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والعمل اخلريي التطوعي.
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الفصل التاسع: إجارة الوقف

املبحث الأول

تعريفات وم�سطلحات 

اأوًل: احلكر اأو ال�ستحكار: 

احِلْكْر -بالكرس- ما جيعل عىل العقارات وحيبس)1(، وقال ابن فارس: »احلاء والكاف 
والراء أصل واحد؛ وهو احلبس، وأصله يف كالم العرب: احلكر، وهو املاء املجتمع؛ كأنه 

احُتكر لقلته«)٢(. 

للبناء  مقررة  األرض  استيفاء  به  يقصد  إجارة  »عقد  بأنه:  عّرفوه  فقد  الفقهاء  أما 
والغرس أو ألحدمها«)3(، وقد أضاف بعضهم عىل التعريف آنف الذكر مجلة »ما دام يدفع 
أجر املثل«)4(، وفّصل بعضهم يف التعريف بقوله: هو »حق قرار مرتب عىل األرض املوقوفة 
بإجارة مديدة بإذن القاىض يدفع فيها املستحكر جلانب الوقف مبلًغا معجاًل يقارب قيمة 
األرض ويرتب مبلغ آخر ضئيل سنوًيا جلهة الوقف من املستحكر أو ممن ينتقل إليه هذا 

احلق عىل أن يكون للمستحكر حق الغرس والبناء وسائر وجوه االنتفاع«)5(.

وبعد ذكر تعريف احلكر ال بد من التعرض إلطالقاته، ومراداته يف لغة الفقهاء وهي ال 
خترج عن أشكال أربعة وهى: 

1- يطلق لفظ احلكر أحياًنا ويراد به لدى احلنفية عقد اإلجارة الطويلة والذى يكون بقصد 
البناء والغرس أو أحدمها من غري حتديد مدة العقد)6(.

بيدي،  )1( انظر: تاج العروس من جواهر القاموس، أبو الفيض حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق احلسيني امللّقب بمرتىض الزَّ
حتقيق: جمموعة من املحققني، دار اهلداية، مادة )حكر(.

)٢( انظر: معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو احلسني، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، 
دار الفكر، 13٩٩هـ/1٩7٩م، مادة )حكر(، وأساس البالغة، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمرشي جار اهلل، 

حتقيق: حممد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 141٩هـ/1٩٩8م، مادة )حكر(. 
)3( الفتاوى اخلريية لنفع الربية عىل مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعامن، خري الدين الرميل، املطبعة الكربى املريية ببوالق 

مرص املحمية، ط٢، 13٠٠هـ، ٢/1٢6.
)4( انظر: قانون العدل واإلنصاف للقضاء عىل مشكالت األوقاف، حممد قدري باشا، اعتنى به ووضع فهارسه: عبد اهلل نزير 
أمحد مّزي، مؤسسة الريان، مكة املكرمة، ط1، 14٢٢هـ/٢٠٠7م، ٢٠1، وأحكام الوقف واملواريث، أمحد إبراهيم بك، 

املطبعة السلفية، القاهرة، 1355هـ/1٩37م، 143.
)5( املدخل إىل نظرية االلتزام العامة يف الفقه اإلسالمي، اجلزء الثالث من كتاب: الفقه اإلسالمي يف ثوبه اجلديد، مصطفى أمحد 

الزرقا، دار القلم، دمشق، ط1، 14٢٠هـ/1٩٩٩م، 5٢.
)6( انظر: الفتاوى اخلريية لنفع الربية، خري الدين الرميل، ٢/1٢6. 
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٢- يطلق ويراد به لدى املالكية األجرة املقررة عىل العقار الطلق أو الوقف يف بعض عقود 
اإلجارة الطويلة والكراء املؤبد كالتحكري واخللوات والكدك ونحوها وهو ما يتناغم 
مع ما ورد يف املعنى اللغوي من أنه ما جيعل عىل العقارات وحيبس)1(، ومن ذلك قول 
ولزوم  الوقف  صحة  فاألوجه  املاضية  األجرة  تسقط  مل  البناء  اهندم  »ولو  الشافعية: 
الرشط وانقطاع الطلب عن الواقف، ولو مل يرشط ذلك واإلجارة فاسدة رصف احلكر 

من الوقف مقدًما عىل غريه كالعامرة«)٢(.

3- يطلق لدى احلنفية ويراد به لدى احلنابلة البناء أو الغرس املقام عىل األرض املحتكرة 
فيقال: هذا حكر فالن أى بناء املستحكر أو غرسه)3(، وورد املعنى عند الشافعية، من 
ذلك ما ورد من إفتاء الشمس بن عدالن »ببطالن وقف بناء يف أرض حمتكرة برشط 

رصف أجرة األرض من ريع املوقوف«)4(.

4- ويطلق لدى احلنفية ويراد به األرض دون األنقاض)5(، ومنه قول ابن حجر اهليتمي 
الشافعي: »األرض املحكرة إذا خرب بناؤها ال جيوز أن يبني عليها إال نظري ما كان«)6(؛ 

فاإلطالق األول هو احلكر باملعنى املقصود هنا. 

ثانًيا: الإجارة الطويلة: 

وهى عبارة عن إجارة العقارات املوقوفة ملدة طويلة، وخيتلف تقدير هذه املدة الطويلة 

)1( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي، دار الفكر، دمشق، د.ط، د.ت، 433/3، 
وفتح العيل املالك يف الفتوى عىل مذهب اإلمام مالك، حممد بن أمحد بن حممد عليش، دار املعرفة، بريوت، د.ط، د.ت، 
٢43/٢، وفتاوى ورسائل سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف 

آل الشيخ، مجع وترتيب وحتقيق: حممد بن عبد الرمحن بن قاسم، مطبعة احلكومة بمكة املكرمة، ط1، 13٩٩هـ، ٩/1٢7.
)٢( حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، املكتبة التجارية الكربى، مرص، 1357هـ/1٩83م، 

.٢41/6
)3( انظر: القواعد احلنبلية يف الترصفات العقارية، حممد أفندي الشطي، مطبعة الرتقي، دمشق، 1347هـ/1٩٢٩م، 7-6.

)4( حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، ٢41/6.
)5( انظر: ترتيب الصنوف يف أحكام الوقوف، عيل حيدر أفندي، ترمجة وتعليق: املحامي: أكرم عبد اجلبار، احلاكم: حممد أمحد 
العمر، ضبط نصه وعزا مصادره: أبو يوسف حسن بن البشري الطيلوش، مؤسسة الريان، لبنان، واملكتبة املكية، مكة املكرمة، 
1٩5٠م، 88، وأحكام الوقف، عبد اجلليل عبد الرمحن عشوب، دار اآلفاق العربية، القاهرة، ط1، 14٢٠هـ/٢٠٠٠م، 

.1٠٢-1٠1
)6( الفتاوى الكربى الفقهية، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، مجعها: عبد القادر بن أمحد بن 

عيل الفاكهي املكي، دار الفكر، دمشق، 14٠3هـ، 156/3.
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بحسب نوع العقار إذ اعترب الفقهاء أنه اذا كانت املدة أكثر من سنة وكان عقار الوقف داًرا 
أو حانوًتا فإن اإلجارة تكون طويلة عندئذ وإذا كان أرًضا زراعية فإن املدة الطويلة تكون ملا 
هو أكثر من ثالث سنوات سواء أكان ذلك بعقد واحد للمدة كلها أم بعقود مرتادفة فيعقد 
بن فالن  استأجر فالن  العقد:  مثاًل ويكتب يف  الطرفان عقوًدا مرتادفة كل عقد عىل سنة 
أرض كذا وكذا ثالثني سنة بثالثني عقًدا كل سنة بكذا)1(، وال ريب أن الفارق بينه وبني 
احلكر هو أن األول ينتهى بانتهاء مدة املؤاجرة أما عقد احلكر فيمنح املستحكر حق البقاء 

والقرار ما دام ملتزًما بدفع أجرة املثل)٢(.

والواقف إما أال يشرتط مدة يؤجر الوقف فيها، أو يشرتط ذلك؛ فإذا مل يشرتط مدة 
فقيل تطلق الزيادة للقيم، وقيل تقيد بسنة مطلًقا وقيل: يفتى بسنة يف الدور وبثالث سنني 
وإذا  وموضًعا،  زمنًا  خيتلف  مما  وهذا  ذلك،  بخالف  املصلحة  كانت  إذا  إال  األرض،  يف 
احتيج إىل تأجريها مدة طويلة عقد عقوًدا مرتادفة؛ فيكون األول الزًما ألنه ناجز، والثاين 
غري الزم ألنه مضاف، وقال أبو جعفر: الفتوى بإبطال اإلجارة الطويلة ولو بعقود انتهى؛ 
فيه ترصف املالك عىل  الوقف، فإن من رآه يترصف  إبطال  إذا طالت تؤدي إىل  املدة  ألن 
وعدم  بالتوقيت  القول  بني  ومجع  بامللك،  له  شهد  ادعاه  فإذا  مالًكا،  يزعمه  الزمان  طول 
التوقيت بأنه إذا كانت املصلحة الزيادة أو النقص اتبعت، وهو توفيق حسن، وقيل: إذا مل 
يمكن عامرة الوقف إال بإجارته مدة طويلة ُرفع األمر إىل احلاكم ليؤجره بقدر عامرته، وقال 
حممد بن الفضل: ال نقول بفساد هذه اإلجارة إذا أجر مدة طويلة، ولكن احلاكم بترصفه؛ 

فإن كان يرض بالوقف أبطلها، وهكذا قال عيل السندي.

بل  الزيادة عنها،  أو  نقصها  للناظر خمالفتها من جهة  فليس  الواقف مدة  وإذا اشرتط 
ُيرفع األمر إىل احلاكم لينظر فيام هو أصلح للوقف وأنفع للموقوف عليه؛ ألن القايض له 

والية النظر للفقراء والغائب وامليت.

أنفع   إذا كان ذلك  إال  أكثر من سنة  الوقف أال يؤجر  الواقف ذكر يف صك  فإن كان 

الطرابليس، مرص-القاهرة: مطبعة  الشيخ عيل  ابن  بكر  أيب  بن  بن موسى  إبراهيم  األوقاف،  أحكام  اإلسعاف يف  انظر:   )1(
هندية، ط٢، 13٢٠هـ/1٩٠٢م، 64-63.

القانون  جملة  بك،  خانكي  عزيز  والتقادم،  واحلكر  والوقف   ،٢٠1 باشا،  قدري  حممد  واإلنصاف،  العدل  قانون  انظر:   )٢(
واالقتصاد، العدد السابع، السنة السادسة، رمضان 1355هـ/ديسمرب 1٩37م، دار الطباعة املرصية، القاهرة-مرص، 783.
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للفقراء؛ كان للقيم أن يؤجرها بنفسه أكثر من سنة إذا رأى ذلك خرًيا، وال حيتاج إىل مرافعة 
إىل القايض؛ ألن الواقف أذن له بذلك.

ويعدُّ فقهاء احلنفية هم أكثر من فصلوا يف بيان هذه املسألة؛ 

1( فقد جاء يف تنوير األبصار ورشحه »الدر املختار« ما نصه: »فلو أمهل الواقف مدهتا )أي 
بالسنة(  )أي  وهبا  مطلًقا،  بسنة  تقيَّد  وقيل:  للقيم،  الزيادة  ُتطَلق  قيل:  الوقف(  إجارة 
ُيفتى يف الدار، وبثالث سنني يف األرض، إال إذا كانت املصلحة بخالف ذلك، وهذا مما 
خيتلف زماًنا وموضًعا ويف البزازية لو احتيح لذلك يعقد عقوًدا، فيكون العقد األول 
الزًما؛ ألنه ناجز، والثاين: ال؛ ألنه مضاف، قلت ]القائل صاحب الدر املختار[: لكن 
قال أبو جعفر: الفتوى عىل إبطال اإلجارة الطويلة ولو بعقود ذكره الكرماين يف الباب 

التاسع عرش، وأقره قدري أفندي، وسيجيء يف اإلجارة«)1(.

٢( وعلَّق صاحب الدر املختار عىل عبارة »إال إذا كانت املصلحة بخالف ذلك« بقوله: »هذا 
أحد األقوال الثامنية، وهو ما ذكره الصدر الشهيد من أن املختار أنه ال جيوز يف الدور 
ياع جيوز إىل ثالث سنني إال إذا  أكثر من سنة إال إذا كانت املصلحة يف اجلواز، ويف الضِّ
كانت املصلحة يف عدم اجلواز، وهذا أمر خيتلف باختالف املواضع واختالف الزمان، 
وعزاه املصنف إىل أنفع الوسائل، وأشار الشارح إىل أنه ال خيالف ما يف املتن؛ ألن أصل 
التوقيت إنام هو بسبب اخلوف  التوقيت إىل  املتقدمني بعدم  املتأخرين عن قول  عدول 

عىل الوقف، فإذا كانت املصلحة الزيادة أو النقص اتبعت، وهو توفيق حسن«)٢(.

بيت واحد،  بمقدار  فيها موضع وقف  ما يف اإلسعاف: »دار لرجل  3( ومن فروع ذلك 
وليس يف يد املتويل يشء من غلة الوقف، وأراد صاحب الدار استيجارها مدة طويلة.. 
قالوا: إن كان لذلك املوضع مسلك إىل الطريق األعظم ال جيوز له أن يؤجره مدة طويلة؛ 

)1( 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، 4/4٠٠-4٠٢.
بريوت،  الفكر،  دار  عابدين،  العزيز  عبد  بن  عمر  بن  أمني  حممد  عابدين،  ابن  املختار،  الدر  عىل  املحتار  رد  حاشية   )٢(

14٢1هـ/٢٠٠٠م، 4٠1/4 و4/55٠.
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ألن فيه إبطال الوقف، وإن مل يكن له مسلك جاز«)1(. 

احلاكم  إىل  األمر  يرفع  بذلك  إال  للوقف  عامرة  حتصل  مل  إذا  اهلداية  قارئ  فتاوى  ويف   )4
ليؤجره أكثر؛ أي إذا احتيج إىل عامرته من أجرته يؤجره احلاكم مدة طويلة بقدر ما يعمر 

به)٢(.

5( كام جاء يف الفتاوى اخلانية ما يأيت: »قال الفقيه أبو جعفر رمحه اهلل: إذا مل يذكر الواقف يف 
صك الوقف إجارة الوقف، فرأى القيم أن يؤجرها ويدفعها مزارعة فيام كان أدر عىل 
الوقف وأنفع للفقراء.. فعل، أال أن يف الدور ال يؤجر أكثر من سنة؛ ألن املدة إذا طالت 
تؤدي إىل إبطال الوقف، فإن من رآه يترصف فيه ترصف املالك عىل طول الزمان يزعمه 
مالًكا، فال يؤجر الدور أكثر من سنة، أما يف األرض فإن كانت األرض تزرع يف كل سنة 
ال يؤجرها أكثر من سنة، وإن كانت تزرع يف كل سنتني مرة أو يف كل ثالث سنني مرة 
كان له أن يؤجرها مدة يتمكن املستأجر من الزراعة، هذا إذا مل يكن الواقف رشط أال 
يؤجر أكثر من سنة، فإن كان رشط ذلك والناس ال يرغبون يف استئجارها سنة، وكانت 
إجارهتا أكثر من سنة أدرَّ للوقف وأنفع للفقراء؛ فليس للقيم أن خيالف رشطه ويؤجرها 
أكثر من سنة، إال أنه يرفع األمر إىل القايض حتى يؤجرها القايض أكثر من سنة؛ ألن 
هذا أنفع للوقف، وللقايض والية النظر للفقراء والغائب وامليت، فإن كان الواقف ذكر 
أنفع للفقراء، كان للقيم أن  إذا كان ذلك  يف صك الوقف أال يؤجر أكثر من سنة إال 
يؤجرها بنفسه أكثر من سنة إذا رأى ذلك خرًيا، وال حيتاج إىل املرافعة إىل القايض؛ ألن 
الواقف أذن له بذلك، ولو أن القيم أجر دار الوقف مخس سنني قال الشيخ اإلمام أبو 
إال ألمر عارض  أكثر من سنة  الوقف  إجارة  تعاىل: ال جتوز  اهلل  البلخي رمحه  القاسم 
حيتاج إىل تعجيل األجرة بحال من األحوال، وقال الفقيه أبو بكر حممد بن الفضل رمحه 
اهلل تعاىل: إنا ال نقول بفساد هذه اإلجارة إذا أجر مدة طويلة، لكن احلاكم ينظر فيه؛ فإن 
كان رضًرا بالوقف أبطلها، وهكذا قال اإلمام أبو احلسن عيل السعدي رمحه اهلل تعاىل، 
أنه كان جييز إجارة الوقف ثالث سنني من غري  الليث رمحه اهلل تعاىل  الفقيه أيب  وعن 

)1( اإلسعاف يف أحكام األوقاف، إبراهيم بن موسى بن أيب بكر ابن الشيخ عيل الطرابليس، 67.
)٢( انظر: حاشية رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 4٠٠/4 وما بعدها.
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فصل بني الدار واألرض إذا مل يكن الواقف رشط أال يؤجر أكثر من سنة، وعن اإلمام 
أيب حفص البخاري رمحه اهلل تعاىل أنه كان جييز إجارة الضياع ثالث سنني، فإن آجر 
أكثر من ثالث سنني اختلفوا فيه؛ قال أكثر مشايخ بلخ رمحهم اهلل تعاىل: ال جيوز، وقال 
غريهم: يرفع األمر إىل القايض حتى يبطله، وبه أخذ الفقيه أبو الليث رمحه اهلل تعاىل«)1(.

البزازية أنه: »ال جتوز اإلجارة الطويلة يف الوقف، وإن احتيج إليها  6( وجاء يف الفتاوى 
يعقد عقوًدا فيكتب استأجر فالن بن فالن كذا ثالثني عقدة كل عقدة عىل سنة، فيكون 
العقد األول الزًما؛ ألنه ناجز، والباقي ال؛ ألنه مضاف، ولو آجر الوقف أكثر من عام 
كان الوقف داًرا أو أرًضا؛ إن خالف رشط الواقف ال يصح، وإن كانت إجارته أكثر من 
عام أدرَّ وأنفع للوقف للزوم رعاية رشط الواقف، وإن استثنى الواقف، إال إذا كانت 
اإلجارة أكثر من عام أنفع للوقف جاز إذا كان أنفع للفقراء، وإن مل يشرتط ذلك؛ قال 
إذا كانت املصلحة عدم اجلواز، ويف  الفتوى يف الضياع باجلواز إىل ثالث، إال  الصدر 
الدور بعام إال إذا كانت املصلحة يف عدم اجلواز يف أكثر من عام، وهذا خيتلف باختالف 
األزمنة واملكان، وقال القايض أبو عيل: ال ينبغي أن يؤجر بأكثر من ثالث، فإن فعل 
جازت وصحت، وعىل هذا فال حيتاج إىل احليلة التي ذكرناها يف اإلجارة الطويلة آنًفا، 
والفقيه أبو جعفر اختار أال يؤجر الدور أكثر من عام، واألرض التي تزرع يف كل عام 
كذلك، وإن كانت تزرع يف كل عامني أو ثالث أو أربع، أو يزرع كل قطعة منها يف كل 
ذلك  العقد  يف  يشرتط  مخس..  أو  أربع  كل  يف  مثاًل  كلها  الزراعة  يستوعب  حتى  عام 
املقدار من املدة املستغرقة للكل يف العادة؛ ألنه لو آجرها عاًما أو عامني يزرع املستأجر 
كلها يف تلك املدة، وتصري األرض خراًبا ال يستأجر بعدها إىل مدة؛ فيترضر الوقف، 
وكان اإلمام أبو جعفر الكبري رمحه اهلل جييز إجارة ضياعه ثالثة أعوام؛ ألن الزارع يف 
العادة ال يرغب يف أقل منه، ويف الدور سنة؛ ألن من رآه يترصف فيها متوالًيا وال مالك 
الرائي بترصفه  يعارض ويزاحم، ومال الواقف مال ضائع لعدم الطالب املهتم؛ يظنه 
الدائم مالًكا، ويشهد له بامللك إذا ادعاه، وال مصلحة للوقف يف أمر يدعو ويؤدي إىل 

)1( فتاوى قاضيخان، حممود األوزجندي )عىل هامش فتاوى اهلندية عىل مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعامن(، املطبعة 
األمريية ببوالق مرص املحمية، ط٢، 131٠هـ، 3/333-33٢.
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هذا الرضر، والفقيه أجاز ثالث سنني يف الضياع والدور وغريمها«)1(.

جيوز  فهل  طويلة،  مدة  يستأجرها  أن  رجل  أراد  موقوفة  دار  عن  الُتمرتايش  وُسئل   )7
للقايض ذلك وإن كان رشط الواقف بخالفه، حيث ظهرت املصلحة، ودعت احلاجة 
إىل ذلك أو ال؟ أجاب: »نعم جيوز له ذلك حيث ظهرت املصلحة للوقف هنالك، واهلل 

أعلم«)٢(.

إن كان  تزيد عىل ثالث سنني،  املوقوفة مدة  العني  تأجري  أن  إىل  فيذهبون  املالكية  أما 
احلبس عىل معينني. أما احلبس عىل املساجد واملساكني وشبهها فال يكرهيا الناظر ألكثر من 
الناس، ومىض  أكثر من عام إن كانت دارا، وهو عمل  أربعة أعوام إن كانت أرضا، وال 
عليه عمل القضاة)3(؛ قال مالك: وال بأس بكراء دار، أو رقيق عرش سنني، وتعجيل النقد 
يف ذلك. وقال غريه يف العبد: ال يؤاجره اإلجارة الطويلة؛ ألن ذلك خطر. وهو قول أكثر 

الرواة)4(.

دون  وذلك  للمرصف،  ملك  منافعه  »إذ  إمجاعا؛  الوقف  تأجري  الزيدية:  عند  ويصح 
ثالث سنني، ألن الزيادة تؤدي إىل اشتباه الوقف بامللك، فإن أجر املتويل ثالث سنني فأزيد 
املنافع  صاحب  املؤجر  كان  سواء  اإلجارة  تصح  وال  واليته،  وتبطل  حمظورا،  ذلك  كان 
أو  املتويل  كان  أو  بامللك  لبسه  خيشى  ال  مشهورا  مستفيضا  الوقف  كان  إذا  أما  املتويل.  أم 
نائبه يأخذ األجرة كل سنة مقاسمة من الغلة باسم الوقف فال بأس بتأجريها ثالث سنني 
فأزيد، وكذا إذا كان يف تأجريها كذلك مصلحة كزيادة أجرة، أو ترميم ما فسد من الرقبة أو 

البزاز الكردي، اجلزء الثالث،  البزازية )وهي املسامة باجلامع الوجيز(، حممد بن حممد بن شهاب املعروف بابن  )1( الفتاوى 
هبامش: اجلزء السادس من الفتاوى العاملكريية املعروفة بالفتاوى اهلندية يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعامن، املطبعة 

الكربى األمريية ببوالق مرص املحمية، ط٢، 131٠هـ، ٢67/6-٢68.
)٢( فتاوى التمرتايش، دراسة وحتقيق: د.عبد اهلل حممود أبو حسان، سلسلة )ديوان الفتاوى(، دار الفتح للدراسات والنرش، 

عامن-األردن، ط1، ٢٠14م، 375/1.
)3( مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابليس املغريب املعروف 

عيني، دار الفكر، ط3، 141٢هـ/1٩٩٢م، 47/6. باحلطاب الرُّ
1415هـ/1٩٩4م،  بريوت-لبنان،  العلمية،  الكتب  دار  بريوت:  عامر،  بن  مالك  بن  أنس  بن  مالك  املدونة،  انظر:   )4(
5٢5/3، واجلامع ملسائل املدونة، أبو بكر حممد بن عبد اهلل بن يونس التميمي الصقيل، حتقيق جمموعة باحثني يف رسائل 
دكتوراه، مكة املكرمة: معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي-جامعة أم القرى )سلسلة الرسائل اجلامعية املوىص 

بطبعها(، توزيع: دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، 1434هـ/٢٠13 م، 174/16.
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زيادة إصالح هلا فتصح اإلجارة ثالث سنني، فأزيد مع عدم خشية حصول اللبس بامللك. 
وكذا إذا كان عازما حال العقد عىل جتديد اإلشهاد عىل اإلجارة يف كل ثالث سنني فتصح 
اإلجارة، ال لو جدد اإلشهاد من دون عزم عند العقد مل تصح؛ ألهنا قد انطوت عىل الفساد 

لطول املدة. وقيل: يصح إىل مخسني سنة. وتكره الزيادة التي يلتبس ألجلها باألمالك)1(. 

فاحلقيقة أن أغلب فقهاء املالكية والشافعية واحلنابلة والزيدية ال جييزون إجارة الوقف 
ملدة طويلة إال إذا دعت الرضورة لذلك كام لو انقطع الريع للوقف اخلرب إذ إنه لإلجارة 
الطويلة مفاسد كثرية تتجىل يف صور ومظاهر عديدة مثل دعوى املستأجر بإجارة طويلة 
متلك الوقف وهو يؤدى إىل هنب استحقاق البطون اللواحق أيًضا ومثل تأجري الوقف بام 
هو أقل من أجرة املثل حيث ال يستطيع أحد معرفة أجرة املثل بعد مخس سنوات مثاًل من 

بدء العقد)٢(. 

ثالًثا: عقد الإجارتني: 

يستهدف هذا العقد تعمري عقار الوقف املبنى املتوهن عند عجز الوقف عن التعمري 
عىل أن يكون لدافع املال حق القرار الدائم يف هذا العقار بأجر سنوي ضئيل)3(.

ويسمى باإلجارتني ألن املدفوع املعجل لإلجيار بدل إجيار يكافئ حق القرار مع دفع 
أجر سنوى ضئيل يتجدد العقد عليه بدون حتديد مدة.

ويف فقه الشافعية اإلجارتني: أن يؤجر الوقف عرش سنني يف عرشة عقود كل عقد سنة 
بأجرة مثل تلك السنة صحت اإلجارة كلها)4(.

)1( انظر: مسند البزار املنشور باسم البحر الزخار، أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد بن عبيد اهلل العتكي املعروف 
بالبزار، حتقيق: حمفوظ الرمحن زين اهلل، املدينة املنورة: مكتبة العلوم واحلكم، 1٩88م، 15٩/5، والتاج املذهب ألحكام 
اليامنية، صنعاء- اليامين الصنعاين، دار احلكمة  املذهب-رشح متن األزهار يف فقه األئمة األطهار، أمحد بن قاسم العنيس 

اليمن، 1414هـ/1٩٩3م، 3٢4/3.
)٢( انظر عىل سبيل املثال: إعالم املوقعني عن رب العاملني، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم اجلوزية، 
حتقيق: حممد عبد السالم إبراهيم، دار الكتب العلمية، يريوت، 1411هـ/1٩٩1م، ٢55/3-٢56، وهناية املحتاج إىل رشح 
املنهاج، شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرميل، دار الفكر، بريوت، 14٠4هـ/1٩84م، 373/5.

)3( انظر: إحتاف األخالف يف أحكام األوقاف، عمر حلمي أفندي، مطبعة البهاء، حلب-سوريا، 13٢7هـ/1٩٠٩م، 1٩٠، 
وترتيب الصنوف يف أحكام الوقوف، عيل حيدر أفندي، 87-86.

السنيكي، دار  أبو حييى  الدين  الطالب، زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري، زين  املطالب يف رشح روض  انظر: أسنى   )4(
الكتاب اإلسالمي، د.ط، د.ت، ٢/4٠8.
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والفارق بني هذا العقد وعقد احلكر أن البناء يف عقد احلكر ملك املستحكر حيث بناه 
عقار  يرد عىل  إنام  العقد  للوقف ألن  ملك  البناء  فإن  اإلجارتني  عقد  أما يف  اخلاص  بامله 

موقوف مبنى متوهن بحاجة إىل اإلصالح. 

وقد ذكر الشيخ عمر حلمي أفندى -رئيس حمكمة متييز احلقوق يف استنابول ورئيس 
أربعة رشوط لصحة  العثامنية-  السلطنة  إبان حكم  العدلية  األحكام  جملة  مجعية  مسودي 

عقد اإلجارتني عىل النحو اآلتى: 

1- خراب املسقف املوقوف.

٢- عدم وجود غلة بالوقف تفي بقيمة العامرة الالزمة.

3- عدم وجود من يرغب باستئجار املسقف بإجارة واحدة يعمر منها ما خرب.

4- أن يغلب عىل الظن أن التعاقد باإلجارتني أنفع جلهة الوقف)1(.

وتراعى فيه مصلحة الوقف وما هو أنفع له، وال يشرتط هلذا العقد مدة معينة وهلذا 
فإنه من حق املستأجرين التنازل للغري عن حقوق ترصفهم يف هذه العقارات ببدل أو بدون 

بدل)٢(.

رابًعا: الكدك: 

وهو بفتح الكاف وكرس الدال لفظ تركى معرب، وُيطلق عىل ما هو ثابت يف احلوانيت 
ومتصل هبا اتصال قرار ال ينقل وال حيول؛ كالبناء يبنيه املستأجر من ماله لنفسه بإذن املتويل، 
فهو يشري إىل ما يبنيه املستأجر يف احلانوت من ماله لنفسه، وما يضعه فيه من آالت الصناعة؛ 
كالرحى ونحوها من األعيان القائمة فيه بإذن من ناظر الوقف، ويلتزم املستأجر بدفع أجرة 
املثل للمسقف، باعتباره خالًيا مما أحدثه من إنشاءات، فيثبت له حق القرار يف هذا املسقف 

الذى اتفق عليه، فيكون أوىل من غريه باإلجارة)3(. 

والكدك عند املالكية وضع أموًرا مستقلة يف املكان غري مستقرة فيه، كام يف احلاممات 

)1( انظر: إحتاف األخالف يف أحكام األوقاف، عمر حلمي أفندي، 1٢7.
)٢( انظر: ترتيب الصنوف يف أحكام الوقوف، عيل حيدر أفندي، 86.

)3( انظر: إحتاف األخالف يف أحكام األوقاف، عمر حلمي أفندي، 4٠، وترتيب الصنوف يف أحكام الوقوف، عيل حيدر 
أفندي، 8٩-٩٠، وقانون العدل واإلنصاف، حممد قدري باشا، ٢٠7.
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ونحوه،  أخشاب  كوضع  مستقرة  غري  أو  كالبناء،  مستقرة  كانت  سواء  القهوة،  حوانيت 
ويطلق أيًضا عىل العني غري املتصلة أصاًل، كالبكارج والفناجني بالنسبة للقهوة، والفوط 

بالنسبة للحامم)1(.

املنفعة  مالك  يدفعه  ما  تسمية  من  كليهام  يف  البد  إذ  احلكر؛  عقد  مع  الكدك  ويتشابه 
لصاحب الرقبة حكًرا، وىف ترتب حق القرار، إال أن احلكر عقد يرد عىل األرض اخلالية، 
أما الكدك فينشأ عىل املسقفات القائمة، ويصح وقف البناء والغرس عىل األرض املحكرة، 

بينام ال يصح وقف الكدك)٢(.

ولصاحب الكدك استيفاء حانوت الوقف بأجر املثل؛ حيث ال رضر عىل الوقف كام 
هو الشأن يف البناء والغراس يف األرض املحتكرة، فإن كان احلانوت ملًكا فليس لصاحب 
الكدك هذا احلق؛ وذلك ألنه فيام هو ملك قد يمتنع صاحبه عن إجياره لرغبته يف أن يسكن 
بنفسه أو يف بيعه أو تعطيله، وإنام نشأ هذا الفرق للرغبة يف زيادة الطلب عىل أرض الوقف 
إلجيارها واستثامرها بوسائل االستثامر املختلفة؛ حتى ال تتعطل عن اإلدرار عىل املوقوف 
عليهم، واملراد بأجرة املثل أن ينظر بكم يستأجر إذا كان خالًيا من ذلك الكدك، بال زيادة 

رضر وال زيادة رغبة من شخص خاص، بل العربة لألجرة التى يرضاها األكثر)3(.

خام�ًسا: الكردار: 

ينقل  أو  غراًسا،  أو  بناًء  املوقوفة  األرض  يف  املستأجر  حيدث  أن  احلنفية:  لدى  وهو 
الرتاب من مكان ما إىل األرض املوقوفة؛ إلعدادها لغرس األشجار والبناء عليها، ويثبت 

بذلك حق القرار للمستأجر)4(، وجيوز بيع الكردار، وال شفعة فيه؛ ألنه مما ُينقل)5(.

للمستأجر، لكن  القرار  الكردار مع احلكر يف طول مدة اإلجيار وترتب حق  ويتشابه 
يشمل  فإنه  احلكر  أما  فقط،  الزراعة  يف  يكون  الكردار  إن  إذ  احلكر؛  من  أخص  الكردار 

)1( انظر: فتح العيل املالك يف الفتوى عىل مذهب اإلمام مالك، حممد بن أمحد بن حممد عليش، ٢5٠/٢.
)٢( العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية، ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، دار 

املعرفة، د.ط، د.ت، ٢٠٠/٢.
)3( انظر: قانون العدل واإلنصاف، حممد قدري باشا، ٢٠7، وأحكام الوقف واملواريث، أمحد إبراهيم بك، 1٢5.
)4( الفتاوى اخلريية لنفع الربية، خري الدين الرميل، 151/٢، وأحكام الوقف واملواريث، أمحد إبراهيم بك، 151.

ِزّى، دار  )5( انظر: املغرب يف ترتيب املعرب، نارص بن عبد السيد أبى املكارم ابن عىل، أبو الفتح، برهان الدين اخلوارزمي امُلَطرِّ
الكتاب العريب، د.ط، د.ت، ٢/٢13.
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األرض الزراعية واملبانى اإلنشائية وغريها.

�ساد�ًسا: م�سد امل�سكة: 

فقهاء  ويرى  به)1(،  يتمسك  ما  هى  امليم-  -بضم  واملسكة  القوة  أى  الشدة  من  املشد 
الغري)٢(،  أرض  يف  الزراعة  حلق  أحد  متلك  أى  احلرث  استحقاق  عن  عبارة  أهنا  احلنفية 

وسميت مسكة ألن صاحبها صار له مسكة هبا بحيث ال تنزع من يده.

ومن الفوارق التى بينها وبني عقد احلكر أنه إذا مات املستحكر ينتقل ما كان مقرًرا له 
إىل ورثته كسائر أموال الرتكة أما يف مشد املسكة فإنه ينتقل إىل االبن القادر عليها وعند عدم 

االبن توجه للبنت)3(.

البساتني  يف  كام  »قيمة«  وتسمى  الكردار)4(،  بمعنى  تارة  املسكة«  »مشد  كلمة  وترد 
ونحوها وذلك لكون األعيان التى يقيمها صاحب املسكة متقومة)5(، والبد من اإلشارة 
هنا إىل أن حق القرار قد يثبت بغري البناء أو الغراس كام يف مشد املسكة إذ يثبت حق القرار 
الستصالح  بأعامله  مواًتا  أرًضا  حييي  املسكة  صاحب  وكأن  وإصالحها  األرض  بحرث 

أرض الوقف للزراعة)6(.

�سابًعا: املر�سد: 

وهو من املصطلحات الفقهية التي استعملها املتأخرون من فقهاء احلنفية بإسهاب، وإن 
كان قد سبقهم إليها احلنابلة)7(، واملرصد هو عبارة عن دين عىل الوقف يرصفه املستأجر من 
ماله بإذن الناظر يف عامرة رضورية للوقف، يف حال كون الوقف خرًبا، وعدم وجود غلة يف 

)1( القاموس املحيط، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزابادي، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة 
مادة  14٢6هـ/٢٠٠5م،  ط8،  بريوت،  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  الرسالة  مؤسسة  العرقُسويس،  نعيم  حممد  بإرشاف: 

)شد(، ومادة )مسك(.
)٢( انظر: ترتيب الصنوف يف أحكام الوقوف، عيل حيدر أفندي، 8٩، والقواعد احلنبلية يف الترصفات العقارية، حممد أفندي 

الشطي، 4-3.
)3( انظر: حاشية رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 18/4.

)4( انظر: ترتيب الصنوف يف أحكام الوقوف، عيل حيدر أفندي، 8٩، والتزام التربعات، أمحد إبراهيم بك، 1٠٠1-1٠٠٢.
)5( انظر: العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية، ابن عابدين، 1٩٩/٢.

)6( انظر: قانون العدل واإلنصاف، حممد قدري باشا، ٢٠6.
)7( انظر: تقريرات الرافعي عىل رد املحتار عىل الدر املختار-رشح تنوير األبصار، حتقيق: حممد أمني الشهري بابن عابدين، دار 

عامل الكتب، الرياض، طبعة خاصة، 14٢3هـ/٢٠٠3م، 47٠/٢.
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الوقف يعمر هبا، وعدم وجود من يستأجر الوقف بإجارة معجلة لعامرته له)1(، أو هو دين 
لبنائه بإذن القايض،  عىل الوقف اخلرب الذى ال فاضل من ريعه لعامرته، يدفعه شخص 
له عىل  الدين  ويبقى  األجرة،  بعض  ويدفع  الدين،  ذلك  بسبب  بأجرة خمفضة  ويستأجره 

الوقف؛ حتى يستغني ويدفع الناظر للدائن دينه)٢(.

والفارق بني احلكر واملرصد يتجىل يف اآلتى: 
1- أن العامرة يف احلكر ملك للمحتكر، أما يف املرصد هى ملك لصاحب األرض.

٢- أن األجرة يف عقد احلكر ترد إىل أجرة املثل إذا زادت األسعار، بينام يف املرصد تبقى عىل 
حاهلا، إال إذا سدد الوقف الدين الذى عليه للدائن؛ فيجب أن تزاد األجرة إىل أجرة 
املثل إذا ما أراد صاحب العمل صاحب املرصد استمرار التعاقد معه، أو يفسخ العقد 

ويتعاقد مع مستأجر جديد.
وال جييز بعض فقهاء احلنفية مثل هذه اإلجارة إذا كانت باألجرة املخفضة، بل ينبغي 

أن يكون بأجرة املثل بالًغا ما بلغ قبل العامرة وبعدها، والرجوع بام رصفه)3(.

ثامًنا: اخللو: 

وله أربعة استعامالت لدى الفقهاء: 

املنفعة  من  شائعة  حصة  يشرتى  بأن  الوقف  مع  العاقد  يشرتك  أن  به  وُيقصد  األول: 
أم  متهدمة  حوانيت  الوقف  عني  كانت  سواء  االتفاق؛  حسب  ثمن  من  دفعه  ما  بمقدار 
أرًضا بيضاء، ولقد اشُتهر اخللو هبذا املعنى عند متأخري املالكية أكثر من غريهم، وبعض 

متأخري احلنفية واحلنابلة)4(.

عابدين،  ابن  احلامدية،  الفتاوى  تنقيح  يف  الدرية  والعقود   ،٢53 باشا،  قدري  حممد  واإلنصاف،  العدل  قانون  انظر:   )1(
٢٠٠/٢، والقواعد احلنبلية يف الترصفات العقارية، حممد أفندي الشطي، 7.

)٢( انظر: حاشية رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 16/5.
)3( انظر: املرجع السابق، 16/5.

)4( انظر: حاشية العدوى عىل رشح اخلريش عىل خمترص سيدي خليل، اإلمام أيب الضياء سيدي خليل، ط٢، املطبعة الكربى 
األمريية ببوالق مرص املحمية، 1317هـ، 7٩/7، وفتح العيل املالك يف الفتوى عىل مذهب اإلمام مالك، حممد بن أمحد بن 
حممد عليش، ٢51/٢، والتزام التربعات، أمحد إبراهيم بك، جملة القانون واالقتصاد، جامعة القاهرة، العدد 7، السنة الثالثة 
135٢هـ/1٩33م، 77٩، وحاشية رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 6/4-17، وكشاف القناع عن متن اإلقناع 
)هو رشح »اإلقناع« لإلمام موسى بن أمحد احلجاوي الصاحلي يف أعىل الصفحات، و«كشاف القناع« 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، ٢٩4/4.
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مقابل  املنفعة  مالك  يأخذه  الذى  املاىل  واحلق  البدل  املالكية  لدى  به  ويقصد  الثانى: 
التخيل عنه)1(.

الثالث: يقصد به البناء والغراس القائامن عىل األرض املحكرة أو اململوكة)٢(.

الرابع: ويقصد به مبلغ من املال يدفعه الشخص نظري تنازل املشفع بعقار )أرض أو دار 
أو حمل أو حانوت( عن حقه يف االنتفاع به، وهو يشبه املعنى الثانى، وهو املعنى املستعمل 
يف عرصنا هذا وهو املشهور يف معامالت الناس اليوم، وقد نظمته بعض الدول عىل شكل 

تقنني ملزم)3(.

ولقد وضعت عدة رشوط لدى املذهب املالكي؛ لكى يتم إنشاء اخللو بمعناه األول 
الذى ذكرنا آنًفا، وذلك عىل نحو صحيح رشًعا، وهذه الرشوط هى: 

1- أن يكون الوقف خرًبا.

٢- عدم وجود ريع يتم من خالله تعمري الوقف.

3- عدم وجود مستأجر يستأجره بام يعمر به الوقف)4(.

ولذلك فإن اخللو الذى أفتى بصحته فقهاء املالكية يكون مرشوًعا حينام تتحقق هذه 
منزلة  احلاجة  وتنزل  بقدرها،  تكون  فإهنا  ولذلك  الرضورة؛  معاملة  ويعامل  الرشوط، 

الرضورة برشوطها)5(.

وخيتلف احلكر لدى احلنفية عن اخللو يف أن احلكر عقد مستقل، ولو أن فيه شائبة البيع 
وشائبة اإلجارة، أما عقد اخللو فهو عقد بيع جلزء من العني ليصبح صاحبه رشيًكا للوقف 

بحصة معينة منها)6(. 

)1( انظر: فتح العىل يف الفتوى عىل مذهب اإلمام مالك، حممد بن أمحد بن حممد عليش، ٢/٢51.
)٢( انظر: حاشية رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 18-15/4.

)3( انظر: قرار رقم: 31، 4/6، بشأن بدل اخللو، املنشور بمجلة املجمع الفقه اإلسالمي الدويل، العدد الرابع، ٢171/3.
)4( انظر: الرشح الصغري عىل أقرب املسالك إىل فقه اإلمام مالك، أمحد بن حممد بن أمحد الدردير، مرص، دار املعارف، سنة 

1٩73م، ٢/184.
)5( انظر: األشباه والنظائر عىل مذهب اإلمام أيب حنيفة النعامن، زين الدين بن إبراهيم بن حممد املعروف بابن نجيم املرصي، 
وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، بريوت-لبنان، ط1، 141٩هـ/1٩٩٩م، ٩4، 

ورشح القواعد الفقهية، الشيخ أمحد الزرقا، 133.
)6( انظر: حاشية رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 17-16/4.
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املبحث الثاين

من ميلك حق تاأجري الوقف

اأوًل: ولية تاأجري الوقف: 

اختلف الفقهاء يف صاحب الوالية يف تأجري الوقف إىل أربعة أقوال: 

القول األول: يرى ثبوت والية تأجري الوقف للناظر دون املوقوف عليه، وهو ما ثبت 
عليه مجهور فقهاء احلنفية، فقد روي عن الفقيه هالل صاحب القايض أيب يوسف وزفر أن 
اإلجارة إىل الويص دون املوقوفة عليهم)1(، وعند سائر فقهاء احلنفية أنه مع وجود الناظر 
ليس للقايض والية تأجري الوقف، فـ«ال يملك القايض الترصف يف الوقف مع وجود ناظر 
ولو من قبله«)٢(، بل هو عندهم مقدم عىل املوقوف عليه؛ إذ إنه )أي املوقوف عليه( »يملك 
املنافع بال بدل، فلم يملك متليكها ببدل؛ وهو اإلجارة، وإال مللك أكثر مما يملك«، فالوالية 
اخلاصة أقـوى من الوالية العامة، وال حيق لصاحب الوالية العامة أن يترصف بالوقف مع 
وجود صاحـب الوالية اخلاصة)3(، وعند املالكية أنه ال يصح إعارة شخص مالك انتفاع 

بنفسه فقط؛ كمحبس عليه لسكناه، وال تصح إجارته أيًضا)4(.

الثاين: يرى ثبوت والية تأجري الوقف للواقف: ويربز يف رأي فقهاء الشافعية  القول 
إجارة  الواقف  والَّه  وملن  للواقف  و«أن  واإلجارة«)5(،  العامرة  املتويل  »وظيفة  أن:  القائل 
بإعارة  وبغريه؛  بنفسه  يستوفيها  عليه،  للموقوف  ملك  املوقوف  منافع  و«أن  الوقف«)6(، 
وإجارة، كسائر األمالك، لكن ال يؤجر إال إذا كان ناظًرا أو أذن له الناظر يف ذلك، هذا إذا 
كان الوقف مطلًقا، فإن كان مقيًدا بيشء؛ كام لو وقف داًرا عىل أن يسكنها معلم الصبيان يف 

ط1،  الدكن-اهلند،  آباد  حيدر  العثامنية،  املعارف  دائرة  جملس  مطبعة  سلمة،  بن  حييى  بن  هالل  الوقف،  أحكام  انظر:   )1(
1355هـ، ٢11.

)٢( األشباه والنظائر عىل مذهب أيب حنيفة النعامن، ابن نجيم املرصي، 16٠. 
)3( انظر: حاشية رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 3٩٩/3، ودرر احلكام يف رشح جملة األحكام، عيل حيدر خواجه 

أمني أفندي، تعريب: فهمي احلسيني، دار اجليل، ط1، 1411هـ/1٩٩1م، 1/5٢.
)4( انظر: جواهر اإلكليل-رشح خمترص العالمة الشيخ خليل يف مذهب اإلمام مالك إمام دار التنزيل، املكتبة الثقافية، بريوت، 

بدون تاريخ، ٢/145.
)5( روضة الطالبني وعمدة املفتني، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، حتقيق: زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، 

بريوت-دمشق-عامن، ط3، 141٢هـ/1٩٩1م، 411/4.
)6( روضة الطالبني وعمدة املفتني، النووي، 414/4.
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القرية مثاًل.. ليس له أن يسكنها غريه بأجرة وال بغريها«)1(.

أن  أحدها:  أوجه:  ثالثة  ففيه  ناظًرا؛  الواقف  يشرتط  مل  إن  إنه  الشافعية:  فقهاء  وقال 
النظر إىل الواقف؛ ألنه كان ينظر إليه، فإذا مل يرشطه بقي عىل نظره، والثاين: أنه للموقوف 
عليه؛ ألن الغلة له، فكان النظر إليه، والثالث: أن النظر للحاكم؛ ألنه يتعلق به حق املوقوف 

عليه وحق من ينتقل إليه، فكان احلاكم أوىل، وهو املذهب)٢(.

وعند احلنابلة أن اإلجارة تصح من مستحق الوقف ألن منافعه له فله إجارهتا كاملستأجر 
وان مل يكن ناظًرا فام بالك به لو كان ناظًرا فإنه جائز)3(.

القول الثالث: يرى أن والية تأجري الوقف مرتبة حسب األحقية، ويتمثل يف رأي فقهاء 
الزيدية: فإهنم قد ذكروا »أن من وقف شيًئا كانت والية ذلك الوقف إىل الواقف، وليس 
ألحد أن يعرتضه، ثم إىل منصوبه وصًيا أو ولًيا، فإذا نصب الواقف والًيا عىل الوقف أو 
أوىص به إىل أحد من املسلمني؛ كان أوىل بالترصف، ثم إذا كان الواقف غري باٍق أو بطلت 
واليته بوجه من الوجوه، ومل يكن له ويص وال متوىل من جهته؛ انتقلت الوالية إىل املوقوف 
ثمَّ واقف وال منصوب من جهته،  يكن  مل  إذا  ثم  معيَّنًا يصح ترصفه،  آدمًيا  كان  إذا  عليه 
وال موقوف عليه معنيَّ يصح ترصفه.. كانت الوالية إىل اإلمام واحلاكم، وال جيوز لإلمام 
 ، معنيَّ عليه  موقوف  أو  منصوبه  أو  واقف  من  الوقف  والية  له  ممن  يعرتضا  أن  واحلاكم 
إال خليانة تظهر منهم، وخيانة الواقف واملنصوب واضحة، وأما خيانة املوقوف عليه فإنام 
تكون بأن حياول بيع الوقف أو نحو ذلك؛ كأن يطأ األمة املوقوفة عليه، أو يكون املتويل غري 
خائن إال أنه ربام عجز عن القيام بام يتوجه، فإن اإلمام واحلاكم يعرتضان له بإعاناته؛ أي 
بإقامة من يعينه، وال يعزالنه، وتعترب العدالة يف متويل الوقف، فلو كان فاسًقا أو غري عادل 
مل تصح واليته عىل األصح من القولني، وهذا إذا كان متولًيا من غريه؛ نحو أن يوليه اإلمام 

)1( مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، دار الكتب العلمية، 
بريوت-لبنان، ط1، 1415هـ/1٩٩4م، 38٩/٢ -3٩3، وانظر: روضة الطالبني وعمدة املفتني، النووي، 344/5.

)٢( انظر: املهذب يف فقة اإلمام الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي، دار الكتب العلمية، بريوت-
لبنان، ٢/331-33٢.

)3( انظر: مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده املشهور بالسيوطي، املكتب اإلسالمي، ط٢، 
1415هـ/1٩٩4م، 618/3.
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أو احلاكم أو الواقف، فإنه ال يصح إذا كان فاسًقا«)1(.

كام يذكر فقهاء الزيدية أيًضا أنه ملتويل الوقف تأجريه مدة معلومة، لكن ال يكون إال 
اهلادي:  اإلمام  قال  بامللك،  الوقف  اشتباه  إىل  يؤدي  دون ثالث سنني؛ ألن خالف ذلك 
جتـوز إجارة الوقف مدة قريبة نحو سنة أو سنتني، دون املدة الطويلة، فإن ذلك مكروه، 
قيل: وتزول الكراهة بأن يكون وقفه مستفيًضا؛ أي مشهوًرا، وقال بعضهم وإن كان رأهيم 
مرجوًحا يف املذهب: إنه جيدد اإلشهاد عىل اإلجــارة يف كل ثالث سنني، وقالوا: أن أجرَّ 

مدًة طويلة صحَّ مع الكراهة)٢(.

يعني  أن  إال  للحاكم،  مطلًقا  واخلاصة  العامة  األوقاف  عىل  التولية  أن  الرابع:  القول 
فهو  املتويل  وظيفة  الواقف  عنيَّ  وإذا  اإلمامية)3(،  فقهاء  رأي  وهو  خاًصا،  متولًيا  الواقف 
، وإال انرصف إطالقه إىل ما هو املتعارف من التعمري واإلجارة، واستيفاء العوض  املتعنيَّ
التصدي  لغريه  جيوز  وال  تلكم،  ونحو  عليهم..  املوقوف  عىل  وقسمته  احلاصل  ومجع 
لذلك)4(، أما فقهاء األباضية فريون أن القائم بشأن األوقاف ال يملكها، بل هو أمني فيها، 
وأن األوقاف ملكها خاص بام وقفت له)5(، وأنه جيوز للواقف أن يشرتط لنفسه بأن يرشف 
عىل الترصف فيام وقفه يف سبيل اهلل تعاىل من األموال ألجل األعامل اخلريية، وجيوز أيًضا 
أن يشرتط بأن يكون مرد اإلرشاف عىل ذلك بعد وفاته إىل أحد أوالده أو إىل األفضل األبَّر 
سبحانه  اهلل  إىل  التقرب  ينايف  وال  الوقفية،  ينايف  ال  االشرتاط  هذا  فإن  أوالده  من  األوىف 

وتعاىل)6(، وقالوا: »إن إصالح األوقاف يرجع إىل من بيده أمرها«)7(.

وعند املالكية: إذا حدد الواقف ناظًرا معينًا عىل الوقف، فوالية تأجري الوقف للناظر 
الذي رشطه الواقف؛ سواء أكان املوقوف عليه معينًا أم غري معني، أما إذا مل حيدد الواقف 

مكتبة  مفتاح«،  بـ«ابن  املعروف  القاسم  أيب  بن  اهلل  عبد  احلسن  أبو  املدرار(،  الغيث  من  املختار  )املنتزع  األزهار  رشح   )1(
غمضان، صنعاء، ط1، 1٩8٠م، 4٩8-4٩7/3.

)٢( انظر: رشح األزهار )املنتزع املختار من الغيث املدرار(، ابن مفتاح، 4٩8-4٩7/3.
)3( انظر: فقه الصادق، سيد حممد صادق روحاين، منشورات االجتهاد، قم-إيران، د.ط، د.ت، ٢٠/341.

)4( انظر: فقه الصادق، سيد حممد صادق روحاين، ٢٠/344.
)5( انظر: الفتاوى، الشيخ اخللييل، 4/13٩.
)6( انظر: الفتاوى، الشيخ اخللييل، 141/4.

)7( الفتاوى، الشيخ اخللييل، 138/4.
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ناظًرا للوقف، فينظر إن كان املوقوف عليه معينًا؛ فإنه هو الذي يتوىل أمره بإجارة وغريها 
إن كان رشيًدا)1(.

ثانًيا: ولية القا�سي يف تاأجري الوقف: 

فيها قوالن للفقهاء: 

؛ إذ إن الوالية اخلاصة مل تنعقد،  القول األول: هي ثابتة فيام لو مل يكن هناك ناظر معنيَّ
يؤجر  أن  للقايض  ليس  ولكن  القايض،  ومنهم  العامة؛  الوالية  هلم  من  إىل  الرجوع  فيتم 
واملالكية،  احلنفية،  فقهاء  ذلك  عىل  اتفق  وقد  للناظر،  ممكنة  اإلجارة  دامت  ما  الوقف 

والشافعية، واحلنابلة)٢(.

الزيدية؛  فقهاء  ما عليه  اإلمام، وهو  أو  الرشعي  للحاكم  الوالية  ثبوت  الثاين:  القول 
أن  ألحد  وليس  الواقف  إىل  الوقف  ذلك  والية  كانت  شيًئا  وقف  »من  أن  يرون  فإهنم 
يعرتضه، ثم إىل منصوبه وصًيا أو ولًيا، فإذا نصب الواقف والًيا عىل الوقف أو أوىص به 
إىل أحد من املسلمني كان أوىل بالترصف«)3(، غري أهنم يرون أنه إذا كان الواقف غري باق 
أو بطلت واليته بوجه من الوجوه، ومل يكن له ويص وال متويل من جهته؛ انتقلت الوالية 
إىل املوقوف عليه إذا كان آدمًيا معينًا يصح ترصفه، ثم إذا مل يكن ثم واقف وال منصوب من 
جهته، وال موقوف عليه معني يصح ترصفه؛ كانت الوالية إىل اإلمام واحلاكم، وال جيوز 
لإلمام واحلاكم أن يعرتضا من له والية الوقف من واقف أو منصوبه أو موقوف عليه معني 

إال خليانة تظهر فيهم)4(.

)1( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي، 88/4، ورشح خمترص خليل، أبو عبد اهلل 
حممد بن عبد اهلل اخلريش املالكي، دار صادر، بريوت، د.ت، 7/٩٢.

)٢( انظر: حاشية رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 3٩٩/3-4٠٠ و4٠٩، وفتح القدير )بأعىل الصفحة كتاب اهلداية 
للمرغيناين يليه مفصوالً بفاصل »فتح القدير« للكامل بن اهلامم وتكملته »نتائج األفكار« لقايض زاده(، كامل الدين حممد بن 
عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم، دار الفكر، ط د.ط، د.ت، ٢44/6، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد 
بن أمحد بن عرفة الدسوقي، 88/4 و٩6، ورشح خمترص خليل، حممد بن عبد اهلل اخلريش، ٩٢/7 و1٠٠، ومغني املحتاج 
إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، 3٩3/٢، ودقائق أويل النهى لرشح 
املنتهى املعروف برشح منتهى اإلرادات، البهوتى احلنبىل، 5٠5/٢، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب 

اإلمام أمحد بن حنبل، املرداوي، 53/7. 
)3( رشح األزهار )املنتزع املختار من الغيث املدرار(، ابن مفتاح، 3/38٩.

)4( انظر: رشح األزهار )املنتزع املختار من الغيث املدرار(، ابن مفتاح، 3/38٩-3٩٠. 
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وكذا اإلمامية فإهنم يرون أنه ال جيوز لغري الناظر الترصف يف الوقف إال بإذن، ولو كان 
مستحًقا، وإن أطلق ومل يشرتط النظارة لنفسه وال لغريه؛ فالنظر إىل أرباب الوقف املوقوف 
العام، حيث ال يوجد  الناظر  عليهم إن كان معيَّنًا، وللحاكم الرشعي إن كان عاًما؛ ألنه 
إذا كان مأذوًنا  الوقف إال  الناظر أن يؤجر  اخلاص؛ ولذلك فال حيق للموقوف عليه غري 

له)1(.

ثالًثا: عزل القا�سي للناظر: 

إذا أبى الناظر فعل ما هو األصلح للوقف؛ فإن األمر يعرض عىل القايض أو احلاكم 
الرشعي، وله يف هذه احلالة أن يعزل الناظر؛ إذ إن له حق الوالية العامة)٢(. 

وكذلك يثبت له حق عزل الناظر املرشوط له النظر من قبل الواقف إذا ثبتت خيانته، إال 
أن القايض ليس مطلق اليد يف ذلك؛ فال بد أن ُيسبَّب فعل العزل، وال يعزل بال سبب)3(.

وإذا كان الناظر قد ُعنّي من قبل القايض فإن الرأي الفقهي ينقسم إىل قولني؛ أوهلام: 
آخر،  أو سبب  خليانة  إال  عزله  جواز  من عدم  احلنفية  وبعض  والشافعية  املالكية  عليه  ما 
ثم  ولًيا،  أو  إىل منصوبه وصًيا  ثم  للواقف،  يكون  الوالية  ترتيب  أن  الزيدية من  يراه  وما 
تنتقل إىل املوقوف عليه إذا كان آدمًيا معينًا صحيح الترصف، ثم تكون الوالية إىل اإلمام 
واحلاكم، وال جيوز لإلمام واحلاكم أن يعرتضا ممن له والية الوقف من واقف أو منصوبه أو 
موقوف عليه معني إال خليانة تظهر منهم، ومع هذا فإن اإلمام واحلاكم ال يعزالن اخلائن، 
بل يعرتضان له بإعانة؛ أي بإقامة من يعينه كام ذكرناه آنًفا)4(، ويضيف اإلمامية إىل إجراء 

)1( انظر: رياض املسائل يف حتقيق األحكام بالدالئل، السيد عيل السيد حممد عيل الطباطبائي، حتقيق: مؤسسة آل البيت عليهم 
السالم إلحياء الرتاث، بدون تاريخ، 1٢8/1٠-1٢٩.

)٢( انظر: األشباه والنظائر، ابن نجيم، 164، وحاشية رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 384/3-385، ومواهب 
بن عرفة  بن أمحد  الكبري، حممد  الرشح  الدسوقي عىل  عيني، 37/6، وحاشية  الرُّ اجلليل يف رشح خمترص خليل، احلطاب 

الدسوقي، 88/4.
)3( انظر: حاشية رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 386/3، والبحر الرائق رشح كنز الدقائق )ويف آخره: تكملة البحر 
الرائق ملحمد بن حسني بن عيل الطوري احلنفي القادري وباحلاشية: منحة اخلالق البن عابدين(، زين الدين بن إبراهيم بن 
الدسوقي عىل  الكتاب اإلسالمي، ط٢، د.ت، ٢45/5 و٢5٢-٢54، وحاشية  دار  بابن نجيم املرصي،  املعروف  حممد 
الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي، 88/4، وهناية املحتاج إىل رشح املنهاج، شمس الدين حممد بن أيب العباس 

أمحد بن محزة شهاب الدين الرميل، 5/3٩٩.
)4( انظر: رشح األزهار )املنتزع املختار من الغيث املدرار(، ابن مفتاح، 3/48٩.
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ما قبل اللجوء للعزل أنه إذا خان الناظر ضمَّ إليه احلاكم الرشعي من يمنعه عنها؛ إذ احلاكم 
هو املرجع العام يف األمور احلسبية، فإن مل ينفع ذلك عزله؛ إذ ال مناص حينئذ من قطع يده 

وطرده)1(.

أما القول الثاين فريى أصحابه جواز عزله وإن مل خين)٢(.

رابًعا: تاأجري املوقوف عليه للوقف: 

من أساليب اإلدارة واالستثامر تأجري األعيان املوقوفة، وهي تنقسم إىل مسألتني: 

املسألة األوىل: ما إذا كان املوقوف عليه هو الناظر عىل الوقف، وفيها قوالن: 

القول األول: جواز تأجري املوقوف عليه املعنيَّ للوقف، وهو قول املالكية، والشافعية، 
واحلنابلة)3(. 

وال فرق هنا سواء كانت تولية املوقوف عليه قد صدرت من قبل الواقف أو من قبل 
القايض فهو يف كلتا احلالتني ناظر كامل األهلية مطلق الوالية يملك أن يقوم بإدارة الوقف 

دون انتقاص من صالحياته وإن كان هو مستحًقا من الوقف.

وعند املالكية أنه »ال جيوز للناظر الترصف إال عىل وجه النظر، وال جيوز للقايض أن 
جيعل بيد الناظر الترصف كيف شاء«)4(.

موت  باحتامل  ذلك  وعللوا  الوقف،  تأجري  عليه  للموقوف  حيق  ال  أنه  الثاين:  القول 
الواقف  رشط  ان  إال  غريه  نصيب  يف  ترصفه  فيكون  اإلجارة  مدة  خالل  عليه  املوقوف 
ملك  املوقوف  »منافع  قالوا:  إذ  الشافعية؛  رأي  وهو  عندئذ،  التأجري  منه  فيصح  ذلك  له 

)1( انظر: مباين منهاج الصاحلني، السيد تقي الطباطبائي القمي، إرشاف: عباس احلاجياين، دار قلم الرشق، د.ت، ٩/464.
عيني، ج 6، ص4٠، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد  )٢( انظر: مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، احلطاب الرُّ
بن أمحد بن عرفة الدسوقي، 88/4، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس 
الدر  عىل  املحتار  رد  وحاشية   ،33٠/4 السيوطي،  املنتهى،  غاية  رشح  يف  النهى  أويل  ومطالب   ،٢7٢/4 احلنبىل،  البهوتى 
املختار، ابن عابدين، 386/3 و41٩، والبحر الرائق، ابن نجيم، ٢54/5، وهناية املحتاج إىل رشح املنهاج، الرميل، 5/3٩٩.
)3( انظر: روضة الطالبني وعمدة املفتني، النووي، 415/4، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة 
البهوتى احلنبىل، ٢/5٠3- املنتهى املعروف برشح منتهى اإلرادات،  النهى لرشح  الدسوقي، 88/٢، ورشح دقائق أويل 
املرداوي،  أبو احلسن عيل بن سليامن  الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،  5٠4، واإلنصاف يف معرفة 

حتقيق: حممد حامد الفقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 7/6٩.
عيني، 658/7. )4( مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، احلطاب الرُّ
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للموقوف عليه ليوفيها بنفسه وبغريه، بإعارة وإجارة كسائر األمالك، لكن ال يؤجر إال إذا 
كان ناظًرا أو أذن له الناظر يف ذلك، هذا إذا كان الوقف مطلًقا، فإن كان مقيًدا بيشء؛ كام 
لو وقف داًرا عىل أن يسكنها معلم الصبيان يف القرية مثاًل.. ليس له أن يسكنها غريه بأجرة 

وال بغريها«)1(.

املسألة الثانية: إجارة الوقف من قبل املوقوف عليه غري الناظر؛ وفيها قوالن: 

عند  احلنفية، وقول  املالكية، واحلنابلة، ورأي عند  وإليه ذهب  اجلواز،  األول:  القول 
الشافعية، وهو مذهب الزيدية واإلمامية، عىل التفصيل اآليت: 

كالدور  للوقف؛  الناظر  غري  عليه  املوقوف  إجارة  جواز  احلنفية  فقهاء  بعض  يرى 
واحلوانيت، برشط أن يكون االستحقاق منحرًصا عىل املوقوف عليهم؛ كأن كان الوقف 
ال حيتاج إىل العامرة وال رشيك معه يف الغلة، فكل من له حق استغالل الوقف له أن يؤجر 
العامرة  إىل  حيتاج  ال  العقار  كان  إذا  كام  له،  األجر  كل  يكون  موضع  كل  يف  الوقف  عقار 
فإنه  ذلك  وتفريًعا عىل  اإلجارة،  منه  فال تصح  ذلك  وفيام عدا  الغلَّة،  معه يف  وال رشيك 
جيوز للموقوف عليه غري الناظر أن يؤجر الدور واحلوانيت بناء عىل ما ذكرنا، أما األرايض 
فإن رَشُط الواقف تقديم الُعرش واخلراج وغريها، وجعل للموقوف عليه الباقي بعد ذلك؛ 
فليس للموقوف عليه أن يؤجرها؛ إذ لو جاز لكان كل األجر له بحكم العقد، فيفوت رشط 

الواقف وإن مل يرشط ذلك فيجب أن جيوز، ويكون اخلراج واملؤنة عليه)٢(.

واملالكية جييزون ملستحق الوقف إكراءه، فيجوز ملن حبس عليه ملك من األعيان أو 
األعقاب إكراؤه)3(. 

الوقف )املوقوف عليه(؛ ألن منافع  واحلنابلة يرصحون بصحة اإلجارة من مستحق 
الوقف له فله إجارهتا كاملستأجر)4(. 

)1( مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، ٢/3٩3-38٩، 
وانظر: روضة الطالبني وعمدة املفتني، النووي، 415/4.

)٢( انظر: اإلسعاف يف أحكام األوقاف، إبراهيم بن موسى بن أيب بكر ابن الشيخ عيل الطرابليس، 67، وفتاوى قاضيخان، 
131٠هـ،  ط٢،  الفكر،  دار  البلخي،  الدين  نظام  برئاسة  علامء  جلنة  اهلندية،  والفتاوى   ،336/3 األوزجندي،  حممود 

4٢٢/٢، وفتح القدير، كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم، 436/5. 
)3( انظر: فتح الفتاح، أبو عيل احلسن بن رحال املعداين، خمطوطة باخلزانة امللكية بالرباط، ٩/364. 

)4( انظر: مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، السيوطي، 618/3. 
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ثم  بالواقف،  يبدأ  الوقف عندهم  الوالية عىل  له  ترتيب من  فإن  الزيدية  فقهاء  وعند 
إىل منصوبه وصًيا أو ولًيا، أما إذا كان الواقف غري باٍق أو بطلت واليته، ومل يكن له ويص 
آدمًيا معينًا يصح  املوقوف عليه، برشط أن يكون  الوالية إىل  انتقلت  وال متويل من جهته 

ترصفه)1(. 

أطلق  إن  لكن  الناظر،  لغري  الوقف  يف  الترصف  جواز  عدم  يرون  اإلمامية  وفقهاء 
الوقف، ومل يشرتط النظارة لنفسه وال لغريه؛ فالنظر ألرباب املوقوف عليهم، دون فرق بني 

كون املوقوف عليهم عاًما أو خاًصا)٢(.

أما اإلباضية فإهنم يرون أنه جيوز للواقف أن يشرتط لنفسه بأن يرشف عىل الترصف 
فيام وقفه يف سبيل اهلل تعاىل من األموال ألجل األعامل اخلريية، وجيوز أيًضا أن يشرتط بأن 
يكون مرد اإلرشاف عىل ذلك بعد وفاته إىل أحد أوالده، أو إىل األفضل األبرَّ األوىف من 
أوالده، فإن هذا االشرتاط ال ينايف الوقفية، وال ينايف التقرب إىل اهلل سبحانه وتعاىل، وال 

مانع كذلك عندهم من أن خيصص الواقف أحًدا من الناس ليرشف عىل الوقف)3(. 

القول الثاين: وهو عدم جواز إجارة الوقف من قبل املوقوف عليه غري الناظر، وإليه 
ذهب احلنفية يف املذهب وعليه الفتوى، والشافعية عىل األصح وهو املذهب عندهم، عىل 

التفصيل اآليت لكل مذهب:

قال بعض احلنفية وهو املذهب عندهم وعليه الفتوى، ال جتوز اإلجارة التي يقوم هبا 
فيه  انحرص  وسواء  للسكنى،  أو  لالستغالل  عليه  وقف  سواء  الناظر؛  غري  عليه  املوقوف 
االستحقاق أم مل ينحرص فيه؛ إذ إن حق املوقوف عليه غري الناظر متعلق بالغلة، ال بالترصف 
القايض، فاإلجارة من صالحيات ويل  أو  الناظر  فإنه  أما من يملك أن يؤجر  الوقف،  يف 
وهو  ببدل  متليكها  يملك  فلم  بدل  بال  املنافع  يملك  إنه  إذ  عليه؛  املوقوف  دون  الصدقة 

اإلجارة، وإال مللك أكثر مما يملك)4(.

)1( انظر: رشح األزهار )املنتزع املختار من الغيث املدرار(، ابن مفتاح، 3/48٩. 
)٢( انظر: رياض املسائل يف حتقيق األحكام بالدالئل، السيد عيل السيد حممد عيل الطباطبائي، 1٢8/1٠. 

)3( انظر: الفتاوى، الشيخ أمحد اخللييل، الكتاب الرابع، 141-14٢. 
الشيباين  عمرو  بن  أمحد  بكر  أبو  األوقاف،  وأحكام   ،611/6 عابدين،  ابن  املختار،  الدر  عىل  املحتار  رد  حاشية  انظر:   )4(

املعروف باخلصاف، مطبعة ديوان عموم األوقاف املرصية، ط1، 13٢3هـ/1٩٠٢م، ٢٠6. 
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يؤجر  أن  له  جيوز  ال  فإنه  ناظًرا  يكن  مل  إذا  عليه  املوقوف  أن  يرون  الشافعية  وفقهاء 
الوقف؛ إذ إن هذا الترصف ال يصدر إال من الناظر أو نائبه، إال إذا كان الواقف قد رشط 
ذلك للموقوف عليه، أو قد أذن له الناظر بذلك؛ ففي األوىل جيوز للموقوف له أن يؤجر 

بوالية له يف هذا الشأن، ويف الثانية يكون وكياًل يف التأجري عن الناظر)1(. 

وترتب عىل هذه املسألة عدة أحكام ومسائل، وهى كام يأيت: 

أ( إذا أجر املوقوف عليه ما مل يصح له إجارته:

بالدفع  الوقف  مستأجر  ذمة  تربأ  وال  للوقف،  تكون  أن  ينبغي  قبضها  التي  فاألجرة 
ويرجع  باألجر،  يطالبه  أن  الناظر  عىل  وينبغي  يملك،  مل  من  أعطى  ألنه  له  للموقوف 

املستأجر عىل املوقوف عليه فيام أقبضه)٢(.

ب( إذا مل يكن هناك نص من الواقف يمنع من تأجري الوقف:

فإن ما سبق من مسائل تطبق.

ج( يف حالة ما إذا كان هناك رشط من الواقف بعدم تأجري الناظر للوقف أو جزء منه:

ففيها قوالن: 
القول األول: وجوب تطبيق رشط الواقف ويمثل هذا القول فقهاء املالكية، واحلنفية، 

واحلنابلة، والشافعية يف األصح، واإلمامية عىل التفصيل اآليت: 
قال احلنفية)3(، واملالكية)4(، واحلنابلة)5(، والشافعية عىل األصح)6( إذا رشط الواقف أال 
يؤجر املوقوف أصاًل، أو أال يؤجر أكثر من سنة مثاًل.. صحَّ الوقف ووجب اتباع رشطه؛ 

للقاعدة املعروفة أن »رشط الواقف كنص الشارع«. 
)1( انظر: هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، الرميل، 386/5، ومغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، الرشبيني الشافعي، 38٩/٢. 
)٢( انظر: أحكام الوقف يف الرشيعة اإلسالمية، د.حممد عبيد عبد اهلل الكبييس، مطبعة اإلرشاد-بغداد، 13٩7هـ/1٩77م، ٢/64. 

)3( انظر: اإلسعاف يف أحكام األوقاف، إبراهيم بن موسى بن أيب بكر ابن الشيخ عيل الطرابليس، 63. 
)4( انظر: الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، حتقيق: حممد حجي، دار الغرب، بريوت، طبعة 1٩٩4م، 6/3٢٩، 
وعقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة، أبو حممد جالل الدين عبد اهلل بن نجم بن شاس بن نزار اجلذامي السعدي 
املالكي، دراسة وحتقيق: د.محيد بن حممد حلمر، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط1، 14٢3هـ/٢٠٠3م، 41/3، وحاشية 

رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 3٩6/3. 
)5( انظر: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، الرشبيني الشافعي، 385/٢، وروضة الطالبني وعمدة املفتني، النووي، 3٩5/4. 
)6( انظر: مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، السيوطي، 315/4، 618/3، ودقائق أويل النهى لرشح املنتهى املعروف 

برشح منتهى اإلرادات، البهوتى احلنبىل، ٢/5٠1. 
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أما فقهاء اإلمامية فإن الرشائط التي يشرتطها الواقف تصح، وجيب العمل عليها إذا 
كانت مرشوعة، فإذا اشرتط أن ال يؤجر الوقف أكثر من سنة، أو ال يؤجر عىل غري أهل 
عىل  اإلمامية  فقهاء  استند  وقد  العلم،  أهل  غري  عىل  وال  سنتني  إجارته  تصح  فال  العلم؛ 
القاعدة التي قرروها من أن الوقوف عىل حسب ما أوقفها أهلها، فإذا وضع الواقف رشطه 
وكان مرشوًعا ال خيالف حكاًم رشعًيا ثابًتا؛ فإنه جيب العمل به، وال جيوز إخراج الوقف 
عن رشطه الذي رشط فيه مع جوازه رشًعا، بال خالف رصيح، وهو احلجة، وللزوم الوفاء 

بالعقود والرشوط)1(. 
الواقف أال تؤجر  الشافعية من ذلك ما سموه حال الرضورة، كام لو رشط  واستثنى 
إجارهتا  فيجوز  سنني؛  بإجارة  إال  عامرة  جهة  هلا  وليس  اهندمت،  ثم  سنة  من  أكثر  الدار 
بعقود مستأنفة وإن رشط الواقف أن ال يستأنف، كام أفتى به ابن الصالح رمحه اهلل؛ ألن 
املنع حينئذ يفيض إىل تعطيله، وهو خمالف ملصلحة الوقف، ووافقه السبكي واألذرعي إذا 

كان يف عقد واحد ال العقود املستأنفة)٢(. 
السنة فإن رشطه واجب االتباع؛  التأجري عن  الواقف زيادة  إن منع  أنه  الثاين:  القول 
إذ إهنم يرونه حمقًقا ملصلحة الوقف عندئذ، أما إن منع التأجري مطلًقا فال ُيتبع هذا الرشط، 
حيث إنه يكون عندئذ حجًرا عىل مستحقي منفعة الوقف، وهو لبعض فقهاء الشافعية)3(. 

بعد  إذ  كالظاهرية؛  األخرى؛  املذاهب  فقه  خالل  من  تتجىل  أخرى  اجتاهات  وهناك 
استقصاء املحىل لإلمام ابن حزم الظاهري يمكن أن ُيستفاد رأي اإلمام من خالل املسألة 
رقم )1657( التي يذكر فيها أنه: »ومن حبس ورشط أن يباع إن احتيج صحَّ احلبس؛ ملا 
ذكرنا من خروجه هبذا اللفـظ إىل اهلل تعاىل، وبطل الرشط؛ ألنه رشط ليس يف كتاب اهلل 
تعاىل، ومها فعالن متغايران، إال أن يقول: ال أحبس هذا احلبس إال برشط أن يباع؛ فهذا 
مل حيبس شيًئا؛ ألن كل حبس مل ينعقد إال عىل باطل فلم ينعقد أصاًل«)4(، وقد ُيستفاد من 
الوقف،  معه  فإنه صحيح ويتحقق  الوقف  يتناف حقيقًة مع  مل  إن  الرشط  أن  املسألة  هذه 
املسائل يف حتقيق األحكام  القمي، مسألة ٩٢، 5٠6/٩، ورياض  الطباطبائي  تقي  السيد  الصاحلني،  انظر: مباين منهاج   )1(

بالدالئل، الطباطبائي، 171/1٠. 
)٢()6( انظر: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، ٢/385.

)3( انظر: روضة الطالبني وعمدة املفتني، النووي، 3٩5/4، والوسيط يف املذهب، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس، 
حتقيق: أمحد حممود إبراهيم، حممد حممد تامر، دار السالم-القاهرة، ط1، 1417هـ، 4/٢4٩. 

)4( املحىل باآلثار، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري، دار الفكر-بريوت، د.ط، د.ت، 161/8. 
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باطل،  فإنه  الثمرة؛  وتسبيل  األصل  حبس  وهو  الوقف  حقيقة  خيالف  الذي  الرشط  أما 
وال ينعقد معه الوقف أصاًل، واإلجارة ليست كالبيع، فتصح عندئذ، واهلل العامل بمقاصد 

األقوال وغوامض اآلراء. 
وفقهاء الزيدية يرون أن ملتويل الوقف أن يؤجر الوقف ملدة معلومة برشط أال تزيد عن 
ا ذلك بأن خالف ذلك اإلفراط سيؤدي إىل اشتباه الوقف بامللك، قال  ثالث سنني، وعللوَّ
اإلمام اهلادي وهو من أئمة الزيدية: جتوز إجارة الوقف مدة قريبة نحو سنة أو سنتني دون 
املدة الطويلة، فإن ذلك مكروه، وتزول الكراهة بأن يكون وقفه مستفيًضا )أي مشهوًرا(، 
ر مدة طويلة صحَّ مع  وقيل: جيدد اإلشهاد عىل اإلجارة يف كل ثالث سنني، نعم فإن أجَّ
الكراهة، وأجيب عنه بأن ال معنى لتجدد اإلشهاد؛ ألنه قد انعقدت اإلجارة عىل وجه فاسد 
ر له صاحب املنافع صحت اإلجارة، وإن كان والًيا كمتويل  لطول املدة، وقيل: إن كان املؤجَّ
أوقاف املساجد.. ونحو ذلك، فرشط صحة اإلجارة أن نفرض للمسجد ونحوه مصلحة 

يف طول املدة تفوت هذه املصلحة مع قرص املدة، وإال فاإلجارة فاسدة من أصلها)1(.
منفعة،  فيه  متملك  مال  فيام جيوز وقفه هو كل  العام  الضابط  أن  اإلباضية فريون  أما 
بحيث تبقى عينه وينتفع بمنفعته، والعني خترج عن ملكية صاحبها الواقف وتصري وقًفا 
غري ممتلكة ألحد، فال تباع وال تشرتى وال توهب وال ترهن وال يترصف فيها أي ترصف، 
والقائم عليها أمني عليها فقط وملكها خاص بام وقفت له، ويرون أن تأجريها األوقاف 
جائز ما دام حيقق فائدة دينية أو اجتامعية أو اقتصادية لصالح الوقف، كام أن للواقف أن 

يشرتط يف وقفه ما ال خيل بتعاليم اإلسالم)٢(.

املبحث الثالث

الطرف امل�ستاأجر يف عقد اإجارة الوقف

أن  فيه، إال  املوقوف ملن يرغب  أن يؤجر  للناظر  املمنوحة رشًعا  إن من الصالحيات 
األمر ليس عىل اطالقه بل إنه منضبط بمراعاة مصلحة الوقف وعدم القيام بام يرضه، فال 
يصح إكراء الوقف ملن يرض به، وهو أّمر جممٌع عليه لدى علامء اإلسالم قاطبة، وال يمنع 
املوقوف عليه من أن يكون مستأجًرا للوقف، حيث إن حقه يف الغلة ال يف الرقبة، فلو أجرَّ 

)1( انظر: رشح األزهار )املنتزع املختار من الغيث املدرار(، ابن مفتاح، 4٩7/3 -4٩8. 
)٢( انظر: الفتاوى، الشيخ اخللييل، 136-13٩ و٢13. 
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القيم الوقف ممن يستحق غلته جاز)1(. 

هذا هو األصل العام، إال أنه يثور البحث حول مدى جواز تأجري الناظر العني املوقوفة 
القريبني كوالده أو ولده أو والدته، حيث اختلف الفقهاء يف املسألة عىل  لنفسه أو ألهله 

أربعة أقوال: 

وعند  والشافعية،  املالكية،  عند  جيوز  ال  الصورة  هبذه  العقد  هذا  إن  األول:  القول 
الصاحبني من احلنفية، والقول املفتي عند بعض احلنابلة، وهو مذهب اإلباضية، والعلة يف 
عدم اجلواز اخلوف من حصول غبن أو حماباة يف كراء هذا الوقف، ولوجود شائبة التهمة 
من هذا العقد الذي جيريه الناظر لنفسه أو ألحد أصوله أو فروعه أو مكاتبه أو عبده أو ملن 
ال تقبل شهادته له، وألنه أي الناظر ال جيوز له تويل طريف هذا العقد فهو يف ذلك كالوكيل 
والويص ونحومها، ممن يمتنع عليه أن يبيع أو يشرتى أو يستأجر لنفسه من مال املوكل أو 

اليتيم أو شبههام)٢(.

البالغ أو والده برشط  الناظر  ابن  إذا كانت من  الثاين: جيوز عقد هذه اإلجارة  القول 
حتقق اخلريية فيها، وهو رأي أيب حنيفة، وتتحقق اخلريية عند احلنفية بالزيادة عن أجرة املثل 

كأن يأخذ ما يساوى عرشة بخمسة عرش، وهذا الرأي هو املفتى به عند احلنفية)3(.

القول الثالث: أن هذا العقد يصح إذا كان بأجرة املثل وهو وجه عند احلنابلة)4(.

القول الرابع: أنه يصح مطلًقا، وهو وجه ثالث للحنابلة)5(، وهو ما ذهب إليه الزيدية، 
أما إذا توىل هذا العقد القايض كأن طلب الناظر منه بتويل هذا العقد، فإنه يكون صحيًحا، 

)1( انظر عىل سبيل املثال: فتاوى قاضيخان، حممود األوزجندي، 336/3، واإلسعاف يف أحكام األوقاف، إبراهيم بن موسى 
بن أيب بكر ابن الشيخ عيل الطرابليس، 66، وغريها من مصادر الفقه اإلسالمي بمذاهبه الثامنية.

)٢( انظر: فتاوى قاضيخان، حممود األوزجندي، 334/3، ومطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، السيوطي، 465/3، 
واملعيار املعرب واجلامع املغرب، الونرشييس، 37٩/7، 1٢7/7-1٢8، والفتاوى الكربى، ابن حجر اهليثمي، 331/3، 
حبيب  بن  حممد  بن  حممد  بن  عيل  احلسن  أبو  املزين(،  خمترص  رشح  )وهو  الشافعي  اإلمام  مذهب  فقه  يف  الكبري  واحلاوي 
البرصي البغدادي الشهري باملاوردي، حتقيق: الشيخ عيل حممد معوض والشيخ عادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، 
 ،٢٠6 اخلصاف،  األوقاف،  وأحكام   ،13٩-138/4 اخللييل،  والفتاوى،   ،536/6 141٩هـ/1٩٩٩م،  ط1،  بريوت، 

وحاشية رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 6/67٩.
)3( انظر: جممع الضامنات، أبو حممد غانم بن حممد البغدادي احلنفي، دار الكتاب اإلسالمي، د.ط، د.ت، 1/3٩٩.

)4( انظر: مطالب أويل النهى، السيوطي، 465/3.
)5( انظر: املرجع السابق، 465/3.
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وال يقال: إن القايض ال يملك هذا الترصف مع وجود الناظر؛ ألن املقام يف هذه احلالة مقام 
نزاع عىل صحة ترصف الناظر، فساغ اللجوء إىل القايض.

وذهب فقهاء الزيدية إىل أنه جيوز للناظر معاملة نفسه فيجوز له البيع والرشاء من غلة 
الوقف ويسلم العوض، وجيوز له أن يزرع أرض الوقف أو يؤجرها لنفسه ويدفع أجرة 
املثل كغريه بال عقد من اإلمام أو احلاكم، ويكون حكم ذلك يف يده حكم املعاطاة إال أنه 

جيب أن يتحرى املصلحة وأال يأخذ املثل وقت غالئه بمثله يف وقت رخصه)1(.

الناظر  يقوم  أن  يمنعون من  أهنم ال  تتبع كلامهتم  بعد  فالظاهر من  اإلمامية  فقهاء  أما 
بعيًدا عن أي قصور أو تقصري من جانبه يف حتقيق مصلحة  بتأجري الوقف لنفسه، ما دام 
عليها يف  املنصوص  الواقف  مقيد برشوط  الوقف  ناظر  أن عمل  وا عىل  نصَّ فقد  الوقف، 
صك الوقف، إال ما يكون باطاًل منها وأن مسؤولية املتويل كمسؤولية)٢( الوكيل واملودع؛ 
سواء قلنا بأنه وكيل عن الواقف أو الوقف أو املستحقني)3(؛ ال سيام وأن وظيفة الناظر مع 
اإلطالق هي عامرة الوقف وإجارته وحتصيل الغلة وقسمتها عىل مستحقيها، ولو فوض 

ه)4(.  إليه بعضها مل يتعدَّ

املبحث الرابع

املدة يف اإجارة الوقف

عند إبرام عقد إجارة الوقف فإننا نحتاج إىل حتديد زمن معنيَّ هلذا العقد، شأنه شأن 
سائر العقود، إال أن هناك سمة خاصة متتاز هبا إجارة الوقف عن إجارة امللك، وهي عبارة 
التي تسبل  املنفعة هي  أبًدا، وأن  فيه يظل حمبوًسا  إذ إن األصل  املوقوف؛  عن خصوصية 
الوقف جيب أن حتقق  التي ترضب يف عقد إجارة  املدة  فإن  لينتفع منها، ولذلك  تعاىل  هلل 

مصلحة املوقوف، فال تؤدي إىل تلفه أو خرابه أو إحلاق أي رضر به مهام كان.

هبذا  خاصة  مدة  فيها  تقرر  ال  حاالت  هناك  الوقفية  اإلجارة  مدة  حول  البحث  ويف 

)1( انظر: التاج املذهب ألحكام املذهب، أمحد بن قاسم العنيس اليامين الزيدي، 3/3٠3-3٠٢.
)٢( انظر: التاج املذهب ألحكام املذهب، أمحد بن قاسم العنيس اليامين، 3٢3/3. 

بريوت-لبنان،  اهلادي،  دار  الدين،  شمس  جعفر  حممد  الشيخ  اللبنانية،  والقوانني  اإلسالمي  الفقه  يف  وأحكامه  الوقف  انظر:   )3(
14٢6هـ/٢٠٠5م، ٢45، ورياض املسائل يف حتقيق األحكام بالدالئل، السيد عيل السيد حممد عيل الطباطبائي، 1٢8/1٠. 

)4( انظر: رياض املسائل يف حتقيق األحكام بالدالئل، الطباطبائي، 1٠/13٠. 
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العقد، وحاالت قدرت فيها املدة إال أنه مل يلتزم هبا مضاًفا إىل بيان حكم اإلجارة الطويلة 
وغريها من املسائل املرتبطة هبذه املسألة، كاآليت: 

املسألة األوىل: إذا تم تقييد إجارة الوقف بمدة زمنية

أنه يمكن إجاَرة  أم  التقييد الزٌم؟  أنه ال جيوز أن تطلق اإلجارة وأن  فهل يعني ذلك 
الوقف دون حتديد املدة؟ فقد اختلف فيها الفقهاء عىل قولني: 

القول االول: جييز اإلجارة بشكل مطلق دون احلاجة إىل بيان مدة ما سواء كان املوقوف 
احلنفية-  -من  الطرسويس  الدين  نجم  اإلمام  به  اختص  وقد  غريها،  أم  عقار  أي  ضيعة 
األول:  لوجوه؛  اهلل  رمحهم  األصحاب  من  املتقدمني  بأقوال  العمل  جيب  وأنه:  فتاويه  يف 
لوفرة علمهم واجتهادهم، الثاين: لقرهبم من عرص اإلمام -أي اإلمام أيب حنيفة- واألئمة 
منصوصة،  رواية  فيها  ليس  التي  للمسائل  حترهيم  وقوة  نظرهم  حلسن  الثالث:  األعالم، 
الرابع: ألن ما قالوه موافق لألصل املعروف من أي املقادير ال تعرف إال سامًعا ال مدخل 
للقياس فيها، اخلامس: أن قوهلم ال خيلو إما أن يكون عن رواية وهو الظاهر، أو ليس عن 
رواية لكنه موافق للقواعد والفروع والشواهد، وأما البحث عن بيان الرواية فال قدرة لنا 
عليه؛ ألهنا نقل، ومل نقف يف ذلك عىل رواية منقولة عن اإلمام وال عن أيب يوسف وحممد، 
املنافع كبيع األعيان  بيع  أن  للقواعد والفروع والشواهد فهو  أنه موافق  البحث عن  وأما 
وهو أصلها، ويف بيع األعيان مل حيفظ للتقدير فيها مدة عن أحد من األصحاب، وال من 
أهل العلم فكذا يف بيع املنافع ألهنا فرعها فال يرد السلم؛ ألنه خرج بالنص فال يقاس عليه، 
السادس: أننا إن تنزلنا وقلنا: إن قول املتقدمني عن ختريج ال عن رواية فقد تأيد بموافقة 
من قال من املتأخرين وهم األشياخ األعالم، فهؤالء كلهم توافقوا يف القول بعدم التقرير 

وال شك يف أن الجتامع اآلراء قوة معتربة)1(.

القول الثاين: فإنه يرى عدم جواز إجارة الوقف إال ملدة حمددة، وتقع باطلة إذا كانت 
وهو  معلوم)٢(،  وقت  إىل  هو  آجرها  إذا  جائزة  عندهم  فاإلجارة  املدة،  حمددة  غري  مطلقة 

الواحد  بن عبد  بن أمحد  ابن عيل  إبراهيم  الدين  املسائل(، نجم  إىل حترير  الوسائل  أنفع  )أو  الطرسوسية  الفتاوى  انظر:   )1(
للمرة األوىل: مصطفى حممد خفاجى، مطبعة الرشق،  نقوله  الطرسويس، صححه وراجع  الصمد  بن عبد  املنعم  بن عبد 

1344هـ/1٩٢6م، 1٩8. 
)٢( انظر: أحكام الوقف، هالل بن حييى بن سلمة، ٢٠6. 
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ال  والزيدية  والشافعية  املالكية  إن  إذ  األخرى،  املذاهب  أئمة  بعض  عند  املعتمد  الرأي 
جييزون إجارة الوقف إال ملدة حمددة ويمنعون اإلطالق يف املدة، فال جيوز كراء األحباس 
لغري أمد وال جيوز ألمٍد بعيد؛ ألنه لغري أمٍد كراء جمهول)1(، فيصح ملتويل الوقف تأجريه مدة 

معلومة تبقى فيها العني املؤجرة غالًبا؛ ليتم استيفاء املعقود عليه)٢(. 

أما احلنابلة فلم نعثر عىل نص هلم يتناول حكم عدم جواز إجارة الوقف ملدة غري حمددة، 
قد  وما  املدة  مقدار  عن  يتحدثون  إذ  حتديدها؛  ورضورة  املدة  يتناولون  أهنم  يتبني  أنه  إال 

يشرتطه الواقف من حتديد هلا، كام يف عبارات بعض فقهائهم)3(.

وأما اإلمامية فإن الكالم عندهم يقع يف اإلجارة ملدة معلومة معروفة االبتداء واالنتهاء، 
وهذا يتضح من استقراء مسائل عديدة منثورة يف مصادرهم الفقهية املعتربة، وعليه فإنه إذا 
قبل  وانقرضوا  الرتتيبي،  الوقف  املوقوف عليهم يف  األول من  البطن  املوقوفة  العني  آجر 
انقضاء مدة اإلجارة؛ فإهنم يرون أن اإلجارة ال تصح بالنسبة إىل بقية املدة، وحمل الشاهد 
من هذه املسألة أهنا تبني أن اإلجارة جيب أن تكون ملدة معلومة وحمددة ال مطلقة؛ سواء 
كانت مدة قصرية كاليوم أو طويلة كالسنني، تبدأ من الوقت املسمى يف العقد، وإال فمن 

وقت العقد)4(.

ه إىل مفتي اإلباضية يف عامن حول تأجري بيت  وأما اإلباضية فلقد ورد يف استفتاء وجِّ
ملدة أربعني عاًما بأجرة ثابتة.. قوله: »ال مانـع منه ألن للواقف أن يشرتط يف وقفه ما ال خيل 
بتعاليم اإلسالم«)5(، ويقول الشيخ اخللييل يف موضع آخر من فتاويه عـن اإلجارة: إن اتفق 

)1( انظر: املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس واملغرب، أبو العباس أمحد بن حييى الونرشييس، 
خرجه جمموعة من الفقهاء، إرشاف: د.حممد حجي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط1، 14٠1هـ/1٩81م، 1٠6/7. 

)٢( انظر: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، 3/34٩، 
والتاج املذهب ألحكام املذهب ألمحد العنييس الزيدي، 3٢4/3. 

)3( انظر: حاشية الطحطاوي عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار يف مذهب اإلمام أيب حنيفة النعامن، طبعة بوالق، القاهرة-
مرص، سنة 1٢54و1٢6٩ و1٢83ه، 55٢/٢. 

)4( انظر: مباين منهاج الصاحلني، السيد تقي الطباطبائي القمي، 4٩6/٩، مسألة )81(، وحترير املجلة، حممد حسني كاشف 
اإلسالمية،  املذاهب  بني  للتقريب  العاملي  قم-املجمع  الساعدي،  حممد  حتقيق:  اآلصفي،  مهدي  حممد  إرشاف:  الغطاء، 

مديرية النرش واملطبوعات، ط1، 14٢4هـ/٢٠٠4م، ٩1-8٩/٢. 
)5( انظر: الفتاوى، اخللييل الكتاب الرابع، ٢13.
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اجلانبان عىل إكراه املحل التجاري إىل زمن حمدود فاإلكراء صحيح)1(.

»ومن  قوله:  حزم  ابن  لإلمام  املحىل  من  اإلجارات  كتاب  يف  فورد  الظاهرية  وأما 
اإلجارات ما البد فيه من ذكر العمل الذي يستأجر عليه فقط وال يذكر فيه مدة كاخلياطة 
املدة  ذكر  من  فيه  البد  ما  ومنها  ذلك،  نحو  أو  ى  مسمَّ مكان  إىل  الدابة  وركوب  والنسج 
كاخلدمة  مًعا  األمرين  من  فيه  البد  ما  ومنه  ذلك،  ونحو  الدابة  وركوب  الدار  كسكنى 
كانت  وإذا  جمهولة  ذكرنا  ما  بخالف  اإلجارة  ألن  والعمل؛  املدة  ذكر  من  فالبد  ونحوها 

جمهولة فهي أكل مال بالباطل«)٢(.
املسألة الثانية: إذا مل حيدد الواقف مدة معينة لتأجري الوقف إمهاالً

فقد اختلف الفقهاء يف مدى صالحية الناظر لتحديد مدة عقد اإلجارة وحدودها وفق 
التفصيل اآليت: 

اأوًل: املذهب احلنفي: 

إذا  أنه  يرى  آراء؛ فمنهم من  الواقف مدة اإلجارة عىل  لو أمهل  فيام  اختلف أصحابه 
أمهل الواقف حتديد املدة فإن األمر للناظر يكري الوقف إىل املدة التي يراها أصلح، وهو 
املدة  لطول  جتنًبا  مطلًقا  بسنة  ُتقيَّد  املدة  أن  يرى  من  وهناك  احلنفية)3(،  من  املتقدمني  رأي 
التي قد تؤدي إىل إبطال الوقف؛ حيث إن من رآه يترصف منها ترصف امُلالَّك عىل طول 
الزمان قد يتومهه الناس مالًكا، ولذلك ودفًعا ملثل هذا التوهم فقد رأى بعض الفقهاء أن 
املدة جيب أن حتدد واختلف يف حتديدها، فبعضهم كام ذكرنا يرى أن مدة السنة هي املدة 
ل البعض؛ إذ إن إجارة السنة هي لوقف  األقل لدفع مثل هذا اخلطر عن الوقف، وقد فصَّ
الدار، أما األرض فثالث سنني، إال إذا كانت املصلحة بخالف ذلك، وهذا قد خيتلف زماًنا 
لسنة  يعقد عقوًدا مرتادفة؛ كل عقد  فإنه  لذلك  احتيج  لو  أنه  بعضهم  يرى  بل  وموضًعا، 
بكذا، هذا يف الدار، أما بالنسبة إلجارة األرايض املوقوفة فيصبح كل عقد لثالث سنني، 
ويذكر يف عقد واحد أنه يؤجر له الدار سنة كذا بأجر كذا، وهكذا ملدة ثالث سنني، وهكذا 

)1( انظر: املرجع السابق، الكتاب الثالث، ٢64.
)٢( املحىل، ابن حزم الظاهري، مسألة )1٢88(، 4/7.

)3( انظر: حاشية رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 6٠6/6.
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إىل متام املدة ويكون العقد األول الزًما فقط؛ ألن مجيع ما عداه يكون مضاًفا، وكل ذلك 
إذا كان املؤجر غري الواقف، أما إذا كان املؤجر هو الواقف فله التأجري ألكثر من مدة السنة 

والثالث سنني)1(.

ثانًيا: املذهب املالكي:

تتعدد األحكام بتعدد املسائل ورشائطها، وهى كام يأيت: 

وكان  له،  الوقف  مرجع  ليس  من  املكرتي  وكان  للزراعة،  أرًضا  املوقوف  كان  إذا   -1
الناظر من مجلة املوقوف عليهم؛ فإن كان الوقف قد تم عىل معينني أو معنيَّ فإنه جيوز 
للناظر إجارة األرض املوقوفة سنتني أو ثالث سنني، وال جيوز أكثر من ذلك، أما إذا 
كان الوقف عىل غري معنيَّ كالفقراء ونحوهم من العناوين العامة فإنه جيوز عندئذ أن 
تكري وتؤجر أربع سنني ال أكثر، قال ابن رشد: وأما األحباس املحبسة عىل املساجد 
واملساكني.. وما أشبه ذلك؛ فال ينبغي ملتويل النظر فيها أن يكرهيا ألكثر من أربعة أعوام 

إن كانت أرًضا، وعليه مىض عمل القضاة يف كراء األحباس.

٢- إذا كان املوقوف داًرا فال ُيؤجر الناظر الوقف أكثر من سنة؛ سواء أكان املوقوف عليه 
. معينًا أم غري معنيَّ

3- إن أكرى الناظر الوقف أكثر مما تقدم ذكره سواء بالنسبة للدار أو األرض؛ فإنه البد أن 
يكون حمقًقا ملصلحة الوقف، وعندئذ ُيمىض، وإال يفسخ؛ ألنه بموته ال تنفسخ اإلجارة.

كان  ونحوها سواء  لعرش سنني  الكراء  جاز  له  الوقف  مرجع  ملن  الكراء  كان  إذا  أما   -4
املوقوف داًرا أم أرًضا وسواء كان املوقوف عليهم معينني أو غري معينني، وقد أكرى 

اإلمام مالـك، منزله عرش سنني وهو صدقة عىل هذا احلال)٢(. 

5- يكون حتديد املدة السابقة يف احلاالت الطبيعية أما إذا اقتضت الرضورة اإلجارة ألكثر 
من هذه املدد مثل حالة هتدم الوقف فيجوز كراؤه بام يبنى به ولو طال الزمان كأربعني 

)1( انظر: املرجع السابق، 6٠6/6.
املسالك  السالك ألقرب  الدسوقي، ٩6/4، وبلغة  بن عرفة  بن أمحد  الكبري، حممد  الرشح  الدسوقي عىل  انظر: حاشية   )٢(
َمالٍِك، »الرشح  َماِم  اإْلِ ملَِْذَهِب  )حاشية الصاوي( )الرشح الصغري هو رشح الشيخ الدردير لكتابه املسمى أقرب املسالك 
الصغري« بأعىل الصفحة، يليه مفصوالً بفاصل »حاشية الصاوي« عليه(، أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت الشهري بالصاوي 

املالكي، دار املعارف، د.ت، ٢87/٢، وعقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة، اجلذامي السعدي املالكي، 54/3.
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عاًما أو أزيد بقدر ما تقتيض الرضورة، وهو خري من ضياعه واندراسه)1(. 

ثالًثا: املذهب ال�سافعي:

اختلف فقهاء الشافعية عىل ثالثة أقوال)٢(: 

القول األول: أن إجارة الوقف هنا ال تقيد بمدة زمنية حمددة بل يصح العقد إىل مدة 
تبقى فيها العني املؤجرة غالًيا وعىل ما يليق هبا فاملرجع يف املدة التي تبقى فيها العني غالًبا 
يعود إىل أهل اخلربة وكل يشء حيبسه فيؤجر الرقيق مثاًل ثالثون عاًما أما الدابة فقد يليق هبا 

أن تؤجر لعرش سنني والثوب سنة أو سنتني.

القول الثاين: أن ال يؤجر الوقف ألكثر من سنة الندفاع احلاجة هبا.

القول الثالث: أنه ال يزاد يف إجارة الوقف عىل ثالثني سنة ألهنا نصف العمر الغالب. 

رابًعا: املذهب احلنبلي:

املدة  وتقدير  الواقف  أمهلها  إذا  معينة  بمدة  الوقف  إجارة  يقيدون  ال  احلنابلة  فقهاء 
عندهم مرتوك إىل ما تقتضيه املصلحة ما دام الوقف عىل جهة عامة)3(.

خام�ًسا: املذهب الزيدي:

يرى فقهاء الزيدية أن لناظر الوقف ومتوليه أن يؤجر الوقف مدة معلومة دون ثالث 
سنني وأن الزائد عىل هذه املدة سيؤدي إىل اشتباه الوقف بامللك)4( قال اإلمام اهلادي: »جتوز 
إجارة الوقف مدة قريبة نحو سنة أو سنتني دون املدة الطويلة فإن ذلك مكروه«، ولقد فرسَّ 
الكراهة  اللبس، ولكن  الصحة مع حصول  متنع  بأهنا كراهة حظر  الكراهة  الزيدية  فقهاء 
تزول إذا كان الوقف مشهوًرا استفاض العلم بوقفيته بني الناس، وقد يقول بعض الفقهاء 

)1( انظر: رشح خمترص خليل للخريش، حممد بن عبد اهلل اخلريش، ٩3/7-٩5.
)٢( انظر: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، 34٩/٢، 

.473/3
)3( انظر: انظر: 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، 363/٢، وجمموع 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، ٢46/3٠.
)4( انظر: التاج املذهب ألحكام املذهب، أمحد بن قاسم العنيس اليامين الزيدي، 3٢4/3.
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املنفعة سواء  أجرَّ ملكه وهو  أنه  املنافع صح ذلك ووجهه  له صاحب  املؤجرَّ  إن كان  أنه 
كانت تورث عنه أو تنتقل إىل من بعده بالوقف بخالف املتويل فليس مالًكا للمنفعة أما إن 
ر له والًيا كمتويل أوقاف املساجد ونحو ذلك فرشط صحة اإلجارة أن نفرض  كان املؤجَّ
للمسجد ونحوه مصلحة يف طوهلا تفوت هذه املصلحة مع قرص املدة وإال فاإلجارة فاسدة 

من أصلها أي باطلة«)1(.

�ساد�ًسا: املذهب الإمامي:

ت اإلجارة،  يرى فقهاء هذا املذهب أنه كلام كانت األجرة واملنفعة واملدة معلومة صحَّ
ُيبنيَّ مقدار  أنه لو آجره كل شهر بكذا أوكل سنة بكذا، ومل  املدة  ويتفرع عىل لزوم تعيني 
اإلجارة  يف  العامة  الضابطة  هي  وهذه  املدة  جلهالة  اإلجارة  تصح  مل  السنني  أو  األشهر 
عندهم)٢(؛ ولذلك فإهنم يرون أنه ال جيوز إجيار الوقف مدة طويلة خيشى عليه من تغلب 
األيدي وترتب أثر امللكية عليه، هذا رأهيم مع اإلطالق أي يف حال مل يشرتط الواقف شيًئا، 
أما إذا اشرتط أن ال يؤجر أكثر من سنة أو سنتني وقام املتويل أو الناظر بعقد إجارة ألكثر 
من ذلك بطل الزائد، قال اإلمام كاشف الغطاء: »وال جتدي احليلة بإجياره عقوًدا متعددة 
سنتني سنتني؛ ألنه خالف غرض الواقف وإن وافق لفظه، وهو من مجلة الشواهد عىل أن 

األغراض ُتقيَّد األلفاظ«)3(.

�سابًعا: املذهب الإبا�سي:

الشيخ  اإلمام  احلارض  العرص  وفقيهها يف  اإلباضية  مفتي  إىل  ُوّجه  استفتاء  من خالل 
أن  له عىل  ثابتة  بيتهم عىل مسجد ومدارس  أوقفوا  أخوة  ثالثة  أن  فيه  اخللييل، ورد  أمحد 
ُيؤجر هلم البيت ملدة أربعني عاًما، وأن الذي محلهم عىل تنجيز الوقف برسعة هو اخلشية من 
وقوع التبديل من ورثتهم؛ فأجاهبم سامحة املفتي بأنه ال مانع من ذلك، من باب أن للواقف 
أن يشرتط يف وقفه ما ال خيل بتعاليم اإلسالم، فاإلجارة هلذه املدة الطويلة وبتلك الكيفية 

صحيحة عندهم)4(.
)1( رشح األزهار )املنتزع املختار من الغيث املدرار(، ابن مفتاح، 4٩8-4٩7/3.

)٢( انظر: حترير املجلة، حممد حسني كاشف الغطاء، ٢/٩1.
)3( حترير املجلة، حممد حسني كاشف الغطاء، 185/5.

)4( انظر: الفتاوى، اخللييل، ٢13/4.
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املسألة الثالثة: اإلجارة الطويلة

هو مفهوم واسع يشمل الدور واألرايض، ويدخل فيه ما يسمى لدى الفقهاء باحلكر 
واالستحكار، وهو خيتص برقبة األرض اخلالية، فيجري عقد استحكارها للبناء عليها أو 
الغرس فيها، ويقصد من إجارهتا منع الغري، وإبقاء األرض املوقوفة يف يد املستأجر للبناء 
عليها أو غرسها باألشجار املثمرة، أو ألي غرض آخر ملصلحة الوقف، عىل أن يكون عىل 
نفقة املستأجر، لقاء أن يدفع املستأجر أجًرا رمزًيا حمدًدا، ودون حتديد ملدة زمنية، وينتقل 

ث)1(. التحكري من اآلباء لألبناء ومن األبناء إىل األحفاد، فهو عقد ُيورَّ

ولقد اختلف فيها الفقهاء عىل التفصيل اآليت: 

اأوًل: املذهب احلنفي: 

1- أنه جيوز عقد هذه اإلجارة الطويلة مطلًقا، دون احلاجة إىل رضورة مدعاة، فتجوز 
إجارته أي مدة كانت)٢(.

٢- أنه ال جتوز اإلجارة الطويلة إال إذا كانت هناك حاجة إليه كوسيلة رضورية للوقف، 
ولزم األمر تعجيل األجرة؛ فإنه جيوز للناظر أن يعقد عقوًدا متفرقة مرتادفة كل عقد عىل 
سنة، ُيكتب فيه: »استأجر فالن بن فالن كذا ثالثني سنة بثالثني عقًدا، كل عقد عىل سنة 
كذا«، ويكون العقد األول الزًما؛ ألنه ناجز، ويكون العقد الثاين غري الزم؛ ألنه مضاف)3(.

3- أنه ال جتوز اإلجارة الطويلة سواء كانت بعقد واحد أم بعقود مرتادفة، فاإلجارة 
عليه  اعرتض  وقد  الوقف،  إبطال  إىل  يؤدي  املدة  طول  أن  وهو  املحذور؛  لتحقق  باطلة 
بعض الفقهاء بأن االضطرار إىل اإلجارة الطويلة؛ حلاجة عامرة الوقف بتعجيل أجرة سنني 
مقبلة.. يزيل املحذور؛ إذ إن املقتيض موجود؛ وهو أن يكون الوقف بحاجة إىل عامرة، كام 

أيب  بن  حممد  بكر  أبو  الدين  شمس  واملبسوط،   ،٢٠/5 عابدين،  ابن  املختار،  الدر  عىل  املحتار  رد  حاشية  انظر:   )1(
ط1،  بريوت-لبنان،  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  الفكر  دار  امليس،  الدين  حمي  خليل  وحتقيق:  دراسة  الرسخيس،  سهل 
14٢1هـ/٢٠٠٠م، 13٢/15، والرشح الكبري )املطبوع مع املقنع واإلنصاف(، شمس الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن 
حممد بن أمحد بن قدامة املقديس، حتقيق: د.عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي ود.عبد الفتاح حممد احللو، هجر للطباعة والنرش 

والتوزيع واإلعالن، القاهرة-مجهورية مرص العربية، ط1، 1415هـ/1٩٩5م، 168/13.
)٢( انظر: الفتاوى الطرسوسية )أو أنفع الوسائل إىل حترير املسائل(، الطرسويس، 1٩5.

البزازية  الطرابليس، 64، والفتاوى  ابن الشيخ عيل  إبراهيم بن موسى بن أيب بكر  انظر: اإلسعاف يف أحكام األوقاف،   )3(
)وهي املسامة باجلامع الوجيز(، ابن البزاز الكردي، ٢67/3، وفتاوى قاضيخان، حممود األوزجندي، 333/3.
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لو خرب وتعطل االنتفاع به؛ ال سيام عندما ال يكون لدى الوقف أموال ُيعمرَّ هبا، وال يوجد 
من يمكنه أن يقرض الوقف ما حيتاج إليه يف اإلعامر، وال يوجد عقار آخر ذو ريع يمكن 
الوقف؛  لصالح  وتكون  الطويلة  اإلجارة  يصح  عندئذ  به..  الكالم  حمل  الوقف  استبدال 
باإلجارة  احلنفية؛  عند  الفتوى  وهي  ذكر،  ما  غري  رشعية  موانع  هناك  يكن  مل  إذا  ال سيام 
الفقرة اإلشارة إىل أن  ملدة سنة واحدة؛ سواء كانت ألرض أو عقار، والبد يف هناية هذه 
هذه اآلراء تنظر إىل املسألة يف حال كان املؤجر غري الواقف، أما إذا كان املؤجر هو الواقف 
فإن التأجري ملدة طويلة جائز، ولو دون حتقق حالة رضورة ودون حاجة إىل رفع األمر إىل 
عليه  ملكه، وواليته  املالك يف  وقفه شأنه شأن  الواقـف حيتاط يف  الرشعي؛ ألن  القايض 

أقوى من والية غريه)1(. 

ثانًيا: املذهب املالكي: 

يرى املالكية أنه إذا كان الناظر من املوقوف عليهم فال جيوز له تأجري الوقف ألمد بعيد؛ 
سواء كان لرضورة أو لغري رضورة؛ ألن بموته تنفسخ اإلجارة، أما إذا كان الناظر من غري 
إذا كانت هناك  املوقوف عليهم فإن مل تكن هناك رضورة لإلجارة الطويلة فال جتوز، أما 
رضورة لتعمري الوقف وما شابه فإنه جتوز اإلجارة الطويلة يف الدور وشبهها، وال جتوز يف 

األرض والعقار؛ إذ ال يتصور أن يلحقها خراب مع مرور الزمن)٢(.

ابن  القايض  املالكية؛ وهو  فقهاء  من  املغرب  أهل  أكابر  بعض  الرأي  أفتى هبذا  ولقد 
الكثرية،  السنني  به  تعمر  ما  يوجد  الفقراء ختربت ومل  دار حمبسة عىل  فأجاز كراء  باديس، 
الفقيه  هذا  منع  ولقد  وكرائها،  إجارهتا  من  إصالحها  يكون  أن  باجلواز  الفتوى  ورشط 
املغريب أن يباع الوقف، ومل ينكر عليه أحد من أهل عرصه)3(، مما يعني تلقي فقهاء املالكية 

هذا الرأي بالقبول واالتفاق. 

الدر  املحتار عىل  رد  الرافعي عىل  وتقريرات  ابن عابدين، 6٠6/6 -6٠7،  املختار،  الدر  املحتار عىل  رد  انظر: حاشية   )1(
املختار-رشح تنوير األبصار، حتقيق: ابن عابدين، 473-47٢/٢. 

)٢( انظر: بلغة السالك ألقرب املسالك )حاشية الصاوي(، الصاوي املالكي، ٢/٢88.
)3( انظر: الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين )»رسالة ابن أيب زيد القريواين« بأعىل الصفحة يليها مفصواًل بفاصل 
رشحها »الفواكه الدواين« للنفراوي(، شهاب الدين أمحد بن غانم )أو غنيم( بن سامل بن مهنا النفراوي األزهري املالكي، دار 

الفكر، ط1415هـ/1٩٩5م، 165/٢، ورشح خمترص خليل، حممد بن عبد اهلل اخلريش، 78/7.
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ثالًثا: املذهب ال�سافعي:

أو  إليها،  حاجة  هناك  كانت  إذا  إال  مطلًقا  الوقف  يف  الطويلة  اإلجارة  تصح  ال  أنه 
كانت هناك مصلحة تعود إىل الوقف ال إىل املستحق، وتثبت هذه احلاجة أو املصلحة عند 

القايض)1(.

رابًعا: املذهب احلنبلي:

أوكانت هناك مصلحة  إليها،  إذا كانت هناك حاجة  إال  الطويلة  أنه ال جتوز اإلجارة 
للوقف ال للموقوف)٢(.

خام�ًسا: املذهب الزيدي:

تنتفي  بحيث  مشهوًرا؛  مستفيًضا  الوقف  يكون  أن  برشط  الطويلة  اإلجارة  جتوز  أنه 
املنافع، وإن  إذا كان املؤجر هو صاحب  التباسه بام هو ملك خاص، أو  فيه املخاوف من 
كان والًيا؛ كمتويل أوقاف املساجد ونحو ذلك، فرشط صحة اإلجارة أن نفرض للمسجد 
من  فاسدة  فاإلجارة  وإال  املدة،  قرص  مع  املصلحة  هذه  تفوت  طوهلا  يف  مصلحة  ونحوه 

أصلها)3(.

�ساد�ًسا: املذهب الإمامي:

أنه ال جيوز إجيار الوقف مدة طويلة خيشى فيه عىل الوقف من تغلب األيدي وترتب 
أثر امللكية عليه، هذا مع اإلطالق، وهم من أصحاب القول األول يف املسألة، ولو رشط 
بطل  ذلك  من  أكثر  املرتزقة  أو  املتويل  فآجر  سنتني  أو  سنة  من  أكثر  يؤجر  ال  أن  الواقف 
الزائد، وال جتدي احليلة بإجياره عقوًدا متعددة سنتني سنتني؛ ألنه خالف غرض الواقف، 

وإن وافق لفظه)4(. 

)1( انظر: الفتاوى الكربى الفقهية، اهليتمي، 3٢8/3.
)٢( انظر: جمموع الفتاوى، ابن تيمية، ٢46/3٠، وكشاف القناع، البهويت، 353/4، وما بعدها إذ أورد مسائل عديدة جتيز 
بيع الوقف وهبته واملناقلة به يف حال تعطل منافع الوقف وخرابه وغري ذلك فاإلجارة أقل خطًرا من البيع، فحري هبا أن جتاز 

عندهم يف هذه احلاالت االستثنائية. وانظر: إعالم املوقعني عن رب العاملني، ابن قيم اجلوزية، 3٠4/3.
)3( انظر: رشح األزهار )املنتزع املختار من الغيث املدرار(، ابن مفتاح، 4٩7/3-4٩8، والتاج املذهب ألحكام املذهب، 

أمحد بن قاسم العنيس اليامين الزيدي، 3٢4/3.
)4( انظر: حترير املجلة، حممد حسني كاشف الغطاء، )مسألة ٢5٠(، 185/5.
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�سابًعا: املذهب الإبا�سي:

أمحد  الشيخ  العالمة  سامحة  احلارض؛  العرص  يف  اإلباضية  إمام  فتوى  مىض  فيام  ذكرنا 
اخللييل.. بجواز إجارة الوقف ملدة طويلة تزيد عىل أربعني عاًما، وأن ذلك ال ينايف تعاليم 

اإلسالم، مع حفظ العقار املوقوف)1(. 

مطلًقا،  الطويلة  اإلجارة  بجواز  يقول  منها  األول  أقواالً:  هناك  أن  يتضح  سبق  مما 
والثاين يرى عدم جوازها مطلًقا، أما الثالث فإنه جييزها يف حال الرضورة، ومن املالحظ أن 
اإلجارة الطويلة األمد أسلوب استثامري قد ال يبدو نافًعا فيام إذا كان العمل غري منضبط 
قانونًيا وإدارًيا كام كان يف العصور املاضية، فلقد كانت املدة الطويلة سبًبا لفقدان العارفني 
ترصف  فيه  يترصف  رآه  من  فإن  عليه،  اليد  وضع  يسهل  وبالتايل  فيه،  والشهود  بالوقف 
هذا  أن  إال  عليها،  املرتتبة  واحلقوق  األوقاف  فتضيع  مالًكا  هذا  خيال  طويلة  مدة  امُلالَّك 
املحذور غري ذي أمهية يف عرصنا احلارض؛ إذ إن التنظيم اإلداري والقانوي لعملية توثيق 
املعامالت وامللكيات وما إىل ذلك قد بلغت مبلًغا عظياًم من التنظيم واإلتقان، وينبغي أن 
عامل  يف  الوقف،  استثامر  وصناعة  األوقاف  وإدارة  الوقفي  التوثيق  عملية  يف  منها  يستفاد 
يسوده االقتصاد املتحرك والنشط يف هذا القرن املتميز من الزمان، وال ريب أن هناك عديًدا 
مما يمكن استخدامه كضوابط رشعية يف إجارة الوقف، باإلضافة إىل الضوابط التي ذكرناها 

يف املدخل التمهيدي.

املسألة الرابعة: اإلجارة بأجرتني

هي من املسائل املستجدة، وهي طريقة ابتكرها بعض الفقهاء عالًجا ملشكلة حدثت 
أتلفت معظم  املوقوفة يف إسطنبول عام 1٠٢٠هـ، عندما نشبت حرائق كبرية  للعقارات 
إدارة  واجهت  األخرى،  األوقاف  لبعض  اخلارجية  املظاهر  هت  وشوَّ الوقفية،  العقارات 
أن  آنذاك  العلامء  فاقرتح  لتعمريها؛  الالزمة  األموال  توافر  عدم  مشكلة  الوقفية  النظارة 
يكون هناك عقد إجارة عىل العقار املتدهور أو التالف بأجرتني؛ إحدامها أجرة كبرية معجلة 
تقارب قيمة هذا العقار، يستلمها الناظر ليعمر هبذه األموال العقار املوقوف، أما األجرة 
العقد كل سنة، وهو طويل األجل  الثانية فهي أجرة سنوية مؤجلة وقليلة، ويتجدد هذا 

)1( انظر: الفتاوى، اخللييل، ٢13/4.
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بطبيعته؛ إذ إنه البد فيه من أن يسرتد املستأجر كل مبالغه التي دفعها من خالل رضب هذه 
املدة الطويلة؛ إذ هي الضامن الوحيد له ليستعيد أمواله، إذ إن هذا العقد هو عقد متوييل يف 
الواقع، وهذه الصيغة التمويلية تعالج مشكلة عدم جواز بيع العقار املوقوف، إذ إن األجرة 
الكبرية املَعَجلَّة حتقق نفس ما قد حيققه البيع، وهي حتقق أيًضا منافع للمستأجر يف البقاء 
فرتة طويلة يف العقار املؤجر؛ سواء كان منزالً أو دكاًنا أو غري ذلك، وهذه الطريقة تتناغم 
مع القول األول الذى جييز اإلجارة الطويلة، إذ إن وجود األجرة حيمي العقار املوقوف من 
إدعاء املستأجر أنه قد متلكه بالرشاء أو غريه، كام أن ما يبنى عىل هذه األرض املوقوفة يظل 

ملًكا للوقف دون املستأجر)1(. 

وقد اختلف فقهاء الشافعية يف إجارة املوقوف بأجرتني، والراجح عندهم عدم اجلواز، 
ة كل سنة؟ فهناك  فورد لدهيم: أهنم إْن جوزوا اإلجارة أكثر من سنة، فهل جيب تقدير حصَّ
ة كل عني منها، وكام  قوالن: أصحهام: ال، كام لو باع أعيانا صفقة واحدة ال جيب تقدير ِحصَّ
الربيع، وحرملة،  والثاين: وحيكى عن رواية  ِحّصة كل شهر.  تقدير  َر سنة ال جيب  َأجَّ لو 
واملزين يف »اجلامع الكبري«: نعم؛ ألن املنافع تتفاوت قيمها بالسنني، وربام هتلك العني يف 
ة عىل قيمة  املدة، فيتنازعان يف قدر الواجب من األجرة، ومن قال باألول يوزع األجرة امُلَسامَّ
منافع السنني، فينقطع النزاع. وبنى القولني بعضهم عىل القولني فيام إذا أسلم يف شيئني، أو 
يف يشء إىل أجلني، ففي قول جيوز أخًذا بظاهر السالمة، ويف قول: ال ملا عساه أن يقع من 
اجلهالة باألجرة، وجيوز أن يعلم قوله يف الكتاب: »فاألصح اجلواز« -بالواو- ألن القايض 

أَبا الَقاِسِم ْبَن َكجٍّ حكى طريقة أخرى قاطعة بإنه ال جيب التقدير، واختارها مذهًبا)٢(.

املسألة اخلامسة: اإلجارة املنتهية بالتمليك

وهي مسألة مستجدة، وتتناول صيغة جديدة من صيغ اإلجارة، وهي ذات صور عديدة 
بعضها ال ينسجم مع أحكام الوقف وضوابطه، إال أن هناك من صورها ما يصلح يف باب 
الوقف وهو أن تؤجر إدارة الوقف )أو الناظر( األرض املوقوفة ملستثمر )شخصًيا اعتبارًيا 

ظبي  أبو  هليئة  اخلريي  الوقف  ندوة  يف:  منشور  بحث  احلسن،  أبو  الصديق  الشيخ  الوقف،  أحكام  من  مقتطفات  انظر:   )1(
اخلريية، 1٩٩5م، ٩4، واستثامر موارد األحباس، الشيخ كامل جعيط املقدم إىل الدورة الثانية عرشة، 47.

)٢( انظر: فتح العزيز برشح الوجيز )الرشح الكبري( )هو رشح لكتاب الوجيز يف الفقه الشافعي أليب حامد الغزايل، عبد الكريم 
بن حممد الرافعي القزويني، دار الفكر، 341-3٩8/1٢.
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كان أو شخصًيا طبيعًيا( مع السامح له بالبناء عليها سواء مباين أو حمالت أو غري ذلك حسبام 
سيتم االتفاق عليه، ويستغلها املستثمر فرتة من الزمن ثم يعود كل ما بناه املستثمر بعد انتهاء 
املباين  تلك  املستثمر  قبل  من  باهلبة  تعهًدا  العقد  يتضمن  إذ  الوقف،  إىل  عليه  املتفق  الزمن 
وغريها إىل الوقف، أو أن يتضمن أحد بنود عقد اإلجارة هبة معلقة أو وعًدا بالبيع ثم يتم 
البيع يف األخري بعقد جديد، ويمكن أن ينص يف العقد عىل أن تعطى للوقف أجرة ولو كانت 

قليلة حتى يستفيد منها يف ادارة أموره، وقد يقال بجواز متديد الفرتة لقاء ذلك)1(.

املبحث اخلام�س

اأجرة الوقف

يف  وترصفاته  أفعاله  تكون  بأن  مقيدة  الوقف  عىل  الناظر  والية  أن  عليه  املتفق  من 
نشهد  أن  عندئذ  ريب  فال  اإلجارة  عقد  أركان  أحد  األجرة  كانت  وملا  الوقف،  مصلحة 
اهتامًما فقهًيا بالبحث حول األجرة ومقدارها عىل التفصيل، فهل يصح أن تكون اإلجارة 
بأقل، واإلجارة إذا انشغلت عىل غبن فاحش وآثارها، وأثر تغيري أجرة الوقف بعد العقد 
بزيادة أو نقصان، وبعبارة أخرى: أثر الظروف الطارئة عىل األجرة)٢( وغريها من مسائل، 
إال أنه من الرضورة التأكيد عىل أن األصل العام يف تقدير أجرة الوقف هو أن تكون بمقدار 
أجرة املثل وال جتوز بأقل منها، حيث إن االلتزام بأقل من أجرة املثل التزام يسبب رضًرا 
للمستحقني إال إذا كان النقصان يسرًيا ال يسبب رضًرا معتًدا به فاإلجارة عندئذ صحيحة، 
واألصل أن تسمى األجرة وهي متلك، إال إذا كانت اإلجارة باطلة أو فاسدة فإنه عندئذ 

تلزم أجرة املثل؛ إذ إن اإلجارة الفاسدة والباطلة متساويتان يف استحقاق بدل املثل.

الفقهاء  أن  إال  البحث،  هلذا  الكثرية  الفروع  أحكام  يف  الفقهية  االقوال  تعدد  ورغم 
يتفقون عىل أن الضابط العام يف بدل اإلجارة )أي األجرة( أن يكون ماالً معلوًما مملوًكا 
يكون  أن  يصلح  فإنه  البيع  ثمنًا يف  يكون  أن  يصلح  كام  وهذا  تسليمه،  مقدوًرا عىل  طلًقا 

)1( انظر: قرار رقم 11٠ )1٢/4( بشأن موضوع اإلجيار املنتهي بالتمليك، ضمن قرارات جممع الفقه اإلسالمي يف دورته 
الثانية عرشة بالرياض من ٢5 مجادى اآلخرة إىل غرة رجب 14٢1هـ املوافق ٢3-٢8 سبتمرب ٢٠٠٠م.

)٢( انظر ملزيد من التفاصيل عن نظرية الظروف الطارئة وأثرها عىل األجرة: النظريات الفقهية، د.فتحي الدريني، منشورات 
جامعة دمشق، سوريا، ط4، 1417هـ/1٩٩7م، 1٩3-13٩. 
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عوًضا يف اإلجارة سواء بسواء)1(. 

وسنتناول تفصيل ما ذكرنا إمجاله يف أول البحث وذلك عىل النحو اآليت: 

اأوًل: حكم اإجارة الوقف باأقل من اأجرة املثل )الغنب الفاح�ش(: 

إذا أجر الناظر العني املوقوفة بأقل من أجرة املثل وكان النقصان يسرًيا يتغابن الناس يف 
مثله، والذي إن وجد فإن الناس تتسامح فيه يف معامالهتم وتتقبله من بعضها البعض عادًة؛ 
فإن اإلجارة تكون نافذة سواء كان املستأجر من املستحقني أو من غريهم)٢(، وهذا خيرج 
الفاحش، وقد اختلف  النقصان  نتناول هنا حالة  إننا  إذ  املسألة؛  عام نحن بصدده يف هذه 

الفقهاء عىل قولني: 

والشافعية،  واملالكية،  احلنفية،  إليه  وذهب  والضامن:  الفسخ  يرى  األول:  القول 
والظاهرية، والزيدية: 

أن  إليه  ذلك  ُرفع  إذا  القايض  عىل  وجيب  عندهم،  تفسد  اإلجارة  أن  يرون  فاحلنفية 
يبطل اإلجارة، إال إذا اقتضت الرضورة إجارته هبذا الغبن الفاحش)3(، وعندهم أيًضا أن 
الواقف إذا آجر باألقل مما ال يتغابن الناس فيه مل جتز، ويبطلها القايض، فإن كان الواقف 
مأموًنا وفعل ذلك عن طريق السهو ال بقصد فإنه ال يعزل، بل يقره القايض يف يده، ولكن 
يأمره باإلجارة باألصلح، وإال أخرجها من يده وجعلها يف يد من يثق بدينه، وجتوز عندهم 
غري  العني  كانت  إذا  هنا  الرضورة  صور  ومن  للرضورة،  كانت  إذا  باألقل  اإلجارة  أيًضا 
مرغوب يف إجارهتا إال باألقل، أو إذا أصيب الوقف بنائبة، أو كان عليه دين، أو كان الدار 
عليها مرصد، واملرصد هو دين عىل الوقف ينفقه املستأجر لعامرة الدار لعدم ماٍل حاصل 
يف الوقف؛ ففي مثل حاالت الرضورة هذه ومثيالهتا جتوز اإلجارة باألقل، أما يف حال ال 

توجد فيه رضورة معتربة رشًعا فإن املستأجر يلزمه متام أجرة املثل)4(.

)1( انظر: حترير املجلة، حممد حسني كاشف الغطاء، ٢/65.
)٢( انظر: حاشية رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 6٠8/6، وحاشية العدوي عىل رشح اخلريش عىل خمترص سيدي 
خليل، اإلمام أيب الضياء سيدي خليل، املطبعة الكربى األمريية ببوالق مرص املحمية، ط٢، 1317هـ، ٩٩/7، وكشاف 

القناع عن متن اإلقناع، البهوتى احلنبىل، 4/٢6٩.
)3( انظر: أحكام األوقاف، اخلصاف، ٢٠5، والبحر الرائق، ابن نجيم، ٢56/5.

)4( انظر: حاشية رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 6٠8/6.
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وفقهاء املالكية ذهبوا إىل أنه إذا أجرَّ الناظر العني املوقوفة بدون أجرة املثل فإنه يضمن 
متام أجرة املثل إن كان ملًيا، وإال رجع عىل املستأجر ألنه مبارش، وكل من رجع عليه ال 
يرجع عىل اآلخر، هذا إذا كان املستأجر ال يعلم بأن األجرة املسامة أقل من أجرة املثل، فإن 
كاًل منهام ضامن فيبدأ به، وبناء عىل ذلك فلو وقعت اإلجارة بام هو أقل من أجرة املثل، ثم 
زاد شخص آخر ما يبلغ أجرة املثل؛ فإن إجارة األول تفسخ وتؤجر للشخص الثاين الذي 
زاد، ولو التزم الشخص األول بتلك الزيادة مل يكن له ذلك، إال أن يزيد عىل الشخص الثاين 
الذي زاد حيث مل تبلغ زيادة من زاد أجرة املثل، فإن بلغتها فال يلتفت إىل زيادة من زاد)1(.

أهنم  إال  فاحش؛  بغبن  وقفت  إذا  اإلجارة  فساد  رأوا  وان  فإهنم  الشافعية  فقهاء  أما 
عىل  املوقوفة  العني  يؤجر  أن  وبني  غريه  عىل  املوقوفة  العني  الناظر  يؤجر  أن  بني  يفرقون 
نفسه؛ فإنه ال جيوز للناظر أن يؤجرها عىل غريه بأقل من أجرة املثل، فلو أجرها باألقل فإن 

العقد يكون غري صحيح)٢(، ومل يتعرضوا لذكر الفسخ والضامن يف كتبهم. 

أما بالنسبة للزيدية فقد ذكر اإلمام أمحد املرتىض يف كتابه رشح األزهار، يف معرض بيان 
ما جيوز للمتويل فعله وما ال جيوز؛ أنه ال جيوز للمتويل أن يبيع شيًئا مما تعلق بام توالَّه بثمن 
املثل مع وقوع الطلب من غري املشرتي بالزيادة عىل ثمن املثل، فإن باع كان البيع فاسًدا؛ 
ألنه قد خان فبطلت واليته يف ذلك، فأما لو مل تقع املطالبة من الغري لكن غلب يف ظن املتويل 
أنه لو أشهر بيع هذا اليشء حصل فيه مع الثمن أكثر فإنه يصح البيع، وإن كان مكروًها عىل 
أجود األقوال)3(، وقد ُيقال: إن املناط يف اإلجارة هو نفسه يف البيع، إال أن البيع متليك العني 
أو الرقبة، واإلجارة متليك املنفعة، ومن الواضح أن املالك فيها واحد؛ إذ إن البيع واإلجارة 
تقعان كلتيهام عىل العني، إال أن البيع يقع عىل العني من حيث رقبتها وذاهتا، واإلجارة تقع 

عىل العني من حيث منافعها وغلتها، وبذلك يقرتب رأهيم مع أصحاب القول ألول.

وقول ابن حزم الظاهري يتفق مع أصحاب القول األول؛ إذ إنه يرى أنه ال جتوز إجارة 
األشياء  من  ليشء  وال  فيها،  للبناء  وال  فيها  للغرس  وال  فيها  للحرث  ال  أصاًل،  األرض 

٩٩/7، وحاشية  خليل،  الضياء سيدي  أيب  اإلمام  خليل،  خمترص سيدي  اخلريش عىل  العدوي عىل رشح  انظر: حاشية   )1(
الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي، ٩5/4.

)٢( انظر: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، الرشبيني الشافعي، ٢/3٩5.
)3( انظر: رشح األزهار )املنتزع املختار من الغيث املدرار(، ابن مفتاح، 4٩8/3.
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أصاًل ال ملدة مسامة قصرية وال طويلة، وال لغري مدة مسامة ال بدنانري وال بدراهم وال بيشء 
أصاًل، فمتى وقع ُفسخ أبًدا، وال جيوز يف األرض إال املزارعة بجزء مسمى مما خيرج منها، 
البناء، وتكون  أو كثر جاز استئجار ذلك  بناء قل  فيها  فإن كان  املغارسة كذلك فقط،  أو 

األرض تبًعا لذلك البناء غري داخلة يف اإلجارة أصاًل.

وال جيوز عند الظاهرية استئجار دار وال عبد وال دابة وال يشء أصاًل ليوم غري معني، 
؛ ألن الكراء مل يصح عىل يشء مل يعرف فيه املستأجر  ، وال لعام غري معنيَّ وال لشهر غري معنيَّ

حقه؛ فهو أكل مال بالباطل وعقد فاسد)1(. 

القول الثاين: ال يرى فسخ وضامن العقد: وإليه ذهب احلنابلة، واإلمامية، واإلباضية: 

1( فاحلنابلة يرون أن العقد يكون صحيًحا إال أن الناظر يضمن قيمة النقص الفاحش؛ ألنه 
يترصف يف مال غريه عىل وجه احلظ، فيضمن ما نقصه بعقده، وهو يف ذلك كالوكيل 
ر بدون أجرة املثل)٢(، وجيب أن يالحظ هنا أنه إذا كانت  إذا باع بدون ثمن املثل، أو أجَّ
املثل؛ قياًسا عىل جواز  الناظر فإنه جيوز أن يؤجرها بأقل من أجرة  العني موقوفة عىل 

اإلجارة، هذا عند الشافعية. 

الشافعية،  كام  اإلجارة  جييز  أوهلام:  رأيان؛  الصور  هذه  يف  هلم  فإن  احلنابلة  فقهاء  أما   )٢
وثانيهام: ال جييزه، كام أن بعض فقهاء احلنابلة يرتبون أثًرا عىل ذلك يتعلق ببطالن والية 
الناظر؛ إذ يرونه مفرًطا، فتزول واليته بانتفاء رشطها؛ وهو األمانة، وهناك من يرى أن 

نظارته ال تبطل، ويكتفي بتضمينه وحسب)3(.

