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، احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني

 نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. أما بعد..

فإإ ش شإإراعس ا سإإالم لارإإس الأإإراا ، وأف إإلما وأرمإإا وأ ملإإما، ف إإد  

جاءت وافيس حباجات الناس ومتطلباتمم يف شتى أمورهم، فأرعت هلم فعل 

الطاعات وترك املنميات، ت ربًا إىل اهلل وابتغإاء مراإاته، وي ا تصإر لصإيل     

س يف ظلما على احلياة الدنيواس فحسب، بل أمتد ليأمل احلياة األعمال الصاحل

األلرواس، حيث شرعت من األسباب ما حي ق تلك الغااس بعد الوفإاة، وهإ    

الصإإدتات اراراإإس، والإإه مإإن أهممإإا الوتإإم، ومإإن املعلإإوم أش األوتإإاف      

الأرعيس يف شتى أصنافما  انت رافدًا عظيمًا الستمرار حر س العلإم والتعلإيم   

إىل عصرنا احلاار، وعرب العصور ا سالميس ، { التنميس، من عمد الصحابسو

املختلفإإس، وإش املتلمإإل لتإإاراف الوتإإم ليملإإد حإإره املسإإلمني عليإإه، و إإد    

 ذلك أش األوتاف ي تكإن حمصإورة علإى املإدارس واملسإاجد فحسإب، بإل        

 انت تأإمل أنإواا احتياجإات اعتمإ  ا سإالم  يف للإك العصإر حتإى ل إر          

ل التإإاراف أش هنإإاك و ارة لسحبإإاس يف بعإإ  العصإإور املااإإيس يف املغإإرب أهإإ

ا سإإإالم ، تأإإإرف علإإإى األنأإإإطس الوتفيإإإس يف تلإإإك العصإإإور. والتإإإاراف     

ا سالم  لري شاهد علإى مإا ن إول، وال اسإ  املتلمإل ملسإرية تإاراف الوتإم         

ا سإإإالم  عإإإرب العصإإإور ا سإإإالميس املااإإإيس، إال أش ا إإإدر هلإإإ الء الكإإإرام 

 دهم وأش ادعوا هلم بالرمحس واملغفرة.جم
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وتإإد جإإاء إعإإداا هإإذا البحإإث بصإإورة سإإراعس واتصإإرة، لبيإإاش تإإاراف    

إىل عصرنا احلااإر، و إذلك تإاراف    @الوتم عند املسلمني من عمد النيب 

الوتم عند غري املسلمني، ومست هإذا البحإث بعنإواشا تإاراف الوتإم عنإد       

 املسلمني وغريهم.

 خطة البحث:

 لطس هذا البحث يف م دمس، وثالثس فصول، ولارس.انتظمت  

 الفصل األولا يف ح ي س الوتم، وبياش حكمه، وفيه مبحثاش

 املبحث األولا تعرام الوتم. – 1

 املبحث الثان ا حكمه وأالس مأروعيته – 2

 الفصل الثان ا تاراف الوتم وفيه مبحثاش

 املبحث األولا تاراف الوتم عند غري املسلمني. – 1

 املبحث الثان ا تاراف الوتم عند املسلمني وفيه مثانيس مطالبا – 2

 .@املطلب األولا حال الوتم يف عصر النيب  -

 .<املطلب الثان ا حال الوتم يف عصر اخللفاء الراشدان  -

 .{ املطلب الثالثا حال الوتم يف آلر عمد الصحابس -

 ملطلب الراب ا حال الوتم يف عصر الدولس األمواس. -

 املطلب اخلامسا حال الوتم يف عصر الدولس العباسيس. -

 املطلب السااسا حال الوتم بعد اعم الدولس العباسيس. -
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 املطلب الساب ا حال الوتم يف العصر احلداث. -

 املطلب الثامنا حال الوتم يف اململكس العربيس السعوااس. -

 س مباحثالفصل الثالثا إلغاء األوتاف الذراس )األهليس( وفيه ثالث

 املبحث األولا أتسام الوتم. -

 املبحث الثان ا شبه إلغاء الوتم األهل . -

 املبحث الثالثا إلغاء الوتم األهل . -

 اخلارس وأهم التوصيات. -

وتإإد بإإذلت ارمإإد والوسإإ  يف هإإذ البحإإث، رجإإاء إبإإرا  هإإذا البحإإث    

بلسإإلوب علمإإ  رصإإني، مإإ  احلإإره علإإى سإإالمته مإإن األلطإإاء اللغواإإس      

 مالايس، ومن أراا املياد وا لالا، فلرياج  مصاار البحث ومراجعه.وا 

وأسلل اهلل تعاىل أش اغفإر لإ  مإا حصإل مإخ مإن لطإل أو  لإل يف هإذا          

 البحث، وأسلله تعاىل أش ات بله، وأش  عله لالصًا لوجمه الكرام.

  هلل رب العاملني. وآلر اعوانا أش احلمد
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 الفصل األول

 ان حكمه يف حقيقة الوقف وبي

 

 وفيه مبحثاشا

 :تعريف الوقف: املبحث األول

 ي اللغة:ـأواًل: الوقف ف

تإال ابإن فإارس يف معملإم م إاايس اللغإسا الإواو وال إاف والفإاء أصإإل          

 .(1)واحد ادل على ركث يف ش ء ثم ا اس عليه

 واطلق الوتم واراا به احلبس  ما أنه اطلق واراا به املن .

و مصدر من تولكا وتفت الأ ء وتفًا أي فلما الوتم مبعنى احلبس فم

 حبسته، ومنه وتم األرض على املسا ني، واحُلبس بال م ه  ما وتم.

وأما الوتم مبعنى املن ا فسش الواتم مينإ  التصإرف يف املوتإوف فإ ش،     

م ت إإى املنإإ  أش لإإول بإإني الرجإإل وبإإني الأإإ ء الإإذي اراإإد ، وهإإو لإإالف  

 .(2)ا عطاء

 .وارم  أوتاف وأحباس

                                           
  .مااة )وتم( 6/135فارس  انظرا معملم م اايس اللغس البن  (1)

  .8/343، ولساش العرب 3/915انظرا الصحاح   (2)
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 .(1)ومسى وتفًاا ألش العني موتوفس، وحبسًا؛ ألش العني حمبوسس

 ي االصطالح:ـثانيًا: الوقف ف

عرفه الف ماء بتعارام اتلفس، باعتبارات اتلفس، حتى أننا جنإد لف مإاء   

 املذهب الواحد أ ثر من تعرام.

 أواًلا تعرام احلنفيسا

رجإإ  إىل ألتلإإم ف مإإاء احلنفيإإس يف تعراإإم الوتإإم، والسإإبب يف هإإذا ا 

التالفمم يف الوتم هل هو ال م أم ال؟ ولذلك ف ش ف ماء احلنفيس يف تعرافمم 

للوتإإم افرتإإوش بإإني تعرافإإه علإإى رأي أبإإ  حنيفإإس وبإإني تعرافإإه علإإى رأي      

 الصاحبني.

وتعرام أب  حنيفس للوتم هوا حبس العني على حكم ملك الواتم، 

 والتصدق باملنفعس على جمس اخلري.

لواتإم الرجإوا عإن الوتإم ولإه بيعإه؛ ألش الوتإم        وبناء عليه اصإ  ل 

  .(2)عند أب  حنيفس غري ال م  العاراس

أما عند الصاحبني الذان ارااش أش املوتوف خيرج عن ملإك الواتإم فإالوتم    

 .(3)هوا حبس العني على ملك اهلل تعاىل، وصرف منفعتما على من أحب

                                           
  .285، واملطل  ه2/669نظرا املصباح املنري ا  (1)

  ..495، 4/136، وحاشيس ابن عابدان 5/37انظرا فت  ال دار البن اهلمام   (2)

  ..4/364، وحاشيس ابن عابدان 5/37انظرا فت  ال دار   (3)
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 ثانيًاا تعرام املالكيس للوتما

 س الوتم بلنهاعّرف ف ماء املالكي 

إعطإإاء منفعإإس شإإ ء مإإدة وجإإوا  ال مإإًا ب إإاا  يف ملإإك معطيمإإا ولإإو        

 .(1)ت دارًا

وعليه ف ش املالك حيإبس العإني عإن أي تصإرف رليكإ ، وتإربا براعمإا        

رمس لرياس شرعًا، ال مًا، م  ب اء العني على ملك الواتم، فال اأإط  فيإه   

 التلبيد.

 ثالثًاا تعرام الأافعيسا

ارام الأافعيس للوتم هو تعرام الأربيخ حيث تالا إنإه  من أشمر تع

حبس مال ميكن ا نتفإاا بإه، مإ  ب إاء عينإه، ب طإ  التصإرف يف رتبتإه علإى          

 مصرف مباح موجوا.

وعليه خيرج املال عن ملك الواتم، واصري حبيسًا على حكم ملك اهلل 

 .(2)تعاىل

 رابعًاا تعرام احلنابلسا

  .(3)بيس األصل وتسبيل املنفعسعرفه ف ماء احلنابلس بلنها ل

                                           
  ..3/34، ومن  اعليل 6/18مواهب ارليل انظرا   (1)

  .5/358، ونمااس احملتاج 2/367انظرا مغخ احملتاج   (2)

  .8/184انظرا املغخ   (3)
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وبمذا التعرام خترج العني عن ملإك الواتإم وتكإوش يف سإبيل اهلل، ال     

  و  بيعما والهبتما، وال الرجوا فيما،

 -ولعل هذا التعرام هو أرج  التعرافات للوتم وللك ملا الت ا

)أحإبس   <لعمإر بإن اخلطإاب     @أنإه م تإبس مإن تإول الرسإول       – 1

 .(1) ته(أصله، وسّبل مثر

 أش هذا التعرام اتتصر على ل ر ح ي س الوتم ف ط، وي  – 2

ادلل يف تفصيالت ألرى اللت فيما ب يس التعرافات، بل ترك 

 بياش للك وتفصيله عند الكالم على األر اش والأرو ، 

 إل إش الدلول يف التفاصيل خيرج التعرام عن االلته.   

 واهلل أعلم.

                                           
، وروا  النساا  يف السنن يف  تاب األحباس، باب 2/157الرجه ا مام أمحد يف مسند    (1)

، بإإرتم 2/54وتإإم ، وابإإن ماجإإه يف أبإإواب األحكإإام، بإإاب مإإن  6/232حإإبس املأإإاا 

  .6/162، والبيم   يف السنن 4/95( والطحاوي يف معان  األثار 2419)
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 قف وأدلة مشروعيته:حكم الو: املبحث الثاني

 أواًل: حكم الوقف:

، (1)الوتم جااي شرعًا، وهذا تول مجاهري أهل العلم من احلنفيس

 .(5)، وهو تول الظاهراس(4)، واحلنابلس(3)، والأافعيس(2)واملالكيس

تال يف املغخا وأ ثر أهل العلم من السلم ومن بعدهم على ال ول 

 .(6)بصحس الوتم

 :لوقفثانيًا: أدلة مشروعية ا

ال على مأروعيس الوتم الكتاب، والسنس، وا مجاا، وعمل  

 الصحابس.

 الكتاب. – 1

    اتوله تعاىل

    

                                           
  .7، وا سعاف يف أحكام األوتاف ه12/27انظرا للحنفيس يفا املبسو    (1)

  .6/322، وع د ارواهر الثمينس، والذلرية 2/79انظر للمالكيس يفا ا شراف   (2)

  .5/342، ورواس الطالبني 6/7ماء انظر للأافعيس يفا حليس العل  (3)

  .3/391، والأرح الكبري 8/185انظر للحنابلس يفا املغخ   (4)

  .9/175انظر للظاهراس يفا احمللى   (5)

  .8/185انظرا املغخ   (6)
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  [.92]آل عمراشا 

    ملا نيلت هذ  اآلاس ا<ا ول أنس 

   

   [92]آل عمراشا.  

ول اهللا ا ول اهلل يف إإف ال اا رس @تام أبو للحس إىل رسول اهلل 

      تابه

    

   وإش أحب أموال  إل َّ بريحى، وإنما صدتس أرجو برها وللرها

بف للك ))ا @ ول اهللعنداهلل، ف عما اارسول اهلل حيث شئت، ف ال رس

مال راب ، للك مال الراب ، تد مسعت ما تلت فيما، وإن  أرى أش جتعلما 

((يف األتربني ف سمما أبو للحس يف أتاربه وبخ عمه
 (1). 

فملعلما يف حساش بن  ((أجعلما يف ترابتك)) ا@ويف لفظ تال النيب 

 ثابت، وأب  بن  عب.

 االسنس – 2

 ااستدلوا بلحاااث  ثرية منما

إلا مات ابن آام ان ط  )) تالا @ أش النيب < عن أب  هرارة   )أ( 

عمله إال من ثالثا صدتس جاراس، أو علم انتف  به، أو ولد 

                                           
الرجه البخاري يف الوصإااا، بإاب مإن تصإدق إىل و يلإه ثإم را الو يإل إليإه، ومسإلم يف            (1)

  ..2/443(، 998الي اة برتم )
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((  ادعو لهإصال
(1). 

