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ملخص البحث

يتناول البحث القضايا اآلتية:

وأعمدة  واألهــداف،  والغايات  النشأة  حيُث  مِن  اإلسالم  في  الوقف   )	(
تحصيل  في  األوقــاف  ألهمية  اإلشــارة  مع  الزكاة،  وبين  بينه  والفرق  الوقف، 
والعلماء،  والعلم  ين،  الدِّ ورعاية  والخاصة،  العامة  بالمصالح  والقيام  الثواب 
وبناء الروابط بين أفراد األمة جميًعا، والوصول إلى ساحاٍت ال تشملها الزكاة 

المفروضة.

)	( نماذج مِن الجهود التي قامت بها نساٌء فاضالت، بادرَن إلى بذِل المال، 
 .» وأقَدْمَن على وقف بعِض ُنَسِخ وأصوِل »صحيح البخاريِّ

الكلمات المفتاحية :

الَوْقف - صحيح البخاريِّ - المرأة .
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مقدمة

الحمُد لله َربِّ العالمين، »حمًدا كثيًرا َطيًِّبا مبارًكا فيه«، والصالة والسالم 
على المبعوث رحمة للعالمين، َصلِّ اللهمَّ وَسلِّم وَباِرْك عليه ملسو هيلع هللا ىلص، واْرَض اللهمَّ 

ين. َعْن آلِه وَصْحبِه الُغرِّ الميامين، وَمْن َتبَِعهم بإحساٍن إلى يوِم الدِّ

اغبين في األجِر، الطامعين  أما بعد:  فال تزال »األوقاف اإلسالمية« نافذَة الرَّ
في الثواب، وهي كذلك خزانة اإلسالم ورافده للقيام بالمصالح العامة والخاصة، 
ين، والعلم والعلماء، وبناء الروابط بين أفراد األمة جميًعا، والوصول  ورعاية الدِّ

إلى ساحاٍت ال تشملها الزكاة المفروضة.

في  وعوائده  وآثاره  ومقاصده  الَوْقف  أحكام  بيان  العلم  أهُل  َتــَداَول  وقد 
اإلسالم، وهذه سطوٌر أخرى تنضمُّ إلى تلك القافلة.

ثم هي دعوة عامة، إلحياء الرسوم الوقفية مِن جديٍد، خاصة الوقف على 
َسَعتِه،  مِن  َسَعٍة  ذو  ولُينِْفق  أعمال،  مِن  بهما  يلحق  وما  نَّة،  والسُّ الكتاب  ربوع 

فمستِقّل وُمْسَتْكثِر، وما ُتنِْفقوا مِن خيٍر فألنفِسكم. 

وهي دعوة إلشاعة العلم، ورعاية العلماء، وكفالة الطلبة النبهاء، خاصًة في 
اقِع، فلم يعد يقدر على َرْتِقه آحاد  مثل هذا الزمان الذي اتََّسَع فيه الَخْرُق على الرَّ
الناس، مما يستدعي َتَضاُفر الجهود، قياًما بالواجب؛ حمايًة للشريعة، وحفاًظا 

على أصولها.

وكم خسرت األمُة مِن عالٍم وطالٍب أحاطْت به قلُة الحيلة، وذهبت به الفاقة، 
فلم يستطع السير وحده، فانزوى مجتهًدا في ِحْفِظ حياتِه بلقيماٍت ُيِقمن ُصْلبه، 
بعدما عجَز عن الصموِد في طريِق العلِم، ولم يجد عليه معينًا، على الرغم مِن 

مسيس حاجِة األمة اليوم لطالبها وعلمائها، لكن الله المستعان على كلِّ حاٍل.
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كافية  ليست  أنَّها  بيَد  عصرنا؛  في  الوقفية  الجهود  كثرة  مِن  الرغم  وعلى 
لسدِّ حاجات األمة، خاصًة في ظلِّ هذه األزمات المحيطة بها مِن كلِّ جانٍب، 
َأْن يبادر، تحصياًل للثواب والنَّفع العام، وال يستصغرنَّ  والمأمول في كلِّ قادٍر 

أحٌد جهده وما يقدر عليه.

بها  قامت  التي  الجهود  إلى بعض  السطور  آثرُت اإلشارة في هذه  ولذلك 
نساٌء فاضالت، بادرَن إلى بذِل المال، وأقَدْمَن على وقف بعِض ُنَسِخ وأصوِل 
«، وعسى َأْن يجد الناظر في هذه الجهود المشكورة ما يستحّثه  »صحيح البخاريِّ

على المبادرة واإلنفاق والوقف على مصادر العلم وأهله وطالبه.

وجعلُت ذلك كّله في تمهيٍد وفصلين وخاتمة.

فأما التمهيد: ففيه اإلشارة إلى موضوع البحث.

والفصل األول: كلمة حول الوقف عامة، ووقف ُنَسخ وأصول »صحيح« 
خاصة.

ُنَسخ وأصول »صحيح  المرأة في وقف  الثاني: نماذج مِن جهود  والفصل 
البخاري«. 

بقبوٍل  ويتقبَّله  والرشاد،  السداد  فيه  يكتَب  َأْن  وجل  عز  الله  في  والرجاء 
َحَسٍن، وَأْن يجعله خالًصا لوجهه، ليس فيه شائبًة ألحٍد مِن َخْلقه.

تي بفضِل جوِدك، وَأِرني طريَقك فقد عجزُت، وخْذ بيدي  فاْمَسح اللهمَّ َزالَّ
فقد تعبُت، وال ترّدني خائًبا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

صالح بن فتحي َهَلل     
17/ 6/ 1443هـ      
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الفصل األول

كلمٌة حول الَوْقِف عامة
ووقف ُنَسخ وأصول »صحيح البخاري« خاصة)))

الوقف هو االسم أو الشعار الكاشف عن الصدقة الجارية المشروطة بشروٍط 
ف فيها بإطالٍق؛  بعينها، فليس الوقف زكاًة مفروضًة، وال صدقًة مطلقًة يجوز التصرُّ
دٌة بحدوٍد َوَضَعها  ٌة ُمَؤبَّدٌة، ُمَقيََّدٌة بقيوٍد، ومحدَّ وإنما هو صدقٌة جاريٌة دائمٌة مستقرِّ
ُمَقيََّدٍة  وأعمدٍة مشروطٍة  وأركاٍن  غاياٍت،  مِن  يتألَّف  هذا  فالوقف على  الواقُف. 

بضوابط.

المبحث	األول
غايات	الوقف	وأهدافه

فأما غاياُت الوقف وأهدافه:

فمنها: تحصيل األجر والثواب مِن الله عز وجل، وتعّدي ذلك إلى ما بعد 
رحيل اإلنسان عن هذه الدنيا، واستمراره فيما بعد موته. وفي حديث َأبِي ُهَرْيَرَة 
ْنَساُن اْنَقَطَع َعنُْه َعَمُلُه إاِلَّ ِمْن  رضي الله عنه، َأنَّ َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »إَِذا َماَت اإْلِ

َثاَلَثٍة: إاِلَّ ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، َأْو ِعْلٍم ُينَْتَفُع بِِه، َأْو َوَلٍد َصالٍِح َيْدُعو َلُه«))).

للحنفية:  مثل:  المشهورة،  الفقهية  المذاهب  مدّونات  يف  عامة  عليه  والكالم  الوقف  تفاصيل  وينظر:   (((

»األصل« )3/ 	36( و»الحجة على أهل المدينة« لمحمد بن الحسن الشيباين )3/ 54(، »المبسوط« 
ألبي  »المقدمات«  وللمالكية:   .)	6	 )ص/  نجيم  البن  والنظائر«  »األشباه   ،)		  /		( للسرخسي 
المطلب«  »هناية   ،)5		  /	( للماوردي  الكبير«  »الحاوي  وللشافعية:   .)4	4  /	( ُرْشٍد  ابن  الوليد 
البن  »المحّلى«  وللظاهرية:   .)		4  /	( ُقَدامة  البن  »المغني«  وللحنابلة:   .)3	4  /	( للجويني 
0		(، »محاضرات  الكويتية« )44/  الفقهية  »الموسوعة  المعاصرة:  الجهود  	4	(. ومِن  حزم )	/ 
يف الوقف« لمحمد أبي زهرة، »أحكام الوقف« لمصطفى الزرقا، »أحكام الوقف« للكبيسي، »الجامع 

ألحكام الوقف والهبات والوصايا« للمشيقح. وقد انتفعُت هبا وبغيرها يف هذا الفصل.

)	) أخرجه مسلٌم )	63	(.
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ومنها: تحقيق غاية شخصية نابعة مِن عقيدٍة، أو رغبًة في صلٍة، فأما النابعة 
مِن العقيدة: فمثل الوقف خدمًة لكتاٍب أو ُسنٍَّة، وأما الناتجة عن رغبٍة في صلٍة: 
فمنها الوقف على بعض المشايخ أو الهيئات أو األقارب ونحو هذا مما تتحّقق 

فيه الصلة والمنفعة.

ومنها: تحقيق النَّْفع لعموم المسلمين، وأفضل ذلك ما عاد بالمصلحة على 
خدمًة  ومصادره،  وطلبته  وأهله  العلم  على  الوقف  مثل:  ودنياهم،  الناس  دين 

للشريعة، ورعايًة للمصلحة الدينية، وسياسة الدنيا بالدين.

واإلعواز  الفقر  أزمنة  في  خاصًة  العامة،  المسلمين  حاجات  تلبية  ومنها: 
المسلمين  مِن  القادرون  فيبادر  المفروضة،  الزكاة  مِن تحصيل  الوارد  وضعف 
مِن  ونحوها  والطب  العالج  ودور  كالمدارس  العامة،  المصالح  على  بالوقف 

المصالح العامة، أو على فقراء المسلمين وضعفائهم.

ومِن هذه الغايات السابقة ُيْعَلم خطأ ربط الوقف بالفقر والعوز، وَقْصره على 
ذلك؛ ألنَّه وإِْن كانت له ثماره ونتائجه في هذا الباب؛ فإنَّه ليس محصوًرا عليه؛ 
بل يتسع ليشمل الوقف في عموم المسلمين، وفي حاجاتهم العامة والخاصة، 
وفي تسيير الحياة ومساعدة الدولة على أداء مهامها في خدمة المسلمين، وتقوية 
دولتهم، ونزع فتيل األزمات القائمة على أحقاد النفوس، والغّل، والحسد، وسّد 

باب الفتن.

بل يساهم الوقف في منع الجرائم، وتحاشي أسباب الجنايات في األمة، 
ن بقيَته ضدَّ الحقد والحسد، بل  لما يقوم به الغنيُّ مِن بذِل جزٍء مِن ماله، فُيَحصِّ
لُمنِْفٍق  يتعّرض  أحًدا  تكاد تجد  والسرقة كذلك، وهذا واقٌع مشاهٌد معلوٌم، ال 

باذٍل بسرقٍة أو نحوها، بخالف الذي يكنز ماله حتى يأتيه آٍت فيأخذه عنوة!
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وبعبارٍة أخرى: يصح الوقف على الغني كما يصح على الفقير، ويصح على 
العامة كما يصح على الخاصة، وقد استدّل البخاريُّ العبقريُّ  بحديث الفاروق 
ُعَمَر  على »الوقف للغني والفقير والضيف« وسيأتي هذا صراحًة في الحديث 

المذكور.
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المبحث	الثاني
أعمدةُ	الوقِف	

وأما أعمدُة الوقف التي يقوم عليها؛ فهي ستة؛ كالتالي:

ق ِمن ماله. األول: الواقف، وهو الفاعل الذي يقوم بالتصدُّ

َرْت  فه صحيًحا إذا توفَّ ف، ويقع تصرُّ وُيْشَتَرط فيه: أن يكون صحيح التصرُّ
التفاصيل المذكورة في المدّونات  فيه شروط اإلسالم واألهلية والبلوغ، على 

الفقهية.

