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الوقف بني القانون املرصي القديم 

 والرشيعة اإلسالمية 
 د . أشرف حمند عبد اهلادي عجيله

 انبحثمىجز 

. وكان "الؼديؿة والقسطك والحديثة"طرفت مصر الػرطقكقة كظام الققػ يف كؾ طفقدها 

ـْ طرفقا الققػ ، فَققػقا لملفة التؿاثقؾ والؿعابد. وحػروا صقرَ  قدماءُ  َل َم  الؿصريقـ أوَّ

قد . و"حؼقٓ لملفة"أمقالفا ا كاكت ُتؿـح الفبات لؾؿعابد فتعد فؿ طؾك إحجار. وكثقرً أوقافِ 

مـ مؾقك الػراطـة لؾؿعابد. بلوقاف  Harris Papyrus"هاريس الؽربى"شفدت بردية 

أوقاف الؿؾؽ ، وإوقاف الؽثقرة مـ فرطقن مصر رمسقس الثاين طؾك معبد آبقدوس ك

طؾك ، ووقػف  مقال طؾك الؿعابدإعبقد والزراطقة وال لاضإرمـ لؾعديد رمسقس الثالث 

تقت طـخ "لوقاف الؿؾؽ كيف طسؼالن. و" بتاح "ؾك معبد اإللف معبده ٔمقن يف كـعان ، وط

كذلؽ أوقاف إفراد طؾك الؿعابد تقسال لملفة لؼضاء حاجتفؿ ، ويسؾؿقهنا لؾؽفـة ،  "آمقن

ؾ يف سجالت الدولة إلدارهتا لصالح خزائـ الؿعابد.  وكاكت إمقال الؿقققفة لؾؿعابد ُتَسجَّ

 باسؿ الؿعبد باطتبارها مجؿقطة قائؿة بذاهتا. وتستثؿر الؿعابُد أمقالفا الؿقققفة. 

بؿرسقم  "بقبل الثاين"وأحقاكًا كثقرة ُيَسطَّر الققػ يف صقرة هبة لؾؿعابد ، كققػ الؿؾؽ 

دمة الؿعبد. وهذا هق مضؿقن الققػ صادر لقزيره بؼصد تخصقص بعض إراضل لخ

الخقري. فؿؿتؾؽات الؿعابد يف مصر الؼديؿة وقػ شلهنا شلن إمقال الؿقققفة طؾك 
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الؿساجد يف مصر الحديثة : وهل أمقال خارجة طـ دائرة التعامؾ يؼقم طؾك إدارهتا بعض 

ت الـظار. كؿا طرف الؼاكقن الؿصري الؼديؿ فؽرة تخصقص أمقال معقـة مـ مؿتؾؽا

الشخص لتحؼقؼ غرض معقـ مع حبس طقـ الؿال فال يجقز التصرف فقف ، ويـتؼؾ مـ جقؾ 

إلك جقؾ ، تحؼقؼا لؾققػ الديـل وهل فؽرة الققػ الخقري أيضا ولؽـ بصقرة طؼد هبة 

مشروصة بعقض. كذلؽ طرف الؼاكقن الػرطقين رصد الشخص لجزء مـ ثروتف ضؿاكا دائؿا 

، مع كص القاقػ طؾك حرماهنؿ مـ التصرف يف الؿال الؿقققف. لذريتف يف أجقالفؿ الؿتعاقبة 

وهذا هق مضؿقن الققػ إهؾل. وهبذا ُوِجَد بؿصر الػرطقكقة كقطان لؾققػ : الققػ 

 الخقري والققػ إهؾل.

الؿسؾؿقن مـذ بداية ضفقر الدولة وقد رأيـا يف هذا البحث أنَّ الققػ يف اإلسالم مارسف 

اجتفادية فؾؿ تثبت صراحة يف الؼرآن الؽريؿ ، وإكؿا ثبتت يف السـة  . وأن أحؽامفاإلسالمقة

بشؽؾ مجؿؾ ، وطؾك سبقؾ الـدب ٓ القجقب. وأنَّ الػضؾ يف تطقر كظام الققػ يف اإلسالم 

يف تطقير الجاكبقـ  قائد طظقؿةف "قربة هلل"ٓجتفادات الػؼفاء. ولؾققػ بجاكب كقكف تعبدي 

بقت مساهؿة  ـأكثر مومساهؿة فعالة يف معالجة مشاكؾف ع آقتصادي وآجتؿاطل لؾؿجتؿ

ـ الققػ الدوَل و الؿال. فؿ صرف إطاكات لأو إيجاد فرص طؿؾ لؾؿتعطؾقـ ، مـ  الـامقةَ  ُيَؿؽِّ

دلقؾ فقف اجتؿاطل و ولؾققػ ُبعد .، أو إكشاء مالجئ لؾقتامك والؿتشرديـ يجدون طؿالً حتك 

فرق يف تؾؼل اإلطاكات  حقث ٓ الدولة اإلسالمقةطؾك القحدة آجتؿاطقة بقـ كؾ رطايا 

أبقاب  -بخالف الققػ طؾك الؿساجد وأطؿال الخقر العامة  –ولف  بقـ مسؾؿ وذمل.السالػة 

ـْ ُيحب مـ  طديدة مـفا الققػ طؾك الػؼراء ، وطؾك اإلطتاق ، وطؾك الؼرض الحسـ ، وطؾك َم

بالققػ  "الػرطقين"كقن الؿصري الؼديؿ إهؾ وإقارب والذرية. وقد قاركا الققػ يف الؼا

يف اإلسالم. وثبت طدم صحة مزاطؿ الؿستشرققـ بنلغاء الققػ. وخؾصـا لضرورة إرجاع 

 الققػ إهؾل بضقابط تجـبـا مثالبف. 

 الققػ ، الؼاكقن الؿصري ، الؼديؿ ، الشريعة اإلسالمقة  الؽؾؿات الؿػتاحقة :
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Abstract :  
Pharaonic Egypt knew the endowment system in all its "ancient, middle, and modern" 

eras. The ancient Egyptians were the first to know the endowment, so they endowed 
statues and temples for the gods. And they carved the pictures of their endowments on 
stones. Endowments were often given to temples, so their money was considered "the 
fields of the gods". The Great Harris Papyrus witnessed the endowments of the 
Pharaohs to the temples. Such as the great endowments from Pharaoh Ramses II of 
Egypt to the temple of Abydos, and the endowments of great agricultural lands, slaves 
and money of Pharaoh Ramses III of Egypt to the temples, and his endowment of his 
temple to Amun in Canaan, and his endowment on the temple of the god Ptah in 
Ashkelon. And like The endowments of King Tutankhamun were individuals' 
endowments of temples to begthe gods to fulfill their needs, and hand them over to the 
priests to administer them for the benefit of the temple treasuries. Endowment funds for 
temples were recorded in the state records in the name of the temple as a stand-alone 
set. Temples invest their endowment money.  