وفقهاء اإلمامية يرون أن الضابط العام يف بدل اإلجارة أن يكون ماالً معلوًما مملوًكا 
طلًقا مقدوًرا عىل تسليمه، وهذا كام يصلح أن يكون ثمنًا يف البيع يصلح أن يكون عوًضا 

)1( انظر: املحىل باآلثار، ابن حزم، )مسألة، 1٢٩7، 1٢٩8(، 14-13/7.
)٢( انظر: دقائق أويل النهى لرشح املنتهى املعروف برشح منتهى اإلرادات، البهوتى احلنبىل، 5٠6/٢، واإلنصاف يف معرفة 
الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، املرداوي، 73/7، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، البهوتى احلنبىل، 

.٢6٩/4
احلنبيل،  بن رجب  أمحد  بن  الرمحن  الدين عبد  زين  ابن رجب«،  بـ«قواعد  املشهور  الفوائد  القواعد وحترير  تقرير  انظر:   )3(
حتقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن، دار ابن عفان للنرش والتوزيع، اململكة العربية السعودية، ط1، 141٩هـ، 

.65/٢
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يف اإلجارة)1(، ومن الواضح من استقراء بعض األحكام أن األصل أن الوقوف عىل حسب 
معينًا  مقداًرا  والناظر  للويل  الواقف  جيعل  أن  عندهم  جيوز  فإنه  ولذلك  أهلها؛  وقفها  ما 
منه ثمرة العني املوقوفة أو منفعتها؛ سواء كان أقل من أجرة املثل أم أكثر أم مساوًيا، إذن 
فاألجرة املسامة هي األصل، أما إن مل جيعل له شيًئا كان له أجرة املثل ان كان لعمله أجرة، 
إال إن يظهر من الواقف قصد املجانية)٢(، ولو أجرَّ الناظر مدة فزادت األجرة منها أو َظَهَر 
أن يكون يف زمن خياره  بالغبطة يف وقته، إال  العقد؛ ألنه جرى  ينفسخ  مل  بالزيادة  طالب 
فيتعنيَّ الفسخ حينئذ، ثم إن رشط له يشء عوًضا من عمله لزم، وليس له غريه، وإال فله 

أجرة املثل عن عمله مع قصد األجرة به وقضاء العادة بعدم تربعه به)3(.

قال يف  املثل؛ حيث  بأقل من سعر  املوقوف  غلة  بيع  اإلباضية عىل عدم جواز  ونصَّ 
الفتاوى اخلليلية: »ال يباع يشء من غلَّة املوقوف بأقل من سعره؛ إذ ال حماباة يف الوقف«، 
وقوله: »جتب مراعاة مصلحة الوقف كاليتيم«، وقوله: »تراعى يف ذلك مصلحة الوقف، 
فإن كانت املصلحة يف ذلك متعينة جاز، وال بد أن يتم ذلك عىل أيدي األمناء ذوي اخلربة 
يف مصالح األموال«، وقوله أيًضا: »وأن ال يكون غبن يف الوقف، ال يف بيع األصل، وال يف 

ابتياع البديل، وأن يكون البديل خرًيا من األصل«)4(.

ثانًيا: م�ساألة تغيري الأ�سعار بعد اإبرام عقد الإجارة: 

إبرام  بعد  ري  تغَّ األجرة  هذه  عىل  طرأ  ثم  املثل  بأجرة  الوقف  غريه  أو  الناظر  أّجر  إذا 
العقد؛ فإن مثل هذا التغيري ال خيلـو إما أن يكون بنقصان أو بزيادة يف األسعار، فام حكم 

التغري احلاصل وفق اآليت: 

أ( إذا كان التغيري بنقصان األجرة: 

اختلف الفقهاء يف هذه املسألة إىل قولني: 

القول األول: يرى أنه حيط من الكراء عن املستأجر بقدر ما نقص، وال يفسخ العقد إىل 

)1( انظر: حترير املجلة، حممد حسني كاشف الغطاء، ٢/65.
)٢( انظر: رياض املسائل يف حتقيق األحكام بالدالئل، الطباطبائي، 1٠/13٠.

)3( انظر: املرجع السابق، 1٠/13٠.
)4( انظر: الفتاوى، اخللييل، ٢٢٢/4 و٢٢4 و٢٢6 و٢٢8.
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متام مدة اإلجارة ما دامت قد انعقدت صحيحة، وهو ما ذهب إليه املالكية واحلنابلة عىل 
تفصيل أقواهلم كام يأيت: 

املنفعة  استيفاء  أو حيول دون  املوقوفة  العني  قيمة  ينقص من  ما  إذا طرأ  املالكية:  قال 
املقصودة من وراء إجارهتا؛ فعىل الناظر أن حيط من الكراء وال يفسخ العقد، واحلط يعني 
أن يقلل من قيمة األجرة، ويشرتط هنا أن يكون لسبب عارض ال بد للمستأِجر فيه؛ كاألمر 
الساموي )قوة قاهرة(، ولكن البد بعد انتهاء املدة التي يقع فيها هذا العارض ويستغرقها 
الكراء، وال يفسخ  الكراء كام كانت، وتستمر إىل متام مدة اإلجارة أو  البد أن تعاد أجرة 

العقد )عقد اإلجارة()1(.

فنقصت  احلامم وغريه؛  مثل  للناس  إجياره  منفعة  تكون  ما  استأجر  إذا  احلنابلة:  وقال 
املنفعة املعروفة؛ مثل أن ينتقل جريان املكان، ويقل الزبون خلوف أو أخراب أو حتويل ذوي 
سلطان هلم.. ونحو ذلك؛ فإنه حيط للمستأجر من األجرة، وذلك بقدر ما نقص من املنفعة 
املعروفة؛ سواء ريض الناظر وأهل الوقف أم سخطوا، وال يرجع عىل املستأجر بام وضع 
عنه إذا مل يوضع إال قدر ما نقص من املنفعة املعروفة)٢(، كام أهنم ال يرون تغري األسعار بعد 

إبرام عقد اإلجارة الرشعية سبًبا رشعًيا صحيًحا للفسخ)3(.

القول الثاين: يرى أنه ال حُيط من الكراء يشء، فإذا نقصت أجرة املثل ألي سبب بعد 
إبرام العقد فإنه يبقى سارًيا إىل هناية مدته، ويلتزم املستأجر بدفع األجرة املتفق عليها؛ دفًعا 
للرضر، وال يفسخ العقد، وإىل هذا ذهب احلنفية؛ إذا نقصت أجرة املثل ألي سبب كان 
بعد إبرام العقد فإن العقد ال يفسخ، بل يبقى سارًيا إىل هناية مدته، ويلتزم املستأجر بدفع 
األجرة املتفق عليها يف العقد؛ دفًعا للرضر الذي قد يلحق الوقف بسبب ذلك؛ وألن الناظر 
ال يملك الفسخ واإلقالة إال إذا كان فيها خرٌي للوقف وللموقوف عليهم، وهو غري متحقق 
هنا فال يصح الفسخ، كام أن األجرة ينظر إىل كوهنا مثلية حني إبرام العقد، فال يرضها أن 

)1( انظر: املعيار املعرب واجلامع املغرب، الونرشييس، 158/7 و٢75/8.
)٢( انظر: جمموع الفتاوى، ابن تيمية، 311/3٠.

)3( انظر: املرجع السابق، 186/3٠.
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تتغري بعد ذلك)1(.

ب( إذا كان التغيري بزيادة األجرة: 

فقد اختلف الفقهاء إىل قولني: 

القول األول: أنه إذا كان عقد اإلجارة صحيًحا وكان بأجرة املثل فإنه يستمر كام هو 
وال يفسخ بزيادة األجرة، بناء عىل أن أجر املثل يعترب وقت العقد فال يرض التغيري بعد ذلك، 
وألنه قد جرى بالغبطة يف وقته، فأشبه ما إذا باع الويل مال الطفل أو اليتيم ثم ارتفعت القيم 
باألسواق أو ظهر طالب بالزيادة بعد ذلك، وإىل هذا ذهب احلنابلة، واملالكية عىل املعتمد، 

والشافعية يف األصح، ورواية عند احلنفية، واإلمامية: 

قال احلنابلة: إذا طلب أحدهم العني املوقوفة بزيادة عن األجرة األوىل فإن اإلجارة ال 
تنفسخ ما دامت قد انعقدت صحيحة، حتى وإن مل يكن يف تلك الزيادة رضر؛ ألن اإلجارة 
للمؤجر وال غريه فسخها  ليس  الصحيحة  اإلجارة  وقالوا:  الطرفني)٢(،  من  عقدها الزم 
املذكور  الفقهاء احلكم  العني وقًفا)3(، هذا ولقد خص بعض  لزيادة حصلت، ولو كانت 
ما هو عىل  ر  أجَّ قد  الناظر  إذا كان  أما  الوقف،  ر  أجَّ املوقوف عليه هو من  لو كان  بام  آنًفا 
سبيل اخلريات ثم طلب الزيادة؛ فال فسخ، عىل الصحيح من املذهب، وإن كان هناك قول 

باحتامل فسخه)4(.

وقال املالكية: إذا طرأ ما يزيد يف أجرة الوقف بعد العقد، فإنه إذا ما اشرتط يف العقد 
عىل قبول الزيادة من مكرت آخر؛ فإن هذا العقد يبطل؛ ألنه من الغدر، ويكون ذريعة إىل بيع 
وسلف، أو إىل سلف جرَّ منفعة)5(، ولكن إذا مل يشرتط يف الكراء ذلك فإنه ينظر إىل األمر عىل 

)1( انظر: الفتاوى اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، 41٩/٢، وحاشية رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 
6٠8/6-6٠٩، والبحر الرائق، ابن نجيم، ٢٩٩/7، واإلسعاف يف أحكام األوقاف، إبراهيم بن موسى بن أيب بكر ابن 
الشيخ عيل الطرابليس، 65، وغمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن حممد مكي 

احلسيني احلموي احلنفي، دار الكتب العلمية، بريوت-لبنان، ط1، 14٠5هـ/1٩85م، 115/3.
)٢( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهوتى احلنبىل، ٢6٩/4، وجمموع الفتاوى، ابن تيمية، 318/3٠.

)3( انظر: مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، السيوطي، 663/3.
)4( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، املرداوي، 73/7، ومطالب أويل النهى 

يف رشح غاية املنتهى، السيوطي، 6٢1/3.
)5( انظر: املعيار املعرب واجلامع املغرب، الونرشييس، 47/7.
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النحو اآليت؛ إذا وقع العقد بأجرة املثل وحصلت زيادة فيها؛ فقد افرتق فقهاء املالكية عىل 
ر بأجرة املثل وجاء  رأيني؛ األول: يرى أنه إذا وقع الكراء عىل وجه الغبطة يف احلال بأن أجَّ
من يطلبه بأزيد مما أكرتى به؛ فإن هذه الزيادة ال جتوز وال يلتفت إليها، وال يفسخ العقد، بل 
يستمر كام هو)1(، أما الرأي الثاين فريى أنه إذا كان الزيادة يف حدود الثلث فإهنا تقبل؛ فيخريَّ 
األول يف الزيادة أو الرتك)٢(، أما إذا وقع بأقل من أجرة املثل فإن الزيادة تقبل حينئذ؛ ألن 
العقد قد حصل فيه غبن، ويثبت ذلك بالبينة أن بالكراء األول غبنًا عىل احلبس)3(، وتفسخ 
إجارة املستأجر األول للمستأجر الثاين الذي زاد سواء كان حارًضا وقت إجارة األول أو 
غائًبا، ولو التزم األول تلك الزيادة التي زيد عليه مل يكن له ذلك، إال أن يزيد عىل من زاد 

حيث مل تبلغ زيادة من زاد أجرة املثل، فإن بلغتها فال يلتفت لزيادة من زاد)4(. 

ر املوقوف عليه بحكم امللك العني املوقوفة وزادت األجرة يف  وقال الشافعية: إذا أجَّ
املدة، أو ظهر طالب بالزيادة؛ فإن العقد يرسي كام هو وال يتغري بذلك)5(، وهذا احلكم معترب 
حتى يف حالة ما إذا أجر املوقوف بأقل من أجرة املثل وكان الناظر من املوقوف عليهم؛ ألن 
املؤجر إذا كان من املستحقني جاز له اإلجيار بأقل من أجرة املثل عند الشافعية)6(، أما إذا 
أجرَّ الناظر باعتباره متولًيا ثم طرأت هذه الزيادة أو ظهر من يطالب هبا؛ فإن العقد ال يتأثر 
بذلك عىل أصح األقوال عندهم، ويعللون ذلك بأن العقد قد جرى بالغبطة يف وقته)7(، وبه 

)1( انظر: النوازل، الشيخ عيسى ين عيل احلسيني العلمي، حتقيق املجلس العلمي بفاس، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
اململكة املغربية، 14٠6هـ/1٩86م، ٢/٢64.

)٢( انظر: النوازل، العلمي، ٢/٢63.
التاج واإلكليل ملخترص خليل، أبو عبد اهلل حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي املواق  )3( انظر: 

املالكي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1416هـ/1٩٩4م، 46/6.
)4( انظر: رشح اخلريش، ٩٩/7، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي، ٩5/4، ورشح 
ضبطه  الزرقاين،  أمحد  بن  يوسف  بن  الباقي  عبد  الزرقاين،  عنه  ذهل  فيام  الرباين  الفتح  ومعه:  خليل  خمترص  عىل  رقاين  الزُّ

وصححه وخرج آياته: عبد السالم حممد أمني، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 14٢٢هـ/٢٠٠٢ م، ٩1/7-٩٢.
)5( انظر: الوسيط يف املذهب، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس، ٢6٢/4، وروضة الطالبني وعمدة املفتني، النووي، 

.415/4
)6( انظر: حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، ٢٩4/6، والتكملة الثانية -املجموع-رشح 

املهذب، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، املكتبة السلفية، املدينة املنورة، د.ط، د.ت، 366/15.
)7( انظر: روضة الطالبني وعمدة املفتني، النووي، 415/4، وهناية املحتاج إىل رشح املنهاج، الرميل، 4٠٠/5، وحتفة املحتاج 
يف رشح املنهاج، أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، ٢٩4/6، ومغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس 

الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، ٢/3٩5.
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أفتى اإلمام النووي، وعنده أن العقد ال ينفسخ وال جيوز للناظر وال لغريه فسخه؛ سواء 
زيد فيه الثلث أو أكثر)1(. 

ومقابل أصح األقوال هناك قوالن: القول األول منهام مفاده أن العقد ينفسخ لوقوعه 
خمالًفا للمصلحة والغبطة يف وقته؛ ال سيام اذا كان طالب الزيادة ثقة وكانت الزيادة معتًدا 
هبا، وهو رأي ابن الصالح)٢(، والقول الثاين أنه إذا كانت اإلجارة لسنة فام دوهنا فإن العقد 

ال يتأثر، وإذا كانت أكثر فالزيادة مردودة)3(. 

ويرى فقهاء اإلمامية أنه لو أجرَّ الناظر مدة فزادت األجرة فيها أو ظهر طالب بالزيادة 
بالغبطة يف وقته، إال أن يكون يف زمن خياره؛ فيتعنيَّ الفسخ  العقد؛ ألنه جرى  مل ينفسخ 

حينئذ)4(. 

إذا  األول  للمستأجر  الزائدة  باألجرة  ثانية  ويعقد  يفسخ  العقد  هذا  إن  الثاين:  القول 
رغب يف ذلك؛ ألنه أحق من غريه أو لغريه إذا مل يقبل الزيادة، وإىل هذا ذهب القول األصح 
عند احلنفية؛ ألن عقد اإلجارة عندهم ينعقد وقًتا فوقًتا؛ إذ إن املعقود عليه فيه هو املنفعة 
وهي توجد وقًتا فوقًتا، وألن من مصلحة الوقف فسخ اإلجارة، وال رضر عىل املستأجر؛ 
ألنه مل يلزم بأكثر من أجرة املثل، وقال احلنفية: إذا زادت أجرة املثل فإذا كانت الزيادة قد 
حصلت بقصد اإلرضار باملستأجر؛ فال يعتد هبذه الزيادة ما دامت املدة باقية؛ ألهنا زيادة غري 
مرشوعة، وتبقى األجرة كام هي وقت إبرام العقد)5(، أما إذا كانت قد حصلت لكثرة الرغبة 
البناء أو الغرس  يف املستأَجر وزيادته يف ذاته؛ فإن املسألة ختتلف عام إذا كان منشأ الرغبة 
أو األعامل التي استحدثها املستأِجر لنفسه يف الوقف، بحيث لو ُأزيلت املستحدثات فإهنا 

تلميذه  ترتيب:  النووي،  بن رشف  الدين حييى  حميي  زكريا  أبو  املنثورة«،  بـ«املسائل  املسامة  النووي  اإِلمام  َفتاوى  انظر:   )1(
ار، َداُر البشائِر اإلسالميَّة، بريوت، ط6، 1417هـ/1٩٩6م، 8٢. د احلجَّ ين بن الَعّطار، حتِقيق وتعِليق: حممَّ الشيخ َعاَلء الدِّ
)٢( انظر: الوسيط يف املذهب، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل، ٢6٢/4، وفتاوى ابن الصالح، أبو عمرو تقي الدين عثامن بن 
عبد الرمحن املعروف بابن الصالح، حتقيق: د.موفق عبد اهلل عبد القادر، مكتبة العلوم واحلكم، عامل الكتب، بريوت، ط1، 

14٠7هـ، 1/38٠.
)3( انظر: روضة الطالبني وعمدة املفتني، النووي، 415/4٠.

)4( انظر: رياض املسائل يف حتقيق األحكام بالدالئل، الطباطبائي، 1٠/13٠.
الرميل،  الدين  خري  الربية،  لنفع  اخلريية  والفتاوى   ،61٠/6 عابدين،  ابن  املختار،  الدر  عىل  املحتار  رد  حاشية  انظر:   )5(
٢1٢/1، وجممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر، عبد الرمحن بن حممد بن سليامن املدعو بشيخي زاده، يعرف بداماد أفندي، 

دار إحياء الرتاث العريب، د.ت، 1/75٠.
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ال  للمستأِجر  ملك  منشأها  ألن  بالزيادة؛  يعتد  ال  هنا  فإنه  األوىل،  باألجرة  إال  تؤجر  لن 
للوقف)1(. 

ولكن إذا كان منشأ الرغبة يرجع إىل الوقف ذاته مثل كثرة احلاجة إىل هذا الوقف؛ فإن 
فقهاء احلنفية قد افرتقوا يف هذه املسألة إىل فريقني)٢(: 

1- الفريق األول: يرى أن هذه الزيادة ال ُيعتد هبا؛ فام دام عقد اإلجارة قد انعقد صحيًحا 
فاملعترب أجرة املثل وقت إبرام العقد، وتكون اإلجارة بانعقادها صحيحة الزمة طول 
املنفعة يف مدة  املستأجر ملك  أو نقصان؛ وألن  بزيادة  تغريُّ األجرة  مدهتا، فال يرضها 

اإلجارة باألجر املسمى، فال وجه بطلب الزيادة منه.

الفريق الثاين: يرى أن للناظر حق الفسخ، حيث إن اإلجارة تنعقد وقًتا فوقًتا؛ إذ إن   -٢
املعقود عليه فيها هو املنفعة وهي توجد وقًتا فوقًتا، ولذا فإن من مصلحة الوقف فسخ 
فإنه إن مل  املثل؛ ولذلك  بأكثر من أجرة  يلزم  املستأجر؛ ألنه مل  اإلجارة وال رضر عىل 
تفسخ اإلجارة فإنه يكون عىل املستأجر املسمى فقط، فإن امتنع الناظر من الفسخ فسخه 
بن  حممد  عند  واألمانة  البرص  أهل  من  عدلني  بقول  بالزيادة  القايض  ويعلم  القايض، 

احلسن، أما القايض وأيب حنيفـة فإنه يكتفى عندمها بقول العدل الواحد فقط. 

ولذلك فإنه قبل الفسخ خُيريَّ الناظر املستأَجر بني قبول الزيادة وبني الفسخ فإن قبلها فال 
غ الفسخ بقبول املستأجر للزيادة؛  فسخ ما دامت املدة باقية، ولقد زال العارض الذي سوَّ

ولذلك يسقط حق الفسخ)3(.

باملؤجر  كان غري مشغول  فإن  املستأَجر؛  إىل  ينظر  فإنه  الزيادة  قبول  امتنع عن  إذا  أما 
يفسخ العقد ويؤجر لغريه، وإن كان مشغوالً به وكان لعمله الذي يشغله فيه هناية معلومة؛ 
فال يفسخ العقد بل ننتظر انتهاء العمل هذا، مثل إذا كان يزرع األرض املؤجرة فإننا ننتظر 
وقت احلصاد؛ فيحصد زرعه وتضاف إليه الزيادة يف األجرة من وقت حصوهلا إىل وقت 

)1( انظر: حاشية رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 61٠/6، والفتاوى اخلريية لنفع الربية، خري الدين الرميل، 188/1.
)٢( انظر: حاشية رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 61٠/6، والعقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية، ابن عابدين، 

.٢11/1
)3( انظر: العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية، ابن عابدين، 174/1 و1٠1/٢، وحاشية رد املحتار عىل الدر املختار، 

ابن عابدين، 611/6.
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احلصاد، ثم يفسخ عقد اإلجارة وتؤجر األرض ملن يدفع أجر املثل، أما إذا مل يكن للعمل 
هناية معلومة فال يفسخ العقد، بل يرتك املستأَجر يف يده إىل هناية مدة اإلجارة، ولكن تضاف 

إليه الزيادة من وقت حصوهلا إىل انتهاء املدة)1(. 

والقايض ال يبتدئ بالفسخ إال إذا امتنع الناظر عن ذلك؛ إذ إن الناظر هو من له حق 
الفسخ وهو الذي يرفع األمر إىل القايض، ويفسخ العقد بحضور املستأِجر أمام القايض، 
ودور القايض ليس سوى إمضاء ذلك الفسخ، وحيكم به مع العلم باخلالف، أما إذا امتنع 

الناظر فإن القايض عندئذ يبتدئ بالفسخ وحيكم به)٢(.

وال يوجد يف املحىلَّ لإلمام ابن حزم الظاهري نص واضـح يف هـذه املسألة، إال ما ورد 
ى  كأصل عام يف املسألة )13٢6(، عندما نصَّ عىل أنه »ال جتوز اإلجارة إال بمضمون مسمَّ
حمدود يف الذمة، أو بعنٍي معيَّنة متميزة معروفة احلد واملقـدار، وأن العقـود املقتىض هبا ال 

تكون إال بمعلـوم«)3(. 

وعند الزيدية: فإن رشط صحة عقد اإلجارة وجود مصلحة تتحقق به، ومثلَّوا لذلك 
باملدة القصرية وغريها، فإن مل تكن هناك مصلحة حمققة للوقف من الرشط فإن اإلجارة 
تكون فاسدة من أصلها، كام ورد يف رشح األزهار، وهو من الكتب املعتربة يف فقه الزيدية)4(، 

وهذا أصل عام يف املسألة.

املبحث ال�صاد�س

انتهاء عقد اإجارة الوقف

يتناول البحث أسباب انتهاء عقد إجارة الوقف، وفق اآليت: 

املسألة األوىل: أسباب انتهاء عقد إجارة الوقف

ينتهي عقد إجارة الوقف بأحد سببني؛ األول: هو السبب الطبيعي وهو موت طريف 
العقد أو أحدمها، والثاين: هو السبب العقدي أي انقضاء مدة العقد وفق اآليت: 

)1( انظر: حاشية رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 5٩3/6 و61٠.
)٢( انظر: الفتاوى الطرسوسية )أو أنفع الوسائل إىل حترير املسائل(، الطرسويس، 177.

)3( انظر: املحىل باآلثار، ابن حزم الظاهري، 7/3٢.
)4( انظر: رشح األزهار )املنتزع املختار من الغيث املدرار(، ابن مفتاح، 4٩8-4٩7/3. 
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ال�سبب الأول: ال�سبب الطبيعي:

العقد  فإن  أحدمها  أو  العقد  طرفا  مات  فإذا  كليهام:  أو  العقد  طريف  أحد  موت  وهو 
وملا كان عقًدا  معينة،  ملدة  أمر  إرادتني عىل  اجتامع  إال  ليس  أي عقد  إن  ينقيض؛ حيث  ال 
املنفعة،  استيفاء  املستأِجر وارُثه يف  باملوت وخيلف  ينفسخ  أن ال  لزومه  فإن مقتىض  الزًما 
وقد اختلف فقهاء املذاهب يف انتهاء إجارة الوقف بموت املتعاقدين أو أحدمها إىل قولني: 

القول األول: يرى أن إجارة الوقف ال تنتهي بموت املتعاقدين أو أحدمها والتنفسخ 
هبذا املوت، بل تبقى إىل انقضاء مدهتا ألن اإلجارة عقد الزم، وخيلف املستأجر وإرثه يف 

استيفاء املنفعة:

واإلباضية،  واإلمامية،  واحلنابلة،  والشافعية،  املالكية،  ذهب  وإليه  اجلملة،  يف  وهذا 
وتفاصيل أقوال هذه املذاهب بقيودها وحمرتزاهتا عىل النحو اآليت: 

قال املالكية: إذا مات املؤجر قبل متام مدة اإلجارة وكان من املستحقني فإن اإلجارة 
تفسخ وذلك يف باقي املدة سواء انتقل االستحقاق إىل من يف طبقة املؤجر أو إىل من يليه أو 
انتقاله إىل ولده ألن ملستحق الوقف الترصف مدة حياته ولذلك كان لوارثه الفسخ)1(، وإن 
قال بعضهم بعدم فسخ عقد اإلجارة)٢(، وإذا مات املؤجر قبل متام مدة اإلجارة ومل يكن 
املؤجر من املستحقني؛ فإن موته ال يؤثر عىل العقد ودوامه إىل مدته التي رضبت له)3(، أما 
إذا مات املستأجر فإن عقد اإلجارة ال ينفسخ)4(، وهذا احلكم وارد يف إجارة امللك أيًضا 

كام يف إجارة الوقف.

وقال الشافعية: ال تنفسخ إجارة ناظر الوقف بموته سواء كان الناظر هو الواقف أو 
خيتص  وال  للجميع  ناظٌر  ألنه  البطون  بيع  عىل  النظر  له  رشط  من  أو  منصوبه  أو  احلاكم 

)1( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي، 33/4، والنوازل اجلديدة الكربى فيام ألهل 
فاس وغريهم من البدو والقرى-املسامة باملعيار اجلديد اجلامع املعرب عن فتاوى املتأخرين من علامء املغرب، أبو عيسى 
سيدي املهدي الوزاين، قابله وصححه عىل النسخة األصلية: عمر بن عباد، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية-اململكة 

املغربية، 1414هـ/1٩٩8م، ٢5٠/8، وعقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة، اجلذامي السعدي املالكي، ٢/861.
)٢( انظر: بلغة السالك ألقرب املسالك )حاشية الصاوي(، الصاوي املالكي، ٢/٢61.

)3( مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابليس املغريب املعروف 
عيني، 434/5. باحلطاب الرُّ

عيني، 434/5. )4( انظر: مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، احلطاب الرُّ
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ببعض املوقوف عليهم)1(.

وإذا كان الناظر املتوىف ممن له حق يف الوقف لكونه وقًفا عليه وأجر بدون أجرة املثل 
الناظر  إذا كان هذا  األوىل:  املسألة، حالتان:  فإن يف هذه  اإلجارة  ومات خالل مدة عقد 
أن اإلجارة  يرى  الشافعية  فريًقا من  فإن  املستحقني  النظر عىل مجيع حصص  له  قد رشط 
تنفسخ يف حصته فقط ويبقى العقد سارًيا عىل أنصبة باقي املوقوف عليهم)٢(، أما الفريق 
اآلخر فريى أن اإلجارة ال تبطل؛ ألنه أجره يف حق نفسه وحق غريه بوالية)3( )أي بسبب 
والية النظارة التي له(، أما احلالة الثانية فهي إذا رشط هلذا الناظر النظر عىل حصته فقط 
مدة استحقاقه وسواء كان هذا الناظر متعدًدا أو متحًدا، فقد اختلفوا يف املسألة عىل رأيني؛ 
أوهلام: يرى أن اإلجارة تنفسخ فيام بقي من مدة؛ إذ إن استحقاق الوقف قد انتقل بموت 
املؤجر لغريه، وال والية له عليه وال نيابة، وثانيهام أن اإلجارة ال تنفسخ كام هي يف إجارة 
امللك؛ فإن فيها ال تنفسخ بموت املؤجر وتبقى إىل انقضاء املدة ألهنا عقد الزم، ويرجع 
اخلالف بني أصحاب هذين الرأيني إىل مسألة البطن الثاين من املستحقني، وهل أهنم يتلقون 
الوقف من الواقف أم من البطن األول؛ فمن قال أنه يتلقى الوقف من الواقف فقد رأى 

انفساخ العقد)4(، أما إذا مات املستأجر فإنه ال ينفسخ العقد كام يف إجارة امللك)5(. 

وقال احلنابلة: خيتلف حكم املسألة عند فقهاء احلنابلة بني ما إذا كان املؤجر هو احلاكم 
والناظر العام، يف حال عدم وجود ناظر خاص أو من رشط له النظر وكان أجنبًيا، وبني 
حال ما إذا كان املؤجر هو املوقوف عليه، ففي حال ما إذا كان املؤجر فيها هو الناظر العام 
أو من رُشط له النظر ولو كان أجنبًيا، ومات أحدمها قبل انتهاء مدة اإلجارة؛ فإن العقد ال 

)1( انظر: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، ٢/356، 
وفتاوى 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، 85/3، والفتاوى الكربى الفقهية، اهليتمي، 3/٢4٢-٢43.
)٢( انظر: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، ٢/356.

)3( انظر: الفتاوى الكربى الفقهية، اهليتمي، 3/14٢.
)4( انظر: فتاوى الرميل، الرميل الشافعي، 86/3، ومغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين، حممد بن أمحد 

اخلطيب الرشبيني الشافعي، 356/5.
)5( انظر: فتاوى الرميل، الرميل الشافعي، 85/3.
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ينفسخ بموته باالتفاق)1(.

أما إذا كان املؤجر هو املوقوف عليه؛ فإما أن يكون هذا املؤجر املوقوف عليه مؤجًرا 
بأصل االستحقاق؛ فلدى فقهاء احلنابلة رأيان: 

1- الرأي األول: إنه إذا مات قبل متام املدة فإن اإلجارة تنفسخ، وهذا هو املذهب عندهم؛ 
الطبقة  بانقراض  الواقف  عن  تلقًيا  منافعها  بجميع  العني  تستحق  الثانية  الطبقة  ألن 

األوىل، فال حقَّ لألوىل فيه بعد انقراضهم)٢(.

٢- الرأي الثاين: إن اإلجارة ال تنفسخ؛ وذلك ألن الثاين ال حق له يف العني إال بعده، فهو 
هبذا كالوارث، وذكر بعضهم أن هذا الرأي هو املذهب، وهو أشهر، وعليه العمل)3(.

ه مدة يعيش فيها غالًبا، وإال فإن اإلجارة تنفسخ قوالً  ومنشأ اخلالف بني الرأيني أنه إذا أجرَّ
واحًدا)4(.

فبناء عىل الرأي األول فإن البطن الثاين يستحق حصته من األجرة من تركة املؤجر إن 
كان قد قبضها، وإن مل يكن قبضها فعىل املستأجر، وبناء عىل الرأي الثاين فإن املستأجر يرجع 

عىل ورثة املؤجر القابض إن مل يكن له تركة، فإن كانت له فالرجوع يكون فيها)5(. 

وإذا كان املؤجر هو املوقوف عليه وكان مرشوًطا له النظر، أو كان الواقف قد تكلم 
بكالم يدل عىل أنه جعل النظر للموقوف عليه؛ فاملسألة ال ختلو من اآليت)6(: 

1- طريقة تفيد بعدم بطالن اإلجارة بموته يف املدة، وتلحق هذه احلالة بحالة الناظر العام 
ونحوه، وهو ما أفتى به املتأخرون؛ ألن اإلجيار من الناظر هنا بوالية، ومن ييل بعده إنام 

يملك الترصف فيام مل يترصف فيه األول.

٢- إذا كان املوقوف عليه مؤجًرا بأصل االستحقاق فإنه إذا مات قبل متام املدة فإن اإلجارة 

)1( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، املرداوي، 37/6، وتقرير القواعد وحترير 
الفوائد، زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبيل، 46.

)٢( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي، 36/6، ومطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، السيوطي، 618/3.
)3( انظر: مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، السيوطي، 618/3.

)4( اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي، 38-37/6.
)5( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي، 38-37/6.

)6( انظر: مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، السيوطي، 3/61٩.
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تنفسخ عند قوم، وعند آخرين ال تنفسخ. 

3- إذا مات املستأجر فإن اإلجارة ال تنفسخ.

أخذت  إذا  إال  املستأجر  أو  املؤجر  بموت  ُتبطل  ال  اإلجارة  فإن  اإلمامية  فقهاء  وعند 
خصوصية أحدمها يف املنفعة؛ التي هي موضوع اإلجارة، كام إذا آجر نفسه للعمل بنفسه أو 
استأجر الدار ليسكنها بنفسه؛ حيث يتعذر استيفاء املنفعة حينئٍذ، وذلك مبطل لإلجارة، كام 
أنه ال أثر ملوت الويل والوكيل الذي يتوىل اإلجارة)1(، فلو وقعت اإلجارة صحيحة، ثم عرض 

ألحدمها اجلنون أو فقد التمييز أو مات مل تبطل؛ ألن األهلية رشٌط؛ حدوًثا ال استدامًة)٢(.

وتناول فقهاء املذهب اإلمامي فروًعا كثرية منها: ما إذا كان املؤجر من البطن األول 
من املستحقني، ثم مات يف أثناء مدة اإلجارة؛ فإنه عىل القول بعدم بطالن اإلجارة باملوت؛ 
فإن يف املسألة تردد أظهره البطالن، ويكون اخليار للبطن الثاين؛ بني اإلجازة يف الباقي من 

املدة وبني الفسخ فيه)3(.

أما لو كان املؤجر هو الناظر الذي هو من غري املوقوف عليهم؛ فإن كانت اإلجارة قد 
راعت مصلحة الوقف فقط؛ فإهنا تصح وتنفذ بالنسبة إىل سائر البطون، دون احلاجة إىل 
بالنسبة إليهم  إجازهتم، أما لو وقعت مراعاة للبطن الالحق دون أصل الوقف؛ فنفوذها 

دون إجازهتم حمل إشكال)4(.

أو  بالتقابل  إال  يبطل  أن عقد اإلجارة عقد الزم بال خالف وال إشكال، فال  ويرون 
بأخذ األسباب املقتضية للفسخ، إال أن هناك قوالً بأن اإلجارة تبطل باملوت، كام أن هناك 
من يرى أهنا تبطل بموت املستأجر، وال تبطل بموت املؤجر، إال أن الرأي الذي كان يف 

صدر املسألة نسبته إليهم أمجع هو األشهر بني متأخرهيم)5(.

ويرى اإلباضية أن عقد اإلجيار واقع عىل منفعة العني املؤجرة والثمن عوض عن تلك 
)1( انظر: منهاج الصاحلني، السيد حممد سعيد احلكيم، دار الصفوة، بريوت، ط1، 1415هـ/1٩٩4م، ٢/143.

)٢( انظر: حترير املجلة، حممد حسني كاشف الغطاء، ٢/57.
)3( انظر: 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، ٢/466.
)4( انظر: هداية األنام ، حممد حسني بن هاشم الكاظمي، مطبوع يف النجف 1331هـ، ٢/٢48.

القوجاين، مؤسسة  النجفي، حققه وعلق عليه: عباس  باقر  الكالم يف رشح رشائع اإلسالم، حممد حسن  انظر: جواهر   )5(
التاريخ العريب، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط7، 1٩81م، ٢٠5/٢7 و٢13.



65

الفصل التاسع: إجارة الوقف

املنفعة؛ ألن املستأجر ال يملك العني وإنام يملك املنفعة، فلو حيل بينه وبني استيفاء تاٍم هلا مل 
يكن عليه من الثمن إال بقدر ما استوفاه، فإذا أمكنه االنتفاع بالعني فيام اكرتاها له مل تنفسخ 

اإلجارة؛ ألن املنفعة املعقود عليها مل تزل بالكلية)1(.

القول الثاين: يرى أن عقد اإلجارة ينفسخ بموت العاقدين أو أحدمها:

وإليه ذهب احلنفية يف اجلملة، والظاهرية، والزيدية.

وقّيد احلنفية هذا احلكم إذا كان قد عقدها لنفسه، أما إذا كان العاقد هو احلاكم أو نائبه 
أو الناظر؛ سواء كان الواقف أو من رشط له النظر وكان الوقف عىل غريه، فإهنم يذهبون 
إىل ما ذهب إليه القول األول)٢(، وقال احلنفية: إذا كان املؤجر غري الواقف فإن اإلجارة ال 
تبطل بموته؛ سواء كان من املستحقني أم من غريهم، وسواء كان هو القايض أم أمينه)3(، 
قوالً واحًدا، وعلل ذلك يف اإلسعاف بأهنا )أي اإلجارة( وقعت للوقف، وأهنا ال تنفسخ، 

كام يف حالة موت الوكيل املؤِجر أو القايض)4(.

وإذا كان املؤجر هو الواقف فإن فقهاء احلنفية قد انقسموا يف ذلك عىل رأيني؛ أحدمها: 
يرى أن يف حكم هذه املسألة قياس إن غلبناه فال بدَّ أن نحكم ببطالن اإلجارة، كام أن يف 
الوقت  إىل  اقتضاء اإلجارة، وبقائها  بعدم  القول  به فالبد من  إن أخذ  حكمها استحسان 
ه الواقف)5(، أما الثاين يف هذه املسألة فإن مفاده أن اإلجارة ال تبطل بموت املؤجر  الذي سامًّ

الواقف؛ ألنه مل يؤاجرها بملك، إنام آجرها للوقف)6(. 

تنفسخ،  اإلجارة  فإن  انقضائها  وقبل  اإلجارة  عقد  مدة  خالل  املستأجر  مات  وإذا 
ويرجع ورثته بام عجل من األجرة ملا بقي من املدة عىل القابضني أو عىل من ضمن الدرك يف 
اإلجارة، وإذا استمروا عىل االنتفاع بالعني املستأجرة فعليهم أجرة املثل إىل وقت الفسخ، 
فاإلجارة هنا منتقضة؛ ألن املستأجر إنام أجرها لغريه فاإلجارة جائزة، كام لو أن رجاًل قد 

)1( انظر: الفتاوى، اخللييل، ٢54/3-٢55.
)٢( انظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء الدين الكاساين، دار الكتاب العريب، ط1٩8٢م، 4/٢٢٢.

)3( انظر: الفتاوى اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، 418/٢، وفتاوى قاضيخان، حممود األوزجندي، 335/3، 
وغمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر، شهاب الدين احلسيني احلموي احلنفي، 388/4.

)4( انظر: اإلسعاف يف أحكام األوقاف، إبراهيم بن موسى بن أيب بكر ابن الشيخ عيل الطرابليس، 65.
)5( انظر: الفتاوى اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، 418/٢، وأحكام الوقف، هالل بن حييى بن سلمة، ٢٠6.

)6( انظر: أحكام األوقاف، اخلصاف، ٢٠5.
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وكلَّه آخر ليستأجر آلخر داًرا فامت الوكيل؛ فإن اإلجارة جائزة إىل األبد)1(.

هالك  أو  املستأجر،  موت  أو  األجري،  وموت  املحىل:  يف  الظاهرية  من  حزم  ابن  وقال 
اليشء املستأجر، أو عتق العبد املستأجر، أو بيع اليشء املستأجر من الدار أو العبد أو الدابة.. 
أو غري ذلك، أو خروجه عن ملك مؤجره بأي وجه خرج.. كل ذلك يبطل عقد اإلجارة فيام 
بقي من املدة خاصة قلَّ أو كثر، وينفذ العتق والبيع واإلخراج عن امللك باهلبة واإلصداق 
﴾)٢(، وقول  والصدقة؛ برهان ذلك قول اهلل تعاىل: ﴿ َوَل تَۡكِسُب ُكُّ َنۡفٍس إِلَّ َعلَۡيَهاۚ 
املؤجر فقد صار ملك  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام«، وإذا مات 
إنام  واملنافع  اليشء،  ذلك  منافع  املستأجر  استأجر  إنام  للفقراء،  أو  لورثته  املستأجر  اليشء 
حتدث شيًئا بعد يشء، فال حيل له االنتفاع بنافع حادثة يف ملك من مل يستأجر منه شيًئا قط، 
ملكه  بطل  قد  أمواهلم عقد ميت  الورثة يف  يلزم  بالباطل جهاًرا، وال  املال  أكل  وهذا هو 
خالف،  بال  باطاًل  ذلك  لكان  غريه  ملك  يف  حادثة  منافع  آجر  أنه  ولو  اليشء،  ذلك  عن 
وهذا هو ذلك بعينه، وأما موت املستأجر فإن كان عقد صاحب اليشء معه ال مع ورثته؛ 
فال حق له عند الورثة، وال عقد له معهم، وال ترث الورثـة منافـع مل خُتلق بعد وال ملكها 
مورثهم قط، وهذا يف غاية البيان، وهو قول الشعبي وسفيان الثوري والليث بن سعد وأيب 
حنيفة وأيب سليامن وأصحاهبام، ومطرف ابن أيب شيبة، نا عبد اهلل بن أدريس األودي، عن 
نا  شيبة،  أيب  ابن  طريف  ومن  لبيت رشط،  ليس  قال:  الشعبي  طريف، عن  بن  طمطرف 
عبد الصمد )هو ابن عبد الوارث(، عن محاد بن سلمة، عن محيد، عن احلكم بن عتيبة.. 
فيمن آجر داره عرش سنني فامت قبل ذلك؛ قال: تنتفي اإلجارة، وقال مكحول: قال ابن 
سريين وأياس بن معاوية: ال تنتقض، وقال عثامن اللبثي ومالك والشافعي وأصحاهبام: ال 
، فال جيوز  تنتفي إال بربهان، قلنا: صدقتم، ما احتجوا به أن قالوا: عقـد اإلجارة قد صحَّ
بالربهان، وقالوا: فكيف تصنعون يف  قلنا: صدقتم، وقد جئناكم  ينتقض إال بربهان،  أن 
األحباس؟ قلنا: رقبة اليشء املحبس ال مالك هلا إال اهلل، وإنمـا املحبس عليهم املنافع فقط؛ 
فال تنتقض اإلجارة بموت أحدهم، وال بوالدة من يستحق بعض املنفعة، لكن إن مات 

)1( انظر: العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية، ابن عابدين، 1٢٢/٢، وأحكام الوقف، هالل بن حييى بن سلمة، ٢14-٢15.
)٢( سورة األنعام، آية 164.
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املستأجر انتقضت اإلجارة؛ ملا ذكرنا من أن عقده قد بطل بموته وال يلزم غريه؛ إذ النهى 
من القرآن قد أبطل ذلك بقوله عز وجـل: ﴿ َوَل تَۡكِسُب ُكُّ َنۡفٍس إِلَّ َعلَۡيَهاۚ ﴾، فإن 
قالوا: قد ساقى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خيرب اليهود وملكها للمسلمني، وبال شك فقد مات من 
املسلمني قـوم ومن اليهود قـوم واملساقاة باقية، قلنا: إن هذا اخلرب حق، وال حجة هلم فيه، 

بل هو حجة لنا عليهم؛ لوجوٍه أربعٍة: 

شاءوا،  إذا  خيرجوهنم  جمماًل،  كان  بل  حمدود،  أجل  إىل  يكن  مل  العقد  ذلك  أن  أوهلا: 
ويقروهنم ما شاءوا، وليست اإلجارة هكذا.

والثاين: إنه إن كان مل ينقل إلينا جتديد عقده ملسو هيلع هللا ىلص أو عامله الناظر عىل تلك األموال مع 
أنه اكتفى  ُنقل  ورثة من مات من هيود وورثه من مات من املسلمني، فلم يأت أيًضا وال 
بالعقد األول عن جتديد آخر؛ فال حجة هلم فيه وال لنا، بل ال يشك يف صحة جتديد العقد 

يف ذلك.

والثالث: أهنم ال يقولون بام يف هذا اخلرب، ومن الباطل احتجاج قوم بخرب ال يقولون به 
عىل من يقول به، وهذا معكوس.

وهي  اإلجارة،  يف  هنا  وكالمنا  واملزارعة،  املساقاة  يف  هو  إنام  اخلرب  هذا  أن  والرابع: 
أحكام خمتلفة، وأول من خيالف بينهام، فاملالكيون والشافعيون املخالفون لنا يف هذا املكان 
فمن  اإلجارة،  حكم  للمساقاة  يريان  وال  اإلجارة،  عىل  قياًسا  أصاًل  املزارعة  جييزان  فال 
املحال أال يقيسوا اإلجارة عليهام وهم أهل القياس، ثم يلزموننا أن نقيسها عليها ونحن 

ُنبطل القياس)1(.

وعند الزيدية: إذا أجر امُلرِصف وقًفا يرجع بعد موته إىل من بعده بالوقف؛ فإنه يبطل 
تأجري األول بموته، أما إذا كان املؤجر املتويل للوقف؛ فال تنفسخ اإلجارة بموته)٢(.

ال�سبب الثاين: ال�سبب التعاقدي:

ويتحقق بانقضاء مدة عقد االجارة: فعقد إجارة الوقف من العقود التي البد أن تكون 
ملدة معلومة، وأن العقد عندما يرضب له أجل فإنه ينتهي بانتهاء أجله، ويتساوى يف ذلك 

)1( انظر: املحىل، ابن حزم، 185-184/8.
)٢( انظر: التاج املذهب ألحكام املذهب، أمحد بن قاسم العنيس اليامين الزيدي، 3/11٩.
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إجارة امللك وإجارة األوقاف، وبناء عىل ذلك فإذا انتهت مدة اإلجارة وجب عىل املستأجر 
ر إىل ناظر الوقف، ولكن عند انتهاء مدة اإلجارة فإن األمر ال خيلو  تسليم املوقوف املؤجَّ

من اآليت: 

أوالً: أن يكون املستأَجر كام هو عىل حالته األوىل دون نقصان أو زيادة.

ثانًيا: أن يطرأ عىل املستأجر نقصان.

ثالًثا: أن يطرأ عىل املستأجر زيادة.

أما أوالً: فإن املستأجر يلتزم بتسليم العني املستأجرة إىل الناظر وال يرجع أحدمها عىل 
اآلخر بيشء؛ ألن ملك املنفعة قد انتهى بانتهاء مدته فال حيق للمستأجر إبقاؤه حتت يده إال 

بعقد جديد، وال مقتىض لتغريم أحدمها شيًئا لآلخر)1(.

أما ثانًيا: فإنه إذا نقص املستأجر عن حالته التي كان عليها وقت عقد اإلجارة كام يف 
حالة تعدي املستأجر عىل الوقف وهدمه فإنه يضمن، وهناك اتفاق عىل الضامن أو اإلصالح 

باإلعادة كام يتجىل من النظر يف اآلراء الفقهية املتعددة.

إذا  كام  املستأَجر،  إعادة  إمكانية  عدم  يف  تسبب  قد  النقصان  كان  إذا  انه  احلنفية  فعند 
الناظر ضامن  فإن  إعادة غرسها؛  املستأجرة شجرة وقد تم قلعها وال يمكن  العني  كانت 
لقيمة ما نقص ويرصف الضامن يف عامرة املوقوف، ال بإعطاء القيمة إىل املوقوف عليهم؛ 
إذ إن القيمة املذكورة بدل عام نقص من الوقف، أما إذا كانت إعادته ممكنة فإن املستأجر 
يؤمر بإعادته إىل حالته األوىل كام كان سابًقا، حمافًظا بذلك عىل الصفة التي كان عليها قبل 
النقصان، وال يغري يف هذه الصفة إال اذا غريَّ ملا هو أكثر نفًعا للوقف، ويكون الناظر يف هذه 
احلالة متربًعا بالزائد، فيبقى ما بناه عىل حالته جلهة الوقف وال ُيعطى له يشء مقابل ما أنفقه 
عىل عامرة الوقف، أما إذا مل يكن التغيري أنفع للوقف فإنه يؤمر هبدمه وإعادة العني إىل ما 

كانت عليه)٢(.

)1( انظر: املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ت، 
٢٠3/1 و4٠4، والفتاوى اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، 416/4، واالختيار لتعليل املختار، جمد الدين أبو 
الفضل عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصيل البلدحي احلنفي، تعليق: الشيخ حممود أبو دقيقة )من علامء احلنفية ومدرس بكلية 
أصول الدين سابًقا(، مطبعة احللبي-القاهرة )وصورهتا دار الكتب العلمية، بريوت، وغريها(، 1356هـ/1٩37م، ٢/58.

)٢( انظر: حاشية رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 668-667/6.
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املذهب  املعترب يف  الرأي  املسألة، وهو  الناظر يف هذه  تلزم  القيمة  أن  يرون  واملالكية: 
م املوقوف  عندهم، فالواجب يف اهلدم القيمة؛ ملًكا كان املهدوم أم وقًفا عقاًرا أو غريه، فيقوَّ
م قائاًم بعرشة ومهدومـًا بستـة فام بينهام  قائاًم ومهدوًما، ويؤخذ ما بني القيمتني، كام إذا قوَّ
وجتعل  بتاممه،  قيمته  يلزمه  النقص  فوت  وإن  الوقفية،  عىل  باٍق  والنقض  فيعطاها،  أربعة 

تلـك القيمة يف عقار مثله جُيعل وقًفا عوًضا عن املهدوم)1(. 

ويرى الشافعية بأن النقص الذي حلق باملوقوف يضمنه املستأجر إذا كان متعدًيا، أما 
إذا مل يكن متعدًيا، بل جاء النقص بسبب االستعامل العادي أو آلفة ساموية؛ فال ضامن عىل 

املسـتأجر؛ ألن اإلجارة من عقود األمان)٢(.

حوا بأن ما نقصه املستأجر من الوقف فإن عليه ضامنه مطلًقا)3(. واحلنابلة رصَّ

وال  به  لينتفع  فيؤاجر  منفعة  له  يشء  كل  يف  جائزة  اإلجارة  أن  الظاهرية  ذكر  ولقد 
يستهلك عينه، ومن اإلجارات ما البد فيه من ذكر العمل دون املدة، ومنه ما البد فيه من 
األمرين مًعا، وإال كانت اإلجارة جمهولة، وإذا كانت جمهولة فهي أكل مال بالباطل)4(، وال 
ضامن عىل أجري مشرتك أو غري مشرتك، وال عىل صانع أصاًل إال ما ثبت أنه تعدى فيه أو 
أضاعه، والقول يف كل ذلك ما مل تقم عليه بينٌة قوله مع يمينه، فإن قامت عليه بينة بالتعدي 
أو اإلضافة ضمن، وله يف كل ذلك األجر فيام أثبت أنه كان عمله، فإن مل تقم بينة ُحلََّف 

صاحب املتاع أنه ما يعلم أنه عمل ما يدعي أنه عمله، وال يشء عليه حينئٍذ)5(.
واليته  مؤجر  كل  فرشط  اإلجارة،  مدة  بانتهاء  الوقف  إجارة  تنتهي  الزيدية:  وعند 
فأزيد كان ذلك حمظوًرا،  املتويل ثالث سنني  أو ما يف حكمها)6(، فإن أجر  وتعيينه ومدته 

وتبطل واليته، وال تصح اإلجارة سواء كان املؤجر صاحب املنافع أم املتويل)7(.
أما فقهاء اإلمامية فقد ذكروا مسائل عديدة يف حال نقصان املستأَجر وعدم بقائه عىل 

)1( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي، 4/٩٢.
)٢( انظر: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، ٢/351.

)3( انظر: جمموع الفتاوى، ابن تيمية، ٢46/3٠.
)4( انظر: املحىل باآلثار، ابن حزم، 4/7.

)5( انظر: املرجع السابق، ٢8/7.
)6(( انظر: مسند البزار املنشور باسم البحر الزخار، البزار، 5/3٠.

)7( انظر: املرجع السابق، 15٩/5، والتاج املذهب ألحكام املذهب، أمحد بن قاسم العنيس اليامين الزيدي، 3٢4/3.
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حاله؛ منها مسألة ما إذا استأجر عينًا فآجرها لغريه وسلمها له؛ فإن صحت اإلجارة الثانية، 
فتلفت عند الثاين أو تعيبَّت بتقصري من الثاين؛ كان الثاين ضامنًا، وأما األول فال يضمن إال 
إذا كان الثاين الذي سلمها له غري مأمون عنده، وكذا احلال إذا استؤجر عىل عمل يف عني 

يأخذها عنده فاستأجر آخر عىل العمل فيها وسلمها له)1(. 
أما اإلباضية: فريون أن املكرتي ال يكلف إصالح ما اكرتاه عندما تعرض له عوارض 
ل العني املكرتاة عن طبعها وعدم صالحها للغرض  خارجة عن ممارسته، قد تؤدي إىل حتوُّ
الذي اكرتيت من أجله، كام أن للمكرتي أن يرجع إىل املكري فيام دفعه إليه من الكروة، إن 
تعذر انتفاعه بالعني املكرتاة بسبب ما طرأ عليها مما هو خارج عن تسببات املكرتي؛ سواء 
كان هذا الرجوع بالفسخ الذي يطرأ عىل العقد تلقائًيا بسبب هذه العوارض، أم كان ذلك 

بام للمكرتي من حق اخليار بسببها)٢(.

املسألة الثانية: األثر املرتتب عىل انتهاء عقد إجارة الوقف

إذا انتهت إجارة الوقف وقد طرأ عىل العني املستأجرة زيادة أو طرأ عليها نقصان؛ فقد 
اتفق الفقهاء عىل إعامل األثر املرتتب عىل ذلك بام خيدم مصلحة الوقف، وهذا مستفاد من 

مقتىض الفروع.

أما املختلف فيه، ففيه القولني اآلتيني: 

القول األول: يرى أن املستأجر ال يمتلك الزيادة وإنام الوقف فقط:

واإلمامية،  والظاهرية،  واحلنابلة،  الشافعية،  وبعض  واملالكية،  احلنفية،  ذهب  وإليه 
والزيدية، واإلباضية، وهذا تفصيله: 

1- مذهب احلنفية: 

يقول فقهاء احلنفية أنه إذا زاد املستأجر بأي يشء كبناء جديد أو غرس أو زرع، فإذا 
يف  الزرع  مثل  عليها؛  حيصل  أن  إىل  املستأجر  يد  يف  ترتك  فإهنا  معلومة؛  هناية  لزواهلا  كان 
األرض الذي ُيرتك إىل أن حيصد، ويلزم املستأجر بدفع أجر املثل عن املدة التي شغل فيها 
زرعه لألرض؛ ألن الزرع موضوع فيها بحق، فلو تمَّ تكليف املستأجر بقلع الزرع وتسليم 

)1( انظر: منهاج الصاحلني، السيد حممد سعيد احلكيم، مسألة )٢٠(، ٢/155.
)٢( انظر: الفتاوى، اخللييل، ٢54/3-٢55.
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لن  الوقف  فإن مصلحة  بدون أجر  الزرع  إدراك  إىل  يده  تركناها يف  األرض لترضر، ولو 
تراعى؛ لذا فإنه مراعاة لكال املصلحتني، فإن املستأِجر يرتك يف يد املستأَجر ويلزم األخري 
آنًفا، أما إذا مل يكن للزيادة هناية معلومة؛ فإنه إما أن تكون  بدفع أجرة املثل)1( كام ذكرناه 
الزيادة موضوعة بحق؛ بام معناه أنه قد أذن الناظر للمستأجر بالبناء أو الغرس؛ فإن املستأجر 
يكون أوىل باإلجارة من غريه، وُيرتك املستأَجر حتت يده ما دام ملتزًما بدفع أجرة املثل، وال 

يعطى لغريه؛ دفًعا للرضر عنه وورثته مثله، أما إذا حصل من ذلك رضر فيؤجر لغريه)٢(. 

ينظر  فإنه  الناظر؛  إذن  بغري  بنى  إذا  كام  حق؛  وجه  بغري  موضوعة  الزيادة  كانت  وإذا 
البناء فإن األنقاض تفقد كل قيمة، عندئذ  إذا كانت األنقاض من مال الوقف، فإذا هدم 
يؤخذ البناء للوقف وليس للمستأِجر حق الرجوع بام أنفقه عىل العامرة، فلو طالب املستأجر 
باهلدم ُرفض طلبه؛ ألنه تعنت بال فائدة، بل إنه مورد للرضر؛ إذ إنه يتحمل نفقات اهلدم، 
أما إذا كانت األنقاض من ماله هو فإن اهلدم قد يرض الوقف وقد ال يرضه، وعىل األول 
فإن للمستأجر اخليار بني أن هيدم البناء ويأخذ أنقاضه، وبني أن يرىض بأن يتملك الناظر 
فإنه  ولذا  بالوقف،  مرًضا  يكون  فاهلدم  الثاين  وعىل  مهدوًما،  أو  قائاًم  له  قيمة  بأقل  البناء 
أن  أو مهدوًما، وهذا يعني  قائاًم  له  بأقل قيمة  البناء جرًبا عىل صاحبه  للناظر متلك  يسوغ 
للناظر اخليار بني أن يتملكه للوقف وبني أن يرتكه إىل أن يتخلص من األرض ويدفعه إىل 

ل عليه)3(.  املستأجر، وهذا هو الرأي املعوَّ

٢- مذهب املالكية: 

ل فقهاء املالكية يف املسألة؛ فلم يفرقوا بني ما إذا كان املستأجر مأذوًنا يف الزيادة  مل يفصِّ
أو  فيها  فبنى  أرًضا حمبسة ملدة معلومة  إذا استأجر شخص  أنه  أم غري مأذون هبا، وقرروا 
غرس ثم انتهت املدة؛ فإن للناظر أن خيريه بني أن يدفع له قيمة ذلك البناء أو الغرس عىل 
أنه مقلوع، وبني أن يأمره بقلع ذلك البناء والغرس عىل حسابه، هذا إن مل حيتج له الوقف، 

)1( انظر: العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية، ابن عابدين، ٢/114.
)٢( انظر: حاشية رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 5٩4/6، والعقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية، ابن عابدين، 

.115/٢
)3( انظر: حاشية رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 5٩5/6 و678، وقانون العدل واإلنصاف، حممد قدري باشا، 

.183-18٢
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وإال فيويف له من غلته ما رصفه املستأجر يف البناء، ويصري ذلك البناء وقًفا)1(. 

3- مذهب بعض الشافعية: 

وهناك من فقهاء الشافعية من يرى أنه ليس للمستأجر أي حق يف الزيادة، وال رجوع له 
فيها بعد انقضاء مدة الكراء؛ سواء كانت متميزة أم غري متميزة، وهو رأي مرجوح عندهم 

كام ذكره اإلمام ابن حجر اهليتمي املكي)٢(.

4- مذهب احلنابلة: 
أنه يف حال حصول زيادة يف املستأجر فإنه ال يتملك الغراس أو البناء بعد انقضاء مدة 
اإلجارة، وهو غري تام امللك؛ كاملوقوف عليه واملستأجر واملوىص له باملنفعة؛ وذلك لقصور 
يتملك جلهة وقف األرض إال برشط واقف أو رضا مستحق إن مل يكن هناك  ملكه وال 
يتملك ذلك  الذي  املستحق، وإنام  تفويًتا عىل  الوقف  قيمته من ريع  إن يف دفع  إذ  رشط؛ 
بالقيمة بعد انقضاء املدة هو ناظر الوقف، كام أنه ال يتملك الغراس أو البناء؛ سواء كانت 
اإلجارة صحيحة أم فاسدة؛ لوجود اإلذن يف وضعه يف أرض الوقف، وإذا كان ال يقلع 

فعىل مالكه أجرة املثل)3(.

5- مذهب الظاهرية: 
ما عمل األجري شيًئا مما استؤجر  فقال: »وكل  العام يف ذلك؛  الضابط  ابن حزم  ذكر 
فله طلب ذلك وأخذه، وله تأخريه بغري رشط،  بقدر ما عمل  لعمله استحق من األجرة 
حتى يتم عمله أو يتم منه مجلة ما؛ ألن األجرة إنام هي عىل العمل، فلكل جزء من العمل 
جزء من األجرة، وكذلك كل ما استغل املستأجر اليشء الذي استأجر فعليه من اإلجارة 

بقدر ذلك أيًضا«)4(.

6- مذهب الزيدية: 
كالبناء  فيها؛  أمر مرغب  زيادة  املستأجرة  العني  املستأجر يف  زاد  إذا  أنه  الزيدية  وعند 

رقاين عىل خمترص خليل،  )1( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي، ٩6/4، ورشح الزُّ
الزرقاين، ٩3/7.

)٢( انظر: الفتاوى الكربى الفقهية، ابن حجر اهليتمي الشافعي، 158/3-15٩.
)3( انظر: مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، السيوطي، 6٩4-6٩3/3.

)4( املحىل باآلثار، ابن حزم الظاهري، 14/7.
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املالك،  يأذن  مل  وإن  الزيادة،  له  الزيادة.. طابت  تلك  بأكثر ألجل  ها  أجرَّ ثم  واإلصالح، 
إال أن هناك رأي عند بعض فقهائهم يقول: إنه إذا انقضت اإلجارة فصل ما يمكن فصله؛ 

كاألبواب، ال ما ال يمكن فصله؛ كاجلص)1(.

7- مذهب اإلمامية: 
معينة؛  مدة  ما  ملنفعة  عينًا  اإلنسان  استأجر  إذا  أنه  إىل  ذهبوا  فإهنم  اإلمامية  فقهاء  أما 
فإنه ال حيق له أن يشغلها بام من شأنه إشغاله فيها أكثر من تلك املدة، فمن استأجر بيًتا ال 
حيق له أن يعمل فيه أو حيرز فيه ما ال يمكن تفريغه منه عند انقضاء مدة اإلجارة، ولو فعل 
عامًدا كان متعدًيا يف إبقاء ذلك اليشء فيحق للاملك، ويف حالة إجارة الوقف حيق للناظر 
إجباره عىل أن يسلمه العني املستأجرة غري مشغولة به، وإن استلزم الرضر عليه، وال جيوز 
للمستأجر االمتناع من ذلك إال أن يرىض املالك أو الناظر بإشغال العني به ولو بثمٍن يتفقان 
عليه، أما لو فعل ذلك غري عامد فإن أمكن إزالته من دون لزوم رضر عىل صاحبه لزم، مع 
عدم رضا املالك باإلبقاء ولو بثمن، إن لزم عليه الرضر وجب عىل املالك الرضا باإلبقاء 
بأجرة، ما مل يلزم الرضر عىل املالك أيًضا، فيجب عىل املستأجر إزالته مع عدم رضا املالك، 
كام إذا كان موجًبا لنقص قيمة العني وتعيُّبها عرًفا، وكذا احلال لو اشغل املستأجر العني بام 
غ منها عند انقضاء مدة اإلجارة، فاتفق خالف ذلك لطوارئ غري حمتسبة،  من شأنه أن يفرَّ

كام لو مل ينضج الزرع لربودة اهلواء أو لقلة املاء)٢(.

8- مذهب اإلباضية: 
التجاري إىل زمن حمدود؛  إكراء املحل  اتفق اجلانبان عىل  فتاوى اخللييل: »إن  ورد يف 
فاإلكراء صحيح ومها عىل رشطهام الذي اتفقا عليه، وما قام به املستأجر من إعداد املحل 
للتجارة؛ إما إن يكون بدون موافقة صاحب العمل، وإما أن يكون بموافقته، ففي احلالة 
ل  األوىل يعد متربًعا وال عناء له عىل ما عمل عند اخلروج من املحل، ويف احلالة الثانية يعوَّ

عىل اتفاقهام«)3(.
خارجة  عوارض  له  تعرض  عندما  اكرتاه  ما  إصالح  يكلف  ال  املكرتي  »إن  ويقول: 

)1( انظر: رشح األزهار )املنتزع املختار من الغيث املدرار(، ابن مفتاح، ٢67/3.
)٢( انظر: منهاج الصاحلني، السيد حممد سعيد احلكيم، مسألة )14(، 16٠/٢. 

)3( الفتاوى، اخللييل، ٢64/3. 
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ل العني املكرتاة عن طبعها، وعدم صالحها للغرض الذي  عن ممارسته، قد تؤدي إىل حتوُّ
ر  اكرتيت من أجله، بل إن للمكرتي أن يرجع إىل امُلكري فيام دفعه إليه من الكروة إن تعذَّ
انتفاعه بالعني املكرتاة بسبب ما طرأ عليها مما هو خارج عن تسببات املكرتي؛ سواء كان 
هذا الرجوع بالفسخ الذي يطرأ عىل العقد تلقائًيا بسبب هذه العوارض، أم كان ذلك بام 

للمكرتي من حق اخليار بسببها«)1(. 

القول الثاين: يرى أن املستأجر يملك الكل:
وهو قول لبعض الشافعية: 

الزيادة  الناظر أو احلاكم الرشعي؛ فإن  الزيادة سواء من  فإذا كان املستأجر مأذوًنا يف 
تكون من حقه، إال اذا اختلطت بامل الوقف وتعذر متييزها؛ فإهنا تصري رشكة بينهام.

املستأجر؛ سواء  تبقى عىل ملك  الزيادة  فإن  الزيادة  املستأجر غري مأذون يف  وإذا كان 
أنقاضه  أخذ  املستأجر  طلب  فإذا  ولذا  بأنقاضه،  خمتلطة  الوقف  يف  مبنية  أم  مميزة  كانت 
املختلطة بامل الوقف والتي يتعذر متييزها عنه؛ فالبعض يرى أنه جياب طلبه إىل اهلدم، ثم 
جيتهد يف األنقاض القديمة واحلادثة، ويميزها عن بعضها البعض، ويأخذ أنقاضه ويغرم 
اهلدم، وجيرب عىل تعيني قيمة ألنقاضه؛  أنه ال جياب إىل طلب  اهلدم، ويرى آخرون  أرش 
سواء قيمة مسامة أو قيمة املثل، ويأخذها من غلَّة الوقف؛ صيانة للوقف من اهلدم، ويرى 
البعض اآلخر منهم أنه يملك املستأجر الكل؛ فله أخذه وله هدمه، بل جيرب عليه ما مل يرتكه 
جلهة الوقف؛ إذ يلزم ناظره بقبوله منه، ثم يغرم للوقف بدل أنقاضه؛ بمثٍل إذا كان شيًئا 
الناظر  اهلدم، ويقوم  لزمه أرش  املتقومة، وإن هدمها  إذا كان من األشياء  بقيمٍة  أو  مثلًيا، 
بقاء ملكه يف  ملدة  أيًضا األجرة  املهدوم، وتلزمه  بناء مثل  باالستفادة من هذه األموال يف 

ر التمييز َمَلَك الكل. أرض الوقف؛ ألنه بتعذُّ
أما إذا طلب املستأجر أخذ أنقاضه يف حال عدم تعذر التمييز فيجاب إىل طلبه، وإن 
إال  للوقف،  باهلدم شيًئا مملوًكا  يفوت  مل  فإنه  فعله، وبالتايل  البناء من  اهلدم؛ ألن  إىل  أدى 
ٍد  أنه يلزمه ما نقص من قيمة أنقاض الوقف وأرضه باستعامهلا يف البناء ثم اهلدم؛ إذ إنه متعَّ

بذلك)٢(.

)1( الفتاوى، اخللييل، ٢54/3. 
)٢( انظر: الفتاوى الكربي الفقهية، ابن حجر اهليتمي الشافعي، 158/3-15٩. 
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45- عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة، أبو حممد جالل الدين عبد اهلل بن نجم بن شاس بن نزار 
اجلذامي السعدي املالكي، دراسة وحتقيق: د.محيد بن حممد حلمر، دار الغرب اإلسالمي- بريوت/

لبنان، ط1، 14٢3هـ/٢٠٠3م.
46- العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية، ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين 

الدمشقي احلنفي، دار املعرفة، بدون طبعة وبدون تاريخ.
47- غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر، شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد مكي احلسيني 

احلموي احلنفي، دار الكتب العلمية، بريوت-لبنان، ط1، 14٠5هـ/1٩85م.
حتقيق:  الصالح،  بابن  املعروف  الرمحن  عبد  بن  عثامن  عمرو  أبو  الدين  تقي  الصالح،  ابن  فتاوى   -48

د.موفق عبد اهلل عبد القادر، مكتبة العلوم واحلكم، عامل الكتب - بريوت، ط1، 14٠7هـ.
النووي،  رشف  بن  حييى  الدين  حميي  زكريا  أبو  املنثورة«،  بـ«املسائل  املسامة  النووي  اإِلمام  َفتاوى   -4٩
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ار، َداُر البشائِر اإلسالميَّة،  د احلجَّ ين بن الَعّطار، حتِقيق وتعِليق: حممَّ ترتيب: تلميذه الشيخ َعاَلء الدِّ
َبريوت - لبنان، ط6، 1417هـ/1٩٩6م.

البزاز  بابن  املعروف  شهاب  بن  حممد  بن  حممد  الوجيز(،  باجلامع  املسامة  )وهي  البزازية  الفتاوى   -5٠
اهلندية  بالفتاوى  املعروفة  العاملكريية  الفتاوى  من  السادس  اجلزء  هبامش:  الثالث،  اجلزء  الكردي، 
ط٢،  املحمية،  مرص  ببوالق  األمريية  الكربى  املطبعة  النعامن،  حنيفة  أيب  األعظم  اإلمام  مذهب  يف 

131٠هـ.
51- فتاوى التمرتايش، دراسة وحتقيق: د.عبد اهلل حممود أبو حسان، سلسلة ديوان الفتاوى، دار الفتح 

للدراسات والنرش، عامن- األردن، ط1، ٢٠14م.
5٢- الفتاوى اخلريية لنفع الربيه عيل مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعامن، خري الدين الرميل، املطبعة 

الكربى املريية ببوالق مرص املحمية، ط٢، 13٠٠هـ.
الدين  ابنه، شمس  الرميل الشافعي، مجعها:  الدين أمحد بن محزة األنصاري  الرميل، شهاب  53- فتاوى 

حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرميل، املكتبة اإلسالمية.
54- الفتاوى الطرسوسية )أو أنفع الوسائل إىل حترير املسائل(، نجم الدين إبراهيم بن عيل بن أمحد بن 
عبد الواحد بن عبد املنعم بن عبد الصمد الطرسويس، صححه وراجع نقوله للمرة األوىل: مصطفى 

حممد خفاجى، مطبعة الرشق، 1344هـ/1٩٢6م.
55- الفتاوى الكربى الفقهية، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، مجعها: 

عبد القادر بن أمحد بن عيل الفاكهي املكي، دار الفكر، دمشق، 14٠3هـ.
56- الفتاوى اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، دار الفكر، ط٢، 131٠هـ.

أيب  األعظم  اإلمام  اهلندية عىل مذهب  فتاوى  األوزجندي )عىل هامش  قاضيخان، حممود  فتاوى   -57
حنيفة النعامن(، املطبعة األمريية ببوالق مرص املحمية، ط٢، 131٠هـ.

بن  إبراهيم  بن  الشيخ، حممد  آل  اللطيف  بن عبد  إبراهيم  بن  الشيخ حممد  فتاوى ورسائل سامحة   -58
عبد اللطيف آل الشيخ، مجع وترتيب وحتقيق: حممد بن عبد الرمحن بن قاسم، مطبعة احلكومة بمكة 

املكرمة، ط1، 13٩٩هـ.
5٩- فتح العزيز برشح الوجيز )الرشح الكبري( )هو رشح لكتاب الوجيز يف الفقه الشافعي أليب حامد 

الغزايل، عبد الكريم بن حممد الرافعي القزويني، دار الفكر.
6٠- فتح العيل املالك يف الفتوى عىل مذهب اإلمام مالك، حممد بن أمحد بن حممد عليش، دار املعرفة، 

بريوت، بدون طبعة وبدون تاريخ.
61- فتح الفتاح، أبو عيل احلسن بن رحال املعداين، خمطوطة باخلزانة امللكية بالرباط.



8٠

مدونة أحكام الوقف الفقهية - اجلزء الثالث

6٢- فتح القدير )بأعىل الصفحة كتاب اهلداية للمرغيناين يليه مفصوالً بفاصل »فتح القدير« للكامل بن 
الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف  اهلامم وتكملته »نتائج األفكار« لقايض زاده(، كامل 

بابن اهلامم، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ.
63- فقه الصادق، سيد حممد صادق روحاين، منشورات االجتهاد، قم- إيران، بدون طبعة وبدون تاريخ.

64- الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين )»رسالة ابن أيب زيد القريواين« بأعىل الصفحة يليها 
مفصوالً بفاصل رشحها »الفواكه الدواين« للنفراوي(، شهاب الدين أمحد بن غانم )أو غنيم( بن سامل 

بن مهنا النفراوي األزهري املالكي، دار الفكر، ط1415هـ/1٩٩5م.
65- القاموس املحيط، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادي، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث 
والتوزيع،  والنرش  للطباعة  الرسالة  مؤسسة  العرقُسويس،  نعيم  حممد  بإرشاف:  الرسالة  مؤسسة  يف 

بريوت - لبنان، ط8، 14٢6هـ/٢٠٠5م.
ووضع  به  اعتنى  باشا،  قدري  حممد  األوقاف،  مشكالت  عىل  للقضاء  واإلنصاف  العدل  قانون   -66

فهارسه: عبد اهلل نزير أمحد مّزي، مؤسسة الريان، مكة املكرمة، ط1، 14٢٢هـ/٢٠٠7م.
دمشق،  الرتقي،  مطبعة  الشطي،  أفندي  حممد  العقارية،  الترصفات  يف  احلنبلية  القواعد   -67

1347هـ/1٩٢٩م.
68- 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 
بريوت- العلمية،  الكتب  دار  الشافعي،  إسامعيل  احلنبىل، حتقيق: حممد حسن حممد حسن  البهوتى 

لبنان، ط1، 1418هـ/1٩٩7م.
6٩- مباين منهاج الصاحلني، السيد تقي الطباطبائي القمي، إرشاف: عباس احلاجياين، دار قلم الرشق، 

بدون تاريخ.
الدين  حمي  خليل  وحتقيق:  دراسة  الرسخيس،  سهل  أيب  بن  حممد  بكر  أبو  الدين  شمس  املبسوط،   -7٠

امليس، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت- لبنان، ط1، 14٢1هـ/٢٠٠٠م.
71- جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر، عبد الرمحن بن حممد بن سليامن املدعو بشيخي زاده، يعرف 

بداماد أفندي، دار إحياء الرتاث العريب، د.ت.
طبعة  بدون  اإلسالمي،  الكتاب  دار  احلنفي،  البغدادي  حممد  بن  غانم  حممد  أبو  الضامنات،  جممع   -7٢

وبدون تاريخ.
73- 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، 
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1416هـ/1٩٩5م.
74- املحىل باآلثار، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري، دار الفكر- 

بريوت، بدون طبعة وبدون تاريخ.
75- املدخل إىل نظرية االلتزام العامة يف الفقه اإلسالمي، اجلزء الثالث من كتاب: الفقه اإلسالمي يف ثوبه 

اجلديد، مصطفى أمحد الزرقا، دار القلم، دمشق، ط1، 14٢٠هـ/1٩٩٩م.
76- املدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر، بريوت: دار الكتب العلمية، 1415هـ/1٩٩4م.

77- مسند البزار املنشور باسم البحر الزخار، أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد بن عبيد 
العلوم واحلكم،  املنورة: مكتبة  املدينة  الرمحن زين اهلل،  بالبزار، حتقيق: حمفوظ  املعروف  العتكي  اهلل 

1٩88م.
املكتب  شهرة،  السيوطي  عبده،  بن  سعد  بن  مصطفى  املنتهى،  غاية  رشح  يف  النهى  أويل  مطالب   -78

اإلسالمي، ط٢، 1415هـ/1٩٩4م.
7٩- معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو احلسني، حتقيق: عبد السالم 

حممد هارون، دار الفكر، 13٩٩هـ/1٩7٩م.
8٠- املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس واملغرب، أبو العباس أمحد بن حييى 
بريوت،  اإلسالمي،  الغرب  دار  حجي،  د.حممد  إرشاف:  الفقهاء،  من  جمموعة  خرجه  الونرشييس، 

ط1، 14٠1هـ/1٩81م.
الدين  برهان  الفتح،  أبو  عىل،  ابن  املكارم  أبى  السيد  عبد  بن  نارص  املعرب،  ترتيب  يف  املغرب   -81

ِزّى، دار الكتاب العريب، بدون طبعة وبدون تاريخ. اخلوارزمي امُلَطرِّ
8٢- مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، 

دار الكتب العلمية، بريوت-لبنان، ط1، 1415هـ/1٩٩4م.
83- منهاج الصاحلني، السيد حممد سعيد احلكيم، دار الصفوة، بريوت، ط1، 1415هـ/1٩٩4م.

الكتب  دار  الشريازي،  يوسف  بن  عيل  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  الشافعي،  اإلمام  فقه  يف  املهذب   -84
العلمية، بريوت، د.ت.

الرمحن  عبد  بن  حممد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  الدين  شمس  خليل،  خمترص  رشح  يف  اجلليل  مواهب   -85
عيني، دار الفكر، ط3، 141٢هـ/1٩٩٢م. الطرابليس املغريب، املعروف باحلطاب الرُّ

86- النظريات الفقهية، د.فتحي الدريني، منشورات جامعة دمشق، سوريا، ط4، 1417هـ/1٩٩7م.
87- هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرميل، 

دار الفكر، بريوت، 14٠4هـ/1٩84م.
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88- النوازل اجلديدة الكربى فيام ألهل فاس وغريهم من البدو والقرى- املسامة باملعيار اجلديد اجلامع 
وصححه  قابله  الوزاين،  املهدي  سيدي  عيسى  أبو  املغرب،  علامء  من  املتأخرين  فتاوى  عن  املعرب 
املغربية،  اململكة  اإلسالمية-  والشؤون  األوقاف  وزارة  عباد،  بن  عمر  األصلية:  النسخة  عىل 

1414هـ/1٩٩8م.
األوقاف  وزارة  بفاس،  العلمي  املجلس  حتقيق  العلمي،  احلسيني  عيل  ين  عيسى  الشيخ  النوازل،   -8٩

والشؤون اإلسالمية، اململكة املغربية، 14٠6هـ/1٩86م.
٩٠- هداية األنام ، حممد حسني بن هاشم الكاظمي، مطبوع يف النجف 1331هـ.

٩1- الوسيط يف املذهب، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس، حتقيق: أمحد حممود إبراهيم، حممد 
حممد تامر، دار السالم- القاهرة، ط1، 1417هـ.

دار  الدين،  شمس  جعفر  حممد  الشيخ  اللبنانية،  والقوانني  اإلسالمي  الفقه  يف  وأحكامه  الوقف   -٩٢
اهلادي، بريوت-لبنان، 14٢6هـ/٢٠٠5م.

٩4- الوقف واحلكر والتقادم، عزيز خانكي بك، جملة القانون واالقتصاد، العدد السابع، السنة السادسة، 
رمضان 1355هـ/ديسمرب 1٩37م، دار الطباعة املرصية، القاهرة- مرص.
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الفصل العارش: اإلبدال واالستبدال يف األوقاف

متهيد:

اأوًل: تعريف الإبدال وال�ستبدال يف اللغة: 

اِهِب،  ِء الذَّ ْ ِء َمَقاَم اليشَّ ْ ُم َأْصٌل َواِحٌد، َوُهَو ِقَياُم اليشَّ اُل َوالالَّ قال ابن فارس: »اْلَباُء َوالدَّ
ُتُه َوإِْن مَلْ َتْأِت َلُه بَِبَدٍل«)1(،  ْ َء: إَِذا َغريَّ ْ ْلُت اليشَّ ِء َوَبِديُلُه، َوَيُقوُلوَن: َبدَّ ْ ُيَقاُل: َهَذا َبَدُل اليشَّ

.)٢(﴾ ۖ َلُۥ ِمن تِۡلَقآيِٕ َنۡفِسٓ بَّدِ
ُ
ۡن أ

َ
َقاَل اهللَُّ َتَعاىَل: ﴿قُۡل َما يَُكوُن ِلٓ أ

َذ ِمنُْه  َ َل بِِه واْسَتْبَدَلُه واْسَتْبَدَل بِِه، ُكلُّه: اختَّ ل اليشَء وَتَبدَّ َوَأْبَدْلُتُه: إَِذا َأَتْيُت َلُه بَِبَدٍل، َتَبدَّ
ِمَن  اهللَُّ  َله  ِه وَبدَّ بَِغرْيِ َبَدالً، وَأْبَدْلُت اليشَء  خَتَِذه منه  َله:  ِء وَبدَّ ْ ِمَن اليشَّ َبَدالً، وَأْبَدَل اليشَء 
َلُه بِِه إِذا  ِه وَتَبدَّ َء بَِغرْيِ ْ ِء: َتْغِيرُيُه؛ وإِن مَلْ تْأت بَِبَدٍل، واْسَتْبَدَل اليشَّ ْ اخْلَْوِف َأْمنًا، وَتْبِديل اليشَّ

َأخذه َمَكاَنُه. 

ِء َعْن َحالِِه، واألَصل يِف اإِلْبَدال َجْعُل  ْ وامُلَباَدَلة: التباُدل، واألَصل يِف التَّْبِديل َتْغِيرُي اليشَّ
ٍء آَخَر كإِبدالك ِمَن اْلَواِو َتاًء يِف َتاهللَِّ)3(. ٍء َمَكاَن يَشْ يَشْ

لَِتَقاُرِب  َمْفُعوَلنْيِ  إىَل  بِنَْفِسِه  َي  َفُعدِّ بِالتَّْشِديِد؛  َل  َبدَّ َمَكاَن  بِاأْلَلِِف  َأْبَدَل  اْسُتْعِمَل  َوَقد 
﴾)4( ِمْن  ا ِمنُْكنَّ َقُكنَّ َأْن ُيْبِدَلُه َأْزَواًجا َخرْيً ُه إِْن َطلَّ ا، َويِف القرآن الكريم: ﴿َعَسى َربُّ َمْعنَامُهَ
َوِهَي  بَِمْعنَاُه،  ِه  بَِغرْيِ َواْسَتْبَدْلته  َقَتَل،  َباِب  ِمْن  َأْبَدَلُه،  ِه:  بَِغرْيِ الثَّْوَب  ْلت  َوَبدَّ َل،  َوَفعَّ َأْفَعَل 

امْلَُباَدَلُة َأْيًضا)5(.

و»اإلبدال يف العربية: هو أن جيعل حرف موضع حرف آخر لدفع الثقل«)6(.

وعىل هذا فال فرق عند علامء اللغة بني اإلبدال واالستبدال يف املعنى)7(. 

عام  الفكر،  دار  نرش  هارون،  حممد  السالم  عبد  حتقيق  الرازي،  زكرياء  بن  فارس  بن  أمحد  اللغة،  مقاييس  معجم  انظر:   )1(
13٩٩هـ، 1/٢1٠.

)٢( سورة يونس، آية 15.
)3( انظر: لسان العرب، حممد بن مكرم، مجال الدين ابن منظور األنصاري اإلفريقي، نرش دار صادر، بريوت، ط3، 1414هـ، 
48/11، وانظر: معجم لغة الفقهاء، مصطلح استبدال حرف األلف، ومصطلح بدل، حرف الباء، حممد رواس قلعجي 
وحامد صادق قنيبي، نرش دار النفائس للطباعة والنرش والتوزيع، 37-85، واملعجم الوسيط44/1، مادة بدل، جمموعة 

مؤلفني، نرش دار الدعوة، حتقيق: جممع اللغة العربية.
)4( سورة التحريم، آية 5.

)5( انظر: املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، أمحد بن حممد بن عيل الفيومي ثم احلموي، نرش املكتبة العلمية، بريوت، 1/3٩.

)6( التعريفات، عيل بن حممد بن عيل اجلرجاين، حتقيق: إبراهيم األبياري، نرش دار الكتاب العريب، بريوت، ط1، 14٠5هـ، ٢1.
)7( انظر: أحكام األوقاف، مصطفى أمحد الزرقا، دار عاّمر، عاّمن، ط٢، 141٩هـ/1٩٩8م.
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ثانًيا: تعريف الإبدال وال�ستبدال يف الوقف عند الفقهاء: 

عرف اإلبدال واالستبدال يف الوقف يف اصطالح الفقهاء بعدة تعريفات منها ما يأيت: 

التعريف األول: نقل وحتويل حمل الوقف إىل حمل آخر)1(.

واشرتاط نقل الوقف وحتويله له صور عند الفقهاء منها: 

الصورة األوىل: أن يشرتط االستبدال أو اإلبدال بلفظ البيع، ويكون ذلك عن طريق 
بيع عينه بثمن ورشاء عني أخرى به، واستخدام لفظ البيع شاع يف كتب احلنفية، والشافعية، 

واحلنابلة)٢(.

الصورة الثانية: أن يشرتطه بلفظ االستبدال.ويكون عن طريق استبدال أرض الوقف 
بأرض أخرى، واستخدام مصطلح االستبدال شاع يف كتب احلنفية، واملالكية، والشافعية، 

واحلنابلة)3(.

بيع  أو  مثلها،  بأرض  األرض  بيع  وهي  املناقلة،  بلفظ  يشرتطه  أن  الثالثة:  الصورة 
العقار بمثله، وهو يؤدي نفس معنى االستبدال، ألن املناقلة نوع من أنواع البيوع وقد شاع 

)1( انظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين ابن نجيم املرصي، نرش دار الكتاب اإلسالمي، ٢٢1/5-٢٢4و٢3٩، 
الواحد  املبتدي، كالمها للمرغيناين(، كامل الدين حممد بن عبد  الفقري )رشح عىل اهلداية رشح بداية  القدير للعاجز  وفتح 

السيوايس املعروف بابن اهلامم، نرش دار الفكر، ٢٢7/6-٢٢٩.
)٢( انظر: فتح القدير، ابن اهلامم ٢٢7/6-٢٢8، ومعني احلكام فيام يرتدد بني اخلصمني من األحكام، عالء الدين، عيل بن خليل 
الطرابليس احلنفي، نرش دار الفكر، 14٢، والدر املختار رشح تنوير األبصار، احلصكفي، مطبوع مع حاشية رد املحتار، ابن 
عابدين، طبع دار الفكر، بريوت، الطبعة الثانية 141٢هـ/1٩٩3م، 384/4-385، وحاشية الرميل عىل أسنى املطالب، 
غاية  رشح  يف  النهى  أويل  ومطالب   ،464/٢ اإلسالمي،  الكتاب  دار  نرش  املطالب،  أسنى  مع  مطبوع  الرميل،  أبوالعباس 

املنتهى، مصطفى بن سعد السيوطي الرحيبانى احلنبيل، نرش املكتب اإلسالمي، طبعة عام 1415هـ/1٩٩4م، 366/4. 
)3( انظر: اهلداية رشح بداية املبتدي، برهان الدين، عيل بن أيب بكر املرغيناين احلنفي، مطبوع مع فتح القدير، ابن اهلامم، نرش 
دار الفكر ٢٢7/6، ودرر احلكام رشح غرر األحكام، حممد بن فرامرز بن عيل الشهري بمال أو منال خرسو، نرش دار إحياء 
الكتب العربية، 136/٢، والدر املختار رشح تنوير األبصار، احلصكفي 384/4، والفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد 
وحاشية   ،161/٢ 1415هـ/1٩٩5م،  عام  الفكر،  دار  نرش  املالكي،  النفراوي  الدين  شهاب  غانم،  بن  أمحد  القريواين، 
الرميل عىل أسنى املطالب، 464/٢، وحتفة املحتاج يف رشح املنهاج، أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، حتقيق جلنة 

من العلامء، نرش املكتبة التجارية الكربى بمرص، 1357هـ/1٩83م، ٢3/6، ومطالب أويل النهى، الرحيباين، 368/4. 
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استخدام هذا االصطالح يف كتب املالكية، والشافعية، واحلنابلة)1(.

التعريف الثاين: اإلبدال هو إخراج العني املوقوفة عن جهة وقفها ببيعها)٢(.

واالستبدال رشاء عني أخرى تكون وقًفا بدهلا، وعىل هذا يكون اإلبدال واالستبدال يف 
الواقع متالزمني، فاالستبدال الزم لإلبدال؛ ألنه إذا خرجت العني من الوقف بالبيع جيب 

أن حيل حملها أخرى.

وهذا إذا ذكر الرشطان مًعا؛ أي أهنام يفرسان تفسرًيا جيعل أحدمها مغايًرا لآلخر، وإن 
كانا متالزمني.

وإذا ذكر أحدمها منفرًدا فإنه يفرس بمعنى جيمعهام، فلو ذكر اإلبدال وحده يكون املعنى 
بيع العني املوقوفة، ورشاء أخرى لتحل حملها، وكذلك احلال يف االستبدال إذا ذكر وحده)1(.

التعريف الثالث: بيع عني الوقف ورشاء عني أخرى بالبدل الذي بيعت به.

وهو قسامن: 

1ـ املناقلة: وتسمى املبادلة واملعاوضة وهي: استبدال عني الوقف بعني أخرى.

٢ـ البيع: وهو بيع عني الوقف بالنقود ورشاء عني أخرى بتلك النقود)4(.

السعادة سنة 133٢هـ،  األندليس، نرش مطبعة  الباجي  القرطبي  بن خلف  أبوالوليد سليامن  املوطأ،  املنتقى رشح  انظر:   )1(
مصورة دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، 13٢/6، والرشح الكبري عىل خمترص خليل، أبو الربكات أمحد بن حممد العدوي، 
الشهري بالدردير، نرش دار الفكر، 476/3، وفتح العيل املالك يف الفتوى عىل مذهب اإلمام مالك، حممد بن أمحد بن حممد 
عليش املالكي نرش دار املعرفة، ٢65/٢، واحلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو رشح خمترص املزين، أبواحلسن 
عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي، الشهري باملاوردي، حتقيق عيل حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود، 
نرش دار الكتب العلمية، بريوت، عام 141٩هـ/1٩٩٩م، 17٠/4، واألشباه والنظائر، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل 
الدين السيوطي، نرش دار الكتب العلمية، ط1411هـ/1٩٩٠م، ٢75/1، والفتاوى الكربى، أبو العباس أمحد بن عبد 
اإلقناع،  متن  القناع عن  العلمية، 433/5، وكشاف  الكتب  دار  الدمشقي، نرش  احلراين  تيمية  ابن  السالم  بن عبد  احلليم 
منصور بن يونس البهويت احلنبيل، نرش دار الكتب العلمية، ٢٩٢/4، ومطالب أويل النهى، الرحيباين، 366/4، واإلنصاف 

يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين عيل بن سليامن املرداوي احلنبيل، دار إحياء الرتاث العريب، 7/1٠1-1٠٠. 
)٢( انظر: حمارضات يف الوقف، حممد أبو زهرة، نرش دار الفكر العريب، ط٢، 1٩71م، 145 )فقرة رقم 148(. 

)1( انظر: حمارضات يف الوقف، أبو زهرة، 153-15٢.
أيًضا:  وانظر  أوال،  البند  الثاين،  املوضوع  وتوصيات  قرارات  الفقهية،  الوقف  قضايا  منتدى  وتوصيات  قرارات  انظر:   )4(

استثامر موارد األوقاف أو األحباس، خليل امليس، بحث منشور بمجلة جممع الفقه اإلسالمي، العدد 13، 611/1.
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املبحث الأول

ال�ستبدال و�سوره امل�سروعة

ال�سورة الأوىل: ا�سرتاط الواقف ال�ستبدال: 

إذا قال الواقف عند إنشاء الوقف: أريض هذه موقوفة عىل أن يل استبدال غريها هبا، 
أو عىل أن يل بيعها وجعل غريها وقًفا مكاهنا، فقد اختلف الفقهاء يف حكم هذا االشرتاط. 

عىل أربعة أقوال: 

القول األول: يرى جواز وصحة اشرتاط الواقف االستبدال، وعليه فلو رشط الواقف 
االستبدال لنفسه، أو لنفسه وغريه، صح الوقف والرشط، وكان له وملن رشط له استبدال 
الوقف إذا شاء، وهبذا قال أبو يوسف من احلنفية، وهو املفتى به يف املذهب)1(، وإسحاق 

بن راهويه)٢(، وأكثر اإلمامية.

قال ابن اهلامم: »ولو رشط أن يستبدل هبا أرًضا أخرى تكون وقًفا مكانه فهو جائز عند 
أيب يوسف وهالل واخلصاف وهذا استحسان، ثم أضاف: االستبدال بالرشط مذهب أيب 

يوسف املشهور عنه املعروف، ال جمرد رواية«)3(.

ونقل ابن قايض اجلبل عن اسحاق بن راهوية قوله: »وإن شاء أن يشرتط يف وقفه أن له 
بيعه متى شاء صح رشط ذلك«)4(.

االستبدال  »اشرتاط  أيب يوسف:  قول  الفتوى عىل  أن  ذكر  أن  بعد  عابدين  ابن  وقال 
مفرع عىل القول بجواز اشرتاط -الواقف- الغلة لنفسه«)5(.

واستدلوا عىل ما ذهبوا إليه بام يأيت: 

أرض،  إىل  أرض  من  االنتقال  يقبل  الوقف  ألن  الوقف؛  يبطل  ال  االستبدال  رشط   -1

)1( انظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم 5/٢3٩، ٢٠3/6.
)٢( انظر: املناقلة واالستبدال باألوقاف واإلفصاح بام وقع يف ذلك من النزاع واخلالف، ابن قايض اجلبل احلنبيل، نرش وزارة 

األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت، 5٢.
)3( فتح القدير، ابن اهلامم، ٢٢7/6-٢٢8.

)4( املناقلة واالستبدال باألوقاف، ابن قايض اجلبل احلنبيل، 5٢.
)5( رد املحتار عىل الدر املختار، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين الدمشقي احلنفي، دار الفكر، بريوت، ط3، 

141٢هـ/1٩٩٢م، 385/4.
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املاء حتى صارت  وتوضيح ذلك أن أرض الوقف إذا غصبها غاصب وأجرى عليها 
مكاهنا،  وقًفا  فتكون  أخرى  أرًضا  ويشرتي  قيمتها  يضمن  للزراعة؛  تصلح  ال  بحًرا 

فرشط االستبدال ال خيالف أمًرا رشعًيا فوجب اعتباره)1(. 

٢- أن يف االستبدال حتويل الوقف إىل ما يكون خرًيا من األول أو مثله، فكان تقريًرا ال 
إبطاالً)٢(.

الوقف بأرض أخرى، قد يكون فيه صالح هلذه األرض، فإن أرض  3- استبدال أرض 
الوقف قد تضعف وال حتتمل الزراعة وال تفضل غلتها عن مؤنتها، ومن ثم يكون اخلري 

يف استبداهلا)3(.

ثم  ومن  آخر،  وقف  إثبات  منه  الغرض  ألن  بفاسد؛  ليس  االستبدال  الواقف  رشط   -4
فاالستبدال تأبيد للوقف معنى)4(.

وَشَجر  َخِلق،  إذا  املسجد  باب  بيع  بالقياس عىل  وذلك  الوقف،  ينايف  ال  البيع  5- رشط 
الوقف إذا َيبِس)5(.

وتفريًعا عىل أصل أيب يوسف يف جواز االستبدال ذكر فقهاء احلنفية مسائل منها: 

أ- لو رشط االستبدال لنفسه مع آخر عىل أن يستبدال مًعا فتفرد بذلك الرجل ال جيوز، ولو 
تفرد الواقف جاز)6(.

ب- ليس للقيِّم والية االستبدال إال أن ُينَصَّ له بذلك، ولو رشطه للقيم ومل يشرتطه لنفسه 
كان للواقف أن يستبدل بنفسه)7(.

ج- لو رشط أن يبيع األرض املوقوفة ويشرتي بثمنها أرًضا أخرى ومل يزد؛ صحَّ استحساًنا، 
)1( انظر: فتح القدير، ابن اهلامم، ٢٢8/6.

)٢( انظر: جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر، عبد الرمحن بن حممد بن سليامن الكليبويل املدعو بشيخي زاده، حتقيق خليل 
عمران املنصور، نرش دار الكتب العلمية بريوت، 141٩هـ/1٩٩8م، ٢/576.

)3( انظر: فتح القدير، ابن اهلامم، ٢٢8/6. 
)4( انظر: املرجع السابق، ٢٢7/6.

)5( انظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء الدين، أبوبكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي، نرش دار الكتب العلمية، 
ط٢، 14٠6هـ/1٩86م، 6/٢٢٠.

الفكر، ط٢،  دار  اهلند، نرش  نظام وجمموعة من علامء  الشيخ  اهلندية،  اهلامم، ٢٢8/6، والفتاوى  ابن  القدير،  فتح  انظر:   )6(
131٠هـ، 4٠٠/٢، والبحر الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم، 5/٢4٠.

)7( انظر: الفتاوى اهلندية، جمموعة من علامء اهلند، 4٠٠/٢.
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وصارت الثانية وقًفا برشائط األوىل وال حيتاج إىل اإليقاف)1(.
د- ليس للواقف الذي اشرتط االستبدال لنفسه أن يستبدل ثانًيا؛ النتهاء الرشط بمرة، إال 

أن يذكر عبارة تفيد له ذلك دائاًم)٢(.
هـ- لو رشط الواقف يف الوقف االستبدال لكل من ويل هذا الوقف صح ذلك، ويكون 
لكل من ويل والية االستبدال، أما إذا قال الواقف عىل أن لفالن والية االستبدال فامت 
الواقف ال يكون لفالن والية االستبدال بعد موت الواقف، إال أن يشرتط الوالية بعد 

وفاته)3(.
و- لو رشط االستبدال ومل يذكر أرًضا وال داًرا وباع األوىل، له أن يستبدهلا بجنس العقار ما 

شاء من دار أو أرض، وكذا لو مل يقيد بالبلد له أن يستبدهلا بأي بلد شاء)4(.
ز- مبادلة دار الوقف بدار أخرى إنام جتوز إذا كانت يف حملة واحدة أو تكون حملة اململوكة 
خرًيا من حملة املوقوفة، وعىل عكسه ال جيوز، وإن كانت اململوكة أكثر مساحة وقيمة 

وأجرة الحتامل خراهبا يف َأْدَون املحلتني؛ لدناءهتا وقلة الرغبات فيها)5(.
ح- لو ضاع الثمن من املستبدل ال ضامن عليه؛ لكونه أمينًا كالوكيل بالبيع)6(.

ط- لو باع وقبض الثمن ثم مات جمهاًل فإنه يكون ضامنًا)7(.
الوقف  صح  الوقف  استبدال  وقفه  حال  يف  الواقف  رشط  إذا  أنه  يرى  الثاين:  القول 
وبطل الرشط، وبه قال حممد بن احلسن من احلنفية)8(، والشافعية يف مقابل الصحيح)٩(، 

)1( انظر: املرجع السابق، 3٩٩/٢، ورد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 385/4.
)٢( انظر: الفتاوى اهلندية، جمموعة من علامء اهلند، 4٠٠/٢، وفتح القدير، ابن اهلامم، ٢٢8/6، ورد املحتار عىل الدر املختار، 

ابن عابدين، 385/4.
)3( انظر: الفتاوى اهلندية، جمموعة من علامء اهلند، 4٠٠/٢، والبحر الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم، 5/٢4٠.

)4( انظر: الفتاوى اهلندية، جمموعة من علامء اهلند، 4٠٠/٢.
)5( انظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم، ٢41/5، والفتاوى اهلندية، جمموعة من علامء اهلند، 4٠٠/٢.

)6( انظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم، ٢41/5.
)7( انظر: املرجع السابق، 5/٢4٢.

)8( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 385/4.
)٩( انظر: هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، أمحد بن محزة شهاب الدين الرميل، نرش دار الفكر، بريوت، 14٠4هـ/1٩84م، 
نرش  الشاويش،  زهري  حتقيق:  النووي،  رشف  بن  حييى  الدين  حميي  زكريا  أبو  املفتني،  وعمدة  الطالبني  وروضة   ،376/5

املكتب اإلسالمي، بريوت، ط3، 141٢هـ/1٩٩1م، 5/3٢٩.
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واحلنابلة يف قول)1(، والزيدية)٢(، وبعض اإلمامية)3(.
قال الرسخيس: »إذا رشط يف الوقف أن يستبدل به أرًضا أخرى إذا شاء ذلك فهو جائز 
عند أيب يوسف، وعند حممد، وهو قول أهل البرصة رمحهم اهلل تعال: الوقف جائز والرشط 
باطل؛ ألن هذا الرشط ال يؤثر يف املنع من زواله، والوقف يتم بذلك وال ينعدم به معنى 

التأبيد يف أصل الوقف، فيتم الوقف برشوطه.
ويبقى االستبدال رشًطا فاسًدا فيكون باطاًل يف نفسه؛ كاملسجد إذا رشط االستبدال به 

أو رشط أن يصيل فيه قوم دون قوم فالرشط باطل، واختاذ املسجد صحيح فهذا مثله«)4(.
ويقيس الشافعية القائلون بصحة الوقف وإلغاء الرشط اشرتاط االستبدال عىل الطالق 

برشط عدم الرجعة؛ حيث يقع الطالق، ويلغى اشرتاطه عدم الرجعة)5(.
الواقف-  أتى -أي  أنه  القول: »وجه الصحة  العاميل يف سياق االستدالل هلذا  وقال 

بالوقف والرشط، فإذا بطل أحدمها ال يبطل اآلخر«)6(؛ لعدم التالزم بينهام.
وينبغي التنويه إىل أن الوقف جيوز يف هذه احلالة عند حممد إذا اشرتط الواقف عند إنشاء 
الوقف االستبدال، وأما إذا اكتفى باشرتاط بيع الوقف ومل يشرتط االستبدال بثمنه فالوقف 

يكون باطاًل عند احلنفية.

يشري إىل ذلك قول الكامل بن اهلامم: »لو قال عىل أن أبيعها بقليل أو كثري... نص هالل 
عىل فساد الوقف كأنه قال عىل أن أبطلها«)7(.

وقول ابن عابدين: »قوله وال ذكر معه اشرتاط بيعه.. إلخ، يف اخلصاف لو قال: عىل أن 
يل إخراجها من الوقف إىل غريه... وأخرجها عن الوقف بطل الوقف«)8(، وقال: »رشط 

البيع فقط يفسد الوقف، كام مر أول الباب«)٩(.

)1( انظر: اإلنصاف، املرداوي، ٢5/7-٢6.
ط1،  اليامنية،  احلكمة  دار  طبعة  املرتىض،  بن  حييى  بن  أمحد  األمصار،  علامء  ملذاهب  اجلامع  الزخار  البحر  انظر:   )٢(

عام14٠٩هـ، مصورة عن الطبعة القديمة عام1366هـ، 4/15٢.
)3( انظر: مفتاح الكرامة، العاميل، ٩/٩4.

)4( انظر: املبسوط، الرسخيس، 41/1٢-4٢.
)5( انظر: هناية املحتاج، الرميل، 376/5.

)6( انظر: مفتاح الكرامة، العاميل، ٩/٩4.
)7( فتح القدير، ابن اهلامم، 6/٢٢٩.

)8( رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 4/34٢.
)٩( املرجع السابق، 385/4.
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الوقف ورشاء غريه  بيع  أن يشرتط يف وقفه  للواقف  أنه ال جيوز  يرى  الثالث:  القول 
مكانه، لكن إن وقع مثل هذا الرشط ونزل، عمل به، وهبذا قال املالكية. 

»إن  قوله  مفهوم  جاز«:  إن  رشطه  »واتبع  خليل  عبارة  عىل  تعليقه  يف  احلطاب  وذكر 
جاز« أنه إن رشط ما ال جيوز ال يتبع، وهذا -واهلل أعلم - إذا رشط شيًئا متفًقا عىل منعه، 
وإال فقد نص يف النوادر واملتيطية وغريمها أنه إذا رشط يف وقفه: إن وجد فيه ثمن رغبة بيع 

واشرتي غريه؛ أنه ال جيوز له ذلك، فإن وقع ونزل مىض وعمل برشطه)1(.

واشرتي  بيع  رغبة  ثمن  وجد  إن  كرشطه  حرمته  يف  املختلف  »وأما  الدسوقي:  وقال 
غريه؛ كاشرتاط إخراج البنات من وقفه إذا تزوجن، فهذا ال جيوز اإلقدام عليه وإذا وقع 

مىض«)٢(.

القول الرابع: يرى أنه لو رشط الواقف يف الوقف أن يبيعه متى شاء بطل الوقف.

وإليه ذهب الشافعية عىل الصحيح، واحلنابلة عىل الصحيح من املذهب كذلك، وهو 
قول بعض اإلمامية)3(.

قال النووي: »فلو وقف برشط اخليار أو قال وقفت برشط أين أبيعه أو أرجع فيه متى 
شئت فباطل، واحتجوا له بأنه إزالة ملك إىل اهلل سبحانه وتعاىل؛ كالعتق، أو إىل املوقوف 

عليه؛ كالبيع واهلبة، وعىل التقديرين فهذا رشط فاسد«)4(.

وقال العاميل مستدالً عىل بطالن الوقف: »وجه البطالن أن الواقف إنام أوقفه عىل هذا 
الرشط ومل يعلم رضاه بدونه وال داللة عىل وقوعه بدونه«)5(.

وقال الرحيباين احلنبيل: »السادس من رشوط الوقف )أن ال يشرتط( الواقف يف الوقف 
رشًطا ينافيه من الرشوط الفاسدة كرشط نحو بيعه أو هبته متى شاء أو رشط )خيار فيه( 

)1( انظر: مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، شمس الدين أبوعبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابليس، املعروف 
عيني املالكي، نرش دار الفكر، ط3، 141٢هـ/1٩٩٢م، 33/6. باحلطاب الرُّ

)٢( حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، ملحمد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، نرش دار الفكر، 88/4.
)3( انظر: هناية املحتاج، الرميل، 376/5، واإلنصاف، املرادوي، ٢5/7، ومطالب أويل النهى، الرحيباين، ٢٩4/4، ومفتاح 

الكرامة، العاميل، ٩/٩4.
)4( روضة الطالبني، النووي، 3٢8/5-3٢٩.

)5( مفتاح الكرامة، العاميل، ٩/٩4.
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بأن قال: وقفته برشط اخليار أبًدا أو مدة معينة أو رشط توقيته؛ كقوله: هو وقف يوًما أو 
سنة ونحوه أو برشط حتويله - أي الوقف- من جهة ألخرى؛ كقوله: وقفت داري عىل 
جهة كذا عىل أن أحوهلا عنها أو عن الوقفية بأن أرجع عنها متى شئت، فإن رشط شيًئا من 
ذلك بطل الرشط والوقف عىل الصحيح من املذهب نص عليه، وقدمه يف الفروع ورشح 
احلارثي والفائق والرعايتني واحلاوي الصغري، قال يف املغني: ال نعلم فيه خالًفا ملنافاته«)1(. 

ال�سورة الثانية: يف �سكوت الواقف عن �سرط ال�ستبدال، واملوقوف ينتفع به: 

اختلف الفقهاء يف حكم استبدال الوقف يف هذه الصورة عىل قولني: 

القول األول: يرى عدم جواز استبدال الوقف إذا كان قائاًم ينتفع به يف اجلملة، وإن كان 
بدله خرًيا منه ريًعا ونفًعا.

وهبذا قال احلنفية عىل األصح)٢(، واملالكية)3(، والشافعية)4(، واحلنابلة يف املذهب)5(، 
والزيدية)6(، واإلمامية)7(.

وقد استدل أصحاب هذا القول عىل ما ذهبوا إليه بام يأيت: 

1- القول بجواز استبدال الوقف العامر، قد يفتح باًبا ملخالفات ال تعد وال حتىص؛ وذلك 
ألن بعض القضاة الظلمة قد جيعل االستبدال حيلة إلبطال أوقاف املسلمني، وقلام نجد 
من  خوًفا  الباب  هذا  سد  فاألحرى  ثم  ومن  والعمل،  العلم  بذي  املفرس  اجلنة  قايض 

جماوزة حدود اهلل)8(.

٢- عدم جواز استبدال الوقف املنتفع به ببدل أكثر منه غلة وأحسن مكاًنا وموقًعا؛ ألن 

)1( مطالب أويل النهى، الرحيباين، ٢٩4/4.
)٢( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 388-384/4.

)3( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، ابن عرفة الدسوقي املالكي، ٩٠/4-٩1، ومنح اجلليل، عليش، 154/8. 
)4( انظر: هناية املحتاج، الرميل 3٩5/5، وأسنى املطالب يف رشح روض الطالب، زكريا بن حممد األنصاري، نرش دار الكتاب 

اإلسالمي، ٢/474.
)5( انظر: كشاف القناع، البهويت، ٢٩٢/4، واإلنصاف، املرادوي، 1٠3/7.

)6( انظر: البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، أمحد بن حييى بن املرتىض، 158/4، والسيل اجلرار املتدفق عىل حدائق 
األزهار، حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمني، نرش دار ابن حزم، 1/64٩.

)7( انظر: مفتاح الكرامة، العاميل، ٩/84.
)8( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 385/4. 
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من  هنا  موجب  ال  حيث  أخرى،  زيادة  دون  عليه  كان  ما  عىل  الوقف  إبقاء  الواجب 
جتويزه من رشط أو رضورة)1(.

3- بقاء أحباس -أوقاف- السلف بالية متهدمة بدون إبدال، دليل عىل منع ذلك)٢(.

القول الثاين: يرى جواز استبدال الوقف القائم املنتفع به، ببدل أكثر ريًعا منه، يف صقع 
أحسن من صقع املوقوف، وهبذا قال أبو يوسف من احلنفية)3(.

جاء يف تنقيح الفتاوى احلامدية: سئل يف خرابة جارية يف وقف أهيل تعطل االنتفاع هبا 
وضعفت عن الغلة وليس يف الوقف غريها حتى يعمر هبا وأدت الرضورة إىل االستبدال 
داًرا  هبا  ليشرتي  بالدراهم  ولو  للوقف  واملصلحة  احلظ  من  فيه  بام  الرشعي  بطريقه  هبا 
أخرى أكثر نفًعا وأدر ريًعا وأحسن صقًعا فهل للقايض أن يفعل ذلك بوجهه الرشعي؟ 
)اجلواب(: نعم يف فتاوى قارئ اهلداية سئل عن استبدال الوقف ما صورته؛ هل هو عىل 
ينتفع  املوقوف عليه ال  بأن كان  تعني  إذا  االستبدال  أو أصحابه؟ أجاب:  أيب حنيفة  قول 
الوقف،  جهة  عىل  نفعه  يعود  ريع  هلا  داًرا  أو  أرًضا  بدله  ويعطي  فيه  يرغب  من  وثمة  به 
فاالستبدال يف هذه الصورة قول أيب يوسف وحممد رمحهام اهلل تعاىل، وإن كان للوقف ريع 
ولكن يرغب شخص يف استبداله إن أعطى بدله أكثر ريًعا منه يف صقع أحسن من صقع 

الوقف جاز عند القايض أيب يوسف والعمل عليه، وإال فال جيوز)4(.

)1( انظر: فتح القدير، ابن اهلامم، ٢٢8/6، ورد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 388/4، واملغني رشح خمترص اخلرقي، 
أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد ابن قدامة املقديس احلنبيل، نرش مكتبة القاهرة، 6/3٠. 

)٢( انظر: رشح خمترص خليل، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل اخلريش املالكي، نرش دار الفكر للطباعة، بريوت، ٩5/7، والفواكه 
الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين، النفراوي، ٢/164. 

)3( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 388/4. هذا والصقع هو الناحية من البلد أو اجلهة أو املحلة، يقال هو يف 
صقع بني فالن أي يف ناحيتهم وحملتهم. انظر: املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، أمحد بن حممد بن عيل الفيومي، مادة 

صقع، 345/1.
)4( انظر: العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية، ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، 

نرش دار املعرفة، 115/1.
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:
)1(

ال�سورة الثالثة: يف �سكوت الواقف عن �سرط ال�ستبدال، واملوقوف منقول معطل النفع

اختلف الفقهاء يف حكم استبدال الوقف يف هذه احلالة عىل قولني: 

القول األول: يرى جواز بيع األعيان املوقوفة املنقولة إذا تعطل املقصود منها.

وإليه ذهب املالكية يف املذهب)٢(، واحلنابلة يف املذهب كذلك)3(، والشافعية يف وجه)4(، 
ووافقهم احلنفية عىل ذلك فيام جيوز وقفه من املنقول عندهم)5(.

وقد استدل أصاب هذا القول عىل جواز بيع األعيان املوقوفة غري العقار إذا تعطلت 
بام يأيت: 

معطل  وبقاؤه  الواقف،  غرض  عىل  حمافظة  فيه  منافعه،  تعطلت  إذا  املنقول  استبدال   -1
االنتفاع مفوت له)6(.

٢- املقصود من الوقف هو إيصال املنفعة للموقوف عليه، واستبدال العني املعطلة بمثلها، 

)1( املراد بتعطل الوقف عند املالكية: هو أن ال ينتفع به فيام حبس فيه وإن كان ينتفع به يف غريه. وعند احلنابلة هو: أن تتعطل 
املنافع املقصودة منه بخراب أو غريه؛ كضيق املسجد عن أهله، أو خراب حملته -انتقال أهل البلدة عنه-أو خوف سقوط 
سقفه، وقيل املراد به: أن يقل ريعه، وقيل: أن يتعطل أكثر نفعه. وقيل: إذا غلب عىل الظن تعطل نفعه أو أكثره، وقيل: أال 
ينتفع منه بيشء أصاًل. انظر: الرشح الكبري عىل خمترص خليل، الدردير، ٩٠/4، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، ابن 
عرفة الدسوقي، ٩٠/4، واإلنصاف، املرداوي، 1٠3/7-1٠4، وكتاب الفروع، حممد ابن مفلح، شمس الدين املقديس 
منتهى  برشح  املعروف  املنتهى  لرشح  النهى  أويل  ودقائق   ،1٢4/4 1415هـ/1٩85م،  ط4،  الكتب،  عامل  نرش  احلنبيل، 
القناع،  وكشاف   ،4٢6-4٢5/٢ 1414هـ/1٩٩3م،  الكتب،  عامل  نرش  احلنبيل،  البهويت  يونس  بن  منصور  اإلرادات، 

البهويت، ٢٩٢/4، واملغني، ابن قدامة، ٢8/6.
)٢( انظر: الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين، النفراوي، 165/٢، والذخرية، أبو العباس أمحد بن إدريس الشهري 

بالقرايف، حتقيق: أمحد عبد الرمحن، طبع دار الكتب العلمية، بريوت، 14٢٢هـ، 464/5.
)3( انظر: كشاف القناع، البهويت، ٢٩3/4، واإلنصاف، املرداوي، 7/1٠3-1٠٢.

)4( انظر: روضة الطالبني، النووي، 356/5، وهناية املحتاج، الرميل، 3٩4/5.
)5( انظر: الفتاوى اهلندية، جمموعة من علامء اهلند، 36٠/٢-361 و488-48٩، والبحر الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم، 
٢٢3/5، ورد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 36٢/4 و376-377، والعقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية، 
ابن عابدين، 114/1-116، ورشح السري الكبري، حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس، نرش الرشكة الرشقية 
لإلعالنات، 1٩71م، ٢131/5، ومعني احلكام، الطرابليس، 14٢، هذا وقد ذكر احلنفية أن املنقول جيوز وقفه إذا كان تبًعا 
للعقار، كالبناء والشجر، أو كان قد ورد فيه نص، كآالت احلرب، أو كان قد جرى فيه التعامل بالوقف كاملصاحف وغريها. 
انظر: اهلداية رشح بداية املبتدي، املرغيناين، ٢16/6-٢17، وفتح القدير، ابن اهلامم، ٢15/6-٢17، والدر املختار رشح 
تنوير األبصار، احلصكفي، 361/4 و363 و3٩٠، ورد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 361/4، والفتاوى اهلندية، 

جمموعة من علامء اهلند، 36٠/٢ و36٢، والبحر الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم، ٢18/5 و٢٢٠. 
)6( انظر: املبدع يف رشح املقنع، إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن مفلح، نرش دار الكتب العلمية، بريوت-لبنان، طبعة 

1418هـ/1٩٩7م، 187/5، والفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين، النفراوي، ٢/165. 
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فيه استيفاء هلا وصيانتها عن الضياع)1(.

ثم اختلف القائلون بجواز بيع الوقف املنقول إذا تعطلت منافعه فيام يرصف فيه ثمنه.

ألن  مثله؛  يف  ثمنه  يرصف  فإنه  الوقف  يباع  حيث  بأنه  واحلنابلة  املالكية،  رصح  فقد 
يف إقامة البدل مقامه تأبيًدا له وحتقيًقا للمقصود فتعني وجوبه، وإن مل يكن رصفه يف مثله 

يرصف يف بعض مثله)٢(.

تبلغ  مل  فإن  هبا  ينتفع  ثياب  هبا  فيشرتى  الثياب  »أما  املالكية:  من  القاسم  ابن  وقال 
فيتصدق به يف السبيل«)3(.

ونقل عليش املالكي عن ابن رشد: »ما ضعف من دواب حبس السبيل أو بيل من ثيابه 
وذهبت منفعته بِيَع وُردَّ بثمن الدواب خيل، فإن مل يبلغ ثمن فرس أو هجني أو برذون)4( أعني 
به يف ثمن فرس، ورد ثمن الثياب يف ثياب فإن قرص عن ثمن ما ينتفع به فرق يف السبيل«)5(.

وهبذا يقول الشافعية يف وجه)6(.

وذهب الشافعية يف وجه آخر إىل أن الثمن يرصف إىل املوقوف عليه ملًكا)7(.

منافعها،  تعطلت  إن  املنقولة  املوقوفة  األعيان  بيع  جواز  عدم  إىل  ذهب  الثاين:  القول 
وبالتايل عدم انقطاع الوقف.

املالكية)٩(،  بعض  رأي  وهو  املذهب)8(،  يف  الشافعية  فقهاء  القول:  هبذا  رصح  وقد 
وبعض احلنابلة)1٠(.

يقول شهاب الدين الرميل الشافعي: »ولو جفت الشجرة املوقوفة أو قلعها نحو ريح 

)1( انظر: املبدع يف رشح املقنع، ابن مفلح، 187/5.
)٢( انظر: كشاف القناع، البهويت، ٢٩3/4، والذخرية، القرايف، 463/5.

)3( الذخرية، القرايف، 463/5.
)4( انظر: الفرس اهلجني: هو الذي ولدته برذونة من حصان غري عريب ، والربذون، هو الرتكي من اخليل، وهو خالف العراب، 

واملصباح املنري، الفيومي، مادة هجن، 41/1 وبرذون ٢/634.
)5( انظر: منح اجلليل، عليش، 153/8.

)6( انظر: روضة الطالبني، النووي، 356/5.
)7( انظر: املرجع السابق، 356/5.

)8( انظر: هناية املحتاج، الرميل، 3٩4/5، وروضة الطالبني، النووي، 356/5.
)٩( انظر: الذخرية، القرايف، 448/5-44٩ و463.

)1٠( انظر: اإلنصاف، املرداوي، 1٠3/7.
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أو زمنت الدابة مل ينقطع الوقف عىل املذهب، وإن امتنع وقفها ابتداء لقوة الدوام بل ينتفع 
هبا جذًعا بإجارة وغريها«)1(.

 ، اِب َفاْنَقَطَع َذلَِك ِمنُْه َوَكرُبَ َ ويقول القرايف املالكي: »إِذا َحَبَس اْلَفَرَس َأِو التَّْيَس لِلرضِّ
َياِع، َوَقاَل عبد امْلَِلِك: ال ُيَباُع إاِل َأْن  َقاَل اْبُن اْلَقاِسِم: يِف اْلِكَتاِب ُيَباُع َصْوًنا ملَِالِيَّتِِه َعِن الضَّ

َط َذلَِك يِف احْلَْبِس؛ ألَنَّ َبْيَع احْلَْبِس َحَراٌم«)٢(. ُيْشرَتَ

ويقول أيًضا: »فرع يف الكتاب: ما َبيِل من الثياب حتى ال ينتفع به، أو ضعف من الدواب 
بيع واشرتي بثمن الدواب فرس أو برذون أو هجني، فإن مل يبلغ أعني به يف فرس، وكذلك 
الفرس يكلب، أو خيبث يباع ويشرتى به فرس، قال ابن القاسم: وأما الثياب فيشرتى هبا 
ثياب ينتفع هبا، فإن مل تبلغ فيتصدق به يف السبيل، وروى غري ابن القاسم: ال يباع ما حبس 

من عبد أو ثوب، كام ال تباع الرباع«)3(.

ويقول الزركيش: »وحكى يف التلخيص عن أيب اخلطاب أنه ال جيوز بيع الوقف مطلًقا، 
وهو غريب ال يعرف يف كتبه«)4(.

وهو  النفع  معطل  واملوقوف  ال�ستبدال،  �سرط  عن  الواقف  �سكوت  يف  الرابعة:  ال�سورة 

 :
)5(

عقار غري م�سجد

إذا خرب الوقف -وهو غري مسجد- وصار بحيث ال يرد شيًئا؛ أي ال يرد شيًئا ينتفع 
به عىل أهل الوقف، أو يرد شيًئا ال عربة فيه.. فقد اختلف الفقهاء يف حكم استبداله عىل 

ثالثة أقوال: 

القول األول: يرى أنه إذا خرب الوقف وتعطلت منافعه فإنه يباع ويشرتى بثمنه ما يرد 
عىل أهل الوقف وجعل وقًفا كاألول.

)1( هناية املحتاج، الرميل، 3٩4/5.
)٢( الذخرية، القرايف، 448/5-44٩.

)3( الذخرية، القرايف، 463/5.
عام  طبعة  العبيكان،  دار  نرش  احلنبيل،  الزركيش  اهلل  عبد  بن  حممد  الدين  شمس  اخلرقي،  خمترص  عىل  الزركيش  رشح   )4(
1413هـ/1٩٩3م، ٢8٩/4، وانظر أيًضا: املبدع يف رشح املقنع، ابن مفلح، 185/5-186، واإلنصاف، املرداوي، 7/13٠.

)5( العقار يشمل األرض والدار )البيت( وإن شئت قلت: العقار هو األرض مبنية كانت أو غري مبنية، وانظر: رد املحتار عىل 
الدر املختار، ابن عابدين 376/4، وفتح القدير، ابن اهلامم، ٢15/6.
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املذهب)٢(،  من  الصحيح  يف  واحلنابلة  وحممد()1(،  يوسف  )أبو  احلنفية  ذهب  وإليه 
وبعض الشافعية )3(، والزيدية)4(. 

وهو رواية عن اإلمام مالك، فقد روى أبو الفرج عنه أنه قال: إن رأى اإلمام بيع ذلك 
ملصلحة جاز وجيعل ثمنه يف مثله)5(.

وقد استدل أصحاب هذا القول عىل استبدال العقار غري املسجد إذا خرب عىل بام يأيت: 

1- روى أن عمر كتب إىل سعد ملا بلغه أن بيت املال الذي بالكوفة نقب: أن أنقل املسجد 
الذي بالتامرين -موضع سوق التمر- واجعل بيت املال يف قبلة املسجد، فإنه لن يزال 

، وكان ذلك بمشهد من الصحابة ومل يظهر خالفه فكان كاإلمجاع)6(. يف املسجد مصلِّ

٢- القول بجواز استبدال الوقف حال تعطله فيه استبقاء للوقف عند تعذر بقائه صورة، 
أو قتلها، أو  قياًسا عىل ما لو استولد جارية موقوفة  باستبداله،  القول  ومن ثم وجب 

قتلها غريه، حيث جيب بدهلا)7(.

3- الغرض من تأبيد الوقف هو انتفاع املوقوف عليه عىل وجه الدوام، وإذا مل يكن تأبيده 
عىل وجه ختصيصه استبقينا الغرض وهو االنتفاع عىل الدوام يف عني أخرى، واتصال 

ابن نجيم، ٢4٠/5. هذا  الدقائق،  الرائق رشح كنز  ابن عابدين، 386/4، والبحر  الدر املختار،  انظر: رد املحتار عىل   )1(
إذا  الدار  فإن  الدور،  يف  وليس  األرايض  يف  هو  إنام  احلالة  هذه  يف  االستبدال  جواز  أن  احلنفية  مشايخ  كالم  من  والظاهر 
قل نفعها ال جيوز استبداهلا عند احلنفية باتفاق، فذكر ابن عابدين يف حاشيتة 384/4-385: وأفاد صاحب البحر... أن 
اخلالف... إنام هو يف األرض إذا ضعفت عن االستغالل بخالف الدار إذا ضعفت بخراب بعضها ومل تذهب أصاًل، فإنه ال 
جيوز حينئذ االستبدال عىل كل األقوال«. ويقول ابن نجيم يف البحر الرائق رشح كنز الدقائق ٢37/5: »ظاهر كالم املشايخ 

أن حمل االستبدال عند التعذر إنام هو األرض ال البيت وقد حققناه يف رسالة االستبدال«.
عىل  الزركيش  ورشح   ،371/4 الرحيباين،  النهى،  أويل  ومطالب   ،1٠1-1٠٠  ،41/7 املرداوي،  اإلنصاف،  انظر:   )٢(

اخلرقي، شمس الدين حممد بن عبد اهلل الزركيش احلنبيل، ٢٠٢/٢.
)3( انظر: الغرر البهية يف رشح البهجة الوردية، زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو حييى السنيكي، 

نرش املطبعة امليمنية، 386/3.
)4( انظر: البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، أمحد بن حييى بن املرتىض، 158/4، والسيل اجلرار املتدفق عىل حدائق 

األزهار، حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمني، 5٠5/3.
)5( انظر: بلغة السالك ألقرب املسالك املعروف بـ«حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري« )وهورشح الدردير لكتابه املسمى 
أقرب املسالك ملَِْذَهِب الإلماِم َمالٍِك(، أبوالعباس أمحد بن حممد اخللويت الشهري بالصاوي املالكي، نرش دار املعارف، 1٢7/4.

)6( انظر: املبدع يف رشح املقنع، ابن مفلح، 185/5، ومطالب أويل النهى، الرحيباين، 368/4، واملغني، ابن قدامة، 6/٢٩، 
والفتاوى الكربى، ابن تيمية، 156/4.

)7( انظر: املبدع يف رشح املقنع، ابن مفلح، 186/5.
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اإلبدال جرى جمرى األعيان، والقول بعدم استبدال العني مع تعطلها تضييع للغرض)1(.
4- بالقياس عىل جواز بيع الفرس احلبيس )املوقوف( إذا مل يصلح للغزو ورشاء ما يصلح 
للغزو بثمنه، حيث أمجع العلامء عىل جواز بيعها إذا كربت فلم تصلح للغزو، وأمكن 
االنتفاع هبا يف يشء آخر، مثل: أن تدور يف الرحى، أو حيمل عليها الرتاب، أو تكون 
الرغبة يف نتاجها، أو حصاًنا يتخذ للطراق )رضاب الفحل(، فإنه جيوز بيعها ويشرتي 

بثمنها ما يصلح للغزو)٢(.
5- مصلحة أهل الوقف تقيض إبداله إذا تعطل بام يقوم مقامه، ألن املصلحة أصل يف هذا 
الباب، بل هي أصل يف عامة العقود، فإن اهلل تعىل أمر بالصالح وهنى عن الفساد وبعث 
موسى  وقال  وتقليلها)3(،  املفاسد  وتعطيل  وتكميلها،  كلها  املصالح  بتحصيل  رسله 

ۡصلِۡح َوَل تَتَّبِۡع َسبِيَل ٱلُۡمۡفِسِديَن﴾)4(.
َ
ألخيه هارون: ﴿ٱۡخلُۡفِن ِف قَۡوِم َوأ

﴾)5(، وقال تعاىل: ﴿ َفَمِن ٱتََّقٰ  ۡصَلَٰح َما ٱۡسَتَطۡعُتۚ رِيُد إِلَّ ٱۡلِ
ُ
أ وقال شعيب: ﴿إِۡن 

ۡصلََح فََل َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَل ُهۡم َيَۡزنُوَن﴾)6(، وقال تعاىل: ﴿ِإَوَذا قِيَل لَُهۡم َل ُتۡفِسُدواْ 
َ
َوأ

ُهۡم ُهُم ٱلُۡمۡفِسُدوَن َوَلِٰكن لَّ يَۡشُعُروَن﴾)7(. َلٓ إِنَّ
َ
ۡرِض قَالُٓواْ إِنََّما َنُۡن ُمۡصلُِحوَن ١١ أ

َ
ِف ٱۡل

القول الثاين: يرى أن العقار إذا خرب وصار ال ينتفع به، فإنه خيرج عن الوقف؛ أي: 
يبطل ويعود إىل الواقف أو لورثته إذا كان غري معد لالستغالل؛ كرباط خرب )وهو الذي 

يبنى للفقراء( وحوض حملة خرب.
الوقف  يبطل  فإنه  اهندم؛  كبيت  املسلمني؛  مجاعة  عند  لالستغالل  معًدا  كان  إذا  أما 
)أي خيرج عن الوقفية(، ويعود النقض إىل بانيه أو ورثته دون ساحته؛ ألن ساحته يمكن 
البتة،  بيشء  يستأجر  وال  به،  ينتفع  ال  بحيث  وصار  احرتق،  كحانوت  وذلك  استغالهلا، 

وهذا ما روي عن حممد)8(.

)1( انظر: املرجع السابق، 186/5.
)٢( انظر: املغني، ابن قدامة، ٢8/6.

)3( انظر: الفتاوى الكربى، ابن تيمية، 156/4.
)4( سورة األعراف، آية 14٢.

)5( سورة هود، آية 88. 
)6( سورة األعراف، آية 35. 

)7( سورة البقرة، اآلية 11-1٢.
)8( انظر: فتح القدير، ابن اهلامم، ٢37/6-٢38، ورد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 35٩/4 و376، والبحر الرائق 

رشح كنز الدقائق، ابن نجيم، ٢٢3/5-٢٢4 و٢7٢.
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الرواية عن حممد حيث روى عنه بطالن الوقف إن تعطلت منافعه  ونظًرا الختالف 
به،  ينتفع  إذا خرب وصار ال  املذكورة هنا، وما رواه هشام عنه من جواز استبداله  وهي 
ملك  إىل  برجوعه  )حممد(  قوله  عىل  يفتى  أال  »ينبغي  قال:  قد  اهلامم  ابن  الكامل  وجدنا 
الواقف وورثته بمجرد تعطله وخرابه، بل إذا صار بحيث ال ينتفع به يشرتي بثمنه وقف 

آخر يستغل، ولو كان غلته دون غلة األول«)1(. 

القول الثالث: يرى أنه ال جيوز استبدال العقار املوقوف الذي خرب وصار ال ينتفع به 
سواء كان داًرا أو حوانيت أو غريها.

احلنفية)4(،  مشايخ  وبعض  الشافعية)3(،  وأكثر  املذهب،  يف  املالكية)٢(  ذهب  وإليه 
وبعض احلنابلة)5(، وهو قول اإلمامية)6(. 

وقد استدلوا عىل ذلك بام يأيت: 

1- القول بجواز االستبدال فيه فتح لباب الفساد الذي ال يعد وال حيىص، ألن بعض الظلمة 
من القضاء جعلوه حيلة إىل إبطال أكثر أوقاف املسلمني وفعلوا ما فعلوا)7(.

٢- ما ال جيوز بيعه مع بقاء منافعه، ال جيوز مع تعطلها، قياًسا عىل العتق)8(.

واستثنى املالكية يف املذهب من عدم جواز بيع العقار املوقوف واستبداله جواز بيعه لتوسيع 
املسجد والطريق.

قال اخلريش املالكي: »إذا ضاق املسجد بأهله واحتاج إىل توسعة وبجانبه عقار حبس 
أو ملك؛ فإنه جيوز بيع احلبس ألجل توسعة املسجد، وإن أبى صاحب احلبس أو صاحب 
بثمن احلبس ما جيعل  بيع ذلك، ويشرتى  فاملشهور أهنم جيربون عىل  بيع ذلك  امللك عن 

)1() ( فتح القدير، ابن اهلامم، ٢37/6.
)٢( انظر: بلغة السالك ألقرب املسالك )حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري للدردير(، أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت 

الشهري بالصاوي املالكي، دار املعارف، 1٢7/4.
)3( انظر: الغرر البهية يف رشح البهجة الوردية، زين الدين أبو حييى زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري السنيكي، 

.386/3
)4( انظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم، ٢٢3/5، ومعني احلكام، الطرابليس، 14٢.

)5( انظر: املبدع يف رشح املقنع، ابن مفلح، 186/5.
)6( انظر: مفتاح الكرامة، العاميل، ٩/84.

)7( انظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم، ٢٢3/5. 
)8( انظر: املبدع يف رشح املقنع، ابن مفلح، 186/5. 
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حبًسا كاألول، ومثل توسعة املسجد توسعة طريق املسلمني ومقربهتم«)1(.

قال  خرب،  غري  بعقار  اخلرب  املوقوف  العقار  استبدال  يف  املالكية  اختلف  وقد  هذا 
املواق نقاًل عن ابن اجلهم: واختلف يف املعاوضة بالربع اخلرب بربع غري خرب، ثم نقل عن 
ابن رشد قوله: »إن كانت هذه النقطة من األرض املحبسة انقطعت منفعتها مجلة وعجز عن 
عامرهتا وكرائها فال بأس باملعاوضة فيها بمكان يكون حبًسا مكاهنا، ويكون ذلك بحكم 
القايض بعد ثبوت ذلك السبب والغبطة يف ذلك للعوض عنه ويسجل ذلك ويشهد به«)٢(.

ال�سورة اخلام�سة: يف �سكوت الواقف عن �سرط ال�ستبدال واملوقوف م�سجد معطل النفع: 

اختلف الفقهاء يف حكم استبدال املسجد يف هذه احلالة عىل أربعة أقوال: 

أو خرب ما حوله واستغنى أهل حملته عن  املسجد  إذا خرب  أنه  يرى  القول األول: 
الصالة فيه بأن كان قرية فخربت وحولت مزارع، فإنه يبقى مسجًدا وال يعود ملًكا وال 

يباع وال يترصف يف عامرته.

واحلنابلة يف  والشافعية)5(،  واملالكية)4(،  احلسن)3(،  بن  احلنفية، عدا حممد  وإليه ذهب 
قول)6(.

واستدلوا عىل ما ذهبوا إليه بام يأيت: 

املسجدية  عن  موضعها  خروج  عدم  عىل  اإلمجاع  فإن  الكعبة  عىل  املسجد  قياس   -1
والقربة)7(، مع ما كان حوهلا من األصنام التي كانت تعبد من دون اهلل يف اجلاهلية، فكذا 

)1( رشح خمترص خليل، اخلريش، ٩5/7.
العلمية، 1416هـ،  الكتب  دار  املالكي،  الغرناطي  املواق  يوسف  بن  اهلل حممد  عبد  أبو  واإلكليل ملخترص خليل،  التاج   )٢(

.66٢/7
)3( انظر: فتح القدير، ابن اهلامم، ٢36/6-٢37، وبدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، الكاساين، ٢٢1/6.

الدسوقي،  عرفة  ابن  الكبري،  الرشح  عىل  الدسوقي  وحاشية   ،13٠/6 الباجي،  الوليد  أبو  املوطأ،  رشح  املنتقى  انظر:   )4(
٩1/4-٩٢، ومنح اجلليل، عليش، 154/8.

)5( انظر: الوسيط، الغزايل، ٢61/4، وهناية املحتاج، الرميل، 3٩5/5.
آخر،  مسجد  إىل  آلته  تنقل  ولكن  يباع  ال  املسجد  أن  أمحد  عن  روي  وقد   ،1٠1-1٠٠/7 املرداوي،  اإلنصاف،  انظر:   )6(
واستدل عىل ذلك بام ييل: الدليل األول: نقل أنقاض املسجد إىل مثله أوىل من بيعه لبقاء االنتفاع من غري خلل فيه، الدليل 
الثاين: القول بجواز نقل أنقاض املسجد إىل مسجد آخر أقرب إىل غرض الواقف، املبدع، ابن مفلح، 187/5، وكشاف 

القناع، البهويت، ٢٩3/4.
)7( انظر: فتح القدير، ابن اهلامم، ٢37/6.
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سائر املساجد تبقى مكاًنا للطاعة حتى ولو خرب ما حوهلا)1(.

تعاىل عىل اإلطالق  فقد حرره وجعله خالًصا هلل  ما مسجًدا،  الواقف مكاًنا  ملا جعل   -٢
وصح ذلك فال حيتمل العود إىل ملكه كاإلعتاق)٢(، فإن من أعتق شخًصا ال يعود إىل 
بعد خرابه مرة  بانيه  إىل ملك  املسجد  يعود  ثانية فكذا هذا، حيث ال  ملك معتقه مرة 

ثانية.

