لإتتالآوث\ف

الآص<لاثوءيةلإساتامهد

همنا
حطة البحت؛

يتكون هدا البحث من مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة!

الحث ،الأول! إثبات الوقف! مفهومه ،مشروعيته ،أهميته
ويشتمل على ثلاثة مهنالب!

الطال ،٦الأول! التعريف بمفردات عنوان البحث.
المطاJت ،الثاني! مشروعية إثبات الوقف.

المطالب الثالث! محاة الصحابة بإثبات الأوقاف.

المطالب ،الراع! عناية العلمام باثبات الأوقاف.
المطاو_ ،الخاص! أهمية إبان  ،٧^١والحكمة من
مشروعيته.

الحث الثاني• صخ يون الوقف ؤيشتمل على ثلاثة مطالبت

الهللب الأول! محبون الوقف بالقول ،وينقسم إل قسمينت
 — ١ألفاظ الوقف  ،الصرخة.
 -٢ألفاظ الوقف الكاثية.

 ،^١الثاز! ثبوت الوقف بالفعل.
الطلب ،الثالث !،شروط صيغة الوقف.

ِ

اسماثرسلإث،اتامهد

نثا

الحث الثاك؛ طرق إثبات الوقف ،ويشتمل على مخ ة
مطالب!

اسب الأول :ائبات الوقف بالنهاية.
اسب الثاني :إثبات الوقف بالإقرار.
اسمب الثالث :إثبات الوقف بالأتاضة.

اسب الراح :إثبات الوقف باممابة.
اسب الخامس :إثبات الوقف

والكول عنها.

اسل.؛ ،السادس :حكم الحاكم وأثره ق لزوم الوقف.

حاتمة البحث :وتتضمن أهم نتائج البحث والتوصيات.
منئللبحث:

حرصن ،على الالتزام بالهج العلمي ق كتابة البحوث ،وأبرز
معالم هذا المهج:
 ~~ ١تصوير المألة المراد بجه ا تموثرا دقيقا قبل بي ان

حكمها؛ لينضج المقصود منها.

 — ٢إذا كانن ،المسألة س مواضع الاتف اق ذكرت حكمه ا
بدليله مع نقل ما نتمر من كلام أهل العالم ق ذللث.،

الآْ<1واثريلإشاتالأوهد

محشا

 -٣إذا لكت المسالة من مائل الخلاف ،فأذكر أقوال

العلماء فيها مقتصرا على المدام ،الآردعة المتهورة ،يم أذكر
أدلة كل قول ،ثم ألين القول الراجح ووجه ترجيحه والإجابة
عن استدلال أصحاب ،القول الرجوح.
 — ٤توثيق كل م ا أذكره من أقوال أو ام تدلألأُتح أو

مثاقشاُتح أو فوائد ؛ازوها إل أصحابهاْ ،ع الحرص على أن يكون
توثيق المدام ،-إل اكر من مصدر هن كب المدم ،نف ه.

ه~ توصيح ما قد يثكل على القارئ بعبارة مسمطة يزول

بها الإشكال ؤيتضح الراد.

 -٦عرو الأيات إل سورها ،وتخريج الأحاديث من محب
المنة ْع الاقتصار على العزو لما ق الصحيحين أو أحدهما،
وبيان درجة الحدين ،إذا لكن من ■ Sjالصحيحين.

وأسأل اممه تعال أن قبعل هذا البحثؤ حالما لوجهه الكريم،
ؤيبارك فيه ،وينفع به كل من قرأه ،والله الموفق وهو المعان.

.١د /تند;نغخزامحلأن
الأستاذ ق ق م الفقه بكلية المريعة
بجامعة الإمام محمد ن سعود الإسلامية
الراض» 'آ/آا/لأ'*آ؛ام

اسماهمسلإشاتامهد

نجغ

التميف بمفودات عنوان اسق

الأمول؛ الأصول ق  ;^٨٧١جع مقرئه (أصل) قال ابن
فارس! راائمزْ والصاد والالآم ثلاثة أصول متباعد بعضهأ من

بعض ،أحدها! أساس الشيء ،والثاني! الحية ،والثالث! ما كان

من الهار بعد العشي ،فأما الأول فالأصل أساس الشيء ،قال
الكمائي ق قولهم! (لا أصل له ولا فمل له) إن الأصل!
الحسب ، ،والفحل! اللسان ،ؤيق ال! محي أصيل .وأم ا الأصلة
فالحية العظيمة وق الحديث ،ق ذكر الدجال! (كأن رأصه أصلة)،

وأما الزمان فالأصيل يعد العشي وجعه! أصل وآصال  ، ١ ٠١ام.
وق الصباح! ارأصل الشيء! أس نله ،وأس اس الحائهل!
أصله ،واستأصل الشيء! ثبت أمله وقوى ثم كثر حتى قيل!
أصل كل شيء ما يتند وحوي ذللث ،الشيء إليه ،فالأيتح أصل

معجم مقاييس اللمة (  ،) ١ ٠ ٩ / ١مائة (أصل).

ننأ

للولد ،والنهر أصل للجدول ،والخمع أصول١٠

اه.

والمراد بالأصسول ق هدا البححح! القواعد الشرعية

والأحكام الكلية المملقة بإنات ،الآوقاءإ.

الآوتاف،ت جع وقفج ،والوقف ،مصدر وقف يقف  ،وقفا ،قال
ابن فارس! ®الواو والقاف ،والفاء أصل واحد يدل على تمكث،

فيمء»رر
وقال أبو ال عادات ،ابن الأثثر( ®^ ^1وقف ن ،الشيء أقمه

وقفا ،ولا يقال فيه :أوقفن ،إلا على لغة رديئة) ، ٣١ ،اه.
ول الصباح® :والفصيح (وقمنؤ) بغير ألف ،ق حميع السابح
إلا ق قوللث( :،ما أوقفلئ ،هنا؟)  ،وأنن ،تريد أي ثيء •حللثؤ
عالىالوققحااأ؛آاه.
ومعنى الوقف ،ق اللغة :الحبس ،تقول :وقفن ،الدار وقفا،

( )١المباح النثر(ص؛  ،) ١مائة(اصل) ،وانظرت ااس البلاغت(،) ١ ٤ / ١
مائة(أصل) .ولسان العرب(ا/هها  ،) ١٥٦ -مادة(أصل).
 ) ٢١معجم مقايس اللغة( ،) ١٣٥ !٦مادة(ونم.)،
( )٣النهاية ق غريب ،الحدين ،والأير(ه ،) ٢١٦ /مادة(وقمح).

 ، ٤١المباح النثر(صء ،) ٤٣مادة(وقم.)،

اسماثدهUتلإ^Jءامهد

ء

لتا

أي؛ حب تها ل سل اف ،ومنه قول اش تعال؛ ؤو4مهم إؤتر
قئئن.ه أي؛ احب وهم .ثم اشتهر إمحللاق الوقف على
الشيء الوقوف نف ه من ب اب إطلاق الصدر ؤإرادة اسم

المفعول ،تقول؛ هذا البيت وقف أي؛ موقوف؛ ولهذا بجمع على
أوقاف ،كثوب وأثوابل آ.
ونظرا لرادف المعنى  ،jvjالوقف والحبس ،بجد أن هذه

اللفظة (الحس) متا-اولة ق الحضارة الإسلامية حتى محمي
ال ديوان بامحمه ا ق بعفس عصور الملمن فقيل؛ ديوان

الآحباس ،كما أنها متداولة ل معظم كتب الفقهاء المتةدمينر٣ا.

( )١سورة الصافات ،الأة ( .) ٢٤

( )٢ينقلون المحاح (أ ،) ١ ٤ ٤ ٠ /م ائة (وقف) ،مفردات ألفاظ الق_رلن

للراغب الآصفهاني («_؛  ،) AAمائة(وش ،)،لسان العرب ( rvr/^o
  ،) ٧٣٦مادة(وف) ،تاج العروس(أ ،) ٣٦٩ /مادة(وف).( )٣ومن أنهر الل.ام ،الإّلأمة المكرمة بهذا الكثل :الذهب المالكي،

ون مى وزارة الآوقاذح ق بعض  ^ ٠٧١السائد فيها المدهب الم الكي
بوزارة الآحساسب واس تعمال الحبس على الأوئاف ،ق بلاد الغرت

العربي أكثر شيوعا س كملت(الآوقاف) ،وق الدار السماء ب الغرب=

لإيات ،٥٥^١

تعريف الوقف اصطلاحاI
احتلفت عبارات الفقهاء ق تعريف الوقف تبعا لاختلاف

مياههم ق الوقف من حيث لزومه وعدم لزومه ،واشتراط
القرية فيه ،والحهة المالكة للع_ين بعد وقفه ا ،أصسف إل ذل لث،

احتلافهم ق كيفية إنشائه ،هل هو عقد أم إسقاط؟ وم ا يرب
على ذللث ،من اشراط القبول أو التسليم لتمامه وغر ذللئ،
وفيما يأتي عرض لتعريف ،الوقف عند المذامتط الأربعة ت
 -١المذهب الخفي:
عمحتلفح تعريف ،الوقف ،عند الإمام أبي حنيفة عن تعريفه
عند الصاحبين أبى يوسف ومحمد بن الخن؛ وذل لثح للخلاف،

بينهم ل الوقف من حينا لزومه أو عدم لزومه ،ول الخهة الق
تنتقل إليها الحان الموقوفة؛
=يوحد حى معروف يقال له; (الأحباس) وهى منطقة أثرية معروفة
بمبانيها العتيقة تكثر فيها الأومحاف.

انظر ت الأوناف النيرية ووقغيات بعض الصحابة الكرام للحيجلي
(ءسا  ،) ١٢الوقف مفهومه ومقاصده لعبد الوهاب ابر م ليمان

أحكام الوقف ق الثريعة الإسلامية للكييسي (ا/حه).

الآسووالق<ءيةلإساتالأوداق

وَخ

أ~ تعريفه عند الإمام أبي حنيفة ت
عرفه ال رخي عند الإمام أبي حنيفة بأنه حبي المملوك
عن التمليك من الغر .٢
فقوله! راالملوكاا قيد يراد به الاحتراز عن غير المملوك؛

لأن الواقف إذا إ كن مالكا للعين الموقوفة وفن ،الوقف ،فلا
يمح وقفه ولو صارت العين بعد ذلك ،إل مالآكه ،فمن وقف
ء

أرصا مملوكة لغيره بناء على أن نيته شراؤها ووقفها ،فان وقفه

لا يصح.
وقوله! ررعن التمليك ،من الغيرا ،قيد يراد به أن العين

الموقوفة لا يصح أن بجري عليها أي تمرق من التصرفات ،الق
مملكها المامحج ق طكهكاني
ؤإصافة ررمن الغثر ،،إل ر<التملياكا ،تفيد بماء العين على
مللئإ الواقف ،حبنا خص الغثر دون الواقف ،نف ه.

وما ذكر بحد قوله! رُحسا' قني أحرج به ما ليس بوقفط ،إذ
إن الراهن عثر ممنؤع من ممليلث ،العين المرهونة من الغثر عند
المسوط (■؛؛.) YV /

الآصوواثرسلإشاتالأوقاد

لآِآ
استيفاء شروط ذلك

ؤينانش هدا التعرف ت

أ— بأن قوله ق حبس  ١يهنفي لزوم الوئف وعدم جواز

الرحؤع فيه ،وهدا خلاف قول الإمام أبي حنيفة؛ لأن الوقف
غثر لازم عنده .وبدلك يكون هدا التعريم ،لا يناب الوقف

غثر اللازم إذ لا حبس فيه؛ لأنه غم ممنؤع من بيمه بجلاف
اللازم ،فإنه محبوس حقيقة.
ب~ وبأن قوله ررالمملوك ،،الذكور ق التعريف لمقل عام

يثمل كل مملوك سواء كان عقارأ أو منقولأ ،والإمام أبو حنيفة
لا يرى صحة وقف  ،المنقول ،وبهذا يكون هذا التعريف ،غجر

( )١ينظر :حانة ابن  JUU؛_ (أ/س) ،احك-ام الوقف ،و الثرمة
الإسلامية لالكسسى (؛ ،) ٦٦ /الوقف مفهومه ومقاصده لآحم_د الثعى
(ص'آآ).

( )٢يطر :أحكام الوقف  jالشرمت الإسلأب لمميى (؛ .) nv /الرفق:
مفهومه ومقاصده للشمي (صن•  ،) ٢٢ ١ — ٢٢درامة كتاب الوقوف من
م1.ئلالإفمأحمدلالزيد(ا/ا،إ).

الأم<دالث<ءيةلإداتالآوهد

٨

مما

وقريب من هذا التعريف تعريف ابن نحتم للوقف س أبي
حنيفة بأن ه ررحبس الع بن على ملك الواقف والتمدق
المش٠ةاال/١

ويرد عليه ما أورد على تعريف السرحسي من مناقشة:
أثي يومف ا ،ومحمد ين الحسن
ب~ الوقف ،عند المحا
رخمهما اس تعال:

تع ارش فقه اء الحفية للوقف على رأي الصاحب؛ن

محتلمة ،لكنه ا لا نحرج ق مضمونها ومعناها عن تحريف

صاحب تنوير الآاصار ،فقد عرفه عندهما بأيه :ءحسها — ٠١أي
الع؛ن  -على ملك اف تعال وصرف منفعتها على من أحب ل ا.
وقد زاد صاحب الدر المحتار

كلمة ارحكم؛ ،بعد

راءلىاا وقبل ررمللاج اش تعال،؛ ليفيد أنه لر يبق على ملك ،الواقف
ولا انتقل إل مللث ،غره ،بل صار على حكم مللئ ،انفه تعال.

( )١البحر الراثق(ه.) ٢٠٢ /

( )٢تنويرالأمار(؛/ارم).
()٣

الدر المختار(؛/ار*امآ).

اسماثرءيةلإو،اتالآوهم

م

لثنا
ؤيناقس هدا التعريف ت

 ~ ١بأنه محتلف احتلافا جوهريا عن تعريف الإم ام أبي
حنيفة له ،فهو يرى أن الملك ما زال للواقف ،والصاحبان يريان

أن الملك انتقل مه إل اش عز وجل ؤإن كان الكل ض تعال؛

لذا ذهسا بعصمهم امتحبمسانا إل أن الوقف ،هو حيى العين على
مللث ،الواقف ،،فلا يزول عنه ملكه ولكن لا  Lj؛؛ ولا يوريث ،ولا
يوهبا ،وهذا المعنى هو ؤلماهر عثارة ال رحى.

 —٢ويناقش بمثل ما نوقش به تعريف ا الإمام ال رحمي.
 "٣وبأنه أمحللمق القول ق قوله راوصرف منفعتها على من

أحم ١ ،-فيحل ق ذللث ،صرفها إل الإغنياء وحدهم ،وهو حلاف
قول الحشةرا،ا

-٢الدهك ،اذلكي:
ذكر ابن عرفة — رحمه افه — تعريف ،الوقف بأنه! إعطاء
( )١يظر :حاشة ابن ( ، yxU؛ ،) ٣٣٩ - ٣٣٨ /أحلكم الوقف ل الشريعة
الإملامية للكبيى (ل ،) ٧٦ /الوقف مفهومه ومقاصس ده للتعى

(ص،؛  ،) ٢٢درامة كت اب الوقوف من م ائل الإم ام أحد للزيد

اسماثرعيةلإساتالآود1د

نج

منفعة شيء مدة وحوله لازما بق اؤه ق ملك معطمه ولو

تقديرألُ
قفوله ق التعريف  ١إعطاء منفعة ٠١قني حرج به عطية الذات
والعمري ونحوها.

وقوله ررشيء ا أي مال أو متمول ،وهو يعم كنإ الأنياء إلا
أنه خصصه بما جاء ق التعريف.

قوله  ١مل .ة وجوده  ١احترزا به عن العارية؛ لأن للمعثر الحق
ل ا سترح؛ع العن المعارة متى ثاء.

وقوله!  ١لازما بقاؤه ق ملك محهليه)ا قيد حرج به العمد
المخل.م حياته يموت قبل موت سيده لعدم لزوم بقائه ق ملك
غيومه لحواز بيعه برضاه مع معهلا ٠٥

قوله :ررولو تقديري محتمل أن يكون اللففل راجعا إل اللك،
فيكون المعنى :إن ملكت دار محلان فهي حبر .وهن اك احتمال
آخر وهو أن يكون اللففل راجعا إل الاعين اء ،فيكون العني:
داري حبس على من محاكون.
نرح حدود ابن عرفت للرصاع ( .) or<{fy

الآمودمهيةلإساتالأوق1ق

ئع
وعلى هذا فالمراد

التعليق .ول؛ يرجح المالكية أيا

من الاحتمالتن؛ وذلك لأنهم يجيزون الوقف العلق ١ا.
ؤيناقس هذا اكررشت

بأنه لم يسلم من الاعتراض ،فقوله؛ رامية وجوده)) اعمض
على ذلك العدوى بقوله• ررهذا ليس يقيد على الصواب ،،بل

نحون الوقف مدة معينة ولا يشترط التأييد ؤيرجع ملكا)) ر  ٢اه.
أي• أن هذا التعريف ،يفيد تأييد الوقف  ،،ونحرج يه الوقف،
الوقت؛،؛ وذللئ ،لأن المالكية يرون صحته ،وبذللئ ،يكون هذا

التعريف ،غجر جامع.
 -٣المذم ،الشافعي:
عرفط فقه اء الشافعية الوقف يتعريفاينت ،متقارب ة منه ا؛

 ٠١حس مال يمكن الأنتفيع يه مع بقاء عينه يقعلع التصرف ق
رقبته على مصرف مباح موجود

 .وقريسمح منه تحريفه بأنه؛

( )١ينفلر! مواهب ،الخليل (ا" ،) ١٨ /حاثية ا1عاووى على نرح الخرثسي
( ،)٨٧/Uأحكام الوقف ي الئرمة الإسلأمة لميس (ا.) ٨٠ /
( )٢حاشية العدوى على شرح الخرشي (.) ٧٨ /U

( )٣يفلر :الإقاع ( ،)٣٦ ٠ /Yتراح ابء (ا ،)٣٠ ٢ /مغي انحاج (.) ٣٧٦ /Y

الإصول اثرعيات لإثبات الآود1د

-ئ)

حبس مال يمكن  ٤٣٠^١به ْع بقاء عينه على مصرف ْماءإاا
قفولهم!  ١٠حس ا؛ الحس يعي ت المغ.
ومال؛ حرج به ما ليس بمال كالخمر والخرير.
وقولهم!  ١يمكن الأنتفاع يه مع بماء عينه؛ ،خرج ب ه ما ال

يمكن الأنتفاع به مع بقاء عينه كالطع ام والرمحان ونحوه ،فلا
يصح وقفه.

وقولهم!  ١على مصرف مباِء ، ، .ّ.حرج به الوقفا على
جهة غثر مباحة كالوقف على الآكفار الحربيبن.

وقيد بعضهم التعريف بقوله! رربقهلع التصرف ق رقبته ٠
احترازا من الرهن ،فان الرهن لا يقطع التصرف ق العبن
المرهونة ،بجلاف  ،الوقف ،فانه يقنمخ التصرف ق المال الوقوف،
فلا بجون .بيعه ولا به ولا يورث•

ولكن هلءا الاحتراز يغي عنه قولهم ق التعريف ح!  ١حبس ، ٠
فإن الحس يعي الغ من التمرف
( )١يطر :نحفة الحاج( ،) ٢٣٥ ;٦حاشية قلويي وعمترة(.) ٩٧ /r
( )٢يطر :أحكام الوش ،و اززمة الإسلأمة لمي (.) ٦٣ - ٦ ٠ ;١

اسماثدصةلإساuالآوهد

ئ)
؛-الذهب الحشلي:

عرف الوقف عند الحنابلة بعدة تعريفات ٌن أبرزهما*

عرفه الموفق ابن قدامة رحمه الئه ل الغي

بأنه!  ١تحسس

الأصل وتسل اكمرة. ١٠

وقريب منه تعريفه إياه ق المقنع بأنه! ررتحبيس الأصل
وتسبيل المنفعة،٠ل آ.
فقوله;  ١تحبير ١١أي إم اك المال عن أم ثاب المملكات

يقهلمر تصرف مالكه ر ا.

وقوله• الأصل؛ هو مال يمكن الأنتفاع به مع بقاء عينه
وقوله! رروت بيل الثمرةا ،أو ررادفعة ،١أي إمحللاقها فيما يمكن

أن ينتنير به من جهات الر والقربة

وانتقد البعلي رحمه اف هذا التعريف بأنه ب محمع ثسروط
الغي لأبن ئدامت (١٨٤ /a

 )٢يطر الشرح امرعلى المنغ (٦ا.) ٣٦١ /
 )٣طر ثرح ص الإرادات ( .) rY،\/i
 )٤طر الروض ازّع لص'آهإ) •
 )٥طر افوع(ه/مام).

اسماثرءuتلإداتالأمحهد

نثج

الوقف ،وذكر تعريفا آخر وهو!

ءاتحبيس مالك مطلق التحرق ماله النتلع به مع يماء عينه
بفُني تمرق الالك وغره ق رقبته يمرق ريعه إل جهة بر
تقريبا إل اف تعال ا؛  ،وقريب منه تعريف برهان الدين ابن

مفلح للوقف بأنه ارحثس مال يمكن الأنتف بع ب ه مع بق اء عينه
ممنؤع من التصرف ل عينه بلا عدر محروق منافعه ق البمر
تقربا إل اف تحال٠٠

وهدان التعريفان قد قصد أن يكونا ؛ ،jJualJلحميع ث روط
الوقف ،ولكن يلاحخل عليهما الطول والمطلوب ق الحدود
والتحريفات اختصار العبارة قدر الإمكان.

اكاريق ،المختار!

بعد عرصى تعريفايثح الفقهاء للوقف  ،،يلاحظ أن تعريفالت،

الشافعية والحابلة أقرنم ،من غجرها كما يظهر ذل لثح من قلة
الاعتراصايتح الواردة عليه ا ،ولكن بعض فقه اء الشافعية

والحنابلة ذكروا تعريفالت ،مطولة أرادوا منها أن محمع التعريف
( )١الطلع على أبواب المقغ («_ ،) 0ATوانظر :نرح مهى الإرادات (إ.) ٣٢٩ /
( )٢المدعفيثرحاكغ(ه/مام).

اسماثوسلإث،اتالآوهد

ؤج

فارس تراالثاء والباء والتاء كالمة واحدة وهي دوام الثيء،
ثثن ،ثباتا وثبوتا ،ورحل ثبت وثبيتءا اه .

وقال ابن منظور

! لأثبت الشيء يثبت ثباتا وبونا فهو ثابت

وبثت وبت ،وأبته وأثبته بمعنى ..ويقال بت فلأن ل ادكان

يثبت ثبوتا فهو ثابت ،إذا أقام به ،وأثبته الفم إذا لر يفارقه..

ونشت ل الأمر والرأي واستثبت :تأثى فيه ول؛ يعجل ،واستثبت
 )jأمره إذا شاور وفحص عنه ،وقوله عر وجل؛ ؤ ؤتثل ادمث
بتفمث محؤلهر آفغآء منصات أش وقنيتا ص ايمسؤم

َكثلجئه

اتحادهاواب 5فقاثشأحفلهابمغثق محر"ا'ا

( )١معجم مقايس اللغة (ا ) ٣٩٩ /مائة (ثت) .
( jU )٢العرب ( ) ٧٩ /Uعادة(_) ،وانظر;

— م فردات القافل القرأن للراغب الأ'صغهانى ( .) ١٧١
— ا لنهاية ل غريب الحدث والأرلابن الآن^ر(\ا ٦' ٥ط \' yا .

— ا لمباح اكر للفيومي(ءس  —. ) ٤٦القاموس انحط (ص ١ ٩ ١ ، ١ ٩

(■ )٢سورة البقرة ،الأية رقم( .) ٢٦٥

الآه،وداثومةلإشاتالأوهد

محئثا

قال الزجاج! أي ينفقوسما مقرين بأنه ا مما يثيب اف عليها ،

وقال ب قوله عز وحل ت

لاص قلث ٌى أثق انثنؤ ،ماممغ

قال! معنى تثبيت ،القواد! تسكين القلب ،وليي للنك ولكن

كلما لكن الرهان والدلالة أكثر عر القلب لكن اسب أسكن

وأثبن ،أبدا ،كما قال إبراهيم عليه ال لام! ؤ ؤلكنر ثظمؤل
قبى ^  ،والثبت ،بالتحريلثح! الحجة والبينة ..وأستح حجته!
أقامها وأوضحهاار اه.

معنى الإثيايت ،ل اصطلاح الفقهاء!
استعمل الفقهاء الإثثاُت ،بمعنى إقامة الحجة ،وهو أحد المعاني

اللنوية لهدا اللفظ ،إلا أنه بالفلر إل استعمالاتهم لهدا اللفظ نحد
أنهم يطلقونه على معنئن؛ معنى عام ومعنى خاص ،أما المعنى
العام ذريا.ون ب ه إقامة الحجة مطلقا ،من غر تقي-د ل اوللث>
( )١م :جامع ايان لأبن حريرالطري ( ،) ٦٨ ;٣ضرابن ممد(ا. ) ٣٩٤ /
(ّ )٢ورةصد ،الآة(' 'آا).
( )٣مورةالقرة ،الأين(• .) ٢٦

الأم|ولاوقرس/لإساتامحوق1ق

يالقضاء ،فيشمل ذلك توثيق الحق وتأكيدْ عند إنشاء الحقوق

والديون ،ويشمل كذلك —بمعناه العام— إهامة الحجة على وجود
بعض الأمور الحية ،وعلى تحقق بعض الأمور العلمية ق الهلميا
والفلك والتاريخ وغير ذلك.
وأما العني الخاصى للأوبا'تإ عند الفقهاء فهو؛ إقامة الحجة

أمام القضاء بالهلرق الق حددتها الشريحة على حق أو واقعة
تآرت_ ،عليها آثار شرعية

شرح التعريف ،؛

(إقامة الحجة) أي ص .يم الحجة إل من يراد إقناعه بالأمر.
(أمام القضاء) هزا قيد ق الإثبات القضائي ال ن.ى يرتب
عليه آثار من الإلزام بالفعل أو ال آرلث ،.ويفهم منه أن الإثب ات
ينصب ،على أمر متنانع فيه مرفؤع إل القضاء للبت ،فيه.
(بالهلرق الق حلداتها الشريعة) كالإقرار والشهادة واليمين.

