األصول الشرعية

إلثبـــــات األوقــــاف
إعداد
د .سعد بن تركي الخثالن
عضو هيئة كبار العلماء

مقدمة البحث

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا
حممد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبديه إىل يوم الدين وبعد-:
فإن للوقف يف اإلسالم مكانةً عظيمة ومقاماً رفيعاً ,وقد عده النيب  مما
يلحق املسلم أجره وثوابه بعد موته ,..ولذلك فقد اهتم به املسلمون قدمياً
وحديثاً ,فأولوه عناية فائقة وكان حمل رعاية دائمة متواصلة,...ومما اعتىن به
املسلمون :إثبات األوقاف إدراكاً منهم ألمهية ذلك يف حفظ الوقف واستمراره
وبقاء االنتفاع به مدداً طويلة ,...ولذ فقد أحببت– مستعيناً باهلل -أن أكتب

يف هذا املوضوع حبثا بعنوان ( :األصول الشرعية إلثبات األوقاف) ,سائالً اهلل
تعاىل التوفيق والسداد .

خطـة البحث :
يتكون هذا البحث من مقدمة وثالثة مباحث وخامتة :
المبحث األول  :إثبات الوقف :مفهومه ,مشروعيته ,أهميته ويشتمل على
ثالثة مطالب :
المطلب األول :التعريف مبفردات عنوان البحث.
المطلب الثاني :مشروعية إثبات الوقف .
المطلب الثالث :عناية الصحابة بإثبات األوقاف.
المطلب الرابع :عناية العلماء بإثبات األوقاف.
المطلب الخامس :أمهية إثبات الوقف واحلكمة من مشروعيته .
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المبحث الثاني  :صيغ ثبوت الوقف ويشتمل على ثالثة مطالب :
المطلب األول :ثبوت الوقف بالقول ,وينقسم إىل قسمني :
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 -2ألفاظ الوقف الكنائية .

ألفاظ الوقف الصرحية .

المطلب الثاني :ثبوت الوقف بالفعل .
المطلب الثالث :شروط صيغة الوقف .
المبحث الثالث  :طرق إثبات الوقف ,ويشتمل على مخسة مطالب:
المطلب األول :إثبات الوقف بالشهادة .
المطلب الثاني :إثبات الوقف باإلقرار .
المطلب الثالث :إثبات الوقف باالستفاضة .
المطلب الرابع :إثبات الوقف بالكتابة .
المطلب الخامس  :إثبات الوقف باليمني والنكول عنها .
المطلب السادس :حكم احلاكم وأثره يف لزوم الوقف .
خاتمة البحث وتتضمن أهم نتائج البحث والتوصيات .
منهج البحث :
حرصت على االلتزام باملنهج العلمي يف كتابة البحوث وأبرز معامل هذا املنهج :
 -1تصوير املسألة املراد حبثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها ليتضح
املقصود منها .
 -2إذا كانت املسألة من مواضع االتفاق ذكرت حكمها بدليله مع نقل
ما تيسر من كالم أهل العلم يف ذلك .
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 -3إذا كانت املسألة من مسائل اخلالف فاذكر أقوال العلماء فيها مقتصراً
على املذاهب األربعة املشهورة مث اذكر أدلة كل قول مث أبني القول
الراجح ووجه ترجيحه واإلجابة عن استدالل أصحاب القول
املرجوح .
 -4توثيق كل ما أذكره من أقوال أو استدالالت أو مناقشات أو فوائد إىل
أصحاهبا مع احلرص على أن يكون توثيق املذاهب إىل أكثر من
مصدر من كتب املذهب نفسه .
 -5توضيح ما قد يشكل على القارئ بعبارة مبسطة يزول هبا اإلشكال
ويتضح املراد .
 -6عزو اآليات إىل سورها ,وختريج األحاديث من كتب السنة مع
االقتصار على العزو ملا يف الصحيحني أو أحدمها ,وبيان درجة
احلديث إذا كان من غري الصحيحني .
 -7وضع فهرس لقائمة املراجع اليت رجعت هلا يف البحث .
وبعد  -:فهذا هو جهد املقل ,الراجي من اهلل العفو ,..فما كان يف هذا
البحث من صواب فمن اهلل تعاىل ,وما كان من خطأ فمن نفسي وأستغفر اهلل
عز وجل ...
واحلمد هلل أوالً وآخراً وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم .
األستاذ المساعد بقسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض
سعد بن تركي الخثالن
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المبحث األول
إثبات الوقف :مفهومه ,مشروعيته ,أهميته
ويشتمل على ثالثة مطالب :
المطلب األول:التعريف مبفردات عنوان البحث.
المطلب الثاني :مشروعية إثبات الوقف
المطلب الثالث :أمهية إثبات الوقف واحلكمة من مشروعيته
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المطلب األول :التعريف بمفردات عنوان البحث
األصول :األصول يف اللغة :مجع مفرده (أصل) قال ابن فارس" :اهلمزة
والصاد والالم ثالثة أصول متباعد بعضها من بعض ,أحدها :أساس الشيء,
والثاين :احلية ,والثالث :ما كان من النهار بعد العشي ,فأما األول فاألصل
أساس الشيء ,قال الكسائي يف قوهلم" :ال أصل له وال فصل له" إن األصل:
احلسب ,والفصل :اللسان ,ويقال :جمد أصيل .وأما األصلة فاحلية العظيمة ويف
احلديث يف ذكر الدجال( :كأن رأسه أصلة) ,وأما الزمان فاألصيل بعد العشي
ومجعه :أصل وآصال"( )1اهـ.
ويف املصباح" :أصل الشيء :أسفله ,وأساس احلائ ::أصله ,واستأصل
الشيء :ثبت أصله وقوي مث كثر حىت قيل :أصل كل شيء ما يستند
وجود ذلك الشيء إليه ,فاألب أصل للولد ,والنهر أصل للجدول ,واجلمع
أصول"( )2اهـ.
واملراد باألصول يف هذا البحث :القواعد الشرعية واألحكام الكلية املتعلقة
بإثبات األوقاف.
األوقاف :مجع وقف ,والوقف مصدر وقف يقف وقفاً ,قال ابن فارس:

"الواو والقاف والفاء أصل واحد يدل على متكث يف شيء"()3اهـ.
()1
()2
()3

معجم مقاييس اللغة ( ,)101/1مادة (أصل).
املصباح املنري (ص ,)14مادة (أصل) ,وانظر :أساس البالغة ( ,)14/1مادة (أصل) .ولسان العرب
( 155/1ـ  ,)156مادة (أصل).
معجم مقاييس اللغة ( ,)135/6مادة (وقف).
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وقفت الشيء أقفه وقفاً ,وال يقال
وقال أبو السعادات بن األثري" :يقالُ :

فيه :أوقفت إال على لغة رديئة"( )1اهـ.

(وقفت) بغري ألف يف مجيع الباب إال يف قولك:
ويف املصباح" :والفصيح
ُ

(ما أوقفك هنا؟)  ,وأنت تريد أي شيء محلك على الوقف ()2اهـ.

ومعىن الوقف يف اللغة :احلبس ,تقول :وقفت الدار وقفاً أي حبستها يف

سبيل اهلل ,ومنه قول اهلل تعاىل :وقفوهم إهنم مسؤولون )3(أي :احبسوهم .مث
اشتهر إطالق الوقف على الشيء املوقوف نفسه من باب إطالق املصدر وإرادة
اسم املفعول ,تقول :هذا البيت وقف أي :موقوف ,وهلذا جيمع على أوقاف,
كثوب وأثواب(.)4
ونظراً لرتادف املعىن بني الوقف واحلبس جند أن هذه اللفظة (احلبس)
متداولة يف احلضارة اإلسالمية حىت مسي الديوان بامسها يف بعض عصور املسلمني
فقيل :ديوان األحباس ,كما أهنا متداولة يف معظم كتب الفقهاء املتقدمني(.)5
تعريف الوقف اصطالحاً:

()1
()2
()3
()4
()5

النهاية يف غريب احلديث واألثر ( ,)216/5مادة (وقف).
املصباح املنري (ص ,)345مادة (وقف).
سورة الصافات ,اآلية (.)24
ينظر :الصحاح ( ,)1440/4مادة (وقف) ,مفردات ألفاظ القـرآن للراغـب األصـفهاين (ص ,)881مـادة
(وقف) ,لسان العرب ( 373/15ـ  ,)736مادة (وقف) ,تاج العروس ( ,)361/6مادة (وقف).
ومــن أشــهر املــذاهب اإلســالمية امللتزمــة هبــذا اللفــظ :املــذهب املــالكي ,وتســمى وزارة األوقــاف يف بعضــه
الــدول الســائد فيهــا املــذهب املــالكي بــوزارة األحبــاس .واســتعمال احلــبس علــى األوقــاف يف بــالد املغــرب
الع ــرث أكث ــر ش ــيوعاً م ــن كمل ــة (األوق ــاف) ,ويف ال ــدار البيض ــاء ب ــاملغرب يوج ــد ح ــي مع ــروف يق ــال ل ــه
(األحباس) وهي منطقة أثرية معروفة مببانيها العتيقة تكثر فيها األوقاف.
انظــر :األوقــاف النبويــة ووقفيـات بعــض الصــحابة الكـرام للحيجلــي (ص ,)121الوقــف مفهومــه ومقاصــده
لعبد الوهاب أبو سليمان (ص.)666
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اختلفت عبارات الفقهاء يف تعريف الوقف تبعاً الختالف مذاهبهم يف
الوقف من حيث لزومه وعدم لزومه ,واشرتاط القربة فيه ,واجلهة املالكة للعني
بعد وقفها مل صنف إىل ذلك اختالفهم يف كيفية إنشائه ,هل هو عقد أم
إسقاط؟ وما يرتتب على ذلك من اشرتاط القبول أو التسليم لتمامه وغري
ذلك(.)1
وفيما يأيت غرض لتعريف الوقف عند املذاهب األربعة:
 -1المذهب الحنفي:
خيتلف تعريف الوقف عند اإلمام أث حنيفة عن تعريفه عند الصاحبني
أث يوسف وحممد بن احلسن وذلك للخالف بينهم يف الوقف من حيث لزومه
أو عدم لزومه ويف اجلهة اليت تنتقل إليها العني املوقوفة:
أ -تعريفه عند اإلمام أبي حنيفة:
عرفه السرخسي عند اإلمام أث حنيفة بأنه حبس اململوك عن التمليك
من الغري(.)2
فقوله" :اململوك" قيد يراد به االحتزاز عن غري اململوك ألن الواقف إذا مل
يكن مالكاً للعني املوقوفة وقت الوقف فال يصح وقفه ولو صارت العني بعد
ذلك إىل ملكه ,فمن وقف أرضاً مملوكة لغريه بناء على أن نيته شراؤها ووقفها
فإن وقفه ال يصح.
وقوله" :عن التمليك من الغري" قي ٌد يراد به أن العني املوقوفة ال يصح أن
جيري عليها أي تصرف من التصرفات اليت ميلكها املالك يف ملكه كالبيع.

()1
()2

أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية للكبيسي (.)58/1
املبسوط (.)27/12
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وإضافة "من الغري" إىل "التمليك" تفيد بقاء العني على ملك الواقف
حيث خص الغري دون الواقف نفسه.
وما ذكر بعد قوله "حبس" قي ٌد أخرج به ما ليس بوقف ,إذ أن الراهن
غري ممنوع من متليك العني املرهونة من الغري عند استيفياء شروط ذلك(.)1
ويناقش هذا التعريف:
أ -بأن قوله "حبس" يقتضي لزوم الوقف وعدم جواز الرجوع فيه ,وهذا خالف
قول اإلمام أث حنيفة ,ألن الوقف غري الزم عنده .وبذلك يكون هذا
التعريف ال يناسب الوقف غري الالزم إذ ال حبس فيه ألنه غري ممنوع من بيعه
خبالف الالزم فإنه حمبوس حقيقة.
ب -وبأن قوله "اململوك" املذكور يف التعريف لفظ عام يشمل كل مملوك سواء
كان عقاراً أو منقوالً ,واإلمام أبو حنيفة ال يرى صحة وقف املنقول ,وهبذا

يكون هذا التعريف غري مانع(.)2

وقريب من هذا التعريف تعريف ابن جنيم للوقف عند أث حنيفة بأنه
"حبس العني على ملك الواقف والتصدق باملنفعة"(.)3
ويرد عليه ما أورد على تعريف السرخسي من مناقشة:

()1
()2
()3

ينظـر :حاشـية ابــن عابـدين ( ,)337/4أحكــام الوقـف يف الشـريعة اإلســالمية للكبيسـي ( ,)66/1الوقــف
مفهومه ومقاصده ألمحد الشعيب (ص.)220
ينظ ــر :أحك ــام الوق ــف يف الش ـ ـريعة اإلس ــالمية للكبيس ــي ( .)67/1الوق ــف :مفهوم ــه ومقاص ــده للش ــعيب
(ص 220ـ  ,)221دراسة كتاب الوقوف من مسائل اإلمام أمحد للزيد (.)41/1
البحر الرائق (.)202/5
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ب -الوقف عند الصاحبين أبي يوسف ,ومحمد بن الحسن رحمهما اهلل
تعالى:
تعاريف فقهاء احلنفية للوقف على رأي الصاحبني خمتلفة لكنها ال خترج
يف مضموهنا ومعناها عن تعريف صاحب تنوير األبصار :فقد عرفه عندمها بأنه:
"حبسها" ـ أي العني ـ على ملك اهلل تعاىل وصرف منفعتها على من أحب(.)1
وقد زاد صاحب الدر املختار( )2كلمة "حكم" بعد "على" وقبل "ملك
اهلل تعاىل" ليفيد أنه مل يبق على ملك الواقف وال انتقل إىل ملك غريه بل صار
على حكم ملك اهلل تعاىل.
ويناقش هذا التعريف:
 -1بأنه خيتلف اختالفاً جوهرياً عن تعريف اإلمام أث حنيفة له ,فهو يرى أن
وجل
امللك الزال للواقف ,والصاحبان يريان أن امللك انتقل منه إىل اهلل ّ
عز ّ
وإن كان الكل هلل تعاىل .لذا ذهب بعضهم استحساناً إىل أن الوقف هو

حبس العني على ملك الواقف فال يزول عنه ملكه ولكن ال يباع وال يورث

وال يوهب ,وهذا املعىن هو ظاهر عبارة السرخسي.
 -2ويناقش مبثل ما نوقش به تعريف اإلمام السرخسي.
 -3وبأنه أطلق القول يف قوله "وصرف منفعتها على من أحب" فدخل يف ذلك
صرفها إىل األغنياء وحدهم وهو خالف قول احلنفية(.)3
()1
()2
()3

تنوير األبصار (.)338/4
الدر املختار (.)338/4
ينظر :حاشـية ابـن عابـدين ( 338/4ـ  ,)331أحكـام الوقـف يف الشـريعة اإلسـالمية للكبيسـي (,)76/1
الوق ــف مفهوم ــه ومقاص ــده للش ــعيب (ص ,)222دراس ــة كت ــاب الوق ــوف م ــن مس ــائل اإلم ــام أمح ــد للزي ــد
(.)54/1
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 -2المذهب المالكي:
ذكر ابن عرفة ـ رمحه اهلل ـ تعريف الوقف بأنه :إعطاء منفعة شيء مدة
وجوده الزماً بقاؤه يف ملك معطيه ولو تقديراً(.)1
وحنوها.

فقوله يف التعريف "إعطاء منفعة" قي ٌد خرج به عطية الذات والعمرى

كل األشياء إال أنه خصصه
وقوله "شيء" أي مال أو متمول ,وهو يعم َّ

مبا جاء يف التعريف.

قوله "مدة وجوده" احرتزاً به عن العارية ,ألن للمعري احلق يف اسرتجاع
العني املعارة مىت شاء.
وقوله" :الزماً بقاؤه يف ملك معطيه" قي ٌد خرج به العبد املخدم حياته
مبوت قبل موت سيده لعدم لزوم بقائه يف ملك خمدومه جلواز بيعه برضاه مع
معطاه.
قوله "ولو تقديراً" حيتمل أن يكون اللفظ راجعاً إىل امللك ,فيكون
املعىن :إن ملكت دار فالن فهي حبس .وهناك احتمال آخر وهو أن يكون
اللفظ راجعاً إىل اإلعطاء ,فيكون املعىن :داري حبس على من سيكون .وعلى
هذا فاملراد بالتقدير :التعليق .ومل يرجح املالكية أياً من االحتمالني ,وذلك ألهنم
ُجييزون الوقف املعلق(.)2

()1
()2

شرح حدود ابن عرفة للرصاع (.)531/2
ينظر :مواهب اجلليـل ( ,)18/6حاشـية العـدوي علـى شـرح اخلرشـي ( ,)78/7أحكـام الوقـف يف الشـريعة
اإلسالمية للكبيسي (.)80/1
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ويناقش هذا التعريف:
بأنه مل يسلم من االعرتاض ,فقوله "مدة وجوده" اعرتض على ذلك
العدوي بقوله "هذا ليس بقيد على الصواب ,بل جيوز الوقف مدة معينة وال
يشرتط التأبيد ويرجع ملكاً"( )1اهـ.
أي أن هذا التعريف يفيد تأبيد الوقف ,وخيرج به الوقف املؤقت .وذلك
ألن املالكية يرون صحته ,وبذلك يكون هذا التعريف غري جامع.
 -3المذهب الشافعي:

عرف فقهاء الشافعية الوقف بتعريفات متقاربة منها" :حبس ٍ
مال ميكن
ّ
ٍ
ٍ
موجود(.)2
مباح
االنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف يف رقبته على
مصرف ٍ

ٍ
مصرف
وقريب منه تعريفه بأنه :حبس مال ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه على
مباح(.)3
ٍ
فقوهلم" :حبس" احلبس يعين :املنع.
ومال" :خرج به ما ليس مبال كاخلمر واخلنزير.
وقوهلم :وميكن االنتفاع به مع بقاء عينه ,خرج به ماالً ميكن االنتفاع به

مع بقاء عينه كالطعام والرحيان وحنوه فال يصح وقفه.
ٍ
مباح  ..خرج به الوقف على جهة غري مباحة
وقوهلم :على
مصرف ٍ
كالوقف على الكفار احلربيني.
وقيد بعضهم التعريف بقوله "بقطع التصرف يف رقبته" احرتاز من الرهن,
فإن الرهن ال يقطع التصرف يف العني املرهونة ,خبالف الوقف فإنه يقطع
()1
()2
()3

حاشية العدوي على شرح اخلرشي (.)78/7
ينظر :اإلقناع ( ,)360/2السراج الوهاج ( ,)302/1مغين احملتاج (.)376/2
ينظر :حتفة احملتاج ( ,)235/6حاشية قليوث وعمرية (.)17/3
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التصرف يف املال املوقوف ,فال جيوز بيعه وال هبته وال يورث .ولكن هذا االحرتاز
يغين عنه قوهلم يف التعريف "حبس" ,فإن احلبس يعين املنع من التصرف(.)1
 -4المذهب الحنبلي:
عرف الوقف عند احلنابلة بعدة تعريفات من أبرزها:
َّ
عرفه املوفق ابن قدامة رمحه اهلل يف املغين( )2بأنه" :حتبيس األصل وتسبيل
الثمرة".
وقريب منه تعريفه إياه يف املقنع بأنه" :حتبيس األصل وتسبيل
املنفعة"(.)3
فقوله" :حتبيس" أي إمساك املال عن أسباب التملكات يقطع تصرف
مالكه(.)4
وقوله :األصل :هو مال ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه(.)5
وقوله" :وتسبيل الثمرة" أو "املنفعة" أي إطالقها فيما ميكن أن ينتفع به
من جهات الرب والقربة(.)6
وانتقد البعلي رمحه اهلل هذا التعريف بأنه مل جيمع شروط الوقف ,وذكر
تعريفاً آخر وهو:
()1
()2
()3
()4
()5
()6

ينظر :أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية للكبيسي ( 60/1ـ .)63
املغين البن قدامة (.)184/8
ينظر :الشرح الكبري على املقنع (.)361/16
ينظر :شرح منتهى اإلرادات (.)321/4
ينظر :الروض املربع (ص.)453
ينظر :املبدع (.)313/5
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"حتبيس ٍ
مالك مطلق التصرف ماله املنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف
املالك وغريه يف رقبته يصرف ريعه إىل جهة بر تقريباً إىل اهلل تعاىل( .)1وقريب
منه تعريف برهان الدين ابن مفلح للوقف بأنه "حبس ٍ
مال ميكن االنتفاع به مع

بقاء عينه ممنوع من التصرف يف عينه بال عذر مصروف منافعه يف الرب تقرباً إىل
اهلل تعاىل(.)2
وهذان التعريفان قد قصد أن يكونا شاملني جلميع شروط الوقف ,ولكن
يالحظ عليهما الطول واملطلوب يف احلدود والتعريفات اختصار العبارة قدر
اإلمكان.
التعريف المختار:
بعد عرض تعريفات الفقهاء للوقف يالحظ أن تعريفات الشافعية
واحلنابلة أقرب من غريها كما يظهر ذلك من قلة االعرتاضات الواردة عليها
ولكن بعض فقهاء الشافعية واحلنابلة ذكروا تعريفات مطولة أرادوا منها أن جيمع
التعريف مجيع شروط الوقف وأدى ذلك إىل تطويل تلك التعريفات ,ومن املقرر
عند كثري من العلماء أن التطويل يف احلدود والتعريفات غري مقبول وأن املطلوب
فيها اإلجياز يف العبارة مع كونه جامعاً مانعاً ,مث إن املطلوب يف التعريف بيان
املعرف وماهيته دون الدخول يف تفاصيله من شروط أو غريها ,ولذا فإن
حقيقة َّ
أقرب التعريفات يف نظري هو تعريف املوفق ابن قدامة رمحه اهلل وهو" :حتبيس
األصل وتسبيل الثمرة" وذلك ألنه مقتبس من كالم النيب  حيث قال لعمر بن
()1
()2

املطلع على أبواب املقنع (ص ,)285وانظر :شرح منتهى اإلرادات (.)321/4
املبدع يف شرح املقنع (.)313/5
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اخلطاب رضي اهلل عنه" :حبِّس األصل وسبِّل الثمرة" وال َّ
حد
حد أحسن من ِّ
النيب  فإنه أفصح الناس لساناً وأكملهم بياناً وقد أعطي جوامع الكلم ,مث إن
هذا التعريف مع وجازه لفظه يربز حقيقة الوقف وماهيته بشكل واضح( ,)1فهو
هبذا تعريف جامع مانع.
اإلثبات لغة  :تدور مادة اإلثبات يف اللغة حول الدوام واالستقرار وعدم
الزوال وإقامة احلجة .قال ابن فارس(( :)2الثاء والباء والتاء كلمة واحدة وهي
دوام الشيء ,يقال :ثبت ثباتاً وثبوتاً ,ورجل ثبت وثبيت) اهـ .
وقال ابن منظور(" :)3ثبت الشيء يثبت ثباتاً وثبوتاً فهو ثابت وثبيت
ت فالن يف املكان يثبت ثبوتاً فهو ثابت إذا
وثبت ,وأثبته وأثبتَه مبعىن ..ويقال ثَـبَ َ

تأّن فيه
أقام به ,وأثبته السقم إذا مل يفارقه ..وتثبّت يف األمر والرأي واستثبتّ :

حص عنه .وقوله َعَّز َوجل -:ومثل
ومل يعجل ,واستثبت يف أمره إذا شاور وفَ َ
الذين ينفقون أمواهلم ابتغاء مرضاة اهلل وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة

أصاهبا وابل فآتت أكلها ضعفني .)4( ...

()1
()2
()3

()4

ينظر :أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية للكبيسي (.)88/1
معجم مقاييس اللغة ( )311/1مادة (ثبت) .
لسان العرب ( )71/2مادة (ثبت) ,وانظر:
 مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاين (.)171 النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري (. ) 206 , 205/1 املصباح املنري للفيومي (ص . )46 القاموس احملي( :ص . )111 , 11سورة البقرة ,اآلية رقم (.)265
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مقرين بأهنا مما يثيب اهلل عليها( ,)1وقال يف قوله
قال الزجاج :أي ينفقوهنا ِّ
()2

َعَّز َوجل -:وكال نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك

قال:

معىن تثبيت الفؤاد :تسكني القلب ,وليس للشك ولكن كلما كان الربهان
والداللة أكثر على القلب كان القلب أسكن وأثبت أبداًكما قال إبراهيم عليه
()3
السالم و ِ
لك ْن لِيَط َْمئِ َّن قَـلْبِ ْي. 
َ

والتثبت بالتحريك :احلجة والبينة ..وأثبت حجته:

أقامها وأوضحها" اهـ.
معنى اإلثبات في اصطالح الفقهاء :
استعمل الفقهاء اإلثبات مبعىن إقامة احلجة وهو أحد املعاين اللغوية هلذا
اللفظ إال أنه بالنظر إىل استعماالهتم هلذا اللفظ جند أهنم يطلقونه على معنيني:
معىن عام ومعىن خاص ,أما املعىن العام فرييدون به إقامة احلجة مطلقاً ,من غري
تقييد لذلك بالقضاء فيشمل ذلك توثيق احلق وتأكيده عند إنشاء احلقوق والديون
ويشمل كذلك – مبعناه العام -إقامة احلجة على وجود بعض األمور احلسية وعلى
حتقق بعض األمور العلمية يف الطب والفلك والتاريخ وغري ذلك.
وأما املعىن اخلاص لإلثبات عند الفقهاء فهو :إقامة احلجة أمام القضاء
الطرق اليت حددهتا الشريعة على حق أو واقعة ترتتب عليها آثار شرعية(.)4
()1
()2
()3
()4

ينظر :جامع البيان البن جرير الطربي ( ,)68/3تفسري القرآن العظيم البن كثري (. )314/1
سورة اهلود ,اآلية (.)120
سورة البقرة ,اآلية (.)260
ينظر :جامع البيان ( ,)10/11زاد املسري من علم التفسري البن اجلوزي (. )88/6
-15-

شرح التعريف :
(إقامة الحجة) أي تقدمي احلجة إىل من يُراد قناعه باألمر.
(أمام القضاء) هذا قيد يف اإلثبات القضائي الذي يرتتب عليه آثار من
اإللزام بالفعل أو الرتك ,ويفهم منه أن اإلثبات ينصب على أم ٍر متنازع فيه مرفوع
إىل القضاء للبت فيه .
(بالطرق التي حددتها الشريعة) كاإلقرار والشهادة واليمني.
حق يسوغ
(على حق أو واقعة) هذا بيان حملل اإلثبات فيشمل كل ٍّ
كل واقعة تقع وينشأ عنها حقوق والتزامات .
للمسلم استيفاؤه ,و َّ
(تترتب عليه آثار شرعية) هذا هو الغرض من اإلثبات فال يصح إثبات
أم ٍر أو واقعة ال يرتتب عليها أثر من اآلثار الشرعية كإثبات الشفعة للشريك مع
بقاء امللك لشريكه اآلخر وعدم حصول البيع منه أصالً(.)1
وإثبات الوقف قد يراد به املعىن العام لإلثبات ,وقد يراد به املعىن اخلاص,
فإذا كان املقصود بإثبات الوقف توثيقه بكتابته فاملراد باإلثبات هنا املعىن العام
الذي يقصد به إقامة احلجة ألن »هذا التوثيق أمر إجرائي يراد به قطع العوارض
يبني فيها
واالعتداءات على الوقف ,فيكتب القاضي أو العامل وثيقة بالوقفية ّ
الواقف عقاراته ,وحدودها ,واجلهة املوقوف عليها ,وشروطه يف مصاريف الغلة

()1

ينظ ــر  :موس ــوعة الفق ــه اإلس ــالمي ( ,)136/2املوس ــوعة الفقهيـ ـة الص ــادرة م ــن وزارة األوق ــاف والش ــؤون
اإلسالمية بالكويت ( ,)232/1وسائل اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية (ص. )24 ,23
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وإدارة الوقف«( .)1إىل غري ذلك مما حيتاج إىل بيانه يف هذه الوثيقة وقد يُراد

بإثبات الوقف املعىن اخلاص لإلثبات وذلك عندما تقع خصومة ونزاع بني طرفني

يف عني يدعي أحدمها أهنا موقوفة فيطلب منه إثبات الوقفية يف هذه احلال .
األلفاظ ذات الصلة :
 -1الثبوت :
ت – الالزم -وهو األمر الثابت يقيناً أي هو وجود األمر
الثبوت من ثـَبَ َ

حقيقة حبسب الواقع .

