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الآص>لاثوءيةلإساتامهد

همنا

البحت؛حطة 

وخاتمة!مباحث وثلاثة مقدمة من البحث هدا يتكون 

أهميتهمشروعيته، مفهومه، الوقف! إثبات الأول! الحث، 
مهنالب!ثلاثة على ويشتمل 

البحث.عنوان بمفردات التعريف الأول! الطال٦، 
الوقف.إثبات مشروعية الثاني! المطاJت، 

الأوقاف.بإثبات الصحابة محاة الثالث! المطالب 
الأوقاف.باثبات العلمام عناية الراع! المطالب، 

منوالحكمة ١^٧، إبان أهمية الخاص! المطاو_، 
مشروعيته.

مطالبتثلاثة على ؤيشتمل الوقف يون صخ الثاني• الحث 
قسمينتإل وينقسم بالقول، الوقف محبون الأول! الهللب 

الصرخة.، الوقفألفاظ — ١ 

الكاثية.الوقف ألفاظ ٢- 

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



ِاسماثرسلإث،اتامهد 
نثا

ةمخعلى ويشتمل الوقف، إثبات طرق الثاك؛ الحث 
مطالب!

بالنهاية.الوقف ائبات الأول: اسب 
بالإقرار.الوقف إثبات الثاني: اسب 

بالأتاضة.الوقف إثبات الثالث: اسمب 

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

الوقف.لزوم ق وأثره الحاكم حكم السادس: اسل.؛، 
والتوصيات.البحث نتائج أهم وتتضمن البحث: حاتمة 

منئللبحث:
وأبرزالبحوث، كتابة ق العلمي بالهج الالتزام على حرصن، 

المهج:هذا معالم 
انبيقبل دقيقا تموثرا ا بجهالمراد المألة تصوير ~ ~١ 

منها.المقصود لينضج حكمها؛ 
احكمهذكرت اق الاتفمواضع س المسألة كانن، إذا — ٢ 
ذللث،.ق العالم أهل كلام من نتمر ما نقل مع بدليله 



الآ1ْ>واثريلإشاتالأوهد
محشا

أقوالفأذكر الخلاف، مائل من المسالة لكت إذا ٣- 
أذكريم المتهورة، الآردعة المدام، على مقتصرا فيها العلماء 

والإجابةترجيحه ووجه الراجح القول ألين ثم قول، كل أدلة 
الرجوح.القول أصحاب، استدلال عن 

أوتدلألأُتح امأو أقوال من أذكره ا مكل توثيق — ٤ 
يكونأن على الحرص ْع أصحابها، إل ؛ازوها فوائد أو مثاقشاُتح 

ه.نفالمدم، كب هن مصدر من اكر إل المدام-، توثيق 
يزولمسمطة بعبارة القارئ على يثكل قد ما توصيح ه~ 

الراد.ؤيتضح الإشكال بها 
محبمن الأحاديث وتخريج سورها، إل الأيات عرو ٦- 

أحدهما،أو الصحيحين ق لما العزو على الاقتصار ْع المنة 
الصحيحين.■Sj من لكن إذا الحدين، درجة وبيان 

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

تند;نغخزامحلأن١.د/ 
المريعةبكلية الفقه م قق الأستاذ 

الإسلاميةسعود ن محمد الإمام بجامعة 
'آ/آا/لأ'*آ؛امالراض«







نجغاسماهمسلإشاتامهد 

اسقعنوان بمفودات التميف 

ابنقال )أصل( مقرئه جع ^; ٨٧١ق الأصول الأمول؛ 
منبعضهأ متباعد أصول ثلاثة والالآم والصاد راائمزْ فارس! 
كانما والثالث! الحية، والثاني! الشيء، أساس أحدها! بعض، 

قالالشيء، أساس فالأصل الأول فأما العشي، بعد الهار من 
الأصل!إن له( فمل ولا له أصل )لا قولهم! ق الكمائي 

الأصلةا وأمأصيل. محي ال! ؤيقاللسان، والفحل! ، الحسب، 
أصلة(،رأصه )كأن الدجال! ذكر ق الحديث، وق العظيمة فالحية 

ام.، ١  ٠١وآصال أصل وجعه! العشي يعد فالأصيل الزمان وأما 
الحائهل!اس وأسنله، أسالشيء! ارأصل الصباح! وق 

قيل!حتى كثر ثم وقوى أمله ثبت الشيء! واستأصل أصله، 
أصلفالأيتح إليه، الشيء ذللث، وحوي يتند ما شيء كل أصل 

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



ننأ

اه.أصول١٠ والخمع للجدول، أصل والنهر للولد، 
الشرعيةالقواعد البححح! هدا ق بالأصسول والمراد 

الآوقاءإ.بإنات، المملقة الكلية والأحكام 
قالوقفا، ، يقفوقف مصدر والوقف، وقفج، جع الآوتاف،ت 

تمكث،على يدل واحد أصل والفاء والقاف، ®الواو فارس! ابن 

فيمء«رر
أقمهالشيء ن، وقف®^1^ الأثثر) ابن عادات، الأبو وقال 

اه.، ٣١رديئة(، لغة على إلا أوقفن، فيه: يقال ولا وقفا، 
السابححميع ق ألف، بغير )وقمنؤ( ®والفصيح الصباح: ول 

•حللثؤثيء أي تريد وأنن، ، هنا؟( أوقفلئ، )ما قوللث،: ق إلا 
عالىالوققحااأ؛آاه.

وقفا،الدار وقفن، تقول: الحبس، اللغة: ق الوقف، ومعنى 

(،١ ٤ / البلاغت)١ ااس وانظرت مائة)اصل(، (، ١ النثر)ص؛ المباح )١( 
مادة)أصل(.(، ١٥٦-العرب)ا/هها ولسان مائة)أصل(. 

مادة)ونم،(.(، ١٣٥اللغة)٦!مقايس معجم ( ٢١
مادة)وقمح(.(، ٢١٦والأير)ه/الحدين، غريب، ق النهاية )٣( 

مادة)وقم،(.(، النثر)صء٤٣المباح ، ٤١



ءاسماثدهUتلإJ^ءامهد 
لتا

إؤترؤو4مهم تعال؛ اش قول ومنه اف، سل ل تها حبأي؛ 
علىالوقف إمحللاق اشتهر ثم وهم. احبأي؛ قئئن.ه 

اسمؤإرادة الصدر إطلاق اب بمن ه نفالوقوف الشيء 
علىبجمع ولهذا موقوف؛ أي؛ وقف البيت هذا تقول؛ المفعول، 
آ.وأثوابل كثوب أوقاف، 

هذهأن بجد والحبس، الوقف ، jvjالمعنى لرادف ونظرا 

محميحتى الإسلامية الحضارة ق متا-اولة )الحس( اللفظة 
ديوانفقيل؛ الملمن عصور بعفس ق ا بامحمهديوان ال

المتةدمينر٣ا.الفقهاء كتب معظم ل متداولة أنها كما الآحباس، 

(.٢٤)الأة الصافات، سورة )١( 
الق_رلنألفاظ مفردات )وقف(، ائة م(، ١ ٤ ٤ ٠ )أ/ المحاح ينقلون )٢( 

rvr/^o)العرب لسان مائة)وش،(، (، AA)»_؛الآصفهاني للراغب 
مادة)وف(.(، ٣٦٩العروس)أ/ تاج مادة)وف(، (، ٧٣٦ -

المالكي،الذهب الكثل: بهذا المكرمة الإّلأمة الل.ام، أنهر ومن )٣( 
الكيالمالمدهب فيها السائد ^ ٠٧١بعض ق الآوقاذح وزارة مى ون

الغرتبلاد ق الأوئاف، على الحبس تعمال واسالآحساسب بوزارة 
الغرب=بالسماء الدار وق كملت)الآوقاف(، س شيوعا أكثر العربي 



١^٥٥،لإيات 

اصطلاحاIالوقف تعريف 

لاختلافتبعا الوقف تعريف ق الفقهاء عبارات احتلفت 

واشتراطلزومه، وعدم لزومه حيث من الوقف ق مياههم 
لث،ذلإل أصسف ا، وقفهبعد للع_ين المالكة والحهة فيه، القرية 

يربا ومإسقاط؟ أم عقد هو هل إنشائه، كيفية ق احتلافهم 
ذللئ،وغر لتمامه التسليم أو القبول اشراط من ذللث، على 

تالأربعة المذامتط عند الوقف لتعريف، عرض يأتي وفيما 
الخفي:المذهب ١- 

تعريفهعن حنيفة أبي الإمام عند الوقف، تعريف، عمحتلفح 
للخلاف،لثح وذلالخن؛ بن ومحمد يوسف أبى الصاحبين عند 

القالخهة ول لزومه، عدم أو لزومه حينا من الوقف ل بينهم 
الموقوفة؛الحان إليها تنتقل 

معروفةأثرية منطقة وهى )الأحباس( له; يقال معروف حى =يوحد 
الأومحاف.فيها تكثر العتيقة بمبانيها 
للحيجليالكرام الصحابة بعض ووقغيات النيرية الأوناف ت انظر 
ليمانمابر الوهاب لعبد ومقاصده مفهومه الوقف (، ١٢)ءسا 

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



وَخالآسووالق>ءيةلإساتالأوداق 

تحنيفة أبي الإمام عند تعريفه أ~ 
المملوكحبي بأنه حنيفة أبي الإمام عند رخي العرفه 

٢.الغر من التمليك عن 
المملوك؛غير عن الاحتراز به يراد قيد راالملوكاا فقوله! 

فلاالوقف، وفن، الموقوفة للعين مالكا كن إ إذا الواقف لأن 
وقففمن مالآكه، إل ذلك، بعد العين صارت ولو وقفه يمح 
ء

وقفهفان ووقفها، شراؤها نيته أن على بناء لغيره مملوكة أرصا 

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

القالتصرفات، من تمرق أي عليها بجري أن يصح لا الموقوفة 
طكهكانيق المامحج مملكها 

علىالعين بماء تفيد ر>التملياكا، إل الغثر،، ررمن ؤإصافة 

ه.نفالواقف، دون الغثر خص حبنا الواقف، مللئإ 

إذبوقفط، ليس ما به أحرج قني رُحسا' قوله! بحد ذكر وما 
عندالغثر من المرهونة العين ممليلث، من ممنؤع عثر الراهن إن 

(.YV)■؛؛/المسوط 



الآصوواثرسلإشاتالأوقادلآِآ 
ذلكشروط استيفاء 

تالتعرف هدا ؤينانش 

جوازوعدم الوئف لزوم يهنفي  ١١حبس ق قوله بأن أ— 
الوقفلأن حنيفة؛ أبي الإمام قول خلاف وهدا فيه، الرحؤع 

الوقفيناب لا التعريم، هدا يكون وبدلك عنده. لازم غثر 
بجلافبيمه من ممنؤع غم لأنه فيه؛ حبس لا إذ اللازم غثر 

حقيقة.محبوس فإنه اللازم، 
عاملمقل التعريف ق الذكور ررالمملوك،، قوله وبأن ب~ 

حنيفةأبو والإمام منقولأ، أو عقارأ كان سواء مملوك كل يثمل 
غجرالتعريف، هذا يكون وبهذا المنقول، ، وقفصحة يرى لا 

الثرمةو الوقف، احك-ام )أ/س(، ؛_ JUUابن حانة ينظر: )١( 
الثعىلآحم_د ومقاصده مفهومه الوقف (، ٦٦)؛/لالكسسى الإسلامية 

)ص'آآ(.
الرفق:(. nv)؛/لمميى الإسلأب الشرمت j الوقف أحكام يطر: )٢( 

منالوقوف كتاب درامة (، ١٢٢ —  ٢٢)صن• للشمي ومقاصده مفهومه 
م.1ئلالإفمأحمدلالزيد)ا/ا،إ(.



٨الأم>دالث>ءيةلإداتالآوهد 
مما

أبيس للوقف نحتم ابن تعريف التعريف هذا من وقريب 
والتمدقالواقف ملك على بن العررحبس ه بأنحنيفة 

المش٠ةاال١/

مناقشة:من السرحسي تعريف على أورد ما عليه ويرد 
الحسنين ومحمد ا، يومفأثي المحا عند الوقف، ب~ 

تعال:اس رخمهما 

الصاحب؛نرأي على للوقف الحفية اء فقهارش تع
تحريفعن ومعناها مضمونها ق نحرج لا ا لكنهمحتلمة، 
أي— ءحسها٠١ بأيه: عندهما عرفه فقد الآاصار، تنوير صاحب 

ا.ل أحب من على منفعتها وصرف تعال اف ملك على - الع؛ن 
بعدارحكم؛، كلمة المحتار الدر صاحب زاد وقد 

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

(.٢٠٢الراثق)ه/البحر )١( 
تنويرالأمار)؛/ارم(.)٢( 
المختار)؛/ار*امآ(.الدر )٣( 



اسماثرءيةلإو،اتالآوهمم
لثنا

تالتعريف هدا ؤيناقس 

أبيام الإمتعريف عن جوهريا احتلافا محتلف بأنه ~ ١ 
يريانوالصاحبان للواقف، زال ما الملك أن يرى فهو له، حنيفة 

تعال؛ض الكل كان ؤإن وجل عز اش إل مه انتقل الملك أن 
علىالعين حيى هو الوقف، أن إل امتحبمسانا بعصمهم ذهسا لذا 

ولايوريث، ولا ؛؛ Ljلا ولكن ملكه عنه يزول فلا الواقف،، مللث، 
رحى.العثارة ؤلماهر هو المعنى وهذا يوهبا، 

رحمي.الالإمام ا تعريفبه نوقش ما بمثل ويناقش ٢— 
منعلى منفعتها راوصرف قوله ق القول أمحللمق وبأنه ٣" 

حلافوهو وحدهم، الإغنياء إل صرفها ذللث، ق فيحل  ١١أحم-، 
الحشةرا،اقول 

اذلكي:٢-الدهك، 
إعطاءبأنه! الوقف تعريف، — افه رحمه — عرفة ابن ذكر 

الشريعةل الوقف أحلكم (، ٣٣٩-  ٣٣٨)؛/، yxUابن حاشة يظر: )١( 
للتعىده ومقاصسمفهومه الوقف (، ٧٦)ل/ للكبيى الإملامية 

للزيدأحد ام الإمائل ممن الوقوف اب كتدرامة (، ٢٢)ص،؛ 



نجاسماثرعيةلإساتالآود1د 

ولومعطمه ملك ق اؤه بقلازما وحوله مدة شيء منفعة 

تقديرألُ
الذاتعطية به حرج قني منفعة٠١ إعطاء ١١التعريف ق قفوله 
ونحوها.والعمري 

إلاالأنياء كنإ يعم وهو متمول، أو مال أي ررشيءاا وقوله 
التعريف.ق جاء بما خصصه أنه 

الحقللمعثر لأن العارية؛ عن به احترزا  ١١وجوده ة مل.  ١١قوله 

ثاء.متى المعارة العن سترح؛ع ال 
العمدبه حرج قيد محهليه(ا ملك ق بقاؤه لازما  ١١وقوله! 

ملكق بقائه لزوم لعدم سيده موت قبل يموت حياته المخل.م 
٠٥معهلامع برضاه بيعه لحواز غيومه 

اللك،إل راجعا اللففل يكون أن محتمل تقديري ررولو قوله: 
احتمالاك وهنحبر. فهي محلان دار ملكت إن المعنى: فيكون 

العني:فيكون اء، الاعينإل راجعا اللففل يكون أن وهو آخر 
محاكون.من على حبس داري 

(.or<{fy)للرصاع عرفت ابن حدود نرح 



الآمودمهيةلإساتالأوق1قئع 

أياالمالكية يرجح ول؛ التعليق. فالمراد هذا وعلى 
ا.العلق١ الوقف يجيزون لأنهم وذلك الاحتمالتن؛ من 

اكررشتهذا ؤيناقس 

اعمضوجوده(( رامية فقوله؛ الاعتراض، من يسلم لم بأنه 
بلالصواب،، على يقيد ليس ررهذا بقوله• العدوى ذلك على 
اه.٢ ر ملكا(( ؤيرجع التأييد يشترط ولا معينة مدة الوقف نحون 

الوقف،يه ونحرج ،، الوقفتأييد يفيد التعريف، هذا أن أي• 
هذايكون وبذللئ، صحته، يرون المالكية لأن وذللئ، الوقت؛،؛ 

جامع.غجر التعريف، 
الشافعي:المذم، ٣- 

ا؛منهة متقاربيتعريفاينت، الوقف الشافعية اء فقهعرفط 

قالتصرف يقعلع عينه بقاء مع يه الأنتفيع يمكن مال حس  ٠١
بأنه؛تحريفه منه وقريسمح . موجود مباح مصرف على رقبته 

الخرثسينرح على ا1عاووى حاثية (، ١٨)ا"/الخليل مواهب، ينفلر! )١( 
 ،)٨٧/U( (.٨٠)ا/ لميس الإسلأمة الئرمة ي الوقف أحكام

(.٧٨)U/ الخرشي شرح على العدوى حاشية )٢( 
(.٣٧٦)Y/ انحاج مغي (، ٢٣٠ )ا/ ابء تراح (، ٠٣٦ )Y/ الإقاع يفلر: )٣( 



-ئ(الآود1دلإثبات اثرعيات الإصول 

ْماءإاامصرف على عينه بقاء ْع به  ١٤٣٠^يمكن مال حبس 
المغ.ت يعي الحس ا؛ حس  ١٠قفولهم! 
والخرير.كالخمر بمال ليس ما به حرج ومال؛ 

الما ه بخرج عينه؛، بماء مع يه الأنتفاع يمكن  ١١وقولهم! 
فلاونحوه، والرمحان ام كالطععينه بقاء مع به الأنتفاع يمكن 
وقفه.يصح 

علىالوقفا به حرج ،،، مباِء.ّ. مصرف على  ١١وقولهم! 
الحربيبن.الآكفار على كالوقف مباحة غثر جهة 

٠٠رقبته ق التصرف رربقهلع بقوله! التعريف بعضهم وقيد 
العبنق التصرف يقطع لا الرهن فان الرهن، من احترازا 

الوقوف،المال ق التصرف يقنمخ فانه الوقف، ، بجلافالمرهونة، 

يورث•ولا به ولا بيعه بجون. فلا 

،٠٠حبس  ١١ح! التعريفق قولهم عنه يغي الاحتراز هلءا ولكن 
التمرفمن الغ يعي الحس فإن 

(.٩٧وعمترة)r/قلويي حاشية (، ٢٣٥الحاج)٦; نحفة يطر: )١( 
(.٦٣-٦ ٠ )١; لمي الإسلأمة اززمة و الوش، أحكام يطر: )٢( 



اسماثدصةلإساuالآوهدئ(

الحشلي:؛-الذهب 
أبرزهما*ٌن تعريفات بعدة الحنابلة عند الوقف عرف 

تحسس ١١بأنه! الغي ل الئه رحمه قدامة ابن الموفق عرفه 
.اكمرة١٠وتسل الأصل 

الأصلررتحبيس بأنه! المقنع ق إياه تعريفه منه وقريب 
آ.المنفعة٠،ل وتسبيل 

المملكاتثاب أمعن المال اك إمأي تحبير١١  ١١فقوله; 

ا.ر مالكه تصرف يقهلمر 
عينهبقاء مع به الأنتفاع يمكن مال هو الأصل؛ وقوله• 
يمكنفيما إمحللاقها أي ررادفعة١، أو الثمرةا، بيل رروتوقوله! 

والقربةالر جهات من به ينتنير أن 
ثسروطمحمع ب بأنه التعريف هذا اف رحمه البعلي وانتقد 

١٨٤)a/ ئدامت لأبن الغي 
يطر٢( 

طر٣( 

طر٤( 

طر٥( 

(.٣٦١)٦ا/ المنغ امرعلى الشرح 
(.rY،\/i)الإرادات ص ثرح 

•لص'آهإ( ازّع الروض 
افوع)ه/مام(.



نثجاسماثرءuتلإداتالأمحهد 

وهو!آخر تعريفا وذكر الوقف، 
عينهيماء مع به النتلع ماله التحرق مطلق مالك ءاتحبيس 

برجهة إل ريعه يمرق رقبته ق وغره الالك تمرق بفُني 
ابنالدين برهان تعريف منه وقريب ، ا؛ تعال اف إل تقريبا 
عينهاء بقمع ه ببع الأنتفيمكن مال ارحثس بأنه للوقف مفلح 
البمرق منافعه محروق عدر بلا عينه ل التصرف من ممنؤع 
تحال٠٠اف إل تقربا 

روطث لحميع ، jJualJ؛؛يكونا أن قصد قد التعريفان وهدان 
الحدودق والمطلوب الطول عليهما يلاحخل ولكن الوقف، 

الإمكان.قدر العبارة اختصار والتحريفات 

المختار!اكاريق، 

تعريفالت،أن يلاحظ ،، للوقفالفقهاء تعريفايثح عرصى بعد 

قلةمن لثح ذليظهر كما غجرها من أقرنم، والحابلة الشافعية 

الشافعيةاء فقهبعض ولكن ا، عليهالواردة الاعتراصايتح 

التعريفمحمع أن منها أرادوا مطولة تعريفالت، ذكروا والحنابلة 

(.٣٢٩)إ/ الإرادات مهى نرح وانظر: (، )»_0ATالمقغ أبواب على الطلع )١( 
المدعفيثرحاكغ)ه/مام(.)٢( 





ؤجاسماثوسلإث،اتالآوهد 

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

ثابتفهو وبونا ثباتا يثبت الشيء لأثبت ! منظور ابن وقال 

ادكانل فلأن بت ويقال بمعنى.. وأثبته وأبته وبت، وبثت 
يفارقه..لر إذا الفم وأثبته به، أقام إذا ثابت، فهو ثبوتا يثبت 

واستثبتيعجل، ول؛ فيه تأثى واستثبت: والرأي الأمر ل ونشت 
 )j ادمثؤتثل ؤ وجل؛ عر وقوله عنه، وفحص شاور إذا أمره

ايمسؤمص وقنيتا أش منصات آفغآء محؤلهر بتفمث 

محر"ا'افقاثشأحفلهابمغثق اتحادهاواب5 َكثلجئه 

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

(.١٧١)الأ'صغهانى للراغب القرأن القافل فردات م— 
.ا\'y ط '٦ الآن^ر)\ا٥ والأرلابن الحدث غريب ل لنهاية ا— 
٩١ ١ ، ١ ٩ )ص انحط القاموس .— (٤٦للفيومي)ءس اكر لمباح ا— 

(.٢٦٥رقم)الأية البقرة، سورة )■٢( 



الآه،وداثومةلإشاتالأوهد
محئثا

،عليها اف يثيب مما ا بأنهمقرين ينفقوسما أي الزجاج! قال 

ماممغانثنؤ، أثق ٌى قلث لاص ت وحل عز قوله ب وقال 

ولكنللنك وليي القلب، تسكين القواد! تثبيت، معنى قال! 