(على حق أو واقعة) هذا بيان لحل الإثب ات ،فيشل كل حق

بفلر؛ جامع البيان (  ،) ١ ٠ / ١ ١زاد الستر ْن علم الشتر لأبن الحوزي
)\. (AA/

الآس|،اهء،ةلإدطتالآ*داد

_

ئ) تع
يؤغ للم الم امتماوه ،وكنأ واقعة قع ؤيتثآ عنها حقوق والتزامات.
(ترتمي ،عليه اثار شرعية) هذا هو الغرصى من الإثبات ،فلا

يصح إثب ات أمر أو واقعة لا يرتميا عليه ا أنر من الأنار
الشرعية ،لكثتات الشفعة JiJ؛ ،^_Jمع بقاء المللثح لشريكه الأحر

وعدم حمول ،البيع منه أصلال
ؤإثثات الوقف  ،قد يراد به المعنى العام للاثبات ،وقد يراد به
المحنى الخاص ،فإذا كان المقصود باثبات الوقف ،توثيقه بكتابته،

فالمراد بالإثبات هنا المحنى العام الذي يفصد يه إقامة الحجة؛
لأن  ٠١هذا التوثيق أمر إجرائي يراد ب ه قطع انموارض
والاعتداءات على الوقف ،،بكب القاصي أو الع —الم وثيقة
بالوقفية يبين فيها الواقف! عقاراته ،وحدودها ،والخهة الموقوف،
علمها ،وثروطه ق مصاريف ،الغلة ؤإدارة الوقف))

 .إل غم

ذللثؤ مما محتاج إل بيانه ل هذه الوثيقة ،وقد يراد بإثبات الوقف،
( )١ينظر  :موسوعة الفقه الإسلامي (  ri/T؛) ،الوسوعة الفقهية الصائرة

من وزارة الأوئاف والشؤون الإسلامية بالكون (؛  ،) ٢٣٢ /ومانل
الإثبات ،ق النربمة الإسلامية(«_. ) ٢٤ ،rU

( )٢الخهودالخامةوانملةلأيةالدعرةمح،محالالومح،نمد ارحمنالأو4ن• )٦٣(،

اسماثهمءيئلإساتامهد

م

مما

العني الخاص للاثبات ،وذلك عندما نفع خصومة ونزنع ب\ن
طرفن ل عن يدعي أحدهما أنها موقوفة ،فطلب منه إثب ات
الوقفية ق هذه الحال .
الألفاظ ذات الصلة:

 ٠١الثبوت:

الثبوت من ثمن" ،اللازم" وهو الأمر الثابن ،يقينا ،أي هو

وحوي الأمر حقيقة محسب الواقع.
أما الإثبات فهو من أثبتإ "وهو فعل متعد " ويعي إقامة
الحجة والرهان-كماّبقآا،لى.

وتقديم الل.ليل إنما هو لإظهار الأمر الثابن ،وبيان حقيقة
الحال ،ولا يلزم من الإثبات الثبوت ،فقد تثبت ،الواقعة عند

القاصي ،ولا تكون ثابتة  ،3الواقع كالإثب ات بنهاية الزور
والإقرار الsكاذت مثلا ،كما أنه لا يلزم من الثبوت الإثب ات،
فقد يكون المدعى به ثابتا ق الواقع ،ولا يستفلح صاحبه إثباته

 ) ٢١يطر• وّ انل الإبان ق الشريعة الإسلامية ،ص (. ) ٢٥ ،٢ ٤

الآمولاثوهLةلإثLJا الآوفLق

ق ا لظاهر أمام القاصي بالبينة الشرعية . ٢١١
 "٢الوثيق؛

التويتق ممدر ويق الشيء إذا أحكمه وثبته وا،لراد به! إثبات
العقود والتصرفات وغثرها على وجه يصح الاحتجاج والتمك
به ،والوثيقة هي الورقة الق يدون فيها ما يصدر عن شخص أو
أكثر من العقود أو التصرفات أو الالتزام ات أو الإس_قاهلات،

ونمى هده الوثيقة بالحضر والجل والصك والحجة والمتند.
ومحلوق التوثيق نوعان:

الآول؛ طرق الإثبات كالكتابة والشهادة والإقرار واليم؛ن.
الثاني■ طرق
كالرهن والكفالةل/٣

الحق وتوثيقه والتمكن من استيفائه

وبهيا سين أن التوثيق قد يراد به الإبان كما ل النؤع

الآول ،وقد يراد به تآمتن الحق كما ق النؤع الثاني.
( )١يطر :ل انالرب( . ) ٢١٢/١٥
( )٢يطر :ص(؛ا).

( )٣يطر ؛ وسائل الإبان ق الشريعة الإّلأمة'،؛_(  ،) YUتويق الأوناف،

الآصول الشرعة والأسالب الإجرانة ،لعبد الرحمن اللومحق ،ص ( . ) ١٧

»قروس إثبات اثمؤقف
إثيات التصرفات والعقود وتوثيقها أمر مئرؤع ومندوب إليه؛

لاحتياج الناس إليه ق معاملاتهم حشية جحد الحقوق أوصياعها ا.
والأصل ق ذلك؛ آية المداينة ،والى يقول عنه ا أحد
المحاصرين ٠ :هي أرقى وأسمى مب ادئ الإبان ق العصر
الهدث»رى.

وهي فول اش تعال؛ ؤ تثاغا أؤيث ءامؤأ إدا ئداينتم
يدينإق ئبمل مثى =<%ط1و\ ويكب سئيطزكأه الملخ
زلا تات ًكاِث ان &ً Cق 1ظثه ائ قع وضل
حكاف
عكيالحي وؤؤاق رثه د

ارى عثونلإصفها اوصعتمااولاثظع ك يمرهوهفينلل
()١

يطر :الوّوئالفقهية( . ) ١٣٥ ; ١٤

( )٢الوقف ق الفكر الإسلام فد بن عدالزيز بن عبداض(ا. ) ٣٣٤ /

الآه<واثرسلإساتامهم

نآ

ا\زنلإ إنثقهدإ'؛٧؛؛؛' ين 3حالآًكر

ؤ يكبا

بجلف محل قأمأيآن مثن ئ{صؤن مل ألشهدق ان شل
ْتا
ولا يأب
إ-ةد<غثا قدحفل بمدقث\
قمحوُْ يغة \ثض\ه كإء ذيمحِ

أمظ بمد آثه ؤأؤرِللشهنثه ثادئ ألا ئريا.وإلا ال كن
ذكيهأ
نجم؟ حابمتآ ئديئؤأها
ولا شؤيؤ ؤان ممؤإ
^^ ٨٧٠٩ثابمئؤ ولا
صمحئهُح
ص ي ©  4رم
قال الشيخ عبد ارحمن ال عيي رحمه اش! ارقد ائ نمك
هدم الأية على أحكام عظيمة حليلة النفعة والقالارا> ،ثم ذكر
رحمه اش حمسين حكما ،ومما ذكره؛

~ ا لأمر بكتاية حمح عقود المدايناُت ،إما وجوب ا ؤإما استجايا
لشدة الحاجة إل كتابتها؛ لأنها بدون الكتابة يدحلها الغليل والنسيان.

سورة البقرة ،ا لأية رقم ( .) ٢٨٢

اسماثرسلإداتامداد

نج

~ و منها؛ أنه مأمور بالإشهاد على العقود وذلك على وجه

الدب؛ لإن المقصود من ذللث ،الإرشاد إل ما محففل الحقوق،
فهو عائد إل مصلحة الكلفين ،نعم إن كان المتصرف ولي يتيم
أو وقم ،ونحو ذللثه تما مح_ ،حفظه ،نمن أن يكون الإشهاد
الذي يه محففل ا لهق واجبا.

 -و منها؛ المهي عن السامة والضجر من كتابة الديون كل ها

من صغر وكبثر وصفة الإجل وحمح ما احتوى عليه العقد من
الشروحل والقيود .اهورا.،

ومحي يل ن ،مبرة ال ني ه العملية على عنايته بالإثب ات
والوثيق ق أعمال ،الدولة الم لمة مثل الكاتب ات بينه وي بن

الملوك ،والعهود ،ومكاتثته لعماله إل غير ذلك ،محال ،ال رحي

رحمه اف! ارورمول اس صلى اف عليه وسلم أمر بالكتاب ق
العاملة بينه وبين من عامله ،وأمر بالكتاب فيما قلو قيه عماله

من الأمانة ،وأمر بالكتاب ل الصلح بينه وبين المشركين ٠١اه
( )١تتسثر الكريم الرحمن ق تفسهر كلام النان ،ص ( ١ ١ ٩ ، ١ ١ ٨إ
(؟) ادوط(،مآ/ما.ا) .

الآسلاثسلإس1تالأ4تاد

ِ

ئ)——
وكان عليه الصلاة وال لام محث على نياده التوثق ق
إثبات الوصيه ،فيقول ت ررما حق امرئ م لم له سيء يوصي فيه

إلا ووصيته مكتوية ءندهر . ٠١،
يبيت
قال القرحلى رحمه اش! ا(ذكر الكتابة مبالغة ق نيادة التويق
ؤإلأ فالوصية المشهود بها متفق علها ولو ز تكن مكتوبة ١١اه—

وأما إثبات الوقف فهو مثرؤع ،ؤيعود أصل مشروعيته إل
أصل مشروعية إثبات وتوُيق التصرفات والعقود ونحوها ،وقد
سبقت الإشارة إل ذللئ.،

وأول وثيقة وقفية ل الإسلام هي وثيقة وقف عمر رصي

افه عته ،قال البخاري ق ص_حيحهرم :ر(إ اب الوقف كيف
يكتب  ١ثم ساق بتيه عن ابن عمر رصي اش عنهما قال؛
أصاب عمر بجيم أرصا فأتى ال تي .فق ال! أصبت أرضا لر
أصب مالأ قط أنفس منه ،فكيف تأمرني به؟ قال! إن ث ئت

( )١أخرجه الخاوي ق صححه (ه ،) ٣٨٥ /وم لم ق صححه ( ) ٧٤ / \ ١من
حديث ابن عهر رصي اش عنهما.

( )٢فخ اuرى (ه. ) ٣٠٩ /
()٣

(ه/بمآم) .

الآه|<واثرصقلإساتالآوهد

لآِِإ

ووثقه وكما يقول أحد العاصرين! اروئقة عمر رصي اف عته تعد أول
وثيقة وقفية امتازت بالدهة والوصؤح والقط والحمع والغ  ١اه

ووقف عمر رصي اف عنه هدا هو أول وقف ل الإسلام

عند جع من أهل العلمل  ،وقد بت هذا الوقف يقول عمر
رصي اف عنه ولكنه أثبت هذا الوقف كتابة ق آخر حياته

وأشهد عليه كما جاء ق رواية أبي داود — السابق ذكرها~

وجاء فيها  ١وكتب معيقيب وشهد عبد افه ين الأرقم١١
ومن ها فتبُي لمن أراد أن يوقف وقفا أن بحرص على
إناته وتوثيقه وأن يقتدي بحمر رصي اش عنه .فإن العناية
بذلك من أكبر أسباب استمراره وحفظه وحمايته من العوادي.

( )١الوقف ق الفم الإسلامي إسل بن عبد اس (\ا . ) ٣٣١

( )٢وقيل؛ أول وقف ل الإسلام أراض محثريق الق أوصى بها إل ال ني ه
فوقفها التي صلى اف عله وم لم ،انظر أحكام الإوهاف لأبي بكر
الخحاف ،فتح الباري (ه ،)٤ ٠ ٢ /أحكام الوقف ق الشريعة الإّلامية
إسلءساواصيى(ا. )^/
( )٣ض ر داود (. )٣٣/A

( )٤قال الخاففل ق القح (< ( :)٤ • ٢ /،وهذا يقتضي أن عمر انما كبت،
كتناب وقفه ق حلأفتته وقد وصفه فيه بأنه أمثر المومخن فيحتنمل أن يكون

وقفه ق زمن التي .ي اللقفل وتول هو النظر عليه إل أن حمرته
الوصية فكب ،حينثذ الكتتاب )sاه .

الطلب اتثالث
سائقا

حرص الصحابة رصي اش عنهم على الآوءاف ،حتى إنه لر
يكن ذو مقدرة منهم أو يسار إلا وقف ،قال جابر بن عبد اقض
رصي اس عنهما؛ ر ر يكن أحد من أصحاب ،ال ني صلى اش
عليه وملم ذو مقدرة إلا وقفط)،

 ،ول رواية عنه أنه قال! م ا

أعلم أحدا ذا مقدرة من أصحابح رمحول اض ص لى افه عليه

وسلم من الهاجرن والأنصار إلا حبس مالأ من ماله صدقة
موقوفة لا تشترى ولا تورث ولا توهب،

( )١ذكره الموفق بن قيامة ز الني ( ) ١٨٥ /aولر 1ءفح عليه مدا بهذا اللفظ.
( )٢أخرجه أبو بكر الخماف ق أحكام الآوثاف (ءسه  ) ١وق مسنده؛ محمد
بن عمر الواقدي قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه ض ل تقريب التهذيب
(صرإماُ  ) ٤رقم (  ) ٦١٧٥رام\روك مع سعة عالمهءا اه وبهذا يكون هذا
الآ'ثر الروي عن جابر رصي اتله عنه إ يثبت يامح ناد صحح متصل،
لكن ينهي له الأثار الكثبمرة عن الصحابة رصي اش عنهم والي سنورد
طرفا منها ل هذا افصن.

الأموواثرستلإشاتالآوهم

محثثا

وف ال الإمام أحمد رحمه اف ل رواية حنبل! راقد وقف
أصحاب رمول افه صلى اف عليه وسالم ،ونوقهم بالدينة
ظاهرة ،فمن رد الوقم ،فإنما رد الة» را ،اه.
وقال أبو عيي الآرمدي رحمه اف؛ ررلأ نعلم بثن التقيمثن
من أصحاب الني صلى اش علميه وملم اختلافا ل إجازة وقف،
الإرصثن وءارها>ا رآ ،اه.

وقال أبو محمد بن حزم رحمه اش! ررحملمة صس دقامحت ،الصحابة
بالديتة أشهر من النمس لا محهلمها أحدا،

ام.

وقال القاصى أبو يوم ئ  ،رحمه اش!  ١صدقة رسول اش

صلى الله علميه ولم والأئمة من أصحابه مشهورة لا نحتاج ل
ذللث ،إل حديثح ،وهي أعرف وأمهر ،فلا ينبغي لأحد أن

ثقالفهم ؤإنما ينبغي اتباعهم ل الأحد بما كانوا علميه))  ، ٤١ام.
وأمهر أوقاف ،الصحابة رصي اش عنهم هو! وقف ا عمر
( )١ثرح الزركثي على محمر الخرو (أ.) ٢٧ • - ٢٦٩ /
رقم( .) ١٣٧٥
( )٢جامع اورذي
( )٣الحر(ا>.) ١٨٠ /

( )٤احكامالأوقاف للمنماف (محرم.)٤ -

الأصوو القوعية لإثبات ٥٥^١

اِ

ي

رصي اس عنه لأرصه الق محبر وقد قيل إنه أول وقش j

الإّلأمأ  •٢ففي الصحيحتزرآ ،عن عد اف بن عمر رصي اض
عنهما قاوت أصاب عمر أرصا محر فأتى الني صلى افه عليه
وسلم ستأمره فيها ءقالت يا رسول اف إني أصبت أرصا محبر
إ أ صب قْل مالأ أنفس عندي منه فما تأمرني فيها؟ فقال صلى
اش عليه وملم! ارإن شئت حيت أصلها وتصدقت بها غير أنه
لا يباع أصلها ولا يباع ولا يوهب ولا يورث .قال :فتصدق
به ا عمر محا الفقراء وذوي القربى والرق اب وابن السيل

والضيف ،لا جن اح على من وليه ا أن يأكل منه ا أو طعم
صديقا يالمعروف)).

 ١ ١ا ونل؛ اول ونف ل الإسلام أراض رز الق اوص بها إل الني

صلى اف عله وسلم غونفهل الي صلى اش عله وسلم .والكلام إنما
*و ل أول وف غثر الم اجد ؤإلأ فمجد باء ومجد الي صلى اس
عله وسلم سابق لذلككله  -انظرت أحكام الأوناف للخماف ( ،)٤فتح
الماري(< ،) ٤٠٢ /،أحكام الوقف ق الثرمة الإملأب للكمي
( )٢صحح البخاري (ه ،) ٣٩٩ /صحح م لم (.) ١٢٥٥ /T

الآموو|رشهيةلإوئواالآوقإق

وقال البخاري ق صحيحه ررباب ومحق الأرض للمجدا،

ثم ساق ب نده عن أنس بن مالك رصي اف عنه قال؛ لما قدم
رسول انله صلى اش عليه وسلم المدينة أمر بالمسجد وقال؛ رريا

بي الجار ثامنوني حامملكم هازا ،فقالوا :لا واف لا نهللب ثمنه
إلأإلاش».

ووقف أبو بكر الصديق رصي اف عنه ربا لماله بمكة
ووقف عثمان بن عفان رصي اش عنه بئر رومة ،ففي

صحيح البخاري عن الي صلى اف عليه وسلم قال :ررمن
حفر رومة فاله الحنة فحفرثما))

( )١صحيح البخاري (ه.)٤ ٠ ٤ /

( )٢أخرجه اليهقي ق السنن الكرى (  ،) ١٦١١٦وانغلر :أحكام الأوئاف
للمخصاف (صء).

( ) ٠ ١أخرجه البخاري ق صحيحه ره )٤ ٠ ٦ /معلقأ له بصيغة الخرم وبوب
عليه(باب إذا وقف أرصا أو يثرا أو اشترمحل لتف ه مثل دلاء ااسلم؛ن).

( )٤قال الحافظ اين حجر رحمه اش ي القح (  :)٤ • U/oااقال ابن يطال:
رواته ،والعروق أن عثمان اشتراها لا أنه حفرها،
هذا وهم من
قلت :هو المشهور  jالروايات فقد أخرجه الترمذي من رواية زيد بن

أبي أنيسة عن أيي إسحاق فقال فيه؛ ررهل تعلمون أن رومه ب يكن ي

اسمالق<صةلإساتالآوهد

وقال البخاري ق صحيحه

(TT).
! ارووقف أن ى دارا فكان إذا

قا-م نزلها .وتصدق الزببر بدوره وقاوت للمردودة من بناته أن
تكن ضر مضرة ولا مضر بها ،فإن امتغنت بزوج فليس لها
حق .وجعل ابن عمر نصه من دار عمر سكنى لدوي

الحاجات من أل عبد اش» افر.

ووقف علي بن أبي طالب رصي اف عته أموالا له

•،

~يثرب من ٌانها إلا بثمنُا لكن لا بمن هدا الوهم فقد روى الغوي

ل ا لصحابة من طريق يثر ين ب ثثر الآملْى عن ايه؛ ، JL؛ لما ندم
المهاجرون؛ ،Cjjd.استنكروا الماء ،وكانت رجل من يي غفار عبن يق ال

لهات رومه ،وكان يثح منها القربة بمد فقال له الني صلى افه علميه وسلم؛
تبيعنيها بعين ل الحنة؟ فقال ،يا رسول الله ليس لي ولا لعي—الي غيرها،

يح ذلك عثمان رصي اف عنه فاثاراها بجمة وثلاثين ألف درهم ثم
أتى الي صلى اف علميه وسلم فقال؛ انحعل لي فيها ما جعلت له؟ ذالت
نعم .فال; افد جعلتها لالم_سالم؛ن .،ؤإن كانت أولا عينا فلا مانع أن
بجمر فيها عثمان بئرأ ،ولعل العين كانت بجرى إل بشر فوسعها وطراها
قنب حفرها إليه• اه.

( )١صحح البخاري ( .) ٤٠٦/٥

( )٢١يطر :أخار الهوينة لاين شة
(صاٌ•،

أحكام الأوقاف للخماف

الآْ،ولاثوهيةلإداتالأوهد

نآ

ووقفت عائثة دارا كاث قد اشرتها واشرطت ق هدا

الوقف شروطار ا.

ووقفت أم سالمة وأم حبيبة وصفية ينت حيي رصي اف
عنهن أوقافا.

ووقف سعل بن أبي وقاص رصي اف عته دارا لا تب—! ٤ولا
توهب ولا تورث وللمردودة من بناته أن تسآكن فيه غثر مضرة

ولا مضر بها حش تستغيلأ/
ووقف جابر بن همد اش وأبو هريرة وحالي بن الوليد

وحكيم بن حزام وزيد بن ثابت وعمر وبن العاص والزبر بن

العوام وطلحة بن عبد ائه رصي اش عنهم دورا لهم
وروى البيهقي ق المن اعري

عن أبي بكسر الحميدي

شيخ البخاري أنه قال! ررتصدق أبو بكر الصديق رصي اش همه
( )١ينظر :أحكام الآوقاف للخماف (ص.)٣١
( )٢يفلر; احكام الآوقاف للخاف (ص.) ١٤ - ٣١
( )٣يفلر :الن الكرى

(آ• ،) ١٦١ . ١ ٦ » /أحبار الدية لأبن شة

(\ ،) ١٥٤ - ١ iA /أحكام الأوقاف للخماف (ص'أا .) ١٥ -
( )٤الن الكرى لس(^ .) ١٦١

الآمولاهمءيةلإساتالآJداق

يِآ

ؤإذا كان المحاية رصي اش عنهم قد اعتنوا يإنثاء
الآوقاف ،فقد اعتنوا كذلك بإثباته ا وتوثيقه ا إدراكا منهم
لأصثة التوثيق ق حفظ الوقف وامح تمراره وحففله وصيانته،
ويعد وقف ،عمر بن الختف اب رصي اض عنه أش هر أوقاف

الصحابة ،ووثيقة وقفه يي أول وثيقة وقفية ق الإسلام ،قال

البخاري ق صحيحهر ،١؛ رربابا الوقف ،كيفا كتبءا ثم صاق
ب نده عن ابن عمر رصي اس عنهمأ قال! أءاُ»ت ،عمر محبر

أرصا ،فأتى الني صلى اش عليه وملم ي تآمر 0فيها فقال! يا
رسول اش إني أصثت ،أرصا بخيبر لر أصت ،مالأ قتل أنفس منه،
فكيفا تأمرني به؟ قال! إن ثشت ،صت ،أصلها وتصدقت) به ا.

فتصدق عمر أنه لا يبلع أصلها ولا يوه_ ،ولا يوريثح ق الفقراء
والقربى والرق اب وق سبيل اش والضيف ،وابن ال بل ،ال

حناح على من ونها أن يأكل منها ب المعروف أو يهلعم صديقا
غجر متمول فيه  ..وأحرحه أبو داود ق سننه

()١

(ه/ا،اّ،آ).

).(٨٢/A) (٢

من ؤلريق محيى

صالفدمةلإساتالآوس

٨

لئئا
بن معيد عن صدقة عمر بن الخطاب قال! دسخهاسلى عبد

الحميد بن عبداش بن عبداف بن عمر ابن الخطاب! ®ب م اش
الرحمن الرحيم .هدا ما كتب عبداض بن عمر ق ثمغ فقص

من حار 0نحو حديث نافع قال؛ غر متأئل مالأ فما عفا عنه من
ثمره فهو للسائل واغروم)).

وقد نقل الحافظ ابن حجر ل  ،٢^١عن عمرو بن شة
عن أبي غ ال المدني قال! هد 0نسخة صدقة عمر أخذتها من
كتابه الذي عند آل عمر فنسختها حرفا حرفا! هدا ما كتب عبد

اش بن عمر  ...الخ اه.
وهذه الروايات تدل على أن عم رصي اش عنه قد كتب وصه
ووثقه وكما يقول أحد المعاصرين! رروثيقة عمر رصي افه عنه تعد أول

وثيقة وقفية امتازت بالدقة والوصؤح والضبقل والخمع والعء ل  ،ام
( )١قال الحافظ ابن حجر ي القح ( ( :) T'Kr/oمغ :شح الثكة وسكون
الميم بعدها معجمة ،ومنهم من فتح اليم حكام اننذرى ،ق ال أبو مد
البكري ت هي أرض تلقاء الاJدنة كانت لعمر) اه.
( )٢فتح الارى(ْ• )٤ ٠٢ /

( )٣الوقف ق الفكرالإّلامي لحمدبن عد اف (ا.) ٣٣١ /

الآه<،واثرسلإفتالآوهذ

دِِع

ووقف عمر رصي اف محه هذا هو أول وقف ق الإّلأم
عّد جع من أهل العلم — كما س بق — وند يب ت ،هذا الوقف،
بقول عمر رصي اش عنه ولكنه أبتج هذا الوقف  ،كتابة ق آخر
حياته وأشهد عليه كما جاء ل رواية أيي داود — السابق ذكرها —

وجاء فيها راوكتب معيمب ،وشهد عبد اف بن الآرقم>ا . ٢٢ ^ ٢١١
وكتب عثمان بن عفان رصي اش عنه وثيقة بوقفه وأشهد

عليها ونصهات ارب م اف الرحمن الرحيم ،هذا ما تحدق به
عثمان بن عفان ق حياته ،مدق بماله الذي بجيم ،رايدعى مال

ابن أبي الحقيق  ١على ابنه أبان بن عثمان صدقة بتة بثلة  ،ال
يشترى أصله أبدا ولا يوهب ،ولا يورث ).شهد على ابن أبى
( )١سن ر داود (.) ٣٣ /A

( )٢قاو الحافظ ل الفتح (م( !)٤ • ٢ /وهدا يقتضي ان عمر إنما كب 5تامح_ا
وقفه ل حلاقته ومد وصفه فته بأنه أمتر الومتثن محتمل أن يكون وشه
ف ز ٌن الي صلى الله عليه وملم باللفظ وتول هو التنلر عاليه إل أن
حضرته الوصية فكتب ،حينثذ الكتاب) ام.