متعد – ويعين إقامة احلجة
أثبت – وهو فعل ٍّ
أما اإلثبات فهو من َ

والربهان – كما سبق(.)3()2

وتقدمي الدليل إمنا هو اإلظهار األمر الثابت وبيان حقيقة احلال ,وال يلزم
من اإلثبات الثبوت فقد تثبت الواقعة عند القاضي وال تكون ثابتة يف الواقع
كاإلثبات بشهادة الزور واإلقرار الكاذب مثالً ,كما أنه ال يلزم من الثبوت
اإلثبات فقد يكون املدعى به ثابتاً يف الواقع وال يستطيع صاحبه إثباته يف الظاهر
أمام القاضي بالبينة الشرعية (.)4
 -2التوثيق :
()1
()2
()3
()4

اجلهود العلمية والعملية ألئمة الدعوة يف جمال الوقف لعبد الرمحن بن معال اللوحيق (. )36
ينظر( -:ص . )6
ينظر :وسائل اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية ,ص (. )25 ,24
ينظر :لسان العرب (. )212/15
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()1

التوثيق مصدر وثق الشيء إذا أحكمه وثبَّته

واملراد به :إثبات العقود

والتصرفات وغريها على وجه يصح االحتجاج والتمسك به .والوثيقة هي الورقة
يدون فيها ما يصدر عن شخص أو أكثر من العقود أو التصرفات أو
اليت ّ
االلتزامات أو اإلسقاطات وتسمى هذه الوثيقة باحملضر والسجل والصك واحلجة
واملستند.
وطرق التوثيق نوعان :
األول  :طرق اإلثبات كالكتابة والشهادة واإلقرار واليمني .
الثاني  :طرق لتأمني احلق وتوثيقه والتمكن من استيفائه كالرهن والكفالة(.)2
يتبني أن التوثيق قد يراد به اإلثبات كما يف النوع األول ,وقد يراد به
وهبذا ّ
تأمني احلق كما يف النوع الثاين .

()1
()2

ينظر :ص (.)14
ينظــر  :وســائل اإلثبــات يف الش ـريعة اإلســالمية ,ص( ,)27توثيــق األوقــاف ,األصــول الشــرعية واألســاليب
اإلجرائية ,لعبد الرمحن اللوحيق ,ص (. )17
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المطلب الثاني  :مشروعية إثبات الوقف

إثبات التصرفات والعقود وتوثيقها أمر مشروع ومندوب إليه الحتياج الناس
()1

إليه يف معامالهتم خشية جحد احلقوق أو ضياعها

.

واألصل يف ذلك :آية املداينة ,واليت يقول عنها أحد املعاصرين( :هي أرقى
(.)2

وأمسى مبادئ اإلثبات يف العصر احلديث)

وهي قول اهلل تعايل :يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل ٍ
مسمى
أجل ًّ
فاكتبوه وليكتب
فليكتب وليملِ ِل

يكتب كما علَّمه اهلل
كاتب أن
بينكم كاتب بالعدل وال َ
يأب ٌ
َ
ٍ
يبخس منه شيئاً فإن كان
الذي عليه احلق وليتَّق اهلل ربه وال

ميل هو فليملل وليُّهُ بالعدل
الذي عليه ُّ
احلق سفيهاً أو ضعيفاً أو ال يستطيع أن َّ
فرجل وامرأتان ممن ترضون
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن مل يكونا رجلني ٌ

ب الشهداءُ إذا ما
من الشهداء أن َّ
تضل إحدامها فتُذكر إحدامها األخرى وال يأ َ
 :عند اهلل وأقوم
ُدعوا وال تسأموا أن تكتبوه صغرياً أو كبرياً إىل أجله ذلكم أقس ُ
للشهادة وأدّن أال ترتابوا إال أن تكون جتارةً حاضرةً تديروهنا بينكم فليس عليكم
كاتب وال شهي ٌد وإن تفعلوا فإنه
جناح أال تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم وال َّ
ٌ
يضار ٌ
()3
فسو ُق بكم واتقوا اهلل ويعلمكم اهلل واهلل بكل ٍ
شيء عليم . 
ِّ
ٌ
َ ُ ُ

()1
()2
()3

ينظر :املوسوعة الفقهية (. )135/14
الوقف يف الفكر اإلسالمي حملمد بن عبدالعزيز بن عبداهلل (. )334/1
سورة البقرة ,اآلية رقم (.)282
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قال الشيخ عبد الرمحن السعدي رمحه اهلل» :قد اشتملت هذه اآلية على
أحكام عظيمة جليلة املنفعة واملقدار«  .مث ذكر رمحه اهلل مخسني حكماً ,ومما
ذكره  -:األمر بكتابة مجيع عقود املداينات إما وجوباً وإما استجاباً لشدة
احلاجة إىل كتابتها ,ألهنا بدون الكتابة يدخلها الغل :والنسيان .
 ومنها  :أنه مأمور باإلشهاد على العقود وذلك على وجه الندب ألناملقصود من ذلك اإلرشاد وإىل ما حيفظ احلقوق ,فهو عائد إىل مصلحة
املكلفني ,نعم إن كان املتصرف ويل يتيم أو وقف وحنو ذلك مما جيب حفظه
تعني أن يكون اإلشهاد الذي به حيفظ احلق واجباً .
 ومنها  :النهي عن السآمة والضجر من كتابة الديون كلها من صغريوكبري وصفة األجل ومجيع ما احتوى عليه العقد من الشروط والقيود) اهـ(.)1
وقد دلت سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم العملية على عنايته باإلثبات
والتوثيق يف أعمال الدولة املسلمة مثل املكاتبات بينه وبني امللوك ,والعهود,
ومكاتبته لعماله إىل غري ذلك ,قال السرخسي رمحه اهلل »ورسول اهلل صلال اهلل
عليه وسلم أمر بالكتاب يف املعاملة بينه وبني من عامله,وأمر بالكتاب فيما قلّد
فيه عماله من األمانة وأمر بالكتاب يف الصلح بينه وبني املشركني) اهـ(.«)2

()1
()2

تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ,ص (. )111 ,118
املبسوط (. )168/30
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وكان عليه الصالة والسالم حيث على زيادة التوثق يف إثبات الوصية فيقول
حق امر ٍئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة
»ما ُّ
عنده(.«)1
قال القرطيب رمحه اهلل( :ذكر الكتابة مبالغة يف زيادة التوثق وإالّ فالوصية
املشهود هبا متفق عليها ولو مل تكن مكتوبة) اهـ(.)2
وأما إثبات الوقف فهو مشروع .وتعود أصل مشروعيته إىل أصل مشروعية
إثبات وتوثيق التصرفات والعقود وحنوها .وقد سبقت اإلشارة إىل ذلك ,وأول
وثيقة وقفية يف اإلسالم هي وثيقة وقف عمر رضي اهلل عنه ,قال البخاري يف
صحيحه(( )3باب الوقف كيف يُكتب) مث ساق بسنده عن ابن عمر رضي اهلل
عنهما قال :أصاب عمر خبيرب أرضاً فأتى النيب  فقال :أصبت أرضاً مل أصب
ست أصلها وتصدقت
ماالً ق :أنفس منه ,فكيف تأمرين به؟ قال :إن شئت حبَّ َ
هبا .فتصدق عمر أنه ال يباع أصلها وال يوهب وال يورث يف الفقراء والقرىب
والرقاب ويف سبيل اهلل والضيف وابن السبيل ,ال جناح على َم ْن َولَيَـ َها أن يأكل
()4

منها باملعروف أو يطعم صديقاً غري متمول فيه ..وأخرجه أبو داود يف سننه

سخها يل عبد
من طريق حيىي بن سعيد عن صدقة عمر بن اخلطاب قال :نَ َ
احلميد بن عبداهلل بن عبد اهلل بن عمر ابن اخلطاب ( -:بسم اهلل الرمحن
()1

أخرجــه البخــاري يف صــحيحه ( ,)385/5ومســلم يف صــحيحه ( )74/11مــن حــديث ابــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا.

()2
()3
()4

فتح الباري (. )351/5
(. )311/5
(. )82/8
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ب عبد اهلل بن عمر يف مثغ( )1فقص من خربه حنو حديث
الرحيم .هذا ما كتَ َ
نافع قال :عنرب متأثّل ماالً فيما عفا عنه من مثره فهو للسائل واحملروم) .
وقد نقل احلافظ ابن حجر يف الفتح( )2عن عمرو بن شبة عن أث غسان
املدين قال :هذه نسخة صدقة عمر أخذهتا من كتابه الذي عند آل عمر
فنسختها حرفاً حرفاً :هذا ما كتب عبد اهلل بن عمر ...اخل اهـ.
وهذه الروايات تدل على أن عمر رضي اهلل عنه قد كتب وقفه ووثقه وكما
يقول أحد املعاصرين » :وثيقة عمر رضي اهلل عنه تُعد أول وثيقة وقفية امتازت
بالدقة والوضوح والضب :واجلمع واملنع اهـ(.«)3
ووقف عمر رضي اهلل عنه هذا هو أول ٍ
وقف يف اإلسالم عند مجع من
أهل العلم( )4وقد ثبت هذا الوقف بقول عمر رضي اهلل عنه ولكنه أثبت هذا
الوقف كتابةً يف آخر حياته وأشهد عليه كما جاء يف رواية أث داود – السابق
()1()5

ذكرها -وجاء فيها »وكتب معيقيب وشهد عبد اهلل بن األرقم«
()1
()2
()3
()4

()5

.

قال احلافظ ابن حجر يف الفـتح ( ( :)313/5مثَـغ :بفـتح املثلثـة وسـكون املـيم بعـدها معجمـة ,ومـنهم مـن
فتح امليم حكاه املنذري ,قال أبو عبيد البكري :هي أرض تلقاء املدينة كانت لعمر) اهـ .
()402/5
الوقف يف الفكر اإلسالمي حملمد بن عبد اهلل (. )331/1
وقيـ ــل أول وقـ ــف يف اإلسـ ــالم أراضـ ــي خمرييـ ــق الـ ــيت أوصـ ــى هبـ ــا إىل النـ ــيب صـ ــلي اهلل عليـ ــه وسـ ــلم فوقفهـ ــا
النــيب صــلى اهلل عليــه وســلم ,انظــر أحكــام األوقــاف ألث بكــر اخلصــاف ,فــتح البــاري ( ,)402/5أحكــام
الوقف يف الشريعة اإلسالمية حملمد عبيد الكبيسي (. )33/1
سنن أث داود (. )33/8
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ومن هنا فينبغي ملن أراد أن يوقف وقفاً أن حيرص على إثباته وتوثيقه وأن
يقتدي بعمر رضي اهلل عنه .فإن العناية بذلك من أكرب أسباب استمراره وحفظه
ومحايته من العوادي .

()1

قــال احلــافظ يف الفــتح ( ( :)402/5وهــذا يقتضــي أن عمــر إمنــا كتبــت كتــاب وقفــه يف خالفتــه وقــد وصــفه
فيه بأنه أمري املؤمنني فيحتمل أن يكون وقفة يف زمن النيب  باللفظ وتوىل هو النظر عليه إىل أن حضرته
الوصية فكتب ٍ
حينئذ الكتاب) اهـ .
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المطلب الثالث :عناية الصحابة بإثبات األوقاف

حرص الصحابة رضي اهلل عنهم على األوقاف ,حىت إنه مل يكن ذو

مقدرةٍ منهم أو يسار إال وقف ,قال جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما( :مل
يكن أحد من أصحاب النيب  ذو مقدرة إال وقف) ( ,)1ويف رواية عنه أنه
قال :ما أعلم أحداً ذا مقدرة من أصحاب رسول اهلل  من املهاجرين واألنصار

إال حبس ماالً من ماله صدقة موقوفة ال تشرتي وال تورث وال توهب(.)2

وقال اإلمام أمحد رمحه اهلل يف رواية حنبل " :قد وقف أصحاب رسول
رد السنة"( )3اهـ.
رد الوقف فإمنا َّ
اهلل  ,وقوفهم باملدينة ظاهرة ,فمن َّ
وقال أبو عيسى الرتمذي رمحه اهلل" :ال نعلم بني املتقدمني من أصحاب
النيب  اختالفاً يف إجازة وقف األرضني وغريها"( )4اهـ.
وقال أبو حممد بن حزم رمحه اهلل" :مجلة صدقات الصحابة باملدينة
أشهر من الشمس ال جيهلها أحد"( )5اهـ.

()1
()2

()3
()4
()5

ذكره املوفق بن قدامة يف املغين ( )185/8ومل أقف عليه مسنداً هبذا اللفظ.
أخرجــه أبــو بكــر اخلصــاف يف أحكــام األوقــاف (ص )15ويف مســنده :حممــد بــن عمــر الواقــدي قــال عنــه
احلافظ ابن حجر رمحه هلل يف تقريب التهذيب (ص )418رقم (" )6175مرتوك مع سعة علمه" اهـ وهبـذا
يكــون هــذا األثــر املــروي عــن جــابر رضــي اهلل عنــه مل يثبــت بإســناد صــحيح متصــل ,لكــن يشــهد لــه اآلثــار
الكثرية عن الصحابة رضي اهلل عنهم واليت سنورد طرقاً منها يف هذا املبحث.
شرح الزركشي على خمتصر اخلريف ( 261/4ـ .)270
جامع الرتمذي (ص )334رقم (.)1375
احمللى (.)180/1
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وقال القاضي أبو يوسف رمحه اهلل" :صدقة رسول اهلل  واألئمة من
أصحابه مشهورة ال حيتاج يف ذلك إىل حديث ,وهي أعرف وأشهر ,فال ينبغي
ألحد أن خيافهم وإمنا ينبغي إتباعهم يف األخذ مبا كانوا عليه"( )1اهـ.
وأشهر أوقاف الصحابة رضي اهلل عنهم هو :وقف عمر رضي اهلل
ألرضه اليت خبيرب وقد قيل إنه أول وقف يف اإلسالم( .)2ففي الصحيحني( )3عن
عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال :أصاب عمر أرضاً خبيرب فأتى النيب 
يستأمره فيها فقال :يا رسول اهلل إين أصبت أرضاً خبيرب مل أصب ق :ماالً أنفس

عندي منه يف تأمرين فيها؟ فقال ( :إن شئت حبست أصلها وتصدقت هبا
غري أنه ال يباع أصلها وال يبتاع وال يوهب وال يورث .قال :فتصدق هبا عمر يف
الفقراء وذوي القرىب والرقاب وابن السبيل والضيف ,ال جناح على من وليها أن
يأكل منها أو يطعم صديقاً باملعروف).
وقال البخاري يف صحيحه(( )4باب وقف األرض للمسجد) مث ساق
بسنده عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال :ملا قدم رسول اهلل  املدينة أمر
باملسجد وقال( :يا بين النجار ثامنوين حائطكم هذا ,فقالوا :ال واهلل ال نطلب
مثنه إال إىل اهلل).
ووقف أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه رباً ملاله مبكة(.)5

()1
()2

أحكام األوقاف للخصاف (ص 3ـ .)4
وقيل أول وقف يف اإلسالم أراضي خمريق اليت أوصى هبـا إىل النـيب  فوقفهـا النـيب  .والكـالم إمنـا هـو يف

()3
()4
()5

أول وقــف غــري املســاجد وإال فمســجد قبــاء ومســجد النــيب  ســابق لــذلك كلــه .انظــر :أحك ـام األوقــاف
للخصاف ( ,)4فتح الباري ( ,)402/5أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية للكبيسي (.)33/1
صحيح البخاري ( ,)311/5صحيح مسلم (.)1255/3
صحيح البخاري (.)404/5
أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ( ,)16116وانظر :أحكام األوقاف للخصاف (ص.)5
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ووقف عثمان بن عفان رضي اهلل عنه بئر رومة ففي صحيح البخاري
عن النيب  قال( :من حفر رومة فله اجلنة فحفرهتا) (.)2()1
وقال البخاري يف صحيحه(" :)3ووقف أنس داراً فكان إذا قدم نزهلا.
وتصدق الزبري بدوره وقال للمردودة من بناته :أن تسكن غري مضرة وال مضرهبا
فإن استغنت بزوج فليس هلا حق .وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكىن
لذوي احلاجات من آل عبد اهلل" اهـ.
ووقف علي بن أث طالب رضي اهلل عنه أمواالً له بينبع(.)4

ووقفت عائشة داراً كانت قد اشرتهتا واشرتطت يف هذا الوقف
شروطاً(.)5
ووقفت أم سلمة وأم حبيبة وصفية بنت حيي رضي اهلل عنهن أوقافاً.
()1
()2

()3
()4
()5

وبوب عليه (باب إذا وقف أرضاً أو بئـراً أو
أخرجه البخاري يف صحيحه ( )406/5معلقاً له بصيغة اجلزم َّ
اشرتط لنفسه مثل دالء املسلمني).
ق ــال احل ــافظ اب ــن حج ــر رمح ــه اهلل يف الف ــتح (" :)407/5ق ــال اب ــن بط ــال :ه ــذا وه ــم م ــن بع ــض روات ــه,
واملعروف أن عثمان اشرتاها ال أنه حفرها ,قلـت :هـو املشـهور يف الروايـات فقـد أخرجـه الرتمـذي مـن روايـة
زيـ ــد ب ـ ــن أث أنيس ـ ــة ع ـ ــن أث إس ـ ــحاق فقـ ــال في ـ ــه" :ه ـ ــل تعلمـ ــون أن رومـ ــة مل يكـ ــن يشـ ــرب مـ ــن مائهـ ــا
إال بثمن" لكن ال يتعـني هـذا الـوهم فقـد روى البغـوي يف الصـحابة مـن طريـق بشـر بـن بشـري األسـلمي عـن
أبيـ ــه قـ ــال :ملـ ــا قـ ــدم املهـ ــاجرون املدينـ ــة اسـ ــتنكروا املـ ــاء ,وكانـ ــت لرجـ ـ ٍـل مـ ــن بـ ــين غفـ ــار عـ ـ ّـني يقـ ــال هلـ ــا:

رومة ,وكان يبيع منها القربة مب ّد فقال له النيب  :تبيعنيها بعني يف اجلنة؟ فقال ,يـا رسـول اهلل لـيس يل وال
لعيـ ـ ــايل غريهـ ـ ــا ,فبل ـ ــغ ذلـ ـ ــك عثمـ ـ ــان رضـ ـ ــي اهلل عن ـ ــه فاشـ ـ ـرتاها خبمس ـ ــة وثالث ـ ــني أل ـ ــف دره ـ ــم مث أت ـ ــى
الن ــيب  فق ــال :أجتع ــل يل فيه ــا م ــا جعل ــت ل ــه؟ ق ــال :نع ــم .ق ــال" :ق ــد جعلته ــا للمس ــلمني" وإن كان ــت
أوالً عين ـاً فــال مــانع أن حيفــر فيهــا عثمــان بئ ـراً ,ولعــل العــني كانــت جتــري إىل بئــر فوســعها وطواهــا فنســب
حفرها إليه" اهـ.
صحيح البخاري (.)406/5
ينظر :أخبار املدينة البن شبه ( ,)138/1أحكام األوقاف للخصاف (ص.)1
ينظر :أحكام األوقاف للخصاف (ص.)13
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ووقف سعد بن أث وقاص رضي اهلل عنه داراً ال تباع وال توهب وال
تورث وللمردودة من بناته أن تسكن فيه غري مضرة وال مضرهبا حىت تستغين(.)1
ووقف جابر بن عبد اهلل وأبو هريرة وخالد بن الوليد وحكيم بن حزام
وزيد بن ثابت وعمر وبن العاص والزبري بن العوام وطلحة بن عبد اهلل رضي اهلل
عنهم دوراً هلم(.)2
وروى البيهقي يف السنن الكربى( )3عن أث بكر احلميدي شيخ البخاري
أنه قال" :تصدق أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه بداره مبكة فهي على ولده إىل
اليوم ,وتصدق عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه بربعه عند املروة وبالثنية على ولده
فهي إىل اليوم ,وتصدق علي بن أث طالب رضي اهلل عنه بأرضه بينبع فهي إىل
اليوم وتصدق الزبري بن العوام رضي اهلل عنه بداره مبكة وداره مبصر وأمواله باملدينة
على ولده فذلك إىل اليوم ,وتصدق سعد بن أث وقاص رضي اهلل عنه بداره
باملدينة وبداره مبصر على ولده فذلك إىل اليوم ,وعثمان بن عفان رضي اهلل عنه
برومه فهي إىل اليوم  ,وعمرو بن العاص رضي اهلل عنه بالوه :من الطائف وداره
مبكة على ولده فذلك إىل اليوم ,وحكيم بن حزام رضي اهلل عنه بداره مبكة
واملدينة على ولده فذلك إىل اليوم قال :وماالً حيضرين ذكره كثري" اهـ.
وهذه اآلثار تدل على العناية الكبرية من الصحابة رضي اهلل عنهم
باألوقاف وحرصهم الكبري عليها ,وذلك ملا علموه من النيب  من عظيم فضلها
وثواهبا وأجرها املستمر اجلاري ما دامت قائمة ,ولعظيم نفعها للمسلمني ,ومن
املقرر يف الشريعة أنه ما عظم نفعه عظم ثوابه وأجره.

()1
()2
()3

ينظر :أحكام األوقاف للخصاف (ص 13ـ .)14
ينظـر :الســنن الكــربى للبيهقـي ( 160/6ـ  ,)161أخبـار املدينــة البــن شـبه ( 148/1ـ  ,)154أحكــام
األوقاف للخصاف (ص 12ـ .)15
السنن الكربى للبيهقي (.)161/6
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وإذا كان الصحابة رضي اهلل عنهم قد اعتنوا بإنشاء األوقاف فقد اعتنوا
كذلك بإثباهتا وتوثيقها إدراكاً منهم ألمهية التوثيق يف حفظ الوقف واستمراره
وحفظه وصيانته ,ويعد وقف عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أشهر أوقاف
الصحابة ووثيقة وقفه هي أول وثيقة وقفية يف اإلسالم ,قال البخاري يف
صحيحه(( )1باب الوقف كيف يكتب) مث ساق بسنده عن ابن عمر رضي اهلل
عنهما قال :أصاب عمر خبيرب أرضاً مل أصب ماالً ق :أنفس منه ,فكيف تأمرين
ست أصلها وتصدقت هبا .فتصدق عمر أنه ال يباع
به؟ قال :إن شئت حبَّ َ
أصلها وال يوهب وال يورث يف الفقراء والقرىب والرقاب ويف سبيل اهلل والضيف
وابن السبيل ,ال جناح على َم ْن َولَيَـ َها أن يأكل منها باملعروف أو يطعم صديقاً
غري متمول فيه  ..وأخرجه أبو داود يف سننه( )2من طريق حيىي بن سعيد عن
صدقة عمر بن اخلطاب قال :نَسخها يل عبد احلميد بن عبداهلل ابن عبداهلل بن
ب عبداهلل بن عمر يف
عمر ابن اخلطاب( :بسم اهلل الرمحن الرحيم .هذا ما َكتَ َ
مثغ( )3فقص من خربه حنو حديث نافع قال :غري متأثّل ماالً فما عفا عنه من
مثره فهو للسائل واحملروم).
وقد نقل احلافظ ابن حجر يف الفتح( )4عن عمرو بن شبة عن أث
غسان املدين قال :هذه نسخة صدقة عمر أخذهتا من كتابه الذي عند آل عمر
فنسختها حرفاً حرفاً :هذا ما كتب عبد اهلل بن عمر  ...اخل اهـ.
وهذه الروايات تدل على أن عمر رضي اهلل عنه قد كتب وقفه ووثقه
وكما يقول أحد املعاصرين( :وثيقة عمر رضي اهلل عنه تُعد أول وثيقة وقفية
امتازت بالدقة والوضوح والضب :واجلمع واملنع) ( )1اهـ.
()1
()2
()3
()4

(.)311/5
(.)82/8
قـال احلـافظ ابــن حجـر يف الفــتح (( :)313/5مثـغ :بفــتح املثلثـة وسـكون املــيم بعـدها معجمــة ,ومـنهم مــن
فتح امليم حكاه املنذري ,قال أبو عبيد البكري :هي أرض تلقاء املدينة كانت لعمر) اهـ.
فتح الباري (.)402/5
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ووقف عمر رضي اهلل عنه هذا هو أول ٍ
وقف يف اإلسالم عند مجع من
أهل العلم ـ كما سبق ـ وقد ثبت هذا الوقف بقول عمر رضي اهلل عنه ولكنه
أثبت هذا الوقف كتابة يف آخر حياته وأشهد عليه كما جاء يف رواية أث داود ـ
السابق ذكرها ـ وجاء فيها (وكتب معيقيب وشهد عبد اهلل بن األرقم) (.)3()2
وكتب عثمان بن عفان رضي اهلل عنه وثيقة بوقفه وأشهد عليها ونصها:
"بسم اهلل الرمحن الرحيم ,هذا ما تصدق به عثمان بن عفان يف حياته ,تصدق
مباله الذي خبيرب ,يدعى مال ابن أث احلقيق" على ابنه أبان بن عثمان صدقة بتة
بتلة( ,)4ال يشرتي أصله أبداً وال يوهب وال يورث ,شهد علي ابن أث طالب
وأسامة بن زيد وكتب"(.)5
وكتب علي بن أث طالب رضي اهلل عنه وثيقة بوقفه ,قال ابن شبه :قال
أبو غسان" :هذه نسخة كتاب علي بن أث طالب رضي اهلل عنه حرفاً حبرف,
نسختها على نقصان هجائها ,وصورة كتابتها ,أخذهتا من أث ,أخذها من
حسن بن زيد" مث ذكر نص الوقفية بطوهلا(.)6
وكتب زيد بن ثابت رضي اهلل عنه وثيقة بوقفه ,جاء يف السنن
الكربى( )7للبيهقي أن زيد بن ثابت حبس داره اليت يف البقيع وداره اليت عند
املسجد وكتب يف كتاب "حبسه على ما حبس عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه"
()1
()2
()3