يف شرح هإذا احلإداثا فيإه اليإل لصإحس أصإل        ~ تال النووي

 .(2)الوتم وعظيم ثوابه أ.هإ
أراًا خبيرب، فلتى  أصاب <ا أش عمر بن اخلطاب > )ب( عن ابن عمر

استلمر  فيما، ف الا اارسول اهلل إن  أصبت أراًا  @ النيب

خبيرب ي أصب مااًل تط هو أنفس عندي منه، فما تلمرن  به؟ 

، تالا فتصدق ((إش شئت حبست أصلما وتصدتت بما)) تالا

بما عمر، أنه ال اباا وال ابتاا، وال اورث أو ال اوهب، تالا 

ء، ويف ال ربى، ويف الرتاب، يف سبيل اهلل، فتصدق عمر يف الف را

وابن السبيل وال عيم، ال جناح على من وليما أش ال ل منما 

                                           
، 11/84الرجه مسلم يف  تاب الوصيس، باب، ما الحق ا نساش مإن الثإواب بعإد وفاتإه       (1)

( 1376، والطمإإذي يف  تإإاب األحكإإام، بإإاب الوتإإم بإإرتم )   2/372وأمحإإد يف املسإإند 

، والبغإإوي يف شإرح السإإنس  6/251والنسإاا  يف الوصإااا، بإإاب ف إل الصإإدتس عإن امليإت      

(، والطحاوي يف مأإكل  241واب معلم الناس اخلري برتم )، وابن ماجه يف باب ث1/100

(، وأبو ااوا يف  تاب الوصيس، يف باب ما جاء يف الصدتس عن امليت برتم 246اآلثار برتم )

،  وابإإن حبإإاش ويف  6/278( والبيم إإ  يف  تإإاب الوصإإيس، بإإاب الإإدعاء للميإإت     2880)

  .(.3016صحيحه بطتيب ابن بلباش يف  تاب ارنااي برتم )

  .11/85انظرا شرح النووي على صحي  مسلم   (2)
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  .(1)باملعروف، أو اطعم صدا ًا غري متمول فيه

ا يف هذا احلداث اليل على صحس أصل ~ا ول النووي 

 .(2)الوتم، وأنه االم لأوااب اراهليس أ.هإ

 ا مجااا – 3

 <السابق يف وتم عمر  > عل ًا على حداث ابن عمرا ول الطمذي م

لسرض اله أصابما خبيرب.. )والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 

وغريهم، ال نعلم بني املت دمني منمم يف للك التالفًا يف إجا ة  @النيب 

 .(3) وتم األراني وغري للك(

  .(4)ملساجدوتد حكى الكاسان  يف البداا ا ا مجاا على جوا  وتم ا

ا ال لالف بني األامس يف لبيس ال نالر واملساجد ~وتال ال رليب 

 .(5)والتلفوا يف غري للك

 عمل الصحابسا – 4

                                           
(، ومسإلم يف  تإاب الوصإيس، يف    2737ألرجه البخاري يف باب الأرو  يف الوتم برتم )  (1)

  .(1632باب الوتم برتم )

  .11/86شرح صحي  مسلم   (2)

  .3/660سنن الطمذي   (3)

  .6/219انظرا بداا  الصناا  للكاسان    (4)

  .6/339رام  ألحكام ال رآش انظرا ا  (5)
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له مال من املماجران واألنصار، إال  ا ما أعلم أحًد  اش<تال جابر 

 . (1)حبس مااًل من ماله صدته م بدة ال تأطى أبدًا، وال توهب، وال تورث

دي شيف البخاريا )تصدق أبو بكر بدار  على ولد ، وتال احلمي

وعمر بربعس عند املروة، وعثماش برومس، بئر باملدانس، وتصدق عل  بلراه 

بينب ، وتصدق اليبري بدار  مبكه، و اار  مبصر، وأمواله باملدانس على 

ولد ،وتصدق سعد بدار  باملدانس، و اار  مبصر على ولد ، وعمرو بن 

اار  مبكه على ولد ، وحكيم بن حيام بدار  مبكس واملدانس العاه بالوهط، و

 على ولد .

تالا فذلك  له إىل اليوم، ف ش الذي تدر منمم على الوتم، وتم، 

 .(2) واشتمر للك فلم انكر  أحد، فكاش إمجاعًا(

 

 

 

 

                                           
  .4/148ش، وصاحب البحر اليلار 8/185هذا األثر ل ر  صاحب املغخ   (1)

، ول ر  اليالع  6/161الرج هذا األثر بكامله البيم   يف السنن الكربى يف  تاب الوتم   (2)

  .يف نصب الرااس وعيا  إىل اخلالفيات للبيم  
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 الفصل الثاني

 تاريخ الوقف

 

 وفيه مبحثاشا

 :تاريخ الوقف عند غري املسلمني: املبحث األول

الوتم معروف عند األمم الساب س تبل ظمور ا سالم وبعد ، وإش ي 

اسم بمذا ا سم، فا نساش يف ال دم عرف املعابد ورصد عليما الع ارات، 

واألراا ، لإلنفاق عليما من غلتما، وعلى ال اامني بلمرها، وال افسر هذا 

 إال على أنه يف معنى الوتم.

لوتإم  انإت موجإواة تبإل ا سإالم      ومن هنا ميكإن ال إول، إش فكإرة ا   

عنإإد  إإثري مإإن األمإإم الكفإإارة، ف إإد وجإإدت عنإإد تإإدماء املصإإراني فكانإإت      

األراا  ترصد على اآلهلإس واملعابإد وامل إابر، وت لإذ غلتمإا للنف إس عليمإا،        

 إإذلك انفإإق علإإى الكمنإإس واخلإإدام مإإن هإإذ  األمإإوال، و إإاش النإإاس وتتمإإا    

 ري والت رب إىل اآلهلس  ما  عموا.مدفوعني إىل هذا التصرف ب صد فعل اخل
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 .(1)و اش هذا الأ ء موجواًا عند تدماء العراتيني، وعند الروماش وغريهم

ومن األوتاف اله  اشتمرت عنإد العإرب تبإل ا سإالم، الوتإم علإى       

الكعبس املأرفس، بكسوتما وعمارتما  لمإا تمإدمت، وأول مإن  سإا الكعبإس،      

 .(2) ري(ووتم عليما )أسعد أبو  راب ملك مح

ا ي حيإإبس أهإإل اراهليإإس فيمإإا علمتإإه اارًا، وال ~أمإإا تإإول الأإإافع  

فا مام الأافع  هنإا ي انإم    (3)أراًا تربرًا حببسما، وإمنا حبس أهل ا سالم

وجوا األحباس يف اراهليس تطعًا، بل نفى وجوا األحباس الإه ا صإد منمإا    

و حبس العإني عإن التمليإك    ال ربس والرب آنذاك، وعلى هذا ف ش فكرة الوتم أ

والتملإإك، وجعإإل منافعمإإا اصصإإس رمإإس معينإإس، فكإإرة تدميإإس معروفإإس تبإإل   

  .(4)ظمور ا سالم بيمن بعيد

ويف العصر احلاارا يف بع  األنظمس الغربيس ما اأبه الوتم، ومن 

للك أش النظام األملان  جعل هناك لمس ماليس عموعس من األموال، اصرف 

                                           
، وحماارات 16، والوتم األهل . ا/ باف يه ه1/21س  انظرا أحكام الوتم ا/ الكبي  (1)

  .5ه .يف الوتم ابو  هرة

  .29، والوتم مأروعيس وأهميس ا/ الدراواش ه3/842انظرا م دمس ابن للدوش   (2)

  .3/275انظرا األم   (3)

، وأحكإام الوتإم ا/ الكبيسإ     1/73انظرا الوتم يف الفكإر ا سإالم  حملمإد عبإدالعياي       (4)

1/22.  
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األعمال اخلرياس، واوجد هناك مأرف هلذا املال، اأبه  راعما وغلتما على

 الناظر على الوتم يف النظام ا سالم .

 ذلك اوجد ما اعرف با نفاق على الكنااس واملعابد من تبل الناس، 

 ب صد ال ربس.
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 :تاريخ الوقف عند املسلمني: املبحث الثاني

 وفيه مثانيس مطالبا

 .@ النيبي عصر ـاملطلب األول: حال الوقف ف

من  @ حيث  اش @ ل د ُعرف الوتم عند املسلمني يف حياة النيب

أجوا الناس يف بذل اخلري، والصدتات، وا حساش إىل الناس، حتى أش من 

 .(1)وإنفاته يف اخلري @ ل روا أبوابًا لاصس يف بياش صدتاته @تناول سريته 

حياته  إال أش علماء ا سالم التلفوا يف لداد أول وتم وصدته يف

@. 

فذهب بع مم إ وهم من املماجران إ إىل أش أول صدتس يف ا سالم ه  

 .< صدتس عمر

ادل  @ وتال األنصارا إش أول صدتس يف ا سالم ه  صدتس النيب

لذلك ما روا  عمر بن شبه عن عمرو بن سعد بن معال تالا سللنا أول 

ا صدتس حبس يف ا سالم ف ال املماجروشا صدتس عمر، وتال األنصار

  .(2) @رسول اهلل 

  .(3)وتال عنه ابن حملر يف الفت ا يف إسناا  الواتدي

                                           
  .1/188انظرا الطب ات البن سعد   (1)

  .6/26، ونيل األولار 5/403انظرا فت  الباري   (2)

  .انظرا املرج  السابق  (3)
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أش أول صدتس ُتصدق بما يف ا > وتد ألرج ابن ليميس عن ابن عمر

 ا@، وأش عمر تال لرسول اهلل < ا سالم، صدتس عمر بن اخلطاب

حبس )) @إش ل  مااًل وأنا أراد أش أتصدق به، ف ال رسول اهلل  

 .(1)تالا فكتب ((بل مثر أصله وس

وألرج ابن سعد عن حممد بن  عب أنه تالا أول صدتس يف ا سالم 

أمواله ملا ُتتل ارياق بلحد، وأوصى إش أصبت فلموال   @وتم رسول اهلل 

  .(2)وتصدق بما @، ف ب ما رسول اهلل @لرسول اهلل 

وتال احلافظ يف الفت ا ويف مغا ي الواتدي إش أول صدتس موتوفس 

 فوتفما النيب @  انت يف ا سالم أراا  ارياق اله أوصى بما إىل النيب

@ (3). 

 على وتم عمر @ وعند النظر يف هذ  األالس اتبني ت دم وتم النيب

بسنوات؛ ولذلك ألرج اخلصاف يف  تابه األوتاف عن صاحل بن جعفر  <

عن املسور عن رفاعس عن ابن  عب تالا أول صدتس يف ا سالم وتم 

                                           
  .(، ل يق حممد األعظم 2483انظرا صحي  ابن ليميس برتم )  (1)

  .1/388انظرا الطب ات الكربى البن سعد   (2)

  .5/402فت  الباري   (3)

، 1، وأحكإام األوتإاف للخصإاف ه   3/209حكام البإن اتيإق العيإد    وانظرا أحكام اال

 .3/180والروض األنم للسميل  
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 < أمواله، ف لت البن  عبا ف ش الناس ا ولوش صدتس عمر @ سول اهللر

أول، ف الا تتل ارياق بلحد على رأس اثنني وثالثني شمرًا من مماجر 

، ف ب ما @، وأوصى إش ُأصبُت فلموال  لرسول اهلل @ رسول اهلل

، وتصدق بما، وهذا تبل ما تصدق به عمر، وإمنا تصدق @رسول اهلل 

 .(1)من ليرب سنس سب  من اهلملرة @ حني رج  رسول اهلل عمر سنس مثاش
 

 ي املدينة:ـف @ أوقاف النيب

 أواًلا أموال ارياق اليمواي باملدانس املنورةا

تال اخلصافا حدثخ حممد بن بأر بن محيد عن أبيه تالا مسعت 

بن عبدالعياي ا ول يف لالفته خبناصر ا مسعت باملدانس والناس اومئذ اعمر 

السب   @ ن مأيخس من املماجران واألنصار أش حوااط رسول اهلل ثري م

اله وتم من أموال ارياق، وتالا إش ُأصبت فلموال  حملمد ا عما حيث 

ارياق لري اموا، ثم ))ا @ أرا  اهلل، وتد تتل اوم أحد، تال رسول اهلل

  أش اعا لنا بتمر، فلتى به رر يف لبق، ف الا  تب إىل أبوبكر بن حيم خيربن

، و اش رسول اهلل @هذا التمر من العذق الذي  اش على عمد رسول اهلل 

ال ل منه ف لتا اا أمري امل منني فاتسمه بيننا، ف سمه، فلصاب  ل  @

 واحد منا تس  ررات.