3- يف القول بعدم بقاء املسجد موضًعا للطاعة والقربة ولو بعد خرابه، ربام جيعله الباين بعد 
عوده إليه اصطباًل للحيوان بعد أن كان مسجًدا)3(.

4- بقاء أحباس السلف داثرة دليل عىل منع االستبدال)4(.

خرب  وإن  مقتضاه  عن  ينقله  ال  فإنه  خيرب  مل  إذا  مقتضاه  عن  الوقف  ينقل  ال  ما   -5
كالغصب)5(.

6- إمكانية االنتفاع به حاالً بالصالة يف أرضه)6(.

يرى أنه لو خرب املسجد، أو خرب جواره واستغني عنه، فإن املسجد  القول الثاين: 
يعود إىل ملك الواقف إن كان حًيا، أو إىل ورثته إن كان ميًتا؛ حتى جيوز هلم أن يبيعوه أو 
يبنوه داًرا، وذلك برشط أال يكون للمسجد من الغلة ما يمكن به عامرته حال خرابه، وإن مل 
يعرف باين املسجد وال ورثته كان ألهل حملته بيعه واالستعانة بثمنه يف بناء مسجد آخر)7(، 

وإىل هذا القول، ذهب حممد بن احلسن الشيباين، وهو رواية عن أيب حنيفة)8(.

واستدل حممد بن احلسن الشيباين عىل ما ذهب إليه من عود املسجد إىل ملك الواقف 
بام يأيت: 

1- الواقف أزال ملكه بوجه خمصوص وهو التقرب إىل اهلل تعاىل بمكان يصيل فيه الناس، 

)1( انظر: العناية رشح اهلداية، أكمل الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن حممود البابريت، دار الفكر، ٢36/6.
)٢( انظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، الكاساين، ٢٢1/6.

)3( انظر: العناية رشح اهلداية، البابريت، ٢36/6. 
)4( انظر: املنتقى رشح املوطأ، أبو الوليد الباجي، 6/13٠.

)5( انظر: املرجع السابق، 6/13٠.
)6( انظر: هناية املحتاج، الرميل، 3٩5/5.

)7( انظر: الفتاوى اهلندية، جمموعة من علامء اهلند، 458/٢، وفتح القدير، ابن اهلامم، ٢37/6. 
)8( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 358/4. 
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فإذا استغني عنه فقد فات غرض الواقف من املسجد فيعود إىل ملكه)1(.

٢- عود املسجد إىل بانيه حال خرابه أو خراب ما حوله، قياًسا عىل عود حصري املسجد 
البالد(،  قدياًم يف بعض  بدل احلصري  ُيفرش  )كان احلشيش  استغنى عنه  إذا  وحشيشه 

وقنديله إذا خرب املسجد، إىل ملك متخذه)٢(.

3- بالقياس عىل عود الكفن إىل ملك مالكه، حالة ما لو كفن ميًتا فافرتسه سبع)3(.

4- بالقياس عىل رجوع هدي اإلحصار إىل صاحبه ليصنع فيه ما شاء حالة زوال اإلحصار 
وإدراك احلج)4(.

5- يف القول بعدم رجوع املسجد إىل ملك بانيه حالة خرابه ربام يصري مكاًنا إللقاء املهمالت 
عند تطاول املدة)5(.

القول الثالث: يرى أن املسجد إذا خرب ما حوله وتفرق الناس عنه، فإنه ال يعود إىل 
ملك الواقف ولكن يباع نقضه بإذن القايض ويرصف ثمنه إىل مسجد آخر، وهذا ما روي 

عن أيب يوسف)6(.

ويستدل عىل ذلك بأنه لو مل تنقل أنقاضه إىل مسجد آخر، أو لومل تبع أنقاضه ويرصف 
ثمنها إىل مسجد آخر الستوىل عليه اللصوص واملتغلبون، وكذلك أوقافه يأكلها النظار أو 

غريهم، ويلزم من عدم نقل أنقاضه، خراب املسجد اآلخر املحتاج إىل النقل إليه)7(.

وعىل ذلك فليس ألهل الناحية بيع املسجد القديم وإن خرب لرصفه يف مسجد جديد 
عىل كال القولني )قول أيب يوسف وقول حممد(، أما عىل قول أيب يوسف فألنه ال يعود إىل 

ملك الباين، وأما عىل قول حممد فألنه بعد االستغناء يعود إىل ملك الباين أو ورثته)8(.

)1( انظر: فتح القدير، ابن اهلامم، ٢36/6-٢37، وبدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، الكاساين، ٢٢1/6.
)٢( انظر: فتح القدير، ابن اهلامم، ٢36/6، والعناية رشح اهلداية، البابريت، ٢36/6، ٢37، ورد املحتار عىل الدر املختار، ابن 

عابدين، 4/35٩. 
)3( انظر: فتح القدير، ابن اهلامم، ٢37/6. 

)4( انظر: املرجع السابق، ٢37/6. 
)5( انظر: العناية رشح اهلداية، البابريت، ٢36/6. 

)6( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 4/35٩. 
)7( انظر: املرجع السابق، 4/36٠. 

)8( انظر: الفتاوى اهلندية، جمموعة من علامء اهلند، ٢/458. 
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ووقع  املسجد  خرب  إن  ونحوها،  وقناديل  حصري  من  املسجد  آلالت  بالنسبة  أما 
االستغناء عنه وعنها، فإهنا تكون لواقفها أو لورثته عند حممد.

وعند أيب يوسف، تباع ويرصف ثمنها عىل حوائج املسجد، وإن استغنى عنه حتول عىل 
مسجد آخر.

والفتوى عىل قول حممد يف آالت املسجد وعىل قول أيب يوسف يف تأبيد املسجد)1(.

القول الرابع: يرى أنه إذا أصبح املسجد ال ينتفع به بأن انتقل أهل القرية عنه وصار 
يف موضع ال يصىل فيه، أو ضاق بأهله ومل يمكن توسيعه يف موضعه، أو تشعب مجيعه فلم 
متكن عامرته، فإنه يباع ويشرتى بثمنه مكاًنا جيعل مسجًدا، واحلكم للمسجد الثاين ويبطل 

حكم األول.وإليه ذهب احلنابلة يف املذهب)٢(، وبعض مشايخ احلنفية)3(.

وأدلة احلنابلة ومن وافقهم عىل ما ذهبوا إليه، هي نفس أدلتهم عىل بيع املوقوف إذا 
تعطلت منافعه)4(.

ال�سورة ال�ساد�سة: يف ا�سرتاط الواقف عدم ال�ستبدال: 

إذا اشرتط الواقف عدم استبدال املوقوف فإنه جيوز عند احلنفية واحلنابلة خمالفة رشطه، 
إذا كان ذلك أنفع حلاجة الوقف ومستحقيه، وهذه املسألة إحدى املسائل السبع التي أجاز 

احلنفية خمالفة رشط الواقف فيها)5(.

وقد استدلوا عىل ذلك بام يأيت: 

احلارض  الويل  ألنه  املتجددة،  واألحول  األزمان  يف  احلاكم  نظر  عىل  الوقف  يف  املدار   -1
وكذلك يف الرشوط املخالفة لرأي احلاكم ونظريه إذا وافقه فيها حلسن املدار فيها عىل 

رأي احلاكم بحسب كل زمان)6(.

)1( انظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم، ٢73/5. 
)٢( انظر: املغني، ابن قدامة، ٢8/6، واإلنصاف، املرداوي، 7/111-1٠٠.

)3( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 4/35٩. 
)4( انظر: انظر: املبدع يف رشح املقنع، ابن مفلح، 187/5.

)5( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 387/4.
)6( انظر: غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر، شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد مكي احلسيني احلموي احلنفي، 

دار الكتب العلمية، ط1، 14٠5هـ/1٩85م، ٢/373.
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٢- جواز خمالفة القايض رشط الواقف عدم االستبدال متى وجدت املصلحة؛ ألن القايض 
نظره أعىل، وهذا رشط فيه تفويت املصلحة للموقوف عليهم وتعطيل للوقف فيكون 

رشًطا ال فائدة فيه للوقف وال مصلحة، فال يقبل)1(.

3- اشرتاط الواقف عدم استبدال الوقف رشط فاسد)٢(؛ ألنه خمالف حلديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
»ما بال أقوام يشرتطون رشوًطا ليست يف كتاب اهلل«)3(.

4- بطالن رشط الواقف عدم استبدال الوقف؛ ألن االستبدال قد يكون رضورة يف بعض 
األحوال، وقد يكون فيه منفعة للموقوف عليهم)4(.

املبحث الثاين

اأحوال جواز الإبدال وال�ستبدال

من  يوسف  أبو  إليه  ذهب  ما  وهذا  الوقف،  استبدال  جواز  عىل  الواقف  نص  إذا   -1
احلنفية)5(، أما إذا نص الواقف عىل عدم االستبدال فيعمل برشطه وال جيوز استبداله 
إال إذا اقتضت الرضورة ذلك، ومن ثم خيالف رشطه، وهذا ما نصت عليه كتب احلنفية 

واحلنابلة)6(.

٢ ـ إذا تعطلت منافع الوقف تعطاًل كاماًل، وهذا ما ذهب املالكية يف املذهب، واحلنابلة يف 
املذهب كذلك، والشافعية يف وجه، واحلنفية فيام جيوز وقفه من املنقول عندهم)7(.

3 ـ إذا تعطلت منافع الوقف وهو عقار غري مسجد، حيث جيوز استبداله، وهذا ما ذهب 
إليه أبو يوسف وحممد من احلنفية، واحلنابلة يف الصحيح من املذهب، وبعض الشافعية، 

والزيدية، وهو رواية عن مالك )8(.

)1( انظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم، ٢41/5.
)٢( انظر: مطالب أويل النهى، الرحيباين، 367/4.

)3( صحيح البخاري )456(.
)4( انظر: مطالب أويل النهى، الرحيباين، 367/4.

)5( سبق بيان ذلك بالتفصيل يف الصورة األوىل من صور االستبدال. 
)6( سبق بيان ذلك بالتفصيل يف الصورة السادسة من صور االستبدال. 

)7( سبق بيان ذلك بالتفصيل يف الصورة الثالثة من صور االستبدال. 
)8( سبق بيان ذلك بالتفصيل يف الصورة الرابعة من صور االستبدال. 
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4-إذا تعطل املوقوف وهو مسجد، فيجوز استبداله عند حممد بن احلسن من احلنفية، وهو 
رواية عن أيب حنيفة)1(.

5- إذا قلت الثمرة املرجوة من الوقف، وذلك بأن كانت إيرادات الوقف ال تغطي نفقاته، 
وهو ما عرب عنه احلنفية بقوهلم: ال تفضل غلة األرض عن مؤنتها)٢(.

6- إذا كان يف استبدال الوقف ريع يزيد عن ريعه زيادة معتربة، فيجوز االستبدال عند أيب 
يوسف من احلنفية، ويكون ذلك حتت إرشاف اجلهة التي تتوىل ذلك عىل نحو ما سيأيت، 
يقول ابن عابدين: »وإن كان للوقف ريع ولكن يرغب شخص يف استبداله إن أعطى 
عند  الوقف جاز  أو جهة- أحسن من صقع  ناحية  منه يف صقع -أي  ريًعا  أكثر  بدله 

القايض أيب يوسف والعمل عليه، وإال فال جيوز«)3(.

7 ـ إذا احتاج الوقف بيع بعضه إلصالح الباقي، فيجوز بيعه لذلك، وهذا ما ذهب إليه 
احلنابلة، ووافقهم احلنفية عىل ذلك يف بيع ما اهندم من بناء الوقف وآلته.

يقول ابن قدامة: »الوقف إذا خرب، وتعطلت منافعه... أو تشعب مجيعه فلم متكن عامرته 
وال عامرة بعضه إال ببيع بعضه، جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته«)4(.

ويقول املرغيناين يف اهلداية: »وما اهندم من بناء الوقف وآلته رصفه احلاكم يف عامرة الوقف 
إن احتاج إليه، وإن استغنى عنه أمسكه حتى حيتاج إىل عامرته فيرصفه فيهام؛ ألنه ال بد 

من العامرة ليبقى عىل التأبيد فيحصل مقصود الواقف«)5(.

للقيم وال  بيع، فليس  بثمن ما  الباقي  الوقف إلصالح ما خرب من  بيع بعض أرض  أما 
لغريه ذلك عند احلنفية)6(. 

كتوسيع  منها؛  مناص  التي ال  العامة  للمصلحة  كان غري خرب  ولو  الوقف  يستبدل  ـ   8

)1( سبق بيان ذلك بالتفصيل يف الصورة اخلامسة من صور االستبدال. 
)٢( انظر: فتح القدير، ابن اهلامم، ٢٢8/6.

)3( العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية، ابن عابدين، 115/1.
)4( املغني، ابن قدامة، ٢8/6، انظر أيًضا: الفروع، ابن مفلح، 6٢5/4، وكشاف القناع، البهويت، ٢٩3/4، ورشح منتهى 

اإلرادات، البهويت، ٢/4٢6.
)5( اهلداية رشح بداية املبتدي، املرغيناين، ٢٢4/6.

)6( انظر: الفتاوى اهلندية، جمموعة من علامء اهلند، ٢/417.
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امتنع صاحب  وإن  لطريق ونحو ذلك،  توسعة  أو  أو مقربة،  لقنطرة،  بناء  أو  ملسجد، 
احلبس عن البيع، أجرب عىل ذلك، ويشرتى بثمن احلبس ما جيعل حبًسا كاألول، وهذا 

ما ذهب إليه احلنفية، واملالكية.

يقول ابن اهلامم: »ولو ضاق املسجد وبجنبه أرض وقف عليه أو حانوت جاز أن يؤخذ 
ويدخل فيه... يعني إذا احتاجوا إىل ذلك، وألهل املسجد أن جيعلوا الرحبة مسجًدا، وكذا 
عىل القلب وحيولوا الباب أو حيدثوا له بابا آخر... إال أن قوله وعىل القلب يقتيض جعل 

املسجد رحبة، وفيه نظر«)1(.

ويقول ابن عابدين: »وإن أراد أهل املحلة أن جيعلوا شيًئا من املسجد طريقا للمسلمني 
فقد قيل: ليس هلم ذلك، وإنه صحيح، ثم نقل عن العتَّابّية عن ُخواهر زاده: إذا كان الطريق 
ضيًقا واملسجد واسًعا ال حيتاجون إىل بعضه جتوز الزيادة يف الطريق من املسجد؛ ألن كلها 
للعامة ا. هـ. واملتون عىل الثاين، فكان هو املعتمد لكن كالم املتون يف جعل يشء منه طريًقا، 
وأما جعل كل املسجد طريًقا، فالظاهر أنه ال جيوز قوالً واحًدا، نعم يف التتارخانية ُسئل أبو 
القاسم عن أهل مسجد أراد بعضهم أن جيعلوا املسجد رحبة والرحبة مسجًدا، أو يتخذوا 
له باًبا أو حيولوا بابه عن موضعه، وأبى البعض ذلك، قال: إذا اجتمع أكثرهم وأفضلهم 
ليس لألقل منعه. ا. هـ. قلت: ورحبة املسجد ساحته، فهذا إن كان املراد به جعل بعضه 
رحبة فال إشكال فيه، وإن كان املراد جعل كله فليس فيه إبطاله من كل جهة؛ ألن املراد 

حتويله بجعل الرحبة مسجًدا بدله بخالف جعله طريًقا تأمل«)٢(. 

وقال يف الفتح: »ولو ضاق املسجد وبجنبه أرض وقف عليه أو حانوت جاز أن يؤخذ 
ويدخل فيه... وتقييده بقوله: وقف عليه أي عىل املسجد يفيد أهنا لو كانت وقًفا عىل غريه 
مل جيز، لكن جواز أخذ اململوكة كرًها يفيد اجلواز األوىل؛ ألن املسجد هلل تعاىل، والوقف 

كذلك«)3(.

ولو  خرب  وإن  املحبس،  العقار  بيع  جيوز  »ال  خليل:  عىل  رشحه  يف  الدردير  ويقول 

)1( فتح القدير، ابن اهلامم، ٢35/6-٢36.
)٢( رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 378/4.

)3( فتح القدير، ابن اهلامم، ٢35/6.
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ولو  احلبس  العقار  يباع  أن  إال  بغريه،  بيع اخلرب  بجواز  قال  ملن  بعقار غري خرب خالًفا 
غري خرب لتوسيع املسجد..والطريق واملقربة، واملراد باملسجد اجلامع، فيجوز بيع ُحُبس 
غري هذه الثالثة لتوسيع الثالثة وسواء تقدم احلبس عىل أحد هذه الثالثة، أو تأخر فالصور 
ست، واملراد باجلواز اإلذن؛ فلذا قال: )ولو جرًبا( إن أبى املستحق أوالناظر وإذا جرب عىل 

ذلك يف الوقف، فامللك أحرى«)1(.

ويقول اخلريش: »إذا ضاق املسجد بأهله واحتاج إىل توسعة وبجانبه عقار حبس أو 
صاحب  أو  احلبس  صاحب  أبى  وإن  املسجد،  توسعة  ألجل  احلبس  بيع  جيوز  فإنه  ملك 
امللك عن بيع ذلك فاملشهور أهنم جيربون عىل بيع ذلك ويشرتى بثمن احلبس ما جيعل حبًسا 

كاألول، ومثل توسعة املسجد توسعة طريق املسلمني ومقربهتم«)٢(.

املبحث الثالث

ا�ستثمار اأموال البدل

اأوًل: تعريف ا�ستثمار اأموال بدل الوقف: 

هو تنمية األموال الوقفية سواء كانت أصوالً أم ريًعا بوسائل وجماالت استثامرية مباحة 
رشًعا)3(.

هو توظيف األموال الوقفية الفائضة عن احلاجة الرضورية يف نشاط اقتصادي مرشوع 
ومنتج، بقصد تنمية هذه األموال واحلصول عىل عوائد جمزية تساعد يف حتقيق رسالة الوقف 

ومقاصده السامية)4(.

طريق  عن  كان  سواء  ريًعا؛  تدر  بطريقة  واستعامله  استغالله  الوقف:  باستثامر  يقصد 
التأجري  طريق  عن  أو  املضاربة،  أو  للتجارة  املخصصة  النقود  وقف  يف  كام  فيه،  التجارة 

)1( الرشح الكبري عىل خمترص خليل، الدردير، 4/٩٢-٩1.
قرارات  وأيًضا:   ،156-155/8 املالكي،  عليش  اجلليل،  منح  وانظر:   ،٩6-٩5/7 اخلريش،  خليل،  خمترص  رشح   )٢(
البند  البدل،  الوقف وأحكام  الثاين، االستبدال يف  الفقهية، قرارات وتوصيات املوضوع  الوقف  وتوصيات منتدى قضايا 

ثالًثا.
)3( انظر: قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية، قرارات وفتاوى موضوع استثامر أموال الوقف بند رقم )1( و)4(، 
وقرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي قرار رقم: 14٠ )15/6( الدورة اخلامسة عرش املحرم 1435هـ/مارس ٢٠٠4م. 
)4( انظر: استثامر األوقاف يف الفقه اإلسالمي، د.حممود أمحد أبوليل ود.حممد عبد الرحيم سلطان العلامء، بحث منشور بمجلة 

جممع افقه اإلسالمي، عدد 13، ٢/11. 
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ونحوه، أو عن طريق االستثامر املبارش)1(.

املراد به استثامر أصل الوقف عقاًرا كان أو منقوالً، أو استثامر الريع الناتج عن استغالل 
الوقف)٢(.

هذا وقد فرق بعض الباحثني بني مصطلح استثامر الوقف وبني مصطلح االستثامر يف 
الوقف، حيث ذكر أن املقصود من الثاين هو إنشاء الوقف واإلضافة إليه، واملحافظة عىل 

قدرته اإلنتاجية بإصالح ما خرب منه عن طريق جتديده، أو استبداله بوقف آخر.

وهذا ما يمكن أن يطلق عليه تنمية الوقف، ومن ثم فالوقف هنا يكون طالًبا للتمويل.

أما املقصود من املصطلح األول، فهو استخدام مال الوقف للحصول عىل املنافع، أو 
الغلة التي ترصف يف أوجه الرب املوقوف عليها، وعليه فالوقف هنا يعترب مموالً)3(.

ثانًيا: اأنواع املوقوف بالن�سبة لال�ستثمار: 

1ـ استثامر أموال البدل إذا مل يتوفر البديل، وأمكن تسلمه عند توافر البدل.

٢ـ استثامر خمصصات االستهالك والصيانة، وإعادة اإلعامر، واإلبدال، والديون املشكوك 
يف حتصيلها، وما يف حكمها وتتبع املخصص يف حكمها.

3ـ استثامر الفائض من الريع بعد توزيع الربح عىل املستحقني وحسم النفقات واملخصصات، 
مع إحلاق ريع استثامر أموال البدل يف هذه احلالة بأصل املال املستثمر)4(.

هذا وهناك طريقة ذكرها بعض الباحثني لبيان أنواع املوقوف بالنسبة لالستثامر وعدمه 
وهي عىل النحو اآليت: 

1ـ موقوف ال جيوز استثامره بحكم طبيعته؛ كاملساجد، واملقابر وأسلحة اجلهاد.. ونحوها.

كاملستشفيات  استثامره؛  دون  استعامله  عىل  الواقف  لنص  استثامره  جيوز  ال  موقوف  ٢ـ 

)1( انظر: أحكام استثامر املوقوف وغالته، عيل حميي الدين القرة داغي، بحث منشور بمجلة جممع الفقه اإلسالمي، عدد 15، ٢85/3. 
)٢( انظر: استثامر أموال الوقف، د.العيايش فداد، بحث منشور بمجلة جممع الفقه اإلسالمي، عدد 15، 3/41٠. 

)3( انظر: االستثامر يف الوقف وغالته وريعه، د.حممد عبد احلليم عمر، بحث منشور بمجلة جممع الفقه اإلسالمي، عدد 15، ٢53/3. 
وقرارات   ،8  ،6 رقم  بند  األول  املوضوع  وتوصيات  قرارات  الفقهية،  الوقف  قضايا  منتدى  وتوصيات  قرارات  انظر:   )4(
وتوصيات املوضوع الثاين بند رقم 5، وقرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدويل قرار رقم 14٠ )15/6( الدورة 

اخلامسة عرشة، املحرم 1435هـ/مارس ٢٠٠4م. 
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املوقوفة لعالج املرىض بدون أجرة مثاًل.

3ـ موقوف ال يتحقق الغرض من وقفه إال باستثامره؛ كالنقود املوقوفة لالستفادة من ربحها 
عن طريق املرابحة ونحوها عند من يرى وقفها.

4ـ موقوف الغرض منه حبس األصل وتسبيل املنفعة؛ كالعقارات التي توقف لالستفادة 
من أجرهتا، وكاألشجار التي توقف لالستفادة من ثمرها، وكاألرايض الزراعية التي 
توقف لالستفادة منها عن طريق املزارعة أو املساقاة، أو اإلجارة ونحو ذلك للنفقة عىل 

املوقوف عليهم)1(.

ثالًثا: و�سائل ا�ستثمار اأموال بدل الوقف: 

الوسيلة األوىل: اإلجارة: 

ال خالف بني فقهاء احلنفية واملالكية والشافعية يف أن اإلجارة تعترب من طرق االستثامر 
يف الوقف)٢(، وإن كان هلم بعض التفصيالت التي تتعلق هبا، وأذكر منها ما ييل: 

1ـ مدة اإجارة الوقف:

ذهب فقهاء احلنفية إىل أن مدة إجارة الوقف ختتلف بحسب رشط الواقف، وعليه فإن 
نص عىل مدة فهي عىل ما رشط، طالت أو قرصت؛ ألن رشوط الواقف تراعى كالنصوص.

وإن مل ينص الواقف عىل مدة، فال جيوز أن تزاد عىل ثالث سنني يف املختار عندهم، 
خوًفا من دعوى املستأجر أهنا ملكه إذا تطاولت املدة.

وأفتى بعضهم بأن مدة اإلجارة يف األوقاف تقدر بثالث سنني يف الضياع )العقارات( 
إال إذا كانت املصلحة يف منع ذلك، ويف غري الضياع تقدر بسنة، وال جيوز فيام زاد إال إذا 

كانت املصلحة يف اجلواز)3(.

)الوقف(  إذا كان احلبس  فيام  الوقف ختتلف  إجارة  أن مدة  إىل  املالكية  فقهاء  وذهب 

)1( انظر: أحكام استثامر املوقوف وغالته، د.عيل حميي الدين القره داغي، بحث منشور بمجلة جممع الفقه اإلسالمي، العدد 
 .٢85/3 ،15

)٢( انظر: العناية رشح اهلداية، البابريت، 64/٩، ورشح خمترص خليل، اخلريش، ٩٩/7، واألم، حممد بن إدريس، أبو عبد اهلل 
الشافعي، دار املعرفة، 13٩3هـ، 14/4، واإلنصاف، املرداوي، 36/6. 

)3( انظر: تبيني احلقائق، الزيلعي، 1٠6/5. 
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وشبههام  واملساكني  كاملساجد  معينني؛  غري  عىل  كان  إذا  ما  وبني  فالن،  كبني  معينني  عىل 
حيث جعلوا مدة اإلجارة يف األول من سنتني إىل ثالث، وال جيوز أكثر من ذلك، وقدروا 
مدة اإلجارة يف الثاين بام ال يزيد عن أربعة أعوام يف األرض وبام ال يزيد عىل عام يف الدار، 
وأجاز بعضهم إجارة األرض لتبني داًرا مدة أربعني سنة وإن كانت األرض موقوفة عىل 

غري معينني)1(.

وذهب فقهاء الشافعية يف األصل عندهم إىل عدم تقدير مدة إلجارة الوقف؛ ألنه ال 
توقيف فيه، وذلك بناء عىل مذهبهم يف عدم تقدير اإلجارة بمدة وترك ذلك ألهل اخلربة 
برشط أن يكون ذلك عىل وفق احلاجة واملصلحة لعني الوقف بأن توقفت عامرته عىل تلك 
عند  الوقف  عىل  االستيالء  بغلبة  الزمان  لفساد  وذلك  عليهم  للموقوف  ال  الطويلة  املدة 

طول املدة، وبرشط أال يكون هناك نص من الواقف عىل تقدير مدة)٢(. 

2ـ اأجرة املثل يف اإجارة الوقف:

ذهب فقهاء احلنفية، واملالكية، والشافعية إىل أنه ال جتوز إجارة الوقف إال بأجرة املثل 
أو أكثر، وعليه فلو أجر الناظر بدون أجرة املثل ال تصح اإلجارة)3(.

فإن عقد  مثله،  أجرة  بأنقص من  الوقف  أجر  لو  الناظر  أن  إىل  احلنابلة  فقهاء  وذهب 
اإلجارة صحيح، ويضمن الناظر النقص الذي ال يتغابن الناس به عادة إن كان املستحق 
غريه؛ ألنه يترصف يف مال غريه عىل وجه احلظ، فضمن ما نقصه بعقده كالوكيل)4(، أما لو 

أجره املوقوف عليه بدون أجر املثل؛ ففيه وجهان)5(:

3ـ الزيادة على اأجر املثل: 

األصح،  يف  والشافعية  واملالكية،  السمرقندي،  فتاوى  رواية  يف  احلنفية  فقهاء  ذهب 

)1( انظر: مواهب اجلليل رشح خمترص خليل، احلطاب، 47/6، وحاشية العدوي عىل اخلريش، مطبوع مع رشح خمترص خليل 
للخريش، عيل بن أمحد العدوي، 7/٩٩-1٠٠. 

)٢( انظر: حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، أمحد ابن حجر اهليتمي، 6/17٢. 
الفقهية  ابن نجيم، ٢٩٩/7، ورشح خمترص خليل، اخلريش، ٩8/7، والفتاوى  الدقائق،  الرائق رشح كنز  البحر  انظر:   )3(
الكربى، أمحد ابن حجر اهليتمي، 141/3، والفتوحات اإلهلية بتوضيح تفسري اجلاللني للدقائق اخلفية )حاشية اجلمل عىل 

تفسري اجلاللني(، سليامن اجلمل، 588/3. 
)4( انظر: رشح منتهى اإلرادات، البهويت، ٢/416. 

)5( انظر: اإلنصاف، املرداوي، 7/7٢. 
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واحلنابلة يف الصحيح من املذهب إىل أن أرض الوقف إذا أجرت بأجرة املثل، ثم زاد أجرها 
بعد ميض مدة من الزمان أو ظهر طالب بزيادة بعد ذلك، فإن العقد ال يفسخ ولو أجره 
سنني؛ ألن العقد جرى بالغبطة يف وقته، فأشبه ما لو باع الويل مال طفله ثم ارتفعت القيمة 

باألسواق، أو ظهر طالب بالزيادة)1(.

أن أرض  إىل  مقابل األصح، واحلنابلة يف قول  احلنفية يف قول، والشافعية يف  وذهب 
الوقف إذا زادت أجرهتا، فإن العقد يفسخ، وجيدد العقد بالزائد، ويلزم املستأجر إىل وقت 

الفسخ املسمى األول لتبني وقوع العقد عىل خالف الغبطة.

وزيادة األجرة إنام تعترب عند هؤالء الفقهاء إذا زادت عند الكل بأن زادت الرغبات 
وغال السعر، أما لو زاد واحد تعنًتا ومضارة فال تعترب هذه الزيادة)٢(.

الوسيلة الثانية: املزارعة واملساقاة: 

ذهب إىل استثامر أرض الوقف عن طريق املزارعة أو املساقاة فقهاء احلنفية، واملالكية، 
والشافعية، واحلنابلة)3(.

ومدة اإلجارة هنا ينطبق عليه ما أرشنا إليه سابًقا من كالم الفقهاء عىل مدة إجارة الوقف.

يؤجر  أن  الوقف  لناظر  أنه ال جيوز  احلنفية عىل  فقهاء  أبو جعفر من  الفقيه  وقد نص 
أرض الوقف أكثر من سنة إن كانت تزرع كل سنة مرة، وإن كانت تزرع يف كل سنتني مرة 

أو يف ثالث سنني مرة، كان له أن يؤجرها مدة يتمكن املستأجر فيها من الزراعة.

وهذا برشط أال يكون الواقف قد رشط أال تؤجر األرض أكثر من سنة، فإن كان قد 
يرفع  أن  فللناظر  عليهم،  وللموقوف  للوقف  مصلحة  هناك  كان  وإن  اتبع رشطه،  رشط 
)1( انظر: معني احلكام، الطرابليس، 14٢، ودرر احلكام رشح غرر األحكام، منال خرسو، 13٩/٢، ومنح اجلليل، عليش، 
168/8، وحاشية العدوي عىل اخلريش، عيل بن أمحد العدوي، 48/7، ورشح خمترص خليل، اخلريش، ٩8/7، وحاشية 
العدوي عىل كفاية الطالب الرباين، عيل بن أمحد العدوي، ٢6٩/٢، وأسنى املطالب يف رشح روض الطالب، زكريا بن حممد 
األنصاري، 473/٢، وحتفة املحتاج يف رشح املنهاج، أمحد ابن حجر اهليتمي، ٢٩4/6، واإلنصاف، املرداوي، 7/7٢، 

وكشاف القناع، البهويت، 4/٢6٩
)٢( انظر: درر احلكام، منال خرسو، 13٩/٢، واجلوهرة النرية، أبو بكر العبادي، ٢6٠/1، والفتاوى اهلندية، جمموعة من علامء 

اهلند، 514/4، ومغني املحتاج، الرشبيني، 556/3، وهناية املحتاج، الرميل، 4٠3/5، واإلنصاف، املرداوي، 7/7٢. 
 ،453/٢ اهلند،  علامء  من  جمموعة  اهلندية،  والفتاوى   ،138/٢ خرسو،  منال  األحكام،  غرر  رشح  احلكام  درر  انظر:   )3(
منتهى  ورشح   ،٢81/6 اهليتمي،  حجر  ابن  أمحد  املنهاج،  رشح  يف  املحتاج  وحتفة   ،134/4 الدردير،  الصغري،  والرشح 

اإلرادات، البهويت، 416/٢ وكشاف القناع، البهويت، 4/٢6٩.
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األمر إىل القايض ليفعل ما فيه املصلحة؛ ألن له والية النظر للفقراء وللغائب وللميت)1(.

الوسيلة الثالثة: االستصناع: 

عقد االستصناع هو عقد وارد عىل العمل والعني يف الذمة، وهو ملزم للطرفني متى 
توافرت فيه األركان والرشوط)٢(.

أو  كبنك  متويلية  جهة  مع  األوقاف  إدارة  تتفق  أن  حالة  يف  العقد  هذا  صورة  وتظهر 
مستثمر، بأن تبنى عىل أرض الوقف مشاريع عقارية؛ كمجمعات سكنية وجتارية ومصانع 
ونحو ذلك عىل أن تكون ملًكا هلذه اجلهة التمويلية، ويف املقابل تتعهد إدارة األوقاف برشاء 
هذه  ملكية  تنتقل  وبذلك  شهرية  أو  سنوية  أقساط  عىل  وذلك  اكتامهلا،  بعد  األبنية  هذه 

املشاريع إىل األوقاف)3(.

الوسيلة الرابعة: صكوك املقارضة: 

وهو عقد يقوم عىل املضاربة الرشعية بني إدارة األوقاف بصفتها مضارب، وبني محلة 
الصكوك بصفتهم أصحاب األموال.

وتظهر صورة هذا االستثامر عند وجود أرض وقف تريد اإلدارة أن تقوم بعمل مرشوع 
عليها، وال يوجد متويل ذايت إلعامرها، فتقوم اإلدارة بعد الدراسة االقتصادية للمرشوع 
بتحديد املبالغ الالزمة للبناء، وتقسيمه إىل فئات صغرية تصدر هبا صكوًكا بقيمة اسمية من 
فئات املبلغ، ثم تعرض لالكتتاب العام عىل املمولني للبناء عىل أن يأخذ الوقف صكوًكا 
بقيمة األرض، ومن جمموع املبلغ يتم إقامة املبنى وتأجري وحداته، ومن قيمته اإلجيارية يتم 
دفع عائد حلملة الصكوك بام فيهم جهة الوقف كل بحسب صكوكه، ويف نفس الوقت يتم 
دورًيا اسرتداد جهة الوقف للصكوك عن طريق دفع قيمتها إىل أصحاهبا من العائد الذي 
حتصل عليه حتى تستهلك يف هناية املدة، وتعود امللكية الكاملة للبناء بجانب األرض إىل 

إدارة الوقف)4(.

)1( انظر: درر احلكام رشح غرر األحكام، منال خرسو، 138/٢، وحاشية الرشنباليل عىل درر احلكام، الرشنباليل، ٢/138. 
)٢( انظر: قرارات جممع الفقه اإلسالمي، الدورة السابعة، القرار رقم 7/3/66. 

)3( انظر: االستثامر يف الوقف وغالته وريعه، د.حممد عبد احلليم عمر بحث منشور بمجلة جممع الفقه اإلسالمي، العدد 15، ٢٢5/3. 
)4( انظر: استثامر موارد األوقاف أو األحباس، الشيخ خليل امليس، بحث منشور بمجلة جممع الفقه اإلسالمي، العدد 13، ٢/6٠7، 
واالستثامر يف الوقف وغالته وريعه، د.حممد عبد احلليم عمر، بحث منشور بمجلة جممع الفقه اإلسالمي، العدد 15، ٢٢5/3. 
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وقد أجاز جممع الفقه اإلسالمي هذا التعامل برشوط وضوابط حمددة)1(.

الوسيلة اخلامسة: املشاركة املنتهية بالتمليك )املشاركة املتناقصة(: 

أحد  وبني  الوقف  إدارة  بني  يتم  اتفاق  يف  االستثامرية  الوسيلة  هذه  صورة  وتظهر 
الوقف  إدارة  تشارك  الوقف،  أرض  عىل  مرشوع  إقامة  عىل  املستثمرين  أي  املمولني؛ 
بينهام  األجرة  وتقسم  تأجريه،  يتم  املرشوع،  استكامل  وبعد  بالبناء،  واملستثمر  باألرض، 
عىل حسب االتفاق، ثم خيرج املستثمر تدرجيًيا عن طريق بيع حصته إلدارة الوقف مقابل 

نصيبها من أجرة املرشوع؛ حتى تعود كامل امللكية إىل الوقف بانتهاء مدة الرشكة)٢(.

بعض  يف  وطبق  املحاسبة،  هليئة  الرشعي  املجلس  بواسطة  إقرارها  ثم  الوسيلة  وهذه 
املصارف اإلسالمية، كام طبق فعاًل يف متويل بعض أرايض الوقف يف السودان)3(.

رابًعا: �سوابط ا�ستثمار اأموال بدل الوقف: 

جيب أن يراعى عند استثامر هذه األموال ما يأيت: 

أن تكون صيغة االستثامر مرشوعة ويف جمال مرشوع.- 1

ــة - ٢ ــدوى، ورعاي ــات اجل ــة، ودراس ــائل احلديث ــة والوس ــرق الفني ــىل الط ــامد ع االعت
ــتثامر. ــم االس ــد إليه ــن يعه ــربة فيم ــاص واخل ــالص واالختص ــل اإلخ أه

تنوع جماالت االستثامر لتقليل املخاطر.- 3

التعامــل مــع الــرشكات االســتثامرية التــي يتوافــر فيهــا األمــن واألمــان، والتعامــل - 4
مــع البنــوك اإلســالمية التــي يتوافــر فيهــا الضامنــات الالزمــة.

توثيق عقود االستثامر.- 5

)1( انظر: قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي، القرار رقم 3٠ )4/5( بشأن سندات املقارضة وسندات االستثامر يف 
املؤمتر الرابع املنعقد بجدة 18-٢3 مجادى اآلخرة 14٠8هـ/6-11 فرباير 1٩88م. 

)٢( انظر: استثامر الوقف وطرقه القديمة واحلديثة، د.عيل حميي الدين القره داغي، بحث منشور بمجلة جممع الفقه اإلسالمي، 
العدد 13، 485/1، وتنمية واستثامر األوقاف اإلسالمية، د.ناجي شفيق عجم، بحث منشور بمجلة جممع الفقه اإلسالمي 

العدد 13، ٢/666. 
)3( انظر: املعيار الرشعي رقم )1٢( الصادر عن املجلس الرشعي هبيئة املحاسبة، ٢٢٠ و٢٢1، وجتربة األوقاف يف السودان، 
د.سعيد احلسيني عبد الرمحن، بحث مقدم إىل ندوة عرض التجارب الوقفية املنعقدة بمركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي 
الوقف وغالته  االستثامر يف  بحثه  احلليم عمر يف  األزهر يف شوال 14٢3هـ/ديسمرب ٢٠٠٢م، يف: د.حممد عبد  بجامعة 

وريعه املنشور بمجلة جممع الفقه اإلسالمي، العدد 15، ٢66/3. 
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اختيــار وســائل االســتثامر األكثــر أماًنــا، وجتنــب االســتثامرات ذات املخاطــر العالية - 6
بــام يقتضيه العــرف التجــاري واالســتثامري.

أن يكــون االســتثامر بالطريقــة التــي حتافــظ عــىل األصــل املوقــوف وعــىل مصالــح - 7
املوقــوف عليهــم، ومــن ثــم فــإن كانــت األصــول املوقوفــة أعياًنــا فاســتثامرها يكون 
ــائل  ــون بالوس ــتثامرها يك ــوًدا فاس ــت نق ــا، وإن كان ــؤدي إىل زوال ملكيته ــام ال ي ب

املناســبة لذلــك؛ كاملضاربــة، واملرابحــة، واالســتصناع.. ونحــو ذلــك.

أن تكون األولوية يف االستثامر للبالد اإلسالمية.- 8

أال خيالف االستثامر رشوط الواقف مادامت ال ختالف الرشع.- ٩

أال يرض االستثامر بمصلحة املوقوف عليهم)1(.- 1٠

املبحث الرابع

�سروط الإبدال وال�ستبدال

ذكر فقهاء احلنفية وبعض احلنابلة عدة رشوط لصحة استبدال الوقف تتلخص فيام يأيت: 
1ـ خروج الوقف عن االنقطاع بالكلية.
٢ـ أال يكون هناك ريع للوقف يعمر به.

3ـ أال يكون البيع بغبن فاحش؛ ألن القيم بمنزلة الوكيل.
4ـ أن يكون املستبدل هو القايض املتصف بالعلم والعمل؛ لئال حيصل التطرق إىل أبطال 
أوقاف املسلمني، علاًم بأن مهمة هذا القايض هي االستبدال فقط وليس الرشاء بالثمن.

5ـ اشرتط بعض احلنفية أن يكون إبدال الوقف بعقار وليس بدارهم ودنانري خوًفا من عدم 
رشاء بدل الوقف أو أكل للنظار للثمن.

يف حني ذهب بعضهم إىل جواز االستبدال بالدراهم والدنانري، وقد أرجع بعض احلنفية 
سبب هذا االختالف إىل تغري الزمان.

)1( انظر يف هذه الضوابط: قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية، قرارات وفتاوى موضوع استثامر أموال الوقف 
املحرم  عرش،  اخلامسة  الدورة   )15/6(  14٠ قرار  الدويل،  اإلسالمي  الفقه  جممع  وتوصيات  وقرارات   ،)1٢( رقم  بند 
1435هـ/مارس ٢٠٠4، واستثامر الوقف وطرقه القديمة واحلديثة، د.عيل حميي الدين القره داغي، بحث منشور بمجلة 

جممع الفقه اإلسالمي، العدد 13، 1/48٩. 
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6ـ أال يبيعه القايض ممن ال تقبل شهادته له، كابنه، وال ممن له عليه دين؛ ألن الوقف ملا مل جيز 
استبداله بالعروض، فإن عدم استبداله بالدين أوىل.

7ـ أن يكون البدل واملبدل يف حملة واحدة )أي ناحية أو بلد واحدة( أو حملة األخرى أفضل 
وأحسن، وبالعكس ال جيوز.

8ـ أن يكون البدل واملبدل من جنس واحد، كالدار بالدار، واألرض باألرض، وال جيوز 
بالعكس، وهذا إذا كانت األرض موقوفة للسكن، ألن قصد الواقف من وقفها االنتفاع 

بالسكن.

ة واملؤنة، ومن ثم  بخالف املوقوفة لالستغالل؛ ألن القصد منها كثرة الريع وقلة امَلَرمَّ
لو استبدل احلانوت بأرض تزرع وحيصل منها غلة قدر أجرة احلانوت، كان أحسن؛ ألن 

األرض أدوم وأبقى وأغنى عن كافة الرتميم والتعمري.

هذا ورشوط االستبدال املذكورة إنام تكون فيام إذا مل يشرتط الواقف استبدال الوقف 
لنفسه أو لغريه، فلو رشط االستبدال لنفسه أو لغريه فال يشرتط خروجه عن االنتفاع وال 

ر به)1(. مبارشة القايض له، وال عدم ريع ُيعمَّ

وزاد بعض الفقهاء رشوًطا تتعلق ببيع املنقول؛ منها ما يأيت: 

ة  1ـ تعذر عود املنقول؛ كاألنقاض ونحوها إىل حملها، حيث يباع ويرصف ثمنه إىل امَلَرمَّ
رصًفا للبدل مرصف املبدل.

٢ـ أن يكون البيع بثمن فيه حظ ومصلحة للوقف)٢(.

املبحث اخلام�س

اجلهة املخولة بالت�سرف يف الوقف بال�ستبدال

نعرض ألقوال الفقهاء يف بيان اجلهة التي تتوىل استبدال الوقف، وذلك عىل النحو اآليت: 
ابن  املختار،  الدر  املحتار عىل  تنوير األبصار، احلصكفي، 375/4-377 و386-387، ورد  املختار رشح  الدر  انظر:   )1(
عابدين، 375/4-377 و386-387، والعقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية، ابن عابدين، 115/1-116، والفتاوى 
اهلندية، جمموعة من علامء اهلند، 4٠٠/٢، والبحر الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم، ٢4٠/5-٢41، والفتاوى الكربى، 

ابن تيمية، 156-155/4. 
اهلند،  علامء  من  جمموعة  اهلندية،  والفتاوى   ،114/1 عابدين،  ابن  احلامدية،  الفتاوى  تنقيح  يف  الدرية  العقود  انظر:   )٢(

36٩/٢، والبحر الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم، ٢37/5. 
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اأوًل: مذهب احلنفية:

ذكر احلنفية أن جهة تويل بيع استبدال الوقف مخسة وهي عىل ما يأيت: 

لنفسه أو  الواقف االستبدال  العقار املوقوف وعدم اشرتاط  بيع  القايض وذلك حالة   -1
لغريه)1(.

وهلم  آخر،  مسجد  يف  ثمنه  ورصف  بانيه  يعرف  مل  إذا  املسجد  بيع  وهلم  املحلة:  أهل   -٢
حتويله إىل مكان آخر إن تركوه بحيث ال يصىل فيه)٢(.

وهلم أيًضا بيع نقض املسجد )منقوضه من خشب وحجر وآجر( إذا خرب أو خرب ما 
حوله ورصف ثمنه إىل مسجد آخر بإذن القايض)3(.

القايض إن كان قد رشط لنفسه االستبدال،  البيع واالستبدال بغري أمر  الواقف، وله   -3
وجيوز لغري الواقف أيًضا، إن كان الواقف قد رشط له ذلك)4(.

4- متويل الوقف )ناظر الوقف()5(.

5- املوقوف عليه، لكن ال ينفذ بيعه حتى يقيض القايض بصحته)6(.

ثانًيا: مذهب احلنابلة: 

ذكر فقهاء احلنابلة إىل أن جهة استبدال الوقف ثالثة: 

1- احلاكم )القايض( أو نائبه وذلك إن كان الوقف عىل سبيل اخلريات؛ كاملساجد، والقناطر، 
الزم  لعقد  فسخ  واالستبدال  البيع  ألن  ذلك،  ونحو  واملساكني..  والفقراء  واملدارس، 

خمتلف فيه اختالًفا قوًيا، فيتوقف عىل احلاكم كام قيل يف الفسوخ املختلف فيها.

٢- ناظر الوقف، وذلك إذا مل يكن الوقف عىل سبيل اخلريات، كأن كان عىل شخص معني، 
أو مجاعة معينني، أو من يؤم أو يؤذن، أو يبيت يف هذا املسجد.. ونحو ذلك.

)1( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 376/4 ، والبحر الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم، 5/٢4٠. 
)٢( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 357/4. 

)3( انظر: املرجع السابق، 35٩/4-377، والفتاوى اهلندية، جمموعة من علامء اهلند، 45٩/٢ و478-47٩. 
)4( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 387/4، والفتاوى اهلندية، جمموعة من علامء اهلند، 4٠٢/٢ و48٩. 

)5( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 388/4، والفتاوى اهلندية، جمموعة من علامء اهلند، ٢8٩/٢، والبحر 
الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم، ٢37/5، ورشح السري الكبري، الرسخيس، ٢131/5. 

)6( انظر: منحة اخلالق عىل البحر الرائق، مطبوع مع البحر الرائق، نرش دار الكتاب اإلسالمي، ابن عابدين، ٢37/5. 
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بعد  إليهم  سينقل  من  عىل  البيع  يتضمن  ألنه  احلاكم؛  بإذن  الناظر  يبيعه  أن  واألحوط 
املوجودين اآلن، قياًسا عىل البيع عىل الغائب.

3- املوقوف عليه بناء عىل القول بأنه يملكه)1(.

املرداوي،  واإلنصاف،   ،٢٩5/4 البهويت،  القناع،  وكشاف   ،187-186/5 مفلح،  ابن  املقنع،  رشح  يف  املبدع  انظر:   )1(
 .1٠٩-1٠6/7
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1- األشباه والنظائر، السيوطي، دار الكتب العلمية، ط1، 1411هـ/1٩٩٠م.
٢- اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي، دار إحياء الرتاث العريب، ط٢.

3- البحر الرائق، ابن نجيم، نرش دار الكتاب اإلسالمي، ط٢.
4- البحر الزخار، ابن املرتيض، در احلكمة اليامنية-صنعاء.

5- بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، الكاساين، نرش دار الكتب العلمية، ط٢، 14٠6هـ/1٩86م.
6- التاج واإلكليل ملخترص خليل للعبدري )املواق( نرش دار الكتب العلمية، ط1، 1416هـ/1٩٩4م.
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8- حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، دار الفكر.

الكتاب  دار  الرميل،  العباس  أبو  املطالب(،  أسنى  مع  )مطبوع  املطالب  أسنى  عىل  الرميل  حاشية   -٩
اإلسالمي.

1٠- احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، املاوردي، دار الفكر، 14٢4هـ/٢٠٠3م.
11- الدر املختار رشح تنوير األبصار للحصكفي مطبوع مع حاشية رد املحتار البن عابدين، طبع دار 

الفكر، بريوت، ط٢، 141٢هـ/1٩٩3م.
1٢- درر احلكام رشح غرر األحكام، منال خرسو، نرش دار إحياء الكتب العربية.

13- الذخرية، القرايف، دار الكتب العلمية، ط1، 14٢٢هـ/٢٠٠1م.
14- رد املحتار عىل الدر املختار البن عابدين، نرش دار الفكر، بريوت، ط٢، 141٢هـ/1٩٩٢م.

15- السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار، الشوكاين، دار ابن حزم، ط1.
16- رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي، دار العبيكان، ط1، 1413هـ/1٩٩3م.

17- رشح السري الكبري، الرسخيس، الرشكة الرشقية لإلعالنات، 1٩71م.
18- الرشح الكبري للدردير مطبوع مع حاشية الدسوقي، نرش دار الفكر.

1٩- رشح خمترص خليل، اخلريش، دار الفكر.
٢٠- رشح منتهى اإلرادات، منصور البهويت، عامل الكتب، ط1، 1414هـ/1٩٩3م.

٢1- العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية، ابن عابدين، دار املعرفة.
٢٢- العناية رشح اهلداية، البابريت، نرش دار الفكر.

٢3- الفتاوى الكربى، ابن تيمية، دار الكتب العلمية، ط1، 14٠8هـ/1٩87م.
٢4- الفتاوى اهلندية للشيخ نظام وجمموعة من علامء اهلند نرش دار الفكر، ط٢، 131٠هـ.
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٢5- فتح العيل املالك يف الفتوى عىل مذهب اإلمام مالك، عليش، دار املعرفة.
٢6- فتح القدير البن اهلامم، نرش دار الفكر.

٢7- الفروع، ابن مفلح، نرش، عامل الكتب، ط4، 1415هـ/1٩85م.
٢8- الفواكه الدواين عىل رسالة أيب زيد القريواين، النفراوي، دار الفكر، 1415هـ/1٩٩5م.

٢٩- كتاب أحكام األوقاف، اخلصاف، مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة.
3٠- كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور البهويت، دار الفكر وعامل الكتب، 14٠٢هـ/1٩8٢م.

31- لسان العرب، ابن منظور، دار صادر-بريوت، ط1، )بدون سنة طبع أو تاريخ نرش(.
3٢- املبدع يف رشح املقنع، أبو إسحاق برهان الدين بن مفلح، دار الكتب العلمية، بريوت-لبنان، ط1، 

1418هـ/1٩٩7م.
33- حمارضات يف الوقف، أبو زهرة، دار الفكر العريب.

34- املحيل باآلثار، ابن حزم، دار الكتب العلمية، بريوت.
35- املصباح املنري يف غريب رشح الكبري للفيومي، نرش دار الفكر.

36- مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، الرحيباين، املكتب اإلسالمي، ط٢، 1415هـ/1٩٩4م.
النجار، دار  القادر وحممد  الزيات وحامد عبد  إبراهيم مصطفى وأمحد  به:  اعتنى  الوسيط  املعجم   -37

الدعوة، حتقيق: جممع اللغة العربية.
38- معجم لغة الفقهاء، قلعة جي، دار النفائس، ط1، 1416هـ/1٩٩6م.

3٩- معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، دار الفكر، 13٩٩هـ/1٩7٩م.
4٠- معني احلكام فيام يرتدد بني اخلصمني من األحكام لعالء الدين الطرابليس، دار الفكر.

41- املغني رشح خمترص اخلرقي، موفق الدين بن قدامة، مكتبة القاهرة، 1388هـ/1٩68م.
4٢- املنتقى رشح املوطأ، الباجي، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، ط٢.

43- منحة اخلالق عىل البحر الرائق البن عابدين، مطبوع مع البحر الرائق، طبع دار الكتاب اإلسالمي.
44- اهلداية رشح بداية املبتدى للمرغيناين، مطبوع مع رشح فتح القدير البن اهلامم، دار الفكر.
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الفصل احلادي عرش: توثيق الوقف

املبحث الأول

تعريف توثيق الوقف وم�سروعيته

اأوًل: تعريف توثيق الوقف: 

حمكم)1(،  ثابت  وثيق  فهو  وثبت  قوي  وثاقة:  بالضم،  اليشء،  وُثق  من  لغة:  التوثيق 
فيدور املعنى اللغوي للتوثيق حول: التقوية والتثبيت واإلحكام والربط.

والتوثيق يف اصطالح الفقهاء: إثبات العقود والترصفات وااللتزامات عىل وجه حيتج 
به)2( أمام القضاء، وهو ال خيرج يف هذا االستعامل عن املعنى اللغوي.

وأما علم التوثيق: فهو علم يبحث عن كيفية إثبات العقود والترصفات عىل وجه يصح 
االحتجاج والتمسك به. وحمل علم التوثيق العقود نفسها وااللتزامات وسائر الترصفات 
التوثيق حفظ احلقوق  يثبت يف حمل علم  الذي  أو صك، واألثر  إثباهتا يف حمرر  يراد  التي 
التي حررت هبا وثيقة؛ صفة  وصيانتها، واكتساب هذه العقود وااللتزامات والترصفات 

اإللزام والصالحية لالحتجاج هبا واإلثبات أمام القضاء)3(.

ثانًيا: اأهمية التوثيق عموًما: 

تتجىل أمهية التوثيق عموًما يف النقاط اآلتية: 
)1( انظر: املعجم الوسيط، جمموعة مؤلفني، نرش دار الدعوة، حتقيق: جممع اللغة العربية، 1٠11/٢، ومعجم مقاييس اللغة، 
أمحد بن فارس بن زكرياء الرازي، حتقيق عبد السالم حممد هارون، نرش دار الفكر، عام 13٩٩هـ، 85/6، وخمتار الصحاح، 
زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي، يوسف الشيخ حممد، نرش املكتبة العرصية، بريوت، 

ط5، 14٢٠هـ/1٩٩٩م، 166.
)٢( انظر: مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم، أمحد بن مصطفى الشهري بطاش كربى زاده، نرش دار الكتب 
العلمية، ط1، 14٠5هـ، ٢4٩/1، وكشف الظنون، حاجي خليفة 1٠45/1، وطلبة الطلبة، عمر بن حممد بن أمحد بن 
إسامعيل، أبو حفص، نجم الدين النسفي، نرش املطبعة العامرة، مكتبة املثنى، بغداد، 1311هـ، 14٠، ودرر احلكام رشح 
غرر األحكام، حممد بن فرامرز بن عيل الشهري بمال أو منال خرسو، نرش دار إحياء الكتب العربية، 5٢/٢، وأحكام القرآن، 
سهل  أيب  بن  أمحد  بن  حممد  واملبسوط،   ،6٢٠/1 1347هـ،  مرص،  البهية،  املطبعة  نرش  اجلصاص،  الرازي  عيل  بن  أمحد 

الرسخيس، نرش مطبعة السعادة، 168/3.
)3( انظر: التوثيق والترشيعات املتعلقة به، املستشار أمحد الفاضل، حمارضات عىل دبلوم األحوال الشخصية بكلية الرشيعة 
والقانون، جامعة األزهر، 1٩66م، 1، واملوجز يف التوثيق، السيد كامل الشوري، مكتبة اهلالل، الفجالة، مرص، 7، ووسائل 
اإلثبات، د.حممد الزحييل، نرش دار البيان، دمشق، ط1، 14٠٢هـ، 47٩/٢. وعّرفه حممد أمحد العمر يف كتابه التطبيقات 
الرشعية والصكوك، 7، بقوله: »علم يبحث فيه عن كيفية إثبات العقود والترصفات وااللتزامات.. ونحوها يف املستندات 
حممود  القادر  عبد  نظار  اإلسالمية،  الرشيعة  يف  بالكتابة  التوثيق  عن  نقاًل  به«،  االحتجاج  يصح  وجه  عىل  والسجالت 

إسامعيل، رسالة ماجستري خمطوطة بكلية الدراسات العليا باجلامعة األردنية، إرشاف د.حممد نعيم ياسني، 1٩٩3م، 41.
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وإصالح  الضياع،  من  املواريث  يف  واألنساب  واألعراض  والدماء  األموال  حفظ   -1
الفاسدة، بسبب  العقود  املجتمع، والتحرز من  يشيع األمن يف  املتعلقة هبا، مما  العقود 
جهل طريف العقد لفقه املعامالت، أو حتّيلهام، أو تواطئهام مًعا عىل وجه من التعاقد ال 
تََدايَنُتم  إَِذا  َءاَمُنٓواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
جتيزه الرشيعة ملصلحة يف نفسهام، وقد قال تعاىل: ﴿يَـٰٓأ

َسّمٗ فَٱۡكُتُبوهُۚ ...﴾)1(، وقد بارش الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه عقود بيع  َجٖل مُّ
َ
بَِديٍۡن إَِلٰٓ أ

ورشاء وصلح وعهود عديدة مع املسلمني واملرشكني، ويكفي يف االلتزام به أنه أعدل 
طريق لضامن احلقوق وما وصفه اهلل تعاىل بالعدل، فليس للمرء بّد أن يعدل إىل غريه، 

لَّ تَۡرتَابُٓواْ ﴾)٢(.
َ
ۡدَنٰٓ أ

َ
َهَٰدةِ َوأ ۡقَوُم لِلشَّ

َ
ِ َوأ ۡقَسُط ِعنَد ٱللَّ

َ
حيث قال تعاىل: ﴿َذٰلُِكۡم أ

٢- إثبات احلقوق والتسهيل عىل الناس: يعّد التوثيق من الوسائل القوية يف إثبات احلقوق 
عند التقايض، إذا ما كانت الوثيقة املستند إليها حال التقايض مستوفية للرشوط التي 
متّكن من االحتجاج عىل اخلصم، فإّن أي دعوى ال تقوم عىل أمر موثق ليس بإمكاهنا 
إثبات حق ال دليل عليه، وبناء عليه يعّد توثيق احلقوق بمنزلة الضامن لثباهتا عند ادعاء 

الغري عىل صاحبها.

املتعاملني حال احلياة والوفاة، ونفي اخلصومة بسبب  املنازعات واالرتياب بني  3- قطع 
القدرة عىل  أو عدم  االلتزام  استيفاء رشوط  القدرة عىل  أو عدم  للحقوق  اإلنكارات 
أداء احلق، وذلك عند الرجوع إىل الوثائق التي كتبت حسب الرشوط الرشعية، وبكتابة 

عدل، وبإظهار احلق بشهوده ال حتدثه نفسه باإلنكار واجلحود خوًفا أو حياء.

4- حصول الطمأنينة لصاحب احلق يف استيفاء حقه، وثبوته عند املنازعة بمعرفة األجل 
وحلوله، ومقدار احلق، وخاصة إذا بعد الزمن؛ ألن اإلنسان معرض للنسيان واملوت)3(. 

ونظًرا ألمهية التوثيق فقد أولته الدول يف العرص احلارض رعاية فائقة، فصدرت أنظمة 
والدواوين  والسجالت  واملساكن،  األرايض  لتوثيق  العقاري  والسجل  العدل،  كّتاب 

)1( سورة البقرة، جزء من آية ٢8٢.

)٢( سورة البقرة، جزء من آية ٢8٢.
الثقافة  أبو نرص السمرقندي، حتقيق: حممد جاسم احلديثي، نرش وزارة  الدين  القضاة، أمحد بن حممد عالء  انظر: رسوم   )3(
واإلعالم، بغداد، 1٩85م، ٢1-٢٢، والتوثيق العقاري يف الرشيعة اإلسالمية، د.مجعة الزريقي، نرش املنشأة العامة للنرش 

والتوزيع واإلعالن طرابلس، اجلامهريية الليبية، ط1، 13٩4هـ/1٩85م، ٢٠-٢1.
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لتسجيل مجيع املعامالت، وتسجيل املركبات عامة، والسيارات والسفن والطائرات خاصة، 
وتسجيل الرشكات وأنظمة الوزارات واجلامعات ومجيع املرافق العامة واخلاصة)1(.

ثالًثا: طرق التوثيق: 

طرق التوثيق: تكون بالشهادة، واإلقرار، والكتابة، والتسجيل يف السجالت الرسمية 
يف الدولة، أو يف الديوان قدياًم، والتسجيل يف املحكمة أو عند كاتب العدل، أو يف السجل 

العقاري حديًثا.. ونحو ذلك.

وباالحتباس  واحلجر،  واحلوالة،  والرهن،  والضامن  بالكفالة  عامة  التوثيق  يكون  كام 
كاحتباس املبيع بالثمن إىل حني األداء، واحتباس الدائن بعض مال املدين إىل حني الوفاء، 

واملنع من السفر، ونحو ذلك)٢(.

السجالت  يف  والتسجيل  بالكتابة،  التوثيق  احلارض  العرص  يف  التوثيق  طرق  وأهم 
الرسمية عند موظف خمتص، أو كاتب العدل)3(. 

بواسطة  وإحكامه  الوقف،  عقد  »إثبات  بأنه:  الوقف  توثيق  تعريف  يمكن  تقدم  مما 
مجلة من اإلجراءات بطرائق خمصوصة عىل وجه حيتج به أمام القضاء يمنع من ديمومته أو 

الترصف يف عينه ومنفعته يف غري الوجه الرشعي له، أو االعتداء عليه«.

رابًعا: م�سروعية توثيق الوقف:

ثبتت مرشوعية توثيق الوقف بالكتاب والسنة واملعقول، وذلك عىل النحو اآليت: 

أ( من الكتاب:

 ،)4(﴾ فَٱۡكُتُبوهُۚ  َسّمٗ  مُّ َجٖل 
َ
أ إَِلٰٓ  بَِديٍۡن  تََدايَنُتم  إَِذا  َءاَمُنٓواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
1- قوله تعاىل: ﴿يَـٰٓأ

)1( انظر: الئحة توثيقات تنفيذ قانون األحوال الشخصية رقم ٢8 سنة ٢٠٠5م، صحيفة اخلليج، العدد 1٠٢75، السبت 
14٢8/6/٢٢هـ املوافق ٢٠٠7/7/7م، وفيها إثبات الوقف )املواد 71-8٠(، وانظر يف بيان الطرائق املعارصة للتوثيق 

عموما وللتوثيق بالكتابة خصوًصا: التوثيق بالكتابة يف الرشيعة اإلسالمية، نظار عبد القادر حممود إسامعيل، 16-3.
)٢( انظر: تفصيالت هذه الطرق: التوثيق بالكتابة يف الرشيعة اإلسالمية، نظار عبد القادر حممود إسامعيل، 16-3. 

)3( يقول السيوطي نقاًل عن اإلمام اجلويني: »الوثائق املتعلقة باالعيان ثالثة: الرهن، والكفيل، والشهادة«، األشباه والنظائر، 
عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي، نرش مصطفى البايب احللبي، مرص، 1378هـ، ٢83.

)4( سورة البقرة، جزء من آية ٢8٢.
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إَِذا  ۡشِهُدٓواْ 
َ
﴾)1(، وقال عز وجل: ﴿َوأ َشِهيَديِۡن ِمن رَِّجالُِكۡمۖ  وقال تعاىل: ﴿َوٱۡستَۡشِهُدواْ 

.)٢(﴾ َتَباَيۡعُتۡمۚ
لبعضكم  كان  إذا  »واملعنى  الكريمة:  اآلية  تفسري  يف  اجلوزي  ابن  قال  الداللة:  وجه 
عىل بعض دين إىل أجل مسمى فاكتبوه، فأمر اهلل تعاىل بكتابة الدين، وباإلشهاد حفًظا منه 
لألموال وللناس من الظلم ألن من كانت عليه بينة قلت حتديثه لنفسه بالطمع يف إذهابه«)3(. 

ويقاس عىل توثيق الدين بالكتابة، توثيق الوقف بالكتابة أيًضا بجامع حفظ احلق يف 
كل، وملا كان توثيق الوقف بالكتابة نوع من أنواع التوثيق ثبتت مرشوعية التوثيق للوقف 

عموًما. 

ۡقُبوَضةۖٞ ﴾)4(. ٰ َسَفرٖ َولَۡم َتُِدواْ َكتِٗبا فَرَِهٰٞن مَّ ٢- قوله تعاىل: ﴿ِإَون ُكنُتۡم َعَ

عليه،  حفاًظا  بالرهان  السفر  يف  الدين  بتوثيق  وتعاىل  تبارك  احلق  يأمر  الداللة:  وجه 
بجامع  أيًضا،  بالرهن  الوقف  توثيق  املقبوض  بالرهن  السفر  الدين يف  توثيق  ويقاس عىل 
احلفاظ عىل احلق يف كل، وملا كان التوثيق الرهن املقبوض نوعا من أنواع التوثيق كان ذلك 

داالً عىل مرشوعية توثيق الوقف عموًما. 

﴾)5(، وقال تعاىل: ﴿فَإَِذا  ۡشِهُدواْ َعلَۡيِهۡمۚ
َ
ۡمَوٰلَُهۡم فَأ

َ
3- قوله تعاىل: ﴿فَإَِذا َدَفۡعُتۡم إَِلِۡهۡم أ

َذَوۡي َعۡدٖل ّمِنُكۡم  ۡشِهُدواْ 
َ
ۡو فَارِقُوُهنَّ بَِمۡعُروٖف َوأ

َ
ۡمِسُكوُهنَّ بَِمۡعُروٍف أ

َ
َجلَُهنَّ فَأ

َ
بَلَۡغَن أ

.)6(﴾ِۚ َهَٰدةَ لِلَّ قِيُمواْ ٱلشَّ
َ
َوأ

إىل  املال  توثيق دفع  إىل  تبارك وتعاىل  يندب احلق  الكريمتني:  اآليتني  الداللة يف  وجه 
اليتامى بالشهادة، وكذلك يف توثيق الطالق، ويقاس عليهام توثيق الوقف الشهادة بجامع 
حفظ احلق يف كل، وإذا كانت الشهادة أحد أنواع التوثيق للوقف، فيقاس عليها سائر أنواع 

التوثيق للوقف، فتكون مرشوعة أيًضا. 
)1( سورة البقرة، جزء من آية ٢8٢.
)٢( سورة البقرة، جزء من آية ٢8٢.

)3( زاد املسري يف علم التفسري، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل ابن اجلوزي، حتقيق عبد الرزاق املهدي، نرش دار 
الكتاب العريب، بريوت، ط1، 14٢٢هـ، 1/٢5٠.

)4( سورة البقرة، آية ٢83.
)5( سورة النساء، آية 6.

)6( سورة الطالق، آية ٢.
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ب( من السنة:
1- قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ما حق امرئ مسلم له يشء يريد أن يويص فيه يبيت ليلتني إال ووصيته 

مكتوبة عنده«.
إال  للمسلم  واالحتياط  احلزم  ما  احلديث  »معنى  قال:  أنه  الشافعي  عن  النووي  نقل 
أن تكون وصيته مكتوبة عنده«، ثم قال: »ويستحب تعجيلها، وأن يكتبها يف صحته، 

ويشهد عليه فيها: ويكتب فيها ما حيتاج إليه«)1(.
ويقاس عىل مرشوعية توثيق الوصية، مرشوعية توثيق الوقف بجامع حفظ حق العبد 

وحق اهلل يف كل.
٢- ومن السنة أيًضا ما روى ابن عباس  أن سعد بن عبادة  توفيت أمه وهو غائب، 
فأتى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: »يا رسول اهلل، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها 
صدقة  املخراف  حائطي  أن  أشهدك  فإين  قال:  نعم،  قال:  عنها؟  به  تصدقت  إن  يشء 

عليها«)٢(. 
وجه الداللة: قول سعد بن عبادة: »أشهدك« نص يف توثيق الوقف باإلشهاد عليه، ولذلك 
وضع البخاري باًبا لذلك وعنونه بقوله: »باب اإلشهاد يف الوقف والصدقة«)3(؛ فدل 
ذلك عىل مرشوعية توثيق الوقف بالشهادة، مع اإلقرار به، ويقاس عليهام سائر طرق 

التوثيق.
 بخيرب أرًضا، فأتى   قال: أصاب عمر  3- ومن السنة أيًضا ما روي عن ابن عمر 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: أصبت أرًضا مل أصب ماالً قط أنفس منه، فكيف تأمرين به؟ قال: »إن 
شئت حّبست أصلها، وتصدقت هبا«، فتصدق عمر: أنه ال يباع أصلها، وال يوهب، 
وال يورث، يف الفقراء، والقربى، والرقاب، ويف سبيل اهلل، والضيف، وابن السبيل، ال 

جناح عىل من وليها أن يأكل منها باملعروف أو يطعم صديًقا غري متمول فيه)4(.

)1( رشح عىل صحيح مسلم، حييى بن رشف النووي، طبعة املطبعة املرصية، القاهرة، ط1، 134٩هـ، 75/11.
)٢( هذا احلديث أخرجه البخاري 1٠13/3، رقم ٢6٠5، وأمه: عمرة بنت مسعود، وحائطي: هو البستان من النخل إذا كان 

له جدار، واملخراف: اسم حلائطه، واملخراف: الشجرة، وقيل ثمرها، ويسمى خمراًفا ألنه خيرتف منه، أي جيتنى.
)3( صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب اإلشهاد يف الوقف والصدقة 1٠15/3، وكرر احلديث السابق برقم ٢611.

)4( هذا احلديث أخرجه البخاري )٢6٢٠(، وصحيح مسلم )163٢(.
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من  ذلك  ويتأكد  يكتب؟«)1(  كيف  »الوقف  بعنوان  احلديث  هلذا  البخاري  يدل  وقد 
رواية أيب داود للحديث، 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 
أوىص به عبد اهلل أمري املؤمنني إن حدث به حدث...)٢(، فدل عىل مرشوعية كتابة الوقف 

واإلشهاد عليه.

ج( املعقول:

لتبقى مصونة  أمر بحفظ األموال وعدم إضاعتها، وهذا يوجب كتابتها  تعاىل  أن اهلل 
ألصحاهبا، مع احتامل النسيان، واالختالف، واجلحود، والنكران)3(.

خام�ًسا: فوائد توثيق الوقف: 

لتوثيق الوقف فوائد عديدة، منها: 

1- توثيق الوقف وسيلة لصيانتة وحفظه من الضياع، واالدعاء من الغري، وتأكيد احلق فيه 
وتقويته؛ بمنع االعتداء عليه، فالتوثيق يقطع األطامع املتجه لالستيالء عليه، أو إنكار 

وقفيته، أو إدعاء ملكيته. 

وتعدد  عليهم،  املوقوف  وكثرة  الزمن،  طول  ألن  الوقف:  ملكية  يف  املنازعات  منع   -3
النظار، كثرًيا ما يؤدي للنزاع واالختالف وتعدد وجهات النظر والدعاوى يف رشوطه 

وتفاصيله فتكون الوثيقة مرجًعا يعمل بمقتضاها عند النزاع. 

4- التحرز عن الفساد والبطالن يف حتديد الوقف وحدوده ووصفه الدقيق، فعندما يتحرر 
الوقف يف وثيقة أمام موثق عامل بالتوثيق واألحكام)4(، أو أمام شهود، فيتم التنبيه عن 

)1( صحيح البخاري )٢6٢٠(كتاب الوصايا، باب الوقف كيف يكتب؟
)٢( سنن أيب داود 1٠5/٢ كتاب الوصايا، باب ما جاء يف الرجل يوقف الوقف.

)3( انظر: لسان احلكام يف معرفة األحكام، إبراهيم بن حممد املعروف بابن الشحنة احللبي، مطبعة جريدة الربهان، اإلسكندرية، 
1٢٩٩هـ، ٢6.

)4( عرفت املادة األوىل من الئحة التوثيقات يف اإلمارات املوثق بأنه: »املوظف الذي يقوم بتحرير اإلشهاد وتصديق املستند 
بعد موافقة القايض« وال شك أنه موظف خمتص بام يطلب منه، ويعرف االحكام، ويتصف بالصدق واألمانة واحلياد، وهذا 

ما طلبه القرآن الكريم يف قوله تعاىل: (وليكتب بينكم كاتب بالعدل] ]البقرة، جزء من آية ٢8٢[.
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اخللل فيه، وعام يفسده، أو جيعله ناقًصا، ليكون موافًقا للرشوط الرشعية)1(. 

 :
)٢(

�ساد�ًسا: حكم توثيق الوقف

تقدم أن توثيق الترصفات عموما مرشوع، ويبقى الكالم هنا بصورة أخص يف حكم 
بالكتابة واإلشهاد؛ ألن  األمر  التكليفي وهو خمرج عىل حكم  الوقف، ويف حكمه  توثيق 

الوقف صورة من صور الترصفات التي يدخلها التوثيق، وحيتاجها الناس يف معامالهتم.

وقد اختلف الفقهاء يف حكم األمر بالكتابة واإلشهاد عىل قولني: 

املبايعات  يف  واإلشهاد  بالكتابة  األمر  ألن  وذلك  للندب؛  األمر  أن  األول:  القول 
ِي ٱۡؤتُِمَن  ِمَن َبۡعُضُكم َبۡعٗضا فَۡلُيَؤّدِ ٱلَّ

َ
واملداينات مل يرد إال مقرونا بقوله تعاىل: ﴿فَإِۡن أ

فعل  وكذلك  بذلك،  أمر  أو  بياعاته،  يف  أشهد  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  ينقل  ومل  َمَٰنَتُهۥ﴾)3(، 
َ
أ

إىل  بعدهم  من  الفقهاء  وكذلك  والبياعات،  واألرشية  املداينات  عقود  يف    الصحابة 
يومنا هذا، كام أن اإلشهاد مع كثرة البياعات سيؤدي إىل وقوع احلرج عىل الناس؛ فاألمر 
يف اآلية أمر إرشاد إىل حفظ األموال والتعليم، وهو ظاهر ما رصح به األئمة األربعة، وإليه 
أبو سعيد اخلدري، وأبو أيوب األنصاري، والشعبي، واحلسن وإسحاق، ومجهور  ذهب 

األمة من السلف واخللف.

كام أن القول بالندب هو قول أكثر احلنفية الذين فصلوا فيه عىل النحو اآليت: 

﴿َوٱۡستَۡشِهُدواْ  تعاىل:  قوله  إىل  ﴿فَٱۡكُتُبوهُۚ﴾،  تعاىل:  قوله  خيلو  »ال  اجلصاص:  فقال 
﴾.. من أن يكون موجًبا  ۡشِهُدٓواْ إَِذا َتَباَيۡعُتۡمۚ

َ
﴾، وقوله تعاىل: ﴿َوأ َشِهيَديِۡن ِمن رَِّجالُِكۡمۖ 

للكتابة واإلشهاد عىل الديون اآلجلة يف حال نزوهلا، وكان هذا حكاًم مستقًرا ثابًتا إىل أن 

عيل  بن  أمحد  القرآن،  وأحكام  و168/3٠،  و175   17٢/18 الرسخيس،  سهل  أيب  بن  أمحد  بن  حممد  املبسوط،  انظر:   )1(
الرازي اجلصاص، 575/1، واملوسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، ط1، 14٢7هـ/٢٠٠6م، 
135/14، وبحث توثيق الوقف، املعوقات واحللول، عبد الرمحن بن عيل الطريفي، املؤمتر الثاين لألوقاف باململكة العربية 
السعودية، نرش األمانة العامة للمؤمتر، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 14٢7هـ، 164، تكملة حاشية ابن عابدين 88/7-
8٩، واملوجز يف التوثيق، السيد كامل الشوري، 8، وانظر أحكام كاتب الوثائق يف: تبرصة احلكام )عىل هامش فتح العيل 
املالك(، إبراهيم بن عيل بن فرحون املالكي، طبعة مصطفى البايب احللبي، القاهرة، 1378هـ/1٩58م، ٢51/1، وطبعة 

دار الكتب العلمية، بريوت، 14٢٢هـ/٢٠٠1م، 1/٢٠٠.
هنا  لتفصيله  داعي  »توثيق«، 136/14-138؛ ألنه ال  الكويتية، مصطلح:  الفقهية  املوسوعة  وانظر: ذلك خمترًصا يف:   )٢(

لدخول التوثيق بالوقف يف عموم التوثيق للترصفات املالية عموًما.
)3( سورة البقرة، آية ٢83. 
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َمَٰنَتُهۥ﴾، 
َ
ِي ٱۡؤتُِمَن أ ِمَن َبۡعُضُكم َبۡعٗضا فَۡلُيَؤّدِ ٱلَّ

َ
ورد نسخ إجيابه بقوله تعاىل: ﴿فَإِۡن أ

أو أن يكون نزول اجلميع مًعا؛ فإن كان كذلك فغري جائز أن يكون املراد بالكتابة واإلشهار 
اإلجياب المتناع ورود الناسخ واملنسوخ مًعا يف يشء واحد؛ إذ غري جائز نسخ احلكم قبل 
إَِذا  ۡشِهُدٓواْ 

َ
تعاىل: ﴿َوأ قوله  نزول هذين احلكمني من  تاريخ  يثبت عندنا  مل  استقراره، وملا 

ِمَن َبۡعُضُكم َبۡعٗضا﴾؛ وجب احلكم بورودمها مًعا، فلم 
َ
﴾، وقوله تعاىل: ﴿فَإِۡن أ َتَباَيۡعُتۡمۚ

ِي  ِمَن َبۡعُضُكم َبۡعٗضا فَۡلُيَؤّدِ ٱلَّ
َ
أ يرد األمر بالكتاب واإلشهاد إال مقروًنا بقوله: ﴿فَإِۡن 

َمَٰنَتُهۥ﴾، فثبت بذلك أن األمر بالكتابة واإلشهاد ندب غري واجب، وما روي عن 
َ
ٱۡؤتُِمَن أ

ابن عباس من أن آية الدين حمكمة مل ينسخ منها يشء، ال داللة فيه عىل أنه رأى اإلشهاد 
واجًبا؛ ألنه جائز أن يريد أن اجلميع ورد مًعا، فكان يف نسق التالوة ما أوجب أن يكون 
ِمَن َبۡعُضُكم َبۡعٗضا﴾، وما روي عن ابن عمر أنه 

َ
اإلشهاد ندًبا، وهو قوله تعاىل: ﴿فَإِۡن أ

كان يشهد، وعن إبراهيم وعطاء أنه يشهد عىل القليل؛ كله عندنا أهنم رأوه ندًبا ال إجياًبا. 

وما روي عن أيب موسى: »ثالثة يدعون اهلل فال يستجاب هلم: أحدهم من له عىل رجل 
دين ومل يشهد« فال داللة عىل أنه رآه واجبا، أال ترى أنه ذكر معه من له امرأة سيئة اخللق 
فلم يطلقها؟ وال خالف أنه ليس بواجب عىل من له امرأة سيئة اخللق أن يطلقها؛ وإنام هذا 
القول منه عىل أن فاعل ذلك تارك لالحتياط والتوصل إىل ما جعل اهلل تعاىل له فيه املخرج 

واخلالص.

وال خالف بني فقهاء األمصار أن األمر بالكتابة واإلشهاد والرهن املذكور مجيعه يف 
هذه اآلية ندب وإرشاد إىل ما لنا فيه احلظ والصالح واالحتياط للدين والدنيا، وأن شيًئا 

منه غري واجب. 

وقد نقلت األمة خلف عن سلف عقود املداينات واألرشبة والبياعات يف أمصارهم 
من غري إشهاد، مع علم فقهائهم بذلك من غري نكري منهم عليهم، ولو كان اإلشهاد واجبا 
ملا تركوا النكري عىل تاركه مع علمهم به. ويف ذلك دليل عىل أهنم رأوه ندبا، وذلك منقول 
بياعاهتا  عىل  تشهد  والتابعون  الصحابة  كانت  ولو  هذا،  يومنا  إىل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عرص  من 
وأرشبتها لورد النقل به متواترا مستفيضا وألنكرت عىل فاعله ترك اإلشهاد، فلام مل ينقل 
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أن  بذلك  ثبت  العامة  من  تاركه  عىل  النكري  إظهار  وال  املستفيض  بالنقل  اإلشهاد  عنهم 
ۚ﴾؛ خماطبة  الكتاب واإلشهاد يف الديون والبياعات غري واجبني؛ وقوله تعاىل: ﴿فَٱۡكُتُبوهُ
ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا تََدايَنُتم بَِديٍۡن﴾ فإنام أمر بذلك  َها ٱلَّ يُّ

َ
ملن جرى ذكره يف أول اآلية؛ وهو: ﴿يَـٰٓأ

للمتداينني«)1(.

ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ
َ
﴿يَـٰٓأ وتعاىل:  سبحانه  وقوله  جائزة  الوصية  أن  فدل   ...« الكاساين:  وقال 

ۡو 
َ
َحَدُكُم ٱلَۡمۡوُت ِحنَي ٱلۡوَِصيَّةِ ٱۡثَناِن َذَوا َعۡدٖل ّمِنُكۡم أ

َ
َءاَمُنواْ َشَهَٰدةُ بَۡينُِكۡم إَِذا َحَضَ أ

ۡرِض﴾)٢(؛ ندبنا سبحانه وتعاىل إىل اإلشهاد عىل 
َ
ۡبُتۡم ِف ٱۡل نُتۡم َضَ

َ
َءاَخَراِن ِمۡن َغۡيُِكۡم إِۡن أ

حال الوصية فدل أهنا مرشوعة«)3(.

القول الثاين: أن األمر للوجوب؛ لظاهر األمر، وهو فعل ابن عمر، وبه قال الضحاك، 
وعطاء، وجابر بن زيد، والنخعي، وابن جرير الطربي.

كام ذهب بعض احلنفية للقول بأن األمر للوجوب، فقد نقل برهان الدين ابن مازه يف 
املحيط الربهاين يف الفقه النعامين عن: »فتاوي أهل سمرقند: ذكر أن اإلشهاد عىل املداينة 
والبيع فرض عىل العباد؛ ألن بدونه خياف تلف املال ويف تلف األموال تلف األبدان، وحرام 
عىل اآلدمي إتالف البدن، فيفرض عليه اإلشهاد الذي هو طريق الصيانة، إال إذا كان شيًئا 
بفرض،  وليس  مندوب،  اإلشهاد  أن  عىل  املشايخ  وبعض  التلف،  عليه  خياف  ال  حقرًيا 
وهذا القائل حيمل األمر املذكور يف كتاب اهلل تعاىل نحو قوله: ﴿َوٱۡستَۡشِهُدواْ َشِهيَديِۡن ِمن 

ۡشِهُدواْ َذَوۡي َعۡدٖل ّمِنُكۡم﴾)5(.. عىل الندب«)6(.
َ
رَِّجالُِكۡمۖ ﴾)4(، ونحو قوله: ﴿َوأ

وقال ابن بطال: »اإلشهاد واجب يف الوقف، وال يتم إالَّ به، وقال املهلب: إذا مل يبني 
احلدود يف الوقف، إنام جيوز إذا كانت األرض معلومة يقع عليها، ويتعني به كام كان بريحاء 

)1( أحكام القرآن، أمحد بن عيل الرازي اجلصاص، 585-584/1.
)٢( سورة املائدة، آية 1٠6.

)3( بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء الدين، أبوبكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي، نرش دار الكتب العلمية، ط٢، 
14٠6هـ/1٩86م، 7/33٠.

)4( سورة البقرة، آية ٢8٢. 
)5( سورة الطالق، آية ٢. 

)6( املحيط الربهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام أيب حنيفة، أبو املعايل برهان الدين حممود بن أمحد بن عبد العزيز بن عمر بن َماَزَة 
البخاري احلنفي، حتقيق: عبد الكريم سامي اجلندي، نرش دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 14٢4هـ، ٢/٩. 
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وكاملخراف معينًا عند من أشهده، وعىل هذا الوجه تصح الرتمجة، وأما إذا مل يكن الوقف 
معينًا، وكانت له خماريف وأموال كثرية فال جيوز الوقف إالَّ بالتحديد والتعيني، وال خالف 

يف هذا«)1(.

هذا وجتدر االشارة إىل أن مذهب اإلمام أيب حنيفة هو أكثر املذاهب اهتامما بعلم التوثيق، 
والذي يعرف أيًضا بعلم الرشوط)٢(، بل مذهبه أسبق املذاهب إليه، فقال الرسخيس: »وأبو 
حنيفة -رمحه اهلل- سبق العلامء -رمحهم اهلل- ببيان علم الرشوط، وبذلك يستدل عىل أن 
مذهبه أقوى املذاهب«)3(، وقال حاجي خليفة يف كشف الظنون: »ذكر اجلرجاين يف ترجيح 

مذهب أيب حنيفة: أن الرشوط مل يسبقه إليه أحد«)4(.

وقال الرسخيس: »اعلم بأن علم الرشوط من آكد العلوم، وأعظمها صنعة، فإن اهلل تعاىل أمر 
َسّمٗ فَٱۡكُتُبوهُۚ ﴾)5(،  َجٖل مُّ

َ
بالكتاب يف املعامالت، فقال عز وجل: ﴿إَِذا تََدايَنُتم بَِديٍۡن إَِلٰٓ أ

بينه وبني من عامله، وأمر بالكتاب فيام قلد فيه  ورسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أمر بالكتاب يف املعاملة 
عامله من األمانة وأمر بالكتاب يف الصلح فيام بينه وبني املرشكني، والناس تعاملوه من لدن 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل يومنا هذا، وال يتوصل إىل ذلك إال بعلم الرشط، فكان من آكد العلوم 
أمرنا بصيانتها وهنينا عن إضاعتها،  املنفعة من أوجه؛ أحدها: صيانة األموال، وقد  وفيه 
املنازعة  عند  إليه  ويرجعان  املتعاملني  بني  حكاًم  يصري  الكتاب  فإن  املنازعة  قطع  والثاين: 
فيكون سبًبا لتسكني الفتنة، وال جيحد أحدمها حق صاحبه خمافة أن خيرج الكتاب وتشهد 
الشهود عليه بذلك فيفتضح يف الناس، والثالث: التحرز عن العقود الفاسدة؛ ألن املتعاملني 
إذا  الكاتب عىل ذلك  ليتحرزا عنها فيحملهام  للعقد  املفسدة  ربام ال هيتديان إىل األسباب 
رجعا إليه ليكتب، والرابع: رفع االرتياب فقد يشتبه عىل املتعاملني إذا تطاول الزمان مقدار 

)1( عمدة القاري رشح صحيح البخاري، أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتابى احلنفى بدر الدين 
العينى، نرش دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 56/14.

)٢( انظر: مفتاح السعادة، طاش كربى زاده، طبعة دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 14٠5، 557/٢، وأبجد العلوم، صديق 
حسن خان، دار الكتب العلمية، بريوت، 3٢٩/٢.

)3( املبسوط، حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس، 168/3٠ 
)4( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد اهلل كاتب جلبي القسطنطيني املشهور باسم حاجي خليفة، 

نرش مكتبة املثنى، بغداد، 1٩41م، ٢/1٠46.
)5( سورة البقرة، آية ٢8٢. 
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البدل ومقدار األجل فإذا رجعا إىل الكتاب ال يبقى لواحد منهام ريبة، وكذلك بعد موهتام 
تقع الريبة لوارث كل واحد منهام بناء عىل ما ظهر من عادة أكثر الناس يف أهنم ال يؤدون 

األمانة عىل وجهها فعند الرجوع إىل الكتاب ال تبقى الريبة بينهم«)1(.

املبحث الثاين

ثبوت الوقف

ينشأ الوقف باأللفاظ الدالة عليه الصادرة من الواقف أو ما يقوم مقامها من كتابة أو 
إشارة أو غريها، وإلثبات الوقف طرق وأساليب متعددة سيأيت بياهنا: 

 :
)2(

اأوًل: ثبوت الوقف باحلجة الوقفية )ال�سك الوقفي(

أ( تعريف احلجة الوقفية: 

وهي: »وثيقة إنشاء الوقف عليها عالمة القايض أعالها وخط الشاهدين أسفلها«.
والسجل)3(  الصك  تتناول  واحلجة  الوقف  إنشاء  فيه  كتب  »ما  الوقفي:  والصك 

واملحرض، ورشوطه«)4(.

ثم أطلقت يف العرف عىل كل سند عليه عالمة القايض أعاله وخط الشاهدين أسفله)5(. 

ب( حكم االعتامد عىل احلجج الوقفية: 

اختلف الفقهاء يف حكم االعتامد عىل احلجج الوقفية يف ثبوت الوقف يف حال كانت 
احلجة ليست بخط القايض الذي ينظر النزاع إىل قولني: 

يف  رسوم  هلا  وليست  القضاة  أيدي  يف  تكن  مل  التي  الوقفية  احلجج  أن  األول:  القول 

)1( املبسوط، حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس، 168-167/3٠.
)٢( وقد يطلق عليه: الصك الوقفي، وهو عند الفقهاء: »ما كتب فيه البيع والرهن واإلقرار وغريها«، رد املحتار عىل الدر املختار، 
حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين الدمشقي احلنفي، طبع مطبعة مصطفى البايب احللبي، القاهرة، 1386هـ، 3٠8/4. 
)3( وذكر ابن متيم أن السجل يف عرف أهل زمانه هو ما كتب يف الواقعة وبقي عند القايض وليس عليه خطه، ومن الفقهاء 
من أطلق السجل عىل املحرض وعرف املحرض بأنه ما كتب فيه ما جرى بني اخلصمني من إقرار أو إنكار واحلكم ببينة أو 
تكون عىل وجه يرفع االشتباه، وقال ابن عابدين: وكذا السجل، وفرق املاوردي بني املحرض والسجل، وقال: فأما املحرض 
فهو حكاية املال وما جرى بني املتنازعني من دعوى وإقرار وإنكار وبينة ويمني، وأما السجل فهو تنفيذ ما ثبت عند القايض 

وإمضاء ما حكم به، فهذا فرق بني املحرض والسجل.
)4( يطلق السجل عىل كتاب القايض الذي فيه حكمه، ويشمل يف عرف بعض الفقهاء ما كان موجًها إىل قاض آخر.

)5((( انظر: حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، 3٠8/4.
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املذهب)٢(،  يف  واملالكية  احلنفية)1(،  ذهب  وإليه  هبا،  يعمل  وال  عليها  يعتمد  ال  دواوينهم 
والشافعية)3(، واحلنابلة يف املذهب)4(، واإلمامية )5(، والزيدية)6(، واإلباضية يف قول)7(.

استدل أصحاب هذا القول بام يأيت: 

يزور  مما  اخلط  ألن  املنازعة؛  عند  احلجج  من  النوع  هذا  عىل  القايض  اعتامد  عدم  أن   -1
التزوير وتغيري احلقيقة  لذريعة  للتشابه واملحاكاة، فسدا  قابلة  ويفتعل، وألن اخلطوط 

متنع مثل هذه احلجج)8(.

٢- أن سبب مقتل عثامن  بسبب اخلط؛ فإهنم صنعوا مثل خامته وكتبوا مثل كتابه حتى 
جرى ما جرى، ولذلك قال الشعبي: ال تشهد أبًدا إال عىل يشء تذكره، فإنه من شاء 

انتقش خامتًا ومن شاء كتب كتاًبا)٩(.

القول الثاين: أنه يعتمد عىل هذا النوع من احلجج الوقفية إذا ثبتت عند القايض ثبوًتا 
احلنابلة)11(،  املالكية، ومنهم سحنون وأشهب)1٠(، وبعض  إليه بعض  فيه ذهب  ال يشك 

واإلباضية يف قول)1٢(، والظاهرية)13(.

)1( انظر: رشح أدب القايض، املضاف، 1٠7/3، والفتاوى اهلندية، الشيخ نظام وجمموعة من علامء اهلند، نرش دار الفكر، 
الطبعة الثانية 131٠هـ، 341/3، وغمز عيون البصائر، احلموي، 3٠6/٢، وحاشية ابن سلريت، 4/16٠.

)٢( انظر: تبرصة احلكام، إبراهيم بن عيل بن فرحون املالكي، 85/1.
املنهاج )مطبوع عىل هامش حاشيتي الرشواين والعبادي(، أمحد بن حممد بن عيل بن حجر  انظر: حتفة املحتاج يف رشح   )3(
اهليتمي، مصطفى البايب احللبي، القاهرة، 1371هـ، 14٩/1٠و15٠، واحلاوي الكبري، عيل بن حممد بن حبيب املاوردي، 

نرش دار الفكر، بريوت، 1414هـ، ٢٠6/16-٢٠7. 
)4( انظر: مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد السيوطي الرحيبانى احلنبيل، نرش املكتب اإلسالمي، 

1415هـ، 6/53٢.
)5( انظر: رشائع اإلسالم يف الفقه اجلعفري، جعفر بن احلسن، امللقب باملحقق احليل، مطبعة دار احلياة، بريوت، ٢/٢17.

)6( انظر: رشح النيل، حممد بن يوسف أطفيش، طبعة املطبعة السلفية، القاهرة، 1343هـ، 575/6.
عام  ط1،  اليامنية،  احلكمة  دار  طبعة  املرتىض،  بن  حييى  بن  أمحد  األمصار،  علامء  ملذاهب  اجلامع  الزخار  البحر  انظر:   )7(

14٠٩هـ، مصورة عن الطبعة القديمة عام 1366هـ، 1٢7/6.
)8( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين الدمشقي احلنفي، 435/5.

)٩( انظر: الطرق احلكمية، حممد بن أيب بكر، املعروف بابن قيم اجلوزية، طبعة مكتبة دار البيان، دمشق، ط4، 14٢6هـ، ٢1٠.
)1٠( انظر: تبرصة احلكام، إبراهيم بن عيل بن فرحون املالكي، ٢/٢8.

)11( انظر: مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد السيوطي الرحيبانى احلنبيل، 6/53٢.
)1٢( انظر: رشح النيل، حممد بن يوسف أطفيش، 573/6.

)13( انظر: مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقادات، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي 
الظاهري، نرش دار الكتب العلمية، بريوت، 5٢.
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واستدل أصحاب هذا القول باألدلة اآلتية: 

1- أن التزام احلكام، والناس، يف زماهنم إجازة كتب القضاة بمعرفة اخلط، والعمل به يف 
عامة اجلهات لالضطرار إىل ذلك. 

٢- وألن املطلوب إنام هو قيام الدليل وثبوته، عىل أن ذلك الكتاب كتاب القايض، فإذا 
ثبت عند املكتوب إليه أنه كتاب القايض بمعرفة خطه ثبوًتا ال يشك فيه، أشبه الشهادة 

عليه وقام مقامها.

3- أن العمل باخلط يف احلجج الوقفية مرشوط؛ فإذا كان القايض املكتوب إليه يعرف خط 
القايض الكاتب أو ال يتحقق ذلك، فإن كان القايض يعرفه ويتحققه فجائز، وهو ليس 
عنده عىل صحة  الشهادة  من  بد  أنه ال  عليه:  ويرتتب  بعلمه،  القايض  باب قضاء  من 

اخلط، كام تكون الشهادة عىل قول القايض لقاٍض غريه باملشافهة منه له.

4- أن القايض إن مل يتحقق من خط الكاتب فال بد من شاهدين عدلني يعرفان خط القايض 
الكاتب، فيشهدان أن ذلك خط القايض كام يكون ذلك يف خط الشاهد الغائب)1(.

ج( حكم العمل باحلجة الوقفية بخط القايض الذي ينظر النزاع: 

إىل  احلادثة  يتذكر  وال  نفسه،  القايض  بخط  الوقفية  احلجة  كانت  إذا  الفقهاء  اختلف 
قولني: 

القول األول: أنه ال يعتمد عليها وال حيكم بموجبها ما مل يتذكر، وإليه ذهب املالكية 
وأبو  واحلنابلة)4(،  بتفصيلها)3(،  الواقعة  تذكر  برشط  األصح؛  يف  والشافعية  املذهب)٢(  يف 

حنيفة)5(. 

استدل أصحاب هذا القول باألدلة اآلتية: 

1- أن احلكم بتذكره مع نسيانه فيه تضييع للحق ال حيكم بموجب خطه الحتامل التزوير، 

)1(( انظر: األدلة السابقة كلها، وتبرصة احلكام، إبراهيم بن عيل بن فرحون املالكي، ٢/٢8. 
)٢( انظر: منح اجلليل رشح خمترص خليل، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن حممد عليش املالكي، دار الفكر، بريوت، 14٠٩هـ، 366/8.
)3( انظر: احلاوي الكبري، عيل بن حممد بن حبيب املاوردي، ٢٠6/16-٢٠7، وحتفة املحتاج يف رشح املنهاج، أمحد بن حممد 

بن عيل بن حجر اهليتمي، 1٠/14٩-15٠.
)4( انظر: مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد السيوطي الرحيبانى احلنبيل، 6/15٠.

)5( انظر: غمز عيون البصائر 3٠6/٢، واملبسوط، حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس، 16/٩٢-٩3.
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يفرق  يكاد  ال  ما  عليها  ويزور  تشتبه  قد  واخلطوط  الشافعية)1(،  اشرتطه  فيام  وخاصة 
بينهام وحيتال عىل اخلتوم فصار إمضاء احلكم به من غري ذكر مشتبًها وال جيوز للقايض 

إلزام حق وإمضاء حكم مع االشتباه واالحتامل)٢(.

 .)3(﴾ ٢- قول اهلل سبحانه وتعاىل: ﴿َوَل َتۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلٌمۚ

غري  وهو  يعلمه،  مل  ما  قفا  فقد  يذكره  ومل  بخطه  القايض  أمضاه  إن  أنه  الداللة:  وجه 
صحيح، فكان احلكم به باطاًل. 

3- ألن احلكم أغلظ من الشهادة ملا تضمنه من اإللزام، فلامَّ مل جتز الشهادة بمعرفة اخلط إال 
مع الذكر؛ كان احلكم بذلك أحق)4(.

القول الثاين: أنه يعمل هبا عىل تفصيل فيام بينهم، وإليه ذهب أبو يوسف وحممد ويعمل 
القايض بخطه إذا رآه وال يتذكر احلادثة، والفتوى عىل قوهلام)5(، وهو وجه عند الشافعية إذا 

وجد القايض احلجة يف ورقة مصونة ووثق بأهنا ُكتبت بخطه ومل يداخله فيه ريبة)6(.

واستدل أصحاب هذا القول باألدلة اآلتية: 

1- أن الغلط يف اخلط يف هذه احلالة نادر وأثر التغيري يمكن االطالع عليه، وقلام يشتبه اخلط 
من كل وجه، فإذا يتقن ذلك جاز االعتامد عليه؛ توسعة عىل الناس)7(.

٢- أن هذا احلكم نوع رخصة، فالقايض لكثرة اشتغاله يعجز أن حيفظ كل حادثة؛ وهلذا 
يكتب، وإنام حيصل املقصود إذا جاز له أن يعتمد عىل الكتاب عند النسيان، فإن اآلدمي 

ليس يف وسعه التحرز عند النسيان)8(.

)1( انظر: حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، 14٩/16، واحلاوي الكبري، عيل بن حممد بن حبيب 
املاوردي، ٢٠6/16-٢٠7، ومطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد السيوطي الرحيبانى احلنبيل، 6/15٠.
)٢( انظر: حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، 14٩/16، واحلاوي الكبري، عيل بن حممد بن حبيب 
املاوردي، ٢٠6/16-٢٠7، ومطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد السيوطي الرحيبانى احلنبيل، 6/15٠.

)3( سورة اإلرساء، آية 36.
)4( انظر: حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، 14٩/16، واحلاوي الكبري، عيل بن حممد بن حبيب 
املاوردي، ٢٠6/16-٢٠7، ومطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد السيوطي الرحيبانى احلنبيل، 6/15٠.

)5( انظر: غمز عيون البصائر، احلموي، ٢/3٠6. 
)6( انظر: حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، 1٠/15٠.

)7( انظر: غمز عيون البصائر، احلموي، ٢/3٠6.
)8( انظر: املبسوط، حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس، 16/٩٢.
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د( ثبوت احلجة الوقفية التي هي يف أيدي القضاة وهلا رسوم يف دواوينهم: 

هذه احلجة الوقفية تثبت الوقف، وهي جتري عىل الرسوم املوجودة فيها عند النزاع، 
فلو أن قاضًيا توىل بلًدا فوجد يف ديوان من كان قبله ذكر أوقاف وهي يف أيدي أمناء وهلا 
رسوم يف ديوانه فإنه يعمل هبا استحساًنا، وإليه ذهب احلنفية)1(، وبعض املالكية)٢(، وبعض 

احلنابلة)3(، واإلباضية يف قول)4(، والظاهرية)5(.

ومقتىض القياس عند احلنفية رضورة التثبت فمن برهن عىل يشء حكم له وإال فال)6(.

ثانًيا: ثبوت الوقف ب�سهادة ال�سهود: 

أ( تعريف الشهادة: 

الشهادة لغة: اسم من املشاهدة وهي االطالع عىل يشء عياًنا)7(.

وعند الفقهاء: إخبار عن ثبوت حق للغري عىل الغري يف جملس القضاء)8(.

وأوسعها  استعامالً،  وأقدمها  مكانة،  وأعظمها  اإلثبات،  وسائل  أهم  من  والشهادة 
تطبيًقا، واتفق الفقهاء عىل مرشوعية اإلثبات بالشهادة.

ب( حكم توثيق الوقف بالشهادة: 

إذا توفرت رشوط الشهادة، وانتفت موانعها، فقد اتفق العلامء عىل أهنا ُتثبت احلق عند 

)1( انظر: غمز عيون البصائر، احلموي، 3٠6/٢، ورد املحتار عىل الدر املختار، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين 
الدمشقي احلنفي، 435/5.

)٢( انظر: تبرصة احلكام، إبراهيم بن عيل بن فرحون املالكي، ٢8/٢، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري للدردير، حممد بن 
أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، طبع مطبعة عيسى البايب احللبي، القاهرة، 4/16٠.

واإلنصاف   ،53٢/6 احلنبيل،  الرحيبانى  السيوطي  سعد  بن  مصطفى  املنتهى،  غاية  رشح  يف  النهى  أويل  مطالب  انظر:   )3(
املرداوي،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  نرش  احلنبيل،  املرداوي  سليامن  بن  عيل  الدين  عالء  اخلالف،  من  الراجح  معرفة  يف 

.3٢8-3٢6/11
)4( انظر: رشح النيل، حممد بن يوسف أطفيش، 573/6.

)5( انظر: اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقادات، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري، 5.
)6( انظر: غمز عيون البصائر، احلموي، ٢/3٠6.

)7( انظر: املصباح املنري، أمحد بن حممد بن عيل املقري الفيومي، طبعة املطبعة األمريية، القاهرة، ط6، 1٩٢6م، مادة )شهد(، 
ولسان العرب مادة )شهد(.

عبد  بن  الدين حممد  للمرغيناين(، كامل  املبتدي، كالمها  بداية  )اهلداية رشح  الفقري رشح عىل  للعاجز  القدير  فتح  انظر:   )8(
الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم، نرش دار الفكر، 6/٢8٠.
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التنازع فيه فيصبح كالثابت بالعيان)1(، وجيب عىل القايض أن حيكم  إنشائه، وتظهره عند 
بموجبها؛ ألهنا حجة ملزمة له، وُمظهرة للحق، قال الكاساين: »فحكمها وجوب القضاء 
عىل القايض؛ ألن الشهادة عند استجامع رشائطها مظهرة للحق، والقايض مأمور بالقضاء 

باحلق)٢(.

واتفق الفقهاء عىل ثبوت الوقف بشهادة الرجلني، أو بشهادة رجل وامرأتني؛ ألنه مال، 
وحمله األمور املالية التي يقبل فيها ذلك، ملا ورد يف آية املداينة التي تشمل البيع والسلم، 
ويقاس عليها سائر األمور املالية، قال تعاىل: ﴿ َوٱۡستَۡشِهُدواْ َشِهيَديِۡن ِمن رَِّجالُِكۡمۖ فَإِن 
ن تَِضلَّ إِۡحَدىُٰهَما َفُتَذّكَِر 

َ
َهَدآءِ أ ن تَۡرَضۡوَن ِمَن ٱلشُّ تَاِن ِممَّ

َ
َّۡم يَُكونَا رَُجلَنۡيِ فَرَُجٞل َوٱۡمَرأ  ل

﴾)3(، فاآلية طلبت الشهادة  ۡشِهُدٓواْ إَِذا َتَباَيۡعُتۡمۚ
َ
َهَدآُء ... َوأ َب ٱلشُّ

ۡ
ۡخَرٰىۚ َوَل يَأ

ُ
إِۡحَدىُٰهَما ٱۡل

عىل البيع وله عوض، فألن ترشع يف الوقف الذي ال عوض له أوىل، وهو ما سارت عليه 
إَِذا  بَۡينُِكۡم  األمة كاملة، وقال تعاىل يف توثيق الوصية، وهي مال، والشهادة هبا: ﴿َشَهَٰدةُ 
ّمِنُكۡم﴾)4(، والوقف فيه شبه بالوصية؛  َذَوا َعۡدٖل  ٱۡثَناِن  ٱلۡوَِصيَّةِ  ٱلَۡمۡوُت ِحنَي  َحَدُكُم 

َ
أ َحَضَ 

ألنه تربع هلل تعاىل.

واملعامالت  العباد  كاملة يف مجيع حقوق  واملرأتني حجة  الرجل  أو  الرجلني  وشهادة 
يف  الرجلني  وجود  مع  واملرأتني  الرجل  قبول  عىل  الفقهاء  واتفق  منها،  والوقف  املالية، 
األموال وما يؤول إىل املال، ومن ذلك توثيق الوقف عند إنشائه، وإثباته عند التنازع فيه، 

)1( وأدلة إثبات مرشوعية الشهادة معروفة مستقرة، فال تكرر يف هذا البحث.
)٢( انظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء الدين، أبوبكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي، ٢8٢/6، وفتح القدير 
للعاجز الفقري رشح عىل اهلداية للمرغيناين، كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم، ٢/6، وتبيني 
الكربى األمريية،  املطبعة  الزيلعي احلنفي، طبعة  الدين  البارعي فخر  الدقائق، عثامن بن عيل بن حمجن  احلقائق رشح كنز 
بوالق، القاهرة، ط1، 1313هـ، ٢٠7/4، واملبسوط، حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس، 11٢/16، ومواهب اجلليل 
رشح خمترص خليل، حممد بن حممد املعروف باحلطاب، طبعة السعادة، مرص، ط1، 13٢٩هـ، 151/6، وكشاف القناع، 
منصور بن يونس البهويت، طبعة املطبعة العامرة الرشفية، مرص، ط1، 131٩هـ، ٢61/4، واملحىل، عيل بن أمحد بن حزم 
األندليس، حتقيق أمحد شاكر، طبعة املطبعة املنريية، القاهرة، 135٠هـ، 4٢3/٩، واملحرر يف الفقه، عبد السالم بن عبد اهلل 

بن تيمية، طبعة السنة املحمدية، مرص، 136٩هـ، ٢/٢83.
)3( سورة البقرة، آية ٢8٢.
)4( سورة املائدة، آية 1٠6.
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واحلكم به أمام القايض)1(.

أن  أشهدك  »فإين  ملسو هيلع هللا ىلص:  للرسول  قال  أنه  عبادة  بن  سعد  حديث  ذلك:  عىل  والدليل 
ب البخاري هلذا احلديث بقوله: »باب اإلشهاد يف  حائطي املخراف صدقة عليها«، ولذا بوَّ

الوقف والوصية«)٢(.

املال؛ كالبيع  به  ُيقصد  »املال كالقرض والغصب والديون كلها، وما  ابن قدامة:  قال 
والوقف... تثبت بشهادة رجل وامرأتني... وال خالف يف أن املال يثبت بشهادة النساء مع 

الرجال... وأمجع أهل العلم عىل القول به«)3(.

ج( صور الشهادة عىل الوقف: 

للشهادة عىل الوقف صور منها: 

1- ال�سهادة على الوقف لغري املعني: 

اتفق فقهاء احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، واإلمامية، والزيدية، واإلباضية 
كان  إذا  الدعوى،  تقديم  إىل  به  الشهادة  تفتقر  فال  الوقف،  يف  حسبة  الشهادة  قبول  عىل 

اهلداية  عىل  رشح  الفقري  للعاجز  القدير  وفتح   ،115/16 الرسخيس،  سهل  أيب  بن  أمحد  بن  حممد  املبسوط،  انظر:   )1(
العربية للحلبي،  إبراهيم بن نجيم، طبعة دار الكتب  الدقائق، زين الدين بن  الرائق رشح كنز  للمرغيناين، 7/6، والبحر 
القاهرة، 1333هـ، 6٢/7، والرشح الكبري للدرير 187/4، والقوانني الفقهية، حممد بن أمحد ابن جزي الغرناطي، نرش 
املكتبة األدبية بفاس، 1354هـ، 31٠، ومواهب اجلليل رشح خمترص خليل، حممد بن حممد املعروف باحلطاب، 181/6، 
واحلاوي الكبري، عيل بن حممد بن حبيب املاوردي، 8/41، واملهذب يف فقه اإلمام الشافعي، إبراهيم بن عيل الشريازي، 
أبو زكريا  املفتني،  الطالبني وعمدة  القلم، دمشق، ط1، 1417هـ، 631/5، وروضة  دار  الزحييل، طبعة  حتقيق: د.حممد 
حميي الدين حييى بن رشف النووي، حتقيق زهري الشاويش، نرش املكتب اإلسالمي، بريوت، ط3، 141٢هـ، ٢55/11، 
ومغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، نرش دار الكتب 
العلمية، ط1، 1415هـ، 441/4، واملغني، ابن قدامة املقديس، 14٩/٩، والطرق احلكمية، حممد بن أيب بكر املعروف 
عيل  بن  أمحد  القرآن،  وأحكام   .٢67/1 املالكي،  فرحون  بن  عيل  بن  إبراهيم  احلكام،  وتبرصة   ،14٩ اجلوزية،  قيم  بابن 
الرازي اجلصاص، 5٩7/1، وأحكام القرآن، حممد بن عبد اهلل املعروف بابن العريب، طبعة عيسى البايب احللبي، القاهرة، 
ط1، 1378هـ، ٢5٢/1، واجلامع ألحكام القرآن، حممد بن أمحد األنصاري القرطبي، نرش دار الكاتب العريب، القاهرة، 
ط3، 1378هـ، 3٩1/3، ورشح النيل، حممد بن يوسف أطفيش، 58٩/6، ووسائل اإلثبات، د.حممد الزحييل، 168/1، 

وبحث توثيق الوقف: املعوقات واحللول، د.عبد الرمحن بن عيل الطريفي، 18٢.
)٢( صحيح البخاري، 1٠13/3، رقم ٢6٠5.

)3( املغني، ابن قدامة املقديس، 15٠/٩.



14٠

مدونة أحكام الوقف الفقهية - اجلزء الثالث

الوقف عىل غري معني)1(؛ كالوقف عىل ما كان حًقا آلدمي غري معني؛ كالوقف عىل الفقراء 
واملساكني أو مجيع املسلمني، أو عىل مسجد أو سقاية أو مقربة مسبلة، أو الوصية ليشء من 

ذلك.. ونحو هذا)٢(.

وكذلك الشهادة حسبة عىل الوقف عىل جهة عامة ولو ماالً؛ فلو أنه وقف ماالً عىل 
أوالدهم ثم الفقراء فاستوىل عليها ورثته ومتلكوها فشهد اثنان حسبة قبل انقراض أوالده 
عىل وقفيته قبلت شهادهتام؛ ألن آخره وقف عىل الفقراء)3(، والبد للشهود أن يبادروا بالرفع 

للقايض إذا كان الوقف عىل غري معني والواضع يده عليه غري الواقف)4(.

2- ال�سهادة على الوقف للمعني: 

ذهب مجهور فقهاء احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة إىل أنه يشرتط تقدم الدعوى 
لسامع الشهادة إذا كان الوقف عىل معني، ويرى بعض احلنفية قبول الشهادة عىل الوقف 

مطلًقا سواء كان عىل معني أو غري معني ملاله للفقراء)5(.

ثالًثا: ثبوت الوقف بالت�سامع: 

أ( تعريف التسامع لغة وفقها: 

من سمع، والسمع: حّس األذن، واستمع إليه وله: أصغى، والتسامع:  التسامع لغة: 
عىل وزن تفاعل فيه اشرتاك بني طرفني، وتسامع الناس بالكالم سمعه بعضهم من بعض 

وتناقلوه بينهم)6(.

باحلطاب، 185/6،  املعروف  بن حممد  اجلليل رشح خمترص خليل، حممد  ابن عابدين، 616/6، ومواهب  املحتار،  رد  انظر:   )1(
والقوانني الفقهية، حممد بن أمحد ابن جزي الغرناطي، 4٠1، وأدب القضاء، إبراهيم بن عبد اهلل املعروف بابن أيب الدم، حتقيق حممد 
الزحييل، دار الفكر، دمشق، ط٢، 14٠٢هـ، 43٢، ومغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، اخلطيب الرشبيني، 437/4، 

وروضة الطالبني وعمدة املفتني، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، ٢43/11، واملغني، ابن قدامة، ٩/151.
)٢( انظر: املغني، ابن قدامة املقديس، ٩/151.

)3( انظر: تيسري الوقوف، املناوي، 454.
)4( انظر: بلغة السالك ألقرب املسالك، الصاوي، 1٠٩/4، ورد املحتار عىل الدر املختار، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 

ابن عابدين الدمشقي احلنفي، 36٩/4، ومغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، اخلطيب الرشبيني، 437/4.
)5( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين الدمشقي احلنفي، 4٠٢/3، ومواهب اجلليل رشح خمترص خليل، حممد 
بن حممد املعروف باحلطاب، 185/6، وأدب القضاء، إبراهيم بن عبد اهلل، املعروف بابن أيب الدم، 43٢، وروضة الطالبني 

وعمدة املفتني، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، ٢43/11، واملغني، ابن قدامة املقديس، ٩/151.
واملعجم   ،3٠5/٢ 133٢هـ،  مرص،  التجارية،  املكتبة  نرش  الفريوزابادي،  يعقوب  بن  حممد  املحيط،  القاموس  انظر:   )6(

الوسيط، جمموعة مؤلفني، حتقيق: جممع اللغة العربية، مادة سمع، 1/44٩.
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التسامع فقها: تعددت تعريفات الفقهاء للشهادة بالتسامع، فعرفها احلنفية بقوهلم: »أن 
ُيشتهر األمر ويستفيض وتتواتر به األخبار عند الشاهد، من غري تواطؤ عىل الكذب؛ حتى 

يصري كاملحسوس بحاسة البرص والسمع«)1(.

وقال املالكية: »لقب ملا رصح الشاهد فيه بإسناد شهادته لسامع من غري معني«)٢(؛ أي 
يعتمد الشاهد عىل ما سمعه من خرب منترش بني الناس.

أو  مثاًل،  إليه  املنسوب  بإنكار  يعارض  مل  أمًرا  الشاهد  يسمع  أن  هي  الشافعية:  وقال 
بإخبار من يورث خربه ريبة بأن مل يقطع بكذبه)3(.

به،  قلب من شهد  معرفته يف  واستقرت  األخبار،  به  تظاهرت  ما  احلنابلة: هي  وقال 
كالشهادة عىل النسب والوالدة)4(.

وقالت اإلمامية: »إهنا شيوع اخلرب إىل حد يفيد السامع الظن الغالب القريب للعلم، 
وال ينحرص ذلك يف عدد، بل خيتلف باختالف املخربين، لكن يعترب أن يزيدوا عن عدد 

الشهود املعدلني ليحصل الفرق بني خرب العدل وغريه«)5(.

وبعضهم  بالتسامع،  الشهادة  عن  تعبرًيا  باالستفاضة  الشهادة  اصطالح  ويستعمل 
يسميها: شهادة السامع، وكلها بمعنى واحد)6(.

)1( بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء الدين، أبوبكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي، ٢66/6، ورد املحتار، ابن 
عابدين، 471/5، وفتح القدير للعاجز الفقري رشح عىل اهلداية للمرغيناين، 6/٢٠.

)٢( رشح خمترص خليل، حممد بن عبد اهلل اخلريش املالكي أبو عبد اهلل، األمريية، بوالق، مرص، ط٢، 1317هـ، ٢46/7.
)3( انظر: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، اخلطيب الرشبيني، 44٩/4، وحاشية قليويب وعمرية، 4٢8/4.

)4( انظر: املغني، ابن قدامة املقديس، 161/٩، وكشاف القناع، منصور بن يونس البهويت، ٢45/4.
)5( الروضة البهية رشح اللمعة الدمشقية، حممد بن مجال الدين املكي العاميل وزين الدين اجلبعي العاميل، حتقيق حممد كالنرت، 

نرش منشورات مؤسسة االعلمي للمطبوعات، بريوت، ٢54/1.
)6( انظر: فتح القدير للعاجز الفقري رشح عىل اهلداية، املرغيناين، ٢٠/6، والفتاوى اهلندية، الشيخ نظام وجمموعة من علامء 
اهلند، 457/3، وتبرصة احلكام، إبراهيم بن عيل بن فرحون املالكي، 345/1، وأدب القضاء، إبراهيم بن عبد اهلل املعروف 
بابن أيب الدم، 365، واملهذب يف فقه اإلمام الشافعي، إبراهيم بن عيل الشريازي، 64٠/5، وروضة الطالبني وعمدة املفتني، 
أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، ٢68/11، ومغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، اخلطيب الرشبيني، 
44٩/4، والروض املربع رشح زاد املستقنع، منصور بن يونس البهويت، مؤسسة الرسالة، بريوت، 14٢4هـ، 73٠، والطرق 
احلكمية، حممد بن أيب بكر املعروف بابن قيم اجلوزية، 1٩4، والبيان يف رشح املهذب، حييى بن أيب اخلري بن سامل العمراين 
اليمني، دار املنهاج، بريوت، ط1، 14٢1هـ/٢٠٠٠م، 35٢/13، وتبيني املسالك رشح تدريب السالك إىل أقرب املسالك، 
الشيخ عبد العزيز بن محد آل مبارك اإلحسائي، حممد الشيباين بن حممد الشنقيطي املوريتاين، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 
ط4، 1٩٩5م، 371/4، واملبسوط، حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس، 15٠/8، واملحرر يف الفقه، عبد السالم بن عبد 

اهلل بن تيمية، ٢45/٢، ووسائل اإلثبات، د.حممد الزحييل، 3٠٢/8، ورشح النيل، حممد بن يوسف أطفيش، 656/6.
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ب( مرشوعية اإلثبات بشهادة التسامع: 

اتفق الفقهاء عىل جواز الشهادة بالتسامع، مع اختالفهم يف حتديد رشوطها، واختالفهم 
يف احلاالت التي تقبل فيها.

واتفق أهل العلم عىل صحة الشهادة بالتسامع يف النسب والوالدة واملوت والنكاح، 
وفيام وراء ذلك اختلفوا فيام يؤخذ به الشهادة عليه بالتسامع)1(.

وتقبل شهادة التسامع )االستفاضة( يف األمور التي مبناها عىل االشتهار لألسباب اآلتية: 
1- أنه يتعذر العلم غالًبا بدون االستفاضة.

٢- أن هذه األمور احلاالت خيتص بمعاينة أسباهبا خواص الناس، وقد يمر عليها دهور، 
ومتيض األزمان عىل إنشائها، فلو مل تقبل فيها الشهادة بالتسامع واالستفاضة ألدى ذلك 

إىل احلرج، وتعطيل األحكام، وضياع احلقوق)٢(.
ج( إثبات الوقف بالتسامع: 

استقرت املذاهب الفقهية عىل جواز ثبوت الوقف بالتسامع، وذلك لألدلة اآلتية: 
1- ما قاله مالك: ليس عندنا من يشهد عىل أحباس أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إال بالسامع)3(.
بالتسامع عىل  الشهادة  به، وخاصة  الناس، وتستفيض األخبار  الوقف يشتهر بني  أن   -٢
أصل الوقف، وهو كل ما تتوقف عليه صحته من األركان والرشوط املكونة للوقف، 

ويتحقق هبا الوجود الرشعي للوقف.
3- أن الوقف دائم، وكثرًيا ما يكون قدياًم وتواىل عليه األعامر ويموت الشهود عليه وتبيد 
بالتسامع واالستفاضة  فيه  الشهادة  تقبل  مل  فلو  املال موقوًفا،  اشتهار كون  احلجج مع 

ألدى ذلك إىل ضياع األوقاف القديمة، وضياع الوقف احلارض يف املستقبل)4(. 

املسلمني  أوقاف  ألن  بالتسامع؛  الوقف  إثبات  لقبول  متأكدة  والرضورة  احلاجة  أن   -4
)1( انظر: املغني، ابن قدامة املقديس، 141/1٢-14٢، ورد املحتار عىل الدر املختار، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز ابن 

عابدين الدمشقي احلنفي، 375/4.
العزيز  عبد  بن  بن عمر  أمني  املختار، حممد  الدر  املحتار عىل  ورد  املقديس، 141/1٢-14٢،  قدامة  ابن  املغني،  انظر:   )٢(
ابن عابدين الدمشقي احلنفي، 375/4، ومباحث املرافعات، وصور التوثيقات والدعاوى الرشعية، أمحد إبراهيم وحممد 

سالمة، مطبعة عيل سكر، مرص، ط٢، 1331هـ، 116.
)3( انظر: املغني، ابن قدامة املقديس، 1٢/14٢.

)4( انظر: أحكام الوقف واملواريث، الشيخ أمحد إبراهيم، نرش اجلامعة املرصية، القاهرة، ط٢، 1357هـ، 16٩.
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كثرية، ومل يكن التسجيل شائًعا عند إنشاء الوقف، ويندر وجود ديوان خاص لسجالت 
الوقف، وقد متر  القضاة يف تسجيل األحكام الصادرة يف  الوقف إال ما أوجده بعض 
عصور طويلة أو قصرية عىل األوقاف، وغالًبا ما يشيع أمر الوقف، ويستفيض، ويشتهر 
أو شهادة  التسامع،  أو شهادة  فيه االستفاضة  تقبل  أن  املصلحة  فاقتضت  الناس،  بني 

السامع، للمحافظة عىل بقاء الوقف وحتقيق غاياته)1(.

رابًعا: ثبوت الوقف بو�سع اليد: 

أ( تعريف وضع اليد: 

ترد اليد يف اللغة، ويراد هبا: امللك واحلوز، يقال: هذا يف يد فالن أي يف حوزه وملكه، 
وهذه الضيعة يف يد فالن أي ملكه، وهذه الدار يف يد فالن وكذا هذا الوقف يف يد فالن أي 

يف ترصفه وحتدثه)٢(.
حوز اليشء والتمكن من  واصطالًحا: يستعملها الفقهاء بمعناها اللغوي، فرياد هبا: 

االنتفاع به، والترصف فيه ترصف املالك)3(. 
قال الزركيش: »املراد هبا )أي اليد(، االستيالء عىل اليشء باحليازة... ألن باليد يكون 

الترصف«)4(. 
وجاء يف جملة األحكام العدلية أهنا: »ترصف ذي اليد يف عني بالفعل، أو ثبوت ترصفه 

فيها ترصف املالك«)5(.

ب( مرشوعية العمل بوضع اليد: 

األصل يف مرشوعية العمل بوضع اليد ما روى أبو موسى األشعري : »أن رجلني 

)1( انظر: فتح القدير للعاجز الفقري رشح عىل اهلداية، املرغيناين، ٢٠/1 و٢3/6 و51، والبيان يف رشح املهذب، حييى بن أيب 
اخلري بن سامل العمراين اليمني، 355/13. 

)٢( انظر مادة يدي يف: العني، خليل بن أمحد، وهتذيب اللغة، األزهري، واملفردات، الراغب، واملصباح املنري، أمحد بن حممد بن 
عيل املقري الفيومي، وتاج العروس، الزبيدي.

عيل  بن  إبراهيم  الشافعي،  اإلمام  فقه  يف  واملهذب   ،35/17 الرسخيس،  سهل  أيب  بن  أمحد  بن  حممد  املبسوط،  انظر:   )3(
الشريازي، 111/٢، واملحرر يف الفقه، عبد السالم بن عبد اهلل بن تيمية، ٢45/٢، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري 

للدردير، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 1٩6/4.
)4( املنثور، الزركيش، 3/37٠.

)5( املادة: 167٩ من جملة األحكام العدلية ومعها رشحها، عيل حيدر، 4/٢٩٢.
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ادعيا بعرًيا أو دابة إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ليست لواحد منهام بينة فجعله النبي ملسو هيلع هللا ىلص بينهام«)1(.

وجه الداللة: الظاهر كون هذا البعري أو الدابة التي كانت يف أيدهيام مًعا فجعله النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص بينهام الستوائهام يف امللك باليد، ولوال ذلك مل يكونا بنفس الدعوى يستحقانه لو كان 

اليشء يف يد أحدمها)٢(، فاليد تدل عىل امللك، والترصف يقوي ذلك)3(.

ج( حاالت وضع اليد: 

يكون وضع اليد يف حالتني: 

تنازع أو مشاحنة، كأن يضع شخص يده عىل  اليد بال  احلالة األوىل: أن يكون وضع 
الوقف  به  ويثبت  إقراره،  فيصح  وقفيتها،  يدعي  ثم  معارض  وال  له  منازع  وال  أرض، 
واحلنابلة  والشافعية،  واملالكية،  احلنفية،  فقهاء  واستدل  الفقهاء)4(،  عامة  قول  يف  ويصح 

باألدلة اآلتية: 

اليد، قد  اليد قرينة امللك، ودليل عليه؛ وألن سبب امللك، وهو وضع  1- أن وضع 
وجد منه فال ينرصف عنه إال ببينة)5(. 

فإنه ليس لإلمام أن  امللك؛  به عىل  اليد والترصف من أقوى ما يستدل  ٢- أن وضع 
خيرج شيًئا من يد أحد إال بحق ثابت معروف. 

أصل  ملجرد  بينة  بغري  اليد  وضع  أي:  املحقق؛  املوجود  برفع  احلكم  جتويز  أن   -3
مستصحب؛ لزم تسليط الظلمة عىل ما يف أيدي الناس، وهو ممنوع)6(.

)1((( أخرجه أمحد يف املسند: 4٠٢/4، وأبو داود يف سننه برقم: 3613، والنسائي برقم 54٢4، وابن ماجه برقم ٢33٠، 
والبيهقي، 67/6، قال النسائي: إسناد هذا احلديث: جيد، تنقيح حتقيق أحاديث التعليق، 3/54٠.

)٢( معامل السنن، ٢31/5، مع خمترص سنن أيب داود وهتذيب ابن القيم، وعون املعبود، 1٠/٢٩.
)3( انظر: البيان يف رشح املهذب، حييى بن أيب اخلري بن سامل العمراين اليمني، 355/13، واملهذب، الشريازي، ٢/111.

)4( انظر: اإلسعاف يف أحكام األوقاف، الطرابليس، 37، ومباحث الوقف، حممد زيد األبياين، مطبعة عيل سكر أمحد، مرص، 
ط٢، 13٢٩هـ، 185-184.

)5( انظر: املبسوط، حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس، 35/17، والبيان والتحصيل والرشح والتوجيه والتعليل ملسائل 
املستخرجة، أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطبي، حتقيق حممد حجي وآخرون، نرش دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 
ط٢، 14٠8هـ، 145/11، والكايف يف فقه أمحد بن حنبل، ابن قدامة املقديس، 48٩/4، وتبرصة احلكام، إبراهيم بن عيل 
املعروف باحلطاب، ٢٢1/6، وفتاوى  املالكي، 8٢/٢، ومواهب اجلليل رشح خمترص خليل، حممد بن حممد  بن فرحون 
السبكي، السبكي، 488/٢، ومغنى املحتاج، الرشبيني، ٢٢1/٢، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين 

املرداوي احلنبيل، 37٢/11، وتنقيح الفتاوى احلامدية، ابن عابدين، 174/1 و٩/٢-1٠.
)6( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين الدمشقي احلنفي، ٢56/3.



145

الفصل احلادي عرش: توثيق الوقف

يف  هي  ممن  اإلقرار  يصح  مل  فلو  عادة،  القوام  أيدي  يف  غالًبا  تكون  األوقاف  أن   -4
أيدهيم لبطلت أوقاف كثرية)1(.

اليد  وضع  فيكون  البينات،  وتقابل  التنازع،  مع  اليد  وضع  يكون  أن  الثانية:  احلالة 
مرجًحا فقط، وال يثبت الوقف بمجرد قول واضع اليد ألن وضع اليد، من باب الظاهر- 

فال تثبت به احلقوق، وإنام ترجح به الدعوى)٢(.

وعند الزيدية: ليس من رشطه أن خيرجه عن يده)3(، فمن أحكام صيغة الوقف أنه ال 
حيتاج بعد لفظه إىل قبول املوقوف عليه، حيث هو آدمي معني، وال إىل قبض ينوب مناب 
القبول؛ ألنه ليس من رشط صحته أن خيرجه الواقف عن يده، بل عدم الرد من املوقوف 

كاف)4(.

خام�ًسا: ثبوت الوقف بالكتب العرفية: 

تعريف الكتب العرفية: وثيقة إنشاء الوقف ليس له رسم يف دواوين القضاة وال لدى 
اجلهات احلكومية املأمونة من التزوير)5(.

أ( حكم ثبوت الوقف بالكتب العرفية: 

اختلف الفقهاء يف ثبوت الوقف بالكتب العرفية عىل قولني يف اجلملة: 

القول األول: أن الوقف ال يثبت بالكتب العرفية، وإليه ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف، 

)1( انظر: اإلسعاف يف أحكام األوقاف، الطرابليس، 37.
)٢( انظر: فتاوى ابن رشد، ابن رشد، ٢56/1، ورشح منتهى اإلرادات، عىل هامش كشاف القناع، منصور بن يونس البهويت، 
 ،438-437/6 البهويت،  يونس  بن  منصور  القناع،  وكشاف   ،558/3 مرص، ط1، 131٩هـ،  الرشفية،  العامرة  املطبعة 
الدين  عالء  اخلالف،  من  الراجح  معرفة  يف  واإلنصاف   ،3٠8/1 املالكي،  فرحون  بن  عيل  بن  إبراهيم  احلكام،  وتبرصة 
املرداوي احلنبيل، 37٢/11، وفتح العيل املالك، ابن عليش، ٢53/٢ و317، والنوازل اجلديدة الكربى، الوازين، 8/36٢.

)3( انظر: التاج املذهب ألحكام املذهب، أمحد بن قاسم العنيس اليامين الصنعاين، نرش دار احلكمة اليامنية، ٢83/3.
)4( انظر: املرجع السابق، 3/٢٩٩

الدمشقي احلنفي، 414-413/4،  ابن عابدين  العزيز  الدر املختار، حممد أمني بن عمر بن عبد  انظر: رد املحتار عىل   ))5(
وغمز عيون البصائر، احلموي، 3٠6/٢، وحاشية البجريمي عىل اخلطيب، ٢58/3.
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وهو املذهب عند احلنفية)1(، واملالكية يف املذهب)٢(، والشافعية يف املذهب)3(.

واستدل أصحاب هذا القول باألدلة اآلتية: 

1- أن الكتب العرفية ال تعترب بينة واضحة يثبت به احلق)4(، وال يثبت احلق إال بأمر ثابت 
معروف)5(؛ وألن اخلط قد يشبه اخلط)6(؛ وألن اخلط ال حيكم به باعرتاف كاتبه بأنه عىل 

ما كتبه؛ ألنه قد يكتب أشياء ال يؤخذ هبا)7(.

فعل هكذا،  أو  بأنه وجد  أخرب  بالوجوب؛ ألنه  بالوجود ال  إقرار  العرفية  الكتب  أن   -٢
والوجود ال يدل عىل الوجوب؛ ألنه قد جيد يف كتابه مكتوب غريه وقد يكتب ممتحنًا 

للخط فال يكون إقراًرا بالوجوب)8(.

3- أن االعتامد عىل الكتب العرفية كان بدون شهادة وال استفاضة، وال جيوز اعتامد جمرد 
الكتاب من غري إشهاد وال استفاضة)٩(.

القول الثاين: أن الوقف يثبت بكتاب الوقف العريف إذا كان موثوًقا به، وحصل العلم 
احلسن  بن  حممد  واإلمام  املذهب)1٠(،  يف  احلنابلة  ذهب  وإليه  الواقف،  إىل  اخلط  بنسبة 

)1( انظر: كشف األرسار رشح أصول البزدوي، عبد العزيز بن أمحد بن حممد، عالء الدين البخاري احلنفي، 54-51/3، 
وتنقيح الفتاوى احلامدية، ابن عابدين، 118/1، 1٩/٢-٢٠، وغمز عيون البصائر، احلموي، 3٠7/٢، وجممع الضامنات، 

البغدادي احلنفي، 371.
)٢( انظر: تبرصة احلكام، إبراهيم بن عيل بن فرحون املالكي، ٢7/٢، والطرق احلكمية، حممد بن أيب بكر املعروف بابن قيم 

اجلوزية، 174-173.
البهجة  البهية يف رشح  الدين السيوطي، 3٠٩-31٠، والغرر  الرمحن بن أيب بكر، جالل  انظر: األشباه والنظائر، عبد   ))3(
الوردية، الشيخ زكريا األنصاري، ٢6٢/5 و٢88، وأسنى املطالب، األنصاري، 4٠٠/4 و٢88/5، واألم، اإلمام حممد 

بن إدريس الشافعي، مطبعة الشعب، القاهرة، 1388هـ، 7/16٠.
)4( فرسَّ البجريمي كتاب الوقف بالكتاب املكتوب فيه وقفية اليشء املوقوف. انظر: حاشية البجريمي عىل اخلطيب، ٢58/3.
)5( انظر: تنقيح الفتاوى احلامدية، ابن عابدين، 118/1 و1٩/٢-٢٠، وكشف األرسار رشح أصول البزدوي، عبد العزيز 

بن أمحد بن حممد، عالء الدين البخاري احلنفي، 54-51/3.
)6( انظر: غمز عيون البصائر، احلموي، ٢/3٠7.

)7( انظر: تبرصة احلكام، إبراهيم بن عيل بن فرحون املالكي، ٢/٢7.
)8( انظر: معني احلكام، الطرابليس، 1٢5. 

)٩( انظر: األشباه والنظائر، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، 31٠.
)1٠(( انظر: مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد السيوطي الرحيبانى احلنبيل، 445/4، وكشاف القناع، 

منصور بن يونس البهويت، 337/4، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين املرداوي احلنبيل، 188/7.
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الشيباين فيام رواه عنه ابن رستم)1(، وبعض املالكية)٢(، والشافعية يف وجه)3(.

واستدل أصحاب هذا القول باألدلة اآلتية: 

ووصيته  إال  ليلتني  يبيت  فيه  يوىص  يشء  له  مسلم  امرىء  حق  »ما  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قول   -1
املطلقة  الكتابة  عىل  زائًدا  أمًرا  يذكر  مل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  الداللة:  وجه  عنده«)4(،  مكتوبة 

املوثقة، فدل عىل االكتفاء هبا. 

٢- أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كتب إىل عامله وغريهم ملزًما للعمل بتلك الكتابة، وكذا اخللفاء الراشدون 
من بعده؛ وألن الكتابة تنبئ عن املقصود فهي كاللفظ)5(.

البينة أو احلاكم لفعل الكتابة املوثقة، ال عىل جمرد  3- أن ثبوت اخلط يتوقف عىل معاينة 
الكتابة غري املوثقة)6(؛ وألنه مل تدخله ريبة إذا كان اخلط حمفوًظا عنده؛ ومثله خط غريه 

إذ املدار عىل كونه ظنًا مؤكًدا)7(.