()4

()5
()6
()7

الوقف يف الفكر اإلسالمي حملمد بن عبد اهلل (.)331/1
سنن أث داود (.)33/8
قال احلافظ يف الفتح (( :)402/5وهذا يقتضي أن عمر إمنا كتـب كتـاب وقفـه يف خالفتـه وقـد وصـفه فيـه

بأنــه أمــري املــؤمنني فيحتمــل أن يكــون وقفــة يف زمــن النــيب  بــاللفظ وتــوىل هــو النظــر عليــه إىل أن حض ـرته
الوصية فكتب ٍ
حينئذ الكتاب) اهـ.
(بتة بتلة) يضرب لكـل أمـ ٍر ال رجعـة فيـه ,يقـال :تصـدق فـالن صـدقة بتـةً بتلـة إذا قطعهـا املتصـدق هبـا مـن
ماله ,فهي بائنة من صاحبها قد انقطعـت منـه .انظـر :املصـباح املنـري (ص ,)24لسـان العـرب (,)307/1
القاموس احملي( :ص.)188
أحكام األوقاف للخصاف (ص.)1
أخبار املدينة ( 136/1ـ  ,)141وانظر :أحكام األوقاف للخصاف (ص 1ـ .)10
(.)161/6
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قال مالك :وحبس زيد عندي ,قال :وكان رضي اهلل عنه يسكن منـزالً يف داره
اليت حبس عند املسجد حىت مات فيه.
وكتب معاذ بن جبل رضي اهلل عنه وثيقة بوقفه ,فعن أث قتادة رضي اهلل
عنه قال :كان معاذ بن جبل أوسع أنصاري باملدينة ربعاً فتصدق بداره اليت يقال
هلا دار األنصار اليوم وكتب صدقته(.)1
وكتبت عائشة رضي اهلل عنها وثيقة بوقفها ,فعن ابن أث مليكة عن
عائشة رضي اهلل عنها :أهنا اشرتت داراً وكتبتها حمبّسة وأين اشرتيتها ملا جعلتها له
فمنها مسكن لفالن ولعقبه ما بقي إنسان وسكن لفالن (وليس فيه "ولعقبه")
مث يرد إىل آل أث بكر(.)2
واكتفى بعض الصحابة رضي اهلل عنهم باإلشهاد على أوقافهم ـ
واإلشهاد نوع من التوثيق ـ وقد روي ذلك عن صفية بنت حيي رضي اهلل عنها,
فعن منبت املزين قال :شهدت صدقة صفية بنت حيي بدارها بين عبداهلل صدقة
وجل األرض ومن عليها شهد على
حبساً ال تباع وال تورث حىت يرث اهلل ّ
عز ّ
ذلك نفر من أصحاب رسول اهلل .)3(
وروي ذلك أيضاً عن سعد بن أث وقاص رضي اهلل عنه ,فعن عائشة
بنت سعد بن أث وقاص قالت :صدقة أث حبس ال تباع وال توهب وال تورث
وأن للمردودة من ولده أن تسكن غري مضرة وال مضرهبا حىت تستغين .فتكلم
فيها بعض ورثته فجعلوها مرياثاً فاختصوا إىل مروان بن احلكم فجمع هلا
أصحاب رسول اهلل  فانقذها على ما صنع سعد(.)4

()1
()2
()3
()4

أحكام األوقاف للخصاف (ص.)11
املرجع السابق (ص.)13
املرجع السابق (ص.)14
ينظر :أخبار املدينة البن شبه ( ,)147/1أحكام األوقاف للخصاف (ص.)14
-31-

وروي كذلك عن عقبة بن عامر رضي اهلل عنه ,فعن أث سعاد اجلهين
قال :أشهدين عقبة بن عامر على دا ٍر تصدق هبا حبساً ال تباع وال توهب وال
تورث على ولده وولد ولده فإذا انقرضوا فإىل أقرب الناس مين حىت يرث اهلل
األرض ومن عليها(.)1
وهذه اآلثار تدل على عناية الصحابة رضي اهلل عنهم بتوثيق أوقافهم,
فمنهم من كان يوثق وقفه بالكتابة واإلشهاد ,ومنهم من كان يكتفي باإلشهاد,
ومنهم من كان يكتفي بالكتابة ,وهم وإن اختلفت وسيلة التوثيق إال أهنم
متفقون عليه يف اجلملة إدراكاً منهم ألمهيته الكبرية وأثره العظيم يف حفظ الوقف
بعد موت الواقف ,وقد روي أن بعض أبناء الصحابة رضي اهلل عنهم وقع بينهم
نزاع فلجؤوا إىل األمراء وبأيديهم الصكوك الوقفية والشهود فحكم هلم مبا يف
تلك الصكوك ومن ذلك ما روي أن بعض ورثة سعد بن أث وقاص رضي اهلل
عنه أرادوا جعل وقفه مرياثاً فاختصموا إىل مروان بن احلكم ـ وايل املدينة يف عصر
بين أمية ـ فجمع هلا أصحاب النيب  فأنفذها على ما صنع سعد(.)2
والصحابة رضي اهلل عنهم هم القدوة واألسوة عن بعدهم من التابعني

وبني أن
وتابعيهم بإحسان إىل يوم الدين ,وقد أوصى النيب  باالهتداء هبديهم ّ
القرن الذي عاشوا فيه هو خري قرون األمة ,ومن هنا فينبغي للمسلم عندما يريد
أن ينشئ وقفاً ,أن يتأسى بصحابة رسول اهلل  يف العناية بإثباته وتوثيقه حىت
يستمر نفعه من بعد موته وجيري له ثوابه وأجره بعد مماته.
المطلب الرابع :عناية العلماء بإثبات األوقاف

()1
()2

أحكام األوقاف للخصاف (ص.)15
ينظر :أحكام األوقاف للخصاف (ص ,)14توثيق األوقاف ,نظرة تارخيية لعبد اهلل احلجيلي (ص.)43
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مر القرون بإثبات األوقاف وتوثيقها عناية
اعتىن العلماء رمحهم اهلل على ّ
كبرية إدراكاً منهم ألمهية ذلك يف حفظ الوقف واستمرار النفع به.
وعناية العلماء بإثبات األوقاف وتوثيقها ظهرت يف صور شيء ,ومن
ذلك أن بعض فقهاء املذاهب صنفوا كتباً يف اإلثبات والتوثيق ورسومه ,وأدرجوا
فيها ما يتعلق باألوقاف ,ومنهم على سبيل املثال :أبو نصر السمرقندي املتوىف
وخص صيغ
سنة (550هـ) فقد صنف كتاباً مساه "الشروط وعلم الصكوك",
ّ
الوقف وما تشتمل عليه من رسم كتابتها وأحواهلا الشرعية بالباب الثامن
والعشرين(.)1
ومنهم :أمحد بن مغيث الطليطلي املتوىف سنة (451هـ) فقد صنف
كتاباً مساه" :املقنع يف علم الشروط" وقد تناول فيه صيغ األوقاف وما تشتمل
عليه من رسم كتابتها وأصوهلا الشرعية بعدد من صيغ الوثائق وفقهها(.)2
ومنهم :مشس الدين األسيوطي من علماء القرن التاسع فقد صنف كتاباً
مساه" :جواهر العقود ومعني القضاة واملوقعني والشهود"( )3وقد تناول فيه
ٍ
أحكام ّقررها
األحكام الشرعية واألصول اإلجرائية إلثبات الوقف وتوثيقه يف
وصيغ حررها.
خص صيغ ما يثبته القضاة من حماضر
كما أ ّن من الفقهاء من ّ
وسجالت مشتملة على األصول الشرعية إلثبات األوقاف وتوثيقها الالزمة هلا
مبؤ ٍ
ٍ
مستقل مثل :كتاب "رسوم القضاة" ألث نصر السمرقندي ,وقد تناول
لف
فيه صيغة إثبات الوقف مشتملة على أصوهلا الشرعية واإلجرائية(.)4
()1
()2
()3
()4

ينظر( :ص 531ـ .)552
ينظر( :ص 207ـ .)210
ينظ ــر ,)313 ,313/1( :وانظ ــر :األص ــول اإلجرائي ــة إلثب ــات األوق ــاف للش ــيخ عب ــداهلل اخلن ــني (ص20
ـ.)21
املرجع السابق( ,ص.)21
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ولئن كان إثبات األوقاف وتوثيقها موضع اهتمام الفقهاء فهو كذلك
موضع اهتمام العلماء الذين صنفوا يف علم التوثيق ويف األقضية واألحكام ومنهم
على سبيل املثال :ابن أث الدم املتوىف سنة (642هـ) فقد صنف كتاباً مساه
"الدرر املنظومات يف األقضية واحلكومات" وابن فرحون املتوىف سنة (711هـ) يف
كتابه "تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام".
ومع عناية العلماء بإثبات األوقاف وتوثيقها يف مصنفاهتم فقد كان هلم
عناية كبرية بذلك يف تدوين األوقاف للناس ,وحترير الوقفيات وإثباهتا والعناية
بكل ما من شأنه صيانتها واحملافظة عليها من التبديل واالعتداء ,سواء ممن ويل
ّ
القضاء منهم أو مل يكن له والية  ,حيث إن إثبات األوقاف ال خيتص بالقضاء
بل ميكن أن يقوم به غري القضاة ,ألن هذا التوثيق من باب اإلثبات ملا ينهي به
الواقفون ,وليس من باب احلكم بني اخلصوم ,ومن أمثلة األول :القاضي :هليعة
بن عيسى احلضرمي ,أحد القضاة مبصر املتوىف سنة (204هـ) فقد كان يسعى
حني ويل القضاء إىل إثبات األوقاف مما كان يف أيدي القضاة أو يف أيدي
أهلها ,قيل يف ترمجته" :كان من أحسن ما عمله :أن قضى يف أحباس مصر
كلها ,فلم يُبق منها حبساً حىت حكم فيه ,إما ببينة تثبت عنه وإما بإقرار أهل

احلبس"( )1اهـ.

وكان يقول عن األوقاف" :سألت اهلل أن يبلغين احلكم فيها فلم أترك
شيئاً منها حىت حكمت فيه وجددت الشهادة به"(.)2

()1
()2

الوالة والقضاة ألث عمر الكندي (ص.)424
املرجع السابق( ,ص.)424
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ومن أمثلة الثاين :ـ إثبات األوقاف من غري القضاة ـ ما ذكره الشيخ ابن
بسام يف ترمجة الشيخ عبدالرمحن بن سعدي ـ رمحه اهلل ـ حيث يقول( :كما نفع
اهلل به اخلاصة والعامة ,فإنه صار مرجع بالده وعمدهتم يف مجيع أحواهلم
وشؤوهنم ,فهو مدرس الطالب ,وواعظ العامة ,وإمام اجلامع ,وخطيبه ,ومفيت
كل ما
البالد ,وكاتب الوثائق ,وحمرر األوقاف ,وعاقد األنكحة ,ومستشارهم يف ّ

يهمهم) (.)1

وجند يف ختم كثري من الوثائق الوقفية أن كتاهبا من العلماء وطالب
العلم املوثوقيني.
ومن مظاهر عناية العلماء بإثبات األوقاف وتوثيقها عنايتهم بإصدار
الصكوك الوقفية اليت يدون منها كل ما يتعلق بإثبات الوقف وتوثيقه.
وقد عرف إصدار الصكوك الشرعية من العصر األموي على يد القاضي
سليم بن عرت ,املتوىف سنة (75هـ) فكان أول قاضي مبصر يسجل سجالً
بقضائه( ,)2إذ تبقى نسخة يف ديوان القاضي ,واألخرى تسلم إىل صاحب
الدعوى ,وعلى ذلك جرى العمل يف العهد العباسي ,ومتيز العهد األموي يف
األندلس باالهتمام بالتوثيق خاصة يف جمال األوقاف ,وقد أفردوا هلا والية خاصة
كان من أهم أعماهلا :إصدار الصكوك اخلاصة باألحباس.
وعلى ذلك جرى العمل يف عهد الدولة العثمانية مع بعض الزيادات يف
أركان الوثيقة الوقفية(.)3
()1
()2
()3

علماء جند خالل مثانية قرون (.)222/3
ينظر :تاريخ والة وقضاة مصر للكندي (ص ,)233علم التوثيق الشرعي للحجيلي (ص.)147
ينظر :علم التوثيق الشرعي للحجيلي (ص 155ـ .)162
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وعلى ذلك جرى العمل يف عصرنا احلاضر ,ومنذ أن تأسست اململكة
العربية السعودية على يد امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود ـ رمحه اهلل ـ
واحملاكم تصدر الصكوك الشرعية مبختلف أنواعها ومنها الصكوك الوقفية.
وهذه الصكوك الوقفية اليت اعتين العلماء بتحريرها منذ ذلك احلني إىل
وقتنا احلاضر ختتلف من حيث القوة واللزوم والصحة والفساد وذلك بسبب ما
يعرض هلا مع مرور الزمن من التلف أو التزوير أو غري ذلك من العوارض اليت
تقع بقصد وبدون قصد ,ولذلك فقد ذكر بعض أهل العلم ترتيباً هبذه الوقفيات
فقال:
" إن الوقفيات واعتبارها على مراتب:
أوالً :الوقفيات املقضى بصحتها ولزومها ,إذا كانت يف سجل قاضيها ال عن
زمن متأخر عنه.
ثانياً :الوقفيات املسجلة يف سجل احملكمة ,من قبل واقفها ,ودون ملحقها
حكم بصحتها ولزومها .فهذه الوقفيات بنوعيها ,تعترب ثابتة املضمون,
ويعمل هبا ,ويثبت هبا الوقف ,وشروطه عند االختالف ,غري أن النوع
الثاين ال مينع النزاع يف صحة الوقف أو لزومه ,لعدم احلكم بذلك.
ثالثاً :الوقفيات املسجلة يف سجل خاص متأخر غري قاضيها ,من قبل غري
واقفها.
رابعاً :صور الوقفيات املستخرجة من سجالت احملاكم ,ولو كانت حتمل خامت
ٍ
قاض وتوقيعه ,إذا كان أصلها مفقوداً من السجل ,أو كانت ختالف
األصل املسجل.
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خامساً :صكوك الوقفيات غري املسجلة ,مما يوجد يف أيدي بعض املدعني.
فهذه األنواع الثالثة ال تعترب ,وال يثبت هبا الوقف وشروطه .ومثلها
الوقفيات اليت توجد يف سجالت دوائر األوقاف اليوم ,وليس هلا أصل
موافق معترب يف سجالت احملاكم ,فليس هلا قوة إثباتية"(.)1

()1

أحكام األوقاف ملصطفى الزرقا (ص 127ـ .)128
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المطلب الخامس :أهمية إثبات الوقف والحكمة من مشروعيته

جعل اهلل تعاىل هذه الشريعة كاملة مستوفية لكل ما حيتاج إليه اإلنسان يف
حق ح ّقه ورمست
تعامالته املتنوعة فأقرت احلقوق جبميع أنواعها وأعطت كل ذي ّ

الطريق يف كيفية استعمال هذه احلقوق وأساليب ممارستها مبا حيقق التكافل

االجتماعي والتضامن بني األفراد ومبا يؤمن االستقرار يف املعامالت ,ولكن
الطبيعة البشرية تقتضي االعتناء بتوثيق املعامالت بني الناس ,ذلك أن اإلنسان
معرض للخطأ ,بل هو نَ ِس ّي بطبعه ,فهو سرعان ما ينسى تعامله
خملوق ضعيف َّ
مع الناس خاصة عندما يكون التعامل آجالً ,مث إنه حمب للمال كما قال تعاىل
اخلَِْري
ب ْ
َ وُِحتبُّـ ْو َن الْ َم َ
ال ُحباًّ َمجًّا( سورة الفجر ,اآلية )20 :وقال َ وإِنَّهُ ِحلُ ِّ
لَ َش ِديْ ٍد(سورة العاديات ,اآلية. )8 :
وهذه السمة قد تقرتن بالعدوان على اخللق واإلنكار حلقوق اآلخرين أو
التعدي عليها وهلذا جاءت الشريعة اإلسالمية مبا يكون حائالً بني طمع اإلنسان

وجشعه فشرعت إثبات احلقوق واملعامالت وتوثيقها حىت إذا ما طمع إنسان يف
حقوق غريه جاءت هذه البيانات مثبتة للحق ,معدلة ال عوجاح ذلك اإلنسان
من رذيلة العدوان على أموال الناس(.)1
وهلذا فإن اهلل تعاىل قد أرشد عباده يف آية الدين( )2إىل حفظ احلقوق
وذلك بإثباهتا وتوثيقها بالشهادة والكتابة قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل-:
»أرشد اهلل تعاىل عباده يف هذه اآلية إىل حفظ حقوق بعضهم على بعض
()1
()2

ينظــر :وســائل اإلثبــات يف الش ـريعة اإلســالمية (ص  ,)33توثيــق األوقــاف :األصــول الشــرعية واألســاليب
اإلجرائية( ,ص . )22
وهذه اآلية رقم ( )282من سورة البقرة ,وقد سبق نقلها بتمامها (ص . ) 10
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خشية ضياعها باجلحود أو النسيان فأرشدهم إىل حفظها بالكتاب ,وأ ّكد ذلك
بأن أمرهم بكتابة الدين وأمر الكاتب أن يكتب مث أكد ذلك بأن هناه عن أن
يأىب أن يكتب مث أعاد األمر بأن يكتب مرة أخرى وأمر من عليه احلق أن
يكتب ويتقي ربه فال يبخس من احلق شيئاً ,فإن تعذر إمالؤه لسفهه أو صغره
أو جنونه أو عدم استطاعته فوليه مأمور باإلمالء عنه ,وأرشدهم إىل حفظها
باستشهاد شهيدين من الرجال أو رجل وامرأتني ,فأمرهم باحلفظ بالنصاب التام
الذي ال حيتاج صاحب احلق معه إىل ميني ,وهنى الشهود أن يأبوا إذا دعوا إىل
إقامة الشهادة مث أكد ذلك عليهم بنهيهم أن ميتنعوا من كتابة احلقري واجلليل من
احلقوق سأماً وملالً ,وأخرب أن ذلك أعدل عنده وأقوم للشهادة فيتذكرها الشاهد

إذا عاين خطه فيقيمها ...وأخرب أن ذلك أقرب إىل اليقني وعدم الريب ,مث رفع

عنهم اجلناح برتك الكتابة إذا كان بيعاً حاضراً فيه التقابض من اجلانبني يأمن به

كل واحد من املتابعني من جحود اآلخر ونسيانه ,مث أمرهم مع ذلك باإلشهاد
إذا تبايعوا خشية اجلحود وغدر كل و ٍ
احد منهما بصاحبه فإذا أشهدا على التبايع

يضارا ..مث أخرب أن ذلك فسوق
أمنا ذلك ,مث هنى الكاتب والشهيد عن أي ّ
بفاعله ,فهذا كله عند القدرة على الكتاب والشهود ,مث ذكر ما حتفظ به احلقوق
عند عدم القدرة على الكتاب والشهود ,وهو السفر يف الغالب ..فقال َ وإِ ْن
ِ
ِ
فدل ذلك
ضةٌ(.سورة البقرة اآليةّ )283:
ُكْنتُ ْم َعلى َس َف ٍر َوَملْ َجت ُد ْوا َكاتباً فَ ِرَها ٌن َم ْقبُـ ْو َ
داللة بينة على أن الرهان قائمة مقام الكتاب والشهود  ..فال أحسن من هذه
حق
النصيحة وهذا اإلرشاد والتعليم الذي لو أخذ به الناس مل يضع يف األكثر ّ

-38-

ألحد ,ومل يتمكن املبطل من اجلحود والنسيان ,فهذا حكمه سبحانه املتضمن
ملصاحل العباد يف معاشهم ومعادهم«( )1اهـ.
وقال الشيخ عبدالرمحن السعدي –رمحه اهلل -يف معرض بيانه ِ
للح َكم
واألحكام املستنبطة من اآلية » -:ومنها :التنبيه على املصاحل والفوائد املرتتبة
على العمل هبذه اإلرشادات اجلليلة وأن فيها حفظ احلقوق,
:
والعدل ,وقطع التنازع ,والسالمة من النسيان والذهول ,وهلذا قال ذلكم أقس ُ
أقوم للشهادة وأدّن أال ترتابوا ,)2(وهذه مصاحل ضرورية للعباد« (.)3
َ
عند اهلل و ُ
اهـ.
والوقف من مجلة األمور اليت ينبغي العناية بإثباهتا وتوثيقها خاصة وأن
العني املوقوفة قد تبقى مدة طويلة ويكون ذلك مظنة لطروء النسيان والغفلة ورمبا
اإلنكار واجلحود أو التعدي عليها من اآلخرين ,..ولذلك فإننا جند أن األوقاف
اليت اعتىن أصحاهبا بإثباهتا وتوثيقها تبقى مددا طويلة ينتفع هبا ..وأما األوقـاف
قصر أصحاهبا يف إثباهتا وتوثيقها فإهنا سرعان ما تضيع ...واهلل املستعان.
اليت ّ

()1
()2
()3

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (. )38 , 37/2
سورة البقرة ,اآلية رقم (.)282
الوقف يف الفكر اإلسالمي حملمد بن عبدالعزيز بن عبداهلل (. )334/1
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المبحث الثاني  :صيغ ثبوت الوقف

ويشتمل على ثالثة مطالب :
المطلب األول :ثبوت الوقف بالقول
المطلب الثاني  :ثبوت الوقف بالفعل
المطلب الثالث  :شروط صيغة الوقف
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تمهيد -:
صيغة الوقف هي :ما يثبت وينعقد هبا الوقف من ٍ
قول أو ٍ
فعل ,
ونتناول يف املطالب اآلتية أقسام هذه الصيغة وشروطها ..
المطلب األول :ثبوت الوقف بالقول

يدل على معىن حبس
األلفاظ اليت يثبت هبا الوقف وينعقد هي :كل لفظ ّ
العني والتصدق باملنفعة(.)1
لكل
وهذه األلفاظ نوعان -:ألفاظ صرحية وألفاظ كناية ,وفيما يأيت بيان ٍّ
من النوعني :
النوع األول  :األلفاظ الصريحة في الوقف:
ألفاظ الوقف الصرحية هي :ما اشتهر استعماهلا يف معىن الوقف املشروع
وكانت دالةً على الوقف على وجه التعيني وهي -1( :الوقف -2 .احلبس.
 -3التسبيل) (.)2
قال املوفق بن قدامة –رمحه اهلل « :-ألفاظ الوقف الصرحية :وقفت,
ست ,وسبلت ,مىت أتى بواحدة من هذه الثالث صار وقفاً من غري انضمام
وحبَّ ُ
أم ِر زائد ألن هذه األلفاظ ثبت هلا عرف االستعمال بني الناس وانضم

()1
()2

أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية (. )148/1
ينظــر :الشــرح الصــغري علــى أقــرب املســالك ألث الربكــات أمحــد الــدردير (,)13/4روضــة الطــالبني وعمــدة
املفتني للنووي ( .)223/5الشرح الكبري على املقنع لشمس الدين بن قدامة ( ,)366/16أحكام الوقف
يف الشريعة اإلسالمية (. )148/1
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إىل ذلك عرف الشارع بقول النيب  لعمر »إن شئت حبست أصلها
وسبلت مثرهتا«(.)2()1
وقال منصور البهويت رمحه اهلل « -:كل واحدة من هذه الثالثة ال حتتمل
غريه بعرف االستعمال والشرع ,..فصارت هذه األلفاظ يف الوقف كلفظ التطليق
يف الطالق ,وإضافة التحبيس إىل األصل والتسبيل إىل الثمرة -أي يف قول النيب
صلى اهلل عليه وسلم (إن شئت حبست أصلها وسبلت مثرهتا) -ال يقتضي
املغايرة يف املعىن ,فإن الثمرة حمبسة أيضاً على ما شرط صرفها إليها ,..ويف مجع
الشارع بني لفظي (التحبيس والتسبيل) تبيني حلاليت االبتداء والدوام ,فإن حقيقة
الوقف ابتداءً :حتبيسه ,ودواماً :تسبيل منفعته ,وهلذا ح ّد كثري من األصحاب
الوقف بأنه :حتبيس األصل وتسبيل الثمرة أو املنفعة« اهـ(.)3
النوع الثاني :ألفاظ الكناية في الوقف
ألفاظ الكناية يف الوقف :ما حتتمل معىن الوقف وغريه ,وهي كثرية ولكن
أشهرها (تصدقت ,وحرمت ,وأبّدت) فهذه األلفاظ حتتمل أن يراد هبا الوقف وحتتمل

أن يراد هبا غري الوقف فليست بصرحية يف الداللة على معىن الوقف ,فلفظ الصدقة

كما أنه يستعمل يف الوقف فيستعمل كذلك يف الزكاة ,وهو ظاهر يف صدقة التطوع,
ولفظ التحرمي يستعمل يف الظهار واألميان ,ولفظ التأبيد يستعمل يف كل ما يراد تأبيده
من ٍ
وقف وغريه ,..ولذلك فإن هذه األلفاظ  -وحنوها مما حيتمل معىن الوقف وغريه-
ال يثبت هبا الوقف مبجردها ككنايات الطالق ,وال حيصل هبا الوقف إال إذا انضم
إليها أحد ثالثة أشياء -:
()1
()2
()3

سبق خترجيه ص (. )13 ,12
املغين (. )181/8
شرح منتهى اإلرادات (. )331/4
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 -1أن ينضم إليها لفظة أخرى من األلفاظ الصرحية أو ألفاظ الكناية كأن
حمرمة ,أو مؤبَّدة
يقول:
تصدقت صدقة موقوفة ,أو حمبّسة ,أو مسبَّلة ,أو َّ
ُ
 -2أن يصفها بصفات الوقف فيقول :صدقة التباع ,وال توهب وال تورث,
ألن هذه القرينة تزيل االشرتاك .
 -3أن ينوي الوقف فيكون على ما نوى ,إال أن النية جتعله وقفاً يف الباطن
دون الظاهر لعدم االطالع على ما يف الضمائر ,فإن اعرتف مبا نواه لزمه
أردت الوقف قُبِ َل قوله ألنه أعلم مبا نوى(.)1
حكماً ,وإن قال :ما ُ

()1

ينظــر -:البنايــة يف شــرح اهلدايــة ( , )881/6التفريــع ألث القاســم بــن اجلــالب ( ,)308/2بلغــة الســالك
ألقـ ـ ــرب املسـ ـ ــالك ( ,) 13/4احلـ ـ ــاوي الكبـ ـ ــري يف فقـ ـ ــه مـ ـ ــذهب اإلم ـ ــام الش ـ ــافعي ألث احلس ـ ــن امل ـ ــاوردي
( ,)518/7هنايــة احملتــاج إىل شــرح املنهــاج لشــمس الــدين الرملــي ( ,)371/5املغــين ( ,)181/8الــروض
املربع شرح زاد املستقنع (. )533 , 532/5
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المطلب الثاني :ثبوت الوقف بالفعل

