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الطريقي. د علي بن الرمحن عبد
املشارك الفقه أستاذ

التربية سعود- كلية امللك جامعة
الرياض



الرحيم الرمحن اهللا بسم

  

   
بعد أما أمجعني، وصحبه آله وعلى األمني، حممد على والسالم والصالة العاملني، رب هللا :احلمد

الطريق وهو عنها، املعتدية األيدي ودفع الضياع، من حفظها أسباب أعظم من األوقاف توثيق فإن
وشروطه واقفه مراد وفق بالوقف االنتفاع طرقالستمرار وأهم الشرعية، والكتابة،التوثيق والشهادة، اإلقرار،

أو عرفية كانت سواء ا يعمل حجة والكتابة احلاضر، العصر يف املعتمد وعليها الكتابة، الطرق هذه وأهم
بالتزوير الرمسي املستند يف يطعن ومل صحيحة، كاتبه إىل اخلط نسبة كانت إذا .رمسية

ال لإلجراءات البحث سواءوتطرق السعودية، العربية اململكة يف الوقف لتوثيق جهةحتديدقضائية
طلب إجراءات أو املوثقااالختصاص، إجراءات أو .لتوثيق،

إمجاالً وأبرزها املعاصرة، األوقاف معوقات بعض عن البحث وتداخل: وحتدث اإلجراءات، طول
املوقفني وخوف القدمية، واحلكورات األوقاف، ومجع بينتاالختصاص، مث الوقف، على الدولة استيالء من

املقترحة املعاجلة .سبل

جاء البحث خامتة العربيةتويف اململكة يف األوقاف وثائق حلفظ مركز إنشاء أمهها ومن التوصيات،
يف الشرعية احملاكم لسجالت الشامل املسح طريق عن لألوقاف والتسجيل باحلصر العناية مع السعودية،

ومن اختصاص: هااململكة، يف تدخل ال اليت األهلية األوقاف بتسجيل سجالتإدارةاالهتمام وإفراد األوقاف،
خيصها بسجل الشرعية احملاكم يف .األوقاف



  
و نستعينه، هللا، احلمد يضللنإن ومن له، مضل فال اهللا يهده من أنفسنا، شرور من باهللا ونعوذ ستغفره،

إ ال أن وأشهد له، هادي ورسولهفال عبده حممداً أن وأشهد له، شريك ال وحده اهللا إال عليه)١(له اهللا صلى ،
بعد أما كثرياً، تسليماً وسلم بإحسان، تبعهم ومن وصحبه آله :وعلى

اهللا رسول لدن من ا العمل على املسلمون تتابع ربانية، شريعة الوقف ـدفعهم¢ فإن ي هذا، يومنا حىت
ثواب يف الرغبة ذلك إىل-تعاىل-اهللاإىل الفانية من والتحول اآلجال، انقضاء بعد الصاحل العمل واستمرار ،

بق على الواقفني حرص فيه جدال ال ومما والباقية، السنني، تعاقب مع أوقافهم ـسبيلاء ال هو لألوقاف التوثيق
عليه احلفاظ يف أثره له به والعناية واالهتمام ذلك، إىل واالااملوصل الضياع حتقيقندثار،من ذلك لمقاصدلويف

معناهايفالشرعية يف وما األموال على .احلفاظ

ـا وغريه ـاف، لألوق املنعقدة الندوات يف الباحثني عناية توالت للوقف التوثيق مرتلة تلك كانت ،وملا
ل كان مما واإلجرائية، الشرعية، الوجهة من التوثيق جانب التوثيقهفتناولوا جانب إثراء يف .بالبحوثأثره

األ من كرمية دعوة تلقيت العقالوقد علي بن حممد الدكتور ـاتستاذ للدراس ـرى الق أم جامعة وكيل
بعنوان لألوقاف الثاين للمؤمتر العلمية اللجنة رئيس العلمي، والبحث املستقبلية"العليا والرؤى التنموية "الصيغ

املؤمتر هذا يف .للمشاركة

هلذا به أتقدم الذي ـالحيةوالبحث اإلص الرؤى وهو املؤمتر، حماور من الثالث احملور حتت يندرج املؤمتر
وعنوانهملشكالت الوقف": الوقف، واحللولتوثيق . "املعوقات

ـة أمهي فيها بينت فقد املقدمة فأما وخامتة، مباحث، وسبعة مقدمة، من مكونة البحث خطة جاءت وقد
ال املباحث وأما فيه، البحث وسبب فهياملوضوع، :سبعة،

األول مطالب: املبحث وفيه العنوان، مفردات :تعريف

األول الوقف: املطلب .تعريف

الثاين التوثيق: املطلب .تعريف

الثالث املعوقات: املطلب .تعريف

الثاين الوقف: املبحث مشروعية .أدلة

أمحد،)١( اإلمام مسند يف كما احلاجة خطبة من .١/٣٠٢جزء



الثالث التوثيق: املبحث مشروعية .أدلة

الرابع توثي: املبحث مشروعية من الوقفاحلكمة .ق

اخلامس مطالب: املبحث ثالثة وفيه الشرعية، الوقف توثيق :طرق

األول .اإلقرار: املطلب

الثاين .الكتابة: املطلب

الثالث .الشهادة: املطلب

السادس السعودية: املبحث العربية اململكة يف الوقف لتوثيق القضائية .اإلجراءات

السابع املع: املبحث الوقف توثيق معوقات مطالببعض مخسة وفيه وحلوهلا، :اصرة،

األول اإلجراءات: املطلب .طول

الثاين االختصاص: املطلب يف .التداخل

الثالث األوقاف: املطلب .مجع

الرابع القدمية: املطلب .احلكورات

اخلامس الوقف: املطلب على الدولة استيالء من املوقفني بعض .خوف

حب يف املتبع املنهج كان البحثوقد هذا مسائل :ث

املشهورة-١ األربعة الفقهية املذاهب على .أقتصر

بينته-٢ وفاق حمل املسألة كانت .إن

ـه-٣ التنبي يرد ما عدا ما للمذاهب، الزمين الترتيب األقوال ذكر عند اخلالفية املسائل حبث يف اتبعت
احلاشية يف .إليه

مذهب-٤ كل مصادر من األقوال .أوثق

أ-٥ مثأذكر ـرة، مباش بعده وجدت إن مناقشة من الدليل على يرد ما مث مباشرة، بعده قول كل دلة
ذلك أفعل فال فقهي خالف على تنبيه من احلاشية يف يرد ما عدا ما .الردود،



ـدمها-٦ أح أو ـصحيحني ال يف احلديث كان فإن واآلثار، األحاديث وأخرج لسورها، اآليات أعزو
أحدمه من أو منهما االختصاصخرجته أهل عند درجته بيان مع مظانه، من خرجته إال و .ا،

البحث-٧ يف ذكرهم الوارد لألعالم أترجم .ال

يف األوقاف عن املسؤولني نظر يف الوقف توثيق تعوق اليت املشكلة بتصوير فأبدأ املعوقات، خيص ما وأما
ذل أتبع مث واإلرشاد، والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون يفوزارة البحث خالل من يل تظهر اليت باحللول ك

وحلوهلا املشكلة يف عليه التنبيه حني الفقهي اخلالف ذكر جمتنباً معاجلتها وسبل .املشكلة

اخلامتة تأيت ذلك بعد .التوصياتوأبرزالنتائج،أهمبينتوفيها،مث

الع والبحث العليا للدراسات وكيلها يف ممثلة للجامعة أشكر اخلتام للمؤمترويف العلمية اللجنة رئيس لمي
وهو يأملونه، ما فيه حققت أكون أن أرجو الذي البحث، ذا للمشاركة يل م حال-دعو أي ـد-على جه

الصاحل، والعمل النافع للعلم اجلميع اهللا وفق أمجعنياملقل، وصحبه وآله حممد نبينا على اهللا .وصلى



  :    
مطالب :وفيه

  : .  

م: لغة يطلقالوقف وقفاً، الشيء وقفت واملنعصدر احلبس ـهوق: يقال)٢(. على منع ـشيء، ال عن فالناً )٣(. ف

اهللا: الدارفوق: ويقال سبيل يف حبَّسها .إذا

فارس ابن شيء": قال يف متكث على يدل واحد أصل والفاء والقاف )٤(."الواو

رقبته: اصطالحاً يف وغريه املالك تصرف بقطع عينه بقاء مع به املنتفع ماله التصرف مطلق مالك ريعهبحتبيس صرف
اهللا إىل تقرباً بر جهة )٥(.-تعاىل-إىل

  : .  
منها: لغة معاٍن وله مصدر، :التوثيق

تقول-أ أي: اإلحكام، الشيء .أحكمته: وثقت

فارس ابن وإحكام: وثق": قال عقد على تدل كلمة والقاف والثاء )٦(."الواو

أي: تقول: العهد- ب فالناً .عاهده: واثق

فارس ابن احملكم": قال العهد املعاهدة")٧(."وامليثاق )٨(."واملواثقة

منظور،: انظر) ٢( البن العرب، احمليط،٩/٣٥٩لسان والقاموس آبادي،، ١١١٢صللفريوز
ص) ٣( الوسيط، ١٠٥١املعجم
اللغة،) ٤( مقاييس فارس،معجم ٦/١٣٥البن
ص) ٥( للبعلي، املقنع، أبواب على وانظر٢٨٥املطلع ص: ، للنووي، التنبيه، ألفاظ للحجاوي،١٩٨حترير واإلقناع، ـرح٣/٢، وش ،

للبهويت، اإلرادات، للبهويت،٢/٤٨٩منتهى القناع، وكشاف بعدها، .بعدهاوما٤/٢٤٠وما
ينظرولال للوقف املذاهب تعاريف على للمرغيناين،: طالع ص٣/١٣اهلداية، للطرابلسي، األوقاف، أحكام يف واإلسعاف وشرح٥، ،

للرصاع، عرفة، ابن للمناوي،٢/٥٣٩حدود الوقوف، أحكام غوامض على الوقوف وتيسري ـشريعة١/١٧، ال يف الوقف وأحكام ،
للكبيسي، .٨٨ىتح١/٥٨اإلسالمية،

اللغة،)٦( مقاييس وانظر٦/٨٥معجم ص: ، احمليط، ١١٩٧القاموس
اللغة،)٧( مقاييس ص٦/٨٥معجم الوسيط، املعجم وانظر ،١٠١١.



أي: تقول: االئتمان-ج وثقه وثاقه به يثق بفالن )٩(.ائتمنه: وثق

هنا املراد لهواملعىن بالتوثيق ثابتاً حمكماً يصبح فالوقف األول، .هو

ـه: اصطالحاً تعريف عند إليه نظر من فمنهم التعريف، من للغرض تبعاً للتوثيق املعرفني عبارات اختلفت
العلوم، من علم أنه على)١٠(على قاصراً تعريفه فجاء الديون، حفظ جهة من عرفه حني إليه نظر من ومنهم

بالوسائل يتصل فحسبما الدين حبفظ )١١(.املتعلقة

ـو وه إليه أضيف مبا مرتبطاً للتوثيق التعريف فسيكون الوقف، توثيق البحث هذا يف هنا املراد أن ومبا
:تعريفهيففيقال،الوقف

به: هو حيتج وجه على إنشائه تسجيل أو الوقف ثبوت )١٢(.شرعاًتدوين

                                                                                                              
العرب،)٨( ١٠/٣٧١لسان
العرب،)٩( ص١٠/٣٧١لسان احمليط، والقاموس ص١١٩٧، الوسيط، واملعجم ،١٠١١.
ص: انظر)١٠( للزحيلي، اإلثبات، و٢٧وسائل ص، الفاضلي، أمحد التوثيق، علم يف ـي،٤مذكرات للحجيل الشرعي، التوثيق وعلم ،

بعدها٣٩ص .وما
د: انظر)١١( الديون، ص. توثيق اهلليل، ص٢٢صاحل الشرعي، التوثيق وعلم ،٤٠.
األوقاف،)١٢( إلثبات اإلجرائية خنني،لاألصول آل اهللا عبد ـر١/٢٧١لشيخ وانظ ـضاء، والق ـف الوق ندوة ثبت ـول: من أص

ص الشرعية، والتوثيقات القضائية .١١٧اإلجراءات



  : .  

الع: لغة والتثبيطيطلق والصَّرف، احلبس على )١٣(.وق

عوقاً": يقال يعوقه الشيء عن ـراً: عاقه أم أراد إذا ـك وذل ـاق، واالعتي التَّعويق ومنه وحبسه، صرفه
صارف عنه وتعوَّقه... فصرفه عوَّقه وحبسه... و )١٤(."التَّثبيط: والتَّعويق. التَّثبُّط: والتَّعوُّق... صرفه

ال املعىن وهووهذا البحث، هذا يف هنا باملعوقات املراد املعىن عن خيتلف ال ـصرف:  لغوي ت اليت املوانع
حصوله تثبط أو الوقف توثيق .عن

ص)١٣( احمليط، .١١٧٩القاموس
العرب،)١٤( .١٠/٢٧٩،٢٨٠لسان



  :  .  
الكتاب الوقف مشروعية على واإلمجاع،دل )١٥(.والسنة،

اإلنفاق مشروعية على بعمومها الدالة اآليات الكتاب أدلة اإلنفاقفمن حتت يدخل والوقف ـها، ومن ،:
.}                        {:-تعاىل-قوله

آل[ ]٣/٩٢عمرانسورة

طلحة أبو مسعها بريحاء: قال_ وملا إيل أموايل أحب إن اهللا، رسول اهللا ... )١٦(يا إىل ـي وإىلŒفه
اهللا¢ رسوله أراك حيث اهللا رسول أي فضعها وذُخره، برَّه اهللا. أرجو رسول ـة،: ((¢ فقال طلح ـا أب يا بخ

رابح مال األقربني...ذلك يف )١٧(.))...فاجعله

اهللا_ فطلحة سبيل يف اإلنفاق من الوقف أن على فدل اآلية، هذه مسع حني قرابته، على أرضه )١٨(.أوقف

السنة :ومن

اخلطاب-١ بن عمر بن اهللا عبد اخلطابùحديث بن عمر ـنيب_ أن ال فأتى خبيرب، أرضاً ¢ أصاب
فقال فيها، ـه؟((: يستأمره ب تأمرين فما منه عندي أنفس قط ماالً أصب مل خبيرب، أرضاً أصبت إين اهللا، رسول يا

قال: قال ا، وتصدقت أصلها، حبَّست شئت عمر: إن ا ـورث،_ فتصدق ي وال ـب، يوه وال يباع ال أنه
اهللا سبيل ويف الرقاب، ويف القرىب، ويف الفقراء، يف ا ـنوتصدق م ـى عل جناح ال والضيف، السبيل، وابن ،

ويطعم باملعروف، منها يأكل أن متمولوليها )١٩())غري

حجر ابن الوقف": قال مشروعية يف أصل هذا عمر )٢٠(."وحديث

هريرة-٢ أيب اهللا_ حديث رسول ثالث: ((قال¢ أن من إال عمله انقطع آدم ابن مات ـدقة: إذا ص
أو به، ينتفع علم أو لهجارية، يدعو صاحل )٢١(.))ولد

للمناوي،: انظر)١٥( الوقوف، .١/١٩تيسري
ضبطها)١٦( يف واألثر،: انظر. اختلف احلديث غريب يف الباري،١/١١٤النهاية وفتح ،٣/٣٢٦،٥/٣٩٧.
يف)١٧( البخاري الوصاأخرجه كتاب إليه،يصحيحه، الوكيل ردَّ مث وكيله إىل تصدَّق من باب الباري٥/٣٨٧ا، فتح .مع
الباري،: ظران)١٨( فتح شرحه مع البخاري الوقوف،٥/٣٧٩صحيح وتيسري ،١/٢٠.
الوقف،)١٩( يف الشروط باب الشروط، كتاب صحيحه، يف البخاري صحيح٥/٣٥٤أخرجه يف ومسلم الباري، فتح ـابمع كت ه،

الوقف، باب النووي١١/٨٦الوصية، شرح .مع
الباري،)٢٠( .٥/٤٠٢فتح



النووي الوقف": قال وهي اجلارية، الصدقة ـم... وكذلك وعظ ـف، الوق ـل أص ـصحة ل دليل وفيه
)٢٢(."ثوابه

اإلمجاع :وأما

منهم العلماء، من مجع الوقف مشروعية على اإلمجاع حكى وابن)٢٤(والعمراين)٢٣(الترمذي،: فقد
)٢٨(.وغريهم)٢٧(والقرايف،)٢٦(والنووي،)٢٥(قدامة،

الشافعي ـدد": ’قال ع يل حكى ولقد واألنصار، املهاجرين من كثري عدد عن الصدقات حفظنا ولقد
خيتلفون ال العامة عن منهم العامة ذلك ينقل ماتوا، حىت م صدقا يلون يزالوا مل م أ وأهليهم أوالدهم، من كثري

مل وصفت، لكما الصدقات من ومكة باملدينة عندنا ما أكثر وإن ـسلففيه، ال ـن م املسلمون ا يتصدق يزل
كالتكلف فيها احلديث نقل وأن ماتوا، حىت ا )٢٩(."...يلو

                                                                                                              
موته،)٢١( بعد الثواب من اإلنسان يلحق ما باب الوصية، كتاب صحيحه، يف مسلم النووي١١/٨٥أخرجه شرح .مع
مسلم،)٢٢( صحيح على النووي وانظر١١/٨٥شرح الوقوف،: ، .١/٢١تيسري
األحوذ: انظر)٢٣( الترمذي،عارضة صحيح بشرح .٦/١٤٤ي
للعمراين،: انظر)٢٤( .٨/٦٠البيان،
قدامة،: انظر)٢٥( البن ٨/١٨٦املغين،
مسلم،: انظر)٢٦( صحيح على النووي ١١/٨٦شرح
للقرايف،: انظر)٢٧( بعدها٦/٣٢٣الذخرية، .وما
هبرية،: انظر)٢٨( البن الوقوف،٢/٥٢اإلفصاح، وتيسري البا١/١٩،٢٣، وفتح .٥/٤٠٢ري،،
للشافعي،)٢٩( .٤/٥٥األم،



  :   .  
مشروعية على والسنة الكتاب من العامة األدلة األدلةتوثيقدلت فمن اخلاصة، األدلة وكذلك الوقف،

:العامة

ـه-١ قول الكتاب ـاىل-من                    {: -تع
                                     

                               
                     

                              
                   

                               
                                      

البقرة[}  =         ]٢/٢٨٢سورة

عليه، واإلشهاد بالكتابة، الدين توثيق مشروعية على دلت اآلية ـوال)٣٠(فهذه األم ـظ حلف ـاة مراع
كالدين توثيقه فيشرع الوقف، ومنها واحلقوق، املعامالت سائر يف متحقق املعىن وهذا )٣١(.وصيانتها،