In many cases, the endowment is written in the form of a gift to the temples, such as 
the endowment of King "Bibi II"by a decree issued to his minister with the intention of 
granting some lands for the service of the temple. This is the content of the charitable 
endowment. The property of the temples in ancient Egypt is an endowment,like 
the endowment funds to mosques in modern Egypt. They are regarded as funds outside 
the dealing circle, which are managed by some principals. The ancient Egyptian law also 
got the idea of allocating certain funds from a person’s property to achieve a specific 
purpose with maintaining the original money, it is not permissible to dispose of it. 
Inherited from one generation to the next, to fulfill the religious endowment, which is the 
idea of the charitable endowment too, but in the form of a conditional endowment 
contract with a compensation. Pharaonic law also knew a person’s monitoring of part of 
his wealth as a permanent guarantee for his offspring in their successive generations, 
with the stipulation of the donor's law to deprive them of endowed money. This is the 
content of the civil endowment. Thus, there were two types of endowment in Pharaonic 
Egypt : charitable endowment and civil endowment.  

We have seen in this research that the endowment in Islam has been practiced by 
Muslims since the inception of the Islamic state. And that its judgments are not explicitly 
proven in the Holy Qur’an. Rather, it is proven in the Sunnah in general terms, and by 
way of optional, not obligatory. The credit for the development of the endowment system 
in Islam is for the jurisprudence of the jurists. In addition to being a devotion to God, the 
endowment has great benefits in developing the economic and social aspects of society 
and an effective contribution to solving its problems more than the contribution of 
exchequer "Bet El-Mal". The endowment enables developing countries to create job 
opportunities for the unemployed, or to disburse subvention for them until they find work, 
or to establish shelters for orphans and homeless people. The endowment has a social 
dimension and it is evidence of social unity among all the subjects of the Islamic State, 
as there is no difference in receiving the aforementioned subsidies between a Muslim 
and non-Muslim. And it has-unlike endowment on mosques and public works of charity - 
many chapters, including endowment on the poor, on emancipation, on good loan, and 
on loved ones, relatives, and offspring. We have compared the endowment in ancient 
Egyptian "pharaonic" law to the endowment in Islam. The claims of the Orientalists to 
cancel the endowment proved incorrect. We concluded the necessity of restoring the 
civil endowment with controls that we avoided with its shortcomings.  
 

Keyword : The Endowment  , Ancient , Egyptian Law , Islamic Legislation. 
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َلِن َتَناُلوا اِلِبرَّ َحتَّى ُتِنِفُقوا ِمنَّا ُتِحبُّوَن 

  صدق اهلل العظيه
  (92سورة آل عنران : من اآلية )
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 تمهيذ
ف يف الؿـُؾؽ والؿؾؽقت ، الباقل   الحؿد هلل الؿقفؼ لؿا فقف مصالح العباد ، الؿتصرِّ

ا الذي ٓ يػـك وٓ يؿقت ، الؼائؾ يف محؽؿ التـزيؾ : َلن َتـَاُلوا اْلبِرَّ َحتَّٰى ُتـِػُؼوا ِمؿَّ

، معؾؿ اإلكساكقة  ، والصالة والسالم طؾك السراج الؿـقر  92آل طؿران :   … ُتِحبُّونَ 

َر اإلكساَن مـ حرصف وشحف ، وطؾك آلف وأصحابف والتابعقـ  وهادي البشرية ، الذي َحرَّ

ـْ دطا بدطقهتؿ  الذيـ كشروا يف إرض مبادَئ العدل واإلخاء بعد التقحقد : وطؾك َم

 :أما بعد ...  الديـتـ هبديفؿ بنحسان إلك يقم واس

 

إنَّ الققَػ صبؼا لؽثقر مـ مػؽريـ الغرب آقتصاديقـ ومـ الؿستشرققـ أداُة تعطقٍؾ 

لؾغاية الرأسؿالقة مـ الؿال وسبب َبقِّـ يف طزوف الؿقققف طؾقفؿ طـ العؿؾ واإلكتاج. 

ـْ  وقد حاول العديد مـ الُؽتَّاِب الؿستشرققـ يف مملػاهتؿ التلكقد طؾك ُل َم أنَّ اإلسالَم أوَّ

ساهؿ يف تؾؽ الؿساوي بنجازتف أو بسـف الققػ. ولذا رأيـا طؼد مؼاركة تاريخقة بقـ كظام 

 ويف اإلسالم.      "الػرطقين"الققػ يف الؼاكقن الؿصري الؼديؿ 

ويف اإلسالم  "الػرطقين"وتبدو أهؿقة بحث كظام الققػ يف الؼاكقن الؿصري الؼديؿ 

دى طظؿة أجدادكا قدماء الؿصريقـ بؿعرفتفؿ لـظام الققػ بـقَطقِف بدقة يف التقصؾ لؿ

طالقة. ويف تسؾقط الضقء طؾك مدى سعل اإلسالم بنجازتف لـظام الققػ لؿعالجة مشاكؾ 

البطالة والؿساهؿة يف تشجقع آقتصاد وإيجاد فرص طؿؾ لؾراغبقـ وحث البشرية طؾك 

ـُ رابطة اإلخقة والرتاحؿ إذ يستػقد مـ ال ققػ غقُر الؿسؾؿ أيضا. بقـؿا باتت الؼقاكق

القضعقُة الحالقُة والؿمسسات الؽـسقة أو الؿمسسات الخقرية أو ممسسات آئتؿان يف 

يف بحر ُلجلٍّ مـ مضؿقن فؽرة الققػ.  -حتك الققت الؿعاصر  -دول الغرب تتخبط 
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الؿصري بدأ ويؽػل أن كشقر يف هذا الؿؼام إلك أن الققػ يف ضؾ الؼاكقن القضعل 

 "الققػ إهؾل"كققػ خقري ثؿ ُأِجقَز الققػ إهؾل ، ولؽـ ما اكػتل أن ضفرت مـ 

مشاكؾ جؿة حتك حاد طـ الغرض مـ جقازه ، وُألِغلَّ ٕكف اسُتعِؿَؾ لؾققَِػ أحقاكا طؾك 

 البـقـ دون البـات فبات أداًة لحرماهنـ مـ الؿقراث.   

 ختقاركا لفذا البحث لألسباب التالقة :ترجع أهؿقة ا

ُطقَن وجقَد مضاٍر اقتصاديٍة طديدٍة لؾققػ.  -1 ٕكـا وجدكا بعَض طؾؿاِء آقتصاد َيدَّ

لؿضاره العديدة يف الشمون آقتصادية ، إذ  :وإولك يف كظرهؿ إلغاء كظام الققػ 

يؿـع مـ التصرف يف إمقال وُيخِرج الثروَة مـ التعامؾ ، وهذا أمر غقر مرغقب فقف 

مـ القجفة آقتصادية. كؿا أكف ُيَمديِّ لركقد الـشاط ويؼضل طؾك الؿؾؽقة وطؾك 

ـ العؿؾ الؿـتج مزاياها آجتؿاطقة وآقتصادية. ويضر بالؿستحؼقـ فُقؼِعَدُهؿ ط

تؽاسال ، وُيَقلِّد فقفؿ روَح الخؿقل بؿا ٓ يتػؼ مع مصؾحة الؿجتؿع. وآخرون قالقا 

بلن طدد الؿستحؼقـ يف بعض إوقاف قد يزيد طؾك مر إجقال فقمول إمر إلك أن 

ـَ طؾك  تؽقن حصُة القاحد مـفؿ ضئقؾًة جدا غقر مجدية. وأن الققػ ُيجبِر الؿستحؼق

 .  (1)لشققع فقؽقن مصدرًا لؾخصام والؽراهقة وكثرة الؿـازطاتالبؼاء يف ا

بلن كظام الققػ يف اإلسالم  آدطاءإلك  Morandلذهاب بعض الؿستشرققـ مثؾ  -2

مؼتبس مـ الؼاكقن الروماين أو متلثر بف إلك حد كبقر. وقد استـد أصحاب هذا الرأي 

: وأن كظام الققػ  "ديـقةالؿمسسات ال"إلك أن كظام الققػ الخقري تلثر بـظام 

. وزطؿقا كذلؽ أن كظام الققػ ُوِضَعت ققاطده "آستئؿان"إهؾل تلثر بـظام 

                                                        

