل  اخلرب  يف  املذكورة  املوت  بعد  الثواب  املستمرة  اجلارية  الصدقة  العلامء  محل  وقد 
الوقف)4(. وقال البغوي: »هذا احلديث يدل عىل جواز الوقف عىل وجوه اخلري واستحبابه، 
َعَمَل  َأنَّ  احْلَِديِث  َمْعنَى  اْلُعَلاَمُء:  »َقاَل  النووي:  وقال  اجلارية«)5(،  الصدقة  من  املراد  وهو 
ُد اْلثَواِب َلُه إاِلَّ يِف َهِذِه اأْلَْشَياِء الثَّاَلَثِة؛ لَِكْونِِه َكاَن َسَبَبَها،  دُّ امْلَيِِّت َينَْقطُِع بَِمْوتِِه، َوَينَْقطُِع جَتَ
َدَقُة  الصَّ َوَكَذلَِك  َتْصنِيٍف،  َأْو  َتْعِليٍم  ِمْن  َفُه  َخلَّ ِذي  الَّ اْلِعْلُم  َوَكَذلَِك  َكْسبِِه،  ِمْن  اْلَوَلَد  َفإِنَّ 
اجْلَاِرَيُة؛ َوِهَي اْلَوْقُف...«)6(، وقال زكريا األنصاري: »الصدقة اجلارية حممولة عند العلامء 

)1( سورة آل عمران، آية 115. 
)٢( اجلامع ألحكام القرآن )املعروف بتفسري القرطبي(، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي شمس 

الدين القرطبي، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املرصية-القاهرة، ط٢، 1384هـ/1٩64م، 177/4.
)3( رواه مسلم يف صحيحه، يف كتاب الوصية، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته، حديث رقم 1631. 

ى إِكاَمُل امُلْعِلِم بَفَواِئِد ُمْسِلم(، أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون  ُح َصِحيح ُمْسِلِم لِلَقاىِض ِعَياض )امُلَسمَّ )4( رَشْ
الوفاء للطباعة والنرش والتوزيع، مرص، ط1، 141٩هـ/1٩٩8م، 373/5،  إِْساَمِعيل، دار  اليحصبي السبتي، حتقيق: د.حْيَيى 
وكفاية األخيار يف حل غاية االختصار، تقي الدين أبو بكر بن حممد احلسيني احلصني الدمشقي الشافعي، حتقيق: عيل عبد احلميد 
بلطجي وحممد وهبي سليامن، دار اخلري-دمشق، ط1، 1٩٩4م، 3٠4/1، وأسنى املطالب يف رشح روض الطالب، أبو حييى 
زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، 458/٢، وسبل السالم رشح بلوغ املرام من أدلة األحكام، حممد بن إسامعيل األمري 
الكحالين الصنعاين، مكتبة مصطفى البايب احللبي، ط4، 137٩هـ/1٩6٠م، 87/3، ونيل األوطار، حممد بن عيل بن حممد بن 
عبد اهلل الشوكاين، ٢8/6، وعون املعبود رشح سنن أيب داود، أبو الطيب حممد شمس احلق العظيم آبادي، حتقيق: عبد الرمحن 
حممد عثامن، املكتبة السلفية-املدينة املنورة، ط٢، 1388هـ/1٩68م، 86/8، وحتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي، أبو العال 

حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري، دار الكتب العلمية، بريوت، 5٢1/4.
زهري  األرنؤوط-حممد  شعيب  حتقيق:  الشافعي،  البغوي  الفراء  بن  حممد  بن  مسعود  بن  احلسني  حممد  أبو  السنة،  رشح   )5(

الشاويش، املكتب اإلسالمي-دمشق/بريوت، ط٢، 14٠3هـ/1٩83م، 1/3٠٠.
)6( املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

ط٢، 13٩٢هـ، 85/11.
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أجرها؛  فيدوم  نفعها  جيري  »جارية:  معنى  أن  القاري  املال  عيل  وذكر  الوقف«)1(،  عىل 
كالوقف يف وجوه اخلري...«)٢(.

٢( وأيًضا ما أخرجه الشيخان عن ابن عمر : »أن عمر بن اخلطاب ، أصاب أرًضا 
بَخيرَبَ  أرًضا  أَصْبُت  إيّن  اهلل،  رسول  يا  فقال:  فيها،  يستأمره  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فأتى   ،)3( بَخْيرَبَ
مل ُأِصْب ماالً قط هو أنفس عندي منه، فام تأمرين به؟ قال: »إن شئَت حبسَت أصلها 
ُيبتاع، وال يورث، وال  يباع أصلها وال  أنه ال  وتصّدقَت هبا«، قال: فتصّدق هبا عمر؛ 
يوهب، قال: فتصّدق عمر يف الفقراء، ويف القربى، ويف الرقاب، ويف سبيل اهلل، وابن 
السبيل والضعيف، ال جناح عىل متوليها أن يأكل منها باملعروف، أو ُيطعم صديًقا غري 

متمّول فيه)4(«)5(. 
قال ابن بطال: »هذا احلديث أصل يف إجازة احلبس والوقف«)6(، وقال ابن عبد الرب 
-بعد إيراده حلديث عمر بن اخلطاب -: »َوبِِه حَيَْتجُّ ُكلُّ َمْن َأَجاَز اأْلَْحَباَس«)7(، وقال 
بيعه  املالكي: »واحلديث فيه أدلة؛ أحدها: أن قوله حّبس األصل يقتيض منع  الِفنَْدالَوي 
وهبته، والثاين: أّن عمر إنام قصد القربة، والثالث: ما كتبه بعلم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وأّنه ال يباع 
وال يوهب«)8(، وقال النووي: »يف هذا احلديث دليل عىل صحة أصل الوقف، وأنه خمالف 

)1( أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، أبو حييى زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، ٢/458.
)٢( مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح، أبو احلسن عيل بن سلطان حممد نور الدين املال اهلروي القاري، دار الفكر، بريوت-

لبنان، ط1، 14٢٢هـ/٢٠٠٢م، 453/1. 
)3( هذه األرض يقال هلا »ثمغ« بفتح املثلثة وسكون امليم بعدها معجمة، وقد ورد الترصيح باسمها يف رواية البخاري كام يف 

صحيحه، يف احلديث رقم ٢764.
)4( غري متمول: غري متخذ منها مااًل؛ أي ملًكا، واملراد أنه ال يتملك شيًئا من رقاهبا، انظر: نيل األوطار، حممد بن عيل بن حممد 

بن عبد اهلل الشوكاين، ٢7/6. 
)5( صحيح البخاري يف كتاب الرشوط، باب الرشوط يف الوقف، حديث رقم ٢737، وصحيح مسلم يف كتاب الوصية، باب 

الوقف، حديث رقم 163٢، واللفظ له.
)6( رشح صحيح البخارى البن بطال، ابن بطال أبو احلسن عيل بن خلف بن عبد امللك، حتقيق: أبو متيم يارس بن إبراهيم، 

مكتبة الرشد-الرياض، ط٢، 14٢3هـ/٢٠٠3م، 1٩4/8. 
)7( التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطبي، 
اإلسالمية-املغرب،  والشؤون  األوقاف  عموم  وزارة  البكري،  الكبري  عبد  وحممد  العلوي  أمحد  بن  مصطفى  حتقيق: 

1387هـ، ٢13/1.
بن  أبو احلجاج يوسف  العدل واإلنصاف يف رشح مسائل اخلالف،  منهج  مالك عىل  املسالك يف نرصة مذهب  )8( هتذيب 
ط1،  اإلسالمي-تونس،  الغرب  دار  البوشيخي،  د.أمحد  وتعليق:  حتقيق  املالكي،  املغريب  الِفنَْدالَوي  عيسى  بن  دوناس 

143٠هـ/٢٠٠٩م، 3٠7/3. 
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لشوائب اجلاهلية«)1(، وقال ابن حجر: »حديث عمر هذا أصل يف مرشوعية الوقف«)٢(.
 وفيه: قدم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص املدينة، وليس هبا ماء يستعذب غري بئر رومة؛  3( حديث عثامن 
اجلنة،  يف  منها  له  بخري  املسلمني  دالء  مع  دلوه  فيها  فيجعل  رومة  بئر  يشرتي  »من  فقال: 
َقاَياِت...«)4(. فاشرتيتها من صلب مايل«)3(، قال عيل القاري: »فِيِه َدلِيٌل َعىَل َجَواِز َوْقِف السِّ
إيامًنا   قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من احتبس فرًسا يف سبيل اهلل  4( حديث أيب هريرة 

واحتساًبا؛ فإّن شبعه وروثه وبوله يف ميزانه يوم القيامة حسنات«)5(.
وذكر امُلَهلب وغريه أن هذا احلديث دليل عىل جواز وقف اخليل للمدافعة عن املسلمني؛ 

ويستنبط منه وقف غري اخليل من املنقوالت ومن غري املنقوالت من باب أوىل)6(.
ب( وأما من السنة الفعلية: 

فقد ثبت أّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وقف بعض ماله)7(، من ذلك: 
1( ما جاء يف حديث عمرو بن احلارث  قال: »ما ترك رسول اهلل ديناًرا وال درمًها 
وال عبًدا وال أمة، إال بغلته البيضاء التي كان يركبها، وسالحه، وأرًضا جعلها البن السبيل 

)1( املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، 86/11. 
)٢( فتح الباري رشح صحيح البخاري، أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، دار املعرفة، بريوت، 137٩هـ، 5/4٠٢. 
، حديث رقم 37٠3،  املناقب باب يف مناقب عثامن  )3( رواه اإلمام أمحد يف مسنده، 74/1، والرتمذي يف سننه، كتاب 
وقال الرتمذي: حديث حسن، ورواه النسائي يف سننه، كتاب األحباس، باب وقف املساجد، حديث رقم 36٠8، وأخرجه 

البخاري تعليًقا يف كتاب الوصايا، باب إذا وقف بئًرا أو أرًضا واشرتط لنفسه مثل دالء املسلمني.
)4( مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح، أبو احلسن عيل بن سلطان حممد نور الدين املال اهلروي القاري، ٢٢4/11، وانظر: 
، فخر الدين عثامن بن عيل بن حمجن البارعي الزيلعي احلنفي، 331/3،  ْلبِيِّ تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

وحتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي، أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري، 135/1٠. 
)5( رواه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلهاد والسري، باب من احتبس فرًسا لقوله تعاىل:  من رباط اخليل، حديث رقم ٢6٩8. 
)6( انظر: رشح صحيح البخارى البن بطال، ابن بطال أبو احلسن عيل بن خلف بن عبد امللك، 58/5-5٩، وفتح الباري 

رشح صحيح البخاري، أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، 57/6.
الغرب اإلسالمي،  دار  القرطبي، حتقيق: د.حممد حجي،  بن رشد  أمحد  بن  الوليد حممد  أبو  املمهدات،  املقدمات  انظر:   )7(
بريوت-لبنان، ط1، 14٠8هـ/1٩88م، 417/٢، وهتذيب املسالك يف نرصة مذهب مالك عىل منهج العدل واإلنصاف 

يف رشح مسائل اخلالف، أبو احلجاج يوسف بن دوناس بن عيسى الِفنَْدالَوي املغريب املالكي، 3٠7/3.
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صدقة«)1(، فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص تصدق بمنفعة األرض فصار حكمها حكم الوقف)٢(.
قال ابن عبد الرب تعليًقا عىل حديث عمرو بن احلارث وغريه: »فهذه اآلثار وما أشبهها 

ما ال مدخل للتأويل فيها، هبا احتج من أجاز األوقاف«)3(.
النبي ملسو هيلع هللا ىلص سنة سبع؛  فوقفها  النبّي ملسو هيلع هللا ىلص  إىل  هبا  التي أوىص  أموال »خمرييق«  ومنها   )٢
وهي: سبع حوائط: الدالل، وبرقة، واألعواف، والصافية، وميثب، وحسنى، ومرشبة أم 

إبراهيم)4(.
3( ومنها حديث عائشة ريض اهلل عنها: »أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جعل سبع حيطان له باملدينة 

صدقة عىل بني املطلب وبني هاشم«)5(. 
ج( وأما السنة التقريرية: 

فيؤكده إقراره ملسو هيلع هللا ىلص ألوقاف بعض الصحابة )6(؛ من ذلك: 
1( ما أخرجه الشيخان عن أنس  قال: كان أبو طلحة أكثر األنصار باملدينة ماالً من نخٍل، 
من  ويرشب  يدخلها  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وكان  املسجد،  مستقبلة  َبرُيحاء،  إليه:  ماله  أحب  وكان 
﴾)7(، قام  ا ُتِبُّوَنۚ ٰ تُنفُِقواْ ِممَّ ماء فيها طّيب، قال أنس: فلاّم نزلت: ﴿لَن َتَنالُواْ ٱلِۡبَّ َحتَّ
 ،﴾ ا ُتِبُّوَنۚ ٰ تُنفُِقواْ ِممَّ أبو طلحة فقال: يا رسول اهلل، إن اهلل يقول: ﴿لَن َتَنالُواْ ٱلِۡبَّ َحتَّ
وإن أحب أموايل إيّل »َبرُيحاء«، وإهنا صدقة هلل، أرجو بِّرها وذخرها عند اهلل تعاىل، فضعها 

)1( أخرجه البخاري يف صحيحه، واللفظ له، يف كتاب املغازي، حديث رقم 4461، وفتح الباري رشح صحيح البخاري، 
أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، 148/8.

)٢( انظر: فتح الباري رشح صحيح البخاري، أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، 36٠/5، وعمدة القاري 
رشح صحيح البخاري، أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتابى احلنفى بدر الدين العينى، دار إحياء 
الرتاث العريب، بريوت، 3٠/14، ومنحة الباري برشح صحيح البخاري )املسمى حتفة الباري(، أبو حييى زكريا األنصاري 
املرصي الشافعي، اعتنى بتحقيقه والتعليق عليه: سليامن بن دريع العازمي، مكتبة الرشد للنرش والتوزيع-الرياض/اململكة 
العربية السعودية، ط1، 14٢6هـ/٢٠٠5م، 54٩/5، ومرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح، أبو احلسن عيل بن سلطان 

حممد نور الدين املال اهلروي القاري، 1٢7/11.
)3( التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطبي، ٢15/1.
)4( انظر: كتاب املغازي، أبو عبد اهلل حممد بن عمر الواقدي، حتقيق: د.مارسدن جونس، عامل الكتب، ط3، 14٠4هـ/1٩84م، 
378/1، تاريخ املدينة البن شبة، أبو زيد عمر بن شبة )واسمه زيد( بن عبيدة بن ريطة النمريي البرصي، حتقيق: فهيم حممد 

شلتوت، طبع عىل نفقة: السيد حبيب حممود أمحد-جدة، 13٩٩هـ، 173/1.
)5( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى، 6/16٠.

)6( انظر: سنن البيهقي، 161/6، واملحىل باآلثار، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري، 157-154/8.
)7( سورة آل عمران، آية ٩٢.
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حيث أراك اهلل، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »بخ)1( ذلك مال رابح -أو رايح شك ابن مسلمة- وقد 
سمعت ما قلت، وإين أرى أن جتعلها يف األقربني«، قال أبو طلحة: »أفعل ذلك يارسول 
اهلل«، فقسمها أبو طلحة يف أقاربة، ويف بني عمه، ويف لفظ: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اجعلها يف 

قرابتك«، فجعلها يف حسان بن ثابت، وأيبِّ بن كعب)٢(.
وجه الداللة من احلديث ظاهرة عىل مرشوعية الوقف؛ فإّن أبا طلحة  ملا سمع اآلية 

رغب يف وقف أحب أمواله إليه، فأقّر ملسو هيلع هللا ىلص فعله، بل أعجب به وعظم أمره)3(.
٢( ما ثبت من أن خالد بن الوليد  وقف أدرعه وأعتاده يف سبيل اهلل، كام قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
»وأما خالد فإنكم تظلمون خالًدا، فقد احتبس أدرعه وأعتاده)4( يف سبيل اهلل«)5(؛ أي 

وقفها يف سبيل اهلل.
وجه الداللة أّن النبّي ملسو هيلع هللا ىلص اعتذر خلالد بكونه حبسها يف سبيل اهلل؛ وهذا إقرار رصيح من النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص لفعل خالد بن الوليد ؛ وبه استدل كل من أجاز وقف كل عني ينتفع هبا عىل الدوام)6(.

ثالًثا: الإجماع: 

ُنقل اإلمجاع بصيغ خمتلفة)7(: 
أ( فمنهم من نقل اإلمجاع الرصيح، وهذا عىل وجهني: 

ونّونَت،  فإن وصلَت خفضَت  بخ،  بخ  فيقال:  للمبالغة،  باليشء، وتكرار  والرضا  املدح  تقال عند  بل، كلمة  بوزن  بخ:   )1(
فقلَت: بخ بخ. انظر: املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، أبو العباس أمحد بن حممد بن عيل الفيومي ثم احلموي، 37/1. 
)٢( أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الوصايا، باب إذا وقف أرًضا ومل يبني احلدود فهو جائز، وكذلك الصدقة، حديث 

رقم ٢76٩، ومسلم يف صحيحه، يف الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة عىل األقربني، حديث رقم ٩٩8. 
)3( انظر: فتح الباري رشح صحيح البخاري، أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، 3٩8/5، ونيل األوطار، 

حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين، 33/6. 
)4( األعتاد مجع قلة للعتاد، وهو ما أعده الرجل من السالح والدواب وآلة احلرب. النهاية يف غريب احلديث: 176/3.

)5( احلديث متفق عليه خرجه البخاري يف صحيحه، واللفظ له، يف كتاب الزكاة حديث رقم 1468، وفتح الباري رشح صحيح 
البخاري، أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، 331/3، ومسلم يف صحيحه كتاب الزكاة، باب يف تقديم الزكاة 

ومنعها، حديث رقم ٩83، واملنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، 63/4.
)6( انظر: املهذب يف فقة اإلمام الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي، 3٢٢/٢، واملنهاج رشح صحيح 
مسلم بن احلجاج، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، 56/7، وفتح الباري رشح صحيح البخاري، أمحد بن عيل 
بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، 334/3، وعمدة القاري رشح صحيح البخاري، أبو حممد حممود بن أمحد بن 

موسى بن أمحد بن حسني الغيتابى احلنفى بدر الدين العينى، ٩/45.
الفضل  أبو  حجر  بن  عيل  بن  أمحد  البخاري،  صحيح  رشح  الباري  وفتح   ،4-3/6 املقديس،  قدامة  ابن  املغني،  انظر:   )7(

العسقالين الشافعي، 4٠٢/5، ونيل األوطار، حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين، 6/٢٩. 
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1( حكاية إمجاع الصحابة: 
َقاَل َجابٌِر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام: مَلْ َيُكْن َأَحٌد ِمْن َأْصَحاِب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُذو َمْقِدَرٍة إالَّ 
ِذي َقَدَر ِمنُْهْم َعىَل اْلَوْقِف َوَقَف، َواْشُتَهَر َذلَِك، َفَلْم ُينِْكْرُه  َوَقَف، َوَهَذا إمْجَاٌع ِمنُْهْم، َفإِنَّ الَّ
َأَحٌد، َفَكاَن إمْجَاًعا)1(، وقال الِفنَْدالَوي: »وقد أمجع الصدر األول عىل صحة الوقف«)٢(، 
وعلًيا  عثامن  وعمر  بكر  أبا  أن  وذلك  الصحابة،  من  إمجاع  »..املسألة)3(  القرطبي:  وقال 
وعائشة وفاطمة وعمرو بن العاص وابن الزبري وجابًرا كلهم وقفوا األوقاف، وأوقافهم 

بمكة واملدينة معروفة ومشهورة«)4(.
٢( نقل إمجاع عامة العلامء عىل أصل الوقف: 

اْلَوْقف«)5(، وقول شيخي زاده احلنفي:  من ذلك: قول ابن هبرية: »اتَّفُقوا عىل َجَواز 
ُة َعىَل َجَواِز اْلَوْقِف«)6(. »َواْجَتَمَعْت اأْلُمَّ

ب( ومنهم من حكى اإلمجاع بصيغة نفي اخلالف يف جوازه وصحته: 
ومن ذلك: قول الرتمذي -عند تعليقه عىل حديث ابن عمر ريض اهلل عنهام اآلنف يف 
وقف عمر بن اخلطاب  لألرض التي أصاهبا يف خيرب: »َوالَعَمُل َعىَل َهَذا ِعنَْد َأْهِل الِعْلِم 
إَِجاَزِة  يِف  اْختاَِلًفا  َذلَِك  يِف  ِمنُْهْم  ِمنَي  امُلَتَقدِّ َبنْيَ  َنْعَلُم  اَل  ِهْم،  َوَغرْيِ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  َأْصَحاِب  ِمْن 
العلم  أهل  عامة  عند  هذا  عىل  »والعمل  البغوي:  وقول  َذلَِك«)7(،  َوَغرْيِ  األََرِضنَي  َوْقِف 
من أصحاب النبي ومن بعدهم من املتقدمني، مل خيتلفوا يف إجازة وقف األرضني وغريها 

)1( انظر: سنن البيهقي، 161/6، وخمترص اخلالفيات، للبيهقي، 448/3، واملغني، ابن قدامة املقديس، 4/6.
بن  أبو احلجاج يوسف  العدل واإلنصاف يف رشح مسائل اخلالف،  منهج  مالك عىل  املسالك يف نرصة مذهب  )٢( هتذيب 

دوناس بن عيسى الِفنَْدالَوي املغريب املالكي، 3٠7/3. 
)3( أي مرشوعية الوقف. 

)4( اجلامع ألحكام القرآن )املعروف بتفسري القرطبي(، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي 
شمس الدين القرطبي، 6/33٩. 

ة بن( حممد بن هبرية الذهيل الشيبايّن، حتقيق: السيد يوسف أمحد، دار  )5( اختالف األئمة العلامء، أبو املظفر حييى بن )ُهَبرْيَ
الكتب العلمية-لبنان/بريوت، ط1، 14٢3هـ/٢٠٠٢م، ٢/45. 

)6( جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر، عبد الرمحن بن حممد بن سليامن املدعو بشيخي زاده، يعرف بداماد أفندي، دار إحياء 
الرتاث العريب، د.ت، 1/73٠. 

)7( سنن الرتمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر 
مكتبة  رشكة   ،)5 )ج4،  الرشيف  األزهر  يف  املدرس  عوض  عطوة  وإبراهيم  )ج3(،  الباقي  عبد  فؤاد  وحممد   ،)٢ )ج1، 

ومطبعة مصطفى البايب احللبي-مرص، ط٢، 13٩5هـ/1٩75م، كتاب األحكام، باب يف الوقف، 651/3.
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اَلُف يِف  اَم اخْلِ تِِه، َوإِنَّ ُه اَل ِخاَلَف يِف ِصحَّ من املنقوالت«)1(، وقول ابن نجيم: »َواحْلَاِصُل َأنَّ
ُلُزوِمِه«)٢(.

ج( ومنهم من حكى اإلمجاع عىل بعض أنواعه: 
ِخاَلَف  »َواَل  القرطبي:  وقال  املساجد)3(،  وقف  جواز  عىل  اإلمجاع  الكاساين  فحكى 
بِيِس َغرْيِ َذلَِك«)4(، وقال  بِيِس امْلََساِجِد َواْلَقنَاطِِر َوامْلََقابِِر، َوإِِن اْخَتَلُفوا يِف حَتْ ِة يِف حَتْ َبنْيَ اأْلُمَّ
احْلَِديِث  َهَذا  »َويِف   حينام وقف أرضه:  بن اخلطاب  النووي -تعليًقا عىل حديث عمر 
َوَمْذَهُب  َمْذَهُبنَا  َوَهَذا  اجْلَاِهِليَِّة،  لَِشَواِئِب  خُمَالٌِف  ُه  َوَأنَّ اْلَوْقِف،  َأْصِل  ِة  ِصحَّ َعىَل  َدلِيٌل 

َقاَياِت«)5(. ِة َوْقِف امْلََساِجِد َوالسِّ اجْلَاَمِهرِي، َوَيُدلُّ َعَلْيِه أيًضا إمِْجَاُع امْلُْسِلِمنَي َعىَل ِصحَّ

رابًعا: اآثار ال�ضحابة: 

اشُتهر الوقف بني الصحابة  وانترش؛ حتى صار ال جيهله أحد، وتؤكده النقول اآلتية: 
قال جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام: »مَلْ َيُكْن َأَحٌد ِمْن َأْصَحاِب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُذو َمْقِدَرٍة 
املهاجرين واألنصار إال حبس  له مال من  َوَقَف«)6(، ويف لفظ: »فلم أعلم أحًدا كان  إالَّ 
ماالً من ماله صدقة مؤبدة، ال ُتشرتى، وال توهب، وال تورث«)7(، وقال الشافعي: »بلغني 
الوقف:  يسمي  والشافعي  حمرمات«،  بصدقات  تصّدقوا  األنصار  من  صحابًيا  ثامنني  أن 
تِي َأَجاَزَها  نََّة الَّ اَم َيُردُّ السُّ الصدقات املحرمات)8(، وقاَل َأمْحَُد بن حنبل: »َمْن َيُردُّ اْلَوْقِف إِنَّ

)1( رشح السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي، ٢88/8.
القادري،  احلنفي  الطوري  عيل  بن  حسني  بن  ملحمد  الرائق  البحر  تكملة  آخره:  )ويف  الدقائق  كنز  رشح  الرائق  البحر   )٢(
وباحلاشية: منحة اخلالق البن عابدين(، زين الدين بن إبراهيم بن حممد املعروف بابن نجيم املرصي، دار الكتاب اإلسالمي، 

ط٢، د.ت، 5/٢٠٩.
)3( انظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء الدين الكاساين، دار الكتاب العريب، طبعة 1٩8٢م، 6/٢1٩. 

)4( اجلامع ألحكام القرآن )املعروف بتفسري القرطبي(، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي 
شمس الدين القرطبي، 1٩/٢٢. 

)5( املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، 86/11.  
)6( املغني، ابن قدامة املقديس، 4/6، ورشح الزركيش، شمس الدين حممد بن عبد اهلل الزركيش املرصي احلنبيل، دار العبيكان، 

ط1، 1413هـ/1٩٩3م، 4/٢6٩.
)7( اإلسعاف يف أحكام األوقاف، إبراهيم بن موسى بن أيب بكر ابن الشيخ عيل الطرابليس احلنفي، طبع بمطبعة هندية بشارع 

املهدى باألزبكية بمرص، ط٢، 13٢٠هـ/1٩٠٢م، 7.
)8( انظر: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، 5٢3/3. 
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بداره  بكر  أبو  »وتصّدق  البخاري:  شيخ  احلميدي  وقال  َأْصَحاُبُه«)1(،  َوَفَعَلَها  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ 
بمكة عىل ولده«)٢(، وعمر بريعه عند املروة عىل ولده)3(، وعثامن برومة )البئر()4(، وتصدق 
ولده)5(،  باملدينة عىل  وأمواله  وداره بمرص  بمكة  بداره  الزبري  بينبع، وتصّدق  بأرضه  عيل 
وعمرو بن العاص بالوهط وداره بمكة عىل ولده، وحكيم بن حزام بداره بمكة واملدينة 
عىل ولده)6(، وقال احلميدي: »فذلك إىل اليوم، قال وما ال حيرضين ذكره كثري، جيزئ منه 
من  أشهر  باملدينة  صدقاهتم  مجلة  الصحابة  »وسائر  حزم:  ابن  وقال  ذكرت«)7(،  ما  أقل 

الشمس ال جيهلها أحد«)8(.

خام�ًضا: النظر )املعقول(: 

قالوا: إّن اإلنسان ملا جاز له أن يتصدق بجميع ماله يف حال صحته، أو يشرتي به أرًضا 
جيعلها مقربة للمسلمني للدفن، وأّن ذلك جائز بإمجاع.. فكذلك ما اختلفنا فيه؛ إذ ال فرق 

بني ذلك يف احلقيقة)٩(.
مسألة: هناك قول ضعيف قال بعدم مرشوعية الوقف: 

)1( املبدع يف رشح املقنع )»املقنع ملوفق الدين بن قدامة« بأعىل الصفحة، يليه مفصواًل بفاصل »املبدع يف رشح املقنع« البن 
مفلح(، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن مفلح، دار الكتب العلمية، بريوت-لبنان، ط1، 

1418هـ/1٩٩7م، 5/15٢.
)٢( سنن البيهقي الكربى، أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى أبو بكر البيهقي، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز-

مكة املكرمة، 1414هـ/1٩٩4م، 161/6.
)3( انظر: سنن البيهقي الكربى، أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى أبو بكر البيهقي، 161/6.

)4( بريحاء: بستان كان بجوار مسجد النبي ملسو هيلع هللا ىلص، قال ابن األثري: هذه اللفظة: )وبريحاء( كثرًيا ما ختتلف ألفاظ املحدثني فيها؛ 
فيقولون: بريحاء بفتح الباء وكرسها، وبفتح الراء وضمها، واملد فيهام، وبفتحهام والقرص، والبريحاء هي: األرض الظاهرة 

املنكشفة. انظر: فتح الباري رشح صحيح البخاري، أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، 3٩7/5.
)5( انظر: سنن البيهقي الكربى، أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى أبو بكر البيهقي، 161/6، واملحىل باآلثار، أبو حممد عيل 

بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري، 156/8.
)6( انظر: سنن البيهقي الكربى، أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى أبو بكر البيهقي، 161/6، واملحىل باآلثار، أبو حممد عيل 

بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري، 157/8.
)7( سنن البيهقي الكربى، أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى أبو بكر البيهقي، 161/6، وانظر: املغني، ابن قدامة املقديس، 4/6.

)8( املحىل باآلثار، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري، 157/8.
)٩( انظر: هتذيب املسالك يف نرصة مذهب مالك عىل منهج العدل واإلنصاف يف رشح مسائل اخلالف، أبو احلجاج يوسف بن 

دوناس بن عيسى الِفنَْدالَوي املغريب املالكي، 3/3٠٩. 



مدونة أحكام الوقف الفقهية - اجلزء األول

114

فذهب القايض رشيح إىل عدم مرشوعية الوقف)1(، وهو حمكي عن فضالة بن عبيد)٢(، 
وقال اإلمام أمحد بن حنبل: »وهذا مذهب أهل الكوفة«)3(، وُروي عن عبد اهلل ابن مسعود 
)4(، وعن بعض اإلباضية مثل ذلك، مع استثناءهم ما كان يف   وعيل بن أيب طالب 

سالح أو كراع فوقفه جائز)5(.
وأدلة هذا القول عىل وجهني: 

أدلة عامة عىل منع الوقف أصالة؛ وأخرى فيها استثناء ما كان يف سبيل اهلل، وهذا بياهنا: 

اأوًل: اأدلة منع الوقف عموًما؛ وقد ا�ضتدلوا بالأثر والنظر: 

أ( أما األثر فبام يأيت: 
1ـ حديث ابن عباس  أنه قال ملا أنزلت الفرائض يف سورة النساء قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اَل 

.)7(» َحْبَس َبْعَد ُسوَرِة النَِّساِء«)6(، ويف لفظ أنه قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اَل َحْبَس َعْن َفَراِئِض اهللَِّ َعزَّ َوَجلَّ

القرطبي  األندليس  حزم  بن  سعيد  بن  أمحد  بن  عيل  حممد  أبو  باآلثار،  واملحىل   ،3/6 املقديس،  قدامة  ابن  املغني،  انظر:   )1(
الظاهري، 8/14٩. 

أبو حممد عبد اهلل بن يوسف بن  الدين  الزيلعي، مجال  بغية األملعي يف ختريج  اهلداية مع حاشيته  الراية ألحاديث  )٢( نصب 
حممد الزيلعي، قدم للكتاب: حممد يوسف الَبنُوري، صححه ووضع احلاشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجاين.. إىل كتاب 
احلج، ثم أكملها حممد يوسف الكاملفوري، حتقيق: حممد عوامة، مؤسسة الريان للطباعة والنرش، بريوت، لبنان، ودار القبلة 

للثقافة اإلسالمية-جدة، السعودية، ط1، 1418هـ/1٩٩7م، 476/3. 
)3( املغني، ابن قدامة املقديس، 3/6. 

)4( انظر: املحىل باآلثار، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري، 14٩/8-15٠، حيث ذكر 
أن الرواية عن ابن مسعود إنام هي »ِرَواَيٌة َساِقَطٌة«، واعترب أن القول عن عيل بن أيب طالب  ال يصح، وال عن أحد من 
الصحابة، بل إنه مكذوب عليه. وانظر أيًضا: مسند ابن اجلعد، عيل بن اجلَْعد بن عبيد اجلَْوَهري البغدادي، حتقيق: عامر أمحد 

حيدر، مؤسسة نادر، بريوت، ط1، 141٠هـ/1٩٩٠م، 36٠/1، رقم ٢4٩5.
)5( انظر: رشح كتاب النيل وشفاء العليل، اإلمام العالمة حممد بن يوسف أطفيش، 454-453/1٢. 

املعرفة،  دار  املدين،  يامين  هاشم  اهلل  عبد  السيد  حتقيق:  البغدادي،  الدارقطني  احلسن  أبو  عمر  بن  عيل  الدارقطني،  سنن   )6(
الشامي  اللخمي  مطري  بن  أيوب  بن  أمحد  بن  سليامن  القاسم  أبو  الكبري،  واملعجم   ،68/4 1386هـ/1٩66م،  بريوت، 
الطرباين، 365/11، وسنن البيهقي الكربى، أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى أبو بكر البيهقي، 16٢/6، واملحىل باآلثار، 

أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري، 15٢/8، وذكر أنه حديث موضوع وال يصح.
)7( سنن الدارقطني، عيل بن عمر أبو احلسن الدارقطني البغدادي، 68/4، وقال الدارقطني بعدما أورد احلديث: ملَْ ُيْسنِْدُه َغرْيُ 
ا َضِعيَفاِن، وسنن البيهقي الكربى، أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى أبو بكر البيهقي، 6/16٢،  يَعَة َعْن َأِخيِه، َومُهَ اْبِن هَلِ
واملحىل باآلثار، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري، 151/8، وذكر قوالً يذكر أن هذا 

حديث منقطع.
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٢ ـ حديث فضالة بن عبيد  عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أّنه قال: »اَل َحَبٌس«)1(.
َبنْيَ  اْلِقْسَمِة  َعْن  َصاِحبِِه  َمْوِت  َبْعَد  َبُس  حُيْ َماَل  اَل  »َأْي  الداللة:  وجه  مبينًا  الكاساين  قال 
وقال  ًعا«)٢(،  رَشْ َمنِْفيًّا  َفَكاَن  َشْأُنُه،  َعزَّ  َتَعاىَل  اهللَِّ  َفَراِئِض  َعْن  َحْبٌس  َواْلَوْقُف  َوَرَثتِِه، 

العيني: »اَل ُيوقف َمال، َواَل يزوى َعن ورثته، َواَل يْمنَع َعن اْلِقْسَمة َبينهم«)3(.
ٌد ملسو هيلع هللا ىلص بَِمنِْع احْلَْبِس«)4(. 3ـ ما ورد عن رشيح أنه قال: »َجاَء حُمَمَّ

ِه َقاَل لَِرُسوِل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: َيا َرُسوَل اهللَِّ  4 ـ حديث بكر بن حازم أن »َعْبَد اهللَِّ ْبَن َزْيِد ْبِن عبد َربِّ
إنَّ َحاِئطِي َهَذا َصَدَقٌة، َوُهَو إىَل اهللَِّ َوَرُسولِِه، َفَجاَء َأَبَواُه َفَقااَل: َيا َرُسوَل اهللَِّ، َكاَن ِقَواُم 
ُه َرُسوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ُثمَّ َماَتا َفِوْرَثُهاَم اْبنُُهاَم«)5(، وَزاَد َبْعُضُهْم »َمْوُقوَفٌة«)6(، وهذا  َعْيِشنَا، َفَردَّ

. فيه رّد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لوقف زيد
ب( وأما النظر، فقالوا: 

1ـ إّن املنفعة يف الوقف معدومة وقت اإلجياب؛ والتصدق باملعدوم ال يصح)7(.
٢ـ إّن أوقاف الصحابة  ما كان منها يف زمن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص احتمل أهنا كانت قبل نزول 
سورة النساء، فلم تقع حبًسا عن فرائض اهلل تعاىل، وما كان بعد وفاته ملسو هيلع هللا ىلص فاحتمل أن 

ورثتهم أمضوها باإلجازة)8(.

املجيد  بن عبد  الطرباين، حتقيق: محدي  الشامي  اللخمي  بن مطري  أيوب  بن  أمحد  بن  القاسم سليامن  أبو  الكبري،  املعجم   )1(
السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط٢، 3٠4/18.

وحاشية  الدقائق  كنز  رشح  احلقائق  تبيني  وانظر:   ،٢1٩/6 الكاساين،  الدين  عالء  الرشائع،  ترتيب  يف  الصنائع  بدائع   )٢(
، فخر الدين عثامن بن عيل بن حمجن البارعي الزيلعي احلنفي، 3٢5/4. ْلبِيِّ الشِّ

)3( عمدة القاري رشح صحيح البخاري، أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتابى احلنفى بدر الدين 
العينى، ٢5/14، وانظر: فيض القدير رشح اجلامع الصغري، زين الدين حممد بن تاج العارفني احلدادي املناوي القاهري، 

املكتبة التجارية الكربى، مرص، ط1، 1356هـ، 4٢4/6.
)4( سنن البيهقي الكربى، أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى أبو بكر البيهقي، 163/6، واملحىل باآلثار، أبو حممد عيل بن أمحد 

بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري، 151/8.
)5( رواه الدارقطني يف سننه، ٢٠1/4، والبيهقي يف السنن الكربى، 163/3، واملحىل باآلثار، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد 

بن حزم األندليس القرطبي الظاهري، 8/153-15٢.
)6( انظر الزيادة يف: املحىل باآلثار، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري، 153/8، وقد أعّل 

ابن حزم احلديث باالنقطاع يف املرجع نفسه، وذكر أن هذه الزيادة: »ِهَي ِزَياَدٌة َغرْيُ َصِحيَحٍة«.
)7( انظر: اهلداية يف رشح بداية املبتدي، أبو احلسن برهان الدين عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين، 15/3.

)8( انظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء الدين الكاساين، 6/٢1٩.
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ثانًيا: اأدلة فيها ا�ضتثناء ما كان يف �ضبيل اهلل من �ضلح ونحوه؛ منها: 

- ما قاله عبد اهلل بن مسعود  : »اَلَحبِيَس إاِلَّ َحبِيٌس يِف َسبِيِل اهللَِّ ِمْن ِساَلٍح َأْو ُكَراٍع«)1(.

- وقال عيل بن أيب طالب  : »اَل َحْبَس َعْن َفَراِئِض اهللَِّ، إاِلَّ َما َكاَن ِمْن ِساَلٍح َأْو ُكَراٍع«)٢(.
ُه َبْعَد َأْن َعِلَم  - وقال الكامل بن اهلامم: »َوَينَْبِغي َأْن َيُكوَن هِلََذا امْلَْوُقوِف ُحْكُم امْلَْرُفوِع؛ أِلَنَّ

 .)3(» اَلَح اَل ُيَقاُل إالَّ َساَمًعا، َوإاِلَّ َفاَل حَيِلُّ ُثُبوَت اْلَوْقِف؛ َوهِلََذا اْسَتْثنَى اْلُكَراَع َوالسِّ

املبحث الث�لث

اأركان الوقف اإجماًل

األركان: مجع ركن، وُرْكن اليشء لغة: جانبه األقوى)4(.
ء، َوُهَو َداخل فِيِه«)5(. ْ ْكن َما يتم بِِه اليشَّ واصطالحا: »الرُّ

هبا  يتحقق  التي  واألركان  وتوافر رشوطه،  أركانه،  يتوقف عىل حتقق  الوقف  وإنشاء 
إنشاء الوقف ووجوده يف الواقع حمل اختالف بني الفقهاء، ويمكن حرص هذا االختالف 

يف اجتاهني؛ مها: 
القول األول: ذهب مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة والزيدية واإلمامية 
واملوقوف،  عليه،  واملوقوف  الواقف،  وهي:  أربعة؛  الوقف  أركان  أن  إىل  واإلباضية.. 
العنارص  هذه  وجود  بدون  الواقع  يف  الوقف  وجود  ُيتصور  ال  ألنه  وذلك  والصيغة؛ 

األربعة)6(.

)1( مسند ابن اجلعد، عيل بن اجَلْعد بن عبيد اجَلْوَهري البغدادي، 36٠/1، رقم ٢4٩5.
)٢( الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار، أبو بكر بن أيب شيبة عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن عثامن بن خواستي العبيس، 

حتقيق: كامل يوسف احلوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 14٠٩هـ، 4/34٩.
)3( فتح القدير، كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم، ٢٠6/6.

)4( انظر: لسان العرب، أبو الفضل حممد بن مكرم بن عىل مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى، مادة: ركن.
)5( احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة، زين الدين أبو حييى زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري السنيكي، حتقيق: 

د.مازن املبارك، دار الفكر املعارص، بريوت، ط1، 1411هـ، 71.
)6( انظر: عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة، أبو حممد جالل الدين عبد اهلل بن نجم بن شاس بن نزار اجلذامي السعدي 
 ،٩66-٩61/3 14٢3هـ/٢٠٠3م،  ط1،  بريوت،  اإلسالمي،  الغرب  دار  حلمر،  حممد  بن  د.محيد  وحتقيق:  دراسة  املالكي، 
ولباب اللباب يف بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من األركان والرشوط واملوانع واألسباب، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن راشد 
البكري القفيص املالكي، 478، ومغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني 
الدين  املنتهى )املعروف برشح منتهى اإلرادات(، منصور بن يونس بن صالح  النهى لرشح  الشافعي، 5٢3/3، ودقائق أويل 
بن حسن بن إدريس البهوتى احلنبىل، عامل الكتب، ط1، 1414هـ/1٩٩3م، 3٩8/٢، واملنتزع املختار من الغيث املدرار املفتح 
لكامئم األزهار يف فقه األئمة األطهار، العالمة أبو احلسن عبد اهلل بن مفتاح، 448/3، وجواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم، 

الشيخ حممد حسن النجفي، 15/٢8، ورشح كتاب النيل وشفاء العليل، اإلمام العالمة حممد بن يوسف أطفيش، 453/1٢. 



الفصل األول: تعريف الوقف

117

الصيغة فقط؛ وأما ما عداها من  الوقف هو:  الثاين: ذهب احلنفية إىل أن ركن  القول 
يف  داخلة  ليست  ألهنا  الوقف؛  يف  أركاًنا  تعدُّ  فال  واملوقوف؛  عليه،  واملوقوف  الواقف، 
ا ُرْكنُُه َفاأْلَْلَفاُظ  ماهية الوقف، وإنام هي من لوازمه ومقتضياته، قال ابن نجيم احلنفي: »َوَأمَّ

ُة َعَلْيِه«)1(.  الَّ ُة الدَّ اخْلَاصَّ
واخلالصة: أن للوقف أربعة أركان إمجاالً؛ هي: 

الركن األول: الواقف؛ وهو اإلنسان الذي يقوم ببذل املال حمل الوقف؛ ليحبس أصلها 
هلل تعاىل، ويسبل منفعتها ملصارفها.

الركن الثاين: املوقوف؛ هو املال املوقوف، وله رشوط وتفصيالت يف موضعها.
عىل  واملحتاجني  واملساكني  الفقراء  أو  الذرية  وهم  عليه؛  املوقوف  الثالث:  الركن 

اختالف حاجاهتم.
الوقف، وتتحقق رشوطه  ينعقد هبا  التي  الوقف؛ وهي األلفاظ  صيغة  الرابع:  الركن 

من قبل الواقف.

املبحث الرابع

احلكم التكليفي للوقف

اتفق الفقهاء القائلون بمرشوعية الوقف يف اجلملة عىل أّن احلكم العام للوقف أنه قربة 
من القرب املندوب إليها)٢(؛ بداللة نصوص كثرية؛ منها قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا مات اإلنسان انقطع 
عنه عمله إال من ثالثة؛ إال من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له«)3(.

عىل  اخلرب  يف  املذكورة  املوت  بعد  الثواب  املستمرة  اجلارية  الصدقة  العلامء  محل  وقد 

)1( البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن حممد املعروف بابن نجيم املرصي، ٢٠5/5.
الشريازي،  بن يوسف  بن عيل  إبراهيم  أبو إسحاق  الشافعي،  اإلمام  فقة  املهذب يف  الوقف مندوب:  أن  انظر يف مسألة   )٢(
مفلح، 5/31٢،  ابن  بن حممد  اهلل  عبد  بن  بن حممد  إبراهيم  الدين  برهان  إسحاق  أبو  املقنع،  واملبدع يف رشح   ،3٢٢/٢
بفاصل  « بأعىل الصفحة، يليها مفصوالً  َوايِنِّ اْلَقرْيَ َزْيٍد  َأيِب  اْبِن  والفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين )»ِرَساَلة 
رشحها »الفواكه الدواين« للنفراوي(، شهاب الدين أمحد بن غانم )أو غنيم( بن سامل بن مهنا النفراوي األزهري املالكي، دار 
الفكر، 1415هـ/1٩٩5م، 16٠/٢، والبحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، أمحد بن حييى بن املرتىض، 147/5.

)3( رواه مسلم يف صحيحه، يف كتاب الوصية، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته، حديث رقم 1631. 
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الوقف)1(، وقال البغوي: »هذا احلديث يدل عىل جواز الوقف عىل وجوه اخلري واستحبابه، 
وهو املراد من الصدقة اجلارية«)٢(. 

أ( والوقف تعرتيه األحكام التكليفية بحسب حالة املكلف، بمعنى أنه قد يكون واجًبا أو 
حراًما أو مكروًها أو مباًحا: 

فالوقف الواجب هو الوقف املنذور؛ كام لو قال الناذر: إن قدم ولدي؛ فعيل أن أقف 
هذه الدار عىل ابن السبيل.. فقدم؛ فهذا نذر جيب الوفاء به)3(.

والوقف احلرام مثَّل له املالكية بالوقف الذي آل للكراء املجهول، وهو أن حيبس داًرا 
من  وُبنيت  الرشط،  وسقط  مىض  وقع  فإن  ماله؛  من  رثَّ  ما  بناء  عليه  أّن  عىل  رجل  عىل 

غلتها)4(.
ومن أمثلة الوقف املكروه كام ذكر املالكية إخراج البنات من احلبس، قال مالك: ذلك 

من فعل اجلاهلية)5(.
ًدا، َأْو َعىَل َأْواَلِدِه  ِه َتَودُّ ْنَساَن َقْد َيِقُف َعىَل َغرْيِ وقد يكون مباًحا)6(، قال البهويت: »َفإِنَّ اإْلِ
َخْشَيَة َبْيِعِه َبْعَد َمْوتِِه َوإِْتاَلِف َثَمنِِه، َأْو َخْشَيَة َأْن حُيَْجَر َعَلْيِه َفُيَباُع يِف َدْينِِه، َأْو ِرَياٍء َوَنْحِوِه، 

ُه مَلْ َيْبَتِغ بِِه َوْجَه اهللَِّ َتَعاىَل«)7(. َوُهَو َوْقٌف اَلِزٌم اَل َثَواَب فِيِه؛ أِلَنَّ

ى إِكاَمُل امُلْعِلِم بَفَواِئِد ُمْسِلم(، أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون  ُح َصِحيح ُمْسِلِم لِلَقاىِض ِعَياض )امُلَسمَّ )1( رَشْ
الدمشقي  بن حممد احلسيني احلصني  بكر  أبو  الدين  تقي  السبتي، 373/5، وكفاية األخيار يف حل غاية االختصار،  اليحصبي 
الشافعي، 3٠4/1، وأسنى املطالب يف رشح روض الطالب، أبو حييى زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، ٢/458، 
الصنعاين، 87/3، ونيل األوطار، حممد  الكحالين  أدلة األحكام، حممد بن إسامعيل األمري  املرام من  بلوغ  السالم رشح  وسبل 
بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين، ٢8/6، وعون املعبود رشح سنن أيب داود، أبو الطيب حممد شمس احلق العظيم آبادي، 

86/8، وحتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي، أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري، 5٢1/4.
)٢( رشح السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي، 1/3٠٠.

)3( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 4/33٩.
)4( انظر: لباب اللباب يف بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من األركان والرشوط واملوانع واألسباب، أبو عبد اهلل حممد بن عبد 

اهلل بن راشد البكري القفيص املالكي، ٢٩1.
)5( انظر: املرجع السابق، ٢٩٢، وعقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة، أبو حممد جالل الدين عبد اهلل بن نجم بن شاس بن 
نزار اجلذامي السعدي املالكي، 36/3، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 4/7٩.

بريوت، 1٩٩4م، 6/31٢،  الغرب،  دار  القرايف، حتقيق: حممد حجي،  إدريس  بن  أمحد  الدين  الذخرية، شهاب  انظر:   )6(
ودقائق أويل النهى لرشح املنتهى املعروف برشح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس 

البهوتى احلنبىل، 3٩7/٢، ورد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 4/34٠.
)7( دقائق أويل النهى لرشح املنتهى املعروف برشح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس 

البهوتى احلنبىل، ٢/3٩8-3٩7.
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ب( وأما تفصيل احلكم التكليفي للوقف عند اإلمامية: فإن احلكم التكليفي األّويل للوقف 
عند اإلمامية هو االستحباب؛ وذلك ألمور عديدة: 

األول: أن الوقف من الصدقات، فإذا ضممنا اليها أن الصدقة -غري الزكاة وغري الفطر 
جواهر  يف  ذكر  لذا  االستحباب؛  حكمها  صدقة  الوقف  أن  نعرف  مستحبة،  الغني-  عىل 
يشء  والصدقة  الوقف  وأن  الصدقات،  من  الوقف  أن  اإلسالم:  رشائع  رشح  يف  الكالم 

واحد؛ ولذا ذكر بعضهم بأّن املراد بالصدقة اجلارية: الوقف)1(.
الثاين يف الصدقة التي  ل السّيد اخلوئي هذا الدليل وأوضحه؛ فقال: »الباب  وقد فصَّ
تواترت الروايات يف احلّث عليها والرتغيب فيها، وقد ورد أهنا دواء املريض، وهبا ُيدفع 
البالء، وقد أبرم إبراًما، وهبا ُيستنزل الرزق، وأهنا تقع يف يّد الرّب قبل أن تقع يف يّد العبد، 
والداء  السوء  ميتة  تدفع  املال، وأهنا  تزيد يف  الدين، وأهنا  الربكة، وهبا يقىض  وأهنا ختُلف 
السوء، وُيستحب  باًبا من  أن عدَّ سبعني  إىل  والغرق واجلذام واجلنون،  والدبيلة واحلرق 

التبكري هبا؛ فإنه يدفع رّش ذلك اليوم، ويف أول الليل فإنه يدفع رّش الليل«)٢(.
وبام أن قساًم من الوقف صدقة، كالوقف الذي قصد فيه القربة: إذن صار كهذه الصدقة 
التي تقّدمت فيها الروايات واحلاّثة عليها، فيشمله استحباب الصدقة التي تقع يف يّد الرب 

قبل أن تقع بيد العبد، وهو معنى القربة.
وأّما الوقف الذي ال يشرتط فيه قصد القربة، فهو أيًضا أمر مستحّب؛ ألنه من املعروف 
املأمور به؛ ولذا قال السّيد اخلوئي: »التوسعة عىل العيال أفضل من الصدقة عىل غريهم«، 
ا ألجروا كلهم، من غري أن ينقص من  ثم قال: »ففي اخلرب: لو جرى املعروف عىل ثامنني كفًّ

أجر صاحبه يشء«)3(.
أهل  من  املسلمني  غري  عىل  حّتى  الوقف  استحباب  يف  أيًضا  اجلواهر  صاحب  وذكر 
الذّمة أّنه يكفي يف ذلك ما دّل عىل استحباب الوقف، وأنه من الصدقة اجلارية رضورة عدم 
الفرق بني متعّلقه ومتعّلق أوامر الصدقة بني املسلم، والذي خصوًصا بعد اخلرب »أّن لكل 
كبد حّراء أجر«، وكذا ما دل عىل األمر باإلحسان وباملعروف وفعل اخلري.. ونحو ذلك، بل 
ن 

َ
ِيَن لَۡم يَُقٰتِلُوُكۡم ِف ٱدّلِيِن َولَۡم ُيۡرُِجوُكم ّمِن دَِيٰرُِكۡم أ ُ َعِن ٱلَّ قوله تعاىل ﴿لَّ َيۡنَهىُٰكُم ٱللَّ

)1( انظر: جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم، الشيخ حممد حسن النجفي، ٢/٢8.
)٢( منهاج الصاحلني، السيد أبو القاسم املوسوي اخلوئي، نرش مدينة العلم، ط٢8، ذو احلجة 141٠هـ، ٢/٢55-٢56.

)3( منهاج الصاحلني، السيد أبو القاسم املوسوي اخلوئي، ٢/٢57.
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َ ُيِبُّ ٱلُۡمۡقِسِطنَي﴾)1( .. كافٍّ يف ثبوت احلّث عىل برِّ أهل  وُهۡم َوُتۡقِسُطٓواْ إَِلِۡهۡمۚ إِنَّ ٱللَّ َتَبُّ
الذمة واإلقساط إليهم باملوّدة، فإّن اهلل حيب املقسطني واملحسنني ويأمر باإلحسان)٢(، وقد 
ورد عن اإلمام الصادق أنه قال: »ليس يتبُع الرجل بعد موته ِمن األجر إالّ ثالث خصال: 
صدقة أجراها يف حياته فهي جتري بعد موته، وسنة هدى سنّها فهي يعمل هبا بعد موته، أو 

ولد صالح يدعو له«)3(.
باستفادة رجحانه يف  ُيقال  قد  »نعم،  فقال:  الوقف؛  استحباب  اجلواهر  ذكر صاحب  الثاين: 
نفسه عند الشارع عىل نحو رجحان النكاح، وهو غري اعتبار النّية فيه عىل وجه ُيلحقه بالعبادات«)4(.

تشمل  التي  الصدقة  استحباب  عىل  العقل  دليل  الغطاء  كاشف  جعفر  ذكر  الثالث: 
الوقف؛ فقال: »األول يف فضلها -أي الصدقة- وهو ثابت عقل ورشًعا، بل من رضوريات 

نُتۡم َل ُتۡظلَُموَن)5(«)6(.
َ
الدين، ويف القرآن املبني: ﴿َوَما تُنفُِقواْ ِمۡن َخۡيٖ يُوَفَّ إَِلُۡكۡم َوأ

نعم قد يكون الوقف يف بعض احلاالت واجًبا »بالعرض«، كام إذا نَذر شخص وقف 
داره أو أرضه مسجًدا إذا شفى اهلل ولده، وقد شفي الولد بإذن اهلل تعاىل؛ فيكون الوقف 

الذي نذر إجياده واجًبا؛ لوجوب الوفاء بالنذر)7(.
معصية  عىل  داره  وقف  لو  كام  حمّرًما،  احلاالت  بعض  يف  الوقف  يكون  أن  يمكن  كام 
يف  النهي  فلوجود  احلرمة؛  أّما  وباطاًل،  حراًما  يكون  الوقف  فهنا  الزنا،  أو  اخلمر  كرشب 
الفعل  عىل  الصدقة  حتقق  عدم  فألجل  البطالن  وأّما  الفساد،  ونرش  احلرام  عىل  اإلعانة 
املحّرم، قال علامء اإلمامية ومنهم السّيد الگلپايگاين يف هداية العباد: »ال يصح الوقف عىل 
اجلهات املحّرمة؛ كالوقف عىل البَِيع والكنائس ونرش كتب الضالل، وال عىل ما فيه إعانة 

عىل املعصية؛ كاملعونة عىل الزناة وقطع الطرق«)8(.

)1( سورة املمتحنة، آية 8. 
)٢( انظر: جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم، الشيخ حممد حسن النجفي، 33-3٢/٢8.

)3( وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة، الشيخ حممد بن احلسن احلر العاميل، باب 1 من الوقوف والصدقات، ح1.
)4( جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم، الشيخ حممد حسن النجفي، ٩/٢8.

)5( سورة البقرة، آية ٢7٢. 
الغطاء، حتقيق ونرش: مكتب اإلعالم اإلسالمي، فرع  الغّراء، للشيخ جعفر كاشف  الغطاء عن مبهامت الرشيعة  )6( كشف 

خراسان، قم، ط٢، ٢16/4.
وفُواْ نُُذورَُهۡم﴾، سورة احلج، آية ٢٩. )7( لقوله تعاىل: ﴿َوۡلُ

)8( هداية العباد، السيد حممد رضا املوسوي الگلپايگاين، دار القرآن الكريم، قم، ط1، 1413هـ، مسألة 4٩٠، ٢/147.
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وذكر حممد النجفي: أن الوقف عىل الكنائس والبَِيع التي هي معابدهم؛ فإنه مل يصّح 
إعانة هلم  لكونه  املسلمني؛  بني  نفيه  والغنية  املبسوط  بل عن ظاهر  فيه،  أجده  بال خالف 
عىل ما هو حمّرم عليهم من التعّبد فيها ونحوه)1(، ثم ذكر: أن عدم منعنا هلم عن التعّبد يف 
البَِيع والكنائس »لكونه من مقتىض عقد الذّمة، ال يقتيض اجلواز هلم يف الواقع، بل هو حمّرم 
عليهم، وحينئٍذ ال جيوز الوقف منّا هلم عىل هذه اجلهة؛ لإلعانة عىل اإلثم... وكذلك يف 
عدم الصحة لو وقف عىل معونة الزناة يف زناهم من املسلمني، فضاًل عن غريهم، أو قّطاع 
الطريق أو شاريب اخلمر وغريهم؛ الشرتاكهم معهم يف الدليل، الذي هو النهي عن اإلعانة 

عىل اإلثم، والوقف هبذا القصد فرد منها«)٢(.
ج( حكم الوقف من حيث اللزوم واجلواز: 

اختلف الفقهاء يف حكم الوقف من حيث اللزوم وعدمه إىل عدة أقوال؛ مردها إىل قولني: 
القول األول: 

لزوم الوقف من حيث األصل، وهؤالء انقسموا إىل طائفتني: 
الطائفة األوىل: قالت بلزوم الوقف بمجرد صدوره من هو أهل للترصف، فليس   -
للواقف الرجوع يف وقفه وال تغيري مستحقيه أو رشوطه يف حياته، وليس لورثته ذلك بعد 
موته، وهذا مذهب املالكية)3( والشافعية)4( واحلنابلة يف املذهب)5(، والزيدية، وأبو يوسف 

)1( جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم، الشيخ حممد حسن النجفي، ٢8/35-34.
)٢( املرجع السابق، ٢8/35.

الغرب اإلسالمي،  دار  القرطبي، حتقيق: د.حممد حجي،  بن رشد  أمحد  بن  الوليد حممد  أبو  املمهدات،  املقدمات  انظر:   )3(
بريوت، ط1، 14٠8هـ/1٩88م، 41٩/٢، ومواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن 

عيني املالكي، 18/6. حممد بن عبد الرمحن الطرابليس املغريب املعروف باحلطاب الرُّ
)4( انظر: احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي )وهو رشح خمترص املزين(، أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب 
البرصي البغدادي الشهري باملاوردي، حتقيق: الشيخ عيل حممد معوض والشيخ عادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، 

بريوت، ط1، 141٩هـ/1٩٩٩م، 511/7.
حنبل،  بن  أمحد  اإلمام  مذهب  عىل  اخلالف  من  الراجح  معرفة  يف  واإلنصاف   ،5/6 املقديس،  قدامة  ابن  املغني،  انظر:   )5(
أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، حتقيق: حممد حامد الفقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 3/7، واملبدع يف رشح 
لرشح  النهى  أويل  ودقائق   ،35٢/5 مفلح،  ابن  حممد  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  بن  إبراهيم  الدين  برهان  إسحاق  أبو  املقنع، 
املنتهى املعروف برشح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس البهوتى احلنبىل، 4٩٠/٢، 
وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس البهوتى احلنبىل، ٢41/4، والكايف 
يف فقه اإلمام أمحد، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلامعييل املقديس ثم الدمشقي احلنبيل الشهري 

بابن قدامة املقديس، دار الكتب العلمية، ط1، 1414هـ/1٩٩4م، ٢/٢54.
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من احلنفية، وعليه الفتوى عندهم)1(.
واستدلوا ملذهبهم باألثر واإلمجاع والنظر: 

أ( أما األثر فبام يأيت: 
 أصاب  بن اخلطاب  »أن عمر   : اهلل عنهام  ابن عمر ريض  الشيخان عن  ما أخرجه  1ـ 
)٢(، فأتى النبي ملسو هيلع هللا ىلص يستأمره فيها، فقال: يا رسول اهلل إيّن أَصْبُت أرًضا بَخيرَبَ  أرًضا بَخْيرَبَ
مل ُأِصْب ماالً قط هو أنفس عندي منه، فام تأمرين به؟ قال: »إن شئَت حبسَت أصلها 
وتصّدقَت هبا«، قال: فتصّدق هبا عمر؛ أنه ال يباع أصلها، وال ُيبتاع، وال يورث، وال 
يوهب، قال: فتصّدق عمر يف الفقراء، ويف القربى، ويف الرقاب، ويف سبيل اهلل، وابن 
السبيل والضعيف، ال جناح عىل متوليها أن يأكل منها باملعروف، أو ُيطعم صديًقا غري 

متمّول فيه)3(«)4(. 
ففي احلديث داللة ظاهرة أن الوقف الزم ال جيوز الرجوع فيه وال يورث؛ حيث ورد 
التحبيس،  ملاهية  بيان  ُيبتاع، وال يورث، وال يوهب«، وهذا  يباع أصلها، وال  أنه »ال  فيه 
وذلك يستلزم لزوم الوقف وعدم جواز نقضه، وإالّ ملا كان حتبيًسا، واملفروض أّنه حتبيس، 

وهذا يعني: قطع الترصف فيه)5(.
٢ـ حديث أيب هريرة  أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من 

)1( انظر: رشح معاين اآلثار، أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي، دار الكتب العلمية، بريوت، 
ط1، 13٩٩هـ ٩5/4، واملبسوط، شمس الدين أبو بكر حممد بن أيب سهل الرسخيس، ٢5/1٢-٢6، وبدائع الصنائع يف 
ترتيب الرشائع، عالء الدين الكاساين، ٢18/6، وفتح القدير، كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن 
البارعي  بن حمجن  بن عيل  الدين عثامن  ، فخر  ْلبِيِّ الشِّ الدقائق وحاشية  كنز  احلقائق رشح  وتبيني  اهلامم، ٢٠4/6-٢٠5، 
الزيلعي احلنفي، 3٢5/3، والبحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن حممد املعروف بابن نجيم املرصي، 
٢٠٩/5، ورد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 338/4، واالختيار لتعليل املختار )»املختار للفتوى« البن مودود 
املوصيل بأعىل الصفحة، يليه مفصوالً بفاصل رشحه للمؤلف نفسه(، جمد الدين أبو الفضل عبد اهلل بن حممود بن مودود 
املوصيل البلدحي احلنفي، تعليق: الشيخ حممود أبو دقيقة، مطبعة احللبي، القاهرة )وصورهتا دار الكتب العلمية، بريوت، 

وغريها(، 1356هـ/1٩37م، 3/41-4٠.
)٢( هذه األرض يقال هلا »ثمغ« بفتح املثلثة وسكون امليم بعدها معجمة، وقد ورد الترصيح باسمها يف رواية البخاري، كام يف 

صحيحه، يف احلديث رقم ٢764.
)3( غري متمول: غري متخذ منها مااًل، أي ملًكا، واملراد أنه ال يتملك شيًئا من رقاهبا. انظر: نيل األوطار، حممد بن عيل بن حممد 

بن عبد اهلل الشوكاين ٢7/6. 
)4( صحيح البخاري يف كتاب الرشوط، باب الرشوط يف الوقف، حديث رقم ٢737، وصحيح مسلم يف كتاب الوصية، باب 

الوقف، حديث رقم 163٢، واللفظ له.
)5( انظر: نيل األوطار، حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين، ٢8/6، واملغني، ابن قدامة املقديس، 4/6-5، واحلاوي الكبري 
يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي الشهري باملاوردي، 514-511/7.
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ثالثة: إال من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له«)1(.
وال  نقضه،  جيوز  وال  يلزم  الوقف  بأن  يشعر  جارية«  »صدقة  قوله:  أّن  الداللة  وجه 
الرجوع فيه؛ إذ لو جاز نقضه لكان الوقف صدقة منقطعة؛ وقد وصفه النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا 

احلديث بعدم االنقطاع، كام أّن الوصف باجلري يستلزم عدم جواز النقض من الغري)٢(.
3ـ ما ثبت من أن خالد بن الوليد  وقف أدرعه وأعتاده يف سبيل اهلل كام قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
»وأما خالد فإنكم تظلمون خالًدا، فقد احتبس أدرعه وأعتاده)3( يف سبيل اهلل«)4(؛ أي: 

وقفها يف سبيل اهلل، والتحبيس يستلزم التأبيد والدوام)5(.
ب( وأما اإلمجاع؛ فُيقصد به: اتفاق الصحابة  عىل صحة الوقف، وعدم ثبوت أّن أحًدا 
منهم رجع أو نقض وقفه)6(؛ قال املاوردي: »ويدل عىل ذلك إمجاع الصحابة؛ ألن أبا 
عوف  بن  الرمحن  وعبد  الدرداء  وأبا  وأنًسا  والزبري  وطلحة  وعلًيا  وعثامن  وعمر  بكر 
وفاطمة وغريهم.. وقفوا دوًرا وبساتني، ومل ُينقل عن أحد منهم أنه رجع يف وقفه فباع 
منه شيًئا، وال عن أحد من ورثتهم مع اختالف مههم، فلو كان ذلك جائًزا لنقل عن أحد 

منهم الرجوع«)7(.
ج( وأما النّظر؛ فقالوا: إّن الوقف إزالة ملك يلزم بالوصية؛ فإذا نجزه حال احلياة لزم من 

غري حكم؛ كالعتق)8(.

)1( رواه مسلم يف صحيحه، يف كتاب الوصية، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته، حديث رقم1631. 
)٢( انظر: نيل األوطار، حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين، ٢8/6.

)3( األعتاد مجع قلة للعتاد، وهو ما أعده الرجل من السالح والدواب وآلة احلرب. النهاية يف غريب احلديث: 176/3.
)4( احلديث متفق عليه خرجه البخاري يف صحيحه، واللفظ له، يف كتاب الزكاة حديث رقم 1468، وفتح الباري رشح صحيح 
البخاري، أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، 331/3، ومسلم يف صحيحه كتاب الزكاة، باب يف تقديم الزكاة 

ومنعها، حديث رقم ٩83، واملنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، 63/4.
)5( انظر: املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، 63/4.

)6( انظر: رشح السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي، ٢88/8، واجلامع ألحكام القرآن 
القرطبي،  الدين  أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي شمس  القرطبي(،  بتفسري  )املعروف 

33٩/6، واملبدع يف رشح املقنع، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن مفلح، 353/5.
الشهري  البغدادي  البرصي  بن حبيب  بن حممد  بن حممد  احلسن عيل  أبو  الشافعي،  اإلمام  فقه مذهب  الكبري يف  احلاوي   )7(

باملاوردي، 513/7.
)8( املغني، ابن قدامة املقديس، 4/6، واحلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن 
حبيب البرصي البغدادي الشهري باملاوردي، 51٢/7، املبدع يف رشح املقنع، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن حممد بن 

عبد اهلل بن حممد ابن مفلح، 353/5.
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- الطائفة الثانية: قالت بأّن الوقف ال يلزم إالّ بالقبض وإخراجه له عن يده، وإىل هذا 
ذهب اإلمام أمحد بن حنبل يف رواية)1(، وحممد بن احلسن من احلنفية)٢(، وابن أيب ليىل من 
به  حكم  إن  إالّ  يلزم  »وال  التاج:  يف  جاء  كام  واإلباضية،  واإلمامية)4(،  السلف)3(،  فقهاء 

عدل، أو قال امُلوِقف: إذا متُّ فقد وقفته«)5(.
الواقف  يد  عن  الوقف  إخراج  باشرتاط  القول  عىل  أنه  احلنابلة:  من  احلارثي  وذكر 
فاملعترب عند اإلمام أمحد التسليم إىل ناظر يقوم به؛ وأن املساجد والقناطر واآلبار ونحوها 

يكفي التخلية بني الناس وبينها من غري خالف)6(.

الواقف حتى جيعل للوقف وليًّا ويسلمه،  وقال املرغيناين من احلنفية: ال يزول ملك 
وقال ابن اهلامم احلنفي: »وبه أخذ مشايخ بخارى«)7(. 

وقال احلصكفي احلنفي )تعليًقا عىل عبارة التمرتايش: »وال يتم حتى يقبض«(: »مل يقل 
املتويل  بنصب  باإلفراز، ويف غريه  املسجد  به، ففي  يليق  بام  للمتويل؛ ألن تسليم كل يشء 

وبتسليمه إياه«)8(.

ورّصح اإلمامية بأنه: لو وقف ال ينعقد بدون إقباض، فلو مات الواقف قبل القبض 
بطل الوقف)٩(.

واستدلوا بام يأيت: 

)1( انظر: املغني، ابن قدامة املقديس، 5/6، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، أبو 
احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 36/7.

)٢( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 351/4.
احلنفي،  الزيلعي  البارعي  بن حمجن  بن عيل  الدين عثامن  فخر   ، ْلبِيِّ الشِّ الدقائق وحاشية  كنز  احلقائق رشح  تبيني  انظر:   )3(

3٢5/3، وفتح القدير، كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم، ٢٠3/6.
)4( انظر: جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم، الشيخ حممد حسن النجفي، ٩/٢8.

)5( التاج املنظوم من درر املنهاج املعلوم، عبد العزيز بن احلاج بن إبراهيم الثميني، 6 /1٠6.
املرداوي،  أبو احلسن عيل بن سليامن  الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،  انظر: اإلنصاف يف معرفة   )6(

حتقيق: حممد حامد الفقي، 36/7.
)7( انظر: فتح القدير، كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم، ٢٠3/6.

)8( رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 348/4. 
)٩( رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام، املحقق احليل أبو القاسم نجم الدين جعفر بن احلسن، 133/3.
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قالوا: الوقف تربع بامل، فلم خيرجه عن امللكية، فلم يلزم بمجرده؛ كاهلبة والوصية)1(.

َذِة؛ َوأِلَنَّ التَّْمِليَك  َدَقِة امْلُنَفَّ طِِه؛ َكالصَّ وقالوا: الوقف »َصَدَقٌة، َفَيُكوُن التَّْسِليُم ِمْن رَشْ
ُه َمالُِك اأْلَْشَياِء، َوَلِكنَُّه َيْثُبُت يِف ِضْمِن التَّْسِليِم إىَل اْلَعْبِد،  ُق َقْصًدا؛ أِلَنَّ ِمْن اهللَِّ َتَعاىَل اَل َيَتَحقَّ

َذِة«)٢(. َدَقاِت امْلُنَفَّ َها ِمْن الصَّ َكاِة َوَغرْيِ َكاَم يِف الزَّ

القول الثاين: 

الكراهة،  مع  فيه  الرجوع  وللواقف  العارية،  بمنزلة  فهو  بمجرده؛  يلزم  ال  الوقف 
ويورث عنه، وال يلزم إال بأحد أمرين: 

- إما أن حيكم به حاكم. 

- أو خيرجه الواقف خمرج الوصية.

وفيام عدا هاتني احلالتني؛ فإن الوقف ال يكون الزًما، وللواقف بيع املوقوف وهبته، 
وإذا مات يصري مرياًثا لورثته، وهذا قول أيب حنيفة، واختاره زفر بن اهلذيل من أصحاب 
أيب حنفية)3(، وبه يقول بعض اإلباضية، فقد جاء يف رشح النيل: »وال يلزم إالّ إن حكم به 

عدل، أو قال: إذا مت فقد وقفته«)4(.
واستدلوا بنوعني من األدلة: 

أ ـ أدلة تدل عىل عدم لزوم الوقف من حيث األصل.
ب ـ وأخرى تدل عىل لزومه يف احلالتني.

)1( انظر: املغني، ابن قدامة املقديس، 5/6.
، فخر الدين عثامن بن عيل بن حمجن البارعي الزيلعي احلنفي، 3٢5/3. ْلبِيِّ )٢( تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

)3( انظر: املبسوط، شمس الدين أبو بكر حممد بن أيب سهل الرسخيس، ٢5/1٢-٢6، ورشح معاين اآلثار، أمحد بن حممد 
بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي، ٩5/4، وبدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء الدين الكاساين، 
٢18/6، وفتح القدير، كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم، ٢٠3/6، وتبيني احلقائق رشح كنز 
، فخر الدين عثامن بن عيل بن حمجن البارعي الزيلعي احلنفي، 3٢5/3، والبحر الرائق رشح كنز  ْلبِيِّ الدقائق وحاشية الشِّ
الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن حممد املعروف بابن نجيم املرصي، ٢٠٩/5، ورد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 
338/4، واالختيار لتعليل املختار، جمد الدين أبو الفضل عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصيل البلدحي احلنفي، ٢41/3، 
وعمدة القاري رشح صحيح البخاري، أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتابى احلنفى بدر الدين 

العينى، ٢4/14، وجممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر، عبد الرمحن بن حممد بن سليامن املدعو بشيخي زاده، 731/1.
)4( رشح كتاب النيل وشفاء العليل، اإلمام العالمة حممد بن يوسف أطفيش، ٢4/87.
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أ( أدلة تدل عىل عدم لزوم الوقف من حيث األصل فمنها: 
1- حديث الزهري وفيه أّن عمر بن اخلطاب  قال: »َلْواَل َأينِّ َذَكْرُت َصَدَقتِي لَِرُسوِل اهللِ 

ملسو هيلع هللا ىلص َأْو َنْحِو َهَذا َلَرَدْدهُتَا«)1(.
وجه الداللة أن نفس الوقف ليس هو املانع لعمر من الرجوع فيام وقف، وإنام الذي منعه كونه 

ذكره لرسول اهلل، فكره أن يفارقه عىل أمر ثم خيالفه إىل غريه)٢(.
إنَّ  اهللَِّ،  َرُسوَل  َيا  اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص:  لَِرُسوِل  »َقاَل  أّنه    ِه  َربِّ عبد  ْبِن  َزْيِد  ْبَن  اهللَِّ  عبد  حديث   -٢
ِقَواُم  َكاَن  اهللَِّ،  َرُسوَل  َيا  َفَقااَل:  َأَبَواُه  َفَجاَء  َوَرُسولِِه،  اهللَِّ  إىَل  َوُهَو  َصَدَقٌة،  َهَذا  َحاِئطِي 

ُه َرُسوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ُثمَّ َماَتا َفِوْرَثُهاَم اْبنُُهاَم«)3(. َعْيِشنَا؛ َفَردَّ
ه إىل أبويه، فدل  وجه الداللة أّنه لو كان الوقف يلزم بمجرده ملا نقضه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وردَّ

عىل أنه ال يلزم)4(.
3- ما ورد عن عطاء بن السائب أنه قال: »سألت رشحًيا عن رجل جعـل داره حبًسـا عىل 
اآلخر فاآلخر من ولده؛ فقال: إنام أقيض ولست أفتي، قال: فناشدته؛ فقال: ال حبس 
عن فرائض اهلل«، فهذا رشيح وهو قايض اخللفاء الراشدين يرى ذلك، وال ينكر عليه 
الوقف  لزوم  عدم  عىل  يدل  ما  تابعيهم؛  من  وال  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  أصحاب  من  منكر 
ٌد ملسو هيلع هللا ىلص بَِمنِْع احْلَْبِس«)6(؛ ففيه دليل عىل  بمجرده)5(، وورد عن رشيح أنه قال: »َجاَء حُمَمَّ

)1( رشح معاين اآلثار، أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي، ٩6/4.
)٢( انظر: رشح معاين اآلثار، أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي، ٩6/4، وفتح الباري رشح 

صحيح البخاري، أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، 5/4٠٢.
)3( سنن البيهقي الكربى، أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى أبو بكر البيهقي، كتاب الوقف، باب من قال ال حبس عن فرائض اهلل 
البغدادي، باب وقف املساجد والسقايات، ٢٠1/4،  الدارقطني  أبو احلسن  الدارقطني، عيل بن عمر  عزوجل، 163/6، وسنن 
واملحىل باآلثار، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري، 15٢/8-153، وقد أعلَّه ابن حزم باالنقطاع، 
وهو حديث ضعيف؛ ألنه مرسل، نصب الراية ألحاديث اهلداية، مجال الدين أبو حممد عبد اهلل بن يوسف بن حممد الزيلعي، 1/٢6٠.

)4( انظر: املغني، ابن قدامة املقديس، 4/6، واحلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد 
بن حبيب البرصي البغدادي الشهري باملاوردي، 51٢/7، واالختيار لتعليل املختار، جمد الدين أبو الفضل عبد اهلل بن حممود 

بن مودود املوصيل البلدحي احلنفي، 41/3.
)5( رشح معاين اآلثار، أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 
13٩٩هـ، ٩٩/4، وبدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء الدين الكاساين، ٢1٩/6، وتبيني احلقائق رشح كنز الدقائق 

، فخر الدين عثامن بن عيل بن حمجن البارعي الزيلعي احلنفي، 3٢5/3. ْلبِيِّ وحاشية الشِّ
)6( سنن البيهقي الكربى، أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى أبو بكر البيهقي، 163/6، واملحىل باآلثار، أبو حممد عيل بن أمحد 

بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري، 151/8.
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أن لزوم الوقف كان يف رشيعة من قبلنا، وأن رشيعتنا ناسخة ذلك.
4- ما ورد عن ابن عباس ريض اهلل عنهام أنه قال: ملا أنزلت الفرائض يف سورة النساء قال 
َعْن  َحْبَس  »اَل  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  أنه  لفظ  ويف  النَِّساِء«)1(،  ُسوَرِة  َبْعَد  َحْبَس  »اَل  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول 
«)٢(؛ ما يدل عىل عدم لزوم الوقف، وأنه بمنزلة الصدقات التي يرجع  َفَراِئِض اهللَِّ َعزَّ َوَجلَّ
فيها صاحبها متى ما أراد؛ لذا أخرب ابن عباس ريض اهلل عنه أن األحباس منهي عنها، غري 

جائزة، وأهنا كانت قبل نزول الفرائض، بخالف ما صارت عليه بعد نزول الفرائض)3(.
5- وأما النظر: فقالوا: إّن الوقف إخراج للامل من امللك عىل وجه القربة، فلم يكن الزًما 

بمجرد القول؛ كسائر الصدقات)4(.
ب( األدلة عىل لزوم الوقف يف احلالتني: 

قالوا: إذا حكم حاكم بلزوم الوقف فإنه يلزم؛ ألن حكمه صادف حمل االجتهاد، وأفىض 
إليه اجتهاده جائز، كام يف سائر  اجتهاده إليه، وقضاء القايض يف موضع االجتهاد بام أفىض 
املتويل؛ حمتًجا  إىل  الوقف  بعدما سلَّم  الرجوع  الواقف  يريد  أن  املجتهدات، وطريقة احلكم 

بعدم اللزوم، فيختصامن إىل القايض، فيقيض باللزوم، فيلزم؛ ألنه قىض يف حمل جمتهد فيه)5(.
وكذا إذا أضافه إىل ما بعد املوت فإنه يلزم؛ ألنه قد أخرجه خمرج الوصية فيجوز؛ كسائر 

)1( سنن الدارقطني، عيل بن عمر أبو احلسن الدارقطني البغدادي، حتقيق: السيد عبد اهلل هاشم يامين املدين، 68/4، واملعجم 
الكبري، أبو القاسم سليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي الطرباين، 365/11، وسنن البيهقي الكربى، أمحد 
بن احلسني بن عيل بن موسى أبو بكر البيهقي، 16٢/6، واملحىل باآلثار، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس 

القرطبي الظاهري، 15٢/8، وذكر أنه حديث موضوع وال يصح.
َغرْيُ  ُيْسنِْدُه  ملَْ  أورد احلديث:  بعدما  الدارقطني  البغدادي، 68/4، وقال  الدارقطني  أبو احلسن  بن عمر  الدارقطني، عيل  )٢( سنن 
ا َضِعيَفاِن، وسنن البيهقي الكربى، أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى أبو بكر البيهقي، 16٢/6، واملحىل  يَعَة َعْن َأِخيِه َومُهَ اْبِن هَلِ

باآلثار، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري، 151/8، وذكر قوال يذكر أن هذا حديث منقطع.
)3( انظر: رشح معاين اآلثار، أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي، ٩7/4، واملبسوط، شمس 

الدين أبو بكر حممد بن أيب سهل الرسخيس، 1٢/٢٩.
)4( انظر: املغني، ابن قدامة املقديس، 3/6، واحلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد 

بن حبيب البرصي البغدادي الشهري باملاوردي، 7/51٢.
)5( انظر: جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر، عبد الرمحن بن حممد بن سليامن املدعو بشيخي زاده، 731/1، وتبيني احلقائق 

، فخر الدين عثامن بن عيل بن حمجن البارعي الزيلعي احلنفي، 3٢6-3٢5/3. ْلبِيِّ رشح كنز الدقائق وحاشية الشِّ
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املعلقة  فالوصية  باملنافع،  كالوصية  جائزة؛  باملبهم  الوصية  بأّن  ذلك  وعللوا  الوصايا)1(، 
باملوت أوىل باجلواز)٢(. 

املبحث اخل�م�س

حكمة م�ضروعية الوقف ومقا�ضده اخلا�ضة 

باستقراء نصوص الفقهاء يتبني أن حكم مرشوعية الوقف مردها إىل حتقيق أمرين: 
- مقاصد الرشع.                     - مقاصد املكلفني.

والوقف يتميز عن سائر عقود التربعات األخرى بأنه أكثر فاعلية يف حتقيق ما يتوخاه 
اإلنسان من جراء تربعه يف حياته وبعد ماته.

وفيام يأيت نتناول أهم هذه املقاصد بيشء من التفصيل: 

اأوًل: تكثري الأجر: 

الوقف من الصدقة اجلارية التي أخرب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أهنا من العمل الذي ال ينقطع، فقد 
روى مسلم من حديث أيب هريرة  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله 

إال من ثالثة: إال من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له«)3(.
عىل  اخلرب  يف  املذكورة  املوت  بعد  الثواب  املستمرة  اجلارية  الصدقة  العلامء  محل  وقد 
الوقف)4(، وقال البغوي: »هذا احلديث يدل عىل جواز الوقف عىل وجوه اخلري واستحبابه، 

وهو املراد من الصدقة اجلارية«)5(.

احلنفي،  الزيلعي  البارعي  بن حمجن  بن عيل  الدين عثامن  فخر   ، ْلبِيِّ الشِّ الدقائق وحاشية  كنز  احلقائق رشح  تبيني  انظر:   )1(
 ،٢٠8/5 املرصي،  نجيم  بابن  املعروف  حممد  بن  إبراهيم  بن  الدين  زين  الدقائق،  كنز  رشح  الرائق  والبحر   ،3٢6/3
البلدحي احلنفي، 41/3، وجممع  املوصيل  بن مودود  الفضل عبد اهلل بن حممود  أبو  الدين  املختار، جمد  لتعليل  واالختيار 

األهنر يف رشح ملتقى األبحر، عبد الرمحن بن حممد بن سليامن املدعو بشيخي زاده، 731/1.
، فخر الدين عثامن بن عيل بن حمجن البارعي الزيلعي احلنفي، 3٢6/3. ْلبِيِّ )٢( انظر: تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

)3( رواه مسلم يف صحيحه، يف كتاب الوصية، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته، حديث رقم 1631. 
ى إِكاَمُل امُلْعِلِم بَفَواِئِد ُمْسِلم(، أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون  ُح َصِحيح ُمْسِلِم لِلَقاىِض ِعَياض )امُلَسمَّ )4( رَشْ
اليحصبي السبتي، 373/5، وكفاية األخيار يف حل غاية االختصار، تقي الدين أبو بكر بن حممد احلسيني احلصني الدمشقي 
الشافعي، 3٠4/1، وأسنى املطالب يف رشح روض الطالب، أبو حييى زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، ٢/458، 
وسبل السالم رشح بلوغ املرام من أدلة األحكام، حممد بن إسامعيل األمري الكحالين الصنعاين، 87/3، ونيل األوطار، حممد 
بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين، ٢8/6، وعون املعبود رشح سنن أيب داود، أبو الطيب حممد شمس احلق العظيم آبادي، 

86/8، وحتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي، أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري، 5٢1/4.
)5( رشح السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي، 1/3٠٠.
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املوقوف  ألن  أجًرا؛  األكثر  الصدقات  زمرة  من  الوقف  يكون  األساس  هذا  وعىل 
حمبوس عىل ما ُقصد له، فثوابه مستمر لواقفه حيًّا وميًتا إىل يوم امليعاد.

ومن األدلة عىل حتصيل األجر الكثري حديث أيب هريرة  قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»من احتبس فرًسا يف سبيل اهلل إيامًنا واحتساًبا؛ فإّن شبعه وروثه وبوله يف ميزانه يوم القيامة 

حسنات«)1(.

ثانًيا: �ضلة الأرحام وبر الأحباب: 

الوقف عىل ذوي األرحام واألحباب حيقق لإلنسان ما يشعر به من لزوم اإلحسان إىل 
ذويه أو فئات معينة من املجتمع، بطريقة بّر صحيحة، تعود عليه بالنفع يف آخرته، وتتيح له 

فرصة تنفيذ ما يرغب فيه من الرب وإيصال اخلري.
ابن عمر ريض اهلل عنهام: »أن عمر بن  البخاري ومسلم يف صحيحيهام عن  فقد أخرج 
إيّن  اهلل  رسول  يا  فقال:  فيها،  يستأمره  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فأتى   ،)٢( بَخْيرَبَ أرًضا  أصاب    اخلطاب 
»إن شئَت  قال:  به؟  تأمرين  فام  منه،  أنفس عندي  قط هو  ماالً  ُأِصْب  مل  بَخيرَبَ  أرًضا  أَصْبُت 
حبسَت أصلها وتصّدقَت هبا«، قال: فتصّدق هبا عمر؛ أنه ال يباع أصلها وال ُيبتاع، وال يورث، 
وابن  اهلل،  سبيل  ويف  الرقاب،  ويف  القربى،  ويف  الفقراء،  يف  عمر  فتصّدق  قال:  يوهب،  وال 
السبيل والضعيف، ال جناح عىل متوليها أن يأكل منها باملعروف، أو ُيطعم صديًقا غري متمّول 
فيه)3(«)4(، قال النووي يف تعليقه عىل احلديث: »فيه فضيلة صلة األرحام والوقف عليهم«)5(.

البحر  صاحب  فذكر  الوقف،  مقصد  األحباب  بّر  العلامء جيعل  بعض  نجد  هنا  ومن 
ِب إىَل َربِّ  ْنَيا برِِبِّ اأْلَْحَباِب، َويِف اآْلِخَرِة بِالتََّقرُّ الرائق أن: »َسَبُبُه إَراَدُة حَمُْبوِب النَّْفِس يِف الدُّ

.)6(» اأْلَْرَباِب َجلَّ َوَعزَّ

)1( رواه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلهاد والسري، باب من احتبس فرًسا؛ لقوله تعاىل: )من رباط اخليل(، حديث رقم ٢6٩8. 
)٢( هذه األرض يقال هلا: »ثمغ« بفتح املثلثة وسكون امليم بعدها معجمة، وقد ورد الترصيح باسمها يف رواية البخاري، كام 

يف صحيحه، يف احلديث رقم ٢764.
)3( غري متمول: غري متخذ منها مااًل؛ أي ملًكا، واملراد أنه ال يتملك شيًئا من رقاهبا. انظر: نيل األوطار، حممد بن عيل بن حممد 

بن عبد اهلل الشوكاين ٢7/6. 
)4( صحيح البخاري يف كتاب الرشوط، باب الرشوط يف الوقف، حديث رقم ٢737، وصحيح مسلم يف كتاب الوصية، باب 

الوقف، حديث رقم 163٢، واللفظ له.
)5( املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، 87/11.

)6( البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن حممد املعروف بابن نجيم املرصي، 5/٢٠٢.
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ن هلم موارد  وبذلك نرى أن الوقف يعزز الصلة بني الواقف وبني أحبائه وأقربائه، ويؤمِّ
ثابتة لسدِّ حاجاهتم وإغنائهم عن السؤال.

ثالًثا: اإغناء الذرية: 

حيقق الوقف رعاية األوالد والذرية باحلفاظ عىل أموال املورث بعد وفاته من الضياع؛ 
ألن كثرًيا من الوارثني يتلفون األموال التي ورثوها إرساًفا وبداًرا، ثم يظل أحدهم عالة 
يتكفف الناس؛ وهلذا قال زيد بن ثابت : »مل نر خرًيا للميت وال للحي من هذه احلبس 
املوقوفة، أما امليت فيجري أجرها عليه، وأما احلي فُتحبس عليه وال توهب وال تورث، وال 

يقدر عىل استهالكها«)1(.

رابًعا: اإطالة اأمد النتفاع باملال: 

اهلل  يقول ويل  الصدد  بعد جيل، ويف هذا  به جليل  املال واالنتفاع  بقاء  الوقف يضمن 
النَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص  فاستنبطه  يعرفونه،  اَل  اجْلَاِهِليَّة  أهل  َوَكاَن  اْلَوْقف،  َعات  التَّرَبُّ »َومن  الدهلوي: 
كثرًيا،  َماالً  اهلل  َسبِيل  يِف  يرصف  ُرباَم  ْنَسان  اإْلِ َفإِن  دَقات،  الصَّ َساِئر  يِف  ُتوجد  اَل  ملَصالح 
فيبقون  اْلُفَقَراء،  من  آَخُروَن  َأقوام  َوجَيِيء  ُأْخَرى،  َتاَرة  اْلُفَقَراء  ُأوَلِئَك  َفيْحَتاج  يفنى،  ثمَّ 
بِيل ترصف  ء حبًسا لْلُفَقَراء َوَأْبنَاء السَّ حمرومني، َفاَل أحسن َواَل َأْنَفع للعامة من َأن يكون يَشْ
َعَلْيِهم منافعه، َويبقى َأصله عىل ملك اْلَواِقف، َوُهَو َقْوله ملسو هيلع هللا ىلص لعمر : إِن ِشْئت حبست 

َأْصلَها؛ وتصدقت هَبا«)٢(.

خام�ًضا: التقرب اإىل اهلل تعاىل: 

حتت  يندرج  هو  إذ  وتعاىل؛  سبحانه  اهلل  ملرضاة  حتقيًقا  التربعات  أكثر  من  الوقف 
التصدق يف وجوه اخلري املأجور به رشًعا، ويف الوقت نفسه يتجدد االنتفاع باملوقوف عىل 
مدى األزمنة، فهو من القربات التي يرسي ثواهبا للمحسنني يف حياهتم الدنيا وبعد ماهتم.

ومن هنا نجد أن العلامء جعلوا التقرب إىل اهلل عز وجل املقصد الرئيس للوقف، قال 
ْلَفى«)3(؛ وقال الزركيش: »َواْعَلْم َأنَّ َمَراتَِب اْلُقَرِب  البابريت عن الوقف: »َوَسَبُبُه َطَلُب الزُّ

)1( اإلسعاف يف أحكام األوقاف، إبراهيم بن موسى بن أيب بكر ابن الشيخ عيل الطرابليس احلنفي، ٩.
)٢( حجة اهلل البالغة، أمحد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن معظم بن منصور املعروف بـ«الشاه ويل اهلل الدهلوي«، 

حتقيق: السيد سابق، دار اجليل، بريوت، ط1، 14٢6هـ/٢٠٠5م، 18٠/٢.
)3( العناية رشح اهلداية )»اهلداية للمرغيناين« بأعىل الصفحة، يليه مفصواًل بفاصل رشحه »العناية رشح اهلداية« للبابريت(، أكمل الدين 

أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن حممود بن الشيخ شمس الدين بن الشيخ مجال الدين الرومي البابريت، دار الفكر، د.ت، 6/٢٠٢.
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َبِة؛ أِلَنَّ َنْفَعُه َداِئٌم  َبِة َأَتمُّ ِمنَْها يِف اْلَقْرِض، َويِف اْلَوْقِف َأَتمُّ ِمنَْها يِف اهْلِ َتَتَفاَوُت، َفاْلُقْرَبُة يِف اهْلِ
ُر«)1(. َيَتَكرَّ

�ضاد�ًضا: حتقيق تدوير املال يف املجتمع وتفتيت الرثوة:

 معلوم أن من أهم املقاصد الرشعية حفظ الرضوريات، والتي من أمهها حفظ املال 
إجيادا، وحمافظة، وتنمية. ويرتتب عىل هذا املقصد أمهية تدوير املال يف املجتمع من الغني 
مركزا  أي  األغنياء،  بني  دولة  املال  يكون  ال  لكي  صوره؛  بكافة  له  واملستحق  الفقري  إىل 
األمراض  حصول  إىل  يؤدي  ما  املجتمع  يف  متجذرا  الفقر  ينشأ  ال  وحتى  األغنياء،  بيد 
االجتامعية، واجلرائم الناجتة عن الفقر من الرسقة واالعتداء عىل األموال بطرائق متعددة 

من رسقة واختالس ورشوة، وغريها من الطرائق.
يف  توازن  إحداث  يف  يسهم  الثروة  وتفتيت  والفقراء،  األغنياء  بني  املال  تدوير  ومبدأ 
املتعلقة  املختلفة من أهم األسباب الرشعية  بأبعاده  املجتمع، والوقف اإلسالمي  طبقات 
باملال لتحقيق هذا املبدأ، حيث إن كثريا من األغنياء يوقفون ثلث أمواهلم أو ربعها أو أقل، 
الغنية، ما  الفئة  بيد  املال  ونشاهد أن هؤالء املحسنني بفعلهم هذا يسهمون يف عدم تركز 

حيدث هذا التوازن املنشود.

�ضابًعا: الإ�ضهام يف حتقيق التنمية القت�ضادية والتنمية امل�ضتدامة يف املجتمعات الإ�ضلمية:

   التنمية االقتصادية، والتنمية املستدامة فعل اقتصادي يعني: حتويل املال يف املجتمعات 
إىل مشاريع ختدم البنية التحتية للمجتامت من صناعة وزراعة وجتارة، وغريها من جماالت 
أن تكون  بمعنى  املجتمعات،  تنمية  إىل  املشاريع األساسية  إىل توجيه هذه  التنمية؛ إضافة 
مشاريع ضخمة ومتتد ملدد زمنية طويلة متتد إىل مئات السنوات، وأحسن أداة مالية يمكن 
اقتصادية  تنمية  وحتقق  للمستفيدين،  ريعا  فتحقق  األوقاف،  هي  املشاريع  هذه  حتقق  أن 
مستدامة للمجتمعات، ما جيعل الوقف أداة فاعلة يف حتقيق هذا املقصد االقتصادي املهم 

يف املجتمعات اإلسالمية. 

ثامًنا: م�ضاعدة الدولة يف حتقيق الأمن الجتماعي والقت�ضادي: 

هذه  كانت  لو  حتى  كبرية،  اقتصادية  مشكالت  من  تعاين  زماننا  يف  الدول  أن  معلوم 

الكويتية، ط٢،  الزركيش، وزارة األوقاف  الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر  أبو عبد اهلل بدر  الفقهية،  القواعد  املنثور يف   )1(
14٠5هـ/1٩85م، 3/6٢.
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الدول غنية، وأصبحنا نشاهد الدول تعاين من سد احلاجات االجتامعية واألمنية، والوقف 
اإلسالمي يف تاريخ األمة كان له دور كبري يف تغطية اجلوانب االجتامعية وسد حاجة الفقراء 
واملحتاجني وطلب العلم ومعاجلة املرىض يف املستشفيات، فيمكن يف زماننا أن يسهم الوقف 
-بكونه أداة اقتصادية حتقق األمن االجتامعي، وختفف عن الدولة بعض النفقات- يف هذا 
اجلرائم  من  التقليل  إىل  فيؤدي  والبطالة،  الفقر  من  التقليل  إىل  سيؤدي  ما  املهم،  اجلانب 
املجتمعي  األمن  بدوره سيحقق  الدول، وهذا  اقتصاد  املجتمع، وسيقوي  واعتداءات يف 

واالقتصادي. 
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م�ضادر ومراجع الف�ضل الأول

ة بن( حممد بن هبرية الذهيل الشيبايّن، حتقيق: السيد  اختالف األئمة العلامء، أبو املظفر حييى بن )ُهَبرْيَ  -1
يوسف أمحد، دار الكتب العلمية، لبنان، بريوت، ط1، 14٢3هـ/٢٠٠٢م.

٢- االختيار لتعليل املختار )»املختار للفتوى« البن مودود املوصيل بأعىل الصفحة، يليه مفصوالً بفاصل 
رشحه للمؤلف نفسه(، جمد الدين أبو الفضل عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصيل البلدحي احلنفي، 
بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  )وصورهتا  القاهرة  احللبي،  مطبعة  دقيقة،  أبو  حممود  الشيخ  تعليق: 

وغريها(، 1356هـ/1٩37م. 
3- إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم )املعروف بتفسري أيب السعود(، أبو السعود العامدي حممد 

بن حممد بن مصطفى، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
4- اإلسعاف يف أحكام األوقاف، إبراهيم بن موسى بن أيب بكر ابن الشيخ عيل الطرابليس احلنفي، طبع 

بمطبعة هندية بشارع املهدى باألزبكية بمرص، ط٢، 13٢٠هـ/1٩٠٢م.
5- أسنى املطالب يف رشح روض الطالب )ومعه حاشية الرميل الكبري(، أبو حييى زكريا بن حممد بن أمحد 

بن زكريا األنصاري، دار الكتاب اإلسالمي، د.ط، د.ت.
6- األم، أبو عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي، دار املعرفة، بريوت، 13٩3هـ.

7- اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، أبو احلسن عيل بن سليامن 
املرداوي، حتقيق: حممد حامد الفقي، دار إحياء الرتاث العريب- بريوت.

الطوري  بن عيل  بن حسني  الرائق ملحمد  البحر  تكملة  آخره:  الدقائق )ويف  كنز  الرائق رشح  8- البحر 
احلنفي القادري وباحلاشية: منحة اخلالق البن عابدين(، زين الدين بن إبراهيم بن حممد املعروف بابن 

نجيم املرصي، دار الكتاب اإلسالمي، ط٢، د.ت.
٩- البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، أمحد بن حييى بن املرتىض.

1٠- بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء الدين الكاساين، دار الكتاب العريب، 1٩8٢م.
هو  الصغري  )الرشح  الصغري  الرشح  عىل  الصاوي  بحاشية  املعروف  املسالك  ألقرب  السالك  11- بلغة 
للشيخ  الصغري«  )»الرشح  َمالٍِك(  َماِم  اإْلِ ملَِْذَهِب  املسالك  أقرب  املسمى  لكتابه  الدردير  الشيخ  رشح 
بفاصل »حاشية الصاوي« عليه(، أبو  الدردير لكتابه »أقرب املسالك« بأعىل الصفحة، يليه مفصوالً 

العباس أمحد بن حممد اخللويت، الشهري بالصاوي املالكي، دار املعارف، د.ت.
1٢- بيان الرشع، القايض حممد بن إبراهيم الكندي.

امللّقب  احلسيني  الرّزاق  عبد  بن  حمّمد  بن  حمّمد  الفيض  أبو  القاموس،  جواهر  من  العروس  13- تاج 
بيدي، حتقيق: جمموعة من املحققني، دار اهلداية. بمرتىض الزَّ
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14- التاج املنظوم من درر املنهاج املعلوم، عبد العزيز بن احلاج بن إبراهيم الثميني، ضبط النص: حممد موسى 
بابا عمر ومصطفى بن حممد رشيفي، وزارة الرتاث القومي والثقافة، مسقط، ٢٠٠٠م.

العبدري  يوسف  بن  القاسم  أيب  بن  يوسف  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  خليل،  ملخترص  واإلكليل  15- التاج 
الغرناطي املواق املالكي، دار الكتب العلمية، ط1، 1416هـ/1٩٩4م.

16- تاريخ املدينة البن شبة، أبو زيد عمر بن شبة )واسمه زيد( بن عبيدة بن ريطة النمريي البرصي، 
حتقيق: فهيم حممد شلتوت، طبع عىل نفقة: السيد حبيب حممود أمحد، جدة، 13٩٩هـ.

البارعي  حمجن  بن  عيل  بن  عثامن  الدين  فخر   ، ْلبِيِّ الشِّ وحاشية  الدقائق  كنز  رشح  احلقائق  17- تبيني 
يونس  بن  إسامعيل  بن  يونس  بن  أمحد  بن  حممد  بن  أمحد  الدين  لشهاب  )واحلاشية  احلنفي  الزيلعي 
املطبعة  بفاصل(،  بينهام  مفصوالً  بأسفلها  ْلبِيِّ  الشِّ وحاشية  الصفحة  بأعىل  احلقائق  )تبيني   ) ْلبِيُّ الشِّ

الكربى األمريية، بوالق، القاهرة، ط1، 1313هـ
18- حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي، أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري، دار 

الكتب العلمية، بريوت.
1٩- التسهيل لعلوم التنزيل، أبو القاسم حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل ابن جزي الكلبي الغرناطي، 

حتقيق: د.عبد اهلل اخلالدي، رشكة دار األرقم بن أيب األرقم، بريوت، ط1، 1416هـ.
٢٠- التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم 
النمري القرطبي، حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي وحممد عبد الكبري البكري، وزارة عموم األوقاف 

والشؤون اإلسالمية، املغرب، 1387هـ.
٢1- هتذيب املسالك يف نرصة مذهب مالك عىل منهج العدل واإلنصاف يف رشح مسائل اخلالف، أبو 
احلجاج يوسف بن دوناس بن عيسى الِفنَْدالَوي املغريب املالكي، حتقيق وتعليق: د.أمحد البوشيخي، 

دار الغرب اإلسالمي، تونس، ط1، 143٠هـ/٢٠٠٩م.
البخاري  اهلل  عبد  أبو  إسامعيل  بن  حممد  البخاري(،  صحيح  )املسمى  املخترص  الصحيح  ٢٢- اجلامع 

اجلعفي، حتقيق: د.مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري، الياممة، بريوت، ط3، 14٠7هـ/1٩87م. 
٢3- اجلامع ألحكام القرآن )املعروف بتفسري القرطبي(، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح 
الكتب  دار  أطفيش،  وإبراهيم  الربدوين  أمحد  حتقيق:  القرطبي،  الدين  شمس  اخلزرجي  األنصاري 

املرصية، القاهرة، ط٢، 1384هـ/1٩64م.
٢4- جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم، الشيخ حممد حسن النجفي، مؤسسة التاريخ العريب.

٢5- حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري )»الرشح الكبري للشيخ أمحد الدردير عىل خمترص خليل« بأعىل الصفحة، 
يليه مفصوالً بفاصل »حاشية الدسوقي« عليه(، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، دار الفكر، د.ت.
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٢6- احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي )وهو رشح خمترص املزين(، أبو احلسن عيل بن حممد بن 
حممد بن حبيب البرصي البغدادي الشهري باملاوردي، حتقيق: الشيخ عيل حممد معوض والشيخ عادل 

أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط1، 141٩هـ/1٩٩٩م.
٢7- حجة اهلل البالغة، أمحد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن معظم بن منصور املعروف بـ«الشاه 

ويل اهلل الدهلوي«، حتقيق: السيد سابق، دار اجليل، بريوت، لبنان، ط1، 14٢6هـ/٢٠٠5م.
٢8- احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة، زين الدين أبو حييى زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري 

السنيكي، حتقيق: د.مازن املبارك، دار الفكر املعارص، بريوت، ط1، 1411هـ.
٢٩- درر احلكام رشح جملة األحكام، عيل حيدر، حتقيق وتعريب: املحامي فهمي احلسيني، دار الكتب 

العلمية، لبنان، بريوت.
3٠- دقائق أويل النهى لرشح املنتهى املعروف برشح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس بن صالح الدين 

بن حسن بن إدريس البهوتى احلنبىل، عامل الكتب، ط1، 1414هـ/1٩٩3م.
31- الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، حتقيق: حممد حجي، دار الغرب، بريوت، 1٩٩4م.
3٢- رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي 
بأعىل  للتمرتايش«  األبصار  تنوير  رشح  للحصفكي  املختار  )»الدر  عابدين  بابن  املشهور  احلنفي 
الصفحة، يليه مفصوالً بفاصل »حاشية ابن عابدين« عليه املسمى »رد املحتار«(، دار الفكر للطباعة 

والنرش، بريوت، ط٢، 141٢هـ/1٩٩٢م.
33- الروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية )اللمعة الدمشقية للسعيد حممد بن مجال الدين مكى العامىل 
النجف  جامعة  منشورات  الثاين(،  )الشهيد  العاميل  اجلبعي  الدين  زين  السعيد  األول«(،  »الشهيد 

الدينية، دار العامل اإلسالمي، بريوت، د.ت.
34- سبل السالم رشح بلوغ املرام من أدلة األحكام، حممد بن إسامعيل األمري الكحالين الصنعاين، مكتبة 

مصطفى البايب احللبي، ط4، 137٩هـ/1٩6٠م.
35- سنن البيهقي الكربى، أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى أبو بكر البيهقي، حتقيق: حممد عبد القادر 

عطا، مكتبة دار الباز، مكة املكرمة، 1414هـ/1٩٩4م.
36- سنن الرتمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك الرتمذي، حتقيق وتعليق: 
أمحد حممد شاكر )ج1، ٢(، وحممد فؤاد عبد الباقي )ج3(، وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر 

الرشيف )ج4، 5(، رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي، مرص، ط٢، 13٩5هـ/1٩75م.
37- سنن الدارقطني، عيل بن عمر أبو احلسن الدارقطني البغدادي، حتقيق: السيد عبد اهلل هاشم يامين 

املدين، دار املعرفة، بريوت، 1386هـ/1٩66م.
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38- رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام، املحقق احليل أبو القاسم نجم الدين جعفر بن احلسن، مع 
تعليقات سامحة املرجع الديني آية اهلل العظمى السيد صادق احلسيني الشريازي، دار القارئ، بريوت، 

لبنان، ط11، 14٢5هـ/٢٠٠4م.
ط1،  العبيكان،  دار  احلنبيل،  املرصي  الزركيش  اهلل  عبد  بن  حممد  الدين  شمس  الزركيش،  3٩- رشح 

1413هـ/1٩٩3م.
شعيب  حتقيق:  الشافعي،  البغوي  الفراء  بن  حممد  بن  مسعود  بن  احلسني  حممد  أبو  السنة،  4٠- رشح 

األرنؤوط، حممد زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، دمشق، بريوت، ط٢، 14٠3هـ/1٩83م.
41- رشح صحيح البخارى البن بطال، ابن بطال أبو احلسن عيل بن خلف بن عبد امللك، حتقيق: أبو متيم 

يارس بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، ط٢، 14٢3هـ/٢٠٠3م.
بن  الفضل عياض  أبو  ُمْسِلم(،  بَفَواِئِد  امُلْعِلِم  إِكاَمُل  ى  )امُلَسمَّ ِعَياض  لِلَقاىِض  ُمْسِلِم  َصِحيح  ُح  4٢- رَشْ
موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، حتقيق: د.حْيَيى إِْساَمِعيل، دار الوفاء للطباعة والنرش 

والتوزيع، مرص، ط1، 141٩هـ/1٩٩8م.
43- رشح كتاب النيل وشفاء العليل، اإلمام العالمة حممد بن يوسف أطفيش )كتاب النيل وشفاء العليل 
بليبيا، ومكتبة  الثميني(، دار الفتح ببريوت، دوار الرتاث العريب  للشيخ ضياء الدين بن عبد العزيز 

اإلرشاد بجدة، ط٢، 13٩٢هـ/1٩7٢م.
44- رشح معاين اآلثار، أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي، دار الكتب 

العلمية، بريوت، ط1، 13٩٩هـ.
45- عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة، أبو حممد جالل الدين عبد اهلل بن نجم بن شاس بن نزار 
الغرب اإلسالمي، بريوت،  دار  بن حممد حلمر،  د.محيد  دراسة وحتقيق:  املالكي،  السعدي  اجلذامي 

لبنان، ط1، 14٢3هـ/٢٠٠3م.
46- عمدة القاري رشح صحيح البخاري، أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتابى 

احلنفى بدر الدين العينى، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
47- العناية رشح اهلداية )»اهلداية للمرغيناين« بأعىل الصفحة، يليه مفصوالً بفاصل رشحه »العناية رشح 
اهلداية« للبابريت(، أكمل الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن حممود بن الشيخ شمس الدين بن الشيخ 

مجال الدين الرومي البابريت، دار الفكر، د.ت.
48- عون املعبود رشح سنن أيب داود، أبو الطيب حممد شمس احلق العظيم آبادي، حتقيق: عبد الرمحن 

حممد عثامن، املكتبة السلفية، املدينة املنورة، ط٢، 1388هـ/1٩68م.



