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الملخص

ــران الــكــريــم هـــو من  ــقـ مــمــا إلريــــب فــيــه ان الـ

اقــــدس الــكــتــب الــســمــاويــة الــتــي عــرفــهــا اإلنــســان 

عقول  تملك  وقــد  الساعة  قيام  وحتى  منذ خلقه 

العالية  بالمكانة  يمتاز  إلأنــه  والعلماء،  المفسرين 

الرفيعة والشمولية التامة، واإلحاطة بكافة الحقائق 

اإلساسية، فهو المصدر اإلول للتشريع في اإلمة 

له سبحانه وتعالى بتدبر اآياته  اإلسالمية، ولقد امرنا ال�

اآياته رحمة  اية من  معانيه، إلن كل  والتفكر في 

ونور وهداية وارشاد، فكل من تعاهد القران وتفكر 

فيه وتدبر اآياته اناء الليل واطراف النهار، فاز بالنعيم 

الخالد والعيش الرغيد وحظي بالتوفيق السداد، فال 

تعالى في كتابه وتحصيل  له  ال� مــراد  يمكن معرفة 

وتــدبــره  كلماته  معاني  بمعرفة  اإل  بــاآيــاتــه،  العلم 

 والعلم بتفسيره وبيانه، فنجد ان القران الكريم كان 

الخير  اإلنــســان على عمل  بني  يـــزال يحث  ومــا 

له تعالى ومساعدة المحتاجين  واإلنفاق في سبيل ال�

المجتمع  ابناء  بين  اإلجتماعي  التكافل  لتحقيق 

وسعيدة  كريمة  حياة  يضمن  بما  الفوارق  وتقليل 

لهم، ولعل من اهم اعمال الخير التي حثنا الباري 

سبحانه وتعالى عليها هي اإلوقاف اإلسالمية من 

اموال وزروع وعمارات وما يرتبط بها.

 - الـــواقـــف   - الــوقــف  المفتاحية:  الكلمات 

الصيغة - اإلأركان - التنمية البشرية.

Summary

There is no doubt that the Noble Qur’an 

is one of the holiest divine books known to 

man since his creation until the advent of the 

Hour. God Almighty reflects on its verses 

and reflects on its meanings, because each of 

its verses is mercy, light, guidance and guid-

ance. Except by knowing the meanings of 

its words and contemplating it and knowing 

its interpretation and statement, we find that 

the Holy Qur’an was and still urges human 

beings to do good and spend in the way of 

God Almighty and help the needy to achieve 

social solidarity among the members of so-

ciety and reduce differences in a way that 

guarantees a decent and happy life for them, 

and perhaps one of the most important acts 

of charity Which God Almighty urged us 

to do is the Islamic endowments of money, 

crops, buildings and what is related to them.

Keywords:

endowment - endowment - formula - pil-

lars - human development.
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﷽

المقدمة

الحمد لله بجميع المحامد على جميع الَنِعم 

والصالة والسالم على خير خلقه محمد المبعوث 

ــم وعــلــى الـــه الــطــيــبــيــن الــطــاهــريــن   الـــى خــيــر اإلمــ

وصحبه المنتجبين.

وبعد؛ نتناول في هذا البحث موضوع )الوقف( 

لما له من صلة عميقة في حياتنا اليومية، فال ريب 

في ان اإلوقاف تعد احدى الصفحات الناصعة 

العربية اإلســالمــيــة، وذلــك  الــحــضــارة  فــي سجل 

لما يترتب عليها من اأمور متصلة بجوانب الحياة 

اإلمـــوال  هــي  حقيقتها  فــي  فــاإلأوقــاف  المختلفة 

التي خصصها مالكوها إلأغراض المنفعة الجارية 

للمجتمع، فكان للرقي والرفاه اإلقتصادي الذي 

عاشته الدولة العربية اإلسالمية عامل مهم في دفع 

الموسرين  الخيرين  من  وغيرهم  الدولة  رجــاإلت 

المؤسسات  على  اأموالهم  انفاق  الــى  العامة  من 

الخدمية عن طريق حبس اإلوقاف عليها. 

ومن هنا تاأتي اهمية الموضوع، نظراً لالأهمية 

نتيجة إلرتــبــاطــهــا بحياة  اإلمــــوال  لــهــذه  الــكــبــيــرة 

المجتمع، فنجد اأن الدولة قد اأولتها عناية بالغة 

شـــراف  ــا، فــكــانــت تخضع إلإ ــهـ فــي شـــؤون ادارتـ

الخليفة نفسه او من ينوب عنه من الوزراء فضال 

وغيرهم  اإلشـــراف  ونقباء  الــقــضــاة،  تكليف  عــن 

دارتها مما ساعد على ازدهارها  من الموظفين إلإ

الخدمات  مستوى  ارتفاع  الى  ثم  ومن  وتنميتها 

المتنوعة  المؤسسات  هــذه  تقدمها  كانت  التي 

فانعكس ذلك على المجتمع اإلسالمي واسهم 

في ازدهاره وتطوره. 

فــكــان الــهــدف مــن مــوضــوع الــبــحــث وسبب 

ــيــاره، بــيــان الــمــكــانــة الــعــالــيــة لــلــذيــن ينفقون  اخــت

المحتاجين،  لمساعدة  لــه  الــ� سبيل  فــي  امــوالــهــم 

اأئمة اأهل البيت �  فضالًعن بيان كيف كان 

بالغالي  السباقون للتضحية  وبعض الصحابة هم 

والنفيس في سبيل خدمة ابناء اإلمة اإلسالمية، 

وكذلك بيان دور الوقف في التنمية البشرية وسير 

عجلة الحياة الى اإلمام.

مباحث،  ثــالثــة  الــى  البحث  تقسيم  تــم  وقــد 

الوقف  مفهوم  لبيان  اإلول  المبحث  جــاء  حيث 

واإللفاظ ذات الصلة بالوقف واإلسباب الموجبة 

فيه  تناولنا  فقد  الثاني  المبحث  اما  واقسامه،  له 

مــشــروعــيــة الــوقــف مــن الــكــتــاب والــســنــة، وجــاء 

لبيان اركان الوقف ودوره في  الثالث ،  المبحث 

له ولي التوفيق. التنمية البشرية وال�

* * *
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المبحـث األول

مفهــوم الوقف واأسبابه واأقسامه

المطلب األول : مفهوم الوقف 

الكثير  اللغة : »مصدر وقف، وله  الوقف في 

من المعاني«(١( منها ما يهمنا هنا وهو »الحبس 

وارادة  المصدر  اطــالق  اشتهر  وقــد  والــمــنــع«(٢(. 

اسم المفعول : »هذا العقار وقف، اأي موقوف، 

ومن هنا جمع على اأوقاف ووقوف«(3(. 

اللغة اإل معنى  اأوقـــف فلم يوجد منها في  امــا 

واحــد في فصيح الكالم، وهــو اأُوقــفــت عن اإلمر 

في  واستعماله  عنه،  اقلعت  اأي  فيه  الــذي كنُت 

حبس الكالم كاأن نقول : »اوقفت هذه اإلرض 

مثال شاذ او لغة رديئة«(٤(.

ــنــــي  ــ ــي ــــحــــســ ال ــى  ــ ــضــ ــ ــ ــرت ــ ــ م ــد  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ مـ  : الـــــــزبـــــــيـــــــدي   )١) 

القاموس،  العروس من جواهر  تاج  ـــ/١٧٩٠م(،  )ت ١٢٠5هــ

تحقيق: الترزي واخرون )الكويت : مطبعة حكومة الكويت، 

١٩6٩ م( ،ج ١5، ص 5٢٠. 

الــديــن مــحــمــد ابـــن يعقوب  ابــــادي : مــجــد  الــفــيــروزي   )٢) 

دار   : ــيــروت  )ب المحيط  الــقــامــوس  )ت 8١٧هـــــــــ/١٤١٤م(، 

الفكر، بال. ت(، مج٢، ص ٢٠5-٢٠6. 

له بن محمد  (3( ابن قدامة : موفق الدين ابي محمد عبد ال�

رشيد  محمد   : تصحيح  المغنى،  6٢٠هـــــــ/١٢٢٤م(،  )ت 

ــار، ١3٤٧هـــــــ( ،ج6،  ــمــن ــا، ط١ )الـــقـــاهـــرة : مــطــبــعــة ال  رضــ

ص ١85. 

(٤( الفيروزي اآبادي : المصدر السابق، ص ٢٠5. 

امــا الــوقــف اصــطــالحــاً : »فــقــد عــرف الوقف 

في صــدر اإلســالم باسم الــُحــبــس«(5(، وهــو ضد 

الــتــخــلــيــة، »والـــمـــصـــدر الـــتـــحـــبـــيـــس«(6(، وايــضــا 

صدقة  مثالً  فيقال  الصدقة،  باسم  معروفاً   كــان 

لــه ملسو هيلع هللا ىلص ، واإلســـتـــدإلل عــلــى ذلـــك من  ــ�  رســــول ال

قــــال: »اذا مــــات اإلنــســان  حــديــثــه ملسو هيلع هللا ىلص حــيــث 

جارية  اشــيــاء صدقة  ثالثة  مــن  اإل  عمله   انقطع 

او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له«(٧(. 