اكظر هذه أراء لدى د. أحؿد إبراهقؿ بؽ وواصؾ طالء الديـ أحؿد إبراهقؿ ، مقسقطة أحؽام الػؼف طؾك  (1)

 .20، ص  2009الؿذاهب إربعة ، الؿؽتبة إزهرية لؾرتاث ، الؼاهرة ، 



  

640 

الػـقة خالل الؼرن الثاين الفجري. مع العؾؿ أن هذه إدلة ٓ أساس لفا مـ الصحة 

 لسقدكا طؿر ابـ الخطاب  ٕن كظام الققػ يف اإلسالم أساسف حديث الـبل 

خقر حبسف أرضف يف خقرب هلل ، ولؿ يؽـ ذلؽ يف العام الثاين بخصقص رغبة إ

الفجري كؿا ادطقا. فضال طـ أن التشابف الؿتقهؿ بقـ كظام الققػ الخقري وكظام 

الؿمسسات الديـقة تشابف ضاهري. والققػ إهؾل يختؾػ كؾقة طـ كظام 

 . (1)آستئؿان

                                                        

هذه الؿزاطؿ قائال أنَّ الؼاكقن البقزكطل طرف كظام  –رحؿف اهلل  –َفـََّد أستاُذكا الدكتقر صقيف أبق صالب  (1)

الؿمسسات الؽـسقة والؿمسسات الخقرية لرطاية الػؼراء والعجزة ، وجؿقعفا تتضؿـ معـك رصد مجؿقطة مـ 

إمقال لتحؼقؼ وجف مـ وجقه الرب والخقر. وكذلؽ كجد كػس الؿعـك يف كظام الققػ الخقري الذي يؼقم طؾك 

ة طـ أن تؽقن مؾؽًا ٕحد مـ الـاس وجعؾ ريعفا لجفة مـ جفات الرب والخقر. ومـ ثؿ أساس حبس طقـ معقـ

فنن الـظامقـ متشبفان مـ حقث الغرض ولؽـفؿا مختؾػان مـ حقث القسائؾ الػـقة التل استعؿؾفا الؼاكقكققن 

، بقـؿا لؿ يعرف  لتحؼقؼ ذلؽ الغرض الؿتشابف. فالؼاكقن الروماين اطرتف لفذه الؿمسسات بالشخصقة الؿعـقية

الػؼف اإلسالمل مبدَأ الشخصقة الؿعـقية ، ولذلؽ جعؾقا إمقال الؿقققفة طؾك حؽؿ مؾؽ اهلل. فضال طـ أن 

الـظامقـ يختؾػان مـ حقث شروط صحة الققػ وآثاره وإدارتف. ولذا افرتق كظام الؿمسسات الؽـسقة 

ئؾ بتؼريب كظام الققػ إهؾل مـ كظام والؿمسسات الخقرية طـ كظام الققػ. أيضا أخطل الرأي الؼا

يؼقم طؾك أساس أن شخصا ُيقصل  "آستئؿان البقزكطل"، ففق بعقد كؾ البعد طـ الحؼقؼة. ٕن "آستئؿان"

 –كؾف أو بعضف بعد استقػاء جزء مـف  –بؿالف أو بجزء مـف إلك شخص آخر وُيؽؾِّػف يف كػس القصقة برد ذلؽ الؿال 

،..... .  "23،2، 2"ـفؿ لف يف القصقة ، وفؼ الؿثال الذي وضعف جستـقان يف كتابف الـُظؿ إلك أشخاص معقـقـ يعق

يؼقم طؾك أساس حبس العقـ  –الذي ضفر يف طفد ٓحؼ لـظام الققػ الخقري  –يف حقـ أن كظام الققػ إهؾل 

وجقه الخقر يف الحال ، والتصدق بريعفا يف وجقه الرب والخقر يف الؿآل. فالريع يذهب يف الققػ الخقري إلك 

ًٓ إلك القاقػ كػسف أو ذريتف مـ بعده أو غقرهؿ مـ الـاس ، صبؼا لؾشروط التل  ولؽـف يف الققػ إهؾل يذهب أو

يحددها القاقػ ، ثؿ يمول مـ بعدهؿ إلك جفة الخقر التل يحددها القاقػ. وطؾك ذلؽ فالققػ إهؾل وكظام 

عقـ مـ تركة شخص آخر طـ غقر صريؼ خالفتف باإلرث الشرطل ، آستئؿان يتػؼان مـ حقث إفادة شخص م

يختؾػان كؾ آختالف. إذ صبؼا لـظام آستئؿان يمول الؿال بصػة هنائقة  –فقؿا طدا هذه الخصقصقة  –ولؽـفؿا 

ـْ ُيحددهؿ القاقػ ثؿ يمو ـْ ُيحددهؿ الؿقصل ، أما يف كظام الققػ إهؾل يمول الؿال ابتداء إلك َم ل مـ إلك َم

طؾك حرية الؿقصل  "كظام آستئؿان"بعدهؿ إلك جفة الخقر. وفضال طـ ذلؽ فنن الشروط التل وضعفا 

والؿستلمـ مختؾػة كؾ آختالف طـ مثقالهتا يف الققػ إهؾل. اكظر مملػ سقادتف : تطبقؼ الشريعة اإلسالمقة 

 .338-335، ص 1995،  4يف البالد العربقة ، دار الـفضة العربقة ، الؼاهرة ، ط 
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وآكحراف بالققػ طـ مبتغاه  ٓكحسار آهتؿام بإوقاف مـ قبؾ الؿسؾؿقـ ، بؾ -3

الشرطل ، حتك تدخؾت بعُض الجفات اإلدارية يف شمون أمالكفا ، وتؿ التصرف 

فقفا بعقدا طـ إحؽام الػؼفقة الؿشروطة ، مؿا أدى إلك كقع مـ اإلهؿال 

 لؾؿمسسات الؼائؿة طؾك شمون الققػ وطدم الؼقام بالقاجبات الؿبتغاة مـ الققػ. 

راسات تاريخقة تبتغل إبراز الققػ ودوره يف الؿجتؿعات الؼديؿة ٕكـا لؿ كجد د -4

 وطؾك إخص يف مصر الػرطقكقة كـؿقذج.