( )٣ربتة بتلة) يفرب لكل أمر لا رجعة فيه ،يقال؛ تصدق فلأن صدقة يتق

بتلة إذا قطعها التصدق بها من ماله ،فهي بائنة من صاحبها قد انقطعت،
منه .انظرن المصباح النثر (ءس؛أ) ،لسان العرب (ا ،) ٣٠٧ /القاموس
انحيط.)\ AA_«( .

اسماثوهيةلإشاتامت1ث

ؤخ

طالب وأسامة ين زيد وكتب® ر

وكتب علي ين أيي طالب ،رصي اض عنه وثيقة يوقفه ،ق ال
ابن ثبة! قال أبو غ ان!  ١هده نسخة كتاب على ين أبى طالب

رصي اش عيه حرفا محرف ،ن مختها على نقصان هجائها،
وصورة كتابتها ،أخذتها من أبي ،أخذها من حن بن زيدا؛ ثم
ذكر نص الوقفية بطولها.، ١٢
وكتبا زيد ن ثابتا رصي اش عنه وثيقة يوقفه ،جاء ق

السنن اممرى

لليهقي أن زيد ن ثابمن ،حأم_ ،دارْ الق محا

البقيع وداره الق عند المجد وكتب ل كتاب  ١حب ه على ما

حبس عمر ن الختلماب رصي اش عنه® قال مالك !،وحبس زياس
عندي ،قال؛ وكان رصي اض عنه ي كن من زلا ل داره الق
حبي عند ال اباأ حى ماي ا فه.

وكتبا معاذ ن جبل رصي اش عنه وثيقة بوقفه ،فعن أبي
( )١أحكام ١لآوقاف لأضاف (ص٩x
( )٢أخار الدية (ا  ،) ١ ٤ ١ ِ ١٣٦ /وانظر :اعام الأوقاف للخماف
(صه '-ا).

الأسوواثدءيآلإساتامهد

محثئا

قتادة رصي اف محه غال :لكن معاذ بن حبل أوسع أنمارى
بالدية ربعا فتمدق بداره الق يقال لها دار الأنمّأر اليوم
وكتب صدقته١

وكتبت عائشة رصي اف عنها وثتقة بوقفها ،فعن ابن أبي
مليكة عن عائشة رصي اف عنه ا ت أنها انرت دارا وكتبته ا

محب ة وأني اشميتها لما جعلتها له فمنها مكن لفلان ولعقبه ما

بقي إن ان ومكن لفلان (وليس فيه  ١٠ولعقبه ا )،ثم يرد إل آل
ش؛مُ"•
واكتفى بعض الصحابة رصي اش عنهم؛الإشهاد علمي
أوقافهم  -والإشهاد نؤع من التويق  -وقد روي ذلك عن
صفية بنت حني رصي اف عنها ،فعن منبت المزني قال؛ شهدت
صدقة صفية بنت حيي يدارها بق عبداف صدقة حب ا لا ن—؛٤
ولا تورث حتى يرث اس عز وحل الأرض ومن عليها شهل

على ذلك نفر من أصحاب رسول اف ملى اش عليه وملم

وروى ذلك أيضا عن سحي بن أبي وقاص رصي اش عنه،
( )١أحكام الآوiاف للخهاف (ص١
( )٢ارجع اي ابف رص'ئا>•
(ص؛ .)١
( )٣الرجع

الآم<لاثوسلإشاتالأوهد

حِ

نئ

فعن عائثة بتت معل بن أبى وقاص قالت; صدقة أبى حبس

لا ت»اع ولا توهب ولا تورث وأن للمردودة من ولده أن تسكن
غبمر مضرة ولا مفر بها حتى تستغي .فتكلم فيها بعض ورثته
فجعلوها مبمراثا فاختصموا إل مروان بن الحكم فجمع لها

أصحاب رسول انله صلى اش عليه وسلم فأمدها على ما صغ معدل {
وروى كيلك عن عضة بن عاص رصي انله عنه ،فعن أبي
سعاد الحهي قال؛ أسهدني عقبة بن عامر على دار تصدق به ا
حبا لا

ولا توهب ولا تورث على ولدم وولد ولده ،فإذا

اقرصوا فإل أقرب الاس مي حض يرث اض الآرض ومن عليها رآ.،
وهده الأن ار تدل على عناية الصحابة رصي اش عنهم
بتوثيق أوقافهم ،فمنهم من كان يوثق وقفه بالكتابة والإشهاد،
وم نهم من كان يكتفي بالإشهاد ،وم نهم من كان يكتفي
بالكتابة ،وهم ؤإن احتلفت وم يلة التوثيق إلا أنهم متفقون

عليه ق الحملة إدراكا منهم لإهميته اتكب؛رة وأثره العفليم ق
( )١يطر :أخار المدية لأبن ثسة
(ص.) ٤١

( )٢أحكام الأوقاف للخماف (.)١ 0_.

 ،)١أحكام الأوقاف للخط ف

الآه،وواثويلإشاتالآوهق

ئِا

حفظ الوفم ،بعد مولت ،الواقف ،وفد روى أن بعض أبن اء

الصحابة رصي اش عنهم وقع بينهم نزنع فلجووا إل الأمداء
وبأؤديهم الصكوك الوقفة والهول ،فحكم لهم مب ا ل يل ل ،
الصكوك ،ومن ذلك ما روى أن بعض ورثة سعد بن أبي
وقاص رصي اش عنه أرادوا جعل وقفه ميراثا ،فاحتصموا إل

مروان بن الحكم  -والي الدينة ل عمر بي أمية  -فجمع لها

أصحاب ،الي صلى افه عاليه وسالم فأنفدها عر ما صغ معير .٢
والصحابة رصي اس عنهم هم القدوة والأسوة فمن بعدهم
من اكا؛عين وتابعيهم بإحسان إل يوم الدين ،وقد أوصى اللحى
صلى اش عليه وملم ؛الاهتداء بهديهم وبين أن القرن الذي
عاشوا فيه هو حير قرون الأمة ،ومن هنا فنبعي للم لم عندما
يريد أن ينشئ وقفا ،أن يتآمى بصحابة رسول اف صلى اض
عليه وسلم ق العناية باثباته وتوثيقه حتى يتمر نفعه من بعد
موته ويجرى له ثوابه وأحره بحد ثماته.

يفلر :احكام الآوف 1ف للخماف (ص؛  ،)١نويق الأوناف ،نظرة
تارمحة نمد اس الحجيلى (ب؛).

الأه،ولاتق<عيةلإشإتالأود1د

.ئ)

ضايق اساءبإيات الأوس
اعتنى العلماء رحمهم اش على مر القرون بإثب ات الآوق —اف
وتوثيقها عناية كبثره ادراكا منهم لأيية ذلك ق حمظ الوقف
واستمرار النفع به.
وعناية العلماء بإثبات الأوهاف وتوثيقه ا ظهرت ل صور
محنتي ،ومن ذلك أن بعفو فقه اء الذاهب ص نفوا كتب ا ق

الإثبات والتوثيق ورسومه ،وأدرجوا فيها ما يتعلق بالأوؤ—اف،

ومنهم على سبيل المثال* أبو نحر ال مرقندي المتوفى ي نة
(  ٥ ٥٠ه) فقد صنف  ،كتابا سماه رلالسروط وعلم الصكول ، H

وخص صيغ الوقف وما تشتمل عليه من رسم كتابتها وأحوالها
الشرعية بالباب الثامن والعشرين.

ومنهم؛ أحمد بن مغيث ،الطليهللى المتوفى محنة ( )- ٥٤٥٩
فقد صنف  ،كتابا سماه؛ ررالمقنع ق علم الشروط ار وقد تناول فيه

صغ الأوقاف وما تشتمل عليه من رس م كتابته ا وأصولها

الأه<لاثوهيةلإو،اتالأوهد

وق الأقضية والأحكام ومنهم على سبيل الثال :ابن أبي الدم
المتوفى سنه(  ٦٤٢ه) فقد صنف كتابا سماه ءالدرر المنظومان

ق ا لأفقية والحكومات® وابن فرحون المتوفى ّ نة( )— ٥٧٩٩

ق كتابه راتبصرة الحكام ق أصول الأقضية ومناهج الأحكاما.،

ومع عناية العلماء بإثبات الأوقاف وتوثيقها ق مصنفاتهم،
فقد كان لهم عناية كبيرة؛ذللث ،ق تدؤين الأوناف للناس،
وتحرير الوقفيان ؤإثباتها والعناية بكل ما من ش أنه صيانتها

واغافنلة عليها من التبديل والاعتداء ،سواء ممن ولي القضاء

منهم أو لر يكن له ولاية ،حينر إن إثب ات الأوقاف لا عنتص
بالقضاء بل ممكن أن يقوم به غجر القضاة؛ لأن هذا التوثيق من
بايبح الإثبات لما ينهي به الواقفون ،وليس من ب ابإ الحكم ب ين

الخصوم ،ومن أمثل ة الأول؛ القاصي ت لهيع ة بن عيي
الحضرمي ،أحد القضاة بمصر المتوفى سنة( )— ٥٢ •٤فقد كان

يعي حين ولي القضاء إل إثبات الأوقاف مما كان ل أيدي
القضاة أو ق أيدي أهلها ،قيل ق ترحمته؛ راكان من أحمن ما
عمله :أن قضى ق أحباس ممر كلها ،فلم يثق مها حبا حتى

الآمولالث<سةلإث،اتالأؤهد

هآ

حكم فيه ،إما ببينة تؤت عته ،ؤإما بإقرار أهل الحبس؛،

٥١

وكان يقول عن الأوقاف :ارمألن ،اض أن يبلغي الحكم فيها
فلم أترك شيئا منها حتى حكت فيه وحددت النهاية ره)ا

ومن أمثلة الثاني — :إثثايت ،الأوقاف من غجر القضاة — ما
ذكره الشيح ابن يام ق ترحمة الشيخ عبدالرحمن بن م عدي

 ر حمه اف  -حيث ،يقول( :ركما نفع اف به الخاصة والعامة ،فانهصار مرجع بلائه وعمدتهم ل حميع أحوالهم وشؤونهم ،فهو
مدرس الهللأب ،وواعظ العامة ،ؤإمام الحامع ،وحهليبه ،ومفي
ال بلاد ،وكاس ،الوثائق ،ومحرر الأوقاف ،وعاقد الأنكحة،
ومستشارهم ل كل ما يهمهم®

ونحي ق حتم كثجر من الوثائق الوقفية أن كتابها من العلماء
وطلاب ،العلم ا،لوثوقين.

ومن مذلأهر محاية العلماء بإثبات الأوقاف وتوثيقها عنايتهم

( )١الولاة والقضاة لأييعمو الخدي(ص؛؟؛
( )٢الرجع ازبق،
()٣

عياءنحدحلال ثمانية قرون ("ا.) ٢٢٢ /

الآسووادقدءيةلإساتامس

م
لَثقا

بإصدار الصكوك الوقفية الق يدون منها كل ما يتعلق بإثات
الوقف وتوثيقه.

وند عرف إصدار الصكوك الشرعية من العمر الأموي
على يد القاصي مليم بن عتر ،المتوفى ٌ نة ( )- ٥٧ ٥فكان أول

قاض بمصر يجل سجلا بقفا ،،١^٥٠إذ تبقى نسخة ق ديوان
القاصي ،والأخرى ت لم إل حم اص ،الدعوى ،وعلى ذلك،
جرى العمل ق العهد العباسي ،ومميز العهد الأموي ق
الأندلس بالاهتمام ب التوثيق خاصة ق محال الأوقاف ،وند
أفردوا لها ولاية خاصة كان من أهم أعمالها :إصدار الصكوك
الخاصة بالأحباس.

وعلى ذللثج جرى العمل ق عهد الدولة العثمانية مع بعفى
الزيادات ،ي أركان الوثيقة
وعلى ذل لثج جرى العمل ل عمرنا الهاض ،ومنذ أن

( )١ينظر؛ ت اريخ ولاة ونفاة ممر للكندي(ص  !.). yxTعل م التويق
الشرعي للحجيلي(ص .)١
 ٢٢١ثنظر• طم التويق الشرعي لدحجلي(صء.)١ ٦٢ - ١ ٥

محقا

تأسست المملكة العربية السعودية على يد اللك عبد العزيز بن

عبد الرحمن آل م حول — رحمه الله — والحاكم نمير المكوك
الشرعية بمختلفا أنواعها ومنها المكوك الوقفية.
وهدم الصكوك الوقفية الى اعتنى العالماء بتحريرها مند

ذلك الخن إل وقتنا الحاصر نحتلمف من حي ث ،القوة واللزوم

والصحة والف ال؛ وذللئ ،ب ست ،ما يحرض لها مع مرور الزمن

من التلف أو الترؤير أو غثر ذلك من العوارض الق تقع بفمي
وبدون قصد؛ ولذلك ،فقد ذكر بمص أهل العلم ترتيب ا بهذه
الوقفيات> فقال!

را إن الوقفيايت ،واعتبارها على مراتب ،إ

آولأ! الوقفيامتح المقضي بصحتها ولزومه ا ،إذا كايت ،ق
سجل قاضيها لا عن زمن متأخر عنه.

ثانيا! الوقفيارّثؤ المجلة ل مجل الحكمة ،من قبل واقفه ا،
ودون ملحقه ا حكما بمحتها ولزومه ا .فهده الوقفي ايته

بنوعيها ،تعتر ثابتة المضمون ،ؤيعمل بها ،ؤيثب ت ،بها الوقمؤ،

ومروحلي عند الاختلاف ،،غثر أن النؤع الثاني لا يمنع المزنع ق

اسماثرعيةلإس1تالآوهد

لتئا

صحة الوقف أو لزومه؛ لعدم الحكم بذلك.
ثالثات الوقفي ان ال جلة ق مجل خاص مت أ حر غجر
قانحيهاْ ،ن قل غثر واقفها•

رابعا' صور الوقفيان الم تخرجة من مجلات الحاكم ،ولو
كانت نحمل خام قاض وتوقيعه ،إذا كان أصلها مفقودا من
ال جل ،أو كانت محالف الأصل الجل.
حام ات صكوك الوقفيان غجر المجلة ،مما يوحد ق أد ال.ي

بعض  ٧٠^٠^١محهذه الأنولع الثلاثة لا تحتم ،ولا شن ،به ا
الوقف ،وشروطه .ومثلها الوقفياُت ،الق توحد ل سجلات،

دوائر الأوقاف النوم ،وليس فا أصل موافق معتر ل مجلأُتح
الحاكم ،فليس لها قوة إناتية» ٠٥١

أحكام الآوقاف لصطفى الزرنا ( .) ١ ٢٨ - ١ YU_s

يج

الأه،وواثرهيةلإساتالأوهم
الطااباماس

سةنيمراويه

حعل اش تعال هذ 0الشريعة كاملة مستوفية لكل ما محتاج
إليه الإن ان ق تعاملاته المتنوعة ،فأقرت الحقوق إمحميع
أنواعها ،وأعطتج كل ذي حق حقه ،ورممت الهلريق ق كيفية
استعمال هده الحقوق وأصالسب ،ممارم تها مب ا محقق التكافل

الاجتماعي والتضامن بتن الأفراد ويم ا يؤمن الاستقرار ق
المعاملات ،ولكن الهلبيحة البشرية تقتفى الاعتن اء بتوثيق

المعاملات بين الناس؛ ذلك أن الإنسان محلوق صعيف  ،معم؛وس

للخهلآ ،بل هو سمي بعلبعه ،فهو مسرعان ما يني تعامله مع
الناس خاصة عندما يكون التعامل آجلا ،يم إنه محب للمال

ى  JUنمال :ؤُبجء 0اذت\دظ •قة©"ُ4وىل :ه/
لئبمامحثئيبد0مح"/
(ا)مورة الفجر ،الإة.٢• :
( )٢مورة العاديات ،،الإة :ر

اسماثدطلإد؛اتاملأد

م

محئا
وهذه ال

مة قد تمرن بالعدوان على الخلق والإنكار

لحقوق الاخرين أو التعدي علميه ا؛ ولهذا جاءت الشريعة

الإسلامية بما يكون حائلا دون محلمع الإنسان وجنم ،،فشرعت
إثبات الحقوق والمعاملات وتوثيقها حتى إذا ما محلمع إن ان ق
حقوق ءارْ ،جاءت هده البيانات مثبتة ليحق ،محيلة لاعوجاح
ذلك الإنسان من رذيلة الحالوان على أموال الناس

ولهدا فان اف تعال قد أرشد عب اده ق آية الدين ~ أمحلول

آية ق القرآن الكريم — إل حففل الحقوق وذلك اثباته ا
وتوثيقها بالشهادة والكتابة ،قال الإمام ابن القيم رحمه اس!

راأرثد اض تعال عباده ق هده ا لأية إل حفغل حقوق بعضهم
على بعفر حية نحياعها ب الححود أو النيان ،فأرمدهم إل
حفنلها بالكتابه ،وأكد ذللث ،ب أن أمرهم بكتابة الدين ،وأمر
الكانّث ،أن يكتب ،،يم أكد ذللث ،بأن نهاه عن أن يأبى أن يكتّب،،

( )١ينظر :وّاتل الإبان ق الثرمة الأسلاب (ص  ،) ٣٣تريق الأوناف:
الأصول الترب والآاوَ ،الإجرابة(،ص . ) ٢٢

( )٢وهذه الأية رقم (  ) ٢٨٢من محورة البقرة ،وند سق نقلها بتمامه ا
('راص•

ثم أعاد الأمر بأن يكتس ،مرة أحرى ،وأمر من عليه الحق أن
يكب ويتقى ريه فلا يبخس من الحق ن يئا ،فإن تعدر إملأوْ

لسفهه أو صغره أو حنونه أو عدم اراس_تهلاءته ،فوليه مأمور
بالإملاء عنه ،وأرشدهم إل حفظها يامتنهاد شهيدين من
الرحال أو رجل وامرأتين ،فأمرهم بالحفظ يالنصابح التام الذي

لا محتاج صاحي ،الحق معه إل يمتن ،ونهى الشهود أن يأبوا إذا
دعوا إل إقامة النهاية ،تم أكد ذلك ،عليهم بنهيهم أن يمتموا
من كتابة الحقجر والحليل من الحقوق م أما ومللا ،وأخبر أن
ذلك ،أعدل عنده وأقوم للشهادة فيتذكرها الشاهد إذا عاين

حطه فيقيمها وأخر أن ذللئ ،أقربؤ إل اليقان وعدم الربم—،،
تم رسر عنهم الحن اح برك الكتابة إذا كان بيعا حاصرا فيه
القابض من الحانين يأمن به كل واحد من اكايع؛زا من جحود

الأحر ون يانه ،ثم أمرهم مع ذلك ،بالإشهاد إذا بايعوا خشية
الححود وغدر كل واحد منهما بصاحبه ،فإذا أشهدا على

التباع أمنا ذللثح ،ثم نهى الكاتب ،والشهيد عن أن يضارا•• ثم
أخر أن ذللث ،فوق بفاعله ،فهذا كله عند القدرة على الكتاب،

والشهود ،ثم ذكر ما تحففل به الهقوق ءناس عدم القدرة على
الكابح والشهود ،كما هو الشأن ق حال ة ال فر ل الغالب..،

محننا

ؤق1نَةتهمؤكسء-رمحيىإًًُىإبمأهمبمن شنينه ،
فدو ذلك دلال ة سة على أن الرمان يانمة مقام الكتاب
والنهود ،..محلا أحن من هذه الممسحة وهذا الإرشاد

والمعلم الذي لو أحد به الماس ل؛ يضع ق الأكثر حق لأحد،
ولر يتمكن المهلل من الخحود وال يان ،فهدا حكمه سحاه
المضمن كالح العباد ق مماثهم ومعادهم® ام.

ومحال الشيخ عبدالرحمن ال عيي -رحمه اض -ل معرض
بيانه للحكم والأحكام المتنبعلة من الأية؛ ررومنهات المتبيه على
الصالح والفوائد الرنة على العمل بهذه الإرشادات الخليلة وأن
فيها حفغل الحقوق ،والعدل ،وهؤخ المنانع ،والسلامة من النسيان

والذهول؛ ولهدا  : Jliؤ دق=فثِيىل بمر \د ؤأوز,للثهذآ
ثلاف ألا دريا.ؤأه ل  ،وهذه مصالح ضرورية للعباد® اه.
( )١سورة البقرة ،الأة رقم( . ) ٢٨٣
( )٢إغاثة اللهفان من.مائي الخبطان(. ) ٣٨ ، ٣٧ ;٢

( )٣سورة البقرة ،الأة رقم( .) ٢٨٢
( )٤الوئف ،ق الذكر الإسلامي لحمد بن ءدالُز.ز بن مداس(\) ٣٣٤ /

الآسوو الفرعية لإثبات^٥^١

والوقف من حمل ة الأمور الق ينبغي العناية بإثاته ا
وتوثيقها ،خاصة وأن العتن الموقوفة قد تبقى مدة طويلة ويكون

ذلك مفلتة لطروء النسيان والغفلة وربم ا الإنكار والجحود أو

التعدي عليها من الأخرين..؛ ولدللغ ،فإننا نحد أن الأوقاف الق
اعتنى أصحابها باثثاتها وتوثيقها تبقى مددا طويلة ينتفع بها• •

وأما الأوق اف الق قصر أصحابها ل إثباتها وتوثيقها ،فإنه ا

سرعان ما نفع  . ٠ ٠واش المتعان.

ئخ

الآمولالق<سلإداتالآوهد

نهيي:

صيغة الوقف هي• ما شت ؤينعفد بها الوقف من قول أو فعل،

ونتناول ل ا،لهلالب الأتية أقسام هذه الصيغة وشروطها.

م

اسماثرء؛ةلإساتالأوهد

مما

ثيوت الوقف بالقوو
الآ"لفاءل الي يثت بها الوقف ؤينعقد هي! كسل لقط بدو
على معنى حبس العتن والتصدق بالضدة.٢ ١
وهذه الآلفاءل نوعان! -ألفامحل صرمحة وألف امحل كناية ،وفيما

يأتي بيان لم من النوعتن!

الوع الأول! الألفاظ الصرنحة ي الوتف:
ألفاظ الوقف الصرمحة هي! ما ائتهر اس تعمالها ق معنى
الوقف المثرؤع وكانت دالة على الوقف على وجه التعيين

وهي! ( -١الوقف  -٢الحبس  -٣الن بيل) . ٢٢١

( )١أحكام الوف  jالشرسة الأسلاب

.

( )٢يظر :الشرح انمغثر على انرب الم الك لأيي ابركات احمد الدردير
روصة الطابين وعمدة اشتن للروي (( .) YYT •/،ال شرح
الكبثر على القغ لشمس الدين بن قيامة (آ"ا ،) ٢٠٦٦ /أحكام الوقف
والشريعة الإمخسة(ل/ح؛ل) .

الآسواثطلإىتالأ»قاد

_

ئ)—ع—
قال الوفق بن قيامة —رحمه اض

ألف اظ الوقف الصرمحة;

وقفت ،وحثت ،وسك ،متى أتى بواحدة من هده الثلاث

صار وقفا من غير انضمام أمر زائد؛ لأن هذه الآلفاظ بت لها
عرف الاستعمال بين الن اص ،وانضم إل ذلك ،عرف ال—شارع

يقول ال ني ه لعمر! ررإن ث ئت ،حبت أصلها وبك
ثصتها))رصى.
وقال متصور البهوتى رحمه اش '• لأكل واحدة من هده
الثلاثة لا تحتمل غره بحرف الاس تعمال والشؤع ،..فصارت،
هده الألفاظ ق الوقف  ،كلففل التطليق ق الطلاق ،ؤإصافة

التحبيس إل الأصل والت بيل إل الثمرة أي ق قول الي صلى
الله عليه وسالم• (إن ثئت ،حسن ،أصلها وبلن ،يمرته ا) ال
يقتضي الغائرة ق العني ،فان الثمرة محب ة أيضا على م ا ثرظ
صرفها إليها•• ،وق) جع الشائع بتن لفظي( ،؛^؛ ،rrوالمحل)
تسين لحالي الابتداء والدوام ،فان حقيقة الوقف ،ابتداء! تحبي ه،

ر  ١ا بن ،نحر بجه •

( )٢الغى(  A،\/A؛:

الآسوواهميلإساتالأوهد

ق)
مثالة ،أو ■محرممة ).أو موئده.

 -٢أن يصفها بصفات الوقف فيقول; صدقة لأناع ،ولا
توم ،ولا تورث ،لأن هذه القرينة تزيل الاشراك .