الفصل األول: تعريف الوقف

137

دار  الشافعي،  العسقالين  الفضل  أبو  حجر  بن  عيل  بن  أمحد  البخاري،  صحيح  رشح  الباري  4٩- فتح 
املعرفة، بريوت، 137٩هـ.

بأعىل  املريغناين،  للربهان  احلنفي  الفقه  يف  البداية  رشح  يف  اهلداية  كتاب  رشح  )هو  القدير  5٠- فتح 
وتكملته  اهلامم  بن  للكامل  القدير«  »فتح  بفاصل  يليه مفصوالً  للمرغيناين،  »اهلداية«  كتاب  الصفحة 
»نتائج األفكار يف كشف الرموز واألرسار« لقايض زاده(، كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس 

املعروف بابن اهلامم، دار الفكر، د.ط، د.ت.
اخترصه  الطالب  )منهج  اجلمل  بحاشية  املعروف  الطالب  منهج  رشح  بتوضيح  الوهاب  51- فتوحات 
زكريا األنصاري من منهاج الطالبني للنووي ثم رشحه يف رشح منهج الطالب( )»رشح منهج الطالب« 
بن  عمر  بن  سليامن  عليه(،  اجلمل«  »حاشية  بفاصل  مفصوالً  يليه  الصفحة،  بأعىل  األنصاري  لزكريا 

منصور العجييل األزهري املعروف باجلمل، دار الفكر، د.ط، د.ت.

الصفحة،  بأعىل   » َوايِنِّ اْلَقرْيَ َزْيٍد  َأيِب  اْبِن  القريواين )»ِرَساَلة  ابن أيب زيد  الدواين عىل رسالة  5٢- الفواكه 
يليها مفصوالً بفاصل رشحها »الفواكه الدواين« للنفراوي(، شهاب الدين أمحد بن غانم )أو غنيم( 

بن سامل بن مهنا النفراوي األزهري املالكي، دار الفكر، 1415هـ/1٩٩5م.
53- فيض القدير رشح اجلامع الصغري، زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن عيل بن 

زين العابدين احلدادي ثم املناوي القاهري، املكتبة التجارية الكربى، مرص، ط1، 1356هـ.
54- الكايف يف فقه اإلمام أمحد، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلامعييل املقديس 

ثم الدمشقي احلنبيل الشهري بابن قدامة املقديس، دار الكتب العلمية، ط1، 1414هـ/1٩٩4م.
55- الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار، أبو بكر بن أيب شيبة عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن عثامن بن 

خواستي العبيس، حتقيق: كامل يوسف احلوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 14٠٩هـ.
56- كتاب املغازي، أبو عبد اهلل حممد بن عمر الواقدي، حتقيق: د.مارسدن جونس، عامل الكتب، ط3، 

14٠4هـ/1٩84م.
القناع عن متن اإلقناع )هو رشح »اإلقناع« لإلمام موسى بن أمحد احلجاوي الصاحلي يف  57- كشاف 
بن  حسن  ابن  الدين  صالح  بن  يونس  بن  منصور  أسفلها(،  يف  القناع«  و«كشاف  الصفحات،  أعىل 
العلمية،  الكتب  دار  الشافعي،  إسامعيل  حسن  حممد  حسن  حممد  حتقيق:  احلنبىل،  البهوتى  إدريس 

بريوت، لبنان، ط1، 1418هـ/1٩٩7م. 
مكتب  ونرش:  حتقيق  الغطاء،  كاشف  جعفر  للشيخ  الغّراء،  الرشيعة  مبهامت  عن  الغطاء  58- كشف 

اإلعالم اإلسالمي، فرع خراسان، قم، ط٢.
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الدمشقي  احلصني  احلسيني  حممد  بن  بكر  أبو  الدين  تقي  االختصار،  غاية  حل  يف  األخيار  5٩- كفاية 
الشافعي، حتقيق: عيل عبد احلميد بلطجي وحممد وهبي سليامن، دار اخلري، دمشق، ط1، 1٩٩4م.

6٠- لباب اللباب يف بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من األركان والرشوط واملوانع واألسباب، أبو عبد 
اهلل حممد بن عبد اهلل بن راشد البكري القفيص املالكي، ط1، 14٢4هـ/٢٠٠3م.

الرويفعى  األنصاري  منظور  ابن  الدين  مجال  عىل  بن  مكرم  بن  حممد  الفضل  أبو  العرب،  61- لسان 
اإلفريقى، دار صادر، بريوت، ط3، 1414هـ.

6٢- املبدع يف رشح املقنع )»املقنع ملوفق الدين بن قدامة« بأعىل الصفحة، يليه مفصوالً بفاصل »املبدع يف 
رشح املقنع« البن مفلح(، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن مفلح، 

دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط1، 1418هـ/1٩٩7م.
63- املبسوط يف فقه اإلمامية، تأليف شيخ الطائفة أبى جعفر حممد بن احلسن بن عىل الطوسى، صحح 
وعلق عىل اجلزء الثالث: حممد الباقر البهبودل، تقديم مؤسسة الغري للمطبوعات ببريوت، توزيع 

دار الكتاب، بريوت، 141٢هـ/1٩٩٢م.
الدين  الرسخيس، دراسة وحتقيق: خليل حميي  أيب سهل  بن  بكر حممد  أبو  الدين  64- املبسوط، شمس 

امليس، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان، ط1، 14٢1هـ/٢٠٠٠م.
املدعو بشيخي زاده، يعرف  الرمحن بن حممد بن سليامن  65- جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر، عبد 

بداماد أفندي، دار إحياء الرتاث العريب، د.ت.
66- جمموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، حتقيق: عبد الرمحن بن 
حممد بن قاسم، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، 

1416هـ/1٩٩5م.
لكتاب  النووي  رشح  )هو  النووي  رشف  بن  حييى  الدين  حميي  زكريا  أبو  املهذب،  رشح  67- املجموع 
املهذب للشريازي(، حققه وعّلق عليه وأكمله: حممد نجيب املطيعي، مكتبة اإلرشاد، جدة، اململكة 

العربية السعودية، د.ت.
الفكر،  الظاهري، دار  القرطبي  68- املحىل باآلثار، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس 

بريوت، د.ط، د.ت.
القاهرة، ط1،  دار احلديث،  اجلندي، حتقيق: أمحد جاد،  بن إسحاق  العالمة خليل، خليل  6٩- خمترص 

14٢6هـ/٢٠٠5م.
7٠- مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح، أبو احلسن عيل بن سلطان حممد نور الدين املال اهلروي القاري، 

دار الفكر، بريوت، لبنان، ط1، 14٢٢هـ/٢٠٠٢م.
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71- مسند ابن اجلعد، عيل بن اجلَْعد بن عبيد اجلَْوَهري البغدادي، حتقيق: عامر أمحد حيدر، مؤسسة نادر، 
بريوت، ط1، 141٠هـ/1٩٩٠م.

7٢- املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل r )املسمى صحيح مسلم(، مسلم بن 
العريب،  الرتاث  دار إحياء  النيسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي،  القشريي  أبو احلسن  احلجاج 

بريوت.
املالكي،  السبتي  اليحصبي  الفضل عياض موسى عياض  أبو  اآلثار،  األنوار عىل صحاح  73- مشارق 

املكتبة العتيقة بتونس ودار الرتاث بالقاهرة، 1٩78م.
74- املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، أبو العباس أمحد بن حممد بن عيل الفيومي ثم احلموي، املكتبة 

العلمية، بريوت. 
حتقيق:  الطرباين،  الشامي  اللخمي  مطري  بن  أيوب  بن  أمحد  بن  سليامن  القاسم  أبو  الكبري،  75- املعجم 

محدي بن عبد املجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط٢.
76- املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة، تأليف جمموعة من املختصني )إبراهيم مصطفى، أمحد 

الزيات، حامد عبد القادر، حممد النجار(، دار الدعوة.
77- مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي 
)»املنهاج للنووي« بأعىل الصفحة، يليه مفصوالً بفاصل رشحه »مغني املحتاج« للخطيب الرشبيني(، 

دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ/1٩٩4م. 

الدمشقي  ثم  املقديس  قدامة اجلامعييل  بن  بن حممد  بن أمحد  اهلل  الدين عبد  أبو حممد موفق  78- املغني، 
احلنبيل الشهري بابن قدامة املقديس، مكتبة القاهرة، د.ط، 1388هـ/1٩68م.

7٩- مفتاح الكرامة يف رشح قواعد العالمة، السيد حممد جواد احلسيني العاميل، دار إحياء الرتاث العريب 
للطباعة والنرش والتوزيع، د.ت.

8٠- املقدمات املمهدات، أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطبي، حتقيق: د.حممد حجي، دار الغرب 
اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط1، 14٠8هـ/1٩88م.

81- املنتزع املختار من الغيث املدرار املفتح لكامئم األزهار يف فقه األئمة األطهار، العالمة أبو احلسن عبد 
اهلل بن مفتاح، طبع هذا الكتاب عىل نسخة مصححة ُنسخت بحواشيها عىل نسخة شيخ اإلسالم القايض 
العالمة حممد بن عيل الشوكاين سنة 1٢٠7هـ، وُقرئت عليه، وذلك بخط القايض عيل بن عبد اهلل سهيل.

8٢- املنثور يف القواعد الفقهية، أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركيش، وزارة األوقاف 
الكويتية، ط٢، 14٠5هـ/1٩85م.
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83- منح اجلليل رشح خمترص خليل، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن حممد عليش املالكي )»خمترص خليل« 
بريوت،  الفكر،  دار  عليش(،  للشيخ  اجلليل«  »منح  رشحه  بفاصل  مفصوالً  يليه  الصفحة،  بأعىل 

14٠٩هـ/1٩8٩م.

املرصي  األنصاري  زكريا  حييى  أبو  الباري(،  حتفة  )املسمى  البخاري  صحيح  برشح  الباري  84- منحة 
والتوزيع،  للنرش  الرشد  مكتبة  العازمي،  دريع  بن  سليامن  عليه:  والتعليق  بتحقيقه  اعتنى  الشافعي، 

الرياض، اململكة العربية السعودية، ط1، 14٢6هـ/٢٠٠5م.

85- منهاج الصاحلني، السيد أبو القاسم املوسوي اخلوئي، نرش مدينة العلم، ط٢8، ذو احلجة 141٠هـ.

86- املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، دار إحياء 
الرتاث العريب، بريوت، ط٢، 13٩٢هـ.

87- املهذب يف فقة اإلمام الشافعي، أبو اسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي، دار الكتب العلمية.

الرمحن  عبد  بن  حممد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  الدين  شمس  خليل،  خمترص  رشح  يف  اجلليل  88- مواهب 
عيني املالكي، دار الفكر، ط3، 141٢هـ/1٩٩٢م. الطرابليس املغريب املعروف باحلطاب الرُّ

8٩- نصب الراية ألحاديث اهلداية مع حاشيته بغية األملعي يف ختريج الزيلعي، مجال الدين أبو حممد عبد 
احلاشية:  ووضع  صححه  الَبنُوري،  يوسف  حممد  للكتاب:  قدم  الزيلعي،  حممد  بن  يوسف  بن  اهلل 
حتقيق:  الكاملفوري،  يوسف  حممد  أكملها  ثم  احلج،  كتاب  إىل  الفنجاين،  الديوبندي  العزيز  عبد 
ط1،  جدة،  اإلسالمية،  للثقافة  القبلة  ودار  بريوت،  والنرش،  للطباعة  الريان  مؤسسة  عوامة،  حممد 

1418هـ/1٩٩7م.
٩٠- نيل األوطار )»منتقى األخبار« بأعىل الصفحة، يليه مفصوالً بفاصل »رشح الشوكاين«(، حممد بن 
عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمني، حتقيق: عصام الدين الصبابطي، دار احلديث، مرص، ط1، 

1413هـ/1٩٩3م.
٩1- هداية العباد، السيد حممد رضا املوسوي الگلپايگاين، دار القرآن الكريم، قم، ط1، 1413هـ.

٩٢- اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية )رشح حدود ابن عرفة للرصاع(، أبو 
عبد اهلل حممد بن قاسم األنصاري الرصاع التونيس املالكي، املكتبة العلمية، ط1، 135٠هـ.

الفرغاين  اجلليل  عبد  بن  بكر  أيب  بن  عيل  الدين  برهان  احلسن  أبو  املبتدي،  بداية  رشح  يف  ٩3- اهلداية 
املرغيناين، حتقيق: طالل يوسف، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، د.ت.

٩4- وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة، الشيخ حممد بن احلسن احلر العاميل.
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متهيد: يف التعريف بالصيغة والرشط: 
املراد بالصيغة عند الفقهاء: القول أو الفعل الصادر عن العاقد، وما يقوم مقامهام، يف 

الداللة عىل الرضا)1(، وترتكب الصيغة من إجياب وقبول.
والصيغة أهم ركن يف الوقف؛ وذلك ألهنا ما اتفق الفقهاء عىل ركنيتها، وألهنا الوسيلة 
الوحيدة إلظهار ما يف نفس الواقف ونيته من إرادة وقف بعض أو كل ما يملك من أموال، 
عىل جهة من جهات الرب واخلري، أو عىل بعض ذريته أو أقاربه؛ فإرادة الواقف أمر نفيس خفي، 

ال يظهر إال بام يدل عليه من قول أو فعل.
يتوقف عليه وجود  ما  العالمة)٢(. واصطالًحا:  لغة:  أما الرشط: مفرد رشوط، وهو 

اليشء، وهو خارج عن ماهيته)3(.

املبحث الأول

الإيجاب من الواقف

اعترب غالبية الفقهاء الوقف ترصًفا يتم بإرادة الواقف وحده، ويعرب عنها باإلجياب.
التمليك؛ سواء صدر أوالً، أو صدر  له  الفقهاء: اإلجياب: ما صدر من  فعند مجهور 

ثانًيا)4(.

)1( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، حممد أمني الدمشقي احلنفي املعروف بابن عابدين )»الدر املختار« 
للحصفكي »رشح تنوير األبصار« للتمرتايش(، مطبعة مصطفى البايب احللبي، القاهرة، ط٢، 1386هـ/1٩66م، 5/4، 
الرعيني، دار  املعروف باحلطاب  املغريب  الرمحن  أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد  ومواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، 

الفكر، بريوت، ط٢، 1٩87م، ٢٢8/4.
)٢( انظر: لسان العرب، أبو الفضل حممد بن مكرم بن عىل مجال الدين بن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى، دار صادر، 
بريوت، ط3، 1414هـ، 3٢٩/7، واملصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، أبو العباس أمحد بن حممد بن عيل الفيومي ثم 

احلموي، املكتبة العلمية، بريوت، مادة: رشط، 1/3٠٩.
)3( انظر: التعريفات، حممد بن عيل اجلرجاين، دار الكتاب العريب، بريوت، ط1، 1٩85م، 14٩، واحلدود األنيقة والتعريفات 
الفكر  دار  املبارك،  د.مازن  حتقيق:  السنيكي،  األنصاري  زكريا  بن  أمحد  بن  حممد  بن  زكريا  حييى  أبو  الدين  زين  الدقيقة، 

املعارص، بريوت، ط1، 1411هـ، 71.
)4( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي )الرشح الكبري عىل خمترص خليل للشيخ 
أمحد الدردير بأعىل الصفحة، يليه مفصوالً بفاصل حاشية الدسوقي(، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 3/3، واملجموع رشح 
املهذب، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، دار العلوم للطباعة، القاهرة، 165/٩، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، 
منصور بن يونس بن إدريس البهويت، مكتبة النرص احلديثة، الرياض، 146/3، ومسالك األفهام إىل تنقيح رشائع اإلسالم، زين 
الدين بن عيل العاميل، نرش مؤسسة املعارف اإلسالمية، مطبعة دانش، ط1، 1414هـ، 146/3، ومنهج الطالبني وبالغ الراغبني، 
مخيس بن سعيد بن عىل بن مسعود الرستاقي، نرش وزارة الرتاث القومي والثقافة، ُعامن، مطبعة عيسى احللبي، القاهرة، 14/7٠.
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وعّرف احلنفية اإلجياب بأنه: ما ُوجد أوالً من أحد طريف العقد)1(.
واإلجياب: إما أن يكون بالقول، وإما أن يكون بالفعل، أو ما يقوم مقامهام.

وفيام يأيت بيان ذلك: 
الق�سم الأول: الإيج�ب ب�لقول: 

الوقف ال يتحقق بمجرد النية، بل ال بدَّ يف إنشائه من لفظ يدل عىل القصد القلبي من 
الواقف بحبس العني املوقوفة عن الترصف هبا، ونقل ملكيتها إىل جهة خاصة بالوقف؛ ألنه 
متليك للعني واملنفعة، أو املنفعة، فأشبه سائر التمليكات؛ وألن العتق مع قوته ورسايته ال 

يصح إال بلفظ يدل عليه، فالوقف أوىل)٢(.
والوقف ليس له ألفاظ معينة ال ينعقد إال هبا، بل يكتفى يف حصول الوقف بكل لفظ 
يشعر باملقصود؛ قال القايض عبد الوهاب: األلفاظ التي ينعقد هبا الوقف هي أن يقول: 

وقفُت، وحبسُت، وتصدقُت، وما أشبه ذلك ما يفيد معناه)3(.
وقال اخلطيب الرشبيني: رصائح الطالق حمصورة، بخالف الوقف)4(.

م الفقهاء ألفاظ الوقف إىل أقسام عدة باعتبارات خمتلفة:  وقد قسَّ
أ( فمنهم من راعى الظهور من عدمه:

واإلباضية؛  والزيدية،  واإلمامية،  احلنفية،  وبعض  واحلنابلة،  والشافعية،  كاملالكية، 

)1( انظر: فتح القدير رشح اهلداية، كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم، املطبعة الكربى األمريية، 
القاهرة، 1٩16م، 74/5.

)٢( انظر: روضة الطالبني وعمدة املفتني، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، املكتب اإلسالمي، بريوت، 5/3٢٢.
)3( انظر: املعونة عىل مذهب عامل املدينة اإلمام مالك بن أنس، القايض أبو حممد عبد الوهاب بن عيل بن نرص الثعلبي البغدادي 

املالكي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1418هـ/1٩٩8، ٢/487.
مطبعة  الشافعي،  الرشبيني  اخلطيب  أمحد  بن  حممد  الدين  شمس  املنهاج،  ألفاظ  معاين  معرفة  إىل  املحتاج  مغني  انظر:   )4(
عيل  احلسن  أبو  الدين  عالء  اخلالف،  من  الراجح  معرفة  يف  واإلنصاف   ،38٢/٢ 1٩58م،  القاهرة،  احللبي،  مصطفى 
ط1،  مرص،  هجر،  دار  الرتكي،  املحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  حتقيق:  الكبري،  والرشح  املقنع  مع  مطبوع  املرداوي،  سليامن  بن 

1415هـ/1٩٩5م، 6/7.
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حيث قسموا: ألفاظ الوقف باعتبار ظهور املراد منها واستتاره إىل: رصيح وكناية)1(.
والرصيح كام يقول احلنفية: ما ظهر املراد منه ظهوًرا بيِّنًا باالستعامل أو العرف ونحومها.

والكناية خالف الرصيح، وهو ما استرت املراد منه باالستعامل)٢(.
وقال السيوطي: الرصيح اللفظ املوضوع ملعنى ال ُيفهم منه غريه عند اإلطالق، ويقابله 
الكناية؛ ويعرّب عن هذا املعنى بقاعدة نصها: الرصيح ال حيتاج إىل نية، والكناية ال تلزم إال 

 .
بنية)3(

ب( ومنهم من جعل مورد القسمة استقاللية الترصيح:
بنفسه، ورصيح  ما هو رصيح  إىل:  الوقف  الرصيح يف  الّلفظ  قّسموا  الذين  كالشافعية   -

)1( انظر: اجلوهرة النرية عىل خمترص القدوري، أبو بكر بن عيل بن حممد احلداد اليمني، مكتبة حقانية، باكستان، 335/1، 
وبلغة السالك ألقرب املسالك )حاشية الصاوي( )الرشح الصغري هو رشح الشيخ الدردير لكتابه املسمى أقرب املسالك 
والبيان   ،1٠3/4 املعارف،  دار  املالكي،  بالصاوي  الشهري  اخللويت  حممد  بن  أمحد  العباس  أبو  َمالٍِك(،  َماِم  اإْلِ ملَِْذَهِب 
ط1،  جدة،  املنهاج،  دار  الشافعي،  اليمني  العمراين  سامل  بن  اخلري  أيب  بن  حييى  احلسني  أبو  الشافعي،  اإلمام  مذهب  يف 
النووي، 3٢4/5،  الدين حييى بن رشف  أبو زكريا حميي  املفتني،  الطالبني وعمدة  14٢1هـ/٢٠٠٠م، 73/8، وروضة 
وهناية املحتاج إىل رشح املنهاج، شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين الرميل الشهري بالشافعي 
الصغري، مطبعة مصطفى البايب احللبي، القاهرة، 371/5-37٢، وأسنى املطالب يف رشح روض الطالب، زين الدين أبو 
حييى زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري السنيكي، دار الكتاب اإلسالمي، 46٢/٢، اهلداية عىل مذهب اإلمام أيب عبد اهلل 
أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، حمفوظ بن أمحد بن احلسن، أبو اخلطاب الكلوذاين، مؤسسة غراس للنرش والتوزيع، ط1، 
14٢5هـ/٢٠٠4م، 336، واملغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة 
أبو  الدين  عالء  اخلالف،  من  الراجح  معرفة  يف  واإلنصاف   ،1٩٠-18٩/8 الرياض،  احلديثة،  الرياض  مكتبة  املقديس، 
احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 5/7-6، اللمعة الدمشقية، السعيد حممد بن مجال الدين مكي العاميل، دار إحياء الرتاث 
العريب، بريوت، 141٢هـ/1٩٩٢م، 164/3، والبحر الزخار اجلامع ملذاهب األمصار، أمحد بن حييى بن املرتىض، مؤسسة 
الرسالة، بريوت، ط٢، 13٩4هـ/1٩75م، 15٠/5، ورشح النيل وشفاء العليل، حممد بن يوسف أطفيش، وزارة الرتاث 

القومي والثقافة، سلطنة عامن، 453/1٢.
»كشف  رشحه  بفاصل  مفصواًل  يليه  الصفحة،  بأعىل  البزدوي«  )»أصول  البزدوي  أصول  رشح  األرسار  كشف  انظر:   )٢(
اإلسالمي،  الكتاب  دار  احلنفي،  البخاري  حممد  بن  أمحد  بن  العزيز  عبد  الدين  عالء  البخاري(،  الدين  لعالء  األرسار« 

.66-65/1
)3( انظر: األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية، أبو الفضل جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، مطبعة 
عيسى البايب احللبي، القاهرة، ٢٩4، ومغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب 

الرشبيني الشافعي، 38٢/٢.
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بغريه)1(؛ وقالوا: رصائح الوقف غري حمصورة)٢(.
- وقال احلنابلة: رصيح الوقف: وقفت، وحبست، وسّبلت، وكنايته: تصّدقت، وحّرمت، 
وأّبدت؛ فال يصح الوقف بالكناية إال أن ينويه أو يقرن هبا أحد ألفاظ الوقف الباقية من 

الرصيح أو الكناية، أو حكم الوقف)3(.
- ورّصح الزيدية بأنه ال بد من قصد القربة يف رصيح الوقف وكنايته، إذ رشع هلا، وال بد 

من النطق هبا أو بام يدل عليها مع الكناية، ال الرصيح)4(.
موا ألفاظ الوقف من حيث جتردها أو  - بينام راعى املالكية مبدأ التجريد واالقرتان، فقسَّ

اقرتاهنا بغريها إىل ألفاظ مطلقة جمردة، وألفاظ مقرتنة بام يقتيض التأبيد)5(.
- أما مجهور احلنفية فقد أوصلوا األلفاظ الدالة عىل الوقف إىل سبعة وعرشين لفًظا، من 

غري أن يقّسموها إىل رصائح وكنايات)6(؛ وهي: 
1- أريض هذه صدقة موقوفة مؤبدة عىل املساكني؛ ال خالف فيه. 

٢- صدقة موقوفة؛ اخُتلف فيه: فهالل الرأِي وأبو يوسف وغريمها عىل صحته؛ ألنه ملا ذكر 
»صدقة« عرف مرصفه، وانتفى بقوله: »موقوفة« احتامل كونه نذًرا.

3- حبس صدقة.
4- صدقة حمرمة، ومها -أي اللفظ الثالث والرابع- كاللفظ الثاين.

5- موقوفة فقط، ال يصح إال عند أيب يوسف، فإنه جيعلها بمجرد هذا اللفظ موقوفة عىل الفقراء، 

)1( انظر: الغرر البهية يف رشح البهجة الوردية، زين الدين أبو حييى زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري السنيكي، 
املطبعة امليمنية، 365/3، واألشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية، أبو الفضل جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر 

السيوطي، 3٠٠.
)٢( انظر: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، 38٢/٢.

أبو اخلطاب  الشيباين، حمفوظ بن أمحد بن احلسن،  اهلداية عىل مذهب اإلمام أيب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل  انظر:   )3(
الكلوذاين، 336، واملغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 

18٩/8، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 5/7.
)4( انظر: البحر الزخار اجلامع ملذاهب األمصار، أمحد بن حييى بن املرتىض، 5/15٠.

)5( انظر: التلقني يف الفقة املالكي، أبو حممد عبد الوهاب بن عيل بن نرص الثعلبي البغدادي املالكي، دار الكتب العلمية، ط1، 
14٢5هـ/٢٠٠4م، ٢16، والذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، حتقيق: سعيد أعراب، دار الغرب اإلسالمي، 
بريوت، ط1، 1٩٩4م، 316/6، ومواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغريب 

املعروف باحلطاب الرعيني، ٢7/6-٢8.
)6( انظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن حممد املعروف بابن نجيم املرصي، دار املعرفة، بريوت، ط٢، 
٢٠5/5-٢٠6، ورد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، حممد أمني الدمشقي احلنفي املعروف بابن عابدين، 4/34٠.
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وإذا كان مفيًدا خلصوص املرصف؛ أعني: الفقراء لزم كونه مؤبًدا؛ ألن جهة الفقراء ال تنقطع.
6- موقوفة عىل الفقراء؛ صحَّ عند هالل أيًضا؛ لزوال االحتامل بالتنصيص عىل الفقراء.

7- أريض حمبوسة. 
8- حبس؛ ومها -أي اللفظ السابع والثامن- باطالن، ولو كان يف حبس مثل هذا العرف؛ 

جيب أن يكون كقوله: موقوفة.
٩- هي للسبيل؛ إن تعارفوه وقًفا مؤبًدا للفقراء؛ كان كذلك، وإال سئل؛ فإن قال: أردت 
الوقف: صار وقًفا؛ ألنه حمتمل لفظه، أو قال: أردت معنى صدقة؛ فهو: نذر، فيتصدق 

هبا أو بثمنها، وإن مل ينو كانت مرياًثا.
1٠- جعلتها للفقراء، إن تعارفوه وقًفا؛ ُعمل به، وإال سئل؛ فإن أراد الوقف فهي وقف، 

أو الصدقة فهي نذر، وهذا عند عدم النية؛ ألنه أدنى، فإثباته به عند االحتامل أوىل.
11- أريض حمرمة.

1٢- أريض وقف، وهو صحيح، وهي معروفة عند أهل احلجاز.
13- أريض حبس موقوفة؛ وهو كاالقتصار عىل موقوفة.

14- جعلت نزل َكرمي )بستان عنب( وقًفا: فيه ثمرة أْو ال.
15- جعلت غلته وقًفا، وكذلك من اخلامس عرش: موقوفة هلل بمنزلة موقوفة، وورد يف 

الفتاوى البزازية من كتب احلنفية)1( صحة الوقف بقوله وقف أو موقوفة.
16- صدقة فقط؛ فتكون: صدقة، فإن مل يتصدق حتى مات كانت مرياًثا.

17- هذه موقوفة عىل وجه اخلري، أو عىل وجه الرب، تكون وقًفا عىل الفقراء.
18- صدقة موقوفة يف احلج عني، والعمرة عني؛ يصح الوقف، ولو مل يقل: عني، ال يصح 

الوقف.
تورث،  وال  توهب  وال  زاد:  ولو  وقًفا،  ال  بالصدقة،  نذًرا  تكون:  ُتباع؛  ال  صدقة   -1٩

صارت وقًفا عىل املساكني)٢(. 
٢٠- اشرُتوا من غلة داري هذه كل شهر بعرشة دراهم خبًزا، وفرقوه عىل املساكني؛ صارت 

الدار وقًفا.

)1( انظر: الفتاوى اهلندية يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعامن، وهبامشه فتاوى قاضيخان والفتاوى البزازية، الشيخ 
نظام ومجاعة من علامء اهلند األعالم، دار صادر، بريوت، 1411هـ/1٩٩1م، ٢46/6.

)٢( والثالثة األخرية وردت يف اإلسعاف يف أحكام األوقاف، برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أيب بكر الطرابليس، مكتبة 
الطالب اجلامعي، مكة املكرمة، 14٠6هـ/1٩86م.
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٢1- هذه بعد وفايت صدقة، يتصدق بعينها، أو تباع ويتصدق بثمنها.
٢٢- أوىص أن يوقف ثلث ماله؛ جاز عند أيب يوسف، ويكون للفقراء، وعندمها ال جيوز 

إال أن يقول: هلل أبًدا.
٢3- هذا الدكان موقوف بعد مويت، ومسبل، ومل يعني مرصًفا؛ ال يصح.

٢4- داري هذه مسبلة إىل املسجد بعد مويت؛ يصح إن خرجت من الثلث، وعنّي املسجد، 
وإال فال.

٢5- سّبلت هذه الدار يف وجه إمام مسجد كذا عن جهة صلوايت وصيامايت؛ تصري وقًفا، 
وإن مل تقع عنهام.

٢6- جعلت حجريت لدهن رساج املسجد، ومل يزد عليه؛ صارت احلجرة وقًفا عىل املسجد 
كام قال، وليس للمتويل أن يرصف إىل غري الدهن.

نقًدا، فهذا  ٢7- رجل قال: ثلث مايل وقف، ومل يزد عىل ذلك؛ قال أبو نرص: إن كان ماله 
القول باطل، بمنزلة قوله هذه الدراهم وقف، وإن كان ماله ضياًعا تصري وقًفا عىل الفقراء.

م�ضاألة: اللفظ الذي ينعقد به الوقف )ال�ضريح والكناية(: 

قال  فإذا  )وقفت(،  هو:  الوقف  عىل  يدل  الذي  الرصيح  الّلفظ  أن  عىل  الفقهاء  اتفق 
التلفظ  بمجرد  الوقف  الصيغة  هبذه  وقع  واملساكني؛  الفقراء  عىل  داري  وقفت  الواقف: 
بلفظ: )وقفت(، دون حاجة إىل نية الوقف، أو قرينة تدل عليه؛ واستدلوا لذلك باشتهار 

لفظ )وقفت( يف الوقف لغة وعرًفا)1(.

)1( انظر: اجلوهرة النرية عىل خمترص القدوري، أبو بكر بن عيل بن حممد احلداد اليمني، 335/1، ورد املحتار عىل الدر املختار 
بن  أمحد  الدين  شهاب  والذخرية،   ،35٩/3 عابدين،  بابن  املعروف  احلنفي  الدمشقي  أمني  حممد  عابدين(،  ابن  )حاشية 
إدريس القرايف، 316/6، ومواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغريب املعروف 
 ،84/4 املالكي،  الدسوقي  عرفة  بن  أمحد  بن  حممد  الكبري،  الرشح  عىل  الدسوقي  وحاشية   ،٢8/6 الرعيني،  باحلطاب 
الكتب  باملاوردي، دار  الشهري  البغدادي  البرصي  أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب  الشافعي،  واحلاوي يف فقه 
بن سامل  أيب اخلري  بن  أبو احلسني حييى  الشافعي،  اإلمام  والبيان يف مذهب  العلمية، ط1، 1414هـ/1٩٩4م، ٩/378، 
الشريازي،  يوسف  بن  بن عيل  إبراهيم  أبو إسحاق  الشافعي،  اإلمام  فقه  واملهذب يف  الشافعي، 73/8،  اليمني  العمراين 
بريوت، 44٢/1، واملغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 
18٩/8، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 5/7، وكشاف القناع 
عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، ٢41/4، وتتمة الروض النضري رشح جمموع الفقه الكبري، العباس 
املرتىض،  بن  حييى  بن  أمحد  األمصار،  ملذاهب  اجلامع  الزخار  والبحر   ،1٢4/4 بريوت،  اجليل،  دار  الصنعاين،  أمحد  بن 
العريب،  املؤرخ  العاملية، ودار  املرتىض  النجفي، مؤسسة  الكالم يف رشح رشائع اإلسالم، حممد حسن  146/5، وجواهر 
بريوت، ط1، 141٢هـ/1٩٩٢م، 15/٢8، واحلدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرة، يوسف البحراين، دار األضواء، 
بريوت، ط٢، 14٠5هـ/1٩85م، 1٢6/٢٢، واملخترص النافع يف فقه اإلمامية، أبو القاسم نجم الدين جعفر بن احلسن 
احليل، دار األضواء، بريوت، ط3، 14٠5هـ/1٩85م، 18٠، وجامع املقاصد يف رشح القواعد، عيل بن احلسني الكركي، 

مطبعة مهر، قم، ط1، 141٠هـ، 7/٩، ورشح النيل وشفاء العليل، حممد بن يوسف أطفيش، 453/1٢.
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م�ضاألة: الألفاظ التي وقع فيها اخللف: 

وقد وقع اخلالف يف األلفاظ اآلتية: 
اللفظ األول: لفظ »التحبيس«: 

إذا قال شخص: حّبست داري هذه عىل الفقراء واملساكني يف البلدة الفالنية؛ فهل يعترب 
لفظ: التحبيس أو حبست رصحًيا يف الداللة عىل الوقف؟ أو كناية؟ اختلف الفقهاء يف ذلك 

عىل قولني: 
والزيدية،  والظاهرية،  واحلنابلة،  احلنفية،  من  الفقهاء  مجهور  ذهب  األول:  القول 
أن  إىل  اإلمامية  فقهاء  والشافعية يف األصح، وبعض  املشهور)1(،  واملالكية يف  واإلباضية، 
لفظ التحبيس: يعترب رصحًيا يف الوقف، فيعرب به عن الوقف من غري انضامم يشء زائد إليه)٢(.
الوقف،  يف  النّاس  بني  االستعامل  عرف  له  ثبت  التحبيس  لفظ  بأن  لذلك  واستدلوا 
»إن شئت حبست   : اخلطاب  بن  لعمر  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  بقول  الرشع  ذلك عرف  إىل  وانضم 

أصله وسبلت ثمره«)3(.
وقال املرداوي: »وقفت وحبست رصيح يف الوقف بال نزاع، ومها مرتادفان عىل معنى 

أبو عبد اهلل حممد بن  انظر: ومواهب اجلليل لرشح خمترص خليل،  امْلَْذَهب،  ِمْن  اِجَح  الرَّ التوضيح بدل ]املشهور[:  )1( عبارة خليل يف 
حممد بن عبد الرمحن املغريب املعروف باحلطاب الرعيني، ٢8/6، ورشح خمترص خليل للخريش، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل اخلريش 
املالكي، دار الفكر للطباعة، بريوت، 88/7، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 84/4.

املختار  الدر  املحتار عىل  اليمني، 335/1، ورد  احلداد  بن حممد  بن عيل  بكر  أبو  القدوري،  النرية عىل خمترص  اجلوهرة   )٢(
)حاشية ابن عابدين(، حممد أمني الدمشقي احلنفي املعروف بابن عابدين، 34٠/4، وعقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل 
املدينة، أبو حممد جالل الدين عبد اهلل بن نجم بن شاس بن نزار اجلذامي السعدي املالكي، دراسة وحتقيق: أ.د.محيد بن 
الكبري،  الغرب اإلسالمي، بريوت، ط1، 14٢3هـ/٢٠٠3م، ٩65/3، وحاشية الدسوقي عىل الرشح  حممد حلمر، دار 
حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 84/4، وبلغة السالك ألقرب املسالك )حاشية الصاوي(، أبو العباس أمحد بن 
حممد اخللويت الشهري بالصاوي املالكي، 1٠3/4، وهناية املطلب يف دراية املذهب، أبو املعايل ركن الدين عبد امللك بن عبد 
اهلل بن يوسف بن حممد اجلويني امللقب بإمام احلرمني، دار املنهاج، ط1، 14٢8هـ/٢٠٠7م، 34٢/8، وروضة الطالبني 
وعمدة املفتني، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، 3٢٢/5، والفروع، أبو عبد اهلل شمس الدين حممد بن مفلح 
بن حممد بن مفرج املقديس الرامينى ثم الصاحلي، مؤسسة الرسالة، ط1، 14٢4هـ/٢٠٠3م، 3٢٩/7، وكشاف القناع 
عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، ٢41/4، واملحىل باآلثار، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم 
األندليس القرطبي الظاهري، دار الفكر، بريوت، 14٩/8، وتتمة الروض النضري رشح جمموع الفقه الكبري، العباس بن 
أمحد الصنعاين، 1٢4/4، والبحر الزخار اجلامع ملذاهب األمصار، أمحد بن حييى بن املرتىض، 15٠/5، واحلدائق النارضة 
يف أحكام العرتة الطاهرة، يوسف البحراين، 1٢6/٢٢، ورشح النيل وشفاء العليل، حممد بن يوسف أطفيش، 453/1٢.

)3( معرفة السنن واآلثار، أمحد بن احلسني البيهقي، جامعة الدراسات اإلسالمية، ودار والوعي، ودار قتيبة، كراتيش بباكستان، 
حلب، دمشق، ط1، 141٢هـ/1٩٩1م، حديث رقم )387٠(.
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االشرتاك يف الرقبة عن الترصفات املزيلة للملك«)1(.
منقولة  رواية  يف  الشافعية  من  واالصطخري  رواية،  يف  املالكية  ذهب  الثاين:  القول 
عنه)٢(، وبعض فقهاء اإلمامية إىل أن لفظ التحبيس يعترب من ألفاظ الكناية يف الوقف، فال 

يتحقق به الوقف دون أن ينضم إليه أمر آخر من قرينة أو نية)3(.
الدالة عىل  القرينة  يفتقر إىل  قال احليل اجلعفري: »ولفظه الرصيح: وقفُت، وما عداه 

التأبيد«)4(.
واستدلوا لذلك بأن: لفظ التحبيس من األلفاظ املشرتكة التي تطلق عىل الوقف وغريه، 
فاحتاج ختصيصه بالوقف إىل قرينة أو نية؛ فأصل احلبس يف اللغة: املنع، فقد حيبس الرجل 

عن حاجته، فهو حمبوس، وقد حُيبس الفرس يف سبيل اهلل فهو حبيس )وقف()5(.
اللفظ الثاين: لفظ »التسبيل«: 

إذا قال شخص: سبَّلت داري هذه عىل املجاهدين يف البلدة الفالنية؛ فهل يعترب لفظ 
التسبيل رصحًيا يف الداللة عىل الوقف أو كناية؟ اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولني: 

واإلباضية،  والزيدية،  واملالكية،  احلنفية،  من  الفقهاء  مجهور  ذهب  األول:  القول 
والشافعية يف الصحيح، واحلنابلة يف الصحيح من املذهب، وبعض فقهاء اإلمامية إىل أن 

)1( اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 5/7.
)٢( قال النووي بعد ما ذكر ألفاظ الوقف ومنها التحبيس: »ويف وجه: الوقف رصيح والباقي كناية«، روضة الطالبني وعمدة 

املفتني، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، 5/3٢٢.
)3( عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة، أبو حممد جالل الدين عبد اهلل بن نجم بن شاس بن نزار اجلذامي السعدي 
املالكي، ٩65/3، ومواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغريب املعروف باحلطاب 
الرعيني، ٢8/6، وهناية املطلب يف دراية املذهب، أبو املعايل ركن الدين عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد اجلويني 

امللقب بإمام احلرمني، 34٢/8، واحلدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرة، يوسف البحراين، ٢٢/1٢6.
)4( املخترص النافع يف فقه اإلمامية، أبو القاسم نجم الدين جعفر بن احلسن احليل، 18٠.

ط1،  بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  احلنفي،  الكفوي  القريمي  احلسيني  موسى  بن  أيوب  البقاء  أبو  الكليات،  انظر:   )5(
141٢هـ/1٩٩٢م، 4٠٩.
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لفظ »التسبيل«: يعترب رصحًيا يف الوقف، فيقع به الوقف من غري انضامم يشء زائد إليه)1(.
واستدلوا لذلك بام يأيت: 

1- ما ُروي يف حديث عمر بن اخلطاب  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال له: »احبس أصلها، وسّبل 
ثمرها«)٢(.

فقد استعمل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لفظ »التسبيل« يف الوقف، واملعنى: اجعلها وقًفا، وأبح ثمرهتا 
ملن وقفتها عليه، فهذا اللفظ رصيح يف الوقف الستعامل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص له فيه.

ذلك  إىل  وانضم  الناس،  بني  الوقف  االستعامل يف  له عرف  ثبت  التسبيل  لفظ  ٢- وألن 
عرف الرشع، فيعترب رصحًيا يف الوقف)3(.

املقابل للصحيح، وهو قول االطخري منهم،  القول  الشافعية يف  الثاين: ذهب  القول 
لفظ  أن  إىل  الريمي)4(..  نقل  يف  والزيدية  اإلمامية  فقهاء  وبعض  احلنابلة،  من  واحلارثي 
معنى  يف  يكون  فال  الرصحية،  األلفاظ  ال  الوقف،  يف  الكناية  ألفاظ  من  يعترب  التسبيل 

الدر  عىل  املحتار  ورد   ،335/1 اليمني،  احلداد  حممد  بن  عيل  بن  بكر  أبو  القدوري،  خمترص  عىل  النرية  اجلوهرة  انظر:   )1(
املختار )حاشية ابن عابدين(، حممد أمني الدمشقي احلنفي املعروف بابن عابدين، 34٠/4، وعقد اجلواهر الثمينة يف مذهب 
عامل املدينة، أبو حممد جالل الدين عبد اهلل بن نجم بن شاس بن نزار اجلذامي السعدي املالكي، ٩65/3، وبلغة السالك 
ألقرب املسالك )حاشية الصاوي(، أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت الشهري بالصاوي املالكي، 1٠3/4، وهناية املطلب 
يف دراية املذهب، أبو املعايل ركن الدين عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد اجلويني امللقب بإمام احلرمني، 8/34٢، 
وروضة الطالبني وعمدة املفتني، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، 3٢٢/5، ومغني املحتاج إىل معرفة معاين 
ألفاظ املنهاج، شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، 38٢/٢، واهلداية عىل مذهب اإلمام أيب عبد اهلل 
أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، حمفوظ بن أمحد بن احلسن، أبو اخلطاب الكلوذاين، 336، واإلنصاف يف معرفة الراجح 
القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس  املرداوي، 5/7، وكشاف  أبو احلسن عيل بن سليامن  الدين  من اخلالف، عالء 
 ،1٢4/4 الصنعاين،  أمحد  بن  العباس  الكبري،  الفقه  جمموع  رشح  النضري  الروض  وتتمة   ،٢41/4 البهويت،  إدريس  بن 
والبحر الزخار اجلامع ملذاهب األمصار، أمحد بن حييى بن املرتىض، 15٠/5، ورشح األزهار املنتزع من الغيث املدرار، أبو 
احلسن عبد اهلل بن مفتاح، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 463/3، واحلدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرة، يوسف 

البحراين، 1٢6/٢٢، ورشح النيل وشفاء العليل، حممد بن يوسف أطفيش، 453/1٢.
)٢( املجتبى من السنن املعروف بسنن النسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي، مكتب املطبوعات اإلسالمية، حلب، 

ط٢، 14٠6هـ/1٩86م رقم )36٠3( 6/٢3٢.
)3( انظر: املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 5/6٠٢.

)4( انظر: املعاين البديعة يف معرفة اختالف أهل الرشيعة، حممد بن عبد اهلل بن أيب بكر الرصديف الريمي، دار الكتب العلمية، 
بريوت، ط1، 141٩هـ/1٩٩٩م، ٢/116. 
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الوقف إال إذا انضم إليه أمر آخر من قرينة أو نية)1(؛ فاألصل يف السبيل: الطريق، واحلجة، 
والرصاط املستقيم.

واستدلوا لذلك بام يأيت: 
1- ما ُروي يف حديث عمر بن اخلطاب  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال له: »احبس أصلها، وسّبل 

ثمرها«)٢(.
التحبيس والتسبيل، فامتنع كون أحدمها رصحًيا يف اآلخر، وقد  قالوا: قد غاير بني معنى 
إطالق  والتسبيل  التمليكات،  أسباب  عن  الرقبة  يف  اإلمساك  هو  الوقف  كون  علم 

التمليك؛ فكيف يكون رصحًيا يف الوقف؟)3(
وزاد االصطخري هذا التوجيه توضيًحا بأّن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص غايَر بني اللفظني يف قصة ُعمر بن 
اخلطاب ؛ فاستعمل التحبيس يف األصول والرقاب، والتسبيل يف الثامر، أو يقال: عنى 
بالتسبيل رصف الثامر إىل السابلة، وأن التسبيل من السبيل، وهو لفظ مبهم، والتحبيس 

معناه: حبس امللك يف الرقبة عن الترصفات املزيلة، فكان يف معنى الوقف)4(.
٢- أن لفظ التسبيل من األلفاظ املشرتكة التي تطلق عىل الوقف وغريه، فاحتاج ختصيصه 
بالوقف إىل قرينة أو نية، قال الكفوي: األصل يف السبيل: الطريق، واحلجة، ومنه قوله 
ٱلُۡمۡؤِمننَِي َسبِيًل﴾)5(، ويطلق »يف سبيل اهلل«  لِۡلَكٰفِرِيَن َعَ   ُ َيَۡعَل ٱللَّ تعاىل: ﴿َولَن 

عىل اجلهاد)6(.

)1( عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة، أبو حممد جالل الدين عبد اهلل بن نجم بن شاس بن نزار اجلذامي السعدي 
املالكي، ٩65/3، وهناية املطلب يف دراية املذهب، أبو املعايل ركن الدين عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد اجلويني 
اخلطيب  أمحد  بن  حممد  الدين  شمس  املنهاج،  ألفاظ  معاين  معرفة  إىل  املحتاج  ومغني   ،34٢/8 احلرمني،  بإمام  امللقب 
الرشبيني الشافعي، 38٢/٢، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 
أبو  اإلمامية،  فقه  يف  النافع  واملخترص   ،1٢6/٢٢ البحراين،  يوسف  الطاهرة،  العرتة  أحكام  يف  النارضة  واحلدائق   ،5/7

القاسم نجم الدين جعفر بن احلسن احليل، 18٠. 
)٢( املجتبى من السنن املعروف بسنن النسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي، مكتب املطبوعات اإلسالمية، حلب، 

ط٢، 14٠6هـ/1٩86م رقم )36٠3( 6/٢3٢.
)3( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 5/7. 

)4( انظر: هناية املطلب يف دراية املذهب، أبو املعايل ركن الدين عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد اجلويني امللقب بإمام 
احلرمني، 8/343-34٢.
)5( سورة النساء، آية 141.

)6( انظر: الكليات، أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيني القريمي الكفوي احلنفي، 513-51٢.
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اللفظ الثالث: لفظ »التصدق«: 
الوقف بلفظ التصدق إما أن يكون جمرًدا، وإما أن يكون مقيًدا بلفظ آخر.

1- فإن صدر جمرًدا؛ فقد اختلف الفقهاء يف انعقاد الوقف به: 
ال  املجرد  »التصدق«  لفظ  أن  إىل  املذهب،  يف  والشافعية  واملالكية،  احلنفية،  فذهب 
إىل  املحض، فال ينرصف  التمليك  اللفظ رصيح يف  نواه؛ ألن هذا  وإن  الوقف  به  حيصل 

الوقف بنية قائله)1(.
وقال الرسخيس: »ال خالف أنه لو قال: تصدقت بأريض هذه عىل الفقراء واملساكني، 
أنه ال يكون وقًفا، بل يكون ذلك نذًرا بالصدقة إذا قصد به اإللزام، فإن عنّي إنساًنا فهو 
لفظ  جترد  إذا  أنه  احلطاب  وذكر  بالتسليم«)٢(،  إال  يتم  وال  التمليك،  بطريق  عليه  تصدق 

الصدقة عن ذلك القيد فإنه ال يفيد الوقف)3(.
لفظ  أن  إىل  واإلمامية  والزيدية،  السبكي،  منهم  الشافعية  وبعض  احلنابلة،  وذهب 
»تصدقت« من كنايات الوقف؛ ألن لفظ الصدقة مشرتك، فإنه يستعمل يف الزكاة واهلبات، 
ومل يثبت هلذا اللفظ ُعرف االستعامل، فال حيصل الوقف بمجرده؛ ككنايات الطالق فيه، 

)1( انظر: فتح القدير رشح اهلداية، كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم، ٢٠٢/6، واجلوهرة النرية عىل 
خمترص القدوري، أبو بكر بن عيل بن حممد احلداد اليمني، 335/1، والبحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن 
حممد املعروف بابن نجيم املرصي، ٢٠5/5، وجامع األمهات، أبو عمرو مجال الدين عثامن بن عمر بن أيب بكر بن يونس ابن 
احلاجب الكردي، الياممة للطباعة والنرش والتوزيع، ط٢، 14٢1هـ/٢٠٠٠م، 44٩، ومواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، أبو 
عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغريب املعروف باحلطاب الرعيني، ٢8/6، واملهذب يف فقه اإلمام الشافعي، أبو إسحاق 
إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي، 3٢6/٢، والبيان يف مذهب اإلمام الشافعي، أبو احلسني حييى بن أيب اخلري بن سامل العمراين 
حجر  البن  املنهاج«  رشح  يف  املحتاج  »حتفة  كتاب  الصفحة:  )بأعىل  املنهاج،  رشح  يف  املحتاج  وحتفة   ،73/8 الشافعي،  اليمني 
اهليتمي، بعده مفصوالً بفاصل: حاشية اإلمام عبد احلميد الرشواين، بعده مفصوالً بفاصل: حاشية اإلمام أمحد بن قاسم العبادي( 
أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، املكتبة التجارية الكربى بمرص لصاحبها مصطفى حممد، 1357هـ/1٩83م، 6/٢5٠، 

وأسنى املطالب يف رشح روض الطالب، زين الدين أبو حييى زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري السنيكي، 46٢/٢.
)٢( املبسوط، شمس األئمة حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس، دار املعرفة، بريوت، 14٠6هـ/1٩86م، 1٢/3٢.

)3( انظر: مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغريب املعروف باحلطاب الرعيني، 
٢8/6، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 87/4.



مدونة أحكام الوقف الفقهية - اجلزء األول

154

فإن انضمت إليه قرينة تزيل االشرتاك؛ حصل الوقف به)1(.
ورّصح اإلمامية بأنه لو نوى الواقف بلفظ »تصدقت« الوقَف وقع باطنًا؛ وِدين بنيته 

لو ادعاه أو ادعى غريه)٢(.
واحلنابلة وإن كانوا يعتربون لفظ »تصدقت« من كنايات الوقف، إال أهنم يقولون: إن 
لفظ »تصدقت« خيتلف عن بقية كنايات الوقف يف أن بقية الكنايات إذا قال الواقف: أردت 
الوقف، يتم الوقف، وال يلتفت إىل إنكار املوقوف عليه، بخالف لفظ »تصدقت« حيث 
يؤثر فيه إنكار املتصدق عليه، فقال الرحيباين: فلو قال رب دار: تصدقت بداري عىل زيد، 
ثم قال املتصدق: أردت الوقف، وأنكر زيد وقال: إنام هي صدقة، فيل الترصف يف رقبتها بام 
أريد؛ ُقبل قول زيد، ومل يكن وقًفا؛ ملخالفة قول املتصدق للظاهر؛ ألن زيًدا يدعي ما اللفظ 
رصيح فيه، والواقف يدعي ما هو كناية فيه، فقدمت دعوى زيد، لكن إن كان الواقف قد 
نوى الوقف؛ كان وقًفا باطنًا، وحصل له ثواب الوقف؛ وهبذا يعلم الفرق بني )تصدقت( 

وغريها من بقية الكنايات التي ليست رصحية)3(.
٢- أما إذا صدر لفظ الصدقة مقرتًنا بقيد فقد اتفق الفقهاء عىل انعقاد الوقف به يف اجلملة؛ 

ألن القيد إنام هو بمثابة قرينة تزيل االشرتاك)4(.
وللفقهاء تفصيل يف كيفية التقييد وما يفيده: 

أبو اخلطاب  الشيباين، حمفوظ بن أمحد بن احلسن،  اهلداية عىل مذهب اإلمام أيب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل  انظر:   )1(
الكلوذاين، 336، واملغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 
18٩/8، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 5/5، وكشاف القناع 
عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، ٢4٢/4، ومطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن 
سعد بن عبده الدمشقي احلنبيل، املكتب اإلسالمي، 1415هـ/1٩٩4م، ٢73/4-٢74، والبحر الزخار اجلامع ملذاهب 
بن مفتاح،  اهلل  أبو احلسن عبد  املدرار،  الغيث  املنتزع من  املرتىض، 15٠/5، ورشح األزهار  بن  بن حييى  األمصار، أمحد 
التابعة  النرش اإلسالمي  العاميل، مؤسسة  السيد حممد جواد احلسيني  العالمة،  الكرامة يف رشح قواعد  463/3، ومفتاح 
جلامعة املدرسني بقم املرشفة، إيران، ط1، 14٢٩هـ، 3/٩، وأسنى املطالب يف رشح روض الطالب، زين الدين أبو حييى 

زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري السنيكي، 46٢/٢.
)٢( انظر: اللمعة الدمشقية، السعيد حممد بن مجال الدين مكي العاميل، 164/3.

)3( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 5/5، ومطالب أويل النهى 
يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي احلنبيل، ٢73/4-٢75.

)4( انظر: أحكام الوقف، هالل الرأي بن حييى بن مسلم، مطبعة جملس دائرة املعارف العثامنية، اهلند ط1، 1355هـ، 4 وما 
بعدها، وأحكام األوقاف، أبو بكر أمحد بن عمرو الشيباين املعروف باخلصاف، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 16، والبحر 
الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن حممد املعروف بابن نجيم املرصي، ٢٠5/6-٢٠6، وفتح القدير رشح 

اهلداية، كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم، 6/٢٠٢.
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فقد ذكر احلنفية للوقف بلفظ »الصدقة« املقيد سبعة صور: 
فلو قال الواقف: أريض هذه صدقة موقوفة مؤبدة عىل املساكني؛ فال خالف يف انعقاد 
الوقف به، ولو قال: صدقة موقوفة؛ فهالل الرأي وأبو يوسف عىل صحة الوقف به؛ ألنه 
ملا ذكر »صدقة« عرف مرصفه، وانتفى بقوله »موقوفة« احتامل كونه نذًرا، ولو قال: حبس 
عني،  احلج  يف  موقوفة  صدقة  قال:  ولو  موقوفة،  كصدقة  فهام  حمرمة،  صدقة  أو  صدقة، 
والعمرة عني؛ يصح الوقف، ولو مل يقل: عني؛ ال يصح الوقف، ولو قال: صدقة ال تباع؛ 
تكون نذًرا بالصدقة، ال وقًفا، ولو زاد: وال توهب وال تورث، صارت وقًفا عىل املساكني، 

ولو قال: هذه بعد وفايت صدقة، يتصدق بعينها، أو تباع ويتصدق بثمنها.
وقال املالكية: لفظ الصدقة ال يفيد التأبيد إال إذا قارنه قيد؛ كقوله: ال يباع وال يوهب، 
ويسكنوهنا  واملجاهدين،  العلم  وطلبة  واملساكني  الفقراء  تنقطع؛ كصدقة عىل  أو جهة ال 
ويستغلوهنا، أو عىل جمهول ولو كان حمصوًرا؛ كـ: عىل فالن وعقبه، وغري املحصور؛ كـ: 
عىل أهل املدرسة الفالنية أو الرباط الفالين، فإن كان عىل معنّي؛ كقوله: هذه صدقة عىل 

فالن.. فهي له ملك )1(.
معه شيًئا،  زاد  فإن  ليس برصيح،  البقعة،  لفظ: تصدقت هبذه  »بأن  الشافعية  ورّصح 
فالزيادة لفظ أو نية؛ فأما اللفظ ففيه أوجه: أصحها: إن قرن به بعض ألفاظ نحو: صدقة 
حمّرمة أو حمّبسة أو موقوفة، أو قرن به: حكم الوقف، فقال: صدقة ال تباع وال توهب.. 
التحق بالرصيح؛ النرصافه هبذا عن التمليك املحض؛ ألن لفظ التصدق مع هذه القرائن 
بدَّ  ال  بل  مؤبدة،  أو  حمرمة  صدقة  قوله:  يكفي  ال  الثاين:  والوجه  الوقف،  غري  حيتمل  ال 
يف  رصيح  ألنه  ما؛  بلفظ  رصحًيا  يكون  ال  والثالث:  توهب،  وال  تباع  ال  بأهنا  التقييد  من 
التمليك املحض، وأما النية، فإن أضاف إىل جهة عامة بأن قال: تصدقت به عىل املساكني، 
ونوى الوقف.. فوجهان؛ أحدمها: أن النية ال تلتحق باللفظ يف الرصف عن رصيح الصدقة 
إىل غريه، وأصحهام: تلتحق فيصري وقًفا، وإن أضاف إىل معني فقال: تصدقت عليك، أو 
قاله جلامعة معينني.. مل يكن وقًفا عىل الصحيح، بل ينفذ فيام هو رصيح فيه، وهو التمليك 

املحض)٢(.

)1( انظر: مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغريب املعروف باحلطاب الرعيني، 
٢8/6، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 84/4، وبلغة السالك ألقرب 
املسالك )حاشية الصاوي(، أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت الشهري بالصاوي املالكي، 1٠3/4، وحاشية العدوي عىل 

رشح كفاية الطالب الرباين، أبو احلسن عيل بن أمحد بن مكرم الصعيدي العدوي، دار صادر، بريوت، ٢/٢64.
)٢( انظر: روضة الطالبني وعمدة املفتني، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، 3٢3/5، ومغني املحتاج إىل معرفة 

معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، 38٢/٢.
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إىل جهة عامة  إذا أضافه  بلفظ تصدقت،  الوقف  انعقاد  الشافعية يف  اإلباضية  ووافق 
ونوى، فقد جاء يف رشح النيل: »ولو قال: تصدقت به عىل املساكني، ونوى الوقف، فعندنا 

أنه وقف، وأصح وجهي الشافعية، والوجه اآلخر أهنا صدقة«)1(.
وذهب احلنابلة إىل أنه إذا انضم إىل لفظ »الصدقة« أحد ثالثة أشياء؛ فإنه حيصل الوقف 
به: أحدها: أن ينضم إليه لفظ آخر خيلصه للوقف، فيقول مثاًل: صدقة موقوفة، أو حمّبسة، 
أو مسّبلة، أو حمرمة، أو مؤبدة، الثاين: أن يصف الصدقة بصفات الوقف، فيقول: صدقة 
ال تباع وال توهب وال تورث؛ ألن هذه القرينة ُتزيل االشرتاك، الثالث: أن ينوي الوقف، 
فيكون عىل ما نوى، إال أن النية جتعله وقًفا يف الباطن دون الظاهر؛ لعدم االطالع عىل ما 

يف الضامئر)٢(.
ورّصح اإلمامية بأّنه لو قال الواقف: جعلته صدقة مؤبدة حمرمة، كفى؛ ألنه كالرصيح، 
أما لفظ »تصدقت« املجرد فإن انعقاد الوقف عندهم يفتقر إىل قرينة؛ كالتأبيد، ونفي البيع 

واهلبة واإلرث، فيصري بذلك رصحًيا)3(.
اللفظ الرابع: لفظ »التحريم«: 

اختلف الفقهاء يف حصول الوقف بلفظ التحريم: 
1( فذهب احلنفية، واحلنابلة، والشافعية يف األصح، واإلباضية، والزيدية يف قول، إىل أن 
لفظ: »حرمت« من كنايات الوقف؛ ألن التحريم يستعمل يف الظهار واأليامن، ويكون 
الوقف  ألفاظ  به  يؤكد  وإنام  مستقاًل،  يستعمل  ال  وألنه  غريه؛  وعىل  نفسه  عىل  حترياًم 

األخرى)4(.

)1( رشح النيل وشفاء العليل، حممد بن يوسف أطفيش، 453/1٢.
)٢( انظر: املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 8/18٩، 

واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 6-5/7.
)3( انظر: اللمعة الدمشقية، السعيد حممد بن مجال الدين مكي العاميل، 164/3.

)4( انظر: اجلوهرة النرية عىل خمترص القدوري، أبو بكر بن عيل بن حممد احلداد اليمني، 335/1، واهلداية عىل مذهب اإلمام 
أيب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، حمفوظ بن أمحد بن احلسن، أبو اخلطاب الكلوذاين، 336، واملغني يف فقه اإلمام 
أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 18٩/8، واإلنصاف يف معرفة الراجح 
من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 5/7، واحلاوي يف فقه الشافعي، أبو احلسن عيل بن حممد 
بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي الشهري باملاوردي، 51٢/7-518، ومغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، 
شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، 38٢/٢، ورشح النيل وشفاء العليل، حممد بن يوسف أطفيش، 
453/1٢، والبحر الزخار اجلامع ملذاهب األمصار، أمحد بن حييى بن املرتىض، 15٠/5، ورشح األزهار املنتزع من الغيث 

املدرار، أبو احلسن عبد اهلل بن مفتاح، 463/3.
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وقال احلنابلة: الكناية حيصل هبا الوقف إذا انضم إليها أحد ثالثة أشياء؛ أحدها: أن 
ينضم إليها لفظة أخرى ختلصها للوقف من سائر ألفاظ الوقف، الثاين: أن يصفها بصفات 

الوقف، الثالث: أن ينوي هبا الوقف)1(.
٢( ويرى الشافعية يف مقابل األصح، والزيدية يف املذهب إىل أن لفظ: »حرمت«، رصيح يف 

الوقف)٢(، وعّلل الرشبيني هذا القول بأنه لفظ يفيد الغرض؛ كالتسبيل)3(.
وقال الشيخ أمحد بن املرتىض الزيدي يف معرض الرد عىل من يقول بأن لفظ »حرمت« 
قال  لو  بأنه  احلنفية  ورّصح  العرف،  ال  األصل  يف  هذا  قلنا:  والوقف:  احلظر  بني  يرتدد 
يوسف،  أيب  قول  عىل  موقوفة،  كقوله:  هو  حمرمة،  هي  أو  هذه،  أريض  حرمت  الواقف: 
فيكون وقًفا عنده)4(؛ ألن العرف الظاهر فيام بني الناس أهنم يريدون هبذا اللفظ الوقف عىل 
الفقراء، وكان مشايخ بلخ يفتون بقول أيب يوسف، قال الصدر الشهيد يف واقعاته: ونحن 

نفتي به أيًضا)5(.
وقال حممد وهالل: أنه ال يكون وقًفا؛ ألن هذا اللفظ حيتمل الوقف عىل األغنياء كام 
حيتمل الوقف عىل الفقراء، فال يكون وقًفا بالشك)6(، ومل يذكر املالكية لفظ التحريم ضمن 
األلفاظ املجردة للوقف، فقال ابن شاس: »األلفاظ التي يطلقها الواقف رضبان: الرضب 
ألفاظ  الثاين:  والرضب  وتصدقت،  وحبست،  وقفت،  قوله:  وهي  جمردة،  ألفاظ  األول: 
يقرتن هبا ما يقتيض التأبيد، وهو قوله: حمرم ال يباع وال يوهب، أو يكون عىل جمهولني أو 

موصوفني؛ العلامء والفقراء، فيجري جمرى املحرم باللفظ«)7(.

)1( انظر: املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 18٩/8، والعدة 
رشح العمدة، عبد الرمحن بن إبراهيم بن أمحد، أبو حممد هباء الدين املقديس، دار احلديث، القاهرة، 14٢4هـ/٢٠٠3م، 

31٢، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 5/7.
)٢( انظر: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، 38٢/٢، 

والبحر الزخار اجلامع ملذاهب األمصار، أمحد بن حييى بن املرتىض، 5/15٠.
)3( انظر: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، 38٢/٢، 
بن  الدين  زين  الدقائق،  كنز  رشح  الرائق  والبحر   ،686-685/5  ،358/٢ اهلند،  علامء  من  جمموعة  اهلندية،  والفتاوى 

إبراهيم بن حممد املعروف بابن نجيم املرصي، ٢٠7/5.
)4( انظر: الفتاوى اهلندية، جمموعة من علامء اهلند، 358/٢ و685/5-686، والبحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين 

بن إبراهيم بن حممد املعروف بابن نجيم املرصي، ٢٠7/5.
)5( انظر: املحيط الربهاين، حممود بن أمحد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين مازه، دار إحياء الرتاث العريب، 686/5.

)6( انظر: املرجع السابق، 686-685/5.
)7( عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة، أبو حممد جالل الدين عبد اهلل بن نجم بن شاس بن نزار اجلذامي السعدي املالكي، ٩65/3.
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اللفظ اخلامس: لفظ »التأبيد«: 

إذا قال شخص: أّبدت هذه الدار عىل الفقراء واملساكني يف البلدة الفالنية؛ فهل يعترب 
لفظ »التأبيد« رصحًيا يف الداللة عىل الوقف أو كناية؟ اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولني: 

األصح)٢(،  يف  والشافعية  اجلوهرة)1(،  صاحب  نقل  يف  احلنفية  ذهب  األول:  القول 
كنايات  من  يعترب  اللفظ  هذا  أن  إىل  واإلباضية)5(  واإلمامية)4(،  األصح)3(،  يف  واحلنابلة 
الوقف؛ لعدم خلوصه عن االشرتاك؛ ألن »التأبيد« يستعمل يف كل ما يراد تأبيده من وقف 

وغريه، فال يصح الوقف به جمرًدا عام يرصفه إليه؛ ككنايات الطالق فيه)6(.

قال البهويت: »ال يصح الوقف بالكناية إال أن ينويه املالك، فمتى أتى بإحدى الكنايات 
واعرتف أنه نوى هبا الوقف لزمه يف احلكم؛ ألهنا بالنية صارت ظاهرة فيه، وإن قال: ما 
أردت هبا الوقف؛ ُقبل قوله، ألنه أعلم بام يف ضمريه؛ لعدم االطالع عىل ما يف الضامئر«)7(.

القول الثاين: ذهب الزيدية)8(، والشافعية يف مقابل األصح)٩(، وأبو الفرج ابن اجلوزي 
من احلنابلة)1٠( إىل أن هذا اللفظ رصيح يف الداللة عىل الوقف.

قال الصنعاين: »وألفاظه: وقفُت وحبسُت، وسّبلُت وأّبدُت؛ فهذه رصائح ألفاظه«)11(.

)1( اجلوهرة النرية عىل خمترص القدوري، أبو بكر بن عيل بن حممد احلداد اليمني، ٢/335.
)٢( انظر: احلاوي يف فقه الشافعي، أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي الشهري باملاوردي، 7/51٩، 

ومغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، 38٢/٢.
 ،441/4 الصاحلي،  ثم  الرامينى  املقديس  مفرج  بن  حممد  بن  مفلح  بن  حممد  الدين  شمس  اهلل  عبد  أبو  الفروع،  انظر:   )3(

واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 368/16.
)4( انظر: مفتاح الكرامة يف رشح قواعد العالمة، السيد حممد جواد احلسيني العاميل، ٢/٩.

)5( انظر: رشح النيل وشفاء العليل، حممد بن يوسف أطفيش، 453/1٢.
)6( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، ٢4٢/4، ومطالب أويل النهى يف رشح غاية 

املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي احلنبيل، ٢/٢74-٢75.
)7( كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 4/٢4٢.

)8( انظر: البحر الزخار اجلامع ملذاهب األمصار، أمحد بن حييى بن املرتىض، 5/15٠.
)٩( انظر: احلاوي يف فقه الشافعي، أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي الشهري باملاوردي، 7/51٩، 

والبيان يف مذهب اإلمام الشافعي، أبو احلسني حييى بن أيب اخلري بن سامل العمراين اليمني الشافعي، 73/8.
)1٠( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 5/7.

)11( انظر: سبل السالم، حممد بن إسامعيل األمري الكحالين الصنعاين، مكتبة مصطفى البايب احللبي، ط4، 137٩هـ/1٩6٠م، 87/3.
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الكناية،  ألفاظ  من  أهنا  املذهب  من  فالصحيح  أبدُت؛  »وأما  احلنبيل:  املرداوي  وقال 
وعليه مجاهري األصحاب، وقطع به األكثر، وذكر أبو الفرج: أن أّبدت رصيح فيه« )1(.

وأما املالكية ومجهور احلنفية فيذكرون لفظ »التأبيد«، وما يشتق منه تأكيًدا ملا يقرتن به 
من سائر ألفاظ الوقف)٢(. 

وبعد  حيايت  حال  مؤبدة  رة  حمرَّ صدقة  هذه  أريض  قال:  إذا  اهلندية:  الفتاوى  يف  جاء 
وفايت، أو قال: أريض هذه صدقة موقوفة حمبوسة مؤبدة حال حيايت وبعد وفايت، أو قال: 
أريض هذه صدقة حمبوسة مؤبدة، أو قال: حبيسة مؤبدة حال حيايت وبعد وفايت، يصري وقًفا 

جائًزا الزًما عىل الفقراء عند الكل)3(.

يقتيض  ما  هبا  يقرتن  وألفاظ  جمردة،  ألفاظ  قسامن:  الوقف  ألفاظ  بأن  املالكية  ورّصح 
التأبيد، نحو حمرم، أو مؤبد، أو ال يباع وال يوهب)4(.

اللفظ السادس: لفظ »اجلعل«: 

إذا قال شخص: جعلت هذه الدار مسجًدا؛ فهل يعترب لفظ اجلعل رصحًيا يف الداللة 
عىل الوقف أو كناية؟ 

اختلف الفقهاء يف اعتبار ذلك رصحًيا يف الوقف أو كناية أو غري ذلك عىل ثالثة أقوال: 

)1( اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 5/7.
)٢( الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، 31٢/6، ومواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن 
عبد الرمحن املغريب املعروف باحلطاب الرعيني، ٢8/6، واملحيط الربهاين، حممود بن أمحد بن الصدر الشهيد النجاري برهان 

الدين مازه، 7/7، والبحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن حممد املعروف بابن نجيم املرصي، ٢٠5/5.
)3( انظر: الفتاوى اهلندية، جمموعة من علامء اهلند، 357/٢، )8(، والذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، 316/6، 
ومواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغريب املعروف باحلطاب الرعيني، ٢8/6، 
املحيط الربهاين، حممود بن أمحد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين مازه، 7/7، والبحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين 
الدين بن إبراهيم بن حممد املعروف بابن نجيم املرصي، ٢٠5/5، ورشح النيل وشفاء العليل، حممد بن يوسف أطفيش، 
453/1٢، ومنهج الطالبني وبالغ الراغبني، مخيس بن سعيد بن عىل بن مسعود الرستاقي، ٢57/13، ومسالك األفهام 
إىل تنقيح رشائع اإلسالم، زين الدين بن عيل العاميل، 31٢/5، ومفتاح الكرامة يف رشح قواعد العالمة، السيد حممد جواد 

احلسيني العاميل، ٩/5.
)4( انظر: الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، 316/6، ومواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، أبو عبد اهلل حممد بن حممد 
بن عبد الرمحن املغريب املعروف باحلطاب الرعيني، ٢8/6، املحيط الربهاين، حممود بن أمحد بن الصدر الشهيد النجاري برهان 

الدين مازه، 7/7، والبحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن حممد املعروف بابن نجيم املرصي، ٢٠5/5.
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القول األول: ذهب اإلباضية)1(، واإلمامية يف قول)٢(، والزيدية يف قول.. إىل أن لفظ: 
»جعلت« كناية ينشأ به الوقف. فام ذكره الزيدية: أن إضافة هذا اللفظ إىل املساجد والفقراء 
ونحوها، فإنه يراد به الوقف؛ ألجل العرف، وأما إذا أضافه إىل رجل معني فقرًيا كان أو 
غنًيا؛ فال يكون وقًفا، وإنام يكون نذًرا؛ ألن هذا اللفظ غري كاٍف يف الداللة عىل الوقف، ما 

مل ينضم إليه ما يدل عىل إنشاء الوقف)3(.
القول الثاين: ذهب الشافعية يف القول األصح، واحلنابلة، والزيدية يف قول، واإلمامية 

يف قول آخر.. إىل أّن لفظ: »جعلُت« يعترب رصحًيا يف الوقف)4(.
واستدلوا لذلك بام يأيت: 

امْلَِدينََة اْسَتنَْكُروا  امْلَُهاِجُروَن  َقِدَم  مَلَّا  َأبِيِه، َقاَل:  ، َعْن  َبِشرٍي اأْلَْسَلِميِّ ْبِن  َأيِب َسَلَمَة برِْشِ  1- َعْن 
َلُه  َفَقاَل  اْلِقْرَبَة بُِمدٍّ  َيبِيُع ِمنَْها  ُيَقاُل هَلَا ُروَمٌة، َوَكاَن  َبنِي ِغَفاٍر َعنْيٌ  امْلَاَء، َوَكاَنْت لَِرُجٍل ِمْن 
َها، اَل  َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »بِْعنِيها بَِعنْيٍ يِف اجْلَنَِّة«، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ َلْيَس يِل، َواَل لِِعَيايل َغرْيُ
اَها بَِخْمَسٍة َوَثاَلثنَِي َأْلَف ِدْرَهٍم، ُثمَّ َأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  َأْسَتطِيُع َذلَِك، َفَبَلَغ َذلَِك ُعْثاَمَن  َفاْشرَتَ
ْيُتَها؟ َقاَل: »َنَعْم«،  ِذي َجَعْلَتُه له َعْينًا يِف اجْلَنَِّة إِِن اْشرَتَ َعُل يِل ِمْثَل الَّ َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ، َأجَتْ

ْيُتَها، َوَجَعْلُتَها لِْلُمْسِلِمنَي)5(، فقد استعمل لفظ »جعلُت« يف وقف البئر. َقاَل: َقِد اْشرَتَ
٢- ألن لفظ: »جعلُت« يشعر باملقصود من الوقف)6(.

قاعدة  الفقهاء  قرر  وقد  الوقف)7(،  يف  استعامله  عىل  دلَّ  البالد  بعض  يف  الُعرف  ألن   -3

)1( انظر: رشح النيل وشفاء العليل، حممد بن يوسف أطفيش، 453/1٢، ومنهج الطالبني وبالغ الراغبني، مخيس بن سعيد 
بن عىل بن مسعود الرستاقي، ٢57/13.

)٢( انظر: مسالك األفهام إىل تنقيح رشائع اإلسالم، زين الدين بن عيل العاميل، 31٢/5، ومفتاح الكرامة يف رشح قواعد 
العالمة، السيد حممد جواد احلسيني العاميل، ٩/5.

)3( انظر: رشح األزهار املنتزع من الغيث املدرار، أبو احلسن عبد اهلل بن مفتاح، 463/3.
)4( انظر: روضة الطالبني وعمدة املفتني، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، 3٢5/5، واإلنصاف يف معرفة الراجح 
من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 6/7، ورشح األزهار املنتزع من الغيث املدرار، أبو احلسن عبد 

اهلل بن مفتاح، 463/3، وجامع املقاصد يف رشح القواعد، عيل بن احلسني الكركي، ٩/14.
)5( املعجم الكبري، أبو القاسم سليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي الطرباين، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط٢، 
رقم )1٢٢6( 41/٢، قال اهليثمي فيه: عبد اأْلَْعىَل ْبُن َأيِب امْلََساِوِر، َوُهَو َضِعيٌف، جممع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين 

عيل بن أيب بكر اهليثمي، دار الكتب العلمية، بريوت، 14٠8هـ/1٩88م، 3/1٢٩.
)6( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 6/7.

)7( انظر: رشح األزهار املنتزع من الغيث املدرار، أبو احلسن عبد اهلل بن مفتاح، 463/3.
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فقهية: »استعامل الناس ُحجة جيب العمل به«)1(.
الثالث: ذهب بعض الشافعية، منهم أبو طاهر واملتويل والبغوي.. إىل أن لفظ  القول 
»جعلُت« ال يعترب من ألفاظ الوقف، فال يصري املوقوف هبذا اللفظ وقًفا؛ ألنه مل يوجد يشء 

من ألفاظ الوقف يف هذه الصيغة)٢(.
وذكر احلنفية لفظ »جعل« ضمن األلفاظ الدالة عىل الوقف، وقالوا: جعلتها للفقراء، 
إن تعارفوه وقًفا ُعمل به، وإال ُسئل، فإن أراد الوقف فهي وقف، أو الصدقة فهي، وهذا 
عند عدم النية، ألنه أدنى، فإثباته به عند االحتامل أوىل)3(، وذكروا يف موضع آخر: جعلُت 
وليس  املسجد،  عىل  وقًفا  احلجرة  صارت  عليه؛  يزد  ومل  املسجد،  رساج  لدهن  حجريت 

للمتويل أن يرصف إىل غري الدهن)4(.
الق�سم الث�ين: الإيج�ب ب�لإ�س�رة: 

اإلشارة: التلويح بيشء ُيفهم منه املراد، وهي ترادف النطق يف فهم املعنى)5(.
املوجب،  إرادة  عن  التعبري  يف  النطق  مقام  احلركة  إقامة  تعني:  اإلجياب  يف  واإلشارة 
وهي إما أن تصدر من غري القادر عىل النطق وال عىل الكتابة، وإما أن تصدر من القادر عىل 

النطق، وإما أن تصدر من غري القادر عىل النطق ولكنه قادر عىل الكتابة. 
وفيام يأيت بيان حلكم استعامل اإلشارة يف هذه األحوال: 

احلال األوىل: حال صدور اإلشارة من الواقف غري القادر عىل النطق، وال عىل الكتابة: 
مثل األخرس الذي ال حيسن الكتابة؛ فقد اتفق الفقهاء عىل إقامة إشارته املفهمة مقام 

)1( انظر القاعدة بنصها يف: املحيط الربهاين، حممود بن أمحد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين مازه، ٢5٢/٢، وجملة 
األحكام العدلية، جلنة مكونة من عدة علامء وفقهاء يف اخلالفة العثامنية، النارش: نور حممد، كارخانه جتارِت كتب، آرام باغ، 

كراتيش، املادة )37(، ٢٠.
)٢( انظر: روضة الطالبني وعمدة املفتني، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، 3٢5/5.

)3( انظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن حممد املعروف بابن نجيم املرصي، ٢٠5/5.
)4( انظر: املرجع السابق، ٢٠6/5.

)5( انظر: الكليات، أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيني القريمي الكفوي احلنفي، 184.
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النطق)1(؛ ألن اإلشارة فيها بيان، ولكن الشارع تعّبد الناطقني بالعبارة، فإذا عَجز األخرس 
بخرسه عن العبارة أقامت الرشيعة إشارته مقام عبارته، كام أن املعترب يف قيام اإلشارة مقام 

العبارة: الرضورة)٢(.
قال ابن نجيم احلنفي يف األشباه والنظائر: اإلشارة من األخرس معتربة، وقائمة مقام 

العبارة يف كل يشء، إال يف احلدود)3(.
وقد رّصح اخلطيب الرشبيني الشافعي باعتبار إشارة األخرس يف الوقف؛ حيث قال: 
»وال يصح الوقف إال بلفظ من ناطق ُيشِعر باملراد؛ كالعتق؛ بل أوىل، وكسائر التمليكات، 
األخرس  إشارة  فقهية:  قاعدة  الفقهاء  قرر  وقد  املفهمة«)4(،  األخرس  إشارة  معناه  ويف 

املعهودة كالبيان باللسان)5(.
َفِهَي  امْلُْفِهَمِة  اأْلَْخَرِس  إَشاَرُة  ا  »َوَأمَّ السالم:  عبد  بن  الدين  عز  العلامء  سلطان  قال 
بَِأَصابِِعِه  َفَأَشاَر  اْمَرَأَتك،  َطلَّْقت  َكْم  َلُه  ِقيَل  َلْو  َكاَم  النَّاِس،  مَجِيُع  َفِهَمَها  إْن  امْلََقاِل  يِح  َكرَصِ
النَّاُس  َيْفَهُمُه  ِمَّا  َكاَنْت  َوإِْن  اخْلَْمِس،  بَِأَصابِِعِه  َفَأَشاَر  َراِهِم؟  الدَّ ِمْن  َأَخْذت  َوَكْم  الثَّاَلِث، 
ُاْعُتِقَل  َمْن  َوَكَذلَِك  اْلِكنَاَياِت،  َمنِْزَلَة  َلْت  ُنزِّ فِيِه  ُد  دَّ َيرَتَ ِمَّا  َكاَنْت  َوإِْن  الظََّواِهِر،  َمنِْزَلَة  َلْت  ُنزِّ
ِه؛ َفِقيَل َلُه: لُِفاَلٍن َعَلْيك َأْلٌف؛ َفَأَشاَر بَِرْأِسِه؛ َأْي َنَعْم، َأْو َأَشاَر بَِرْأِسِه  لَِساُنُه بَِمَرٍض َأْو َغرْيِ

)1( انظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي، دار الكتاب العريب، 
بريوت، مصور عن الطبعة األوىل، 13٢8هـ/1٩1٠م، 134/5، ومواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، أبو عبد اهلل حممد 
بن حممد بن عبد الرمحن املغريب املعروف باحلطاب الرعيني، ٢٢٩/4، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد 
بن عرفة الدسوقي املالكي، 3٩٩/3، وهناية املحتاج إىل رشح املنهاج، شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة بن 
شهاب الدين الرميل الشهري بالشافعي الصغري، 11/3، واملغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين 
عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 43٠/7، والبحر الزخار اجلامع ملذاهب األمصار، أمحد بن حييى بن املرتىض، 4/٢٩٢، 
ومسالك األفهام إىل تنقيح رشائع اإلسالم، زين الدين بن عيل العاميل، 15٢/3، واإليضاح، عامر بن عيل الشامخي، نرش 

وزارة الرتاث القومي والثقافة العامنية، 14٠4هـ/1٩84م، ٢٠1/5.
)٢( انظر: املنثور يف القواعد، أبو عبد اهلل حممد بن هبادر بن عبد اهلل الزركيش، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، ط٢، 

14٠5هـ، 164/1، ودرر احلكام رشح جملة األحكام، عيل حيدر خواجه أمني أفندي، دار اجليل، ط1، املادة )7٠(، 1/7٠.
)3( األشباه والنظائر، زين الدين بن إبراهيم بن نجيم، مؤسسة احللبي، القاهرة، 1387هـ/1٩68م، ٢61.

)4( مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، ٢/381.
فقه  املادة )7٠(، ٢4، واحلاوي يف  العثامنية،  العدلية، جلنة مكونة من عدة علامء وفقهاء يف اخلالفة  انظر: جملة األحكام   )5(
الشافعي، أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي الشهري باملاوردي، 361/1٠، واملبسوط، شمس 
األئمة حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس، 4٢/7، والتحبري رشح التحرير يف أصول الفقه، عالء الدين أبو احلسن عيل 
بن سليامن املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبيل، مكتبة الرشد، السعودية، الرياض، ط1، 14٢1هـ/٢٠٠٠م، 3/143٠، 
ومواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغريب املعروف باحلطاب الرعيني، 3/4٢٢.
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َء َلُه، َوَكَذا َلْو ِقيَل َلُه: َقَتْلَت َزْيًدا؟ َوَكَذلَِك ِكَتاَبُتُه َتُقوُم َمَقاَم إَشاَرتِِه،  إىَل َفْوٍق؛ َأْي اَل يَشْ
ِه ِمْن اْلَقاِدِريَن َعىَل النُّْطِق؛ َفِفي إَقاَمتَِها َمَقاَم َكاَلِمِه َقْواَلِن«)1(. ا ِكَتاَبُة َغرْيِ َوَأمَّ

احلال الثانية: حال صدور اإلشارة من القادر عىل النطق: 
فقد اختلف الفقهاء يف إقامة إشارته مقام النطق عىل قولني: 

والزيدية،  واحلنابلة،  والشافعية،  احلنفية،  من  الفقهاء  مجهور  ذهب  األول:  القول 
واإلمامية، واإلباضية.. إىل أن إشارة القادر عىل النطق ال تقوم مقام اللفظ؛ ألن األصل يف 
التعبري عن اإلرادة والرضا بالعقد الكالم، وال ُيلجأ إىل غري الكالم إال للرضورة، ومن هو 

قادر عىل النطق والكالم ال تقوم به رضورة إىل استعامل اإلشارة)٢(.
القول الثاين: ذهب املالكية إىل أن اإلشارة)3( من القادر عىل النطق تقوم مقام الكالم 
لَّ تَُكّلَِم ٱنلَّاَس ثََلَٰثَة 

َ
يف التعبري عن اإلرادة؛ واستدلوا لذلك بقوله تعاىل: ﴿قَاَل َءاَيُتَك أ

يَّاٍم إِلَّ َرۡمٗزاۗ﴾)4(، فالقرآن الكريم سمى اإلشارة كالًما يف هذه اآلية)5()6(، فينشأ هبا الوقف 
َ
أ

كام ينشأ بالكالم.
النطق لكنه قادر عىل  القادر عىل  الواقف غري  الثالثة: حال صدور اإلشارة من  احلال 

الكتابة: 

)1( القواعد الكربى املوسوم بـ)قواعد األحكام يف إصالح األنام(، عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم، دار القلم، دمشق، 
ط1، 14٢1هـ/٢٠٠٠م، ٢/٢37.

)٢( انظر: غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر )»األشباه والنظائر البن نجيم« بأعىل الصفحة يليه، مفصواًل بفاصل، 
احلنفي،  احلموي  احلسيني  مكي  حممد  بن  أمحد  الدين  شهاب  العباس  أبو  احلموي(،  ألمحد  البصائر«  عيون  »غمز  رشحه 
دار الكتب العلمية، ط1، 14٠5هـ/1٩85م، 455/٢، ورد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، حممد أمني 
الدمشقي احلنفي املعروف بابن عابدين ٩/4، واألشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية، أبو الفضل جالل الدين عبد 
الرمحن بن أيب بكر السيوطي، 31٢، املنثور يف القواعد، أبو عبد اهلل حممد بن هبادر بن عبد اهلل الزركيش، 166/1، والكايف يف 
فقه اإلمام أمحد، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلامعييل املقديس ثم الدمشقي احلنبيل )الشهري بابن 
قدامة املقديس(، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط5، 1٩88م، 8٠٢، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن 
إدريس البهويت، 4٠3/6، والبحر الزخار اجلامع ملذاهب األمصار، أمحد بن حييى بن املرتىض، ٢٩6/4، اللمعة الدمشقية، 
السعيد حممد بن مجال الدين مكي العاميل، ٢٢٢/3، ومسالك األفهام إىل تنقيح رشائع اإلسالم، زين الدين بن عيل العاميل، 

15٢/3، واإليضاح، عامر بن عيل الشامخي، ٢٠1/5.
)3( الدالة عىل الرضا، انظر: مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغريب املعروف 

باحلطاب الرعيني، 4/٢٢٩.
)4( سورة آل عمران، آية 41.

)5( انظر: مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغريب املعروف باحلطاب الرعيني، 
.٢٢٩/4
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فقد اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولني: 
والزيدية،  واحلنابلة،  والشافعية،  املالكية،  من  الفقهاء  مجهور  ذهب  األول:  القول 
الكتابة  حُيسن  الذي  األخرس  وقف  أن  إىل  املعتمد..  يف  واحلنفية  واإلباضية،  واإلمامية، 
ينعقد بإشارته املفهومة؛ ألنه عند العجز عن النطق )الكالم( ينتقل إىل ما يقوم مقام النطق 

من اإلشارة والكتابة، ومها يف ذلك سواء، ال فرق بينهام يف حمل النطق)1(.
القول الثاين: ذهب بعض احلنفية إىل أن وقف األخرس الذي حيسن الكتابة ال ينعقد 
قرأ؛ بخالف  يعرفها كل من  الكتابة؛ ألنه  إىل  النطق يصار  العجز عن  بإشارته؛ ألنه عند 
اإلشارة، فإنه ال يعرفها كل الناس، ولو كانوا يقرؤون؛ ألن يف داللتها اشتباه، فكانت أقوى 

م عليها)٢(. منها يف الداللة، وُتقدَّ

م�ضاألة: الإيجاب باإ�ضارة معَتَقل الل�ضان: 

قال احلنفية: معتقل اللسان الذي احتبس لسانه بحيث ال يقدر عىل النطق)3(، وقال عيل 
يسمى  العارض  واخلرس  عارض..  وخرس  أصيل،  خرس  نوعني:  عىل  »اخلرس  حيدر: 
غري  أو  شاهق..  من  سقوط  أو  خوف  أو  بمرض  لإلنسان  حيدث  وهو  اللسان،  اعتقال 
ذلك، وربام زال فانطلق اللسان«)4(، وقال السيوطي من الشافعية: »املعتقل لسانه واسطة 
بني الناطق واألخرس«)5(، وذهب احلنفية فيام عليه الفتوى، واحلنابلة يف وجه خّرجه ابن 

احلموي  احلسيني  مكي  حممد  بن  أمحد  الدين  شهاب  العباس  أبو  والنظائر،  األشباه  رشح  يف  البصائر  عيون  غمز  انظر:   )1(
احلنفي، 454/3، ومواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغريب املعروف باحلطاب 
بكر  أيب  بن  الرمحن  عبد  الدين  جالل  الفضل  أبو  الشافعية،  فقه  وفروع  قواعد  يف  والنظائر  واألشباه   ،٢٢٩/4 الرعيني، 
السيوطي، 31٢، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 45٢/6، والبحر الزخار اجلامع 
العاميل،  مكي  الدين  مجال  بن  حممد  السعيد  الدمشقية،  اللمعة   ،٢٩6/4 املرتىض،  بن  حييى  بن  أمحد  األمصار،  ملذاهب 
عيل  بن  عامر  واإليضاح،   ،15٢/3 العاميل،  عيل  بن  الدين  زين  اإلسالم،  رشائع  تنقيح  إىل  األفهام  ومسالك   ،٢٢٢/3

الشامخي، ٢٠1/5. 
)٢( انظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن حممد املعروف بابن نجيم املرصي، ٢ /٢67، واألشباه 

والنظائر، زين الدين بن إبراهيم بن نجيم، 344-343. 
)3( انظر: جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر، عبد الرمحن بن حممد بن سليامن املدعو بشيخي زاده يعرف بداماد أفندي، دار 
إحياء الرتاث العريب، 733/٢، ورد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، حممد أمني الدمشقي احلنفي املعروف 

بابن عابدين، 737/6. 
)4( درر احلكام رشح جملة األحكام، عيل حيدر خواجه أمني أفندي، املادة )7٠(، 71/1.

)5( األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية، أبو الفضل جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، 314.
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الُعْقلة إىل وقت املوت، وإال  عقيل.. إىل أن معتقل اللسان جيوز وقفه باإلشارة إن دامت 
بطل)1(.

يف  اللسان  معتقل  بإشارة  االعتداد  عدم  عىل  االستدالل  معرض  يف  الطوري،  قال 
األخرس  يف  وذلك  معهودة،  صارت  إذا  العبارة  مقام  تقوم  إنام  اإلشارة  أن  لنا  ترصفاته: 
دون معتقل اللسان، حتى لو امتد ذلك وصارت إشارته معهودة صار بمنزلة األخرس، 
التمرتايش  وقّدر  أشهر،  بستة  الفصولني  بشهر، ويف جامع  املحيط  االمتداد يف  مدة  وَقّدر 
االمتداد بسنة، وذكر احلاكم أبو حممد روايًة عن أيب حنيفة فقال: إذا دامت الُعقلة إىل وقت 
املوت؛ جيوز إقراره باإلشارة، وجيوز اإلشهاد عليه؛ ألنه عجز عن النطق بمعنى ال يرجى 
زواله، فكان كاألخرس، قال: وعليه الفتوى)٢(، وقال الرسخيس: »وإن اعتقل لسانه، ال 
ينفذ ترصفه بإشارته؛ ألنه مل يقع اليأس عن نطقه، وإقامة اإلشارة مقام العبارة عند وقوع 

اليأس عن النطق ألجل الرضورة«)3(.
وذهب احلنابلة يف املذهب، والثوري، واألوزاعي.. إىل أن معتقل اللسان ال يصح وقفه 

باإلشارة؛ ألنه غري مأيوس من نطقه، فلم يصح وقفه بإشارته، كالقادر عىل الكالم)4(.
وروى ابن أيب شيبة عن قتادة، عن ِخالس، أن امرأة قيل هلا يف مرضها: أويص بكذا؛ 

فأومأت برأسها، فلم جُيزه عيل بن أيب طالب)5(.
ويرى املالكية، والشافعية، وابن املنذر، والزيدية.. أن وقف معتقل اللسان بإشارته صحيح)6(.

َفِهَي  امْلُْفِهَمِة  اأْلَْخَرِس  إَشاَرُة  ا  »َوَأمَّ السالم:  عبد  بن  الدين  عز  العلامء  سلطان  قال 
يِح امْلََقاِل إْن َفِهَمَها مَجِيُع النَّاِس، َكاَم َلْو ِقيَل َلُه: َكْم َطلَّْقت اْمَرَأَتك؟ َفَأَشاَر بَِأَصابِِعِه  َكرَصِ

)1( انظر: غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن حممد مكي احلسيني احلموي احلنفي، 
455/3، ٢68، واملغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 

 .511/8
)٢( تكملة البحر الرائق، 544/8.

)3( املبسوط، شمس األئمة حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس، 114/6.
)4( انظر: املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 511/8، 

ومطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي احلنبيل، 657/6.
)5( انظر: مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي احلنبيل، 444/4.

)6( انظر: األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية، أبو الفضل جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، 314، 
الرعيني،  باحلطاب  املعروف  املغريب  الرمحن  عبد  بن  حممد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  خليل،  خمترص  لرشح  اجلليل  ومواهب 
٢٢٩/4، واملغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 115/8.



مدونة أحكام الوقف الفقهية - اجلزء األول

166

النَّاُس  َيْفَهُمُه  ِمَّا  َكاَنْت  َوإِْن  اخْلَْمِس،  بَِأَصابِِعِه  َفَأَشاَر  َراِهِم؟  الدَّ ِمْن  َأَخْذت  َوَكْم  الثَّاَلِث، 
ُاْعُتِقَل  َمْن  َوَكَذلَِك  اْلِكنَاَياِت،  َمنِْزَلَة  َلْت  ُنزِّ فِيِه  ُد  دَّ َيرَتَ ِمَّا  َكاَنْت  َوإِْن  الظََّواِهِر،  َمنِْزَلَة  َلْت  ُنزِّ
ِه؛ َفِقيَل َلُه: لُِفاَلٍن َعَلْيك َأْلٌف؟ َفَأَشاَر بَِرْأِسِه؛ َأْي َنَعْم، َأْو َأَشاَر بَِرْأِسِه  لَِساُنُه بَِمَرٍض َأْو َغرْيِ
َء َلُه، َوَكَذا َلْو ِقيَل َلُه: َقَتْلَت َزْيًدا؟ َوَكَذلَِك ِكَتاَبُتُه َتُقوُم َمَقاَم إَشاَرتِِه«)1(. إىَل َفْوٍق؛ َأْي اَل يَشْ

وذكر احلّطاب يف تعليقه عىل عبارة الباجي أن: »كل إشارة فهم منها اإلجياب والقبول 
لزم منها البيع«: وغري األخرس كاألخرس، وأضاف: »كالم الباجي الذي ذكره ابن عرفة 
دالٌّ عىل ذلك، ونصه يف املنتقى: وكل لفظ أو إشارة ُفهم منها اإلجياب والقبول؛ لزم هبا 

البيع وسائر العقود«)٢(.
الق�سم الث�لث: الإيج�ب ب�لكت�بة: 

الكتابة: مجع احلروف املنظومة وتأليفها بالقلم ونحوه، والكتابة اسم للكتاب، والكتاب 
يعرب به عن اإلثبات والتقدير واإلجياب وغريها)3(، والكتابة إما أن تصدر من غري القادر 

عىل النطق، وإما أن تصدر من القادر عىل النطق.
وفيام يأيت بيان أحكام هاتني احلالتني: 

احلال األوىل: صدور الكتابة من الواقف غري القادر عىل النطق مثل األخرس: 
اتفق الفقهاء عىل إقامة كتابته مقام النطق، وعىل هذا األساس وضعت القاعدة الفقهية: 

الكتاب كاخلطاب)4(.
وقال ابن القيم: »من عرف مراد املتكلم بدليل من األدلة وجب اتباع مراده، واأللفاظ 
ال تقصد لذاهتا، وإنام هي أدلة يستدل هبا عىل مراد املتكلم، فإذا ظهر مراده ووضح بأي 

)1( القواعد الكربى املوسوم بـ)قواعد األحكام يف إصالح األنام(، عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم، ٢/٢37.
)٢( مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغريب املعروف باحلطاب الرعيني، 4/٢٢٩.

)3( انظر: الكليات، أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيني القريمي الكفوي احلنفي، 117/4 -118، واملصباح املنري يف غريب 
الرشح الكبري، أبو العباس أمحد بن حممد بن عيل الفيومي ثم احلموي، مادة )كتب(، ٢/5٢4.

الدقائق، عثامن  )4( انظر: املبسوط، شمس األئمة حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس، 16/5، وتبيني احلقائق رشح كنز 
بن عيل الزيلعي احلنفي، دار املعرفة، بريوت، ط٢، ٢18/6، وفتح القدير رشح اهلداية، كامل الدين حممد بن عبد الواحد 
البناية رشح اهلداية، أبو حممد بدر الدين حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن  السيوايس املعروف بابن اهلامم، ٢54/6، 
حسني الغيتابى احلنفى العينى، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط1، 14٢٠هـ/٢٠٠٠ م، ٩/8، وجممع األهنر يف رشح 
ملتقى األبحر، عبد الرمحن بن حممد بن سليامن املدعو بشيخي زاده يعرف بداماد أفندي، 3٢٠/1، واالختيار لتعليل املختار، 
جمد الدين أبو الفضل عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصيل البلدحي احلنفي، مطبعة احللبي، القاهرة، 1356هـ/1٩37م، 

٩3/٢، وجملة األحكام العدلية، جلنة مكونة من عدة علامء وفقهاء يف اخلالفة العثامنية، املادة )6٩(، ٢4.
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طريق كان؛ ُعمل بمقتضاه، سواء كانت بإشارة أو كتابة، أو إيامء أو داللة، أو قرينة حالية، 
أو عادة له مطَّردة ال خُيلُّ هبا«)1(.

وُيشرتط يف اعتبار الكتابة أن تكون مستبينة؛ بأن تبقى صورهتا بعد االنتهاء منها، أما إذا 
كانت غري مستبينة فال تعترب؛ كالكتابة عىل املاء، أو الكتابة يف اهلواء)٢(.

قال األتايس: »وأما رشوط الكتابة املعمول هبا؛ ففي الزيلعي: الكتاب عىل ثالث مراتب: 
- مستبني مرسوم، وهو أن يكون معنوًنا؛ أي مصدًرا بالعنوان، وهو أن يكتب يف صدره: من 
فالن إىل فالن، عىل ما جرت به العادة يف تسيري الكتاب، فيكون هذا كالنطق، فيلزم حجًة.

- ومستبني غري مرسوم؛ كالكتابة عىل اجلدران وأوراق األشجار، أو عىل األوراق ال عىل 
وجه الرسم، فإن هذا يكون لغًوا؛ ألنه ال عرف يف إظهار األمر هبذا الطريق، فال يكون 
حجة إال بانضامم يشء آخر إليه؛ كالنية واإلشهاد عليه واإلمالء عىل الغري حتى يكتبه؛ 
ألن الكتابة قد تكون للتجربة، وقد تكون للتحقيق، وهبذه األشياء تتعني اجلهة، وقيل: 

اإلمالء من غري إشهاد ال يكون حجة، واألول أظهر.
- وغري مستبني؛ كالكتابة عىل اهلواء أو املاء، وهو بمنزلة كالم غري مسموع، وال يثبت به 

يشء من األحكام وإن نوى«)3(.
قال األتايس )معلًقا عىل عبارة الزيلعي(: »ُعلم من هذا أن الرشط يف الكتابة املقبولة 
التي هي يف حكم اخلطاب أن تكون مستبينًة ومعنونة، فلو غري مستبينة أو غري معنونة، بأن 
مل تكن عىل الرسم املعتاد؛ فال ُيعمل هبا إال بالنية أو باإلشهاد عليه أو اإلمالء عىل الغري«)4(.

احلال الثانية: صدور الكتابة من القادر عىل النطق: 
أن  وإما  الغائب،  من  يكون  أن  إما  النطق؛  عىل  القادر  من  الرسالة  أو  الكتابة  صدور 

)1( إعالم املوقعني عن رب العاملني، أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي، دار اجليل، بريوت، 1٩73م، ٢18/1.
)٢( انظر: تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق، عثامن بن عيل الزيلعي احلنفي، 4/4، ورشح خمترص خليل للخريش، أبو عبد اهلل 
حممد بن عبد اهلل اخلريش املالكي، ٩٢/7، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 
85/4، ومغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، ٢/381، 
والبحر الزخار اجلامع ملذاهب األمصار، أمحد بن حييى بن املرتىض، ٢٩8/4، ورشح األزهار املنتزع من الغيث املدرار، أبو 
احلسن عبد اهلل بن مفتاح، 46٢/3، واللمعة الدمشقية، السعيد حممد بن مجال الدين مكي العاميل، ٢٢٢/3، واإليضاح، 

عامر بن عيل الشامخي، ٢٠1/5.
)3( انظر عبارة الزيلعي يف تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق، عثامن بن عيل الزيلعي احلنفي، ٢16/6.

)4( رشح املجلة، األتايس، املادة )6٩(، 1/1٩1-1٩٠.
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يكون من احلارض.
أ( أما صدور اإلجياب بالوقف بإرسال رسول، أو بالكتابة من القادر عىل النطق من غري أن 
يتلفظ به؛ فقد اتفق الفقهاء عىل أن إرسال رسول أو كتابة كتاب من القادر عىل النطق 

يقوم مقام اللفظ يف التعبري عن اإلرادة)1(.
الرشبيني:  اخلطيب  فقال  بالنية،  اقرتاهنا  بالكتابة  الوقف  حلصول  الشافعية  واشرتط 
»َواْلِكَتاَبُة بِاْلَبْيِع َوَنْحِوِه َعىَل َنْحِو َلْوٍح َأْو َوَرٍق َأْو َأْرٍض ِكنَاَيٌة يِف َذلَِك، َفَينَْعِقُد هِبَا َمَع النِّيَِّة«)٢(.

وقال الزيدية: لو كتب رصيح الوقف؛ نحو: تصدقُت هلل، فهو غري كاٍف؛ ألن الكتابة 
بالوقف كناية، يشرتط فيها النطق بالقربة أو بام يدل عليها، فعىل هذا يلزم أال يكفي كتابة 
القربة مع كتابة رصيح الوقف، بل ال بد أن ينطق بأهيام حال الكتابة أو بعد، وإال مل يصح)3(.

ب( وإذا صدر اإلجياب بالوقف بالكتابة من القادر عىل النطق، من غري أن يتلفظ به وهو 
حارض؛ فقد فقد اختلف الفقهاء يف صحته عىل قولني: 

واإلباضية،  الوجهني،  أحد  يف  والشافعية  واحلنابلة،  احلنفية،  مذهب  األول:  القول 
واإلمامية أن الوقف ال ينعقد بالكتابة يف هذه احلالة)4(.

القول الثاين: يرى املالكية، والشافعية يف املعتمد، والزيدية انعقاد الوقف بالكتابة عند 
احلضور)5(.

)1( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، حممد أمني الدمشقي احلنفي املعروف بابن عابدين، 4/51٢، 
الرعيني،  باحلطاب  املعروف  املغريب  الرمحن  عبد  بن  حممد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  خليل،  خمترص  لرشح  اجلليل  ومواهب 
٢٢٩/4، ومغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، ٢/5، 
واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، ٢64/4، والبحر الزخار اجلامع 

ملذاهب األمصار، أمحد بن حييى بن املرتىض، 161/4.
)٢( مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، ٢/5.

)3( انظر: التاج املذهب ألحكام املذهب، أمحد بن قاسم العنيس اليامين الصنعاين، دار احلكمة اليامنية للطباعة والنرش، صنعاء، 
1414هـ/1٩٩3م، ٢٢7/5.

)4( انظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن حممد املعروف بابن نجيم املرصي، ٩٠/3، واإلنصاف يف 
معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، ٢64/4، ومغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ 
املنهاج، شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، 5/٢، األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية، أبو 
الفضل جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، 334، ورشح النيل وشفاء العليل، حممد بن يوسف أطفيش، 453/1٢.