عن  للتعبير  صريحة  الــفــاظ  هنالك  ان  ونجد 

الصريحة،  فاإلألفاظ  ايضا،  والفاظ كناية  الوقف 

ــفـــت، وحــبــســت، وســبــلــت(،   هـــي كـــل مـــن )وقـ

امـــا الـــفـــاظ الــكــنــايــة فــهــي كـــل مـــن )تــصــدقــُت، 

وحرمُت، واأبدُت(، فمتى اتى بالصريحة بواحدة 

منها صار وقفا من غير انضمام امر زائد إلن هذه 

الناس  بين  اإلستعمال  عــرف  لها  ثبت  اإللــفــاظ 

وانضم الى ذلك عرف الشرع بقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: 

بــهــا«(8(،  وتصدقت  اصلها  حبست  شئت  »ان 

فصارت هذه اإللفاظ في الوقف إلزمة.

(5( الفيروزي اآبادي : المصدر نفسه، ص ٢٠5-٢٠6. 

(6( الــزبــيــدي : تـــاج الــعــروس مــن جــواهــر الــقــامــوس، ج8، 

ص٢3٤. 

الكتب  )دار  ــار،  اإلوطــ نيل  عــلــي،  محمد   : الشوكاني   )٧)

العلمية، بيروت، ٢٠٠3( ج6، ص ٢٢. 

١١٠٤هــــ(،  )ت:  الحسن،  بن  محمد  العاملي:  الحر   )8)

وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة، تحقيق: محمد 

اآل البيت إلأحياء التراث،  رضا الحسيني الجاللي، )مؤسسة 

بيروت، ١٩٩٩م(، ج3، ص٤٧6. 
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اما الفاظ الكناية فال تعد صريحة إلن لفظة 

الصدقة والتحريم مشتركة، فان الصدقة تستعمل 

والتحريم  والهبات،  الزكاة  عن  التعبير  في  ايضا 

تحريما  ويــكــون  واإليــمــان  الظهار  فــي  يستعمل 

على نفسه وعلى غيره، اما التاأبيد فيحتمل تاأبيد 

التحريم وتاأبيد الوقف، ولم يثبت لهذه اإللفاظ 

بمجردها  الوقف  يحصل  فال  اإلستعمال  عرف 

ــاء(١(، حصل  ــيـ فـــان انــضــم الــيــهــا احـــد ثــالثــة اشـ

الوقف بها :

اخــرى تخلصها من  لفظة  اليها  ينضم  ان   -١

اإللفاظ الخمسة، فيقول صدقة موقوفة او محبسة 

او مسبلة او محرمة او مؤبدة، او يقول هذه محرمة 

موقوفة او محبسة او مسبلة او مؤبدة. 

صدقة  فيقول  الوقف  بصفات  يصفها  ان   -٢

تــزيــل  تــــورث إلن هـــذه  تــوهــب وإل  إلتـــبـــاع وإل 

اإلشتراك. 

ــا نــوى  ــوقـــف فــيــكــون عــلــى مـ  3- ان يـــنـــوي الـ

الظاهر  دون  الباطن  في  وقفا  تجعله  النية  ان  اإل 

لعدم اإلطــالع على ما في الضمائر فان اعترف 

بما نواه لزم في الحكم لظهوره. 

اإطالق  وعرّف الوقف : باأنُه »تحبيس اإلأصل و

العين  تحبيس  بنحو  التمليك  اأو  الــمــنــفــعــة«(٢(، 

(١( ابن قدامة : المغنى، ج6، ص ١٩٠-١٩١. 

بن  الحسين  بن  بن علي  اأبــو جعفر محمد   : الــصــدوق   )٢)

بابويه القمي )ت: 38١هـــ( ، الهداية في اإلأصــول والفروع، 

اإعتماد،  تحقيق مؤسسة اإلأمام الهادي  ، ط١، )مطبعة 

قم، )١٤١8هـ(، ص 3٢3. 

وتسبيل المنفعة(3(.

الفقهاء  فــي اصــطــالح  الــوقــف  ان معنى  كما 

ايضاً: هو يعني كما عرفه الدكتور احمد الكبيسي 

العباد،  تمليكها إلحــد من  العين عن  : »حبس 

والتصدق بالمنفعة على الفقراء، او على وجه من 

وجوه البرَّ«(٤(.

وهـــــذا يــعــنــي ان الـــتـــصـــدق بــالــمــنــفــعــة يــكــون 

ــى جــهــة خير  الـ او  الــمــســاكــيــن  او  لــلــفــقــراء  اوإل 

كالمؤسسات الخيرية الدينية كالمساجد وغيرها 

او  كــالــمــدارس  الثقافية  الخيرية  المؤسسات  او 

او  المؤسسات الخيرية الصحية كالمستشفيات 

الى جهات خيرية اخرى.

المطلب الثاني : اأسباب الوقف واأقسامه 

اأوألً : اأسباب الوقف.

اأسهمت عدة اأسباب في نشاط حركة اإلأوقاف 

ســالمــيــة منها مــا هــو شخصي،  فــي الــعــصــور اإلإ

ومنها ما يعود لظروف الدولة، ويمكن تشخيص 

 عــدة اأســبــاب كــانــت اإلأســـاس فــي انتشار حركة 

الوقف وهي : 

١- تقوى صاحب الوقف ورجاؤه بالثواب من 

سالم هذا الثواب  له سبحانه وتعالى، وقد عدَّ اإلإ ال�

)مكتب  الــتــقــوى،  كلمة  امــيــن،  محمد   : الــديــن  زيـــن   )3)

سالمي، قم، ط١، ١٤٢3هـ(، ج6، ص ١٠5. عالم اإلإ اإلإ

(٤( الكبيسي : احمد، اإلحوال الشخصية في الفقه والقضاء 

والقانون، الوصايا والمواريث والوقف )بغداد : مطبعة اإلرشاد، 

١٩٧٢م(، ج٢، ص ٢5٢. 
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من قبيل التجارة التي لن تبور اأبداً (١(. 

السبب  لــهــذا  اأشـــار  الخير وعــمــلــه،  ٢- حــُب 

في  العليا  »المثل   : بقوله  العاني  شفيق  محمد 

الحياة إل تقتصر على عمل معين وان هي متشعبة 

الجوانب كثيرة العدد وربما كان من ارفعها شاأناً 

واأعالها مقاما حُب الخير وعمله، وهي ما تهدف 

اليه الصفوة المختارة من البشر … وهذه الصفوة 

جيل  كل  في  الطبيعة  وتلدهم  الزمن  بهم  يجود 

تدفعها  القلة  وهـــذه  قــلــة،  ولكنهم  مــكــان  وبــكــل 

غريزة حب الخير اإلى ان تقف نصيبا مما امتلكه 

لخير المجتمع مواساة للفقراء والضعفاء، وذوي 

الحاجة … وحب الخير غريزة طبيعية تختلف قوة 

وضعف في اإلأفراد كل حسبما خلق له«(٢(. 

نسان في تخليد اأثاره الطيبة.  3- رغبة اإلإ

نـــســـان بــاإلســتــحــواذ عــلــى كــل ما  ٤- رغــبــة اإلإ

يملكه في حياته وتنفيذ اأرادته في التصرف فيما 

الوقف  ان  يخفى  وإل  وفــاتــه،  بعد  حتى  يملكه 

يمثل استجابة لهذه الرغبة. 

5- حماية اإلأمــوال من المصادرة، والتي تلجاأ 

اليها الدولة بين مدة واأخرى وإلأسباب مختلفة، 

بعدهم  إلأبنائهم من  اإلأمــوال  تجميع  عن  فضالً 

بطريق النظر على اإلأوقــاف، وهذا السبب ذكره 

الترك في دولتهم  امــراء  بقوله : »ان  ابن خلدون 

(١( ظ. مــعــروف: نــاجــي، اأصــالــة الــحــضــارة الــعــربــيــة، ط٢ 

)بغداد: مطبعة التضامن، ١38٤هـ/١٩6٩ م(، ص 3٠8. 

وقاف )بغداد:  صالح اإلأ (٢( العمر : محمد احمد، الدليل إلإ

مطبعة المعارف، ١36٧هـ/١٩٤8(، ص ر. 

من  يتخلفونه  ما  على  سلطانهم  عادية  يخشون 

الـــوإلء ولما  اأو  الـــرق  لــه عليهم مــن  ذريــتــهــم لما 

يخشى من معاطب الملك ونكباته فاستكثروا من 

بناء المدارس والزوايا والربط ووقفوا عليها اإلأوقاف 

اأو  المغلة يجعلون فيها شركا لولدهم ينظر عليها 

اإلى  الجنوح  من  غالبا  فيهم  ما  مع  منها  نصيب 

واإلأفــعــال،  المقاصد  في  إلأجــور  والتماس  الخير 

فكثرت اإلأوقاف لذلك وعظمت الغالت والفوائد 

وكـــثـــر طــــالب الــعــلــم ومــعــلــمــه بــكــثــرة جــرايــاتــهــم 

من  العلم  طلب  فــي  الــنــاس  اليها  وارتــحــل   منها 

العراق …«(3(. 

ثانيًا : اأقسـام الوقـف 

الوقف في اصل وضعه وتشريعه يحمل طابع 

وقد  جارية(،  )صدقة  المستمر  الخير  وفعل  البرَّ 

وسع هذا الشمول ذوي الواقف وغيرهم اإذ رغب 

ابـــدا الخاتمة  تــتــاأثــر  بــذلــك عــلــى ان إل  الــواقــف 

تنقطع،  إل  التي  الــبــرَّ  جهة  وهــي  للوقف  النهائية 

وهي  اأهلها(٤(،  يوقفها  ما  حسب  على  والوقوف 

في الحقيقة:

مـــحـــمـــد )ت  بـــــن  الــــرحــــمــــن  ــد  ــ ــب عــ خــــــلــــــدون:  ابـــــــن   )3)

8٠8هـ/١٤٠5م(، مقدمة العالمة ابن خلدون، ط5 )بيروت: 

دار الرائد العربي، ١٤٠٢هـ/١٩8٢ م(، ص ٤3٤- ٤35. 