                                           
  .4انظرا أحكام األوتاف للخصاف ه  (1)
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تال عمر بن عيد العياي وتد اللتما إل  نت واليًا باملدانس، وأ لت من 

  .(1)وال أعذب هذ  النخلس وي أر مثلما من التمر أليب

 ثانيًاا ل ر اخلصاف بسند  عن أب   عب ال رظ  تالا

سبعس حوااط باملدانسا  @ انت احلبس على عمد رسول اهلل 

األعواف، والصافيس، والدالل، واملثيب، وبرته، وحسنى، ومأربس أم 

  .(2)إبراهيم

وتد ل ر اخلصاف بسند  إىل حممد بن سمل بن أب  ليثمس تالا  انت 

من أموال بخ الن ري وه  سبعس، األعوف،  @ول اهلل صدتس رس

والصافيس، والدالل، واملثيب، وبرته، وحسنى، ومأربس أم إبراهيم؛ ألش 

 .(3)أم إبراهيم ماراِّس  انت تنيهلا، و اش للك املال لسالم بن مأكم الن ريي

 اثالثًاا أموال ليرب وفدك وبع  ترى املدانس

حسيل بن لارجس تالا بعث اموا فدك ل ر ا مام ابن شبه بسند  عن 

حني افتت  ليرب ف الواا أعطنا األماش منك وه  لك،  @إىل رسول اهلل 

فكانت له لاصس، وصاحله أهل  @فبعث إليمم حميصس بن حرام، ف ب ما 

الولي  وسالي، من أهل ليرب على الولي  وسالي وه  أموال ليرب، 

                                           
  .2أحكام األوتاف للخصاف ه  (1)

  .انظرا املرج  السابق  (2)

  .3أحكام األوتاف للخصاف ه  (3)
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وه  مما ال  الولي   فكانت له لاصس، ولرجت الكتيبس من اخلمس،

من صدتاته،  @وسالي، فملعلت شيئًا واحدا، فكانت مما ترك رسول اهلل 

  .(1)وفميا ألعم أ واجه

 .@ )ناظر الوتم( وال  أوتاف النيب

النظر يف ش وش صدتاته، وجعل موال  أبا راف   @ ل د باشر النيب 

عام، والبات   واليا عليما، فكاش اللذ منما  فااته، و فااس أهل بيته ملدة

 اصرفه صدتات يف مصاحل املسلمني. 

تد توىل ا شراف ونظارة  < وروى البخاري يف صحيحه أش عل 

فروى عن عمر بن اليبري تالا صدق بن أوس، أنا ، @بع  أموال النيب 

عثماش إىل  @ ت ولا أرسل أ واج النيب @  وج النيب >مسعت عااأس 

على رسوله، فكنت أراهن ف لت هلنا أال أب  بكر اسلله مثنمن مما أفاء اهلل 

 اش ا ولا ال نورث، وما تر نا   @تت ني اهلل، أي تعلمن أش النيب 

من هذا املال، فانتمى  @ال ل آل حممد  –اراد بذلك نفسه  –صدتس، 

 .(2)إىل ما ألربتمن @ا واج النيب 

تال ابن حملرا فكانت هذ  الصدتس بيد عل ِّ، ومنعما عباسًا فغلبه 

                                           
  .1/187انظرا ألبار املدانس البن شبه   (1)

  .6/197صحي  البخاري م  الفت    (2)
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يما، ثم  انت بيد حسن بن عل ، ثم بيد حسني بن عل ، ثم بيد عل  بن عل

حسني وحسن بن حسن، و الهما  اش اتداوهلا ثم بيد  اد بن حسن، وه  

 .@صدتس رسول اهلل 
 

 ا@ أوتاف الصحابس يف عمد النيب

ل ر اخلصاف يف األوتاف عن حممد بن عبدالرمحن عن سعد بن  راة 

من أهل بدر من املماجران  @حاب رسول اهلل تالا ما أعلم أحدًا من أص

واألنصار إال وتد وتم من ما له حبسًا، ال اأطى، وال اورث وال اوهب، 

  .(1)حتى ارث اهلل األرض ومن عليما

 ما ال ا {ومن أوتاف الصحابس 

 . (2) < وتم عمر بن اخلطاب – 1

، حيث إنه ملا حصر وأحيط بدار ، أشرف على < وتم عثماش – 2

ملا تدم  @اس ف الا أنأد م باهلل، أتعلموش أش رسول اهلل الن

املدانس ي اكن بما بئر استعذب إال بئر رومس، ف ال رسول اهلل 

ا من اأطاما من لالص ماله، فيكوش الو  فيما  دالء @

املسلمني، وله لري منما يف ارنس، فاشطاتما من لالص مال ، 

                                           
  .15أحكام األوتاف للخصاف ه  (1)

  .10سبق للك يف ه   (2)
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  .(1)فلنتم رنعون  أش أشرب منما

  .(2)وتم أب  للحس – 3

تالا بعث رسول  <وتم لالد بن الوليد، ف د روى أبوهرارة  – 4

عمر على الصدتس، ف يل من  ابن مجيل ولالد بن الوليد  @اهلل 

ما ان م ابن ))ا @وعباس بن عبداملطلب، ف ال رسول اهلل 

مجيل إال أش  اش ف ريًا فلغنا  اهلل ورسوله، وأما لالد ف نكم 

، تد احتبس أاراعه وأعتد  يف سبيل اهلل، وأما تظلموش لالدًا

فم  علّ  صدتس  @العباس بن عبداملطلب فعم رسول اهلل 

ومثلما معما ثم تالا اا عمر أما شعرت أش عم الرجل 

((صنوُابيه
(3).  

، فعن هأام عن أبيه أش اليبري جعل اور  صدتس < وتم اليبري – 5

                                           
هذا األثر ألرجه البخاري تعلي ًا يف  تاب الوصااا، باب إلا وتم أراإًا أو بئإرًا، واشإط       (1)

، وأمحإإد يف املسإإند  5/406( مإإن فإإت  البإإاري   2778لنفسإإه مثإإل االء املسإإلمني بإإرتم )  

(، والنسإإاا  يف األحبإإاس، بإإاب وتإإم    3883بإإرتم ) 5/288طمإإذي يف املناتإإب  وال، 1/75

   .6/233املأاا 

  .هت دم الكالم علي  (2)

( مإن فإت  البإاري، ومسإلم يف     1468ألرجه البخاري يف صحيحه يف  تإاب الي إاة بإرتم )     (3)

مإن صإحي  مسإلم بأإرح      7/56صحيحه يف  تاب الي اة، يف بإاب ت إدام الي إاة ومنعمإا     

  .لنوويا
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من بناته أش تسكن غري على بنيه التباا وال تورث، وأش للمراواة 

 .(1)م رة وال م ار بما، ف ش ه  استغنت بيوج فال حق هلا

له  ف د، روى البيم   يف سننه أش أنسًا وتم اارًا <وتم أنس  – 6

  .(2)باملدانس، فكاش إلا حج مر باملدانس فنيل يف اار 

 @ ، ف د روى البيم   أش فالمس بنت رسول اهلل>وتم فالمس  – 7

 .(3)ا على بخ هاشم وبخ املطلبتصدتت مباهل

ا )تصدق أبوبكر بدار  على ولد ، وعمر بربعس عند ~ وتال احلميدي

املروة على ولد ، وعثماش برومس بئر باملدانس، وتصدق عل  بلراه بينب ، 

وتصدق اليبري بدار  مبكس، واار  مبصر، وأمواله باملدانس على ولد ، وتصدق 

ر على ولد ، وعمرو بن العاه بالوهط، سعد بدار  باملدانس واار  مبص

وبدار  مبكه على ولد ، وحكيم بن حيام بدار  مبكس واملدانس على ولد ، 

 .(4)فذلك  له إىل اليوم( أ.هإ

 ي عصر اخللفاء الراشدينـحال الوقف ف: املطلب الثاني

                                           
ألرج هذا األثر البخاري تعلي ًا يف الوصإااا، بإاب إلا وتإم أراإًا  أو بئإرًا واشإط  لنفسإه          (1)

، والإإدارم  يف سإإننه  6/251/ والرجإإه ابإإن أبإإ  شإإيبه يف مصإإنفه   3مثإإل االء املسإإلمني 

يف ا رواء   مإإإا ~، وتإإإال عنإإإه العالمإإإس األلبإإإان  6/166، والبيم إإإ  يف سإإإننه 2/307

  .سناا صحي  رجاله  لمم ث ات رجال الأيخني أ.هإا هذا إ6/40

  .6/161أنظرا السنن الكربى للبيم     (2)

  .6/161، والسنن الكربى للبيم   5/407أنظرا فت  الباري   (3)

  .هسبق ختر   (4)
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اعد عصر اخللفاء الراشدان أف ل العصور ا سالميس بعد عصر النبوة، 

 س الدولس ا سالميس، وتطور اعتم  ا سالم .حيث اتسعت رتع

وتطّلب للك توجه الناس للنأالات املختلفس. يف جمال الرب وا حساش 

 ولعلنا (1)و اش من أثر للك أش  ثرت األوتاف ا سالميس يف اتلم اعاالت

 .{ نرب  هنا بع  النمالج لسوتاف، اله وجدت يف عصر اخللفاء الراشدان

  املساجدا – 1

إش إا اف املساجد يف عصر الراشدان بلغ لروته، حيث  انت املساجد 

مربولس باخللفاء الراشدان، واألمراء مباشرة، فمم أامس املساجد، واروام  

 الكربى.

 ثرت املساجد، وأمر ببنااما يف اتلم األمصار  <فف   من عمر 

 ا سالميس.

  ما أش عمر ،(2)ف د أمر سعد بن أب  وتاه بتلسيس مسملد الكوفس

تد تام بتوسعس املسملد احلرام حيث اشطى بع  الدور اعاورة له  <

 .(3)وأاللما فيه

تد وّس  املسملد احلرام، حيث اشطى عداًا من  < ما أش عثماش 

                                           
  .15انظرا الوتم وأثر  يف التنميس يف عصر اخللفاء الراشدان. ا/ عبدالعياي الُعمري ه  (1)

  .2/259، والكامل البن األثري 4/192ظرا تاراف الطربي ان  (2)

  .2/159انظرا ألبار مكس للفا م    (3)
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  .(1)الدور اعاورة له، وأاللما فيه

  .(2)تد تام ببناء عدا  بري من املساجد يف منالق  اتلفس < ما أش عل  

 اوتاف عامسأ – 2

يف عصر اخللفاء الراشدان باألوتاف العامس واله  { ل د اهتم الصحابس

 .(3)من أهمما

 .{ وتم الدور، وه  أشمر األوتاف عند الصحابس )أ(   

)ب( وتم األراا  اليراعيس، ومن أشمر املوتفني هلا عمر بن اخلطاب 

 .{ وعثماش وعل  واليبري بن العوام

والسالح للملماا يف سبيل اهلل  ما يف  )ج(  حبس املال والدواب

أما لالد ف د احتبس أاراعه وأعتد  يف سبيل ))احلداث السابق 

 ((اهلل
(4). 

 مي الكثري من الغياة يف سبيل اهلل، بلمتعس  <وتد  اش عمر 

  .(5)لاصس للملماا يف سبيل اهلل

                                           
  .2/157، وألبار مكس للفا م  7/151انظرا البدااس والنمااس   (1)

  .18انظرا الوتم وأثر  يف التنميس ه  (2)

  .بعدها وما 14أنظرا الوتم وأثر  يف التنميس يف عصر اخللفاء الراشدان ه  (3)

  .سبق ختر ه  (4)

  .باب العمل فيمن أعطى شيئًا يف سبيل اهلل 361انظرا املولل لإلمام مالك  تاب ارماا ه  (5)
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حفر اآلبار وتسبيل امليا ، ومن أشمرها بئر رومس، ومن للك أش  )ا(  

  .(1)، أمر سعد بن أب  وتاه أش حيفر نمرًا ألهل الكوفس< عمر

وتد أمر أبا موسى األشعري  ذلك حبفر نمر ألهل البصرة أثناء والاته 

 .(2)هلا

 

 .{ ي آخر عهد الصحابةـحال الوقف ف: املطلب الثالث

ل د شاا بني  ثريان اختال الوتم لراعس حلرماش بع  البنات من 

وتد أنكرت عااأس أم  –ما اتعلق بالوتم األهل  ولصوصًا في –نصيبمن 

هذا الفعل وتالتا ما وجدت للناس مثاًل اليوم يف صدتاتمم إال  > امل منني

     ا ما تال اهلل

   
   
     

      واهلل إنه . [139]األنعاما

ليتصدق الرجل بالصدتس العظيمس على ابنته، فطى غ ارة صدتته عليما، 

 وترى ابنته األلرى، وإنه لتعرف عليما اخلصاصس، ملا حرمما من صدتته. 

، أش ارا صدتات الناس ~ ول د همَّ اخلليفس الراشد عمر بن عبد العياي

                                           
، واألوتإإاف النبواإإس، ووتفيإإات بعإإ  الصإإحابس 273انظإإرا فتإإوح البلإإداش للإإباللري ه  (1)

  .38ا/عبداهلل احلمليل  ه

  .352 –  351انظرا فتوح البلداش ه  (2)
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 . (1)ا منما النساء، ولكن املنيس وافته تبل أش اعمل هذا الأ ءاله ألرجو

ا وما  اش من عيم عمر بن عبد العياي على أش ارا ~تال ا مام مالك 

ما ألرجوا منه البنات، ادل على أش عمر ثبت عند  أش الصدتات  انت 

  .(2)على البنني والبنات أ.هإ

 

 :ي العصر األمويـحال الوقف ف: املطلب الرابع

ل د ا اهرت األوتاف يف العصر األموي ا اهارًا عظيمًا، وللك يف 

مصر والأام وغريهما من البالا املفتوحس، وللك بسبب  ثرة األموال اله 

لّصل عليما اعاهدوش من الفتوحات ا سالميس، و اش من مثار للك، أش 

ت اتسعت جماالت الوتم يف للك العصر. فلم اعد الوتم تاصرًا على جما

الف راء واملسا ني ف ط بل تعدى للك إىل بناء اور العلم وا نفاق على 

 لالب العلم، وإنأاء املساجد والدور اخلرياس.