السَّرخسي اهللا": قال بالكتاب-تعاىل-فإن املعامالتأمر )٣٢(."يف

السنة-٢ :من

النيب سنة ذلك¢ دلت فمن التوثيق، مشروعية على والفعلية :القولية

عمر-أ بن اهللا عبد اهللاùحديث رسول ي: ((قال¢ أن شيء له مسلم امرئ حق ـتما يبي فيه وصي
عنده مكتوبة ووصيته إال )٣٣()).ليلتني

مشروع على يدل احلديث مثلهفهذا والوقف بالكتابة، الوصية توثيق .ية

العريب،: انظر)٣٠( البن القرآن، .١/٢٤٧أحكام
ص: انظر)٣١( السعدي، الرمحن عبد للشيخ الرمحن، الكرمي .٩٨تيسري
للسرخسي،)٣٢( .٣٠/١٦٨املبسوط،
النيب)٣٣( وقول الوصايا باب الوصايا، كتاب صحيحه، يف البخاري مكتوبة: ¢أخرجه الرجل الباري،٥/٣٥٥عنده،وصية فتح مع

الوصية، كتاب صحيحه، يف النووي١١/٧٤ومسلم شرح .مع



قال-ب هوذة، بن خالد بن العداء اهللا: ((حديث رسول يل كتبه كتاباً لك أقرأ ـت¢ أال ـى: قل .بل
ـد حمم من هوذة بن خالد بن العداء اشترى ما هذا كتاباً اهللافأخرج ـول أو¢ رس ـداً عب ـه من ـترى اش ،

)٣٤(..))..أمة

العداء¢ فالنيب شراء ـريوثق وتغ األحوال، تبدل عليه يؤمن ال ممن بغريه فكيف عهده، يؤمن من وهو ،
تعليمه فدل الوقف¢ القلوب؟ ومنها واحلقوق، املعامالت يف التوثيق مشروعية على احلديث هذا )٣٥(.يف

:اإلمجاع-٣

اجلملة يف التوثيق مشروعية على العلماء .اتفق

العمراين ال": قال جواز على األمة إىلوأمجعت ـة داعي ـة احلاج ألن ـه؛ ب والعمل كتاب
)٣٦(."ذلك

ابن والقضاة": القيموقال اخللفاء يزل بعضهمومل كتب على يعتمدون والعمال واألمراء
نبيهم زمن من الناس عمل وهذا عليه، ا يقرؤو وال فيها، ما على حاملها يشهدون وال لبعض،

اآلن )٣٧(."إىل

ت مشروعية على اخلاصة األدلة فمنهاوأما الوقف، :وثيق

عبادة- ١ بن سعد أن صحيحه يف البخاري أخرجه ـأتى_ ما ف غائب، وهو أمه توفيت
اهللا إن((: فقال¢ رسول ـيء ش ـا ينفعه ـل فه عنها، غائب وأنا توفيت أمي إن اهللا، رسول يا

قال عنها؟ به املخراف: قال.نعم: تصدقت حائطي أن أشهدك عليها)٣٨(فإين )٣٩()).صدقة

عنه)٣٤( وقال الشروط، كتابة يف جاء ما باب البيوع، أبواب سننه، يف الترمذي غريب: أخرجه حسن حديث ـة: انظر. هذا عارض
الرقيق،٥/٢٢٠األحوذي، شراء باب التجارات، كتاب سننه، يف ماجه وابن البيوع،٢/٧٥٦، كتاب صحيحه، يف تعليقاً والبخاري ،

ونصحا، يكتما ومل البيعان بني إذا ماجه،٤/٣٠٩باب ابن سنن صحيح يف األلباين وحسنه الباري، فتح .٢/٢٣مع
األحوذي،: انظر)٣٥( .٥/٢٢١عارضة
للعمراين،)٣٦( .١٣/١١٠البيان،
ص)٣٧( احلكمية، وانظر٢٠٧الطرق .٣٠/١٦٨املبسوط،: ،
البستان: اِملخراف)٣٨( للحموي،. أي البلدان، معجم يف النخل،: اِملخراف: "٥/٧١جاء جىن وهو مخرف، واحدها املخارف، من وهو

أي منه، خيترف ألنه ِمخرافاً؛ مسي واملخراف: وإمنا أي: جيتىن، لسعد: حائط، .بستان
الوق)٣٩( يف اإلشهاد باب الوصايا، البخاري،كتاب والصدقة،صحيح الباري٥/٣٩٠ف فتح .مع



بوَّ)) أشهدك: ((فقوله ولذا عليه، باإلشهاد لصدقته بقولهتوثيق عليه البخاري اإلشهاد": ب باب
والصدقة الوقف الوقف)٤٠("يف توثيق مشروعية على فدل ،.

اهللا-٢ رسول صحابة بعض عن الواردة وقفوه¢ اآلثار ملا توثيقهم ـر)٤١(تفيد عم وقف ومنها ، _)٤٢(،
رواياته بعض يف جاء األرقموكت((:حيث بن اهللا عبد وشهد معيقيب، )٤٣()).ب

ـدقة_ فعمر ص أول ـر عم وقف أن العلماء بعض ذكر وقد عليه، واإلشهاد بكتابته وقفه أي-وثق
اإلسالم-فةوموق )٤٤(.يف

السابق)٤٠( .٥/٣٩٠،املرجع
ص: انظر)٤١( للخصاف، األوقاف، .٨،١١أحكام
ص)٤٢( يف خترجيه .٩تقدم
الوقف،)٤٣( يوقف الرجل يف جاء ما باب الوصايا، كتاب سننه، يف داود أبو ـححه١٣/١٤١،١٤٢أخرجه وص هود، ا بذل مع

أيب سنن صحيح يف وانظر٢/٢١١داود،األلباين ـتح: ، ف ـرحه ش مع يكتب؟ كيف الوقف باب الوصايا، كتاب البخاري، صحيح
.٥/٣٩٩الباري،

الباري،)٤٤( .٥/٤٠٢فتح



  :    .  
يأيت فيما أوجزها متعددة، وفوائد ظاهرة، منفعة الوقف لتوثيق :إن

ـى-١ عل االستيالء على احلاملة األطماع وقطع السنني، وتعاقب األيام، مرور مع الضياع من الوقف حفظ
ملكيتهالوقف ودعوى وقفيته، وإنكار ـني، ب يفتضح أن خشية ودعواه طمعه عن كف وثق قد الوقف بأن علم فإذا ،

منازعته يقطع التوثيق بأن علمه مع عدوانه، .الناس

عبد الشيخ السعديقال منازعات": الرمحن وانقطاع حقوق، حفظ من الوثاق يف )٤٥(."فكم

ـة-٢ اجلعلي ـشروط وال ـف، الوق مصارف حول الزمان مبرور حتصل اليت والشكوك االرتياب دفع
من التصرفات ضبط على األثر عظيم له يكون مما وحنوه، الوقف صك يف موثق هو مما يلزم ما وسائر للموقف،

واألهوا )٤٦(.ءالتغيري

إبعاد-٣ وكيفيتها بالوثائق عامل لدى أو شرعاً، املعتربة جهته لدى الوقف توثيق يف يفسده،اًأن عما له
ـل اخلل ـن م ـالمته وس ـشرعية، ال الضوابط فيه املراعى بالتوثيق وقفه على املوقف ويطمئن ناقصاً، جيعله أو

)٤٧(.والنقص

ص)٤٥( الرمحن، الكرمي وانظر١٠٠تيسري ص٣٠/١٦٨املبسوط،: ، التوثيق، علم يف ومذكرات ص٧،٨، ـق، التوثي وعلم ،١١١،
الفقهية، واأل١٤/١٣٥واملوسوعة ،، األوقاف إلثبات اإلجرائية والقضاء١/٣٧٢صول الوقف ندوة ثبت .من

األوقاف،: انظر)٤٦( إلثبات اإلجرائية واملبسوط،١/٣٧١األصول والقضاء، الوقف ندوة ثبت .٣٠/١٦٨من
ص: انظر)٤٧( التوثيق، علم يف .٨مذكرات



  :   .)٤٨(

اآليتلل النحو على الوقف توثيق طرق أهم سأذكر ولكن متعددة، طرق عامة بصفة :توثيق

  :  :  

األوىل اإلقرار: املسألة .تعريف

لغة والقرُّ: اإلقرار به، واالعتراف للحق، اإلذعان على تقول: يطلق املكان، يف القرار على يطلق : بالضم
قراً الشيء القرار:قرَّ واالسم باملكان )٤٩(.استقر

األربعة: شرعاً املذاهب فقهاء عند متقاربة بتعاريف اإلقرار أن،)٥٠(عرف ـاريف التع ـك تل وخالصة
هو تعريفه يف :يقال

اليقني وجه على لغريه عليه حبق املختار املكلف )٥١(.إخبار

الثانية بالوقف: املسألة .اإلقرار

ص إذا املقر، على حجة صحته،اإلقرار شروط مستوفياً منه ـذة"در املؤاخ ـى عل ـة األم ـت أمجع وقد
)٥٢(."به

العمراين باإلقرار": قال احلكم تعلق يف األمة بني خالف فال اإلمجاع، )٥٣(."وأما

القيم ابن خالف": وقال بال قبوله يلزم باإلقرار )٥٤(."احلكم

األوقاف: انظر)٤٨( اإلجرائية،توثيق واألساليب الشرعية اللوحيق. داألصول الرمحن صعبد ،٢١.
العرب،: انظر)٤٩( ص٥/٨٤،٨٨لسان احمليط، والقاموس ص٥٩٢،٥٩٣، الوسيط، واملعجم ،٧٣١.
ص: انظر)٥٠( للقونوي، الفقهاء، قودر،٢٤٣أنيس بن ألمحد القدير، فتح وتكملة فرحون،٨/٣١٧، البن احلكام، وتبصرة ،
للرصاع،٢/٥١ عرفة، ابن حدود وشرح للشربيين،٢/٤٤٣، احملتاج، ومغين اإلرادات،٢/٢٣٨، منتهى وشرح ،٣/٥٦٩.
الركبان،: انظر)٥١( اهللا عبد للشيخ احلدود، موجبات إلثبات العامة الفقهية،٢/٦٥النظرية املوسوعة اإلثبات،٦/٤٦، ووسائل ،

ص .٢٣٥للزحيلي،
احملتاج،)٥٢( .٢/٢٣٨مغين
للعمراين،)٥٣( .١٣/٤١٧البيان،
صا)٥٤( احلكمية، وانظر١٩٤لطرق القدير،: ، فتح تهد،٨/٣١٩تكملة ا وبداية واملغين،٢/٤٧١، ومراتب٧/٢٦٢، ،

ص .٩٥اإلمجاع،



صحته حال يف أقر إذا الواقف فإن تقدم ما على مالبوبناًء ـإنوقف ف صحيحاً، وقفاً أمواله من معني
وقفاً ويصبح اإلقرار، ذا يثبت بهالوقف اإلقرار )٥٥(.مبجرد

قدامة ابن ـصَّدقة،": قال وال ـة، املقبوض ـة واهلب واحملاباة، كالعتق، املنجزة، التربعات أن ذلك ومجلة
كانت إذا للمال، املوجبة اجلناية عن والعفو الدين، من واإلبراء الوالوقف، ـال، امل رأس ـن م فهي الصحة يف

خالفاً هذا يف )٥٦(."نعلم

غري عليه املوقوف يكون أن شريطة ماله ثلث من ويكون يصح بالوقف املوت مرض يف اإلقرار وكذلك
الورثة إجازة على يتوقف فإنه وارث، على كان أو الثلث عن زاد وما )٥٧(.وارث،

املنذر ابن أهل": قال من عنه حنفظ من كل وارثأمجع ـري لغ ـه مرض يف ـريض امل إقرار أن على العلم
)٥٨(."جائز

قدامة ابن كانت": قال الوقف-وإن ومنها املنجزة التربعات املوت،-يعين به اتصل خموف مرض يف
العلماء مجهور قول يف املال، ثلث من )٥٩(."فهي

اإلقرار كان إذا لوارثوأما املخوف موته مرض يف ال،بالوقف ـة،يصحفإنه الورث ـع مجي بإجازة إال
)٦٠(.كالوصية

الزرقا مصطفى الشيخ باقي": قال بإجازة إال املال، ثلث من خيرج كان ولو جيوز، ال وارث على املريض وقف إن
الورثة... الورثة باقي بإجازة إال للوارث ينفذ فال كالوصية، املريض )٦١(."ووقف

أ إال لوارث، وصية ال أنه على الفقهاء اتفق الورثةوقد ذلك جييز )٦٢(.ن

أحكام: انظر)٥٥( يف صاإلسعاف للزرقا٣٨األوقاف، األوقاف، وأحكام ص، الوقف،١١٣،١١٤، وأحكام ،٢/٣٣٢،
األوقاف٣٣٣ إلثبات الشرعية واألصول للخثالن، والقضاء١/٦٧،، الوقف ندوة ثبت .من

.٨/٤٧٣،٤٧٤املغين،)٥٦(
ص: انظر)٥٧( للزرقا٣٨اإلسعاف، األوقاف، وأحكام ص، الوقف،١١٤، وأحكام الشرعية٢/٣٣٢،٣٣٣، واألصول ،

األوقاف للخثالن،إلثبات والقضاء١/٦٧، الوقف ندوة ثبت .من
وانظر٧/٣٣١،املغين)٥٨( امل: ، البن صاإلمجاع، القدير،٧٣نذر، فتح وتكملة السالك،٨/٣٩١، وبلغة ومغين٢/١٧٧، ،

.٢/٢٤٠احملتاج،
املسألة٨/٤٧٤املغين،)٥٩( يف الظاهرية خالف هذا كالمه بعد املوفق ذكر وقد ،.
ص: انظر)٦٠( .٣٨اإلسعاف،
األوقاف،)٦١( وانظر٨٦صللزرقا،أحكام الوقف،: ، .٢/٣٣٣أحكام
و٢/٧١اإلفصاح،)٦٢( ص: انظر، ص٣٩اإلسعاف، الرب، عبد البن والكايف، والبيان،٥٤٣، واملغين،٨/١٥٥، ،٨/٣٦٩.



قدامة ابن ـري": قال بغ تصح مل الورثة، سائر جيزها فلم بوصية، لوارثه وصى إذا اإلنسان أن ذلك ومجلة
العلماء بني املنذر. خالف ابن الرب)٦٣(قال عبد وابن هذا: ، على العلم أهل )٦٤(."أمجع

  :.  
املوقف، من صدر إذا شرعاً الوقف ـهيثبت توثيق ـتم ي مل ـو ول لصحته، املعتربة الشروط استوىف وقد

أو سبلت، أو كحبست صريح، بلفظ الواقف تلفظ فإذا اللفظوبالكتابة، كان إن وأما الزماً، وقفاً صار قفت
أو قرينة، من الوقف، إرادته على يدل ما إليه ينضم أن البد بل مبجرده، الوقف يثبت فال وغريه، الوقف حيتمل

ا الوقفنيته ا قصد )٦٥(.ليت

الزرقا مصطفى الشيخ ـتم": يقول ي ـد عق ـه ألن الوقفية؛ صك كتابة على صحته تتوقف ال والوقف
)٦٦(."...باللفظ

ـذا ول وغريها، العقود توثيق يف عليها املعتمد وأصبح احلاضر، العصر يف التوثيق طرق أهم تعد والكتابة
اآلتية املسائل وفق عنها احلديث :سيكون

األوىلاملس الكتابة: ألة .تعريف

منها: لغة معاٍن على قوله: تطلق ومنه وقضى، ـورة[.}        {: -تعاىل-أوجب س
]٢/١٨٣البقرة

يقالتو اخلط، على خطه: طلق أي وكتابة وكتابا كتبا يكتب )٦٧(.كتب

يعتمد: اصطالحاً الذي إليهاخلط لريجع احلقوق توثيق يف احلاجةعليه )٦٨(.عند

الثانية بالكتابة: املسألة التوثيق مشروعية .أدلة

ب التوثيق مشروعية على الكتابدل .واإلمجاع،والسنة،الكتابة

ص)٦٣( .٧٣اإلمجاع،
وانظر٨/٣٦٩املغين،)٦٤( ، :٨/٢١٧.
ص: انظر)٦٥( احملتار،١٢اإلسعاف، ورد ص٦/٥٢٢، الفقهية، والقوانني بعدها، السالك،٢٤٣وما وبلغة ص٢/٢٩٧، والتنبيه، والبيان١٣٧، ،،
واملغين،٨/٧٣ واإلنصاف،٨/١٨٩، الكبري الشرح مع واملقنع بعدها١٦/٣٦٦، .وما
ص)٦٦( األوقاف، .١٢٦أحكام
ص: انظر)٦٧( احمليط، ص١٦٥القاموس الوسيط، واملعجم ،٧٧٤.
اإلثبات،)٦٨( .٤١٧وسائل



اهللا قول الكتاب ـاىل-فمن                               {: -تع
البقرة[}      ]٢/٢٨٢سورة

بالكتابة الدين توثيق اآلية هذه يف اهللا شرع ـذا)٦٩(فقد وه الريب، وإزالة األموال، حفظ من فيه ملا ،
بالكتابة توثيقه فيشرع الوقف، ومنها واحلقوق، املعامالت سائر يف متحقق .املعىن

السعدي الرمحن عبد الشيخ إرش": قال على اآلية هذه ـظاحتوت حف إىل م معامال يف عباده الباري اد
ـها من كثرية فوائد فيها فإن منها، أكمل وال أعلى العقالء تقترح ال اليت واإلصالحات النافعة بالطرق حقوقهم

ـة،-تعاىل-أمره....  والي ـه علي للعبد كالذي احلق، حفظ وجب إذا جيب قد األمر وهذا الديون، بكتابة
واألوقا اليتامى واألمناءوكأموال والوكالء لكثرة... ف، املؤجلة، املعامالت هذه به حتفظ ما أعظم من فالكتابة

اهللا خيشون ال الذين اخلونة من ولالحتراز املغالطات، ولوقوع )٧٠(."-تعاىل-النسيان،

نبه بقوله-تعاىل-وقد الكتابة اآليةعلىأمهية ـورة[}          {:يفهذه س
إىلالعدالة]٢/٢٨٢البقرة التنازع)٧١(حيثنسبالكتابة الشكو عند إليها يرجع وثيقة .،وجعلها

كثري ابن ـدل: أي}         {: وقوله": قال ـت: أي}     {. أع أثب
ـاً غالب الواقع هو كما ينساه، أن يكتبه مل لو أنه الحتمال الشهادة؛ به تذكر رآه مث خطه وضع إذا  {. للشاهد