 -٣أن ينوي الوقف  ،فيكون على ما نوى ،إلا أن الية
نحعاله وقفا ق الباطن دون الغلاهر؛ لعدم الاطلاع على ما ل
الضمائر ،فان اعارفج بما نواه لرمه حكما ،ؤإن ق ال; ما أردت

الوقف  ،مل قوله؛ لأنه أعلم بما نوىر.،١

يفلر -:الناية  jثرح الهدابمن( ،) ٨٨٩ /nالممربع لأس القاسم بن
الحلاب (  ،)٣• ٨/٢بلغة \_ لأقرب \أ \ذك

الحاوي

الكم ق فق ه مذهب الإم ام ال ناقص لأبي الح ن الم اوردي
( ،) ٥ ١ ٨ /Uنهابة انحن اج إل مج المنه اج ل ثمي ال دين الرملي
(ه i(w ١ /الغي ( ،) ١٨٩ /aال روض المربع ث رح زاد الم—ستقع
(ه.) ٥٣٣ ، ٥٣٢ /

الأْ<،داثوسلإث؛اتامهد

م

لنثا

؛يس ^ ٥١
ثبوت الوقفبامل
اختلف ،الفقهاء ق انعقاد الوقف بالفعل ،كأن يى مجدا ؤيأذن

للناس بالصلاة فه ،أو بجعل أرصه مقرة ؤيأذن لهم بالدفن فيها ،أو

سقاية ؤيثرعها لهم •• وحاصل آراء الفقهاء ترجع إل قولن؛
القول الأول! أن الوقف لا يمح إلا بالقول فلا ينعقد
بالفعل ،وهذا هو مذمط الثافعيةل  ،ورواية عند الحنابلة، ١ل
( ،١ينظرت التنبيه ق الفقه الشافعي للشرازي ،ص (  ،.) ١٣٧روصة

(ه ،) ٢٢٤ /نهاية الحاج إل نرح اطلنهاج ره. ) ٣٧٠ /
البدع ل شرح اكنع
( )٢يطر :الشرح الكبثر على اكع
لرهان الدين بن مفلح ره ،) ٣١٣ /الإنصاف ق معرفة الراجح من
الخلاف للمرداوي (/U؛) .

( )٣تال اطلوقق ن يدامة رحمه اف ل الني ( ١٠ :) ١٩٠ /aحلم اهرمذهب احمدان
الوقف بمصل بالفعل •ع القراتن الدالة عليه ، ...وذكر القاصي فه رواية
أخرى انه لا يصير وفقا إلا بالقول ،وهدا مدهب الشافعي ،وأحده القاصي

من تول أحمد إذ سأله الأترم عن رجل أحاط حانيا على أرض ليجعلها
مقرة ونوى بقليه ثم يدا له العود؟ فقال؛ إن كان جعلها فه فلا يرحع=،

الأموواثوسلإئ؛اتامتاد

محنتا

القول الثاتيت أن الوقف ينعقد بالفعل الدال عليه كما
ينعقد بالقول.

ؤإل هذا ذهب حمهور الفقه اء من الخنض_ةأاا ،والمالكية ل ،
وهو الصحيح من مذهب الحنابلة
ومد علل أصحاب القول الأول لقولهم ب أن الوقف ال

=وسا لاينال الرواية الأول فإنه اراد يقوله( :إن كان جعلها_) اي نوى
يتحويتلها جعلها ف ،فهدا تأكيد للرواية الأول ونيادة عليها إذ منعه من

الرجؤع بمجرد التحويهل مع الية ،ؤإن أراد يقوله( :جعلها ف) اي اقترنت
بفعله نراتن دالة على إرادة ذلك من إذنه للناس ل الدفن فه ا فهي الرواية
الأول بعينها ،ؤإن أراد وقفها يلسانه فيدل بمفهومه على أن الوقف لا محمل

بمجرد التحؤبمل والنية ،وهذا لا ينال الرواية الأول؛ لأنه ق الأول انقم إل
فعله إذنه للناس ل الدفن ولر يرجد ههنا فلا تنال بيتهما ،ثم لر يعلم مراده من
هده الاحتمالات فانتقت هذ.ه الرواية وصار الذ.هب رواية واحد٥اا ام.

( )١يننلر :الموحل للوحي (  ، ) ٣٤ ، Tr/\yبيانع انمائع للكاماني
(ه ،) ٣١٩ /المائة ل دح الهيابة للعيي(. ) ٩٢١ ، ٩٣ • ;٦
( )٢ينفلر :الشرح اكدِ على أفرب الماللن( ،؛ ،) ١٤ /مواهب ،الخلل
لشرح محتمر خليل للحءلا<ِّح (.) NY^/"،
( )٣ينظر :الإذف(  ،) ٤٨الإئن اع لمالم ،الأنمماع لثرف  ،الدن موص
الحجاوي( ،) ٦٣ ;٣ثرح متهى الإرادات(أ. ) ٣٣ • /

اسماثوسألإساتالأوت1د

نج

يمح إلأ بالقول ولا ينعقد بالفعل ،بأن الوقف تحسس أصل على
وجه القربة ،فوحب ألا يصح بدون اللفظ كالوقف على الفقراءرا/
وعللوا كذلك بأن الوقف تمليك

والمنفعة أو للمنفعة،

فأشبه سائر التمليكات؛ لأن العتق مع قوته ومسرايته لا يصح
إلا بلفغل ،فالوقف من باب أودرى

وتد علل الخمهور لقولهم بأن الوقف ينعقد بالفحل الدال
علميه بأن العرف جار بدلك ،وفيه دلالة على الوقف فجاز أن
يثبت به كالقول.

وعللوا كذلك!~ بأن القرائن جارية محرى صريح
القول ي كم من المواضع ،ومن ذلك! أن من قدم إل صعيف
هلعاما كان ذلك إذنا ق الأكل ،ومن ملأ خابية ر ا ماء على
الطريق كان ن بيلا له ومن سر نثارا كان إذنا ق أخاوه ،فكذلك

( )١ينفر؛ الغي ( ،) ١٩٠ /aالمتع ل مج القغ ،لزين الدين النجي (.) ١١٦ VI
( )٢ينفر :روضة الطافن (ه ،) ٣٢٢ /مغي التاج إل معرفة ألفاظ المهاج
للمثريي(؟. ) ٣٨١ /
( )٣الخابية؛ وعاء كمر يوضع فه ائاء ونحوم ،انفر! معجم لغة الفقهاء( ،ص.) ١٩١

الوقف محمل الفعل مع القرائن الدالة عليه

والراجح من القولن؛ -القول اكاني ~ قول الحمهور" وهو
أن الوقف ينعقد بالفعل الدال عليه كما بعمد ب القول؛ وذلك لقوة

ما استدلوا به ،وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من الماس
على الوقف ،على الفقراء ،فقد أجاب عنه الموفق ابن قيامة رخمه

اف فقال! — ارأما الوقف ،على الم اين فلم نحر به عادة بغبر لمقل،
ولو كان مس يئا جرئت ،ب ه الع ادة أو دلت الحال علميه كان
كم أكا»أم

وبهذا الحواب ممكن أن محاب عن قياسهم الوقف على

العتق فيقال! العتق لر نحر به عادة بغثر لمغل ،فهو أش به ب الهللاق
يخلافح الوقف ...وافه تعال أعلم .

( )١يطر :ص!لكبم (  ،) ٣٦٥ ، ٣٦٤ ; ١٦المع ذ ث رح اكع
الدع(ه'/آا"؛).
( )٢الغي

.

صلاثرهياتلإساتالآود1د

ممأ

الوقف على ثرمحل ق الحياة ،مثل أن يقول؛ إذا جاء رأس الشهر

فدارى وقف ،أو فرمي حبيس ،أوإذا ولد لي ولد ،أو إذا فدم

غائب ونحو ذللثج ،ولا نعلم ق هدا خلافا؛ لأنه نقل للمللئ ،فيما لر
يبن على التغلسب ،والراية فل م نحز تعليقه على مرط ل الحياة
كالهبة» اه.

وحكاية الموفق لعدم الخلاف ق هده المسألة محل نفلر ،بل
هي محل حلاف ،فالقول الدي حكاه الموفق هو قول حمهور
الفقهاء من الحنفية  ، ١والشافعية ز  ،،والحنابلة  ،ولكن الشهور

من مدهب ،الالكيةر  ،أنه يمح تعليق الوقف ،وهو قول عند
الحنابلة  ،٢ ١وقد اختار هذا القول شخ الإسلام ابن تيمية رحمه
( )١بفلر :رد الحتار على الدر المحار (. ) ٤٩٧ /r

( )٢يطر :روضة!( ،) rxA/0) ،jJU،نه\ية 0( ^١إ . ) ٣٧٥
( )٣يطر :الإنماف (  ،) Yr/Uكثاف القاع عن س الإناع للبهوتي
(.) ٢٥ •/٤

( )٤طر :مواهب الخلل لشرح غتمر خلل ( ،) ٣٢ ;٦بلغة الأك
لأثرب ال سالك للماوى(إ.) ١٤ /

( )٥يطر :الإنصاف ( ،) ٢٣ /Uالفروع لشمس الدين بن.فالح (. ) ٣٣٩ /U

نج

اسماافربتلإساتالآوق1د

اش وجع من \غت(ووآ من أهل الملمأ ،١وهو الأقرب ق هذه
المسألة واض تعال أعلم؛ وذلك لأن القول يعدم صحة تعليق
الوقف على ثرط ممع من القول بعدم صحة تعاليق العقود

عمومأ وهو قول ليس عليه دليل ظاهر ،والأصل ق ب اب
العقود والشروط الصحة والإباحة إلا ما ورد الدليل بمنعه ،قال

الشح عدارحمن ال عيي رحمه اش( راالقول المحح أن تعليق
الحقود جائر كتعليق الف وخ والولايايتح ،والقول ب أن تعليق
الحقود غم جائز لا دليل عليه من كتاب ولا مستة ولا قياس،

ولا ب

د للتعليق

التا م

ن أم

ور مق

صورة

تعلق لأجلها ،وتللثح الأمور لا محذور فيه ا ،والأصل الخوان
والحلفيكلالحقود»لى اه.
-٢

الصغة اكافة:

لا نحلو أن تكون الصيغة المضافة مضافة إل وق متح ق

المممبل أو إل ما بحد الويتح ،فإن كان تح مضافة إل وق ت ،ق

( )٢الحارات الخلية من ايائل الفقهيت(ص\>آ• . ) ٧٠ ،

الأه|وواثومةلإساتاس

(ق)——
التقبل ،كأن يقول! دارى صدقة موقوفة غدا ،فحكمه حكم
الوقف بالصيغة اليلقة ،وقد سبق ق المسألة السابقة ذكر أقوال
الفقهاء وبيان القول الراجح فيها.

أما إذا كان الوقف ،بصيغة مخافة إل ما بعد الوين ،كأن

يقول؛ هده الدار وقف  ،بعد موتي ،فإنه يصح ويعتر من الثلث، ،

وهو

ؤيكون حكمه حكم الوصية ل قول أكثر أهل العلم
صمواكاخميةل؛،والحالأْ.،
مذهب
وقد معيق أن ذكرنا ق المألة الهسايقة أن الراجح من فول
الفقهاء صحة تعليق الوقف وهده المألة — إصافة الوقف  ،إل

( )١ينظر :المائة ق شرح الهداية( . ) A،\A/n

( )٢بيانع الصاع(آإ\\ ،)٢الكاب لأيي الحسن القدوري(■) ١٨ • A
الأخيار لمملل الخار للمرصلي (.) ٤١ /T
( )٣سقت الإثارة ق المسالة السابقة إل أن المالكية يصححون تعليق الوقف

مّهللقا ،ومن ذلك إصافته إل ما بعد الموت ..اننلر؛— مواهمح الخليل
( ،) ٣٣ ، ٣٢ /Iبلغة المالك لأقرب المالك (أ. )١ ٤ /

(هْ ،) ٣٧٥ /غفي . ) ٣٨٥ /Y( ^١
( )٤يفلر :هاية
( )٥يفلمر :المرح الكثر (أا^/آ) ،شرح الزركشي طى محمر ا<فى
(؛ ،) ٢٨٥ /كثاف القاع عن ُس الإقاع (؛) ٢٥٠ /

اسمالث<ء؛ةلإس1تالآوهد

يي

ما بعد الوت -أول بالصحة لاّسما وأن أكثر الفقهاء القا

بعدم صحة تعليق الوقف على شرط ق الحياة يقولون بصحة

إصافة الوقف إل ما بعل الموت واش أعلم.
الشرط اللانيت أن تكون الصيغة حازمة
والمراد بدلك ألا تقترن الصيغة بشرط مؤثر على أصل
الوقف

فلو وقف أرصه"" مثلأ~ على أن له أن يبيعها منى

شاء ،أو على أن له أن يهبها أو يرهنها ونحو ذلك كان الوقف

باطلا ،قال الموفق بن قا،امة رحمه اش؛ ررؤإن شرط أن يبيحه متى

ثاء أو يهبه أو ير"؛ع فيه ،ب يصح الشرط ولا الوقف ،لا نعل م
فيه حلافا؛ ؟"نه ينال مقتضى الوقف ،ومحمل أن يف د الشرط

ؤيصح الوقف  ،بناء على الشروط الفاسدْ ي المع ٠٠ر ا اه.
أما إن شرط الحيار ق الوقف ،ك —أن يقول! وقفت ،داري هده

على أني بالخيار لمدة ثلاثة أيام ،فقد احتال ف ،الفقه اء ق حآكم
الوقف  ،ل هده الحال على قولين!

( )١ينظرت كتاب الوقف لعبد الحلل عشوب (صى . )٢ ٠

( )٢الغي ( ،) ١٩٢ /Aوانظر روضة الطاون (0إ - ) ٣٦٩

الأمولاثوسلإشاتالآوهد

يثا

القول الأول؛ أن الوقف باطل .ؤإليه ذهب محمد بن الحز

من الحفية ر  ،وهو مذهب الشافعية ر  ،والحايااةر ا.
القول الثاني؛ أن الوش صحح .ؤإليه ذهب القاصي أبو
يوسف

من الحفية وهو مذهب الالكية

وقد علل أصحاب القول الأول لقولهم ب بطلان الوقف ق
هذه الأل ،بأن هدا الشرط يناق مقتضى العقد فلم يصح كما
لو شرط أن له بيعه متى شاء ،ولأنه إزالة ملك فه تعال فلم
يصح اشتراط الخيار فيه كالعتق ،ولأنه ليس بعقد معاوصة فلم

يصح اشتراط الخيار فيه كالهبةل/٦
()١
()٢
()٣

()٤

يقلو:
يفلر:
بنلر:
ثرح
ولكنه

السوط (  UlT/\yاضاة ق نرح الهداة (ا/-ماآا. )،
روضة الطاJن (ه/ا/آم ،) ٣٢٩ ،نهاة الحاج (ه. ) ٣٧٦ /
الشرح الكبر (  ،) ٣٩١ ; ١٦الأنماع كلال_ ،الانتف اع (^آآ)،
سهي الإدارات(،؛. ) ٣٤٤ /
رحمه افه يقيدالخيار ثلاثة أيام وروي عنه اة قال ،ت إن بين للخيار وقتا

معلوما حاز الوقفج والشرط ،ؤإن إ يوقت وقتا فالوقمح والشرط ب احللأن■ •

انثلر :السوط (آآ ،) ٤٢ /البناة ق ث رح الهداة . WT/V

( )٥ينفار :مواهب ،الخليل ( !٦لإآ)َالشرح المغر على أفرب المالكؤ
(؛/؛ا).

( )٦ينفلر :السوط (  ،) ٤٢ ; ١٢المش( ،) ١٩٢ /Aروضة اyاJين

لِمما

وعلل أصحاب القول الثاني لمولهم بصحة الوقف ق هده

الخال ،بأن الوقف تمليك المناغ فجاز شرط الخيار فيه كالإح_ارةل ،،
ولأن الوقف يتعلق يه اللزوم ومحمل القح ب بعض الأساب ،و
اشتراط الخيار إتم ا هو للفح فيكون بمنزلة البيع ق أنه محوز
اشتراط الخيار فيه ،ولأن الواقف يجوز له أن يتتى الغلة لف ه
مادام حيا فكذلك يجوز أن يشترط الخيار لف ه للتروي والفلر

والرا-ح من القولن ق هذه الم ألة —واف اعلم— القول
الثاني القاصي بصحة الوقف ،مع شرط الخيار؛ لأن الأصل ق
العقود والشروط الصحة إلا ما ورد الشرع بإبطاله ،وليس ق

هلْ المسألة ما يدل على يهللان الوقف أو الشرط ،وأما قولهم
بأن شرط الخيار يناي مقتضى العقد فغبر م لم؛ إذ إنه بمنزلة
البح فكما أن الح يمح اشتراط الخيار فيه ولا يعتر ذلك؛
الشرط منافيا كضى العقد ْع أن البح يترتب عليه إزالة اللك
من البائع إل المشتري فكذللث ،الوقف ،،ثم إن شرط الخيار ق
الوقف ،يمثابة تعليق الوقف على شرط وقد م بق القول ب أن
( )١يفلر :الشرح امر ( ) ٣٩١ ; ١٦
( )٢يقلو :المرمل(أ٦٤٢ /

الأسا،اهسلأساتالأ»هد

الراجح هو صحة تعاليق الوقف* .قال الثسخ عبد الرحمن
ال عيي -رحمه اش :-راشرمحل الخيار ل العقود هو و الحقيقة

لأنه إن تمم من له الشرط العقد انعقد وم ،يإلأ

تعليق

فهو ممؤخأي اه ٠
الشرط الثالث ت آن تكون المبميغة مؤا ْد

والراد بذلك ألا تكون مزية بمدة معينة كأن ينول :وقمت
دارى لدة نة مثلا ..وقد اخلف ،الفقه اء ق اشتراط مدا

الشرط ..وأبرز أقوال الفقهاء ق هده المسألة قولازت—

القول الآولأ اشتراط اكآبيد ق صيغة الوقف .،فلا يصح
الوقف الوقت ،بمدة معينة .ؤإل هدا ذه ب ،حمهور الفقه اء من

الحنفية ، ١٢والثافعيةل ،٣والحنابلة.، ١٤
( )١اياظرات الفقهية ،ص( . ) ٢٣٥ ، ٢٣٤

( )٢يطر:

( ،) ٢٢ • ٨الأخيار سل الخار ،) ٤٢ /n

المائة ز شرح ايوزة(آ.)٩ •/

( )٣ينظر؛ الخاوي المر ق فقه مذم ،الإمام الثاغص لأيي الخن الماوردي
( ،) ٥٢ ١ /Uروضة اyاJين (ه ،) ٣٢٥ /مغي انحاج(. ) ٣٨٣ ;٢
( )٤يطر :الغي(  ، )٢ \ U/Aالإن ماف  ، ) ٣٥ /U(،كشاف الش اع
(xyoi /1

الآه،وواثوصةلإساتالآوهد

ؤي

القول الثاني؛ لا يشرط التأييد ق صيغة الوقف .بل يصح
الوقف المؤقت فلو قال! وقفت داري لدة سنة فانه يكون وقفا

هده المدة ثم يعود ملكا له بعد ذلك .وهدا هو المشهور من

مذهب المالكية  ،وذهب إليه ابن مريح من الشافعية ر آ.
وقد استدل أصحاب القول الأول لقولهم بعدم صحة
الوقف المؤقت ،بما يأتي !
 — ١قصة وقف عمر بن الخطاب وصى الله عنه —والى

سبق إيرادها— ومحل الشاهد منها قوله؛ ررحبى الأصل وسل
الثمرةاا

والوقف ،الوقت بمدة معينة غثر محبس؛ لأن التحبير

يناي التأقيت،ر  ،،ويدل لدللث ،أيضا قول ال ني صلى اينه عاليه

( )١ينفر؛ الشرح المغثر على اقرب  ( ،iUL iIإ ،) ١ ٥ /مواهب الخلل

( ،) ٢٨ /٦نصيحة الرابط نرح خمر خليل لحمد الآم_ين بن أحمد
زيدان الخكي الشفيتر (ه. )١ ٩٤ /
( )٢يفلر; الحاوي اهمر(لأ. ) ٥٢١ /
(*آ)سقنحربمص(ما،آا ) .

( )٤يفلر :الحاوي الكير  ،) ٥٢١ Mضح الب اري (ه ،)٤ • ٤ /ظضرات ق
 ،^^١نحمد أبو زهرة ،حس( .)١^٤

الآ|ّوواثرصاتلإش1تالآوهد

)٥

وملم لعمرت ارتصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث

ولكن ينفق ثمرْر  ••٢فقوله؛ ررلأ بماع ولا يوهب ولا يورث"
صريح ل التأبيد؛ إذ لو كان التأقيت حائزا لخاز بيعه ا وهبتها
وانتقاض؛الإرثل/٢
 —٢أن توقيت الوقف بمدة معينة ينال مقتضى الوقف ،فإن

مقتضى الوقف التأبيد ،والتوقيت ينافيه

 "٣أنه لو جاز أن يكون وقف إل مدة معينة لخاز أن يكون

عتق إل مدة معينة ،والتوقيت ،ق العتق لا يصح فكدللث ،ق
الوقفل.،٤

واستدل آًحايح القول الثاني لقولهم بعدم اشتراؤل التأبيد
لصحة الوقف وصحة الوقف ،المؤقت ،،بما يأتي!

 — ١أن الوقف نؤع من الصدقة؛المنفعة ،والميقات ،نحون
مؤقتة وتحوز مؤبدة ،وليس هناك دليل يوجمن ،أن تكون الصدقة
( )١هذه الرواية بهذا اللفظ احرحها البخاري ل صححه (ه.) ٣٩٢ /
( )٢ينظر محاصرات ق الومحف نحمد أبو زهرة ،صن (.) ٤٧

( )٣يطر :اض(  ،) ٢١٧/٨اكرحامر( .) ٤١٧،٤١٦/١٦
( )٤يطر :الخاويامرريماأه).

اسماثدءيةلإداتامس

ئع

الواقفين من الصحابة واكادعان تدل عالي التأييد وليس به ا ما
ينعر بالتوقيت

أما ما امتدل به أصحاب القول الثاني من قياس الوقف ل
بعض الزمان على وقف ،بعض ائال فقياس مع الفارق ،يقول
أبو الحن الماوردي رحمه اف مبينا الفرق بينهمات  ١٠ولهذا فرقنا
بان أن يقفا بعض ماله فيجوز ،وبتن أن يقف ا ق بعض الزمان

ملأ بجون؛ لأنه لمس ق وقف بعض ماله رجؤع ق الوقفا ،وق
وقفه ق بعض الزمان رحؤع ق الوقفط ا؛ اه—ل ،ر .٢
( )١محاصرات ل الوقف لحمد أبو زهرة ،صن (٠ ) ٥٧
( )٢الخاويامر(يم\\ه).

( )٣بحن اف هنا إل أن مض العاصرين ند معوا إل إيران نول الالي ي

هده ايالة ؤإظهار انه القول الذي تدل له الة ومعاني النريعة ..ومنهم
الشح محمر ابو زهرة لإرحمه اش~ حيث يقول ت س بعد ما عرض للخلاف
سقنا لك اختلاف الفقهاء ي تأيد الوقف ،فرأيت ان
ل ا لمألةست
الآ'كثرين عددا قد قالوات إن التأيد جزء من معنى الوقف ومفهومه ،وأن
القلة من الفقهاء رأت أن التأيد ليس جزءا من معنى الوقف ،فيجوز
مؤقتا وموبدا معا ،وقد علمت أن القلة تستمر رأيها من معاني الشريعة
ومغناها ومرماها ،وهي بهذا قد استعاصت عن قلة عددها بقوة دليلها،

وكان من هده القلة إمام جليل هو من أتمت الرأي وعلماء المة :الإمام=

الإصول اثرعية لإثبات ^٥^١

من ل؛ يشم طه ر
وفيما يأتي عرض لأقوال الفقهاء ز المسألة وأدلتهم ت
القول الأول; يشترط ذكر الصرف ق صيغة الوقف ،وهذا

هو مذهب الحنفية ل  ،والصحيح من مذهب الشافعية
القول الثانيت لا يشترط ذكر الصرف ق صيغة الوقف،
وهذا هو مذهب المالكية والمحح من مذهب الحنابلة
( )١يطر :أحكام الرف ق الشريعة الأسلاب (ا. ) ٢٥٢ /
( )٢يفلر; بيانع المانع ( ،) ٢٢٠ ;٦السوط (  ،) ٤١ / ١٢الأحبار اسل
المحار . ) ٤٢ /D

( )٣يطر :ا،نوي  ،) ٥٢ ٠ /U( ^١اكب ي الفقه الثافش ،ص(آ-مآا)،
روضة اكافن (ه. ) ٣٣١ /

( )٤يفلمر :الكاق ق يقه اعل المدية للمحافنل ابن عبدابر < i(oTU)،yالشرح
المسمر على اقرب ،المسالك( ،) ١ ٥ ;٤مواهب ،الحلل(آ■. ) ٢٨ /

(< )،قال الموفق بن قيامة -رحمه اف -ل الغي

فإن ناو وف،

هدا وسكتج ،أو قال صدقة موقوفة ولر يذكر سله فلا نص فيه ،وقال

ابن حاميت يصح الوقف ..،قال القاصي ت وهو قياس قول أحمد اه —• ٠ ٠
وقد ذكر المرداوي -رحمه افه  -أن القول بصحة الوقف ،ل هذه الخال هو
المحيح س الذهبح .انظرت الإنماف ،) ٣٤ /U(،ثرح منتهى الإرادات،

اسماثومةلإو،اتالآوهد

ق)

اشتراؤل ذكر الصرف ل صيغة الوقف؛ لوحاهة ما علل له

أصحاب هذا القول ،ولأن هذا له نظائر ق الشريعة ،فإن النذر

إذا أؤللق ولر يم يصح ؤينعقد ونحبا به كفارة يمتنا ،وكذلك

الإصحية والوصية تصح مع الإطلاق ،فكذللث ،الومحف ،إذا لر
وس<م مهبرفه ■ ■ ■

وأما ما علل به أصحاب القول الأول بأنه إذا لر يعين
مصرف الوقش ،لر يتحقق موجه فغر م لم؛ إذ إ 0موجبا

الموقفج يتحقق مع عدم تسمية مصرفه ،وذللث ،بأن محمل مصرف
ذلك الوقف  ،على الفقراء والساكين ق فول أكثر الفقه اءر١اأو
على ورئة الواقفط على مدر إرثهم  ،3قول آحرين،

( )١يقلر :بدائع المانع ( ،) ٢٢٠ !٦الخاوي اعر ( ،) ٥٢ • /Uأحكام الوقف ق
الشرمة الأسلاب؛. ) ٢٥٢ /

( )٢يقلرالحاوى  ،) ٥٢ • /U( ^١شرح متهى الإرادات

.