أسكناسب لكن القلب عر أكثر والدلالة الرهان لكن كلما 

ثظمؤلؤلكنر ؤ لام! العليه إبراهيم قال كما أبدا، وأثبن، 
حجته!وأستح والبينة.. الحجة بالتحريلثح! والثبت، ، ^ قبى 

اه.وأوضحهاار أقامها 

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

نحداللفظ لهدا استعمالاتهم إل بالفلر أنه إلا اللفظ، لهدا اللنوية 
المعنىأما خاص، ومعنى عام معنى معنئن؛ على يطلقونه أنهم 

اوللث<لتقي-د غر من مطلقا، الحجة إقامة ه بذريا.ون العام 

.( ٣٩٤ممد)ا/ ضرابن (، ٦٨)٣; حريرالطري لأبن ايان جامع م: )١( 
'آا(.الآة)'ّورةصد،)٢( 

(.٢٦الأين)•مورةالقرة،)٣( 



الأم|ولاوقرس/لإساتامحوق1ق

الحقوقإنشاء عند وتأكيدْ الحق توثيق ذلك فيشمل يالقضاء، 
وجودعلى الحجة إهامة العام— —بمعناه كذلك ويشمل والديون، 

الهلمياق العلمية الأمور بعض تحقق وعلى الحية، الأمور بعض 
ذلك.وغير والتاريخ والفلك 

الحجةإقامة فهو؛ الفقهاء عند للأوبا'تإ الخاصى العني وأما 

واقعةأو حق على الشريحة حددتها الق بالهلرق القضاء أمام 
شرعيةآثار عليها تآرت_، 

،؛التعريفشرح 
بالأمر.إقناعه يراد من إل الحجة يم ص. أي الحجة( )إقامة 
يرتبن.ى الالقضائي الإثبات ق قيد هزا القضاء( )أمام 

اتالإثبأن منه ويفهم آرلث.، الأو بالفعل الإلزام من آثار عليه 
فيه.للبت، القضاء إل مرفؤع فيه متنانع أمر على ينصب، 

واليمين.والشهادة كالإقرار الشريعة( حلداتها الق )بالهلرق 

حقكل فيشل ات، الإثبلحل بيان هذا واقعة( أو حق )على 

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



الآس|،اهء،ةلإدطتالآ*داد_ تعئ( 

والتزامات.حقوق عنها ؤيتثآ قع واقعة وكنأ امتماوه، الم للميؤغ 
فلاالإثبات، من الغرصى هو هذا شرعية( اثار عليه )ترتمي، 

الأنارمن أنر ا عليهيرتميا لا واقعة أو أمر ات إثبيصح 
الأحرلشريكه المللثح بقاء مع ؛JiJ ،^_Jالشفعة لكثتات الشرعية، 

أصلالمنه البيع حمول، وعدم 
بهيراد وقد للاثبات، العام المعنى به يراد قد ، الوقفؤإثثات 

بكتابته،توثيقه الوقف، باثبات المقصود كان فإذا الخاص، المحنى 
الحجة؛إقامة يه يفصد الذي العام المحنى هنا بالإثبات فالمراد 

انموارضقطع ه بيراد إجرائي أمر التوثيق هذا  ٠١لأن 
وثيقة—الم العأو القاصي بكب الوقف،، على والاعتداءات 

الموقوف،والخهة وحدودها، عقاراته، الواقف! فيها يبين بالوقفية 
غمإل . الوقف(( ؤإدارة الغلة مصاريف، ق وثروطه علمها، 

الوقف،بإثبات يراد وقد الوثيقة، هذه ل بيانه إل محتاج مما ذللثؤ 

الصائرةالفقهية الوسوعة ؛(، ri/T)الإسلامي الفقه موسوعة : ينظر )١( 
ومانل(، ٢٣٢/ )؛ بالكون الإسلامية والشؤون الأوئاف وزارة من 

.( ٢٤الإسلامية)»_rU، النربمة ق الإثبات، 
•ارحمنالأو4ن،)٦٣( الخهودالخامةوانملةلأيةالدعرةمح،محالالومح،نمد )٢( 



ماسماثهمءيئلإساتامهد 
مما

ب\نونزنع خصومة نفع عندما وذلك للاثبات، الخاص العني 
اتإثبمنه فطلب موقوفة، أنها أحدهما يدعي عن ل طرفن 
.الحال هذه ق الوقفية 

الصلة:ذات الألفاظ 

الثبوت: ٠١

هوأي يقينا، الثابن، الأمر وهو "اللازم" ثمن، من الثبوت 
الواقع.محسب حقيقة الأمر وحوي 

إقامةويعي " متعد فعل "وهو أثبتإ من فهو الإثبات أما 
والرهان-كماّبقآا،لى.الحجة 

حقيقةوبيان الثابن، الأمر لإظهار هو إنما الل.ليل وتقديم 
عندالواقعة تثبت، فقد الثبوت، الإثبات من يلزم ولا الحال، 

الزوربنهاية ات كالإثبالواقع 3، ثابتة تكون ولا القاصي، 
ات،الإثبالثبوت من يلزم لا أنه كما مثلا، الsكاذت والإقرار 

إثباتهصاحبه يستفلح ولا الواقع، ق ثابتا به المدعى يكون فقد 

.( ٢٢٥، )٤ ص الإسلامية، الشريعة ق الإبان انل وّيطر• ( ٢١



الآوفLقالآمولاثوهLةلإثLJا

.٢١١الشرعية بالبينة القاصي أمام لظاهر اق 
الوثيق؛٢" 

إثباتبه! وا،لراد وثبته أحكمه إذا الشيء ويق ممدر التويتق 
والتمكالاحتجاج يصح وجه على وغثرها والتصرفات العقود 

أوشخص عن يصدر ما فيها يدون الق الورقة هي والوثيقة به، 
الإس_قاهلات،أو ات الالتزامأو التصرفات أو العقود من أكثر 

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

واليم؛ن.والإقرار والشهادة كالكتابة الإثبات طرق الآول؛ 
استيفائهمن والتمكن وتوثيقه الحق طرق الثاني■ 

والكفالةل٣/كالرهن 
النؤعل كما الإبان به يراد قد التوثيق أن سين وبهيا 

الثاني.النؤع ق كما الحق تآمتن به يراد وقد الآول، 

.(٢١٢/١٥انالرب)ليطر: )١( 
ص)؛ا(.يطر: )٢( 
الأوناف،تويق (، YUالإّلأمة،'؛_)الشريعة ق الإبان وسائل ؛ يطر )٣( 

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



اثمؤقفإثبات «قروس 

إليه؛ومندوب مئرؤع أمر وتوثيقها والعقود التصرفات إثيات 
ا.أوصياعها الحقوق جحد حشية معاملاتهم ق إليه الناس لاحتياج 

أحدا عنهيقول والى المداينة، آية ذلك؛ ق والأصل 
العصرق الإبان ادئ مبوأسمى أرقى هي  ٠٠المحاصرين: 
الهدث«رى.

ئداينتمإدا ءامؤأ أؤيث تثاغا ؤ تعال؛ اش فول وهي 
الملخسئيطزكأه ويكب %>=ط1و\ مثى ئبمل يدينإق 

وضلقع ائ ظثه ًقC& 1 ان ًكاِث تات زلا 
حكافد رثه وؤؤاق عكيالحي 

يمرهوهفينللك اوصعتمااولاثظع عثونلإصفها ارى 
.( ١٣٥;١٤الوّوئالفقهية)يطر: )١( 

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



الآه>واثرسلإساتامهمنآ 

يكباؤ 3حالآًكر ين إنثقهدإ'؛٧؛؛؛' ا\زنلإ 
شلان ألشهدق مل ئ}صؤن مثن قأمأيآن محل بجلف 
ْتايأب ولا بمدقث\ قدحفل إ-ةد>غثا 

ذيمحِكإء \ثض\ه يغة قمحوُْ 
كنال ئريا.وإلا ألا ثادئ ؤأؤرِللشهنثه آثه بمد أمظ 
ذكيهأئديئؤأها حابمتآ نجم؟ 

ممؤإؤان شؤيؤ ولا ولا ثابمئؤ ^^٨٧٠٩ 
صمحئهُح

رم4 © يص 
نمكائارقد اش! رحمه عيي الارحمن عبد الشيخ قال 

ذكرثم والقالارا<، النفعة حليلة عظيمة أحكام على الأية هدم 
ذكره؛ومما حكما، حمسين اش رحمه 

استجاياؤإما ا وجوبإما المدايناُت، عقود حمح بكتاية لأمر ا~ 
والنسيان.الغليل يدحلها الكتابة بدون لأنها كتابتها؛ إل الحاجة لشدة 

(.٢٨٢)رقم لأية ا البقرة، سورة 



نجاسماثرسلإداتامداد 

وجهعلى وذلك العقود على بالإشهاد مأمور أنه منها؛ و~ 
الحقوق،محففل ما إل الإرشاد ذللث، من المقصود لإن الدب؛ 

يتيمولي المتصرف كان إن نعم الكلفين، مصلحة إل عائد فهو 
الإشهاديكون أن نمن حفظه، مح_، تما ذللثه ونحو وقم، أو 

واجبا.لهق ا محففل يه الذي 

هاكلالديون كتابة من والضجر السامة عن المهي منها؛ و- 
منالعقد عليه احتوى ما وحمح الإجل وصفة وكبثر صغر من 

اهورا،.والقيود. الشروحل 
اتبالإثبعنايته على العملية ه ني المبرة ن، يلومحي 
بنويبينه ات الكاتبمثل لمة المالدولة أعمال، ق والوثيق 

رحيالمحال، ذلك، غير إل لعماله ومكاتثته والعهود، الملوك، 
قبالكتاب أمر وسلم عليه اف صلى اس ارورمول اف! رحمه 

عمالهقيه قلو فيما بالكتاب وأمر عامله، من وبين بينه العاملة 

اهالمشركين٠١ وبين بينه الصلح ل بالكتاب وأمر الأمانة، من 

إ١ ١ ٩ ، ١ ١ )٨ ص النان، كلام تفسهر ق الرحمن الكريم تتسثر )١( 
.ادوط)،مآ/ما.ا()؟(



الآسلاثسلإس1تالأ4تادِ
ئ(——

قالتوثق نياده على محث لام والالصلاة عليه وكان 
فيهيوصي سيء له لم مامرئ حق ررما ت فيقول الوصيه، إثبات 
.،٠١ءندهر مكتوية ووصيته إلا يبيت 

التويقنيادة ق مبالغة الكتابة ا)ذكر اش! رحمه القرحلى قال 
اه—مكتوبة١١ تكن ز ولو علها متفق بها المشهود فالوصية ؤإلأ 

إلمشروعيته أصل ؤيعود مثرؤع، فهو الوقف إثبات وأما 
وقدونحوها، والعقود التصرفات وتوُيق إثبات مشروعية أصل 

ذللئ،.إل الإشارة سبقت 

رصيعمر وقف وثيقة هي الإسلام ل وقفية وثيقة وأول 
كيفالوقف اب ر)إص_حيحهرم: ق البخاري قال عته، افه 

قال؛عنهما اش رصي عمر ابن عن بتيه ساق ثم  ١١يكتب 
لرأرضا أصبت ال! فقتي. الفأتى أرصا بجيم عمر أصاب 
ئتثإن قال! به؟ تأمرني فكيف منه، أنفس قط مالأ أصب 

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

.(٣٠٩)ه/اuرى فخ )٢( 
.)ه/بمآم( )٣( 





الآه|>واثرصقلإساتالآوهدلآِِإ 
أولتعد عته اف رصي عمر اروئقة العاصرين! أحد يقول وكما ووثقه 
اه ١١والغ والحمع والقط والوصؤح بالدهة امتازت وقفية وثيقة 

الإسلامل وقف أول هو هدا عنه اف رصي عمر ووقف 
عمريقول الوقف هذا بت وقد ، العلمل أهل من جع عند 

حياتهآخر ق كتابة الوقف هذا أثبت ولكنه عنه اف رصي 
ذكرها~السابق — داود أبي رواية ق جاء كما عليه وأشهد 

الأرقم١١ين افه عبد وشهد معيقيب وكتب ١١فيها وجاء 
علىبحرص أن وقفا يوقف أن أراد لمن فتبُي ها ومن 

العنايةفإن عنه. اش رصي بحمر يقتدي وأن وتوثيقه إناته 
العوادي.من وحمايته وحفظه استمراره أسباب أكبر من بذلك 

.( ٣٣١)\ااس عبد بن إسل الإسلامي الفم ق الوقف )١( 
هني الإل بها أوصى الق محثريق أراض الإسلام ل وقف أول وقيل؛ )٢( 

بكرلأبي الإوهاف أحكام انظر لم، ومعله اف صلى التي فوقفها 
الإّلاميةالشريعة ق الوقف أحكام ٤(، ٠ ٢ )ه/ الباري فتح الخحاف، 

.إسلءساواصيى)ا/^(
.)A/٣٣( داود ر ض )٣( 
كبت،انما عمر أن يقتضي وهذا ) ٤(: • ٢ )>،/ القح ق الخاففل قال )٤( 

يكونأن فيحتنمل المومخن أمثر بأنه فيه وصفه وقد حلأفتته ق وقفه كتناب 
حمرتهأن إل عليه النظر هو وتول اللقفل يالتي. زمن ق وقفه 

.اه الكتتابs( حينثذ فكب، الوصية 



اتثالثالطلب 

سائقا

لرإنه حتى الآوءاف، على عنهم اش رصي الصحابة حرص 
اقضعبد بن جابر قال وقف، إلا يسار أو منهم مقدرة ذو يكن 

اشصلى ني الأصحاب، من أحد يكن ر رر عنهما؛ اس رصي 
امقال! أنه عنه رواية ول ، وقفط،( إلا مقدرة ذو وملم عليه 
عليهافه لى صاض رمحول أصحابح من مقدرة ذا أحدا أعلم 

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

اللفظ.بهذا مدا عليه 1ءفح ولر ( ١٨٥)a/ الني ز قيامة بن الموفق ذكره )١( 
محمدمسنده؛ وق ( ١ )ءسه الآوثاف أحكام ق الخماف بكر أبو أخرجه )٢( 

التهذيبتقريب ل ض رحمه حجر ابن الحافظ عنه قال الواقدي عمر بن 
هذايكون وبهذا اه عالمهءا سعة مع رام\روك ( ٦١٧٥)رقم ( ٤ )صرإماُ 

متصل،صحح ناد يامحيثبت إ عنه اتله رصي جابر عن الروي الآ'ثر 
سنوردوالي عنهم اش رصي الصحابة عن الكثبمرة الأثار له ينهي لكن 
افصن.هذا ل منها طرفا 



الأموواثرستلإشاتالآوهم
محثثا

وقفراقد حنبل! رواية ل اف رحمه أحمد الإمام ال وف
بالدينةونوقهم وسالم، عليه اف صلى افه رمول أصحاب 
اه.را، الة« رد فإنما الوقم، رد فمن ظاهرة، 

التقيمثنبثن نعلم ررلأ اف؛ رحمه الآرمدي عيي أبو وقال 
وقف،إجازة ل اختلافا وملم علميه اش صلى الني أصحاب من 

اه.رآ، وءارها<ا الإرصثن 
الصحابةدقامحت، صسررحملمة اش! رحمه حزم بن محمد أبو وقال 

ام.أحدا، محهلمها لا النمس من أشهر بالديتة 
اشرسول صدقة  ١١اش! رحمه ، ئيومأبو القاصى وقال 

لنحتاج لا مشهورة أصحابه من والأئمة ولم علميه الله صلى 
أنلأحد ينبغي فلا وأمهر، أعرف وهي حديثح، إل ذللث، 

ام.، ٤١علميه(( كانوا بما الأحد ل اتباعهم ينبغي ؤإنما ثقالفهم 
عمرا وقفهو! عنهم اش رصي الصحابة أوقاف، وأمهر 

(.٢٧•-  ٢٦٩)أ/ الخرو محمر على الزركثي ثرح )١( 
(.١٣٧٥رقم)اورذي جامع )٢( 
(.١٨٠الحر)ا</)٣( 
٤(.)محرم- للمنماف احكامالأوقاف )٤( 



ا١ِ^٥٥ لإثبات القوعية الأصوو 
ي

jوقش أول إنه قيل وقد محبر الق لأرصه عنه اس رصي 
اضرصي عمر بن اف عد عن الصحيحتزرآ، ففي ٢• الإّلأمأ 

عليهافه صلى الني فأتى محر أرصا عمر أصاب قاوت عنهما 
محبرأرصا أصبت إني اف رسول يا ءقالت فيها ستأمره وسلم 

صلىفقال فيها؟ تأمرني فما منه عندي أنفس مالأ قْل صب أإ 
أنهغير بها وتصدقت أصلها حيت شئت ارإن وملم! عليه اش 

فتصدققال: يورث. ولا يوهب ولا يباع ولا أصلها يباع لا 
السيلوابن اب والرقالقربى وذوي الفقراء محا عمر ا به

طعمأو ا منهيأكل أن ا وليهمن على اح جنلا والضيف، 
يالمعروف((.صديقا 

النيإل بها اوص الق رز أراض الإسلام ل ونف اول ونل؛ ا ١ ١ 
إنماوالكلام وسلم. عله اش صلى الي غونفهل وسلم عله اف صلى 

اسصلى الي ومجد باء فمجد ؤإلأ اجد المغثر وف أول ل *و 
فتح)٤(، للخماف الأوناف أحكام انظرت - لذلككله سابق وسلم عله 

للكميالإملأب الثرمة ق الوقف أحكام (، ٤٠٢الماري)>،/ 

(.١٢٥٥)T/ لم مصحح (، ٣٩٩)ه/البخاري صحح )٢( 



الآموو|رشهيةلإوئواالآوقإق

للمجدا،الأرض ومحق ررباب صحيحه ق البخاري وقال 
قدملما قال؛ عنه اف رصي مالك بن أنس عن نده بساق ثم 

ررياوقال؛ بالمسجد أمر المدينة وسلم عليه اش صلى انله رسول 
ثمنهنهللب لا واف لا فقالوا: هازا، حامملكم ثامنوني الجار بي 

إلأإلاش«.
بمكةلماله ربا عنه اف رصي الصديق بكر أبو ووقف 
ففيرومة، بئر عنه اش رصي عفان بن عثمان ووقف 

ررمنقال: وسلم عليه اف صلى الي عن البخاري صحيح 
فحفرثما((الحنة فاله رومة حفر 

٤(.٠ ٤ )ه/ البخاري صحيح )١( 
الأوئافأحكام وانغلر: (، ١٦١١٦)الكرى السنن ق اليهقي أخرجه )٢( 

)صء(.للمخصاف 
وبوبالخرم بصيغة له معلقأ ٤( ٠ ٦ ره/ صحيحه ق البخاري أخرجه ( )٠٠١

ااسلم؛ن(.دلاء مثل ه لتفاشترمحل أو يثرا أو أرصا وقف إذا عليه)باب 
يطال:ابن ااقال ٤(: • U/o)القح ي اش رحمه حجر اين الحافظ قال )٤( 

حفرها،أنه لا اشتراها عثمان أن والعروق رواته، من وهم هذا 
بنزيد رواية من الترمذي أخرجه فقد الروايات j المشهور هو قلت: 

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



.(TT)اسمالق>صةلإساتالآوهد

إذافكان دارا ى أنارووقف ! صحيحه ق البخاري وقال 
أنبناته من للمردودة وقاوت بدوره الزببر وتصدق نزلها. قا-م 

لهافليس بزوج امتغنت فإن بها، مضر ولا مضرة ضر تكن 

لدويسكنى عمر دار من نصه عمر ابن وجعل حق. 
افر.اش« عبد أل من الحاجات 

،•له أموالا عته اف رصي طالب أبي بن علي ووقف 

الغويروى فقد الوهم هدا بمن لا لكن بثمنُا إلا ٌانها من ~يثرب 
ندملما ،؛ JLايه؛عن الآملْى ثثر بين يثر طريق من لصحابة ال 

اليقعبن غفار يي من رجل وكانت الماء، استنكروا ، Cjjdالمهاجرون؛.
وسلم؛علميه افه صلى الني له فقال بمد القربة منها يثح وكان رومه، لهات 

غيرها،لعي—الي ولا لي ليس الله رسول يا فقال، الحنة؟ ل بعين تبيعنيها 
ثمدرهم ألف وثلاثين بجمة فاثاراها عنه اف رصي عثمان ذلك يح 
ذالتله؟ جعلت ما فيها لي انحعل فقال؛ وسلم علميه اف صلى الي أتى 

أنمانع فلا عينا أولا كانت ؤإن لالم_سالم؛ن،. جعلتها افد فال; نعم. 
وطراهافوسعها بشر إل بجرى كانت العين ولعل بئرأ، عثمان فيها بجمر 

اه.إليه• حفرها قنب 

(.٤٠٦/٥)البخاري صحح )١( 
للخمافالأوقاف أحكام شة لاين الهوينة أخار يطر: )٢١( 

)صاٌ،•



الآْ،ولاثوهيةلإداتالأوهدنآ 
هداق واشرطت اشرتها قد كاث دارا عائثة ووقفت 

ا.شروطار الوقف 
افرصي حيي ينت وصفية حبيبة وأم سالمة أم ووقفت 

أوقافا.عنهن 

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

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

بنوالزبر العاص وبن وعمر ثابت بن وزيد حزام بن وحكيم 
لهمدورا عنهم اش رصي ائه عبد بن وطلحة العوام 

الحميديبكسر أبي عن اعري المن ق البيهقي وروى 
همهاش رصي الصديق بكر أبو ررتصدق قال! أنه البخاري شيخ 

)ص٣١(.للخماف الآوقاف أحكام ينظر: )١( 
(.١٤-)ص٣١ للخاف الآوقاف احكام يفلر; )٢( 
شةلأبن الدية أحبار (، ١.١٦١ ٦ « )آ•/ الكرى الن يفلر: )٣( 

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





الآمولاهمءيةلإساتالآJداقيِآ 
يإنثاءاعتنوا قد عنهم اش رصي المحاية كان ؤإذا 

منهمإدراكا ا وتوثيقها بإثباتهكذلك اعتنوا فقد الآوقاف، 
وصيانته،وحففله تمراره وامحالوقف حفظ ق التوثيق لأصثة 

أوقافهر أشعنه اض رصي اب الختفبن عمر وقف، ويعد 
قالالإسلام، ق وقفية وثيقة أول يي وقفه ووثيقة الصحابة، 
صاقثم كتبءا كيفا الوقف، رربابا ؛ صحيحهر١، ق البخاري 

محبرعمر أءاُ«ت، قال! عنهمأ اس رصي عمر ابن عن نده ب
يافقال! فيها تآمر0 يوملم عليه اش صلى الني فأتى أرصا، 
منه،أنفس قتل مالأ أصت، لر بخيبر أرصا أصثت، إني اش رسول 
ا.بهوتصدقت( أصلها صت، ثشت، إن قال! به؟ تأمرني فكيفا 

الفقراءق يوريثح ولا يوه_، ولا أصلها يبلع لا أنه عمر فتصدق 
البل، الوابن والضيف، اش سبيل وق اب والرقوالقربى 

صديقايهلعم أو المعروف بمنها يأكل أن ونها من على حناح 
محيىؤلريق من سننه ق داود أبو وأحرحه .. فيه متمول غجر 

)ه/ا،ا،ّآ(.)١( 

.(٨٢/A) (٢)



٨صالفدمةلإساتالآوس 
لئئا

عبددسخهاسلى قال! الخطاب بن عمر صدقة عن معيد بن 

اشم ®بالخطاب! ابن عمر بن عبداف بن عبداش بن الحميد 
فقصثمغ ق عمر بن عبداض كتب ما هدا الرحيم. الرحمن 

منعنه عفا فما مالأ متأئل غر قال؛ نافع حديث نحو حار0 من 
واغروم((.للسائل فهو ثمره 

شةبن عمرو عن ١^٢، ل حجر ابن الحافظ نقل وقد 
منأخذتها عمر صدقة نسخة هد0 قال! المدني ال غأبي عن 

عبدكتب ما هدا حرفا! حرفا فنسختها عمر آل عند الذي كتابه 
اه.الخ ... عمر بن اش 

وصهكتب قد عنه اش رصي عم أن على تدل الروايات وهذه 
أولتعد عنه افه رصي عمر رروثيقة المعاصرين! أحد يقول وكما ووثقه 

ام، ل والعء والخمع والضبقل والوصؤح بالدقة امتازت وقفية وثيقة 

وسكونالثكة شح )مغ: (: T'Kr/o)القح ي حجر ابن الحافظ قال )١( 
مدأبو ال قاننذرى، حكام اليم فتح من ومنهم معجمة، بعدها الميم 

اه.لعمر( كانت الاJدنة تلقاء أرض هي ت البكري 
•٤(  ٠٢الارى)ْ/فتح )٢( 
(.٣٣١)ا/ اف عد لحمدبن الفكرالإّلامي ق الوقف )٣( 



الآه،>واثرسلإفتالآوهذدِِع 

الإّلأمق وقف أول هو هذا محه اف رصي عمر ووقف 
الوقف،هذا ت، يبوند — بق سكما — العلم أهل من جع عّد 

آخرق كتابة ، الوقفهذا أبتج ولكنه عنه اش رصي عمر بقول 
—ذكرها السابق — داود أيي رواية ل جاء كما عليه وأشهد حياته 
.٢٢^٢١١الآرقم<ا بن اف عبد وشهد معيمب، راوكتب فيها وجاء 

وأشهدبوقفه وثيقة عنه اش رصي عفان بن عثمان وكتب 

بهتحدق ما هذا الرحيم، الرحمن اف م اربونصهات عليها 
مالرايدعى بجيم، الذي بماله مدق حياته، ق عفان بن عثمان 

ال، بثلة بتة صدقة عثمان بن أبان ابنه على  ١١الحقيق أبي ابن 
أبىابن على شهد يورث.( ولا يوهب، ولا أبدا أصله يشترى 

(.٣٣)A/داود ر سن )١( 
5تامح_اكب إنما عمر ان يقتضي )وهدا ٤(! • ٢ )م/ الفتح ل الحافظ قاو )٢( 

وشهيكون أن محتمل الومتثن أمتر بأنه فته وصفه ومد حلاقته ل وقفه 
أنإل عاليه التنلر هو وتول باللفظ وملم عليه الله صلى الي ٌن زف 

ام.الكتاب( حينثذ فكتب، الوصية حضرته 
يتقصدقة فلأن تصدق يقال؛ فيه، رجعة لا أمر لكل يفرب بتلة( ربتة )٣( 

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

\(.)»_AAانحيط. 