ما جاء  وثبت، ال  واستقّر  دام  ما  فالوقف  وتأبيده،  الوقف  دوام  ينوي  وأْن 
َوْقًفا على  ا دائًما؛ فليس  ثابًتا مستقرًّ باليوم واليومين، فما لم يكن  ُمَقيًَّدا  عرًضا 

الحقيقة؛ وإِنَّما هو صدقٌة.

ويجوز للواقف أْن يشترط ما شاء مِن الشروط المباحة، ويجوز له االقتصار 
على الوقف دون شرٍط أو قيٍد؛ طلًبا لرضى الله، ويمكنه قوله: ال أطلُب ثمنًا إاِلَّ 

مِن الله عز وجل.

َثاِمنُونِي  اِر  النَّجَّ َبنِي  »َيا  ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبِيُّ  َقــاَل    ــٍس  َأَن حديث  في  جاء  وقد 
بَِحائِطُِكْم«، َقاُلوا: الَ َنْطُلُب َثَمنَُه إاِلَّ إَِلى الله«))).

الثاني: الموقوف عليه.

ق أو  وهو الشخص أو األشخاص أو الجهات التي يقصدها الواقف بالتصدُّ
التسبيل أو الوقف لصالحها، بحيُث تعود منفعة الوقف عليها.

كان  إذا  غير مسلٍم، خاصًة  الوقف على  يجوز  فال  فيه: اإلسالم،  وُيْشَتَرط 

)	) أخرجه البخاري )				(.
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محارًبا للمسلمين.

كما ال يجوز الوقف على سفيٍه ونحوه مما يتسبَّب في إهدار أموال المسلمين 
وضياعها فيما ال يعود عليهم بالمصلحة والمنفعة في الدين والدنيا.

الثالث: شروط الواقف.

وَوْقِفه،  لصدقتِه  الواقف  دها  يحدِّ التي  والقيود  والضوابط  الشروط  وهي 
د فيها الجهة الموقوف عليها، وكيفية هذا الوقف، وغير ذلك مما يريد بيانه  فُيَحدِّ
أو  حراًما  يكن  لم  ما  يريد،  ما  وتحديد  يشاء،  ما  اشتراط  له  فيمكن  واشتراطه، 

مخالًفا لنصٍّ قطعيٍّ في الشريعة.

وعليه ُيْشَتَرط في شروط الوقف أْن تقع صحيحًة، وُيْعَلم صحتها بموافقتها 
م حالاًل. للشريعة، ويقع باطاًل كّل شرٍط أحّل حراًما أو حرَّ

َعْت شروط الواقفين لألصول الخّطية، كما سيأتي. وقد تنوَّ

فمنهم: َمن وقفها على المسلمين عامًة، وجعَل مقّرها في مسجٍد أو مدرسٍة، 
وَعيََّن لها ناظًرا يقوم عليها.

ومنهم: َمن اختاَر فرًدا واحًدا وقفها عليه.

ومنهم: َمن َعيَّن الوقف وَأْطَلَق المكان فلم ُيَعيِّنه.

بقية  د  ُيَحدِّ ولم  الوقف،  على  النَّصِّ  أو  ظ  التلفُّ على  اقتصر  َمن  ومنهم: 
الشروط، فجعَل َوْقَفُه على العموم واإلطالق.

َله بعد  وشروُط الوقِف ُمْلِزَمٌة، ال يجوز ألحٍد نقضها، وال تبديلها، َفَمْن بدَّ
ُلونه. ذلك فإِنَّما إِْثُمه على الذين ُيَبدِّ

اللهمَّ إاِلَّ إِْن وقعْت باطلًة مخالفة للشريعة؛ فال يجوز إقرار ما هو باطل.



215 » » »كلمٌة حول الَوْقف مع نماذج ِمن وقِف المرأِة ُنَسخ وأصول »صحيح البخاريِّ

ا َبْعُد،  وقد »َقاَم َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص فِي النَّاِس، َفَحِمَد اللَه َوَأْثنَى َعَلْيِه، ُثمَّ َقاَل: َأمَّ
َما َباُل ِرَجاٍل َيْشَترُِطوَن ُشُروًطا َلْيَسْت فِي كَِتاِب اللِه، َما َكاَن ِمْن َشْرٍط َلْيَس فِي 
، َوَشْرُط اللِه َأْوَثُق«))). كَِتاِب اللِه َفُهَو َباطٌِل، َوإِْن َكاَن ِمَئَة َشْرٍط، َقَضاُء اللِه َأَحقُّ

الواقفين  َأْبَطَل مِن شروِط  ن  القيم: »وكذلك اإلثم مرفوٌع َعمَّ ابُن  ولذا قال 
هذا  يجعَل  أْن  ألحٍد  يحلُّ  وال  إِْثم،  أو  َجنََف  فيه  كان  وما  إصالًحا،  يكن  لم  ما 
الشرط الباطل المخالف لكتاب الله بمنزلة نصِّ الشارع، ولم يقل هذا أحٌد مِن 
أئمِة اإلسالم«. قال: »فإِنَّما ينفذ مِن شروط الواقفين ما كان لله طاعًة، وللُمَكلَّف 
ب المضادِّ  ب والترهُّ ا ما كان بضدِّ ذلك فال ُحْرَمَة له؛ كشرِط التعزُّ مصلحة، وأمَّ
ة باب النكاح بكلِّ طريٍق، وسدَّ عنهم باب  لشرع الله ودينه؛ فإنَّه تعالى فتح لألُمَّ

فاح بكلِّ طريٍق، وهذا الشرط باطٌِل ُمَضادٌّ لذلك« إلخ))). السِّ

وعدم  نَّة،  والسُّ للكتاب  المخالفة  الشروط  بطالن  إلى  اإلشارة  والمقصود 
ف في  التعسُّ أو  بالهوى،  الوقف  إبطال  مِن  أنَّه يجب االحتراز  بها، على  الوفاء 
ُمْلِزٌم ال  الواقف  مِن االحترازات، ألنَّ شرط  الواقف، ونحو ذلك  تفسير قصد 

يجوز االنفكاك منه بغير َأْمٍر قاطٍع.

ويجوز مخالفة شرط الواقف أيًضا في حاالت االضطرار والضرورة القاهرة، 

د حياتها  يَّة الموقوفة على َبَلٍد، إذا كان في َتْركِها ما ُيَهدِّ فيجوز نقل النَُّسخ الخطِّ

، أو إخراج الكتب مِن مسجٍد ُوقَِفْت عليه  ووجودها؛ لوقوع البلد في أيدي عدوٍّ

إذا نشب فيه حريق، أو ُشوِهدت بعض جدرانه تبدأ في السقوط، ونحو ذلك مِن 

ُيْقَطع فيها بضياع الوقف إِْن ُتِرك في  قة، التي  األحوال القاهرة، واألمور الُمَحقَّ

)	) أخرجه البخاري )	6		(، ومسلم )504	(.

)	) »أعالم الموقعين« )4/ 500(.
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ر واستحال ُمْكُثه في مكانه لفقدان الموقوف عليه بهدٍم في  مكان َوْقِفه، أو تعذَّ

المباني، أو موٍت في األشخاص، ونحو هذه األعذار الطارئة على الوقف، التي 

ر الوفاء فيها بشرط الواقف، فيمكن حينئٍذ مخالفة شرط  يستحيل معها أو يتعذَّ

الواقف))). 

ر الضرورة بقدرها، و»َشْرُط الواقِف كنصِّ الشريعة«، فال ُيحاد عن شرطه  وُتَقدَّ
ٍق، فال ُيْخَرج عنه برأي أو هًوى، فضاًل عن اجتهاٍد أو  بغير ضرورٍة واضطراٍر ُمَتَحقِّ
َنَظٍر، فال اجتهاد في وجود شرِط الواقف وإمكان الوفاء به؛ إِلَّ أْن يستحيل الوفاء 

به، أو تطرأ على الوقف حالٌة قاهرٌة، أو يقع مخالًفا للشرع؛ كما أسلفناه.

يَّة خاصًة،  وبناًء عليه: يجب اللتزام بشروط الواقفين عامة، وللنَُّسِخ الخطِّ
دها الواقف، فال ُتْخَرج منها؛ فإِْن  يَّة في أماكنها التي حدَّ وأْن تبقى األصول الخطِّ
إِْن بقي مكان  ُأِعَيَدْت إلى أماكنها ثانية بعد زوال السبب  خرجْت لسبٍب قاهٍر؛ 
، أو  قة لها؛ لتسلُِّط عدوٍّ ُمَتَحقَّ وقفها مقدوًرا عليه، ولم يكن في إعادتها إضاعة 
اندثار موضٍع، فال ُتعاد لمكاٍن في فالٍة اندثَر ما حوله، ول لبلٍد خرَج مِن أيدي 

المسلمين، ول لشخٍص ارتدَّ بعد إسالٍم، ونحو هذا.

في  الُعْرِف  إلى  ُأِعيَد  َشْرطِه:  في  وكالمه  الواقف  مراد  فهم  َر  تَعذَّ وإْن 
في  واألحوال  فات  التصرُّ ومشهور  اللغة  معهود  على  بناًء  مراده  وُفِهَم  زمنه، 

حينه))).

)1( ينظر: »أحكام الوقف« للزرقا )ص148(.

))( بعض العلماء يذكر هنا كثيًرا مِن التفصيالت الُمعينة على فهم شرط الواقف، فيتكلَّم على َعْوِد الضمير إلى 
أقرب مذكور، ومعاين العطف والستثناء، وغير ذلك مما هو بأبحاث اللغة واألصول أولى منه بأبحاث 
الوقف، ويكفي هنا اإلحالة على المعهود مِن األلفاظ والرتاكيب اللغوية واألعراف القائمة يف زمنه، فيدخل 

يف المعهود اللغوي كّل ما مِن شأنه اإلعانة على فهم مراده، مِن أحوال َحْرٍف وضميٍر، وغير ذلك.
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الرابع: الموقوف، وهو الشيء المراد َوْقفه، وفيه مسائل:

المسألة األولى: يجوز فيه َوْقف أصول األعيان ومنافعها، كما يجوز َحْبس 
أصولها ووقف منافعها، أو بعبارٍة أخرى: يمكن فيه نزع الواقف ملكيته لشيٍء 
ق بأصوله ومنافعه، كما يجوز له الحتفاظ بملكيته ألصِل  ما، وتسبيله والتصدُّ

ق بالمنفعة الناتجة عن هذا الشيء. الشيٍء مع التسبيل والتصدُّ

ملكية  عن  التخلِّي  طريق  عن  ــا  إِمَّ مثاًل،  الزراعية  األرض  وقف  فيمكن 
األرض، وما ُتخرجه مِن ثمار، أو الحتفاظ بالملكية مع وقف الزروع الناتجة 

مِن هذه األرض.