تهذيب  )٤6٠ه(،  الحسن،  بن  : محمد  الطوسي  (٤( ظ. 

)دار  الخرسان،  الموسوي  : حسن  تحقيق  اإلحــكــام، ط٤، 

الكتب اإلسالمية، ١365(، ج٩، ص ١3٠. 
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اأ- الوقف الذري ) األأهلي( : 

اأو  اأو ذريــتــه  الــواقــف على نفسه  هــو مــا وقــفــه 

عليهما معا، ويشترط لصحته ان ينتهي اإلى جهة 

خير عند انقراض الذرية، والمستحب ان يقسم 

له تعالى  الوقف على اأوإلده على حسب قسمة ال�

للميراث بينهم للذكر مثل حظ اإلنثيين (١(. 

ب- الوقف الخيري : 

هــو مــا كـــان مــنــصــبــاً فــي ابـــتـــداء انــشــائــه على 

الــجــهــات الــخــيــريــة، وقـــد تــنــوعــت هـــذه الجهات 

المختلفة  ــرَّ  ــبـ الـ ــوه  ــ وجـ مــعــظــم  بــحــيــث شــمــلــت 

لينزلها  بالحرمين  الــدور  كبناء  الدينية  لــالأغــراض 

الخصاف  الخصوص  بهذا  ذكر  وقد  الحجاج، 

بقوله : »اأراأيــت الدور من دور مكة يقف الرجل 

الدار منها ويقول قد جعلتها صدقة موقوفة لله عز 

وجل اأبدا على ان يسكنها الحاج«(٢(. 

وايضا بناء الدور في الثغور للسبيل تنزلها الغزاة، 

اأبو بكر  بقوله: »قال  اأيضا  الخصاف  ذكر ذلك 

في رجل وقف دارا له في الثغر فقال قد جعلت 

لله جل ذكره يسكنها  داري هذه صدقة موقوفة 

الغزاة والمرابطون اأبدا … هذا وقف جائز«(3(. 

(١( ظ. الجواهري : حسن، بحوث في الفقه المعاصر، ط١، 

اإلسالمية، ١٤٢٧ه(،  الذخائر  الناشر مجمع  )مطبعة كوثر، 

ج٤، ص ١٤٤. 

(٢( الخصاف : ابو بكر، احمد بن عمرو الشيباني، احكام 

اإلوقــاف، ط١، )دار الكتب العلمية، ١٤٢٠هـ ص١8؛ ظ. 

السباعي، مصطفى حسني، اشتراكية اإلسالم )دمشق: دار 

القومية للطباعة والنشر، ١3٧٩هـ/١٩6٠م(، ص ٢١٠-٢١٢. 

ــن عــلــي ) ت  بـ الــمــحــســن  ــو عــلــي  ــ اب ــنــوخــي :  ــت ال (3( ظ. 

فضالً عن اإلأوقــاف لالأغراض الثقافية كوقف 

ــدارس وخـــزائـــن الــكــتــب عــلــى طــلــبــة الــعــلــم،  ــمـ الـ

واإلأوقاف لالأغراض الصحية كبناء البيمارستانات 

لمعالجة المرضى ورعاية األزمنى. 

وقد بين ابن حزم اإلأموال الخاصة التي يجوز 

فيها الوقف بقوله : »الوقف جائز في اإلأصول من 

ان  والبناء  الغراس  فيها من  بما  الــدور واإلرضــيــن 

كانت فيها وفي اإلأرحاء وفي المصاحف والدفاتر 

ويجوز اأيضا في العبيد والسالح والخيل في سبيل 

له عز وجل في الجهاد فقط إل في غير ذلك،  ال�

وإل يجوز في شيء غير ما ذكرنا اأصال، وإل في 

بناء دون القاعة«(٤(. 

ج- الوقف المشترك : 

الــواقــف على جهة خير او على  هــو مــا وقــفــه 

اإلأفراد اأو الذراري، ونسبة اإلشتراك اما ان تكون 

معينة وثابتة اأو ان تكون غير معينة(5(. 

)اإلأهلي(  بالذرى  وتسميته  الوقف  تقسيم  ان 

العهود  في  مــوجــودا  يكن  لم  والمشترك  والخيري 

سالم بل كانت اإلأوقــاف معروفة ومعبر  اإلأولــى لالإ

عنها بالصدقات كما تبينا ذلك اآنفا، ولذلك كان 

38٤هـ/٩٩٤م(، نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة، تحقيق : 

عبود الشالجي )بيروت : دار صادر، ١3٩١هـ/١٩٧١م(،ج٢، 

ص٢65. 

ابو محمد، علي بن احمد بن سعيد، )ت  (٤( ابن حزم : 

بــيــروت(، ج٩،  الــفــكــر،  بـــاإلأثـــار، ) دار  المحلى   ٤56هـــــ(، 

ص ١٧5. 

ج٢،  الــشــخــصــيــة،  ــوال  ــ اإلحـ احــمــد،   : الكبيسي  ظ.   )5) 

ص ٢8١. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد الرحمن شكر محمود 

له ملسو هيلع هللا ىلص ،  ال� يقال على سبيل المثال صدقة رســول 

له ملسو هيلع هللا ىلص الذي جاء به ذكر الوقف  وحديث رسول ال�

عبر عنه بـ)صدقة جارية(، وكتب اأوقاف الصحابة 

تباع  »انــه إل  بالتصدق  الــوقــف   كلها عبرت عــن 

وإل توهب وإل تورث « (١(. 

* * *

(١( ظ. ابن سعد : محمد )ت ٢3٠هـ( الطبقات الكبرى، 

)دار صادر، بيروت( ج٤، ص ١6٢. 

المبحث الثاني

مشروعيــة الوقف

المطلب األأول : دليل مشروعية الوقف من 

الكتاب )القراآن الكريم(

يعرض  لــم  الــكــريــم  الـــقـــراآن  ان  الــقــول  يمكن 

له  عــرض  بــل  ــة خاصة  اأي فــي  للوقف بخصوصه 

التصدق  الــذي يحث على  العام  اإلطــار  ضمن 

ــى الــمــحــتــاجــيــن والـــفـــقـــراء  ــ ــان ال ــســ والـــبـــرَّ واإلحــ

من  ذلك  على  اإلستدإلل  ويمكن  والمساكين 

كل اإلآيات التي تناولت موضوع البرَّ واإلحسان 

والصدقات(٢(. 

ــفــق مــعــه الــشــوكــانــي  وقـــد ذكـــر اأبـــن حـــزم وات

له  ال� »يا رسول  قال :  مالك  بن  انس  ان  حديثاً 

پ﴾ پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  له يقول: ﴿  ال� ان 

(3(، وان احب اموالي الى بيرحاء، وانها صدقة 

له فضعها يا رسول  لله ارجو برها وذخرها عند ال�

َبٍخ ذلك مال  َبٍخ  له، فقال :  ال� اراك  له حيث  ال�

رابح مرتين، …« (٤(. 

ــن الـــنـــص ان الـــصـــحـــابـــي الــجــلــيــل  ــبــيــن مــ ــت  ن

ابا طلحة � عندما سمع قوله تعالى امتثل له 

لفاظ  (٢( ظ. عبد الباقي : محمد فؤاد، المعجم المفهرس إلأ

 الــقــران الــكــريــم، )دار اأونـــد دانـــش، طــهــران، طبعة جــديــدة( 

ص ١٤٩، ٢5٧-٢6٠، 5١6-5١3. 

ية ٩٢.  (3( سورة ال عمران : اإلآ

(٤( ابن حزم : المحلى، ج٩، ص ١83 ؛ الشوكاني : نيل 

اإلوطار، ج6، ص ٢8. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوقف ودورُه في التنمية البشرية 

ووقــف اأحــب اأمــوالــه صدقة جــاريــة، وهــذا اإلمــر 

اإلحباس  بــاب  يدخل ضمن  بانه  الفقهاء  فسره 

اأي الوقوف. 

المطلب الثاني : دليل مشروعية الوقف من 

السنة النبوية الشريفة 

اما بالنسبة إلأدلة الوقف من السنة والتي يمكن 

القول بانها عرضت الى مسائل الوقف فهي كثيرة 

ولعل اأهمها هو حديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص : »اذا مات 

اإلنسان انقطع عمله اإل من ثالثة اشياء : صدقة 

جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له«(١(. 

المقصود  بــان  الشريف  الحديث  الفقهاء  فسر 

بـ))صدقة جارية(( هي الوقف، إلن الوقف يمثل 

يتحدد  وإل  بها  اإلنــتــفــاع  يستمر  الــتــي  الــصــدقــة 

اإلنتفاع بها بوقت محدد، ونلمس من الحديث 

لالمة اإلسالمية من اجل السعي الى  ايضا حثاً 

له  ال� مثل هــذه اإلعــمــال واإلكــثــار منها في سبيل 

تعالى دعما للفقراء والمساكين والمحتاجين.