وتد أاى إتبال الناس على الوتم واالهتمام به، إىل إنأاء هيئات 

تتوىل ا شراف عليه، وتتوىل مصاحله، وتد  انت األوتاف يف بااىء األمر 

ني، أو ممن او لوش إليه إاارتما وال يام مبصاحلما، إال أش تدار من تبل الواتف

 ثرة األوتاف وتنوعما، استدعى للك أش ت وم بع  األجمية باالهتمام 

                                           
  .6/106انظرا املدونس   (1)

  .انظرا املرج  السابق  (2)
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 باألوتاف. 

وتد  اش ال  اة يف بغداا وغريها من حواار العاي ا سالم  اتولوش 

منمم ا شراف على األوتاف بلنفسمم وحياسبوش املتولني عليما، ف لا رأوا 

أي ت صري، أو تماوش يف حفظ األوتاف وصيانتما تاموا بتلاابمم واأللذ 

 .(1)عليمم

وتد ول  ت اء مصر يف  من هأام بن عبد امللك )توبس بن منر بن 

، ف الا ما أرى موا  هذ  الصدتات إال (2) هإ(120حومل احل رم ( )ت 

من الثواء إىل الف راء واملسا ني، فلرى أش أا  ادي عليما حفظًا هلا 

 والتوارث.

 وي ميت حتى صار لسحباس ااواش مست ل عن ب يس الدواوان، 

لت إشراف ال اا ، وهذا الفعل من توبه، أمر ال بد منه، ف د جاء يف 

حيثياته أنه خيأى على األوتاف من االلتواء والتوارث، فحفظما من 

  .(3)االغتيال

يف مصر فحسب، بل يف  وُاعُد هذا الداواش أول تنظيم لسوتاف، ليس 

الدولس ا سالميس  افس. وصار من املتعارف عليه يف للك العصر، أش اتوىل 

                                           
  .2/167انظرا حسن احملاارة للسيول    (1)

  .2/135انظرا حسن احملاارة للسوا    (2)

  .48انظرا األوتاف واحلياة  ا جتماعيس يف مصر ه  (3)
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  .(1)ال  اة النظر على األوتاف

واسملل لنا التاراف عنااس بع  ال  اة باألوتاف يف للك العصر، ومن 

هذ  املواتم، أش ال اا  أبا الطاهر عبد امللك بن حممد احليم  األنصاري، 

 د األحباس بنفسه  ل ثالثس أاام من  ل شمر، والمر برمتما  اش اتف

وإصالحما، و نس ترابما، ومعه لاافس من عماله عليما، ف ش رأى للاًل يف 

 . (2)ش ء منما ارب املتول  عليما عأر جلدات

 

 :ي العصر العباسيـحال الوقف ف: املطلب اخلامس

لوتم تاصرًا ل د توس  نظام الوتم يف العصر العباس ، فلم اعد ا

على جمس الف راء واملسا ني أو لالب العلم، بل تعدى للك إىل تلسيس 

املكتبات وا نفاق عليما، وإنأاء املصحات و انت اصصس لعالج املراى 

 باعاش، و ذلك إنأاء الدور لسكن الف راء واملسا ني.

 ذلك يف العمد العباس   اش  اارة الوتم رايسًا اسمى )صدر 

نيط به ا شراف على إاارتما وتعيني األعواش ملساعدته على النظر الوتوف( أ

عليما. ويف عمد امللموش اخلليفس العباس  نّظم تاايه مبصر، )هليعس بن عيسى 

 احل رم ( األحباس. 

                                           
  .1/38، وأحكام الوتم ا/ الكبيس  288انظرا أحكام الوصااا حملمد شليب ه  (1)

  .383انظرا تاراف الكندي ه  (2)
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ا ول الكندي عنها  اش من أحسن ما عمله هليعس يف والاته أش ت ى 

فيه، إما ببينس، وإما  يف أحباس مصر  لما، فلم ابق منما حبسًا حتى حكم

ب ترار أهل احلبس و اش ا ولا سللت اهلل أش ابلغخ احلكم فيما،  فلم أترك 

 .(1)شيئًا منما حتى حكمت فيه وجدات الأمااة به

و اش العمري من أشد الناس لعمارة األحباس واألوتاف. ف د  اش 

  ت اء ا م عليما بنفسه، و لس م  البنااني أ ثر نمار ، والعمرى هذا ول

 . (2) هإ(185مصر من تبل هاروش الرشيد سنس )

وي استمر هذا األمر لوااًل فم  بدااس النصم األول من ال رش الراب  

اهلملري،  اش اعني هناك متول  لسحباس، ونف س األاتام، با اافس إىل 

ال اا ، ولعل أهم من توىل النظر يف األحباس ونف س األاتام بعد فصلما عن 

بكراش بن الصباغ، وتام معه أمحد بن عبداهلل الكأ ، وتد جعل ال  اء، 

هلما النظر يف األحباس يف عمد اخلليفس العباس  الراا  يف ربي  األلر سنس 

 هإ(.321)

و انت هذ  اخلطوة بدااس إنأاء ااواش مست ل لسحباس منفصل عن 

 .(3)ااواش ال  اء

                                           
  .444انظرا  تاب الوالة و تاب ال  اة للكندي ه  (1)

  .383انظرا تاراف الكندي ه  (2)

  .54إىل  52انظرا الوتم واحلياة االجتماعيس مبصر ه  (3)
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دولس العباسيس، و انت األحباس واألوتاف تل ى اعمًا من للفاء ال

هإ( أنه  مل فيما 631ف د ل ر ابن  ثري يف البدااس والنمااس يف حوااث سنس )

بناء املدرسس املستنصراس ببغداا، واله بناها املستنصر باهلل، وي ُانب مدرسس 

تبلما مثلما، ووتفت على  املذاهب األربعس، من  ل لاافس اثناش وستوش 

كل مذهب، وشيف حداث، وتارااش، ف يمًا، وأربعس معيدان، ومدرس ل

وعأرة مستمعني، وشيف لب، وعأرة من املسلمني اأتغلوش بعلم الطب، 

ومكتب لساتام، وتدر للملمي  من اخلبي واللحم واحللوى والنف س مافيه 

 .(1) فااس لكل واحد

 

 .حال الوقف بعد ضعف الدولة العباسية: املطلب السادس

 متهيـد:

س، نألت اول عدادة، واست لت عن اخلالفس ملا اعفت الدولس العباسي

العباسيس يف مصر والأام، واصعب حصر هذ  الدول يف هذا املبحث، ولكن 

لعل  أش أشري يف  هذا املبحث إىل أهم هذ  الدول، مبينًا  ذلك حال الوتم 

 لالل حكم هذ  الدول للعاي ا سالم .

 اأواًلا الدولس الفالميس البالنيس يف مصر

                                           
  .13/139انظرا البدااس والنمااس البن  ثري   (1)
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وتاف يف الدولس الفالميس البالنيس يف مصر، ف د جعل تطورت األ

للوتم ااواش مست ل اأرف على جبااس را  األحباس، سواء اله حبسما 

األفراا أم الراساء، وهذا الداواش اأرف  ذلك على األوتاف، وعلى 

  .(1)وجو  صرف راعما وعلى شرو  الواتفني فيما

ومنمم احلا م بلمر اهلل  ويف العمد الفالم   ذلك اهتم بع  اخللفاء،

باألوتاف ولصوصًا فيما اتعلق باملساجد وامل سسات اخلرياس، و ذلك فعل 

  .(2)الو ار الفالم  الصاحل لالا  بن  راك والذي أوتم أوتافًا  ثرية

 ثانيًاا الدولس األاوبيس يف مصرا

ل د  ثرت األوتاف يف الدولس األاوبيس، و اش ساللني الدولس األاوبيس 

 ك اولوش الوتم عنااس لاصس، وعلى سبيل املثال يف  من امللك  ذل

هإ( الذي اشتمرت الدولس يف 569العاال نور الدان حمموا بن  نك  )ت 

عمد  باملسارعس يف إتامس املنأآت واملرافق العامس، وروانما عن لراق 

 األوتاف الداّرة عليما، ف د أمر نور الدان ب نأاء املدارس واخلان اهات 

أ ثر منما يف  ل بلد، ووتم عليما الوتوف الكثرية، وأمر ببناء الربط و

 واخلانات يف الطرتات، فلمن الناس، وحفظت أمواهلم،  ما أتام 

بدمأق اارًا للحداث، ووتم عليما وعلى من بما من املأتغلني، الوتوف 

                                           
  .54إىل  52ياة االجتماعيس مبصر هوالوتم واحل 2/294انظرا اخلطط للم رايي   (1)

  .2/295انظرا اخلطط للم رايي   (2)
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 الكثرية، وهو أول من بنى اارًا للحداث يف ا سالم وبنى أا ًا يف  ثري من

بالا  مكاتب لساتام، وأجرى عليمم وعلى معلميمم اررااات الوافرة، 

وبنى أا ًا مساجد  ثرية، ووتم عليما وعلى من ا رأ بما ال رآش أوتافًا 

  ثرية.

ا ول األصفمان  عن للكا ولو شغلت ب حصاء وتوفه وصدتاته يف 

  .(1) ل بلد لطال الكتاب وي أبلغ أمد 

لدان اهتمام باألوتاف، ف د أوتم مدانس  ذلك  اش للسلطاش صالح ا

بلبيس على فك أسرى املسلمني الذي أسرهم الصليبيوش يف محلتمم على 

 هإ(.564مصر سنس )

  .(2)وتد استمر هذا الوتم إىل أش مت فكاك مجي  األسرى

وتد مشلت أوتاف صالح الدان مجي  النواح  اخلرياس يف البالا، وتد 

من أعمال ال ليوبيس، وبلدة ن ااة من عمل  أوتم  ذلك ثلث ناحيس سندبيس

توه على أربعس وعأران لاامًا خلدمس املسملد النبوي الأرام، وللك يف 

  .(3) هإ(569ربي  األلر سنس)

                                           
انظرا سنا الإربق الأإام ، ل يإق رم إاش شأإن، والوتإم وأثإر  يف تأإييد بنيإس احل إارة             (1)

  .ا سالميس إبراهيم املياخ وهو حبث امن ندوة املكتبات الوتفيس يف اململكس

  .4/23ر الدان بن الفرات انظرا تاراف الدول وامللوك مناص  (2)

  .1/72بداا  اليهور يف وتاا  الدهور   (3)
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وإىل هذا احلد واألوتاف تتمت  بعنااس لاصس من الساللني ومن متوليما 

سبب حتى تطرق الفساا إىل اواوانما يف عمد امللك الكامل األاوب ، و

للك، هو تيام بع  ارمات بتول  ااواش األحباس، و انت النتيملس هلذا 

الفساا، لراب األوتاف ونمبما، ومن مظاهر هذا الفساا الذي تطرق إىل 

 األوتاف يف العصر األاوب  لكري املساحات التابعس لداواش األحباس.

م وان ل ا/ حممد أمني، حالس الفساا يف للك الوتت في ولا ومن احلي

يف األحباس أش حيكر من الداواش مساحس ملدة مخسني سنس، خبمسس وعأران 

اانارًا، فيعملل منما النصم، وا سط النصم للمدة رب  اانار يف السنس، 

وتعمر تلك املساحس تيساراس أو غريها فتكوش أجرتما يف الأمر مخسس 

  .(1)وعأران اانارًا، ولو  اش الداواش عمرها من ماله لت اعم ارتفاعه

و انت نتيملس هذا احليم من الداواش، أش ن صت أمواله حبيث ال تكف  

 .(2)لعمارة األوتاف، وبداًل من التعمري ا وم الداواش ببي  أن ااما

 اثالثًاا اولس املماليك البحراس

يف الدولس اململو يس انتأرت األوتاف انتأارًا عظيمًا، حتى مشلت 

نى املماليك باألوتاف وأ ثروا منما، أراا   ثرية يف مصر والأام، وتد اعت

                                           
  .59انظرا األوتاف واحلياة ا جتماعيس يف مصر ه  (1)

  .28انظرا الوتم األهل  ا/ لالل باف يه ه  (2)
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ونتيملس لذلك لففت األوتاف على الدولس عبئًا  بريًا من مرتبات أامس 

املساجد، واملصاحل اخلاصس بتلك املساجد، والعنااس بما، وأصبحت األوتاف 

حتى أش  الدولس  (1)رافدًا ميد بيت املال يف الدولس اململو يس عند احلاجس إليه

هإ( نظرًا للحاجس  649وتاف على سبيل ال رض يف عام )ألذت أموال األ

  .(2)اليما

 ذلك أهتم ساللني املماليك بالوتم على احلرمني اهتمامًا  بريًا، 

وادل على للك ما أنف و  وأوتفو  على هذ  الب اا امل دسس، أو ما اتصل 

بمما من لدمات، أو أما ن، و ذلك تسميل الطرق املوصلس إليمما، وما 

 انه من لدمات ومحااس.حيتاج

وتتمثل تلك األوتاف يف ترى ومنأآت يف  ٍل من مصر والأام، 

 لصصت للصرف وا نفاق على احلرمني، وماله صلس بمما.