4- أن العمل بالكتب العرفية يشرتط معه املوثوقية؛ وألن احلكم مناط باملعرفة والشهرة من 
غري اعتبار ملعاينة الفعل؛ ليحصل املقصود وهو العلم بنسبة اخلط إليه، وذلك موجود 

بحيث يستقر يف النفس استقرارا ال تردد معه فوجب االكتفاء به)8(. 

5- أن اخلط يمكن متييزه عن غريه، وإن مل يكن اخلط الذي يف الصك يف يد الشاهد؛ ألنه 
ال جيري فيه التبديل والتغيري، فإنه لو ثبت يثبت باخلط، واخلط قلام يشبه اخلط؛ ألن اهلل 
تعاىل كام خلق األجسام متفاوتة إظهاًرا لقدرته خلق األمثال كذلك فاخلط ال يشبه اخلط 

)1( انظر: كشف األرسار رشح أصول البزدوي، عبد العزيز بن أمحد بن حممد، عالء الدين البخاري احلنفي، نرش دار الكتاب 
اإلسالمي، 54-51/3.

)٢( انظر: اإلتقان واإلحكام يف رشح حتفة احلكام املعروف برشح ميارة، أبو عبد اهلل، حممد بن أمحد بن حممد الفايس، ميارة، 
نرش دار املعرفة، 66/1.

الرمحن بن حممد بن حسني بن عمر  املتأخرين، عبد  العلامء  فتاوى بعض األئمة من  بغية املسرتشدين يف تلخيص  انظر:   )3(
باعلوي، نرش دار الفكر، 61٩.
)4( صحيح البخاري )٢738(. 

)5( انظر: مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد السيوطي الرحيبانى احلنبيل، 445/4، وكشاف القناع، 
منصور بن يونس البهويت، 337/4، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين املرداوي احلنبيل، 88/7.

)6( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين املرداوي احلنبيل، 188/7.
عمر  بن  حسني  بن  حممد  بن  الرمحن  عبد  املتأخرين،  العلامء  من  األئمة  بعض  فتاوى  تلخيص  يف  املسرتشدين  بغية  انظر:   )7(
باعلوي، 61٩، وهناية املحتاج رشح املنهاج، حممد بن أمحد الرميل، طبعة مصطفى البايب احللبي، القاهرة، 1386هـ، 8/٢6٠.

)8( انظر: كشاف القناع، منصور بن يونس البهويت، 337/4.
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إال نادًرا، والنادر ال حكم له وال اعتبار لتوهم التغيري فإن له أثر يوقف عليه فإذا مل يظهر 
ذلك جاز االعتامد عليه)1(.

الكتب العرفية إقرار يلزم، وإن مل يكتب عىل هذا الرسم؛ فالقول قوله مع يمينه؛ وأن 
انتفاء الشبهة ظاهًرا حاصل)٢(؛ وألنه غالًبا ال يمكن أن يستعمل فيه خًطا غري خطه)3(.

األحكام  أصول  يف  حكي  فقد  العرفية،  بالكتب  الوقف  ثبوت  يصح  الزيدية:  وعند 
وغريه عن زيد بن عيل عن أبيه عن جده عن عيل.. »أنه وقف من ماله بينبع ووادي القرى 
وغريمها، وأنه تصدق هبا وكتب كتاًبا فيه، واشرتط ال تباع وال توهب وال تورث أنا حي 
أو ميت«)4(؛ لكن لو كتب رصيح الوقف نحو: تصدقت هلل، فهو غري كاف؛ ألن الكتابة 
بالوقف كناية يشرتط فيها النطق بالقربة، أو بام يدل عليها، فعىل هذا يلزم أن ال يكفي كتابة 
القربة مع كتابة رصيح الوقف، بل البد أن ينطق بأهيام حال الكتابة أو بعدها، وإال مل يصح 

كام هو ظاهر األزهار)5(.

ب( حكم ثبوت الوقف بالكتابة عىل أبواب املدارس والربط واحليوان ونحوها: 

اختلف الفقهاء يف حكم ثبوت الوقف بالكتابة عىل أبواب املدارس والربط، ونحوها 
عىل قولني: 

واحليوان  والدور  والربط  املدارس  أبواب  عىل  بالكتابة  الوقف  ثبوت  األول:  القول 
شهادة  من  كالبينة  أقوى  معارض  ذلك  يعارض  مل  ما  اشتهرت؛  إذا  العلم  كتب  وعىل 

ونحوها، وإليه ذهب املالكية)6(، واحلنابلة)7(.

استدل أصحاب هذا القول باألدلة اآلتية: 

يوجد  وأن  املوثوقية  عىل  دليل  الرباط  أو  املدرسة  يف  الكتب  أو  للمدرسة  الشهرة  أن   -1

)1( انظر: كشف األرسار رشح أصول البزدوي، عبد العزيز بن أمحد بن حممد، عالء الدين البخاري احلنفي، 54-51/3.
)٢( انظر: تنقيح الفتاوى احلامدية، ابن عابدين، ٢٠/٢-٢1.

)3( انظر: اإلتقان واإلحكام يف رشح حتفة احلكام املعروف برشح ميارة، أبو عبد اهلل، حممد بن أمحد بن حممد الفايس، ميارة، 
.66/1

)4( البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، أمحد بن حييى بن املرتىض، 147/5.
)5( انظر: التاج املذهب ألحكام املذهب، أمحد بن قاسم العنيس اليامين الصنعاين، 3/٢٩٠

)6( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري للدردير، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 85/4.
)7( انظر: مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد السيوطي الرحيبانى احلنبيل، 636-635/6.
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مكتوًبا عليه »وقف عىل طلبة العلم باملدرسة الفالنية أو وقف عىل طلبة العلم ومقره 
باملدرسة الفالنية« فإن كانت مشهورة بالكتب ثبتت وقفيته، وإن مل تكن مشهورة بذلك 

مل تثبت وقفيته)1(.

٢- أن ما يوجد عىل ظهور الكتب وهوامشها كتابة الوقف؛ فإنه حيكم بصحتها باختالف 
توسطت  وإن  إليها،  يلتفت  مل  ضعفت  وإن  هبا،  حكم  قويت  فإن  األحوال)٢(؛  قرائن 
فإن  معارض،  يعارض  مل  ما  إذا  االحتياط،  طريق  وسلك  عنها  وكشف  فيها  توقف 

عارض ذلك يشء نظر فيه. 

مدة  عليها  مىض  وقد  الوقف  كتابة  وعليها  مدرسة  يف  خزانة  يف  مودعة  كتًبا  رأينا  فإذا 
املدرسة  حكم  وحكمها  وقًفا،  كوهنا  يف  نشك  مل  بذلك  اشتهرت  وقد  كذلك  طويلة. 
يف الوقفية، فإن انقطعت كتبها أو فقدت ثم وجدت عليها تلك الوقفية، وشهرة كتب 
املدرسة يف الوقفية معلومة، فيكفي يف ذلك االستفاضة فإن الوقف، يثبت باالستفاضة 
ويثبت بالسامع ويثبت مرصفه بذلك، بخالف ما إذا رأينا كتاًبا ال يعلم مقره وال يعرف 
يثبت  يتبني حاله، وهو عيب  أمره حتى  التوقف يف  فهذا جيب  الوقفية  عليه  من كتب 

للمشرتي به الرد.

3- أن احلكم لذلك للعرف والعادة؛ يف حال االشتهار؛ وأنه يقبل قول متويل نظر الوقف 
يف مرصفه إذا مل يوجد كتاب الوقف وذكر أن العادة جرت برصف غلته يف الوجوه التي 

يذكرها)3(.

4- أن البلد الذي يستويل عليه الكفار، ثم يفتحه املسلمون، فتوجد أبواب مكتوب عليها 
ثبوت  يف  وظهورها  األمارة  هذه  لقوة  بذلك،  حيكم  أنه  وقف:  أهنا  املسلمني  كتابة 

الوقف)4(.

)1( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري للدردير، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 85/4.
)٢( انظر: مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد السيوطي الرحيبانى احلنبيل، 635/6-٢36، وانظر: 
كشاف القناع، منصور بن يونس البهويت، 437/6-438، ورشح منتهى اإلرادات، عىل هامش كشاف القناع، منصور بن 

يونس البهويت، 6٠3/3.
)3( انظر: تبرصة احلكام، إبراهيم بن عيل بن فرحون املالكي، 13٠/٢-131، وانظر: مواهب اجلليل رشح خمترص خليل، 

حممد بن حممد املعروف باحلطاب، 6/٢٩.
)4( انظر: الطرق احلكمية، حممد بن أيب بكر املعروف بابن قيم اجلوزية، 1٠.
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والربط ونحوها من  املدارس  أبواب  يوجد عىل  بام  الوقف  يثبت  أنه ال  الثاين:  القول 
العقارات من كتابات تفيد وقفيتها، وإليه ذهب احلنفية، ويستفاد من كالم الشافعية)1(.

واستدل أصحاب هذا القول باألدلة اآلتية: 

1- أن جمرد الكتابة الوقفية يف مثل هذه األمور ال تكفي إلثبات وقفيتها؛ بداللة عدم وجود 
اإلقرار وال البينة وال الشهود)٢(. 

األحكام  تبنى  ال  عالمة  وألهنا  العقار،  به  يرد  عيًبا  تعترب  ال  العالمات  هذه  مثل  أن   -٢
عليها)3(.

�ساد�ًسا: ثبوت الوقف بالإقرار: 

أ( تعريف اإلقرار ومرشوعيته وأمهيته: 

اإلقرار: هو إخبار الشخص بحق لغريه عىل نفسه)4(.

َوَل  َربَُّهۥ   َ ٱللَّ َوۡلَتَِّق  ٱۡلَقُّ  َعلَۡيهِ  ِي  ٱلَّ ﴿َوۡلُۡملِِل  تعاىل:  اهلل  لقول  حجة  واإلقرار 
اۚ﴾)5(، فأمر اهلل تعاىل املدين باإلمالل، فلو مل يقبل إقراره ملا كان إلمالله  َيۡبَخۡس ِمۡنُه َشۡيـٔٗ
فارمجها«)7(،  اعرتفت  فإن  هذا  امرأة  إىل  أنيس  يا  واغد   ...« ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  ولقول  معنى)6(؛ 

ويضاف لذلك إقامة حد الزنا عىل ماعز بعد إقراره )8(، وعىل الغامدية بعد إقرارها)٩(.

الكتاب اإلسالمي، 6٠/٢،  دار  األنصاري، نرش  بن زكريا  بن حممد  الطالب، زكريا  املطالب رشح روض  أسنى  انظر:   )1(
وأدب القضاء، أمحد بن إبراهيم بن عبد الغني الرسوجي، حتقيق شيخ شمس العارفني صديقي بن حممد ياسني، دار البشائر 

اإلسالمية، بريوت، ط1، 1418هـ، 477.
)٢( انظر: غمز عيون البصائر، احلموي، 3٠7/٢، والفتاوى اهلندية، الشيخ نظام وجمموعة من علامء اهلند، 73/3.

)3( انظر: الفتاوى اهلندية، الشيخ نظام وجمموعة من علامء اهلند، 73/3، وغمز عيون البصائر، احلموي، 3٠7/٢، والبحر 
الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن نجيم، 51/6.

)4( انظر: احلاوي الكبري، عيل بن حممد بن حبيب املاوردي، 4/7.
)5( سورة البقرة، آية ٢8٢. 

بن حبيب  بن حممد  الكبري، عيل  واحلاوي  القرطبي، 385/3،  األنصاري  أمحد  بن  القرآن، حممد  اجلامع ألحكام  انظر:   )6(
املاوردي، طبعة دار الكتب العلمية، 3/7.

)7( هذا احلديث أخرجه البخاري )٢1٩٠(، ومسلم )16٩8(، وأبو داود ٢34/٢، والرتمذي 7٠1/4، والنسائي 8/٢1٢، 
والبيهقي ٢٠5/1. 

)8( حديث ماعز أخرجه البخاري )4٩7٠(، ومسلم )16٩٢ -16٩6(، وأبو داود ٢3٠/٢، ٢3٢، والرتمذي 6٩3/4، 
وأمحد 41/1.

)٩((( حديث الغامدية أخرجه مسلم )16٩7(، وأبو داود ٢3٠/٢و٢3٢، والرتمذي 7٠7/4، وأمحد 43/5، وغامد بطن 
من جهينة، ولذلك يقال: اجلهينة.
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ال خالف بني األمة عىل أن اإلقرار حجة)1(، وتعلق احلكم به)٢(، واملؤاخذة عليه)3(.

ب( اإلقرار بالوقف من الواقف: 

اإلقرار بالوقف من الواقف نفسه، وله ثالث حاالت: 

احلالة األوىل: إقرار الواقف حال صحته:

مادام  الوقف  وثبت  اإلقرار  صح  صحته  حال  يف  وهو  ماله  بوقف  الواقف  أقر  إذا 
مستوفًيا رشوط اإلقرار وتوافرت فيه رشوط الواقف؛ ألن اإلقرار حجة يف حق املقر)4(.

احلالة الثانية: إقرار الواقف حال مرضه مرض املوت:

إذا أقر الواقف يف مرض موته بأنه وقف يف مرضه وأسند وقفه يف حال مرضه؛ صح 
وقفه يف حدود ثلث ماله، فإن خرج الوقف من الثلث صح الوقف وثبت، وإن زاد الوقف 

عىل الثلث توقف ما زاد عىل إجازة الورثة)5(. 

احلالة الثالثة: إقرار الواقف حال مرضه أنه وقف يف صحته: 

اختلف الفقهاء فيام لو أقر الواقف يف مرض موته أنه وقف يف صحته عىل ثالثة أقوال: 

القول األول: عدم صحة إقراره، ويرتتب عيل عدم صحة إقراره عدم صحة الوقف، 
وإليه ذهب املالكية، فقد قال مالك يف ذلك: »ما أقر به املريض أنه فعله يف صحته من عتق 

)1( انظر: تكملة فتح القديرالبن اهلامم =نتائج األفكار، قايض زاده، ٢81/6، واملهذب يف فقه اإلمام الشافعي، إبراهيم بن عيل 
الشريازي، 476/3، ومغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، اخلطيب الرشبيني، ٢38/٢، وروضة الطالبني وعمدة 
املفتني، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، 351/4، والذخرية، القرايف، 1٩٠/1٢، وتبرصة احلكام، إبراهيم بن 
عيل بن فرحون املالكي، 56/٢، وكشاف القناع، منصور بن يونس البهويت، ٢٩1/4، واملغني، عبد اهلل بن أمحد، ابن قدامة 

املقديس، 138/5، واحلاوي الكبري، عيل بن حممد بن حبيب املاوردي، 8/٢6٢.
)٢( انظر: البيان يف رشح املهذب، حييى بن أيب اخلري بن سامل العمراين اليمني، 417/13.

)3( انظر: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، اخلطيب الرشبيني، ٢38/4، وتبيني املسالك رشح تدريب السالك إىل 
أقرب املسالك للشيخ عبد العزيز بن محد آل مبارك اإلحسائي، حممد الشيباين بن حممد الشنقيطي املوريتاين، 7٩/4، واملحرر 
يف الفقه، عبد السالم بن عبد اهلل بن تيمية، 365/٢، والطرق احلكمية، حممد بن أيب بكر املعروف بابن قيم اجلوزية، 186.

)4( انظر: أحكام األوقاف، أبوبكر أمحد بن عمرو الشيباين املعروف باخلصاف، طبع مطبعة ديوان عموم األوقاف املرصية، 
13٢3هـ، 186.

)5( انظر: أحكام األوقاف، أبوبكر أمحد بن عمرو الشيباين املعروف باخلصاف، ٢14، واإلسعاف يف أحكام األوقاف، إبراهيم 
املادة  اهلندية، مرص، ط٢، 13٢٠هـ، 35، وانظر:  املطبعة  الطرابليس احلنفي، طبع  الشيخ عيل  ابن  بكر  بن أيب  بن موسى 
)55٠( من قانون العدل واإلنصاف، والفتاوى اهلندية، الشيخ نظام وجمموعة من علامء اهلند، 178/4، ومغني املحتاج إىل 

معرفة معاين ألفاظ املنهاج، اخلطيب الرشبيني، 5٢3/3، واملغني، ابن قدامة املقديس، ٢5/6.
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أو كفالة أو حبس أو صدقة أو غريه لوارث أو غريه فإقراره باطل، وال جيوز ذلك يف ثلث 
وال غريه ويكون مرياًثا«)1(.

إن  حيث  الشافعية،  ذهب  وإليه  احلالة،  هذه  يف  بالوقف  إقراره  صحة  الثاين:  القول 
املرض،  عىل  السابقة  الصحيحة  املقبوضة  وباهلبة  املرض  عىل  السابق  بالوقف  »اإلقرار 
وبالعتق السابق عليه صحيح، وخيرج املقر به يف الثالثة من رأس املال، وال يتعلق به دين 

وال تزامحه وصية، وال حيتاج إلجازة ورثته«)٢(.

إىل حال صحته  الوقف  املوت  املريض مرض  إسناد  التفريق بني  الثالث: عدم  القول 
أو حال مرضه فيصح الوقف يف احلالتني، وخيرج من الثلث إال أن جييز الورثة أو يصدقوا 
وإليه  الكل،  الوقف حينئذ يف  فيصبح  الصحة  إىل حال  الوقف  إسناد  املريض يف  مورثهم 

ذهب احلنفية)3(.

ج( إقرار الورثة بالوقف: 

إقرار الورثة بأن مورثهم وقف أرًضا له أو ماالً له حالتان: 

احلالة األوىل: أن يقع اإلقرار من مجيع الورثة:

فإن وقع اإلقرار من مجيع الورثة صح الوقف وثبت. هذا ما نص عليه احلنفية، وقواعد 
املذاهب األخرى ال تأباه، فقد رصحوا بأنه إن أقر الورثة عىل مورثهم بدين لزمهم قضاؤه 

من الرتكة؛ واستدلوا عىل ذلك باألدلة اآلتية: 

ودعاويه  وبيناته  عليه  التي  والديون  وديونه  مرياثه  يف  امليث  مقام  يقوم  الوارث  أن   -1
واأليامن التي له وعليه.

معه  وليس  إليه،  واليتها  جعل  وأنه  للمساكني  أرضه  وقف  أباه  بأن  رجل  أقر  لو  أنه   -٢

)1( مواهب اجلليل رشح خمترص خليل، حممد بن حممد املعروف باحلطاب، ٢56/6.
)٢( الفتاوى الفقهية الكربى، أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي السعدي األنصاري، نرش املكتبة اإلسالمية، 114/3.

الدين حممد بن حممد أمني  املحتار(، عالء  بآخر رد  املختار )مطبوع  الدر  املحتار عىل  لتكملة رد  انظر: قرة عني األخيار   )3(
الفصولني،  وجامع   ،1٢٢/٢ بريوت،  الفكر،  دار  نرش  احلسيني،  عابدين  العزيز  عبد  بن  عمر  بن  عابدين  بابن  املعروف 
الشيخ  اهلندية،  والفتاوى  باكستان، ٢/183،  املكتبة اإلسالمية،  احلنفي، طبع  بقايض سامونه  املشهور  بن ارسائيل  حممود 

نظام وجمموعة من علامء اهلند، 178/4.
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وارث غريه يصح إقراره بالوقف ويقبل قوله يف الوالية استحساًنا)1(.

3- أنه لو أقر رجل فقال: هذه األرض صدقة موقوفة عن أيب عىل الفقراء واملساكني تصري 
وقًفا، ولو كان معه وارًثا آخر فجحد الوقفية ال يستحق شيًئا حتى يثبت عند القايض 
أهنا كانت ألبيه؛ ألنه ملا قال عن أيب مل يقر أهنا كانت ألبيه، الحتامل أن يكون الواقف هلا 
غريه والوالية عليها له إال أن يثبت أهنا لغريه، بخالف ما إذا قال صدقة موقوفة من أيب؛ 

ألنه جعل ابتداء الوقف من أبيه، فريجع إىل قول رشيكه يف حصته منها)٢(.

ولو أقر أن أباه أوىص أن تكون أرضه صدقة موقوفة ومل يكن له وارث غريه وقال: ليس 
له مال غريها كان ثلثها وقًفا، وله أن يبطله يف الباقي إن مل يظهر له مال خيرج من ثلثه)3(.

دين  أبيه  كان عىل  إن  ثم  إقراره،  وأبوه ميت صح  أبيه  قبل  بأهنا وقف من  أقر  لو  أنه   -4
وأوىص بوصية وليس له مال غريها يباع منها ما يوىف به دينه وتنفذ وصيته، وما فضل 
يكون وقًفا؛ لعدم نفاذ إقراره يف حق أبيه، وإن أحاط هبا الدين تباع كلها به إال أن يقىض 

دينه عنه)4(.

احلالة الثانية: أن يقع اإلقرار من بعض الورثة:

فإن وقع اإلقرار من بعض الورثة، وجحده بعضهم، صح الوقف يف حصة املقر وبطل 
يف حصة من جحد، هذا ما رصح به احلنفية وتوافق قواعد املذاهب األخرى، إذ قالوا: لو 
أقر أحد الورثة بدين عىل أبيه أو أقر له وصية، فأنكر سائر الورثة؛ فإن الواجب للمقر له 
ابنني ويف يدمها  لو ترك رجل  أنه  املقر عن مرياثه)5(، واستدلوا عىل ذلك:  يد  فضل ما يف 
أرض، فقال أحدمها: وقفها أبونا علينا وأنكر اآلخر الوقف تكون حصة املقر وقًفا عليه، 

وحصة املنكر ملًكا له، وال حق له يف الوقف؛ ألن إنكاره له بمنزلة رده.

)1( انظر: اإلسعاف يف أحكام األوقاف، إبراهيم بن موسى بن أيب بكر ابن الشيخ عيل الطرابليس احلنفي، 46، واإلنصاف يف 
معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين املرداوي احلنبيل، 154/1٢-155، واملغني، ابن قدامة املقديس، 316/7.

)٢( انظر: اإلسعاف يف أحكام األوقاف، إبراهيم بن موسى بن أيب بكر ابن الشيخ عيل الطرابليس احلنفي، 46.
)3( انظر: املرجع السابق، 48.
)4( انظر: املرجع السابق، 45.

وأحكام   ،47 احلنفي،  الطرابليس  عيل  الشيخ  ابن  بكر  أيب  بن  موسى  بن  إبراهيم  األوقاف،  أحكام  يف  اإلسعاف  انظر:   )5(
وتبرصة   ،315/7 املقديس،  قدامة  ابن  واملغني،   ،157 باخلصاف،  املعروف  الشيباين  عمرو  بن  أمحد  أبوبكر  األوقاف، 

احلكام، إبراهيم بن عيل بن فرحون املالكي، 1/٢3٠.
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من  ثم  تناسلوا  ما  أبًدا  ونسلنا  أوالدنا  علينا وعىل  وقفها  وقال:  املقر  زاد  فإن  وعليه: 
بعدهم عىل املساكني كانت حصته وقًفا عىل من أقر، ثم إن صدق أوالد املنكر عمهم فيام يف 
يده أخذوا استحقاقهم منه، وال يبطل حقهم منه بإنكار أبيهم، وإن وافقوه بعد موت أبيهم 
فيام كان يف يده صارت كلها وقًفا، وإن تابعوه عىل اإلنكار حيرمون من الوقف، وإن وافقه 
وافقه  وإن  السابق،  إلقرارهم  وقًفا  كلها  صارت  موته  بعد  وأنكروا  أبيهم  حياة  يف  كلهم 
بعضهم وأنكر بعضهم بعد موت أبيهم يضم نصيب املوافق إىل الوقف وتقسم غلته عىل 

حكم ما اعرتفوا به، ونصيب املنكر منهم ملك له)1(.

د( إقرار األجنبي واضًعا يده عىل أرض وأقر بأهنا وقف حال صحته:

وله حالتان: 

احلالة األوىل: إقرار األجنبي مطلًقا من غري تعيني الواقف:

ومثاله أن يقر رجل صحيح بأرض يف يده أهنا صدقة موقوفة ومل يزد عىل ذلك صح 
القوام عادة، فلو مل  يد  الفقراء املساكني؛ ألن األوقاف تكون يف  إقراره، وتصري وقًفا عىل 
يصح اإلقرار ممن هي يف أيدهيم لبطلت أوقاف كثرية، وال جيعل هذا الواقف هلا إال أن يقيم 

بينة فإن األرض كانت له حني أقر فحينئذ يكون هو الواقف هلا)٢(.

احلالة الثانية: إقرار األجنبي ذي اليد يف إقراره بالوقف مقيًدا معينًا:

وله صور: 

ال�سورة الأوىل: تعيني الواقف: 

فلو أقر األجنبي ذي اليد بأن هذه األرض كانت لفالن بن فالن وقد وقفها يف وجوه 
سامها فإنه يرجع إىل الواقف إن كان حًيا وإىل ورثته إن كان ميًتا يف الوقفية وعدمها)3(.

ال�سورة الثانية: تعيني املوقوف عليه: 

فلو أقر األجنبي ذي اليد أن األرض التي يف يده وقف عليه وعىل ولده ونسله أبًدا ومن 

وأحكام   ،47 احلنفي،  الطرابليس  عيل  الشيخ  ابن  بكر  أيب  بن  موسى  بن  إبراهيم  األوقاف،  أحكام  يف  اإلسعاف  انظر:   )1(
األوقاف، أبوبكر أمحد بن عمرو الشيباين املعروف باخلصاف، 157.

)٢( انظر: اإلسعاف يف أحكام األوقاف، إبراهيم بن موسى بن أيب بكر ابن الشيخ عيل الطرابليس احلنفي، 44.
)3( انظر: املرجع السابق، 44.
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بأن يكون  العادة جرت  الواقف هلا؛ ألن  بعدهم عىل املساكني يقبل قوله، وال يكون هذا 
الوقف عليهم من غريهم.

ولو ادعى عليهم بعد ذلك مجاعة بأهنا وقف عليهم بانفرادهم فأقر هلم به صح إقراره 
عىل نفسه فقط، فتكون حصته منه هلم ويرجع إىل أوالده فيام ينوهبم، فإن كانوا كباًرا وأقروا 
به هلم كان هلم وإال تقسم الغلة عليه وعىل ولده ونسله، فام أصاب كان للمقر هلم والباقي 

ألوالده.

عني  ولكنه  معني،  واقف  إىل  األرض  ينسب  ومل  يده  يف  دار  بوقفية  األجنبي  أقرَّ  وإذا 
املستحقني فيه وكانوا أجانب منه ومل ينازعه أحد يف امللكية وال يف االستحقاق؛ صح إقراره 

وصارت الدار وقًفا عىل املعينني؛ ألنه ال منازع له فينفذ عليه)1(.

ولو أقر أجنبي ذي اليد بالوقف الباطل: كأن أن أقر الذي األرض يف يديه أن املسلم 
وقفها عىل البيع والكنائس وبيوت النريان، أو أقر أن املسلم وقفها عىل يشء من الوجوه 

التي ال يتقرب هبا املسلمون إىل اهلل تعاىل.. فإن إقراره عىل هذه األشياء باطل ال جيوز)٢(.

األرض،  هذه  وقف  فالًنا  أن  عدالن  شهد  فلو  باإلقرار،  الوقف  يثبت  الزيدية  وعند 
فقال: ورثته: بل هذه، صارتا وقًفا، األوىل بالشهادة، واألخرى باإلقرار)3(، ونصَّ عىل أنه: 

ال يد مع اإلقرار بالوقف)4(.

املبحث الثالث

حمتويات حجة الوقف

تعارف  مما  الكتابة  وهذه  هلا،  املكونة  األركان  الوقف  كتابة  الوقف  حمتويات  تتضمن 
 كتب كتاًبا بوقفه  عليها املسلمون منذ صدور اإلسالم فقد ثبت أن عمر بن اخلطاب 

فعن عمر بن شبة بن أيب غسان املدين، وسيأيت تفصيلها فيام يأيت. 

من  املشهور  عمر  حديث  حتته  وذكر  يكتب«  كيف  »الوقف  بباب  البخاري  وعنون 

)1( انظر: مباحث الوقف، حممد زيد األبياين، 13٠.
)٢( انظر: أحكام األوقاف، أبوبكر أمحد بن عمرو الشيباين املعروف باخلصاف، 343.

)3( انظر: البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، أمحد بن حييى بن املرتىض، 5/15٢.
)4( انظر: املرجع السابق، 166/5.
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هذا احلديث أخذ الفقهاء كيفية كتابة الصك الوقفي، وأنه البد من اشتامله عىل عدة أمور 
أساسية وهي: 

1- اسم الواقف: وذلك بام يميزه عن غريه بذكر اسم أبيه وجده ولقبه الذي اشتهر به، 
ويشرتط ذكر أن الواقف أهل للوقف عند كتابة الصك، ويشهد له ما ورد يف كتاب وقف 

عمر: »هذا ما كتب عبد اهلل عمر أمري املؤمنني...«.

٢- الصيغة: وهي التي تعرب عن إرادة الواقف بإنشاء الوقف، مثل: حّبست وسّبلت 
ووقفت.. وما يقوم مقامها من ألفاظ دالة عىل إنشاء الوقف)1(.

3- املوقوف: وذلك بام ينفي اجلهالة عنه، فلو كان املوقوف عقاًرا البد من ذكر حدوده 
التي متيزه عن غريه، إال إذا كان مشهوًرا يستغنى بشهرته عن حتديدها، وكذلك كل عني 

موقوفة توصف بأوصاف متيزها عن غريها وتنفي اجلهالة عنها)٢(. 

4- املوقوف عليه: هو اجلهة التي يرصف هلا غلة الوقف، هذا وقد جرى العرف بأن 
بعض الواقفني يذكرون يف احلجة الوقفية رشوًطا يتوخون من جراء ذكرها كيفية استغالل 
الوقت وإدارته واستحقاق املوقوف عليهم كام تشمل بعض هذه احلجج عىل اسم من كتبها 
ذكرها يف  الرشوط سبق  العمل هبذه  تفصيل يف  وللفقهاء  عليها،  شهدوا  الذين  والشهود 

املبحث اخلاص برشوط الواقفني.

وفيام يأيت نموذج من احلجج الوقفية: 

وقفية عمر بن اخلطاب : هي أول وقفية كتبت يف اإلسالم كتبها يف خالفته وإن كان 
وقفها يف زمن النبي ملسو هيلع هللا ىلص فهي أول وثيقة مروية بالسند الصحيح وقد رويت بطرق صحيحة 

)1( انظر: املغني، عبد اهلل بن أمحد، ابن قدامة املقديس، 8/18٩-1٩٠.
)٢( انظر: الفتاوى اهلندية، الشيخ نظام وجمموعة من علامء اهلند، 355/٢، ورد املحتار عىل الدر املختار، حممد أمني بن عمر بن 
عبد العزيز ابن عابدين الدمشقي احلنفي، 373/3، وأحكام األوقاف، أبوبكر أمحد بن عمرو الشيباين املعروف باخلصاف، 
ورشح منتهى اإلرادات، عىل هامش كشاف القناع، منصور بن يونس البهويت، 4٩٠/٢ و4٩6-4٩7 و514، والروض 
إبراهيم بن  الدليل،  السبيل يف رشح  البهويت، 53٢/5 و543-544، ومنار  املستقنع، منصور بن يونس  املربع رشح زاد 
حممد بن سامل ابن ضويان، حتقيق زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، ط7، 14٠٩هـ، 4/٢ و8 و٩، وجواهر العقود ومعني 
القضاة واملوقعني والشهود، شمس الدين حممد بن أمحد بن عيل بن عبد اخلالق األسيوطي، حتقيق مسعد عبد احلميد حممد 
السعدين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1417هـ، 3٢1/1، واملقنع يف علم الرشوط، أمحد بن مغيث الطليطيل، حتقيق 

ضحى اخلطيب، دار الكتب العلمية، ٢٠٠٠م، ٢٠7.
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متعددة)1(.

فقد روى عمر بن شبة عن أيب غسان املدين: هذه نسخة صدقة عمر أخذهتا من كتابه 
الذي عند آل عمر فنسختها حرًفا حرًفا »هذا ما كتب عبد اهلل عمر أمري املؤمنني يف ثمغ أنه 
إىل حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها اهلل، فإن توفيت فإىل ذوي الرأي من أهلها، ال 
الفقراء والقربى والرقاب ويف سبيل اهلل والضيف  يباع أصلها وال يوهب وال يورث، يف 
وابن السبيل، ال جناح عىل من وليها أن يأكل منها باملعروف أو يطعم صديًقا غري متمول 

فيه، واملائة وسق الذي أطعمني النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

فإهنا مع ثمغ عىل سننه الذي أمرت به، وإن شاء ويل ثمغ أن يشرتي من ثمره رقيًقا 
يعملون فيه فعل، وكتب يعقب وشهد عبد اهلل بن األرقم)٢(.

 قال نسخها  ويف رواية أيب داود عن حييى بن سعيد، عن صدقة عمر بن اخلطاب 
يل عبد احلميد بن عبد اهلل بن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب)3(، ثم ذكر النص املتقدم ببعض 
الزيادات وزاد الرتمذي يف روايته للحديث: قال ابن عون: فحدثني به رجل آخر أنه قرأها 

)وثيقة صدقة عمر( يف قطعة أديم أمحر)4(.

املبحث الرابع

املتطلبات القانونية لإثبات الوقف وتوثيقه

اأوًل: تنظيم التوثيق يف الع�سر احلا�سر: 

والكفالة  والرهن  والكتابة  كالشهادة  سبق  كام  متعددة  بطرق  بالتوثيق  تعاىل  اهلل  أمر 
)الضامن( واالحتباس، وكان ذلك تكليًفا شخصًيا لألفراد، ويف عهد اخلليفة الراشد عمر 
بن اخلطاب  أنشئت الدواوين الرسمية يف الدولة، وبدأ التدوين يف بعض املجاالت، ثم 
رشع القضاة الحًقا بتسجيل األحكام، بدًءا من املواريث والوقف وأموال األيتام، وانتهاء 

)1( انظر: األوائل، أبو هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن حييى بن مهران العسكري، دار البشري، طنطا، ط1، 
14٠8هـ، 176.

)٢( انظر: فتح الباري رشح صحيح البخاري، أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، دار املعرفة، بريوت، 
137٩هـ، 5/4٠٢.

)3( سنن أيب داود )٢18٩(.
)4( سنن الرتمذي )1375(.
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بتسجيل مجيع األحكام التي تصدر من احلاكم، ثم قررت احلكومات يف العصور األخرية 
تسجيل مجيع املعامالت، حتى فرضت عىل التجار مسك الدفاتر وتسجيل مجيع النشاطات 

التجارية.

ويف العرص احلديث أصدرت الدولة أنظمة وقوانني للتوثيق، وأنشأت دوائر التوثيق 
)وسميت بمرص هيئة الترصفات يف املحاكم الرشعية( وصدر نظام كّتاب العدل، ثم أنشئ 
الدول  فرضت  ثم  واألبنية،  األرايض  لتسجيل  العقاري(  الشهر  )أو  العقاري  السجل 
يف  األنشطة  مجيع  تسجيل  وقررت  واجلوية،  والبحرية  الربية  املركبات  تسجيل  وجوب 

أجهزة الدولة ومؤسساهتا.

يف  التوثيق  بعينه  هو  اإلسالمي  والفقه  اإلسالم  تاريخ  يف  عرف  الذي  التوثيق  وإن 
الوقت احلارض، مع بعض االختالف الذي ينحرص يف أن كاتب الوثائق قدياًم مل يكن موظًفا 
عمومًيا، وكان التوثيق اختيارًيا، فإذا اتفق املتعاقدان عىل توثيق ترصفاهتم استكتبوا فقيًها 

نًا ليكتب هلم ما اتفقوا عليه بينهم.  ديِّ

ويف الوقت احلارض اشرتطت األنظمة والقوانني توثيق الترصفات، واشرتطت أن يتم 
ذلك أمام املوثق باعتباره موظًفا عمومًيا حاصاًل عىل مؤهالت حمددة ومعينة من الدولة، 
للتوثيق  احلال  وكذلك  العمومي)1(،  واملوثق  اإللزام،  صفة  أمرين:  يف  الفرق  فينحرص 

بالنسبة للدول اإلسالمية عىل اختالفها. 

ثانًيا: ت�سجيل الوقف يف الع�سر احلا�سر عن طريق قوانني خا�سة �سادرة لهذا الغر�ش: 

وأولتها  باألوقاف،  احلارض  العرص  يف  واإلسالمية  العربية  الدول  معظم  اهتمت  فقد 
وأضافت  وزارة،  هلا  وخصصت  عديدة،  وقوانني  أنظمة  بشأهنا  وأصدرت  كبرية،  رعاية 

بعض الدول إنشاء األمانة العامة لألوقاف، ولذلك نامذج منها: 

1- توثيق الوقف يف اململكة العربية ال�سعودية: 

تاريخ  م/35  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  األعىل  األوقــاف  جملس  نظام  صدر 
1386/7/18هـ، والذي أجريت عليه بعض التعديالت، منها قرار جملس الوزراء رقم 

)1( انظر: املوجز يف التوثيق، السيد كامل الشوري، 8-7.
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٢1 تاريخ 141٩/1/15هـ، ومنها الئحة تنظيم األوقاف اخلريية الصادرة بقرار جملس 
الوزراء رقم 8٠ تاريخ 13٩3/1/٢٩هـ؛ هبدف حرص ومتحيص وتسجيل األوقاف يف 
دفرت حلرص وتسجيل صكوك أعيان األوقاف اخلريية العامة، ودفرت حلرص أعيان األوقاف 
اخلريية اخلاصة )املادة/7()1(، كام أن نظام املرافعات الرشعية ولوائحه التنفيذية يف اململكة 

حدد القواعد املتعلقة بتوثيق الوقف )املادة/3٢/٢()٢(.

2- توثيق الوقف يف م�سر: 

ال  أنه  منه  األوىل  املادة  ورصحت  الوقف،  بأحكام  1٩46م  لسنة   48 القانون  صدر 
به من  التغيري يف مصارفه ورشوطه، وال االستبدال  فيه، وال  الرجوع  الوقوف وال  يصح 
وضبط  الرشعية...  املحاكم  إحدى  لدى  يملكه  ممن  إشهاد  بذلك  أصدر  إذا  إال  الواقف 
بدفرت املحكمة«، ثم صدر يف مرص القانون رقم 68 لسنة 1٩47م الذي قرر إنشاء مكاتب 

التوثيق، فمنعت املحاكم من عمل التوثيقات)3(.

3- توثيق الوقف يف �سورية: 

ذلك  يف  بام  العقارات،  مجيع  تسجيل  ليشمل  )الطابو(  العقاري  السجل  قانون  صدر 
املساجد، واألرايض املوقوفة، واألبنية املوقوفة، ويكتب يف حقل املالك: وقف، وهذا أعىل 
درجات التوثيق، وأكثرها ضامًنا وثباًتا ومحاية وحجة، ونصت املادة 538 من قانون أصول 
الوقف  وثيقة  تنظيم  »ج:  وفيه:  الرشعية،  املحكمة  اختصاص  عىل  السوري  املحاكامت 

اخلريي، واحلقوق املرتتبة عليه«)4(.

4- توثيق الوقف يف دولة الإمارات العربية املتحدة: 

صدر قانون الوقف بتاريخ 14٢8/6/٢٢هـ املوافق٢٠٠7/7/7م الئحة توثيقات 
الوقف  توثيق  ذلك  ومن  ٢٠٠5م،  لسنة   ٢8 رقم  الشخصية  األحــوال  قانون  تنفيذ 

)1( انظر: الوقف يف الرشيعة اإلسالمية وأثره يف تنمية املجتمع، حممد أمحد الصالح، ط1، 14٢٢هـ، ٢67 وما بعدها.
)٢( انظر: جملة العدل، وزارة العدل السعودية، عدد٢1، سنة 6، حمرم 14٢5هـ، وفيها ستة أنظمة للملكة.

)3( انظر: املوجز يف التوثيق، السيد كامل الشوري، 11 و144، وحركة تقنني أحكام الوقف يف تاريخ مرص املعارص، عيل عبد 
الفتاح عيل جربيل، األمانة العامة لألوقاف، الكويت، 14٢4هـ/٢٠٠3م، 66، والفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة الزحييل، 

دار الفكر، دمشق، 1418هـ، 7667/1٠.
)4( انظر: الوجيز يف أصول املحاكامت، عدنان اخلطيب، 183.
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)املواد/71- 8٠(، مع وجود األمانة العامة لألوقاف.

املوثق،  يد  عىل  إشهاد  عىل  حيصل  أن  احلارض،  العرص  يف  الوقف،  إنشاء  يف  ويشرتط 
رسمي  بإشهاد  الوقف  ينشأ  فلم  الرشط،  فات  فإن  للمصلحة،  وذلك  اجلهة،  كانت  مهام 
فال يكون للوقف وجود قانوين لفوات هذا الرشط، فإن كان الواقف مقًرا بالوقف كان له 
وجود رشعي؛ ألن الرشع مل يشرتط ألي ترصف كان أن يكون مقيًدا بالكتابة، ثم يسجل 

الوقف حسب القانون واألنظمة)1(.

ثالًثا: حتديد الخت�سا�ش يف توثيق الوقف يف القوانني املعا�سرة: 

دولة  كل  وحددت  املعارصة،  والقوانني  األنظمة  يف  الوقف  لتوثيق  اجلهات  تعددت 
جهة معينة لتقوم بإثبات الوقف وتوثيقه، حسب هذه اجلهات.

ففي السعودية مثاًل: نص نظام املرافعات الرشعية عىل أن إثبات الوقف وسامع اإلقرار 
به من اختصاص املحاكم العامة، واستثنت الالئحة التنفيذية األرايض املخصصة مساجد 
يف املخططات املعتمدة؛ سواء أكانت ممنوحة أو مملوكة ألشخاص، فتوثيقها من اختصاص 
كاتب العدل، وأما األرايض التي مل ختصص مساجد، ويراد وقفها فتوثيقها من اختصاص 

املحاكم)٢(.

ومنعت  العقاري،  بالشهر  التوثيق  بمكاتب  األوقاف  تسجيل  حرصت  مرص  ويف 
املحاكم من ذلك، ثم ألغيت املحاكم الرشعية بالقانون رقم 46٢ سنة 1٩55م، وأحيلت 

الدعاوى املنظورة أمامها إىل املحاكم الوطنية)3(.

القايض  أمام  تسجيلها  يتم  وقد  العقاري،  بالسجل  الوقف  تسجيل  يتم  سورية  ويف 
الرشعي بدعوى صورية يقر فيها الواقف بالوقف )مع إثبات ملكيته للموقوف( ويصدر 
القايض الرشعي حكاًم بثبوت الوقف ليكون حجة عىل اجلميع ويأخذ طريقه للتنفيذ رسمًيا.

ويف اإلمارات تقوم املحاكم الرشعية بتسجيل الوقف وتوثيقه، ونصت املادة الثانية عىل 

)1( انظر: أحكام الوقف واملواريث، أمحد إبراهيم، 56-55.
)٢( املواد ٢/3٢، ٢46-٢5٠، وانظر: بحث توثيق الوقف، املعوقات واحللول، عبد الرمحن بن عيل الطريفي، 186، جملة العدل، 
نظام املرافعات الرشعية، ٢5 و114 وما بعدها، والوقف يف الرشيعة اإلسالمية وأثره يف تنمية املجتمع، حممد أمحد الصالح، ٢83.

)3( انظر: املوجز يف التوثيق، السيد كامل الشوري، 11 و144، وحركة تقنني أحكام الوقف يف تاريخ مرص املعارص، عيل عبد 
الفتاح عيل جربيل، 66.
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أنه: »ينشأ يف كل حمكمة قسم يسمى قسم اإلشهادات والتوثيقات، ويلحق به موثق أو أكثر 
حسب احلاجة... ويتبع قايض التوثيقات، ويقوم القايض باإلرشاف عىل القسم والنظر يف 
الطلبات واملعامالت املقدمة إليه«، ثم نصت املادة الثالثة: »خيتص قسم التوثيقات باملحاكم 
املتعلقة  واإلقرارات  والترصفات  املعامالت  وتوثيق  اإلشهادات...  بإصدار  الرشعية 

باألحوال الشخصية«، ومنها الوقف)1(.

رابًعا: اإجراءات توثيق الوقف يف القوانني املعا�سرة: 

حددت األنظمة والقوانني املعارصة إجراءات توثيق الوقف إلثباته وتسجيله واحلفاظ 
عليه، وختتلف جزئًيا من بلد إىل آخر.

جهة  من  أو  خاًصا،  الوقف  كان  إذا  فرد  من  الوقف  توثيق  طلب  يتم  السعودية  ففي 
رسمية خولت بموجب النظام حق طلب توثيق الوقف، ويكون طلب التوثيق إىل رئيس 
يريد  التي  للعني  متلكه  يثبت  ما  الطلب  مع  ويرفق  املحكمة،  قايض  أو  املختصة  املحكمة 
وقفها ثم يتابع إجراءات وقفه حتى يتم توثيقه، ويقيد طلبه، وحيال للقايض لتوثيقه ليتأكد 

من توافر أركان الوقف وعنارصه التي جيب تسجيلها عند إنشاء الوقف وتوثيقه، وهي: 

1- الواقف وتوفر الرشوط املعتربة فيه، وأهليته، ويدّون ذلك يف ضبطه.

٢- املوَقف من عقار أو غريه، مع التأكد من توفر الرشوط املعتربة فيه رشًعا.

3- املوقف عليه كجهة بر، أو عىل شخص بعينه.

4- الصيغة، وهي األلفاظ الدالة عىل الوقف بأن تكون رصحية واضحة ومنجزة وجازمة، 
املوافقة  رشوطه  وسجل  املوقف،  إقرار  القايض  سجل  األركان  تلك  توفرت  فإذا 
الشهود عىل ذلك، مع  الوقف، وسجل أسامء  الناظر عىل  لألصول الرشعية، وحدود 
ثم  اإلقرار،  أو  الوقفية  بثبوت  املوثق  القايض  تقرير  وأخرًيا  الضبط،  يف  اجلميع  توقيع 
يسلم الصك للموقف أو للناظر أو للجهة املسؤولة عنه إن كان الوقف عاًما بعد اكتامل 

)1( الئحة توثيقات تنفيذ قانون األحوال الشخصية.
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إجراءاته الرشعية والنظامية)1(.

وكل ذلك إلثبات الوقف وتوثيقه واحلفاظ عليه وتنظيم أموره، ومنع االعتداء عليه، 
أو الرتاجع عنه، أو استبداله إال بام يقتضيه الرشع، وأن يشمل ذلك األوقاف القديمة سواء 

كانت هلا وثائق أم ال، حلرصها واستثامرها وتوزيع ريعها عىل املوقوف عليهم.

لتوثيق  الالزمة  اإلجراءات  وبني  التوثيق،  مكاتب  وظائف  القانون  حدد  مرص  ويف 
الوقف وغريه حسب العمليات اآلتية: 

1- تلقي املحررات وتوثيقها.

٢- إثبات املحررات الرسمية يف الدفاتر املعدة لذلك.

3- وضع الصيغة التنفيذية عىل صورة املحررات الرسمية الواجبة التنفيذ.

4- حفظ أصول املحررات التي تم توثيقها.

5- إعداد فهارس للمحررات التي توثق.

6- إعطاء الصور التي تطلب من املحررات املوثقة.

7- التصديق عىل توقيعات ذوي الشأن يف املحررات العرفية.

8- إثبات تاريخ املحررات العرفية.

املحررات  يف  التاريخ  إثبات  أو  التوقيعات  عىل  التصديق  بحصول  الشهادات  إعطاء   -٩
العرفية.

ليكون  وللغري،  وللمستحقني  للواقف  بالنسبة  الزًما  الوقف  تسجيل  أصبح  وهكذا 
املختص  املوثق  يد  عىل  بإشهاد  حيصل  أن  الوقف  إنشاء  يف  ويشرتط  اجلميع،  عىل  حجة 

بذلك)٢(.

اإلمارات  دولة  يف  التوثيقات  الئحة  حددت  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ويف 
إجراءات التوثيق، فوضعت قواعد عامة يف )املادة 5( وهي: 

)1( انظر: جملة العدل، 114، ونظام املرافعات الرشعية ولوائحه التنفيذية، فصل تسجيل األوقاف واإلهناءات، ٢46-٢4٩، 
وبحث توثيق الوقف: املعوقات واحللول، د.عبد الرمحن بن عيل الطريفي، 186 وما بعدها، وتبرصة احلكام، إبراهيم بن عيل 

بن فرحون املالكي، 3٠4/1، والوقف يف الرشيعة اإلسالمية وأثره يف تنمية املجتمع، حممد أمحد الصالح، ٢88.
)٢( انظر: املوجز يف التوثيق، السيد كامل الشوري، 1٢، وأحكام الوقف واملواريث، الشيخ أمحد إبراهيم، 55.
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»يشرتط إلصدار اإلشهاد أو توثيق املستند ما يأيت: 

1- أن يتمتع طالب التوثيق أو اإلشهاد باألهلية الرشعية والقانونية لنفاذ اإلقرار وجواز 
الترصفات.

٢- إحضار شاهدين يف ما يتطلب ذلك.

3- أن يكون املحرر أو الوثيقة.... باللغة العربية أو مرتمجة.

4- أن ال يكون املحرر أو الوثيقة حمل نزاع بني األطراف عند التوثيق...«.

إىل قسم  يقدم طلًبا  أن  توثيق معاملة معينة  الالئحة »وعىل من يرغب يف  ثم أضافت 
التوثيقات« )املادة 6(، ويشتمل الطلب املقدم عىل اسم مقدمه كاماًل، وصفته، وعنوانه، 
إلجراء  الالزمة  املستندات  وإرفاق  توثيقها،  يف  يرغب  التي  املعاملة  نوع  وبيان  وتوقيعه، 
املعاملة حسب نوعها )املادة 7(، وجيب يف مجيع األحوال التأكد من شخصيات أصحاب 
الشأن والشهود باملستندات الرسمية وحفظ صور عنها )املادة 8(، وجيب أن يعرف الشهود 
طالب اإلشهاد والواقعة املشهود عليها معرفة تامة، وللقايض حتليفهم اليمني إذا رأى ذلك 

رضورًيا )املادة ٩(.

ثم أضافت الئحة إجراءات خاصة بالوقف، فقالت: »إلثبات الوقف يشرتط ما ييل: 
املوانع« )املادة 71(، »يصدر  ملا يريد وقفه وخلوه من  الواقف  يثبت ملكية  1- تقديم ما 
القايض إشهاًدا بإثبات الوقف متضمنًا رشوط الواقف، والنظارة عىل الوقف وفق الرشوط 
الرشعية للوقف، وختاطب اجلهة املختصة للتأشري بسجالهتا بام يفيد متام الوقف وإثبات 
 )73( املادة  بينت  ثم   ،)7٢ )املادة  النظارة«  طلب  أو  للناظر  الواقف  تغيري  أو  النظارة 

إجراءات إثبات النظارة عىل الوقف أو تغيري الواقف للناظر.

خام�ًسا: بطالن توثيق الوقف: 

لبطالن توثيق الوقف أسباب، من أمهها)1(: 

1- إذا تضمن الترصف إخالالً بركن من أركان الوقف أو رشط من رشوطه، فإن الوقف 

)1( استفاد الباحث أسباب بطالن توثيق الوقف خاصة، من األسباب العامة التي ذكرت يف املوسوعة الفقهية، يف مصطلح: 
الوقف  عىل  بالتطبيق  الباحث  وقام  عموًما،  التوثيق  بطالن  أسباب  بحثت  املوسوعة  ألن  األسباب؛  هذه  بناء  يف  »توثيق« 

وأحكامه. وانظر: املوسوعة الفقهية، 144/14.
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يبطل، ويبطل توثيقه تبًعا له، عماًل بالقاعدة الفقهية: »إذا فسد املتضِمن فسد املَتضمن«، 
كأن يكون الواقف غري مالك للموقوف، أو كان املوقوف حمرًما، أو كان الواقف صغرًيا 

أو جمنوًنا.. أو نحو ذلك من االختالل لألركان والرشوط، فيبطل التوثيق تبًعا لذلك.

٢- إذا فقدت الوثائق الوقفية، وهي احلجج والصكوك، والوثائق العرفية، وانتفى التسامع 
عدول،  غري  كوهنم  فظهر  الشهود،  رشوط  وانقضت  اليد،  وضع  وامتنع  واالشتهار، 
ونحوها من انتفاء الرشوط التي سبقت يف البحث يف كل نوع من أنواع ثبوت الوقف 

السابقة. 

الوقف، فيبطل  التوثيق خمالًفا ألمر الرشع احلكيم يف أي جزئية من جزئيات  إذا كان   -3
توثيقه تبًعا كام تقدم. 

الثبوت  طرق  من  أخرى  بطريقة  للوقف  ثبوت  هناك  يوجد  ومل  الوثيقة،  ضاعت  إذا   -4
السابقة. 
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م�سادر ومراجع الف�سل احلادي ع�سر

عموم  ديوان  مطبعة  طبع  باخلصاف،  املعروف  الشيباين  عمرو  بن  أمحد  بكر  أبو  األوقاف،  أحكام   -1
األوقاف املرصية، 13٢3هـ.

٢- أحكام القرآن، أمحد بن عيل الرازي اجلصاص، ط البهية املرصية، مرص.
ط1،  القاهرة  احللبي،  البايب  عيسى  ط  العريب،  بابن  املعروف  اهلل  عبد  بن  حممد  القرآن،  أحكام   -3

1378هـ/1٩58م.
ط٢،  القاهرة،  املرصية،  اجلامعة  نرش  إبراهيم،  أمحد  الشيخ  واملــواريــث،  الوقف  أحكام   -4

1357هـ/1٩38م.
5- أدب القضاء، إبراهيم بن عبد اهلل املعروف بابن أيب الدم، حتقيق: د.حممد الزحييل، دار الفكر، دمشق، 

ط٢، 14٠٢هـ/1٩8٢م.
العارفني صديقي بن  الغني الرسوجي، حتقيق: شيخ شمس  إبراهيم بن عبد  6- أدب القضاء، أمحد بن 

حممد ياسني، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، ط1، 1418هـ.
7- اإلسعاف يف أحكام األوقاف، إبراهيم بن موسى بن أيب بكر ابن الشيخ عيل الطرابليس احلنفي، طبع 

املطبعة اهلندية، مرص، ط٢، 13٢٠هـ.
مرص،  احللبي،  البايب  مصطفى  السيوطي،  الرمحن  عبد  الدين  جالل  والنظائر،  األشباه   -8

1378هـ/1٩5٩م.
٩- األشباه والنظائر، زين الدين بن ابراهيم بن نجيم، ط احلسينية، القاهرة، 13٢٢هـ.

1٠- األم، اإلمام حممد بن إدريس الشافعي، مطبعة الشعب، القاهرة، 1388هـ/1٩68م، مصورة عن 
طبعة دار الكتب.

11- األوائل، أبو هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن حييى بن مهران العسكري، دار البشري، 
طنطا، ط1، 14٠8هـ.

1٢- البحر الرائق، زين الدين بن إبراهيم بن نجيم، دار الكتب العربية للحلبي، القاهرة، 1333هـ.
13- البحر الزخار، أمحد بن حييى بن املرتىض، مكتبة اخلانجي، القاهرة، ط1، 1366هـ/1٩47م.

14- بداية املجتهد، حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد احلفيد، مكتبة الكليات األزهرية، مرص- 
1386هـ/1٩66م + ت ماجد احلموي، دار ابن حزم بريوت، ط1، 1416هـ/1٩٩5م.

دار  احلنفي،  الكاساين  أمحد  بن  مسعود  بن  أبوبكر  الدين  عالء  الرشائع،  ترتيب  يف  الصنائع  بدائع   -15
الكتب العلمية، ط٢، 14٠6هـ/1٩86م، وطبعة اجلاملية، القاهرة، 13٢8هـ/1٩1٠م.
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ط1،  بريوت،  املنهاج،  دار  اليمني،  العمراين  سامل  بن  اخلري  أيب  بن  حييى  املهذب،  رشح  يف  البيان   -16
14٢1هـ/٢٠٠٠م.

17- البيان والتحصيل والرشح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة، أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد 
القرطبي، حتقيق: حممد حجي وآخرون، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط٢، 14٠8هـ.

العنيس  قاسم  بن  أمحد  األطهار،  األئمة  فقه  يف  األزهار  متن  املذهب رشح  ألحكام  املذهب  التاج   -18
اليامين الصنعاين، دار احلكمة اليامنية.

1٩- تبرصة احلكام )عىل هامش فتح العيل املالك(، إبراهيم بن عيل بن فرحون املالكي، ط مصطفى البايب 
احللبي، القاهرة، 1378هـ/1٩58م، ط دار الكتب العلمية، بريوت، 14٢٢هـ/٢٠٠1م.

٢٠- تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق، عثامن بن عيل بن حمجن البارعي فخر الدين الزيلعي احلنفي، طبعة 
املطبعة الكربى األمريية، بوالق، القاهرة، ط1، 1313هـ.

٢1- تبيني املسالك رشح تدريب السالك إىل أقرب املسالك، الشيخ عبد العزيز محد آل مبارك اإلحسائي، 
والرشح للشيخ حممد الشيباين املوريتاين، دار ابن حزم ودار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط4، ٢٠13م.
الرشواين  حاشيتي  هامش  عىل  مطبوع  اهليتمي،  حجر  بن  عيل  بن  حممد  بن  أمحد  املحتاج،  حتفة   -٢٢

والعبادي، مصطفى البايب احللبي، القاهرة، 1371هـ/1٩51م.
٢3- التعريفات، السيد الرشيف عيل بن حممد اجلرجاين، مصطفى البايب احللبي، مرص، 1357هـ/1٩38م.

٢4- تفسري ابن كثري = تفسري القرآن العظيم، إسامعيل بن كثري القريش الدمشقي، ط عيسى البايب احللبي، 
القاهرة، د.ت.

٢5- تفسري الطربي = جامع البيان عن تأويل القرآن، حممد بن جرير الطربي، ط مصطفى البايب احللبي، 
القاهرة، ط٢، 1373هـ/1٩54م.

٢6- تفسري القرطبي= اجلامع ألحكام القرآن، حممد بن أمحد األنصاري القرطبي )671هـ( دار الكاتب 
العريب بالقاهرة، تصوير الطبعة الثالثة، 1378هـ/1٩67م.

٢7- تفسري آيات األحكام، الشيخ حممد عيل السايس، مطبعة حممد عيل صبيح، القاهرة، د.ت.
٢8- توثيق الوقف: املعوقات واحللول، د.عبد الرمحن بن عيل الطريفي، املؤمتر الثاين لألوقاف باململكة العربية 
السعودية، البحوث العلمية، نرش األمانة العامة للمؤمتر، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 14٢7هـ/٢٠٠6م.
٢٩- التوثيق العقاري يف الرشيعة اإلسالمية، د.مجعة الزريقي، املنشأة العامة للنرش والتوزيع واإلعالن 

طرابلس، اجلامهريية الليبية، ط1، 13٩4هـ/1٩85م.
رسالة  إسامعيل،  حممود  القادر  عبد  نظار  الباحث:  إعداد  اإلسالمية،  الرشيعة  يف  بالكتابة  التوثيق   -3٠
ماجستري خمطوطة، بكلية الدراسات العليا، باجلامعة األردنية: إرشاف أ.د.حممد نعيم ياسني، 1٩٩3م. 
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31- التوثيق يف الكتاب والسنة، املستشار حممود مكادي، حمارضات عىل دبلوم األحوال الشخصية، كلية 
الرشيعة والقانون، جامعة األزهر، 1٩66م.

3٢- التوثيق والترشيعات املتعلقة به، املستشار أمحد الفاضل، حمارضات عىل دبلوم األحوال الشخصية، 
بكلية الرشيعة والقانون، جامعة األزهر، 1٩66م.

33- جواهر العقود ومعني القضاة واملوقعني والشهود، شمس الدين حممد بن أمحد بن عيل بن عبد اخلالق 
األسيوطي، حتقيق: مسعد عبد احلميد حممد السعدين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1417هـ.

34- جواهر الكالم رشح رشائع اإلسالم، حممد حسن بن الشيخ باقر النجفي، طبعة حجر، إيران، 1٢71هـ.
35- حاشية ابن عابدين = رد املحتار، حممد أمني الشهري بابن عابدين، 1٩66م.

مطبعة  املالكي،  الدسوقي  عرفة  بن  أمحد  بن  حممد  للدردير،  الكبري  الرشح  عىل  الدسوقي  حاشية   -36
عيسى البايب احللبي، القاهرة، ودار الفكر.

37- احلاوي الكبري، عيل بن حممد بن حبيب املاوردي، دار الفكر، بريوت، 1414هـ/1٩٩4م.
العامة  األمانة  جربيل،  عيل  الفتاح  عبد  عيل  املعارص،  مرص  تاريخ  يف  الوقف  أحكام  تقنني  حركة   -38

لألوقاف، الكويت، 14٢4هـ/٢٠٠3م.
3٩- رد املحتار عىل الدر املختار، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين الدمشقي احلنفي، مطبعة 

مصطفى البايب احللبي، القاهرة، 1386هـ.
4٠- رسوم القضاة، أمحد بن حممد عالء الدين أبو نرص السمرقندي، حتقيق: حمّمد جاسم احلديثي، نرش 

وزارة الثقافة واإلعالم، بغداد، 1٩85م.
بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  البهويت،  يونس  بن  منصور  املستقنع،  زاد  رشح  املربع  الــروض   -41

14٢4هـ/٢٠٠3م.
اجلبعي  الدين  وزين  العاميل  املكي  الدين  مجال  بن  حممد  الدمشقية،  اللمعة  رشح  البهية  الروضة   -4٢

العاميل، حتقيق: حممد كالنرت، منشورات مؤسسة االعلمي للمطبوعات.
43- روضة الطالبني وعمدة املفتني، حييى بن رشف النووي، املكتب اإلسالمي، دمشق، 1386هـ.

44- زاد املسري يف علم التفسري، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل ابن اجلوزي، حتقيق: عبد الرزاق 
املهدي، دار الكتاب العريب، بريوت، ط1، 14٢٢هـ.

ط1،  القاهرة،  احللبي،  البايب  عيسى  مطبعة  القزويني،  يزيد  بن  حممد  ماجه،  ابن  سنن   -45
137٢هـ/1٩5٢م، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، وطبعة بيت األفكار الدولية، عامن، األردن، د.ت.
القاهرة،  احللبي،  البايب  مصطفى  مطبعة  السجستاين،  األشعث  بن  سليامن  داود،  أيب  سنن   -46

1371هـ/1٩5٢م.
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47- سنن البيهقي، السنن الكربى، أمحد بن احلسني البيهقي، ط1، حيدر آباد، اهلند، 1344هـ.
48- سنن الرتمذي = جامع الرتمذي )مع حتفة األحوذي(، عيسى بن سورة، دار االحتاد العريب، القاهرة، 

1384هـ/1٩64م، وطبعة بيت األفكار الدولية، عامن، األردن، د.ت.
4٩- سنن النسائي، أمحد بن شعيب النسائي، مطبعة مصطفى البايب احللبي، القاهرة، 1383هـ/1٩64م.
5٠- رشائع اإلسالم يف الفقه اجلعفري، جعفر بن احلسن امللقب باملحقق احليل، دار احلياة، بريوت، د.ت.
51- رشح النووي عىل صحيح مسلم، حييى بن رشف النووي، املرصية، القاهرة، ط1، 134٩هـ/1٩3٠م.

5٢- رشح النيل، حممد بن يوسف أطفيش، الباروين، مطبعة السلفية، القاهرة، 1343هـ.
53- رشح خمترص خليل، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل اخلريش املالكي، األمريية، بوالق، مرص، ط٢، 1317هـ.
الرشفية،  العامرة  البهويت،  يونس  بن  منصور  القناع(،  اإلرادات )عىل هامش كشاف  منتهى  54- رشح 

مرص، ط1، 131٩هـ.
55- صحيح البخاري، حممد بن إسامعيل البخاري، دار القلم، دمشق، 14٠٠هـ/1٩8٠م.

56- صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، برشح النووي، املطبعة املرصية، القاهرة، 
ط1، 134٩هـ/1٩3٠م.

مرص،  املحمدية،  السنة  مطبعة  اجلوزية،  قيم  بابن  املعروف  بكر  أيب  بن  حممد  احلكمية،  الطرق   -57
1374هـ/1٩53م، ومكتبة دار البيان، دمشق، ط4، 14٢6هـ/٢٠٠5م.

العامرة،  النسفي، املطبعة  أبو حفص عمر بن حممد بن أمحد بن إسامعيل  الدين  الطلبة، نجم  58- طلبة 
مكتبة املثنى، بغداد، 1311هـ.

5٩- 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.

6٠- فتاوى اإلمام النووي، رتبها: عيل بن إبراهيم بن العطار الدمشقي، حممود أرناؤوط، طرعة حممد 
سعيد العامد وعدنان العامد، دمشق، ط٢، 14٢8هـ/٢٠٠7م.

61- الفتاوى اهلندية، الشيخ نظام وجمموعة من علامء اهلند، دار الفكر، ط٢، 131٠هـ.
دار  الشافعي،  العسقالين  الفضل  أبو  حجر  بن  عيل  بن  أمحد  البخاري،  صحيح  رشح  الباري  فتح   -6٢

املعرفة، بريوت، 137٩هـ.
اإلسكندري  السيوايس  الواحد  عبد  بن  حممد  الدين  كامل  للمرغيناين،  اهلداية  رشح  القدير  فتح   -63

املعروف بابن اهلامم، املكتبة التجارية الكربى، مرص، د.ت.
64- الفقه اإلسالمي وأدلته، د.وهبة الزحييل، دار الفكر، دمشق، ط4 معدلة، 1418هـ/1٩٩7م.

65- القاموس املحيط، حممد بن يعقوب الفريوزابادي، املكتبة التجارية، مرص، 133٢هـ/1٩13م.
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66- القواعد الفقهية وتطبيقاهتا، د.حممد الزحييل، دار الفكر، دمشق، ط1، 14٢7هـ/٢٠٠6م.
67- القوانني الفقهية، حممد بن أمحد ابن جزي املالكي، املكتبة األدبية بفاس، 1354هـ/1٩34م، ودار 

العلم للماليني، بريوت، 1٩68م.
68- كشاف القناع، منصور بن يونس البهويت، املطبعة العامرة الرشفية، مرص، ط1، 131٩هـ.

مرص،  احللبي،  البايب  مصطفى  مطبعة  الزخمرشي،  عمر  بن  حممود  التنزيل،  حقائق  عن  الكشاف   -6٩
1385هـ/1٩66م.

7٠- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد اهلل كاتب جلبي القسطنطيني املشهور 
باسم حاجي خليفة، مكتبة املثنى، بغداد، 1٩41م.

العدد  اخلليج،  صحيفة  ٢٠٠5م،  سنة   ٢8 رقم  الشخصية  األحوال  قانون  تنفيذ  توثيقات  الئحة   -71
1٠٢75، السبت 14٢8/6/٢٢هـ، املوافق ٢٠٠7/7/7م.

جريدة  مطبعة  احللبي،  الشحنة  بابن  املعروف  حممد  بن  إبراهيم  األحكام،  معرفة  يف  احلكام  لسان   -7٢
الربهان، اإلسكندرية، 1٢٩٩هـ.

سالمة،  وحممد  إبراهيم  أمحد  الشيخ  الرشعية،  والدعاوى  التوثيقات  وصور  املرافعات،  مباحث   -73
مطبعة عيل سكر، مرص، ط٢، 1331هـ/1٩13م.

74- مباحث الوقف، حممد زيد األبياين، مطبعة عيل سكر أمحد، مرص، ط٢، 13٢٩هـ/1٩11م.
75- املبسوط، حممد بن أيب سهل الرسخيس، مطبعة السعادة، مرص، د.ت.

عدد  14٢5هـ،  حمرم   ،6 السنة   ،٢1 العدد  السعودية،  العربية  باململكة  العدل  وزارة  العدل،  جملة   -76
خاص باألنظمة السعودية.

يوسف،  عيل  زكريا  اإلمام،  مطبعة  النووي،  رشف  بن  حييى  للشريازي،  املهذب  رشح  املجموع   -77
القاهرة، 1٩66م.

78- املحرر يف الفقه، عبد السالم بن عبد اهلل بن تيمية، مطبعة السنة املحمدية، مرص، 136٩هـ/1٩5٠م.
7٩- املحىل، عيل بن أمحد بن حزم األندليس )456هـ(، املطبعة املنريية، القاهرة، 135٠هـ.
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اأوًل: معنى الدعوى لغًة وا�سطالًحا: 

الدعوى لغة: اسم من االدعاء)1(، وهو املصدر، بمعنى أهنا اسم ملا يدعى، وهي مشتقة 
من الدعاء بمعنى الطلب)٢(، وجتمع عىل دعاوى بالفتح والكرس)3(.

إىل معنى واحد،  بتعريفات كثرية تؤول يف جمملها  الفقهاء  فقد عّرفها  أما اصطالًحا: 
وهو أهنا: قول مقبول عند القايض يقصد به املدعي طلب حق لنفسه قبل غريه، أو دفع حق 

عن نفسه)4(.

أما الدعوى يف االصطالح القانوين فهي سلطة عامة بمقتضاها يلجأ الفرد إىل القضاء، 
القضائية، أو هي  القضاء، أو هي احلق يف احلصول عىل احلامية  أو هي ادعاء قانوين لدى 
حق صاحب االدعاء يف أن يسمعه القضاء حول ما إذا كان االدعاء عىل أساس أم ال، وهي 

بالنسبة للمدعى عليه حقه يف مناقشة أساس هذا االدعاء)5(.

بينهم حول  الفقهاء من حيث مفهومها وحدها، وال خالف  عند  فالدعوى واضحة 
ذلك يف اجلملة وال تنازع، ودعوى الوقف ليست إال مصداًقا حمدًدا من مصاديق الدعوى 

ينطبق عليها مفهومها، ويشملها شمول العام للخاص والكل للجزء.

ثانًيا: م�سروعية وخ�سو�سية دعوى الوقف: 

الدعاوى  أحكام  لبيان  املتكفل  القضاء  لفقه  العام  السياق  يف  الوقف  دعوى  تندرج 
ذلك  بسبب  وهي  والترصفات،  احلقوق  يف  املنازعات  حل  طرق  وحتديد  واخلصومات، 
تنطبق عليها األحكام العامة التي تنطبق عىل أية دعوى بغض النظر عن حقيقة موضوعها، 
هلا  قوام  ال  الذي  ركنها  توفر  من  لتحققها  بد  ال  أنه  مثاًل  ذلك  من  أطرافها...  وشخصية 

)1( انظر: التعريفات، اجلرجاين، الطبعة التونسية، 1٩7٠م، 55، واملصباح املنري، الفيومي، بوالق، 13٢4هـ، 1/٢3٢.
)٢( انظر: القاموس املحيط، الفريوزابادي، املطبعة املرصية، ط3، 1٩33م، 3٢8/4، واملصباح املنري، الفيومي، 1/٢3٢.

)3( انظر: املصباح املنري، الفيومي، مادة دعوة، 1٩5/1.
)4( انظر: نظرية الدعوى يف الرشيعة اإلسالمية والقانون، 6٢/1، وأصول املرافعات يف القضاء الرشعي، حممد شفيق العاين، 
الدين  عالء  عابدين،  ابن  حاشية  عىل  مطبوع  األبصار،  تنوير  رشح  املختار  والدر   ،1٠ 1٩65م،  بغداد،  اإلرشاد،  مطبعة 
الفكر، بريوت، مصورة عن مطبعة  الكاساين، دار  الدين  الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء  احلصكفي، 541/5، وبدائع 
اإلمام، 1٩71م، 3٩3/6، واملبسوط، أبو بكر الرسخيس، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1٩٩3م، مصورة عن طبعة 

مطبعة السعادة، مرص، ٢8/17 وبعدها.
)5( انظر: أصول قواعد املرافعات، د.أمحد ماهر، د.يوسف أبو زيد، بدون سنة طبع أو تاريخ نرش، 1٠86-1٠8٩.
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املدعي  طرفيها،  وجود  ورضورة  القضاء،  أمام  احلق  به  يطلب  الذي  القول  وهو:  به  إال 
واملدعى عليه، ووضوح احلق املدعى به، ووجوب إثباته بالبينات التي تؤكد صدق املدعي 

يف دعواه)1(.

لكن نظًرا لكون الوقف ترصًفا مالًيا خاًصا خيرج به الواقف ماالً معينًا عن ملكه إىل 
حكم ملك اهلل تعاىل، لُترصف ثمرته عىل جهة معينة، وحيتاج إىل متوٍل أو ناظٍر يقوم بإدارته 
جلانب  ورعاية  الوقف،  جلانب  احتياًطا  استوجب  فلقد  ورعايته)٢(،  وإنامئه  عليه  والنظر 
فيه -من وجد منهم ومن مل يوجد- أحكاًما خاصة... بعضها يتصل بدعوى  املستحقني 
الوقف يف ذاهتا وفيام يتعلق هبا من لوازم، جلهة حتديد اجلهة املختصة بالنظر فيها، وشخصية 

اخلصم، وأثر مرور الزمن عليها بقاًء أو سقوًطا، وبعضها يتصل بطرف إثباهتا ووسائله.

الوقف ببحث مستقل يستويف كل جوانبها،  ُتفرد دعوى  أن  وألجل ذلك كله حسن 
وحيدد ركائزها وأركاهنا، ويبنّي أحكامها ويوضح تفصيالهتا... ارتكاًزا إىل األحكام العامة 

للدعاوى بشكل عام.

ثالًثا: طبيعة املنازعات الوقفية ومنا�سئها: 

ودعوى الوقف إنام يستوجبها التخاصم والتنازع شأهنا شأن غريها من الدعاوى، إذ 
واألسباب،  املنايشء  متعدد  الوقف  التنازع يف  لكن  تنازع،  معنى من غري  هلا وال  قوام  ال 
كانوا  سواء  عليهم  باملوقوف  الناظر  بعالقة  وآخر  بالناظر،  الواقف  بعالقة  يتصل  فبعضه 
بالقايض،  الناظر  بعالقة  ورابع  النظارة،  استحقاق  ادعاء  بأصل  وثالث  أم ال،  الذرية  من 

)1( انظر: املبسوط، أبو بكر الرسخيس، ٢8/17 وبعدها، وبدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء الدين الكاساين، 3٩3/6، 
عن  مصورة  بريوت،  الفكر  دار  احللبي،  البايب  طبعة  عابدين،  ابن  عابدين(،  ابن  )حاشية  املختار  الدر  عىل  املحتار  ورد 
طبعة البايب احللبي، د.ت، ٩٢/6، وقرة عيون األخبار لتكملة »رد املحتار«، حممد عالء الدين عابدين، املطبعة العثامنية، 

13٢7هـ، ٢16/8.
)٢( انظر: ورد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، ابن عابدين، 53٢/٢، وبدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء 
الدين الكاساين، 334/6، واملبسوط، أبو بكر الرسخيس، 4٩/11، وروضة الطالبني، أبو زكريا حييى بن رشف النووي، 
املكتب اإلسالمي للطباعة والنرش، ط1، 47٢/4، ومنار السبيل، ابن ضويان، املكتب اإلسالمي، بريوت، 3/٢، ونيل 
املقنع، شمس  أبواب  البايب احللبي، 1347هـ، 1٢٠/3، واملطلع عىل  األوطار، حممد بن عيل الشوكاين، مطبعة مصطفى 
الدين البغيل، دمشق: املكتب اإلسالمي، 1٩65م، ٢85/1، وهناية املحتاج إىل رشح املنهاج، شمس الدين الرميل، مرص: 
املطبعة العامرة الكربى، 1٢٩٢م، 354/5-355، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، املطبعة العامرة، مرص، ط1، 

131٩م، 1٢4/4.
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وخامس ينشأ بني املوقوف عليهم لناحية مقدار االستحقاق وأشخاص املستحقني، وآخر 
بينهم وبني الورثة، وسادس ينشأ من االختالف حول تفسري رشوط الواقف من هنا كان 
أن  استوجب  مما  الدعاوى،  من  غريها  عن  ومتيزها  خصوصيتها  كذلك  الوقف  لدعوى 

تعالج كموضوع له استقالله وهويته اخلاصة، وأن تبحث يف إطار هذه اخلصوصية.

رابًعا: اجلهة املخت�سة يف النظر يف دعوى الوقف: 

كان القايض يف الدولة اإلسالمية هو املخّول بالنظر يف اخلصومات واملسئول عن فض 
النزاعات واحلكم يف املظامل... وهو الذي كانت له كذلك سلطة البت يف اخلالفات الناشئة 
بحسب  اختالف  وال  طبيعتها  بحسب  بينها  عنده  يميز  ال  والترصفات،  احلقوق  حول 

موضوعاهتا، أو تعدد أنواعها)1(. 

ولقد نص الفقهاء عىل أنه يفصل يف دعاوى الوقف قضاة املظامل، وهو مما يندرج حتت 
الوقوف اخلاصة، والنظر فيها موقوف عىل تظلم أهلها عند التنازع فيها لوقفها عىل خصوم 
التشاجر فيها عىل ما ثبت به احلقوق عند احلاكم، وال جيوز أن  متعينني، فيعمل فيها عند 
هبا  يشهد  مل  إذا  القديمة  الكتب  ذكرها يف  يثبت من  ما  إىل  السلطنة، وال  ديوان  إىل  يرجع 

شهود معدلون)٢(.

ولقد كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقوم بنفسه بادئ األمر بمهمة القضاء، ويفصل يف اخلصومات، 
ما  منها  سواء  قضاياهم؛  من  فيه  خيتلفون  كانوا  فيام  عليه،  اهلل  أنزل  بام  الناس  يف  وحيكم 
يتصل باحلقوق أم بالترصفات، وكان يوجه بعض أصحابه ويرشدهم ملامرسته حتت نظره 
وبإرشافه، وملا اتسعت دائرة الدولة يف زمنه ملسو هيلع هللا ىلص ثم يف زمن اخللفاء من بعده، وتعاظمت 
املشكالت وتعقدت، وأصبح االحتكام إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص أو إىل اخللفاء أمًرا متعذًرا أو تكتنفه 
الكثري من الصعوبات، بات تعيني القضاة وتوزيعهم يف األمصار واألقاليم املتباعدة أمًرا 
رضورًيا تسهياًل عىل الناس؛ وألن ذلك حيقق املقصد من ترشيع القضاء، وهو تثبيت العدل، 
ومنع الظلم، وإيصال احلقوق إىل أصحاهبا، وإزالة أسباب التنازع واخلصام، فنصب النبي 

)1( انظر: وأصول املرافعات يف القضاء الرشعي، حممد شفيق العاين، 1٠، والروض النضري، رشف الدين الصنعاين، مطبعة 
السعادة، مرص، ط1، 1347هـ، 438/3.

)٢( انظر: األحكام السلطانية، املاوردي، ط دار الكتب العلمية، 1٠3.
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والورع  والكفاءة،  األهلية  رشوط  فيهم  تتوفر  املهمة، ممن  هذه  مثل  يتوىل  من  بنفسه  ملسو هيلع هللا ىلص 
يثقون بورعهم وعلمهم  القضاة من  والدين، وكذلك فعل اخللفاء من بعده، فنصبوا من 
وبمعرفتهم الواسعة بالقضايا واملشكالت التي تعرض عليهم... وبدينهم الذي يسمح هلم 

بالقيام بواجبهم وفق ما تقتضيه أحكام الرشيعة ومبادئ العدالة توثيق.

وبتعقد  جهة،  من  اإلسالمية  الدولة  أقطار  بتوسع  القضاة  عمل  يتوسع  كان  ولقد 
املشكالت التي تعرض أمام القضاء وتشعبها واتساعها وبتعقد أمور احلياة ومشكالهتا من 
جهة أخرى، فكان ال بد من تنظيم شؤون القضاء ليواكب التطور الذي كانت تتجه نحوه 
مرافق الدولة ومؤسساهتا من جهة وليواكب احلاجات املتجددة من جهة أخرى؛ فأصبح 
القضاء شيًئا فشيًئا مؤسسة هلا نظامها الذي يكفل هلا سالمة عملها، وقوانينها وترشيعاهتا 
الواضحة التي كان يمدها االجتهاد الرشعي بام يكفل هلا أن تقوم بدورها عىل أحسن حال 

وأفضل صورة توثيق.

وإن مما استوجبته التعقيدات احلادثة والنوازل تنويع االختصاصات القضائية، جلهة أن 
القايض الواحد مهام أويت من علم بالرشيعة، وإحاطة باألحكام وخربة بمامرسة القضاء، 
يصعب  فإنه  وطاقاته،  وقدراته  معارفه  اتسعت  ومهام  وَملكاته،  مؤهالته  كانت  ومهام 
عليه، بل يتعذر، أن يكون قادًرا عىل الفصل يف خصومات تتنوع جماالهتا وختتلف ميادينها 
وتتشابك أسباهبا ومنشؤها... وكان لزاًما واحلال هذه عىل الدولة حينام توسعت حاجاهتا، 
وتعقدت التزاماهتا، وتعاظمت املشكالت التي تواجهها، أن ختصص لكل نوع من أنواع 
املنازعات التي تنشأ يف االجتامع املدين اختصاًصا قضائًيا حمدًدا تسنده إىل قاٍض بعينه، يكون 
املختصة  واملحاكم  القضائية،  االختصاصات  فنشأت  له..  والتفرغ  فيه  النظر  مهامه  من 

توثيق.

والالفت أن مثل هذا األمر كان سابًقا يف البالد اإلسالمية عىل شكل الدولة بمعناها 
تام...  أو شبه  تاًما  استقالالً  السياسية  السلطة  القضاء عن  نظام  استقالل  احلديث، وعن 
ومل تكن مربراته فقط أن يتمتع القايض بحرية النظر يف الدعاوى وفق ما يقوده إليه علمه 
ونظره، وما يتوفر أمامه من بينات وأدلة وقرائن، من دون أن يقع حتت إكراه سلطة مرغمة، 
يكون منشؤه يف العموم السلطة السياسية، بل كانت مربراته يف األساس ظروف التوسع 
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التي  املشكالت والقضايا  بالنظر يف مجلة  لقاٍض واحد  القضاء مما مل يكن يسمح  يف عمل 
عىل  وتيسرًيا  القضاء،  ملهامت  تسهياًل  حقيقته  يف  القضائي  االختصاص  فكان  تواجهه، 
القضاة جراء  اتساًعا يف ميادين حمددة يكتسبها  أكثر  باجتاه تكوين خربات  القضاة، ودفًعا 
تفرغهم لقضايا بعينها فيكونون بذلك أكثر قدرة عىل اإلحاطة بام يعرض عليهم النظر فيه 

من القضايا واملشكالت توثيق)1(.

ولقد كان لنشوء الدولة احلديثة وتطور بنائها وأنظمتها وقوانينها، وما رافق ذلك من 
إعادة صياغة للنظم بغية مواكبة تطورات شؤون احلياة وتوسع جماالهتا، أثر بارز يف نظام 
جممل  يف  والتفاعل  القريب  االحتكاك  بعد  خصوًصا  اإلسالمية  البالد  يف  نفسه  القضاء 
صياغة  إعادة  إىل  احلاجة  فمست  احلديثة،  واملجتمعات  اإلسالمي  املجتمع  بني  امليادين 
هلا  ويسمح  وللنوازل،  للمستجدات  االستجابة  هلا  يكفل  عرصية  صياغة  القضاء  قوانني 
بالنهوض بام يواجهها، وكانت أبرز حماولة يف هذا السياق جملة األحكام العدلية الصادرة 
خضعت  التي  األقطار  جممل  يف  تطبيقها  العثامنية  الدولة  حاولت  والتي  1٢٩3هـ،  سنة 
أهنا  إال  احلنفي،  الفقه  من  أحكامها  معظم  يف  اقتبست  كوهنا  من  بالرغم  وهي  لسلطاهنا، 
كانت تطمح يف صياغتها إىل مواكبة تطور القوانني الوضعية يف البلدان األوروبية سواء منها 
ما يتصل بطرق التقايض، أو ما يتصل بتحديد وظائف املحاكم واختصاصاهتا، أو ما يتصل 

بالقوانني الواجب تطبيقها يف كل اختصاص قضائي)٢(.

هذا  يف  الفقهاء  أقوال  عن  االختصاص  موضوع  يف  العدلية  األحكام  جملة  خترج  ومل 
السياق، كام مل تكن قوانينها إال تطبيًقا هلذه اآلراء التي تقيض بجواز ختصيص القضاء بنوع 

خاص من الدعاوى، وبجواز ختصيصه بالزمان واملكان واملذهب.

مناين، حتقيق:  )1( انظر للتوسع: روضة القضاة وطريق النجاة، أبو القاسم عيل بن حممد بن أمحد الرحبّي املعروف بابن السِّ
السلطانية،  واألحكام  14٠4هـ/1٩84م،  ط٢،  عامن،  الفرقان،  بريوت-دار  الرسالة،  مؤسسة  الناهي،  الدين  د.صالح 
املاوردي، ومن املراجع املعارصة: السلطات الثالث يف اإلسالم، الترشيع-القضاء-التنفيذ، عبد الوهاب خالف، دار القلم، 
الكويت، ط٢، 14٠٩هـ/1٩8٩م، ونظام القضاء يف الرشيعة اإلسالمية، د.عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، بريوت، 
تارخيه ونظمه، د.سالمة حممد  الدولة اإلسالمية،  والقضاء يف  البشائر، عامن-األردن، ط٢، 14٠٩هـ/1٩8٩م،  ومكتبة 
الكتاب  يف  ونظامه  والقضاء  1415هـ،  بالرياض،  والتدريب  األمنية  للدراسات  العريب  باملركز  النرش  دار  البلوي،  اهلريف 

والسنة، د.عبد الرمحن إبراهيم عبد العزيز احلمييض، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، ط1، 14٠٩هـ/1٩8٩م. 
)٢( انظر: أصول املرافعات يف القضاء الرشعي، حممد شفيق العاين، 8. 
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بالنظر يف كل  ولقد كان يفرتض هؤالء أن لويل األمر أن خيصص قضاة متخصصني 
نوع من أنواع الدعاوى، كأن ينصب قاضًيا خاًصا للنظر يف دعاوى النكاح وما يتعلق به، 

أو بالدعاوى اجلنائية، أو التجارية... إلخ.

وكان جيب إتباع ويل األمر إذا خصص القضاة بنوع من الدعاوى، ومل يكن جيوز للقايض 
خمالفته والنظر فيام ال يدخل حتت اختصاصه، جلهة أن لويل األمر أن حيدد وظيفة القايض، 
كام كان له أن ينصبه... فهو التزام بام حيفظ للدولة نظامها العام واتساق قوانينها وسالمة 
يف  الدخول  قبل  عليه  املعروضة  الدعوى  يف  ينظر  أن  املختص  القايض  عىل  وكان  بنياهنا، 

مضموهنا لريى ما إذا كانت من اختصاصه أو ال من غري أن يطلب اخلصوم منه ذلك)1(. 

وما ذهب إليه الفقهاء يف خصوص هذا املوضوع جرت عليه الكثري من القوانني املدنية 
القضاء  أو يف  بعد االستقالل  العراق  مثاًل يف  بعد كام هو احلال  فيام  البلدان اإلسالمية  يف 
املرصي أو الكويتي)٢(، والتي قسمت املحاكم إىل أقسام وجعلتها عىل درجات، ينظر كل 
قسم منها بنوع من الدعاوى، كاملحاكم النظامية، واملحاكم الرشعية، واملحاكم التجارية... 

إلخ.

ولقد كانت دعاوى الوقف من اختصاص املحاكم الرشعية أول األمر وحدد اختصاصها 
املستحقات  برقبة  املتعلقة  والدعاوى  الوقف  صحة  دعاوى  يف  بالنظر  ختتص  بالتايل: 
واملستغالت -يعني باألوقاف التي جعلت غلتها ومنافعها جلهة من اجلهات؛ سواء كانت 
من العقارات كالدور واألرايض والبساتني، أو من املنقوالت كالنقود واألدوات)3(، والتي 
هي األوقاف الصحيحة- واحلجر عىل املدين واملفلس أو السفيه، ونصب الويص أو القيم 

)1( انظر: جامع الفصولني، ابن قايض ساموة، املطبعة األمريية الكربى، مرص، ط1، 13٠٠هـ، 14/٢، وحاشية الدسوقي 
عىل الرشح الكبري، )»الرشح الكبري للشيخ أمحد الدردير عىل خمترص خليل« بأعىل الصفحة، يليه مفصوالً بفاصل »حاشية 
املسائل  جتريد  يف  الوسائل  وأنفع   ،134/4 1٩34م،  صبيح،  عىل  حممد  مطبعة  الدسوقي،  عرفة  حممد  عليه(،  الدسوقي« 
)الفتاوى الطرسوسية(، نجم الدين الطرسويس، مطبعة الرشق، مرص، 1٩٢6هـ، 3٢٠، والتاج واإلكليل ملخترص خليل، 
أبو عبد اهلل املواق، مطبوع عىل هامش مواهب اجلليل، 11/5، واملهذب، أبو إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي، 

مطبعة عيسى البايب احللبي 1356هـ، ٢/3٠8.
وقانون  1٩67م،  بغداد،  العاين،  مطبعة  خطاب،  شيت  ضياء  العراقي،  والتجارية  املدنية  املرافعات  قانون  رشح  انظر:   )٢(

الوقف املرصي، والقانون املدين الكويتي.
)3( انظر: أحكام األوقاف، حسن رضا، مطبعة األهلية، بغداد، ط٢، 1٩65م، 45-34.  
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عىل الصغري واملجنون واملعتوه، وحترير الرتكات)1(، والزواج والطالق، والنفقة واحلضانة.

بعد من اختصاص  فيام  البلدان اإلسالمية قلصت  املدنية يف  القوانني  الكثري من  لكن 
عىل  األمر  أول  فأبقى  الوقف،  بقضايا  يتعلق  فيام  الرشعي  القضاء  أو  الرشعية  املحاكم 
الدعاوى املتعلقة بأصل الوقف وإدارته ضمن اختصاص املحاكم الرشعية، من قبيل النظر 
يف التولية ورقبة الوقف ورشوطه وأهلية الواقف واالستحقاق فيه وكيفية استغالل أعيانه، 
ومن ضمنها الدعاوى املتعلقة بتحويل املستحقات املوقوفة باإلجارة باملقاطعة)٢(، وهي 
املستغالت الوقفية التي أخرت ملدة غري معينة وبأجرة معطلة تعادل قيمة املوقوف عىل أن 

ترصف لعامرته، وبأجرة زهيدة مؤجلة يدفعها املستأجر للوقف سنوًيا)3(.

لكنه تّم فيام بعد استثناء النزاع حول هذه املستغالت باإلجارتني من اختصاص املحاكم 
الرشعية لتصبح من اختصاص املحاكم املدنية)4(؛ ألن النزاع فيها ال يتعلق بأصل الوقف 
ورقبته، بل بالترصف بمحتوياته كاألبنية واألشجار واملحال.. وغريها، مما هو موجود يف 

أرايض الوقف الصحيح.

ثم قلصت بعض القوانني من اختصاص املحاكم الرشعية فيام يتعلق بالدعاوى املتصلة 
بأصل الوقف ورشوطه، حيث أرشكت املحاكم املدنية اإلبتدائية يف النظر يف دعاوى رقبة 
الوقف، عند موافقة بعض املتخاصمني أو كافتهم عىل ذلك؛ فلقد جاء يف قانون املرافعات 
الرشعي من القانون العراقي لسنة 1٩٢٩م ما نصه: »لكل من املتخاصمني يف رقبة الوقف 
وفق  الدعوى  توديع  يقرر  أن  القايض  وعىل  املدنية،  املحاكم  يف  الدعوى  إيداع  يطلب  أن 

الطلب«.

املحاكم  إىل  املدنية  املحاكم  تودع  »ال  أنه  عىل  القانون  هذا  من  الثالثة  املادة  ونصت 

)1( انظر: رشح قانون املرافعات املدنية والتجارية العراقي، ضياء شيت خطاب، 1٠5.
)٢( املقاطعة: عقد إجارة يقصد به استيفاء األرض املوقوفة حتت يد املستأجر للبناء والغرس ما دام يدفع أجرة املثل، وهي تسمى 
احلكر، واملستأجر باملحتكر، ولقد كان جوازها موضع خالف بني الفقهاء، انظر: ورد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن 
عابدين(، ابن عابدين، 53٢/4 وبعدها، ثم منعت بعد ذلك يف القوانني احلديثة، وانظر: أحكام األوقاف، حسن رضا، 38.
)3( انظر: أحكام األوقاف، حسني عيل األعظمي، مطبعة االعتامد، بغداد، 1٩4٩م، 1٢-13، وأحكام األوقاف، حممد شفيق 

العاين، مطبعة اإلرشاد، بغداد، 1٩65م، 7.
)4( انظر: رشح قانون املرافعات املدنية والتجارية العراقي، ضياء شيت خطاب، 116-111.



18٠

مدونة أحكام الوقف الفقهية - اجلزء الثالث

الرشعية أي دعوى بسبب تعّلق رقبة الوقف إال بموافقة كافة املتخاصمني«)1(.
وهذا يعني أن دعوى الوقف مل تعد من اختصاص املحاكم الرشعية وحدها، فألحد 
أن  حينئٍذ  املدنية  املحاكم  عىل  وجيب  املدنية،  املحاكم  يف  إيداعها  يطلب  أن  املتخاصمني 
تودعها بناء للطلب، أما لو أقيمت يف املحاكم املدنية فال يمكن إحالتها إىل املحاكم الرشعية 

إال بموافقة اخلصوم جمتمعني.
لدعوى  بالنسبة  الرشعي  القضاء  اختصاص  من  قلصت  التي  الترشيعات  توالت  ثم 
من  مثاًل  واملشرتك  الذري  الوقف  تصفية  أمر  يف  النظر  القوانني  بعض  فجعلت  الوقف، 
اختصاص حماكم البداية، مع عدم جواز أن تنظر فيها أية حمكمة أخرى. فلو تم االعرتاض 
عىل صحة الوقف مثاًل وتعيني األموال املوقوفة وبيان صنفها الذري أو املشرتك، وتنوع يف 
أو  الذرية  األوقاف  تصفية  حول  خصام  وحصل  االستحقاق،  جهة  من  الواقفني  رشوط 

املشرتكة وما يتفرع عليها، فإن النظر يف كل ذلك إنام هو من اختصاص املحاكم املدنية)٢(.
املحاكم  يد  رفع  إىل  اإلسالمية  البلدان  من  كثري  يف  الترشيعات  هذه  مثل  آلت  ولقد 
الرشعية شيًئا فشيًئا عن النظر يف قضايا الوقف، ما يتصل منها بأصل الوقف ورشوطه، أو 
ما يتصل بفروعه، من قبيل النظر يف تثبيت رشوط الواقفني من جهة االستحقاق، وتعيني 
املستحقني، ومقدار أسهمهم من الغلة، وتوفر رشائط االستحقاق فيهم، وحتديد املستحق 
من غري املستحق يف األوقاف التي جتري تصفيتها)3(، ليصبح عند ذلك اختصاص املحاكم 
الرشعية مقصوًرا عىل النظر يف التولية عىل الوقف الذري، ونصب املتويل وعزله وحماسبته، 
وفق  وتسجيلها  واألوقاف،  الوصايا  حجج  وتنظيم  اخلريي،  الوقف  يف  املتويل  وترشيح 

القانون، واملصادقة عىل الوكاالت املختصة بالدعاوى التي تقام لدهيا)4(.

خام�ًسا: اخل�سم يف دعوى الوقف: 

األساس الذي تقوم عليه الدعوى هو اخلصومة والتنازع، وأْن ال موضوع هلا من دون 
ذلك. والقايض ينظر أول األمر عند تقديم الدعوى إليه يف حتديد اخلصم، ليتحقق وجود 
مدٍع ومدع عليه ليمكن أخذ احلق حينئٍذ ممن وقع له احلق من دون استحقاق، وإعطاؤه 

)1( انظر: املرجع السابق، 116-111.
تاريخ   ،665 رقم  العراقية،  الوقائع  يف  واملنشور   ،1٩55 سنة  الصادر  العراقي،  الذري  الوقف  تصفية  مرسوم  انظر:   )٢(

1٩55/7/1٩م.
)3( انظر: أحكام األوقاف، حممد شفيق العاين، 1٢٩.

)4( انظر: ذيل أصول املرافعات املدنية العراقي، العاين، منشور يف جريدة الوقائع العراقية رقم 866، 1٩63م.
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لصاحبه، وألن حتديد املدعي واملدعى عليه يسهل احلكم ويؤمن من االلتباس، ويعني عىل 
حتقيق العدل واإلنصاف)1(.

وألن املدعي هو من يقع عليه عبء اإلثبات يف الدعوى فإن حتديده يسهل حتديد مكان 
إقامتها.

وذكر اإلباضية أن متويّل الوقف هو املخّول للدفاع عن الوقف عند اخلصومة، »فإذا صحت 
وكالة الوكيل من حاكم أو مجاعة كان هو القائم بأمر املسجد وهو الذي يطالب يف حقوقه وتنصب 

له اخلصومة عند حكام املسلمني، وحيرض البينة ويأخذ اليمني، وال يمني عىل املسجد«)٢(.
وقد اختلف الفقهاء يف حتديد املوطن الذي تقام فيه الدعوى، ولبيان رأهيم ال بد من 

التفريق بني حالتني: 
احلالة األوىل: موطن الدعوى حالة التمييز بني املدعى واملدعى عليه: 

وقد اختلف الفقهاء يف حتديد موقع الدعوى يف هذه احلالة عىل أربعة أقوال: 

عند  قول  وهو  الراجح،  يف  والشافعية  احلنفية،  من  يوسف  أبو  ذهب  األول:  القول 
كانت  إذا  املالكية  ذلك  عىل  ووافقهم  املدعى،  شاء  حيث  تقام  الدعوى  أن  إىل  احلنابلة 

اخلصومة تتعلق بدين يف الذمة)3(.

)1( انظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء الدين الكاساين، 3٩3/6، ونظرية الدعوى يف الرشيعة اإلسالمية والقانون، 
٢3٩/6، وأحكام الوقف، زهدي يكن، املكتبة العرصية، بريوت، ٢86 وبعدها.

)٢( انظر: جوابات الساملي، نور الدين عبد احلميد الساملي، مكتبة اإلمام الساملي، سلطنة عامن ٢٠1٠م، 531/3.
املطبعة األمريية، مرص، ط٢، 131٠هـ، 446/3،  اهلند،  العاملكريية(، مجاعة من علامء  اهلندية )الفتاوى  الفتاوى  انظر:   )3(
والبحر الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم، املطبعة العلمية، مرص، ط1، 1311هـ، 1٩3/7، ومنحة اخلالق عىل البحر 
عابدين(،  ابن  املختار )حاشية  الدر  املحتار عىل  الرائق، 1٩3/7-1٩4، ورد  البحر  عابدين، مطبوع هبامش  ابن  الرائق، 
ابن عابدين، 54٢/5، والعقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية، ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
الدمشقي احلنفي، دار املعرفة، 3٠1/1، ٢8/٢، والدر املختار رشح تنوير األبصار، مطبوع عىل حاشية ابن عابدين، عالء 
الدين احلصكفي، 54٢/5، 543، وأسنى املطالب يف رشح روض الطالب، زين الدين أبو حييى زكريا بن حممد بن زكريا 
الرميل، ط٢،  أبو عباس أمحد  املطالب،  الرميل عىل أسنى  الكتاب اإلسالمي ٢87/4، وحاشية  دار  السنيكي،  األنصاري 
مطبوع هبامش أسنى املطالب، ٢87/4، وهناية املحتاج إىل رشح املنهاج، شمس الدين الرميل، ٢43/8-٢44، ومطالب 
املكتب اإلسالمي، 1415هـ/1٩٩4م،  احلنبيل،  الدمشقي  عبده  بن  بن سعد  املنتهى، مصطفى  غاية  النهى يف رشح  أويل 
464/6-465، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي، مطبعة السنة املحمدية، مرص، 1٩58م، 168/11-
16٩، ورشح اخلريش عىل خمترص خليل، حممد اخلريش، املطبعة األمريية، 1317هـ، 145/7، وحاشية العدوي عىل رشح 
الكبري، حممد عرفة الدسوقي،  العدوي، مطبوعة عىل هامش اخلريش، 145/7، وحاشية الدسوقي عىل الرشح  اخلريش، 
135/4، ورشح منح اجلليل عىل خمترص العالمة خليل، وهبامشه حاشية املسامة تسهيل منح اجلليل، الشيخ حممد عليش، 

مكتبة النجاح، ليبيا، 8/٢8٢-٢83.
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وقريب منه رأي اإلباضية، فضال عن حتّمل املّدعي عبء إحضار البينات إىل موطن 
الشهود يف  أن خيرج لسامع  احلاكم  ليس عىل  أنه  »اتفقوا  النيل:  فقد جاء يف رشح  القضاء 
حملهم ولو طلب، أو كانوا يف قريته، وعىل من لزمته البينة أن حيرضها إليه يف حمله، وللويص 
ا لصغريه وال مال له محل بينته من ماله هو، وله  أن حيمل بّينة اليتيم من ماله، ومن ادعى حقًّ
أن يأخذ من ماله إذا كان له مال أعطى منه، وقيل: من عجز عن محل بينته وهي يف غري بلده 
خري خصمه يف خروجه لسامعها يف حملها، ويف أن يكتب احلاكم إىل وايل البلد أن يسمعها 

ويعدهلا ويبعث بام صح«)1(، وناظر الوقف بمنزلة ويص اليتيم كام هو معلوم.

القول الثانى: ذهب حممد من احلنفية، وهو الصحيح املفتى به عندهم، أن الدعوى تقام 
حيث شاء املدعى عليه)٢(.

حتديد  يف  اخلصمني  اختالف  عند  أنه  إىل  قول  يف  احلنابلة  فقهاء  ذهب  الثالث:  القول 
مكان الدعوى، فإهنام يمنعان من التخاصم حتى يتفقان عىل الرفع إىل قاىض معني)3(. 

القول الرابع: ذهب فقهاء املالكية إىل أنه إذا كانت اخلصومة تتعلق بمعني، سواء كان 
عقاًرا أم ال، فموطن الدعوى حيث يكون املدعى عليه، وال يلتفت إىل موضع املدعى وال 
ابن  باملدنية واألندلس، وقال  فيه، وهذا قول مطرف، وأصبغ، وبه حكم  املدعى  موضع 

املاجشون: موطن اخلصومة حيث يكون املدعى فيه )أي: به()4(. 

احلالة الثانية: موطن الدعوى حالة عدم التمييز بني كل من املدعى واملدعى عليه: 

اختلف الفقهاء يف حتديد موطن الدعوى يف هذه احلالة، وكان اختالفهم عىل قولني: 

القول األول: ذهب فقهاء الشافعية، واحلنابلة إىل أنه إذا تساوى كل من املتداعيني يف 
املكان  فإن  مبيع،  ثمن  يف  كاختالفهام  ومطلوًبا؛  طالبا  منهام  كل  كان  بأن  الدعوى،  طلب 
املعترب يف إقامة الدعوى، هو مكان أقرب القاضيني، وإن تساوى القاضيان يف القرب، قدم 

)1( انظر: رشح النيل وشفاء العليل، حممد بن يوسف أطفيش، وزارة الرتاث القومي والثقافة، سلطنة عامن، ٢41/13.
)٢( انظر: العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية، ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، 3٠1/1.

)3( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي، 168/11-16٩.
حممد  خليل،  خمترص  عىل  اخلريش  ورشح   ،164/4 الدسوقي،  عرفة  حممد  الكبري،  الرشح  عىل  الدسوقي  حاشية  انظر:   )4(
اخلريش، 174/7، ورشح منح اجلليل عىل خمترص العالمة خليل، وهبامشه حاشية املسامة تسهيل منح اجلليل، الشيخ حممد 
عليش، 38٠/8، وتبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، ابن فرحون، مطبوع عىل هامش فتح العيل املالك 

)فتاوى الشيخ عليش(، ٩5/1.
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مكان من خرجت له القرعة)1(. 

القول الثانى: ذهب فقهاء املالكية إىل أنه إذا ادعى كل من اخلصمني أنه املدعى وكان 
كل منهام مدعًيا، فالقول للطالب الذى سبق رسول القاىض معه عىل غريه، بمعنى أنه إذا 
ذهب أحد املتداعيني لقاض، وذهب اآلخر لقاض آخر فأرسل كل قاض عونه ملن مل يأته 
من املتداعيني، فإن استويا يف املجيء مع دعوى كل إنه الطالب، أقرع للقاىض الذي يذهبان 

إليه، فمن خرج سهمه للذهاب له ذهبا له)٢(. 

عليه،  املدعى  موطن  يف  تقام  الدعوى  أن  املدنية،  القوانني  يف  به  املعمول  وهو  هذا 
خصوًصا إذا كانت الدعوى تتعلق بحق يف الذمة)3(. 

بني  وطرائقه  عليه  واملدعى  املدعي  حتديد  وسائل  يف  اخلالف  عن  النظر  وبغض 
الفقهاء)4(، فإن ما عليه االتفاق هو وجوب توفر رشط الصفة فيهام)5(؛ فاملدعي لكي يكون 
عليه  املدعى  تكليف  عليه  يرتتب  الذي  االدعاء  له حق  يكون  أن  املخاصمة جيب  له حق 

باجلواب واملخاصمة.

واملدعى عليه ليكون خصاًم يف الدعوى جيب أن يكون ممن يرتتب عىل إقراره حكم، 
فإذا ترتب ذلك كان خصاًم يف الدعوى عند إنكاره، ويصح توجيهها إليه، وبعبارة أخرى 
يقال: إن األصول املقررة التي تنتظم حتتها اخلصومة هي أن من ادعى عىل إنسان شيًئا، فإن 

)1( انظر: أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، زين الدين أبو حييى زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري السنيكي، ٢87/1، 
وهناية املحتاج إىل رشح املنهاج، شمس الدين الرميل، ٢43/8-٢44، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي، 
168/1-16٩، ومطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي احلنبيل، 465-464/6.

)٢( انظر: رشح اخلريش عىل خمترص خليل، حممد اخلريش، 145/7، وحاشية العدوي عىل رشح اخلريش، العدوي، مطبوعة 
عىل هامش اخلريش، 145/7، حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد عرفة الدسوقي، 135/4، ورشح منح اجلليل عىل 

خمترص العالمة خليل، وهبامشه حاشية املسامة تسهيل منح اجلليل، الشيخ حممد عليش، ٢83/8.
)3( انظر: رشح قانون املرافعات املدنية والتجارية العراقي، ضياء شيت خطاب، ٢٢8. 

الطرابليس،  الطرابلسية، حممود  الكاملية يف احلوادث  لتعليل املختار، عبد اهلل املوصيل، 3/٢، والفتاوى  انظر: االختيار   )4(
مطبعة مصطفى حممد، 18٩5م، 114، وبدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء الدين الكاساين، 3٩7/6 وبعدها، وفتح 
الوهاب رشح منهج الطالب، الشيخ زكريا األنصاري، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، مرص، 1٩35م، ٢7/٢، ومواهب 
اجلليل رشح خمترص خليل، أبو عبد اهلل حممد احلطاب، مطبعة السعادة، ط1، مرص، 13٢٩هـ، 1٢6/6-1٢7، واالختيار 
لتعليل املختار، عبد اهلل املوصيل، مطبعة مصطفى البايب احللبي، ط1، 1355هـ، 3/٢-4، وجواهر الكالم، حممد حسن 

النجفي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، د.ت، 41/17٩.
)5( انظر: مواهب اجلليل رشح خمترص خليل، أبو عبد اهلل حممد احلطاب، 1٢6/6.
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كان املدعى عليه لو أقر بالدعوى يصح إقراره ينتصب خصاًم عند إنكاره، وإن كان لو أقر 
ال يصح إقراره ال ينتصب خصاًم يف إقامة النية عند إنكاره)1(.

واتفق الفقهاء عىل أن اخلصم يف دعوى الوقف هو املتويل؛ سواء صدرت الدعوى عن 
الوقف أم كانت عليه، وسواء كانت الدعوى متعلقة برقبة الوقف أو بغلته، وأن املستحق 
يف الغلة ال يكون خصاًم، سواء كان مدعًيا أو مدعى عليه، ولو انحرص فيه االستحقاق)٢(، 
واألساس يف ذلك هو أن ناظر الوقف أو متوليه وكيل عن غريه سواء كان الغري هذا هو 
يقوم خصاًم يف  الواقف، فهو  أو  ناظًرا كالقايض  أقامه  أم كان هو من  الوقف  املستحق يف 

دعوى الوقف بناء عىل صحة الوكالة)3(.
واستثنى الفقهاء من مسألة أن املستحق يف الوقف ال يملك حق املخاصمة يف الدعوى 

صوًرا: 
التولية، أو أنه  األوىل: أن خياصم املستحق املتويل يف دعوى يرفعها إلثبات أحقيته يف 
من املستحقني يف الوقف، وأن املتويل مل يدفع له كل ما يستحق من الغلة، أو ُيطالب من قبل 

املتويل برد ما أخذه من الغلة زيادة عىل استحقاقه)4(.
أن  أو  أو عليه،  الوقف  املقامة من  املتويل يف اخلصومة  أو  الناظر  يوكل من  أن  الثانية: 

يوكل بجمع الغالت، أو املخاصمة يف الدعاوى، لكن باعتباره وكياًل ال مستحًقا)5(. 
من  منصوًبا  كان  إذا  املتويل  بمخاصمة  املستحقني  ألحد  القايض  يأذن  أن  الثالثة: 
األصيل،  املتويل  مقاضاة  مهمة  إليه  ويوكل  مؤقًتا،  متولًيا  ينصبه  بأن  وذلك  الواقف،  قبل 

كمحاسبته عىل خيانة، أو طلب عزله لعجز أو تقصري)6(.

)1( انظر: تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، هبامش: فتح العيل املالك يف الفتوى عىل مذهب اإلمام مالك 
)فتاوى الشيخ عليش(، حممد أمحد عليش، املطبعة الكربى األمريية، 13٠6هـ، ٢37/1.

)٢( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي، 67/7، وتبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، 
ابن عابدين، 1٢6/8، وحتفة املحتاج برشح  ابن عابدين(،  الدر املختار )حاشية  ابن فرحون، ٢3٩/1، ورد املحتار عىل 
املنهاج، أمحد بن حجر اهليتمي، مطبوع عىل هامش حاشيتي الرشواين والعبادي، مطبعة مصطفى حممد، ٢٩٩/6، ورشح 

منتهى اإلرادات، البهويت، املطبعة العامرية الرشفية، ط1، 131٩هـ، مطبوع عىل هامش كشاف القناع، 1٢٩/٢.
)3( ال إشكال يف جواز النيابة يف اخلصومة، وإن كان األصل هو أن صاحب احلق يطالب بحقه يف قبال من عليه احلق، والنائب 

هو الويص أو الويل أو الوكيل.
)4( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، ابن عابدين، 6/٢1٩.

)5( انظر: املرجع السابق، 6/٢1٩.
)6( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، ابن عابدين، ٢1٩/6، والعقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية، 

ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، 14/1.
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�ساد�ًسا: التقادم يف دعوى الوقف: 

اتفق فقهاء احلنفية، واملالكية، والظاهرية عىل أن احلقوق ال تسقط بالتقادم مهام طال 
موجب،  سبب  غري  من  أو  خوف  أم  لعذر  بحقه  احلق  صاحب  يطالب  مل  وسواء  الزمان 

وسواء تعلق احلق بالذمة أم بعني من األعيان)1(، ولقد استدل لذلك بالكتاب والسنة. 

حيث  بِٱۡلَبِٰطِل﴾)٢(؛  بَۡيَنُكم  ۡمَوٰلَُكم 
َ
أ ُكلُٓواْ 

ۡ
تَأ ﴿َوَل  تعاىل:  فكقوله  الكتاب  أما 

فرسها ابن عباس -ريض اهلل عنهام- بقوله: »هذا يف الرجل يكون عليه املال وليس عليه 
بينة فيجحد، وخياصم إىل احلكام، وهو يعلم أن احلق عليه، وهو آثم ملنعه«)3(، وأما السنة 

فكقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يبطل حق امرئ مسلم وإن قدم«)4(.

وقد ذهب فقهاء احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، واإلباضية إىل أن سكوت 
صاحب احلق عن حقه ملدة طويلة من الزمن مع مقدرته عىل املطالبة به، وعدم وجود مانع 
رشعي؛ كالصغر واجلنون أو اخلوف من سلطان قاهر يمنعه من ذلك، ومل يكن بينه وبني 
املترصف قرابة أو رشكة يف مرياث.. دليل عىل تركه له أو أمارة عىل عدم أحقيته، فيسقط 
حقه بذلك، فلو أقام حينئٍذ دعوى ضد املترصف فيام يدعي ملكه، أو يف حق يدعيه لنفسه 
فال تقبل منه لتكذيب الواقع والعرف هلا؛ وألن العادة تنفي مثلها وإن كان هؤالء الفقهاء 

)1( انظر: القوانني الفقهية، ابن جزي، مطبعة النهضة، تونس، 1٩٢6م، ٢٩6، ومعامل التنزيل يف التفسري، الفراء، مطبعة التقدم 
1351هـ،  ط1،  املنريية،  املطبعة  حزم،  ابن  واملحىل،   ،14٠/1 اخلازن،  تفسري  هبامش  مطبوع  134٩هـ،  مرص،  العلمية، 
4٢٢/٩، فتح العيل املالك يف الفتوى عىل مذهب اإلمام مالك )فتاوى الشيخ عليش(، حممد أمحد عليش، ٢٠٩/٢، وحبل 
الرشع املتني وعروة الدين املبني، اخلجندي، املطبعة السلفية، القاهرة، 1375هـ، ٢4٠/6، واألشباه والنظائر، زين الدين بن 
نجيم، املطبعة احلسينية املرصية، 13٢٢هـ، 11٩، ومواهب اجلليل رشح خمترص خليل، أبو عبد اهلل حممد احلطاب، 6/٢4٠.

)٢( سورة البقرة، آية 188.
)3( انظر: معامل التنزيل يف التفسري، الفراء، 1/14٠.

)4( انظر: تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، ابن فرحون، ٩٢/٢، ومواهب اجلليل رشح خمترص خليل، أبو 
عبد اهلل حممد احلطاب، 47/5 و٢٢4/6، ٢3٠، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد عرفة الدسوقي، ٢36/4.
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قد اختلفوا يف حتديد هذه املدة)1(. 

اتفق  الذي  األصل  الزمن  بمرور  الدعوى  سامع  بعدم  احلكم  ينايف  فال  كان  وكيف 
عليه ودلت عليه النصوص من أن احلق ال يسقط بالتقادم؛ إذ عدم سامعها ال ينفي أصل 
االستحقاق يف الواقع؛ فلو أقر املدعي عليه باحلق لزمه، وال جيوز للقايض عندها االمتناع 
عن احلكم للمدعي بحجة مرور الزمان)٢(، نعم لو أنكر املدعى عليه احلق ومتسك بالتقادم 
فال يستطيع عندها املدعي تقديم بينته، ولو قدمها مل تسمع منه حينئٍذ وليس له طلب اليمني 

من خصمه)3(.

أ( مدة التقادم: 

املدة  يف  اختلفوا  فلقد  به  املطالبة  وعدم  برتكه  احلق  سقوط  عىل  اتفاقهم  من  وبالرغم 
املوجبة لذلك.

أما احلنفية فلهم يف ذلك أقوال ثالثة؛ األول: أهنا ست وثالثون سنة. الثاين: أهنا ثالثون 
سنة. الثالث: أهنا ثالث وثالثون سنة)4(.

واختالف احلنفية يف الواقع نايش من اختالفهم يف النظرة إىل طبيعة احلقوق، والظروف 
التي حتيط هبا، والعالقة بني املدعي واملدعى عليه.

)1( انظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم، ٢٢6/7، وغمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر، أبو العباس 
شهاب الدين أمحد بن حممد مكي احلسيني احلموي احلنفي، )»األشباه والنظائر البن نجيم« بأعىل الصفحة يليه، مفصوالً 
بفاصل، رشحه »غمز عيون البصائر« ألمحد احلموي(، دار الكتب العلمية، ط1، 14٠5هـ/1٩85م، 337/٢، ورد املحتار 
عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، ابن عابدين، 483/4 و74٢/6، وفتوحات الوهاب بتوضيح رشح منهج الطالب 
منهج  رشح  يف  رشحه  ثم  للنووي  الطالبني  منهاج  من  األنصاري  زكريا  اخترصه  الطالب  )منهج  اجلمل  بحاشية  املعروف 
 1٠3/5 بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  باجلمل،  املعروف  األزهري  العجييل  منصور  بن  عمر  بن  سليامن  الطالب(، 
و33٩، والطرق احلكمية يف السياسات الرشعية، ابن قيم اجلوزية، مطبعة السنة املحمدية، مرص، 137٢هـ، 78، ورشح منح 
اجلليل عىل خمترص العالمة خليل، وهبامشه حاشية املسامة تسهيل منح اجلليل، الشيخ حممد عليش، ٢4٠/4، ومواهب اجلليل 
رشح خمترص خليل، أبو عبد اهلل حممد احلطاب، ٢٢4/6، ورشح النيل وشفاء العليل، حممد بن يوسف أطفيش، 13 /516. 

)٢( انظر: الطرق احلكمية يف السياسات الرشعية، ابن قيم اجلوزية، 34.
)3( انظر: الفتاوى الكاملية يف احلوادث الطرابلسية، حممود الطرابليس، 118، ومواهب اجلليل رشح خمترص خليل، أبو عبد 
اهلل حممد احلطاب، ٢٢4/6، وجواهر الروايات، البشتاوي، املطبعة العامرية الرشقية، 131٩هـ، ٢٩، وهذا الرأي هو ما 

عليه القانون املدين العراقي مثاًل.
)4( انظر: الفتاوى الكاملية يف احلوادث الطرابلسية، حممود الطرابليس، 1٠7-1٠8، والعقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية، 

ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، 3/٢، وجواهر الروايات، البشتاوي، ٢٩.
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الرأي  احلنفي  الفقه  من  معظمها  يف  املقتبسة  العدلية  األحكام  جملة  اختارت  ولقد 
األول)1(، وبه أفتى الفقهاء احلنفية املتأخرون، وصار العمل بمقتضاه)٢(. 

أما املالكية فلهم يف حتديد املدة آراء عديدة، أبرزها رأي مالك املنقول عنه يف املدونة 
٩4/4، وهو أن املدة ال حتدد بسنني مقدرة بل يرتك أمرها إىل اجتهاد احلاكم)3(.

الربيع:  »عن  النيل:  رشح  يف  جاء  فقد  سنة،  عرشون  التقادم  مدة  أن  اإلباضية  ويرى 
رفع احلديث إىل أيب عبيدة أن ما حيز من الدور والرباعات وغري ذلك عرشين سنة يبنون 
وهيدمون وأهلها حارضون ال يغريون وال ينكرون، ثم أدلوا بحجة فال يلتفت إليها وال 
عبيدة:  أبو  قال  الربيع:  قال  ينكرون،  ال  حضور  وهم  سنة،  عرشين  عامرة  بعد  هلم  حجة 
قال رجل من أهل البرصة جلابر بن زيد يف كتاب: يا أبا الشعثاء، ما تقول يف رجل كانت 
له دار بالبرصة خربة، فاشتغل عنها يف بعض أسفاره، ورجع فوجد فيها رجاًل من هؤالء 
رها منذ مخسة وعرشين سنة أو ثالثني سنة، ال يقدر عىل دفعه  القوم، فابتناها وحازها وعمَّ
رها رجل  وخصومته؟ فأجابه يف ظهر كتابه: فهمت مسألتك، وال أخالك تقدر عىل دار عمَّ
وقبيح  تنكر،  ال  وبنائه  وعامرته  حليازته  حارض  وأنت  سنة  ثالثني  أو  وعرشين  مخسة  منذ 

ملثلك أن يطلب ما ال يدرك، ويتمنى بام ال ينال«)4(.

ب( وقف التقادم وانقطاعه: 

والتقادم املوجب لعدم سامع الدعوى يمكن أن يتوقف أو ينقطع، وهناك مجلة أعذار 
توجب ذلك أطال الفقهاء احلديث عنها، ونحن سوف نعرضها هنا عىل وجه اإلجياز.

أو  املدعي  عىل  يطرأ  رشًعا  معترب  رشط  حصول  التوقف-  -أعني  باألول  واملقصود 
املدعى عليه يمنع املدعي من رفع دعواه، ويؤدي إىل إسقاط مدة وجود العذر من مرور 

الزمان املوجب لسقوط الدعوى.

)1( انظر: رشح جملة األحكام العدلية، سليم رستم باز، املطبعة األدبية، بريوت، ط٢، 18٩8م، 1/٩1٠.
)٢( انظر: الفتاوى اخلريية لنفع الربية، خري الدين الرميل، املطبعة املنرية العثامنية، 131٠هـ، 48/٢، والفتاوى الكاملية يف احلوادث 

الطرابلسية، حممود الطرابليس، 118، ورشح جملة األحكام العدلية، سليم رستم باز، ٩1٠/1، مادة 1661 و18٠1.
)3( انظر: مواهب اجلليل رشح خمترص خليل، أبو عبد اهلل حممد احلطاب، ٢٢3/6-٢٢4، والفواكه الدواين، النفراوي، مطبعة 
السعادة، ط1، 133٢هـ، 146/3-147، وحاشية العدوي عىل رشح اخلريش، العدوي، مطبوعة عىل هامش اخلريش، 

ضمن: رشح اخلريش عىل خمترص خليل، حممد اخلريش، 7/٢4٢. 
)4( انظر: رشح النيل وشفاء العليل، حممد بن يوسف أطفيش، 13 /516. 
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- من هذه األعذار:

أو  جلنون  عليه  حمجوًرا  أو  صغرًيا  احلق  صاحب  كان  لو  كام  نقصها،  أو  األهلية  فقد   -1
سفه أو ما شابه ذلك، ومل يكن له ويل يرعى شؤونه، فاملدة التي متر أثناء فقد األهلية أو 
نقصها ال تدخل يف حساب مدة التقادم املانعة من سامع الدعوى مهام قرصت تلك املدة 

أو طالت)1(.

٢- ومنها الغيبة، وهي من األعذار التي توقف مرور الزمن، وهي عند احلنفية معتربة يف 
املدعى  دون  فقط  املدعي  غيبة  يف  معتربة  فهي  املالكية  عند  أما  عليه،  واملدعى  املدعي 
عليه)٢(، وجوهر اخلالف هو أن املالكية جييزون احلكم عىل الغائب، خالًفا لألحناف 
الذين يشرتطون يف صحة احلكم حضور املدعى عليه واعتبار الغيبة عذرا مقيًدا بام لو 
كان ثبوت احلق لصاحبه يف حالة غيابه، فلو ثبت يف حال حضوره وهو عامل بذلك ومل 

ِع ثم غاب؛ فإن غيابه مدًة ال يعترب عذًرا يوقف مرور الزمان)3(. يدَّ

3- ومنها التغلب، بأن يكون املدعى عليه صاحب سلطة أو نفوذ أو سطوة، وخيشى املدعي 
سطوته ونفوذه وسلطانه وخياف منه عىل نفسه أو حقه)4(.

قال اطفيش: »والذي عندي أن من رشط احليازة أن يكون صاحب األصل قادًرا أن 
ا أنه عىل حقه  يتكلم عىل حقه وخياصم، وإال فال حياز عنه أصله إال أنه إذا مل يقدر أشهد رسًّ
مل يرتكه، وأنه إذا قد تكلم به، ولعل جابًرا دفع الرجل عن أصله مع قوله إنه ال يقدر عىل 
دفع خصمه وال عىل خصومته؛ ألنه مل يشهد عىل ذلك، ثم رأيت يف الديوان »النص عىل 
البالغ الصحيح العقل ذكًرا كان أو  اشرتاط القدرة؛ إذ قالوا: وإنام جتوز احليازة عىل احلر 
أنثى، موحًدا أو مرشًكا، إال أرض اجلزية، فال حيوزها املسلمون، وحيوزها أهل الكتاب فيام 

)1( خالف يف ذلك بعض الفقهاء، وسووا بني وجود الويل وعدمه يف وجوب وقف التقادم عند فقدان األهلية أو نقصها. انظر: 
رد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، ابن عابدين، 477/4.

 ،٢٢٢/6 احلطاب،  حممد  اهلل  عبد  أبو  خليل،  خمترص  رشح  اجلليل  ومواهب   ،13 البشتاوي،  الروايات،  جواهر  انظر:   )٢(
وحاشية العدوي عىل رشح اخلريش، العدوي، مطبوعة عىل هامش اخلريش، 7/٢4٢.

ابن  )حاشية  املختار  الدر  عىل  املحتار  ورد   ،1٢٠ الطرابليس،  حممود  الطرابلسية،  احلوادث  يف  الكاملية  الفتاوى  انظر:   )3(
وأحكام   ،٢٢٢/6 احلطاب،  حممد  اهلل  عبد  أبو  خليل،  خمترص  رشح  اجلليل  ومواهب   ،477/4 عابدين،  ابن  عابدين(، 

األوقاف، حممد شفيق العاين، 1٠7.
)4( انظر: مواهب اجلليل رشح خمترص خليل، أبو عبد اهلل حممد احلطاب، 6/٢٢٢.



18٩

الفصل الثاين عرش: املنازعات والدعاوى يف الوقف

بينهم، وهذا كله إذا حرض صاحب احلق حتى متت مدة احليازة، ومل يغري ومل ينكر من حاز 
أصله شيًئا، فسكت ومل يمنعه، ومل حيتج عليه عند املسلمني يف موضع يدرك حقه فيه، حتى 

مكث فيه وحازه عرش سنني أو عرشين سنة، فيكون ال حجة له عليه«)1(.

الزمن  العذر ضمن  فيها  التي قام  املدة  فإذا وجد عذر من هذه األعذار، فال تعترب   -
املعترب يف التقادم.

هذا فيام يتعلق بوقف التقادم، أما قطعه فمعناه وجود سبب من األسباب التي تؤدي إىل 
سقوط املدة السابقة عليه وعدم اعتبارها يف املدة املعتربة يف التقادم.

ومن األسباب املوجبة للقطع ما يرجع إىل صاحب احلق أو املدعي، ومنها ما يرجع إىل 
املدعى عليه.

أما ما يرجع إىل املدعي فهو املطالبة القضائية، واملقصود هبا قيام صاحب احلق برفع 
دعوى إىل القايض، الذي له صالحية النظر فيها، عىل خصمه الرشعي، يطالبه فيها بحقه، 
فإذا صنع ذلك أعترب سبًبا لسقوط التقادم، أعني للزمن الذي سبق املطالبة القضائية، حتى 
لو ترك املدعي دعواه قبل احلكم فيها، أما السبب الذي يرجع إىل املدعى عليه فهو إقراره 
باحلق الذي يدعيه املدعي، فإذا أقر به رصاحة انقطع التقادم، وعلل بأن تقييد القضاة بقبول 
الدعوى التي مل يمِض عليها التقادم دون غريها، مع أن احلق ال يسقط بمرور الزمان إنام 
القايض  يلزم  إذا كان  اإلقرار  ينتفي ذلك، وبأن  اإلقرار  التزوير واالحتيال، ومع  ملنع  هو 
باحلكم بموجبه حتى عند ميض مدة التقادم وانقضائها، فأوىل به أن يكون سبًبا لقطع املدة 

وإسقاطها)٢(.
الفقهاء مطلقة  القضاء، فعبارة  وال يظهر أن اإلقرار املسقط جيب أن يكون يف جملس 
يف هذا الشأن، نعم نقل ابن عابدين عن بعض شيوخه تقييده بذلك)3(، ولعل املقصود منه 
اإلقرار الشفاهي دون الكتايب، فال يشرتط فيه أن يكون أمام القايض ويف جملسه، ويف ذلك 

خالف سيأيت عند احلديث عىل وسائل اإلثبات يف دعوى القضاء.
فإذا ثّبت املدعى عليه إقراره يف ورقة بخط يده أو إمضائه فهو قاطع ملرور الزمن ومسقط 

)1( انظر: رشح النيل وشفاء العليل، حممد بن يوسف أطفيش، 516/13. 
)٢( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، ابن عابدين، 476/4.
)3( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، ابن عابدين، 476/4.
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للتقادم، وهو أداة إثبات كذلك إن مل يمِض عليه زمان جديد عن إبرازه أمام القايض)1(.

�سابًعا: و�سائل الإثبات يف دعوى الوقف: 

دعوى الوقف كغريها من الدعاوى ال بد إلثباهتا من بينة يؤيد هبا املدعي دعواه، والبينة 
هي ما يبني به احلق ويظهر، وهي رشًعا الشهادة العادلة)٢(.

واألدلة التي يثبت هبا احلق يف الدعوى بعضها حمل اتفاق بني العلامء، وبعضها اآلخر 
مباحث  وموضعها  اخلالف،  هذا  تفاصيل  يف  الدخول  هنا  يعنينا  ال  ونحن  خالف،  حمل 
كيفية  ويف  الوقف،  دعوى  يف  إثبات  أدلة  كوهنا  هو  هنا  يعنينا  وما  عام،  بشكل  القضاء 
االستفادة منها، ووجه تطبيقها ورشوط صحتها وقيمتها ووسائل اإلثبات يف العموم هي 

اإلقرار والشهادة واليمني.
أ( اإلقرار: معناه، حجيته، وأنواعه: 

أما اإلقرار فهو إظهار مكلف خمتار ما عليه )لفًظا أو كتابة أو إشارة(، أو عىل موكله أو 
موليه أو مورثه بام يمكن صدقه، أو هو إخبار شخص بحق لغريه عىل نفسه)3(، وهو حجة 

رشًعا ثابتة بالكتاب والسنة واإلمجاع والعقل)4(، ومكانه إما جملس القايض أو خارجه.

واملتفق عليه بني الفقهاء أن اإلقرار الذي يتم أمام القايض هو املعول عليه يف احلكم؛ 
النتفاء شبهة التزوير والتلفيق، وألنه أمام من خول سلطة الفصل يف اخلصومات فال مناص 

من االعتداد به واعتباره)5(.

)1( انظر: الفتاوى الكاملية يف احلوادث الطرابلسية، حممود الطرابليس، 1٠8
املختار، عبد اهلل املوصيل، ٢/5،  لتعليل  ابن قيم اجلوزية، 1٠4/1، واالختيار  العاملني،  املوقعني عن رب  انظر: أعالم   )٢(
والطرق احلكمية يف السياسات الرشعية، ابن قيم اجلوزية، ٢4، وتبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، ابن 
فرحون، هبامش: فتح العيل املالك يف الفتوى عىل مذهب اإلمام مالك )فتاوى الشيخ عليش(، حممد أمحد عليش، 364/1.
)3( انظر: املصباح املنري، الفيومي، 5٩8/٢-5٩٩، وتاج اللغة وصحاح العربية، اجلوهري، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، 

مطابع دار الكتاب العريب، مرص، 1377هـ، ٢88/5، والقاموس املحيط، الفريوز آبادي، ٢/116.
)4( انظر: حاشية الباجوري عىل رشح ابن القاسم الغزي، الشيخ إبراهيم الباجوري، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، عيسى 
البايب احللبي، 3/٢، وتبيني احلقائق رشح كنز الدقائق، فخر الدين الزيلعي، املطبعة األمريية، مرص، ط1، 1313هـ، 5/٢، 

واإلقناع، املقديس، املكتبة التجارية، مرص، 456/4.
أدلة مذهب أيب حنيفة، حممد مرتىض  املنيفة يف  املختار، عبد اهلل املوصيل، 5/٢، وعقود اجلواهر  لتعليل  انظر: االختيار   )5(
احلسيني، القسطنطنية، ط٢، 13٠٩هـ، 138/٢-13٩، ورشح الزرقاين عىل املوطأ، أبو عبد اهلل الزرقاين، مطبعة مصطفى 
و11،   6/4 1٩6٠م،  ط4،  احللبي،  البايب  مصطفى  مطبعة  الصنعاين،  السالم،  وسبل   ،141/4 1٩36م،  مرص،  حممد، 

ونصب الراية، عبد اهلل بن يوسف الزيلعي، مطبعة دار املأمون، مرص، 1٩38م، 3/315-31٢.
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وأما اإلقرار خارج املحكمة فيفرق فيه بني نوعني: 

- النوع األول: اإلقرار الشفاهي، وللعلامء فيه قوالن: 

القول األول: ذهب عامة الفقهاء من احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، والزيدية 
إىل أن اإلقرار الشفهي معترب؛ سواء كان يف جملس القضاء أم خارجه)1(، ويستدل)٢( لذلك 
بأن املدعي يمكنه إثبات إقرار املدعى عليه املنكر الذي وقع خارج جملس القايض بالبينة، 
بعدم  إليه  اليمني  أو توجيه  الشهادة،  البينة هي  بمقتضاه سواء كانت  له  أثبته حكم  ومتى 

اإلقرار)3(.

ولو شهد عدالن أن فالًنا وقف هذه األرض، فقال، ورثته: بل هذه، صارتا وقًفا؛ األوىل 
بالشهادة، واألخرى باإلقرار)4(، والقول ملدعيه جلملة الفقراء، ويبني مدعيه ملخصوصني؛ 

إذ األصل اإلطالق، قال صاحب البحر: وال يد مع اإلقرار بالوقف)5(.

القول الثاين: ذهب بعض فقهاء الشافعية إىل أن اإلقرار الشفهي ال يعول عليه إال إذا 
كان يف جملس القايض؛ ألن اإلقرار إخبار بال سبب للزوم املقر به عىل املقر، واإلخبار حيتمل 

الصدق والكذب)6(.

صحة  يرون  -الذين  العلامء  بني  خالف  فال  الكتايب،  اإلقرار  وهو  الثاين  النوع  أما   -
اإلثبات باخلط- يف جواز اإلثبات باإلقرار الكتايب الواقع يف غري جملس القضاء؛ سواء كان 

)1( انظر: تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، ابن فرحون، ٢/٢44.
)٢( انظر: تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، ابن فرحون، ٢44/٢، والفتاوى اخلريية لنفع الربية، خري الدين 

الرميل، 5٠/٢-51، والفتاوى الكاملية يف احلوادث الطرابلسية، حممود الطرابليس، 147. 
)3( انظر: معني احلكام فيام يرتدد بني اخلصمني من األحكام، أبو احلسن، عالء الدين، عيل بن خليل الطرابليس احلنفي، دار 
بداماد  يعرف  زاده  بشيخي  املدعو  سليامن  بن  حممد  بن  الرمحن  عبد  األبحر،  ملتقى  رشح  يف  األهنر  وجممع   ،1٢5 الفكر، 
ابن فرحون، ٢/51،  العريب، ٢88/٢، وتبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام،  الرتاث  إحياء  دار  أفندي، 
والتاج واإلكليل ملخترص خليل، أبو عبد اهلل املواق، مطبوع عىل هامش مواهب اجلليل، ٢15/7، ورشح اخلريش عىل خمترص 
رشح  إىل  املحتاج  وهناية   ،354/5 اهليتمي،  حجر  بن  أمحد  املنهاج،  برشح  املحتاج  وحتفة   ،86/6 اخلريش،  حممد  خليل، 
املنهاج، شمس الدين الرميل، 65/5، وفتوحات الوهاب بتوضيح رشح منهج الطالب املعروف بحاشية اجلمل، سليامن 
املرداوي،  الراجح من اخلالف،  باجلمل، 4٢8/3، واإلنصاف يف معرفة  املعروف  العجييل األزهري  بن عمر بن منصور 

1٢5/1٢ وما بعدها، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، 45٢/6 وما بعدها. 
)4( انظر: البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، أمحد بن املرتىض، مطبعة أنصار السنة املحمدية، مرص، ط1، 1٩4٩م، 5/15٢.

)5( انظر: البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، أمحد بن املرتىض، 166/5.
الطالب  منهج  رشح  بتوضيح  الوهاب  وفتوحات   ،65/5 الرميل،  الدين  شمس  املنهاج،  رشح  إىل  املحتاج  هناية  انظر:   )6(

املعروف بحاشية اجلمل، سليامن بن عمر بن منصور العجييل األزهري املعروف باجلمل، 4٢8/3. 
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بخط يد املقر أم بخط غريه وعليه توقيعه أو ختمه)1(.