بسبب طدم اهتؿام مشرطل البالد العربقة بالققػ اإلسالمل كؿمسسة خقرية لفا  -5

فعـدما غؾبت التشريعات القضعقة يف آقتباس مـ إكظؿة الؼاكقكقة  ،فقائد جؿة

صار آهتؿام بنكشاء الؿمسسات الققػة متسؿا بالؿحاكاة والتؼؾقد لألكظؿة  (1)الغربقة

، ولؿ يتحؼؼ الؿرجق مـ  (3)، ولؿ َتسَؾْؿ مصر مـ ذلؽ الـؼؾ والـسخ (2)غقر اإلسالمقة

 وصػفا وقػقة.

                                                        

(1) (C'est surtout à partir du XIXe siècle que l'influence occidentale a  commencé à s'exercer sur 
le Proche-Orient musulman. D'abord politique, économique et culturelle, elle se manifeste 
ensuite dans les institutions juridiques …. Au cours du XIXe siècle, l'Empire ottoman subit 
l'influence du droit occidental comme une nécessité politique. Sous la pression des puissance 
européennes interviennent un certain nombre de codification. Les Codes français de 
commerce, de procédure civile, pénal et de procédure criminelle servent de modèle, suivis de 
très près, parfois purement et simplement traduits.)  V. Louis Milliot et François-Paul Blanc, 
Introduction à l'étude du droit musulman, Dalloz, Paris, 2 éd., 2001, p. 607.  

فاقتبست أحؽامفا مـ الؼاكقن اإلسالمل.  -وكذا الققػ  –استثـاء إحقال الشخصقة  Milliotثؿ يذكر إستاذ  (2)

حتك جاء مصطػك أتاتقرك فلحال تركقا لدولة طؾؿاكقة مؼتبسة تشريعاهتا مـ الحضارة الغربقة والحضارة 

 العؾؿاكقة فقؼقل :
(Et tout le statut personnel, c'est-à-dire l'état et la capacité, le mariage et la répudiation, la 
filiation, les successions et testaments les Wakf ou Hubus "الوقف أو األحباُس" demeure soumis à 
la Shari'a conformément au droit hanéfite. La révolution de Muustafa Kemal, rompant avec ce 
passé, transformera le pays turc en un Etat moderne de civilisation occidentale et de 
législation laïcisée. Des codes européens seront adoptés presque intégralement… .) V. Louis-
Milliot et François-Paul BLANC, Introduction à l'étude du droit musulman, op. cit., p. 607.  

(3) (L'Égypte, dès l'époque d'Ismaïl Pacha "1867-1873", avait obtenu son autonomie législative. 
Elle entreprend, en 1875, une grande réforme judicaire, …… . Complétant cette organisation, 
six codes mixtes, prenant le droit français pour base, résument, condensent et copient nos 
codes ; et six codes nationaux reproduisent ces codes mixtes. A partir de ce moment le droit 
égyptien est très semblable au nôtre, réserve faite du statut personnel qui demeure soumis à 
la Shari'a.) V. Louis-Milliot et François-Paul BLANC, Introduction à l'étude du droit musulman, 
op. cit., p. 608. 
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 إذا حاولـا مؼاركة كظام الققػ الذي كان سائدا يف العصقر الؼديؿة بالققػ يف اإلسالم

 سـجده يختؾػ أشد آختالف. فالققػ يف العصر الؼديؿ كان يرتبط ارتباصا وثقؼا إما

 بعبادة إسالف وإما بػؽرة تخؾقد العائؾة ... كؿا سـرى يف مقضعف.  

وحقث إن أطظؿ وأقدم الحضارات الؼديؿة يف الشرق إوسط هل الحضارة 

الػرطقكقة كـؿقذج لذلؽ يف  الػرطقكقة ، فنكـا سـؼتصر طؾك بحث كظام الققػ يف مصر

الشرق إوسط ويف أقدم حضارات العالؿ الؼديؿ ، ثؿ كؼارن ذلؽ ببحث الققػ يف 

 الشريعة اإلسالمقة.

 

لؼد اتبعت يف بحثل هذا الؿـفج آستؼرائل التحؾقؾل والؿـفج الؿؼارن ، فؼؿت بتتبع 

ة والقسطك والحديثة ، بقصػفا الققػ يف الحضارة الػرطقكقة ، يف كؾ طصقرها الؼديؿ

أهؿ الشرائع القضعقة لؾحضارات العريؼة الؼديؿة يف الشرق إوسط وقاركتف بالققػ يف 

 الشريعة اإلسالمقة. 
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 انمقذمت

 سقاء –طؼارات أو مـؼقٓت  -طرف الؼاكقن الؿصري الػرطقين فؽرة وقػ إمقال 

الخقري أو الققػ إهؾل. وقد وجدت هذه الػؽرُة بذرهتا يف الؼاكقن  الققػ بطريؼ

. فالـؼقش التل ضفرت "Les fondations"الػرطقين مرتبطة بـظام وجقد الؿمسسات 

ُصقن  طؾك مؼابر الؿصريقـ تدل طؾك أهنؿ يف سبقؾ ابتغاء الغـؿ بحقاة الخؾقد كاكقا ُيخصِّ

الديـقة بصػة دائؿة ، بحقث ٓ يؽقن لؿؿثؾ أمقالفؿ طـ صريؼ هبتفا إلك الؿمسسات 

هذه الؿمسسات حؼ التصرف يف هذه إمقال. أيضا كان الشخص يؼقم أثـاء حقاتف بـؼؾ 

 مؾؽقة أمقالف إلك الؽفـة. وغالبا كاكت هذه إمقال طبارة طـ أراضل زراطقة أو طؼارات

لشعائر الديـقة لروح : ومـ ريعفا كان الؽفـة يؼقمقن بتؼديؿ الؼرابقـ وإقامة ا أخرى

الؿتقيف. وكاكت هذه إمقال مخصصة لفذا الغرض بصػة ممبدة. فؾؿ يؽـ لؾؽفـة حؼ 

التصرف فقفا إلك أي شخص آخر. وبذلؽ خرجت هذه إمقال طـ دائرة التعامؾ. 

 .(1)وكاكت تـتؼؾ مـ الؽفـة إلك ورثتفؿ محؿؾة بـػس إطباء

، أكرب وأطظؿ الحضارات  "لػرطقكقةالققػ يف الحضارة ا"وقد آثركا أن كبحث 

الشرققة الؼديؿة ، وخصصـا لذلؽ الػصؾ إول. ثؿ كتعرض لؾققػ يف الشريعة 

 اإلسالمقة بغقة الؿؼاركة بقـ الـظامقـ وذلؽ يف الػصؾ الثاين.  