يَّة هو التخلِّي طواعيًة عن ملكيتها  َبْيَد َأنَّ الغالب على وقف األصول الَخطِّ
دها الواقف. لصالح فرٍد أو فئٍة ُيَحدِّ

المسألة الثانية: ُيْشَتَرط في صحة الموقوف َأْن ل يمنعه مِن الوقف مانع، مِن 
ًما أو ممنوًعا شرًعا،  حراٍم أو ُفْقَداٍن أو نحوهما، وعليه: ُيشترط أْن ل يكون ُمَحرَّ

مات والممنوعات شرًعا كالخنزير وغيره.  فال يصح وقف المحرَّ

ف في ملك الغير.  كما ُيشترط َأْن يكون مملوًكا للواقف، فال يصح التصرُّ

وبعبارٍة أخرى: يشترط في الموقوف اإلباحة مع الملك، أي يكون مباًحا 
وأْن يكون مملوًكا لَمن أراد وقفه.

وقف  يصح  فال  معلوًما،  يكون  أْن  الموقوف  في  ُيْشَتَرط  الثالثة:  المسألة 
المجهول.

لكن ل ُيَعدُّ وقف الُمَشاع جهالًة؛ ألنَّه معلوٌم إِْن َأْوَقَفُه جميُع أصحابه.

ثم  جائٌز«،  فهو  ُمَشاًعا  أرًضا  جماعٌة  َأْوَقَف  إذا  »باب   : البخاريُّ قال  ولذا 
أخرج الحديث السابق عن َأَنٍس  َقاَل: َأَمَر النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بِبِنَاِء الَمْسِجِد، َفَقاَل: »َيا 
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اِر َثاِمنُونِي بَِحائِطُِكْم َهَذا«، َقاُلوا: اَل َواللِه اَل َنْطُلُب َثَمنَُه إاِلَّ إَِلى اللهِ))). َبنِي النَّجَّ

وهذا نصٌّ في إباحة وقف الُمَشاع مِن الجماعة الواحدة، فال اجتهاد معه، 
نَِّة  ا على األحناف المانعين: »والحجة في السُّ وقد أحسَن ابُن بطَّال في قوله ردًّ

ال في خالفها«))).

ًما، كالمصاحف، أو الكتب، أو العقار،  المسألة الرابعة: أْن يكون مااًل ُمَتَقوَّ
وما يمكن تقويُمه.

وأْن يتَِّسم أصُله بالدوام أو طول األجل، فال يصح وقف ما ُيسرع إليه التلف 
في  الوقف  غرض  والعجلة  السرعة  لمنافاة  وذلك  ونحوه،  كالطعام  والفساد 

تحصيل الثواب الدائم، أو الصدقة الجارية.

الخاص  الوقف  مِن  له؛  ثواًبا  اإلنسان، وأعظم  بركًة على  أكثر  وما علمُت 
نَّة؛ لبقائه واستمراره عبر القرون الطويلة. بالكتاب والسُّ

المسألة الخامسة: تحديد معالمه، ومعرفة حدوده؛ تتوقَّف على قوِل الواقف، 
ظ بالوقف أمام الشهود دون تحديده  َأْلَزَم به نفَسه، فيكفيه التَّلفُّ َيْلزمه إاِلَّ ما  وال 
التصريح  الحالة  به، فيكفي في هذه  ِعْلٍم ومعرفٍة  إذا كانوا على  أمامهم تفصيليًّا 

بوقف ما يعلمونه دون حاجٍة إلى إعادة بياٍن وتفصيٍل لما يعلمونه عند الوقف.

الحدوَد فهو جائٌز، وكذلك  ُيَبيِّن  أرًضا ولم  َوَقَف  »إذا  البخاري:  قال  وقد 
الصدقة« ثم روى حديث َأَنِس بِن َمالٍِك  َيُقوُل: َكاَن َأُبو َطْلَحَة َأْكَثَر َأْنَصاِريٍّ 
بِاْلَمِدينَِة َمااًل مِْن َنْخٍل، َأَحبُّ َمالِِه إَِلْيِه َبْيُرَحاَء، ُمْسَتْقبَِلَة الَمْسِجِد َوَكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص 

ا َنَزَلْت: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  َيْدُخُلَها َوَيْشَرُب مِْن َماٍء فِيَها َطيٍِّب، َقاَل َأَنٌس: َفَلمَّ

)	) »صحيح البخاري« )				(.

)	) »شرح البخاري« )	/ 			(.
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پ پ﴾ ]آل عمران: 92[، َقاَم َأُبو َطْلَحَة َفَقاَل: َيا َرُسوَل اللِه، إِنَّ اللَه َيُقوُل: 

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴾ ]آل عمران: 92[ َوإِنَّ َأَحبَّ َأْمَوالِي إَِليَّ َبْيُرَحاَء، 
َفَقاَل:  اللُه،  َأَراَك  َحْيُث  َفَضْعَها  اللِه،  ِعنَْد  َوُذْخَرَها  َها  بِرَّ َأْرُجو  للِه  َصَدَقٌة  َوإِنََّها 
»َبْخ، َذلَِك َماٌل َرابٌِح َأْو َرايٌِح -َشكَّ اْبُن َمْسَلَمَة)))- َوَقْد َسِمْعُت َما ُقْلَت، َوإِنِّي 
َأَرى َأْن َتْجَعَلَها فِي األَْقَربِيَن«، َقاَل َأُبو َطْلَحَة: َأْفَعُل َذلَِك َيا َرُسوَل اللِه، َفَقَسَمَها 

ِه))). َأُبو َطْلَحَة فِي َأَقاِربِِه، َوفِي َبنِي َعمِّ

َيْت  ُتُوفِّ ُه  ُأمَّ إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اللِه  لَِرُسوِل  َقاَل  َرُجًل  َأنَّ   : َعبَّاٍس  اْبِن  وحديث 
َقْد  َأنِّي  َوُأْشِهُدَك  مِْخَراًفا  لِي  َفإِنَّ  َقاَل:  »َنَعْم«،  َقاَل:  َعنَْها؟  ْقُت  َتَصدَّ إِْن  َأَينَْفُعَها 

ْقُت بِِه َعنَْها))). َتَصدَّ

كان  إذا  ما  على  محموٌل  وهو  الجواَز)))،  أطلَق  »كذا   : حجر  ابن  قال 

ُيْؤَمن أْن يلتبس بغيره، وإِلَّ  ُمَتَميًِّزا، بحيث  ق به مشهوًرا  الموقوف أو المتصدَّ

فل بّد مِن التحديِد اتفاًقا، لكْن ذكر الغزالي في )فتاويه( أنَّ َمن قال: اشهدوا 

د شيًئا منها-  ُيَحدِّ َعَليَّ أنَّ جميع أملكي وقٌف على كذا -وَذَكَر مصرفها ولم 

يكون  أْن  ويحتمل  بالحدود،  الشهود  جهل  يضر  ول  وقًفا،  جميعها  صارت 

مراد البخاري أنَّ الوقف يصّح بالصيغة التي ل تحديد فيها بالنسبة إلى اعتقاد 

اإلشهاد  ألجل  التحديد  يعتبر  وإنما  نفسه،  في  معيٍن  لشيٍء  وإرادته  الواقف 

عليه ليبين حّق الغير، والله أعلم«))).

))( أحد رواة الحديث.

)2( »صحيح البخاري« )2769(.

))( السابق )2770(.

))( أي َأْطَلَق البخاريُّ جواَز الوقِف دون تحديٍد، وسيأيت ما يف كلم ابن حجر.

)5( »فتح الباري« )5/ 96)(.
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إذا  الشهود  أمام  التحديد  على  النّص  عدم  جواز   : البخاريِّ صنيع  وظاهر 
كان ذلك معلوًما لهم؛ بدليل معرفة النبي ملسو هيلع هللا ىلص بما ألبي طلحة ، ودخوله ملسو هيلع هللا ىلص 

ْرب مِن ماٍء فيها طيٍب، كما مضى. َبْيُرَحاَء والشُّ

فإذا كان معلوًما؛ أو كانت معرفته تقع على الُعْرف؛ فال اضطرار للتحديد 
حينئٍذ، ويلزم التحديد إِْن ُوِجَدت الجهالة به.

والبخاريُّ لم يقل بجواز عدم التحديد بإطالٍق؛ إنما قال: »إذا وقَف أرًضا 
ولم ُيَبيِّن« فهو يتكّلم عن حالٍة معينة وُحْكِمها، ال عن مطلق الوقف.

الموقوف عند  ُيَبيِّن حدود  أو غيرها ولم  أرًضا  أوقَف  َمن  وبعبارٍة أخرى: 
عند  الجواز  يقتضي  البخاري  صنيع  ال؟  أم  الوقف  هذا  يصّح  فهل  الوقف، 
المعرفة والعلم بهذا الموقوف؛ بدليل احتجاجه بالمعلوم مثل َبْيُرَحاء، المعروفة 

المشهودة، فال توجد ثمة جهالة هنا.

في  جهالة  وال  الشيء،  عن  الجهالة  رفع  والتحديد  البيان  مِن  والغرض 
المعروف عن طريق المشاهدة أو الُعْرف.

فيجوز عدم البيان عند العلم بالشيء عن طريق الشهرة أو الُعْرف))).

وبناًء عليه: يصح وقف بعض أصول »صحيح البخاري« على طلبة العلم، 
دون حاجٍة إلى بيان ما يحتوي عليه »الصحيح«، أو صفات هؤالء الطلبة؛ لشهرة 

ذلك كّله في الناس، ومعرفتهم به.

الخامس: ناظر الوقف. 

وهو الذي يكون الوقف تحت يده، فيقوم على الوقف، ويحفظه مِن الضياع 

)	) »شرح ابن بطال« )	/ 			(، »شرح الكرماين« )		/ 3	 – 4	(، »شرح العيني« )4	/ 66(.
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واإلتالف، ويجوز أْن يكون هذا الناظر هو الواقف نفسه، أو بعض قرابته، ويجوز 
أْن يكون غريًبا عن الواقف.

كما يصّح أْن يكون الناظر مِن الموقوف عليهم انفراًدا، أو مع غيره.

وال خالف في الوقف على الناظِر إِْن كان غير الواقف.

فإِْن حصل الوقف على الناظر؛ وكان هو نفسه الواقف؛ أضحى بذلك واقًفا 
ته، وهو الظاهر مِن األدلة. على نفِسه، وفيه خالٌف بين الفقهاء)))، والراجح صحَّ

اْشَتَرَط  َوَقْد  بَِوْقِفِه؟  الَواقُِف  َينَْتِفُع  َهْل  »َباٌب:  ؛ فقال:  البخاريُّ وإليه ذهَب 
َوَغْيُرُه،  الَواقُِف  َيلِي  َوَقْد  مِنَْها«،  َيْأُكَل  َأْن  َولَِيُه  َمْن  َعَلى  ُجنَاَح  »اَل   : ُعَمُر 
َوَكَذلَِك ُكلُّ َمْن َجَعَل َبَدَنًة َأْو َشْيًئا للِه؛ َفَلُه َأْن َينَْتِفَع بَِها َكَما َينَْتِفُع َغْيُرُه، َوإِْن َلْم 

َيْشَتِرْط«.