واملقصود هنا هو اإلقرار بالوقف، واملتفق عليه بني العلامء أن اإلقرار حجة قارصة عىل 
املقر ال يتعداه إىل غريه.. فإذا أخرب املقر بحق عىل نفسه نفذ عليه، وإن كان عىل غريه مل ينفذ 
عىل ذلك الغري إال بتصديقه، وإن كان اإلقرار عليه وعىل غريه نفذ يف حق نفسه وتوقف 

بالنسبة إىل غريه)٢(.

واإلقرار بالوقف إما أن يصدر عن الواقف، وإما أن يصدر عن غريه، وهو إما يكون 
الوارث للواقف، وإما أن يكون أجنبًيا عنه له عالقة بالوقف، كواضع اليد عىل املوقوف، 
وإما أن يكون املتويل، ولكل شق منها حكمه الذي سنعرفه عند تفصيل صور املنازعات 

عام قريب.

ب( الشهادة: معناها، حجيتها، أركاهنا ورشوطها: 

الشهادة  بلفظ  حق  إلثبات  صدق  إخبار  بأهنا:  »الشهادة«  احلنفية  من  الكامل  عرف 
ليقيض  علم  من  حاكم  إخبار  بأهنا  املالكية:  من  الدردير  وعرفها  القضاء)3(،  جملس  يف 
بمقتضاه)4(، وعرفها اجلمل من الشافعية بأهنا: إخبار بحق للغري عىل الغري بلفظ أشهد)5(، 

وعرفها الشيباين من احلنابلة بأهنا: اإلخبار بام علمه بلفظ أشهد أو شهدت)6(.

)1( انظر: تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، ابن فرحون، 51/٢، واملبسوط، أبو بكر الرسخيس، 18/17٢، 
وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد عرفة الدسوقي، 4٠٢/٢، 4٠7، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، 

املرداوي، 1٢5/1٢، وهناية املحتاج إىل رشح املنهاج، شمس الدين الرميل، 76/5. 
)٢( انظر: الفتاوى اهلندية )الفتاوى العاملكريية(، مجاعة من علامء اهلند، ٢٠٠/5، وتبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج 
ابن فرحون، 53/٢، والتاج واإلكليل ملخترص خليل، أبو عبد اهلل املواق، مطبوع عىل هامش مواهب اجلليل،  األحكام، 
السنيكي،  األنصاري  زكريا  بن  حممد  بن  زكريا  حييى  أبو  الدين  زين  الطالب،  روض  رشح  يف  املطالب  وأسنى   ،٢٢8/7
318/٢، وحتفة املحتاج برشح املنهاج، أمحد بن حجر اهليتمي، 356/5، واملغني، ابن قدامة، مطبوع عىل الرشح الكبري، 

مطبعة املنار، مرص، 1348هـ، ٢38/1٠، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، 45٢/6 و458 و461. 
)3( انظر: فتح القدير، ابن اهلامم، مطبعة مصطفى حممد، 1356هـ، 6/٢.

)4( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد عرفة الدسوقي، 164/4.
العجييل  منصور  بن  عمر  بن  سليامن  اجلمل،  بحاشية  املعروف  الطالب  منهج  رشح  بتوضيح  الوهاب  فتوحات  انظر:   )5(

األزهري املعروف باجلمل، 4٢8/3.
ْيَباين،  )6( انظر: َنْيُل امَلآِرب برَشح َدلِيُل الطَّالِب، عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن أيب تغلب بن سامل التغلبي الشَّ

مكتبة الفالح، الكويت، ط1، 14٠3هـ/1٩83م، 47٠/٢.
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القضاء)1(،  الشهادة يف جملس  بلفظ  آخر  للغري عىل  إخبار صادق بحق  والشهادة هي 
وهي حجة رشعية يف إثبات احلقوق، دل عليها الكتاب والسنة واإلمجاع والعقل)٢(، وركن 
الشهادة هو لفظ »أشهد« دون غريه من األلفاظ، ولو أفادت معنى العلم واليقني)3(؛ ألن 
غريه.  يف  مفقودة  معاين  وهي  احلال،  يف  واإلخبار  والقسم  املشاهدة  معنى  أشهد  لفظ  يف 
والشافعية، واحلنابلة،  الصحيح،  واملالكية يف  احلنفية،  لفظ »أشهد« هو مذهب  واشرتاط 

وهو الراجح من مذهب اإلمامية)4(.

الشاهد فوت حق صاحب  الشهادة، أو خوف  إما طلب ذي احلق  أدائها هو  وسبب 
احلق بأن مل يكن ذو احلق يعلم بحقه)5(.

يتعني  ال  إذ  الفقراء،  مجلة  عىل  أرض  لوقف  الفقراء  شهادة  تقبل  الزيدية:  فقه  ويف 
للشهود، وكذا بوقف عىل املسلمني، وكذا لو شهد اثنان بحق الثنني، وشهد االثنان بحق 

هلام صح، وقيل: ال، للتهمة)6(.

وتؤدى الشهادة يف جملس القايض، فلو أداها الشاهد يف مكان آخر فال يلزم احلكم هبا 

)1( انظر: حول معنى الشهادة، وحبل الرشع املتني وعروة الدين املبني، اخلجندي، 31٠/6، ويقارن حول تعريفات قريبة: 
فتح الوهاب رشح منهج الطالب، الشيخ زكريا األنصاري، ٢٢٠/٢، وعقود اجلواهر املنيفة يف أدلة مذهب أيب حنيفة، حممد 

مرتىض احلسيني، 4٠/٢، وفتح القدير، ابن اهلامم، 364/4.
)٢( حول تفصيل هذه األدلة وكيفية االستدالل هبا انظر: صحيح البخاري، البخاري، 88/5، وسنن ابن ماجه، حممد بن يزيد 
الشوكاين، مطبعة مرص احلرة،  املضية، حممد عيل  البايب احللبي، 1٩7٢م، 778/٢٠، والدراري  القزويني، مطبعة عيسى 

ط1، 1347هـ، ٢16/٢، والفتاوى اهلندية )الفتاوى العاملكريية(، مجاعة من علامء اهلند، 3/45٠.
)الفتاوى  اهلندية  الشوكاين، مطبعة مرص احلرة، ط1، 1347هـ، ٢16/٢، والفتاوى  املضية، حممد عيل  الدراري  انظر:   )3(

العاملكريية(، مجاعة من علامء اهلند، 3/45٠.
)4( انظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء الدين الكاساين، ٢73/6، وحاشية ابن الشاط عىل كتاب الفروق، ابن الشاط، 
57/4، وتبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، ابن فرحون، 318/1، ورشح منح اجلليل عىل خمترص العالمة 
خليل، وهبامشه حاشية املسامة تسهيل منح اجلليل، الشيخ حممد عليش، 4٠6/8، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد 
عرفة الدسوقي، 165/4، واهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية املعروف برشح حدود ابن عرفة، أبو عبد 
اهلل حممد بن قاسم األنصاري الرصاع التونيس املالكي، املكتبة العلمية، ط1، 135٠هـ، 46٠-461، وحاشيتا قليويب وعمرية 
عىل رشح جالل الدين املحيل عىل منهاج الطالبني )بأعىل الصفحة »رشح العالمة جالل الدين املحيل عىل منهاج الطالبني للشيخ 
بفاصل  بفاصل »حاشية شهاب الدين أمحد بن أمحد بن سالمة القليويب«، بعده مفصوالً  حميي الدين النووي«، بعده مفصوالً 
بريوت،  الفكر،  دار  عمرية،  الربليس  وأمحد  القليويب  سالمة  بن  أمحد  بن  أمحد  الدين  شهاب  عمرية«(،  الربليس  أمحد  »حاشية 

1415هـ/1٩٩5م، 31٩/4، واملغني، ابن قدامة، 1٩5/1٠، وجواهر الكالم، حممد حسن النجفي، 41/17٩.
)5( انظر: الدر املختار رشح تنوير األبصار، مطبوع عىل حاشية ابن عابدين، عالء الدين احلصكفي، 51٢/4، واإلنصاف يف 

معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي، 1٢/٩٠
)6( انظر: البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، أمحد بن املرتىض، 34/6.



1٩4

مدونة أحكام الوقف الفقهية - اجلزء الثالث

من قبل القايض)1(؛ ألن الشهادة ال تصري حجة ملزمة إال بقضائه فتختص بمجلسه، وهو 
ما يتفق فيه اإلباضية وسائر املذاهب)٢(.

أن تكون هناك دعوى من قبل صاحب  العباد  الشهادة يف حقوق  قبول  ومن رشوط 
احلق أو وكيله، والسبب أن الشهادة متوقفة عىل مطالبة صاحب احلق، وهي ال تقوم إال 

بدعوى)3(، وعىل ذلك اتفاق الفقهاء توثيق.

أما بالنسبة حلق اهلل تعاىل: فال يشرتط لقبول الشهادة سبق الدعوى؛ وذلك لوجوب 
إقامتها عىل كل أحد، وملا كان الوقف من احلقوق التي يرجح فيها حق اهلل؛ فإن الشهادة 
فيها تقبل حسبة، ولو بدون سبق دعوى من أحد بذلك)4(؛ فمن علم بوقف وضع الغري يده 

عليه يشغله ويرصف ريعه يف غري مصارفه وجب عليه املبادرة إىل الشهادة)5(.

أما لو  الوقف،  الشهادة عىل ثبوت أصل  فيام لو كانت  الشهادة حسبة منحرص  وقبول 
كانت عىل إثبات االستحقاق فيه مثاًل فال تقبل باالتفاق، وال بد عندها من تقديم الدعوى 
ممن يدعي االستحقاق يف الوقف، ويقدم الشاهد شهادته عىل ذلك عىل طلبها أمام القايض)6(.

واستثنى فقهاء احلنفية، واملالكية، واحلنابلة، من وجوب املبادرة إىل الشهادة يف أصل 
الوقف حتى مع عدم وجود دعوى حالة الوقف عىل املعني)7(؛ فإنه ال جيب فيه املبادرة؛ ألن 

)1( انظر: الرساج الوهاج عىل متن املنهاج، الشيخ الغمراوي، مطبعة مصطفى البايب احللبي، 1٩33م، 61٠، ورد املحتار عىل 
الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، ابن عابدين، 4/51٢

)٢( انظر: رشح النيل وشفاء العليل، حممد بن يوسف أطفيش، 13/٩٩.
)3( انظر: مغني املحتاج رشح املنهاج، حممد الرشبيني، مطبعة مصطفى حممد، مرص 45٠/4، ورد املحتار عىل الدر املختار 

)حاشية ابن عابدين(، ابن عابدين، 537/4، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي، ٢71/1.
)4( انظر: الطرق احلكمية يف السياسات الرشعية، ابن قيم اجلوزية، ٢36، ورشح اخلريش عىل خمترص خليل، حممد اخلريش، 

187/7، وجواهر الكالم، حممد حسن النجفي، 41/17٩.
)5( انظر: حاشية العدوي عىل رشح اخلريش، العدوي، مطبوعة عىل هامش اخلريش، 187/7، ومغني املحتاج رشح املنهاج، 

حممد الرشبيني، 437/4، وجواهر الكالم، حممد حسن النجفي، 41/17٩.
)6( انظر: مباحث الوقف، حممد زيد األبياين، مكتبة وهبة، ط3، 1٩٢4م، 154.

)7( انظر: غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن حممد مكي احلسيني احلموي احلنفي، 
4٠3/٢، ودرر احلكام رشح جملة األحكام، عيل حيدر خواجه أمني أفندي، دار اجليل، ط1، 38٩/4، والدر املختار رشح 
العدوي عىل رشح اخلريش،  الدين احلصكفي، 4٠٩/4، وحاشية  ابن عابدين، عالء  األبصار، مطبوع عىل حاشية  تنوير 
أبو حممد  ابن قدامة، 1٩4/1٠، والكايف يف فقه اإلمام أمحد،  العدوي، مطبوعة عىل هامش اخلريش، 187/7، واملغني، 
موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلامعييل املقديس ثم الدمشقي احلنبيل )الشهري بابن قدامة املقديس(، املكتب 

اإلسالمي، بريوت، ط5، 1٩88م، ٢88/4.
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الوقف عىل معني يرجح فيه حق اآلدمي فله حق إسقاطه حتى بعد قبوله)1(.

للدعوى  مطابقة  تكون  أن  مطلًقا  الشهادة  لقبول  كذلك  احلنفية  فقهاء  اشرتط  ولقد 
العبد لوجوب سبق الدعوى فيه عىل  ولو يف املعنى، لكن ذلك رشط فيام يرجح فيه حق 
الشهادة، أما ما يرجح فيه حق اهلل تعاىل كام يف إثبات أصل الوقف فال؛ ألن تقدم الدعوى 

ليس رشًطا فوجودها كعدمها فال يرض عدم التوافق)٢(.

واشرتط كذلك مطابقة الشهادة للشهادة بأن يتطابق اللفظان يف إفادة املعنى، وفصل 
أبو حنيفة برضورة التطابق عىل الوضع ال التضمني، واكتفى حممد وأبو يوسف صاحبا أيب 

حنيفة باملوافقة املعنوية ولو بالتضمني)3(.

ويف الشهادة عىل الوقف فلو شهد شاهدان بأن داًرا بعينها موقوفة وزاد أحدمها شيًئا، 
أو زاد كل واحٍد منهام شيًئا عىل اآلخر، تبطل الزيادة، وتقبل الشهادة عىل ما اتفقا عليه)4(.

فلو قال أحدمها: إن الواقف جعل األرض صدقة موقوفة عىل فالن، وشهد اآلخر أنه 
الغلة للفقراء واملساكني؛  جعلها عىل اآلخر، قبلت الشهادة عىل أصل الوقف)5(، وتكون 
ألهنام اتفقا عىل الشهادة بأهنا صدقة موقوفة، واختلفا فيام سوى ذلك، فيقبل ما اتفقا عليه 

ويرد ما اختلفا فيه.

أما اختالف الشهود يف زمان الوقف ومكان صدور الوقف من الواقف وانعقاده فال 
يؤثر يف الشهادة يف يشء؛ وذلك ألن األلفاظ تتكرر يف كل زمان ومكان)6(، نعم لو اختلفا 

يف املحل املوقوف فإن ذلك يؤثر يف الشهادة فيبطلها)7(.

واجلهة  الواقف  ذكر  خاصة  الوقف  دعوى  يف  الشهادة  لقبول  احلنفية  فقهاء  واشرتط 
الوقف  بني  فرق  من  فثمة  بينهم،  اتفاق  حمل  ليس  الواقف  اشرتاط  لكن  عليها،  املوقوف 
الوقف  يف  الشهادة  فجوز  األول،  دون  الثاين  يف  ذلك  فاشرتط  اجلديد،  والوقف  القديم 

)1( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، ابن عابدين، 4/53٩.
)٢( انظر: املرجع السابق، 4/53٩.

)3( انظر: املرجع السابق، 4٩3/5، ودرر احلكام رشح جملة األحكام، عيل حيدر خواجة أمني أفندي، 4٠8/4. 
)4( انظر: اإلسعاف يف أحكام األوقاف، برهان الدين إبراهيم الطرابليس، املطبعة الكربى املرصية، 1٢٩٢هـ، 83.

)5( انظر: مباحث الوقف، حممد زيد األبياين، 154، ورد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، ابن عابدين، 558/3.
)6( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي، ٢6/1٢

)7( انظر: مباحث الوقف، حممد زيد األبياين، 155-156، وأحكام األوقاف، حممد شفيق العاين، 118.
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القديم ولو بدون ذكر الواقف، تغليًبا ملصلحة الوقف.

ومنهم من محل هذا الرأي عىل اختالف الصاحبني مع أيب حنيفة: يف ملكية العني بعد 
وقفها، فأبو حنيفة يرى: بقاء امللك عىل حكم ملك الواقف، فال بد من ذكر الواقف لقبول 
ملكية  انتقال  يرى:  الذي  يوسف  أيب  مذهب  عىل  الوقف  يف  الفتوى  كانت  وملا  الشهادة، 
العني املوقوفة إىل ملك اهلل تعاىل، فإن الراجح يف مذهب احلنفية عدم اشرتط ذكر الواقف 

يف الشهادة عىل الوقف)1(.

1- ال�سهادة بالت�سامع:

الظن  ملعنى  ال  واليقني،  العلم  ملعنى  مفيدة  الشهادة  تكون  أن  الفقهاء  اشرتط  ولقد   
﴾)٢(، وبام روي  والتخمني، واستدلوا له بقوله تعاىل: ﴿َوَل َتۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلٌمۚ
عن ابن عباس من أن رجاًل سأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن الشهادة فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »هل ترى الشمس؟«، 
قال: نعم، قال ملسو هيلع هللا ىلص »مثلها فاشهد أو دع«)3(، وإذا كان األصل يف الشهادة اعتامد اليقني)4(، 

فإنه ال جيوز للمرء أن يشهد إال بام علمه عن رؤية أو سامع)5(.

ومل يستثن الفقهاء من ذلك إال حاالت حمددة أجازوا فيها الشهادة بالتسامع، وما 	 
يعنينا هنا هو رأهيم يف الشهادة بالتسامع عىل أصل الوقف حيث اختلفوا يف ذلك 

عىل قولني: 

القول األول: ذهب بعض مشايخ فقهاء احلنفية، وهو اختيار شمس األئمة الرسخسى، 
جواز  إىل  املذهب  يف  واحلنابلة  والشافعية،  واملالكية،  وغريمها،  املرغينانى  الدين  وبرهان 

)1( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، ابن عابدين، 557/3، واإلسعاف يف أحكام األوقاف، برهان 
الدين إبراهيم الطرابليس، 78، وجامع الفصولني، ابن قايض ساموة، 13٠/٢1، وأحكام األوقاف، حممد شفيق العاين، 

117، وجواهر الكالم، حممد حسن النجفي، 88/38، ومذهب اإلمامية انتقال الوقف إىل املوقوف عليهم.
)٢( سورة اإلرساء، آية 36.

)3( سبل السالم، الصنعاين، 4/13٠.
)4( انظر: مغني املحتاج رشح املنهاج، حممد الرشبيني، 4/13٠

)5( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي، 1٢/٩.
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الشهادة بالتسامع يف أصل الوقف)1(. 

واحتجوا لذلك: بأن السامع عىل األول سامع من الشهود عليه، نحو اإلقرار والطالق 
اإلبصار  فيها  يشرتط  بالقول  والشهادة  يسمع،  بام  يشهد  فهو  الخ..  والوقف،  والعتق 
والسمع... وعىل الثاين: سامع من جهة االستفاضة فيام يتعذر علمه يف الغالب إال بذلك، 

وهذا هو الذي يسمى الشهادة بالتسامع أو االستفاضة)٢(.

القول الثانى: ذهب بعض مشايخ احلنفية، وهو وجه عند احلنابلة إىل أنه ال حتل الشهادة 
بالتسامع عىل أصل الوقف)3(.

وإذا كان مجهور الفقهاء، وهم أصحاب القول األول، قد ذهبوا إىل جواز الشهادة 	 
عىل أصل الوقف بالتسامع، فإهنم اختلفوا يف جواز الشهادة بالنسبة لرشوط الواقف 

عىل ثالثة أقوال: 

إىل  املذهب  يف  واحلنابلة  املالكية،  وفقهاء  احلنفية،  مشايخ  بعض  ذهب  األول:  القول 

اهلداية«  رشح  »العناية  رشحه  بفاصل  مفصواًل  يليه  الصفحة،  بأعىل  للمرغيناين«  )»اهلداية  اهلداية  رشح  العناية  انظر:   )1(
للبابريت(، أكمل الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن حممود بن الشيخ شمس الدين بن الشيخ مجال الدين الرومي البابريت، 
دار الفكر، 388/7-3٩٢، وبدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء الدين الكاساين، ٢66/6-٢67، وجممع األهنر يف 
رشح ملتقى األبحر، عبد الرمحن بن حممد بن سليامن املدعو بشيخي زاده يعرف بداماد أفندي، 1٩٢/٢، ودرر احلكام رشح 
غرر األحكام، حممد بن فرامرز بن عيل الشهري بمال أو منال أو املوىل خرسو، دار إحياء الكتب العربية، ٢/375-374، 
وتبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، ابن فرحون، 4٢6/1، 43٠، 435، والذخرية، شهاب الدين أمحد بن 
إدريس القرايف، حتقيق: سعيد أعراب، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط1، 1٩٩4م، 15٢/8-155، ورشح اخلريش عىل 
خمترص خليل، حممد اخلريش، ٢11/7، وفتوحات الوهاب بتوضيح رشح منهج الطالب املعروف بحاشية اجلمل، سليامن 
بن عمر بن منصور العجييل األزهري املعروف باجلمل، 3٩8/5، وأسنى املطالب يف رشح روض الطالب، زين الدين أبو 
حييى زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري السنيكي، 367/4، 368، وحاشيتا قليويب وعمرية عىل رشح جالل الدين املحيل 
عىل منهاج الطالبني، شهاب الدين أمحد بن أمحد بن سالمة القليويب وأمحد الربليس عمرية، 3٢٩/4، واملغني، ابن قدامة، 

141/1٠، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، 4٠8/6-41٠. 
القضاة  وتبرصة   ،4٩٢/1 1٩57م،  احللبي،  البايب  مصطفى  مطبعة  السيوطي،  الدين  جالل  والنظائر،  األشباه  انظر:   )٢(
ومغني   ،6٢ 1٢7٢هـ/185٩م،  طبعة  احلمزاوي،  العدوي  حسن  الربهان،  من  له  يشهد  وما  اليد  وضع  يف  واإلخوان 
املحتاج رشح املنهاج، حممد الرشبيني، 448/4، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي، 11/1٢، ومباحث 

الوقف، حممد زيد األبياين، 154، ورد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، ابن عابدين، 558/3.
الشيخ مجال  بن  الدين  الشيخ شمس  بن  بن حممود  بن حممد  اهلل حممد  عبد  أبو  الدين  أكمل  اهلداية،  العناية رشح  انظر:   )3(
الدين الرومي البابريت، 388/7-3٩٢، واملغني، ابن قدامة، 141/1٠-14٢، والفروع، ابن مفلح، عامل الكتب، بريوت، 

1٩85م، 6/55٢.
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قبول الشهادة بالتسامع عىل رشائط الوقف)1(. 

القول الثانى: ذهب بعض مشايخ احلنفية، وبعض الشافعية وهو ما أفتى به النووى إىل 
عدم ثبوت الشهادة بالتسامع عىل رشوط الوقف)٢(. 

فقهاء  وبعض  كالمهم،  من  املفهوم  يف  احلنفية  فقهاء  بعض  ذهب  الثالث:  القول 
الشافعية، وهو ما أفتى به ابن الصالح وغريه إىل التفصيل، فقالوا: تثبت الشهادة بالتسامع 
عىل رشوط الوقف، إن ذكرت ضمن الشهادة عىل أصل الوقف، وإن شهد هبا منفردة؛ فإهنا 

ال تسمع وال تثبت)3(. 

ما  صدق  الشاهد  نفس  يف  يقوم  أن  يشرتط  الوقف  يف  باالستفاضة  الشهادة  ولقبول 
سمعه من الناس، وعليه فال يكفي أن يقول سمعت الناس يقولون كذا، وإن كانت شهادته 
الفقراء واملساكني؛ ألنه قد  مبنية عليها، بل يقول: أشهد أن هذه األرض وقف مثاًل عىل 
يعلم خالف ما سمع، فلو رصح بذلك مل تقبل شهادته عىل األصح؛ ألن كالمه يشعر بعدم 
جزمه بشهادته، كام أن القايض ال تزيده الشهادة هذه شيًئا عىل ما يعلمه فال جيوز له أن حيكم 
هبا)4(، واستثني من ذلك ما لو ذكره لتقوية أو حكاية حال؛ كام لو قال بعد شهادته: مل أعاين 

الوقف، ولكن اشتهر عندي أو أخربين به من أثق به، فإن شهادته حينئٍذ صحيحة)5(.

)1( انظر: فتح القدير، ابن اهلامم، 3٩3/7-3٩٢، جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر، عبد الرمحن بن حممد بن سليامن املدعو 
بشيخي زاده يعرف بداماد أفندي، 1٩3/٢، وحاشية العدوي عىل رشح اخلريش، العدوي، مطبوعة عىل هامش اخلريش، 
٢11/7، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد عرفة الدسوقي، 1٩7/4، واملغني، ابن قدامة، 141/1٠، والفروع، 
ابن مفلح، 55٢/6، ومطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي احلنبيل، 5٩7/6-

5٩8، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، 4٠8/6-41٠.
)٢( انظر: العناية رشح اهلداية، أكمل الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن حممود بن الشيخ شمس الدين بن الشيخ مجال الدين 
الرومي البابريت، 3٩٢/7، ودرر احلكام رشح غرر األحكام، حممد بن فرامرز بن عيل الشهري بمال أو منال أو املوىل خرسو، 
374/٢، 375، وجممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر، عبد الرمحن بن حممد بن سليامن املدعو بشيخي زاده يعرف بداماد 
أفندي، 1٩3/٢، ومغني املحتاج رشح املنهاج، حممد الرشبيني، 378/6، وحاشيتا قليويب وعمرية عىل رشح جالل الدين 

املحيل عىل منهاج الطالبني، شهاب الدين أمحد بن أمحد بن سالمة القليويب وأمحد الربليس عمرية، 4/3٢٩.
)3( انظر: درر احلكام رشح جملة األحكام، عيل حيدر خواجه أمني أفندي، 367/4، األشباه والنظائر، جالل الدين السيوطي، 
السنيكي،  األنصاري  زكريا  بن  حممد  بن  زكريا  حييى  أبو  الدين  زين  الطالب،  روض  رشح  يف  املطالب  وأسنى   ،4٩٢/1
367/4، 368، وحاشيتا قليويب وعمرية عىل رشح جالل الدين املحيل عىل منهاج الطالبني، شهاب الدين أمحد بن أمحد بن 

سالمة القليويب، وأمحد الربليس عمرية، 3٢٩/4 ومغني املحتاج رشح املنهاج، حممد الرشبيني، 378/6.
)4( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، ابن عابدين، 558/3.

)5( انظر: مغني املحتاج رشح املنهاج، حممد الرشبيني، 44٩/4، والفتاوى اخلريية لنفع الربية، خري الدين الرميل، ٢٠4/1، 
ورد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، ابن عابدين، 558/3.
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2- ال�سهادة على ال�سهادة:

الشاهد  من  ما سمعه  الشاهد عىل  فيها  يشهد  التي  املبارشة  الشهادة غري  هبا  ويقصد   
األصيل الذي يشهد بام رآه أو سمعه بنفسه، وقد أجاز الفقهاء مثل هذه الشهادة استحساًنا 
للرضورة، ولقيام احلاجة إليها؛ ألن األصل قد يتعذر عليه أداء الشهادة بنفسه أمام القايض 
ملرض أو سفر أو نحو ذلك، وألن الشهادة حق الزم فيشهد عليها كسائر احلقوق؛ وألهنا 

طريق تظهر احلق كاإلقرار؛ وألن عدم قبوهلا قد يفوت كثريا من احلقوق عىل أصحاهبا)1(.

واستثنى مجهور الفقهاء -عدا املالكية- من ذلك، احلدود والقصاص، فال تقبل فيها 
الشهادة عىل الشهادة حجتهم يف ذلك أن احلدود تدرأ بالشبهات)٢(.

أما املالكية فريون جوازها يف إثبات أي حق من احلقوق سواء كان ذلك حق اهلل، أم 
حق الناس)3(.

وأما يف الوقف، فلقد ذهب فقهاء احلنفية يف الصحيح عندهم، واملالكية، والشافعية، 
واحلنابلة، والظاهرية إىل أن الشهادة عىل الشهادة جائزة يف أصله)4(.

وعىل الشاهد أن يؤدي الشهادة عىل الصفة التي حتملها، فيقول: أشهد أن فالًنا يشهد 
أن األرايض الفالنية موقوفة من قبل فالن عىل الفقراء واملساكني أو عىل أوالده.. إلخ)5(.

ج( اليمني والنكول عنها:

اختلف العلامء يف اعتبار اليمني، أو النكول عنها طريًقا من طرق اإلثبات يف القضاء.

)1( انظر: مغني املحتاج رشح املنهاج، حممد الرشبيني، 453/4، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي، 8٩/٢، 
ومناهج  األقضية  أصول  يف  احلكام  وتبرصة   ،557/3 عابدين،  ابن  عابدين(،  ابن  )حاشية  املختار  الدر  عىل  املحتار  ورد 

األحكام، ابن فرحون، 15٠/٢.
)٢( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي، 8٩/٢، وتبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، 

ابن فرحون، 15٠/٢.
)3( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد عرفة الدسوقي، ٢٠4/4-٢٠5.

)4( انظر: معني احلكام فيام يرتدد بني اخلصمني من األحكام، أبو احلسن، عالء الدين، عيل بن خليل الطرابليس احلنفي، 1/11٢، 
)الفتاوى  اهلندية  والفتاوى   ،46٢-461/7 اهلامم،  ابن  القدير،  فتح   ،1٢٠/7 نجيم،  ابن  الدقائق،  كنز  رشح  الرائق  والبحر 
العاملكريية(، مجاعة من علامء اهلند، 438/٢، وجممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر، عبد الرمحن بن حممد بن سليامن املدعو بشيخي 
وأسنى   ،٢٠5  ،٢٠4/4 الدسوقي،  عرفة  حممد  الكبري،  الرشح  عىل  الدسوقي  وحاشية   ،٢11/٢ أفندي،  بداماد  يعرف  زاده 
املطالب يف رشح روض الطالب، زين الدين أبو حييى زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري السنيكي، 377/4-378، ومغني 

املحتاج رشح املنهاج، حممد الرشبيني، 386/6-387، واملغني، ابن قدامة، 187/1٠-188، واملحىل، ابن حزم، 8/54٠.
)5( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي، ٢/٩1.
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1- اليمني: 

واليمني يف االصطالح: حلف باهلل تعاىل بفعل يشء أو تركه)1(، أو هي قسم باهلل تعاىل 
يصدر من أحد املتخاصمني عىل صحة دعواه أو عدم صحتها)٢(.

وال خالف بني العلامء يف وجوب توجيه اليمني إىل املدعى عليه املنكر إذا طلبها املدعي 
ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  بقول  له  واستدلوا  البينة،  تقديم  عن  تنازله  أو  دعواه،  إثبات  عن  عجزه  عند 

»البينة عىل من ادعى واليمني عىل من أنكر«)3(. 

وإذا كان الفقهاء قد اتفقوا عىل وجوب توجيه اليمني إىل املدعى عليه؛ فإهنم اختلفوا يف 
اعتبار اليمني طريًقا من طرق القضاء عىل قولني: 

القول األول: أن اليمني طريق من طرق القضاء، ينقيض بأدائها احلق وتقطع اخلصومة، 
املدعي  ألن  وذلك  الدعوى،  ردت  وحلف،  عليه  املدعى  إىل  اليمني  املدعي  وجه  فإذا 
أقام  إذا  أنه  تنازل عام سواها من األدلة. وينبني عليه  املدعى عليه قد  إىل  اليمني  بتوجيهه 
الظاهرية،  تسمع، وهذا هو مذهب  مل  املنكر  عليه  املدعى  عليه  ما حلف  بينة عىل  املدعي 
واإلمامية، وبعض القضاة من السلف، ووافقهم املالكية عىل ذلك يف املشهور عندهم، لكن 
املالكية اشرتطوا لذلك أن يكون املدعى عىل علم هبذه البينة وقت حلف املدعى عليه، وأهنا 

كانت حارضة أو غائبة غيبة قريبة، كالثامنية أيام ونحوها ذهاًبا وإياًبا. 

أما أن كان املدعى غري عامل وقت احللف، أو كان عامًلا هبا لكنها كانت غائبة غيبة بعيدة، 
فله القيام هبا، وجيب عىل القاىض سامعها واحلكم بموجبها، والقول قوله يف نفى العلم مع 

يمينه. 

وينطبق نفس احلكم أيًضا عىل ما إذا كانت البينة حارضة وقت احللف ونسيها)4(.

القول الثاين: عدم اعتبار اليمني طريًقا من طرق القضاء، بمعنى أنه لو حلف املدعى 

)1( انظر: حبل الرشع املتني وعروة الدين املبني، اخلجندي، 164/6.
)٢( انظر: املرجع السابق، 164/6.

)3( سبل السالم، الصنعاين، 13٢/4، وروي مثله بألفاظ خمتلفة عنه ملسو هيلع هللا ىلص.
)4( انظر: رشح اخلريش عىل خمترص خليل، حممد اخلريش، ٢4٠/7-٢41، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد عرفة 
احلياة،  مكتبة  دار  مطبعة  احليل،  املحقق  اإلسالم،  ورشائع   ،٢٢3/٢ النفراوي،  الدواين،  والفواكه   ،٢3٢/4 الدسوقي، 

بريوت، ٢1٢/٢، وتبيني احلقائق رشح كنز الدقائق، فخر الدين الزيلعي، ٢٩6/4، واملحىل، ابن حزم، ٩/371.
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عليه فإن ذلك ال يبطل حق املدعي يف إقامة دعوى جديدة عند ظهور البينة، وهبذا قال فقهاء 
البينة وقت احللف  أن تكون هذه  احلنابلة عىل ذلك برشط  والشافعية، ووافقهم  احلنفية، 
بعيدة عن املدعي، أو كان ال يمكنه إحضارها، أو ال يريد إقامتها، أو كانت حارضة ومل يرد 
إقامتها، حيث إن هذه البينة تسمع يف هذه األحوال، وجيب عىل القايض احلكم بمقتضاها.

أما لو كان للمدعي بينة حارضة، وطلب يمني املدعي عليه، ثم إقامة البينة بعد ذلك، 
فإنه ال يملك استحالف املدعي عليه يف هذه احلالة عند احلنابلة يف وجه)1(.

2- معنى النكول: 

هو يف االصطالح االمتناع عن اليمني إذا وجهت من القايض إىل املدعى عليه املنكر 
بناء عىل طلب املدعي)٢(.

يف  وتنازعوا  اليمني،  حجية  يف  كاختالفهم  النكول؛  حجية  يف  العلامء  اختلف  ولقد 
اعتباره طريًقا لإلثبات أو ال وذلك عىل أربعة أقوال: 

القول األول: النكول إن كان يف دعوى املال، أو ما يقصد منه املال فهو طريق من طرق 
اإلثبات)3(، فيحكم عىل املدعى عليه إذا نكل عن اليمني املوجهة إليه إذا طلبها املدعي يف 
جملس القضاء، وهذا مذهب احلنفية، وإحدى روايتني عن أمحد يف الصحيح عنه وهو الذي 

الرشبيني،  حممد  املنهاج،  رشح  املحتاج  ومغني   ،٢٩6/4 الزيلعي،  الدين  فخر  الدقائق،  كنز  رشح  احلقائق  تبيني  انظر:   )1(
577/4، ورشح منتهى اإلرادات، البهويت، 67٩/٢، واملغني، ابن قدامة، ٢٠1/1٠-٢٠٢.

)٢( انظر: الفقه املقارن، حسن أمحد اخلطيب، مطبعة دار التأليف، مرص، 1٩57م، 35٢.
)3( أما دعوى غري املال؛ كالقصاص والرسقة، فمذهب احلنفية فيه تفصيل؛ ألن القصاص إما أن يكون يف النفس أو ما دوهنا، 
فإن كان يف النفس، فمذهب أيب حنيفة أن املدعي عليه إذا نكل عن اليمني، فإن القايض ال يقيض فيه بالنكول فال حيكم عليه 
بالقصاص وال باملال، ولكن حيبسه حتى يقر أو حيلف أبًدا، وإن كان فيام دون النفس، فإن القايض حيكم بالقصاص يف العمد 
وبالدية يف اخلطأ، وعند الصاحبني: إن كان يف النفس أو فيام دوهنا، ال يقيض القايض بالقصاص فيهام، ولكن يقيض باألرش 
والدية، ويف دعوى الرسقة، إن نكل السارق ضمن املال ومل يقطع. أما مذهب احلنابلة يف دعوى غري املال، كالقصاص يف 
النفس وما دوهنا، فاملذهب عندهم أنه ال يقيض عىل املدعي عليه بالنكول، ويف رواية عن أمحد، يقيض عليه بالنكول فيام دون 
النفس، ويرتتب عىل القول باملذهب أنه خييل سبيله يف وجه، ويف وجه آخر: حيبس حتى يقر أو حيلف. انظر: بدائع الصنائع 
يف ترتيب الرشائع، عالء الدين الكاساين، ٢3٠/6، وتبيني احلقائق رشح كنز الدقائق، فخر الدين الزيلعي، ٢٩4/4-٢٩6 
و٢٩٩، والعناية رشح اهلداية، أكمل الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن حممود بن الشيخ شمس الدين بن الشيخ مجال 
غاية  رشح  يف  النهى  أويل  ومطالب   ،٢1٢-٢11/1٠ قدامة،  ابن  واملغني،  بعدها،  وما   176/8 البابريت،  الرومي  الدين 
املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي احلنبيل، 65٠/6-651، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي، 

84/1٢، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، 338/6.



٢٠٢

مدونة أحكام الوقف الفقهية - اجلزء الثالث

اختاره أتباعه)1(، وهو الراجح من مذهب اإلمامية)٢(.

واستدلوا له بجملة أخبار؛ منها اخلرب السابق عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »البينة عىل املدعي، واليمني 
عىل املنكر«، بتقريب أنه ملسو هيلع هللا ىلص قسم احلجة، فجعل البينة يف جانب املدعي واليمني يف جانب 
املنكر، والقسمة تنايف الرشكة)3(، مضاًفا إىل ما ورد منه عن الصحابة يف أقضيتهم، وهو كثري.

القول الثاين: ذهب املالكية إىل أن القضاء بالنكول عىل املدعي عليه، فيه تفصيل بيانه 
فيام يأيت: 

أن نكول املدعي عليه عن اليمني، إما أن يكون يف دعوى املال أو فيام يئول إليه املال أو 
ال)4(: فإن كان النكول يف دعوى املال أو ما يئول إليه، فال ختلو الدعوى من أن تكون دعوى 

حتقيق أو دعوى اهتام)5(.

عليه  املدعي  عىل  ادعاه  بام  للمدعي  حيكم  ال  القايض  فإن  حتقيق،  دعوى  كانت  فإن 
بنكوله حتى حيلف املدعي، فإن مل حيلف سقط حقه، وإن كانت الدعوى دعوى اهتام، فإن 

القايض حيكم عليه بمجرد نكوله يف املشهور، وال ترد اليمني عىل املدعي )الطالب(.

)1( انظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء الدين الكاساين، ٢3٠/6، وتبيني احلقائق رشح كنز الدقائق، فخر الدين 
الزيلعي، ٢٩4/4-٢٩6 و٢٩٩، والعناية رشح اهلداية، أكمل الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن حممود بن الشيخ شمس 
الدين بن الشيخ مجال الدين الرومي البابريت، 176/8 وما بعدها، واملغني، ابن قدامة، ٢11/1٠-٢1٢، ومطالب أويل 
النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي احلنبيل، 65٠/6-651، واإلنصاف يف معرفة الراجح من 

اخلالف، املرداوي، 84/1٢، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، 338/6. 
)٢( انظر: رشائع اإلسالم، املحقق احليل، ٢1٢/٢.

)3( انظر: البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، أمحد بن املرتىض، 411/4، وسبل السالم، الصنعاين، 136/4.
)4( دعوى املال وما يئول إليه هي: كل دعوى تثبت بشاهد وامرأتني، أو أحدمها مع اليمني، كأجل وخيار، وشفعة، وإجارة 
وغري ذلك، وهذه الدعوى تتوجه فيها اليمني إىل املدعي عليه بمجردها، أما دعوى ما ليس بامل وال آيل له؛ فهي: كل دعوى 
ال تثبت إال بعدلني؛ كالعتق والرجعة، والكتابة والطالق، والعفو عن القصاص والرجعة واالستلحاق، واإلسالم والردة.. 
ونحو ذلك، وهذه الدعوى ال توجه فيها اليمني إىل املدعي عليه بمجرد رفعها، بل حتى يقيم عليها شاهًدا واحًدا، فيحلف 
املدعي عليه لرد شهادته، فإن حلف ترك، وإن نكل حبس، وإن طال حبسه دّين، أي خيل بينه وبني واملدعي، وال ترد اليمني 
عىل املدعي. انظر: رشح اخلريش عىل خمترص خليل، حممد اخلريش، 161/7 و1٩٩-٢٠٢ و٢17 و٢41، وحاشية العدوي 
النفراوي،  عىل رشح اخلريش، العدوي، مطبوعة عىل هامش اخلريش، 161/7-16٢ و1٩٩ و٢17، والفواكه الدواين، 

٢٢٠/3-٢٢1، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد عرفة الدسوقي، 151/4-15٢.
ثوًبا صفته  أو  ديناًرا،  أن يل عندك  أحتقق  يقول:  بمعلوم حمقق كأن  الطالب  فيها  يدعي  التحقيق هي: كل دعوى  )5( دعوى 
كذا.... أما دعوى االهتام، فهي كل دعوى بمعلوم غري حمقق، كأن يتهم شخًصا برسقة مال مثاًل. رشح اخلريش عىل خمترص 
العدوي، مطبوعة عىل هامش اخلريش، ٢41/7،  العدوي عىل رشح اخلريش،  خليل، حممد اخلريش، ٢41/7، وحاشية 

والفواكه الدواين، النفراوي، ٢/٢٢1-٢٢٢.
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أما إن كان نكول املدعي عليه يف الدعاوي التي ليست بامل وال فيام يؤول إليه املال، فإنه 
حيبس حتى يقر أو حيلف، وال ترد اليمني عىل املدعي، ومل حيكم عليه بام يدعيه)1(.

القول الثالث: أن النكول وحده ال يعترب طريًقا، بل ال بد من يمني املدعي، فإن حلف، 
قيض له، وإن نكل ال يقىض له بيشء وردت دعواه ألن نكول املدعى عليه حيتمل أن يكون 
ألجل اشتباه عنده، أو ألجل التورع عن اليمني الكاذبة أو الرتفع عن اليمني الصادقة، وهو 
مذهب الشافعي)٢( ومالك)3(، وصوبه أمحد)4(، وهو أحد الرأيني عند اإلمامية)5(، وعمدة ما 

استدل به هؤالء هو ما روي من أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص رد اليمني عىل طالب احلق)6(.

وهو رأي اإلباضية، فقد جاء يف املصنف: يف املّدعى عليه اجلراحة، إذا رّد اليمني عىل 
عليه  أرى  وال  األَْرش،  يلزمه  وإنام  قصاًصا،  عليه  املّدعى  عىل  أرى  فال  فحلف؛  املّدعي، 

تعزيًرا؛ ما مل تقم عليه بذلك اجلرح، بيَّنة عدل، أو يقرَّ له: أنَّه جرحه)7(.

القول الرابع: أنه ال يقىض للمدعي بنكول املدعى عليه، وال ترد اليمني عىل املدعي، بل 
جيرب املدعى عليه عىل اليمني، وهو مذهب الظاهرية)8(، ورأي الزيدية)٩(.

قال يف املحىل: »فإن مل يكن للطالب بينة وأبى املطلوب من اليمني أجرب عليها، أحب أم 
كره، وال يقىض عليه بنكوله يف يشء من األشياء أصاًل، وال ترد اليمني عىل طالب البينة«، 
واستدل له: بعدم وجود دليل من القرآن وال من السنة وال من اإلمجاع عىل القضاء بالنكول 
وال باليمني املردودة، والنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »بينتك أو يمينك، ليس لك إال ذلك«، قال يف املحىل: 
»فصح يقينًا أنه ال جيوز أن يعطى املدعي بدعواه دون بينة، فبطل هبذا أن يعطى شيًئا بنكول 

اخلريش،  رشح  عىل  العدوي  وحاشية  و٢41،  و٢14   161/7 اخلريش،  حممد  خليل،  خمترص  عىل  اخلريش  رشح  انظر:   )1(
 ،٢٢3-٢٢٠/٢ النفراوي،  الدواين،  والفواكه  و٢41،  و٢14   16٢-161/7 اخلريش،  هامش  عىل  مطبوعة  العدوي، 

وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد عرفة الدسوقي، 151/4-15٢ و٢31-٢3٢.
)٢( انظر: مغني املحتاج رشح املنهاج، حممد الرشبيني، 477/4.

)3( انظر: تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، ابن فرحون، ٢/88.
)4( انظر: الطرق احلكمية يف السياسات الرشعية، ابن قيم اجلوزية، 87.

)5( انظر: رشائع اإلسالم، املحقق احليل، ٢1٢/٢.
)6( انظر: سبل السالم، الصنعاين، 146/4.

)7( انظر: املصنف، أبو بكر أمحد بن عبد اهلل بن موسى الكندي، وزارة الرتاث القومي والثقافة سلطنة عامن، 16/5٠٩.
)8( انظر: املحىل، ابن حزم، ٩/37.

)٩( انظر: سبل السالم، الصنعاين، 136/4.
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خصمه أو بيمينه إذا نكل خصمه، وصح أن اليمني عىل املدعى عليه، فوجب أن ال يعطى 
املدعي يمينًا أصاًل...«)1(.

خصوص  يف  أما  عام،  بشكل  اليمني  يف  هذا  لذكرها،  هنا  جمال  ال  رشوط  ولليمني 
الوقف، فإنه ملا كان املتويل عىل الوقف هو اخلصم يف الدعوى املقامة من الوقف أو عليه، 
تطبق  الصورتني  كلتا  ويف  عليه،  مدعى  يكون  وأن  مدعًيا،  يكون  أن  صورتني:  له  فإن 
اليمني عىل املدعى عليه والتي ال تتوجه  فيها  التي توجه  باملسائل  الكلية اخلاصة  القواعد 

اليمني؛ وهي)٢(: 

- كل موضع إذا أقر املدعى عليه يكون ملزًما، فإذا أنكر تلزمه اليمني.

- كل شخص يقر بيشء ال جيور إقراره به، فال تلزمه اليمني يف حالة اإلنكار.

يف  السابقتني  القاعدتني  تطبيق  خالل  من  للمتويل  الصورتني  هاتني  نرى  وسوف 
استعراضنا لصور النزاع فيام يأيت.

ثامًنا: �سور املنازعة يف الوقف: 

أ( املنازعة بني املتويل من جهة، واملستحقني والقايض من جهة أخرى: 

1- املنازعة بني املتويل واملستحقني: 

من  به  يقوم  عام  مسؤول  فهو  الوقف،  أموال  من  يده  يف  ما  عىل  أمينًا  الناظر  كان  ملا 
وحياسبه  يراقبه  وأن  وترصفاته  الناظر  أعامل  عىل  يرشف  أن  للقايض  كان  وإذا  ترصفات. 
عىل إخالله بوظيفته فلقد جعل فقهاء الشافعية واحلنابلة كذلك للمستحقني حق حماسبته، 
وخماصمته إذا كانوا معينني، وهلم حق مطالبته أمام القضاء ببيان ما استفادة الوقف من غلة، 

ووجوه الترصف التي اتبعها)3(.

واستدلوا لذلك بأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان حياسب عامله عىل الصدقة، مع أن له والية رصفها، 

)1( انظر: املحىل، ابن حزم، ٩/383.
بن  أمحد  األمصار،  علامء  ملذاهب  اجلامع  الزخار  والبحر   ،476/4 الرشبيني،  حممد  املنهاج،  رشح  املحتاج  مغني  انظر:   )٢(
املرتىض، 4٠4/4، واملحىل، ابن حزم، 366/٩، واألشباه والنظائر، جالل الدين السيوطي، 5٠٩/1، وتبرصة احلكام يف 

أصول األقضية ومناهج األحكام، ابن فرحون، ٢37/1.
الرشبيني،  حممد  املنهاج،  رشح  املحتاج  ومغني   ،٢٩٢/6 اهليتمي،  حجر  بن  أمحد  املنهاج،  برشح  املحتاج  حتفة  انظر:   )3(

3٩4/٢، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، 77/4.
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منافع  يملكون  املعينني  املستحقني  وألن  معينًا)1(؛  كان  إذا  فباألوىل  معني،  غري  واملستحق 
الوقف وغالته، والناظر إنام يترصف فيام يملكون، فلهم حماسبته ومساءلته)٢(.

يف  خصاًم  ليس  أنه  مع  املتويل  ومنازعة  الوقف  يف  حينئٍذ  املخاصمة  حق  فللمستحق 
الدعوى، وأن اخلصم هو املتويل، ويقرر فقهاء احلنفية صورتني لذلك: 

ال�سورة الأوىل: أن خياصم املستحق املتويل يف دعوى يرفعها إلثبات أحقيته يف التولية 

أو أنه من املستحقني يف الوقف، أو أن املتويل مل يدفع له كل ما يستحقه من الغلة، أو 
يطالب من قبل املتويل برد ما أخذه من الغلة زيادة عىل استحقاقه)3(.

ال�سورة الثانية: أن يأذن القايض ألحد املستحقني يف الوقف بمخاصمة املتويل إذا كان 

املتويل منصوًبا من قبل الواقف، وذلك: بأن ينصبه متولًيا مؤقًتا، توكل إليه مهمة مقاضاة 
املتويل األصيل، كمحاسبته عىل خيانة أو طلب عزل، لعجز أو تقصري يف إدارة الوقف)4(.

واملتويل يف كل األحوال إما أن يكون مدعًيا أو مدعى عليه، فإن كان مدعًيا، فإن أمكنه 
إثبات دعواه بالبينة فذاك، وإال فله حتليف املدعى عليه، وال يملك املدعى عليه رد اليمني، 
ويقىض عليه بنكوله)5(، ولو ادعى الناظر األمني الرصف عىل املستحقني، وأنكروا فإنه يقبل 
قوله فيام يدعيه بال بينة، ألنه من مجلة عمله يف الوقف)6(؛ وألنه أمني، واألمني ُيقبل قوله 
إذا ادعى إيصال األمانة إىل مستحقيها وهل حيلف، اختلف احلنفية واألغلب عندهم إنه 

حيلف)7(، وذهب آخرون إىل أن ال حيلف.

البايب  بريوت، د.ت، ٢3٠/٢، وصحيح مسلم، مسلم،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  البخاري،  البخاري،  انظر: صحيح   )1(
احللبي، القاهرة، 1٩55م، 1463/3-1464، والفروع، ابن مفلح، 4/5٩٩.

)٢( انظر رأي احلنابلة يف: كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، ٢77/4، وحول رأي احلنفية راجع: العقود الدرية يف تنقيح 
الفتاوى احلامدية، ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، ٢٠4/1.

)3( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، ابن عابدين، 553/3. 
)4( انظر: العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية، ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، 

14/1، ورد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، ابن عابدين، 554-553/3.
)5( األشباه والنظائر، جالل الدين السيوطي، 5٠5/1.

)6( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، ابن عابدين، 4٢5/3، والعقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية، ابن 
عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، ٢٠1/1، واألشباه والنظائر، زين الدين بن نجيم، ٢75.

الفتاوى  تنقيح  يف  الدرية  والعقود   ،4٢3/3 عابدين،  ابن  عابدين(،  ابن  )حاشية  املختار  الدر  عىل  املحتار  ورد  انظر:   )7(
احلامدية، ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، ٢٠1/1.
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فهنا  عجز  فإن  بالبينة،  املتويل  عىل  دعواه  إثبات  املدعي  فعىل  عليه،  مدعى  كان  فإن 
حالتان: 

احلالة األوىل: إذا كانت الدعوى متعلقة بأجر ومل يدع بوقوعه من قبل املتويل نفسه، فال 
توجه اليمني إىل املتويل، كام أن نكوله ال يعترب سبًبا للحكم؛ وذلك ألن النكول عن اليمني 
إما أن يكون بذالً أو إقراًرا، وكال األمرين ال يملكهام املتويل يف حق ما سلط عليه رشًعا)1(.

فإن  نفسه،  املتويل  قبل  من  واقع  ترصف  عن  ناشئة  الدعوى  كانت  إذا  الثانية:  احلالة 
بفعل  متعلقة  اليمني  بنكوله؛ ألن  عليه  نكل حكم  وإذا  إليه،  اليمني  توجيه  يرون  الفقهاء 
قبل  أو كان من  املستحقني كام هو موردنا،  قبل  إنام هو من  املدعى  نفسه سواء كان احلق 
أجنبي، كام لو ادعى شخص عىل املتويل طالًبا تسليمه دار الوقف التي استأجرها منه، وأنكر 

املتويل ذلك)٢(.

املدعي؛ سواء كان  أو تصديق  اإلقرار  االدعاء حق  املتويل يف كل حاالت  يملك  وال 
اإلقرار متصاًل بأصل الوقف أو بغلته ومنافعه؛ ألنه ليس خصاًم أصياًل يف الدعوى بل وكيل 

عن غريه)3(.

فلو ادعى شخص االستحقاق يف الوقف أو أن له زيادة يف الغلة هي من حقه فليس له 
أن يقر له، وال يعتد بإقراره. 

ولقد استثنى فقهاء احلنفية من ذلك حالتني؛ احلالة األوىل: إذا ادعى عليه بفعل فعله 
اإلقرار  يملك  فإنه  املستأجرين  وبني  بينه  نزاع  حدث  ثم  للوقف  داًرا  أجر  لو  كام  بنفسه، 
بالعقد، واحلالة الثانية: أن يكون إقراره موافًقا لرشط الواقف، فإن إقراره صحيح، كام لو 
أقر متويل الوقف يف دعوى مقامة ضده من قبل شخص يدعي استحقاًقا له يف الغلة باعتباره 
من ذرية الواقف املوقوف عليهم، وأن رشط الواقف يقتيض إعطاءه حصة املتوىف إىل ذريته 
واعرتاف املتويل بالدعوى، وكانت الوقفية حتتوي عىل هذا الرشط فإقراره معترب وال يلتفت 

)1( انظر: أحكام األوقاف، حسن رضا، 14٢، وأحكام األوقاف، حممد شفيق العاين، 1٢٠.
)٢( انظر: أحكام األوقاف، حسن رضا، 14٢، وأحكام األوقاف، حممد شفيق العاين، 1٢٠، وأصول املرافعات يف القضاء 

الرشعي، حممد شفيق العاين، 146.
)3( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، ابن عابدين، 58٩/3، والفتاوى املهدية يف الوقائع املرصية، الشيخ حممد 
العبايس املهدي، املطبعة الزهرية، ط1، 13٠1هـ، 451/٢، والفتاوى الكاملية يف احلوادث الطرابلسية، حممود الطرابليس، 151.
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إىل إنكاره بعد ذلك)1(.

الزيدية ما إذا تنازع ذو الوالية للوقف واملتويل للمسجد أهيام  التنازع عند  ومن أمثلة 
حيرث الوقف ويبقى حتت يده، فمن طلب ذلك بغري أجرة أو بأقل فهو أوىل، وإن طلبا مًعا 

بغري أجرة أو بأجرة متساوية فمتويل الوقف أقدم بذلك كاحلضانة)٢(.

2- املنازعة بني املتويل والقايض: 
للقايض حماسبة الناظر سواء اهتمه أم مل يتهمه؛ ألنه ناظر عام يرعى شؤون األوقاف، 

ويرشف عليها ويرقب أعامل النظار واملتولني)3(.
ولقد اختلف الفقهاء يف كيفية حماسبة القايض للناظر وقبول قوله عىل ثالثة أقوال: 

القول األول: للحنفية)4( واملالكية)5(، حيث فرقوا بني كون الناظر أمينًا وبني كونه غري 
أمني. 

فقال احلنفية: لو كان أمينًا معروفا بذلك اكتفى القايض منه باإلمجال يف بيان ترصفاته 
يف الوقف وكيفية رصف الغلة، ومصارف الوقف املختلفة، من غري أن جيربه عىل التفصيل، 
ويقبل قوله بال بينة يف رصف غلة الوقف فيام ال يكذبه الظاهر)6(، ثم فّصلوا يف قبول قول 

)1( انظر: أحكام األوقاف، حسن رضا، 136، رشح جملة األحكام العدلية، سليم رستم باز، املادة )1634(.
)٢( انظر: التاج املذهب ألحكام املذهب، أمحد بن قاسم العنيس اليامين الصنعاين، دار احلكمة اليامنية للطباعة والنرش، صنعاء، 

1414هـ/1٩٩3م، 3/٢8٩.
)3( انظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم، ٢6٢/5-٢63، وحتفة املحتاج برشح املنهاج، أمحد بن حجر اهليتمي، 
٢٩٢/6، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي، 68/7. ولقد وضع املرشع يف القانون املدين قواعد عامة 
حلامية مجيع الترصفات القانونية التي يكون الوقف طرًفا فيها، كام يف صورة إمكانية طلب إبطال أي ترصف قانوين إذا تضمن 
غبنًا، ومنع الترصف املوجب لنقل ملكية الوقف كالبيع والرهن واهلبة والتصالح... فلو فعل الناظر شيًئا من هذا القبيل كان 
ترصفه باطاًل، انظر: حمارضات يف الوقف، الشيخ حممد أبو زهرة، دار الثقافة العربية للطباعة، النارش دار الفكر العريب، ط٢، 
1٩71م، 7٢، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد عرفة الدسوقي، 6٩/4-7٠، ورشائع اإلسالم، املحقق احليل، 
٢1٢/٢، والغبن، جرب جاسم اليعقوب، جامعة الكويت، الكويت، 1٩87م، ٢٠8، ومنع كذلك من تأجري املتويل الوقف 
لنفسه أو لزوجه أو ألحد أصوله أو فروعه وهو مذهب أيب حنيفة، وذهب الصاحبان إىل جواز تأجريه للزوجة أو األصول 
أو الفروع بأجر املثل، وهو ما ذهب إليه القانون املدين املرصي، املادة 63٠، وإليه ذهب القانون الكويتي يف املادة 641 منه، 

ومن هذا القبيل حيازة الوقف فال يعتد هبا، يالحظ املادة ٩٠6 من القانون املدين الكويتي.
)4( انظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم، 5/٢6٢-٢63.

)5( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد عرفة الدسوقي، 8٩/4، ومواهب اجلليل رشح خمترص خليل، أبو عبد 
اهلل حممد احلطاب، 6/4٠.

)6( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، ابن عابدين، 4٢5/3، والعقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية، 
ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، ٢٠1/1 و٢٢7.
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الوظائف  أرباب  إنكار  وبني  هلم  الرصف  املستحقني  إنكار  بني  اإلنكار  حالة  يف  الناظر 
بينة، وهل حيتاج إىل يمني،  الرصف هلم. فلو ادعى الرصف عىل املستحقني قبل قوله بال 

ذهب بعض احلنفية إىل ذلك، واألكثر عىل عدم حتليفه)1(. 
قولني؛  عىل  دعواه  قبول  يف  اختلف  فلقد  الوظائف،  أرباب  عىل  الرصف  ادعى  ولو 
القول األول: قبول دعواه ألنه أمني)٢(، وهو قول أغلب احلنفية. القول الثاين: وهو أنه ال 

يقبل قوله ألن ما يأخذه أرباب الوظائف من قبيل األجرة. وهو قول أبو السعود)3(.
ولقد ذكر احلنفية حالة حيلف فيها الناظر األمني، وهي ما فيام لو اهتمه القايض، وهو 

حيلفه عىل كل حال سواء ادعى عليه شيًئا معلوًما أو غري معلوم)4(.
وإذا كان الناظر غري أمني فإن القايض ال يكتفي منه باإلمجال وجيربه عىل تقديم حساب 
القايض منه  اكتفى  فإن قدم احلساب وإال  أو ماطل هدده وخوفه،  امتنع  فإن  بالتفاصيل، 
باليمني)5(، ولقد ذكر احلنفية حاالت يطالب فيها الناظر بالبنية وال يكتفي فيها بمجرد قوله 

أو يمينه؛ وهي: 
إذا ظهرت خيانته فإنه ال يصدق قوله ولو بيمينه)6(.	 
إذا ادعى الناظر أمًرا يكذبه الظاهر، فال يصدق قوله ولو بيمينه)7(.	 
ــل 	  ــال يقب ــقه ف ــر فس ــو ظه ــام ل ــات ك ــن الصف ــرشع م ــف ال ــام خيال ــف ب إذا اتص

ــة)8(. ــه إال ببين قول

)1( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، ابن عابدين، 4٢5/3، والعقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية، 
ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، ٢٠1/1.

)٢( انظر: األشباه والنظائر، زين الدين بن نجيم، ٢75، ورد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، ابن عابدين، 4٢5/3.
ابن عابدين،  ابن عابدين(،  املختار )حاشية  الدر  املحتار عىل  بن نجيم، ٢75، ورد  الدين  والنظائر، زين  انظر: األشباه   )3(
الدمشقي  العزيز عابدين  بن عبد  بن عمر  أمني  ابن عابدين، حممد  احلامدية،  الفتاوى  تنقيح  الدرية يف  4٢5/3، والعقود 

احلنفي، 1/٢٠٢-٢٠3.
ابن  ابن عابدين(،  املختار )حاشية  الدر  املحتار عىل  انظر: رد  ما هو معلوم فقط.  ادعى عليه  إذا  إنه حيلفه  البعض:  قال   )4(
عابدين، 4٢5/3، والبحر الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم، ٢6٢/5، ويالحظ احلاالت التي حيلفه فيها القايض عىل 

جمهول يف: رد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، ابن عابدين، 4٢5/3 و448/4.
كنز  رشح  الرائق  والبحر  و448/4،   4٢5/3 عابدين،  ابن  عابدين(،  ابن  )حاشية  املختار  الدر  عىل  املحتار  رد  انظر:   )5(
الدقائق، ابن نجيم، ٢6٢/5، والعقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية، ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز 

عابدين الدمشقي احلنفي، ٢٢7/1.
)6( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، ابن عابدين، 4٢5/3.

)7( انظر: املرجع السابق، 4٢5/3.
الفتاوى احلامدية، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين  )8( انظر: املرجع السابق، 4٢5/3، والعقود الدرية يف تنقيح 

الدمشقي احلنفي، ٢٠1/1.
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إذا كان الناظر مفسًدا مبذًرا، وبه أفتى أبو السعود)1(.	 

وذهب املالكية إىل أن اشرتاط الواقف يف أصل الوقف أن ال يرصف الناظر شيًئا إال 
بمعرفته، فإن الناظر ال يصدق فيام ادعاه من رصف الغلة وإن كان أمينًا إال ببينة عماًل برشط 
الواقف، فإن مل يشرتط الواقف ذلك، فإن الناظر يصدق بال يمني فيام ادعاه من رصف الغلة 

إن كان أمينًا، فإن مل يكن أمينًا أو اهتمه القايض فإنه ال يصدق إال بيمني)٢(.

القول الثاين: للشافعية الذين فرقوا بني كون املوقوف عليهم معينني، وبني كوهنم غري 
معينني فلو ادعى الناظر رصف الغلة هلم وكانوا معينني فال يصدق، والقول قوهلم يف عدم 

الرصف، وهلم مطالبته باحلساب قوالً واحًدا.

أوجه  يف  مطالبته  وللقايض  الرصف،  دعوى  يف  يصدق  فإنه  معينني،  غري  كانوا  وإن 
الوجهني وإن اهتمه حلفه)3(.

القول الثالث: للحنابلة حيث ذهبوا إىل أنه إذا اختلف الناظر مع املستحقني يف الرصف 
هلم، كأن يدعي أنه دفع هلم ما يستحقونه من غلة الوقف وهم ينكرون ذلك، فاحلكم أنه 
يفرق يف حماسبة الناظر بني كونه متربًعا وبني كونه غري متربع، وعىل األول فالقول قوله مع 

يمينه، وعىل الثاين ال ُيقبل قوله إال ببينة. 

وعّللوا لألول بأنه قبض املال لنفع مالكه فقط فُيقبل قوله؛ كالويص واملودع املتربع، 
وعللوا للثاين بأنه قبض العني حلظة، فال تقبل دعواه إال ببينة)4(.

أما عن حماسبتهم له فيام يتم قبضه ورصفه من غالت الوقف، وكذا حماسبة الدولة له يف 
ذلك، فمذهب احلنابلة هو أن ألهل الوقف مساءلته عام حيتاجون إىل علمه من أمر وقفهم، 

وإن كانت بعض كتب احلنابلة قيدت هذه املساءلة بكوهنا يف حالة اهتام الناظر.

أما عن حماسبة الدولة للناظر، فمذهبهم أن لويل األمر ذلك إذا رأى فيه مصلحة، وقد 

)1( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، ابن عابدين، 4٢5/3.
)٢( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد عرفة الدسوقي، 8٩/4، ومواهب اجلليل رشح خمترص خليل، أبو عبد 

اهلل حممد احلطاب، 6/4٠.
)3( انظر: مغني املحتاج رشح املنهاج، حممد الرشبيني، 3٩4/٢، وحتفة املحتاج برشح املنهاج، أمحد بن حجر اهليتمي، 6/٢٩٢.

)4( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، 485/3 و4/٢6٩.
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يكون واجًبا عليه)1(.

أموال  من  ماالً  اختلس  إذا  جنائًيا  الناظر  مسؤولية  املرصي  الوقف  قانون  قرر  ولقد 
أحكام  عليه  فترسي  املستحقني  يد وكالة عن  يده  استعامله؛ ألن  أساء  أو  بدده  أو  الوقف 
الوكيل وُيسأل جنائًيا عن فعله)٢(، وال ُيقبل قوله يف الرصف ويف تسليم الغلة للمستحقني 
إال بسند كتايب، ولو مات جمهاًل ماالً ضمن من تركته، وكان ورثته مسؤولني عنه، ولو قرص 

يف املحافظة عىل أعيان الوقف أو غلته ضمن، ومل يستثن القانون من ذلك إال حالتني: 

عىل  ثمن  كرصف  به؛  سند  أخذ  بعد  العرف  جرى  مما  ترصفه  كان  إذا  األوىل:  احلالة 
الفقراء أو إطعامهم.

احلالة الثانية: إذا كان متطوًعا وال أجر له، عىل أن يكون تقصريه يسرًيا ال يعتد به)3(.

ب( املنازعة يف االستحقاق يف الوقف وتفسري رشط الواقف: 

الذي يكون منشؤه دعوى االستحقاق،  الوقف، ذاك  النزاع واخلصومة يف  من صور 
وهو إنام يوجد عند عدم ذكر الواقف رصاحة مستحقني بأعياهنم، واكتفائه بألفاظ من قبيل 
ولدي وأوالدي، فال يعرف أنه هل قصد من ولده أو أوالده ما يشمل أوالد األوالد كذلك 
وما يشمل أوالد الظهور وأوالد البطون؟ وهل قصد أن يدخل أوالد األوالد مع األوالد 
آبائهم فيشاركون أعاممهم يف االستحقاق؟ وعىل أي حال فلو كان  يف الرشكة عند موت 
الواقف موجوًدا فالقول قوله يف حتديد مقصوده وإال وقع النزاع، وقد يكون كالم الواقف 
واضًحا ال لبس فيه، فال يكون هناك موضوًعا للنزاع حينئٍذ، ولو ادعى رجل االستحقاق 
احتج عليه بكالم الواقف؛ كام لو قال مثاًل: هو وقف عىل أوالدي وأوالد أوالدي، من أبناء 
الظهور دون أبناء البطون، يتساوون يف غلته، يأخذون منها حق آبائهم عند موهتم، وهو 

بعدهم للفقراء.. كان املستحق هنا واضًحا ال ينازع يف حقيقته)4(.

)1( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي، 68/7، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، ٢77/4، 
والفتاوى الكربى، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، دار الكتب العلمية، ط1، 14٠8هـ/1٩87م، 

٢83/4-٢84، والفروع، ابن مفلح، 4/5٩٩.
)٢( طبًقا للامدة ٢41 من قانون العقوبات.

)3( املادة 5٠ من قانون الوقف املرصي.
)4( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، ابن عابدين، 677/3. 



٢11

الفصل الثاين عرش: املنازعات والدعاوى يف الوقف

وكذا لو قال: وقفت عىل أوالدي من أبناء الظهور، ويكون بعده ألوالد أوالدهم ال 
يشاركون أعاممهم ما داموا أحياء، فهو واضح ال يقبل خماصمة أو نزاع.

نعم.. حيصل النزاع فيام لو وقف عىل أوالده وعىل أوالد أوالده، فتموت ابنة له؛ فهل 
ينتقل حقها يف االستحقاق إىل أوالدها أو ال؟

ومثله ما لو ذكر الواقف طبقة واحدة بلفظ املفرد، كأن يقول: وقفت عىل ولدي ثم عىل 
الفقراء؛ فهل ينفرد باالستحقاق أوالده املبارشين فال يشمل أوالد األوالد؛ ألنه اقترص يف 
االستحقاق عىل طبقة واحدة؛ ألن الولد املضاف إىل الشخص حقيقة يف ولده املبارش، وولد 

الولد ولد عىل املجاز، وال جيمع بني احلقيقة واملجاز أو أنه يشملهم ألنه ولد عرًفا؟

وكذا ينشأ النزاع فيام لو قال الواقف: وقفت داري هذه عىل أوالدي لصلبي بالسوية 
بينهم، ثم عىل أوالد أوالده، ثم عىل أوالد أوالد أوالدهم بطنًا بعد بطن ونساًل بعد نسل، 
بنات،  وثالث  أوالد  ثالثة  عن  الذكور  أحد  تويف  ثم  وبنتني،  ذكور  ثالثة  عن  مات  فلو 
البنتني؛  النزاع هنا يف أوالد إحدى  الغلة؟ وينشأ  البنتني عن ولد.. فكيف تقسم  وإحدى 

هل يدخلون يف الوقف أو ال؟ فيعود نصيب أمهم إىل أصل الغلة؟

ومنه ما لو قال الواقف: وقفت داري هذه عىل أوالدي ثم عىل أوالد أوالدي ثم عىل 
أوالدهم، فهل يدخل ولد الولد لو مات أبوه يف حياة أعاممه أو ال؟ وهل يكون الرتتيب 
هنا ترتيب طبقات فال يستحق أحد من الطبقة الثانية ما دام هناك مستحق من األول؟ أو 
أن الرتتيب ترتيب أوالد فيستحق ولد الولد نصيب أبيه بعد موته ولو كان هناك مستحق 

من الطبقة األوىل؟

وللفقهاء)1( يف مثل هذه املواضع مذاهب، وهم مل يتفقوا عىل قاعدة يمكن االحتكام 
إليها عند حصول التنازع يف االستحقاق يف الصور التي عرضنا بعضها.

ومنه: إذا تنازع الواقف واملوقوف عليه يف قصد القربة، فالقول للواقف؛ إذ ال يعرف 
إال من جهته، فلو عرف من نفسه عدم قصد القربة نحو أن يقصد منع الوارث من البيع أو 
فراًرا من الدين؛ فإنه جيوز له البيع يف الباطن ال يف الظاهر، حيث كان يف لفظه بالوقف أو 

)1( انظر: رشوط الواقفني بني الوضوح والغموض، عبد اهلل سنويس، جملة وقفنا، اخلميس ٩ ذي القعدة 14٢7هـ.
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باملرصف ما يقتيض القربة مل جيز له البيع، فإن قصد القربة ومنع الوارث من البيع أو حرمان 
قصد  وهو  الرشط،  حلصول  الوقف؛  صح  الدين  من  فراًرا  أو  غريهن  أو  كالنساء  وارث 

القربة)1(. 

ويمكن إرجاع النزاع)٢( يف ذلك إىل طبيعة نظرهم إىل الوقف، وأنه عمل يتضمن معنى 
التقرب والعبادة، فيفرس قول الواقف املطلق فيام حيقق القربة كام عليه احلال عند احلنابلة، 
أو أنه عقد من مجلة العقود)3(، فيحمل فيه كالم الواقف املطلق عىل ظاهره، حتى ولو اقتىض 
حرمان بعض طبقات الذرية من غلة الوقف حتى مع حاجتهم إليها، كام هو حال احلنفية، 

واملالكية، والظاهرية، واإلمامية)4(.

من  يعترب  فال  ذلك،  حيقق  بام  الواقف  رشط  يفرسون  قربة  الوقف  يعتربون  والذين 
الرشوط إال ما حيققها، ألن اإلنسان ليس له أن يبذل ماله إال فيام فيه منفعة يف الدين والدنيا، 
فام دام اإلنسان حًيا فله أن يبذل ماله يف حتصيل األغراض املباحة؛ ألن يف ذلك نفًعا معتًدا 
به مرغوًبا، وأما امليت فال يبقى له بعد موته من عمل ينتفع به إال عمل صالح أقر به وأعان 
عليه أو هدى إليه، فال يعتد بام ليس طاعة منها، وال ينتفع به امليت بعد موته، فإذا اشرتط 
الواقف عماًل أو صفة ال ثواب فيها، كان السعي يف حتصيلها سعًيا فيام ال نفع فيه ال يف الدنيا 
وال يف اآلخرة، ومثله ال جيوز؛ ألن املقصود من الوقف التقرب؛ ولذلك اجته ابن تيمية)5( 

إىل القول ببطالن الرشوط التي ال نتحقق منها القربة، وبنى عىل ذلك أمرين: 

األمر األول: أن الوقف ينفذ بعد الوفاة يف أكثر مقاصده إذا كان يتحقق منها فعل القربة، 
بمعنى إذا كانت مطلوبة من الرشع عىل جهة الندب واالستحباب، أما ما يكون منها عىل 

جهة اإلباحة فال ينفذ؛ ألنه ال يتحقق منه فائدة للميت بعد وفاته وإن حتققت يف حياته. 

األمر الثاين: أن ما ال قربة فيه من الرشوط فال جيب الوفاء به، وإىل مثله ذهب ابن القّيم 

)1( انظر: التاج املذهب ألحكام املذهب، أمحد بن قاسم العنيس اليامين الصنعاين، 3/٢8٩.
)٢( انظر: بحوث وفتاوى فقهية معارصة، حممد الكردي، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، 1٩٩٢م، ٢31.
)3( انظر: بحوث وفتاوى فقهية معارصة، حممد الكردي، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، 1٩٩٢م، ٢31. 

)4( انظر: جواهر الكالم، حممد حسن النجفي، 7/38، وهو األرجح من مذهب اإلمامية. واختار العالمة يف القواعد اشرتاط 
القربة فيه.

)5( انظر: الفتاوى الكربى، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، 158/4-15٩.
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حيث قال: »اإلثم مرفوع عمن أبطل من رشوط الواقفني ما مل يكن إصالًحا، وما كان فيه 
جنف أو إثم«)1(.

رشوط  أقسام:  أربعة  الواقفني  فرشط  »وباجلملة  فقال:  أربعة  إىل  الرشوط  قّسم  وقد 
هو  ما  ترك  تتضمن  ورشوط  ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص،  تعاىل  هلل  مكروهة  ورشوط  الرشع،  يف  حمرمة 
أحب إىل اهلل ورسوله، ورشوط تتضمن فعل ما هو أحب إىل اهلل تعاىل ورسوله، فاألقسام 
الثالثة األَُول ال حرمه هلا وال اعتبار، والقسم الرابع هو الرشط املتبع الواجب االعتبار«)٢(.

وُسئل عن الواقف إذا ما وقف ماله عىل أشخاص وارتضاهم ومل يرض بنقله لغريهم، 
سبحانه  »اهلل  فأجاب:  عليهم؛  املوقوف  عىل  اإلنفاق  من  أفضل  عليهم  اإلنفاق  كان  وإن 
وتعاىل ملكه املال، لينتفع به يف حياته وإذن له أن حيبسه لينتفع به بعد وفاته، فلم يملكه أن 
يفعل بعد موته ما كان يفعل به يف حياته، بل حجر عليه فيه، وملكه ثلثه يويص به بام جيوز 
ويسوغ أن يويص به حتى إن حاف أو جار أو أثم يف وصيته جاز، بل وجب عىل الويص 
والورثة رد ذلك اجلور واحليف واإلثم، ورفع سبحانه اإلثم عمن يرد ذلك احليف واإلثم 
من الورثة واألوصياء، فهو سبحانه مل يملكه أن يترصف يف حتبيس ماله بعده إال عىل وجه 
يقربه إليه، ويدنيه من رضاه، ال عىل أي وجه أراد، ومل يأذن اهلل وال رسوله للمكلف أن 

يترصف يف حتبيس ماله بعد عىل أي وجه أراده أبًدا«)3(.

برشط  الوفاء  يلزم  »وال  قال:  حيث  تيمية؛  البن  الكربى  الفتاوى  يف  جاء  ما  ومثله 
الواقف إال إذا كان مستحًبا خاصة، وهو ظاهر املذهب أخًذا من قول أمحد يف اعتبار القربة 
له  كان  إذا  »اإلطالق  اإلرادات:  منتهى  رشح  ويف  عليها...«)4(،  املوقوف  اجلهة  أصل  يف 

عرف صح ومحل عليه، وعرف املرصف هنا أوىل اجلهات به، وورثته أحق الناس بربه«)5(.

التي  ولغته  الواقف حيمل عىل مذهبه وعادته يف خطابه،  لفظ  »إن  تيمية:  ابن  ويقول 
يتكلم هبا، وافق لغة العرب أو الرشع أو ال، والعادة املستمرة والعرف املستقر يف الوقف 

)1( إعالم املوقعني عن رب العاملني، ابن قيم اجلوزية، 3/8٠.
)٢( املرجع السابق، 3/81-8٠.

)3( املرجع السابق، 4/14٢.
)4( الفتاوى الكربى، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، 5/4٢٩.

)5( رشح منتهى اإلرادات، البهويت، ٢/4٠7.
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يدل عىل رشط الواقف أكثر مما يدل عىل االستفاضة...«)1(.

فلو قدر وسئل الواقف أن سكوته مثاًل عن أيلولة استحقاق امليت من األوالد ال ينتقل 
إىل أوالد أوالده لصلبه، وإنام يعود إىل إخوته؛ فهل كان يوافق عىل ذلك وحيرم أوالد أوالده 
العرف الرشعي  بيان األيلولة ضمن الرشوط مبني عىل  لصلبه؟ والظاهر أن سكوته عن 

القايض بأن من مات يعود نصيبه إىل ولده)٢(.

ونص قانون الوقف املرصي الصادر سنة 1٩46 يف املادة 3٢ منه؛ حيث جاء فيها: »إذا 
الطبقات ال حيجب أصل فرع غريه، ومن مات رصف ما  الذرية مرتب  الوقف عىل  كان 

استحقه أو كان يستحقه إىل فرعه، ولو مل يذكر الواقف أن الفرع يقوم مقام أصله«.

وتنص املادة 4٠ من قانون األوقاف اللبناين عىل أنه: »إذا كان الوقف مرتب الطبقات 
ال حيجب األصل فرع غريه، ومن مات رصف ما استحقه أو ما كان يستحقه إىل فرعه، وإذا 
مات مستحق عن حصته وليس له فرع يليه يف االستحقاق عادت حصته إىل غلة الوقف 
الذي كان يستحق فيه، وإذا مل يوجد أحد يف طبقته رصف الريع إىل الطبقات التي تليها، إىل 

أن يوجد أحد من أهل تلك الطبقة فيعود االستحقاق إليها«.

والفقهاء يف العموم وضعوا قواعد لتفسري رشوط الواقفني، تم ذكرها يف الفصل السابع 
رصحًيا  يكون  قد  الواقف  كالم  إن  ذلك:  يف  وقالوا  املدونة،  من  ورشحها(  الواقفني  )ألفاظ 
واضًحا يف الداللة عىل معناه املراد منه، فيناط احلكم حينئٍذ به دون النظر إىل اإلرادة اخلافية كمن 
يقول: وقفت أريض هذه عىل أوالدي األحياء اآلن دون غريهم ودون أوالد أوالدي، وقد 
يكون مكتنًفا بالغموض، وحمتماًل ألكثر من معنى، فتفسريه حينئٍذ استناًدا إىل قرائن األحوال، 
ثم إىل العرف، فإن مل يوجد نية للواقف، كام لو قال: وقفت عىل أوالدي وسكت، فإن مل يتحقق 
من نيته أخذ بمطلق اللفظ، فيشمل حينئٍذ املوجودين والذين سيولدون، والواضح أن مثل 

هذه القواعد إنام جتري مع حتقق عرف أو وجود قرينة حال، أو إمكان معرفة نية الواقف.

ج( املنازعة بني املوقوف عليهم من جهة، وبينهم وبني الورثة من جهة أخرى: 

تنشأ  وهي  الورثة،  وبني  بينهم  أو  عليهم  املوقوف  بني  تنشأ  الوقف  يف  نزاعات  هناك 

)1( الفتاوى الكربى، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، 5/4٢٩-43٠. 
)٢( انظر: املرجع السابق، 4٢٩/5-43٠، وهو يعتربه أحد الوجهني من مذهب أمحد.
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يف عمومها من ادعاء الوقف، أو من االختالف حول أعيان املستحقني؛ ألن النزاع حول 
من  يستحقه  ما  املستحق  إعطاء  بعدم  يتهم  حينام  املتويل  مع  يكون  إنام  االستحقاق  مقدار 

الغلة، وها نحن ذا نستعرض بعض صور هذا التنازع وحكمها.

ومما جاء يف ذلك يف كتب احلنفية ما يأيت: 

قال اخلصاف بعد أن ذكر ُصوًرا من التنازع يف األوقاف القديمة ونحوها، قال: »قلُت: 
فإن تنازع يف ذلك -يعني الوقف- قوم، فقال فريق منهم: هو لنا، وقال آخرون: هو لنا، 
وكل واحد من الفريقني يقول: وقفه فالن بن فالن علينا، وليس بينة تشهد عىل الوقف؟ 
قال: إن كان لفالن ورثة فأقروا أن صاحبهم وقف ذلك عىل يشء بينوه، جاز ذلك، وإال 
فإن اصطلحوا عىل أخذه وليس هلم رسم يف ديوان  التثبيت؛  فيه عىل  تنازعوا  الذين  محل 
يعمل عليه استحسنت أن أنفذ ذلك هلم، وأقسم غلته بينهم، قلت: فام تقول إن أقرَّ ورثة 
الواقف أنه وقف ذلك عىل أحد الفريقني، هل جيوز إقرارهم واليشء ليس يف أيدهيم، وإنام 
وجده القايض يف يدي أمني من أمناء القايض الذي كان قبله؟ قال: أقبل قول الورثة وأجعله 

للفريق الذي أقروا هلم به دون اآلخر.

قلُت: فام تقول إن قال الورثة: مل يقفه صاحبنا، وهو مرياث لنا؟ قال: أحكم بموجبه)1(، 
قال:  املساكني؟  عىل  بعدنا  من  ثم  خاصة  أوالدنا  وعىل  علينا  وقفه  إنام  قالوا:  فإن  قلت: 
الوقف يف أيدي القضاة، وال جيوز أن أقبل قوهلم فيام ليس يف أيدهيم، أال ترى أن قول من 
كان هذا الوقف يف يده: إن فالًنا وقفه.. ليس بإقرار أن فالًنا وقفه وهو مالك له، من قبل 
أن رجاًل لو كانت يف يده ضيعة يزعم أهنا له، فقال رجل: هذه الضيعة ضيعتي، وقفتها عىل 
املساكني، وأقام املدعي شاهدين أنه وقفها عىل املساكني مل يستحقها هبذه البينة، إال أن يشهد 
له الشهود أنه وقفها وهو مالك هلا فيأخذها من يده، ولو قال الذي يف يديه: قد وقفها فالن 
هذا، ولكنها يل ويف ملكي، وليست هلذا؛ مل يكن قوله -بأن هذا وقفها- إقراًرا منه بأهنا له؛ 

ألن الرجل قد يقف ما ال يملك.

قلت: فام تقول يف قاٍض صار إىل بلد من البلدان قاضًيا بني أهله، فأتاه رجل فقال: إين 

)1( أي بموجب ما قالوه من أهنا ليست بوقف، وحينئذ تكون مرياًثا، وسيأيت له ما يؤيده، كذا يف هامش األصل. كتبه مصححه، 
كذا يف هامش الكتاب.
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كنت أمينًا للقايض الذي كان ههنا قبلك، ويف يدي ضيعة كذا وكذا كانت لرجل ُيقال له: 
فالن بن فالن الفالين؛ فوقفها عىل قوم معلومني سامهم؟ قال: إذا مل يعلم القايض من أمر 
هذه الضيعة شيًئا غري ما أقرَّ به الرجل عنده قبل إقرار هذا الرجل، فإن كان لفالن بن فالن 
هذا ورثة، فالقول قوهلم يف هذه الضيعة، فإن أقروا أهنا وقف عىل ما أقر به الرجل عنده 
أنفذ ذلك عليهم، وإن أنكروا أن يكون امليت وقفها وقالوا: هي مرياث بيننا، كان القول 

قوهلم يف ذلك.

قلت: فام تقول إن قال الرجل: كنت أمني القايض يف هذه الضيعة، وهذه الضيعة كانت 
لفالن فوقفها عىل كذا وكذا، وقال الورثة: بل وقفها علينا وعىل أوالدنا ونسلنا ومن بعدنا 
عىل املساكني، والذي قاله الورثة خالف ما قاله الرجل؟ قال: فالقول قول الورثة يف ذلك، 

ويمضيه القايض عىل ما أقروا به.

قلت: فإن قال الرجل الذي ادعى أنه أمني: يف يدي هذه الضيعة وهي وقف عىل كذا 
وكذا، ومل يقل كانت لفالن وأن فالًنا وقفها؟ قال: يقبل القايض قوله فيام يف يده ويمضيه 
عىل ذلك، وإنام يقبل القايض قول الورثة اذا كان القايض قبض هذه الضيعة عىل أهنا ملك 
عون أنه وقفها، فيكون القول يف ذلك قول الورثة، وإن كان القايض إنام  الرجل الذي يدَّ
قبض هذه الضيعة عىل تنازع كان بينهم فيها، ومل يقبضها عىل ملك الرجل الذي يقولون إنه 
وقفها؛ مل ينظر إىل قول الورثة يف ذلك، وكان األمر فيها عىل ما يوجد من رسمها يف ديوان 

القايض«)1(.

وقال الطرابليس يف اإلسعاف: »ولو تنازع فيه قوم وادعى كل فريق أنه وقفه فالن بن 
فالن علينا وليس هلم بينة؛ فإن كان للواقف ورثة يرجع يف البيان إليهم ويعمل بقوهلم، وإن 

)1( انظر: أحكام األوقاف، أبو بكر أمحد بن عمرو الشيباين املعروف باخلصاف، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 135-134، 
العزيز رشح  املصادر:  انظر يف هذه  املذاهب،  بقية  والورثة يف  املوقوف عليهم  بني  املنازعة  فهنالك بعض صور  وللفائدة: 
الوجيز املعروف بالرشح الكبري، أبو القاسم عبد الكريم بن حممد بن عبد الكريم الرافعي القزويني، دار الكتب العلمية، 
بريوت، ط1، 1417هـ/1٩٩7م، 1٠1/13، وروضة الطالبني، أبو زكريا حييى بن رشف النووي، ٢84/11، واحلاوي 
يف فقه الشافعي، أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي الشهري باملاوردي، دار الكتب العلمية، ط1، 
1414هـ/1٩٩4م، 88/17 وما بعدها، وأسنى املطالب يف رشح روض الطالب، زين الدين أبو حييى زكريا بن حممد بن 
أبو عبد اهلل  ابن قدامة، ٢٠7/1٠، ومواهب اجلليل رشح خمترص خليل،  السنيكي، 336/٩، واملغني،  زكريا األنصاري 

حممد احلطاب، 6/1٩.
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مل يكن الوقف يف أيدهيم بل كان يف يد أمني القايض الذي كان قبله، وإال محلوا عىل التثبت، 
تنفيذه  يستحسن  به؛  ليعمل  القايض  ديوان  يف  رسم  هلم  وليس  أخذه  عىل  اصطلحوا  فإن 
وقسمة غلته بينهم، وإال يرصف إىل الفقراء؛ ألنه بمنزلة الُلَقطة؛ ألنه مال تعذر إيصاله إىل 
لنا؛ كان ملًكا هلم، ولو  إياه وقالوا: هو مرياث  الورثة وقف مورثهم  أنكر  مستحقه، ولو 
قالوا: إنام وقفه علينا وعىل أوالدنا خاصة ثم من بعدنا عىل املساكني؛ قال اخلصاف: الوقف 
يف أيدي القضاة، وال جيوز أن أقبل قوهلم فيام ليس يف أيدهيم، وحممل قوله هذا عىل ما ُذكر 
يف آخر هذا الفصل؛ ولو أتى القايَض رجٌل وقال: إين كنت أمينًا ملن كان قبلك، ويف يدي 
ضيعة كذا، وهي وقف زيد بن عبد اهلل عىل جهة كذا؛ فإنه يرجع يف أمرها إىل ورثة زيد، فإن 
ذكروا جهة ختالف قوله عمل بقوهلم، وإن قالوا: هي وقف علينا وعىل أوالدنا ثم من بعدنا 
عىل املساكني، أو قالوا: ليست بوقف، وإنام هي مرياث لنا عنه؛ ُعمل بقوهلم وقًفا وملًكا، 
ولو مل ينسب املقر الوقف إىل أحد، أو نسبه ولكن ليس للمنسوب إليه ورثة؛ فحينئذ يعمل 
القايض بقول األمني، ما مل يثبت عنده خالفه، ورجوع القايض إىل قول الورثة وبياهنم مقيد 
بام إذا قبض القايض الوقف عىل أنه كان ملك الرجل الذي يدعي املتنازعون فيه أنه وقفه، 
وأما إذا قبضه عىل نزاع وقع بينهم ومل يقبضه عىل أنه كان ملك الذي يدعون أنه وقفه؛ فإنه 
ال ينظر إىل قول الورثة فيه، وإنام يرجع فيه إىل ما يوجد من رسمه يف ديوان القايض الذي 

كان قبله، ويعمل به هذا حمصل ما ذكره اخلصاف)1(.

ومن صور بني املوقوف عليهم ما ذكره قاضيخان يف الفتاوى: »وقف عىل نفر استوىل 
عليه ظامل ال يمكن االنتزاع منه، فادعى أحد املوقوف عليهم عىل واحد منهم أنه باع الوقف 
من الغاصب وسلمه إليه، فأنكر املدعى عليه؛ فأراد املدعي حتليفه.. قال الفقيه أبو جعفر 
-رمحه اهلل تعاىل- له ذلك، فإن نكل عن اليمني أو قامت عليه البينة يقىض عليه بقيمتها، ثم 
يشرتي بتلك القيمة ضيعة أخرى فتكون عىل سبيل الوقف األول؛ ألن العقار يضمن بالبيع 
والتسليم عند الكل؛ ألن البيع والتسليم استهالك.. رجل باع أرًضا ثم ادعى أنه كان وقفها 
قبل البيع، فإذا أراد حتليف املدعى عليه؛ ليس له ذلك عند الكل؛ ألن التحليف بعد صحة 

)1( انظر: اإلسعاف يف أحكام األوقاف، برهان الدين إبراهيم الطرابليس، ٩3-٩4.
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الدعوى، ودعواه مل تصح، ملكان التناقض«)1(.

ومنها أيًضا: »رجل مات وترك ابنني، ويف يد أحدمها ضيعة يزعم أهنا وقف عليه من 
أبيه، واالبن اآلخر يقول: هي وقف علينا.. قال الفقيه أبو جعفر رمحه اهلل تعاىل: القول قول 
الذي يدعي الوقف عليهام؛ ألهنا تصادقا أهنا كانت يف يد أبيهام، وقال غريه: القول قول ذي 

اليد، واألول أصح«)٢(.

ومما ورد يف كتب اإلمامية: 

طولبوا  نسلهم،  عىل  بعدهم  ومن  داًرا  عليهم  وقف  امليت  أن  الورثة  بعض  ادعى  لو   -1
بالبينة، ويكفي فيها شاهد ويمني عند األكثر، فإن حلفوا مع شاهدهم قيض هبا هلم، فال 
يؤدى منه حينئٍذ دين وال مرياث وال وصية، فإذا انقرض املدعون مًعا أو عىل التعاقب؛ 

فهل يأخذ البطن الثاين الدار من غري يمني؟ أو يتوقف عىل يمينهم؟ قوالن.

ومستند التوقف أن البطن الثاين ال يندرج حقه يف حق البطن األول ليكون اليمني من 
األولني مثبًتا حلقهم، واليمني إنام هي حجة رشعية يف حق من يدعي احلق، ال أهنا حجة 

إلثبات اليشء يف نفس األمر)3(.

واستدل لعدم التوقف بأن أفراد البطن الثاين يتلقون الوقف عن البطن األول ال عن 
الواقف، وقد ثبت كونه وقًفا بحجة يثبت هبا الوقف فيدوم، كام لو ثبت بالشاهدين؛ وألنه 

حق ثبت ملستحق فال يفتقر بعده إىل اليمني)4(.
٢- ولو ادعى بعض الورثة أن امليت وقف عليهم داًرا، ومن بعدهم عىل نسلهم، ونكلوا 
عن احللف، فإنه حيكم هبا مرياًثا، لكن يبقى نصيب املدعني وقًفا، ألن إقرار العقالء عىل 
أنفسهم جائز، دون نصيب غريهم، فإذا مات الناكلون رصفت حصتهم إىل أوالدهم 
ثبوت  هنا كاف يف  النصيب  اإلقرار من ذي  اتفاًقا؛ ألن  يمني  بغري  الوقف  عىل سبيل 

)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، 3/٢٠٠.

)٢( انظر: الفتاوى اهلندية يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعامن، وهبامشه فتاوى قاضيخان والفتاوى البزازية، الشيخ 
نظام ومجاعة من علامء اهلند األعالم، ٢٠1/3.

)3( انظر: جواهر الكالم، حممد حسن النجفي، ٢٩6/4٠.

)4( انظر: جواهر الكالم، حممد حسن النجفي، ٢٩6/4٠.
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الوقف هلم، وال وجه لليمني مع عدم املنازع؛ إذ الفرض هو إقرار أبيهم بام أصابه من 
نصيب اإلرث، وليس لرشكائهم خماصمتهم يف ذلك، وهل لألوالد أن حيلفوا عىل أن 
مجيع الدار وقف؟ وجهان: من كون األوالد تبًعا آلبائهم فإذا مل حيلف اآلباء مل حيلف 
حلف  ألن  الثاين؛  واألظهر  تبعية،  فال  الواقف  من  الوقف  يتلقون  أهنم  ومن  األبناء، 
األوالد يقتيض عدم انقطاع الوقف يف الواقع، وإن انقطع لعارض حيث نكل اآلباء؛ 
وألن البطن الثاين كاألول يف تلقي الوقف من الواقف؛ وألن منع الثاين يؤدي إىل جواز 

إفساد البطن األول الوقف عليه)1(.
3- ولو ترك امليت ثالثة أبناء، فحلف واحد منهم عىل كون دار معينة وقًفا وقفه أبوه عىل 
أبنائه؛ ثبت نصيبه وقًفا، وكان الباقي مطلًقا بالنسبة إىل غري املدعي؛ ُتقىض منه الديون 
وخُترج الوصايا، وما فضل فهو مرياث للجميع حتى للحالفني؛ العرتاف غريهم من 

الورثة باشرتاكه بينهم أمجع، وإن كان مدعي الوقف ظامًلا بأخذ حصته منه بيمينه)٢(.
الترشيك،  نحو  ذريتهم عىل  داًرا وعىل  عليهم  أباهم وقف  أن  امليت  ورثة  ادعى  ولو   -4
فاحللف عىل اجلميع، وحيتاج األوالد إىل يمني مستأنفة، فال ُيكتفى بيمني املدعني، وكل 
واحد إنام يثبت حقه بيمينه، بال خالف يف ذلك رضورة تلقي اجلميع من الواقف، فلو 
وجد للحالف ولد بعد حلفه، فال تثبت حصته إال بيمينه؛ ألنه يتلقى عن الواقف كام لو 
كان موجوًدا وقت الدعوى، فلو امتنع؛ فهل يعود نصيبه إىل رشكائه ألنه جيري بامتناعه 
جمرى املعدوم؟ أو أنه يرصف إىل الناكل العرتاف إخوته باستحقاقه؟ أو أنه يبقى وقًفا 
إىل رشكائه عىل  أقوال، واألظهر رجوعه  أو ورثته؟  الواقف  إىل  ر مرصفه فريجع  تعذَّ

نحو الوقف؛ فيدخل يف املوقوف، ال عىل نحو اإلرث)3(.
فادعى  ويمني،  بشاهد  ذلك  وأثبتوا  الرتتيب،  عىل  الوقف  الورثة  بعض  ادعى  ولو   -5
أوالدهم أن الوقف هو عىل الترشيك؛ فإن حلفوا وأقاموا شاهًدا تشاركوا، وهلم حينئٍذ 
مطالبة آبائهم بحقهم من النامء من حني وجودهم، ويكون النزاع هنا بينهم وبني آبائهم، 
ال بينهم وبني الورثة اآلخرين ممن مل يدع الوقف، فإن نكلوا خلص الوقف لألولني ما 

بقي منهم أحد.
)1( انظر: املرجع السابق، ٢٩6/4٠-٢٩7.
)٢( انظر: املرجع السابق، ٢٩6/4٠-٢٩7.

)3( انظر: املرجع السابق، 4٠/3٠٠.
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وإن ادعى أوالد األوالد الترشيك وحلفوا قبل أن حيلف آباؤهم؛ كانوا خصوًما هلم 
ولغريهم من الورثة، ونكول أوالد األوالد ال ينفع آباءهم عند حلفهم؛ ألن اآلباء ملا ادعوا 
االختصاص وحلفوا مع شاهدهم ُقيض بالوقف هلم، فإذا نكل أوالد األوالد مل يشاركوهم، 
ا لألولني ال يشاركهم فيه أحد، ولو انعكس بأن حلف أوالد األوالد  وكان الوقف خاصًّ

دون األوالد؛ أخذ أوالد األوالد حقهم من الرتكة، وكان نصيب األوالد مرياًثا)1(. 

ى من خالهلا  هذه مجلة من صور املنازعة بني املوقوف عليهم، وبينهم وبني الورثة؛ تتبدَّ
أوجه التنازع من جهة، وآليات رفع اخلصومة واحلكم من جهة أخرى، وهي أبرز ما يمكن 

أن نقع عليه من صور التنازع يف املقام.

)1( انظر: جواهر الكالم، حممد حسن النجفي، 4٠/3٠٠.
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إحياء الكتب العربية.

45- درر احلكام رشح جملة األحكام، عيل حيدر خواجة أمني أفندي، دار اجليل، ط1.
46- ذيل أصول املرافعات املدنية العراقي، العاين، منشور يف جريدة الوقائع العراقية رقم 866، 1٩63م.
الفكر  دار  احللبي،  البايب  طبعة  عابدين،  ابن  عابدين(،  ابن  )حاشية  املختار  الدر  عىل  املحتار  رد   -47

بريوت، مصورة عن طبعة البايب احللبي، د.ت.
48- الروض النضري، رشف الدين الصنعاين، مطبعة السعادة، مرص، ط1، 1347هـ.

4٩- الروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية، الشهيد الثاين، قم، د.ت.
5٠- روضة الطالبني، أبو زكريا حييى بن رشف النووي، املكتب اإلسالمي للطباعة والنرش، ط1.

مناين، حتقيق:  51- روضة القضاة وطريق النجاة، أبو القاسم عيل بن حممد بن أمحد الرحبّي املعروف بابن السِّ
د.صالح الدين الناهي، مؤسسة الرسالة، بريوت-دار الفرقان، عامن، ط٢، 14٠4هـ/1٩84م.

5٢- سبل السالم، الصنعاين، مطبعة مصطفى البايب احللبي، ط4، 1٩6٠م.
53- الرساج الوهاج عىل متن املنهاج، الشيخ الغمراوي، مطبعة مصطفى البايب احللبي، 1٩33م.

54- سنن ابن ماجه، حممد بن يزيد القزويني، مطبعة عيسى البايب احللبي، 1٩7٢م.
55- رشائع اإلسالم، املحقق احليل، مطبعة دار مكتبة احلياة، بريوت.

56- رشح اخلريش عىل خمترص خليل، حممد اخلريش، املطبعة األمريية، 1317هـ.
57- رشح الزرقاين عىل املوطأ، أبو عبد اهلل الزرقاين، مطبعة مصطفى حممد، مرص، 1٩36م.

58- رشح النيل وشفاء العليل، حممد بن يوسف أطفيش، وزارة الرتاث القومي والثقافة، سلطنة عامن.
5٩- رشح قانون املرافعات املدنية والتجارية العراقي، ضياء شيت خطاب، مطبعة العاين، بغداد، 1٩67م.

6٠- رشح جملة األحكام العدلية، سليم رستم باز، املطبعة األدبية، بريوت، ط٢، 18٩8م.
هامش  عىل  مطبوع  131٩هـ،  ط1،  الرشفية،  العامرية  املطبعة  البهويت،  اإلرادات،  منتهى  رشح   -61

كشاف القناع.
6٢- رشح منح اجلليل عىل خمترص العالمة خليل، وهبامشه حاشية املسامة تسهيل منح اجلليل، الشيخ حممد 

عليش، مكتبة النجاح، ليبيا.
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63- رشوط الواقفني بني الوضوح والغموض، عبد اهلل سنويس، جملة وقفنا، اخلميس ٩ ذي القعدة 14٢7هـ.
64- صحيح البخاري، البخاري، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، د.ت.

65- صحيح مسلم، مسلم، القاهرة: البايب احللبي، 1٩55م.
66- الطرق احلكمية يف السياسات الرشعية، ابن قيم اجلوزية، مطبعة السنة املحمدية، مرص، 137٢.

67- عقود اجلواهر املنيفة يف أدلة مذهب أيب حنيفة، حممد مرتىض احلسيني، القسطنطنية، ط٢، 13٠٩هـ.
68- العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية، ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين 

الدمشقي احلنفي، دار املعرفة.
6٩- 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.
7٠- الغبن، جرب جاسم اليعقوب، جامعة الكويت، الكويت، 1٩87م.

71- غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر )»األشباه والنظائر البن نجيم« بأعىل الصفحة يليه، 
مفصوالً بفاصل، رشحه »غمز عيون البصائر« ألمحد احلموي(، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن 

حممد مكي احلسيني احلموي احلنفي، دار الكتب العلمية، ط1، 14٠5هـ/1٩85م.
7٢- الفتاوى اخلريية لنفع الربية، خري الدين الرميل، املطبعة املنرية العثامنية، 131٠هـ.

73- الفتاوى الكاملية يف احلوادث الطرابلسية، حممود الطرابليس، مطبعة مصطفى حممد، 18٩5م.
74- الفتاوى الكربى، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، دار الكتب العلمية، 

ط1، 14٠8هـ/1٩87م.
75- الفتاوى املهدية يف الوقائع املرصية، الشيخ حممد العبايس املهدي، املطبعة الزهرية، ط1، 13٠1هـ.

76- الفتاوى اهلندية )الفتاوى العاملكريية(، مجاعة من علامء اهلند، املطبعة األمريية، مرص، ط٢، 131٠هـ.
الشيخ عليش(، حممد أمحد عليش،  )فتاوى  الفتوى عىل مذهب اإلمام مالك  املالك يف  العيل  فتح   -77

املطبعة الكربى األمريية، 13٠6هـ.
78- فتح القدير، ابن اهلامم، مطبعة مصطفى حممد، 1356هـ.

7٩- فتح القدير، حممد بن عيل الشوكاين، ط1، مطبعة احللبي، 135٠هـ.
8٠- فتح الوهاب رشح منهج الطالب، الشيخ زكريا األنصاري، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، مرص، 1٩35م.
81- 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.
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8٢- الفروع، ابن مفلح، عامل الكتب، بريوت، 1٩85م.
83- الفقه املقارن، حسن أمحد اخلطيب، مطبعة دار التأليف، مرص، 1٩57م.

84- الفواكه الدواين، النفراوي، مطبعة السعادة، ط1، 133٢هـ.
85- القاموس املحيط، الفريوز آبادي، املطبعة املرصية، ط3، 1٩33م.

86- القانون املدين العراقي، لسنة 1٩51م.

87- القانون املدين املرصي، لسنة 1٩48م.
88- قرة عيون األخبار لتكملة »رد املحتار«، حممد عالء الدين عابدين، املطبعة العثامنية، 13٢7هـ.

8٩- القوانني الفقهية، ابن جزي، مطبعة النهضة، تونس، 1٩٢6م.
٩٠- 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(، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط5، 1٩88م.
٩1- كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، املطبعة العامرة، مرص، ط1، 131٩م.

٩٢- لسان العرب، ابن منظور، بوالق، 13٠1هـ.
٩3- مباحث الوقف، حممد زيد األبياين، مكتبة وهبة، ط3، 1٩٢4م.

٩4- املبسوط، أبو بكر الرسخيس، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1٩٩3م، مصورة عن طبعة مطبعة 
السعادة، مرص.

٩5- جملة األحكام العدلية الصادرة سنة 1٢٩3هـ.
يعرف  زاده  بشيخي  املدعو  بن سليامن  بن حممد  الرمحن  عبد  األبحر،  ملتقى  األهنر يف رشح  ٩6- جممع 

بداماد أفندي، دار إحياء الرتاث العريب.
٩7- جمموعة القوانني واألنظمة اخلاصة باألوقاف، العراق ديوان األوقاف، 1٩7٢م.

٩8- حماسبة ناظر الوقف ومسؤوليته، عطية فتحي الوييش، األمانة العامة لألوقاف، الكويت، ٢٠٠٢م.
٩٩- حمارضات يف الوقف، الشيخ حممد أبو زهرة، دار الثقافة العربية للطباعة، النارش دار الفكر العريب، ط٢، 1٩71م.

1٠٠- املحىل، ابن حزم، املطبعة املنريية، ط1، 1351هـ.
1٠1- خمترص كتاب مباحث املرافعات الرشعية، حممد زيد األبياين، مطبعة النهضة، مرص، 1٩٢5م.

1٠٢- مرسوم تصفية الوقف الذري العراقي، منشور يف جريدة الوقائع العراقية رقم 665، 1٩55م.
1٠3- املصباح املنري، الفيومي، بوالق، 13٢4هـ.

1٠4- املصنف، أبو بكر أمحد بن عبد اهلل بن موسى الكندي، وزارة الرتاث القومي والثقافة سلطنة عامن.
1٠5- مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة الرحيبانى 

مولدا ثم الدمشقي احلنبيل، املكتب اإلسالمي، 1415هـ/1٩٩4م.
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1٠6- املطلع عىل أبواب املقنع، شمس الدين البغيل، دمشق: املكتب اإلسالمي، 1٩65م.
1٠7- معامل التنزيل يف التفسري، الفراء، مطبعة التقدم العلمية، مرص، 134٩هـ، مطبوع هبامش تفسري اخلازن.
خليل  بن  عيل  الدين،  عالء  احلسن،  أبو  األحكام،  من  اخلصمني  بني  يرتدد  فيام  احلكام  معني   -1٠8

الطرابليس احلنفي، دار الفكر.
1٠٩- مغني املحتاج رشح املنهاج، حممد الرشبيني، مطبعة مصطفى حممد، مرص.

11٠- املغني، ابن قدامة، مطبوع عىل الرشح الكبري، مطبعة املنار، مرص، 1348هـ.
111- مفتاح الكرامة يف رشح قواعد العالمة، املحقق الكركي، طهران، د.ت.

11٢- منار السبيل، ابن ضويان، املكتب اإلسالمي، بريوت.
113- منتهى اإلرادات، ابن النجار، مطبعة دار اجليل اجلديد، حتقيق: فضيلة الشيخ عبد الغني حممد عبد 

اخلالق، 1٩61م.
114- منحة اخلالق عىل البحر الرائق، ابن عابدين، مطبوع هبامش البحر الرائق.

115- املهذب، أبو إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي، مطبعة عيسى البايب احللبي.
116- مواهب اجلليل رشح خمترص خليل، أبو عبد اهلل حممد احلطاب، مطبعة السعادة، ط1، مرص، 13٢٩هـ.

117- نصب الراية، عبد اهلل بن يوسف الزيلعي، مطبعة دار املأمون، مرص، 1٩38م.
118- هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، شمس الدين الرميل، مرص: املطبعة العامرة الكربى، 1٢٩٢م.

11٩- نيل األوطار، حممد بن عيل الشوكاين، مطبعة مصطفى البايب احللبي، 1347هـ.
1٢٠- َنْيُل امَلآِرب برَشح َدلِيُل الطَّالِب، عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن أيب تغلب بن سامل 

ْيَباين، مكتبة الفالح، الكويت، ط1، 14٠3هـ/1٩83م. التغلبي الشَّ
1٢1- اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية املعروف برشح حدود ابن عرفة، أبو 

عبد اهلل حممد بن قاسم األنصاري الرصاع التونيس املالكي، املكتبة العلمية، ط1، 135٠هـ.
1٢٢- الوقف دراسات وأبحاث، سليم حريز، منشورات اجلامعة اللبنانية، بريوت، 1٩٩4م.



الفصل الثالث عشر
انتــهــــــاء الوقــــف
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٢٢٩

الفصل الثالث عرش: انتهاء الوقف

 :
)1(

مقدمة: معنى انتهاء الوقف فقها

الوقف،  انتهاء  آخر، وذلك خلالفهم يف مقتىض  إىل  الوقف من مذهب  انتهاء  خيتلف 
لكن الفقهاء مل يتعرضوا ملعنى انتهاء الوقف كتعريف اصطالحي، وإن أبانوا بعض صوره 

التي ُيفهم منها معنى انتهاء الوقف عىل اخلالف الوارد بني الفقهاء.

فهو عند املالكية: أن يشرتط الواقف عند وقفه أن يكون ملدة معلومة أو إىل أجل جمهول، 
فإذا انتهت املدة املرشوطة انتهى الوقف)٢(.

وعند احلنابلة: أن يعلِّق الواقف انتهاء وقفه عىل رشط؛ نحو قوله: داري وقف إىل سنة، 
وذلك يف إحدى الروايتني يف املذهب)3(.

ومنه: أن ينقطع املوقوف عليهم والواقف حي فريجع إليه)4(.

انتهاء الوقف يف استعامل الفقهاء: ال خيرج عن املعنى اللغوي له، فهو: وصول الوقف 
النهاية، ووقوفه عن أداء غرضه الذي أنيشء من أجله.

احلنفية  من  الفقهاء  مجهور  عند  املستقر  األصل  خالف  عىل  الوقف  انتهاء  وحاالت 
والشافعية واحلنابلة يف املذهب، وهو تأبيد الوقف؛ خالًفا للاملكية واحلنابلة يف وجه القائلني 
بجواز كون الوقف مؤقًتا وسيأيت تفصيله، وقد جاءت حاالت انتهاء الوقف استثناء عن 

هذا األصل، وهو رأي لبعض الفقهاء عىل ما سيأيت بيانه. 

الوقف،  »زوال  بقوله:  االستثنائية  احلالة  الوهاب خالف هذه  عبد  الشيخ  عّرفه  وقد 
وذهاب آثاره فالعني التي ينتهي وقفها ال تبقى حمبوسة عن متلكها، وال عن الترصف فيها 

)1( االنتهاء يف اللغة: يدل عىل غاية وبلوغ، فُيقال: انتهى اليشء؛ إذا بلغ هنايته، أو غايته، ومنه هناية كل يشء: غايته، واملقصود 
هنا: أن الوقف قد يتعرض حلاالت ينقطع معها أن يبلغ غايته، وهو متام حتبيس األصل وتسبيل املنفعة عىل وجه التأبيد.انظر: 
معجم مقاييس اللغة، أبو احلسني أمحد بن فارس، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط1، ٢٠٠1م، ٩63، واملصباح املنري 
يف غريب الرشح الكبري، أمحد بن حممد بن عيل الفيومي، املطبعة األمريية، القاهرة، ط6، 1٩٢6م، 864/٢، والقاموس 

املحيط، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزأبادي، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1٩86م، 176٩.
)٢( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 77/4.

)3( انظر: 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، ٢6/6.

)4( انظر: رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي، شمس الدين حممد بن عبد اهلل الزركيش املرصي احلنبيل، دار العبيكان، ط1، 
1413هـ/1٩٩3م، ٢84/4، واملبدع يف رشح املقنع، برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن 

مفلح، دار الكتب العلمية، بريوت-لبنان، ط1، 1418هـ/1٩٩7م، 164/5.
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بترصف التمليك، وال يبقى ريعها حًقا ملن كانت وقًفا عليه، بل تصبح العني املوقوفة ملًكا 
خالًصا، وحماًل جلميع الترصفات التمليكية وريعها ملالكها«)1(. 

ويتنوع انتهاء الوقف إىل نوعني؛ األول منهام: أن يكون االنتهاء تلقائًيا، أي من ذاته، 
الثاين: فهو أن يكون االنتهاء  النوع  الناس، وأما  أو تدخل من أحد من  دون فعل فاعل، 

بإرادة الواقف، أو من له الوالية عىل الوقف كالقايض)٢(.

انقطاعه، وهو لغة: مأخوذ من قطع، وهو يف األصل  الوقف  انتهاء  هذا، ومن صور 
أن  واالصطالحي  اللغوي  املعنى  بني  والعالقة  يشء)3(،  عن  يشء  وإبانة  رصم،  عىل  يدل 
صريورة الوقف إىل عدم وجود مرصفه املخصص له، قطع له عن تأديته ملقصده الذي رشع 

من أجله. 

وانقطاع الوقف فقًها يعني: عدم وجود مرصفه املعني يف حجة الوقف مع بقاء العني 
املوقوفة وقًفا كام أنشأ الواقف، وبذلك خيتلف االنتهاء عن االنقطاع، فالوقف املنتهي يزول 
باعتبار ملكية عني الوقف، يف حني أن الوقف  انتهاء للوقف  ويعود املوقوف ملًكا، وهو 
انتهاء للوقف باعتبار  املنقطع باٍق، ولكن ال يوجد مرصفه املعني برشط الواقف)4(، وهو 

مرصفه. 

املبحث الأول

حالت انتهاء الوقف

هناك حاالت الحتامل انتهاء الوقف عند الفقهاء عىل النحو اآليت: 

اأوًل: انتهاء الوقف املوؤقت بانتهاء مدته: 

اختلف الفقهاء يف تأقيت الوقف بمدة معينة؛ كأن يقول الواقف: وقفت داري هذه عىل 
طلبة العلم الرشعي ملدة سنة، أو وقفت داري هذه عىل فالن وأوالده ملدة عرش سنني، فإذا 

)1( أحكام الوقف، عبد الوهاب خالف، مطبعة النرص، القاهرة، ط1، 1٩53م، 114. 
)٢( انظر: أحكام الوقف، عبد الوهاب خالف، 114.

)3( انظر: معجم مقاييس اللغة، أبو احلسني أمحد بن فارس، 86٢، واملصباح املنري، الفيومي، 6٩8/٢، والقاموس املحيط، 
الفريوزابادي، 14٢3.

)4( انظر: أحكام الوقف، عبد الوهاب خالف، 115.
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نشأ الوقف مؤقًتا، فهل ينتهي بانقضاء الوقت املحدد، وترجع العني املوقوفة إىل الواقف أو 
ورثته، أو أنه يتأبد الوقف إىل ثالثة أقوال: 

لغريه  أو  إليه  ملًكا  املوقوف  يرجع  أن  فللواقف  الوقف،  توقيت  جواز  األول:  القول 
من  رسيج  وابن  واملالكية)3(،  رواية)٢(،  يف  يوسف  أبو  ذهب  وإليه  وقته)1(،  انتهاء  عند 
أبو اخلطاب)5(، واإلباضية يف وقف غري املسجد)6(،  الشافعية)4(، واحلنابلة يف وجه ذكره 

واإلمامية يف قول غري قوي)7(. 

واستدل أصحاب هذا الرأي باألدلة اآلتية: 

1- أنه ملا جاز للواقف أن يتقرب بكل ماله وببعضه؛ جاز له أن يتقرب به يف كل الزمان، 
ويف بعضه.

٢- قال ابن رسيج يف رده عىل االستدالل بكون الوقف املؤقت عارية وليس وقًفا: »وإن 
قيل: فهذه عارية وليست وقًفا، قيل له: ليس كذلك، فإن العارية يرجع فيها، وهذه ال 

رجعة فيها«)8(.

دار األضواء، بريوت، ط3، 1٩٩3م،  البحراين،  الطاهرة، يوسف آل عصفور  العرتة  النارضة يف أحكام  انظر: احلدائق   )1(
1٢3/٢٢، وحترير الوسيلة، روح اهلل املوسوي اخلميني، دار التعارف للمطبوعات، بريوت، ٢/64.

)٢( انظر: حاشية ابن عابدين، مطبعة مصطفى البايب احللبي، القاهرة، ط٢، 1386هـ/1٩66م، 34٩/4، الفتاوى البزازية 
)وهي املسامة باجلامع الوجيز(، حممد بن حممد بن شهاب املعروف بابن البزاز الكردي، مع الفتاوى اهلندية، دار إحياء الرتاث 

العريب، بريوت، ط4، ٢48/6.
مهنا  بن  سامل  بن  غنيم(  )أو  غانم  بن  أمحد  الدين  شهاب  املالكي،  القريواين  زيد  أيب  رسالة  رشح  الدواين  الفواكه  انظر:   )3(

النفراوي األزهري املالكي، مكتبة مصطفى البايب احللبي، القاهرة، ط3، 1374هـ/1٩55م، ٢/٢٢5.
)4( انظر: احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي )وهو رشح خمترص املزين(، أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب 
وعمدة  الطالبني  وروضة   ،5٢1/7 1٩٩4م،  ط1،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  باملاوردي،  الشهري  البغدادي  البرصي 
املفتني، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، حتقيق: زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، بريوت-دمشق-عامن، 

ط3، 141٢هـ/1٩٩1م، 3٢6/5.
)5( انظر: اإلنصاف، أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، دار هجر، القاهرة، ط1، 1415هـ/1٩٩5م، 417-416/16، 
النرص  احلنبىل، مكتبة  البهوتى  إدريس  بن  بن حسن  الدين  يونس بن صالح  بن  اإلقناع، منصور  متن  القناع عن  وكشاف 

احلديثة، الرياض، ٢54/4.
)6( انظر: اإليضاح، عامر بن عىل الشامخي، نرش وزارة الرتاث القومي والثقافة العامنية، 14٠4هـ/1٩84م، ٢53/4-٢54، 
الرتاث  القاهرة، نرش وزارة  العرب،  السمدي، مطابع سجل  الكندي  بن موسى  الرمحن  بن عبد  بكر أمحد  أبو  واملصنف، 

القومي والثقافة، عامن، 3٢/٢8.
)7( انظر: اإليضاح، الشامخي، ٢53/4-٢54.

)8( انظر: املرجع السابق، ٢53/4-٢54.
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3- ألن الواقف عىل نيته يف ماله، ولكل امرئ ما نوى، كام جاء يف احلديث: »إنام األعامل 
بالنيات، وإنام لكل إمرىء ما نوى«)1(.

رشط  وبطل  مؤبًدا،  الوقف  صحَّ  التأقيت،  فيه  اشرتط  إذا  الوقف  أن  الثاين:  القول 
وأبو  والزيدية)4(،  والظاهرية)3(،  عندهم)٢(،  املشهور  يف  الشافعية  ذهب  وإليه  التأقيت، 

يوسف)5(.

فعالن  ومها  تعاىل،  اهلل  كتاب  يف  ليس  رشط  بأنه  الــرأي:  هذا  أصحاب  واستدل 
متغايران)6(.

عندهم)7(،  املعتمد  يف  احلنفية  ذهب  وإليه  املؤقت،  الوقف  بطالن  الثالث:  القول 
واإلمامية يف القول األقوى عندهم)8(.

ثانًيا: انتهاء الوقف بالرجوع فيه: 

اختلف الفقهاء يف لزوم الوقف عىل قولني: 

القول األول: لزوم الوقف، وعدم جواز رجوع الواقف عن الوقف، وإليه ذهب مجهور 
الفقهاء من املالكية مع جواز اشرتاط اخليار)٩(، والشافعية)1٠(، واحلنابلة)11(، والظاهرية)1٢(، 

)1( انظر: صحيح البخاري، حممد بن إسامعيل البخاري، بيت األفكار الدولية، األردن، 1٩٩8م، كتاب بدء الوحي، باب 
كيف كان بدء الوحي، حديث )1( . 

)٢( انظر: روضة الطالبني، النووي، 3٢5/5، واحلاوي الكبري، املاوردي، 5٢1/7.
)3( انظر: املحىل، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري، بيت األفكار الدولية، األردن، 14٢٠.
)4( انظر: رشح األزهار املنتزع من الغيث املدرار، أبو احلسن عبد اهلل بن أيب القاسم املعروف بـ«ابن مفتاح«، دار إحياء الرتاث 

العريب، بريوت، ابن مفتاح، 461/3.
)5( انظر: حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، 4/34٩.

)6( انظر: املحىل، ابن حزم، 14٢٠.
)7( انظر: حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، 4/34٩.

)8( انظر: احلدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرة، البحراين، ٢٢/1٢3.
)٩()1( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي، 75/4، والذخرية، شهاب الدين أمحد بن 

إدريس القرايف، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط1، 1٩٩4م 3٢٢/6، ومواهب اجلليل، احلطاب، 18/6.
)1٠()٢( انظر: احلاوي، املاوردي، 511/7.

)11( انظر: كشاف القناع، البهويت، ٢٩٢/4، وانظر: مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى الرحيباين، املكتب 
اإلسالمي، بريوت، ٢٩3/4.

)1٢( انظر: املحىل، ابن حزم، 1416.
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والزيدية)1(، والصاحبني من احلنفية وهو املفتى به عندهم)٢(، واإلمامية)3(. 

استدل أصحاب هذا الرأي باألدلة اآلتية: 

1- بام ُروي عن ابن عمر ريض اهلل عنهام: قال: أصاب عمر  أرًضا بخيرب، فأتى النبي 
قط هو  ماالً  مل أصب  بخيرب  أرًضا  أصبت  إين  اهلل  يا رسول  فقال:  فيها،  يستأمره  ملسو هيلع هللا ىلص 
أنفس عندي منه، فقال: »إن شئت حبست أصلها، وتصدقت هبا«، قال: فتصدق هبا 
عمر أنه ال يباع وال يوهب وال يورث يف الفقراء ويف القربى ويف الرقاب ويف سبيل اهلل 

وابن السبيل والضعيف)4(.

وجه الداللة: قوله: »ال يباع وال يوهب وال يورث«؛ يدل عىل أن احلبس املرشوع يف 
»إن شئت حبست أصلها«،   : لعمر  يقول  فالرسول  الترصفات،  املانع من  الوقف هو 
ويفرس ذلك التحبيس بأنه ال يباع أصلها وال يبتاع وال يوهب وال يورث، وعمر  يمتثل 
وال  توهب  وال  تباع  ال  الصحابة  كبار  عليه  أشهد  الذي  وقفه  كتاب  يف  ويرشط  لذلك، 
تورث، فيمنع الترصفات الناقلة للملكية يف حياته وبعد موته، واملنع من الترصفات يدل 

عىل لزوم الوقف.

قال الرتمذي: »العمل يف هذا احلديث عند أهل العلم من أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص وغريهم، 
ال نعلم بني أحد من املتقدمني منهم يف ذلك اختالًفا«)5(.

٢- بام ُروي عن أيب هريرة  أن رسول اهلل 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«)6(. 

وجه الداللة: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »صدقة جارية«؛ ُيشعر أن الوقف يلزم، وال جيوز نقضه، ولو 

)1( انظر: الروض النضري، الصنعاين، 1٢4/4، ورشح األزهار، ابن مفتاح، 458/3، والبحر الزخار، ابن املرتىض، 148/5.
14٠6هـــ/1٩86م،  بريوت،  املعرفة،  دار  الرسخيس،  سهل  أيب  بن  حممد  بكر  أبو  الدين  شمس  املبسوط،  انظر:   )6()٢(
الرسخيس، ٢7/1٢، وتبيني احلقائق رشح كنز الدقائق، فخر الدين عثامن بن عيل بن حمجن البارعي الزيلعي احلنفي، دار 

املعرفة، بريوت، ط٢، 3٢6/3.
)3( انظر: جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم، حممد حسن باقر النجفي، مؤسسة املرتىض العاملية، ودار املؤرخ العريب، 

بريوت، ط1، 141٢هـ/1٩٩٢م، ٢8/11.
)4( صحيح البخاري، كتاب الرشوط، باب الرشوط يف الوقف، )٢737(، وصحيح مسلم، كتاب الوصية، باب الوقف، )163٢(.

)5( املغني، ابن قدامة، 3/6.
)6( صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته، )1631(.
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جاز النقض لكان صدقة منقطعة، وقد وصفه يف احلديث بعدم االنقطاع)1(.

3 - إن الوقف ولزومه مشتهر بني الصحابة  فذكر احلميدي: أن أبا بكر  تصدق 
بداره عىل ولده، وعمر بربعة عند املروة عىل ولده، وعثامن برومة، وتصدق عيل بأرضه 
باملدينة عىل ولده، وتصدق  بداره بمكة، وداره بمرص، وأمواله  الزبري  بينبع، وتصدق 
سعد بداره باملدينة وداره بمرص عىل ولده، وعمرو بن العاص بالوهط وداره بمكة عىل 
اليوم)٢(؛ أي مل  ولده، وحكيم بن حزام بداره بمكة واملدينة عىل ولده، فذلك كله إىل 
يرجع عنه؛ ألنه عقد يقتيض التأبيد، فكان من شأنه ذلك، ويلزم الوقف بمجرد القول 

بدون حكم حاكم)3(.

4- واستدل للخيار عند املالكية بأنه ينبغي أن يوىف له برشطه، كام قالوا: إنه يوىف له برشطه 
ر عليه قاٍض رجع له)4(. إذا رشط أنه إذا تسوَّ

5- وألن الوقف تربع يمنع البيع واهلبة واملرياث، فلزم بمجرد صدور صيغته من الواقف 
كام يف العتق)5(.

6- واستدل اإلمامية باإلمجاع؛ ألنه كالرضوروي عندهم)6(.

القول الثاين: أن الوقف جائز غري الزم، وللواقف الرجوع فيه حال حياته مع الكراهة، 
وابن  عيل  عن  بعضهم  وحكاه  واإلباضية)٩(،  وزفر)8(،  حنيفة)7(  أبو  اإلمام  ذهب  وإليه 

 .)1٠( مسعود وابن عباس

اليمني، حتقيق: عصام الدين الصبابطي، دار احلديث،  )1( انظر: نيل األوطار، حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين 
مرص، الطبعة األوىل، 1413هـ/1٩٩3م، 6/3٠.

)٢( انظر: املغني، ابن قدامة، 4/6.
)3( انظر: كشاف القناع، البهويت، ٢٩٢/4، وانظر: مطالب أويل النهى، الرحيباين، ٢٩3/4.

 ،3٢٢/6 القرايف،  والذخرية،   ،75/4 الدسوقي،  عرفة  بن  أمحد  بن  حممد  الكبري،  الرشح  عىل  الدسوقي  حاشية  انظر:   )4(
ومواهب اجلليل، احلطاب، 18/6.
)5( انظر: الذخرية، القرايف، 3٢6/6.

)6( انظر: جواهر الكالم، حممد حسن النجفي، ٢8/11.
)7( ويورث عنه غري ما استثناه أبو حنيفة.

)8( انظر: حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، 343/4، وبدائع الصنائع، الكاساين: ٢٢٠/6، واملبسوط، الرسخيس، ٢7/1٢، 
والبحر الرائق، ابن نجيم، ٢٠٩/5، واإلسعاف، الطرابليس، 3.

)٩( انظر: منهج الطالبني، الرستاقي، ٢57/13.
)1٠( انظر: املغني، ابن قدامة، 4/6.



٢35

الفصل الثالث عرش: انتهاء الوقف

ويلزم الوقف عندهم بأحد األمور اآلتية)1(: 

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.

بوفاته؛ كأن  الوقف  الواقف  يعلق  بأن  الوصية؛  الوقف خمرج  الثالث: أن خيرج  األمر 
يقول: وقفت داري بعد مويت عىل الفقراء واملساكني، فإذا قال ذلك؛ خرج الوقف عن ملك 

الواقف بعد وفاته حمسوًبا من ثلث الرتكة.

األمر الرابع: أن خيرج الوقف خمرج نذر التصدق بالغلة؛ كأن يقول يف حياته: وقفتها 
يف حيايت، وبعد وفايت مؤبًدا وما دام الواقف حًيا، فهو نذر بالتصدق بالغلة، فعليه الوفاء، 
وله الرجوع، فإن مل يرجع حتى مات، نفذ الوقف من الثلث، فالوقف يف األمرين األوليني 
يكون الزًما يف حياة الواقف بال توقف عىل موته، ويزول عنه امللك، ويلزم يف احلال، كام 
يلزم أيًضا باملوت، وأما يف األمرين األخريين فال يلزم الوقف، وال يزول امللك عن الواقف 
إال بموته، أما يف حال حياته فيجوز للواقف الرجوع عن الوقف ما دام حًيا، غنًيا كان أو 

فقرًيا، بأمر قاٍض أو غريه. 

واستدل أصحاب هذا الرأي باألدلة اآلتية: 

1- بام ُروي عن عبد اهلل بن زيد بن عبد ربه أنه جاء إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقال: يا رسول 
اهلل، إن حائطي هذا صدقة إىل اهلل ورسوله، فجاء أبواه، فقاال: يا رسول اهلل، كان قوام 

عيشنا، فرده رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عليهام، ثم ماتا، فورثهام ابنهام بعدمها)٢(. 

ابن  وحاشية   ،3 الطرابليس،  واإلسعاف،   ،٢٠٩/5 نجيم،  ابن  الرائق،  والبحر   ،٢7/1٢ الرسخيس،  املبسوط،  انظر:   )1(
عابدين، ابن عابدين، 343/4، ومنهج الطالبني، الرستاقي، ٢57/13.

)٢( انظر: السنن الكربى، البيهقي، 163/6، وسنن الدارقطني، الدارقطني، ٢٠٠/٢، واملستدرك عىل الصحيحني، 5/1٠ 
و381/6، ومعرفة السنن واآلثار، البيهقي، ٢38/1٠. وقال الذهبي يف التلخيص: فيه إرسال.
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وحكم  رده  ملا  الزًما  الوقف  كان  ولو  الصدقة،  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  ردَّ  لقد  الداللة:  وجه 
بالرجوع فيه. 

٢- ما أخرجه البيهقي يف الشعب من حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال 
ملا نزلت آية الفرائض: »ال حبس بعد سورة النساء«)1(.

وجه الداللة: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ال حبس بعد سورة النساء«؛ يدل عىل جواز الرجوع عن الوقف؛ 
ألنه من مجلة األحباس املرشوعة الباقية. 

3- ما روى الطحاوي عن الزهري: أن عمر  قال: »لوال أين ذكرت صدقتي لرسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص لرددهتا«)٢(. 

وجه الداللة: أن قول عمر ُيشعر أن الوقف ال يمتنع الرجوع عنه، وأن الذي منع عمر من 
الرجوع كونه ذكره للنبي ملسو هيلع هللا ىلص، فكره أن يفارقه عىل أمر، ثم خيالفه إىل غريه)3(.

4- ألن الواقف أخرج ماله عىل وجه القربة من ملكه؛ فال يلزم بمجرد القول؛ كالصدقة)4(.

5- ألن الوقف متليك منفعة دون العني )الرقبة(، فال يلزم؛ كالعارية؛ أي: أن التربع بالريع 
غري الزم، فيجوز الرجوع عنه وفسخه، وتظل العني املوقوفة عىل ملك الواقف، فيجوز 
له الترصف هبا كام يشاء، وإذا مات الواقف ورثها ورثته، وجيوز له الرجوع يف وقفه متى 

شاء، كام جيوز له أن يغري يف مصارفه ورشوطه كيفام يشاء.

6- ألن الوقف يف رأيه رشًعا: حبس العني عىل ملك الواقف، باملنفعة بمنزلة العارية، كام 
أن املنفعة يف رواية عنه معدومة، فالتصدق باملعدوم ال يصح، فال جيوز الوقف أصاًل 

عنده، لكن األصح أن الوقف مرشوع أو جائز عنده إال أنه غري الزم بمنزلة العارية. 

7- وألن الوقف ال ينفذ إال بعد القبض، وإال فللواقف الرجوع؛ ألنه صدقة ومن رشطها 
القبض. 

)1( السنن الكربى، البيهقي، 163/6، واملعجم الكبري، الطرباين، 6/1٠.
املعروف  املرصي  احلجري  األزدي  سلمة  بن  امللك  عبد  بن  سالمة  بن  حممد  بن  أمحد  جعفر  أبو  اآلثار،  مشكل  رشح   )٢(

بالطحاوي، دار صادر، بريوت، مصور عن الطبعة اهلندية.
)3( انظر: نيل األوطار، الشوكاين، 6/3٠.

)4( انظر: املغني، ابن قدامة، 4/6.
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ثالًثا: انتهاء الوقف بتخرب الأعيان املوقوفة: 

إذا خربت أعيان الوقف كلها أو بعضها، وأصبحت ال ريع هلا، ومل يمكن تعمريها، وال 
االستبدال هبا، وال االنتفاع هبا بطريق يفيد املوقوف عليهم من غري إرضار هبم؛ فهل ينتهي 

الوقف يف هذا املتخرب؟ اختلف الفقهاء يف ذلك عىل ثالثة أقوال: 

القول األول: أن الوقف ال ينتهي بتخرب األعيان املوقوفة مطلًقا إذا سواء أكان مسجدا 
أم غريه، فال ينتقل امللك إىل الواقف أو وارثه، وإليه ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية )أيب 
حنيفة وأيب يوسف(، واملالكية، والشافعية يف الصحيح، واحلنابلة)1(، والظاهرية، واإلمامية. 

وفيام يأيت تفصيل ذلك: 

فأبو حنيفة وأبو يوسف ذهبا)٢( إىل أن املسجد له صفة األبدية، فال تنسلخ عنه صفة 
املسجدية، ولو استغني عنه، فلو خرب املسجد، وليس فيه ما يعمر به، وقد استغنى الناس 
عنه لبناء مسجد آخر، يظل مسجًدا أبًدا إىل قيام الساعة، وبرأهيام يفتى، فال يعود إىل ملك 
الباين وورثته، وال جيوز نقله، ونقل ماله إىل مسجد آخر، والفتوى عند مشايخ احلنفية بيع 

األنقاض بأمر احلاكم، ورصف ثمنها إىل مسجد آخر. 

إىل  يوسف  أيب  رأي  يف  فتنقل  عنها،  استغنى  إذا  وقناديله  وحرصه  املسجد  بسط  أما 
مسجد آخر. 

وكذلك الرباط )مسكن املجاهدين(، والبئر إذا مل ينتفع هبام واستغني عنهام، تنقل يف 
رواية عن أيب يوسف إىل مسجد آخر. 

وأما املالكية)3(، فقد ذهبوا إىل أنه ال حيل بيع املسجد أصاًل باإلمجاع، وكذلك ال يباع 
العقار وإن خرب إال أن يشرتى منه بحسب احلاجة لتوسعة مسجد أو طريق. 

الفرس  كهرم  منفعتها؛  ذهبت  إذا  احليوان  وأفراد  التجارة  كعروض  املنقوالت  وأما 
مثله، ونسل  الثمن يف  فتباع ويرصف  هبا،  ُينتفع  بحيث ال  )بالًيا(  الثوب خلًقا  وصريورة 

)1( انظر: املرجع السابق، ٢8/6، وكشاف القناع، البهويت، ٢٩3/4-٢٩4.
)٢( انظر: حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، 358/4-35٩، وبدائع الصنائع، الكاساين، 6/٢٢٠.

)3( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي، ٩٠٩1/4، والفواكه الدواين عىل رسالة ابن 
أيب زيد القريواين، النفراوي، ٢3٠/٢. 
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األنعام كأصلها يباع ويعوض عنه إناًثا صغاًرا، لتامم النفع هبا.