 ومـ ثؿ سقـؼسؿ بحثـا إلك فصؾقـ ، كتـاول يف أولفؿا : 

 يمالػصل األول : الوقف يف الؼاكون الؿصري الؼد

 الػصل الثاين : الوقف يف الشريعة اإلسالمقة.. بقـؿا كطؾب يف  

  ،،،وعؾى اهلل قصد السبقل

                                                        

 .239-238محؿقد السؼا ، تاريخ الـظؿ آجتؿاطقة والؼاكقكقة ، الؿرجع السابؼ ، ص  اكظر د. (1)
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 انفصم األول

 انىقف في انقانىن انمصري انقذيم

كان التؽقيـ اإلداري يف مصر الػرطقكقة يف فرتات ازدهار الؼاكقن متسؿا بالرتقل صبؼا 

لؾؽػاءة يف العؿؾ ، وكان الجؿقع سقاسقة أمام الؼاكقن يف شغؾ وضائػ الدولة. إٓ أن 

دقة التؽقيـ اإلداري هذه اهتزت تؿاما إبان حؽؿ اإلقطاع وسقطرتف طؾك البالد. فعـدما 

أحاط كػسف  -يف فرتات اكحطاط الدولة الػرطقكقة  –ألقهقتف  "قنالػرط"ادطك الؿؾؽ 

بعدد هائؾ مـ رجال الديـ الذيـ أخذ كػقذهؿ يف آزدياد ، حتك فؼدت الدولة 

 -الػرطقكقة صابعفا الؿدين وتبـت الطابع الديـل أو الؽفـقيت. وبات مقضػق السؾطات 

ز آلفة الؼاكقن وحؿاية العدالة أو رم" معات "سقاء لتحقت إلف تشريع الؼاكقن ، أو لدى 

 وهذه. ألفة هذه لدى الؽفـة بؿثابة جؿقعفؿ – "سقشات"لؾسؾطة التـػقذية لملفة 

 . (1)تخضع لإللف إطظؿ رع ، ٕن الؿؾؽ اكدمج يف ذات اإللف رع ألفة

وهـا حؾت رابطة القٓء الديـل محؾ القٓء السقاسل ، وأصبح الؿقضػقن كفـة 

الؿؾؽ اإللف بدٓ مـ كقهنؿ مقضػقـ مدكققـ يف إدارات الدولة الؿدكقة الؼديؿة. ومع هذا 

التطقر وضفقر آطتبار الشخصل والقٓء يف تؼؾقد الؿؾؽ لؿقضػقف ، ُمـَِحت آمتقازاُت 

كحؼ الدفـ لإليؿاخق يف الؿؼربة الؿؾؽقة حقث  "اإليؿاخق"لؾؿؼربقـ مـ الؿؾؽ وهؿ 

 إلك وصقٓ .(2)الضرائب مـ واإلطػاء الؿالقة والؿـح ،يشاصرون الؿؾؽ كعقؿ أخرة 

                                                        

 .63-58، ص  2018اكظر د. السقد فقدة ، تاريخ الؼاكقن الؿصري ، دار الـفضة العربقة ، الؼاهرة ،  (1)

، "مـ العصر الػرطقين حتك العصر اإلسالمل"فؾسػة وتطقر الـظؿ الؼاكقكقة يف مصر ، اكظر د. مصطػك صؼر ،  (2)

 .98-97:  91-90، ص 1998مؽتبة الجالء الجديدة ، الؿـصقرة ، 
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 التل الؿعابد طؾك "وطبقد ومـؼقٓت طؼارات مـ" متـقطة أمقآ الػراطـة الؿؾقك وقػ

 الفبة بطريؼ وأقارهبؿ ذرياهتؿ وطؾك طؾقفؿ وقػفا أو الؿؼربقـ الؽفـة همٓء يديرها

 . (1)لضؿان تؼديؿ الؼرابقـ لؾؿؾقك الػراطـة بعد وفاهتؿ – بعد فقؿا سـرى كؿا – الؿشروصة

وبسبب احرتام الؿجتؿع الؿصري الؼديؿ لؾؿعابد ولؾؽفـة ، تعددت أوقاف الؼدماء 

لػرطقكقة الؿصريقـ لفؿ. وسـتـاول يف الؿبحث إول كقػقة ضفقر فؽرة الققػ يف مصر ا

، وسقتؿ ذلؽ مـ خالل بحث ضفقر إوقاف الجـائزية يف الؿطؾب إول : ثؿ كتطرق 

يف الؿطؾب الثاين لظفقر الققػ الخقري العام ومؾؽقة الؿعابد يف العصقر الػرطقكقة. 

وكبقـ يف الؿبحث الثاين أكقاع الققػ الػرطقين )الققػ الديـل : والققػ إهؾل( يف 

وأخقرًا كطُرق مسللة مدى اكتساب الققػ الػرطقين الشخصقة مطؾبقـ متتالققـ. 

 آطتبارية يف الؿبحث الثالث.

                                                        

، 1974لعربقة ، الؼاهرة، ط اكظر د. محؿقد السؼا ، تاريخ الـظؿ آجتؿاطقة والؼاكقكقة، دار الـفضة ا (1)

 .152-150ص
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 انمبحث األول

 فكرة انىقف في مصر انفرعىنيت
َر الؿصريقن الؼدماء  ، مؿا اقتضك أن (1)بشر صقرة يف ألفة - طدة طصقر يف –َتَصقَّ

. واقتضك وجقد ألفة والؿعابد إيجاد (2)تؽقن لفذه ألفة بققت تؼقؿ فقفا وهل الؿعابد

ـْ يؼقم بخدمة اإللف واإلشراف طؾك شمون الؿعبد وهؿ الؽفـة. أيضا وجقد الؿعابد  َم

والؽفـة تطؾََّب وجقد الؿقارد الؿالقة التل ُيـػؼ مـفا طؾك شمون الؿعبد والتل تؽػؾ 

غقا أكػسفؿ لخدمة اإللف ومعبده أسباَب الحقاِة.   لؾؽفـة الذيـ َفرَّ

والفبات التل يؿـحفا الؿؾقك  (3)وكاكت هذه الؿقارد تتؿثؾ بصػة أساسقة ، يف العطايا

                                                        

ابـ "فؽان قدماء الؿصريقـ يعتؼدون أن مؾقكفؿ آلفة كامـة يف لحؿ بشري. وكان الؿؾؽ ُيطؾؼ طؾك كػسف  (1)

وطؾك جدران الؿعابد كرى صقرة الؿؾؽ وهق صغقر هتدهده ألفة كؿا يدلؾ إب ابـف. وتبعا لفذا  "الشؿس

مقن لف كؾ أكقاع الضحايا. فنذا صعد إلك  آطتؼاد كان الؿصريقن يبذلقن يف سبقؾ مؾؽفؿ كؾ كػقس لديفؿ وُيؼدِّ

السؿاء ٓحؼا بنخقتف ألفة شقَّدوا لف معبدًا طظقؿًا إلحقاء ذكرِه طؾك إرض. وُيخصص لفذا الؿعبد جؿاطة 

مـ الؽفـة يؽرسقن حقاهتؿ يف طبادتف والتغـل بؿـاقبف. ولؿا كان الشعب الؿصري الؼديؿ طظقؿ التديـ ويخص 

، فؼد أكثر مـ تشققد الؿعابد لفا. وكان الؿصريقن الؼدماء يشقدون الؼبقر والؿعابد آلفتف بؽؾ تبجقؾ وتؼدير 

بلهبك صقرها آمؾقـ أن ُتخؾَّد أمد الدهر. اكظر جقؿس بقؽك ، مصر الؼديؿة ، ترجؿة كجقب محػقظ ، مطبعة 