ثم ساق )54		( بسنِده َعْن َأَنٍس ؛ َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َرَأى َرُجاًل َيُسوُق َبَدَنًة، 
ابَِعِة:  َفَقاَل َلُه: »اْرَكْبَها«، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اللِه؛ إِنََّها َبَدَنٌة، َقاَل فِي الثَّالَِثِة َأْو فِي الرَّ

»اْرَكْبَها َوْيَلَك، َأْو َوْيَحَك«.

و)55		( بسنِده َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة ؛ َأنَّ َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َرَأى َرُجاًل َيُسوُق 
فِي  َوْيَلَك«  »اْرَكْبَها  َقاَل:  َبَدَنٌة،  إِنََّها  اللِه  َرُسوَل  َيا  َقاَل:  »اْرَكْبَها«،  َفَقاَل:  َبَدَنًة، 

الثَّانَِيِة َأْو فِي الثَّالَِثِة.

: »َباُب إَِذا َوَقَف َشْيًئا َقْبَل َأْن َيْدَفَعُه))) إَِلى َغْيِرِه َفُهَو َجائٌِز؛  ثم قال البخاريُّ
إِْن  َوَلْم َيُخصَّ  َيْأُكَل(،  َأْن  َولَِيُه  َمْن  َعَلى  ُجنَاَح  َوَقاَل: )اَل  َأْوَقَف،    ُعَمَر  أِلَنَّ 

 ،)			 )ص/  زهرة  ألبي  الوقف«  يف  »محاضرات   ،)4	5  /5( تيمية  البن  الكربى«  »الفتاوى  ينظر:   (	(
»أحكام الوقف« للكبيسي )	/ 430(، »الجامع ألحكام الوقف« للمشيقح )	/ 404(.

، ويف غيرها: »فلم يدفعه«. )	) هكذا يف رواية أبي َذرٍّ
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َولَِيُه ُعَمُر َأْو َغْيُرُه. وَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أِلَبِي َطْلَحَة: )َأَرى َأْن َتْجَعَلَها فِي األَْقَربِيَن( 
ِه«. َفَقاَل: َأْفَعُل، َفَقَسَمَها فِي َأَقاِربِِه َوَبنِي َعمِّ

وَوِصيََّتُه  وِهَبَتُه  الماء  صدقَة  رأى  وَمْن  ْرِب،  الشُّ في  »باٌب   : البخاريُّ وقال 
َيْشَتِري  النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )َمْن  َجائَِزًة؛ مقسوًما كاَن أو غيَر مقسوٍم، وقال عثماُن: قال 

بِْئَر ُروَمَة، َفَيُكوُن َدْلُوُه فِيَها َكِداَلِء الُمْسلِِميَن( َفاْشَتَراَها ُعْثَماُن َرِضَي اللُه َعنُْه«.

النَّبِيُّ  ُأتَِي  َقاَل:   ، ْبِن َسْعٍد  ثم ساق البخاريُّ )	35	( بسنِده عن َسْهِل 
َيَساِرِه،  َعْن  َواألَْشَياُخ  الَقْوِم،  َأْصَغُر  ُغالٌَم  َيِمينِِه  َوَعْن  مِنُْه،  َفَشِرَب  بَِقَدٍح،  ملسو هيلع هللا ىلص 
بَِفْضلِي مِنَْك  ُكنُْت أِلُوثَِر  َما  َقاَل:  ُأْعطَِيُه األَْشَياَخ«،  َأْن  َأَتْأَذُن لِي  »َيا ُغاَلُم  َفَقاَل: 

اُه. َأَحًدا َيا َرُسوَل اللِه، َفَأْعَطاُه إِيَّ

اللِه  لَِرُسوِل  َأنَُّه ُحلَِبْت  ؛  َمالٍِك  بِن  َأَنِس  وأخرج بعده )	35	( حديَث 
تِي فِي  ملسو هيلع هللا ىلص َشاٌة َداِجٌن، َوُهَو فِي َداِر َأَنِس ْبِن َمالٍِك، َوِشيَب َلَبنَُها بَِماٍء مَِن البِْئِر الَّ
َداِر َأَنٍس، َفَأْعَطى َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص الَقَدَح، َفَشِرَب مِنُْه َحتَّى إَِذا َنَزَع الَقَدَح مِْن فِيِه، 
 ، ، َفَقاَل ُعَمُر: َوَخاَف َأْن ُيْعطَِيُه األَْعَرابِيَّ َوَعَلى َيَساِرِه َأُبو َبْكٍر، َوَعْن َيِمينِِه َأْعَرابِيٌّ
َقاَل:  ُثمَّ  َيِمينِِه،  َعَلى  ِذي  الَّ األَْعَرابِيَّ  َفَأْعَطاُه  ِعنَْدَك،  اللِه  َرُسوَل  َيا  َبْكٍر  َأَبا  َأْعِط 

»األَْيَمَن َفاألَْيَمَن«. 

َراَب مع َغْيِره. أي أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص قد اقتسَم الشَّ

وقال البخاريُّ أيًضا: »َباُب إَِذا َوَقَف َأْرًضا َأْو بِْئًرا، َواْشَتَرَط لِنَْفِسِه مِْثَل ِداَلِء 
َبْيُر بُِدوِرِه َوَقاَل:  َق الزُّ الُمْسلِِميَن، َوَأْوَقَف َأَنٌس َداًرا َفَكاَن إَِذا َقِدَمَها َنَزَلَها، َوَتَصدَّ
ٍة َواَل ُمَضرٍّ بَِها َفإِِن اْسَتْغنَْت بَِزْوٍج َفَلْيَس َلَها  لِْلَمْرُدوَدِة مِْن َبنَاتِِه َأْن َتْسُكَن َغْيَر ُمِضرَّ

، َوَجَعَل اْبُن ُعَمَر َنِصيَبُه مِْن َداِر ُعَمَر ُسْكنَى لَِذِوي الَحاَجِة مِْن آِل َعْبِد اللِه«. َحقٌّ

َأبِي  َأبِي، َعْن ُشْعَبَة، َعْن  َأْخَبَرنِي  ثم قال البخاريُّ )				(: َوَقاَل َعْبَداُن: 
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ْحَمِن، َأنَّ ُعْثَماَن  ِحيَن ُحوِصَر َأْشَرَف َعَلْيِهْم، َوَقاَل:  إِْسَحاَق، َعْن َأبِي َعْبِد الرَّ
َأْنُشُدُكُم اللَه، َواَل َأْنُشُد إاِلَّ َأْصَحاَب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َأَلْسُتْم َتْعَلُموَن َأنَّ َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص 
َز  َجهَّ »َمْن  َقاَل:  َأنَُّه  َتْعَلُموَن  َأَلْسُتْم  َفَحَفْرُتَها،  الَجنَُّة«؟  َفَلُه  ُروَمَة  َحَفَر  »َمْن  َقاَل: 
ُقوُه بَِما َقاَل. َوَقاَل ُعَمُر فِي َوْقِفِه:  ْزُتُهْم، َقاَل: َفَصدَّ َجْيَش الُعْسَرِة َفَلُه الَجنَُّة«؟ َفَجهَّ

. »اَل ُجنَاَح َعَلى َمْن َولَِيُه َأْن َيْأُكَل«، َوَقْد َيلِيِه الَواقُِف َوَغْيُرُه، َفُهَو َواِسٌع لُِكلٍّ

ومفاد ذلك كّله جواز الوقف على النَّْفِس، وانتفاع الواقِف مِن وقفه.

وكذلك كان ابُن عمر يقوم على صدقة أبيه ، أي َوْقفه؛ كما جاء في روايٍة 
َة َكاَن  َأْهِل َمكَّ ُيْهِدي لِنَاٍس مِْن  َيلِي َصَدَقَة ُعَمَر،  اْبُن ُعَمَر ُهَو  للبخاري: »َفَكاَن 

َينِْزُل َعَلْيِهْم«))).

دينه  في  المتهم  فيه  يجوز  فال  والثقة،  العدالة  ق  تحقُّ مِن  الناظر  في  بد  وال 
ن ليس أهاًل لِحْفِظ أموال  فيه وَمن ال يعقل، ونحوهم ممَّ وأمانته، فضاًل عن السَّ

المسلمين والقيام عليها.

السادس: كيفية الوقف، أو طريقة وقوعه، أو كيفية إنشاء الوقف. 

بما  ظِه  وتلفُّ صاحبها،  بِنِيَِّة  تثبت  التي  الشرعية  فات  التصرُّ مِن  كغيره  فهو 
النِّيَّة وهذه اإلرادة في عمٍل ماديٍّ بعد ذلك، وهو  ل هذه  ابتداًء، ثم ُتَسجَّ يريده 
كتابة الوقف في وثيقٍة خاصة به، والخروج مِن ملكية الموقوف، ووضعه تحت 

دها الواقف. ف ناظر الوقف، إلدارته بالشروط والقيود التي حدَّ تصرُّ

والحديث اآلتي هنا الخاص بوقِف الخليفة الراشد الفاروق عمر رضي الله 
عنه؛ ُيَعدُّ أصاًل في كتابة الوقف واإلشهاد عليه.

)	) أخرجه البخاري )3	3	(.
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الداّل  بالفعل  إليه، واإلتيان  ه  ظ بذلك، والتوجُّ التلفُّ الوقف بمجرد  ويصح 
عليه، ولو لم يكن مكتوًبا، كأْن يخرج إنسان مِن شيٍء يملكه، وُيَسلِّمه للموقوف 

عليه، جهًة كانت أو فرًدا.

رجوع  مِن  وحمايٌة  له،  وتوثيٌق  الضياع،  مِن  له  ِحْفٌظ  الوقِف:  كتابِة  وفي 
الواقف عنه مرًة أخرى، أو مِن استيالء غير الواقف عليه بشكٍل أو بآخر.

الُمَشاع جائًزا وإِْن لم  التسليم ال يمنع الوقف؛ ولذلك كان وقف  وعدم 
بعُد. م  ُيَقوَّ
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المبحث الثالث 

نشأة الوقف لدى المسلمين 
وتجدر اإلشارة إلى ظهور الوقف لدى المسلمين في حياة النبيِّ ، وكذلك 

أوقَف عدٌد مِن الصحابِة.

 : منهم: الخليفة الراشد عمر بن الخطاب

ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  َفَأَتى  بَِخْيَبَر،  َأْرًضا  ُعَمُر  َأَصاَب  َقاَل:  ُعَمَر  ابُن  رواه  فيما  وذلك 
َيْسَتْأمُِرُه فِيَها، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اللِه، إِنِّي َأَصْبُت َأْرًضا بَِخْيَبَر، َلْم ُأِصْب َمااًل َقطُّ ُهَو 
ْقَت بَِها«،  َأْنَفُس ِعنِْدي مِنُْه، َفَما َتْأُمُرنِي بِِه؟ َقاَل: »إِْن ِشْئَت َحَبْسَت َأْصَلَها، َوَتَصدَّ
ُيوَهُب،  َواَل  ُيوَرُث،  َواَل  ُيْبَتاُع،  َواَل  َأْصُلَها،  ُيَباُع  اَل  َأنَُّه  ُعَمُر،  بَِها  َق  َفَتَصدَّ َقاَل: 
َقاِب، َوفِي َسبِيِل اللِه، َواْبِن  َق ُعَمُر فِي اْلُفَقَراِء، َوفِي اْلُقْرَبى، َوفِي الرِّ َقاَل: َفَتَصدَّ
ُيْطِعَم  َأْو  بِاْلَمْعُروِف،  مِنَْها  َيْأُكَل  َأْن  َولَِيَها  َمْن  َعَلى  ُجنَاَح  اَل  ْيِف،  َوالضَّ بِيِل،  السَّ

ٍل فِيِه.  َصِديًقا َغْيَر ُمَتَموِّ

ٍل  ا َبَلْغُت َهَذا اْلَمَكاَن: َغْيَر ُمَتَموِّ ًدا)))، َفَلمَّ ْثُت بَِهَذا اْلَحِديِث ُمَحمَّ َقاَل: َفَحدَّ
ٍل َمااًل، َقاَل اْبُن َعْوٍن: َوَأْنَبَأنِي َمْن َقَرَأ َهَذا اْلكَِتاَب َأنَّ  ٌد: َغْيَر ُمَتَأثِّ فِيِه، َقاَل ُمَحمَّ

ٍل َمااًل))). فِيِه: َغْيَر ُمَتَأثِّ

)	) يعني: ابن سيرين رحمه اهلل. كما يف رواية البخاري )	3		(.