وقال الشافعية)1(: إذا اهندم املسجد أو خرب، مل جيز الترصف فيه بالبيع وغريه؛ ألن ما 
كان امللك فيه حلق اهلل تعاىل ال يعود إىل امللك باالختالل، وإذا خيف عىل املسجد السقوط، 
نقض، وبنى احلاكم بأنقاضه مسجًدا آخر إن رأى ذلك، وإال حفظه؛ أي ال ينتهي وقف 

املسجد، وتنقل أنقاض القناطر املوقوفة إىل حمل احلاجة ملثلها. 

تعرضت  إذا  املوقوفة  الكفار(  بالد  تالصق  التي  املسلمني  )أرض  الثغور  غلة  وأما 
للخلل؛ فيحفظها الناظر؛ الحتامل عودة الثغر إىل ما كان عليه. 

وقال احلنابلة: إن الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه، كداٍر اهندمت، أو أرض خربت، 
وعادت مواًتا، ومل متكن عامرهتا، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه، وصار يف موضع ال يصىل 
فيه، أو ضاق بأهله، ومل يمكن توسيعه يف موضعه أو تشعب مجيعه، فلم متكن عامرته، وال 
عامرة بعضه إال ببيع بعضه جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته، وإن مل يمكن االنتفاع بشئ منه 

بيع مجيعه)٢(. 

وقال الظاهرية)3(: إنه ال جيوز انتهاء الوقف بتخريبه.

وقال احليل من اإلمامية: »إذا وقف مسجًدا فخرب، أو خربت القرية أو املحلة مل يعد إىل 
ملك الواقف، وال خترج العرصة )الساحة( عن الوقف«)4(، فهو يقتيض بقاء عرصة املسجد 
املوقوف مسجًدا، وال جيوز بيع الوقف، فال خترج أرض الوقف عن الوقف، فاملسجد يظل 
الدار تبقى وقًفا، إلمكان االنتفاع باإلجارة؛ أي إجارة  التي بني عليها  مسجًدا واألرض 
االنتفاع  إلمكان  جيوز؛  ال  وقيل:  انقلعت،  لو  املوقوفة  النخلة  بيع  جيوز  وقيل:  األرض، 

بإجارة جذع النخلة للتسقيف وشبهه، وهو أشبه.

واستدل أصحاب هذا الرأي باألدلة اآلتية: 
مطبعة  الشافعي،  الرشبيني  اخلطيب  أمحد  بن  حممد  الدين،  شمس  املنهاج،  ألفاظ  معاين  معرفة  إىل  املحتاج  مغني  انظر:   )1(
مصطفى احللبي، القاهرة، 1٩58م، 3٩1/٢، وهناية املطلب يف دراية املذهب، ركن الدين أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهلل 

بن يوسف بن حممد اجلويني امللقب بإمام احلرمني، دار املنهاج، جدة، ط1، 14٢8هـ/٢٠٠7م، 3٩4/8.
)٢( انظر: املغني، ابن قدامة، ٢8/6. 
)3( انظر: املحىل، ابن حزم، 14٢٠.

النجف األرشف، ط1،  القاسم جعفر بن احلسن احليل، مطبعة اآلداب،  أبو  )4( رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام، 
138٩هـ/1٩6٩م، ٢٢٠/٢.
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1- قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يباع أصلها، وال تبتاع وال توهب، وال تورث«)1(. 

وجه الداللة: هني النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن بيعها، وعدم هبتها، ومرياثها نص يف بقائها وقًفا يف كل 
حال؛ سواء أكانت عامرة أم خاربة؛ بداللة العموم يف: )أصلها(، فهو مفرد مضاف، 

فيعم كل أصل باٍق، وال دليل لتخصيص هذا العموم. 

٢- بام روي: أن عمر  كتب إىل سعد ابن أيب وقاص، ملا بلغه أنه قد ُنقب بيت املال الذي 
بالكوفة: انقل املسجد الذي بالتامرين، واجعل بيت املال يف قبلة املسجد، فإنه لن يزال 

، وكان هذا بمشهد من الصحابة، ومل يظهر خالفه، فكان إمجاًعا)٢(. يف املسجد مصلٍّ

وجه الداللة: أن عمر  أمر بتوسعة بيت مال املسلمني بجزء من املسجد، وهو قبلته، ومل 
يزل املسجد كاماًل؛ لوجود بقية من املصلني فيه، وعمله هذا يدل عىل بقاء الوقف هلل عز 

وجل، حتى يف حالة صريورته إىل غري مالك.

3- أن املسجد له صفة األبدية، فال تنسلخ عنه صفة املسجدية إىل قيام الساعة)3(. 

4- ألنه عموًما ما كان امللك فيه حلق اهلل تعاىل ال يعود إىل امللك باالختالل)4(.

تعاىل؛  اهلل  وهو  املالكني؛  أجلِّ  إىل  بل  مالك،  غري  إىل  خيرج  ال  )الوقف(  احلبس  ألن   -5
كالعتق؛ أي له صفة الدوام)5(.

ر إبقائه  6- ألن انتقال الوقف الذي خترب إىل وقف آخر استبقاء للوقف بمعناه عند تعذُّ
بصورته)6(. 

7- قال ابن عقيل: »الوقف مؤبد؛ فإذا مل يمكن تأبيده عىل وجه خيصصه استبقاء الغرض، 
وهو االنتفاع عىل الدوام يف عني أخرى، وإيصال األبدال جرى جمرى األعيان، ومجودها 

عىل العني مع تعطلها تضييع للغرض«)7(.

)1( املغني، ابن قدامة، 6/٢٩.
)٢( انظر: املرجع السابق، 6/٢٩.

)3( انظر: حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، 358/4-35٩، وبدائع الصنائع، الكاساين، 6/٢٢٠. 
)4( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي، ٩٠٩1/4، والفواكه الدواين عىل رسالة ابن 

أيب زيد القريواين، النفراوي، ٢3٠/٢.
)5( انظر: رشائع اإلسالم، احليل، ٢٢٠/٢.

)6( انظر: املغني، ابن قدامة، 6/٢٩.
)7( انظر: املرجع السابق، 6/٢٩.
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8- القياس عىل اهلدي إذا عطب يف السفر؛ فإنه يذبح يف احلال، وإن كان خيتص بموضع، 
فلام تعذر حتصيل الغرض بالكلية استويف منه ما أمكن، وترك مراعاة املحل اخلاص عند 
تعذره؛ ألن مراعاته مع تعذره تفيض إىل فوات االنتفاع بالكلية، وهكذا الوقف املعطل 

املنافع)1(. 

٩- وألن ما ال جيوز بيعه مع بقاء منافعه ال جيوز بيعه مع بقاء تعطلها؛ كاملعتق، واملسجد 
أشبه األشياء باملعتق)٢(. 

يعمر  ما  الغلة  له من  منافعه، وليس  تعطلت  الذي  املتخرب  الوقف  أن  الثاين:  القول 
ذهب  وإليه  ورثته،  أو  الواقف  إىل  فريجع  غريه،  أم  مسجًدا  كان  سواء  مطلًقا؛  ينتهي  به، 

اإلباضية)3(، وحممد بن احلسن من احلنفية)4(: 

فإذا خربت الدار واهندمت، وكذا األرض إذا خربت وعادت مواًتا، وال يمكن عامرهتا، 
وكذا املسجد إذا انرصف أهل القرية عنه، وصار يف موضع ال يصىل فيه، أو ضاق بأهله، 
وال يمكن توسيعه يف موضع، أو تشعب مجيعه، فال يمكن عامرته وال عامرة بعضه إال ببيع 

بعضه لعامرة بقيته، أو ال يمكن االنتفاع بيشء منه، فيباع مجيعه.

قال ابن أطفيش: »)وإن عني( مسجًدا )قصد به( ما عني، )إال إن خرب(؛ أي: هدم، 
وال يرجى له بناء، أو ُترك عامرته، )أو منع من وصوله(؛ للبعد أو لقطع الطريق أو ملرضة؛ 

كحمى الزمة للموضع يف كل وقت؛ لتعطل منفعته؛ ألن املساجد هلل يف حال بقائها«)5(.

وجاء عند احلنفية: »وترجع إىل املالك أو إىل ورثته يف رأي حممد بن احلسن إذا خرجت 
عن االنتفاع املقصود للواقف بالكلية، والفتوى عىل قول حممد بن احلسن«)6(، »وترجع إىل 
املالك يف رأي حممد بن احلسن، والفتوى أن أنقاضهام تباع وُتنقل إىل رباط أو بئر آخر؛ ألن 

)1( انظر: املرجع السابق، 6/٢٩.
)٢()4( انظر: املرجع السابق، 6/٢٩.

)3( انظر: النيل وشفاء العليل، حممد بن أطفيش، دار اإلرشاد، جدة-اململكة العربية السعودية، ودار الفتح، بريوت-لبنان 
ط٢، 1٩7٢م، 464/1٢.

)4( انظر: حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، 358/4-35٩، وبدائع الصنائع، الكاساين، 6/٢٢٠.
)5( انظر: النيل وشفاء العليل، حممد بن أطفيش، 464/1٢.

)6( حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، 358/4-35٩، وبدائع الصنائع، الكاساين، 6/٢٢٠.
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غرض الواقف انتفاع الناس باملوقوف؛ ولئال يأخذها املتغلبون«)1(.

واستدل أصحاب هذا الرأي باألدلة اآلتية: 

1- أن الواقف عني الوقف لنوع قربة، وقد انقطعت، فينقطع هو أيًضا)٢(. 

٢- ألن فيام ذكر استبقاء الوقف بمعناه، عند تعذر إبقائه بصورته، فوجب البيع)3(. 

3- ألن الوقف إنام هو تسبيل املنفعة؛ فإذا زالت كنفعته زال حق املوقوف عليه منه، فزال 
ملكه عنه)4(.

القول الثالث: ذهب الشافعية يف األصح عندهم)5(، والزيدية إىل انتهاء الوقف املتخرب 
يف غري املسجد.

أما الزيدية)6(، فيقولون: بأن ما بطل نفعه يف املقصود بيع إلعاضته؛ كثوب خلق )بيل( أو 
شجر يبس، ال كمسجد اهندم، لبقاء الَعرصة )الساحة( ويف غريه إضاعة مال، وقد هني عنه.

واستدل أصحاب هذا الرأي باألدلة اآلتية: 

1- ألن ما ال يرجى منفعته، يكون بيعه أوىل من تركه، بخالف املسجد، فإنه يمكن الصالة 
فيه مع خرابه)7(.

٢- وألن يف ترك بيعه، وإعادته ملالكه إضاعة مال، وقد هني عنه)8(.

رابًعا: انتهاء الوقف بقلة غلته: 

إذا كان الوقف عامًرا غري خرب، ولكن صارت غلته قليلة، ال سيام يف الوقف األهيل، 
حيث تصري حصة كل شخص من أفراد املوقوف عليهم ضئيلة وتافهة ال يؤبه هبا، ومل يمكن 

)1( حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، 35835٩/4، وبدائع الصنائع، الكاساين، 6/٢٢٠.
)٢()٢( انظر: حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، 358/4-35٩، وبدائع الصنائع، الكاساين، 6/٢٢٠.

)3( حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، 358/4-35٩، وبدائع الصنائع، الكاساين، 6/٢٢٠.
)4( انظر: املغني، ابن قدامة، 6/٢٩. 

)5( انظر: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، ٢/3٩1، 
وهناية املطلب، اجلويني، 3٩4/8.

)6()6( انظر: البحر الزخار، ابن املرتىض، 158/5.
)7( انظر: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، ٢/3٩1، 

وهناية املطلب، اجلويني، 3٩4/8.
)8( انظر: البحر الزخار، ابن املرتىض، 158/5، ومغني املحتاج، الرشبيني الشافعي، 3٩1/٢، وهناية املطلب، اجلويني، 3٩4/8.
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االستبدال به، ومل يكن املوقوف عليه مسجًدا، فهل ينتهي الوقف بذلك، وكيف ينتهي؟

مل يتعرض أكثر الفقهاء هلذه احلالة، وإنام ذكره احلنابلة؛ فقال ابن قدامة احلنبيل: »إن مل 
تتعطل مصلحة الوقف بالكلية، لكن قّلت، وكان غريه أنفع منه وأكثر رًدا عىل أهل الوقف؛ 
مل جيز بيعه، ألن األصل حتريم البيع، وإنام أبيح للرضورة صيانة ملقصود الوقف من الضياع، 
مع إمكان حتصيله ومع االنتفاع وإن قلَّ ما يضيع املقصود، اللهم إال أن يبلغ يف قلة النفع 

إىل حدٍّ ال يعد نفًعا، فيكون وجود ذلك كالعدم«)1(. 

وهذا الكالم غاية ما يدل عليه: أن الترصف هبذا الوقف بالبيع الذي يعود بالنفع عىل 
جهة مماثلة أو مناظرة للوقف أو يف وجوه اخلري؛ وألن »ما قارب اليشء يعطى حكمه«)٢(؛ 
ولعدم حتقيق املقصود من الوقف، وربام تكون املصاريف أو النفقات أكثر من الغلة الناجتة، 

ومنها نفقات التحصيل. 

الغلة إىل جهة مماثلة؛ كاملسجد، والثغر،  الوقف بذلك فيمكن أن ترصف  انتهى  وإذا 
والقنطرة، والبئر، أو ملصلحة إسالمية، أو ألقرب الناس إىل الوقف.

وعند الشافعية: إن وقف نخلة فانقلعت أو يبست، أو وقف مسجًدا فانكرست خشبة 
منه.. ففيه وجهان: 

أحدمها: ال جيوز بيعها.

والثاين: جيوز بيعها؛ ألن منفعتها بطلت، فكان بيعها أوىل من تركها)3(.

وللحنفية يف هذه املسألة تفصيل بيانه فيام يأيت: 

إذا كان الوقف عامًرا غري خرب، ولكن صارت غلته قليلة، ال سيام يف الوقف األهيل، 
حيث تصري حصة كل شخص من أفراد املوقوف عليهم ضئيلة وتافهة ال يؤبه هبا، ومل يمكن 

االستبدال به، ومل يكن املوقوف عليه مسجًدا، فهل ينتهي الوقف بذلك، وكيف ينتهي؟

هذه احلالة أدرجها احلنفية ضمن وجوه استبدال الوقف الثالثة.

قال ابن عابدين: »والثالث: أن ال يشرتطه أيًضا -أي مل يشرتط الواقف االستبدال- 

)1( املغني، ابن قدامة، 634/5، واملناقلة باألوقاف، ابن قايض اجلبل، 3٢.
)٢( مواهب اجلليل، احلطاب، 4/38٩.

)3( انظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، حييى العمراين، دار املنهاج، جدة، 8/٩٩.
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ولكن فيه نفع يف اجلملة، وبدله خري منه ريًعا ونفًعا«)1(.

وللحنفية يف ذلك اجتاهان: 

األول: جيوز استبدال الوقف ببيع ونحوه إذا ضعف وقلَّ ريعه.

وهو مذهب أيب يوسف، ونقله يف لسان احلكام عن حممد أيًضا، كام سيأيت، ويف فتاوى 
قارئ اهلداية: وعليه العمل، ونقل ابن عابدين عن فتواى قارئ اهلداية: أنَّ عليه الفتوى.

الثاين: ال جيوز استبداله ببيع ونحوه، وعليه الفتوى.

االستبدال  جواز  عدم  عىل  تدل  مسألة  الكبري  السري  يف  حممد  »وذكر  نجيم:  ابن  قال 
بالوقف«)٢(، وقال ابن عابدين: »عىل األصح املختار«، وقال ابن اهلامم: »ينبغي أال جيوز«، 

وقال صدر الرشيعة عن املذهب األول: »ونحن ال نفتي به«.

ويبدو أن يف املفتى به يف هذه املسألة خالف، كام أشار إليه ابن عابدين نفسه، وتتضح 
الصورة أكثر بام سيأيت ذكره من نصوص فقهاء املذهب عىل النحو اآليت: 

قال ابن نجيم: »نقل صدر الرشيعة أن أبا يوسف جيوز االستبدال بغري رشط إذا ضعفت 
األرض عن الريع، ونحن ال نفتي به، وقد رأينا فيه من الفساد ما ال يعد وال حيىص؛ فإن 

ظلمة القضاة جعلوه حيلة إىل إبطال أوقاف املسلمني، وفعلوا ما فعلوا«)3(.

وقال ابن اهلامم: »وكذا أرض الوقف إذا قلَّ نزهلا؛ بحيث ال حتتمل الزراعة وال تفضل 
غلتها عن مؤنتها، ويكون صالح األرض يف االستبدال بأرض أخرى.. ويف نحو هذا عن 
األنصاري صحة الرشط، لكن ال يبيعها إال بإذن احلاكم، وينبغي للحاكم اذا رفع اليه وال 
منفعة يف الوقف أن يأذن يف بيعها إذا رآه أنظر ألهل الوقف.. واحلاصل أن االستبدال إما 
عن رشطه )يعني الواقف(... أو ال عن رشطه، فإن كان خلروج الوقف عن انتفاع املوقوف 

)1( رد املحتار عىل الدر املختار )»الدر املختار للحصكفي رشح تنوير األبصار للتمرتايش« بأعىل الصفحة، يليه مفصواًل بفاصل 
»حاشية ابن عابدين« عليه املسمى »رد املحتار«(، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي املشهور بابن 
عابدين، دار الفكر للطباعة والنرش، بريوت، ط٢، 141٢هـ/1٩٩٢م، 384/4، وانظر: فتح القدير )بأعىل الصفحة كتاب 
»اهلداية« للمرغيناين يليه مفصوالً بفاصل »فتح القدير« الكامل بن اهلامم وتكملته »نتائج األفكار« لقايض زاده(، كامل الدين 

حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بـ«ابن اهلامم«، املطبعة الكربى األمريية، القاهرة، 1٩16م، ٢٢8/6.
)٢( البحر الرائق، ابن نجيم، ٢٢4/5.

)3( النهر الفائق رشح كنز الدقائق، رساج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم احلنفي، حتقيق: أمحد عزو عناية، دار الكتب العلمية، 
ط1، 14٢٢هـ/٢٠٠٢م، 3/3٢٠.
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عليهم به فينبغي أن ال خيتلف فيه... وإن كان ال لذلك بل اتفق أنه أمكن أن يؤخذ بثمن 
الوقف ما هو خري منه مع كونه منتفًعا به؛ فينبغي أن ال جيوز؛ ألن الواجب إبقاء الوقف عىل 
ما كان عليه دون زيادة أخرى؛ وألنه ال موجب لتجويزه؛ ألن املوجب يف األول)1( الرشط، 

ويف الثاين الرضورة، وال رضورة يف هذا؛ إذ ال جتب الزيادة فيه، بل تبقيته كام كان«)٢(.

ويف فتاوى قارئ )اهلداية( حني ُسئل عن صورة االستبدال؛ وهل هو قول أيب حنيفة 
وأصحابه؟ فقال: »إذا تعني بأن كان املوقوف ال ينتفع به، وثمَّ َمن يرغب فيه ويعطي بدله 
أيب  قول  الصورة  هذه  يف  فاالستبدال  الوقف،  جهة  إىل  نفعه  يعود  ريع  هلا  داًرا  أو  أرًضا 
يوسف وحممد، وإن كان للوقف ريع ولكن يرغب إنسان يف استبداله إن أعطي مكانه بدالً 
أكثر ريًعا منه، ويف صقع أحسن من صقع الوقف؛ جاز عند القايض أيب يوسف، والعمل 

عليه، وإال فال. ا. هـ«)3(.

ويف لسان احلكام: »ويف املنتقى: قال هشام: سمعت حممًدا يقول: الوقف إذا صار بحيث 
ال ينتفع به املساكني؛ فللقايض أن يبيعه ويشرتي بثمنه غريه، وليس ذلك إال للقايض، وذكر 
قد  تعطلت؛ ألن األرض  إذا  املوقوفة  استبدال األرض  أنه جيوز  أيب يوسف  املنبع عن  يف 
خترب فال تغل إال بمؤنة تربو عىل قيمتها وغلتها، ويف البزازي ما هو أعىل من هذا، وهو ما 
روي عن حممد؛ أن أرض الوقف لو قل ريعها فللقيم أن يبيعها ويشرتي بثمنها أرًضا أخرى 

ز استبدال األرض باألرض. ا. هـ«)4(. ريعها أكثر نفًعا للفقراء، فجوَّ

أربع)5(...  يف  إال  العامر  يستبدل  ال  »مطلب  املحتار:  رد  حاشيته  يف  عابدين  ابن  قال 
الرابعة: أن يرغب إنسان فيه ببدل أكثر غلة وأحسن صقًعا؛ فيجوز عىل قول أيب يوسف، 

وعليه الفتوى كام يف فتاوى قارئ اهلداية«. 

)1( أي الوجه األول من وجوه االستبدال الثالثة التي ذكرها.
)٢( فتح القدير، ابن اهلامم، ٢٢8/6، والنهر الفائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم، 3/3٢٠.

)3( النهر الفائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم احلنفي، 3/3٢٠.
احللبي- البايب  الثقفي،  ْحنَة  الشِّ ابن  الدين  لسان  الوليد،  أبو  حممد،  بن  حممد  بن  أمحد  األحكام،  معرفة  يف  احلكام  لسان   )4(

القاهرة، ط٢، 13٩3هـ/1٩73م، ٢٩6-٢٩7.
)5( قال ابن نجيم يف األشباه والنظائر، 163: »استبدال الوقف العامر ال جيوز إال يف مسائل؛ األوىل: لو رشطه الواقف، الثانية: 
إذا غصبه غاصب، وأجرى املاء عليه حتى صار بحًرا ال يصلح للزراعة، فيضمنه القيم القيمة ويشرتي هبا أرًضا بدالً، الثالثة: 
أن جيحده الغاصب وال بينة، وهي يف اخلانية، الرابعة: أن يرغب إنسان فيه ببدل أكثر غلة وأحسن وصًفا، فيجوز عىل قول 

أيب يوسف رمحه اهلل كام يف فتاوى قاري اهلداية«.
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أيب  قول  عىل  والعمل  اهلداية:  قارئ  قول  السائل  إجابة  كتابه  يف  النهر  صاحب  قال 
يوسف معاَرض بام قاله صدر الرشيعة، نحن ال نفتي به، وقد شاهدنا يف االستبدال ما ال 
فقد  تقديره  املسلمني، وعىل  أوقاف  القضاة جعلوه حيلة إلبطال  فإن ظلمة  يعد وحيىص؛ 
بينام  ا. هـ،  العلم والعمل.  بذي  املفرس  اجلنة  بالقايض هو قايض  املراد  قال يف اإلسعاف: 
قال العالمة البريي بعد نقله: أقول: ويف فتح القدير واحلاصل أن االستبدال إما عن رشط 
االستبدال أو ال عن رشطه، فإن كان خلروج الوقف عن انتفاع املوقوف عليهم فينبغي أن 
ال خيتلف فيه، وإن كان ال لذلك بل اتفق أنه أمكن أن يؤخذ بثمنه ما هو خري منه مع كونه 
منتفًعا به فينبغي أن ال جيوز؛ ألن الواجب إبقاء الوقف عىل ما كان عليه دون زيادة، وألنه 
ال موجب لتجويزه؛ ألن املوجب يف األول الرشط ويف الثاين الرضورة، وال رضورة يف هذا؛ 
إذ ال جتب الزيادة، بل نبقيه كام كان. ا. هـ، أقول: ما قاله هذا املحقق هو احلق الصواب. ا. 

هـ كالم البريي، وهذا ما حرره العالمة القنايل كام قدمناه)1(.

ثم بنيَّ ابن عابدين أن صدر الرشيعة إنام منع من الصورة الرابعة، وفرسها بقوله: »أي 
استبدال العامر إذا قل ريعه ومل خيرج عن االنتفاع بالكلية وهو الصورة الرابعة«)٢(.

برشط  »إما  منها:  وذكر  لزومه،  بعد  الوقف  لبيع  املجوزة  األسباب  نجيم  ابن  وذكر 
االستبدال وهو صحيح عىل قول أيب يوسف املفتى به، أو بضعف غلته كام هو قوهلام«)3(.

ونقل ابن عابدين عن صاحب البحر يف رسالته يف االستبدال أن اخلالف يف الثالث إنام 
هو يف األرض إذا ضعفت عن االستغالل، بخالف الدار إذا ضعفت بخراب بعضها ومل 
تذهب أصاًل؛ فإنه ال جيوز حينئذ االستبدال عىل كل األقوال، قال: وال يمكن قياسها عىل 
الدار  أما  استئجارها بل يف رشائها،  إذا ضعفت ال يرغب غالًبا يف  فإن األرض  األرض؛ 

فريغب يف استئجارها مدة طويلة ألجل تعمريها للسكنى)4(.

وعليه؛ فلو كثر أوالد الواقف وولد ولده ونسله حتى ضاقت الدار عليهم ليس هلم إال 
ُط عىل عددهم. سكناها ُتَقسَّ

)1( رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 388/4.
)٢( املرجع السابق، 388/4.

)3( البحر الرائق، ابن نجيم، ٩8/6-٩٩.
)4( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 385/4.
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ولو كانوا ذكوًرا وإناًثا إن كان فيها حجر ومقاصري كان للذكور أن يسكنوا نساءهم 
معهم وللنساء أن يسكن أزواجهن معهن.

وإن مل يكن فيها حجر ال يستقيم أن تقسم بينهم وال يقع فيها مهايأة إنام سكناها ملن 
جعل الواقف له ذلك ال لغريهم.

وعن هذا يعرف أنه لو سكن بعضهم فلم جيد اآلخر موضًعا يكفيه ال يستوجب اآلخر 
أجرة حصته عىل الساكنني، بل إن أحب أن يسكن معه يف بقعة من تلك الدار بال زوجة أو 
زوج إن كان ألحدهم ذلك، وإال ترك املتضيق وخرج، أو جلسوا مًعا كل يف بقعة إىل جنب 

اآلخر)1(.

خام�ًسا: انتهاء الوقف بانقرا�ش املوقوف عليهم: 

األهيل؛  الوقف  من  كل  يف  عليهم  املوقوف  انقراض  مسألة:  عن  الفقهاء  حتدث  لقد 
الوقف وعدمه،  النوع من  تتعلق بصحة هذا  منهام:  ناحيتني؛ األوىل  والوقف اخلريي من 
الوقف  ينتهي  هل  ينقرض؛  من  عىل  الوقف  بصحة  القول  عىل  فبناء  الثانية:  الناحية  وأما 
بانقراض املوقوف عليهم؟ وسوف نعرض لذلك مركزين عىل الناحية الثانية؛ ألهنا تدخل 

يف موضوعنا، واألمر يف هذه املسألة ال خيلو من أربعة أنواع؛ وهي)٢(: 

النوع األول: أن يكون املوقوف عليهم جهة غري منقطعة؛ كالوقف عىل الفقراء واملساكني 
واملساجد، أو عىل طائفة ال جيوز بحكم العادة انقراضهم؛ كحفظة القرآن الكريم، ومصالح 

احلرم.. وهو صحيح باالتفاق)3(. 

وأما ما يرتتب عىل انقطاع هذا الوقف فسيبحث فيام يرتتب عىل انتهاء الوقف. 

النوع الثاين: أن يكون املوقوف عليهم جهة منقطعة: كالوقف عىل قوم جيوز انقراضهم 

)1( انظر: فتح القدير، ابن اهلامم، ٢1٢/6، والبحر الرائق، ابن نجيم، ٢٢4/5.
)٢( انظر: حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، 43٠/4-431، وعقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة، أبو حممد جالل الدين 
عبد اهلل بن نجم بن شاس بن نزار اجلذامي السعدي املالكي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط1، ٢٠٠3م، ٩64/3، وهناية 
املطلب، اجلويني، 35٠/8، واملغني، ابن قدامة، ٢٢/6-٢3، ومنار السبيل، إبراهيم بن حممد ضويان، طبعة وزارة األوقاف، 

قطر، 4٠٢، ورشائع اإلسالم، احليل، ٢٢٠/٢، والبحر الزخار، ابن املرتىض، 158/5، واملحىل، ابن حزم، 14٢٠.
)3( انظر: فتح القدير، ابن اهلامم، 47/5، والفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين، النفراوي، ٢٢7/٢، واحلاوي، 

املاوردي، 5٢1/7، وروضة الطالبني، النووي، 3٢6-3٢5/5.
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بحكم العادة، ومل جيعل آخره للمساكني؛ فقد اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولني: 

املالكية،  الفقهاء من  النوع صحيح، وإليه ذهب مجهور  القول األول: أن الوقف يف هذا 
واحلنابلة، والزيدية، واإلباضية، واإلمامية، وأيب يوسف من احلنفية، والشافعي يف قول ثاٍن)1(: 

استدل أصحاب هذا القول: 

، كام لو رصح بمرصفه املتصل.  1- بأنه ترصف معلوم املرصف؛ فصحَّ

٢- ألن اإلطالق إذا كان له عرف، محل عليه، كنقد البلد وعرف املرصف، وها هنا هم أوىل 
اجلهات به، فكأنه عينهم)٢(. 

وإذا ثبتت صحة الوقف يف هذا النوع فقد اختلف يف انرصافه عند انقراض املوقوف 
عليهم عىل آراء، سيأيت تفصيلها فيام يرتتب عىل انتهاء الوقف.

كان  فإذا  التأبيد،  مقتضاه  الوقف  ألن  النوع؛  هذا  يف  الوقف  يصح  ال  الثاين:  القول 
احلنفية وهو  بن احلسن من  وإليه ذهب حممد  فلم يصح،  وقًفا عىل جمهول،  منقطًعا صار 

املفتي به عندهم، والشافعي يف أحد قوليه، واستدل أصحاب هذا القول)3(: 

1- بالقياس عىل من وقف عىل جمهول يف االبتداء. 

٢- ألنه ال بد من بيان جهة قربة ال تنقطع؛ ألن مقتىض الوقف التأبيد، ويف هذه احلالة يصري 
الوقف عىل جمهول.

النوع الثالث: أن يكون الوقف منقطع االبتداء: كالوقف عىل من ال جيوز الوقف عليه، 
جيوز  مآالً  له  يذكر  مل  فإن  معني،  غري  جمهول  عىل  أو  كنيسة،  عىل  أو  نفسه،  عىل  كالوقف 

أبو حممد جالل  املدينة،  الثمينة يف مذهب عامل  ابن عابدين، 43٠/4-431، وعقد اجلواهر  ابن عابدين،  انظر: حاشية   )1(
الدين عبد اهلل بن نجم بن شاس بن نزار اجلذامي السعدي املالكي، ٩64/3، وهناية املطلب، اجلويني، 35٠/8، وروضة 
الطالبني، النووي، 3٢5/5، واملغني، ابن قدامة، 6٢3/5-6٢6، ومنار السبيل، إبراهيم بن حممد ضويان، 4٠٢، وجواهر 
الكالم، حممد حسن النجفي، 46/1٠، واحلدائق النارضة، البحراين، 1٢8/٢٢، والبحر الزخار، ابن املرتىض، 158/5، 

واملحىل، ابن حزم، 14٢٠. 
ابن شاس٩64/3، وهناية املطلب، اجلويني،  ابن عابدين، 43٠/4-431، وعقد اجلواهر،  ابن عابدين،  انظر: حاشية   )٢(
35٠/8، وروضة الطالبني، النووي، 3٢5/5، واملغني، ابن قدامة، ٢٢/5-٢3، ومنار السبيل، إبراهيم بن حممد ضويان، 
ابن  الزخار،  والبحر   ،1٢8/٢٢ البحراين،  النارضة،  واحلدائق   ،46/1٠ النجفي،  حسن  حممد  الكالم،  وجواهر   ،4٠٢

املرتىض، 158/5، واملحىل، ابن حزم، 14٢٠.
اجلويني،  املطلب،  وهناية   ،431-43٠/4 عابدين،  ابن  عابدين،  ابن  وحاشية   ،٢7 اخلصاف،  األوقاف،  أحكام  انظر:   )3(

35٠/8، وروضة الطالبني، النووي، 3٢5/5.
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الوقف عليه ففيه قوالن: 

القول األول: يكون الوقف باطاًل، وهو قول اجلمهور)1(.

القول الثاين: أن الوقف عىل النفس صحيح)٢(، وإليه ذهب الظاهرية، وأبو يوسف من 
احلنفية)3(. 

واستدل أصحاب هذا القول: 

1- بقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ابدأ بنفسك فتصدق عليها«)4(. 

وجه الداللة: أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالبدء بالنفس للتصدق عليها عام يف كل صدقة؛ ومنها: الوقف. 

٢- بقول عمر : »تصدق بالثمرة«)5(. 

وجه الداللة: إطالق عمر  التصدق بالثمرة يدل عىل جواز صدقته عىل نفسه، وعىل 
من شاء. 

النوع الرابع: أن يكون الوقف صحيح الطرفني، منقطع الوسط: مثل أن يقف عىل ولده، 
ثم عىل جمهول غري معني، ثم عىل املساكني، خرج يف صحة الوقف وجهان، كمنقطع االنتهاء؛ 
ألن الوقف للتأبيد، ثم ينظر فيام ال جيوز الوقف عليه، فإن مل يمكن اعتبار انقراضه ألغيناه إذا 

قلنا بالصحة، وإن أمكن اعتبار انقراضه فهل يعترب أو يلغى؟ عىل وجهني، كام سبق)6(. 

املبحث الثاين

ما يرتتب على انتهاء الوقف

إن الوقف بعد انتهائه إما أن يؤول إىل قرابة الواقف، أو إىل ملكه، أو إىل ملك املستحقني، 
أو إىل اخلريات، أو إىل بيت مال املصالح، وذلك عىل النحو اآليت: 

)1( انظر: روضة الطالبني، النووي، 318/5.
)٢( انظر: حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، 384/4، واملحىل، ابن حزم، 14٢٠.

)3( انظر: املحىل، ابن حزم، 14٢٠، ورد املحتار، ابن عابدين، 384/4.
)4( صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب االبتداء يف النفقة، )٩٩7(، وسنن أيب داود، كتاب العتق، باب عتق األمهات، )3٩57(.

)5( الوقوف من مسائل اإلمام أمحد، تفريغ باب كراهة البيع يف الوقف.
)6( انظر: فتح القدير، ابن اهلامم، 47/5، وعقد اجلواهر، ابن شاس، ٩64/3، وهناية املطلب، اجلويني، 35٠/8، واملغني، 
ابن قدامة، ٢٢/6-٢3، ورشائع اإلسالم، احليل، ٢٢٠/٢، والبحر الزخار، ابن املرتىض، 158/5، والفواكه الدواين عىل 
النووي، 3٢5/5،  الطالبني،  املاوردي، 5٢1/7، وروضة  النفراوي، ٢٢7/٢، واحلاوي،  القريواين،  ابن أيب زيد  رسالة 

واملحىل، ابن حزم، 14٢٠.
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اأوًل: م�سريه اإىل قرابة الواقف: 

يؤول الوقف املنتهي إىل قرابة الواقف يف احلالتني اآلتيتني: 

احلالة األوىل: إذا كان الوقف منتهًيا بسبب انقطاع آخر املوقوف عليهم: كالوقف عىل 
الفقراء واملساكني، أو طلبة العلم الرشعي فانتهوا؛ فقد اختلف الفقهاء يف ذلك عىل ثالثة 

أقوال: 

ويرجع  حًيا،  كان  إن  وللواقف  الواقف،  أقارب  إىل  الوقف  يعود  أن  األول:  القول 
وأبو  احلنابلة،  من  الفقهاء  مجهور  ذهب  وإليه  ميًتا،  الواقف  كان  إن  لورثته  أو  وقًفا،  إليه 
حنيفة وحممد ابن احلسن، واملالكية يف املعتمد، والشافعية يف األظهر، والظاهرية، والزيدية، 

واإلباضية، وذلك عىل التفصيل اآليت: 

فعند احلنفية فيام لو انقطعت اجلهة عاد الوقف إىل ملك الواقف إن كان حًيا، وإىل ملك 
ورثته إن كان ميًتا)1(.

وعند املالكية: فإن انقطع وقف مؤبد عىل جهة بانقطاع اجلهة التي وقف عليها، رجع 
حبًسا )وقًفا( ألقرب فقراء عصبة املحبس)٢(. 

وعند الشافعية: فيها أوجه؛ الوجه األول: أن الوقف يرصف إىل أقرب الناس باملحبس، 
وهي  العامة،  املصالح  إىل  يرصف  الثالث:  والوجه  املساكني،  إىل  يرصف  الثاين:  والوجه 
انقرض  إذا  أنه  الشافعية:  عند  واحلاصل  والغنيمة)3(،  الفيء  من  اخلمس  مخس  مرصف 
املسمى )املوقوف عليه( رصف إىل أقرب الناس إىل الواقف؛ ألنه من أعظم جهات الثواب، 

والدليل عليه قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال صدقة وذو رحم حمتاج«)4()5(.

)1( انظر: العناية عىل رشح فتح القدير، أكمل الدين حممد بن حممود البابريت، مع فتح القدير، املطبعة الكربى األمريية، القاهرة، 
1٩16م، 48/5، وفتح القدير، ابن اهلامم، 47/5، والفتاوى البزازية، ابن البزاز الكردي، 6/٢5٠.

)٢( انظر: الرشح الصغري عىل أقرب املسالك إىل فقه اإلمام مالك، أمحد بن حممد بن أمحد الدردير، مرص، دار املعارف، سنة 
1٩73م، 171/4.

)3( انظر: هناية املطلب، اجلويني، 8/35٠.
)4( رواه الطرباين يف األوسط، لكن فيه ضعيف، وبقية رجاله ثقات، املجموع رشح املهذب، أبو زكريا حميي الدين حييى بن 

رشف النووي، دار العلوم للطباعة، القاهرة، النووي، 588/14.
)5( انظر: املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي، دار املعرفة، بريوت، 1/44٩، 

والروضة، النووي، 3٢6/5.
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وعند احلنابلة: فإن وقف عىل جهة تنقطع انرصف بعد انقراض من جيوز الوقف عليه 
إىل ورثة الواقف وقًفا عليهم يف إحدى الروايتني، وهو املذهب)1(. 

وعند الظاهرية: فمن حبس: )وقف( داره أو أرضه، ومل يسبل )يوقف( عىل أحد؛ فله 
الغلة ما دام حيًّا عىل من شاء؛ لقول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »يا عمر، احبس األصل،  أن يسبل 
وسّبل الثمرة«)٢(؛ فله ذلك ما بقي، فإن مات ومل يفعل كانت الغلة ألقاربه وأوىل الناس به 

حني موته)3(. 

وعند الزيدية: فإذا انقطع مرصف الوقف، مل يعد ملًكا للواقف، إذ قد خرج عنه كالعتق، 
وقال بعض الزيدية وأبو يوسف: بل يعود ملًكا له أو لورثته، لبطالن وقفيته بانقطاع من 

عني له، إذ هو كالرشط)4(.

وعند اإلباضية: فإذا وقف عىل قوم، وعىل نسوهلم؛ ففني القوم وماتوا؛ رجعت الوصية 
إىل ورثة ورثته عىل سبيل مرياث الورثة األولني، ال يوم تفنى)5(.

وقد اختلف بعض هؤالء الفقهاء يف حتديد القرابة التي يصري إليها الوقف املنتهي: 

فعند املالكية: روايتان عن ابن القاسم: الرواية األوىل يف العتبية: أن كل ما يرجع مرياًثا 
يراعى فيه من يرث املحبس: )الواقف( يوم مات، وأما ما يرجع حبًسا، فألوالهم به يوم 
الرواية  املحبس.  عصبة  هم  الوقف:  إليهم  يرجع  الذين  القرابة  حتديد  يف  وقالوا  يرجع. 
الثانية: أنه يرجع إىل أقرب الناس من ولد وعصبة، واختلف يف النساء هل هلن مدخل يف 

ذلك أم ال؟)6(.

وعند الشافعية: فأفضل القربات ما يضعها املرء يف القرابات ويستفيد هبا مع التقرب 
قول: حيمل  أهم اخلريات، ويف  احلاجات  فإن سد  احلاجة؛  تعترب  قول:  الرحم، ويف  صلة 

)1( انظر: اإلنصاف، أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 4٠7/16، واملغني، ابن قدامة، ٢٢/6، ومنار السبيل، إبراهيم بن 
حممد ضويان، 4٠٢.

)٢( شعب اإليامن، البيهقي، 44٩/7، ومسند احلميدي، 1٩/٢.
)3( انظر: املحىل، ابن حزم، 14٢٠.

)4( انظر: البحر الزخار، ابن املرتىض، 158/5.
)5( انظر: املصنف، الكندي، 3٢/٢8.

)6( انظر: عقد اجلواهر، ابن شاس، ٩33/3
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املرصف عىل أعم اجلهات؛ إذ ال متعلق عندنا يف تعيني)1(. 

القول الثاين: أنه إذا انقرض املوقوف عليهم فيرصف الوقف للفقراء واملساكني، وإليه 
ذهب اإلمامية والشافعية يف وجه)٢(: 

قال الشيخ حممد النجفي من اإلمامية: »ولو وقف عىل ولده وانقرض أوالدهم فعىل 
املساكني«)3(. ويف رأي: أن الوقف ترصف منافعه يف جهة خري تقرًبا إىل اهلل تعاىل. 

خرج  قد  الوقف  ألن  للواقف؛  يعود  وال  العامة،  للمصالح  يعود  أنه  الثالث:  القول 
املالكية  بعض  ذهب  وإليه  املنفعة،  فتتبعها  تعاىل،  هلل  ملك  الرقبة  إذ  كالعتق،  الواقف  عن 

والشافعية يف وجه وأبو يوسف من احلنفية)4(.

املعلوم  غري  عليهم  للموقوف  االنقطاع  بسبب  منتهًيا  الوقف  كان  إذا  الثانية:  احلالة 
االنتهاء؛ فإنه ينرصف إىل أقارب الواقف عند الشافعية وأمحد يف رواية)5(.

واستدل أصحاب هذا القول باألدلة اآلتية: 

1- أن أقاربه أوىل الناس بصدقته، بدليل قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »الصدقة عىل ذي القرابة اثنتان؛ 
صدقة وصلة«)6(، وجاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص يعود أحد الصحابة وهو بمكة، وهو يكره أن يموت 
باألرض التي هاجر منها، قال: »يرحم اهلل ابن عفراء«، قلت: يا رسول اهلل أويص باميل 
كله؟ قال: »ال«، قلت: فالشطر؟ قال: ال، قلت: الثلث، قال: »فالثلث، والثلث كثري«، 

وقال: »إنك إن تدع ورثتك أغنياء خري من أن تدعهم عالة يتكففون الناس«)7(. 

٢- ألن فيه إغناءهم وصلة أرحامهم؛ ألهنم أوىل الناس بصدقاته النوافل واملفروضات، 
كذلك صدقته املنقولة.

)1( انظر: هناية املطلب، اجلويني، 351/8.
)٢( انظر: املرجع السابق، 351/8.

)3( انظر: جواهر الكالم، حممد حسن النجفي، 46/1٠، واحلدائق النارضة، البحراين، ٢٢/1٢8.
)4( انظر: حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، 43٠/4-431، وعقد اجلواهر، ابن شاس، ٩64/3، وهناية املطلب، اجلويني، 

.35٠/8
)5( انظر: هناية املطلب، اجلويني، 35٠/8، وروضة الطالبني، النووي، 3٢5/5، واملغني، ابن قدامة، 5/٢٢-٢4.

)6( مسند اإلمام أمحد، 16/4، )1633٠(، وسنن الرتمذي، كتاب الزكاة، باب الصدقة عىل ذي القرابة، )658( وهو حديث 
صحيح لغريه كام قال شعيب األرناؤوط.

)7( صحيح البخاري، كتاب املرىض، باب ما رخص للمريض أن يقول، )5668(.
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ثانًيا: م�سريه ملًكا للموقوف عليهم: 

يؤول الوقف املنتهي إىل املوقوف عليهم يف احلالتني اآلتيتني: 
احلالة األوىل: إذا انتهى الوقف بسبب ما إذا كانت الغلة ضئيلة، ومل يكن الواقف حًيا، 
الثامنية  املذاهب  فقهاء  عند  عليهم  وتوزع  القايض،  بحكم  املوقوفة  العني  تلك  فيملكون 
منفعته  ختصيص  الوقف  ترشيع  يف  األصل  ألن  احلالة؛  هذه  يف  الوقف  انتهاء  يرون  الذن 

للموقوف عليهم، ورصف ريعه إليهم، تقرًبا إىل اهلل تعاىل)1(. 
فتعريف الوقف عند احلنابلة أنه: »حتبيس األصل، وتسبيل املنفعة«)٢(، ثم ينتقل امللك 
ال  فهم  أي  املذهب؛  ظاهر  يف  عليهم  املوقوف  إىل  رقبته  يف  ال  غلته  يف  أي:  املوقوف؛  يف 

يملكون الرقبة)3(، فإذا صارت الغلة ضئيلة تافهة ُوزعت العني عىل املوقوف عليهم. 
يمكن  ومل  اهندامها،  أو  الوقف،  عني  خراب  بسبب  الوقف  انتهى  إذا  الثانية:  احلالة 
تعمريه، وليس للواقف حق الرجوع عنه؛ آل الوقف إىل موقوف عليه مماثل يف غري املسجد، 
خرب،  فإذا  املسجد  أما  والزيدية،  والشافعية  واملالكية  احلنفية  من  الفقهاء  مجهور  عند 
واستغني الناس عنه، يظل مسجًدا أبًدا إىل قيام الساعة، فال يعود إىل ملك الباين وورثته، 
وال جيوز نقله، ونقل ماله إىل مسجد آخر. أما بسط املسجد وحرصه وقناديله إذا استغنى 
عنها املسجد، فتنقل يف رأي أيب يوسف إىل مسجد آخر، وترجع إىل املالك أو إىل ورثته يف 
رأي حممد بن احلسن إذا خرجت عن االنتفاع املقصود للواقف بالكلية، والفتوى عىل قول 
واستغني  هبام  ينتفع  مل  إذا  والبئر  املجاهدين(  )مسكن  الرباط:  وكذلك  احلسن،  بن  حممد 
عنهام، تنقل يف رواية عن أيب يوسف إىل مسجد آخر، وترجع إىل املالك يف رأي حممد بن 
احلسن، والفتوى أن أنقاضهام تباع وتنقل إىل رباط أو بئر آخر؛ ألن غرض الواقف انتفاع 

الناس باملوقوف، ولئال يأخذها املتغلبون)4(.

)1( انظر: الرشح الصغري، الدردير، ٩7/4، ومغني املحتاج، الرشبيني، 3٩7/٢، وكشاف القناع، البهويت، ٢4٢/4، واملحىل، ابن حزم، 
1415، والبحر الزخار، ابن املرتىض، 147/5، ورشائع اإلسالم، احليل، ٢٢٠/٢، والنيل وشفاء العليل، حممد بن أطفيش، 453/1٢. 

)٢( انظر: اإلنصاف، أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 361/16.
)3( انظر: املغني، ابن قدامة، ٢8/6.

الدسوقي عىل  الكاساين ٢٢٠/6، وحاشية  الصنائع،  وبدائع  ابن عابدين، 358/4-35٩،  ابن عابدين،  انظر: حاشية   )4(
واملغني،  الشافعي، ٢/3٩1،  الرشبيني  املحتاج،  الدسوقي، ٩٠/4-٩1، ومغني  بن عرفة  أمحد  بن  الكبري، حممد  الرشح 
ابن قدامة، ٢8/5-٢٩، والبحر الزخار، ابن املرتىض، 158/5، ورشائع اإلسالم، احليل، ٢٢٠/٢، والنيل وشفاء العليل، 

حممد بن أطفيش، 453/1٢. 
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ثالًثا: رجوعه اإىل ملك الواقف: 

يؤول الوقف املنتهي إىل ملك الواقف يف احلاالت األربعة اآلتية: 

املعلوم  غري  عليهم  للموقوف  االنقطاع  بسبب  منتهًيا  الوقف  كان  إذا  األوىل:  احلالة 
االنتهاء؛ فإنه ينرصف إىل املستحقني عند أيب يوسف، حيث قال: يرجع إىل الواقف وإىل 
ورثته، إال أن يقول: صدقة موقوفة، ينفق منها عىل فالن وعىل فالن، فإذا انقرض املسمى 
كانت للفقراء واملساكني؛ ألنه جعلها صدقة عىل مسمى، فال تكون عىل غريه، ويفارق ما 

إذا قال: ينفق منها عىل فالن وفالن، فإنه جعل الصدقة مطلقة)1(.

احلالة الثانية: إذا كان الوقف منتهًيا بسبب خراب عينه عند حممد بن احلسن؛ حيث قال: 
إذا اهندم الوقف أو خرب، مسجًدا كان أو غريه، وليس له من الغلة ما يعمر به، فريجع إىل 
الباين أو ورثته، وكذلك الرباط )مسكن املجاهدين(، والبئر إذا مل ينتفع هبام واستغني عنهام، 
تنقل يف رواية عن أيب يوسف إىل مسجد آخر، وترجع إىل املالك يف رأي حممد بن احلسن، 
انتفاع الناس  والفتوى أن أنقاضهام تباع وتنقل إىل رباط أو بئر آخر؛ ألن غرض الواقف 
باملوقوف؛ ولئال يأخذها املتغلبون، وعلل حممد بن احلسن ذلك بأن الواقف عني الوقف 
لنوع قربة، وقد انقطعت فينقطع هو أيًضا، وصار كحصري املسجد وحشيشه إذا استغني 
ن ميًتا فافرتسه سبع؛ عاد  عنه، وقنديله إذا خرب املسجد يعود إىل ملك متخذه، وكام لو كفَّ
الكفن إىل ملك مالكه، وكهدي اإلحصار إذا زال اإلحصار فأدرك احلج كان له أن يصنع 
هبديه ما شاء، وعند أيب يوسف ينقل إىل مسجد آخر بإذن القايض، فيباع نقضه بإذن القايض 
ويرصف ثمنه إىل بعض املساجد، ويتفرع عىل اخلالف بني حممد وأيب يوسف أنه إذا اهندم 
الوقف وليس له من الغلة ما يعمر به؛ فإنه يرجع إىل الباين أو ورثته عند حممد خالًفا أليب 
يوسف، لكن عند حممد إنام يعود إىل ملكه ما خرج عن االنتفاع املقصود للواقف بالكلية؛ 

كحانوت احرتق)٢(.

املالكية وبعض  التي وقت هبا عند  املدة  انتهاء  بسبب  الوقف  انتهى  إذا  الثالثة:  احلالة 
احلنابلة الذين يقولون بجواز تأقيت الوقف، أو بسبب الرجوع عن الوقف عند أيب حنيفة 

)1( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 4/35٩.
)٢( انظر: حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، 4/431-43٠.
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الذي قال بعدم لزومه؛ رجع املوقوف ملًكا للواقف إن كان حًيا، ويترصف فيه كام يشاء)1(. 

احلالة الرابعة: إذا كان الوقف مؤيًدا، وانتهى بسبب انقراض املوقوف عليهم؛ يرجع 
أيب  رأي  يف  ميًتا  كان  إن  ورثته  وإىل  احلنابلة)٢(،  مذهب  وهو  ملًكا،  الواقف  إىل  الوقف 
الواقف  وقفية  ولبطالن  كالصدقة،  ألنه  الزيدية؛  وبعض  للشافعي  قول  ويف  يوسف)3(، 

بانقطاع من عنّي له، إذ هو كالرشط. 

وال يعود ملًكا يف رأي املؤيد باهلل »أمحد بن احلسني بن هارون«، وأيب طالب »حييى ابن 
احلسني بن هارون«، وأيب العباس »أمحد بن إبراهيم بن احلسن« من أهل البيت، ويف قول 
آخر للشافعي وحممد بن احلسن ورأي اإلمام مالك، ألن الوقف خرج عن ملك الواقف 
كالعتق)4(، واملعتمد عند احلنفية وهو قول أيب يوسف، واألظهر عند الشافعية، والظاهرية 
أن امللك يف رقبة املوقوف ينتقل إىل اهلل تعاىل، فال يكون لواقف وال للموقوف عليه)5(، فهو 

كاإلعتاق.

وذهب اإلمامية)6( إىل أن الوقف يف حال انقراض املوقوف عليهم؛ ُيرصف إىل الفقراء 
واملساكني.

)املحبس(،  الواقف  عصبة  فقراء  ألقرب  )حبًسا(  وقًفا  يرجع  أنه  إىل  املالكية  وذهب 
ويعود الوقف وقًفا إىل الواقف إن كان حًيا)7(.

رابًعا: م�سريه اإىل اخلريات: 

يؤول الوقف املنتهي إىل سبل اخلريات من الفقراء واملساجد يف احلاالت الثالثة اآلتية: 

احلالة األوىل: إذا كان الوقف منتهًيا بسبب انقطاع آخر املوقوف عليهم؛ رُصف الوقف 
إىل اخلريات عند أمحد يف رواية اختارها القايض والرشيف أبو جعفر، واإلمامية، قال الشيخ 

)1( انظر: رد املحتار، ابن عابدين، 4/45٩.
)٢( انظر: منار السبيل، ابن ضويان، 4٠٢، واإلنصاف، أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 4٠6/16.

ْحنَة الثقفي، ٢٩6. )3( انظر: لسان احلكام يف معرفة األحكام، لسان الدين أبو الوليد أمحد بن حممد بن حممد ابن الشِّ
)4( انظر: البحر الزخار، ابن املرتىض، 158/4. 

)5( انظر: مغني املحتاج، الرشبيني، 38٩/٢، واملهذب، الشريازي، 447/1، واملحىل، ابن حزم، 14٢٠، وفتح القدير، ابن 
اهلامم، 45/5.

)6( انظر: رشائع اإلسالم، احليل، ٢/٢٢1.
)7( انظر: الرشح الصغري، الدردير، 1٢1/4.
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حممد النجفي من اإلمامية: »ولو وقف عىل ولده وانقرض أوالدهم فعىل املساكني«)1(، ويف 
بأن هذا  تقرًبا إىل اهلل تعاىل، ويستدل لذلك  الوقف ترصف منافعه يف جهة خري  رأي: أن 
وجدت  فإذا  ونحوها،  الكفارات  من  تعاىل  اهلل  وحقوق  الصدقات  مرصف  هو  املرصف 
صدقة غري معينة املرصف انرصفت إليهم، كام لو نذر صدقة مطلقة؛ وألنه أزال ملكه هلل 

تعاىل، فلم جيز أن يرجع إليه، كام لو أعتق عبًدا)٢(.

أجاب  فقد  املنقطع،  الوجه  إىل  األقرب  اخلري  أوجه  إىل  يرصف  أنه  اإلباضية  ورأي 
اخللييل عن سؤال رصف قيمة متر وقف لعامر مسجد قديم متهدم، مل يبق منه إال أطالل؛ 
فقال: »ُيرصف هذا املبلغ إىل أقرب مسجد إىل املسجد املوقوف له من أجل تفطري الصائمني 

به، وإن تعذر ذلك رُصف إىل الفقراء من الصائمني ليفطروا به ولو يف بيوهتم«)3(.

احلالة الثانية: يف حالة ما إذا صار فيها الوقف املنتهي ملًكا ألقارب الواقف إذا مل يوجد 
األقارب، ُيرصف الواقف إىل اخلريات؛ ألن القصد من الوقف هو الثواب، والرصف إىل 
جهات اخلري، حيقق مقصود الواقف، جاء يف بعض كتب اإلمامية)4(: لو وقف عىل مصلحة 

فبطلت؛ قيل: ُيرصف إىل الرب؛ أي وجوه اخلري. 

احلالة الثالثة: وردت لدى املؤيد باهلل من الزيدية وأيب يوسف من احلنفية)5(؛ يصري فيها 
الوقف املنتهي ملًكا للواقف إن كان حًيا، وإىل ورثته إن كان ميًتا، فإن عدم الورثة؛ فيرصف 
إىل اخلريات؛ ألن القصد من الوقف هو الثواب، ورصف الوقف إىل جهات اخلري؛ كالفقراء 
وطالب العلم واملساجد والقناطر.. حيقق مقصود الواقف ملستحقه وقت احلكم بانتهائه. 

من  يستثنون  لكنهم  خرًبا،  صار  ولو  احلبس،  بيع  جيوز  ال  أنه  املالكية  عند  واألصل 
حاجة املسجد الذي بجوار احلبس إىل التوسعة، فيجوز ذلك، ومثله توسعة طريق املسلمني 

ومقربهتم.

)1( جواهر الكالم، حممد حسن النجفي، 46/1٠، واحلدائق النارضة، البحراين، ٢٢/1٢8.
)٢( انظر: املغني، ابن قدامة، ٢8/6-٢٩.

)3( الفتاوى، اخللييل، 134/4.
القاهرة،  األوقاف،  مكتبة وزارة  احليل،  بن احلسن  الدين جعفر  نجم  القاسم  ابو  اإلمامية،  فقه  النافع يف  املخترص  انظر:   )4(

1٩58م، 18٢.
)5( انظر: البحر الزخار، ابن املرتىض، 158/5، لسان احلكام يف معرفة األحكام، لسان الدين أبو الوليد أمحد بن حممد بن حممد 

ْحنَة الثقفي، ٢٩6. ابن الشِّ
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واستدلوا بأنه قد ُأدخلت دور حمبوسة يف مسجد النبي ملسو هيلع هللا ىلص، واختلفوا: هل ذلك يف كل 
مسجد؟ قال ابن رشد: ظاهر سامع ابن القاسم أن ذلك جائز يف كل مسجد كقول سحنون، 
إنَّام جيوز يف مساجد  ذلك  أن  احلكم  عبد  وابن  واألخَوْين وأصبغ  مالك  النوادر عن  ويف 
اجلوامع إن احتيج إىل ذلك، ال يف مساجد اجلامعات؛ إذ ليست الرضورة فيها كاجلوامع، 
قال خليل: »وإن خرب ونقض ولو بغري خرب، إال لتوسيع؛ كمسجد، ولو جرًبا، وأمروا 

بجعل ثمنه لغريه«)1(.

وعند الشافعية: لو اهندم مسجد وتعذرت إعادته مل يبع بحال؛ إلمكان االنتفاع به حاالً 
ر به مسجًدا آخر إن رآه  بالصالة يف أرضه، نعم.. لو خيف عىل نقضه ُنقض وُحفظ؛ ليعمَّ
احلاكم، واملسجد األقرب أوىل، وإن توقع عوده حفظ له، وإال فإن أمكن رصفه إىل مسجد 
يكونوا  مل  فإن  الواقف،  إىل  الناس  فمنقطع اآلخر فُيرصف ألقرب  إليه، وإال  آخر رُصف 

رُصف إىل الفقراء واملساكني أو مصالح املسلمني)٢(.

خام�ًسا: م�سريه اإىل بيت مال امل�سالح العامة: 

منتهًيا  الوقف  كان  إذا  ما  حالة  يف  العامة  املصالح  مال  بيت  إىل  املنتهي  الوقف  يؤول 
بسبب االنقطاع للموقوف عليهم غري املعلوم االنتهاء؛ فإنه جُيعل يف بيت مال املسلمني عند 

أمحد يف رواية؛ ألنه مال ال مستحق له، فأشبه مال من ال وارث له)3(.

ومل نقف عىل قول للحنفية ينص عىل أن مرصف الوقف يؤول إىل بيت مال املسلمني يف 
حالة ما إذا كان الوقف منتهًيا بسبب االنقطاع للموقوف عليهم غري املعلوم االنتهاء، وإنام 

أقواهلم تدور عىل أن مآهلا للفقراء أو إىل الورثة.

وعند الشافعية: إذا أوقف الرجل عىل بعض الناس من أقاربه، ثم انقرضوا، ومل يكن 
له أقارب؛ رصف اإلمام الريع إىل مصالح املسلمني كام حكاه الروياين عن النص، وقيل: 

)1( أسهل املدارك رشح إرشاد السالك يف مذهب إمام األئمة مالك، أبو بكر بن حسن بن عبد اهلل الكشناوي، دار الفكر، 
يوسف  بن  القاسم  أيب  بن  يوسف  بن  اهلل حممد  عبد  أبو  واإلكليل ملخترص خليل،  والتاج  بريوت-لبنان، ط٢، 1٠5/3، 
العبدري الغرناطي املواق املالكي، دار الفكر، بريوت، ط٢، 1٩87م، 663/7، ومنح اجلليل عىل خمترص خليل، حممد بن 

أمحد بن حممد عليش، مكتبة النجاح، ليبيا، 155/8.
)٢( انظر: املجموع رشح املهذب، النووي، 361/15، وهناية املحتاج إىل رشح املنهاج، شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد 

بن محزة شهاب الدين الرميل، مطبعة مصطفى البايب احللبي، القاهرة، 3٩6/5.
)3( انظر: املغني، ابن قدامة، ٢8/6-٢٩.
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يرصف إىل الفقراء واملساكني.

هذا إذا كان الواقف مالًكا مستقاًل، فإن وقف اإلمام من بيت املال عىل بني فالن، ثم 
انقرضوا. قال الزركيش: مل يرصف إىل أقارب اإلمام بل يف املصالح)1(. 

وعند الزيدية: ترصف غلة الوقف يف إصالحه ثم يف مرصفه، ويقدم إصالحه ليمكن 
االنتفاع به، ونفقة املوقوف من كسبه، فإن هرم، فوجهان: عىل املرصف إذ صار باستحقاقه 

املنفعة كاملالك، وعىل بيت املال؛ إذ الرقبة هلل. واألول أصح)٢(.

وقد نص منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاين يف القرار رقم )3( عىل أنه: »ينتهي الوقف 
الذري بإحدى احلاالت اآلتية: 

- بانتهاء مدته.

- أو بانقراض املوقوف عليهم

- أو خراب العني.

ويف هذه احلاالت يؤول املوقوف إىل الوقف اخلريي للمصالح العامة وجهات اخلري«.

املبحث الثالث

ا�سرتاط حكم القا�سي لإنهاء الوقف

املتقدمة، وتوزيع  املسائل  السابقة يف  الفقهية  اآلراء  بأحد  أخًذا  الوقف  إهناء  تقرر  إذا 
أعيان األوقاف املنتهية عىل املستحقني هلا؛ فهل ُيشرتط حكم القايض إلهناء الوقف؟

املأخوذ من حاصل كالم الفقهاء يف حال احلاجة لبيع املوقوف أو استبداله، أو أي نوع 
ترصف يف املوقوف خيالف مقتىض التأبيد يف الوقف؛ فال بد له من حكم القايض؛ لضامن 

سالمة التطبيق والتنفيذ، وبخاصة يف حالة إهناء الوقف، وإهناء ملكيته. 

فقد رصح فقهاء احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، واإلمامية، والزيدية)3( بأنه 
إذا تعطل املوقوف وصار بحالة ال ينتفع هبا بالكلية؛ أي أصبح عديم املنفعة.. جيوز استبداله 

)1( انظر: مغني املحتاج، الرشبيني الشافعي، 536/3.
)٢( انظر: البحر الزخار، ابن املرتىض، 5/16٠.

)3( انظر: حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، 387/4. 
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وبيعه إذا كان غري مسجد، ولكن برشط إصدار حكم من القايض بإهناء الوقف؛ لقوهلم: 
ال يتم البيع إال بإذن احلاكم، وينبغي للحاكم إذا ُرفع إليه، وال منفعة يف الوقف، أن يأذن يف 

البيع، إذا رآه أنظر )أصلح( ألهل الوقف. 

وقد رصح فقهاء احلنفية يف رشوط االستبدال بأن االستبدال ال يملكه إال القايض، إذا 
رأى مصلحة يف ذلك، وأن يكون املستبدل قايض اجلهة، وهو ذو العلم والعمل؛ لئال يؤدي 

االستبدال إىل إبطال أوقاف املسلمني، كام هو الغالب يف الزمن األخري)1(.

للقايض)٢(،  إال  ذلك  وليس  غريه،  بثمنه  ويشرتي  يبيعه  أن  فللقايض  املالكية:  وعند 
قال ابن رشد: »إن كانت القطعة من األرض املحبسة انقطعت منفعتها مجلة، وعجز عن 
عامرهتا وكرائها، فال بأس باملعاوضة فيها بمكان يكون حبًسا مكاهنا، ويكون ذلك بحكم 
من القايض بعد ثبوت ذلك السبب والغبطة يف ذلك«)3(، وعند احلنابلة: يبيع الوقف حاكم، 
إن كان الوقف عىل سبل اخلريات: كاملساكني واملساجد والقناطر ونحوها؛ ألنه فسخ لعقد 
الزم خمتلف فيه اختالًفا قوًيا، فتوقف عىل احلاكم كام قيل يف الفسوخ املختلف فيها، وإن 
كان الوقف عىل شخص معني، أو مجاعة معينني، أو من يؤم أو يؤذن يف هذا املسجد ونحوه، 

فيبيعه ناظره اخلاص إن كان واألحوط إذن حاكم؛ لعموم واليته«)4(. 

إىل  أمر ذلك  فيكون  السبيل،  وابن  واملساكني  للمساجد  الوقف  فإن  اإلباضية:  وعند 
احلاكم دون األوصياء، إال أن يكون املويص جعل ذلك يف أيدي األوصياء)5(. 

فاالستبدال ال يصح إال بإذن من القايض عند مجهور الفقهاء؛ ألن القايض هو الذي 
بمقتىض  جيوز  فإنه  االستبدال؛  حق  للناظر  الواقف  رشط  قد  كان  إذا  إال  احلاجة؛  يقدر 

املذهب احلنفي، ولكن للقايض الرقابة عىل عملية االستبدال)6(. 
والبحر   ،٢٩5/4 البهويت،  القناع،  وكشاف   ،45٢/1 الشريازي،  واملهذب،   ،٩٩/4 الدردير،  الصغري،  الرشح  انظر:   )1(
الزخار، ابن املرتىض، 165/5، والنهاية يف جمرد الفقه والفتاوى، الطويس، 5٩٩، وفتاوى قاضيخان )عىل هامش فتاوى 
اهلندية عىل مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعامن(، حممود األوزجندي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط4، 3٠6/3.

)٢( انظر: حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، 376/4.
)3( انظر: التاج واإلكليل )مع مواهب اجلليل، احلطاب(، املواق، 6/4٢.

)4( كشاف القناع، البهويت، ٢٩5/4.
)5( انظر: منهج الطالبني وبالغ الراغبني، مخيس بن سعيد بن عىل بن مسعود الرستاقي، نرش وزارة الرتاث القومي والثقافة، 

ُعامن، مطبعة عيسى احللبي، القاهرة، 67/7.
)6( انظر: حمارضات يف الوقف، حممد أبو زهرة، دار الفكر العريب، القاهرة، 165.
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فيام  الواقف  إرادة  للقايض، وإن خالف  فاألمر يرجع  الوقف وغريه،  إجيار  وحتى يف 
املصلحة  فيه  ما  خيتار  إنام  والواقف  أعىل،  القايض  »نظر  ألن:  بالنفع؛  الوقف  عىل  يعود 
العامة،  أنه يكرهها، والوقف قد خرج عن ملكه، وللحاكم الوالية  به  للوقف، وال يظن 
الواقف: ال  قول  فعله، وال يرضه  االستبدال؛  الوقف يف  املصلحة جلهة  احلاكم  رأى  فإذا 

يستبدل به«)1(.

وإذا كان قرار استبدال الوقف يتوقف عىل نظر القايض وحكمه؛ فإن قرار إهناء الوقف 
للوقف  تعديل  جمرد  هو  االستبدال  ألن  أوىل؛  باب  من  وحكمه  القايض  نظر  إىل  بحاجة 

القائم والباقي، ونقله من صورة إىل صورة أخرى. 

ورثته  إىل  أو  الواقف  إىل  ملًكا  وعودته  بالكلية،  للوقف  إزالة  فهو  الوقف  انتهاء  أما 
أو إىل املستحقني وتوزيعه عليهم، وهذا أمر تقديري ختتلف فيه األنظار حسب اختالف 
انتفاًعا مفيًدا  األحوال، والظروف والبيئات واألشخاص؛ ألن إمكان االنتفاع باملتخرب 
املستحق  نصيب  ضآلة  وكذلك  عليهم،  املوقوف  وحال  االنتفاع  طرق  باختالف  خيتلف 
من الغلة ختتلف باختالف املستحق وبيئاهتم ومعيشتهم وماليتهم، فقد يكون مبلغ العرشة 
دنانري شهرًيا ضئياًل بالنسبة إىل مستحق، وليس ضئياًل بالنسبة إىل آخر، وقد يكون االنتظار 

بعد تعمري املتخرب مرًضا بمستحق، وال رضر فيه من آخر)٢(. 

وقد جاء يف املعيار املعرب أن الوقف إذا أبطل ال يكون إال بحكم حاكم، حيث جاء 
يف جواب استفتاء حول فسخ الوقف وإرجاعه إىل الوقف: »الواجب يف أن حيكم بفسخه 
مستغرق  منه  أخذت  الذي  أن  ثبت  إذا  املسلمني  مال  بيت  إىل  املحبسة  األمالك  وترجع 
الذمة، وإن مل يثبت أنه مستغرق الذمة رجعت األمالك إىل ورثته إن كان له ورثته، فإن مل 

يكن له وارث رجعت إىل بيت املال أيًضا«)3(. 

بن  الواحد  عبد  بن  أمحد  بن  عيل  ابن  إبراهيم  الدين  نجم  املسائل(،  حترير  إىل  الوسائل  أنفع  )أو  الطرسوسية  الفتاوى   )1(
الرشق،  مطبعة  خفاجى،  حممد  مصطفى  األوىل:  للمرة  نقوله  وراجع  صححه  الطرسويس،  الصمد  عبد  بن  املنعم  عبد 

1344هـ/1٩٢6م، 116.
)٢( انظر: أحكام الوقف، عبد الوهاب خالف، 1٠8-1٠7.

العباس أمحد بن حييى الونرشييس، دار  أبو  إفريقية واألندلس واملغرب،  املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل   )3(
الغرب اإلسالمي، بريوت، 1٩81م، ٢11/7.
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فهرس األعالم واأللقاب
والمذاهب والفرق
واألماكن والبلدان
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٢6٩

فهرس األعالم واأللقاب واملذاهب والفرق واألماكن والبلدان

مْحَِن اْبِن َأيِب َلْيىَل األنصاري الُكويف، قايض - 1 ُد ْبُن عبد الرَّ اْبُن َأيِب َلْيىَل: َأُبو عبد الرمحن حُمَمَّ
الشعبي  عن  روى  شيوٍخ..  عرشة  عىل  القرآن  قرأ  زمانه،  يف  ومقرئها  وفقيهها  الكوفة 
وعطاء بن أيب رباٍح واحلكم ونافٍع وغريهم ومل يدرك السامع من أبيه. قيل: كان فقيًها 
الناس خًطا  بالقرآن. وكان من أحسن  قارًئا عامًلا  صدوًقا صاحب سنٍة جائز احلديث 

َ َسنََة 148هـ/765م)1(. ونقًطا للمصحف، ُتويفِّ

اْبُن الَبنَّاِء: أبو َعيِلُّ احلََسُن بُن َأمْحََد بِن عبد اهللِ ْبِن الَبنَّاِء، اإلمام الفقيه املقرئ املحّدث - 2
وتفقه،  احلديث  وسمع  السبع  القراءات  وقرأ  ـــ/1٠٠6م،  3٩6ه ُولَِد  الواعظ، 
يف  وصنّف  طويال،  زمانا  وأفتى  كثريا،  الفقه  ودّرس  كثري،  خلق  احلديث  منه  وسمع 
َسنََة   َ ُتُويفِّ العلم،  الّدين وغريها، وكان حمّبا ألهل  الفقه واحلديث والفرائض وأصول 

471هـ/1٠78م)٢(. 

اْبُن التِنَّبِي: األمرُي مجاُل الديِن أبو الثناِء عبد القاِهِر بُن عيسى املعروف باْبُن التِنَّبِي، نسبًة -  
َ سنَة 63٩هـ/1٢41م)3(. إىل قريته تِنَُّب، وهي قرية بحلب قرب قنرسين، ُتويفِّ

َوْينِيُّ امْلَالِِكيُّ - 4 ابن احلاجب: َأُبو َعْمِرو ُعْثاَمُن ْبُن احْلَاِجِب ُعَمَر ْبِن َأيِب َبْكِر ْبِن ُيوُنَس الرُّ
، اشتغل يف صغره بالقرآن والفقه عىل مذهب مالك بن أنس، وبالعربية، وبرع  يُّ املرِْصِ
َس بجامعها، ثم عاد إىل اإلسكندرية، من  انتقل إىل دمشق وَدرَّ يف علومه وأتقنها، ثم 

َ َسنََة 646هـ/1٢4٩م)4(.  أشهر مصنفاته: »الكافية«، ُتُويفِّ

ْهَرُزوِريُّ ُثمَّ -   اَلِح الشَّ مْحَِن ْبِن ُعْثاَمَن ابُن الصَّ يِن ُعْثاَمُن ْبُن عبد الرَّ اَلِح: َتِقيُّ الدِّ ابُن الصَّ
َوَحَلَب  بِامْلَْوِصِل  َه  َوَتَفقَّ ِق  ْ الرشَّ بِباَِلِد  احْلَِديَث  َسِمَع  وحمدثها،  الشام  مفتي   ، َمْشِقيُّ الدِّ
ُكُتًبا َكثرَِيًة ُمِفيَدًة يِف ُعُلوِم احلديث والفقه،  َس َوَصنََّف  ًة، َدرَّ َأَقاَم بِاْلُقْدِس ُمدَّ َها،  َوَغرْيِ
َ َسنََة 643هـ/1٢45م)5(. نًا َزاِهًدا َوِرًعا َناِسًكا، َومَلْ َيَزْل َعىَل َطِريَقٍة َجيَِّدة، ُتُويفِّ َوَكاَن َديِّ

)1( انظر: تاريخ اإلسالم، شمس الدين الذهبي، 173/٩ وما بعدها.
)٢( انظر: تاريخ اإلسالم، شمس الدين الذهبي، 3٢4/1٠، وشذرات الذهب يف أخبار من ذهب، ابن العامد احلنبيل، 3٠6/5.
)3( انظر: كنوز الذهب يف تاريخ حلب، أمحد بن إبراهيم بن حممد بن خليل )ت 884هـ(، دار القلم، حلب، 1417هـ، 3٩٩، 
ولب اللباب يف حترير األنساب، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت٩11هـ(، دار صادر، بريوت، د.ت، 54.

)4( انظر: املخترص يف أخبار البرش، أبو الفداء عامد الدين إسامعيل بن عيل بن حممود بن حممد ابن عمر بن شاهنشاه بن أيوب صاحب 
محاة امللك املؤيَّد )ت 73٢هـ(، املطبعة احلسينية املرصية، القاهرة، د.ت، 178/3، والبداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، ٢٠6/13.

)5( انظر: البداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، 1٩6/13.
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، ُولَِد بمدينة -   ْيِديُّ : أمحُد بُن حَيَْيى بِن امُلْرَتىَض ْبِن احلََسنَيُّ الَياميِنُّ الزَّ ْيِديُّ اْبٌن امُلْرَتَض الزَّ
َذمار سنة 764هـ، كان عاملا مشارًكا يف كثري من العلوم، مؤلفاته تزيد عىل ستني مؤلفا، 

َ َسنََة 84٠هـ)1(. منها: »البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار«، ُتويفِّ

ى بِن عثامن بِن أسعد -   يِن َعيِلٌّ ْبُن زين الدين امُلنَجَّ : أبو احلسن َعاَلُء الدِّ نَْبِلُّ ى احْلَ اْبُن امُلنَجَّ
سنة  شعبان  يف  ُولَِد  الشامية،  والبالد  بدمشق  اْلُقَضاِة  َقايِض   ، احْلَنَْبيِلُّ يُّ  امَلَعرِّ التَّنُّوِخيُّ 
673هـ/1٢74م، وسمع من ابن البخاري وخلٍق كثري، وحّدث بالكثري وتتلمذ عليه 
75٠هـ/134٩م،  َسنََة  ِة  بِامْلِْساَمِريَّ  َ ُتُويفِّ 73٢هـ/133٢م،  القضاء  وويل  َرَجٍب،  ابُن 

َوُدفَِن بَِسْفِح َقاِسُيوَن)٢(.

د بُن عبيد اهللِ ْبُن النَّيَّار اأْلََسِديُّ -   : ِعزُّ الديِن َأُبو املكارم احْلَُسنْيُ بُن حُمَمَّ ابن النَّيَّاِر األََسِديُّ
اْلَبْغَداِدّي، الكاتب، كان شيًخا فاضاًل َقيِّام باحلساب املفتوح واجلرب واملقابلة، عمل كاتبا 
يف عّدة أعامل وتوىّل وكالة والدة اخلليفة املستعصم باهلل. ومل يزل عىل ذلك إىل انقضاء 

َ سنة 656هـ/1٢58م)3(.  الدولة العباسّية، وتويفِّ

َبطَّاٍل، عامل باحلديث من أهل -   اْبِن  امللِك  ْبِن عبد  بُن َخَلف  َعيِلٌّ  أبو احلسن  َبطَّاٍل:  اْبُن 
قرطبة، وويل قضاء لورقة، وحدث عنُه مجاعة من العلامء. َكاَن من أهل العلم واملعرفة 

َ سنة 44٩هـ/1٠57م)4(. والفهم، له »رشح البخاري« يف عدة جملدات، ُتويفِّ

ابن َتْغري بِْرِدي: َأُبو املحاسن مجاُل الّدين ُيوُسُف بُن األمري سيف الدين َتْغِري بِْرِدي - 10
عىل  تدل  مؤلفات  َلُه  813هـ/141٠م،  سنة  بالَقاهرة  ُولَِد  بّحاثة،  مؤرخ   ، اأَلَتابِكيُّ
سنة   َ ُتويفِّ الزاهرة«،  »النُُّجوم  أمهها  كثرية،  مؤلفات  له  بالتاريخ،  واهتم  وتفقه،  تأدب 

874هـ/147٠م)5(.

)1( انظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، الشوكاين، 1٢٢/1 وما بعدها.
)٢( انظر: البداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، ٢68/14، وشذرات الذهب يف أخبار من ذهب، ابن العامد احلنبيل، ٢85/8.

)3( انظر: توضيح املشتبه يف ضبط أسامء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم، حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن أمحد بن جماهد القييس 
بريوت،  الرسالة،  العرقسويس، مؤسسة  نعيم  الدين )ت 84٢هـ(، حتقيق: حممد  نارص  بابن  املعروف  الشافعي  الدمشقي 
1٩٩3م، ٢58/٩، وجممع اآلداب يف معجم األلقاب، أبو الفضل عبد الرزاق بن أمحد املعروف بابن الفوطي الشيباين )ت 
7٢3هـ(، حتقيق: حممد الكاظم، مؤسسة الطباعة والنرش ووزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي، إيران، 1416هـ، 1/16٩.

)4( انظر: الوايف بالوفيات، صالح الدين الصفدي، 1٠٩/1٠، وتاريخ اإلسالم، شمس الدين الذهبي، ٩/741.
)5( انظر: األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل، العليمي، 16/1.
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اَلِم بِن عبد اهللِ بِن اخِلرْضِ - 11 اْبن َتْيِمية: َتِقيُّ الّدين َأُبو اْلَعبَّاس َأمْحد بُن عبد احْلَِليم بِن عبد السَّ
ان 661هـ/1٢63م،  ايِن، ُولَِد بَِحرَّ د بِن اخِلرْضِ بِن َعيّل بِن عبد اهلل اْبِن َتْيِمية احْلَرَّ بن حُمَمَّ
تِي مل يْسبق إىَِل مثلَها َواَل يْلحق يِف شكلها توحيدا َأو  نزيل دمشق َوَصاحب التصانيف الَّ
العديدة:  مصنفاته  من  اْلُعُلوم،  وبجميع  ونحوا  ولغة  وحديثا  وفقها  وإخالصا  َتْفِسريا 

َ َسنََة 7٢8هـ/13٢8م)1(. »الفتاوى« و»درء تعارض العقل والنقل« و»العبودية«. ُتُويفِّ

رحالة - 12  : األندُليِسّ ُجَبرْيٍ  ابُن  الِكناين  أمحد  بن  حممُد  احلسني  أبو   : األندُلِسّ ُجَبرْيٍ  ابُن 
وأولع  الشعر،  ونظم  األدب،  يف  وبرع  54٠هـ/1145م،  سنة  بلنسية  يف  ولد  أديب. 
بالرتحل والتنقل، دّون خواطره خالل إحدى رحالته ما بني سنَتي إحداها سنة 578- 
َيْت »رحلة ابن جبري«، مات سنة 614هـ/1٢17م  581هـ/118٢- 1185م التي سمِّ

باإلسكندرية خالل رحلته الثالثة)٢(.

الَكْلبِيُّ -  1 َجِزيِّ  ابِن  حممٍد  بِن  أمحٍد  بِن  حممٍد  بُن  أمحُد  القاسم  أبو   : املالِكِيُّ َجِزيِّ  ابُن 
فقيها  كان  ـــ/1٢4٩م،  6٩3ه سنة  بغرناطة  ولد  بغرناطة،  اجلامعة  قايض  املالكّي، 
حافظا ُمَتَفنِّنًا يف علوم كثرية، اشتغل بالتدريس اخلطابة يف اجلامع األعظم بغرناطة، وله 
مؤلفات منها: »التسهيل لعلوم التنزيل« و»القوانني الفقهية يف تلخيص مذهب املالكية« 

َ َسنََة 741هـ/134٠م)3(. و»تقريب الوصول إىل علم األصول«، ُتويفِّ

ُولَِد - 14  ، الَعْسَقاَليِنُّ َحَجٍر  بِن  َعيِلِّ  بِن  ِد  حمُمَّ بُن  َأمْحَُد  الَفْضِل  َأبو   : الَعْسَقاَليِنُّ َحَجٍر  ابُن 
إىل  ذلك  أعظم علامء عرصه، ورحل يف سبيل  بمرص 773هـ/1371م، ودرس عىل 
عدد من البالد حتى برع يف احلديث والفقه والعربية والتاريخ، وصار حافظ اإلسالم 
وصنّف  األمة،  مرجع  فصار  واستحضارهم  الرجال  معرفة  إليه  وانتهت  عرصه،  يف 
البخاري«، و»اإلصابة يف  الباري برشح صحيح  تصانيف كثرية، منها: صاحب »فتح 

َ سنة 85٢هـ/1448م)4(. متييز الصحابة«، ُتويفِّ

بريوت،  اإلسالمي،  املكتب  الشاويش،  زهري  حتقيق:  الدمشقي،  الدين  نارص  بن  بكر  أيب  بن  حممد  الوافر،  الرد  انظر:   )1(
13٩3هـ، 3٠.

)٢( انظر: شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، ابن العامد احلنبيل، 11٠/7، واألعالم، خري الدين الزركيل، 5/31٩-3٢٠.
)3( انظر: نيل األمل يف ذبل الدول، عبد الباسط الظاهري، ٢٠٢/٢، ودولة اإلسالم يف األندلس، حممد عبد اهلل عنان املرصي 

)ت 14٠6هـ(، مكتبة اخلانجي، القاهرة، ط4، 1417هـ/1٩٩7م، 467/5.
)4( انظر: شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، ابن العامد احلنبيل، 75-74/1.
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: شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن حممد بن عيل َحَجر اهلَْيَتِميُّ -  1 ابن َحَجر اهَلْيَتِميُّ
ٌف، مولده بمرص سنة ٩٠٩هـ/15٠4م،  ، فقيه وحمّدث ومتصوِّ ْعِديُّ األنصاِريُّ الّشافِِعيُّ السَّ
صاحب التآليف العديدة التي عليها املدار عند الشافعية يف احلجاز واليمن منها: »جممع الزوائد 

َ َسنََة ٩73هـ/1567م)1(.  ومنبع الفوائد« معجم حديثي كبري، ُتُويفِّ

َماُم احْلَافُِظ -  1 ، اإْلِ ٍد َعيِلُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َسِعيِد ْبِن َحْزٍم الظَّاِهِريُّ ابن حزم الظاهري: َأُبو حُمَمَّ
القرآن  فقرأ  ُولَِد سنة 348هـ/٩5٩م،  املشهور،  الظاهري  املذهب  َمُة، صاحب  اْلَعالَّ
واشتغل بالعلوم النافعة الرشعية، وبرز فيها وفاق أهل زمانه، وصنف الكتب املشهورة 
َأْلَف َوَرَقٍة،  َثاَمننَِي  منها »امُلَحىلَّ يف الفقه«، ويقال إنه صنف أربعامئة جملد يِف َقِريٍب ِمْن 

َ سنَة 456هـ/1٠64م)٢(.  َوَكاَن َأِديًبا َطبِيًبا َشاِعًرا َفِصيًحا، ُتويفِّ

ِد ْبِن إبراهيم بن أيب بكر ْبِن َخلَِّكاَن -  1 يِن َأُبو اْلَعبَّاِس َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ابن َخلِّكان: َشْمُس الدِّ
َ بقايسون  ، قايض القضاة، وأحد األئمة الفضالء، والسادة العلامء، ُتويفِّ افِِعيُّ ْربيِِلُّ الشَّ اإْلِ
سنة 68٢هـ/1٢83م، كان شاعًرا، وله كتاب يف »وفيات األعيان« من أبدع املصنفات)3(. 

اْلَقايِض -  1 األشهب،  بالباز  ُب  املَلقَّ ْيٍج،  رُسَ ْبِن  ُعَمَر  ْبُن  َأمْحَُد  اْلَعبَّاِس  َأُبو  ْيٍج:  ُسَ ابن 
قاسم  أيب  الفقه عن  أخذ  ُمصنٍّف،  أربعامئة  نحو  الشافعية، صنّف  أئمة  بشرياز، وأحد 
األنامطي وامُلزين وغريه، وعنُه انترش مذهُب الشافعي يف اآلفاق، ُتُويف 3٠6هـ/٩18م، 

وقرُبُه ُيزاُر)4(. 

، تفقه -  1 اْبُن َسْهِل: َأُبو األَْصَبغ ِعيَسى ْبُن َسْهِل ْبِن عبد اهلل األسدي الُقْرُطبِيُّ األندُليِسُّ
عىل علامء األندلس يف عرصه حتى صاَر من فقيها حافظا للرأي، ذاكرا للمسائل، عارفا 
َويِلَ القضاء بغرناطة وغرِيها،  بالنوازل، بصريا باألحكام، وتوىل الشورى بقرطبة، ثم 

َ َسنََة 486هـ/1٠٩3م)5(. َصنََّف كتاًبا يف النوازل »اإلعالم بنوازل األحكام«، ُتُويفِّ

)1( انظر: فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت، عبد احلي الكتاين، 337/1، واألعالم، خرُي 
الدين الزركيل، ٢43/1.

)٢( انظر: البداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، 113/1٢.

)3( انظر: البداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، 13/35٢.
)4( انظر: املرجع السابق، 147/11، وشذرات الذهب يف أخبار من ذهب، ابن العامد احلنبيل، ٢85/8.

)5( انظر: الصلة يف تاريخ أئمة األندلس، أبو القاسم خلف بن عبد امللك بن بشكوال )ت 578هـ(، عني بنرشه وصححه 
وراجع أصله: السيد عزت العطار احلسيني، مكتبة اخلانجي، القاهرة، ط٢، 1374هـ/1٩55م، 415/1.
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: حممد أمني ْبُن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين الدمشقي املفتي - 20 ابن عابدين احلنَفيُّ
العديدة،  التآليف  صاحب  ومفتيه،  الشام  فقيه  11٩8م/1784م،  سنة  ولد   ، احلنَفيُّ
الفقه  يف  املختار  الدر  عىل  امُلحتار  »َردُّ  له  املفيدة،  واملجموعات  اجليدة  والفتاوى 
َ َسنََة  والفتاوى«، وله حاشية عىل »سلك الدرر« للمرادي، و»قصة املولد النبوي«، ُتويفِّ

1٢5٢هـ/1836م)1(.

النََّمِريُّ - 21 الرَبِّ  عبد  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبِن  اهللَِّ  عبد  ْبن  يوسف  عمر  أبو   : الُقْرُطبيُّ الَبِّ  عبد  اْبُن 
، اْلَفِقيه امْلَالِِكي، من كبار حفاظ احلديث، وكان مع تقدمه بعلم األثر، وبرصه  الُقْرُطبيُّ
بالفقه ومعاين احلديث له بسطة كبرية يف علم النسب واخلرب، له مصنفات كثرية متنوعة؛ 
َ بشاطبة سنة  منها »االستيعاب يف معرفة األصحاب«، َويِلَ قضاء لشبونة وشنرتين، ُتويفِّ

463هـ/1٠71م)٢(.

، شيخ احلنابلة - 22 ٍد ْبِن َعِقْيِل الظََّفِرّي احلَنَْبيِلّ اْبُن َعِقْيِل: َأُبو الَوَفاِء َعيِلُّ ْبُن َعِقْيِل ْبِن حُمَمَّ
جملد،  أربعامئة  من  أزيد  يف  الفنون  كتاب  له  الفقه،  يف  املتفننني  األعالم  وأحد  ببغداد، 
خالف فيه السلف ووافق املعتزلة، ثم تراجع عن آرائه، وقد أثنى عليه أهل عرصه َوَمن 

َ َسنََة 513هـ/111٩م)3(.  َبْعَدُهم، ُتُويفِّ

ِة -  2 محِن حممٌد ْبُن َأيِب َبْكِر ْبِن َأيُّوَب بِن َقيِِّم اجْلَْوِزيَّ يِن عبد الرَّ ِة: َشْمُس الدِّ ْوِزيَّ ابُن َقيِِّم اْلَ
، ُولَِد يف 653هـ/1٢55م، رفيق الشيخ تقي الدين بن تيمّية، سمع  مشقيُّ َرِعيُّ الدِّ الزُّ
احلديث واشتغل بالعلم، وبرع يف العلوم املتعددة، ال سّيام علُم الّتفسرِي واحلديِث وُفنُوٍن 
كثريٍة، مع كثرة الّطلب لياًل وهناًرا، وكثرة االبتهال. وكان حسن القراءة واخلُُلق، وله 

َ َسنََة 7٢8هـ/13٢8م)4(. تصانيف منها: »زاد املعاد يف هدي خري العباد«، ُتويفِّ

)1( انظر: فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت، عبد احلي الكتاين، 83٩/٢، وهدية العارفني، 
إسامعيل باشا البغدادي، 4٢8/3.

)٢( انظر: أسد الغابة يف معرفة الصحابة، ابن األثري، 6/1، وسري أعالم النبالء، شمس الدين للذهبي، 4٩8/15، طبقات 
النسابني، بكر أبو زيد، 1٠٢.

)3( انظر: لسان امليزان، أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )ت 85٢هـ(، حتقيق: دائرة املعارف النظامية اهلندية، 
مؤسسة األعلمي للمطبوعات بريوت، ط٢، 13٩٠هـ /1٩71م، ٢43/4.

)4( انظر: البداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، ٢7٠/14، وأعيان العرص وأعوان النرص، الصفدي، 7٢7.
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من - 24 نحوي  الغرناطي،  التغلبي  أبو سعيد  بن لب،  أمحد  بن  قاسم  بن  فرج   : ُلبٍّ اْبُن 
الفقهاء العلامء، انتهت إليه رياسة الفتوى يف األندلس. ويل اخلطابة بجامع غرناطة، من 

َ َسنََة 78٢هـ/1381م)1(.  مؤلفاته: »األجوبة الثامنية« ورسالتان يف الفقه، ُتُويفِّ

من -  2  ، الُبخاِريُّ الشهيِد  َماَزَة  اْبُن  ْدِر  الصَّ بِن  أمحِد  بُن  حمموُد  يِن  الدِّ برهاُن  ماَزَة:  اْبُن 
أكابر فقهاء احلنفية، ُعدَّ من املجتهدين يف املسائل. وهو من بيت علم عظيم يف بالده، 
الفقه،  يف  الربهاين«  و»املحيط  الفتاوى«  »ذخرية  ُكُتبِِه  من  النهر،  وراء  ما  ببالد  ولد 

َ ببخاَرى َسنََة 616هـ/1٢1٩م)٢(.  و»الواقعات« و»الطريقة الربهانية«، ُتُويفِّ

، احلافظ املجتهد شيخ -  2 ِد بِن ُمْفِلٍح احلَنَْبيِلُّ : أبو إسحاق إْبَراِهيُم بُن حُممَّ ابُن ُمْفلٍِح احَلنَْبِلُّ
اإلسالم، اشتغل بالعلوم ودأب يف حتصيلها فصار مرجع الفقهاء والناس، واملعّول عليه 
يف األمور. وبارش قضاء دمشق مرارا، وصنّف »امُلْبِدُع رشح املقنع« يف الفقه و»املقصد 

َ َسنََة 884هـ/147٩م)3(. األرشد يف ترمجة أصحاب اإلمام أمحد«، ُتُويفِّ

2  - ، ٍد املعروف بابِن ُنَجْيٍم املرصيُّ احلنَفيُّ يِن بُن إبراهيَم بِن حممَّ : َزْيُن الدِّ ابن ُنَجْيٍم احلنَفيُّ
من علامء مرص، له تصانيف، منها »األشباه والنظائر« يف أصول الفقه، و»البحر الرائق يف 

َ َسنََة٩7٠هـ/1563م)4(. رشح كنز الدقائق«، ُتويفِّ

القرآن وسِمع احلِديث، وكانت -  2 قرأ  َة،  ُهَبرْيَ ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  حَيَْيى  ِر  امْلَُظفَّ َأُبو  َة:  ُهَبرْيَ اْبُن 
وصنّف  أمحد،  اإِلماِم  مذهِب  عىل  وتفّقه  والعروِض،  والّلغِة  بِالنّحِو  جيِّدٌة  معِرفٌة  له 
فيه احلديث وتكلم عىل  ِمنها: كتاب »اإِلفصاح« يف جملدات، رشح  كتبا جيِّدة مِفيدة، 
مذاهب العلامِء، وكان عىل مذهِب الّسلِف يِف ااِلعتِقاِد، توىّل الوزارة لِلمقتِفي العبايس 
َ سنة  وابنِِه املستنِجِد، وكان ِمن ِخياِر الوزراِء وأحسنِِهم ِسرية، وأبعِدِهم عِن الّظلِم، ُتويفِّ

56٠هـ/1165م)5(.

)ت  اخلطيب،  ابن  اهلل  عبد  بن  حممد  الدين  لسان  الثامنة،  املائة  شعراء  من  باألندلس  لقيناه  فيمن  الكامنة  الكتيبة  انظر:   )1(
776هـ(، حتقيق: إحسان عباس، دار الثقافة، بريوت، 1٩63م، 67، واألعالم، خري الدين الزركيل، 5/14٠.

)٢( انظر: البداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، 164/1٢، واألعالم، خري الدين الزركيل، 161/7.
)3( انظر: شذرات الذهب يف أخبار َمْن ذهب، ابن العامد احلنبيل، ٩/5٠7.

)4( انظر: األعالم، الزركيل، 64/3.
)5( انظر: البداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، 311/1٢.
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د ْبن عبد امللك ْبن حييى بن إبراهيم -  2 الَقطَّان: أبو احلََسن عيلُّ ْبن حُمَمَّ أبو احَلَسن ابن 
الناس بصناعِة احلديث،  َكاَن من أبرص   ، الفايِسُّ امَلْغريبُّ  احِلْمرَييُّ  الُكتَّاِميُّ  الَقطَّان  ابن 
الِعْلم  طلبِة  رَأَس  والتحديث،  واية  بالرِّ عناية  هم  وأشدَّ رجاله،  ألَسامء  وأحفظهم 
 َ لطان دنيا َعِريضًة. وَلُه مؤلفات. ُتويفِّ بِمّراِكش، َويِلَ قضاء ِسْجِلامسَة وناَل بخدمة السُّ

َسنََة 6٢8هـ/1٢31م)1(.
احلّق - 0  عبد  بن  يعقوب  بن  عثامن  سعيد  أيب  بن  عيل  احلسن  أبو  املريني:  احلسن  أبو 

وفاة  بعد  731هـ  سنة  بفاس  له  وبويع  باملنصور  َب  ُلقِّ 6٩7هـ،  سنة  ُولَِد  املريني. 
تلمسان  إىل  السياسية والعسكرية. وامتد سلطانه  باألحداث  أبيه. كانت حياته حافلة 
»عاصمة بني زيان« وتونس »عاصمة احلفصيني«. وامتد ملكه من مرصاته إىل السوس 
االقىص، وأنجد األندلس بجيوشه وأساطيله بعد اشتداد محلة الدول اإلسبانية، ويعد 
أبو احلسن املريني يف أشهر ملوك املرينيني، وأبعدهم أثرا يف احلضارة والعمران تويفِّ سنة 

75٢هـ/1351م، وُدفَِن بمراكش ونقل بعد ذلك إىل فاس)٢(.
أبو الدحداح: ثابت بن الدحداح بن نعيم بن غنم بن إياس، ويكنى أبا الدحداح، ويقال: - 1 

َ يف أواخر سنة 6 هجرية)3(. ابن الدحداحة. جاهد مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فأبىل بالًء حسنًا، تويفِّ
ْبتِي: أبو العباس أمحد بن جعفر اخلزرجي السبتي، ولد بمدينة سبتة - 2  أبو العباس السَّ

وكان  مراكش،  سكن  املغرب،  ببالد  املشهورين  َلحاء  الصُّ أحد  5٢4هـــ/11٢٩م، 
أحد أئمة التصوف واملشهورين يف تاريخ بالد املغرب، وكان ميسوًرا وذا علم وفضل 
واملساكني  الفقراء  يسكنه  الذي  املشهور  رضحيه  وهبا  كثرية،  أوقاٌف  وله  وإحسان، 

َ يف الثالث من مجادى اآلخرة عام 6٠1هـ/1٢٠4م)4(. ويقصده املسافرون، ُتويفِّ

)1( انظر: تاريخ اإلسالم، شمس الدين الذهبي، 3٢1/45.
النرصي،  بن نرص اخلزرجي األنصاري  بن يوسف بن حممد  الثامن، إسامعيل  القرن  املغرب واألندلس يف  انظر: أعالم   )٢(
 ،67 13٩6هـ/1٩76م،  بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  الداية،  رضوان  حممد  حتقيق:  8٠7هـ(،  )ت  األمحر  بابن  املعروف 
حممود  حققه:  1٠8٩هـ(،  )ت  احلنبيل  العامد  ابن  حممد  بن  أمحد  بن  احلي  عبد  ذهب،  من  أخبار  يف  الذهب  وشذرات 

األرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر األرناؤوط، دار ابن كثري، دمشق وبريوت، 14٠6هـ/1٩86م، 6/17٢. 
)3( انظر: املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي )ت 5٩7هـ(، حتقيق: 
حممد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، 141٢هـ/1٩٩٢م، 175/3، وأسد الغابة 

يف معرفة الصحابة، ابن األثري، 1/44٠.
)4( انظر: املعيار املعرب، الونرشييس، 343/7، والتشوف إىل رجال التصوف، يوسف بن حييى التاديل املعروف بابن الزيات 

َيق، مطبعة النجاح اجلديدة، ط3، ٢٠1٠م، 47٠. )ت 617هـ/1٢٢٠م(، حتقيق أمحد الُتُوفِّ
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ِد بِن َعيِلِّ بِن عبد اهللِ بِن عبَّاِس بِن عبد -    ّفاُح: أبو العبَّاِس عبد اهللِ بُن حُمَمَّ أبو الَعّباِس السَّ
َفاُح، وهي كناية عن الكرم والعطاء وسخاء اليد، أول خلفاء الدولة  امُلطَِّلِب امُلَكنَّى بالسَّ
العباسية، ُبوِيَع يف ربيع األول 13٢هـ/74٩م، اهتم بتثبيت الدولة يف الشام والعراق 

َ سنة 136هـ/753م)1(. بًّا للعلم وأهله، تويفِّ ومرص واألقاليم الرشقّية، كان حُمِ
َأُبو اْلَعبَّاس اْلَقَرايِفّ امْلَالِكِي: َأُبو اْلَعبَّاس أمحد بن إدريس اْلَقَرايِفّ الصنهاجي املرصي - 4 

امْلَالِِكي، العامل الفقيه األصويل، كان مالكيًّا إماًما يف أصول الفقه وأصول الدين، عامًلا 
َس بمرص، وصنف يف الفقه واألصول، منها: »أنوار الربوق وأنواء  بالتفسري وغريه، وَدرَّ

َ َسنََة 68٢هـ/1٢83م)٢(.  الفروق«، و»الذخرية يف مذهب مالك«، ُتُويفِّ
ِر -    د بُن عبد اهلل بُن اْلَقاِسم بن امُلَظفَّ ين َأُبو اْلفضل حُمَمَّ َأُبو اْلفضل الشهرزوري: َكاَمل الدَّ

، ولد سنة 4٩1هـ/1٠٩٩م، َقايِض ُقَضاة الشام، َوَكاَن  ْهُرُزْوِريُّ ثمَّ امَلْوِصيِلُّ بن َعيّل الشَّ
وقوًفا  ووقف  واحلجاز،  الشام  بالد  يف  الرباطات  بنى  امْللك،  وتدبري  بالسياسة  َخبرًِيا 

َ بدمشق سنة 57٢هـ/1176م)3(. َكثرَِية، تويفِّ
: أبو القاسم بن عيل أكرب بن هاشم تاج الدين املوسوي اخلوئي، -    أُبو القاسم اخُلوئيُّ

فقيه  العظمى،  واآلية  األكرب  باإلمام  ُب  ُيَلقَّ واملحل،  املنشأ  َنَجِفيُّ  األصل،  أذربيجاين 
بالنجف، وكان مرجًعا وزعياًم للشيعة اجلعفرية االثني عرشية  العلمية  وزعيم احلوزة 
َ ودفن بالنجف  يف العامل، من تآليفه: معجم رجال احلديث، البيان يف تفسري القرآن، ُتويفِّ

َسنََة 1411هـ/1٩٩٢م)4(.
، ُمْسَتْميِل وكيع، َلِقَي ابَن ُعَيْينََة وابَن -    ُد بُن َأَباَن اْلَبْلِخيُّ : َأُبو َبْكٍر حُممَّ َأُبو َبْكٍر اْلَبْلِخيُّ

َ َسنََة 171هـ/787م)5(. وْهٍب كبار احلُّفاظ، وروى عنه البخاري يِف صحيحه، ُتُويفِّ

)1( انظر: املسَتخرُج من ُكتب النَّاس للتَّذكرة، عبد الرمحن ابن منده، ٢٩5/3.
)٢( انظر: املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف، يوسف بن تغري بردي، 43/1.

)3( انظر: املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك، مجال الدين عبد الرمحن ابن اجلوزي، ٢33/18، وطبقات الشافعية، أبو بكر بن 
أمحد بن حممد بن عمر األسدي الشهبي الدمشقي -املشهور بتقي الدين ابن قايض شهبة )ت 851هـ(، حتقيق: احلافظ عبد 

العليم خان، عامل الكتب، بريوت، 14٠7هـ، ٢/15.
)4( انظر: معجم رجال الفكر واألدب يف النجف، حممد هادي األميني، مطبعة اآلداب، النجف، 1٩64م، 53٢/٢، ومع 
االثنى عرشية يف األصول والفروع، عيل بن أمحد عيل السالوس، دار الفضيلة بالرياض، دار الثقافة بقطر ومكتبة دار القرآن 

بمرص، ط7، 14٢4هـ/٢٠٠3م، 1/5٩٢.
)5( انظر: املسَتخرُج من ُكتب النَّاس للتَّذكرة، عبد الرمحن ابن منده، 454/3، واملنتظم يف تاريخ األمم وامللوك، عبد الرمحن 

ابن اجلوزي، 3٢7/11.



٢77

فهرس األعالم واأللقاب واملذاهب والفرق واألماكن والبلدان

ُث -    ، امُلَحدِّ ، الَفِقْيُه احلَنَِفيُّ ْيَبايِنُّ َأُبو َبْكٍر اخَلّصاُف: َأُبو َبْكٍر َأمْحَُد بُن َعْمِرو بِن ُمَهرْيٍ الشَّ
َث َعن َخْلٍق كثري... َوَكاَن َفاضال َعاملا  الَعالََّمُة، أحد اْلُفَقَهاء عىل َمْذَهِب احلَنَِفيَِّة، َحدَّ
و»الَوَصاَيا«،  األوقاف«،  و»أحكام  و»احِلَيل«  »اخلراج«  كتاب  له  َأْصَحابه،  بمذاهب 

َ َسنََة ٢61هـ/875م)1(. ُتُويفِّ

   - ، َأُبو َجْعَفِر الطَّحاوّي: أمحد بن حممد بن سالمة ابن َسَلَمَة ْبِن عبد امْلَِلِك، اْلَفِقيُه احْلَنَِفيُّ
، َحتَّى َبَرَع َوَفاَق َأْهَل  ى العلم من ْبِن َأيِب ِعْمَراَن احْلَنَِفيِّ ُولَِد سنة ٢٢٩هـ/844م، وَتَلقَّ
منها:  مفيدة،  ُمَصنََّفاٍت  َكَتَب  اجلهابذة،  واحلفاظ  األثبات،  الثقات  أحد  وهو  َزَمانِِه، 

َ َسنََة3٢1هـ/٩33م)٢(. أحكام القرآن، واختالف العلامء، والتاريخ اْلَكبرُِي، ُتويفِّ

ِد بِن َعيِلِّ بِن عبد اهللِ بِن عبَّاِس بِن عبد - 40 أبو جعفر املنصور: َأُبو َجْعَفِر عبد اهللِ بُن حُمَمَّ
ِة َسنََة ِستٍّ وَثاَلثنَِي َوِماَئٍة، أشهر وأقوى  امُلطَِّلِب امُلَكنَّى باملنصور، بويع منتصف ِذي احِلجَّ

َ لِِستٍّ خلون من ذي احلجة سنَة 158هـ/775م)3(. سالطني الدولة العباسية، ُتويفِّ

د بن َأمْحد اْلَغزايِلّ - 41 د بن حُمَمَّ ة اإلسالم زيُن الّدين َأُبو َحاِمد حُمَمَّ : حجَّ أبو حاِمُد الَغزايِلُّ
، ولد 45٠هـ/1٠58م، اشتغل بالعلم يف طوس ثمَّ نيسابور، وَأَقاَم  افِِعيُّ الطويسُّ الشَّ
تصانيف  له  والتأليف،  واملجاورة  واْلِعَباَدة  التعليم  يِف  جُمَْتهدا  امْلَُقّدس  وَبيت  بِِدَمْشق 

َ بطوس َسنََة 5٠5هـ/111٢م)4(.  مْشُهوَرة منها: »إِحَياء ُعُلوم الّدين«، ُتُويفِّ

، فقيه العراق، - 42 َأُبو َحنِيَفَة النُّْعاَمُن: َأُبو َحنِيَفَة النُّْعاَمُن ْبُن َثابٍِت التَّْيِميُّ َمْواَلُهُم اْلُكويِفُّ
املتنوعة،  وأحد أهّم علامء اإلسالم وأعالمه، وأحد األئّمة األربعة أصحاب املذاهب 
وهو أقدمهم وفاًة، ألّنه أدرك عرص الصحابة، وقيل إنه وروى عن سبعٍة منهم، ورأى 
اْثنَتاِن  وَلُه  َسنََة 15٠هـ/767م   َ ُتويفِّ الّتابعني.  من  مالٍك، وروى عن مجاعٍة  بن  أنس 

وَسْبُعوَن َسنًَة)5(.

)1( انظر: الوايف بالوفيات، الصفدي، 174/7، وتاج الرتاجم، ابن ُقطُلوبغا احلنفي، ٩7.
)٢( انظر: البداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، 1٩8/11.

)3( انظر: املسَتخرُج من ُكتب النَّاس للتَّذكرة، عبد الرمحن ابن منده، 3٩4/3.
)4( انظر: األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل، العليمي، 1/٢٩٩.

)5( انظر: املسَتخرُج من ُكتب النَّاس للتَّذكرة، عبد الرمحن ابن منده، 37٢/3، والبداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، 1٠3/1٠.
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أبو طلحة األنصاري: َزْيُد بُن َسْهِل بِن َأْسَوِد بِن َحَراِم بِن َعْمرو بِن َزْيِد َمنَاَة بِن َعِديِّ -  4
غزاة  يف  مات  العقبة،  يف  تقدم   ، األْنَصاِريُّ َطْلَحَة  َأبو  اِر،  النَّجَّ بِن  َمالِِك  بِن  َعْمرو  بِن 
اسمه  وقيل:  عاًما،  أربعني  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  رسول  بعد  وعاش  الشام،  يف  تويف  وقيل:  البحر، 

سهل بن زيٍد)1(.

احلق - 44 عبد  بن  يعقوب  بن  عثامن  بن  عيل  بن  فارس  عنان  أبو   : امَلِرينِيُّ َعناِن  أبو 
سنة  بفاس  املتوىّف  فاس،  وصاحب  عهده،  يف  مجيًعا  املغرب  بالد  سلطان  املرينّي، 

75٩هـ/13٢٩م، وكان مشكور السرية)٢(.

: أبو غانم برش بن غانم اخلراسايّن، إمام حافظ وفقيه إبايض من -  4 أُبو غانَِم اخُلراسايِنُّ
ا بمرص  أهل خراسان، انتقل إىل البرصة لطلب العلم عىل يد مشايخ املذهب، ارحتل مارًّ
 َ إىل بالد املغرب الرستمية، وهناك َصنََّف »املدونة الكربى« و»املدونة الصغرى«، ُتُويفِّ

َسنََة ٢٠5هـ/8٢٠م)3(.

بِن -  4 أمحَد  بِن  سليامن  بُن  عيلٌّ  احلََسِن  أبو  يِن  الدِّ عالُء  َنرْصٍ  أبو   : ــْرَداِويُّ امْلَ َنرْصٍ  أبو 
القرآن ثم  ُولَِد َسنََة 817هـ/1414م، حفظ  ، العاّلمة املحّقق،  امْلَْرَداِويُّ احلَنَْبيِلُّ ٍد  حُمَمَّ
َرَحَل يف طلب العلم عىل أيدي املشايخ َفنََبَغ حتى صار رئيس املذهب احلنبيل وشيخه 
َسنََة   َ ُتويفِّ الراجح من اخلالف«،  معرفة  »اإلنصاف يف  لفروعه. من مصنفاته:  احلافظ 

885هـ/148٠م)4(.

أبو يعقوب املريني: أبو يعقوب يوسف بن يعقوب بن عبد احلق املريني، من أشهر -  4
حكام بني مرين املؤسسني للدولة املرينية باملغرب األقىص، وقد لعب دوًرا جهاديا إىل 

جانب أمراء غرناطة يف األندلس، تويفِّ يف ذي القعدة سنة 7٠5هـ/13٠5م)5(.
)1( انظر: املسَتخرُج من ُكتب النَّاس للتَّذكرة، عبد الرمحن ابن منده، ٢64/1.

)ت  احلنفي  الظاهري  اهلل  عبد  بن  بردي  تغري  بن  يوسف  الدين  مجال  والقاهرة،  مرص  ملوك  يف  الزاهرة  النجوم  انظر:   )٢(
874هـ(، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، مرص، د.ت، 3٢٩/1٠، العرب يف خرب من غرب، الذهبي، 4/17٩. 

)3( انظر: القطب أطَفيِّش واملدونة الكربى، مصطفى باجو، دراسة منشورة بمجلة الواحات للبحوث والدراسات، جامعة 
غرداية اجلزائرية، ٢٠11م، العدد 1٢، ٢84 وما بعدها.

)4( انظر: شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، ابن العامد احلنبيل، 51٠/٩، والضوء الالمع ألهل القرن التاسع، شمس الدين 
السخاوي، 111/5، واألعالم، الزركيل، 4/٢٩٢.

)5( انظر: عبد الرمحن ابن خلدون: الِعرَب، ٢35/7، وتاريخ املغرب.. حماولة للفهم، عبد اهلل الِعروي، ترمجة: ذوقان قرقوط، 
املؤسسة العربية للدراسات والنرش، بريوت، 1٩77م، 1٩8-1٩٩.
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يِف -  4 ُولَِد  الَقايِض،  الكويف  إْبَراِهيَم  بُن  َيْعُقوُب  ُيوُسُف  َأبو  القايض:  ُيوُسَف  أبو 
113هـ/731م، وسمع من عطاء بن الّسائب وطبقته، وتفّقه عىل أيب حنيفة، وخالفه 
يف مواضع... وأمجع العلامء عىل تفضيله وتعظيمه. كان حيفظ التفسري، واملغازي، وأيام 
َويِلَ  أّول من نرش علم أيب حنيفة،  العرب، ومل يكن يف أصحاب أيب حنيفة مثله، وهو 

َ سنة 18٢هـ/7٩8م عن تِْسٍع وِستِّنَي سنًَة)1(. القضاَء للمهدّي العبايس وابنيه، وُتُويفِّ

ُأيَبُّ بُن َكْعب: ُأَبىُّ بُن َكْعِب بِن َقيِس بِن ُعَبْيِد بِن َزْيِد بِن ُمَعاِويَة بِن َعْمرو بِن َمالِِك بِن -  4
ُه َسيََّد األَْنَصاِر. ُتويفِّ سنَة تِْسَع َعرَشَة)٢(. اِر ، َكنَّاُه َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأبا امُلنِْذِر، وَسامَّ النَّجَّ

األتايس: حممد خالد األتايس، ُولَِد يف محص 1٢53هـ/1837م، الشيخ احلنفي، اجته - 0 
اإلفتاء يف  تسلََّم منصَب  فيها،  العلوم الرشعية، وأصبح مكينًا هبا وضليعا  إىل حتصيل 
مدينته، وُعرف يف عامل القانون برشحه املبسوط لـمجّلة األحكام العدلية العثامنية، وال 

َ يف محص َسنََة 1346هـ/1٩٠8م)3(. ا، ُتُويفِّ يزال هذا الرشح مرجًعا قانونيًّا هامًّ

: قوام الدين أبو حنيفة َأِمري َكاتب بن َأِمري عمر بن العميد َأِمري َغاِزي - 1  نَِفيُّ اأْلَْتَقايِنُّ احْلَ
، الشيخ اإلمام العاّلمة كان قّياًم بمذهب أيب حنيفة، وكان عارًفا  الفارايب اأْلَْتَقايِنُّ احْلَنَِفيُّ
َس َوَناَظَر َوَظَهرت فضائُلُه، َوَويِلَ قضاء  بالعربية واللغة، عاش يف القاهرة ودمشق، َدرَّ

َ بالقاهرة َسنََة 758هـ/1357م)4(.  بغداد، ُتُويفِّ

ُولَِد - 2  ِة،  يَّ امْلرِْصِ َياِر  الدِّ َأِمرُي  ِكيَّ  ْ الرتُّ ُطوُلوَن  ْبُن  َأمْحَُد  اْلَعبَّاِس  َأُبو  طولون:  بن  أمحد 
سنة٢14هـ/8٢٩م، وتوىلَّ سلَطنتها ٢53هـ/867م، ملك دمشق والعواصم والّثغور 
تويف  العظيم،  للقرآن  ودراسة  ورياسة  وعفاف  صيانة  يف  هذا  أمحد  ونشأ  طويلًة،  مّدًة 

سنة٢7٠هـ/884م)5(.

)1( انظر: املسَتخرُج من ُكتب النَّاس للتَّذكرة، عبد الرمحن ابن منده، ٢٠7/3، وشذرات الذهب يف أخبار من ذهب، ابن العامد 
احلنبيل، ٢/368-367.

)٢( انظر: املسَتخرُج من ُكتب النَّاس للتَّذكرة، عبد الرمحن ابن منده، ٩٢/1-٩3 و٢/354.
)3( انظر: ملحات من أدب أواخر العهد العثامين يف مدينة محص، عبد اإلله نبهان، دراسة منشورة بمجلة الرتاث العريب، دمشق، 

السنة٢٠، رمضان وشوال 14٢٠هـ/كانون الثاين يناير٢٠٠٠م، العدد 78، 36.
)4( انظر: أعيان العرص وأعوان النرص، الصفدي، 6٢4-6٢٢.

)5( انظر: البداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، 1٩/11 و53.
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الرببرية: -    باللغة  وتعني  األطلنطي،  املحيط  عىل  األقىص  املغرب  ثغور  من  ور:  َأَزمُّ
الزيتون الربي، وهي من نواحي مراكش، وتقع شامل مدينة أصيال عند َمَصبِّ وادى 

ُأمِّ الربيع)1(.

الزرزاري، - 4  الُكْرِديُّ  مروان  بن  ْبُن شاِذي  ِشرَيُكوْه  يِن  الدِّ َأَسُد  ِشرَيُكوْه:  يِن  الدِّ َأَسُد 
ُولَِد بقريٍة يقال هلا درين من أعامل آذربيجان، عمل يف خدمة عامد الدين زنكي وابنِِه نور 
الدين حممود، أوفده األخري إىل مرص هو وابن أخيه صالح الدين يوسف ابن أيوب، 

َ بمرص سنة 564هـ/1168م)٢(. تويفِّ

يُّ أو أبو َكِرٍب أسعُد الكامل: أحد -    أَسْعُد أبو َكِرٍب: ُتّباُن ُتبَُّع أَسْعُد أبو َكِرٍب احِلْمرَيِ
لتسهيل  العربية  اجلزيرة  بصحراء  طرق  شبكة  بتمهيد  اهتم  اليمنية،  محري  مملكة  ملوك 
إىل  هيود  من  احلربين  وساق  املدينة  قدم  الذى  وهو  موحًدا.  كان  قيل  القوافل،  عبور 

اليمن وعمر البيت احلرام وكساه)3(.

يِق بن أيب ُقحاَفَة عبد اهلل ُعثامن، -    َأْساَمُء بنُت َأيِب َبْكٍر: َأْساَمُء بنُت َأيِب َبْكٍر عبد اهلل الصدِّ
ذات النّطاقني، كانت أخت عائشة ألبيها، وكانت أكرب من عائشة بعرش سنني، وكانت 
مع عبد اهلل بن الّزبري ابنها حّتى قتل، وبقيت مائة سنٍة حّتى عميت، وماتت بمّكة، بعد 
قتل ابنها عبد اهلل بن الّزبري سنة ثالٍث وسبعني بلياٍل، وقيل: قد بلغت مائة سنٍة مل يقع هلا 

، ومل ينكر من عقلها شيئا)4(. سنٌّ

إسامعيل بك رفعت: إسامعيل بك رفعت بن راتب باشا، من أهل الرِبِّ واخلري بمدينة -   
اإلسكندرية، كان َحيًّا سنة1867م)5(.

 ،17٩ 1٩86م،  بغداد،  الثقافية،  الشؤون  دار  6هـ(،  ق  )ت  مراكيش  كاتب  األمصار،  عجائب  يف  االستبصار  انظر:   )1(
والروض املعطار يف خرب األقطار، حممد ابن عبد املنعم احِلمريى، 5.

)٢( انظر: اتعاظ احلنفاء بأخبار األئمة الفاطميني اخللفاء، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عيل بن عبد القادر احلسيني العبيدي 
املقريزي )ت 845هـ( حتقيق: حممد حلمي حممد أمحد، املجلس األعىل للشئون اإلسالمية، القاهرة، د.ت، ٢65/3.

)3( انظر: تاريخ األمم وامللوك، حممد بن جرير الطربي، دار الكتب العلمية، بريوت، 14٠7هـ، 4٢٩/1، والبداية والنهاية، 
إسامعيل بن عمر بن كثري، ٢٠٠/٢.

)4( انظر: املسَتخرُج من ُكتب النَّاس للتَّذكرة، عبد الرمحن ابن منده، ٢11/٢ و٢55 و473.
)5( انظر: حجة وقف إسامعيل بك املحررة أمام حمكمة اإلسكندرية الرشعية بسجالت وزارة األوقاف 1/6٠، اإلسكندرية، 

131-13٢، نقاًل عن: األوقاف والسياسة يف مرص، إبراهيم البيومي غانم، دار الرشوق، القاهرة، 1٩٩8م، ٢13.
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َتَوىلَّ -    شاذي،  بن  َأيُّوب  بن  ُطْغتِِكني  بن  إِْساَمِعيل  امُلِعزُّ  امللك  ُطْغتِكنِي:  بن  إسامعيُل 
ُحْكَم بالد اليمن بعد أبيه، لكنه ُقتَِل سنة 5٩8هـ/1٢٠1م)1(.

ْبِن -    النَّارِصِ  حسني  بن  َشْعَباُن  يِن  الدِّ َنــارِصُ  ُف  اأْلرَْشَ امْلَِلُك  شعبان:  األرشف 
 َ ُتويفِّ ـــ/1353م،  754ه ُولَِد  مرص،  يف  املامليك  دولة  سلطان  ــاَلُووَن،  َق امْلَنُْصوِر 

778هـ/1376م)٢(.
َرْمَلُة، - 0  َزْوُج َرُسوِل اهللِ، واْسُمَها  ُأَميََّة،  ُسْفَياَن بن َحْرِب بن  َأيِب  بنُت  َحبِيَبَة: رملة  ُأمُّ 

توّفيت يف خالفة معاوية بن أيب سفيان سنة ثنتني وأربعني، وقيل: أربٌع وأربعني)3(.
اْسُمَها - 1  اهللِ،  َرُسوِل  َزْوِج   ، امَلْخُزوِميُّ الُقَريِشُّ  امُلِغرَيَة  بِن  ُأَميََّة  َأيِب  بنُت  ِهنُْد  َسَلمَة:  ُأمُّ 

َعاِئَشَة  بعَد  ومَخِْسنَي  تِْسٍع  وُتوفِّيْت سنَة  اهِلْجَرِة،  ِمَن  َأْرَبٍع  َجها يف شوال سنَة  َتَزوَّ ِهنٌْد، 
اٍم، وُيَقاُل: سنَة إْحَدى وِستِّنَي، وَصىلَّ َعَليَها َسِعيُد بُن َزْيٍد ملَّا ُتوفِّيْت)4(. بسنٍة وَأيَّ

اإلمامية )االثنا عرشية(: فرقة من املسلمني يرون أنَّ علًيا هو األحق يف وراثة اخلالفة - 2 
دون الشيخني وعثامن ريض اهلل عنهم أمجعني، وقد أطلق عليهم اإلمامية ألهنم جعلوا 
باثني  وا باالثني عرشية ألهنم قالوا  التي تشغلهم. وُسمُّ من اإلمامة القضية األساسية 

عرش إماًما هلم)5(.
َكس: وقيل »يشبك بن مهدي«، لكن نسبته إىل مهدي خاطئة، ألنه -    ْ اأْلَِمري َيْشَبُك الرشَّ

ال ُيْعَرُف له والٌد، فهو أمري مملوكي، عمل داوداًرا عىل أسيوط يف أيام السلطان قايتباي، 
كانت له عناية باألوقاف وبناء املساجد وفنون العامرة)6(. 

األندلس: ُمصَطَلٌح يشري إىل تلك البالد الواقعة يف شبه اجلزيرة األيربية، التي تشمل - 4 
واستقروا  ٩٢هـ/671م،  سنة  املسلمون  فتحها  وقد  الربتغال،  وبعض  إسبانيا  معظم 
فيها إىل غاية سنة 8٩7هـ/14٩٢م، أهم مدهنا غرناطة وإشبيلية وقرطبة، وقد عرفت 
بالد املسلمني يف ظل الوجود اإلسالمي حضارة عريقة مل تزل آثارها باقيًة حتى اليوم)7(.

)1( انظر: الوايف بالوفيات، الصفدي، ٩/76.
)٢( انظر: البداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، 344/14، والنجوم الزاهرة، ابن تغري بردي، ٢4/11.

)3( انظر: املسَتخرُج من ُكتب النَّاس للتَّذكرة، عبد الرمحن ابن منده، ٢/476.
)4( انظر: املرجع السابق، ٢/477.

)5( انظر: مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني، أبو احلسن عيل بن إسامعيل األشعري، 64.
الظاهري،  الباسط  عبد  الدول،  ذبل  يف  األمل  ونيل   ،٢7٢/1٠ السخاوي،  التاسع،  القرن  ألهل  الالمع  الضوء  انظر:   )6(

٢75/6، واألنس اجلليل، عبد الرمحن العليمي، 3٠٩/٢.
)7( انظر: املسالك واملاملك، أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز بن حممد البكري األندليس )ت 487هـ(، دار الغرب اإلسالمي، 

1٩٩٢م، 8٩٠/٢ وما بعدها. 
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الدولة -    سالطني  ثاين  األول،  خان  عثامن  بن  الغازي  أورخان  عثامن:  بُن  ُأورخان 
العثامنية، بويع باخلالفة بعد وفاة أبيه 7٢6هـ/13٢6م، واختذ مدينة بورصا داًرا مللكه، 
كان جماهًدا عظياًم، فتحت يف عهده بالٌد عديدة، مل يفارق اخليام إىل القصور، وإنام كان 
ينزل بخيامه يف بسيطها وضواحيها، ومل يزل عىل ذلك إىل أن مات763هـ/136٢م)1(.

ُبَخاَرى: مدينة عظيمة مشهورة بام وراء النهر قديمة طيبة، وردت يف فضلها أحاديث -   
رشيفة، وقيل إهنا: ليس يف مجيع بالد اإلسالم مدينة أحسن خارًجا من بخارى، بينها 
بن  حممد  املشايخ  قدوة  اإلمام  الشيخ  إليها  ينسب  مياًل،   16٠ حوايل  سمرقند  وبني 

إسامعيل البخاري صاحب الصحيح الذي هو أقدم كتب األحاديث)٢(.

إمام -     ، اْلُبَخاِريُّ املغرية  ْبِن  إِْبَراِهيَم  ْبِن  إِْساَمِعيَل  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اهللِ  عبد  َأُبو   : الُبخاِريُّ
الذي أمجعت األمة صحته وقبوله، ولد سنة  أهل احلديث يف زمانه، وكتابه الصحيح 
1٩4هـ/81٠م، ونشأ يتياًم يف حجر أمه، فحفظ احلديث وقرأ الكتب املشهورة، حتي 
ثيل إنه كان حيفظ سبعني ألف حديٍث رسًدا وهو صبي، وحج وسنه ثامين عرشة سنة 
فأقام بمكة يطلب هبا احلديث، ثم رحل إىل مشايخ احلديث يف البلدان فكتب َعاّم يزيد 
و»األدب  الكبري«  و»التاريخ  الصحيح«  »اجلامع  منها:  مصنفاٌت،  له  شيٍخ،  ألف  عن 

َ َسنََة ٢56هـ/87٠م)3(. املفرد« ونحوها، ُتُويفِّ

بدر أبو النجم موىل املعتضد: بدر َأُبو النجم، موىل املعتضد باهللَّ بن هباء الدولة مدبر -   
دولة اخلليفة القادر باهلل يف العراق، ويسمى بدر الكبري، ويقال له »بدر احلاممي«، عمل 
القادر  ليتوىلَّ أعامل احلرب للخليفة  ابن طولون، ثم رحل إىل بغداد  بمرص حتت إمرة 

َ بشرياز سنَة 311هـ/٩٢3م، وُنِقَل جثامنه إىل بغداد)4(. باهلل، تويفِّ

)1( انظر: الِعرَب، عبد الرمحن بن خلدون، 635/5، وصبح األعشى يف صناعة اإلنشا، القلشندي، 438/5، وشذرات الذهب 
يف أخبار من ذهب، ابن العامد احلنبيل، 6/18٩.

)٢( انظر: آثار البالد وأخبار العباد، زكريا بن حممد القزويني، 5٠8-5٠٩.
)3( انظر: البداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، 11/3٠.

)4( انظر: املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك، مجال الدين عبد الرمحن ابن اجلوزي، ٢٢8/13.
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: َبْدُر الديِن حَمُْمود بن َأمْحد بن ُموَسى بن اْبن حَمُْمود الَعْينِيُّ العنتايب -    َبْدُر الديِن الَعْينِيُّ
توىلَّ احلسبة ونظارة  َشتَّى،  تفقه وتفنن يف علوٍم  احْلَنَِفّي. ولد سنة 76٢هـ/1361م، 
األوقاف وقضاء احلنفية ثم قايض القضاة، وله تصانيف؛ منها: رشح البخاري، ورشح 

َ َسنََة 855هـ/1455م)1(. معاين اآلثار، ورشح اهلداية، وطبقات احلنفية. ُتويفِّ

يِن حممد ْبُن أيب القاسم اهلَكاريُّ باين املدرسة - 0  : اأْلَِمرُي َبْدُر الدِّ يِن حممد اهَلكاريُّ َبْدُر الدِّ
التي بالقدس، كان من خيار األمراء، وكان له خري كثري، وكان يتمنى الشهادة دائاًم فقتله 

الفرنج بحصن الطور سنة614هـ/1٢17م، وُدفن بالقدس)٢(.

عيلٍّ - 1  بِن  بكٍر  َأيِب  ْبِن  موسى  بُن  إبراهيُم  الّدين  برهاُن   : احلنَفيُّ الطرابلسُّ  يِن  الدِّ برهاُن 
، نزيل القاهرة، أخذ عن الّسخاوي وغريه، طلب العلم وترقى  َمْشِقيُّ احلنَفيُّ الّطرابليسُّ الدِّ
َ َسنََة ٩٢٢هـ/1516م)3(. مقامه عند األتراك بلسانه، وكان منقطًعا يف خلوة باملؤيدية، ُتويفِّ

وأهلها - 2  هواء،  وأطيبها  بنيانا،  وأحسنها  بالعراق،  املدائن  بالد  أعظم  من  َبْغداُد: 
املنصور سنة  أبو جعفر  العبايس  بناها اخلليفة  اللّب والفهم.  الناس يف رضوب  أعظم 

141هـ/758م، ونقل إليها البناة واحلّذاق والصنّاع من مجيع البلدان)4(.

، صاحب التفسري ورشح السنة -    ٍد الَبَغِويُّ ٍد احْلَُسنْيُ ْبُن َمْسُعوِد ْبِن حُمَمَّ : َأُبو حُمَمَّ الَبَغِويُّ
فيها،  زمانه  عاّلمة  وكان  وغريها،  العلوم  هذه  يف  فربع  واحلديث  الفقه  يف  والتهذيب 
َشْيِخِه  َمَع  َوُدفَِن  516هـ/11٢٢م،  سنة   َ ُتويفِّ صاحلا،  عابًدا  َزاِهًدا  َوِرًعا  نًا  َديِّ وكان 

.)5( اْلَقايِض ُحَسنْيٍ

)1( انظر: النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي، 133/7 و336/14، وحسن املحارضة يف تاريخ مرص والقاهرة، عبد الرمحن 
بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )ت ٩11هـ(، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيسى البايب 

احللبي ورشكاه، القاهرة، 1387هـ/1٩67م، 473.
)٢( انظر: البداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، ٩3/13.

)3( انظر: شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، ابن العامد احلنبيل، 1٠/15٠.
)4( انظر: آكام املرجان يف ذكر املدائن املشهورة يف كل مكان، إسحاق بن احلسني املنجم، عامل الكتب، بريوت، 14٠8هـ، 33.

)5( انظر: البداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، ٢38/1٢.
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مروًرا - 4  برقة رشًقا  من  الواقعة غرب مرص  املنطقة  ُيْطَلُق عىل  تعبري جغرايفٌّ  املغرب:  بالد 
بطرابلس الغرب باجتاه املحيط األطليس غرًبا، ومن شواطئ البحر املتوّسط شامالً إىل أواسط 

الصحراء الكربى جنوًبا، وتشمل بالد املغرب ُكاًل من: ليبيا وتونس واجلزائر وُمّراُكش)1(.

منطقة -    يف  البالد  تلك  إىل  النهر  وراء  ما  بالد  مصطلح  يشري  النهر:  وراء  ما  بالد 
من  وأجزاء  )أوزبكستان  وسمرقند  بخارى،  مثل  جيحون،  هنر  شامل  الوسطى  آسيا 
كازاخستان وقريغيزستان احلالية(، ومن أمجل ما قيل يف وصف بالد ما وراء النهر: إهنا 
أخصب األقاليم، والصالح عىل أهلها غالب، واخلري فيهم فاٍش، وهلم الغناء والثروة 
أهل  حتّرف  به  يتحّرفون  وال  تنافس  ذلك  من  يشء  يف  بينهم  وليس  واجلّدة،  والوفر 
زماهنم، بل يرصفونه إىل قرى األضياف ومواساة النّاس وسبل اجلهاد وعامرة الّطرق 

واملنازل وتعاهد املراحل واملناهل)٢(.

بن -    بن فهر  ُهَصْيص بن كعب بن لؤي بن غالب  بن  بنو سهم بن عمرو  َبنُو سهم: 
مالك بن النَّرْضِ بن ِكنانة بن ُخَزْيَمَة، بطٌن من قريش العدنانية، عاشوا بمكة، ثم هاجروا 
إىل فسطاط مرص وصعيدها بعد الفتح، كانت هلم حصة يف وقف عمرو بن العاص عىل 
أهله مرص، وكانت دور بني سهم حول جامع عمرو بن العاص من الفسطاط إىل أن 

اندثرت)3(.

َبنُو َمِرين: قوٌم من بني واسني من بطون قبيلة الزناتة التي ينتمي إليها عدد من القبائل -   
بينهم وبني املوحدين معارك  التي كانت تسكن بالد املغرب األوسط، قامت  الرببرية 
عديدة استمرت حوايل مخسني سنة، حسموا خالهلا األمر لصاحلهم يف النهاية، وأعلنوا 
دولتهم 668هـ/1٢6٩م، واستمرت دولة بني مرين حتى سنة 86٩هـ/1464م)4(.

14٠8هـ/1٩88م،  بريوت،  الفكر،  دار  شحادة،  خليل  حتقيق:  8٠8هـ(،  )ت  خلدون  بن  الرمحن  عبد  الِعرَب،  انظر:   )1(
1٠1/6، واألوقاف ببالد املغرب، رسالة دكتوراه غري منشورة، عطية الوييش، جامعة بنها املرصية، ٢٠14م، 3٢.

)٢( انظر: املسالك واملاملك، أبو عبيد البكري، 1/44٢.
)3( انظر: اإلنباه عىل قبائل الرواة، يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطبي )ت 463هـ(، حتقيق: 
إبراهيم األبياري، دار الكتاب العريب، بريوت، 14٠5هـ، 48/1، ومعجم قبائل العرب القديمة واحلديثة، عمر رضا كحالة 

)ت 14٠8هـ(، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1414هـ/1٩٩4م، ط7، 56٠/٢.
خالد  633-681هـــ/1٢35-1٢8٢م،  وحضارية  تارخيية  دراسة  زيان..  بن  يغمراسن  عهد  يف  الزيانية  الدولة  انظر:   )4(

بلعريب، منشورات املكتبة الوطنية للفنون املطبعية، تلمسان، 14٢6هـ/٢٠٠5م، 83-8٢.
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َبنُو ُمْقَلَة: أرسة مشهورة يف التاريخ ببنيها الذين مجعوا يف أعامهلم بني السيف والقلم -   
واألدب والكتابة، أشهرهم: أبو عبد اهلل احلسن بن عيل بن مقلة، وهو أديٌب وكاتب 
خط  أبدع  ِمن  أّول  كان  العظيم،  املليح  بخطه  املثل  يرضب  األدباء  الشعراء  من  بارٌع 

ـ /٩5٩م)1(. الكوفّيني، وكان خّطه عظياًم تويف سنة 338ه
، تتلمذ -    البهويت: منصور بن يونس بن صالح الدين البهويت القاهري، الفقيه احلنبيلُّ

و»رشح  اإلقناع«،  »رشح  منها:  الفقه  يف  مؤلفات  له  عرصه،  علامء  من  كثريون  عليه 
َ َسنََة 1٠51م)٢(. منتهى اإلرادات«، و»رشح زاد املستقنع«، و»رشح املفردات«، ُتويفِّ

ُدّكالة املغربية، تقع يف منتصف الطريق بني فاس - 0  بولعوان: مدينة صغرية من منطقة 
بحبوحة  يف  أهلها  يعيش  األقىص،  املغرب  قصبات  من  املايض  يف  كانت  وُمّراُكش، 

ورغد، ويكرمون ضيوفهم أيام إكرام؛ نظًرا خلصوبة أراضيهم ووفرة أنعامهم)3(.
»بيت - 1  مصطلح  ويشري  الذنوب.  من  به  يتطّهر  الذي  املطّهر  البيت  امَلْقِدِس:  َبْيُت 

املقدس« يف العديد من األدبيات التارخيية واجليوسياسية إىل مدينة القدس التي كانت 
موطن األنبياء. وبيت املقدس آثار قبور األنبياء، وفيه املسجد األقىص وقبة الصخرة، 
ثم  آثاِره،  بعُض  َدْت  َفُجدِّ اخلطاب  بن  عمر  زمن  يف  املسلمون  افتتحه  الرباق.  ومربط 
انتزعه الصليبيون سنة 4٩٢هـ من أيدي املسلمني، ثم اسرتده السلطان صالح الدين 

يوسف األيويب سنة 583هـ)4(.
 بخمس - 2  الّتي اشرتاها عثامن  البئِر،  َصاِحِب   ، الِغَفاِريُّ ُرْوَمُة  إىل  نسبًة  ُرْومة:  بئر 

وثالثني ألف درهم، تقع يف آخر حرة املدينة الغربية، بمجمع األسيال غريّب قرب محزة 
، وال زال مكاهنا معروًفا يف وادي العقيق)5(.