 .  57:  17-16الؿحؾة الجديدة ، الؼاهرة ، 

الؿعابد التل اطتربت مـازل لملفة ، ثؿ الؿعابد الجـائزية التل  طرفت مصر الػرطقكقة كقطقـ مـ الؿعابد : (2)

قت يف الدولة الحديثة ب . اكظر "قصقر ماليقـ السـقـ"خصصت إلقامة الشعائر لؾؿؾقك بعد وفاهتؿ والتل ُسؿِّ

الػؽر لؾدراسات والـشر،  دومقـقؽ فالبقؾ ، الـاس والحقاة يف مصر الؼديؿة ، ترجؿة ماهر جقيجايت ، دار

 .  28، ص 2001، 2، ط الؼاهرة

، "Legs" pieuxأو  "Fondation"، والققػ "Legs"، والقصقة "Donation"اكظر الػارق يف العطايا بقـ الفبة  (3)
 :يف الؾغة الػركسقة 

(Donation : Don fait par un acte public et solennel à une personne ou à un établissement. Legs   

donation faite par testament. Fondation   donation faite à une œuvre, avec une destination 

particulière). V. Dictionnaire des synonymes "Les dicos d'or", éd. Larousse, 1997, p. 235.  
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، ويف الـذور والؼرابقـ التل يؼدمفا إفراد لملفة ، ويف اإليرادات التل تحصؾ  (1)لؾؿعابد

 .(2)طؾقفا الؿعابد مـ استثؿار أمالكفا

فبجاكب مؾؽقة الدولة وقد طرفت مصر يف طصرها الػرطقين طدة صقر لؾؿؾؽقة. 

كاكت هـاك مؾؽقة الؼصر ومؾؽقة الؿعابد ومؾؽقة إفراد. وبجاكب هذه الصقر لؾؿؾؽقة 

كاكت هـاك أمقال ترصد لتحؼقؼ غايات ديـقة أو دكققية وهل ما يؿؽـ أن كسؿقف 

 . (3)بإوقاف الديـقة وإوقاف إهؾقة

ل ضفقر إوقاف الجـائزية وسـؾتؿس كقػقة ضفقر الققػ يف مصر الػرطقكقة مـ خال

وذلؽ يف الؿطؾب إول. ثؿ كرى تحؼؼ الققػ العام حؼقؼة يف العصقر الػرطقكقة 

 بصقرة الققػ الخقري العام ومؾؽقة الؿعابد وكتـاولف يف الؿطؾب الثاين.

                                                        

(1) M
me

 Bernadette dit : (Le mécanisme de la "donation" est simple : le roi attribue un champ à un 
temple pour un fonctionnaire, prêtre ou laïque, sous couvert du temple et selon le mode de 
détention des terres que l'on peut appeler beneficium d'après la terminologie du haut moyen-
âge occidental. A son tour, le bénéficier devra ou pourra, s'il le souhaite, aliéner avec charge -
il s'agit souvent d'une offrande rituelle en faveur d'un temple- et moyennant une part des 
revenus provenant de la terre qui lui est remise, une partie de ses droits fonciers à un gérant. 
……… La remarquable étude de Dimitri Meeks, "Les donations aux temples dans l'Égypte du 
1er millénaire avant J.-C.", nous est d'un grand secours, par la liste quasi exhaustive des 
"stèles de donation" et par les riches informations qu'elle contient. Les stèles "de donation" 
sont des bornes qui comportent, dans leur partie cintrée, une scène où figurent les acteurs 
principaux : roi et dieu bénéficiaire...) V. Bernadette MENU, Fondations et concessions 
royales de terres en Égypte ancienne, in : Dialogues d'histoire ancienne, vol. 21, 1995, pp. 33-
35, "Les Stèles de donations". 

 .169، ص 1973اكظر د. محؿقد زكايت ، تاريخ الؼاكقن الؿصري ، دار الـفضة العربقة ، الؼاهرة ،  (2)

 .165ري ، الؿرجع السابؼ ، ص اكظر د. محؿقد زكايت ، تاريخ الؼاكقين الؿص (3)
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(1)

، فؾؿ يؽـ  (2)الحقاة الدكقااطتؼد الؿصريقن مـذ أقدم العصقر يف حقاة أخرى تعؼب 

. (4)، وإكؿا كلن مرحؾة تؼقد إلك حقاة مؼبؾة(3)الؿقت يف فؽرهؿ يضع حدًا هنائقا لؾحقاة

                                                        

تستؿر كافذة  "إوقاف الجـائزية"ضفرت هذه إوقاف الجـائزية مـذ زمـ بعقد يف الحضارة الػرطقكقة. وكاكت  (1)

الؿػعقل إلك ما بعد تغقُّر إسرة كػسفا. وتؿؽث طؾك أقؾ تؼدير حقالل ثالثقـ أو أربعقـ سـة يف مـتصػ الؼرن 

 .493، ص  3لؿقالد. اكظر د. سؾقؿ حسـ ، مقسقطة مصر الؼديؿة ، ج الثامـ والثالثقـ قبؾ ا

حتك أن آداب السؾقك طـد قدماء الؿصريقـ أشارت لذلؽ. فػل تعالقؿ وحؽؿ الؿؾؽ خقتل ٓبـف مرى كارع  (2)

وقد كان أول سبب يف طدم إصاطة "كجده يقجفف لالهتؿام بأخرة ولقس فؼط بالؿعتؼدات الجـازية فقؼقل لف : 

.... ولؿا لؿ يؽـ مـ بقـ إحقاء عد الؿقتخقففا مـ أن ٓ تجد صعاما يف الؼرب بروحف وإتباطفا إياه إلك أخرة 

بجاكبف ، ويؼقم بآحتػآت الجـازية ، أخذ يستحؾػ روحف أن تؼقم لف بؽؾ  لفذا التعس صديؼ أو قريب يؼػ

. اكظر محؿد طبد الحؿقد بسققين ، آداب السؾقك طـد الؿصريقـ الؼدماء ، الفقئة الؿصرية العامة "هذا ، ....

 .85-84، ص 1997لؾؽتاب ، الؼاهرة ، 

آخر مؾقك إسرة الخامسة  "أوكاس"بالرغؿ مـ أن العؼائد الجـزية سطرت يف متقن إهرام مـ طفد الػرطقن  (3)

، إٓ أكف بال شؽ ترجع هذه العؼائد إلك أصقل قديؿة جدًا ، ٕن الؿصري الؼديؿ كان يعتـل بؿقتاه طـاية فائؼة 

اكقة التل ُتشبف تؿاما الحقاة إولك. اكظر د. محؿد أبق الؿحاسـ طصػقر ويزودهؿ بؿا يؾزمفؿ مـ متاع لؾحقاة الث

إن ". قال هقرودوت : 84، ص 1987، معالؿ حضارات الشرق إدكك الؼديؿ ، دار الـفضة العربقة ، الؼاهرة ، 

رجع . وورد يف الـصقص الؿـؼقشة طؾك إهرام التل ي"الؿصريقـ أول الشعقب الذيـ اطتؼدوا بخؾقد الروح

مـ الدولة  "أَبَعـُْخق". ومؽتقب طؾك تابقت "إن الـػس خالدة وٓ تؿقت أبداً "تاريخفا إلك إسر إولك : 