اختلف الفقهاء يف انعقاد الوقف بالفعل كأن يبين مسجداً ويأذن للناس
بالصالة فيه أو جيعل أرضه مقربة ويأذن هلم بالدفن فيها ,أو سقاية ويشرعها هلم
 ..وحاصل آراء الفقهاء ترجع إىل قولني :
القول األول  :أن الوقف ال يصح إالّ بالقول فال ينعقد بالفعل ,وهذا هو
مذهب الشافعية( )1ورواية عند احلنابلة(.)3()2
القول الثاني :أن الوقف ينعقد بالفعل الدال عليه كما ينعقد بالقول .
وإىل هذا ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية( ,)4واملالكية( )5وهو الصحيح
من مذهب احلنابلة(.)6
()1
()2
()3

()4
()5
()6

ينظر :التنبيه يف الفقه الشافعي للشريازي ,ص ( ,)137روضة الطالبني ( ,)224/5هنايـة احملتـاج إىل شـرح
املنهاج (. )370/5
ينظــر :الشــرح الكبــري علــى املقنــع ( ,)363/16املبــدع يف شــرح املقنــع لربهــان الــدين بــن مفلــح (,)313/5
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي (. )4/7
قـال املوفــق بــن قدامـة رمحــه اهلل يف املغــين (« )110/8ظــاهر مـذهب أمحــد أن الوقــف حيصــل بالفعـل مــع القـرائن الدالــة
عليه , ...وذكر القاضي فيه رواية أخرى أنه ال يصري وفقاً إال بالقول ,وهذا مذهب الشافعي ,وأخذه القاضي من قول
أمحد إذ سأله األثرم عن رجل أحاط حائطاً على أرض ليجعلها مقربة ونوى بقلبه مث بدا له العود؟ فقال :إنكان جعلها
هلل فال يرجع ,وهذا ال ينايف الرواية األوىل فإنه أراد بقوله )إنكان جعلها هلل) أي نوى بتحويطها جعلها هلل ,فهذا تأكيد
للرواية األوىل وزيـادة عليهـا إذ منعـه مـن الرجـوع مبجـرد التحـوي :مـع النيـة ,وإن أراد بقولـه (جعلهـا هلل) أي اقرتنـت بفعلـه
فيدل مبفهومه
قرائن دالة على إرادة ذلك من إذنه للناس يف الدفن فيها فهي الرواية األوىل بعينها ,وإن أراد وقفها بلسانه ّ
على أن الوقف ال حيصل مبجرد التحوي :والنية ,وهذا ال ينايف الرواية األوىل ألنه يف األوىل انضم إىل فعله إذنه للناس يف
الدفن ومل يوجد ههنا فال تنايف بينهما ,مث مل يعلم مراده من هذه االحتماالت فانتفت هذه الرواية وصار املذهب روايـة
واحدة» اهـ .
ينظــر -:املبس ــوط للسرخس ــي ( , )34 , 33/12ب ـدائع الصــنائع للكاس ــاين ( ,)211/5البناي ــة يف ش ــرح
اهلداية للعيين (. )131 , 130/6
ينظ ــر :الشـ ــرح الص ــغري علـ ــى أقـ ــرب السـ ــالك ( ,)14/4مواه ــب اجللي ــل لش ــرح خمتص ــر خلي ــل للحط ــاب
(.)27/6
ينظــر :اإلنصــاف ( ,)4/7اإلقنــاع لطالــب االنتفــاع لشــرف الــدين موســى احلجــاوي ( ,)63/3شــرح منتهــى اإلرادات
(. )330/4
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وقد علل أصحاب القول األول لقوهلم بأن الوقف ال يصح إالّ بالقول
وال ينعقد بالفعل بأن الوقف حتبيس ٍ
أصل على وجه القربة فوجب أال يصح
بدون اللفظ كالوقف على الفقراء(.)1
وعللوا كذلك بأن الوقف متليك للعني واملنفعة أو املنفعة فأشبه سائر
التمليكات ألن العتق مع قوته وسرايته ال يصح إالّ بلفظ فالوقف من باب
أوىل(.)2
وقد علل الجمهور لقوهلم بأن الوقف ينعقد بالفعل الدال عليه بأ ّن
العرف جا ٍر بذلك ,وفيه داللة على الوقف فجاز أن يثبت به كالقول.
وعللوا كذلك  -:بأن القرائن جارية جمرى صريح القول يف كثري من
املواضع ,ومن ذلك :أن من ق ّدم إىل ضعيف طعاماً كان ذلك إذناً يف األكل,
ومن مأل خابية( )3ماء على الطريق كان تسبيالً له ومن نَـثَـَر نِثاراً كان إذناً يف
أخذه فكذلك الوقف حيصل بالفعل مع القرائن الدالة عليه(.)4
والراجح من القولين  -:القول الثاين  -قول اجلمهور -وهو أن الوقف ينعقد
بالفعل الدال عليه كما ينعقد بالقول ,وذلك لقوة ما استدلوا به ,وأما ما استدل به
أصحاب القول األول من القياس على الوقف على الفقراء أجاب عن ذلك املوفق بن
()1
()2
()3
()4

ينظر :املغين ( ,)110/8املمتع يف شرح املقنع ,لزين الدين املنجي (. )116/4
ينظر :روضة الطالبني ( ,)322/5مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج للشربيين (. )381/2
اخلابية :وعاء كبري يوضع فيه املاء وحنوه ,انظر :معجم لغة الفقهاء( ,ص. )111
ينظــر :الشــرح الكبــري ( ,)365 , 364/16املمتــع يف شــرح املقنــع ( ,)117 ,116/4املبــدع (.)313/5
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قدامة رمحه اهلل فقال« -:أما الوقف على املساكني فلم جتربه عادة بغري لفظ,ولو كان
شيء جرت به العادة أو دلت احلال عليه كان كمسألتنا»(.)1
وهبذا اجلواب ميكن أن جياب عن قياسهم الوقف على العتق فيقال :العتق
مل جتربه عادة بغري لفظ فهو أشبه بالطالق خبالف الوقف ...
تعاىل أعلم .

()1

املغين (. )111/8
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واهلل

المطلب الثالث :شروط صيغة الوقف

يشرتط يف صيغة الوقف مجلة من الشروط وفيما يأيت بيان هلا -:
الشرط األول :أن تكون الصيغة منجزة
واملراد بالتنجيز :املعىن الذي يقابله التعليق واإلضافة وعلى هذا يشرتط أن
تكون صيغة الوقف منجزة حبيث ال يكون فيها تعليق على شرط وال إضافة إىل
املستقبل(.)1
وقد اختلف الفقهاء يف صحة الوقف مع الصيغة املعلقة أو الصيغة املضافة
وفيما يأيت عرض هلذا اخلالف وبيان للقول الراجح فيها-:
 -1الصيغة المعلقة:
واملراد بالصيغة املعلقة أن يعلق انعقاد الوقف على شرط يف املستقبل ,قال
املوفق بن قدامة( )2رمحه اهلل (ال يصح تعليق ابتداء الوقف على شرط يف احلياة ,مثل
أن يقول :إذا جاء رأس الشهر فداري وقف ,أو فرسي حبيس ,أو إذا ولد يل ولد ,أو
إذا قدم غائب وحنو ذلك ,وال نعلم يف هذا خالفاً ,ألنه نقل للملك فيا مل يُ َبني على
التغليب والسراية فلم جيز تعليقه على ٍ
شرط يف احلياة كاهلبة) اهـ.
وحكاية املوفق لعدم اخلالف يف هذه املسألة حمل نظر  ,بل هي حمل
()3

خالف ,فالقول الذي حكاه املوفق هو قول مجهور الفقهاء من احلنفية
()1
()2
()3

ينظر :أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية (. )227/1
املغين (. )217 ,216/8
ينظر :رد احملتار على در املختار (. )417/3
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والشافعية( ,)1واحلنابلة( ,)2ولكن املشهور من مذهب املالكية( )3أنه يصح تعليق
الوقف وهو قول عند احلنابلة( ,)4وقد اختار هذا القول شيخ اإلسالم ابن تيمية
رمحه اهلل ومجع من احملققني من أهل العلم( )5وهو األقرب يف هذه املسألة واهلل
تعاىل أعلم وذلك ألن القول بعدم صحة تعليق الوقف على شرط متفرع من
عموما ,وهو قول ليس عليه دليل ظاهر واألصل
ً
القول بعدم صحة تعليق العقود
يف باب العقود والشروط الصحة واإلباحة إال ما ورد الدليل مبنعه ,قال الشيخ
عبدالرمحن السعدي رمحه اهلل« :القول الصحيح أن تعليق العقود جائز كتعليق
الفسوخ والواليات والقول بأن تعليق العقود غري جائز ال دليل عليه من كتاب
وال

سنة

وال

قياس,وال

بد

للتعليقات

من

أمور

مقصورة

تعلّق ألجلها ,وتلك األمور ال حمذور فيها ,واألصل اجلواز واحلل يف كل
العقود»( )6اهـ .

 -2الصيغة المضافة :
ال ختلوا أن تكون الصيغـة املضافة مضافة إىل وقت يف املستقبل أو إىل ما
بعد املوت ,فإن كانت مضافة إىل وقت يف املستقبل كأن يقول :داري صدقة
موقوفة غداً ,فحكمه حكم الوقف بالصيغة املعلقة وقد سبق يف املسألة السابقة
ذكر أقوال الفقهاء وبيان القول الراجح فيها.

()1
()2
()3
()4
()5
()6

ينظر :روضة الطالبني ( ,)328/5هناية احملتاج (. )375/5
ينظر :اإلنصاف ( ,)23/7كشاف القناع عن منت اإلقناع للبهويت (. )250/4
ينظر :مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل ( ,)32/6بلغة السالك ألقرب املسالك للصاوي (.)14/4
ينظر :اإلنصاف ( ,)23/7الفرع لشمس الدين بن مفلح (. )331/7
ينظر :اإلنصاف (. )23/7
املختارات اجللية من املسائل الفقهية (ص. )70 , 61
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أما إذا كان الوقف بصيغة مضافة إىل ما بعد املوت كأن يقول :هذه الدار
وقف بعد مويت فإنه يصح ويعترب من الثلث ويكون حكمه حكم الوصية يف قول
أكثر أهل العلم( )1وهو مذهب احلنفية( )2واملالكية( )3والشافعية( )4واحلنابلة(.)5
وقد سبق أن ذكرنا يف املسألة السابقة أن الراجح من قول الفقهاء صحة
تعليق الوقف وهذه املسألة  -إضافة الوقف إىل ما بعد املوت -أوىل بالصحة
السيما وأن أكثر الفقهاء القائلني بعدم صحة تعليق الوقف على شرط يف احلياة
يقولون بصحة إضافة الوقف إىل ما بعد املوت واهلل أعلم .
الشرط الثاني :أن تكون الصيغة جازمة
واملراد بذلك أال تقرتن الصيغة بشرط مؤثر على أصل الوقف( )6فلو وقف
أرضه – مثالً -على أن له أن يبيعها مىت شاء أو على أ ّن له أن يهبها أو يرهنها
وحنو ذلك كان الوقف باطالً ,قال املوفق بن قدامة رمحه اهلل (وإن شرط أن يبيعه
مىت شاء أو يهبه أو يرجع فيه مل يصح الشرط وال الوقف ال نعلم فيه خالفاً ألنه
ينايف مقتضى الوقف وحيتمل أن يفسد الشرط ويصح الوقف بناءً على الشروط
الفاسدة يف البيع) ( )7اهـ.

()1

ينظر :البناية يف شرح اهلداية (. )818/6

()2

بـدائع الصـنائع ( ,)218/6الكتــاب ألث احلسـن القـدوري ( .)180/2االختيــار لتعليـل املختـار للموصــلي (.)41/3

()3

سبقت اإلشارة يف املسألة السابقة إىل أن املالكية يصححون تعليق الوقف مطقاً ومـن ذلـك إضـافته إىل مـا
بعد املوت ..انظر -:مواهب اجلليل ( ,)33 , 32/6بلغة السالك ألقرب املسالك (. )14/4
ينظر :هناية احملتاج ( ,)375/5مغين احملتاج (. )385/2
ينظــر :الشــرح الكبــري ( ,)318/16شــرح الزركشــي علــى خمتصــر اخلرقــي (,)285/4كشــاف القنــاع عــن مــنت اإلقنــاع
()250 /4
ينظر :كتاب الوقف لعبد اجلليل عشوب (ص . )20
املغين ( ,)112/8وانظر روضة الطالبني (. )321/5

()4
()5
()6
()7
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أما إن شرط اخليار يف الوقف كأن يقول :وقفت داري هذه على أنين باخليار
ملدة ثالثة أيام فقد اختلف الفقهاء يف حكم الوقف يف هذه احلال على قولني:
()1

القول األول :أن الوقف باطل .وإليه ذهب حممد بن احلسن من احلنفية
وهو مذهب الشافعية( )2واحلنابلة(.)3

القول الثاني :أن الوقف صحيح وإليه ذهب القاضي أبو يوسف( )4من

احلنفية وهو مذهب املالكية(.)5

وقد علل أصحاب القول األول لقوهلم ببطالن الوقف يف هذه احلال بأن

هذا الشرط ينايف مقتضى العقد فلم يصح كما لو شرط أن له بيعه مىت شاء,
وألنه إزالة ٍ
ملك هلل تعاىل فلم يصح اشرتاط اخليار فيه كالعتق ,وألنه ليس بعقد
معاوضة فلم يصح اشرتاط اخليار فيه كاهلبة(.)6
وعلل أصحاب القول الثاني لقوهلم بصحة الوقف يف هذه احلال بأن الوقف
متليك املنافع فجاز شرط اخليار فيه كاإلجارة( , )7وألن الوقف يتعلق به اللزوم
وحيتمل الفسخ ببعض األسباب ,و اشرتاط اخليار إمنا هو للفسخ فيكون مبنزلة البيع
يف أنه جيوز اشرتاط اخليار فيه ,وألن الواقف جيوز له أن يستثىن الغلة لنفسه مادام
حيًّا فكذلك جيوز أن يشرتط اخليار لنفسه للرتوي والنظر(.)8
()1

ينظر :املبسوط ( ,)43/12البناية يف شرح اهلداية (. )123/6

()2
()3

ينظر :روضة الطالبني ( ,)321 ,328/5هناية احملتاج (. )376/5
ينظر :الشرح الكبري ( ,)311/16اإلقناع لطالـب االنتفـاع ( ,)61/3شـرح منتهـى اإلدارات (. )344/4

()4

ولكنــه رمحــه اهلل يقيــد اخليــار بثالثــة أيــام وروي عنــه أنــه قــال إن بـ ّـني للخيــار وقت ـاً معلوم ـاً جــاز الوقــف والشــرط وإن مل
يوقّت وقتاً فالوقف والشرط باطالن ..انظر :املبسوط ( ,)42/12البناية يف شرح اهلداية (. )123/6
ينظر :مواهب اجلليل ( ,)32/6الشرح الصغري على أقرب املسالك (. )14/4
ينظر :املبسوط ( ,)42/12املغين ( ,)112/8روضة الطالبني (. )321/5
ينظر :الشرح الكبري (. )311/16
ينظر :املبسوط (. )42/2

()5
()6
()7
()8
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والراجح من القولني يف هذه املسألة –واهلل أعلم -القول الثاين القاضي
بصحة الوقف مع شرط اخليار ألن األصل يف العقود والشروط الصحـة إال ما ورد
الشرع بإبطاله ,وليس يف هذه املسألة ما يدل على بطالن الوقف أو الشرط,وأما
قوهلم بأن شرط اخليار ينايف مقتضى العقد فغري مسلم إذ أنه مبنزلة البيع فكما أن
البيع يصح اشرتاط اخليار فيه وال يعترب ذلك الشرط منافياً ملقتضى العقد مع أن
البيع يرتتب عليه إزالة امللك من البائع إىل املشرتي فكذلك الوقف ,مث إن شرط
اخليار يف الوقف مبثابة تعليق الوقف على شرط وقد سبق القول بأن الراجح هو
صحة تعليق الوقف ..قال الشيخ عبد الرمحن السعدي -رمحه اهلل« :-شرط
اخليار يف العقود هو يف احلقيقة تعليق للعقد ,ألنه إن متم من له الشرط العقد
انعقد ومتَّ وإال فهو مفسوخ»( )1اهـ .
الشرط الثالث :أن تكون الصيغة مؤبدة
واملراد بذلك أال تكون مؤقته مبدة معينة كأن يقول :وقفت داري ملدة سنة
مثالً ..وقد اختلف الفقهاء يف اشرتاط هذا الشرط ..وأبرز أقوال الفقهاء ويف
هذه املسألة قوالن -:
القول األول :اشرتاط التأبيد يف صيغة الوقف فال يصح الوقف املؤقت
()3
مبدة معينة .وإىل هذا ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية( )2والشافعية
واحلنابلة(.)4

()1
()2
()3
()4

املناظرات الفقهية ,ص (. )235 ,234
ينظر :بدائع الصنائع ( ,)220/6االختيار التعليل املختار ( ,)42/3البناية يف شرح اهلداية (.)10/6
ينظــر :احلــاوي الكبــري يف فقــه مــذهب اإلمــام الشــافعي ألث احلســن املــاوردي ( ,)521/7روضــة الطــالبني
( ,)325/5مغين احملتاج (. )383/2
ينظر - :املغين ( , )217/8اإلنصاف ( , )35/7كشاف القناع (. )254/4
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القول الثاني :ال يشرتط التأبيد يف صيغة الوقف بل يصح الوقف املؤقت
فلو قال :وقفت داري ملدة سنة فإنه يكون وقفاً هذه املدة مث يعود ملكاً له بعد
ذلك .وهذا هو املشهور من مذهب املالكية( ,)1وذهب إليه ابن سريج من
الشافعية(.)2
وقـد استدل أصحاب القول األول لقوهلم بعدم صحة الوقف املؤقت مبا
يأتـي  - 1 :قصة وقف عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه -واليت سبق إيرادها-
وحمل الشاهد منها قوله »حبّس األصل وسبّل الثمرة«( )3والوقف املؤقت مبدة
معينة غري حمبّس ,ألن التحبيس ينايف التأقيت( ,)4ويدل ذلك أيضاً قول النيب
صلى اهلل عليه وسلم لعمر »تص ّدق بأصله ال يباع وال يوهب وال يورث ولكن
ينفق مثره( ..)5فقوله »ال يباع وال يوهب وال يورث« صريح يف التأبيد إذ لو كان
التأقيت جائزاً جلاز بيعها وهبتها وانتقاهلا باإلرث(.)6
 -2أن توقيت الوقف مبدة معينة ينايف مقتضى الوقف فإن مقتضى
الوقف التأبيد والتوقيت ينافيه(.)7
 -3أنه لو جاز أن يكون وقف إىل مدة معينة جلاز أن يكون عتق إىل
مدة معينة ,والتوقيت يف العتق ال يصح فكذلك يف الوقف(.)8
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

ينظر :الشرح الصغري على أقرب املسالك ( ,)15/4مواهب اجلليل ( ,)28/6نصيحة املراب :شرح خمتصر
خليل حملمد األمني بن أمحد زيدان اجلكين الشنقيطي (. )114/5
ينظر :احلاوي الكبري (. )521/7
سبق خترجيه ص (. ) 12,13
ينظر :احلاوي الكبري ( ,)521/7فـتح البـاري ( ,)404/5حماضـرات يف الوقـف حملمـد أبـو زهـرة ,ص()74
.
هذه الرواية هبذا اللفظ أخرجها البخاري يف صحيحه (.)312/5
ينظر حماضرات يف الوقف حملمد أبو زهرة ,ص (.)74
ينظر :املغين ( , )217/8الشرح الكبري (. )417 ,416/16
ينظر :احلاوي الكبري (. )521/7
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واستدل أصحاب القول الثاني لقوهلم بعدم اشرتاط التأبيد لصحة الوقف
وصحة الوقف املؤقت مبا يأيت -:
 -1أن الوقف نوع من الصدقة باملنفعة ,والصدقات جتوز مؤقته وجتوز مؤبدة,
وليس هناك دليل يوجب أن تكون الصدقة مؤبدة ,وكما جيوز لإلنسان أن يتقرب
بكل ماله وببعضه فيجوز له أن يتقرب به يف كل الزمان ويف بعضه(.)1
 -2أن حقيقة الوقف أنه إما متليك منفعة أو إعطاء حق يف االنتفاع,
والفقهاء يقررون أن الواقف له أن يقيد بشرطه أوجه االنتفاع بغالت الوقف
وبأعيانه فكذلك له أن يقيد مدة هذا االنتفاع(.)2
والراجح من القولني  -:قول مجهور الفقهاء -القول األول  -وهو أن
الوقف يشرتط فيه التأبيد فال يصح مؤقتاً وذلك لقوة ما استدلوا به خاصة
حديث ابن عمر يف قصة وقف عمر -رضي اهلل عنه وعن ابنه وعن صحابة نبيه
أمجعني– فإهنا صرحية الداللة يف اشرتاط التأبيد بل إنه جاء يف بعض الروايات
»حبيس ما دامت السموات واألرض»( ,)3مث إنه مل ينقل عن ٍ
أحد من
الصحابة والتابعني أنه قد وقف مؤقتاً ,وكل عبارات الواقفني من الصحابة
والتابعني تدل على التأبيد وليس هبا ما يشعر بالتوقيت(.)4
أما ما استدل به أصحاب القول الثاين من قياس الوقف يف بعض الزمان
على وقف بعض املال فقياس مع الفارق ,يقول أبو احلسن املاوردي رمحه اهلل
مبيناً الفرق بينهما« :وهلذا فرقنا بني أن يقف بعض ماله فيجوز وبني أن يقف
()1
()2
()3
()4

ينظر - :احلاوي الكبري ( ,)521/7أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية (.)248/1
املرجع السابق (.)521/7
ذكرها احلافظ يف الفتح ( )401/5وعزاها للدار قطين .
حماضرات يف الوقف حملمد أبو زهرة ,ص (. )75
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يف بعض الزمان فال جيوز ,ألنه ليس يف وقف بعض ماله رجوع يف الوقف ,ويف
وقفه يف بعض الزمان رجوع يف الوقف» اهـ(.)2()1
الشرط الرابع  :أن تكون الصيغة معنية المصرف
واملراد هبذا الشرط :تعيني املصرف يف صيغة الوقف حبيث تكون جهة
الوقف معلومة ,وقد اختلف الفقهاء يف ذلك ,واخلالف بينهم ليس منصباً على
كونه معلوماً يف الواقع ونفس األمر فإن هذا متفق عليه بينهم وإمنا اخلالف يف
اشرتاط ذكره يف الصيغة والتصريح به فمنهم من اشرتط التصريح به ومنهم من مل
يشرتطه(.)3
وفيما يأيت عرض ألقوال الفقهاء يف املسألة وأدلتهم :
()1
()2

احلاوي الكبري (. )521/7
حيسن التنبيـه هنـا إىل أن بعـض املعاصـرين قـد سـعوا إىل إبـراز قـول املالكيـة يف هـذه املسـألة وإظهـار أنـه القـول الـذي
ت ــدل ل ــه الس ــنة ومع ــاين الشـ ـريعة ..وم ــنهم الش ــيخ حمم ــد أب ــو زه ــرة -رمح ــه اهلل -حي ــث يق ــول -:بع ــد م ــا ع ــرض
للخــالف يف املســألة» :-قــد ســقنا لــك اخــتالف الفقهــاء يف تأبيــد الوقــف فرأيــت أن األكثـرين عــدداً قــد قــالوا إن
التأبيد جزء مـن معـىن الوقـف ومفهومـه ,وأن القلـة مـن الفقهـاء رأت أن التأبيـد لـيس جـزءاً مـن معـىن الوقـف فيجـوز
مؤقت ـاً ومؤبــداً مع ـاً ,وقــد علمــت أن القلــة تســتمد رأيهــا مــن معــاين الش ـريعة ومغزاهــا ومــر مــا هــا ,وهــي هبــذا قــد
استعاضت عن قلة عددها بقوة دليلها ,وكان من هـذه القلـة إمـام جليـل هـو مـن أئمـة الـرأي وعلمـاء السـنة :اإلمـام
مالــك ,فجـواز توقيــت الوقــف مــع قــوة دليلــه قــد زاده قــوة فــوق قوتــه أنــه قــول مــن ال حييــد عــن الســنة قيــد أمنلــة ومــن
يدرك وجوه الرأي السليم ,وقد أخذ هبا النظر القانون فج ّـوز الوقـف مؤقتـاً ومؤبـداً إذا كـان علـى اخلـريات ,وإذا كـان
علــى غــري اخل ـريات منــع ج ـواز مؤبــداً وقيــده بطبقتــني مــن الذريــة ...اخل« اه ــ( .حماض ـرات يف الوقــف ,ص (,)77
وانظر :أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية,ص ( )241وما قاله الشـيخ حممـد أبـو زهـرة حمـل نظـر ,فقـد تب ّـني مـن
ـتدل بــه أصــحاب القــول
خــالل العــرض الســابق لألدلــة قــوة أدلــة اجلمهــور وســالمتها مــن املعارضــة وضــعف مــا اسـ ّ
الثاين من القياس ..وأما الرتجيح لكونه قول اإلمـام مالـك فـإن هـذا املـنهج يف الرتجـيح غـري سـديد ألن قـول اإلمـام
مالك ليس بأوىل من قول أث حنيفة والشافعي وأمحد ,بل إن قول اجلمهور يف هذه املسـألة هـو ظـاهر املنقـول عـن
الصــحابة والتــابعني ,..والعــربة بالــدليل وإالّ فــإن ك ـالًّ يؤخــذ مــن قولــه ويــرد إالّ رســول اهلل  ,واهلل تعــاىل أعلــم .