ـصل}         فيف ـوه كتبتم الذي الكتاب إىل التنازع عند ترجعون بل الريبة، عدم إىل وأقرب
ريبة بال )٧٢(."بينكم

الرازي الكتاب": وقال أن ـربواعلم أق فكانت والذكر، للحفظ سبب ا أل للشهادة؛ أقوم كانت إمنا ة
االستقامة )٧٣(."إىل

منها فكثرية، السنة من بالكتابة التوثيق مشروعية أدلة :وأما

عمر-أ ابن اهللاùحديث رسول إال: ((قال¢ أن ليلتني يبيت فيه يوصي شيء له مسلم امرئ حق ما
عنده مكتوبة )٧٤()).ووصيته

القرآن،: انظر)٦٩( العريب،أحكام .١/٢٤٧البن
ص)٧٠( الرمحن، الكرمي .٩٨تيسري
القرآن،)٧١( ألحكام .٣/٢٥٩اجلامع
كثري،)٧٢( البن العظيم، القرآن .١/٣٤٩تفسري
للرازي،)٧٣( الغيب، ومفاتيح الكبري .٧/١٢٦التفسري
ص)٧٤( خترجيه، .١٣تقدم



قالحد-ب هوذة، بن خالد بن العداء اهللا: ((يث رسول يل كتبه كتاباً لك أقرأ ـت. ¢أال ـى: قل . بل
اهللا ـول رس ـد حمم ممن هوذة بن خالد بن العداء اشترى ما هذا كتاباً يل ا¢فأخرج ـ، أوش ـداً عب ـه من ترى

.احلديث)٧٥(....))أمة

النيب-ج غزوة¢ أن يف املشركني وبني بينه الصلح بكتابة )٧٦(.احلديبيةأمر

هريرة-د أيب فقال: ((وفيه_ حديث اليمن أهل من رجل اهللا: فجاء رسول يا يل اكتبوا: فقال. اكتب
فالن )٧٧()).أليب

بالكتابة التوثيق مشروعية على يدل األدلة هذه .فمجموع

العريب ابن املتقدم-قال خالد بن العداء حديث عن كالمه معرض رس" : -يف كتب يف اهللالفائدة ول
نقضه-ذلك¢  أبداً عليه جيوز وال عهده، يؤمن ممن ـك-وهو ذل أمن مع هو كان إذا حىت للخلق، التعليم

وترددها اخللق، على القلوب وتغري األزمان، تقادم عند األحوال تبدل عليه يؤمن ال الذي بغريه فكيف يفعله،
الشيطان برتعات واإلنكار اإلقرار )٧٨(."بني

اإلمجا :عوأما

افقد والعمل الكتابة، مشروعية على اإلمجاع العلماء من عدد .حكى

السرخسي اهللا": قال رسول لدن من تعاملوه هذا¢ والناس يومنا )٧٩(."إىل

القيم ابن وال": وقال ـبعض، ل بعضهم كتب على يعتمدون والعمال واألمراء والقضاة اخللفاء يزل ومل
ي وال فيها، ما على حاملها اآلنيشهدون إىل نبيهم زمن من الناس عمل وهذا عليه، ا )٨٠(."قرؤو

العمراين ذلك": وقال إىل تدعو احلاجة ألن به؛ والعمل الكتاب جواز على األمة )٨١(."وأمجعت

ص)٧٥( خترجيه، .١٣تقدم
احلديبية،)٧٦( غزوة باب املغازي، كتاب البخاري، صحيح يف خترجيه الباري٧/٤٥٣انظر فتح .مع
العلم،)٧٧( كتابة باب العلم، كتاب صحيحه، يف البخاري الباري١/٢٠٥أخرجه فتح .مع
األحوذي،)٧٨( .٥/٢٢١عارضة
٣٠/١٦٨املبسوط،)٧٩(
ص)٨٠( احلكمية، .٢٠٧الطرق
وانظر١٣/١١٠البيان،)٨١( للقرايف،: ، .١٠/١٦٠الذخرية،



خان حسن صديق ـسنة": وقال وال ـاب الكت ـن م ـاثرة املتك ـة باألدل ـاخلط ب ـل العم ـت ثب قد
)٨٢(."....واإلمجاع

الثالثة ال: املسألة بالكتابةحكم .توثيق

بالكتابة التوثيق استحباب إىل الفقهاء مجهور وغريها)٨٣(ذهب السابقة لألدلة ،.)٨٤(

قوله يف األمر ـرة[}     { : - تعاىل- ومحلوا البق ـاد]٢/٢٨٢سورة اإلرش ـى عل
الوجوب ال .والندب

الشافعي اهللا": قال كتاب مثŒدل الشهود، مث بالكتاب، أمره أن العلى ـاداً إرش ـرهن ال
قوله ألن عليهم؛ البقرة[}         {: فرضاً سورة

والرهن]٢/٢٨٣ والشهود الكتاب فيدع بعضاً بعضهم يأمن ألن )٨٥(."إباحة

اجلصاص ـذكور": وقال امل والرهن، واإلشهاد بالكتابة األمر أن األمصار فقهاء بني خالف وال
شيئاً وأن والدنيا، للدين واالحتياط والصالح احلظ فيه مالنا إىل وإرشاد ندب اآلية هذه يف منهمجيعه

واجب )٨٦(."...غري

اهللا رسول عن جاء ما للندب األمر أن على يدل على¢ ومما تدل أحاديث ـةمن الكتاب تركه
تعامله يف ذلك)٨٧(واإلشهاد ومن ،:

احملاريب-أ طارق وفيه_حديث النيب: ، عليهم¢ أن فسلم قعود، وهو ـه-أتاهم يعرفون ال ،-وهم
فقال: ((قال أمحر، مجل مجلكمتبي: ومعنا قال: قلنا. عوين ـر: نعم، مت ـن م صاعاً وكذا بكذا قلنا ـا. بكم؟ فم

شيئاً ـا: وقال. استوضعنا وقلن ـا، بينن فتالومنا عنا، فتوارى املدينة دخل حىت اجلمل برأس أخذ مث أخذته، : قد
تعرفونه ال من مجلكم )٨٨(.احلديث....)) أعطيتم

ص)٨٢( القاضي، على القضاء يف جيب مبا الالضي .١٣٠ظفر
للجصاص،: انظر)٨٣( القرآن، القرآن،١/٤٨٢أحكام ألحكام واجلامع احلكام،٣/٢٤٧،٢٦٢، تبصرة و واألم،١/٢٨٢، ،
واملغين،٣/٨٨،٨٩ ،٦/٣٨٣،٤٤٤.
املذاهب)٨٤( على االقتصار وهو سلكته الذي للمنهج اتباعاً هنا أذكرمها ومل واإلباحة، الوجوب مها آخران، قوالن املسألة يف

اخلالفيةاألربع املسائل يف املشهورة د: انظر.ة الديون، ص. توثيق اهلليل، .٣٥صاحل
.٣/٩٠األم،)٨٥(
القرآن،)٨٦( .١/٤٨٢أحكام
ص٦/٣٨٢املغين،: انظر)٨٧( الديون، وتوثيق ،٤٠.
البيوع،)٨٨( كتاب سننه، يف الدارقطين الدارقطين٣/٤٤،٤٥أخرجه سنن على املغين التعليق صاحب عنه وقال السنن(، ): بذيل



خزمية-ب شهادة وفيه_حديث النيب: ((، النيباب¢ أن فاستتبعه أعرايب، من فرساً ـن¢ تاع مث ليقضيه
اهللا رسول فأسرع ال¢فرسه، و ـالفرس ب فيساومونه األعرايب يعترضون رجال فطفق األعرايب، وأبطأ املشي،

النيب أن اهللا¢يشعرون رسول األعرايب فنادى فقال¢ابتاعه، ـال: ، فق بعته، وإال الفرس هذا مبتاعاً كنت إن
األعرايبأ: ¢النيب فقال منك؟ ابتعته قد ليس بعتكه: و ما واهللا النيب. ال، منك: ¢فقال ابتعته قد ـق. بل فطف

يقول شهيداً: األعرايب ثابت. هلم بن خزمية بايعته: فقال قد أنك أشهد النيب. أنا فقال¢ فأقبل خزمية مب: على
فقال اهللاب: تشهد؟ رسول يا اهللا. تصديقك رسول خز¢ فجعل رجلنيشهادة بشهادة )٨٩()).مية

الرسول أن على احلديثان ملا¢ فدل واجبتني والشهادة الكتابة كانت ولو يشهد، أو يكتب ومل اشترى
النيب ـرآن¢تركهما الق يف ـا م األمر مع هلما وتركه ال}     {، ـدب للن ـر األم أن ـى عل ـل دلي

)٩٠(.للوجوب

اجلصاص خلف": قال األمة نقلت ـصارهمعناًوقد أم يف والبياعات، واألشربة، املداينات، عقود سلف
على النكري تركوا ملا واجباً اإلشهاد كان ولو عليهم، منهم نكري غري من بذلك فقهائهم علم مع إشهاد غري من

ـنيب ال ـصر ع ـن م ـول منق وذلك ندباً، رأوه م أ على دليل ذلك ويف به، علمهم مع ـا¢ تاركه يومن إىل
)٩١(."....هذا

الرابعة بالكتابة: املسألة للوقف التوثيق .أنواع

مها نوعني يف حصره ميكن الكتابة بطريق الوقف :توثيق

األول العادية: النوع الرمسية(األوراق ).غري

النوع ذا ـصة: واملقصود املخت ـات اجله إىل الرجوع دون للناس أو لنفسه العادي الفرد يكتبه ما هو
.بالتوثيق

عريف إثبات الدولةفهو جهة من والئية صفة له ليس ممن يصدر ألنه )٩٢(.؛

                                                                                                              
ثقات كلهم .رواته

يقضي)٨٩( أن له جيوز الواحد شهادة صدق احلاكم علم إذا باب القضاء، كتاب سننه، يف داود أبو ١٥/٢٨٩،٢٩٠به،أخرجه
البيع، على اإلشهاد ترك يف التسهيل باب البيوع، كتاب سننه، يف والنسائي هود، ا بذل املستدرك،٧/٣٠١مع يف واحلاكم ،

عنه٢/١٧،١٨ وقال خيرجاه": ، ومل ثقات الشيخني باتفاق ورجاله اإلسناد، صحيح حديث بذيل"هذا التلخيص يف الذهيب وواقفه
الكربى، السنن يف البيهقي وأخرجه .٢/٣٩٩داود،أيبسننصحيحيفاأللباينوصححه،١٠/١٤٥،١٤٦املستدرك،

كثري،: انظر)٩٠( البن القرآن، وتو١/٣٤٩تفسري ص، الديون، .٤٣،٤٤ثيق
القرآن،)٩١( .١/٤٨٢أحكام
األوقاف،)٩٢( إلثبات اإلجرائية والقضاء١/٢٨٠،٢٨٧األصول الوقف ندوة ثبت .من



حالني من ختلو ال الرمسية غري العادية :واألوراق

األوىل شهادة: احلال دون للوقف ردة ا .الكتابة

قولني على التوثيق يف الشهادة من ردة ا الكتابة حجية يف الفقهاء اختلف :وقد

األول :القول

ا: قالوا الكتابة حجةإن تعد التوثيق يف .ردة

احلنفية عند قول واملالكية)٩٣(وهذا احلنابلة)٩٤(، عند ورواية ،.)٩٥(

:أدلته

سورة[.}                      {: -تعاىل-قوله-١
]٢/٢٨٢البقرة

اهللا أمر اآلŒفقد هذه ـا،يف يعمل حجة لتكون إال ا لألمر معىن وال للمعامالت، توثقة بالكتابة ية
رد ا اخلط يعم )٩٦(.وهذا

عمر-٢ بن اهللا عبد اهللاùحديث رسول يوصي: ((قال¢ أن شيء له مسلم امرئ حق ـتفيما يبي ه
عنده مكتوبة ووصيته إال )٩٧()).ليلتني

أنه على احلديث االعتما"فدل جيز مل ـدةلو فائ وصيته لكتابة يكن مل اخلط على ـنيب)٩٨(."د وال مل¢ ،
ا االكتفاء على فدل الكتابة، على زائداً أمراً ردة)٩٩(يذكر ا الكتابة حجية على دليل وهذا ،.

للحموي،١٨/١٧٢،١٧٣املبسوط،: انظر)٩٣( البصائر، عيون غمز شرحه مع جنيم، البن والنظائر، واألشباه ومعني٢/٣٠٧، ،
ص للطرابلسي، و١٢٥احلكام، احملتار،، احملتار،٦/٦٢٢رد رد تكملة و ،١١/١١٤.

احلكام،١٠/١٦٠الذخرية،: انظر)٩٤( وتبصرة ،١/٤٤٧،٤٤٨.
هانئ،: انظر)٩٥( ابن تيمية،٢/٤٤،٥٠مسائل ابن فتاوى وجمموع ص٣١/٣٢٦، املصرية، الفتاوى وخمتصر والطرق٦٠١، ،

ص اخلرقي،٢٠٦احلكمية، خمتصر على الزركشي وشرح القناع،٧/٢٨٢، وكشاف اإلرادات،٤/٣٣٧، منتهى وشرح ،٢/٥٣٩.
ص: انظر)٩٦( اإلثبات، ص٤٢٥،٤٢٦وسائل التوثيق، علم يف ومذكرات ص٣٧، الديون، وتوثيق ،٣٣٢.
خترجيه،)٩٧( .١٣تقدم
ص)٩٨( ، احلكمية .٢٠٦الطرق
القناع،)٩٩( .٤/٣٣٧كشاف



التثريب طرح يف ـه": جاء ألن األمور؛ مجيع يف والكتابة اخلط اعتمد من به ـصالة-استدل ال ـه علي
الكتا-والسالم ااعتمد االكتفاء على فدل عليها، زيادة غري من )١٠٠(."بة

النيب-٣ اإلسالم¢ أن إىل يدعومها وقيصر كسرى إىل ـا)١٠١(كتب مل ـة حج الكتابة تكن مل فلو ،
النيب دعوته¢ اعتمدها تبليغ .يف

النووي احلديث": قال هذا ـاب،)١٠٢(ويف بالكت والعمل اإلسالم، إىل ودعاؤهم الكفار، مكاتبة جواز
أعلموخب واهللا الواحد، )١٠٣(."رب

القيم ابن اهللا": وقال رسول كان ـشافه¢ وقد ي يكن ومل حجته، ا وتقوم وغريهم، امللوك إىل كتبه يبعث
حياته مدة يف هذا جرى وال مبضمونه، بكتابه ـه،¢رسوالً إلي املكتوب إىل بدفعه ويأمره خمتوماً، الكتاب يدفع بل ،

ال ألهل بالضرورة معلوم وأيامهوهذا بسريته )١٠٤(."علم

خالد-٤ بن العداء اهللا-املتقدم-حديث رسول كتب منه¢ حيث اشترى فيما ـا)١٠٥(كتاباً مم ،
الكتابة حجية على .يدل

باللفظ-٥ يثبت كما احلجة ا فتثبت واإلرادة، القصد على الداللة يف كاللفظ الكتابة )١٠٦(.أن

الثاين :القول

رد: قالوا ا الكتابة اإن حيتج ال .ة

حنيفة أيب مذهب هو مالك)١٠٧(وهذا وقول الشافعي)١٠٨(، مذهب وهو ـن)١٠٩(، ع ـة ورواي ،
أمحد )١١٠(.اإلمام

التثريب،)١٠٠( .٦/١٩١طرح
يف)١٠١( البخاري النيبأخرجه كتاب باب املغازي، كتاب وقيصر،¢ صحيحه، كسرى فت٨/١٢٦إىل الوحي،مع كتاب ويف الباري، فتح١/٣٢ح مع

النيب كتب باب والسري، كتاباجلهاد صحيحه، يف مسلم وأخرجه النووي١٢/١٠٣،١١٢،¢الباري، شرح .مع
أنس)١٠٢( حديث اهللا_ يعين نيب و¢ أن قيصر وإىل كسرى إىل تعاىلكتب اهللا إىل يدعوهم جبار كل وإىل النجاشي، . "...إىل

صحيحه، يف مسلم النووي١٢/١١٢أخرجه شرح .مع
مسلم،)١٠٣( صحيح على النووي .١٢/١١٣شرح
ص)١٠٤( احلكمية، انظر٢٠٥الطرق و الباري،: ، عنه١٣/١٤٥فتح وأجابه اعتراضاً ساق حيث ،.
خترجي)١٠٥( صتقدم .١٣ه،
احلكمية)١٠٦( صالطرق ،٢٠٧.
والنظائر،: انظر)١٠٧( ص٢/٣٠٦األشباه احلكام، ومعني البصائر، عيون غمز شرحه ص١٢٥مع واإلسعاف، احملتار،٩٨، ورد ،



:أدلته

قيس-١ بن األشعث اهللا: ((قال_ حديث ـول رس إىل فاختصمنا شيء، يف خصومة رجل وبني بيين ،¢كان
ميينه: فقال أو له. شاهداك يبايل: فقلت وال حيلف إذا النيب. إنه فيها: ¢فقال وهو ماالً، ا يستحق ميني على حلف من

غضبان عليه وهو اهللا لقي )١١١(....)).فاجر

النيب أن فيه ـت¢ فاحلديث كان ـو ل إذْ معتربة، غري ا أ على فدل الكتابة، يطلب ومل الشهادة، طلب
الرسول لطلبها بالشاهدين¢ معتربة يكتف )١١٢(.ومل

:املناقشة

قول: قالوا به)). شاهداك: ((¢النيبإن ـني": املراد ومي رجالً أو وامرأتني، رجالً أو رجلني، كانت سواء بينتك
الشاهد رد ذلك من لزم ولو مقامهما، يقوم ما أو شاهداك فاملعىن األغلب، ألنه بالذكر؛ الشاهدين خص وإمنا الطالب؛

يذ مل لكونه واملرأتني الشاهد رد للزم يذكر، مل لكونه ـل.... كرواليمني ب مراد، غري الشاهدين لفظ ظاهر أن على فدل
مقامه يقوم ما أو هو )١١٣(."املراد

ـع-٢ م ـة بالكتاب حيتج فال وحنوه، اخلط تزوير يؤمن فال والتزوير، للتقليد وقابلة تتشابه، اخلطوط أن
االحتمال هذا .وجود

القيم ابن باخلطوط": قال العمل من املانعون ل: وقال قابلة إالاخلطوط ومقتله عثمان قصة كانت وهل واحملاكاة، ة لمشا
جرى ما جرى حىت كتابه مثل وكتبوا خامته، مثل صنعوا م فإ اخلط؟ )١١٤(."...بسبب

:املناقشة

                                                                                                              
٦/٦٢٢، احملتار رد وتكملة ،١١/١١٤.
ص: انظر)١٠٨( والذخرية،٤٧٥الكايف، احلكام،١٠/١٦٠،١٦١، وتبصرة ،١/٤٤٧،٤٤٨.
ص: انظر)١٠٩( والب٢٥٧التنبيه، الطالبني،١٣/١١١يان،، وروضة البن١١/١٣١، واحلكومات، األقضية يف املنظومات والدرر ،

ص آدم، التثريب،١٢٣أيب وطرح الباري،٦/١٩١، وفتح ،١٣/١٤٥.
ص: انظر)١١٠( احلكمية، الفروع،٢٠٤الطرق و الزركشي،٦/٥٠٠، وشرح القناع،٧/٢٨٢، وكشاف وشرح٤/٣٣٧، ،

اإلرادات، .٢/٥٣٩منتهى
واحلدود،)١١١( األموال يف عليه املدعى على اليمني باب الشهادات، كتاب صحيحه، يف البخاري فتح٥/٢٨٠أخرجه مع

اإلميان، كتاب صحيحه، يف ومسلم النووي٢/١٥٨الباري، شرح .مع
ص: انظر)١١٢( الديون، .٣٣٨توثيق
الباري،)١١٣( .٥/٢٨٣فتح
ص)١١٤( احلكمية، وانظر٢١٠الطرق البصائر،٣/١٢٠اهلداية،: ، عيون غمز شرحه مع والنظائر واألشباه ،٢/٣٠٧،٣٠٩،

احملتار، والذخرية،٦/٦٢٢ورد والبيان،١٠/١٦٠، الباري،١٣/١١١، وفتح ،١٣/١٤٤.