. ولؾؿزيد طـ الطؼقس الجـائزية والعؿؾ "أكت أيفا الؿتقيف أَبَعـُْخق قؿ قؿ طش وسر"الؼديؿة هذا الـداء : 

، الحقاة آجتؿاطقة 2حضارة الؿصرية الؼديؿة ، ج الصالح ومحؽؿة الؿقتك ، اكظر د. محؿد بققمل مفران ، ال

 .    523-511، ص1989، 4اإلسؽـدرية ، ط والسقاسقة والعسؽرية والؼضائقة والديـقة ، دار الؿعرفة الجامعقة ، 

ويف هذا الصدد يؼقل ياروسالف تشركك طـ طؼائد الحقاة بعد الؿقت لدى الؿصريقـ الؼدماء : )ويؿؽــا الؼقل  (4)

، َعبِّر طـ معـك الخؾقد يف لغتفؿبلن الؿصريقـ يف العصقر التاريخقة آمـقا دائؿا بالخؾقد ، رغؿ أكف ٓ تقجد كؾؿة تُ 
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وفؼا لؾطؼقس والشعائر  (2)طؾك إحاصة جثث الؿقتك بعـاية خاصة ودفـفا (1)ولفذا حرصقا

 ...................................................................،  (3)الؿرطقة

                                                                                                                                                                     

ـَ الحقاة طؾ
ك إرض والحقاة بعد الؿقت.( اكظر الدياكة الؿصرية الؼديؿة ، فؽؾؿة الحقاة كػسفا ُتسَتخَدم لؽؾ مِ

. ولذا كؼرأ يف هذا الصدد تلكقدا لؿا 106، ص  1996،  1ترجؿة د. أحؿد قدري ، دار الشروق ، الؼاهرة ، ط 

 سؾػ أيت : 

"L'attitude des anciens Égyptiens face à la mort était influencée par leur croyance en l'immortalité. 
Ils considéraient la mort comme une interruption temporaire plutôt que comme la cessation de la 
vie. Pour assurer la perpétuation de la vie après la mort, les gens rendaient un culte aux dieux, 
tant pendant qu'après leur vie sur terre. Lorsqu'ils décédaient, on les momifiait pour que 
leur âme puisse réintégrer leur corps, lui redonnant le souffle et la vie. On plaçait dans la tombe 
des objets domestiques et de la nourriture et des boissons sur des tables d'offrande à l'extérieur 
de la chambre funéraire du tombeau pour satisfaire les besoins du défunt dans l'au-delà. 
Des textes funéraires consistant en formules ou en prières étaient également mis dans la tombe 
pour aider le mort dans son voyage vers l'au-delà".   
V.https://www.museedelhistoire.ca/cmc/exhibitions/civil/egypt/egcr04f.html 

يؼقل أدولػ إرمان : إن الشعب الؿصري كان يختؾػ طـ غقره مـ الشعقب يف طـايتف بؿقتاه. فػل حقـ كان  (1)

القفقد واإلغريؼ ٓ يتحدثقن كثقرا طـ مصقر مقتاهؿ ، بؾ ويتحرجقن مـ الحديث طـفؿ ، كان الؿصريقن 

هذه العـاية تزداد بازدهار يػؽرون يف مقتاهؿ بغقر اكؼطاع ويقدون لتؼقاهؿ أٓ تػـك ذكراهؿ. وقد أخذت 

الحضارة الؿصرية فقرتكقن يف مؼابر الؿصريقـ كؾ ما قد يحتاج إلقف الؿتقىف يف الحقاة أخرة. اكظر مملػف : دياكة 

، ترجؿة د. طبد الؿـعؿ أبق بؽر ود. محؿد شؽري ، "كشلهتا وتطّقرها وهنايتفا يف أربعة آٓف سـة"مصر الؼديؿة 

 .285-284، ص 1995، 1ة ، ط مؽتبة مدبقلل ، الؼاهر

طؾك  -وهل تؼع طؾك الضػة الشرققة لؾـقؾ فقؿا بقـ أبق تقج وصؿا بؿحافظة أسققط  -فػل حضارة البداري  (2)

سبقؾ الؿثال كاكت الؿؼابر شخصقة ولقست طائؾقة ، وكان الرجال وإصػال ُيدَفـُقن يف الجفة الغربقة ، بقـؿا 

د ُتدفـ الـساء يف الـاحقة الشرقق ة. بقـؿا يف مؼابر أخرى لؿ تـػصؾ مؼابر الرجال طـ الـساء. وكاكت الؿؼابر ُتزوَّ

ببعض الؼرابقـ وبتخزيـ ما قد يحتاج إلقف الؿقت إليؿان الؿصريقـ باستؿرار الحقاة يف العالؿ أخر. اكظر د. 

، دار الؿعرفة الجامعقة ، أحؿد أمقـ سؾقؿ ، العصقر الحجرية وما قبؾ إسرات يف مصر والشرق إدكك الؼديؿ 

 .      75-74، ص 2000اإلسؽـدرية ، 
(3) (Les anciens Égyptiens avaient un ensemble complexe de coutumes funéraires qu'ils 

jugeaient nécessaires pour assurer l'immortalité après la mort. Ces coutumes avaient pour but 
de préserver les cadavres par la momification, d'accomplir les cérémonies d'inhumation et 
enterrer, avec le corps, les objets destinés à être utilisés par le défunt dans l'au-delà. … Les 
riches Égyptiens ont été enterrés avec de nombreux objets de luxe, mais tous les 
enterrements, quel que soit le statut social, incluaient des biens pour le défunt. Dès le Nouvel 
Empire, le livre des morts était placé dans la tombe...) V. Égypte antique, p. 21, Source :" 
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?oldid 64455696"  

https://www.museedelhistoire.ca/cmc/exhibitions/civil/egypt/egcr06f.html#page
https://www.museedelhistoire.ca/cmc/exhibitions/civil/egypt/egcr05f.html#page
https://www.museedelhistoire.ca/cmc/exhibitions/civil/egypt/egcl02f.html
http://www.egypte-antique.com/nourriture.php
https://www.museedelhistoire.ca/cmc/exhibitions/civil/egypt/egcr04p.html
https://www.museedelhistoire.ca/cmc/exhibitions/civil/egypt/egca05f.html#afterlife
https://www.museedelhistoire.ca/cmc/exhibitions/civil/egypt/egcw03f.html#page
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، وإوطقة وإدوات الؿـزلقة ومؼادير  (2)بعدد مـ إثاث الجـائزي (1)وتزويد الؿؼربة

                                                        

جد يف تصؿقؿ بعض مؼابر إسرة الثاكقة حدائؼ تحاكل تؾؽ التل كاكت تحقط بالؿـزل ، ودورات مقاه حتك أكف و (1)

مبـقة قرب غرفة الدفـ يف الؿبـك السػؾل مـ الؿؼربة. وسـد ذلؽ اطتؼاد الؿصري الؼديؿ بنمؽان أخذ هذه 

تف. اكظر والرت ب. إمرى ، مصر إشقاء معف يف جفازه الجـائزي بؿا يتـاسب مع حجؿ ثروتف التل جؿعفا يف حقا