)5( انظر: مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغريب املعروف باحلطاب الرعيني، 
٢٢٩/4، األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية، أبو الفضل جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، 334، 

والبحر الزخار اجلامع ملذاهب األمصار، أمحد بن حييى بن املرتىض، 161/4.
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الق�سم الرابع: الإيج�ب ب�لفعل: 

كالتخلية،  الوقف؛  عىل  يدل  عمل  من  الواقف  من  يصدر  ما  هو  الوقف  يف  الفعل 
واملعاطاة، وفيام يأيت بيان ذلك.

أ( اإلجياب بالتخلية: 
يأذن شخص  أن  مثل  القبض)1(؛  من  والتمكني  املوانع،  رفع  هي  الوقف:  يف  التخلية 
للناس بالصالة يف مسجد بناه، أو رفع األذان يف بناء بناه هبيئة مسجد، أو أن هييئ طريًقا أو 

جرًسا يف أرضه، وخُييل بني الناس وبني االنتفاع به)٢(.
وقد اختلف الفقهاء يف إنشاء الوقف بالتخلية عىل ثالثة أقوال: 

القول األول: ذهب احلنفية، واملالكية، والزيدية، واحلنابلة يف رواية، وبعض اإلمامية إىل 
أن الوقف حيصل بالفعل مطلًقا، حيث أجازوا إنشاء الوقف بكل فعل يدل عىل الوقف، ويف 
مجيع املوقوفات: من مساجد، ومدارس، ومقابر، وجسور، وسقايات.. وغري ذلك، فالضابط 
عندهم ما جرى العرف عىل اعتبار الفعل قائاًم مقام اللفظ يف الوقف؛ فيدل عىل إنشاء الوقف)3(.
قال هالل الرأي احلنفي: »وإذا جعل الرجل داره مسجًدا للمسلمني، وبناها كام ُتبنى 
املساجد، وأشهد اهلل عىل أنه جعلها مسجًدا، فهذا عندنا جائز، وإن مل يكن ُصيل فيها، وهذا 
خالف قول أيب حنيفة رمحه اهلل تعاىل؛ وكان أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل يقول: ال يكون مسجًدا 

حتى ُيصىل فيه«)4(.
وقد ذكر الرسخيس عدة تطبيقات عىل ما يوقف بالفعل؛ منها: إذا جعل أرًضا له مقربة 
للمسلمني، وأذن هلم أن يقربوا فيها، فيفعلون، فليس له -بعد أن خييل بني املسلمني وبينها 
ويقربوا فيها إنساًنا واحًدا أو أكثر- أن يرجع فيها، ومنها: إذا جعل الواقف داًرا له خاًنا 

)1( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، حممد أمني الدمشقي احلنفي املعروف بابن عابدين، 6/47٩.
بابن اهلامم، 5 /6، واإلنصاف يف  الواحد السيوايس املعروف  الدين حممد بن عبد  القدير رشح اهلداية، كامل  انظر: فتح   )٢(
معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 36/7-37، ومطالب أويل النهى يف رشح غاية 

املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي احلنبيل، ٢/4٠6.
اجلليل لرشح خمترص خليل،  بن أيب سهل الرسخيس، 33/1٢، ومواهب  بن أمحد  األئمة حممد  املبسوط، شمس  انظر:   )3(
أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغريب املعروف باحلطاب الرعيني، ٢7/6، واملغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل 
الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 1٩٠/8، ورؤوس املسائل اخلالفية، أبو املواهب احلسني 
بن حممد العكربي، دار إشبيلية، الرياض، ط1، 14٢1هـ/٢٠٠1م، 1٠46/3، ورشح األزهار املنتزع من الغيث املدرار، 
أبو احلسن عبد اهلل بن مفتاح، 478/3، ومفتاح الكرامة يف رشح قواعد العالمة، السيد حممد جواد احلسيني العاميل، ٩/11.

)4( أحكام الوقف، هالل بن حييى بن مسلم الرأي، 17.
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للمسلمني، وخىّل بينهم وبينها، فدخلها بإذنه رجل واحد أو أكثر، ومنها: أن يكون لرجل 
دار بمكة املكرمة، فيخيّل بينها وبني احلجاج واملعتمرين لينزلوا فيها)1(.

وذكر الدسوقي املالكي: أن لفظ »حبسُت و«وقفُت«، أو ما يقوم مقامهام؛ كالتخلية َبنَي 
مسجد وبني الناس، وإن مل خيص قوًما دون قوم، وال فرًضا دون نفل، فإذا بنى مسجًدا، 
وأذن فيه للناس، فذلك كالترصيح بأنه وقف، وإن مل خيص زماًنا وال قوًما، وال قيد الصالة 

بكوهنا فرًضا أو نفاًل، فال حيتاج إىل يشء من ذلك، وحيكم بوقفيته)٢(.
وقال ابن قدامة احلنبيل: وظاهر مذهب أمحد أن الوقف حيصل بالفعل مع القرائن الدالة 
عليه؛ مثل أن يبني مسجًدا، ويأذن للناس يف الصالة فيه، أو مقربة ويأذن يف الدفن فيها، أو 
سقاية ويأذن يف دخوهلا، فإنه قال يف رواية أيب داود وأيب طالب، فيمن أدخل بيًتا يف املسجد، 

وأذن فيه: مل يرجع فيه)3(.
وقال ابن مفتاح الزيدي: »ومن فعل يف يشء ما ظاهره التسبيل خرج بذلك عن ملكه؛ 

كنصب جرس لتميض عليه املارة، وكذا تعليق باب املسجد«)4(.
الوقف،  العرف جاٍر بذلك، وفيه داللة عىل  بأن  القول لذلك  القائلون هبذا  واستدل 
فجاز أن يثبت به كالقول، وجرى جمرى من قّدم إىل ضيفه طعاًما كان إذًنا يف أكله، ومن مأل 
خابية ماء عىل الطريق كان تسبياًل له، ومن نثر عىل الناس نثاًرا كان إذًنا يف التقاطه، وأبيح 
أخذه، وكذلك دخول احلامم واستعامل مائه من غري إذن مباٌح بداللة احلال)5(؛ وألن هذا 

)1( انظر: املبسوط، شمس األئمة حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس، 33/1٢.
املالكي، 84/4، ومواهب اجلليل لرشح  الدسوقي  بن أمحد بن عرفة  الكبري، حممد  الدسوقي عىل الرشح  انظر: حاشية   )٢(

خمترص خليل، أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغريب املعروف باحلطاب الرعيني، ٢7/6.
)3( انظر: املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 6٠3/5، 
البغدادي  ل  يزيد اخلاَلَّ أبو بكر أمحد بن حممد بن هارون بن  والوقوف والرتجل من اجلامع ملسائل اإلمام أمحد بن حنبل، 
أبو  الدين  عالء  اخلالف،  من  الراجح  معرفة  يف  واإلنصاف   ،44 1415هـ/1٩٩4م،  ط1،  العلمية،  الكتب  دار  احلنبيل، 
البهويت،  إدريس  بن  يونس  بن  منصور  اإلقناع،  متن  عن  القناع  وكشاف   ،366/16 املرداوي،  سليامن  بن  عيل  احلسن 
٢41/4، واالختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، عالء الدين أيب احلسن عيل بن حممد بن عباس البعيل، 
حتقيق: حممد حامد الفقي، دار املعرفة، بريوت، 17٠، والكايف يف فقه اإلمام أمحد، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد 
بن حممد بن قدامة اجلامعييل املقديس ثم الدمشقي احلنبيل )الشهري بابن قدامة املقديس(، 453/٢-454، ورؤوس املسائل 
اخلالفية، أبو املواهب احلسني بن حممد العكربي، 1٠46/3، فيام انفرد به اإلمام أمحد عن الشافعي، برهان الدين إبراهيم بن 

حممد بن قيم اجلوزية، مكتبة عباد الرمحن، مرص، ط1، 14٢5هـ/٢٠٠4م، 16٠.
)4( رشح األزهار املنتزع من الغيث املدرار، أبو احلسن عبد اهلل بن مفتاح، 478/3.

)5( انظر: املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 8/1٩٠.
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الفعل يعد بمثابة التسليم عند من يشرتطه)1(.
القول الثاين: ذهب احلنابلة يف رواية اختارها القايض، واإلباضية)٢(، وأكثر اإلمامية إىل 

أن الوقف ال حيصل بالفعل مطلًقا.
قال ابن قدامة احلنبيل: »وذكر القايض فيه رواية أخرى أنه ال يصري وقًفا إال بالقول«)3(، 
وقال الكركي اجلعفري: »وال حيصل الوقف بالفعل؛ كبناء مسجد، وإن أذن يف الصالة فيه 
أو ُصيل، ما مل يقل: جعلته مسجًدا، ال حيصل الوقف بالفعل، وإن ُحفَّ بالقرائن، وكذا إذا 
اختذ مقربة، وأذن للناس فيها، أو سقاية، ويأذن يف دخوهلا«)4(، واستدلوا لذلك بأن الوقف 
عقد يفتقر إىل اإلجياب والقبول، كام أن له رشوًطا ال تكفي فيها القرائن، ما مل يكن هناك 
التمليكات، والفرق بني الوقف وبني تقديم الطعام للضيف،  لفظ يدل عليه كام يف سائر 
إنام  هذه  أن  ذلك..  ونحو  الناس،  عىل  يشء  ونثار  الطريق،  قارعة  عىل  ماء  خابية  ووضع 

تستفاد منها اإلباحة، بخالف الوقف؛ فإنه يقتيض نقل امللك)5(.
القول الثالث: ذهب الشافعية إىل أن األصل عدم حصول الوقف بالفعل، لكن يستثنى 
من ذلك املساجد واملدارس والربط يف األرض املوات، حيث أجازوا إنشاء الوقف فيها 
ونوى  والُربط،  املدارس  وكذلك  املوات،  األرض  يف  مسجًدا  شخص  بنى  فإذا  بالفعل، 

جعلها وقًفا؛ كانت وقًفا.
فذكر اخلطيب الرشبيني الشافعي: أنه ال يصح الوقف إال بلفظ من ناطق ُيشِعر باملراد؛ 
مسجًدا يف  بنى  إذا  ما  اللفظ  اشرتاط  من  وُيستثنى  التمليكات،  وكسائر  أوىل،  بل  كالعتق، 
أرض موات، ونوى جعله مسجًدا؛ فإنه يصري مسجًدا، ومل حيتج إىل لفظ، واستدلوا لذلك 
املوات مل  بأن  السبكي:  القول يف هذه األمور، ووجهه  النية مغنيان هنا عن  الفعل مع  بأن 
يدخل يف ملك من أحياه مسجًدا، وإنام احتيج إىل اللفظ إلخراج ما كان ملكه عنه، وصار 
للبناء حكم املسجد تبًعا، وقال اإلسنوي: وقياس ذلك إجراؤه يف غري املسجد من املدارس 

والربط وغريها)6(.

)1( انظر: املبسوط، شمس األئمة حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس، 33/1٢.
)٢( انظر: اإليضاح، عامر بن عيل الشامخي، ٢٠1/5.

)3( املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 8/1٩٠.
)4( جامع املقاصد يف رشح القواعد، عيل بن احلسني الكركي، ٩/13.

)5( انظر: جامع املقاصد يف رشح القواعد، عيل بن احلسني الكركي، ٩/13.
)6( انظر: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، ٢/381-38٢.



مدونة أحكام الوقف الفقهية - اجلزء األول

17٢

ب( اإلجياب باملعاطاة: 
املعاطاة لغة: املناولة)1(، وهي يف االصطالح ُتطلق عىل: مناولة خاصة)٢(، حيث يناول 
ظ بإجياب أو قبول، وكام تكون  الواقف العني املوقوفة للموقوف عليه، فيأخذها دون تلفُّ
املعاطاة من جانبني يمكن أن تكون من جانب واحد؛ كأن يعطي الواقف احلصري أو السجاد 

أو بعض املصاحف أو آالت اإلرساج إىل قيِّم املسجد، أو أن يضعها يف املسجد.
االنتفاع  من  الغري  متكني  فالتخلية  التخلية،  عن  ختتلف  الواقف  جانب  من  واملعاطاة 

باليشء دون مانع، وأما املعاطاة فهي إقباض اليشء أو نقله وحتويله إىل جهة الوقف.
وقد اختلف الفقهاء يف اعتبار املعاطاة يف الوقف عىل أقوال: 

احلنابلة، واإلمامية يف قول..  تيمية من  ابن  اختيار  املالكية، وهو  القول األول: ذهب 
إىل أن العقود يف غري الزواج من العقود -كالوقف- تنعقد باملعاطاة؛ ألن الناس تعارفوا 

التعاقد بذلك، وهي تدل داللة ظاهرة عىل الرضا بالعقد)3(.
القول الثاين: ذهب الشافعية، والزيدية، واإلباضية، واإلمامية يف قول.. إىل أن الوقف 
ال ينعقد باملعاطاة؛ لعدم داللتها عىل التعاقد؛ وألن األصل يف الصيغة أن تكون باأللفاظ 

لوضوح داللتها)4(.
قال الشامخي: »وال يتم هذا كله بقلب دون لفظ، وال اجلوارح كلها غري اللسان كام 

ذكرنا«)5(.
القول الثالث: ذهب احلنفية، واحلنابلة إىل أنه جيوز الوقف باملعاطاة إذا جرت به العادة. 
ولو  باالستغالل،  واإلذن  بالتخلية  فيه  عادة  جتر  مل  الفقراء  عىل  »الوقف  نجيم:  ابن  فقال 

)1( انظر: لسان العرب، أبو الفضل حممد بن مكرم بن عىل مجال الدين بن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى، 68/15.
)٢( انظر: املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، أبو العباس أمحد بن حممد بن عيل الفيومي ثم احلموي، ٢/417.

املالكي،  بالصاوي  الشهري  اخللويت  حممد  بن  أمحد  العباس  أبو  الصاوي(،  )حاشية  املسالك  ألقرب  السالك  بلغة  انظر:   )3(
املعرفة، بريوت، 13٩٩هـ،  تيمية احلراين، دار  العباس أمحد بن عبد احلليم بن  أبو  الفقهية،  النوارنية  1٠4/4، والقواعد 

113-114، والعروة الوثقى، السّيد حممد كاظم اليزدي، ٢/185.
)4( انظر: املجموع رشح املهذب، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، 16٢/٩، وحتفة املحتاج يف رشح املنهاج، 
أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، ٢48/6، واإليضاح، عامر بن عيل الشامخي، ٢٠1/5، وجامع املقاصد يف رشح 
القواعد، عيل بن احلسني الكركي، 57/4، والبحر الزخار اجلامع ملذاهب األمصار، أمحد بن حييى بن املرتىض، ٢٩7/4 

و15٠/5، والعروة الوثقى، السّيد حممد كاظم اليزدي، ٢/185.
)5( اإليضاح، عامر بن عيل الشامخي، ٢٠1/5.
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جرت به يف عرف اكتفينا بذلك«)1(، وقال ابن قدامة يف تعليقه عىل ما نقله من صحة البيع 
واهلبة واهلدية باملعاطاة: »أما الوقف عىل املساكني فلم جتر به عادة بغري لفظ، ولو كان يشء 

جرت به العادة أو دلت احلال عليه كان كمسألتنا«)٢(.
الق�سم اخل�م�س: الوقف ب�ل�سرورة: 

نصَّ احلنفية عىل أن الوقف يثبت بالرضورة يف عدة أحوال نذكر منها: 
1- ما ذكره الكامل بن اهلامم: »أن يويص شخص بَِغلة هذه الدار للمساكني أبًدا، أو لفالن، 
مت  إذا  كقوله:  أهنا  والوجه  بالرضورة،  وقًفا  تصري  الدار  فإن  أبًدا؛  للمساكني  وبعده 
فقد وقفت داري عىل كذا«)3(، وقال ابن عابدين: »أي فهو من املعلق باملوت، وسيأيت 

الكالم عليه، وأنه وصية من الثلث«)4(.
٢- ما ذكره ابن نجيم يف البحر: لو قال: اشرتوا من غلة داري هذه كل شهر خبًزا، وفرقوه 
عىل املساكني؛ صارت الدار وقًفا. قال ابن عابدين معلًقا عىل ذلك: ومقتضاه أن الدار 
كلها تصري من ثلث ماله، وُيرصف منها اخلبز إىل ما عينه الواقف، والباقي إىل الفقراء؛ 

ألهنم مرصف الوقف يف األصل ما مل ينص عىل غريهم)5(.
بأن  أوىص  رجل  وهي:  عنها  ُسئل  التي  املسألة  عن  اجلواب  يف  عابدين  ابن  ذكره  ما   -3
الدار،  الورثة  باع  ثم  زيًتا ملسجد كذا،  داره كل سنة دراهم يشرتى هبا  يؤخذ من غلة 
ورشطوا عىل املشرتي دفع ذلك املبلغ يف كل سنة للمسجد، فأفتى بعدم صحة البيع، 

وبأهنا صارت وقًفا، حيث كانت خترج من الثلث)6(.

املبحث الث�ين

القبول من املوقوف عليه )املعني وغري املعني(

أوجبه  بام  ورًضا  قبوالً  يقع  ألنه  املتعاقد؛  من  ثانًيا  صدر  ما  هو:  احلنفية  عند  القبول 

)1( البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن حممد املعروف بابن نجيم املرصي، 5/٢6٩.
)٢( املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 8/1٩1-1٩٠.

)3( فتح القدير رشح اهلداية، كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم، 5/4٠.
)4( رد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، حممد أمني الدمشقي احلنفي املعروف بابن عابدين، 4/34٠.

)5( انظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن حممد املعروف بابن نجيم املرصي، ٢٠6/5.
)6( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، حممد أمني الدمشقي احلنفي املعروف بابن عابدين، 4/34٠.
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األول)1(.
وهو عند مجهور الفقهاء: ما صدر من يصري إليه امللك، داالً عىل رضاه بام أوجبه الطرف 

اآلخر، وإن صدر أوالً)٢(.
فإذا صدر اإلجياب من الواقف، فهل حيتاج إىل قبول املوقوف عليه، سواء أكان معينًا أم 
غري معني، أم يكتفى بمجرد اإلجياب؟ وبعبارة أخرى: هل يتحقق الوقف بإرادة واحدة، 
أم ال بدَّ من إرادتني متوافقتني؟ وهل يعترب القبول جزًءا من ركن صيغة الوقف، أم رشًطا 

يف إنشاء الوقف واستحقاقه؟
الفرع األول: آراء الفقهاء يف كون قبول املوقوف عليه ركنا يف الصيغة: 

اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولني: 
واحلنابلة،  والشافعية،  واملالكية،  احلنفية،  من  الفقهاء  مجهور  ذهب  األول:  القول 
والزيدية، واإلباضية، واإلمامية يف قول.. إىل أن القبول ليس ركنًا يف صيغة الوقف؛ ألنه 
بإرادة  إرادتني بإجياب وقبول، وإنام هو ترصف  ليس عقًدا بني طرفني يتوقف عىل توافق 
منفردة، أو إيقاع؛ وألن يف اعتبار القبول جزًءا من الصيغة عدم حتقق الوقف أبًدا، ولذلك 

سقط اعتباره كركن)3(.

)1( انظر: فتح القدير رشح اهلداية، كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم، 74/5.
)٢( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 3/3، واملجموع رشح املهذب، أبو 
زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، 165/٩، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 

.146/3
)3( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، حممد أمني الدمشقي احلنفي املعروف بابن عابدين، 4/34٢، 
والذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، 316/6، والتاج واإلكليل ملخترص خليل، أبو عبد اهلل املواق حممد بن 
يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي املالكي، دار الكتب العلمية، ط1، 1416هـ/1٩٩4م، 648/7-
64٩، والبيان يف مذهب اإلمام الشافعي، أبو احلسني حييى بن أيب اخلري بن سامل العمراين اليمني الشافعي، 63/8، وروضة 
ألفاظ  إىل معرفة معاين  املحتاج  النووي، 3٢4/5، ومغني  الدين حييى بن رشف  أبو زكريا حميي  املفتني،  الطالبني وعمدة 
موفق  أبو حممد  أمحد،  اإلمام  فقه  والكايف يف  الشافعي، ٢/316،  الرشبيني  اخلطيب  أمحد  بن  الدين حممد  املنهاج، شمس 
الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلامعييل املقديس ثم الدمشقي احلنبيل )الشهري بابن قدامة املقديس(، ٢/٢54، 
واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، ٢7/7، والبحر الزخار اجلامع 
النجفي،  الكالم يف رشح رشائع اإلسالم، حممد حسن  املرتىض، 14٩/5، وجواهر  بن  بن حييى  أمحد  األمصار،  ملذاهب 
7/٢8، ومنهج الطالبني وبالغ الراغبني، مخيس بن سعيد بن عىل بن مسعود الرستاقي، ٢54/13-٢55، وجوهر النظام 
يف علمي األديان واألحكام، نور الدين عبد هلل بن محيد الساملي، بتعليق: أبو إسحق أطفيش وإبراهيم العربي، نرش وزارة 

الرتاث القومي والثقافة، ُعامن، 1413هـ/1٩٩3م، 45/3، واإليضاح، عامر بن عيل الشامخي، ٢51/4.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
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الصيغة، واستدلوا  القبول جزء من ركن  أن  إىل  قول  اإلمامية يف  الثاين: ذهب  القول 
لذلك بام يأيت: 

1- ألن الوقف عقد وليس إيقاًعا؛ فيعترب فيه اإلجياب والقبول كسائر العقود.
٢- وألن إدخال مال يف ملك الغري بغري رضاه بعيد، وألصالة بقاء امللك عىل مالكه دونه، 

ويقبله عن املوقوف عليه نائب اإلمام: من ناظر، أو قاٍض)1(.
الفرع الثاين: آراء الفقهاء يف اشرتاط قبول املوقوف عليه: 

كان  إذا  ما  بني  واستحقاقه  الوقف  إلنشاء  القبول  باشرتاط  قالوا  الذين  الفقهاء  ق  فرَّ
الوقف عىل معني، وبني ما إذا كان عىل جهة غري معينة ال ُيتصور منها القبول، أو كان عىل 

جهة غري حمصورة؛ وفيام يأيت بيان ذلك: 

اأوًل: حكم ا�ضرتاط القبول يف الوقف على جهة غري معينة ول حم�ضورة: 

إذا كان الوقف عىل جهة غري معينة؛ كاملساجد والقناطر، أو عىل جهة غري حمصورة يف 
شخص معني؛ كالفقراء واملساكني.. فقد ذهب الفقهاء من احلنفية، واملالكية، والشافعية، 
واحلنابلة، والزيدية، واإلباضية، واإلمامية يف قول من قال: إن الوقف إيقاع وليس عقًدا.. 
إىل أنه ال ُيشرتط القبول يف املوقوف عليه، وُيكتفى يف إنشاء الوقف باإلجياب؛ ألن الوقف 

عىل هذه اجلهة إزالة ملك، ال إىل أحد بعينه، فال يتوقف عىل القبول؛ كالصدقة)٢(.
فقال الطرابليس احلنفي: قبول املوقوف عليه الوقَف ليس برشط إن وقع ألقوام غري 
معينني؛ كالفقراء واملساكني)3(، وقال القرايف املالكي: »ال يشرتط يف الصحة القبول؛ إال إذا 
كان املوقوف عليه معينًا«)4(، وقال ابن قدامة احلنبيل: »إنه ال يفتقر إىل القبول من املوقوف 
عليه، ذكره القايض. وقال أبو اخلطاب: إن كان الوقف عىل غري معني؛ كاملساكني، أو من 

)1( انظر: جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم، حممد حسن النجفي، ٢8/7.
)٢( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، حممد أمني الدمشقي احلنفي املعروف بابن عابدين، 4/34٢، 
والتاج واإلكليل ملخترص خليل، أبو عبد اهلل املواق حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي املالكي، 
الشافعي،  اليمني  العمراين  سامل  بن  اخلري  أيب  بن  حييى  احلسني  أبو  الشافعي،  اإلمام  مذهب  يف  والبيان   ،64٩-648/7
63/8، وروضة الطالبني وعمدة املفتني، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، 3٢4/5، وحتفة املحتاج يف رشح 
املنهاج، أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، ٢5٢/6، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن 
عيل بن سليامن املرداوي، ٢7/7، والبحر الزخار اجلامع ملذاهب األمصار، أمحد بن حييى بن املرتىض، 14٩/5، واإليضاح، 

عامر بن عيل الشامخي، ٢51/4، وجواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم، حممد حسن النجفي، ٢8/7.
)3( انظر: اإلسعاف يف أحكام األوقاف، برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أيب بكر الطرابليس، 17.

)4( الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، 316/6.
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ال يتصور منه القبول؛ كاملساجد والقناطر.. مل يفتقر إىل قبول«)1(، وقال املرداوي: »وذكر 
الناظم احتامالً أن نائب اإلمام يقبله«)٢(.

ثانًيا: حكم ا�ضرتاط القبول يف الوقف على معني: 

إذا كان الوقف عىل معني؛ كزيد؛ فهل حيتاج إىل قبول أم ال؟ اختلف الفقهاء يف ذلك 
عىل قولني: 

األصح،  يف  والشافعية  واملالكية،  احلنفية،  من  الفقهاء  مجهور  ذهب  األول:  القول 
ِقبل  من  القبول  ُيشرتط  أنه  إىل  اإلمامية..  وبعض  وجه،  يف  والزيدية  وجه،  يف  واحلنابلة 

املوقوف عليه املعني)3(.
وهناك تفصيالت يف كل مذهب من املذاهب عىل النحو اآليت: 

1- احلنفية يف املذهب: 

املذهب أنه: 

أ( إذا كان املوقوف عليه معينًا كزيد وعمرو؛ فيشرتط قبوله، فإن قبله فالغلة له، وإن رده 
له  الرد بعده، ومن رده أول األمر ليس  له  للفقراء واملساكني، ومن قبل ليس  فنصيبه 
ُتُه ِمْن  ُه جَيُوُز، َوِحصَّ ا َلْو َقاَل: اَل َأْقَبُلَها َسنًَة، َوَأْقَبُل َما ِسَوى َذلَِك َفإِنَّ القبول بعده)4(، َأمَّ
َها َلْيَس  نَِة لِْلَباِقي ِمْن َأْهِل اْلَوْقِف، ُثمَّ ُيَشاِرُكُهْم فِياَم َبْعَدَها، َوَلْو َقبَِل ِسننَِي َوَسامَّ َهِذِه السَّ

)1( املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 178/8.
)٢( اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 4٠1/16.

)3( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، حممد أمني الدمشقي احلنفي املعروف بابن عابدين، 4/34٢، 
والتاج واإلكليل ملخترص خليل، أبو عبد اهلل املواق حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي املالكي، 
648/7-64٩، ومغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، 
383/٢، وهناية املحتاج إىل رشح املنهاج، شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين الرميل الشهري 
بالشافعي الصغري، 37٢/5، واملبدع رشح املقنع، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد بن مفلح، 
بن  حييى  بن  أمحد  األمصار،  ملذاهب  اجلامع  الزخار  والبحر   ،16٢/5 14٢3هـــ/٢٠٠3م،  الرياض،  الكتب،  عامل  دار 
املتعلمني يف أحكام  النجفي، 7/٢8، وتبرصة  املرتىض، 14٩/5، وجواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم، حممد حسن 
الدين، احلسن بن يوسف احليل، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت 16٢، ومفتاح الكرامة يف رشح قواعد العالمة، 

السيد حممد جواد احلسيني العاميل، ٩/٩.
)4( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، حممد أمني الدمشقي احلنفي املعروف بابن عابدين، 4/34٢، 
اهلندية،  بابن اهلامم، ٢4٢/6، والفتاوى  املعروف  السيوايس  الواحد  الدين حممد بن عبد  اهلداية، كامل  القدير رشح  وفتح 

جمموعة من علامء اهلند، 4٢٩/٢.
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َها، َبْل َبْعَدَها َعىَل َوَلِدِه، َوَلْو قال امْلَْوُقوُف عليه َوَعىَل َنْسِلِه من َبْعِدِه: اَل َأْقَبُل  َلُه َأْن َيُردَّ
ُه يِف َردِّ َما  ِه، ومل جَيُْز يف َحقِّ َنْسِلِه َوَوَلِدِه، فال ُيْعَمْل َردُّ ُه يف َحقِّ لِنَْفيِس َواَل َنْسيِل؛ َجاَز َردُّ

لَِوَلِدِه؛ ِصَغاًرا َكاُنوا َأْو ِكَباًرا)1(.

ب( إذا كان املوقوف عليه جهة كالفقراء؛ فال يشرتط قبوهلا)٢(، وقال ابن عابدين احلنفي: 
وآخره  بعينه،  لشخص  فلو  كالفقراء،  معني؛  غري  لو  عليه  املوقوف  قبول  يشرتط  »ال 

للفقراء اشرتط قبوله يف حقه، فإن قبله فالغلة له، وإن رده فللفقراء«)3(.
2- املالكية: 
املذهب أنه: 

أ( إن كان املوقوف عليه معينًا أهاًل للرد والقبول؛ فاشرتط املذهب قبوله.
ب( وإن مل يكن معينًا؛ فال يشرتط قبوله)4(.

فإذا مل يقبله؛ فرأى مطرف رجوعه مرياًثا، ورأى مالك أنه ُيعطى لغريه؛ توفية باحلبس)5(، 
وقال ابن جزي املالكي: وال يشرتط قبول املحبس عليه، إال إذا كان معينًا مالًكا أمر نفسه)6(.

3- الشافعية يف األصح يف املذهب: 
ا بعدم اشرتاط القبول، فإن  أ( إذا كان الوقف عىل معني واحد أو أكثر: ومع أن هنالك رأيًّ
املذهب يشرتط قبوله إن كان أهاًل، وإال فقبول وليه، نظًرا لكونه متليًكا، فال يدخل يف 
ملكه قهًرا، َوَلْو رّده َبَطل يف حقه وال يعود له، حتى لو رجع عن رده، أما البطن الثاين 

والفتاوى   ،٢4٢/6 اهلامم،  بابن  املعروف  السيوايس  الواحد  عبد  بن  حممد  الدين  كامل  اهلداية،  رشح  القدير  فتح  انظر:   )1(
اهلندية، جمموعة من علامء اهلند، 43٠/٢.

)٢( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، حممد أمني الدمشقي احلنفي املعروف بابن عابدين، 4/34٢.
)3( املرجع السابق، 4/34٢.

)4( انظر: الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، 316/6، ومواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، أبو عبد اهلل حممد 
بن حممد بن عبد الرمحن املغريب املعروف باحلطاب الرعيني، 7/63٢.

)5( انظر: الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، 6/34٢.
)6( انظر: قوانني األحكام الرشعية، حممد بن أمحد بن جزي، دار العلم للماليني، بريوت، 4٠1.
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فهنالك خالف يف اشرتاط قبوهلم وهل يرتد عنهم بردهم)1(؟
ب( إذا كان الوقف عىل جهة عامة كالفقراء وعىل املسجد والرباط؛ فاملذهب باالتفاق أنه 

ال ُيشرتط القبول)٢(. 
4- احلنابلة يف وجه: 

أ( إذا كان املوقوف عليه معينًا )آدميًّا أو مجًعا حمصوًرا(: هنالك قول باشرتاط القبول ألنه تربع 
آلدمي معني، فكان من رشطه القبول، كاهلبة والوصية)3(، وهنالك من يرى أن القبول 
بِاْلَقْوِل)4(،  اْلَقُبوِل  َمَقاَم  َيُقوُم  الذي  بالوقف   ِ امْلَُعنيَّ امْلَْوُقوِف عليه  َف  بَترَصُّ أيًضا  يكون 
وقال ابن قدامة احلنبيل: وإن كان عىل آدمي معني ففي اشرتاط القبول وجهان؛ أحدمها: 

اشرتاطه.. والوجه الثاين: ال ُيشرتط القبول)5(.
ب( إذا كان املوقوف عليه جهة )غري معني(: فاملذهب أنه إذا كان املوقوف عليه غري معني؛ كاملساكني 

والغزاة والعلامء، أو من ال يتصور منه القبول؛ كاملساجد والقناطر.. مل يفتقر إىل قبول)6(.
5- بعض اإلمامية: 

أ( إذا كان عىل معني: فيشرتط قبوله)7(، فلو رّد بطل)8(، أّما البطن الثاين فال يشرتط قبوله 
الشهري  الرميل  الدين  بن شهاب  بن محزة  أمحد  العباس  أيب  بن  الدين حممد  املنهاج، شمس  إىل رشح  املحتاج  انظر: هناية   )1(
بالشافعي الصغري، 37٢/5-373، مذكور فيه أيًضا عدم عود الوقف ملن رجع عنه حتى لو رجع عن رده، والوسيط يف 
املذهب، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس، دار السالم، القاهرة، ط1، 1417هـ، ٢45/4، وروضة الطالبني وعمدة 
املفتني، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، 3٢4/5-3٢5 و3٢8 و33٢، وفتح الوهاب برشح منهج الطالب، 
أبو حييى زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، دار الكتب العلمية، بريوت، 1418هـ، 44٢/1، وحتفة املحتاج يف 

رشح املنهاج، أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، ٢51/6-٢5٢.
)٢( انظر: الوسيط يف املذهب، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس، ٢45/4، وروضة الطالبني وعمدة املفتني، أبو زكريا 

حميي الدين حييى بن رشف النووي، 3٢4/5.
)3( انظر: املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 5/34٩-
35٠، ورشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل الزركيش املرصي احلنبيل، دار الكتب 

العلمية، 14٢3هـ/٢٠٠٢م، ٢/1٩8-1٩7.
)4( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، ٢8/7.

)5( انظر: املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 187/8، 
البعيل، 173،  بن عباس  بن حممد  أيب احلسن عيل  الدين  تيمية، عالء  ابن  فتاوى شيخ اإلسالم  الفقهية من  واالختيارات 

وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 4/٢5٢.
)6( انظر: املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 5/34٩-
35٠، ورشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل الزركيش املرصي احلنبيل، ٢/1٩7، 
واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، ٢6/7، ورشح منتهى اإلرادات، 

منصور بن يونس بن إدريس البهويت، عامل الكتب، بريوت، 1٩٩6م، ٢/4٠6.

)7( انظر: جامع املقاصد يف رشح القواعد، عيل بن احلسني الكركي، 13-1٢/٩.
)8( انظر: املرجع السابق، ٩/11.
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وال يرتد عنه برده، بل برد األول؛ ألّن استحقاقه ال يتصل باإلجياب، وقد تم الوقف 
ولزم بقبول األول)1(.

ب( إذا كان عىل جهة عامة؛ كالقناطر والفقراء أو املساجد: فال يشرتط املذهب القبول. 
واستدلوا لذلك بكونه تربًعا آلدمي معني، فكان من رشطه القبول: كاهلبة والوصية، 
فالوصية إن كانت آلدمي معني ُوقفت عىل قبوله، وإذا كانت لغري معني أو ملسجد أو نحوه 

مل تفتقر إىل قبول، كذا هنا؛ وألن األصل عدم دخول يشء يف ملك إنسان دون رضاه)٢(.
القول الثاين: ذهب اإلباضية)3(، والشافعية يف مقابل األصح)4(، واحلنابلة يف املذهب)5(، 
والزيدية يف وجه آخر، وهو األصح)6(، وبعض اإلمامية)7( إىل أنه ال يشرتط القبول من قبل 

املوقوف عليه.
وهناك تفصيالت يف املذاهب عىل النحو اآليت: 

1- وجه عند الشافعية )إذا كان معينا(: 
فهنالك رأي لدى الشافعية بعدم اشرتاط القبول إذا كان الوقف عىل معني واحد أو 

أكثر)8(.

)1( انظر: املرجع السابق، ٩/13.
)٢( انظر: جامع املقاصد يف رشح القواعد، عيل بن احلسني الكركي، 1٢/٩-13، وإرشاد األذهان إىل أحكام االيامن، العالمة 

احليل أيب منصور احلسن بن يوسف بن املطهر األسدي، 1/45٢.
)3( انظر: اإليضاح، عامر بن عيل الشامخي، ٢51/4.

)4( انظر: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، ٢/383، 
وهناية املحتاج إىل رشح املنهاج، شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين الرميل الشهري بالشافعي 

الصغري، 5/37٢.
)5( انظر: املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 187/8، 
وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، ٢5٢/4، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، 

عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، ٢6/7.
)6( انظر: البحر الزخار اجلامع ملذاهب األمصار، أمحد بن حييى بن املرتىض، 5/14٩.

الكرامة يف رشح قواعد العالمة،  النجفي، 7/٢8، ومفتاح  انظر: جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم، حممد حسن   )7(
السيد حممد جواد احلسيني العاميل، ٩/٩.

الشهري  الرميل  الدين  بن شهاب  بن محزة  أمحد  العباس  أيب  بن  الدين حممد  املنهاج، شمس  إىل رشح  املحتاج  انظر: هناية   )8(
بالشافعي الصغري، 37٢/5-373، مذكور فيه أيًضا عدم عود الوقف ملن رجع عنه حتى لو رجع عن رده، والوسيط يف 
املذهب، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس، ٢45/4، وروضة الطالبني وعمدة املفتني، أبو زكريا حميي الدين حييى 
بن رشف النووي، 3٢4/5-3٢5 و3٢8 و33٢، وفتح الوهاب برشح منهج الطالب، أبو حييى زكريا بن حممد بن أمحد 

بن زكريا األنصاري، 44٢/1، وحتفة املحتاج يف رشح املنهاج، أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، ٢51/6-٢5٢.
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2- احلنابلة يف املذهب: 
أ( إذا كان املوقوف عليه معينًا )آدميًّا أو مجًعا حمصوًرا(: فاملذهب أنه ال يشرتط قبوله؛ ألنه 

إزالة ملك يمنع البيع واهلبة واملرياث، فلم ُيعترب فيه القبول)1(. 
ب( حترير مسألة اشرتاط قبول املوقوف عليه من عدمه، وماذا يرتتب عىل القول باالشرتاط 

من عدمه يف املذهب احلنبيل؟
امللك إىل املوقوف  بانتقال  القول  املسألة مبنية عىل  ذكر فقهاء املذهب احلنبيل أن هذه 
عليه؛ فمن قال بانتقال امللك إىل املوقوف عليه؛ اشرتط القبول، ومن قال: ال ينتقل إليه؛ مل 
يشرتط القبول)٢(. فمن اشرتط القبول؛ جعل رد املوقوف عليه للوقف يبطل يف حقه، دون 
أن يبطل يف حق من بعده، وإن كان هنالك قول بالبطالن يف حق من بعده أيًضا، ومن مل 
يشرتط القبول؛ مل جيعل رد املوقوف عليه يبطل يف حقه، وكان رده وقبوله وعدمهام واحًدا؛ 

كالعتق)3(.
3- الزيدية يف املذهب: 

َيْبُطْل  مَلْ  ُه  َردَّ َفإِْن  ُمَعيَّنا)4(،  آَدِمّيا  كان  إذا  َعَلْيِه  امْلَْوُقوِف  قبول  اشرتاط  عدم  املذهب 
ُد)5(. ُه َحقٌّ َيَتَجدَّ ِه َصحَّ ُرُجوُعُه؛ أِلَنَّ اْلَوْقُف، َبْل َيُكوُن لِْلُفَقَراِء َوامْلََصالِِح، َفإِْن َرَجَع َعْن َردِّ

واستدلوا لذلك بام يأيت: 
أ( قياس القبول عىل معني عىل عدم اشرتاطه يف الوقف عىل غري املعني.

ب( ألن الوقف إزالة ملك يمنع البيع واهلبة واملرياث، فال يعدُّ فيه القبول كالعتق، وهبذا 
فارق اهلبة والوصية، والفرق بني الوقف وبني اهلبة والوصية أن الوقف خيتص املعني، 
أنه  الوقف عىل مجيعهم إال  املستقبل، فيكون  البطون يف  يأيت من  به حق من  يتعلق  بل 
)1( انظر: واملغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 5/34٩-
35٠، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، ٢6/7، وكشاف القناع 
عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، ٢٩/1٠، ورشح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس بن إدريس 

البهويت، ٢/4٠6.
)٢( انظر: رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل الزركيش املرصي احلنبيل، ٢/1٩7-

1٩8، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، ٢7/7.
)3( انظر: املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 5/35٠، 

واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، ٢8/7.
)4( انظر: التاج املذهب ألحكام املذهب، أمحد بن قاسم العنيس اليامين الصنعاين، ٢87/3.

)5( انظر: املرجع السابق، ٢87/3.
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مرتب، فصار بمنزلة الوقف عىل الفقراء الذي ال يبطل برد واحد منهم، وال يقف عىل 
قبوله، والوصية للمعني بخالفه)1(.

وحيازة  كاإلرث  الرشع؛  يف  كثري  رضاه  بال  إنسان  ملك  يف  يشء  دخول  عدم  ألن  ج( 
أو  ماء  إنسان  ملك  يف  نبع  إذا  فيام  خصوًصا  القصد،  يرى  ال  من  قول  عىل  املباحات؛ 

معِدن أو نحو ذلك)٢(. 
الفرع الثالث: القبول املعتد به يف الوقف: 

القبول املعتد به عند من قال باشرتاطه يف املوقوف عليه إنام يشرتط له عدة رشوط؛ هي: 
األداء، وهي  أهلية  هنا  باألهلية  واملراد  لذلك،  أهل  القبول صادًرا من هو  يكون  أن   -1
صالحية الشخص لصدور الترصفات عنه، بحيث تكون معتربة يف نظر الشارع، وهي 
تبدأ يف اإلنسان بعد سن التمييز، وهذه األهلية وإن كانت ناقصة إال أهنا ُتقبل يف الوقف؛ 
ألنه من الترصفات النافعة نفًعا حمًضا له، فيصح قبوله له، أما إذا كان املوقوف عليه غري 

ميز فال يصح قبوله للوقف، وُيصار إىل قبول وليه؛ كام يف قبول اهلبة والوصية)3(.
٢- واشرتط الشافعية)4( وبعض احلنابلة)5( أن يكون القبول من القابل عىل الفور؛ إن كان 
القابل حارًضا، فال يصح أن يرتاخى عنه، أما إذا كان القابل غائًبا، فال تشرتط الفورية 

بني اإلجياب والقبول، وإنام يتأخر القبول إىل ما بعد وصول اخلرب إىل املوقوف عليه.
يف حني ذهب ابن تيمية إىل عدم اشرتاط ذلك، فقال: فال ينبغي أن يشرتط املجلس، بل 

يلحق بالوصية والوكالة، فيصح معجاًل أو مؤجاًل، يف القول والفعل)6(.

)1( انظر: املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 187/8.
)٢( انظر: املنثور يف القواعد، أبو عبد اهلل حممد بن هبادر بن عبد اهلل الزركيش، ٢31/3، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، 
حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 434/٢، والعقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية، ابن عابدين، حممد أمني بن 

عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، دار املعرفة، ٢/51.
)3( انظر: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، 383/٢، والتاج 

واإلكليل ملخترص خليل، أبو عبد اهلل املواق حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي املالكي، 6/٢٢.
)4( انظر: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، ٢/383، 

والنهاية، الرميل، 5/37٢.
)5( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، ٢6/7-٢7.

)6( انظر: االختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، عالء الدين أيب احلسن عيل بن حممد بن عباس البعيل، 173، 
واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، ٢8/7.
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الفرع الرابع: رد املوقوف عليه للوقف: 
الواقف:  فقال  مقامه،  يقوم  من  إىل  أو  عليه،  للموقوف  الوقف  يف  اإلجياب  ُوّجه  إذا 
من  عند  الوقف  هذا  حكم  فام  يقبله،  ومل  فرده،  ذريتك؛  وعىل  عليك  وقف  هذا  بستاين 

اشرتطه؟
القبول، يف  القائلني باشرتاط  الفقهاء  التساؤل تتطلب بيان خالف  واإلجابة عىل هذا 

كون القبول رشًطا مؤثًرا يف بطالن أصل الوقفية أو اختصاص املوقوف عليه بالوقف.
1- فذهب الشافعية يف األصح، واحلنابلة يف أحد الوجهني، ومطرف من املالكية، وبعض 
اإلمامية إىل أن رد املوقوف عليه يبطل أصل الوقف)1(، وقال املواق: ثم اخُتلف؛ هل 
قبوله رشط يف اختصاصه به خاصة؟ أو يف أصل الوقفية؟ فقال ابن احلاجب: ال ُيشرتط 
قبول املوقوف عليه إال إذا كان معينًا وأهاًل، فإذا رد بذلك؛ فقيل: يرجع ملًكا)٢(؛ وهو 

قول مطرف)3(.
٢- وذهب احلنفية، واملالكية يف املذهب، واحلنابلة يف وجه، والشافعية يف مقابل األصح، 
وبعض اإلمامية إىل أن املوقوف عليه املعني إذا ردَّ الوقف فإنه يبطل يف حقه، ويكون 

للفقراء)4(.

)1( انظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، أبو احلسني حييى بن أيب اخلري بن سامل العمراين اليمني الشافعي، 6٢/8، وحتفة 
املحتاج يف رشح املنهاج، أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، ٢51/6، وهناية املحتاج إىل رشح املنهاج، شمس الدين 
ألقرب  السالك  وبلغة   ،37٢/5 الصغري،  بالشافعي  الشهري  الرميل  الدين  شهاب  بن  محزة  بن  أمحد  العباس  أيب  بن  حممد 
املسالك )حاشية الصاوي(، أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت الشهري بالصاوي املالكي، 1٠6/4، ولباب اللباب يف بيان ما 
تضمنه أبواب الكتاب من األركان والرشوط واملوانع واألسباب، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن راشد القفيص املالكي، دار 
املعارف، ٢٩٢، والكايف يف فقه اإلمام أمحد، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلامعييل املقديس ثم 
الدمشقي احلنبيل )الشهري بابن قدامة املقديس(، ٢48/٢، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن 

عيل بن سليامن املرداوي، ٢7/7، واجلامع للرشائع، حييى بن سعيد احليل، دار األضواء، بريوت، 37٠.
التاج واإلكليل ملخترص خليل، أبو عبد اهلل املواق حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي  )٢( انظر: 

املالكي، 648/7
املالكي،  بالصاوي  الشهري  اخللويت  حممد  بن  أمحد  العباس  أبو  الصاوي(،  )حاشية  املسالك  ألقرب  السالك  بلغة  انظر:   )3(
1٠6/4، ولباب اللباب يف بيان ما تضمنه أبواب الكتاب من األركان والرشوط واملوانع واألسباب، أبو عبد اهلل حممد بن 

عبد اهلل بن راشد القفيص املالكي، ٢٩٢. 
)4( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، حممد أمني الدمشقي احلنفي املعروف بابن عابدين، 4/34٢، 
ولباب اللباب يف بيان ما تضمنه أبواب الكتاب من األركان والرشوط واملوانع واألسباب، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل 
بن راشد القفيص املالكي، ٢٩٢، وحتفة املحتاج يف رشح املنهاج، أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، ٢5٢/6، وهناية 
املحتاج إىل رشح املنهاج، شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين الرميل الشهري بالشافعي الصغري، 

37٢/5، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، ٢7/7-٢8.
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فقال ابن عابدين: »فلو لشخص بعينه وآخره للفقراء؛ اشرُتط قبوله يف حقه، فإن قبله 
فالغلة له، وإن رده فللفقراء«)1(، وقال بعض املالكية: املتبادر من قول مالك: إن رد املعنُي 
يكون لغريه أن ذلك باجتهاد احلاكم ال خلصوص الفقراء)٢(، وقال القرايف: »ومنشأ اخلالف 
هل الواقف أسقط حقه من املنافع يف املوقوف، فيكون ذلك كالعتق؟ أو هو متليك ملنافع 
العني املوقوفة للموقوف عليه، فيفتقر إىل القبول كالبيع واهلبة؟ وهذا إذا كان املوقوف عليه 
َبْعَد  ِحِه  ا احلنبيل يِف رَشْ ُمنَجَّ اْبُن  معينًا، أما غري املعني فال يشرتط قبوله، لتعذره«)3(، وَقاَل 
: »واألشبه أن ُيبنى ذلك عىل أّن امللك: هل ينتقل إىل املوقوف عليه أم ال؟  َتْعِليِل اْلَوْجَهنْيِ

فإن قيل باالنتقال؛ قيل باشرتاط القبول، وإالّ فال«)4(.

املبحث الث�لث

قب�س املوقوف عليه واأثره يف متام الوقف ولزومه

اليشء،  حيازة  االصطالح:  يف  وهو  وحتصيله)5(،  وأخذه  اليشء  تناول  لغة:  القبض 
والتمكن من رقبته، والترصف فيه)6(.

فإذا صدر اإلجياب من الواقف، فهل حيتاج إىل القبض واحليازة من قبل املوقوف عليه؛ 
أم ال؟

اختلف الفقهاء يف اشرتاط القبض واحليازة لتامم الوقف ولزومه عىل قولني: 
القول األول: ذهب املالكية، واحلنابلة يف رواية، وحممد بن احلسن من احلنفية، وعبد 

)1( رد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، حممد أمني الدمشقي احلنفي املعروف بابن عابدين، 4/34٢.
املالكي،  بالصاوي  الشهري  اخللويت  حممد  بن  أمحد  العباس  أبو  الصاوي(،  )حاشية  املسالك  ألقرب  السالك  بلغة  انظر:   )٢(

.1٠7-1٠6/4
بعده  للقرايف،  الفروق(  أنواء  الربوق يف  )أنوار  الفروق  كتاب  الصفحة  )بأعىل  الفروق(  أنواء  الربوق يف  )أنوار  الفروق   )3(
بعده  الشاط،  بابن  املعروف  اهلل  بن عبد  قاسم  الشيخ  الفروق«، وهو حاشية  أنوار  الرشوق عىل  »إدرار  بفاصل:  مفصوالً 
مفصوالً بفاصل: »هتذيب الفروق والقواعد السنية يف األرسار الفقهية« للشيخ حممد بن عيل بن حسني مفتى املالكية بمكة 
املكرمة(، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف، عامل الكتب، الفرق )7٩( بني 

قاعدة النقل وقاعدة اإلسقاط.
)4( اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، ٢7/7.

)5( انظر: املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، أبو العباس أمحد بن حممد بن عيل الفيومي ثم احلموي، ٢/668.
)6( انظر: التعريفات الفقهية، حممد عميم اإلحسان املجددي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 14٢4هـ/٢٠٠3م، 17٠.
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الوقف  لتامم  القبض رشط  أن  إىل  قول)1(..  واإلباضية يف  واإلمامية،  ليىل،  أيب  بن  الرمحن 
ولزومه.

واستدلوا لذلك بام يأيت: 
)٢(، وإنام فعل  ابنته حفصة  أنه جعل وقفه يف يد    1- حديث عمر بن اخلطاب 

ذلك ليتم الوقف.
٢- وألن الوقف تربع)3( بامل مل خيرجه عن املالية، فلم يلزم بمجرده؛ كاهلبة والوصية.

3- وألن حق اهلل تعاىل إنام يثبت يف الوقف ضمن التسليم إىل العبد؛ ألن التمليك إىل 
اهلل تعاىل -وهو مالك األشياء- ال يتحقق مقصوًدا، وقد يكون تبًعا لغريه فيأخذ حكمه، 

فينزل منزلة الزكاة والصدقة)4(.
وهلؤالء الفقهاء القائلني باشرتاط القبض للزوم الوقف تفصيالت: 

أ( فاملالكية جعلوا احليازة )القبض( عىل نوعني: 
من  املتويل  ُيمّكن  بأن  فعلًيا،  فيها  التسليم  كان  ما  احلسية، وهي  احليازة  األول:  النوع 

)1( انظر: املبسوط، شمس األئمة حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس، 35/1٢-36، والبحر الرائق رشح كنز الدقائق، 
زين الدين بن إبراهيم بن حممد املعروف بابن نجيم املرصي، ٢1٢/5، ولباب اللباب يف بيان ما تضمنه أبواب الكتاب من 
األركان والرشوط واملوانع واألسباب، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن راشد القفيص املالكي، ٢٩3، وحاشية الدسوقي 
عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 7٩/4-8٠، املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو 
حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 187/8، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو 
احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 36/7، ومنهج الطالبني وبالغ الراغبني، مخيس بن سعيد بن عىل بن مسعود الرستاقي، 
النجف  اآلداب،  مطبعة  احليل،  احلسن  بن  جعفر  القاسم  أبو  واحلرام،  احلالل  مسائل  يف  اإلسالم  ورشائع   ،٢54/13

األرشف، ط1، 138٩هـ/1٩6٩م، ٢1٢/٢.
ِجْستاين، املكتبة العرصية،  )٢( سنن أيب داود، أبو داود سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِّ
الواقعة  واألثار  األحاديث  ختريج  يف  املنري  البدر  يف:  امللقن  ابن  إسناده  وصحح   ،117/3  )٢87٩( رقم  بريوت،  صيدا، 
يف الرشح الكبري، ابن امللقن رساج الدين أبو حفص عمر بن عيل بن أمحد الشافعي املرصي، دار اهلجرة للنرش والتوزيع، 

الرياض، السعودية، ط1، 14٢5هـ/٢٠٠4م، 1٠8/7.
)3( انظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين ابن نجيم احلنفي، ٢٠3/5، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد 
بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 75/4، وأسنى املطالب يف رشح روض الطالب، زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري، 
زين الدين أبو حييى السنيكي، 37/3، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 453/3، 
ومطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي احلنبيل، ٢٩5/4، والتاج املذهب ألحكام 
جواد  حممد  السيد  العالمة،  قواعد  رشح  يف  الكرامة  ومفتاح   ،361/4 الصنعاين،  اليامين  العنيس  قاسم  بن  أمحد  املذهب، 

احلسيني العاميل، ٢1/748.
وحتفة   ،٢1٢/5 املرصي،  نجيم  بابن  املعروف  حممد  بن  إبراهيم  بن  الدين  زين  الدقائق،  كنز  رشح  الرائق  البحر  انظر:   )4(

الفقهاء، عالء الدين السمرقندي، دار الفكر، بريوت، ط1، 14٢4هـ/٢٠٠3م، 5٩5.
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بحكم  سلطانه  حتت  تكون  بحيث  عليها،  ويستويل  التمكني  وسائل  بكل  املوقوفة  العني 
املوقوف، وُيشرتط حليازة املتويل العني املوقوفة أن تكون العني يف حيازته ملدة سنة كاملة، 
فال تتحقق احليازة احلسية بحيازهتا أقل من سنة؛ كأن يموت الواقف قبل هناية السنة، فإن 
الوقف يف هذه احلال يبطل، وكذلك إذا عادت العني املوقوفة إىل الواقف قبل متام السنة، 

وكانت من األشياء ذوات الغلة؛ كاألرض الزراعية، والدار، واحلانوت.
وأما النوع الثاين: فهي احليازة احلكمية، وهي تكون يف حال ما إذا كان املوقوف عليه 
حمجوًرا عليه وحتت والية الواقف؛ كأن يقف األب عىل ولده الصغري، أو عىل يتيم حتت 

واليته؛ فإن هذه احليازة تتحقق بثالثة رشوط؛ وهي: 
الرشط األول: أن يشهد الويل عىل الوقف، فال يكفي إقرار الواقف بذلك، وال يكفي 

أن يقول: رفعت يدي عن الوقف.
والرشط الثاين: أن ُيرصف الواقف الغلة مجيعها أو جلها يف مصالح املحجور عليه، فال 

يصح للواقف رصفها عىل مصالح نفسه.
والرشط الثالث: أالَّ تكون العني املوقوفة مشغولة من ِقبل الواقف، فإذا كانت العني 

داًرا؛ فال يصح للواقف أن يشغلها بالسكن)1(.
ب( وقال ابن قدامة، وعن أمحد رواية أخرى: ال يلزم إال بالقبض وإخراج الواقف له عن 
يده، وقال: الوقف املعروف أن خيرجه من يده إىل غريه، ويوكل فيه من يقوم به)٢(، وقد 

اختار القايض أبو عيل حممد بن أيب موسى هذه الرواية.
ج( وأما حممد بن احلسن وابن أيب ليىل فقد قاال: إن القبض يكون بتسليم كل يشء بام يليق 
السقاية  الواقف، ويف  بإذن  فأكثر  واحد  بدفن ميت  هلا  القبض  يتحقق  املقربة  ففي  به؛ 
برشب واحد، ويف اخلان)3( بنزول واحد، وأما السقاية التي حتتاج إىل صبِّ املاء فيها، 
فيتحقق القبض بتسليمه إىل املتويل؛ ألنه حيتاج إىل من يصب فيه املاء، هذا إذا كان القيِّم 
ُيشرتط  فال  نفسه،  الواقف  هو  السقاية  أو  املقربة  عىل  القيم  كان  إذا  أما  الواقف،  غري 

القبض كام رصح القهستاين.

)1( انظر: رشح خمترص خليل للخريش، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل اخلريش املالكي، 84/7، ومنح اجلليل عىل خمترص خليل، 
أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن حممد عليش املالكي، مكتبة النجاح، ليبيا، 45/4، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد 

بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 4/7٩-8٠.
)٢( انظر: املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 187/8.

)3( اخلان: مكان مبيت املسافرين )الفندق(، انظر: الكليات، أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيني القريمي الكفوي احلنفي، ٢3٩.
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لكن أشكل عىل البعض أن حممًدا مل يصحح تولية الواقف نفسه، والذي صححها هو 
أبو يوسف؛ وأجيَب عن هذا اإلشكال بأن حممًدا ورد عنه روايتان يف الوقف عىل النفس، 
وهبذا يزول اإلشكال، وقد رصح الزيلعي -بناء عىل رواية حممد يف تصحيح الوقف عىل 

النفس- بانعقاد اإلمجاع عىل تولية الواقف نفسه)1(.
د( وأما اإلمامية فقد فرقوا يف القبض بني أن يكون الوقف عىل اجلهات اخلاصة، وبني أن 

يكون للجهات العامة: 
املوقوف  قبض  من  بدَّ  ال  الذرية..  عىل  كالوقف  اخلاصة؛  اجلهات  عىل  الوقف  ففي 
الالحقة  الطبقات  وأما  األوىل،  الطبقة  من  املوجود  قبض  ويكفي  املوقوفة،  للعني  عليهم 
أوالده  األوىل، ويف حال وقف األب عىل  الطبقة  قبض  القبض، ويكفي  فيها  ُيشرتط  فال 
امَلْويِلِّ  قبض  الويل  قبض  إىل قبض جديد؛ ألن  فال حيتاج  الذين هم حتت واليته،  الصغار 
عليه، وكذلك إذا كانت العني املوقوفة بيد املوقوف عليه عن طريق الوديعة أو العارية؛ مل 

حيتج إىل قبض جديد.
واملساكني..  الفقراء  عىل  أو  املساجد،  عىل  كالوقف  العامة؛  اجلهات  عىل  الوقف  ويف 
يكفي قبض املتويل، أو الناظر، أو احلاكم )القايض( للعني املوقوفة، واألحوط عدم االكتفاء 

بقبض احلاكم مع وجود املتويل والناظر.
وهل يتحقق القبض بقبض بعض املستحقني من الفقراء واملساكني؟ خالف، واألقوى 
عندهم حتققه بذلك، وال ُتشرتط الفورية يف القبض، فلو وقف عينًا يف زمان، ثم أقبضها يف 

زمان متأخر؛ كفى القبض بإذنه)٢(.
من  الرأي  وهالل  يوسف  وأبو  املذهب،  يف  واحلنابلة  الشافعية،  ذهب  الثاين:  القول 

)1( انظر: املبسوط، شمس األئمة حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس، 3٢/1٢، وتبيني احلقائق رشح كنز الدقائق، عثامن بن 
عيل الزيلعي احلنفي، 3٢6/3، واإلسعاف يف أحكام األوقاف، برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أيب بكر الطرابليس، 13.

)٢( انظر: جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم، حممد حسن النجفي، 64/٢8-66، واحلدائق النارضة يف أحكام العرتة 
الطاهرة، يوسف البحراين، ٢٢/141-131.
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احلنفية، وهو املفتى به عندهم، والزيدية، واإلباضية يف قول)1(.. إىل أن القبض ليس رشًطا 
يف متام الوقف ولزومه، فالوقف يتم بمجرد صدور اللفظ من الواقف، من غري حاجة إىل 

قبض أو تسليم.
واستدلوا لذلك بام يأيت: 

1- حديث عمر بن اخلطاب  يف وقفه ألرضه بخيرب، فقد تصدق هبا عىل الفقراء ويف 
القربى، ويف الرقاب، ويف سبيل اهلل، وابن السبيل، والضعيف، ال جناح عىل من وليها أن 

ل)٢(. يأكل منها باملعروف، ويطعم غري متموِّ
فليس فيه ما يدل عىل اشرتاط القبض لتامم الوقف، قال املاوردي: ليس من رشط لزوم 
الوقف عندنا القبض؛ ألن عمر  وقف تلك السهام التي ملكها من أرض خيرب، فكان 

ييل صدقته حتى قبضه اهلل)3(.
٢- وألن الوقف تربع يمنع اهلبة والبيع واملرياث، فيلزم بمجرد اللفظ؛ كالعتق)4(، قال 
ابن قدامة: »ويفارق )الوقف( اهلبَة؛ فإهنا متليك مطلق، والوقف حتبيس األصل وتسبيل 

املنفعة، فهو بالعتق أشبه، وإحلاقه به أوىل«)5(.

)1( انظر: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، ٢/383، 
واملبسوط، شمس األئمة حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس، 35/1٢-36، أحكام الوقف، هالل بن حييى بن مسلم 
الراجح  معرفة  واإلنصاف يف  باخلصاف، ٢1،  املعروف  الشيباين  بن عمرو  أمحد  بكر  أبو  األوقاف،  وأحكام  الرأي، 14، 
من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 36/7، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس 
بن إدريس البهويت، ٢54/4، ورشح األزهار املنتزع من الغيث املدرار، أبو احلسن عبد اهلل بن مفتاح، 46٢/3، ومنهج 

الطالبني وبالغ الراغبني، مخيس بن سعيد بن عىل بن مسعود الرستاقي، ٢54/13.
)٢( اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأيامه املعروف بصحيح البخاري، أبو عبد اهلل حممد بن 

إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي البخاري، دار طوق النجاة، ط1، 14٢٢هـ، رقم )٢737(.
)3( انظر: احلاوي يف فقه الشافعي، أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي الشهري باملاوردي، 514/7.
)4( انظر: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، ٢/383، 
واملبسوط، شمس األئمة حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس، 35/1٢-36، وأحكام الوقف، هالل بن حييى بن مسلم 
الراجح  معرفة  واإلنصاف يف  باخلصاف، ٢1،  املعروف  الشيباين  بن عمرو  أمحد  بكر  أبو  األوقاف،  وأحكام  الرأي، 14، 
من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 36/7، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس 
بن إدريس البهويت، ٢54/4، ورشح األزهار املنتزع من الغيث املدرار، أبو احلسن عبد اهلل بن مفتاح، 46٢/3، ومنهج 

الطالبني وبالغ الراغبني، مخيس بن سعيد بن عىل بن مسعود الرستاقي، ٢54/13.
)5( املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 187/8.
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املبحث الرابع

اأحوال ال�ضيغة وحكم كل نوع 

الصيغة التي يكون هبا الوقف هلا أحوال عدة؛ فقد تكون ُمنشئة له يف احلال، غرَي مؤخرة 
آلثاره وأحكامه، وقد تكون منشئة له يف احلال، ولكنها تؤخر آثاره وأحكامه إىل املستقبل، 
وقد تكون غري منشئة له يف احلال، وتؤخر وجوده إىل املستقبل، أو إىل ما بعد وفاة الواقف.

وقد تكون مؤبدة، وقد تكون مؤقتة، وقد تكون مقرتنة برشوط للواقف، وقد تكون 
غري مقرتنة هبا، وقد تكون جازمة أو غري جازمة، وقد تكون مطلقة عن تعيني املرصف، وقد 

تكون معينة املرصف، وقد تكون الزمة أو غري الزمة.
وفيام يأيت بيان هلذه األحوال: 

اأوًل: ال�ضيغة املنجزة: 

الصيغة املنجزة: هي الصيغة املطلقة غري املعلقة عىل رشط، وال املضافة إىل زمن، وهي 
تفيد احلكم يف احلال، وقد اختلف الفقهاء يف اشرتاط التنجيز يف صيغة الوقف عىل قولني: 

املذهب،  يف  واحلنابلة  والشافعية،  احلنفية،  من  الفقهاء  مجهور  ذهب  األول:  القول 
واإلمامية، والزيدية إىل اشرتاط التنجيز يف صيغة الوقف)1(؛ ألن الوقف نقل للملك فيام 

مل ُيبن عىل التغليب والرساية، فلم جيز تعليقه عىل رشط؛ كاهلبة)٢(.
قال اخلطيب الرشبيني: »وحمل البطالن فيام ال يضاهي التحرير، أما ما يضاهيه؛ كجعله 

مسجًدا إذا جاء رمضان.. فالظاهر صحته كام ذكره ابن الرفعة«)3(.
وإن علق الوقف بموجود يف احلال صح الوقف، فلو قال: إن كانت هذه األرض يف 
ملكي فهي صدقة موقوفة، فإن كانت يف ملكه وقت التكلم صحَّ الوقف، وإال فال؛ ألن 

التعليق بالرشط الكائن تنجيز)4(.

)1( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، حممد أمني الدمشقي احلنفي املعروف بابن عابدين، 4/34٠-
معرفة  يف  واإلنصاف   ،3٢7/5 النووي،  رشف  بن  حييى  الدين  حميي  زكريا  أبو  املفتني،  وعمدة  الطالبني  وروضة   ،34٢
الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، ٢3/7، والبحر الزخار اجلامع ملذاهب األمصار، أمحد 
بن حييى بن املرتىض، 15٢/5، ورشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام، أبو القاسم جعفر بن احلسن احليل، ٢/٢16، 

واحلدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرة، يوسف البحراين، 131-13٠/٢٢.
)٢( انظر: املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، ٢17/8.

)3( اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، شمس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، دار الفكر، بريوت، ٢/363.
)4( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، حممد أمني الدمشقي احلنفي املعروف بابن عابدين، 341/4.
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الفائق  وصاحب  تيمية  ابن  اختاره  قول  يف  واحلنابلة  املالكية،  ذهب  الثاين:  القول 
وغري  املنجز  فيصح  الوقف،  صيغة  يف  التنجيز  اشرتاط  عدم  إىل  واإلباضية  واحلارثي، 
املنجز)1(، قياًسا عىل العتق، قال القرايف: »وهو أوىل من قياسه عىل البيع؛ ألنه معروف بغري 

عوض، فهو أشبه بالعتق، وأخص به من البيع«)٢(.

ثانًيا: ال�ضيغة املعلقة على �ضرط: 

أخرى،  مضمون  بحصول  مجلة  مضمون  حصول  ربط  بأنه  التعليق  نجيم  ابن  عّرف 
وقال احلموي: التعليق ترتيب أمر مل يوجد عىل أمر يوجد، بـ«إْن« أو إحدى أخواهتا)3(.

وقد اختلف الفقهاء يف صحة الوقف بصيغة معلقة عىل رشط، تبًعا الختالفهم يف رشط 
التنجيز يف صيغة الوقف: 

واإلمامية،  والزيدية،  والشافعية،  احلنفية،  من  الفقهاء  مجهور  ذهب  األول:  القول 
واحلنابلة يف املذهب)4( إىل أن الوقف بصيغة معلقة عىل رشط ال يصح؛ ألنه عّلق حصول 

الوقف عىل وجود يشء آخر، وهو قدوم أخيه من السفر.

قال الطرابليس احلنفي: »لو قال: إذا كلمت فالًنا، أو إذا تزوجت فالنة، وما أشبهه، 
فأريض هذه صدقة موقوفة، يكون الوقف باطاًل«)5(، وقال البهويت احلنبيل: »)فإن علقه( 
أي الوقف )برشط غري موته؛ مل يصح( الوقف، سواء كان التعليق البتدائه: إذا قدم زيد أو 

)1( انظر: الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، 3٢6/6، بلغة السالك ألقرب املسالك )حاشية الصاوي(، أبو 
العباس أمحد بن حممد اخللويت الشهري بالصاوي املالكي، 1٠4/4، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين 
أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 3٩7/16، واملصنف يف األديان واألحكام، أبو بكر أمحد بن عبد الرمحن بن موسى 
الكندي السمدي، مطابع سجل العرب، القاهرة، نرش وزارة الرتاث القومي والثقافة، عامن، 3٢/٢/٢8-33، ورشح النيل 

وشفاء العليل، حممد بن يوسف أطفيش، 454/1٢.
)٢( الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، 3٢6/6.

)3( انظر: غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن حممد مكي احلسيني احلموي احلنفي، 41/4.
عىل  املحتار  ورد   ،3٠ الطرابليس،  بكر  أيب  بن  موسى  بن  إبراهيم  الدين  برهان  األوقاف،  أحكام  يف  اإلسعاف  انظر:   )4(
الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، حممد أمني الدمشقي احلنفي املعروف بابن عابدين، 341/4، واملهذب يف فقه اإلمام 
الراجح من اخلالف، عالء  الشريازي، 441/1، واإلنصاف يف معرفة  بن يوسف  إبراهيم بن عيل  أبو إسحاق  الشافعي، 
املرتىض،  بن  الزخار اجلامع ملذاهب األمصار، أمحد بن حييى  املرداوي، ٢3/7، والبحر  أبو احلسن عيل بن سليامن  الدين 
البحراين، 13٠/٢٢-131، ورشائع اإلسالم يف مسائل  الطاهرة، يوسف  العرتة  النارضة يف أحكام  15٢/5، واحلدائق 

احلالل واحلرام، أبو القاسم جعفر بن احلسن احليل، ٢/٢16.
)5( اإلسعاف يف أحكام األوقاف، برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أيب بكر الطرابليس، 3٠.
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ُولد يل ولد، أو جاء رمضان.. فداري وقف عىل كذا، أو كان التعليق النتهائه؛ كقوله داري 
وقف عىل كذا إىل أن حيرض زيد أو يولد يل ولد ونحوه«)1(.

واستدلوا لذلك: بأن الوقف ما ال حيّلف به، فال يصح تعليقه كام ال يصح تعليق اهلبة)٢(، 
وبأن الوقف نقل للملك فيام مل يبن عىل التغليب والرساية، فلم جيز تعليقه برشط يف احلياة 

كاهلبة، وبأن تعليق الوقف يتضمن اجلهالة، فال يصح قياًسا عىل البيع)3(.

القول الثاين: ذهب املالكية، واحلنابلة يف قول، واإلباضية إىل أن الوقف بصيغة معلقة 
عىل رشط؛ صحيح)4(.

قال املرداوي احلنبيل: »أن يقف ناجًزا، فإن علقه عىل رشط؛ مل يصح، هذا املذهب، وقيل: 
يصح، واختاره الشيخ تقي الدين )ابن تيمية(، وصاحب الفائق، وقال: الصحة أظهر«)5(.

واستدلوا لذلك بقياس تعليق الوقف عىل تعليق العتق بجامع أنه معروف بغري عوض، 
فإذا صح التعليق يف العتق صح يف الوقف)6(.

ثالًثا: ال�ضيغة امل�ضافة اإىل زمن م�ضتقبل: 

الصيغة املضافة إىل زمن مستقبل: هي إسناد إنشاء العقد إىل وقت سيأيت)7(، كام لو قال: 

)1( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 4/٢5٠.
)٢( انظر: اإلسعاف يف أحكام األوقاف، برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أيب بكر الطرابليس، 3٠. 

)3( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 4/٢5٠. 
)4( انظر: الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، 3٢6/6، وبلغة السالك ألقرب املسالك )حاشية الصاوي(، أبو 
العباس أمحد بن حممد اخللويت الشهري بالصاوي املالكي، 1٠5/4، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو 
احلسن عيل بن سليامن املرداوي، ٢3/7، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 4/٢5٠، 
ورشح النيل وشفاء العليل، حممد بن يوسف أطفيش، 454/1٢، واملصنف يف األديان واألحكام، أبو بكر أمحد بن عبد 

الرمحن بن موسى الكندي السمدي، 33-3٢/٢/٢8.
)5( اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، ٢3/7.

عىل  املحتار  ورد   ،3٠ الطرابليس،  بكر  أيب  بن  موسى  بن  إبراهيم  الدين  برهان  األوقاف،  أحكام  يف  اإلسعاف  انظر:   )6(
الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، حممد أمني الدمشقي احلنفي املعروف بابن عابدين، 341/4، واملهذب يف فقه اإلمام 
الراجح من اخلالف، عالء  الشريازي، 441/1، واإلنصاف يف معرفة  بن يوسف  إبراهيم بن عيل  أبو إسحاق  الشافعي، 
املرتىض،  بن  الزخار اجلامع ملذاهب األمصار، أمحد بن حييى  املرداوي، ٢3/7، والبحر  أبو احلسن عيل بن سليامن  الدين 
البحراين، 13٠/٢٢-131، ورشائع اإلسالم يف مسائل  الطاهرة، يوسف  العرتة  النارضة يف أحكام  15٢/5، واحلدائق 

احلالل واحلرام، أبو القاسم جعفر بن احلسن احليل، ٢/٢16.
)7( انظر: فتح الغفار عىل املنار، ٢/56-55.
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وقفُت داري هذه اعتباًرا من أول السنة القادمة، أو من أول الشهر القادم.
فقد اختلف الفقهاء يف إنشاء الوقف هبذه الصيغة؛ تبًعا الختالفهم يف رشط التنجيز يف 

صيغة الوقف عىل قولني: 
املذهب،  يف  واحلنابلة  والشافعية،  احلنفية،  من  الفقهاء  مجهور  ذهب  األول:  القول 
حلت  ولو  يصح،  ال  مستقبل  زمن  إىل  مضافة  بصيغة  الوقف  أن  إىل  واإلمامية  والزيدية، 
السنة، أو جاء الشهر، واستدلوا لذلك بأن الوقف نقل للملك بدون عوض، فال يبنى عىل 

خطر احلصول كام يف اهلبة)1(.
القول الثاين: ذهب املالكية، واحلنابلة يف قول، واإلباضية إىل أن الوقف بصيغة مضافة 
إىل زمن مستقبل صحيح، واستدلوا لذلك بقياس الوقف عىل العتق، بجامع أنه معروف 

بغري عوض، فإذا صح التعليق يف العتق صح يف الوقف)٢(.

رابًعا: ال�ضيغة امل�ضافة اإىل ما بعد املوت )الو�ضية بالوقف(: 

هذه  فأريض  مت  إذا  الشخص:  يقول  أن  هي  املوت  بعد  ما  إىل  املضافة  الصيغة  صورة 
صدقة موقوفة عىل الفقراء واملساكني؛ فهل يصح الوقف هبذه الصيغة؟

إذا صدرت صيغة الوقف مضافة إىل ما بعد املوت؛ فقد ذهب مجهور الفقهاء يف اجلملة 
إىل صحة الوقف هبذه الصيغة: 

املذهب،  يف  واحلنابلة  والشافعية،  احلنفية،  من  التنجيز  اشرتاط  إىل  ذهبوا  الذين  فأما 
والزيدية، واإلمامية.. فقد استثنوا هذه الصورة من عدم صحة الوقف بالصيغة املعلقة عىل 

)1( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، حممد أمني الدمشقي احلنفي املعروف بابن عابدين، 4/34٠-
34٢، وروضة الطالبني وعمدة املفتني، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، 3٢7/5، واإلنصاف يف معرفة الراجح 
من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، ٢3/7، واملقنع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، موفق 
الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس، دار هجر، القاهرة، ط1، 1415هـ/1٩٩5م، 3٩7/16، وكشاف القناع 
الكثرية يف األحكام،  الكتب  البهويت، ٢5٠/4، ومغني ذوي األفهام عن  إدريس  بن  عن متن اإلقناع، منصور بن يونس 
يوسف بن عبد اهلادي، مطبعة السنة املحمدية، القاهرة، 1٩71م، 14٩، والبحر الزخار اجلامع ملذاهب األمصار، أمحد بن 
حييى بن املرتىض، 15٢/5، واحلدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرة، يوسف البحراين، 13٠/٢٢-131، ورشح النيل 

وشفاء العليل، حممد بن يوسف أطفيش، 454/1٢. 
)٢( انظر: الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، 3٢6/6، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو 

احلسن عيل بن سليامن املرداوي، ٢3/7، ورشح النيل وشفاء العليل، حممد بن يوسف أطفيش، 454/1٢. 
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رشط يف احلياة، ويكون الوقف حينئذ يف حكم الوصية، وينفذ من ثلث الرتكة)1(.
واستدلوا عىل ما ذهبوا إليه من استثناء هذه الصورة من عدم صحة الوقف بأن عمر بن 
اخلطاب  وىّص، فكان يف وصيته: »هذا ما أوىص به عبد اهلل عمر أمري املؤمنني، إن حدث 

به حدث أن َثْمًغا)٢( صدقة«)3(، كام أهنم أحلقوه بالصدقة املطلقة)4(.
قال احلنفية: »املضاف إىل ما بعد املوت وصية حمضة، فإن مات من غري رجوع عنه ينفذ 
من الثلث«)5(، وقال ابن نجيم احلنفي: إذا علقه بموته؛ كام إذا قال: إذا مت وقفُت داري 
عىل كذا.. فالصحيح أنه وصية الزمة، لكن ال خترج عن ملكه، فال يترصف فيه ببيع ونحوه 
بعد موته؛ ملا يلزم من إبطال الوصية، وله أن يرجع قبل موته: كسائر الوصايا، وإنام يلزم 

بعد موته«)6(.
وقال البهويت احلنبيل: »وإن قال: هو وقف بعد مويت؛ صح«؛ ألنه تربع مرشوط باملوت 

فصح)7(.
لكن اإلمامية اشرتطوا لذلك صيغة معينة، وهي أن يقول الواقف: إذا مت فاجعلوا 
هذا وقًفا، يكون وصية بالوقف، وعىل الويص أن ينفذ، وينشئ الوقف، أما إذا قال الواقف: 

إذا مت فهذا وقف، مل يرص وقًفا بعد املوت)8(.

الرائق رشح  إبراهيم بن موسى بن أيب بكر الطرابليس، 35، والبحر  الدين  انظر: اإلسعاف يف أحكام األوقاف، برهان   )1(
معاين  معرفة  إىل  املحتاج  ومغني   ،٢٠8/5 املرصي،  نجيم  بابن  املعروف  حممد  بن  إبراهيم  بن  الدين  زين  الدقائق،  كنز 
ألفاظ املنهاج، شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، 385/٢، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور 
أبو احلسن عبد اهلل بن مفتاح،  املدرار،  الغيث  املنتزع من  البهويت، ٢5٠/4-٢51، ورشح األزهار  إدريس  بن يونس بن 

148/3، واحلدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرة، يوسف البحراين، 131-13٠/٢٢.
)٢( َثْمٌغ: بفتح املثلثة وسكون امليم بعدها معجمة، أرض لعمر  بخيرب، كام ورد الترصيح بذلك يف اجلامع املسند الصحيح 
املخترص من أمور رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأيامه املعروف بصحيح البخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن 

املغرية اجلعفي البخاري، )٢737(.
)3( من وصية عمر بن اخلطاب يف: سنن أيب داود، أبو داود سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي 

ِجْستاين، رقم )٢87٩(، 117/3. السِّ
)4( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، ٢5٠/4-٢51، ورشح الزركيش عىل خمترص 

اخلرقي، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل الزركيش املرصي احلنبيل، ٢86/4.
)5( اإلسعاف يف أحكام األوقاف، برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أيب بكر الطرابليس، 35.

)6( البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن حممد املعروف بابن نجيم املرصي، ٢٠8/5.
)7( كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 4/٢5٠. 

)8( انظر: الفقه عىل املذاهب اخلمسة )اجلعفري، احلنفي، املالكي، الشافعي، احلنبيل(، حممد جواد مغنية، دار العلم للماليني، 
بريوت، ط6، 1٩7٩م، 5٩٢.
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وأما الذين مل يشرتطوا التنجيز يف الصيغة من املالكية، واإلباضية، واحلنابلة يف قول.. 
فيصح الوقف عندهم هبذه الصيغة من باب أوىل)1(.

لكن اإلباضية اشرتطوا لصحة ذلك أن يذكر يف وصيته وجًها من وجوه اخلري أو األجر، 
قال أطفيش: فإذا قال: أوصيت هبذا يف سبيل اهلل، أو لسبيل اهلل...؛ بطل، وكان مرياًثا... 
وإن ذكر وجًها من وجوه األجر جاز، ذكر سبيل اهلل، أو مل يذكر، مثل أن يقول: أوصيت 

هبذا اليشء للجهاد، أو صدقة عىل طلب العلم يف سبيل اهلل)٢(.
وذهب القايض أبو يعىل وأبو اخلطاب وابن البنا من احلنابلة إىل صحة الوقف املعلق 

باملوت، إحلاًقا له باهلبة)3(، ووافق أبو اخلطاب مجهور الفقهاء يف بعض كتبه)4(.

خام�ًضا: ال�ضيغة املقرتنة بال�ضرط: 

يراد بصيغة الوقف املقرتنة برشط: تقييد أصل الوقف بأمر ما بدون ذكر أداة الرشط 
]إن[ وما يف معناها رصاحة)5(؛ مثل أن يقول الواقف: أريض هذه صدقة موقوفة عىل أن 

تكون الوالية عليها لفالن.
يأيت  متعددة،  أقسام  إىل  خمتلفة  باعتبارات  تنقسم  الوقف  بصيغة  املقرتنة  والرشوط 
تفصيلها عند الكالم عىل رشوط الواقفني؛ وسيتم االقتصار يف هذا املقام عىل بيان موقف 

املذاهب الفقهية من بعض هذه الرشوط باعتبار صحتها وأثرها عىل الوقف: 
يقول عليش: »الرشوط يف الوقف عىل ثالثة أقسام؛ األول: ما يفسد به الوقف، الثاين: 
ما ال يفسد به الوقف، وال يلزم الوفاء به، الثالث: ما ال يفسد به الوقف، ويلزم الوفاء به«)6(.

الوقف  بصيغة  املقرتنة  الرشوط  يقسمون  أهنم  يتبني  املذاهب  فقهاء  عبارات  وبتتبع 
باعتبار حكمها الوضعي إىل األقسام الثالثة التي ذكرها الشيخ عليش.

)1( انظر: الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، 3٢6/6، وبلغة السالك ألقرب املسالك )حاشية الصاوي(، أبو 
العباس أمحد بن حممد اخللويت الشهري بالصاوي املالكي، 1٠5/4، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو 

احلسن عيل بن سليامن املرداوي، ٢3/7، ورشح النيل وشفاء العليل، حممد بن يوسف أطفيش، 454/1٢. 
)٢( انظر: رشح النيل وشفاء العليل، حممد بن يوسف أطفيش، 454/1٢. 

)3( انظر: رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل الزركيش املرصي احلنبيل، دار الكتب 
العلمية، 14٢3هـ/٢٠٠٢م، ٢86/4.

)4( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، ٢3/7-٢4.
)5( انظر: درر احلكام رشح جملة األحكام، عيل حيدر خواجه أمني أفندي، املادة )83(.

)6( فتح العيل املالك يف الفتوى عىل مذهب اإلمام مالك، حممد بن أمحد بن حممد عليش، أبو عبد اهلل املالكي، دار املعرفة، 1/37٠.



مدونة أحكام الوقف الفقهية - اجلزء األول

1٩4

وفيام يأيت تناول هذه األقسام: 
أ( اقرتان صيغة الوقف برشط ال يفسد الوقف، ويلزم الوفاء به: 

ُيعرّب الفقهاء عن هذا الرشط بالرشط الصحيح، وهو الذي ال خُيل بأصل الوقف، وال 
خُيل بمنفعة املوقوف أو املوقوف عليهم، وال خيالف الرشع، وحكم هذا الرشط الصحيح 

أنه معترب يعمل به)1(.
قال ابن عابدين: رشائط الواقف معتربة إذا مل ختالف الرشع، وهو مالك، فله أن جيعل 

ماله حيث شاء ما مل يكن معصية)٢(.
ومن أمثلة الرشوط الصحيحة املقرتنة بالوقف: الرشوط املؤكدة ملقتىض الوقف؛ مثل 
أن يشرتط الواقف فيام يقفه من العقار بأهنا ال تباع وال توهب وال تورث)3(؛ وكاشرتاط 

الواقف الوالية عىل الوقف لشخص معني)4(.
ب( اقرتان صيغة الوقف برشط يفسد به الوقف: 

والرشط الذي يفسد به الوقف هو ما خيلُّ بأصل الوقف، أو ينايف مقتضاه)5(.
ومن أمثلة هذا النوع من الرشوط عند احلنفية ما جاء يف البحر الرائق نقاًل عن اإلسعاف: 
»وقفها عىل أن له أصلها، أو عىل أن ال يزول ملكه عنها، أو عىل أن يبيع أصلها ويتصدق 

بثمنها، كان الوقف باطاًل«)6(.
ومن أمثلتها عند املالكية: ختصيص البنني بالوقف دون البنات، فجاء يف رشح اخلريش: 
يف  هلا  حق  ال  البنات  من  تزوجت  من  أن  ورشط  وبناته(،  بنيه  )أي  اجلميع  عىل  وقفه  لو 

)1( انظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن حممد املعروف بابن نجيم املرصي، ٢65/5.
)٢( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، حممد أمني الدمشقي احلنفي املعروف بابن عابدين، 343/4، 

ومغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، ٢/386.
)3( احلديث مذكور يف: صحيح البخاري يف كتاب الرشوط، باب الرشوط يف الوقف، حديث رقم ٢737، وصحيح مسلم يف 

كتاب الوصية، باب الوقف، حديث رقم 163٢، واللفظ له.
ِجْستاين،  )4( احلديث مذكور يف: سنن أيب داود، أبو داود سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِّ
الواقعة يف الرشح  املنري يف ختريج األحاديث واألثار  البدر  امللقن وغريه يف:  ابن  رقم )٢87٩( 117/3، وصحح إسناده 

الكبري، ابن امللقن رساج الدين أبو حفص عمر بن عيل بن أمحد الشافعي املرصي، 1٠8/7.
)5( انظر: رشح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 4٠5/٢ و41٢، ومطالب أويل النهى يف رشح غاية 

املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي احلنبيل، ٢٩4/4.
)6( البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن حممد املعروف بابن نجيم املرصي، ٢٠3/6.
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الوقف وخترج منه؛ فإنه يكون باطاًل)1(.
ومن أمثلتها عند الشافعية ما جاء يف حتفة املحتاج: »ولو وقف شيًئا برشط اخليار له أو 
لغريه يف الرجوع فيه أو يف بيعه متى شاء، أو يف تغيري يشء منه بوصف أو زيادة أو نقص أو 

نحو ذلك.. بطل الوقف عىل الصحيح«)٢(.
ومن أمثلتها عند احلنابلة، قال ابن قدامة: »وإن رشط أن يبيعه )أي الوقف( متى شاء 
ينايف مقتىض  فيه خالًفا، ألنه  نعلم  الوقف، ال  الرشط وال  مل يصح  فيه،  يرجع  أو  أو هيبه 

الوقف«)3(.
ومّثل اإلمامية هلذا النوع بأنه لو رشط إخراج من يريد، بطل الوقف)4(.

ج( اقرتان صيغة الوقف برشط ال يفسد الوقف، وال يلزم الوفاء به: 
يف  ليست  أو  عنها،  منهيًّا  الغالب  يف  تكون  الصحيحة  غري  الرشوط  من  النوع  وهذا 

مصلحة املستحقني)5(؛ هلذا حيكم بفسادها هي، وعدم تأثريها عىل صحة الوقف.
وفيام يأيت أمثلة هلذا النوع من الرشوط لدى املذاهب اآلتية: 

1- املذهب احلنفي: إن الواقف لو رشط الوالية لنفسه، وكان هو غري مأمون عىل الوقف، 
فللقايض أن ينزعها منه ولو رشط الواقف أن ليس للقايض وال للسلطان نزعه؛ ألنه 

رشط خمالف حلكم الرشع، فيبطل)6(.
جوازه،  لعدم  مستحقه؛  عىل  الوقف(  )أي  إصالحه  رشط  يتبع  ال  املالكي:  املذهب   -٢

ويلغى الرشط، والوقف صحيح، ويصلح من غلته)7(.
3- املذهب الشافعي: لو رشط أن ال تؤجر الدار أكثر من سنة، ثم اهندمت، وليس هلا جهة 
عامرة إال بإجارة سنني، فإن ابن الصالح أفتى باجلواز يف عقود مستأنفة وإن رشط الواقف 

)1( انظر: رشح خمترص خليل للخريش، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل اخلريش املالكي، 7/8٢.
)٢( حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، ٢55/6.

)3( املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 8/1٩٢.
)4( انظر: رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام، أبو القاسم جعفر بن احلسن احليل، ٢/171.

)5( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، حممد أمني الدمشقي احلنفي املعروف بابن عابدين، 4/38٩، 
والبحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن حممد املعروف بابن نجيم املرصي، ٢65/5.

)6( انظر: تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق، عثامن بن عيل الزيلعي احلنفي، 3/3٢٩.
)7( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 4/8٩.
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أن ال يستأنف؛ ألن املنع يف هذه احلالة يفيض إىل تعطيله، وهو خمالف ملصلحة الوقف)1(.
4- املذهب احلنبيل: إذا رشط يف استحقاق ريع الوقف العزوبة، فاملتأهل أحق من املتعزب 

إذا استويا يف سائر الصفات)٢(.
5- املذهب الزيدي: لو رشط أن يبيعه من شاء؛ بطل الرشط)3(. 

�ضاد�ًضا: ال�ضيغة املوؤبدة: 

الصيغة املؤبدة يف الوقف: هي أن ختلو الصيغة من التأقيت بمدة معينة)4(؛ كأن يقول: 
التأبيد جزء من معنى الوقف ال يتحقق  وقفُت داري هذه عىل طلبة العلم الرشعي؛ ألن 

بدونه.
رشط  التأبيد  إن  »وقيل:  املرغيناين:  قال  باالتفاق)5(،  الوقف  مقتضيات  من  والتأبيد 

باإلمجاع«)6(؛ فالوقف املطلق عن التأقيت حيمل عىل الوقف املؤبد.
ويتحقق التأبيد يف صيغة الوقف بأمور؛ منها: 

1- الترصيح بالتأبيد يف صيغة الوقف.
٢- خلو صيغة الوقف من التأقيت.

3- تضّمن صيغة الوقف عىل ما جيعله عىل من ال ينقطع؛ كالفقراء.
مي: ينبغي أن ُيقال فيام لو قال: وقفُته  4- الوقف املؤقت يف معنى الوقف املؤبد، قال الُبَجرْيَ

عىل الفقراء ألف سنة أو نحو ذلك ما يبعد بقاء الدنيا إليه: إنه يصح)7(. 

)1( انظر: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، ٢/385.
)٢( انظر: مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي احلنبيل، 3٢1/4.

)3( انظر: البحر الزخار اجلامع ملذاهب األمصار، أمحد بن حييى بن املرتىض، 5/15٢.
املرصي  ِمّي  الُبَجرْيَ عمر  بن  حممد  بن  سليامن  اخلطيب(،  عىل  البجريمي  )حاشية  اخلطيب  رشح  عىل  احلبيب  حتفة  انظر:   )4(

الشافعي، دار الفكر، 1415هـ/1٩٩5م، 3/٢5٠.
)5( انظر: هناية املطلب يف دراية املذهب، أبو املعايل ركن الدين عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد اجلويني امللقب بإمام 
احلرمني، 347/8، واملغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 
الدر  املحتار عىل  اليمني، 335/1، ورد  أبو بكر بن عيل بن حممد احلداد  القدوري،  النرية عىل خمترص  ٢٢/6، واجلوهرة 

املختار )حاشية ابن عابدين(، حممد أمني الدمشقي احلنفي املعروف بابن عابدين، 4/34٩، . 
)6( اهلداية رشح بداية املبتدي، أبو احلسن برهان الدين عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين، املكتبة اإلسالمية، 15/3. 
املرصي  ِمّي  الُبَجرْيَ عمر  بن  حممد  بن  سليامن  اخلطيب(،  عىل  البجريمي  )حاشية  اخلطيب  رشح  عىل  احلبيب  حتفة  انظر:   )7(

الشافعي، 3/٢5٠.
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ثم اختلف الفقهاء يف أمرين: 
أ( حكم الوقف الذي تتضمن صيغته التأقيت، وسيأيت تفصيله يف الصيغة املؤقتة.

ب( اشرتاط التنصيص عىل التأبيد يف الصيغة، وقد اختلف الفقهاء فيه عىل قولني: 
القول األول: ذهب مجهور الفقهاء إىل أنه ال يشرتط النص عىل التأبيد يف صيغة الوقف؛ 
ن الوقف رشًطا ينايف التأبيد؛ كأن يقول: داري هذه موقوفة بعد وفايت  بل الرشط أال يتضمَّ
فبعد  أوالدي؛  عىل  الدار  هذه  وقفت  قال:  لو  أما  باطاًل،  الوقف  يكون  سنة،  فالن  عىل 
انقراض األوالد ترصف الغلة يف الفقراء، واستدلوا لعدم اشرتاط النص عىل التأبيد أن لفظ 

الوقف يتضمن التأبيد، فال حاجة للتنصيص عليه)1(.
القول الثاين: ذهب حممد بن احلسن احلنفي إىل أنه يشرتط النص عىل التأبيد يف صيغة 
الوقف؛ وبخاصة إذا وقف عىل جهة تنقطع؛ كالوقف عىل األوالد، ففي هذه احلالة ال بدَّ 

من النص عىل التأبيد، وإال كان الوقف غري مؤبد)٢(.
�ضابًعا: ال�ضيغة املوؤقتة: 

يقول  كأن  معينة؛  بمدة  الوقف  تأقيت  تتضمن  التي  هي  الوقف:  يف  املؤقتة  الصيغة 
داري هذه عىل  أو وقفت  ملدة سنة،  الرشعي  العلم  داري هذه عىل طلبة  الواقف: وقفت 

فالن وأوالده ملدة عرش سنني، فام حكم ذلك؟
اختلف الفقهاء يف ذلك عىل أربعة أقوال: 

األصح،  يف  والشافعية  واحلنابلة،  احلنفية،  من  الفقهاء  مجهور  ذهب  األول:  القول 
واإلمامية يف القول األقوى.. إىل أن الوقف املؤقت باطل؛ ألن الوقف إخراج مال عىل وجه 

)1( انظر: املبسوط، شمس األئمة حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس، 41/1٢، املحيط الربهاين، حممود بن أمحد بن الصدر 
الدمشقي  ابن عابدين(، حممد أمني  املختار )حاشية  الدر  املحتار عىل  الدين مازه، 111/6، ورد  برهان  النجاري  الشهيد 
احلنفي املعروف بابن عابدين، 34٩/4، وعقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة، أبو حممد جالل الدين عبد اهلل بن نجم 
بن شاس بن نزار اجلذامي السعدي املالكي، ٩67/3، حتفة احلبيب عىل رشح اخلطيب )حاشية البجريمي عىل اخلطيب(، 
ِمّي املرصي الشافعي، ٢5٠/3، ومطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد  سليامن بن حممد بن عمر الُبَجرْيَ
أبو احلسن عبد اهلل بن مفتاح، 461/3،  املدرار،  الغيث  املنتزع من  الدمشقي احلنبيل، ٢٩4/4، ورشح األزهار  بن عبده 
والبحر الزخار اجلامع ملذاهب األمصار، أمحد بن حييى بن املرتىض، 154/5، ورشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام، 

أبو القاسم جعفر بن احلسن احليل، ٢/٢46-٢48.
)٢( انظر: املبسوط، شمس األئمة حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس، 47/1٢، املحيط الربهاين، حممود بن أمحد بن الصدر 
الشهيد النجاري برهان الدين مازه، 111/6، واهلداية رشح بداية املبتدي، أبو احلسن برهان الدين عيل بن أيب بكر بن عبد 

اجلليل الفرغاين املرغيناين، 15/3.
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القربة، فلم جيز إىل املدة، كالعتق والصدقة)1(.
وقّيد احلنفية ذلك بام إذا اشرتط الواقف مع التأقيت حقه يف اسرتجاع العني املوقوفة 
بعد انتهاء الوقت الذي حدده الواقف؛ كأن يقول: داري هذه صدقة موقوفة عىل الفقراء 

واملساكني ملدة سنة، عىل أن ترجع إىل ملكي بعد ذلك. 
فقد  املدة؛  ميض  بعد  املوقوفة  العني  اسرتجاع  التأقيت  مع  الواقف  يشرتط  مل  إذا  أما 

اختلف فقهاء احلنفية يف ذلك عىل قولني: 
أحدمها: ما ذهب إليه هالُل الرأِي من أن الوقف صحيح والتأقيت باطل، حيث قال: 
أرأيت إذا قال: أريض هذه صدقة موقوفة هلل أبًدا شهًرا، فإذا مىض ذلك الشهر فهي مْطلقة؟ 
قال: الوقف باطل ال جيوز، وعّلل ذلك بأن الواقف ملا قال موقوفة شهًرا، فلم يشرتط بعد 
السنة فيها شيًئا، فلام مل يشرتط ذلك؛ كانت موقوفة أبًدا، وهذا بمنزلة: صدقة موقوفة عىل 

فالن، ومل يزد عن ذلك، وإذا مات فالن كان للمساكني، وهي موقوفة أبًدا.
وثانيهام: ما ذهب إليه اخلصاف من أن الوقف باطل؛ ألن من قال: صدقة موقوفة سنة، 

ومل يزد عىل هذا؛ فلم جيعله مؤبًدا)٢(.
واستدلوا لعدم صحة الوقف املؤقت بام يأيت: 

: »حّبس األصل، وسّبل الثمرة«)3(، ويف رواية أخرى:  1- قوله ملسو هيلع هللا ىلص لعمر بن اخلطاب 

)1( انظر: املبسوط، شمس األئمة حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس، 41/1٢، واهلداية رشح بداية املبتدي، أبو احلسن برهان 
الدين عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين، 15/3، واجلوهرة النرية عىل خمترص القدوري، أبو بكر بن عيل بن حممد 
احلداد اليمني، 335/1، والبيان يف مذهب اإلمام الشافعي، أبو احلسني حييى بن أيب اخلري بن سامل العمراين اليمني الشافعي، 
67/8، والوسيط يف املذهب، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس، ٢46/4، وروضة الطالبني وعمدة املفتني، أبو زكريا 
حميي الدين حييى بن رشف النووي، 3٢5/5، واملغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن 
أمحد بن قدامة املقديس، ٢6/6، واملبدع رشح املقنع، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد بن مفلح، 

165/5، ورشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام، أبو القاسم جعفر بن احلسن احليل، ٢/٢46-٢48. 
)٢( انظر: أحكام الوقف، هالل بن حييى بن مسلم الرأي، 86، وأحكام األوقاف، أبو بكر أمحد بن عمرو الشيباين املعروف 

باخلصاف، 1٢7.
)3( سنن الدارقطني، عيل بن عمر أبو احلسن الدارقطني البغدادي، دار املعرفة، بريوت، 1386هـ/1٩66م، رقم )4456(، 
187/4، البدر املنري يف ختريج األحاديث واألثار الواقعة يف الرشح الكبري، ابن امللقن رساج الدين أبو حفص عمر بن عيل 

بن أمحد الشافعي املرصي، 7/٩٩. 
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السموات  دامت  ما  »حبيس  ثالثة:  رواية  ويف  ثمرها«)1(،  وسّبل  أصلها،  »حّبس 
واألرض«)٢(، ويف رواية رابعة: »تصدق بثمره، واحبس أصله، ال يباع وال يورث«)3(.

فهذه العبارات تؤكد عىل التأبيد وعدم صحة الوقف املؤقت؛ ألن حبس األصل يدل عىل 
التأبيد، فلو جاز تأقيته؛ ألصبح عرضة للرجوع عنه، وهذا يتناقض مع معنى احلبس، 
وألن الوقف ال يباع وال يوهب وال يورث، وهذا يؤكد أيًضا معنى التأبيد؛ ألنه لو جاز 

التأقيت جلاز بيعه وهبته وتوريثه.
٢- وألن الوقف إخراج مال عىل وجه القربة، فلم جيز إىل املدة؛ كالعتق والصدقة. 

3- وألنه لو جاز الوقف املؤقت ألدى ذلك إىل أن يكون املسجد موقوًفا إىل مدة، وبعدها 
يصري سكنًا أو غري ذلك، وهذا ال جيوز)4(.

القول الثاين: ذهب املالكية والشافعية يف قول ابن رسيج، واإلمامية يف قول، واإلباضية 
يف وقف غري املسجد؛ إىل أن الوقف املؤقت صحيح، وينتهي بانتهاء الوقت)5(. 

واستدلوا لذلك بام يأيت: 

)1( سنن الدارقطني، عيل بن عمر أبو احلسن الدارقطني البغدادي، رقم )447٩(، 1٩3/4، وصحح إسناده ابن امللقن يف: 
البدر املنري يف ختريج األحاديث واألثار الواقعة يف الرشح الكبري، ابن امللقن رساج الدين أبو حفص عمر بن عيل بن أمحد 

الشافعي املرصي، 7/٩٩.
بن عيل  األوطار، حممد  نيل  رقم )4478(، 4/1٩٢،  البغدادي،  الدارقطني  احلسن  أبو  بن عمر  الدارقطني، عيل  )٢( سنن 

الشوكاين، دار ابن حزم، بريوت، ط1، ٢٠٠٠م، ٢7/6. 
)3( سنن الدارقطني، عيل بن عمر أبو احلسن الدارقطني البغدادي، رقم )4456(، 187/4. 

)4( انظر: املبسوط، شمس األئمة حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس، 41/1٢، واهلداية رشح بداية املبتدي، أبو احلسن 
برهان الدين عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين، 15/3، واجلوهرة النرية عىل خمترص القدوري، أبو بكر بن 
عيل بن حممد احلداد اليمني، 335/1، والبيان يف مذهب اإلمام الشافعي، أبو احلسني حييى بن أيب اخلري بن سامل العمراين 
الطالبني  وروضة   ،٢46/4 الطويس،  الغزايل  حممد  بن  حممد  حامد  أبو  املذهب،  يف  والوسيط   ،67/8 الشافعي،  اليمني 
وعمدة املفتني، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، 3٢5/5، واملغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو 
حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، ٢6/6، واملبدع رشح املقنع، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن حممد 
بن عبد اهلل بن حممد بن مفلح، دار عامل الكتب، الرياض، 14٢3هـ/٢٠٠3م، 165/5، ورشائع اإلسالم يف مسائل احلالل 

واحلرام، أبو القاسم جعفر بن احلسن احليل، ٢/٢46-٢48. 
)5( انظر: جامع األمهات، أبو عمرو مجال الدين عثامن بن عمر بن أيب بكر بن يونس ابن احلاجب الكردي، 44٩، والفواكه 
الدواين رشح رسالة أيب زيد القريواين املالكي، أمحد بن غنيم بن سامل بن مهنا النفراوي األزهري املالكي، مكتبة مصطفى 
البايب احللبي، القاهرة، ط3، 1374هـ/1٩55م، ٢٢5/٢، واحلاوي يف فقه الشافعي، أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن 
حبيب البرصي البغدادي الشهري باملاوردي، 5٢1/7، والبيان يف مذهب اإلمام الشافعي، أبو احلسني حييى بن أيب اخلري بن 
سامل العمراين اليمني الشافعي، 67/8، الوسيط يف املذهب، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس، ٢46/4، واإليضاح، 

عامر بن عيل الشامخي، ٢53/4-٢54.
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1- أنه ملا جاز للواقف أن يتقرب بكل ماله وببعضه؛ جاز له أن يتقرب به يف كل الزمان، 
ويف بعضه، وقال ابن رسيج: وإن قيل: فهذه عارية وليست وقًفا، قيل له: ليس كذلك، 

فإن العارية يرجع فيها، وهذه ال رجعة فيها)1(.
٢- وألن الواقف عىل نيته يف ماله، ولكل امرئ ما نوى، كام جاء يف احلديث: »إنام األعامل 

بالنيات، وإنام لكل امرئ ما نوى«)٢(.
القول الثالث: ذهب أبو يوسف من احلنفية يف رواية عنه، وهالل الرأي، والزيدية إىل 

أن الوقف صحيح، والتأقيت باطل)3(، وهو مقتىض مذهب الظاهرية)4(.
القول الرابع: ذهب بعض الشافعية -ومنهم إمام احلرمني- إىل أنه يفرق بني ما إذا كان 
التأقيت  فإذا كان  قبول)5(،  إىل  ما ال حيتاج  قبول، وبني  إىل  بام حيتاج  يتعلق  الوقف  تأقيت 
يتعلق بام ال حيتاج إىل قبول؛ كالوقف عىل الفقراء واملساكني.. فإن الوقف صحيح والرشط 
باطل، أما إذا كان التأقيت يتعلق بام حيتاج إىل قبول؛ كالوقف عىل فالن وذريته ملدة معينة؛ 

فإن الوقف باطل.
قال النووي: لو قال: وقفت سنة؛ فالصحيح الذي قطع به اجلمهور أن الوقف باطل، 
اإلمام  قال  وبه  كالعتق،  بالتوقيت؛  يفسد  ال  القبول،  فيه  يشرتط  ال  الذي  الوقف  وقيل: 

اجلويني ومن تابعه)6(.

ثامًنا: ال�ضيغة اجلازمة: 

الصيغة اجلازمة يف الوقف: هي الصيغة القاطعة التي ال تردد فيها، وال وعد، وال خيار.
الفقهاء يف اجلملة عىل اشرتاط اجلزم يف صيغة الوقف، وعربَّ احلنفية عن هذا  اتفق  أ( 
وا عنه باإللزام. الرشط باجلزم، يف حني أن غريهم من فقهاء املالكية والشافعية واحلنابلة عربَّ

)1( انظر: احلاوي يف فقه الشافعي، أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي الشهري باملاوردي، 5٢1/7.
)٢( اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأيامه املعروف بصحيح البخاري، أبو عبد اهلل حممد بن 

إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي البخاري، رقم )1( . 
الدر  الدين مازه، 1٢5/6، ورد املحتار عىل  النجاري برهان  انظر: املحيط الربهاين، حممود بن أمحد بن الصدر الشهيد   )3(
املختار )حاشية ابن عابدين(، حممد أمني الدمشقي احلنفي املعروف بابن عابدين، 34٩/4 و351، والبحر الزخار اجلامع 

ملذاهب األمصار، أمحد بن حييى بن املرتىض، 5/15٢. 
)4( انظر: املحىل باآلثار، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري، 8/14٩-15٢.

)5( انظر: هناية املطلب يف دراية املذهب، أبو املعايل ركن الدين عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد اجلويني امللقب بإمام 
احلرمني، 354/8. 