()3

ينظر :أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية (. )252/1
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القول األول  :يشرتط ذكر املصرف يف صيغة الوقف ,وهذا هو مذهب
احلنفية( )1الصحيح من مذهب الشافعية(.)2
القول الثاني :ال يشرتط ذكر املصر يف صيغة الوقف ,وهذا هو مذهب
املالكية( )3والصحيح من مذهب احلنابلة( )4وقول يف مذهب الشافعية( ,)5وهو أث
يوسف من احلنفية(.)6
علل أصحاب القول األول لقوهلم باشرتاط ذكر الصرف يف صيغة
وقد ّ
الوقف بأن موجب الوقف :انتقال امللك وزواله من الواقف على وجه التأبيد
كالعتق وإذا مل يُعني مصرف الوقف عند ذكر صيغته مل يتحقق موجب الوقف
فلم يصح(.)7
وعلل أصحاب القول الثاني لقوهلم بعدم اشرتاط ذكر املصرف يف
ّ
صيغة الوقف بأن الوقف قد جاءت به السنة وبينت أحكامه ومل ينقل عن رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم اشرتاط هذا الشرط ,ومل ينقل كذلك عن أحد من

()1
()2
()3
()4

()5
()6
()7

ينظر :بدائع الصنائع ( ,)220/6املبسوط ( ,)41/12االختيار التعليل املختار (. )42/3
ينظر :احلاوي الكبري ( ,)520/7التنبيه يف الفقه الشافعي ,ص( ,)136روضة الطالبني (. )331/5
ينظــر :الكــايف يف فقــه أهــل املدينــة للحــافظ ابــن عبــدالرب ص( ,)537الشــرح الصــغري علــى أقــرب املســالك
( ,)15/4مواهب اجلليل (. )28/6
قــال املوفــق بــن قدامــة -رمحــه اهلل -يف املغــين ( ,)213/8فــإن قــال :وقفــت هــذا وســكت ,أو قــال صــدقة
نص فيه ,وقال ابن حامد :يصح الوقـف ..قـال القاضـي :وهـو قيـاس قـول أمحـد
موقوفة ومل يذكر سبيله فال ّ
اهـ«  ..وقد ذكر املرداوي -رمحه اهلل -أن القـول بصـحة الوقـف يف هـذه احلـال هـو الصـحيح مـن املـذهب.
انظر :اإلنصاف ( ,)34/7شرح منتهى اإلرادات (. )346/4
ينظ ـ ـ ــر :احل ـ ـ ــاوي الكب ـ ـ ــري ( ,)520/7التنبي ـ ـ ــه يف الفق ـ ـ ــه الشـ ـ ــافعي (ص ,)137 ,136روضـ ـ ــة الطـ ـ ــالبني
(.)331/5
ينظر :بدائع الصنائع ( ,)220/6املبسوط (. )41/12
ينظر :املبسوط (. )41/12
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الصحابة رضي اهلل عنهم أنه قد اشرتط هذا الشرط( ,)1وألن الوقف إزالة ٍ
ملك
على وجه القربة فوجب أن يصح مطلقه كاألضحية والوصية(.)2
والراجح من القولني  -:القول الثاين  ,وهو القول بعدم اشرتاط ذكر
علل به أصحاب هذا القول ,وألن هذا له
املصرف يف صيغة الوقف لوجاهة ما ّ
يسم يصح وينعقد وجتب به كفارة ميني,
نظائر يف الشريعة فإن النذر إذا أطلق ومل َّ
وكذلك األضحية والوصية تصح مع اإلطالق فكذلك الوقف إذا مل يُ َس َّم مصرفه
...
عني مصرف الوقف مل
علل به أصحاب القول األول بأنه إذا مل يُ َّ
وأما ما ّ
يتحقق موجبه فغري مسلم إذ َّ
أن موجب املوقف يتحقق مع عدم تسمية مصرفه,
وذلك بأن جيعل مصرف ذلك الوقف على الفقراء واملساكني يف قول أكثر
الفقهاء( )3أو على ورثة الواقف على قدر إرثهم يف قول آخرين(..)4

()1
()2
()3
()4

ينظر :بدائع الصنائع (. )220/6
ينظر :املغين (. )213/8
ينظر :بدائع الصنائع ( ,)220/6احلاوي الكبري ( ,)520/7أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية . )252/1
ينظر احلاوي الكبري ( ,)520/7شرح منتهى اإلرادات (. )346/4
-56-

المبحث الثالث  :طرق إثبات الوقف

ويشتمل على ستة مطالب :
المطلب األول :إثبات الوقف باإلقرار .
المطلب الثاني  :إثبات الوقف بالشهادة .
المطلب الثالث  :إثبات الوقف بالكتابة .
المطلب الرابع  :إثبات الوقف باالستفاضة.
المطلب الخامس  :إثبات الوقف باليمني أو النكول عنها .
المطلب السادس  :حكم احلاكم وأثره يف لزوم الوقف
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تمهيد :

دعوى الوقف البد إلثباهتا من تقدمي البيّنة من قبل املدعي ليؤيد صدق
ٍ
خصومة على الوقف أو كان ذلك
دعواه كسائر الدعاوي( )1سواءً كان ذلك يف
بقصد حفظ الوقف ..قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهلل« :-إن كان احلق
يف يد صاحبه كالوقف وغريه خياف إن مل حيفظ بالبينات أن ُجيحد وحنو ذلك
فهنا يف مساع الدعوى والشهادة من غري خصم حفظ للحق اجملحود عن خصم
مق ّدر ,وهذا أحد مقصودي القضاء اهـ«(.)2
ويف هذا البحث سنتكلم عن طرق إثبات دعوى الوقف وهذه الطرق
جيمعها اسم البيّنة فإن البينة يف الشرع :اسم ملا يبني احلق ويظهره  ..قال ابن
القيم -رمحه اهلل» -البينة يف كالم اهلل وكالم رسوله وكالم الصحابة اسم لكل ما
يبني احلق فهي أعم من البينة يف اصطالح الفقهاء حيث خصوها بالشاهدين أو
الشاهد واليمني ,وال حجر يف االصطالح مامل يتضمن محل كالم اهلل ورسوله
عليه فيقع بذلك الغل :يف فهم النصوص ومحلها على غري مراد املتكلم منها(,)3
وقال -رمحه اهلل» -مبىن احلكم يف الدعاوي على غلبة الظن املستفادة من براءة
األصل تارة ,ومن اإلقرار تارة ,ومن البيّنة (أي الشهود) تارة ومن النكول مع ميني

يبني احلق ظاهراً فهو بينة ,وختصيص
الطالب املردودة أو بدوهنا ,وهذا كله ما ّ
يبني احلق»(.)4
البينة بالشهود عرف خاص واالّ فالبينة اسم ملا ّ

()1
()2
()3
()4

ينظر :أحكام لوقف يف الشريعة اإلسالمية (. )325/2
جمموع الفتاوى (. )356/35
أعالم املوقعني عن رب العاملني (.)75/1
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (. )46/2
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()1
يبني احلق ويظهره
وقال يف الطرق احلكمية »البيّنة يف الشرع :اسم ملا ِّ
وهي تارة تكون أربعة شهود ,وتارة ثالثة بالنص يف بينة املفلس ,وتارة شاهدين,

وشاهداً واحداً ,وامرأة واحدة ,ونكوالً ,ومييناً ,أو مخسني مييناً أو أربعة أميان,
وتكون شاهد احلال ,فقوله » والبينة على املدعي«( ,)2أي عليه أن يظهر ما
يبني صحة دعواه فإذا ظهر صدقه بطريق من الطرق حكم له» اهـ .
وفيما يأيت بيان للطرق اليت يثبت هبا الوقف شرعاً -:

()1
()2

ص ( )24وانظر :بدائع الفوائد (. )14-12/4
هذا جزء من حديث رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولفظه (البينة على املـدعي واليمـني علـى مـن
أنكــر) وروي بعــدة ألفــاظ ,وقــد أخرجــه البيهقــي يف الســنن الكــربى ( ,)252/10وقــد ذكــر حممــد ناصــر
ال ــدين األلب ــاين -رمح ــه اهلل -يف إرواء الغلي ــل ( ,)271/8أن ط ــرق ه ــذا احل ــديث واهي ــة مث ق ــال( :لك ــن
للحديث شاهداً من حديث ابن عباس بإسناد صحيح وآخر من حديث ابن عمر بسند جيد) اهـ .
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المطلب األول :إثبات الوقف باإلقرار

اإلقرار لغة  :وضع الشيء يف قراره يقالّ :قر الشيء يف مكانه إذا ثبت
وسكن ,ويقالّ :قر فالن يف مكان كذا إذا أقام فيه ,ومنه قيل لليوم األول من
أيام التشريق (يوم ال َقّر) ألن الناس يقرون فيه مبىن ,واالستقرار -:التمكن ,وقرار
األرض :املستقر الثابت(.)1
ومعىن اإلقرار شرعاً :قال اجلرجاين  :اإلقرار يف الشرع :إخبار حبق آلخر

عليه(.)2

وقيل هو  :إظهار املكلف الرشيد املختار ما عليه لفظاً أو كتابة أو إشارة

مبا ميكن صدقه فيه(.)3

حبق عليه لغريه على وجه
وقيل هو :إخبار املكلف املختار صراحةً ّ
اليقني(.)4
ولعل هذا التعريف األخري هو أقرب التعريفات لشموله ولكونه جامعاً
مانعاً ,..واإلقرار حجة شرعية باإلمجاع ,فقد أمجعت األمة على اعتبار إقـرار
حجة ومؤاخذة املقـر مبقتضاه .قـال املوفق ابن قدامة -رمحه اهلل» -أمجعت األمة
على صحة اإلقرار )5( «...اهـ .
()1
()2
()3
()4
()5

ينظر :املصباح املنري ,ص ( ,)257لسان العرب ( ,)11/11القاموس احملي ,:ص (.)512
التعريفات ,ص (. )33
اإلنصاف (. )125/12
النظرية العامة إلثبات موجبات احلدود للشيخ عبداهلل الركبان (. )65/2
املغين (. )262/7
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واإلقرار إذا صدر مستوفياً شرائطه صار حجة على املقر فال حيتاج معه إىل
دليل آخر ,إذ هو سيد األدلة كما يقال ,ألن اإلقرار إخبار على وجه تنتفي معه
التهمة والريبة فإن العاقل ال يكذب على نفسه كذباً يضر هبا وهلذا كان آكد من
الشهادة فإن املدعى عليه إذا اعرتف ال تسمع عليه الشهادة ,وإمنا تسمع إذا
أنكر(.)1
ويلزم القاضي احلكم مبقتضى اإلقرار ,قال ابن القيم -رمحه اهلل» -احلكم
باإلقرار يلزم قبوله بال خالف «(.)2
واإلقرار حجة قاصرة على من صدر منه فال تتعدى آثاره إىل غريه خبالف
مدع على آخرين ديناً وأقر
الشهادة فإهنا حجة متعدية إىل الغري ولذلك لو ادعى ٍ

به بعضهم وأنكر البقية فإن اإلقرار ال يلزم إال من أقر ولو ادعى هذه الدعوى

وأثبتها بالشهادة فإهنا تلزم اجلميع(.)3
واإلقرار بالوقف إما أن يصدر من الواقف املالك نفسه وإما أن يصدر من
الغري ,وهذا الغري إما أن يكون الوارث للواقف أو يكون أجنبياً .
وفيما يأيت بيان لألحكام املتعلقة هبذه احلاالت :
 -1إقرار الواقف :
ال خيلو أن يكون إقرار الواقف يف حال صحته أو يف حال مرضه ,فإن كان
اإلقرار يف حال صحته بأن اقر بأنه وقف ماالً معيناً من أمواله وقفاً صحيحاً ثبت
()1
()2
()3

ينظر :الشرح الكبري ( ,)142/30النظرية العامة إلثبات موجبات احلدود (. )71/2
الطرق احلكمية ,ص (. )114
ينظــر  :النظريــة العامــة إلثبــات موجبــات احلــدود ( ,)71/2القضــاء ونظامــه يف الكتــاب والســنة لعبــدالرمحن
احلميضي ,ص (.)402
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الوقف بإقراره ,وينفذ إقراره من مجيع ماله فال خيتص بالثلث فما دون ,وال يصح
رجوعه عن إقراره ,ويلحق باإلقرار بأصل الوقف اإلقرار بشروطه فإهنا تأخذ حكم
اإلقرار بأصله...
وأما إن كان اإلقرار يف مرض املوت املخوف فيثبت الوقف بإقراره كذلك
إال أنه يعترب من ثلث ماله بشرط أالّ يكون يف املوقوف عليه وارث وإال كان
متوقفاً على إجازة بقية الورثة(.)1
قال املوفق ابن قدامة -رمحه اهلل» -التربعات املنجزة كالعتق واحملاباة واهلبة
املقبوضة والصدقة واإلبراء من الدين والعفو عن اجلناية املوجبة للمال إذا كانت
يف الصحة فهي من رأس املال ال نعلم يف هذا خالفاً وإن كانت يف مرض خموف
اتصل به املوت فهي من ثلث املال يف قول مجهور العلماء«(. )2
 -2إقرار ورثة الواقف :
إذا أقر ورثة املتويف بأن مورثهم قد وقف ماالً حال حياته صح اإلقرار
وثبت به الوقف ,وإذا أقر بعض الورثة دون بعض فإن الوقف يثبت يف حصة من
أقر دون من أنكر(.)3
()1

()2
()3

ينظـ ــر  :أحكـ ــام األوقـ ــاف للخصـ ــاف ,ص ( ,)247أحك ــام الوق ــف يف الشـ ـريعة اإلسـ ــالمية (, 332/2
 ,)333كتــاب الوقــف لعبــد اجلليــل عشــوب ,ص ( ,)137الوصــية بياهنــا وأبــرز أحكامهــا لصــاحل األطــرم
(.)133
املغين ( )474 ,473/8وانظر :الشرح الكبري (. )123/17
ينظر :اإلسعاف يف أحكام األوقاف لربهان الدين إبراهيم بن موسى الطرابلسي (ص ,)401 ,31أحكـام
الوقف يف الشريعة اإلسالمية (. )334 ,333/2
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 -3إقرار األجنبي :
املراد باألجنيب هو -:من ليس له عالقة بالوقف وال خيلو أن يكون الوقف
يف يده أو ال يكون ,فإن مل يكن الوقف يف يده فإن إقراره غري معترب وال يعتد
به ..أما إن كان الوقف يف يده فال خيلو أن يكون اإلقرار يف حال صحته أو يف
أقر بأن املال الذي يف يده وقف ,وقد
حال مرضه فإن كان يف حال صحته و ّ
وقفه مالكه فالن بن فالن فإنه يرجع إىل الواقف األصلي أو إىل ورثته إن كان
ميتاً فإن صدقوا ما قال ثبت الوقف من مجيع املال ألنه مظهر بإقراره ال منشئ
وإن أنكروا الوقف مل يثبت .
أما إذا مل يذكر الواقف بأن أقر بأن املالك الذي يف يده وقف ومل يزد على
ذلك وليس هناك منازع له يف امللكية صح إقراره ويصري وقفاً على من عيّنهم إن

كان قد عني أحداً ,فإن مل يكن قد عني املستحقني فإنه يكون وقفاً على الفقراء
القوام عادة فلو مل يصح اإلقرار
واملساكني ,وذلك ألن األوقاف تكون يف أيدي َّ
ممن هي يف أيديهم لبطلت أوقاف كثرية كما أن اإلقرار مل يتعد إىل غري املقر
فينفذ عليه .
أما إن كان إقراره يف مرض املوت املخوف فإن كان قد مسّى الواقف يف
إقراره ُفريجع إليه إن كان حياً أو إىل ورثته إن كان ميتاً فإن صدقوه ثبت الوقف
من مجيع ماله وإن أنكروا مل يثبت الوقف .

عني املوقوف عليه
أقر به مطلقاً فإن كان قد ّ
وإن مل يكن قد مسى الواقف وإمنا ّ

نفذ إقراره من كل ماله ألن اإلقرار هنا يعترب من قبيل اإلقرار ألجنيب ,واإلقرار ألجنيب
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كل من حنفظ عنه من أهل
ينفذ من مجيع املال ,قال ابن املنذر -رمحه اهلل» -أمجع ّ
العلم على ان إقرار املريض يف مرضه لغري الوارث جائز«(.)1

إما إن مل يكن قد مسى الواقف ومل يعني املوقوف عليه فإن مل يكن له ورثة
نفذ اإلقرار يف كل ماله ,وإن كان له ورثة فإن إقراره ال ينفذ إال من ثلث ماله
وذلك ألنه ملا مل يقر بأنه وقف على رجل بعينه صار كأنه هو الذي وقفه يف
مرضه فهو من قبيل اإلنشاء ال من قبيل اإلقرار(.)2

()1
()2

اإلمجاع البن املنذر (ص  ,)38وانظر :الشرح الكبري (. )154/30
ينظـ ــر :اإلسـ ــعاف يف أحكـ ــام األوقـ ــاف ,ص ( ,)37 ,36أحكـ ــام الوقـ ــف يف الشـ ـريعة اإلسـ ــالمية (-334/2
.)338
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المطلب الثاني :إثبات الوقف بالشهادة
()1

الشهادة يف اللغة :أصل الشهادة يطلق على اإلخبار مبا شاهده وشهده
قال ابن منظور »الشهادة خرب قاطع تقول منه :شهد الرجل على كذا ...
وشهد الشاهد عند احلاكم أي ّبني ما يعلمه وأظهره ,واملشاهدة :املعاينة وشهده
شهوداً أي حضره فهو شاهد وقوم شهود أي حضور»( )2اهـ.
ومعىن الشهادة يف الشرع عرفت بأهنا :اإلخبار مبا علمه بلفظ خاص(,)3
وقوهلم يف التعريف بلفظ خاص هو أن يقول :الشاهد :أشهد أو شهدت
وحنومها( ..)4والفرق بني الشهادة واإلقرار والدعوى :أن الشهادة إخبار الشخص
حبق لغريه على نفسه ,..والدعوى:
حبق لغريه على غريه ,واإلقرار إخبار الشخص ٍّ
ٍّ

إخبار الشخص حبق لنفسه على غريه(.)5

وقد أمجع العلماء على مشروعة الشهادة وأهنا حجة شرعية( )6لكنها تظهر
احلق وال توجبه  ,ولذلك فإهنا تسمى بينة  ,ألهنا تبني ما التبس وتكشف احلق
يف املختلف فيه( ,)7قال املوفق بن قدامة -رمحه اهلل« :-حتمل الشهادة وأداؤها
ُّه َدآء إِ َذا َما ُدعُوا( سورة البقرة,
فرض على الكفاية لقول اهلل تعـاىلَ والَ يَأْ َ
ْ
ب الش َ ُ
اآلية )282 :والَ ت ْكتموا الشَّهادةَ ومن يَّ ْكتمها فَِإنَّه ِ
آمثُ قَـ ْلبُهُ( سورة
ُ
َ َ ََ ْ ُْ َ
َ َ ُُْ
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

ينظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر (. )514/2
لســان العــرب ( )223 ,222/7وانظــر :مفــردات ألفــاظ القــرآن للراغــب األصــفهاين ,ص (,)466 ,465
املصباح املنري (. )161
منتهى اإلرادات للفتوحي (. )347/5
شرح منتهى اإلرادات (. )635/6
ينظر :التعريفات للجرجاين ,ص ( )121وسائل اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية (.)105
ينظر :الشرح الكبري ( ,)247/1شرح منتهى اإلرادات ( )635/6مغين احملتاج (.)426/4
ينظر :الشرح الكبري ( ,)241/21منتهى اإلرادات (.)347/5
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البقرة اآلية ..) 283 :وإمنا خص القلب باإلمث ألنه موضع العلم هبا ,وألن الشهادة
أمانة فلزمه أداؤها كسائر األمانات اهـ(.)1
والوقف من مجلة األموال ولذلك فإنه ينطبق على الشهادة فـي الوقف ما
ينطبق على الشهادة يف املال من أحكام( ,)2ومن ذلك قبول شهادة النساء فيه
()3
مع الرجال فيقبل فيه شهادة رجل وامرأتني يف قول مجهور الفقهاء من احلنفية
واملالكية( )4والشافعية( )5واحلنابلة( ..)6وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهلل-
«لو قيل :يقبل شهادة امرأة وميني توجه ألهنما إمنا أقيما مقام رجل يف التحمل
وكخرب الديانة»( ,)7وال تفتقر الشهادة يف الوقف إىل تقدم الدعوى ,إال إذا كان
الوقف على معني ,قال املوفق بن قدامة -رمحه اهلل« : -احلقوق على ضربني:
أحدهما :حق آلدمي معني كاحلقوق املالية والنكاح وغريه من العقود,
والعقوبات كالقصاص وحد القذف والوقف على آدمي معني فال تسمع الشهادة
فيه إال بعد الدعوى ألن الشهادة فيه حق آلدمي فال تستويف إالّ بعد مطالبته
وإذنه وألهنا حجة على الدعوى ودليل هلا فال جيوز تقدمها عليها.
والضرب الثاني :ما كان حقاً آلدمي غري معني كالوقف على الفقراء
واملساكني أو مجيع املسلمني أو على مسجد أو سقاية أو مقربة مسبّلة أو الوصية
لشيء من ذلك وحنو هذا ,أو ما كان حقاً هلل تعاىل كاحلدود اخلالصة هلل تعاىل

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

املغين (.)124/14
ينظر :أحكام األوقاف للخصاف,ص ( ,)278مواهب اجلليل (. )181/6
ينظر :رد احملتار على الدر املختار (.)372/4
ينظر :مواهب اجلليل (.)181/6
ينظر :روضة الطالبني (.)254/11
ينظر :اإلنصاف (. )82/12
املرجع السابق (. )83/12
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أو الزكاة أو الكفارة فال تفتقر الشهادة به إىل تقدم الدعوى ألن ذلك ليس له
مستحق من اآلدميني يدعيه» اهـ(.)1
وظاهر من كالم املوفق رمحه اهلل أنه يفرق بني الشهادة يف الوقف على
ٌ
آدمي معني فال تسمع الشهادة فيه إال بعد تقدم الدعوى وبني الشهادة يف
الوقف على آدمي غري معني كالفقراء واملساكني فال يشرتط لسماع الشهادة فيه
تقدم الدعوي ,وهذا ظاهر مذهب احلنابلة( )2واملالكية( )3والشافعية( ..)4وأما
احلنفية فظاهر املذهب عندهم إنه ال يشرتط لسماع الشهادة يف الوقف تقدم
الدعوى مطلقاً أي سواء كان الوقف على آدمي معني أو على غري معني(,)5
وذلك ألن الوقف من حقوق اهلل تعاىل إذ هو تصدق بالغلة على جهة بر فلم
يشرتط لسماع الشهادة فيه تقدم الدعوى(.)6
وما ذكره احلنفية من اعتبار الوقف من حقوق اهلل تعاىل مطلقاً حمل نظر بل

إن يف هذا تفصيالً ,فإن كان الوقف على غري معني كالفقراء واملساكني فهو من

حقوق اهلل وإن كان على آدمي معني فهو من حقوق اآلدميني ,على أن من

العلماء من يرى أن الوقف من حقوق اآلدميني مطلقاً وليس من حقوق اهلل
تعاىل ..لكنه إما أن يكون على آدمي معني أو على غري معني .وقد سبقت
اإلشارة إىل ذلك فيما نقل من كالم املوفق بن قدامة – رمحه اهلل . -
()1
()2
()3
()4
()5
()6

املغين (. )201/14
ينظر الشرح الكبري ( ,)214/21شرح منتهى اإلرادات (. )631/6
ينظر :مواهب اجلليل ( ,)165 ,164/6بلغة السالك األقرب املسالك (. )101/4
ينظر :هناية احملتاج ( ,)301/8مغين احملتاج (. )437/4
ينظر :رد احملتار على الدر املختار (. )371 ,370/4
ينظر :كتاب الوقف لعبد اجلليل عشوب ,ص (. )150
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وبكل حال فالفقهاء متفقون على عدم اشرتاط تقدم الدعوى لسماع
الشهادة فيما إذا كان الوقف على غري معني كالوقف على الفقراء واملساكني
سواء اعترب الوقف يف هذه احلال حقاً هلل أو حقاً آلدمي واجلمهور يشرتطون تقدم
الدعوى لسماع الشهادة إذا كان الوقف على معني .
ويرى بعض الفقهاء أنه جيب على الشهود اإلخبار بشهادهتم عند احلاكم
إذا كان الوقف على غري معني .ففي بلغة السالك« :إن كان الوقف على غري
معني والواضع يده عليه غري الواقف وجب على الشهود املبادرة بالرفع
للقاضي ...وإن كان الوقف على معني فال يرفعون ألنه حق آلدمي إال إذا طلبوا
للشهادة اهـ«( .)1بل إن صاحب مواهب اجلليل يرى أن الشاهد إذا مل خيرب
بشهادته يف هذه احلال فإن سكوته ذلك يعترب جارحاً فال تقبل شهادته(.)2
والقول بالوجوب يف هذه احلال متجه إذا كان يرتتب على عدم إدالء الشاهد
بشهادته ضياع الوقف أو التعدي عليه وميكن أن يستدل له بقول اهلل تعاىل َ والَ
ادةَ َوَم ْن يَّ ْكتُ ْم َها فَِإنَّهُ ِآمثُ قَـ ْلبُهُ( سورة البقرة ,اآلية  ,) 283فإن عدم إبداء
َّه َ
تَ ْكتُ ُم ْوا الش َ
الشهادة اليت يرتتب عليها إثبات احلقوق نوع كتمان هلا ..
واهلل تعاىل أعلم

المطلب الثالث  :إثبات الوقف بالكتابة
()1
()2

بلغة السالك ألقرب املسالك ( ,)101/4وانظر :رد احملتار على الدر املختار (. )361/4
مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل (. )164/6
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الكتابة من أهم طرق اإلثبات خاصة يف الوقف احلاضر الذي أصبح االعتماد
فيه على الكتابة يف التوثيق واإلثبات كبرياً ..وقد أرشد اهلل تعاىل عباده إىل حفظ
احلقوق بتوثيقها بالكتابة والشهادة فقال يَا أَيُّـ َها الَّ ِذيْ َن َآمنُـ ْوا إِ َذا تَ َدايَـْنتُ ْم بِ َديْ ٍن إِىل
استَ ْش ِه ُد ْوا َش ِهْي َديْ ِن ِم ْن ِّر َجالِ ُك ْم ( سورة البقرة,
َج ٍل ُّم َس ّم ًى فَا ْكتُبُـ ْوهُ ,وقال َو ْ
أَ
اآلية ..)282 :فبدأ بالكتابة قبل الشهادة وهنى عن الضجر من كتابة الصغري والكبري
إىل أجله سآمةً وملالً ,فقال والَ تَسأَموا أَ ْن تَ ْكتُبـوه ِ
ِ
َجلِ ِه .. ويف
ُُْ َ
صغ ْرياً أ َْو َكبِْرياً إىل أ َ
َ ْ ُْ
اآلية األخرى أمر بالرهان عند عدم وجود الكاتب يف حالة السفر ,وهذا يبني لنا أمهية
الكتابة يف التوثيق واإلثبات ..يقول أحد املعاصرين« :األصل الذي يبىن عليه علم
التوثيق وتفرع عنه هو آية املداينة فإن اهلل تعاىل أمر بعباده فيها بكتابة الديون ليكون
صكاً يستذكر به عند أجله ملا يتوقع من الغفلة يف املدة اليت بني املعاملة وبني حلول
األجل ,والشيطان رمبا محل على اإلنكار ,والعوارض من موت وغريه قد تطرأ ,وفساد
الذمم قد يغري بشهادة الزور ,وقد ثبت من الدراسات النفسية والتجارب العلمية أن
قوة ذاكرة الشهود وقدرهتم على املالحظة كثرياً ما تقصران عن استيعاب الواقعة
بتفاصيلها وإدراك األمور على حقيقتها ,...والتوثيق بالكتابة حيصل يف وقت النزاع
فيه ,وتقرر فيه احلقائق على طبيعتها وعند تقدميها للقضاء تنطق الكتابة بتلك احلقائق
اليت سبق إثباهتا بدون غرض أو حتيز أو خطأ أو نسيان ,...فالكتابة -يف رحاب
التوثيق -كفتها راجحة ,ومىت كانت بعيدة عن التزوير فهي أدق أداءً وأكثر ضبطاً
للواقع مث هي ال يرد عليها النسيان فهي دليل هيء مقدماً ليحي :بالواقعة املراد إثباهتا
إحاطة شاملة) (.)1
والوقف من مجلة ما يتبقى العناية بإثباته بالكتابة ,...وإذا كان اهلل تعاىل
()1