ؤخاسماثوهيةلإشاتامت1ث 
روكتب® زيد ين وأسامة طالب 

القيوقفه، وثيقة عنه اض رصي طالب، أيي ين علي وكتب 
طالبأبى ين على كتاب نسخة هده  ١١ان! غأبو قال ثبة! ابن 

هجائها،نقصان على مختها ن محرف، حرفا عيه اش رصي 
ثمزيدا؛ بن حن من أخذها أبي، من أخذتها كتابتها، وصورة 

،.بطولها١٢الوقفية نص ذكر 
قجاء يوقفه، وثيقة عنه اش رصي ثابتا ن زيد وكتبا 

محاالق دارْ حأم_، ثابمن، ن زيد أن لليهقي اممرى السنن 
ماعلى ه حب ١١كتاب ل وكتب المجد عند الق وداره البقيع 
زياسوحبس مالك،! قال عنه® اش رصي الختلماب ن عمر حبس 

القداره ل زلا منكن يعنه اض رصي وكان قال؛ عندي، 
فه.ا مايحى اباأ العند حبي 

أبيفعن بوقفه، وثيقة عنه اش رصي جبل ن معاذ وكتبا 

)ص٩xلأضاف ١لآوقاف أحكام )١( 
للخمافالأوقاف اعام وانظر: (، ١ ٤ ١ ِ  ١٣٦/ )ا الدية أخار )٢( 

ا(.)صه-'



الأسوواثدءيآلإساتامهد
محثئا

أنمارىأوسع حبل بن معاذ لكن غال: محه اف رصي قتادة 
اليومالأنمّأر دار لها يقال الق بداره فتمدق ربعا بالدية 
صدقته١وكتب 

أبيابن فعن بوقفها، وثتقة عنها اف رصي عائشة وكتبت 
اوكتبتهدارا انرت أنها ت ا عنهاف رصي عائشة عن مليكة 

ماولعقبه لفلان مكن فمنها له جعلتها لما اشميتها وأني ة محب
آلإل يرد ثم ا،( ولعقبه  ١٠فيه )وليس لفلان ومكن ان إنبقي 

ش؛مُ"•
علميعنهم؛الإشهاد اش رصي الصحابة بعض واكتفى 

عنذلك روي وقد - التويق من نؤع والإشهاد - أوقافهم 
شهدتقال؛ المزني منبت فعن عنها، اف رصي حني بنت صفية 
ن—؛٤لا ا حبصدقة عبداف بق يدارها حيي بنت صفية صدقة 

شهلعليها ومن الأرض وحل عز اس يرث حتى تورث ولا 
وملمعليه اش ملى اف رسول أصحاب من نفر ذلك على 

عنه،اش رصي وقاص أبي بن سحي عن أيضا ذلك وروى 

)ص١للخهاف الآوiاف أحكام )١( 
رص'ئا<•ابف ايارجع )٢( 
١(.)ص؛ الرجع )٣( 



حِالآم>لاثوسلإشاتالأوهد 
نئ

حبسأبى صدقة قالت; وقاص أبى بن معل بتت عائثة فعن 
تسكنأن ولده من للمردودة وأن تورث ولا توهب ولا ت«اع لا 

ورثتهبعض فيها فتكلم تستغي. حتى بها مفر ولا مضرة غبمر 
لهافجمع الحكم بن مروان إل فاختصموا مبمراثا فجعلوها 
}معدل صغ ما على فأمدها وسلم عليه اش صلى انله رسول أصحاب 

أبيفعن عنه، انله رصي عاص بن عضة عن كيلك وروى 
ابهتصدق دار على عامر بن عقبة أسهدني قال؛ الحهي سعاد 
فإذاولده، وولد ولدم على تورث ولا توهب ولا لا حبا 

رآ،.عليها ومن الآرض اض يرث حض مي الاس أقرب فإل اقرصوا 
عنهماش رصي الصحابة عناية على تدل ار الأنوهده 

والإشهاد،بالكتابة وقفه يوثق كان من فمنهم أوقافهم، بتوثيق 
يكتفيكان من نهم ومبالإشهاد، يكتفي كان من نهم وم

متفقونأنهم إلا التوثيق يلة وماحتلفت ؤإن وهم بالكتابة، 
قالعفليم وأثره اتكب؛رة لإهميته منهم إدراكا الحملة ق عليه 

فللخط الأوقاف أحكام ١(، ثسة لأبن المدية أخار يطر: )١( 
(.)ص٤١

١(.)._0 للخماف الأوقاف أحكام )٢( 



الآه،وواثويلإشاتالآوهقئِا 
اءأبنبعض أن روى وفد الواقف، مولت، بعد الوفم، حفظ 

الأمداءإل فلجووا نزنع بينهم وقع عنهم اش رصي الصحابة 
،ليلل ا مبلهم فحكم والهول، الوقفة الصكوك وبأؤديهم 

أبيبن سعد ورثة بعض أن روى ما ذلك ومن الصكوك، 
إلفاحتصموا ميراثا، وقفه جعل أرادوا عنه اش رصي وقاص 
لهافجمع - أمية بي عمر ل الدينة والي - الحكم بن مروان 

٢.معير صغ ما عر فأنفدها وسالم عاليه افه صلى الي أصحاب، 
بعدهمفمن والأسوة القدوة هم عنهم اس رصي والصحابة 

اللحىأوصى وقد الدين، يوم إل بإحسان وتابعيهم اكا؛عين من 
الذيالقرن أن وبين بهديهم ؛الاهتداء وملم عليه اش صلى 

عندمالم للمفنبعي هنا ومن الأمة، قرون حير هو فيه عاشوا 
اضصلى اف رسول بصحابة يتآمى أن وقفا، ينشئ أن يريد 
بعدمن نفعه يتمر حتى وتوثيقه باثباته العناية ق وسلم عليه 
ثماته.بحد وأحره ثوابه له ويجرى موته 

نظرةالأوناف، نويق ١(، )ص؛ للخماف 1ف الآوفاحكام يفلر: 
)ب؛(.الحجيلى اس نمد تارمحة 



.ئ(الأه،ولاتق>عيةلإشإتالأود1د

الأوساساءبإيات ضايق 

—افالآوقات بإثبالقرون مر على اش رحمهم العلماء اعتنى 
الوقفحمظ ق ذلك لأيية منهم ادراكا كبثره عناية وتوثيقها 

به.النفع واستمرار 
صورل ظهرت ا وتوثيقهالأوهاف بإثبات العلماء وعناية 

قا كتبنفوا صالذاهب اء فقهبعفو أن ذلك ومن محنتي، 
بالأوؤ—اف،يتعلق ما فيها وأدرجوا ورسومه، والتوثيق الإثبات 
نةيالمتوفى مرقندي النحر أبو المثال* سبيل على ومنهم 

،H الصكول وعلم رلالسروط سماه كتابا ، صنففقد ه( ٥  ٥٠)
وأحوالهاكتابتها رسم من عليه تشتمل وما الوقف صيغ وخص 

والعشرين.الثامن بالباب الشرعية 

-(٥٤٥٩)محنة المتوفى الطليهللى مغيث، بن أحمد ومنهم؛ 
فيهتناول وقد ار الشروط علم ق ررالمقنع سماه؛ كتابا ، صنففقد 

وأصولهاا كتابتهم رسمن عليه تشتمل وما الأوقاف صغ 





الأه>لاثوهيةلإو،اتالأوهد

الدمأبي ابن الثال: سبيل على ومنهم والأحكام الأقضية وق 
المنظومانءالدرر سماه كتابا صنف فقد ه(  ٦٤٢سنه)المتوفى 

—(٥٧٩٩نة)ّالمتوفى فرحون وابن والحكومات® لأفقية اق 
الأحكاما،.ومناهج الأقضية أصول ق الحكام راتبصرة تابه كق 

مصنفاتهم،ق وتوثيقها الأوقاف بإثبات العلماء عناية ومع 
للناس،الأوناف تدؤين ق كبيرة؛ذللث، عناية لهم كان فقد 

صيانتهاأنه شمن ما بكل والعناية ؤإثباتها الوقفيان وتحرير 
القضاءولي ممن سواء والاعتداء، التبديل من عليها واغافنلة 

عنتصلا الأوقاف ات إثبإن حينر ولاية، له يكن لر أو منهم 
منالتوثيق هذا لأن القضاة؛ غجر به يقوم أن ممكن بل بالقضاء 

ينبالحكم ابإ بمن وليس الواقفون، به ينهي لما الإثبات بايبح 
عييبن ة لهيعت القاصي الأول؛ ة أمثلومن الخصوم، 
كانفقد —( ٥٢سنة)٤• المتوفى بمصر القضاة أحد الحضرمي، 

أيديل كان مما الأوقاف إثبات إل القضاء ولي حين يعي 
ماأحمن من راكان ترحمته؛ ق قيل أهلها، أيدي ق أو القضاة 
حتىحبا مها يثق فلم كلها، ممر أحباس ق قضى أن عمله: 



الآمولالث>سةلإث،اتالأؤهدهآ 
٥١الحبس؛، أهل بإقرار ؤإما عته، تؤت ببينة إما فيه، حكم 

فيهاالحكم يبلغي أن اض ارمألن، الأوقاف: عن يقول وكان 
ره(االنهاية وحددت فيه حكت حتى منها شيئا أترك فلم 

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

فانهوالعامة، الخاصة به اف نفع )ركما يقول: حيث، - اف حمه ر- 
فهووشؤونهم، أحوالهم حميع ل وعمدتهم بلائه مرجع صار 

ومفيوحهليبه، الحامع، ؤإمام العامة، وواعظ الهللأب، مدرس 
الأنكحة،وعاقد الأوقاف، ومحرر الوثائق، وكاس، بلاد، ال

يهمهم®ما كل ل ومستشارهم 

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

عنايتهموتوثيقها الأوقاف بإثبات العلماء محاية مذلأهر ومن 

الخدي)ص؛؟؛لأييعمو والقضاة الولاة )١( 
ازبق،الرجع )٢( 
(.٢٢٢)"ا/ قرون ثمانية عياءنحدحلال )٣( 



مالآسووادقدءيةلإساتامس 
لَثقا

بإثاتيتعلق ما كل منها يدون الق الوقفية الصكوك بإصدار 

وتوثيقه.الوقف 

الأمويالعمر من الشرعية الصكوك إصدار عرف وند 
أولفكان -( ٥٧)٥ نة ٌالمتوفى عتر، بن مليم القاصي يد على 

ديوانق نسخة تبقى إذ بقفا٥٠^١،، سجلا يجل بمصر قاض 
ذلك،وعلى الدعوى، اص، حمإل لم توالأخرى القاصي، 

قالأموي العهد ومميز العباسي، العهد ق العمل جرى 
وندالأوقاف، محال ق خاصة التوثيق ببالاهتمام الأندلس 

الصكوكإصدار أعمالها: أهم من كان خاصة ولاية لها أفردوا 
بالأحباس.الخاصة 

بعفىمع العثمانية الدولة عهد ق العمل جرى ذللثج وعلى 
الوثيقةأركان ي الزيادات، 

أنومنذ الهاض، عمرنا ل العمل جرى لثج ذلوعلى 

التويقم عل.(.! yxTللكندي)ص ممر ونفاة ولاة اريخ تينظر؛ )١( 
١(.للحجيلي)ص الشرعي 

١(. ٦٢- ١ لدحجلي)صء٥ الشرعي التويق طم ثنظر•  ٢٢١



محقا

بنالعزيز عبد اللك يد على السعودية العربية المملكة تأسست 

المكوكنمير والحاكم — الله رحمه — حول مآل الرحمن عبد 
الوقفية.المكوك ومنها أنواعها بمختلفا الشرعية 

مندبتحريرها العالماء اعتنى الى الوقفية الصكوك وهدم 

واللزومالقوة ث، حيمن نحتلمف الحاصر وقتنا إل الخن ذلك 
الزمنمرور مع لها يحرض ما ست، بوذللئ، ال؛ والفوالصحة 

بفميتقع الق العوارض من ذلك غثر أو الترؤير أو التلف من 
بهذها ترتيبالعلم أهل بمص ذكر فقد ولذلك، قصد؛ وبدون 

فقال!الوقفيات< 

إمراتب، على واعتبارها الوقفيايت، إن را 

قكايت، إذا ا، ولزومهبصحتها المقضي الوقفيامتح آولأ! 
عنه.متأخر زمن عن لا قاضيها سجل 

ا،واقفهقبل من الحكمة، مجل ل المجلة الوقفيارّثؤ ثانيا! 
ايتهالوقفيفهده ا. ولزومهبمحتها حكما ا ملحقهودون 

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

قالمزنع يمنع لا الثاني النؤع أن غثر الاختلاف،، عند ومروحلي 



اسماثرعيةلإس1تالآوهد
لتئا

بذلك.الحكم لعدم لزومه؛ أو الوقف صحة 
غجرحر أ متخاص مجل ق جلة الان الوقفيثالثات 

واقفها•غثر قل ْن قانحيها، 

ولوالحاكم، مجلات من تخرجة المالوقفيان صور رابعا' 
منمفقودا أصلها كان إذا وتوقيعه، قاض خام نحمل كانت 

الجل.الأصل محالف كانت أو جل، ال
ال.يأدق يوحد مما المجلة، غجر الوقفيان صكوك ات حام

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

مجلأُتحل معتر موافق أصل فا وليس النوم، الأوقاف دوائر 
٠٥١إناتية« قوة لها فليس الحاكم، 

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





يجالأه،وواثرهيةلإساتالأوهم 

الطااباماس

سةنيمراويه

محتاجما لكل مستوفية كاملة الشريعة هذ0 تعال اش حعل 
إمحميعالحقوق فأقرت المتنوعة، تعاملاته ق ان الإنإليه 

كيفيةق الهلريق ورممت حقه، حق ذي كل وأعطتج أنواعها، 
التكافلمحقق ا مبتها ممارموأصالسب، الحقوق هده استعمال 

قالاستقرار يؤمن ا ويمالأفراد بتن والتضامن الاجتماعي 
بتوثيقاء الاعتنتقتفى البشرية الهلبيحة ولكن المعاملات، 

معم؛وس، صعيفمحلوق الإنسان أن ذلك الناس؛ بين المعاملات 
معتعامله يني ما مسرعان فهو بعلبعه، سمي هو بل للخهلآ، 
للمالمحب إنه يم آجلا، التعامل يكون عندما خاصة الناس 
ه/•قة©4ُ"وىل: اذت\دظ ؤُبجء0 نمال:  JUى

لئبمامحثئيبد0مح"/

•٢.الإة: الفجر، )ا(مورة 
رالإة: العاديات،، مورة )٢( 



اسماثدطلإد؛اتاملأدم
محئا

والإنكارالخلق على بالعدوان تمرن قد مة الوهذه 

الشريعةجاءت ولهذا ا؛ علميهالتعدي أو الاخرين لحقوق 
فشرعتوجنم،، الإنسان محلمع دون حائلا يكون بما الإسلامية 

قان إنمحلمع ما إذا حتى وتوثيقها والمعاملات الحقوق إثبات 
لاعوجاحمحيلة ليحق، مثبتة البيانات هده جاءت ءارْ، حقوق 

الناسأموال على الحالوان رذيلة من الإنسان ذلك 
أمحلول~ الدين آية ق اده عبأرشد قد تعال اف فان ولهدا 

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

بعضهمحقوق حفغل إل لأية ا هده ق عباده تعال اض راأرثد 
إلفأرمدهم النيان، أو الححود بنحياعها حية بعفر على 

وأمرالدين، بكتابة أمرهم أن بذللث، وأكد بالكتابه، حفنلها 
يكتّب،،أن يأبى أن عن نهاه بأن ذللث، أكد يم يكتب،، أن الكانّث، 

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

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



أنالحق عليه من وأمر أحرى، مرة يكتس، بأن الأمر أعاد ثم 
إملأوْتعدر فإن يئا، نالحق من يبخس فلا ريه ويتقى يكب 

مأمورفوليه اراس_تهلاءته، عدم أو حنونه أو صغره أو لسفهه 
منشهيدين يامتنهاد حفظها إل وأرشدهم عنه، بالإملاء 
الذيالتام يالنصابح بالحفظ فأمرهم وامرأتين، رجل أو الرحال 

إذايأبوا أن الشهود ونهى يمتن، إل معه الحق صاحي، محتاج لا 
يمتمواأن بنهيهم عليهم ذلك، أكد تم النهاية، إقامة إل دعوا 

أنوأخبر ومللا، أما مالحقوق من والحليل الحقجر كتابة من 
عاينإذا الشاهد فيتذكرها للشهادة وأقوم عنده أعدل ذلك، 
الربم—،،وعدم اليقان إل أقربؤ ذللئ، أن وأخر فيقيمها حطه 

فيهحاصرا بيعا كان إذا الكتابة برك اح الحنعنهم رسر تم 
جحودمن اكايع؛زا من واحد كل به يأمن الحانين من القابض 

خشيةبايعوا إذا بالإشهاد ذلك، مع أمرهم ثم يانه، ونالأحر 
علىأشهدا فإذا بصاحبه، منهما واحد كل وغدر الححود 

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

علىالقدرة عدم ءناس الهقوق به تحففل ما ذكر ثم والشهود، 
الغالب،..ل فر الة حالق الشأن هو كما والشهود، الكابح 



محننا

،شنينه ؤق1نَةتهمؤكسء-رمحيىإًًُىإبمأهمبمن 
الكتابمقام يانمة الرمان أن على سة ة دلالذلك فدو 

الإرشادوهذا الممسحة هذه من أحن محلا والنهود..، 
لأحد،حق الأكثر ق يضع ل؛ الماس به أحد لو الذي والمعلم 

سحاهحكمه فهدا يان، والالخحود من المهلل يتمكن ولر 
ام.ومعادهم® مماثهم ق العباد كالح المضمن 

معرضل اض- -رحمه عيي العبدالرحمن الشيخ ومحال 
علىالمتبيه ررومنهات الأية؛ من المتنبعلة والأحكام للحكم بيانه 

وأنالخليلة الإرشادات بهذه العمل على الرنة والفوائد الصالح 
النسيانمن والسلامة المنانع، وهؤخ والعدل، الحقوق، حفغل فيها 

ؤأوز,للثهذآ\د بمر دق=فثِيىل ؤ : Jliولهدا والذهول؛ 
اه.للعباد® ضرورية مصالح وهذه ،، لدريا.ؤأه ألا ثلاف 

.(٢٨٣رقم)الأة البقرة، سورة )١( 
.( ٣٨،  ٣٧الخبطان)٢; من.مائي اللهفان إغاثة )٢( 
(.٢٨٢رقم)الأة البقرة، سورة )٣( 
(٣٣٤مداس)\/بن ءدالُز.ز بن لحمد الإسلامي الذكر ق الوئف، )٤( 



لإثبات١^٥^الفرعية الآسوو 

ابإثاتهالعناية ينبغي الق الأمور ة حملمن والوقف 
ويكونطويلة مدة تبقى قد الموقوفة العتن وأن خاصة وتوثيقها، 

أووالجحود الإنكار ا وربموالغفلة النسيان لطروء مفلتة ذلك 
القالأوقاف أن نحد فإننا ولدللغ، الأخرين..؛ من عليها التعدي 

•بها• ينتفع طويلة مددا تبقى وتوثيقها باثثاتها أصحابها اعتنى 
افإنهوتوثيقها، إثباتها ل أصحابها قصر الق اف الأوقوأما 

المتعان.واش . ٠ ٠ نفع ما سرعان 







الآمولالق>سلإداتالآوهدئخ 

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

وشروطها.الصيغة هذه أقسام الأتية ا،لهلالب ل ونتناول 



ماسماثرء؛ةلإساتالأوهد 
مما

بالقووالوقف ثيوت 

بدولقط كسل هي! ؤينعقد الوقف بها يثت الي الآ"لفاءل 
٢.بالضدة١ والتصدق العتن حبس معنى على 

وفيماكناية، امحل وألفصرمحة ألفامحل نوعان!- الآلفاءل وهذه 
النوعتن!من لم بيان يأتي 

الوتف:ي الصرنحة الألفاظ الأول! الوع 
معنىق تعمالها اسائتهر ما هي! الصرمحة الوقف ألفاظ 

التعيينوجه على الوقف على دالة وكانت المثرؤع الوقف 
.٢٢١بيل( الن٣- الحبس ٢- الوقف )١- وهي! 

.الأسلاب الشرسة j الوف أحكام )١( 
الدرديراحمد ابركات لأيي الك المانرب على انمغثر الشرح يظر: )٢( 

شرحال(. YYT))،/•للروي اشتن وعمدة الطابين روصة 
الوقفأحكام (، ٢٠٦٦)آ"ا/ قيامة بن الدين لشمس القغ على الكبثر 

.الإمخسة)ل/ح؛ل(والشريعة 



ئ(—ع—الآسواثطلإىتالأ«قاد_

الصرمحة;الوقف اظ ألفاض —رحمه قيامة بن الوفق قال 
الثلاثهده من بواحدة أتى متى وسك، وحثت، وقفت، 

لهابت الآلفاظ هذه لأن زائد؛ أمر انضمام غير من وقفا صار 
ال—شارععرف ذلك، إل وانضم اص، النبين الاستعمال عرف 

وبكأصلها حبت ئت، ثررإن لعمر! ه ني اليقول 
ثصتها((رصى.