الأه|ءلاثرعيآلإساتالأيهد

.ئ،

طرة|و؛اوا الوقف
ؤيتمل على محنة مطالب •

ايللب الأول :إثبات الوقف بالإقرار.
الطالب الثاني  :إثبات الوقف بالشهادة .
الطالب الثالث  :إثبات الوقف باممابة .

الطلب الراح ت إثبات الوقف بالامتفاصة.
الهللب الخامس؛ إثبات الوقف

أو الكول عنها

الطلب اوادس  :حكم الحاكم وأثره ق لزوم الوقف

اس|،ثسلإساتالآ*هذ

ئ)—عت
مب

*

دعوى الوقف لابد لإثاتها من تقديم المة من محبل المدعي
ليويد صدق دعواه لكئر الدعاوي م واء لكن ذلك ل
خصومة على الوقف ،أو كان ذلك بقصد حففل الوقف ..قال
الإمام ابن سمية —رحمه اس—ت ررإن لكن الحق ل يد ص احنمه

كالوقف وغثره نحاف ،إن لر محففل بالسنان أن يجحد ونحو ذلك،
فهنا ق سماع الدعوى والشهادة من غر حمم حففل للحق
انححود عن خصم مقدر ،وهزا أحد مقصودي القضاء )
ول هازا البحث مذكلم عن طرق إبان ،دعوى الوقف،
وهذه الطرق يجمعها امم البينة ،فان البينة ل ال مئ .امح م مل ا

ي؛ين الحق ؤيظهره  ..قال ابن القيم —رحمه اض— ث لءالبينة ق كلام
اف وكلام رموله وكلام الصحابة ،ام م لكل ما يبين الحق،
فهي أعم من البينة ل امطادح الفقهاء ،حي ث ،حموها

( )١يطر :أحكام الوف  jالنريعة الإّلأب (أ) ٣٢ ٥ /

()٢مح٠رعاكاوى( . ) ٣٥٦/٣٥

الآسوواطرءي4لإيتا ٥٥^١

بالناهل ين أو الشاهد

ولا حجر ق الاصطلاح ما ر

يتضمن حمل كلام اف ورسوله عليه ،فيقع بذلك الغلعل ق فهم

الكوص وحملها على غجر مراد التكلم منهار  ،٢وقال —رحمه
اش ;-ارمنى الحكم و الدعاوي على غلبة الغلن المتقادم من
براءة الإصل تارة ،ومن الإقرار ناره ،ومن البينة (أي الشهود)

تارة ،ومن الكول مع

الطالب المردودة أو بدونها ،وهذا

كله ما يبين الحق ظاهرا فهو بينة ،ونححيص البينة بالشهود

عرف خاص ،ؤإلأ فالبينة اسم لما يبين الحق٠٠ر •،
وقال ل الطرق الحكمية ُرالثثنة ق  • ٤٢٣١ ١١اسم لما يبين
الحق ويظهره وهى تارة تكون أربعة شهود ،وتارة ثلاثة ب المص

ق ب ية المفلس ،وتارة شاهدين ،وشاهدا واحدا ،وامرأة واحدة،
ونكولأ ،ويمينا ،أو حمسين يمين ا أو أربعة أيمان ،وتكون ش اهد

( )١أعلام الوهعين ص رب انماشن (ا.) ٥٧/
( )٢إغاثت اللهفان س.مائي النيطان (  n/r؛) .

( )٣ص (  ) ٢٤وانظر :بيانع الفوائد (؛)١ ٤- ١٢ /

اسماثرسلإشاتامهد

م

محنتا

الخال ،قفوله( .والبينة على المدعي)  ،، ١١أي عليه أن ظهر ما
سن صحة دعواه ،فإذا ظهر صدقه بهلريق من الطرق حكم
له»اه.

وفيما يأتي من الطالب بيان للطرق الق يثبت به ا الوقف

شرعأ.

هذا جزء هن حديث رواه عمروبن نعيب عن امه عن جده ولفظه:
رالمة على المدعى والمن على من أنكر) وروي بمدة ألف اظا وند

أخرجه اليهقي ل المن الكثرى ( ،) ٢٥٢ /١ ٠وفد ذكر محمد نام
الدين الآلانى ~رحمه افه -ق إرواء الغليل ( ،) ٢٧٩ /aأن طرق هذا
الحديث واهنة ثم نال،؛ (لكن للحدين ،ناهدا من حديث ابن ماس

بإسناد صحح وآخر من حديثا ابن عمر سد جيد) اه .

حِ

الآه<،لاثوسلإشاتالأوهد

الم،الأول

إشات الوقف بالإقرار
الإترار لغة؛ وصع الني ،ء ل قراره ية-الت ئر الشيء ل

مكانه إذا ثت وسكن،

قر فلأن ؤ ،مكان كدا إذا"أف ام

فيه ،ومنه قيل لليوم الأول من أيام التشريق! (يوم المن)؛ لأن
الماس يقرون فيه بمنى ،والأسممرار :التمكن ،،وفرار الأرض:
المنقر اكا0تإرا/
ومض الإقرار شرعا :قال الحرجاني :الإقرار  ،3الشرع:

إخار •بحؤ ،لأحر عليهل •
وقيل هو :إظهار المكلف الرشيد المختار ما عليه لفظا أو
كتابة أو إشارة يما يمكن صدقه
( )١يطر; الماح اكر ،ص (  jU ،) ٢٥٧انمرب ( ١؛/آآ) ،القاموس
انمي ،ص( .) ٥٩٢
( )٢الممريفات ،،ص(.)٣٣
(م) الأماذ(،أ؛/هأ؛) .

الأسولاثوهياتلإساتالآوداد

وقيل هوت إخبار المكلف المختار صراحة بحى عليه لغرم

على وجه الشزرم
ولعل هذا التعريف الآ'خثر هو أفرب التعرفات لشموله
ولكونه جامحا مانحا ،..والإقرار حجة مرعية بالاحملع ،ففد
أحمعت ،الإمة على اعتبار إقرار حجة ومواخذة المقر بمقتضاْ.

قال الموفق ابن قيامة —رحمه اف—! ررأحمحت الأمة على صحة
الإقرار .بب »لىاهّ
والإقرار إذا صدر م توقيا شرائهله صار حجة على المقر،

فلا محاج معه إل دليل آخر؛ إذ هو سيد الأدل ة كما يمال؛ لأن
الإقرار إمحار على وجه تنتفي معه التهمة والريبة ،ف ان العاقل
لا يكدب على نف ه كدبا يضر بها؛ ولهدا كان آكد من الشهادة ،فإن

المدعى عله إذا اعترف  ،لا سمع عليه الشهادة ،ؤإنما سمع إذا أذكر
ويلزم القاصي الحكم بمقتضى الإقرار ،قال ابن القيم -رحمه
( )١الفترة العامة لإنات ْرجبات الحدود لكخ د الركان (آ.) ٦٥ /
( )٢الغي ( . ) YIY/V
( )٣يفر :ص م (•" ،)١ ٤٢ /Tس العا.ة لإنات.رجات الخيودرأ) ٧١ /

الآه<،و ايقرهية لإثبات ،٥٥^١

اشست ررالخكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)) ر آ.
والإقرار حجة قاصرة على من صدر منه ،فلا تتعدى ]ثاره
إل غيره بخلاف الشهادة ،فإنها حجة متعدية إل الغبمر؛ ولذلك

لو ادعى مدغ على آخرين دينا وأقر ب ه بعشهم وأنكر البقية،
فإن الإقرار لا يلزم إلا ْن أقر ولو ادعى هذْ الدعوى وأنتها

بالشهادة ،فإنها تلزم الحميعر آ.
والإقرار بالوقف إما أن بمدر من الواقف المالك نف ه،

ؤإما أن بمدر من الغبمر ،وهذا الغير إما أن يكون الوارث
للواقف أو يكون أجنسا.

وقتما يأتي بيان للأحكام المعلمة بهذه الخالات!
ا-إةرار الواقف:

لا نحلو أن يكون إقرار الواقف ق حال صحته أو ق حال
مرصه ،فإن كان الإقرار ق حال صحته بأن اقر بأنه وقف مالأ

(؛) الطرقااس،ص(؛ها) .
()٢

ينظر

النظرية العامة لإثبات موجبات الخدود ( ،) ٧١ /yالقضاء ونظامه

ق ا لكتاب والسنة لعبدالرحمن الحميضي ،ص ( .) ٤٠٢

ِ

نتتا

اسماثدستلإشاتالآوق1د

يِآ
ً

ٍ

ء

معينا من أمواله وقفا صحيحا ثبت الوقف بإقراره ،وينفذ إقراره

من حميع ماله فلا محص بالثلث قم—ا دون ،ولا يمح وجوعه
عن إقرارْ ،محيلحق بالإقرار اصل الوقف الإقرار بشروطه،

فإنها تآخي حكم الإقرار بآصاله...
وأما إن كان الإقرار ق مرض الوين ،المخوف فشت الوقف

بإقراره ،كذلك إلا أنه يعتثر من ثلث ماله بنرؤل ألا يكون ق
الوقوف ،عليه واريت ،ؤإلأ كان متوقفا على إجازة بقية الورثة

ن ال الموفق ابن قدامة —رحمه اض—ت رراكرعايث ،المنجزة
كالعتق والحاياة والهبة القبوصة والصدقة والإبراء من الدين،

والعفو عن الخناية الموجبة للمال إذا كانت ،ق الصحة فهي من

رأس المال ،لا نعلم ق هل،ا خلافا ،ؤإن كات ق مرض محوف ،
اتمحل به الوين ،فهي س ثلث ،المال ق قول حمهور العلماء®

( )١ينظر؛ أحكام الآوiاف للخمأف ،ص (  ،) ٢٤٧أحكام الوش ،ق الشريعة
الإملأمة (أ ،) ٣٣٣ ، ٣٣٢ /محاب ،الوقف نمد الخلل عشوبح ،ص

(  ،) ١٣٧الوصية بيانها وأبرز أحكامها كالح الآ<م ( .) ١٣٣
( )٢انمي ( ) ٤٧٤ ، ٤٧٣ /Aوانظر :الشرح الكبثر ( ّ ) ١٢٣/١٧

الآه<لاثوصةلإساتالآؤد1د

نجخ

أ-إمارورممالواس:

إذا أقر ورئة التوفي بأن مورثهم قد وقف مالأ حال حياته
صح الإقرار وئسن ،به الوقف ،ؤإذا أقر بعض الورثة دون

بعض ،فان الوقف  ،شن ،ق حصة من أقر دون من أنكرر آ.

■آ-اهمادالآجتي:
المراد

هو•" من ليس له علاقة ب الوقف ،ولا نحلو

أن يكون الوقف ،ق يده أو لا يكون ،فإن ل؛ يكن الوقف ،ق يده
فان إقراره غثر معتم ولا يعتد به ..أم ا إن كان الوقف ،ق يده

فلا نحلو أن يكون الإقرار ق حال صحته أو ق حال مرصه،
فان كان ق حال صحته وأقر بأن المال الذي ق يده وقفح ،وقد

وقفه مالكه فلأن بن فلأن فانه يرجع إل الواقف ،الإهلي أو إل
ورئته إن كان ميتا ،فان صدقوا ما قال دستإ الوقف ،من حميع

المال؛ لأنه مفلهر باقراره لا منشئ ؤإن أنكروا الوقف ،لر شن.،
لرهان الدين إبراهيم بن مومى
ينظرن الإسعاف ق أحكام
الطرابلي (ءسهّا ،) ٤٠١ ،أحكام الوقمح ق الشريعة الإمحلامية
(آ. ) ١٠٣٤ ، ١٠٣١٠ /

الآمءداهر^لإساتالآوت1د

ء

محظأ

أما إذا لر يذكر الواقف ب أن أقر ب أن  _ lilالذي ي يدم
وقف ولر يزد على ذللث ،وليس محاك منانع له ق اللكية ،صح

إقراره ؤيصر وقفا على من عيهم إن كان قد عتن أحدأ ،فإن لر
يكن قد عن المستحفن فإنه أكون وقفا على الفقراء والم اين؛

وذلك لأن الآوقاف يكون ق أيدي \{قوتم عادة فلو لر يصح
الإقرار تمن هي ق أيديهم لبهللت ،أوقاف ممرة كما أن الإقرار
لر يتعد إل غر اكر فيفي عليه.
أما إن كان إقراره ق مرض الموت المخوف ،فإن كان قد

محمى الواقف ق إقراره فيرجع إليه إن كان حيا أو إل ورثته إن
كان ميتا ،فإن صدقوه ثسن ،الوقف ،من حمح ماله ؤإن أنكروا ل؛
شّتإ الوقف .،

ؤإن لر ؛،كن قد سمى الواقف ؤإنما أقن به متلملقا ،فإن كان قد
عين الوقوف عليه نفذ إقراره من كل ماله؛ لإن الإقرار ها يعتبر

من نيل الإقرار '؛؟"مي ،والإقرار لأجي يغذ من حمع المال ،قال
ابن المتلءر ~رحمه اس~ت ارأجع كل من نحفظ عته من أهل العلم

الأهولاهرءيةلإيتالآود1ذ

على أن إقرار الريض ق مرصه لخر الوارث حائز» . ٢١١
أما إن لر يكن قد محمى الواقف ولر

الموقوف عليه ،فإن

ب يكن له ورنة نفذ الإقرار ق كل ماله ،ؤإن كان له ورثة فإن

إقراره لا ينفذ إلا من ^ ،٧ماله؛ وذللئ ،لأنه لما ل؛ يقر بأنه وقف
على رجل بعينه صار كأنه هو الذي وقفه ق مرصه ،فهو من

فلالإثاًلأسيلالإهمرل

( )١الإحماع لأبن الذر(ص  ،) ٣٨وانفلر :الشرح الفر (•. ) ١٥٤ ;٣
( )٢طر :الإساف  jاحكام الأدقان ،،ص ( ،) ٣٧ ، ٦٣احكام الوقفj ،
 ^١الإّلأمة (/Y

الأه،وو اط^هيات لإثبات الأوت1د

—حس

ليا

ادئباتث1ني
اثبات اثموقف بايقهادة
الشهادة ق اللغة ت أصل الشهادة يطلق على الإخب ار مب ا

شاهده وشهلهر  ،هال ابن مفلور! ®الشهادة حر ئاطع تمول
منه! شهد الرحل على كذا  ...وشهد الشاهد عند الحاكم ،أي!
بين ما يعلمه وأظهره ،والمشاهدة! المعاينة وشها، .ه ن هودا ،أي!

حضره فهو شاهل ،.وقوم شهود أي! حضورا؛

اه.

ومعنى الشهادة ق الشؤع عرت بأنها! الإخب ار مي ا علمه

بلممغل خاصر  ،٢وقولهم ق التحريف !،بلمففل خاص هو أن يقول!
الشاهد! أشهد أو شهل.رت ،ونحوهما

■ والمرق ي بن الشهادة

■ص ق رب الحدث والأثر (. )٥ ١ ٤ /Y
( )١يطر:
( )٢ن ان العرب ( ) ٢٢٣ ، ٢٢٢ /Uوانفلر :مفردات القافل مأ 0للراغب

الآء،فهاني ،ص (  ،) ٤٦٦ ، ٤٦٥الماح اكر ( . ) ١٦٩
( )٣مض الإرادات سرحي (ه/ما؛م) •
(؛) شرح متهى الإرادات (. ) ٦٣ ْ/٦

الإسووادقوء،ةلإس1تامحوداد

والإقرار والدعوى! أن الشهادة إخبار الثخص بحق لغره على
غره ،والإقرار إخب ار الشخص بحق لضره على نفسه،..
والدعوى .إخبار الشخصي بحق لف ه على غره

وفد أحمع العلماء على ْثروعة الشهادة وأنها حجة
سرءيةر ،٢لكنها تظهر الحق ولا نوحثه؛ ولل.لك فإنها نمى بينة؛
لأنها تب؛ن ما النسى وتكثف الحق ل المختلف فيه  ،قال
الموفق بن قيامة —رحمه اف —؛ ررمحمل الشهادة وأداؤها فرض

عش المماي_ة لمول اش تع__ال< :ؤولأيأب

ما

ؤَه محيمحإ أنشلأة نتن بمكئيا  Mءج
&يئو

ؤإنما خص القلب بالإثم؛ لإنه موصع العلم بها،

( )١ينفلرت التعريفات لالجرحاني ،ص(  ) ١٢٩وّ انل الإثبات ق الشريعة
الإسلأسة(ه'ا).

( )٢يظر :الشرح الكمر

 ،)٢شرح متهى الإرادات (\إ  ) ٦٣٥مغي

امحتاج( .) ٤٢٦/٤

( )٣يفلر :الئرح!لكمر (آأ/آ؛آ) ،سهي الإرادات ( xriw/o
( )٤سورة القرة ،الإة . ٢٨٢
()٥

مورة البقرة ،الأية . ٢٨٣

ِ.

الأموواثرسلإشاتامهد

محا

ولأن الشهادة أمانة فلزمه أداوها كسائر الآ٠اناتا١ل ،١ا.ه.
والوقف من حملة الآموال؛ ولذلك فإنه يطبق على الشهادة

في الوقف ما يطبق على الشهادة ق المال من أحك_امر آ ،ومن
ذللمثا قبول شهادة الماء فيه ْع الرجال ،فيقبل فيه نهاية رحل
وامرأتين ل قول حمهور الفقهاء من الحنفية

والمالكية

والشافعية ل ا والحنابلة ١ا•• وقال شيخ الإسلام ابن تيمية —رحمه
اش-ت  ٠١لو قيل ت يقبل شهادة امرأة وبمتن توجه؛ لإنهما إنما أقيما
مقام رجل ق الحمل وكخر الليازة>ا  ،ولا تفتقر الشهادة ق
الوقف إل تقدم اكءوى ،إلا إذا كان الوقف على معين ،قال
الموفق بن قدامة —رحمه اممه— ! ااالحقوق على صربين!
()١

( )٢ينظر :احكام الآوث_اذ  ،للخمأف ،ءس (  ،) ٢٧٨مواهب الخلّل
( )٣يطر رد الحار على الور الخار (.) ٣٧٢ /i
( )٤يطر موام ،الخلل(.) ١٨١ ;٦
()٥

يطر روضة الطاون(اا/؛هأ)ّ

()٦

يطر الإنماذ،ر ٠) ٨٢/١٢

( )٧ارجع الأبق( . ) ٨٣/١٢

الآموواثوستلإش1تالآوهد

ؤج

أحدهمات حق لائمي معين كالحقوق المالية والكاح وغره
من العقود ،والعقوJات كالقصاص وحد القذف والوقف على

آدمي معين ،فلا تمع الشهادة فيه إلا بعد الدعوى؛ لأن
الشهادة فيه حق لائمي ،فلا ت توفى إلا بعد مطالبته ؤإذنه،

ولأنها حجة على الدعوى ودليل لها ،فلا محوز تقدمها عليها.

والضرب ،الثاتيت ما كان حقا لأدمي غر معين كالوقف
على الفقراء والمساكين أو جيع الممسلمين أو على ْسمجد أو
سقاية أو مقيرة ممالة أو الوصمة لشيء من ذللئط ونحو هذا ،أو
ما كان حقا ش تعال كالحدود الخالصة ف تعال أو الزكاة أو

الكفارة ،فلا تفتقر الشهادة يه إل تقن .م الدعوى؛ لأن ذللث ،ل يس
له م تحق من الادميين يدعيه؛؛ اه

وءلاهر من كلام الموفق رحمه اش أنه يفرق ؛؛ن الشهادة ق
الوقف على آدمي معين فلا ت مع الشهادة فيه إلا بعد تقدم
الدعوى ،وبين الشهادة ل الوقف على آدمي غير معين كالفقراء
والمساكين فلا يثرتل  ٤١٠ ١الشهادة فيه تقدم الدعوى ،وهذا
( )١الغى(إا-،\/أ).

الأسوواثدءيةلإساتامهد

م

مما

ظاهر مذهب الحنابلة أ  ،والااكية ا والشافعية ل  /وأما الحنفية
فظاهر الذهبؤ عندهم أنه لا يشترط لسماع الشهادة ق الوقف،

تقدم الدعوى مهللقا ،أي• سواء كان الوقف على آدمي  ٨٠؛^ أو
على غر مع؛ن ؛ وذللث ،لأن الوقف ،من حقوق اش تع ال إذ

هو تصدق بالغلة على جهة بر ،فلم يشرط لسماع الشهادة فيه
تقدم الدعوى
وما ذكره الحنفية من اعتب ار الوقف ،من حقوق اف تعال
مطلقا محل نفلر ،بل إن ق هدا تفصيلا ،فان كان الوقف  ،على
غر معين كالفقراء والمساكن فهو من حقوق اس ،ؤإن كان على

آدمي معين فهو من حقوق الآدميثن ،على أن من العلماء من
يرى أن الوقف ،من حقوق الآق'متثن مهللقا وليس من حقوق ائله

( )١يفلر الشرح الكبر(  ،) ٢٩٤ / ٢٩ثرح سهي الإرادات(!/؟. )rn
( )٢يطر :مام_ ،الخلل ( ،) ١٦٥ ، ١٦٤ /٦بلغة ال -اللت ،الأقرب ال الك،
(؛/آ -ا) .

()٣

يطر

نهاية امحاج( ،)٣ • ٩ /Aمغى امحاج(؛: ٤٣٧ /

( )٤يطر رد امحار على الدر الخار(؛. ) ٣٧١ ، ٣٧ ٠ /
( )٥يطر كتاب الوقف ،لعد الخليل عشوب ،صر( ) ١٥٠

الآسولاثرء؛ةلإداتامهد

محة

تعال ..لكنه إما أن يكون على آدمي ممن أو على غم مع-ين.
وقد سفنا الإثارة إل ذلك فيما نقل من كلام ا،لوفق بن ءل.امة
رحمه اف .

وبكل حال فالفقه اء متفقون على عدم انرامحل تميم

الدعوى ل ماع الشهادة فيما إذا كان الوقف على غبر ممن
كالوقف على الفقراء والم اكن ،س واء اعتم الوقف ق هذه

الحال حق ا ش أو حق ا لإدمي ،والخمهور يثرحلون تقدم
الدعوى ل ماع الشهادة إذا كان الوقف على ممن ّ
ؤبمرى بعض الفقه اء أن ه بجب على الشهود الإخب ار

؛شهادتهم عند اذكم إذا كان الوقف على غم ممن ،ففي بلغة
السالك! ءإن كان الوقف على غر معين والواصع يدْ عليه غر
الواقف ،وحب على الشهود الب ادرة ب الوغ للقانحي ...ؤإن

كان الوقف على معين فلا يرفعون؛ لأنه حق لائمي إلا إذا
طلوا للشهادة * ر  ،٢بل إن صس احمتح مواهب ،الحلي —ل يرى أن
بمة ازللخ ،لأوب المالك (أ ،) ١ ٠ ٩ /وانظر :رد الحار على الدر
الخار(أ/ا>أ'مآ).

الأه<لاثوسلإثطتالأوهد

■)(Q

الشاهد إذا إ خر يشهادته ق هدْ الخال ،فإن سكوته ذلك يعتر
جارحافلاتقبل شهادته

والقول بالوجوب ل هده الحال متجه إذا كان يترتب على

عدم إدلاء الشاهد بشهادته صياع الوقف أو التعدي عليه ،وممكن

أن ينيل ل ه بقول اف تع ال< :ؤولأ

ألئهندأ نش

ياءٍىتنها ؤ 0،5ءاشمِهلئةو ^ ،٢٢فإن عدم إبداء الشهادة الي
يم سبا عليها إثبايتح الحقوق نؤع كتمان لها ..

وافه تعال أعلم،،،

( )١مواهب الخليل لشرح تنتصر حلل( ٤ /٦ا
(ّ )٢ررة القرة ،الأة. ٢٨٣ :

الآء<لالثرءيدلإساتالآوهد

حِ

مما
الساهادة

إيات الوقف باهتاة
الكتابة من أهم طرق الإنات خاصة ق الوقف الحاصر الذي
أصح الاعتماد فيه على الكتابة ق التوثيق والإبات كرا ..وفد
أرشد اف تعال عباده إل حفظ .الحقوق بتوثيقها بالكتابة والشهادة

فقالت ؤ يتاي آقيِنف ءامؤأ \دا ئداينتم إت1و 1إق ض محس
غء=كئوه ه ،وق ال! ؤ واسثقه\.إسهينين من رح\نآء=فره،
فبدأ بالكتابة قبل الشهادة ،ونهى عن الضجر من كتابة الصغر

والكبثر إل أجله سآمة ومللا ،فقال! <ؤولأ ثثؤ أن تكننيئ

صيتثل ؤًًض؛ئا أق لجإؤءه> • ول الأية الأخرى أمر بالرهان
عنلء عدم وجود الكات ،...ق حالة السفر ،وهن.ا يبين لنا أهمية الكتابة
ق ا لتوثيق والإثثايتج ..يقول أحد المعاصرين! راالآصل الذي يثنى

عليه علم التوسق وتفرع عنه هو أية الواينة ،فان اف تعال أمر بعب اده
(ا)ّورة الغرة ،وة . ٢٨٢

اسماثث<^لإش1تالآود1د

محتنبأ

فيها بكتابة الديون؛ ليكون صكا يتدكر به عند أحله  11يتوقع من

الغفلة ق المدة الي؛ين المعاملة وين حلول الآحل ،والثيaلان ربما
حمل على الإنكار ،والعوارصي من موت وغثره قد تهلرأ ،وف اد

الذمم قد يغري بشهادة الزور ،وقد ست ،من الدرامسات النقية
والتجارب العلمية أن قوة ذاكرة الشهود وقدرتهم على الملاحفلة
كشرا ما تهصران عن امح تيعاب الواقعة بتفاصيلها ؤإدراك الأمور
على حقيمتها ،...والتويق بالكتابة محصل ق وق ت ،لانزلع فيه،
وتقرر فيه الحقائق على طيعتها وعند تقديمها للفضاء تنعلق الكتابة

بتلك الحقائق الق بق إثباتها بدون غرض أو تحيز أو خطآ أو
نيان ،...فالكتابة ~ق رحاب التوثيق ~ كفتها راجحة ،ومش كانت

بعيدة عن التزؤير فهي أدق أداء وأكثر صجلآ للواقع ،ثم هى لا يرد
عليها النسيان فهي دليل هيئ مقدما ليحط يالواقعه الراد إثباتها
احاطة شاملة® { ١

الوقف ق الفكر الإّلامي ف بن مداس(؛( ) ٣٣٤ /يمرق
سمرا ٠

الأه<واثومةلإشاتالأوهد

ى
والوقف ،من حملة ما يتبقى العناية بإثباته بالكتابة ،...ؤإذا

كان اف تعاليمي أمر بكتابة الدين الذي فد لا يكون أحلمه
تلويلأ فكيف بالآعيان الموقوفة الق قد تبقى مددا محلويلة وتكون
مظنة لهلروء المسيان والغفلة وموت النهود ونحو ذلك؟ .وفو

مبق بيان ذللثح عند الكلام عن مشروعية إثب ات الوقف
وأهميته.