)6( انظر: روضة الطالبني وعمدة املفتني، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، 3٢5/5.
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بيان ألحكام ما يتضمنه هذا الرشط من خالل استعراض عدد من الصيغ  وفيام يأيت 
التي تنافيه: 

ن صيغة الوقف الرتدد يف العقد:  1- تضمُّ
إذا كانت عبارة الواقف ال تزال يف مرحلة التفكري بصوت عاٍل يف الوقف، وهي تدل 

عىل الرتدد يف اإلقدام عليه؛ فال ينشأ الوقف بمثل هذه العبارة.
ن صيغة الوقف الوعد بالعقد:  2- تضمُّ

عىل  أو  واملساكني،  الفقراء  عىل  هذه  أريض  سأقف  فقال:  بالوقف،  الواقف  وعد  إذا 
ذريتي؛ مل ينعقد الوقف، وال يكون الوعد فيه ملزًما.

النذر بالوقف، كام لو قال: عيلَّ أن أقف عقاري الفالين  وخيتلف الوعد بالوقف عن 
عىل الفقراء واملساكني؛ ألن النذر صدقة وحلف، وهو يتضمن معنى اجلزم، بخالف الوعد 

الذي ينايف اجلزم)1(.
ن صيغة الوقف خيار الرشط:  3- تضمُّ

إذا قال: وقفُت أريض هذه عىل الفقراء واملساكني، أو عىل املسجد الكبري يف البلد عىل 
أن يكون يل أو ألستاذي اخليار؛ فهل يصح هذا الوقف؟

4- خيتلف احلكم تبًعا للموقوف عليه: 
هلل  خالص  حق  املسجد  ألن  الرشط؛  وبطل  الوقف،  صح  مسجًدا؛  الوقف  كان  فإن 

تعاىل، ال جمال إلبطاله ألي سبب من األسباب)٢(.
ب( وأما إذا كان الوقف غري املسجد؛ كالفقراء واملساكني؛ فقد اختلف الفقهاء يف ذلك 

عىل ثالثة أقوال: 
القول األول: ذهب احلنابلة، والشافعية يف األصح، وحممد بن احلسن)3( وهالل الرأي 
يبطل  الوقف  أن  إىل  واإلمامية  احلنفي،  املذهب  يف  به  املفتى  وهو  احلنفية،  من  واخلصاف 
قال  احلنبيل:  للخالل  الوقوف  كتاب  يف  جاء  اخليار،  ورشط  الوقف،  يبطل  أي  مطلًقا؛ 
الكرماين: قلت ألمحد؛ الوقف الذي ال جيوز أيام هو؟ قال: أن يوقف ويقول: إن شاء رجع، 

)1( انظر: املبسوط، شمس األئمة حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس، 13٢/4، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء 
الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 15٢/11، ورشح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 481/3.

)٢( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، حممد أمني الدمشقي احلنفي املعروف بابن عابدين، 4/34٢.
)3( انظر: املبسوط، شمس األئمة حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس، 1٢/4٢.
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وإن شاء نقض؛ فهذا ليس وقًفا، وهذا ال جيوز)1(.
أنه  وعىل  سامها،  وجوه  عىل  له  أرًضا  يقف  رجاًل  أرأيت  احلنفي:  الرأي  هالل  وقال 

باخليار يف إبطال أصل الوقف متى ما بدا له؟ قال: الوقف باطل، ال جيوز)٢(.
وقفه  إبقاء  يف  لنفسه  اخليار(  برشط  وقف  )ولو  الشافعي:  الرشبيني  اخلطيب  وقال 
والرجوع فيه متى شاء، وخيرج من شاء، أو رشطه لغريه، أو رشط عوده إليه بوجه ما؛ كأن 
رشط أن يبيعه، أو رشط أن يدخل من شاء، وخيرج من شاء.. بطل عىل الصحيح، ومقابل 
الصحيح: يصح الوقف ويلغو الرشط)3(، وقال احليل اجلعفري: وإن رشط فيه )الوقف( 

خياًرا لنفسه أو غريه؛ بطل)4(.
واستدل هالل لذلك: »بأنه إنام اشرتط اخليار يف إبطاله، فلم يُزل ملكه عنه بعد اخليار 
الذي رشط، فإذا مل يُزل ملكه كان األصل يف ملكه عىل حاله، وإذا كان كذلك؛ كان الوقف 
باطاًل، ال جيوز، أال ترى أن رجاًل لو باع من رجل بيًعا عىل أنه باخليار؛ كان املبيع يف ملك 
البائع ما مل ينقطع خياره، وكذلك الوقف، إال وقف بتات؛ ال َمْثنَوية فيه وال رجعة، أال ترى 
أن وقف السلف كلها وقوًفا بتاًتا يف أصلها، ورشوطهم فيها أال تباع وال توهب وال تورث، 
وإنام يريدون بذلك أنه ال رجعة هلم فيها، فكل ما كان الوقف عىل وقوفهم ال مثنوية فيه، 

فهو جائز، وما كانت فيه الرجعة، فال جيوز؛ ألنه خالف وقوفهم«)5(.
واستثنى احلنفية وقف املسجد من هذا احلكم، فقالوا: لو اختذ مسجًدا عىل أنه باخليار، 

جاز والرشط باطل)6(.
الوقف  أن  إىل  احلنفية  من  يوسف  وأبو  واإلباضية)7(،  املالكية،  ذهب  الثاين:  القول 

)1( انظر: الوقوف والرتجل من اجلامع ملسائل اإلمام أمحد بن حنبل، أبو بكر أمحد بن حممد بن هارون بن يزيد اخَلالَّل البغدادي 
احلنبيل، 4٢، ومغني ذوي األفهام عن الكتب الكثرية يف األحكام، يوسف بن عبد اهلادي، 15٠، وكشاف القناع عن متن 

اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، ٢51/4.
)٢( انظر: أحكام الوقف، هالل بن حييى بن مسلم الرأي، 84.

)3( انظر: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، ٢/385، 
وهناية املحتاج إىل رشح املنهاج، شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين الرميل الشهري بالشافعي 

الصغري، 376-375/5.
)4( انظر: اجلامع للرشائع، حييى بن سعيد احليل، 37٢.

)5( انظر: أحكام الوقف، هالل بن حييى بن مسلم الرأي، 84.
)6( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، حممد أمني الدمشقي احلنفي املعروف بابن عابدين، 4/34٢.

)7( انظر: منهج الطالبني وبالغ الراغبني، مخيس بن سعيد بن عىل بن مسعود الرستاقي، 13/٢5٩.
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حيتاج  وال  املالكي:  شاس  ابن  وقال  اخليار،  ورشط  الوقف،  يصح  أي  مطلًقا؛  صحيح 
اللزوم، بل ال يقع إال الزًما، فلو قال: عىل أين باخليار يف الرجوع عنه،  الوقف إىل رشط 

وإبطال رشطه.. لزم الوقف وبطل الرشط)1(.
واستدل أصحاب هذا القول بام يأيت: 

1- أن الوقف متليك للمنافع، فجاز رشط اخليار فيه؛ كاإلجارة.
٢- وألن الوقف يتعلق به اللزوم، وهو حيتمل الفسخ ببعض األسباب، واشرتاط اخليار إنام 

هو للفسخ، فيكون بمنزلة البيع يف أنه جيوز اشرتاط اخليار فيه.
الواقف  يستثني  أن  جيوز  أنه  يوسف:  أيب  رأي  ذكر  أن  بعد  احلنفي،  الرسخيس  وذكر 
ي النظر فيه)٢(،  الغلة لنفسه ما دام حًيا، فكذلك جيوز أن يشرتط اخليار لنفسه ثالثة أيام لرتوِّ

وهذا الرأي يوسع يف الوقف، وييرس سبله.
القول الثالث: ذهب الفقيه يوسف بن خالد السمتي من احلنفية، وابن رسيج والقفال 
الوقف  بأن  لذلك  واستدلوا  باطل،  اخليار  ورشط  صحيح،  الوقف  أن  إىل  الشافعية،  من 
إزالة ملك ال إىل مالك، فيكون بمنزلة اإلعتاق، واشرتاط اخليار يف اإلعتاق باطل، والعتق 
املسجد  واختاذه  باطل،  اخليار  اشرتاط  فإن  للمسجد،  بالنسبة  األمر  وكذلك  صحيح، 

صحيح، فكذا الوقف قياًسا، فإنه صحيح والرشط باطل)3(.

تا�ضًعا: ال�ضيغة املطلقة عن امل�ضرف: 

اختلف الفقهاء يف اشرتاط تعيني جهة الرصف يف صيغة الوقف عىل قولني: 
واملرداوي،  النجار  ابن  اختيار  وهو  احلنابلة،  وبعض  املالكية،  ذهب  األول:  القول 
يوسف  أيب  قول  وهو  والروياين،  الشريازي  واختاره  الغزايل  إليه  مال  قول  يف  والشافعية 
الصيغة،  الرصف يف  بيان جهة  اشرتاط  إىل عدم  واإلمامية  والزيدية،  احلنفية،  من  وهالل 
فإذا صدرت الصيغة خالية من بيان جهة الرصف أو ما يسمى »الوقف املطلق«، كام لو قال 

)1( انظر: عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة، أبو حممد جالل الدين عبد اهلل بن نجم بن شاس بن نزار اجلذامي السعدي 
املالكي، ٩67/3.

)٢( انظر: املبسوط، شمس األئمة حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس، 4٢/1٢، وأحكام الوقف، هالل بن حييى بن مسلم 
الرأي، 84.

)3( انظر: املبسوط، شمس األئمة حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس، 4٢/1٢، واإلسعاف يف أحكام األوقاف، برهان 
الدين إبراهيم بن موسى بن أيب بكر الطرابليس، 31.
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الواقف: داري هذه صدقة موقوفة، أو وقفت داري؛ صح الوقف)1(.
واستدلوا لذلك بام يأيت: 

1- أن الوقف إزالة ملك عىل وجه القربة؛ فيصح مطلًقا؛ سواء ذكر جهة الرصف، أو مل 
يذكرها. 

الوقف عىل األضحية والوصية والنذر، فكام جيوز صدورها عن املكلف دون  ٢- قياس 
ذكر للمرصف؛ جاز الوقف دون بيان جهة الرصف)٢(.

التي  اجلهة  حتديد  يف  الرصف  جهة  تعيني  اشرتاط  بعدم  القائلون  الفقهاء  اختلف  ثم 
يوجه إليها هذا الوقف عىل قولني: 

أحدمها: وهو ما ذهب إليه املالكية، واحلنابلة، والزيدية، وأبو يوسف من احلنفية.. أن 
الوقف يوجه إىل الفقراء واملساكني؛ ألهنم اجلهة التي يتوجه إليها الوقف عند خلو الصيغة 

من تعيني جهة الرصف)3(.
وثانيهام: وهو ما ذهب إليه بعض احلنابلة، والقايض أبو حممد املالكي.. أن الوقف غري 
املعني اجلهة يوجه إىل جهة من جهات الرب واخلري)4(، فقال صاحب املنتهى: ُيرصف إىل ورثة 
الواقف وقًفا عليهم، عىل قدر إرثهم من الواقف؛ ألن اإلطالق إذا كان له ُعْرف صّح ومُحل 
عليه، وُعْرف املرصف هنا أوىل اجلهات به، وورثته أحق الناس بربه، فكأنه عينهم لرصفه)5(.

وقال أمحد يف رواية عنه: إنه ينرصف إىل املساكني؛ ألنه مرصف الصدقات وحقوق اهلل 

)1( انظر: الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، 3٢6/6، والفواكه الدواين رشح رسالة أيب زيد القريواين املالكي، 
أمحد بن غنيم بن سامل بن مهنا النفراوي األزهري املالكي، ٢٢5/٢، وبلغة السالك ألقرب املسالك )حاشية الصاوي(، أبو 
العباس أمحد بن حممد اخللويت الشهري بالصاوي املالكي، 1٠6/4، والوسيط يف املذهب، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل 
الطويس، ٢5٠/4، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 35-34/7، 
ورشح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 4٠7/٢، وروضة الطالبني وعمدة املفتني، أبو زكريا حميي 
الدين حييى بن رشف النووي، 331/5، والبحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن حممد املعروف بابن 
نجيم املرصي، ٢٠5/5، والبحر الزخار اجلامع ملذاهب األمصار، أمحد بن حييى بن املرتىض، 15٢/5، ورشائع اإلسالم يف 

مسائل احلالل واحلرام، أبو القاسم جعفر بن احلسن احليل، ٢/٢15.
)٢( انظر: الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، 3٢6/6.

ملذاهب  اجلامع  الزخار  والبحر   ،1٠43/3 العكربي،  حممد  بن  احلسني  املواهب  أبو  اخلالفية،  املسائل  رؤوس  انظر:   )3(
األمصار، أمحد بن حييى بن املرتىض، 5/15٢. 

)4( انظر: واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 35/7، ورشح منتهى 
اإلرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، ٢/4٠7 

)5( انظر: رشح منتهى اإلرادات، ٢/4٠7.
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تعاىل من الكفارات ونحوها، فإذا وجدت صدقة غري معينة املرصف انرصفت إليهم، وعن 
أمحد رواية أخرى أنه جُيعل يف بيت مال املسلمني؛ ألنه مال ال مستحق له، فأشبه مال من 

ال وارث له)1(.
القول الثاين: ذهب احلنفية يف قول أيب حنيفة وحممد، والشافعية يف قول، وهو األظهر 
عند األكثرين من الشافعية، وبعض احلنابلة، وهو اختيار صاحب اإلقناع.. إىل أنه يشرتط 
بيان جهة الرصف يف الصيغة، فإذا صدرت الصيغة خالية من بيان جهة الرصف؛ مل يصح 
إال  يزد؛ ال جيوز  قال: أريض هذه موقوفة، ومل  »لو  احلنفي:  عابدين  ابن  فقال  الوقف)٢(، 
عند أيب يوسف، ويكون وقًفا عىل املساكني«)3(، وقال النووي الشافعي: »الرشط الرابع: 
بيان املرصف، فلو قال: وقفت هذا، واقترص عليه؛ فقوالن، وقيل: وجهان، أظهرمها عند 

األكثرين: بطالن الوقف«)4(.
واستدلوا لذلك بالقياس عىل البيع واهلبة، فهو كمن قال: بعُت داري بعرشة أو وهبتها، 
ومل يقل ملن؛ وألن الوقف يقتيض التمليك؛ فال بد من ذكر اململَّك، وألن جهالة املرصف مع 

ذكره مبطلة، فعدم ذكره أوىل باإلبطال)5(.

املبحث اخل�م�س

لزوم �ضيغة الوقف

اللزوم هنا ليس بمعنى اجلزم يف الصيغة الذي عربَّ عنه مجهور الفقهاء، وإنام هو بمعني: 
عدم متكن الواقف من الرجوع عن الوقف، كام ال جيوز للورثة اعتباره مرياًثا يقسم بينهم.

لكن متى يعترب الوقف الزًما؟ هل يلزم بمجرد صدور الصيغة من الواقف، أم ال بد 
من وجود أمر آخر؟

اختلف الفقهاء يف لزوم العقد وعدم لزومه عىل ثالثة أقوال: 

)1( انظر: املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، ٢11/8.
)٢( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، حممد أمني الدمشقي احلنفي املعروف بابن عابدين، 4/35٠، 
وروضة الطالبني وعمدة املفتني، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، 331/5، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، 

منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 4/٢5٠.
)3( رد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، حممد أمني الدمشقي احلنفي املعروف بابن عابدين، 4/35٠.

)4( روضة الطالبني وعمدة املفتني، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، 331/5.
)5( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 4/٢5٠.
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واحلنابلة)3(،  والشافعية)٢(،  املالكية)1(،  من  الفقهاء  مجهور  ذهب  األول:  القول 
احلنفي)6(،  املذهب  يف  به  املفتى  وهو  احلنفية،  من  والصاحبان  والزيدية)5(،  والظاهرية)4(، 
واإلمامية)7( إىل أن الوقف متى صدر من الواقف وكان مستوفًيا لرشوطه أصبح الزًما، وال 
جمال للرجوع عنه، وال الترصف يف العني املوقوفة بأي ترصف خيل باملقصود من الوقف، 

فال يباع وال يوهب وال يرهن وال يورث، ولو اشرتط الواقف الرجوع عنه.
قال ابن احلاجب: »الوقف الزم ولو قال: يل اخليار«)8(، وقال ابن راشد: الصيغة إن 
وردت مطلقة فحكمها اللزوم، وإن صدرت مقيدة بخيار فكذلك، ورشط اخليار باطل)٩(.

وقال املاوردي الشافعي: »إذا وقف شيًئا زال ملكه عنه، ولزم، فال جيوز له الرجوع فيه 
بعد ذلك، وال الترصف فيه ببيع وال هبة، وال جيوز ألحد من ورثته الترصف فيه«)1٠(.

خمرج  أخرجه  وغريه:  التلخيص  يف  قال  الزم؛  عقد  »والوقف  احلنبيل:  البهويت  وقال 

)1( انظر: الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطبي، 
مكتبة الرياض احلديثة، الرياض، اململكة العربية السعودية، ط٢، 14٠٠هـ/1٩8٠م، 1٠1٢/٢، ولباب اللباب يف بيان 
ما تضمنه أبواب الكتاب من األركان والرشوط واملوانع واألسباب، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن راشد القفيص املالكي، 
478، ومواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغريب املعروف باحلطاب الرعيني، 

18/6، ورشح خمترص خليل للخريش، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل اخلريش املالكي، 7/7٩.
)٢( انظر: احلاوي يف فقه الشافعي، أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي الشهري باملاوردي، 511/7، 

مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، ٢/376.
 ،185/8 املقديس،  قدامة  بن  أمحد  بن  اهلل  عبد  الدين  موفق  حممد  أبو  الشيباين،  حنبل  بن  أمحد  اإلمام  فقه  يف  واملغني  انظر:   )3(
الرياض،  الكتب،  عامل  دار  مفلح،  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  بن  إبراهيم  الدين  برهان  إسحاق  أبو  املقنع،  رشح  واملبدع 
14٢3هـ/٢٠٠3م، 35٢/5، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 3/7.

)4( انظر: املحىل باآلثار، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري، 8/14٩-15٢.
املنتزع من  العباس بن أمحد الصنعاين، 1٢4/4، ورشح األزهار  الكبري،  الفقه  النضري رشح جمموع  الروض  تتمة  انظر:   )5(
الغيث املدرار، أبو احلسن عبد اهلل بن مفتاح، 458/3، والبحر الزخار اجلامع ملذاهب األمصار، أمحد بن حييى بن املرتىض، 

.148/5
)6( انظر: رشح معاين اآلثار، أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة الطحاوي، دار الكتب العلمية، بريوت، 
ط1، 13٩٩هـ، ٩5/4، حتفة الفقهاء، عالء الدين السمرقندي، 376/٢، واملبسوط، شمس األئمة حممد بن أمحد بن أيب 

سهل الرسخيس، ٢7/1٢، وتبيني احلقائق رشح كنز الدقائق، عثامن بن عيل الزيلعي احلنفي، 3٢6/3، 
)7( انظر: جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم، حممد حسن النجفي، ٢8/11.

)8( جامع األمهات، أبو عمرو مجال الدين عثامن بن عمر بن أيب بكر بن يونس ابن احلاجب الكردي، 44٩.
)٩( انظر: لباب اللباب يف بيان ما تضمنه أبواب الكتاب من األركان والرشوط واملوانع واألسباب، أبو عبد اهلل حممد بن عبد 

اهلل بن راشد القفيص املالكي، 478.
)1٠( احلاوي يف فقه الشافعي، أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي الشهري باملاوردي، 511/7.
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الوصية، أو مل خيرجه )ال جيوز فسخه بإقالة)1( وال غريها(؛ ألنه عقد يقتيض التأبيد، فكان 
من شأنه ذلك، )ويلزم( الوقف )بمجرد القول بدون حكم حاكم(«)٢(.

 ) تمَّ )إذا  أنه  يف  إشكال  وال  خالف  »ال  اجلعفري:  النجفي  حسن  حممد  الشيخ  وقال 
الوقف بجميع رشائطه املعتربة )كان الزًما، ال جيوز الرجوع فيه، إذا يف زمان الصحة(، بل 
ز للواقف الرجوع به؛ بل  اإلمجاع عليه عندنا، بل هو كالرضوري، خالًفا أليب حنيفة، فجوَّ

لورثته، إال أن يرضوا به بعد موته؛ فيلزم، أو حيكم به حكم حاكم«)3(.
واستدلوا لذلك باآليت: 

أرًضا  ، أصاب  بن اخلطاب  »أن عمر   : ابن عمر  الشيخان عن  ما أخرجه   -1
)4(، فأتى النبي ملسو هيلع هللا ىلص يستأمره فيها، فقال: يا رسول اهلل إيّن أَصْبُت أرًضا بَخيرَبَ مل ُأِصْب  بَخْيرَبَ
ماالً قط هو أنفس عندي منه، فام تأمرين به؟ قال: »إن شئَت حبسَت أصلها وتصّدقَت هبا«، 
قال: فتصّدق هبا عمر؛ أنه ال يباع أصلها وال ُيبتاع، وال يورث، وال يوهب، قال: فتصّدق 
عمر يف الفقراء، ويف القربى، ويف الرقاب، ويف سبيل اهلل، وابن السبيل والضعيف، ال جناح 
عىل متوليها أن يأكل منها باملعروف، أو ُيطعم صديًقا غري متمّول فيه)5(«)6(، فقوله: ال يباع 

وال يوهب وال يورث، يدل عىل لزوم الوقف، وقطع الترصف فيه.
 أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إذا مات اإلنسان انقطع عنه  ٢- ما ُروي عن أيب هريرة 

عمله إال من ثالثة: إال من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له«)7(.
قال الشوكاين: )صدقة جارية( يشعر أن الوقف يلزم، وال جيوز نقضه، ولو جاز النقض 

)1( اإلقالة: هي رفع العقد وإزالته. انظر: التعريفات الفقهية، حممد عميم اإلحسان املجددي، 3٢.
)٢( كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، ٢٩٢/4، ومطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، 

مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي احلنبيل، ٢٩3/4.
)3( جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم، حممد حسن النجفي، ٢8/11.

)4( هذه األرض يقال هلا: »ثمغ« بفتح املثلثة وسكون امليم بعدها معجمة، وقد ورد الترصيح باسمها يف اجلامع املسند الصحيح 
املخترص من أمور رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأيام املعروف بصحيح البخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية 

اجلعفي البخاري، رقم )٢764(.
عيل  بن  حممد  األوطار،  نيل  انظر:  رقاهبا،  من  شيًئا  يتملك  ال  أنه  واملراد  ملًكا،  أي  مااًل،  منها  متخذ  غري  متمول:  غري   )5(

الشوكاين، ٢7/6. 
)6( اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأيامه املعروف بصحيح البخاري، أبو عبد اهلل حممد بن 

إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي البخاري، حديث رقم )٢77٢(.
)7( صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج، بيت األفكار الدولية، األردن، رقم )1631(. 
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لكان صدقة منقطعة، وقد وصفه يف احلديث بعدم االنقطاع)1(.
من  صيغته  صدور  بمجرد  فلزم  واملرياث،  واهلبة  البيع  يمنع  ع  تربُّ الوقف  وألن   -3

الواقف كام يف العتق.
أن  الوقف ترصف الزم غري  أّن  السالم:  ابن عبد  الدسوقي عن  الثاين: وذكره  القول 
للواقف أن يشرتط لنفسه احلق يف الرجوع عن وقفه، ويثبت له هذا احلق بمقتىض اشرتاطه، 
فقال الدسوقي: واعلم أنه يلزم، ولو قال الواقف: ويل اخليار، كام قال ابن احلاجب؛ وبحث 
فيه ابن عبد السالم: بأنه ينبغي أن يوىف له برشطه، كام قالوا: إنه يوىف له برشطه إذا رشط أنه 

ر عليه قاٍض رجع له)٢(. إذا تسوَّ
القول الثالث: ذهب أبو حنيفة، وزفر، واإلباضية إىل أن الوقف جائز غري الزم، فإذا 
يلزم  وإنام  عنه،  ويورث  الكراهة،  مع  عنه حال حياته  الرجوع  له  الواقف جاز  من  صدر 

الوقف عندهم بأحد األمور اآلتية)3(: 
األمر األول: أن حيكم احلاكم )القايض( بلزوم الوقف، فإن حصل نزاع بني الواقف 
والناظر يف العني املوقوفة، وحكم القايض بكونه وقًفا، صار الزًما؛ ألن قضاء القايض يف 

املسائل االجتهادية حيسم النزاع، ويرفع اخلالف يف املسألة.
هذا  فيلزم  فيه،  بالصالة  للناس  ويأذن  مسجد،  عىل  الوقف  يكون  أن  الثاين:  األمر 
الوقف بذلك، دون حاجة إىل حكم حاكم، فال جيوز الرجوع عنه، وال يكون مرياًثا بعد 

وفاة الواقف؛ ألن املسجد يكون خالًصا هلل تعاىل، ويتخصص للصالة، فيكون الزًما.
واألمر الثالث: أن خيرج الوقف خمرج الوصية، بأن علَّق الواقف الوقف بوفاته، كأن 

)1( انظر: نيل األوطار، حممد بن عيل الشوكاين، 1186.
)٢( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 75/4، والذخرية، شهاب الدين أمحد بن 
القرايف، 3٢٢/6، وجامع األمهات، أبو عمرو مجال الدين عثامن بن عمر بن أيب بكر بن يونس ابن احلاجب الكردي،  إدريس 
44٩، ومواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغريب املعروف باحلطاب الرعيني، 18/6.

)3( انظر: رشح معاين اآلثار، أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة الطحاوي، ٩5/4، واملبسوط، شمس 
األئمة حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس، ٢7/1٢، وبدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء الدين أبو بكر بن مسعود 
بن أمحد الكاساين احلنفي، ٢18/6، والبحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن حممد املعروف بابن نجيم 
املرصي، ٢٠٩/5، واإلسعاف يف أحكام األوقاف، برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أيب بكر الطرابليس، 3، وجممع األهنر 
يف رشح ملتقى األبحر، عبد الرمحن بن حممد بن سليامن املدعو بشيخي زاده يعرف بداماد أفندي، 731/1، ورد املحتار 
عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، حممد أمني الدمشقي احلنفي املعروف بابن عابدين، 343/4، ومنهج الطالبني وبالغ 

الراغبني، مخيس بن سعيد بن عىل بن مسعود الرستاقي، ٢57/13.
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يقول: وقفت داري بعد مويت عىل الفقراء واملساكني، فإذا قال ذلك؛ خرج الوقف عن ملك 
الواقف بعد وفاته حمسوًبا من ثلث الرتكة.

واستدلوا لذلك بام يأيت: 

إنَّ  اهللَِّ،  َرُسوَل  َيا  اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص:  لَِرُسوِل  »َقاَل  أّنه    ِه  َربِّ عبد  ْبِن  َزْيِد  ْبَن  اهللَِّ  عبد  حديث   -1
ِقَواُم  َكاَن  اهللَِّ،  َرُسوَل  َيا  َفَقااَل:  َأَبَواُه  َفَجاَء  َوَرُسولِِه،  اهللَِّ  إىَل  َوُهَو  َصَدَقٌة،  َهَذا  َحاِئطِي 
ُه َرُسوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ُثمَّ َماَتا َفِوْرَثُهاَم اْبنُُهاَم«)1(، فالرسول ملسو هيلع هللا ىلص ردَّ الصدقة، ولو  َعْيِشنَا، َفَردَّ

كان الوقف الزًما ملا رده.

٢- ما ورد عن ابن عباس ريض اهلل عنهام أنه قال: مَلَّا نزلْت ُسوَرُة النَِّساِء قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»اَل َحْبَس َبْعَد ُسوَرِة النَِّساِء«)٢(.

3- وما روى الطحاوي عن الزهري: أن عمر بن اخلطاب  قال: لوال أين ذكرت صدقتي 
لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لرددهتا)3(، قال الشوكاين: وهو يشعر أن الوقف ال يمتنع الرجوع عنه، 
وأن الذي منع عمر بن اخلطاب  من الرجوع كونه ذكره للنبي ملسو هيلع هللا ىلص، فكره أن يفارقه 

عىل أمر، ثم خيالفه إىل غريه)4(.

4- وألن الوقف متليك منفعة دون العني )الرقبة(، فال يلزم؛ كالعارية.

طها  5- وألن الوقف ال ينفذ إال بعد القبض، وإال فللواقف الرجوع؛ ألنه صدقة ومن رِشْ
القبض.

م�ضاألة: �ضدور حكم حاكم يف الوقف وتوثيقه: 

من املوضوعات املهمة التي تتعلق بلزوم الوقف، وحتتاج إىل يشء من التفصيل: صدور 

)1( سنن الدارقطني، عيل بن عمر أبو احلسن الدارقطني البغدادي، رقم )45٠٩(، ٢٠1/4، واملحىل باآلثار، أبو حممد عيل بن 
أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري، 15٢/8-153، وقد أعلَّه ابن حزم باالنقطاع، وهو حديث ضعيف؛ ألنه 
مرسل، ونصب الراية ألحاديث اهلداية مع حاشيته بغية األملعي يف ختريج الزيلعي، مجال الدين أبو حممد عبد اهلل بن يوسف 

بن حممد الزيلعي، مؤسسة الريان للطباعة والنرش، بريوت، لبنان، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، جدة، السعودية، 1/٢6٠.
)٢( املعجم الكبري، أبو القاسم سليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي الطرباين، رقم )1٢٠33(، واملحىل باآلثار، 

أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري، 15٢/8، وذكر أنه حديث موضوع وال يصح.
)3( رشح معاين اآلثار، أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة الطحاوي، 4/٩٩.

)4( انظر: نيل األوطار، حممد بن عيل الشوكاين، 1187.
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حكم حاكم يف الوقف، وتوثيقه لدى جهة رسمية، وفيام يأيت بيان هلذين املوضوعني: 

أوالً: صدور حكم حاكم )قاٍض(: 

إذا صدرت الصيغة عن الواقف فهل ينشأ الوقف ويلزم بمجرد صدورها، أم حتتاج 
إىل حكم حاكم؟

اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولني: 

أن  إىل  واإلمامية)٢(  والزيدية)1(،  واحلنابلة،  والشافعية،  املالكية،  ذهب  األول:  القول 
الوقف ال حيتاج إىل حكم حاكم)3(.

احلنبيل:  العكربي  لزوم من غري حكم حاكم)4(، وقال  املالكي: وحكمه  القرايف  فقال 
»يصح الوقف من غري حكم حاكم؛ خالًفا أليب حنيفة يف قوله: ال يصح إال أن حيكم احلاكم 

بصحته، أو أن خيرج خمرج الوصية«)5(.

ويستدل لذلك بأن الوقف ترصف يف عني، جيوز أن يصح بعد الوفاة بغري حكم حاكم، 
فجاز أن يصح حال احلياة بغري حكم حاكم، دليله العتق)6(.

القول الثاين: ذهب احلنفية واإلباضية إىل أن الوقف ال يصح وال يلزم إال بحكم حاكم 

الغيث  من  املنتزع  األزهار  ورشح   ،148/5 املرتىض،  بن  حييى  بن  أمحد  األمصار،  ملذاهب  اجلامع  الزخار  البحر  انظر:   )1(
املدرار، أبو احلسن عبد اهلل بن مفتاح، 458/3.

)٢( انظر: اجلامع للرشائع، حييى بن سعيد احليل، 36٩.
)3( انظر: التلقني يف الفقة املالكي، أبو حممد عبد الوهاب بن عيل بن نرص الثعلبي البغدادي املالكي، ٢16، وحاشية الدسوقي 
عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 75/4، واحلاوي يف فقه الشافعي، أبو احلسن عيل بن حممد 
بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي الشهري باملاوردي، 511/7، ومغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس 
الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، 376/٢، واملغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق 
الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 186/8، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل 

بن سليامن املرداوي، 3/7.
)4( انظر: الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، 3٢٢/6، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن 

عرفة الدسوقي املالكي، 75/4.
)5( رؤوس املسائل اخلالفية، أبو املواهب احلسني بن حممد العكربي، 1٠37-1٠36/3.

)6( انظر: رؤوس املسائل اخلالفية، أبو املواهب احلسني بن حممد العكربي، 1٠37-1٠36/3.
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إذا كان الوقف يف حال احلياة، أما إذا كان الوقف بعد املامت فال ُيشرتط له حكم حاكم)1(.

فعند احلنفية: الوقف عند أيب حنيفة ال جيوز... ألنه إذا ظهر أنه مل يثبت به قبل احلكم 
حكم مل يكن، وإذا مل يكن له أثر زائد عىل ما كان قبله كان كاملعدوم)٢(، وجاء يف اإلباضية يف 
رشح كتاب النيل: »ويف التاج: الوقف حبس املوقف إليه، والتصدق باملنفعة، وال يلزم إال 

إن حكم به عدل، أو إن قال: إذا مت فقد وقفته«)3(.

ثانًيا: توثيق الوقف لدى جهة رسمية: 
التوثيق يف صيغة الوقف: هو أن يقوم الواقف باإلشهاد عىل ما صدر منه من وقف، أو 

تسجيله لدى جهة رسمية؛ كاملحكمة الرشعية.
فهل يشرتط ذلك لصحة الوقف ولزومه؟

الوقف  لصحة  تسجيل  أو  إشهاد،  من  التوثيق  اشرتاط  عىل  القدامى  الفقهاء  ينص  مل 
ولزومه، وإنام نصوا عىل استحباب التوثيق؛ ملا له من أمهية بالغة يف حفظ احلقوق، وحتديد 

املراكز القانونية لألشخاص واألشياء.
قال ابن فرحون يف بيان أمهية التوثيق: هي صناعة جليلة، وبضاعة عالية منيفة، حتتوي 
عىل ضبط أمور الناس عىل القوانني الرشعية، وحفظ دماء املسلمني وأمواهلم، واالطالع 

عىل أرسارهم وأحواهلم)4(.
املوقوفة؛ من حيث:  بالوقف والعني  يتعلق  ما  تتضمن كل  الوقفية  أو  الوقف  فحجة 
أم أهلية،  الوقف، والغرض منه، وبيان جهة الرصف؛ سواء أكانت خريية  حتديد رشوط 

)1( انظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن حممد املعروف بابن نجيم املرصي، ٢٠٩/5، واإلسعاف 
يف أحكام األوقاف، برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أيب بكر الطرابليس، 3، وجممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر، عبد 
الرمحن بن حممد بن سليامن املدعو بشيخي زاده يعرف بداماد أفندي، 731/1، ورد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن 
عابدين(، حممد أمني الدمشقي احلنفي املعروف بابن عابدين، 343/4، ومنهج الطالبني وبالغ الراغبني، مخيس بن سعيد 

بن عىل بن مسعود الرستاقي، ٢57/13.
)٢( انظر: تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق، عثامن بن عيل الزيلعي احلنفي، 3٢6/3، واهلداية رشح بداية املبتدي، أبو احلسن 
برهان الدين عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين، 15/3، وفتح القدير رشح اهلداية، كامل الدين حممد بن 
عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم، 3٩/5، ورد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، حممد أمني الدمشقي 

احلنفي املعروف بابن عابدين، 338/4، والفتاوى اهلندية، جمموعة من علامء اهلند، ٢/351.
)3( رشح النيل وشفاء العليل، حممد بن يوسف أطفيش، 454/1٢.

)4( انظر: املنهج الفائق واملنهل الرائق واملعنى الالئق بآداب املوثق وأحكام الوثائق، أمحد بن حييى بن عبد الواحد الونرشييس، 
حتقيق: لطيفة احلسني، مطبعة الفضالة، املغرب، 1418هـ/1٩٩7م، ٢11-٢1٢.
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وحتديد حدود العني املوقوفة، وما قد يطرأ عليها من تطوير وحتوير واستبدال. 
وقد لقي توثيق حجج الوقف وغريها من احلجج عناية خاصة من ِقبل الفقهاء واجلهاز 
القضائي الرسمي يف الدولة اإلسالمية منذ أقدم العصور اإلسالمية، من حيث تعيني موثق 
عدل يف نفسه، مأمون عىل كتابة احلجة، خبري برشوط التوثيق، عامل بأحكام املعامالت املالية 

الرشعية)1(؛ لقوله تعاىل: ﴿َوۡلَۡكُتب بَّۡيَنُكۡم َكتُِبۢ بِٱۡلَعۡدِلۚ ﴾)٢(.
بكر  أبو  فذكر  اإلنكار،  عند  الوقف  دعوى  لسامع  رشًطا  الشهادة  الفقهاء  اعترب  كام 
وقًفا صحيًحا،  أنه وقف هذه األرض  أقرَّ عندنا  فالًنا  أن  الشهود  إن شهد  أنه:  اخلصاف 
الواقف،  قبل  من  وقف  بأهنا  قضينا  وقفها..  ما  وقت  يف  مالكها  كان  وأنه  وحددها، 
تقول  ما  التايل:  السؤال  عن  اجلواب  يف  قال  ثم  يديه،  يف  هي  الذي  يدي  من  وأخرجناها 
يدي  وقًفا صحيًحا وحددها، واألرض يف  األرض  فالًنا وقف هذه  أن  الشهود  إن شهد 
وارث الواقف؛ يقول: ورثها عنه، وجيحد الوقف؟ أقيض هبا وقًفا يف الوجوه التي سبلها 
 ، فيها، وكذلك إن كانت يف يدي ويص الواقف؛ يقول: هي يف يدي لفالن الذي أوىص إيلَّ
أو كانت يف يد رجل يقول: كنت وكياًل لفالن الواقف فيها، وقد أقام البينة الذين يدعون 
أهنا وقف عىل إقرار الواقف أنه وقفها عليهم ومن بعدهم عىل املساكني، وكانت الشهادة 

بحرضة وارث الواقف، أو بحرضة وصيه؛ قال: أقيض أهنا وقف من الواقف)3(.
ومن أقدم وثائق الوقف وثيقة وقفية عمر بن اخلطاب  التي رواها أبو داود عن حييى 
بن سعيد عن صدقة عمر بن اخلطاب  قال: نسخها يل عبد احلميد بن عبد اهلل بن عبد 
اهلل بن عمر بن اخلطاب : بسم اهلل الرمحن الرحيم، هذا ما كتب عبد اهلل عمُر يف َثْمٍغ )أرض 
تلقاء املدينة(، فقص من خربه نحو حديث نافع قال: غري متأثل ماالً، فام عفا عنه من ثمره، 
فهو للسائل واملحروم، قال: وساق القصة، قال: وإن شاء ويلُّ َثْمٍغ اشرتى من ثمره رقيًقا 

لعمله، وكتب معيقيب، وشهد عبد اهلل بن األرقم.
بسم اهلل الرمحن الرحيم: هذا ما أوىص به عبد اهلل عمُر أمري املؤمنني: إن حدث به حدث 
أن َثْمًغا، ورصمة بن األكوع، والعبد الذي فيه، واملائة سهم التي بخيرب، ورقيقه الذي فيه، 
واملائة التي أطعمه حممد ملسو هيلع هللا ىلص بالوادي، تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، 

)1( انظر: املنهج الفائق واملنهل الرائق واملعنى الالئق بآداب املوثق وأحكام الوثائق، أمحد بن حييى بن عبد الواحد الونرشييس، ٢11-٢1٢. 
)٢( سورة البقرة، آية ٢8٢. 

)3( انظر: أحكام األوقاف، أبو بكر أمحد بن عمرو الشيباين املعروف باخلصاف، ٢1٠.
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أال يباع، وال يشرتى، ينفقه حيث رأى من السائل واملحروم، وذوي القربى، وال حرج عىل 
من وليه إن أكل، أو آكل، أو اشرتى رقيًقا منه)1(.

الربيع  رواها  الشافعي،  إدريس  بن  اإلمام حممد  تارخيية يف حياة  أخرى  وثيقة  وهناك 
يف  الفالين،  فالن  بن  فالن  كتبه  كتاب  هذا  قال:  إمالًء  الشافعي  أخربنا  قال:  سليامن  بن 
صحة من بدنه وعقله، وجواز أمره، وذلك يف شهر كذا من سنة كذا: أين تصدقت بداري 
كذا،  إىل  ينتهي  الدار  هذه  حدود مجاعة  أحد  كذا،  مرص، يف موضع  بالفسطاط، من  التي 
والثاين، والثالث، والرابع )أي: بقية احلدود(، تصدقت بجميع أرض هذه الدار وعامرهتا، 
من اخلشب، والبناء، واألبواب، وغري ذلك من عامرهتا وطرقها، ومسايل مائها، وأرفاقها 
منها،  فيها، وخارج  داخل  هلا  ومنها، وكل حق هو  فيها  قليل وكثري هو  ومرتفقها، وكل 
وحبستها صدقة بتة، مسبلة لوجه اهلل، وطلب ثوابه، ال َمْثنَوية فيها، وال رجعة، حبًسا حمّرمة، 

ال تباع، وال تورث، وال توهب، حتى يرث اهلل األرض ومن عليها، وهو خري الوارثني.
بنفسه وغريه، من تصّدقت  يليها  بن فالن،  إىل فالن  وأخرجتها من ملكي، ودفعتها 
هبا عليه، عىل ما رشطت وسميت يف كتايب هذا، ورشطي فيه: أين تصّدقت هبا عىل ولدي 
فيها  وجعلتهم  اليوم،  بعد  حدث  أو  اليوم،  حًيا  منهم  كان  من  وأنثاهم،  ذكرهم  لصلبي؛ 
واحد  يقدم  ال  وغلتها،  سكناها  يف  رشًعا،  وكبريهم..  صغريهم  وأنثاهم،  ذكرهم  سواء؛ 
منهم عىل صاحبه، ما مل تتزّوج بنايت، فإذا تزّوجت واحدة منهن وباتت إىل زوجها انقطع 
حّقها ما دامت عند زوج، وصار بني الباقني من أهل صدقتي، كام بقي من صدقتي، يكونون 
فيهم رشًعا، ما كانت عند زوج، فإذا رجعت بموت زوج أو طالق كانت عىل حقها من 
داري، كام كانت عليه قبل أن تتزّوج، وكلام تزوجت واحدة من بنايت؛ فهي عىل مثل هذا 
الرشط، خترج من صدقتي ناكحة، ويعود حقها فيها مطلقة أو ميًتا عنها، ال خترج واحدة 

منهن من صدقتي إال بزوج.
من  معه  الباقني  عىل  حقه  رجع  وأنثاهم،  ذكرهم  لصلبي،  ولدي  من  مات  من  وكل 
ولدي لصلبي، فإذا انقرض ولدي لصلبي، فلم يبق منهم واحد، كانت هذه الصدقة حبًسا 
عىل ولد ولدي الذكور لصلبي، وليس لولد البنات من غري ولدي يشء، ثم كان ولد ولدي 
الذكور من اإلناث والذكور يف صدقتي هذه عىل مثل ما كان عليه ولدي لصلبي، الذكر 

ِجْستاين، رقم )٢87٩(  )1( سنن أيب داود، أبو داود سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِّ
117/3، وصحح إسناده ابن امللقن وغريه يف: البدر املنري يف ختريج األحاديث واألثار الواقعة يف الرشح الكبري، ابن امللقن 

رساج الدين أبو حفص عمر بن عيل بن أمحد الشافعي املرصي، 1٠8/7.
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أو  الزوج  بموت  إليه  وترد  بالزوج،  صدقتي  من  منهم  املرأة  وخترج  سواء،  فيها  واألنثى 
طالقه، وكل من حدث من ولدي الذكور من اإلناث والذكور فهو داخل يف صدقتي مع 
ولد ولدي، وكل من مات منهم رجع حقه عىل الباقني معه، حتى ال يبقى من ولد ولدي 

أحد.
فإذا مل يبق من ولد ولدي لصلبي أحد، كانت هذه الصدقة بمثل هذا الرشط عىل ولد 
ولد ولدي الذكور، الذين إيل عمود نسبهم، خترج منها املرأة بالزوج، وترّد إليها بموته أو 
إيل عمود  أبًدا من ولد ولد ولدي، وال يدخل قرن من  فراقه، ويدخل معهم من حدث 
نسبه من ولد ولدي، ما تناسلوا عىل القرن الذين هم أبعد إيلَّ منهم، ما بقي من ذلك القرن 
أحد، وال يدخل عليهم أحد من ولد بنايت الذين إيلَّ عمود انتساهبم، إال أن يكون من ولد 
بنايت من هو من ولد ولدي الذكور الذين إيلَّ عمود نسبه، فيدخل مع القرن الذين عليهم 

صدقتي لوالديت إياه من قبل أبيه، ال من قبل أمه.
إيلَّ عمودي نسبهم، وإن  الذين  بقى من ولد أوالدي  أبًدا عىل من  ثم هكذا صدقتي 

سفلوا، أو تناسخوا، حتى يكون بيني وبينهم مائة أب وأكثر، ما بقي أحد إيلَّ عمود نسبه.
فإذا انقرضوا كلهم، فلم يبق منهم أحد إيلَّ عمود نسبه، فهذه الدار حبس، صدقة، ال 
تباع، وال توهب، لوجه اهلل تعاىل، عىل ذوي رمحي املحتاجني، من قبل أيب وأمي، يكونون 

فيها رشًعا سواء ذكرهم وأنثاهم، واألقرب إيل منهم واألبعد مني.
فإذا انقرضوا، ومل يبق منهم أحد، فهذه الدار حبس، عىل موايل الذين أنعمت عليهم، 
وأنعم عليهم آبائي بالعتاقة، هلم وأوالدهم وأوالد أوالدهم ما تناسلوا، ذكرهم وأنثاهم، 
صغريهم وكبريهم، ومن بعد إيلَّ وإىل آبائي نسبه بالوالء، ونسبه إىل من صار موالي بوالية 

سواء.
تعاىل عىل من  اهلل  لوجه  الدار حبس، صدقة  فهذه  أحد،  منهم  يبق  فلم  انقرضوا  فإذا 
يمّر هبا من غزاة املسلمني، وأبناء السبيل، وعىل الفقراء واملساكني، من جريان هذه الدار 
وغريهم من أهل الفسطاط، وأبناء السبيل واملارة، من كانوا حتى يرث اهلل األرض ومن 

عليها.
وييل هذه الدار ابني فالن بن فالن الذي وليته، يف حيايت وبعد مويت، ما كان قوًيا عىل 
يف  والعدل  هلا،  كانت  إن  غلة،  توفري  من  عليه  تعاىل  اهلل  أوجب  بام  عليها،  أمينًا  واليتها، 

قسمها، ويف إسكان من أراد السكن من أهل صدقتي، بقدر حقه.



الفصل الثاين: صيغة الوقف ورشوطها

٢15

فإن تغريت حال فالن بن فالن ابني بضعٍف عن واليتها، أو قلة أمانة فيه؛ وليها من 
ولدي أفضلهم دينًا وأمانة، عىل الرشوط التي رُشطت عىل ابني فالن، ويليها ما قوي وأدى 
األمانة، فإذا ضعف، أو تغريت أمانته، فال والية له فيها، وتنتقل الوالية عنه إىل غريه من 
أهل القوة واألمانة من ولدي، ثم كل قرن صارت هذه الصدقة إليه، وليها من ذلك القرن 
أفضلهم قوة وأمانة، ومن تغريت حالة من وليها بضعف أو قلة أمانة، نقلت واليتها عنه 
إىل أفضل من عليه صدقتي قوة وأمانة، وهكذا كل قرن صارت صدقتي هذه إليه، يليها منه 
أفضلهم دينًا وأمانة، عىل مثل ما رشطت عىل ولدي، ما بقي منهم أحد، ثم من صارت إليه 
هذه الدار من قرابتي أو موايل، وليها من صارت إليه أفضلهم دينًا وأمانة، ما كان يف القرن 

الذي تصري إليهم هذه الصدقة ذو قوة وأمانة.
من  هذه  صدقتي  املسلمني  قايض  وىّل  أمانة؛  وال  قوة  ذو  فيهم  ليس  قرن  حدث  وإن 
الناس إيل رمًحا، ما كان ذلك فيهم، فإن مل يكن  بالقوة واألمانة، من أقرب  حيمل واليتها 
أنعمنا عليهم، فإن مل يكن ذلك فيهم، فرجل  الذين  آبائي  ذلك فيهم، فمن موايل وموايل 

خيتاره احلاكم من املسلمني.
فإن حدث من ولدي أو من ولد ولدي، أو من موايل رجل له قوة وأمانة؛ نزعها احلاكم 

من يَدي َمن واله ِمن ِقَبله، وردَّها إىل من كان قوًيا وأمينًا من سمي.
منها،  فساده  ما خاف  ويصلح  الدار،  وَهى من هذه  ما  يعمر  أن  يليها  واٍل  وعىل كل 
وسكنها،  غّلتها  يف  واملستزاد  هلا،  الصالح  فيه  ما  منها  ويصلح  األبواب،  من  فيها  ويفتح 
ما جيتمع من غلة هذه الدار، ثم يفرق ما يبقى منه عىل من له هذه الغلة، سواء بينهم، ما 

رشطت هلم.
وليس للوايل من والة املسلمني أن خيرجها من يَدي َمن وليته إياها، ما كان قوًيا أمينًا 
عليها، وال من يدي أحد من القرن الذي تصري إليهم، ما كان فيهم من يستوجب واليتها 

بالقوة واألمانة، وال يويل غريهم، وهو جيد فيهم من يستوجب الوالية.
شهد عىل إقراره: فالن بن فالن، فالن بن فالن، ومن شهد)1(.

كام  خيرج،  ومن  فيها  يدخل  من  الوقف؛  مصارف  حتديد  يف  حجة  ُتعدَّ  الوثيقة  فهذه 
أهنا حتدد من ييل هذا الوقف، ورشوط الوالية، وُذيِّلت بالشهود الذين شهدوا عىل إقرار 

الواقف، فرُيجع إليهم عند االختالف والتنازع.

)1( األم، حممد بن إدريس الشافعي، دار املعرفة، بريوت، ط٢، 13٩3هـ/1٩73م، 4/63-6٢.
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46- اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأيامه املعروف بصحيح البخاري، 
أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي البخاري، دار طوق النجاة، ط1، 14٢٢هـ.

47- جامع املقاصد يف رشح القواعد، عيل بن احلسني الكركي، مطبعة مهر، قم، ط1، 141٠هـ.
48- اجلامع للرشائع، حييى بن سعيد احليل، دار األضواء، بريوت.

4٩- اجلامع، أبو حممد عبد اهلل بن حممد بن بركة البهلوي العامين، نرش وزارة الرتاث القومي والثقافة العامنية.
5٠- جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم، حممد حسن النجفي، مؤسسة املرتىض العاملية، ودار املؤرخ 

العريب، بريوت، ط1، 141٢هـ/1٩٩٢م.

http://noor-alestiqamah.com/vb/showthread.php?t=17955
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51- جوهر النظام يف علمي األديان واألحكام، نور الدين عبد هلل بن محيد الساملي، بتعليق: أبو إسحق 
أطفيش وإبراهيم العربي، نرش وزارة الرتاث القومي والثقافة، ُعامن، 1413هـ/1٩٩3م.

5٢- اجلوهرة النرية عىل خمترص القدوري، أبو بكر بن عيل بن حممد احلداد اليمني، مكتبة حقانية، باكستان.
53- حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي )الرشح الكبري عىل 
خمترص خليل للشيخ أمحد الدردير بأعىل الصفحة، يليه مفصوالً بفاصل حاشية الدسوقي(، دار إحياء 

الكتب العربية، القاهرة. 
54- حاشية الشلبي )عىل تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق لفخر الدين الزيلعي احلنفي(، شهاب الدين أمحد 

، دار املعرفة، بريوت، ط٢. ْلبِيُّ بن حممد بن أمحد بن يونس بن إسامعيل بن يونس الشِّ
الصعيدي  مكرم  بن  أمحد  بن  عيل  احلسن  أبو  الرباين،  الطالب  كفاية  رشح  عىل  العدوي  55- حاشية 

العدوي، دار صادر، بريوت.
الشهري  البغدادي  البرصي  حبيب  بن  حممد  بن  حممد  بن  عيل  احلسن  أبو  الشافعي،  فقه  يف  56- احلاوي 

باملاوردي، دار الكتب العلمية، ط1، 1414هـ/1٩٩4م.
ط٢،  بريوت،  األضواء،  دار  البحراين،  يوسف  الطاهرة،  العرتة  أحكام  يف  النارضة  احلدائق    -57

14٠5هـ/1٩85م.
58- احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة، زين الدين أبو حييى زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري 

السنيكي، حتقيق: د.مازن املبارك، دار الفكر املعارص-بريوت، ط1، 1411هـ.
بعالء  املعروف  احِلْصني  حممد  بن  عيل  بن  حممد  البحار،  وجامع  األبصار  تنوير  رشح  املختار  5٩- الدر 

الدين احلصكفي احلنفي، مطبعة مصطفى البايب احللبي، القاهرة، ط٢، 1386هـ/1٩66م.
6٠- درر احلكام رشح جملة األحكام، عيل حيدر خواجه أمني أفندي، دار اجليل، ط1.

اإلسالمي،  الغرب  دار  أعراب،  سعيد  حتقيق:  القرايف،  إدريس  بن  أمحد  الدين  شهاب  61- الذخرية، 
بريوت، ط1، 1٩٩4م.

6٢- رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار )املعروف بحاشية ابن عابدين(، حممد أمني بن عمر 
»رشح  للحصفكي  املختار«  )»الدر  عابدين  بابن  املعروف  احلنفي  الدمشقي  عابدين  العزيز  عبد  بن 

تنوير األبصار« للتمرتايش، مطبعة مصطفى البايب احللبي، القاهرة، ط٢، 1386هـ/1٩66م.
63- روضة الطالبني وعمدة املفتني، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، املكتب اإلسالمي، بريوت.
ط1،  الرياض،  إشبيلية،  دار  العكربي،  حممد  بن  احلسني  املواهب  أبو  اخلالفية،  املسائل  64- رؤوس 

14٢1هـ/٢٠٠1م.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A


الفصل الثاين: صيغة الوقف ورشوطها

٢٢1

ط4،  احللبي،  البايب  مصطفى  مكتبة  الصنعاين،  الكحالين  األمري  إسامعيل  بن  حممد  السالم،  65- سبل 
137٩هـ/1٩6٠م.

66- سنن ابن ماجه، أبو عبد اهلل حممد بن يزيد بن ماجه الربعي القزويني، بيت األفكار الدولية، األردن.
األزدي  عمرو  بن  شداد  بن  بشري  بن  إسحاق  بن  األشعث  بن  سليامن  داود  أبو  داود،  أيب  67- سنن 

ِجْستاين، املكتبة العرصية، صيدا، بريوت.  السِّ
بريوت،  املعرفة،  دار  البغدادي،  الدارقطني  عمر  بن  عيل  احلسن  أبو  الدارقطني،  68- سنن 

1386هـ/1٩66م.
6٩- الشخصية االعتبارية للوقف، موسى بن مخيس البوسعيدي، نرش وزارة األوقاف والشؤون الدينية، 

عامن، املطابع العاملية، مسقط، ط1، 14٢٢هـ/٢٠٠٢م. 
اآلداب،  مطبعة  احليل،  احلسن  بن  جعفر  القاسم  أبو  واحلرام،  احلالل  مسائل  يف  اإلسالم  7٠- رشائع 

النجف األرشف، ط1، 138٩هـ/1٩6٩م. 
71- رشح األزهار املنتزع من الغيث املدرار املفتح لكامئم األزهار يف فقه األئمة األطهار، أبو احلسن عبد 

اهلل بن مفتاح، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
الزركيش املرصي  أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل  الدين  الزركيش عىل خمترص اخلرقي، شمس  7٢- رشح 

احلنبيل، دار الكتب العلمية، 14٢3هـ/٢٠٠٢م.
73- الرشح الكبري، عبد الرمحن بن حممد املقديس، دار هجر، القاهرة، ط1، 1415هـ/1٩٩5م.

74- رشح النيل وشفاء العليل، حممد بن يوسف أطفيش، وزارة الرتاث القومي والثقافة، سلطنة عامن.
75- رشح جملة األحكام العدلية، سليم رستم باز، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة الثالثة.

76- رشح خمترص خليل للخريش، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل اخلريش املالكي، دار الفكر للطباعة، بريوت. 
77- رشح معاين اآلثار، أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة الطحاوي، دار الكتب 

العلمية، بريوت، ط1، 13٩٩هـ.
78- رشح منتهى اإلرادات املسمى دقائق أويل النهى لرشح املنتهى، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 

عامل الكتب، بريوت، 1٩٩6م.
7٩- صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج، بيت األفكار الدولية، األردن.

8٠- العدة رشح العمدة، عبد الرمحن بن إبراهيم بن أمحد، أبو حممد هباء الدين املقديس، دار احلديث، 
القاهرة، 14٢4هـ/٢٠٠3م.

81- العروة الوثقى، السّيد حممد كاظم اليزدي.
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8٢- عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة، أبو حممد جالل الدين عبد اهلل بن نجم بن شاس بن نزار 
اجلذامي السعدي املالكي، دراسة وحتقيق: أ.د.محيد بن حممد حلمر، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 

لبنان، ط1، 14٢3هـ/٢٠٠3م.
83- العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية، ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين 

الدمشقي احلنفي، دار املعرفة.
القومي  الرتاث  وزارة  نرش  الطبايش،  شاهني  بن  حممد  واألصول،  الفروع  علم  يف  املأمول  84- غاية 

والثقافة، ُعامن، 14٠5هـ/1٩85م. 
85- الغرر البهية يف رشح البهجة الوردية، زين الدين أبو حييى زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري 

السنيكي، املطبعة امليمنية.
86- غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر )»األشباه والنظائر البن نجيم« بأعىل الصفحة يليه، 
الدين أمحد بن  العباس شهاب  أبو  البصائر« ألمحد احلموي(،  بفاصل، رشحه »غمز عيون  مفصوالً 

حممد مكي احلسيني احلموي احلنفي، دار الكتب العلمية، ط1، 14٠5هـ/1٩85م.
فتاوى قاضيخان والفتاوى  النعامن، وهبامشه  اهلندية يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة  87- الفتاوى 

البزازية، الشيخ نظام ومجاعة من علامء اهلند األعالم، دار صادر، بريوت، 1411هـ/1٩٩1م.
88- الفتاوى اهلندية، جمموعة من علامء اهلند، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط4.
8٩- فتح الباري برشح صحيح البخاري، أمحد بن عيل بن حجر، دار املعرفة، بريوت.

بن أمحد بن حممد عليش  أبو عبد اهلل حممد  الفتوى عىل مذهب اإلمام مالك،  املالك يف  العيل  ٩٠- فتح 
املالكي، دار املعرفة.

٩1- فتح القدير رشح اهلداية، كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم، املطبعة 
الكربى األمريية، القاهرة، 1٩16م.

٩٢- فتح الوهاب برشح منهج الطالب، أبو حييى زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، دار الكتب 
العلمية، بريوت، 1418هـ.

٩3- فتوحات الوهاب بتوضيح رشح منهج الطالب املعروف بحاشية اجلمل )منهج الطالب اخترصه 
زكريا األنصاري من منهاج الطالبني للنووي ثم رشحه يف رشح منهج الطالب(، سليامن بن عمر بن 

منصور العجييل األزهري املعروف باجلمل، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
٩4- الفروع، أبو عبد اهلل شمس الدين حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج املقديس الرامينى ثم الصاحلي، 

مؤسسة الرسالة، ط1، 14٢4هـ/٢٠٠3م.



الفصل الثاين: صيغة الوقف ورشوطها

٢٢3

٩5- فقه الوقف عىل ضوء املذاهب اإلسالمية، املديرية الثقافية ملنظمة األوقاف والشؤون اخلريية، مصور 
من مكتبة األمانة العامة لألوقاف، الكويت.

٩6- الفقه عىل املذاهب اخلمسة )اجلعفري، احلنفي، املالكي، الشافعي، احلنبيل(، حممد جواد مغنية، دار 
العلم للماليني، بريوت، ط6، 1٩7٩م. 

٩7- الفقه، حممد احلسيني الشريازي، مصور من مكتبة األمانة العامة لألوقاف، الكويت.
النفراوي  مهنا  بن  سامل  بن  غنيم  بن  أمحد  املالكي،  القريواين  زيد  أيب  رسالة  رشح  الدواين  ٩8- الفواكه 

األزهري املالكي، مكتبة مصطفى البايب احللبي، القاهرة، ط3، 1374هـ/1٩55م.
٩٩- فيض القدير رشح اجلامع الصغري، عبد الرؤوف املناوي، دار املعرفة، بريوت، 1٩7٢م.

1٠٠- فيام انفرد به اإلمام أمحد عن الشافعي، برهان الدين إبراهيم بن حممد بن قيم اجلوزية، مكتبة عباد 
الرمحن، مرص، ط1، 14٢5هـ/٢٠٠4م.

بن  العزيز  عبد  الدين  عز  األنام(،  إصالح  يف  األحكام  بـ)قواعد  املوسوم  الكربى  1٠1- القواعد 
عبد السالم، دار القلم، دمشق، ط1، 14٢1هـ/٢٠٠٠م.

1٠٢- القواعد النوارنية الفقهية، أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، دار املعرفة، بريوت، 
13٩٩هـ.

1٠3- قوانني األحكام الرشعية، حممد بن أمحد بن جزي، دار العلم للماليني، بريوت.
اجلامعييل  قدامة  بن  حممد  بن  أمحد  بن  اهلل  عبد  الدين  موفق  حممد  أبو  أمحد،  اإلمام  فقه  يف  1٠4- الكايف 
املقديس ثم الدمشقي احلنبيل )الشهري بابن قدامة املقديس(، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط5، 1٩88م.

1٠5- الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري 
القرطبي، مكتبة الرياض احلديثة، الرياض، اململكة العربية السعودية، ط٢، 14٠٠هـ/1٩8٠م.

1٠6- كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، مكتبة النرص احلديثة، الرياض.
بفاصل  مفصوالً  يليه  الصفحة  بأعىل  البزدوي«  )»أصول  البزدوي  أصول  رشح  األرسار  1٠7- كشف 
رشحه »كشف األرسار« لعالء الدين البخاري(، عالء الدين عبد العزيز بن أمحد بن حممد البخاري 

احلنفي، دار الكتاب اإلسالمي.
1٠8- الكليات، أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيني القريمي الكفوي احلنفي، مؤسسة الرسالة، بريوت، 

ط1، 141٢هـ/1٩٩٢م.
أبو  واألسباب،  واملوانع  والرشوط  األركان  من  الكتاب  أبواب  تضمنه  ما  بيان  يف  اللباب  1٠٩- لباب 

عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن راشد القفيص املالكي، دار املعارف.
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الرويفعى  األنصاري  منظور  بن  الدين  مجال  عىل  بن  مكرم  بن  حممد  الفضل  أبو  العرب،  11٠- لسان 
اإلفريقى، دار صادر، بريوت، ط3، 1414هـ.

111- اللمعة الدمشقية، السعيد حممد بن مجال الدين مكي العاميل، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 
141٢هـ/1٩٩٢م.

11٢- املبدع رشح املقنع، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد بن مفلح، دار 
عامل الكتب، الرياض، 14٢3هـ/٢٠٠3م.

بريوت،  املعرفة،  دار  الرسخيس،  األئمة  شمس  سهل  أيب  بن  أمحد  بن  حممد  113- املبسوط، 
14٠6هـ/1٩86م.

مكتب  النسائي،  شعيب  بن  أمحد  الرمحن  عبد  أبو  النسائي،  بسنن  املعروف  السنن  من  114- املجتبى 
املطبوعات اإلسالمية، حلب، ط٢، 14٠6هـ/1٩86م.

115- جملة األحكام العدلية، جلنة مكونة من عدة علامء وفقهاء يف اخلالفة العثامنية، النارش: نور حممد، 
كارخانه جتارِت كتب، آرام باغ، كراتيش.

116- جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر، عبد الرمحن بن حممد بن سليامن املدعو بشيخي زاده يعرف 
بداماد أفندي، دار إحياء الرتاث العريب.

بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  اهليثمي،  بكر  أيب  بن  عيل  الدين  نور  الفوائد،  ومنبع  الزوائد  117- جممع 
14٠8هـ/1٩88م.

118- جمموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، دار عامل الكتب، الرياض.

11٩- املجموع رشح املهذب، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، دار العلوم للطباعة، القاهرة.
1٢٠- حمارضات يف الوقف، حممد أبو زهرة، دار الفكر العريب، القاهرة.

1٢1- املحىل باآلثار، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري، دار الفكر، بريوت.

1٢٢- املحيط الربهاين، حممود بن أمحد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين مازه، دار إحياء الرتاث العريب.
األضواء،  دار  احليل،  احلسن  بن  جعفر  الدين  نجم  القاسم  أبو  اإلمامية،  فقه  يف  النافع  1٢3- املخترص 

بريوت، ط3، 14٠5هـ/1٩85م.
املعارف  مؤسسة  نرش  العاميل،  عيل  بن  الدين  زين  اإلسالم،  رشائع  تنقيح  إىل  األفهام  1٢4- مسالك 

اإلسالمية، مطبعة دانش، ط1، 1414هـ.
1٢5- املسائل اإلسالمية، السيد الصادق احلسيني الشريازي، دار العلوم للتحقيق والطباعة، بريوت.

ثم احلموي،  الفيومي  بن عيل  بن حممد  العباس أمحد  أبو  الكبري،  الرشح  املنري يف غريب  1٢6- املصباح 
املكتبة العلمية، بريوت.
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1٢7- املصنف يف األديان واألحكام، أبو بكر أمحد بن عبد الرمحن بن موسى الكندي السمدي، مطابع 
سجل العرب، القاهرة، نرش وزارة الرتاث القومي والثقافة، عامن.

1٢8- مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة الرحيبانى 
مولدا ثم الدمشقي احلنبيل، املكتب اإلسالمي، 1415هـ/1٩٩4م.

1٢٩- املعاين البديعة يف معرفة اختالف أهل الرشيعة، حممد بن عبد اهلل بن أيب بكرالرصديف الريمي، دار 
الكتب العلمية، بريوت، ط1، 141٩هـ/1٩٩٩م.

13٠- املعجم الكبري، أبو القاسم سليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي الطرباين، مكتبة ابن 
تيمية، القاهرة، ط٢.

ط1،  بريوت،  النفائس،  دار  قنيبي،  وحامد  جي  قلعه  رواس  حممد  الفقهاء،  لغة  131- معجم 
14٠5هـ/1٩85م.

13٢- معجم مقاييس اللغة، أبو احلسني أمحد بن فارس، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط1، ٢٠٠1م.
133- معرفة السنن واآلثار، أمحد بن احلسني البيهقي، جامعة الدراسات اإلسالمية، ودار والوعي، ودار 

قتيبة، كراتيش بباكستان، حلب، دمشق، ط1، 141٢هـ/1٩٩1م.
134- املعونة عىل مذهب عامل املدينة اإلمام مالك بن أنس، القايض أبو حممد عبد الوهاب بن عيل بن نرص 

الثعلبي البغدادي املالكي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1418هـ/1٩٩8.
الرشبيني  اخلطيب  أمحد  بن  حممد  الدين  شمس  املنهاج،  ألفاظ  معاين  معرفة  إىل  املحتاج  135- مغني 

الشافعي، مطبعة مصطفى احللبي، القاهرة، 1٩58م.
136- مغني ذوي األفهام عن الكتب الكثرية يف األحكام، يوسف بن عبد اهلادي، مطبعة السنة املحمدية، 

القاهرة، 1٩71م.
قدامة  بن  أمحد  بن  اهلل  عبد  الدين  موفق  حممد  أبو  الشيباين،  حنبل  بن  أمحد  اإلمام  فقه  يف  137- املغني 

املقديس، مكتبة الرياض احلديثة، الرياض.
النرش  مؤسسة  العاميل،  احلسيني  جواد  حممد  السيد  العالمة،  قواعد  رشح  يف  الكرامة  138- مفتاح 

اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة، إيران، ط1، 14٢٩هـ.
13٩- املفردات يف غريب القرآن، حسني بن حممد األصفهاين، مطبعة مصطفى احللبي، القاهرة، 1٩61م.

قدامة  بن  حممد  بن  أمحد  بن  اهلل  عبد  الدين  موفق  الشيباين،  حنبل  بن  أمحد  اإلمام  فقه  يف  14٠- املقنع 
املقديس، دار هجر، القاهرة، ط1، 1415هـ/1٩٩5م.

ببريوت،  الرسالة  مؤسسة  املقبيل،  مهدي  بن  صالح  الزخار،  البحر  جواهر  من  املختار  يف  141- املنار 
ومكتبة اجليل اجلديد بصنعاء، ط1، 14٠8هـ/1٩88م. 
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احلنبيل  الفتوحي  أمحد  بن  الدين حممد  تقي  التنقيح وزيادات،  مع  املقنع  اإلرادات يف مجع  14٢- منتهى 
الشهري بابن النجار، عامل الكتب، بريوت.

والشئون  األوقاف  وزارة  الزركيش،  اهلل  عبد  بن  هبادر  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  القواعد،  يف  143- املنثور 
اإلسالمية، الكويت، ط٢، 14٠5هـ.

144- منح اجلليل عىل خمترص خليل، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن حممد عليش املالكي، مكتبة النجاح، ليبيا. 
145- منهاج الصاحلني، أبو القاسم املوسوي اخلوئي، دار البالغة، بريوت، ط1، 141٢هـ/1٩٩٢م. 

بيت  النووي،  أبو زكريا حييى بن رشف  الدين  بن احلجاج، حمي  املنهاج يف رشح صحيح مسلم   -146
األفكار الدولية، األردن.

147- منهج الطالبني وبالغ الراغبني، مخيس بن سعيد بن عىل بن مسعود الرستاين، نرش وزارة الرتاث 
القومي والثقافة، ُعامن، مطبعة عيسى احللبي، القاهرة. 

148- املنهج الفائق واملنهل الرائق واملعنى الالئق بآداب املوثق وأحكام الوثائق، أمحد بن حييى بن عبد 
الواحد الونرشييس، حتقيق: لطيفة احلسني، مطبعة الفضالة، املغرب، 1418هـ/1٩٩7م.

14٩- املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي، بريوت.
15٠- مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغريب املعروف 

باحلطاب الرعيني، دار الفكر، بريوت، ط٢، 1٩87م.
151- نصب الراية ألحاديث اهلداية مع حاشيته بغية األملعي يف ختريج الزيلعي، مجال الدين أبو حممد عبد 
للثقافة  القبلة  لبنان/دار  الريان للطباعة والنرش، بريوت،  الزيلعي، مؤسسة  اهلل بن يوسف بن حممد 

اإلسالمية، جدة، السعودية.
15٢- هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين 

الرميل الشهري بالشافعي الصغري، مطبعة مصطفى البايب احللبي، القاهرة. 
153- هناية املطلب يف دراية املذهب، أبو املعايل ركن الدين عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد 

اجلويني امللقب بإمام احلرمني، دار املنهاج، ط1، 14٢8هـ/٢٠٠7م.
154- نيل األوطار، حممد بن عيل الشوكاين، دار ابن حزم، بريوت، ط1، ٢٠٠٠م.

الفرغاين  اجلليل  عبد  بن  بكر  أيب  بن  عيل  الدين  برهان  احلسن  أبو  املبتدي،  بداية  رشح  155- اهلداية 
املرغيناين، املكتبة اإلسالمية.

156- اهلداية عىل مذهب اإلمام أيب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، حمفوظ بن أمحد بن احلسن، 
أبو اخلطاب الكلوذاين، مؤسسة غراس للنرش والتوزيع، ط1، 14٢5هـ/٢٠٠4م.
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157- وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة، الشيخ حممد بن احلسن احلر العاميل، دار إحياء الرتاث 
العريب، بريوت. 

158- الوسيط يف املذهب، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس، دار السالم، القاهرة، ط1، 1417هـ.
15٩- الوصاية واألوقاف وإرث الزوجة والعول والتعصيب من األحوال الشخصية يف الفقه اإلسالمي، 

هاشم معروف احلسني، دار القلم، بريوت، 14٠٠هـ/1٩8٠م.
16٠- الوقف قانوًنا ورشًعا، رائد العبيدي، مصور من مكتبة األمانة العامة لألوقاف، الكويت. 

161- الوقف وأحكامه يف الفقه اإلسالمي والقوانني الوضعية، حممد جعفر شمس الدين، دار اهلادي، 
بريوت، ط1، 14٢6هـ/٢٠٠5م.

16٢- الوقف والوصايا، أمحد اخلطيب، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، ط٢، 13٩8هـ/1٩78م.
163- الوقف، أمحد إبراهيم بك، املطبعة السلفية، القاهرة، 1355هـ/1٩37م.

164- الوقف، بحوث خمتارة من الندوة العارشة ملجمع الفقه اإلسالمي يف اهلند، إعداد: جماهد اإلسالم 
القاسمي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 14٢٢هـ/٢٠٠1م.

165- الوقوف والرتجل من اجلامع ملسائل اإلمام أمحد بن حنبل، أبو بكر أمحد بن حممد بن هارون بن 
ل البغدادي احلنبيل، دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ/1٩٩4م. يزيد اخلاَلَّ
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الفصل الثالث: الواقف ورشوطه )التكليفية(

٢31

املبحث الأول

�ضروط ال�ضخ�س الواقف

املراد هبذا املبحث هو الرشوط الرشعية التكليفية التي ينبغي توافرها يف الواقف ليصح 
منه الوقف، وليس الرشوط التي يضعها الواقف يف وقفيته، والتي تسمى الرشوط اجلعلية، 
وهتدف إىل حتقيق مصلحة العقد، وال ختالف الرشع عىل املذهب الفقهي املجوز للرشوط. 
ورشوط صحة الوقف أنواع؛ منها ما يرجع إىل الواقف، ومنها ما يرجع إىل املوقوف، 

ومنها ما يرجع إىل مرصف الوقف، ومنها ما يرجع إىل صيغة إجيابه. 
أركان  أحد  الوقف وهو  بالواقف -والواقف هو من يصدر عنه  تتعلق  التي  الرشوط  أما 
الوقف- فهي »أن يكون من أهل التربع؛ ألن الوقف إما إسقاط، أو تربع، ويف كٍل إخراج مللكه 
ال يف نظري عوض«)1(، وأهلية التربع املعرب عنها بكامل األهلية تتحقق عند توافر الرشوط اآلتية: 

الفرع الأول: البلوغ: 

البلوغ لغة: الوصول، يقال: بلغ اليشء يبلغ ُبلوًغا وَبالًغا؛ أي: وصل وانتهى)2(.
للتكاليف  أهاًل  ليكون  اإلنسان  يف  الصغر  حد  انتهاء  بمعنى  الفقهاء:  اصطالح  ويف 

الرشعية)3(.
ويتحقق البلوغ بأحد أمرين: طبيعي أو تقديري.

الذكر  بني  مشرتك  هو  ما  منها  ظاهرة،  طبيعية  عالمات  وللبلوغ  البلوغ:  عالمات  أ( 
واألنثى؛ وهي: االحتالم واإلنبات، واالحتالم: خروج املني من الرجل أو املرأة يف يقظة 
ۡطَفُٰل ِمنُكُم ٱۡلُلَُم﴾)4(، وقال رسول 

َ
أو منام لوقت إمكانه، قال اهلل تعاىل: ﴿ِإَوَذا بَلََغ ٱۡل

)1( أحكام الوصايا واألوقاف، حممد مصطفى شلبي، الدار اجلامعية للطباعة والنرش، بريوت، ط4، 14٠٢هـ/1٩8٢م، 345.
)٢( انظر: لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي، دار صادر، بريوت، ط1، مادة )بلغ(، 8/41٩.

)3( انظر: درر احلكام رشح جملة األحكام، عيل حيدر خواجه أمني أفندي، دار اجليل، ط1، 1411هـ/1٩٩1م، املادة )٩85(، 
رقاين عىل خمترص خليل، عبد الباقي بن يوسف بن أمحد الزرقاين املرصي، دار الكتب العلمية، بريوت،  7٠5/٢، ورشح الزُّ
لبنان، ط1، 14٢٢هـ/٢٠٠٢م، 5٢1/5، واملطلع عىل أبواب الفقه، أبو عبد اهلل حممد بن أيب الفتح البعيل احلنبيل، املكتب 
اإلسالمي، بريوت، 14٠1هـ/1٩81م، 41، وحترير ألفاظ التنبيه، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، دار القلم، 

دمشق، ط1، 14٠8هـ، 1٩٩.
)4( سورة النور، آية 5٩.
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أيًضا:  وقال  الصبي حتى حيتلم«)1(،  منها: »وعن  ثالثة«، وذكر  القلم عن  »ُرفع  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»وخذ من كل حامل ديناًرا«)٢(.

نحو حلق، دون  إىل  إزالته  الذي حيتاج يف  العانة، وهو  فهو: ظهور شعر  اإلنبات  وأما   -
الزغب الضعيف الذي ينبت للصغري)3(، وقد اختلف الفقهاء يف اعتبار اإلنبات عالمة 

عىل البلوغ عىل ثالثة أقوال: 
األول: أنه ليس بعالمة مطلًقا؛ أي ال يف حق اهلل ويف حق العباد، وهو قول أيب حنيفة)4(، 

ورواية عن مالك)5(.
املالكية، واحلنابلة، ورواية عن أيب يوسف من  أنه عالمة مطلًقا، وهو مذهب  الثاين: 
مقاتلتهم  بقتل  حكم  إذ  قريظة؛  بني  يف  معاذ  بن  سعد  حتكيم  بحديث  واستدلوا  احلنفية، 
وسبي ذرارهيم، واعترب من أنبت من املقاتلة ومن مل ينبت من الذرية، وملا بلغ ذلك النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »حكمت بحكم اهلل أو بحكم امللك«)6(؛ ولقول عمر بن اخلطاب  لغالم من 

األنصار شبب بامرأة يف شعره: »لو أنبتَّ الشعر جللدتك«)7(.

ط1،  الرسالة،  مؤسسة  الشيباين،  أسد  بن  هالل  بن  حنبل  بن  حممد  بن  أمحد  اهلل  عبد  أبو  حنبل،  بن  أمحد  اإلمام  مسند   )1(
14٢1هـ/٢٠٠1م رقم احلديث )٢46٩4(، والسنن الكربى، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل اخلراساين النسائي، 

مؤسسة الرسالة، بريوت، ط1، 14٢1هـ/٢٠٠1م رقم احلديث )73٠3(.
)٢( مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين، رقم احلديث )٢٢٠37(.

)3( انظر: البناية رشح اهلداية، أبو حممد بدر الدين حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتابى احلنفى العينى، دار الكتب 
النارش دار  القرايف،  إدريس  الدين أمحد بن  لبنان، ط1، 14٢٠هـ/٢٠٠٠ م، 1٠٩/11، والذخرية، شهاب  العلمية، بريوت، 
عبد  بن  بن حممد  اهلل حممد  أبو عبد  الدين  اخلليل، شمس  اجلليل لرشح خمترص  ٢38/8، ومواهب  الغرب بريوت، 1٩٩4م، 
عيني، دار عامل الكتب، 14٢3هـ/٢٠٠3م، 634/6، واملبدع رشح املقنع، أبو  الرمحن الطرابليس املغريب املعروف باحلطاب الرُّ

إسحاق برهان الدين إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد بن مفلح، دار عامل الكتب، الرياض، 14٢3هـ/٢٠٠3م، ٢13/4.
احلنفي،  الزيلعي  البارعي  بن حمجن  بن عيل  الدين عثامن  فخر   ، ْلبِيِّ الشِّ الدقائق وحاشية  كنز  احلقائق رشح  تبيني  انظر:   )4(
، املطبعة الكربى األمريية، بوالق،  ْلبِيُّ احلاشية: شهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن يونس بن إسامعيل بن يونس الشِّ
القاهرة، ط1، 1313هـ، ٢٠3/5، والبناية رشح اهلداية، أبو حممد بدر الدين حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني 

الغيتابى احلنفى العينى، 11/1٠٩.
)5( حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري )»الرشح الكبري للشيخ أمحد الدردير عىل خمترص خليل« بأعىل الصفحة، يليه مفصواًل 

بفاصل »حاشية الدسوقي« عليه(، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، دار الفكر، ٢٩3/3.
بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  البخاري،  بصحيح  املعروف  وأيامه  وسننه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أمور  من  املخترص  الصحيح  املسند  اجلامع   )6(
إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي البخاري، دار طوق النجاة، ط1، 14٢٢هـ، رقم احلديث )38٠4(، واملعجم الكبري، 
سليامن بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين، مكتبة العلوم واحلكم، املوصل، ط٢، 14٠4هـ/1٩83م، رقم احلديث )43٠(.

)7( مصنف عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط٢، 14٠3هـ، رقم احلديث 
.)18734(
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الثالث: أنه عالمة عىل البلوغ يف بعض الصور دون بعض، وهو قول الشافعية، وبعض 
املالكية)1(.

النبي  لقول  واحلمل؛  احليض  وهي:  باألنثى؛  خاص  هو  ما  الطبيعية  العالمات  ومن 
ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يقبل اهلل صالة حائض إال بخامر«)٢(.

ب( البلوغ التقديري: وإن مل توجد عالمة من العالمات الطبيعية للبلوغ فإنه حيكم عىل 
البلوغ بالسن، ويسمى البلوغ التقديري، واختلف الفقهاء يف سن البلوغ عىل ثالثة أقوال)3(: 
الشافعية، واحلنابلة،  أنه مخس عرشة سنة قمرية للذكر واألنثى، وهو مذهب  األول: 

وصاحبي أيب حنيفة.
الثاين: أنه ثامين عرشة سنة قمرية للذكر واألنثى، وهو مذهب املالكية. 

الثالث: أنه ثامين عرشة سنة للذكر، وسبع عرشة سنة لألنثى، وهو مذهب أيب حنيفة. 
وقد نصت املادة )٩86( من جملة األحكام العدلية عىل أن »مبدأ سن البلوغ يف الرجل 
أكمل  وإذا  املرأة تسع سنوات، ومنتهاه يف كليهام مخس عرشة سنة،  اثنتا عرشة سنة، ويف 
الرجل اثنتي عرشة سنة ومل يبلغ ُيقال له: املراهق، وإذا أكملت املرأة تسًعا ومل تبلغ ُيقال هلا: 

املراهقة.. إىل أن يبلغا)4(.
واتفق الفقهاء عىل أنه يشرتط لصحة الوقف أن يكون الواقف بالًغا، فال يصح وقف 

العجييل  منصور  بن  عمر  بن  سليامن  اجلمل،  بحاشية  املعروف  الطالب  منهج  رشح  بتوضيح  الوهاب  فتوحات  انظر:   )1(
»حاشية  بفاصل  مفصوالً  يليه  الصفحة،  بأعىل  األنصاري،  لزكريا  الطالب«  منهج  )»رشح  باجلمل،  املعروف  األزهري 
اجلمل« عليه(، دار الفكر، 338/3-33٩، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 

.٢٩3/3
ِجْستاين، املكتبة العرصية،  )٢( سنن أيب داود، أبو داود سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِّ

صيدا، بريوت )641(.
وحاشية   ،166/٢ بريوت،  الفكر،  دار  الرشبيني،  اخلطيب  حممد  املنهاج،  ألفاظ  معاين  معرفة  إىل  املحتاج  مغني  انظر:   )3(
الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، ٢٩3/3، واملغني، موفق الدين أبو حممد عبد اهلل بن 
أمحد بن حممد بن قدامة املقديس اجلامعييل الدمشقي الصاحلي احلنبيل، دار عامل الكتب للطباعة والنرش والتوزيع، الرياض، 
القاسم نجم  أبو  ط3، 1417هـ/1٩٩7م، 175/13-177، ورشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام، املحقق احليل 

الدين جعفر بن احلسن، دار القارئ، بريوت، ط11، 14٢5هـ/٢٠٠4م، 363/1.
)4( جملة األحكام العدلية، جلنة مكونة من عدة علامء وفقهاء يف اخلالفة العثامنية، النارش: نور حممد، كارخانه جتارِت كتب، 
آرام باغ، كراتيش، املادة )٩86(، ودرر احلكام رشح جملة األحكام، عيل حيدر خواجه أمني أفندي، املادة )٩86(، ٢/7٠6.
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الصبي الذي مل يبلغ، وال فرق بني أن يكون الصبي ميًزا أو غري ميز)1(؛ ألن غري املميز ليس 
أهاًل للترصفات مطلًقا، واملميز ليس أهاًل للتربعات)٢(.

بال  النافعة  الترصفات  منه  فتصح  العاقل  الصبي  »وأما  احلنفية:  من  الكاساين  قال 
من  عليش  الشيخ  وقال  باإلمجاع«)3(،  املحضة  الضارة  الترصفات  منه  تصح  وال  خالف، 
املالكية نقاًل عن املقدمات: »ال اختالف بني مالك وأصحابه يف أن الصغري الذي مل يبلغ 
احللم من الرجال، واحليض من النساء، ال جيوز له يف ماله معروف من هبة وال صدقة وال 
عطية وال عتق، وإن أذن له األب أو الويص«)4(، واستدل هؤالء الفقهاء عىل ما ذهبوا إليه 
»الصبي  فذكر  القلم عن ثالث«)5(،  »ُرفع  النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  بقول  الصبي  من عدم صحة وقف 

)1( انظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء الدين الكاساين، النارش دار الكتاب العريب، بريوت، 1٩8٢م، 6/٢1٩، 
ط اجلاملية، والفتاوى اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، دار الفكر، ط٢، 131٠هـ 35٢/٢، وبلغة السالك 
َماِم  ألقرب املسالك )حاشية الصاوي( )الرشح الصغري هو رشح الشيخ الدردير لكتابه املسمى أقرب املسالك ملَِْذَهِب اإْلِ
َمالٍِك بأعىل الصفحة، يليه مفصوالً بفاصل »حاشية الصاوي« عليه(، أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت الشهري بالصاوي 
املالكي، دار املعارف، 1٠1/4، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 77/4، 
املنهاج« ألمحد بن حممد بن عيل بن  املنهاج )بأعىل الصفحة كتاب »حتفة املحتاج يف رشح  وحوايش حتفة املحتاج يف رشح 
حجر اهليتمي، بعده مفصوالً بفاصل »حاشية اإلمام عبد احلميد الرشواين«، بعده مفصوالً بفاصل »حاشية اإلمام أمحد بن 
قاسم العبادي«(، أمحد بن قاسم العبادي، املكتبة التجارية الكربى، مرص، 1357هـ/1٩83م، ٢36/6، ومغني املحتاج 
إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حممد اخلطيب الرشبيني، 377/٢، وحاشيتا قليويب وعمرية عىل رشح جالل الدين املحيل 
عىل منهاج الطالبني )بأعىل الصفحة »رشح العالمة جالل الدين املحيل عىل منهاج الطالبني للشيخ حميي الدين النووي«، 
بعده مفصوالً بفاصل »حاشية شهاب الدين أمحد بن أمحد بن سالمة القليويب«، بعده مفصوالً بفاصل »حاشية أمحد الربليس 
عمرية«(، شهاب الدين أمحد بن أمحد بن سالمة القليويب وأمحد الربليس عمرية، دار الفكر، بريوت، 1415هـ/1٩٩5م، 
٩٩/3، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، دار الفكر، بريوت، 14٠٢هـ، ٢51/4، 
واملحىل باآلثار، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري، دار الفكر، بريوت، املسألة )13٩٩(، 
الدين جعفر بن احلسن، 457/1،  القاسم نجم  أبو  املحقق احليل  1٩٩/7، ورشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام، 
والروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية، حممد بن مجال الدين املكي العاميل وزين الدين اجلبعي العاميل، مؤسسة األعلمي 
بن عيل  يوسف  بن  احلسن  اإلمامية،  الرشعية عىل مذهب  األحكام  لبنان، ط1، 177/3، وحترير  بريوت،  للمطبوعات، 

املّطهر املعروف باحليل، نرش مؤسسة اإلمام الصادق، ٢٩5/3.
)٢( انظر: أحكام الوصايا واألوقاف، حممد مصطفى شلبي، 345، والوقف اإلسالمي بني النظرية والتطبيق، د.عكرمة سعيد 

صربي، دار النفائس للنرش والتوزيع، األردن، ط٢، 143٢هـ/٢٠11م، ٢1٢.
)3( بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء الدين الكاساين، 171/7.

مكتبة  عليش،  حممد  الشيخ  اجلليل،  منح  تسهيل  املسامة  حاشية  وهبامشه  خليل،  العالمة  خمترص  عىل  اجلليل  منح  رشح   )4(
النجاح، ليبيا، 3/16٩.

الشيباين، رقم احلديث )٢46٩4(،  أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد  )5( مسند اإلمام أمحد بن حنبل، 
والسنن الكربى، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل اخلراساين، النسائي، رقم احلديث )73٠3(.
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حتى يبلغ، واملجنون حتى يربأ«)1(، وبأن الصبي ليس من أهل الترصفات الضارة؛ وهلذا ال 
تصح منه اهلبة والصدقة واإلعتاق ونحو ذلك«)٢(.

واستثنى اإلمامية من املنع حالتني: 
- إذا أوىص الصبي بأن يوقف ملكه بعد وفاته عىل وجوه الرب واملعروف، وكان قد بلغ 

عرًشا وعقل نفذت وصيته. 
- وإذا وقف بإذن وليه وكان مصلحة، قالوا: ففي بطالنه إشكال، واألظهر الصحة)3(.

ويف رواية مرجوحة عند اإلمامية: يصح وقف الصبي املميز، فذكر املحقق احليل أنه: 
يف وقف من بلغ عرًشا تردد، واملروي جواز صدقته، واألوىل املنع؛ لتوقف رفع احلجر عىل 
البلوغ والرشد)4(، وقال احلكيم: األحوط وجوًبا عدم نفوذ الوقف من الصبي قبل البلوغ، 
الصبي عىل  ثم رّجح توقف صحة وقف  باملعروف،  بلغ عرش سنني وكان وقفه  لو  حتى 

أمرين؛ مها: أن يكون يف الوقف صالح له، وأن يأذن له وليه فيه)5(.
وجتدر اإلشارة إىل أن الزيدية قد نصوا عىل صحة توكيل الصبي بالوقف، عىل الرغم 

من أنه ال يصح الوقف من الصبي عن نفسه)6(.

الفرع الثاين: العقل: 

يعقله  اليشء  يقال عقل  احلمق،  والنهي، وهو ضد  اللغة: احلجر  العقل يف  معاين  من 
عقاًل إذا فهمه)7(.

ويف االصطالح: ما حيصل به التمييز، ونقل عن الشافعي: العقل آلة التمييز واإلدراك)8(.

)1( املحىل باآلثار، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري، الفقرة )13٩٩(، 7/1٩٩.
)٢( انظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء الدين الكاساين، 6/٢1٩.

)3( انظر: منهاج الصاحلني، السيد حمسن الطباطبائي احلكيم، وهبامشه التعليق عليه للسيد حممد باقر الصدر، مركز األبحاث 
والدراسات التخصصية للصدر، ط1، 14٢5هـ، ٢/3٠5.

)4( انظر: رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام، املحقق احليل أبو القاسم نجم الدين جعفر بن احلسن، 457/1.
)5( انظر: منهاج الصاحلني، السيد حمسن الطباطبائي احلكيم، وهبامشه التعليق عليه للسيد حممد باقر الصدر، ٢/3٠5.

)6( انظر: رشح األزهار املنتزع من الغيث املدرار، أبو احلسن عبد اهلل بن مفتاح، مطبعة املعارف، مرص، 134٠هـ، 3/45٩.
)7( انظر: لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي، دار صادر، بريوت، ط1، مادة )عقل(، 11/45٩.

)8( انظر: لوامع األنوار البهية وسواطع األرسار األثرية لرشح الدرة املضية يف عقد الفرقة املرضية، شمس الدين، أبو العون 
حممد بن أمحد بن سامل السفاريني احلنبيل، مؤسسة اخلافقني ومكتبتها، دمشق، ط٢، 14٠٢هـ/1٩8٢م، ٢/437.
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وقال الفيومي: غريزة يتهيأ هبا اإلنسان إىل فهم اخلطاب)1(.
وقيل: العقل قوة رضورية بوجودها يصح درك األشياء ويتوجه تكليف الرشع، وهو 

ما يعرفه كل إنسان من نفسه)٢(.
عاقاًل)3(؛  الواقف  يكون  أن  وانعقاده  الوقف  لصحة  يشرتط  أنه  عىل  الفقهاء  واتفق 

وذلك ألن صحة التربعات أو ما يف معناها من اإلسقاطات تتوقف عىل كامل العقل)4(.
ومجع الزيدية رشطي العقل والبلوغ يف الواقف بقوهلم: ُيشرتط يف الوقف التكليف)5(.

واملراد باشرتاط العقل كامله، فال يصح الوقف من فاقده أو ناقصه، ويتفرع عىل هذا 
املسائل اآلتية: 

اأوًل: وقف املجنون: 

اجلنون لغة: زوال العقل أو فساده)6(.
واصطالًحا: اختالط العقل بحيث يمنع وقوع األفعال واألقوال عىل النهج املستقيم 

إال نادًرا)7(.
واملجنون إما أن يكون جنونه مطبًقا أو متقطًعا. 

)1( انظر: املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي، أمحد بن حممد بن عيل املقري الفيومي، املكتبة العلمية، بريوت، ٢/4٢3.
)٢( انظر: كشف األرسار رشح أصول البزدوي، عالء الدين عبد العزيز بن أمحد بن حممد البخاري احلنفي، )»أصول البزدوي« 

بأعىل الصفحة، يليه مفصوالً بفاصل رشحه »كشف األرسار« لعالء الدين البخاري(، دار الكتاب اإلسالمي، ٢/3٩4
نظام  برئاسة  علامء  جلنة  اهلندية،  والفتاوى   ،٢1٩/6 الكاساين،  الدين  عالء  الرشائع،  ترتيب  يف  الصنائع  بدائع  انظر:   )3(
الشهري  اخللويت  حممد  بن  أمحد  العباس  أبو  الصاوي(،  )حاشية  املسالك  ألقرب  السالك  وبلغة   ،35٢/٢ البلخي،  الدين 
بن  حممد  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  بن  إبراهيم  الدين  برهان  إسحاق  أبو  املقنع،  رشح  واملبدع   ،1٠1/4 املالكي،  بالصاوي 
مفلح، 4/6، ومطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي احلنبيل، املكتب اإلسالمي، 
1415هـ/1٩٩4م، ٢75/4، ورشح األزهار املنتزع من الغيث املدرار، أبو احلسن عبد اهلل بن مفتاح، 45٩/3، واملحىل 
باآلثار، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري، املسألة )13٩٩(، 1٩٩/7، وحترير األحكام 
الرشعية عىل مذهب اإلمامية، احلسن بن يوسف بن عيل املّطهر املعروف باحليل، ٢٩5/3، والروضة البهية يف رشح اللمعة 

الدمشقية، ملحمد بن مجال الدين املكي العاميل، وزين الدين اجلبعي العاميل، 177/3.
)4( انظر: أحكام الوصايا واألوقاف، حممد مصطفى شلبي، 346.

)5( انظر: عيون األزهار يف فقه األئمة األطهار، اإلمام املهدي أمحد بن حيي املرتيض، دار الكتاب اللبناين، 1٩75م، 35٩.
)6( انظر: املغرب يف ترتيب املعرب، أبو الفتح نارص الدين بن عبد السيدبن عيل بن املطرزي، النارش مكتبة أسامة بن زيد، 

حلب، ط1، 1٩7٩م، 166/1.
)7( انظر: التوقيف عىل مهامت التعاريف، زين الدين حممد بن تاج العارفني احلدادي املناوي القاهري، عامل الكتب، القاهرة، 

ط1، 141٠هـ/1٩٩٠م، 131.
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أ( فإن كان جنونه مطبًقا غري متقطع: فقد اتفق الفقهاء عىل عدم صحة الوقف منه)1(؛ ألنه 
الدالالت واعتبار األقوال، فال تصح هبته وال صدقته وال وقفه وال  باجلنون تسلب 
مسلوب  واملجنون  العقل،  كامل  فيها  يشرتط  الترصفات  ألن  ذلك؛  إىل  وما  وصيته.. 

العقل أو خمتله، وعديم التمييز واألهلية)٢(.
ب( وإن كان اجلنون غري مطبق بأن جين تارة ويفيق تارة أخرى: ذهب احلنفية إىل أنه يف حال 
إفاقته كالعاقل)3(، وهو قول املالكية، واحلنابلة، والظاهرية)4(، وأخذت جملة األحكام 
العدلية هبذا الرأي حيث نصت يف املادة )٩8٠( عىل أن »ترصفات املجنون غري املطبق 

يف حالة إفاقته كترصفات العاقل«.
ومن ثم إن صدر الوقف منه يف حال إفاقته صح كالعاقل؛ ألنه إذا زال اجلنون الذي هو 

مانع من الترصف عاد املمنوع)5(.

ثانًيا: وقف املعتوه: 

امَلْدُهوُش من  َعْتًها وُعْتًها وُعَتاًها وامَلْعُتوه  ُعتَِه الرجُل  َهُش وقد  التََّعتُّه: الدَّ العته لغة: 

)1( انظر: الفتاوى اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، 35٢/٢، وبدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء الدين 
الكاساين، ٢1٩/6، وبلغة السالك ألقرب املسالك )حاشية الصاوي(، أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت الشهري بالصاوي 
املالكي، 1٠1/4، ومطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي احلنبيل، ٢75/4، وحترير 
األحكام الرشعية عىل مذهب اإلمامية، احلسن بن يوسف بن عيل املّطهر املعروف باحليل، ٢٩5/3، ورشح األزهار املنتزع 
من الغيث املدرار، أبو احلسن عبد اهلل بن مفتاح، 45٩/3، واملحىل باآلثار، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس 
القرطبي الظاهري، املسأله )13٩٩( 1٩٩/7، والبحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين ابن نجيم احلنفي، النارش دار 

املعرفة، بريوت 8٩/8، ودرر احلكام رشح جملة األحكام، عيل حيدر خواجه أمني أفندي، املادة )٩44(، ٢/656.
)٢( انظر: قواعد األحكام يف مسائل احلالل واحلرام للحيل 36٩، ورشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام، املحقق احليل أبو 

القاسم نجم الدين جعفر بن احلسن، 457/1.
احلنفي،  الزيلعي  البارعي  بن حمجن  بن عيل  الدين عثامن  فخر   ، ْلبِيِّ الشِّ الدقائق وحاشية  كنز  احلقائق رشح  تبيني  انظر:   )3(
الدر  املحتار عىل  ، 1٩1/5، ورد  ْلبِيُّ الشِّ الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن يونس بن إسامعيل بن يونس  احلاشية: شهاب 
ابن  »حاشية  بفاصل  مفصوالً  يليه  الصفحة،  بأعىل  للتمرتايش«  األبصار  تنوير  »رشح  للحصفكي  املختار  )الدر  املختار 
عابدين« عليه، املسامه »رد املحتار«(، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي املشهور بابن عابدين، دار 

الفكر للطباعة والنرش، بريوت، ط٢، 141٢هـ/1٩٩٢م، 144/6.
)4( انظر: املنتقى رشح املوطأ، أبو الوليد سليامن بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي األندليس، 
مطبعة السعادة، مرص، ط1، 133٢هـ، 145/6-155، ومطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد بن 
عبده الدمشقي احلنبيل، 444/4، واملحىل باآلثار، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري، 

املسألة )13٩4(، 14٠/7 واملسألة )13٩٩(، 7/1٩٩.
الدر  عىل  املحتار  ورد   ،7٠1/٢  )٩8٠( املادة  أفندي،  أمني  خواجه  حيدر  عيل  األحكام،  جملة  رشح  احلكام  درر  انظر:   )5(

املختار، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي املشهور بابن عابدين، 145-144/6.
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غري َمسِّ ُجنُوٍن، وهو نقصان العقل من غري جنون، واملعتوه ناقص العقل)1(.
خمتلط  صاحبه  فيصري  العقل  يف  خلاًل  توجب  الذات  عن  ناشئة  آفة  واصطالًحا: 

الكالم)٢(.
ومن الفقهاء من قسم العته إىل قسمني: 

أحدمها: من اختلط كالمه فمرة يشبه كالم العقالء، ومرة يشبه كالم املجانني.
والثاين: هو اختالل يف العقل كاجلنون، وخيتلف عن اجلنون يف أن املعتوه يكون صامت؛ 

ولذلك يقال له: اجلنون الصامت)3(.
وقد اتفق الفقهاء عىل أنه ال يصح وقف املعتوه)4(؛ ألن العته اختالل يف العقل يلزم منه 

سلب التكليف وصحة الترصفات.
فقد رّصح احلنفية بأن )املعتوه كالصبي العاقل يف ترصفاته ويف رفع التكليف عنه()5(، 
ِعيُف اْلَعْقِل اَل َيِصحُّ  وقال العدوي يف حاشيته عىل رشح الرسالة: »َوامْلَْجنُوُن َوامْلَْعُتوُه الضَّ
َعْقُد َواِحٍد ِمنُْهاَم«)6(، ونقل الفايس اتفاق العلامء عىل عدم نفاذ ترصفات الصبي واملجنون 
واملعتوه يف ماله، حيث ذكر أهنم اتفقوا عىل وجوب احلجر عىل من مل يبلغ، وعىل من هو 

اللغة، أبو منصور حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط1، ٢٠٠1م،  )1( انظر: هتذيب 
1٠٠/1، وخمتار الصحاح، زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي، املكتبة العرصية، الدار 
النموذجية، بريوت، ط5، 14٢٠هـ/1٩٩٩م، ٢٠٠، واملصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي، أمحد بن حممد بن 

عيل املقري الفيومي، 3٩٢/٢، ولسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي، مادة )عته(، 13/51٢.
)٢( كتاب التعريفات، عيل بن حممد بن عيل الزين الرشيف اجلرجاين، دار الكتب العلمية بريوت، لبنان، ط1، 14٠3هـ/1٩83م، 

147، والتوقيف عىل مهامت التعاريف، زين الدين حممد بن تاج العارفني احلدادي املناوي القاهري، ٢36.
)3( انظر: أحكام الوصايا واألوقاف، حممد مصطفى شلبي، هامش 345. 

والفتاوى   ،3٠7/٢ اإلسالمي،  الكتاب  دار  املرتىض،  بن  حييى  بن  أمحد  األمصار،  ملذاهب  اجلامع  الزخار  البحر  انظر:   )4(
اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، 35٢/٢، وبلغة السالك ألقرب املسالك )حاشية الصاوي(، أبو العباس 
أمحد بن حممد اخللويت الشهري بالصاوي املالكي، 1٠1/4، ومطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد بن 
عبده الدمشقي احلنبيل، ٢75/4، وحترير األحكام الرشعية عىل مذهب اإلمامية، احلسن بن يوسف بن عيل املّطهر املعروف 
باحليل، ٢٩5/3، ورشح األزهار املنتزع من الغيث املدرار، أبو احلسن عبد اهلل بن مفتاح، 45٩/3، واملحىل باآلثار، أبو 

حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري، املسألة )13٩٩(، 5/1٩٩.
)5( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، 144/6، 
ْلبِيِّ )احلاشية: شهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن يونس بن إسامعيل بن  وتبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

(، فخر الدين عثامن بن عيل بن حمجن البارعي الزيلعي احلنفي، 5/1٩٩. ْلبِيُّ يونس الشِّ
)6( حاشية العدوي عىل رشح كفاية الطالب الرباين، أبو احلسن عيل بن أمحد بن مكرم الصعيدي العدوي، دار الفكر، بريوت، 

1414هـ/1٩٩4م، ٢/74.
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جمنون معتوه، أو مطبق ال عقل له، وإن كان ما أنفذ َمن ذكرنا يف حال فقد عقله، أو قبل 
بلوغه )ِمن: هبة، أو عتق، أو بيع، أو صدقة( باطل)1(.

ثالًثا: وقف املغمى عليه والنائم: 

اإلغامء لغة: اخلفاء والسرت)٢(.
واصطالًحا: سهو يعرتي اإلنسان مع فتور األعضاء لعلة، وقيل: فتور غري أصيل ال 

بمخدر يزيل عمل القوى)3(.
َساِئِر  بَِمنِْزَلِة  َباطٌِل،  َوالنَّاِئِم  َعَلْيِه  َوامْلُْغَمى  َوامْلَْعُتوِه  َعَلْيِه  امْلَْحُجوِر  بِيِّ  الصَّ َوإِْقَراُر 

َفاهِتِْم)4(. َترَصُّ

رابًعا: وقف ال�ضاهي والغافل: 

السهو يف اللغة: ذهول املعلوم عن أن خيطر بالبال، وقيل: خطأ عن غفلة، وهو رضبان: 
أحدمها: أال يكون من اإلنسان جوالبه ومولداته؛ كمجنون سبَّ إنساًنا.

الثاين: أن يكون منه مولداته، كمن رشب مخًرا ثم ظهر منه منكر بال قصد.
والنايس  الساهي  بني  وفرقوا  املصباح:  يف  قال  به،  مؤاخذ  والثاين  عنه  معفو  واألول 
ساكن  نظر  إليه:  وسهى  الغفلة،  والسهوة:  بخالفه،  والساهي  تذكر،  ذكر  إذا  النايس  بأن 

الطرف)5(. 
وخالف السهو: العمد والتعمد)6(. 

أما الغفلة عن اليشء، فهي أال خيطر ذلك بباله)7(.
والغفلة: فقد الشعور بام حقه أن يشعر به، قاله احلرايل، وقال أبو البقاء: الذهول عن 

)1( اإلقناع يف مسائل اإلمجاع، أبو احلسن ابن القطان عيل بن حممد بن عبد امللك الكتامي احلمريي الفايس، الفاروق احلديثة 
للطباعة والنرش، ط1، 14٢4هـ/٢٠٠4م، مسألة رقم )3٢17(، ٢/178.

)٢( انظر: املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي، أمحد بن حممد بن عيل املقري الفيومي، ٢/454.
)3( انظر: التوقيف عىل مهامت التعاريف، زين الدين حممد بن تاج العارفني احلدادي املناوي القاهري، 57.

)4( انظر: املبسوط، حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس، دار املعرفة، بريوت، 1414هـ/1٩٩3م، 18/17٢.
)5( انظر: التوقيف عىل مهامت التعاريف، زين الدين حممد بن تاج العارفني احلدادي املناوي القاهري، 1٩8.

)6( انظر: املرجع السابق، ٢47.
)7( انظر: كتاب التعريفات، عيل بن حممد بن عيل الزين الرشيف اجلرجاين، 16٢.
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اليشء، وقال الراغب: سهو يعرتي من قلة التحفظ والتيقظ)1(.

ونص اإلمامية عىل أن وقف الساهي أو الغافل ال يصح)٢(.

خام�ًضا: وقف ال�ضكران: 

ْكر يف اللغة: نقيض الصحو، والسكران: خالف الصاحي)3(.  السُّ
ويف االصطالح: نشوة تزيل العقل، وقال الشافعي: السكران هو الذي اختلط كالمه 

املنظوم، وانكشف رسه املكتوم)4(. 
قال الشيخ عليش نقاًل عن ابن رشد: السكران ينقسم قسمني؛ األول: سكران ال يعرف 
األرض من السامء، وال الرجل من املرأة، والثاين: سكران خمتلط، معه بقية من عقله، إال 
أنه ال يملك االختالط من نفسه؛ فيخطئ ويصيب، أما السكران الذي ال يعرف األرض 
من السامء وال الرجل من املرأة؛ فال اختالف يف أنه كاملجنون يف مجيع أفعاله وأقواله فيام 
بينه وبني اهلل تعاىل، وفيام بينه وبني الناس، وأما السكران املختلط الذي معه بقية من عقله؛ 

فاختلف أهل العلم يف أفعاله وأقواله)5(.
املالكية،  من  نافع  وابن  كذلك،  املذهب  يف  والشافعية  احلنفية،  ذهب  فقد  وعليه: 
نافذة،  السكران كالصاحي؛ فتكون ترصفاته  أن  واإلمامية، والزيدية يف قول مرجوح إىل 

فوقف السكران صحيح نافذ عند أصحاب هذا االجتاه)6(.