ـشابه والت ـصور، وال ـخاص األش ـز ميي كما اخلطوط مييز والعقل كاألشخاص، اخلطوط بأن نوقش
له)١١٥(نادر حكم ال والنادر ،.

القيم ابن اهللا": قال جعل ي-سبحانه-قد ما كاتب كل خط صورتهيف كتميز غريه، خط عن به تميز
حماكاته،وصوته جازت وإن فالن، خط هذا أن فيها يستريبون ال شهادة يشهدون والناس وصوته، صورته عن

فرق من فالبد ته، املتضافرة... ومشا األدلة دلت القطع-وقد من تقرب ا-اليت شهادة قبول ـىعلى ألعم
األصوات تشابه أن مع الصوت، عرف إذا السمع، طريقه اخلطوط-فيما تشابه من أعظم يكن مل فليس-إن

)١١٦(."دونه

ذلك كشف أصبح حيث عليه؛ واالعتماد اخلط حجية لرد يكفي فال التزوير، احتمال ـذا-وأما ه يف
بوسائل-العصر وفحصه مبضاهاته، يقومون خرباء له فاخلط يفمتحققاً، التزوير معرفة من متكنهم جداً متقدمة

صاحبه إىل اخلط ونسبة التزوير، من سالمتها أو )١١٧(.احملررات،

:الترجيح

أعلم-الراجح هذا-واهللا أدلة لقوة كاتبه؛ إىل اخلط نسبة حتققت إذا ا والعمل الكتابة، حبجية القول
احل حفظ إىل املؤدية للمصاحل وحتقيقاً ا، وكثر يفالقول ـوم الي الناس حلاجة وتلبية واملشقة، احلرج ورفع قوق،

حىت التوثيق، وسائل من وسيلة الكتابة استخدام فيه شاع الذي العصر هذا يف وخباصة بالكتابة، حقوقهم توثيق
الوثائ تزوير كشف وسائل وتطور الكتابة، أسباب لتيسر منتشراً ا العمل وطرقأصبح ـوط،مضاهاةق، اخلط

أصب تتوالهححىت اليت جهاته وله العصر، علوم من )١١٨(.علماً

اخلالف :مثرة

ـه، وقفيت وكتب أرضه، رجل أوقف فلو الوقف، على نقصرها لكن عدة، مسائل يف اخلالف مثرة تظهر
املكتوبة؟ الوثيقة ذه وقفاً تعترب فهل

فتحوه مث الكفار، عليها استوىل بلد يف املسلمون وجد الالو بعض أبواب ـةعلى كتاب حائطها أو دور،
بوقفيتها؟ حيكم فهل وقف، ا أ مسلمني

احلكام،: انظر)١١٥( .١/٤٤٠تبصرة
ص)١١٦( احلكمية، .٢٠٧الطرق
ص)١١٧( الديون، .٣٤٠توثيق
د: انظر)١١٨( اإلثبات، ونظام صحم. القضاء هاشم، .٢٧٢حىت٢٥١مود



إليها يستند وثيقة وتكون الكتابة ذه يعتد الراجح القول على )١١٩(.بناًء

القيم ابن قيل": قال فخذها: فإن على يوجد الدابة يف تقولون أو"صدقة"فما أو"وقف"، ـ"، ،"سيحب
قيل بذلك؟ حيكم أن للحاكم أن: هل له مالكنعم، أصحابه به وصرح ـاهرة،)١٢٠(حيكم، ظ أمارة هذه فإن ،

الصحيحني يف ثبت وقد الشاهد، شهادة من أقوى مالك)١٢١(ولعلها بن أنس حديث ـال_ من ـدوت: ق غ
اهللا رسول الصدقة¢ على يسم امليسم يده يف فوافيته ليحنكه، طلحة أيب بن اهللا مييز... .بعبد الوسم أن ولوال

غريها، من الوسمالصدقة يعترب مل ومن ذلك، إال للوسم فائدة ال بل فائدة، فيه يكن مل عليه وسم هو ملا ويشهد
عنده فيه فائدة .فال

قيل فيه: فإن مكتوباً احلجر حائطها أو ا با على يوجد الدار يف تقولون وقف"فما ا هل"إ مسجد، أو ،
قيل بذلك؟ وقفاً: حيكم ويصري به، يقضى )١٢٢(."...نعم،

اوأما حيتج ال ردة ا الكتابة ألن بوقفيتها؛ يعتد ال والدار األرض فإن املرجوح، القول .على

عليها: الثانيةاحلال اإلشهاد مع للوقف .الكتابة

حجةالوقفتوثيقيفعليهااملشهدالكتابةقبولعلىالفقهاءاتفق تعد ا وأ ،.)١٢٣(

قوله لذلك                              { : -تعاىل-يدل
البقرة[.}        ]٢/٢٨٢سورة

العريب ابن اهللا": قال من تأكيد فقال-تعاىل-هذا كسل، ملن تنبيهاً بالدين، اإلشهاد الهذا: يف قليل
اهللا أمر ألن عليه؛ واإلشهاد كتبه إىل ـك-تعاىل-أحتاج ذل يف والكثري والقليل واحد، عليه والتخصيص فيه

الشاهد... سواء نسي رمبا يكْتب ومل أشهد إذا )١٢٤(."ألنه

الزركشي،: انظر)١١٩( اإلرادات،٧/٢٨١شرح منتهى وشرح إبراهيم،٣/٥٥٩، بن حممد الشيخ مساحة ورسائل وفتاوى ،
٩/٢٢٥.
اجلليل،: انظر)١٢٠( .٧/٦٤٣مواهب
الصدقة،)١٢١( إبل اإلمام وسم باب الزكاة، كتاب صحيحه، يف البخاري الباري٣/٣٦٦أخرجه فتح .مع
ص)١٢٢( احلكمية، .٢١٠،٢١١الطرق
ص: انظر)١٢٣( البصائر،٩٨اإلسعاف، عيون غمز شرحه مع والنظائر واألشباه احملتار،٢/٣٠٦،٣٠٧، ورد وتكملة٦/٦٢٢، ،

احملتار، احلكام،١١/١١٣رد وتبصرة القرآن،١/٢٧٧،٤٤٢، ألحكام واجلامع و٣/٢٤٧، على، الدسوقي الكبري،حاشية الشرح
والبيان،٤/١٩٢للدسوقي، الطالبني،١٣/١١١، وروضة ص١١/١٣١، املنظومات، والدر واملغين،٥٤٨، ،٨/٤٧٢،١٤/٨١،

١٤١.
العريب،)١٢٤( البن القرآن، .١/٢٥٧،٢٥٨أحكام



اجلصاص ـة،": وقال الوثيق ـي ه ـشهود ال واستشهاد بالكتاب فيه اهللا أمر الذي الغرض أن بيان فيه
ـدواالحتي عن أقسط ذلك أن فأعلمهم بالكتابة، املراد املعىن وبني اخلالف، ورفع التجاحد، عند للمتداينني اط

ـن تك مل ـو ل ـها من وأوضح للشهادة أثبت ذلك مع وأنه التظامل، بينهم فيه يقع ال أن وأوىل أعدل، مبعىن اهللا،
فيها والشك الريبة نفي إىل أقرب وهو )١٢٥(."مكتوبة،

هبرية ابن بواجب": قال وليس مستحب اإلشهاد أن على )١٢٦(."واتفقوا

تكتب مل أو كتبت سواء وغريها، العقود على اإلشهاد يعم .وهذا

الثاين الوقف: النوع لتوثيق الرمسية .األوراق

هو للوقف الرمسي بالتوثيق واختصاصه: املراد واليته أثناء الوقف بإثبات الدولة يف عام موظف يقوم أن
اإلجراءات والنظاميةوفق )١٢٧(.الشرعية

أمور ثالثة بتوافر إال يصح ال الرمسي التوثيق أن التعريف هذا من :ويظهر

العدل-١ وكتاب كالقضاة الدولة، قبل من رمسياً املعني املوظف من التوثيق يصدر .أن

اختصاصها-٢ حدود ويف واليته، أثناء املوظف توثيق يكون . أن

ي-٣ اإلجراتمأن وفق والنظامية،التوثيق الشرعية ـاً"ءات طبق صدر إذا إال الرمسي بالتوثيق يعتد فال
ونظاماً شرعاً مقرر هو مما التوثيق هلذا املرسومة )١٢٨(."لإلجراءات

العدل؛ وكتاب الشرعية، احملاكم وهي األمر، ويل حددها اليت اجلهة هي للوقف، الرمسي التوثيق وجهة
م الثابت الوقف إنشاء توثيق يتم ـىحيث عل ـق املعل الوقف العدل كاتب ويوثق احملاكم، لدى لصاحبه لكيته

)١٢٩(.الوفاة

للجصاص،)١٢٥( القرآن، .١/٥٢١أحكام
.٢/٣٥٦اإلفصاح،)١٢٦(
ص: انظر)١٢٧( الديون، األوقاف،٣٤٦توثيق إلثبات اإلجرائية واألصول ومذكرات١/٢٨٠، والقضاء، الوقف ندوة ثبت من

ص التوثيق، علم ص٢٥يف والسنة، الكتاب يف ونظامه والقضاء ص٤٤٥،٤٤٦، اإلثبات، ووسائل ،٤٨٢.
األوقاف،)١٢٨( إلثبات اإلجرائية وانظر١/٢٨٢األصول ص: ، التوثيق، علم يف ص٢٥،٢٦مذكرات اإلثبات، ووسائل ،٤٨٢،٤٨٦.
اإلجرائ)١٢٩( األوقاف،األصول إلثبات .١/٢٨١،٢٨٢ية



واإلثبات، التوثيق يف عليها يعتمد حجة يعترب جهته من للوقف ـيت"والتوثيق ال اخلط حجية على فاألدلة
هلذا تشهد حبثها و)١٣٠("سبق ـستندات"، امل ـن م النوع وهذا أجله، من نظمت ما على قاطعة بينة التعترب
بالتزوير إال فيه )١٣١(."يطعن

للقاضي، القاضي كتاب حجية من الفقهاء عليه نص ما الوقف، توثيق يف الرمسية باألوراق االحتجاج لصحة يشهد ومما
الشرعية أصوله على مبنياً الكتاب وكان ذلك، طلب إذا عليه أو له حكم )١٣٢(.أوملن

ابنقدامة إ": قال القاضي كتاب على األمة داعيةوأمجعت إىلقبوله احلاجة وألن القاضي؛ )١٣٣(."...ىل

هبرية ابن ـي": وقال ه ـيت ال احلقوق يف مصر إىل مصر من القاضي إىل القاضي كتاب أن على واتفقوا
مقبول جائز املال منه املقصود كان ما أو )١٣٤(."املال،

  :  :  

األوىل .تعريفها: املسألة

منهاتطلق: لغة معاٍن على واحللف: الشهادة والعلم، واحلضور، القاطع، )١٣٥(.اخلرب

فارس ابن ـن: شهد": قال م شيء خيرج ال وإعالم، وعلم، حضور على يدل أصل والدال واهلاء الشني
ـن م ـا ذكرناه ـيت ال ـول األص جيمع الشهادة، ذلك ومن ذكرناه، الذي عن ـم،افروعه والعل ـضور، حل

)١٣٦(."واإلعالم

أحكامهااختلف: اًاصطالح يف الختالفهم تبعاً الشهادة تعريف يف املذاهب التعريف)١٣٧(فقهاء ولعل ،
قوهلم مبقتضاه: املناسب ليقضي علم عن حاكم )١٣٨(.إخبار

ص)١٣٠( الديون، وانظر٣٤٨توثيق ص: ، التوثيق، علم يف .٢٥مذكرات
ص)١٣١( سردانة، أبو حممد الشرعية، والتوثيقات القضائية اإلجراءات وانظر٥١أصول احملتار،: ، رد جملة١١/١١٥تكملة شرح احلكام ودرر ،

ص٤/٤٨٠،٤٨٢األحكام، ونظامه، والقضاء ص،٤٤٦، اإلثبات، .٤٨٣ووسائل
ص: انظر)١٣٢( ص٦٢اإلمجاع، اإلمجاع، ومراتب واهلداية،٨٧، احملتار،٣/١٠٥، ورد والذخرية،٦/٦٢٢،٦٢٣، ،١٠/٧٧،

ص الفقهية، والبيان،١٩٦،١٩٧والقوانني ص١٣/١٠٩، والتنبيه، واإلنصاف،٢٥٦،٢٥٧، الكبري والشرح واملقنع وما٢٩/٥،
.بعدها

.١٤/٧٣املغين،)١٣٣(
.٢/٣٤٨اإلفصاح،)١٣٤(
ص: انظر)١٣٥( احمليط، ص٣٧٢،٣٧٣القاموس الوسيط، واملعجم ،٤٩٧.
اللغة،)١٣٦( مقاييس .٣/٢٢١معجم



الثانية بالشهادة: املسألة الوقف توثيق مشروعية .أدلة

الكتاب بالشهادة التوثيق مشروعية على .واإلمجاع،والسنة،دل

ا أدلة :لكتابأما

                { :  - تعاىل- قوله
قوله.}                           {: إىل

ـرة[.}                   البق سورة
٢/٢٨٢[

البقرة[}                   {:- تعاىل- وقوله سورة
٢/٢٨٣[

احل- تعاىل- فندب يف واإلشهاد الكتابة منهاإىل والوقف لتوثيقها، املالية ـدل)١٣٩(قوق ف ،
توثيقه مشروعية )١٤٠(.على

العمراين اهللا": قال قال- تعاىل- إن مث اآلية، يف الوثائق              {: ذكر
البقرة[}             ـائق، . ]٢/٢٨٣سورة الوث ذه يستوثق مل إذا أنه فأخرب

جيوز فإنه به، )١٤١(."...وأمن

ـه بقول ـشهادة بال الوقف توثيق مشروعية على العلم أهل بعض استدل ـاىل- وقد  {: - تع
البقرة[}    ]٢/٢٨٢سورة

بقوله ا االستدالل ـف": ووجَّه الوق يف ـشرع ي فألن عوض، وله البيع يف باإلشهاد أمر فإذا
أوىل له عوض ال )١٤٢(."الذي

السنة :ومن

                                                                                                              
الصنائع،: انظر)١٣٧( احملتار،٦/٢٦٦بدائع رد وتكملة عرفة،١١/٧٧،٧٨، ابن حدود وشرح التنبيه،،٢/٥٨٢، ألفاظ وحترير

ص القناع،٣٥٩للنووي، وكشاف ،٦/٤٠٤.
الكبري،)١٣٨( الشرح على الدسوقي .٤/١٦٤،١٦٥حاشية
احلكام،: انظر)١٣٩( اجلليل،١/٣٢٤تبصرة ومواهب اإلنصاف،٨/٢١٠، مع الكبري والشرح ،٣٠/٢٢،٢٣.
القرآن،: انظر)١٤٠( ألحكام .٣/٢٥١اجلامع
.١٣/٢٧٢البيان،)١٤١(
الباري،)١٤٢( ٥/٣٩١فتح



عباس-١ ابن عبادةùحديث بن سعد ساعدة-_ أن بين رسول-أخا فأتى غائب، وهو أمه توفيت
فقال¢اهللا وأن: ، توفيت أمي إن اهللا، رسول قالايا عنها؟ به تصدقت إن شيء ينفعها فهل : قال. نعم: غائب،

أن أشهدك عليهافإين صدقة املخراف )١٤٣()).حائطي

ـه بقول ـديث احل هلذا البخاري بوَّب ولذا عليه، باإلشهاد الوقف توثيق مشروعية على دليل : فاحلديث
الوق" يف اإلشهاد والصدقةباب )١٤٤(."ف

قيس-٢ بن األشعث وفيه)١٤٥(املتقدم_ حديث ميينه: ((، أو )).شاهداك

النيب ا¢ فطلب التوثيق مشروعية على دليل .الشهادة

اهللا رسول خلفاء بعض عمل لذلك يدل عليها¢ ومما باإلشهاد أوقافهم توثيق كعمر)١٤٦(يف يف_، ـاء ج فقد ،
وقفه روايات معيقي: (()١٤٧(بعض األرقموكتب بن اهللا عبد وشهد )١٤٨()).ب

اإلمجاع :وأما

الشهادة مشروعية على العلماء أمجع )١٤٩(.فقد

هبرية ابن بواجب": قال وليس يستحب، اإلشهاد أن على )١٥٠(."واتفقوا

الفقهية املوسوعة يف ـد": وجاء عن للمتعاملني واحتياط لتوثيقها، وسيلة التصرفات على الشهود إشهاد
النيبوال.... التجاحد أصحاب من العلم أهل عند هذا على ـشهادة¢ عمل ال إىل ـة داعي احلاجة ألن وغريهم؛