هدهمن واحدة لأكل  '•اش رحمه البهوتى متصور وقال 
فصارت،والشؤع..، تعمال الاسبحرف غره تحتمل لا الثلاثة 
ؤإصافةالطلاق، ق التطليق كلففل ، الوقفق الألفاظ هده 

صلىالي قول ق أي الثمرة إل بيل والتالأصل إل التحبيس 
الا( يمرتهوبلن، أصلها حسن، ثئت، )إن وسالم• عليه الله 

ثرظا معلى أيضا ة محبالثمرة فان العني، ق الغائرة يقتضي 
والمحل()؛^؛rr، لفظي، بتن الشائع جع وق( إليها••، صرفها 

ه،تحبيابتداء! الوقف، حقيقة فان والدوام، الابتداء لحالي تسين 

•بجه نحر بن، ا ١ ر 
؛:A،\/Aالغى))٢( 





الآسوواهميلإساتالأوهدق( 
موئده.أو ■محرممة.( أو مثالة، 

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

اليةأن إلا نوى، ما على فيكون ، الوقفينوي أن ٣- 
لما على الاطلاع لعدم الغلاهر؛ دون الباطن ق وقفا نحعاله 

أردتما ال; قؤإن حكما، لرمه نواه بما اعارفج فان الضمائر، 
نوىر١،.بما أعلم لأنه قوله؛ مل ، الوقف

بنالقاسم لأس الممربع (، ٨٨٩الهدابمن)n/ ثرح j الناية يفلر:- 
الحاوي\ذك \ألأقرب \_ بلغة •٣(، ٨/٢)الحلاب 
اورديالمن الحلأبي ناقص الام الإممذهب ه فقق الكم 

 /U( ٥ ١ ٨ ،) الرمليدين الثمي لاج المنهمج إل اج انحننهابة
الم—ستقعزاد رح ث المربع روض ال(، ١٨٩)a/ الغي  ١i(w )ه/ 
(.٥٣٣، ٥٣٢)ه/



مالأْ،>داثوسلإث؛اتامهد 
لنثا

^٥١؛يس 

الوقفباملثبوت 

ؤيأذنمجدا يى كأن بالفعل، الوقف انعقاد ق الفقهاء اختلف، 

أوفيها، بالدفن لهم ؤيأذن مقرة أرصه بجعل أو فه، بالصلاة للناس 
قولن؛إل ترجع الفقهاء آراء وحاصل •• لهم ؤيثرعها سقاية 

ينعقدفلا بالقول إلا يمح لا الوقف أن الأول! القول 
،لالحنابلة١ عند ورواية ، الثافعيةل مذمط هو وهذا بالفعل، 

روصة(.، ١٣٧)ص للشرازي، الشافعي الفقه ق التنبيه ينظرت )١، 
.( ٣٧٠ره/ اطلنهاج نرح إل الحاج نهاية (، ٢٢٤)ه/ 

اكنعشرح ل البدع اكع على الكبثر الشرح يطر: )٢( 
منالراجح معرفة ق الإنصاف (، ٣١٣ره/مفلح بن الدين لرهان 

.)U/؛( للمرداوي الخلاف 
احمداناهرمذهب حلم ١٠(: ١٩٠)a/ الني ل اف رحمه يدامة ن اطلوقق تال )٣( 

روايةفه القاصي وذكر ، عليه... الدالة القراتن •ع بالفعل بمصل الوقف 
القاصيوأحده الشافعي، مدهب وهدا بالقول، إلا وفقا يصير لا انه أخرى 

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



الأموواثوسلإئ؛اتامتاد
محنتا

كماعليه الدال بالفعل ينعقد الوقف أن الثاتيت القول 
بالقول.ينعقد 

،ل والمالكية الخنض_ةأاا، من اء الفقهحمهور ذهب هذا ؤإل 
الحنابلةمذهب من الصحيح وهو 

الالوقف أن بلقولهم الأول القول أصحاب علل ومد 

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

اقترنتاي ف( )جعلها يقوله: أراد ؤإن الية، مع التحويهل بمجرد الرجؤع 
الروايةفهي ا فهالدفن ل للناس إذنه من ذلك إرادة على دالة نراتن بفعله 

محمللا الوقف أن على بمفهومه فيدل يلسانه وقفها أراد ؤإن بعينها، الأول 
إلانقم الأول ق لأنه الأول؛ الرواية ينال لا وهذا والنية، التحؤبمل بمجرد 

منمراده يعلم لر ثم بيتهما، تنال فلا ههنا يرجد ولر الدفن ل للناس إذنه فعله 
ام.واحد٥اا رواية الذ.هب وصار الرواية هذ.ه فانتقت الاحتمالات هده 

للكامانيانمائع بيانع ، ( ٣٤،  Tr/\y)للوحي الموحل يننلر: )١( 
.( ٩٢١،  ٩٣•للعيي)٦; الهيابة دح ل المائة (، ٣١٩)ه/ 

الخللمواهب، (، ١٤)؛/الماللن، أفرب على اكدِ الشرح ينفلر: )٢( 
(.)،"/^NYللحءلا>ِّح خليل محتمر لشرح 

موصالدن ، لثرفالأنمماع لمالم، اع الإئن(، ٤٨الإذف)ينظر: )٣( 
.( ٣٣•الإرادات)أ/ متهى ثرح (، ٦٣الحجاوي)٣; 



نجاسماثوسألإساتالأوت1د 

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

للمنفعة،أو والمنفعة تمليك الوقف بأن كذلك وعللوا 
يصحلا ومسرايته قوته مع العتق لأن التمليكات؛ سائر فأشبه 

أودرىباب من فالوقف بلفغل، إلا 
الدالبالفحل ينعقد الوقف بأن لقولهم الخمهور علل وتد 

أنفجاز الوقف على دلالة وفيه بدلك، جار العرف بأن علميه 
كالقول.به يثبت 

صريحمحرى جارية القرائن بأن كذلك!~ وعللوا 
صعيفإل قدم من أن ذلك! ومن المواضع، من كم ي القول 
علىماء ا ر خابية ملأ ومن الأكل، ق إذنا ذلك كان هلعاما 

فكذلكأخاوه، ق إذنا كان نثارا سر ومن له بيلا نكان الطريق 

(.١١٦)VI النجي الدين لزين القغ، مج ل المتع (، ١٩٠)a/ الغي ينفر؛ )١( 
المهاجألفاظ معرفة إل التاج مغي (، ٣٢٢)ه/ الطافن روضة ينفر: )٢( 

.( ٣٨١للمثريي)؟/
(.)ص١٩١الفقهاء، لغة معجم انفر! ونحوم، ائاء فه يوضع كمر وعاء الخابية؛ )٣( 



عليهالدالة القرائن مع الفعل محمل الوقف 
وهوالحمهور" قول ~ اكاني القول القولن؛- من والراجح 

لقوةوذلك القول؛ ببعمد كما عليه الدال بالفعل ينعقد الوقف أن 
الماسمن الأول القول أصحاب به استدل ما وأما به، استدلوا ما 

رخمهقيامة ابن الموفق عنه أجاب فقد الفقراء، على الوقف، على 
لمقل،بغبر عادة به نحر فلم اين المعلى الوقف، ارأما — فقال! اف 

كانعلميه الحال دلت أو ادة العه بجرئت، يئا مسكان ولو 

أكا«أمكم

علىالوقف قياسهم عن محاب أن ممكن الحواب وبهذا 
الهللاقببه أشفهو لمغل، بغثر عادة به نحر لر العتق فيقال! العتق 

.أعلم تعال وافه الوقف... يخلافح 

اكعرح ثذ المع (، ٣٦٥،  ٣٦٤; ١٦)ص!لكبم يطر: )١( 
الدع)ه/'آا"؛(.

.الغي )٢( 





صلاثرهياتلإساتالآود1د
ممأ

الشهررأس جاء إذا يقول؛ أن مثل الحياة، ق ثرمحل على الوقف 
فدمإذا أو ولد، لي ولد أوإذا حبيس، فرمي أو وقف، فدارى 
لرفيما للمللئ، نقل لأنه خلافا؛ هدا ق نعلم ولا ذللثج، ونحو غائب 

الحياةل مرط على تعليقه نحز م فلوالراية التغلسب، على يبن 
اه.كالهبة«

بلنفلر، محل المسألة هده ق الخلاف لعدم الموفق وحكاية 
حمهورقول هو الموفق حكاه الدي فالقول حلاف، محل هي 

الشهورولكن ، والحنابلة ،، ز والشافعية ، ١ الحنفية من الفقهاء 
عندقول وهو الوقف، تعليق يمح أنه ، الالكيةر مدهب، من 

رحمهتيمية ابن الإسلام شخ القول هذا اختار وقد ٢، ١ الحنابلة 

.( ٤٩٧)r/المحار الدر على الحتار رد بفلر: )١( 
.( ٣٧٥)0إ ١^ نه\ية (، jJU، (rxA/0روضة!)،يطر: )٢( 
للبهوتيالإناع س عن القاع كثاف (، Yr/U)الإنماف يطر: )٣( 

•/(.٢٥)٤

الأكبلغة (، ٣٢)٦; خلل غتمر لشرح الخلل مواهب طر: )٤( 
(.١٤للماوى)إ/سالك اللأثرب 

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



نجاسماافربتلإساتالآوق1د 
هذهق الأقرب وهو الملمأ١، أهل من \غت)ووآ من وجع اش 

تعليقصحة يعدم القول لأن وذلك أعلم؛ تعال واض المسألة 
العقودتعاليق صحة بعدم القول من ممع ثرط على الوقف 
اببق والأصل ظاهر، دليل عليه ليس قول وهو عمومأ 
قالبمنعه، الدليل ورد ما إلا والإباحة الصحة والشروط العقود 
تعليقأن المحح راالقول اش) رحمه عيي العدارحمن الشح 
تعليقأن بوالقول والولايايتح، وخ الف كتعليق جائر الحقود 
قياس،ولا مستة ولا كتاب من عليه دليل لا جائز غم الحقود 

صورةمقور أمن مالتا للتعليقد بولا 

الخوانوالأصل ا، فيهمحذور لا الأمور وتللثح لأجلها، تعلق 
اه.والحلفيكلالحقود«لى 

اكافة:الصغة ٢- 

قمتح وقإل مضافة المضافة الصيغة تكون أن نحلو لا 

قت، وقإل مضافة تح كانفإن الويتح، بحد ما إل أو المممبل 

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



الأه|وواثومةلإساتاس
)ق(——

حكمفحكمه غدا، موقوفة صدقة دارى يقول! كأن التقبل، 
أقوالذكر السابقة المسألة ق سبق وقد اليلقة، بالصيغة الوقف 
فيها.الراجح القول وبيان الفقهاء 
كأنالوين، بعد ما إل مخافة بصيغة الوقف، كان إذا أما 
،الثلث، من ويعتر يصح فإنه موتي، بعد ، وقفالدار هده يقول؛ 

وهوالعلم أهل أكثر قول ل الوصية حكم حكمه ؤيكون 
صمواكاخميةل؛،والحالأْ،.مذهب 

فولمن الراجح أن الهسايقة المألة ق ذكرنا أن معيق وقد 
إل، الوقفإصافة — المألة وهده الوقف تعليق صحة الفقهاء 

.( A،\A/nالهداية)شرح ق المائة ينظر: )١( 
(■١٨•القدوري)A الحسن لأيي الكاب الصاع)آإ\\٢(، بيانع )٢( 

(.٤١)T/ للمرصلي الخار لمملل الأخيار 
الوقفتعليق يصححون المالكية أن إل السابقة المسالة ق الإثارة سقت )٣( 

الخليلمواهمح اننلر؛— الموت.. بعد ما إل إصافته ذلك ومن مّهللقا، 
 /I(٣٣،  ٣٢ ،) ١( ٤ )أ/ المالك لأقرب المالك بلغة.

.( ٣٨٥)Y/ ١^ ْغفي (، ٣٧٥)ه/ هاية يفلر: )٤( 
ا>فىمحمر طى الزركشي شرح )أا/^آ(، الكثر المرح يفلمر: )٥( 

(٢٥٠)؛/ الإقاع ُس عن القاع كثاف (، ٢٨٥)؛/ 



يياسمالث>ء؛ةلإس1تالآوهد 
القاالفقهاء أكثر وأن لاّسما بالصحة أول الوت- بعد ما 

بصحةيقولون الحياة ق شرط على الوقف تعليق صحة بعدم 
أعلم.واش الموت بعل ما إل الوقف إصافة 

حازمةالصيغة تكون أن اللانيت الشرط 
أصلعلى مؤثر بشرط الصيغة تقترن ألا بدلك والمراد 

منىيبيعها أن له أن على مثلأ~ أرصه"" وقف فلو الوقف 

الوقفكان ذلك ونحو يرهنها أو يهبها أن له أن على أو شاء، 

متىيبيحه أن شرط ررؤإن اش؛ رحمه قا،امة بن الموفق قال باطلا، 
منعللا الوقف، ولا الشرط يصح ب فيه، ير"؛ع أو يهبه أو ثاء 

الشرطد يفأن ومحمل الوقف، مقتضى ينال ؟"نه حلافا؛ فيه 
اه.ا ر المع٠٠ ي الفاسدْ الشروط على بناء ، الوقفؤيصح 
هدهداري وقفت، يقول! —أن ك الوقف، ق الحيار شرط إن أما 

حآكمق اء الفقهف، احتالفقد أيام، ثلاثة لمدة بالخيار أني على 
قولين!على الحال هده ل ، الوقف

.٢( ٠ )صى عشوب الحلل لعبد الوقف كتاب ينظرت )١( 
-( ٣٦٩)0إ الطاون روضة وانظر (، ١٩٢)A/ الغي )٢( 



الأمولاثوسلإشاتالآوهد
يثا

الحزبن محمد ذهب ؤإليه باطل. الوقف أن الأول؛ القول 
ا.والحايااةر ، ر الشافعية مذهب وهو ، ر الحفية من 

أبوالقاصي ذهب ؤإليه صحح. الوش أن الثاني؛ القول 
الالكيةمذهب وهو الحفية من يوسف 

قالوقف بطلان بلقولهم الأول القول أصحاب علل وقد 
كمايصح فلم العقد مقتضى يناق الشرط هدا بأن الأل، هذه 

فلمتعال فه ملك إزالة ولأنه شاء، متى بيعه له أن شرط لو 
فلممعاوصة بعقد ليس ولأنه كالعتق، فيه الخيار اشتراط يصح 
كالهبةل٦/فيه الخيار اشتراط يصح 

.)ا-/ماآا،( الهداة نرح ق اضاة  UlT/\y)السوط يقلو: )١( 
.( ٣٧٦)ه/الحاج نهاة (، ٣٢٩)ه/ا/آم، الطاJن روضة يفلر: )٢( 
)^آآ(،اع الانتفكلال_، الأنماع (، ٣٩١; ١٦)الكبر الشرح بنلر: )٣( 

.(٣٤٤الإدارات،)؛/سهي ثرح 
وقتاللخيار بين إن ت قال، اة عنه وروي أيام ثلاثة يقيدالخيار افه رحمه ولكنه )٤( 

•احللأن■ بوالشرط فالوقمح وقتا يوقت إ ؤإن والشرط، الوقفج حاز معلوما 
. WT/Vالهداة رح ث ق البناة (، ٤٢)آآ/ السوط انثلر: 

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

اyاJينروضة (، ١٩٢المش)A/ (، ٤٢; ١٢)السوط ينفلر: )٦( 



لِمما

هدهق الوقف بصحة لمولهم الثاني القول أصحاب وعلل 
،،كالإح_ارةل فيه الخيار شرط فجاز المناغ تمليك الوقف بأن الخال، 
والأساب، بعض بالقح ومحمل اللزوم يه يتعلق الوقف ولأن 

محوزأنه ق البيع بمنزلة فيكون للفح هو ا إتمالخيار اشتراط 
هلفالغلة يتتى أن له يجوز الواقف ولأن فيه، الخيار اشتراط 

والفلرللتروي ه لفالخيار يشترط أن يجوز فكذلك حيا مادام 
القولاعلم— —واف ألة المهذه ق القولن من والرا-ح 

قالأصل لأن الخيار؛ شرط مع الوقف، بصحة القاصي الثاني 
قوليس بإبطاله، الشرع ورد ما إلا الصحة والشروط العقود 

قولهموأما الشرط، أو الوقف يهللان على يدل ما المسألة هلْ 
بمنزلةإنه إذ لم؛ مفغبر العقد مقتضى يناي الخيار شرط بأن 

ذلك؛يعتر ولا فيه الخيار اشتراط يمح الح أن فكما البح 
اللكإزالة عليه يترتب البح أن ْع العقد كضى منافيا الشرط 

قالخيار شرط إن ثم الوقف،، فكذللث، المشتري إل البائع من 
أنبالقول بق موقد شرط على الوقف تعليق يمثابة الوقف، 

(٣٩١; ١٦)امر الشرح يفلر: )١( 
٦٤٢المرمل)أ/يقلو: )٢( 



الأسا،اهسلأساتالأ«هد

الرحمنعبد الثسخ قال الوقف*. تعاليق صحة هو الراجح 
الحقيقةو هو العقود ل الخيار راشرمحل اش-: -رحمه عيي ال

يإلأوم، انعقد العقد الشرط له من تمم إن لأنه تعليق 
٠اه ممؤخأي فهو 

مؤادْالمبميغة تكون آن ت الثالث الشرط 
وقمتينول: كأن معينة بمدة مزية تكون ألا بذلك والراد 

مدااشتراط ق اء الفقهاخلف، وقد مثلا.. نة لدة دارى 

قولازت—المسألة هده ق الفقهاء أقوال وأبرز الشرط.. 
يصحفلا الوقف،. صيغة ق اكآبيد اشتراط الآولأ القول 

مناء الفقهحمهور ب، ذههدا ؤإل معينة. بمدة الوقت، الوقف 
،.والحنابلة١٤والثافعيةل٣، ، الحنفية١٢

.( ٢٣٥، ٢٣٤ص)الفقهية، اياظرات )١( 
(،n٤٢/ الخار سل الأخيار (، ٢٢• )٨ يطر: )٢( 

٩(.ايوزة)آ/• شرح ز المائة 
الماورديالخن لأيي الثاغص الإمام مذم، فقه ق المر الخاوي ينظر؛ )٣( 

 /U( ١٥٢ ،) ين روضةJاy( ٣٨٣انحاج)٢; مغي (، ٣٢٥)ه/ ا.
اعالشكشاف ، ( ٣٥،)U/ مافالإن، ٢( \ U/Aالغي)يطر: )٤( 

/1(xyoi



ؤيالآه،وواثوصةلإساتالآوهد 

يصحبل الوقف. صيغة ق التأييد يشرط لا الثاني؛ القول 
وقفايكون فانه سنة لدة داري وقفت قال! فلو المؤقت الوقف 

منالمشهور هو وهدا ذلك. بعد له ملكا يعود ثم المدة هده 
آ.ر الشافعية من مريح ابن إليه وذهب ، المالكية مذهب 

صحةبعدم لقولهم الأول القول أصحاب استدل وقد 
!يأتي بما المؤقت، الوقف 

—والىعنه الله وصى الخطاب بن عمر وقف قصة — ١ 

وسلالأصل ررحبى قوله؛ منها الشاهد ومحل إيرادها— سبق 
التحبيرلأن محبس؛ غثر معينة بمدة الوقت والوقف، الثمرةاا 

عاليهاينه صلى ني القول أيضا لدللث، ويدل ،، التأقيت،ر يناي 

iULاقرب على المغثر الشرح ينفر؛ )١(  iI ، ( /١ ٥ إ ،) الخللمواهب
أحمدبن الآم_ين لحمد خليل خمر نرح الرابط نصيحة (، ٢٨)٦/ 

.١(  ٩٤)ه/ الشفيتر الخكي زيدان 
.( ٥٢١اهمر)لأ/الحاوي يفلر; )٢( 

.()*آ(سقنحربمص)ما،آا
قظضرات ٤(، • ٤ )ه/ اري البضح (، M٥٢١ الكير الحاوي يفلر: )٤( 

٤^١(.حس) زهرة، أبو نحمد ١^^، 



الآ|ّوواثرصاتلإش1تالآوهد٥( 
يورثولا يوهب ولا يباع لا بأصله ارتصدق لعمرت وملم 
يورث"ولا يوهب ولا بماع ررلأ فقوله؛ ٢•• ثمرْر ينفق ولكن 

وهبتهاا بيعهلخاز حائزا التأقيت كان لو إذ التأبيد؛ ل صريح 
وانتقاض؛الإرثل٢/

فإنالوقف، مقتضى ينال معينة بمدة الوقف توقيت أن ٢— 

ينافيهوالتوقيت التأبيد، الوقف مقتضى 

يكونأن لخاز معينة مدة إل وقف يكون أن جاز لو أنه ٣" 
قفكدللث، يصح لا العتق ق والتوقيت، معينة، مدة إل عتق 

الوقفل٤،.
التأبيداشتراؤل بعدم لقولهم الثاني القول آًحايح واستدل 

يأتي!بما المؤقت،، الوقف، وصحة الوقف لصحة 
نحونوالميقات، الصدقة؛المنفعة، من نؤع الوقف أن — ١ 
الصدقةتكون أن يوجمن، دليل هناك وليس مؤبدة، وتحوز مؤقتة 

(.٣٩٢)ه/ صححه ل البخاري احرحها اللفظ بهذا الرواية هذه )١( 
(.)٤٧صن زهرة، أبو نحمد الومحف ق محاصرات ينظر )٢( 
(.٤١٧،٤١٦/١٦اكرحامر)(، ٢١٧/٨اض)يطر:)٣( 
الخاويامرريماأه(.يطر:)٤( 





اسماثدءيةلإداتامسئع 
ماا بهوليس التأييد عالي تدل واكادعان الصحابة من الواقفين 

بالتوقيتينعر 

لالوقف قياس من الثاني القول أصحاب به امتدل ما أما 
يقولالفارق، مع فقياس ائال بعض وقف، على الزمان بعض 

فرقناولهذا  ١٠بينهمات الفرق مبينا اف رحمه الماوردي الحن أبو 
الزمانبعض ق ا يقفأن وبتن فيجوز، ماله بعض يقفا أن بان 

وقالوقفا، ق رجؤع ماله بعض وقف ق لمس لأنه بجون؛ ملأ 
٢.،ر اه—ل ا؛ الوقفط ق رحؤع الزمان بعض ق وقفه 

٠( )٥٧صن زهرة، أبو لحمد الوقف ل محاصرات )١( 
الخاويامر)يم\\ه(.)٢( 
يالالي نول إيران إل معوا ند العاصرين مض أن إل هنا اف بحن )٣( 

ومنهمالنريعة.. ومعاني الة له تدل الذي القول انه ؤإظهار ايالة هده 
للخلافعرض ما بعد س ت يقول حيث اش~ لإرحمه زهرة ابو محمر الشح 

انفرأيت الوقف، تأيد ي الفقهاء اختلاف لك سقنا لمألةست ال 
وأنومفهومه، الوقف معنى من جزء التأيد إن قالوات قد عددا الآ'كثرين 

فيجوزالوقف، معنى من جزءا ليس التأيد أن رأت الفقهاء من القلة 
الشريعةمعاني من رأيها تستمر القلة أن علمت وقد معا، وموبدا مؤقتا 

دليلها،بقوة عددها قلة عن استعاصت قد بهذا وهي ومرماها، ومغناها 
الإمام=المة: وعلماء الرأي أتمت من هو جليل إمام القلة هده من وكان 





١^٥^لإثبات اثرعية الإصول 

رطه يشم ل؛ من 
توأدلتهم المسألة ز الفقهاء لأقوال عرض يأتي وفيما 
وهذاالوقف، صيغة ق الصرف ذكر يشترط الأول; القول 

الشافعيةمذهب من والصحيح ، ل الحنفية مذهب هو 
الوقف،صيغة ق الصرف ذكر يشترط لا الثانيت القول 

الحنابلةمذهب من والمحح المالكية مذهب هو وهذا 

.( ٢٥٢)ا/ الأسلاب الشريعة ق الرف أحكام يطر: )١( 
اسلالأحبار (، ٤١/ ١٢)السوط (، ٢٢٠)٦; المانع بيانع يفلر; )٢( 

.( D٤٢/المحار 
ص)آ-مآا(،الثافش، الفقه ي اكب (، ٠٥٢ )U/ ١^ ا،نوي يطر: )٣( 

.(٣٣١)ه/اكافن روضة 

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

وف،ناو فإن الغي ل اف- -رحمه قيامة بن الموفق قال )>،( 
وقالفيه، نص فلا سله يذكر ولر موقوفة صدقة قال أو وسكتج، هدا 
•٠ —٠ اه أحمد قول قياس وهو ت القاصي قال الوقف،.. يصح حاميت ابن 

