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الحؿد هلل الذي جعل محبته موقوفة عؾى متابعة
الرسول ،وصؾى اهلل وسؾم عؾى عبده الذي تصدق قبل
وفاته بؽل عؼار وكل مـؼول ،صال ًة محبسة ممبد ًة ٓ تحول
وٓ تزول ،وعؾى آله وأصحابه سادات الؿـؼول والؿعؼول،
ومن تبعفم بنحسان إلى يوم الػرار والذهول ،أما بعد:
َّ
فنن لؾققػ مـ بقـ سائر الصدقات والتربطات مـزل ًة
كبقرا ،وذلؽ لدوامف واستؿرار اكتػاع
ً
طظقؿةً،
وفضًل وثقا ًبا ً
الؿقققف طؾقف بف ،جعؾف الـبل

مـ الخصال الثًلث

التل ٓ تـؼطع بؿقت اإلكسان ،بؾ تبؼك جارية بعد وفاتف،
فؼال« :إذا مات اإلكسان اكؼطع عؿؾه إٓ من ثالث ،صدقة
جارية ،أو عؾم يـتػع به ،أو ولد صالح يدعو له»( ).
( ) رواه مسؾؿ (  )1631طـ أبل هريرة ،وقد ورد «إذا مات العبد » و «إذا مات
فؾقحرر.
الرجؾ» وأما «إذا مات ابـ آدم» فؾؿ ترد
ّ
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فالعؿؾ الصالح يـؼطع بؿقت 4صاحبف َّإٓ ما كان مـ
هذه الثًلث الخصال ،التل تسبب فقفا اإلكسان ،وبؼقت
مستؿرة بعد وفاتف.
وبدأها بالصدقة الجاريةٕ :هنا طامة مـ حقث
يختص هبا قق ٌم طـ ققم ،وٓ تتحجرها فئة
آكتػاع هبآ ،
ُّ
طـ فئة ،بخًلف آكتػاع بالعؾؿ الذي خ ّؾػف مـ تعؾقؿ أو
تللقػ ،أو إطاكة طؾقفؿا ،فنن الؿـتػعقـ بف ُّ
أقؾ مـ
الؿـتػعقـ بالصدقة الجارية ،والعؾؿاء وصؾبة العؾؿ يف
طامة الـاس قؾقؾ ،وٓسقؿا يف هذه العصقر التل امتألت
بالؿؾفقات ،وخؾد فقفا أكثرهؿ إلك الدكقا واصؿلكقا هبا،
فـسقا أصقل ديـفؿ وفروطف َّإٓ مـ رحؿ اهلل.
ولؿا كان كذلؽ وجب طؾك أهؾ العؾؿ وصؾبتف ،تبؾقغ
شريعة اهلل واجبفا ومسـقهنا ،وتذكقر الـاس بؿا طـد اهلل،
وترغقبفؿ يف جزيؾ فضؾف ،وواسع ططائف ،وتبققـ سبؾ
الخقر وإشفارها وتقضقح فضؾفا ودرجاهتا ،لقسؾؽ مـ
أراد الخقر سبقؾفا.
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تعريف الوقف لغةً واصطالحًا:

والوقف لغةً :الحبس( ).
وشرعاً« :تحبقس إصؾ ،وتسبقؾ الثؿرة أو الؿـػعة»( )

أو «تحبقس إصل ،وتسبقؾ الؿـػعة» ( ) .

وهذا التعريػ ملخقذ مـ ققل الـبل
ت بِ َفا»( ).
ت َأ ْص َؾ َفاَ ،وت ََص َّد ْق َ
ْت َح َب ْس َ
«إِ ْن ِشئ َ

لعؿر

:

وكؿا ٓ يخػك طؾك ذي دراية بالػؼف أن الققػ باطتبار
ما يؿؽـ وقػف كقطان:
 -1وقػ العؼار.

-2وقػ الؿـؼقل( ).

والذي سـتؽؾؿ طـف يف هذه الرسالة «الققػ العؼاري»:
وذلؽ ٕمريـ ،هما:
( ) اكظر  :لسان العرب (.)360-359/9
) ( الؿغـك (.)184/8
) ( الؿؼـع  ،مع الشرح الؽبقر  ،مع اإلكصاف .)361/16 ( ،
( ) رواه البخاري ( ،)2737ومسؾؿ (. )1632
) ( وأما وقػ الؿـافع فعؾك الؼقل بؿشروطقتف وهق الصحقح ففق داخؾ يف
الؿـؼقل ّ
ٕن الغالب وقػ مـافع الؿـؼقل.
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 -1أكه األصل يف الوقف ( )
6
ويؽاد يـعؼد اإلجؿاع طؾك
جقازه ومشروطقتف ،بخًلف وقػ الؿـؼقل فالخًلف فقف
مشفقر ،وإن كان الصقاب أكف مشروع كالعؼار تؿا ًما.

 -2أن آكتػاع بالعؼار أوسع وأشؿل  ،والؿـؼقل إن
مستؿرا ٓ يتؾػ بآكتػاع بف ،ففق محدود الـػع يف
كان
ً
فرسا طؾك
الغالب ،معرض لؾتؾػ والفًلك .فؿـ وقػ ً
طؼارا
الؿجاهديـ أو دبابة ً
مثًل أو صائرة لقس كؿـ وقػ ً
ثابتًا ،ولقس معـك ذلؽ التفقيـ مـ شلن وقػ الؿـؼقل،
وإٓ فرب ٍ
كًل! بؾ الؿراد بقان الحال والقاقعَّ ،
وقػ
ّ
لؿـؼقل كان ثقابف أضعاف ثقاب وقػ العؼارٕ :ن العربة
يف الققػقـ بإثر الؿرتتب طؾقفؿا ،ومدى كػع الؿقققف
طؾقفؿ.
كؿا وكق ًػا لقس راج ًعا فحسب إلك كقع
والثقاب ًّ
الققػ ،بؾ هـاك أمقر أخرى لفا إثر العظقؿ فقف ،مـفا يف
ّ
الؿؼؾ ،وصدقة ذي
القاقػ :سعتف مـ فؼره ،فنن جفد
 :)364-363بؾ إن إصؾ يف
( ) قال ابـ جزي يف الؼقاكقـ الػؼفقة ،ص(
طؼارإ :ن صرف الؿـػعة طؾك وجف التلبقد لجفة ٓ
الؿقققف أن يؽقن ً
تـؼطع ٓ يؽقن إٓ يف طقـ دائؿة البؼاء .ا.هـ.
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7الؿال الؼؾقؾ دلقؾ ثؼة باهلل ،وركقن إلك ما طـده ،وزهده يف
«سبق درهم مائة ألف
متاع الدكقا الزائؾ ،وقد قال
درهم»( ) وذلؽ ضاهر ،فنن مـ يتصدّ ق بدرهؿ وهق كصػ
مثًل ،لقس كؿـ يـػؼ مؾققكًا وهق طشر العشر مـ
ما لديف ً
مثًل .فنن الثاين لؿ يؼؿ بؼؾبف مـ خشقة الػؼر والعقز
مالف ً
فؾؿا تجاوز
والحاجة إلك الـاس ،ما قام بؼؾب إولَّ ،
صاحب الدرهؿ تؾؽ الؿرحؾة الخطرة ،ولؿ يبال بتؾؽ
الخشقة ،طؾؿ صدقف وثؼتف بؿا يف يدي اهلل ،وهذا هق الغـك
طقـف كؿا روي يف ٍ
أثر مرفقع( ).
وكذلؽ يعقد مؼدار الثقاب إلك حال الـاس يف تؾؽؿ
الحؼبة ،فنن اإلكػاق يف أوقات العسرة ،وأزمـة الـؽبات،
وقت اشتداد الحاجة بؾ الضرورة -لقس كاإلكػاق يف
أوقات القسر ،وأزمـة السعات ،كؿا جاء يف ققلف تعالك :
﴿ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ
ﰎ ﰏ﴾ [الحديد.]10 :
محصقرا يف مؼدار
وبالجؿؾة فثقاب الققػ لقس
ً
( ) رواه الـسائل (  2306و  )2307وابـ حبان (  )3347وغقرهؿا وهق صحقح .اكظر
صحقح الرتغقب (.)215/1
( ) اكظر :مسـد الشفاب ( )234/1والصحقح فقف أكف مقققف.