وقــد قــام الــرســول ملسو هيلع هللا ىلص بتطبيق عملي فــي هذا 

المجال )الوقف(، بوقفه سبعه حوائط )بساتين( 

في المدينة وهي من اموال مخيريق اليهودي الذي 

ـــ/6٢3م(، والـــذي ))اوصــى  ــ قتل يــوم احــد ) 3هـ

يــضــعــهــا حيث  لــلــنــبــي ملسو هيلع هللا ىلص ان اصــيــب   بـــاأمـــوالـــه 

له(( (٢(.  اراه ال�

اإلنــوار،  بحار  )ت١١١١ه(  باقر،  محمد   : المجلسي   )١)

)دار الرضا، بيروت، لبنان، ٢٠٠٩(، ج36، ص ١85. 

احـــمـــد  ــن  ــ بـ عـــلـــي  ــن  ــ ــديـ ــ الـ نــــــور   : ــــســــمــــهــــودي  ال ظ.   )٢)

لــه ملسو هيلع هللا ىلص ســن الــوقــف نظرياً  وبــهــذا فــان رســول الــ�

بقوله الشريف وعمليا بما وقفه مما دفع بالصحابة 

� ، الى اإلقتداء برسولهم ملسو هيلع هللا ىلص اذ اأوقفوا اأحب 

له.  اأموالهم صدقة جارية في سبيل ال�

اما بالنسبة إلأدلة الوقف من اإلجماع فيمكن 

له ملسو هيلع هللا ىلص والصحابة �  القول باأن ال بيت رسول ال�

اجمعوا على صحة الوقف تنفيذاً لقوله تعالى في 

باأعمال  القيام  الــى  التي دعــت  الكريمة  ــات  اإلآي

لــه ومــســاعــدة للفقراء  الــ� الــبــرَّ واإلنــفــاق فــي سبيل 

والمساكين، واقتداًء بالرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص. 

حيث نجد اأن اإلمام علي بن ابي طالب � 

حبس ينبعاً، فضالً عن تصدقه بارضه وداره بمصر 

ينبع  بماء  وتصدق  ولــده،  على  بالمدينة  وباأمواله 

له وعابر سبيلِه، وتصدق بدار  على حجيج بيت ال�

له بالمدينة في بني زريق على خاإلته »ما عشن 

وعاش عقبهن، فاذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة 

من المسلمين«(3(. 

ومما سبق يتبين كثرة اأوقاف اإلمام علي � 

له والتي تصدق بها على ذوي القربى  في سبيل ال�

والمحتاجين وابن السبيل وعلى الحجاج، وكان 

غــالــب مــالــه يــذهــب للفقراء والــضــعــفــاء وهـــذا ما 

 ذكره ابن الطقطقي بقوله : »كان إلأمير المؤمنين 

عــلــي � ارتـــفـــاع طــائــل مـــن امـــالكـــه يخرجه 

محيي  محمد  تحقيق:  الــوفــا،  وفـــاء  )ت٩١١هـــــــــ/١5٠5م(، 

ــراث الــعــربــي  ــتـ ــيـــروت: دار احـــيـــاء الـ الـــديـــن عــبــد الــحــمــيــد) بـ

،١3٩3هـ/١٩٧١م(، مج١، ج١، ص ٢83. 

(3( الطوسي : تهذيب اإلحكام، ج٩، ص ١٤8. 
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جميعه على الفقراء والضعفاء …«(١(. 

وإلبدَّ من الذكر بان اإلوقاف لم تقتصر على 

ــوال الـــرجـــال فــقــط بــل ان هــنــالــك الــكــثــيــر من  ــ اأمـ

اإلوقاف التي حبستها المراأة المسلمة، وياأتي في 

له ملسو هيلع هللا ىلص ومن تلك  مقدمتهن نساء ال بيت رسول ال�

الــزهــراء فاطمة  بنت رســول  اإلوقـــاف صدقة 

له ملسو هيلع هللا ىلص اذ اأوقفت حوائطها السبعة التي اوصت  ال�

مام علي ملسو هيلع هللا ىلص ومن بعده الحسن والحسين  بها لالإ

� بالتعاقب ثم لالأكبر من اوإلد اوإلدها(٢(. 

ــيـــرة مــن  ــيـــسـ وكــــانــــت هـــــذه بـــعـــض اإلأدلـــــــــة الـ

اإلوقاف في المدينة المنورة وغيرها من اإلماكن 

 اإلخرى، وهي على ما ذكر ابن حزم »اشهر من 

الشمس« (3(، وذلك إلأهمية الوقف لما فيه من 

فيه  ولما  وتــعــالــى،  لــه سبحانه  الــ� عند  اأجــر عظيم 

الفئات  وإلســيــمــا  المجتمع  لصالح  خــدمــة  مــن 

المحرومة منه، ولعل قول الصحابي الجليل زيد 

بن ثابت � يبين حقيقة اأهمية الوقف اإذ قال: 

»لم نَر خير للميت وإل للحي من هذه الُحبس، 

اما الميت فيجري اأجرها عليه واأما الحي فتحبس 

على  يـــقـــدر  وإل  تـــــورث،  وإل  تـــوهـــب  وإل  عــلــيــه 

مشروعية  تصبح  تــقــدم  وبــمــا  اســتــهــالكــهــا«(٤(، 

(١( ابــــن الــطــقــطــقــي : ابــــو جــعــفــر مــحــمــد بـــن عــلــي )ت 

والــدول  السلطانية  اإلآداب  فــي  الفخري  ٧٠٩هـــــــ/١3٠٩م(، 

اإلسالمية، )بيروت : دار صادر، بال. ت(، ص ٧3. 

(٢( ظ. الطوسي : المصدر السابق، ج٩، ص ١٤٤-١٤5. 

(3( ابن حزم : المحلى ،ج٩، ص ١٧6.

الــشــخــصــيــة، ج٢،  اإلحــــــــوال  احــــمــــد،   : الــكــبــيــســي   )٤) 

ص ٢55. 

الوقف ثابتة بالكتاب والسنة واإلجماع. 

والمشهور بين الفقهاء اإن المسلم لو وقّف على 

الفقراء اأنصرف اإلى فقراء البلد ومن يحضره، وإل 

يجب تتبع من لم يحضره منهم بال خالف(5(.

لما روي عنه ملسو هيلع هللا ىلص بعد اأن ُسِئَل عن ذلك فقال: 

»اأن الوقف لمن حضر البلد الذي هو فيه، وليس 

لك اأن تتبع من كان غائباً«(6(. وظاهر الخبر النهي 

عن التتبع لمن كان غائباً عن البلد دفعاً لمشقة 

وجوب التتبع(٧(.

اأما الشهيد اإلأول فقد ذهب اإلى القول بالجواز 

مطلقاً، اإذ قال في الدروس ما نصه : »ولو وقف 

لــفــقــراء المسلمين  فــهــو  ــفــقــراء  ال الــمــســلــم عــلــى 

والكافر لفقراء نحلته، ويفرّق في فقراء بلد الوقف 

ومن حضره وإل يجب تتبع الغائب ولو تبعه جاز 

وإل ضمان في اإلأقرب بخالف الزكاة والفرق اإن 

الفقراء فيها لبيان المصرف بخالف الوقف« (8(.

اإذا وقّف على الفقراء  وفي اللمعة وشرحها: »و

اإلى من في بلد الواقف منهم  اأنصرف  اأو العلوية 

(5( ظ. النجفي : محمد حسن الجواهري )ت ١٢66هـ(، 

ســـــــالم، )دار الــكــتــب  ــرائـــع اإلإ ــرح شـ ــر الـــكـــالم فـــي شــ جـــواهـ

سالمية، طهران، ١٤3٢هـ( :ج ٢8، ص 36. اإلإ

(6( الحر العاملي : محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج3، 

ص٤٧6.

احياء  )دار  المسائل،  ريــاض  علي،   : الطباطبائي  ظ.   )٧)

الكتب العربية ،بيروت، ١٩٩٩م(، ج ٩، ص 3٤٤.

العاملي  الدين مكي  ول : محمد بن جمال  (8( الشهيد اإلأ

)ت٧86هـ(، الدروس، تحقيق ونشر: )مؤسسة اآل البيت � 

حياء التراث، قم، المطبعة ستارة(، ط١، )١٤١٩هـ(، ج٢،  إلإ

ص ٢٧٤.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوقف ودورُه في التنمية البشرية 

ومــن حضرهم بمعنى جــواز اإلقتصار عليهم من 

فلو  الــوصــف  يشمله  ممن  غيرهم  يتتبع  اأن  غير 

 تتبع جــاز، وكــذا إل يجب انتظار من غاب منهم 

عند القسمة«(١(.

باإلأصل، وعموم  المتاأخرين  له بعض  واستدل 

لفظ الوقف، وضعف النص، مع عدم جابر له في 

محل الغرض، مع قوة احتمال عدم دإللة النهي فيه 

على الحرمة بناًء على وروده مورد توهم الوجوب، 

 فـــال يــفــيــد ســــوى الــرخــصــة فـــي الـــتـــرك وهــــي اأعـــم 

من الحرمة(٢(.

كما اإن ظاهر الشهيد في اللمعة اأيضاً وجوب 

الصرف اإلى جميع من في البلد واستيعاب جميع 

من حضر(3(.

ــه ســـــوى عـــمـــوم لــفــظ  ــ وقـــيـــل : إل مـــوجـــب ل

بالبعض  اإلكتفاء  يقتضي جــواز  واإلأصــل  الوقف 

وعــدم وجــوب اإلستيعاب بال خالف ظاهر بين 

اإلأصحاب (٤(.

الشارع  اأمضاها  التي  يقاعات  اإلإ من  والوقف 

لها من عوائد  لما  عليها  (5(، وحــثَّ  ســالمــي  اإلإ

(١( الشهيد الثاني : زين الدين بن علي العاملي، )ت٩66هـ(، 

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، )مطبعة امير، قم( 

ط١، )١٤١٠هـ( ج3، ص١8٧.