)	) أخرجه البخاري )	3		، 64		، 				(، ومسلٌم )	63	( وهذا لفظه.
جامٍع،  غيُر  فمعناُه  ُمَتَأثٍِّل(:  )َغْيَر  قوُله:  ا  »وأمَّ  :)((  /((( مسلم«  صحيح  »شرح  يف  النووي  وقال 
ٌل أْي قديٌم، َوَأْثَلُة  وكلُّ شيٍء له أصٌل قديٌم، أو ُجِمَع حتَّى يصيَر له أصٌل؛ َفُهَو ُمَؤثٌَّل، ومنُه َمْجٌد ُمَؤثَّ
الجاهلية،  لشوائِب  مخالٌف  وَأنَُّه  الوقِف،  أصِل  صحِة  على  دليٌل  الحديِث  هذا  ويف  َأْصُلُه،  الشيِء: 
المساجد  وقِف  صحة  على  المسلمين  إجماُع  أيًضا:  عليه  ويدلُّ  الجماهير،  ومذهُب  مذهُبنا  وهذا 
الواقف، وفيه صحُة  فيه شرط  ُيتبع  إِنَّما  ُيورث؛  ُيوهب وال  ُيباع وال  الوقف ال  َأنَّ  َقاَياِت، وفيه  والسِّ
وفيه   ، ُيِحبُّ ا  مِمَّ اإلنفاِق  فضيلُة  وفيه  الجاريُة،  الصدقُة  وهي  الوقِف  فضيلُة  وفيه  الواقف،  شروط 



نة الخامسةالعدد العاشر226 السََّ رجب 1443هـ

وقوُل ابِن عوٍن: »َوَأْنَبَأنِي َمْن َقَرَأ َهَذا اْلكَِتاَب« يكشف عن كتابة هذا الوقف 
ظ به مشافهًة. في كتاٍب، وأنَّه لم يكتف بالتلفُّ

َدُه الخليفة الراشد في هذا الوقف قد وردْت تسميته في روايٍة أخرى  وما َحدَّ
ُه َعنُْهَما: »َأنَّ ُعَمَر  بالشروط، وذلك في رواية البخاري: َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَّ

ٍل َمااًل«))). اْشَتَرَط فِي َوْقِفِه، َأْن َيْأُكَل َمْن َولَِيُه، َوُيْؤكَِل َصِديَقُه َغْيَر ُمَتَموِّ

نه في  م وجود الوقف في حياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وتمكُّ والمقصود اإلشارة إلى تقدُّ
حياة المسلمين.

النبيُّ عليه  بها  َعِمَل  قائمٌة،  ُسنٌَّة  ُرْشٍد: »فاألحباس  ابُن  الوليد  أبو  وقد قال 
السالم والمسلمون مِن بعده«))).

وقال ابن قدامة: »وقال جابٌر: لم يكن أحٌد مِن أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص ذو مقدرٍة 
إاِلَّ وقف. وهذا إجماٌع منهم؛ فإِنَّ الذي َقَدر منهم على الوقف َوَقَف، واشتهر 

ذلك، فلم ينكره أحٌد، فكان إجماًعا«))).



َعنُْه« إلخ. اهلُل  َرِضَي  لُعَمَر  فضيلٌة ظاهرٌة 

)	) أخرجه البخاري )				(.

)	) »المقدمات« )	/ 		4(.

)3) »المغني« )	/ 6		(.
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المبحث الرابع

الوقف والزكاة 
المختصة  بيوتها  أو  للزكاة،  تفسيًرا  وال  مرادًفا  ليس  اإلسالم  في  والوقف 
بها، وإِنَّما هو شيٌء يختلف عن الزكاة المفروضة التي تقوم على شروٍط بعينها، 

دة، قد َعيَّنها الشرُع. وُتنَْفق في مصارف محدَّ

باإلنفاِق  الخاصة  والنوافل  عات  والتطوُّ للصدقات  مرادًفا  ليس  كذلك 
المؤقَِّت على آحاد الفقراء؛ لكنّه شيٌء عامٌّ ودائٌم، يتطّوع به إنساٌن أو جهٌة على 

عموم فئٍة بعينها، مثلما يجوز أْن يقع على فرٍد واحٍد منها.

فإِْن كان الوقف على شخٍص واحٍد؛ فال يلبث أْن ينتقل الوقف إلى العموم، 
وال ينقطع أو تنتهي مدته بموت الموقوف عليه فقط؛ بل يضطرد على الشخص 
ة حياته؛ ثم على أوالده مِن بعده، ثم ينتقل إلى العموم بعد ذلك،  بشكٍل دائٍم ُمدَّ
العموم، وينتقل مِن  الوقف على  إلى  فرٍد  الوقف على  مِن  الوقف  ل  َيَتَحوَّ وبذا 
الفردية إلى ُعُموميَّته المعهودة. فالفرديَّة في الوقف في مثل هذه الصورة مرحلٌة 

َتٌة بأجٍل، ما تلبث َأْن تنتهي ويتحول إلى وقٍف عامٍّ شامٍل. مؤقَّ

العام،  الوقف  إلى  ينتقل  ثم  لحيٍن،  الفردي  بالوقف  تسميته  شئَت  إْن  فهو 
مسجٍد  رّواد  فئة  أو  العلم،  وطلبة  كالعلماء  الناس؛  مِن  فئٍة  عموم  يشمل  الذي 
الذهاب  يستطيع  ْن  ممَّ الراغبين،  المسلمين  جميع  ليشمل  ذلك  ويتسع  بعينه، 

لمكان األصل الموقوف ومطالعته.

الناس،  مِن  كثيرٍة  لفئاٍت  والشمول  بالعموم  الوقف  يتسم  أخرى:  وبعبارٍة 
وبذلك يصل إلى ما ال تصل إليه الزكاة.

الزكاة  تتقّيد  بينما  كلها،  السنَة  ليشمل  الوقت  باتساع  الوقف  يتسم  كما 
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دة لها في الشرع، مثل زكاة الفطر المستحّقة في رمضان، أو زكاة  بمواعيد محدَّ
الزرع المستحّقة عند حصاده، أو زكاة المال عندما يحول عليه الحول.

فالوقت في الوقف مّتسع، يشمل السنة كلها، بدايًة ونهايًة، َجْمًعا وإنفاًقا، 
كذلك،  وقٍت  أي  في  اإلنفاق  يجوز  كما  السنة،  مِن  وقٍت  أي  في  البدء  فيجوز 
دة بحدود زمنيَّة مِن حوٍل أو حصاٍد ونحو ذلك. بخالف الزكاة المفروضة الُمَحدَّ

ا بفئٍة مِن الناس دون أخرى، سواء مِن حيُث البدء والقيام  ثم هو ليس خاصًّ
به، أو مِن حيُث مصارفه التي ُيصرف فيها، فيصح الوقف مِن الفقير كما يصح 
مِن الغني، ويصح اإلنفاق منه واالستفادة به للغني، كما تصح للفقير؛ بناًء على 
شرط الواقف. فدائرة الوقف أعّم وأكثر شمواًل مِن دائرة الزكاة. ولذلك ال أتفق 
َيَرْون في الوقف سبياًل إلنقاذ الفقراء  مع الذين يربطون بين الوقف والفقر، أو 
وسّد حاجاتهم، وتلبيتها؛ ألّنهم ُيضيِّقون دائرة الوقف بهذه النظرة الضيقة، فهو 
وإِْن قام بهذه األمور؛ لكنّه أعّم وأشمل منها، ودائرته تتسع لتعّم الفقراء وغيرهم.

فهو أحد شرايين األمة، وأحد روافد المال فيها. 

وهو في نفسه حالٌة ترابطّية بين أفراد األمة وأجيالها، تربط الحضور بعضهم 
ببعٍض، كما تربط األجيال الالحقة بأسالفهم الكبار.

يرمي  وما  نظرها،  األمة، ومواضع  هات  توجُّ كاشفة عن  أيًضا حالٌة  ثم هو 
إليه بصرها في أجيالها، وما رأْته حقيًقا بالرعاية والعناية، وَخِشَيْت عليه غوائل 

الضياع، فأرادْت نشَره في العالمين، وبقاَء َأْمِره محفوًظا مشهوًرا ُمَتَداَواًل.

فالوقف -عند التدبُّر- دليٌل للباحثين عن األمة في أزمنتها السابقة، يهديهم 
إلى ما كانت عليه األمة، عقيدًة وعماًل.
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الفصل الثاني 

نماذج ِمن وقِف المرأِة ُنَسخ وأصول 

»صحيح البخاري«
الناظر في ُنَسخ وأصول »صحيح البخاري« ال تفوته مطالعة أسماء بعض 
مثل  فقط؛  والسماع  الرواية  باب  على  األمر  يقتصر  ولم  هناك،  أو  هنا  النساء 
كريمة المروزية صاحبة الرواية الشهيرة مِن »الصحيح«، أو غيرها، وإِنَّما تجاوزه 
ُنَسخ  وقف  ومنها:  َحَسنًا،  بالًء  فيها  وَأْبَلْت  المرأة  إليها  دخلْت  أخرى  ألعماٍل 

وأصول »الصحيح«.

وهو أمٌر جديٌر باإلذاعة واإلشادة، خاصًة عندما ُيْكَتب ذلك في وصية بعض 
وال  لديه،  ات  الُمِهمَّ فيه  ُيَقيِّد  الذي  اإلنسان  ديواُن  الوصيَة  َأنَّ  ومعلوٌم  النساء. 
عن  الكالم  في  واالستغراق  المباحات،  في  االستطراد  أو  للعبث،  فيها  مجال 
صاحبها  أو  كاتبها  رحيِل  بعد  بعُد؛  مِن  الورثُة  ليطالعها  ُتْكَتب  فإنما  ات،  الملذَّ
تافٍه  على  فيها  الكالم  يقع  ال  خطيٌر،  شديد  فيها  فاألمر  الفانية،  الدنيا  هذه  عن 
حياته،  في  منها  المرء  ن  يتمكَّ ال  التي  األمور  لكبار  توضع  وإِنَّما  المسائل،  مِن 
أو يحاول استدراكها بشكٍل أو بآخر، أو ما ُيحّب َأْن ُيْفَعل به وبَتِرَكتِه مِن بعده، 
بعدما يسلبه الموت القدرة على فِْعِل شيٍء في ذلك كلِّه، أو غيرها مِن األغراض 

العالية، واألمور الجليلة، التي يحرص عليها الناس في وصاياهم. 