إليها الرجوع فوجب الناس، بني التجاحد )١٥١(."حلصول

ص)١٤٣( يف خترجيه .١٤سبق
السابقاملرج)١٤٤( .ع
ص)١٤٥( خترجيه، .٣٠تقدم
ص: انظر)١٤٦( للخصاف، األوقاف، .١٠،١١أحكام
ص)١٤٧( خترجيه، .٩،١٥تقدم
ص)١٤٨( يف خترجيه وانظر١٥سبق ص: ، للخصاف، األوقاف، .٨،١١أحكام
ص: انظر)١٤٩( ص٦٣اإلمجاع، اإلمجاع، ومراتب والبيان،٨٩، واملغين،١٣/٢٦٨، السا١٤/١٢٣، وبلغة .٢/٣٥٢لك،،
.٢/٣٥٦اإلفصاح،)١٥٠(
الفقهية،)١٥١( .١٤/١٤٠املوسوعة



املذاهب فقهاء نص ولذا املال، به يقصد وما األموال على الشهادة حكم حكمها الوقف على والشهادة
رج أو رجلني، شهادة مشروعية على الوقفاألربعة لتوثيق وامرأتني ـشهادة"؛)١٥٢(ل ال ـن م ـصد الق ألن

بشاهدين حيصل وذلك )١٥٣(."التوثيق،

العمراين مل": قال ـردات منف نسوة أربع ذلك على وأقام املال، منه املقصود ما أو ماالً، رجل ادعى وإن
خالف بال بذلك له )١٥٤(."حيكم

قدامة ابن كلها،": وقال والديون والغصب، كالقرض والوقفاملال كالبيع، املال به يقصد ـشهادة... وما ب تثبت
وامرأتني اهللا... رجل نص وقد الرجال، مع النساء بشهادة يثبت املال أن يف خالف ـه-تعاىل-وال كتاب يف ـك ذل على

قوله.}             {: -سبحانه-بقوله        {: إىل
البقرة[.}                  على]٢/٢٨٢سورة العلم أهل وأمجع

به )١٥٥(."...القول

الثالثة غ: املسألة من القضاء لدى املعني علىغري الوقف توثيق دعوىمشروعية .ري

ـي القاض ـدى ل م بشهاد اإلخبار الشهود فعلى معني، غري على كان إذا الوقف أن على الفقهاء اتفق
الشهادة لسماع الدعوى تقدم يشترط وال له، وتوثيقاً الوقف، على )١٥٦(.حفاظاً

قدامة ابن ـسلم": قال امل مجيع أو واملساكني، الفقراء على كالوقف معني، غري آلدمي حقاً كان أوما ني،
هذا وحنو ذلك، من لشيء الوصية أو مسبَّلة، مقربة أو سقاية، أو مسجد إىل.... على ـه ب ـشهادة ال تفتقر فال

الدعوى )١٥٧(."تقدمي

احلكام،٣/١١٧اهلداية،: انظر)١٥٢( وتبصرة اجلليل،١/٣٢٤، ومواهب والبيان،٨/٢١٠، الطالبني،١٣/٣٣٠، وروضة ،
واإلنصاف،١١/٢٥٤،٢٥٥ الكبري الشرح مع واملقنع ،٣٠/٢٢.

.١٣/٢٦٨البيان،)١٥٣(
.١٣/٣٣٩البيان،)١٥٤(
١٤/١٢٩،١٣٠املغين،)١٥٥(
احملتار،: انظر)١٥٦( ص٦/٦١٦رد الفقهية، والقوانني اجلليل،٢٠٥، ومواهب ص٨/١٨٥، املنظومات، والدرر والشرح٤٣٢، ،

.٢٩/٢٩٤الكبري،
١٤/٢٠٩املغين،)١٥٧(



  : )١٥٨(  
    .  

الشرعية املرافعات نظام للمحا)١٥٩(حدد التنفيذية واألحكامولوائحه القواعد اململكة يف الشرعية كم
يأيت ما اإلجراءات تلك أهم ولعل الوقف، بتوثيق :املتعلقة

األوقاف-أ توثيق يف :االختصاص

الفقرة الشرعية، املرافعات نظام من والثالثون الثانية املادة من) ب(نصت به اإلقرار ومساع الوقف، إثبات أن على
العامة احملاكم ـواء،)١٦٠(اختصاص س ـدة، املعتم املخططات يف مساجد املخصصة األراضي التنفيذية الالئحة واستثنت

ـراد وي ـساجد، م ختصص مل اليت األراضي وأما العدل، كاتب اختصاص من فتوثيقها ألشخاص، مملوكة أم ممنوحة أكانت
احملاكم اختصاص من فتوثيقها )١٦١(.وقفها،

األ بتوثيق املختصة اجلهة أن تقدم، ما هيوملخص :وقاف

ا-١ وإثبا األوقاف، توثيق يف األصل فهي العامة، .احملاكم

املخصصة-٢ األراضي وقفية وتوثيق الوصية، حكم له ألن املوت؛ على املعلق الوقف يف وذلك العدل، كتابة
ألشخاص مملوكة أم ممنوحة أكانت سواء املعتمدة، املخططات يف )١٦٢(.مساجد

أن عليه التنبيه ينبغي كتابةومما البلد يف يكن مل إذا العدل كتابة اختصاص من هو ما بتوثيق تقوم العامة احملاكم
ـى عل ـشرعية ال ـات املرافع ـام لنظ التنفيذية الالئحة من والثالثني الثالثة املادة من األوىل الفقرة نصت حيث عدل،

)١٦٣(.ذلك

الوقف-ب توثيق .طلب

ا)١٥٨( يف: املراد النظر عند حكمه يف ومن القاضي عليها يسري اليت الكلية واألحكام وتوثيقهالقواعد الوقف األصول. إثبات
األوقاف، إلثبات والقضاء١/٢٧٠اإلجرائية الوقف ندوة ثبت .من

رقم)١٥٩( امللكي باملرسوم .٢٠/٥/١٤٢١çوتاريخ) ٢١/م(صدر
ص: انظر)١٦٠( الشرعية، املرافعات .٢٠،٢١نظام
املادة)١٦١( من الثانية املرافعات) ٢٤٦(الفقرة لنظام التنفيذية اللوائح صمن .١٨١الشرعية،
األوقاف،)١٦٢( إلثبات اإلجرائية والقضاء١/٣٣٥،٣٣٦األصول الوقف ندوة ثبت .من
ص: انظر)١٦٣( الشرعية، املرافعات لنظام التنفيذية .٣١اللوائح



الوقف كان إذا فرداً، التوثيق طالب يكون ـققد توثي ـب طل حق النظام مبوجب خولت رمسية جهة أو خاصاً،
عاماً الوقف كان إذا .الوقف،

الوقف على الناظر أو وكيله، أو كاملوقف فرداً، التوثيق طالب كان ـيس)١٦٤(فإذا رئ إىل طلبه تقدمي فعليه ،
م طلبه مع ويرفق الرئاسية، احملاكم من تكن مل إن احملكمة قاضي أو املختصة، وقفها،احملكمة يريد اليت للعني متلكه يثبت ا

العدل كتابة من إفراغ أو استحكام، حجة .من

املادة يف الشرعية) ٢٤٧(جاء املرافعات نظام ـصة،": من املخت احملكمة إىل بذلك طلباً يقدم أن الوقف تسجيل طالب على
رمسية بوثيقة إيقافه)١٦٥(مشفوعاً يريد ملا متلكه )١٦٦(."تثبت

الالئ بينت ـاكموقد احمل يف ـة احملكم ـيس رئ ـم باس يقدم الطلب أن األوىل، ا فقر يف املادة هلذه التنفيذية حة

األخرى)١٦٧(الرئاسية احملاكم يف احملكمة قاضي وباسم ،.)١٦٨(

توثيقه يتم حىت وقفه إجراءات يتابع املوقف فإن ذلك مت )١٦٩(.فإذا

و الشرعية اإلجراءات يستكمل مل الوقف طلب مقدم كان إن عرفيةأما ورقة سوى لديه توجد وال العقار، لتملك رمسية(النظامية ) غري
املوقفة للعني متلكه بإثبات صك طلب إجراءات استكمال فعليه وقفه، املراد للعقار متلكه .تفيد

املادة يف نصه) ٢٤٨(جاء امل": ما واإلجراءات القواعد وفق وقفيتها إثبات جيري مسجلة حجج هلا ليس اليت ـررة   األوقاف ق
االستحكام )١٧٠(."إلجراء

ـة حج عليه ليس أرضملسجد كوقف األوقاف، تلك بتوثيق املطالبة حق النظام خوهلا اليت جهته فله عاماً، الوقف كان إن أما
عليه نصت كما واإلرشاد، والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة قبل من يكون استحكام حجة استخراج طلب فإن مسجلة،

الشرعيةاللوائ املرافعات لنظام التنفيذية )١٧١(.ح

فرداً)١٦٤( أو حكومية جهة الناظر كان .سواء
بالوثيقةف)١٦٥( املراد الشرعية املرافعات لنظام التنفيذية اللوائح اسرت بأ والنظامية": الرمسية الشرعية لإلجراءات املستكمل امللكية اللوائح. "صك

املادة من الثالثة الفقرة الشرعية، املرافعات لنظام ص)٢٤٧(التنفيذية ،١٨٢.
ص)١٦٦( الشرعية، املرافعات .١٠١نظام
النظامي)١٦٧( اإلجراءات وفق القضاة أحد إىل الوقف إثبات طلب حييل احملكمة توثيقورئيس إجراءات القاضي يتوىل مث لإلحالة، ة

املادة من الثانية الفقرة يف كما ونصها)٢٤٧(الوقف، يتوىل": ، الذي هو و مباشرة، القاضي إىل الوقف تسجيل طلب حيال
ائه إ حىت ص. "إجراءاته الشرعية، املرافعات لنظام التنفيذية األوقاف،١٨٢اللوائح إلثبات اإلجرائية واألصول ندوة١/٣٤٢، من

والقضاء .الوقف
ص)١٦٨( الشرعية، املرافعات لنظام التنفيذية .١٨٢اللوائح
األوقاف،: انظر)١٦٩( إلثبات اإلجرائية والقضاء١/٣٤٤األصول الوقف ندوة ثبت .من
ص)١٧٠( الشرعية، املرافعات وانظر١٠١نظام ص: ، يف االستحكام طلب الشرعية،١٠٣إجراءات املرافعات نظام اإلجرائيةمن واألصول

األوقاف، والقضاء١/٢٩٩إلثبات الوقف ندوة ثبت .من



هو وهذا والقروية، البلدية الشؤون وزارة هي استحكام حجة بطلب املختصة اجلهة فإن مقربة، املوقفة األرض كانت إذا وأما
املادة من الثانية الفقرة يف الشرعية املرافعات لنظام التنفيذية اللوائح عليه نصت ما ونصها)٢٤٨(مقتضى استحكامإ": ، صكوك خراج

البلدية من رمسي بطلب يكون )١٧٢(."املقابر

املوثق-ج .إجراءات

أركان توافر من يتأكد أن القاضي على فإن وإثباته، لتوثيقه للقاضي وأحيل املوقف، طلب قيد اليت)١٧٣(إذا وعناصره الوقف
وهي وتوثيقه، الوقف إنشاء عند تسجيلها :جيب

تواف: الواقف-١ من باملالفيتأكد للتصرف كأهليته فيه، شرعاً املعتربة الشروط )١٧٤(.ر

شرعاً" ا املعتد حبالته وأنه أهليته، يذكر أن ذلكويدوِّ)١٧٥(."وحيسن .ن

املوِق حضور يطلب أن القاضي وجدهوعلى أبيه واسم امسه من فيتأكد شخصيته، يثبت ما أو به، والتعريف ف،
ويدوِّ املوقبيلته، ضبطه يف ذلك القضايان هذه ملثل )١٧٦(.خصص

فرحون ابن ـاب.... ": قال كت كل يف احلكم وكذلك تامة، معرفة وعينه امسه عرف ملن إال يثبت أن ينبغي فال
متليك أو وقف، أو مبايعة، ـإن... من ف ـدم، تق كما املشهور على باحللية وال فالن، أنا الشخص قول مبجرد يكتفي ال
ون يتشا والناس تتغري، )١٧٧(."...احللية

خنني آل اهللا عبد الشيخ تدوَّ": وقال وأن املوِقف، هلويَّة مطابقاً االسم يكون أن عصرنا يف األحوالجيب بطاقة ن
املدينللموِق سجله حسب )١٧٨(."ف

                                                                                                              
ص: انظر)١٧١( الشرعية، املرافعات لنظام التنفيذية .١٨٢اللوائح
ص)١٧٢( السابق، وانظر١٨٣املرجع األوقاف،: ، إلثبات اإلجرائية والقضاء١/٤٣األصول الوقف ندوة ثبت .من
للوق)١٧٣( أن إىل الفقهاء مجهور أركانذهب أربعة والصيغة(ف واملوقف، عليه، واملوقوف ص٦/٣٠١الذخرية،: انظر). الواقف، الفقهية، والقوانني ،٢٤٣،

الطالبني، الوقوف،٥/٣١٤وروضة وتيسري اإلرادات،١/٢٤، منتهى وشرح ،٢/٣٩٠.                
وهي هوالصيغة، واحداً، ركناً للوقف أن إىل احلنفية صاأللفاظ: وذهب اإلسعاف، يف جاء الوقف، على وما": ١٢الدالة الوقف لفظ فركنه

معناه احملتار،: وانظر. "يف .٦/٥٢٢رد
الصنائع،: انظر)١٧٤( ص٦/٢١٩بدائع واإلسعاف، والذخرية،١٢،١٧، ص٦/٣٠١، والتنبيه، الطالبني،١٣٦، وروضة ،
الوقوف،٥/٥١٤ وتيسري القناع،١/٣٥، وكشاف ،٤/٢٥١
األوقاف،األصول)١٧٥( إلثبات والقضاء١/٣١١،٣١٢اإلجرائية الوقف ندوة ثبت .من
احلكام،: انظر)١٧٦( األوقاف،١/٢٨٣تبصرة إلثبات اإلجرائية واألصول والقضاء١/٣١١، الوقف ندوة ثبت .من
احلكام،)١٧٧( وانظر١/٢٨٥تبصرة ص: ، التوثيق، علم يف .٣٩مذكرات
األوقا)١٧٨( إلثبات اإلجرائية وانظر١/٣١٢ف،األصول والقضاء، الوقف ندوة ثبت الشرعية،: من احملاكم يف الثبوتية اءات اإل
احمليميد،. د إبراهيم .١/١٨٣ناصر



غريه،: املوقَف-٢ أو عقار معلومةفيتمن عيناً تكون كأن فيه، املعتربة الشروط توافر من ومملوكةمباحةأكد ،
)١٧٩(.له

ـنصو ي ـا كم وقفيته إجراء من مينع مما سجله وخلو وقفه، املراد العقار صك مفعول سريان من يتأكد أن عليه
النظام .عليه

املادة يف اه،"): ٢٤٦(جاء ـ إي واقفه متلك ثبوت بعد إال وقف أي إنشاء تسجيل للقاضي جيوز ال
التسجيل إجراء من مينع مما سجله خلو من التأكد )١٨٠(."وبعد

عليهقَاملو- ٣ ـون: ف يك أو واألقارب، واملساجد، كاملساكني، بر، جهة على يكون أن فيشترط
بعينه شخص )١٨١(.على

)١٨٢(.الوقفعلىالدالةاأللفاظوهي:الصيغة- ٤

يفيشترطكما،)١٨٤(موتهعلىالواقفيعلقهأنإال،)١٨٣(معلقةالمنجزةتكونأنهلافيشترط
.ذلكشاءمىتبيعهشرطأوفيه،الرجوعبشرطيصحفال،"فيهااجلزم"الصيغة

هيرجعأويهبه،أنأوشاء،مىتيبيعهأنشرطوإن":قدامةابنقال ـ ـصحملفي ـشرط،ي والال
)١٨٥(."خالفاًفيهنعلمالالوقف،

الصنائع،: انظر)١٧٩( ص٦/٢٢٠بدائع واإلسعاف، والذخرية،١٢،١٧،٢٦، ص٦/٣١٢، الفقهية، والقوانني ص٢٤٣، والتنبيه، ،١٣٦،
الط٨/٦٠،٦٢والبيان، وروضة واملقنع،٥/٣٢٢البني،، القناع،١٦/٣٦٩، وكشاف ،٤/٢٤٣.

ص)١٨٠( الشرعية، املرافعات املادة. ١٠١نظام هذه من األوىل الفقرة التنفيذية الالئحة يف املوقف،"): ٢٤٦(وجاء بلد يف الوقف توثيق جيوز
سجله واقع من الصك مفعول سريان من التأكد بعد وذلك آخر، بلد يف العقار كان ص. "ولو الشرعية، املرافعات لنظام التنفيذية ،١٨١اللوائح

األوقاف، إلثبات واإلجراءات وانظر١/٣١٦واألصول والقضاء، الوقف ندون ثبت واألساليب: من الشرعية األصول األوقاف توثيق
د ص/ اإلجرائية، اللوحيق، الرمحن .٦٨عبد

احملتار،: انظر)١٨١( ص٦/٥٢٤رد الفقهية، والقوانني ص٢٤٣، والتنبيه، الطالبني،١٣٦، وروضة الوقوف،٥/٣١٧، وتيسري ،١/٥١،
،١٦/٣٨٠،٣٩٣واملقنع، اإلرادات منتهى وشرح القناع،٢/٤٩١،٤٩٥، وكشاف ،٤/٢٤٩.