خلكان  ابن  بكر  أيب  بن  إبراهيم  بن  حممد  بن  أمحد  الدين  شمس  العباس  أبو  الزمان،  أبناء  وأنباء  األعيان  وفيات  انظر:   )1(
الربمكي اإلربيل )ت 681هـ(، حتقيق: إحسان عباس، دار صادر، بريوت، 1٩٩4م، 117/5، ومرآة اجلنان وعربة اليقظان 
اليافعي )ت 768هـ(، وضع  بن سليامن  بن عيل  أسعد  بن  اهلل  عبد  الدين  الزمان، عفيف  يعترب من حوادث  ما  معرفة  يف 

حواشيه: خليل املنصور، دار الكتب العلمية، بريوت، 1417هـ/1٩٩7م، ٢/٢٢1.
)٢( انظر: ديوان اإلسالم، شمس الدين أبو املعايل حممد بن عبد الرمحن بن الغزي )ت 1167هـ(، حتقيق: سيد كرسوي حسن، 

دار الكتب العلمية، بريوت، دار اجليل، بريوت، د.ت، 1/1٢٢. 
)3( انظر: معلمة املغرب، جمموعة من العلامء، اجلمعية املغربية للتأليف والرتمجة والنرش، الرباط، 141٠هـ/1٩8٩م، 1847/6.

)4( انظر: معلومات مستخلصة من مصادر ومراجع عديدة، أمهها: مراصد االطالع عىل أسامء األمكنة والبقاع، صفي الدين 
عبد املؤمن بن عبد احلق ابن شامئل القطيعي البغدادي )ت 73٩هـ(، دار اجليل، بريوت، 141٢هـ، 3.

بن  حممد  الدين  شمس  اإلسالم،  وتاريخ   ،145/٢ منده،  ابن  الرمحن  عبد  للتَّذكرة،  النَّاس  ُكتب  من  املسَتخرُج  انظر:   )5(
ط٢،  بريوت،  العريب،  الكتاب  دار  التدمري،  السالم  عبد  عمر  حتقيق:  748هـ(،  )ت  الذهبي  َقاْيامز  بن  عثامن  بن  أمحد 
ِة، عاتق بن غيث بن زوير بن زاير بن محود بن عطية  رَيِة النََّبِويَّ 1413هـ/1٩٩3م، ٢87/٢، ومعجم امْلََعامِلِ اجْلُْغَرافِيَِّة يِف السِّ

بن صالح البالدي احلريب )ت 1431هـ(، دار مكة للنرش والتوزيع، مكة املكرمة 14٠٢هـ/1٩8٢م، 5٢ و٢81.
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العقيق -    العّوام يف وادي  الزبري بن  اْحتَفَرُه عروُة بن  لِنَْبٍع مائيٍّ شهري  ُعْروة: اسم  بئُر 
ليس باملدينة بئٌر أعذب منها، ومِمّا اشُتِهَر من آباٍر باجلزيرة العربيِة عقيقان؛ اأْلَْصَغر فِيِه 

بِْئر رومة، واألكرب فِيِه بِْئر ُعْرَوة)1(.

َبٌة من »بيامر« - 4  البيامرستان: بيامرستان أو مارستان أو مرستان: لفظة فارسية األصل ُمَركَّ
أي مريض، و«ستان« موضع، معناها: مستشفى أو دار املرىض واملجانني، وترد أحيانا 
وصًفا ملستشفى املجانني فقط، وقد عرفت البيامرستانات عرب تاريخ احلضارة اإلسالمية 

يف كل بلٍد من البدان، ووقفت عليها األوقاف)٢(. 

الرِبِّ -    رّبات  من  بيربس،  الظاهر  بنت  خاتون  باي  تذكار  السّت  خاتون:  باي  تذكار 
واإلحسان، اهتمت ببناء األربطة واملساجد، ووقفت عليها األوقاف، كانت حية سنة 

648هـ/1٢5٠م)3(.

تطوان: تيطاون، تيطوان وتطوان: مدينة مغربية قديمة تقع شامل بالد املغرب بالقرب -   
من مليلة، كثرية العيون والفواكه والزرع طيبة اهلواء واملاء)4(.

: بالفتح ثم الكرس، والزاي مشددة: قلعة عظيمة من قالع اليمن املشهورات)5(.-    َتِعزُّ

القديم -    يف  اسمها  كان  الروم،  بحر  ساحل  عىل  بأفريقية  حمدثة  كبرية  مدينة  تونس: 
زمن  يف  كانت  عنها،  ميلني  بعد  عىل  قرطاجنة  مدينة  أنقاض  من  عمرت  »ترشيش«، 

قصبة بالد أفريقية، بينها وبني صفاقس ثالثة أيام)6(. 

)1( انظر: املعارف، أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت ٢76هـ(، حتقيق: ثروت عكاشة، اهليئة املرصية العامة 
للكتاب، القاهرة، ط٢، 1٩٩٢م، ٢٢٢، وتاريخ مكة املرشفة واملسجد احلرام واملدينة الرشيفة والقرب الرشيف، ابن الضياء 

العمري، ٢43/1، واملفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، جواد عيل، 131/7.
)٢( انظر: تكملة املعاجم العربية، رينهارت بيرت آن ُدوِزي )ت 13٠٠هـ(، نقله إىل العربية وعلق عليه: مجال اخلياط، وزارة 
الثقافة واإلعالم، اجلمهورية العراقية، ٢٠٠٠م، ٩/1٠، واملؤسسات احلبسية يف املغرب من النشأة إىل سنة 1٩56م، يوسف 

لوشيوين، ترمجة: نجيبة أغرايب، 174.
)3( انظر: نيل األمل يف ذبل الدول، عبد الباسط الظاهري، 346/٢، وأعالم النساء، عمر رضا كّحالة، 168/1.

املنعم  ابن عبد  املعطار يف خرب األقطار، حممد  انظر: االستبصار يف عجائب األمصار، كاتب مراكيش، 117، والروض   )4(
احِلمريى، 145.

)5( انظر: معجم البلدان، ياقوت احلموي، 34/٢، ومراصد االطالع عىل أسامء األمكنة والبقاع، القطيعي، ٢65.
)6( انظر: معجم البلدان، ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلموي، 61-6٠/٢.
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تيمون الفليويس: تيمون الفليويس األثيني )ت 3٠٠ ق. م( مثقف يوناين معروف، -   
ا ينفق بسخاء عىل العلم  كان حمبًّا للعلم والفلسفة، إْذ أدرك سقراط وأفالطون، كان ثريًّ

وأهله، وكان عطوًفا عىل الفقراء واملحرومني)1(.

، فقيه - 0  : ضياء الدين عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد اهلل الثَُّمْينِيُّ الثَُّمْينِيُّ
َر فيها  ى العلوم وتبحَّ إبايض كبري، ُولَِد 113٠هـ/1718م بوادي ميزاب املغريب، وتلقَّ
العليل« وهو عمدة  »النيل وشفاء  الفتوى. من مصنّفاته:  األكرب يف  املرجع  كان  حتى 

َ سنَة 1٢٢3هـ/18٠8م)٢(. املذهب اإلبايض يف العبادات واملعامالت، ُتويفِّ

َسِلَمَة. - 1  َبنِي  ِمْن  َحَراٍم األنصاري،  بِن  َعْمرو  بِن  اهللِ  بُن عبد  َجابُِر  بُن عبد اهللِ:  َجابُِر 
َشِهُد ُهو وَأُبوُه العقبة، َمَع َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، وَشِهَد تِْسَع َعرَشَة َغْزَوًة، وَماَت باملِدينَِة سنَة 

َسْبٍع وَسْبِعنَي، َوُهو ابُن َأْرَبٍع وتِْسِعنَي، وقيل سبع وتسعني)3(.

طبيب - 2  بختيشوع،  بن  جورجيس  بن  بختيشوع  بن  جربائيل  بختيشوع:  بن  جبيل 
وحكيم نرصايِنٌّ من بالد فارس، عمل طبيًبا هلارون الرشيد وولديه األمني واملأمون، 

َ سنة ٢13هـ/8٢8م)4(. ُتويفِّ

د الباقر اْبِن َعيّل زين العابدين بِن -    اِدق ْبُن حُمَمَّ جعفر الصادق: أبو عبد اهلل َجْعَفُر الصَّ
احْلَُسنْي بِن َعيّل اهلاشمي، من أجالء التابعني، وسادس األئمة االثني عرش عند اإلمامية، 
َب بالصادق ألنه مل ُيعرف عنه  وله منزلة رفيعة يف العلم، أخذ عن مالك وأيب حنيفة، ُلقِّ

َ سنة 148هـ/765م)5(. اًعا باحلق، ُتويفِّ الكذب قط، وكان صدَّ

)1( انظر: تاريخ أباطرة وفالسفة اإلغريق، بلوتارك، ترمجة: جرجيس فتح اهلل، الدار العربية للموسوعات، بريوت، ٢٠1٠م، 
1718/3 و181٩، وقصة احلضارة، ويليام جيمس ديوَرانت، تقديم: د.حميي الّدين َصابر، ترمجة: د.زكي نجيب حمُمود 

وآخرين، دار اجليل، بريوت، 14٠8هـ/1٩88م، ٢8 و14٢.
للتأليف  الثقافية  نوهيض  مؤسسة  نوهيض،  عادل  احَلارِض،  الَعرص  َحّتى  اإلسالم  َصدر  ِمن  اجلزاِئر  أعالم  ُمعَجُم  انظر:   )٢(

والرتمجة والنرش، بريوت، ط٢، 14٠٠هـ/1٩8٠م، ٩٢، ومعجم املؤلفني، عمر كّحالة، 5/٢3٩.
)3( انظر: املسَتخرُج من ُكتب النَّاس للتَّذكرة، عبد الرمحن ابن منده، 1٢/1 و٩5، واألخبار الطوال، أبو حنيفة أمحد بن داود 
الدينوري )ت ٢8٢هـ(، حتقيق: عبد املنعم عامر، مراجعة: مجال الدين الشيال، دار إحياء الكتب العريب، منشورات عيسى 

البايب احللبي ورشكاه، القاهرة، 1٩6٠م، 316.
)4( انظر: تاريخ اإلسالم، الذهبي، ٢3/1٢، والبداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، ٢31/1٠.

)5( انظر: األعالم، الزركيل، ٢/1٢6.
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النجفي - 4  األصل،  احِليلِّ  شالل  بن  خرض  الشيخ  بن  جعفر  الغطاء:  كاشف  جعفر 
باألستاذ  َب  ُلقِّ إمامي،  فقيه  الِغطاء،  كاِشُف  جعفر  بالشيخ  املعروف  والوفاة،  املسكن 
ًدا وشيخ مشايخ النجف واحللة يف زمانه. من أشهر  األكرب واألعظم، كان فقيها متَفرِّ
َ سنة 1٢٢7هـ/181٢م)1(. تصانيفه »كشف الغطاء عن مبهامت الرشيعة الغراء«، ُتويفِّ

السلطان أيب يزيد بن مراد بن -    َجَلبِي بن  السلطان حممد  َجَلبِي سلطان حممد األول: 
كان  أبيه،  بعد  السلطنة  توىلَّ  781هـ/137٩م،  ُولَِد  األول،  جق  عثامن  بن  أورخان 
َر العامئر، وهو أول  شجاًعا مقداًما جماهًدا، فتح عدة قالع وبالد، وبنى املدارس، وَعمَّ

َ سنة 8٢5هـ/14٢٢م)٢(. َمْن عمل الرصة للحرمني الرشيفني من آل عثامن، ُتويفِّ
   - ، : مجال الّدين أبو جعفر حممد بن عيل بن أيب منصور اأْلَْصَفَهايِنُّ مجال الّدين اأْلَْصَفَهايِنُّ

اجْلّواُد امْلَْشُهور، عمل وزيًرا آلل زنكي ثم النارص بن قالوون واألرشف برسباي، نشأ 
يف األدب والكتابة والترصف، وكان حمسنًا إىل الناس، ِمفضاالً عىل املحاويج يف احلرمني 

وغريمها، تويف باملوصل سنة 55٩هـ/1164م)3(.
   - ، يِن َأُبو امْلََعايِل عبد امَلِلِك بُن عبد اهللَِّ ْبِن ُيوُسَف اْبِن َحيَُّوَيِه اجْلَُوْينِيُّ : ُرْكُن الدِّ اُلَوْينِيُّ

َه  ، ملَُِجاَوَرتِِه، ُولَِد يف ُجوْين من أعامل نيسابور، َسِمَع احْلَِديَث َوَتَفقَّ ُب بِإَِماِم احْلََرَمنْيِ امْلَُلقَّ
ُمَصنَّفاٌت؛  له  الفقه واألصول،  َس  َوَدرَّ احْلَِديَث  العلامء، وروى  َوالِِدِه وعديد من  َعىَل 
َهاَن يِف ُأُصوِل اْلِفْقِه«، َو»غياث األُمم«،  منها: »هِنَاَيَة امْلَْطَلِب يِف ِدَراَيِة امْلَْذَهِب«، َو»اْلرُبْ

َ َسنََة 478هـ/1٠85م)4(. ُتُويفِّ
بالسعيد -    امللّقب  احْلَاِجب  َطاِهر  َأُبو  الرتكي  شبايش  وقيل:  سبايش  الكبري:  احلاجب 

َدقات واخلريات، فائَض الرِبِّ  ِذي الفضيلتني، موىل رشف الدولة البوهيي، َكاَن كثرَي الصَّ
وامْلَْعُروف، متفقًدا للفقراء، ووقف األوقاف َعىَل وجوه القربات املختلفة)5(.

)1( انظر: لباب األلقاب يف القاب األطياب يف معرفة أصول الرجال من علامء الشيعة، مال حبيب اهلل الرشيف الكاشاين، مكتبة 
جابخانه علمية، قم، رجب1313هـ، ٢3 وما بعدها، واألعالم، الزركيل، ٢/1٢4.

)٢( انظر: إنباء الغمر بأبناء العمر، أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )ت 85٢هـ(، حتقيق: حسن 
حبيش، املجلس األعىل للشئون اإلسالمية -جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، مرص، 138٩هـ/1٩6٩م، ٢٩4/3، وشذرات 

الذهب يف أخبار من ذهب، ابن العامد احلنبيل، ٢4٩/٩-٢5٠.
)3( انظر: جممع اآلداب يف معجم األلقاب، ابن الفوطي الشيباين، ٢/68.

)4( انظر: البداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، 116/1٢.
)5( انظر: البداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، 8/1٢، والوايف بالوفيات، الصفدي، 15/6٩.
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الديار -    قايض   ، يُّ امْلرِْصِ ِمْسِكنَي  بُن  احلَاِرُث  عمرو  أبو  اإلمام  مسكني:  بن  احلارث 
علم  يف  ثقًة  ثبًتا  كان  156هـ/773م،  سنة  ُولَِد  مالك،  مذهب  عىل  وفقيهها  املرصية 
ِستٌّ  العمر  من  وله  ٢5٠هـ/864م  سنة   َ ُتويفِّ السنة،  أئمة  كبار  من  وكان  احلديث، 

وتسعون سنة)1(.

احَلائِري: عبد الكريم بن حممد جعفر اليزدي احلائري، فقيه إمامي، َنشأ مدينة يزد - 100
َل إىل سامّراء والكربالء والنجف طلًبا للعلم، َفَلاّم استوى، عاد إىل ميدنة  الفارسية، َثمَّ ارحَتَ
قم إْذ ُيَعدُّ املؤسس األول جلامعة »قم« العلمية، جلس للتدريس يف حوزات قم العلمية. 

َ َسنََة 1355هـ/1٩37م)٢(. من مصنّفاته: »منتخب الرسائل« و»درر الفوائد«، ُتُويفِّ

بيدي: فقيه حنفي يامين، َقَرَأ عىل - 101 بيدي: أبو بكر بن عيل بن حممد احلداد الزَّ احلداد الزَّ
َأْنَواع من اْلعلم واشتهر ذكره وصنّف مصنّفات يف فقه  َوالِده وعلامء عرصه، وبرع يف 
احلنفية: منها »اجلوهرة النرية« يف رشح خمترص القدوري، وله تفسري َمْشُهور ِعنْد النَّاس 

َ َسنََة 8٠٠هـ/13٩7م بمدينة زبيد)3(. يسمونه َتْفِسري احْلداد، ُتويفِّ

ُد ْبُن ُعَمَر ْبِن الِشني - 102 يِن حُمَمَّ ْلَطان امْللك امْلَنُْصور ُحَساُم الدِّ حسام الدين الجني: السُّ
َلْحَداُر، توىلَّ نائًبا للسلطان املنصور بن قالوون عىل مرص ثم الشام، ثم  أو اَلِجنُي السِّ
َ سنة  توىلَّ سلطنة املامليك 6٩3هـ/1٢٩4م، ُعِرَف بكثرة األوقاف وبناء املدارس، ُتويفِّ

6٩8هـ/1٢٩٩م)4(.

، ُكنَْيُتُه َأبو -  10 اُن بُن َثابٍِت النَّّجاِريُّ اخلَْزَرِجيُّ األَْنصاِريُّ امَلَدْينِيُّ حّساُن بن ثابت: َحسَّ
من  وَلُه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وتويف  احلَُساِم، شاعر  َأبو  وِقيَل:  مْحَِن،  الرَّ عبد  َأبو  وُيَقاُل:  الَولِيد، 

العمر مائٌة وَأْربُع ِسننَِي)5(.

)1( انظر: العرب يف خرب من غرب، الذهبي، 358/1. 
)٢( انظر: تراجم الرجال، السيد أمحد احلسيني، 6٩4/٢، واألعالم، خري الدين الزركيل، 56/4.

)3( انظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، الشوكاين، 166/1، واألعالم، الزركيل، 67/٢، ومعجم املؤلفني 
عمر رضا كّحالة، 67/3.

حممد  بن  الرمحن  عبد  واخلليل،  القدس  بتاريخ  اجلليل  واألنس   ،3٩٢/1٢ كثري،  ابن  إسامعيل  والنهاية،  البداية  انظر:   )4(
العليمي احلنبيل، 1٩٢/1، 3٢4/1 و٢/٩1.

)5( انظر: املسَتخرُج من ُكتب النَّاس للتَّذكرة، عبد الرمحن ابن منده، ٢18/٢ و588.
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، ولد - 104 امُلطَِّلِب  بِن عبد  َطالِِب  َأيب  بِن  َعيِلِّ  بُن  احلََسُن  أبو حممد   : ْبُن علٍّ احَلَسُن 
للنصف من شعبان سنة ثالث من اهلجرة، سبط رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأشبه الناس وجًها به، 
ُبوِيَع خليفًة للمسلمني بعد استشهاد أبيه، ثم صاَلَح ُمعاويًة ابن أيب سفيان عىل اخلالفة 
َ عىل الراجح سنة ثامٍن  سنَة إْحَدى وَأْرَبِعنَي حقنًا للدماء وإيثاًرا للمصلحة العامة، وتويفِّ

ومخسني للهجرة)1(.

: أبو عبد اهلل احلَُسني بُن َعيِلِّ بِن َأيب َطالِِب بِن عبد امُلطَِّلِب ، ولد -  10 احُلَسنْيُ بُن علٍّ
خلمس ليال َخَلْوَن ِمْن شعبان سنة أربع من اهلجرة، سبط رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وأشبه الناس 
يد عبد اهلل بن زياد يف يوم عاشوراء من شهر املحرم سنة  به، وُقتَِل شهيًدا عىل  جساًم 

إحدى وستني هجرية بكربالء العراقية)٢(.

، الفقيه -  10 : صدُر الّدين َأُبو عمران ُموَسى ْبن زكرّيا ْبن إِْبَراِهيم احلَْصَكِفيُّ احَلْصَكِفيُّ
ث هبا  ى العلم عىل علامء حلب، وتوىلَّ قضاء آِمد، وارحتل إىل القاهرة وحدَّ احلنفّي، َتَلقَّ

وُتُويّف 65٠هـ/1٢5٢م، ودفن عند مشهد السيدة نفيسة)3(.

، فقيه -  10 َعْينِيُّ ِد بِن عبد الرمحِن امَلْغِريِبُّ احلَطَّاب الرُّ ُد بُن حُمَمَّ احَلّطاُب: أبو عبد اهللِ حُمَمَّ
مالكي متصّوف، أصله مغريب، ولد واشتهر بمكة املكرمة، من مؤلفاته: »مواهب اجلليل 
لرشح خمترص خليل« و»قرة العني برشح ورقات إمام احلرمني« يف األصول، و»حترير 

َ يف طرابلس الغرب، َسنََة ٩54هـ/1547م)4(. الكالم يف مسائل االلتزام«، ُتُويفِّ

تُّ َحظُّ اخلري خاتون ابنة إبراهيم بن عبد اهلل، أم فرخشان بن -  10 َحظُّ اخلري خاتون: السِّ
َيْت 578هـ/118٢م)5(. شاهنشاه بن أيوب أخي صالح الدين الدين، ُتوفِّ

)1( انظر: املسَتخرُج من ُكتب النَّاس للتَّذكرة، عبد الرمحن ابن منده، 1٢/1 و٢/6٠5.
)٢( انظر: املسَتخرُج من ُكتب النَّاس للتَّذكرة، عبد الرمحن ابن منده، 1٢/1، واإلنباء يف تاريخ اخللفاء، حممد ابن العمراين، 

54، والبداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، 8/16٠.
)3( انظر: تاريخ اإلسالم، شمس الدين الذهبي، 456/47، وصلة التكملة لوفيات النقلة، عز الدين أمحد بن حممد بن عبد 

الرمحن احلسيني )ت 6٩5هـ(، حتقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ٢٠٠7م، ٢61.
)4( انظر: شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، حممد ابن خملوف، 38٩/1، واألعالم، خري الدين الزركيل، 58/7.

)5( انظر: منادمة األطالل ومسامرة اخليال، عبد القادر بدران )ت 1346هـ(، حتقيق: زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، 
بريوت، 1٩85م، 1٩٠.
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بسنتني، -  10 اهلجرة  قبل  تزوجها  اخلطاب،  بن  عمر  بنُت  َحْفَصُة  عمر:  بنُت  َحْفَصُة 
َت ُخنَْيُس ْبُن ُحَذاَفَة السهمي الذي َماَت عنها مؤمنًا، وتوفيت باملدينة يف  َوَكاَنْت َقْبَلُه حَتْ

.)1( خالفة عثامن بن عفان

األموية يف - 110 الدولة  أمراء  تاسع  بن حممد،  الرمحن  عبد  ْبُن  احلََكُم   : امُلْسَتنْرِصُ احَلَكُم 
توىلَّ  املؤمنني،  أمري  يوم اجلمعة أول رجب سنة 3٠٢هـ، كانت والدة  ُولَِد  األندلس، 
احلكم بعد خالفة أبيه املتوىفَّ يف 3 رمضان 35٠هـ/٩15م، واختذ لقب املستنرص باهلل، 

تويفِّ سنة 366هـ/٩76م)٢(.

ى، ُيَكنَّى َأبا َخالٍِد، - 111 َحكِيُم بُن ِحَزاِم: َحِكيُم بُن ِحَزاِم بِن ُخَوْيَلِد بِن َأَسِد بِن عبد الُعزَّ
الَكعَبِة  َجْوِف  ُولَِد يف  املؤمنني،  أم  بنت خويلد  ابن أخي خدجية  َيِزيَد، هو  َأبو  وُيَقاُل: 
الفتح  يوم  أسلم  قلوهبم،  املؤلفة  من  كان  تقريًبا،  سنة  عرشة  بثالث  الفيل  حادثة  قبل 
وحُسن إسالُمه، وكان من أرشاف قريش ووجوهها يف اجلاهلية واالسالم، وكان عاقاًل 
ا، فاضاًل تقيًّا، سيًدا بامله غنيًّا، أعتق يف اجلاهلية مائة رقبة، وتويف باملدينة سنة أربع  سويًّ

ومخسني بعد أن عّمر عرشين ومائة سنٍة، يف اإلسالم سّتني، وسّتني ُمرشًكا)3(.

: أبو زكريا حَيَْيى بُن أمحد بِن حيَيى االَكرب بن احلسن بن سعيد اهلَُذيِلُّ - 112 ُّ اَلْعَفِريُّ احِللِّ
، املشهور بيحيى بن سعيد، وبيحيى بن أمحد بن سعيد، شيخ ااِلمامية يف وقته، ولد  ُّ احِليلِّ
سنة 6٠1هـ، وأنفق سنوات عمره يف طلب العلم والبحث والتحقيق والتأليف، أخذ 

َ َسنََة 6٩٠هـ)4(. عن مجاعة من كبار الفقهاء والرواة، َصنََّف »اجلامع للرشائع«، وُتويفِّ

)1( انظر: اإلنباء يف تاريخ اخللفاء، حممد بن عيل بن حممد املعروف بابن العمراين )ت 58٠هـ(، حتقيق: قاسم السامرائي، دار 
اآلفاق العربية، القاهرة، 14٢1هـ/٢٠٠1م، 46، والبداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، 315/5.

)٢( انظر: البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب، حممد بن حممد ابن عذاري املراكيش )ت نحو 6٩5هـ(، حتقيق ومراجعة: 
فتح  لدن  من  املغرب  أخبار  تلخيص  يف  واملعجب   ،166/٢ 1٩83م،  ط3،  بريوت،  الثقافة،  دار  وبروفنسال،  كوالن 
اهلواري،  الدين  صالح  حتقيق:  647هـ(،  )ت  املراكيش  التميمي  عيل  بن  الواحد  عبد  املوحدين،  عرص  آخر  إىل  األندلس 

املكتبة العرصية، صيدا، 14٢6هـ/٢٠٠6م، 3٠.
ضياء  أكرم  حتقيق:  ٢77هـ(،  )ت  الفسوي  الفاريس  جوان  بن  سفيان  بن  يعقوب  يوسف  أبو  والتاريخ،  املعرفة  انظر:   )3(
العمري، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط٢، 14٠1هـ/1٩81م، ٢36، وبغية الطلب يف تاريخ حلب، عمر بن أمحد بن هبة 
اهلل بن أيب جرادة العقييل، كامل الدين ابن العديم )ت 66٠هـ(، حتقيق: سهيل زكار، دار الفكر، بريوت، د ت، ٢٩٠4/6.
)4( انظر: أمل اآلِمِل، حممد بن احلسن احلر العاميل )ت 11٠4ه (، حتقيق السيد امحد احلسيني، مكتبة األندلس، بغداد، د ت، 347/3.
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ي احلَُسْينِيُّ احلََمِويُّ املرصي، -  11 يِن أمحُد بُن حممِد َمكِّ : أبو العباس َشهاُب الدِّ احَلَمِويُّ
مدّرس من علامء احلنفية، كان مدرًسا باملدرسة السليامنية بالقاهرة، وتوىل إفتاء احلنفية، 
والنظائر البن نجم،  األشباه  البصائر« يف رشح  منها »غمز عيون  كتًبا كثرية،  وصنف 

َ َسنََة 1٠٩8هـ/1687م)1(. و»نفحات القرب واالتصال«، ُتُويفِّ
نشأ - 114  ، احلَنَِفيُّ احْلَُمْيِديُّ  اهللِ  عبد  ْبِن  ٍد  حُمَمَّ ْبُن  ُيوُسُف  الديِن  مجاُل   : َمْيِديُّ احْلُ

اإلسكندرية  قضاَء  َتَوىلَّ  ثروة،  له  وكانت  علوم،  عدة  يف  وبرع  وتفّقه،  باإلسكندرية، 
َ ليلة مخس  َفُحِمَدْت سريُته، وكانت له ديانة وصيانة، وأفتى ودّرس باإلسكندرية ُتويفِّ

وعرشين من مجادى اآلخرة سنة 8٢1هـ/1418م وقد أناف عىل الثامنني)٢(.
قاومت -  11 حكومة  هلا  وكان  اإلسالم،  ظهور  عند  اليمن  يف  الرئيسية  القبيلة   : رَيُ مِحْ

ْت معظُم القبائل التي كانت خاضعة  األحباش وتركت أثًرا يف القصص العريب، وقد ُعدَّ
هلا من محري، ونسبت إليها)3(.

األصل، -  11 مغولية  تركية  لفظة  وهي  املقام،  عالية  األصل،  رشيفة  املرأة  خاُتون: 
وأخواهتم  وأمهاهتم  اخللفاء  وزوجات  امللوك  نساء  كانت  وقد  خواتنُي،  واجلمع: 

ْبَن باخلواتني)4(. األمريات، وأحياًنا زوجات الوزراء وكبار القادة ُيَلقَّ
القرن -  11 يف  العثامنية  املالكة  العائلة  نساء  ألقاب  من  لقب  هو  سلطان:  خاْصكِي 

1٠هـ/16م، وكانت أول َمْن محلت هذا اللقب واشتهرت به زوجة السلطان سليامن 
القانوين، والتي أقامت منشآت وقفية وخريية كثرية يف كل من إسطنبول وأدرنة ومكة 

َيْت سنة ٩٩6هـ/1558م)5(. والقدس وغريها، توفِّ
خانم سلطان: أم اخلريات خانم سلطان بنت السلطان سليامن القانوين، كانت أوحد -  11

بنات امللوك التي اشُتِهَرت بالكرم وفعل اجلميل، وملا بلغها سنة ٩6٠هـ/1553م، أن 
أهل مكة يشتكون قلة املاء، أنفقت عىل حفر اآلبار لتوفري املاء يف املشاعر املقدسة عىل 

)1( انظر: األعالم، خري الدين الزركيل، 1/٢٢٩.
)٢( انظر: إنباء الغمر بأبناء العمر، ابن حجر العسقالين، 188/3، وشذرات الذهب يف أخبار من ذهب، ابن العامد احلنبيل، ٩/٢٢3. 

)3( انظر: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، جواد عيل، 173/3.
)4( انظر: معجم اللغة العربية املعارصة، أمحد خمتار عبد احلميد عمر )ت 14٢4هـ(، عامل الكتب، القاهرة، 14٢٩هـ/٢٠٠8م، 6٠3/1.
)5( انظر: هنر الذهب يف تاريخ حلب، كامل بن حسني بن حممد بن مصطفى البايل احللبي الشهري بالغزي )ت 1351هـ(، 
دار القلم، حلب، ط٢، 141٩هـ، 416/٢، ووثائق مقدسية تارخيية، كامل مجيل العسيل، منشورات مؤسسة عبد احلميد 

شومان، عامن، 1٩83م، 1٢5 وما بعدها.
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اخلط الواصل بني مكة واملدينة، فضاًل عن بناء املدارس يف مكة واملدينة)1(.
، الفقيه وشيخ املالكية الذي -  11 ٌد ْبُن عبد اهللَِّ اخْلََريِشُّ امْلَالِِكيُّ : َأُبو عبد اهللَِّ حُمَمَّ َريِشُّ اخْلَ

انتهت إليه رئاستهم بمرص، أخذ عن والده واللقاين واألجهوري وغريهم، وَدَرَس عليه 
َ َسنََة 1٠٠1هـ/16٩3م)٢(.  ٌح كبرٌي عىل املخترص، ُتُويفِّ مجاَعٌة من أهل عرصه، له رَشْ

120 - ، َرِقيُّ الَبْغداِديُّ احْلَنَْبيِلُّ : َأُبو اْلَقاِسم ُعُمُر بُن احْلَُسنْيِ ْبِن عبد اهللَِّ اخْلِ نَْبِلُّ َرِقيُّ احْلَ اخْلِ
منها:  َبِقَي  مِمّا  له مصنّفات كثرية احرتقت،  أبيه وبعِض علامء عرصه،  العلم عن  ى  َتَلقَّ

َ بدمشق َسنََة 334هـ/٩45م)3(.  »املخترص يف الفقه«، ُتُويفِّ
اخلطيب البغدادي: أبو أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي، - 121

بنيسابور  وعاش  ببغداد،  ُولَِد  احلُّفاظ،  وخامتة  التصانيف  صاحب  املؤّرخ  املحّدث 
بغداد،  تاريخ  منها:  مهمة؛  مصنفات  له  اإلسالم،  علامء  أبرز  من  البغدادي،  اخلطيب 
سنة   َ تويفِّ الرواية،  علم  يف  والكفاية  السامع،  وآداب  الــراوي،  ألخالق  واجلامع 

463هـ/1٠7٠- 1٠71م)4(.
التُُّمْرَتايِش - 122 الدين حممد بن عبد اهلل بن أمحد، اخلطيب  التُُّمْرَتايِش: شمس  اخَلطيُب 

مرص  إىل  وقدم  ٩3٩هـ/1533م،  بغّزَة  ُولَِد  عرصه،  يف  احلنفية  شيخ  احلنفي،  الغزي 
َه عىل مشايخ عرصه حتى تضلع يف بعض العلوم، َويِلَ القضاء واألوقاف بأقاليم  وَتَفقَّ
مرص، من كتبه: »تنوير األبصار« و»مسعف احلكام عىل األحكام« و»الوصول إىل قواعد 

َ سنَة 1٠٠4هـ/15٩6م)5(. األصول«، ُتويفِّ
القاهري، فقيه -  12 الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني  اخَلطِيب الرشبِيني: شمس 

شافعّي، مفرس، ولد يف رشبني من أعامل املنصورة، ثم انتقل إىل القاهرة، أخذ عن الشيخ 
أمحد عمرية الربليس، تبحر يف العلم حتى صار من أئمة الشافعية يف عرصه، له تصانيف، 

َ َسنََة ٩77هـ/157٠م)6(. منها: »الرساج املنري« يف التفسري، و»مغني املحتاج«، ُتويفِّ

النساء، ياسني بن خري اهلل بن حممود بن موسى اخلطيب العمري )ت بعد 1٢3٢هـ(،  )1( انظر: الروضة الفيحاء يف أعالم 
حتقيق: رجاء حممود السامرائي، الدار العربية للموسوعات، بريوت، 1٩84م، ٢٩٠-٢٩1.

)٢( انظر: عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار، عبد الرمحن بن حسن اجلربيت، ٢٩5/1.
)3( انظر: العرب يف خرب من غرب، شمس الدين الذهبي، 4٩/٢، والنجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة، يوسف ابن تغري بردي، 3/٢8٩.
الغرب  دار  حمفوظ،  وحممد  الزواري  عيل  حتقيق:  مقديش،  حممود  واألخبار،  التواريخ  عجائب  يف  األنظار  نزهة  انظر:   )4(

االسالمي، بريوت، 1٩88م، ٢/٢44.
)5( انظر: تاريخ عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار، عبد الرمحن بن حسن اجلربيت )ت 1٢37هـ(، دار اجليل، بريوت، د.ت، 653/1 و654.

ي، 7٢/3، واألعالم، الزركيل، 6/6. )6( انظر: الكواكب السائرة بأعيان املائة العارشة، نجم الدين الغزِّ
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ٍد - 124 ِشيِد ْبِن حُمَمَّ ُل َجْعَفُر اْبُن امْلُْعَتِصِم ْبِن َهاُروَن الرَّ اخلليفة املتوكل: َأُبو اْلَفْضِل امْلَُتَوكِّ
ِد ْبِن َعيِلِّ ْبِن عبد اهللَِّ ْبِن اْلَعبَّاِس، كان مولده  امْلَْهِديِّ ْبِن َأيِب َجْعَفٍر امْلَنُْصوِر عبد اهللَِّ ْبِن حُمَمَّ
بفم الصلح سنة سبع ومائتني، وبويع له باخلالفة بعد أخيه الواثق سنة ٢3٢هـ/847م، 

تويف يف شوال ٢47هـ/861م)1(.

ِد بِن َعيِلِّ بِن عبد اهللِ بِن العبَّاِس، َأبو -  12 ُد بُن عبد اهللِ بِن حُمَمَّ اخلليفة املهدي: امَلْهِديُّ حُمَمَّ
ُولَِد سنة 1٢7هـ/745م، وُبِويَع سنة 156هـ/773م، اهتم برتميم الكعبة  عبد اهللِ، 
اْلعمد  إَِلْيِه  َومحل  فِيِه  َوَزاد  الرشيف  النبوي  امْلَْسِجد  وبتوسيع  احلرام،  املسجد  وعامرة 
 َ الرخام َورفع سقفه وألبس َخارج اْلَقرْب الرشيف الرخام. كانت له أعامل جليلة، ُتويفِّ

سنَة 16٩هـ/785م)٢(.

ْبُن -  12 َأمْحَُد  اْلَعبَّاِس  َأُبو  اهلل  لِِديِن  النَّارِصُ  العبايس  اخْلَِليَفُة  اهلل:  لِِديِن  النَّاِصُ  لِيَفُة  اخْلَ
امْلُْسَتيِضِء بَِأْمِر اهللَِّ احْلََسِن ْبُن امْلُْسَتنِْجِد بِاهللَِّ ْبُن امْلُْسَتْظِهِر بِاهللَِّ َأمْحََد اْبُن اْلَعبَّاِس ْبِن عبد 
575هـ/117٩م،  سنة  باخلالفة  وُبوِيَع  ببغداد،  5٢٢هـ/1157م  سنة  ُولَِد  امْلُطَِّلِب، 

َ سنة 6٢٢هـ/1٢٢5م)3(. وتويفِّ

الفقيه -  12  ، اجلُنِْديُّ ُشَعْيب  بِن  موَسى  بِن  إِْسَحاٍق  بُن  الّديِن  َخِليُل  إِْسَحاٍق:  بُن  الّديِن  َخلِيُل 
ْيخ املنويف فربع فِيِه، َوَويِلَ اإلفتاء  ، من أهل مرص، تعلم يف القاهرة، وَأخذ اْلِفْقه َعن الشَّ املالِِكيُّ
َ َسنََة 776هـ/1374م)4(.  عىل مذهب مالك، له »املخترص« يف الفقه ُيعرف بمخترص خليل، ُتُويفِّ

ُق والفقيه -  12 ، الشيخ امُلَحقِّ اخلليل: سعيُد بُن َخلفاِن بِن أمحَد بِن صالَِح ابِن أمحَد اخلَِلييِلُّ
املفتي والشاعر، ُولَِد 1٢3٠هـ/1815م يف بلدة بضواحي مسقط، َدَرَس الفقه واحلديث 
فاتِِه: »لطائف احلكم يف  َس الفقه األبايضَّ والقضاء وأفتى، من مؤلَّ عىل اخلرويص، وَدرَّ

)1( انظر: البداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، 385/1٠.
)٢( انظر: املسَتخرُج من ُكتب النَّاس للتَّذكرة، عبد الرمحن ابن منده، 3٩4/3، واإلنباء يف تاريخ اخللفاء، العمراين، ٢6٠، 
واألنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل، عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن العليمي )ت ٩٢8هـ(، حتقيق: عدنان يونس 

عبد املجيد نباتة، مكتبة دنديس، عامن، 1٩1/1.
)3( انظر: الكامل يف التاريخ، ابن األثري اجلزري، 3٩8/1٠-٢٩٩.

املقريزي،  امللوك،  دولة  ملعرفة  والسلوك   ،357/1 فرحون،  ابن  املذهب،  علامء  أعيان  معرفة  يف  املذهب  الديباج  انظر:   )4(
 .315/٢ ، ِركيِلُّ ٢5٩/4، واألعالم، خري الدين الزِّ
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َ َسنََة 1٢87هـ/187٠م)1(. صدقات النعم« و»كريس األصول« و»التمهيد«، ُتُويفِّ
بن -  12 حممد  النارص  امللك  السلطان  بنت  احلجازية  َترَت  َخَوند  احلجازية:  َترَت  َخَوند 

قالوون، وتعرف بِـ»احلجازية« نسبة إىل زوجها، وَخَوند لقب معناه السيدة أو الستِّ 
عناية  من  بذلته  ملا  كبريين  واحرتام  تقدير  موضع  كانت  مملوكية  أمرية  وهي  املكرمة، 

َيْت سنة 75٠هـ/134٩م)٢(. بالعلم وأهله، هلا أوقاف ومدارس معروفة، توفِّ
َخْيَب: ناحية من احلجاز يف شاميل املدينة، وهي املوضع املذكور يف غزاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، - 0 1

الوالية  عىل  االسم  هذا  يطلق  الشام  يريد  ملن  املدينة  من  برد  ثامنية  عىل  ناحية  وهي 
فهو  خيرب  لفظ  وأما  كثري...  ونخل  ومزارع  حصون  سبعة  عىل  الوالية  هذه  وتشتمل 
بلسان اليهود: احلصن؛ ولكون هذه احلصون سميت خيابر، وقد فتحها النبي ملسو هيلع هللا ىلص كلها 

يف سنة سبع للهجرة)3(.
ْطراُبُلس - 1 1 يف  ُولَِد   ، املالكيُّ الداودي  األزدي  نرص  ْبُن  أمحُد  جعَفر  أُبو  اُوِدي:  الــدَّ

ى العلوم عىل مشاخيها، وتفقه عليه َنَفٌر من علامء املغاربة، ثّم نزل تِلْمسان،  الغرب، وتَلقَّ
وكان ذا حّظ من الفصاحة واجْلََدل، له تصانِيُف عديدٌة، منها: كتاُب »القايض« يف رشح 
َ بتِِلْمسان َسنََة  املوطأ، وكتاب »الواعي يف الفقه«، و»النصيحة يف رشح البخاري«، ُتُويفِّ

4٠٢هـ/1٠11م)4(.
ْرِديُر، فاضٌل من - 2 1 : أبو الربكات أمحد بن حممد بن أمحد الَعَدويُّ الدَّ ْرِديُر املالِكِيُّ الدَّ

َعِدّي بمرص11٢7هـ/1715م، وتعلم باألزهر، من كتبه  املالكية. ولد يف بني  فقهاء 
الفقه،  يف  خليل«  خمترص  رشح  اجلليل  و»منح  مالك«  اإلمام  ملذهب  املسالك  »أقرب 

َ َسنََة 1٢٠1هـ/1786م)5(.  و»حتفة اإلخوان يف علم البيان«، ُتُويفِّ

وشقائق   ،7٩ 1٩٩1م،  قابوس، عامن،  جامعة  منشورات  قابوس،  جامعة  يف  العلمية  اهليئة  العرب،  أسامء  سجل  انظر:   )1(
ز اخلَُصيبِّي، وزارة الرتاث والثقافة، عامن، 1٩84م،  النعامن عىل سموط اجلامن يف أسامء شعراء عامن، حممد بن راشد بن ُعَزيِّ

333/٢، وهنضة األعيان بحرية عامن، حممد بن عبد اهلل الساملي، دار اجليل، بريوت، 1٩٩8م، 66 و٩8 و٢1٠.
)٢( انظر: السلوك ملعرفة دول امللوك، املقريزي، 357/3، والنجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة، ابن تغري بردي، 1٠/5٢ 

و٢47، وموسوعة مدينة القاهرة يف ألف عام، عبد الرمحن زكي، مكتب األنجلو املرصية، القاهرة، 1٩87م، 1٩1.
)3( انظر: معجم البلدان، شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلموي )املتوىف: 6٢6هـ(، دار صادر، بريوت، 

ط٢، 1٩٩5م، 4٠٩/٢.
ديب،  الرتاث،  وإحياء  اإلسالمية  للدراسات  البحوث  دار  سعد،  عيل  قاسم  املالكية،  الفقهاء  تراجم  مجهرة  انظر:   )4(

14٢3هـ/٢٠٠٢م، ٢٩1/1.
ركيِل، ٢44/1. )5( انظر: األعالم، خري الدين الزِّ
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، ولد بدسوق ِمْن أعامل -   1 ُسوقيُّ املالِِكيُّ : حممُد بُن أمحد بِن َعَرَفَة الدُّ ُسوقيُّ املالِكِيُّ الدُّ
الدلتا املرصية، ارحتل إىل القاهرة وحفظ القرآن، والَزَم حضور دروس العلامء يف فقه 
احلنفية ويف العربية ويف علوم اهليئة واهلندسة، ثم تصدر لإلقراء والتدريس، وكان فريًدا 
َ َسنََة  يف تسهيل املعاين، يفكُّ كل مشكل بواضح تقريره ويفتح املغلق برائق حتريره، ُتويفِّ

1٢3٠هـ/1815م)1(.

ِدَمْشُق: قلب بالد الشام وجنة األرض؛ ملا فيها من النضارة وحسن العامرة، فتحت - 4 1
سنة 17هـ/637م، وصارت عاصمة الدولة األموية، وفيها اجلامع األموي، وقلام ترى 
هبا داًرا أو مسجًدا أو رباًطا أو مدرسة أو خاًنا إال وفيها ماء جار من عالمات خريها 

وبركاهتا)٢(.

الدولة األموية: تسمية سياسية ُأطلقت عىل الدولة التي خلفت عرص اخلالفة الراشدة -   1
يف حكم البالد اإلسالمية؛ وتبدأ الدولة األموية سنة 41هـ بالفرع السفياين وهم ثالثة 
خلفاء، أوهلم معاوية بن أيب سفيان وآخرهم معاوية بن يزيد، ثم تنتقل اخلالفة إىل الفرع 
املرواين من بني أمية، وأوهلم مروان بن احلكم، وآخرهم مروان بن حممد، وعدد من 
حكم من األمويني بالشام أربعة عرش خليفة، يقيض عىل آخرهم بنو العباس 13٢هـ، 
ثم ينتقل بنو أمية إىل األندلس، وتقوم هلم دولة سنة 141هـ، يشّيدها صقر قريش عبد 
الرمحن الداخل بن معاوية بن هشام بن عبد امللك بن مروان، ويتواىل عىل احلكم مخسة 
النارص،  الرمحن  امللك بن عبد  باهلل هشام بن حممد بن عبد  املعتد  عرش خليفة آخرهم 

الذي انتهت حياته سنة 4٢8هـ، وبموته انتهت الدولة األموية باألندلس)3(.

َدْيُر ِهَرْقَل: َدْيُر ِهَرْقَل القديم، وقيل: اسمه دير هزقل أو دير حزقيال؛ موضع ببغداد -   1
يقع عىل شاطئ هنر دجلة يف الطريق إىل واسط، وكان من أعظم ديارات النصارى )4(.

)1( انظر: عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار، عبد الرمحن بن حسن اجلربيت، 4٩7/3.
)٢( انظر: آثار البالد وأخبار العباد، زكريا بن حممد القزويني، 18٩.

العدوي العمري )ت 74٩هـ(، املجمع  انظر: مسالك األبصار يف ممالك األمصار، أمحد بن حييى بن فضل اهلل القريش   )3(
الثقايف، أبو ظبي، 14٢3هـ، ٢4/13.

التنزيل يف تفسري  )4( انظر: مراصد االطالع عىل أسامء األمكنة والبقاع، صفي الدين بن شامئل القطيعي، 511/٢، ومعامل 
القرآن، احلسني بن مسعود البغوي )ت 51٠هـ(، حققه وخرج أحاديثه: حممد عبد اهلل النمر وعثامن مجعة ضمريية وسليامن 

مسلم احلرش، دار طيبة للنرش والتوزيع، الرياض، ط4، 1417هـ/1٩٩7م، 1/31٩.
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الديوان: لفظة فارسية معربة، وتعني السجل أو الدفرت، ثم صار الديوان علاًم عىل -   1
شؤون  منه  ُتداُر  الذي  واملكان  الرسمية،  والدفاتر  السجالت  فيه  حُتفظ  الذي  املكان 
َس الديوان  َمْن أسَّ الدولة اإلدارية، والديوان يقابل الوزارة يف عرصنا احلارض. وأول 

يف اإلسالم اخلليفة عمر بن اخلطاب، سنة 15هـ، وقيل: ٢٠هـ)1(.
افِِعيُّ الَقْزوينيُّ الشافعّي، قيل: -   1 د ْبن اْلَفْضُل الرَّ : أبو القاسم عبد الكريُم بُن حُمَمَّ افِِعيُّ الرَّ

رية، فَكاَن أوحَد عرصه يف الُعلوم  إنه مل ُيَر يف بالد الَعَجم مثله، َكاَن ذا فنون، َحَسن السِّ
ينية، أصوال وُفروًعا، وجمتهَد َزمانِه يف املذهب، وفريَد وقتِه يف التَّفسري. َكاَن َلُه جملٌس  الدِّ

َ َسنََة 6٢3هـ/1٢٢6م)٢(.  بقزوين للّتفسري، له ُمَصنّفاٌت منها: »الرشح الكبري«، ُتُويفِّ
الشامل من -   1 إىل  القدس  تقع ضمن سلسلة جبال  تارخيية،  رام اهلل: مدينة فلسطينية 

املتوسط،  البحر  عىل  وتطل  واخلليل،  القدس  بني  الواصل  الطريق  عىل  املقدس  بيت 
وتبلغ مساحتها عرشة أميال مربعة)3(.

امُلراِديُّ - 140 كاِمِل  بِن  اجلَّباِر  عبد  بِن  ُسَلْياَمَن  ْبُن  بِيُع  الرَّ ٍد  حُمَمَّ َأُبو  سليامن:  بن  الربيع 
ُه باَِم اَل خَيُصُّ بِِه  افِِعيُّ خَيُصُّ ، تلميُذ الشافعي بِمرَص وراوي كتَبه عنه، َوَكاَن الشَّ املرصيُّ

َ َسنََة 17٠هـ/787م)4(.  ِه، ُتُويفِّ اِمِه بِِمرْصَ ُدوَن َغرْيِ ْرُس َلُه يِف َأيَّ ُه، َوَكاَن الدَّ َغرْيَ
احلنبيل - 141 الدمشقي  مولًدا  الرحيباين  عبده  بن  سعد  بن  مصطفى  احلنبل:  الرحيباين 

تالميذ  أكرب  من  دمشق،  أعامل  من  بالرحيبة  ولد  فريض،  فقيه،  بالسيوطي،  الشهري 
َسنََة   َ ُتُويفِّ التيمورية،  باملكتبة  له ثبت خطي موجود  السفاريني،  الشمس  الشام  حمدث 

1٢4٠هـ/18٢4م)5(.

)1( انظر: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، جواد عيل، ٢73/٩، وتاريخ النظم واحلضارة اإلسالمية، فتحية النرباوي، 
دار املسرية، عاّمن، ٢٠1٢م، 115.

)٢( انظر: العرب يف خرب من غرب، شمس الدين الذهبي، 1٩٠/3، وشذرات الذهب يف أخبار َمْن ذهب، ابن العامد احلنبيل، 7/18٩.
)3( انظر: كتاب حمافظة رام اهلل والبرية اإلحصائي، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، ٢٩-3٠، وتأثري مدينة رام اهلل عىل 
خصائص السكان والعمران، منصور عزت منصور أبو ريدة، أطروحة ماجستري غري منشورة، كلية الدراسات العليا بجامعة 

النجاح الوطنية، نابلس، ٢٠11م، 14.
)4( انظر: اإلرشاد يف معرفة علامء احلديث، أبو يعىل خليل بن عبد اهلل بن أمحد بن إبراهيم بن اخلليل القزويني )ت 446هـ(، 
أسامء  يف  الكامل  هتذيب  وإكامل   ،4٢٩-4٢8/1 14٠٩هـ،  الرياض،  الرشد،  مكتبة  إدريس،  عمر  سعيد  حممد  حتقيق: 
الرجال، مغلطاي بن قليج بن عبد اهلل البكجري املرصي احلكري احلنفي )ت 76٢هـ(، حتقيق: أبو عبد الرمحن عادل بن 

حممد وأبو حممد أسامة بن إبراهيم، الفاروق احلديثة للطباعة والنرش، القاهرة، 14٢٢هـ/٢٠٠1م، 4/33٩.
)5( انظر: فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت، حممد عبد احَلّي بن عبد الكبري ابن حممد احلسني اإلدرييس 

املعروف بعبد احلي الكتاين )ت 138٢هـ(، حتقيق: إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط٢، 1٩8٢م، ٢/1٠٢3.
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اُع، قايض اجلامعة، ُولَِد بِتِِلْمسان - 142 صَّ اُع: أبو عبد اهلل حممٌد بُن قاسٍم األنصاري الرَّ صَّ الرَّ
ر  وعاش بتونس، أخذ عن مجاعة من أصحاب ابن عرفة كالربزيل وابِن عقاب... وتصدَّ
لإلفتاء وإقراء الفقه وأصول الدين، واقترص أواخر أيامه عىل اإلمامة واخلطابة بجامع 

َ سنة 8٩4هـ/148٩م)1(. ُح حدود ابن عرفة«، ُتويفِّ الزيتونة، من ُمَصنَّفاته: »رَشْ
ُولَِد حوايل -  14 امللك ستي األول،  أو رعمسيس األكرب بن  رمسيس األكب: رمسيس 

توىلَّ  سنة،  عرشة  أربع  وعمره  احلكم  يف  ورشيًكا  للعهد  وليًّا  أبوه  َبُه  نصَّ 13٠3ق.م، 
َب بالفرعون األعظم،  ُحْكَم مرص خالل الفرتة من 1٢٩٠ وحتى وفاته 1٢٢3 ق.م، ُلقِّ
االمرباطورية  فراعنة  بني  من  نفوًذا  واألوسع  سلطاًنا  واألقوى  شهرة  األكثر  فكان 

املرصية القديمة)٢(.
، أخذ عن شيخ - 144 يِن أمحُد الّرْميِلُّ األنصاريُّ امُلنُويِفُّ املرصيُّ الشافِِعيُّ : َشهاُب الدِّ ْمِلُّ الرَّ

باإلفتاء  له  وأذن  جيّله،  وكان  به،  وانتفع  والزمه،  األنصاري،  زكريا  القايض  اإلسالم 
»صفوة  عىل  عظياًم  رشًحا  كتب  مماته،  وبعد  حياته  يف  كتبه  يف  يصلح  وأن  والتدريس، 
َ َسنََة ٩58هـ/1551م)3(. الزبد« يف الفقه، وله »حاشية الرميل عىل أسنى املطالب«، ُتُويفِّ

، ِمْن َأْهِل - 145 وَيايِنُّ ٍد الرُّ : أُبو امْلََحاِسِن عبد اْلَواِحِد ْبُن إِْساَمِعيَل ْبِن َأمْحََد ْبِن حُمَمَّ وَيايِنُّ الرُّ
افِِعيَِّة ُولَِد َسنََة 415هـ/1٠٢4م، َوَرَحَل إىَِل اآْلَفاِق َحتَّى َبَلَغ  ِة الشَّ ْسَتاَن، َأَحُد َأِئمَّ َطرَبِ
َل ُعُلوًما مَجًَّة، َوَسِمَع احْلَِديَث اْلَكثرَِي، َوَصنََّف ُكُتًبا يِف امْلَْذَهِب ِمنها:  َما َوَراَء النَّْهِر، َوَحصَّ

َ َسنََة 5٠٢هـ/11٠٩م)4(. افِِعّي«، ُتُويفِّ َماِم الشَّ »اْلَبْحُر« يِف اْلُفُروِع، و»َمناِصيِص اإْلِ
ُزَبْيُد: مدينُة ساحلية من أعامل اليمن، تطل عىل البحر املحيط قبالة النوبة وبالد احلبشة)5(.-  14
ِد بِن َعيِلِّ -  14 ُزَبْيَدُة بِنُْت َجْعَفِر: ُزَبْيَدُة بِنُْت َجْعَفِر ْبِن َأيِب َجْعَفٍر امْلَنُْصوِر عبد اهللِ بِن حُمَمَّ

الرشيد واْبنة  َهاُرون  العبايس  العّباسية، زوجة اخلليفة  بِن عبَّاٍس اهلاشمية  بِن عبد اهللِ 
املرشفة،  بمكة  َك واملصانع  والرِبَ اآلبار  َبنَت  التي  الرشيد، وهي  بن  اأْلمنَي  َوُأمُّ  ته،  عمَّ
مياًل  عرش  اثني  مسافة  من  وأجرهتا  باحلجارة،  املشاش  بعني  املعُروفة  العني  وحفرت 

)1( انظر: ُمعَجُم أعالم اجلزاِئر ِمن َصدر اإلسالم َحّتى الَعرص احَلارِض، عادل نوهيض، 151.
)٢( انظر: مرص الفرعونية، أمحد فخري، اهليئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، ٢٠1٢م، ٢17 وما بعدها.

)3( انظر: شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، ابن العامد احلنبيل، 454/1٠. 
)4( انظر: البداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، 1٢/٢1٠.

)5( انظر: الروض املعطار يف خرب األقطار، احلمريي، 4٩٩.
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إىل مكة املرشفة، وأنفقت عليها ألف ألف مثقال وسبعامئة ألف مثقال، وأدخلتها مكة 
َيْت ٢16هـ/831م يف خالفة املأُمون)1(. وفرقتها يف شوارعها، ُتوفِّ

ى بِن ُقَصٍّ الُقَريشُّ -  14 اِم بِن ُخَوْيِلِد بِن َأَسِد بِن عبد الُعزَّ َبريُّ بُن الَعوَّ اِم: الزُّ َبريُّ بُن الَعوَّ الزُّ
َأبو عبد اهللِ، من العرشة املبرشين باجلنة، شهد اهلجرتني، تزوج من أسامء بن أيب بكر، 

حتى قتل َيْوم اخلميس لعرش خلون من مجادى األوىل من سنة ست وثالثني)٢(.
الرتكي -  14  ، ْرَكيِشُّ الزَّ اهلل  عبد  بن  هبادر  بن  د  حُمَمَّ اهلل  عبد  أبو  الديِن  بدُر   : ْرَكيِشّ الزَّ

ّي، تركي األصل، مرصي املولد والوفاة، عامل بفقه الشافعية واألصول،  األَْصل امْلرْصِ
َوُعنَِي  زمانه،  شيوخ  َعن  فأخذ  صغره  منذ  بالعلم  ُعنَِي  745هـ/1344م،  سنة  ولد 
ُعُلوم  َورشح  كثري،  اْبن  َعن  َفأخذ  دمشق  إىَِل  وَرحل  واحْلَِديث،  َواأْلُُصــول  بالفقه 
سنة   َ وُتويفِّ الُبَخاِرّي،  رشح  يِف  َورشع  للسبكي  اجْلََواِمع  َومجع  الّصالح  الْبِن  احلَِديث 

7٩4هـ/13٩٢م)3(.
ا اأْلْنَصاِرّي السنيكي - 0 1 د بن َأمْحد بن َزَكِريَّ ا بن حُمَمَّ : َزْيُن الّدين َزَكِريَّ زكريا األنصاِريُّ

سنة  ولد  القضاة،  قايض  اإلسالم  شيخ  العالمة  افِِعي،  الشَّ ــِري  اأْلَْزَه القاهري  ثمَّ 
ى خمتلف  فتلقَّ ثّم حتول إىل األزهر  القرآن وعمدة األحكام،  8٢6هـ/14٢3م، حفظ 
العلوم عن مجٍع غفري من العلامء فبلغ درجة عظيمة يف علوٍم ومعارف كثرية، وكان معروًفا 

َ سنََة ٩٢5هـ/151٩م)4(. بالنزاهة والعدالة وامليل إىل الزهد والتمسك باحلق، ُتويفِّ

ِه، - 1 1 ُد َخاُتوَن بِنُْت َجاْويِل، نبيلة تركية، أخت امللك دقامق أِلُمِّ تُّ ُزُمرُّ د َخاُتون: السِّ ُزُمرُّ
تزوجها السلطان عامد الدين زنكي صاحب حلب 53٢هـ/1137م، َكاَنْت َكثرَِيَة اْلرِبِّ 

ِة سنة 557هـ/116٢م)5(. َدَقاِت واألوقاف اجلزيلة، ماتت بِامْلَِدينَِة النََّبِويَّ َوالصَّ
)1( انظر: املسَتخرُج من ُكتب النَّاس للتَّذكرة، عبد الرمحن ابن منده، 568/3، وتاريخ مكة املرشفة واملسجد احلرام واملدينة 
الرشيفة والقرب الرشيف، حممد بن أمحد بن الضياء حممد القريش العمري املكي احلنفي )ت 854هـ(، حتقيق: عالء إبراهيم 

وأيمن نرص، دار الكتب العلمية، وبريوت، ط٢، 14٢4هـ/٢٠٠4م، 315.
)٢( انظر: املسَتخرُج من ُكتب النَّاس للتَّذكرة، عبد الرمحن ابن منده، 55/1 و135 و٢63، وأسد الغابة يف معرفة الصحابة، 
عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباين اجلزري، عز الدين ابن األثري )ت 63٠هـ(، حتقيق: 

عيل حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، 1415هـ/1٩٩4م، ٢/3٠7-3٠6.
)3( انظر: الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، أمحد ابن حجر العسقالين، 134/5.

)4( انظر: نيل األمل يف ذيل الدول، عبد الباسط ابن شاهني الظاهرّي، 15٩/7، والنور السافر عن أخبار القرن العارش، حمي 
الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد اهلل الَعْيَدُروس )ت 1٠38هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت، 14٠5هـ، 111-11٢، 

وشذرات الذهب يف أخبار من ذهب، ابن العامد احلنبيل، 186/1٠ وما بعدها.
)5( انظر: اإلنباء يف تاريخ اخللفاء، حممد ابن العمراين، 1٩٠، والبداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، ٢64/1٢ و3٠6.
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النَّارِصِ - 2 1 اخْلَِليَفِة  وُأمُّ  املستيضء،  اخلليفة  زوجة  َخاتُّوَن  ُد  ُزُمرُّ الست  َخاتُّوَن:  ُد  ُزُمرُّ
واألوقاف،  والصالت  واإلحسان  الرب  كثرية  عابدة  صاحلة  كانت  أمحد،  اهللَِّ  لِِديِن 
عاشت يف خالفة ولدها أربعا وعرشين سنة نافذة الكلمة مطاعة األوامر، توفيت سنة 

5٩٩هـ/1٢٠3م)1(.

ْبِن -   1 َبْكِر  َأيِب  اْلَعاِدِل  امْلَِلِك  بِنُْت  َخاُتوَن  َزْهرة  يِن  الدِّ عصمًة  تُّ  السِّ خاُتون:  َزْهَرة 
َأيُّوَب، هلا أوقاف عىل الرباطات واملدارس، أشهرها: وقف املدرسة العادلية الصغرية، 

التي خترج منها كبار العلامء)٢(.

الزيدية: هم أتباع زيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب، وسموا زيدية نسبة - 4 1
إليه، ومذهبهم السائد هو يف اليمن، ويرون حرص اإلمامة يف أوالد عيل من فاطمة، ومل 

يقل أحد منهم بتكفري الصحابة)3(.

حنفي، -   1 فقيه   ، ْيَلِعيُّ الزَّ حمجن  بن  عيل  بن  عثامن  عمرو  أبو  الدين  فخر   : ْيَلِعيُّ الزَّ
قدم القاهرة فأفتى ودّرس، له ُمصنَّفاٌت، منها: »تبيني احلقائق يف رشح كنز الدقائق«، 

َ يف القاهرة َسنََة 743هـ/1343م)4(. و»رشح اجلامع الكبري«، ُتويفِّ

عامل -   1 إماميُّ  فقيه  اجلبعي،  العاِميِلُّ  أمحَد  بِن  َعيِلِّ  بُن  يِن  الدِّ َزْيُن   : العاِمِلُّ يِن  الدِّ َزْيُن 
باحلديث، ولد يف َجَبٍع بلبنان، ورحل إىل مرص واحلجاز والعراق وبالد الروم. وأقام 
الفقه و»مسالك األفهام إىل  اآلستانة، من كتبه: »رشح الرشائع« و»روض اجلنان« يف 

َ َسنََة ٩66هـ/155٩م)5(. رشائع اإلسالم«، ورسائل فقهية كثرية طبع بعضها، ُتُويفِّ
بن -   1 الدولة  لبهاء  وزيًرا  كان   ، َأْرَدشــرْيَ بُن  َساُبْوُر  َنرْصٍ  َأُبو   : َأْرَدشــرْيَ بُن  َساُبْوُر 

سنة  تويف  علم،  دار  ببغداد  له  كريام،  جواًدا  كافًيا،  مهيًبا  شهاًم  وكان  الدولة،  عضد 
416هـ/1٠٢5م عن ثامنني سنًة)6(.

)1( انظر: البداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، 44/13.
)٢( انظر: املصدر نفسه، 353/13، والدارس يف تاريخ املدارس، النعيمي، ٢7٩/1 و٢87.

أبو احلسن عيل بن إسامعيل األشعري، حتقيق: هلموت ريرت، دار إحياء  انظر: مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني،   )3(
الرتاث العريب، بريوت، ط3، د ت، 65 وما بعدها.

)4( انظر: األعالم، خرُي الدين الزركيل، 4/٢1٠.
)5( انظر: املرجع السابق، 1٩٢/٢.

)6( انظر: ِسرَيُ أعالم النبالء، الذهبي، 1/11٩.



3٠1

فهرس األعالم واأللقاب واملذاهب والفرق واألماكن والبلدان

ساسان -   1 ملوك  أول  وهو  بابك،  بن  أردشري  جد  وهو  بابك  بن  ساسان  ساسان: 
وأبوهم الذي يرجعون إليه)1(.

َسَبأ: مملكة قامت يف بالد اليمن عىل ثالث دول متتالية؛ األوىل كانت بجنويب نجران -   1
الواقعة بني 75٠ و61٠ ق.م، واختذت رصواح غريب مأرب عاصمة هلا،  الفرتة  خالل 
الثانية التي اختذت مدينة مأرب الواقعة رشقي صنعاء عاصمة هلا بني  لتتلوها مملكة سبأ 
سنتي 61٠ و115 ق.م، والتالية بمأرب كذلك واستمرت حتى القرن الثالث امليالدي)٢(.

1 0 - ، افِِعيُّ ْبِكيُّ اْلَكبرُِي الشَّ يِن َأُبو احْلََسِن َعيِلُّ ْبُن عبد اْلَكايِف السُّ افِِعي: َتِقيُّ الدِّ ْبكِّي الشَّ السُّ
َس يف املدرسة األمينية بدمشق  َقايِض القضاة، ُولَِد يِف َسنَِة 683هـ/، ِومْن عجائبِِه أنَّه َدرَّ
وهو ابُن سبع سنني، َتَوىلَّ َقضاء بالد الشاِم يف زمنه، من تالمذته الذهبي، له تصانيف 

َ َسنََة 756هـ/1355م)3(. علمية منها: »الفتاوى«، ُتويفِّ
يِن َناِئِب ِدَمْشَق - 1 1 يِن بِنُْت ُمِعنِي الدِّ تُّ خاتون عصمت الدِّ تُّ خاُتون ِعْصَمت: السِّ السِّ

َصاَلُح  تزوجها  ُثمَّ  زنكي  بن  حممود  الدين  نور  زوجة  َكاَنْت  النورية،  الدولة  عهد  يف 
ِهنَّ وأكربهن  َوَأَعفِّ النَِّساِء  َأْحَسِن  ِمْن  َوَكاَنْت  َومَخِْساِمَئٍة،  َوَسْبِعنَي  اثنتني  يِن يف سنة  الدِّ

َيْت سنة 581هـ/1185م)4(. َصَدَقًة، وهلا أوقاٌف كثرية وخرياٌت ال حُتْىَص، ُتوفِّ
يِن َمْسُعوِد اْبِن َمْوُدوِد ْبِن َزْنِكيِّ ْبِن آْقُسنُْقَر، أمرية - 2 1 تُّ َخاُتوَن بِنُْت ِعزِّ الدِّ تُّ َخاُتوَن: السِّ السِّ

سلجوقية أخت نور الدين أرسالن أمري املوصل، وزوجة األرشف برسباي، هلا أعامٌل خريية 
عديدة، وقفت املدرسة اأْلََتاَبِكيَِّة بِالصاحلية، توفيت يف ربيع األول سنة 64٠هـ/1٢4٢م)5(.

تُّ عذراء خاتون بنت شاهنشاه بن أيوب، كانت ذات -   1 السِّ تُّ عذراُء خاُتون:  السِّ
َيْت سنة5٩3هـ/11٩6م، َوُدفِنَْت  ، هلا أوقاف عىل املدارس والرباطات، ُتوفِّ خري وبِرِّ

بَِمْدَرَستَِها َداِخَل َباِب النَّرْص بدمشق)6(.
)1( انظر: مروج الذهب ومعادن اجلوهر، أبو احلسن عىل بن احلسني بن عىل املسعودي )ت 346هـ(، حتقيق: أسعد داغر، دار 

اهلجرة، قم، 14٠٩هـ، ٢65/1، ومعجم البلدان، ياقوت احلموي، 148/3.
)٢( انظر: العرب يف العصور القديمة، لطفي عبد الوهاب، دار املعرفة اجلامعية، د.ت، ط٢، 356.

)3( انظر: تذكرة احلفاظ، شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن ابن قايامز الذهبى، دراسة وحتقيق: زكريا عمريات، دار الكتب 
العلمية، بريوت، 141٩هـ/1٩٩8م، ٢٠٠/4، وشذرات الذهب يف أخبار من ذهب، ابن العامد احلنبيل، 6/٢٢٢.

)4( انظر: البداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، 1٢/38٩.
)5( انظر: املرجع السابق، 1٢/18٩.

)6( انظر: املرجع السابق، ٢1/13، والدارس يف تاريخ املدارس، النعيمي، ٢84/1 و15٢/٢.
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الفقيه - 4 1  ، ْخيِسُّ َ الرسَّ سهٍل  أيِب  بُن  َأمْحََد  بُن  ُد  حُممَّ َبْكٍر  َأبو  ة  اأْلَِئمَّ شمُس   : ْخِسُّ َ السَّ
احلنفي واألصويل البارع، ُولَِد سنة 3٠4هـ/٩16م، وُتويفِّ سنة 4٩٠هـ/1٠٩7م، له 

مؤلفات يف الفقه وغريه، أشهرها: كتاُبه »كتاب املبسوط يف الفروع«)1(.

اٍص: َسْعُد بُن َأيب َوقَّاٍص َمالِِك بِن ُوَهْيِب بِن عبد َمنَاِف بِن ُزْهَرَة -   1 َسْعُد بُن َأيب َوقَّ
، وخال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وكان  ْهِريُّ ِة بِن َكْعٍب، ُيَكنَّى بَأيب إْسَحاَق الزُّ بِن ِكاَلِب بِن ُمرَّ
ُل َمْن َرَمى بَِسْهٍم يف َسبِيِل اهلل،  شديد احلب له، َأْسَلَم َوُهو ابُن َسْبَع َعرَشَة َسنًَة، وكان َأوَّ
وكان النبِيُّ يباهي به أصحاَبُه، من املبرشين باجلنَِّة، توىلَّ إمارة بالد العرق يف عهد عمر 

بن اخلطاب، روى عن النبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث، تويفِّ سنة مخٍس ومخسني للهجرة)٢(.

ف أبو النَّرْصِ قاِيْتباي املحمودي -   1 السلطان األرشف قايِْتباي: السلطان اململوكي اأْلرَْشَ
اْبن عبد اهلل الظَّاِهِرّي نِْسَبة إىل امْللك الظَّاِهر جقمق، ُولَِد سنة 6٢6هـ/1٢٩٩م، َحَكَم 
َب بالسلطان الَبنّاي، وكانت له  مرَص وبالَد الشام، كان عرصه من العصور الزاهية، ُلقِّ

َ سنة ٩٠1هـ/14٩6م)3(. أعامل خري كثرية وأوقاٌف وفرية، ُتويفِّ

د بن قالوون، توىلَّ سلطنة املامليك -   1 ْلَطان حسن بن النارص حُمَمَّ السلطان َحَسُن: السُّ
املدارس  ببناء  عناية  وله  كثرية،  خرييٌة  أعامٌل  له  كانت  75٢هـ/1351م،  سنة  بمرص 

َ سنة 76٢هـ/1361م)4(. ووقف األوقاف، ُتويفِّ

د بن بايزيد -   1 د بن ُمَراد بن حُمَمَّ السلطان سليم األول: السلطان سليم بن بايزيد بن حُمَمَّ
بن ُمَراد اْبن أورخان ابن ُعْثاَمن الغازي، ولد سنة 87٢هـ، وتوىلَّ اخلالفة بعد أبيه، وكان 
الشام يف عرصه، وحتققت وحدة األمة يف  ِمرْصُ وبالُد  ُفتَِحْت  الصولة،  َعظِيم  ُسْلَطانا 

)1( انظر: املسَتخرُج من ُكتب النَّاس للتَّذكرة، عبد الرمحن ابن منده، 53/1، وتاج الرتاجم، زين الدين أبو العدل قاسم بن 
ُقطُلوبغا احلنفي )ت 87٩هـ(، حتقيق: حممد خري رمضان يوسف، دار القلم، دمشق، 1413هـ/1٩٩٢م، ٢34.

)٢( انظر: املسَتخرُج من ُكتب النَّاس للتَّذكرة، عبد الرمحن ابن منده، 136/1 و٢٠1 و٢65.
)3( انظر: األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل، عبد الرمحن بن حممد العليمي احلنبيل، 1٩٢/1، ٢7٩/٢ وما بعدها.

)4( انظر: مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان، عفيف الدين اليافعي، 5٩/4، ونيل األمل يف ذبل 
الدول، عبد الباسط الظاهري، 1/3٠٠.
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عهده عىل نحو كبري، تويفِّ سنة ٩٢6هـ/15٢٠م)1(.

السلطان حممد الفاتح: سابع ملوك بني عثامن السلطان حممد بن السلطان مراد خان -   1
الثاين. ولد سنة 835هـ، وويل السلطنة سنة ست ومخسني، وكانت مدة واليته إحدى 
فاضلة  ومزايا  مجيلة،  مناقب  وله  عثامن،  بني  سالطني  أعاظم  من  كان  سنة،  وثالثني 
ربيع   4 يوم  تويف  857هـ/1453م،  القسطنطينية  فتح  أمهها:  من  باقية  وآثار  جليلة، 

األول 886هـ/3 مايو عام 1481م، عن ثالث ومخسني سنة)٢(.

سنة - 0 1 ُولـِـَد  القانوين،  االول  َخان  ُسَلْياَمن  اْلَغاِزي  ْلَطان  السُّ القانوين:  سليامن 
اعىل  مدته  يِف  العلية  الدولة  بلغت  عثامن،  آل  ملوك  عارش  وهو  ٩٠٠هـــ/14٩5م، 

َ سنة ٩73هـ/1566م)3(. درجات الكامل، ُتويفِّ

، من بني كنانة، وله صحبة مع أيب - 1 1 يُّ ْمتيُّ البرِْصِ : ُيوُسُف بُن َخالٍِد بِن ُعَمرْيٍ السَّ ْمتيُّ السَّ
َ َسنََة 18٩هـ/8٠5م)4(. حنيفة، كان له برص بالرأي، والفتوى، والكتب، والرّشوط، ُتُويفِّ

1 2 - 16٠ حوايل  ُبخاَرى  وبني  بينها  جيحون،  هنر  خلف  بام  مشهورة  مدينة  َسَمْرَقنْد: 
سمرقند،  من  أحسن  وال  أنزه  وال  أطيب  مدينة  األرض  وجه  عىل  ليس  قالوا:  مياًل؛ 
وردت يف فضلها مرويات، حتى قيل من فرط بركتها: ال تقولوا هلا: سمرقند، ولكن 

قولوا املدينة املحفوظة)5(.

ِسناُن باشا: سنان الدين يوسف باشا: سيايس عثامين شغل منصب الوزير األعظم -   1
السلطانني  من  كل  عهد  يف  وذلك  و765هـــ/1364م،  عامي75٠هـ/134٩م  بني 

َ سنََة 765هـ/1364م)6(. أورخان الغازي ومراد األول، ُتويفِّ
)1( انظر: مفاكهة اخلالن يف حوادث الزمان، شمس الدين حممد بن عيل بن مخارويه بن طولون الدمشقي الصاحلي احلنفي )ت 
٩53هـ(، وضع حواشيه: خليل املنصور، دار الكتب العلمية، بريوت، 1418هـ/1٩٩8م، 33٩، والبدر الطالع بمحاسن 

من بعد القرن السابع، حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمني )ت 1٢5٠هـ(، دار املعرفة، بريوت، ٢65/1.
)٢( انظر: نيل األمل يف ذيل الدول، عبد الباسط ابن شاهني الظاهرّي )ت ٩٢٠هـ(، حتقيق: عمر عبد السالم تدمري، املكتبة العرصية 

للطباعة والنرش، بريوت، 14٢٢هـ/٢٠٠٢م، ٢87/7، وشذرات الذهب يف أخبار من ذهب، ابن العامد احلنبيل، ٩/516. 
)3( انظر: تاريخ الدولة العلية العثامنية، حممد فريد بك ابن أمحد فريد باشا املحامي )ت 1338هـ(، حتقيق: إحسان حقي، دار 

النفائس، بريوت، 14٠1هـ/1٩81م، 1٩8 و7٠1.
)4( انظر: الطبقات الكربى، حممد ابن سعد، ٩/٢٩3.

)5( انظر: آثار البالد وأخبار العباد، زكريا بن حممد القزويني، 537-536.
)6( Osmanlı Devlet Erkânı, İsmail Hâmi Danişmend, Türkiye, Yayınevi, İstanbul, 1971, p8.
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األمرُي - 4 1  ، يُّ النَّارِصِ امْلَالِِكيُّ  اهللَِّ  عبد  ْبُن  َتنِْكُز  يِن  الدِّ َسْيُف  َتنْكِز:  يِن  الدِّ َسْيُف 
، كان نائًبا للسلطان النارص قالوون عىل بالد الشام يف عهد اخلليفة العبايس  اململوكيُّ
املستكفي باهلل، له أوقاٌف كثرية وأعامل خري ببالد الشام والقدس الرشيف، تويفِّ سنة 

74٢هـ/1341م)1(.

امَلْغِريِبُّ -   1 ُيوِريُّ  السُّ اْلَقاِسم  َأُبو  اْلَواِرث  عبد  بن  اخْلَالِق  عبد  القاسم  أبو   : ُيوِريُّ السُّ
، َخامِتَة ُشُيوخ القريوان، َكاَن آَية يِف معرَفة امْلَْذَهب بل يِف معرَفة َمَذاِهب اْلعلاَمء،  امْلَالِِكيُّ

ه عليه مجاعة من العلامء يف عرصه، تويّف سنة 46٠هـ/1٠68م)٢(. تفقَّ

الدين اخلضريي -   1 الشيخ مُهام  ابن  مْحَن بن أيب بكر  الرَّ الّدين عبد  ُيوطِّي: جالل  السُّ
حفظ  84٩هـــ/1445م،  سنة  ُولَِد  أديٌب،  ٌخ  مؤرِّ حافٌِظ  إمام  الشافعي،  ُيوطِّي  السُّ
ابن  وأفتى وهو  عاًما،  ابن سبعة عرش  الثامنة، وجلس مدرسا وهو  دون  القرآن وهو 
العلم ودراسته،  كثرًيا يف طلب  العلامء وأخذ عنهم، رحل  كبار  ولزم  سبع وعرشين، 
أحيا علم التفسري يف الدر املنثور، ومجع مجيع االحاديث املتفرقة يف جامعه املشهور، له 

َ سنََة ٩11هـ/15٠5م)3(. مصنفات عديدة يف فنوٍن َشتَّى. ُتويفِّ

اِئِب -   1 ُد ْبُن إْدِريَس ْبِن اْلَعبَّاِس ْبِن ُعْثاَمَن ْبِن َشافِِع ْبِن السَّ : َأُبو عبد اهللَِّ حُمَمَّ الشافعيُّ
ِلبِيُّ  ْبِن عبد اهللَِّ ْبِن عبد ْبِن َيِزيَد ْبِن َهاِشِم ْبِن امْلُطَِّلِب ْبِن عبد َمنَاِف ْبِن ُقَصٍّ اْلُقَريِشُّ امْلُطَّ
ة يف شهر رجب سنَة 15٠هـ/أغسطس 767م، ثم  ، ُولِد بغزَّ يُّ َجاِزيُّ امْلَكِّ افِِعيُّ احْلِ الشَّ
والعراق،  واليمن  مكة  شيوخ  عىل  العلم  تلقى  أبيه،  وفاة  بعد  مكة  إىل  ه  أمُّ به  انتقلت 
املرسلة  واملصالح  والقياس  بالعرف  وأخذ  باسمه،  املعروف  املذهب  الشافعي  َس  أسَّ
عديدة؛  مؤلفاٌت  له  الشيباين،  حنبل  ابن  أمحد  تالمذته:  أشهر  ومن  واالستصالح، 
سنة  تويف  شاعًرا،  وكان  الفقه،  يف  و»األم«  الفقه،  أصول  يف  »الرسالة«  كتاباه  أمهها: 

٢٠4هـ/8٢٠م)4(.

)1( انظر: البداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، 74/14 و٢15 و٢٢٠. 
، 485/3٠، وإنباء الغمر بأبناء العمر، ابن حجر العسقالين، 1/٢5٢. )٢( انظر: تاريخ اإلسالم، شمس الدين الذهبيُّ

)3( انظر: من مقدمة حتقيق كتاب: إسعاف املبطأ برجال املوطأ، جالل الدين السيوطي، حتقيق وتعليق: موفق فوزي جرب، دار 
اهلجرة للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، د.ت، 7.

بعدها،  وما   5/1٠ 14٢3هـ،  بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  الذهبي،  عثامن  بن  أمحد  بن  حممد  النبالء،  أعالم  سري  انظر:   )4(
واملجموع رشح املهذب، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، دار الفكر، بريوت، د.ت، 7/1 وما بعدها.
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ِمرْصَ -   1 قدم   ، الّشافِِعيُّ األزهِريُّ  الرّشوايِنُّ  الَعْجِميُّ  اهللِ  عبد  بُن  ُقنرُْبُ  الرشواين: 
فأقام باجلامع األزهر، وكان معرًضا عن الدنيا، قانًعا باليسري، َمَهَر يف الفنون العقلية، 
َسنََة   َ ُتُويفِّ التعليم،  جيد  التقرير،  حسن  وكان  واشتغل،  األزهر،  باجلامع  وتصّدر 

8٠1هـ/13٩8م)1(.

ُه ُعَمُر الَقَضاَء، -   1 ْحبِيَل بِن احلَاِرِث الِكنِْديُّ الَقايِض، والَّ ْيُح بُن رُشَ ْيٌح الَقايِض: رُشَ رُشَ
وله أربعون سنًة، وكان يف زمان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، قيل: إّن عليًّا قال لرشيٍح: اذهب فأنت 

َ سنة 78هـ/6٩7م)٢(. أقىض العرب، ُتويفِّ

، فقيٌه ومؤرخ، - 0 1 ِخيُّ الَيْفِريِنُّ امَّ يِن أمحُد بُن سعيٍد بِن عبد الواِحِد الشَّ : َبْدُر الدِّ ِخيُّ امَّ الشَّ
من علامء اإلباضية يف املغرب، له كتاب »السري« يف تاريخ االباضة، و»رشح خمترص العدل 

َ َسنََة ٩٢8هـ/15٢٢م)3(.  واإلنصاف« يف أصول الفقه، و»رشح متن العقيدة«، ُتُويفِّ

زِري: شمس الّدين أبو املعايل حممد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر - 1 1 يِن اْلَ َشْمُس الدِّ
اجْلَزِري، املؤرخ، ُولَِد سنة 73هـ/1313م، اشتغل بالفقه، َوَويِلَ مبارشَة األيتام، وكان 

َ سنة 778هـ/1376م)4(. مشكوَر السرية، ذا مّهة عالية يف أعامل الرب واخلري، ُتويفِّ

د بُن ُسَلْياَمن بن أيب بكر - 2 1 شهاُب الدين الصاُبويِن: اخلواجا شَهاُب الّدين َأمْحَد ْبُن حُمَمَّ
 َ ا. ُتويفِّ ً َمْشِقي، فقيه الشافعية ببالد الشام، بارَشَ َقَضاء دمشق، َوبنى َجامعا َوَكاَن َخريِّ الدِّ

تِي وقفها بدمشق)5(. سنة 873هـ/1468م، َودفن بِامْلَْدَرَسِة الَّ

، فقيه ياميِنٌّ جمتهد، من أهل -   1 ْوكايِنُّ ُد بُن عيلٍّ بِن حممِد بِن عبد اهللِ الشَّ : حُممَّ ْوَكايِنُّ الشَّ
ُثمَّ استفاض يف دراسة املذاهب  َوَتَعلََّم عىل أيدي علامء الزيدية فربع،  صنعاء. نشأ هبا 
فاٌت عديدٌة، منها:  الفقهية األخرى فنبذ املذهبية والتقليد، وويل قضاء صنعاء، له مؤلَّ
َ َسنََة1٢5٠هـ/1834م)6(. »نيل األوطار« و»البدر الطالع« و»الفوائد املجموعة« ُتُويفِّ

)1( انظر: شذرات الذهب يف أخبار َمْن ذهب، ابن العامد احلنبيل، ٩/٢1.
)٢( انظر: املسَتخرُج من ُكتب النَّاس للتَّذكرة، عبد الرمحن ابن منده، 187/٢ و3/6٩.

)3( انظر: األعالم، خرُي الدين الزركيل، 131/1.
)4( انظر: شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، ابن العامد احلنبيل، 4٢6/8.

)5( انظر: الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، شمس الدين السخاوي، 113/٢، وتاريخ البرصوي، عيل بن يوسف البرصوي، 31 و43.
.٢٩1/6 ، ِركيِلُّ )6( انظر: األعالم، خري الدين الزِّ
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املعروف - 4 1 سليامَن  بِن  ٍد  حُمَمَّ ْبِن  ٍد  حُمَمَّ ْبُن  ُيوُسُف  الرمحِن  عبد   : احَلنَِفيُّ زاَدُة  َشْيِخي 
َب شيخ اإلسالم، َويِلَ قضاء اجليش ببالد الشام،  بشيخي زاده، فقيه َحنَِفيٌّ ومفرس، ُلقِّ
التفسري«، و»جممع األهنر يف رشح  للبيضاوي يف  التنزيل  أنوار  آثاره: »حاشية عىل  من 

َ سنة 1٠78هـ/1667م)1(. ملتقى األْبُحر« يف فروع الفقه احلنفي، ُتويفِّ
رَياِزيُّ -   1 الشِّ آبادي  الفريوز  ُيوُسَف  ْبِن  َعيِلِّ  ْبُن  إِْبَراِهيُم  إِْسَحاَق  َأُبو  الشريازي: 

َوَسِمَع  فيها  َه  َفَتَفقَّ َبْغَداَد  َقِدَم  ُثمَّ  بَِفاِرَس  َه  َوَتَفقَّ 3٩6هـ/1٠٠6م،  ُولَِد  الشافعي، 
َواحْلَِديِث،  َواأْلُُصوِل  اْلِفْقِه  يِف  ًسا  وُمَدرِّ إَِماًما  َعابًِدا  َزاِهًدا  َوَكاَن  ِمِن علامئها،  احْلَِديَث 
الفقه«، و»طبقات  املذهب«، و»اللمع يف أصول  »املهذب يف  منها:  َكثرَِيٌة  ُمَصنََّفاُت  َلُه 

َ َسنََة 475هـ/1٠8٢م)٢(.  الشافعية«، ُتُويفِّ
ــَد -   1 ُولِ معارص،  إمامي  فقيه  الــشــريازي،  احلسيني  حممد  السيد  الــشــريازي: 

َس  1347هـ/1٩٢٩م، أحد املراجع اإلمامية الذين أسهموا يف الفكر اإلصالحي، أسَّ
»الفقه«،  موسوعة  منها:  عديدة؛  مصنّفاٌت  له  الثقافية،  والنوادي  العلمية  املدارس 

َ َسنََة 14٢٢هـ/٢٠٠1م)3(. وكتاب »العقائد«، ُتُويفِّ
النجفي، -   1 باقر بن عبد الرحيم األصفهاين  ُد حسن بن حممد  صاِحب اَلواهر: حُممَّ

املعروف بصاحب اجلواهر. فقيه إمامي مشهور، أقام يف النجف، وَصنََّف كتابه »جواهر 
يف  رسائل  وله  فقهية،  موسوعة  أعظم  إنه:  قيل  اإلسالم«،  رشائع  رشح  يف  األحكام 
َ سنة  ُتويفِّ العرب والعجم،  إليه رياسة اإلمامية  األصول والفرائض وغريها، وانتهت 

1٢66هـ/185٠م)4(.
ٍد اْلَكاتُِب الفاريس النرصاين، أسلم وكتب -   1 ٍد: أبو العالء َصاِعُد ْبُن خُمَلَّ َصاِعُد ْبُن ُمَلَّ

َي  َدَقِة، وُسمِّ للموفق َوَويِلَ الوزارة ألخيه املعتمد، وكان غاية يف األدب، وَكاَن َكثرَِي الصَّ
َ سنَة ٢76هـ/88٩م)5(. بِـ»ذي الوزارتني«، ُتويفِّ

، ُولَِد بمرص 1175هـ/1761م، -   1 : أبو العباس أمحد الصاوي اخلَْلَويِت، فقيٌه مالكيٌّ اِويُّ الصَّ
)1( انظر: معجم املؤلفني، عمر رضا َكّحالة، 175/5.

)٢( انظر: البداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، 153/1٢.
ـ ، 47٢. )3( انظر: تراجم الرجال، السيد أمحد احلسيني، مكتبة آية اهلل العظمى املرعيش النجفي، قم، 1414ه

)4( انظر: األعالم، الزركيل، 6/٩٢.
)5( انظر: اإلنباء يف تاريخ اخللفاء، حممد ابن العمراين، ٢8٩، والبداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، 66/11.
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وأَخَذ عن أئمٍة عديدين منهم الدردير واألمري الكبري والدسوقي، له مصنفاٍت منها: حاشية 
َ باملدينة املنورة سنة 1٢41هـ/18٢5م)1(. عىل رشح الدردير ألقرب املسالك، ُتويفِّ

الصحابة: وصف تارخيي ملَِْن كانت هلم مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُصْحَبٌة؛ وقيل: الّصحايب: - 0 1
ذلك  أو غزوتني، ووجه  معه غزوة  أو سنتني، وغزا  اهللَّ ملسو هيلع هللا ىلص سنة  أقام مع رسول  من 
أن لصحبته ملسو هيلع هللا ىلص رشًفا عظياًم؛ فال ُتنال إال باجتامع طويل يظهر فيه اخللق املطبوع عليه 
الشخص؛ كالغزو املشتمل عىل الّسفر اّلذي هو قطعة من العذاب، والّسنة املشتملة عىل 
الفصول األربعة التي خيتلف فيها املزاج. واألصح ما قيل يف تعريف الّصحايّب أنه: من 

لقي النبّي ملسو هيلع هللا ىلص يف حياته مسلاًم ومات عىل إسالمه)٢(.
َخْيرَب - 1 1 َيْوَم  ُسبَِيْت  النضري،  بنى  َأْخَطَب، من  بِن  ُحَييِّ  بنُت  َصِفيَُّة   : ُحَييِّ بنُت  َصِفيَُّة 

َجَها وَجَعَل ِعْتَقَها ُصَداَقَها، ُتوفِّيْت سنَة  ِم سنَة َسْبع، فَأْعَتَقها النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُثمَّ َتَزوَّ يف امُلَحرَّ
ِستٍّ وثاَلثنَِي، وكانت آخر أمهات املؤمنني موًتا)3(.

صالح الدين األيويب: السلطان النارص صالح الدين ُيوُسف بُن َأيُّوب ْبُن شاِذي بُن - 2 1
، ولَِد باملوصل سنَة 53٢هـ/1138م، كان أحد قادة نور الدين حممود  مروان الُكْرِديُّ
ر بيت املقدس  املوفدين إىل مرص، فأعادها إىل اخلالفة العباسية 564هـ/1168م، وحرَّ
من الصليبيني، وكانت له أعامٌل سياسية وعسكرية جليلٌة، كام كانت له أوقاف عىل كافة 

َ سنَة 58٩هـ/11٩٢م)4(. وجوه اخلري والرب، تويفِّ
صنعاء: قصبة بالد اليمن، أحسن مدنا بناء وأصحها هواء وأعذهبا ماء، وأطيبها تربة وأقلها -   1

أمراًضا، بناها صنعاء بن أزال بن عنري بن عابر بن شالح، شبهت بدمشق يف كثرة بساتينها)5(.
طرابلس الغرب: مدينة عىل شاطئ بحر الروم، عامرة كثرية اخلريات والثمرات، - 4 1

هلا سور منحوت من الصخر، وبساتني جليلة ورباطات كثرية يأوي إليها الصاحلون)6(.
)1( انظر: شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، حممد بن حممد بن عمر بن عيل ابن سامل خملوف )ت 136٠هـ(، علق عليه: 

عبد املجيد خيايل، دار الكتب العلمية، لبنان، 14٢4هـ/٢٠٠3م، 5٢٢/1، واألعالم، الزركيل، ٢46/1.
)٢( انظر: اإلصابة يف متييز الصحابة، أمحد ابن حجر العسقالين، 8/1.

جال للمعرفة، عبد الرمحن بن حممد بن إسحاق ابن منده العبدي  )3( انظر: املسَتخرُج من ُكتب النَّاس للتَّذكرة واملستطرف من أحوال الرِّ
، وزارة العدل والشئون اإلسالمية البحرين، املنامة، د.ت، ٢/477. األصبهاين )ت47٠هـ(، حتقيق: عامر حسن صربي التَّميميُّ

الدين املقريزي )ت  العبيدي، تقي  العباس احلسيني  أبو  القادر،  )4( انظر: السلوك ملعرفة دول امللوك، أمحد بن عيل بن عبد 
845هـ(، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، 1418هـ/1٩٩7م، 148/1 وما بعدها.

)5( انظر: آثار البالد وأخبار العباد، زكريا بن حممد بن حممود القزويني، 5٠.
)6( انظر: املرجع السابق، 4٠8.
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1   - ، يِن َعيِلٌّ الطََّرُسويِسُّ احْلَنَِفيِّ يِن أمَحُد ْبُن َقايِض اْلُقَضاِة ِعاَمِد الدِّ : َنْجُم الدِّ الطََّرُسويِسُّ
َس الِفْقَه وهو دون العرشين من عمره، ُولد باملزة وتفقه بوالده وغريه وبرع يف  فقيه َدرَّ
الفقه واألصول، وحرض عند القضاة واألعيان فشكروا فضله ونباهته، ودرس وأفتى 
وناظر وأفاد مع الديانة والصيانة والتعفف واملهابة، ناب يف القضاء عن والده، ُثمَّ َولَِيُه 

َ َسنََة 758هـ/1357م)1(. من بعده، ُتُويفِّ
بناؤها -   1 َتمَّ  عكا،  قرب  الشام  محص  سواحل  عىل  مدينة  طرسوس:  أو  طرطوس: 

وعامرهتا عىل َيد فرج اخْلَاِدم الرتكي، بأمر من اخلليفة العبايس هارون الرشيد)٢(.
، سيف اإلسالم َأُبو -   1 ُطْغتِكنِي بن أيوب: ُطْغتِِكني بن َأيُّوب ْبُن شاِذي بُن مروان الُكْرِديُّ

ْلَطان َصاَلح الّدين ُيوُسف، توىلَّ حكم  الفوارس املنعوت بِامْللِك اْلَعِزيز ظهري الّدين َأُخو السُّ
اْلباَِلد الشاسعة  اليمن 577هـ/1181م، َوَكاَن شجاًعا َكِرياًم حسن السياسة َمْقُصودا من 
إلحسانه وبره، َوُتويفِّ يِف َمِدينَة َأْنَشَأَها بِاْليمن وسامها املنصورة يف شوال5٩3هـ/11٩6م)3(.

َطْلَحُة بُن ُعَبْيِد اهللِ: أبو حممد َطْلَحُة بُن ُعَبْيِد اهللِ بِن َعْمرو بِن ُعْثاَمَن بِن َعْمرو بِن َكْعِب -   1
باجلنة،  ين  ِ املَبرشَّ من   ، التَّْيِميُّ الُقَريِشُّ  غالب  بن  ُلَؤيٍّ  بِن  َكْعِب  بِن  َة  ُمرَّ بِن  َتْيِم  بِن  َسْعِد  بِن 
وَأَحُد الثامنية السابقني باإلسالم، وأحد اخلمسة الذين أسلموا عىل يد أبى بكر الصديق، شهد 
ُأُحًدا، فاتََّقى النبل عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بيده حتى شّلت إصبعه، وكان أَحَد ستة الشورى، وكان 
َي طلحة الَفّياض، قتل يوم اجلمل ودفن بالبرصة عن أربٍع وستِّني سنة)4(. كثري اخلري حتى ُسمِّ

يِن خُمَْتاٌر البلسقني، أمري مملوكي عمل -   1 يِن ُمَْتاٌر: الطََّوايِشُّ َظِهرُي الدِّ الطََّوايِشُّ َظِهرُي الدِّ
وخصص  لأليتام،  مكتًبا  الُقرآن، ووقف  فاضاًل، حيفُظ  زكًيا  كان،  بدمشق،  خازنداًرا 
بإماٍم،  ووقفُه  حسنًا  مسجًدا  عندها  وبنى  قريتني،  عليها  ووقف  بدمشق  للدفن  مقربة 

ب بذلك اخلط، ُتويّف سنة 716هـ/1316م )5(. وهي من أوائل ما ُعمل من الرتُّ

)1( انظر: البداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، ٢٠٢/14، والدارس يف تاريخ املدارس، النعيمي، 411/1.
ابن أيب  بن عمر بن حممد  بن مظفر  الوردي، عمر  ابن  األثري اجلزري، 348/5، وتاريخ  ابن  التاريخ،  الكامل يف  انظر:   )٢(

الفوارس ابن الوردي )ت 74٩هـ(، دار الكتب العلمية، لبنان، 1417هـ/1٩٩6م، 1٩4/1.
)3( انظر: إنباه الرواة عىل أنباه النحاة، مجال الدين بن يوسف القفطي، ٢٠٩/3، والوايف بالوفيات، الصفدي، ٢58/16.

)4( انظر: املسَتخرُج من ُكتب النَّاس للتَّذكرة، عبد الرمحن ابن منده، 141/1، واإلصابة يف متييز الصحابة، أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن 
حجر العسقالين )ت 85٢هـ(، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعىل حممد معوض، دار الكتب العلمية، بريوت، 1415هـ، 3/43٠.

)5( انظر: البداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، 14/8٩.
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طوس: مدينة بخراسان بقرب نيسابور مشهورة، ذات قرى ومياه وأشجار، ينتسب - 200
إليها مَجٌْع من النبالء؛ منهم: الوزير نظام امللك احلسن الطويس)1(.

ي - 201 احِلِ الصَّ ُس  بِيرَبْ يِن  الدِّ ُرْكُن  اْلَفْتح  َأُبو  الظَّاِهر  امْللك  ْلَطان  السُّ ُس:  بِيَبْ الظاِهُر 
ها منذ 658هـ/1٢6٠م،  اِميَِّة َواحْلََلبِيَِّة َوَغرْيِ ِة َوالشَّ يَّ الُبنُْدْقداِري، َصاِحِب اْلباَِلِد امْلرِْصِ
َوَكاَن من امْلُُلوك املعتربين وهو الذي أعاد ُخَلَفاء بني اْلَعبَّاس إىل إعالن خالفتهم من 

الديار املرصية، كانت له أعامل خري وبر كثرية، مات سنة 676هـ/1٢77م)٢(.

عائشُة بنُت املستنجد: عائشُة بنُت اخلليفة املستنجد باهللَّ يوسف ابن املقتفي. السّيدة - 202
وابن  وأخيها،  أبيها،  ِخالفَة  أدركْت  إْذ  رة،  ُمَعمَّ ُمِسنَّة  والصالح،  الدين  ذات  املكّرمة 
ابن أخيها الظاهر، وابِن هذا املستنرص باهللَّ، وحفيدة املستعصم،  النارص، وابن  أخيها 

وماتت يِف ذي احلّجة سنة64٠هـ/1٢4٢م)3(.

عبد احلميد الثاين: السلطان الغازي عبد احلميد َخان الثاين بن السلطان عبد املجيد -  20
خان بن السلطان حممود خان العثامين، السلطان الرابع والثالثون من خلفاء آل عثامن، ُولَِد 
يف 16 شعبان عام 1٢58هـ/184٢م، وتوىلَّ عرش الدولة سنة 1٢٩1هـ/1874م، 
 َ كانت له إنجازاٌت سياسية عديدة، وأعامل خري َوبِرٍّ كثرية يف عموم واليات دولته، ُتُويفِّ

يف 1٠ فرباير 1٩18م)4(.

ّي، - 204 مْحَن بن اْلَقاِسم بن َخالِد العتقي امْلرْصِ مْحَن اْبن اْلَقاِسم: َأُبو عبد اهلل عبد الرَّ عبد الرَّ
َأْمَواالً مجة يِف طلب اْلعلم،  امْلَالِِكي، أحد اأْلَْعالم القائمني بِمذهب َمالك أْنفق  اْلَفِقيه 
بِِه  َمالًِكا عرْشين سنة، وانتفع  َوالنََّساِئّي، صحب  الُبَخاِرّي  َلُه  َمْأُموًنا، وروى  ثَِقًة  كان 
َ َسنََة 1٩1هـ/8٠7م)5(. َنة يِف َمْذَهب َمالك، ُتُويفِّ َأْصَحابه بعد َموته، َوُهَو َصاحب امْلَُدوَّ

)1( انظر: آثار البالد وأخبار العباد، زكريا بن حممد القزويني، 411.
)٢( انظر: البداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، 3٢1/13 و358.

)3( انظر: تاريخ اإلسالم، شمس الدين الذهبي، 437/46، وشذرات الذهب يف أخبار من ذهب، ابن العامد احلنبيل، 7/36٠.
)4( انظر: حلية البرش يف تاريخ القرن الثالث عرش، عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار امليداين الدمشقي )ت 1335هـ(، 
حققه ونسقه وعلق عليه حفيده: حممد هبجة البيطار، دار صادر، بريوت، ط٢، 1413هـ/1٩٩3م، 7٩7، والسلطان عبد 

احلميد الثاين، حممد حرب، دار القلم، دمشق، 141٠هـ/1٩٩٠م، 31.
)5( انظر: الوايف بالوفيات، الصفدي، 13٠/18، وتاريخ اإلسالم، شمس الدين الذهبي، 1148/4-114٩.
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، الفقيه اإلمامي -  20 اِج البجيلُّ الُكويِفُّ مْحَِن ْبُن احْلَجَّ عبد الرمحن بن احلجاج: َأُبو َعيِلٍّ عبد الرَّ
َ يف زمانه)1(. ضا، وُتُويفِّ املحّدث، كان وكياًل جلعفر الصادق، وروى عنه، َوَلِقَي اإلمام الرِّ

عبد العزيز احلفيص )السلطان(: أبو فارس عبد العزيز بن أمحد بن حممد بن السلطان -  20
أيب حييى بن أيب بكر احلفص: أحد ملوك الدولة احلفصية، توىّل تونس بعد وفاة والده 
اخلليفة السلطان أيب العباس أمحد ثالث شعبان سنة 7٩6هـ/13٩3م، أخذ باحلزم يف 
أموره، وجعل يف كل خطة من يصلح هبا فاستقامت األمور بتونس يف أيامه كلها أحسن 

استقامة، وأحسن يف أيامه بتونس حسنات دائمة، تويف سنة 837هـ/1434م)٢(.

هبة -  20 بن  حممد  بن  اهلل  عبد  سعيد  أبو  الدين  رشف  ون:  ــرْصُ َع أيب  بُن  اهلل  عبُد 
ولد  الشافعية،  أعيان  من  فقيه  عرصون،  أيب  بابن  املعروف  احللبي،  التميمي  اهلل 
أحد  كان  قضاءها،  َفَويِلَ  دمشق  إىل  ثم  بغداد،  إىل  وانتقل  باملوصل4٩٢هـ/1٠٩٩م، 
 َ رجال احلكم واإلدارة يف عهد الدولة النورية بالشام، وكانت له أياٍد خريية بيضاء، تويفِّ

سنة 585هـ/118٩م)3(.

ى بن -  20 اِم بن خويلد بن أسد بن عبد الُعزَّ َبرِي بِن الَعوَّ َبرِي: عبد اهلل بُن الزُّ َعْبُد اهلل بُن الزُّ
ُه أسامء بنت أيب بكر الصديق، ولد يف الّسنة الّثانية من اهلجرة، وقيل: بعد اهلجرة  ، ُأمُّ ُقَصّ
بعرشين شهًرا، وهو أّول مولوٍد ولد من املهاجرين يف اإلسالم باملدينة، وبايع رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص وهو ابن سبع سنني، بويع بمكة خليفة، وُقتَِل سنة َثاَلٍث وَسْبِعنَي للهجرة)4(.
احلَاِرِث -  20 بِن  َثْعَلبَة  بِن  َربِّه  عبد  بِن  َزْيِد  بُن  اهللِ  عبد  َربِّه:  عبد  بِن  َزْيِد  بُن  اهللِ  َعْبُد 

ابُن  َوُهو  َسنََة 3٢هـ/65٢م،  بامَلدينَِة  ُتويفِّ  اَلِة،  بالصَّ النَِّداَء  ُأِري  الذي  ُهو   ، اخلَْزَرِجيُّ
.)5( اَن َأْرَبٍع وِستِّنَي، وصىلَّ َعَلْيِه ُعْثاَمُن بُن َعفَّ

النبِيِّ - 210 َجدُّ  ُقَص،  بُن  َمنَاف  بُن عبد  َهاِشم  بُن  امُلطَِّلب  َهاِشم: عبد  بُن  امُلطَّلِب  عبُد 

)1( انظر: نقد الرجال، التفريش، 45/3 و46، وطرائف املقال، السيد عيل الربوجردي، 1/5٠٠.
)٢( انظر: تاريخ الدولتني املوحدية واحلفصية، أبو عبداهلل حممد بن ابراهيم الزركيش، حتقيق: حممد ماضور، منشورات املكتبة 

العتيقة، تونس، 1٩66م، ٩٩ -1٠1.
)3( انظر: الربق الشامي، عامد الدين الكاتب حممد بن حممد صفي الدين بن نفيس الدين األصبهاين )ت 5٩7هـ(، حتقيق: 

د.فالح حسني، مؤسسة عبد احلميد شومان، َعاّمن، 1٩87م، 138/3، والبداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، 363/1٢.
)4( انظر: املسَتخرُج من ُكتب النَّاس للتَّذكرة، عبد الرمحن ابن منده، ٢3/1 و٢/484.

)5( انظر: املسَتخرُج من ُكتب النَّاس للتَّذكرة، عبد الرمحن ابن منده، 1٠4/1.
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ملسو هيلع هللا ىلص ألبيه، ولد بَِيْثِرَب نحو عام 48٠م، فبنو النجار أخواُله، نشأ يف بيئة سيادة ورشف. 
وعظم قدره بخدمة البيت احلرام وحفر بئر زمزم، تويفِّ بعد حادثة اْلِفيل بثامين سنني، 

وله من األبناء ستة عرش، بعد أنَّ عِهَد إىل ابنه أيب َطالب بكفالة حممد صغرًيا)1(.

211 - ، َعْبُد امْلَلِِك ْبُن َمْرَواَن: عبد امْلَِلِك ْبُن َمْرَواَن ْبُن احلََكِم ْبُن َأيِب العاص ْبُن ُأَميََّة الُقَريِشُّ
َه يف  ُولَِد باملدينة املنورة سنة أْرَبٍع وعرشين للهجرة يف بداية خالفة عثامن بن عفان، َتَفقَّ
أحد  وكان  والعبادة،  والفقه  بالعلم  اشَتَهَر  مِمَّن  اخلالفة  يه  تولِّ قبل  وكان  الدين،  علوِم 
هجرية،  وستني  مخس  سنة  اخلالفة  توىلَّ  بالسياسة،  اشتغاله  قبل  األربعة  املدينة  فقهاء 

وتويفِّ سنة ست وثامنني للهجرة، فكانت خالفته إحدى وعرشين سنة وأّياًما)٢(.

ْنجييّل، كان والًِيا - 212 ْنجيّل: ِعزُّ الدين أبو عمرو ُعثامُن بن عيل بن عبد اهلل الزَّ ُعثامن الزَّ
عىل َعَدن يف عهد ُطْغتِِكني بن أيوب، ثم انتقل إىل بالد الشام فَويِلَ القدس الرشيف، كان 
صاحب خري، وله أوقاٌف كثرية؛ منها: مدرسته املعروفة بدار السلسلة باجلانب الغريب 

من املسجد احلرام، تويف سنة 6٢6هـ/118٢م)3(.

ُبوِيَع -  21 املريني،  احلق  عبد  بن  يعقوب  السلطان  ابن  عثامن  سعيد  أبو  املريني:  عثامن 
سنة 71٠هـ/131٠م، متكن املرينيون يف عهده من التوسع ببالد املغرب األوسط سنة 

714هـ/1314م، تويف سنة 731هـ)4(.
اَن بِن َأيب الَعاِص بِن ُأَميََّة بِن عبد َشْمٍس، َأبو عبد اهلل، - 214 اَن: ُعْثاَمُن بُن َعفَّ ُعْثاَمُن بُن َعفَّ

احلبشة،  هجريت  شهد  كلثوم،  أم  أختها  ثم  اهلل  َرُسوِل  بنُت  ُرَقيَُّة  واْمَرأُتُه  النَُّورْيِن،  ُذو 
وكان من العرشة املبرشين باجلنة، استشهد يف بيته سنة 35هـ)5(.

)1( انظر: أخبار املكيني من كتاب التاريخ الكبري البن أيب خيثمة، أمحد بن أيب خيثمة -ت ٢7٩هـ، حتقيق: إسامعيل حسن 
علوم  مؤسسة  احلمريي،  أيوب  بن  هشام  بن  امللك  عبد  النبوية،  والسرية   ،148 1٩٩7م،  الرياض،  الوطن،  دار  حسني، 

القرآن، بريوت، د.ت، 1٠8/1.
)٢( انظر: األخبار الطوال، أبو حنيفة أمحد بن داود الدينوري )ت ٢8٢هـ(، حتقيق: عبد املنعم عامر، مراجعة: مجال الدين 
الشيال، دار إحياء الكتب العريب -عيسى البايب احللبي ورشكاه، القاهرة، 1٩6٠م، 3٢4، واإلنباء يف تاريخ اخللفاء، ابن 

العمراين، 4٩، والبداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، ٩/76.
)3( انظر: املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف، يوسف بن تغري بردي بن عبد اهلل الظاهري احلنفي )ت 874هـ(، حققه ووضع 
حواشيه: حممد حممد أمني، تقديم: سعيد عبد الفتاح عاشور، اهليئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، د ت، 148/5، وتاريخ 

اإلسالم، شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي، 481/1٢.
)4( انظر: العرب يف خرب من غرب، شمس الدين الذهبي، 4/٩٠. 

)5( انظر: املسَتخرُج من ُكتب النَّاس للتَّذكرة، عبد الرمحن ابن منده، 58/1.
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إىل -  21 القادسية  ومن  طوالً،  عبادان  إىل  املوصل  من  وهي  مشهورة،  ناحية  العراق: 
حلوان عرًضا. قيل عنها أن: أرضها أعدل أرض اهلل هواء وأصحها تربة وأعذهبا ماء، 
واألعضاء  الصحيحة  األبدان  أصحاب  وأهلها  االقليم،  من  القالدة  كواسطة  وهي 

السليمة، والعقول الوافرة واآلراء الراجحة وأرباب الرباعة يف كل صناعة)1(. 
فريضة -  21 أركان  ُركنًا من  به  الوقوف  ُيَعدُّ  مكة  بقرب  يقع  َعَرفاٌت: موضٌع  أو  َعَرَفُة 

احلج، وبه جبل الرمحة)٢(.
ى -  21 اِم بن خويلد بن أسد بن عبد الُعزَّ َبرْيِ بِن الَعوَّ : أبو عبد اهلل ُعْرَوُة بُن الزُّ َبرْيِ ُعْرَوُة بُن الزُّ

، الُقَريِشّ املديني، تابعيٌّ جليل، ُولَِد أّول خالفة عثامن بن عّفان. أمه أسامء بنت أيب  بن ُقَصّ
بكر، وخالته عائشة أم املؤمنني. أحد الفقهاء السبعة، كان عروة ثقة كثري احلديث عاملا مأمونا 
 َ ثبتا، وقد رَوى عن غري واحد من أصحاب رسوله اهلل، وله كتاب يف املغازي والسري، تويفِّ

باملدنية سنة أربٍع وتسعني سنة، وقيل: تسٍع وتسعني، وقيل غري ذلك، واألول أرجح)3(.
اَلم -  21 اَلم بِن َداُوَد بِن ُعْثاَمن بِن عبد السَّ اَلم: عز الّدين بن عبد السَّ ِعزُّ الّديِن بُن عبد السَّ

ْعِدّي امْلَْقِديِس، ُولَِد بقرية كفر امَلاء من عجلون يِف سنة 77٢هـ، َوحفظ كتًبا من فنون  السَّ
اْلُقدس ودمشق  اْلُعُلوم وناظر الفحول وارحتل َوقدم  يِف  َشتَّى واشتغل َوحصل وبرع 
قضاء  يِف  الُبْلِقينِّي  واستنابه  َوأْفتى،  بالقدس  الصالحية  تدريس  َوويل  مَجاَعة،  فَأَجاَزُه 

َ َسنََة 85٠هـ/1446م)4(. الديار املرصية، ُتويفِّ

ُ عن تلك الفرتة التي حكم خالهلا سالطني -  21 العرُص اململوكي: ُمْصَطَلٌح تارخيي ُيَعربِّ
املامليك يف مرص، منذ انقضاء عهد األيوبيني سنة 648هـ/1٢5٠م إىل أن فتحها األتراك 
العثامنيون سنة ٩٢3هـ/1517م، واملامليك: هم َمْن كانوا عبيًدا أو موايل خيدمون يف 

الدولة األيوبية، ثم تطورت أحواهلم حتى صاروا ُحّكاًما وسالطني.

، فِقيٌه وحمدٌث - 220 اِئِب بِن مالٍك الثََّقِفيُّ الُكويِفُّ ائِِب: أُبو َزْيٍد َعَطاُء ْبُن السَّ  َعَطاُء ْبُن السَّ

)1( انظر: آثار البالد وأخبار العباد، زكريا بن حممد بن حممود القزويني، 65.
)٢( انظر: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، جواد عيل، 384/11.

الرسالة،  معروف، مؤسسة  بشار عواد  حتقيق:  املزي،  احلجاج  أبو  الرمحن  عبد  الزكي  بن  يوسف  الكامل،  هتذيب  انظر:   )3(
بريوت، 14٠٠هـ/1٩8٠م، 11/٢٠ و٢4، والبداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، ٩/1٠1.

)4( انظر: األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل، العليمي، ٢/113.
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َ َسنََة 136هـ/753م)1(. ثقة، سمع عن نَفٍر من التابعني، ُتويفِّ

: َأبو مَحَّاٍد ُعْقَبُة بُن َعاِمِر بِن َعْبِس بِن َعْمرو بِن َعِديِّ بِن َعْمرو - 221 ُعْقَبُة بُن َعاِمر اُلَهنِيُّ
، ُكنَِّي  ْبَعِة بِن َرْشَداَن بِن َقْيِس بِن ُجَهْينََة اأْلَْنَصاِريَّ بِن ِرَفاَعَة بِن ُموَدَعَة بِن َغنِْم بِن الرُّ
ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  عن  روى  مرص،  إمارة  توىلَّ  بدًرا،  وشهد  أسلم  مّحاد،  وأيب  اخلري  بأيب 

َ سنة ثامٍن ومخسني للهجرة)٢(. أحاديث كثرية، تويفِّ

َعالُء الدين أفندي: َجَلبِي عالُء الدين أفندي الَعَريب، أصله من حلب، وهو العريب - 222
العثامنية سنة ٩٠٠هـ/14٩5م، وكان  الدولة  اإلسالم يف  توىلَّ مشيخة  الذي  الوحيد 

َ سنة ٩٠1هـ/14٩6م)3(. ذلك يف عهد السلطان بايزيد الثاين، تويفِّ

َعِلُّ بُن َأيب َطالٍِب: أبو احلسن َعيِلُّ بُن َأيب َطالٍِب بُن عبد امُلطَِّلِب بُن َهاِشِم بُن عبد -  22
َمنَاٍف، كاَن َأْصَغَر َبنِي َأيب َطالِب، شهد له رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص باجلنة، ومات وهو عنه راٍض، 
أخوه، وابن عمه، وزوج ابنته فاطمة الزهراء، وأبو سبطيه احلسن واحلسني، وكان رجاًل 
قويا آدم شديد األدمة، ثقيل العينني عظيمها، ذو بطٍن، أصلع، وهو إىل القرص أقرب، 

وكان أبيض الرأس واللحية، كناه رسول اهلل أبا تراٍب، اسُتشِهَد سنة 41هـ)4(.

اِح، من أبرز وزراء املقتدر - 224 َعِلُّ ْبُن عيسى: َأُبو احْلََسِن َعيِلٌّ ْبُن ِعيَسى ْبُن داود بُن اجْلَرَّ
باهلل العبايس وابنه القاهر، ُولَِد سنة ٢45هـ/85٩م، َوَكاَن ثَِقًة نبياًل فاضاًل عفيًفا، كثري 
َع لديه من املال َسْبُعامَئِة َأْلِف ِدينَاٍر َأْنَفَق  مَّ العبادة، حيب أهل العلم ويكثر جمالستهم، جَتَ

َ سنة 335هـ/٩46م)5(. ِمنَْها يِف ُوُجوِه اخْلرَْيِ ِستَّاِمَئَة َأْلٍف َوَثاَمننَِي َأْلًفا، وتويفِّ

)1( انظر: املعارف، أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت ٢76هـ(، حتقيق: ثروت عكاشة، اهليئة املرصية العامة 
للكتاب، القاهرة، ط٢، 1٩٩٢م، 474/1.

)٢( انظر: املسَتخرُج من ُكتب النَّاس للتَّذكرة، عبد الرمحن ابن منده، 155/1 و6٠٩/٢، والبداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، 
46/4، والكامل يف التاريخ، أبو احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباين ابن األثري 

)ت 63٠هـ(، حتقيق: عبد اهلل القايض، دار الكتب العلمية، بريوت، ط٢، 1415هـ، 3/11٢.
)3( انظر: الدولة العثامنية يف التاريخ اإلسالمي، إسامعيل أمحد ياغي، مكتبة العبيكان، الرياض، 1٩٩5م، ٢78، ودار الفتوى 
يف إستانبول مركز التنوير الرشعي منذ عهد اخلالفة اإلسالمية العثامنية حتى اآلن، حممود السيد الدغيم، جريدة احلياة، لندن، 

يوم السبت ٢8 مجادى األوىل سنة 143٠هـ/٢3 أيار-مايو سنة ٢٠٠٩م، العدد 1685، 16.
)4( انظر: املسَتخرُج من ُكتب النَّاس للتَّذكرة، عبد الرمحن ابن منده، 151/1.

)5( انظر: البداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، 143/11 و147.
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علٌّ َحْيَدُر َأَفنِْدي: عيلٌّ َحْيَدُر خواجه َأَفنِْدي، نابغة الفقهاء وفخر القضاة والعلامء -  22
يف عرصه، َتَوىلَّ مناصب علمية وقضائية مهمة، فَعِمَل رئيًسا ملحكمة التمييز باألستانة، 
وأمينًا لدار الفتوى ووزيًرا للعدلية يف دار اخلالفة العثامنية، كام مدرًسا ملجلة األحكام 
العدلية يف كلية احلقوق، فرشح هذه املجلة رشًحا وافًيا كافًيا، وهو أحد أبرز جلنة حترير 
َ َسنََة 1353هـ/1٩34م)1(. جملة األحكام العدلية، ورشحه أهم الرشوح وأوفاها، ُتويفِّ

: شمُس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن حممد بن ُعَليُش، املغريب -  22 يُّ ُعَليُش املرِْصِ
يف   َ وُتويفِّ 1٢17هـ/18٠٢م،  سنة  ُولَِد  مرص  يف  املالكية  مفتي  املنشأ،  املرصُّ  األصل 

القاهرة سنة 1٢٩٩هـ/188٢م)٢(.
َأمْحد -  22 بن  َعبَّاس  بن  د  حُمَمَّ اهلل  عبد  َأُبو  الّدين  عامد   : يُّ َنْيَسِ الدُّ بِيِعيُّ  الرَّ الدين  عامُد 

ة  يَّ َنْيرَسِ الدُّ اِعُر، بنى املدرسة  الشَّ َواحْلَاِذُق  امْلَاِهُر،  الطَّبِيُب   ، يُّ َنْيرَسِ الدُّ الربيعي  بن عبيد 
َ بِِدَمْشَق سنة 686هـ/1٢87م)3(. لألطباء بدمشق غريب البيامرستان النوري، ُتويفِّ

ُعامُن: كورة عىل ساحل بحر اليمن يف رشقي هجر، تشتمل عىل مدن كثرية، سميت -  22
إليه يقال  يليه منسوب  إبراهيم اخلليل، عليه السالم، والبحر الذي  بعامن بن بغان بن 

بحر عامن)4(. 
ى -  22 الُعزَّ عبد  بِن  ُنَفْيِل  بِن  اخلَطَّاِب  بُن  ُعَمُر  الفاروق  َحْفٍص  أبو  اخلّطاب:  بن  عمر 

، القريش العدوي،  بِن رياح بِن عبد اهللِ بِن ُقْرِط بِن ِرَزاِح بِن َعِديِّ بِن َكْعِب بِن ُلَؤيٍّ
النبوة  من  السادسة  السنة  يف  أسلم  جهل،  أيب  أخت  املخزومية  هشام  بنت  حنتمة  أمه 
وله سبع وعرشون سنة، روى عنه نفٌر من الصحابة؛ منهم: عيل، وابن مسعود، وابن 
حازم،  أيب  بن  وقيس  وقاص،  بن  وعلقمة  الصحابة،  من  وعدة  هريرة،  وأبو  عباس، 

وخلق سواهم، اسُتشهد يف أواخر ذي احلجة سنة ثالث وعرشين للهجرة)5(.

عامل  دار  احلسيني،  فهمي  أفندي،  حيدر  لعيل  األحكام  جملة  رشح  األحكام  درر  كتاب  من  املعربة  النسخة  مقدمة  انظر:   )1(
الدمشقي )ت 1351هـ(،  إليان رسكيس  احلديثة، يوسف  التصانيف  الرياض، 14٢3هـ/٢٠٠3م، 3، وجامع  الكتب، 

مكتبة آية اهلل العظمى، قم، ط٢، 1313هـ، 1/11٠.
)٢( انظر: هدية العارفني، إسامعيل باشا البغدادي، 3/4٢٢.

)3( انظر: البداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، 365/13، والسلوك إىل معرفة دولة امللوك، املقريزي، ٢/٢٠1.
)4( انظر: آثار البالد وأخبار العباد، زكريا بن حممد بن حممود القزويني، 56.

)5( انظر: املسَتخرُج من ُكتب النَّاس للتَّذكرة، عبد الرمحن ابن منده، 148/1، وسري أعالم النبالء، حممد بن أمحد بن عثامن 
الذهبي، ٢8/68.



315

فهرس األعالم واأللقاب واملذاهب والفرق واألماكن والبلدان

عمر بن عبد العزيز: ُعَمُر بُن عبد الَعِزيِز بُن َمْرَواَن، كنيته أبو حفص، ُولَِد سنة 61 - 0 2
هجرية، بويع يف صفر سنة تسع وتسعني للهجرة، وكان حسن السرية عادالً يف الرعية، 
وهو التقى النقي الصّوام القّوام، يعود املرىض، ويشّيع اجلنائز ويأخذ مال اهلل من وجهه 
َ خِلَْمٍس بقني من رجب سنة إحدى ومائة  ويرصفه يف حقه، ُرِوَيْت عنه أحاديث، تويفِّ

للهجرة، وكانت خالفته سنتني ومخسة أشهر وأربعة أيام)1(.

احلنفي، - 1 2 الرومي  آبادي  القرين  الرمحن  عبد  بُن  ِحلِمّي  ُعَمُر  أفندي:  حلمي  عمر 
حقوقي، َويِلَ رئاسة حمكمة التمييز بوزارة العدل العثامنية؛ من آثاره: إحتاف االخالف 

يف احكام االوقاف، ومعيار العدالة، وتويف يف ربيع األول 13٠7هـ/188٩م)٢(.

2 2 - ، َيْعُقوَب ْبِن عبد اهللَِّ اأْلَْنَصاِريُّ ْبِن  ْبُن احْلَاِرِث  ُأَميََّة َعْمُرو  َأُبو  َعْمرو بِن احَلاِرِث: 
َ َسنََة  املرصي دارا، ُولَِد سنة ٩٢هـ/711م، كان ثَِقة وَكاَن أحفظ النَّاس يِف َزَمانه، َوُتُويفِّ

148هـ/765م)3(.

َعْمُرو بُن الَعاِص: أبو عبد اهلل َعْمُرو بُن الَعاِص بِن َواِئِل بِن َهاِشِم بِن ُسَعْيِد بِن َسْهِم -   2
، أسلم بعد منرصف األحزاب، وَهاَجر بعَد احلَُدْيبَِيِة،  ْهِميُّ بِن َعْمرو بِن ُهَصْيٍص السَّ
فتح مرص سنة ٢1هـ/64٢م، وطرابلس سنة ٢3هـ/644م يف عهد عمر بن اخلطاب، 

َ بمرص سنة اثنتني وأربعني للهجرة)4(. وروى أحاديث عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ُتويفِّ
سنة - 4 2 حوايل  ولد  زيدي،  فقيه   ، نَْعايِنُّ الصَّ الَعنيِْسُّ  قاِسٍم  بُن  أمحُد   : نَْعايِنُّ الصَّ الَعنِْسُّ 

من  اجلمهوري؛  العهد  يف  األوقاف  وزارة  توىلَّ  صنعاء،  علامء  عن  وأخذ  13٢6هـ، 
مؤلفاته: »التاج املذهب ألحكام املذهب«، و»القواعد الرشعية فيام جيوز وما ال جيوز 

َ َسنََة 13٩٠هـ)5(. من األوقاف والوصية«، ُتويفِّ

)1( انظر: اإلنباء يف تاريخ اخللفاء، حممد بن عيل بن حممد املعروف بابن العمراين )ت 58٠هـ(، حتقيق: قاسم السامرائي، دار 
اآلفاق العربية، القاهرة، 14٢1هـ/٢٠٠1م، 51-5٠،

)٢( انظر: إسامعيل باشا بغدادي، هدية العارفني، 8٠٢/1، ومعجم املؤلفني، عمر رضا كّحالة، ٢83/7. 
الوليد سليامن بن خلف بن سعد بن أيوب بن  أبو  البخاري يف اجلامع الصحيح،  التعديل والتجريح ملن خرج له  انظر:   )3(
الرياض،  والتوزيع،  للنرش  اللواء  دار  حسني،  لبابة  أبو  حتقيق:  474هـ(،  )ت  األندليس  الباجي  القرطبي  التجيبي  وارث 

14٠6هـ/1٩86م، ٩7٠/٢، واملعرفة والتاريخ، يعقوب بن سفيان الفسوي، 143/1.
)4( انظر: املسَتخرُج من ُكتب النَّاس للتَّذكرة، عبد الرمحن ابن منده، 153/1، 56/٢ و٢57 و6٠٢.

)5( انظر: مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن، عبد اهلل حممد احلبيش، املجمع الثقايف، أبو ظبي، 14٢5هـ/٢٠٠4م، 3٠8.
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قبة -   2 حتت  من  خترج  وهي  زمزم،  ماء  مثل  ماؤها  املقدس،  ببيت  بئر  سلوان:  عني 
الصخرة، وتظهر بالوادي قبيل القدس)1(.

َعنْيُ ِقينيا: قرية فلسطينية تقع إىل الشامل الرشقي من مدينة رام اهلل الفلسطينية، حمتلة -   2
منذ 1٩67م)٢(.

الغرب اإلسالمي: ُمصطلٌح يدل عىل تلك البالد التي تيل مرص من برقة وطرابلس -   2
وإفريقية واملغربني األوسط واألقىص وحتى هناية بالد األندلس.

يُّ -   2 َفارس الّدين َأُبو سعيد: األمري َفارس الّدين َأُبو سعيد َمْيُموُن اْبن عبد اهلل الَقرْصِ
خازندار امْللك َصاَلح الّدين، صاحب املدرسة امليمونية املوقوفة سنة 5٩3هـ/11٩7م)3(.

َفاطَِمُة الزهراء: َفاطَِمُة الزهراء بنت حممد َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ُولَِدهْتا ُأمها خدجية بنت -   2
َة يف السنة اخلامسة قبل البعثة النبوية، تزوجت عيل بن أيب طالب، فولدت  خويلد بَِمكَّ
يْت بامَلِدينَِة بعَد َوَفاِة َأبِيَها بخمسة وتسعني  له احلسني وزينب واحلسني وأم كلثوم. ُتَوفِّ

يوًما، َرَوْت َعنَْها َعاِئَشُة ُأمُّ امُلْؤِمننَِي)4(. 
ْبِن السلطان األرشف قنصوه - 240 ِد بك  تُّ َفاطَِمُة َخاُتوَن بِنُْت حُمَمَّ فاطمة خاتون: السِّ

مصطفى  الال  الوفرية  واألوقاف  اخلريات  وصاحب  اجليوش  أمري  تزوجت  الغوري، 
َيْت سنَة 58٩هـ/11٩3م)5(. باشا، كانت هلا خريات وفرية وأوقاف كثرية، ُتوفِّ

241 - ، الِقْتَبايِنُّ ُثمَّ  َعْينِيُّ  الرُّ ِقْتَباَن  ابِن  َمْرَثِد  بِن  ُثاَمَمَة  بِن  ُعَبْيِد  بِن  َفَضاَلَة  ُعَبْيِد:  بِن  َفَضاَلَة 
َواّله معاويُة قضاء الشاَم، وكان يستخلفه عىل دمشق حني خيرج منها، َبِقَي يف القضاء 

حتى مات يف خالفة معاوية سنة 53هـ/673م)6(.

الدينية،  الثقافة  الزيارات، عيل بن أيب بكر بن عيل اهلروي، أبو احلسن )ت 611هـ(، مكتبة  )1( انظر: اإلشارات إىل معرفة 
القاهرة، 14٢3هـ، 33.

)٢( انظر: تأثري مدينة رام اهلل عىل خصائص السكان والعمران، منصور عزت منصور أبو ريدة، أطروحة ماجستري غري منشورة، 
كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، نابلس، ٢٠11م، 14و16، وكتاب حمافظة رام اهلل والبرية اإلحصائي، اجلهاز 

املركزي لإلحصاء الفلسطيني، رام اهلل، ٢٠11م، ٢٩.
)3( انظر: األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل، عبد الرمحن بن حممد العليمي احلنبيل، ٢/48.

)4( انظر: املسَتخرُج من ُكتب النَّاس للتَّذكرة، عبد الرمحن ابن منده، 473/٢، والبداية والنهاية، إسامعيل بن عمر بن كثري، 37/8 و16٠.
)5( انظر: كتاب وقف فاطمة خاتون دراسة حتليلية، دراسة منشورة بكتاب األوقاف يف بالد الشام منذ الفتح العريب اإلسالمي إىل هناية 
القرن العرشين، غيداء عادل خزنة كاتبي، منشورات جلنة تاريخ بالد الشام باجلامعة األردنية، عامن، ٢٠٠٩، ق1، ٢٩6/٢ وما بعدها.

َحه وعلق  ُب بِـَوِكيع )ت 3٠6هـ(، َصحَّ بِّيًّ الَبْغَداِديُّ امُلَلقَّ ُد بن َخَلِف بن َحيَّاَن بن َصَدَقة الضَّ مَّ )6( انظر: أخبار القضاة، حمَُ
يف  القضاة  وتاريخ  بعدها،  وما   1٩8/3 دت،  بريوت،  الكتب،  عامل  املراغي،  مصطفى  العزيز  عبد  أحاديثه:  وخّرج  عليه 

اإلسالم، حممد الزحييل، دار الفكر ودار الفكر املعارص، دمشق وبريوت، 1415هـ/1٩٩5م، 1٩8.
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، العامل الفقيه الرباين - 242 اِج ُيوُسُف ْبُن ُدوَناَس اْلِفنَْداَلِويُّ امْلَْغِريِبُّ : َأُبو احْلَجَّ اْلِفنَْداَلِويُّ
 َ يِن َشْيُخ امْلَالِِكيَِّة بدمشق، وكان إماًما عامًلا دّينًا بارًعا يف فنون َشتَّى، ُتويفِّ َة الدِّ ُب ُحجَّ امْلَُلقَّ
شهيًدا سنة 54٢هـ/1147م وهو يقاوم الفرنجة يف حصارهم لدمشق، َوُدفَِن بَِمَقابِِر 

ِغرِي)1(. َباِب الصَّ

اشتغل -  24 اْلَقايِض،  يُّ  الطَّرَبِ اهللَِّ  عبد  ْبُن  َطاِهُر  يِِّب  الطَّ َأُبو  الطَّيِِّب:  َأُبو  اْلَقايِض 
 ، َواْلَبرَصِ ْمِع  السَّ َصِحيَح  َوَكاَن  َوَسنََتنْيِ  َسنٍَة  ِماَئُة  اْلَكْرِخ، وعاَش  َقَضاَء  َوَويِلَ  باإلفتاء 
َسنََة   َ ُتُويفِّ َحَسٌن،  ِشْعٌر  َوَلُه  اْلُفَقَهاِء،  َعىَل  َوَيْسَتْدِرُك  َوُيْفتِي  ُينَاظُِر  اأْلَْعَضاِء،  َسِليَم 

45٠هـ/1٠58م)٢(.

بِن - 244 احْلَُسنْيِ  بِن  َأمْحَد  بِن  َنرْصٍ  ْبِن  َعيِلٍّ  ْبُن  الوّهاِب  عبد  املالكي:  أبو حممد  القايض 
ارحتل  ثم  بغداد  مالك، وويل قضاء  فقيًها عىل مذهب  كان   ، الَبغداِديُّ امْلَالِِكيُّ  َهاُروَن 

َ باملغرب َسنََة 4٢٢هـ/1٠31م)3(.  لبالد املغرب، ونال هناك شهرًة واسعة، ُتُويفِّ

الَفّراِء -  24 أمحَد  بِن  َخَلف  بِن  حُمّمِد  بِن  احلَُسني  بُن  حُمّمُد  َيْعىَل  َأبو  َيْعىَل:  أبو  القايض 
حمرٍم  يف  ولد  الفروع،  يف  مذهبهم  وممهد  احلنابلة،  شيخ  الفقيه  اإلمام  القاىض   ، احلَنَْبيِلُّ
إليه  وانتهت  وأفتى،  الثقات، درس  العلامء  كان من  الكثري،  احلديث  38٠هـ، وسمع 
رياسة املذهب، وانترشت تصانيفه وأصحابه، ومجع اإلمامة والفقه والصدق، وحسن 

َ َسنَة 458هـ/1٠66م)4(. اخللق، والتعبد، ُتُويفِّ

احْلَافُِظ -  24 َمُة  اْلَعالَّ َماُم  اإْلِ  ، احْلَنَْبيِلُّ احْلَاِرثِيُّ  َمْسُعوٌد  يِن  الدِّ َسْعُد   : اِرثِيُّ احْلَ القايض 
له يد طوىل يف  َوَكاَنْت  َوَصنََّف،  َج  َوَخرَّ َومَجََع  احْلَِديَث،  َسِمَع   ، بِِمرْصَ اْلَقايِض واملفتي 
فأجاد وأفاد، وكان  َداُوَد  َأيِب  ُسنَِن  َمْن  ِقْطَعًة  َح  َورَشَ َوامْلُُتوِن،  الصناعة واألسانيد  هذه 

َ سنة 711هـ/1311م)5(. حسن اإلسناد، ُتُويفِّ

الذهبي، ٢/466-465،  الدين  ابن كثري، ٢7٩/1٢، والعرب يف خرب من غرب، شمس  البداية والنهاية، إسامعيل  انظر:   )1(
والنجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة، ابن تغري بردي، 5/٢8٢.