8

الوقف العكاري يف الشريعة اإلسالمية

العقـ الؿقققفة ،بؾ إمر فقق ذلؽ 8،والقاجب طؾك مـ
شرح اهلل صدره لؾققػ آكتباه ملا يأتي:
الصالحة بلن يؽقن وقػف إيؿاكًا
،
 -1إحضار الـقة الصادقة
واحتسا ًبا ٓ ،ريا ًء وٓ سؿعة ،فنكؿا إطؿال بالـقات ،ويف
الصحقح «أن أول من تسعر بفم الـار ثالثة ...وذكر مـفم
وجفه( )
مـػ ًؼا جوا ًدا أكػق لقؼال جواد :فقسحب يف الـار عؾى »
فؿا أغـك طـ الؿسؽقـ كؾؿة « ُيؼال وقد ققؾ » :فؾقحذر
ووقػففؼد ققؾ»!
«
الؿممـ مـ أن يؽقن حظف مـ كػؼتف
 -2استشارة أولي العؾم والخبرة  ،والعؾؿ بلحؽام
إوقاف ،والخربة باسرتاتقجقاتف وشموكف القاقعقة ،مـ
الؼضاة والدطاة والعامؾقـ يف الجفات الخقرية ،ومراكز
آستشارات التل ُتعـك بلحؽام الققػ ،فنهنؿ لعؾؿفؿ
وخربهتؿ ٓبدَّ وأن يضػقا طؾك تصقر مريد الققػ
معؾقمات ٓ يدركفا ،وربـا جؾ وطًل يؼقل﴿ :ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾ [الـحؾ ،]43 :ويف استشارة طؿر
وأبل صؾحة لرسقل اهلل ما يقضح ذلؽ ويمكده( ).
( ) رواه مسؾؿ (.)1905
( ) اكظر :فتح ذي الجًلل واإلكرام ٓبـ طثقؿقـ (.)310/10
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 -3 9أن يتخقر لوقػه من أحسن ماله  ،وأكػسف طـده :فنن
إخراج العبدُ مـ أحسـ مالف دلقؾ صدقف ،وبرهان ثؼتف
بؿعامؾة ربف الجقاد ،وقد جعؾ سبحاكف وتعالك الربّ درجة
ٓ تـال إٓ باإلكػاق مـ الؿحبقب ،الذي تتعؾؼ الـػقس بف،
وتتشقف إلقف ،فؼال تعالك﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ﴾ [آل طؿران ،]92 :فؼطع الطريؼ طؾك مدّ طل الربّ حتك
يربهـ طؾك صدقف بنكػاقف مـ الؿحبقب ،فنن فعؾ ذلؽ
ففق صادق ح ًّؼا ،كال الربَّ ،وصار مـ أهؾف وذويف.
فقا أيفا الواقف ويا أيفا الؿـػق  ،دوكؽ باب الربّ فبادر
إلقف ،وأمامؽ حقض إجر فر ْده!
ويتؾؿس ما
 -4أن يـظر إلى حاجة الـاس إلى وقػه ،
َّ
هؿ لف أحقج ،ولف أشقف ،فقبادر بف ،فنذا رأى اكتػاع الـاس
وحاجتفؿ إلك مسجد أكثر مـ غقره سارع بف ،وإن رأى
كثرة الؿساجد وحاجة الـاس إلك ماء سعك يف حػر ٍ
بئر
وبادر إلك ذلؽ ،وهؽذا يف غقرهؿا.
تػرغقا
ولقفتؿ بالققػ طؾك أهؾ العؾؿ وصؾبتف الذيـ ّ
ّ
لتػؼقف إمة ورفع الجفؾ طـفا :فنن حاجة إمؿ إلقفؿ
تقازي حاجتفا إلك الطعام والشراب ،بؾ حاجتفا إلك
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فؾقؽـ فؼقف الـػس ،ثاقب الـظرة ،واسع الؿدارك:
فر ّبؿا وقػ الرجؾ وق ًػا حسـًا وكان غقره أولك ،إما مـ
جفة الزمان أو الؿؽان أو إطقان ،ولؿا أطتؼت مقؿقكة أم
قال لفا:
الؿممـقـ ولقدهتا وأخربت بذلؽ رسقل اهلل
«أما أك ِ
ّك لو أعطقتفا أخوالك كان أعظم ألجرك»( ).
ّ
أجرا مـ العتؼ
فجعؾ الصدقة هبا طؾك إقارب أطظؿ ً
الؿطؾؼ ،مع ما جاء يف العتؼ مـ إجقر العظقؿة ،والثقاب
ً
دائؿا ،وٓ
الجزيؾ :وذلؽ أن الؿػضقل ٓ يؽقن
مػضقٓ ً
الػاضؾ كذلؽ ،بؾ قد يعرض لؾؿػضقل مـ العقارض
فاضًل.
ً
الزماكقة أو الؿؽاكقة أو غقرها ما يجعؾف
وهذه التـبقفات إربعة يف الؿقققف طؿق ًما ،وفقؿا
كحـ بصدده مـ الققػ العؼاري يـبغل لؾقاقػ أن:
يتخقر مـ طؼاراتف الطقب والحسـ ،الـػقس يف هقئتف
وبـائف ،الؽثقر يف ريعف ودخؾف ،ويـظر إلك الؿقققف طؾقفؿ
فقختار مـ اكتػاطفؿ بققػف أطظؿ ،وكػعفؿ لألمة أضفر ،فنكف
( ) البخاري ( ،)2592ومسؾؿ ( )999طـ مقؿقكة

.
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اهتؿ بذلؽ كان أدطك إلك وققع الققػ مقق ًعا حسـًا
كؾؿا ّ
طـد اهلل وطـد خؾؼف.

ولقعؾؿ بلن هذا ٌ
مال يؼدمف بقـ يديف ،وثقاب يدخره
حسـف وأغًله وجده كلحسـ
لققم فاقتف وحاجتف إلقف ،فنن ّ
ما هق ٍ
راء وأكػعف ،وإٓ فالجزاء مـ جـس العؿؾ.
قال تعالك﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﴾
[البؼرة.]267 :
أي وٓ تؼصدوا الرديء السقئ فتخرجقه صدقة:
ٍ
مضض وإغؿاض
فنكؽؿ ٓ ترضقن ذلؽ ٕكػسؽؿ إٓ طؾك
وك ٍ
ُره ،فؽقػ ترضقكف لربؽؿ الغـل الحؿقد!
رزقـا اهلل وإياكم العؾم الـافع والعؿل الصالح.
واصطًلحا.
وإلقؽ أخل الؼارئ :تعريػ العؼار لغ ًة
ً
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أوالً :تعريف العكار لغةً واصطال12حًا:

لغ ًة :العقـ والؼاف والراء ٌّ
دال طؾك ثبات ودوام ،وهق
كؾ شلء ثابت لف أصؾ( ).
واصطالحا :يراد بف ما يؿؾؽف اإلكسان مـ إراضل
ً
والؿـشآت طؾقفا :مـ البققت ،والؼصقر ،والعؿائر،
والشؼؼ ،والدكاكقـ ،ومحطات القققد ،وآسرتاحات،
وإراضل ،وكحقها .بلي سبب كان مـ أسباب الؿؾؽ:
ٍ
ٍ
إرث ،أو ٍ
شراء ،أو ٍ
هبة( ).
إحقاء ،أو
مـ
الؿختص بلحؽام
واملراد بالوقف العكاري :الققػ
ّ
العؼار ،والعؼاري صػة لؾققػ ،والؿراد :وقػ العؼار مـ
باب إضافة الؿصدر إلك الؿػعقل ،أي :وقػ الـاس
لؾعؼار.
ففق إذن الؽًلم طؾك العؼار مـ جفة حؽؿ وقػف،
ٍ
وشلء مـ مسائؾف الؿشفقرة والتل تؽثر حاجة الـاس الققم
إلقفا.
( ) اكظر :الؾسان ( ،)361/6والؿقسقطة الؽقيتقة (.)207/8
( ) فتقى جامعة يف زكاة العؼار لبؽر أبق زيد  ،ص(.)4
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ثاىيًا :حهه وقف العكار:

اتػؼ الػؼفاء طؾك جقاز وقػ العؼار بًل خًلف يف
الجؿؾة ،بؾ إن العؼار هق الؿثال الذي يذكره الػؼفاء صقر ًة
تطبقؼق ًة لؾققػ الؿتػؼ طؾقف بقـ الػؼفاء( ) ،ثؿ يتحدثقن طـ
الػروع الؿختؾػ فقفا ،وطباراهتؿ يف ذلؽ تدور حقل معـك
واحد مػاده« :يجقز وقػ العؼار كالدور وإرضقـ
والبـاء»( ).
منوا
واألدلة على مشروعيتى نجرية: ،
- 1فعل الـبي  :فؼد أخرج البخاري يف «صحلحه »
عـد
طـ طؿرو بـ الحارث قال« :ما ترك رسول اهلل
ديـارا وٓ عبدً ا وٓ أم ًة وٓ شقئًا ،إٓ بغؾته
موته
درهؿا وٓ ً
ً

مسحا لـ  104حالة وقػقة ،طؾك امتداد
( ) ويف دراسة أكاديؿقة متخصصة شؿؾت
ً
ستة قرون ( 1947 –1340م) يف مصر وسقرية وفؾسطقـ وتركقا وبًلد
إكاضقل ،وكاكت الـتائج كالتالل:
  %93مـ إوقاف طؼارية.  %7مـؼقٓت.اكظر :مؼال الحاجة إلك تحديث الؿمسسة الققػقة لؿحؿد أبق جًلل،
ص(.)12
( ) ضقابط الؿال الؿقققف لعبد الؿـعؿ زيـ الديـ ،ص(.)152 -151
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وأرضا جعؾفا 14
ً
صدقة»( ).
وسالحا،
البقضاء،
ً
والشاهد مـ الحديث ققلفً « :
وأرضا جعؾفا صدقة».