هوالخال هذه ل الوقف، بصحة القول أن - افه -رحمه المرداوي ذكر وقد 
الإرادات،منتهى ثرح (، ٣٤الإنماف،)U/ انظرت الذهبح. س المحيح 





اسماثومةلإو،اتالآوهدق( 
لهعلل ما لوحاهة الوقف؛ صيغة ل الصرف ذكر اشتراؤل 

النذرفإن الشريعة، ق نظائر له هذا ولأن القول، هذا أصحاب 
وكذلكيمتنا، كفارة به ونحبا ؤينعقد يصح يم ولر أؤللق إذا 

لرإذا الومحف، فكذللث، الإطلاق، مع تصح والوصية الإصحية 
■■ ■ مهبرفه وس>م 

يعينلر إذا بأنه الأول القول أصحاب به علل ما وأما 
موجباإ0 إذ لم؛ مفغر موجه يتحقق لر الوقش، مصرف 
مصرفمحمل بأن وذللث، مصرفه، تسمية عدم مع يتحقق الموقفج 

اءر١اأوالفقهأكثر فول ق والساكين الفقراء على ، الوقفذلك 
آحرين،قول 3، إرثهم مدر على الواقفط ورئة على 

قالوقف أحكام (، ٥٢• )U/ اعر الخاوي (، ٢٢٠)٦! المانع بدائع يقلر: )١( 
.( ٢٥٢الأسلاب؛/الشرمة 

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



الأه|ءلاثرعيآلإساتالأيهد

الوقفطرة|و؛اوا 

•مطالب محنة على ؤيتمل 

بالإقرار.الوقف إثبات الأول: ايللب 
.بالشهادةالوقف إثبات : الثاني الطالب 

.باممابةالوقف إثبات : الثالث الطالب 

بالامتفاصة.الوقف إثبات ت الراح الطلب 
عنهاالكول أو الوقف إثبات الخامس؛ الهللب 
الوقفلزوم ق وأثره الحاكم حكم : اوادس الطلب 

.ئ،



ئ(—عتاس،|ثسلإساتالآ*هذ

*مب 

المدعيمحبل من المة تقديم من لإثاتها لابد الوقف دعوى 
لذلك لكن واء مالدعاوي لكئر دعواه صدق ليويد 

قالالوقف.. حففل بقصد ذلك كان أو الوقف، على خصومة 

احنمهصيد ل الحق لكن ررإن اس—ت —رحمه سمية ابن الإمام 

ذلك،ونحو يجحد أن بالسنان محففل لر إن نحاف، وغثره كالوقف 
للحقحففل حمم غر من والشهادة الدعوى سماع ق فهنا 

((القضاء مقصودي أحد وهزا مقدر، خصم عن انححود 
الوقف،دعوى إبان، طرق عن مذكلم البحث هازا ول 

املم امحمئ. الل البينة فان البينة، امم يجمعها الطرق وهذه 
كلامق لءالبينة ث اض— —رحمه القيم ابن قال .. ؤيظهره الحق ي؛ين 
الحق،يبين ما لكل م امالصحابة، وكلام رموله وكلام اف 

حموهاث، حيالفقهاء، امطادح ل البينة من أعم فهي 

(٥٣٢ )أ/ الإّلأب النريعة j الوف أحكام يطر: )١( 
.(٣٥٦/٣٥)٢(مح٠رعاكاوى)



١^٥٥الآسوواطرءي4لإيتا 

رما الاصطلاح ق حجر ولا الشاهد أو ين بالناهل 
فهمق الغلعل بذلك فيقع عليه، ورسوله اف كلام حمل يتضمن 

—رحمهوقال ٢، منهار التكلم مراد غجر على وحملها الكوص 
منالمتقادم الغلن غلبة على الدعاوي و الحكم ارمنى اش-; 
الشهود()أي البينة ومن ناره، الإقرار ومن تارة، الإصل براءة 
وهذابدونها، أو المردودة الطالب مع الكول ومن تارة، 

بالشهودالبينة ونححيص بينة، فهو ظاهرا الحق يبين ما كله 
،•الحق٠٠ر يبين لما اسم فالبينة ؤإلأ خاص، عرف 

٤٢٣١ق ُرالثثنة الحكمية الطرق ل وقال  يبينلما اسم • ١١
المصبثلاثة وتارة شهود، أربعة تكون تارة وهى ويظهره الحق 

واحدة،وامرأة واحدا، وشاهدا شاهدين، وتارة المفلس، ية بق 
اهدشوتكون أيمان، أربعة أو ا يمينحمسين أو ويمينا، ونكولأ، 

(.)ا/٥٧انماشن رب ص الوهعين أعلام )١( 
.؛( n/r)النيطان س.مائي اللهفان إغاثت )٢( 
١(-٤ ١٢)؛/ الفوائد بيانع وانظر: ( ٢٤)ص )٣( 



اسماثرسلإشاتامهدم
محنتا

ماظهر أن عليه أي ،، ١١المدعي( على )والبينة قفوله. الخال، 
حكمالطرق من بهلريق صدقه ظهر فإذا دعواه، صحة سن 

له«اه.

الوقفا بهيثبت الق للطرق بيان الطالب من يأتي وفيما 
شرعأ.

ولفظه:جده عن امه عن نعيب عمروبن رواه حديث هن جزء هذا 
ونداظا ألفبمدة وروي أنكر( من على والمن المدعى على رالمة 

ناممحمد ذكر وفد (، ١٢٥٢/ )٠ الكثرى المن ل اليهقي أخرجه 
هذاطرق أن (، ٢٧٩)a/ الغليل إرواء ق افه- ~رحمه الآلانى الدين 

ماسابن حديث من ناهدا للحدين، )لكن نال،؛ ثم واهنة الحديث 
.اه جيد( سد عمر ابن حديثا من وآخر صحح بإسناد 



حِالآه،>لاثوسلإشاتالأوهد 

الم،الأول

بالإقرارالوقف إشات 

لالشيء ئر ية-الت قراره ل ء الني، وصع لغة؛ الإترار 
امإذا"أفكدا مكان ؤ، فلأن قر وسكن، ثت إذا مكانه 

لأنالمن(؛ )يوم التشريق! أيام من الأول لليوم قيل ومنه فيه، 
الأرض:وفرار التمكن،، والأسممرار: بمنى، فيه يقرون الماس 

اكا0تإرا/المنقر 
الشرع:3، الإقرار الحرجاني: قال شرعا: الإقرار ومض 

•عليهل لأحر •بحؤ، إخار 
أولفظا عليه ما المختار الرشيد المكلف إظهار هو: وقيل 

صدقهيمكن يما إشارة أو كتابة 

القاموس؛/آآ(، )١ انمرب  jU(، ٢٥٧)ص اكر، الماح يطر; )١( 
(.٥٩٢ص)انمي، 

ص)٣٣(.الممريفات،، )٢( 

.الأماذ،)أ؛/هأ؛()م(



الأسولاثوهياتلإساتالآوداد

لغرمعليه بحى صراحة المختار المكلف إخبار هوت وقيل 

الشزرموجه على 
لشمولهالتعرفات أفرب هو الآ'خثر التعريف هذا ولعل 

ففدبالاحملع، مرعية حجة والإقرار مانحا..، جامحا ولكونه 
بمقتضاْ.المقر ومواخذة حجة إقرار اعتبار على الإمة أحمعت، 

صحةعلى الأمة ررأحمحت اف—! —رحمه قيامة ابن الموفق قال 
«لىاهّ.ببالإقرار 

المقر،على حجة صار شرائهله توقيا مصدر إذا والإقرار 

لأنيمال؛ كما ة الأدلسيد هو إذ آخر؛ دليل إل معه محاج فلا 
العاقلان فوالريبة، التهمة معه تنتفي وجه على إمحار الإقرار 

فإنالشهادة، من آكد كان ولهدا بها؛ يضر كدبا ه نفعلى يكدب لا 
أذكرإذا سمع ؤإنما الشهادة، عليه سمع لا ، اعترفإذا عله المدعى 

-رحمهالقيم ابن قال الإقرار، بمقتضى الحكم القاصي ويلزم 

(.٦٥)آ/ الركان د لكخ الحدود ْرجبات لإنات العامة الفترة )١( 
.( YIY/V)الغي )٢( 
(٧١الخيودرأ/ لإنات.رجات العا.ة س ١(،  ٤٢)•"T/ م ص يفر: )٣( 



١ِ^٥٥، لإثبات ايقرهية الآه،>و 
نتتا

آ.ر خلاف(( بلا قبوله يلزم بالإقرار ررالخكم اشست 
[ثارهتتعدى فلا منه، صدر من على قاصرة حجة والإقرار 

ولذلكالغبمر؛ إل متعدية حجة فإنها الشهادة، بخلاف غيره إل 

البقية،وأنكر بعشهم ه بوأقر دينا آخرين على مدغ ادعى لو 
وأنتهاالدعوى هذْ ادعى ولو أقر ْن إلا يلزم لا الإقرار فإن 

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

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

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

حالق أو صحته حال ق الواقف إقرار يكون أن نحلو لا 

مالأوقف بأنه اقر بأن صحته حال ق الإقرار كان فإن مرصه، 

.الطرقااس،ص)؛ها()؛(

ونظامهالقضاء (، ٧١)y/ الخدود موجبات لإثبات العامة النظرية ينظر )٢( 

(.٤٠٢)ص الحميضي، لعبدالرحمن والسنة لكتاب اق 



اسماثدستلإشاتالآوق1ديِآ 
ءٍ  ً

إقرارهوينفذ بإقراره، الوقف ثبت صحيحا وقفا أمواله من معينا 

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

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

قيكون ألا بنرؤل ماله ثلث من يعتثر أنه إلا كذلك بإقراره، 

الورثةبقية إجازة على متوقفا كان ؤإلأ واريت، عليه الوقوف، 

المنجزةرراكرعايث، اض—ت —رحمه قدامة ابن الموفق ال ن
الدين،من والإبراء والصدقة القبوصة والهبة والحاياة كالعتق 
منفهي الصحة ق كانت، إذا للمال الموجبة الخناية عن والعفو 

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

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

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



نجخالآه>لاثوصةلإساتالآؤد1د 

أ-إمارورممالواس:

حياتهحال مالأ وقف قد مورثهم بأن التوفي ورئة أقر إذا 
دونالورثة بعض أقر ؤإذا الوقف، به وئسن، الإقرار صح 

آ.أنكرر من دون أقر من حصة ق شن، ، الوقففان بعض، 
■آ-اهمادالآجتي:

نحلوولا الوقف، بعلاقة له ليس من هو•" المراد 
يدهق الوقف، يكن ل؛ فإن يكون، لا أو يده ق الوقف، يكون أن 

يدهق الوقف، كان إن ا أمبه.. يعتد ولا معتم غثر إقراره فان 

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

إلأو الإهلي الواقف، إل يرجع فانه فلأن بن فلأن مالكه وقفه 
حميعمن الوقف، دستإ قال ما صدقوا فان ميتا، كان إن ورئته 
شن،.لر الوقف، أنكروا ؤإن منشئ لا باقراره مفلهر لأنه المال؛ 

مومىبن إبراهيم الدين لرهان أحكام ق الإسعاف ينظرن 
الإمحلاميةالشريعة ق الوقمح أحكام (، ٤٠١)ءسهّا، الطرابلي 

.(١٠٣٤، ١٠٣١٠)آ/



الآمءداهر^لإساتالآوت1دء
محظأ

يدمي الذي _ lilأن بأقر أن بالواقف يذكر لر إذا أما 
صحاللكية، ق له منانع محاك وليس ذللث، على يزد ولر وقف 
لرفإن أحدأ، عتن قد كان إن عيهم من على وقفا ؤيصر إقراره 

اين؛والمالفقراء على وقفا أكون فإنه المستحفن عن قد يكن 

يصحلر فلو عادة \}قوتم أيدي ق يكون الآوقاف لأن وذلك 
الإقرارأن كما ممرة أوقاف لبهللت، أيديهم ق هي تمن الإقرار 

عليه.فيفي اكر غر إل يتعد لر 
قدكان فإن المخوف، الموت مرض ق إقراره كان إن أما 

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

،.الوقفشّتإ 

قدكان فإن متلملقا، به أقن ؤإنما الواقف سمى قد ؛،كن لرؤإن 
يعتبرها الإقرار لإن ماله؛ كل من إقراره نفذ عليه الوقوف عين 
قالالمال، حمع من يغذ لأجي والإقرار '؛؟"مي، الإقرار نيل من 
العلمأهل من عته نحفظ من كل ارأجع اس~ت ~رحمه المتلءر ابن 



الأهولاهرءيةلإيتالآود1ذ

.٢١١حائز« الوارث لخر مرصه ق الريض إقرار أن على 
فإنعليه، الموقوف ولر الواقف محمى قد يكن لر إن أما 

فإنورثة له كان ؤإن ماله، كل ق الإقرار نفذ ورنة له كن يب 
وقفبأنه يقر ل؛ لما لأنه وذللئ، ماله؛ ^٧، من إلا ينفذ لا إقراره 

منفهو مرصه، ق وقفه الذي هو كأنه صار بعينه رجل على 

فلالإثاًلأسيلالإهمرل

.( ١٥٤)•٣; الفر الشرح وانفلر: (، ٣٨الذر)ص لأبن الإحماع )١( 
jالوقف، احكام (، ٣٧، )٦٣ص الأدقان،، احكام j الإساف طر: )٢( 

)Y/الإّلأمة ١^ 





الأوت1دلإثبات اط^هيات الأه،وو 
ليا—حس 

ادئباتث1ني

بايقهادةاثموقف اثبات 

امبار الإخبعلى يطلق الشهادة أصل ت اللغة ق الشهادة 

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

اه.حضورا؛ أي! شهود وقوم شاهل.، فهو حضره 
علمها ميار الإخببأنها! عرت الشؤع ق الشهادة ومعنى 

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

.٥( ١ ٤ )Y/ والأثر الحدث رب ق  ■صيطر: )١( 
للراغبمأ0 القافل مفردات وانفلر: ( ٢٢٣، ٢٢٢)U/ العرب ان ن)٢( 

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



الإسووادقوء،ةلإس1تامحوداد

علىلغره بحق الثخص إخبار الشهادة أن والدعوى! والإقرار 

نفسه..،على لضره بحق الشخص ار إخبوالإقرار غره، 

غرهعلى ه لفبحق الشخصي إخبار والدعوى. 

حجةوأنها الشهادة ْثروعة على العلماء أحمع وفد 
بينة؛نمى فإنها ولل.لك نوحثه؛ ولا الحق تظهر لكنها سرءيةر٢، 

قال، فيه المختلف ل الحق وتكثف النسى ما تب؛ن لأنها 
فرضوأداؤها الشهادة ررمحمل —؛ اف —رحمه قيامة بن الموفق 

ما>ؤولأيأب تع__ال: اش لمول المماي_ة عش 
ءجM بمكئيا نتن أنشلأة محيمحإ ؤَه 

بها،العلم موصع لإنه بالإثم؛ القلب خص ؤإنما &يئو 

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

مغي( ٦٣٥)\إ الإرادات متهى شرح ٢(، الكمر الشرح يظر: )٢( 
(.٤٢٦/٤امحتاج)

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

.٢٨٣الأية البقرة، مورة )٥( 



.ِالأموواثرسلإشاتامهد 
محا

ا.ه.الآ٠اناتا١ل١، كسائر أداوها فلزمه أمانة الشهادة ولأن 
الشهادةعلى يطبق فإنه ولذلك الآموال؛ حملة من والوقف 

ومنآ، أحك_امر من المال ق الشهادة على يطبق ما الوقف في 
رحلنهاية فيه فيقبل الرجال، ْع فيه الماء شهادة قبول ذللمثا 

والمالكيةالحنفية من الفقهاء حمهور قول ل وامرأتين 
—رحمهتيمية ابن الإسلام شيخ وقال ا•• والحنابلة١ ا ل والشافعية 

أقيماإنما لإنهما توجه؛ وبمتن امرأة شهادة يقبل ت قيل لو  ٠١اش-ت 
قالشهادة تفتقر ولا ، الليازة<ا وكخر الحمل ق رجل مقام 

قالمعين، على الوقف كان إذا إلا اكءوى، تقدم إل الوقف 
صربين!على ااالحقوق ! اممه— —رحمه قدامة بن الموفق 

)١(

الخلّلمواهب (، ٢٧٨)ءس للخمأف، ، الآوث_اذاحكام ينظر: )٢( 

يطر)٣( 
يطر)٤( 
يطر)٥( 
يطر)٦( 

(.٣٧٢)i/الخار الور على الحار رد 
(.١٨١الخلل)٦; موام، 
الطاون)اا/؛هأ(ّروضة 

(٨٢/١٢٠الإنماذ،ر

.( ٨٣/١٢الأبق)ارجع )٧( 



الآموواثوستلإش1تالآوهدؤج 
وغرهوالكاح المالية كالحقوق معين لائمي حق أحدهمات 

علىوالوقف القذف وحد كالقصاص والعقوJات العقود، من 

لأنالدعوى؛ بعد إلا فيه الشهادة تمع فلا معين، آدمي 
ؤإذنه،مطالبته بعد إلا توفى تفلا لائمي، حق فيه الشهادة 

عليها.تقدمها محوز فلا لها، ودليل الدعوى على حجة ولأنها 
كالوقفمعين غر لأدمي حقا كان ما الثاتيت والضرب، 

أوْسمجد على أو الممسلمين جيع أو والمساكين الفقراء على 
أوهذا، ونحو ذللئط من لشيء الوصمة أو ممالة مقيرة أو سقاية 

أوالزكاة أو تعال ف الخالصة كالحدود تعال ش حقا كان ما 
يسلذللث، لأن الدعوى؛ م تقن. إل يه الشهادة تفتقر فلا الكفارة، 

اهيدعيه؛؛ الادميين من تحق م له 

قالشهادة ؛؛ن يفرق أنه اش رحمه الموفق كلام من وءلاهر 
تقدمبعد إلا فيه الشهادة مع تفلا معين آدمي على الوقف 

كالفقراءمعين غير آدمي على الوقف ل الشهادة وبين الدعوى، 
٤١٠يثرتل فلا والمساكين  وهذاالدعوى، تقدم فيه الشهادة ١ 

الغى)إا/\،-أ(.)١( 



مالأسوواثدءيةلإساتامهد 
مما

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

أو؛^ ٨٠آدمي على الوقف كان سواء أي• مهللقا، الدعوى تقدم 
إذال تعاش حقوق من الوقف، لأن وذللث، ؛ مع؛ن غر على 
فيهالشهادة لسماع يشرط فلم بر، جهة على بالغلة تصدق هو 

الدعوىتقدم 
تعالاف حقوق من الوقف، ار اعتبمن الحنفية ذكره وما 

على، الوقفكان فان تفصيلا، هدا ق إن بل نفلر، محل مطلقا 

علىكان ؤإن اس، حقوق من فهو والمساكن كالفقراء معين غر 

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

.الإرادات)!/؟rn( سهي ثرح (، ٢٩٤/ ٢٩الكبر)الشرح يفلر )١( 
الك،الالأقرب -اللت، البلغة (، ١٦٥، ١٦٤)٦/ الخلل مام_، يطر: )٢( 

.ا()؛/آ-

يطر)٣( 

يطر)٤( 
يطر)٥( 

: ٤٣٧امحاج)؛/ مغى ٣(، • ٩ امحاج)A/ نهاية 
.( ٣٧١، ٠٣٧ الخار)؛/ الدر على امحار رد 

(١٥٠صر)عشوب، الخليل لعد الوقف، كتاب 



الآسولاثرء؛ةلإداتامهد
محة

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

تميمانرامحل عدم على متفقون اء فالفقهحال وبكل 
ممنغبر على الوقف كان إذا فيما الشهادة ماع لالدعوى 
هذهق الوقف اعتم واء ساكن، والمالفقراء على كالوقف 

تقدميثرحلون والخمهور لإدمي، ا حقأو ش ا حقالحال 
ّممن على الوقف كان إذا الشهادة ماع ل الدعوى 

ارالإخبالشهود على بجب ه أناء الفقهبعض ؤبمرى 
بلغةففي ممن، غم على الوقف كان إذا اذكم عند ؛شهادتهم 
غرعليه يدْ والواصع معين غر على الوقف كان ءإن السالك! 
ؤإنللقانحي... الوغ بادرة البالشهود على وحب الواقف، 

إذاإلا لائمي حق لأنه يرفعون؛ فلا معين على الوقف كان 
أنيرى —ل الحليمواهب، احمتح صسإن بل ٢، ر * للشهادة طلوا 

الدرعلى الحار رد وانظر: (، ١ ٠ ٩ )أ/ المالك لأوب ازللخ، بمة 
الخار)أ/ا<أ'مآ(.



الأه>لاثوسلإثطتالأوهد
(Q)■

يعترذلك سكوته فإن الخال، هدْ ق يشهادته خر إ إذا الشاهد 
شهادتهجارحافلاتقبل 

علىيترتب كان إذا متجه الحال هده ل بالوجوب والقول 

وممكنعليه، التعدي أو الوقف صياع بشهادته الشاهد إدلاء عدم 

نشألئهندأ >ؤولأ ال: تعاف بقول ه لينيل أن 
اليالشهادة إبداء عدم فإن ^٢٢، ءاشمِهلئةو ؤ0،5 ياءٍىتنها 

..لهاكتمان نؤع الحقوق إثبايتح عليها سبا يم 
أعلم،،،تعال وافه 

ا٤ حلل)٦/ تنتصر لشرح الخليل مواهب )١( 
.٢٨٣الأة: القرة، ّررة )٢( 





حِالآء>لالثرءيدلإساتالآوهد 
مما

الساهادة

باهتاةالوقف إيات 

الذيالحاصر الوقف ق خاصة الإنات طرق أهم من الكتابة 
وفدكرا.. والإبات التوثيق ق الكتابة على فيه الاعتماد أصح 
والشهادةبالكتابة بتوثيقها الحقوق حفظ. إل عباده تعال اف أرشد 

محسض إق إت1و1 ئداينتم \دا ءامؤأ آقيِنف يتاي ؤ فقالت 
رح\نآء=فره،من واسثقه\.إسهينين ؤ ال! وقه، غء=كئوه 

الصغركتابة من الضجر عن ونهى الشهادة، قبل بالكتابة فبدأ 

تكننيئأن ثثؤ >ؤولأ فقال! ومللا، سآمة أجله إل والكبثر 
بالرهانأمر الأخرى الأية ول •• لجإؤءه< أق ؤًًض؛ئا صيتثل 

الكتابةأهمية لنا يبين وهن.ا السفر، حالة ق الكات...، وجود عدم عنلء 
يثنىالذي راالآصل المعاصرين! أحد يقول والإثثايتج.. لتوثيق اق 

ادهبعبأمر تعال اف فان الواينة، أية هو عنه وتفرع التوسق علم عليه 

.٢٨٢وة الغرة، )ا(ّورة 



اسماثث>^لإش1تالآود1د
محتنبأ

منيتوقع  11أحله عند به يتدكر صكا ليكون الديون؛ بكتابة فيها 
ربماوالثيaلان الآحل، حلول وين المعاملة الي؛ين المدة ق الغفلة 

ادوفتهلرأ، قد وغثره موت من والعوارصي الإنكار، على حمل 
النقيةالدرامسات من ست، وقد الزور، بشهادة يغري قد الذمم 

الملاحفلةعلى وقدرتهم الشهود ذاكرة قوة أن العلمية والتجارب 
الأمورؤإدراك بتفاصيلها الواقعة تيعاب امحعن تهصران ما كشرا 
فيه،لانزلع ت، وقق محصل بالكتابة والتويق حقيمتها...، على 

الكتابةتنعلق للفضاء تقديمها وعند طيعتها على الحقائق فيه وتقرر 

أوخطآ أو تحيز أو غرض بدون إثباتها بق الق الحقائق بتلك 
كانتومش راجحة، كفتها ~ التوثيق رحاب ~ق فالكتابة نيان...، 

يردلا هى ثم للواقع، صجلآ وأكثر أداء أدق فهي التزؤير عن بعيدة 
إثباتهاالراد يالواقعه ليحط مقدما هيئ دليل فهي النسيان عليها 

}١ شاملة® احاطة 

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



الأه>واثومةلإشاتالأوهد
ى

ؤإذابالكتابة...، بإثباته العناية يتبقى ما حملة من والوقف، 

أحلمهيكون لا فد الذي الدين بكتابة أمر تعاليمي اف كان 
وتكونمحلويلة مددا تبقى قد الق الموقوفة بالآعيان فكيف تلويلأ 
وفوذلك؟. ونحو النهود وموت والغفلة المسيان لهلروء مظنة 

الوقفات إثبمشروعية عن الكلام عند ذللثح بيان مبق 
وأهميته.