و66/1٢،   354/1٠ كثري،  ابن  إسامعيل  والنهاية،  والبداية   ،16٢/8 اجلزري،  األثري  ابن  التاريخ،  يف  الكامل  انظر:   )٢(
واإلنباء يف تاريخ اخللفاء، ابن العمراين، 1٩٠.

)3( انظر: املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك، مجال الدين عبد الرمحن ابن اجلوزي، ٢٢1/15.
)4( انظر: البداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، 116/1٢.

)5( انظر: البداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، 73/14.
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، َصاحب -  24 ِحيم بن َعيّل بن السعيد البيساين اللَّْخِميُّ الَقايِض اْلَفاِضل: َأُبو َعيّل عبد الرَّ
خري  وأعامل  أوقاف  له  كانت  األيويب،  الّدين  َصاَلح  َوَوِزير  والرسائل  الكتابة  ديوان 

َ سنة 5٩6هـ/11٩8م)1(. كثرية، تويفِّ

َفْخُر الديِن احلََسُن بُن منصوٍر بِن حممود بِن عبد العزيز األُوْزَجنِْدّي -  24 قايض خان: 
والفقه  واللغة  األدب  يف  عديدة  تصانيٌف  له  خان،  بِـقايِض  املشهور  احلَنَِفّي  الَفْرَغايِنّ 
ى »الفتاوى اخلانية« من أصح الكتب التي  والفتاوى... وقيل: إنَّ كتابه الفتاوى امُلَسمَّ

َ سنة 5٩٢هـ/11٩6م)٢(. يعتمد عليها يف اإلفتاء، وُتويفِّ

ْبِن -  24 َعْمِرو  ْبِن  ِعَياِض  ْبِن  ُموَسى  ْبُن  ِعَياُض  الَفْضِل  أُبو  اْلَقايِض  ِعَياض:  اْلَقايِض 
ى العلم  ُولَِد بسبتة املغربية َسنََة 446هـ/1٠54م، وتلقَّ اْلَيْحُصبِيِّ  ِعَياِض  اْبِن  ُموَسى 
الكثرية  املصنفات  املالكية، وصاحب  العلامء  أحد مشايخ  املغرب واألندلس،  بالد  يف 
 َ ُتويفِّ والتاريخ،  واألدب  واحلديث  واللغة  كالفقه  كثرية،  إماًما يف علوم  وكان  املفيدة، 

بسبتة سنة 544هـ/114٩م)3(.

الظاهري، - 0 2 الُغوري  قانصوه  الدين  سيف  النَّرْص  َأُبو  ُف  اأْلرَْشَ امْللك  الغوري:  قانصوه 
بًّا للعامرة؛ بنى جامعا وقرًبا منيًفا ووقف َعَلْيهام أوقاًفا َكثرَِية، َوله  سلطان دولة املامليك، كان حُمِ
ة املرشفة، ُقتَِل يف موقعة مرج دابق سنة 1516م)4(. آَثار خري مجيَلة يِف َطِريق احْلَاج ومآثر بَِمكَّ

املقتدر - 1 2 بُن  أمحد  بِاهللَِّ  اْلَقاِدِر  ْبُن  اهللَِّ  عبد  َجْعَفٍر  َأبو  اهللَِّ  بِأْمِر  اْلَقاِئُم  اهلل:  بأمر  القائم 
ِشيِد ْبِن امْلَْهِديِّ ْبِن أيب جعفر  ِل ْبِن امْلُْعَتِصِم ْبِن الرَّ ِق ْبِن امْلَُتَوكِّ بُن امُلْعَتِضِد بُن َأمْحَد امْلَُوفَّ
َ سنَة 43٩هـ/1٠47م، َكاَن كثري الصدقة،  امْلَنُْصوِر، ُولَِد َسنََة 3٩1هـ/1٠٠1م، وُتويفِّ

ْوَم َوَيرَبُّ اْلُفَقَراَء ِمْن َأْقَطاِعِه)5(. َكاَن ُيْكثُِر الصَّ
)1( انظر: إكامل اإلكامل، حممد بن عبد الغني بن أيب بكر بن شجاع، أبو بكر ابن نقطة احلنبيل البغدادي )ت 6٢٩هـ(، حتقيق: 
عبد القيوم عبد ريب النبي، منشورات جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 141٠هـ، 438/1، وإنباه الرواة عىل أنباه النحاة، 
الكتب  العربيومؤسسة  الفكر  دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  حممد  حتقيق:  646هـ(،  )ت  القفطي  يوسف  بن  عيل  الدين  مجال 

الثقافية، القاهرة وبريوت، 14٠6هـ/1٩8٢م، 187/3.
)٢( انظر: هدية العارفني، إسامعيل باشا البغدادي، 316/1.

ابن اخلطيب )ت  الدين  بلسان  الغرناطي األندليس-الشهري  اللويش األصل،  السلامين  انظر: حممد بن عبد اهلل بن سعيد   )3(
776هـ(: حتقيق: دار الكتب العلمية، بريوت، 14٢4هـ، 188/4، والبداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، 1٢/٢8٠.

)4( انظر: سمط النجوم العوايل يف أنباء األوائل والتوايل، عبد امللك بن حسني العصامي، 61/4.
)5( انظر: البداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، 1٢/3٩.
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خالفة - 2 2 ومستقر  مدائنها  أم  فهي  األندلس،  بالد  وسط  يف  عظيمة  مدينة  ُقْرُطَبة: 
األمويني هبا، وآثارهم هبا ظاهرة، وفضائل قرطبة ومناقب خلفائها أشهر من أن تذكر، 
وهم أعالم البالد وأعيان الناس، اشتهروا بصحة املذهب وطيب املكسب وحسن الزي 
العلامء وسادات الفضالء، ومسجدها  وعلو اهلمة ومجيل األخالق، وكان فيها أعالم 

اجلامع من أكرب مساجد اإلسالم وأمجعها ملحاسن العمد والبنيان)1(.

2   - ، اْلُقْرُطبِيُّ األنصاِريُّ  َفَرج  بِن  بكر  أيب  بن  َأمْحد  بن  د  حُمَمَّ اهلل  عبد  َأُبو   : الُقْرَطبِيُّ
يف  الزاهدين  الورعني،  العارفني  والعلامء  الصاحلني،  اهلل  عباد  من  كان   ، ُ املفرسِّ الفقيه 
وعبادة  توجه  بني  ما  معمورة  أوقاته  اآلخرة،  أمور  من  يعنيهم  بام  املشغولني  الدنيا، 
َ َسنََة  وتصنيف، له »جامع أحكام القرآن« و»التذكرة يف أحوال املوتى واآلخرة«، ُتُويفِّ

671هـ/1٢7٢م)٢(.

واسعة - 4 2 الرتبة  طيبة  األرض،  من  فضاء  يف  عامرة  مشهورة  كبرية  مدينة  قزوين: 
املدن مثلها،  ُبنيت عىل وضع حسن مل يبن يشء من  النواحي واألقطار،  الرقعة، نزهة 
وهي مدينتان؛ إحدامها يف وسط األخرى، واملدينة الصغرى تسمى شهرستان، هلا سور 

وأبواب، واملدينة الكبرية املحيطة هبا، وهلا أيًضا سور وأبواب)3(. 

ُقيِصُّ ْبُن ُكالٍب: ُقِصُّ ْبُن ُكالٍب ْبن مرة ْبن كعب ْبن لؤي القريش، ولد قص بن -   2
علم  بيت  يف  ونشأ  ونصف،  قرن  بـنحو  الفيل  عام  قبل  املكرمة،  مكة  بطن  يف  كالب 
وأدب، أسس دار الندوة يف اجلهة اليامنية للكعبة، ويقال: إنه أّول َمْن مجع الناس للوعظ 

يف يوم اجلمعة)4(.

)1( انظر: آثار البالد وأخبار العباد، زكريا بن حممد القزويني، 55٢، والروض املعطار يف خرب األقطار، حممد بن عبد اهلل بن عبد 
املنعم احِلمريى )ت ٩٠٠هـ(، حتقيق: إحسان عباس، مؤسسة نارص للثقافة، بريوت، ط٢، 1٩8٠م، 456.

)٢( انظر: الديباج املذهب يف معرفة أعيان علامء املذهب، إبراهيم بن عيل بن حممد ابن فرحون اليعمري )ت 7٩٩هـ(، حتقيق 
املدينة  تاريخ  اللطيفة يف  القاهرة، د ت، 3٠8/٢، والتحفة  الرتاث للطبع والنرش،  النور، دار  أبو  وتعليق: حممد األمحدي 
الرشيفة، شمس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر بن عثامن بن حممد السخاوي )ت ٩٠٢هـ(، الكتب 

العلمية، بريوت، 1414هـ/1٩٩3م، ٢/557. 
)3( انظر: آثار البالد وأخبار العباد، زكريا بن حممد بن حممود القزويني، 65.

)4( انظر: البداية والنهاية، إسامعيل بن عمر بن كثري الدمشقي )ت 774هـ(، حتقيق: عيل شريي، دار إحياء الرتاث العريب، 
14٠8هـ/1٩88م، ٢54/٢ و٢6٠-٢61 و٢64.
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ٌم -   2 ، فقيه شافِِعيٌّ ُمَقدَّ اُل الّشايِشُّ ٌد ْبُن َعيِلٍّ إسامعيل اْلَقفَّ : َأُبو َبْكٍر حُمَمَّ الَقّفاُل الّشايِشُّ
فيام  الشافعي  فقه  العلوِم، وسمع بخراسان والعراق والشام واجلزيرة، وانترش عنه  يِف 
مشهورٌة  َتصانِيٌف  وَلُه  عنه،  وكتبوا  وأقرانه  الكبار  جملسه  فحرض  َس  ودرَّ النهر،  وراء 
َسنََة   َ ُتُويفِّ الرشيعة«،  »حماسن  كتاُب  وله  والفقه،  واألصول  واحلديث  التفسري  يف 

365هـ/٩76م)1(. 

، الفقيه املحدث، والَزَم -   2 افِِعيُّ يُّ الَقْلُيويِبُّ الشَّ القليويب: َأمحد بُن َأمحد بِن َسالَمَة امْلرِْصِ
َس فكان َحِسَن التقرير  كثرًيا من علامء عرصه، كان مهاًبا كثرَي الصدقات والطاعات، درَّ
بغري  القبلة  معرفة  يف  و»رسالة  املنهاج«،  رشح  عىل  »حاشية  مصنَّفاته:  من  والتفهيم، 

َ َسنََة 1٠7٠هـ/166٠م)٢(. آلة«.. وغري ذلك من الرسائل والتحريرات املفيدة، ُتُويفِّ

ُقم: مدينة بأرض اجلبال بني ساوة وأصفهان، وهي كبرية طيبة خصبة، عمرت يف -   2
زمن احلجاج بن يوسف سنة ثالث وثامنني، أهلها شيعة إمامية)3(. 

كانت - ٢5٩ إْذ  التأثريح  هلن  كان  اللوايت  النساء  من  املقتدي  اخلليفة  قهرمانة  القهرمانة: 
بوفرة  اشتهرت  اخلالفة،  دار  مهام  تنفذ  وكانت  اخلالفة،  قرص  يف  كبري  بنفوذ  تتمتع 
األوقاف عىل وجوه اخلري، وبخاصة األربطة، منها رباط الفقاعية املشهور، الذي وقفته 

عىل املنقطعات األرامل)4(.
، ُولَِد بمكناسة - 0 2 ٍد بِن أمحَد الَقوِريُّ اللَّْخِميُّ املِكنايِسُّ ٌد بُن قاسٍم بِن حُمَمَّ : حُمَمَّ الَقوِريُّ

الزيتون سنة 8٠4هـ/14٠٢م، ونشأ هبا وأخذ عن أبرز شيوخها، َويِلَ التدريس والفتيا 
التاريخ،  الفقه وقضايا  نوازل  العلم واستحضار  ًرا يف  بفاس، وكان متبحِّ بمكناس ثم 

َ بفاس سنة 87٢هـ/1476م)5(.  تويفِّ
وان: مدينة عظيمة ببالد املغرب األدنى، تبعد عن تونس احلالية حوايل ثالثة - 1 2 الَقرْيَ

)1( انظر: التدوين يف أخبار قزوين، عبد الكريم بن حممد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني )ت 6٢3هـ(، حتقيق: 
عزيز اهلل العطاردي، دار الكتب العلمية، 14٠8هـ/1٩87م، 457/1.

)٢( انظر: خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عرش، حممد ابُن املحبي، 175/1.
)3( انظر: آثار البالد وأخبار العباد، زكريا بن حممد بن حممود القزويني، 65.

العلمية،  الكتب  دار  83٢هـ(،  )ت  الفايس  الدين  تقي  عيل،  بن  أمحد  بن  حممد  احلرام،  البلد  بأخبار  الغرام  شفاء  انظر:   )4(
14٢1هـ/٢٠٠٠م، 431/1.

)5( انظر: الضوء الالمع، السخاوي، ٢8٠/8، ونيل االبتهاج يف تطريز الديباج، أمحد بابا التنبكتي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، د.ت، 548.



3٢1

فهرس األعالم واأللقاب واملذاهب والفرق واألماكن والبلدان

ومخسني مياًل، اختطها عقبة بن نافع الفهري سنة 6٠هـ/67٠م، يف زمن خالفة معاوية 
بن أيب سفيان، من أبرز احلوارض يف العرص اإلسالمي، هبا آثاٌر إسالمية جليلة، أمهها 
من  سبعة  قبور  املسجد  غريب  وتقع  نافع،  بن  عقبة  بناه  الذي  الكبري  اجلامع  مسجدها 

.)1( التابعني ذكروا أهنم من الرسية التي دخلت البالد يف زمان عثامن
كاتشانيك: واحدة من أكرب ُمُدِن كوسوفو العثامنية، تقع يف جنوهبا الرشقي عىل ُبْعِد - 2 2

أربعني مياًل من مدينة بريشتينا، تشتهر بكثرة مساجدها، ومعامرها اإلسالمي وأوقافها 
التي أنشأها سنان باشا)٢(.

د اْلَكاَسايِنُّ احلنفي، ملك العلامء -   2 : َعاَلء الّدين َأُبو بكر بن َمْسُعود بن حُمَمَّ اْلَكاَسايِنُّ
َفواّله  بحلب  حممود  الدين  نور  إىل  وقِدم  السمرقندي،  منصور  أيب  عىل  تفقه  بحلب، 
ترتيب  يف  الصنائع  »بدائع  الفقه  يف  ُمَصنٌَّف  له  أوقافها،  والنظر  والرقة  حلب  مدارس 

َ َسنََة 587هـ/11٩1م)3(. الرشائع«، وهو من الكتب املعتربة يف الفقه احلنفي، ُتويفِّ
من - 4 2 الغريب  اجلانب  يف  وهي  دجلة،  برشقي  عامرة  صغرية  مدينة  أو  حملة  الَكْرُخ: 

بغداد، وإليها ُينَْسُب معروف الكرخي الزاهد)4(.

»كفه« -   2 يف  عاش  احْلَنَِفّي،  الَكَفويُّ  احْلَُسْينِي  موَسى  بُن  أيُّوُب  اْلَبَقاء  َأُبو   : الَكَفويُّ
برتكيا، َوَويِلَ قضاءها وقضاء القدس وببغداد، وعاد إىل إسطنبول فتويف هبا، وله كتاب 

»الكليات معجم يف املصطلحات والفروق«، وله كذلك كُتٌب باللغة العثامنية)5(.

الكتب، بريوت، 14٠8هـ،  املنجم، عامل  املدائن املشهورة يف كل مكان، إسحاق بن احلسني  املرجان يف ذكر  انظر: آكام   )1(
٩8، وآثار البالد وأخبار العباد، زكريا بن حممد بن حممود القزويني )ت 68٢هـ(، دار صادر، بريوت، ٢4٢، والبلدان، 
أمحد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقويب )ت بعد ٢٩٢هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت، 14٢٢هـ، 185، 

واإلشارات إىل معرفة الزيارات، عيل بن أيب بكر بن عيل اهلروي )ت 611هـ(، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 14٢3هـ.
بعدها،  وما   35 14٢1هـ،  دمشق،  الفكر،  دار  األرناؤوط،  موفق  حممد  اإلسالمية،  املجتمعات  يف  الوقف  دور  انظر:   )٢(

وجريدة الديار اللبنانية، ٢٠٠3/٩/8م، 1٩، وجريدة اليوم السعودية، ٢٠ فرباير ٢٠15م، 3.
)3( انظر: الربق الشامي، عامد الدين الكاتب األصبهاين )ت 5٩7هـ(، حتقيق: فالح حسني، مؤسسة عبد احلميد شومان، عامن، 
1٩87م، 135/5، واجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، عبد القادر بن حممد بن نرص اهلل القريش احلنفي )ت 775هـ(، مري 

حممد كتب خانه، كراتيش، د.ت، ٢/٢46.
)4( انظر: الروض املعطار يف خرب األقطار، حممد ابن عبد املنعم احِلمريى، 4٩٠.

)5( انظر: األعالم، الزركيل، ٩44/٢، والكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيني 
الكفوي، حتقيق: عدنان درويش وحممد املرصي، مؤسسة الرسالة، بريوت، 141٩هـ/1٩٩8م، 18.
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الَكْلباْيكاين: السيد أبو جواد حمّمد رضا بن السّيد حمّمد باقر املوسوي الكلبايكاين، -   2
ى  َتَلقَّ 1316ه/18٩8م،  سنة  األصفهانية  كالبايكان  يف  ولد  معارص،  إمامي  فقيه 
بالتدريس  اشتغل  املقّدسة،  ُقم  بمدينة  اليزدي  احلائري  الكريم  عبد  الشيخ  العلم عىل 
سنة   َ ُتــويفِّ العباد«،  »هداية  تصانيفه:  أشهر  من  ضخمة،  مكتبة  ــَس  وأسَّ قم،  يف 

1414هـ/1٩٩3م)1(.

د بن عبد اْلَواِحد بن عبد احلميد بن َمْسُعود -   2 : َكاَمُل الّدين حُمَمَّ نَِفيِّ اَمِم احْلَ اْلَكاَمِل ْبِن اهْلُ
إىل حلب  وارحتل  كبار،  أئمة  َه عىل  َتَفقَّ اإلسكندري،  ثمَّ  السيوايس  احْلَنَِفّي،  اهْلامم  ابن 
اْلعلم،  لنرش  وتصدى  اْلُعُلوم،  يِف  وبرع  أقرانه،  عىل  َوتقدم  ملرص،  عاد  ثم  للعلم  طلًبا 
سنة   َ ُتويفِّ اهلداية«،  رشح  القدير  »فتح  له  والنحو،  َواأْلُُصول  اْلِفْقه  يِف  َعالَمة  َوَكاَن 

861هـ/1457م)٢(.

ُبنَِيْت -   2 إسالمية  مدينة  كوفة الستدارهتا،  العراق، وسميت  بالد  أعامل  من  الكوفة: 
الكوفة منذ  يف والية سعد بن أيب وقاص زمن خالفة عمر بن اخلطاب، وقد صارت 
تعمريها قاعدة للجيوش التي حتركت باجتاه بالد فارس، وقد ارتفعت مكانة الكوفة يف 
ا خلالفته، من  عهد اخلليفة الراشدي عيل بن أيب طالب، إذ اختذها عاصمًة لدولته، ومقرًّ

أبرز معاملها: مسجدها الكبري، ودار اخلالفة)3(.

املالكّي -   2 الفقيه   ، اللَّْخِميُّ بنت  ابِن  القريوايِنُّ  بِن  ٍد  حُمَمَّ ْبُن  َعيِلُّ  احْلََسِن  َأُبو  اللخمي: 
املعروف، تفقه بابن حُمِْرٍز والسيورّي، اشتغل باإلفتاء وطال عمره فصار عامل إفريقّية، 
املاِزرّي وغريه، له تعليق كبري عىل  َه به مجاعة من السفاُقسّيني؛ منهم أبو عبد اهلل  وتفقَّ

َ يف صفاقس َسنََة 478هـ/1٠85م)4(. َنة«، ساّمه »التَّْبرصة«، ُتُويفِّ »املدوَّ
مالك بن أَنَس: َأُبو عبد اهللَِّ َمالُِك ْبُن َأَنِس ْبِن َمالِِك ْبِن عامر ْبِن َأيِب َعاِمِر ْبِن َعْمِرو - 0 2

، إَِماُم َداِر اهلجرة يف زمانه،  ْبِن احْلَاِرِث بن غيالن بن حشد ْبِن َعْمِرو ْبِن احْلَاِرِث امْلََديِنُّ
)1( انظر: لباب األلقاب يف القاب األطياب، مال حبيب اهلل الرشيف الكاشاين، 43 وما بعدها، والذريعة إىل تصانيف الشيعة، 

العالمة الشيخ آقا بزرگ الطهراين، دار األضواء، بريوت، ط٢، د.ت، ٢6/٢67.
حتقيق:  ٩11هـ(،  )ت  السيوطي  بكر  أيب  بن  الرمحن  عبد  الدين  جالل  والنحاة،  اللغويني  طبقات  يف  الوعاة  بغية  انظر:   )٢(
حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العرصية، صيدا، د.ت، 166، وشذرات الذهب يف أخبار من ذهب، ابن العامد احلنبيل، 

ي، 1/8٢. 437/٩، والكواكب السائرة بأعيان املائة العارشة، نجم الدين الغزِّ
)3( انظر: صبح األعشى يف صناعة اإلنشا، القلشندي، 337-336/4.

)4( انظر: تاريخ اإلسالم، شمس الدين الذهبي، 1٠/43٠.



3٢3

فهرس األعالم واأللقاب واملذاهب والفرق واألماكن والبلدان

ُولد باملدينة املنورة سنة ٩3هـ، ونشأ يف بيت كان مشتغاًل بعلم احلديث واستطالع اآلثار 
ِم الفقه فالزم  وأخبار الصحابة وفتاوهيم، فحفظ القرآن صغرًيا، وحفظ احلديث وتعلُّ
كثرًيا من العلامء، ثم جلس يف املسجد النبوي للدرس واإلفتاء، روى َعْن َغرْيِ َواِحٍد ِمَن 
التَّابعني، وحدث عنه خلٌق من األئمة... له »املوّطا« يف احلديث، و»املدونة« يف الفقه)1(. 

يف - 1 2 الشافعية  شيخ  البرصي،  املاوردي  َحبِيٍب  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  َعيِلُّ  احْلََسِن  َأُبو   : املاَوْرِديُّ
و»األحكام  والتفسري،  والفروع  األصول  يف  الكثرية  التصانيف  صاحب  وغريها،  بغداد 
الفقه،  يف  إماًما  وكان  والّدين«،  الّدنيا  و»أدب  و»اإلقناع«،  و»احلاوي«،  السلطانية«، 
َ َسنَة 45٠هـ/1٠58م)٢(. واألصول، والتفسري، بصرًيا بالعربية، ويل قضاء بالد كثرية، ُتُويفِّ

ْيخ الوطايس امْلَْعُروف بالربتغايل، ُبوِيَع - 2 2 د الشَّ د بن حُمَمَّ حممد البتغايل: السلطان حمَمَّ
٩1٠هـ، بعد وفاة أبيه، سلطاٌن جماهد ضد أعداء دولته، وانشغل بحامية حدود الدولة َعن 

اْلباَِلد املراكشية وسواحلها َفَكاَن َذلِك َسبًبا لُظُهور السعديني به، تويف سنة ٩31هـ)3(.
الُزَبْيِديُّ -   2 َخْيرَضٍ  بن  اهلل  بن عبد  د  حُمَمَّ بن  د  حُمَمَّ أبو اخلري  الدين  حممد اخليرضي: قطب 

، احلافظ، قايض القضاة بمرص والشام، كانت  يِّ افِِعي، املعروف بالقطب اخلَْيرَضِ َمْشِقي الشَّ الدِّ
، أنشأ املدارس بمرص وبالد الشام واملدينة املنورة وأجرى عليها األوقاف  له أعامل خري َوبِرٍّ

واجلرايات، من مؤلفاته: طبقات الشافعية، تويف يف القاهرة سنة 8٩4هـ/148٩م)4(.

، ِدَمْشِقيُّ األصل، - 4 2 ْيَبايِنُّ ُد ْبُن زفر احْلََسِن الشَّ حممد بن احلسن الشيباين: َأُبو عبد اهللَِّ حُمَمَّ
ُولَِد بَِواِسَط َسنََة 13٢هـ/74٩م، َوَنَشَأ بِاْلُكوَفِة َفَسِمَع ِمْن َأيِب َحنِيَفَة، َوَكَتَب َعْن َمالِِك 
، ثايَن  افِِعيُّ َث هِبَا، َوَكَتَب َعنُْه الشَّ ْبِن َأَنٍس َواأْلَْوَزاِعيِّ َوَأيِب ُيوُسَف، َوَسَكَن َبْغَداَد َوَحدَّ
اثنني صحبا أبا حنيفة، فكان أحد أعمدة املذهب احلنفي، واّله الرشيد قضاَء الرقة ثم 

َ سنة 18٩هـ/8٠5م)5(.  عزله، له مصنّفاٌت نفيسة، منها: »السري الكبري«، ُتويفِّ

)1( انظر: املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك، مجال الدين عبد الرمحن ابن اجلوزي، 4٢/٩، والبداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، 
17٩/1٠، واإلمام مالك بن أنس إمام دار اهلجرة، عبد الغني الدقر، دار القلم، دمشق، ط3، 141٩هـ/1٩٩8م، ٢1.

)٢( انظر: البداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، ٢68/14، وشذرات الذهب يف أخبار من ذهب، ابن العامد احلنبيل، ٢85/8.
)3( انظر: االستقصا ألخبار دول املغرب األقىص، شهاب الدين النارصي، 4/14٠.

)4( انظر: تاريخ البرصوي، عيل بن يوسف بن عيل بن أمحد الدمشقّي البرصوي )ت ٩٠5هـ(، حتقيق: أكرم حسن العلبي، 
دار املأمون للرتاث، دمشق، 14٠8م، 3٩، وديوان اإلسالم، حممد بن عبد الرمحن بن الغزي )ت 1167هـ(، حتقيق: سيد 

كرسوي حسن، دار الكتب العلمية، بريوت، 1411هـ/1٩٩٠م، ٢/٢35.
)5( انظر: البداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، 1٠/٢1٩.
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، تتلمذ عىل الفقيه املقداد بن -   2 ُ اإلماميُّ : الفقيه وامُلَفرسِّ ُد َحَسُن النجِفيُّ العفريُّ حُمَمَّ
عبد اهللّ السيوري احليّل، وتتلمذ عليه كثريوٌن، وانتهت إليه رياسة اإلمامية يف زمانه، له 

َ َبْعَد َسنَِة 8٩1هـ/1486م)1(. مؤلفات؛ منها: »اجلواهر« يف الفقه، ُتُويفِّ
الكسنوي -   2 احلََسنِيُّ  الطَّباْطبائيُّ  العظيم  عبد  بن  كاظم  حممد   : الَيْزِديُّ كاظم  حممد 

تّوىل  1٢47هـــ/1831م،  سنة  ُولَِد  األصِل،  فاِريِسُّ  شيعي  مرجع  النجفي،  اليزدي 
»العروة  موسوعة  ألََّف  النجف،  يف  الشيعة  عند  واملرجعية  والسياسية  الدينية  القيادة 
الوثقى«؛ التي ُتعد من أهم الكتب الفقهية الشيعية، وعليها عرشات الرشوح واحلوايش، 

َ َسنََة 1337هـ/1٩1٩م)٢(.  ُتُويفِّ
إنجازاٌت -   2 له  كانت  الفاتح،  حممد  السلطان  ووزير  األعظم  الصدر  باشا:  حممود 

عسكرية وسياسية كبرية، كان نصرًيا لألدب والفن، وحمبًّا للعلم وألعامل اخلري فأعان 
السلطان الفاتح عىل تشييد املؤسسات اخلريية والدينية واألوقاف)3(.

ْيُق: النَّرَضّي اإلرسائييّل، من بني النضري، كان حرًبا عامًلا، وكان غنًيا كثري األموال -   2 ُمَرْيِ
من النخل، وكان يعرف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بصفته وما جيد يف علمه، يقال: إنَّه قد أسلم يوم 

أحد، وقاتل مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حتى قتل، وقد اختلفت الروايات حول إسالمه)4(.

احلنفيَّة، -   2 شيخ  امَلْرِغينَايّن،  اجلليل  عبد  ْبن  َبْكر  َأيِب  ْبن  َعيِلّ  الّدين  برهان   : امْلَْرِغينَايِنُّ
صاحب كتايَب »اهلداية« و»البداية« يِف املذهب و»كفاية املنتهى«، ونرش املذهب، وتفّقه 
َ ألربع عرشة ليلٍة َخَلت من ذي احلّجة سنة 5٩3هـ/11٩7م)5(. عليه اجلّم الغفري، ُتويفِّ

يميض - 0 2 وفيه  وِمنَى،  عرفة  بني  الطريق  منتصف  عىل  يكون  يكاد  موِضٌع  ُمْزَدلَِفُة: 
العارش من ذي احلجة، ومنه تكون اإلفاضة عند الرشوق إىل منى، وقد  ليلة  احلجاج 

نعت موضع مزدلفة بـ»املشعر احلرام« يف القرآن الكريم)6(.

)1( انظر: طرائف املقال، السيد عيل الربوجردي )ت1313هـ(، حتقيق: السيد مهدي الرجائي، د.ن، 141٠هـ، 1/3٢.
)٢( انظر: حمسن األمني. أعيان الشيعة، 43/1٠، والذريعة إىل تصانيف الشيعة، الطهراين، 15/٢5٢.

)3( انظر: تاريخ الدولة العلية العثامنية، حممد فريد بك، 168، وقصة احلضارة، ول ديورانت، 5٩/٢6.
)4( انظر: املغازي، حممد بن عمر بن واقد السهمي الواقدي )ت ٢٠7هـ(، حتقيق: مارسدن جونس، دار األعلمي، بريوت، 

ط3، 14٠٩هـ/1٩8٩م، ٢6٢-٢63. 
)5( انظر: تاريخ اإلسالم، شمس الدين الذهبي، 137/4٢.

)6( انظر: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، جواد عيل، 384/11.
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املستيضُء بأمر اهلل العّبايِس: أبو حممد احلسن املستضئ بأمر اهلل، أمري املؤمنني اخلليفة - 1 2
العبايس، عادت مرص يف عهده إىل خالفة بني العباس )57٢هـ/1176م(، تويف سنة 

بًّا للعلامء كثري الصدقة وفعل اخلريات)1(. 574هـ/1178م، وكان حُمِ
الظَّاِهِر - 2 2 ْبُن  َمنُْصوُر  َجْعَفٍر  َأبِو  امْلُْؤِمننَِي  َأِمرِي  اْلَعبَّايِسِّ  بِاهللَِّ  امْلُْسَتنرِْصِ  باهلل:  امُلْسَتنْرِصُ 

ِد ْبِن النَّارِصِ َأمْحََد، بوِيَع له يوم مات أبوه سنة 6٢3 هـ، وسار يف الناس كسرية أبيه  حُمَمَّ
الظاهر يف اجلود وحسن السرية واإلحسان إىل الرعية، وبنى املدرسة الكبرية املستنرصية 

نيا مثُلها)٢(. التي مل تبن مدرسٌة يف الدُّ
بناء -   2 كان  اجلنويب،  ِمنَى  جبل  سفح  يف  كنانة  بني  َخْيِف  إىل  نسبًة  اخَلْيِف:  مسجد 

َد بناؤه  املسجد يسرًيا، إىل أْن بناه اخلليفة العبايس املهدي بن أيب جعفر املنصور، ثم ُجدِّ
الدين مودود بن زنكي أمري املوصل، وجتدد يف  سنة 55٩هـ/1164م يف عهد قطب 

عهد السلطان اململوكي قايتباي سنة 874هـ/146٩م)3(.
املسعودي: َأُبو احْلسن َعيّل بن احْلَُسنْي بن َعيّل امَلْسُعوِدّي: من َأْعاَلم املؤرخني َومن - 4 2

مشاهري الرحالني، من أهل َبْغَداد َأَقاَم بِمرْص َوُتويفِّ فِيَها سنة 346هـ/٩57م، له مؤلفات 
َمان.. َوغري َذلِك من املؤلفات اْلقيَمة)4(.  َهب وأخبار الزَّ عديدة؛ ِمنَْها: مروج الذَّ

، أسلم وهو ابن أْربع، وتويف -   2 َرِقيُّ األَْنَصاِريُّ َمْسَلمُة بُن خمَلِد الزُّ َمْسَلمُة بُن مَلِد: 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو ابن عرش، َويِلَ مرص وبالد املغرب يف عهد معاوية، فكانت له صحبة 
وُرِوَيْت عنه أحاديث، واهتم بأهل احلرف والصنائع، فشهدت الصناعة يف عرصه بمرص 

هنضة ملحوظة، تويفِّ بمرص سنة 6٢هـ)5(.

)1( انظر: البداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، 364/1٢ و373، 36/13.
)٢( انظر: أخبار الدولة العباسية وفيه أخبار العباس وولده، مؤلٌِّف جمهول )ت ق 3هـ(، حتقيق: عبد العزيز الدوري وعبد 

اجلبار املطلبي، دار الطليعة، بريوت، د.ت، 414، والبداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، 133/13.
الكتب  دار  حتقيق:  776هـ(:  )ت  اخلطيب  ابن  السلامين  سعيد  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  غرناطة،  أخبار  يف  اإلحاطة  انظر:   )3(
عبد  بن  حسني  بن  امللك  عبد  والتوايل،  األوائل  أنباء  يف  العوايل  النجوم  وسمط   ،4٠8/٢ 14٢4هـ،  بريوت،  العلمية، 
امللك العصامي املكي )ت 1111هـ(، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعيل حممد معوض، دار الكتب العلمية، بريوت، 

141٩هـ/1٩٩8م، 54/4.
)4( انظر: األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل، العليمي، 11/1، واألعالم، خري الدين الزركيل، ٢77/4.

)5( انظر: املسَتخرُج من ُكتب النَّاس للتَّذكرة، عبد الرمحن ابن منده، 35/1 و311/٢، واحللة السرياء، حممد بن عبد اهلل بن 
أيب بكر القضاعي البلنيس، املعروف بابن األّبار )ت 658هـ(، حتقيق: حسني مؤنس، دار املعارف، القاهرة، ط٢، 1٩85م، 
3٢4/٢، والعرب يف خرب َمْن غرب، شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن بن َقاْيامز الذهبي )ت 748هـ(، حتقيق: حممد السعيد، 

دار الكتب العلمية، بريوت، د.ت، 1/4٩.
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يوم -   2 أمية، أسلم  بن  ُسفيان صخر بن حرب  أيِب  بُن  ُمعاِوَيُة  ُسفيان:  أيِب  بُن  ُمعاِوَيُة 
عىل  والًيا  كان  أسلم،  منذ  الوحي  وكاتب  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  صاحب  وكان  مكة،  فتح 
ُقتل، وظل عىل  ، فلم يزل والًيا لعمر حتى  الشام منذ عهد عمر بن اخلطاب  بالد 
والية الشام منذ ذلك احلني؛ حتى متكن من إعالن نفسه خليفًة للمسلمني بعدما صاَلَح 

احلسن بن عيل  سنة 41هـ، تويف يف العرشين من رجب سنة 6٠هـ)1(.

ملك -   2 َأيُّوَب،  ْبِن  َبْكِر  َأيِب  اْلَعاِدِل  ْبُن  ِعيَسى  امْلَُعظَُّم  امْلَِلُك  ْلَطاُن  السُّ ِعيَسى:  امْلَُعظَُّم 
العلامء  احلنفي، وكان حيب  الفقه  فاضاًل يف  عامًلا  باساًل  والشام، وكان شجاًعا  دمشق 

َ سنة 6٢4هـ/1٢٢7م)٢(. ويكرمهم، وجيتهد يف متابعة اخلري وله أوقاٌف كثريٌة، ُتويفِّ

عاشت -   2 وقد  خربها،  بلغنا  التي  العربية  الدول  أقدم  من  املعينية؛  الدولة  أو  َمِعني: 
اسُم  ُعِرَف  وقد  العلامء،  بعض  رأي  عىل  تقريًبا،  ق.م  و63٠   13٠٠ بني  وازدهرت 

»معني« نسبة إىل حمفد من حمافد اليمن)3(.

املفضل بن حممد الضبّي: العامل الشهري، ُولَِد سنة 1٢6هـ/744م، وفد عىل املهدي -   2
العبايس فقّربه، وكان من أعلم الناس بالشعر، ومجع له األشعار املختارة؛ التي سامها: 

َ سنة 168هـ)4(. املفضليات، ُتويفِّ

ِق بن َجْعَفٍر - 0 2 املقتدر باهلل بن املعتضد: امْلُْقَتِدُر بِاهللَِّ أبو الفضل َأمْحَُد ْبِن َأيِب َأمْحََد امْلَُوفَّ
امْلُْعَتِصِم بن هارون الرشيد، أمري املؤمنني العبايس، ولد سنة  ٍد  ِل َعىَل اهللَِّ ْبِن حُمَمَّ امْلَُتَوكِّ
كان  وقد  ٢٩5هـ/٩٠8م،  سنة  املكتفي  أخيه  بعد  باخلالفة  له  بويع  ٢8٢هـ/8٩5م، 

حسن اخللق، وكان معطاًء جواًدا، تويف سنة 3٢٠هـ/٩3٢م)5(.

مصطفى - 1 2 بن  حممد  الدين  حميي  بن  حممد  السعود  أبو  أفندي:  السعود  أبو  ُمالَّ 

)1( انظر: مسالك األبصار يف ممالك األمصار، ابن فضل اهلل العمري، ٢4/338-337.
القومي  املركز  الدين،  مجال  سعيد  حممد  تعريب:  اهلجري،  السابع  القرن  أهل  من  جمهول  الروم،  سالجقة  أخبار  انظر:   )٢(
للرتمجة، القاهرة، ط٢، ٢٠٠7م، 11، واألنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل، عبد الرمحن بن حممد العليمي، 15/٢ و4٢، 

والبداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، 141/13-14٢.
)3( انظر: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، جواد عيل )ت 14٠8هـ(، دار الساقي، ط4، 14٢٢هـ/٢٠٠1م، 73/3.

)4( انظر: املعارف، عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت ٢76هـ(، حتقيق: ثروت عكاشة، اهليئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، 
ط٢، 1٩٩٢م، 4٠، والعرب يف العصور القديمة، لطفي عبد الوهاب، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، ط٢، د.ت، ٢77.

)5( انظر: اإلنباء يف تاريخ اخللفاء، حممد ابن العمراين، 153، والبداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، 1٩3/11.



3٢7

فهرس األعالم واأللقاب واملذاهب والفرق واألماكن والبلدان

تعليمه  وتلقى  وصالح،  علم  بيت  يف  ونشأ  ُولَِد  أفندي،  السعود  بأيب  امللقب  العامدي 
ًسا  مدرِّ  َ ُعنيِّ الفارسية،  واللغة  العربية  واللغة  الرتكية  اللغة  جييد  وكان  والده،  يد  عىل 
العسكر،  َقضاء  ثم  والقسطنطينية،  بورصة  يف  القضاء  َويِلَ  ثم  وإسطنبول،  بورصة  يف 
له  ُمؤثِّر،  الدينية والسياسية بشكٍل  فتاواه يف احلياة  ثم مفتًيا وشيخ اإلسالم، أسهمت 
َ بالقسطنطينية  مصنفاٌت عديدة؛ أمهها »التفسري«، و»رسالة يف جواز وقف النقود«، ُتُويفِّ

َسنََة ٩8٢هـ/1574م)1(.

د اهْلََرِوّي احْلَنَِفّي، أَحُد اأْلَْعاَلم - 2 2 ُمالَّ َعِلٌّ القاِري: امُلالَّ َعيِلٌّ القاِريُّ بُن ُسلطاَن بِن حُمَمَّ
اشتغل  ثم  َوغريه،  اهليتمي  حجر  اْبن  َعن  فَأخذ  ة  َمكَّ إىَِل  ورحل  هبراة  ولد  احلُّفاظ، 
و»رشح  امْلشكاة«  »رشح  منها:  كثرية،  مؤّلفاٌت  وله  واملناظرة،  والتأليف  بالتدريس 
َ َسنََة  عىل نخبة اْلِفكر«، َورشح عىل »الشاطبية« و»األثامر اجلَنِيَُّة يِف َأساَمء احْلَنَِفيَّة«، ُتُويفِّ

1٠14هـ/16٠5م)٢(.

الح أبو الوليد إسامعيُل ْبُن السلطان النَّارِص -   2 امللك الصالح بن قالوون: امْللك الصَّ
بالقدس  العلامء  عىل  ووقف  وأهله،  للعلم  حمبًِّبا  كان  الصاحلي،  قالوون  بن  د  حُمَمَّ

َ سنة 746هـ/1463م)3(. الرشيف، ُتويفِّ
يِن حممٌد عبد الرؤوف بُن َتاِج العاِرفنِي بِن َعيلٍّ احلَّداِديُّ - 4 2 املناوي الشافعي: َزْيُن الدِّ

افِِعيَّة، وأخذ النحو واحلديث  افِِعي، حفظ اْلُقْرآن ثمَّ حفظ متون الشَّ امْلَنَاِوّي القاهري الشَّ
اجلامع  رشح  »التيسري  كتبه:  من  والفنون،  بالدين  العلامء  كبار  من  َواأْلَدب  التَّْفِسري 
ُه »تيسري الُوُقوف عىل غوامض أحكام اْلُوُقوف«،  الصغري«، َوله كتاب يِف األوقاف َسامَّ

َ َسنََة 13٠1هـ/1884م)4(. وهو كتاب مل يسبق إىِل مثله، ُتُويفِّ

)1( انظر: شذرات الذهب يف أخبار َمْن ذهب، ابن العامد احلنبيل، 584/1٠ وما بعدها، وأصول التاريخ العثامين، أمحد عبد 
الرحيم مصطفى، دار الرشوق، القاهرة، ط3، 1٩٩8م، 1٠7-1٠٩ و143. 

)٢( انظر: سمط النجوم العوايل يف أنباء األوائل والتوايل، عبد امللك بن حسني بن عبد امللك العصامي املكي )ت 1111هـ(، 
حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعيل حممد معوض، دار الكتب العلمية، بريوت، 141٩هـ/1٩٩8م، 4/4٠٢.

)3( انظر: األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل، عبد الرمحن بن حممد العليمي احلنبيل، 4٢/٢.
)4( انظر: خالصة األثر يف أعيان القرن الثالث عرش، حممد أمني بن فضل اهلل احلموي، 11٢/٢-114، واألعالم، خري الدين 

.٢٠4/6 ، ِركيِلُّ الزِّ
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امْلَْعُروُف -   2 َحاِمٍد،  ْبِن  َعيِلِّ  ْبُن  ِحيِم  الرَّ عبد  يِن  الدِّ ُب  ُمَهذَّ ْخَواِر:  الدَّ يِن  الدِّ ُب  ُمَهذَّ
الصاغة  بالقرب من  العميد  بدرب  داره  بدمشق، وقد وقف  األطباء  ْخَواِر، شيخ  بِالدَّ
ودفن  السنة،  هذه  من  بصفر  وفاته  وكانت  هلم،  مدرسة  بدمشق  األطباء  عىل  العتيقة 

َ سنة 6٢8هـ)1(. بسفح َقاِسُيوَن، ُولَِد سنة 565هـ، وُتويفِّ
، قاَتَل اخلَوارج، ُولَِد -   2 امُلَهلَُّب بُن أيب ُصْفَرِة: أبو سعيد امُلَهلَُّب بُن َأيِب ُصْفَرَة األَْزِديِّ

يف عهد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وَويِلَ ُخراسان، َوَرَوى أحاديَث عن ابن عمر وغرِيِه، َماَت امُلَهلَُّب 
بُِخَراَساَن سنة 83هـ/7٠٢م، وَلُه ِستٌّ وَسْبُعوَن َسنًَة)٢(.

د بن ُيوُسف بن أيب اْلقسم بن ُيوُسف الغرناطي امْلَّواق، فقيه -   2 امَلّواُق: أبو عبد اهلل حُمَمَّ
أندليس من غرناطة؛ من آثاره: رشح كبري عىل خمترص خليل، سامه »التاج واإلكليل«، 
َسنََة   َ ُتــُويفِّ الدين،  مقامات  يف  املهتدين  وسنن  املالكي،  الفقه  فروع  يف  واملخترص 

838هـ/1434م)3(.
موسى بن ميمون: أبو عمران موسى بن ميمون اليهودّي، القرطبّي، رئيس اليهود -   2

يف  متفنّن  الّطّب،  صناعة  يف  زمانه  أوحد  هو  كان  املرصّية،  بالّديار  وحربهم  وعاملهم 
العلوم، وله معرفة جّيدة بالفلسفة، طّب الّسلطان صالح الّدين، ثّم ولده األفضل عليًّا، 

وقيل: إّنه أسلم باملغرب، وحفظ القرآن، فلاّم أن قدم مرص ارتّد)4(.
العراق، إحدى قواعد بالد اإلسالم، -   2 املوصل: مدينة عظيمة مشهورة، تقع شامل 

ُبنَِيْت يف زمن قديم عىل طرف دجلة  رفيعة البناء ووسيعة الرقعة حمط رحال الركبان، 
باجلانب الغريب، هبا قرب النبي يونس بن متَّى)5(.

يِن َأُبو حممد عبد اهللَِّ ْبن َأمْحََد بن حممد بن ُقَداَمَة - 00  ُق الدِّ : مَوفَّ ُق بن ُقَداَمَة امْلَْقِديِسُّ ُمَوفَّ
ُيَعدُّ  احلّي الدمشقي، أحد أعالم احلنابلة، له كتاب »املغني« الذي  امْلَْقِديِسُّ احلَنَْبيِلّ الصَّ
من أعظم الكتب الفقهية اجلامعة ملذاهب األئمة الفقهاء، مع عناية خاصة بإيراد أقوال 

َ سنة 6٢٠هـ/1٢٢3م)6(. األئمة الذين انقرضت مذاهبهم والرتجيح فيام بينها، ُتويفِّ

)1( انظر: البداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، 151/13.
)٢( انظر: املسَتخرُج من ُكتب النَّاس للتَّذكرة، عبد الرمحن ابن منده، 55/3 و1٠4. 

)3( انظر: الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، شمس الدين السخاوي، ٩8/1٠.
)4( انظر: تاريخ اإلسالم، شمس الدين الذهبي، 3٩6/43.

)5( انظر: آثار البالد وأخبار العباد، زكريا بن حممد القزويني، 461.
)6( انظر: سري أعالم النبالء، شمس الدين الذهبي، 18/1٩٢.
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احلسني - 01  املراكيش  الرشيف  عيل  بن  الرشيف  حممد  بن  إسامعيل  إسامعيل:  امَلوىَل 
األرشاف  دولة  رجال  وأفضل  وخلفائهم،  اإلسالم  ملوك  كبار  من  الطالبي،  العلوّي 
السجلامسيني العلويني يف املغرب األقىص، ولَِد سنة 1٠56هـ/1645م، اختذ كْريِس 
َ سنة 113٩هـ/17٢7م)1(. ْيُتون، وكانت له بصامت خري كثرية، تويفِّ ملكه بمكناسة الزَّ

َميَّاَفاِرِقني: مدينة مشهورة بديار بكر الرتكية، وقد سميت قدياًم مارتريوپوليس أو - 02 
مدينة الشهداء، بناها الروم ملا مجع فيها من عظام الفرس املسيحيني، وصارت بعد ذلك 

حارضة إسالمية)٢(.
ُد ْبُن املنصور َقاَلُوون بن عبد اهلل الّصاحلّي، توىلَّ -  0  النَّاِصُ َقاَلُوون: امْلَِلُك النَّارِصُ حُمَمَّ

املامليك يف مرص والشام سنة 6٩4هـ/1٢٩5م، كانت له أعامُل خرٍي كثريٍة يف  سلطنة 
َ سنة 741هـ/134٠م)3(.  عموم مملكته، ُتويفِّ

ْبِن - 04  اْلَواِحِد  عبد  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  حَيَْيى  يِن  الدِّ َنْجُم  الّصدُر   : ُبوِديِّ اللُّ يِن  الدِّ َنْجُم 
ِة َعىَل اأْلَطِبَّاِء  ُبوِديَّ َواِويِن بِِدَمْشَق، ووقف املدرسة اللُّ ، كان طبيًبا، وَويِلَ َنَظَر الدَّ اللُُّبوِديِّ

واملهندسني، َوُدفَِن ِعنَْد مدرسته)4(.
د بن امْللك اْلَعاِدل -  0  يِن أيوب ْبُن اْلَكاِمِل حُمَمَّ الُِح َنْجُم الدِّ يِن أيوب: امْلَِلُك الصَّ َنْجُم الدِّ

بن أيوب، سابع امللوك األيوبيني، بملك دمشق ثم مرص، مات سنة 6٠٩هـ/1٢1٢م)5(.

َب بِـ»قوام الدين« و»نظام -  0  نظاُم امُلْلِك: أبو عيّل احلسن بن عيّل بن إسحاق الطويس، ُلقِّ
امُلْلِك« كان وزيًرا للقائم باهلل العبايس، وكان له من اخلريات يف بالد اإلسالم من املدارس 
والقناطر والرباطات والوقوف الكثري، له ُمَؤلٌَّف بعنوان »سياست نامه« يف نصح امللوك 

وسياسة الّرعّية، استشهد بنهاوند يف العارش من رمضان 485هـ/1٠٩٢م)6(.

)1( انظر: االستقصا ألخبار دول املغرب األقىص، شهاب الدين أبو العباس أمحد بن خالد بن حممد النارصي الدرعي اجلعفري السالوي 
)ت 1315هـ(، حتقيق: جعفر النارصي وحممد النارصي، دار الكتاب، الدار البيضاء، د.ت، ٢6/٢، واألعالم، خري الدين بن حممود 
بن حممد بن عيل بن فارس، الزركيل الدمشقي )ت 13٩6هـ(، دار العلم للماليني، بريوت، ط15، مايو ٢٠٠٢م، 3٢4-3٢3/1.

)٢( انظر: األخبار الطوال، الدينيوري، 78، وآثار البالد وأخبار العباد، زكريا بن حممد القزويني، 565.
)3( انظر: البداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، 13/٢٢٢. 

)4( انظر: املرجع السابق، 3٠5/13، وتاريخ اإلسالم، الذهبي، 3٢1/4٩.
)5( انظر: البداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، 175/13 و18٠، واألنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل، عبد الرمحن بن حممد 

العليمي، ٢/7.
)6( انظر: اإلنباء يف تاريخ اخللفاء، العمراين، 1٩٩. 
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املِِيُّ الُعاميِنُّ -  0  يِن عبد اهللُ بُن مُحَْيِد بِن َسُلوِم السَّ : أبو حممٍد ُنوُر الدِّ يِن الّساملِِيُّ ُنوُر الدِّ
ٌخ ومرجُع أهل عرصه، وهو من املجددين يف فقه املذهب  ، شيٌخ وفقيٌه ومؤرِّ اإلبايِضُّ
فاٌت عديدة؛ منها: »جوابات الساملي«،  اإلبايض وأصوله ومن املنظرين لقواعده، له مؤلَّ

َ َسنََة 133٢هـ/1٩٠5م)1(. و»حتفة األعيان بسرية أهل عامن«، ُتُويفِّ

يِن -  0  الدِّ ِعاَمِد  ْبُن  حَمُْموُد  اْلَقاِسِم  َأُبو  يِن  الدِّ ُنوُر  اْلَعاِدُل  امْلَِلُك  حَمُْموُد:  يِن  الدِّ ُنوُر 
ُولَِد سنة  ، صاحب حلب بدمشق،  ْلُجوِقيُّ السَّ ِكيُّ  ْ الرتُّ آقُسنُْقَر  الدولة  ْبِن قسيم  َزْنِكيٍّ 
ْمَي، وله أوقاف دارة عىل مجيع أبواب  511هـ/1117م، وتعلم القرآن والفروسية َوالرَّ

َ سنة 564هـ/1168م)٢(. اخلري، تويفِّ

ِف الدين ْبِن َحَسِن ْبِن ُحَسنْيِ ْبِن مُجَُعَة -  0  ا حَيَْيى بُن رَشَ ين َأُبو َزَكِريَّ النووي: حُمِْيي الدِّ
الفقهاء  وكبري  املذهب  شيخ  العاّلمة   ، افِِعيُّ الشَّ َمْشِقيُّ  الدِّ النََّوِويُّ  احلازميُّ  حزام  ْبِن 
ولزم  القرآن،  فحفظ  دمشق  وقدم  631هـ/1٢٢3م،  احلورانية  بنوى  ُولد  زمانه،  يف 
الصاحلني«  و»رياض  و»املنهاج«  ُمْسِلٍم«  »رشح  له  بالّتصنيف،  اعتنى  ثّم  املشايخ، 

َ َسنََة 676هـ/1٢77م)3(. و»طبقات الفقهاء«، ُتُويفِّ

نيسابور: مدينة مشهورة يف إيران، وتقع عيل بعد ستني مياًل من مدينة َمْشَهد عاصمة - 10 
ُخَراَساَن احلالية، وكانت من َأْحَسِن ُمدن ُخَراساَن وَأْعَظِمها، واشُتهرت بنشاطها الِعْلميِّ 

من أواسط القرن الثاين للهجرة، واستمرْت َحتَّى مَحْلة التتار سنة 618هـ/1٢٢1م)4(.

اْلَعاِص ْبِن - 311 َأيِب  ْبِن  ْبُن احْلََكِم  َمْرَواُن  ْبِن  امْلَِلِك  ْبُن عبد  هشام بن عبد امللك: ِهَشاُم 
ُأَميََّة، عارش خلفاء بني أمية، بلغت خريطة األمة اإلسالمية يف عهده أقىص اتساعها، تويفِّ 
بالرصافة من أرض قنرسين بالّشام َسنََة 1٢4هـ، وكانت خالفته أربع سنني وشهًرا)5(.

َب - 12  ، من أعيان احلنفية، ُلقِّ : ِهالُل بُن حَيَْيى بِن ُمْسِلٍم احلنَفيُّ البرصيُّ ِهالُل الرأِي احلنَفيُّ

الدين الساملي، تنسيق ومراجعة: عبد الستار أبو غدة، إرشاف: عبد اهلل الساملي،  )1( انظر: مقدمة كتاب حتفة األعيان، نور 
مكتبة اإلمام الساملي، بلدية املنرت العامنية، 1417هـ/1٩٩6م، 5، وهنضة األعيان بحرية عامن، أبو البشري حممد شيبة بن نور 

الدين عبد اهلل بن محيد الساملي، د.ن، د.ت، 118.
)٢( انظر: البداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، ٢43/1٢-٢44.

)3( انظر: البداية والنهاية، إسامعيل ابن كثري، 3٢6/13.
)4( انظر: املسَتخرُج من ُكتب النَّاس للتَّذكرة، عبد الرمحن ابن منده، 33/1.

)5( انظر: املرجع السابق، 18٠/3 و٢47، والبداية والنهاية، ابن كثري، ٢83/8-٢84.
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بالرأي، لسعة علمه وكثرة أخذه بالقياس، َأَخَذ عن أيب يوسف وغريه، َوَرَوى عن أيب عوانة 
َ َسنََة ٢45هـ/85٩م)1(. وابن مهدي، وله ُمَصنَُّف »الرشوط« و»أحكام الوقف«، ُتويفِّ

بناها -  1  دجلة،  هنر  يشقها  الغريب،  اجلانب  من  والبرصة  الكوفة  بني  مدينة  واِسط: 
احلجاج بن يوسف الثقفي سنة 84هـ/7٠3م، كثرية اخلريات وافرة الغالت)٢(.

الوليد بن عبد امللك: أبو العباس الوليد بن عبد امللك بن مروان بن احلكم بن أيب - 14 
العاص بن أمية القريش، الدمشقي، ُولَِد سنة ِستٍّ وعرشين للهجرة بدمشق، بويع بعهد 
من أبيه عىل اخلالفة فقام بأمرها فضبط األمور، وأحد أشهر ساللة بني أمية وأكثرهم 
ُأمية  بني  عه وزخرفه، وأنشأ جامع  النبوي ووسَّ املسجد  َد  بالبناء والعمران، جدَّ عناية 
َ سنة  بدمشق، وقد فرض للفقهاء واأليتام والّزمنى والضعفاء أرزاق ومرتبات، وُتويفِّ

ِستٍّ وثامنني)3(.
يس: أبو العباس أمحد بن حييى بن حممد الونرشييس التلمساين، فقيه مالكي، -  1  الَوْنرَشِ

ُس فيها حتى  أحذ عن علامء تلمسان، ارحتل إىل فاس سنة 874هـ فاستوطنها وظل يدرِّ
وفاته، ِمْن مؤّلفاته: »املعيار املعرب عن فتاوى علامء إفريقية واألندلس وبالد املغرب« 
وثائق  والتايل عىل  املعارص  و»غنية  الوثائق«  أحكام  الرائق يف  واملنهل  الفائق  و»املنهج 

َ َسنََة ٩14هـ/15٠8م)4(. الفشتايل«، ُتُويفِّ
َيْزُد: مدينة بأرض فارس آهلة كثرية اخلريات والغالت والثمرات، هبا صناع احلرير -  1 

السندس يف غاية احلسن والصفاقة، حيمل منها إىل سائر البالد)5(.
يزيد بن معاوية: يِزيُد ْبُن ُمَعاِوَيَة ْبِن َأيِب ُسْفَياَن بن َصْخُر ْبُن َحْرِب ْبِن ُأَميََّة ْبِن عبد َشْمِس، -  1 

ثاين خلفاء الدولة األموية، ولد سنة مخٍس أو ست أو سبٍع وعرشين، وبويع له باخلالفة يف 
حياة أبيه، فكان َويِلَّ العهد من بعده، ثم أكد ذلك بعد موت أبيه يف النصف من رجب سنة 
ستني للهجرة، فاستمر متولًيا إىل أن تويف يف الرابع عرش من ربيٍع األول سنة أربع وستني)6(.

ُقطُلوبغا  ابن  الرتاجم،  وتاج   ،33٩/11 اجلوزي،  ابن  الرمحن  عبد  الدين  مجال  وامللوك،  األمم  تاريخ  يف  املنتظم  انظر:   )1(
احلنفي، 31٢-313، واألعالم، الزركيل، 8/٩٢.

)٢( انظر: آثار البالد وأخبار العباد، زكريا بن حممد القزويني، 487.
)3( انظر: سري أعالم النبالء، حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي، 348/4-34٩.

)4( انظر: األعالم، خري الدين الزركيل، 1/36٩.
)5( انظر: آثار البالد وأخبار العباد، زكريا بن حممد بن حممود القزويني، 4٢٢.

)6( انظر: البداية والنهاية، ابن كثري، ٢48/8.
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وزروعها، -  1  أشجارها  لكثرة  اخلرضاء  تسمى  نجران،  إىل  عامن  من  واسعة  بالد  الَيَمُن: 
تزرع يف السنة أربع مرات، وحيصد كل زرع يف ستني يوًما، وحتمل أشجارهم يف السنة مرتني، 

وأهلها أرق الناس نفوًسا وأعرفهم للحق، وقد قيل: »اإليامن يامن واحلكمة يامنية«)1(.
ُف -  1  ِمنَي، وَينرَْصِ رَيِة ويف ُكُتِب املؤرخني واجلغرافيني امْلَُتَقدِّ َينُْبُع: اسم مكاٍن ورد يِف السِّ

َعىَل َواِدي َينُْبَع النَّْخِل، َوُهَو َواٍد َفْحٌل َكثرُِي اْلُعُيوِن َواْلُقَرى َوالنَِّخيل، تقع ينبع إىل امْلَِدينَِة 
َغْرًبا بحوايل ثامنية وأربعني مياًل)٢(.

يوسف ِسنان باشا: ابن عبد اهلل، أو كوجك ِسنان، رجل دولة وقائد عسكري ووزير - 20 
عثامين من أصل ألباين، ُولَِد سنة ٩11هـ/15٠6م، ُعنيِّ حاكاًم عىل مرص والشام واليمن، 
الشام  من  كلٍّ  يف  كثرية  أوقاف  له  وكانت  اإلسالمية،  العامرة  عىل  بيضاء  أياٍد  له  كانت 

ومرص واليمن وطرابلس الغرب، تويف يف 4 رمضان 1٠٠4هـ/3 أبريل 15٩6)3(.

)1( انظر: آثار البالد وأخبار العباد، زكريا بن حممد بن حممود القزويني، 65.
ِة، عاتق بن غيث البالدي، 34٠. رَيِة النََّبِويَّ ْغَرافِيَِّة يِف السِّ )٢( انظر: معجم امْلََعاملِِ اجلُْ

دار  بريوت،  ط1،  حقي،  إحسان  حتقيق:  1338هـ(،  )ت  املحامي  بك  فريد  حممد  العثامنية،  العلية  الدولة  تاريخ  انظر:   )3(
القرن احلادي عرش، حممد أمني بن  أعيان  األثر يف  النفائس، 14٠1هـ/1٩81م، 17٩ و٢55 و٢58 و٢63، وخالصة 
والدولة  بريوت، د.ت، 174/٢ و٢14 و٢18،  دار صادر،  املحبي )ت 1111هـ(،  بن حممد  الدين  بن حمب  اهلل  فضل 

قوط، عيل الصاليب، ٢85/1-٢88. الُعثامنية: َعَوامل النُهوض وأسباب السُّ
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م�سادر ومراجع فهر�ش الأعالم

القادر  العباس أمحد بن عيل بن عبد  أبو  الدين  تقي  الفاطميني اخللفاء،  بأخبار األئمة  اتعاظ احلنفاء   -1
احلسيني العبيدي املقريزي )ت: 845هـ( حتقيق: حممد حلمي حممد أمحد، املجلس األعىل للشؤون 

اإلسالمية، القاهرة، د.ت.
٢- آثار البالد وأخبار العباد، زكريا بن حممد القزويني.

حتقيق:  ٩٠٠هـ(،  )ت  احِلمريى  املنعم  عبد  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  األقطار،  خرب  يف  املعطار  الروض   -3
إحسان عباس، مؤسسة نارص للثقافة، بريوت، ط٢، 1٩8٠م.

4- اإلحاطة يف أخبار غرناطة، حممد بن عبد اهلل بن سعيد السلامين ابن اخلطيب )ت 776هـ(: حتقيق: دار 
الكتب العلمية، بريوت، 14٢4هـ.

العزيز  العباس وولده، مؤلٌِّف جمهول )ت ق 3هـ(، حتقيق: عبد  العباسية وفيه أخبار  الدولة  5- أخبار 
الدوري وعبد اجلبار املطلبي، دار الطليعة، بريوت، د ت.

6- األخبار الطوال، أبو حنيفة أمحد بن داود الدينوري )ت ٢8٢هـ(، حتقيق: عبد املنعم عامر، مراجعة: 
مجال الدين الشيال، دار إحياء الكتب العريب، منشورات عيسى البايب احللبي ورشكاه، القاهرة، 1٩6٠م.

بِـَوِكيع )ت 3٠6هـ(،  ُب  امُلَلقَّ الَبْغَداِديُّ  بِّيًّ  الضَّ َصَدَقة  َحيَّاَن بن  َخَلِف بن  ُد بن  حُمَمَّ القضاة،  7- أخبار 
َحه وعلق عليه وخّرج أحاديثه: عبد العزيز مصطفى املراغي، عامل الكتب، بريوت، دت. َصحَّ

أيب خيثمة )ت ٢7٩هـ(، حتقيق:  بن  أمحد  أيب خيثمة،  الكبري البن  التاريخ  كتاب  املكيني من  أخبار   -8
إسامعيل حسن حسني، دار الوطن، الرياض، 1٩٩7م.

٩- أخبار سالجقة الروم، جمهول من أهل القرن السابع اهلجري، تعريب: حممد سعيد مجال الدين، املركز 
القومي للرتمجة، القاهرة، ط٢، ٢٠٠7م.

1٠- اإلرشاد يف معرفة علامء احلديث، أبو يعىل خليل بن عبد اهلل بن أمحد بن إبراهيم بن اخلليل القزويني 
)ت 446هـ(، حتقيق: حممد سعيد عمر إدريس، مكتبة الرشد، الرياض، 14٠٩هـ.

11- االستبصار يف عجائب األمصار، كاتب مراكيش )ت ق 6هـ(، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 1٩86م.
1٢- االستقصا ألخبار دول املغرب األقىص، شهاب الدين أبو العباس أمحد بن خالد بن حممد النارصي 
الدرعي اجلعفري السالوي )ت 1315هـ(، حتقيق: جعفر النارصي وحممد النارصي، دار الكتاب، 

الدار البيضاء، د.ت.
الواحد  عبد  بن  الكريم  عبد  بن  بن حممد  الكرم حممد  أيب  بن  الصحابة، عيل  معرفة  الغابة يف  أسد   -13
عبد  أمحد  وعادل  معوض  حممد  عيل  حتقيق:  63٠هـ(،  )ت  األثري  ابن  الدين  عز  اجلزري،  الشيباين 

املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، 1415هـ/1٩٩4م.
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14- إسعاف املبطأ برجال املوطأ، جالل الدين السيوطي، حتقيق وتعليق: موفق فوزي جرب، دار اهلجرة 
للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، د.ت.

15- اإلشارات إىل معرفة الزيارات، عيل بن أيب بكر بن عيل اهلروي، أبو احلسن )ت 611هـ(، مكتبة 
الثقافة الدينية، القاهرة، 14٢3هـ.

16- اإلصابة يف متييز الصحابة، أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )ت 85٢هـ(، حتقيق: 
عادل أمحد عبد املوجود وعىل حممد معوض، دار الكتب العلمية، بريوت، 1415هـ.

17- أصول التاريخ العثامين، أمحد عبد الرحيم مصطفى، دار الرشوق، القاهرة، ط3، 1٩٩8م.
18- أعالم املغرب واألندلس يف القرن الثامن، إسامعيل بن يوسف بن حممد بن نرص اخلزرجي األنصاري 
النرصي، املعروف بابن األمحر )ت 8٠7هـ(، حتقيق: حممد رضوان الداية، مؤسسة الرسالة، بريوت، 

13٩6هـ/1٩76م.
1٩- األعالم، خري الدين بن حممود بن حممد بن عيل بن فارس، الزركيل الدمشقي )ت 13٩6هـ(، دار 

العلم للماليني، بريوت، ط15، مايو ٢٠٠٢م.
٢٠- آكام املرجان يف ذكر املدائن املشهورة يف كل مكان، إسحاق بن احلسني املنجم، عامل الكتب، بريوت، 14٠8هـ.
٢1- إكامل اإلكامل، حممد بن عبد الغني بن أيب بكر بن شجاع، أبو بكر ابن نقطة احلنبيل البغدادي )ت 

6٢٩هـ(، حتقيق: عبد القيوم عبد ريب النبي، منشورات جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 141٠هـ.
احلكري  املرصي  البكجري  اهلل  عبد  بن  قليج  بن  مغلطاي  الرجال،  أسامء  الكامل يف  إكامل هتذيب   -٢٢
احلنفي )ت 76٢هـ(، حتقيق: أبو عبد الرمحن عادل بن حممد وأبو حممد أسامة بن إبراهيم، الفاروق 

احلديثة للطباعة والنرش، القاهرة، 14٢٢هـ/٢٠٠1م.
٢3- اإلمام مالك بن أنس إمام دار اهلجرة، عبد الغني الدقر، دار القلم، دمشق، ط3، 141٩هـ/1٩٩8م.
مكتبة  احلسيني،  امحد  السيد  حتقيق  ـ (،  )ت11٠4ه العاميل  احلر  احلسن  بن  حممد  اآلِمِل،  أمل   -٢4

األندلس، بغداد، د.ت.
٢5- إنباء الغمر بأبناء العمر، أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )ت 85٢هـ(، 
مرص،  اإلسالمية،  للشئون  األعىل  باملجلس  اإلسالمي  الرتاث  إحياء  جلنة  حبيش،  حسن  حتقيق: 

138٩هـ/1٩6٩م.
٢6- اإلنباء يف تاريخ اخللفاء، حممد بن عيل بن حممد املعروف بابن العمراين )ت 58٠هـ(، حتقيق: قاسم 

السامرائي، دار اآلفاق العربية، القاهرة، 14٢1هـ/٢٠٠1م.
أبو  القفطي )ت 646هـ(، حتقيق: حممد  الدين عيل بن يوسف  النحاة، مجال  أنباه  الرواة عىل  إنباه   -٢7

الفضل إبراهيم، دار الفكر العريب ومؤسسة الكتب الثقافية، القاهرة وبريوت، 14٠6هـ/1٩8٢م.
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٢8- اإلنباه عىل قبائل الرواة، يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطبي )ت 
463هـ(، حتقيق: إبراهيم األبياري، دار الكتاب العريب، بريوت، 14٠5هـ.

٢٩- األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل، عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن العليمي )ت ٩٢8هـ(، 
حتقيق: عدنان يونس عبد املجيد نباتة، مكتبة دنديس، عامن، دت.

3٠- األوقاف ببالد املغرب، رسالة دكتوراه غري منشورة، عطية الوييش، جامعة بنها املرصية، ٢٠14م.
31- األوقاف والسياسة يف مرص، إبراهيم البيومي غانم، دار الرشوق، القاهرة، 1٩٩8م.

3٢- البداية والنهاية، إسامعيل بن عمر بن كثري الدمشقي )ت 774هـ(، حتقيق: عيل شريي، دار إحياء 
الرتاث العريب، 14٠8هـ/1٩88م.

33- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمني )ت 
1٢5٠هـ(، دار املعرفة، بريوت.

)ت  األصبهاين  الدين  نفيس  بن  الدين  صفي  حممد  بن  حممد  الكاتب  الدين  عامد  الشامي،  الربق   -34
5٩7هـ(، حتقيق: د.فالح حسني، مؤسسة عبد احلميد شومان، َعاّمن، 1٩87م.

35- بغية الطلب يف تاريخ حلب، عمر بن أمحد بن هبة اهلل بن أيب جرادة العقييل، كامل الدين ابن العديم 
)ت 66٠هـ(، حتقيق: سهيل زكار، دار الفكر، بريوت، د.ت.

)ت  السيوطي  بكر  أيب  بن  الرمحن  عبد  الدين  جالل  والنحاة،  اللغويني  طبقات  يف  الوعاة  بغية   -36
٩11هـ(، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العرصية، صيدا، د.ت.

الكتب  اليعقويب )ت بعد ٢٩٢هـ(، دار  البلدان، أمحد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح   -37
العلمية، بريوت، 14٢٢هـ.

38- البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب، حممد بن حممد ابن عذاري املراكيش )ت نحو 6٩5هـ(، 
حتقيق ومراجعة: كوالن وبروفنسال، دار الثقافة، بريوت، ط3، 1٩83م.

أطروحة  ريدة،  أبو  منصور  عزت  منصور  والعمران،  السكان  خصائص  عىل  اهلل  رام  مدينة  تأثري   -3٩
ماجستري غري منشورة، كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، نابلس، ٢٠11م.

خري  حممد  حتقيق:  87٩هـ(،  )ت  احلنفي  ُقطُلوبغا  بن  قاسم  العدل  أبو  الدين  زين  الرتاجم،  تاج   -4٠
رمضان يوسف، دار القلم، دمشق، 1413هـ/1٩٩٢م.

41- تاريخ أباطرة وفالسفة اإلغريق، بلوتارك، ترمجة: جرجيس فتح اهلل، الدار العربية للموسوعات، 
بريوت، ٢٠1٠م.

4٢- تاريخ ابن الوردي، عمر بن مظفر بن عمر بن حممد ابن أيب الفوارس ابن الوردي )ت 74٩هـ(، دار 
الكتب العلمية، لبنان، 1417هـ/1٩٩6م.
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43- تاريخ اإلسالم، شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن بن َقاْيامز الذهبي )ت 748هـ(، حتقيق: عمر 
عبد السالم التدمري، دار الكتاب العريب، بريوت، ط٢، 1413هـ/1٩٩3م.

44- تاريخ األمم وامللوك، حممد بن جرير الطربي، دار الكتب العلمية، بريوت، 14٠7هـ.
45- تاريخ البرصوي، عيل بن يوسف بن عيل بن أمحد الدمشقّي البرصوي )ت ٩٠5هـ(، حتقيق: أكرم 

حسن العلبي، دار املأمون للرتاث، دمشق، 14٠8م.
46- تاريخ الدولة العلية العثامنية، حممد فريد بك ابن أمحد فريد باشا املحامي )ت 1338هـ(، حتقيق: 

إحسان حقي، دار النفائس، بريوت، 14٠1هـ/1٩81م.
47- تاريخ الدولتني املوحدية واحلفصية، أبو عبداهلل حممد بن ابراهيم الزركيش، حتقيق: حممد ماضور، 

منشورات املكتبة العتيقة، تونس، 1٩66م.
وبريوت،  دمشق  املعارص،  الفكر  ودار  الفكر  دار  الزحييل،  حممد  اإلسالم،  يف  القضاة  تاريخ   -48

1415هـ/1٩٩5م.
4٩- تاريخ املغرب.. حماولة للفهم، عبد اهلل الِعروي، ترمجة: ذوقان قرقوط، املؤسسة العربية للدراسات 

والنرش، بريوت، 1٩77م.
5٠- تاريخ النظم واحلضارة اإلسالمية، فتحية النرباوي، دار املسرية، عاّمن، ٢٠1٢م.

51- تاريخ عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار، عبد الرمحن بن حسن اجلربيت )ت 1٢37هـ(، دار اجليل، 
بريوت، د.ت.

5٢- تاريخ مكة املرشفة واملسجد احلرام واملدينة الرشيفة والقرب الرشيف، حممد بن أمحد بن الضياء حممد 
القريش العمري املكي احلنفي )ت 854هـ(، حتقيق: عالء إبراهيم وأيمن نرص، دار الكتب العلمية، 

وبريوت، ط٢، 14٢4هـ/٢٠٠4م.
53- حتفة األعيان، نور الدين الساملي، تنسيق ومراجعة: عبد الستار أبو غدة، إرشاف: عبد اهلل الساملي، 

مكتبة اإلمام الساملي، بلدية املنرت العامنية، 1417هـ/1٩٩6م.
54- التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة، شمس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن 

أيب بكر بن عثامن بن حممد السخاوي )ت ٩٠٢هـ(، الكتب العلمية، بريوت، 1414هـ/1٩٩3م.
55- التدوين يف أخبار قزوين، عبد الكريم بن حممد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني )ت 

6٢3هـ(، حتقيق: عزيز اهلل العطاردي، دار الكتب العلمية، 14٠8هـ/1٩87م.
زكريا  وحتقيق:  دراسة  الذهبى،  قايامز  ابن  عثامن  بن  أمحد  بن  حممد  الدين  شمس  احلفاظ،  تذكرة   -56

عمريات، دار الكتب العلمية، بريوت، 141٩هـ/1٩٩8م.
57- تراجم الرجال، السيد أمحد احلسيني، مكتبة آية اهلل العظمى املرعيش النجفي، قم، 1414ه .



337

فهرس األعالم واأللقاب واملذاهب والفرق واألماكن والبلدان

58- التشوف إىل رجال التصوف، يوسف بن حييى التاديل املعروف بابن الزيات )ت 617هـ/1٢٢٠م(، 
َيق، مطبعة النجاح اجلديدة، ط3، ٢٠1٠م. حتقيق أمحد الُتُوفِّ

5٩- التعديل والتجريح ملن خرج له البخاري يف اجلامع الصحيح، أبو الوليد سليامن بن خلف بن سعد بن 
أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي األندليس )ت 474هـ(، حتقيق: أبو لبابة حسني، دار اللواء 

للنرش والتوزيع، الرياض، 14٠6هـ/1٩86م.
6٠- تكملة املعاجم العربية، رينهارت بيرت آن ُدوِزي )ت 13٠٠هـ(، نقله إىل العربية وعلق عليه: مجال 

اخلياط، وزارة الثقافة واإلعالم، اجلمهورية العراقية، ٢٠٠٠م.
61- هتذيب الكامل، يوسف بن الزكي عبد الرمحن أبو احلجاج املزي، حتقيق: بشار عواد معروف، مؤسسة 

الرسالة، بريوت، 14٠٠هـ/1٩8٠م.
ابن  بن حممد  اهلل  عبد  بن  وألقاهبم وكناهم، حممد  وأنساهبم  الرواة  أسامء  املشتبه يف ضبط  توضيح   -6٢
أمحد بن جماهد القييس الدمشقي الشافعي املعروف بابن نارص الدين )ت 84٢هـ(، حتقيق: حممد نعيم 

العرقسويس، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1٩٩3م.
63- جامع التصانيف احلديثة، يوسف إليان رسكيس الدمشقي )ت 1351هـ(، مكتبة آية اهلل العظمى، 

قم، ط٢، 1313هـ.
64- مجهرة تراجم الفقهاء املالكية، قاسم عيل سعد، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث، 

ديب، 14٢3هـ/٢٠٠٢م.
65- اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، عبد القادر بن حممد بن نرص اهلل القريش احلنفي )ت 775هـ(، مري 

حممد كتب خانه، كراتيش، د.ت.
)ت  السيوطي  الدين  جالل  بكر،  أيب  بن  الرمحن  عبد  والقاهرة،  مرص  تاريخ  يف  املحارضة  حسن   -66
٩11هـ(، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيسى البايب احللبي ورشكاه، 

القاهرة، 1387هـ/1٩67م.
67- احللة السرياء، حممد بن عبد اهلل بن أيب بكر القضاعي البلنيس، املعروف بابن األّبار )ت 658هـ(، 

حتقيق: حسني مؤنس، دار املعارف، القاهرة، ط٢، 1٩85م.
68- حلية البرش يف تاريخ القرن الثالث عرش، عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار امليداين الدمشقي 
ط٢،  بريوت،  صادر،  دار  البيطار،  هبجة  حممد  حفيده:  عليه  وعلق  ونسقه  حققه  1335هـ(،  )ت 

1413هـ/1٩٩3م.
6٩- خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عرش، حممد أمني بن فضل اهلل بن حمب الدين بن حممد املحبي 

)ت 1111هـ(، دار صادر، بريوت، د ت.
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7٠- دار الفتوى يف إستانبول مركز التنوير الرشعي منذ عهد اخلالفة اإلسالمية العثامنية حتى اآلن، حممود السيد 
الدغيم، جريدة احلياة، لندن، يوم السبت ٢8 مجادى األوىل سنة 143٠هـ/٢3 أيار-مايو سنة ٢٠٠٩م.

الرياض،  الكتب،  دار عامل  أفندي، فهمي احلسيني،  71- درر األحكام رشح جملة األحكام لعيل حيدر 
14٢3هـ/٢٠٠3م.

7٢- دور الوقف يف املجتمعات اإلسالمية، حممد موفق األرناؤوط، دار الفكر، دمشق، 14٢1هـ.
73- دولة اإلسالم يف األندلس، حممد عبد اهلل عنان املرصي )ت 14٠6هـ(، مكتبة اخلانجي، القاهرة، 

ط4، 1417هـ/1٩٩7م.
الزيانية يف عهد يغمراسن بن زيان.. دراسة تارخيية وحضارية )633- 681هـ/1٢35-  الدولة   -74

1٢8٢م(، خالد بلعريب، منشورات املكتبة الوطنية للفنون املطبعية، تلمسان، 14٢6هـ/٢٠٠5م.
75- الدولة العثامنية يف التاريخ اإلسالمي، إسامعيل أمحد ياغي، مكتبة العبيكان، الرياض، 1٩٩5م.

76- الديباج املذهب يف معرفة أعيان علامء املذهب، إبراهيم بن عيل بن حممد ابن فرحون اليعمري )ت 
7٩٩هـ(، حتقيق وتعليق: حممد األمحدي أبو النور، دار الرتاث للطبع والنرش، القاهرة، د.ت.

77- ديوان اإلسالم، شمس الدين أبو املعايل حممد بن عبد الرمحن بن الغزي )ت 1167هـ(، حتقيق: سيد 
كرسوي حسن، دار الكتب العلمية، بريوت، دار اجليل، بريوت، 1411هـ/1٩٩٠م.

78- الذريعة إىل تصانيف الشيعة، العالمة الشيخ آقا بزرگ الطهراين، دار األضواء، بريوت، ط٢، د.ت.
7٩- الرد الوافر، حممد بن أيب بكر بن نارص الدين الدمشقي، حتقيق: زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، 

بريوت، 13٩3هـ.
املنعم احِلمريى )ت ٩٠٠هـ(، حتقيق:  8٠- الروض املعطار يف خرب األقطار، حممد بن عبد اهلل بن عبد 

إحسان عباس، مؤسسة نارص للثقافة، بريوت، ط٢، 1٩8٠م.
81- الروضة الفيحاء يف أعالم النساء، ياسني بن خري اهلل بن حممود بن موسى اخلطيب العمري )ت بعد 

1٢3٢هـ(، حتقيق: رجاء حممود السامرائي، الدار العربية للموسوعات، بريوت، 1٩84م.
8٢- سجل أسامء العرب، اهليئة العلمية يف جامعة قابوس، منشورات جامعة قابوس، عامن، 1٩٩1م.

83- السلطان عبد احلميد الثاين، حممد حرب، دار القلم، دمشق، 141٠هـ/1٩٩٠م.
84- السلوك ملعرفة دول امللوك، أمحد بن عيل بن عبد القادر، أبو العباس احلسيني العبيدي، تقي الدين 
املقريزي )ت 845هـ(، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، 1418هـ/1٩٩7م.

85- سمط النجوم العوايل يف أنباء األوائل والتوايل، عبد امللك بن حسني بن عبد امللك العصامي املكي 
)ت 1111هـ(، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعيل حممد معوض، دار الكتب العلمية، بريوت، 

141٩هـ/1٩٩8م.
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86- سري أعالم النبالء، حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي، مؤسسة الرسالة، بريوت، 14٢3هـ.
87- السرية النبوية، عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي، مؤسسة علوم القرآن، بريوت، د.ت.

88- شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، حممد بن حممد بن عمر بن عيل ابن سامل خملوف )ت 136٠هـ(، 
علق عليه: عبد املجيد خيايل، دار الكتب العلمية، لبنان، 14٢4هـ/٢٠٠3م.

8٩- شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العامد احلنبيل )ت 1٠8٩هـ(، 
وبريوت،  دمشق  كثري،  ابن  دار  األرناؤوط،  القادر  عبد  أحاديثه:  خرج  األرناؤوط،  حممود  حققه: 

14٠6هـ/1٩86م.
٩٠- شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام، حممد بن أمحد بن عيل، تقي الدين الفايس )ت 83٢هـ(، دار الكتب 

العلمية، 14٢1هـ/٢٠٠٠م.
ز اخلَُصيبِّي، وزارة  ٩1- شقائق النعامن عىل سموط اجلامن يف أسامء شعراء عامن، حممد بن راشد بن ُعَزيِّ

الرتاث والثقافة، عامن، 1٩84م.
٩٢- صلة التكملة لوفيات النقلة، عز الدين أمحد بن حممد بن عبد الرمحن احلسيني )ت6٩5هـ(، حتقيق: 

بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ٢٠٠7م.
امللك بن بشكوال )ت 578هـ(، عني  القاسم خلف بن عبد  أبو  أئمة األندلس،  تاريخ  ٩3- الصلة يف 
ط٢،  القاهرة،  اخلانجي،  مكتبة  احلسيني،  العطار  عزت  السيد  أصله:  وراجع  وصححه  بنرشه 

1374هـ/1٩55م.
٩4- طبقات الشافعية، أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر األسدي الشهبي الدمشقي- املشهور بتقي الدين 

ابن قايض شهبة )ت 851هـ(، حتقيق: احلافظ عبد العليم خان، عامل الكتب، بريوت، 14٠7هـ.
٩5- العرب يف خرب َمْن غرب، شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن بن َقاْيامز الذهبي )ت 748هـ(، حتقيق: 

حممد السعيد، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ت.
بريوت،  الفكر،  دار  شحادة،  خليل  حتقيق:  8٠8هـــ(،  )ت  خلدون  بن  الرمحن  عبد  الِعرَب،   -٩6

14٠8هـ/1٩88م.
٩7- فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت، حممد عبد احلَّي بن عبد الكبري 
ابن حممد احلسني اإلدرييس املعروف بعبد احلي الكتاين )ت 138٢هـ(، حتقيق: إحسان عباس، دار 

الغرب اإلسالمي، بريوت، ط٢، 1٩8٢م.
٩8- قصة احلضارة، ويليام جيمس ديوَرانت، تقديم: الدكتور حميي الّدين َصابر، ترمجة: الدكتور زكي 

نجيب حمُمود وآخرين، دار اجليل، بريوت، 14٠8هـ/1٩88م.
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للبحوث  الواحات  بمجلة  منشورة  دراسة  باجو،  مصطفى  الكربى،  واملدونة  أطَفيِّش  القطب   -٩٩
والدراسات، جامعة غرداية اجلزائرية، العدد 1٢، ٢٠11م.

1٠٠- الكامل يف التاريخ، أبو احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباين 
ابن األثري )ت 63٠هـ(، حتقيق: عبد اهلل القايض، دار الكتب العلمية - بريوت، ط٢، 1415هـ.

1٠1- كتاب حمافظة رام اهلل والبرية اإلحصائي، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، رام اهلل، ٢٠11م.
1٠٢- الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه باألندلس من شعراء املائة الثامنة، لسان الدين حممد بن عبد اهلل ابن 

اخلطيب، )ت 776هـ(، حتقيق: إحسان عباس، دار الثقافة، بريوت، 1٩63م.
1٠3- الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيني الكفوي، 

حتقيق: عدنان درويش وحممد املرصي مؤسسة الرسالة، بريوت، 141٩هـ/1٩٩8م.
1٠4- كنوز الذهب يف تاريخ حلب، أمحد بن إبراهيم بن حممد بن خليل )ت 884هـ(، دار القلم، حلب، 1417هـ.
1٠5- لب اللباب يف حترير األنساب، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت٩11هـ(، دار 

صادر، بريوت، د.ت.
اهلل  حبيب  مال  الشيعة،  علامء  من  الرجال  أصول  معرفة  يف  األطياب  القاب  يف  األلقاب  لباب   -1٠6

الرشيف الكاشاين، مكتبة جابخانه علمية، قم، رجب1313هـ.
دائرة  حتقيق:  85٢هـ(،  )ت  العسقالين  حجر  بن  أمحد  بن  حممد  بن  عيل  بن  أمحد  امليزان،  لسان   -1٠7

املعارف النظامية اهلندية، مؤسسة األعلمي للمطبوعات بريوت، ط٢، 13٩٠هـ/1٩71م.
بمجلة  منشورة  دراسة  نبهان،  اإلله  مدينة محص، عبد  العثامين يف  العهد  أواخر  أدب  1٠8- ملحات من 
الرتاث العريب، دمشق، السنة ٢٠، رمضان وشوال 14٢٠هـ/كانون الثاين يناير٢٠٠٠م، العدد 78.

)ت  الشيباين  الفوطي  بابن  املعروف  أمحد  بن  الرزاق  عبد  الفضل  أبو  األلقاب،  معجم  يف  اآلداب  جممع   -1٠٩
7٢3هـ(، حتقيق: حممد الكاظم، مؤسسة الطباعة والنرش ووزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي، إيران، 1416هـ.

11٠- املجموع رشح املهذب، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، دار الفكر، بريوت، د.ت.
111- املخترص يف أخبار البرش، أبو الفداء عامد الدين إسامعيل بن عيل بن حممود بن حممد ابن عمر بن 

شاهنشاه بن أيوب صاحب محاة امللك املؤيَّد )ت 73٢هـ(.
11٢- مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان، عفيف الدين عبد اهلل بن أسعد 
بن عيل بن سليامن اليافعي )ت 768هـ(، وضع حواشيه: خليل املنصور، دار الكتب العلمية، بريوت، 

1417هـ/1٩٩7م.
شامئل  ابن  احلق  عبد  بن  املؤمن  عبد  الدين  صفي  والبقاع،  األمكنة  أسامء  عىل  االطالع  مراصد   -113

القطيعي البغدادي )ت 73٩هـ(، دار اجليل، بريوت، 141٢هـ.
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114- مروج الذهب ومعادن اجلوهر، أبو احلسن عىل بن احلسني بن عىل املسعودي )ت 346هـ(، حتقيق: 
أسعد داغر، دار اهلجرة، قم، 14٠٩هـ.

)ت  العمري  العدوي  القريش  اهلل  فضل  بن  حييى  بن  أمحد  األمصار،  ممالك  يف  األبصار  مسالك   -115
74٩هـ(، املجمع الثقايف، أبو ظبي، 14٢3هـ.

116- املسالك واملاملك، أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز بن حممد البكري األندليس )ت 487هـ(، دار 
الغرب اإلسالمي، 1٩٩٢م.

جال للمعرفة، عبد الرمحن بن حممد  117- املسَتخرُج من ُكتب النَّاس للتَّذكرة واملستطرف من أحوال الرِّ
، وزارة  التَّميميُّ العبدي األصبهاين )ت47٠هـ(، حتقيق: عامر حسن صربي  منده  ابن  بن إسحاق 

العدل والشئون اإلسالمية البحرين، املنامة، د.ت.
ظبي،  أبو  الثقايف،  املجمع  احلبيش،  حممد  اهلل  عبد  اليمن،  يف  اإلسالمي  الفكر  مصادر   -118

14٢5هـ/٢٠٠4م.
11٩- مرص الفرعونية، أمحد فخري، اهليئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، ٢٠1٢م.

1٢٠- مع االثنى عرشية يف األصول والفروع، عيل بن أمحد عيل السالوس، دار الفضيلة بالرياض، دار 
الثقافة بقطر ومكتبة دار القرآن بمرص، ط7، 14٢4هـ/٢٠٠3م.

1٢1- املعارف، أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت ٢76هـ(، حتقيق: ثروت عكاشة، اهليئة 
املرصية العامة للكتاب، القاهرة، ط٢، 1٩٩٢م.

1٢٢- معامل التنزيل يف تفسري القرآن، احلسني بن مسعود البغوي )ت 51٠هـ(، حققه وخرج أحاديثه: 
حممد عبد اهلل النمر وعثامن مجعة ضمريية وسليامن مسلم احلرش، دار طيبة للنرش والتوزيع، الرياض، 

ط4، 1417هـ/1٩٩7م.
1٢3- املعجب يف تلخيص أخبار املغرب من لدن فتح األندلس إىل آخر عرص املوحدين، عبد الواحد 
صيدا،  العرصية،  املكتبة  اهلواري،  الدين  صالح  حتقيق:  647هـ(،  )ت  املراكيش  التميمي  عيل  بن 

14٢6هـ/٢٠٠6م.
نوهيض  مؤسسة  نوهيض،  عادل  احلَارِض،  الَعرص  َحّتى  اإلسالم  َصدر  ِمن  اجلزاِئر  أعالم  ُمعَجُم   -1٢4

الثقافية للتأليف والرتمجة والنرش، بريوت، ط٢، 14٠٠هـ/1٩8٠م.
1٢5- معجم البلدان، شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلموي )ت 6٢6هـ(، دار 

صادر، بريوت، ط٢، 1٩٩5م.
1٢6- معجم اللغة العربية املعارصة، أمحد خمتار عبد احلميد عمر )ت 14٢4هـ(، عامل الكتب، القاهرة، 

14٢٩هـ/٢٠٠8م.
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ِة، عاتق بن غيث بن زوير بن زاير بن محود بن عطية بن  النََّبِويَّ رَيِة  السِّ يِف  اجْلُْغَرافِيَِّة  امْلََعامِلِ  1٢7- معجم 
صالح البالدي احلريب )ت 1431هـ(، دار مكة للنرش والتوزيع، مكة املكرمة 14٠٢هـ/1٩8٢م.

1٢8- معجم رجال الفكر واألدب يف النجف، حممد هادي األميني، مطبعة اآلداب، النجف، 1٩64م.
الرسالة،  مؤسسة  14٠8هـ(،  )ت  كحالة  رضا  عمر  واحلديثة،  القديمة  العرب  قبائل  معجم   -1٢٩

بريوت، ط7، 1414هـ/1٩٩4م.
13٠- املعرفة والتاريخ، أبو يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفاريس الفسوي )ت ٢77هـ(، حتقيق: 

أكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط٢، 14٠1هـ/1٩81م.
الرباط،  والنرش،  والرتمجة  للتأليف  املغربية  اجلمعية  العلامء،  من  جمموعة  املغرب،  معلمة   -131

141٠هـ/1٩8٩م.
الواقدي )ت ٢٠7هـ(، حتقيق: مارسدن جونس، دار  13٢- املغازي، حممد بن عمر بن واقد السهمي 

األعلمي، بريوت، ط3، 14٠٩هـ/1٩8٩م.
133- مفاكهة اخلالن يف حوادث الزمان، شمس الدين حممد بن عيل بن مخارويه بن طولون الدمشقي 
بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  املنصور،  خليل  حواشيه:  وضع  ٩53هـ(،  )ت  احلنفي  الصاحلي 

1418هـ/1٩٩8م.
134- مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني، أبو احلسن عيل بن إسامعيل األشعري، حتقيق: هلموت 

ريرت، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط3، د.ت.
الشاويش،  زهري  حتقيق:  1346هـ(،  )ت  بدران  القادر  عبد  اخليال،  ومسامرة  األطالل  منادمة   -135

املكتب اإلسالمي، بريوت، 1٩85مـ.
136- املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي )ت 5٩7هـ(، 
حتقيق: حممد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، 141٢هـ/1٩٩٢م.

)ت  احلنفي  الظاهري  اهلل  عبد  بن  بردي  تغري  بن  يوسف  الوايف،  بعد  واملستوىف  الصايف  املنهل   -137
874هـ(، حققه ووضع حواشيه: حممد حممد أمني، تقديم: سعيد عبد الفتاح عاشور، اهليئة املرصية 

العامة للكتاب، القاهرة، د.ت.
138- موسوعة مدينة القاهرة يف ألف عام، عبد الرمحن زكي، مكتب األنجلو املرصية، القاهرة، 1٩87م.

13٩- النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة، مجال الدين يوسف بن تغري بردي بن عبد اهلل الظاهري 
احلنفي )ت 874هـ(، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، مرص، د.ت.

14٠- نزهة األنظار يف عجائب التواريخ واألخبار، حممود مقديش، حتقيق: عيل الزواري وحممد حمفوظ، 
دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 1٩88م.
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141- هنر الذهب يف تاريخ حلب، كامل بن حسني بن حممد بن مصطفى البايل احللبي الشهري بالغزي )ت 
1351هـ(، دار القلم، حلب، ط٢، 141٩هـ.

14٢- هنضة األعيان بحرية عامن، أبو البشري حممد شيبة بن نور الدين عبد اهلل بن محيد الساملي، دار اجليل، 
بريوت، 1٩٩8م.

143- النور السافر عن أخبار القرن العارش، حمي الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد اهلل الَعْيَدُروس )ت 
1٠38هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت، 14٠5هـ.

144- نيل االبتهاج يف تطريز الديباج، أمحد بابا التنبكتي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، دت.
145- نيل األمل يف ذيل الدول، عبد الباسط ابن شاهني الظاهرّي )ت ٩٢٠هـ(، حتقيق: عمر عبد السالم 

تدمري، املكتبة العرصية للطباعة والنرش، بريوت، 14٢٢هـ/٢٠٠٢م.
146- وثائق مقدسية تارخيية، كامل مجيل العسيل، منشورات مؤسسة عبد احلميد شومان، عامن، 1٩83م.

147- وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر 
ابن خلكان الربمكي اإلربيل )ت 681هـ(، حتقيق: إحسان عباس، دار صادر، بريوت، 1٩٩4م.

الفتح  منذ  الشام  بالد  يف  األوقاف  بكتاب  منشورة  دراسة  حتليلية،  دراسة  خاتون  فاطمة  وقف   -148
العريب اإلسالمي إىل هناية القرن العرشين، غيداء عادل خزنة كاتبي، منشورات جلنة تاريخ بالد الشام 

باجلامعة األردنية، عامن، ٢٠٠٩م.
 Osmanlı Devlet Erkânı, İsmail Hâmi Danişmend, Türkiye, Yayınevi, -14٩

İstanbul, 1971.



344

مدونة أحكام الوقف الفقهية - اجلزء الثالث



345

العلامء والباحثون الذين أسهموا يف إنجاز مدونة أحكام الوقف

العلامء والباحثون الذين أسهموا يف إنجاز مدونة أحكام الوقف
)حسب الرتتيب األلفبائي(

النسيةاملسمى الوظيفياالسمم

د.إبراهيم أمحد عباس مهنا1
وزارة  الفقــهية،  باملوسـوعة  باحـث 
األوقـاف والشــؤون اإلســــــالمية، 

دولة الكويت.
سوداين

إسالمية، د.إبراهيم حممود عبد اللطيف عبد الباقي٢ دراسات  اختصاصيي  كبري 
أرديناألمانة العامة لألوقاف، دولة الكويت.

خبري باملوسوعة الفقهية،وزارة األوقاف د.أمحد احلجي الكردي3
سوريوالشؤون اإلسالمية، دولة الكويت.

وزارة د.أمحد حسني أمحد4 والقضايا،  العقود  إدارة  مدير 
كويتياألشغال العامة، دولة الكويت.

د.أمحد حممد إبراهيم الغول5
والقانون  الرشيعة  بكلية  الفقه  مدرس 
بدمنهور، جامعة األزهر، مجهورية مرص 

العربية.
مرصي

د.الطاهر األزهر خذيري 6
اختصايص دراسات إسالمية باملوسوعة 
والشؤون  األوقاف  وزارة  الفقهية، 

اإلسالمية، دولة الكويت.
جزائري

د.املريس عبد العزيز السامحي7
الشـريعة،  كلــية  املقــارن،  الفقه  قسم 
مرص  القاهرة،مجهورية  األزهر،  جامعة 

العربية.
مرصي

د.مجعة حممود الزريقي            8
العــليا،  املحكــمة  يف  سـابق  مستشار 
اجلمهورية  متفرغ،  غري  جامعي  وأستاذ 

الليبية.
ليبي

الشيخ/حسن حممد تقي جواهر زاده ٩
)الواهري(

بجدة،  اإلسالمي  الفقه  بمجمع  خبري 
بقم  البيت  أهل  فقه  بمجمع  وعضو 
باجلمهورية اإلسالمية اإليرانية، وعضو 

باملجمع العاملي ألهل البيت.
إيراين

د.خالد عبد اهلل الشعيب1٠
الدراسات  بقسم  مشارك  أستاذ 
اإلســالمية، اهليــئة العـــامة للتعـليم 

التطبيقي والتدريب، دولة الكويت
كويتي
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النسيةاملسمى الوظيفياالسمم

د.خالد مذكور عبد اهلل املذكور11

أستاذ سابق بكلية الرشيعة والدراسات 
ورئيس  الكويت،  جامعة  اإلسالمية، 
للعمل  العليا  االستشارية  للجنة  سابق 
الرشيعة  أحكام  تطبيق  استكامل  عىل 

اإلسالمية، دولة الكويت.

كويتي

د.سالمة حممد اهلريف البلوي1٢
التاريخ  التاريخ اإلسالمي، قسم  أستاذ 
الشارقة،  جامعة  اإلسالمية،  واحلضارة 

دولة اإلمارات العربية املتحدة.
أردين

خبري البحــوث والدراســات، مكتب د.سلطان بن حممد بن زهران احلّرايص13
ُعاميناإلفتاء، سلطنة عامن.

د.عبد احلكيم بلمهدي14

كلية  الفقه،  بقسم  مساعد  أستاذ 
الرشيعة، جامعة اإلمام حممد بن سعود 
العربية  اململكة  الرياض،  اإلسالمية، 

السعودية.
جزائري

د.عبد الرءوف حممد أمحد الكاميل15
قسم الدراسات اإلسالمية، كلية الرتبية 
األساسية، اهليئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب، دولة الكويت.
كويتي

د.عبد الرمحن محود بخيت املطريي16
األساسية،  الرتبية  بكلية  مساعد  أستاذ 
التطــبيقي  للتعلـــيم  العــامة  اهليئة 

والتدريب، دولة الكويت.
كويتي

اإلسالمية، د.عبد القادر بن عزوز17 العلوم  بكلية  حمارض  أستاذ 
جزائريجامعة اجلزائر، اجلمهورية اجلزائرية.

د.عبد الوهاب إبراهيم أبو سليامن18
كلية  وعميد  العلامء،  كبار  هيئة  عضو 
القـــرى سابقًا،  أم  الرشيعة بجامعــة 

اململكة العربية السعودية.
سعودي

د.عل أمحد سامل فرحات1٩
اإلسالمية،  العلوم  بكلية  الفقه  مدرس 
)فرع  املاليزية  العاملية  املدينة  جامعة 

القاهرة(، مجهورية مرص العربية.
مرصي

أستاذ جامعي متفرغ، جامعة قطر، دولة د.عل حمي الدين القره داغي٢٠
قطريقطر.

مرجع ديني، مكتب السيد حممد حسني الشيخ/عل حسني فضل اهلل٢1
لبناينفضل اهلل، اجلمهورية اللبنانية.
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النسيةاملسمى الوظيفياالسمم

د.عيسى زكي شقره٢٢
الدراسات  بقسم  مساعد  أستاذ 
للتعليم  العامة  اهليئة  اإلسالمية، 

التطبيقي والتدريب،دولة الكويت.
كويتي

د.حممد خالد عبد العزيز منصور٢3
كلية  الفقه،  وأصول  الفقه  بقسم  أستاذ 
الرشيعة والدراسات اإلسالمية، جامعة 

الكويت، دولة الكويت.
أردين

د.حممد رواس قلعه جي٢4
خبري سابق يف املوسوعة الفقهية، وزارة 
دولة  اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف 

الكويت.
سوري

د.حممد عثامن طاهر شبري٢5
بكلية  واألصول  الفقه  قسم  رئيس 
الرشيعة والدراسات اإلسالمية بجامعة 

قطر سابقا، الدوحة، دولة قطر.
فلسطيني

د.حممد مصطفى الزحيل٢6
والدراسات  الرشيعة  بكلية  أستاذ 
اإلسالمية بجامعة الشارقة سابقا، دولة 

اإلمارات العربية املتحدة.
سوري

د.حممد يوسف عبد الرمحن٢7
خبـــري باملوسـوعـة الفقـــهية، وزارة 
دولة  اإلسـالمية،  والشـؤون  األوقاف 

الكويت.
صومايل

د.مراد بوضاية٢8
الفقهية سابقا، وزارة  باحث باملوسوعة 
دولة  اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف 

الكويت.
جزائري

د.مصطفى باجو٢٩
للعــلوم  القــادر  عبد  األمري  جامعة 
اإلســالمية، قســنطينة، اجلمـــهورية 

اجلزائرية.
جزائري

خبري باملوسوعة الفقهية،وزارة األوقاف د.نجيب اهلل كاميل حممد شريين3٠
أفغاينوالشؤون اإلسالمية، دولة الكويت.

د.وهبة مصطفى الزحيل31
بكلية  دمشق  بجامعة  جامعي  أستاذ 
الرشيعــة ســابقا، اجلمــهورية العربية 

السورية.
سوري
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اأع�ساء اللجنة العلمية )احلالية( ملنتدى ق�سايا الوقف الفقهية

)امل�سرفة على مدونة اأحكام الوقف(

املسمىاالسمم
رئيس اللجنة العلميةد. خالد مذكور عبد اهلل املذكور1
عضو اللجنة العلميةأ. كواكب عبد الرمحن امللحم٢
عضو اللجنة العلميةد. عيسى زكي شقره3
عضو اللجنة العلميةد. أمحد حسني أمحد4
عضو اللجنة العلميةد. عل إبراهيم الراشد5
عضو اللجنة العلميةأ. مريم خالد العصفور6
عضو ومقرر اللجنة العلميةد. إبراهيم حممود عبد الباقي7

اأع�ساء �سابقون يف اللجنة العلمية

ملنتدى ق�سايا الوقف الفقهية

املسمىاالسمم
عضو اللجنة العلميةد. حممد عبد الغفار الرشيف1
عضو اللجنة العلميةد. خالد عبد اهلل الشعيب٢
عضو اللجنة العلميةد. غانم عبد اهلل الشاهني3
عضو اللجنة العلميةأ. باسمة أمحد الفيلكاوي4
عضو اللجنة العلميةأ. منصور خالد الصقعبي5
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قائمة الكتب والدراسات الصادرة عن األمانة العامة لألوقاف

يف جمال الوقف والعمل اخلريي التطوعي

اأول: �سل�سلة الر�سائل اجلامعية:

حممد  اللطيف  م.عبد  التكنولوجية،)ماجستري(،  القدرات  تنمية  يف  اإلسالمي  الوقف  دور   -1
الرصيخ، 14٢5هـ/٢٠٠4م ]الطبعة الثانية 1431 هـ/٢٠1٠م[.

]الطبعة  14٢7هـــ/٢٠٠6م  الشعيب،  اهلل  عبد  د.خالد  )دكتوراه(،  الوقف،  عىل  النظارة   -٢
الثانية، منقحة، 1441 هـ/٢٠1٩م[.

نموذجا«،  الكويت  بدولة  لألوقاف  العامة  »األمانة  املدين  املجتمع  تنمية  يف  الوقف  دور   -3
)دكتوراه(، د.إبراهيم حممود عبد الباقي، 14٢7هـ/٢٠٠6م.

سعد  اهلل  د.عبد  )ماجستري(،  الكويت،  بدولة  األوقاف  أموال  استثامرات  كفاءة  تقييم   -4
اهلاجري،14٢7هـ/٢٠٠6م ]الطبعة الثانية منقحة 1436 هـ/٢٠15م[.

البقاع  »حمافظة  استثامره  وطرق  إدارته  )1٩43-٢٠٠٠م(  لبنان  يف  اإلسالمي  الوقف   -5
نموذجا«،)دكتوراه(، د.حممد قاسم الشوم، 14٢8هـ/٢٠٠7م. 

6- دراسة توثيقية للعمل التطوعي يف دولة الكويت: مدخل رشعي ورصد تارخيي،)دكتوراه(، 
د.خالد يوسف الشطي،14٢8هـ/٢٠٠7م ]الطبعة الثانية 1431هـ/٢٠1٠م[.

الوقف يف اجلزائر(،)دكتوراه(،  تطبيقية عن  الوقف ومتويله يف اإلسالم )دراسة  استثامر  فقه   -7
د.عبد القادر بن عزوز، 14٢٩ هـ/٢٠٠8م.

غانم،  سليم  مجال  عصام  )1٢5٠-17٩8م(،)ماجستري(،  بمرص  التعليم  يف  الوقف  دور   -8
14٢٩ هـ/٢٠٠8م.

٩- دور املؤسسات اخلريية يف دراسة علم السياسة يف الواليات املتحدة األمريكية/دراسة حالة 
مؤسسة فورد )1٩5٠-٢٠٠4(،)ماجستري(، رهيام أمحد خفاجي، 143٠هـ/٢٠٠٩م.

1٠- نظام النظارة عىل األوقاف يف الفقه اإلسالمي والتطبيقات املعارصة )النظام الوقفي املغريب 
نموذًجا(،)دكتوراه(،د.حممد املهدي، 1431 هـ/٢٠1٠م.

11- إسهام الوقف يف متويل املؤسسات التعليمية والثقافية باملغرب خالل القرن العرشين )دراسة 
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حتليلية(،)ماجستري(،عبد الكريم العيوين،1431هـ/٢٠1٠م. 

اجلزائر  األوقاف يف  إىل حالة  اإلشارة  )مع  والتطبيق  النظرية  بني  األوقاف  واستثامر  1٢- متويل 
وعدد من الدول الغربية واإلسالمية(،)دكتوراه(، د.فارس مسدور، 143٢هـ/٢٠11م. 

13- الصندوق الوقفي للتأمني،)ماجستري(، هيفاء أمحد احلجي الكردي، 143٢هـ/٢٠11م.

املفرجي،   خالد  ــاد  د.زي العراق،)ماجستري(،  يف  األوقــاف  إلدارة  القانوين  التنظيم   -14
143٢هـ/٢٠11م.

د.كامل  اجلزائر(،)دكتوراه(،  حالة  )دراسة  األوقاف  قطاع  ملؤسسات  اإلداري  اإلصالح   -15
منصوري، 143٢هـ/٢٠11م.

16- الوقف اجلريب يف مرص ودوره يف التنمية االقتصادية واالجتامعية والثقافية من القرن العارش 
بن  مهني  بن  أمحد  نموذجًا(،)ماجستري(،  اجلاموس  )وكالة  اهلجريني  عرش  الرابع  القرن  إىل 

سعيد مصلح، 1433هـ/٢٠1٢م.

17- التأمني التعاوين من خالل الوقف اإلسالمي )املشكالت واحللول يف ضوء جتربتي باكستان 
وجنوب إفريقيا(، )ماجستري(، مصطفى بسام نجم، 1435هـ/٢٠13م.

18- وقف حقوق امللكية الفكرية )دراسة فقهية مقارنة(،)دكتوراه(، د.حممد مصطفى الشقريي، 
1435 هـ/٢٠14م.

1٩- األمانة العامة لألوقاف يف دولة الكويت ودورها يف تنمية املجتمع )التنمية األرسية نموذجا(، 
)ماجستري(، حممد عبد اهلل احلجي، 1436 هـ/٢٠15م.

ما  تطبيق  مع  مقارنة  )دراسة  باألوقاف  خاصة  رشعية  أحكام  بتطبيق  السامي  األمر   -٢٠
الكندري،  عيل  أمحد  مريم  )ماجستري(،  الكويت(،  بدولة  لألوقاف  العامة  األمانة  به  تقوم 

1437هـ/٢٠16م.

الرمحن  عبد  )ماجستري(،  فقهية(،  )دراسة  املعارصة  وتطبيقاته  األوقاف  تعاضد  أحكام   -٢1
رخيص العنزي، 1437 هـ/٢٠16م.

٢٢- الوقُف النقديُّ واستثامُره يف ماليزيا )خطٌة مقرتحٌة لتطبيِقه يف نيجرييا(، )دكتوراه(، د.عبد 
الكبري بللو أديالين، 1438 هـ/٢٠16م.

٢3-الوقف واحلياة االجتامعية يف مدينة دمشق خالل العرص األيويب )57٠-658هـ/1174-
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1٢5٩م(، )ماجستري(، مبارك عشوي فالح جازع، 1438 هـ/٢٠17م.

٢4-القواعد والضوابط الفقهية وأثرمها يف أحكام األوقاف ومدوناهتا،)دكتوراه(، د.حبيب غالم 
رضا نامليتي، 1441 هـ/٢٠1٩م.

ثانيا: �سل�سلة الأبحاث الفائزة يف م�سابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف:

1- إسهام الوقف يف العمل األهيل والتنمية االجتامعية، د.فؤاد عبد اهلل العمر، 14٢1هـ/٢٠٠٠م 
]الطبعة الثانية 1431 هـ/٢٠1٠م[.

العمري،  السعد وحممد عيل  د.أمحد حممد  الوقفي،  االستثامر  تطوير  املعارصة يف  االجتاهات   -٢
14٢1هـ/٢٠٠٠م.

الكريم  عبد  د.يارس  األردن(،  املعارص )حالة  املجتمع اإلسالمي  األهيل يف  والعمل  الوقف   -3
احلوراين، 14٢٢هـ/٢٠٠1م.

4- أحكام الوقف وحركة التقنني يف دول العامل اإلسالمي املعارص )حالة مجهورية مرص العربية(، 
عطية فتحي الوييش، 14٢3هـ/٢٠٠٢م.

جربيل،  عيل  الفتاح  عبد  عيل  املعارص،  مرص  تاريخ  يف  الوقف  أحكام  تقنني  حركة   -5
14٢4هـ/٢٠٠3م.

عام،  مائة  خالل  السعودية  العربية  اململكة  يف  والثقافة  التعليم  دعم  يف  ودوره  الوقف   -6
ومنقحة  الثانية-مزيدة  ]الطبعة  ـــ/٢٠٠3م  14٢4ه اخلويطر،  عيل  بن  سليامن  بن  خالد 

143٢هـ/٢٠11م[.

7- دور الوقف يف جمال التعليم والثقافة يف املجتمعات العربية واإلسالمية املعارصة )دولة ماليزيا 
املسلمة نموذجا(، د.سامي حممد الصالحات، 14٢4هـ/٢٠٠3م.

8- التطور املؤسيس لقطاع األوقاف يف املجتمعات اإلسالمية )حالة مرص(، مليحة حممد رزق، 
14٢7هـ/٢٠٠6م.

اململكة  حالة  )دراسة  املعارصة  اإلسالمية  املجتمعات  يف  األوقاف  لقطاع  املؤسيس  التطور   -٩
العربية السعودية(، حممد أمحد العكش، 14٢7هـ/٢٠٠6م.

1٠- اإلعالم الوقفي )دور وسائل االتصال اجلامهريي يف دعم وتطوير أداء املؤسسات الوقفية(، 
د.سامي حممد الصالحات، 14٢7هـ/٢٠٠6م ]الطبعة الثانية منقحة 1441هـ/٢٠1٩م[.
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11- تطوير املؤسسة الوقفية اإلسالمية يف ضوء التجربة اخلريية الغربية )دراسة حالة(، د.أسامة 
1431هـــ/٢٠1٠م[،  ومنقحة،  الثانية،مزيدة  ]الطبعة  14٢8هـــ/٢٠٠7م  األشقر،  عمر 

]الطبعة الثالثة، منقحة، 1441 هـ/٢٠1٩م[.

1٢- استثامر األموال املوقوفة )الرشوط االقتصادية ومستلزمات التنمية(، د.فؤاد عبد اهلل العمر، 
14٢8هـ/٢٠٠7م.

13- اقتصاديات نظام الوقف يف ظل سياسات اإلصالح االقتصادي بالبلدان العربية واإلسالمية 
)دراسة حالة اجلزائر(، ميلود زنكري وسمرية سعيداين، 143٢هـ/٢٠11م.

14- دور الوقف يف إدارة موارد املياه واملحافظة عىل البيئة يف اململكة العربية السعودية، أ.د.نويب 
حممد حسني عبد الرحيم، 143٢هـ/٢٠11م.

عزوز،  بن  أ.د.عبدالقادر  البيئة،  عىل  واملحافظة  املياه  مــوارد  إدارة  يف  الوقف  دور   -15
143٢هـ/٢٠11م.

16- أثر سياسات اإلصالح االقتصادي عىل نظام الوقف )السودان حالة دراسية(، الرشيد عيل 
صنقور، 143٢هـ/٢٠11م.

17- توثيق األوقاف محاية للوقف والتاريخ )وثائق األوقاف السنية بمملكة البحرين(، حبيب 
غالم نامليتي، 1435هـ/٢٠13م.

1435هـ/٢٠14م  سامل،  مبارك  أ.أمحد  ومقارنتها،  وقفية  حلجج  ونامذج  األوقاف  توثيق   -18
]الطبعة الثانية منقحة 1441هـ/٢٠1٩م[.

خمتار  الدين  أ.د.نور  اإلسالمية،  للرشيعة  العامة  املقاصد  حتقيق  يف  الوقف  نظام  إسهام   -1٩
اخلادمي، 1436هـ/٢٠15م ]الطبعة الثانية منقحة 1441هـ/٢٠1٩م[.

٢٠- دور الوقف يف تفعيل مقاصد الرشيعة، د.محيد قهوي، 1436هـ/٢٠15م.

٢1- اسرتداد األوقــــاف املغتصبة: املعوقات واآلليات )حالة مجهورية مرص العربية(، د.رضـا 
حممد عبد السالم عيسى، 1437هـ/٢٠16م.

٢٢- دور الوقف يف دعم األرسة، د.عبد القادر بن عزوز، 1438هـ/٢٠17م.

رياح،  السالم  د.عبد  الراهنة،  املشكالت  حل  يف  اإلسالمي  للوقف  االجتامعية  الوظيفة   -٢3
144٠هـ/٢٠18م.
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النظم  منهج  وفق  تطبيقية  )دراسة  الوقفية  املؤسسات  بتطوير  وعالقتها  الوقف  حوكمة   -٢4
اخلبرية(، د.إسامعيل مومني/د.أمني عوييس، 144٠هـ/٢٠18م.

الدول غري اإلسالمية، رامي عيد مكي بحبح،  الوقف يف رعاية األقليات املسلمة يف  ٢5- دور 
144٢ هـ/٢٠٢٠م.

٢6- الوقف ودوره يف حفظ االستثامرات لألجيال القادمة، د. رجب أمحد عبد الرحيم حسن، 
144٢ هـ/٢٠٢٠م.

ثالثا: �سل�سلة الكتب: 

1- األحكام الفقهية واألسس املحاسبية للوقف، د.عبد الستار أبو غدة ود.حسني حسني شحاته، 
الطبعة األوىل 1٩٩8م.

٢- نظام الوقف يف التطبيق املعارص )نامذج خمتارة من جتارب الدول واملجتمعات(، حترير: حممود 
للبحوث  اإلسالمي  املعهد  مع  بالتعاون  14٢3هـــ/٢٠٠3م،  األوىل  الطبعة  مهدي،  أمحد 

والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية بجدة.

3- استطالع آراء املواطنني حول اإلنفاق اخلريي يف دولة الكويت، إعداد األمانة العامة لألوقاف، 
14٢4هـ/٢٠٠3م.

LE WAQF EN ALGÉRIE À L›ÉPOQUE OTTOMANE XVII è - XIX è، د.نارص   -4
الدين سعيدوين، 14٢8هـ/٢٠٠7م ]الطبعة الثانية 143٠هـ/٢٠٠٩م[.

الصهيونية عىل األوقاف واملقدسات اإلسالمية واملسيحية يف فلسطني )1٩48- التعديات   -5
٢٠11م(، إبراهيم عبد الكريم، 1433هـ/٢٠1٢م.

6- األربعون الوقفية، د.عيسى صوفان القدومي، 1436هـ/٢٠15م.

عبد  لبنى  أنموذجا،  )اآلفاق-التحديات(/الكويت  االجتامعية  واملسؤولية  الثالث  القطاع   -7
العزيز صاحلني، 1436هـ/٢٠15م.

8- مرشوع قانون الوقف الكويتي )يف إطار استثامر وتنمية املوارد الوقفية(، د.إقبال عبد العزيز 
املطوع، الطبعة الثانية 1437هـ/٢٠15م.

٩- دور الوقف يف مواجهة الغلو والتطرف، د.حازم عيل ماهر، 1437هـ/٢٠16م.

احلميدان،  حممد  أ.إيامن  أنموذجا(،  الكويتية  )املرأة  التبادلية  العالقة  والوقف..  املرأة   -1٠
1437هـ/٢٠16م.
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11- مدونة األوقاف املغربية )دراسة منهجية يف األسس واألبعاد يف ضوء القانون االسرتشادي 
للوقف(، د.جميدة الزياين، 1438هـ/٢٠16م.

1٢- ما ختفيه الصدقة اجلارية )مقاالت وأبحاث يف الوقف(، د.طارق عبد اهلل، 144٢هـ/٢٠٢٠م.

رابعا: �سل�سلة الندوات:

1- ندوة: نظام الوقف واملجتمع املدين يف الوطن العريب )بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي 
الكويت،  بدولة  العامة لألوقاف  األمانة  بالتعاون مع  العربية  الوحدة  نّظمها مركز دراسات 
وُعقدت يف بريوت بني 8-11 أكتوبر ٢٠٠1م، شارك فيها لفيف من الباحثني واألكاديميني(، 

الطبعة األوىل مايو ٢٠٠3م، والثانية سبتمرب ٢٠1٠م.

 Les Fondations Pieuses(Waqf) En Méditerranée :Enjeux De Société,Enjeux -٢
De Pouvoir، جمموعة من املفكرين، ٢٠٠4م ]الطبعة الثانية 143٠هـ/٢٠1٠م[.

التي  أوقاف  ملجلة  األوىل  الدولية  الندوة  ومناقشات  )بحوث  والعوملة«  »الوقف  ندوة  أعامل   -3
بجدة  للتنمية  اإلسالمي  البنك  مع  بالتعاون  الكويت  بدولة  لألوقاف  العامة  األمانة  نظمتها 
أبريل ٢٠٠8م حتت  إىل 15  الفرتة من 13  املتحدة يف  العربية  اإلمارات  بدولة  زايد  وجامعة 
شعار »الوقف والعوملة...استرشاف مستقبل األوقاف يف القرن احلادي والعرشين«(، ٢٠1٠م.

4- األحكام الفقهية واألسس املحاسبية للوقف، د.عبد الستار أبو غدة ود.حسني حسني شحاته، 
الطبعة الثانية 1435 هـ/٢٠14م.

5- نظام الوقف يف التطبيق املعارص )نامذج خمتارة من جتارب الدول واملجتمعات(، حترير: حممود 
أمحد مهدي ]الطبعة الثانية 1436هـ/٢٠15م[.

6- تأصيل ريع الوقف )املوضوع الثالث يف منتدى قضايا الوقف الفقهية السابع املنعقد بالعاصمة 
البوسنية »رساييفو« يف الفرتة من ٩ إىل 11 شعبان 1436 هـ املوافق ٢7 إىل ٢٩ مايو ٢٠15م(، 

1437هـ/٢٠16م. 

خام�سا: �سل�سلة الكتيبات:

1415هـ/نوفمرب  اآلخرة  مجادى  األوىل  الطبعة  زكي،  د.عيسى  الوقف،  أحكام  موجز   -1
1٩٩4م، والطبعة الثانية مجادى اآلخرة 1416هـ/نوفمرب 1٩٩5م. 
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احلديثة،  الدراسات  بعض  نتائج  وحتليل  العمل  أساليب  تطوير  اإلسالمي:  الوقف  نظام   -٢
د.أمحد أبو زيد، بالتعاون مع املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة »اإليسيسكو« بالرباط 

باململكة املغربية، 14٢1هـ/٢٠٠٠م. 

3- الوقف اإلسالمي: جماالته وأبعاده، د.أمحد الريسوين، بالتعاون مع املنظمة اإلسالمية للرتبية 
والعلوم والثقافة »اإليسيسكو« بالرباط باململكة املغربية، 14٢٢هـ/٢٠٠1م.

�ساد�سا: �سل�سلة الرتجمات:

1- من قسامت التجربة الربيطانية يف العمل اخلريي والتطوعي، مجع وإعداد وترمجة: بدر نارص 
املطريي، 1415هـ/1٩٩4م.  

٢- وقفيات املجتمع: قوة جديدة يف العمل اخلريي الربيطاين، تأليف: كالبانا جويش، ترمجة: بدر 
نارص املطريي، صفر 1417هـ/يونيو1٩٩6م. 

اليزابيث بوريس، ترمجة املكتب  تأليف:  املتحدة األمريكية،  3- املؤسسات اخلريية يف الواليات 
الفني باألمانة العامة لألوقاف، مجادى اآلخرة 1417هـ، نوفمرب 1٩٩6م. 

ل.نيو  آن  تأليف:  األموال«،  مجع  عملية  تقييم  »دليل  الربحية  غري  للمنظامت  األموال  مجع   -4
وبمساعدة وللسون يس ليفيس، ترمجة مطيع احلالق، 1٩٩7/7م. 

5- اجلمعيات اخلريية للمعونات اخلارجية )التجربة الربيطانية(، تأليف: مارك روبنسون، تقديم 
وترمجة: بدر نارص املطريي، 141٩هـ/1٩٩8م.

6- املحاسبة يف املؤسسات اخلريية، مفوضية العمل اخلريي إلنجلرتا وويلز، يوليو 1٩٩8م.  

احلكومية  غري  املنظامت  من  الثالث  اجليل  اسرتاتيجيات  والتنمية:  التطوعي  اخلريي  العمل   -7
)مدخل إىل التنمية املرتكزة عىل اإلنسان(، تأليف: ديفيد كورتن، ترمجة: بدر نارص املطريي، 

14٢1هـ/٢٠٠1م.

»الوقف  كتيب  عن  االنجليزية  اللغة  إىل  مرتمجة  نسخة   :Islamic Waqf Endowment  -8
اإلسالمي: جماالته وأبعاده«، ٢٠٠1م.

٩- فريق التميز: اإلسرتاتيجية العامة للعمل التطوعي يف اململكة املتحدة، مرشوع وقف الوقت، 
ترمجة إدارة الدراسات والعالقات اخلارجية باألمانة العامة لألوقاف، 14٢4هـ/٢٠٠3م.  

Kuwait Awqaf Public Foundation: An overview -1٠: نسخة مرتمجة إىل اللغة االنجليزية 



356

مدونة أحكام الوقف الفقهية - اجلزء الثالث

عن كتيب »نبذة تعريفية عن األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت«، ٢٠٠4م.
الوقف«،  أحكام  »موجز  لكتيب  نسخة مرتمجة   :A Summary Of Waqf Regulations  -11

14٢7هـ/٢٠٠6م ]الطبعة الثانية 1431هـ/٢٠1٠م[. 
 A Guidebook to the Publications of Waqf Projects› Coordinating State in the -1٢
Islamic World: نسخة مرتمجة إىل اللغة االنجليزية عن كتيب »دليل إصدارات مشاريع الدولة 

املنسقة للوقف يف العامل اإلسالمي«، ٢٠٠7م ]الطبعة الثانية 1433 هـ/٢٠1٢م مزيدة[.
 A Guidebook to the Projects of Waqf Projects› Coordinating State in the-13
Islamic World: نسخة مرتمجة إىل اللغة االنجليزية عن كتيب »دليل مشاريع الدولة املنسقة 

يف العامل اإلسالمي«، ٢٠٠7م.
كتاب  نسخة مرتمجة عن   :  Women And Waqf, Iman Mohammad Al Humaidan  -14

»املرأة والوقف«، 14٢8هـ/٢٠٠7م.
 The Contribution of Waqf to non-Governmental Work and Social Development -15
Dr.Fuad Abdullah Al Omar ,: نسخة مرتمجة عن كتاب »إسهام الوقف يف العمل األهيل 

والتنمية االجتامعية«، 1435هـ/٢٠13م.
16- األوقاف يف مقدونيا خالل احلكم العثامين، تأليف وترمجة: د.أمحد رشيف، مراجعة وحترير 

علمي: إدارة الدارسات والعالقات اخلارجية، 1435 هـ/٢٠14م.
هو  الذي  الوقف«  ريع  »تأصيل  لكتاب  ترمجة  هو   :Assetizing the Waqf Proceeds  -17
البوسنة واهلرسك(،  بدولة  املنعقد  السابع  الفقهية  الوقف  منتدى قضايا  الثالث يف  املوضوع 

1438هـ/٢٠16م.

�سابعا: جملة اأوقاف )جملة ن�سف �سنوية تعنى ب�سوؤون الوقف والعمل اخلريي(:

صدر منها 3٩ عددا حتى نوفمرب ٢٠٢٠م.

ثامنا: اإ�سدارات منتدى ق�سايا الوقف الفقهية:

الذي نظمته األمانة  املنتدى  الفقهية األول )أبحاث ومناقشات  الوقف  منتدى قضايا  1- أعامل 
العامة لألوقاف بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية بجدة واملنعقد بدولة الكويت يف الفرتة 

من 15-17 شعبان 14٢4هـ املوافق 11-13 أكتوبر ٢٠٠3م(، 14٢5هـ/٢٠٠4م. 
٢- أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاين )أبحاث ومناقشات املنتدى الذي نظمته األمانة العامة 
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لألوقاف بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية بجدة واملنعقد بدولة الكويت يف الفرتة من ٢٩ 
ربيع األول-٢ ربيع الثاين 14٢6هـ املوافق 8-1٠ مايو ٢٠٠5م(، 14٢7هـ/٢٠٠6م.

3- أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث )أبحاث ومناقشات املنتدى الذي نظمته األمانة 
العامة لألوقاف بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية بجدة واملنعقد بدولة الكويت يف الفرتة 

من 11-13 ربيع الثاين 14٢8هـ املوافق ٢8-3٠ أبريل ٢٠٠7م(، 14٢8هـ/٢٠٠7م.
األمانة  نظمته  الذي  املنتدى  )أبحاث ومناقشات  الرابع  الفقهية  الوقف  منتدى قضايا  أعامل   -4
العامة لألوقاف ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يف اململكة املغربية والبنك اإلسالمي 
للتنمية باململكة العربية السعودية املنعقد بالعاصمة املغربية »الرباط« يف الفرتة من 3 -5 ربيع 

الثاين 143٠هـ املوافق 3/3٠-٢٠٠٩/4/1م(، 143٢هـ/٢٠11م.
5- أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية اخلامس )أبحاث ومناقشات املنتدى الذي نظمته األمانة 
باجلمهورية  لألوقاف  العامة  واملديرية  الدينية  الشؤون  رئاسة  مع  بالتعاون  لألوقاف  العامة 
مجادى   1٢-1٠ من  الفرتة  يف  بإسطنبول  واملنعقد  بجدة  للتنمية  اإلسالمي  والبنك  الرتكية 

اآلخرة 143٢هـ املوافق 13-15 مايو ٢٠11م(، 1433هـ/٢٠1٢م.
6- منتدى قضايا الوقف الفقهية السادس )أبحاث ومناقشات املنتدى الذي نظمته األمانة العامة 
اإلسالمي  والبنك  قطر  بدولة  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  مع  بالتعاون  لألوقاف 
هـ   1434 رجب   4-  3 من  الفرتة  يف  »الدوحة«  القطرية  بالعاصمة  واملنعقد  بجدة  للتنمية 

املوافق 13 -14 مايو ٢٠13م(، 1435هـ/٢٠13م.
7- منتدى قضايا الوقف الفقهية السابع )أبحاث ومناقشات املنتدى الذي نظمته األمانة العامة 
لألوقاف بالتعاون مع املشيخة اإلسالمية بدولة البوسنة واهلرسك والبنك اإلسالمي للتنمية 
بجدة واملنعقد بالعاصمة البوسنية »رساييفو« يف الفرتة من ٩ إىل 11 شعبان 1436 هـ املوافق 

٢7 إىل ٢٩ مايو ٢٠15م(، 1436هـ/٢٠15م.
8- قرارات وتوصيات منتديات قضايا الوقف الفقهية )من األول إىل السابع(، 1437هـ/٢٠15م.

٩- منتدى قضايا الوقف الفقهية الثامن )أبحاث ومناقشات املنتدى الذي نظمته األمانة العامة 
والبنك  املتحدة  باململكة  اإلسالمية  للدراسات  أكسفورد  مركز  مع  بالتعاون  لألوقاف 
هـ   1438 شعبان   3 إىل   1 من  الفرتة  يف  أكسفورد  بمدينة  واملنعقد  بجدة  للتنمية  اإلسالمي 

املوافق ٢7 إىل ٢٩ أبريل ٢٠17م(، 1438هـ/٢٠17م.
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الثانية  ]الطبعة  هـ/٢٠17م   143٩ التجريبية(،  )النسخة  الفقهية  الوقف  أحكام  مدونة   -1٠
مراجعة ومنقحة 144٢ هـ/٢٠٢٠م[.

11- منتدى قضايا الوقف الفقهية التاسع )أبحاث ومناقشات املنتدى الذي نظمته األمانة العامة 
األردنية  باململكة  اإلسالمية  واملقدسات  والشؤون  األوقاف  وزارة  مع  بالتعاون  لألوقاف 
من  الفرتة  يف  »عاّمن«  األردنية  بالعاصمة  واملنعقد  بجدة  للتنمية  اإلسالمي  والبنك  اهلاشمية 

٩-11 شعبان 144٠ هـ املوافق 15-17 أبريل ٢٠1٩م(، 1441هـ/٢٠1٩م.

تا�سعا: املراجع وم�سادر املعلومات يف جمال الوقف:

1- كشاف أدبيات األوقاف يف دولة الكويت، 1٩٩٩م.

٢- كشاف أدبيات األوقاف يف مجهورية إيران اإلسالمية، 1٩٩٩م.

3- كشاف أدبيات األوقاف يف اململكة األردنية اهلاشمية وفلسطني، 1٩٩٩م.

4- كشاف أدبيات األوقاف يف اململكة العربية السعودية، ٢٠٠٠م.

5- كشاف أدبيات األوقاف يف مجهورية مرص العربية، ٢٠٠٠م.

6- كشاف أدبيات األوقاف يف اململكة املغربية، ٢٠٠1م.

7- كشاف أدبيات األوقاف يف اجلمهورية الرتكية، ٢٠٠٢م.

8- كشاف أدبيات األوقاف يف مجهورية اهلند، ٢٠٠3م.

٩- الكشاف اجلامع ألدبيات األوقاف، ٢٠٠8م.

1٠- مكنز علوم الوقف، ٢٠٠4م.

11- أطلس األوقاف/دولة الكويت، 1434هـ/٢٠13م.

1٢- معجم تراجم أعالم الوقف، 1435هـ/٢٠14م.

جتريبية،  نسخة  األلـــف(،  حــرف  األول:  ــزء  )اجل الوقف  مصطلحات  قاموس   -13
1436هـ/٢٠15م.

جتريبية،  نسخة  والثاء(،  والتاء  الباء  حرف  الثاين:  )اجلزء  الوقف  مصطلحات  قاموس   -14
1438هـ/٢٠17م.
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األمانة العامة لألوقاف

الكويتية  األوقاف  بإدارة  معنية  الكويت،  بدولة  هيئة حكومية مستقلة  هي 
واستثامرها، ورصف ريعها يف املصارف الرشعية طبقا لرشوط الواقفني ويف إطار 

أحكام القانون.

 ٢٩ بتاريخ  الصادر   ٢57 رقم  األمريي  املرسوم  بموجب  األمانة  أسست 
مجادى األوىل 1414 هـ املوافق 13 نوفمرب 1٩٩3م. وتتمثل رؤيتها يف »التميز 

يف استثامر الوقف، ورصف ريعه، وتعزيز ثقافته برشاكة جمتمعية فاعلة«.

وتتلخص رسالتها يف »الدعوة للوقف، وإدارة شؤونه وفق الضوابط الرشعية 
من خالل عمل مؤسيس متميز كأداة لتنمية املجتمع الكويتي، وكنموذج حيتذى 

به حمليا وعامليا«.

مرشوع »مدونة أحكام الوقف« 

هو أحد املرشوعات العلمية الذي نفذته األمانة العامة لألوقاف ممثلة لدولة 
الكويت بصفتها »الدولة املنسقة جلهود الدول اإلسالمية يف جمال الوقف«، طبقا 
بالعاصمة  انعقد  الذي  اإلسالمية  الدول  أوقاف  لوزراء  السادس  املؤمتر  لقرار 
اإلندونيسية »جاكرتا« يف أكتوبر سنة 1٩٩7م. وهيدف إىل إعداد موسوعة شاملة 
حتيط  التي  لألحكام  املعارصة  الصياغة  فيها  ُتراعى  الفقهية،  الوقف  أحكام  يف 
الفقهية، بحيث تصبح مرجعا شامال ومعتمدا جلميع موضوعات  باالجتاهات 
الوقف. وتتناول املدونة كل ما كتبه فقهاء املذاهب اإلسالمية الثامنية )احلنفي، 
حول  اإلبايض(  اإلمامي،  الزيدي،  الظاهري،  احلنبيل،  املالكي،  الشافعي، 

األحكام الرشعية اخلاصة بالوقف.
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