الوقف يف الفكر اإلسالمي حملمد بن عبد اهلل (( )334/1بتصرف يسري).
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قد أمر بكتابة الدين الذي قد ال يكون أجله طويالً فكيف باألعيان
املوقوفة اليت قد تبقى مدداً طويلة وتكون مظنة لطروء النسيان والغفلة وموت
الشهود وحنو ذلك ..وقد سبق بيان ذلك عند الكالم عن مشروعية إثبات
الوقف وأمهيته(.)1
وقد اختلف الفقهاء يف اعتبار الكتابة طريقاً من طرق اإلثبات ,وهذا
االختالف ليس بني املذاهب الفقهية فحسب بل حىت يف املذهب الواحد ,على
أهنم مل خيصوها ٍ
بباب مستقل كما الشأن يف طرق اإلثبات األخرى وإمنا تعرضوا
ألحكامها يف مناسبات كاإلقرار بالكتابة والشهادة على خ :املقر وكتاب
القاضي إىل القاضي(.)2
وأبرز األقوال في هذه المسألـة قوالن :
القول األول :عدم اعتبار الكتابة وسيلة من وسائل اإلثبات فليس
للقاضي أن حيكم اعتماداً عليها ,وقد ذهب إىل هذا القول كثري من فقهاء
احلنفية( )3واملالكية( )4والشافعية( )5واحلنابلة(.)6

()1
()2
()3
()4
()5
()6

ينظر :ص (. ) 17-10
ينظ ــر :وسـ ــائل اإلثبـ ــات يف الش ـ ـريعة اإلس ــالمية ,ص ( ,)415النظري ــة العام ــة إلثب ــات موجب ــات احل ــدود
( ,)170/1القضاء ونظامه يف الكتاب والسنة ,ص (. )436
ينظر :رد احملتار على الدرر املختار ( ,)373/4البناية يف شرح اهلداية (. )141/8
بداية اجملتهد البن رشد (,)351/2والشرح الصغري على أقرب املسالك (. )126/4
ينظر :احلاوي الكبري ( ,)206,207/16مغين احملتاج (. )311/4
ينظر :املغين ( ,)80 ,71/14اإلنصاف (. )326/11
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القول الثاني :اعتبار الكتابة وسيلة من وسائل اإلثبات إذا حصل العلم
()1

بنسبة اخل :إىل كاتبه وقد ذهب إليه بعض فقهاء احلنفية

()2

املالكية

واحلنابلة(.)3
وحجة أصحاب القول األول املانعني من اعتبار الكتابة وسيلة من وسائل
اإلثبات :أن اخلطوط تتشابه ويصعب متييزها ,وقد خييّل للشخص أن اخلطني
متشاهبان وأن صاحبهما واحد ,والواقع خالف ذلك فهي قابلة للتزوير فال
تكون حجة ودليالً يف اإلثبات ألن الدليل إذا تطرق إليه االحتمال سق :به
االستدالل .
وألن الكاتب قد يقصد بكتابته التسلية واللعب أو حتسني خطه وحنو ذلك
فال تعترب الكتابة حجة شرعية الحتمال عدم القصد واإلرادة فيها(.)4
قال ابن القيم رمحه اهلل يف بيان وجهة أصحاب القول » :وقال املانعون
من العمل باخلطوط :اخلطوط قابلة للتشابه واحملاكاة ,وهل كانت قصة عثمان
رضي اهلل عنه ومقتله إالً بسبب اخل:؟ فإهنم صنعوا مثل خامته وكتبوا مثل كتابه
حىت جرى ما جرى ,ولذلك قال الشعيب :ال تشهد أبداً إال على شيء تذكره,
فإنه من شاء انتقش خامتاً ومن شاء كتب كتاباً» اهـ(.)5
()1
()2
()3
()4
()5

ينظر  :البناية يف شرح اهلداية (.)141/8
ينظر :بداية اجملتهد ( ,)35/2الشرح الصغري على أقرب املسالك (. )126/4
ينظر :املغين  ,)80 ,71/14اإلنصاف (. )326/11
ينظ ــر :احل ــاوي الكب ــري يف الفق ــه اإلس ــالمي ( ,)207/16املغ ــين ( ,)80/14وس ــائل اإلثب ــات يف الش ـريعة
اإلسالميـة ( ,)424 ,423النظرية العامة إلثبات موجبات احلدود (. )172/1
الطرق احلكمية ,ص (. )210
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واستدل أصحاب القول الثاني لقوهلم باعتبار الكتابة وسيلة من وسائل
اإلثبات مبا يأيت :
ِ
ِ ِ
ِ
َج ٍل ُّم َس ّم ًى
 -1قول اهلل تعاىل  يَا أَيـُّ َها الَّذيْ َن َآمنُـ ْوا إذَا تَ َدايَـْنتُ ْم ب َديْ ٍن إىل أ َ
فَا ْكتُبُـ ْوهُ ....اآلية ( سورة البقرة ,اآلية  . )282فقد أمر اهلل تعاىل يف هذه اآلية بكتابة
الدين ,ولو مل تكن الكتابة دليالً معترباً إلثبات ما تضمنته لكان األمر هبا ضرباً
من العبث وأوامر الشارع مصونة عن مثل ذلك(.)1

 -2حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
»ما َح ُّق امر ٍئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة
عنده«( .)2ولومل جيز االعتماد على اخل :مل يكن لكتابة وصيته فائدة .
 -3أن الكتاب كاخلطاب ,واخل :كاللفظ يف التعبري عن اإلرادة وإظهار
النية وإبراز العزمية ,ومتتاز الكتابة عن اللفظ بالثبات والضب ,:وتقول العرب-:
اخل :أحد اللسانني ,وحسنه إحدى الفصاحتني ,ولذلك فإن الكتابة تكون
حجة ووسيلة من وسائل اإلثبات(.)3
قال ابن القيم رمحه اهلل »إمجاع أهل احلديث قاطبة على اعتماد الراوي
على اخل :احملفوظ عنده ,وجواز التحديث به إال خالفاً شاذاً ال يعتد به ,ولو مل
يعتمد على ذلك لضاع اإلسالم اليوم وسنة رسول اهلل ,صلى اهلل عليه وسلم

فليس بأيدي الناس – بعد كتاب اهلل -إالّ هذه النسخ املوجودة من السنن,
وكذلك كتب الفقه :االعتماد فيها على النسخ ,وقد كان رسول اهلل صلى اهلل
()1
()2
()3

ينظر  :النظرية العامة إلثبات موجبات احلدود (. )170/1
سبق خترجيه ,ص (. ) 13 ,12
ينظر :وسائل اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية ,ص (.)430
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عليه وسلم يبعث كتبه إىل امللوك وغريهم وتقوم هبا حجته ,ومل يكن يشافه
رسوالً بكتابه مبضمونه ,وال جرى هذا مرة حياته صلى اهلل عليه وسلم بل يدفع

الكتاب خمتوماً ,ويأمره بدفع املكتوب إليه وهذا معلوم بالضرورة ألهل العلم
بسريته وأيامه )1( »...اهـ .

والراجح من القولني –واهلل أعلم -القول الثاين وهو اعتبار الكتابة وسيلة
من وسائل اإلثبات إذا حصل العلم بنسبة اخلـ :إىل كاتبه ,

وذلك لقـوة ما

احتجوا به ,وألن احلاجة ماسة إىل اعتبار الكتابة طريقاً من الطرق اليت يعتمد
عليها يف اإلثبات وألن يف القول بعدم اعتبارها من وسائل اإلثبات حرجا كبريا
ومشقة لعدم تيسري الشهود يف كل حال وخاصة يف املعامالت املالية اليت يكثر
وقوعها ويتساهل يف إثباهتا ,وإن وجد الشهود عند التعاقد فقد يغيبون عند
التنازع أو ينسون أو ميوتون .
وأما ما احتج به أصحاب القول األول املانعون من اعتبار الكتابة من
وسائل اإلثبات من قوهلم باحتمال تشابه اخلطوط حبيث يصعب متييزها والتفريق
بينها فيقال :تشابه اخلطوط الذي يصعب معه التمييز نادر فال يبىن عليه حكم,
واألحكام إمنا تبىن على الغالب ,مث إن احتمال تشابه اخلطوط كاحتمال تشابه
الصور ,وكشف التزوير ممكن ألهل اخلربة واالختصاص ألن خ :كل كاتب
يتميز من خ :غريه كتميز صورته عن صورة غريه ..قال ابن القيم -رمحه اهلل-
»اخل :دال على اللفظ ,واللفظ دال على القصد واإلرادة ,وغاية ما يقدر:
اشتباه اخلطوط ,وذلك كما يفرض اشتباه الصور واألصوات ,وقد جعل اهلل
سبحانه يف خ :كل كاتب ما يتميز به عن خ :غريه كتميز صورته وصوته عن
()1

الطرق احلكمية ,ص (. )205
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صورته وصوته ,والناس يشهدون شهادة – ال يسرتيبون فيها -أن هذا خ:
فالن ,وإن جازت حماكاته ومشاهبته فالبد من فرق ..وقد دلّت األدلة املتظافرة
 اليت تقرب من القطع -على قبول شهادة األعمى فيما طريقه السمع إذاعرف الصوت ,مع أن تشابه األصوات إن مل يكن أعظم من تشابه اخلطوط
فليس دونه ...ومل يزل اخللفاء والقضاة واألمراء والعمال يعتمدون على كتب
بعضهم إىل بعض ,وال يشهدون حاملها على ما فيها وال يقرؤونه عليه ,هذا
عمل الناس من زمن نبيهم إىل اآلن»( )2( )1اهـ .
وأما ما علل به املانعون من اعتبار الكتابة من وسائل اإلثبات من أن
الكاتب قد يقصد بكتابته التسلية واللعب أو حتسني خطه فال تعترب حجة
الحتمال عدم القصد فيجاب عن ذلك بأنه بعيد غاية البعد ,فبعيد أن حياول
اإلنسان حتسني خطه أو ميارس اللعب والتسلية بكتابة احلقوق وإنشاء االلتزامات
يف ذمته لغريه  ..وإن وقع مثل هذا فهو نادر والنادر ال حكم له .
وهبذا يتبني أن القول الراجح هو اعتبار الكتابة من وسائل اإلثبات فيثبت
هبا الوقف وغريه ,بل صرح كثري من الفقهاء بأن الوقف يثبت مبجرد وجود عبارة
(وقف) أو (حبس) أو (صدقة) وحنوها مكتوبة على ذلك الشيء من دابة أو
دا ٍر أو مدرسة أو غريها مع عدم وجود املعارضة املستندة إىل البينة ..قال ابن
القيم -رمحه اهلل« : -فإن قيل فما تقولون يف الدابة يوجد على فخذها (صدقة)
أو (وقف) أو (حبس) هل للحاكم أن حيكم بذلك؟ قيل :نعم له أن حيكم,
وصرح به أصحاب مالك( )4( )3فإن هذه أمارة ظاهرة ,ولعلها أقوى من شهادة
()1
( )1الطرق احلكمية ,ص (. )206 ,205
()3
()1ينظر :الشرح الصغري على أقرب املسالك (. )126/4
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الشاهد وقد ثبت يف الصحيحني( )1من حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنه
قال :غدوت على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعبد اهلل بن أث طلحة
ليحنكه فوافيته يف يده امليسم يسم إبل الصدقة( ..)2ولوال أن الوسم مييز الصدقة
من غريها ويشهد ملا هو وسم عليه مل يكن فيه فائدة بل ال فائدة للوسم إال
ذلك ,ومن مل يعترب الوسم فال فائدة فيه عنده ,فإن قيل :فما تقولون يف الدار
يوجد على باهبا وحائطها احلجر مكتوباً فيه (إهنا وقف) أو (مسجد) هل حيكم
بذلك؟ قيل :نعم ,يقضى به ويصري وقفا ً,وصرح به بعض أصحابنا ,وممن ذكره
احلارثي يف شرحه( :)3فإن قيل :أليس جيوز أن ينقل احلجر إىل ذلك املوضع؟
قيل :جواز ذلك كجواز كذب الشاهدين بل أقرب ,ألن احلجر يشاهد جزءاً من
ِ
ين
احلائ :داخالً فيه ,ليس عليه شيء من أمارات النقل ,بل يقطع غالباً بأنه بُ َ
مع الدار ,وال سيما إذا كان حجراً عظيماً وضع عليه احلائ :حبيث يتعذر وضعه
بعد البناء فهذا أقوى من شهادة رجلني أو رجل وامرأتني ,فإن قيل :فما تقولون
يف كتب العلم يوجد على ظهرها وهوامشها كتابة الوقف هل للحاكم أن حيكم
بكوهنا وقفاً بذلك؟ قيل :هذا خيتلف باختالف قرائن األحوال ,فإذا رأينا كتباً
مودعة يف خزانة ,عليها كتابة (الوقف) وهي كذلك مدة متطاولة وقد اشتهرت
بذلك مل نسرتب يف كوهنا وقفاً  ...أما إذا رأينا كتاباً ال نعلم مقره وال عُرف من
املعول يف
كتب عليه الوقف فهذا يوجب التوقف يف أمره حىت ّ
يتبني حاله ,و ّ
ذلك على القرائن فإن قويت حكم مبوجبها ,وإن ضعفت مل يلتفت عليها ,وإن
توسطت :طلب االستظهار وسلك طريق االحتياط وباهلل التوفيق» اهـ.
()1
()2

()3

صـ ــحيح البخ ـ ــاري ( ,)366/3كت ـ ــاب الزك ـ ــاة ,ب ـ ــاب وسـ ــم اإلمـ ــام إبـ ــل الصـ ــدقة بيـ ــده ,صـ ــحيح مسـ ــلم
( ,)1674/3رقم (. )2111
قــال احلــافظ ابــن حجــر -رمحــه اهلل -يف الفــتح (« )367/3مل أقــف علــى تص ـريح مبــاكــان مكتوب ـاً علــى ميســم النــيب
 إال أن ابـ ـ ــن الصـ ـ ــباغ مـ ـ ــن الشـ ـ ــافعية نقـ ـ ــل إمجـ ـ ــاع الصـ ـ ــحابة عل ـ ــى أن ـ ــه يكت ـ ــب يف ميس ـ ــم الزك ـ ــاة( :زك ـ ــاة) أو
(صدقة» اهـ .
ينظر :اإلقناع لطالب االنتفاع ( ,)523/4شرح منتهى اإلرادات (. )611/6
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مث نقل  -رمحه اهلل  -عن بعض الفقهاء اعتمادهم على بعض األمارات مث
قال« :واملقصود أن الكتابة على احلجارة واحليوان وكتب العلم أقوى من هذه
األمارات بكثري فهي أوىل أن يثبت هبا حكم تلك الكتابة ,وال سيما عند عدم
املعارض ..أما إذا عارض ذلك بينه ال تتهم وال تستند إىل جمرد اليد بل تذكر سبب
امللك واستمراره فإهنا تقدم على هذه األمارات ,أما إن عارضها جمرد اليد مل يلتفت
إليها فإن هذه األمارات مبنزلة البينة والشاهد ,واليد ترفع بذلك» اهـ(.)1
ويف منتهى اإلرادات(« :)2ولو وجد على دابة مكتوب (حبيس يف سبيل
أسكفة( )3دار أو حائطها (وقف) أو مسجد ُحكم به .ولو وجده
اهلل) أو على ْ

على كتب عل ٍم يف خزانة مدة طويلة فكذلك وإال عمل بالقرائن» اهـ .

()1
()2
()3

الطرق احلكيمة (ص . )213 -211
( ,)376/5وانظر :شرح منتهى اإلرادات ( ,)611/6كشاف القناع (. )438 ,437/6
أسكفة الدار :عتبة الباب اليت يوطأ عليها ,انظر :لسان العرب (. )308/6
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المطلب الرابع  :إثبات الوقف باالستفاضة

معىن االستفاضة يف اللغة :قال ابن فارس »الفاء والياء والضاد أصل
فاض
صحيح واحد يدل على جريان الشيء بسهولة ,مث يقاس عليه ,من ذلك َ
املاء يفيض ويقال :أفاض إناءه إذا مأله حىت فاض ,وأفاض دموعه ,ومنه أفاض
ِ
ض ْوا ِم ْن
القوم من عرفة إذا دفعوا وذلك كجريان السيل ,قال اهلل تعاىل ُ مثَّ أَفْي ُ
َّاس( سورة البقرة ,اآلية  ..)111وأفاض القوم يف احلديث إذا اندفعوا
َحْي ُ
ث أَفَ َ
اض الن ُ
ِ
ضتُ ْم فِْي ِه( سورة النور ,اآلية  »..)14اهـ(.)1
فيه قال سبحانه فْي َما أَفَ ْ
فاض احلديث واخلرب واستفاض :ذاع وانتشر ,وحديث
ويف اللسانَ « :
مستفيض :ذائع» اهـ(.)2
وأما عبارة (حديث مستفاض) فقد أنكرها كثري من أهل اللغة واعتربوها
حلناً ,ففي املصباح املنري «..قال الفراء واألصمعي وابن السكيت وعامة أهل
اللغة ال يقال :حديث (مستفاض) وهو عندهم حلن من كالم احلضر ,وكالم
العرب (مستفيض) اسم فاعل» اهـ(.)3
ومعىن االستفاضة يف االصطالح :درجة بني التواتر واآلحاد تعىن االشتهار
والذيوع الذي يتحدث به الناس ويفيض بينهم(.)4
()1
()2
()3
()4

معجم مقاييس اللغة ( ,)465/4مادة فيض .
لسان العرب ( .)367/10مادة (فيض) .
املصباح املنري( ,ص. )251
ينظر :الطرق احلكيمة( ,ص . )201
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()1

وقد عد اإلمام ابن القيم -رمحه اهلل -يف كتابه (الطرق احلكيمة)

االستفاضة طريقاً من الطرق اليت حيكم هبا احلاكم وقال« :االستفاضة من أظهر
البيانات فال يتطرق إىل احلاكم هتمة إذا استند إليها فحكمه هبا حكم حبجة ال
مبجرد علمه الذي يشاركه فيه غريه ,ولذلك كان له أن يقبل شهادة الشاهد إذا
استفاض يف الناس صدقه وعدالته من غري اعتبار لفظ شهادة على العدالة ,ويرد
شهادته وحيكم بفسقه باستفاضة فجوره وكذبه ,وهذا مما ال يعلم فيه بني العلماء
ونزاع ,وكذلك اجلارح واملعدل :جيرح -الشاهد -باالستفاضة ..واملقصود :أن
االستفاضة طريق من طرق العلم اليت تنفى التهمة عن الشاهد واحلاكم ,وهي
أقوى من شهادة اثنني مقبولني) اهـ .
()2

وقد أمجع العلماء على صحة الشهادة باالستفاضة يف النسب والوالدة

واختلفوا فيما عدامها ,والذي يهمنا يف هذا املبحث الوقف ..فجمهور الفقهاء
على أن الوقف يثبت باالستفاضة وهو قول عند احلنفية( )3واملشهور من مذهب
املالكية( )4والصحيح من مذهب الشافعية( )5واحلنابلة( ,)6وذهب بعض الفقهاء
()7

إىل أن الوقف ال يثبت باالستفاضة وهو قول عند احلنفية
()8

الشافعية
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()1

ووجه عند

وقول عند احلنابلة( ,)1ومنهم من قال :يثبت أصل الوقف

ص (. )202 ,201
ينظر :املغين (. )141/14
ينظر -:رد احملتار على الدر املختار ( ,)376/4البناية يف شرح اهلداية (. )155/8
ينظر -:مواهب اجلليل ( ,)113/6الشرح الصغري على أقرب املسالك (. )121/4
ينظر -:روضة الطالبني ( ,)267/11مغين احملتاج (. )448/4
ينظر -:الشرح الكبري ( ,)267/21اإلنصاف (. )11/12
ينظر -:رد احملتار على الدر املختار ( ,)376/4البناية يف شرح اهلداية (. )155/8
ينظر -:روضة الطالبني ( ,)267/11مغين احملتاج (. )448/4
ينظر -:اإلنصاف (. )11/12
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باالستفاضة دون شروطه وتفاصيله وهو الصحيح من مذهب احلنفية( )1وقول
عند الشافعية(.)2
وقد علل اجلمهور لقوهلم بثبوت الوقف باالستفاضة بأن الوقف مما تطول
مدته وتتعذر الشهادة عليه طيلة مدته يف الغالب بسبب موت الشهود أو غري
ذلك فجاز إثباته باالستفاضة كالنسب ..قال اإلمام مالك :ليس عندنا من
يشهد على أحباس أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إالّ بالسماع(.)3
وأما من ذهب إىل أن الوقف ال يثبت باالستفاضة فعللوا لذلك بأن:
الشهادة ممكنة فيه بالقطع من غري حاجة إىل إثباته باالستفاضة فلم تعترب
االستفاضة يف احلكم بإثباته كسائر العقود(.)4
وأما من ذهب إىل أن الوقف يثبت أصله ,باالستفاضة دون تفاصيله فعلل
لذلك بأن أصل الوقف هو الذي يشتهر بينما شروطه وتفاصيلـه

ال

تشتهر( .)5والصحيح هو ما ذهب إليه اجلمهور وهو ثبوت الوقف باالستفاضة
لقوة ما عللوا به وألن االستفاضة من أظهر البيانات بل رمبا تكون أقوى من
شهادة الشاهدين كما سبقت اإلشارة إىل ذلك من كالم ابن القيم ..وأما ما
علل به املانعون من ثبوت الوقف باالستفاضة من قوهلم بأن الشهادة ممكنة فيه
بالقطع فغري مسلم ,فإن الوقف مما تطول مدته يف الغالب وتتعذر الشهادة عليه
يف كثري من األحيان خاصة مع طول املدة وموت الشهود ,فلو اعترب إلثباته
()1
()2
()3
()4
()5

ينظر - :البناية يف شرح اهلداية (. )156 ,155/8
ينظر -:األشباه والنظائر يف الفروع للسيوطي (ص  ,)275مغين احملتاج (. )441 ,448/4
ينظر :املغين ( ,)142/14البناية يف شرح اهلداية (. )156 ,155/8
ينظر :املغين ( ,)142/14الشرح الكبري (. )267/21
ينظر :البناية يف شرح اهلداية (. )156 ,155/8
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الشهادة عليه بالقطع لضاعت كثري من األوقاف وأما القياس على سائر العقود
فقد قال املوفق بن قدامة -رمحه اهلل« -ال يصح ألن الشهادة ليست بالعقود
ههنا إمنا يشهد بالوقف احلاصل بالعقد فهو مبنزلة امللك ..وهذا ال ميكن القطع
به كما ال ميكن القطع بامللك فوجب أن جتوز الشهادة فيه باالستفاضة كامللك
سواء» اهـ(.)1
وأما ماعلل به من قال بأن الوقف يثبت أصله باالستفاضة دون شروطه
وتفاصيله من أن أصل الوقف هو الذي يشتهر دون تفاصيله فغري مسلم ,إذ أن
ثبوت التفاصيل من الشروط وغريها فرع عن ثبوت األصل فإذا ثبت األصل
باالستفاضة ثبت الفرع تبعاً وال وجه للتفريق بني ثبوت أصل الوقف وثبوت
تفاصيله ..واهلل تعاىل أعلم .
ويشرتط للشهادة باالستفاضة إلثبات الوقف – على قول اجلمهور – مساع
الشاهد للمشهود به من ٍ
عدد كثري حيصل به العلم( )2وقال بعضهم :يكفي أن يسمع
من اثنني عدلني ويسكن قلبه إىل خربمها ,ألن احلقوق تثبت باثنني وهذا قول
املتأخرين من أصحاب الشافعي( ,)3والصحيح القول األول ..قال املوفق ابن قدامة -
رمحه اهلل« -والقول األول هو الذي يقتضيه لفظ االستفاضة فإهنا مأخوذة من فيض
املاء لكثرته ,وألنه لو اكتفى فيه بقول اثنني الشرتط فيه ما يشرتط يف الشهادة على
الشهادة وإمنا يكتفي مبجرد السماع» اهـ(.)4
()1
()2
()3
()4

املغين (. )143/14
ينظـ ـ ــر :مواهـ ـ ــب اجلليـ ـ ــل ( ,)113/6مغـ ـ ــين احملتـ ـ ــاج ( ,)441/4الش ـ ــرح الكب ـ ــري ( ,)271 ,270/21اإلنص ـ ــاف
()13/2
ينظر :مغين احملتاج ( ,)441/4الشرح الكبري (. )270/21
املغين (. )143/14
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المطلب الخامس  :ثبوت الوقف باليمين والنكول عنها

اليمني يف اللغة :تطلق اليمني يف اللغة على القوة والقدرة ومنه قول اهلل
َخ ْذنَا ِمْنهُ بِالْيَ ِم ْ ِ
ني( سورة احلاقة ,اآليتان ,44
ض األَقَا ِويْ َل َأل َ
تعاىل َ ولَ ْو تَـ َق َّوَل َعلَْيـنَا بَـ ْع َ
 ..)45قال القرطيب -رمحه اهلل« -أي بالقوة والقدرة ,وعرب عن القوة والقدرة
باليمني ألنه قوة كل شيء يف ميامنه ..قاله القتيب وهو معىن قول ابن عباس
وجماهد» اهـ(.)1
وقال ابن سيده :اليمني نقيض اليسار واجلمع أميان وأمين وميائن ,واألمين
وامليمنة خالف األيسر وامليسرة وتطلق اليمني كذلك على احللف ومسيت احللف
مييناً ألهنم كانوا إذا حتالفوا ضرب كل واحد منهم ميينه على ميني صاحبه(.)2
ويف االصطالح :تأكيد احلكم احمللوف عليه بذكر معظم على وجه
خمصوص( )3قال ابن القيمَ -رمحه اهلل :-ولليمني فوائد ,منها ختويف املدعى عليه
سوء عاقبة احللف الكاذب فيحمله ذلك على اإلقرار باحلق ,ومنها :القضاء

كل من
عليه بنكوله ,ومنها -:انقطاع اخلصومة واملطالبة يف احلال وختليص ٍّ
اخلصمني من مالزمة اآلخر ,ولكنها ال تسق :احلق وال تربئ الذمة باطناً وال
ظاهراً ,فلو أقام املدعي بينة بعد حلف املدعى عليه مسعت وقضى هبا وكذا لو
ردت اليمني على املدعي فنكل مث أقام املدعي بينة مسعت وحكم هبا ,ومنها:
َّ
إثبات احلق هبا إذا ُردت على املدعي أو قام شاهداً واحداً ,ومنها :تعجيل عقوبة
()1
()2
()3

اجل ــامع ألحك ــام الق ــرآن ( )275/18وانظ ــر :ج ــامع البي ــان الب ــن جري ــر ()66/21/14؛ تفس ــري الق ــرآن
العظيم البن كثري (.)412/4
ينظـ ـ ــر :لسـ ـ ــان العـ ـ ــرب( )458 ,457/15م ـ ــادة «ميـ ـ ــن»؛ املص ـ ــباح املن ـ ــري(ص ,351:الق ـ ــاموس احمل ـ ــي:
(ص.)1601:
كشاف القناع (.)228/6
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الكاذب املنكر ملا عليه من احلق فإن اليمني الغموس تدع الديار بال قع فيشتفي
بذلك املظلوم عوض ما ظلمه بإضاعة حقه» اهـ .
كل ما هو مال أو املقصود منه املال من غري خالف بني
وتشرع اليمني يف ّ