قال ابـ حجر يف الػتح :وأما الصدقة فػل رواية
أبل إحقص طـ أبل إسحاق يف أواخر الؿغازي « ً
وأرضا
جعؾفا ٓبن السبقل صدقة»( ) .ا.هـ.
والؿراد بذلك :الققػ والتسبقؾ ،وقد حصؾ اختًلف
يف طقـ هذه إرض الؿرتوكة وق ًػا وصدقة ممبدة :فؼقؾ:
«فدك» ،وققؾ« :فدك» وغقرها( ).
 :فؼد وقػ كثقر مـ الصحابة
 -2عؿل الصحابة
أرضفؿ ،وإمثؾة طؾك ذلؽ كثقرة،منوا:
أرضه يف خقبر  :طـ
أ – وقف عؿر بن الخطاب
أرضا مـ أرض
ابـ طؿر أن طؿر بـ الخطاب أصاب ً
أرضا بخقرب ،لؿ ُأ ِصب
خقرب فؼال :يا رسقل اهلل! أصبت ً
ً
«إن شئت
مآ قط أكػس طـدي مـف ،فؿا تلمرين؟ قال:
ص(.
 ،)2739اكظر :رسالة الققػ وأحؽامف لؾؿملػ)11 ،
( ) رواه البخاري ،رقؿ(
( ) ( )360/5والرواية التل لؾبخاري يف الؿغازي ،برقؿ (.)4192
( ) اكظر :سبؾ السًلم (.)174/4
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15
حبست أصؾفا وتصدقت بفا » :فتصدق هبا طؿر طؾك أٓ
تباع
والرقاب
وٓ َ
تقرث ،يف الػؼراء وذوي الؼربك ِّ
تقهب وٓ َ
والضقػ وابـ السبقؾ ٓ ،جـاح طؾك مـ ولقفا أن يلكؾ
ِ
ويطعؿ غقر متؿقل»( ).
مـفا بالؿعروف

أرضه بالؿديـة والتي
ب -وقف أبي صؾحة
كاكت تسؿى « َب ْق ُر َحاء» :فػل الصحقحقـ مـ حديث َأك ِ
َس
ب ِـ مالِ ٍ
َان َأ ُبق َص ْؾ َح َة َأ ْك َث َر إَك َْص ِ
قال :ك َ
ار بِا ْل َؿ ِديـ َِة
ؽ
ْ َ
َخؾٍَ ،وك َ
َم ًآ مِ ْـ ك ْ
َت
ب َأ ْم َقالِ ِف إِ َل ْق ِف « َب ْق ُر َحا َء»َ ،وكَاك ْ
َان َأ َح ُّ
قل اهللِ
مس َت ْؼبِ َؾ َة الؿس ِ
َان َر ُس ُ
ج ِدَ ،وك َ
ِ َيدْ ُخ ُؾ َفا َو َي ْش َر ُب
َ ْ
ُ ْ
ٍ
ِ
ِ
قفا َص ِّق ٍ
ت َه ِذ ِه أ َي ُة﴿ :ﭑ
بَ ،ق َال َأك ٌَسَ :ف َؾ َّؿا ُأك ِْز َل ْ
م ْـ َماء ف َ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﴾ [آل طؿرانَ ]92 :قا َم َأ ُبق َص ْؾ َح َة
َف َؼ َال :يا رس َ ِ
قل اهللِ
إِ َلك رس ِ
اهلل َت َب َار َك َو َت َعا َلك
َ َ ُ
َ ُ
قل اهلل ،إِ َّن َ
َي ُؼ ُ
قل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﴾ [آل طؿران]92 :
وإِ َّن َأحب َأمقالِل إِ َلل بقرحاء ،وإِكَّفا صدَ َق ٌة لِ ِ
ؾفَ ،أ ْر ُجق بِ َّر َها
َّ َ ْ ُ َ َ َ َ َ
َ َّ ْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
قل اهلل َح ْق ُث َأ َر َ
َو ُذ ْخ َر َها طـْدَ اهللَ ،ف َض ْع َفا َيا َر ُس َ
اهللَ ،ق َال:
اك ُ
( ) رواه البخاري ،رقؿ ( ،)2586ومسؾؿ (.)1632
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َف َؼ َال َر ُس ُ
ك َم ٌالَ16رابِ ٌحَ ،ذلِ َ
قل اهللِ َ « :ب ٍخَ ،ذلِ َ
ك َم ٌال َرابِ ٌح،
ِ
قن»
ت َما ُق ْؾ َ
َو َقدْ َس ِؿ ْع ُ
تَ ،وإِكِّني َأ َرى َأ ْن ت َْج َع َؾ َفا في األَ ْق َربِ َ
َف َؼ َال َأ ُبق َص ْؾ َح َةَ :أ ْف َع ُؾ َيا َر ُس َ
قل اهللَِ ،ف َؼ َس َؿ َفا َأ ُبق َص ْؾ َح َة فِل
َأ َق ِ
اربِ ِف َو َبـِل َط ِّؿ ِف( ).
أرضفم:

ت – وقف أكس بن مالك  ،والزبقر
كصف« :وأوقػ
أخرج البخاري يف «صحقحف» تعؾق ًؼا ما َّ
دارا ،فؽان إذا َق ِد َمفا كزلفا ،وتصدق الزبقر بدُ وره،
أكس ً
وقال لؾؿردودة مـ بـاتف «الؿطؾؼة» :أن تسؽـ غقر ُم ِض َّرة

وٓ ُم َض ٍّر هبا ،فنن استغـت بزوج فؾقس لفا حؼ.
ث – وجعل ابن عؿر

كصقبه من دار عؿر سؽـى

لذوي الحاجة مـ آل طبد اهلل»( ).
ج – وقف األرقم بن أبي األرقم

داره« :أخرج

الحاكؿ طـ طثؿان بـ إرقؿ الؿخزومل أكف كان يؼقل :أكا
( ) رواه البخاري ( ،)1461ومسؾؿ (.)998
( ) روى الثًلثة أثار كؾفا البخاري تعؾق ًؼا ،صحقح البخاري (  .)1021/3وقد
وصؾ أثر أكس البقفؼل ،وأثر الزبقر الدارمل والبقفؼل ،وأثر ابـ طؿر ابـ
سعد ،اكظر فتح الباري ٓبـ حجر.
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ب اإلسًلم ،أسؾؿ أبل سابع سبعة ،وكاكت داره طؾك
ابـ سع

الصػا ،وهل الدار التل كان الـبل

يؽقن فقفا يف

اإلسًلم ،وفقفا دطا الـاس إلك اإلسًلم ،فلسؾؿ فقفا ققم
كثقر وقال رسقل اهلل

لقؾة آثـقـ فقفا ،الؾفؿ أطز

اإلسًلم بلحب الرجؾقـ :طؿر بـ الخطاب أو طؿرو بـ
هشام فجاء طؿر بـ الخطاب مـ الغد فلسؾؿ يف دار إرقؿ
فسؿقت دار
وخرجقا مـفا وكربوا وصافقا بالبقت ضاهريـُ ،
اإلسًلم ،وتصدَّ ق هبا إرقؿ طؾك ولده ،وذكر أن كسخة

صدقتف :بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ ،هذا ما قضك بف
إرقؿ ...إلك أن قال ٓ :تباع وٓ تقرث»( ).
بداره بؿؽة عؾى
ح – و«تصدق أبو بؽر الصديق
ولِ ِ
قده ففي إلى القوم  ،وتصدق طؿر بِ َر ْبعف طـد الؿروة طؾك
َ
ولده ففل إلك الققم ،وتصدق طؾل بلرضف وداره بؿصر
وبلمقالف بالؿديـة طؾك ولده فذلؽ إلك الققم ،وتصدق سعد
بـ أبل وقاص بِر ِ
بعف طـد الؿروة وبداره بالؿديـة وبداره
َ
بؿصر طؾك ولده ،فذلؽ إلك الققم ،وطثؿان تصدق بدومة–
( ) رواه الحاكؿ ( )6129ويف سـده القاقدي.
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اسؿ مؽان – ففل إلك الققم ،وطؿرو18بـ العاص بالقهط –
اسؿ مؽان – بالطائػ وداره بؿؽة والؿديـة طؾك ولده،
فذلؽ إلك الققم»( ).
اع
 -3اإلجؿاع :قال الؼرصبل « :إِ َّن ا ْل َؿ ْس َل َل َة إِ ْج َؿ ٌ
ِ
الص َحا َب ِة َو َذلِ َؽ َأ َّن َأ َبا َب ْؽ ٍر َو ُط َؿ َر َو ُط ْث َؿ َ
ان َو َطؾِ ًّقا َو َطائِ َش َة
م َـ َّ
َو َفاصِ َؿ َة َو َط ْؿ َرو ْب َـ ا ْل َع ِ
الز َب ْق ِر َو َجابِ ًرا ُك َّؾ ُف ْؿ َو َق ُػقا
اص َوا ْب َـ ُّ
ِ ِ
قر» ٌ(ة ).
ْإَ ْو َق َ
افَ ،و َأ ْو َقا ُف ُف ْؿ بِ َؿ َّؽ َة َوا ْل َؿديـَة َم ْع ُرو َف ٌة َم ْش ُف َ
َ :ق َال َجابِ ٌرَ « :ل ْؿ َي ُؽ ْـ َأ َحدٌ مِ ْـ
وقال ابـ قدامة
َأ ْص َح ِ
اع
اب الـَّبِ ِّل
ُذو َم ْؼ ِد َر ٍة َّإٓ َو َق َ
إج َؿ ٌ
ػ »َ .و َه َذا ْ
مِـْفؿَ ،فنِ َّن ا َّل ِذي َقدَ ر مِـْفؿ َط َؾك ا ْلق ْق ِ
ػَ ،و ْاشت ََف َر
ػ َو َق َ
َ
َ ُ ْ
ُ ْ
ِ
)
(
َذلِ َؽَ ،ف َؾ ْؿ ُيـْؽ ْر ُه َأ َحدٌ َ ،ف َؽ َ
إج َؿا ًطا.ا.هـ .
ان ْ
 -4الؿعؼول :فالذي يجقز وقػف هق ما يجقز بقعف
متصًل،
ً
أصًل يبؼك بؼاء
وآكتػاع بف مع بؼاء طقـف ،ويش ِّؽؾ ً
وهذا يتحؼؼ يف العؼار( ).
( ) اكظر :ســ البقفؼل الؽربى (.)161/6
( ) تػسقر الؼرصبل (.) 339/6
) ( الؿغـل ( .)4/ 6وأثر جابر فقف القاقدي وهق واهل الحديث .
( ) ضقابط الؿال الؿقققف ،ص( )157 – 152بتصرف يسقر.
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ثالثًا :شروط وقف العكار:

لؾققػ أركان أربعة ،كؿا ذكره جؿفقر العؾؿاء،
ولؽل ركن شروط:
الصيغة
:
األول
الركن :

أي الؾػظ الدال طؾك إرادة الققػ ،ويـؼسؿ إلك
قسؿقـ :صريح ،وكـاية.
الؼسم األول :صريحة:كلن يؼقل« :وقػت ،وحبست،
صريحة ٕهنا ٓ تحتؿؾ غقر الققػ،
:
وس ّبؾت»( ) .هذه إلػاظ
فؿتك أيت بصقغة مـفا صار وق ًػا ،مـ غقر اكضؿام أمر زائد إلقفا.
«تصدقت،
الؼسم الثاين  :الؽـاية :كلن يؼقل:
وحرمت ،أ ّبدت »( )ُ .سؿقت كـاية ٕهنا تحتؿؾ معـك
الققػ وغقره ،فؿـ تؾػظ بقاحد مـ هذه إلػاظ اشتُرط
كق ُة الققػ معف.
أو اقرتان أحد إلػاظ الصريحة أو الباقل مـ ألػاظ
الؽـاية معف ،واقرتان إلػاظ الصريحة كلن يؼقل:
«تصدقت بؽذا صدقة مقققفة أو محبقسة أو محبسة أو
( ) اإلكصاف (.)5/7
( ) اإلكصاف (.)5/7
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واقرتان لػظ الؽـاية بحؽؿ
مسبؾة أو محرمة أو ممبدة »،
الققػ كلن يؼقل « :تصدقت بؽذا صدقة ٓ تباع وٓ
تقرث».
،
وققل :إكف يصح بالؼقل والػعؾ الدال طؾقف طر ًفا
كجعؾ أرضف مسجدً ا ،أو اإل ْذن لؾـاس بالصًلة فقف ( ) ،وهق
الصقاب إن شاء اهلل.

واكعؼاد الققػ بالػعؾ هق ققل جؿفقر أهؾ العؾؿ
خًل ًفا لؾشافعقة( ).
وطؾقف فالػعؾ الدال طؾك الققػ قائؿ مؼام الصقغة
الؾػظقة ،والعربة بؿؼاصد إمقر ٓ بللػاضفا وضقاهره
الؿجردة.
« :أما الػعؾ
قال فضقؾة الشقخ محؿد بـ طثقؿقـ
فقشرتط فقف أن يؽقن هـاك قريـة تدل طؾك أكف وقػ ،فنذا
( ) شرح مـتفك اإلرادات (  ،)49/2اكظر اإلكصاف (  ،)4-3/7وحاشقة ابـ
طابديـ ( ،)370-369/3ومغـل الؿحتاج (  ،)381/2وهق اختقار ابـ تقؿقة يف
آختقارات (ص ،)170:واكظر :الروض الؿربع بتحؼقؼ أ.د  .خالد بـ طؾل
الؿشقؼح وآخريـ(.)433/7
( ) البحر الرائؼ ٓبـ كجقؿ (  ،)268/5وشرح الخرشل (  ،)88/7وهناية الؿحتاج
لشؿس الديـ الرمؾل  ،)268/(4والؿغـل مع الشرح الؽبقر.)192/(6
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خًلفف»
وجدت قريـة تدل طؾك أكف وقػ ففق وقػ ولق كقى ( ).
خًلفف»( ).
الثاني الواقف( ):
الركن :

وهق :الحابس لؾعقـ  .ويشرتط أن يؽقن القاقػ جائز
التصرف ،ويؼصد بجقاز التصرف :صًلحقة الشخص
لؿؿارسة إطؿال التل يتققػ اطتبارها الشرطل طؾك
العؼؾ ،ويؿؽـ إجؿال شروط القاقػ فقؿا يؾل:
- 1العؼل :فًل يصح وقػ الؿجـقنٕ :كف فاقد
العؼؾ ،وٓ وقػ الؿعتقهٕ :كف كاقص العؼؾ ،وٓ وقػ
مختؾ العؼؾ بسبب مرض أو كربٕ :كف غقر سؾقؿ العؼؾ:
ٕن كؾ تصرف يتطؾب تقافر العؼؾ والتؿققز( ).
مؿقزا
- 2البؾوغ :فًل يصح وقػ الصبل ،سقاء أكان ً
( ) الشرح الؿؿتع ٓبـ طثقؿقـ (.)7/11
( ) بدائع الصـائع (  ،)219/6رد الؿحتار طؾك الدر الؿختار (  ،394/3وما
بعدها) ،434 ،الؼقاكقـ الػؼفقة ٓبـ جزي ( ص ،)369:مغـل الؿحتاج
( ،376/2وما بعدها) ،كشاف الؼـاع لؾبفقيت (  ،)279/4غاية الؿـتفك
لؾؽرمل الحـبؾل ( ،300/2وما بعدها).
( ) بدائع الصـائع (  ،)291/6والشرح الصغقر (  ،)298/2وهناية الؿحتاج
( ،)356/5وكشاف الؼـاع (.)240/4
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أم غقر مؿقزٕ :ن البؾقغ مظـة كؿال 22العؼؾ ،ولخطقرة
التربع( ).
محجقرا طؾقف لسػف أو غػؾة،
- 3الرشد :فًل يؽقن
ً
وأجاز بعض الػؼفاء وقػف يف حالة واحدة ،وهل أن يؼػ
طؾك كػسف أو طؾك جفة ّبر وخقر ٕ :ن يف ذلؽ مصؾحة لف
بالؿحافظة طؾقفا( ).
الؿ ْؽ َره( ).
- 4آختقار :فًل يصح وقػ ُ
- 5الحرية :فًل يصح وقػ العبدٕ :كف ٓ مؾؽ لف.
- 6الؿؾك التام  :فًل يصح وقػ مال الغقر ،وٓ يصح
وقػ الغاصب الؿغصقب :إذ ٓبد يف القاقػ مـ أن يؽقن
مال ًؽا الؿقققف وقت الققػ مؾ ًؽا با ًتا ولق بسبب فاسد ،
كالؿشرتى شراء فاسدً ا والؿقهقب هببة فاسدة بعد الؼبض
يف رأي الحـػقة ،ويـؼض وقػ استحؼ بؿؾؽ أو شػعة وإن
( ) الؿراجع السابؼة.
( ) حاشقة ابـ طابديـ (  ،)359/3والشرح الصغقر (  ،)298/2ومغـل الؿحتاج
( ،)148/2والؿغـل (.)486/4
( ) حاشقة الدسققل طؾك الشرح الؽبقر ( ،)77/4ومغـل الؿحتاج (.)377/2
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23
جعؾف مسجدً ا ،ووقػ مريض أحاط ديـف بؿالف( ).
الواقف
وجوب العنل بشروط :

إذا شرط القاقػ يف وقػف ما ٓ يخالػ الشرع ،أو ما
ٓ يخالػ مصؾحة الققػ أو الؿقققف طؾقفؿ  -وجب
اتباع شرصف ،ويعترب الػؼفاء أن شرط القاقػ كـص
الشارع ،قال ابـ تقؿقة « :مـ قال مـ الػؼفاء :إن شرط
القاقػ كصقص كللػاظ الشرع ،فؿراده أهنا كالـصقص يف
الدٓلة طؾك مراد القاقػ  ٓ ،يف وجقب العؿؾ هبا ،أي أن
مراد القاقػ يستػاد مـ ألػاضف الؿشروصة كؿا يستػاد مراد
الشارع مـ ألػاضف  ،فؽؿا يعرف العؿقم والخصقص
واإلصًلق والتؼققد والتشريؽ والرتتقب يف الشرع مـ
ألػاظ الشارع ،فؽذلؽ تعرف يف الققػ مـ ألػاظ
القاقػ»( ).
ومثال الشروط الؿخالػة لؾشرع :كلن يشرتط القاقػ
( ) بدائع الصـائع (  ،)219/6والشرح الصغقر (  ،)298/2ومغـل الؿحتاج
( ،)377/29وكشاف الؼـاع ( ،)240/4وشرح مـتفك اإلرادات (.)490/2
( ) مجؿقع الػتاوى (.)47/31

24
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العزوبة فقؿـ يستحؼ الققػ.