فوجود الوقف بين سطور الوصايا يكشف عن أهميته مِن جهٍة، وعن انشغال 
بال الناس به، وحرصهم عليه مِن جهٍة أخرى.

الطريق  هذا  ناصية  الرجال  امتلَك  وإن  والنساء،  الرجال  هذا  في  ويستوي 
واشتهروا به لقدرتهم على ا لمال واإلنفاق.
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لكن المرأة ليست مدفوعًة عن هذا الباب، فقد ضربْت فيه بسهٍم، وحجزْت 
لنفسها بين أوديته مكاًنا.

ومِن َثمَّ رأيُت اإلشارة هنا لشيٍء مِن أوقاف النساء، الكاشفة عن المشاركة 
العام،  الخير والثواب والنفع  أبواب  الكبير مِن  المضمار  العظيمة لهنَّ في هذا 
لما في كشف هذا الباب مِن داللٍة على عناية األمة بكتاب »الصحيح«، رجااًل 
إليه قبل غيِره، عند الوصية  ونساًء، ومنزلته عندهم، وانصراف الذهن والقصد 
بشراء كتٍب، ونحو ذلك. ولما في ذلك مِن َحثٍّ وتشجيٍع لآلخرين على السيرة 
نفسها، فَمن لم ُيْدِرك ذلك في حياته؛ فْلُتْسعفه الوصيُة لغيره بالقيام بالوقف نيابًة 

عنه، وال ُيْحَرم مِن الخير والثواب.

المبحث األول

وقف السيدة: فاطمة عيادة بنت السيد: شمس الدين عياد
العلم،  النساء بشراء كتٍب ووقفها على طلبة  فِمن ذلك: وصية بعض   )1(
« المحفوظة  كما ورد ذلك في وثيقٍة وقفيٍَّة على ظهريَّة ُنْسَخة »صحيح البخاريِّ

بمكتبة األزهر )رقم/0	4	/ 0					 حديث(.

وفيها تّم تحديد ناظر الوقف في حينه، وَمن يليه كذلك، وعدد أجزاء الوقف، 
أي عدد أجزاء النسخة الموقوفة مِن »الصحيح«، وهي مِن أجزاء خمسة.

كما تم تحديد مكان الوقف، والموقوف عليهم، وهم: طلبة العلم بالمقام 
األحمدي، وقد َتَسلَّم القائم على الوقف الدراهم المطلوبة للقيام بذلك »وقًفا 

صحيًحا شرعيًّا، ال ُيوهب وال ُيباع وال ُيَغيَّر«.

كذا ورَد في نصِّ وثيقة الوقف، على ظهريَّة الجزء األول مِن »الصحيح«.
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وقد وردْت هذه الوثيقة أيًضا، على ظهريَّة الجزء الثاني.

والثالث:
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والرابع:

والخامس:

والمتدبِّر في صور الوثائق المذكورة على ظهريَّات األجزاء الخمس؛ يتجلَّى 
إلى  يشير  وهذا  الخمسة،  األجزاء  على  مرٍة  مِن  أكثر  الوثيقة  هذه  كتابة  إعادة  له 
د األجزاء.  عادتهم في تكرار ِذْكر الوقف، أو اإلشارة إليه على كلِّ جزٍء عندما تتعدَّ

مِن  كبيٍر  عــدٍد  في  أيًضا  النسخة  باطِن  في  إليه  ــارة  اإلش وجــود  وكذلك 
الصفحات؛ يشير مِن جهٍة أخرى إلى مزيد حرٍص وإصراٍر على زيادة اإلشارة 
للوقف على صفحات النسخة، وعدم االقتصار على الوثيقة الواردة على ظهريَّة 
النُْسَخة، احتياًطا لما يمكن أْن يقوم به بعضهم مِن قطع ورقة الوثيقة، وإخراج 
النسخة مِن الوقف، أو ادعاء ملكيتها، ونحو هذا مما قد ُيوقعه الشيطان في نفِس 
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أو  الوقف  كتابَة  فيعيدون  ذلك،  في  كثيًرا  يحتاطون  رأيناهم  َثمَّ  ومِن  أحِدهم، 
اإلشارة إليه في مواطن مِن النسخة، ولهم في ذلك أشكال وألوان كثيرة.

ُزْرَعَة وليِّ  أبي  الرواية مِن  ْفر األول بسياق إسناد  السِّ البداية والنهاية: ويبدأ 
إلى  المعروفة  بأسانيده   ، العراقيِّ حيم  الرَّ الفضل عبد  أبي  أبيه  أحمَد، عن  الدين 
، وفيها فوائد؛ منها: الوقوف على األسانيد المشهورة إلى البخاري عامة،  البخاريِّ
وأسانيد العراقي وابنه خاصة، فهي التمهيد والقاعدة لما يأتي بعدها عند اإلحالة 
على روايات »الصحيح« واألسانيد إليه، مِن هذه الطرق المشهورة الُمَتَداَوَلة عن 

أبي َذرٍّ وأبي الوقت وكريمة.

ُيساهم في رسم  العلماء وتاريخه، مما  ومنها: تسمية مواطن سماع بعض 
التحرير  مدى  ويكشف  خاصة،  »الصحيح«  وروايــة  عامة،  الروايات  صورة 
األسانيد،  هذه  مثل  مطالعة  تحُسن  َثمَّ  ومِن  نَّة.  السُّ كتب  سماع  في  والتدقيق 
اللوحات  في  هنا  ُكتَِبْت  وقد  »الصحيح«.  مطالعة  في  البدء  قبل  فيها؛  والنظر 

ْفر األول. الثالث األولى مِن بداية السِّ

أوالها:
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والثانية:

والثالثة:



235 » » »كلمٌة حول الَوْقف مع نماذج ِمن وقِف المرأِة ُنَسخ وأصول »صحيح البخاريِّ

وينتهي الجزء األول قبل »باب وجوب العمرة«.

فيذكر الناسخ اسمه وتاريخ فراغه مِن كتابته، وُيشار في نهاية هذا الجزء إلى 
أّنه األول مِن تجزئة خمٍس، كما ُيشار إلى نهاية الجزء السادس مِن تجزئة ثالثين.

يلي ذلك الجزُء الثاني، ويبدأ مِن »باب وجوب العمرة«.
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ُق؟«. ق المشرُك المسلَم؛ هل ُيَحرَّ وينتهي بعد الباب الذي يلي »باب إذا َحرَّ

وهنا يشير إلى نهاية الجزء الثاني عشر مِن تجزئة ثالثين.

يلي ذلك الجزُء الثالث، ويبدأ مِن »باب حرق الدور والنخيل«.
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وينتهي الجزء الثالث بعدما انتهْت قصة اإلفك والبهتان.

ويليه الجزء الرابع، ويبدأ مِن »باب غزوة الحديبية«.
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ى«. وينتهي الجزء الرابع بعد »باب َمن دعا برفع الوباِء والُحمَّ

ويليه الجزء الخامس، وأوله »كتاب الطب«.
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وينتهي الجزء الخامس مع نهاية »الصحيح«.

مالحظات عامة:

أواًل: َتَداَوَل النُّْسَخَة أكثُر مِن كاتٍب.

فقد كتب األجزاء األول والثاني والثالث: عبد الفتاح بن السيد نعمان.

وكتب األجزاء الرابع والخامس: محمد بن محمٍد العراقي.

تاريخ النسخ: لم َيِرد في آخرها، لكن فرغ الناسخ األول مِن الجزء الثالث 
في 	 ُجمادى األولى سنة 				، بينما فرغ الناسخ الثاني مِن الجزء الرابع، في 

م الحرام، سنة 5			، بالمقام األحمدي. 		 محرَّ

لفظة  كتابة  في  والزرقة  الحمرة  الناسخان  استخدم  وقد  والزرقة:  الحمرة 
بالحمرة،  مراٍت  فُكتَِبت  األسانيد،  أول  في  الــواردة  التحديث  ولفظة  »باب«، 

وأخرى بالزرقة.
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كما ورَد مثال ذلك في ]ج	/ ق/ 335[:

وكذلك ]ج	/ ق/ 	34[:
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الواردة  التحديث  ألفاظ  كتابة  في  األلــوان  استخدام  الثاني  الناسخ  وزاد 
داخل األسانيد، واإلحاالت على أسانيد أخرى، فضاًل عن بعض آثار المقابلة 

والتصحيح على األصل الُمنَْتَسخ منه.

ومثال ذلك في ]ج5/ ق/ 40	[:
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ومثاله كذلك في ]ج5/ ق/ 405[:

بالحمرة؛  المتن  باطن  في  الواردة  اآليات  خاصة؛  األول  الناسخ  ويكتب 
ومِن ذلك ما وقَع له في ]ج	/ ق/ 	30/ أ[:
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وربما وقعت اآلية الكريمة قبل الباب بعدها، فيكتب الجميع بالحمرة، لكنه 
رغم ذلك قد يترك بعض الباب ال يكتبه بالحمرة. وقد وقع هذا للناسخ األول 

في ]ج	/ ق/ 304[:

َقُه  فلم يكتب بالحمرة كالم ابن ُعَمَر رضي الله عنهما؛ مع أنَّ البخاريَّ قد َعلَّ
ضمَن ترجمة الباب.

َقاٍت أخرى في أبواٍب أخرى، منها ما ورَد  ومع ذلك فقد كتَب الناسخ ُمَعلَّ
بعد هذا بقليٍل في ]ج	/ ق/ 305 ب – 306 أ[:
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وكذلك ]ج	/ ق/ 0	3/ ب[:
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كبيٍر  بحجٍم  لكن  األصلي؛  الخطِّ  بلون  الكتب  عناوين  الناسخان  وكتب 
ُمَميٍَّز عن سائر السطور، والبسملة في أوائل الكتب. 

ومثال ذلك في ]ج	/ ق/ 		/ ب[:

في  ورَد  كما  أيًضا،  والحمرة  الزرقة  كتابتها  في  الناسخان  استخدم  وربما 
]ج	/ ق/ 	30/ ب[:

وما ورَد في ]ج4/ ق/ 	30/ أ[:
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وَتَفنََّن الناسخ األول في رسم كتابة بعض الحواشي، مثلما وقع له في ]ج	/ 
ق/ 6	3/ أ[:
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وفي ]ج	/ ق/ 	30/ ب[:

ثانًيا: ُيستفاد مِن آخر الجزء الثاني أنَّه قد تم شراء النسخة ووقفها، لصالح 
السيدة الفاضلة فاطمة، وأنَّها كانت قبلها في نوبة وملك رجٍل آخر، جاء اسمه 
محفوًظا في ختام الجزء الثاني، ثم ُكتَِب بين قيد الملكية الخاص به عبارة »صار 

وقًفا عن المرحومة فاطمة عيادة«، وصورة ذلك كالتالي:
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ومفاد ذلك أنَّه لم يتم االكتتاب لصالحها مباشرة، وإنَّما جرى شراء النسخة 
مِن مالكها السيد يوسف، ومِن َثمَّ جرى وقف النسخة الحًقا عن السيدة فاطمة، 

وقًفا على طلبة العلم.