ص: انظر)١٨٢( احملتار،١٢اإلسعاف، ورد والذخرية،٦/٥٢٢، ص٦/٣١٥، الفقهية، والقوانني الطالبني،٢٤٣، وروضة ،
وتيسري٥/٣٢٢ واملقنع،١/٧٣الوقوف،، القناع،١٦/٣٩٧، وكشاف ،٤/٢٥٠.
املالكية)١٨٣( عدا الفقهاء مجهور قول هو التنجيز احملتار،: انظر. شرط ص٦/٥٢٤رد واإلسعاف، والبيان،٣٣، ،٨/٦١،٨٠،

الطالبني، واإلنصاف،٥/٣٢٧وروضة الكبري الشرح مع واملقنع واملغين،١٦/٣٩٧، للمالكي. ٨/٢١٦، الذخرية،: ةوانظر
اجلليل،٦/٣٢٦ ومواهب السالك،٧/٦٤٨، وبلغة ،٢/٢٩٩.
واإلنصاف،: انظر)١٨٤( الكبري الشرح مع .١٦/٣٩٧،٣٩٨املقنع
.٨/١٩٢املغين،)١٨٥(



الوقف،علىناظروالالشرعية،لألصولاملوافقةشروطهوتسجلوحنوه،العقاربوقفيةاملوقفإقرارفيسجلاألركانتلكتوافرتفإذا
.الضبطيفذلكعلىاجلميعتوقيعويأخذ،)١٨٦(القضيةضبطيفذلكعلىالشهوديسجلمث

)١٨٧(.بهاإلقرارثبوتأوسجله،يفاملوقفوقفيةثبوت)القاضي(املوثقتقريرمنوالبد

الوقفيكونالحىتومه،ولزبهاإلقراربصحةلهاملثبتاحلاكمحيكمأنواألوىل":خننيآلاهللاعبدالشيخقال
)١٨٨(."الشروطأواألوصافبعضيفللخالفللنقض؛عرضة

لتسجيلهبهويبعثوخيتمه،،)١٨٩(الضبطيفدونهماملخصيتضمنشرعيصكبنظمالقاضييأمرذلكبعدمث
.وأساسهاالوثائقهذهسجليفالتهميشهذاونقلوقفيته،يفيدمباامللكيةصكعلىيهمشمثاحملكمة،سجليف

رمسيةبصفةويبعثالعقار،صكعلىالوقفيةوتثبت":التنفيذيةاللوائحمن)٢٤٦(للمادةاألوىلالفقرةيفجاء
)١٩٠(."سجلهعلىللتهميشمنهاصدراليتاجلهةإىل

ـاًالوقفكانإنعنهاملسؤولةللجهةأوعليه،للناظرأوللموقف،الصكيسلمذلكبعدمث ـدعام ـالبع اكتم
)١٩١(.والنظاميةالشرعيةإجراءاته

يعرفه،)١٨٦( القاضي يكن مل إن وصفته، وحليته، ومسكنه، ونسبه، الشاهد، اسم يكتب أن القاضي على أن فرحون ابن ذكر
ش صحيفة ديوانهوجيعل يف احلكام،. هادته .١/٢٩٢،٢٩٣تبصرة

ص: انظر)١٨٧( األوقاف، إلثبات اإلجرائية والقضاء٣٤٩األصول الوقف ندوة ثبت .من
السابق،)١٨٨( .١/٣١٥املرجع
األوقاف،: انظر)١٨٩( إلثبات اإلجرائية والقضاء٣٧٩حىت١/٣٧٣األصول الوقف ندوة ثبت .من
لنظام)١٩٠( التنفيذية صاللوائح الشرعية، .١٨١املرافعات
د)١٩١( السعودية، العربية باململكة الشرعية احملاكم يف الثبوتية اءات احمليميد،/اإل وانظر١/١٨٣ناصر اإلجرائية: ، األصول

األوقاف، ص١/٣٧٩إلثبات األوقاف، وتوثيق والقضاء، الوقف ندوة ثبت .٦٩من
الش املرافعات لنظام التنفيذية اللوائح يف للمادةجاء الثالثة الفقرة يف نصه) ٢٤٨(رعية وزارة": ما إىل تسلم اخلريية األوقاف صكوك

عنها صورة للموقف ويسلم فروعها، أحد أو واإلرشاد، والدعوة واألوقاف اإلسالمية املرافعات. "الشؤون لنظام التنفيذية اللوائح
ص .١٨٣الشرعية،



  :    
.  

مردها يكون وقد باألوقاف، املتعلقة واإلجراءات األنظمة بعض إىل تعود املعاصرة التوثيق معوقات بعض
املوِق سيإىل التوثيق معوقات عن واحلديث األوقاف، على النظار تصرفات أو فلرمباف، عليه، يؤثر ملا شامالً كون

إىل ـؤدي في بالوقف، يضر تأخرياً تأخره أو حصوله، على تؤثر لكنها مباشرة التوثيق إىل تعود ال املشكلة تكون
والزوال للضياع يعرضه أو .تعطله

ـن ع ـسؤولني وامل ـاحثني الب ـض بع ذكره ما واقع من الوقف توثيق على تؤثر اليت املعوقات وسأذكر
فمنهااألوقا :ف،

  : .  
تع فلرمبا بالوقف، يضر تأخرياً توثيقه تأخري يف الوقف توثيق إجراءات بعض ـفتتسبب لتوق الوقف طل

منه للوقفاالستفادة الرمسي التوثيق حصول .على

ـ واإلرش ـدعوة وال واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة وكيل ذكره ما هذا على مثال أوضح ـشؤونولعل ل اد
إىل)١٩٢(األوقاف ـاج وحتت ـة، قدمي ـا وثائقه ـرافها وإش الوزارة نظارة حتت املوجودة األوقاف أعيان من كثرياً أن من

ـؤخر ي وتشعبها اإلجراءات طول ولكن النواقص، وتستكمل التعليمات، فيها تراعى استحكام وحجج صكوك استخراج
فرص يفوت مما لألوقاف، الشرعية الصكوك على ـاكناحلصول أم يف ـضها بع ـع تق حيث األوقاف، لتلك استثمارية اً

ـك ص بوجود إال للبناء الالزمة الرخص منح البلديات رفض بسبب عليها؛ واالعتداء للضياع ويعرضها جيدة، استثمارية
.شرعي

الوزارة وكيل قال أعيان": مث تأجري من االستفادة لعدم كثرية؛ مالية خسائر األوقاف كبَّد الوضع وهذا
عليها لالعتداء بعضها وتعرض بل )١٩٣(."األوقاف،

وج حال يف حيصل إمنا وتشعبها اإلجراءات طول سبب أن يل يظهر ـارووالذي العق لتملك املعارض د
من الدعاوى يصاحب ما ومعلوم القاضي، لدى االستحكام حجة إجراءات أثناء اخلصومة تولدت أو ووقفيته،

حبثه. د)١٩٢( يف املطرودي، الرمحن العملية،والية: عبد وحدودها الشرعية أصوهلا األوقاف على ندوة١/٥٠٦الدولة ثبت من
والقضاء .الوقف

السابق،)١٩٣( .١/٥٠٧املرجع



ال أمر وهو وتشعبها، اإلجراءات ـاطول رمب ـيت ال ـداعي الت إجراءات إىل يرجع وإمنا احملاكم، أو للنظام يعود
طويالً وقتاً .تستغرق

ـه فعالج كثرياً، وقتاً تستغرق رمبا واليت معناها، يف وما واملكاتبات باملخاطبات املتعلقة اإلجراءات وأما
احلديثة االتصاالت وسائل استخدام طريق وقتاً"اإللكترونية"عن ختتصر حيث جوانب، من جانباً وتنهي طويالً،

اإلجراءات .طول

رقم السامي األمر عاجله فقد البلديات، من لألوقاف الالزمة التصاريح بإصدار يتعلق ما يف٢٠٦٢وأما
٩/٧/١٣٨٢çـاف األوق ـه فتقابل أحد ا ادعى وإن لإلنشاء، الالزمة التصاريح األوقاف مبنح وجه حيث ،

الشرعي ع.بالوجه ـمممِّوقد رق والقروية البلدية الشؤون وزير بتعميم آخرها مرات، عدة السامي األمر هذا
يف/٢٣٢٥٩ )١٩٤(.١٩/١٢/١٤٢٠çون

  :  . )١٩٥(  
واستبداله بيعه أو الوقف نقل أن على التنفيذية ولوائحه الشرعية املرافعات نظام نص

اليت احملكمة اختصاص من يفيكون )١٩٦(.افيهفاملوقَالعقاربلدتقع

ـة اخلريي األوقاف استبدال طلبات يف بالنظر املختص أنه لألوقاف األعلى لس ا نظام يف ،)١٩٧(وجند
ـاف األوق ـتبدال اس موضوع يف االختصاص ذا املطالبة يف األعلى األوقاف وجملس الوزارة اعتمدت وعليه

تن القاضي مهمة وأن عنها، البديل وشراء شرعيوبيعها صك يف ذلك بتسجيل )١٩٨(.حصر

ـض بع ـتبدال اس يقرر األعلى األوقاف فمجلس العمل، يف االزدواج أوجد اجلهتني بني التعارض فهذا
ـذا ه ترفض واحملاكم للوقف، ومصلحة غبطة وفيها مناسبة، يراها اليت بالقيمة البديل وشراء اخلريية، األوقاف

األوقاف،)١٩٤( على الدولة والقضاء١/٥٠٦،٥٠٧والية الوقف ندوة ثبت من ،.
لغة)١٩٥( غريه: االختصاص دون به أفرده إذا وخصوصاً خصاً خيصه الشيء خص له: ويقال. من وختصص باألمر فالن اختص

انفرد العامة. إذا خالف واخلاصة .واخلاص
العرب،: انظر ص٧/٢٤،٢٥لسان احمليط، والقاموس ص٧٩٦، الوسيط، واملعجم ص٢٣٧،٢٣٨، والتعريفات، ،١١١.

االختصاص بتداخل منها: واملقصود كل نظام مبوجب واحد بعمل تقوم جهة من أكثر .وجود
صنظام: انظر)١٩٦( الشرعية، املرافعات١٠٢املرافعات لنظام التنفيذية واللوائح ص، التنب١٨٤الشرعية، ينبغي ومما أن، له ه

السابق الشرعية"النظام الدوائر يف اإلدارية األعمال مادته"تنظيم يف بذلك احملاكم اختصاص على األنظمة: انظر). ٧٦(نص
ص العدل، وزارة .٨٢واللوائح،

صاألنظ: انظر)١٩٧( واللوائح، السابعة٢٠٤،٢٠٦مة الفقرة الثالثة، املادة ،.
د: انظر)١٩٨( تطويرها، وسبل السعودية العربية اململكة يف لألوقاف املعاصر الزيد،. الواقع اهللا ثبت٢/١٤٦٥،١٤٦٦عبد من

والتنمية الدعوة يف وأثره الوقف مكانة .ندوة



ال هذا وبسبب اختصاصها، من وتراه ـقاإلجراء التوثي بتعثر الوقف مشروع يتعثر أو البديل، إجياد يتأخر تنازع
للبديل .الرمسي

د الزيد. يقول اهللا ـر": عبد ذك ـن م النظام خال حني اختالف، من األمر إليه وصل ما يعلم هذا ومن
ال منهما كل عمل فيه وضح ولو الشرعية، احملاكم وبني لألوقاف األعلى لس وا الوزارة بني هذاالعالقة نتفى

ـر وتعث ـوب، املطل بالشكل سريه وعدم للعمل، إعاقة من اخلالف هذا مثل على يترتب ما خيفى وال اخلالف،
ـة بالدراس ـدير ج ـك ش ـال ب أمره،وهذا من حرية يف املنفذ ويبقى التعليمات، يف الرؤية تعتم حني مشاريعه

)١٩٩(."واالستدراك

الب الوقف توثيق تعوق اليت املشكلة هذه ـكولعالج وذل اجلهتني، بني االختالف هذا إزالة من البد ديل
العمل يف واالزدواج التعارض هذا يندفع حىت واستبداله، الوقف نقل شأن يف االختصاص .بتوحيد

مقيدة جاءت ا أ األعلى األوقاف جملس نظام من الثالثة املادة من السابعة الفقرة نص من يظهر والذي
باالستبدا األوقاف جملس املختصةنظر اجلهة بإجازة .ل

هو إليها املشار الفقرة ـل": ونص قب املصلحة مقتضيات وفق اخلريية األوقاف استبدال طلبات يف النظر
املختصة الشرعية اجلهة من ا )٢٠٠(."إجاز

ـات املرافع ـام نظ جاء وقد الشرعية، احملاكم وهي اجلهةالشرعية، إجازة على اإلجراء صحة تعليق النص فظاهر
اجلديدالشرع يف)٢٠١(ية ـيت ال احملكمة لدى يكون شرائه أو الوقف عقار بيع يف اإلذن أن على مؤكدة التنفيذية والئحته

اخلربة أهل من واملصلحة الغبطة حتقق بعد العقار، .)٢٠٢(بلد

  : .  
ماد عنها التعويض أو منها، بيعه مت ما لألوقاف املعاصرة التوثيق معوقات يفمن املبالغ إيداع ومت ياً،

ـق طري ـن ع الشرعي للبديل الشراء يتم حىت الشرعية، احملكمة طريق عن السعودي العريب النقد مؤسسة
.احملكمة

األوق بعض مجع إرادة عند التوثيق طريق تعترض اليت املشكلة ـنيوتربز ع يف وجتعل بعضها، إىل اف
ـف للوق ـل القلي املبلغ بذلك مناسب بديل شراء يتعذر حبيث منها، وقف لكل املبالغ قلة بسبب واحدة؛

السابق،)١٩٩( .٢/١٤٦٩املرجع
والل)٢٠٠( صاألنظمة .٢٠٦وائح،
رقم)٢٠١( امللكي باملرسوم النظام .٢٠/٥/١٤٢١çيف) ٢١/م(صدر
ص: انظر)٢٠٢( الشرعية، املرافعات لنظام التنفيذية .١٨٤اللوائح



ـن م ـان فك ـضياع، ال إىل بالوقف يؤول رمبا بل جدوى، دون متعطلة فتبقى غريه، مع مجعه دون وحده
مي لكن األوقاف، جلمع الشرعية الضوابط وفق مجعها ممااملناسب وإجرائه، ذلك توثيق من القضاة بعض تنع

يف ـع اجلم بعد وتوثقها مجعها جرى لو ما خبالف للضياع، ويعرضه الوقف، منافع تعطل استمرار يف يساهم
واحدة .عني

واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة وكيل مجع": يقول يرون ال الشرعية احملاكم بعض يف القضاة بعض
يف وقف من أكثر وباملوقفقيمة بالوقف ضرراً يلحق وهذا الوقف، منافع تعطل استمرار يعين مما واحدة، عني

القليلة الغلة ذات أو املنافع، متعطلة األوقاف بيع عن لس ا توقف الرأي هذا ظل يف ألنه )٢٠٣(."عليه؛

فقيه الرمحن عبد الشيخ أراض": ويقول عن األوقاف إدارة عوضت سنة، أربعني يقارب ما ـنيمنذ ثالث ـوايل حب
ـدى ل ـة مودع زالت ال األموال هذه أن علمنا وإذا السعودي، العريب النقد مؤسسة املبلغ وأودع سعودي، ريال مليون
ـرف ص ـت وق منذ استثمارها وعدم أمواهلا، بتجميد األوقاف هلا تعرضت اليت اخلسارة مقدار نتصور أن فلنا املؤسسة،

اخلسائر هذه تقدير وبإمكاننا وإذاالتعويض، ـنة، س أربعني منذ السعودي للريال الشرائية القوة يف االخنفاض مقدار مبعرفة
خالل املركزية املنطقة يف األراضي قيمة تضاعف ذلك إىل أن٤٠أضفنا ـدر نق أن ميكن فإننا ضعف، ألف إىل املاضية عاماً

عام يف ريال مليون عام١٣٨٠çالثالثني يف تساوي ،١٤٢٠çثال عن يقل ال ريالما مليون ألف )٢٠٤(."ثني

واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة وكيل ذلك": ويقول معرفة الوزارة حاولت ـاف-وقد األوق يعين
التع مت النقداليت مؤسسة لدى وأودعت عنها ـراء-ويض ش ـر أخَّ ـال احل وهذا ذلك، من شيء يتم مل ولكن

للضياع األوقاف بعض وعرض بل الشرعي، )٢٠٥(."البديل

هذهفهذا يتأخر أو البديل شراء يتعذر حني حصوله على يؤثر لكنه مباشرة، التوثيق إىل يعود ال اإلجراء
الطويلة .املدة

الضياع من األوقاف على احملافظة تتم حىت الوضع، هلذا املعاجلة طريق أن يل ـا،ويظهر منافعه تعطيل أو
اآلتية اخلطوات باتباع :يكون

طري-أ عن التعويضات تلك ـةحصر املودع ـاف األوق بأموال العالقة ذات اجلهات من مكونة جلنة . ق
العريب( النقد ومؤسسة واألوقاف، اإلسالمية الشؤون بوزارة األوقاف وإدارة الشرعية ).احملاكم

األوقاف،)٢٠٣( على الدولة والقضاء١/٥٠٦والية الوقف ندوة ثبت .من
السعودية)٢٠٤( العربية اململكة يف وحلول(األوقاف الرمح)مشكالت عبد فقيه،، وأثره٢/١٥٠٨ن الوقف مكانة ندوة ثبت من

والتنمية الدعوة .يف
األوقاف،)٢٠٥( على الدولة والقضاة١/٥٠٧والية الوقف ندوة ثبت .من



ـه،-ب ل ـب املناس البديل به يشترى أن ميكن تعويض له الذي الوقف يف ينظر التعويضات لتلك احلصر بعد
إ باستمكال وتوثيقهفيبادر البديل إجياد يتم حىت الفور، على والنظامية الشرعية .جراءاته

يف-ج ـر ينظ مث حاهلا، هذا اليت األوقاف فتحصر مثنه، لقلة له مناسب بديل شراء ميكن ال الذي الوقف
األوقاف جلمع الشرعية الضوابط وفق واحدة عني يف ـاف)٢٠٦(مجعها األوق ـك تل على موزعة الغلة وتكون ،

ـالفحبسب اخل ـون يك أن ينبغي وال الضياع، من األوقاف تلك على احملافظة تتم ذا و منها، وقف كل نصيب
الراجح من أوىل به والعمل املرجوح، بالقول األخذ يكون وقد الشرعية، املصلحة حيقق مبا العمل من مانعاً الفقهي

األحوال بعض )٢٠٧(.يف

  : .  
احلكر اللغةمعىن يقال: يف الطعام: احلبس، ـم: أي. حكر الظل ـى عل ـق ويطل ـالءه، غ منتظراً حبسه
واِحلكْر احملبوس: والتنقص، )٢٠٨(.العقار

ألحدمها: اصطالحاًو أو والغرس للبناء مقررة األرض استبقاء به يقصد إجارة )٢٠٩(.عقد

الطويلة اإلجارة على التحكري )٢١٠(.ويطلق

عن نتجت اليت املشكلة جداًوأما طويلة مدداً األوقاف فيخاف،حتكري األوقاف، تلك وثائق ضياع فهي
ـالك أم من ا أ الناس يظن حيث وينسى، الوقف فيضيع يده، حتت تقع من عليها يستويل أن األرض رقبة على

له .املستأجر

رقم األعلى القضاء مبجلس الدائمة اهليئة قرار يف جاء ما هذا على ،٢٠/٤/١٣٩٨çيف١١٢واملثال
بعض": وفيه يف املوجودة باحلكورات املتعلقة األوراق على الدائمة يئته املنعقد األعلى القضاء جملس اطلع فقد

رقم العدل وزير معايل كتاب رفق الواردة عنيزة ـاف٧/٨/١٣٩٧çيف٧٧١بيوت أوق ـدير م أن املتضمن ،
البيوت بعض يف املوجودة احلكورات بعض حول إليه كتب وحيتملعنيزة وثائقها، فقدت ا وأ عنيزة، منطقة يف

د: انظر)٢٠٦( وتفريقها، األوقاف املقرن،. مجع والقضاء٢/١١٨٩حممد الوقف ندوة ثبت .من
إبر: انظر)٢٠٧( بن حممد الشيخ مساحة ورسائل الشيخ،فتاوى آل قاسم،اهيم بن حممد وتوصيف٢/٢١،١١/٢٧٢مجع ،

خنني، آل اهللا عبد الشيخ اإلسالمية، الشريعة يف .١/٣٦٩األقضية
اللغة،: انظر)٢٠٨( مقاييس ص٢/٩٢معجم الوسيط، واملعجم ،١٨٩.
احملتار)٢٠٩( .٦/٥٩٢،رد
الفقهية،: انظر)٢١٠( .١٨/٥٣املوسوعة



ـرب، ال وجوه يف تصرف وأن األوقاف، عائدات من ا أ على املال بيوت فتعمد القدمية، األوقاف من تكون أن
من احملتاجونوحتفظ منها ويستفيد ذلك. الضياع، دراسة )٢١١(. "...ورغب

مركز بإنشاء الوقفية بالوثائق العناية على العمل واستخدامولعل اململكة أحناء مجيع يف األوقاف وثائق حلفظ
عليها احلفاظ حيقق العصر هذا يف املتقدمة وجوده)٢١٢(التقنية أمهية ويؤكد بل ،.