24

ومثال الشروط الؿخالػة لؿصؾحة الؿوقف  :ما إذا
شرط أٓ يمجر الققػ إٓ بلجرة معقـة والحال أن هذه
إجرة
ٓ تؽػل لعؿارة الققػ ،أو شرط طؾك الؿقققف طؾقفؿ ّأٓ
يرتزققا مـ جفة أخرى مع طدم كػايتفؿ بؿا وقػ ،فػل
هذه إحقال وأمثالفا ٓ يعؿؾ بشرط القاقػ.
وكص الػؼفاء طؾك أن الققػ إذا اقرتن بشرط غقر
الققػ( ).
وصح
صحقح بطؾ الشرط
ُ
َّ
الثالث املوقوف عليه:
الركن :

وهل الجفة الؿـتػعة مـ العقـ الؿحبقسة ،وهق إما أن
يؽقن مع َّقـًا أو غقر مع َّقـ.
فالؿع َّقن :إما واحد أو اثـان أو جؿع ،وغقر الؿع َّقـ أو
الجفة كؼقلف« :أحد هذيـ الرجؾقـ» ( ) .مثؾ الػؼراء
( ) اكظر أحؽام إوقاف لؾزرقا (ص  141:وما بعدها) ،وفتاوى ابـ تقؿقة
(.)64-57/31
( ) اإلكصاف (.)20/7

25
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والؿجاهديـ والؿساجد والؽعبة والرباط والؿدارس
والثغقر وتؽػقـ الؿقتك والعؾؿ والؼرآن.
عليه
شروط املوقوف :

األول :أن يؽقن الؿقققف طؾقف جف َة بر وقربة
ولقست جفة معصقة( ).

،

أهًل لؾتؿؾؽ آك ًػا( ).
الثاين :أن يؽقن ً
الثالثَّ :أٓ يعقد الققػ طؾك القاقػ ،سقاء وقػ
طؾك كػسف أو اشرتط الغؾة لـػسف( ).
الرابع :أن تؽقن الجفة الؿقققف طؾقفا غقر
مـؼطعة( ).
( ) رد الؿحتار طؾك الدر الؿختار (

 ،)361 -360/3وحاشقة الدسققل طؾك

الشرح الؽبقر (  ،)77/4ومغـل الؿحتاج (
لؾشقرازي (  ،)448 /1وشرح مـتفك اإلرادات (

 ،)380 ،379/2والؿفذب
 ،)493-492/2والؿغـل

(.)646-644/5
( ) حاشقة الدسققل طؾك الشرح الؽبقر ( ،)77/4ومغـل الؿحتاج (.)379/2
( ) حاشقة ابـ طابديـ (  ،)387/3ومغـل الؿحتاج (  ،)380/2وشرح مـتفك
اإلرادات (  ،)494/2واإلكصاف (  ،)17/7وسقليت مزيد مـ التػصقؾ يف
الؿسللة.
( ) حاشقة ابـ طابديـ ( ،)365/3والؿفذب ( ،)448/1والؿغـل (.)623-622/5

26
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الؿقققف طؾقفا معؾقمة( ).
الخامس :أن تؽقن الجفة

الرنً الرابع :املوقوف:

ويشرتط فقف أن يؽقن ً
مآ مؿؾقكًا لؾقاقػ حقـ
الققػ ،فًل يصح وقػ الؿرهقن ،وٓ الؿحجقز لؼضاء
حؼ ،ويشرتط دوام آكتػاع بف ولقس مـ الؿستفؾؽات
يف
كالطعام( ) ،قال شقخ اإلسًلم ابـ تقؿقف
آختقارات« :ولق قال إكسان« :تصدقت هبذا الدّ هـ طؾك
الؿسجد لقققد مـف » جاز ،وهق مـ باب الققػ ،وتسؿقتف
وق ًػا بؿعـك أكف وقػ طؾك تؾؽ الجفة ٓ يـتػع بف غقرهآ ،
تلباه الؾغة وٓ الشرع»( ).
يف حاشقتف طؾك
وط َّؾؼ الشقخ محؿد بـ طثقؿقـ
( ) حاشقة ابـ طابديـ (  ،)366-365/3والػتاوى الفـدية (  ،)358-357/2وفتح
الؼدير (  ،)202/6والشرح الصغقر (  ،)300/2ومغـل الؿحتاج ( ،)384/2
وشرح مـتفك اإلرادات (.)498/2
( ) وققؾ بجقاز وقػ ما ٓ يؿؽـ آكتػاع بف إٓ بنتًلفف كالدراهؿ والدكاكقر،
والرياحقـ وكحقها ،وهق ققل مالؽ ورواية ٕحؿد واختاره ابـ تقؿقة،
( ،)437/7ومجؿقع الػتاوى
اكظر :الروض الؿربع بتحؼقؼ الؿشقؼح
(.)243-234/31
( ) اكظر :الػتاوى الؽربى ٓبـ تقؿقة ( ،)505/4واكظر اإلكصاف (.)8/7
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آختقارات فؼال« :وكًلم الشقخ  -يعـل ابـ تقؿقة -يف هذا
27
صريح يف جقاز وقػ ما ٓ يـتػع بف إٓ مع ذهاب طقـف ،
والؿذهب -يعـل الحـبؾل -طدم صحتف إٓ يف الؿاء  ،لؽـ
ما ذهب إلقف الشقخ أضفر وٓ فرق بقـ الؿاء وغقره  ،واهلل
أطؾؿ ،فذلؽ دلقؾ طؾك جقاز وقػ الؿـافع التل تبؼل
أطقاهنا وتستفؾؽ مـافعفا» ،ويصح وقػ الؿال الؿـؼقل
والؿشاع( ) والعؼار .وهل العقـ الؿحبقسة.
واتفل الفكَاء على اشرتاط نوٌ املوقوف:

متؼوما :كالعؼار والحققان والسًلح والؽتب
أ -مآ
ً
والؿصاحػ ،وغقرها مـ الؿـؼقٓت ،ويصح وقػ الحؾل
فصح
دائؿا،
َّ
لؾبس أو اإلطارة ٕ :هنا طقـ يؿؽـ آكتػاع هبا ً
وق ُػفا كالعؼار ،ولؿا روى الخًلل بنسـاده طـ كافع قال:
«ابتاطت حػصة حؾ ًقا بعشريـ أل ًػا  ،فحبستف طؾك كساء آل
الخطاب :،فؽاكت ٓ تخرج زكاتف».
وٓ يصح وقػ ما ٓ يجقز بقعف ،كلم القلد والؽؾب،
َذكَره يف الؿؼـع.
معؾوما محد ًدا  :إما بتعققـ قدره كققػ دوكؿ
ب-
ً
( ) اكظر :الذخقرة لؾؼرايف ( ،)314/6والشرح الؿؿتع ( ،18/11وما بعدها).
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أرض (ألػ مرت مربع) ،أو بتعققـ 28
كسبتف إلك معقـ  ،كـصػ
أرضف يف الجفة الػًلكقة ،فًل يصح وقػ الؿجفقل غقر
الؿتعقـ( ).

تاما :أي ٓ :خقار فقف ٕ :ن
ج -مؾؽًا لؾواقف مؾؽًا ً
الققػ إسؼاط مؾؽ ،فقجب أن يؽقن الؿقققف مؿؾقكًا.
د -أٓ يتعؾق بالؿوقوف حق لؾغير :فًل يؽقن مرهقكًا،
أو ضؿاكًا لديـ ،أو غقره مؿا تتعؾؼ بف حؼقق أخريـ.
هـ -أن يؿؽن آكتػاع به  :أي يؿؽـ آستػادة مـف يف
تحؼقؼ الؿؼصد مـ الققػ.
وشروط وقف العكار ٍي:

 -1أن يؽون مؿؾوكًا لؾواقف  :بلن تتؿحض وتخؾص
مؾؽقتف لؾعؼار ،بلن يصؾ إلقف بلي كق ٍع مـ أكقاع التؿؾقؽ:
ٍ
هبة ،أو إِ ٍ
بشراء ،أو ٍ
رث ،أو أرش جـاية ،أو غقر ذلؽ.
ويتػرع عؾقه الؿسائل التالقة:

( ) اكظر :اإلكصاف (.)9/7
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 29أ – وقف العؼار الؿستلجر  :هـاك فرق بقـ «تلجقر
العؼار الؿقققف » و «وقػ العؼار الؿستلجر » :فإول
يجقزٕ :ن مـافعف مؿؾقكة لؾؿقققف طؾقف فجاز لف إجارهتا
كالؿستلجر( ).
وأما وقػ العؼار الؿستلجر ففيى خالف:
قال الحـػقة والحـابؾة ٓ :يؿؾؽ الؿستلجر وقػ
مـػعة العقـ الؿستلجرةٕ :كف يشرتط لديفؿ التلبقد
واإلجارة الؿمقتة غقر ممبدة.
وكذلك قال الشافعقة :مالؽ الؿـػعة دون الرقبة
كالؿستلجر ٓ يصح وقػف ،لؽـ لق وقػ الؿستلجر بـا ًء أو
ٍ
أرض مستلجرة لف جاز.
غراسا يف
ً
وقال الؿالؽقة :لؾؿستلجر وقػ مـػعة الؿلجقر مدة
اإلجارة الؿؼررة لف ،إذ ٓ يشرتط لديفؿ تلبقد الققػ.
الؿمجر فالجؿفقر طؾك جقاز وقػف العؼار
وأما
ِّ
الؿمجرٕ :كف وقػ ما يؿؾؽف ،ويبؼك لؾؿستلجر الحؼ يف
آكتػاع بالعقـ الؿستلجرة ،وٓ يصح وقػف طـد
( ) الروض الؿربع ( ،)412/1والشرح الؿؿتع (.)40/10
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الؿالؽقة( ).