الــمــســائــل ،ج ٩،  ريــــاض  عــلــي،   : الــطــبــاطــبــائــي   (٢( ظ. 

ص 3٤5.

ول : محمد بن جمال الدين مكي العاملي  (3( ظ.الشهيد اإلأ

)ت٧86هـ(، اللمعة الدمشقية، ط١، )١٤١١هـ(، ص8٩.

الــســابــق ،ج ٩،  الــمــصــدر  عــلــي،   : الــطــبــاطــبــائــي   (٤( ظ. 

ص 3٤5.

)دار  الصالحين،  منهاج  : محمد سعيد،  الحكيم  (5( ظ. 

اأو  للناس عامة،  نافعة  اإيجابية  ومــردودات  وفوائد 

لذريّْة الواقف خاصة. ويجدر بنا اأْن نتعرّف اأوإلً 

ــاً بحيث   عــن لـــزوم الــوقــف، اأي متى يــكــون إلزمـ

إل يجوز فيه للواقف اأو الوارث الرجوع فيه. 

الوقف  لـــزوم  اأنَّ  الــى  اإلمــامــيــة  فقهاء  فــذهــب 

لــم يحصل  فلو  قــبــاض،  اإلإ يتوقف على حصول 

قــبــاض جــاز للواقف اأو الـــوارث الــرجــوع  ذلــك اإلإ

فيه، وإل يكفي فيه مجرّد اللفظ من الواقف ما لم 

يتحقق القبض(6(. 

قال الشيخ الطوسي : »اإذا وقـف واأقبـض زال 

الموقـوف عليه  الصحيح وملكـُه  ملكُه عنُه على 

وقبض  بالوقف،  تلفظ  »اإذا   .)٧) الصحيح«  على 

الموقوف عليه اأو من يتولى عنهم، لزم الوقـــف وبِه 

قال جميع الفقهاء«(8(. 

الى  اإلأمامية  »ذهبت   : الحلي  العالمة  وقــال 

قباض«(٩(.  لزوم الوقف بالعقد، واإلإ

اإلأضواء، بيروت(، )٢٠٠8(، ج٢، ص٢65.

(6( ظ.العاملي : محمد جواد الحسيني )ت : ١٢٢6هـ(، 

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العالمة، تحقيق الشيخ محمد 

بــاقــر الــخــالــصــي، )مــؤســســة الــنــشــر اإلأســـالمـــي، قــــم(، ط١، 

(١٤١٩هـ( ، ج٩، ص ٧.

المبسوط  )٤6٠هــــــ(،  الــحــســن  بــن  : محمد  الــطــوســي   )٧)

النشر  )مؤسسة  والنشر،  والطباعة  التحقيق  مامية،  اإلإ فقه  في 

سالمي، قم(، ط١، )١٤٢٢هـ(، ج 3، ص ٢8٧. اإلإ

الــخــالف،  ـــ(،  ــ الحسن )٤6٠هـ بــن  الــطــوســي : محمد   )8)

قم(،  سالمي،  اإلإ النشر  )مؤسسة  والنشر:  والطباعة  التحقيق 

ط١، )١٤٢٢هـ(، ج3، ص 53٧.

(٩( الــعــالمــة الــحــلــي : نــهــج الــحــق وكــشــف الــصــدق، )دار 

المؤرخ العربي، بيروت(، ط١، )١٤٢3هـ(، ص 5١٠. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد الرحمن شكر محمود 

قباض.  وقال الشهيد الثاني : »وإل يلزم اإإلّ باإلإ

اإذا تمَّ كان إلزماً إل يجوز الرجوع فيه، اإذا وقع  و

في زمان الصحة«(١(. فلزوم الوقف عند اإلأمامية 

بالقبض اأما قبلُه فهو جائز. 

* * *

(١( الشهيد الثاني : زين الدين بن علي العاملي، )ت٩66هـ(، 

ســـالم، تحقيق ونشر،  اإلإ تنقيح شــرائــع  اإلــى  فــهــام  اإلإ مسالك 

ســـالمـــيـــة، الــمــطــبــعــة عـــتـــرت(، ط٢،  ــمــعــارف اإلإ )مــؤســســة ال

(١٤٢5هـ(، ج 5، ص3١٤.

المبحث الثالث

اأركان الوقف 

ودورُه في التنمية البشرية

المطلب األول : اأركان الوقف

والواقف،  الصيغة،   : اأربعة  الوقف  اأركــان  اإن 

والعين الموقوفة، والموقوف عليه.

1- صيغة الوقف : 

بلفظ  يتحقق  الــوقــف  اأن  على  الفقهاء  اأتــفــق 

)وقفت(، إلأنه يدل على الوقف صراحة، من دون 

قرينة لغًة وشرعاً وعرفاً، لكنهم اختلفوا في تحققه 

بلفظ )حبست، وسبّلت، واأبَّدت(، وغير ذلك. 

والحق اأنه يقع ويتم بكل لفظ يدل عليه، حتى 

باللغة اإلأجنبية، إلأن اإلألفاظ هنا وسيلة للتعبير، 

وليست غاية في نفسها(٢(.

وقد عبر المحقق الحلي عن اإلختالف المشار 

اإليه فذهب اإلى اأن الوقف يتم بصيغة )حبَّست، 

لقوله: )حبّس  استـناداً  قرينة،  وسبَّلت( من دون 

اشترط  من  هناك  لكن  الثمرة(،  وسبِّل  اإلأصــل، 

وجود القرينة لتحقيق صيغة الوقف (3(.

(٢( ظ. مغنية : محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، 

)دار الجواد، بيروت(، )١٩8٤(، ص58٩.

(3( ظ. الــمــحــقــق الــحــلــي : جــعــفــر بــن الــحــســن الــهــذلــي، 

ســـــــالم، تــحــقــيــق وتــعــلــيــق، صــالــح  )ت6٧6هـــــــــ(، شـــرائـــع اإلإ

قــم، ط٢، )١٤٠3هــــــ(، ج ٢ ، اأمــيــر،   الــشــيــرازي، )مطبعة 

ص ٢٤٢.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوقف ودورُه في التنمية البشرية 

الوقف  يتم  وهــل  الــمــعــاطــاة،  قضية  هنا  وتــثــار 

مسجداً،  بنى  كمن  الصيغة،  ذكــر  دون  بالفعل 

واأذَّن للصالة فيه، اأو اأِذن بالدفن في قطعة اأرض 

بنيّة وقفها مقبرة، اأو إل بد من النطق، وإل يكفي 

من  جماعة  اإلأول  الـــراأي  وعلى  الــفــعــل؟،  مجرد 

كبار اإلأمامية، بينما خالف الشافعية ذلك، وراأوا 

اأن الوقف إل يتم اإإل بالصيغة اللفظية(١(.

2- الواقف :

نشاء  اتفق الفقهاء على اأن كمال العقل شرط إلإ

الصبي،  فــال يجوز وقــف  البلوغ،  الــوقــف، وكــذا 

مميزاً كان اأو غير مميز، وإل يحق لوليه اأن يقف 

به،  يـــاأذن  اأو  ذلــك  يتولى  اأن  للقاضي  وإل  عنه، 

وقال بعض فقهاء اإلأمامية : يصح وقف الصبي 

البالغ عشراً، ولكن ذهب اأكثرهم على المنع(٢(.

والحنابلة  الحنفية  فــاإن  القربة  نية  وبخصوص 

مالك  يعتبرها  إل  بينما  الــوقــف،  فــي  يشترطانها 

اأما اإلأمامية، فالشيخ صاحب  والشافعي شرطاً، 

)الجواهر( وصاحب )العروة الوثقى( يذهبان اإلى 

اأن القربة ليست شرطاً لصحة الوقف، وإل لقبضه، 

بل لالأجر والثواب عليه، ولذا يتم الوقف بدونها، 

الراوندي  لكن  مغنية،  الشيخ  عنهما  ينقل  كما 

والصدقة شيء  الوقف  اأن  يرى  القراآن(  )فقه  في 

له تعالى(3(. واحد، وإل يصحان اإإل بالقربة اإلى ال�

(١( ظ. مغنية : محمد جواد، المصدر السابق، 5٩٠.

(٢( ظ. مغنية : محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، 

ص 5٩٠.

(3( ظ. المحقق الكركي : علي بن حسين بن علي، جامع 

3- العين الموقوفة :

اتفق الفقهاء على اأن الموقوف يشترط فيه ما 

معيّنة  عيناً  كونه  من  المباع  الشيء  في  يشترط 

مملوكة لــلــواقــف، فــال يــصــح وقـــف الــديــن، وإل 

المجهول، واتفقوا اأيضاً على اأنه إل بد من اإمكان 

اإلنتفاع بالموقوف مع بقاء عينه، اأما ما إل يصح 

والمشروب،  باإتالفه، كالماأكول  اإإل  به  اإلنتفاع 

فمن  المنفعة،  النوع  هــذا  ومــن  وقفه،  يصح  فال 

منه  إلأمــد معين إل يصح  اأرضـــاً  اأو  داراً  اســتــاأجــر 

وقف منفعتها؛ اإذ إل يصدق عليها مفهوم الوقف، 

وهـــو تحبيس اإلأصــــل وتــســبــيــل الــعــيــن، وكــذلــك 

اتفقوا على صحة وقف اإلأعيان الثابتة، كاإلأرض 

والدار والبستان، اأما اإلأعيان المنقولة، كالحيوان 

على  الحنفية،  عــدا  مــا  اتفقوا،  فقد  والــمــاعــون، 

صحة وقفها، رغم اأن المحقق الكركي )٩٤٠هـ( 

 يــنــقــل عـــن مـــالـــك قـــولـــه : اإن الــمــنــقــول مــطــلــقــاً 

إل يجوز وقفه(٤(.