وقد احتلمف ح الفقهاء ق اعتب ار الكتابة طريق ا من طرق
الإثبات ،وهدا الاختلاف ليس

اكاهّ_ا الفقهية فصط،

بل حتى ق المذهب الواحد ،على أنهم لر نحموها ببابا مستقل
كم ا هو الشأن ق طرق الإثب ات الإخرى ،ؤإنم ا تعرضوا

لإحكامها ق مناّ بات كالإقرار بالكتابة والشهادة على خعل
المقر وكتاب القاضى إل القاْسلا.،

ينظرت وسائل الإتيان ق اكريعة الإسلامية ،ص (  ،) ٤١٥النظرية العامة
لإثبات موحيات الحدود (  ،) ١ ٧ ٠ / ١القضاء ونظامه ل الكتاب والسنة،
ص(ا"مة) .

الآمولاهمسلإشاتالآوتاد

نج

وأبرز الأنوال ق هذه المسألة قولان:

القول الأول :عدم اعتث ار الكتاب ة ومسلة من ومائل

الإثبات ،فلبى للقاصي أن محكم اعتمادأ عليها ،وقد ذهب إل
هذا القول ممر من فقهاء الحنفية أ  ،والمالكية  ٢ ١والشافعية ر
والحابلةأ؛آ.

القول الثاني :اعتبار الكتابة وسيلة س وسائل الإثب ات إذا
حصل العلم بنسبة الختل إل كاتبه ،وقد ذمتح إليه بعض فقهاء
الحنفيةلْ ،المالكية، ١٦والحا؛لةل/٧

( )١يقلو :رد امحار على الدرر الخار (  ،) TUY/iالمائة  jثرح الهيابة
( )٢بداية الجهد لأبن رشد ( ١ /Yه"آ)،واكرح اسر على أقرب السالك
( . ) ١٢٦/٤

( )٣يفلر :الخاوي اعم ( ٦اْ ،)٢ • ٦ , ٢ •V /غنى الحاج (. ) ٣٩٩ ;٤
( )٤بفلر :الغى (؛( ،)٨• ،V}/الأنصاف ( ١ا. ) ٣٢٦ /

( )٥بفر  :المائة  jشرح الهداية(.) ١٤٩ /A

( )٦بطر :بدابة الجهد ( ،) ٣٥ /yالشرح المغتر على أقرب الم الك
(؛. ) ١٢٦ /

( )٧يفلر :المغي أا/؟م\ ،) ٨٠ ،الإنصاف ( YA /\ ١؟) .

الآمودالق<ءيةلإشاتامهد

محا

وحجة أصحاب القول الأول الانعين من اعتب ار الكتاب ة
وسيلة من وسائل الإثباتات أن الخطوط تتشابه ؤمعب تمييزها،
وقد بحل للثخصى أن الخْلن متشابهان وأل صاحبهما واحد،

والواقع حلاف ذللثح ،فهي قابلة للتزوير ،فلا تكون حجة

ودليلا ل الإبان؛ لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به
الاستدلال.

ولأن الكانس ،قد يفصد بكتابته التسلية واللمس ،أو تجن

حطه ور ذللث ،،فلا تعتبر الكتابة حجة شرعية؛ لاحتمال عدم
القصد والإرادة قيهال .٢

قال ابن القيم رحمه اض ق بيان وجهة أصحاب القول;
رروقال المانعون من العمل؛ الخطوط :الخطوط قابلة للتشابه

وانحاكاة ،وهل كانت ،قصة عثمان رصي اس عنه ومقتله إلا
ب بِح الخهل؟ فإنهم صنعوا مثل حاتمه وكتبوا مثل كتابه حتى

يننلر :الخاوي الكع ق الفقه الإسلأُي ،) y-U/w

( ،)٨• ; ١٤

واتل الإناثت ،و الثريعة الأسلاب(  ،) ٤٢٤ ، ٤٢٣الطرية المامت
لإنات ،موجبات ،الحدود(. ) ١٧٢ ;١

الآْ،وداثرسلإشاتالأوهد

ى

جرى ما جرى؛ ولذلك ق ال النعي  Iلا تشهد أبدا إلا على
ثيء تذكره ،فانه من ث اء انتقش خاتما ،ومن ث اء كتب

ىابا))اها.،

واستدل أصحاب ،القول الثاني لقولهم باعتبار الكتابة وميالة
من وسائل الإنات بما يأتي ت

 -١قول اش تحال :ؤ يثأقا اوبث ةاثوْ اذأئدابمم
،^٩اة ئمل نسس غء=فتوهه ل  ،فقد أمر اف تعال ق هذه
الأية بكتابة الدين ،ولو إ تكن الكتابة دل يلا معتبرا لإثب اُت ،ما
تضمنته ،لكان اومر بها صربا من الحسث ،،وأوامر الثارع
مصونة عن مثل ذااائ،أم.
 "٢حدي ا ابن عمر رصي الله عنهما أن ال ني صلى اش

عليه وسلم قال؛ ®ما حئ امرئ م لم له ثيء يوصي فيه يبين،

( )١الطرق الحكمة ،ص( .) ٢١٠

( )٢مورة اوقرة ،الآة . ٢٨٢
( )٣ينظر  :الفلرية العاهة لإنات موجات الخوود (؛ ٠ /

١٧

الأJ<٠اثرءيةلإث^Uالأيهد

 _lLJإلا ووصيته مكتوية عندْاا

م

مما

 ،ولول؛ بجز الاعتماد على

الخط لر يكن لكتابة وصّيته فائدة.
 - ٣أن الكاب كالخطاب ،والخط كالكظ و انمر عن
الإرادة ؤإظهار النية ؤإبراز العزيمة ،وتمتاز الكتابة عن اللقط
بالشات والضط ،وتقول العرب! — الخط أحل الل انvن ،وحسنه
إحدى الفصامحن؛ ولذلك فان الكتابة تكون حجة ووميلمة من

وسائل الإناتل.،٢
قال ابن القيم رحمه اش 1ررإحماع أهل الحديث قاطبة على
اعتماد الراوي على الخط الخفوط عنده ،وجواز التحديث ،به إلا
حلافا شاذا لا يحتد به ،ولو لر يحتمد على ذللئ،

الإملأم

اليوم ومنة رمول اف ص لى اش عليه وم لم ،فليس بأيدي
الناس ~ بعد كتاب اش— إلا هذه النسخ الموجودة من السنن،
وكدللثج كتب الفقه! الاعتماد فيها على النسخ ،وقد كان رسول

اف صلى اف عليه وسالم يبعثه كتبه إل المالوك وغثرهم وتقوم
(ا)سقمثبم،ص(ماا*،آا ) .
( )٢يطر :واتل الإنات ل القرمة الإّلأب ،ص (• .) ٤٣

الآسولاثرءيةلإث،اتالآوهد

^؛٢

بها حجته ،ولر يكن ينافه رمحولأ يكتابه بمضمونه ،ولا جرى

هدا مدة حياته صلى افع عليه وسلم ،بل يدغ الكتاب محتوما،
ويأمره بدفعه للمكتوب إليه ،وهذا معلوم بالضرورة لأمل
العلم ب ثرته وأيامه١٠ ...

اه .

والراجح من القولن —واش أعالم— القول الثاني وهو
اعتبار الكتابة وسيلة من وسائل الإثبات إذا حصل العلم بن بة

الخهل إل كاتبه؛ وذلك ،لقوة ما احتجوا به ،ولأن الحاجة مام ة
إل اعتبار ا3كتا؛ة طريقا من الهلرق الق يعتمد عليها ق الإثبات،

ولأن ل القول بعدم اعتبارها من وسائل الإثب ات حرجا كحرا
ومشقة؛ لعدم تيم الشهود ق كل حال ،وخاصة ق المعاملات
المالية الق يكثر وقوعبما ويتاهل ق إثباتها ،ؤإن وجد الشهود

عند التعاقد ،فقد يغيبون عثد التنانع أو ينون أو يموتون ّ

وأما ما احتج به أصحاب القول الإول المانعون من اعتب ار
الكتابة من وسائل الإثبات من قولهم باحتمال تشابه الخهلوط
بحبن ،معي ،تمييزها والتفريق بينه ا ،فيقال؛ تشابه الخهلوط

الطرق امة ،ص (.)Y-0

الأم<واثوسلإداتالآود1ذ

ح

ى

الذي بمعب ،معه التمييز نادر ،فلا يبنى عليه حكم ،والآ-حتكام
إنما تبنى على الغالجا ،ثم إن احتمال نشابه الخطومحل كاحتمال

تشابه الصور ،وكشف ،التزؤير *ُكن لآ"هل الأارة والاحتصاصى؛
لأن حني كل كان_ ،يتميز من حط غبمره كتميز صورته عن
صورة غبره•• نال ابن القيم —رحمه الله—! لرالختل دال على
اللفغل ،واللمقل دال على القصد والإرادة ،وغاية ما يقدر:

اشتباه الخطوط ،وذللئ ،كما يفرض اشتباه الصور والأصوات،

وقئ جعل اف ،سبحانه ق حتل كل كانس ،ما يتميز به عن حمل
غجره كتميز صورته وصوته عن صورته وصوته ،وألماس

يشهدون شهادة ~ لا يّميبون فيها— أن هدا ختل فلأن ،ؤإن

حازرت> محاكاته ومشابهته فلابد من فرق ..وقد دلت ،الأدلة

المتضافرة  -الق تةرُب ،من القطع -على قبول شهادة الأعمى
فيما طريقه المع إذا عرفج الصوت ،مع أن تشابه الأصوات
إن لر يكن أءذإم من نشابه الخطوط فليس دونه ...ول؛ يزل
الخلفاء والقضاة والأمراء والعمال يعتمدون على كتب بعضهم
إل بعض ،ولا يثهلءون حاملها على ما فيها ولا يقرزونه عليه،

الآه<واثرهيةلإشاتامهد

ج)

به ويصر وقفا ،وصرح به بعض أصحابنا ،وممن ذكره الخارثي
ل شرحه

؛ فإن مل؛ ألس يجوز أن يفل الحجر إل ذلك

الموصع؟ قتل• جواز ذلك كجواز كذب الشاهدين بل أقرب؛

لأن الحجر يناهد جزءا من الحائط داخلا فيه ،ليس عليه شيء
من أمارايت ،الفل ،بل يقخح غالبا بأنه بني مع الدار ،ولا م يما
إذا كان حجرا عغليما وصع عليه الحائط بجينا يتعذر وصعه بعد
البناء ،فهن<ا أقوى من شهادة رجل تن أو رجل وامرأتين ،فإن

قيل• فما تهولون ق كتبا العلم يوجد على ظهرها وهوامشها
كتابة الوقف ،،هل للحاكم أن محكم كونها وقفا بذلك؟ قيل!
هذا بجتلفط باختلاف قرائن الأحوال ،فإذا رأين ا كتب ا مودعة ق
خزانة ،عليها كتابة (الوقف) وهى كذلك مدة متطاولة وقد

اشتهرت بذلك ل؛ ن نرب ق كونها وقفا  ...أما إذا رأينا كتابا ال
نعلم مفره ولا عرف من كت ّب ،عليه الوقف  ،،فهذا يوجب

التوقف ،ل أمرْ حتى بمنن حاله ،والممل ل ذلك على القرائن
يطر :الإنن اع لطالب الأنمماع (إ/مآه) ،ث رح متهى الإرادات
(. ) ٦٩١ /■،

اسماثدصةلإساuالآوهد

ؤخ

فإن قويت حكم بموجبه ا ،ؤإن صعقت لر يلتفت إليها ،كان
توسطت ت طلب الاس تظهار وم لك طريق الاحتياط وب اش
التوفيق» اه.

ثم نقل ~ رحمه اش ~ عن يعفى الفقهاء اعتمادهم على بعض
الآمارات ثم قال! ارواكمود أن الكتابة على الحجارة والحيوان
وكتسح العلم أقوى من هذه الآ٠ارادتج بكم ،فهي أول أن يثبت بها
حكم تلك الكتابة ،ولا ميما عند عدم المع ارض ..أما إذا عارض
ذك بينة لا تتهم ولا وستنال إل محرد اليل ،.بل تن،كر سب الملك

واستمراره ،فانها تقدم على هده الآمارات ،أما إن عارصها محرد
اليد لر يلتفت إليها ،فإن هال ْ.الأمارات بمنزلة البينة والشاهد ،واليد

ترفع باوك» اه . ٢١
ول منتهى الإراداتر ،ت ررولو وجد على داب ة مكتوب

( )١الءلرقالخكب(ص\اآأ-مآاآا) .

(( )٢ه ،) ٣٧٦ /وانظر :ثرح متهى الإرادات ( ،) ٦٩١ /nكثاف القناع
(أ.) ٤٣٨ ، ٤٣٧ /

اسمارق<صةلإث،اتالآوهق

ؤح

وأما عبارة (حديث م تفاض) ففد أنكرها كشر من أهل

اللغة وامحثروه ا لحا ،ففي المباح المر رر..ق ال الفراء

والآصم٠ءي وابن الكبت وعامة أهل اللغة لا يمال! حديث
رم تفاض) وهو عندهم لحن من كلام الحفر ،وكلام العرب

(مستفيض) اسم فاعل)) اه_لا/
ومعنى الأستفاصة ق الأص__طلأحت درجة —١؛ن التواتر
والاحاد تعي الاشتهار والديؤع الذي يتحدث به الن اس

ويقتض بسهمزآ•،
وقد عد الإم ام ابن القيم ~رحمه اش~ ق كتابه (الطرق

الحكمة)رم الاستفاضة ريقا من الطرق الق نحكم بها الحاكم
وقال! ر الأ<استفاصة من أظهر البين ان ،فلا يتطرق إل الحاكم
تهمة إذا استند إليها ،فحكمه بها حكم بحجة لا بمجرد علمه
الذي يشاركه فيه غره؛ ولذلك كان له أن يقبل شهادة الشاهد
إذا استفاض ق الماس صدقه وعدالته من غر اعتب ار لمغل
( )١المباح اكر( ،ص .)٢ ٥١
( )٢يطر :المرق اص(،ص ا•؟) .
(ّأ)ص(ا»أ ،آأ»آآ).

نئ،-

الآصؤواثوسلإشاتالآوهد

شهادة على العدالة ،ويرد شهادته ومحكم شقه باستفاصس ة
فجور 0وكذبه ،وهدا مما لا يعلم فيه بين العلماء نزنع ،وكيلك
اُبمارح والمعدل؛ يجرح —الشاهد— بالأسفاصةس والقصود! أن
الاستفاضة ؤلريق من تلوق العلم الي تممي التهمة عن الشاهد
والحاكم ،وهي أقوى من شهادة اثنين مقبوليزا ،اه .

وقد أحمع العلماء على صحة الشهادة بالأستفاصة ق
النب والولادة

واختلفوا فيما عداهما ،والدي يهمنا ق هدا

المبحث الوقف ..فجمهور الفقه اء على أن الوقف يثبت
بالامتفاصة ،وهو قول عند الحنفية

والمشهور من مذهب

المالكية والصحيح من من .هب الشافعية ر ا والحابلةر  ،،وذهب
بعض الفقهاء إل أن الوقف لا يئست بالأستفاصة ،وهو قول

(\) ينخم\ :دتي(\1إ\^\1

( )٢ينظر -:رد الحار على الار الخار (أ ،) ٣٧٦ /المات ق ثرح
). (١٥٥/a

( )٣يطر -:مراب الخلل (آ/مآا) ،الضح الصغر على أقرب اس
(أ/ا،آأا) .

( )٤يطر - :رومحة اسابين (ْ ،) YnU /\ ١غي الحاج ( . ) iiAfi
(ه) يفلر -:الترح الكبير (\ ،) ٢٦٧ /Y،الإنصاف ( ٠ )١ ١ / ١٢

األسووالضءيةلإثياتالآوداد

عند الحفية ووجه عند الشافعية ا وفول عند الحنابلة ،
ومنهم من قال؛ يثبت أصل الوقف بالأسفاصة دون شروطه
وتفاصيله ،وهو الصحيح من مذهب الحفية وقول عند
الشانمةرْ/

وقد علل الحمهور لمولهم شون الوقف بالأستفاصة ،بأن
الوقف ،مم ا تطول مدته وتعذر الشهادة عليه طيلة مدته ق

الغالي ،؛

؟_ ،موت ،الشهود أو غم ذل لئ ،،فجاز إثبات ه

بالامسفاصة كالني ..،فال الإمام مالكات ليس عندنا من يشهد

على أحب امر أصحا ، ١٣رسول اف صلى اف عليه وي لم إلا

باuعل/٦
( )١يفر -:رد الت'ر على الدر الخار ( ،) ٣٧٦ Hال1دة  jنرح الهداية
). ) ١٥٥ / a

( )٢يفر -:روضة الخلل ين ( ،) ٢٦٧/١ ١مني الحاج ( . Ulhit
()٣

يفر-:الإضاف . ) ١١ ; ١٢ (،

( )٤بفر - :المائة ي شرح الهداية (. ) ١0٦ ، ١٥٥ /a

( )٥يفر —:؛/؛؟'ثبا ،والفناتر ق الفرؤع للسيرهلي (ص  ،) ٢٧٥مغي الحاج
(. ) ٤٤٩،٤٤A /٤

(. )٦بفر :الغي ( ،)١ ٤٢ ;١ ٤المائة ل شرح الهداية (. ) ١٥٦ ، ١٥٥ /A

الآهءلالق<ءي4لإشاتالآوهد

حِ

ى

وأما من ذهب إل أن الوقف لا يثبت بالأستفاصس ة ،فعللوا

لدك بأزت الشهادة ممكنة فيه بالقطع من غم حاجة إل إثباته
بالامتفاصة ،فلم تعت بر الأستفاصة ق الحكم بإثباته ك ائر
العقودل/١
وأما من ذهب إل أن الوقف يثبت أصله ،بالاستقامة دون

تفاصيله ،فعلل لدك بأن أصل الوقف هو الذي يشتهر ،بينما

شروطه وتفاصيله لا تشتهر • والصحح هو ما ذمّ_ ،إليه
الحمهور وهو ئبولتا الوقف ،بالامتفاصة؛ لقوة ما ءاللوا به،

ولأن الامحتفاصة من أظهر البينايتج ،بل ربم ا تكون أقوى من
شهادة الشاهدين كما سثمن ،الإث ارة إل ذلك ،من كلام ابن
القيم ..وأما ما علل به المانعون من بوئت ،الوقف ،بالامتفاصة

من قولهم بأن الشهادة ممكنة فيه ؛القف؛ فغثر م لم ،فإن الوقف
مما تطول مدته ق الغالب ،ونتعير الشهادة عاليه ق كشر من

الأحيان ،خاصة مع طول المل.ة ومولت ،الشهود ،فلو اعتبر
( )١يطر :الغي ( ،) ١ ٤ ٢ /١ ٤الثرح الكبم ( )٢ ٦٧ / Y٩
( )٢ينظر■ الجناة ل شرح افداية (. ) ١٥٦ ، ١٥٥ /a

الآصوواضءياتلإوياتالأوت1د

لإثباته الشهادة عليه باكطع ،لفاعت ممر من الأوؤاف.
وأما القياس على سائر العقود ،فقد فال الموفق بن قدامة

رحمه اهثه  ٠لا يمح؛ لإن الشهادة لت بالعقود ههنا ،إنما يشهد
بالوقف الحاصل بالعقد فهو بمزلة الملك ..وهذا لا ممكن القطع

به كما لا ممكن القطح  ، cilUwljفوجب أن تحوز الشهادة فيه
بالأسضاصة كالملك سواء» .،١^١
وأما ماعلل به من قال بأن الوقف يثبت أصله بالأستفاصة
دون شروطه وتفاصيله ،من أن أصل الوقف هو الذي ينتهر

دون تفاصيله فغر م لم ،إذ إن ثبوت التفاصيل من الشروط

وغرها فنع عن ثبوت الأصل ،فإذا ثت الأصل بالاممماصة
ثبت الفرع تبحا ،ولا وجه للتفريق ب بن ثبوت أصل الوقف
وثبوت تفاصيله ..واش تعال أعلم.
ؤيشرط للشهادة ؛الاستفاضة لإثب ات الوقف ~ على قول
الحمهور ~

الشاهد للمشهود به من عدد كثر محصل به

اكى(؛ا"/آأا

الأصوواثرسلإداتامهق

جغ

العلم وقال؛عضهم؛ يكفي أن ي مع من اثنن عدلتن محلكن
قلبه إل -محرهما؛ لأن الحقوق نشت  ، jCjIjوهذا قول التأحرين من

أصحاب الشافعي  ،والصحيح القول الأول ..قال الموفق ابن
قدام ة ""رحمه اش—! اروالقول الأول هو ال ذي يقتضه لمقل
الامتفاصة ،فإنها مأخوذة من فيض الماء ممرنه ،ولأنه لو اكفى فيه
بقول اثنتن لاشترحل فيه ما يثرتل ق الشهادة على الشهادة ،ؤإنم ا

يكتفي بمجرد السماعاا اه

( )١طر:ما،ب الحلل (! ،) ١٩٣ /مغى انماج (؛/ا>أإ) ،الشرح الكتثر
(وأ ،) ٢٧١ ، ٢٧ •/الإضاف(آ/ما)

( )٢يطر :ض الحاج (أ ،)٤ ٤ ٩ /الشرح اليد (. ) ٢٧ • ;٢ ٩
(م) الض(أا/م؛ا) .

ؤخ

اسماد؛؛<طلإداتامهد
اإئا،أ،اِ

ثبوت الوقف طس)واسودصا
المين ل اللغة ت تطلق ؛  ) jwJق اللغة على القوة والقدرة،

وهنه نول اف تع ال؛ ^ؤؤ مل عقا بمض٢لآةض ج بحدد\
منه ِباثمؤن ج ه  ،ق ال القرطي ~رحمه اس~( ررأي بالقوة
والقدرة ،وعبمر عن القوة والقدرة ،jwjij؛ لأنه قوة كل ثيء ل
ميامنه ،قاله القي ،وهو معنى قول ابن عباص ومحاهدآا اه

وقال ابن ّسدْ؛ المين نقيض الب ار والخمع أيمان وأيمن
ويمائن ،والأيمن والميمنة خلاف ،الأيسر والمبرة ،وتطلق اليم؛ن

كدللئ ،على الحلف  ،،وست الخلف كيا؛ لأنهم كانوا إذا
نحالفوا صرمّح كل واحد منهم يمينه على يمين صاحبه

)(٣

( )١سورة الحانة ،الآت1ن ٤٥ ، ٤٤

( )٢الحاح لأحكام القران (ا/ا ) ٢٧٥ /وانظر :جامع اليان لأبن جرير
( ٤ا/آآ ،) ٦٦ /ضر القرآن العظم لأبن ممر (؛.) ٤٩٢ /
( )٣ينظر :ل سان الع رب(ه  )٤ ٥٨ ، ٤ ٥٧ / ١م ادة ايم ن•؛ المصاح
اكر(ص:اه*ل) ،القاموس انحط (ص.) ١٦ • ١:

الأها<لاثرء؛ةلإساتالأوهد

المدعى عليه وبرئ

•رمم)

 ،ويدل لذلل ؤ ماجاء ل الصحيحن

عن

ابن عباس رصي اش عنهما أن الي صلى اس علميه وسلم قضى
باايمين على المدعى عليه ،ول الم*بءين

عن الآس_عنا بن

قيس رصي اف محه مال :كانت بتي وين رحل خصومة ل شر،
فاختصما إل رسول اش صلى اف عليه وملم قال :راش اهداك
أو ءسه.>،

واليمن الق محلفها المدعى عليه يمن دفع لا إثب ات؛ إذ بها
تندفع دعوى المدعي ،وال يمن الق سر طريقا من طرق

الإثبات هي بمن الدعي ،وذلك ق حال الق امة أو إذا أحضر
المدعى ثاهدا

والدي يهمن ا ق هذا البحث ،هو الإثب ات

يالثاهد واليمن ،وكيلك إذا نكل المدعى علميه عن ال يمن،

فهل يعتر النكول طريقا مثبتا للحق المدعى به؟ •• اختلف ،

العلماء ق هان المألتن وفيما يأتي عرض لإقوالهم وأدلتهم فيهما:
(ه ،) ٢٨ ./صحيح م لم(م  ) ١٣١٠٦رنم () ١٧١ ١
( )٢صحح
( )٣صحح \ؤخ\ري (ه ،) ٢٨٠ /صحح سلم ( ) ١٢٣/١رiم( . ) ١r٢١
( )٤الطرية اس.ة لإثبات،رجات الحدود(ا/يما. ) ١٣٨ ،

الأسا،اضء،ةصالآ»د1د

ِ

(ئ——
 ~ ١الإثبات بالثاهد واليم؛ن؛

اخلف العلماء ق هذه المسألة على قولن!