يَّة الُمنَْتَسَخة والكائنة بين النَّاس  وهذا يشير إلى وجود َوْفَرة في النَُّسخ الخطِّ
مِن »الصحيح« آنذاك، بحيُث استطاع الواقف الحصول على هذه النسخة، كما 

استطاع غيره الحصول على ُنَسٍخ أخرى.

ا  عمَّ فضاًل  جميًعا،  منها  ُأِخــَذْت  التي  النَُّسخ  تلك  أصول  ذلك  إلى  أضف 
ه عدد. سوى ذلك مما َحَوْتُه البيوت والخزائن، مما ال يقع تحت حصر، وال يحدُّ

ثالًثا: قيد الفراغ المذكور في آخر عمل النَّاِسخ األول سنة 				هـ والثاني 
زمن  ثم  وحياتها،  فاطمة  السيدة  وجود  زمن  إلى  إشارة  ُيعطي  5			هـ؛  سنة 
والدة هذه الوقفية، بعد وفاتها، فالظاهر أنَّه كان بعد هذا التاريخ، أي في نهايات 

القرن الثالث عشر الهجري تقريًبا.

وأما مكان الوقف: فقد ورَد تحديده بالمقام األحمدي، والمشهور بذلك 
مِن  بالقرب  آخر  المسجد األحمدي في طنطا، وهناك مقام  عند اإلطالق: هو 
َنَسًبا،  الُحسيني  مذهًبا،  الشافعي  اليماني،  مرزوق  إلى  نِْسَبًة  األزهر،  الجامع 
األحمديِّ طريقًة، الخليفة األول ألحمد البدوي، وإليه ُتنَْسب الطريقة »األحمدية 
المرازقة«، وإليه ُينَْسب المسجد المرزوقي، أو مسجد مرزوق األحمدي، الكائن 

اليَّة بالقاهرة. اآلن عند تقاطع شارعي قصر الشوق والرحبة، بمنطقة الجمَّ

مكتبة  مِن  لُقْربِه  يَّة؛  الخطِّ النسخة  هذه  وقف  بمكان  المقصود  هو  فلعلَّه 
فقد  طنطا  في  األحمدي  المسجد  بخالف  اآلن،  النسخة  تسكنها  التي  األزهر 
)المكتبة  إلى  طنطا  مِن  قليلٍة  سنواٍت  قبل  نقلها  تم  أْن  إلى  مخطوطاته  َبِقَيْت 
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المركزية للمخطوطات اإلسالمية( بمسجد السيدة زينب بالقاهرة، ضمن عمليَّة 
َجْمع مخطوطات المساجد التابعة لوزارة األوقاف المصريَّة في مكاٍن واحٍد.

الخاصة  القضايا  مِن  عدٍد  في  الوقفية  هذه  مِن  االستفادة  يمكن  رابًعا: 

الناس  نظرة  وفي  جهٍة،  مِن  آنذاك  تشغلها  التي  قضاياها  في  سواء  بالمرأة، 

إليها مِن جهٍة أخرى.

بقضية  كالرجال  معنيَّة  كانت  أنَّها  فالظاهر  تشغلها:  التي  قضاياها  في  فأما 

ا  ين عامة، واإلقبال على وجوه الخير والثواب واإلنفاق، وَبَلَغْت في ذلك حدًّ الدِّ

زاحمْت فيه الرجال في قضيٍة كالوقف.

واإلشارة  الوقفية،  كتابة  طريقة  مِن  فُتستفاد  آنذاك:  إليها  الناس  نظرة  وأما 

التحريم والِحْفظ  ُحْرمة عندهم، مِن  باحترام وصيانة، وأنها  إليها للمرأة حينها 

آنذاك  البيوت  داخــل  النساء  أماكن  َيْت  ُسمِّ ولــذا  االبتذال؛  وعــدم  والصيانة 

بالحريم، الختصاصها بهم، ومنع دخولها على غيرهم.

أهل  بين  مِن  الوقف  ناظر  اختيار  كذلك  الوقف  وثيقة  مِن  ُيستفاد  خامًسا: 

العلم، ليكون أمينًا على الوقف، حافًظا له، خبيًرا بدروبه وما ُيصلِحه.

سادًسا: المستفاد مِن أسانيد النسخة في أولها؛ أنها تنتمي إلى نسخِة اإلمام 

. أبي الفضل العراقيِّ

والمقابلة  التحرير  أمارات  عليها  العراقي،  نسخة  فروع  نفائس  مِن  بل هي 

على األصل الُمنَْتَسخ منه، وعلى حواشيها إشارات -وإْن كانت نادرًة- لفروق 

النَُّسخ والروايات، مثلما ورَد في ]ج	/ ق/ 340[:
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التي  يَّة  الخطِّ النَُّسخ واألصول  أكثر  مِن  أنَّها  يجد  العراقي  لنسخة  والُمَتَتبِّع 
أقبَل الناُس عليها آنذاك، في مصر خاصًة. بل ربما َأْقَبَل شخٌص واحٌد على َوْقِف 
أكثر مِن فرٍع ينتمي لهذه النسخة المباركة مِن ُنَسِخ »الصحيح«، كما فعَل الحاج 

.(((
صالح حسن عبد السالم، إْذ كتَب بخطِّه فرعين لنسخة العراقيِّ



َر اهلُل َنْشَره على خيٍر. )	) وقد تكلمُت عليهما يف بحٍث آخر، َيسَّ
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المبحث الثاني

وقف الحاجة منونة 
وربما َأْوَقَفت المرأُة على شخٍص واحٍد فقط، واكتفْت وثيقة الوقف بِذْكِر 
اسمها فقط دون التعريف بها، أو َجرِّ َنَسبِها، إلى أبيها وأجدادها، وال يكون مثل 
هذا االختصار غالًبا إاِلَّ تلبيًة لرغبٍة صادرٍة مِن الواقفة النبيلة، التي آَثَرت القيام 
بهذا العمل، مكتفيًة بِذْكِر ما يكفي في الوقف، غير ناظرٍة إلى شيٍء سوى األجر 

والثواب مِن الله عز وجل.

مِن  الثواب  لها  منونة،  الحاجُة  أوقفتها  التي  النسخة  تلك  ذلك:  وِمن   )	(
 4		3	 )رقـــم/	0	3/  األزهــر  بمكتبة  المحفوظة  وهي  اب،  الوهَّ الملك 

حديث(، ووقفُت منها على جزٍء واحٍد، مبتوٍر مِن أوله وآخره.

تِه وثيقة الوقف:  على ظهريَّ
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وأول الجزء: 

وآخره:
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على  والمقابلة  التحرير  أمارات  عليه  تظهر  ال  لوحة،   	5 لوحاته:  وعدد 
األصل الُمنَْتَسخ منه.

كما ال تظهر عليه آثار العناية أو الضبط فضاًل عن التحشية ونحوه.
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المبحث الثالث
وقف الحاجة صفية

ا َأْوَقَفْتُه النِّساُء الكريمات أيًضا: تلك النسخة المحفوظة بمكتبة األزهر  وِممَّ
)رقم/		5/50	30	 حديث(.

َأْوَقَفْتها السيدة المصونة صفية خاتون، على رواق األروام بالجامع  والتي 
األزهر، وهو الرواق المعروف برواق األتراك، في 3 ذي الحجة سنة 	0		.

وقد وقفُت مِن هذه النسخة على جزٍء واحٍد، على ظهريَّتِه:

وُأِشيَر لهذا الوقف في مواضع أخرى أعلى صفحاته، مثل:

بدء  »كتاب  مِن  يبدأ  لوحة،   		4 مِن  الجزء  هذا  ويتألَّف  والنهاية:  البداية 
الخلق«.
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وينتهي بعد »قول الرجل لصاحبه: هل َأْعَرْسُتم؟«.
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مالحظات عامة:

النسخة  جاءت  وقد  الكتابة،  تاريخ  َذَكَر  وال  نفسه،  الكاتب  ُيَسمِّ  لم  أواًل: 
على  المقابلة  أمارات  عليها  َبَدْت  لكن  بالحركات،  الحروف  ضبط  مِن  خالية 

األصل الُمنَْتَسخ منه.

التحديث في أوائل األسانيد؛  الكتب ولفظة »باب« وألفاظ  ُكتَِبت عناوين 
جميعها بالحمرة، وكذا اآليات القرآنية الواردة في األبواب أو النصوص.
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ثانًيا: الظاهر مِن حواشيها أنَّها تنتمي ألحد فروع ا لنسخة »الُيونِينِيَّة«، بشكٍل 
أو بآخر، فقد كُثَرْت على حواشيها فروق النسخ الواردة في »الُيونِينِيَّة«، خاصًة 

في أولها.

بعض  رأينا  حتى  آخرها،  مِن  اقتربنا  كلما  الرموز  هذه  وجود  ويتضاءل 
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اللوحات ُقبيل آخرها تأتي عارية عن أيِّ رمٍز.
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المبحث الرابع

وقف الحاجة فطُّوَمة
وكما اختار بعُض الرجال َتَولِّي الوقف الصادر عنهم بأنفسهم، مدة حياتهم؛ 

فقد اختارت ذلك بعُض النساء أيًضا.

فَأْوَقَفت المصونة الحاجة فطُّوَمة اإلزمرلية بنت الحاج عبد الله مرعي، متن 
ه  مقرُّ يكون  بعدها  مِن  ثم  يدها،  تحت  حياتها  مدة  ه  مقرَّ وجعلْت  »الصحيح«، 
مِن  الثواب  ذلك  في  راغبًة  العلم،  طلبة  مِن  به  ينتفع  َمن  لكلِّ  األتراك،  برواق 

الملك الوّهاب.

وقد وقفُت مِن النسخة المذكورة على الجزء الثالث والرابع فقط، تحتفظ 
مِن  الثاني  النصف  وهما  حديث(،   	30		 ــم/4	50/  ــ )رق األزهــر  مكتبة  بهما 

»الصحيح«. وجاءت وثيقة الوقف على ظهريَّة الجزء الثالث.

وتمت اإلشارة للوقف أيًضا في أعلى أغلب صفحاتها، دون اإلشارة السم 
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الواقف أو غيره، مثلما هو الحال في الجزء الرابع:

وجاءت اإلشارة للوقف على ظهريَّة الجزء الرابع، خاليًة مِن اسم الواقف، 
ْت إحالته إلى  مصحوبًة بإشارٍة إلى مالٍك آخر، وقع الجزء في َتِرَكتِه، ومِن َثمَّ تمَّ

بيت المال.
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وعلى الورقة التالية للجزء الرابع؛ ورد هذا القيد الخاص بوروده مِن تركة 
غطاس أفندي أيًضا.