أهل العلم فإذا مل تكن للمدعى بينة حلف املدعى عليه وبرئ( ,)1ويدل لذلك
ماجاء يف الصحيحني( )2عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل عليه
وسلم قضى باليمني على املدعى عليه ,ويف الصحيحني( )3عن األشعث بن قيس
رضي اهلل عنه قال :كانت بيين وبني رجل خصومة يف بئر فاختصمنا إىل رسول
اهلل ف صلى اهلل عليه وسلم قال« :شاهداك أو ميينه».
واليمني اليت حيلفها املدعى عليه ميني دفع ال إثبات ,إذ هبا تندفع دعوى
املدعي ,واليمني اليت تعترب طريقاً من طرق اإلثبات هي ميني املدعي وذلك يف

حال القسامة أو إذا أحضر املدعي شاهداً( )4والذي يهمنا يف هذا البحث هو
اإلثبات بالشاهد واليمني ,وكذلك إذا نكل املدعى عليه عن اليمني فهل يعترب

النكول طريقاً مثبتاً للحق املدعي به؟  ..اختلف العلماء يف هاتني املسألتني
وفيما يأيت عرض ألقواهلم وأدلتهم فيهما :
 -1اإلثبات بالشاهد واليمين :
اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :
القول األول :اعتبار الشاهد واليمني طريقاً من الطرق املثبتة للحق ,وإىل
هذا ذهب أكثر العلماء قال املوفق بن قدامة -رمحه اهلل« : -أكثر أهل العلم
()1
()2
()3
()4

ينظر :املغين (. )236/14
صحيح البخاري ( ,)280/5صحيح مسلم ( )1336/3رقم (. )1711
صحيح البخاري ( ,)280/5صحيح مسلم ( )123/1رقم (. )221
النظرية العامة إلثبات موجبات احلدود (. )138 ,137/1
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ٍ
بشاهد وميني ,وروي ذلك عن أث بكر وعمر وعثمان
يرون ثبوت املال ملدعيه
وعلي رضي اهلل عنهم وهو قول الفقهاء السبعة»( )1اهـ ..وقال ابن القيم -رمحه
اهلل« -احلكم بالشاهد واليمني هو مذهب فقهاء احلديث كلهم ومذهب فقهاء
األمصار( )2ما خال أث حنيفة وأصحابه»( )3اهـ .
القول الثاني :أن الشاهد واليمني ليست طريقاً من الطرق املثبتة للحق وال

جيوز القضاء هبا .وإىل هذا ذهب الشعيب والنخعي واألوزاعي( )4وهو مذهب
احلنفية(.)5
وقد استدل اجلمهور لقوهلم مبشروعية القضاء بالشاهد واليمني مبا يأيت :
 -1ما جاء يف صحيح مسلم( )6عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن النيب
صلى اهلل عليه وسلم قضى بشاهد وميني .
قال احلافظ بن عبد الرب« :يف اليمني مع الشاهد آثار متواترة حسان ثابتة
متصلة أصحاهبا إسناداً وأحسنها حديث ابن عباس وهو حديث ال مطعن ٍ
ألحد يف
إسناده وال خالف بني أهل املعرفة باحلديث يف أن رجاله ثقات» اهـ(.)7
()1
()2

()3
()4
()5
()6
()7

املغين (. )130/14
ينظـ ــر :اإلش ـ ـراف علـ ــى مسـ ــائل اخلـ ــالف للقاضـ ــي عبـ ــد الوهـ ــاب البغـ ــدادي ( ,288/2األم (,)256/6
روض ـ ــة الط ـ ــالبني ( , )287/11هنايـ ــة احملت ـ ــاج ( , )313/8الشـ ــرح الكبـ ــري ( , )112/30اإلنصـ ــاف
(. )115/12
الطرق احلكيمة (ص )13 :وانظر :شرح النووي على صحيح مسلم (. )4 ,12/4
ينظر  :املغين (. )130/14
ينظر  :بدائع الصنائع ( )225/6البناية يف شرح اهلداية (.)402 ,401/8
( )1337/3رقم (. )1712
التمهيد (. )138/2
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 -2أن القضاء بالشاهد واليمني حمل إمجاع بني الصحابة رضي اهلل
عنهم ..قال احلافظ ابن عبدالرب« :مل يأت عن أحد من الصحابة أنه أنكر
()1

اليمني مع الشاهد بل جاء عنهم القول به»

اهـ.

 -3ومن جهة املعىن :أن اليمني تشرع يف حق من ظهر صدقه وقوي
حق املنكر لقوة
جانبه ,ولذلك شرعت يف حق صاحب اليد لقوة َجنَبته هبا ,ويف ّ

جنبته فإن األصل براءة ذمته واملدعي ههنا قد ظهر صدقه فوجب أن تشرع

اليمني يف حقه(.)2
وقد استدل أصحاب القول الثاين بقوهلم بعدم مشروعية القضاء بالشاهد
اليمني مبا يأيت :
استَ ْش ِه ُد ْوا َش ِهْي َديْ ِن ِم ْن ِّر َجالِ ُكم فَِإ ْن َملْ يَ ُكونَا ر ُجلَ ْ ِ
ني
 -1قول اهلل تعاىلَو ْ
ْ َ
ْ
فَـرجل وامرأَتَ ِ
ان ووجه الداللة :أن اآلية حصرت املشروع عند عدم الشاهدين يف
َ ُ ٌ َ َْ
الرجل واملرأتني ,والشاهد واليمني زيادة على النص ,والزيادة على النص نسخ ,وال

ينسخ القرآن خبرب الواحد(.)3
 -2قول النيب » صلى اهلل عليه وسلم البينة على املدعي واليمني على
من أنكر«( )4فحصر اليمني يف جانب املدعى عليه كما حصر البينة يف جانب
املدعي(.)5
()1

املرجع السابق ( ,)153/2انظر :اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ( ,)313/3الفروق للقرايف (. )115/4

()2
()3
()4
()5

املغين ( ,)131/14وانظر :الفروق (. )115/4
ينظر  :اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ( ,)312/3والفروق (. )116/4
سبق خترجيه ,ص (. )31
املغين (. )130/14
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 -3وألنه ملا تعذر نقل البينة للمنكر تعذر نقل اليمني للمدعي(.)1
والقول الصحيح يف هذه املسألة هو قول اجلمهور وذلك لداللة السنة
الصحيحة الصرحية وألنه املنقول عن الصحابة رضي اهلل عنهم ومل ينقل عنهم
استدل به أصحاب القول الثاين من قوهلم بأن الشاهد واليمني
خالفه ,أما ما
ّ
زيادة على النص والزيادة على النص نسخ فقد أجاب عن ذلك املوفق ابن قدامة
رمحه اهلل -فقال« :قوهلم إن الزيادة على النص نسخ غري صحيح ألن النسخ:الرفع واإلزالة ,والزيادة يف الشيء تقرير له ال رفع ,واحلكم بالشاهد واليمني ال
مينع احلكم بالشاهدين وال يرفعه ,وألن الزيادة لو كانت متصلة باملزيد عليه مل
ترفعه ومل تكن نسخاً فكذلك إذا انفصلت عنه وألن اآلية واردة يف التحمل دون
ِ
ُخَرى والنـزاع يف األداء»
األداء وهلذا قال :أَ ْن تَض َّل إِ ْح َد ُامهَا فَـتُ َذ ِّكَر إِ ْح َد ُامهَا األ ْ
اهـ(.)2
وأما استدالهلم حبديث «البينة على املدعي »...فإن احلديث ليس
املودع
للحصر ,قال املوفق« :وليس هو للحصر بدليل أن اليمني تشرع يف حق َ
رد الوديعة وتلفها ,ويف حق األمناء لظهور جانبهم ,ويف حق املالعن,
إذا ادعي ّ
ويف القسامة»..اهـ(.)3
وأما قوهلم بأنه ملا تعذر نقل البينة للمنكر تعذر نقل اليمني للمدعي
فيُجاب عن ذلك -:بأن اليمني اليت مع الشاهد ختتلف عن اليمني اليت على
املنكر فاليمني الذي على املنكر هي اليمني الدافعة فهي اليت ال تتعداه ,أما
اليمني اليت مع الشاهد فهي اليمني اجلالبة فهي غريها( ..)4ومما يؤيد ذلك ما
()1
()2
()3
()4

الفروق (. )116/4
املغين ( ,)131/14وانظر :اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ( ,)312/3الفروق (.)117/4
املغين (. )131/14
ينظر :الفروق (. )117/4
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املودع إذا ادعى
أشار إليه املوفق يف اجلواب السابق من أن اليمني تشرع يف حق َ
مدع ,وكذلك يف حق األمناء ويف القسامة..
رد الوديعة أو تلفها مع أنه ٍ
ّ
 -2اإلثبات بالنكول :
النكول يف اللغة :االمتناع يقال :نَ َك َل بفتح الكاف يَن ُكل – بضمها-
ونكل عن اليمني  :امتنع منها(.)1
ومعىن النكول يف االصطالح :امتناع من توجهت إليه اليمني يف جملس
القضاء عن احللف(.)2
وقد اختلف الفقهاء يف القضاء بالنكول واعتباره طريقاً مثبتاً للحق على
ثالثة أقوال :
القول األول :أن النكول يعترب طريقاً مثبتاً للحكم وحيكم مبوجبه بثبوت
احلق املدعي به ,وإليه ذهب احلنفية( )3والصحيح من مذهب احلنابلة(.)4
القول الثاني :أن النكول ال يعترب لوحده طريقاً مثبتاً للحق بل البد من رد
اليمني إىل خصمه فإن حلف حكم له .وإليه ذهب املالكية( )5والشافعية( )6وهو
رواية عند احلنابلة(.)7
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

ينظر :املصباح املنري ,ص( ,)321حترير ألفاظ التنبيه للنووي  ,ص (. )335
ينظ ـ ــر :امل ـ ــدخل الفقه ـ ــي الع ـ ــام ملص ـ ــطفى الزرقـ ــا ( ,)1067/2الفقـ ــه اإلسـ ــالمي وأدلتـ ــه لوهبـ ــة الزهيلـ ــي
(.)312/6
ينظر  :بدائع الصنائع ( ,)225/6املبسوط ( ,)34/17تبيني احلقائق للزيلعي (. )214/4
ينظر  :املغين ( ,)233/14الشرح الكبري ( ,)432/28اإلنصاف (. )254/11
ينظ ــر :اإلشـ ـراف عل ــى مس ــائل اخل ــالف ( ,)286/2الت ــاج واإلكلي ــل ملختص ــر خلي ــل ( ,)220/6الش ــرح
الصغري على أقرب املسالك (. )155 ,154/4
ينظر  :املهذب ( ,)318/2احلاوي الكبري ( ,)316/16مغين احملتاج (. )477/4
ينظر :املغين ( ,)233/14الشرح الكبري ( ,)436/28اإلنصاف (. )255 ,54/11
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القول الثالث :التفصيل إن كان املدعى عليه عاملاً باملدعى به دون املدعى
قضى عليه بالنكول ,وإن كان املدعي هو املنفرد بالعلم باحلال أو كان مما ال
خيفى عليه علمها ردت عليه اليمني وإن كان كلٌّ منهما يدعي العلم أو طلب
من املطلوب اليمني على نفي العلم فرتد اليمني ,وهذا قول عند احلنابلة( )1وقد
اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية( )2وابن القيم( )3رمحهما اهلل .
يأيت :

وقد استدل أصحاب القول األول لقوهلم بالقضاء بالنكول وحده كما

 -1حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل عليه وسلم
قال» :لو يعطى الناس بدعواهم الدعى ناس دماء رجال وأمواهلم ولكن اليمني
على املدعى عليه« متفق عليه(.)4
ووجه الداللة  :أن النيب ح صلى اهلل عليه وسلم صر اليمني يف جانب
املدعى عليه فلم تشرع لغريه(.)5
 -2أن عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما باع زيد بن ثابت صلى اهلل عليه
وسلم عبداً فادعى عليه زيد أنه باعه إياه عاملاً بعيبه فأنكره ابن عمر فتحاكما
إىل عثمان رضي اهلل عنه ,فقال عثمان البن عمر :احلف بأنك ما علمت به
فرد عليه العبد(.)6
عيباً فأىب ابن عمر أن حيلف ّ
()1
()2
()3
()4
()5
()6

ينظر :اإلنصاف (. )255/11
االختيارات ,ص ( )343وانظر  :الطرق احلكيمة ,ص ( ,)123اإلنصاف (. )255/11
الطرق احلكيمة ,ص ( ,)113 ,122أعالم املوقعني (. )344/3
صحيح البخاري ( ,)280/5صحيح مسلم ( )1336/3رقم (. )1711
ينظر  :املغين ( ,)234/14الشرح الكبري (. )435/28
أخرجه اإلمام أمحد يف مسـائله بروايـة ابنـه عبـداهلل ( )104 ,103/3وأخرجـه مالـك يف املوطـأ (,)613/2
والبيهقــي يف الســنن الكــربى ( ,)318/5وقــال عنــه :أصــح مــا روي يف هــذا البــاب ,وقــال األلبــاين يف إرواء
الغليل ( ,)264/8إسناده صحيح .وانظر :اجلوهر النقي البن الرتكماين (.)318/5
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ووجه الداللة  :أن عثمان رضي اهلل عنه قضى على ابن عمر رضي اهلل
عنهما بالنكول من غري أن يرد اليمني إىل زيد بن ثابت رضي اهلل عنه وقد أقره
بقية الصحابة على ذلك .
 -3وألن اليمني بينة يف املال فحكم فيها بالنكول كما لو مات من ال
وارث له فوجد اإلمام يف دفرته ديناً له على إنسان فطالبه به فأنكره وطلب منه
اليمني فأنكره فإنه ال خالف أن اليمني ال ترد(.)1
واستدل أصحاب القول الثاين لقوهلم بأن النكول ال يقضي به وحده بل
البد من رد اليمني إىل خصمه مبا يأيت :
رد
 -1حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ّ
اليمني على صاحب احلق( ..)2وهذا احلديث صريح الداللة يف أنه ال يقضي
بالنكول وأنه البد من رد اليمني على اخلصم .
 -2أن املقداد بن األسود اقرتض من عثمان ماالً فتحاكما إىل عمر
رضي اهلل عنه فقال عثمان  :هو سبعة آالف .وقال املقداد :هو أربعة آالف.
فقال :املقداد لعثمان :احلف أنه سبعة آالف .فقال عمر :أنصفك .احلف أهنا
كما تقول وخذها( ..)3وظاهر القصة أن املقداد نكل عن اليمني وطلب ردها
إىل عثمان ولو كان النكول طريقاً يثبت به احلق وحده على املدعى عليه ملا قبل
عمر رد اليمني على عثمان(.)4
()1
()2
()3

()4

املغين (. )234/14
أخرجــه احلــاكم يف املســتدرك ( )100/4والبيهقــي يف الســنن الكــربى ( ,)184/10والــدار قطــين يف ســننه
( ,)201/4وقد ضعف احلافظ ابن حجر إسناده يف التلخيص احلبري (. )201/4
أخرجــه البيهقــي يف الســنن الكــربى ( ,)184/10وقــال (هــذا إســناد صــحيح إال أنــه منقطــع) اه ــ .وم ـراده
باالنقطاع أن القصة رويت مـن طريـق الشـعيب وهـو مل يـدرك عمـر فيكـون اإلسـناد ضـعيفاً بـذلك االنقطـاع,
انظر :إرواء الغليل (. )268/8
ينظر :النظرية العامة إلثبات موجبات احلدود (. )161/2
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-3

وألنه إذا نكل ظهر صدق املدعي وقوي جانبه فتشرع اليمني يف حقه

كاملدعى عليه قبل نكوله ,وكاملدعي إذا شهد له شاهد واحد(.)1
وأما أصحاب القول الثالث القائلون بالتفصيل فيبني اإلمام ابن القيم -رمحه
اهلل -وجهتهم بقوله« :ملا كانت إفهام الصحابة رضي اهلل عنهم فوق إفهام مجيع
األمة ,وعلمهم مبقاصد نبينهم صلى اهلل عليه وسلم وقواعد دينه وشرعه أمت من علم
كل من جاء بعدهم حكموا بالرد مع النكول يف موضع ,وبالنكول وحده يف موضع..
فعثمان بن عفان قال البن عمر :احلف باهلل لقد بعت العبد وما به داء علمته ,فأىب
يرد اليمني يف هذه الصورة على املدعي ويقول له :احلف
فحكم عليه بالنكول ومل ّ

أنت أنه كان عاملاً بالعيب ألن هذا مما ال ميكن أن يعلمه املدعي ..

وأما أثر عمر بن اخلطاب وقوله للمقداد :احلف أهنا سبعة آالف ,فأىب أن

حيلف فلم حيكم عليه بنكول عثمان فوجهه :أن املقرض إن كان عاملاً بصدق نفسه
وصحة دعواه :حلف وأخذه ,وإن مل يعلم ذلك مل حتل له الدعوى مبا ال يعلم
صحته ,فإن نكل عن اليمني مل يقض له مبجرد نكول خصمه ,إذ خصمه قد ال
يكون عاملاً بصحة دعواه فإذا قال للمدعي :إن كنت عاملاً بصحة دعواك فاحلف
وخذ فقد أنصفه ج ّد اإلنصاف فال أحسن مما قضى به الصحابة رضي اهلل عنهم,

وهذا التفصيل يف املسألة هو احلق وهو اختيار شيخنا» اهـ(.)2

وبعد هذا العرض ألقوال العلماء وأدلتهم يف املسألة فيظهر – واهلل تعاىل
أعلم -أن القول الراجح يف املسألة هو القول الثاين وهو أنه ال يقضى بالنكول
رد اليمني إىل اخلصم فإن حلف حكم له ,وذلك ألن هذه
وحده بل الب ّد من ّ
املسألة ليس فيها دليل صحيح صريح ..وأما اآلثار عن الصحابة فقد سبقت
()1
()2

املغين (. )234/14
الطرق احلكمية ,ص ( ,)124وانظر :أعالم املوقعني (. )344/3
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اإلشارة إىل ضعف أثر عمر بن اخلطاب مع املقداد وعثمان فال تقوم به حجة.
ويبقى أثر عثمان مع ابن عمر وزيد وهي قضية عني فال تفيد العموم ,مث إن
النكول ليس دليالً قاطعاً على كذب املدعى عليه فإن اإلنسان قد ميتنع عن
احللف جلهله باحلال وتورعه عن احللف على ماال يتحققه أو للخوف من عاقبة
اليمني أو ترفعاً عنها مع علمه بصدقه يف إنكاره وال يتعني بنكوله صدق

املدعي( , )1مث إن القول يرد اليمني على املدعي عند نكول املدعي عليه أحوط
وأحفظ للحق ...واهلل تعاىل أعلم .
وبعد هذا العرض هلاتني املسألتني نقول :إن الوقف من مجلة األموال اليت يقضي
فيها بالشاهد واليمني ويقضي فيها كذلك بالنكول بعد رد اليمني على املدعي يف
بعض احلاالت ويقضي فيها بالنكول وحده من غري رد اليمني يف حاالت
أخرى وبيان ذلك :أنه ملا كان املتويل على الوقف هو اخلصم يف الدعوى املقامة من
الوقف أو عليه فإن هذا املتوىل ال خيلو أن يكون مدعياً أو مدعى عليه فإن كان
مدعياً فإن له حق حتليف املدعى عليه عند عجزه عن إثبات دعوى الوقف وذلك
ألنه نائب عن الواقف وهو ميلك إذا كان مدعياً -إضافة ملا سل :عليه شرعاً –
طلب ميني اخلصم وال ميلك املدعى عليه رد اليمني ويقضى على املدعى عليه بنكوله
عن اليمني إال إذا كان قد باشر سبب ذلك بنفسه فرتد إليه اليمني ,فلو أقام متويل
الوقف دعوى يطالب فيها شخصاً بأجره إحدى مستغالت الوقف ,ودفع املستأجر
بأداء املبلغ املذكور ,ونكل عن اليمني فإن له حتليف املتويل على ذلك ,أما إذا ادعى
املتوىل على شخص طالباً منه أداء مبلغ استدانة من املتوىل السابق ,ودفع املدعى عليه

()1

ينظر :املغين (. )234/14
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بأدائه مبلغ الدين إىل املتويل الذي قبله وعجز عن إثبات ذلك فليس له حتليف املتوىل
املدعي على ذلك .
أما إذا كان املتويل مدعى عليه وعجز املدعي عن إثبات دعواه على املتويل
فهل ميلك حتليف املتويل على ذلك؟ نقول :ال خيلو األمر من حالني :
الحال األولى :إذا كانت الدعوى متعلقة بأجر ومل يدع بوقوعه من قبل
املتويل نفسه فال توجه اليمني إىل املتويل ,كما أن نكوله ال يعترب سبباً للحكم
وذلك ألن النكول عن اليمني إما أن يكون بذالً أو إقراراً ,وكال األمرين

ال

ميلكهما املتويل على الوقف فهو ال ميلك البذل وال اإلقرار يف حق ما سل :عليه

شرعاً ,فلو ادعى شخص مثالً على متويل الوقف بأن الدار اليت يتصرف هبا جلهة

الوقف هي ملكه وعجز املدعي عن إثبات دعواه هذه فال حيق له حتليف املتويل

على ذلك .
والحال الثانية :إذا كانت الدعوى ناشئة عن تصرف واقع من قبل املتويل
نفسه فإن الفقهاء يرون أن اليمني توجه إىل املتويل على الوقف ,فإن نكل ُحكم
عليه بنكوله ألن اليمني متعلقة بفعل نفسه ,فلو ادعى شخص على متويل الوقف

طالباً منه دفع مبلغ معني عن قيمة بعض األشياء اليت اشرتاها للوقف وأنكر
املتويل الدعوى ,وعجز املدعي عن إثبات دعواه جاز له حتليف املتويل(..)1
واهلل تعاىل أعلم ,,,

المطلب السادس :حكم الحاكم وأثره في لزوم الوقف
()1

ينظ ــر :أحك ــام الوق ــف يف الش ـ ـريعة اإلس ــالمية للكبيس ــي ( , )367 ,366/2أحك ــام األوق ــاف حلس ــن رض ــا ,ص
(.)142
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ٍ
خالف بني الفقهاء,
هذه املسألة فرع من مسألة لزوم الوقف ,وهي حمل
فجمهور الفقهاء على أن الوقف يلزم مبجرد صدوره من الواقف فليس للواقف
الرجوع عنه أو التصرف فيه ببيع أو هبة وحنو ذلك ,وذهب اإلمام أبو حنيفة إىل
أن الوقف غري الزم إالّ أن حيكم بلزومه حاكم أو يوصي به بعد موته .وهبذا
يتبني أن الوقف يكون الزماً حبكم احلاكم عند مجيع الفقهاء وذلك ألن حكم
ّ
()1
احلاكم يرفع اخلالف .
وفيما يأيت عرض لعبارات بعض الفقهاء يف هذه املسألة من املذاهب
األربعة :
قال أبو بكر الكاساين -رمحه اهلل» -ال خالف بني العلماء يف جواز
الوقف يف حق زوال ملك الرقبة إذا اتصل به قضاء القاضي أو أضافـه إلـى ما بعد
املوت بأن قال :إذا مت فقد جعلت داري أو أرضي وقفاً على كذا ..أو قال:
هو وقف يف حيايت صدقة بعد وفايت ,واختلفوا يف جوازه مزيالً مللك الرقبة إذا مل
توجد اإلضافة إىل ما بعد املوت وال اتصل به حكم حاكم ..قال أبو حنيفة عليه
الرمحة :ال جيوز ,حىت كان للواقف بيع املوقوف وهبته وإذا مات يصري مرياثاً
لورثته ,وقال أبو يوسف( )2وحممد وعامة العلماء رضي اهلل تعاىل عنهم جيوز حىت
ال يباع وال يوهب وال يورث) اهـ(.)3

()1
()2

()3

ينظر :الوصايا واألوقاف يف الفقه اإلسالمي لوهبة الزحيلي ,ص(. )153
قـال السرخسـي يف املبسـوط (« :)28/12كــان أبـو يوســف رمحــه اهلل يقـول أوالً بقــول أث حنيفـة ولكــن ملــا
حج مع الرشيد -رمحـه اهلل -فـرأى وقـوف الصـحابة رضـوان اهلل علـيهم باملدينـة ونواحيهـا رجـع فـأفىت بلـزوم
ّ
الوقف» اهـ .
بدائع الصنائع (. )218/6
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وقال املرغيناين -رمحه اهلل« : -قال أبو حنيفة ال يزول ملك الواقف عن
الوقف إالّ أن حيكم به احلاكم أو يعلقه مبوته فيقول :إذا مت فقد وقفت داري

على كذا ,وقال أبو يوسف  -رمحه اهلل  :-يزول ملكه مبجرد القول )..اهـ(.)1

وقال احلافظ بن عبد الرب -رمحه اهلل ...« : -ويكون األصل موقوفاً ال
يباع وال يوهب وال يورث أبداً ما بقي منه شيء ,فمن فعل هذا لزمه ومل جيز له
الرجوع فيه يف حياته وال يورث عنه إذا حيز وصحت حيازته»(...)2اهـ .

س
وقال أبو القاسم عبيد اهلل بن اجلالب البصري -رمحه اهلل« : -من َحبَ َ
حبساً على وجه صحيح لزمه إخراجه يف الوجه الذي جعله فيه ,ومل جيز له
()3

الرجوع فيه بعد حبسه»

اهـ .

وقال أبو احلسن املاوردي -رمحه اهلل« :-إذا وقف شيئاً زال ملكه بنفس
الوقف ولَ ِزَم الوقف فال جيوز له الرجوع فيه بعد ذلك وال التصرف فيه ببيع وال
هبة ,وال جيوز ٍ
ألحد من ورثته التصرف فيه ,وليس من شرطه لزوم القبض وال
حكم احلاكم وهو قول الفقهاء أمجع  ..وقال أبو حنيفة :إن حكم احلاكم
بالوقف لزم وإن مل حيكم به مل يلزم وكان الواقف باخليار إن شاء باعه أو وهبه
()4

وإن مات ورثة ورثته»

()1
()2
()3
()4

اهـ .

اهلداية شرح بداية املبتدئ (. )888/6
الكايف يف فقه أهل املدينة (ص . )536
التفريع (. )307/2
احلاوي الكبري (. )513 ,512/7
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وقال النووي -رمحه اهلل« :-من أحكام الوقف :اللزوم يف احلال سواء
أضافه إىل ما بعد املوت أم مل يضفه ,وسواء سلمه أم مل يسلمه قضى به ٍ
قاض أم
ال» اهـ .
وقال مشس الدين بن قدامة املقدسي -رمحه اهلل« :-ظاهر املذهب أن
حيصل
الوقف يزول ملك الواقف ويلزم مبجرد اللفظ ألن الوقف
به» اهـ( ..)1وقال منصور البهويت -رمحه اهلل« :-يلزم الوقف مبجرد اللفظ ويزول
ملكه عنه حلديث عمر رضي اهلل عنه ,وألن تربع مينع البيع واهلبة فيلزم مبجرده
كالعتق»( )2اهـ .