اآلن به العمل عدم يف متحققة فاملصلحة مناسبته، لعدم اآلن؛ لألوقاف بالتحكري العمل ترك )٢١٣(.وقد

يف ينظر أن فينبغي اآلن منها يوجد ما علىلكن باستفاضة أو وجدت، إن بشهادة إما وتوثيقه، إثباته إمكان
وقف بأنه يده حتت هو من إقرار فيكفي شيء ذلك من يوجد مل وإن وقفاً، .كونه

إبراهيم بن حممد الشيخ مل": ’يقول وإن ـف، الواق اسم معرفة إىل حاجة وال باالستفاضة، الوقف يثبت
بذل يده حتت هو من إقرار فيكفي شرعيةيستفض حبجة ذلك يف ينازع مل ما )٢١٤(."ك،

و حاهلا، جهل إن رأيوأما انتهى فقد وقفاً، ا كو ـدماحتمل ع إىل الدائمة يئته األعلى القضاء جملس
ـن ع فتودع ا، أصحا جهل اليت األموال شأن ا شأ ويصبح عدمه، األصل ألن أوقافاً؛ احلكورات تلك اعتبار

النقد مؤسسة يف احملكمة األموالطريق تلك عن املعلومات كافة ذكر بعد السعودي )٢١٥(.العريب

  :       .  

الناس من كثري ـافالوقفتوثيقخيشى واألوق اإلسالمية الشؤون وزارة استيالء خشية الرمسي بالطريق
أمالكها من ويصبح الدولة، خزينة يف فتدخله االستيالءعليه، ذا ويندثر الوقف فيضيع ،.

ـظ حف ـا إليه ـة املوكل باجلهة ثقته لعدم الوقف توثيق يترك فتراه املوقفني، بعض على أثر األمر وهذا
الورثة من عليه املعتدية األيدي واستيالء للضياع، الوقف يعرض الواقع يف وهذا الدولة، من .وغريهمأاألوقاف

اإل الشؤون وزارة وكيل واألوقافيقول يف": سالمية ـاءة كف عدم أظهرت سلبيات سببت احلال وهذه
يتحايلون، أو الوقف عن حيجمون إما جعلهم مما الثقة بعدم إحساساً املواطن عند خلق مما األوقاف، قطاع إدارة

األو من كثري تعطيل يف تسبب احلال وهذه باألوقاف، الوزارة إشعار عدم الشرعية احملاكم من يطلبون قاف،أو

يف)٢١١( الثبوتية اءات الشرعية،اإل خالف٢/٦٨١احملاكم أوقافاً احلكورات كون احتمال أن إىل لس ا رأي انتهى وقد ،
ا أصحا جهل اليت األموال شأن ا وشأ وقفاً، ليست ا أ فاألصل .األصل،

د: انظر)٢١٢( األوقاف، أموال املوسى،. حفظ والقضاء٢/٩٧٧،٩٧٩حممد الوقف ندوة ثبت .من
اءات: انظر)٢١٣( الشرعية،اإل احملاكم يف .٢/٦٨٣الثبوتية
الشيخ،)٢١٤( آل إبراهيم بن حممد الشيخ مساحة ورسائل .٩/٤١فتاوى
الشرعية،: انظر)٢١٥( احملاكم يف الثبوتية اءات اإل يف .٢/٦٨١القرار



ـصرفها م يف ـها غلت ـرف ص وعدم األوقاف، تلك على األشخاص أو الورثة، باستيالء منها البعض ضياع بل
والعناية، االهتمام من يستحقه ما الوقف إعطاء عدم أو الورثة، بني خالفات بسبب ذلك يكون وقد الشرعي،

بأن القول إىل الناس ببعض احلال وصل بل العامة، األوقاف جمال يف ـىتهذا ح ـاف األوق على تستويل الوزارة
فيها وتتصرف واخلاصة، ـة.... الذرية خزين ـمن ض ـدخل ت ـاف األوق ـالل غ أن ـاس الن بعض ادعى كما

)٢١٦(."الدولة

ـا عليه الوزارة استيالء خشية أوقافهم توثيق ترك إىل األوقاف أصحاب تدفع اليت املشكلة هذه وعالج
طم على تقوم واليت الصحيحة، بالتوعية الوعييكون وبث ثقتهم، وعدم قلقهم وإزالة أوقافهم، على الناس أنة

ـق توثي يف وجهودها عليها، واحملافظة األوقاف خلدمة أعمال من به تقوم وما ا واختصاصا األوقاف إدارة عن
وتنميتها ـاف،)٢١٧(األوقاف األوق إدارة ـى عل ـاء األقوي األمناء بتعيني إال جيب كما الثقة هذه توجد ولن ،

عننياملوظفوكذلك منفصل رقايب جهاز وتكوين األوقاف، لدوائر واألنظمة اإلجراءات وتطوير وحتديث فيها،
األوقاف جتاه وتقصريها إمهاهلا أو وجدت، إن ا جتاوزا على اإلدارات تلك حياسب )٢١٨(.الوزارة

د الزيد. يقول اهللا ـصري": عبد بالتق دائماً وتتهم األوقاف، دوائر إىل اللوم ـطءيوجه وب ـال، واإلمه
ـل ملث ـبباً س ـة األنظم ـون تك ـا ورمب ـا، الناس ثقة على بالغاً تأثرياً يؤثر ذلك أن شك وال اإلجراءات،

)٢١٩(."...ذلك

األوقاف،)٢١٦( على الدولة والقضاء١/٥٠٨والية الوقف ندوة ثبت .من
بشكل)٢١٧( الوزارة عن يصدر لبعضحبيث وشرح وإجنازه، عمله مت ما للوقف كمجلة اإلعالمية الوسائل خمتلف عرب دوري

األوقاف جتاه ا القيام الوزارة تعتزم اليت واملشاريع باألوقاف، املتعلقة .النظم
األوقاف،: انظر)٢١٨( أموال والقضاء٢/٩٦٩،٩٨٥حفظ الوقف ندوة ثبت .من
لألوقاف،: انظر)٢١٩( املعاصر والتنمية٢/١٤٨١الواقع الدعوة يف وأثره الوقف مكانة ندوة ثبت .من



  
البحث نتائج اآليتميأهم النحو على تلخيصها :كن

اليوم-١ حىت الناس عمل وعليه األوقاف، توثيق .مشروعية

فوائدإ-٢ له الوقف توثيق أنن كما املعتدية، األيدي من وصيانته الضَّياع، من حفظه ومنها الكثرية، ه
الشرعية الضوابط وفق وجيعله يفسده، عما له إبعاداً بالوثائق عامل عند .لتوثيقه

هينإ-٣ الشرعية الوقف توثيق طرق ـى: أهم عل النصوص دلت وقد والشهادة، والكتابة، اإلقرار،
للتوث الطرق تلك .يقمشروعية

ـدنإ-٤ املعتم ـبح وأص احلاضر، عصرنا يف الوقف لتوثيق ا واملعمول السائدة، الطريقة هي الكتابة
األوقاف ومنها وغريها، العقود توثيق يف .عليها

العلمنإ-٥ أهل مجاهري عند مستحب بالكتابة .التوثيق

نوعني-٦ على بالكتابة الوقف توثيق العادية-أ: أن الرمسيةاألو-ب. األوراق .راق

كاتبهنإ-٧ إىل اخلط نسبة حتققت إذا الراجح على حجة الوقف توثيق يف ردة ا .الكتابة

حجةنإ-٨ وتعد األوقاف، توثيق يف الفقهاء عند مستحب عليه اإلشهاد مع الوقف .كتابة

ـا-٩ األوق ـق لتوثي الدولة يف عام موظف من تصدر اليت هي الوقف لتوثيق الرمسية ـقاألوراق وف ف
واختصاصه واليته أثناء والنظامية الشرعية .اإلجراءات

العدلنإ-١٠ وكتابة الشرعية، احملاكم هي السعودية العربية اململكة يف لألوقاف الرمسية التوثيق .جهة

بالتزويرنإ-١١ إال فيه يطعن وال حجة، يعد للوقف الرمسي .التوثيق

جلنإ-١٢ تقدميه يتم للوقف التوثيق االختصاصطلب العدل-احملاكم(هة ـب)كتابة الطل ـدم ويق ،
أو احملكمة لرئيس وقفها املراد للعني متلكه يثبت ما به ـةمرفقاً كتاب إىل أو ـية، رئاس احملكمة تكن مل إن القاضي

نظاماً خيصها فيما .العدل

الشرع-١٣ الناحية من الوقف لتوثيق يلزم ملا املوقف استيفاء من املوثق يتأكد يقومأن مث والنظامية، ية،
ـق وف ـف، الوق صك املوثق إصدار يتم ذلك بعد مث باألوقاف، اخلاصة القضايا ضبط يف املوقف إقرار بتسجيل

لصاحبه يسلم مث النظامية، .إجراءاته



ال-١٤ توثيق معوقات يليمن ما املعاصرة :وقف

ـ-أ وث هلا اليت لألوقاف استحكام حجج استخراج عند اإلجراءات ـولطول وط ـة، قدمي ائق
ـى عل ـارة النظ تتوىل اليت اجلهة من واستثمارها األوقاف تلك من االستفادة فرص يفوت اإلجراءات

األوقاف"الوقف يستدعي"إدارة مما اخلصومة، وجود إىل يعود وأنه اإلجراءات، طول سبب بينت وقد ،
الدعوى سري طول األحيان من كثري .يف

ن-ب بني االختصاص يف ـولالتداخل ح األعلى األوقاف جملس ونظام الشرعية، املرافعات ظام
أن يل يظهر والذي الوزارة، نظر يف البديل وجود على أثر التداخل وهذا وإجراءاته، األوقاف، استبدال
يف ـر ينظ ـي والقاض وتوثيقه، البديل لطلب التقدم بإجراءات الوزارة تقوم حيث ممكن، بينهما اجلمع

امل وفق إجرائها مثسالمة كان وإن ونظاماً، شرعاً االختصاصةتبع وتوحيد وجوده، اء بإ فعالجه تداخل
له التوثيق تتوىل اليت جهته .لدى

ذلك-ج عالج وميكن ا، اخلاصة الوثائق وفقد الضياع من إليه آلت وما القدمية، احلكورات
مل وإن استحكام، حجج له فيستخرج وثائق له فيما النظر مث ـهللحكركنيحبصرها، عن فيسأل وثائق،

الس ككبار وقفيته على شهادته حصول يظن احلمن توثيق ويتم باالستفاضة، ولو ملن فإن م، بشهاد كر
يف ـودع ي جمهوالً ماالً يعد وإال ذلك، وثق بوقفيته أقر فإن يده، حتت من احلكر عن سئل ذلك، حيصل

صاحبه يعلم مل إن املال .بيت

ذ-د حيث األوقاف، وعدممجع األوقاف، ضياع إىل تؤدي اليت األسباب من أنه الوزارة كرت
والعالج الشرعية، الضوابط وفق واحدة عني يف وقف من أكثر مجع إرادة عند بتوثيقها يفيكون النظر

ـه، ل البديل شراء من يمكن ال منها واحد كل مثن اليت األوقاف لتلك اجلمع على تترتب اليت املصلحة
يعم مث الشرعيةومن الوجهة من دراسته بعد الشرعية احملاكم لدى ذا العمل ويوحد به، .ل

ç-ـإدارات ب ـهم ثقت ـدم ع إىل أدى األوقاف على الدولة استيالء من املوقفني بعض خوف
الرمسية اجلهات عند له التوثيق عدم أسباب من فكان .األوقاف،

وإمهاهلا األوقاف، إدارات ضعف إىل يعود الناس تثقوخوف ال الناس جعل مما ماضية، فترات يف
ـث وب أنظمتها، وحتديث لألوقاف، اإلدارات وتطوير ذلك، أسباب إلزالة السعي من فالبد وعليه ا،
ملتابعتها األوقاف إدارة عن منفصل رقايب جهاز وتكوين الناس، لعامة وأعماهلا ا اختصاصا حول الوعي

تقصري أو إمهال أي على .وحماسبتها



:توصياتال

يأيت فيما أمجلها املوضوع هذا حبث خالل من يل ظهرت اليت التوصيات أهم : لعل

مركز- ١ بوثائقيإنشاء املعاصرةاعىن األساليب أحدث وفق اململكة، أحناء خمتلف يف ألوقاف
التوثيق .يف

اخلريية- ٢ األوقاف تنظيم الئحة يف جاء ما ـسجيل(تفعيل والت والتمحيص )٢٢٠(،)احلصر
الالئحة هذه على استناداً واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة فريقيتكوبفتقوم ن

ـاج حيت ما وتوثيق متابعتها يتسىن حىت احملاكم، سجالت من باألوقاف املتعلقة الوثائق الستخراج عمل
وثائق استخراج من الوزارة تتمكن وحىت ذلك، وحنو وثائقه لفقد رمسي توثيق الإىل ـيت ال ـاف األوق

شيئاً، عنها املقترحوتعلم لألوقاف الوثائق مركز عليها يعتمد معلومات قاعدة سيكون املسح .هذا

األوقاف،- ٣ج قضايا بضبط يعرف خاص بسجل الشرعية احملاكم يف األوقاف سجالت إفراد
غريها أو ائية اإل القضايا من غريه معه يشرك .وال

األوق- ٤ بوثائق اخلاصةالعناية ـة) األهلية(اف اخلريي األوقاف الئحة تشملها مل ،)٢٢١(اليت
يف ـة ممثل الوزارة لدى فيصبح وقفيتها، على الدالة وثائقها وحتفظ اخلاص، سجلها هلا الوزارة فتجعل

األوقاف األهلية"إدارة الوثائق اإلدارة"سجل ـصبح وت ـستقبالً، م متابعتها ذلك فوائد من ولعل ،
ا حفظ يف اخلاصةمرجعاً األوقاف ضياع معه ينحسر مما هلا ـداء)األهلية(لوثائق االعت ـن م ـع ومين ،

وغريهم النظار من .عليها

ـان،- ٥ الزم ـرور م ـع م وحفظه الوقف بقاء على ذلك أثر وبيان األوقاف توثيق أمهية إبراز
و وضياعها، األوقاف من كثري انقطاع أسباب، أعظم من يعد فإنه ذلك، ترك من ـكوالتحذير ذل يكون

و الندوات، وعقد للعلماء، واحملاضرات ، اخلطباء صورهاعربعرب مبختلف اإلعالم )٢٢٢(.وسائل

وآله حممد نبينا على اهللا وصلى والسداد، التوفيق للجميع يكتب أن العظيم اهللا أسأل اخلتام ويف
وسلم .وصحبه

والقضا،: انظر) ٢٢٠( الوقف ندوة .١/٥٣١ثبت
والقضاء،: انظر) ٢٢١( الوقف ندوة .١/٥٢٥ثبت
األوقاف،: انظر)٢٢٢( إلثبات الشرعية والقضاء١/١٠٣األصول الوقف ندوة ثبت .من



    
حتقيق املنذر، ابن لإلمام الدعوة،فؤ: اإلمجاع، دار احملمود، اهللا عبد الشيخ ومراجعة تقدمي املنعم، عبد اد

.١٤٠٢çالثالثة،/)٢٢٣(ط

السال عبد حممد وصححه ضبطه باخلصاف، املعروف الشيباين عمر بن أمحد بكر أبو األوقاف، مأحكام
بيضون علي حممد منشورات العلميةشاهني، الكتب دار ط-، .١٤٢٠çاألوىل،/بريوت،

ا ـارأحكام عم ودار ـارق البي دار الزرقا، مصطفى الشيخ ـان-ألوقاف، ط-عم األوىل/ األردن،
١٤١٨ç.

ـريب الع ـاب الكت دار اجلصاص، الرازي علي بن أمحد بكر أبو القرآن، ط-أحكام ـريوت، األوىل،/ب
١٤٠٦ç.