طرقمن ا طريقالكتابة ار اعتبق الفقهاء ح احتلمفوقد 
فصط،الفقهية اكاهّ_ا ليس الاختلاف وهدا الإثبات، 

مستقلببابا نحموها لر أنهم على الواحد، المذهب ق حتى بل 
تعرضواا ؤإنمالإخرى، ات الإثبطرق ق الشأن هو ا كم

خعلعلى والشهادة بالكتابة كالإقرار بات مناّق لإحكامها 
القاْسلا،.إل القاضى وكتاب المقر 

العامةالنظرية (، ٤١٥)ص الإسلامية، اكريعة ق الإتيان وسائل ينظرت 
والسنة،الكتاب ل ونظامه القضاء (، ١ ٧ ٠ / ١ ) الحدود موحيات لإثبات 

.ص)ا"مة(



الآمولاهمسلإشاتالآوتادنج 

قولان:المسألة هذه ق الأنوال وأبرز 
ومائلمن ومسلة ة الكتابار اعتثعدم الأول: القول 

إلذهب وقد عليها، اعتمادأ محكم أن للقاصي فلبى الإثبات، 
روالشافعية ٢ ١ والمالكية ، أالحنفية فقهاء من ممر القول هذا 

والحابلةأ؛آ.
إذاات الإثبوسائل س وسيلة الكتابة اعتبار الثاني: القول 

فقهاءبعض إليه ذمتح وقد كاتبه، إل الختل بنسبة العلم حصل 
،والحا؛لةل٧/المالكية١٦الحنفيةلْ،

الهيابةثرح j المائة (، TUY/i)الخار الدرر على امحار رد يقلو: )١( 

السالكأقرب على اسر ه"آ(،واكرح ١ )Y/ رشد لأبن الجهد بداية )٢( 
(١٢٦/٤).

.( ٣٩٩)٤; الحاج ْغنى ٢(، • ٦ , ٢ V• ا/ )٦ اعم الخاوي يفلر: )٣( 
.( ٣٢٦ا/ )١ الأنصاف •٨(، )؛)/{V، الغى بفلر: )٤( 
(.١٤٩الهداية)A/ شرح j المائة : بفر )٥( 
الكالمأقرب على المغتر الشرح (، ٣٥)y/ الجهد بدابة بطر: )٦( 

.(١٢٦)؛/

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



الآمودالق>ءيةلإشاتامهد
محا

ةالكتابار اعتبمن الانعين الأول القول أصحاب وحجة 
تمييزها،ؤمعب تتشابه الخطوط أن الإثباتات وسائل من وسيلة 

واحد،صاحبهما وأل متشابهان الخْلن أن للثخصى بحل وقد 
حجةتكون فلا للتزوير، قابلة فهي ذللثح، حلاف والواقع 

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

تجنأو واللمس، التسلية بكتابته يفصد قد الكانس، ولأن 
عدملاحتمال شرعية؛ حجة الكتابة تعتبر فلا ذللث،، ور حطه 

٢.قيهال والإرادة القصد 
القول;أصحاب وجهة بيان ق اض رحمه القيم ابن قال 

للتشابهقابلة الخطوط الخطوط: العمل؛من المانعون رروقال 
إلاومقتله عنه اس رصي عثمان قصة كانت، وهل وانحاكاة، 

حتىكتابه مثل وكتبوا حاتمه مثل صنعوا فإنهم الخهل؟ بِح ب

•٨(،; ١٤)(، y-U/wالإسلأُي الفقه ق الكع الخاوي يننلر: 
المامتالطرية (، ٤٢٤، ٤٢٣الأسلاب)الثريعة و الإناثت، واتل 
.( ١٧٢الحدود)١; موجبات، لإنات، 



الآْ،وداثرسلإشاتالأوهد
ى

علىإلا أبدا تشهد لا I النعي ال قولذلك جرى؛ ما جرى 
كتباء ثومن خاتما، انتقش اء ثمن فانه تذكره، ثيء 

ىابا((اها،.
وميالةالكتابة باعتبار لقولهم الثاني القول أصحاب، واستدل 

تيأتي بما الإنات وسائل من 

اذأئدابممةاثوْ اوبث يثأقا ؤ تحال: اش قول ١- 
هذهق تعال اف أمر فقد ،، لغء=فتوهه نسس ئمل ٩^،اة 

مااُت، لإثبمعتبرا يلا دلالكتابة تكن إ ولو الدين، بكتابة الأية 
الثارعوأوامر الحسث،، من صربا بها اومر لكان تضمنته، 

ذااائ،أم.مثل عن مصونة 
اشصلى ني الأن عنهما الله رصي عمر ابن ا حدي٢" 

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

(.٢١٠ص)الحكمة، الطرق )١( 
.٢٨٢الآة اوقرة،مورة)٢( 
٠١٧/ )؛ الخوود موجات لإنات العاهة الفلرية : ينظر )٣( 



مالأ٠>Jاثرءيةلإث^Uالأيهد 
مما

lLJ _ علىالاعتماد بجز ولول؛ ، عندْاا مكتوية ووصيته إلا
فائدة.وصّيته لكتابة يكن لر الخط 

عنانمر و كالكظ والخط كالخطاب، الكاب أن - ٣ 
اللقطعن الكتابة وتمتاز العزيمة، ؤإبراز النية ؤإظهار الإرادة 

وحسنهانvن، اللأحل الخط — العرب! وتقول والضط، بالشات 

منووميلمة حجة تكون الكتابة فان ولذلك الفصامحن؛ إحدى 

الإناتل٢،.وسائل 
علىقاطبة الحديث أهل ررإحماع اش1 رحمه القيم ابن قال 

إلابه التحديث، وجواز عنده، الخفوط الخط على الراوي اعتماد 
الإملأمذللئ، على يحتمد لر ولو به، يحتد لا شاذا حلافا 
بأيديفليس لم، ومعليه اش لى صاف رمول ومنة اليوم 

السنن،من الموجودة النسخ هذه إلا اش— كتاب بعد ~ الناس 
رسولكان وقد النسخ، على فيها الاعتماد الفقه! كتب وكدللثج 

وتقوموغثرهم المالوك إل كتبه يبعثه وسالم عليه اف صلى اف 

.()ا(سقمثبم،ص)ماا،*آا
(.٤٣)•ص الإّلأب، القرمة ل الإنات واتل يطر: )٢( 



الآسولاثرءيةلإث،اتالآوهد^؛٢ 
جرىولا بمضمونه، يكتابه رمحولأ ينافه يكن ولر حجته، بها 
محتوما،الكتاب يدغ بل وسلم، عليه افع صلى حياته مدة هدا 

لأملبالضرورة معلوم وهذا إليه، للمكتوب بدفعه ويأمره 
.اه  ١٠وأيامه...ثرته بالعلم 

وهوالثاني القول أعالم— —واش القولن من والراجح 
بةبنالعلم حصل إذا الإثبات وسائل من وسيلة الكتابة اعتبار 
ةمامالحاجة ولأن به، احتجوا ما لقوة وذلك، كاتبه؛ إل الخهل 

الإثبات،ق عليها يعتمد الق الهلرق من طريقا ا3كتا؛ة اعتبار إل 

كحراحرجا ات الإثبوسائل من اعتبارها بعدم القول ل ولأن 
المعاملاتق وخاصة حال، كل ق الشهود تيم لعدم ومشقة؛ 

الشهودوجد ؤإن إثباتها، ق ويتاهل وقوعبما يكثر الق المالية 
ّيموتون أو ينون أو التنانع عثد يغيبون فقد التعاقد، عند 

اراعتبمن المانعون الإول القول أصحاب به احتج ما وأما 
الخهلوطتشابه باحتمال قولهم من الإثبات وسائل من الكتابة 

الخهلوطتشابه فيقال؛ ا، بينهوالتفريق تمييزها معي، بحبن، 

)Y-0(.ص امة، الطرق 



حالأم>واثوسلإداتالآود1ذ 
ى

والآ-حتكامحكم، عليه يبنى فلا نادر، التمييز معه بمعب، الذي 
كاحتمالالخطومحل نشابه احتمال إن ثم الغالجا، على تبنى إنما 

والاحتصاصى؛الأارة لآ"هل *ُكن التزؤير وكشف، الصور، تشابه 
عنصورته كتميز غبمره حط من يتميز كان_، كل حني لأن 

علىدال لرالختل الله—! —رحمه القيم ابن نال غبره•• صورة 
يقدر:ما وغاية والإرادة، القصد على دال واللمقل اللفغل، 

والأصوات،الصور اشتباه يفرض كما وذللئ، الخطوط، اشتباه 
حملعن به يتميز ما كانس، كل حتل ق سبحانه اف، جعل وقئ 

وألماسوصوته، صورته عن وصوته صورته كتميز غجره 

ؤإنفلأن، ختل هدا أن فيها— يّميبون لا ~ شهادة يشهدون 

الأدلةدلت، وقد فرق.. من فلابد ومشابهته محاكاته حازرت< 
الأعمىشهادة قبول على القطع- من تةرُب، الق - المتضافرة 

الأصواتتشابه أن مع الصوت، عرفج إذا المع طريقه فيما 
يزلول؛ دونه... فليس الخطوط نشابه من أءذإم يكن لر إن 

بعضهمكتب على يعتمدون والعمال والأمراء والقضاة الخلفاء 
عليه،يقرزونه ولا فيها ما على حاملها يثهلءون ولا بعض، إل 







الآه>واثرهيةلإشاتامهدج( 
الخارثيذكره وممن أصحابنا، بعض به وصرح وقفا، ويصر به 
ذلكإل الحجر يفل أن يجوز ألس مل؛ فإن ؛ رحه شل 

أقرب؛بل الشاهدين كذب كجواز ذلك جواز قتل• الموصع؟ 
شيءعليه ليس فيه، داخلا الحائط من جزءا يناهد الحجر لأن 
يمامولا الدار، مع بني بأنه غالبا يقخح بل الفل، أمارايت، من 
بعدوصعه يتعذر بجينا الحائط عليه وصع عغليما حجرا كان إذا 

فإنوامرأتين، رجل أو تن رجلشهادة من أقوى فهن>ا البناء، 
وهوامشهاظهرها على يوجد العلم كتبا ق تهولون فما قيل• 
قيل!بذلك؟ وقفا كونها محكم أن للحاكم هل الوقف،، كتابة 
قمودعة ا كتبا رأينفإذا الأحوال، قرائن باختلاف بجتلفط هذا 

وقدمتطاولة مدة كذلك وهى )الوقف( كتابة عليها خزانة، 

الكتابا رأينا إذا أما ... وقفا كونها ق نرب نل؛ بذلك اشتهرت 
يوجبفهذا ،، الوقفعليه ّب، كتمن عرف ولا مفره نعلم 

القرائنعلى ذلك ل والممل حاله، بمنن حتى أمرْ ل التوقف، 

الإراداتمتهى رح ث)إ/مآه(، الأنمماع لطالب اع الإننيطر: 
/■،(٦٩١).



ؤخاسماثدصةلإساuالآوهد 

كانإليها، يلتفت لر صعقت ؤإن ا، بموجبهحكم قويت فإن 
اشوبالاحتياط طريق لك ومتظهار الاسطلب ت توسطت 

اه.التوفيق« 

بعضعلى اعتمادهم الفقهاء يعفى عن ~ اش رحمه ~ نقل ثم 
والحيوانالحجارة على الكتابة أن ارواكمود قال! ثم الآمارات 

بهايثبت أن أول فهي بكم، الآ٠ارادتج هذه من أقوى العلم وكتسح 
عارضإذا أما ارض.. المععدم عند ميما ولا الكتابة، تلك حكم 
الملكسب تن،كر بل اليل.، محرد إل وستنال ولا تتهم لا بينة ذك 

محردعارصها إن أما الآمارات، هده على تقدم فانها واستمراره، 
واليدوالشاهد، البينة بمنزلة الأمارات هال.ْ فإن إليها، يلتفت لر اليد 

.٢١اه باوك« ترفع 
مكتوبة دابعلى وجد ررولو ،ت الإراداتر منتهى ول 

.الءلرقالخكب)ص\اآأ-مآاآا( )١( 
القناعكثاف (، ٦٩١)n/ الإرادات متهى ثرح وانظر: (، ٣٧٦)ه/ )٢( 

(.٤٣٨، ٤٣٧)أ/







اسمارق>صةلإث،اتالآوهقؤح 
أهلمن كشر أنكرها ففد تفاض( م)حديث عبارة وأما 

الفراءال رر..قالمر المباح ففي لحا، ا وامحثروهاللغة 
حديثيمال! لا اللغة أهل وعامة الكبت وابن والآصم٠ءي 

العربوكلام الحفر، كلام من لحن عندهم وهو تفاض( رم
اه_لا/فاعل(( اسم )مستفيض( 

التواتر١—؛ن درجة الأص__طلأحت ق الأستفاصة ومعنى 
اسالنبه يتحدث الذي والديؤع الاشتهار تعي والاحاد 

بسهمزآ،•ويقتض 
)الطرقكتابه ق اش~ ~رحمه القيم ابن ام الإمعد وقد 

الحاكمبها نحكم الق الطرق من ريقا الاستفاضة الحكمة(رم 
الحاكمإل يتطرق فلا ان، البينأظهر من راالأ>استفاصة وقال! 
علمهبمجرد لا بحجة حكم بها فحكمه إليها، استند إذا تهمة 
الشاهدشهادة يقبل أن له كان ولذلك غره؛ فيه يشاركه الذي 

لمغلار اعتبغر من وعدالته صدقه الماس ق استفاض إذا 

٢(. ٥١)ص اكر، المباح )١( 
.ا•؟(اص،)ص المرق يطر: )٢( 

آأ«آآ(.)ّأ(ص)ا«أ،



نئ-،الآصؤواثوسلإشاتالآوهد 

ةباستفاصسشقه ومحكم شهادته ويرد العدالة، على شهادة 
وكيلكنزنع، العلماء بين فيه يعلم لا مما وهدا وكذبه، فجور0 
أنوالقصود! بالأسفاصةس —الشاهد— يجرح والمعدل؛ اُبمارح 

الشاهدعن التهمة تممي الي العلم تلوق من ؤلريق الاستفاضة 
.اه مقبوليزا، اثنين شهادة من أقوى وهي والحاكم، 
قبالأستفاصة الشهادة صحة على العلماء أحمع وقد 

هداق يهمنا والدي عداهما، فيما واختلفوا والولادة النب 
يثبتالوقف أن على اء الفقهفجمهور الوقف.. المبحث 

مذهبمن والمشهور الحنفية عند قول وهو بالامتفاصة، 
وذهب،، والحابلةر ا ر الشافعية هب من. من والصحيح المالكية 

قولوهو بالأستفاصة، يئست لا الوقف أن إل الفقهاء بعض 

\دتي)1\إ\1\^ينخم:)\(
ثرحق المات (، ٣٧٦)أ/ الخار الار على الحار رد ينظر:- )٢( 

. (١٥٥/a)

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

.( iiAfi)الحاج ْغي (، YnU\/)١ اسابين رومحة - يطر: )٤( 
١٠( ١ / ١٢)الإنصاف (، ٢٦٧)\،Y/الكبير الترح يفلر:- )ه( 



األسووالضءيةلإثياتالآوداد

،الحنابلة عند وفول ا الشافعية عند ووجه الحفية عند 
شروطهدون بالأسفاصة الوقف أصل يثبت قال؛ من ومنهم 

عندوقول الحفية مذهب من الصحيح وهو وتفاصيله، 
الشانمةرْ/

بأنبالأستفاصة، الوقف شون لمولهم الحمهور علل وقد 
قمدته طيلة عليه الشهادة وتعذر مدته تطول ا ممالوقف، 

هإثباتفجاز لئ،، ذلغم أو الشهود موت، ؟_، ؛الغالي، 

يشهدمن عندنا ليس مالكات الإمام فال كالني،.. بالامسفاصة 
إلالم ويعليه اف صلى اف رسول ، أصحا١٣امر أحبعلى 

باuعل٦/

الهدايةنرح j ال1دة (، ٣٧٦)H الخار الدر على الت'ر رد يفر:- )١( 
a)/١٥٥).

. )الحاج مني (، ٢٦٧/١)١ ين الخلل روضة يفر:- )٢(  Ulhit
.( ١١; ١٢،)يفر:-الإضاف)٣( 

.( ١0٦،  ١٥٥)a/ الهداية شرح ي المائة - بفر: )٤( 
الحاجمغي (، ٢٧٥)ص للسيرهلي الفرؤع ق والفناتر ؛/؛؟'ثبا، يفر:— )٥( 

/٤(٤٤٩،٤٤A).

.( ١٥٦، ١٥٥)A/ الهداية شرح ل المائة ١(،  ١٤٢; )٤ الغي .بفر: )٦( 



حِالآهءلالق>ءي4لإشاتالآوهد 
ى

فعللواة، بالأستفاصسيثبت لا الوقف أن إل ذهب من وأما 

إثباتهإل حاجة غم من بالقطع فيه ممكنة الشهادة بأزت لدك 
ائركبإثباته الحكم ق الأستفاصة بر تعتفلم بالامتفاصة، 

العقودل١/
دونبالاستقامة أصله، يثبت الوقف أن إل ذهب من وأما 

بينمايشتهر، الذي هو الوقف أصل بأن لدك فعلل تفاصيله، 
إليهذمّ_، ما هو والصحح • تشتهر لا وتفاصيله شروطه 

به،ءاللوا ما لقوة بالامتفاصة؛ الوقف، ئبولتا وهو الحمهور 

منأقوى تكون ا ربمبل البينايتج، أظهر من الامحتفاصة ولأن 
ابنكلام من ذلك، إل ارة الإثسثمن، كما الشاهدين شهادة 
بالامتفاصةالوقف، بوئت، من المانعون به علل ما وأما القيم.. 

الوقففإن لم، مفغثر ؛القف؛ فيه ممكنة الشهادة بأن قولهم من 
منكشر ق عاليه الشهادة ونتعير الغالب، ق مدته تطول مما 

اعتبرفلو الشهود، ومولت، المل.ة طول مع خاصة الأحيان، 

٢( ٦٧/ Y٩)الكبم الثرح (، ١ ٤ ٢ ١/ )٤ الغي يطر: )١( 
.(١٥٦، ١٥٥)a/ افداية شرح ل الجناة ينظر■ )٢( 



الآصوواضءياتلإوياتالأوت1د

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

يشهدإنما ههنا، بالعقود لت الشهادة لإن يمح؛ لا ٠ اهثه رحمه 
القطعممكن لا وهذا الملك.. بمزلة فهو بالعقد الحاصل بالوقف 

فيهالشهادة تحوز أن فوجب ، cilUwljالقطح ممكن لا كما به 
١^١،.سواء« كالملك بالأسضاصة 

بالأستفاصةأصله يثبت الوقف بأن قال من به ماعلل وأما 
ينتهرالذي هو الوقف أصل أن من وتفاصيله، شروطه دون 
الشروطمن التفاصيل ثبوت إن إذ لم، مفغر تفاصيله دون 

بالاممماصةالأصل ثت فإذا الأصل، ثبوت عن فنع وغرها 
الوقفأصل ثبوت بن بللتفريق وجه ولا تبحا، الفرع ثبت 

أعلم.تعال واش تفاصيله.. وثبوت 
قولعلى ~ الوقف ات لإثب؛الاستفاضة للشهادة ؤيشرط 

بهمحصل كثر عدد من به للمشهود الشاهد ~ الحمهور 

اكى)؛ا/"آأا



جغالأصوواثرسلإداتامهق 

محلكنعدلتن اثنن من مع يأن يكفي وقال؛عضهم؛ العلم 
منالتأحرين قول وهذا ، jCjIjنشت الحقوق لأن -محرهما؛ إل قلبه 

ابنالموفق قال الأول.. القول والصحيح ، الشافعي أصحاب 
لمقليقتضه ذي الهو الأول اروالقول اش—! ""رحمه ة قدام

فيهاكفى لو ولأنه ممرنه، الماء فيض من مأخوذة فإنها الامتفاصة، 
اؤإنمالشهادة، على الشهادة ق يثرتل ما فيه لاشترحل اثنتن بقول 

اهالسماعاا بمجرد يكتفي 

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

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





ؤخاسماد؛؛>طلإداتامهد 

اإئا،أ،اِ

طس(واسودصاالوقف ثبوت 

والقدرة،القوة على اللغة ق ( jwJ؛تطلق ت اللغة ل المين 

بحدد\ج بمض٢لآةض عقا مل ^ؤؤ ال؛ تعاف نول وهنه 
بالقوةررأي اس~) ~رحمه القرطي ال ق، ه ج ِباثمؤن منه 

لثيء كل قوة لأنه ،؛ jwjijوالقدرة القوة عن وعبمر والقدرة، 
اهومحاهدآا عباص ابن قول معنى وهو القي، قاله ميامنه، 

وأيمنأيمان والخمع ار البنقيض المين ّسدْ؛ ابن وقال 
اليم؛نوتطلق والمبرة، الأيسر خلاف، والميمنة والأيمن ويمائن، 
إذاكانوا لأنهم كيا؛ الخلف وست ،، الحلفعلى كدللئ، 
(٣)صاحبهيمين على يمينه منهم واحد كل صرمّح نحالفوا 

٤٥، ٤٤الآت1ن الحانة، سورة )١( 
جريرلأبن اليان جامع وانظر: ( ٢٧٥)ا/ا/ القران لأحكام الحاح )٢( 

(.٤٩٢)؛/ ممر لأبن العظم القرآن ضر (، ٦٦ا/آآ/ )٤ 
المصاحن•؛ ايمادة م٤(  ٥٨، ٤  ٥٧/ ١ رب)ه العسان لينظر: )٣( 

(.١٦•)ص:١انحط القاموس اكر)ص:اه*ل(، 





الأها>لاثرء؛ةلإساتالأوهد
•رمم(

عنالصحيحن ل ماجاء ؤ لذللويدل ، وبرئ عليه المدعى 

قضىوسلم علميه اس صلى الي أن عنهما اش رصي عباس ابن 
بنالآس_عنا عن الم*بءين ول عليه، المدعى على باايمين 

شر،ل خصومة رحل وين بتي كانت مال: محه اف رصي قيس 
اهداكراشقال: وملم عليه اف صلى اش رسول إل فاختصما 

ءسه،<.أو 

بهاإذ ات؛ إثبلا دفع يمن عليه المدعى محلفها الق واليمن 
طرقمن طريقا سر الق يمن والالمدعي، دعوى تندفع 

أحضرإذا أو امة القحال ق وذلك الدعي، بمن هي الإثبات 
اتالإثبهو البحث، هذا ق ا يهمنوالدي ثاهدا المدعى 

يمن،العن علميه المدعى نكل إذا وكيلك واليمن، يالثاهد 

،اختلف•• به؟ المدعى للحق مثبتا طريقا النكول يعتر فهل 
فيهما:وأدلتهم لإقوالهم عرض يأتي وفيما المألتن هان ق العلماء 

(١٧١)١ رنم ( ١٣١٠٦لم)م مصحيح (، ٢٨)ه/.صحح )٢( 
.( ١r٢١(رiم)١٢٣/١)سلم صحح (، ٢٨٠)ه/ \ؤخ\ري صحح )٣( 
.( ١٣٨الحدود)ا/يما، لإثبات،رجات اس.ة الطرية )٤( 



الأسا،اضء،ةصالآ«د1دِ
)ئ——

واليم؛ن؛بالثاهد الإثبات ~ ١ 

قولن!على المسألة هذه ق العلماء اخلف 

الطرقمن ؤلريقا واليمان الشاهد ار اعتبالأول! القول 
قيامةبن الموفق قال العلماء، أكثر ذمت، هذا ؤإل للحق، المثبتة 

بشاهدلدعيه المال ثبوت يرون العلم أهل ررأكثر ! اش~ —رحمه 
اشرصي وعلي وعثمان وعمر بكر أبي عن ذللث، وروي وكين، 
—رحمهالقيم ابن وقال اه ا الس؛عةاار الفقهاء قول وهو عنهم، 

كلهمالحديث فقهاء مذهب هو واليمين بالثاهد الحكم  ١٠! اف— 
.اه وأصحابها، حنيفة أيا حلا ما ا الأمصارأ فقهاء ومذهب 

الطرقمن طريقا ليت واليم؛ن الشاهد أن الثاني! القول 
الثعيذهب هذا ؤإل بها. القضاء محوز ولا للحق المثبتة 

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

/Y(١ اظالهن روضة )\-إ\-0ي، الأم ، ٢٨٨(/'\fAU )< ، الحاجنهاية
الإضف)آا/هاالحالشرحامر)'مأاا(،ص/م\*أ(،

لممصحح على النووي ثرح وانظر; ( ١٣الحكمية)ص; الهلرق )٣( 
(٤،١٢/٤.)