وتد ُل ر هذا يف بع  املصاار التارخييس املعاصرة للدولس اململو يس، 

ور وتد الت على تلك األما ن املوتوفس وثااق وتفيس مممس، ُاحتفظ بما يف ا

املخطولات املمتمس بذلك، وتأتمل تلك الوثااق يف جمموعس من احلملج 

الأرعيس اله أوتفما الساللني واألمراء وغريهم للصرف على تلك األما ن 

                                           
انظإرا املإإوارا املاليإإس مبصإإر يف عمإإد الدولإإس اململو يإإس، رسإإالس ماجسإإتري ي تنأإإر يف جامعإإس    (1)

  .هإ(1405) 111بالرااض ه ا مام

  .البن تغري براي 7/32انظرا النملوم الياهرة يف ملوك مصر وال اهرة   (2)
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 .(1)امل دسس

وحيدثنا التاراف  ذلك أش األوتاف يف العصر اململو   يف مصر تد ا اهرت 

علما مطمعًا للحكام يف وتنوعت وعمت  ل ش ء ت رابًا، وعظم راعما، مما ج

للك الوتت، وساعد احلكام على االستيالء عليما وحلما اعاف النفوس من 

بع  العلماء وال  اة، حيث أفتوا احلكام حبل أوتاف الساللني الساب ني، 

  .(2)وأحيانًا  اش احلكام انفّذوش رغباتمم بدوش الرجوا إىل الف ماء وال  اة

الناصر حممد بن تالووش حاول أش وتد ل ر امل رايي يف لططها أش 

( ألم فداش، 130استول  على النصم من أحباس املساجد اله بلغت )

 .(3)ولكنه ُتب  تبل أش اتم له ش ء مما أراا

ا ول أبو  هرةا  اش هذا  ري يف ال رش الساب  والثامن وما اليه، 

  .(4)وبذلك صارت األوتاف نمبًا م سومًا

اء الربانيني من أنكروا هذا الفعل، وم  للك ف د وجد من العلم

                                           
، وإلإإاف الإإورى، بللبإإار أم ال إإرى  2/165انظإإر يف للإإكا حسإإن احملااإإرة للسإإيول      (1)

. نأر مر ي البحث العلم  جبامعس ام ال رى ل يق فميم شلتوت،. وأعمال سإاللني  3/87

  .على احلرمني لراشد ال حطان ، نأر مكتبس امللك فمد الولنيس بالرااضاملماليك 

  .322انظرا األوتاف واحلياة االجتماعيس مبصر ه  (2)

  .2/476انظرا اخلطط امل راياس   (3)

  .18انظرا حماارات يف الوتم ه  (4)
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وسملل هلم التاراف مباء من الذهب، مواتم مأمورة للتصدي هلذا العدواش 

ومن أمثال ه الء شيف ا سالم العي بن عبدالسالم، وا مام النووي 

 رحممما اهلل.

ومن هذ  املواتما أش الظاهر بيربس ااطر إىل فرض ارااب  ثرية يف 

ب م  التتار، وتد سلك لرتًا يف ا ستيالء على مصر والأام بسبب احلرو

األراا   لما واألوتاف من بينما، وتد جرت مساجالت بينه وبني العلماء، 

وللك أنه جاء إىل  ل مالك لع ار، وللب منه أش ُا دم املستند الدال على 

ملكيته، ف ش  اش املستند مثبتًا تر ه، وإش ي  د مستندًا، وللك هو السااد، 

 امللك باالستيالء عليه.تام 

له ولالبه ب ولها إش للك هو غااس  تصدى ~ولكن ا مام النووي 

ارمل والعناا، وأنه ال حيل عند أحد من علماء املسلمني، ومن يف اد  ش ء 

فمو ملكه، ال حيل ألحد ا عطاض عليه، وال اكلم إثباته، فاليد اليل 

 امللك ظاهرًا.

لظاهر عن رغبته يف امتالك أراا  وما ال النووي اعظه حتى  م ا

 .(1)مصر

يف  تابه حسن احملاارة لاافس  برية من  ~وتد سملل السيول  

                                           
الوتإإم ، وحمااإإرات يف 4/181، وحاشإإيس ابإإن عابإإدان 2/464انظإإرا اخلطإإط امل راياإإس   (1)

  .20ألب   هرة ه
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 .(1)املكاتبات اله جرت يف هذا امل ام بني العلماء وبني الظاهر بيربس

وشمد ال رش الثامن اهلملري أنواعًا متنوعس من ظلم احلكام وتعدامم 

ما على احلرمني الأرافني، واتم على األوتاف وغصبما، حتى ما  اش من

 .(2)للك عن لراق بع  ال  اة ارأعني

و ما سملل التاراف املواتم احلميدة للعلماء الذان تصدوا للحكام، 

سملل  ذلك املواتم السيئس لبع  ت اة للك العصر، ف د سملل على 

تاا  ال  اة  مال الدان عمر بن العدام احلنف  ظلمه يف احلكم مبا ارا  

  .(3)مري مجال الدان، يف اغتصاب األوتافشر  األ

و ذلك سملل على تاا  ال  اة شرف الدان احلران  ظلمه يف 

 إصدار حكمه إرااء لأر  امللك الناصر حممد بن تالووش.

ا ول امل راييا و اش هذا احلكم مما شن  عليه فيه، ثم التلفت 

ببع  يف األادي يف االستيالء على هذ  الدار، واتتدى ال  اة بع مم 

و اش االستبدال هو لراق التحاال على األوتاف، بلش  (4)احلكم باستبداهلا

اأمد الأموا بلش هذا ال صر ا ر بارار واملار، وأنه مستحق لإل الس 

                                           
  .2/120انظرا حسن احملاارة للسيول    (1)

  .2/464انظرا اخلطط امل راياس   (2)

  .2/476انظرا اخلطط امل راياس   (3)

  .2/479انظرا املرج  السابق   (4)
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واهلدم، فيحكم تاا  ال  اة باستبداله، وأ ثر من تول   رب للك من 

  ال  اةا الوالةا مجال الدان اوسم، والذي عاونه يف ل يق شرهه تاا

 مال الدان عمر بن العدام احلنف ، فتظاهرا معًا على نمب األوتاف، 

وصار  ل من اراد بي  وتم، أو شراء وتم، سعى بمذ  الطرا س عند 

  .(1)دإله مبا ارا ال اا  املذ ور جبا  أو مال فيحكم

وبذلك صارت األوتاف نمبًا م سومًا باسم االستبدال للحكام، اعينمم 

س بع  ال  اة والأموا، جرى للك يف ال رش الساب  والثامن، يف للك فس 

 و اش هلذا ارور، أثر  يف الف ماء الذان عاصروا للك األمر وأشباهه، 

فال عملب أش رأانا بع  الف ماء اتأدا يف مواوا االستبدال أميا تأدا، 

 حتى أنمم اشطلوا أش اكوش ال اا  الذي حيكم باالستبدال عاملًا 

 هو الذي اعرب عنه ب اا  ارنس وحاول العلماء االحتيا ، عاااًل، و

 ولكن لهب احتيالمم صرلس يف واا؛ ألش األوتاف  غريها من األموال 

ال لمى بالأرو  وإمنا لمى بالعدالس، والعلم يف ال  اة، والنياهس يف 

  .(2)الوالة

 رابعًاا حال الوتم يف الدولس العثمانيسا

                                           
  .2/478انظرا اخلطط للم رايي   (1)

  .19و  14الوتم ألب   هرة ه  (2)
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اليد السلطس يف معظم البالا العربيس، اتس  نطاق ملا توىل العثمانيوش م 

الوتم،  تبال الساللني ووالة األمر يف الدولس العثمانيس عليه، وصارت له 

تأكيالت إااراس تعنى با شراف عليه، وصدرت توانني وأنظمس متعداة 

لتنظيم ش ونه وبياش أنواعه، وال  ال الكثري من هذ  األنظمس معمواًل بما يف 

  .(1)دول العربيسبع  ال

استوىل على  –حا م مصر  –غري أنه ملا جاء عصر حممد عل  باشا 

األوتاف  لما، وتعسم بالأعب، ولالبمم ب برا  الوثااق اله تثبت 

ملكيتمم لتلك األوتاف، واله ال ميلكما إال ال ليل، وي اكن يف عمد حممد 

م، ومن هذا الباب، عل  باشا من العلماء أمثال النووي، والعي بن عبدالسال

 . (2)وجل حممد عل ، ونفَّذ مآربه فللغى األوتاف  لما، وأصبحت ملكًا له

وتد سلك حممد عل  مسلكًا لطريًا يف ال  اء على األوتاف، حيسن 

بنا أش نأري إليه هنا، وللك أنه ُاعد من امل ادان حلر س حيب ا صالح يف 

حممد عل  أش حيذو حذو هذا تر يا، الذي ألغى األوتاف يف تر يا، فلراا 

احليب، وانم  األوتاف يف مصر، وهذا ليس باألمر السمل، إل ليس من 

الع ل أش حيدث حدثًا بدوش مستند شرع ؛ لذلك عمد إىل مفه احلنفيس 

با سكندراس حممد حمموا ارياارل ، اسلله عما إلا  اش لول  األمر أش مين  

                                           
  .ا/ الكبيس انظرا أحكام األوتاف   (1)

  .27أنظرا الوتم ألب   هرة ه  (2)
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راعس ما غلب على العامس من التوسل وتم األما ن اململو س ألهلما سدًا لذ

به ألغراض فاسدة من حرماش بع  الورثس، واملماللس بالداوش يف احلياة، 

وتعرا ما للتلم بعد املمات، فلفتا  املفه بلنه  و  للك لول  األمر سدًا 

للذراعس؛ وألنه مما ت ت يه السياسس الأرعيس، فلصدر أمر  يف التاس  من 

ن  األوتاف، إب اء على عمارة امللك ووتااس له من هإ( مب1262رجب سنس )

األارار، وسدًا للذراا ، وراًا ألغراض املبطلني الذان حياولوش من لراق، 

وتم أمواهلم وع اراتمم، الفرار من أااء ما عليما من الداوش وحرماش 

  .(1)الورثس

وانتمى عمد حممد عل  وجاء من بعد  الوال  سعيد، الذي اجته إىل 

( ب عطاء امللكيس التامس للمملتم ، 1891الح وأصدر أمر  يف سنه )ا ص

فلصب  الوتم مباحًا للملمي ، وأتدم الناس على الوتم، ول  ت 

رغباتمم، ولكنمم أساءوا االستعمال، فعمدوا إىل حرماش بع  الورثس، مما 

جعل أبناء األسرة الواحدة اتفاوتوش اسارًا وإعسارًا، أو  اش هلذا الفعل 

ايف للأرا عاتبته الوليمس اله ال بد منما، فانصرف األوالا الذان اع

التصمم آبااهم بلوفر نصيب وبل ثر مما جعل اهلل هلم إىل ماللهم ومتعمم، 

ونفد ما بلادامم، وبالتال  ال ميكنمم العيش اوش مستواهم السابق، 

                                           
  .4و  3/ 1انظرا جمموعس ال وانني املصراس، للسنموري   (1)



 

 

 تاريخ الوقف عند املسلمني وغريهم 

607 

تما فاتطاوا بالربا الفاحش، وّسلط على هذ  األوتاف نظارًا ال لوش غال

 .(1)أ اًل  مّلًا، وبذلك أصب  أولئك احملظوظوش نمبًا للنظار واملرابني

وجمتم  هذا حاله ال بد وأش تعمه الفواى والظلم وان سم إىل غالب 

ومغلوب، ونتيملس لذلك ارتف  امليج صالب، انااي بالأكوى من 

الوتم األهل ، و اش  هناك لصوم للوتم اثريوش للك ال مليج، واختذوا 

سيلس للربهنس على أش الوتم شر مستطري، ونظام فاسد، وتد شعر بمذا منه و

الأر بع  العلماء وال  اة، وحاولوا حث الناس على إصالح أمور 

األوتاف، وال  اء على الأرو  التعسفيس لدى الواتفني ولكن حماوالتمم 

باءت بالفأل، ولذلك أستغل لصوم الوتم هذ  الفرصس واستعانوا بما يف 

 .(2)تمم اد األوتاف األهليسبث اعاا

 

 ي العصر احلديثـحال الوقف ف: املطلب السابع

م  إلاللس ال رش الراب  عأر اهلملري، بدأ أفول  ثري من األوتاف 

ا سالميس، يف العاي ا سالم ، واعيو شكيب أرسالش للك، إىل احنطا  

تبداا ال وى السياسيس يف العاي ا سالم ، وتالعب النظار باألوتاف واس

بع  احلكومات بلوتاف املسلمني، وغلبس الدول ا ستعماراس املعاصرة على 

                                           
  .وما بعدها 30انظرا الوتم ألب   هرة ه  (1)

  .4و  1/3بتصرف من  تاب جمموعس ال وانني املصراس للسنموري   (2)
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ال سم األ رب من العاي ا سالم ، ويف للك ا ول شكيب أرسالش أا ًاا 

وملا غلبت الدول املستعمرة على ال سم األ رب من العاي ا سالم ، 

 األوتاف ووجدت من صني  احلكومات ا سالميس اله ورثتما ما وجدته يف

عمومًا، وأوتاف احلرمني لصوصًا غب هذ  املفسدة، واختذت منما حملس 

تستظمر بما يف لمس األوتاف ا سالميس، وإلفاء معاملما.. وا ول  ذلكا 

وإش ا فرنج عندما غلبوا على بالا املسلمني، استولوا على  ثري من هذ  

وإىل الرهباش، األوتاف ووهبوها إىل الكنااس، وإىل مجعيات املبأران، 

 ورأوا بذلك ارم  بني غراني مممنيا 

أما الغرض اآللرا فمو لمس هذ  األوتاف من أصلما؛ ألش ا فرنج 

ال اكرهوش يف الدنيا شيئًا  رهمم لسوتاف ا سالميس، وال خيافوش يف 

مستعمراتمم من ش ء  مخافتمم منما؛ ألنمم اعت دوش أش املسلمني إلا 

حاصالتما،  اش هلم منب  إمداا عظيم يف أمورهم  أحسنوا إاارتما، وابط

 السياسيس، فلذلك تراهم اسعوش ب در لاتتمم يف حمو رسومما.