)1( انظر: التوقيف عىل مهامت التعاريف، زين الدين حممد بن تاج العارفني احلدادي املناوي القاهري، ٢5٢.
)٢( انظر: حترير األحكام الرشعية عىل مذهب اإلمامية، احلسن بن يوسف بن عيل املّطهر املعروف باحليل، ٢٩5/3.

)3( انظر: لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي، مادة )سكر(، 4/37٢ .
)4( انظر: العزيز رشح الوجيز املعروف بالرشح الكبري، أبو القاسم عبد الكريم بن حممد بن عبد الكريم الرافعي القزويني، دار 

الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط1، 1417هـ/1٩٩7م، 565/8.
)5( انظر: مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي احلنبيل، 3٢4/5، وفتح العيل املالك 

يف الفتوى عىل مذهب اإلمام مالك، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن حممد عليش املالكي، دار املعرفة، ٢/8-٩.
)6( انظر: غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر )»األشباه والنظائر البن نجيم« بأعىل الصفحة، يليه مفصواًل بفاصل رشحه 
»غمز عيون البصائر« ألمحد احلموي(، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن حممد مكي احلسيني احلموي احلنفي، دار الكتب العلمية، 
ط1، 14٠5هـ/1٩85م، 117/٢، والفتاوى اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، 415/5، واملنثور يف القواعد، أبو 
عبد اهلل حممد بن هبادر بن عبد اهلل الزركيش، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت، ط٢، 14٠5هـ، ٢٠5/٢، وفتوحات 
الوهاب بتوضيح رشح منهج الطالب املعروف بحاشية اجلمل، سليامن بن عمر بن منصور العجييل األزهري املعروف باجلمل، 
4٢/4، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبيل، دار 
إحياء الرتاث العريب، ط٢، 434/8، وفتح العيل املالك يف الفتوى عىل مذهب اإلمام مالك، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن حممد 

عليش املالكي، 8/٢، ورشح األزهار املنتزع من الغيث املدرار، أبو احلسن عبد اهلل بن مفتاح، 3/45٩.
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واإلمامية،  تيمية،  وابن  رواية،  يف  واحلنابلة  والظاهرية،  املذهب،  يف  املالكية  ويرى 
واملختار عند الزيدية أن وقف السكران غري منعقد)1(.

وفّرق اإلباضية بني السكر الذي سببه مباح، والسكر الذي سببه حمرم، فأثبتوا اخلطاب 
للسكران بسبب حمرم دون اآلخر، وقالوا: ال خيرج السكران من كونه خماطًبا؛ ألنه متعرض 
بنفسه لتغري عقله اختياًرا، فناسب أن جتري عليه األحكام الرشعية، واستدلوا بقوله تعاىل: 
نُتۡم ُسَكَٰرٰى﴾)٢(، فإهنم هُنوا أن يقربوا الصالة 

َ
لَٰوةَ َوأ ِيَن َءاَمُنواْ َل َتۡقَرُبواْ ٱلصَّ َها ٱلَّ يُّ

َ
﴿يَـٰٓأ

وهم سكارى، وهذا اخلطاب متوجه إليهم حال السكر، فإذا ظهرت صحة تعلق اخلطاب 
بالسكران، فتجرى عليه أحكام الصاحي)3(.

الفرع الثالث: احلرية: 

احلرية يف اللغة مصدر احلر واحلرار -بالفتح- كذلك، وقد َحرَّ َحراًرا؛ أي صار حًرا)4(.
واحلر خالف العبد، ويستعار للكريم؛ كالعبد اللئيم، واحلرة خالف األمة)5(.

واحلرية يف االصطالح: خلوص نفس العبد عن الرق وامللك)6(.
واختلف الفقهاء يف اشرتاط حرية الواقف لصحة الوقف عىل قولني: 

اجلمهور من  قول  الواقف حًرا، وهو  يكون  أن  الوقف  ُيشرتط لصحة  األول:  القول 

)1( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبيل، 
435/8، والفتاوى الكربى، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن حممد 
ابن تيمية احلراين احلنبيل الدمشقي، دار الكتب العلمية، ط1، 14٠8هـ/1٩87م، 3٠4/3، وفتح العيل املالك يف الفتوى 
عىل مذهب اإلمام مالك، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن حممد عليش املالكي، 8/٢، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، 
حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، ٩8/4، وبلغة السالك ألقرب املسالك )حاشية الصاوي(، أبو العباس أمحد بن 
حممد اخللويت الشهري بالصاوي املالكي، 13٩/4-14٠، والعروة الوثقى 4٠5/٢، صيدا، ومفتاح الكرامة يف رشح قواعد 
إيران، ط1،  املرشفة،  بقم  املدرسني  التابعة جلامعة  النرش اإلسالمي  العاميل، مؤسسة  السيد حممد جواد احلسيني  العالمة، 
14٢٩هـ، 55٠/٢1، وحترير األحكام الرشعية عىل مذهب اإلمامية، احلسن بن يوسف بن عيل املّطهر املعروف باحليل، 

٢٩5/3، ورشح األزهار املنتزع من الغيث املدرار، أبو احلسن عبد اهلل بن مفتاح، 3/45٩.
)٢( سورة النساء، آية 43.

)3( انظر: رشح طلعة الشمس عىل األلفية، أبو حممد عبد اهلل بن محيد الساملي، وزارة الرتاث القومي والثقافة، سلطنة عامن، 
ط٢، 14٠5هـ/1٩85م، ٢/٢64.

)4( انظر: طلبة الطلبة، نجم الدين أبو حفص عمر بن حممد بن أمحد بن إسامعيل النسفي، املطبعة العامرة، مكتبة املثنى، بغداد، 
1311هـ، 63.

)5( انظر: املغرب يف ترتيب املعرب، أبو الفتح نارص الدين بن عبد السيد بن عيل بن املطرزي، 1٩3/1.
)6( انظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء الدين الكاساين، 4/11٠.
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العبد؛ ألن  احلنفية، واملالكية، واحلنابلة، والشافعية، واإلمامية.. فال يصح عندهم وقف 
الوقف إزالة امللك، والعبد ليس من أهل امللك؛ سواء كان مأذوًنا أم حمجوًرا؛ ألن الوقف 
ليس من باب التجارة، وال من رضورات التجارة؛ فال يملكه املأذون، كام ال يملك الصدقة 

واهلبة واإلعتاق)1(.
وهو مقتىض عبارات الزيدية؛ إذ يعتربون امللك وإطالق الترصف من رشوط الواقف، 

فال يصح الوقف عندهم من غري املالك)٢(، والعبد ليس من أهل امللك.
القول الثاين: يصح وقف العبد ما مل ينتزع سيده ماله، وهو مذهب الظاهرية، قال ابن 
حزم: »العبد يف جواز صدقته وهبته وبيعه ورشائه كاحلر، واألمة كاحلرة، ما مل ينتزع سيدمها 
ماهلام«)3(، وأضاف: »صح أن للسيد أخذ كسب عبده، فإذا قال السيد: قد انتزعت كسبك، 

فقد سقط ملك العبد عنه وصار للسيد«)4(.

م�ضاألة: وقف املكاتب: 

وما يتصل باملوضوع: وقف املكاتب: 
فاملكاتب: مفعول من كاتب مكاتبة، واملوىل مكاتب بكرس التاء، واملكاَتبة أو الكتابة يف 

الرشع: حترير اململوك من جهة اليد يف احلال، ومن جهة الرقبة يف املال)5(.
واختلف الفقهاء يف صحة وقف املكاتب عىل قولني: 

)1( انظر: املرجع السابق، ٢1٩/6، والفتاوى اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، 35٢/٢، وبلغة السالك ألقرب 
املسالك )حاشية الصاوي(، أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت الشهري بالصاوي املالكي، 1٠1/4، ومطالب أويل النهى يف 
رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي احلنبيل، ٢71/4، وحاشيتا قليويب وعمرية عىل رشح جالل الدين 
املحيل عىل منهاج الطالبني، شهاب الدين أمحد بن أمحد بن سالمة القليويب وأمحد الربليس عمرية، ٩٩/3، وحترير األحكام 

الرشعية عىل مذهب اإلمامية، احلسن بن يوسف بن عيل املّطهر املعروف باحليل، ٢٩5/3.
الزخار اجلامع ملذاهب  أبو احلسن عبد اهلل بن مفتاح، 45٩/3، والبحر  املدرار،  الغيث  املنتزع من  انظر: رشح األزهار   )٢(
األمصار، أمحد بن حييى بن املرتىض، دار الكتاب اإلسالمي، 15٠/5، وعيون األزهار يف فقه األئمة األطهار، اإلمام املهدي 

أمحد بن حيي املرتيض، 35٩.
)3( املحىل باآلثار، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري، املسألة رقم )13٩8(، 1٩5/7.

)4( املرجع السابق، 7/1٩٩.
)5( انظر: جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر، عبد الرمحن بن حممد بن سليامن املدعو بشيخي زاده يعرف بداماد أفندي، دار 

إحياء الرتاث العريب، ٢/4٠5.
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القول األول: عدم صحة وقف املكاتب، وبه رصح الشافعية، واحلنابلة)1(، وهو مقتىض 
عبارات احلنفية، واملالكية، واإلمامية؛ حيث اشرتطوا حرية الواقف لصحة الوقف، وقالوا 

بعدم صحة وقف العبد، وإطالق قوهلم هذا يشمل القن واملكاتب)٢(.
كام أن احلنفية رّصحوا بأن كسب املكاتب ال حيتمل التربع)3(.

ويقول املالكية: رشط الوقف أن يكون الواقف من أهل التربع)4(.
ورصح اإلمامية بعدم جواز التربع من املكاتب، فقد ذكر احليل أن: املكاتب كاحلر يف 

الترصفات، إال فيام فيه تربع أو خطر؛ فال ينفذ عتقه وال هبته)5(. 
والوقف تربع عند هؤالء الفقهاء مجيًعا)6(.

القول الثاين: جواز وقف املكاتب بقيود ورشوط، وهو مذهب الزيدية والظاهرية.
فقد رصح الزيدية أن للمكاتب قبل الوفاء حكم احلر يف ترصفاته وعقوده، فإذا وقف 

كان ذلك موقوًفا عىل عتقه، فإن عتق نفذ وقفه، وإن رق بطل)7(.
وينتزع  يعجزه سيده  مل  ما  نافذ  املكاتب صحيح  أن وقف  الظاهرية  عبارات  وتقتيض 
ماله، فذكر ابن حزم أن: العبد يف جواز صدقته وهبته وبيعه ورشائه كاحلر، واألمة كاحلرة 

ما مل ينتزع سيدمها ماهلام)8(.

)1( انظر: حاشيتا قليويب وعمرية عىل رشح جالل الدين املحيل عىل منهاج الطالبني، شهاب الدين أمحد بن أمحد بن سالمة 
القليويب، وأمحد الربليس عمرية، ٩٩/3، وحوايش حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، 
عبد احلميد الرشواين، أمحد بن قاسم العبادي، ٢36/6، ومطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد بن 

عبده الدمشقي احلنبيل، 4/3٠٩.
)٢( انظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء الدين الكاساين، ٢11/6، والفتاوى اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام الدين 
البلخي، ٢35/٢، واملبسوط، حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس، ٢13/7، وبلغة السالك ألقرب املسالك 
)حاشية الصاوي(، أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت الشهري بالصاوي املالكي، 1٠1/4، وحترير األحكام الرشعية عىل 

مذهب اإلمامية، احلسن بن يوسف بن عيل املّطهر املعروف باحليل، ٢٩5/3.
)3( انظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء الدين الكاساين، 145/4.

)4( انظر: بلغة السالك ألقرب املسالك )حاشية الصاوي(، أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت الشهري بالصاوي املالكي، 1٠1/4.
)5( انظر: حترير األحكام الرشعية عىل مذهب اإلمامية، احلسن بن يوسف بن عيل املّطهر املعروف باحليل، ٢36/4.

)6( انظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين ابن نجيم احلنفي، ٢٠3/5، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد 
بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 75/4.

)7( انظر: التاج املذهب ألحكام املذهب، أمحد بن قاسم العنيس اليامين الصنعاين، دار احلكمة اليامنية للطباعة والنرش، صنعاء، 
1414هـ/1٩٩3م، 4٠1/3.

)8( انظر: املحىل باآلثار، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري، املسألة رقم )13٩8(، 1٩5/7.
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الفرع الرابع: الختيار: 

قال ابن عابدين: االختيار: هو القصد إىل اليشء وإرادته، والرضا: هو إيثاره واستحسانه)1(.
واختلف الفقهاء يف اشرتاط االختيار عىل قولني: 

القول األول: يشرتط لصحة الوقف أن يكون الواقف خمتاًرا، فال يصح الوقف من مكره 
بقول  واستدلوا  واإلمامية،  والزيدية،  واحلنابلة،  والشافعية،  املالكية،  قول  وهو  حق.  بغري 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إن اهلل جتاوز عن أمتي اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه«)٢(؛ وألنه يف حالة 
اإلكراه ليس صحيح العبارة، وال أهاًل للتربع وال لغريه، إذ ما يقوله ألجل اإلكراه لغو منه)3(. 
وهو ما يؤخذ من عبارات احلنابلة يف باب الطالق، قال ابن قدامة: »ال ختتلف الرواية 
عن أمحد أن طالق املكره ال يقع«)4(، وقال ابن القيم: »واهلل سبحانه وتعاىل رفع املؤاخذة 
املتكلم بالطالق  الكفر مكرًها؛ ملا مل يقصد معناها وال نواها، فكذلك  املتكلم بكلمة  عن 

والعتاق والوقف واليمني والنذر مكرًها؛ ال يلزمه يشء من ذلك؛ لعدم نيته وقصده«)5(.
وقال اإلمامية: »وال يصح وقف املكره، وإجازته بعد زوال عذره كإجازة املالك وقف 
الفضويل عىل إشكال، والراجح عندهم عدم صحة وقف املكره مطلًقا؛ أي ال يصح حتى 
بعد زوال اإلكراه؛ فقد نصوا عىل أن وقف الفضويل ال يصح، وإن أجاز املالك«)6(، وقال 

عابدين،  بابن  املشهور  احلنفي  الدمشقي  عابدين  العزيز  عبد  بن  بن عمر  أمني  املختار، حممد  الدر  املحتار عىل  رد  انظر:   )1(
5٠7/4، وكشف األرسار رشح أصول البزدوي، عالء الدين عبد العزيز بن أمحد بن حممد البخاري احلنفي، 383/4.

)٢( سنن ابن ماجه، ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني، دار إحياء الكتب العربية، )باب: طالق املكره والنايس( 
حديث رقم )٢٠43(.

)3( انظر: بلغة السالك ألقرب املسالك )حاشية الصاوي(، أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت الشهري بالصاوي املالكي، 1٠1/4، 
وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 77/4، وحتفة احلبيب عىل رشح اخلطيب 
1415هـ/1٩٩5م،  الفكر،  دار  الشافعي،  املرصي  ِمّي  الُبَجرْيَ عمر  بن  حممد  بن  سليامن  اخلطيب(،  عىل  البجريمي  )حاشية 
اهليتمي، عبد احلميد الرشواين، أمحد بن  املنهاج، أمحد بن حممد بن عيل بن حجر  املحتاج يف رشح  ٢43/3، وحوايش حتفة 
قاسم العبادي، ٢36/6، وأسنى املطالب يف رشح روض الطالب، زين الدين أبو حييى زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري 
السنيكي، دار الكتاب اإلسالمي، 575/1، والبحر الزخار اجلامع ملذاهب األمصار، أمحد بن حييى بن املرتىض، دار الكتاب 
الدين اجلبعي  العاميل، وزين  الدين املكي  اللمعة الدمشقية، ملحمد بن مجال  البهية يف رشح  اإلسالمي، 15٠/5، والروضة 
العاميل، 177/3، ومفتاح الكرامة يف رشح قواعد العالمة، السيد حممد جواد احلسيني العاميل، 55٠/٢1، وحترير األحكام 

الرشعية عىل مذهب اإلمامية، احلسن بن يوسف بن عيل املّطهر املعروف باحليل، ٢٩5/3-٢٩6.
)4( املغني، موفق الدين أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس اجلامعييل الدمشقي الصاحلي احلنبيل، 1٠/35٠، 
واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبيل، 8/43٩.

اجليل،  دار  اجلوزية،  القيم  بابن  املعروف  الزرعي  أيوب  بكر  أيب  بن  اهلل حممد  أبو عبد  العاملني،  املوقعني عن رب  إعالم   )5(
بريوت، 1٩73م، 51/3.

)6( حترير األحكام الرشعية عىل مذهب اإلمامية، احلسن بن يوسف بن عيل املّطهر املعروف باحليل، ٢٩5/3-٢٩6.
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احلكيم: »ولو وقف املالك مكرًها مل ينفذ وقفه برضاه بعد ذلك«)1(.
كالبيع  منه؛  الفسخ  حيتمل  ما  إال  منعقدة،  قوالً  املكره  ترصفات  أن  الثاين:  القول 
واإلجارة، أما ما ال حيتمل الفسخ منه كالطالق والنكاح والعتاق فهو الزم)٢(، وهذا مذهب 
احلنفية، قال الزيلعي: فلو ُأكره عىل بيع أو رشاء أو إقرار أو إجارة بقتل أو رضب شديد أو 
حبس مديد؛ ُخرّي بني أن يميض البيع أو يفسخ؛ ألن اإلكراه امللجئ وغري امللجئ يعدمان 
َعن  تَِجَٰرةً  تَُكوَن  ن 

َ
أ  ٓ ﴿إِلَّ تعاىل:  اهلل  قال  العقود؛  هذه  لصحة  رشط  والرضا  الرضا، 

تََراٖض ّمِنُكۡمۚ ﴾)3(، فتفسد عند فوات الرضا)4(.
أنه: ال  ذكر  الفسخ؛ حيث  التي حتتمل  القولية  بالترصفات  الوقف  وأحلق عيل حيدر 
اهلبة وال  االستئجار وال  اإلجيار وال  الرشاء وال  بإكراٍه معترب، وال  الذي وقع  البيع  يعترب 
باإلجارتني  هبا  يترصف  التي  واألرايض  األمريية  األرايض  فراغ  )أي  الفراغ  وال  الصدقة 
من املستغالت(، وال الصلح وال اإلقرار باملال واإلقرار بالعقد واإلقرار بالطالق واإلقرار 
إسقاط  وال  الدين  تأجيل  وال  احلقوق(،  عن  اإلبراء  )أي  مال  عن  واإلبراء  بالرضاع، 
ونافًذا  منعقًدا  يكون  أي  الزًما؛  يكون  وال  والرهن،  والوقف  الكفالة  قبول  وال  الشفعة، 
وقاباًل للفسخ، فجاء يف جملة األحكام العدلية: »واملكره إذا أجاز الترصفات املذكورة بعد 
كانا  ولو  امللك  يثبتان  واإلقرار  العقد  ألن  الزًما؛  أي  حينئذ؛  معترًبا  يكون  اإلكراه  زوال 
باإلكراه، واإلكراه سواء أكان ُملجًئا أم غري ُملجئ فهو معدم للرضا، وبام أن الرضا رشط 
يف لزوم العقود واملعامالت املذكورة واإلقرار، فتفسد العقود بفوات الرضا، ويكون حق 

الفسخ واإلمضاء بعد زوال اإلكراه عائًدا إىل املكره«)5(.

الفرع اخلام�س: امللك: 

امللك أو امللكية: عبارة عن املقدرة ابتداء عىل الترصف ما مل يكن مانع)6(.
وقال القرايف: »امللك حكم رشعي مقدر يف العني أو املنفعة، يقتيض متكن من يضاف 

)1( منهاج الصاحلني، السيد حمسن الطباطبائي احلكيم، وهبامشه التعليق عليه للسيد حممد باقر الصدر، ٢/3٠5.
)٢( انظر: املبسوط، حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس، ٢4/56.

)3( سورة النساء، آية ٢٩.
احلنفي،  الزيلعي  البارعي  بن حمجن  بن عيل  الدين عثامن  فخر   ، ْلبِيِّ الشِّ الدقائق وحاشية  كنز  احلقائق رشح  تبيني  انظر:   )4(

.18٢/5 ، ْلبِيُّ احلاشية: شهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن يونس بن إسامعيل بن يونس الشِّ
)5( درر احلكام رشح جملة األحكام، عيل حيدر خواجه أمني أفندي، املادة )1٠٠6(، 733-73٢/٢.

)6( انظر: درر احلكام رشح جملة األحكام، عيل حيدر خواجه أمني أفندي، املادة )36٩(، 3٩3/1.
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إليه من انتفاعه باململوك والعوض عنه من حيث هو كذلك«)1(. 
وقت  يقفه  ملا  مالًكا  الواقف  يكون  أن  الوقف  لصحة  يشرتط  أنه  عىل  الفقهاء  واتفق 

الوقف ملًكا باًتا)٢(.
وما يتفرع عىل اشرتاط امللك لصحة الوقف ما يأيت: 

اأوًل: وقف الف�ضويل: 

الفضويل لغة: من يشتغل بام ال يعنيه، نسبة إىل الفضول، مجع فضل: وهو الزيادة)3(.
وذلك  رشعي)4(؛  إذن  بدون  الغري  بحق  يترصف  من  هو  الفضويل  االصطالح:  ويف 

لكون ترصفه صادًرا من غري ملك وال وكالة وال والية)5(.
وإذا وقف الفضويل مال شخص بدون إذن منه؛ فقد اختلف الفقهاء يف صحة الوقف عىل قولني: 
احلنفية،  مذهب  وهو  املالك،  إجازة  عىل  موقوف  الفضويل  وقف  أن  األول:  القول 
ألن  املذهب؛  يف  واإلمامية  القديم،  يف  والشافعية  احلنابلة،  عند  ورواية  املالكية،  وبعض 
املالك إذا أجاز فعل الفضويل كان ذلك الفعل يف احلقيقة صادًرا منه، وإن مل جيزه املالك مل 

)1( الفروق )أنوار الربوق يف أنواء الفروق( )بأعىل الصفحة: كتاب »الفروق« للقرايف، بعده مفصواًل بفاصل »إدرار الرشوق 
الفروق  »هتذيب  بفاصل  مفصوالً  بعده  الشاط،  بابن  املعروف  اهلل  عبد  بن  قاسم  الشيخ  حاشية  وهو  الفروق«  أنوار  عىل 
والقواعد السنية يف األرسار الفقهية« للشيخ حممد بن عيل بن حسني مفتى املالكية بمكة املكرمة(، أبو العباس شهاب الدين 

أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف، عامل الكتب، الفرق )18٠(، ٢٠8/3-٢٠٩. 
)٢( انظر: الفروق، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف، ٢٠٩/3، وعيون األزهار 
يف فقه األئمة األطهار، اإلمام املهدي أمحد بن حيي املرتيض، 3٩5، وحترير األحكام الرشعية عىل مذهب اإلمامية، احلسن بن 

يوسف بن عيل املّطهر املعروف باحليل، ٢٩5/3-٢٩6.
)3( انظر: املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي، أمحد بن حممد بن عيل املقري الفيومي، 47/٢، املغرب يف ترتيب 

املعرب، أبو الفتح نارص الدين بن عبد السيدبن عيل بن املطرزي، 14٢/٢.
احلنفي،  الزيلعي  البارعي  بن حمجن  بن عيل  الدين عثامن  فخر   ، ْلبِيِّ الشِّ الدقائق وحاشية  كنز  احلقائق رشح  تبيني  انظر:   )4(
، 1٠3/4، البحر الرائق رشح كنز  ْلبِيُّ احلاشية: شهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن يونس بن إسامعيل بن يونس الشِّ

الدقائق، زين الدين ابن نجيم احلنفي، 6/16٠.
)5( انظر: فتح القدير، كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم، دار الفكر، بريوت، 51/7، ومغني 

املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حممد اخلطيب الرشبيني، ٢/15.
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جيز، وألنه عقد صدر من صحيح العبارة قابل للنقل، وقد أجاز املالك؛ فيصح)1(.
املالكية  املالك، وهو مذهب  الفضويل غري صحيح ولو أجازه  الثاين: أن وقف  القول 
اإلمامية،  من  ومجاعة  والزيدية،  املذهب،  يف  واحلنابلة  اجلديد،  يف  والشافعية  املشهور،  يف 
والظاهرية، وعللوا ذلك بخروج املوقوف بغري عوض، بخالف املبيع، فإن البيع صحيح؛ 
ألنه خيرج بعوض)٢(؛ وألن الوقف إنشاء، واإلجازة ال تلحق اإلنشاءات)3(؛ وألن عبارة 
الفضويل ال أثر هلا، وتأثري اإلجازة غري معلوم؛ ألن الوقف فكُّ ملك يف كثري من موارده، 

وال أثر لعبارة الغري فيه)4(.

ثانًيا: التوكيل بالوقف: 

نعم  أي  اْلَوِكيُل﴾)5(؛  َونِْعَم  اهللَُّ  َحْسُبنَا  ﴿َوَقاُلوا  تعاىل:  قال  احلفظ،  هي  لغة:  الوكالة 
احلافظ)6(.

والتوكيل يف االصطالح: تفويض الترصف، واحلفظ إىل الوكيل)7(، ويف مغني املحتاج: 
»التوكيل هو تفويض شخص ما له فعُله ما يقبل النيابة إىل غريه لَِيْفَعَله يف حياته«)8(.

عابدين،  بابن  املشهور  احلنفي  الدمشقي  عابدين  العزيز  عبد  بن  بن عمر  أمني  املختار، حممد  الدر  املحتار عىل  رد  انظر:   )1(
341/4، وفتح القدير، كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم، ٢٠1/6، والبحر الرائق رشح كنز 
الدقائق، زين الدين ابن نجيم احلنفي، ٢٠3/5، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي 
املالكي، 76/4، ومغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حممد اخلطيب الرشبيني، 15/٢، وبلغة السالك ألقرب 
معرفة  يف  واإلنصاف   ،٩8/4 املالكي،  بالصاوي  الشهري  اخللويت  حممد  بن  أمحد  العباس  أبو  الصاوي(،  )حاشية  املسالك 
الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبيل، ٢83/4، والروضة البهية 

يف رشح اللمعة الدمشقية، حممد بن مجال الدين املكي العاميل وزين الدين اجلبعي العاميل، 176/3.
معاين  معرفة  إىل  املحتاج  ومغني   ،76/4 املالكي،  الدسوقي  عرفة  بن  أمحد  بن  حممد  الكبري،  الرشح  الدسوقي عىل  حاشية  انظر:   )٢(
ألفاظ املنهاج، حممد اخلطيب الرشبيني، 15/٢، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن 
املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبيل، ٢83/4، واملحىل باآلثار، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري، 
املسألة )146٢( 351/7-35٢، والروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية، ملحمد بن مجال الدين املكي العاميل وزين الدين اجلبعي 

العاميل، 176/3، ومنهاج الصاحلني، السيد حمسن الطباطبائي احلكيم، وهبامشه التعليق عليه للسيد حممد باقر الصدر، ٢/3٠5.
)3( انظر: التاج املذهب ألحكام املذهب، أمحد بن قاسم العنيس اليامين الصنعاين، ٢85/3.

)4( انظر: الروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية، ملحمد بن مجال الدين املكي العاميل، وزين الدين اجلبعي العاميل، 176/3.
)5( سورة آل عمران، آية 173.

الكبري  الرشح  املنري يف غريب  واملصباح  املرصي، 734/11،  األفريقي  منظور  بن  مكرم  بن  حممد  العرب،  لسان  انظر:   )6(
للرافعي، أمحد بن حممد بن عيل املقري الفيومي، مادة )وكل(، 67٠/٢.

)7( انظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء الدين الكاساين، 6/1٩.
)8( مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حممد اخلطيب الرشبيني، ٢/٢17.
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والتوكيل نوعان: خاص، وعام)1(.
مجهور  فريى  داره،  أو  أرضه  يقف  بأن  آخر  شخص  يوكل  كأن  اخلاص:  التوكيل  أ( 
الفقهاء من احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، والزيدية، واإلمامية.. جواز التوكيل 
يف الوقف)٢(، واستدلوا عىل ذلك بقياس الوقف عىل البيع، فقالوا: إن الوقف يف معنى البيع 

يف احلاجة إىل التوكيل فيه؛ فيثبت فيه حكمه)3(.
ابن  قال  عندهم،  جائز  غري  بالوقف  التوكيل  أن  الظاهرية  عبارات  من  ويؤخذ 
وال  رجعة،  عىل  وال  تدبري،  عىل  وال  عتق  عىل  وال  طالق،  عىل  وكالة  جتوز  »وال  حزم: 
عىل  وال  اهلبة،  عقد  عىل  وال  إنكار،  عىل  وال  إقرار،  عىل  وال  توبة،  عىل  وال  إسالم،  عىل 
عىل  وال  قذف،  عىل  وال  ردة،  عىل  وال  الضامن،  عقد  عىل  وال  اإلبراء،  عىل  وال  العفو، 
حكم  إلزام  ذلك  كل  ألن  والناكح؛  املنكحة  تسمية  بغري  مطاق  إنكاح  عىل  وال  صلح، 
حيث  إال  أحد  يتكلم  أن  جيوز  فال  باللفظ،  ملك  ونقل  ثابت،  عقد  وحل  قط،  يلزم  مل 
أال  واألصل  الوجوه،  هذه  من  يشء  يف  الوكالة  جواز  عىل  نصَّ  وال   ، نصٌّ ذلك  أوجب 
ُكُّ  تَۡكِسُب  َوَل   ﴿ تعاىل:  اهلل  لقول  غريه؛  عىل  حكمه  وال  غريه  عىل  أحد  قول   جيوز 
﴾)4(، وكل ما ذكرنا كسب عىل غريه وحكم  ۡخَرٰىۚ

ُ
أ وِۡزَر  تَزُِر َوازَِرةٞ  َوَل  إِلَّ َعلَۡيَهاۚ  َنۡفٍس 

بالباطل يمضيه أحد عىل أحد«)5(.
ب( أما التوكيل العام؛ كأن يقول املوكل لشخص: أنت وكييل يف كل يشء، أو يف كل 
أموري، أو فوضت إليك كل يشء.. فقد اختلف الفقهاء يف صحة هذه الوكالة عىل قولني: 

)1( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي املشهور بابن عابدين، 5/5٠٩.
)٢( انظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين ابن نجيم احلنفي، 143/7، والفتاوى اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام 
الدين البلخي، 564/3-565، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 378/3، 
ورد املحتار عىل الدر املختار، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي املشهور بابن عابدين، 511/5-

51٢، والبحر الزخار اجلامع ملذاهب األمصار، أمحد بن حييى بن املرتىض، دار الكتاب اإلسالمي، 56/6-58، واإلنصاف 
يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبيل، 356/5، وهناية 
الفكر  دار  الصغري،  بالشافعي  الشهري  الرميل  الدين  ابن شهاب  بن محزة  العباس أمحد  أيب  بن  الدين حممد  املحتاج، شمس 
للطباعة، بريوت، 14٠4هـ/1٩84م، ٢٢/5-٢3، والروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية، ملحمد بن مجال الدين املكي 

العاميل وزين الدين اجلبعي العاميل، 371/4-37٢.
احلنبيل،  الصاحلي  الدمشقي  اجلامعييل  املقديس  قدامة  بن  بن حممد  أمحد  بن  اهلل  عبد  أبو حممد  الدين  موفق  املغني،  انظر:   )3(

.1٩٩-1٩8/7
)4( سورة األنعام، آية 164.

)5( املحىل باآلثار، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري، املسألة رقم )1363(، ٩1/7.



الفصل الثالث: الواقف ورشوطه )التكليفية(

٢4٩

القول األول: ال تصح الوكالة العامة عند أيب حنيفة، وهو مذهب الشافعية، واحلنابلة؛ 
من  رشد  ابن  قال  عليه،  ونص  وحدد  سمي  ما  منها  جيوز  إنام  وقالوا:  غرر،  من  فيها  ملا 
املالكية: وهو األقيس؛ إذ كان األصل فيها املنع، إال ما وقع عليه من اإلمجاع)1(، وعليه فال 

يصح الوقف بالتوكيل العام عندهم؛ لعدم إجازهتم الوكالة العامة أساًسا.
ذلك  وعىل  العامة،  الوكالة  بجواز  القائلني  عند  بالتوكيل  الوقف  يصح  الثاين:  القول 
أكثر احلنفية، واملالكية، وبه قال ابن أيب ليىل، إال أن املفتى به عند احلنفية عدم صحة الوقف 

بالوكالة العامة، وقال بعضهم بصحة الوقف بالوكالة العامة إلطالق لفظ التعميم)٢(. 

ثالًثا: وقف و�ضي اليتيم: 

الويص من جعل له شخص الترصف بعد موته فيام كان له الترصف فيه)3(، واليتيم اسم 
ملن مات أبوه قبل احللم)4(، والويص ليس له أن يقف مال اليتيم املوىص عليه؛ ألن الويص 

ال يملك التربع)5(، والوقف تربع)6(.

)1( انظر: بداية املجتهد وهناية املقتصد، أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطبي الشهري بابن رشد احلفيد، 
مطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده، مرص، ط4، 13٩5هـ/1٩75م، 3٠٢/٢.

الرائق رشح كنز  بابن اهلامم، 5٠1/7، والبحر  الواحد السيوايس املعروف  الدين حممد بن عبد  القدير، كامل  انظر: فتح   )٢(
الدقائق، زين الدين ابن نجيم احلنفي، 14٠/7، وغمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر، أبو العباس شهاب الدين 
البلخي،  الدين  نظام  برئاسة  علامء  جلنة  اهلندية،  والفتاوى   ،٢6-٢5/3 احلنفي،  احلموي  احلسيني  مكي  حممد  بن  أمحد 
بابن رشد  القرطبي الشهري  الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد  أبو  املقتصد،  565/3، وبداية املجتهد وهناية 
احلفيد، 3٠1/٢-3٠٢، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 38٠/3، وهناية 
املحتاج، شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة ابن شهاب الدين الرميل الشهري بالشافعي الصغري، ٢5/5، واملغني، 

موفق الدين أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس اجلامعييل الدمشقي الصاحلي احلنبيل، ٢11/5-٢1٢.
)3( انظر: املغني، موفق الدين أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس اجلامعييل الدمشقي الصاحلي احلنبيل، 8/55٠.
)4( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي املشهور بابن عابدين، 688/6.

)5( انظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء الدين الكاساين، 153/5، والفتاوى اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام الدين 
األنصاري  زكريا  بن  حممد  بن  زكريا  حييى  أبو  الدين  زين  الطالب،  روض  رشح  يف  املطالب  وأسنى   ،148/6 البلخي، 

السنيكي، ٢13/٢، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 447/3.
)6( انظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين ابن نجيم احلنفي، ٢٠3/5، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد 
بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 75/4، وأسنى املطالب يف رشح روض الطالب، زين الدين أبو حييى زكريا بن حممد 
بن زكريا األنصاري السنيكي، 37/3، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 453/3، 
ومطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي احلنبيل، ٢٩5/4، والتاج املذهب ألحكام 
جواد  حممد  السيد  العالمة،  قواعد  رشح  يف  الكرامة  ومفتاح   ،361/4 الصنعاين،  اليامين  العنيس  قاسم  بن  أمحد  املذهب، 

احلسيني العاميل، ٢1/748.
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تربع«)1(،  بثواب وال غريه ألهنا  ماله  الويص(  )أي  األنصاري: »وال هيب  قال زكريا 
وجه  عىل  إال  ماهلام  يف  يترصف  أن  واملجنون(  )الصغري  لوليهام  جيوز  »وال  البهويت:  وقال 
احلفظ هلام، فإن تربع هببة أو صدقة، أو حابى؛ بأن اشرتى بزيادة أو باع بنقصان، أو زاد عىل 

النفقة باملعروف.. َضمن؛ ألنه ُمفّرط، كترصفه يف مال غريمها«)٢(.

الفرع ال�ضاد�س: الإ�ضلم: 

أوالً: آراء الفقهاء يف اشرتاط اإلسالم لصحة الوقف: 
اختلف الفقهاء يف اشرتاط اإلسالم لصحة الوقف عىل قولني: 

القول األول: ال يشرتط اإلسالم لصحة الوقف، فيصح وقف غري املسلم يف اجلملة، 
ذمًيا كان أو حربًيا، وهو قول اجلمهور من حنفية، ومالكية، وشافعية، وحنابلة، وإمامية)3(، 
ّي دخل معهم،  وإباضية، وهو ما يفيده الثميني يف الضياء: »ومن أوىص ألقاربه وفيهم ِذمِّ
ّي وقريبه مسلم دخل يف الوصيَّة؛ ألنَّ الوصيَّة لغري الوارث، وهي  مِّ وكذلك لو أوىص الذِّ

جتب بالرحم وليس بمرياث«)4(. 
ما  بأمان ووقف، جاز من ذلك  دار اإلسالم  اهلندية: »حريب دخل  الفتاوى  وجاء يف 
للتعبد كالصالة واحلج،  »الوقف ليس موضوًعا  ابن عابدين:  الذمي«)5(، وقال  جيوز من 
بحيث ال يصح من الكافر أصاًل، بل التقرب به موقوف عىل نية القربة، فهو بدوهنا مباح؛ 

)1( أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، زين الدين أبو حييى زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري السنيكي، ٢/٢13.
)٢( كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 447/3.

)3( انظر: فتح القدير، كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم، ٢٠٠/6، وتبيني احلقائق رشح كنز 
(، فخر  ْلبِيُّ الشِّ الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن يونس بن إسامعيل بن يونس  ْلبِيِّ )احلاشية: شهاب  الشِّ الدقائق وحاشية 
الدين عثامن بن عيل بن حمجن البارعي الزيلعي احلنفي، 3٢5/3، والفتاوى اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، 
365/٢، وبلغة السالك ألقرب املسالك )حاشية الصاوي(، أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت الشهري بالصاوي املالكي، 
ِمّي املرصي  118/4، وحتفة احلبيب عىل رشح اخلطيب )حاشية البجريمي عىل اخلطيب(، سليامن بن حممد بن عمر الُبَجرْيَ
الشافعي، ٢43/3، والغرر البهية يف رشح البهجة الوردية، زين الدين أبو حييى زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري 
سليامن  اجلمل،  بحاشية  املعروف  الطالب  منهج  رشح  بتوضيح  الوهاب  وفتوحات   ،365/3 امليمنية،  املطبعة  السنيكي، 
الدين  الراجح من اخلالف، عالء  باجلمل، 4٢/4، واإلنصاف يف معرفة  املعروف  العجييل األزهري  بن عمر بن منصور 
أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبيل، 1٢/7-13، ورشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام، 
احلكيم،  الطباطبائي  حمسن  السيد  الصاحلني،  ومنهاج   ،457/1 احلسن،  بن  جعفر  الدين  نجم  القاسم  أبو  احليل  املحقق 

وهبامشه التعليق عليه للسيد حممد باقر الصدر، ٢/3٠7.
)4( الضياء، سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري، وزارة الرتاث القومي والثقافة، سلطنة عامن، ٩1/1٩.

)5( الفتاوى اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، ٢/353.
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حتى يصح من الكافر؛ كالعتق والنكاح«)1(، وعّلل البغوي صحة وقفه وإن مل يعتقده قربة 
اعتباًرا باعتقادنا، كام يصح منه بيع الشحم وإن اعتقد منعه)٢(، وذكر عبد األعىل املوسوي 
فيام يصح من  الكافر  أن يكون مسلاًم، فيصح وقف  الواقف  يعترب يف  أنه: ال  اإلمامية  من 
املسلم عىل األقوى؛ لإلطالق وظهور االتفاق، وأصالة عدم االشرتاط بعد صدق الوقف 
عليه، وكذا فيام يصح عىل مذهبه؛ تقريًرا هلم عىل مذهبهم، وأما اإلشكال عىل الصحة بأن 
الوقف متقوم بقصد القربة، وهو ال حيصل من الكافر؛ لعدم اعتقاده باهلل تعاىل.. فممنوع؛ 
ألن كثرًيا من الكفار يعتقدون باهلل تعاىل إمجاالً، وإنام أخطؤوا يف طريق معرفته وعبوديته، 

.)4(﴾)3( ِ ُزۡلَفٰٓ ويدل عليه قوله تعاىل: ﴿َما َنۡعُبُدُهۡم إِلَّ ِلَُقّرُِبونَآ إَِل ٱللَّ
إذ  الزيدية؛  قول  وهو  مسلاًم،  الواقف  يكون  أن  الوقف  لصحة  يشرتط  الثاين:  القول 
ابن قايض شهبة من  الكافر)5(، وذكر  القربة، فال يصح وقف  الوقف عندهم  من رشوط 

الشافعية احتامل عدم صحة وقف الكافر؛ اعتباًرا باعتقاده)6(.

ثانًيا: م�ضائل خمتلف فيها لدى الفقهاء القائلني ب�ضحة وقف غري امل�ضلم: 

ثم اختلف الفقهاء القائلون بصحة وقف الكافر يف بعض التفاصيل، نذكرها فيام يأيت: 

اأ( وقف الذمي: 

الفقهاء:  والذمي يف اصطالح  العهد،  بمعنى  اللغة  والذمة يف  الذمة،  إىل  نسبة  الِذّمي 
اإلمام  من  العهد  أى  الذمة؛  إىل  نسبة  الذمى  أن  كام  العهد)7(،  اإلمام  أعطاه  الذي  الكافر 

عابدين،  بابن  املشهور  احلنفي  الدمشقي  عابدين  العزيز  عبد  بن  بن عمر  أمني  املختار، حممد  الدر  املحتار عىل  رد  انظر:   )1(
341/4، وفتح القدير، كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم، ٢٠٠/6-٢٠1، وحاشية الدسوقي 
عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 78/4، ومغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حممد 

اخلطيب الرشبيني، ٢/377-376.
َمشقيُّ  ين أبو الَفضِل حممد بن أيب بكر بن أمحد األَسِديُّ الدِّ )٢( انظر: بداية املحتاج يف رشح املنهاج يف الفقه الشافعي، بدر الدِّ

الشافعيُّ املعروف بابن قايض ُشْهَبَة، إدارة الثقافة اإلسالمية، الكويت، ط1، 143٢هـ/٢٠11م، 1٢4/4.
)3( سورة الزمر، آية 3.

)4( انظر: مهذب األحكام لعبد األعىل املوسوي، موسوعة الوقف يف الفقه اإلسالمي، 136-135/5.
)5( انظر: البحر الزخار اجلامع ملذاهب األمصار، أمحد بن حييى بن املرتىض، دار الكتاب اإلسالمي، 15٠/5، ورشح األزهار 

املنتزع من الغيث املدرار، أبو احلسن عبد اهلل بن مفتاح، 3/45٩.
َمشقيُّ  ين أبو الَفضِل حممد بن أيب بكر بن أمحد األَسِديُّ الدِّ )6( انظر: بداية املحتاج يف رشح املنهاج يف الفقه الشافعي، بدر الدِّ

الشافعيُّ املعروف بابن قايض ُشْهَبَة، 1٢4/4.
)7( انظر: رشح منح اجلليل عىل خمترص العالمة خليل، وهبامشه حاشية املسامة تسهيل منح اجلليل، الشيخ حممد عليش، ٢85/1.
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باألمن عىل نفسه وماله، يف نظري التزامة اجلزية ونفوذ أحكام اإلسالم فيه)1(.
واختلف القائلون بصحة وقف الذمي فيام يصح وقفه إىل أربعة أقوال: 

عليه  نص  وعندهم،  عندنا  قربة  يكون  أن  برشط  الذمي،  وقف  صحة  األول:  القول 
مسجد  عىل  أو  الفقراء  عىل  بالوقف  له  ومّثلوا  املالكية،  عبارات  مقتىض  وهو  احلنفية، 
القدس، بخالف الوقف عىل بَِيَعة؛ فإنه قربة عندهم فقط، أو حج أو عمرة فإنه قربة عندنا 
فقط)٢(، وقالوا: جيوز أن يعطي املساكني املسلمني وأهل الذمة، وإن خص يف وقفه مساكني 
أهل الذمة جاز، وُتفرق عىل اليهود والنصارى واملجوس منهم، إال إن خص صنًفا منهم، 
فلو دفع القيِّم إىل غريهم؛ كان ضامنًا وإن قلنا: إن الكفر ملة واحدة)3(، وأضافوا: لو وقف 
وقف  يصح  ال  املالكية:  وقال  جاز)4(،  للمساكني؛  آخره  وجعل  ونسله  ولده  عىل  الذمي 
الكافر يف قربة دينية، فيبطل عندهم وقف الكافر ملثل مسجد ورباط وجهاد وحج وأذان ما 
يتعلق بدين اإلسالم، ويف سامع ابن القاسم من املالكية: إن حبس ذمي داًرا عىل مسجد رد، 
وروى ابن معن يف نرصانية بعثت بدينار للكعبة فرده عليها مالك، أما وقفهم يف منفعة عامة 

دنيوية كبناء قنطرة، وكسبيل ماء، ونحوها.. فيصح عند احلاجة)5(.
القول الثاين: صحة وقف الذمي فيام ال يعتقده قربة اعتباًرا باعتقادنا، وهو مذهب الشافعية، 

ومثلوا له بالوقف عىل املصاحف والكتب العلمية، كام يصح عندهم وقفهم للمسجد)6(.
القول الثالث: أن ما ال يصح من املسلم الوقف عليه ال يصح من الذمي، وهو مذهب 
احلنابلة، وبناء عىل هذا األصل يصح الوقف عىل القريب من مسلم وذمي ونحو ذلك من 
القرب؛ كالربط واخلانات ألبناء السبيل، كام يصح وقف ذمي عىل ذمي معني غري قريبه، 

)1( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 116/3.
)٢( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي املشهور بابن عابدين، 341/4.
احلنفي،  الزيلعي  البارعي  بن حمجن  بن عيل  الدين عثامن  فخر   ، ْلبِيِّ الشِّ الدقائق وحاشية  كنز  احلقائق رشح  تبيني  انظر:   )3(

.3٢4/3 ، ْلبِيُّ احلاشية: شهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن يونس بن إسامعيل بن يونس الشِّ
الزيلعي  الزيلعي  البارعي  بن حمجن  بن عيل  الدين عثامن  فخر   ، ْلبِيِّ الشِّ الدقائق وحاشية  كنز  احلقائق رشح  تبيني  انظر:   )4(

.3٢4/3 ، ْلبِيُّ احلنفي، احلاشية: شهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن يونس بن إسامعيل بن يونس الشِّ
واإلكليل  والتاج   ،7٩-78/4 املالكي،  الدسوقي  عرفة  بن  أمحد  بن  حممد  الكبري،  الرشح  عىل  الدسوقي  حاشية  انظر:   )5(
ملخترص خليل، أبو عبد اهلل املواق حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي املالكي، دار الكتب العلمية، 
منح  تسهيل  املسامة  العالمة خليل )وهبامشه حاشية  اجلليل عىل خمترص  منح  ط1، 1416هـ/1٩٩4م، 635/7، ورشح 

اجلليل(، الشيخ حممد عليش، 4/4٢.
)6( انظر: الغرر البهية يف رشح البهجة الوردية، زين الدين أبو حييى زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري السنيكي، 365/3.
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ورشط استحقاقه ما دام ذمًيا الٍغ، ويستمر له إذا أسلم بطريق أوىل، ويصح الوقف عىل من 
ينزل الكنائس واألديرة ونحوها من ماٍر وجمتاز فيها فقط؛ ألن الوقف عليهم ال عىل البقعة، 

والصدقة عليهم جائزة.
فقهاء  اختلف  فقد  فقط؛  الذمة  أهل  أو جيتاز من  هبا  يمر  من  الوقف عىل  كان  لو  أما 

احلنابلة فيه عىل رأيني: 
وهو  احلارثي:  قال  والنصارى،  اليهود  عىل  الوقف  لبطالن  يصح  مل  األول:  الرأي 

املذهب كام يف رشح املنتهى.
الرأي الثاين: يصح، قاله ابن مفلح يف الفروع نقاًل عن املنتخب.

ويف صحة وقف الذمي عىل الكنائس وشبهها رأيني أيًضا: 
الرأي األول: ال يصح الوقف عىل كنائس وبيوت نار وبيع وأديرة ومصاحلها كقناديلها 

ووقودها وسدنتها، نص عليه احلنابلة؛ ألنه معونة عىل معصية)1(.
والرأي الثاين: يصح الوقف الذي عىل البيع والكنائس، قاله اإلمامية؛ ألن الذمي يعتقد 
التقرب به إىل اهلل تعاىل، فيقر عىل دينه؛ ألنه ال بدَّ له من متعبد)٢(، وقالوا: لو وقف الذمي 

عىل الفقراء انرصف إىل فقراء نحلته)3(.
القول الرابع: أن الوقف من الذمي ال يصح، وهو ظاهر مذهب الزيدية؛ ألنه ُيشرتط يف 

الواقف التكليف واإلسالم؛ بناء عىل أن القربة ال تصح من غري املسلم)4(.
إال أنه حكي اخلالف يف تفسري وجوب اإلسالم يف الوقف، هل املراد به نفي الصحة، 
قياًسا عىل اهلبات والعطايا؟ أم أنه صحيح مع عدم القبول لصدقته؛ كام يدل عليه قوله تعاىل: 
لَٰوةَ  تُوَن ٱلصَّ

ۡ
ِ َوبِرَُسوِلِۦ َوَل يَأ نَُّهۡم َكَفُرواْ بِٱللَّ

َ
ٓ أ ن ُتۡقَبَل ِمۡنُهۡم َنَفَقُٰتُهۡم إِلَّ

َ
﴿َوَما َمَنَعُهۡم أ

إِلَّ َوُهۡم ُكَساَلٰ َوَل يُنفُِقوَن إِلَّ َوُهۡم َكٰرُِهوَن﴾)5( فعدم القبول ال ينايف عدم الصحة؛ ألن 
مانع القبول ليس مانًعا لالنعقاد، بل اإلحباط فرع الصحة؛ حيث ال حُيبط إال موجود، وهلذا 

)1( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، ٢45/4-٢47.
)٢( انظر: مفتاح الكرامة يف رشح قواعد العالمة، السيد حممد جواد احلسيني العاميل، 6٠٩/٢1.

)3( انظر: رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام، املحقق احليل أبو القاسم نجم الدين جعفر بن احلسن، 457/1.
ط1،  صنعاء،  اجلديد،  اجليل  مكتبة  اجلالل،  أمحد  بن  احلسن  األزهار،  صفحات  عىل  املرشق  النهار  ضوء  انظر:   )4(
دار  املرتىض،  بن  حييى  بن  أمحد  األمصار،  ملذاهب  اجلامع  الزخار  والبحر   ،٩٠/6 14٢٩-143٠هـ/٢٠٠8-٢٠٠٩م، 

الكتاب اإلسالمي، ج5/15٠.
)5( سورة التوبة، آية 54.
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اق املسلمني)٢(. وردت أحاديث: »ال يقبل اهلل منه رصًفا وال عدالً«)1( يف كثري من فسَّ
ورّجح الصنعاين قبول وقف الذمي مستدالً بأنه: »ال تالزم بني الصحة والقربة، ويؤيد 
ذلك صحة وقف املرائي وعتقه وال قربة له، بل هو فاعل اإلثم، وإن قيل: علة عدم الصحة 
أنه ال بدَّ من نية التقرب إىل اهلل تعاىل بالوقف بمعزل عن ذلك، والعتق مثله، وقد ثبت أن 
الكفار كانوا ُيطعمون الطعام وهيبون اهلبات ويعطون العطايا، ومل يرد هني عن قبول ما خيرج 
من أيدهيم إىل الغري... إال أن ُيقال: الوقف من األوضاع الرشعية والقرب التي مل ترشع إال 

للمسلم، بخالف العتق؛ فإنه رشع قديم، فُينظر، فعدم نفوذ وقف الكافر حمل وقف«)3(.

ب( وقف املرتد: 

املرتد: الراجع عن دين اإلسالم)4(.
واختلف الفقهاء يف وقف املرتد عىل ثالثة أقوال: 

القول األول: ترصف املرتد بالوقف يف ماله موقوف، فإن عاد إىل اإلسالم نفذ وقفه، 
املرتد  وقف  جعل  حمل  بأن  الشافعية  ورّصح  واحلنابلة،  الشافعية،  قول  وهذا  بطل،  وإال 

موقوًفا قبل حجر احلاكم عليه، فإن كان بعد احلجر مل ينفذ مطلًقا)5(.
القول الثاين: وقف املرتد باطل، وهو مذهب املالكية، والزيدية، وأضاف املالكية أن ما 
وقفه املرتد قبل ردته، وحيز املوقوف قبل الرد فإن وقفه نافذ؛ سواء عاد لإلسالم أو مات عىل 

ردته، ومن أنشأ الوقف، وتأخر احلوز إىل أن ارتد الواقف ومات عىل ردته؛ بطل الوقف)6(.

)1( اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأيامه املعروف بصحيح البخاري، أبو عبد اهلل حممد بن 
إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي البخاري، رقم احلديث )73٠٠(.

)٢( انظر: ضوء النهار املرشق عىل صفحات األزهار، احلسن بن أمحد اجلالل، 6/٩٠-٩1.
)3( منحة الغفار حاشية ضوء النهار، حممد بن إسامعيل األمري، مطبوعة هبامش ضوء النهار، 6/٩٠-٩1.

)4( انظر: فتح القدير، كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم، 86/6.
)5( انظر: الغرر البهية يف رشح البهجة الوردية، زين الدين أبو حييى زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري السنيكي، 
7٩/5، ومطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي احلنبيل، 3٠1/6، وكشاف القناع 
عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 181/6-18٢، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء 

الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبيل، 1٠/33٩.
)6( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، ٩8/4، وبلغة السالك ألقرب املسالك 
)حاشية الصاوي(، أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت الشهري بالصاوي املالكي، 44٢/4، ورشح األزهار املنتزع من الغيث 
دار  املرتىض،  بن  حييى  بن  أمحد  األمصار،  ملذاهب  اجلامع  الزخار  والبحر   ،45٩/3 مفتاح،  بن  اهلل  عبد  احلسن  أبو  املدرار، 

الكتاب اإلسالمي، 15٠/5، والتاج املذهب ألحكام املذهب، أمحد بن قاسم العنيس اليامين الصنعاين، 465/4.



الفصل الثالث: الواقف ورشوطه )التكليفية(

٢55

ويؤخذ من عبارات فقهاء اإلمامية أن املرتد سواء كان مرتًدا عن فطرة أم مرتًدا عن 
ملة؛ ال يصح وقفه)1(.

القول الثالث: الردة املقارنة للوقف ال تبطله بل يتوقف، بخالف الردة الطارئة؛ فإهنا 
تبطل الوقف بًتا، وهو مذهب احلنفية.

والردة املقارنة: كام لو وقف املرتد فقتل أو مات بطل وقفه ويصري مرياًثا، فإن أسلم 
صح وقفه عند اإلمام، وعند حممد جيوز من املرتد ما جيوز من القوم الذين انتقل إىل دينهم.
والردة الطارئة: كام إذا ارتد املسلم وقد وقف قبل الردة؛ فإنه يبطل وقفه ويصري مرياًثا؛ 
سواء ُقتل عىل ردته أو مات أو عاد إىل اإلسالم، إال إن أعاد الوقف بعد عوده إىل اإلسالم.
وفّرق احلنفية بني ردة الرجل واملرأة؛ فذكروا أن: املرتدة يصح وقفها؛ ألهنا ال ُتقتل، 

بخالف املرتد، إال أهنم أبطلوا وقف املرتدة إذا كان عىل حج أو عمرة أو نحو ذلك)٢(.
أو  أو يف احلج عنه يف كل سنة  املساكني  أرضه عىل  »لو وقف مسلم  الطرابليس:  قال 
الغزو عنه أو يف أكفان املوتى أو حفر القبور، وما أشبه ذلك ما ُيتقرب به إىل اهلل تعاىل، ثم 
ارتد وقتل، أو مات عىل ردته.. بطل وقفه وصار مرياًثا عنه؛ حلبوط عمله هبا، والوقف قربة 
إىل اهلل تعاىل فال تبقى معها، وإن عاد إىل اإلسالم ال يعود إىل الوقفية بمجرد العودة، فإن 
مات قبل أن جيدد فيه الوقفية كان مرياًثا عنه، ولو جعلها وقًفا عىل ولده ونسله وعقبه ثم 
من بعدهم عىل املساكني، ثم ارتد بعد ذلك عن اإلسالم فامت أو ُقتل عليها؛ يبطل الوقف 
وترجع مرياًثا، ولو وقف وهو مرتد كان وقفه باطاًل؛ ألن أبا حنيفة ال جييز ترصفه يف املال 

الذي يف يده، حتى لو ُقتل عىل ردته أو مات عليها يكون مجيع ترصفاته يف ماله باطلة«)3(. 

ج( وقف غري اأهل الكتاب: 

املراد بغري أهل الكتاب عند مجهور الفقهاء عدا اليهود والنصارى)4(.
أما احلنفية فقد عرّب عن مذهبهم ابن اهلامم احلنفي بقوله: الكتايب من يؤمن بنبي ويقر 

)1( انظر: حترير األحكام الرشعية عىل مذهب اإلمامية، احلسن بن يوسف بن عيل املّطهر املعروف باحليل، 5/3٩1-38٩.
عابدين،  بابن  املشهور  احلنفي  الدمشقي  عابدين  العزيز  عبد  بن  بن عمر  أمني  املختار، حممد  الدر  املحتار عىل  رد  انظر:   )٢(

.4٠٠ ،34٢/4
)3( اإلسعاف يف أحكام األوقاف، برهان الدين بن موسى بن أيب بكر ابن الشيخ الطرابليس احلنفي، املطبعة اهلندية، مرص، 

ط٢، 13٢٠هـ/1٩٠٢م، 145.
الدمشقي احلنبيل، 111/5، واملنتقى رشح  املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده  النهى يف رشح غاية  انظر: مطالب أويل   )4(

املوطأ، أبو الوليد سليامن بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي األندليس، 17٢/٢.
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بكتاب، والسامرية من اليهود، أما من آمن بزبور داود وصحف إبراهيم وشيث؛ فهم أهل 
كتاب، حتل مناكحتهم عندنا)1(.

ونتناول بالبحث فيام يأيت وقف طوائف من غري أهل الكتاب: 
١- وقف ال�ضابئة: 

امل�ضاألة الأوىل: تعريف ال�ضابئة: 

الصابئة لغة: مجع الصابئ، والصابئ من خرج من دين إىل دين، يقال: صبأ فالن إذا 
خرج من دينه)٢(.

وقد اختلف الفقهاء يف تعريف الصابئة عىل أقوال منها: 
القول األول: أهنم قوم كانوا عىل دين نوح عليه السالم)3(.

الثاين: قال أبو حنيفة: الصابئة قوم يؤمنون بكتاب، فإهنم يقرأون الزبور، وال  القول 
يعبدون الكواكب، ولكن يعظموهنا كتعظيم املسلمني الكعبة يف االستقبال إليها، إال أهنم 

خيالفون غريهم من أهل الكتاب يف بعض دياناهتم)4(.
القول الثالث: قال أبو يوسف وحممد: الصابئة قوم يعبدون الكواكب، وعابد الكواكب 

كعابد الوثن)5(.
القول الرابع: املذهب عند احلنابلة أن الصابئة جنس من النصارى)6(.
القول اخلامس: قال سعيد بن جبري: إهنم بني املجوسية والنرصانية)7(.

القول السادس: يرى الشافعية والزيدية أن الصابئة طائفة من النصارى)8(.

)1( انظر: فتح القدير، كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم، 3/٢٢٩.
)٢( انظر: لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي، مادة )صبأ( 1٠7/1، واملفردات يف غريب القرآن، أبو 

القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهانى، دار القلم، الدار الشامية، دمشق، بريوت، ط1، 141٢هـ، 475.
)3( انظر: املفردات يف غريب القرآن، أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهانى، 475.

)4( انظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء الدين الكاساين، ٢/٢71.
)5( انظر: املرجع السابق، ٢/٢71.

)6( انظر: املبدع رشح املقنع، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد بن مفلح، 313/3.
)7( انظر: املنتقى رشح املوطأ، أبو الوليد سليامن بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي األندليس، 3/11٢.
)8( انظر: أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، زين الدين أبو حييى زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري السنيكي، 161/3، 

والبحر الزخار اجلامع ملذاهب األمصار، أمحد بن حييى بن املرتىض، دار الكتاب اإلسالمي، 457/6.
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القول السابع: قال زكريا األنصاري: تطلق الصابئة عىل قوم أقدم من النصارى يعبدون 
الكواكب السبعة ويضيفون اآلثار إليها وينفون الصانع املختار)1(.

 :
)٢(

امل�ضاألة الثانية: هل ال�ضابئة من اأهل الكتاب؟

باجلملة يمكن حرص أقوال الفقهاء يف حقيقة الصابئة هل هم من أهل الكتاب أم ال؟ 
يف أربعة أقوال كام يأيت: 

القول األول: أهنم من أهل الكتاب، وهذا قول أيب حنيفة، وأمحد يف رواية.
بن  وحممد  يوسف  وأيب  املالكية  قول  وهذا  الكتاب،  أهل  من  ليسوا  أهنم  الثاين:  القول 
احلسن من احلنفية )وكالمهام منصب عىل الصابئة احلرانيني، ذلك أن الصابئة فرق كام سيأيت(.

من  فهم  باإلنجيل  ويؤمنون  السالم-  -عليه  عيسى  يتبعون  كانوا  إن  الثالث:  القول 
النصارى ولو خالفوا النصارى يف الفروع، ما مل تكفرهم النصارى باملخالفة يف الفروع، فإن 

كفروهم فليسوا منهم، وهذا قول الشافعية.
القول الرابع: أن الصابئة فرقتان متميزتان ال تدخل إحدامها يف األخرى وإن توافقتا 

يف االسم، ومها: 

الصابئة احلرانيون. 	 

والفرقة الثانية هم طائفة من أهل الكتاب هلم شبه بالنصارى، وقيل: أصلهم اليهود 	 
الذين أرسهم بخت نرص، قال اجلصاص: مذهب أيب حنيفة يف جعله الصابئة من 

أهل الكتاب حممول عىل هؤالء.

امل�ضاألة الثالثة: �ضحة وقف ال�ضابئة: 

اختلف الفقهاء يف صحة وقف الصابئة عىل قولني: 
القول األول: وقف الصابئة صحيح عند مجهور الفقهاء يف اجلملة، فكل من جّوز وقف 

)1( انظر: أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، زين الدين أبو حييى زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري السنيكي، 161/3.
)٢( انظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء الدين الكاساين، ٢71/٢، وبداية املجتهد وهناية املقتصد، أبو الوليد حممد 
بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطبي الشهري بابن رشد احلفيد، 45٢/1، واحلاوي يف فقه الشافعي، أبو احلسن عيل 
بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي الشهري باملاوردي، دار الكتب العلمية، ط1، 1414هـ/1٩٩4م، ٢٢٠/٩، 
ومواهب اجلليل لرشح خمترص اخلليل، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابليس املغريب املعروف 

عيني، 313/4. باحلطاب الرُّ
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غري املسلم أجاز وقف الصابئ، فمن يعتربهم جنًسا من النصارى أحلقهم هبم فيصح من 
وقفهم ما يصح من النصارى، ومن مل يعتربهم من النصارى أحلقهم بسائر غري املسلمني 

فيام يصح من وقوفهم)1(.
قال ابن اهلامم: »الصابئة إن كانوا دهرية يقولون: ما هيلكنا إال الدهر، فهم صنف من 
الزنادقة، وإن كانوا يقولون بقول أهل الكتاب صح من وقوفهم ما يصح من أهل الذمة«)٢(.

َظاِهُرُه  َباطٌِل(  َكنَاِئِسِهْم  َعىَل  َوْقَفُهْم  َأنَّ  اَمِع  السَّ يِف  ِذي  َوَالَّ العدوي: »)َقْوُلُه:  وبحاشية 
ْيِخ َأمْحََد،  ْرَقايِنُّ ِعَباَرُة الشَّ تَِها َفُيَوافُِق َما َقْبَلُه، َوَقْوُلُه َوَما َنَقَلُه الزَّ َسَواٌء َكاَن َعىَل ُعبَّاِدَها َأْو ُمِرمَّ
تَِها َواجْلَْرَحى  ا َعىَل ُمِرمَّ َقْوُلُه: )َعىَل َمْعِصَيٍة( ِمْن امْلَْعِصَيِة َوْقُف اْلَكافِِر َعىَل ُعبَّاِد اْلَكنِيَسِة، َأمَّ

َوامْلَْرىَض؛ َفاْلَوْقُف َصِحيٌح َمْعُموٌل بِِه«)3(.
مل  وإن  ملسجد،  ولو  كافر  من  )الوقف(  فيصح  وغريه:  األنصاري  زكريا  الشيخ  قال 

يعتقده قربة اعتباًرا باعتقادنا)4(.
وجاء يف كشاف القناع نقاًل عن املبدع: جيوز عامرة كل مسجد، وكسوته، وإشعاله بامل 
كافر، وأن يبنيه بيده. قال البهويت يف تعليقه عىل هذه العبارة: وهو ظاهر كالمهم يف وقفه 

عليه ووصيته له.
وورد يف رشائع اإلسالم: ولو وقف الكافر جاز.

القول الثاين: ال يصح وقف الصابئة، وهو ما ذهب إليه الزيدية، حيث إهنم يشرتطون 
لصحة الوقف أن يكون الواقف مسلاًم، فال يصح وقف الصابئة عندهم سواء قالوا بقول 

عىل  الدسوقي  وحاشية   ،٢٠1/6 اهلامم،  بابن  املعروف  السيوايس  الواحد  عبد  بن  حممد  الدين  كامل  القدير،  فتح  انظر:   )1(
الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 78/4، وأسنى املطالب يف رشح روض الطالب، زين الدين أبو 
حييى زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري السنيكي، 457/٢، وحوايش حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، أمحد بن حممد بن عيل 
بن حجر اهليتمي، عبد احلميد الرشواين، أمحد بن قاسم العبادي، ٢36/6-٢37، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور 
بن يونس بن إدريس البهويت، 137/3، ورشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام، املحقق احليل أبو القاسم نجم الدين 

جعفر بن احلسن، 457/1.
)٢( فتح القدير، كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم، ٢٠1/6.

)3( رشح خمترص خليل )وهبامشه حاشية العدوي، عيل العدوي(، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل اخلريش املالكي، دار الفكر 
للطباعة، بريوت، 7/8٢.

)4( انظر: أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، زين الدين أبو حييى زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري السنيكي، ٢/457.
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أهل الكتاب أم مل يقولوا به)1(.

2- وقف املجو�س: 

املجوس: فرقة من الكفرة يعبدون الشمس والقمر والنار)٢(.

أما حكم وقفهم فيجري فيه اخلالف املذكور يف وقف الصابئة)3(.

٣- وقف اأهل الأهواء: 

يطلق أهل األهواء عىل من زاغ عن الطريقة املثىل من أهل القبلة؛ كاجلربية، واحلشوية، 
وخمالفتهم  النفس  ملتابعتهم  هبا  سموا  وإنام  بسريهتم،  سار  ومن  والروافض،  واخلوارج، 

السنة)4(.

وأما حكم وقفهم، فقد رّصح احلنفية بصحته، فذكر ابن عابدين أن: مجيع أهل األهواء 
بعد كوهنم من أهل القبلة، حكم وقفهم ووصاياهم حكم اإلسالم، فإن قبول شهاداهتم 

عىل املسلمني حكم بإسالمهم)5(.

الفرع ال�ضابع: نفاذ الت�ضرف: 

يشرتط الفقهاء يف الواقف أن يكون مطلق الترصف بمعنى أن ال يكون هناك ما يمنع 
نفاذ ترصفه، وهذا املانع إما أن يكون بسبب السفه، وإما أن يكون بسبب الفلس، أو يكون 
أو بعده،  الوقف قبل احلجر عليه،  إما أن يكون  بسبب مرض املوت، ويف مجيع األحوال 

وسيتم تناول هذه املسائل، عىل النحو اآليت: 

)1( انظر: البحر الزخار اجلامع ملذاهب األمصار، أمحد بن حييى بن املرتىض، دار الكتاب اإلسالمي، 15٠/5، ورشح األزهار 
املنتزع من الغيث املدرار، أبو احلسن عبد اهلل بن مفتاح، 3/45٩.

)٢( انظر: املعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وأمحد الزيات وحامد عبد القادر وحممد النجار، دار الدعوة، 855/٢، وقواعد 
الفقه، حممد عميم اإلحسان املجددي الربكتي، النارش: الصدف ببلرشز، كراتيش، ط1، 14٠7هـ/1٩86م، 468.

)3( انظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين ابن نجيم احلنفي، ٢٠4/5، والبحر الزخار اجلامع ملذاهب األمصار، أمحد بن 
حييى بن املرتىض، دار الكتاب اإلسالمي، 15٠/5، ورشح األزهار املنتزع من الغيث املدرار، أبو احلسن عبد اهلل بن مفتاح، 3/45٩.

اهلداية«  رشح  »العناية  رشحه  بفاصل  مفصواًل  يليه  الصفحة،  بأعىل  للمرغيناين«  )»اهلداية  اهلداية  رشح  العناية  انظر:   )4(
للبابريت(، حممد بن حممد بن حممود، أكمل الدين أبو عبد اهلل ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ مجال الدين الرومي البابريت، 

دار الفكر، 415/7.
)5( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي املشهور بابن عابدين، ٢٠1/6.
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اأوًل: وقف ال�ضفيه قبل احلجر عليه: 

السفيه عند العلامء هو الذي ينفق أمواله يف وجوه ال تتفق مع العقل والرشع، فيكون 
بذلك مبذرا متالفا)1(، وال أثر للعدالة والفسق فيه، وهو رأي مجهور الفقهاء.

وقال الشافعية، وهو قول ألمحد: إن السفيه هو املبذر يف ماله والفاسد يف دينه)٢(. 
واحلجر يف اللغة: املنع، قال ابن منظور: وأصل احلجر يف اللغة ما حجرت عليه؛ أي: 
منعته من أن يوصل إليه، وكل ما منعت منه فقد حجرت عليه، وكذلك حجر احلكام عىل 
األيتام: منعهم، واحلجر: مصدر، حجر عليه القايض حيجر حجًرا إذا منعه من الترصف يف 

ماله)3(.
واحلجر يف االصطالح: هو املنع من الترصفات املالية، وهو قول مجهور الفقهاء)4(، وعند 

احلنفية: هو منع من نفاذ ترصف قويل ال فعيل؛ إذ الفعل بعد وقوعه ال يتصور حجره)5(.
واختلف الفقهاء يف وقف السفيه قبل احلجر عليه عىل قولني: 

القول األول: وقف السفيه قبل احلجر عليه صحيح نافذ كالرشيد، وهو قول املالكية يف 
املعتمد، والشافعية، وأيب يوسف من احلنفية)6(.

قال القرطبي من املالكية: »اختلف العلامء يف أفعال السفيه قبل احلجر عليه: فقال مالك 
السفيه وأمره كله جائز حتى يرضب اإلمام عىل  القاسم إن فعل  ابن  ومجيع أصحابه غري 

)1( انظر: أحكام الوصايا واألوقاف، حممد مصطفى شلبي، 346.
)٢( انظر: املجموع رشح املهذب )مع تكملة السبكي واملطيعي(، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، دار الفكر، 378/13.

)3( انظر: لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي، مادة )حجر(، 165/4.
)4( انظر: أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، زين الدين أبو حييى زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري السنيكي، ٢/٢٠5، 
ألفاظ  البهويت، 416/3، ومغني املحتاج إىل معرفة معاين  القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس  وكشاف 
املقديس  قدامة  بن  بن حممد  أمحد  بن  اهلل  عبد  أبو حممد  الدين  موفق  واملغني،  الرشبيني، ٢/165،  اخلطيب  املنهاج، حممد 

اجلامعييل الدمشقي الصاحلي احلنبيل، 5٩3/6.
عابدين،  بابن  املشهور  احلنفي  الدمشقي  عابدين  العزيز  عبد  بن  بن عمر  أمني  املختار، حممد  الدر  املحتار عىل  رد  انظر:   )5(
بن  يونس  بن  بن أمحد  الدين أمحد بن حممد  ْلبِيِّ )احلاشية: شهاب  الشِّ الدقائق وحاشية  8٩/5، وتبيني احلقائق رشح كنز 

(، فخر الدين عثامن بن عيل بن حمجن البارعي الزيلعي الزيلعي احلنفي، 5/1٩٠. ْلبِيُّ إسامعيل بن يونس الشِّ
)6( انظر: املبسوط، حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس، 175/٢4، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، 
حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 3٩7/3، وبلغة السالك ألقرب املسالك )حاشية الصاوي(، أبو العباس أمحد 
الدين املحيل عىل منهاج  املالكي، 388/3، وحاشيتا قليويب وعمرية عىل رشح جالل  بالصاوي  الشهري  بن حممد اخللويت 
الطالبني، شهاب الدين أمحد بن أمحد بن سالمة القليويب وأمحد الربليس عمرية، 377/٢، وحوايش حتفة املحتاج يف رشح 

املنهاج، أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، عبد احلميد الرشواين، أمحد بن قاسم العبادي، 5/16٩.
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يده، وهو قول الشافعي وأيب يوسف، وقال ابن القاسم من املالكية: افعاله غري جائزة وإن 
مل يرضب عليه اإلمام، واحتج سحنون لقول مالك بأنه لو كانت أفعال السفيه مردودة قبل 

احلجر ما احتاج السلطان أن حيجر عىل أحد«)1(.
ونصت املادة )٩٩1( من جملة األحكام العدلية عىل أن: »ترصفات السفيه القولية بعد 
احلجر يف املعامالت غري صحيحة، ولكن ترصفاته قبل احلجر نافذة كترصفات سائر الناس«.

وهذا ما يؤخذ من عبارات احلنابلة)٢(، واإلمامية يف وجه)3(، فقال صاحب كشاف القناع 
من احلنابلة: »)ال ينظر يف أمواهلام( أي مال من سفه أو جن بعد بلوغه رشده وحجر عليه 

)إال احلاكم(؛ ألن احلجر عليهام يفتقر إىل احلاكم، وفكه كذلك، فكذا النظر يف ماهلام«)4(.
بن  حممد  مذهب  وهو  القايض،  عليه  حيجر  مل  وإن  باطل  السفيه  وقف  الثاين:  القول 

احلسن الشيباين من احلنفية، وابن القاسم من املالكية، واإلمامية، والزيدية)5(.
إما  احلجر،  رفع  عىل  موقوًفا  يبقى  بل  ماله،  املحجور  وقف  ينفذ  ال  الزيدية:  قالت 
بسقوط الدين، أو من احلاكم ملصلحة أو بإجازة الغرماء؛ ألن من رشوط الواقف: إطالق 

الترصف)6(.
وقال اإلتقاين من احلنفية يف إشارات األرسار: »ثم عند حممد )يعني ابن احلسن( يصري 

)السفيه( حمجوًرا بدون القضاء؛ ألن علة احلجر السفه وهي متحققة«)7(.

ثانًيا: وقف املحجور عليه ل�ضفه: 

اختلف الفقهاء يف وقف املحجور عليه لسفه عىل قولني: 

)1( اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي شمس الدين القرطبي، دار 
الكتب املرصية، القاهرة، ط٢، 1384هـ/1٩64م، 5/3٠.

)٢( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 3/45٢.
)3( انظر: الروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية، حممد بن مجال الدين املكي العاميل، وزين الدين اجلبعي العاميل، 1٠7-1٠6/4.

)4( كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 3/45٢.
)5( انظر: املبسوط، حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس، 175/٢4، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن 
أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 3٩7/3، وبلغة السالك ألقرب املسالك )حاشية الصاوي(، أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت 
الشهري بالصاوي املالكي، 388/3-38٩، والروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية، حممد بن مجال الدين املكي العاميل، وزين 

الدين اجلبعي العاميل، 1٠6/4-1٠7، والتاج املذهب ألحكام املذهب، أمحد بن قاسم العنيس اليامين الصنعاين، ٢83/3.
)6( انظر: التاج املذهب ألحكام املذهب، أمحد بن قاسم العنيس اليامين الصنعاين، ٢83/3.

، فخر الدين عثامن بن عيل بن حمجن البارعي الزيلعي احلنفي، 1٩5/5. ْلبِيِّ )7( تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشِّ
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القول األول: ال يصح وقف املحجور عليه بسفه، وهو املفتى به عند احلنفية، واملالكية، 
والشافعية، واحلنابلة، واإلمامية، والزيدية)1(، قال الفايس: »ومجيع العلامء عىل أن املحجور 
منوع من الترصف يف ماله، وأفعاله كلها يف ماله باطل يف وقت فعله هلا بإمجاع«)٢(، وعّللوا 
املنع بكون »السفيه إنام حجر عليه لئال يبذر يف ماله، فلو جاز وقفه مل يكن للحجر معنى«)3(.
القول الثاين: وقف السفيه صحيح، وهو قول اإلمام أيب حنيفة، وذلك بناء عىل أصله 
بأن الشخص ال حيجر عليه بعد بلوغه، ولو بلغ غري رشيد، وهو قول الظاهرية، وإبراهيم 
النخعي، وحممد بن سريين، وروي عن مجاعة من الصحابة)4(، وقال ابن نجيم نقاًل عن فتح 
القدير يف معرض الكالم عىل اشرتاط عدم احلجر عىل الواقف لصحة الوقف: »ينبغي أنه 
إذا وقفها يف احلجر للسفه عىل نفسه ثم جلهة ال تنقطع أن يصح عىل قول أيب يوسف، وهو 

الصحيح عند املحققني وعند الكل إذا حكم به حاكم«)5(.

ثالًثا: وقف ال�ضفيه املحجور عليه باإذن القا�ضي: 

اختلف الفقهاء يف صحة وقف السفيه إذا وقف بإذن القايض، عىل قولني: 
القول األول: بطالن وقفه، وإليه ذهب الشافعية، واحلنابلة، وبعض احلنفية)6(، فذكر 

)1( انظر: فتح القدير، كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم، ٢٠1/6، والفتاوى اهلندية، جلنة علامء 
برئاسة نظام الدين البلخي، 355/٢، وحاشيتا قليويب وعمرية عىل رشح جالل الدين املحيل عىل منهاج الطالبني، شهاب 
الدين أمحد بن أمحد بن سالمة القليويب وأمحد الربليس عمرية، ٩8/3-٩٩، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن 
يونس بن إدريس البهويت، ٢51/4، ومطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي احلنبيل، 
٢71/4، وبلغة السالك ألقرب املسالك )حاشية الصاوي(، أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت الشهري بالصاوي املالكي، 
العاميل،  اجلبعي  الدين  وزين  العاميل،  املكي  الدين  مجال  بن  حممد  الدمشقية،  اللمعة  رشح  يف  البهية  والروضة   ،1٠1/4
177/3، والتاج املذهب ألحكام املذهب، أمحد بن قاسم العنيس اليامين الصنعاين، ٢83/3، والبحر الزخار اجلامع ملذاهب 

األمصار، أمحد بن حييى بن املرتىض، دار الكتاب اإلسالمي، 5/15٠.
رقم  مسألة  الفايس،  احلمريي  الكتامي  امللك  عبد  بن  حممد  بن  عيل  القطان  ابن  احلسن  أبو  اإلمجاع،  مسائل  يف  اإلقناع   )٢(

)3٢٢1( و)3٢٢٢(، 17٩/٢.
)3( أحكام األوقاف، أبو بكر أمحد بن عمرو الشيباين املعروف باخلصاف، املكتبة الثقافية الدينية، مرص، ٢٩3.

)4( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي املشهور بابن عابدين، 3٩7/4، 
واملحىل باآلثار، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري، املسألة رقم )13٩4(، 7/14٠-14٢. 

)5( البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين ابن نجيم احلنفي، ٢٠3/5.
)6( انظر: غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن حممد مكي احلسيني احلموي احلنفي، 
74/3، والتاج املذهب ألحكام املذهب، أمحد بن قاسم العنيس اليامين الصنعاين، ٢84/3، وحاشيتا قليويب وعمرية عىل 
رشح جالل الدين املحيل عىل منهاج الطالبني، شهاب الدين أمحد بن أمحد بن سالمة القليويب وأمحد الربليس عمرية، 3/٩٩، 

وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 3٠3/4.
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القليويب الشافعي يف رشحه عىل عبارة املحىل أنه: »ال يصح وقف الصبي واملجنون والسفيه 
ولو بمبارشة أوليائهم)1(. وجاء يف كشاف القناع من كتب احلنابلة أن: اهلبة من الصبي لغريه 
باطلة؛ ألنه حمجور عليه، ولو أذن فيها الويل مل تصح؛ ألنه متربع، وكذا السفيه ال تصح هبته 

ولو أذن فيها وليه)٢(.
القول الثاين: صحة وقفه، وإليه ذهب اإلمامية، وبعض احلنفية، فجاء يف الفتاوى الظهريية 
من كتب احلنفية: »سئل أبو بكر البلخي عن حمجور عليه وقف ضيعة له؛ فقال: وقفه باطل، 
إال أن يأذن له القايض، وقال أبو القاسم: ال جيوز وقفه، فهام أفتيا عىل قول الصاحبني«)3(، 

وذكر احلموي أنه: عىل قول اإلمام أيب حنيفة جيوز وقفه؛ ألن ال يرى احلجر بالسفه)4(.
وعند اإلمامية ال حّيل وقف السفيه؛ سواء حّجر عليه القايض أم ال؛ وذلك الشرتاط 
البلوغ وكامل العقل وجواز الترصف يف الواقف، وبام أن السفيه ال جيوز له الترصف يف املال 
فال جيوز وقفه إذا ثبت سفهه، وإن مل حيجر عليه احلاكم الرشعي يف اخلارج؛ ألنه حمجور 
عليه من قبل الشارع املقّدس إذا ثبت سفهه؛ ولذا ذكر صاحب اجلواهر أنه ُيعترب يف الواقف 
يف  اكتفى  ولذا  األّوَلنْي؛  عن  ُمْغٍن  األخري  ولعلَّ  الترصف،  وجواز  العقل  وكامل  البلوغ 
اللمعة باشرتاط الكامل، ويف الدروس بأهلّية الوقف، ويف حمكي الرسائر والغنية كونه خمتاًرا 
مالًكا للتربع به إمجاًعا، وأّن املحجور عليه لفلس أو سفه ال جيوز له الترصف املايل بعبادة أو 

غريها، بل قد ُيشكل صحته منه مع اإلجازة املتأخرة بام عرفته سابًقا يف الفضويل)5(.
ثم إن فقهاء اإلمامية اشرتطوا يف رفع احلجر: البلوغ، والرشد، وما دام هذا اإلنسان 
بحكم  إالّ  يثبت  املفلس ال  فاحلَجر عىل  وقفه،  يصح  فال  الرشد؛  عليه  يصدق  فال  سفيًها 
ثبت  إذا  عليه  باحلَجر  الرشعي  احلاكم  مل حيكم  ولو  ثابت،  فهو  للسفه  احلَجر  أّما  احلاكم، 

سفهه)6(.

)1( انظر: حاشيتا قليويب وعمرية عىل رشح جالل الدين املحيل عىل منهاج الطالبني، شهاب الدين أمحد بن أمحد بن سالمة 
القليويب وأمحد الربليس عمرية، 3/٩٩.

)٢( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 3٠3/4.
البصائر يف رشح األشباه والنظائر، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن حممد مكي احلسيني احلموي احلنفي،  )3( غمز عيون 

.74/3
)4( انظر: املرجع السابق، 74/3.

ط7،  بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  النجفي،  حسن  حممد  الشيخ  اإلسالم،  رشائع  رشح  يف  الكالم  جواهر  انظر:   )5(
1٩81م، ٢٠/٢8.

)6( انظر: املرجع السابق، ٢6/٩4.
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رابًعا: وقف املحجور عليه لفل�س: 

املفلس يف ُعرف الفقهاء ُيطلق عىل من ال مال له أصاًل، أو كان خرجه أكثر من دخله، 
وُيطلق عىل من له مال وعليه َدْين أكثر من ماله، فذكر ابن قدامة: أهنم إنام »سموا هذا مفلًسا 

وإن كان ذا مال ألن ماله مستحق الرصف يف جهة دينه؛ فكأنه معدوم«)1(.

اأ( راأي الفقهاء يف جواز وقف املحجور عليه لفل�س: 

اختلف الفقهاء يف وقف املحجور عليه لفلس عىل ثالثة أقوال: 
القول األول: عدم جواز وقف املفلس الذي حجر عليه القايض، وهو مذهب احلنفية 
لتعلق حق  به، واملالكية، واحلنابلة، والشافعية عىل األظهر، واإلمامية؛ وذلك  املفتى  عىل 

الغرماء به كاملرهون، وألنه حمجور عليه)٢(.
قال اخلصاف: »والذي عليه الدين إنام حبس عليه القايض ماله لئال خيرج من ماله شيًئا، فلو 
جاز وقفه ألرضه مل يكن للحجر معنى«)3(، وقال ابن قدامة: »ومتى حجر عليه مل ينفذ ترصفه يف 
يشء من ماله، فإن ترصف ببيع أو هبة أو وقف أو أصدق امرأة ماالً له.. أو نحو ذلك؛ مل يصح«)4(.

الدين  عن  ذلك  فضل  فإن  شاهبه،  وما  بالوقف  املفلس  ترصف  يوقف  الثاين:  القول 
الرتفاع القيمة أو اإلبراء نفذ، وإال لغا، وهذا قول للشافعية يف القول املقابل لألظهر)5(.

القول الثالث: وقف املفلس صحيح، وهو مذهب الظاهرية؛ إذ ال جيوز احلجر عندهم 
عىل أحد يف ماله، إال عىل من مل يبلغ، أو عىل جمنون يف حال جنونه)6(.

)1( املغني، موفق الدين أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس اجلامعييل الدمشقي الصاحلي احلنبيل، 536/6-
.537

الرائق رشح كنز  بابن اهلامم، ٢٠1/6، والبحر  الواحد السيوايس املعروف  الدين حممد بن عبد  القدير، كامل  انظر: فتح   )٢(
الدقائق، زين الدين ابن نجيم احلنفي، ٢٠3/5، والفتاوى اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، 355/٢، وحتفة 
ِمّي املرصي الشافعي، 88/3،  احلبيب عىل رشح اخلطيب )حاشية البجريمي عىل اخلطيب(، سليامن بن حممد بن عمر الُبَجرْيَ
وحاشيتا قليويب وعمرية عىل رشح جالل الدين املحيل عىل منهاج الطالبني، شهاب الدين أمحد بن أمحد بن سالمة القليويب 
وأمحد الربليس عمرية، ٩8/3، وهناية املحتاج، شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة ابن شهاب الدين الرميل 
 ،4٢3/3 البهويت،  إدريس  بن  يونس  بن  منصور  اإلقناع،  متن  عن  القناع  وكشاف   ،36٠/5 الصغري،  بالشافعي  الشهري 

والذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، 8/16٠.
)3( أحكام األوقاف، أبو بكر أمحد بن عمرو الشيباين املعروف باخلصاف، ٢٩3.

)4( املغني، موفق الدين أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس اجلامعييل الدمشقي الصاحلي احلنبيل، 571/6.
)5( انظر: رشح املحىل عىل املنهاج، أبو زكريا حييى بن رشف النووي، ٢/٢86.

 ،)13٩4( رقم  املسألة  الظاهري،  القرطبي  األندليس  حزم  بن  سعيد  بن  أمحد  بن  عيل  حممد  أبو  باآلثار،  املحىل  انظر:   )6(
.14٢-141/7
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ثم اختلف القائلون بعدم جواز وقف املحجور يف مسألتني؛ األوىل: حكم ما يقفه املفلس 
قبل احلجر عليه، والثانية: ما يقفه املفلس ما جتدد له من مال، وذلك عىل النحو اآليت: 

ب( م�ضاألة وقف املفل�س قبل احلجر عليه: 

ثم اختلف الفقهاء يف وقف املفلس قبل احلجر عليه عىل ثالثة أقوال: 
املفلس قبل أن حيجر عليه احلاكم جائز، وهو مذهب احلنفية يف  القول األول: وقف 
املفتى به، والشافعية، واحلنابلة، والزيدية)1(، قال ابن اهلامم من احلنفية: »لو وقف املديون 
قبل  كان  إذا  الديون  أرباب  ينقضه  ال  الزم،  وقفه  فإن  بامله  حتيط  ديون  وعليه  الصحيح 
احلجر باالتفاق؛ ألنه مل يتعلق حقهم بالعني يف حال صحته«)٢(، وهذا ما يؤخذ من عبارات 

اإلمامية؛ إذ ال يثبت عندهم حجر املفلس إال بحكم احلاكم)3(. 
م الدين عىل الوقف بطل؛ سواء كان الوقف عىل حمجوره أو  القول الثاين: إن ُعلم تقدُّ
غريه، فإن ُعلم تقدم الوقف عىل الدين فال بطالن، كان الوقف عىل حمجوره أو عىل غريه، 
وإن ُجهل سبقه له: فإن كان الوقف عىل حمجوره بطل إن حازه له، وإن كان عىل غريه فال 

بطالن إن حازه املوقوف عليه قبل املانع)4(، وهذا قول املالكية.
القول الثالث: ال يصح وقف املدين قبل احلجر عليه، وهو قول أيب السعود من احلنفية، 
قال ابن عابدين: يف معروضات املفتي أيب السعود ُسئل عمن وقف عىل أوالده وهرب من 
والقضاة منوعون من احلكم وتسجيل  يلزم،  فأجاب: »ال يصح وال  الديون هل يصح؟ 

الوقف بمقدار ما ُشغل بالدين«)5(.

ج( م�ضاألة وقف املفل�س مما جتدد له من اأموال بعد احلجر: 

اختلف الفقهاء يف وقف املفلس إذا جتدد له مال بعد احلجر عليه، عىل قولني: 

عابدين،  بابن  املشهور  احلنفي  الدمشقي  عابدين  العزيز  عبد  بن  بن عمر  أمني  املختار، حممد  الدر  املحتار عىل  رد  انظر:   )1(
3٩7/4-3٩8، والفتاوى الكربى الفقهية، ابن حجر اهليتمي، 14/3، واملغني، موفق الدين أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن 
حممد بن قدامة املقديس اجلامعييل الدمشقي الصاحلي احلنبيل، 56٩/5، والبحر الزخار اجلامع ملذاهب األمصار، أمحد بن 

حييى بن املرتىض، 85/6، والتاج املذهب ألحكام املذهب، أمحد بن قاسم العنيس اليامين الصنعاين، 4/15٩.
)٢( فتح القدير، كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم، ٢٠8/6.

)3( انظر: رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام، املحقق احليل أبو القاسم نجم الدين جعفر بن احلسن، 365/1.
املالكي،  بالصاوي  الشهري  اخللويت  حممد  بن  أمحد  العباس  أبو  الصاوي(،  )حاشية  املسالك  ألقرب  السالك  بلغة  انظر:   )4(

117/4، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 81/4.
)5( رد املحتار عىل الدر املختار، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي املشهور بابن عابدين، 3٩8/4-3٩٩.
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القول األول: إن ما يتجدد للمفلس من مال بعد احلجر حكمه كاملوجود حال احلجر، 
فال يصح وقفه من املال املتجدد بعد احلجر، وهذا قول الشافعية، واحلنابلة)1(.

القول الثاين: املال املتجدد بعد احلجر ال يتعدى إليه احلجر إال بتجديده مرة أخرى، وهذا 
مذهب احلنفية، واملالكية، وعليه يصح وقف املفلس ما يتجدد له من أموال بعد احلجر)٢(.

خام�ًضا: الوقف يف مر�س املوت: 

ِذي َيْعَجُز امْلَِريُض فِيِه َعْن  عّرف احلنفية مرض املوت بأنه: َمَرُض امْلَْوِت ُهَو امْلََرُض الَّ
اِخَلِة يِف  ُكوِر، َوَيْعَجُز َعْن ُرْؤَيِة امْلََصالِِح الدَّ ِه اخْلَاِرَجِة َعْن َداِرِه إْن َكاَن ِمْن الذُّ ُرْؤَيِة َمَصاحِلِ

ِذي َيُكوُن فِيِه َخْوُف امْلَْوِت يِف اأْلَْكَثِر َوَيُموت)3(. َناِث، َوَالَّ َداِرِه إْن َكاَن ِمْن اإْلِ
وعّرفه املالكية: بأنه املرض الذي ينشأ عنه املوت عادة، وإن مل يغلب)4(.

الثلث، هو كل مريض لزم  أفعاله من  يلزم أن تكون  الذي  وقال اإلباضية: »املريض 
الفراش، ويزوره الناس، ورجعت حوائجه إىل الناس من الدخول واخلروج بنفسه ومل يقدر 
عليها، وكذلك األحوال املخوفة منه املوت سواء؛ مثل: احلامل إذا رضهبا الطلق للوالدة، 
أو املحدود إذا مسه أمل الرضب، والغازي إذا تراءت اجليوش، وراكب السفينة إذا دخلها 
أمر  القتل والقود، وباجلملة كل  أمر  إذا حرض  القتل  لزمه  االنعطاب واالنكسار، والذي 
خياف منه املوت«)5(، وأخرجوا من ذلك أصحاب األمراض املزمنة؛ مثل: صاحب الفالج، 
املبطون  وكذلك  صحيحة،  عقوهلم  دامت  ما  الكل  من  فأفعاهلم  اهلرم،  والشيخ  واملقعد، 

واملجذوم إذا انعدمت عللهام)6(.
فاملعترب يف مرض املوت أن يتوفر فيه أمران)7(: 

)1( انظر: هناية املحتاج، شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة ابن شهاب الدين الرميل الشهري بالشافعي الصغري، 
36٠/5، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 4٢3/3.

)٢( انظر: الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، 171/8، والفتاوى اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، 5/6٢.
)3( انظر: جملة األحكام العدلية، جلنة مكونة من عدة علامء وفقهاء يف اخلالفة العثامنية، املادة )15٩5(، والفتاوى اهلندية، جلنة 

علامء برئاسة نظام الدين البلخي، 463/1 و176/4.
املالكي،  بالصاوي  الشهري  اخللويت  حممد  بن  أمحد  العباس  أبو  الصاوي(،  )حاشية  املسالك  ألقرب  السالك  بلغة  انظر:   )4(
3٩٩/3، وحوايش حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، عبد احلميد الرشواين، أمحد بن 

قاسم العبادي، 31/7.
)5( كتاب اإليضاح، عامر بن عيل الشامخي، وزارة الرتاث القومي والثقافة، سلطنة عامن، ط٢، 468-467/4.

)6( انظر: املرجع السابق، 468/4.
)7( انظر: أحكام الوصايا واألوقاف، حممد مصطفى شلبي، 35٠.
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1- أن يكون من األمراض التي يغلب فيها املوت عادة.
٢- أن يتصل املوت به من غري برء مدة طويلة نحو سنة، حتى لو كان املوت بسبب آخر 

غري املرض.
فلو اختل أحد األمرين فإنه ال يكون مرض موت، فال يكفي توفر أمر دون اآلخر.

والوقف يف مرض املوت ال خيلو إما أن يكون عىل غري وارث، وإما أن يكون عىل وارث.
ويف كلتا احلالتني إما أن يكون الواقف غري مدين، أو يكون مدينًا، وإذا كان الواقف 

مدينًا إما أن يكون قد حجر عليه أو ال يكون حمجوًرا عليه، وفيام يأيت بيان هذه احلاالت: 

اأ( وقف املري�س غري املدين على غري الورثة: 

اختلف الفقهاء يف وقف املريض غري املدين عىل غري الورثة عىل قولني: 
أو عىل جهة من جهات  أجنبي عنه،  ماله عىل  ثلث  إذا وقف شيًئا من  األول:  القول 
الثلث  عىل  زائًدا  املوقوف  كان  إذا  أما  أحد،  إجازة  عىل  يتوقف  وال  جائًزا  وقفه  كان  الرب 
فيتوقف عىل إجازة الورثة، فإن أجازوه جاز يف الكل وإال كان يف الثلث، وبطل فيام زاد عىل 
الثلث، وإن أجاز بعضهم دون بعض جاز بقدر ما أجازوا، وهذا مذهب مجهور الفقهاء من 
القولني)1(، وهو  والزيدية، واإلمامية عىل أجود  واملالكية، والشافعية، واحلنابلة،  احلنفية، 
قوٌل لإلباضية)٢(، وعّللوا ذلك بأن الشارع أجاز للمريض مرض املوت التربع بام ال يزيد 

)1( انظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين ابن نجيم احلنفي، ٢11/5، والفتاوى اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام 
الدين البلخي، 451/٢، واإلسعاف يف أحكام األوقاف، برهان الدين بن موسى بن أيب بكر ابن الشيخ الطرابليس احلنفي، 
35-36، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 81/4، والعقود الدرية يف تنقيح 
الفتاوى احلامدية، ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، دار املعرفة، 1٠7/1، وأحكام 
األوقاف، أبو بكر أمحد بن عمرو الشيباين املعروف باخلصاف، ٢45-٢46، ومغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، 
حممد اخلطيب الرشبيني، 377/٢، وأسنى املطالب يف رشح روض الطالب، زين الدين أبو حييى زكريا بن حممد بن زكريا 
األنصاري السنيكي، 37/3، واملغني، موفق الدين أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس اجلامعييل الدمشقي 
الصاحلي احلنبيل، ٢15/8-٢16، ورشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام، املحقق احليل أبو القاسم نجم الدين جعفر 
بن احلسن، 456/1، والروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية، ملحمد بن مجال الدين املكي العاميل، وزين الدين اجلبعي 
العاميل، 1٩6/3، والتاج املذهب ألحكام املذهب، أمحد بن قاسم العنيس اليامين الصنعاين، 35٩/4، ورشح معاين اآلثار، 
أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة الطحاوي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 13٩٩هـ، ٩7/4.

)٢( انظر: الضياء، سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري، 1٠7/1٩.
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عىل ثلث الرتكة، والوقف من باب التربعات فيصح، وينفذ دون توقف عىل إجازة أحد)1(.
ووّضح الشامخي رأي بعض اإلباضية وهو جواز وقف املريض إذا كان من ثلث ماله 
فأقل، فقال: »كل ما أخرجه املريض من مال بغري عوض؛ مثل: هبته، وإباحته، وتربئته من 
التباعات التي تكون له عىل الناس، وما تصدق به إذا مات يف مرضه الذي مات فيه، فذلك 
كله من الثلث بمنزلة الوصية وقياًسا عليها، ويعضد ذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »)جعل اهلل لكم ثلث 
أموالكم زيادة يف أعاملكم(؛ فجائز ترصفه فيام جعله اهلل له، وهذا لغري الوارث«)٢(، وقال: 
»إن برئ من مرضه فيجوز مجيع أفعاله يف مرضه؛ لوارث كان أو لغريه؛ ألن ما كان عندهم 
ا بالصحة«)3(، ويف التاج: »وهو يف املرض من الثلث«)4(، وجاء يف  ضعيًفا باملرض كان قويًّ
َبْعَد  َأْو  امْلََرِض  احْلَْبِس مطلًقا يِف  بِإِْبَطاِل  لِْلَقْوِل  َعبَّاٍس  اْبِن  َدلِيَل يِف َكاَلِم  النيل: »َفاَل  رشح 
ُه إَذا َحَبَس شيًئا َجاَوَزْت َمنَْفَعُتُه  امْلَْوِت َوَلْو َكاَن َقْوَل َأْصَحابِنَا، َوَلَعلَّ َوْجَه َكاَلِم َأْصَحابِنَا َأنَّ

َ َوْجَه األَْجر«)5(.  ْز، َلِكنَّ َهَذا َيْقَتيِض َأْن َيْمنَُعوُه َوَلْو َبنيَّ الثُُّلَث إْن َطاَل االنتفاع بِِه َفَلْم جَيُ
وهو  لإلمامية)6(،  ثاٍن  قول  وهذا  الرتكة،  أصل  من  ينفذ  املريض  وقف  الثاين:  القول 
ويف  موته،  مرض  يف  املريض  »وإقرار  حزم:  ابن  قال  الظاهرية،  عبارات  تفيده  ملا  موافق 
مرض أفاق منه، لوارث ولغري وارث.. نافذ من رأس املال كإقرار الصحيح، وال فرق«)7(، 
يف  واملخدوع  والعبد  واليتيمة،  األب،  ذات  والبكر  الزوج،  ذات  املرأة  »هبة  أيًضا:  وقال 
البيوع، واملريض مرض موته، أو مرض غري موته، وصدقاهتم كهبات األحرار واللوايت ال 

أزواج هلن وال آباء كهبات الصحيح وال فرق«)8(.

)1( انظر: املغني، موفق الدين أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس اجلامعييل الدمشقي الصاحلي احلنبيل، 8/٢1٠ 
، فخر الدين عثامن بن عيل بن حمجن البارعي الزيلعي  ْلبِيِّ -٢16، قال الزيلعي يف »تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشِّ
احلنفي، 3٢5/3«: الوقف ال جيوز عند أيب حنيفة أصاًل، وهو املذكور يف األصل، وقيل: جيوز عنده، إال أنه ال يلزم، بمنزلة 
العارية، حتى يرجع فيه أي وقت شاء ويورث عنه إذا مات، وهو األصح، وعندمها )الصاحبني(: جيوز، ويزول ملك الواقف 

عنه، غري أنه عند أيب يوسف يزول بمجرد القول، وعند حممد ال يزول حتى جيعل للوقف ولًيا ويسلم إليه.
)٢( كتاب اإليضاح، عامر بن عيل الشامخي، 465-464/4.

)3( املرجع السابق، 466/4.
)4( التاج املذهب ألحكام املذهب، أمحد بن قاسم العنيس اليامين الصنعاين، 1٠6/6.

)5( رشح النيل وشفاء العليل، حممد بن يوسف أطفيش، وزارة الرتاث القومي والثقافة، سلطنة عامن، 455/1.
)6( انظر: رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام، املحقق احليل أبو القاسم نجم الدين جعفر بن احلسن، 456/1.

)7( املحىل باآلثار، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري، املسألة رقم )138٠(، 1٠6/7.
)8( املرجع السابق، املسألة رقم )1644(، 1٢3/8.
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ب( وقف املري�س غري املدين على الورثة: 

اختلف الفقهاء يف وقف املريض غري املدين عىل الورثة عىل قولني: 
والظاهرية،  واحلنابلة،  والشافعية،  احلنفية،  مذهب  وهو  اجلواز،  األول:  القول 

واإلمامية، والزيدية)1(.
واختلف القائلون باجلواز يف املقدار، فإن كان املوقوف ثلث الرتكة فأقل؛ فإن الوقف 
صحيح نافذ عند احلنفية، واحلنابلة يف املذهب، والزيدية، ورواية عند اإلمامية؛ سواء أجاز 
بقية الورثة أم مل جييزوا، وإن كان املوقوف أكثر من ثلث الرتكة فوقف الزائد عىل إجازة بقية 

الورثة)٢(. 
قال  فأقل،  ماله  ثلث  من  كان  إذا  املريض  وقف  جواز  اإلباضية  كالم  من  ويفهم 
الشامخي: »كل ما أخرجه املريض من مال بغري عوض؛ مثل: هبته، وإباحته، وتربئته من 
التباعات التي تكون له عىل الناس، وما تصدق به إذا مات يف مرضه الذي مات فيه، فذلك 
كله من الثلث بمنزلة الوصية وقياًسا عليها، ويعضد ذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »جعل اهلل لكم ثلث 
أموالكم زيادة يف أعاملكم(، فجائز ترصفه فيام جعله اهلل له، وهذا لغري الوارث«)3(، وقال: 
»إن برئ من مرضه فيجوز مجيع أفعاله يف مرضه؛ لوارث كان أو لغريه؛ ألن ما كان عندهم 

ا بالصحة«)4(. ضعيًفا باملرض كان قويًّ
عىل  موقوف  الوارث  عىل  املريض  وقف  بأن  عنه  رواية  يف  وأمحد  الشافعية،  ورّصح 

إجازة باقي الورثة، ولو مل يزد عىل الثلث، واستدلوا بام يأيت:

)1( انظر: مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي احلنبيل، 4٠3/4، والبحر الرائق رشح 
كنز الدقائق، زين الدين ابن نجيم احلنفي، ٢11/5، ورد املحتار عىل الدر املختار، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
الدمشقي احلنفي املشهور بابن عابدين، 345/4، وحتفة احلبيب عىل رشح اخلطيب )حاشية البجريمي عىل اخلطيب(، سليامن 
ِمّي املرصي الشافعي، 8٩/3، واملحىل باآلثار، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس  بن حممد بن عمر الُبَجرْيَ
القرطبي الظاهري، املسألة رقم )138٠(، 1٠6/7، واملسألة رقم )1644(، 1٢3/8، ورشائع اإلسالم يف مسائل احلالل 
واحلرام، املحقق احليل أبو القاسم نجم الدين جعفر بن احلسن، 456/1، والتاج املذهب ألحكام املذهب، أمحد بن قاسم 

العنيس اليامين الصنعاين، 4/365-35٩.
)٢( انظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين ابن نجيم احلنفي، ٢1٠/5-٢11، ومطالب أويل النهى يف رشح غاية 
قاسم  بن  أمحد  املذهب،  ألحكام  املذهب  والتاج   ،4٠4-4٠3/4 احلنبيل،  الدمشقي  عبده  بن  سعد  بن  مصطفى  املنتهى، 
العنيس اليامين الصنعاين، 35٩/4-365، والروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية، ملحمد بن مجال الدين املكي العاميل، 

وزين الدين اجلبعي العاميل، 1٩6/3.
)3( كتاب اإليضاح، عامر بن عيل الشامخي، 465-464/4.

)4( املرجع السابق، 466/4.
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1- أنه ختصيص لبعض الورثة بامله يف مرضه؛ فُمنع منه كاهلبات.
٢- أن كل من ال جتوز له الوصية بالعني ال جتوز باملنفعة؛ كاألجنبي فيام زاد عىل الثلث)1(.