30

الره َـ بنذن
ب -وقف الؿرهون :إذا وقػ الراه ُـ ْ
الؿرهتـ فًل خًلف يف جقازهٕ :ن ذلؽ حؼ لؾؿرهتـ
أسؼطف باإلذن بققػف( ).
وأما إن وقػف الراهـ دون إذن الؿرهتـ ففيى قوالن:
األول :الؿـعٕ :كف تصرف يبطؾ بف حؼ الؿرهتـ مـ
القثقؼة ،ويؾحؼ الضرر بف ،وهق ققل الجؿفقر.
الثاين :الجقازٕ :كف يؾزم لحؼ اهلل أشبف طتؼ الؿرهقن،
وهق ققل الحـػقة.
والصحقح األول  ،والجقاب طـ الؼقل بالجقاز وأكف
يشبف العتؼ يف السريان :أن هذا خطل :ففذا التصرف
ٓ يسري إلك مؾؽ الغقر ،وٕن الؼقل بصحة طتؼ الؿرهقن
أيضا ضعقػ ،والراجح حرمتفَّ ،
فنن يف طتؼف
مع اإلثؿ ً
ضررا محؼ ًؼا طؾك الؿرهتـ ،وقد جاءت الشريعة برفعف
ً
وإزالتف ،وققة السريان واردة ما لؿ يبطؾ هبا حؼ الغقر ،فنن
( ) الػؼف اإلسًلمل لؾزحقؾل (  ،)7616/10ويـظر :الذخقرة لؾؼرايف ( ،)315/6
والؿقسقطة الؽقيتقة (.)168/44
( ) يـظر :استثؿار إوقاف لؾدكتقر أحؿد الصؼقة ،ص(.)206
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بطؾ حرمت ومـعت( ).
31
مسألة :هل يجوز وقف العؿائر التي بـقت بؼرض من
صـدوق التـؿقة العؼاري وهي ٓ تزال مرهوكة لدى الصـدوق؟
اجلواب :هذه الؿسللة فرع طؿا سبؼ ،وهل مبـقة طؾك
مسللة أخرى ،وهل هؾ يؾزم الرهـ بدون قبض أم ٓ؟
فؿن قال ٓ :يؾزم إٓ بالؼبض قال :يصح الققػ وغقره
مـ التصرفات التل تـؼؾ الؿؾؽ :لؽقن الرهـ لؿ يؼبض.
ومن قال  :إن الرهـ يؾزم ولق لؿ يؼبض الؿرهقن لؿ
يصح الققػ وٓ غقره مـ التصرفات الـاقؾة لؾؿؾؽ،وبذلك
خروجا
يعؾم أن األحوط عدم وقػه حتى يسدد ما عؾقه لؾبـك
ً
من خالف العؾؿاء.
مسألة :لو قال قائل :إن مؾؽت هذا البقت ففو وقف،
فؿؾؽه ففل يؽون وق ًػا؟
اجلواب :قد يؼال :بالجقازٕ :كف يجقز شراء إرض
( ) الؽايف ٓبـ قدامة (  ،)82/2والشرح الؿؿتع (  ،)143/9وفتاوى الؾجـة
«الققػ»
( ،)145/16والؿقسقطة الؽقيتقة (  ،)168/44ويـظر رسالة
لؾؿملػ ،ص(. )39

32
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لؾتؼرب هبا إلك اهلل ،فنذا طؾؼ التؼرب32هبا إلك اهلل طؾك مؾؽفا
جائزا ،كؿا لق طؾؼ طتؼ العبد طؾك شرائف فؼال:
كان ذلؽ ً
إن اشرتيت هذا العبد ففق حر .ففذا يصح طـد اإلمام أحؿد
 :قالٕ :ن العتؼ قربة .وبـاء طؾقف كؼقل :وٕن الققػ
قربة :فبـاء طؾك هذا :يصح.
لؽن أكثر أهل العؾم يؼولون ٓ :يصح  ،حتك يف العتؼ
يؼقلقن :إكف ٓ يصحٕ :ن الـبل

قال ٓ« :عتق ٓبن آدم

فقؿا ٓ يؿؾك »( ) ،وهق حقـ التعؾقؼ غقر مالؽ لف ،وإذا لؿ
أيضا –
يصح يف العتؼ مع ققتف وكػقذه وسرياكف لؿ يصح – ً
يف الققػ :إذن فالعؾؿاء السابؼقن اختؾػقا طؾك ققلقـ:
فؿـ صحح تعؾقؼ ِ
العتْؼ بالؿؾؽ فنكف يصحح تعؾقؼ
الققػ بالؿؾؽ ،ومـ ٓ فًل.
والصحقح :أكف يصح إذا طؾؼف ،لؽـ بشرط :أن يؽقن
فقرا ،أما لق
هذا متؼار ًبا ،بؿعـك :أكف يؼقل هذا ويشرتيف ً

صال الققت فنن هذا قد يؽقن فقف غرر طؾك اإلكسان ،ربؿا

( ) أحؿد ،برقؿ ( ،)6741وأبقداود ،برقؿ(.)2190
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33
يؽقن إكسان طـده رغبة يف أن يشرتي هذا البقت ويققػف ،ثؿ

يشرتي بقتًا آخر فقققػف ،فتتغقر الحال ،فػل هذه الحال :لف
أن يبطؾ هذا التعؾقؼ ،وإذا أبطؾ هذا التعؾقؼ فاشرتى البقت
لؿ يؽـ وق ًػا( ).
وطؾقف فًل يجقز وقػ أرض اإلقطاطات وهل أرض
مؿؾقكة لؾدولة ،أططتفا لبعض الؿقاصـقـ لقستغؾفا ويمدي
الضريبة الؿػروضة طؾقفا مع بؼاء مؾؽقتفا لؾدولة ،فنذا
وقػ الؿؼطع لف هذه إرض ٓ يصح وقػفٕ :كف لقس
مال ًؽا لفا ،وكذلؽ ٓ يجقز لؾحؽام والقٓة وإمراء وقػ
شلء مـ هذه اإلقطاطات إٓ إذا كاكت إرض مقا ًتا ،أو
رجًل .ويجقز لؿـ أحقا إرض
مؾؽفا اإلمام ،فلقطعفا ً
الؿقات مـ إفراد وقػفإ :كف مؾؽفا باإلحقاء ،ووقػ ما
يؿؾؽ.
قال ابـ طابديـ :وأغؾب أوقاف إمراء بؿصر ،إكؿا
هق إقطاطات يجعؾقهنا مشرتاه صقرة مـ وكقؾ بقت
( ) فتح ذي الجًلل واإلكرام (.)311/10
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الؿؼدس.
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وٓ يجوز وقف أراضي الحوز ،وهل أرض مؿؾقكة
لبعض إفراد ،ولؽـفؿ طجزوا طـ استغًللفا :فقضعت
الحؽقمة يدها طؾقفا لتستغؾفا وتستقيف مـفا ضرائبفا ،فًل
يصح وقػفإ :هنا لقست مالؽة لفا ،وإكؿا ما تزال مؾ ًؽا
ٕصحاهبا( ).
معؾوما :العؾؿ بؿا ٓ تتؿ معرفة
 -2أن يؽون العؼار
ً
الؿقققف إٓ بف ،مـ حدوده إربعة ،ومؽاكف ،كالشؼة
الػًلكقة ،أو الطابؼ رقؿ كذا مـ العؿارة الػًلكقة ،أو
الغرفة ...كلن يؼقل :وقػت فؾتل القاقعة يف حل كذا
يحدها مـ الشرق كذا  ،...وهذا إن كان ٓ يعرف إٓ
مشتفرا الشفرة
حسؿا لؾـزاع والخًلف ،وإن كان
بذلؽ،
ً
ً
الؽافقة فتؽػل فقف وإن لؿ يذكر حدوده ومؽاكف ،قال الشقخ
أكف ٓ
ابـ طثقؿقـ  :ويف حديث طؿر وأبل صؾحة
يشرتط يف الؿقققف أن تبقـ حدوده إذا كان معؾق ًمإ :ن
 :هؾ حدَّ دتؿا؟
الـبل لؿ يؼؾ لعؿر وأبل صؾحة
( ) رد الؿحتار طؾك الدر الؿختار ( ،430/3وما بعدها).

الوقف العكاري يف الشريعة اإلسالمية

35

35
وكؿ مرتًا هق؟ فنذا كان الشلء معرو ًفا فًل حاجة لبقان
مؼداره بإمتار ،ولفذا كاكت مؽاتب إولقـ يؼقلقن :باع
فًلن طؾك فًلن بقتف يف الحل الػًلين ،شفرتف تغـل طـ
تحديده ،و ُيصدِّ ق الؼضاة طؾك هذا ،ويعتربوكف بق ًعا
صحقحإ :كف مشفقر ،لؽـ لؿا تغ َّقر الـاس ،وكثر الباصؾ
ً
صار الؼضاة الققم يحافظقن محافظة تامة طؾك ذكر الحدود
والؿؼدار بإمتار ،وٓشؽ أن هذا أضبط ،وأقطع
لؾـزاع( ).