4- الموقوف عليه :

وهو الذي يستحق فعالً ريع الوقف، واإلنتفاع 

اأن يكون  يلي:  ما  فيه  الموقوفة، ويشترط  بالعين 

للتملك،  اأهــالً  يكون  واأن  الوقف،  حين  موجوداً 

لله تعالى، واأن يكون معيَّناً  واأن إل يكون عاصياً 

غير مجهول، فاإذا وقف على رجل اأو امراأة من غير 

المقاصد في شرح القواعد، )دار اإحياء تراث اأهل البيت � 

، قم، اإيران، )١٤١٠هـ( ،ج ٩ص 6٠.

(٤( ظ. المحقق الكركي : المصدر نفسه ،ج ٩، ص 6٠.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد الرحمن شكر محمود 

تعيين بطل(١(. 

التنمية  في  ودوره  الوقف   : الثاني  المطلب 

البشرية

تبذل  التي  المنظمة  الجهود  التـنمية »هي  اإن 

مــكــانــات  اإلإ بين  للتـنسيق  مــرســوم  تخطيط  وفــق 

البشرية والمادية في وسط معين، بقصد تحقيق 

مستويات اأعلى للدخل القومي والدخول الفردية، 

اإلجتماعية  والحياة  للمعيشة  اأعلى  ومستويات 

فـــي نــواحــيــهــا الــمــخــتــلــفــة، كــالــتــعــلــيــم والــصــحــة 

اأو هي »اإلستخدام اإلأمثل  واإلأســرة وغيرها« (٢(، 

نــســان  لــلــمــوارد الطبيعية والــبــشــريــة، ومــحــورهــا اإلإ

في المجتمع، بحاجاته المادية وغيرها، وبقيمه 

الشعب  اإنــهــا تهم عامة  و الــروحــيــة واإلأخــالقــيــة، 

)اإلأمة(، كما اأنها تـنمية مستمرة«(3(.

تغيير  تعني  اإلأول،  التعريف  حسب  فالتـنمية 

نسان وظروفه المادية ضمن خطة منظمة  بيئة اإلإ

نحو اإلأفضل، وهي حسب التعريف الثاني تركز 

المادية  واحتياجاته  الروحية  بقيمه  نسان  اإلإ على 

سالمية التي  وسبل تطويرها، وهذا اأقرب للروح اإلإ

الغربية  النظريات  تُعنى  بينما  الناحيتين،  تراعي 

بالجانب المادي وحسب.

)دار  الصالحين،  منهاج  الــقــاســم،  اأبـــو   : الــخــوئــي  ظ.   )١)

المؤرخ، بيروت(، )٢٠٠٩( ،ج ٢، ص ٢35.

(٢( سهيل : د. مهى، مقومات التـنمية اإلجتماعية وتحدياتها، 

)دار المحجة، بيروت، لبنان(، )١٩٧8( ،ص ٢٢.

التـنمية،  في  الوقف  دور  العزيز محمد،  د. عبد   : امين   )3)

سالمية في عالم اليوم(، )دار البصائر،  ندوة )اأهمية اإلأوقاف اإلإ

بيروت(، ص 8٠.

فــاإن  التـنمية  مفهوم  مــن حــداثــة  الــرغــم  وعــلــى 

في  مـــوجـــودة  كــانــت  المسلمين  عــنــد  مضامينه 

الــمــوارد  تـنمية  فــي  تتمثل  مــتــعــددة،  مــجــاإلت 

اإقامة السدود،  الطبيعية، كاستصالح اإلأراضي، و

وشق الترع، وحفر اإلأنهار واإلآبــار، وكل ما يطلق 

استثمار  وكذلك  اإلأرض(،  )عــمــارة  عنوان  عليه 

الموارد المالية في تحسين المستوى اإلقتصادي 

للدول والمجتمعات عن طريق تـنمية الصناعات، 

ورفع مستوى الدخل، وتاأسيس دور العلم، وبناء 

المساجد، وغير ذلك.

التـنموي  التفكير  هذا  نستشف  اأن  ونستطيع 

مام علي � لواليه على مصر  العميق في عهد اإلإ

مالك اإلأشــتــر، والــذي لم يترك شــاردة وإل واردة 

من شؤون الحكم حينذاك اإإل واأشار اإليها، حيث 

يوصيه قائالً: )وتفقد اأمر الخراج بما يصلح اأهله، 

فاإن في صالحه وصالحهم صالحاً لمن سواهم، 

الــنــاس  بــهــم، إلأن  اإإل  لــمــن ســواهــم  وإل صـــالح 

نظرك  وليكن  واأهــلــه،  الــخــراج  على  عيال  كلهم 

في عمارة اإلأرض اأبلغ من نظرك في استجالب 

اإإل بالعمارة، ومن  الــخــارج، إلأن ذلــك إل يــدرك 

اأخرب البالد، واأهلك  طلب الخراج بغير عمارة 

العباد، ولم يستقر اأمره اإإل قليالً( (٤(.

البالغة، مجموعة خطب  الصالح : صبحي، نهج  (٤( ظ. 

امير المؤمنين � ، تاأليف الشريف الرضي، تحقيق: فارس 

ايــران(، مطبعة سرور ،  تبريزيان، )مؤسسة دار الهجرة، قم - 

ط٢، )١٤٢٢ه(، ص٢٤5.



سالمية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الثاني  222 مجلة العلوم األإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوقف ودورُه في التنمية البشرية 

فــالــمــعــروف اأن الـــــدول، قــديــمــهــا وحــديــثــهــا، 

تفرض الضرائب على المواطنين، ولكن القلة منها 

تستخدم اأموال الضرائب في تحسين حياة الناس 

لذا  والــخــدمــي،  المعيشي  بمستواهم  واإلرتــقــاء 

الحاكمة،  الطبقات  تتكدس في خزائن  نجدها 

التي تـنفقها في اأغراضها الخاصة، وتقوية بينتها 

تبرز  هنا  ومن  الفتات.  الشعب  وتعطي  اإلأمنية، 

اإلى موضوع الخراج، وهو ضريبة  شــارة  اأهمية اإلإ

سالمية  اإلأرض الزراعية، والمورد الرئيس للدول اإلإ

في ما مضى، حيث تمثل اإلآراء الواردة هنا مثاإلً 

اأن نستـنتج  اأخــرى. ويمكن  صالحاً لكل ضريبة 

من هذا النص العديد من الحقائق التـنموية التي 

الموارد  بها في موضوع استثمار  يمكن اإلهتداء 

المالية للوقف(١(. 

ومثال ذلك:

اإصالحها. ١- اإلهتمام بالسياسة المالية و

٢- توجيه الموارد المالية نحو تحسين اأحوال 

الضرائب،  منهم  تؤخذ  الــذيــن  وخــاصــة  الــنــاس، 

صـــــــــــالح( شــتــى  ــفـــهـــوم )اإلإ ــــدرج تـــحـــت مـ ــن ــ ـــ ــ وت

بالمستوى  ــقــاء  لــالرت تــهــدف  الــتــي  الــســيــاســات 

الــمــعــاشــي واإلقــتــصــادي والــعــمــلــي واإلجــتــمــاعــي 

اإصــالح جماعة  اإن  و والجماعة،  للفرد  والثقافي 

معينة سيؤدي اإلى صالح غيرها، حتى نصل اإلى 

تـنمية شاملة تعم كافة اأرجاء المجتمع(٢(.

السابق،  المصدر  محمد،  العزيز  عبد  د.   : امــيــن  ظ.   )١) 

ص 8٠.

(٢( ظ. امين : د. عبدالعزيز محمد، المصدر نفسه ، ص8٠.

واستصالحها  اإلأرض  اإعمار  في  النظر  اإن   -3

يجب اأن يفوق في اإلأهمية النظر في استحصال 

الضريبة المفروضة عليها، إلأن ذلك إل يدرك اإإل 

لدفع  مستعدين  ليسوا  الــنــاس  اإن  اأي  بالعمارة، 

الضريبة المقررة عن طيب خاطر اإإل حينما يرون 

في  اإيجابي  بشكل  تـنعكس  مساهمتهم  مــردود 

الواقع المعاش، وهكذا تتحقق التـنمية.

٤- ثم نخلص اإلى قاعدة جوهرية في التـنمية 

مــاُم � عصره، وتتضح في قوله :  سبق فيها اإلإ

البالد،  اأخــرب  الــخــراج بغير عمارة  )ومــن طلب 

قــلــيــالً(،  اإإل  اأمــــره  ــم يستقم  ولـ ــعــبــاد،  ال واأهـــلـــك 

الــضــرائــب، دون  يــهــدف لجمع  الـــذي  فالحكم 

وضع خطة منظمة لالأعمار والتـنمية، سيؤدي اإلى 

خراب البالد وهالك العباد، وانهياره سريعاً، وفي 

هذا اإشارة لالرتباط الوثيق بين عنصري السياسية 

واإلقتصاد، حيث يشكل الثاني دعامة لالأول(3(.