3-  وألن الوقف ليس يف معنى امللك؛ ألنه ال جيوز الترصف فيه، فهو كعتق الوارث)٢(.
 القول الثاين: عدم اجلواز، وهو مذهب املالكية، واإلباضية، وعّللوا ذلك بقوهلم: ألن 
ا  الوقف يف املرض كالوصية وال وصية لوارث)3(، وجاء يف الضياء: »وَسْل عن العطّية فإهنَّ
ال جتوز لوارث وال لغريه يف املرض... وإن أوصت امرأة المرأة من أرحامها بِوصيَّة، فامتت 
املوىص هلا قبل الوصيَّة؛ فإنَّ الوصيَّة تبطل؛ ألهّنا ال جتب إالَّ بعد موت املويص، إالَّ أن تكون 
وصّية بحّق فهي ثابتة لورثة املوىص له، وإن مل تكن بحّق وال بإقرار إالَّ من وجه الوصيَّة 

فال تثبت«)4(.
واستثنى املالكية من وقف املريض عىل الوارث مسألة تعرف بمسألة ولد األعيان)5(، 
وهي: أن يقف يف مرض موته عىل أوالده لصلبه، وأوالد أوالده وعقبهم، فإن هذا الوقف 
األنثيني، ال  مثل حظ  للذكر  القسمة،  كاملرياث يف  يعترب؛  الوارث  ما خيص  ولكن  يصح، 
بأيدهيم  ألنه  ذلك؛  ونحو  وهبة  بيع  من  امللك  ترصف  فيه  يترصفون  فال  حقيقي،  مرياث 

وقف ال ملك)6(.

ج( وقف املدين املري�س مر�س املوت: 

وقف املدين املريض مرض املوت ال خيلو إما أن يكون دينًا مستغرًقا لرتكته، وإما أن 
يكون غري مستغرق؛ فإذا وقف املريض ماله أو شيًئا منه ومات وهو مدين بدين مستغرق 
لرتكته؛ فإن نفاذ وقفه يتوقف عىل إجازة الدائنني؛ سواء أكان املوقوف عليه وارًثا أم غري 
وارث، وسواء كان املوقوف أقل من الثلث أم مساوًيا له أم أكثر منه، فإن أجازوه نفذ، وإن 

ِمّي املرصي الشافعي،  )1( انظر: حتفة احلبيب عىل رشح اخلطيب )حاشية البجريمي عىل اخلطيب(، سليامن بن حممد بن عمر الُبَجرْيَ
8٩/3، واملغني، موفق الدين أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس اجلامعييل الدمشقي الصاحلي احلنبيل، ٢17/8.
)٢( انظر: املغني، موفق الدين أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس اجلامعييل الدمشقي الصاحلي احلنبيل، ٢18/8.
)3( انظر: بلغة السالك ألقرب املسالك )حاشية الصاوي(، أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت الشهري بالصاوي املالكي، 4/11٠.

)4( الضياء، سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري، 1٠7/1٩.
)5( انظر: بلغة السالك ألقرب املسالك )حاشية الصاوي(، أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت الشهري بالصاوي املالكي، 111/4.
)6( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 8٢/4-83، وبلغة السالك ألقرب 
والذخرية،   ،115-111/4 املالكي،  بالصاوي  الشهري  اخللويت  حممد  بن  أمحد  العباس  أبو  الصاوي(،  )حاشية  املسالك 

شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، 3٠5/6-31٠.
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مل جييزوه بطل الوقف، وبيعت األعيان املوقوفة لوفاء ما عليه من الديون، وال عربة بإجازة 
الورثة؛ ألن ذلك ليس من حقهم)1(.

يتربع  أن  املوت  له يف مرض  فليس  ملاله  دين مستغرق  تيمية: »من كان عليه  ابن  قال 
ألحد هببة وال حماباة وال إبراء من دين إال بإجازة الغرماء، بل ليس للورثة حق إال بعد وفاء 
الدين، وهذا باتفاق املسلمني، كام أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قىض بالدين قبل الوصية، والتربع يف مرض 

املوت كالوصية باتفاق األئمة األربعة«)٢(.
فيام  يتوقف  فإنه  بدين غري مستغرق؛  مدينًا  ماله وكان  املريض شيًئا من  إذا وقف  أما 

يتعلق به الدين، وما زاد عليه ال يتوقف فيه)3(.

املبحث الث�ين

ال�ضخ�ضية العتبارية للوقف

يقسم فقهاء القانون يف العرص احلديث األشخاص إىل قسمني: 
1- شخص طبيعي: واألشخاص الطبيعيون هم أفراد الناس، فكل منهم ذو أهلية وذمة، 
له حقوق وعليه واجبات)4(، وتبدأ الشخصية الطبيعية للفرد متام والدته حًيا، وتنتهي 

باملوت)5(.
٢- شخص اعتباري أو حكمي: هو شخص يتكون من اجتامع أشخاص أو أموال، يقرر له 

)1( انظر: غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن حممد مكي احلسيني احلموي احلنفي، 
حممد  املختار،  الدر  عىل  املحتار  ورد   ،٢٠3/5 احلنفي،  نجيم  ابن  الدين  زين  الدقائق،  كنز  رشح  الرائق  والبحر   ،17/4
أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي املشهور بابن عابدين، 3٩7/4، والعقود الدرية يف تنقيح الفتاوى 
احلامدية، ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، 111/1-11٢، والبحر الزخار اجلامع 
ملذاهب األمصار، أمحد بن حييى بن املرتىض، دار الكتاب اإلسالمي، 15٠/5، والتاج املذهب ألحكام املذهب، أمحد بن 
قاسم العنيس اليامين الصنعاين، ٢83/3، واملنثور يف القواعد، أبو عبد اهلل حممد بن هبادر بن عبد اهلل الزركيش، ٢18/3، 
هناية املحتاج، شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة ابن شهاب الدين الرميل الشهري بالشافعي الصغري، 353/4، 

والفتاوى الكربى الفقهية، ابن حجر اهليتمي، 13/3.
)٢( الفتاوى الكربى البن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن حممد 

ابن تيمية احلراين احلنبيل الدمشقي، 184-183/4.
)3( انظر: أحكام الوصايا واألوقاف، حممد مصطفى شلبي، 348.

)4( انظر: املدخل الفقهي العام للدكتور الرزقا ٢4٠/3، والوسيط يف رشح القانون املدين لعبد الرزاق السنهوري ٢88/5.
)5( انظر: املذكرة اإليضاحية للقانون املدين الكويتي 18.
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الترشيع كياًنا قانونًيا مستمًدا منها مستقاًل عنها)1(. 
عنرص  األول:  عنرصين؛  توافر  االعتباري  الشخص  لنشوء  جيب  فإنه  وبذلك 
موضوعي؛ وهو وجود مجاعة من األشخاص، والثاين: عنرص شكيل؛ وهو اعرتاف القانون 

هلذه املجموعة بالشخصية االعتبارية)٢(.

اأوًل: اعتبار مفهوم ال�ضخ�ضية العتبارية عند الفقهاء: 

مفهوم الشخصية االعتبارية موجود ومعترب لدى الفقهاء وإن مل يعربوا عنه هبذا االسم، 
والنصوص الفقهية التي ذكروها الدالة عىل إثبات احلقوق والواجبات للمسجد والرباط 

والوقف خري دليل عىل هذا االعتبار.
ونذكر فيام يأيت بعض هذه النصوص: 

احلكمي  للتملك  أهاًل  يكون  أن  عليه  املوقوف  يف  يشرتط  املالكي:  اخلريش  قال 
ا كاآلدمي)3(، وجاء يف حاشية الدسوقي: وصّح اإليصاء ملسجد؛ لصحة  كاملسجد، أو حسًّ

متلكه للوصية، ولنحوه كرباط وقنطرة)4(.
آدم،  بني  من  األشخاص  تعّدت  اإلسالم  يف  امللكية  دائرة  إن  اإلمامية:  بعُض  ذكر 

وشملت أعياًنا خارجية، وعناوين عامة، وعناوين عامة بحتة اعتبارية )معنوية(.
أمواالً  متلك  التي  العامة  واملرافق  العبادة  أماكن  من  ونحومها  والكعبة  فاملسجد 

ومستغالت عن طريق الوقف وغريه؛ هي مثال لألعيان اخلارجية املالكة.
ملك  هو  الذي  اخلراج  وكذا  للفقراء،  ملك  هي  التي  العامة  العناوين  من  والزكاة 

للمسلمني، وهي من العناوين العامة املالكة.
العناوين  من  هي  وغريها  اإلمام،  وحّق  لألنفال  املالك  اإلمامة  منصب  أو  والدولة 

املعنوية )االعتبارية( املالكة.
احلق  ثبوت  فيمكن  وامللك،  احلق  هلا  ثبت  كام  واالعتبارية  املعنوية  الشخصية  وهذه 

والدين عليها أيًضا، فهي متلك وتستدين، وهلا ذمة كذّمة األشخاص احلقيقيني.

)1( انظر: املدخل الفقهي العام 3/٢7٢-٢73.
)٢( انظر: املذكرة اإليضاحية للقانون املدين الكويتي ٢1-٢٢.

)3( انظر: رشح خمترص خليل للخريش وهبامشه حاشية العدوي، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل اخلريش املالكي، 7/8٠.
)4( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 4/37٩.
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تقدر  وال  تعقل  ال  أهنا  من  بالرغم  كاملسجد،  اخلارجية  األعيان  ملك  تصور  ويسهل 
عىل الترصف، إذ غاية األمر يكون الترصف يف أمواهلا بيد ويل األمر أو الناظر عليها، كام 
هو احلال يف متلكات الصبي واملجنون، وكذا األمر يف ملكية العناوين العامة كالفقراء أو 

الشخصيات املعنوية كالدولة؛ ألن امللك هو أمر اعتباري ال حيتاج إىل حمل خارجي.
وقد ثبت يف الرشع جواز الوقف عىل املسجد والكعبة ونحومها، وجواز الوقف عىل 
الفقراء واملسلمني، كام ثبت جواز الوقف عىل اإلمام بام هو إمام )منصب اإلمامة(، ال بام هو 
شخص حقيقي، فإن ذلك مفروغ عنه، فثبت أن هذه العناوين متلك ما وُقف عليها، وهذا 

امللك حمجور عليه عن التمليك للغري واإلرث واهلبة ونحوها.
وقد ثبت أن املتويل للوقف أو الناظر يقوم برشاء ما حيتاج إليه الوقف، وبإجياره وبيع 
اخلراب  من  ويصونه  القضائية  السلطة  اجتاه  الوقف  عن  ويدافع  وحيفظ  واستبداهلا،  غّلته 

والفساد.
املسلمني  أو  الفقراء  عىل  أو  إلصالحه،  املسجد  عىل  نستدين  أن  يمكن  هل  ولكن 
الوقف  نامء  قبل  من  الدين  ُيسّدد  ذلك  بعد  ثم  األمور،  هبذه  اخلاصة  الشؤون  إلصالح 

والزكاة وأموال املسلمني كاألموال اخلارجية؟
اجلواب: نعم يمكن ذلك ببيان أن الشخصية املعنوية )االعتبارية( ال يمكن التفكيك 
فيها بني امللك هلا واالستدانة عليها، فإذا ثبت امللك هلا ثبت إمكان االستدانة عليها، وهذا 
ارتكاز عقالين موجود يف زمن الوقف عىل اجلهات والعناوين العامة مل يردع عنه الشارع؛ 

فيكون دليال عىل جواز االستدانة عليها.
بل قد ثبت أن اإلمام يسدد دين الذي مات وال حيلة له يف تسديد ديونه، فكام أن اإلمام 
وارث ما ال وارث له؛ فهو يكفل من له حيلة، ويسدد دين امليت الذي ال حيلة له يف تسديد 

ديونه)1(.

ثانًيا: ما يرتتب على ثبوت ال�ضخ�ضية العتبارية للوقف: 

يرتتب عىل ثبوت الشخصية االعتبارية للوقف عدة نتائج؛ أمهها: 
1- وجود ذمة مالية مستقلة للوقف، فامل الوقف ومجيع حقوقه والتزاماته خاص به، وأن 

ذمته ال تنشغل بذمة غريه مهام كان.

)1( انظر: راجع فقه العقود، للسيد كاظم احلائري 81-78/1.
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٢- ثبوت أهلية مدنية للوقف يف كسب احلقوق، واستعامهلا يف احلدود التي رسمها القانون.
3- ثبوت حق التقايض ورفع الدعاوي للوقف عىل الغري، كام أن لآلخرين احلق يف رفع 

الدعوى عليه باعتباره شخًصا معنوًيا.
4- يمثله يف كل ذلك ناظر الوقف أو إدارة الوقف حسب النظام األسايس، وأن هذا الشخص 

عليه ما عىل الوكيل للشخص الطبيعي من احلقوق والواجبات واملسؤوليات)1(.

ثالًثا: الذمة املالية للوقف: 

بمعنى  الذمة  إىل  نسبة  ذمًيا  املعاهد  وسمي  والضامن،  واألمان  العهد  اللغة:  يف  الذمة 
العهد)٢(، وقال أبو عبيد: الذمة: األمان يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ويسعى بذمتهم أدناهم«.

لاللتزام  قابل  املكلف  يف  مقدر  رشعي  معنى  بأهنا:  القرايف  عّرفها  االصطالح:  ويف 
واللزوم)3(. 

وقد اختلفت عبارات الفقهاء يف مدى اعتبار الذمة للوقف، فهناك عبارات تفيد عدم 
الوقف؛  عىل  االستدانة  جتوز  »ال  للحنفية:  املحتار  رد  يف  جاء  مثلام  للوقف؛  الذمة  اعتبار 
بنسيئة  شيًئا  لليتيم  يشرتي  أن  له  فإن  الويص  بخالف  وهذا  الواقف،  بأمر  يكن  مل  إن  أي 
بال رضورة؛ ألن الدين ال يثبت ابتداء إال يف الذمة، واليتيم له ذمة صحيحة وهو معلوم، 
ال  لكثرهتم  لكن  ذمة،  هلم  كانت  وإن  والفقراء  له،  ذمة  فال  الوقف  أما  مطالبته،  فتتصور 
قرض  يصح  »ال  احلنبيل:  املرداوي  وقال  القيم«)4(،  عىل  إال  يثبت  فال  مطالبتهم؛  تتصور 

جهة؛ كاملسجد والقنطرة ونحوه ما ال ذمة له«)5(.
ومقابل هذه العبارات نجد نصوًصا كثرية للفقهاء تدل عىل وجود ذمة للوقف، ونذكر 
حكاًم  للتملك  أهاًل  يكون  أن  فيه  يشرتط  عليه  »املوقوف  املالكي:  اخلريش  قاله  ما  منها: 

)1( انظر: بحث ديون الوقف، د.الصديق حممد الرضير، أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية األول، األمانة العامة لألوقاف، 
دولة الكويت، ط1، 14٢5هـ/٢٠٠4م، 46-45.

)٢( انظر: املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي، أمحد بن حممد بن عيل املقري الفيومي، 1/٢1٠.
)3( انظر: الفروق، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف، الفرق )183(، 3/٢3٠-٢31.
 ،43٩/4 عابدين،  بابن  املشهور  احلنفي  الدمشقي  عابدين  العزيز  عبد  بن  عمر  بن  أمني  حممد  املختار،  الدر  عىل  املحتار  رد   )4(
و5٩٩/6 و6٠٢، وقارن بام جاء يف: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين ابن نجيم احلنفي، ٢٢6/5-٢٢7، والعقود 
الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية، ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، ٢٢٢/1، وحوايش 

حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، عبد احلميد الرشواين، أمحد بن قاسم العبادي، ٢31/5.
)5( اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبيل، 1٢5/5.
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منفعة  ما جاز رصف  عليه  »املحبس  ابن عرفة:  قال  كاآلدمي«، وهلذا  أو حًسا  كاملسجد، 
احلبس له أو فيه«)1(، وقال ابن حجر اهليتمي: »والنذر للمسجد صحيح؛ ألنه حر يملك 
الناذر  إال إن رصح  منه شيًئا،  وحينئذ يرصف لصاحله؛ كالوقف عليه، فال يعطى خدمته 
ورباط  مسجد  نحو  لعامرة  )الوصية(  »وتصح  الشافعي:  الرميل  وقال  قصدهم«)٢(،  بأنه 
ومدرسة، ولو من كافر، إنشاًء وترمياًم؛ ألهنا من أفضل القرب وملصاحله، ال ملسجد سيبنى 
إال تبًعا، وكذا إن أطلق يف األصح بأن قال: أوصيت به للمسجد، وإن أراد متليكه ملا مر يف 
الوقف أنه حر يملك أي منزل منزلته«)3(، وقال ابن قدامة احلنبيل: »وال يصح الوقف عىل 
من ال يملك؛ كالعبد القن وأم الولد واملدبر وامليت واحلمل، وامللك واجلن والشياطني، 

قال أمحد يف من وقف عىل ماليكه: ال يصح الوقف حتى يعتقهم«)4(.
فهذه النصوص وما شاهبها مبنية عىل وجود ذمة مالية للوقف؛ ألهنا رصحية يف أن اجلهة 

العامة متلك، وما التملك والتمليك إال من آثار األهلية والذمة املالية.
وجاء ضمن قرارات وفتاوى وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية األول ما يأيت: 

»1- ذمة الوقف املالية: أ- ال مانع رشًعا من االعرتاف بالشخصية االعتبارية للوقف 
التي تتمتع بجميع احلقوق إال ما كان مالزًما لصفة اإلنسان الطبيعية، فيكون هلا ذمة مالية 
مستقلة عن ذمة الواقف واملوقوف عليه، وأهلية مدنية يف احلدود التي يعينها سند إنشائه، 
أو التي يقرها القانون، وهلا حق التقايض، ورفع الدعاوي عىل الغري، كام لآلخرين احلق يف 
رفع الدعوى عليها. ب- يمثل الوقف يف كل ذلك ناظر الوقف، أو الشخص الذي حيدده 

صك الوقف أو القضاء أو إدارة الوقف حسب النظام األسايس للوقف«)5(.

رابًعا: تعلق احلقوق بريع الوقف: 

ريع الوقف هو ما خيرج منه من أجرة وغريها)6(، وكثرًيا ما ُيعرّب عنه بغلة الوقف، قال 

)1( رشح خمترص خليل للخريش وهبامشه حاشية العدوي، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل اخلريش املالكي، عيل العدوي، 7/8٠.
)٢( الفتاوى الكربى الفقهية، ابن حجر اهليتمي، ٢84/4-٢85.

)3( هناية املحتاج، شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة ابن شهاب الدين الرميل الشهري بالشافعي الصغري، 48-47/6.

)4( املغني، موفق الدين أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس اجلامعييل الدمشقي الصاحلي احلنبيل، ٢35/8-٢36.
)5( قرارات وفتاوى وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية األول، أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية األول، األمانة العامة 

لألوقاف، دولة الكويت، 411.
)6( انظر: قره عني األخيار لتكملة رد املحتار عىل »الدر املختار رشح تنوير األبصار«، عالء الدين حممد بن )حممد أمني املعروف 
بابن عابدين( بن عمر بن عبد العزيز عابدين احلسيني الدمشقي، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان، 336/8.
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عيل حيدر: »ومعنى غلة الوقف هي فائدة وحمصول الوقف كربح النقود املوقوفة، وبدل 
إجيار العقار املوقوف، وحمصول املزرعة املوقوفة وثمر الروضة املوقوفة«)1(.

وريع الوقف إما أن تتعلق به حقوق للجهة املوقوف عليها، وإما أن تتعلق به حقوق ملن 
استدان منهم الناظر للوقف.

التوزيع اتبع رشطه الصحيح،  أما اجلهة املوقوف عليها إذا عّينها الواقف وبنّي كيفية 
وسيأيت تفصيل ذلك عند الكالم عن أعامل الناظر.

أ( حكم االستدانة عىل الوقف: 
يقترص البحث يف هذا املقام عىل عرض رسيع حلكم االستدانة، متهيًدا لتحديد اجلهة 

التي تتعلق هبا حقوق الدائنني.
يده  وليس يف  للوقف شيًئا،  )الناظر(  يشرتي  أن  االستدانة  »تفسري  عابدين:  ابن  قال 

يشء من غلة الوقف، لريجع بذلك فيام حيدث من غلة الوقف«)٢(.
واألصل أنه ال جيوز لناظر الوقف أن يستدين عىل الوقف، إال أن الفقهاء استثنوا حالة 
الرضورة امللحة ملصلحة الوقف عن هذا األصل، فأجازوا للناظر أن يستدين عىل الوقف 
إذا كانت هناك رضورة تقتيض ذلك وما ال يكون منه بد، عىل أن يرجع به يف غلة الوقف 
عند حصوهلا، فقال هالل: »إذا احتاجت الصدقة إىل العامرة وليس يف يد القيم ما يعمرها، 
ذمة،  للوقف  وليس  الذمة،  يف  إال  ابتداًء  جيب  ال  الدين  ألن  عليها؛  يستدين  أن  له  فليس 
والفقراء وإن كانت هلم ذمة إال أهنم لكثرهتم ال تتصور مطالبهم، فال يثبت الدين باستدانة 
القيم إال عليه، ودين جيب عليه ال يملك قضاءه من غلة هي عىل الفقراء«)3(، وعن الفقيه 
أيب جعفر: أن القياس هذا، لكن يرتك القياس فيام فيه رضورة)4(، وقال احلصكفي: »ال جتوز 

االستدانة عىل الوقف إال إذا احتيج إليها ملصلحة الوقف«)5(.
ب( رشوط االستدانة ملصلحة الوقف: 

اختلف الفقهاء القائلون بجواز االستدانة ملصلحة الوقف يف رشوط جوازها: 

)1( درر احلكام رشح جملة األحكام، عيل حيدر خواجه أمني أفندي، املادة )166٠(، 3٠1/4.
)٢( البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين ابن نجيم احلنفي، ٢٢7/5.

)3( البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين ابن نجيم احلنفي، ٢٢6/5-٢٢7
)4( انظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين ابن نجيم احلنفي، ٢٢6/5-٢٢7.

)5( رد املحتار عىل الدر املختار، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي املشهور بابن عابدين، 4/43٩.
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فذهب احلنفية يف املختار والشافعية إىل أنه جيوز للقيم أن يستدين عىل الوقف للمصلحة 
بإذن القايض ويرجع يف غلة الوقف)1(، فقال ابن نجيم: »االستدانة عىل الوقف ال جتوز إال 
إذا احتيج إليها ملصلحة الوقف؛ كتعمري ورشاء بذر، فتجوز برشطني؛ األول: إذن القايض، 
من  وليس  وهبان،  ابن  حرره  كام  أجرهتا،  من  والرصف  العني  إجارة  يتيرس  أال  والثاين: 

الرضورة الرصف عىل املستحقني«)٢(.
وقال ابن حجر اهليتمي: »ووظيفته )أي الناظر( عند اإلطالق: اإلجارة والعامرة، وكذا 

االقرتاض عىل الوقف عند احلاجة، لكن إن رشط له الواقف أو أذن له القايض«)3(.
وذهب املالكية واحلنابلة)4( إىل أنه جيوز للناظر االستدانة عىل الوقف من غري إذن احلاكم 
للمصلحة؛ كرشائه للوقف نسيئة أو بنقد مل يعينه؛ ألن الناظر مؤمتن مطلق الترصف، فاإلذن 
واالئتامن ثابتان، فقال الدسوقي من فقهاء املالكية: »وله )أي الناظر( أن يقرتض ملصلحة 

الوقف من غري إذن احلاكم، ويصدق يف ذلك«)5(.
ويظهر من خالل تتبع نصوص فقهاء احلنفية أن حقوق الدائنني ال تتعلق بريع الوقف 
تنقيح  له ذمة، فقد جاء يف  الذمة والوقف ليس  يثبت إال يف  الدين ال  أن  باعتبار  مبارشة، 
له، وأن االستدانة من  الوقف ال ذمة  أن  به  الفتاوى احلامدية من كتب احلنفية: »املرصح 
القيم ال تثبت الدين يف الوقف؛ إذ ال ذمة له، وال يثبت الدين إال عىل القيم، ويرجع به عىل 
الوقف، وورثته تقوم مقامه يف الرجوع عليهم يف تركة امليت، ثم يرجعون يف غلة الوقف 

بالدين عىل املتويل اجلديد«)6(.
»فكأنام تصور القائلون بذلك أن الذمة ال تكون إال لشخص طبيعي من أفراد الناس، 
هذا  إىل  فالتجأوا  وعليه  له،  رشًعا  احلقوق  تثبت  الوقف  أن  يرون  نفسه  الوقت  يف  وهم 

)1( انظر: فتح القدير، كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم، ٢4٠/6، وغمز عيون البصائر يف رشح 
األشباه والنظائر، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن حممد مكي احلسيني احلموي احلنفي، ٢٢3/٢-٢٢4، وحوايش حتفة 

املحتاج يف رشح املنهاج، أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، عبد احلميد الرشواين، أمحد بن قاسم العبادي، 6/٢8٩.
)٢( غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن حممد مكي احلسيني احلموي احلنفي، ٢/٢٢3-٢٢4.
)3( حوايش حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، عبد احلميد الرشواين، أمحد بن قاسم العبادي، 6/٢8٩.
)4( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 8٩/4، ومطالب أويل النهى يف رشح 
غاية املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي احلنبيل، 333/4، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن 

إدريس البهويت، ٢67/4.
)5( حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 4/8٩.

)6( العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية، ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، 1/٢٢٢.
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التخريج واختذوا من ذمة املتويل الشخصية جرًسا، لكنهم وقعوا فيام هتربوا منه فقد أثبتوا 
يف النهاية للمتويل ولورثته من بعده حق الرجوع يف مال الوقف، وليس معنى هذا إال أن 
الوقف يستحق عليه فيكون مدينًا للمتويل، فيجب أن تكون له ذمة، فلامذا ال يكون مدينًا 
لصاحب احلق األصيل مبارشة، عىل أن للفقهاء نصوًصا أخرى خالف ذلك تفيد بظواهرها 
ثبوت الدين عىل الوقف رأًسا بال ذمة املتويل، وهذا هو الرأي السديد الذي يتفق مع فكرة 

الشخصية االعتبارية«)1(.
خام�ًضا: تعلق احلقوق بالأعيان املوقوفة: 

احلقوق إما أن تتعلق باألعيان املوقوفة بعد كوهنا وقًفا، وإما أن تتعلق هبا قبل أن تصري وقًفا.
أ( تعلق احلقوق باألعيان املوقوفة بعد كوهنا وقًفا: 

الوقف ال جيري عليه التملك، فكل ترصف أو عقد يقتيض تعلق حق التملك باألعيان 
املوقوفة غري صحيح، وال يرتتب عليه أي أثر، فاألعيان املوقوفة عند الفقهاء من خمتلف 
املذاهب ال جيري عليها البيع وال اهلبة وال اإلعارة وال تورث بعد وفاة الواقف، كام أنه ال 
جيوز رهن العني املوقوفة بالدين؛ ألن املقصود من الرهن أن يباع املوقوف ويستوىف احلق 

منه، فيكون مآله إىل البيع يف حال عدم دفع الدين، فال جيوز رهنه)٢(. 
ب( تعلق احلقوق باألعيان املوقوفة قبل أن تكون وقًفا: 

لتعلق احلقوق باألعيان املوقوفة قبل أن تكون وقًفا صور منها: 

)1( املدخل الفقهي العام ٢66/3، للشيخ مصطفى الزرقا، ومن النصوص الفقهية التي احتج هبا د.أمحد الرزقا ما جاء يف 
احلنفي،  الدمشقي  عابدين  العزيز  عبد  بن  عمر  بن  أمني  حممد  عابدين،  ابن  احلامدية،  الفتاوى  تنقيح  يف  الدرية  والعقود 
٢٢٢/1-٢٢3، وهو: »ناظر عىل مسجد، وللمسجد وقف، فأذن الناظر حلرصي أن يكسو املسجد ويكون ثمن احلصري 
من ريع الوقف ففعل وعزل الناظر ثم توىل ناظر وهو إىل اآلن ناظر، واحلال أن الناظر األول مل يتناول من ريع الوقف شيًئا 
فهل يلزم الناظر الثاين ختليص حق احلرصي؛ ألن حقه معلق بريع الوقف أم يلزم الناظر األول؟ اجلواب للشيخ نارص الدين 
الناظر األول حيث عزل ووافقه  الثاين ختليص حق احلرصي ودفعه له من ريع الوقف وال يلزم ذلك  الناظر  اللقاين يلزم 

سيدي اجلد والشيخ تقي الدين احلنبيل تغمدهم اهلل تعاىل برمحته. فتاوى الشبيل من الوقف«.
احلنفي، ٢٢1/5، ودرر احلكام رشح جملة األحكام، عيل  نجيم  ابن  الدين  الدقائق، زين  كنز  الرائق رشح  البحر  انظر:   )٢(
حيدر خواجه أمني أفندي، ٢51/٢، وحوايش حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، عبد 
احلميد الرشواين، أمحد بن قاسم العبادي، 55/5، واملغني، موفق الدين أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس 
البهويت،  إدريس  بن  يونس  بن  منصور  اإلقناع،  متن  عن  القناع  وكشاف   466/6 احلنبيل،  الصاحلي  الدمشقي  اجلامعييل 
العاميل،  اجلبعي  الدين  وزين  العاميل،  املكي  الدين  مجال  بن  حممد  الدمشقية،  اللمعة  رشح  يف  البهية  والروضة   ،3٢7/3
 ،457/1 احلسن،  بن  جعفر  الدين  نجم  القاسم  أبو  احليل  املحقق  واحلرام،  احلالل  مسائل  يف  اإلسالم  ورشائع   ،7٠/4
املذهب  والتاج   ،114/5 اإلسالمي،  الكتاب  دار  املرتىض،  بن  حييى  بن  أمحد  األمصار،  ملذاهب  اجلامع  الزخار  والبحر 

ألحكام املذهب، أمحد بن قاسم العنيس اليامين الصنعاين، 3/٢٢٩-٢3٠.
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١- وقف العقار املرهون: 

للفقهاء أربعة أقوال يف صحة وقف العقار املرهون، كام يأيت: 
القول األول: يصح الوقف إن كان الواقف مورًسا، ويبطل إن كان معرًسا، وهذا قول 
كان  إن  عليه  ما  دفع  عىل  القايض  وأجربه  صح،  تسليمه  بعد  املرهون  وقف  فلو  احلنفية، 
الواقف  الوفاة إن مات  فيام عليه، ويف حالة  الوقف وباعه  أبطل  مورًسا، وإن كان معرًسا 

الراهن عن وفاء عاد املوقوف إىل اجلهة، وإال بيع وبطل الوقف)1(.
القول الثاين: يصح الوقف وال جيوز إسقاطه. وهذا وجه عند الشافعية، قال الشريازي: 
»وإن وقف املرهون ففيه وجهان: أحدمها أنه كالعتق؛ ألنه حق هلل تعاىل، ال يصح إسقاطه 

بعد ثبوته؛ فصار كالعتق«)٢(.
القول الثالث: صحة الوقف املرهون مقيدة بإذن الراهن، فإن أذن صح، وإال ال يصح؛ 
ألن الوقف ترصف بإزالة امللك فيام ال يصح بيعه، وهذا هو الوجه الثاين لدى الشافعية)3(.
يصح؛  فال  الغري  ملك  إىل  يرسي  ال  ترصف  ألنه  املرهون؛  وقف  يصح  ال  الرابع:  القول 
كالبيع واهلبة، وهذا قول املالكية، واملعتمد عند الشافعية)4(، وحمل عدم صحة وقف املرهون عند 
املالكية، إذا أراد الواقف وقف املرهون من اآلن مع كونه مرهتنًا، أما لو وقف املرهون قاصًدا 
بوقفه من اآلن بعد اخلالص من الرهن فيصح ذلك؛ إذ ال يشرتط عندهم يف الوقف التنجيز)5(.

2- وقف العني املوؤجرة: 

اختلف الفقهاء يف صحة وقف العني املؤجرة عىل قولني: 

عابدين،  بابن  املشهور  احلنفي  الدمشقي  عابدين  العزيز  عبد  بن  بن عمر  أمني  املختار، حممد  الدر  املحتار عىل  رد  انظر:   )1(
عابدين  العزيز  عبد  بن  عمر  بن  أمني  حممد  عابدين،  ابن  احلامدية،  الفتاوى  تنقيح  يف  الدرية  والعقود   ،51٠-3٩7/4
الطرابليس  الشيخ  ابن  بكر  أيب  بن  موسى  بن  الدين  برهان  األوقاف،  أحكام  يف  واإلسعاف   ،111/1 احلنفي،  الدمشقي 

احلنفي، ٢1، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 77/4.

)٢( املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي، بريوت، 313/1.
)3( انظر: املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي، بريوت، 313/1.

)4( انظر: املجموع رشح املهذب )مع تكملة السبكي واملطيعي(، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، 13/٢3٩، 
وروضة الطالبني وعمدة املفتني، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، املكتب اإلسالمي، بريوت، دمشق، عامن، 

ط3، 141٢هـ/1٩٩1م، 77/4.
)5( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 77/4، وروضة الطالبني وعمدة 
املفتني، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، املكتب اإلسالمي، بريوت، دمشق، عامن، ط3، 141٢هـ/1٩٩1م، 

77/4، واملهذب يف فقه اإلمام الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي، 313/1.
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القول األول: صحة الوقف بعد اإلجارة وتسليم العني املؤجرة إىل املستأجر، وهذا قول 
اجلمهور من حنفية، وشافعية، وحنابلة)1(. 

املالكية،  مذهب  وهذا  هبا)٢(،  الغري  حق  لتعلق  الوقف؛  صحة  عدم  الثاين:  القول 
واستثنوا من ذلك إذا قصد الواقف وقف العني املؤجرة بعد اخلالص من اإلجارة فيصح 

الوقف حينئٍذ)3(.
�ضاد�ًضا: علقة الذمة املالية للواقف بالوقف: 

الوقف  ذمة  املطلقة، وإن  الواقف  أمالك  االنفصال عن  متام  منفصل  الوقف  كيان  إن 
واقفه  يد  عن  الوقف  خروج  الوقف  متام  رشط  من  ألن  الواقف؛  ذمة  عن  مستقلة  املالية 

وتركه االنتفاع به)4(.
يقول د.مصطفى الزرقا: »حتى إن الفقهاء قد ذهبوا إىل مدى واسع يف جتريد شخصية 
الوقف عن شخصية الواقف نفسه، ولو كان هو القّيم عىل وقفه، فقرروا أنه إذا خان الواقف 
املتويل مصلحة الوقف أو أساء الترصف يف أمواله، أو خالف رشوط الوقفية التي اشرتطها، 
من  أمني  كل  عىل  ضامنه  الرشع  يوجب  ما  الوقف  جلانب  ويضمن  يده،  من  الوقف  ينزع 

موجبات اخليانة أو التقصري أو التفريط »)5(.
عىل  مأمون  غري  وكان  لنفسه  الوالية  رشط  لو  الواقف  »إن  احلقائق:  تبيني  يف  وجاء 
الوقف؛ فللقايض أن ينزعها منه، ولو رشط الواقف أن ليس للقايض وال للسلطان نزعه؛ 
ألنه رشط خمالف حلكم الرشع فيبطل، ونظري هذا الويص إذا كان غري مأمون ينزع منه«)6(.

املبحث الث�لث

وقف الدولة اأموال بيت املال )وقف املال العام(

هو:  هنا  العام  واملال  للمسلمني،  العام  املال  متلك  التي  اجلهة  عىل:  املال  بيت  يطلق 

)1( انظر: اإلسعاف يف أحكام األوقاف، برهان الدين بن موسى بن أيب بكر ابن الشيخ الطرابليس احلنفي، ٢1، وأسنى املطالب يف رشح 
روض الطالب، زين الدين أبو حييى زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري السنيكي، 458/٢، وحاشيتا قليويب وعمرية عىل رشح جالل 

الدين املحيل عىل منهاج الطالبني، شهاب الدين أمحد بن أمحد بن سالمة القليويب وأمحد الربليس عمرية، ٩8/3-٩٩.
)٢( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 77/4.

)3( انظر: املرجع السابق، 77/4.
)4( انظر: رشح منح اجلليل عىل خمترص العالمة خليل )وهبامشه حاشية املسامة تسهيل منح اجلليل(، الشيخ حممد عليش، 4/3٩.

)5( املدخل الفقهي العام، د.مصطفى الزرقا، 3/٢6٠.
، فخر الدين عثامن بن عيل بن حمجن البارعي الزيلعي احلنفي، 3/3٢٩. ْلبِيِّ )6( تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشِّ
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كل مال تثبت عليه اليد يف بالد املسلمني ومل يتعني مالكه، بل هو هلم مجيًعا، فقال القايض 
املاوردي: »كل مال استحقه املسلمون ومل يتعني مالكه منهم فهو من حقوق بيت املال، ثم 

قال: وبيت املال عبارة عن اجلهة ال عن املكان«)1(.
»أن  األمر  والية  فيه  تتوفر  كانت  إذا  الدولة«  »رئيس  األمر  لويل  اإلمامية  عند  وجيوز 
يوقف من أموال بيت املال وقًفا لعامة املسلمني؛ ألّن املال العام الذي هو للمصالح العاّمة 
من  املسلمني  ملصالح  أو  العاّمة  للمصالح  وقًفا  جيعل  أن  جيوز  للمسلمني،  أو  لإلنسان 
قبل ويّل األمر، إذ ما دامت الغاية هي النفع العام هبذا املال، فال فرق بني أن ُيرصف عىل 
املسلمني أو يصنع هلم مصنًعا يوقف عليهم، فإّن الرصف عىل املصالح العاّمة يكون مصداًقا 
للوقف يف سبيل اهلل، ويكون الوقف عىل عاّمة املسلمني مصداًقا للمصلحة العامة، ولعّل 
لوضوح هذا األمر مل يتعّرض له أكثر فقهاء اإلمامية، فقد نّص السّيد الطباطبائي اليزدي 
يف ملحقات العروة؛ فقال: »جيوز أن ُيشرتى ملك من سهم سبيل اهلل من الزكاة، ويوقف 
مسجًدا أو مدرسة أو خاًنا للزوار واحلجاج أو عىل الفقراء.. أو نحو ذلك، ما فهي مصلحة 
للمسلمني، كام أّنه جيوز تعمري ما احتاج إليه مثل املوقوفات املذكورة من السهم املذكور، أو 

.)٢(» ما مرصفه وجوه الربِّ
كان  فإن  األصل،  يف  هلا  مالًكا  يكون  أن  إما  خيلو:  ال  األرايض  من  ألرض  والواقف 
كذلك فال خفاء يف صحة وقفه لتحقق رشط امللك؛ وإن كان الواقف غري مالك فال خيلو، 
إما أن وصلت إىل يده بإقطاع السلطان إياها له، أو برشاء من بيت املال، أو من غري رشاء 

من بيت املال)3(، وتفصيل هذه املسائل عىل النحو اآليت: 

اأوًل: وقف الإقطاعات: 

اجلند  أقطع اإلمام  ُيقال:  التمليك واإلباحة،  منها:  اللغة عىل معاٍن  يطلق اإلقطاع يف 
البلد إقطاًعا: جعل هلم غلتها رزًقا، واإلقطاع اصطالًحا: ما يقطعه اإلمام؛ أي يعطيه من 
األرايض رقبة أو منفعة ملن له حق يف بيت املال)4(، ويف اإلقطاع عند اإلمامية: قال الشيخ 
احلديث،  دار  باملاوردي،  الشهري  البغدادي  البرصي  حبيب  بن  حممد  بن  حممد  بن  عيل  احلسن  أبو  السلطانية،  األحكام   )1(

القاهرة، 315.
)٢( ملحقات العروة الوثقى، منشورات مكتبة الداوري قم، إيران، ٢/٢68.

)3( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي املشهور بابن عابدين، 3٩3/4.
عابدين،  بابن  املشهور  احلنفي  الدمشقي  عابدين  العزيز  عبد  بن  بن عمر  أمني  املختار، حممد  الدر  املحتار عىل  رد  انظر:   )4(

3٩3/4، ورشح خمترص خليل للخريش وهبامشه حاشية العدوي، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل اخلريش املالكي، 7/6٩.
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الطويس والعالمة احليّل: هو منح اإلمام لشخص من األشخاص حّق العمل يف مصدر من 
مصادر الثروة الطبيعية، التي يعترب العمل فيها سبًبا لتمّلكها أو اكتساب حّق خاص فيها)1(.

ووقف اإلقطاع يدور صحة وعدًما عىل ثبوت امللكية وعدمه للواقف؛ فمن أثبتها له 
بوجه من الوجوه حكم بصحة وقف اإلقطاع، ومن مل يثبتها مل حيكم بصحته، وعىل ذلك 

يكون يف املسألة قوالن: 

القول األول: ثبوت ملكية املقطع ملا يقطع له، وبالتايل صحة وقفه. وهذا قول مجهور 
الفقهاء من احلنفية، واملالكية، والشافعية، حيث رأوا إنه إذا أقطع اإلمام أرًضا ألحد كانت 
ملًكا له بمجرد اإلقطاع، ومن ثم جيوز أن يترصف يف األرض املقطعة له ترّصف املالك ومنه 
الوقف، فذكر القرايف أنه: إذا أقطع اإلمام أرًضا ألحد كانت ملًكا له، وإن مل يعمرها وال 
عمل فيها شيًئا، يبيع وهيب ويورث عنه؛ ألنه متليك جمرد)٢(، ويرى احلنابلة أن من أقطعه 
اإلمام شيًئا من املوات مل يملكه بذلك، لكن يصري أحق به؛ كاملتحجر للشارع يف اإلحياء، 

فال يملكه بمجرد اإلقطاع، فإن أحياه ملكه، وجاز له أن يقفه)3(.

القول الثاين: وقف اإلقطاعات ال جيوز إال إذا كانت األرض مواًتا أو ملًكا لإلمام فأقطعها 
رجاًل، وهذا قول احلنفية، حيث ورد لدهيم أن أغلب أوقاف األمراء بمرص إنام هي إقطاعات، 
جيعلوهنا مشرتاة صورة من وكيل بيت املال)4(، وُسئل اخلصاف عن أرض أقطعها رجل فوقفها، 
فأجاب: إن كانت األرض مواًتا فأقطعه إياها اإلمام فالوقف جائز، وكذلك إن كانت أرًضا 

يملكها اإلمام فأقطعها إنساًنا، وملكها إياه فوقفها فالوقف يف ذلك جائز«)5(.
الفرد ما يزيد عىل طاقته ويعجز عن  أنه ال جيوز لإلمام إقطاع  كام ورد لدى اإلمامية 

)1( انظر: املبسوط يف فقه اإلمامية، أبو جعفر حممد بن احلسن بن عيل الطويس، ٢73/3.
)٢( انظر: الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، 153/6.

احلنبيل،  الصاحلي  الدمشقي  اجلامعييل  املقديس  قدامة  بن  بن حممد  أمحد  بن  اهلل  عبد  أبو حممد  الدين  موفق  املغني،  انظر:   )3(
16٢/8-164، ومطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي احلنبيل، 1٩5-1٩4/4، 

وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 1٩5/4.
عابدين،  بابن  املشهور  احلنفي  الدمشقي  عابدين  العزيز  عبد  بن  بن عمر  أمني  املختار، حممد  الدر  املحتار عىل  رد  انظر:   )4(

.3٩4-3٩3/4
)5( أحكام األوقاف، أبو بكر أمحد بن عمرو الشيباين املعروف باخلصاف، 34.



الفصل الثالث: الواقف ورشوطه )التكليفية(

٢83

استثامره، وهذا ما نّص عليه العاّلمة احليّل يف التحرير والتذكرة)1(.
الدولة  متارس  أن  األفضل  من  اإلمام  يرى  قد  كالذهب،  خام  معدن  إىل  فبالنسبة 
استخراجه وإعداد الكمّيات املستخرجة يف خدمة الناس، ولكن قد يرى اإلمام أن ذلك 
غري مكن للدولة عمليًّا؛ لعدم توفر إمكانات اإلنتاج املادّية الستخراج الكمّيات الضخمة 
ثانًيا؛ وهو أن يسمح لألفراد أو للجامعات  ابتداًء، وحينئٍذ يرجّح أسلوًبا  الدولة  من قبل 
بإحياء منجم الذهب واستخراجه لتفاهة الكميات التي يمكن استخراجها، فيقرر اإلمام 

هذا األسلوب من االستثامر للذهب من املصدر الطبيعي.
إشكال،  وال  اإلسالم  يف  اإلقطاع  جواز  يف  خالف  ال  اجلواهر:  صاحب  ذكر  وقد 
»رضورة كون املوات من ماله )أي من مال السلطان الذي هو املعصوم(، والذي هو مسلط 
مسعود  بن  اهلل  عبد  النبي  قطع  »فقد  وقال:  أنفسهم«)٢(،  من  باملؤمنني  أوىل  أّنه  مع  عليه، 
الدور، وأقطع وابل بن حجر أرًضا بحرض موت، وأقطع الزبري حرض غرسه )أي عدوه(، 

وأقطع بالل بن احلارث العقيق«)3(.
وذكر صاحب اجلواهر أيًضا أّن اإلقطاع إنام يصح يف املعادن أو األرض التي حتتاج إىل 
إحياء، فيعمل ألجل احلصول عىل معدن مل يكن حاصاًل، أو يعمل إلحياء أرض مّيتة، أّما 

إذا كان املعدن ظاهًرا أو األرض حمياة فال يصح فيها اإلقطاع.
وكوهنا من األنفال يف خرب إسحاق بن عاّمر املروي عن تفسري عيل بن إبراهيم)4(: سألت 
أبا عبد اهلل عن األنفال فقال: هي التي خربت... إىل أن قال: واملعادن منها، ويف املرسل 
عن الصادق)5(: أنه سئل عن األنفال فقال: منها املعادن واآلجام، والناس مسلطون عىل 
أمواهلم خصوًصا بعد ما يف بعض نصوص)6( األنفال: »إن ما كان هلل فهو لرسوله؛ يضعه 
حيث شاء، وكذلك اإلمام«، ومن أن مورد اإلقطاع املوات باعتبار كونه كالتحجري، وقد 
عرفت أنه ال تندرج فيه املعادن، ولو ملا ستسمع من أن املشهور كون الناس فيها رشًعا؛ فال 

)1( انظر: تذكرة الفقهاء، كتاب إحياء املوات، الرشط اخلامس من رشوط اإلحياء، ٢.
)٢( جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم، الشيخ حممد حسن النجفي، 54/38.

)3( املرجع السابق، 55/38.
)4( وسائل الشيعة باب 1 من األنفال، ح٢٠، من كتاب اخلمس.

)5( املرجع السابق، باب 1 من األنفال، ح٢8 من كتاب اخلمس، وهو خرب أيب بصري عن الباقر.
)6( املرجع السابق، باب 1، من األنفال، ح1 و1٠ و1٢.
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وجه إلقطاعها حينئٍذ«)1(. 
أن  له  اعتقادنا يصح  الذي هو معصوم حسب  اإلمام  »إن  اجلواهر:  قال صاحب  ثم 
جمتهًدا،  ليس  فهو  الواقعّية  املصالح  عىل  الطالعه  وذلك  املحيى،  وكذا  املوات،  يقطع 

فاإلقطاع للميت يسمى إحياء، واإلقطاع للحّي يصح وإن مل يسّم إقطاًعا«)٢(.
املحيي.  دون  املوات  إقطاع  من  يتمكن  قد  ونائبه  اإلمام  ويّل  هو  الذي  املجتهد  نعم؛ 
الثروة  املّيتة )الباطنة(، وال يشمل  املواد اخلام  فاإلقطاع: هو أسلوب من أساليب استثامر 
الذي  الطبيعي  له املصدر  املقَطع  الفرد  لتمّلك  الظاهرة، واإلقطاع ال يكون سبًبا  الطبيعية 
أقطعه اإلمام إّياه، بل إن املقطع له له حّق استثامر املورد الطبيعي، واحلق هو أن يكون له 
العمل يف ذلك املورد الطبيعي من دون أن يزامحه أحد يف انتزاعه منه والعمل فيه بدالً منه، 
قال العالمة احليّل: وإن اإلقطاع يفيد االختصاص«)3(، وقال الشيخ الطويس يف املبسوط: 
بإقطاع  غريه  من  هبا  أحّق  صار  املوات؛  من  قطعة  الرعية  من  رجاًل  السلطان  أقطع  »إذا 

السلطان بال خالف«)4(.
فالفرد من حني إقطاع اإلمام له أرًضا أو شيًئا من املعدن وحتى يامرس العمل، وهي 
الفرتة التي حيتاجها لالستعداد وهتيئة الرشوط الالزمة التي تتخلل بني اإلقطاع والبدء يف 
العمل، ليس له أي حق سوى العمل يف تلك املساحة املحددة من األرض أو ذلك اجلزء 

من املنجم الذي فيه املعدن، فال جيوز له بيعها أو نقلها بثمن.
إعاقة  إىل  ذلك  أدى  طويلة  الفرتة  وكانت  سومح  فإن  تطول،  أالّ  جيب  الفرتة  وهذه 
الشيخ  فيقول  طويلة  ملدة  العمل  له  املقَطع  أّخر  إذا  ولكن  الطبيعية،  للمصادر  االستثامر 
ر اإلحياء قال له السلطان: إما أن حتييها، أو ختيّل بينها وبني  الطويس يف املبسوط: »إن أخَّ
غريك حتى حيييها، فإن ذكر عذًرا يف التأخري واستأجل يف ذلك؛ أّجله السلطان، وإن مل يكن 

له عذر يف ذلك وخرّيه السلطان بني األمرين فلم يفعل؛ أخرجها من يده«)5(.

)1( جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم، الشيخ حممد حسن النجفي، 1٠1/38-1٠٢.
)٢( املرجع السابق، 1٠3/38.

، طبعة حجرية، ٢٢1. )3( قواعد احلكام، للحيلِّ
)4( املبسوط يف فقه اإلمامية، أبو جعفر حممد بن احلسن بن عيل الطويس، دار الكتاب اإلسالمي، بريوت، ٢73/3، وجواهر 

الكالم يف رشح رشائع اإلسالم، الشيخ حممد حسن النجفي، 38/11٢.
)5( املبسوط يف فقه اإلمامية، أبو جعفر حممد بن احلسن بن عيل الطويس، ٢73/3، وجواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم، 

الشيخ حممد حسن النجفي، 38/11٢.
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وبعد مارسة الفرد للعمل يف األرض أو املعدن، فقد حّل العمل حمل اإلقطاع، وزال 
اإلقطاع، فأصبح للفرد حًقا يف األرض أو املعدن، وهو العمل الذي وقع عليها أو فيها.

وذكر السّيد الشهيد الصدر أن الوقف مع اإلقطاع يشرتك يف أمور: 
1- عدم امللكية للعني.
٢- ال يباع وال يورث.

ولكن هناك اختالفا بني الوقف واالقطاع تتمّثل يف موارد هي: 
1- أن الوقف عادة يصدر من االفراد، بينام اإلقطاع يصدر من إمام املسلمني.

املصادر  يكون يف  اإلقطاع  بينام  فائدة وهي حمياة،  فيها  التي  األعيان  يكون يف  الوقف   -٢
الطبيعية املّيتة.

بينام اإلقطاع هو أسلوب إسالمي  بالوقف،  الوقف يسّوغ للموقوف عليهم االنتفاع   -3
لتقسيم العمل، فيتولد من العمل يف املوارد التي أقطعت، حّق أو اختصاص.

4- الوقف إذا مل يستفد منه املوقوف عليه ال خيرج عن كونه وقًفا، ويبقى االنتفاع موجوًدا 
للموقوف عليه، بخالف اإلقطاع؛ فال جيوز تأخري الرشوع يف العمل يف األرض املقَطعة، 

ًغا إلخراج العني املقَطعة من يد املقَطع له. بل يكون التأخري من دون مربر مسوِّ

ثانًيا: وقف امللوك والأمراء من بيت املال: 

اختلف الفقهاء يف صحة وقف امللوك واألمراء من بيت املال عىل ثالثة أقوال: 
عىل  كان  إذا  ومنعه  املسلمني،  مصالح  عموم  يف  كان  إذا  الوقف  جواز  األول:  القول 
ابن  فقال  وزيدية،  وحنابلة،  وشافعية،  ومالكية،  حنفية،  من  اجلمهور  قول  وهذا  معني، 
فإنه  املال ملصلحة عمت؛ كالوقف عىل املسجد..  السلطان من بيت  عابدين: »ولو وقف 
جيوز«، لكنهم منعوا وقف السلطان إذا كان عىل معني؛ ألن بيت املال هو ملصالح املسلمني. 
وعّلل املالكية اجلواز بأن السلطان وكيل عن املسلمني، فهو كوكيل الواقف، وقال ابن 
والنووي، ونص  أيب َعرصون  ابن  منهم  به كثريون،  أفتى  ما  الشافعي: وهو  قايض شهبة 

بعضهم أنه املعتمد يف مذهب الشافعية.
القول الثاين: اجلواز مطلًقا؛ سواء كان الوقف عىل جهة عامة أم عىل معني، وهذا قول 

عند بعض الشافعية، واستمسكوا بوقف عمر بن اخلطاب  سواد العراق.
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القول الثالث: عدم اجلواز مطلًقا، وهذا قول عند الزيدية)1(.

ثالًثا: �ضروط �ضحة وقف امللوك والأمراء: 

األصل يف ترصف امللوك واألمراء أن ترصفاهتم يف أموال بيت املال منوطة باملصلحة، 
وهذه  باملصلحة«،  منوط  الرعية  عىل  اإلمام  »ترصف  أن:  املعتربة  الفقهية  القواعد  فمن 
القاعدة ما نص عليه اإلمام الشافعي؛ فقد قال: »منزلة اإلمام من الرعية منزلة الويل من 
امللوك والسالطني  الفقهاء لصحة وقف  القاعدة اشرتط بعض  اليتيم«)٢(، وبناء عىل هذه 

رشوًطا؛ منها: 
1- أن يكون وقفهم ملصلحة عامة املسلمني كالوقف عىل املسجد، بخالف وقف السلطان 
الطرسويس  نقل  فقد  للفقراء)3(،  آخره  جعل  وإن  يصح،  ال  فإنه  وأوالده  معني  عىل 
عن قاضيخان: أن السلطان لو وقف أرًضا من بيت مال املسلمني عىل مصلحة عامة 
من  منع  فقد  الرشعي  مرصفه  عىل  أبَّده  إذا  ألنه  وهبان:  ابن  قال  جاز،  للمسلمني 
يرصفه من أمراء اجلور يف غري مرصفه، وقال ابن عابدين احلنفي يف تعليقه عىل ما نقله 
الطرسويس: فقد أفاد أن املراد من هذا الوقف تأييد رصفه عىل هذه اجلهة املعينة التي 

عينها السلطان ما هو مصلحة عامة، وهو معنى اإلرصاد)4(.
هذا وقد أجاز الشافعية وقف اإلمام من بيت املال عىل معني، كام أجازوه عىل جهة)5(. 

َمشقيُّ الشافعيُّ  ين أبو الَفضِل حممد بن أيب بكر بن أمحد األَسِديُّ الدِّ )1( انظر: بداية املحتاج يف رشح املنهاج يف الفقه الشافعي، بدر الدِّ
ورد   ،377/٢ الرشبيني،  اخلطيب  حممد  املنهاج،  ألفاظ  معاين  معرفة  إىل  املحتاج  ومغني   ،1٢4/4 ُشْهَبَة،  قايض  بابن  املعروف 
املحتار عىل الدر املختار، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي املشهور بابن عابدين، 3٩3/3، وحاشية 
بن  أمحد  الدين  العباس شهاب  أبو  والفروق،  املالكي، 76/4،  الدسوقي  بن عرفة  أمحد  بن  الكبري، حممد  الرشح  الدسوقي عىل 
إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف، 7/3، والبحر الزخار اجلامع ملذاهب األمصار، أمحد بن حييى بن املرتىض، دار 

الكتاب اإلسالمي، 154/5، وفتاوى السبكي، أبو احلسن تقي الدين عيل بن عبد الكايف السبكي، ط دار املعارف، ٢/1٠1.
)٢( األشباه والنظائر، عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، دار الكتب العلمية، بريوت، 14٠3هـ، 1٢1، وفتوحات الوهاب 
باجلمل،  املعروف  األزهري  العجييل  بن منصور  بن عمر  اجلمل، سليامن  بحاشية  املعروف  الطالب  منهج  بتوضيح رشح 
576/3-577، وحوايش حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، عبد احلميد الرشواين، 

أمحد بن قاسم العبادي، ٢37/6.
عابدين،  بابن  املشهور  احلنفي  الدمشقي  عابدين  العزيز  عبد  بن  بن عمر  أمني  املختار، حممد  الدر  املحتار عىل  رد  انظر:   )3(
3٩4/4، وفتوحات الوهاب بتوضيح رشح منهج الطالب املعروف بحاشية اجلمل، سليامن بن عمر بن منصور العجييل 

األزهري املعروف باجلمل، 577/3.
)4( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي املشهور بابن عابدين، 184/4.
)5( انظر: أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، زين الدين أبو حييى زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري السنيكي، ٢/457.
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عىل  وقفوا  »فإن  املالكية:  فقهاء  من  القرايف  فقال  معتربة؛  مصلحة  الوقف  حيقق  أن   -٢
مدرسة أكثر ما حتتاج بطل الوقف فيام زاد فقط؛ ألهنم معزولون عن الترصف إال عىل 

وجه املصلحة، والزائد ال مصلحة فيه«)1(.

رابًعا: مراعاة �ضروط اأوقاف الأمراء: 

إذا كان الوقف  ُتراعى رشوط أوقاف امللوك واألمراء  بأنه ال  رّصح احلنفية واحلنابلة 
من بيت املال)٢(.

أما إذا اشرتى السلطان األرايض واملزارع من وكيل بيت املال فيجب مراعاة رشائطه)3(، 
هذا إذا عرف حال الرشاء، أما إذا مل يعرف رشاء السلطان لألرايض واملزارع وال عدمه؛ فقد 
استظهر ابن عابدين احلنفي أنه ال حيكم بصحة وقفها؛ ألنه ال يلزم من وقفه هلا أنه ملكها، 
فذكر ابن عابدين أنه: هلذا قال السيد محوي يف حاشية األشباه ما نصه: وقد أفتى العالمة 
أبو السعود مفتي السلطنة السليامنية بأن أوقاف امللوك واألمراء ال ُيراعى رشطها؛ ألهنا من 
بيت املال أو ترجع إليه، وإذا كان كذلك جيوز اإلحداث إذا كان املقرر يف الوظيفة أو املرتب 

من مصاريف بيت املال)4(.
واملراد من عدم مراعاة رشوط أوقاف األمراء وامللوك؛ أن لإلمام أن يزيد فيها وينقص 
ونحو ذلك، وليس املراد أنه يرصفها عن اجلهة املعينة؛ بأن يقطع وظائف العلامء ويرصفها 
أراد  ملا  أنه  ورد  فقد  عرصهم)5(،  علامء  ومنعهم  ذلك  أراد  امللوك  بعض  فإن  غريهم،  إىل 
امللوك  أوقاف  ينقض  أن  وسبعامئة  وثامنني  نيف  عام  يف  برقوق«  اململكة  »نظام  السلطان 
رساج  الشيخ  حرضه  حافاًل  جملًسا  لذلك  وعقد  املال،  بيت  من  ُأخذت  لكوهنا  واألمراء؛ 
الدين البلقيني، والربهان بن مجاعة، وشيخ احلنفية الشيخ أكمل الدين شارح اهلداية.. فقال 
البلقيني: ما ُوقف عىل العلامء والطلبة ال سبيل إىل نقضه؛ ألن هلم يف اخلمس أكثر من ذلك، 

)1( الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، 337/6، وبلغة السالك ألقرب املسالك )حاشية الصاوي(، أبو العباس 
أمحد بن حممد اخللويت الشهري بالصاوي املالكي، ٩8/4.

)٢( انظر: غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن حممد مكي احلسيني احلموي احلنفي، 
334/1، ورد املحتار عىل الدر املختار، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي املشهور بابن عابدين، 
437/4، ومطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي احلنبيل، 313/4، وكشاف القناع 

عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، ٢67/4-٢68.
)3( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي املشهور بابن عابدين، 437/4.

)4( انظر: املرجع السابق، 184-183/4.
)5( انظر: املرجع السابق، 437/4.
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وما ُوقف عىل فاطمة وخدجية وعائشة ُينقض، ووافقه عىل ذلك احلارضون)1(.
وقال ابن عابدين احلنفي يف تعليقه عىل الواقعة: »ففي هذا رصيح بأن أوقاف السالطني 
املال ال  املال إرصادات ال أوقاف حقيقية، وأن ما كان منها عىل مصاريف بيت  من بيت 
ينقض، بخالف ما وقفه السلطان عىل أوالده أو عتقائه مثاًل، وأنه حيث كانت إرصاًدا ال 
يلزم مراعاة رشوطها لعدم كوهنا وقًفا صحيًحا، فإن رشط صحته ملك الواقف، والسلطان 

بدون الرشاء من بيت املال ال يملكه، وقد علمت موافقة العالمة األكمل عىل ذلك«)٢(.
ويرى املالكية، والشافعية عدم جواز تغيري وقف اإلمام، فحيثام صح وقف اإلمام ال 

جيوز تغيريه)3(.
ورّصح احلنابلة بأن أوقاف السالطني من بيت املال ليس بوقف حقيقي، بل كل من 

جاز له األكل من بيت املال جاز له األكل منها)4(.

خام�ًضا: وقف الأمراء وامللوك عقارات ا�ضرتوها: 

إذا اشرتى األمراء وامللوك األرايض واملزارع من وكيل بيت املال ثم وقفوها، فإن الوقف 
األمراء  رشوط  مراعاة  وجوب  واملالكية  احلنفية  وقّيد  رشائطهم،  مراعاة  وجيب  صحيح 
إذا كانت هذه الرشوط حتقق مصلحة للمسلمني،  وامللوك يف وقف عقارات اشرتوها بام 
واشرتط املالكية لتنفيذ هذه الرشوط أن تكون أوقاف امللوك واألمراء قد وقعت عىل وجه 

الصحة واألوضاع الرشعية)5(.

�ضاد�ًضا: الفرق بني الوقف والإر�ضاد: 

اإلرصاد يف اللغة: اإلعداد، يقال: أرصده لكذا: أعده له، واإلرصاد يف االصطالح: 

)1( انظر: املرجع السابق، 184/4.
)٢( املرجع السابق، 184/4.

العجييل  منصور  بن  عمر  بن  سليامن  اجلمل،  بحاشية  املعروف  الطالب  منهج  رشح  بتوضيح  الوهاب  فتوحات  انظر:   )3(
األزهري املعروف باجلمل، 577/3، وحوايش حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، عبد 
احلميد الرشواين، أمحد بن قاسم العبادي، ٢37/6، والفروق، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن 

املالكي الشهري بالقرايف، الفرق )115(، 6/3.
)4( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، ٢67/4-٢68.

عابدين،  بابن  املشهور  احلنفي  الدمشقي  عابدين  العزيز  عبد  بن  بن عمر  أمني  املختار، حممد  الدر  املحتار عىل  رد  انظر:   )5(
437/4، ومطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي احلنبيل، 313/4، والفروق، أبو 

العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف، الفرق )115(، 7-6/3.
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تعيني يشء من بيت املال عىل بعض مستحقيه)1(.
ويف وجه تسمية هذا الترصف باإلرصاد: قال ابن عابدين احلنفي: »الرصد الطريق، 
وباملرتصد: أي بطريق االرتقاب واالنتظار، وربك لك باملرصاد؛ أي: مراقبك، ومنه سمي 
إرصاد السلطان بعض القرى واملزارع من بيت املال عىل املساجد واملدارس ونحوها، ملن 
يستحق من بيت املال كالقراء واألئمة واملؤذنني ونحوهم، كأن ما أرصده قائم عىل طريق 
حاجاهتم يراقبها، وإنام مل يكن وقًفا حقيقة لعدم ملك السلطان له، بل هو تعيني يشء من 

بيت املال عىل بعض مستحقيه«)٢(.
أ( اختالف اإلرصاد عن الوقف عند مجهور الفقهاء: 

يرى مجهور الفقهاء من احلنفية، والشافعية، واملالكية، واحلنابلة أن اإلرصاد خيتلف عن 
الوقف بوجوه منها: 

1- اإلرصاد ال يكون إال من اإلمام أو من ينوب عنه، بخالف الوقف فإنه يكون من اإلمام 
ومن غريه؛ ألن اإلرصاد ال يكون إال من أموال بيت املال والترصف يف بيت املال يناط 

باإلمام ونوابه فقط)3(.
ملًكا  تكون  فإهنا  املوقوفة  العني  بخالف  املال،  بيت  أموال  من  إال  يكون  ال  املرصد   -٢
ابن  قال  حقيقية،  أوقاًفا  اإلرصادات  الفقهاء  يعترب  ولذلك ال  يقفها؛  أن  قبل  للواقف 
وقًفا  إرصاًدا ال  فيكون ذلك  هلا؛  الواقف  يتم ملك  املال ومل  لبيت  إذا كانت  عابدين: 

حقيقة)4(.
3- خيتلف اإلرصاد عن الوقف يف أن املرصد عليه يكون من مستحقي بيت مال املسلمني، يف 
حني ال يشرتط يف املوقوف عليه أن يكون من مستحقي بيت املال، فيذكر الرحيباين أن: أول 
من أحدث وقف أرايض بيت املال عىل جهات اخلري نور الدين الشهيد صاحب دمشق، ثم 
صالح الدين يوسف صاحب مرص ملا استفتيا ابن أيب عرصون؛ فأفتامها باجلواز، عىل معنى 

أنه إرصاد وإفراز من بيت املال عىل بعض مستحقيه ليصلوا إليه بسهولة)5(.

)1( انظر: لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي، مادة )رصد( 177/3، ومطالب أويل النهى يف رشح غاية 
املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي احلنبيل، 4/33٢.

)٢( رد املحتار عىل الدر املختار، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي املشهور بابن عابدين، 1٩5/4.
)3( انظر: مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي احلنبيل، 4/33٢.

)4( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي املشهور بابن عابدين، 184/4 و3٩4.
)5( انظر: مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي احلنبيل، 4/33٢.
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4- خيتلف اإلرصاد عن الوقف يف مراعاة العمل برشوط الواقف، فقد نص الفقهاء عىل 
أوقاف  باعتبارها  اإلرصادات  أما  الرشع)1(،  ختالف  مل  إذا  معتربة  الواقف  رشائط  أن 

السالطني من بيت املال؛ فقد اختلف الفقهاء يف مراعاة رشوطها)٢(.
فأكثر يف وظيفة واحدة من  اثنني  أنه ال جيوز اشرتاك  الوقف عن اإلرصاد يف  5- خيتلف 
وظائف األوقاف، يف حني جيوز اشرتاك اثنني فأكثر يف وظيفة من إرصادات السالطني)3(.

ب( رأي فقهاء اإلمامية يف الفرق بني الوقف واإلرصاد: 
عىل  العام  املال  وقف  هو  اإلرصاد  فإن  اإلمامية،  عند  واإلرصاد  الوقف  بني  فرق  ال 
العنوان العام املساوي له، فاألرض اململوكة للدولة أو للمسلمني يمكن أن يوقفها احلاكم 
ملك  األرض  هذه  فإن  مشفى،  أو  كمدرسة  للمسلمني؛  عامة  مصلحة  عىل  األمر(  )ويل 
للمنصب )ويل األمر( أو للمسلمني، فيمكن أن يوقفها عىل العنوان نفسه، كام تقدم ذلك يف 

بحث جواز أن ُيوقف ويل األمر مال بيت املسلمني عىل مصلحة عامة هلم.
املسلمني  مال  بيت  يف  ملا  يملك  ال  )احلاكم(  األمر  ويّل  أن  جهة  من  بينهام  ق  فرَّ ومن 
واملوقوف يشرتط أن يكون ملوًكا للواقف، فكيف نطلق عىل هذه العملية اجلائزة »الوقف«، 
مع أن احلاكم ال يملك ما يف بيت املال؟ فاجلواب: إّن هذه التفرقة ال حمّصل هلا؛ ألن بيت 
فإنه  املاُل  يقف  عندما  فهو  ولّيهم،  )احلاكم(  واإلمام  للمسلمني  ملوك  هو  املسلمني  مال 
يقف ماالً ملوًكا ملالك معني، وهو عنوان املسلمني، وحينئٍذ الويل )احلاكم( له الوالية يف 

الترصف عىل هذا املال، فيكون عمله وقًفا وال حاجة إىل تسميته إرصاًدا.
الفقه: »الوقف يف االصل صدقة، ويثبت صحته  املهّذب يف  الرّباج صاحب  ابن  قال 
بأمرين؛ أحدمها: الترصف فيام يقفه االنسان، إّما بملك أو إذن، واآلخر: أن يقبضه وخيرجه 
عن يده إىل َمن هو وقف عليه، أو ملن يتوىّل عنه ذلك أو يقوم مقامه يف قبضه، فإذا وقف عىل 

خالف ذلك كان باطاًل«)4(.
وهنا بام أن اإلمام هو ويل املسلمني، وهو مأذون يف الترصف بام فيه مصلحة للمسلمني، 

)1( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي املشهور بابن عابدين، 343/4، 
وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 88/4، ومغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ 
املنهاج، حممد اخلطيب الرشبيني، 386/٢، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، ٢63/4، 
واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبيل، 56/7.
)٢( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي املشهور بابن عابدين، 184/4.

)3( انظر: مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي احلنبيل، 4/33٢.
)4( املهذب يف الفقه، أبو القاسم عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز بن الرباج، ٢/86.
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فإذا شخص وأحرز مصلحة يف وقف املال العام للمسلمني؛ فله ذلك، ويصح وقفه، كام 
يصح إقباض ما حتت يده للمسلمني.

نعم إذا كان هنا إشكال، فهو عبارة عن أّن هذا الوقف، هو وقف عىل النفس، ويشرتط 
يف الوقف أن ال يكون عىل النفس، وليس االشكال هو عدم امللكية.

النفس، وقد  أنه إن ثبت بالدليل عدم صحة الوقف عىل  واجلواب عىل هذا اإلشكال: 
ثبت بالدليل صحة نقل وقف اإلمام املال العام عىل املصلحة العامة، فحينئٍذ يكون هذا األمر 

الثاين تقييًدا لألمر األول، فإن املسألة رشعية، والشارع له حّق التخصيص أو التقييد)1(.

�ضابًعا: الفرق بني الإقطاع والوقف: 

واملالكية،  والشافعية،  احلنفية،  من  الفقهاء  مجهور  عند  اإلقطاع  عن  الوقف  خيتلف 
واحلنابلة، واإلمامية بوجوه منها: 

1- خيتلف اإلقطاع بنوعيه )إقطاع التمليك، وإقطاع االستغالل( عن الوقف يف أن الوقف 
يكون من اإلمام ومن غريه، يف حني أن اإلقطاع ال يكون إال من قبل اإلمام أو من ينوب 
عنه، وفيام جيوز فيه ترصفه وتنفذ أوامره)٢(. قال ابن حجر اهليتمي: اإلقطاع إنام هو من 

وظيفة اإلمام دون غريه)3(.

٢- خيتلف الوقف عن اإلقطاع بأن إقطاع اإلمام غري املوات متليًكا وانتفاًعا ال يكون إال 
للمصلحة)4(، يف حني ال يشرتط لصحة الوقف حتقيق مصلحة)5(.

3- خيتلف الوقف عن اإلقطاع بالتمليك بأنه يشرتط يف العني املوقوفة أن تكون ملوكة للواقف 

املال ملصلحة عامة، جيوز، ويؤَجر، وجيوز  بيت  السلطان من  قالوا: لو وقف  السنة حيث  )1( كام ثبت صحة هذا عند اإلمامية، وعند بعض أهل 
للسلطان أن يأذن بوقف أرض عىل مسجد من أرايض البالد املفتوحة عنوة التي مل تقّسم بني الغانمني. راجع: الفقه االسالمي وأدلته، 7614/1٠.

)٢( انظر: األحكام السلطانية، أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي الشهري باملاوردي، ٢83.
)3( انظر: حوايش حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، عبد احلميد الرشواين، أمحد بن قاسم العبادي، ٢14/6.
)4( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبيل، 

377/6، ومطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي احلنبيل، 1٩4/4.
)5( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 1٩5/4.
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قبل أن يقفها)1(، يف حني أن اإلقطاع إما أن تكون من املوات أو من بيت املال)٢(.

4- خيتلف إقطاع التمليك عن الوقف بأن املوقوف عليه ال يملك العني املوقوفة، يف حني 
أن يعطي األرض من  ابن عابدين: »لإلمام  فيقول  يملك رقبة األرض،  له  املقطع  أن 
بيت املال عىل وجه التمليك لرقبتها كام يعطي املال حيث رأى املصلحة، إذ ال فرق بني 
أرًضا  رجاًل  اإلمام  أقطع  »إذا  املالكية:  وقال  للمستحق«)3(،  الدفع  يف  واملال  األرض 
عنه،  وتورث  هبا  والتصدق  وهبتها  بيعها  فله  شيًئا،  منها  يعمر  مل  وإن  له،  ملًكا  كانت 

وليس هو من اإلحياء بل متليك جمرد«)4(.

للوقف  خالًفا  مؤقت،  االستغالل  إقطاع  بأن  االستغالل  إقطاع  عن  الوقف  خيتلف   -5
حيث يشرتط التأبيد لصحته عند مجهور الفقهاء)5(، فقال املاوردي يف معرض بيان أنواع 
إقطاع االستغالل وحكم كل نوع: »والقسم الثاين من أقسامه أن يستقطعه مدة حياته 
ثم لعقبه وورثته بعد موته، فهذا إقطاع باطل، ألنه قد خرج هبذا اإلقطاع من حقوق 
بيت املال إىل األمالك املوروثة«)6(، وقال القرايف: »وأما اإلقطاع فإنه جيوز بغري سبب 
الزمان، وليس  إعانة عىل أحوال تقع يف مستقبل  يوجب استحقاقه ومتليكه، وإنام هو 

متليًكا حقيقًيا، فلذلك كان لإلمام نزعه يف أي وقت شاء وتبديله بغريه«)7(.

)1( انظر: الفتاوى اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، 353/٢، وحوايش حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، أمحد بن حممد بن 
عيل بن حجر اهليتمي، عبد احلميد الرشواين، أمحد بن قاسم العبادي، ٢37/6-٢38، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد 
بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 75/4، ومطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي احلنبيل، 
33٢/4، والروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية، حممد بن مجال الدين املكي العاميل، وزين الدين اجلبعي العاميل، 173-173/3.
)٢( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي املشهور بابن عابدين، 1٩4-1٩3/4.
)3( رد املحتار عىل الدر املختار، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي املشهور بابن عابدين، 1٩4/4.

)4( حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 68/4.
)5( انظر: الفتاوى اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، 356/٢، ومغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، 
حممد اخلطيب الرشبيني، 38٢/٢-383، وحوايش حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، 
عبد احلميد الرشواين، أمحد بن قاسم العبادي، ٢٠5/6، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن 

عيل بن سليامن املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبيل، 35/7.
)6( األحكام السلطانية، أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي الشهري باملاوردي، ٢٩٢.

)7( الفروق، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف، الفرق )116(، 8/3.
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م�ضادر ومراجع الف�ضل الثالث

1- أحكام األوقاف، أبو بكر أمحد بن عمرو الشيباين املعروف باخلصاف، املكتبة الثقافية الدينية، مرص.
٢- األحكام السلطانية، أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي الشهري باملاوردي، 

دار احلديث، القاهرة.
ط4،  بريوت،  والنرش،  للطباعة  اجلامعية  الدار  شلبي،  مصطفى  حممد  واألوقاف،  الوصايا  3-أحكام 

1٩8٢م/14٠٢هـ.
احلنفي،  الطرابليس  الشيخ  ابن  بكر  أيب  بن  موسى  بن  الدين  برهان  األوقاف،  أحكام  يف  اإلسعاف   -4

املطبعة اهلندية، مرص، ط٢، 13٢٠هـ/1٩٠٢م
األنصاري  زكريا  بن  حممد  بن  زكريا  حييى  أبو  الدين  زين  الطالب،  روض  رشح  يف  املطالب  أسنى   -5

السنيكي، دار الكتاب اإلسالمي.
6- األشباه والنظائر، عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، دار الكتب العلمية، بريوت.

القيم  بابن  املعروف  الزرعي  أيوب  بكر  أيب  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  العاملني،  رب  عن  املوقعني  إعالم   -7
اجلوزية، دار اجليل، بريوت، 1٩73م.

8- اإلقناع يف مسائل اإلمجاع، أبو احلسن ابن القطان عيل بن حممد بن عبد امللك الكتامي احلمريي الفايس، 
الفاروق احلديثة للطباعة والنرش، ط1، 14٢4هـ/٢٠٠4م.

٩- اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي الدمشقي 
الصاحلي احلنبيل، دار إحياء الرتاث العريب، ط٢.

1٠- البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين ابن نجيم احلنفي، النارش دار املعرفة، بريوت.
11- البحر الزخار اجلامع ملذاهب األمصار، أمحد بن حييى بن املرتىض، دار الكتاب اإلسالمي.

1٢- بداية املجتهد وهناية املقتصد، أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطبي الشهري 
بابن رشد احلفيد، مطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده، مرص، ط4، 13٩5هـ/1٩75م.

ين أبو الَفضِل حممد بن أيب بكر بن أمحد األَسِديُّ  13- بداية املحتاج يف رشح املنهاج يف الفقه الشافعي، بدر الدِّ
َمشقيُّ الشافعيُّ املعروف بابن قايض ُشْهَبَة، إدارة الثقافة اإلسالمية، الكويت، ط1، 143٢هـ/٢٠11م. الدِّ
14- بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء الدين الكاساين، النارش دار الكتاب العريب، بريوت، 1٩8٢م.

15- بلغة السالك ألقرب املسالك، املعروف بحاشية الصاوي عىل الرشح الصغري )الرشح الصغري هو رشح 
َماِم َمالٍِك بأعىل الصفحة يليه مفصوالً بفاصل  الشيخ الدردير لكتابه املسمى أقرب املسالك ملَِْذَهِب اإْلِ

»حاشية الصاوي« عليه(، أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت الشهري بالصاوي املالكي، دار املعارف.
16- البناية رشح اهلداية، أبو حممد بدر الدين حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتابى احلنفى 

العينى، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط1، 14٢٠هـ/٢٠٠٠ م.
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العنيس  قاسم  بن  أمحد  األطهار،  األئمة  فقه  يف  األزهار  متن  املذهب رشح  ألحكام  املذهب  التاج   -17
اليامين الصنعاين، دار احلكمة اليامنية للطباعة والنرش، صنعاء، 1414هـ/1٩٩3م.

18- التاج واإلكليل ملخترص خليل، أبو عبد اهلل املواق حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري 
الغرناطي املالكي، دار الكتب العلمية، ط1، 1416هـ/1٩٩4م.

ْلبِيِّ )احلاشية: شهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن  1٩-تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشِّ
(، عثامن بن عيل بن حمجن البارعي، فخر الدين الزيلعي احلنفي،  ْلبِيُّ يونس بن إسامعيل بن يونس الشِّ

املطبعة الكربى األمريية، بوالق، القاهرة، ط1، 1313هـ.
٢٠- حترير األحكام الرشعية عىل مذهب اإلمامية، احلسن بن يوسف بن عيل املّطهر املعروف باحليل، نرش 

مؤسسة اإلمام الصادق عليه السالم.
٢1- حترير ألفاظ التنبيه، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، دار القلم، دمشق، ط1، 14٠8هـ.

ِمّي  ٢٢- حتفة احلبيب عىل رشح اخلطيب )حاشية البجريمي عىل اخلطيب(، سليامن بن حممد بن عمر الُبَجرْيَ
املرصي الشافعي، دار الفكر، 1415هـ/1٩٩5م.

٢3- هتذيب اللغة، أبو منصور حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط1، ٢٠٠1م.
٢4- التوقيف عىل مهامت التعاريف، زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن عيل بن 

زين العابدين احلدادي ثم املناوي القاهري، عامل الكتب، القاهرة، ط1، 141٠هـ/1٩٩٠م
٢5- اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأيامه، املعروف بصحيح البخاري، 
أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي البخاري، دار طوق النجاة، ط1، 14٢٢هـ.
٢6- اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي شمس 

الدين القرطبي، دار الكتب املرصية، القاهرة، ط٢، 1384هـ/1٩64م.
العريب،  الرتاث  إحياء  دار  النجفي،  حسن  حممد  الشيخ  اإلسالم،  رشائع  رشح  يف  الكالم  جواهر   -٢7

بريوت، ط 7، 1٩81م.
٢8- حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري )»الرشح الكبري للشيخ أمحد الدردير عىل خمترص خليل« بأعىل الصفحة 

يليه مفصوالً بفاصل »حاشية الدسوقي« عليه(، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، دار الفكر.
الصعيدي  مكرم  بن  أمحد  بن  عيل  احلسن  أبو  الرباين،  الطالب  كفاية  رشح  عىل  العدوي  حاشية   -٢٩

العدوي، دار الفكر، بريوت، 1414هـ/1٩٩4م
3٠- حاشيتا قليويب وعمرية عىل رشح جالل الدين املحيل عىل منهاج الطالبني )بأعىل الصفحة »رشح العالمة 
جالل الدين املحيل عىل منهاج الطالبني للشيخ حميي الدين النووي«، بعده مفصوالً بفاصل »حاشية شهاب 
الدين أمحد بن أمحد بن سالمة القليويب«، بعده مفصوالً بفاصل »حاشية أمحد الربليس عمرية«(، شهاب 

الدين أمحد بن أمحد بن سالمة القليويب وأمحد الربليس عمرية، دار الفكر، بريوت، 1415هـ/1٩٩5م.
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الشهري  البغدادي  البرصي  بن حبيب  بن حممد  بن حممد  احلسن عيل  أبو  الشافعي،  فقه  احلاوي يف   -31
باملاوردي، دار الكتب العلمية، ط1، 1414هـ/1٩٩4م.

3٢- حوايش حتفة املحتاج يف رشح املنهاج )بأعىل الصفحة كتاب »حتفة املحتاج يف رشح املنهاج« ألمحد 
بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، بعده مفصوالً بفاصل »حاشية اإلمام عبد احلميد الرشواين«، بعده 
مفصوالً بفاصل »حاشية اإلمام أمحد بن قاسم العبادي«(، أمحد بن قاسم العبادي، املكتبة التجارية 

الكربى، مرص، 1357هـ/1٩83م.
33- درر احلكام رشح جملة األحكام، عيل حيدر خواجه أمني أفندي، دار اجليل، ط1.

34- الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، النارش دار الغرب بريوت، 1٩٩4م.
األبصار  تنوير  رشح  للحصفكي  املختار  )»الدر  األبصار  تنوير  رشح  املختار  الدر  عىل  املحتار  رد   -35
ابن عابدين« عليه، املسامه »رد املحتار«(،  بفاصل »حاشية  يليه مفصوالً  للتمرتايش« بأعىل الصفحة 
حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي املشهور بابن عابدين، دار الفكر للطباعة 

والنرش، بريوت، ط٢، 141٢هـ/1٩٩٢م.
البهية يف رشح اللمعة الدمشقية، حممد بن مجال الدين املكي العاميل وزين الدين اجلبعي  36- الروضة 

العاميل، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، لبنان، ط1.
37- روضة الطالبني وعمدة املفتني، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، املكتب اإلسالمي، 

بريوت، دمشق، عامن، ط3، 141٢هـ/1٩٩1م.
38- سنن ابن ماجه، ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني، دار إحياء الكتب العربية.

األزدي  عمرو  بن  شداد  بن  بشري  بن  إسحاق  بن  األشعث  بن  سليامن  داود  أبو  داود،  أيب  سنن   -3٩
ِجْستاين، املكتبة العرصية، صيدا، بريوت. السِّ

الرسالة،  مؤسسة  النسائي،  اخلراساين،  عيل  بن  شعيب  بن  أمحد  الرمحن  عبد  أبو  الكربى،  السنن   -4٠
بريوت، ط1، 14٢1هـ/٢٠٠1م.

41- رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام، املحقق احليل أبو القاسم نجم الدين جعفر بن احلسن، دار 
القارئ، بريوت، ط11، 14٢5هـ/٢٠٠4م.

4٢- رشح األزهار املنتزع من الغيث املدرار املفتح لكامئم األزهار يف فقه األئمة األطهار، أبو احلسن عبد 
اهلل بن مفتاح، مطبعة املعارف، مرص، 134٠هـ.

الكتب  دار  املرصي،  الزرقاين  أمحد  بن  يوسف  بن  الباقي  عبد  خليل،  خمترص  عىل  رقاين  الزُّ رشح   -43
العلمية، بريوت، لبنان، ط1، 14٢٢هـ/٢٠٠٢م.

44- رشح املحىل عىل املنهاج، أبو زكريا حييى بن رشف النووي.
45- رشح النيل وشفاء العليل، حممد بن يوسف أطفيش، وزارة الرتاث القومي والثقافة، سلطنة عامن.
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46- رشح طلعة الشمس عىل األلفية، أبو حممد عبد اهلل بن محيد الساملي، وزارة الرتاث القومي والثقافة، 
سلطنة عامن، ط٢، 14٠5هـ/1٩85م.

47- رشح خمترص خليل للخريش وهبامشه حاشية العدوي، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل اخلريش املالكي، 
عيل العدوي، دار الفكر للطباعة، بريوت.

48- رشح معاين اآلثار، أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي، دار الكتب 
العلمية، بريوت، ط1، 13٩٩هـ.

4٩- رشح منح اجلليل عىل خمترص العالمة خليل، وهبامشه حاشية املسامة تسهيل منح اجلليل، الشيخ حممد 
عليش، مكتبة النجاح، ليبيا.

النهار املرشق عىل صفحات األزهار، احلسن بن أمحد اجلالل مكتبة اجليل اجلديد، صنعاء،  5٠- ضوء 
ط1، 14٢٩- 143٠هـ/٢٠٠8- ٢٠٠٩م.

51- الضياء، سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري، وزارة الرتاث القومي والثقافة، سلطنة عامن.
العامرة،  النسفي، املطبعة  أبو حفص عمر بن حممد بن أمحد بن إسامعيل  الدين  الطلبة، نجم  5٢- طلبة 

مكتبة املثنى، بغداد، 1311هـ.
الكريم  عبد  بن  حممد  بن  الكريم  عبد  القاسم  أبو  الكبري،  بالرشح  املعروف  الوجيز  رشح  العزيز   -53

الرافعي القزويني، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط1، 1417هـ/1٩٩7م.
54- العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية، ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين 

الدمشقي احلنفي، دار املعرفة.
55- العناية رشح اهلداية )»اهلداية للمرغيناين« بأعىل الصفحة يليه مفصوالً بفاصل رشحه »العناية رشح 
اهلداية« للبابريت(، أكمل الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن حممود ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ 

مجال الدين الرومي البابريت، دار الفكر.
56- عيون األزهار يف فقه األئمة األطهار، اإلمام املهدي أمحد بن حيي املرتيض، دار الكتاب اللبناين، 1٩75م.
57- الغرر البهية يف رشح البهجة الوردية، زين الدين أبو حييى زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري 

السنيكي، املطبعة امليمنية.
يليه  البصائر يف رشح األشباه والنظائر )»األشباه والنظائر البن نجيم« بأعىل الصفحة  58- غمز عيون 
بن  أمحد  الدين  شهاب  العباس  أبو  احلموي(،  ألمحد  البصائر«  عيون  »غمز  رشحه  بفاصل  مفصوالً 

حممد مكي احلسيني احلموي احلنفي، دار الكتب العلمية، ط1، 14٠5هـ/1٩85م.
5٩- فتاوى السبكي، أبو احلسن تقي الدين عيل بن عبد الكايف السبكي، دار املعارف.

6٠- الفتاوى الكربى الفقهية، ابن حجر اهليتمي، دار الفكر.
61- الفتاوى الكربى البن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن 
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أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبيل الدمشقي، دار الكتب العلمية، ط1، 14٠8هـ/1٩87م.
6٢- الفتاوى اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، دار الفكر، ط٢، 131٠هـ.

أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن حممد عليش  الفتوى عىل مذهب اإلمام مالك،  املالك يف  العيل  63- فتح 
املالكي، دار املعرفة.

64- فتح القدير، كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم، دار الفكر، بريوت.
65- فتوحات الوهاب بتوضيح رشح منهج الطالب املعروف بحاشية اجلمل )»رشح منهج الطالب« 
لزكريا األنصاري، بأعىل الصفحة يليه مفصوالً بفاصل »حاشية اجلمل« عليه(، سليامن بن عمر بن 

منصور العجييل األزهري، املعروف باجلمل، دار الفكر.
66- الفروق )أنوار الربوق يف أنواء الفروق( )بأعىل الصفحة كتاب »الفروق«.. أنوار الربوق يف أنواء 
الفروق، للقرايف، بعده مفصوالً بفاصل »إدرار الرشوق عىل أنوار الفروق« وهو حاشية الشيخ قاسم 
بن عبد اهلل املعروف بابن الشاط، بعده مفصوالً بفاصل »هتذيب الفروق والقواعد السنية يف األرسار 
الفقهية« للشيخ حممد بن عيل بن حسني مفتى املالكية بمكة املكرمة(، أبو العباس شهاب الدين أمحد 

بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف، عامل الكتب.
67- قره عني األخيار لتكملة رد املحتار عىل »الدر املختار رشح تنوير األبصار«، عالء الدين حممد بن 
الفكر  دار  الدمشقي،  احلسيني  عابدين  العزيز  عبد  بن  عمر  بن  عابدين(  بابن  املعروف  أمني  )حممد 

للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان.
ط1،  كراتيش،  ببلرشز-  الصدف  النارش:  الربكتي،  املجددي  اإلحسان  عميم  حممد  الفقه،  قواعد   -68

14٠7هـ/1٩86م.
6٩- كتاب اإليضاح، عامر بن عيل الشامخي، وزارة الرتاث القومي والثقافة، سلطنة عامن، الطبعة الثانية، 
بريوت- العلمية،  الكتب  دار  اجلرجاين،  الرشيف  الزين  عيل  بن  حممد  بن  عيل  التعريفات،  كتاب   -7٠

لبنان، ط1، 14٠3هـ/1٩83م.
71- كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، دار الفكر، بريوت، 14٠٢هـ.
بفاصل  مفصوالً  يليه  الصفحة  بأعىل  البزدوي«  )»أصول  البزدوي  أصول  رشح  األرسار  كشف   -7٢
رشحه »كشف األرسار« لعالء الدين البخاري(، عالء الدين عبد العزيز بن أمحد بن حممد البخاري 

احلنفي، دار الكتاب اإلسالمي.
73- لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي، دار صادر، بريوت، ط1.

الفرقة املرضية، شمس  الدرة املضية يف عقد  البهية وسواطع األرسار األثرية لرشح  74- لوامع األنوار 
الدين، أبو العون حممد بن أمحد بن سامل السفاريني احلنبيل، مؤسسة اخلافقني ومكتبتها، دمشق، ط٢، 

14٠٢هـ/1٩8٢م.
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75- املبدع رشح املقنع، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد بن مفلح، دار عامل 
الكتب، الرياض، 14٢3هـ/٢٠٠3م.

بريوت،  املعرفة،  دار  الرسخيس،  األئمة  شمس  سهل  أيب  بن  أمحد  بن  حممد  املبسوط،   -76
1414هـ/1٩٩3م.

نور حممد،  النارش:  العثامنية،  اخلالفة  وفقهاء يف  العدلية، جلنة مكونة من عدة علامء  األحكام  77- جملة 
كارخانه جتارِت كتب، آرام باغ، كراتيش.

78- جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر، عبد الرمحن بن حممد بن سليامن املدعو بشيخي زاده، يعرف 
بداماد أفندي، دار إحياء الرتاث العريب.

7٩- املجموع رشح املهذب )مع تكملة السبكي واملطيعي(، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، 
دار الفكر.

8٠- املحىل باآلثار، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري، دار الفكر- بريوت.
املكتبة  الرازي،  احلنفي  القادر  عبد  بن  بكر  أيب  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  الدين  زين  الصحاح،  خمتار   -81

العرصية-الدار النموذجية، بريوت، ط 5، 14٢٠هـ/1٩٩٩م.
8٢- مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين، مؤسسة 

الرسالة، ط1، 14٢1هـ/٢٠٠1م.
املكتبة  الفيومي،  املقري  عيل  بن  حممد  بن  أمحد  للرافعي،  الكبري  الرشح  غريب  يف  املنري  املصباح   -83

العلمية، بريوت.
84- مصنف عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط٢، 14٠3هـ.
الرحيبانى  السيوطي شهرة،  املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده  النهى يف رشح غاية  85- مطالب أويل 

مولدا ثم الدمشقي احلنبيل، املكتب اإلسالمي، 1415هـ/1٩٩4م.
86- املطلع عىل أبواب الفقه، حممد بن أيب الفتح البعيل احلنبيل أبو عبد اهلل، املكتب اإلسالمي، بريوت، 

14٠1هـ/1٩81م.
87- املعجم الكبري، سليامن بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين، مكتبة العلوم واحلكم، املوصل، ط٢، 

14٠4هـ/1٩83م.
88- املعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وأمحد الزيات وحامد عبد القادر وحممد النجار، دار الدعوة.

8٩- املغرب يف ترتيب املعرب، أبو الفتح نارص الدين بن عبد السيدبن عيل بن املطرزي، النارش مكتبة 
أسامة بن زيد، حلب، ط1، 1٩7٩م.

٩٠- مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حممد اخلطيب الرشبيني، دار الفكر، بريوت.
٩1- املغني، موفق الدين أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس اجلامعييل الدمشقي الصاحلي 
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احلنبيل، دار عامل الكتب للطباعة والنرش والتوزيع، الرياض، ط3، 1417هـ/1٩٩7م.
٩٢- مفتاح الكرامة يف رشح قواعد العالمة، السيد حممد جواد احلسيني العاميل، مؤسسة النرش اإلسالمي 

التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة، إيران، ط1، 14٢٩هـ.
٩3- املفردات يف غريب القرآن، أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهانى، دار القلم، 

الدار الشامية، دمشق، بريوت، ط1، 141٢هـ.
القرطبي  التجيبي  وارث  بن  أيوب  بن  سعد  بن  خلف  بن  سليامن  الوليد  أبو  املوطأ،  رشح  املنتقى   -٩4

الباجي األندليس، مطبعة السعادة، مرص، ط1، 133٢هـ.
والشئون  األوقاف  وزارة  الزركيش،  اهلل  عبد  بن  هبادر  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  القواعد،  يف  املنثور   -٩5

اإلسالمية، الكويت، ط٢، 14٠5هـ.
٩6- منهاج الصاحلني، السيد حمسن الطباطبائي احلكيم وهبامشه التعليق عليه للسيد حممد باقر الصدر، 

مركز األبحاث والدراسات التخصصية للصدر، ط1، 14٢5هـ.
٩7- املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي أبو إسحاق، بريوت.

الرمحن  عبد  بن  حممد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  الدين  شمس  اخلليل،  خمترص  لرشح  اجلليل  مواهب   -٩8
عيني، دار عامل الكتب، 14٢3هـ/٢٠٠3م. الطرابليس املغريب، املعروف باحلطاب الرُّ

الشهري  الرميل  الدين  شهاب  ابن  محزة  بن  أمحد  العباس  أيب  بن  حممد  الدين  شمس  املحتاج،  هناية   -٩٩
بالشافعي الصغري، دار الفكر للطباعة، بريوت، 14٠4هـ/1٩84م.

النفائس للنرش والتوزيع،  1٠٠- الوقف اإلسالمي بني النظرية والتطبيق، د.عكرمة سعيد صربي، دار 
األردن، ط٢، 143٢هـ/٢٠11م.
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متهيد )تعريف املوقوف(: 

املوقوف هو اليشء املحبوس الذي جتري عليه أحكام الوقف، وترتتب آثاره الرشعية 
عليه، وقد يكون املوقوف عينًا وقد يكون منفعة، عىل خالف بني أهل العلم فيام يعترب ماالً 
وما ال يعترب، وما جيوز وقفه من األموال وما ال جيوز، إذ ليس كل مال يصلح حماًل للوقف.
ومن هنا اختلفت عبارة الفقهاء يف بيان املوقوف، وكان السبب يف تباين تعريفاهتم نظرة 

كل فريق حلقيقة املال وما يدخل فيه، ثم موقفهم من اشرتاط التأبيد فيام يوقف.
من  هي  هل  ابتداء؛  املنافع  يف  العلامء  بني  اخلالف  ثار  األصلني  هذين  عىل  وتأسيًسا 

األموال أم ال؟
ثم الذين أقروا بامليتها اختلفوا يف جواز وقفها بالنظر إىل األصل اآلخر وهو اشرتاط 

التأبيد.
ومن تعريفات الفقهاء للموقوف: 

تعامل؛ كفأس  فيه  أو منقوالً  أن يكون عقاًرا  املتقوم، برشط  املال  بأنه:  احلنفية  - تعريف 
وقدوم ودراهم ودنانري، أو هو ما ال ينقل وال حيول؛ كالعقار ونحوه)1(.

- وهو عند املالكية: ما ُملك من ذات أو منفعة)٢(.
بقاء عينها  منها مع  النقل، وحيصل  يقبل  ملًكا  معينة ملوكة  بأنه: عني  الشافعية  - وعّرفه 

فائدة، أو منفعة يستأجر هلا)3(.
- ومن تعريفات احلنابلة أنه: عني يصح بيعها وينتفع هبا عرًفا مع بقائها)4(.

أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي، دار  الدين  انظر: بدائع الصنائع، بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء   )1(
بن عبد  القدير، حممد بن عيل بن حممد  فتح  القدير،  العلمية، بريوت، ط٢، 14٠6هـ/1٩86م، ٢٢٠/6، وفتح  الكتب 
اهلل الشوكاين اليمني، دار ابن كثري، دمشق، ط1، 1414هـ، ٢17/6، ورد املحتار عىل الدر املختار، وتسمى حاشية ابن 
عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، ط.دار احياء الرتاث العريب، بريوت، ط٢، 3/35٩.

)٢( انظر: بلغة السالك ألقرب املسالك )حاشية الصاوي( )الرشح الصغري: هو رشح الشيخ الدردير لكتابه املسمى أقرب 
َماِم َمالٍِك(، أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت، الشهري بالصاوي املالكي، دار املعارف، د.ط، ٢/٢٩8. املسالك ملَِْذَهِب اإْلِ

القاهرة،  العلمية،  الكتب  الشريازي، دار  إبراهيم بن عيل بن يوسف  أبو إسحاق  الشافعي،  املهذب يف فقة اإلمام  انظر:   )3(
477/1، وروضة الطالبني وعمدة املفتني، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، حتقيق: زهري الشاويش، املكتب 
املنهاج،  ألفاظ  معاين  معرفة  إىل  املحتاج  ومغني   ،314/5 141٢هـ/1٩٩1م،  ط3،  عامن،  دمشق،  بريوت،  اإلسالمي، 

املؤلف شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1415هـ، ٢/377.
)4( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس البهوتى احلنبيل، دار الكتب 

العلمية، ٢/4٩1.
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- وقد تناوله قانون الوقف العامين بقوله: إنه »يشرتط يف اليشء املراد وقفه أن يكون ماالً 
ا، ومعلوًما له علاًم نافًيا للجهالة عند  متقوًما قاباًل لالنتفاع به، ملوًكا للواقف ملًكا تامًّ

إنشاء الوقف«)1(.
وملا كانت املالية أهم أركان الوقف ناسب بحث معنى املال، ومالية املنافع يف املطالب اآلتية.

املبحث الأول

تعريف املال

اأوًل: املال يف اللغة: 

ُيطلق املال يف اللغة عىل كل ما متلَّكه اإلنسان)٢(، ُسمي بذلك لكونه مائاًل أبًدا وزائاًل؛ 
ولذلك ُسمي عرًضا، وهو مفرد، مجعه: أموال، جيوز فيه التذكري والتأنيث، فُيقال: هو مال، 

وهي مال، وأصله »مول«، ثم أميلت واوه؛ فصار »مال«)3(.
ل الرجل اختذ ماالً«)4(،  قال ابن فارس: »امليم والواو والالم كلمة واحدة، وهي: متوَّ
وقال ابن األثري: »املال يف األصل: ما ُيملك من الذهب والفضة، ثم ُأطلق عىل كل ما يقتنى 

من األعيان، وأكثر ما ُيطلق عند العرب عىل اإلبل؛ ألهنا كانت أكثر أمواهلم«)5(.

ثانًيا: املال يف ال�ضطلح: 

اختلف العلامء يف تعريف املال اختالًفا كبرًيا، تبًعا الختالفهم يف مفهومه، وفيام يدخل 
حتت مسامه ومشتمالته، حرًصا منهم عىل جعل التعريف جامًعا مانًعا.

هناك طريقتان لتعريف املال: طريقة اجلمهور، وطريقة احلنفية.
يف  قالوه  وما  املنافع،  دون  األعيان  عىل  املال  مسمى  قرصوا  وهؤالء  احلنفية:  طريقة   )1

تعريفه: 
غري  أو  ثياب  أو  شعري  أو  حنطة  أو  دنانري  أو  دراهم  من  الناس  يتملكه  ما  »كل  املال  أن 

)1( قانون األوقاف العامين، الفصل الثاين.
العلمية،  املكتبة  العباس،  أبو  احلموي  ثم  الفيومي  عيل  بن  حممد  بن  أمحد  الكبري،  الرشح  غريب  يف  املنري  املصباح  انظر:   )٢(

بريوت، ٢/715.
)3( انظر: القاموس املحيط، الفريوزابادي، 1368.

)4( النهاية يف غريب احلديث واألثر، جمد الدين أبو السعادات املبارك الشيباين اجلزري ابن األثري، حتقيق: طاهر أمحد الزاوي 
وحممود حممد الطناحي، املكتبة العلمية، بريوت، 13٩٩هـ/1٩7٩م، مادة )مول(.

)5( النهاية يف غريب احلديث واألثر، ابن األثري، 373/3.
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»عني،  وأنه:  احلاجة«)٢(،  لوقت  ادِّخاره  ويمكن  الطبع  إليه  يميل  »ما  وأنه:  ذلك«)1(، 
جيري فيه التنافس واالبتذال«)3(.

وعّرفته جملة األحكام العدلية بقوهلا: »املال هو ما يميل إليه طبع اإلنسان، ويمكن ادخاره 
إىل وقت احلاجة، منقوالً كان أو غري منقول«)4(.

والثاين:  عرًفا،  به  منتفًعا  يكون  أن  أحدها:  أمور)5(؛  هلا  ُيشرتط  احلنفية  عند  اليشء  فاملية 
احلاجة،  لوقت  ادخاره  يمكن  الذي  وهو  وإحرازه،  حيازته  يمكن  موجوًدا  يكون  أن 
والثالث: أن يكون ذا قيمة مادية بني الناس، وبسبب هذه القيود أخرج احلنفية »املنافع« 

من أن تكون ماالً؛ ألنه ال يمكن حيازهتا وحرزها وادخارها لوقت احلاجة.
النظر عن  به بغض  املال من جهة إمكان االنتفاع  ٢( طريقة اجلمهور: وهؤالء نظروا إىل 

كونه عينا أو منفعة، ومن تعريفاهتم: 
إليه األطامع، ويصلح عادة ورشًعا  ما متتد  بقوله: »هو  املالكية  العريب من  ابن  ما ذكره   -
إذا  املالك عن غريه،  به  امللك، ويستبد  يقع عليه  »ما  الشاطبي:  به«)6(، وقال  لالنتفاع 

أخذه عن وجهه«)7(.
ا ألن ينتفع به، وهو  - ومن تعريفات الشافعية: قول الزركيش: »ما كان منتفًعا به، أي معدًّ
إما أعيان أو منافع«)8(، وُنقل عن الشافعي أنه قال يف املال أنه: »ما له قيمة يباع هبا وتلزم 

)1( العناية رشح اهلداية، أكمل الدين أبو عبد اهلل حممد ابن الشيخ مجال الدين الرومي البابريت، دار الفكر، د.ط، د.ت، ٢/٢٠8.
)٢( البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن حممد املعروف بابن نجيم املرصي، ويف آخره تكملة البحر الرائق 
ملحمد بن حسني بن عيل الطوري احلنفي القادري، دار الكتاب اإلسالمي، بريوت، ط٢، ٢77/5، ورد املحتار عىل الدر 

املختار، ابن عابدين، 5٠1/4.
)3( جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر، عبد الرمحن بن حممد بن سليامن املدعو بشيخي زاده داماد أفندي، إحياء الرتاث العريب، 

د.ط، د.ت، ٢/3.
)4( درر احلكام يف رشح جملة األحكام، عيل حيدر خواجه أمني أفندي، دار اجليل، بريوت، ط1، 1411هـ/1٩٩1م، 1/1٠٠.
)5( انظر: درر احلكام يف رشح جملة األحكام، عيل حيدر خواجه أمني أفندي، دار اجليل، بريوت، ط1، 1411هـ/1٩٩1م، 
دار  محاد،  د.نزيه  واالقتصاد،  املال  معارصة يف  فقهية  زهرة، ص47، وقضايا  أبو  حممد  العقد،  ونظرية  وامللكية   ،1٠٠/1

النفائس، األردن، ص 3٠.
)6( أحكام القرآن، أمحد بن عيل أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي، حتقيق: حممد صادق القمحاوي، دار إحياء الرتاث العريب، 

بريوت، 1405هـ، ٢/6٠7.
)7( املوافقات، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطبي، حتقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن، 

دار ابن عفان، الطبعة، ط1، 1417هـ/1٩٩7م، 1٠/٢.
)8( املنثور يف القواعد، أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركيش، وزارة األوقاف الكويتية، ط٢، 14٠5هـ، 3/٢٢٢.
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متلفه، وإن قلَّت، وما ال يطرحه الناس؛ مثل الفلس.. وما أشبه ذلك«)1(.
- ومن تعريفات احلنابلة: أن املال »ما يباح نفعه مطلًقا، واقتناؤه من غري حاجة«)٢(، وأنه: 

»ما فيه منفعة مباحة لغري حاجة أو رضورة«)3(.
- ومن تعريفات اجلمهور يظهر أهنم يشرتطون يف املال أن يكون فيه منفعة مقصودة مباحة 

رشًعا يف حالة السعة واالختيار، وهو ما يتموله الناس عادة.

ثالًثا: مالية املنافع: 

اختلف الفقهاء يف مالية املنافع عىل قولني: 
القول األول: أن املنفعة ليست بامل، وهو قول احلنفية)4(، وهو قول لبعض اإلمامية)5(.