القول الأول! اعتب ار الشاهد واليمان ؤلريقا من الطرق
المثبتة للحق ،ؤإل هذا ذمت ،أكثر العلماء ،قال الموفق بن قيامة

—رحمه اش~ ! ررأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لدعيه بشاهد
وكين ،وروي ذللث ،عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رصي اش

عنهم ،وهو قول الفقهاء الس؛عةاار ا اه

وقال ابن القيم —رحمه

اف— !  ١٠الحكم بالثاهد واليمين هو مذهب فقهاء الحديث كلهم
ومذهب فقهاء الأمصارأ ا ما حلا أيا حنيفة وأصحابها،

اه .

القول الثاني! أن الشاهد واليم؛ن ليت طريقا من الطرق
المثبتة للحق ولا محوز القضاء بها .ؤإل هذا ذهب الثعي

( )١الغي( . ) ١٣ •/ ١٤
( )٢ينظر• الإشراف 'عر م ائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي

( ، ٢٨٨ /Yالأم (\-إ\0-ي ،روضة اظالهن ( ، )<fAU /'\ ١نهاية الحاج
ص/م\*أ) ،الشرحامر('مأاا) ،الإضف(آا/هاالح
( )٣الهلرق الحكمية(ص;  ) ١٣وانظر; ثرح النووي على صحح م لم
( .) ٤،١٢/٤

الأهأوو اث^ءي 4لإثبات الآوت1د

والخص والآوز١عير  ٢وهو مذهب الحنفية
وقد استدل الحمهور لمولهم بمثروعية المضاء بالناهد

والمتن بما يأتي;

 - ١ما حاء ل صحح مس-لمل  ،عن ابن هماص رصي اف
عنهما; أن الني صلى الله عليه وملم قضى م اهد ويمتن •
قال الحافغل بن عبد الر; ررق اليمين مع الشاهد آثار متواترة
حان ثابتة متملة أصحها إسنادا وأحنها حديث ابن هم—امن،

وهو حديث لا مطعن لأحد ق إسناده ،ولا حلاف بتن أهل المعرفة
بالحديث ق أن رحاله ثماتءا اه

 —٢أن القضاء بالناهد واليم؛ن محل إ-هماع بتن الصحابة

رصي الله عنهم ..قال الحاففل ابن عبدالر; ررلر يأت عن أحد من
الصحابة أنه أنكر المتن مع الشاهد ،بل حاء همهم القول؛ه،؛ اه.

( )٢نظر :بدائع انماتع( ) ٢٢٥ ;٦افاة ل ثرح الهداة (.)٤ ٠ ١, ٤ ٠ ٢ /A
(م) (مأ/تم\"ا"ال)رنم(أايل) .
(؛) اكهيد(آ/ام"اا) .

( )٥الرجع الأبق (  ،) ١0٣/٢انظر :الحامع لأحكأم القرآن للقرطي
(م٣٩٣

) ،الفروق للقراو (؛. ) ١٩٥ /

ا  J_yاث مة لإث،ات الآ،داق

.تع
 -٣ون جهة المعنى ت أن اليمن تشرع ل حق من ظهر
صدقه وقوي جانبه؛ ولذلك شرعت ق حق صاحب اليد لقوة

جنيته بها ،ول حق النكر لقوة جنيته ،فإن الأصل براءة دمنه،

والمدعى ههن ا قد ظهر صدقه ،فوجب أن تشؤع اليمن ل
حممه

وقد استدل أصحاب القول الثاني بقولهم بعدم مشروعية

القضاء بالناهد واليمن بما يأتي ت

 - ١قول اش تعال :ؤوأسئقهدإقهيدن ْن نحالبمتكز

ؤ0ؤبأ;حإيب محل ^^ ، ١٢٢^١ووجه الدلألة :أن الآية
حمرت المشرؤع عند عدم الشاهدين ل الرجل والمرأتتن،
والشاهد واليمان نيادة على النمى ،والزيادة على النهس نخ،

ولا ينخ القرآن بجم الوا حد

( )١الخي(أا/ا"أا) ،واننلر :الفروق(؛/ءها) •
( )٢سورة البقرة ،الابن . ٢٨٢

( )٣طر  :الخأْع لأحلكم

للقرطي (م  ،) ٣٩٢والفروق(أ! ٩٦ /

نج،

الآمووامسلإشاتالآوقاد

 "٢قول التي صلى افم عليه وملم! ر البينة على الدعي
واليم؛ن على من أعر>ا

فحصر اليمان ق جانب المدعى

علميه ،كما حمر البينة ق جانب المدعى

 —٣ولأنه لما تعذر نقل البينة للمكر ،تعير نقل ال يمين

للدءير/٣
والقول الصحيح ق هذه المسألة هو قول الحمهور؛ وذلك
لدلالة السنة الصحيحة الصرمحة ،ولأنه المنقول عن الصحابة

رصي اف عنهم ،ول؛ ينقل عنهم خلافه ،أما م ا استدل به
أصحاب القول الثاني من قولهم بأن الشاهد واليمين زيادة على
النص ،والزيادة على النص نح ،فقد أجاب عن ذل لمثج الموفق

ابن قدامة —وحمه اش~ ممالت ررقولهم إن الزيادة على النص نسخ
غجر صحيح؛ لأن النسخ! الرفع والإزالة ،والزيادة ق ال شيء
تقرير ل ه لا رفع ،والحكم بالثاهد واليمين لا يمنع الحكم

()١

سق نحربجه.

(ي\1تي(\1إ'^
()٣

الفروق (إ/أا> ا

اسما'مء؛رارت|اه|مس

يثبا

باكاهدين ولا يرفعه ،ولأن الزيادة لو كانت مملة بالمزيد عليه

لر ترفعه ول؛ تكن نسخا ،فكدللث ،إذا انفصلت ،عنه ،ولأن الأية
واردة ق التحمل دون الأداء؛ ولهذا فال! (أن دض-إإ إحداهما

ثدكرإح1انما الآُخرى) واكزاع ق الأداء)> اهُ
وأما امتدلالجم بحديث ءالبينة على الدعي ١٠ ...فإن الحدسث،
ليس للحصر ،قال الموفق! رروليس هو للحمر بدليل أن ال ؛مين

مع ل حق المودع إذا ادعى رد الوديعة وتلفها ،ول حق

الأمناء لغلهور جانبهم ،وق حق الملاعن ،وق الق امة،ا.باه
وأما قولهم بأنه لما تعذر نقل البينة للمنكر ،تعدر نقل اليمن

للمدعى فنجاب ،عن ذللث،؛— بأن اليمن الق مع الشاهد نحتلم،
عن اليمن الق على المنكر ،فاليمن الق على النكر هي ال يمن

الدافعة فهي الق لا تتعدا ،0أما اليمن الق مع الشاهد فهي

اليمن الحالة فهي غجرهار ا ..ومما يؤيد ذلك ،ما أشار إليه الموفق
( )١الني (  ،) ١٣١ ; ١٤وانفلر :الخاْع لأحكام القرآن للقرطي (م،) ٣٩٢ /
الهموق(؛/م\اا).
()٣

يطر :الفروق(،؛/م\آا) .

اسماثقرسألإساتالأوداد

مِ

ص

ل ا لجواب السابق من أن اليمتن مع ق حق المولع إذا ادعى

رد الوديعة أو تلفها مع أنه ميع ،وكذلك ق حق الآمن _اء وق
الق امة.

 -٢الإثبات الأكول:

النكول ق اللغة :الأمظع يقال؛ يكل بفتح الكاف ينكل —

بضمها— ونكل عن ٠^١؛^ : ،امتنع منهارا.،
ومعنى الأكول ق الاصطلاح :امتت بع من توجهت إليه
اليمتن ق محلى القضاء عن الخاف،أآا.
وقد اختلف الفقهاء ق القضاء الك ،ل و اعتاو  ٥ط ما مشتا

للحق على ئلأة أقوال' :
القول الأول :أن الأكول يعنثر طريقا مثبتا للمحكم ومحاكم

( )١يفلر :المصاح افثد ،ص(ا  ،) ٣٢تحرير ألفاظ اف لكووي ،ص
( . ) ٣٣٥

( )٢ينظرن المدخل الفقهي الع ام لصطفى الزرق ا(آ ،) ١ • ٦٧ /الفق ه
الإسلامي وأدك لومة الزمر (.) ٣٩٢ /■،

اساهسلإساتات،ق1ق

ئ)—تع
بموجبه بثبوت الحق الدعي به ،ؤإليه ذهب الحشةر١اواكحح
من مذهب الحنابلة

القول الثاني! أن التكول لا يعتبمر لوحده طريقا مثبتا للحق،
بل لأيد من رد اليمن إل خصمه ،فان حلف حكم له• ؤإليه

ذم ،المالكيةر  ،والشافعية ل  ،وهو رواية عند الحنابلة
القول الثالث :،التفصيل إن كان المدعى عليه عالما بالمدعى به

دون المدعي محقي عليه بالنكول ،ؤإن كان المدعي هو المنفرد
بالعالم بالحال أو كان مما لا نحفى عليه علمها ردت عليه اليمن،
( )١يظر  ٠^١^ :ى؛/n( ،؛ ،) YT ،السوط (  ،) ٣٤ ; ١٧سن الحق ائق

( )٢يثر" :المغى ( ،) ٢٣٣/١ ٤ال شرح الكسر (  ،) ٤٣٢ ; ٢٨الإنماف
( )٣يطر :الإشراف على اتل الحلاف (آ ،) ٢٨٦ /التاج والأكلحل

لخمر خلل ( ،) ٢٢ • /nالشرح ال مغتر على اقرب الم الك
( )٤يطو  :المه الد( ،أ/دام)،

ضى انحام

). (ivUli

( )٥طر :الغي ( ،) ٢٣٣/١ ٤الشرح الكسر (  ،) ٤٣٦ / ٢٨الإنماف
)\\. (yoo,oi/

الأمولاثرسلإس1تامقام

ؤع

ؤإن لكن كنأ منهما يدعي العلم أو طالب من الطلوب ال ؛مين
على نفي العلم فترد اليمين ،وهذا قول عند الحنابلة

وقد

احتاره شيح الإسلام ابن ز~متةل  ٢وابن القيمل  ،رحمهما اس .
وقد استدل أصحاب القول الإول لقولهم بالقضاء ب النكول
وحده كما يأتي •

 ِ ١حديث ابن عباس رصمحا الله عنهما أن ال ني ص لى اش
عليه وملم

ررلو يعش الناس بدعواهم لادعى ن اص دماء

رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى ءاوه» مممق ء1وهر؛/
ووجه الدلالة :أن الني صلى اش عليه وملم حمر البن

ق ج انب المدعى عليه ،فلم تثرع لني0أ ا.
 "٢أن عبداض بن عمر رصي اش عنهما ؛؛ ٤زيد بن ثابت
(ا)طر :الإنماف(اا/ههآ) .

( )٢الاخي اران ،،ص (  ) ٣٤٣واف  :ص الحكم ة ،ص ( ،) ١٢٣
الإضاذه( . ) ٢٥٥/١١

( )٣الطرق الحكيمة ،ص (  ،) ١ ١٣ ،١ ٢٢أعلام الونمن (. ) ٣٤٤ /r
( )٤صحح الخاري (ه ،) ٢٨ ٠ /صحتح م لم ( ) ١٣٣٦ /Vرقم () ١٧ ١ ١
( )٥يطر  :الغي ( ،) ٢٣٤ ;١ ٤الترح الكر ( . ) ٤٣٥ ; ٢٨

الأم<واثرسلإساتالأزداد

محئنأ--

صلى اف عليه وملم عبدا ،فادعى عليه زيد أنه باعه إياه عالما
بعيبه ،فأنكره ابن عمر ،فتحاكما إل عثمان رصي اف عنه ،فقال
عثمان لأبن عمر؛ احلمؤ بأنك ما علمتا به عيبا ،فأبى ابن عمر

أن محلف ،فرد عليه العبدأم
ووجه الدلالة ! أن عثمان رصي الله عنه نفى على ابن

عمر رصي اض عنهما بالكول من غر أن يرد اليمتن ،إل نيد بن
ثابت ،رصي اش عنه ،وقد أفره بقية الصحابة على ذللئج.

 —٣ولأن الي٠ان بينة ق المال ،فحكم فيها بالنكول كما لو
مايت ،من لا وارُنح له فوحد الإمام ق دفتره دينا له على إن ان،
فهناليه به فانكره ،وط،ل_ا منه اليمين فأنكره ،فإنه لا خلاف أن

. ٢٢^٦ ،^١
( )١أحرجه الإُام احمد  jسائله برواية انه عداف (م )٩ • ٤ ،٩ •٣
وأحرجه مالك ل الموطأ ( ،)٦ ١٣ /Tواليهني ل ال

(ه/خام)،

نن الك—رمحا

عنه؛ اصح ما روى ق هذا الماب ،وق—ال ،الآل-اني ن،

إرواء الخلل ( ،) ٢٦٤ /Aإطدْ صمح .واننلر :الجوهر القي لأبن
التركطني(ه/حام).
(آ) المني(إا/أمأ).

اسماثوه؛ةلإئطتالآوقاذ

م

محا

وامتدل أصحاب القول الثاني لقولهم بأن النكول لا يقضى
به وحده بل لابد من رد  ،^١إل خصمه بما يأتي:
 - ١حديث ابن عمر رصي اش عنهما :أن الي صر اض
عليه وملم رد اليم؛ن على صاحب الحق

 ..وهذا الحديث

صرح الدلالة ق أنه لا يقفى بالكول وأنه لابد من رد اليمين
على الخصم.

 -٢أن القداد بن الأموي اقترض من عثمان مالأ ،فتحاكم ا
إل عمر رصي اض عنه ،فق ال عثمان :هو س بعة آلاف .وقال
المقداد :هو أربعة آلاف .فقال القا. .اد لعثمان :احلم ،أن ه م ثعة

آلاف .فقال عمر• أنصفلثح .احلم ،أنها كما تقول وحدهار
و<ءل اهر القمة أن المقداد نكل عن ال يمتن وطلب ،ردها إل
( )١أحرح-ه الحاكم  jال ستدرك (إ )١ • ٠ /والبيهمي ل السنن الكسرى
( ٠ا  ،) ١٨٤ /والدارمحطي ق سننه (؛  ،)٢ ٠ ٩ /وقد صعق الخساظ ابن
حجر إساده ل التلخيص الخبثر (أ. )٢ ٠ ٩ /

( )٢أخرجه البيهمي ل السنن الك -؛رى ( ،) ١٨٤ fy ٠وفال( :هدا إسناد
اه .ومراده بالانقطاع أن القمة رؤيت من
صحيح إلا انه
طريق الثمي وهو إ يدرك عمر ،فيكون الإسناد صعيفا بدلك الأتقطاع،
انظر :إرواء الخليل (. ) ٢٦٨ ;٨

الآهملاثوسلإيتالأوقاى

ؤِِإ

عثمان ،ولو كان النكول طريقا يثبت به الحق وحده على الدعي

عليه ،لما قبل عمر رد اليم؛ن على عثمان

.

 "٣ولأنه إذا نكل ظهر صدق ^■"^١؛ ،وقوي جاسه ،فتشيع
اليمين ق حقه كالميعى عليه قبل نكوله ،وكالمدعي إذا ش هد ل ه
شاهد واحدل ا.

وأما أصحاب القول الثالث المائلون بالتفصيل ،ذسين الإمام

ابن القيم —رحمه افه— وحهتهم يقوله! ررلما كانت أفهام الصحابة
رض اش عنهم فوق أفهام حميع الأمة ،وعلمهم بمقاصد نبيهم
صلى اش عليه وسلم وقواعد دينه وشرعه أم من علم كل من
حاء بعدهم ،حكموا بالرد مع النكول ق موصع ،وب الكول وحده

ق م وصع ..فعثمان بن عفان قال لابن عمر• احلف باض لقد بعت
العبد وما به داء علمته ،فأبى ،فحكم عليه ب النكول ولر يرد اليمين
ق ه ده الصورة على المدعي ،ؤيقول له! احلف أنت ،أنه كان عالما

بالعيب؛ لأن هدا مما لا يمكن أن يعلمه المدعي ..
( )١بطر :الطرية العامة لإثبات مرحات الخدود (/Y

الأسوو اطرءي 4لإثبات الأوقاد

وأما أثر عمر بن الخطاب وقوله

احلف أنها س بعن

آلاف ،فآبى أن نحلف ،فلم نحكم عليه بنكول عثمان ،فوجهه! أن

المرض إن لكن عالآ بصدق نف ه وصحة دعواه ،حلفح وأخذه،
ؤإن ل؛ يعلم ذلك لر تحل له الدعوى بما لا يعلم صحته ،فإن نكل
عن  ^٣^١لر يقض له بمجرد نكول حممه؛ إذ حممه قد لا يكون

عالما يصحة دعواه ،فإذا قال للمدعي! إن كنت ،عالآ بصحة دعواك
فاحلق وحل ،فقد أنمقه حد الإنصاف ،فلا أحن مما قضى به

الصحابة رصي الله عنهم ،وهذا التفصيل ق المسألة هو الحق وهو
احتيار شيخنا ٠،اه

ويعد هدا العرض لأقوال العلماء وأدلتهم ز المسألة فيفلهر
— و افه تعال أعل م— أن القول الراجح ق الم ألة هو القول
الثاني ،وهو أن ه لا يقضى بالكول وحده ،بل لأبل من رد

الي٠ان إل الأصم ،فإن حلف حكم له؛ وذللث ،لأن هذه المسألة
ليس فيها دليل صحح صريح ..وأما الأثار عن الصحابة ففد
سقت ،الإشارة إل صعق ،أمر عمر بن الخطاب مع المقداد
الطرق الحكب ،ص (  ،)١ ٢٤وانظر :اعلأم الونمن () ٣٤٤ ;٣

اسمااقوهيةلإساتالأوهد

محننا

وعثمان ،فلا تقوم به حجة• ؤيبقى أثر عثمان ْع ابن عمر وزيد
وهي قضية من فلا تفيد العموم ،ي م إن النكول ليس دل يلا

قاطعأ على ىوُبج المدعى عليه ،فإن الإنسان قد يمتع عن الحلف
لحهلمه بالحال ،وتورعه عن الحلم ،على ما لا يتحقفه ،أو للخوف

من عاقبة الميز ،أو ترفعا عنها مع علمه يصدقه ق إنكارْ ،ولا
يتعن بنكوله محي ،3المدعي

 ،ثم إن القول برئ ال يمن على

المدعى عند كول المدعى عليه أحومحل وأحفغل للحق ...واس

تعال أعلمم•
وبعد هذا العرض لهاتين المسألتين نقول! إن الوقف من حملة

الأموال الق يقضى فيها بالثاهاّ .وال يمين ،ؤيقضى فيها كذللمثؤ
بالكول بعد رد اليميح ،على المدعي ل بعض الحالات ،،ؤيقضى
فيها بالكول وحوم من غر رد ال يمين ل حالات أحرى وبيان

ذللث :،أنه لما كان المتولي على الوقف ،هو الحمم ل الدعوى القامة
من الوقف  ،أو عليه ،فإن هذا المتولي لا نحلو أن يكون مدعيا أو

مدعى عليه ،فإن كان مدمإ فإن له حق نحلين  ،المدعى علسه عند
(ا) ينفلر :الغى(؟ا/إ"آآا) .

الآصووارقرءيةلإس1تالأوهد

يح

عجزه عن إئات دعوى الوقف؛ وذلك لأنه نائب عن الواقف وهو
بملك إذا كان مدعيا إصامحة لما مس لهل عليه شرعا — طلب عبن

الخصم ،ولا يملك المدعى عليه رد  ٩١١؛^ ،ؤيفضى على المدعى
علميه بنكوله عن  ،،!^٠^١إلا إذا كان قد باشر سب ذلك بتفه قرئ

إليه؛^؛ ،،jفلو أقام متولي الوقف دعوى يهنالب فيها شخصا

بأجرة إحدى متغلأيت ،الوقف ،ودفع المستأجر بأداء المبلغ المذكور،
ونكل عن اليمين ،فإن له تحليق التولي على ذللمثج ،أما إذا ادعى

التولي ،على شخص طالآ منه أداء مبلغ امحتدانة من التولي السابق،
ودفع المدعى عليه بأدائه مبلغ الدين إل التولي الذي قبله ،وعجز
عن إبالتا ذللئ ،،فليس له تحليق التولي ،المدعي على ذلك. ،

أما إذا كان التولي مدعى عليه ،وعجز المدعي عن إثب ات،
دعواه علك ،المتولي ،،فهل يمللث ،تحليق المتولي على ذللئف؟ نقول:،
لا بجلو الأمر من حالتزت

الحال الأول؛ إذا كانت ،الدعوى متعلقة ب أجر ،وغ بيع
بوقوعه من) قل التولي ،نف ه ،فلا توجه اليمن إل التولي ،كما

أن نكوله لا يعتر سببا للحكم؛ وذللثؤ لأن الذكول عن ال يمن

الآمءواد؛معيةلإش1تالآوسم

٨

ص-

إما أن يكون بذلا أو إقرارأ ،وكلأ الآصن لا يمصا التولي
على الوقف ،فهو لا بملك البذل ولا الإفرار ق حق ما سلط

عليه شرعا ،فلو ادعى ثخص مثلا على متولي الوقف ب أن
الدار الق يتصرف بها لخهة الوقف هي ملكه ،وعجز المدعي
عن إثبايت ،دعواْ هذه ،فلا محق له تحليق ،التولي على ذلك.

والحال الثانية! إذا كانت الدعوى ناشئة عن تمرق واقع
من نل المتولي نف ه ،فإن الفقهاء يرون أن الممتن توجه إل

المتولي على الوقف ،،فان نكل حكر عالمه بذكوله؛ لأن الممتن
متعلقة بفعل نف ه ،فلو ادعى شخص على متولي الوقف ،طالما

منه دفع مبلغ معتز عن قيمة بعض الأشياء الق اشتراها للوقف
وأنكر التولي الدعوى ،وعجز المدعي عن إثبات؛ دعواه ،جاز له
تحليق ..،١^١
واس تعال أعلم ،،،

بفلر :احكام الوقف  jالثرمة الأسلاب لصي(، ) ٣٦٧ ، ٣٦٦ /Y
أحكام الآوناذح لحن رصا ،ص( .) ١٤٢

سما

الطلب اسمدس

^كماسامواشءيمحمامص
هذه الآلة مع من مسألة لزوم الوقف ،وهي محل خلاف
ببن الفقه اء ،فجمهور الفقه اء على أن الوقف يلزم بمجرد
صدوره من الواقف ،،فليس للواقف ،الرجؤع عنه أو التصرف
فيه يسع أو هبة ونحو ذل لث ،،وذهبؤ الإمام أبو حنيفة إل أن
الوقف غثر لازم إلا أن محكم بلزومه حاكم أو يوصي به بعد
موته• وبهذا يتبين أن الونف ،يكون لازما بحكم الحاكم عند

حميع الفقهاء؛ وذللئ ،لأن حكم الأكم يرفع الخلأفط / ١١
وفيما يأتي عرض لعبارايت ،بعض الفقه اء ل هذه الم ألة

من ااذاهّ_ح الآريعة!

قال أبو بكر الكاماني —رحمه اش— ت رالأ خلاف؛،ن العلماء
ق ج واز الوقف ،ق حق زوال ملك الرقبة إذا اتصل به قضاء
يطر :الوصايا والآوئاذ ،ل الفقه الأملامي لوب الزمر ،ص("؛ها

الآه،وداثريلإئداتالآوتاد

ى

القاصي أو أصافه إلى ما بعد الموت ب أن قال! إذا مت فقد

جعلت داري أو أرصي وقفا على كذا ..أو قال! هو وقف ق
حياتي صدقة يحاو وفاتي ،واختلفوا ل جوازه مزيلا لملك الرقبة

إذا لر توجد الإصافة إل ما بعد الموت ولا اتصل به حكم

حاكم ..قال أبو حيفة عليه الرحة :لا محوز ،حتى كان للواقف،
يع الوقوفج وهبه ؤإذا مات يصر مراثا لورثته ،وقال أبو
يوسف،

ومحمد وعامة العلماء رصي اممه تعال عنهم محوز

حتى لا ياع ولا يوهب ولا يورث؛؛ ام • ٢٢
وقال المرغيناني ~رحمه اف~ ! ررقال أبو حنيفة! لا يزول
ململثط الواقف  ،عن الوقف ،إلا أن محكم به الحاكم أو يعلقه بموته،
فيقول! إذا مت ،فقد وقفن ،داري على كانا ،وقال أبو يوم فط

~رحمه اف ""! يزول ملكه بمجرد القول ٠ ٠ .اه_أ .٢
(  ) ١محال اور-خسي ل السوط ( )٢ ٨ / ١ ٢؛ وكان ابو يومف رحمه اش يقول أولا
يقول أبي حنيفة ولكن لما حج مع الرشيد ~رحمه اف~ فرأى وقوف

الصحابة رصوان اش علميهم بالمدية ونواحيها رمع فأفتى بلزوم  ٠^٥٥^١اه .
( )٢بيانع اكنالح( . ) ٢١٨/٦
( )٣الداية شرح بداية المدئ( . ) ٨٨٨/٦

ئ)
ثاء ُاعه أو وهبه و|ن مات ورثه ورثته١١

ام .

ونال النووي ~رخمه افمح~ت ررمن أحكام الوقف! اللزوم ل
الحال سواء أصافه إل ما بعد الوت أم طإ يفقه ،وس واء مسلمه
أم لر سالمه ،قضى به قاض أم لا؛؛ اه .
وقال نس الدين بن قدامة القدمى —رحمه اش~ ٠١ 1ظاهر

الميم ،أن الوقم ،يزول ملك ،الواقف ؤيلزم بمجرد اللفغل؛ لأن
الوقمؤ محمل ؛ ١ ،،ام  ..وقال منصور البهوتي —رحمه اف—!
اريلزم الوقف ،بمجرد اللمفغل ويزول مالكه عنه لحديث ،عمر رضي

اش عن ه ،ولآن_ه تمع يمتع البيع والهب ة فيل زم بمجرده
كانمقااصا.م.