ــى مـــوضـــوع الــعــالقــة بــيــن الــوقــف  ــ وبـــالـــعـــودة اإل

العالقة  اإلى نماذج من تلك  والتـنمية نشير اإلآن 

كما يطرحها الفقهاء:

١- اإن المتاأمل في اأحكام الوقف التي عرضناها 

اآنفاً يجد اأن الوقف في جوهره يدخل في صلب 

بداية  في  ذكرناه  الذي  الوقف  فتعريف  التـنمية، 

ــعــيــن وتــســبــيــل  ــو )تــحــبــيــس ال ــذا الــبــحــث، وهــ هــ

المصطفى،  حديث  من  والمستقى  المنفعة(، 

السابق،  المصدر  محمد،  العزيز  عبد  د.   : امــيــن  ظ.   )3)

ص8١.
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المادية من  للموارد  استثماراً  ذاتــه  يمثل في حد 

الــنــاس،  لعامة  منفعتها  وتعميم  واأمــــوال،  اأمـــالك 

مجاإلت  وتتـنوع  منهم،  المحتاجين  وبخاصة 

وشروطهم،  الواقفين  مقاصد  بحسب  اإلستثمار 

والديني،  واإلقتصادي،  الثقافي،  الوقف  فهناك 

وغير ذلك، والوقف يحافظ على العين الموقوفة، 

سواء كانت عقاراً اأم اأرضاً زراعية اأم اأمواإلً اأم كتباً، 

الضياع،  اأو  واإلنــقــراض  التلف  من  ذلــك،  وغير 

التـنمية  فتكون  متعددة،  إلأجــيــال  فائدتها  فتعم 

حينئذ مستدامة.

الــمــوقــوفــة ديمومتها  فــي اإلأمــــالك  ٢- اإلأصـــل 

منها،  المرجو  النمو(   / )النماء  التـنمية  وحصول 

احتاجت  »اإذا  الخوئي  القاسم  اأبــو  السيد  يقول 

الترميم، إلأجل  اأو  التعمير  اإلــى  الموقوفة  اإلأمــالك 

بقائها وحصول النماء منها، فاإن عيّن الواقف لها 

اإإل صرف من نمائها  ما يصرف فيها عمل عليه، و

اإذا  و عليهم،  الموقوف  حق  على  مقدماً  وجوباً 

للبطون  َيبَق  لم  لوإله  التعمير بحيث  اإلى  احتاج 

حرمان  اإلــى  اأدى  اإن  و وجوبه،  فالظاهر  الالحقة 

البطن السابق« (١(.

المرونة،  من  شــيء  فيها  الواقفين  مقاصد   -3

ــداف  ــاإذا عــجــزت الــمــوقــوفــات عــن تـــاأديـــة اإلأهــ ــ ف

اأن تصرف  اأجلها جاز  التي وقفت من  والغايات 

اإإل  عائدات الوقف في مصلحة اأخرى مماثلة، و

ففي وجوه البر القريبة منها، يقول السيد الخوئي: 

(١( الخوئي : منهاج الصالحين، ج٢، ص٢٤١.

اإذا  »اإذا وقف على مصلحة فبطل رسمها، كما 

اأو مدرسة فخربت،  وقف على مسجد فخرب، 

ولم يمكن تعميرها، اأو لم يحتاجا اإلى مصرٍف، 

مهاجرة  اأو  المسجد،  فــي  يصلي  مــن  إلنقطاع 

الطلبة، اأو نحو ذلك، فاإن كان الوقف على نحو 

نماء  الغالب، صرف  هو  كما  المطلوب،  تعدد 

اأمكن،  اإن  اأخــرى  اأو مدرسة  الوقف في مسجد 

اإإل ففي وجوه البر، اإلأقرب فاإلأقرب« (٢(. و

من  المتوخاة  المنفعة  اأن  تقدم  مما  ويتضح 

الوقف مقّدمة على مقاصد الواقفين رغم مكانتها 

التـنمية  وهــل  الشرع،  لها  يتيحها  التي  واأهميتها 

اإلحتياجات  تلبي  التي  المنافع  عن  البحث  اإإل 

نسانية وتطويرها لتعم كافة طبقات المجتمع،  اإلإ

وبخاصة المحرومة منها.

الــخــاصــة  ــعــات  ــتــشــري ال اأن  نـــالحـــظ  ــذا  ــكـ وهـ

اإلى  يــؤدي  قد  مما  مغلقة،  اأو  بــاإلأوقــاف جامدة 

ضــيــاع اإلأوقــــاف اأو انــدثــارهــا، بــل هــي منفتحة 

وتــراعــي متغيرات الــزمــان والــمــكــان، اإلأمـــر الــذي 

وربطها  الحالية،  اإلأوقـــاف  صيانة  على  يساعد 

على  الــنــاس  وتشجيع  والتـنمية،  التقدم  بعجلة 

اأن ضعفت  الخيري، بعد  الوقف  المساهمة في 

واأخر  اإلأخيرة،  العقود  ذلك خالل  اإلــى  المبادرة 

دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

* * *

(٢( الخوئي : المصدر نفسه ، ج ٢، ص ٢٤١.
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الخاتمة والنتائج

الدراسة  من  المضنية  الجولة  من خالل هذه 

به من  )الوقف(، وما اسهم  والمعايشة لموضوع 

بوصف  وذلـــك  الــخــدمــيــة،  الــمــؤســســات  تشييد 

وتحليل عناصر هذه الصلة الوثيقة بينهما في ضوء 

البحث من مصادرنا  معلومات عن  يتوفر من  ما 

التراثية المتنوعة، تبين لنا : 

الصدقات  اأنـــواع  اأهــم  يعد من  الوقف  ان   -١

التي حث اإلسالم عليها إلأنه صدقة جارية تعمل 

الحضارة  قيم  فيها  تتجلى  في مجاإلت مختلفة 

العربية اإلسالمية، ففكرة الوقف تقوم على مفهوم 

الخير، والخير في المنظور اإلسالمي هو العمل 

الصالح الذي يعود نفعه على المجتمع. 

٢- ان نــشــاأة الــوقــف تــرجــع الـــى الــمــدة التي 

سبقت ظهور اإلسالم، كون فكرة الوقف انسانية 

ما  اأي  الــنــاس  بين  التضامن  تحقيق  تستهدف 

يعرف بـ)التكافل اإلجتماعي(، وبمجيئ اإلسالم 

ترسخت هــذه الــفــكــرة وتــطــورت بــاإيــجــاد اإلدلــة 

النبوية  والسنة  الكريم،  الــقــراآن  مــن  لها  الشرعية 

الشريفة واإلجماع. 

لــه ملسو هيلع هللا ىلص وفــي  ــ� 3- اأن اأئــمــة اأهـــل بــيــت رســـول ال

مقدمتهم اإلمــام علي بن ابي طالب � ، هم 

له تعالى خدمة  اول من اأوقف امالكه في سبيل ال�

بعض  بعدهم  مــن  وجــاء  والمسلمين،  ســالم  لــالإ

حتى  بــاإحــســان  تبعهم  ومــن  والتابعين  الصحابة 

له اإلرض ومن عليها. يومنا هذا حتى يرث ال�

الكبير  اإلســالمــيــة  العربية  الــدولــة  اهــتــمــام   -٤

وثيقاً  ارتباطا  ترتبط  اإلوقــاف كونها  ادارة  بمساألة 

المؤسسات  مــن  بالكثير  إلرتــبــاطــهــا  بالمجتمع 

اإلسباب  اأهــم  من  الوقف  ادارة  فتعد  الخدمية، 

ــذه الــمــؤســســات عــلــى تقديم  الــتــي ســاعــدت هـ

خدماتها. 

5- اسهم الوقف بدور كبير في مجال تشييد 

المؤسسات الدينة الخدمية، التي كان لها الدور 

اإلسالمية  العربية  الــحــضــارة  ــار  ازدهــ فــي  الكبير 

للمجتمع  الفقر  مــن  عالية  نسبة  على  والــقــضــاء 

اإلسالمي.

* * *
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المصادر والمراجع

- القراآن الكريم.

١- اأمين : د. عبد العزيز محمد، دور الوقف 

سالمية في  في التـنمية، ندوة )اأهمية اإلأوقاف اإلإ

عالم اليوم(، )دار البصائر، بيروت(.

٢- الــتــنــوخــي : ابـــو عــلــي الــمــحــســن بــن علي 

واخبار  المحاضرة  نــشــوار  ـــ/٩٩٤م(،  ــ ــ )ت 38٤هـ

المذاكرة، تحقيق: عبود الشالجي )بيروت : دار 

صادر(، ١3٩١هـ.

الــجــواهــري : حــســن، بــحــوث فــي الفقه   -3

مجمع  الناشر  كــوثــر،  )مطبعة  ط١،  المعاصر، 

الذخائر اإلسالمية(، ١٤٢٧هـ.

٤- الــحــر الــعــامــلــي : مــحــمــد بـــن الــحــســن، 

الحسيني  رضا  محمد  تحقيق:  الشيعة،  وسائل 

الــتــراث،  إلأحــيــاء  البيت  اآل  )مؤسسة  الجاللي، 

الوقوف  اأبــواب  بيروت، ١٩٩٩م( ح١ ب8 من 

والصدقات.

بــن احمد  ابــو محمد، علي   : ابــن حــزم   -5

بن سعيد، )ت ٤56هـ(، المحلى باإلأثار، )دار 

الفكر، بيروت(.

ــهــاج  مــن ســـعـــيـــد،  مـــحـــمـــد   : ــيـــم  الـــحـــكـ  -6

الصالحين، )دار اإلأضواء، بيروت(، ٢٠٠8.