حتقيق العريب، بابن املعروف اهللا عبد بن حممد بكر أبو القرآن، البج: أحكام حممد املعرفة،علي دار اوي،
.بريوت

د اإلسالمية، الشريعة يف الوقف اإلرشاد. أحكام مطبعة الكبيسي، اهللا عبد .١٣٩٧çبغداد،-حممد

الشؤون وزارة توزيع احلنفي، الطرابلسي موسى بن إبراهيم الدين برهان األوقاف، أحكام يف اإلسعاف
ط واإلرشاد، والدعوة واألوقاف .١٤٢٦çاألوىل/اإلسالمية

والنظائر حممدبنأمحدوالنظائر،األشباهشرحالبصائرعيونغمزشرحهمعواملطبوعجنيم،البن،األشباه
ـ١٤٠٥األوىل،/طبريوت،-العلميةالكتبدارونشرطبعاملكرمة،مكة-البازدارتوزيعاحلموي، .ه

سردانة أبو حسني حممد الشرعية، والتوثيقات القضائية اإلجراءات للنشرأصول العلوم دار ـان،-، عم
.١٤٢٤çاألوىل/ط

األوقاف، إلثبات اإلجرائية خننياألصول آل حممد بن اهللا عبد والقضاء=الشيخ الوقف ندوة .حبوث

د األوقاف، إلثبات الشرعية اخلثالن. األصول والقضاء= سعد الوقف ندوة .حبوث

املؤ هبرية، بن حممد بن حيىي الصحاح، معاين عن بالرياضاإلفصاح السعيدية .سسة

الطبعة: ط)٢٢٣( .تعين



ـد عب ـق وتعلي تصحيح احلجاوي، موسى الدين شرف النجا أبو حنبل، بن أمحد اإلمام فقه يف اإلقناع
املعرفة دار السبكي، .بريوت-اللطيف

الفكر دار املزين، خمتصر مع الشافعي، إدريس بن حممد ط-األم، .١٤٠٣çالثانية،/ بريوت،

اخل من الراجح معرفة يف ـقاإلنصاف حتقي ـرداوي، امل سليمان بن علي احلسن أبو اهللا. د: الف، ـد عب
ط مصر، والنشر، للطباعة هجر الكبري،١٤١٤çاألوىل،/التركي، والشرح املقنع مع .واملطبوع

ط السعودية، العربية اململكة العدل، وزارة واللوائح، .١٤٢٠çالثانية،/األنظمة

الشرعية احملاكم يف الثبوتية اءات داإل ـراف إش احمليميد، إبراهيم بن ناصر السعودية، العربية . باململكة
عام دكتوراه رسالة احلكمي، عباس أم١٤١٩çعلي جامعة اإلسالمية، والدراسات الشريعة كلية القرى،

املكرمة- .مكة

حتقيق القونوي، قاسم الفقهاء، بني املتداولة األلفاظ تعريفات يف الفقهاء الك. د: أنيس دارأمحد ـسي، بي
طجالوفاء، .١٤٠٦çاألوىل،/دة،

السعودية العربية اململكة يف وحلول(األوقاف فقيه)مشكالت الرمحن عبد الوقف= ، مكانة ندوة حبوث
والتنمية الدعوة يف .وأثره

ـن م الرياض يف املنعقدة والقضاء، الوقف ندوة ـفر١٢-١٠حبوث ـشؤون١٤٢٦çص ال وزارة ،
وال واألوقاف السعوديةاإلسالمية العربية اململكة اإلرشاد، .دعوة

ـن م ـدة امل يف املكرمة، مكة يف املنعقدة والتنمية الدعوة يف وأثره الوقف مكانة ندوة ٢٠-١٨حبوث
والقضاء. ١٤٢٠çشوال الوقف ندوة مبناسبة خاصة واإلرشاد. طبعة والدعوة اإلسالمية الشؤون -وزارة

العربية .السعوديةاململكة

ا ـة،بدائع العلمي ـب الكت دار ـاين، الكاس مسعود بن بكر أبو الدين عالء الشرائع، ترتيب يف لصنائع
ط .١٤٠٦çالثانية،/بريوت،

املعرفة دار القرطيب، رشد بن حممد املقتصد، اية و تهد ا ط-بداية .١٤٠٢çالسادسة،/ بريوت،

تعلي مع نفوري، السهار أمحد خليل داود، أيب حل يف هود ا داربذل ـدهلوي، الكان ـا زكري حممد ق
بريوت العلمية، .الكتب

ـد حمم ـن ب ـد أمح الشيخ الصغري، الشرح على مالك اإلمام مذهب إىل املسالك ألقرب السالك بلغة
املعرفة دار الدردير، حممد بن أمحد الصغري، الشرح امشه و .١٣٩٨çبريوت،-الصاوي،



أيب بن حيىي الشافعي، اإلمام مذهب يف ـهاج،البيان املن دار النوري، قاسم به اعتىن العمراين، سامل اخلري
ط .١٤٢٦çالثانية/جدة،

ـالكي، امل ـون فرح بن علي بن إبراهيم الدين برهان احلكام، ومناهج األقضية أصول يف احلكام تبصرة
ط القاهرة، األزهرية، الكليات مكتب الناشر سعد، الرؤوف عبد طه .١٤٢٠çاألوىل،/راجعه

أ ـيحترير عل بن إبراهيم إسحاق أليب التنبيه، امش واملطبوع النووي، حيىي الدين شرف التنبيه، لفاظ
ط العلمية، الكتب دار .١٤١٥çاألوىل،/ الشريازي،

ـاب الكت دار الناشرون القاضي، احلكيم عبد حممد وفهرسه ضبطه اجلرجاين، حممد بن علي التعريفات،
اللبن الكتاب ودار القاهرة طاملصري، بريوت، .١٤١١çاألوىل،/اين،

ـد عب ـاب الوه عبد له وقدم حواشيه علق الدمشقي، كثري بن عمر بن إمساعيل العظيم، القرآن تفسري
ط احلديثة، النهضة مكتبة الناشر الصديق، حممد عليه وأشرف صححه .١٣٨٤çاألوىل،/اللطيف،

دار الرازي، حممد الدين فخر الغيب، ومفاتيح الكبري .بريوت-الفكرالتفسري

احملتار رد املختار"تكملة الدر على احملتار رد تكملة األخيار عيون قرة ـدين"حاشية ال ـالء ع ـد حمم ،
وتعليق وحتقيق دراسة ـب،: أفندي، الكت عامل دار معوض، حممد علي والشيخ املوجود، عبد عادل الشيخ

.١٤٢٣çالرياض،

الفريوز إسحاق أبو الشافعي، الفقه يف ـبالتنبيه الكت عامل الشريازي، ط-آبادي ـريوت، األوىل،/ ب
١٤٠٣ç.

د اإلجرائية، واألساليب الشرعية األصول األوقاف، اللوحيق. توثيق الرمحن .عبد

د اإلسالمي، الفقه يف الديون ـعود. توثيق س بن حممد اإلمام جامعة ونشر طبع اهلليل، عثمان بن صاحل
ط .١٤٢١çاألوىل،/ اإلسالمية،

األ طتوصيف خنني، آل حممد بن اهللا عبد للشيخ اإلسالمية، الشريعة يف .١٤٢٣çاألوىل،/ قضية

املنان، كالم تفسري يف الرمحن الكرمي اهللاللشيختيسري عبد الشيخ له قدم السعدي، ناصر بن الرمحن عبد
عث بن حممد والشيخ عقيل بريويبن الرسالة، مؤسسة بغلف، أمحد أبناء نفقة على طبعة طمني، ـة،/ت، الثاني

١٤١٧ç.

حتقيق الشافعي، املناوي الرؤوف عبد الوقوف، أحكام غوامض على الوقوف ـوث: تيسري البح ـز مرك
الباز نزار مكتبة الباز، مصطفى نزاز مبكتبة ط-والدراسات املكرمة، .١٤١٨çاألوىل،/مكة



العلم الكتب دار القرطيب، األنصاري أمحد بن حممد القرآن، ألحكام طاجلامع ـريوت، ب ـة، األوىل،/ ي
١٤٠٨ç.

د وتفريقها، األوقاف املقرن. مجع والقضاء= حممد الوقف ندوة .حبوث

ـع م الكبري الشرح امشه و الدسوقي، عرفة بن حممد الدين مشس الكبري، الشرح على الدسوقي حاشية
وش احلليب البايب عيسى العربية، الكتب إحياء بدار طبع عليش، حممد الشيخ الفيصليةتقريرات املكتبة ركاه،

املكرمة .مبكة

د األوقاف، أموال املوسى.حفظ والقضاء= حممد الوقف ندوة .حبوث

احملامي تعريب حيدر، علي األحكام، جملة شرح احلكام الكتب،فدرر عامل دار احلسيين، .١٤٢٣çهمي

بابن املعروف اهللا عبد بن إبراهيم واحلكومات، األقضية يف املنظومات حتقيقالدرر الدم، ـد. د: أيب حمم
الفكر دار الزحيلي، ط-مصطفى .١٤٠٢çالثانية،/دمشق،

حتقيق القرايف، إدريس بن أمحد الدين شهاب ط: الذخرية، ـالمي، اإلس ـرب الغ دار ـزة، خب بو / حممد
.م١٩٩٤األوىل،

عابدين، بابن الشهري أمني حممد األبصار، تنوير شرح املختار الدر على احملتار وحتقيقرد عادل: دراسة
ط الرياض، الكتب، عامل دار معوض، حممد وعلي املوجود .١٤١٣ç/عبد

وعمد الطالبني طةروضة بريوت، اإلسالمي، املكتب النووي، لإلمام .١٤٠٥çالثانية،/املفتني،

ا التراث إحياء دار الباقي، عبد فؤاد حممد وترقيم حتقيق القزويين، يزيد بن حممد ماجه، ابن لعريب،سنن
١٣٩٥ç.

داود أيب داود(=سنن أيب حل يف هود ا ).بذل

الترمذي الترمذي(=سنن صحيح بشرح األحوذي ).عارضة

مشس حممد الطيب، أليب الدارقطين، على املغين التعليق وبذيله الدارقطين، عمر بن علي الدارقطين، سنن
مي هاشم بن اهللا عبد ونشر وترقيم تصحيح آبادي، العظيم املنورةاحلق املدينة .اين،

ـرة دائ ـس جمل ـة مطبع املارديين، علي النقي، اجلوهر وبذيله البيهقي، احلسني بن أمحد الكربى، السنن
ط اهلند، العثمانية، .األوىل/املعارف



ومعئيالنساسنن النسائي، شعيب بن أمحد داره، ـسندي، ال ـية وحاش السيوطي، الدين جالل شرح
بريوت العريب، .الكتاب

الناشراهللاعبد.دوختريجحتقيقالزركشي،اهللاعبدبنحممداخلرقي،خمتصرعلىالزركشيرحش اجلربين،
العبيكان ط-مكتبة .١٤١٢çاألوىل،/ الرياض،

حتقي املقدسي، قدامة بن الرمحن عبد الكبري، ـع. د: الشرح املقن ـع م ـوع واملطب ـي، الترك اهللا عبد
القا للطباعة، هجر دار طواإلنصاف، .١٤١٤çاألوىل،/هرة،

ـد حمم ـة، الوافي عرفة ابن اإلمام حقائق لبيان الشافعية الكافية اهلداية املوسوم عرفة، ابن حدود شرح
حتقيق الرصاع، ط: األنصاري ـريوت، ب ـالمي، اإلس ـرب الغ دار املعموري، والطاهر األجفان أبو / حممد

.م١٩٩٣األوىل،

ال يونس بن منصور اإلرادات، منتهى واإلفتاءشرح العلمية البحوث إدارات رئاسة وتوزيع نشر بهويت،
السعودية العربية باململكة واإلرشاد .والدعوة

البخاري الباري= صحيح .فتح

ط اخلليج، لدول العريب التربية مكتب الناشر األلباين، الدين ناصر حممد ماجه، ابن سنن الثالثة،/صحيح
١٤٠٨ç.

ناصر حممد النسائي، سنن الناشرصحيح األلباين، ط: الدين اخلليج، لدول العريب التربية الثالثة،/مكتب
١٤٠٨ç.

الفكر، دار النووي، بشرح مسلم .١٤٠١çصحيح

ـريب الع التراث إحياء دار العراقي، الرحيم عبد الفضل أبو الدين زين التقريب، شرح يف التثريب طرح
.بريوت-

ابن الشرعية، السياسة يف احلكمية حتقيقالطرق اجلوزية، العلمية: قيم الكتب دار الفقي، حامد -حممد
.بريوت

ـسلفية ال املكتبة خان، حسن صديق حممد القاضي، على القضاء يف جيب مبا الالضي ـور-ظفر -اله
ط .١٤٠٢çاألوىل،/باكستان،

بريوت العلمية، الكتب دار املالكي، العريب بن حممد الترمذي، صحيح بشرح األحوذي .عارضة



د الشرعي، التوثيق ـاض،. علم الري ـة، الوطني فهد امللك مكتبة مطبوعات احلجيلي، حممد بن اهللا عبد
١٤٢٤ç.

وحتقيق وترتيب مجع الشيخ، آل إبراهيم بن حممد الشيخ مساحة ورسائل بن: فتاوى الرمحن عبد بن حممد
ط املكرمة، مبكة احلكومة مطبعة .١٣٩٩çاألوىل،/ قاسم،

بشر الباري حتقيقفتح العسقالين، حجر بن أمحد البخاري، صحيح ـاز،: ح ب ـن ب ـز العزي عبد الشيخ
بريوت املعرفة، دار اخلطيب، الدين حمب وتصحيح الباقي، عبد فؤاد حممد .وترقيم

ط بريوت، الكتب، عامل السبكي، اللطيف عبد مراجعة مفلح، بن حممد .١٤٠٢çالثالثة،/الفروع،

يع بن حممد احمليط، حتقيقالقاموس آبادي، الفريوز ـسة: قوب مؤس ـالة، الرس مبؤسسة التراث مكتب
ط بريوت، .١٤٠٧çالثانية،/ الرسالة،

د الوضعية، واألنظمة اإلسالمي الفقه يف اإلثبات ونظام ـابع،.القضاء واملط العلمي النشر هاشم، حممود
ط سعود، امللك .١٤٢٠çالثانية،/جامعة

والسنة، الكتاب يف ونظامه ـرى. دالقضاء الق أم جامعة ونشر طبع احلميضي، إبراهيم الرمحن -عبد
ط املكرمة، .١٤٠٩çاألوىل/مكة

العلمية الكتب دار الكليب، جزي بن أمحد بن حممد الفقهية، .بريوت-القوانني

الكتب دار القرطيب، النمري الرب عبد بن حممد بن اهللا عبد بن يوسف املالكي، املدينة أهل فقه يف الكايف
ط بريوت، .١٤٠٧çاألوىل،/العلمية،

هال ومراجعة تعليق البهويت، يونس بن منصور اإلقناع، منت عن القناع الفكر،كشاف دار مصيلحي، ل
.١٤٠٢çبريوت،

بريوت صادر، دار املصري، األفريقي منظور بن مكرم بن حممد العرب، .لسان

ال وزارة الشرعية، املرافعات لنظام التنفيذية السعوديةاللوائح العربية اململكة .عدل،

املعرفة دار السرخسي، الدين مشس .بريوت-املبسوط،

ـاض، الري ـب، الكت ـامل ع دار قاسم، بن الرمحن عبد مجع تيمية، بن أمحد اإلسالم شيخ فتاوى جمموع
١٤١٢ç.

خميمر، مطبعة الفاضلي، أمحد الشرعي، التوثيق علم يف .١٣٨٤çمذكرات



ا يف اإلمجاع عنايةمراتب حزم، بن أمحد بن علي واالعتقادات، واملعامالت ـرب،: لعبادات إس أمحد حسن
ط بريوت، حزم، ابن .١٤١٩çاألوىل/دار

حتقيق هانئ، بن إبراهيم بن إسحاق رواية حنبل، بن أمحد اإلمام ـب: مسائل املكت ـشاويش، ال ـري زه
بريوت، .١٤٠٠çاإلسالمي،

اهللا عبد أبو الصحيحني، على للحافظاملستدرك التلخيص وبذيله النيسابوري، احلاكم اهللا عبد بن حممد
حلب اإلسالمية، املطبوعات مكتب .الذهيب،

ـاين، األلب ـدين ال ـر ناص حممد املسند رواة فهرس حنبل، بن أمحد لإلمام حنبل، بن أمحد اإلمام مسند
قرطبة .مؤسسة

بن حممد الدين مشس اهللا عبد أبو املقنع، أبواب على ـالمياملطلع اإلس املكتب احلنبلي، البعلي الفتح أيب
.١٤٠١çبريوت،-

د أخرجها العربية، اللغة جممع الوسيط، ـتانبول،.املعجم اس اإلسالمية، املكتبة وآخرون، أنيس إبراهيم
.الثانية/ط

حتقيق زكريا، بن فارس بن أمحد اللغة، مقاييس ـة: معجم للطباع ـر الفك دار هارون، حممد السالم عبد
والتوزيع،وا .١٣٩٩çلنشر

ـة ومكتب شركة احلنفي، الطرابلسي خليل بن علي األحكام، من اخلصمني بني يتردد فيما احلكام معني
ط مصر، احلليب، البايب مصطفى .م١٩٩٣الثانية،/ومطبعة

ـالبني الط ـهاج من منت على الشربيين، اخلطيب حممد للشيخ املنهاج، ألفاظ معاين معرفة إىل احملتاج مغين
الفكر دار .للنووي،

حتقيق املقدسي، قدامة بن اهللا عبد ود. د: املغين، التركي اهللا ـة. عبد للطباع ـر هج احللو، الفتاح عبد
ط .١٤٠٦çاألوىل،/ والنشر،

حتقيق قدامة، بن أمحد بن اهللا عبد والنشر. د: املقنع، للطباعة هجر دار التركي، اهللا ط-عبد ـصر، / م
واإلنصافواملط(،١٤١٤çاألوىل، الكبري الشرح معه ).بوع

ـا زكري ـشيخ ال ضبطه باحلطاب، املعروف املغريب حممد بن حممد خليل، خمتصر لشرح اجلليل مواهب
ط الرياض، الكتب، عامل دار .١٤٢٣ç/عمريات،



اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة الفقهية، ط-املوسوعة السالسل، ذات طباعة ـة،/الكويت، الثاني
١٤٠٦ç.

أفندينت زاده بقاضي املعروف قودر بن أمحد واألسرار، الرموز كشف يف األفكار ـتحتكملةوهيائج ف
.ـه١٣٩٨األوىل،/طاحلليب،البايبمصطفىمطبعةاحلنفي،اهلمامالبنالقدير

ـصلحة م ـع طب السعودية، العربية باململكة واحملفوظات للوثائق الوطين املركز الشرعية، املرافعات نظام
طمط احلكومة، عام/ ابع .١٤٢٤çاألوىل،

د احلدود، موجبات إلثبات العامة ـالة. النظرية الرس مؤسسة الركبان، اهللا ط-عبد ـريوت، األوىل،/ب
١٤٠١ç.

البايبمصطفىومطبعةمكتبةشركةاملرغيناين،اجلليلعبدبنبكرأيببنعلياملبتدي،بدايةشرحاهلداية
.ةاألخريالطبعةمصر،احلليب،

د تطويرها، وسبل السعودية العربية اململكة يف لألوقاف املعاصر الزيد. الواقف اهللا ـدوة= عبد ن حبوث
التنمية و الدعوة يف وأثره الوقف .مكانة

د الشخصية، واألحوال املدنية املعامالت يف اإلسالمية الشريعة يف اإلثبات ـي،. وسائل الزحيل مصطفى
البيان دار ط-مكتبة .١٤٢٠çاألوىل،/ دمشق،

د العملية، وحدودها الشرعية أصوهلا األوقاف على الدولة املطرودي. والية الرمحن ندوة= عبد حبوث
والقضاء .الوقف