()1
()2

الشرح الكبري (.)418/16
كشاف القناع عن منت اإلقناع (.)254/4
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خاتمة البحث -:

ويف هناية هذا البحث أختمه خبامتة أذكر فيها أهم نتائجه وخالصة ما جاء
فيه فيما يأيت :
 إثبات الوقف يراد به توثيقه بكتابته محايةً له من أن يتعدى عليه فتُكتبوثيقة بالوقفية ويثبت فيها أصل الوقف وشروط الواقف وتفاصيله,..
وقد يراد بإثبات الوقف :إقامة احلجة أمام القضاء عند وقوع اخلصومة
يف عني يدعى وقفيتها بإثبات ذلك الوقف .
 مشروعية إثبات الوقف ,وأول وثيقة وقفية يف اإلسالم هو وثيقة وقفعمر رضي اهلل عنه .
 عناية الصحابة والعلماء من بعدهم إىل وقتنا احلاضر بإثبات األوقافوتوثيقها.
 العناية بإثبات الوقف وتوثيقه من أكرب أسباب بقائه واستمرار االنتفاع بهمدداً طويلة .
 يثبت الوقف بألفاظه الصرحية (وقفت ,وحبست ,وسلبت) من غريانضمام أم ٍر زائد إليها ,ويثبت بألفاظ الكناية وهي ما حتتمل معىن
الوقف وغريه إذا نوى هبا الوقف أو انضم إليها لفظ صريح أو وصف
للوقف ,كما يثبت الوقف بالفعل الدال عليه .
 يشرتط لصيغة الوقف أال تقرتن بشرط مؤثر على أصل الوقف كأن يقفبشرط أن يبيع مىت شاء فال يصح الوقف ٍ
حينئذ كما يشرتط أن تكون
الصيغة مؤبدة فال يصح أن تكون مؤقتة مبدة معينة .
 اشرتط مجهور الفقهاء أن تكون الصيغة منجزة فال تكون معلقة علىٍ
شرط يف املستقبل وترجح للباحث عدم اشرتاط هذا الشرط وأن الوقف
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-

-

-

-

-

-

يصح مع تعليقه على شرط يف املستقبل ,كما اشرتط بعض الفقهاء
تعيني املصرف يف صيغه الوقف ,وترجح للباحث عدم اشرتاط هذا
الشرط .
يلزم الوقف حبكم احلاكم عند مجيع الفقهاء فليس للواقف الرجوع عنه
أو التصرف فيه ببيع وحنوه .
إذا أقر الواقف بالوقف يف حال صحته يثبت الوقف بإقراره ,ويثبت
كذلك بإقراره يف حال مرض املوت املخوف إال أنه يعترب يف ثلث
ماله ,وإذا أقر ورثة الواقف بأن مورثهم قد وقف ماالً صح اإلقرار
وثبت به الوقف ,وأما إقرار األجنيب فال يعتد به إال إذا كان الوقف يف
يده .
يثبت الوقف بشهادة رجلني أو رجل وامرأتني ,وال تفتقر الشهادة يف
الوقف إىل تقدم الدعوى إال إذا كان الوقف على معني .
يثبت الوقف بالكتابة إذا حصل العلم بنسبة اخل :إىل كاتبه ,كما يثبت
مبجرد وجود عبارة (وقف) أو (حبس) وحنومها مكتوبة على الدابة أو
الدار وحنومها مع عدم وجود املعارضة املستندة إىل البينة .
يثبت الوقف بالشهادة على االستفاضة ويشرتط لذلك مساع الشاهد
للمشهود به من عدد كثري حيصل به العلم .
يثبت الوقف بشاهد وميني كما يثبت بالنكول مع رد اليمني على املتويل
إذا كان قد باشر سبب ذلك بنفسه وكان مدعياً ,كما حيكم عليه
بالنكول إذا كان مدعى عليه وكانت الدعوى ناشئة عن تصرف واقع
رد اليمني على املدعي .
من قبل املتويل نفسه بعد ّ
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قائمة المراجع

القرآن الكريم وتفسيره
( )1القرآن الكرمي .
( )2تفسري ابن كثري املسمى بتفسري القرآن العظيم :ألث الفداء إمساعيل
بن كثري الدمشقي ,الناشر :دار القلم ,بريوت ,الطبعة الثانية .
( )3تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان :لعبدالرمحن بن ناصر
السعدي ,الناشر :دار املدين ,جده1408 ,هـ .
( )4جامع البيان عن تأويل آي القرآن :ألث جعفر حممد بن جرير
الطربي ,الناشر :دار الفكر ,بريوت1408 ,هـ .
( )5اجلامع ألحكام القرآن :ألث عبداهلل حممد بن أمحد القرطيب ,الناشر:
دار إحياء الرتاث العرث ,بريوت ,الطبعة الثانية1405 ,هـ .
( )6زاد املسري يف علم التفسري ألث الفرج عبد الرمحن بن علي اجلوزي,
الناشر :املكتب اإلسالمي ,بريوت ,الطبعة الرابعة1407 ,هـ.
كتب الحديث
() 7

() 8

() 1

()10

سنن الرتمذي ألث عيسى حممد بن سورة الرتمذي ,الناشر :دار
الفكر ـ بريوت.
سنن الدار قطين :لعلي بن عمر الدار قطين ,الناشر :دار احملاسن,
القاهرة1386 ,هـ ,حتقيق :عبد اهلل هاشم مياين املدين .
سنن أث داود :ألث داود سليمان بن األشعث السجستاين ,الناشر:
دار الفكر ,بريوت ,الطبعة الثالثة1311 ,هـ.
السنن الكربى :ألث بكر أمحد بن احلسن بن علي البيهقي ,الناشر:
دار املعرفة ,بريوت1413 ,هـ .
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سنن ابن ماجه :ألث عبد اهلل حممد بن يزيد بن ماجه القزويين,

()11

الناشر :دار اجليل ,بريوت .
سنن النسائي الصغرى :املعروفة باجملتبين :ألث عبد الرمحن أمحد بن

()12

شعيب بن علي النسائي ,الناشر :دار البشائر اإلسالمية ,بريوت,
الطبعة الثانية1401 ,هـ ,حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة .
شرح صحيح مسلم :ألث زكريا حيىي بن شرف الدين النووي,

()13

الناشر :دار الريان للرتاث ,القاهرة ,الطبعة األوىل1407 ,هـ .
صحيح البخاري املسمى باجلامع الصحيح :ألث عبد اهلل حممد بن

()14

إمساعيل البخاري ,الناشر :دار الفكر ,بريوت .
()15

صحيح مسلم ألث احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري,
الناشر :دار الريان للرتاث ,القاهرة .

()16

فتح الباري شرح صحيح البخاري :للحافظ أمحد بن علي ابن حجر
العسقالين ,الناشر :دار الفكر ,بريوت ,حتقيق :الشيخ عبدالعزيز بن
باز (األجزاء الثالثة األوىل فق. ):

()17

مسند اإلمام أمحد بن حنبل برواية ابنه عبد اهلل ,الناشر :دار صادر,
بريوت1313 ,هـ .

()18

موطأ اإلمام مالك بن أنس ,الناشر :دار الكتب العلمية ,بريوت,
الطبعة األوىل1411 ,هـ .

كتب الفقــه

(أ) كتب الفقه الحنفي

:
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()11

البحر الرائق شرح كنز الدقائق :لزين الدين بن جنيم احلنفي ,الناشر:
مطبعة سعيد كمبين ,كراتشي .
بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع :لعالء الدين أث بكر بن مسعود
الكاساين ,الناشر :دار الكتب العلمية ,بريوت .
البناية يف شرح اهلداية ألث حممد حممود بن أمحد العيين ,الناشر:
دار الفكر ,بريوت ,الطبعة الثانية1411 ,هـ .
تنوير األبصار بشرح الدر املختار هبامش حاشية ابن عابدين .دار
الكتب العلمية ـ بريوت.
االختيار لتعليل املختار ,لعبد اهلل بن حممود بن مودود املوصلي,
الناشر :دار املعرفة ,بريوت ,الطبعة الثالثة1315 ,هـ .

()24

رد احملتار على الدر املختار املعروف حباشية ابن عابدين :حملمد
أمني بن عمر بن عابدين ,الناشر :دار إحياء الرتاث العرث ,بريوت.

()25

الكتاب  :ألث احلسن امحد بن حممد القدوري ,الناشر :دار الكتاب
العرث ,بريوت ,حتقيق :حممود أمني النواوي .

()26

املبسوط :ألث بكر حممد بن أث سهل السرخسي ,الناشر :دار
الفكر ,بريوت1401 ,هـ .

()27

اهلداية شرح بداية املبتدئ :لربهان الدين أث بكر على بن أث بكر
املرغيناين ,الناشر :دار الفكر ,بريوت ,الطبعة الثانية1411 ,هـ .

()20

()21

()22

()23

ب -كتب الفقه المالكي :
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()28

اإلشراف على مسائل اخلالف :للقاضي عبد الوهاب بن علي بن
نصر البغدادي ,الناشر :مطبعة اإلرادة .

()21

بداية اجملتهد وهناية املقتصد :ألث الوليد حممد بن أمحد بن رشد
القرطيب (املعروف بابن رشد احلفيد) ,الناشر :دار الفكر ,بريوت.

()30

بلغة السالك ألقرب املسالك :ألمحد بن حممد الصاوي املالكي
املالكي ,الناشر :دار املعارف ,مصر .

()31

التاج واإلكليل ملختصر خليل :ألث عبد اهلل حممد بن يوسف بن أث
القاسم العبدري املعروف بابن املواق ,الناشر :دار الفكر ,بريوت,
الطبعة الثانية1318 ,هـ .

()32

التفريع :ألث القاسم عبيد اهلل بن احلسني بن اجلالب املصري,
الناشر :دار الغرب اإلسالمي ,بريوت ,الطبعة األوىل1408 ,هـ,
حتقيق :د .حسني الدمهاين .

()33

حاشية العدوي على شرح اخلرشي لعلي بن أمحد الصعيدي العدوي,
الناشر :دار صادر ـ بريوت.

()34

شرح حدود ابن عرفة ألث عبد اهلل حممد األنصاري الرصاع ,الناشر:
دار الغرب اإلسالمي ,بريوت ,الطبعة األوىل1113 ,م.

()35

الشرح الصغري على أقرب املسالك :ألث الربكات أمحد بن حممد
الدردير ,الناشر :دار املعارف ,مصر .

()36

شرح خمتصر خليل املسمي نصيحة املراب ::حملمد األمني بن أمحد
زيدان اجلكين الشنقيطي ,الطبعة األوىل1413 ,هـ .
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()37

()38

الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي  :ألث عمر يوسف بن عبداهلل
بن عبد الرب النمري ,الناشر :دار الكتب العلمية ,بريوت ,الطبعة
األوىل1407 ,هـ.
مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل :ألث عبداهلل حممد بن حممد
املغرث املعروف باحلطاب ,الناشر :دار الفكر ,بريوت ,الطبعة
الثانية1318 ,هـ .

جـ -كتب الفقه الشافعي :
( )31اإلقناع يف الفقه الشافعي ألث احلسن علي بن حممد املاوردي,
مكتبة احلسن علي بن حممد املاوردي ,مكتبة دار العروبة ,الكويت,
الطبعة األوىل1402 ,هـ.
( )40األشباه والنظائر يف الفروع جلالل الدين السيوطي ,دار الفكر
بريوت .
( )41األم :حملمد بن إدريس الشافعي ,الناشر :دار املعرفة ,بريوت ,اعتىن
به :حممد النجار .
( )42التنبيه يف الفقه الشافعي :ألث إسحاق إبراهيم بن علي الفريوز
آبادي الشريازي ,الناشر :دار عامل الكتب ,بريوت ,الطبعة األوىل
403هـ .
( )43حاشية شهاب الدين القليوث ,وعمرية الشافعي على شرح جالل
الدين احمللي على املنهاج ,الناشر :دار إحياء الكتب العربية ـ مصر.
( )44احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي :ألث احلسن علي بن
حممد بن حبيب املاوردي ,الناشر :دار الكتب العلمية ,بريوت,
معوض ,وعادل عبد املوجود
الطبعة األوىل1414 ,هـ ,حتقيق :على ّ
.
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()45

روضة الطالبني  :ألث زكريا حيىي بن شرف النووي ,الناشر :املكتب
اإلسالمي ,بريوت1386 ,هـ.

()46

السراج الوهاج يف شرح املنهاج ألث البقاء حممد بن موسى املديري,
دار املنهاج ,جدة ,الطبعة األوىل1425 ,هـ.

()47

مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج :حملمد اخلطيب
الشربيين ,الناشر :دار الفكر ,بريوت .

()48

هناية احملتاج إىل شرح املنهاج :لشمس الدين حممد بن أمحد بن محزة
الرملي الشهري بالشافعي الصغري ,الناشر :دار الفكر ,بريوت ,الطبعة
األخرية1404 ,هـ .

()41

املهذب :ألث إسحاق إبراهيم بن على الفريوز آبادي الشريازي,
الناشر :دار الفكر ,بريوت .

(د) كتب الفقه الحنبلي :
()50

اإلقناع لطالب االنتفاع ,لشرف الدين أث النجا موسى بن أمحد
احلجاوي ,حتقيق :د .عبداهلل الرتكي ,الناشر :دار هجر ,القاهرة,
الطبعة األوىل1418 ,هـ . 1117 -

()51

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد
بن حنبل :ألث احلسن عالء الدين علي بن سليمان املرداوي,
الناشر :مكتبة ابن تيمية ,القاهرة ,الطبعة األوىل1374 ,هـ .

()52

الروض املربع شرح زاد املستقنع :ملنصور بن يونس البهويت ,الناشر:
املطابع األهلية لألوفست ,الرياض ,الطبعة الثانية1403 ,هـ.
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()53

()54

()55

()56

شرح الرزكشي على خمتصر اخلرقي :لشمس الدين حممد بن عبداهلل
الزركشي ,حتقيق :عبداهلل بن عبدالرمحن اجلربين ,الطبعة األوىل,
1412هـ.
الشرح الكبري على منت املقنع :لشمس الدين عبدالرمحن بن أث
عمر بن قدامة املقدسي ,حتقيق :د .عبداهلل الرتكي ,الناشر :دار
هجر ,القاهرة ,الطبعة األوىل 1417هـ 1116 -م .
شرح منتهى اإلرادات ملنصور بن يونس البهويت .حتقيق :د .عبداهلل
الرتكي .الناشر :مؤسسة الرسالة ,الطبعة األوىل 1421هـ -
2000م .
الفروع لشمس الدين حممد بن مفلح املقدسي ,الناشر :دار عامل
الكتب :بريوت ,الطبعة الرابعة1404 ,هـ .

()57

كشاف القناع عن منت اإلقناع :ملنصور بن يونس البهويت ,الناشر:
دار عامل الكتب ,بريوت1403 ,هـ .

()58

املبدع يف شرح املقنع  :ألث إسحاق برهان الدين إبراهيم بن حممد
بن مفلح احلنبلي ,الناشر :املكتب اإلسالمي ,بريوت1180 ,م .

()51

املغين :ملوفق الدين أث حممد عبداهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي,
الناشر :دار هجر ,القاهرة ,الطبعة األوىل1406 ,هـ ,حتقيق :د.
عبداهلل الرتكي و د .عبد الفتاح احللو .

()60

املمتع يف شرح املقنع لزين الدين املنجي التنوخي :حتقيق د.
عبدامللك بن دهيش ,الناشر :دار خضر للطباعة والنشر ,بريوت,
الطبعة األوىل 1418هـ 1117 -م .

-113-

()61

منتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزيادات لتقي الدين
الفتوحي .حتقيق د .عبداهلل الرتكي ,مؤسسة الرسالة ,بريوت ,الطبعة
األوىل1411 ,هـ 1111 -م .

()62

احمللى ألث حممد علي بن أمحد بن حزم األندلسي ,الناشر :مكتبة
دار الرتاث ,القاهرة ,حتقيق :أمحد شاكر.

هـ  -الفقه الظاهري:

كتب اللغـة
( )63أساس البالغة ألث القاسم حممود الزخمشري ,الناشر :دار صادر ـ
بريوت1385 ,هـ ـ 1165م.
( )64تاج العروس شرح القاموس حملمد مرتضى احلسيين الزبيدي ,الناشر:
املطبعة اخلريية ,مصر ,املطبعة األوىل1306 ,هـ.
( )65حترير ألفاظ التنبيه :ألث زكريا حيىي بن شرف النووي ,الناشر :دار
القلم ,دمشق ,الطبعة األوىل1408 ,هـ ,حتقيق :عبدالغين الدقر .
( )66الصحاح إلمساعيل بن محاد اجلوهري ,الناشر :دار العلم للماليني,
بريوت ,الطبعة الثالثة1404 ,هـ ,حتقيق :أمحد بن عبد الغفور عطار .
( )67القاموس احملي ::جملد الدين حممد بن يعقوب الفريوز أبادي,
الناشر :مؤسسة الرسالة ,بريوت ,الطبعة الثانية1407 ,هـ.
( )68لسان العرب :حملمد بن مكرم بن علي بن منظور ,الناشر :دار
إحياء الرتاث العرث ,بريوت ,الطبعة الثانية1412 ,هـ.
( )61املصباح املنري :ألمحد بن حممد املقري القيومي ,الناشر :املطبعة
األمريية ببوالق ,مصر1103 ,م ,تصحيح :محزة فتح اهلل .
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()70

املطلع على أبواب املقنع لشمس الدين حممد بن أث الفتح البعلي,
الناشر :املكتب اإلسالمي ـ بريوت ,الطبعة األوىل1385 ,هـ ـ
1165م.

()71

معجم لغة الفقهاء :حملمد رواس قلعة جي وحامد قنييب ,الناشر:
دار النفائس ,الطبعة األوىل1405 ,هـ .

()72

معجم مقاييس اللغة  :ألث احلسني أمحد بن فارس بن زكريا,
الناشر :دار الفكر ,بريوت ,حتقيق :عبدالسالم هارون .

()73

مفردات ألفاظ القرآن الكرمي :للراغب احلسني بن حممد بن املفضل
األصفهاين ,الناشر :الدار الشامية ,بريوت ,الطبعة األوىل,
1412هـ ,حتقيق :صفوان داودي .

()74

النهاية يف غريب احلديث واألثر :جملد الدين أث السعادات املبارك
حممد بن األثري اجلزري ,الناشر :أنصار السنة احملمدية ,باكستان,
حتقيق :حممود الطناحي وطاهر الزاوي .

كتب تخريج األحاديث :
()75

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبل :حملمد ناصر الدين األلباين,
الناشر :املكتب اإلسالمي بريوت ,الطبعة األوىل1311 ,هـ.

()76

التخليص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري :للحافظ أمحد بن
علي بن حجر العسقالين ,الناشر :دار الفكر ,بريوت .

()77

اجلوهر النقي  :لعالء الدين بن علي املارديين املعروف بابن
الرتكماين ,الناشر :دار املعرفة ,بريوت1413 ,هـ.
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مراجع متفرقة :
()78

()71

()80

()81

اإلمجاع ألث بكر بن املنذر ,دار الكتب العلمية ,بريوت ,الطبعة
الثانية1408 ,هـ 1188 -م .
اجلهود العلمية والعملية ألئمة الدعوة يف جمال الوقف لعبد الرمحن
بن معال اللوحيق (من حبوث ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة
والتنمية ,مكة املكرمة 11-18 ,شوال 1420هـ) وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد باململكة العربية السعودية .
أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية حملمد عبيد اهلل الكبيسي,
مطبعة اإلرشاد ,بغداد1317 ,هـ 1177 -م .
أحكام األوقاف ,حلسن رضا ,مطبعة التفيض األهلية ,بغداد,
الطبعة الثانية1138 ,هـ .

()82

أحكام األوقاف ملصطفى بن أمحد الزرقا ,الناشر :دار عمار ـ
عمان ,الطبعة األوىل1418 ,هـ.

()83

أحكام األوقاف ألث بكر أمحد بن عمرو الشيباين املعروف
باخلصاف ,الناشر :مكتبة الثقافة الدينية ـ القاهرة.

()84

أخبار املدينة املنورة ألث زيد عمر بن شبه النمري ,الناشر :دار
الكتب العلمية ,بريوت ,الطبعة األوىل.

()85

األصول اإلجرائية إلثبات األوقاف لعبد اهلل بن حممد اخلنني,
الناشر :وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد.

()86

أعالم املوقعني عن رب العاملني البن القيم اجلوزية ,الناشر :إدارة
الطباعة املنريية ,مصر .
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()87

()88

()81

()10

()11

()12

()13

()14

()15

()16

()17

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان البن قيم اجلوزية ,املكتبة
الثقافية ,بريوت 1403هـ 1183 -م .
اإلسعاف يف أحكام األوقاف لربهان إبراهيم بن موسى الطرابلسي,
املطبعة الكربى املصرية1312 ,هـ .
األوقاف النبوية ووقفيات بعض الصحابة الكرام ـ دراسة فقهية
تارخيية وثائقية لعبد اهلل بن حممد احلجيلي ,منشور ضمن حبوث
ندوة واملكتبات الوقفية يف اململكة العربية السعودية ,الناشر :وزارة
الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد.
التعريفات للشريف علي بن حممد اجلرجاين ,دار الكتب العلمية,
بريوت1416 ,هـ 1115 -م .
توثيق األوقاف :األصول الشرعية واألساليب اإلجرائية ,لعبدالرمحن بن
معال اللوحيق .
توثيق األوقاف ,نظرة تارخيية لعبد اهلل بن حممد احلجيلي ,الناشر :وزارة
الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد.
الطرق احلكيمة يف السياسة الشرعية ,البن قيم اجلوزية ,حتقيق:
حممد حامد الفقي ,دار الكتب العلمية ,بريوت1373 ,هـ.
علماء جند خالل مثانية قرون لعبد اهلل بن عبد الرمحن البسام,
الناشر :دار العاصمة ـ الرياض ,الطبعة الثانية1411 ,هـ.
الفروق ألث العباس أمحد بن إدريس القرايف ,الناشر :دار الكتب
العلمية ,بريوت ,الطبعة األوىل1418 ,هـ 1118 -م .
علم التوثيق الشرعي لعبد اهلل بن حممد احلجيلي ,الناشر :مكتبة
امللك فهد الوطنية ـ الرياض1424 ,هـ.
الفقه اإلسالمي وأدلته ,لوهبة الزحيلي ,الناشر :دار الفكر ,دمشق,
الطبعة الثالثة1401 ,هـ 1181 -م .
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( )18القضاء ونظامه يف الكتاب والسنة ,لعبد الرمحن بن إبراهيم
احلميضي ,الناشر :جامعة أم القرى ,مكة املكرمة ,الطبعة األوىل,
1401هـ 1181-م
( )11كتاب الوقف لعبد جلليل عشوب ,دار اآلفاق العربية ,القاهرة,
الطبعة األوىل1420 ,هـ 1182 -م .
( )100جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ,الناشر :الرئاسة العامة
لشؤون املسجد احلرام ومسجد النبوي .
( )101حماضرات يف الوقف حملمد أبو زهرة ,الناشر :دار الفكر العرث,
القاهرة ,الطبعة الثانية1311 ,هـ 1171 -م .
()102

املختارات اجللية من املسائل الفقهية لعبد الرمحن بن ناصر
السعدي ,املؤسسة السعيدية بالرياض .

()103

املناظرات الفقهية لعبد الرمحن بن ناصر السعدي ,املؤسسة
السعيدية بالرياض .

()104

النظرية العامة إلثبات موجبات احلدود لعبد اهلل بن على الركبان,
مؤسسة الرسالة ,بريوت ,الطبعة األوىل1401 ,هـ 1181 -م .

()105

وسائل اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية يف املعامالت املدنية واألحوال
الشخصية ,حملمد مصطفى الزحيلي ,مكتبة دار البيان ,بريوت,
الطبعة األوىل1402 ,هـ1182 ,م .

()106

الوصايا واألوقاف يف الفقه اإلسالمي لوهبة الزحيلي ,درا الفكر,
دمشق ,الطبعة األولىو 1407هـ 1187 -م .

()107

الوصية بياهنا وأبرز أحكامها لصاحل بن عبدالرمحن األطرم ,الطبعة
األوىل1408 ,هـ .
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( )108الوقف يف الفكر اإلسالمي ,حملمد بن عبدالعزيز بن عبداهلل,
الناشر :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ,باململكة املغربية,
1416هـ 1116 -م .
( )101الوقف مفهومه ومقاصده لعبد الوهاب أبو سليمان ,منشور ضمن
أحباث ندوة (املكتبات الوقفية يف اململكة العربية السعودية) ,الناشر:
وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد.
( )110الوقف مفهومه ومقاصده ألمحد الشعيب ,منشور ضمن أحباث ندوة
املكتبات الوقفية يف اململكة العربية السعودية .الناشر :وزارة الشؤون
اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد.
( )111الوقوف من مسائل اإلمام أمحد بن حنبل ,دراسة وحتقيق:
د .عبد اهلل الزيد ,مكتبة املعارف ـ الرياض ,الطبعة األوىل,
1410هـ.
( )112الوالة والقضاة ألث عمر حممد بن يوسف الكندي ,الناشر :دار
الكتاب اإلسالمي ـ القاهرة.
الموسوعات :
( )113املوسوعة الفقهية ,وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت,
الطبعة الثانية1404 ,هـ 1183 -م .
( )114موسوعة الفقه اإلسالمي ,بإشراف الشيخ ُحمَ َّمد أبو زهرة ,الناشر:
دار الفكر العرث ,القاهرة1166 ,م .
فهرس الموضوعات
رقم الصفحة
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1

مقدمة البحث
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المبحث األول :إثبات الوقف :مفهومه ,مشروعيته ,أهميته
 المطلب األول :التعريف مبفردات عنوان البحث -المطلب الثاني :مشروعية إثبات الوقف

 المطلب الثالث :عناية الصحابة بإثبات األوقاف -المطلب الرابع :عناية العلماء بإثبات األوقاف

 -المطلب الخامس :أمهية إثبات الوقف واحلكمة من مشروعيته

5
11
24
32
37

المبحث الثاني :صيغ ثبوت الوقف

 المطلب األول :ثبوت الوقف بالقول -1ألفاظ الوقف الصرحية
 -2ألفاظ الوقف الكنائية

 -المطلب الثاني :ثبوت الوقف بالفعل

 -المطلب الثالث :شروط صيغة الوقف

41
41
42
44
47

المبحث الثالث :طرق إثبات الوقف

 -المطلب األول :إثبات الوقف باإلقرار

 المطلب الثاني :إثبات الوقف بالشهادة -المطلب الثالث :إثبات الوقف بالكتابة

 -المطلب الرابع :إثبات الوقف باالستفاضة

 المطلب الخامس :إثبات الوقف باليمني والنكول عنها -المطلب السادس :حكم احلاكم وأثره يف لزوم الوقف

خاتمة البحث :وتتضمن أهم نتائج البحث
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60
65
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77
81
12
15
17
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