٧- الــخــصــاف : ابـــو بــكــر، احــمــد بــن عمرو 

الكتب  الشيباني، احكام اإلوقــاف، ط١، )دار 

العلمية(، ١٤٢٠هـ ص١8. 

8- ابـــن خــلــدون : عــبــد الــرحــمــن بــن محمد 

)ت 8٠8هـــــــــــ/١٤٠5م(، مــقــدمــة الــعــالمــة ابــن 

الــعــربــي،  ــرائــد  ال ــيــروت : دار  خــلــدون، ط5، )ب

١٤٠٢هـ/١٩8٢ م(.

٩- الخوئي : اأبو القاسم، منهاج الصالحين، 

)دار المؤرخ، بيروت(، )٢٠٠٩(.

الحسيني  مــرتــضــى  محمد   : الــزبــيــدي   -١٠

)ت ١٢٠5هـ/١٧٩٠م(، تاج العروس من جواهر 

القاموس، تحقيق : الترزي واخرون )الكويت : 

مطبعة حكومة الكويت، ١٩6٩ م(.

كلمة  امـــيـــن،  مــحــمــد   : الـــديـــن  زيــــن   -١١

سالمي، قم، ط١،  عالم اإلإ التقوى، )مكتب اإلإ

١٤٢3هـ(. 

اشتراكية  السباعي : مصطفى حسني،   -١٢

والنشر،  للطباعة  القومية  دار  اإلسالم )دمشق : 

١3٧٩هـ/١٩6٠م(.

ـــ(،  ــ مــحــمــد، )ت ٢3٠هـ ابـــن ســعــد :   -١3

الطبقات الكبرى، )دار صادر، بيروت(.

١٤- السمهودي : نور الدين علي بن احمد 

تحقيق:  ــا،  ــوفـ الـ وفــــاء  )ت٩١١هـــــــــــــ/١5٠5م(، 

)بيروت: دار  الحميد  الدين عبد  محمد محيي 

احياء التراث العربي، ١3٩3هـ/١٩٧١م(.

التـنمية  مــقــومــات  مــهــى،  د.   : ســهــيــل   -١5

اإلجتماعية وتحدياتها ،)دار المحجة ،بيروت، 

لبنان(، )١٩٧8(.

١6- الشهيد اإلول : محمد بن جمال الدين 

تحقيق  ــدروس،  الـ ـــ(،  العاملي )ت٧86هــ مكي 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوقف ودورُه في التنمية البشرية 

التراث،  حياء  إلإ  � البيت  اآل  ونشر:)مؤسسة 

قم، المطبعة ستارة(، ط١، )١٤١٩هـ(.

١٧- الشهيد اإلأول : محمد بن جمال الدين 

الدمشقية،  اللمعة  العاملي )ت٧86هــــ(،  مكي 

ط١، )١٤١١هـ(.

بــن علي  الــديــن  زيــن  الــثــانــي :  الشهيد   -١8

البهية في شرح  الروضة  العاملي، )ت٩66هـــ(، 

قـــم( ط١،  امــيــر،  مطبعة   ( الــدمــشــقــيــة،  اللمعة 

(١٤١٠هـ(.

بــن علي  الــديــن  زيــن  الــثــانــي :  الشهيد   -١٩

فـــهـــام اإلــى  الــعــامــلــي، )ت٩66هـــــــ(، مــســالــك اإلإ

)مؤسسة  ونشر،  تحقيق  ســالم،  اإلإ شرائع  تنقيح 

ط٢،  عــتــرت(،  المطبعة  ســالمــيــة،  اإلإ المعارف 

(١٤٢5هـ(.

٢٠- الشوكاني : محمد علي، نيل اإلوطار، 

)دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠3(.

ــبــالغــة،  ال ــهــج  ن الـــصـــالـــح : صــبــحــي،   -٢١

مــجــمــوعــة خــطــب امــيــر الــمــؤمــنــيــن ملسو هيلع هللا ىلص ،تــاألــيــف 

تــبــريــزيــان،  فـــارس  الـــرضـــي، تحقيق :  الــشــريــف 

)مؤسسة دار الهجرة، قم - ايران(، مطبعة سرور، 

ط٢، )١٤٢٢هـ(.

٢٢- الصدوق : اأبو جعفر محمد بن علي بن 

الحسين بن بابويه القمي )ت: 38١هـ(،الهداية 

ــام  فــي اإلأصــــول والـــفـــروع، تحقيق مــؤســســة اإلأمـ

قــم،  اإعـــتـــمـــاد،  ــادي � ، ط١، )مــطــبــعــة  ــهـ الـ

١٤١8هـ(.

المسائل  ريـــاض  عــلــي،   : الطباطبائي   -٢3

،)دار احياء الكتب العربية، بيروت، ١٩٩٩م(.

جــعــفــر محمد  ــو  ــ اب  : الــطــقــطــيــقــي  ــــن  اب  -٢٤

بــن علي )ت ٧٠٩هــــــــ/١3٠٩م(، الــفــخــري في 

 اإلآداب السلطانية والدول اإلسالمية، ) بيروت : 

دار صادر، بال. ت(.

٢5- الطوسي، محمد بن الحسن، )٤6٠هـ(، 

تهذيب اإلحكام، ط٤، تحقيق: حسن الموسوي 

الخرسان، )دار الكتب اإلسالمية، ١365(.

٢6- الطوسي : محمد بن الحسن )٤6٠هـ(، 

والنشر:)مؤسسة  والطباعة  التحقيق  الــخــالف، 

سالمي، قم(، ط١، )١٤٢٢هـ(. النشر اإلإ

٢٧- الطوسي : محمد بن الحسن )٤6٠هـ(، 

والطباعة  التحقيق  مــامــيــة،  اإلإ فقه  في  المبسوط 

سالمي، قم(، ط١،  النشر اإلإ والنشر، )مؤسسة 

(١٤٢٢هـ(.

٢8- العاملي : محمد جواد الحسيني )ت: 

١٢٢6هـ(، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العالمة، 

الخالصي، )مؤسسة  باقر  الشيخ محمد  تحقيق 

النشر اإلأسالمي، قم(، ط١، )١٤١٩هـ(.

المعجم  فـــــؤاد،  مــحــمــد   : عــبــدالــبــاقــي   -٢٩

الــمــفــهــرس إلألـــفـــاظ الـــقـــران الــكــريــم، )دار اأونـــد 

دانش، طهران، طبعة جديدة(.

3٠- الــعــالمــة الــحــلــي : نــهــج الــحــق وكشف 

بــيــروت(،ط١،  العربي،  الــمــؤرخ  الــصــدق، )دار 

(١٤٢3هـ(.

ــل  ــيـ ــدلـ الـ احـــــمـــــد،  ــد  ــمـ ــحـ مـ الــــعــــمــــر:   -3١

ــعــة  مــطــب  : بــــــغــــــداد   ( اإلأوقـــــــــــــــاف  صـــــــــــالح  إلإ



سالمية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الثاني  227 مجلة العلوم األإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد الرحمن شكر محمود 

المعارف،١36٧هـ/١٩٤8(.

3٢- الفيروز ابادي : مجد الدين محمد ابن 

يعقوب )ت 8١٧هـ/١٤١٤م(، القاموس المحيط 

)بيروت: دار الفكر، بال. ت(.

 33ـــــ ابــن قــدامــة : مــوفــق الــديــن ابــي محمد 

لـــه بـــن مــحــمــد )ت 6٢٠هــــــــــ/١٢٢٤م(،  عــبــد الـــ�

 ) ط١  رضــا،  رشيد  محمد  تصحيح:  المغنى، 

القاهرة : مطبعة المنار، ١3٤٧هـ(.

الشخصية  اإلحــوال  احمد،  الكبيسي:   -3٤

والمواريث  الوصايا  والقانون،  والقضاء  الفقه  في 

والوقف )بغداد : مطبعة اإلرشاد، ١٩٧٢م(.

35- المجلسي : محمد باقر، )ت١١١١هـ( 

لــبــنــان،  ــروت،  ــيـ بـ ــا،  ــرضـ بــحــار اإلنـــــــوار، )دار الـ

.)٢٠٠٩

الحسن  بــن  جعفر   : الــحــلــي  المحقق   -36

ســالم ،تحقيق  الهذلي، )ت6٧6هـــ(، شرائع اإلإ

قم،  اأمــيــر،  ) مطبعة  الــشــيــرازي،  وتعليق، صالح 

ط٢، )١٤٠3هـ(.

3٧- المحقق الكركي : علي بن حسين بن 

)دار  القواعد،  شرح  في  المقاصد  جامع  علي، 

اإحـــيـــاء تـــراث اأهـــل الــبــيــت � (، قـــم، اإيــــران، 

(١٤١٠هـ(.

الــحــضــارة  اأصـــالـــة  ــاجـــي،  نـ ــعـــروف :  مـ  -38 

الــتــضــامــن  مــطــبــعــة  ــداد:  ــ ــغــ ــ ــ )ب الـــعـــربـــيـــة، ط٢ 

١38٤هـ/١٩6٩ م(.

3٩- مغنية : محمد جواد، الفقه على المذاهب 

الخمسة، )دار الجواد، بيروت(، ١٩8٤.

الــجــواهــري  الــنــجــفــي : مــحــمــد حــســن   -٤٠

)ت ١٢66هـــ(، جواهر الكالم في شرح شرائع 

ســـالمـــيـــة، طــهــران،  الــكــتــب اإلإ ســــــالم، )دار  اإلإ

١٤3٢هـ(.

* * *