( )١الحاوي اعم( . ) ٥١٣،٥١٢/٧

( )٢النرحاوىم(آا/ما؛).
( )٣كشاف القناع عن مس الإياع (؛.) ٢٥٤ /

م

اسماظرسلإساتالأوهد

ى
ح1ذ»ةاسثا

وق نهاية هذا البحث أختمه بخاتمة أذكر فيها أهم نتائجه
وخلاصة ما حاء فيه فيما يأتي ت

ا إ ثبات الوقف يراد به توثيقه بكتايته حماية له من أن

يتعدى عليه ،فتكتب وثيقة بالوقفية ،ويثبت فيها أصل
الوقف ،وشروط الواقف ،وتفاصيله ،..وقد يراد بإثب ات

الوقفات إقامة الحجة أمام القضاء عند وقؤع الخصومة
ق عن يدعي وقفيتها بإثبات ذلك ،الوقف.

 ٠م شروعية إثبات الوقفح ،وأول) وثيقة وقفية ق الإملأم
هو وثيقة وقفح عمر رصي اممه عنه.

 ٠ع ناية الصحابة والعلماء من ؛عاو هم إل وقتن ا الحاصر
بإثبات الآوقافح وتوثيقها.
 ٠ا لعناية بإثبات الوقف  ،وتوثيقه من أكر أمح باب ،بقائه

واستمرار الأنتفيع به مددا طويلة ّ
 ٠يثبمت ،الوقف  ،بألفاظه المرمحة (وقف تتج ،وحسسمّتح،

اسماثرمةلإساتاتمحق1د

<قت)

وملست ،آ من عر انضمام أمر رائد إليها ،ؤسسنا بألف اظ
الsكناية ،وهى ما تحتمل معنى الوقف ،وغجره إذا نوى بها

الوقف ،أو انضم إليها لفظ صريح أو وصف  ،للوقف،،
كما شن ،الوقف ،بالفعل الدال) عله.

Jثارط لصيغة الوقف ألا تقاري) بشرط مؤثر على أصل

الوقف ،،كأن يقفح بشرط أن يبيع متى ش اء ،فلا يصح
الوقف حينئذ كما يشرط أن تكوي) الصيغة مؤبدة ،فلا

يصح أن تكون مذقية بمدة معينة.
اشرط حمهور الفقه اء أن تكون الصيغة منجزة ،فلا

تآكون معلقة على شرط ق الم تقبل ،وترجح للباح—ن،

عدم اشراط هدا الشرط وأن الوقف  ،يصح مع تعليقه
على شرط ق المتقبل ،كما اشرط بعض الفقهاء تعي؛ن

الصرف ق صيغه الوقف ،وترجح للباحثح عدم اشراط
هدا الشرط.

يلزم الوقف  ،بحكم الحاكم عند حميع الفقهاء ،فليس

للواقف ،الرجؤع عنه أو التصرف فيه بسع وتحوه.

اسماثمث<هيةلإسامهد

■)<Q

 ٠إذا أقر الواقف ب الوقف ق حال صحته شت الوقف

باقراره ،ؤنت كذلك ب إقراره ل حال مرض الموت

الخوف  ،إلا أته يعتم ل ثالث ،ماله ،ؤإذا أقر ورثة الواقف

بأن مورثهم قد وقف مالأ ،صح الإقرار وثبت به
الوقف ،وأما إقرار الإحمى فلا يعتد به إلا إذا كان
الوقف ،ق يده.

■ يثبت ،الوقف ،بشهادة رحلن أو رجل وامرأتتن ،ولا
تفتقر الشهادة ق الوقفط إل تقدم الدعوى إلا إذا كان
الوقف  ،على . ٧٣

■ يثبت الوقف ،بالكتابة إذا حمل العالم بمة الحيل إل
كاتبه ،كما يثبن ،بمجرد وجود عبارة (وقف) أو (حبس)

ونحوهما مكتوبة على الدابة أو الدار ونحوهما مع عدم
وجود المعارصة المستندة إل البينة .

 ٠يثثن ،الوقمؤ ؛الشهادة على الاستفاضة ؤيشترمحل لذللنه

سأماع الشاهد للمثهود به من عدد ك بر محمل به
العلم.

الآم<واحوسلإساتالأوتاد

<تنا

 .٣محسن أبي داود! لأيي داود سليمان بن الأس—صت السجستابي،
الناشر :دار اهر ،بثروت ،الطعة الثاكة. ٠٥١٣٩٩ ،

 .٤السنن اعرى :لأيي بكر أحمد ن الخن بن على السهقي ،الاش_ر:
دار العرقة ،؛ثروت. — ٥١٤١٣ ،

 •٥سن ابن ماجه؛ لأيي عد اف محمد بن يريد بن ماجه المزويى،
الناشر :دار الخيل ،بثروت •

 •٦سنن النائي المغرى :المعروفة بالجتبي :لأيي عبد الرحمن أحمد بن
ثعي— ،ن علمي الن ائي ،الناشر :دار البشائر الإسلامية ،ي بروت،

الطبعة الثانية ١٤٠٩ ،ه ،تحقيق :عبد الفتاح أبو غدة ٠

 •٧شرح صحح م لم :لأيي زكريا محنى بن شرف الدين المؤوي،
الماشر :دار الريان للترايثط ،القاهرة ،الطبعة الأول٥١٤٠٧ ،

 •٨صحيح البخاري المسمى بالحاْع الصحيح :لأبي عبد اش محمد بن
إسماعيل البخاري ،الناشر :دار الفكر ،يروين. ،

 . ٩صحمح م لم لأبي الح،ن م لم بن الحج—اِح الق رى الن ايوري،
الناشر :دار الريان للرايثج ،القاهرة .

' •١فح ايارى شرح صحح البخاري :للحاففل أحمد بن علي ابن
حجر الع قلأيي ،الناس ر .دار الفكر ،؛ اروُت ،تحمق .ال يح
همدالعزيز ن باز (الأجزاء الثلاثة الأول شل) .

 . ١ ١مسند الإمام أحمل .بن حنبل برواية ابنه عبد اش ،الناشر :دار
صادر ،بيروت. ٥١٣١٣ ،

اص اهرسن ءثباهامس

رى

 • ١٢موؤلآ الإمام ماللث ،بن أنس ،الناشر ت دار الكتب العالمة ،ب يروت،
اسالآول ،اا؛اه.
كتب ،الفق ه

(آ) كت ،-الفقه الحض :

 • ١الحر الرائق ثرح كنز الديائق :لزين الدين بن نحيم الحنفي،
الاثر! مهلبعة معيد كميي ،كراتشي .

 •٢بدائع الصنائع ق ترتيب الشرائع ت لعلأء الدين أبي كر بن م عود
الكاسانى ،الناثرت دار الكتب ،العلمية ،و؛ووت .

 •٣الناية ل ثرح الهداية لآ؛ي محمد محمود بن أحمد العيي ،الناثرت دار
الفكر ،؛ثرويتح ،الهلعة الثانية ٤١١ ،اهر.

 .٤تنوير الأبصار بشرح الدر الختار بهامش حاث ية ابن ■عابدين .دار
الكتب ،العالمية — بثرومت.،

 .٥الاختيار كعليل المختار ،لعبد اض بن محمود بن مولول الموصلي،
 :^ ٧١دار المعرفة ،بثرونج ،الهلعة الثالثة ١٢ ' ٩٥ ،ه.

 .٦رد الحتار على الدر المختار المعروف ،بحاشية ابن عاودينأ لحمد أمن

بن عمر بن عابدين ،الاثرت دار إحياء التراث العربي ،،بثروت•

لا• الكتاب ٠^ ٠؛^ ،الحز احمد بن محمد القدوري ،الماشرت دار الكتاب
العربي ،،بثروت ،تحقيمحات محمود أٌين الواوي •
 .٨السوط :.لأ؛ي ،بكر محمد ين أ؛يا م هل ال وحي ،الماثر :دار

الآْ،وواثوهيةلإساتالآوهد

ؤ_إا
الفكر ،يثرون ١٤٠٩ ،ه .

 .٩الهيابة نرح بداية البتدئ :لرهان الدين أبي بكر على بن أبي بكر
ا،لرغيناني ،اكاشر :دار الفكر،

الطبعة الثانية. . ٥١٤١١ ،

ب-،كتب الفقه ا،لالكى :

 .١الإشراف ،على م ائل الخلاف !،للقاصى عبد الوهاب بن على بن
نصر البغدادي ،الناشر! مهلبعة الإرادة .

 •٢بداية الج-هد ونهاية ا،لقتصد! لآ؛ي الوليد محمد بن أخمد بن رثد
القرحلي (العروق  ،بابن رشد الحفيد) ،الناشر! دار الفكر ،و؛روت.
 .٣؛الخة السالك ،لأقرب افاللخ !،لأحمد بن محمد انماوى المالكي
المالكي ،الناثر! دار العارف ،مصر .

 •٤التاج والإكليل لمختصر حلل ت لأيي عبد اش محمد بن يوسف بن
أبي القاسم العبدرى المعروف ب ابن المواق ،الناثر! دار الفكر،
؛،روت ،،الطبعة الثانية ،ا"،\/آاه.

 ■٥التفريع' لأ؛ي ،القاسم عبيد اش بن الح ين بن الخلاب الممرى،
الناثر! دار الغرب الإسلامي ،بروُتح ،العلثعة الأول ١٤٠٨ ،ه،
تحقيق! د .حسان الاJهمانى .

 .٦حاشية الحا.وى على شرح الخرشي لحلي ين أحمد الصعيا.ى
العدوى ،الناثر! دار صادر — ؛ير_وُننإ.

 •٧شرح حلءود ابن عرفة لأبي عب ال اش محمد الأنصاري الرص_اع،

الأمءJاثرءيةلإساUالآوتد

ئ،

الناثرت دار الغرب الإسلامي ،بيروت ،الطبعة الأول. ٢١٩٩٣ ،
 •٨الشرح المغبر على أقرت الم الك; لأيي البركات أخمد بن محمد
الدردير ،الناثر; دار المعارف ،مصر.

 .٩ثرح محتصر خليل السمي نصيحة المرابهل; لحمل الأمين بن أحمد

زيدان الخكي الثنقيهلي ،الطبعة الأول. ٠٥١٤ ١٣ ،
■  • ١الكال ل فقه أهل المدينة المالكي ; لأبي عمر يوسف بن عبداس
بن عبد البر النمري ،الناثر; دار الكتب العالمية ،بثروت ،الطبعة
الأول ٤٠٧ ،اه.

 • ١ ١مواهب الجليل لشرح محمر خليل; لأبي عثداس محمد بن محمد
الغربي المعروف؛الحطاب ،الناثر; دار الفكر ،ب ثروت ،الطبعة
الثانية. . ٠١٣٩٨ ،

ج-كتب الفقه الشافعي :

 •١الإقناع ق الفقه الشافعي لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي،
مكتبة الخن علي بن محمل .الماوردي ،مكتبة دار العروبة ،الكويت،
الطبعة الأول ٤٠٢ ،اه.

 .٢الأشباه والنظائر قي ،الفرؤع -لحلال ،الدين السيوطي ،دار الفكر بثروت.
 ٣ا لأم; غمد بن إدريس الشافعي ،الناثر; دار المعرفة ،بثروت ،اعتنى
به; محمل النجار.

 •٤التبيه  ،jالفقه الشافعي ;،لأبي ،إسحاق ،إبراهيم بن علي المبرور
آبادؤ ،اكرازؤ ،،الناشر; دار ■ilc؛ الكتب ،،يثروت ،الهلبعة الأول ٥١٤٠٣

ئآ

اسماثوسلإساتامداد

 .٥حاشية شهاب الدين القاليوبي ،وعمثرة الشافعي على مرح حلال

الدين انحلي على المنهاج ،الناثر! دار إحياء الكتب العربية  -ممر.

 .٦الحاوي الكبم ل فقه مذهب الإمام الشافعي• لآبي الحز علير بن
محمد بن حبيب الم اوردي ،الناثر! دار الكتب العلمية\—< ،روت،

الطبعة الأول ١٤١٤ ،م ،تحقيق! على معوض ،وعائل عبد الموجود

 ■٧روضة الهلالين  :لأبي زكريا بحثى بن ثرفح النووي ،الماشر!
المكب الإسلامي ،بجروث.;٥١٣٨٦ ،،

 •٨ال راج الوهاج ق ثرح المنه اج لأبي الشاء محمد بن موسى
المديري ،دار المنهاج ،حده ،الطبعة الأول ١٤٢٥ ،م.
 •٩مغي انحتاج إل معرفة معاني ألقاتل المنهاج! غمد الخهلسي ،الثربيي،
الناشر! دار الفكر ،بثروينؤ ٠

*  . ١نهاية انحتاج إل ث رح المنهاج! لشس الدين محمد بن احمد بن حمزة
الرملي الشهجر بالشافعي المغثر ،الناشر! دار الفكر ،ي ثرون،

الطبعة الأخثرة.;، ١٤٠٤ ،

 . ١ ١المهيب! لأبي إمحاق إبراهيم ين على الفيروز آبائي الشثرازي،
الناشر! دار الفكر ،؛؛رويت. ،

(د) كتب ،الفقه الحشلي :
 .١الإةناع لهتالب ،الأنتفلع ،لشرف  ،الدين أبي الجا مومى بن أحمد
الحجاوي ،تحقيق! د .ءبل.ائل 4التركي ،الناثر! دار هجر ،القاهرة،
الطبعة الآول،خا؛اه-يها،ا .

َ—٦ر

الأه،ؤوالضهياتلإث؛1تالأوهد

لى

 .٢الإنصاف ل معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن
حنبل ت لأبي الحسن علاء الدين علي بن سليمان المرداوي ،الماشر:
مكبة ابن تيمية ،القاهرة ،الطعة الأول ١٣٧٤ ،م.

 •٣الروض المربع شرح زاد المتقع؛ لمنصور بن يونس الهوتي ،الأشر؛

الناع الأهلة للأوفن ،،الرياض ،الطعة الثانية.٥١٤٠٣ ،
 ■٤شرح الرزكشي على محمر الخرفي؛ لشمس الدين محمد بن بياض
الزركثى ،نحقتق؛ عدافه بن عبدالرحمن الخمِين ،الطعة الأول.٥١٤١٢ ،

 •٥الشرح الكبثر على من الممعت لشمس الدين عبدالرحمن بن أبى
عمر بن قدامه القدمس ،تحقيق ت د .عبداض الركى ،الناشرت دار

هجر ،الماهرة ،الطيعة الأول

— ٠٣١٩٩٦

 .٦ثرح منتهى الإرادات لصور بن يونس البهوتي .تحقيق ت د .عبداف
التركي :^ ٧١ .مؤّ ة الرسالة ،الطعة الأول . ٢٢ ٠ ٠ ٠ . ٥١ ٤٢ ١
 .٧الفرؤع لثمن الدين محمل .بن مفلح المقدمحي ،اJانرت دار عالر
الكتب; بيروت ،الطعة الرابحة. ٥١٤٠٤ ،

 .٨كشاف القناع عن من الإقناعت لصور بن يونس الهوآ؛ي ،،الأثر؛
دار ءالم الكبح ،؛ثروت ١٤٠٣ ،م.

 .٩الدع ق نرح القنع ; لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد
بن مفلح الحنبلي ،الناشر; الكب ،الإسلامي ،بيروت ١ ٩٨ ٠ ،م ّ

' • ١الغي• لوفق الدين أبي محمد ءبلااس بن أحمد بن قدامة المدمي،
ازثر; دار هجر ،القاهرة ،اللعان الأول ، ٠١٤٠٦ ،تحقيق; د.

الأصوواوضس،لإشطتالآوتاد

عيدايله التركي و ئ .عبد الفتاح الحلو .

 . ١ ١المتع ل نرح المنح لزين الدين التجئ اك-وخي :تحقيق د •
عبدالuث sبن دهيش ^ ٧١ ،دار حفر للهلبائ والنثر ،و ؛؛روت.أ

الطبعة الآولارا؛اه-تما\،ا،ام.
 . ١٢منتهى الإرادات؛ ق جع القح مع التنقيح وزي اداين ،لتقي الدين
الفتوحي .تحقيق د .عبداف التركي ،مومة الرمحالة—ُ ،يرون،
الطعة الآول،\ ،ا؛اه-وا>بمام.
م  -الفقه الظاهري:

 .١الحلي لأيي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي ،الناثر :مكبة
دار التراث ،القاهرة ،تحقيق ت أحمد شاكر.
كتب اللغة

 . ١أساس البلاغة لآبي القاسم محمود الزمحشرىا الناشرت دار صادر —
ببمروت ١٣٨٥ ،ه_ , ٣١٩٦٥

 .٢تاج العروس شرح القاموس لحمد مرتضى الحسيي الزبيدي،
الناسر! الطيعة الخثرية ،مصر ،المطبعة الأول ١٣ ٠٦ ،ه.

 •٣تحرير ألقاتل التنيه :لأبى زكريا محي بن شرف ،النووي ،الناشر :دار

الفلم ،دمشق ،الطبعة الأول ، ٥١ ٤٠٨ ،تحقيق! عبدالغي الدقر .
 . ٤الصحاح لإمحماعيل بن حماد  ١لحوهري ،الناشر :دار العلم للملأيبن،
بيروت ،الهليحة الثالثة ١٤٠٤ ،ه ،تحقيق :أحمل بن عبد الغفور عطار .

الأموواهمسلإساتالآوقاد

يِر

^يجإلآح1ديث؛
 • ١إرواء الغليل ق نحرج أحادث منار السل! لحمد ناصر الدين الأناني،
اكاثر :ااكت_ ،الإسلامي يثرون ،الفة الأول.^٥١٣٩٩ ،

 .٢التخليص الحجر ق نخريج أحاديث الرافعي

للحافظ أحمد

بن على بن حجر العقلاني ،الناثر! دار الفكر ،بثروت ■
 .٣الخوهر النقي ! لعلأء الدين بن على المارديى العروق ب ابن

التركماني ،الماثر! دار العرفة ،؛ثروت ١ ٤١٣ ،،ه.
مرإحِمضت؛؛

 .١الإحملع لأبي بكر بن النذر ،دار الكب العلمية ،ب ثروتج ،الهلعة
الثانية ١ ٤ • ٨ ،م  ١ ٩٨٨ -م .
 .٢الحهود العلية والحملية لأئمة الدعوة ق محال ،الوهفذ لعبد الرحمن
بن معلأ اللومحق (من بحوث ندوة مكانة الوقف ،وأثره ق الدعوة
والتنمية ،كة اذكومة ١ ٩- ١ ٨ ،شوال  ٤٢٠اه) وزارة الأوقاف
والشؤون الإسلامية والدعوق والإرشاد بالملكة العربية السعودية .

 .٣أحكام الوقف ،ق الشريعة الإسلامية غمد عبيد اض الكيسي ،متلعة
الإرشاد ،بغداد ١٣٩٧ ،م  ١ ٩٧٧ -م .

 .٤أحكام الأوقاف ،لحن رص ا ،مهلبعة التفيص الأهلية ،بغداد،
الخلعة الثانية ٩٣٨ ،اه.

 .٥أحكام الأوقاف لمصهلفى بن أحمد الزرقا ،الماشر! دار عمار  -عمان،

——لمما
الطبعة الأول ٤١٨ ،اه.

 .٦أحكام الأون اف لأبي بكر أحمد بن عمرو الثيباني العروق
بالخصاف ،الاث.ر :مكتة الثقافة الدبمتة .القاهرة.

 .٧أخيار المدينة المنورة لأبي زيد عمر ين شبه النمرى ،الناشر! دار
الكتب العالمية ،بثروت ،الطبعة الأول.
 .٨الأصول الإحراتية لإثب ار.ن ،الأوقاف لحبي اف بن محمد الخنين،
المانر؛ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
 •٩أعلام الوقي؛ن عن رب العالين لابن القيم الخوزية ،الناشر! إدارة
الطباعة اكرية ،ممر ّ

•  . ١إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لأبن قيم الخوزية ،الكتبة
الثقافية ،بيروت  ١ ٤ • ٣م  ١ ٩٨٣ -م ٠

 . ١ ١الإس عاف ق أحكام الأوق اف ليره ان إب راهيم بن مومى
الطرابلي ،الطبعة الكبرى المرية. ٥١٣٩٢ ،

 . ١ ٢الأوقاف النبوية ووقفيات بعض الصحابة الكرام — درامحة فقهية
تارقنية وناتقية لعيد اس بن محمد الخجيلى ،منثور صمن بحرُثج
ناJوة والكتتات الوقفية ق المنكة الحربية السعودية ،الناث ر! وزارة

الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
 . ١٣التعريفات للشريم ،على بن محمد الخرحانى ،دار الكتب العلمية،

بيروت ١ ٤ ١ ٦ ،م —  ١ ٩ ٩ ٥م .

 . ١٤توثيق الأوقاف! الأصول الشرعية والأساليبج الإجرائية ،لعبدالرحمن

ئآ

الآمولاوثوسلإساتالآوهذ

بن معلأ اللوبمق •

 . ١٥توثيق الأوئاف ،نظرة تارثنية لعبد اف بن محمد الحجيلي ،التام—رن
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

 . ١٦الطرق الحكيمة ق ال يامة الشرعية ،لابن قيم الحورية ،تحقيق ت
محمد حامد الفقى ،دار الكتب ،العلمية ،يرون،— ٥١٣٧١٢ ،

 . ١٧علماء تحد خلال ثمانية قرون لعبد اف بن عبد الرحمن البسام،
الماشر :دار العاصمة .الرباض ،الطبعة الثانية.- ٥١٤١٩ ،

 • ١٨المروق لأيي العباس أحمد بن إدؤيى القران ،الناشرت دار الكتب
العلمية ،؛^رو١ت ،،الطبعة الأول. ٢١٩٩٨ — ٥١٤١٨ ،
 ٠ ١ ٩علم التوسق الشرعي لعبل .اهئه بن محمد الحجيلي ،النام رت مكتبة
المللثف فهد الوطية  -الرياض ١٤ ١٢٤ ،ه.

• .٢الفقه الإسلامي وأيكه ،لوهثة الزحيلي ،اكاشر :دار الفكر،
دمشق ،الطبعة الثاكة ١٤٠٩ ،م —  ١ ٩٨٩م .
 . ٢١القضاء ونظامه ق الكتاب والسنة ،لعبد الرحمن بن إبراهيم

الحميضي ،اكائرت جامعة أم القرى ،مكة الكرمة ،الطبعة الأول،
 . ٢٢كتاب الوقف لحثي لحليل عشوب ،دار الأف اق العربية ،القاهرة،

الطبعة الأول. ٣١٩٨١٢ - ٥١٤١٢ ٠ ،
 . ٦٣محمؤع فتاوى شخ الإملأم ابن تيمية ،التامرت الرئامحة العامة
ل وون المجلس الحرام ومس—جا،ه التثوى.

صJاثرVلإساUالأوثاد
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 . ٢٤محاصرات ق الوقف لحمد أبو زهرة ،الناثر؛ دار الفكر العربي،
القاهرة ،الطبعة الثانة. ٢١٩٧١ -^ ١٣٩١ ،
 . ٢٥الضاران الحلية من المسائل الفقهية لعبد الرحمن بن ناصر

ال عيي ،الوم ة ال عيدية بالرياض .
 . ٢٦الماظرات الفقهية لحبي الرحمن بن ناصر ال عدى ،ا،لومة
ال عيدية بالرياض '

 . ٢٧الطرية العامة لإثبات موجبات الحدود لعد اف بن على الركبان،
مؤسسة الرسالة ،بثروت ،الطعة الإول ١ ٤ ٠ ١ ،ه  ١ ٩٨ ١ -م .
 . ٢٨ومحانل الإثب ات ق ال ثريحة الإسلامية ق الع املات المدني ة
والأحوال) الشخصية ،لحمد مصطفى الزحيلى ،مكتبة دار البيان،

يثرون ،الهلبعة الأول ١٤٠٢ ،ه. ٢١٩٨٢ ،
 . ٢٩الوصايا والأوقاف ق الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي ،درا الفكر،
دمشق ،الطبعة الأوايو ١ ٤ ٠ ٧م  ١ ٩٨٧ -م.

• .٣الوصية بيانها وأبرز أحكامه ا لصالح بن عبدالرحمن الأطرم،
اسدة الآول،م»؛اه.

 . ٣١الوقف ل الفكر الإسلامي ،غمد بن عبدالحزيز بن عثداف،
الناثر! وزارة الآوقاذا والشؤون الإسلامية ،بالملكة المغربية،
 . ٣٢الوقف ،مفهومه ومقاصده لعثاس الوهارّتج أبو سليمان ،منشور صمن
أبجاُث ،ندوة (المكتبات الوقفية ق الملكة العربية السعودية) ،الناشر؛

ؤجِر

الأصول اث<ثلإساتالأوهد

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

 . ٣٣الوقف مفهومه ومقاصده لإحمد الثعي ،منشور صمن أبجاث ندوة
ا.لكتبات الوقفية ق ا.لمالكة العرسة السعودية .الناثر؛ وزارة الشؤون

الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

 . ٣٤الوقوف من م ائل الإمام أح_د بن حنبل ،دراس ة وتحقيق؛
د .بد اش الزبد ،مكتب ة الع ارف  -الري اض ،الهلعة الأول،
 ١ ٤ ١ ٠م.

 ٠٣٥الولاة والقضاة لأبى عمر محمل .بن يوسف  ،الكندي ،الناث ر؛ دار
الكتايس ،الإسلامي — القاهرة.
الموّوعات ؛

 .١الموسوعة الفقهية ،وزارة الأوقاف والشؤون الإمسلامية بالكوي نؤ،
الطبعة الثانية،؛»ةاه'-آخ؟امّ

 ١٢موسوعة الفقه الإسلامي ،بإشراف الشح محمد أبو زهرة ،الاشر؛
دار الفكر العربي ،القاهرة ١ ٩٦٦ ،م ١
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