واستدلوا بام يأيت: 
1- أثر عيل بن أيب طالب  يف ولد املغرور، ذلك أنه  حكم يف الرجل الذي وطئ أمة 
مع  اجلارية  ورد  وحريته،  املغرور  ولد  قيمة  بوجوب  النكاح؛  ملك  عىل  معتمًدا  غريه 
املستحق  أن  اجلارية واألوالد، مع علمه  منافع  املالك، ومل حيكم بوجوب  عقرها عىل 

يطلب مجيع حقه، وأن املغرور كان يستخدمها مع أوالدها)6(.
تقبل احليازة واإلحراز، ومها ال  املال؛ ألهنا ال  فيها معنى  يتحقق  املنفعة ال  إن  قالوا:   -٢
إحرازه،  فيتحقق  ذلك،  بعد  حُياز  ثم  أوالً  يوجد  اليشء  ألن  املوجود؛  عىل  إال  يردان 

واملنفعة ال يتحقق فيها ذلك، فهي عرض يقوم بالعني.
3- قالوا: ثم هي ال تقبل التقوم؛ ألهنا قبل وجودها معدومة، واملعدوم ليس بمتقوم، وبعد وجودها 

ال يمكن إحرازها؛ ألهنا حني توجد تنعدم، والتقوم ثمرة اإلحراز، فال يوجد بدونه)7(.
4- قالوا: إن املنافع لو كانت أمواالً لكان ينبغي ضامهنا بالغصب، ولكنها غري مضمونة؛ 

)1( األشباه والنظائر، عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1411هـ/1٩٩٠م، ص3٢7.
)٢( منتهى اإلرادات، تقي الدين حممد بن أمحد الفتوحي احلنبيل الشهري بابن النجار، حتقيق: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، 

مؤسسة الرسالة، السعودية، ط1، 141٩هـ/1٩٩٩م، ٢/٢54.
)3( كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، 141/3.

)4( انظر: املبسوط، حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس، دار املعرفة، بريوت، 1414هـ/1٩٩3م، 78/11-7٩.
)5( انظر: الدروس الرشعية يف فقه اإلمامية، حممد بن مجال الدين مكي العاميل، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم، 17٢/٢.

)6( مصنف ابن أيب شيبة، 6/14٠.
)7( انظر: املبسوط، حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس، 11/7٩.



الفصل الرابع: املوقوف ورشوطه

3٠7

ألهنا حدثت بفعل الغاصب وكسبه)1(.
وهو  واحلنابلة)4(،  والشافعية)3(،  املالكية)٢(،  قال  وبه  مال،  املنفعة  أن  الثاين:  القول 

األقوى عند اإلمامية)5(، وهو الذي يظهر من مذهب اإلباضية)6(. 
واستدلوا بام يأيت: 

 ٓ 1- أن الرشع أجاز أن تكون املنفعة مهًرا يف النكاح، قال تعاىل يف قصة موسى : ﴿قَاَل إِّنِ
ا  ۡتَمۡمَت َعۡشٗ

َ
ُجَرِن ثََمِٰنَ ِحَجٖجۖ فَإِۡن أ

ۡ
ن تَأ

َ
ٰٓ أ نِكَحَك إِۡحَدى ٱبۡنََتَّ َهَٰتنۡيِ َعَ

ُ
ۡن أ

َ
رِيُد أ

ُ
أ

ن 
َ
ا َوَرآَء َذٰلُِكۡم أ ِحلَّ لَُكم مَّ

ُ
فَِمۡن ِعنِدَكۖ ﴾)7(، واملهر ال يكون إال ماالً؛ لقوله تعاىل: ﴿َوأ

ِۡصننَِي َغۡيَ ُمَسٰفِِحنَيۚ﴾)8(، فدل عىل اعتبار الشارع املنافع أمواالً)٩(. ۡمَوٰلُِكم مُّ
َ
تَۡبَتُغواْ بِأ

٢- أن املنافع هي الغرض األظهر من مجيع األموال، فالعني ال ُتسمى ماالً إال بام اشتملت 
عليه من املنافع، وما ال ُينتفع به فليس بامل)1٠(.

املنافع  عن  الناس  يعتاض  وهلذا  أمواالً؛  املنافع  باعتبار  جاٍر  وعرفهم  الناس  عمل  أن   -3
باألموال، وما ال منفعة فيه ال رغبة فيه وال طلب له، يشهد لذلك تسابق الناس يف إقامة 
الفنادق واألسواق ودور السكنى ومواقع الرتفيه، وإنشاء خطوط النقل اجلوية والبحرية 

والربية.. وغريها ما هو معدٌّ الستغالله باالستعاضة عن منافعه باألموال)11(.

)1( انظر: املرجع السابق، 11/7٩.
)٢( انظر: بداية املجتهد وهناية املقتصد، أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطبي الشهري بابن رشد احلفيد، 

دار احلديث، القاهرة 1425هـ/٢٠٠4م، ٢/٢65.
)3( انظر: التهذيب، الشريازي، ٢٩3/4.

)4( انظر: املغني البن قدامة، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلامعييل املقديس ثم الدمشقي احلنبيل 
الشهري بابن قدامة املقديس، مكتبة القاهرة، د.ط، د.ت، 417/6.

)5( انظر: الدروس الرشعية يف فقه اإلمامية، حممد بن مجال الدين مكي العاميل، 17٢/٢.
)6( انظر: اإليضاح، عامر بن عيل الشامخي، وزارة الرتاث القومي والثقايف، سلطنة عامن، 471/4، وقد ذكر يف مسألة الوصية 

باملنافع قولني، وعّلل للقول باجلواز بأن املنافع يف معنى األموال.
)7( سورة القصص، آية ٢7.

)8( سورة النساء، آية ٢4.
)٩( انظر: اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي، ٢73/13.

)1٠( انظر: قواعد األحكام يف مصالح األنام، أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن احلسن السلمي الدمشقي 
امللقب بسلطان العلامء، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، 1414هـ/1٩٩1م، 183/1.

)11( انظر: قواعد األحكام يف مصالح األنام، سلطان العلامء عبد العزيز بن عبد السالم، 83/1، وامللكية ونظرية العقد، حممد 
أبو زهرة، ص53.
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املبحث الث�ين

ا�ضرتاط اأن يكون املوقوف ماًل متقوًما منتفًعا به �ضرًعا

 :
)1(

اأوًل: املال املتقوم عند الفقهاء

وعبارة »املال املتقوم« اصطالح عند احلنفية، وهو من تقسيامت املال عندهم باعتبار ما 
له من حرمة ومحاية، وجعلوه هبذا االعتبار قسمني: املال املتقوم، واملال غري املتقوم.

واملال املتقوم ما مجع ركنني؛ األول: احليازة واإلحراز، والثاين: إباحة االنتفاع به رشًعا 
مطلًقا؛ مثل العقارات واملنقوالت واملطعومات بأنواعها، إال ما كان حمرًما منها.

وغري املتقوم ما اختل فيه أحد الركنني السابقني، فكل ما مل حيرز ال يعد ماالً وإن كان مباح 
االنتفاع؛ كالطري يف اهلواء، والسمك يف املاء، وكل حيوان وحيش يف الربية ما يباح صيده.

السعة  حال  يف  رشًعا  به  االنتفاع  جيوز  ال  ولكن  فعاًل  حيز  ما  املتقوم  غري  املال  ومن 
واالختيار، كاخلمور وآالت اللهو املحرم.

أما اجلمهور فالعربة عندهم بإباحة االنتفاع رشًعا، فام جاز االنتفاع به رشًعا ُعدَّ ماالً، 
وما مل جيز االنتفاع به فال يعد ماالً)٢(.

بينهم، فهو  الفقهاء قدياًم يف اشرتاط كون اليشء املوقوف ماالً، بل هو كاإلمجاع  ومل خيتلف 
مذهب احلنفية)3(، واملالكية)4(، والشافعية)5(، واحلنابلة)6(، والزيدية)7(، واإلمامية)8(، واإلباضية)٩(. 

 ،44٠/1 الشريازي،  الشافعي،  اإلمام  فقه  يف  واملهذب   ،34٠/4 عابدين،  ابن  املختار،  الدر  عىل  املحتار  رد  انظر:   )1(
واإلنصاف، املرداوي، 7/٩.

النووي، ٩/158،  الدسوقي، 1٠/3، واملجموع،  ابن عابدين، 5٠1/4، وحاشية  املختار،  الدر  املحتار عىل  انظر: رد   )٢(
وكشاف القناع، البهويت، 3/15٢. 

)3( انظر: فتح القدير، حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمني، دار ابن كثري، دمشق، ط1، 1414هـ، ٢16/6-٢17.
)4( انظر: التاج واإلكليل ملخترص خليل، حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد اهلل املواق 

املالكي، دار الكتب العلمية، ط1، 1416هـ/1٩٩4م، 7/63٠.
)5( انظر: حاشيتا قليويب وعمرية، أمحد سالمة القليويب وأمحد الربليس عمرية، دار الفكر، بريوت، 1415هـ/1٩٩5م، 3/٩٩. 

)6( انظر: املغني، ابن قدامة، ٢31/8.
)7( انظر: البحر الزخار اجلامع ملذاهب األمصار، أمحد بن حييى بن املرتىض، مكتبة غامض، صنعاء، 4/15٠. 

)8( انظر: رشائع االسالم، املحقق احليل، حتقيق مع تعليقات: السيد صادق الشريازي، مكتبة أمري، قم، إيران، ط٢، 14٠٩هـ، 
 .٢13-٢1٢/٢

)٩( الضياء، مسلمة بن مسلم الصحارى، العوتبي، مكتبة اإلمام نور الدين الساملي، عامن، 1٩/٢٢.
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املالكي:  خليل  وقال  املتقوم«)1(،  املال  الوقف:  »وحمل  احلنفية:  من  عابدين  ابن  فقال 
»صح وقف ملوك وإن بأجرة«)٢(، وقال النووي الشافعي: »ورشط املوقوف مع كونه عينًا 
ملوكة ملًكا يقبل النقل«)3(، وقال ابن قدامة احلنبيل: »وال يصح )أي الوقف( إال برشوط 
عينها«)4(،  بقاء  مع  دائاًم  هبا  االنتفاع  بيعها ويمكن  يكون يف عني جيوز  أن  أحدها:  أربعة؛ 
االنتفاع  صحة  املوقوفة  العني  يف  »يشرتط  والبحر:  صاحب  قول  الزيدية  نصوص  ومن 
الطويس من اإلمامية:  التأبيد وامللك املحض«)5(، وقال  فائدة  بقاء عينها؛ لتحصل  هبا مع 
»رشائط املوقوف أربعة؛ أن يكون عينًا ملوكة ينتفع هبا مع بقائها... ولو وقف ما ال يملكه 

مل يصح وقفه«)6(.
وإنام اختلفوا فيام يعدُّ ماالً جيوز وقفه.

ونّبه الساملي من اإلباضية إىل حتقق النفع املراد من الوقف، فمنع وقف احلَب عىل طيور 
احلرم؛ ألهنا تؤذي الناس يف احلرم، وقال إن: »هذا الوقف غري صحيح؛ ملا بلغني وصحَّ 
عندي بالشهرة أن طيور مكة تؤذى املسجد؛ لشدة قاذوراهتا، فال ينبغي أن يتعرض لتأهيلها 
هنالك، بل ينبغي أن ُترتك وشأهنا؛ حتى خترج يف كسب معيشتها؛ فيقل بذلك رضرها«)7(. 

ثانًيا: وقف املنافع: 

أموال،  املنافع  بأن  القايض  اجلمهور  رأي  هناك  وعرفنا  املنافع،  مالية  بحث  سبق 
وخالفهم يف ذلك احلنفية)8(.

وسنبحث هنا وقف املنافع كأهم مسألة حتدث عنها املعارصون يف أحكام املوقوف يف 
السنوات األخرية.

)1( رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 3/35٩، 374.
)٢( خمترص العالمة خليل، خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين اجلندي املالكي املرصي، حتقيق: أمحد جاد، دار احلديث، 

القاهرة، ط1، 14٢6هـ/٢٠٠5م، ٢٢٠.
)3( مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، دار الكتب العلمية، 

ط1، 1415هـ، ٢/511.
)4( الرشح الكبري عىل متن املقنع، عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقديس اجلامعييل احلنبيل، أبو الفرج، شمس الدين، 

دار الكتاب العريب للنرش والتوزيع، القاهرة، 16/36٩.
)5( البحر الزخار، املرتىض، 4/15٠.

)6( رشائع اإلسالم، احليل، ٢1٢/٢-٢13.
)7( جوابات الساملي، عبد اهلل بن محيد الساملي، مكتبة نور الدين الساملي، مسقط، عامن، 455/3. 

)8( انظر: »ثالًثا: مالية املنافع« يف املبحث األول من هذا الفصل.
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التابعة لألعيان، وإنام اختلفوا يف وقف املنافع  مل خيتلف العلامء يف جواز وقف املنافع 
استقالالً، وهلم يف ذلك قوالن: 

القول األول: عدم صحة وقف املنافع استقالالً، وهذا مذهب احلنفية)1(، وهو قول عند 
املالكية)٢(، وهو مذهب الشافعية)3(، واحلنابلة)4(، والظاهرية)5(، والزيدية)6(، واإلمامية)7(، 

وهو قول عند اإلباضية)8(.
أبو حنيفة:  »قال  املذهب:  أئمة  عن  حكاية  الوقف  تعريف  يف  احلنفي  املرغيناين  قال 
وقال  العارية،  بمنزلة  باملنفعة  والتصدق  الواقف  ملك  عىل  العني  حبس  الرشع:  يف  وهو 

الصاحبان: حبس العني عىل حكم ملك اهلل تعاىل«)٩(. 
وقال ابن شاس من املالكية: »ال جيوز وقف الدار املستأجرة«)1٠(، وقال ابن احلاجب من 
املالكية: »يصح يف العقار اململوك ال املستأجر«)11(؛ أي ال جيوز وقف منفعة العني وحدها.
بقاء  الوقف يف كل عني يمكن االنتفاع هبا مع  الشافعية: »ويصح  العمراين من  وقال 
يف  اهليتمي  وقال  والكراع«)1٢(،  والسالح  واألثاث  والثياب  واألرضني  كالدور  عينها؛ 

)1( انظر: جممع األهنر، داماد أفندي، 738/1.
)٢( انظر: عقد اجلواهر الثمينة، السعدي املالكي.

)3( انظر: إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني، أبو بكر )املشهور بالبكري( عثامن بن حممد شطا الدمياطي الشافعي، دار 
الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، دمشق، ط1، 1418هـ/1٩٩7م، 158/3.

)4( انظر: اإلنصاف، املرداوي، 16/36٩.
الفكر، بريوت، د.ط،  الظاهري، دار  القرطبي  أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس  باآلثار،  انظر: املحىل   )5(

د.ت، ٩/175.
)6( انظر: السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار، حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمني، دار ابن حزم، ط1، 314/3.

)7( انظر: املبسوط، الطويس ٢87/3.
)8( أخًذا من قوهلم بعدم جواز الوصية باملنافع؛ ألهنا معدومة، وال تصح الوصية يف يشء معدوم غري متملك. انظر: كتاب 

اإليضاح، الشامخي، 4/47٠.
)٩( اهلداية يف رشح بداية املبتدي، عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين أبو احلسن برهان الدين، حتقيق: طالل 

يوسف، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ٢٠5/6.
)1٠( عقد اجلواهر الثمينة، السعدي املالكي، 3/3٢.

)11( جامع األمهات، عثامن بن عمر بن أيب بكر بن يونس أبو عمرو مجال الدين ابن احلاجب الكردي املالكي، حتقيق: أبو عبد 
الرمحن األخرض األخرضي، الياممة للطباعة والنرش والتوزيع، ط٢، 14٢1هـ/٢٠٠٠م، 448.

)1٢( البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، أبو احلسني حييى بن أيب اخلري بن سامل العمراين اليمني الشافعي، حتقيق: قاسم حممد 
النوري، دار املنهاج، جدة، ط1، 14٢1هـ/٢٠٠٠ م، 8/6٠.
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التحفة: »وال يصح وقف املنفعة وإن ملكها مؤبًدا بالوصية«)1(.
وقال ابن قدامة من احلنابلة: »ومجلة ذلك أن الذي جيوز وقفه ما جاز بيعه وجاز االنتفاع 

به مع بقاء عينه، وكان أصاًل يبقى بقاء متصاًل«)٢(.
وقال ابن حزم الظاهري يف تعداد ما جيوز وقفه: »الوقف جائز يف األصول من الدور 
واألرضني بام فيها من الغراس والبناء إن كانت فيها، ويف املصاحف والدفاتر، وجيوز أيًضا 
يف العبيد والسالح واخليل يف سبيل اهلل عز وجل يف اجلهاد فقط ال يف غري ذلك، وال جيوز 

يف يشء غري ما سبق«)3(.
بقاء  مع  هبا  االنتفاع  صحة  املوقوفة  العني  يف  »ُيشرتط  الزيدية:  كتب  من  البحر  ويف 

عينها«)4(.
وقال احليل من اإلمامية: »ال يصح وقف املنفعة من دون العني، وال جيوز وقف املنافع، 
مل  املنافع  تلك  فوقف  عليه،  واملوقوف  كاملستأجر  رقاهبا  دون  األعيان  منافع  ملك  فمن 

يصح«)5(. 
وقال الثميني من اإلباضية يف التاج: »وجاز وقف األصول، ويف غريها خالف، كفاس 
الّسالح  حبس  وجاز  املعاملة)6(،  به  جتري  وما  ومصحف  وكتاب  وقدر  ورحى  ومسحة 

والكراع للجهاد؛ ال بيع املوقوف وال متليكه«)7(.
أدلة القول: استدل القائلون بعدم جواز وقف املنافع بام يأيت: 

1- أن وقف املنفعة ترصف يف الرقبة عىل اجلملة؛ إما باحلبس أو إزالة امللك، وال ملك له)8(.

)1( حتفة املحتاج إىل أدلة املنهاج عىل ترتيب املنهاج للنووي، ابن امللقن رساج الدين أبو حفص عمر بن عيل بن أمحد الشافعي 
املرصي، حتقيق: عبد اهلل بن سعاف اللحياين، دار حراء، مكة املكرمة، ط1، 14٠6هـ، ٢37/6.

)٢( املغني، ابن قدامة، ٢31/8.
)3( املحىل باآلثار، ابن حزم، ٩/175.
)4( البحر الزخار، املرتىض، 4/15٠.
)5( رشائع اإلسالم، احليل، ٢1٢/٢.

)6( انظر: التاج، الثميني، 1٠6/6.
)7( التاج، الثميني، 1٠6/6.

)8( الوسيط يف املذهب، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس، حتقيق: أمحد حممود إبراهيم وحممد حممد تامر، دار السالم، 
القاهرة، ط1، 1417هـ، 4/٢4٠.
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٢- أن الرقبة أصل، واملنفعة فرع، والفرع يتبع األصل)1(.
3- أن بقاء املوقوف واستمرار االنتفاع به رشط لصحة وقفه؛ ألن الوقف إنام يراد للدوام؛ 
باستيفائها شيًئا  بإتالفها  إال  هبا  ينتفع  إذ ال  هلا؛  بقاء  واملنافع ال  ليكون صدقة جارية، 

فشيًئا، فهي كاليشء الذي يتسارع إليه الفساد والفناء)٢(.
القول الثاين: صحة وقف املنافع اململوكة وحدها، وهو املذهب عند املالكية)3(، وهو قول 

عند اإلمامية)4(، واإلباضية)5(، وعليه رأي أكثر املجامع الفقهية وفتاوى املجامع الفقهية)6(.
قال خليل املالكي يف خمترصه: »صحَّ وقف ملوك وإن بأجرة«)7(، واململوك بأجرة هي 

املنفعة، وقال هبرام يف الشامل: »ويصح وقف اململوك ولو منفعة«)8(.
والنقود  املنافع واخلدمات  الدويل: »هـ- جيوز وقف  الفقه اإلسالمي  قرار جممع  ويف 
والكهرباء  اهلاتف  وخدمات  العلمية،  واملعاهد  واجلامعات  املستشفيات  خدمات  نحو 

ومنافع الدور واجلسور والطرق«)٩(.
املنافع  وقف  »جيوز  فيه:  جاء  حيث  الثالث،  الفقهية  الوقف  قضايا  منتدى  قرار  ويف 
من  الشارع  ملقاصد  ولتحقيقه  الوقف،  مرشوعية  يف  الواردة  النصوص  لعموم  واحلقوق؛ 

الوقف، ما دامت املنافع واحلقوق متقومة رشًعا«)1٠(.

)1( انظر: مغني املحتاج، الرشبيني، 51٢/٢.
الغزايل(، عبد  الشافعي أليب حامد  الفقه  الوجيز يف  لكتاب  الكبري: رشح  الوجيز )وهو الرشح  العزيز برشح  فتح  انظر:   )٢(

الكريم بن حممد الرافعي القزويني، دار الفكر، بريوت، 6/٢5٢. 
)3( انظر: حاشية الدسوقي، 76/4.

)4( انظر: رشائع اإلسالم، احليل، 444/٢، وإن كان اإلمامية جيعلون وقف املنفعة دون العني حبًسا أو حتبيًسا، وليس وقًفا، 
فهم يفرقون بني الوقف واحلبس؛ فالوقف هو حتبيس األصل وتسبيل الثمرة، أما التحبيس فهو حبس املالك منفعة العني 
عىل شخص أو أشخاص حمصورين، أو جهة معينة يصح الوقف عليها؛ كالفقراء واحلجاج والزوار والعلامء أو سبيل اهلل، من 
دون إخراج العني عن ملك املحبس، فاحلبس عندهم خيتلف عن الوقف يف بعض أحكامه؛ منها: عدم انتقال ملكية العني، 

وعدم اشرتاط التأبيد يف احلبس، بخالف الوقف. 
القومي  الرتاث  وزارة  الشامخي،  عيل  بن  عامر  اإليضاح،  انظر:  أموال.  ألهنا  باملنافع؛  الوصية  بجواز  قوهلم  من  أخًذا   )5(

والثقايف، سلطنة عامن، 4/47٠.
)6( انظر: جممع الفقه اإلسالمي الدويل، ومنتدى قضايا الوقف الفقهية. 

)7( خمترص خليل، ٢٢٠.
)8( الشامل يف فقه اإلمام مالك، ٢/853.

)٩( قرارات جممع الفقه اإلسالمي، الدورة التاسعة عرشة، 14٢٩هـ/٢٠٠٩م.
)1٠( كتاب أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث، 4٠5.
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أدلة القول: 

1- أن املنافع مقصودة لذاهتا، والوقف متليك للمنافع، فاألعيان إنام حتبس ألجل ما فيها 
من املنفعة، فال فرق بني وقف املنفعة وحدها ووقف عني مشتملة عىل منفعة.

٢- أن املنافع أموال متقومة؛ لكوهنا الغرض األظهر من مجيع األموال، ولورود العقد عليها 
وضامهنا به.

3- القياس عىل صحة الوصية باملنافع، فكام تصح الوصية باملنفعة دون العني فكذلك يصح 
وقفها)1(.

املبحث الث�لث

�ضرط اأن يكون املوقوف مملوًكا للواقف

املوقوف ملًكا للواقف؛ ألن  إذا كان  يلزم إال  الوقف ال  الفقهاء يف أن  ال خالف بني 
يف  آجاًل،  أو  عاجاًل  حكاًم،  أو  حقيقة  صاحبه؛  ملك  من  املوقوف  خيرج  ترصف  الوقف 

مذهب احلنفية)٢(، واملالكية)3(، والشافعية)4(، واحلنابلة)5(، واإلمامية)6(، والزيدية)7(.

وعليه فال يصح الوقف وال يلزم بوقف املباحات قبل متلكها؛ مثل: األرايض املوات، 
وشجر البوادي والغابات، وحيوان الصيد يف بيئته؛ ألن الوقف إما إسقاط كاإلعتاق، وإما 

تربع كاهلبة، وكل منهام ال يكون إال بعد امللك.

وقد ذكر الفقهاء مجلة من املسائل حتت هذا الرشط؛ منها: األوىل: اشرتاط امللك الباتِّ 
أرايض  وقف  والرابعة:  اإلرصاد،  وقف  والثالثة:  الفضويل،  وقف  والثانية:  الوقف،  قبل 

اإلقطاع، وهي مسائل مدرجة يف مباحث أخرى يف مدونة أحكام الوقف.

)1( انظر: حاشة الدسوقي، 76/4، ورشائع اإلسالم، احليل، 444/٢، واملبسوط، الطويس، ٢87/3.
)٢( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 4٩7/3.

)3( انظر: حاشية الدسوقي، 76/4.
)4( انظر: مغني املحتاج، الرشبيني، ٢/378.

)5( انظر: اإلنصاف، املرداوي، 368/16.
)6( انظر: املبسوط، الطويس، ٢86/3، ورشائع اإلسالم، احليل، ٢/443.

)7( انظر: البحر الزخار، املرتىض، 5/14٩.
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اأوًل: م�ضاألة وقف العني املرهونة يف دين: 

ال خالف بني العلامء يف صحة وقف الراهن ماله املرهون إذا كان بإذن من املرهتن)1(.
واختلفوا يف حكم وقفه بغري إذن املرهتن عىل ثالثة أقوال: 

القول األول: صحة الوقف إذا كان الراهن مورًسا، وجيربه القايض عىل دفع ما عليه، 
الوقف  بطل  معرًسا  كان  وإن  عليها،  ُوقف  التي  اجلهة  إىل  املال  عاد  وفاٍء  عن  مات  فإن 
األزهار:  عيون  قال يف  الزيدية،  قول  قياس  احلنفية)٢(، وهو  مذهب  عليه، وهو  فيام  وبيع 
ين ونحوه«)3(، قالوا: ألن الرهن مال الراهن وهو ملكه،  »ويصح )أي الوقف( فراًرا من الدَّ
فيجوز له الترصف فيه بجميع أنواع الترصفات املباحة، فإذا وقفه صح؛ لصدوره من أهله 

ومصادفته حمله، وإنام فرقنا بني املورس واملعرس ملالحظة حق املرهتن)4(.
عند  واملذهب  املالكية)5(،  قول  وهو  للرهن،  الراهن  وقف  صحة  عدم  الثاين:  القول 
الشافعية)6(، واحلنابلة)7(، واألقوى عند اإلمامية)8(، وهو الذي يظهر من مذهب اإلباضية)٩(.
الغري، فال يصح  به حق  يتعلق  أال  املوقوف(  املالكية: »ورشطه )أي  الدردير من  قال 

وقف مرهون، ومؤجر، وعبد جاٍن حال تعلُّق حق الغري به«)1٠(.
وقال النووي من الشافعية: »فرع: وقف املرهون باطل عىل املذهب«)11(.

وقال شمس الدين ابن قدامة احلنبيل: »إذا ترصف الراهن يف الرهن بغري رضا املرهتن 

)1( انظر: بدائع الصنائع، الكاساين، 146/6، وحاشية الدسوقي، ٢41/3، واملهذب، الشريازي، 414/1، وكشاف القناع، 
البهويت، 334/3.

)٢( انظر: أحكام األوقاف، اخلصاف، 34، ورد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 3٩7/4.
)3( انظر: السيل اجلرار، الشوكاين، 335/3.

)4( انظر: املختارات اجللية من املسائل الفقهية، السعدي، 81.
)5( انظر: جواهر اإلكليل، عبد السميع األيب، 8٠/٢-81، وحاشية الدسوقي، 77/4.

)6( انظر: التنبيه يف الفقه الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي، عامل الكتب، القاهرة، 4٠4/1.
)7( انظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلامعييل املقديس ثم الدمشقي 

احلنبيل الشهري بابن قدامة املقديس، دار الكتب العلمية، ط1، 1414هـ/1٩٩4 م، 574/3. 
)8( انظر: فقه اإلمام جعفر، حممد جواد مغنية، دار األندلس، بريوت، 1٩56، 5/6٢.

)٩( انظر: رشح النيل وشفاء العليل، حممد بن يوسف أطفيش، سلطنة عامن، دار الرتاث القومي، 14٠1هـ/1٩88م، 148-147/11. 
)1٠( الرشح الكبري مع حاشية الدسوقي، 77/4.

)11( روضة الطالبني، النووي، 78/4.
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بغري العتق؛ كالبيع واهلبة والوقف والرهن.. ونحوه؛ فترصفه باطل«)1(.
وورد يف كتاب النيل من كتب اإلباضية: »وال يصح لراهن يف رهنه بيع وال هبة وال 
إصداق أو إكراء أو قسمة إن شورك فيه«، قال شارحه: »فبطل كل عقد عقده الراهن فيه 

حتى يفكه من املرهتن«)٢(. 
املانع من  الغري  السابع: أال يكون متعلًقا حلق  الطبطبائي من اإلمامية: »الرشط  وقال 

الترصف، فال يصح وقف العني املرهونة قبل فكها عىل األقوى«)3(.
واستدلوا بام يأيت: 

ووجه  رضار«)4(،  وال  رضر  »ال  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن    اخلدري  سعيد  أيب  حديث   -1
االستدالل: أن يف وقف الراهن للامل املرهون رضًرا بيِّنًا عىل املرهتن؛ لضياع حقه من 

التوثيق، فبطل ألجل ذلك)5(.
٢- أن يف القول بصحة وقف الراهن للامل املرهون إبطاالً حلق املرهتن، والرهن يف حقيقته 
إثبات لدين املرهتن، حتى خيتص به فيقدم عىل الغرماء عند املزامحة ويأمن فوات الدين، 

ويف القول بإبطال وقف املال املرهون حفًظا حلق املرهتن.
3- أن من رشط املوقوف أن يكون متمحض امللك للواقف، منفًكا عن تعلق حق للغري به، 

واملال املرهون قد تعلق به حق املرهتن، فال جيوز وقفه إال بإذنه)6(.
القول الثالث: صحة وقف الراهن للرهن، وهو قول عند املالكية »وتعود العني بعد 
افتكاكها من الرهن إىل املوقوف عليهم«)7(، وهو وجه عند الشافعية)8(، واحلنابلة)٩(، قالوا: 
يصح وقف املرهون قياًسا عىل صحة عتق العبد املرهون، بجامع أن كالًّ منهام إسقاط حلق 

)1( اإلنصاف، املرداوي، 411/1٢.
)٢( النيل وشفاء العليل ورشحه، حممد بن يوسف أطفيش، 148-147/11.

)3( تكملة العروة الوثقى، حممد كاظم الطبطبائي، ٢٠7/1.
)4( مسرتك احلاكم، 66/٢، وسنن الدار قطني، 77/3، والسنن الكربى، البيهقي، 6٩/6، وقال: »وللحديث شواهد عن 

ابن عباس وعائشة وجابر وأيب هريرة وغريهم، وبمجموع طرقه وشواهده يصح«.
)5( انظر: أموال الوقف ومرصفه، عبد الرمحن بن إبراهيم العثامن، وزارة األوقاف السعودية، ٢36.

)6( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء، وزارة األوقاف السعودية، 145/16.
)7( رشح الزرقاين عىل خمترص خليل، 75/7.

)8( انظر: املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، الشريازي، 413/1.
)٩( انظر: اإلنصاف، املرداوي، 411/1٢ و417.
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تقرًبا هلل تعاىل)1(.

ثانًيا: م�ضاألة وقف النقود: 

أ( تعريف النقود يف اللغة: النقود يف اللغة مجع نقد، والنون والقاف والدال أصل صحيح، 
يدل عىل إبراز اليشء وبروزه، كام قال ابن فارس)٢(.

وتأيت كلمة نقد يف لغة العرب لعدة معاٍن؛ منها: أن النقد هو متييز الدراهم أو الدنانري 
من  املرضوب  هو  النقد  أن  ومنها:  النسيئة،  خالف  النقد  أن  ومنها:  الرديئة،  من  اجليدة 

الذهب والفضة، وهو العني، فالعني هو النقد، وغري املرضوب منهام هو الترب)3(.
ذلك  كان  مهام  ا  عامًّ قبوالً  يلقى  للتبادل  وسيط  كل  هو  اصطالًحا:   النقود  تعريف  ب( 
الوسيط، وعىل أي حال يكون)4(، إًذا فاملقصود بالنقدين هنا: النقود املسكوكة، وهي 
الدراهم  نقدية تقوم مقام  الدراهم والدنانري، ويلحق هبا ما جدَّ يف عرصنا من أوراق 

والدنانري يف الثمنية واملالية.
وقد اختلف الفقهاء يف حكم وقف النقود عىل مخسة أقوال: 

القول األول: عدم صحة وقف الدراهم والدنانري مطلًقا، وهو مذهب مجاهري العلامء 
مذهب  من  الظاهر  وهو  وظاهرية)8(،  وحنابلة)7(،  وشافعية)6(،  حنفية)5(،  من  قدياًم، 

اإلمامية)٩(، والزيدية)1٠(.
والفضة  كالذهب  باإلتالف؛  إال  به  ينتفع  ال  ما  وقف  »وأما  احلنفي:  اهلامم  ابن  قال 
واملأكول واملرشوب.. فغري جائز يف قول عامة الفقهاء، واملراد بالذهب والفضة الدراهم 

)1( انظر: املهذب، الشريازي، 413/1، واإلنصاف، املرداوي، 411/1٢ و417.
)٢( انظر: معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي أبو احلسني، دار الفكر، 1399هـ/1٩7٩م، 467/5.
)3( انظر: لسان العرب، حممد بن مكرم بن عيل أبو الفضل مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى، دار صادر، 

بريوت، ط3، 1414هـ، مادة )نقد(.
)4( انظر: بحوث يف االقتصاد اإلسالمي، ابن منيع، 178، واملعامالت املالية املعارصة، الزحييل، 14٩.

)5( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 364/4.
)6( انظر: املهذب، الشريازي، 1/44٠.

)7( انظر: الكايف، ابن قدامة، 44٩/٢.
)8( انظر: املحىل باآلثار، ابن حزم، ٩/176.

)٩( انظر: رشائع اإلسالم، احليل، ٢/444.
)1٠( انظر: البحر الزخار، املرتىض، 5/15٢.
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والدنانري وما ليس بحيل«)1(.
الستهالكها،  وقفها؛  جيوز  ال  والدنانري  الدراهم  »وقف  الشافعي:  املاوردي  وقال 
فكانت كالطعام، وروى أبو ثور عن الشافعي جواز وقفها، وهذه الرواية حممولة عىل وقفها 
عىل أن يؤاجرها ملنافعها، ال الستهالكها بأعياهنا، فكأنه أراد وقف املنافع، وذلك مل جيز«)٢(.

ينتفع به إال باإلتالف؛ مثل  وقال ابن قدامة تعليًقا عىل قول اخلرقي احلنبيل: »وما ال 
يمكن  ال  ما  أن  ومجلته  قال:  جائز،  غري  فوقفه  واملرشوب..  واملأكول  والورق  الذهب 
االنتفاع به مع بقاء عينه؛ كالدنانري والدراهم واملطعوم واملرشوب والشمع وأشباهه.. ال 
يصح وقفه يف قول عامة الفقهاء وأهل العلم«)3(، وقد نصَّ اإلمام أمحد عىل ذلك يف رواية 

ور واألرضني عىل ما وقف أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص«)4(. األثرم؛ فقال: »إنام الوقف يف الدُّ
قال ابن حزم وهو يتحدث عام ال جيوز وقفه: »ال سيام الدنانري والدراهم، وكل ما ال منفعة 

فيه إال بإتالف عينه، أو إخراجها عن ملك إىل ملك، فهذا هو نقض الوقف وإبطاله«)5(.
وهو  ال،  قيل:  والدراهم؟  الدنانري  وقف  يصح  »وهل  اإلمامية:  من  احليل  قال 

األظهر«)6(.
املوقوف فهو صحة  الذي يرشط يف  الزيدية: »وأما  وورد يف رشح األزهار من كتب 
االنتفاع به مع بقاء عينه، فلو مل يمكن إال باستهالكه مل يصح وقفه؛ كالدراهم والدنانري«)7(.

األدلة: واستدلوا بام يأيت: 
1- إن األصل يف الوقف أن حيبس اإلنسان عينًا ويسبل ثمرهتا ومنفعتها، والنقد ال ينتفع به 

إال بإتالف عينه، فلم يصح وقفه)8(.
٢- ثم إن األصل يف الوقف أن يكون منتفًعا به عىل وجه التأبيد، وكل منقول ال يتصور فيه 

)1( فتح القدير، ابن اهلامم، ٢18/6.
)٢( احلاوي الكبري، املاوردي، 7/51٩.

)3( املغني، ابن قدامة، 8/٢٢٩.

)4( املغني، ابن قدامة، ٢31/8.
)5( املحىل باآلثار، ابن قدامة، ٩/176.

)6( رشائع اإلسالم، احليل، ٢/444.
)7( البحر الزخار، املرتىض، 5/15٢.

)8( انظر: الكايف، ابن قدامة، 44٩/٢، وتكملة املجموع، السبكي، ٢٢1/14.
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ذلك، والنقد منقول)1(.
من  كثري  إليه  مال  احلنفية  مذهب  يف  قول  وهو  النقود،  وقف  صحة  الثاين:  القول 
احلنابلة)4(،  عند  وقول  الشافعية)3(،  عند  ووجه  املالكية)٢(،  مذهب  وهو  متأخرهيم، 
والزيدية)5(، واإلمامية)6(، وهو الذي يظهر من مذهب اإلباضية؛ إذ نصوص أئمتهم عىل 

جواز وقف النقود عىل املساجد؛ لتعمر هبا ويصلح ما خرب منها)7(.
عبداهلل  بن  وحممد  الزهري)8(،  شهاب  بن  حممد  منهم  املتقدمني،  من  مجاعة  قال  وبه 
األنصاري صاحب زفر)٩(، وهو ظاهر قول البخاري؛ إذ ترجم يف صحيحه بقوله: »باب 

وقف الدواب والكراع والعروض والصامت«)1٠(، ثم أورد قول الزهري.
بمسقط، ونصه:  الفقه اإلسالمي رقم )14٠( يف دورته )16(  قرار جممع  وبه صدر 
وتسبيل  األصل  حبس  هو  الوقف  من  الرشعي  املقصود  ألن  رشعا؛  جائز  النقود  »وقف 

املنفعة متحقق فيها، وألن النقود ال تتعني بالتعيني، وإنام تقوم أبداهلا مقامها«.
وذكر ابن عابدين يف بيان مذهب احلنفية: »ومّلا جرى التعامل يف البالد الرومية وغريها 
فيه  منقول  كل  وقف  يف  به  املفتى  حممد)11(  قول  حتت  دخلت  والدنانري  الدراهم  وقف  يف 

تعامل«)1٢(.
وقال الدردير من املالكية: »وأما العني فال تردد فيها؛ بل جيوز وقفها قطًعا؛ ألنه نص 
املدونة«)13(؛ يعني قول ابن القاسم فيها: »قلت ملالك )أو قيل له(: فلو أن رجاًل حبس مائة 
دينار موقوفة يسلفها الناس ويردوهنا عىل ذلك، جعلها حبًسا؛ هل ترى فيها الزكاة؟ فقال: 

)1( انظر: فتح القدير، ابن اهلامم، ٢17/6.
)٢( انظر: حاشية الدسوقي، 77/4. 

)3( انظر: املهذب، الشريازي، 1/44٠.
)4( انظر: الكايف، ابن قدامة، 44٩/٢.

)5( انظر: البحر الزخار، املرتىض، 5/15٢.
)6( انظر: منهاج الصاحلني، الشاهرودي ٢/343.

)7( انظر: املدونة الكربى، اخلراساين، 31/3.
)8( صحيح البخاري، 3/1٠٢٠.

)٩( انظر: فتح القدير، ابن اهلامم، 6/٢1٩.
)1٠( صحيح البخاري، 3/1٠٢.

)11( يعني حممد بن احلسن الشيباين صاحب اإلمام أيب حنيفة.
)1٢( رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 363/4.

)13( حاشية الدسوقي، 77/4.
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نعم أرى فيها الزكاة«)1(.
وقال النووي الشافعي: »يف وقف الدراهم والدنانري وجهان، كإجارهتام، إن جوزناها 

صح الوقف لتكرى«)٢(.
وقال ابن قدامة احلنبيل: »وقيل يف الدراهم والدنانري: يصح وقفها عىل قول من أجاز 
رواية  يف  والدنانري  الدراهم  وقف  جواز  عىل  نص  أمحد  أن  تيمية  ابن  وذكر  إجارهتا«)3(، 
امليموين، فعن أمحد »أن الدراهم إذا كانت موقوفة عىل أهل بيته ففيها الصدقة، وإذا كانت 
للمساكني فليس فيها يشء، قلت: فإن وقفها عىل الكراع والسالح؟ قال: هذه مسألة لبس 
واشتباه«)4(، ثم نقل عن جده أيب الربكات ابن تيمية قوله: »وظاهر هذا جواز وقف األثامن 

لغرض القرض أو التنمية والتصدق بالربح«)5(.
ويف مدونة ابن غانم يف فقه اإلباضية: »قال ابن عبد العزيز: إذا كان ذلك املال الذي 
جعله يف سبيل اهلل سالًحا فإين أستحسن أن يقوى به املرابطون يف سبيل اهلل... وإن كان 
ذلك املال ذهًبا أو فضة أو إباًل أو بقًرا أو أرًضا.. أو نحو ذلك ما يباع؛ ففي أي يشء جعله 

يف سبيل اهلل فإين أجعله يف سبيل اهلل«)6(.
األدلة: واستدلوا باآليت: 

1- دخول النقود يف عموم األدلة الدالة عىل جواز الوقف، وال خمرج هلا من كتاب وال سنة، 
فتبقى داخلة يف العموم)7(.

٢- قياس النقود عىل ما ورد به النص من املنقوالت كالفرس والسالح، بجامع أن كالًّ منها 
موقوف يوجد فيه غرض الوقف، وهو حصول االنتفاع يف الدنيا والثواب يف اآلخرة)8(.

)1( املدونة، مالك بن أنس، 343/2.
)٢( روضة الطالبني، النووي، 315/5.

)3( املغني، ابن قدامة، 8/٢٢٩.
)4( جمموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، جممع 
امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، 1416هـ/1٩٩5م، 43٢/13، والرواية 

موجودة يف كتاب الوقوف، للخالل، ٢/3٢5.
)5( جمموع الفتاوى، ابن تيمية، 13/43٢.

)6( املدونة الكربى، اخلراساين، 31/3.
)7( انظر: املحىل باآلثار، ٩/176.

)8( انظر: النوازل الوقفية، العلمي، ٢4.
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القول الثالث: أنه يصح وقف الدراهم والدنانري إذا جرى بوقفها التعامل يف عرف الناس، 
وبه قال حممد بن احلسن وزفر، وذهب إليه عامة متأخري احلنفية، وهو املفتى به يف املذهب.

فقد جاء يف اهلداية للمريغناين احلنفي: »وعن حممد: أنه جيوز وقف ما فيه تعامل من 
املنقوالت«)1(، وقال ابن نجيم يف البحر الرائق: »وقال حممد: جيوز وقف ما فيه تعامل من 
املنقوالت، واختاره أكثر فقهاء األمصار، وهو الصحيح«)٢(، وجاء يف حاشية ابن عابدين 
احلنفي: »ومّلا جرى التعامل يف زماننا يف البالد الرومية وغريمها يف وقف الدراهم والدنانري؛ 
دخلت حتت قول حممد املفتى به يف وقف كل منقول فيه تعامل، كام ال خيفى، فال حيتاج عىل 
البحر  صاحب  أفتى  »وقد  وقال:  زفر«)3(،  ملذهب  وقفها  بجواز  القول  ختصيص  إىل  هذا 

بجواز وقفها، ومل حَيِْك خالًفا«)4(.
األدلة: 

استدلوا عىل املنع فيام مل جير به التعامل؛ ألنه منقول، وهم ال يرون وقف املنقول، إال 
بوقفها  جرى  إذا  اجلواز  عىل  واستدلوا  منه،  والدنانري  الدراهم  وليست  بنص،  استثني  ما 
التعامل بالعرف؛ ألن العرف عندهم يقيض عىل القياس، ووجه ذلك أن القياس أال جيوز 

وقف ما مل يرد النص باستثنائه، غري أن تعامل الناس وأعرافهم أقوى من القياس.
القول الرابع: أنه يكره وقف الدنانري والدراهم. وهو قول عند املالكية، قال ابن رشد: 

»وأما الدنانري والدراهم وما ال ُيعرف بعينه إذا غيب عليه؛ فتحبيسه مكروه«)5(.
األدلة: 

يمكن االستدالل هلم من كالم ابن رشد بأن الدنانري والدراهم ما ُيعرف بعينه إذا غيب 
عليه، فُيخشى معه اجلهالة ووقوع النزاع.

القول اخلامس: أنه إن قصد بوقف الدنانري والدراهم أن يصاغ منها حيل؛ صح، وإن 
قصد هبا اإلقراض أو االجتار؛ فال يصح، وهو وجه عند الشافعية، هو األصح عندهم، غري 

)1( اهلداية، املرغيناين، 61/3.
)٢( البحر الرائق، ابن نجيم املرصي، 5/81٢.

)3( رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 473/3.
)4( املرجع السابق، 473/3.

حتقيق:  القرطبي،  رشد  بن  أمحد  بن  حممد  الوليد  أبو  املستخرجة،  ملسائل  والتعليل  والتوجيه  والرشح  والتحصيل  البيان   )5(
د.حممد حجي وآخرون، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط٢، 14٠8هـ/1٩88م، 1٢/18٩.
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أن هذا القول ال ينطبق عىل وقف األوراق النقدية املتعارف عليها اليوم، والتي حلت حمل 
النقدين الدراهم والدنانري؛ ألنه ال يصاغ منها حيل، وال يتخذها الناس للزينة.

فقد جاء يف روضة الطالبني للنووي من الشافعية: »ويصح وقف احليل لغرض اللبس، 
هو  د  وتردَّ الصغري،  العبد  بوقف  احليل  منها  ليصاغ  الدراهم  أحلقوا  أهنم  اإلمام  وحكى 
النساء، والدراهم والدنانري  للبس  الوقوف: »يصح وقف احليل  فيه«)1(، ويف كتاب تيسري 

لُتصاغ حلًيا مباًحا«)٢(.
األدلة: 

استدلوا ملا ذهبوا إليه بأن الدراهم والدنانري ما يتلف باالستعامل، فال يصح وقفها؛ ألن 
الوقف يراد للدوام، وإذا قصد بوقفها أن تصاغ حلًيا جاز ذلك؛ ألن احليل ما يدوم ويصح 

وقفه)3(.

ثالًثا: م�ضاألة وقف املنقول: 

تقسم األموال تقسيامت عّدة باعتبارات خمتلفة، ومن هذه التقسيامت من حيث كوهنا 
ثابتة أو منقولة إىل قسمني: 

القسم األول: األموال غري املنقولة، وهي العقارات من أراض وبناء.
القسم الثاين: األموال املنقولة، وهي ما عدا العقارات مما يمكن نقله وحتويله.

واملنقوالت يف اجلملة هي: األجسام التي يمكن انتقاهلـا من مكان آلخـر؛ سواء انتقـلت 
بنفسـها؛ مثل احليوانات والسيارات، أم بمفعول قوة أجنبية عنها؛ مثل األثاث واآلالت.

وقد اختلف العلامء يف وقف املنقول عىل مخسة أقوال: 
القول األول: عدم جواز وقف املنقول مطلًقا، وبه قال اإلمام أبو حنيفة)4(، وهو رواية 

عند اإلمام مالك)5(، ورواية عن اإلمام أمحد)6(.

)1( روضة الطالبني، النووي، 513/5.
)٢( هناية املحتاج، الرميل، 163/5.

)3( انظر: هناية املحتاج، الرميل، 163/5.
)4( انظر: بدائع الصنائع، الكاساين، 6/٢٢٠.

)5( انظر: الذخرية، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف، دار الغرب اإلسالمي، 
بريوت، ط1، 1٩٩4م، 313/6.

)6( انظر: اإلنصاف، املرداوي، 16/37٠.
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فجاء يف اهلداية للمرغيناين عىل بداية املبتدي أنه: ال جيوز وقف ما ينقل وحيّول، وهذا قول 
أيب حنيفة)1(، وجاء مثل ذلك يف العناية عىل اهلداية)٢(، وقد نص اإلمام أمحد عىل ذلك يف رواية 

األثرم، فقال: »إنام الوقف يف الدور واألرضني عىل ما وقف أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص«)3(.
األدلة: استدل املانعون لوقف املنقول مطلًقا بام يأيت: 

1- »أن األخبار إنام وردت يف العقار دون غريه فلم جيز تعديه«)4(.
٢- أن الوقف إنام يراد للتأبيد والدوام، والتأبيد ال يمكن إال يف العقار، فلم جيز يف غريه ما 

ال يدوم)5(.
3- أن ما عدا العقار من الدور واألرايض ال تثبت فيه الشفعة، وال يستحق هبا، فلم يصح وقفه)6(.
الثاين: جواز وقف املنقول تبًعا، أما استقالالً فيجوز يف السالح والكراع دون  القول 

غريمها، وبه قال أبو يوسف صاحب أيب حنيفة)7(، وهو مذهب الظاهرية)8(.
فجاء يف اهلداية للمريغناين احلنفي: »وقال أبو يوسف: إذا وقف ضيعة ببقرها وأكرهتا 
وهم عبيدها جاز، وكذا سائر آالت احلراثة؛ ألنه تبع لألرض يف حتصيل ما هو املقصود، 
وقد ثبت من احلكم تبًعا، ما ال يثبت مقصوًدا«، وهو قول إسحاق بن راهويه، قال: »كانوا 

حيبسون الدور واألرضني، وال حيبسون من املنقوالت إال الكراع والسالح«)٩(.
الوقف  إذ أجاز  يعدد ما جيوز وقفه؛  ابن حزم وهو  الظاهرية من صنيع  ويؤخذ قول 
يف الدور واألرضني بام فيها من الغرس والبناء، ويف املصاحف والدفاتر والعبيد والسالح 

)1( انظر: اهلداية يف رشح بداية املبتدي، عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين أبو احلسن برهان الدين، حتقيق: 
طالل يوسف، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ٢16/6.

)٢( انظر: اهلداية، املرغيناين، 34/5.
)3( املغني، ابن قدامة، ٢31/8.

)4( انظر: املعونة عىل مذهب عامل املدينة اإلمام مالك بن أنس، أبو حممد عبد الوهاب بن عيل بن نرص الثعلبي البغدادي املالكي، 
حتقيق: محيش عبد احلّق، املكتبة التجارية، مصطفى أمحد الباز، مكة املكرمة، 15٩3/3.

)5( انظر: اهلداية يف رشح بداية املبتدي، عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين أبو احلسن برهان الدين، ٢18/6، 
واملعونة، أبو حممد البغدادي املالكي، 5٩3/3، واملبدع، ابن مفلح، 316/5.

)6( انظر: املعونة، أبو حممد البغدادي املالكي، 15٩3/3، واحلاوي الكبري، املاوردي، 517/7.
)7( انظر: فتح القدير، ابن اهلامم، ٢17/6.

)8( انظر: املحىل باآلثار، ابن حزم، ٩/175.
)٩( موسوعة فقه إسحاق بن راهويه، ص7٩6.
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واخليل يف سبيل اهلل عز وجل يف اجلهاد فقط ال يف غري ذلك، وقوًفا منه عند مورد النص)1(.
األدلة: استدلوا جلواز وقف املنقول تبًعا بأن من األحكام ما يثبت تبًعا وال يثبت قصًدا، 

وُيغتفر يف التوابع ما ال ُيغتفر يف غريها، ووقف املنقول من هذا الباب)٢(.
واستدلوا جلواز وقف السالح والكراع من املنقول استقالالً بأن القياس أال جيوز وقف 
الرشع وهو  مورد  فيقترص عىل  يتأبد،  واملنقول ال  التأييد،  الوقف  املنقول؛ ألن من رشط 

السالح والكراع كام يف حديث خالد ، ويبقى ما وراءه عىل أصل القياس)3(.
القول الثالث: جواز وقف املنقول مطلًقا ما جيوز االنتفاع به مع بقاء عينه، وهو مذهب 
والزيدية)8(،  واإلباضية)7(،  واحلنابلة)6(،  والشافعية)5(،  املالكية)4(،  من  الفقهاء  مجهور 

واإلمامية)٩(.
املعتمد  كان  وإن  منقول،  كل  يف  جار  عندنا  اخلالف  »..ألن  املالكي:  الدسوقي  قال 

صحة وقفه؛ خالًفا للحنفية فإهنم يمنعون وقفه، كاملرجوح عندنا«)1٠(.
واملاشية  والرقيق  واألرض  والدور  العقار  وقف  »جيوز  الشافعي:  املاوردي  وقال 
والسالح وكل عني تبقى بقاء متصاًل ويمكن االنتفاع هبا«)11(، ويف املنهاج ورشحه هناية 
املحتاج من كتب الشافعية: »ويصح وقف عقار، باإلمجاع، ومنقول للخرب الصحيح فيه«)1٢(.
وجاء يف أسنى املطالب من كتب احلنابلة: »ويصح وقف األشجار واملنقوالت«)13(، 

)1( انظر: املحىل باآلثار، ٩/175.
أبو  املرغيناين  الفرغاين  اجلليل  بن عبد  بكر  أيب  بن  املبتدي، عيل  بداية  الصنائع، ٢٢٠/6، واهلداية يف رشح  بدائع  انظر:   )٢(

احلسن برهان الدين، ٢16/6.
)3( انظر: تبيني احلقائق، الزيلعي، 3٢7/3.

)4( انظر: املعونة، أبو حممد البغدادي املالكي، 15٩3/3، والذخرية، القرايف، 313/6.
)5( انظر: احلاوي الكبري، املاوردي، 517/7.

)6( انظر: املغني، ابن قدامة، ٢٢7/6.
)7( انظر: املدونه الكربى، اخلراساين، 31/3.
)8( انظر: السيل اجلرار، الشوكاين، 314/3.

)٩( انظر: رشائع اإلسالم، احليل، ٢1٢/٢.
)1٠( حاشية الدسوقي، 77/4.

)11( احلاوي الكبري، املاوردي، 517/7.
)1٢( هناية املحتاج، الرميل، ٢63/5.

)13( أسنى املطالب، زكريا األنصاري، 516/5.
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أربعة؛ أحدها: أن يكون يف عني  الوقف إال برشوط  ابن قدامة احلنبيل: »وال يصح  وقال 
جيوز بيعها ويمكن االنتفاع هبا دائاًم مع بقاء عينها؛ كالعقار واحليوان واألثاث والسالح«)1(.
ويؤخذ قول اإلباضية من نص املدونة الكربى: »قال ابن عبد العزيز: إذا كان ذلك املال 
الذي جعله يف سبيل اهلل سالًحا فإين أستحسن أن يقوى به املرابطون يف سبيل اهلل... وإن 
كان ذلك املال ذهًبا أو فضة أو إباًل أو بقًرا أو أرًضا.. أو نحو ذلك ما يباع؛ ففي أي يشء 

جعله يف سبيل اهلل فإين أجعله يف سبيل اهلل«)٢(.
وقال يف التجريد من كتب الزيدية: »جيوز للرجل أن يوقف ضيعته وداره وما يملكه 

من احليوان وغري ذلك«)3(.
األدلة: استدل القائلون بصحة وقف املنقول بام يأيت: 

1- قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من احتبس فرًسا يف سبيل اهلل، إيامًنا باهلل وتصديًقا بوعده، فإن شبعه 
ورّيه وروثه وبوله يف ميزانه يوم القيامة«)4(، وجه االستدالل: حث النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل وقف 

اخليل يف سبيل اهلل، ويؤخذ منه جواز وقف غري اخليل من املنقوالت)5(.
٢- قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إن ما يلحق املؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علاًم علمه نرشه، 
بيًتا البن السبيل بناه، أو هنًرا  وولًدا صاحلًا تركه، ومصحًفا وّرثه، أو مسجًدا بناه، أو 

أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله يف صحته وحياته تلحقه من بعد موته«)6(.
وجه االستدالل: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ذكر منقوالً وهو املصحف من مجلة الصدقات التي ينتفع هبا 

املتصدق يف حياته، ويستمر ثواهبا بعد وفاته، فدل عىل جواز وقف املنقوالت.
فُيقاس  النبي ملسو هيلع هللا ىلص هلم عىل وقفها،  املنقوالت وإقرار  لبعض    3- وقف الصحابة 
عليها غريها، ومن ذلك قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف النفر الذين منعوا الزكاة: »وأما خالد فإنكم 
تظلمون خالًدا، فقد احتبس أدراعه وأعتده يف سبيل اهلل«)7(؛ وأن امرأة قالت لزوجها: 

)1( املقنع مع الرشح الكبري، ابن مفلح، 16/36٩.
)٢( املدونة الكربى، اخلراساين، 31/3.
)3( السيل اجلرار، الشوكاين، 314/3.

)4( صحيح البخاري، ٢8/4.
)5( انظر: فتح الباري، ابن حجر، 57/6.

)6( سنن ابن ماجه، 88/1، وصحيح ابن خزيمة 1٢1/4، وحسن إسناَد ابِن ماجه املنذري يف الرتغيب والرتهيب، 1/13٢، 
واأللباين يف صحيح سنن ابن ماجه، 46/1.

)7( صحيح البخاري، 1٢٢/٢، وصحيح مسلم ٢/676.
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ني مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل مجلك؛ قال: ذاك حبيس يف سبيل اهلل عز وجل، فأتى  أحجَّ
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: إن امرأيت تقرأ عليك السالم ورمحة اهلل، وإهنا سألتني احلج معك، 
ني مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقلت: ما عندي ما أحجك عليه، فقالت: أحجني  قالت: أحجَّ
عىل مجلك فالن، فقلت: ذاك حبيس يف سبيل اهلل، فقال: »أما إنك لو أحججتها عليه 

كان يف سبيل اهلل«)1(.
4- اتفاق األمة عىل وقف احلرص والقناديل والزاليل يف املساجد من غري نكري، وإذا صح 

وقف هذه املنقوالت صح وقف غريها بالقياس عليها)٢(.
5- أن العربة فيام يصح وقفه باملالية واالنتفاع، فكل ما جيوز بيعه ويمكن االنتفاع به مع بقاء 

أصله جيوز وقفه، أشبه العقار والسالح والكراع)3(.
وتسبيل  األصل  حتبيس  فيها  حيصل  بقائها  مع  هبا  االنتفاع  يصح  منقولة  عني  كل  أن   -6

املنفعة، فيصح وقفها كالعقار)4(.
7- أن هذه املنقوالت تبقى زمنًا طوياًل مع االنتفاع هبا، فيحصل املقصود من الوقف، وهو: 
انتفاع الواقف باألجر، وانتفاع املوقوف عليهم باملنفعة احلاصلة من هذه املنقوالت)5(.

والكراع،  السالح  يف  فيجوز  استقالالً  أما  تبًعا)6(،  املنقول  وقف  جواز  الرابع:  القول 
مذهب  من  الصحيح  وهو  الشيباين،  احلسن  بن  حممد  قال  وبه  تعامل،  فيه  جرى  ما  وكل 

احلنفية، واملفتى به)7(.
جاء يف البحر الرائق: »وأما ما سوى الكراع والسالح فعند أيب يوسف: ال جيوز وقفه؛ 
ألن القياس إنام ُيرتك بالنص، والنص ورد فيهام فيقترص عليه، وقال حممد: جيوز وقف ما 

)1( سنن أيب داود، 1٩٩٠، وصحيح ابن خزيمة 3٠77، واحلاكم يف املستدرك 658/1، وقال: »هذا حديث صحيح عىل 
رشط الشيخني، ومل خيرجاه«، وقال النووي يف املجموع 1٩٩/6 إسناده صحيح.

)٢( انظر: مغني املحتاج، الرشبيني، 51٢/٢، وحاشية الرميل، ٢/458.
)3( انظر: احلاوي الكبري، املاوردي، 518/7.

قدامة،  ابن  الكبري،  والرشح   ،313/6 القرايف،  والذخرية،   ،15٩4/3 املالكي،  البغدادي  حممد  أبو  املعونة،  انظر:   )4(
.371/16

)5( انظر: احلاوي الكبري، املاوردي، 518/7.
)6( سواء كان تابًعا للعقار متصاًل به اتصال قرار؛ كاألشجار والبناء، أو متصاًل به ال عىل وجه القرار؛ كآالت الزراعة غري 
الرسخيس،  املبسوط،  انظر:  الوقف.  يف  يدخل  حتى  القرار  وجه  عىل  ال  متصاًل  كان  ما  عىل  النص  ُيشرتط  أنه  إال  املثبتة، 

45/1٢، وفتح القدير، ابن اهلامم، ٢16/6.
)7( انظر: اهلداية يف رشح بداية املبتدي، عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين أبو احلسن برهان الدين، ٢17/6.
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فيه تعامل من املنقوالت، واختاره أكثر فقهاء األمصار، وهو الصحيح«)1(.
األدلة: استدل من قال بجواز وقف املنقول تبًعا للعقار مطلًقا، وجواز وقفه استقالالً 
فيام جرى به التعامل.. بأن القياس أال جيوز وقف املنقول استقالالً؛ ألن من رشط الوقف 

التأبيد، واملنقول ال يتأبد، لكن ُترك هذا القياس يف أمرين: 
النبي  قول  ذلك:  فيه، ومن  املشهورة  لآلثار  استحساًنا؛  والكراع،  السالح  األول: يف 
ملسو هيلع هللا ىلص: »وأما خالد فإنكم تظلمون خالًدا، فقد احتبس أدراعه وأعتده يف سبيل اهلل«)٢(؛ وقول 
عمر بن اخلطاب : »كانت أموال بني النضري ما أفاء اهلل عىل رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ما مل يوجف عليه 
املسلمون بخيل وال ركاب، فكانت لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خاصة، وكان ينفق عىل أهله نفقة سنته، 

ثم جيعل ما بقي يف السالح والكراع عدة يف سبيل اهلل«)3(.
الثاين: فيام جرى فيه التعامل بالتعامل؛ لقول ابن مسعود : »ما رآه املسلمون حسنًا 
فهو عند اهلل حسن«)4(، وألن التعامل أقوى من القياس فيرتك به القياس؛ كاالستصناع، 

فبقي ما وراء ذلك عىل أصل القياس.
وأما جواز وقف املنقول تبًعا للعقار؛ فألنه ملا جاز إفراد بعض املنقول بالوقف فألن 

جيوز الوقف فيه تبًعا أوىل)5(.
القول اخلامس: جواز وقف املنقول مطلًقا، ويكره يف الرقيق خاصة، وهو قول مالك 

يف املوازية)6(.
ودليله: أن نصوص الرشع متظافرة عىل احلث عىل حترير الرقيق، ويف وقفهم تضييق 

عليهم يف هذا الباب، فكره ألجل ذلك.
القول السادس: اجلواز يف اخليل خاصة، والكراهة فيام عداها، وهو قول مروي عن 

مالك أيًضا)7(.

)1( البحر الرائق، ابن نجيم، 5/81٢.
)٢( صحيح البخاري، 1٢٢/٢، وصحيح مسلم ٢/676.

)3( صحيح البخاري، ٢٩٠4، وصحيح مسلم، 1757.
)4( مسند أمحد، 37٩/1، ومستدرك احلاكم، 83/3.

)5( انظر: بدائع الصنائع، الكاساين، 6/٢٢٠.
النفزي  نة من غريها من اأُلمهاِت، أبو حممد عبد اهلل بن )أيب زيد( عبد الرمحن  املَدوَّ َما يف  يادات عىل  النَّوادر والزِّ انظر:   )6(

القريواين املالكي، حتقيق: د.عبد الفّتاح حممد احللو، مكتبة الغرب اإلسالمي، بريوت، 1٠1/1٢.
)7( انظر: النوادر والزيادات، القريواين، 1٠1/1٢.
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رابًعا: م�ضاألة وقف العقار: 

العقار: هو كل ما ال يمكن نقله وحتويله من مكان إىل آخر)1(؛ كاألرايض، والبساتني، 
والدور، واحلوانيت، واآلبار، والقناطر، والطرق. 

فوقفه صحيح باتفاق أهل العلم القائلني بمرشوعية الوقف)٢(.
ويدل لذلك ما يأيت: 

ما وقفه  أشهر  النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وهو  الذي وقفه  فهو  العقار؛  الوقف هو  باب  أن األصل يف  أ( 
الصحابة الكرام ، ومن أمثلة ذلك: 

1- قول عمر بن اخلطاب : » كان لرسول اهلل ثالث صفايا: بنو النضري، وخبري، وفدك، 
فأما بنو النضري فكانت حبًسا لنوائبه، وأما فدك فكانت حبًسا ألبناء السبيل«)3(.

٢- قول عائشة ريض اهلل عنها: »إن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جعل سبع حيطان له باملدينة صدقة عىل 
بني عبد املطلب وبني هاشم«)4(.

3- قول عمرو بن احلارث : »ما ترك رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عند موته درمًها وال ديناًرا وال عبًدا 
وال أمة وال شيًئا، إال بغلته البيضاء وسالحه وأرًضا جعلها صدقة«)5(.

4- أن عمر بن اخلطاب  أصاب أرًضا بخيرب، فأيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: أصبت أرًضا مل أصب 
ماالً قط أنفس منه، فكيف تأمرين؟ قال ملسو هيلع هللا ىلص: »إن شئت حّبست أصلها، وتصّدقت هبا«)6(.
ضاق  ملا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  مسجد  حول  بقعة  وزيادته  رومة،  لبئر    عفان  بن  عثامن  وقف   -5

املسجد باملصلني)7(.
ب( أن الوقف يراد للدوام، وهو حبس لألصل، ويف مجع النبي ملسو هيلع هللا ىلص بني لفظي التحبيس 

)1( هذا هو القدر املتفق عليه يف حتديد مفهوم العقار، انظر: درر احلكام رشح جملة األحكام، حيدر، 117/1.
)٢( انظر: أحكام األوقاف، اخلصاف، 31، وفتح القدير، ابن اهلامم، ٢15/6، وجواهر اإلكليل، صالح عبد السميع، ٢/٢٠5، 
واملهذب، الشريازي، 575/1، واإلنصاف، املرداوي، 36٩/16-37٠، واملدونة الكربى، اخلراساين، 31/3-33. وإنام 

قيدت ذلك ملا روي من خالف عن بعض السلف؛ كأيب حنيفة، وهو املشهور عن متقدمي اإلباضية.
)3( سنن أيب داوود، ٢٩67، وحّسن إسناده األلباين يف صحيح سنن أيب داود، ٢/574.

)4( السنن الكربى، البيهقي، 6/16٠.
)5( صحيح البخاري، ٢73٩.

)6( صحيح البخاري، ٢737، وصحيح مسلم، 163٢.
)7( سنن الرتمذي، 37٠3، وسنن النسائي، 36٠8، وصحيح ابن خزيمة، ٢4٩٢، وسنن الدارقطي، 1٩6/4، وقال هو حديث حسن.
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والتسبيل يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »احبس أصلها وسبِّل ثمرهتا«)1(.. بيان حلالة االبتداء والدوام؛ 
فإن حقيقة الوقف ابتداء حتبيسه ودوام تسبيل منفعته؛ ليكون صدقة جارية ال تنقطع، 
ليستمر الثواب للواقف يف حياته وبعد ماته، ويستمر النفع للموقوف عليهم، وأصدق 

ما ينطبق عليه ذلك هو العقار)٢(.
خام�ًضا: م�ضاألة ما يدخل تبًعا لوقف العقار: 

ا( من وقف عقاًرا بجميع حقوقه، أو بجميع ما فيه، دخلت الدار واألرض وما فيها من 
األبواب والسالمل واألبنية واألشجار والزروع والثامر، وإذا وقفه واستثنى جزًءا معلوًما 

صح الوقف واالستثناء.
البيع، وما ال فال)3(، فإذا  ب( وإذا وقف عقاًرا وأطلق دخل يف الوقف ما كان داخاًل يف 
وقف داًرا تناول أرضها، وبناءها، وما يتصل هبا ملصلحتها كالسالمل والرفوف املسمرة 

واألبواب املنصوبة.
ج( أما إذا وقف أرًضا: فعند احلنفية: يدخل ما فيها من البناء والشجر بجميع أنواعه، وال 
يدخل ما هبا من زرع، كام ال يدخل الثمر املوجود عىل الشجر وقت الوقف، مؤبًرا كان 

أو غري مؤبر)4(.
وعند املالكية: يدخل ما فيها من البناء والشجر، وال يدخل ما هبا من زرع، كام ال يدخل 

الثمر بعد التأبري)5(. 
وعند الشافعية واحلنابلة: يدخل ما فيها من البناء والشجر يف أحد القولني عند الشافعية وأحد 
الظاهرة من  الزرع الذي ال حيصد إال مرة واحدة، وال اجلزة  الوجهني عند احلنابلة، وال يدخل 

الزرع الذي جُيزَّ مراًرا، أما أصل الزرع فحكمه حكم الشجر، وال يدخل الثمر بعد التأبري)6(. 

�ضاد�ًضا: م�ضاألة وقف امللك امل�ضاع: 

ُيراد بالشيوع هنا »ما تعلقت امللكية فيه بجزء نسبي غري حمدد من يشء ملوك ألكثر من 

)1( أخرجه النسائي 36٠5، وابن ماجه 1٩56، وذكره األلباين يف صحيحي النسائي وابن ماجه، وأصله يف الصحيحني.
البهويت،  القناع،  وكشاف   ،15٩/3 البكري،  الطالبني،  وإعانة   ،15٩3/3 املالكي،  البغدادي  حممد  أبو  املعونة،  انظر:   )٢(

٢43/4، ومطالب أويل النهى، الرحيباين، ٢73/4، والبحر الزخار، البزار، 5/15٢.
)3( انظر: تبيني احلقائق، الزيلعي، 3٢7/3.

)4( انظر: أحكام األوقاف، اخلصاف، ٢٢٢-٢٢3، وبدائع الصنائع، الكاساين، 165-164/5.
)5( انظر: الفروق، القرايف، ٢83/3-٢84.

)6( انظر: املهذب، الشريازي، 36٩/1 و371، والكايف، ابن قدامة، 1٠1/3 و1٠8، واملبدع، ابن مفلح، 158/4 و16٢.
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واحد«)1(.
ال خالف بني الفقهاء يف أنه يشرتط يف املوقوف مسجًدا أو مقربة أن يكون مفرًزا ال 
عليه  يرتتب  وال  يتم  ال  فإنه  حدث  فإذا  الشيوع،  جهة  عىل  وقفهام  جيوز  ال  وأنه  مشاًعا، 
جهة  لتغيري  عرضة  وجيعلهام  تعاىل،  هلل  خلوصهام  يمنع  الشيوع  ألن  اإلفراز؛  بعد  إال  أثره 
االنتفاع هبام؛ إذ ال يتأتى االنتفاع هبام إال عن طريق املهايأة الزمانية، وهي تناوب الرشكاء يف 
االستعامل، فيمكن أن يصري املسجد تارة مصىل وتارة مسكنًا أو حانوًتا، واملقربة تكون تارة 

للدفن وتارة للزراعة، وهذا ال يسوغ رشًعا.
فإن كان يقبل القسمة مل جيز وقفه إال بعد قسمته، وإن كان ال يقبل القسمة مل يصح الوقف)٢(.

واختلف الفقهاء يف حكم وقف أحد الرشكاء نصيبه من املشاع عىل ثالثة أقوال: 
القول األول: صحة وقف املشاع مطلًقا، سواء كان ما يقبل القسمة أم ال.

املالكية)4(،  قول  وهو  بلخ)3(،  مشايخ  عليه  تبعه  احلنفية  من  يوسف  أيب  قول  وهذا 
والشافعية)5(، واحلنابلة)6(، والظاهرية)7(، واإلباضية)8(، واإلمامية)٩(، وهو قول عند الزيدية)1٠(.

وال  حممد،  قول  وهو  املتويل،  يقبض  حتى  الوقف  يتم  »وال  احلنفية:  من  العيني  قال 
يتم أيًضا حتى يفرز، وهو قول حممد أيًضا، احرتز به املشاع، فإنه ال جيوز وقفه، وعند أيب 

يوسف جيوز«)11(.

)1( أحكام الوقف يف الفقه والقانون، حممد رساج، 6٩.
)٢( انظر: املبسوط، الرسخيس، 37/1٢، وفتح القدير، ابن اهلامم، ٢11/6، والذخرية، القرايف، 314/6، وتكملة املجموع، 

السبكي، 3٢3/15، واملغني، ابن قدامة، 643/5.
)3( انظر: أحكام األوقاف، اخلصاف، 1٩5، واملبسوط، الرسخيس، 37/1٢، وبدائع الصنائع، الكاساين، 6/٢٢٠.

)4( انظر: الذخرية، القرايف، 314/6.
)5( انظر: املهذب، الشريازي، 575/1.

)6( انظر: اإلنصاف، املرداوي، 16/37٢.
)7( انظر: املحىل باآلثار، 18٢/٩.

)8( انظر: التاج املنظوم، الثميني، 151/4، إال أهنم يشرتطون يف وقف املسجد أن يكون مفرًزا عند إنشاء الوقف، وهو ما نص 
عليه أيًضا قانون الوقف العامين.

)٩( انظر: كتاب اخلالف، الطويس، 3/54٢.
)1٠( انظر: عيون األزهار يف فقه األئمة األطهار، املهدي لدين اهلل أمحد بن حييى، مكتبة دار الكتابر املرصي، 35٩.

)11( رمز احلقائق رشح كنز الدقائق، حممد حممود العيني، مكتبة عبد اهلل بن عبد العزيز اجلامعية، 344/1.
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وقال القايض عبدالوهاب املالكي: »ويصح وقف املشاع«)1(.
وقال البغوي الشافعي: »ولو وقف نصف عبده أو نصف داره مشاًعا جاز؛ سواء كان 

النصف اآلخر له أو مل يكن«)٢(.
وعليه  عليه،  نص  املذهب  هذا  املشاع(  وقف  )ويصح  »قوله  احلنبيل:  املرداوي  وقال 

األصحاب قاطبة«)3(.
وقال ابن حزم: »وهو جائز يف املشاع وغري املشاع، فيام ينقسم وفيام ال ينقسم«)4(.

وقال الطويس من اإلمامية: »وجيوز وقف املشاع كام جيوز وقف املقسوم«)5(.
فإنه  أو ال؛  ينقسم  كان مشاًعا وكان  »ولو  الزيدية:  األزهار من كتب  وجاء يف رشح 

يصح وقفه عندنا«)6(.
مانع  املشاع، »ال  اإلبايض جواًبا عن حكم وقف  املذهب  اخللييل يف  فتاوى  وجاء يف 
الوقف  إذ  واضًحا،  متبينًا  متعينًا  املوقوف  يكون  أن  فيه  يشرتط  ال  الوقف  ألن  ذلك؛  من 
كالصدقة، بل هو صدقة تستمر بعد املوت، فكام أن لإلنسان أن يتصدق بحصته من املشاع؛ 
فكذلك له أن يقف حصته من املشاع، وليس ذلك كالبيع؛ إذ العوض عن الوقف ليس يف 

الدنيا، وإنام العوض عنه يف الدار اآلخرة«)7(.
أدلة القول: 

1- قول عمر بن اخلطاب للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إن املائة سهم التي يل بخيرب مل أصب ماالً قط أعجب 
إيلَّ منها، وقد أردت أن أتصدق هبا«، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »احبس األصل وسبِّل ثمرهتا«)8(.

ووجه الداللة: ِذْكر عمر بن اخلطاب  للسهام دليل عىل شيوع ملكه فيها، وأهنا ملا تفرز 
. بعد، ويشهد هلذا أن قسمة أرايض خيرب وفرزها إنام كان عىل زمان عمر بن اخلطاب

)1( اإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف، القايض أبو حممد عبد الوهاب بن عيل بن نرص البغدادي املالكي، حتقيق: احلبيب بن 
طاهر، دار ابن حزم، ط1، 14٢٠هـ/1٩٩٩م، 67٢/٢.

)٢( املهذب، الشريازي، ٢13/8.
)3( اإلنصاف، املرداوي، 8/7.

)4( املحىل باآلثار، ابن حزم، 18٢/٩. 
)5( املبسوط، الطويس، ٢88/3.

)6( رشح األزهار، عبد اهلل بن أيب القاسم بن مفتاح، مكتبة غمصان، صنعاء، 177-176/5.
)7( الفتاوى، أمحد اخللييل، ٩5/4.

)8( صحيح البخاري، ٢6٢٠.
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٢- قول كعب بن مالك : قلُت: يا رسول اهلل، إن من توبتي أن أنخلع من مايل صدقة 
إىل اهلل وإىل رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »أمسك عليك بعض مالك فهو خري لك«، قلُت: 

ُأمسك سهمي الذي بخيرب)1(.
3- واحتج الزيدية بفعل عثامن بن عفان ، فورد يف رشح األزهار أن: حجة أهل املذهب 
 اشرتى بعضها  يف صحة وقف املشاع فعل عثامن يف بئر رومة)٢(، ووجه ذلك أنه 

فوقفه، ثم اشرتى بقيتها.
4- أن الوقف حتبيس األصل وتسبيل املنفعة، وهذا حيصل يف املشاع حصوله يف املفرز)3(.

5- أن ما صح بيعه من ذوات املنافع الباقية صح وقفه، واملشاع عرصة جيوز بيعها فجاز 
وقفها كاملفرزة)4(.

يمنع  ال  والشيوع  للملك،  إسقاط  منهام  كال  أن  يف  الشرتاكهام  العتق؛  عىل  القياس   -6
اإلعتاق فال يمنع الوقف أيًضا)5(.

القول الثاين: صحة وقف املشاع إن كان ما ال يقبل القسمة، فإن كان يقبلها مل يصح 
وقفه عىل جهة الشيوع، وهو القول اآلخر عند احلنفية، قاله منهم حممد بن احلسن الشيباين، 
وتبعه عليه مشايخ بخارى)6(، وهو قول عند الزيدية، فورد يف رشح األزهار: »وقال املؤيد 

باهلل يف الظاهر من قوليه: إنه يصح إن كان ال حيتمل القسمة، أو كان الشياع مقارًنا«)7(.
أدلة القول: 

1- أن من رشط الوقف القبض واحلرز، والشيوع ينايف القبض؛ ألن متام القبض فيام حيتمل 
القسمة بالقسمة قياًسا عىل الصدقة املنفذة)8(.

٢- قالوا: ثم إن القسمة بيع، وبيع الوقف منوع، وبيان ذلك أن كل جزء من أجزاء اململوك 

)1( صحيح البخاري، ٢757، وصحيح مسلم، ٢76٩.
)٢( انظر: رشح األزهار، ابن مفتاح، 177/5.

)3( انظر: املغني، ابن قدامة، ٢33/8، واملهذب، الشريازي، 575/1.
)4( انظر: املغني، ابن قدامة، ٢31/8.
)5( انظر: الذخرية، القرايف، 314/6.

)6( انظر: املبسوط، الرسخيس، 37/1٢، وفتح القدير، ابن اهلامم، ٢11/6.
)7( رشح األزهار، ابن مفتاح، 177/5.

)8( انظر: فتح القدير، ابن اهلامم، ٢11/1.
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املوقوفة  األجزاء  يف  ذلك  يتحقق  والفرز  القسمة  وعند  موقوف،  أنه  عليه  يرد  مشاعا 
أيًضا، والقسمة بيع، فمنعناه فيام يقبل القسمة ألجل ذلك)1(.

القول الثالث: عدم صحة وقف املشاع إن كان ما ال يقبل القسمة، وهو قول يف مذهب 
املالكية، اختاره منهم أبواحلسن اللخمي)٢(، وهو أيًضا قول لإلباضية، كام جاء يف التاج: »وال 
جيوز يف مشاع إلرضار بالرّشيك، وال يصّح فيه قسم إالّ ملُِوِقٍف َما َحِيي؛ وإن حكم به جاز«)3(.

أدلة القول: 
استدلوا بقاعدة دفع الرضر عن الرشيك، قالوا: ألنه ال يقدر عىل البيع، وإن فسد يشء 

يف املوقوف املشاع مل جيد من يصلحه)4(.
أيًضا، فورد يف  الزيدية  املشاع مطلًقا، وهو قول عند  الرابع: عدم صحة وقف  القول 
رشح األزهار: »وقال حممد بن احلسن الشيباين)5( واختاره يف االنتصار: إنه ال يصح وقف 

املشاع مطلًقا؛ سواء احتمل القسمة أم ال«)6(.
أدلة القول: 

1- قالوا: ألن املشاع غري معني، ومن رشط الوقف التعيني)7(.
٢- قالوا: وألنه يؤدي إىل أحد باطلني؛ إما منع الرشيك من القسمة، أو إىل ثبوت القسمة 

وهي بيع فيصري الوقف ملًكا)8(.

�ضابًعا: م�ضاألة ق�ضمة امل�ضاع املوقوف بع�ضه: 

وعىل القول بصحة وقف املشاع، فهل يقسم اختياًرا أو إجباًرا عند طلب أحدهم القسمة، 
وهي من املسائل التي درج الفقهاء عىل ذكرها حتت مسألة وقف املشاع، وفيها ثالث نقاط: 

)1( انظر: فتح الباري، ابن حجر، 454/5.
)٢( انظر: حاسية الدسوقي، 76/4.

)3( التاج، الثميني، 1٠6/6.
)4( انظر: الذخرية، القرايف، 314/6.

)5( سبق أن قول حممد بن احلسن هو صحة وقف املشاع فيام ال يقبل القسمة، وهو املعروف يف كتب أصحابه.
)6( رشح األزهار، ابن مفتاح، 176/5.

)7( انظر: املرجع السابق، 176/5.

)8( انظر: املرجع السابق، 176/5.
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 بالق�ضمة: 
)1(

النقطة الأوىل: متييز املوقوف عن الطلق

أو مقربة-  إذا وقف شخص نصيبه من مشاٍع يمكن قسمته من غري رضر -مسجًدا 
وجبت قسمته؛ ألن الشيوع يمنع خلوص احلق هلل تعاىل، ولتعني القسمة طريًقا لالنتفاع 
به؛ فإن التهايؤ فيه يؤدي إىل أمر مستقبح، وهو أن يكون مقربة يف وقت وميضأة يف وقت 

آخر)٢(.
أما إذا وقف نصيبه من املشاع الذي يمكن قسمته من غري رضر عىل جهة أخرى، كأن 
صاحب  رشيكه  طلبها  أو  القسمة  وطلب  اخلري،  سبل  من  سبيل  عىل  أو  قرابته  عىل  يقفه 

الطلق، فال خيلو: إما أن يكون فيها رد عوض، أو ال، وذلك عىل النحو اآليت: 
أ( إذا مل يكن يف القسمة رد عوض: 

مل يكن يف  إذا  الذي بعضه وقف وبعضه طلق  املشاع  الفقهاء يف حكم قسمة  اختلف 
القسمة رد عىل قولني: 

القول األول: جواز قسمة املشاع، ولزوم إجابة الطالب للقسمة، وبه قال صاحبا أيب 
حنيفة وهو املذهب عند احلنفية)3(، وقال به املالكية)4(، واحلنابلة)5(، وهو أحد القولني عند 

الشافعية)6(، وهو مذهب اإلمامية)7(.
األدلة: 

1- أن القسمة إفراز ومتييز للوقف عن غريه ال بيع)8(، ويدل عىل أهنا إفراز ما يأيت: 
- أن القسمة تنفرد عن البيع باسمها وأحكامها فلم تكن بيًعا.

- أن القسمة ال تفتقر إىل لفظ التمليك، وال جتب فيها الشفعة، ويدخلها اإلجبار، وتلزم 

)1( املقصود بالطلق هنا غري املوقوف.
)٢( انظر: تبيني احلقائق، الزيلعي، 3٢6/3، وأسنى املطالب، زكريا األنصاري، ٢/457.

)3( انظر: فتح القدير، ابن اهلامم، 6/٢1٢.
)4( انظر: الذخرية، القرايف، 33٩/6، والرشح الكبري مع حاشية الدسوقي، 76/4.

)5( انظر: اإلنصاف، املرداوي، 76/٢٩-7٩، واملبدع، ابن مفلح، 131/1٠.
)6( انظر: مغني املحتاج، الرشبيني، 536/4.

)7( انظر: جامع املقاصد يف رشح القواعد، عيل بن احلسني الكركي، مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، قم، إيران، ٩/113.
)8( انظر: حاشية الدسوقي، 76/4، واملهذب، الشريازي، 3٩1/٢، واملغني، ابن قدامة، ٢34/8.
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بإخراج القرعة، ويتقدر أحد النصيبني بقدر اآلخر، والبيع ال جيوز فيه يشء من ذلك)1(.
٢- أنه ال رضر يف هذه القسمة عىل أحٍد، مع حاجة الرشكاء إليها؛ ليتمكن كل واحد من 
الترصف يف ماله عىل الكامل، ويتخلص من كثرة األيدي وسوء املشاركة التي تؤدي يف 

الغالب إىل النزاع واملخاصمة)٢(.
القول اآلخر عند  أبو حنيفة)3(، وهو  املشاع، وبه قال  الثاين: عدم جواز قسمة  القول 

الشافعية)4(.
األدلة: 

قالوا: ألن القسمة بيع، وبيع الوقف غري جائز، ويدل عىل أهنا بيع أنه ما من جزء من 
ذلك املال إال وهو مشرتك بينهام، فإذا اقتسام أبدل كل واحٍد منهام نصيبه من أحد السهمني 

بنصيب صاحبه من السهم اآلخر، وهذه حقيقة البيع)5(.
ب( إذا كان يف القسمة رد عوض: 

إذا كان يف قسمة املشاع بني الوقف والطلق رد، كأن يأخذ أحدمها ثلثا األرض ويأخذ 
رشيكه ثلثها مع ألف، فإن كان الرد من أصحاب الوقف جازت القسمة؛ ألنه رشاٌء ليشء 
من الطلق، وإن كان من أصحاب الطلق مل جيز؛ ألنه رشاء ليشء من الوقف؛ فإن صاحب 

الطلق يبذل املال عوًضا عام حيصل له من مال الوقف، وبيع الوقف غري جائز)6(.
النقطة الثانية: ق�ضمة الوقف بني املوقوف عليهم: 

عىل  بقائه  مع  مجيًعا  به  ينتفعوا  أن  فإما  مجاعة؛  عىل  بستاًنا  أو  داًرا  شخص  وقف  إذا 
الشيوع، وإما أن يقتسموه بينهم، وهذه القسمة إما أن تكون مهايأة، وإما أن تكون قسمة 

متلك، ولكل منهام حكم كام سيأيت يف املسألتني الثالثة والرابعة. 
النقطة الثالثة: م�ضاألة ق�ضمة الوقف بني املوقوف عليهم ق�ضمة مهاياأة: 

بأهنا:  عرفة  ابن  وحّددها  والتناوب«)7(،  التعاقب  عىل  املنافع  »قسمة  واملهايأة: 
)1( انظر: املغني، ابن قدامة، 1٠٠/14-1٠1، واملهذب، الشريازي، 8/٢1٢.

)٢( انظر: املهذب، الشريازي، 3٩1/٢، ومغني املحتاج، الرشبيني، 4/53٢.
)3( انظر: فتح القدير، ابن اهلامم، ٢1٢/6، ورد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 353/4.

)4( انظر: املهذب، الشريازي، 8/٢1٢.
)5( انظر: املرجع السابق، ٢1٢/8، وفتاوى السبكي، ٢/463.

)6( انظر: فتاوى قاضيخان 3٠4/3، واإلسعاف، الطرابليس، ٢7، وروضة الطالبني، النووي، ٢16/11، ومغني املحتاج، 
الرشبيني، 536/4، والكايف، ابن قدامة، 13٩/6، وجامع املقاصد، الكركي، ٩/113.

)7( تبيني احلقائق، الزيلعي، ٢75/5.
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»اختصاص كل رشيك بمشرتك فيه عن رشيكه فيه زمنًا معينًا، من متحد أو متعدد، جيوز 
يف نفس منفعته ال يف غلته«)1(.

وتتنوع إىل نوعني)٢(: 
من  معلومة  مدة  كاملًة،  املشرتكة  بالعني  االنتفاع  عىل  التناوب  وهي  زمانية:  مهايأة   -1

الزمن، تتناسب مع نصيب الرشيك يف العني املشرتكة.
باالنتفاع ببعض  أو الرشكاء  مهايأة مكانية: وهي أن يستقل كل واحد من الرشيكني   -٢

معني من املال املشرتك، مع بقاء الرشكة يف عني املال بحاهلا.
أ( حكم قسمة املهايأة: 

التهايؤ إما أن يكون عىل منفعة املوقوف أو عىل غلته.
الوقف عىل معينني، واتفق املوقوف عليهم  فإذا كان  التهايؤ عىل منفعة املوقوف:  أما   -1
مدة  واحدة  بعني  أحدمها  ينتفع  بأن  الزمانية؛  املهايأة  طريق  عن  بالوقف  االنتفاع  عىل 
وينتفع اآلخر هبا مدة أخرى، أو عن طريق املهايأة املكانية؛ كام إذا هتايآ يف دار عىل أن 
يسكن أحدمها ناحية واآلخر ناحية أخرى منها.. ففي جواز ذلك أو املنع منه خالف 

عىل قولني: 
القول األول: جواز قسمة الوقف مهايأة.

وبه قال احلنفية)3(، والشافعية)4(، واحلنابلة)5(، وهو ظاهر مذهب املالكية)6(، وهو قول 
اإلمامية)7(.

)1( رشح حدود ابن عرفة، ٢/4٩5.
)٢( انظر: بدائع الصنائع، الكاساين، 31/7، ومنح اجلليل رشح خمترص خليل، حممد بن أمحد بن حممد عليش، أبو عبد اهلل 
املطالب، زكريا األنصاري، 337/4، ومغني  الفكر، بريوت، د.ط، 14٠٩هـ/1٩8٩م، ٢4٩/7، وأسنى  دار  املالكي، 

املحتاج، الرشبيني، 538/4، والفروع 441/6، وكشاف القناع، البهويت، 373/6.
)3( انظر: اإلسعاف، الطرابليس، ٢5، ورد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 353/4.

)4( انظر: املهذب، الشريازي، 3٩4/٢، وروضة الطالبني، النووي، ٢17/11.
)5( انظر: اإلنصاف، املرداوي، 61/1٩، 63، 64، وكشاف القناع، البهويت، 373/6.

)6( انظر: مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابليس املغريب، 
عيني املالكي، دار الفكر، بريوت. ط.3، 1٩٩٢م، 336/5. املعروف باحلطاب الرُّ

)7( انظر: جامع املقاصد، الكركي، ٩/114.
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األدلة)1(: 
- أن احلق للموقوف عليهم فيجوز ما يرتاضون عليه من املهايأة الزمانية أو املكانية.

- أن يف هتايؤ املوقوف عليهم نفًعا هلم، وحفًظا للوقف وعامرة له؛ ملا يف اإلشاعة من التعطيل 
والتضييع.

- أن املنافع كاألعيان؛ فجاز ملالكيها قسمتها؛ كاألعيان.
القول الثاين: منع قسمة الوقف بني املوقوف عليهم قسمة مهايأة، وهو قول يف مذهب 
املالكية)٢(، ويمكن أن يستدل هلم بأن صحة املهايأة يؤدي إىل الغرر واجلهالة، ومها مؤثرتان 

يف العقود عموًما.
٢- وأما التهايؤ عىل غلة الوقف: كأن يتهايأ اثنان يف احليوان اللبون؛ ليحلب هذا يوًما وهذا 

يوًما، أو يف الشجرة املثمرة، هلذا عاًما وهلذا عاًما، ففيه قوالن: 
القول األول: ال يصح يف قول مجهور العلامء؛ ملا فيه من التفاوت الظاهر يف املعادلة)3(.

القول الثاين: جوازه هذا يظهر يف مذهب اإلمامية؛ ألهنم أجازوا املهايأة يف رشكة املنافع 
بالرتايض أو بحكم احلاكم)4(.

ب( اجلرب عىل قسمة املهايأة: 
اختلف أهل العلم القائلون بجواز الوقف مهايأة يف اجلرب عىل هذه القسمة إذا طلبها 

اآلخر عىل ثالثة أقوال: 
املالكية)6(،  عند  قول  وهو  احلنفية)5(،  قال  وبه  املهايأة،  عىل  جيرب  ال  أنه  األول:  القول 

والصحيح من مذهب الشافعية)7(، واملذهب عند احلنابلة)8(، واإلمامية)٩(.

)1( انظر: املهذب، الشريازي، 3٩4/٢، واملغني، ابن قدامة، 11٩/14، وكشاف القناع، البهويت، 373/6.
)٢( انظر: مواهب اجلليل، احلطاب، 336/5، وحاشية الدسوقي، 3/44٩. 

 ،538/4 الرشبيني،  املحتاج،  ومغني   ،335/5 احلطاب،  اجلليل،  ومواهب   ،17٢/٢ الرسخيس،  املبسوط،  انظر:   )3(
وكشاف القناع، البهويت، 374/6.

)4( انظر: منهاج الصاحلني، السيد عيل احلسيني السيستاين، دار املؤرخ العريب، بريوت، لبنان، ط14، ٢٠٠8م، 1٩٠/٢.
)5( انظر: اإلسعاف، الطرابليس، ٢5، ورد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 355/4.

)6( انظر: مواهب اجلليل، احلطاب، 336/5، وحاشية الدسوقي، 3/4٩٩.
)7( انظر: انظر: املهذب، الشريازي، ٢/3٩4.

)8( خترجًيا عىل ما ذكر يف كتاب القسمة، انظر: اإلنصاف، املرداوي، 61/٢٩ و6٢ و64.
)٩( انظر: منهاج الصاحلني، السيستاين، 1٩٠/٢.
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األدلة: استدل املانعون من اجلرب عىل املهايأة بام يأيت: 
1- أن املهايأة معاوضة؛ إذ كل واحد من الرشيكني ينتفع بنصيب صاحبه أو حصته عنده 

لقاء انتفاع صاحبه بنصيبه أو حصته، فال جيرب املمتنع عليها كالبيع)1(.
٢- أن حق كل واحد من الرشكاء يف املنفعة عاجل، واملهايأة تعجل حق أحدمها وتؤخر 
اآلخر، وال جيوز تأخري أحدمها بغري رضاه كالدين)٢(، ولتوايل أسباب التغرّي عىل املقسوم 

فتفوت املعادلة بني املتقاسمني.
3- أن املنفعة معدومة عند القسمة، وال يدري أحد من املتقاسمني ما حيصل له منها وما ال 

حيصل، فال جيرب املمتنع عليها.
القول الثاين: أنه جيرب عىل املهايأة؛ زمانية أو مكانية، وهو قول عند املالكية)3(، ووجه 

عند الشافعية)4(، ورواية عند اإلمام أمحد)5(.
األدلة: قالوا: ألن يف االمتناع من املهايأة رضًرا؛ فينتفي بقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال رضر وال 

رضار«)6(.
القول الثالث: أنه جيرب عىل املهايأة املكانية دون الزمانية، وهو وجه عند احلنابلة، اختاره 

املجدد ابن تيمية )7(.
أعدل؛  املكان  يف  التهايؤ  بأن  والزمانية  املكانية  املهايأة  بني  فرق  ملن  ُيستدل  األدلة:  
الستوائهام يف زمان االنتفاع، وليس فيه تقديم أحدمها عىل اآلخر؛ فهو كقسمة األعيان)8(.

املسألة الرابعة: قسمة الوقف بني املوقوف عليهم قسمة متلك: 
اختلف أهل العلم يف حكم قسمة الوقف عىل جهة واحدة بني املوقوف عليهم قسمة 

متلك، بحيث خيتص كل واحد منهم بجزء من املوقوف عىل الدوام؛ عىل قولني: 

)1( انظر: حاشية الدسوقي، 4٩8/3، وأسنى املطالب، زكريا األنصاري، 337/4، واملغني، ابن قدامة، 14/11٩.
)٢( انظر: املهذب، الشريازي، 3٩4/٢، واملغني، ابن قدامة، 14/11٩.

)3( انظر: مواهب اجلليل، احلطاب، 336/5.
)4( انظر: املهذب، الشريازي، ٢/3٩3.

)5( انظر: اإلنصاف، املرداوي، ٢٩/63.
)6( انظر: املغني، ابن قدامة، 11٩/14، وحديث )ال رضر وال رضار(، يف سنن ابن ماجه، ٢341.

)7( انظر: القواعد، زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن الَسالمي البغدادي ثم الدمشقي احلنبيل، دار الكتب 
العلمية، بريوت، 1/15٢.

)8( انظر: تبيني احلقائق، الزيلعي، ٢76/5.
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قال  وبه  متلك،  قسمة  عليهم  املوقوف  بني  املوقوف  قسمة  جواز  عدم  األول:  القول 
احلنفية)1(، واملالكية)٢(، وهو املذهب عند الشافعية)3(، وعند احلنابلة)4(، واإلمامية)5(.

األدلة: استدلوا بام يأيت: 
: »إن شئت حبست أصلها، وتصدقت هبا«  النبي ملسو هيلع هللا ىلص لعمر بن اخلطاب  1- قول 

فتصدق هبا عمر: أنه ال يباع أصلها، وال يوهب، وال يورث)6(.
وجه الداللة: أن احلديث نص يف املنع من كل ما يذهب بعني الوقف؛ ألن الوقف يراد للدوام، 

وقسمة الوقف بني املوقوف عليهم قسمة الزمة تذهب بعني الوقف، وتقطع دوامه واستمراره.
٢- أن القسمة تكون يف امللك املشرتك، وليس للموقوف عليهم حق يف العني املوقوفة، 

وإنام حقهم يف غلتها)7(.
3- أن احلق ليس بمنحرص يف املتقاسمني؛ لتعلق حق الطبقة الثانية والثالثة باملوقوف، 
ويف قسمتها بني أفراد طبقة معينة قسمة متلك تضييع حلق الطبقات األخرى، وقد جعل هلم 
الواقف نصيًبا منه؛ وذلك أن طول الزمان يؤدي إىل دعوى امللكية، أو دعوى كل منهم أو 

بعضهم أن ما يف يده موقوف عليه بعينه)8(.
القول الثاين: جواز قسمة الوقف بني املوقوف عليهم قسمة متلك، وهو قول يف مذهب 

احلنفية)٩(، ووجه عند الشافعية)1٠(، وقول عند احلنابلة)11(، واإلمامية)1٢(.

)1( انظر: املرجع السابق، 3٢7/3، ورد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 355/4.
)٢( انظر: مواهب اجلليل، احلطاب، 336/5.

)3( انظر: روضة الطالبني، النووي، ٢16/11.
)4( انظر: جمموع الفتاوى، ابن تيمية، 1٩7/31.

)5( انظر: جامع املقاصد، الكركي، ٩/387-386.
)6( صحيح البخاري، ٢586.

)7( انظر: تبيني احلقائق، الزيلعي، 3٢7/3.
)8( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 353/4، وروضة الطالبني، النووي، ٢16/11، وجمموع فتاوى، ابن تيمية، 1٩7/31.

)٩( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 355/4.
)1٠( انظر: روضة الطالبني، النووي، ٢16/11.

)11( انظر: كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين عيل بن سليامن املرداوي، حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج أبو 
عبد اهلل، شمس الدين املقديس الرامينى ثم الصاحلي احلنبيل، حتقيق: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، ط1، 

14٢4هـ/٢٠٠3م، 441/6.
)1٢( انظر: جامع املقاصد، الكركي، ٩/387. 
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نصيبه  بعامرة  قسم  صاحب  كل  ُيعنى  فبقسمته  للوقف؛  صالًحا  فيها  أن  دليلهم: 
وصيانته، بخالف ما لو ُترك، لتواكلوا يف ذلك، وألدى إىل خرابه وانقطاع ريعه.

املبحث الرابع

ا�ضرتاط دوام النتفاع باملوقوف

اختلف العلامء يف وقف غري العقار، ولعل من أسباب اخلالف يف ذلك كون املنقول غري 
قابل للتأبيد، وأنه معرض للتلف واالنقطاع يف أي وقت، وهو ما يتعارض مع مبدأ الوقف 

األساس، وهو التأبيد.
ومن الرشوط التي ذكرها الفقهاء يف املوقوف كونه منتفًعا به عىل وجه الدوام.

ومعنى ذلك أن ما ال ينتفع به إال بإتالف عينه ال جيوز وقفه، وإن كان جيوز التصدق به، 
ومن أمثلة ذلك وقف الطعام والنقود وكل ما تستهلك عينه يف أثناء االنتفاع به؛ كالزيوت 
مثاًل التي كانت تستعمل إليقاد القناديل يف املساجد والطرق العامة، واألدهان التي توقف 

عىل املصلني يف املساجد، وغريها، فام حكم وقفها؟
يمكن تقسيم ما ال ينتفع به إال بإتالف عينه إىل قسمني: 

األول: املثيل، وهو ما له بدل يقوم مقامه؛ كالبذور والزيوت والنقود.
الثاين: القيمي، وهو ما ال مثل له، وإتالفه ليس فيه إال القيمة.

أوالً: حكم وقف ما له بدل يقوم مقامه كالبذور والنقود: 
أما النقود فقد سبق إفرادها بمبحث مستقل، ويبقى بحث مسألة وقف البذور.

وقد اختلف العلامء يف وقف البذور وما شاهبها عىل قولني: 
القول األول: جواز وقفها، وذلك بأن تقرض ملن يستفيد منها من ال بذر هلم ليزرعوه، 
ثم يؤخذ منهم بعد النضج قدر القرض ليقرض لغريهم، وينزل البذر املتحصل من الزراعة 

منزلة البذر املوقوف، وهو مذهب احلنفية)1(، واملالكية)٢(.
املثل منزلة العني، ورد  بتنزيل بقاء  بالبقاء واالستمرار،  البذور ما حيكم هلا  دليله: أن 

البدل اجلائز، كام يف حالة االستبدال عند تعطل الوقف أو ضعف موارده.

)1( انظر: فتح القدير، ابن اهلامم، 6/٢1٩.
)٢( انظر: مواهب اجلليل، احلطاب، ٢1/6-٢٢.
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متقدمي  قول  وهو  اجلمهور،  مذهب  وهو  البذور،  وقف  جواز  عدم  الثاين:  القول 
احلنفية)1(، وقول عند املالكية)٢(، وهو مذهب الشافعية)3(، واحلنابلة)4(.

دليله: أن من رشط الوقف الدوام؛ بتحبيس أصله وتسبيل منفعته، وهذه ال ُينتفع هبا 
إال بإتالف عينها، وذلك ينايف التأبيد.

ثانًيا: حكم وقف الطعام الذي ليس له بدل: 
اختلف العلامء يف ذلك عىل قولني: 

مذهب  فهو  العلامء،  مجاهري  مذهب  وهو  الطعام،  وقف  جواز  عدم  األول:  القول 
واإلمامية)٩(،  واحلنابلة)8(،  الشافعية)7(،  ومذهب  املالكية)6(،  عند  وقول  احلنفية)5(، 
والزيدية)1٠(، ومقتىض مذهب الظاهرية؛ إذ سبق نقل قول أيب حممد ابن حزم فيام جيوز وقفه، 

والطعام ليس منها)11(.
والفضة  -كالذهب  باإلتالف  إال  به  ينتفع  ال  ما  وقف  »وأما  احلنفي:  اهلامم  ابن  قال 

واملأكول واملرشوب- فغري جائز يف قول عامة الفقهاء«)1٢(.
وقال القرايف املالكي: »ويمتنع وقف الطعام؛ ألن منفعته يف استهالكه، وشأن الوقف 

بقاء العني«)13(.
وقال املاوردي الشافعي يف بيان ما جيوز وقفه: »وقولنا: )مع بقائها املتصل( احرتاز من 

)1( انظر: بدائع الصنائع، الكاساين، 6/٢٢٠.
)٢( انظر: الذخرية، القرايف، 315/6.

)3( انظر: املهذب، الشريازي، 575/1.
)4( انظر: الكايف، ابن قدامة، 573/3.

)5( انظر: بدائع الصنائع، الكاساين، 6/٢٢٠.
)6( انظر: عقد اجلواهر الثمينة، ابن شاس، 3/3٢.

)7( انظر: املهذب، الشريازي، 575/1.

)8( انظر: اهلداية، أبو اخلطاب ٢٠7/1.
)٩( انظر: املبسوط، الرسخيس، ٢88/3.

)1٠( انظر: البحر الزخار اجلامع ملذاهب األمصار، أمحد بن حييى بن املرتىض، 151/5-15٢.
)11( انظر: املحىل باآلثار، ابن حزم، ٩/176.

)1٢( فتح القدير، ابن اهلامم، ٢16/6.
)13( الذخرية، القرايف، 315/6.
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السلف  رد  باب  يكون من  رده  أن  أي  باالنتفاع«)1(؛  ولكنه سلف  به،  ُينتفع  فإنه  الطعام، 
وليس الوقف، وورد يف املنهاج للنووي الشافعي يف بيان رشوط املوقوف: »واملوقوف دوام 

االنتفاع به، ال مطعوم ورحيان«)٢(.
وقال اخلرقي احلنبيل: »وما ال ينتفع به إال باإلتالف -مثل الذهب والورق واملأكول 

واملرشوب- فوقفه غري جائز«)3(.
وقال الكركي من اإلمامية: »وال وقف الطعام واللحم والشمع؛ ألن منفعة هذه املطلوبة 

منها عرفا إنام تكون بإتالفها... وكذا كل ما ال ُينتفع به إال بإتالفه ال يصح وقفه«)4(.
وقال أمحد بن حييى من الزيدية: »وال يوقف ما يتعذر االنتفاع به مع بقائه؛ لتعذر معنى 

الوقف فيه«)5(.
وجاء يف فتاوى اخللييل لدى اإلباضية: عن ضابط ما جيوز وقفه: »هو كل مال متملك 
فإنه يوقف ألجل أن يكون  له ريع  بمنفعته، فام كان  تبقى عينه وينتفع  فيه منفعة، بحيث 
ريعه ملًكا للجهة املوقوف هلا، بينام العني تبقي غري متملكة ألحد بعد أن خرجت عن ملكية 
صاحبها الواقف وصارت وقًفا، فال تباع وال تشرتى وال توهب وال ترهن وال يترصف 

فيها أي ترصف«)6(.
القول الثاين: جواز الوقف وصحته، وهو قول عند احلنفية)7(، وهو مذهب املالكية)8(، 

وبه قال األوزاعي من فقهاء السلف)٩(، واختاره ابن تيمية من احلنابلة)1٠(.
قال ابن اهلامم احلنفي: »وعن األنصاري -وكان من أصحاب زفر- فيمن وقف الدراهم 
أو الطعام أو ما ُيكال أو ما يوزن أجيوز ذلك؟ قال: نعم، قيل: وكيف؟ قال: يدفع الدراهم 

)1( احلاوي الكبري، املاوردي، 518-517/7.
)٢( املنهاج مع حتفة املحتاج، ابن حجر، 358-356/5.

)3( خمترص اخلرقي مع املغني، ابن قدامة، 8/٢٢٩.
)4( جامع املقاصد، الكركي، ٩/58.

)5( ضوء النهار املرشق عىل صفحات األزهار، احلسن بن أمحد اجلالل، ٩1/6.
)6( الفتاوى، اخللييل، ٩7/4.

)7( انظر: فتح القدير، ابن اهلامم، ٢16/6. 
)8( انظر: مواهب اجلليل، احلطاب، 6/٢٢.
)٩( ذكره عنه ابن قدامة يف املغني، 8/٢٢٩.

)1٠( انظر: الفتاوى الكربى، ابن تيمية، 4٢4/5.
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مضاربة، ثم يتصدق هبا يف الوجه الذي وقف عليه، وما يكال وما يوزن يباع ويدفع ثمنه 
مضاربة أو بضاعة«)1(.