 -3أن يؽون مػرزًا  ،فنن كان مشا ًطا فػل جقاز وقػف
خًلف:
اختؾػ الػؼفاء يف صحة وقػ الشريؽ كصقبف الؿشاع
عؾى أقوال ثالثة:
الؼول األول  :صحة وقػ أحد الشركاء كصقبف يف
الؿشاع ،وهق مذهب أبل يقسػ مـ الحـػقة ومذهب
الؿالؽقة والشافعقة والحـابؾة.
الؼول الثاين  :الؿـع مـ وقػ الؿشاع إن كان مؿا ٓ
( ) فتح ذي الجًلل واإلكرام (.)309/10
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يؼبؾ الؼسؿة ،وهق ققل الؿالؽقة.
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الؼول الثالث  :الؿـع مـ وقػ الؿشاع إن كان مؿا
يؼبؾ الؼسؿة ،وهق ققل محؿد بـ الحسـ مـ الحـػقة.
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 37أدلة األقوال:
الجالح
تعليل الكول :
طؾؾقا لفذا الؼقل بلن الؼسؿة بقع وٓ يجقز بقع
الققػ.
وأجقب :بعدم التسؾقؿ بلن الؼسؿة بقع ،بؾ هل إفراز
ٓ بقع .وطؾك التسؾقؿ بلهنا بقع ،فبقع الؿعروض لؾؼسؿ
فضًل طـ أن الؿؿـقع هق بقع
كالؿلذون يف بقعف مـ محبسفً ،
الققػ لغقر بدل يؽقن أكػع لؾققػ.
الجاني
أدلة الكول :
أوٓ :طؾؾقا بقجقد الضرر طؾك الشريؽ طـد وقػ ما
ً
ٓ يؼبؾ الؼسؿة ،حقث ٓ يؼدر طؾك البقع.
وأجقب :بعدم التسؾقؿ ،حقث وقع اإلجؿاع طؾك أن
لؾشريؽ بقع كصقبف مـ الؿشاع.
ثاك ًقا :كؿا طؾؾقا بلكف قد وقع فساد يف الؿشاع لـ يجد
مـ يصؾحف.
وأجقب كذلؽ بعدم التسؾقؿ حقث إن طؿارة الققػ
وإصًلحف هل أول واجبات الـاضر ولذا ففق مقكؾ بذلؽ.

38
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أدلة الكول :
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الدلقل األول  :يستدل بؿا جاء طـ كعب بـ مالؽ
 :قؾت يا رسقل اهلل إن مـ تقبتل أن أكخؾع مـ مالل
صدقة إلك اهلل وإلك رسقلف قال« :أمسك عؾقك بعض
مالك ففو خقر لك» قؾت :أمسؽ سفؿل الذي بخقرب.
قال ابـ حجر« :ققلف« :أمسك عؾقك بعض مالك »
ضاهر يف أمره بنخراج بعض مالف وإمساك بعض مالف مـ
غقر تػصقؾ بقـ أن يؽقن مؼسق ًما أو مشا ًطا».
التعؾقل الثاين :يعؾؾ كذلؽ بلن وقػ الؿشاع يحصؾ
بف تحبقس إصؾ وتسبقؾ الؿـػعة بًل ضرر يف ذلؽ.
التعؾقل الثالث  :أكف كؿا يصح بقع الشريؽ كصقبف
الؿشاع يجقز وقػف.
قال اإلمام أحؿد  :أكا طـدي جائز أن يققػ مشاطا
غقر مؼسقم ،سفؿ مـ كذا وكذا سفؿ مثؾ البقع.
أيضا طـ الؿشاع« :كقػ يجقزون بقعف وٓ
وقال ً
يجقزون إذا وقػف ،ققل متـاقض ،إذا كان يبقعف فنكؿا باع ما
يؿؾؽف وكذا يققػ ما يؿؾؽ».
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 39والراجح صحة وقػ الؿشاع مطؾ ًؼا ،لؿا سبؼ مـ
آستدٓل ،ولؿا يحؼؼ ذلؽ مـ تقسقع لؾصقر الققػقة،
وفتح لباب كبقر وأكقاع متعددة مـ صقر الؿشاركة يف إكشاء
إوقاف .بؾ إن بؼاء هذه إجزاء مشاطة قد يؽقن سب ًبا
لحػظفا مـ اإلكدراس والتؾػ مع مرور الزمـ ،لعـاية باقل
الشركاء بـصقبفؿ وسعقفؿ لتحؼقؼ مصالح العقـ الؿشاطة،
مؿا يعقد بالـػع طؾك الجؿقع ،وذلؽ متػؼ تؿاما مع
مصؾحة الققػ ،كؿا يحؼؼ الؿؼصقد مـف مـ آستؿرار
والدوام( ).


رابعًا :مسائل مَنّة يف وقف العكار:



الوقف
األوىل ما يدخل مع األرض يف :
املصألة :

أرضا وطؾقفا بـاء أو فقفا أشجار وثؿار ،ففؾ
إذا وقػ ً
تدخؾ مع إرض يف الققػ فقؽقن الجؿقع وق ًػا ،أم تـػرد
طـ إرض وتبؼك طؾك مؾؽ صاحبفا؟
ذهب الحـػقة إلك أن البـاء يدخؾ يف وقػ إرض
( ) مـ «استثؿار إوقاف» ،ص(.)211 – 207
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وغقرها.
تب ًعا ،إذا كان هـاك بـاء مـ دار

أما األشجار ففـاك روايتان عـد الحـػقة:
األولى :تدخؾ إشجار يف وقػ إرض كؿا تدخؾ
يف البقع ،ويدخؾ الشرب والطريؼ استحساكًإ :ن إرض
إكؿا تققػ لًلستغًلل ،وهق ٓ يتسـك إٓ باستخدام الؿاء
ققاسا طؾك اإلجارة.
والطريؼ :ولذا فقدخًلن يف الققػ ً
لؽـ لق وقػ إرض مؼرب ًة فًل تدخؾ إبـقة وإشجار،
وتؽقن لف ولقرثتف مـ بعدهٕ :هنا لقست مـ لقازم آكتػاع
بإرض طـد ذلؽ لدفـ الؿقتك.
أما الثؿار :فًل تدخؾ الثؿار الؼائؿة وقت الققػ:
سقاء كاكت مؿا تمكؾ أو ٓ ،كالقرود والرياحقـ.
ولق وقػ أرضف بجؿقع حؼققفا وكؾ ما فقفا ٓ يدخؾ
أيضا يف الققػ«يف الؼقاس» ،لؽـ «يف آستحسان» يؾزم
الثؿر ً
التصدق بالثؿار طؾك الػؼراء طؾك وجف الـذر ٓ طؾك وجف
الققػ ،هذا طـ الثؿار الؼائؿة طؾك الشجر يقم الققػ ،أما ما
يستجدُّ مـ ثؿار بعده ف ُقصرف يف وجقه الققػٕ :كف غؾة
الؿقققف.
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 41الثاكقة :دخقل البـاء والغراس يف إرض الؿقققفة،
وإلقف ذهب ابـ حزم الظاهري.


األرض
الجانية وقف البناء دون :
املصألة :

ذهب الحـػقة إلك أن وقػ البـاء دون إرض ٓ
يجقز ،فؾق بـك طؾك أرضف بـا ًء ثؿ وقػ البـاء دون إرض
لؿ يصح وقػفٕ :ن إصؾ يف الققػ العؼار :إذ هق الذي
يتلبد ،أما البـاء ففق تبع لف ،وهق مـ الؿـؼقل الذي لؿ ِيرد
فقف أثر ،فقبؼك طؾك أصؾ الؼقاس مـ الؿـع ،هذا يف
الصحقح مـ مذهبفؿ.
وققل :يجقز ٕكف ورد أن أبا حـقػة أجاز وقػ البـاء
دون إرض ،وهق الصحقح( ).
شفعة لو نان
الجالجة هل يف الوقف :
 املصألة :
لرجلني عكار بعضى وقف وبعضى طلل ،فبيع الطلل فول
فيى شفعة؟
ققل ٓ :شػعة لصاحب الققػ ٕن مؾؽف يف الققػ
غقر تام فًل يستػقد بف مؾ ًؽا تا ًّما.
( ) مـ ضقابط الؿال الؿقققف ،ص(.)160 – 158

42

الوقف العكاري يف الشريعة اإلسالمية

وققل :لف الشػعة.
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وققل :يـبـل طؾك مؾؽ القاقػ فنن قؾـا هق مؿؾقك
لؾقاقػ فؾصاحبف الشػعة ،وإٓ فًل.
والؼول الراجحَّ :
أن لف الشػعة أي لؾشريؽ ٕن العؾة
الثابتة فقؿا إذا كان الؿؾؽ صؾ ًؼا هل العؾة الثابتة فقؿا إذا كان
وق ًػا ،بؾ العؾة فقؿا إذا كان وق ًػا أوضحٕ ،ن هذا الققػ ٓ
يؿؽـ أن يتخؾص مـف الؿقققف طؾقف.
وهؾ يؽقن الـصقب الؿلخقذ بالشػعة تب ًعا لؾؿقققف
فقؽقن وق ًػا أم صؾ ًؼا مؿؾقكًا لؾؿقققف طؾقف ،الثاين هق
الصحقح ،إٓ إذا كقاه وق ًػا( ).