َأْوَقَفت  قد  أنَّها  فطومة؛  الحاجة  الصادرة عن  الوقف  وثيقة  مِن  والمستفاد 
النسخة، وأنَّ مآلها بعد موتها سيكون إلى رواق األتراك بالجامع األزهر، فهي 

ك النُّْسَخة، قبل َأْن تنتقل إلى الوقف.  آخر ُمالَّ

في  النُّْسَخة  ُوِجــَدت  قد  أنَّه  أفندي  بغطاس  الخاص  القيد  مِن  والمستفاد 
الوقف  أو مالكها، وكَأنَُّه استعاَر هذا الجزء مِن  أنَّه صاحبها  فيها  تركته، وليس 
ا مات ُوِجَد ضمن َتِرَكتِه، فُأِعيد مكانه في رواق األتراك، بناًء على  قبل موته، فلمَّ

ه مِن مالكته وواقفته الحاجة فطومة. الوثيقة الوقفية الصادرة بحقِّ

ويزيد هذا وضوًحا قوله في قيد الورود المذكور، عقب اإلشارة إلى وروده 
الماِل  بيِت  وكيِل  بَِيِد  األروام  رواق  خزينة  إلى  »كان  أفندي:  غّطاس  تركة  مِن 
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حااًل علي َأَغا حفظه الله«، فهذا الجزء كان إلى خزينة رواق األروام، أي الرواق 
التركي، أْي كان هذا الجزء ملًكا لهذا الرواق، أو وقًفا على هذا الرواق، وكان 

القائم عليه، الُمَتَولِّي لشأنه هو وكيل بيت المال حااًل أي آنذاك، وهو علي َأَغا.

أفندي، فماَت قبل  يِد غطاس  فالجزء كان لرواق األتراك، ومنه خرج إلى 
إعادته للرواق، فلما ُوِجَد في التَِّرَكِة ُأِعيد إلى مكاِن َوْقِفه في الرواق المذكور، 
وال مدخل لهذا القيد المذكور بقضية التملُّك ولم َتِرد فيه أصاًل، وإِنَّما قضيته في 
ورود هذا الجزء مِن تركة غطاس أفندي بعد موته، وعودته إلى مكانه في رواق 
األتراك، وفي هذا إشارة إلى أنَّ غطاس أفندي كان قد استعار الجزء ومات وهو 
عنده، فعاد الجزُء وحده بعدما مات الُمْسَتِعير. لطف الله بنا وختم لنا ولجميع 
إذا  مكانِه  إلى  الموقوف  إعادة  الصنيع  هذا  مِن  وُيستفاد  بالُحْسنَى.  المسلمين 

ُوِجَد بعيًدا عنه، وُأتِيَحْت عودُته دون إضراٍر به.

البداية والنهاية:

تتألَّف النسخة مِن أجزاء أربعة، وقفُت على الثالث والرابع منها.

يبدأ الثالث مِن »باب مناقب األنصار«.
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وينتهي بعد »باب العتيرة«.

ثم يبدأ الجزء الرابع مِن »كتاب الذبائح والصيد«.

وينتهي مع آخر »الصحيح«.



نة الخامسةالعدد العاشر264 السََّ رجب 1443هـ

مالحظات عامة:

أواًل: َضِمنَت الحاجة فطُّوَمة بهذا الوقف أْن تبقى النسخة تحت يدها، وفي 
فلم  أيًضا،  لغيرها  ذلك  ُيمكن  كما  بها،  االنتفاع  فُيمكنها  حياتها،  مدة  فها  تصرُّ

تخرج مِن االنتفاع بالنسخة المملوكة لها.

الحالة  الوقف؛ ألنَّهم في مثل هذه  لتشجيع اآلخرين على  باًبا  يفتح  وهذا 
سيتمتعون بالوقف مع الثواب، ويجمعون بين االنتفاع بما َأْوَقفوه، وبين الثواب 

الحاصل لهم مِن ثمرة هذا الوقف.

يضمن  حياته؛  في  غيرها  أو  كتبه  َأْوَقــَف  الذي  فالواقف  أخرى  جهٍة  ومِن 
دخولها في مأمٍن بعد وفاته، وأْن ال يعبث بها عابٌث، وإِنَّما هي في مأمٍن، حيُث 

دٍة معلومٍة َسَلًفا. ستنتقل مباشرًة إلى يٍد أمينٍة عليها، ُمَحدَّ
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َأْوَقَفُه في حياته، وتحت  الذي  بعد موت واقفه  الموقوف  فال خوف على 
سمعه وبصره.

ح الناسخ في آخره باسمه: علي بن عمر العراقي، وبتاريخ فراغه  ثانًيا: صرَّ
مِن كتابته: يوم الثالثاء 		 مِن ُجمادى اآلخرة سنة 5			.

الثالث، فقد قاَبَله  وعلى النسخة أماراُت التحرير والمقابلة، خاصة الجزء 
يَّاد، كما ذكَر ذلك في آخره، وفي مواضع منه؛ منها:  َحه الشيخ علي الصَّ وصحَّ

]ج3/ ق/ 		3/ أ[:

ره في ]ج3/ ق/ 	40/ أ[ ومواضع كثيرة. وكرَّ

ولم أهتِد لذلك اآلن في الجزء الرابع.

الكتب، ولفظة »باب«، واللفظة األولى مِن األسانيد؛  ُكتَِبت عناوين  ثالًثا: 
بالحمرة، وُكتَِبت البسملة في أوائل الكتب.

النَُّسخ  فــروق  ــر  ِذْك في  والــرابــع  الثالث  الجزء  بين  اختالف  ثمة  رابًعا: 
في  تختفي  تكاد  بينما ال  الثالث،  الجزء  في  أثر  لها  يظهر  يكاد  فال  والروايات، 

لوحات الجزء الرابع، مثل:
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َة اختالًفا في األصل الُمنَْتَسخ عنه بين الجزء الثالث، والجزء  والظاهر أنَّ َثمَّ
ْت كتابُته مِن فرٍع عن »اليونينية«، بخالف األول. الرابع، وأنَّ األخير قد تمَّ
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خاتمة وتوصيات
المسلمين،  مِن  للقادرين  دعوة  هذه  فلتكن  الموضع:  هذا  إلى  وصلنا  وإْذ 
الراغبين فيما عند الله -عز وجل- مِن ثواب، الحريصين على دينهم، الصادقين 

في انتمائهم له مع القدرة على اإلنفاق؛ أْن يبادروا:

وهناك،  هنا  الغربية  الخزائن  بها  تزخر  التي  الخطيَّة،  أصولنا  بِشراء  أواًل: 
وإعادتها لديار المسلمين، ووقفها على العلم وأهله.

ثانًيا: بالمساهمة في ترميم األصول العتيقة، وضمان ِحْفَظها، والوقف على 
انتساخها ومقابلتها إلعادة الحياة فيها مِن جديد، مع االحتفاظ بأصولها القديمة 

سالمة.

المتصلة  والــدراســات  واألبحاث  العلمية  األعمال  على  بالوقف  ثالًثا: 
المرويَّات  مِن  الصحيح  على  اشتملْت  التي  وبالكتب  عامة،  نَّة  والسُّ بالكتاب 

متها »صحيح البخاري«. خاصة، وفي ُمَقدِّ

رابًعا: الوقف على العلماء وطلبة العلم، خاصة النابهين منهم، ورعايتهم، 
ِة والِعلم. وإعانتهم على أداء رسالتهم تجاه األُمَّ
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المصادر والمراجع
بغداد، - 	 اإلرشاد،  مطبعة  الكبيسي،  الله  عبد  عبيد  محمد  اإلسالمية،  الشريعة  في  الوقف  أحكام 

		3	هـ = 				م.

أحكام األوقاف، مصطفى أحمد الزرقا، دار عمار، عمان - األردن، ط	، 		4	هـ = 				م.- 	

األشباه والنظائر، ابن نجيم. وضع حواشيه وخرج أحاديثه: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، - 3
بيروت - لبنان، ط	، 		4	هـ = 				م.

األصل، محمد بن الحسن الشيباني، تحقيق ودراسة: د. محمد بوينوكالن، دار ابن حزم، بيروت - 4
- لبنان، ط	، 433	هـ = 		0	م.

السعودية، - 5 الجوزي،  ابن  دار  القيم، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان،  ابن  الموقعين،  أعالم 
ط	، 3	4	هـ.

الجامع ألحكام الوقف والهبات والوصايا، خالد بن علي بن محمد المشيقح، وزارة األوقاف، - 6
قطر، ط	، 434	هـ = 3	0	م.

الحاوي الكبير، الماوردي، تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب - 	
العلمية، بيروت - لبنان، ط	، 		4	هـ = 				م.

ة على أهل المدينة، محمد بن الحسن الشيباني، تحقيق: مهدي حسن الكيالني القادري، - 	 الُحجَّ
عالم الكتب، بيروت، ط3، 403	هـ.

شرح صحيح البخاري، ابن بطال، تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض - - 	
السعودية، ط	، 3	4	هـ = 003	م.

 صحيح البخاري )الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  وسننه وأيامه(، - 0	
محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة )مصورة عن 

السلطانية(، ط	، 		4	هـ. 

صحيح البخاري، مخطوط بمكتبة األزهر )رقم/	0	3/ 	3		4 حديث(.- 		

صحيح البخاري، مخطوط بمكتبة األزهر )رقم/		5/50	30	 حديث(.- 		

صحيح البخاري، مخطوط بمكتبة األزهر )رقم/4	50/ 		30	 حديث(.- 3	

، مخطوط بمكتبة األزهر )رقم/0	4	/ 0					 حديث(.- 4	 صحيح البخاريِّ

	5 - ،) الله  رسول  إلى  العدل  عن  العدل  بنقل  المختصر  الصحيح  )المسند  مسلم  صحيح 
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عبد  فؤاد  محمد  تحقيق:  	6	هـــ(،  )ت  النيسابوري  القشيري  الحسن  أبو  الحجاج  بن  مسلم 
الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، اإلمام بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العيني، دار - 6	
ر عن الطبعة المنيرية. الفكر، مصوَّ

 الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط	، 	40	هـ = 				م.- 		

أبوابه: - 		 باز، رقَّم  ابن  الشيخ  ابن حجر، قرأه وأشرف عليه:  البخاري،  الباري بشرح صحيح  فتح 
محمد فؤاد عبد الباقي، أخرجه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، المكتبة السلفية، القاهرة.

الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، محمد بن يوسف الكرماني، مطبوع مع صحيح - 		
البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط	، 	40	هـ = 				م. 

المبسوط، السرخسي، دار المعرفة، بيروت، 4	4	هـ = 3			م.- 0	

محاضرات في الوقف، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، ط	، 		3	هـ = 				م.- 		

المحلَّى، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، تحقيق: الشيخ أحمد شاكر، إدارة الطباعة - 		
المنيرية، ط	، 	34	هـ.

	3 - - الرياض  الكتب،  عالم  دار  التركي،  المحسن  عبد  بن  الله  عبد  تحقيق:  ُقَدامة،  ابن  المغني، 
السعودية، ط3، 		4	هـ = 				م.

 المقدمات الممهدات، أبو الوليد ابن ُرْشٍد، تحقيق: د. محمد حجي، دار الغرب اإلسالمي، - 4	
بيروت - لبنان ط	، 	40	هـ = 				م.

دار - 5	 مصورة  مسلم«،  »صحيح  مع  مطبوع  النووي،  اج،  الحجَّ بن  مسلم  صحيح  شرح  المنهاج 
 = 	34	هـ  ط	،  باألزهر،  المصرية  المطبعة  طبعة  عن  لبنان،   - بيروت  العربي،  التراث  إحياء 

30		م.

الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية - الكويت.- 6	

المنهاج، - 		 دار  يب،  الدِّ محمود  العظيم  عبد  د.  فهارسه:  وصنع  حققه  الجويني،  المطلب،  نهاية 
ة - السعودية، ط	، 		4	هـ = 	00	م. بيروت - لبنان؛ جدَّ