قال خليل من املالكية؛ تعقيًبا عىل قول ابن احلاجب املالكي: »وال يصح وقف الطعام«: 
»نحوه يف اجلواهر، وعلله بأن منفعته ال تكون إال باستهالك عينه، وإنام يكون الوقف مع بقاء 
الذوات لينتفع هبا مع بقاء عينها، وفيه نظر«... إىل أن قال: »ويف املدونة يف كتاب الزكاة جواز 

وقف الدراهم والدنانري لتسلف، وقد ذكره املصنف، فالطعام ينبغي أن يكون كذلك«)٢(.
دليله: القياس عىل صحة وقف املاء، وهو ما ال ينتفع به إال بإتالف عينه، ويشهد له 
العيون واآلبار  املسلمني عىل وقف  بئر رومة، وقد جرى عمل    وقف عثامن بن عفان 

للرشب، فكذلك الطعام.
ووقف الطعام ليس املقصود منه وقف عينه؛ إذ لو كان كذلك لتعني منعه؛ ألنه حتجري 

من غري منفعة تعود عىل أحد، وذلك ما يؤدي إىل فساد الطعام، املؤدي إىل إضاعة املال.

املبحث اخل�م�س

ا�ضرتاط تعيني املوقوف

املقصود بالتعيني هنا تشخيص املوقوف بتعيينه تعيينًا يرفع النزاع واخلصام، وال يرتك 
جماالً لإلهبام، فاملوقوف هنا ضمن أمالك معلومة حمددة غري جمهولة.

اأوًل: وقف العقار املعني من غري حتديد: 

إذا وقف شخص عقاًرا معينًا ومل يبني حدوده؛ فوقفه صحيح، باتفاق فقهاء املذاهب 
احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة)3(، وهو قول لإلباضية)4( إذا كان املوقوف مشهوًرا 

متميًزا بحيث يؤمن أن يلتبس بغريه.
ويدل هلذا ما يأيت: 

 قال: كان أبو طلحة أكثر األنصار باملدينة ماالً من نخل،  1- ما روى أنس بن مالك 

)1( فتح القدير، ابن اهلامم، ٢16/6.
)٢( توضيح املقاصد واملسالك برشح ألفية ابن مالك، أبو حممد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد اهلل بن عيّل املرادي املرصي 

املالكي، دار الفكر العريب، ط1، 14٢8هـ/٢٠٠8م، 7/٢8٠-٢81.
ابن  املختار،  الدر  عىل  املحتار  ورد   ،٢17/5 نجيم،  ابن  الرائق،  والبحر  ص٢37،  اخلصاف  األوقاف،  أحكام  انظر:   )3(

عابدين، 361/4، واإلنصاف، املرداوي، 375/16.
)4( انظر: جوابات الساملي، الساملي، 3/4٢٢.
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النبي ملسو هيلع هللا ىلص يدخلها ويرشب من  املسجد، وكان  إليه بريحاء، مستقبلة  ماله  وكان أحب 
﴾)1(؛ قام  ا ُتِبُّوَنۚ ٰ تُنفُِقواْ ِممَّ ماء فيها طيب، قال أنس: فلام نزلت ﴿لَن َتَنالُواْ ٱلِۡبَّ َحتَّ
 ،﴾ ا ُتِبُّوَنۚ ٰ تُنفُِقواْ ِممَّ أبو طلحة فقال: يا رسول اهلل، إن اهلل يقول: ﴿لَن َتَنالُواْ ٱلِۡبَّ َحتَّ
وإن أحب أموايل إيّل بريحاء، وإهنا صدقة أرجو برها وذخرها عند اهلل، فضعها حيث 

أمرك اهلل، فقال: »بخ، ذلك مال رابح«)٢(.
وجه الداللة: أن أبا طلحة  مل يبني حدود أرضه التي تصدق هبا لشهرهتا، وأقرَّ النبي 
أرًضا  وقف  إذا  »باب  احلديث:  هذا  عىل  البخاري  ترجم  وقد  منه،  وقبلها  صدقته،  ملسو هيلع هللا ىلص 
ومل يبني احلدود فهو جائز، وكذلك الصدقة«)3(، قال ابن حجر: »كذا أطلق اجلواز، وهو 
حممول عىل ما إذا كان املوقوف أو املتصدق به مشهوًرا متميًزا بحيث يؤَمن أن يلتبس بغريه، 

وإال فال بدَّ من التحديد اتفاًقا«)4(.
٢- وقف عمر بن اخلطاب  لـ«ثمغ« وسهامه التي بخيرب من غري ذكر حلدودها؛ لتميُّزها 
وشهرهتا، كام جاء يف كتابه : »بسم اهلل الرمحن الرحيم، هذا ما أوىص به عبد اهلل أمري 
املؤمنني إن حدث به حدث أن ثمًغا، ورصمة بن األكوع، والعبد الذي فيه، واملائة سهم 
التي بخيرب، ورقيقه الذي فيه، واملائة سهم التي أطعمه حممد ملسو هيلع هللا ىلص بالوادي.. تليه حفصة 

ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، أال ُيباع وال ُيشرتى«)5(.
3- أن العقار املعني مال متقوم، ملوك لصاحبه، حيصل بوقفه فائدة، وتعيينه يرفع اجلهالة 
املفضية إىل النزاع، واملانعة من تسليمه وانتفاع املوقوف عليهم به، وأما التحديد فألجل 
اإلشهاد عليه واحلكم به، فإذا قال الشهود: إنه وقف أرضه التي بجهة كذا ومل حيددها 

لنا؛ فغاية ما يف األمر أن ُيطلب شهود غريهم للشهادة بحدودها، وبياهنا بياًنا كافًيا)6(.
ثانًيا: وقف العقار املبهم: 

فإذا كان لشخص أكثر من عقار معلوم، فوقف واحًدا منها ومل يعينه، كأن يقول: إحدى 
داَرْي التي بمكة وقف هلل تعاىل، فأهبم ومل يعني املراد وقفها، هل يصح وقفه؟

)1( سورة آل عمران، آية ٩٢.
)٢( صحيح البخاري، 1461 و٢76٩، وصحيح مسلم، ٩٩8.

)3( صحيح البخاري، 11/4.
)4( فتح الباري، ابن حجر، 465/5.

)5( سنن أيب داود، ٢87٩.
)6( انظر: تيسري الوقوف، املناوي، 41/1.
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اختلف العلامء يف ذلك عىل قولني: 
القول األول: عدم اجلواز، وهو مذهب احلنفية)1(، والصحيح من مذهب الشافعية)٢(، 

واحلنابلة)3(، وقول عند الزيدية)4(، واإلمامية)5(، وبه قال اإلباضية)6(.
األدلة: استدلوا بام يأيت: 

1- قالوا: ألن الوقف نقل ملك عىل وجه الصدقة؛ فلم يصح يف غري معني كاهلبة)7(.
٢- القياس عىل البيع، قالوا: فكام ال يصح بيع العني مبهمة كذلك ال يصح وقفها)8(. 

القول الثاين: صحة وقف املبهم من أحد شيئني معينني، وُيعنّي املوقوف بالقرعة، وبه 
قال املالكية)٩(، وهو وجه يف مذهب الشافعية)1٠(، واحتامل عند احلنابلة)11(، وهو مذهب 

اإلمامية، اختاره صاحب جواهر الكالم)1٢(، وقول عند الزيدية اختاره اإلمام حييى)13(. 
األدلة: استدلوا بام يأيت: 

ثََمِٰنَ  ُجَرِن 
ۡ
تَأ ن 

َ
أ  ٰٓ َعَ َهَٰتنۡيِ  ٱبۡنََتَّ  إِۡحَدى  نِكَحَك 

ُ
أ ۡن 

َ
أ رِيُد 

ُ
أ  ٓ ﴿إِّنِ تعاىل:  اهلل  قول   -1

جواز  يف  رصحية  اآلية  أن  الداللة:  ووجه  ِعنِدَكۖ﴾)14(،  فَِمۡن  ا  َعۡشٗ ۡتَمۡمَت 
َ
أ فَإِۡن  ِحَجٖجۖ 

إنكاح املبهمة من معينات، وهذا جائز يف الفروج وهي أعظم، ومبناه عىل املعاوضة، فجاز يف 
الوقف؛ ألنه تربع.

)1( انظر: البحر الرائق، ابن نجيم، ٢٠3/5، واإلسعاف، الطرابليس، ٢7.
)٢( انظر: املهذب، الشريازي، 575/1.

)3( انظر: اإلقناع، البهويت، 64/3.
)4( انظر: البحر الزخار، املرتىض، 4/15٢.

)5( انظر: اللمعة املرضية، الساملي، 173/3. 
)6( انظر: جوابات الساملي، 455/3.

)7( انظر: كشاف القناع، البهويت، 8/4
)8( انظر: حاشية الدسوقي، 375/16، واملهذب، الشريازي، 575/1.

)٩( انظر: البهجة يف رشح التحفة، التسويل، ٢/٢٢3.
)1٠( انظر: روضة الطالبني، النووي، 315/5.

)11( انظر: اإلنصاف، املرداوي، 7/٩.
)1٢( انظر: جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم، حممد حسن النجفي، ٢8/16-15. 

)13( انظر: رشح األزهار، ابن مفتاح، 177/5.
)14( سورة القصص، آية ٢7.
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٢- القياس عىل العتق، فلو قال: أحد عبَدْي هذين حر؛ صح)1(.

3- القياس عىل صحة وقف املشاع املنايف لدعوى التشخيص)٢(.
4- ولتحقق احلبس والتسبيل فعاًل يف أحدمها؛ كالوصية به لشخص، واجلهل بعينه)3(.

املبحث ال�س�د�س

ا�ضرتاط اأن يكون املوقوف معلوًما

وهو امُلعرّب عنه يف بعض الكتب بوقف املجهول، واجلهل ضد العلم، واملراد هنا العلم 
باملال املوقوف صفة وذاًتا، علاًم يرفع اجلهالة.

التعيني، وبينهام اختالف  الذي سبق؛ وهو رشط  يلتبس هذا الرشط مع الرشط  وقد 
واضح.

فاملراد بالتعيني ما يرفع اإلهبام، واملراد بالعلم ما يرفع اجلهالة.
والتعيني يكون من بني أعيان معلومة، بينام املجهول غري معلوم العني أو الوصف أصاًل.

وقد اختلف الفقهاء فيام إذا وقف املرء من ماله شيًئا جمهوالً، كأن يقف شيًئا من أرضه 
ومل يبينه، أو يقف داًرا من دوره من غري تعيني عىل قولني: 

القول األول: عدم صحة وقف املجهول، وبه قال احلنفية)4(، وهو الصحيح من مذهب 
الشافعية)5(، وهو املذهب عند احلنابلة)6(، واإلمامية)7(.

األدلة: استدلوا باألدلة اآلتية: 
1- »أن الوقف متليك للعني أو للمنفعة؛ فلم يصح يف غري معني؛ كاإلجارة«)8(.
٢- »أن الوقف نقل للملك عىل وجه القربة؛ فلم يصح يف غري معني؛ كاهلبة«)٩(.

)1( انظر: اإلنصاف، املرداوي، 7/٩.
)٢( انظر: جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم، حممد حسن النجفي، ٢8/16. 

)3( انظر: املرجع السابق، ٢8/16. 
)4( اإلسعاف، الطرابليس، ص٢7.

)5( املهذب، الشريازي، 575/1.
)6( انظر: اإلنصاف، املرداوي، 375/16.

)7( انظر: فقه اإلمام جعفر، حممد جواد مغنية، 5/6٢.
)8( املقنع، ابن مفلح، 4/1٢٠.

)٩( الرشح الكبري، ابن قدامة، 375/16، واملهذب، الشريازي، 575/1.
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3- أن اجلهالة متنع من تسليم املوقوف، وال يمكن االنتفاع به دون تسليمه، وما ال ينتفع به 
ال يصح وقفه)1(.

القول الثاين: صحة وقف املجهول، وبه قال املالكية)٢(، وهو وجه يف مذهب الشافعية)3(، 
واحتامل يف مذهب احلنابلة)4(، وقول عند الزيدية)5(، وهو الذي يظهر من مذهب اإلباضية؛ 

ذلك أهنم جييزون الوصية باملجهول، والوقف عندهم يأخذ جلَّ أحكام الوصية)6(.
األدلة: استدل من قال بصحة وقف املجهول بام يأيت: 

1- القياس عىل العتق)7(، فكام أنه لو أعتق أحد عبديه صح؛ فكذلك لو وقف إحدى داريه.
٢- القياس عىل اهلبة؛ ألن الوقف تربع؛ فيصح باملجهول؛ كاهلبة)8(.

املبحث ال�س�بع

وقف الأ�ضهم

اأوًل: تعريف الأ�ضهم: 

أ( لغة: 
األسهم مجع سهم، وجيمع أيًضا عىل سهام وُسهامن، ومعانيه يف اللغة كثرية، تبدأ من 
املعنى احليس له؛ وهو: العود الذي يف طرفه نصل، ُيرمى به عن القوس، ومتتد إىل: احلظ، 

والنصيب، واألقرب إىل ما نحن فيه املعنى األخري.
همة: النصيب، ُيقال: أسهم الرجالن إذا اقرتعا، والنصيب أن يفوز كل  فالسهم والسُّ

ي السهم به، فُيقال: سهمه كذا؛ يعني: نصيبه)٩(. واحد منهام بام يصيبه، فسمِّ

)1( انظر: احلاوي الكبري، املاوردي، 518/7.
)٢( انظر: البهجة يف رشح التحفة، التسويل، ٢/٢٢3.

)3( انظر: روضة الطالبني، النووي، 315/5.
)4( انظر: اإلنصاف، املرداوي، 375/16.

)5( انظر: رشح األزهار، ابن مفتاح، 5/17٩، 181.
)6( وهو اإليصاء بام ال يشاهد وال يعلم بصفة، فلو أوىص بشاة من غنمه، أو بثوب من ثيابه، أو نخلة من نخيله؛ جازت الوصية 
يف كل ذلك اتفاًقا عندهم، وإنام اختلفوا يف حتديد املوىص به، فقيل: يؤخذ من ذلك األوسط، وقيل: ما ال عيب فيه من ذلك، 

وقيل: ما يقع عليه االسم. انظر: رشح كتاب النيل، أطفيش، 3٠1/1٢-3٠٢.
)7( انظر: الوسيط، الغزايل، ٢41/4، . 

)8( صحة هبة املجهول هو مذهب املالكية، انظر: الرشح الصغري، الدردير، 38/4.
)٩( انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس، 111/3.
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ب( اصطالًحا: 
أما يف اصطالح االقتصاديني؛ فهو ُيطلق عىل الصك أو الوثيقة، وقد ُيطلق عىل النصيب، 
صاحب  إليها  ينتمي  التي  املدرسة  باختالف  واختلفت  األسهم  تعريفات  كثرت  وقد 
التعريف، وليس هذا موضع بيان ذلك، غري أن الذي هيمنا هنا هو ذكر بعض التعريفات 
ذكر  املعارصين  ترد عليها، وجرت عادة  التي  تتبع لالعرتاضات  املراد، دون  تقرب  التي 

التعريف بالرسم دون احلد.
وما قيل يف تعريفه: 

ا يف رأس مال الرشكة، قابل للتداول، يعطي  أن »السهم صك يمثل نصيًبا عينيًّا أو نقديًّ
مالكه حقوًقا خاصة«)1(.

وقابلة  للتجزئة،  قابلة  غري  القيمة  متساوية  صكوك  عن  »عبارة  بأنه:  أيًضا  ف  وُعرِّ
رأس  يف  أسهموا  التي  الرشكات  يف  املسامهني  حقوق  ومتثل  التجارية،  بالطرق  للتداول 

ماهلا«)٢(، وقالوا: »السهم هو نصيب املساهم يف رشكة من رشكات األموال«)3(.
وعليه؛ فالسهم ُيطلق باعتبارين؛ األول: نصيب معني للمساهم يف رأس مال الرشكة، 

الثاين: الصك الذي ُيثبت هذا احلق)4(.
الرشكة،  أصول  يف  التملك  هبدف  أحدمها:  هلدفني؛  يكون  لألسهم  الناس  ورشاء 

والثاين: املتاجرة يف األسهم.

ثانًيا: حكم وقف الأ�ضهم: 

ومن هنا فاحلكم عىل مسألة وقف األسهم يتوقف عىل معرفة مقصد الواقف، فهو ال 
خيلو إما: 

1- أن يوقف أسهمه اململوكة له يف الرشكة. 
انخفاض  عند  يشرتي  إذ  للربح؛  طلًبا  ورشاًء  بيًعا  فيها  يتاجر  التي  أسهمه  يوقف  أو   -٢

األسعار، ويرتبَّص هبا ارتفاع قيمتها ليبيع. 

)1( األسهم والسندات وأحكامها يف الفقه اإلسالمي، أمحد اخلليل، 48.
)٢( املعامالت املالية املعارصة، الزحييل، 36٢.

)3( الرشكات التجارية، عيل حسن، 53٩.
)4( انظر: املعامالت املالية املعارصة، شبري، 163.
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3- فكأن األول وقف عني السهم، واآلخر وقف قيمة السهم.
وتتمثل الفروق بني هذين النوعني من األسهم يف اآليت: 

1- أن غرض األول التملك يف أصل الرشكة، وغرض الثاين تداول أسهمها.
فوارق  من  الثاين  وربح  املسامهني،  عىل  أرباح  من  الرشكة  توزعه  ما  األول  ربح  أن   -٢

األسعار بني سعري الرشاء والبيع.
3- أن الزكاة عىل األول يف الربح، وليس يف أصل السهم، بينام الزكاة عىل الثاين يف قيمة 

سهمه السوقية يوم الزكاة.
4- أن أسهم األول جزء من أصول الرشكة حقيقة، وأسهم الثاين عروض جتارة)1(.

وتأسيًسا عىل ما سبق؛ فهل خيرج حكم وقف األسهم عىل وقف النقود أو وقف املشاع؟
الرشكة  أصول  يف  واملشاركة  التملك  الرشاء  من  غرضه  كان  إذا  األوىل:  احلالة  أ( 

واالستفادة من أرباحها ووقفها عىل هذا األساس؛ فتخرجيها عىل وقف املشاع أقرب)٢(.
وخترجًيا عىل ما سبق من خالف العلامء يف وقف املشاع، يكون اخلالف يف وقف أسهم 

التملك عىل قولني: 
وقف  جواز  يرون  الذين  العلم،  أهل  مجاهري  قول  وهو  وقفها،  جواز  األول:  القول 
املشاع مطلًقا، والذين يرون جواز الوقف فيام ال يقبل القسمة؛ ذلك أن األسهم ال تقبل 
ملالك األسهم  فليس  املنظمة لعمل رشكات األسهم،  الترشيعات  بقوة  بطبيعتها،  القسمة 

طلب قسمة الرشكة، وإنام له اإلبقاء عىل أسهمه أو بيعها.
ويذهب اإلمامية إىل أن السهم يف الرشكة التي تبيعه الرشكة لألفراد إذا كان بمعنى أن 
صاحب السهم؛ يعترب رشيًكا مع بقّية ماّلك األسهم، وحينئٍذ ستكون الرشكة ملًكا لألفراد 
وفق حصصهم؛ سواء كانت للرشكة شخصية معنوية أكرب قيمة من األموال احلقيقية التي 
ُجعلت من قبل الرشكاء يف الرشكة أم ال؛ فيجوز وقفه؛ وذلك ألن وقف السهم من قبل 
مالّية  وقف  أو  السهم،  لصاحب  اململوكة  املشاعة  احلصة  وقف  عن  عبارة  يكون  صاحبه 

)1( انظر كالم الفقهاء يف وقف العني أو وقف املنفعة: بدائع الصنائع، الكاساين، 3٩8/8، عقد اجلواهر الثمينة، ابن شاس، 
3/31، حتفة املحتاج برشح املنهاج، ابن امللقن، ٢35/6، املغني، ابن قدامة، ٢34-184/8.

)٢( وقد سبق بيان خالف أهل العلم يف وقف املشاع، وأن هلم يف ذلك ثالثة أقوال؛ القول األول: جواز وقف املشاع مطلًقا، وهو 
مذهب اجلمهور، القول الثاين: جوازه فيام ال يقبل القسمة، ومنعه فيام يقبلها إال بعد القسم، وهو قول حممد بن احلسن ومن تبعه من 
احلنفية، القول الثالث: جوازه فيام يقبل القسمة، ومنعه فيام ال يقبلها، وهو قول يف مذهب املالكية، اختاره منهم أبو احلسن اللخمي.
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إن  باحلالل؛ حيث  الرشكة  تتعامل  أن  اإلشاعة، برشط  نحو  الرشكة عىل  املعنّي يف  سهمه 
الوقف أكثره قربة إىل اهلل تعاىل فيجب أن يكون ربحه حالالً.

واإلمامية أجازوا وقف املشاع، كام أجاز بعض فقهاء اإلمامية وقف املالية للعني)1(، فذكر 
صاحب الرشائع: »ويصح وقف املشاع وقبضه كقبضه يف البيع«)٢(، وقال صاحب اجلواهر: 
به مستفيضة  التصّدق  بل نصوص  عليه،  بقسميه  اإلمجاع  بل  عندنا،  فيه  أجده  »بال خالف 
أو متواترة، فيدخل فيه الوقف، أو يراد منه، بل يف الغنية أنه مورد قوله لعمر بن اخلطاب: 
)حّبس األصل وسّبل الثمرة( يف سهمه من خيرب، وهو سهم مشاع؛ ألنه مل يقّسم خيرب، بل 
عّدَل السهام... وألن قبضه )قبض املشاع( كقبضه قبض املشاع يف البيع، كام هو واضح«)3(.

للرشكة،  دائنًا  السهم  صاحب  يكون  أن  بمعنى  وقفه  يراد  الذي  السهم  كان  وإذا 
أو حقيقية  هلا شخصية حقوقية  الرشكة  بل  الدائن،  السهم  هلا بصاحب  ربط  والرشكة ال 
مقابل أصحاب السهام، فالرشكة متلك وتبيع وتشرتي وتقرض وهتب وما إىل ذلك، فهي 
احلقوقّية  بالشخصية  مشهورهم  يعرتف  ومل  لذمتها،  السهام  أصحاب  ملك  عن  خارجة 
)املعنوية( للرشكة رغم معقولية الشخصية احلقوقية إال أّن إشكاهلم يكمن يف عدم الدليل 
عىل إمضاء الشارع هذا اليشء املعقول، فإن العرف العقالئي املعرتف اليوم هبذه الشخصية 
احلقوقية وتصّور أحكام هلا من ملك وذّمة مل يوجد ختريج فقهي صحيح عىل إمضائها من 
قبل الشارع عند أكثر علامء اإلمامية، رغم وجود ما يشبه ذلك يف فقهنا اإلسالمي كملكية 
الكعبة،  الزكاة وملكية  مال  بيت  ملكية  أو  املسلمني،  مال  بيت  ملكية  أو  الدولة،  منصب 
وأمثال هذه األمور، وهناك من اعرتف بالشخصية احلقوقية )املعنوية، االعتبارية( إالّ أهنم 

مل يمثلوا املشهور واألغلبية.
وحّتى إذا صار مشهور اإلمامية معرتًفا بالشخصية احلقوقية ووجد دليل عليها إال أن 
األشكال يف صحة وقف السهم الذي هو كيّل يف ذّمة الرشكة، فإّن هذا السهم ال يمّثل ملًكا 
مشاًعا يف عني خارجية، وال يمّثل وقف مالّية عني خارجية بحيث يمكن أن تبّدل إىل يشء 
آخر أو يمكن أن تقرض ويرجع بدهلا ليقرض مّرة ثانية، بل هو عبارة عن وقف ما يف الذّمة.
ووقف ما يف الذمة أمر مرفوض عند اإلمامية، وذلك لعدم صحة وقف ما هو يف الذّمة 

)1( انظر: مفتاح الكرامة، العاميل، 1٢8/18.
)٢( رشائع اإلسالم، احليل، 44٢/٢.

)3( جواهر الكالم، حممد حسن النجفي، 1٩/٢8.
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الذي هو أمر كيّل وليس عينا خارجية، فالدليل قد دّل عىل صحة وقف االعيان اخلارجية 
»سواء كانت مشاعة أو معّينة يف اخلارج« لقول رسول اهلل: »حّبس العني وسّبل الثمرة«.

القول الثاين: عدم جواز وقفها؛ ألهنا ال تقبل القسمة)1(.
الرضر عن  دفع  القسمة هو  يقبل  الذي ال  املشاع  لوقف  منع هؤالء  أن سبب  وسبق 
إذ  األسهم،  وارد يف  وهذا غري  ملكه،  أو عامرة  املناقلة  أو  البيع  لو رغب يف  فيام  الرشيك 
التخلص منها متى رغب يف ذلك، واحلكم يدور مع علته وجودا وعدما، فتكون  يمكنه 

املسألة متفقا عىل جوازها. 
ب( احلالة الثانية: إذا كان الواقف من يمتهن التداول يف األسهم بيعا ورشاًء طلبا للربح 
ال غري، ووقف أسهمه عىل هذا األساس، فاألقرب أن خترج عىل وقف النقود)٢(، لسهولة 
تسييل األسهم، وألن غرض الواقف هو تثمري نقوده، واألسهم عنده عرض من العروض.

وال خيفى أن النقود التي تكلم عنها الفقهاء قدياًم غري النقود املعروفة لدينا اليوم، فهي 
قدياًم من الذهب والفضة املصكوكة غالبا، وهي الدراهم والدنانري؛ ولذا خّرج الشافعية 

واحلنابلة حكم وقفها عىل حكم كرائها وإجارهتا، ولعل ذلك كان معموال به عندهم.
أما اليوم فال يتصور تأجري النقود املتداولة بني الناس، بل ال يتصوره الناس أصاًل.

ج( ثمرة اخلالف بني احلالتني: 
يف احلالة األوىل، وهي حالة اقتناء األسهم بغرض التملك يف أصول الرشكة، ال جُيّوز بيع 
األسهم املوقوفة ما دامت تدر ريعا والرشكة قائمة وإن قلت أرباحها أو انخفضت قيمة أسهمها 
يف السوق؛ ألن منافع العني مل تتعطل كلية، ومل يصبح املوقوف خرًبا ال ينتفع به يف يشء، وهذا 

مذهب مجاهري العلامء قدياًم وحديثا يف منع بيع املوقوف أو استبداله ما دامت منافعه قائمة.
ولكن متى يعد الوقف يف هذه احلالة خرًبا أو تعطلت منافعه حتى جيوز بيعه واستبداله؟

ذكر بعض الباحثني أن املعيار يف ذلك هو انخفاض القيمة السوقية عن القيمة االسمية 
قيمة األسهم  ارتفاع  دام هناك  ما  أنه  إىل  هنا  تعويض اخلسائر، »وجتدر اإلشارة  تعذر  إذا 
القيمة  انخفاض  هناك  كان  إذا  لكن  عامًرا،  يعترب  فالوقف  السوقية  قيمتها  عن  االسمية 
نعترب  أن  فيمكننا  اخلسائر،  تعويض  إمكان  هناك  يكون  وال  االسمية  القيمة  عن  السوقية 

)1( انظر: حاشية الدسوقي: 76/4.
)٢( وقد سبق خالف العلامء يف وقف النقود، وأن هلم يف ذلك قولني مشهورين؛ األول: منع وقف النقود، وهو قول مجهور 

العلامء. الثاين: اجلواز، وهو قول متأخري احلنفية، وهو مذهب املالكية ومن وافقهم من الشافعية واحلنابلة.
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الوقف حينئذ خرًبا؛ لكونه تعطلت منافعه وال يدر أي ريع ليرصف إىل املستحقني«)1(.
وال خيفى أن هذا الضابط ينتقض بام إذا كان رشاء األسهم بأكثر من قيمتها االسمية.

والضابط يف ذلك أنه ما دامت الرشكة توزع أرباًحا فال يعد الوقف خرًبا وال تعطلت 
منافعه، ولكن قد يقل الريع وال يفي بحاجات املوقوف عليهم، فعىل الناظر هنا استشارة 
مراعاة  اختاذ موقف سليم  يساعد عىل  ما  ولعل  الوقف،  استبدال  العدول يف  اخلربة  أهل 

املؤرشات اآلتية: 
 توقف الرشكة عن توزيع األرباح أو ما هو يف حكمه.- 1
 تراكم الديون والعجز املستمر يف امليزانية.- ٢
 تراجع املركز املايل للرشكة وتدين سمعتها.- 3

ببيع أسهم الرشكة جاز  املوثوقون  السابقة وأشار أهل اخلربة  فإذا وجدت املؤرشات 
استبدال أسهمها بأسهم أخرى.

الثانية: إذا كان رشاء األسهم بغرض التجارة فيها وتداوهلا، فيجوز بيع  أما يف احلالة 
ا للخسائر،  األسهم املوقوفة حسب األصول املرعية يف التداول، طلبا لزيادة األرباح، أو حدًّ

عىل أن يوزع الريع عىل املصارف ويشرتى بأصل املال أسهم أخرى.
وال خيرج هذا عىل حكم استبدال األعيان املوقوفة؛ ألن املوقوف هنا حقيقة نقود يتجر 
أو  الغلة،  وتكثري  األرباح  زيادة  فرصة  أتيحت  كلام  والرشاء  البيع  فله  الوقف،  ناظر  فيها 

للتقليل من اخلسائر بسبب انخفاض قيمة السهم.
فاملسألة هنا أقرب إىل استثامر أموال الوقف يف األسهم من وقف األسهم ذاهتا.

املبحث الث�من

وقف ال�ضكوك وال�ضندات

اأوًل: تعريف ال�ضكوك: 

أ( الصك يف اللغة:
الكتاب،  والصك:  رضبته،  أي  وَۡجَهَها﴾)٢(؛  ۡت  ﴿فََصكَّ تعاىل:  قوله  ومنه  الرضب، 

واجلمع: َأُصك، وصكاك، وصكوك)3(.

)1( النوازل الوقفية، امليامن، 65.
)٢( سورة الذاريات، آية 3٠.

)3( انظر: خمتار الصحاح، 367.



مدونة أحكام الوقف الفقهية - اجلزء األول

35٢

ب( الصكوك يف االصطالح)1(: 
معرفة حقيقة الصكوك يتوقف عىل معرفة ماهية التصكيك أو التوريق أو التسنيد، وهو 
ما يعرف عند االقتصاديني واملاليني بـ »Securitization«، ويراد بذلك حتويل املوجودات 

من األصول والعقود والديون إىل أدوات مالية متداولة. هذا يف املرصفية التقليدية.
وتوضيح ذلك يف الصكوك اإلسالمية يكون بتقسيم ملكية األعيان املؤجرة أو منافعها، 
أو موجودات املرشوعات القائمة، أو رأس مال املضاربة أو املشاركة ونحو ذلك إىل صكوك 
هذا  يمثلها  التي  للحصة  مالكا  الصك  مالك  يكون  بحيث  للتداول،  قابلة  القيمة  متساوية 
الصك يف هذه األعيان املالية، أو احلصة يف رأس مال املرشوع الذي يقام بقيمة هذه الصكوك.

فتعريف الصكوك هو: 
»وثائق متساوية القيمة متثل حصًصا شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، أو يف 
موجودات مرشوع معني، أو نشاط استثامري خاص، وذلك بعد حتصيل قيمة الصكوك، 

وقفل باب االكتتاب، وبدء استخدامها فيام أصدرت من أجله«.
أو  منافع  أو  أعيان  ملكية  يف  شائعة  حصصا  متثل  املدة،  حمددة  مالية  »أوراق  وقيل: 

ل مالكها منافع، وحتمله مسؤوليات بمقدار ملكيته«. خدمات ختوِّ
وتعريف السندات هو: صكوك متساوية القيمة عند إصدارها وال تقبل التجزئة، يمكن 
تداوهلا بالطرق التجارية، متثل قرضا يف ذمة مصدرها، وتستحق الوفاء يف امليعاد املحدد مع 

استحقاق مالكها للفوائد املحددة.

ثانًيا: اأوجه التفاق والختلف بني ال�ضكوك وال�ضندات: 

أ( أوجه االتفاق بني الصكوك والسندات)٢(: 
كالمها أوراق مالية متداولة غرضهام األساس هو التمويل.

أن هبام يمكن تنفيذ كثري من الوظائف االقتصادية، كالتحكم يف حجم السيولة النقدية، 
ومتويل املشاريع املختلفة.

تصنف الصكوك والسندات بأهنا أوراق مالية ذات خماطر متدنية.

)1( انظر: املعايري الرشعية للمؤسسات املالية اإلسالمية، ٢38.
التمويل  وعقود   ،1٢6 الدين،  حمي  أمحد  املالية،  األوراق  وأسواق   ،٢٠8 فياض،  عطية  املالية،  األوراق  سوق  انظر:   )٢(

املستجدة، حامد مرية، 3٢٢.



الفصل الرابع: املوقوف ورشوطه

353

ب( أوجه االختالف بني الصكوك والسندات)1(: 
1- أهم الفروق أن السندات ورقة مالية حمرمة، والصكوك ورقة مالية مباحة مهيكلة عىل 

عقود رشعية.
ذمة  يف  قرضا  يمثل  والسند  املصككة،  املنفعة  أو  العني  يف  شائعة  حصة  يمثل  الصك   -٢

مصدره.
3- أن عوائد الصكوك ليست التزاما يف ذمة املصدر، بل هي قابلة للتحقق وعدمه، بخالف 
عوائد السندات فهي ثابتة يف ذمة املصدر يلزمه الوفاء هبا يف مواعيد استحقاقها، فعائد 

السند التقليدي زيادة يف قرض، وهو من الربا املحرم.

ثالًثا: اأوجه الختلف بني الأ�ضهم وال�ضكوك: 

1- أن الصكوك -بشكل عام- ورقة مالية قليلة املخاطر، بينام األسهم ذات خماطر عالية.
٢- أن الصكوك يف أغلب هياكلها أداة متويل خارج امليزانية، بينام األسهم حصة مشاعة يف 

رأس مال الرشكة.
3- أن حامل الصك مول للرشكة املصدرة، وأما مالك السهم فهو رشيك ومالك حلصة 

مشاعة يف رأس مال الرشكة.
4- أن الصكوك يف األعم األغلب مؤقتة هلا تاريخ استحقاق »إطفاء«، بينام األسهم ورقة 

مالية غري مؤقتة.

رابًعا: اأنواع ال�ضكوك: 

ملا كان احلكم عىل اليشء فرع عن تصوره، ناسب ذكر أنواع الصكوك املباحة. 
1- صكوك املضاربة: هي »عبارة عن أداة استثامرية تقوم عىل جتزئة رأس مال املضاربة، 
وذلك بإصدار صكوك ملكية برأس مال املضاربة عىل أساس وحدات متساوية القيمة 
ومسجلة بأسامء أصحاهبا باعتبارهم يملكون حصًصا شائعة يف رأس مال املضاربة، وما 

يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه«)٢(؛ وهي نوعان: 
صكوك املضاربة املطلقة.	 

التمويل  وعقود   ،1٢6 الدين،  حمي  أمحد  املالية،  األوراق  وأسواق   ،٢٠8 فياض،  عطية  املالية،  األوراق  سوق  انظر:   )1(
املستجدة، حامد مرية، 3٢٢.

)٢( جملة الفقه اإلسالمي، الدورة الرابعة، 14٠8هـ/1٩88م، ٢161/3.
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صكوك املضاربة املقيدة.	 

ملكية  القيمة متثل حصة شائعة يف  متساوية  وثائق  »عبارة عن  اإلجارة: هي  ٢- صكوك 
حتويل  منها  والغرض  دخاًل،  يدر  استثامري  مرشوع  يف  خدمات  أو  منافع  أو  أعيان 
األعيان واملنافع واخلدمات التي يتعلق هبا عقد اإلجارة إىل أوراق مالية صكوك قابلة 

للتداول يف األسواق الثانوية«)1(؛ وهي أنواع: 

 صكوك إجارة األعيان. 	 

 صكوك إجارة املنافع.	 
 صكوك إجارة اخلدمات. 	 

الستخدام  إصدارها  يتم  القيمة  متساوية  وثائق  عن  »عبارة  هي  املشاركة:  صكوك   -3
حصيلة االكتتاب يف إنشاء مرشوع استثامري، ويصبح موجودات املرشوع ملًكا حلملة 
إلدارهتا  الرشكاء  أحد  بتعيني  املشاركة  عقد  أساس  عىل  الصكوك  وتدار  الصكوك، 

بصيغة الوكالة باالستثامر«)٢(؛ وهي نوعان: 
صكوك املشاركة املستمرة.	 

صكوك املشاركة املؤقتة.	 
وعند اإلمامية يصح وقف صكوك املشاركة ضمن الرشوط اآلتية: 	 

1ـ أن يكون السهم حصة يف أموال وأعامل حمللة أو أعيان حملّلة وال يمثل حصة يف أموال 
حمللة وحمرمة.

ذلك،  إىل  ما  أو  االخرتاع  أو  التاليف  أو  الطبع  منه حّق  يمثل يف قسم  السهم  كان  إذا  ٢ـ 
فرشعية السهام بنسبة تلك احلقوق تعود إىل مدى اعرتاف الفقيه بتلك احلقوق.

3ـ إذا كان السهم يمثل قساًم من األعامل فمدى رشعية أو عدم رشعية السهام بنسبة تلك 
األعامل املفرتضة تعود إىل مدى اعرتاف الفقيه بام يسمى برشكة األبدان وعدمه.

4ـ وإن كان السهم قد تقّوى بقوة اعتبارية من قبيل أّن تاجًرا كبرًيا يضمن خسارة السهم 
لو خرس لقاء أن يكون سهيام يف أرباح هذه الرشكة بنسبة معّينة أو سهياًم يف أموال هذه 

)1( جملة الفقه اإلسالمي، الدورة الرابعة، 14٠8هـ/1٩88م، ٢161/3، والدورة اخلامسة عرشة، 14٢5هـ /٢٠٠4م، 1/3٠٩-31٠. 
)٢( املعايري الرشعية للمؤسسات املالية اإلسالمية، ٢3٩.



الفصل الرابع: املوقوف ورشوطه

355

بقّوته  اشرتك  الذي  الشخص  هذا  سهم  بيع  يعني  ال  طبًعا  فهنا  معّينة،  بنسبة  الرشكة 
االعتبارية بيع هذه القوة أو هذا االعتبار، فإن هذا أمر قائم بنفس هذا الشخص وال 
يقبل االنتقال، وإنام يعني بيع السهم أن يبقى هذا الشخص عىل ما هو عليه من دعمه 
لتقوية  الدعم موجًبا  بقاؤه عىل هذا  بقّوته وضامنه للخسارة مثاًل ويكون  هلذه الرشكة 
قيمة السهام، فيباع كل سهم من تلك السهام بقيمة أكرب من األموال العينية التي جعلت 

يف الرشكة، وهذا األمر ال خيلق إشكاالً يف املقام)1(.
5- صكوك االستصناع: هي »عبارة عن وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها الستخدام حصيلة 

االكتتاب فيها يف تصنيع سلعة معينة، ويصبح املصنوع ملوًكا حلملة الصكوك«)٢(.
6- صكوك السلم: هي »عبارة عن وثائق تصدر متساوية القيمة يتم إصدارها لتحصيل 

رأس مال السلم، وتصبح سلعة السلم ملوكة حلملة الصكوك«)3(.
7- صكوك املرابحة: هي »عبارة عن وثائق تصدر متساوية القيمة يتم إصدارها لتمويل 

رشاء سلعة باملرابحة، وتصبح سلعة املرابحة ملوكة حلملة الصكوك«)4(.
8- صكوك املزارعة: هي »عبارة عن وثائق تصدر متساوية القيمة يتم إصدارها الستخدام 
حلملة  ويصبح  املزارعة،  أساس  عىل  معني  مرشوع  لتمويل  فيها  االكتتاب  حصيلة 

الصكوك نصيب يف املحصول وفق ما حدده العقد«)5(.
٩- صكوك املساقاة: هي »عبارة عن وثائق تصدر متساوية القيمة يتم إصدارها الستخدام 
حصيلتها يف سقي أشجار مثمرة واإلنفاق عليها، ورعايتها عىل أساس عقد املساقاة، 

ويصبح حلملة الصكوك حصة من الثمرة وفق ما حدده العقد«)6(.
إصدارها  يتم  القيمة،  متساوية  تصدر  وثائق  عن  »عبارة  وهي  املغارسة:  صكوك   -1٠
الستخدام حصيلتها يف غرس أشجار، وفيام يتطلبه هذا الغرس من أعامل ونفقات عىل 

أساس عقد املغارسة، ويصبح حلملة الصكوك حصة من األرض والغرس«)7(.

)1( انظر: فقه العقود، السيد احلائري 1/1٠6-1٠٢.
)٢( املعايري الرشعية للمؤسسات املالية اإلسالمية، ٢3٩. 

)3( املرجع السابق، ٢3٩.

)4( املرجع السابق، ٢3٩.

)5( املرجع السابق، ٢3٩.
)6( املعايري الرشعية للمؤسسات املالية اإلسالمية، ٢3٩.

)7( املرجع السابق، ٢4٠.
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خام�ًضا: حكم وقف ال�ضكوك وال�ضندات

أما السندات بمفهومها االقتصادي التقليدي، فال جيوز وقفها؛ ألهنا مشتملة عىل الربا 
املحرم، فتملكها ابتداء غري جائز، وكذا تداوهلا أو هبتها أو التصدق هبا أو وقفها، ألن من 

رشط املوقوف أن يكون ماالً متقوًما رشًعا 

وأما الصكوك املباحة فريد عليها اإلشكاالت اآلتية: 
وقف النقود.	 
وقف املشاع.	 
وقف املنافع.	 
بيع الوقف واستبداله.	 
تأقيت الوقف.	 

ونظرا لكون هذه املسائل حسمت عند املعارصين وانتهى الرأي فيها إىل القول باجلواز 
يف مجيعها مع مراعاة الرشوط والضوابط املوضوعة لذلك، فيجري يف خترجيها ما ذكر يف 

حكم وقف األسهم. 
�ضاد�ًضا: م�ضاألة وقف ح�ض�س امل�ضاركة يف ال�ضركات: 

املقصود هنا: وقف ما يملكه اإلنسان من حصص يف الرشكات غري املدرجة يف سوق 
األوراق املالية.

أسهمها  أن  األول:  أمران؛  الرشكات  من  غريها  عن  املساهة  رشكات  يميز  ما  وأهم 
متاحة لالكتتاب العام، الثاين: أن أسهمها قابلة للتداول.

وملا كانت حصص الرشكاء وأنصبتهم وأسهمهم يف هذه الرشكات غري قابلة للتداول 
يف السوق املالية، تعني طريق الربح فيها ما يتحقق يف هناية السنة من أرباح ويتم توزيعه عىل 

الرشكاء بقدر حصصهم.
بحثه،  سبق  وقد  املشاع،  وقف  مسألة  عىل  الرشكاء  حصص  وقف  يتخرج  هنا  ومن 
يرد عىل وقف األسهم  يقال هنا. وما  املشاع  قيل يف ختريج وقف األسهم عىل وقف  وما 
يف الرشكات املسامهة، يرد عىل وقف احلصص، مثل مسألة التأبيد، واالستبدال أو البيع، 

ووقف املنافع، والنقود.
اأ( وقف احتياطي �ضركات امل�ضاهمة: 

تقوم فكرة تكوين احتياطي نقدي للرشكات عىل استقطاع جزء من األرباح املحققة 

)1( انظر: املرجع السابق، ٢51.
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ا. سنويا، وقد يكون هذا العمل إلزاميا تفرضه األنظمة والقوانني، وقد يكون اختياريًّ
بتكوين  بإلزامها  الرشكات،  عىل  الدول  فرضتها  التي  والقوانني  التنظيامت  من  وهو 
احتياطي عام عن طريق حجز جزء من أرباحها سنوًيا لتغذية هذا االحتياطي اإللزامي أو 
القانوين. واهلدف األول من هذا اإللزام هو تقوية املركز املايل لرشكة املسامهة، وبخاصة جتاه 

دائنيها، لتحسني قدرهتا عىل الوفاء بالتزاماهتا أخًذا بعني االعتبار ملسئوليتها املحدودة)1(.
ب( تعريف الحتياطي: 

ُعّرف االحتياطي بأنه عبارة عن »أرباح غري موزعة حتتفظ هبا الرشكة حلساب املسامهني 
التي مل توزعها الرشكة وحتتفظ هبا  بأنه »األرباح  فتصري مدينة هلم هبا«)٢(، وُعّرف كذلك 
مال  رأس  لزيادة  أو  مستقر،  وجه  عىل  األرباح  توزيع  لضامن  أو  حمتملة،  خسائر  ملواجهة 

الرشكة وتقوية ائتامهنا«)3(.
واالحتياطي نوعان: 

بتكوينه  ملزمة  الرشكات  الذي تكون  إجباري، وهو االحتياطي  أو  إلزامي  احتياطي   -1
أو  النظامي  باالحتياطي  أيًضا  املعروف  وهو  الرشكات،  نظام  أو  القانون  بموجب 
القانوين. وهو بمثابة ضامن لدائني الرشكة، فهو يأخذ حكم رأس املال ويكتسب صفته 
مبدأ  إىل  استناًدا  بخسارة،  أصيب  إذا  وجربه  لتكملته  أساًسا  خمصص  ألنه  القانونية؛ 
التي  السنوات  أرباًحا يف  توزيعه  أو  فيه  الترصف  للرشكة  املال، وال جيوز  رأس  ثبات 
بتكوين هذا  الرشكات  تلزم قطاعات من  اليوم  األنظمة  أرباح)4(، وجل  ال تسفر عن 
االحتياطي، وإن اختلفت يف أمرين: نسبة االستقطاع، ومدى استخدامه. والغالب أن 
كل  يف  املختصة  اجلهات  لدى  هلا  وحيفظ  الرشكة  حسابات  من  خيرج  االحتياطي  هذا 

دولة، كمؤسسات النقد، أو خزانة الدولة، أو البنوك املركزية.
٢- احتياطي اختياري، وهو االحتياطي الذي يرتك أمر تكوينه إىل اجلمعية العامة أو جملس 

اإلدارة حسب ما ينص عليه نظام الرشكة.

)1( انظر: وقف األسهم والصكوك واحلقوق املعنوية، منذر قحف، 1٩.
)٢( املوجز يف القانون التجاري، حمسن شفيق، 541/1.

)3( القانون التجاري السعودي، حممد حسن اجلرب، ٢٩8.
)4( انظر: املوجز يف رشح قانون التجارة الكويتي، عزيز العكييل، ٢41.
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ج( م�ضوغات تكوين الحتياطي الختياري

1- احلاجة إىل النمو والتوسع اعتامًدا عىل التمويل الذايت للرشكة.

٢- تقوية املركز املايل للرشكة.

3- انتظام األرباح املوزعة عىل املسامهني.

4- مقابلة الطوارئ.

د( حكم وقف احتياطي ال�ضركات: 

ما ذكره  إال  بحًثا مستفيًضا،  املسألة  نعثر -يف حدود اطالعنا- عىل من بحث هذه  مل 
ملجمع  قدمه  الذي  املعنوية«  واحلقوق  والصكوك  األسهم  »وقف  بحثه  يف  قحف  د.منذر 
الفقه اإلسالمي الدويل)1(، وخرجها عىل مسألة الوقف النقدي، وقد بنى جل كالمه عىل 
معنى »املؤسسة« لدى الغربيني، وأنه اصطالح قريب من معنى الوقف لدى املسلمني. وهذا 
أمر حيتاج إىل حترير وضبط، ففي األنظمة التجارية يف أكثر الدول العربية يقصد باملؤسسة 
الفردية، فإذا تعدد مالكها سميت رشكة، أما املعنى الذي قصده د.منذر  املنشأة التجارية 

فصلته باألعامل التجارية غري الربحية أو التي تنشط يف املجال اخلريي.

أهم  من  وكان  واألنظمة،  القوانني  حتكمه  للرشكات  النقدي  االحتياطي  كان  وملا 
ُطلب  وأنه  قائام،  نشاطها  دام  ما  فيه  الترصف  تستطيع  ال  نفسها  الرشكات  أن  خصائصه 
لتقوية مركز الرشكة املايل، وملواجهة الطوارئ التي يمكن أن تتعرض له وخاصة اإلفالس، 
الدائنني، فأنى للمسامهني أن يقفوا شيًئا ال  ما جيعل هذا االحتياطي مالذا لسداد حقوق 

يملكون حق الترصف فيه؟

وهذا  االحتياطي،  وقف  للراغبني  يتسنى  حتى  القوانني  بتغيري  منذر  د.  طالب  وهلذا 
األمر ليس إىل علامء الرشيعة تقريره، ولكن إىل الذين سنوا يف بلداهنم هذه األنظمة.

واألوىل تأصيل مسألة االحتياطي النقدي والنظر يف مدى موافقتها ألحكام الرشيعة 
اإلسالمية ومقاصدها، وبعد ذلك ينظر يف مرشوعية وقف هذا النوع من األموال.

)1( يف دورته التاسعة عرشة، املنعقد بإمارة الشارقة.
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املبحث الت��سع

الوقف اجلماعي

أ( تعريف الوقف اجلامعي:

من  جهة  عىل  مال  وقف  يف  جهة  أو  شخص  من  أكثر  اشرتاك  هو  اجلامعي:  »الوقف 
جهات الرب، حمددة أو مطلقة«)1(.

و»الوقف اجلامعي صورة من صور التعاون عىل الرب والتقوى، وفيه جتميع للحصص 
اخلري  مرشوعات  خلدمة  واحلقوق،  واملواريث  الرشكات  يف  املحددة  واألنصبة  الصغرية 
املتعددة، وفيه تشجيع عىل الوقف بني قطاعات عريضة من الناس، ويؤّمن مصادر لتمويل 
مرشوعات اخلري من غري موازنات الدول، وقد خيص منطقة أو دولة أو أكثر من ذلك«)٢(.

ب( صور الوقف اجلامعي: 
»من صور الوقف اجلامعي: االشرتاك يف بناء املساجد واملدارس واألربطة، والصكوك 

الوقفية، واألسهم الوقفية، والصناديق الوقفية«)3(.
و»تأصيل الوقف بالصورة اجلامعية هو متاًما كتأصيل الوقف الفردي، إال أن صورته 
أعم وأشمل، وحيكُم أْمرُه يف إطار القاعدة املعتمدة: )رشط الواقف كنص الشارع( ما يتفق 
َأْعلنت عن  عليه الواقفون من رشوط فيام بينهم، أو عن طريق اشرتاكهم يف إنشاء وقفية 

رشوط إنشائها جهة مهتمة.
يطبق عىل الوقف اجلامعي ما قرره فقهاؤنا من أحكام للوقف الفردي، ويمكن للواقفني 

فيه أن حيددوا رشوًطا خاصة هبذا الوقف إنفاًقا لغلته، أو إدارة لشؤونه، أو إهناء له«)4(. 
الصاحلني  منهاج  يف  اخلوئي  السّيد  فقال  اإلمامية،  عند  أيًضا  جائز  اجلامعي  والوقف 
الهل  )املستشفى(  أو  )كاملسجد(  خاصة  جلهة  جتمع  التي  »األموال   :)11٩8( مسألة  يف 
البلد... فالظاهر أهنا من قسم الصدقات املرشوط رصفها يف جهة معّينة، وليست باقية عىل 

)1( قرارات وتوصيات منتديات قضايا الوقف الفقهية من األول إىل السابع، إدارة الدراسات والعالقات اخلارجية، األمانة 
العامة لألوقاف، دولة الكويت، ط1، 1437هـ/٢٠15م )قرارات وتوصيات املنتدى الثالث(، ٢6.

)٢( قرارات وتوصيات منتديات قضايا الوقف الفقهية من األول إىل السابع )وقرارات وتوصيات املنتدى الثالث(، ٢6.
)3( املرجع السابق، ٢6.
)4( املرجع السابق، ٢6.
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ملك مالكها، وال جيوز ملالكها الرجوع فيها، واذا مات قبل رصفها ال جيوز لوارثه املطالبة 
هبا، وكذا إذا أفلس ال جيوز لغرمائه املطالبة هبا، واذا تعذر رصفها يف اجلهة املعّينة فاألحوط 

رصفها فيام هو األقرب فاألقرب إىل اجلهة اخلاصة«)1(.

املبحث الع��سر

اجلهة التي ينفق منها على املوقوف

الوقف، سواء رشط ذلك  املتويل هو عامرة  به  يقوم  أن أول واجب  الفقهاء عىل  اتفق 
الواقف أم ال)٢(؛ فقال النووي: »وظيفة املتويل العامرة، واإلجارة، وحتصيل الغلة، وقسمتها 
الناظر  »ويبدأ  التوضيح:  يف  خليل  وقال  والغالت«)3(،  األصول  وحفظ  املستحقني،  عىل 
بإصالحه إن كان عقارا، وبنفقته إن كان حيوانا، ألن الغرض من الوقف دوام املنفعة«)4(، 
وجاء يف اإلسعاف: »أول ما يفعله القيِّم يف غلة الوقف الُبداءة بعامرته، وأجرة القوام وإن 
الناظر:  الناظر، وما ذكره أن »وظيفة  مل يشرتطها«)5(، وفّصل صاحب اإلنصاف وظائف 
حفظ الوقف، والعامرة، واإلجيار، والزراعة، واملخاصمة فيه، وحتصيل ريعه«، إىل أن قال: 
»واالجتهاد يف تنميته، ورصفه يف جهاته، من: عامرة، وإصالح، وإعطاء مستحق«)6(، وقد 
قّرر ابن عابدين قاعدة يف املوضوع حيث قال: »عامرة األعيان املوقوفة مقدمة عىل الرصف 
إىل املستحقني«)7(، ونص ابن نجيم عىل أنه لو رشط الواقف استواء العامرة باملستحقني مل 

يعترب رشطه، وإنام تقدم عليهم)8(.
وال خيلو الوقف إما أن يكون عىل جهة عامة أو ال، وإما أن يكون قائام يدر ريعا وغلة 
أو ال. وخيتلف احلكم باختالف جهة الوقف واملستحقني وحال الوقف، وهل عنّي الواقف 

كيفية اإلنفاق أو ال. ولنعقد لذلك فروعا.

)1( منهاج الصاحلني، السّيد اخلوئي، مسألة )11٩8(، ٢5٠/٢-٢51.
والتوضيح،   ،67/7 املرداوي،  واإلنصاف،   ،6٠ الطرابليس،  واإلسعاف،   ،348/5 النووي،  الطالبني،  روضة  انظر:   )٢(

املرادي، 7/31٢.
)3( روضة الطالبني، النووي، 348/5.

)4( التوضيح رشح جامع األمهات، خليل، 7/31٢.
)5( اإلسعاف، الطرابليس، 6٠.

)6( اإلنصاف، املرداوي، 67/7.
)7( رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 367/4.

)8( األشباه والنظائر، ابن نجيم، ٢٠1. 
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اأوًل: اأن يعني الواقف جهة الإنفاق: 

إذا كانت جهة اإلنفاق عىل املوقوف معينة من قبل الواقف تعنّي عامرة الوقف من تلك 
اجلهة، سواء كانت تلك اجلهة هي مال الوقف أم غلته، أو وقف آخر وقفه لذلك، وهذا 
قول عامة أهل العلم، من احلنفية)1(، واملالكية)٢(، والشافعية)3(، واحلنابلة)4(، والزيدية)5(، 

واإلباضية)6(.

ثانًيا: جهة الإنفاق على العمارة اإذا كان الوقف على جهة عامة: 

الوقف عىل اجلهات العامة هو كل وقف عىل جهات الرب من غري تعيني ملستحقني، وذلك 
كاملساجد والرباطات والقناطر والسقايات وما وقف عىل املساكني والفقهاء ونحوهم.

فإذا احتاجت مثل هذه األوقاف إىل العامرة ففي جهة اإلنفاق عىل عامرهتا خالف بني 
العلامء يمكن تلخيص أقواهلم فيام يأيت: 

القول األول: وجوب عامرهتا من الغلة، فإن مل يكن مل جتب عامرهتا عىل أحد، فإن كانت 
اجلهة العامة من مصالح املسلمني تدعو حاجتهم لعامرهتا وجبت العامرة عىل اإلمام من مال 

املصالح، وهذا قول احلنفية)7(، والشافعية)8(.
قال ابن نجيم: »إن خرب ما حول املسجد واستغنى عنه فحينئذ ال يصري مسجًدا عند 
حممد خالًفا أليب يوسف، وأما إذا مل يكن كذلك فتجب عامرته يف بيت املال؛ ألنه من حاجة 
املسلمني«)٩(، وقال يف موضع آخر: »لو وقف عىل املساكني ومل يذكر العامرة يبدأ من الغلة 

بالعامرة وبام يصلحها وبخراجها ومؤهنا ثم يقسم الباقي عىل املساكني«)1٠(.
وقال النووي: »وأما العقار املوقوف فنفقته من حيث رشط، فإن مل يرشط فمن غلته، 

)1( انظر: فتح القدير، ابن اهلامم، 6/٢٢٢. 
)٢( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، 4/٩٠.

)3( انظر: مغني املحتاج، الرشبيني، ٢/3٩5.
)4( انظر: حاشية الدسوقي، ٩3/7.

)5( انظر: السيل اجلرار، الشوكاين، 333/3.
)6( انظر: فتاوى اخللييل، 4/1٠٢.

)7( انظر: فتح القدير، ابن اهلامم، 6/٢٢٢.
)8( انظر: املهذب، الشريازي، 3/68٩.

)٩( البحر الرائق، ابن نجيم، 5/٢1٩.
)1٠( البحر الرائق، ابن نجيم، ٢33/5.



مدونة أحكام الوقف الفقهية - اجلزء األول

36٢

فإن مل تكن غلة مل جيب عىل أحد عامرته كامللك الطلق«)1(.
القول الثاين: أنه إذا مل يوجد متطوع يف العامرة وجبت العامرة من الغلة إن وجدت، وإال 

فمن بيت املال، فإن مل يكن ترك حتى هيلك، وهذا قول املالكية)٢(.
قال العدوي: »ما كان مثل القنطرة واملسجد إذا حصل خلل فإن تطوع أحد، أو هلام غلة 

موقوفة عليهام، أو بيت املال فاألمر ظاهر، وإال بقيا حتى هيلكا«)3(.
سنة  أن  عىل  فدل  بيعها،  تم  أنه  ينقل  ومل  مهدومة،  داثرة  السلف  أحباس  بقاء  دليله: 

الوقف يف العقار وما يلحق به عدم البيع.
القول الثالث: أنه جتب عامرهتا يف بيت املال، فإن تعذر فمن غلته فإن تعذر بيع. وهذا 

قول احلنابلة)4(، وهوقول عند املالكية)5(.
دليله: قالوا: إنام أوجبنا العامرة يف بيت املال؛ ألن هذا الوقف من املصالح العامة، وبيت 

املال للمصالح، فحيث احتاج للعامرة فمن بيت املال.

ثالًثا: جهة الإنفاق على العمارة اإذا كان الوقف على جهة معينة: 

إذا كان الوقف عىل جهة معينة، ففي بيان جهة اإلنفاق عىل عامرته فرق فيام إذا بقي يف 
العني املوقوفة ما يمكن استغالله واالنتفاع به عنها فيام إذا مل يبق يف العني املوقوفة يشء من 

ذلك، وذلك أن العني املوقوفة املحتاجة إىل العامرة ال ختلو من حالتني: 
احلالة األوىل: أن يبقى يف العني املوقوفة ما يمكن استغالله أو االنتفاع به.

احلالة الثانية: أن ال يبقى يف العني املوقوفة ما يمكن استغالله أو االنتفاع به.
احلالة األوىل: جهة اإلنفاق عىل العامرة إذا أمكن استغالل العني املوقوفة أو االنتفاع هبا: 
إذا كان الوقف عىل جهة معينة والعني املوقوفة يمكن استغالهلا، أو االنتفاع هبا، فقد 

اختلف العلامء يف جهة اإلنفاق عليها إذا احتاجت إىل العامرة عىل قولني: 
القول األول: أن جهة اإلنفاق عىل عامرهتا هي الغلة، أو املوقوف عليه إذا كان منتفًعا، 

)1( روضة الطالبني، النووي، 5/35٢.
)٢( انظر: حاشية العدوي عىل اخلريش ٩4/7.

)3( حاشية العدوي عىل اخلريش ٩4/7.
)4( انظر: مطالب أول النهى وجتريد زوائد الغاية والرشح، السيوطي الرحيباين، 344-343/4.

)5( انظر: التوضيح، املرادي، ٢13/7.
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فإن أبى اسُتغلت وُأنفق عىل عامرهتا من الغلة. وهذا قول مجاهري أهل العلم من احلنفية)1(، 
واملالكية)٢(، والشافعية)3(، واحلنابلة)4(، والزيدية)5(، واإلباضية)6(.

قال النسفي: »ويبدأ من غلته بعامرته بال رشط، ولو دارا فعامرته عىل من له السكني، 
ولو أبى أو عجز عّمر احلاكم بأجرهتا«)7(.

كان عىل  إن  غلته  من  نفقته  قسم  أقسام:  احلبس ستة  النفقة عىل  »أن  اللخمي:  وذكر 
جمهول، أو عىل املحبس عليه إن كان عىل معني، وذلك ديار الغلة واحلوائط والفنادق إن 
احتاجت إىل إصالح من غلتها، وإن كانت الديار للسكني ُخريِّ املحبس عليه بني أن يصلح 

أو خيرج فتكرى بام تصلح به ثم يعود«)8(.
الواقف...  أنفق عليه من حيث رشط  وقال الشريازي: »وإن احتاج الوقف إىل نفقة 
وإن مل يشرتط أنفق عليه من غلته«)٩(، وبنّي ذلك أكثر املناوي بقوله: »فإن احتاجت لعامرة 
إذ  عليه،  املوقوف  حق  عىل  مقدما  احلاجة  بقدر  الناظر  أّجرها  عليه  املوقوف  يعمرها  فلم 

الغرض أنه ليس للوقف ما يعمر به سوى األجرة املعجلة«)1٠(.
ألن  غلته،  من  الوقف  »ونفقة  احلنابلة:  من  مجلة  عن  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  وقال 
يتضمن  إبقاؤه  باإلنفاق عليه، فكان  إال  بقاء عينه، وهذا ال يمكن  به مع  االنتفاع  القصد 
اإلنفاق عليه، وما يبقى للموقوف عليه«)11(، وقال يف موضع آخر: »وجيب عامرة الوقف 

بحسب البطون«)1٢(.
وقال الثميني من اإلباضية: »ويبدأ من غّلته لعامرته، وإن مل يرشطها املوقف، وما اهندم 

)1( انظر: اإلسعاف، الطرابليس، 1٢5-1٢4.
)٢( انظر: الرشح الكبري، الدردير 4/٩٠.
)3( انظر: املهذب، الشريازي، 3/68٩.

)4( انظر: جمموع الفتاوى، ابن تيمية، ٢13/31.
)5( انظر: السيل اجلرار، الشوكاين، 376/3.

)6( انظر: التاج، الثميني، 1٠6/6.
)7( البحر الرائق، ابن نجيم، ٢٢5/5-٢34.

)8( التاج واإلكليل هبامش مواهب اجلليل، املواق املالكي، 41/6.
)٩( املهذب، الشريازي، 3/68٩.

)1٠( تيسري الوقوف، املناوي، ٢13/1.
)11( جمموع الفتاوى، ابن تيمية ٢13/31.
)1٢( االختيارات الفقهية، ابن تيمية، 175.



مدونة أحكام الوقف الفقهية - اجلزء األول

364

منه أو فسد رصف فيها؛ فإن استغنى عنه حبس إىل وقت حاجته، وإن تعّذر إعادة عينه بيع 
ورصف ثمنه يف عامرته«)1(. وهو ما أكده اخللييل يف الوقف إذا احتاج إىل النفقة من أجل 
إصالحه أو تعمريه، أنه ال خيلو إما أن يكون الواقف خصص له مصدرا إلصالحه وترميمه 
وتعمريه أم ال، فإن كان خصص له مصدرا فيصلح باملصدر الذي خصصه الواقف، وإن مل 

خيصص له فإنه يصلح من غلته، والفاضل من الغلة يرصف يف اجلهة املوقوف هلا)٢(.
أدلة هذا القول: 

- بالنسبة إلجياهبا يف الغلة فقد قالوا: ألن مقصد الواقف االنتفاع بالوقف مع بقاء عينه، 
وهذا ال يتم إال باإلنفاق عىل عامرته وإصالحه، فكان إبقاء عينه يتضمن اإلنفاق عليه)3(.

- وبالنسبة إلجياهبا عىل املوقوف عليه إذا كان منتفًعا، فألن الغرم بالغنم لقول الرسول 
من  فيمنع  عامرهتا  عىل  النفقة  وهو  الغرم  عىل  يوافق  مل  فإذا  بالضامن«)4(،  »اخلراج  ملسو هيلع هللا ىلص: 

خراجها حتى تتم عامرهتا)5(.
القول الثاين: أنه ال جتب عامرته عىل أحد، وهو قول بعض احلنابلة)6(.

قال الرحيباين: »وإن كان املوقوف عقاًرا واحتاج لعامرة مل جتب عامرته عىل أحد مطلًقا 
سواء كان عىل معني أو ال بال رشط من واقفه كالطلق«)7(.

احلالة الثانية: جهة اإلنفاق عىل العامرة إن مل يمكن استغالل العني املوقوفة أو االنتفاع هبا: 
أما إذا كان الوقف عىل جهة معينة والعني املوقوفة ال يمكن استغالهلا أو االنتفاع هبا، 

فقد اختلف العلامء يف جهة اإلنفاق عىل عامرهتا إذا احتاجت إىل العامرة عىل أربعة أقوال: 
القول األول: إنه ال جيب عامرهتا عىل أحد، ولكن تباع ويشرتى بثمنها مثلها ما ينتفع به 
يف الوجه الذي وقف عليه. وهذا القول قال به احلنفية)8(، وهو رواية عن مالك)٩(، وقول 

)1( التاج، الثميني، 1٠6/6.
)٢( انظر: اخللييل، الفتاوى، 4/1٠٢.

)3( جمموع الفتاوى، ابن تيمية، ٢13/31.
)4( سنن أيب داود، 351٠، وسنن الرتمذي، 1٢86-1٢85.

)5( فتح القدير، ابن اهلامم، 6/٢٢٢.
)6( انظر: مطالب أوىل النهى، السيوطي الرحيباين، 34٢/4، وكشاف القناع، البهويت، ٢٩4/4.

)7( مطالب أويل النهى، السيوطي الرحيباين، 4/٢4٢.
)8( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 376/4.

)٩( انظر: حاشية الدسوقي، ٩1/4.



الفصل الرابع: املوقوف ورشوطه

365

لبعض الشافعية)1(، وهو مذهب احلنابلة)٢(.
ذكر ابن عابدين عن قارئ اهلداية: »سئل عن وقف اهندم ومل يكن له يشء يعمر منه، 
وال أمكن إجارته وال تعمريه، هل تباع أنقاضه من حجر وطوب وخشب؟ أجاب: إذا كان 

األمر كذلك صح بيعه بأمر احلاكم، ويشرتى بثمه وقف مكانه«)3(.
وقال الدسوقي تعليقا عىل قول الدردير: »ال يباع العقار وإن خرب. قال: رد املصنف باملبالغة 

عىل رواية أيب الفرج عن مالك: إن رأى اإلمام بيع ذلك ملصلحة جاز وجيعل ثمنه يف مثله«)4(.
وقال إمام احلرمني اجلويني: »فأما عامرة الوقف إذا كان املوقوف عقاًرا أو كان الوقف 
مطلًقا وريعه ال يفي بالعامرة التي البد منها يف إقامة الوقف وإدامته فال خالف أنه ال جيب 
عىل أحد«)5(. وقال: »إن من وقف دارا فأرشفت عىل اخلراب وعرفنا أهنا لو اهندمت عرس 
ردها وإقامتها فهل حيكم واحلالة هذه بجواز بيعها؟ اختلف األئمة فيه، فذهب األكثرون 
إىل منع البيع وجّوز املحررون البيع، فإن منعنا البيع أدمنا الوقف وانتظرنا ما يكون، وإن 

جّوزنا البيع فاألصح رصف الثمن إىل جهة الوقف«)6(.
وقال املرداوي يف الوقف الذي ال غلة له: »وإن كان الوقف ال روح فيه كالعقار ونحوه 
مل جتب عامرته عىل أحد مطلًقا، عىل الصحيح من املذهب، وعليه أكثر األصحاب، وجزم 
يباع واحلالة هذه، وعليه مجاهري  أنه  املذهب  »الصحيح من  احلارثي وغريه«)7(. وقال:  به 

األصحاب، وقطع به كثري منهم«)8(.
األدلة: احتج أصحاب هذا القول عىل ما ذهبوا إليه بأن عامرة األوقاف كعامرة األمالك، 
واملالك ال جيب عليه أن يعمر ملكه. فال جتب العامرة ال عىل املوقوف عليه إذا نسبنا امللك 
إليه، وال يف مال اهلل تعاىل عىل القول بإضافة امللك إىل اهلل تعاىل، وال عىل الواقف عىل قول 

)1( انظر: روضة الطالبني، النووي، 357/5.
)٢( انظر: اإلنصاف، املرداوي، 71/7 و1٠٢، وكشاف القناع، البهويت، ٢٩4/4 و3٢3.

)3( رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 376/4.
)4( حاشية الدسوقي، ٩1/4.

)5( هناية املطلب، اجلويني، 3٩4/8.

)6( هناية املطلب، اجلويني، 3٩4/8.
)7( اإلنصاف، املرداوي، 71/7.

)8( اإلنصاف، املرداوي، 7/1٠٢.
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تباع ويشرتى  أن  املوقوفة عىل أحد وجب  العني  فإذا مل جتب عامرة  قالوا:  له)1(.  امللك  أن 
بثمنها مثلها ما ينتفع به يف الوجه الذي وقف فيه، ألن يف ذلك استيفاء الوقف بمعناه عند 

تعذر استيفائه بصورته)٢(.
القول الثاين: أنه ال جيب عامرته عىل أحد، ولكن إذا مل متكن عامرته وال عامرة بعضه إال 
ببيع بعضه جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته، وال جيوز بيعه كله إال إذا تعذر بيع بعضه، أو كان 

ال يفي بعامرته. وهذا قول لبعض احلنابلة)3(.
قال ابن قدامة: »إن الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه كدار اهندمت أو أرض خربت 
وعادت مواتا ومل متكن عامرهتا، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه وصار يف موضع ال يصىل 
فلم متكن عامرته وال  أو تشعب محيمه  بأهله ومل يمكن توسيعه يف موضعه،  أو ضاق  فيه 
عامرة بعضه إال ببيع بعضه جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته، وإن مل يمكن االنتفاع بيشء منه 
ببيع مجيعه«)4(. وقال ابن مفلح: »ومل أجده ألحد قبله، واملراد مع احتاد الواقف كاجلهة«)5(.
حجة هذا القول: قالوا: إنه إذا جاز بيع الكل عند احلاجة، فبيع البعض مع بقاء البعض 

أوىل)6(.
القول الثالث: أنه جيوز عامرة تلك األوقاف من ريع وقف آخر إذا احتدت اجلهة. قال 

به بعض احلنابلة)7(، ونسبه ابن رجب إىل بعض احلنفية)8(.
قال الرحيباين: »وال يعمر وقف من ريع وقف آخر ولو عىل جهته، وأفتى عبادة - من 
ابن رجب:  أئمة أصحابنا - بجواز عامرة وقف من ريع وقف آخر عىل جهته«)٩(. وقال 
»وما أفتى به عبادة - ورأيته بخطه - يف أوقاف وقفها مجاعة عىل جهة واحدة من جهات 
الرب، فإذا خرب أحدها، وليس له ما يعمر به: إنه جيوز ملبارش األوقاف أن يعمره من الوقف 

)1( انظر: هناية املطلب، اجلويني، 3٩4/8.
)٢( انظر: املغني، ابن قدامة، 8/٢٢٢.

)3( انظر: اإلنصاف، املرداوي، 1٠4/7، ومطالب أويل النهى، السيوطي الرحيباين، 4/36٩.
)4( املغني، ابن قدامة، 8/٢٢٠-٢٢1.

)5( الفروع، ابن مفلح، 6٢5/4.
)6( مطالب أويل النهى، السيوطي الرحيباين، 4/36٩.

)7( انظر: اإلنصاف، املرداوي، 1٠5/7، ومطالب أويل النهى، السيوطي الرحيباين، 371/4.
)8( انظر: مطالب أويل النهى، السيوطي الرحيباين، 371/4.

)٩( ذيل طبقات احلنابلة، ابن رجب احلنبيل، ٢/433.
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اآلخر، ووافقته طائفة من احلنفية«)1(. وقال املرداوي: »وهو قوي: بل عمل الناس عليه«)٢(.
حجة هذا القول: مل تذكر مراجع هذا القول حجته، ولعلها مراعاة مصلحة املوقوف 
عليه الذي كان من املفروض أن يستفيد من غلة الوقفني مًعا. فإذا توقفت غلة أحد الوقفني 
اجلهة حتى  املتحد معه يف  اآلخر  الوقف  العامرة من غلة  نفقة  العامرة أخذت  إىل  واحتاج 

يكون كال الوقفني ذا غلة تدر عىل املوقوف عليه.
القول الرابع: أنه يتم عامرة العني املوقوفة من بيت املال، فإن مل يكن تركت حتى هتلك 
الشافعية)4(،  من  كثري  به  وقال  املالكية)3(،  قول  هو  وهذا  عليها.  النفقة  املحبس  يلزم  وال 

وفقهاء اإلمامية املتأخرون)5(.
قال ابن جزي: »وتبتني الرباع املحبسة من غالهتا، فإن مل يكن فمن بيت املال، فإن مل 

يكن تركت حتى هتلك، وال يلزم املحبس النفقة عليها«)6(.
وذكر فقهاء اإلمامية املتأخرون: أّن االعيان املوقوفة إذا احتاجت إىل انفاق كالتعمري 

والصيانة ونحومها، فهناك عّدة طرق لتأمني هذا األمر: 
هذا  من  االنفاق  فيجب  هلا،  نذره  أو  عليها،  فوقفه  إليه  حتتاج  ما  هلا  الواقف  عنّي  إذا   )1
الذي عنّي لالنفاق عليها. قال السّيد اخلوئي يف منهاج الصاحلني مسألة )1181( »إذا 
احتاجت األمالك املوقوفة إىل التعمري أو الرتميم ألجل بقائها وحصول النامء منها، فان 

عنّي الواقف هلا ما يرصف فيها عمل عليه«)7(.

)1( ذيل طبقات احلنابلة، ابن رجب احلنبيل، ٢/433.
)٢( اإلنصاف، املرداوي، 1٠5/7.

)3( انظر: الرشح الكبري، الدردير ٩1/4.
)4( انظر: املهذب، الشريازي، 3/68٩.

)5( انظر: منهاج الصاحلني، السيد اخلوئي، ٢/٢46.
)6( القوانني الفقهية، ابن جزي، 31٩.

)7( منهاج الصاحلني، السيد اخلوئي، ٢46/٢، وراجع ملحقات العروة الوثقى، ٢6٢/٢، ولكن ذكر السّيد اخلوئي تفصياًل 
بني املصارف اجلزئية والكلّية، فاذا كان ترميم الوقف جزئيًّا فتوجد سرية عقالئية ارتكازية عىل وجوب الرصف من حاصل 
الوقف. وأما إذا كان التعمري كليًّا، فال جيب عىل املوجودين الذين يستحقون منافع الوقف أن يرصفوها عىل تعمري الوقف 
الذي يكون فائدة لغريه بعد ذلك، ألن املنفعة هي ملك طلق للموجودين، فلهم أن ينتفعوا من الوقف ماداموا موجودين، 
فال وجه ألن يرصف اإلنسان مال نفسه يف حفظ مال شخص آخر، كام أن الواقف مل يشرتط يف ضمن وقفه إخراج مؤونة 
الوقف وما حيتاج إليه من جهة العامرة من منافع الوقف قبل القسمة. راجع التنقيح يف رشح العروة الوثقى، ٢83/٢7. وما 
ُذكر هنا هو بحث استداليل، وما تقدم من السّيد اخلوئي يف اخراج مؤونة الوقف مطلًقا من منافع الوقف فتوى يف رسالته 

العملية، فاملتّبع هو ما يف الرسالة العملية.
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٢( إذا مل يعني الواقف هلا ما حتتاج إليه فيوقفه عليها، فحينئٍذ يرصف من نامئها إذا كانت 
السّيد  فذكر  صيانتها،  أو  ترميمها  أو  وتعمريها  عليها  للرصف  نامء  هلا  املوقوفة  العني 
اخلوئي أنه إذا مل يعني الواقف هلا ما حيتاج إليه فيوقفه عليها: رُصف من نامئها وجوًبا 
للبطون  يبق  مل  لواله  بحيث  التعمري  إىل  احتاج  واذا  عليهم،  املوقوف  حّق  عىل  مقّدًما 

الالحقة، فالظاهر وجوبه وإن أّدى إىل حرمان البطن السابق)1(.
3( هناك بعض األوقاف ال وارد هلا ومل يوقف عليها لتعمريها وصيانتها من قبل الواقف أو 
غريه، فهنا يمكن أن يرصف عىل عامرة الوقف من جهة عامة إذا كان املوقوف جلهة عامة 
كاملسجد واملشفى ودور الفقراء والزوار، أو كان الوقف يف سبيل اهلل كوقف عني ماء 
للرشب واالنتفاع، فيمكن أن يرصف لعامرته من اخلريات التي هي لكل أمر خري، أو 
يرصف عليها من الزكاة التي هي من مصارفها يف سبيل اهلل والفقراء، فقد ذكر صاحب 
العروة أنه: جيوز تعمري ما احتاج إليه مثل املوقوفات املذكورة ما وقف ملصلحة املسلمني 

.)٢( من السهم املذكور أي سهم سبيل اهلل من الزكاة أو ما ُيرصف يف وجوه الربِّ
4( يمكن أن يرصف عىل عامرة املوقوف باالقرتاض بقصد األداء بعد ذلك فيام يرجع إليها، 
فقد ذكر صاحب العروة أنه: »جيوز االقرتاض لتعمري األوقاف املذكورة بقصد األداء 
بعد ذلك ما يرجع إليها كمنافع موقوفاهتا أو من النذورات هلا... فإّن العمل املذكور 
اخلري  وسبيل  الربِّ  أفراد  من  املذكور  بالقصد  كان  وإن  البنّاء  أو  للتعمري  االقراض  من 

ومصاديقهام«)3(.
5( كام يمكن للمتويل أو الناظر أو أّي شخص آخر أن يعّمر الوقف من مال نفسه بقصد 
أن  »جيوز  العروة:  صاحب  فقال  للوقف،  املنذورات  أو  الوقف  منافع  من  االستيفاء 
يعّمرها )األوقاف( من مال نفسه بقصد االستيفاء من املذكورات«)4(؛ أي منافع الوقف 

أو منذوراته.
6( كام جيوز االقرتاض لتعمري االوقاف يف عهدهتا )ال يف ذّمة نفسه(، فذكر صاحب العروة 
أنه: جيوز االقرتاض لتعمري االوقاف يف عهدهتا )ال يف ذمة نفسه(، لكن البّد من إعالم 

)1( انظر: منهاج الصاحلني، السيد اخلوئي، ٢/٢46.
)٢( انظر: ملحقات العروة الوثقى، الطبطبائي، ٢/٢68.

)3( املرجع السابق، ٢/٢68.

)4( املرجع السابق، ٢/٢68.
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وكون  املقرتض(،  ذمة  يف  )ال  مثاًل  املدرسة  عىل  أو  املسجد  عىل  القرض  أّن  املقرض 
العهدة عىل مثل املسجد اعتبار عقالئي صحيح، فكام يصح اعتبار املسجد أو املدرسة 
مالًكا للموقوفات عليه أو املنذورات له يف نظر العقالء كذلك يصح اعتبار كون يشء 
، ثم يرصف يف  يف عهدته)1(، كام ذكر أنه: »جيوز أن يقرتض يف عهدة الزكاة ووجوه الربِّ

( بعد ذلك«)٢(. التعمري أو البنّاء، ثم يأخذ من أحدمها )أي من الزكاة أو وجوه الربِّ
دليل هذا القول: استدل أصحاب هذا القول بام يأيت: 

1- عموم قول الرسول  لعمر بن اخلطاب : »تصدق بأصله ال يباع وال يوهب وال 
يورث ولكن ينفق ثمره«)3(.

٢- قالوا: إنه ملا مل جيز هلم البيع قبل االختالل، فكذلك بعد االختالل كالعبد املعتق ال جيوز 
له بيعه بكل حال)4(.

رابًعا: تقدمي عمارة الوقف على غريها: 

بعد أن عرفنا أن جهة اإلنفاق عىل عامرة الوقف هي الغلة إذا كان للوقف غلة، بقي أن 
نبني أن عامرته مقدمة عىل غريها من مستحقي الغلة، وذلك أن ترك عامرة الوقف وصيانته 
يؤدي إىل هالك العني املوقوفة وفسادها، فال يتحقق مقصد الواقف وهو رصف الغلة عىل 
الدوام حتى تكون صدقة جارية عىل التأبيد، فقد اتفق الفقهاء عىل أن عامرة الوقف مقدمة 

عىل غريها سواء رشط الواقف تقديمها أم ال؟)5(.
ذلك  رشط  بعامرته  الوقف  ارتفاع  من  يبتدئ  أن  الواجب  أن:  اهلداية  صاحب  فذكر 
الواقف أو مل يشرتط، ألن قصد الواقف رصف الغلة مؤبًدا، وال تبقى دائمة بالعامرة فيثبت 

رشط العامرة اقتضاء)6(.
وقال ابن عابدين: »يبدأ بالتعمري الرضوري حتى لو استغرق مجيع الغلة رصفت كلها 

)1( انظر: املرجع السابق، ٢/٢68.
)٢( املرجع السابق، ٢/٢68-٢6٩.

)3( صحيح البخاري، ٢764.
)4( انظر: رشح خمترص املزين، أبو الطيب الطربي، 6/11٠.

)5( انظر: فتح القدير، ابن اهلامم، ٢٢1/6، والرشح الكبري مع حاشية الدسوقي ٩٠/4، وروضة الطالبني، النووي، 5/35٩، 
ومغني املحتاج، الرشبيني، 3٩3/٢، واملبدع، ابن مفلح، 338/5.

)6( انظر: اهلداية، املرغيناين، 17/3.
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إليه، وال يعطي أحد، ولو إماًما أو مؤذًنا«)1(. قال: »وعبارة الفتح: وتقطع اجلهات املوقوف 
عليها للعامرة إن مل خيف رضر بنّي، فإن خيف قدم ا. هـ. أي: أن خياف بقطعه رضر بنّي كإمام 
ونحوه يقدم. أي عىل بقية املستحقني من ليس يف قطعهم رضر بني ال عىل العامرة فافهم«)٢(.

الوقف، فال  انثلم من  ما  بإصالح  البداء  الواقف عدم  يتبع رشط  وقال اخلريش: »ال 
جيوز اتباعه، ألنه يؤدي إىل بطالن الوقف من أصله، بل يبدأ بمرمة الوقف وإصالحه، ألن 

يف ذلك البقاء لعينه والدوام ملنفعته«)3(.
وقال الرشبيني: »تقدم عامرة املوقوف عىل حق املوقوف عليهم؛ ملا يف ذلك من حفظ الوقف«)4(.

وقال ابن مفلح: »وتقدم عامرته عىل أرباب الوظائف«)5(.
ومل يقل أحد من العلامء بتقديم أي جهة عىل عامرة الوقف إذا كان الوقف حمتاًجا إىل 
العامرة حتى ولو اشرتط الواقف يف وقفه أن تقدم اجلهة عىل العامرة خاصة إذا كان يف ترك 
أنه يبدأ من غلته بمنافع  املالكية: »لو رشط الواقف  العامرة رضر أو تعطيل؛ ولذلك قال 
أهله ويرتك إصالح ما هتدم منه أو يرتك اإلنفاق عليه إذا كان حيواًنا بطل رشطه، وجتب 

البداءة بمرمته والنفقة عليه من غلته لبقاء عينه«)6(.
وقال املناوي الشافعي يف بيان أحوال عامرة الوقف: »الثالث: أن يشرتط تقديم اجلهة 
عليها فيجب العمل به ما مل يؤد إىل تعطيل أو حلوق رضر وإال قدمت العامرة فيكون عقد 

الوقف خمصًصا للرشط«)7(.
وكذلك قال احلارثي احلنبيل يف بيان أحوال عامرة الوقف: »الثاين: اشرتاط تقديم اجلهة 
عليها فيجب العمل بموجبه ما مل يؤد إىل التعطيل، فإن أدى إليه قدمت العامرة، فيكون عقد 

الوقف خمصًصا للرشط«)8(.
لكن العلامء ذكروا بأنه متى ما أمكن اجلمع بني املصلحتني وجب اجلمع بينهام حسب 
اإلمكان، فقال ابن تيمية: »إذا أمكن اجلمع بني املصلحتني بأن يرصف ما ال بد من رصفه 

)1( رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 4/37٠.
)٢( املرجع السابق، 368/4.

)3( رشح اخلريش، ٩3/7.
)4( مغني املحتاج، الرشبيني، ٢/3٩3.

)5( الفروع، ابن مفلح، 4/6٠٠.
)6( حاشية الدسوقي، 4/٩٠.

)7( تيسري الوقوف، املناوي، ٢/٢16.
)8( اإلنصاف، املرداوي، 7/7٢.
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لرضورة أهله وقيام العمل الواجب هبم وأن يعمر بالباقي كان هذا هو املرشوع. وإن تأخر 
بالرزق  التي ال تقوم إال  العامرة واجبة، واألعامل  العامرة قدًرا ال يرض تأخره، فإن  بعض 

واجبة، وسد الفاقات واجبة، فإذا أقيمت الواجبات كان أوىل من ترك بعضها«)1(.
وقال الرحيباين احلنبيل: »ويتجه هذا اجلمع بني العامرة وأرباب الوظائف بام إذا احتيج 
بنفس وصبغ  تزويق  بال  ذلك  فيعاد  إىل عامرة رشعية، كحائط مسجد ومدرسة وسقفهام 

وكتابة وغريه«)٢(.

)1( جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، 31/٢1٠.
)٢( مطالب أوىل النهى، السيوطي الرحيباين، 343/4.
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14- اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف )املطبوع مع املقنع والرشح الكبري(، عالء الدين أبو احلسن 
الفتاح وحممد  الرتكي ود.عبد  امَلْرداوي، حتقيق: د.عبد اهلل بن عبد املحسن  عيل بن سليامن بن أمحد 

احللو، هجر للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن، القاهرة، ط1، 1415هـ/1٩٩5 م. 
بابن نجيم املرصي، ويف آخره  املعروف  إبراهيم بن حممد  بن  الدين  الدقائق، زين  الرائق رشح كنز  البحر   -15

تكملة البحر الرائق ملحمد بن حسني بن عيل الطوري احلنفي القادري، دار الكتاب اإلسالمي، بريوت، ط٢.
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16- البحر الزخار اجلامع ملذاهب األمصار، أمحد بن حييى بن املرتىض، مكتبة غامض، صنعاء.
17- البحر املحيط يف أصول الفقه، أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركيش، دار الكتبي، 

مرص، ط1، 1414ه /1٩٩4م.
18- بداية املجتهد وهناية املقتصد، أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطبي الشهري 

بابن رشد احلفيد، دار احلديث، القاهرة، 14٢5هـ/٢٠٠4 م.
دار  الكاساين احلنفي،  أبو بكر بن مسعود بن أمحد  الدين  الرشائع، عالء  ترتيب  الصنائع يف  بدائع   -1٩

الكتب العلمية، بريوت، ط٢، 14٠6هـ/1٩86م.
٢٠- البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، أبو احلسني حييى بن أيب اخلري بن سامل العمراين اليمني الشافعي، 

حتقيق: قاسم حممد النوري، دار املنهاج، جدة، ط1، 14٢1هـ/٢٠٠٠م.
٢1- البيان والتحصيل والرشح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة، أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد 

القرطبي، حتقيق: د حممد حجي وآخرون، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط٢، 14٠8هـ/1٩88م.
قاسم  بن  القايض أمحد  االئمة االطهار،  فقه  االزهار يف  متن  املذهب رشح  املذهب ألحكام  التاج   -٢٢

العنيس اليامين الصنعاين، دار احلكمة اليامنية للطباعة والنرش والتوزيع واالعالن، صنعاء.
الدين  فخر  البارعي،  حمجن  بن  عيل  بن  عثامن   ، ْلبِيِّ الشِّ وحاشية  الدقائق  كنز  رشح  احلقائق  تبيني   -٢3
يونس  بن  إسامعيل  بن  يونس  بن  أمحد  بن  حممد  بن  أمحد  الدين  شهاب  احلاشية:  احلنفي،  الزيلعي 

، املطبعة الكربى األمريية، بوالق، القاهرة، ط1، 1313هـ. ْلبِيُّ الشِّ
٢4- حترير املعنى السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب املجيد، حممد الطاهر بن حممد بن حممد 

الطاهر بن عاشور التونيس، الدار التونسية للنرش، تونس، 1٩84م.
الدين أبو حفص عمر  امللقن رساج  ابن  املنهاج للنووي،  املنهاج عىل ترتيب  ٢5- حتفة املحتاج إىل أدلة 
بن عيل بن أمحد الشافعي املرصي، حتقيق: عبد اهلل بن سعاف اللحياين، دار حراء، مكة املكرمة، ط1، 

14٠6هـ.
٢6- تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار(، حممد رشيد بن عيل رضا بن حممد شمس الدين بن حممد هباء 

الدين بن مال عيل خليفة القلموين احلسيني، اهليئة املرصية العامة للكتاب، 1٩٩٠م.
٢7- التنبية يف الفقه الشافعي، أبو اسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي، عامل الكتب، القاهرة.

٢8- توضيح املقاصد واملسالك برشح ألفية ابن مالك، أبو حممد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد اهلل بن 
عيّل املرادي املرصي املالكي، دار الفكر العريب، ط1، 14٢8هـ/٢٠٠8م.

٢٩- تيسري التحرير، حممد أمني بن حممود البخاري املعروف بأمري بادشاه احلنفي، مصطفى البايب احْلَلبِي، 
دار الكتب العلمية، بريوت 14٠3هـ/1٩83م.



الفصل الرابع: املوقوف ورشوطه

375

3٠- جامع األمهات، عثامن بن عمر بن أيب بكر بن يونس أبو عمرو مجال الدين ابن احلاجب الكردي املالكي، 
حتقيق: أبو عبد الرمحن األخرض األخرضي، الياممة للطباعة والنرش والتوزيع، ط٢، 14٢1هـ/٢٠٠٠م.
31- جامع املقاصد يف رشح القواعد، عيل بن احلسني الكركي، مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، قم، إيران.
3٢- جواهر االكليل رشح خمترص الشيخ خليل، صالح عبد السميع األيب، املكتبة الثقافية، مرص، 133٢هـ. 
33- حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، دار الفكر، بريوت.

بريوت،  الفكر،  دار  عمرية،  الربليس  وأمحد  القليويب  سالمة  أمحد  وعمرية،  قليويب  حاشيتا   -34
1415هـ/1٩٩5م.

35- احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، وهو رشح خمترص املزين، أبو احلسن عيل بن حممد بن 
حممد بن حبيب البرصي البغدادي الشهري باملاوردي، حتقيق: الشيخ عيل حممد معوض والشيخ عادل 

أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 141٩هـ/1٩٩٩ م.
36- الدر املنثور، عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين السيوطي، دار الفكر، بريوت.

ط1،  بريوت،  اجليل،  دار  أفندي،  أمني  خواجه  حيدر  عيل  األحكام،  جملة  رشح  يف  احلكام  درر   -37
1411هـ/1٩٩1م.

38- الدروس الرشعية يف فقه اإلمامية، حممد بن مجال الدين مكي العاميل، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم، إيران.
3٩- دليل الطالب لنيل املطالب، مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أمحد الكرمى املقديس احلنبىل، حتقيق: 

أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب، دار طيبة للنرش والتوزيع، الرياض، ط1، 14٢5هـ/٢٠٠4م.
دار  بالقرايف،  الشهري  املالكي  الرمحن  بن عبد  إدريس  بن  أمحد  الدين  العباس شهاب  أبو  الذخرية،   -4٠

الغرب اإلسالمي، بريوت، ط1، 1٩٩4 م.
41- رد املحتار عىل الدر املختار، وتسمى حاشية ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين 

الدمشقي احلنفي، ط.دار احياء الرتاث العريب، بريوت، ط٢. 
4٢- رمز احلقائق رشح كنز الدقائق، حممد حممود العيني، مكتبة عبد اهلل بن عبد العزيز اجلامعية، 

43- روضة الطالبني وعمدة املفتني، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، حتقيق: زهري الشاويش، 
املكتب اإلسالمي، بريوت، دمشق، عامن، ط3، 141٢هـ/1٩٩1م.

44- الزاوجر عن اقرتاف الكبائر، أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي السعدي األنصاري، شهاب 
الدين شيخ اإلسالم أبو العباس، دار الفكر، بريوت، دمشق، ط1، 14٠7هـ/1٩87م.

45- السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار، حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمني، دار 
ابن حزم، ط1.

46- رشائع اإلسالم، املحقق احليل، حتقيق مع تعليقات: السيد صادق الشريازي، مكتبة أمري، قم، إيران، ط٢، 14٠٩هـ.
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47- رشح األزهار، عبد اهلل بن أيب القاسم بن مفتاح، مكتبة غمصان، صنعاء.
48- رشح التلويح عىل التوضيح، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين، مكتبة صبيح، مرص، بدون طبعة.

4٩- رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي، شمس الدين حممد بن عبد اهلل الزركيش املرصي احلنبيل، دار 
العبيكان، ط1، 1413هـ.

5٠- الرشح الكبري عىل متن املقنع، عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقديس اجلامعييل احلنبيل، أبو 
الفرج، شمس الدين، دار الكتاب العريب للنرش والتوزيع، القاهرة.

51- رشح املحىل عىل مجع اجلوامع، حاشية العطار عىل رشح اجلالل املحيل عىل مجع اجلوامع، حسن بن 
حممد بن حممود العطار الشافعي، دار الكتب العلمية، القاهرة.

القومي،  الرتاث  دار  عامن،  سلطنة  أطفيش،  يوسف  بن  حممد  العليل،  وشفاء  النيل  رشح   -5٢
14٠1هـ/1٩88م.

53- رشح خمترص خليل، حممد بن عبد اهلل اخلريش املالكي أبو عبد اهلل، دار الفكر للطباعة، بريوت.
54- صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، 

دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
55- ضوء النهار املرشق عىل صفحات األزهار، احلسن بن أمحد اجلالل، مكتبة اجليل اجلديد، صنعاء.

56- عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة، أبو حممد جالل الدين عبد اهلل بن نجم بن شاس بن نزار 
لبنان،  بريوت،  اإلسالمي،  الغرب  دار  بن حممد حلمر،  أ.د.محيد  املالكي، حتقيق:  السعدي  اجلذامي 

ط1، 14٢3هـ/٢٠٠3م.
57- عيون األزهار يف فقه األئمة األطهار، املهدي لدين اهلل أمحد بن حييى، مكتبة دار الكتاب املرصي.

58- الغاية القصوى يف أصول الفقه، للسيد حممد الشهشهانى األصفهاين، مكتبة البيت، تربيز.
5٩- غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر، أمحد بن حممد مكي أبو العباس شهاب الدين احلسيني 

احلموي احلنفي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 14٠5هـ/1٩85م.
6٠- فتاوى الرميل، شهاب الدين أمحد بن محزة األنصاري الرميل الشافعي، مجعها ابنه شمس الدين حممد 

بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرميل، املكتبة اإلسالمية، مرص 1٩85م.
61- فتاوى السبكي، أبو احلسن تقي الدين عيل بن عبد الكايف السبكي، دار املعارف، مرص، د.ط.

6٢- الفتاوى اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، دار الفكر، ط٢، 131٠هـ، دار املعارف، مرص.
دار  الشافعي،  العسقالين  الفضل  أبو  حجر  بن  عيل  بن  أمحد  البخاري،  صحيح  رشح  الباري  فتح   -63

املعرفة، بريوت.
64- فتح القدير، حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمني، دار ابن كثري، دمشق، ط1، 1414هـ.
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65- فقه اإلمام جعفر، حممد جواد مغنية، دار األندلس، بريوت، 1٩56م.
66- فواتح الرمحوت برشح مسلم الثبوت، ابن نظام الدين األنصاري، دار الكتب العلمية، بريوت، ٢٠٠٢م.

67- الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين، أمحد بن غانم )أو غنيم( بن سامل ابن مهنا، شهاب 
الدين النفراوي األزهري املالكي، دار الفكر، بريوت، 1٩٩5م. 

العرقسويس،  نعيم  حممد  حتقيق:  الدين،  جمد  آبادي  الفريوز  يعقوب  بن  حممد  املحيط،  القاموس   -68
مؤسسة الرسالة، بريوت، ط8، ٢٠٠5م. 

6٩- قواعد األحكام يف مصالح األنام، أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن 
احلسن السلمي الدمشقي امللقب بسلطان العلامء، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة 

الكليات األزهرية، القاهرة، طبعة جديدة منقحة، 1414هـ/1٩٩1م.
الدمشقي  ثم  البغدادي  الَسالمي  احلسن  بن  رجب  بن  أمحد  بن  الرمحن  عبد  الدين  زين  القواعد،   -7٠

احلنبيل، دار الكتب العلمية، بريوت.
71- الكايف يف فقه اإلمام أمحد، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلامعييل املقديس 

ثم الدمشقي احلنبيل الشهري بابن قدامة املقديس، دار الكتب العلمية، ط1، 1414هـ/1٩٩4م.
7٢- كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين عيل بن سليامن املرداوي، حممد بن مفلح بن حممد 
الرامينى ثم الصاحلي احلنبيل، حتقيق: عبد اهلل بن عبد  الدين املقديس  أبو عبد اهلل، شمس  بن مفرج 

املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، ط1، 14٢4هـ/٢٠٠3م.
البهويت  ابن حسن بن إدريس  الدين  القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن صالح  73- كشاف 

احلنبيل، دار الكتب العلمية، بريوت.
74- كشف األرسار رشح أصول البزدوي، عبد العزيز بن أمحد بن حممد عالء الدين البخاري احلنفي، دار 

الكتاب اإلسالمي، القاهرة، بدون طبعة وبدون تاريخ.
ْحنَة الثقفي،  75- لسان احلكام يف معرفة األحكام، أمحد بن حممد بن حممد أبو الوليد لسان الدين ابن الشِّ

مطبعة البايب احللبي، القاهرة، ط٢، 13٩3هـ/1٩73م.
الرويفعى  األنصاري  منظور  ابن  الدين  مجال  الفضل  أبو  عيل  بن  مكرم  بن  حممد  العرب،  لسان   -76

اإلفريقى، دار صادر، بريوت، ط3، 1414هـ.
املِّي، اعتنى هبا: ُسلطاُن بن ُمَباَرك  ين عبداهلل بن مُحَْيد السَّ ة اإلباِضـيَّة؛ نور الدِّ ْمَعُة املْرضـِيَّة من أِشعَّ 77- اللُّ

، مكتبة ُعامن، ط1، 1435هـ/٢٠14م. ْيَبايِنّ بن مَحَد الشَّ
78- مبدأ الرضا يف العقود، الدكتور عيل حمي الدين القره داغي، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، 1٩85م.
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7٩- املبدع يف رشح املقنع، إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن مفلح أبو إسحاق برهان الدين، دار 
الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1418هـ/1٩٩7م.

8٠- املبسوط، حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس، دار املعرفة، بريوت، 1414هـ/1٩٩3م.
81- جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر، عبد الرمحن بن حممد بن سليامن املدعو بشيخي زاده، يعرف 

بداماد أفندي، دار إحياء الرتاث العريب، مرص، د.ط، د.ت.
8٢- جمموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين حتقيق: عبد الرمحن بن 
حممد بن قاسم، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، 

1416هـ/1٩٩5م.
83- املحصول يف علم األصول، فخر الدين الرازي، املكتبة العرصية، ط٢، 1٩٩٩م.

84- املحىل باآلثار، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري، دار الفكر، 
بريوت، بدون طبعة وبدون تاريخ..

85- املحيط الربهاين يف الفقه النعامين يف فقه اإلمام أيب حنيفة ريض اهلل عنه، أبو املعايل برهان الدين حممود 
دار  اجلندي،  الكريم سامي  احلنفي، حتقيق: عبد  البخاري  َماَزَة  بن  بن عمر  العزيز  بن عبد  أمحد  بن 

الكتب العلمية، بريوت، ط1، 14٢4هـ/٢٠٠4م.
املالكي املرصي، حتقيق:  الدين اجلندي  العالمة خليل، خليل بن إسحاق بن موسى ضياء  86- خمترص 

أمحد جاد، : دار احلديث، القاهرة، ط1، 14٢6هـ/٢٠٠5م.
87- املدخل للفقه اإلسالمي، حممد سالم مدكور، دار النهضة املرصية، 1383هـ.

ط1،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  املدين،  األصبحي  عامر  بن  مالك  بن  أنس  بن  مالك  املدونة،   -88
1415هـ/1٩٩4م.

8٩- املدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1٩٩4م.
دار  الشايف،  عبد  السالم  عبد  الطويس، حتقيق: حممد  الغزايل  بن حممد  أبو حامد حممد  املستصفى،   -٩٠

الكتب العلمية، القاهرة، ط1، 1413هـ/1٩٩3م.
٩1- مسند البزار املنشور باسم البحر الزخار، أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد بن عبيد 
اخلالق  عبد  وصربي  سعد  بن  وعادل  اهلل  زين  الرمحن  حمفوظ  حتقيق:  بالبزار،  املعروف  العتكي  اهلل 

الشافعي، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، ط1، 1٩88م. 
العباس،  أبو  احلموي،  ثم  الفيومي  عيل  بن  حممد  بن  أمحد  الكبري،  الرشح  غريب  يف  املنري  املصباح   -٩٢

املكتبة العلمية، بريوت.
الرحيبانى  السيوطي شهرة،  املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده  النهى يف رشح غاية  ٩3- مطالب أويل 
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مولدا ثم الدمشقي احلنبيل، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط٢، 1415هـ.
الفكر،  دار  احلسني،  أبو  الرازي  القزويني  زكرياء  بن  فارس  بن  أمحد  اللغة،  مقاييس  معجم   -٩4

13٩٩هـ/1٩7٩م.
٩5- معونة أويل النهى رشح منتهى اإلردات، حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن عيل الفتوحي تقي الدين 

ابن النجار، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، ط5، 14٢٩هـ. 
٩6- املعونة عىل مذهب عامل املدينة اإلمام مالك بن أنس، أبو حممد عبد الوهاب بن عيل بن نرص الثعلبي 

البغدادي املالكي، حتقيق: محيش عبد احلّق، املكتبة التجارية، مصطفى أمحد الباز، مكة املكرمة.
بن  العباس أمحد  أبو  إفريقية واألندلس واملغرب،  أهل  فتاوي  املغرب عن  املعرب واجلامع  املعيار   -٩7

حييى الونرشييس، خرجه مجاعة من الفقهاء، بإرشاف الدكتور حممد حجي، وزارة األوقاف املغربية.
٩8- مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، املؤلف شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني 

الشافعي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1415هـ.
٩٩- مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، 

دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ. 
ثم  املقديس  اجلامعييل  قدامة  بن  بن حممد  أمحد  بن  اهلل  عبد  الدين  موفق  أبو حممد  قدامة،  املغني البن   -1٠٠

الدمشقي احلنبيل الشهري بابن قدامة املقديس، مكتبة القاهرة، بدون رقم أوتاريخ للطبعة. 
1٠1- مفتاح الكرامة، السيد حممد جواد العاميل، حتقيق وتعليق: الشيخ حممد باقر اخلاليص مؤسسة النرش 

اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم، إيران، ط1، 141٩هـ.
أهل  اليقني ومكتبة  دار  بن سامل ضويان،  بن حممد  إبراهيم  الشيخ  الدليل،  السبيل يف رشح  منار   -1٠٢

األثر، السعودية، 14٢5هـ/٢٠٠4م.
1٠3- منتهى اإلرادات، تقي الدين حممد بن أمحد الفتوحي احلنبيل الشهري بابن النجار، حتقيق: عبد اهلل بن 

عبد املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، السعودية، ط1، 141٩هـ/1٩٩٩م.
الزركيش، وزارة األوقاف  الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر  أبو عبد اهلل بدر  القواعد،  املنثور يف   -1٠4

الكويتية، ط٢، 14٠5هـ.
1٠5- منح اجلليل رشح خمترص خليل، حممد بن أمحد بن حممد عليش، أبو عبد اهلل املالكي، دار الفكر، 

بريوت، بدون طبعة، 14٠٩هـ/1٩8٩م.
1٠6- منهاج الصاحلني، السيد عيل احلسيني السيستاين، دار املؤرخ العريب، بريوت، لبنان، ط14، ٢٠٠8م.
الكتب  دار  الشريازي،  يوسف  بن  عيل  بن  إبراهيم  اسحاق  أبو  الشافعي،  اإلمام  فقة  يف  املهذب   -1٠7

العلمية، القاهرة.
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عبيدة  أبو  بالشاطبي، حتقيق:  الشهري  الغرناطي  اللخمي  بن حممد  بن موسى  إبراهيم  املوافقات،   -1٠8
مشهور بن حسن آل سلامن، دار ابن عفان، الطبعة، ط1، 1417هـ/1٩٩7م.

الرمحن  أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد  الدين  1٠٩- مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، شمس 
عيني املالكي، دار الفكر، بريوت، ط3، 1٩٩٢م. الطرابليس املغريب املعروف باحلطاب الرُّ

الرمحن  أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد  الدين  11٠- مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، شمس 
عيني املالكي، دار الفكر، بريوت، ط3، 1٩٩٢م. الطرابليس املغريب، املعروف باحلطاب الرُّ

ِمريي أبو البقاء  111- النجم الوهاج يف رشح املنهاج، كامل الدين حممد بن موسى بن عيسى بن عيل الدَّ
الشافعي، دار املنهاج، جدة، ط1، 14٢5هـ/٢٠٠4م.

الدين  شهاب  محزة  بن  أمحد  العباس  أيب  بن  حممد  الدين  شمس  املنهاج،  رشح  إىل  املحتاج  هناية   -11٢
الرميل، دار الفكر، بريوت، 14٠4هـ/1٩84م.

113- النهاية يف غريب احلديث واألثر، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن 
املكتبة  الطناحي،  الزاوي وحممود حممد  ابن األثري، حتقيق: طاهر أمحد  الشيباين اجلزري  الكريم  عبد 

العلمية، بريوت، 13٩٩هـ/1٩7٩م
114- النهر الفائق رشح كنز الدقائق، رساج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم احلنفي، حتقيق: أمحد عزو، 

دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 14٢٢هـ/٢٠٠٢م
أبو حممد عبد اهلل بن )أيب زيد( عبد  نة من غريها من األُمهاِت،  املَدوَّ َما يف  يادات عىل  النَّوادر والزِّ  -115

الرمحن النفزي القريواين املالكي، حتقيق: د.عبد الفّتاح حممد احللو، مكتبة الغرب اإلسالمي، بريوت.
116- نوازل العلمي، الشيخ عيسى بن عيل احلسني العلمي، وزارة األوقاف، املغرب، ط1، 1٩83م.

117- اهلداية يف رشح بداية املبتدي، عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين أبو احلسن برهان 
الدين، حتقيق: طالل يوسف، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

118- الوسيط يف املذهب، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس، حتقيق: أمحد حممود إبراهيم وحممد 
حممد تامر، دار السالم، القاهرة، ط1، 1417هـ.
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