وأما الغرض الثان ا فمو إمداا املبأران والرهباش وتوليد أتداممم يف 

بالا ا سالم، ليتمكنوا من بث اعااتمم بني املسلمني، فبدال من أش هذ  

هل الء املبأران والدعاة ع ارات، وأراا  من  احلكومات املستعمرة تأطي

ماهلا، جتد األتصد واألوفق أش تصرفمم يف أوتاف املسلمني، فتكوش أغنتمم 

من  يس غريها، وتكوش مجعت بني اف  ما تعت د  اررًا، وجر ما تعت د  
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 منفعس.

أا ًاا وإلا رجعنا إىل أصل البلّيس، وجدناها من املسلمني  ~ثم ا ول 

ش حكوماتمم ملا  انت غري مست لس؛ وألش حكوماتمم املست لس أنفسمم، أل

الباتيس إىل اليوم، تصرفت باألوتاف تصرفًا سيئًا االفًا للأراعس، منافيًا 

لسمانس، فممدت للدول املستعمرة العذر يف لمسما هلذ  األوتاف أصاًل، إلًا 

  .(1)هإ..أفالتالعب باألوتاف واحلبوس  اش مبدا  من املسلمني أنفسمم

ومن أسباب اامحالل األوتاف ا سالميس يف العصر احلداث  ذلكا 

تلميم األوتاف، ومصاارتما، وإلغااها بنصوه تأراعيس أحيانًا، وبتوجيه 

املمتلكات الوتفيس من غري مراعاة لسحكام الأرعيس أحيانًا، وهذا حيصل يف 

  ثري من البالا ا سالميس.

 

 ي اململكة العربية السعوديةـحال الوقف ف: املطلب الثامن

و إل إىل   ~ بعد أش آلت اريارة العربيإس إىل موحإدها امللإك عبإدالعياي    

ال  إإا  ا شإإراف علإإى األوتإإاف يف معظإإم منإإالق اململكإإس، ماعإإدا مكإإس         

واملدانس، حيث  اش هلاتني املدانتني امل دستني، تنظيم لاه جرى العمإل بإه   

عبدالعياي هذا النظام يف بدااس التلسيس  من تبل الدولس العثمانيس، فلب ى امللك

                                           
دس مطإاف. تإلليما شإكيب أرسإالش،     انظرا ا رتسامات اللطاف يف لإالر احلإاج إىل أتإ     (1)

  .هإ(1350الطبعس األوىل. )
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هإ( صدر األمإر بتوحيإد شإ وش األوتإاف يف مكإس      1353للمملكس، ويف عام )

وتإإد تكفلإإت احلكومإإس السإإعوااس يف للإإك الوتإإت  (1) واملدانإإس بإإ اارة واحإإدة،

بالصرف على ش وش احلرمني من تعميد وفرش ورواتب للعاملني بمما، وتإد  

باألوتإإاف تتسإإإم بإإاحلره، واملتابعإإإس،    ~ عياي انإإت عنااإإس  امللإإإك عبإإدال   

،  إذلك أهإتم امللإك    (2)واالهتمام، ولصوصًا فيما اتعلق باحلرمني الأرافني

باألوتاف وبتوثي ما، واإبطما، وإعإااة تنظإيم الوثإااق ال دميإس       ~عبدالعياي 

 إش وجدت.

ا ولالل ~ا ول الأيف عبداهلل بن بسام عن الأيف عبداهلل بن اهيش  

كمس تام بتنظيم حمكمس األحساء، وتسمليل الصإكوك يف سإملالت،   عمله باحمل

أش تعإإرض عليإإه مجيإإ  صإإكوك األحسإإاء     ~حيإإث أمإإر امللإإك عبإإدالعياي    

ال دميس، ف بطما يف سملالت لاصس، واّوش تطوراتما وصفس انت اهلإا، سإواء   

ببي  أو ب رث أو بوتم أو ب سمس، وابط حإدواها، وح وتمإا اراراإس عليإه     

  .(3)من ماء وحنو 

وملا انتظم العمل يف احملإا م الأإرعيس، ونصإب ال  إاة يف سإاار منإالق       

اململكإإس. وبعإإد أش نظمإإت سإإملالت احملإإا م، صإإار العمإإل علإإى أش توثيإإق       

                                           
  .3/1057انظرا شبه اريارة يف عمد امللك عبدالعياي خلري الدان الير ل    (1)

  .14انظرا تاراف األوتاف يف اململكس وسبل تطوارها ا/ عبداللطيم احلميد ه  (2)

  .2/351علماء جند لالل مثانيس تروش   (3)
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األوتإإإاف بلنواعمإإإا اكإإإوش بيإإإد ال  إإإاة يف احملإإإا م الأإإإرعيس، واسإإإملل يف    

سإإملالتما، واسإإّلم الواتإإم يف للإإك صإإكًا ب ثبإإات الوتفيإإس، حيإإث اإإبني يف     

صك األعياش اله ميلكما حمداًا مواتعما، وألواهلا، ثم اذ ر أرتام صكوك ال

ملكيتما، وبعد للك ا ولا تد أوتفتما  املس لوجه اهلل تعاىل، وتفإًا منمّلإيًا،   

ثم حيدا املصارف، ثم اذ ر أمساء النظار، وابني مماممم، ثإم اإبني مإن هإم     

ا ول ال اا ا هإذا  النظار، ثم ا ولا أللب إثبات للك، ويف لارس الصك 

وجرى ا لالا علإى صإكوك الع إارات املإذ ورة أعإال  فوجإدتما  مإا ل إر         

املُنم ، فبناء على مإا ت إدم ف إد ثبإت لإدّي صإحس هإذا الوتإم وليومإه علإى           

 صفس ما أنمى املنم .

هإإإ( 1381ويف نطإإاق عنااإإس الدولإإس باألوتإإاف  إإذلك أنأإإئت يف عإإام ) 

ارة إاارة ش وش األوتإاف ورعااتمإا،   ، وتولت الو (1)و ارة للحج واألوتاف

وتإاراف   35وصدر نظام جملس األوتاف األعلى املرسوم امللك  لي الرتم م/

هإإ، حيإإث لصإص اعلإإس با شإإراف علإى مجيإإ  األوتإإاف    18/7/1386

اخلرياس، املأكل من الو ار رايسًا، وو يل الو ارة لأ وش األوتإاف ع إوًا،   

ء مإن ارمإات األلإرى لات العالتإس،     وناابًا للرايس، إاإافس إىل عإدة أع إا   

وتد اشتمل النظام على واإ  ال واعإد واخلطإط املتعل إس باألوتإاف، و يفيإس       

                                           
مإإا أنإإيط بإإو ارة احلإإج واألوتإإاف، تإإد انت إإل إىل و ارة الأإإ وش ا سإإالميس         ملحوظإإسا  (1)

  .هإ(1414واألوتاف والدعوة وا رشاا منذ عام )



 

 

 تاريخ الوقف عند املسلمني وغريهم 
 

612 

إاارتما، واستغالهلا ولصيل غلتما وصإرفما وحإدا مممإات اعلإس و يفيإس      

أاااه ألعماله،  ما اشتمل النظام على إنأاء جمالس أوتإاف فرعيإس يف منإالق    

علإى عإدم ا لإالل بلحكإام الأإراعس ا سإالميس،       اململكس، وتد أ إد النظإام   

 .(1)الواجب اتباعما يف  ل ما اتعلق باألوتاف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
لإللالا على حيثيات هذا النظام  انظرا  تاب األوتاف يف اململكس العربيس السعوااس، وهإو    (1)

  .من إصدار و ارة الأ وش ا سالميس والوتاف والدعوة وا رشاا
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 الفصل الثالث

 إلغاء األوقاف الذرية )األهلية( 

 

 وفيه ثالثس مباحثا

 أقسام الوقف: ملبحث األولا

 تبل الكالم عن أتسام الوتم، أحب أش أوا  أش هذا الت سيم 

 حات احلداثس، وإال ف ش الوتم إلا أللق ف نه اأمل اعترب من املصطل

 املت دم،  < عموم الوتم، فمنه اخلريي واألهل ،  ما يف وتم عمر

ف نه جعل من مصارف وتفه لوي ال ربى، و ما يف وتم أب  للحس املت دم 

 أا ًا.

 

 أقسام الوقف:  

 .(1)ان سم الوتم من حيث استح اق منفعته إىل تسمني

هل  أو الُذرّيا واملراا به ما  اش نفعه لاصًا منحصرًا الوتم األ – 1

على لراس الواتم ومن بعدهم، على جمس بر ال تن ط ، وميثله 

                                           
، والوتإم األهلإ  لطإالل    18إىل  14انظرا الوتم يف الأراعس وال انوش ليهدي اكإن ه    (1)

  .59باف يه ه
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،  )ف نه جعل اور  صدتس، وتال للمراواة من < وتم اليبري

بناته أش تسكن غري م رة وال م ربما ف ش استغنت بيوج فال 

  .(1) ش ء هلا(

ما ال خيفى على أحد، فمو نف  ااام على  والوتم األهل  فيه من النف 

ممر اليماش، انتف  به أوالا الواتم وأحفاا ، لب س بعد لب س، وجياًل بعد 

 جيل، تدر عليمم األعياش املوتوفس بغالت سنواس.

وهذا النوا من الوتم تد جرى عليه ت ييق من تبل بع  األنظمس 

ات ال رش الراب  عأر املعاصرة يف بع  الدول ا سالميس، لصوصًا م  بداا

 اهلملري، حيث وصل األمر يف بع  الدول إىل إلغااه.

 النوا الثان ا الوتم اخلريي – 2

وهو الذي ا صد به الواتم التصدق على وجو  الرب واخلري، سواء  اش 

على أشخاه معينني  الف راء، واملسا ني، ولالب العلم، أم  اش على 

رس واملستأفيات، وغريها مما انتف  جمس من جمات الرب،  املساجد، واملدا

                                           
ألرج هذا األثر البخاري تعلي ًا يف الوصإااا، بإاب إلا وتإم أراإًا  أو بئإرًا واشإط  لنفسإه          (1)

نه ، والإإدارم  يف سإإن 6/251/ والرجإإه ابإإن أبإإ  شإإيبه يف مصإإنفه   3مثإإل االء املسإإلمني 

 مإإإا يف ا رواء  ~، وتإإإال عنإإإه العالمإإإس األلبإإإان  6/166، والبيم إإإ  يف سإإإننه 2/307

  .ا هذا إسناا صحي  رجاله  لمم ث ات رجال الأيخني أ.هإ6/40
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 .(1)به الناس

 شبه إلغاء األوقاف األهلية: املبحث الثاني

 انت هناك بع  احلملج اله اثريها وادعيما من ارى إلغاء األوتاف 

األهليس، على أش هذ  احلملج والأبه اله رسكوا بما، حملج اعيفس 

نظام الوتم ي وواهيس، ويف هذا ا ول الأيف السنموريا والأكوى من 

تكن اومًا ناشئس عن إحساس االل ، وال وليدة تنبه لات  إىل األارار اله 

ايعمما لصوم الوتم، وإمنا  انت حر س ت ليداس، وصدى ملا ارا  األجنيب 

 .(2)أو افعله

 ومن أهم هذ  الأبه ما ال ا

أش الوتم بنوعيه، ليس معروفًا يف ا سالم، بنص من  تاب اهلل  – 1

 .@س رسول اهلل وال سن

 أنه ليس يف الوتم الذري أثر لصدتس أو تربس. – 2

أش الوتم األهل  )الذري( اسبب فأو البطالس والكسل يف  – 3

 اعتمعات ا سالميس.