الرابعة هل يف العكار املوقوف زناة؟
:
املصألة

أما يف طقـف فًل ،وأما غؾتف فنن وقػ طؾك جفة طامة
فًل زكاة فقف ،وإن وقػ طؾك معقـ يؿؾؽ ومؾؽ القاحد
مـفؿ كصا ًبا فػقف الزكاةٕ :ن مـ شروط الزكاة خؾقص
مؾؽقة الؿزكل التامة لؿا يزكقف ،والؿقققف طؾقف لقس

( ) الؿغـل (  ،)255/5والؽايف (  ،)241/2والشرح الؿؿتع (  ،)259/10الؿقسقطة
الؽقيتقة (.)300/20
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كذلؽ( ).
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( ) اكظر :مسائؾ أحؿد برواية أبل داود (  ،)166/1والؽايف (  ،)399/1وفتقى
جامعة يف زكاة العؼار ،ص( ،)21ورسالة الققػ لؾؿملػ ،ص(.)61
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ط لصحة
اخلامصة هل قبض العكار شر ٌ
:
 املصألة
الوقف ،ونيف يهون الكبض فيى؟
يف هذه الؿسللة ٕهؾ العؾؿ ققٓن كؿا تؼدم ،والذيـ
شرصقا الؼبض قاسقه طؾك الفبة والقصقة وقالقا :هق تربع
بؿال لؿ يخرجف طـ الؿالقة فؾؿ يؾزم بؿجرده كالفبة
والقصقة.
والجؿفقر طؾك طدم اشرتاصف واستدلقا بؼصة طؿر
قال الطحاوي« :ولؿا لؿ يذكر الـبل لعؿر إخراجفا طـ
يده دل طؾك جقازه غقر مؼبقض» .ا.هـ.
وأجابقا طـ ققاس الققػ طؾك الفبة بلن الفبة تؿؾقؽ
لألصؾ والؿـػعة والققػ تحبقس إصؾ وتسبقؾ الؿـػعة
ففق بالعتؼ أشبف فنلحاقف بف أولك( ).
وأما قبض العؼار فقحصؾ بالتخؾقة بقـ الؿـتػع بف
وبقـ العؼارٕ ،ن قبض كؾ شلء بحسبف ،فالؿـؼقل يؼبض
بالـؼؾ والحقازة ،والعؼار يؼبض بالتخؾقة.
( ) الؿغـل مع الشرح الؽبقر ( ،)188/6والػتاوى ٓبـ تقؿقة (.)7/31
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جوتني
الصادشة إذا وقف العكار على :
:
املصألة

مثًل
«طؾك ولدي ً
إذا وقػ العؼار طؾك جفتقـ
والؿساكقـ» كصػقـ أو أثًل ًثا جازٕ :كف إذا جاز الؿػرد جاز
الؿجؿقع ،وإن قال :بقـفؿا وسؽت -فـصػقـٕ :ن إصؾ
يف البقـقة التساوي( ).


االرتفام
:
الصابعة وقف حل
:
املصألة

قال الشافعقة والحـابؾة  :يجقز وقػ طؾق الدار دون
سػؾفا ،وسػؾفا دون طؾقهإ :هنؿا طقـان يجقز وقػفؿا،
فجاز وقػ أحدهؿا دون أخر ،وٕكف يصح بقع العؾق أو
السػؾ ،وٕكف تصرف يزيؾ الؿؾؽ إلك مـ يثبت لف حؼ
آستؼرار والتصرف ،فجاز كالبقع( ).


املوقوف
:
الجامنة التصرف يف العكار
:
املصألة

التصرف يف العؼار الؿقققف بنبدالف أو كؼؾف أو بقعف إذا
تعطؾت مصالحف أو كاكت الؿصؾحة الراجحة يف أحد هذه
التصرفات:
( ) الؿغـل (.)37/6
( ) الؿفذب ( ،)441/1والؿغـل (.)553/5
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الصحقح الجقاز ،قال يف طؿدة46الػؼف« :وٓ يجقز بقعف
إٓ أن تتعطؾ مـافعف بالؽؾقة ،فقباع ويشرتى بف ما يؼقم
مؼامف ،والػرس الحبقس إذا لؿ يصؾح لؾغزو بقع واشرتي
بف ما يصؾح لؾجفاد ،والؿسجد إذا لؿ يـتػع بف يف مؽاكف بقع
وكؼؾ إلك مؽان يـتػع بف»( ).
واختؾػ أهؾ العؾؿ :هؾ تجقز الؿـاقؾة بف لؾؿصؾحة
والؿـػعة :بؿعـك :أن يـؼؾف لؿا هق أصؾح وأكػع؟
من أهل العؾم :مـ أجاز ذلؽ.
ومـفم :مـ مـع ذلؽ ،فؿـ مـع ذلؽ قال :إن حديث
باع» ،ولقس فقف استثـاء :وٕكـا لق
طؿر
يؼقلُ َٓ « :ي ُ
أجزكا الؿـاقؾة لؾؿصؾحة لحؾ يف ذلؽ تًلطب مـ كاضري
إوقاف :إ ْذ كؾ واحد يرتاءى لف :أن الؿصؾحة يف كؼؾف
يـؼؾف ،فتؿـع الؿـاقؾة سدًّ ا لؾباب :كؿا فعؾ مالؽ حقـؿا
استلذكف الرشقد :الخؾقػة العباسل الؿعروف ،استلذكف أن
( ) اكظر :مجؿقع الػتاوى (  ،)233 – 212/31الروض الؿربع تحؼقؼ الؿشقؼح
( ،476/7وما بعدها) ،ومـفاج السالؽقـ وتقضقح الػؼف يف الديـ ،ص(،)174
وطؿدة الػؼف (.)69
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يفدم الؽعبة ،وير َّدها طؾك ققاطد إبراهقؿ ،فؼال لفٓ :
تػعؾ ٓ ،تجعؾ بقت اهلل لعبة لؾؿؾقك ،كؾؿا جاء مؾؽ مـ
الؿؾقك قال :أغ ِّقر فقف ،مع أن الؿصؾحة فقؿا يبدو :أن يعاد
إلك ققاطد إبراهقؿ.

أما مـ أجاز الؿـاقؾة لؾؿصؾحة فاستدلقا :بلدلة طامة،
وأدلة خاصة تصح أن يؼاس طؾقفا.
دائؿا إلك
أما األدلة العامة ،فؼالقا :إن الشارع يـظر ً
الؿصؾحة ،فؿا كان أصؾح فنن الشارع ٓ يؿـع مـفٕ :ن
أصؾ الشريعة كؾفا مبـل طؾك تحصقؾ الؿصالح ،وتؼؾقؾ
الؿػاسد ،فنذا كاكت الؿصؾحة متعقـة ففق داخؾ يف هذا
اإلصار العام لؾشريعة.
أما الدلقل الخاص  :ففق :ما ثبت يف الصحقح :يف
وقال :إين كذرت
قصة الرجؾ الذي جاء إلك رسقل اهلل
إن فتح اهلل طؾقؽ مؽة أن أصؾل يف بقت الؿؼدس ،فؼال:
صل هاهـا » ،فلطاد طؾقف ،فؼالِّ « :ن
« ِّن
صل هاهـا » ،فلطاد طؾقف
الثالثة ،فؼال لف« :شلكك إ ًذا » ،وهذا ٓشؽ أكف تغققر لؾـذر،
لؽـف تحقيؾ لف مـ مػضقل إلك أفضؾ ،قالقا :فنذا جاز
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إفضؾ فالققػ مثؾف:
تحقيؾ الـذر مـ الؿػضقل إلك
ٕن الققػ :التزام مـ اإلكسان بلن يصرف الؿال إلك هذه
الجفة ،فنذا جاز تحقيؾ الـذر إلك ما هق أفضؾ ،فؽذلؽ
تحقيؾ الققػ ،وهذا الؼقل هق اختقار شقخ اإلسًلم ابـ
تقؿقة  ،وجؿاطة مـ أهؾ العؾؿ ،وهق الصحقح ،لؽـ
يجب أن يؼقد هذا :بؿراجعة الؼضاء ،أي :الؿحاكؿ
الشرطقة :لئًل يتًلطب كاضر إوقاف ،فنذا أقرت
الؿحؽؿة هذا فًل حرج ( ).

 

( ) فتح ذي الجًلل واإلكرام (.)300/10
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اخلـامتـة

هذا ما يسر الؿقلك الؽريؿ جؿعف ،فنن كان صقا ًبا ففق
محض فضؾ ومـة مـ الؽريؿ الؿـان ،وإن تؽـ إخرى –
وٓبد -ففق مـ كػسل الؼاصرة الؿؼصرة ومـ الشقطان.
والؿلمقل مـ الؼارئ الؽريؿ سدّ الخؾؾ ،وحؿؾ
ّ
الؽؾ ،والؿغاضاة طـ الفػقات إٓ ما كان مـ كصحٍ يسديف،
أو مؾحظ يبديف ،فلكقن لف مـ الشاكريـ الداطقـ ،وهق مـ
التعاون طؾك الرب والتؼقى.
أن يبارك يف هذا العؿؾ  ،ولـا يف حال
أسلل اهلل
أبقـا إبراهقؿ وابـف إسؿاطقؾ – طؾقفؿا الصًلة والسًلم –
إسقة ﴿ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﴾ [ البؼرة.]127 :
وصؾى اهلل وسؾم عؾى محؿد ،وعؾى آله وصحبه
أجؿعقن.
ونـتبـُ

أبو عبد الرمحً
سلينـاٌ بـً جـاسر بً عبد الهريه اجلـاسر
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الؿسللة األولى :ما يدخؾ مع إرض يف الققػ 37 .............
الؿسللة الثاكقة :وقػ البـاء دون إرض 39 ...........................
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