الآوت1دلإثبات اث^ءي4 الأهأوو 

الحنفيةمذهب وهو ٢ والآوز١عير والخص 
بالناهدالمضاء بمثروعية لمولهم الحمهور استدل وقد 
يأتي;بما والمتن 

افرصي هماص ابن عن ، مس-لملصحح ل حاء ما - ١ 
•ويمتن اهد مقضى وملم عليه الله صلى الني أن عنهما; 

متواترةآثار الشاهد مع اليمين ررق الر; عبد بن الحافغل قال 
هم—امن،ابن حديث وأحنها إسنادا أصحها متملة ثابتة حان 

المعرفةأهل بتن حلاف ولا إسناده، ق لأحد مطعن لا حديث وهو 
اهثماتءا رحاله أن ق بالحديث 

الصحابةبتن إ-هماع محل واليم؛ن بالناهد القضاء أن ٢— 
منأحد عن يأت ررلر عبدالر; ابن الحاففل قال عنهم.. الله رصي 

اه.القول؛ه،؛ همهم حاء بل الشاهد، مع المتن أنكر أنه الصحابة 

٤(.٠ ,١ ٤ ٠ ٢ )A/ الهداة ثرح ل افاة ( ٢٢٥انماتع)٦; بدائع نظر: )٢( 
.)مأ/تم\"ا"ال(رنم)أايل()م(
.اكهيد)آ/ام"اا()؛(
للقرطيالقرآن لأحكأم الحامع انظر: (، ١0٣/٢)الأبق الرجع )٥( 

.( ١٩٥)؛/ للقراو الفروق (، )م٣٩٣



الآ،داقلإث،ات مة اث  J_yا
.تع

ظهرمن حق ل تشرع اليمن أن ت المعنى جهة ون ٣- 
لقوةاليد صاحب حق ق شرعت ولذلك جانبه؛ وقوي صدقه 
دمنه،براءة الأصل فإن جنيته، لقوة النكر حق ول بها، جنيته 

لاليمن تشؤع أن فوجب صدقه، ظهر قد ا ههنوالمدعى 
حممه

مشروعيةبعدم بقولهم الثاني القول أصحاب استدل وقد 
تيأتي بما واليمن بالناهد القضاء 

نحالبمتكزْن ؤوأسئقهدإقهيدن تعال: اش قول - ١ 
الآيةأن الدلألة: ووجه ، ^^١^١٢٢محل ؤ0ؤبأ;حإيب 

والمرأتتن،الرجل ل الشاهدين عدم عند المشرؤع حمرت 
نخ،النهس على والزيادة النمى، على نيادة واليمان والشاهد 

حدالوا بجم القرآن ينخ ولا 

•الفروق)؛/ءها(واننلر: الخي)أا/ا"أا(، )١( 
.٢٨٢الابن البقرة، سورة )٢( 
!٩٦والفروق)أ/(، ٣٩٢)م للقرطي لأحلكم الخأْع : طر )٣( 



نج،الآمووامسلإشاتالآوقاد 

الدعيعلى البينة رر وملم! عليه افم صلى التي قول ٢" 
المدعىجانب ق اليمان فحصر أعر<ا من على واليم؛ن 

المدعىجانب ق البينة حمر كما علميه، 

يمينالنقل تعير للمكر، البينة نقل تعذر لما ولأنه ٣— 
للدءير٣/
وذلكالحمهور؛ قول هو المسألة هذه ق الصحيح والقول 

الصحابةعن المنقول ولأنه الصرمحة، الصحيحة السنة لدلالة 
بهاستدل ا مأما خلافه، عنهم ينقل ول؛ عنهم، اف رصي 

علىزيادة واليمين الشاهد بأن قولهم من الثاني القول أصحاب 
الموفقلمثج ذلعن أجاب فقد نح، النص على والزيادة النص، 

نسخالنص على الزيادة إن ررقولهم ممالت اش~ —وحمه قدامة ابن 
شيءالق والزيادة والإزالة، الرفع النسخ! لأن صحيح؛ غجر 

الحكميمنع لا واليمين بالثاهد والحكم رفع، لا ه لتقرير 

نحربجه.سق )١( 
)ي\1تي)1\إ'^

ا)إ/أا<الفروق )٣( 



اسما'مء؛رارت|اه|مس
يثبا

عليهبالمزيد مملة كانت لو الزيادة ولأن يرفعه، ولا باكاهدين 
الأيةولأن عنه، انفصلت، إذا فكدللث، نسخا، تكن ول؛ ترفعه لر 

إحداهمادض-إإ )أن فال! ولهذا الأداء؛ دون التحمل ق واردة 
اهُالأداء(< ق واكزاع الآُخرى( ثدكرإح1انما 

الحدسث،فإن  ١٠الدعي...على ءالبينة بحديث امتدلالجم وأما 
؛مينالأن بدليل للحمر هو رروليس الموفق! قال للحصر، ليس 

حقول وتلفها، الوديعة رد ادعى إذا المودع حق ل مع 
امة،ا.باهالقوق الملاعن، حق وق جانبهم، لغلهور الأمناء 

اليمننقل تعدر للمنكر، البينة نقل تعذر لما بأنه قولهم وأما 
نحتلم،الشاهد مع الق اليمن بأن ذللث،؛— عن فنجاب، للمدعى 

يمنالهي النكر على الق فاليمن المنكر، على الق اليمن عن 
فهيالشاهد مع الق اليمن أما تتعدا0، لا الق فهي الدافعة 
الموفقإليه أشار ما ذلك، يؤيد ومما ا.. غجرهار فهي الحالة اليمن 

(،٣٩٢)م/ للقرطي القرآن لأحكام الخاْع وانفلر: (، ١٣١; ١٤)الني )١( 
الهموق)؛/م\اا(.

.الفروق،)؛/م\آا(يطر: )٣( 



مِاسماثقرسألإساتالأوداد 
ص

ادعىإذا المولع حق ق مع اليمتن أن من السابق لجواب ال 
وق_اء الآمنحق ق وكذلك ميع، أنه مع تلفها أو الوديعة رد 
امة.الق

الأكول:الإثبات ٢- 

—ينكل الكاف بفتح يكل يقال؛ الأمظع اللغة: ق النكول 
منهارا،.امتنع : ١^٠؛^، عن ونكل بضمها— 

إليهتوجهت من بع امتتالاصطلاح: ق الأكول ومعنى 
الخاف،أآا.عن القضاء محلى ق اليمتن 

مشتاما ط ٥ اعتاو و ل الك، القضاء ق الفقهاء اختلف وقد 

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

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

هالفق(، ١ •  ٦٧ا)آ/ الزرقلصطفى ام العالفقهي المدخل ينظرن )٢( 
(.٣٩٢)،■/ الزمر لومة وأدك الإسلامي 



ئ(—تعاساهسلإساتات،ق1ق
الحشةر١اواكححذهب ؤإليه به، الدعي الحق بثبوت بموجبه 

الحنابلةمذهب من 

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

الحنابلةعند رواية وهو ، ل والشافعية ، المالكيةر ذم، 
بهبالمدعى عالما عليه المدعى كان إن التفصيل الثالث،: القول 

المنفردهو المدعي كان ؤإن بالنكول، عليه محقي المدعي دون 
اليمن،عليه ردت علمها عليه نحفى لا مما كان أو بالحال بالعالم 

ائقالحقسن (، ٣٤; ١٧)السوط n(YT ،)/؛،ى؛، ^١^٠ : يظر )١( 

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

الكالماقرب على مغتر الالشرح (، ٢٢• )n/ خلل لخمر 

انحامضى )أ/دام(، الد، المه: يطو )٤( 
. (ivUli)

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



ؤعالأمولاثرسلإس1تامقام 

؛مينالالطلوب من طالب أو العلم يدعي منهما كنأ لكن ؤإن 
وقدالحنابلة عند قول وهذا اليمين، فترد العلم نفي على 

.اس رحمهما ، القيمل وابن ٢ ز~متةل ابن الإسلام شيح احتاره 
النكولببالقضاء لقولهم الإول القول أصحاب استدل وقد 

•يأتي كما وحده 

اشلى صني الأن عنهما الله رصمحا عباس ابن حديث ِ ١ 
دماءاص نلادعى بدعواهم الناس يعش ررلو وملم عليه 

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

ا.لني0أ تثرع فلم عليه، المدعى انب جق 
ثابتبن زيد ؛؛٤ عنهما اش رصي عمر بن عبداض أن ٢" 

.الإنماف)اا/ههآ()ا(طر:

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

.(٣٤٤)r/ الونمن أعلام (، ١  ١١٣،  ٢٢)ص الحكيمة، الطرق )٣( 
(١١٧ )١ رقم ( ١٣٣٦)V/ لم مصحتح (، ٠٢٨ )ه/ الخاري صحح )٤( 
.( ٤٣٥; ٢٨)الكر الترح (، ١٢٣٤; )٤ الغي : يطر )٥( 



الأم>واثرسلإساتالأزداد

محئنأ--

عالماإياه باعه أنه زيد عليه فادعى عبدا، وملم عليه اف صلى 
فقالعنه، اف رصي عثمان إل فتحاكما عمر، ابن فأنكره بعيبه، 
عمرابن فأبى عيبا، به علمتا ما بأنك احلمؤ عمر؛ لأبن عثمان 

العبدأمعليه فرد محلف، أن 
ابنعلى نفى عنه الله رصي عثمان أن ! الدلالة ووجه 

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

لوكما بالنكول فيها فحكم المال، ق بينة الي٠ان ولأن ٣— 
ان،إنعلى له دينا دفتره ق الإمام فوحد له وارُنح لا من مايت، 

أنخلاف لا فإنه فأنكره، اليمين منه وط،ل_ا فانكره، به فهناليه 

 ،^٦^١٢٢.

٩(• ٤ ٩، ٣• )م عداف انه برواية سائله j احمد الإُام أحرجه )١( 
الك—رمحانن الل واليهني ٦(،  ١٣)T/الموطأ ل مالك وأحرجه 

ن،الآل-اني وق—ال، الماب، هذا ق روى ما اصح عنه؛ )ه/خام(، 
لأبنالقي الجوهر واننلر: صمح. إطدْ (، ٢٦٤)A/ الخلل إرواء 

التركطني)ه/حام(.
المني)إا/أمأ(.)آ(



ماسماثوه؛ةلإئطتالآوقاذ 
محا

يقضىلا النكول بأن لقولهم الثاني القول أصحاب وامتدل 
يأتي:بما خصمه إل ١^، رد من لابد بل وحده به 

اضصر الي أن عنهما: اش رصي عمر ابن حديث - ١ 
الحديثوهذا .. الحق صاحب على اليم؛ن رد وملم عليه 

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

افتحاكممالأ، عثمان من اقترض الأموي بن القداد أن ٢- 
وقالآلاف. بعة سهو عثمان: ال فقعنه، اض رصي عمر إل 

ثعةمه أناحلم، لعثمان: .اد القا.فقال آلاف. أربعة هو المقداد: 

وحدهارتقول كما أنها احلم، أنصفلثح. عمر• فقال آلاف. 
إلردها وطلب، يمتن العن نكل المقداد أن القمة اهر و>ءل

الكسرىالسنن ل والبيهمي ١( • ٠ )إ/ ستدرك الj الحاكم أحرح-ه )١( 
ابنالخساظ صعق وقد ٢(، ٠ ٩ / )؛ سننه ق والدارمحطي (، ١٨٤/ ا )٠ 

.٢( ٠ ٩ )أ/ الخبثر التلخيص ل إساده حجر 
إسناد)هدا وفال: (، ١٨٤ fy)٠ ؛رى الك-السنن ل البيهمي أخرجه )٢( 

منرؤيت القمة أن بالانقطاع ومراده اه. انه إلا صحيح 
الأتقطاع،بدلك صعيفا الإسناد فيكون عمر، يدرك إ وهو الثمي طريق 
.( ٢٦٨)٨; الخليل إرواء انظر: 



الآهملاثوسلإيتالأوقاىؤِِِإ 
الدعيعلى وحده الحق به يثبت طريقا النكول كان ولو عثمان، 

.عثمان على اليم؛ن رد عمر قبل لما عليه، 

فتشيعجاسه، وقوي ١^"■^؛، صدق ظهر نكل إذا ولأنه ٣" 
هلهد شإذا وكالمدعي نكوله، قبل عليه كالميعى حقه ق اليمين 
ا.واحدل شاهد 

الإمامذسين بالتفصيل، المائلون الثالث القول أصحاب وأما 
الصحابةأفهام كانت ررلما يقوله! وحهتهم افه— —رحمه القيم ابن 

نبيهمبمقاصد وعلمهم الأمة، حميع أفهام فوق عنهم اش رض 
منكل علم من أم وشرعه دينه وقواعد وسلم عليه اش صلى 

وحدهالكول وبموصع، ق النكول مع بالرد حكموا بعدهم، حاء 
بعتلقد باض احلف عمر• لابن قال عفان بن فعثمان وصع.. مق 

اليمينيرد ولر النكول بعليه فحكم فأبى، علمته، داء به وما العبد 
عالماكان أنه أنت، احلف له! ؤيقول المدعي، على الصورة ده هق 

..المدعي يعلمه أن يمكن لا مما هدا لأن بالعيب؛ 

)Y/الخدود مرحات لإثبات العامة الطرية بطر: )١( 



الأوقادلإثبات اطرءي4 الأسوو 

بعنسأنها احلف وقوله الخطاب بن عمر أثر وأما 
أنفوجهه! عثمان، بنكول عليه نحكم فلم نحلف، أن فآبى آلاف، 

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

دعواكبصحة عالآ كنت، إن للمدعي! قال فإذا دعواه، يصحة عالما 
بهقضى مما أحن فلا الإنصاف، حد أنمقه فقد وحل، فاحلق 

وهوالحق هو المسألة ق التفصيل وهذا عنهم، الله رصي الصحابة 
اهشيخنا،٠ احتيار 

فيفلهرالمسألة ز وأدلتهم العلماء لأقوال العرض هدا ويعد 
القولهو ألة المق الراجح القول أن م— أعلتعال افه و— 

ردمن لأبل بل وحده، بالكول يقضى لا ه أنوهو الثاني، 

المسألةهذه لأن وذللث، له؛ حكم حلف فإن الأصم، إل الي٠ان 
ففدالصحابة عن الأثار وأما صريح.. صحح دليل فيها ليس 

المقدادمع الخطاب بن عمر أمر صعق، إل الإشارة سقت، 

(٣٤٤)٣; الونمن اعلأم وانظر: ١(،  ٢٤)ص الحكب، الطرق 



اسمااقوهيةلإساتالأوهد
محننا

وزيدعمر ابن ْع عثمان أثر ؤيبقى حجة• به تقوم فلا وعثمان، 
يلادلليس النكول إن م يالعموم، تفيد فلا من قضية وهي 

الحلفعن يمتع قد الإنسان فإن عليه، المدعى ىوُبج على قاطعأ 
للخوفأو يتحقفه، لا ما على الحلم، عن وتورعه بالحال، لحهلمه 

ولاإنكارْ، ق يصدقه علمه مع عنها ترفعا أو الميز، عاقبة من 
علىيمن البرئ القول إن ثم ، المدعي محي3، بنكوله يتعن 

واسللحق... وأحفغل أحومحل عليه المدعى كول عند المدعى 

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

كذللمثؤفيها ؤيقضى يمين، والبالثاهاّ. فيها يقضى الق الأموال 
ؤيقضىالحالات،، بعض ل المدعي على اليميح، رد بعد بالكول 

وبيانأحرى حالات ل يمين الرد غر من وحوم بالكول فيها 
القامةالدعوى ل الحمم هو الوقف، على المتولي كان لما أنه ذللث،: 

أومدعيا يكون أن نحلو لا المتولي هذا فإن عليه، أو ، الوقفمن 
عندعلسه المدعى ، نحلينحق له فإن مدمإ كان فإن عليه، مدعى 

.الغى)؟ا/إ"آآا(ينفلر:)ا(



يحالآصووارقرءيةلإس1تالأوهد 

وهوالواقف عن نائب لأنه وذلك الوقف؛ دعوى إئات عن عجزه 
عبنطلب — شرعا عليه لهل مسلما إصامحة مدعيا كان إذا بملك 

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

 ،،jشخصافيها يهنالب دعوى الوقف متولي أقام فلو إليه؛^؛
المذكور،المبلغ بأداء المستأجر ودفع الوقف، متغلأيت، إحدى بأجرة 
ادعىإذا أما ذللمثج، على التولي تحليق له فإن اليمين، عن ونكل 

السابق،التولي من امحتدانة مبلغ أداء منه طالآ شخص على التولي، 
وعجزقبله، الذي التولي إل الدين مبلغ بأدائه عليه المدعى ودفع 

.ذلك، على المدعي التولي، تحليق له فليس ذللئ،، إبالتا عن 
ات،إثبعن المدعي وعجز عليه، مدعى التولي كان إذا أما 
نقول،:ذللئف؟ على المتولي تحليق يمللث، فهل المتولي،، علك، دعواه 

حالتزتمن الأمر بجلو لا 
بيعوغ أجر، بمتعلقة الدعوى كانت، إذا الأول؛ الحال 

كماالتولي، إل اليمن توجه فلا ه، نفالتولي، قل من( بوقوعه 
يمنالعن الذكول لأن وذللثؤ للحكم؛ سببا يعتر لا نكوله أن 



الآمءواد؛معيةلإش1تالآوسم٨
ص-

التولييمصا لا الآصن وكلأ إقرارأ، أو بذلا يكون أن إما 
سلطما حق ق الإفرار ولا البذل بملك لا فهو الوقف، على 

أنبالوقف متولي على مثلا ثخص ادعى فلو شرعا، عليه 
المدعيوعجز ملكه، هي الوقف لخهة بها يتصرف الق الدار 

ذلك.على التولي تحليق، له محق فلا هذه، دعواْ إثبايت، عن 
واقعتمرق عن ناشئة الدعوى كانت إذا الثانية! والحال 

إلتوجه الممتن أن يرون الفقهاء فإن ه، نفالمتولي نل من 
الممتنلأن بذكوله؛ عالمه حكر نكل فان الوقف،، على المتولي 
طالماالوقف، متولي على شخص ادعى فلو ه، نفبفعل متعلقة 

للوقفاشتراها الق الأشياء بعض قيمة عن معتز مبلغ دفع منه 
لهجاز دعواه، إثبات؛ عن المدعي وعجز الدعوى، التولي وأنكر 
١^١،..تحليق 

،،،أعلم تعال واس 

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



سما

اسمدسالطلب 

^كماسامواشءيمحمامص

خلافمحل وهي الوقف، لزوم مسألة من مع الآلة هذه 
بمجرديلزم الوقف أن على اء الفقهفجمهور اء، الفقهببن 

التصرفأو عنه الرجؤع للواقف، فليس الواقف،، من صدوره 
أنإل حنيفة أبو الإمام وذهبؤ لث،، ذلونحو هبة أو يسع فيه 

بعدبه يوصي أو حاكم بلزومه محكم أن إلا لازم غثر الوقف 
عندالحاكم بحكم لازما يكون الونف، أن يتبين وبهذا موته• 
/١١الخلأفطيرفع الأكم حكم لأن وذللئ، الفقهاء؛ حميع 

ألةالمهذه ل اء الفقهبعض لعبارايت، عرض يأتي وفيما 
الآريعة!ااذاهّ_ح من 

العلماءخلاف؛،ن رالأ ت اش— —رحمه الكاماني بكر أبو قال 
قضاءبه اتصل إذا الرقبة ملك زوال حق ق الوقف، واز جق 

ص)"؛هاالزمر، لوب الأملامي الفقه ل والآوئاذ، الوصايا يطر: 



الآه،وداثريلإئداتالآوتاد
ى

فقدمت إذا قال! أن بالموت بعد ما إلى أصافه أو القاصي 
قوقف هو قال! أو كذا.. على وقفا أرصي أو داري جعلت 
الرقبةلملك مزيلا جوازه ل واختلفوا وفاتي، يحاو صدقة حياتي 

حكمبه اتصل ولا الموت بعد ما إل الإصافة توجد لر إذا 
للواقف،كان حتى محوز، لا الرحة: عليه حيفة أبو قال حاكم.. 

أبووقال لورثته، مراثا يصر مات ؤإذا وهبه الوقوفج يع 
محوزعنهم تعال اممه رصي العلماء وعامة ومحمد يوسف، 

•٢٢ام يورث؛؛ ولا يوهب ولا ياع لا حتى 
يزوللا حنيفة! أبو ررقال ! اف~ ~رحمه المرغيناني وقال 

بموته،يعلقه أو الحاكم به محكم أن إلا الوقف، عن ، الواقفململثط 
فطيومأبو وقال كانا، على داري وقفن، فقد مت، إذا فيقول! 
٢.اه_أ  ٠٠٠ القول. بمجرد ملكه يزول ""! اف ~رحمه 

أولايقول اش رحمه يومف ابو وكان ٢(؛ ٨ / ١ ٢ ) السوط ل اور-خسي محال ( ١ ) 
وقوففرأى اف~ ~رحمه الرشيد مع حج لما ولكن حنيفة أبي يقول 

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





ئ(

.ام ورثته١١ ورثه مات و|ن وهبه أو ُاعه ثاء 

لاللزوم الوقف! أحكام ررمن افمح~ت ~رخمه النووي ونال 
مسلمهواء وسيفقه، طإ أم الوت بعد ما إل أصافه سواء الحال 

.اه لا؛؛ أم قاض به قضى سالمه، لر أم 
ظاهر ٠١اش~1 —رحمه القدمى قدامة بن الدين نس وقال 

لأناللفغل؛ بمجرد ؤيلزم الواقف ملك، يزول الوقم، أن الميم، 
اف—!—رحمه البهوتي منصور وقال .. ام  ١١؛،،محمل الوقمؤ 

رضيعمر لحديث، عنه مالكه ويزول اللمفغل بمجرد الوقف، اريلزم 
بمجردهزم فيلة والهبالبيع يمتع تمع ولآن_ه ه، عناش 

كانمقااصا.م.