وجوا الظلم يف األوتاف األهليس، واتمثل هذا الظلم يف وجوا  – 4

                                           
  .59انظرا الوتم األهل  ا/ باف يه ه  (1)

  .10، 9، 8، 1/7انظرا جمموعس ال وانني املصراس   (2)
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بع  الأرو  التعسفيس من تبل الواتفني، من أجل ا ارار 

، أو حرمانمم، و ذلك شر  النظار وال اامني على بالورثس

 األوتاف.

 والرا على هذ  الأبه ن ولا

أما الأبمس األوىل، ف د فصلنا الرا عليما عند البحث يف مأروعيس 

 الوتم، وعند الكالم على أتسام الوتم يف املبحث السابق.

 نما أما الأبمس الثانيس، وه  أش الوتم ليس فيه أثر لصدتس، أو تربس، ف

 مراواة من وجو  أهمماا

، حث فيما با نفاق @ أش هناك أحاااث ثابتس عن النيب – 1

 والصدتس على لوي ال رب .

أش  عل  @ومنما حداثا أب  للحس ف د حثه رسول اهلل 

 .(1)صدتته يف األتربني

 وهذا احلداث اليل على صحس الوتم على األتارب.

الف راء وال رب  جعل صدتته يف  <أش عمر بن اخلطاب  – 2

فدل للك على صحس الوتم على لوي ال ربى؛ ألش  .(2)والرتاب

                                           
  . هسبق ل ر احلداث بكامله وختر  (1)

  .سبق ل ر احلداث بكامله وختر ه  (2)
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 .@فعل للك مبأورة النيب  <عمر 

، وي (1)وتفوا على أوالاهم وأتاربمم <أش  ثريًا من الصحابس  – 3

 انكر أحد عليمم فكاش إمجاعًا.

 أما الأبمس الثالثس، بلش الوتم الذري اساعد على البطالس.

ذ  الأبمس مبا ل ر  الد تور الكبيس  يف أحكام فيملاب عن ه

أنه  –أي  لغاء الوتم األهل   –حيث ا ولا وحملس امل ادان  (2)األوتاف

اساعد على البطالس والتسك  بني املستفيدان، و اش األمر ابدو م بواًل لو أش 

ه الء واعوا احللول ملوالن البطالس األلرى بني الناس، إىل أش تالا و لن  

أجيم بلنمم ي اكونوا ليلحظوا للك فيه لو أنه نظام مستورا من غرب  أ اا

أو شرق، ولكنه ا سالم الذي أصب  غراًا ارمى، وهدفًا اصاب، وال 

 هإ.أ .حول وال توة إال باهلل

 أما الأبمس الرابعسا وهو وجوا الظلم وارور يف األوتاف األهليس.

ل  من احنرافات عن اب عنماا بلنه ممما لرأت على الوتم األهملفي

م صد  الأرع ، من بع  الواتفني الذان  علوش منه تسمس اييى بني 

األوالا والبنات، وممما  اش من شر  النظار وتعنتمم باملستح ني، وغري 

                                           
  .سبق ل ر للك  (1)

  .1/47أحكام الوتم للكبيس    (2)
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للك من أنواا التعدادات، ف ش هذا  له ال ميس جوهر الوتم  تأرا  

من يف النظام، إسالم  بللى، فالعيب من املنحرفني واملتسلطني وال اك

فالوتم  غري  من النظم ا سالميس اله تعطاما املأا ل من اعاف 

النفوس، فالنكاح مثاًل والبي  وا جارة، وغريها،  لما من النظم ا سالميس 

اله جاء بما الأرا لتنظيم حياة املسلمني، وم  للك ف ش احملا م ت ج من 

لنفوس، وهكذا حال مأا ل هذ  التأراعات اله اوجدها بع  اعاف ا

 .(1)الوتم

 

 إلغاء األوقاف األهلية يف بعض البالد اإلسالمية.: املبحث الثالث

 ي مصر:ـأواًل: ف

ي تكن هذ  الفكرة وليدة عصرنا، وإمنا  انت تدميس يف هذا البلد 

ا سالم ،  ما مر بنا يف املبحث الراب ، عندما أراا الظاهر بيربس االستيالء 

فيس، ولكن العلماء يف للك العصر تصدوا له ووتفوا له على األراا  الوت

  .(2)باملرصاا

وفكَّر يف إنماء األوتاف يف مصر  ذلك برتوق أتابك، وهو من املماليك 

                                           
  .15انظرا الوتم األهل  ا/ عمر باف يه ه  (1)

  .من هذا  البحثما ت دم انظرا   (2)
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البحراس، ف د هم ب بطال األوتاف األهليس، حيث ا ول امل راييا إنه ع د 

فتاامم يف جملسًا من العلماء، فيه شيف ا سالم سراج الدان البل يخ، الست

 . (1)للك فلم اواف و 

 ذلك ألغى حممد عل  باشا األوتاف يف مصر، واستوىل عليما  ما بينا 

  .(2)للك يف املبحث السابق

أما يف العصر احلاارا في ول الد تور السنموريا إش الأكوى من 

نظام الوتم يف مصر، ي تكن اومًا ناشئس عن إحساس االل ، وال وليدة 

األارار اله ايعمما لصوم الوتم، وإمنا  انت حر س تنبه لات  إىل 

ت ليداس، وصدى ملا ارا  األجنيب أو افعله، ومصر بلد لو ي اكن به نظام 

  .(3)الوتم لوجب أش ادلله

م( تام رجل من أهل الأام بفتوى ا ول فيماا إش 1926ويف سنس )

 الوتم على النفس واألوالا بالل وبدعس لميمس منم  عنما، ونأرت

األهرام هذ  الفتوى يف  السنس نفسما، فباار شيف مصر ومفتيما حممد خبيت 

برا هذ  الفتوى وتيايفما، ونأر الأيف رسالس يف الرا عليما  ~املطيع  

 أمساها )املرهفات اليمانيس يف عنق من تال ببطالش الوتم على الذراس(.

                                           
  .، واخلطط للم رايي2/120، وحسن احملاارة 3/358انظرا حاشيس ابن عابدان   (1)

  .1/47ا أحكام الوتم ا/ الكيبسخ انظر  (2)

  .8و  7/ 1انظرا جمموعس ال وانني املصراس حملمد فرج   (3)
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ء رنس ويف السنس نفسما تام رجل ادعى )علواس باشا(، وهو أحد أع ا

األوتاف مبصر، تام ب ل اء حماارة مبحكمس االستئناف، هاجم فيما الوتم، 

 وحاول أش الغيه، حبملس أنه مدن  صرف ال عالتس له بالدان. 

وتام الأيف املطيع  بالرا على هذ  احملاارة، وتام علماء األ هر يف 

 م( ب لراج بياش  راوا فيه على )علواس(، وحذروا من  المه.1927سنس )

 ( من علماء األ هر. 460وهذا البياش وت  عليه )

م( عاا لصوم الوتم إىل نأالمم، فتطرتت رنس 1936ويف سنس )

األوتاف مبمللس النواب ملواوا إلغاء الوتم األهل ، وتست يف محلتما 

على نظام الوتم، واتطحت بل ثراس اآلراء املواف س على استصداا تأرا  

اًل، وأا ًا بتحداد أعياش األوتاف اخلرياس يف مصر مين  األوتاف األهليس مست ب

م( إىل أش  ل رغبس يف إصالح هذا 1937وأشارات اللملنس يف ت رارها عام )

النظام م  ا ب اء عليه غري جمداس وال ت اي إىل النتيملس املرجوة، وأش املمم 

 هو ال  اء على النظام نفسه حتى ننتف  األارار الناشئس عنه.

م( ت دم رجل ادعى عبداحلميد عبداحلق إىل جملس 1936ويف عام )

النواب مبأروا ال انوش الذي اتطحته اللملنس، وتال يف مذ رته التفسرياس إنه 

أول ع و ارتف  يف جملس النواب بلنه ال سبيل إىل ارء أارار الوتم إال 

 باخلاله منه مبنعه يف املست بل، وأش حيل املوجوا منه حاًل نماايًا. 

لأيف السنموري مع بًا على ما جرى من حوااثا إش املراتب وا ول ا
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الدتيق  ليتبني من حوااث السنوات العأر، أش حماربس نظام الوتم والثورة 

  .(1)عليه  انت وااحس

م( اجتمت احلكومس املصراس إىل الرأي، فاصدرت 1952ويف عام )

تاف األهليس، تانونما مبن  األوتاف األهليس، وألغت ما  اش موجواًا من األو

وجعلت األموال املوتوفس عليما حرة للي س،  ما منعت إحداث أوتاف أهليس 

  .جدادة يف املست بل

م( ببي  وتصفيس ما تب ى يف حو تما من 1966ثم تامت احلكومس يف سنس ) 

 .(2)أعياش  انت موتوفس وتفًا أهليًا، وي تتم تسمتما، أو ي اتسلمما أربا بما

 ي سورياـإلغاء الوقف ف -2

 م(.1949أتدمت سوراا على إلغاء الوتم الذري، يف سنس ) 

 ي العراقـالغاء الوقف ف -3

م( عندما تّدم 1929 انت أول لطوة  لغاء الوتم يف العراق يف سنس )

مجاعس من النواب يف جملس األمس العرات ، اتطاحًا إىل احلكومس اسن تأراعًا 

هذا املأروا التى معاراس شدادة من  ارم  إىل إلغاء الوتم الذري، إال أش

م( حني تأكلت رنس 1952العلماء، أرغمته على االحتملاب حتى سنس )

لسن الاحس يف هذا املواوا، فاست ر الرأي على سن تأرا  ا    جبوا  

                                           
  .15و  14/ 1انظرا جمموعس ال وانني املصراس للسنموري   (1)

  .وما بعدها 38انظرا حماارات يف الوتم ه   (2)
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  .(1) م(1954إلغاء الوتم الذري، وللك يف عام )

                                           
  .50و  1/49أنظرا أحكام الوتم للكبيس    (1)
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 اخلـامتـة

 

 ت إليمااألتم هذا البحث ببياش أهم النتااج اله توصل

 أش الوتم يف ا صطالح هوا لبيس األصل وتسبيل املنفعس. – 1

 أش الوتم جااي شرعًا، بل هو من التربعات وال رب املندوبس. – 2

 بالوتم، وعنااتمم به. {اهتمام الصحابس  – 3

ظمر مإن لإالل هإذا البحإث أهميإس الوتإم يف احليإاة العامإس لإدى           – 4

أثنإإإاء تطبي إإإه، ولصوصإإإًا يف  املسإإإلمني، والنتإإإااج الإإإه ح  مإإإا

 العصور ا سالميس السالفس.

 حيتاج الوتم إىل أاٍد أمينس، ترعا  وت وم على مصاحله العامس. – 5

توسي  مفموم الوتم، لكيال حيصر يف الع ارات ف ط، بإل اأإمل    – 6

 املأارا  اليراعيس، والدعواس، والصحيس وغريها.

لإإه لإإرأت علإإى األوتإإاف   االهتمإإام بدراسإإس العوامإإل السإإلبيس ا   – 7

وم سساته يف ال روش املتللرة، واله اسإتغلما بعإ  املغراإني يف    

 تأواه صورة الوتم.

التخطيط  شاعس الإوع  بلهميإس اور الوتإم يف التنميإس الأإاملس،       – 8

 وللك ب برا  اور  التارخي  يف تنميس احل ارة ا سالميس.

الوتم عند املسلمني،  ظمور الفرق بني الوتم يف اراهليس، وبني – 9
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فالوتم يف اراهليس م صوا منه الفخر واملكابرة، أما الوتم عند 

 املسلمني ف ش األصل فيه أنه اكوش تربس هلل تعاىل.

 أش الوتم ان سم إىل تسمنيا –10

  وتم لريي عام، وهو ما  اش الوتم فيه على جمس من جمات

 الرب  املساجد واملدارس وغريها.

  ) وهو ما  اش لري  وراعه وغلته على الذراس واألتارب.وتم لري )أهل 

االسإإإإتفااة مإإإإن امل لفإإإإات والرسإإإإاال ارامعيإإإإس واألحبإإإإاث،       –11

 والدراسات والندوات الوتفيس.

أش يف الوتم إسمامًا يف ختفيم العبء على أجمإية الدولإس لات العالتإس     –12

 دولس. مبملاالته، وت ليل النف ات واملصروفات املاليس على موا نس ال

بالأكر على   وال افوتخ وأنا أسطر هذ  الكلمات أش أتوجه إىل اهلل

نعمه الظاهرة والبالنس، ومنما إ مال هذا البحث علإى هإذا الوجإه، واطيإب     

ل  من باب الوفإاء، أش أت إدم بالأإكر ارياإل لل إاامني علإى هإذ  الإو ارة،         

وأسإإال اهلل وألإإص بالإإذ ر معإإال  و ارهإإا ف إإيلس الأإإيف صإإاحل آل الأإإيف، 

 تعاىل أش ا اعم هلم األجر واملثوبس. 

ولتامًا أسال اهلل أش اغفإر لإ  مإا حصإل مإخ مإن لطإل أو  لإل يف هإذا          

 البحث. وأسلله تعاىل ال بول، وأش  عله لالصًا لوجمه الكرام.

 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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 فهرس
 المصادر والمراجع

 

راإإإب صإإإحي  ابإإإن حبإإإاش، لعلإإإ  بإإإن بلبإإإاش الفارسإإإ ،       ا حسإإإاش يف ت 

هإإإ( ل يإإقا شإإعيب األرنإإ و ، م سسإإس الرسإإالس، الطبعإإس األوىل    739ت)

 هإ(.1412)

(1)  

  (2) .أحكام األحكام البن اتيق العيد

أحكإإإام األوتإإإاف، ألبإإإ  بكإإإر أمحإإإد بإإإن عمإإإرو الأإإإيبان  )اخلصإإإاف(        

 هإ(.1322هإ(، الطبعس األوىل )261ت)

(3)  

وتإإاف، حملمإإد شإإليب، الطبعإإس الرابعإإس، بإإريوت الإإدار     أحكإإام الوصإإااا واأل 

 هإ(.1402ارامعيس )

(4)  

أحكإإام الوتإإم يف الأإإراعس ا سإإالميسا حممإإد بإإن عبيإإد الكبيسإإ ، مطبعإإس       

 هإ(.1397ا رشاا ببغداا )

(5)  

هإإ(  244ألبار مكس يف تدام الدهر وحداثإه، حممإد بإن إسإحاق الفإا م  ت)     

هإإإ( مطبعإإس النم إإس 1407وىل )ل يإإقا ا. عبإإدامللك بإإن اهإإيش، الطبعإإس األ

 مبكس.

(6)  

ا رتسإامات اللطإاف يف لإالر احلإاج إىل أتإدس مطإاف، شإكيب أرسإالش،         

 هإ(.1350الطبعس األوىل )

(7)  

إرواء الغليإإل يف ختإإراج أحاااإإث منإإار السإإبيل حملمإإد ناصإإر الإإدان األليإإان ،    

 .هإ(1399املكتب ا سالم  )

(8)  
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هإإ(، مطبعإس اار   922بلسإ  ت ) ا سعاف يف أحكام األوتافا إبراهيم الطرا

 الرااد العرب  )بريوت(.

(9)  

أعمال ساللني املماليك على احلرمني، لراشد ال حطان ، نأإر مكتبإس امللإك    

 فمد الولنيس.

(10)  

األوتإإاف واحليإإاة ا جتماعيإإس يف مصإإر ا. حممإإد حممإإد آمإإني، الطبعإإس األوىل، 

 م(، اار النم س.1980)

(11)  

ال حطإإان ، مكتبإإس امللإإك فمإإد     أوتإإاف السإإلطاش األشإإرف شإإعباش، راشإإد   

 الولنيس.

(12)  

  (13) حبوث )ندوة مكانس الوتم وأثر  يف الدعوة والتنميس(.

أثر الوتم يف ارانب التوجيم  للمملتمعات للأيف الد تور/ صإاحل بإن غإا     

 السدالش.

(14)  

  (15) الوات  املعاصر لسوتاف يف اململكس العربيس السعوااس. ا. عبداهلل الياد.

  (16) لتنميس يف عصر اخللفاء الراشدان. ا.عبدالعياي العمري.الوتم وأثر  يف ا

  (17) تاراف األوتاف يف اململكس العربيس السعوااس. ا. عبداللطيم احلميد.

  (18) الوتم مأروعيته وأهميته احل اراس. ا. أمحد الدراواش.

  (19) حبوث ندوة املكتبات الوتفيس يف اململكس العربيس السعوااس.

  (20) احل ارة ا سالميس. إبراهيم املياخ. الوتم واور  يف تأييد بنيس

  (21) األوتاف النبواس، ووتفيات بع  الصحابس. ا. عبداهلل احلمليل .

بإإداا  اليهإإور يف وتإإاا  الإإدهور، ألبإإ  الرب إإات حممإإد بإإن أمحإإد احلنفإإ ،    

 هإ(.1311هإ(، لبعس بوالق، )930ت)

(22)  
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ت  ،احلنف بداا  الصناا  يف ترتيب الأراا ، ألب  بكر بن مسعوا الكاسان  

 ( اار الكتاب العرب ، بريوت.587)

(23)  

(هإإ، مكتبإس املعإإارف   774البدااإس والنمااإسا للحإافظ إمساعيإل بإن  إثري ت )      

 بريوت.

(24)  

ألب  عمر حممد الكندي، مطبعإس   تاراف الكندي) تاب الوالة و تاب ال  اة(

 م(.1908اآلباء، بريوت )

(25)  

  (26) (، اار الفكر بريوت.310) تاراف الطربي، ألب  جعفر حممد بن جرار الطربي ت

هإإإ(، اار 671ارإإام  ألحكإإام ال إإرآش، ألبإإ  عبإإداهلل حممإإد ال إإرليب ت )    

 الكتب العلميس، بريوت.

(27)  

ارإإام  الصإإحي ، لإلمإإإام أبإإ  عبإإإداهلل، حممإإد بإإإن امساعيإإل البخإإإاري،      

 هإ(، مطبوا م  فت  الباري.256ت)

(28)  

سإإإإوت  حاشإإإإيس الدسإإإإوت  علإإإإى الأإإإإرح الكإإإإبري، حملمإإإإد بإإإإن أمحإإإإد الد 

 هإ(، اار الفكر.1230ت)

(29)  

حاشإإإإيس ابإإإإن عابإإإإدان )را املختإإإإار( حملمإإإإد أمإإإإني الأإإإإمري بإإإإابن عابإإإإدان   

 هإ(.1386هإ(، مطبعس مصطفى احلليب )1252ت)

(30)  

حليس العلماء يف معرفإس مإذاهب الف مإاء حملمإد بإن أمحإد الأاشإ  الأإافع ،         

عإإإس هإإإإ(. ل يإإإق ا. ااسإإإني ارا إإإس، مكتبإإإس الرسإإإالس، األراش، الطب 507ت)

 هإ(.1407األوىل، )

(31)  

هإإإ( اار الكتإإب العلميإإس،   911حسإإن احملااإإرة، رإإالل الإإدان السإإيول  )   

 بريوت.

(32)  
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اخلطط للم رايي، املواعظ واالعتبار بذ ر اخلطط واآلثار، ألمحإد بإن علإ     

 امل رايي، منأورات اار إحياء العلوم.

(33)  

  (34) م .هإ( املكتب ا سال676رواس الطالبني ألب    راا حييى النووي ت)

سإإإنن أبإإإ  ااوا، للحإإإافظ أبإإإ  ااوا سإإإليماش بإإإن األشإإإعث السحبسإإإتان     

 هإ(، اار الفكر.275ت)

(35)  

  (36) هإ(، مطبعس احلليب.297سنن الطمذي، للحافظ أب  عيسى الطمذي ت)

هإإإإإ( عإإإإاي   385سإإإإنن الإإإإدارتطخ، لعلإإإإ  بإإإإن عمإإإإر الإإإإدارتطخ ت)      

 هإ(.1413الكتب،)

(37)  

هإإ(،  255دالرمحن الإدرام ، ت) سنن الدارم ، ألب  حممد عبإداهلل بإن عبإ   

 هإ(.1407اار الرااش للطاث، ال اهرة، الطبعس األوىل )

(38)  

 هإإإ(، اار 303السإإنن الكإإربى، ألبإإ  بكإإر أمحإإد بإإن احلسإإني البيم إإ  ت)     

 املعرفس.

(39)  

هإإ(، اار الكتإب   303السنن الكإربى، لإلمإام أبإ  عبإدالرمحن النسإاا  ت)     

 هإ(.1411العلميس، الطبعس األوىل )

(40)  

هإإ(، املكتبإس   275بإن ماجإه، للحإافظ أبإ  عبإداهلل حممإد ال إيواخ ت)       سنن ا

 ا سالميس بط يا.

(41)  

هإإإإ(، مكتبإإإس 303سإإإنن النسإإإاا ، لإلمإإإام أبإإإ  عبإإإدالرمحن النسإإإاا  ت ) 

 هإ(.1409املطبوعات ا سالميس حبلب )

(42)  

هإإإ(، جامعإإس 682الأإرح الكإإبري، ألبإ  الفإإرج، عبإإدالرمحن امل دسإ ، ت)   

 ا سالميس. ا مام حممد بن سعوا

(43)  
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هإإإ(، ل يإإقا أمحإإد  393الصإإحاح،  مساعيإإل بإإن محإإاا ارإإوهري، ت) 

 عطار، اار العلم للمالاني، بريوت.

(44)  

هإإ(  311صحي  ابن ليميس، لإلمام أب  بكر حممد بإن إسإحاق بإن ليميإس ت)    

 ل يقا حممد األعظم ، املكتب ا سالم .

(45)  

  (46) بريوت. العلميس، هإ( اار الكتب230الطب ات الكربى، حملمد بن سعد، ت)

ع إإإد ارإإإواهر الثمينإإإس، لإإإنملم الإإإدان عبإإإداهلل بإإإن جنإإإم شإإإاس، املإإإالك ،  

 هإ(.1415هإ(، اار الغرب ا سالم  )616ت)

(47)  

علماء جند لالل مثانيس تروش، لعبداهلل بن عبدالرمحن البسإام، اار العاصإمس   

 هإ(.1418بالرااض، الطبعس األوىل )

(48)  

 ،هإإ( 852البن حملإر العسإ الن ، ت)  فت  الباري بأرح صحي  البخاري، 

 اار الفكر.

(49)  

هإإإ(اار 681فإإت  ال إإدار، حملمإإد بإإن عبدالواحإإد املعإإروف بإإابن اهلمإإام، ت)  

 هإ(.1397الفكر )

(50)  

هإإإ(، اار 271فتإإوح البلإإداش، ألبإإ  احلسإإن أمحإإد بإإن حييإإى الإإباللري ت)    

 هإ(.1398الكتب العلميس، بريوت )

(51)  

  (52) الكامل البن األثري.

 ألبإإإار الإإإدولتني، شإإإماب الإإإدان أبإإإو شإإإامس امل دسإإإ   تإإإاب الرواإإإتني يف

 هإ(، ل يقا حممد حلم  أمحد، ال اهرة.665ت)

(53)  

لسإإإاش العإإإرب، رمإإإال الإإإدان حممإإإد بإإإن مكإإإرم، املأإإإمور بإإإابن منظإإإور      

 هإ(، اار صاار.711ت)

(54)  
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هإإ(،  483املبسو ، ألب  بكر، حممد بن أب  سمل السرلس ، احلنفإ ، ت) 

 اار الكتب العلميس، بريوت.

(55)  

  (56) حماارات يف الوتم، حملمد أبو  هرة اار الفكر العرب ، مصر.

جمموعإإس ال إإوانني املصإإراس املختإإارة مإإن الف إإه ا سإإالم ، حممإإد أمحإإد فإإرج   

 هإ(.1368السنموري، مطبعس مصر )

(57)  

هإإإ(، اار الإإطاث، 456احمللإإى، ألبإإ  حممإإد، علإإ  بإإن أمحإإد بإإن حإإيم ت)  

 مصر.

(58)  

هإ(، اار صإاار،  179أنس األصبح ، ت) املدونس الكربى، لإلمام مالك بن

 بريوت.

(59)  

هإإ(، واإ  حواشإيه،    241املسند، لإلمإام أمحإد بإن حنبإل الأإيبان ، ت )     

 وفمارسه أمحد شا ر، اار املعارف، مصر.

(60)  

املصإإإباح املإإإنري يف غراإإإب الأإإإرح الكإإإبري، ألمحإإإد بإإإن حممإإإد الفيإإإوم .         

 هإ(.1414هإ(، اار الكتب العلميس، بريوت )770ت)

(61)  

 إإاايس اللغإإس، ألمحإإد بإإن فإإارس، مطبعإإس البإإاب  احللإإيب، الطبعإإس   معملإإم م

 هإ(.1366األوىل)

(62)  

هإإ(.  ل يإق   620املغخ، ألب  حممد، عبداهلل بن تدامإس امل دسإ ، احلنبلإ ، ت)   

 هإ(.1406ا.عبداهلل الط   و ا. عبدالفتاح احللو، اار هملر للطباعس مصر )

(63)  

هإإ( مكتبإس   1299الك  ت )من  ارليل على اتصإر لليإل، حملمإد علإيش املإ     

 النملاح ليبيا.

(64)  

مواهب ارليل شرح اتصر لليل، ألبإ  عبإداهلل، حممإد  املغربإ ، املعإروف       (65)  
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 هإ(، اار الفكر.954باحلطاب ت )

نمااإإس احملتإإاج إىل شإإرح املنمإإاج، حملمإإد بإإن أبإإ  العبإإاس الرملإإ  الأإإافع ،      

 هإ(، مكتبس احلليب.1004ت)

(66)  

هإإ(،  1250ليار حملمد بإن علإ  الأإو ان ، ت)   نيل األولار شرح منت ى األ

 هإ(.1402اار الفكر، الطبعس األوىل )

(67)  

الوتإإم األهلإإ . ا. لإإالل عمإإر باف يإإه، اار ال بلإإس جبإإدة، الطبعإإس األوىل،       

 هإ(1419)

(68)  

  (69) م(.1968الوتم يف الأراعس وال انوش،  هدي اكن، اار النم س، لبناش )

 

 
 