.(٥١٣،٥١٢/٧اعم)الحاوي )١( 
النرحاوىم)آا/ما؛(.)٢( 
(.٢٥٤)؛/ الإياع مس عن القناع كشاف )٣( 



ماسماظرسلإساتالأوهد 
ى

ح1ذ«ةاسثا

نتائجهأهم فيها أذكر بخاتمة أختمه البحث هذا نهاية وق 
تيأتي فيما فيه حاء ما وخلاصة 

أنمن له حماية بكتايته توثيقه به يراد الوقف ثبات إ ا

أصلفيها ويثبت بالوقفية، وثيقة فتكتب عليه، يتعدى 
اتبإثبيراد وقد وتفاصيله..، الواقف، وشروط الوقف، 

الخصومةوقؤع عند القضاء أمام الحجة إقامة الوقفات 
الوقف.ذلك، بإثبات وقفيتها يدعي ن عق 

الإملأمق وقفية وثيقة وأول( الوقفح، إثبات شروعية م٠ 
عنه.اممه رصي عمر وقفح وثيقة هو 

الحاصرا وقتنإل هم ؛عاو من والعلماء الصحابة ناية ع٠ 
وتوثيقها.الآوقافح بإثبات 

بقائهباب، أمحأكر من وتوثيقه ، الوقفبإثبات لعناية ا ٠

ّطويلة مددا به الأنتفيع واستمرار 
وحسسمّتح،تتج، )وقفالمرمحة بألفاظه ، الوقفثبمت، ي ٠



>قت(
اسماثرمةلإساتاتمحق1د

اظبألفؤسسنا إليها، رائد أمر انضمام عر من آ وملست، 
بهانوى إذا وغجره الوقف، معنى تحتمل ما وهى الsكناية، 

للوقف،،، وصفأو صريح لفظ إليها انضم أو الوقف، 
عله.الدال( بالفعل الوقف، شن، كما 

أصلعلى مؤثر بشرط تقاري( ألا الوقف لصيغة Jثارط 

يصحفلا اء، شمتى يبيع أن بشرط يقفح كأن الوقف،، 
فلامؤبدة، الصيغة تكوي( أن يشرط كما حينئذ الوقف 

معينة.بمدة مذقية تكون أن يصح 
فلامنجزة، الصيغة تكون أن اء الفقهحمهور اشرط 

للباح—ن،وترجح تقبل، المق شرط على معلقة تآكون 
تعليقهمع يصح ، الوقفوأن الشرط هدا اشراط عدم 
تعي؛نالفقهاء بعض اشرط كما المتقبل، ق شرط على 

اشراطعدم للباحثح وترجح الوقف، صيغه ق الصرف 
الشرط.هدا 

فليسالفقهاء، حميع عند الحاكم بحكم ، الوقفيلزم 
وتحوه.بسع فيه التصرف أو عنه الرجؤع للواقف، 



■(Q>اسماثمث>هيةلإسامهد
الوقفشت صحته حال ق الوقف بالواقف أقر إذا ٠

الموتمرض حال ل إقراره بكذلك ؤنت باقراره، 

الواقفورثة أقر ؤإذا ماله، ثالث، ل يعتم أته إلا ، الخوف

بهوثبت الإقرار صح مالأ، وقف قد مورثهم بأن 
كانإذا إلا به يعتد فلا الإحمى إقرار وأما الوقف، 
يده.ق الوقف، 

ولاوامرأتتن، رجل أو رحلن بشهادة الوقف، ثبت، ي ■
كانإذا إلا الدعوى تقدم إل الوقفط ق الشهادة تفتقر 
.٧٣على ، الوقف

إلالحيل بمة العالم حمل إذا بالكتابة الوقف، ثبت ي ■
)حبس(أو )وقف( عبارة وجود بمجرد يثبن، كما كاتبه، 

عدممع ونحوهما الدار أو الدابة على مكتوبة ونحوهما 
.البينةإل المستندة المعارصة وجود 

لذللنهؤيشترمحل الاستفاضة على ؛الشهادة الوقمؤثثن، ي ٠
بهمحمل بر كعدد من به للمثهود الشاهد سأماع 
العلم.







الآم>واحوسلإساتالأوتاد
>تنا

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

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

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

بنأحمد الرحمن عبد لأيي بالجتبي: المعروفة المغرى: النائي سنن ٦• 
بروت،يالإسلامية، البشائر دار الناشر: ائي، النعلمي ن ثعي—، 
٠غدة أبو الفتاح عبد تحقيق: ه،  ١٤٠٩الثانية، الطبعة 

المؤوي،الدين شرف بن محنى زكريا لأيي لم: مصحح شرح ٧• 
٥١٤٠٧الأول، الطبعة القاهرة، للترايثط، الريان دار الماشر: 

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

ايوري،النرى القالحج—اِح بن لم مالح،ن لأبي لم مصحمح . ٩ 
.القاهرةللرايثج، الريان دار الناشر: 

ابنعلي بن أحمد للحاففل البخاري: صحح شرح ايارى فح '١• 
يحالتحمق. اروُت، ؛الفكر، دار ر. الناسقلأيي، العحجر 

.شل( الأول الثلاثة )الأجزاء باز ن همدالعزيز 
دارالناشر: اش، عبد ابنه برواية حنبل بن أحمل. الإمام مسند . ١ ١ 

.٥١٣١٣بيروت، صادر، 



ءثباهامساهرسن اص 
رى

يروت،بالعالمة، الكتب دار ت الناشر أنس، بن ماللث، الإمام موؤلآ • ١٢
اا؛اه.اسالآول،

هالفقكتب، 

:الحض الفقه كت-، )آ( 
الحنفي،نحيم بن الدين لزين الديائق: كنز ثرح الرائق الحر • ١ 

.كراتشي كميي، معيد مهلبعة الاثر! 
عودمبن كر أبي الدين لعلأء ت الشرائع ترتيب ق الصنائع بدائع ٢• 

.و؛ووت العلمية، الكتب، دار الناثرت الكاسانى، 
دارالناثرت العيي، أحمد بن محمود محمد لآ؛ي الهداية ثرح ل الناية ٣• 

اهر. ٤١١الثانية، الهلعة ؛ثرويتح، الفكر، 

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

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

أمنلحمد عاودينأ ابن بحاشية المعروف، المختار الدر على الحتار رد ٦. 
بثروت•العربي،، التراث إحياء دار الاثرت عابدين، بن عمر بن 

الكتابدار الماشرت القدوري، محمد بن احمد الحز ^٠؛^، ٠ الكتاب لا• 
•الواوي أٌين محمود تحقيمحات بثروت، العربي،، 

دارالماثر: وحي، الهل مأ؛يا ين محمد بكر لأ؛ي، السوط.: ٨. 



الآْ،وواثوهيةلإساتالآوهدؤ_إا 
.ه  ١٤٠٩يثرون، الفكر، 

بكرأبي بن على بكر أبي الدين لرهان البتدئ: بداية نرح الهيابة ٩. 
..٥١٤١١الثانية، الطبعة الفكر، دار اكاشر: ا،لرغيناني، 

:ا،لالكى الفقه ب،-كتب 
بنعلى بن الوهاب عبد للقاصى الخلاف،! ائل معلى الإشراف، ١. 

.الإرادة مهلبعة الناشر! البغدادي، نصر 

رثدبن أخمد بن محمد الوليد لآ؛ي ا،لقتصد! ونهاية الج-هد بداية ٢• 
و؛روت.الفكر، دار الناشر! الحفيد(، رشد بابن ، )العروقالقرحلي 

المالكيانماوى محمد بن لأحمد افاللخ،! لأقرب السالك، ؛الخة ٣. 
.مصر العارف، دار الناثر! المالكي، 

بنيوسف بن محمد اش عبد لأيي ت حلل لمختصر والإكليل التاج ٤• 
الفكر،دار الناثر! المواق، ابن بالمعروف العبدرى القاسم أبي 

ا/\،"آاه.الثانية، الطبعة ؛،روت،، 

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

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

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



ئ،الأمءJاثرءيةلإساUالآوتد 
.٢١٩٩٣الأول، الطبعة بيروت، الإسلامي، الغرب دار الناثرت 

محمدبن أخمد البركات لأيي الك; المأقرت على المغبر الشرح ٨• 
مصر.المعارف، دار الناثر; الدردير، 

أحمدبن الأمين لحمل المرابهل; نصيحة السمي خليل محتصر ثرح ٩. 
.٠٥١٤ ١٣الأول، الطبعة الثنقيهلي، الخكي زيدان 

عبداسبن يوسف عمر لأبي ; المالكي المدينة أهل فقه ل الكال • ١ ■ 
الطبعةبثروت، العالمية، الكتب دار الناثر; النمري، البر عبد بن 

اه. ٤٠٧الأول، 
محمدبن محمد عثداس لأبي خليل; محمر لشرح الجليل مواهب • ١ ١ 

الطبعةثروت، بالفكر، دار الناثر; المعروف؛الحطاب، الغربي 
..٠١٣٩٨الثانية، 

:الشافعي الفقه ج-كتب 
الماوردي،محمد بن علي الحسن لأبي الشافعي الفقه ق الإقناع ١• 

الكويت،العروبة، دار مكتبة الماوردي، محمل. بن علي الخن مكتبة 
اه. ٤٠٢الأول، الطبعة 

بثروت.الفكر دار السيوطي، الدين -لحلال، الفرؤع قي، والنظائر الأشباه ٢. 
اعتنىبثروت، المعرفة، دار الناثر; الشافعي، إدريس بن غمد لأم; ا٣ 

النجار.محمل به; 

المبرورعلي بن إبراهيم إسحاق، لأبي، الشافعي،; الفقه j، التبيه ٤• 
٥١٤٠٣الأول الهلبعة يثروت، الكتب،، ؛ ilc■دار الناشر; اكرازؤ،، آبادؤ، 



اسماثوسلإساتامدادئآ 
حلالمرح على الشافعي وعمثرة القاليوبي، الدين شهاب حاشية ٥. 

ممر.- العربية الكتب إحياء دار الناثر! المنهاج، على انحلي الدين 
بنعلير الحز لآبي الشافعي• الإمام مذهب فقه ل الكبم الحاوي ٦. 

>—\روت،العلمية، الكتب دار الناثر! اوردي، المحبيب بن محمد 
الموجودعبد وعائل معوض، على تحقيق! م،  ١٤١٤الأول، الطبعة 

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

موسىبن محمد الشاء لأبي اج المنهثرح ق الوهاج راج ال٨• 
م. ١٤٢٥الأول، الطبعة حده، المنهاج، دار المديري، 

الثربيي،الخهلسي، غمد المنهاج! ألقاتل معاني معرفة إل انحتاج مغي ٩• 
٠بثروينؤ الفكر، دار الناشر! 

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

،;.١٤٠٤الأخثرة، الطبعة 
الشثرازي،آبائي الفيروز على ين إبراهيم إمحاق لأبي المهيب! . ١ ١ 

.؛؛رويت، الفكر، دار الناشر! 

:الحشلي الفقه كتب، )د( 
أحمدبن مومى الجا أبي الدين ، لشرفالأنتفلع، لهتالب، الإةناع ١. 

القاهرة،هجر، دار الناثر! التركي، ءبل.ائل4 د. تحقيق! الحجاوي، 
.الآول،خا؛اه-يها،االطبعة 



٦—َرالأه،ؤوالضهياتلإث؛1تالأوهد 
لى

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

الأشر؛الهوتي، يونس بن لمنصور المتقع؛ زاد شرح المربع الروض ٣• 
.٥١٤٠٣الثانية، الطعة الرياض، للأوفن،، الأهلة الناع 

بياضبن محمد الدين لشمس الخرفي؛ محمر على الرزكشي شرح ٤■ 
.٥١٤١٢الأول، الطعة الخمِين، عبدالرحمن بن عدافه نحقتق؛ الزركثى، 

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

٠٣١٩٩٦—الأول الطيعة الماهرة، هجر، 
عبدافد. ت تحقيق البهوتي. يونس بن لصور الإرادات منتهى ثرح ٦. 

. ٠٢٢ ٠ ٠ . ٥١ ١٤٢ الأول الطعة الرسالة، ة مؤّ^: ٧١التركي. 
عالردار اJانرت المقدمحي، مفلح بن محمل. الدين لثمن الفرؤع ٧. 

.٥١٤٠٤الرابحة، الطعة بيروت، الكتب; 
الأثر؛الهوآ؛ي،، يونس بن لصور الإقناعت من عن القناع كشاف ٨. 

م.١٤٠٣؛ثروت، الكبح، ءالم دار 
محمدبن إبراهيم الدين برهان إسحاق لأبي ; القنع نرح ق الدع ٩. 

ّم ١  ٠٩٨ بيروت، الإسلامي، الكب، الناشر; الحنبلي، مفلح بن 
المدمي،قدامة بن أحمد بن ءبلااس محمد أبي الدين لوفق الغي• • '١ 

د.تحقيق; ، ٠١٤٠٦الأول، اللعان القاهرة، هجر، دار ازثر; 



الأصوواوضس،لإشطتالآوتاد

.الحلو الفتاح عبد ئ. و التركي عيدايله 
•د تحقيق اك-وخي: التجئ الدين لزين المنح نرح ل المتع . ١ ١ 

 sثu؛؛روت.أووالنثر، للهلبائ حفر دار ^ ٧١دهيش، بن عبدال
الآولارا؛اه-تما\،ا،ام.الطبعة 

الدينلتقي اداين، وزيالتنقيح مع القح جع ق الإرادات؛ منتهى . ١٢
ُ—يرون،الرمحالة، مومة التركي، عبداف د. تحقيق الفتوحي. 

\،ا؛اه-وا<بمام.الآول،الطعة 
الظاهري:الفقه - م 

مكبةالناثر: الأندلسي، حزم بن أحمد بن علي محمد لأيي الحلي ١. 
شاكر.أحمد ت تحقيق القاهرة، التراث، دار 

اللغةكتب 
—صادر دار الناشرت الزمحشرىا محمود القاسم لآبي البلاغة أساس . ١ 

,٣١٩٦٥ه_  ١٣٨٥ببمروت، 
الزبيدي،الحسيي مرتضى لحمد القاموس شرح العروس تاج ٢. 

ه. ١٣ ٠٦الأول، المطبعة مصر، الخثرية، الطيعة الناسر! 
دارالناشر: النووي، شرف، بن محي زكريا لأبى التنيه: ألقاتل تحرير ٣• 

.الدقر عبدالغي تحقيق! ، ٥١ ٤٠٨الأول، الطبعة دمشق، الفلم، 
للملأيبن،العلم دار الناشر: لحوهري، ١ حماد بن لإمحماعيل الصحاح . ٤ 

.عطار الغفور عبد بن أحمل تحقيق: ه،  ١٤٠٤الثالثة، الهليحة بيروت، 





الأموواهمسلإساتالآوقاديِر 
^يجإلآح1ديث؛

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

أحمدللحافظ الرافعي أحاديث نخريج ق الحجر التخليص ٢. 
■بثروت الفكر، دار الناثر! العقلاني، حجر بن على بن 

ابنبالعروق المارديى على بن الدين لعلأء ! النقي الخوهر ٣. 
ه.١  ٤١٣؛ثروت،، العرفة، دار الماثر! التركماني، 

مرإحِمضت؛؛
الهلعةثروتج، بالعلمية، الكب دار النذر، بن بكر لأبي الإحملع ١. 

.م ١  ٩٨٨- م ١ ٤ • ٨ الثانية، 
الرحمنلعبد الوهفذ محال، ق الدعوة لأئمة والحملية العلية الحهود ٢. 

الدعوةق وأثره الوقف، مكانة ندوة بحوث )من اللومحق معلأ بن 
الأوقافوزارة اه(  ٤٢٠شوال ١ -٩ ١ ٨ اذكومة، كة والتنمية، 
.السعودية العربية بالملكة والإرشاد والدعوق الإسلامية والشؤون 

متلعةالكيسي، اض عبيد غمد الإسلامية الشريعة ق الوقف، أحكام ٣. 
.م ١  ٩٧٧- م  ١٣٩٧بغداد، الإرشاد، 

بغداد،الأهلية، التفيص مهلبعة ا، رصلحن الأوقاف، أحكام ٤. 
اه. ٩٣٨الثانية، الخلعة 

عمان،- عمار دار الماشر! الزرقا، أحمد بن لمصهلفى الأوقاف أحكام ٥. 



——لمما

اه. ٤١٨الأول، الطبعة 
العروقالثيباني عمرو بن أحمد بكر لأبي اف الأونأحكام ٦. 

القاهرة.الدبمتة. الثقافة مكتة الاث.ر: بالخصاف، 
دارالناشر! النمرى، شبه ين عمر زيد لأبي المنورة المدينة أخيار ٧. 

الأول.الطبعة بثروت، العالمية، الكتب 
الخنين،محمد بن اف لحبي الأوقاف ار.ن، لإثبالإحراتية الأصول ٨. 

والإرشاد.والدعوة والأوقاف الإسلامية الشؤون وزارة المانر؛ 
إدارةالناشر! الخوزية، القيم لابن العالين رب عن الوقي؛ن أعلام ٩• 

ّممر اكرية، الطباعة 

الكتبةالخوزية، قيم لأبن الشيطان مصايد من اللهفان إغاثة . ١• 
٠م ١  ٩٨٣- م ١ ٤ • ٣ بيروت الثقافية، 

مومىبن راهيم إبان ليرهاف الأوقأحكام ق عاف الإس. ١ ١ 
.٥١٣٩٢المرية، الكبرى الطبعة الطرابلي، 

فقهيةدرامحة — الكرام الصحابة بعض ووقفيات النبوية الأوقاف . ١ ٢ 
بحرُثجصمن منثور الخجيلى، محمد بن اس لعيد وناتقية تارقنية 

وزارةر! الناثالسعودية، الحربية المنكة ق الوقفية والكتتات ناJوة 

والإرشاد.والدعوة والأوقاف الإسلامية الشؤون 
العلمية،الكتب دار الخرحانى، محمد بن على للشريم، التعريفات .  ١٣

.م ١ ٩ ٩ ٥ — م ١ ٤ ١ ٦ بيروت، 
لعبدالرحمنالإجرائية، والأساليبج الشرعية الأصول الأوقاف! توثيق . ١٤



الآمولاوثوسلإساتالآوهذئآ 
•اللوبمق معلأ بن 

التام—رنالحجيلي، محمد بن اف لعبد تارثنية نظرة الأوئاف، توثيق . ١٥
والإرشاد.والدعوة والأوقاف الإسلامية الشؤون وزارة 

تتحقيق الحورية، قيم لابن الشرعية، يامة الق الحكيمة الطرق . ١٦
—،٥١٣٧١٢يرون، العلمية، الكتب، دار الفقى، حامد محمد 

البسام،الرحمن عبد بن اف لعبد قرون ثمانية خلال تحد علماء . ١٧
-.٥١٤١٩الثانية، الطبعة الرباض، العاصمة. دار الماشر: 

الكتبدار الناشرت القران، إدؤيى بن أحمد العباس لأيي المروق • ١٨
.٢١٩٩٨— ٥١٤١٨الأول، الطبعة ؛^رو١ت،، العلمية، 

مكتبةرت النامالحجيلي، محمد بن اهئه لعبل. الشرعي التوسق علم ٠ ١ ٩ 
ه. ١٤ ١٢٤الرياض، - الوطية فهد المللثف 

الفكر،دار اكاشر: الزحيلي، لوهثة وأيكه، الإسلامي الفقه •٢. 
.م ١  ٩٨٩— م ١٤٠٩الثاكة، الطبعة دمشق، 

إبراهيمبن الرحمن لعبد والسنة، الكتاب ق ونظامه القضاء . ٢١
الأول،الطبعة الكرمة، مكة القرى، أم جامعة اكائرت الحميضي، 

القاهرة،العربية، اق الأفدار عشوب، لحليل لحثي الوقف كتاب . ٢٢
٥١٤١٢الأول، الطبعة  ٣١٩٨١٢-٠.

العامةالرئامحة التامرت تيمية، ابن الإملأم شخ فتاوى محمؤع . ٦٣
التثوى.ومس—جا،ه الحرام المجلس وون ل



.رج(صJاثرVلإساUالأوثاد

العربي،الفكر دار الناثر؛ زهرة، أبو لحمد الوقف ق محاصرات . ٢٤
. ٢١٩٧١^- ١٣٩١الثانة، الطبعة القاهرة، 

ناصربن الرحمن لعبد الفقهية المسائل من الحلية الضاران . ٢٥
.بالرياض عيدية الة الومعيي، ال

ا،لومةعدى، الناصر بن الرحمن لحبي الفقهية الماظرات . ٢٦
'بالرياض عيدية ال

الركبان،على بن اف لعد الحدود موجبات لإثبات العامة الطرية . ٢٧
.م ١  ١٩٨ - ه ١ ٤ ٠ ١ الإول، الطعة بثروت، الرسالة، مؤسسة 

ةالمدنياملات العق الإسلامية ثريحة الق ات الإثبومحانل . ٢٨
البيان،دار مكتبة الزحيلى، مصطفى لحمد الشخصية، والأحوال( 

. ٢١٩٨٢ه،  ١٤٠٢الأول، الهلبعة يثرون، 
الفكر،درا الزحيلي، لوهبة الإسلامي الفقه ق والأوقاف الوصايا . ٢٩

م.١  ٩٨٧- م ١ ٤ ٠ الأوايو٧ الطبعة دمشق، 
الأطرم،عبدالرحمن بن لصالح ا أحكامهوأبرز بيانها الوصية •٣. 

الآول،م«؛اه.اسدة
عثداف،بن عبدالحزيز بن غمد الإسلامي، الفكر ل الوقف . ٣١

المغربية،بالملكة الإسلامية، والشؤون الآوقاذا وزارة الناثر! 

صمنمنشور سليمان، أبو الوهارّتج لعثاس ومقاصده مفهومه الوقف، . ٣٢
الناشر؛السعودية(، العربية الملكة ق الوقفية )المكتبات ندوة أبجاُث، 



اث>ثلإساتالأوهدالأصول ؤجِر 
والإرشاد.والدعوة والأوقاف الإسلامية الشؤون وزارة 

ندوةأبجاث صمن منشور الثعي، لإحمد ومقاصده مفهومه الوقف . ٣٣
الشؤونوزارة الناثر؛ السعودية. العرسة ا.لمالكة ق الوقفية ا.لكتبات 

والإرشاد.والدعوة والأوقاف الإسلامية 
وتحقيق؛ة دراسحنبل، بن أح_د الإمام ائل ممن الوقوف . ٣٤

الأول،الهلعة اض، الري- ارف العة مكتبالزبد، اش بد د. 
م.١ ٤ ١ ٠ 

دارر؛ الناثالكندي، ، يوسفبن محمل. عمر لأبى والقضاة الولاة  ٠٣٥
القاهرة.— الإسلامي الكتايس، 

؛الموّوعات 
نؤ،بالكويالإمسلامية والشؤون الأوقاف وزارة الفقهية، الموسوعة ١. 

الثانية،؛«ةاه-'آخ؟امّالطبعة 
الاشر؛زهرة، أبو محمد الشح بإشراف الإسلامي، الفقه موسوعة  ١٢

١م ١  ٩٦٦القاهرة، العربي، الفكر دار 





الأ«داد uIijYصة اث الأسا،  تع.-

٩١الوقف................ إثتات >ق الثالث: الحث 

٩٥ ١٠٠.٠٠٠الإقرار.......الوقف إثبات الأول: اسب 
١٠٣.............. بالثهادةالوقف إثبات الثاني: الطالب 

١١١.............. الكابةالوقف إثبات الثالث: انمللب 

١٢٥.......... بالامتفاصةالوقف إثبات الرابع; اسب 
١٣٣عنها والكول الوقف إثبات الخامس: الطلب 

١٥١الوقف لزوم ل وأثره الحاكم حكم السادس: الطاJب 
١٥٥البحث.......... نتائج أهم وتتضمن البحث: خاتمة 
١٥٩واراجع الصادر قائمة 
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