، ترجؿة راشد كقير وآخر، مراجعة د. طبد الؿـعؿ أبق بؽر ، هنضة  "إسرتان إولك والثاكقة"يف العصر العتقؼ 

 .124، 110، ص 2000مصر ، الؼاهرة ، 

ؼاء بعد وفاتف ، أي فالؿصري الؼديؿ بـل الؿؼابر والؿعابد ومألها بإثاث الجـائزي إليؿاكف بعؼقدة الخؾقد والب (2)

كتاب "البعث مـ جديد ، وكان يضع لذلؽ يف مؼابر الؿقتك بعض الؽتب الديـقة والتعاويذ لؾؿتقيف ومـ أهؿفا 

الـؿقذج الؽامؾ القحقد لؿا يلخذه الؿتقيف معف يف رحؾتف  "تقت طـخ آمقن". وتعد مؼربة الػرطقن "الؿقتك

صـاديؼ خشبقة ، ألعاب تسؾقة ، أواٍن ، مراكب ...إلخ. اكظر د. لؾعالؿ أخر مـ أثاث جـائزي كؿساكد لؾرأس ، 

. 85، ص 2010حؼقؼة مثقرة يف حقاة الػراطـة ، الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب ، الؼاهرة ، 100زاهل حقاس ، 

ويذكر أدولػ إرمان أن الؿتقيف كان يتؾؼك الخطاصقػ والـصال مـ الحجر لقصطاد صعامف ويحؿل كػسف ضد 

، وورق الؾعب لقسؾل هبا وقتف ... والدهـ لرتجقؾ شعره وصبغف هبا. اكظر مملػف : دياكة مصر الؼديؿة  أطدائف

. ويضقػ بققر مقكتقف أن 332-331، الؿرجع السابؼ ، ص "كشلهتا وتطّقرها وهنايتفا يف أربعة آٓف سـة"

وات غريبة مثؾ قادوم وسؽقـ مؼقس الؽفـة كان طؾقفؿ أن يضعقا بجقار الؿائدة الجـائزية وإثاث الؿذكقر أد

طؾك هقئة ريش كعام وكؿقذج لػخذ طجؾ ولقحة مـتفقة بطرفقـ مستديريـ. وأن هذه إدوات سقف يستخدمفا 

الؽاهـ إلبطال مػعقل التحـقط حتك يستطقع الؿتقيف أن يسرتد استعؿال أصرافف وجؿقع أطضائف ، ٕكف سقبصر 

وسقف يؿؽـف مـ تحريؽ ذراطقف وساققف. اكظر مملػف : الحقاة الققمقة  مـ جديد ، وسقػتح فؿف لقتؽؾؿ ويلكؾ ،

. واكظر 439-438، ص  1965يف مصر ، ترجؿة طزيز مرقص ، الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب ، الؼاهرة ، 

ب والتل يستطقع هبا الؿتقيف تـاول الطعام والشرا "كتاب الؿقتك"الؿسطرة يف  "آين"لؿقمقاء " فتح الػؿ"شعقرة 

 قاطة يف "آين" قؾب وزن:  "2"والحديث يف العالؿ أخر ، مذكقرة يف الصقر إصؾقة لؾربدية : صقرة رقؿ 

 وصقرة : الجـائزي الؿقكب يف "آين" مقمقاء:  "5" رقؿ وصقرة : الربدية مؼدمة يف الؿحاكؿة فصؾ – الؿحاكؿة

 برمز وتؿسؽ الؿقمقاء فقق ترفرف "البا" "آين" روح:  "8" رقؿ وصقرة : الجـائزي الؿقكب مـ مشاهد:  "6"

، الرتجؿة طـ  "طـ بردية آين بالؿتحػ الربيطاين". صقر ذكرها برت إم هرو ، كتاب الؿقتك الػرطقين إبدية

،  1الفقروغؾقػقة : والسـ بدج ، والرتجؿة العربقة والتعؾقؼ : د. فقؾقب ططقة ، مؽتبة لسان العرب ، الؼاهرة ، ط 

يف هذا الصدد لؽتاب الؿقت  PIERRET. ويشقر 280-273: والصقر الؿذكقر مـ  21-20، ص 1988

 قائال : 
)Le chapitre d'ouvrir la bouche de l'homme dans la divine région inférieure. Le tableau des 

manuscrites hiératiques représente un prêtre tenant l'instrument de fer appelé nou et l'approchant 
du défunt, qui est debout, muni de bâton de commandement.( V. Paul PIERRET, Le livre des 
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دوا هذه (1)مـ إصعؿة وإشربة . وكان طؾك ذرية الؿقت ، ٓسقؿا ابـف إكرب ، أن ُيجدِّ

 . (2)الؿمن مـ حقـ ٔخر

                                                                                                                                                                     

morts des anciens Égyptiens, traduction complète d'après le papyrus de Turin et les manuscrites 
du Louvre, ERNEST LEROUX Editeur, Paris, 1882, p. 95. Voir aussi, Carlos del TILO, La 
tradicon écrite des Égyptiens, BEYA asbl., pp. 2-3, in 
(http://www.editionsbeya.com/application/files/3214/9701/1637/tradition_ecrite_des_anciens_egy
ptiens_Beya.pdf)  

، مذكقر يف :  "الدياكة الؿصرية الؼديؿة وأصقلفا"اكظر د. سؾقؿ حسـ ، الحقاة الديـقة وأثرها طؾك الؿجتؿع  (1)

تاريخ الحضارة الؿصرية العصر الػرطقين ، الؿجؾد إول ، مؽتبة الـفضة الؿصرية ، الؼاهرة ، بدون تاريخ 

س حقث يؼقل : كان الؼرب الؿصري يدطك . واكظر أيضا إستاذ الػركسل شارل سـققبق220-215لؾـشر ، ص 

، وهق طبارة طـ مؽان مـخػض مـظؿ كالغرفة يزيـ مـ أجؾ الؼريـ بضروب أثار مـ "بقت الؼريـ"قديؿا 

كراسل ومـاضد وسرر .... ويضعقن ... ما شاء لؾذتف مـ تؿاثقؾ وصقر وكتب ولطعامف مـ بر وكؾ ما حال 

قاء بلمره فقجؾبقن لف صعاما ، أو يتقسؾقن إلك أحد إرباب أن يرزقف صعاما وُيعـك إحبالعقـ وما حال بالػؿ .... 

قرباكا ٕوزوريس لقعطِل زادا مـ خبز وشراب وثقران "طؾك كحق ما تراه يف هذا الرسؿ الؿزبقر طؾك الحجر 

رات . اكظر مملػف : تاريخ حضا"وأوز ولبـ وخؿر وجعة ولباس وططقر وكؾ ما صاب وصػا إلك الؿتقيف فالن

. أيضا يؼقل سقؾػك كقفقؾ أن 18، ص 2012، 1العالؿ ، ترجؿة محؿد كرد ، الدار العالؿقة ، الؼاهرة، ط 

الؼرابقـ الجـائزية أو الطؼقس الجـائزية وهل الؼرابقـ التل يؼدمفا الؿؾؽ لملفة الؼديؿة وٕرباب الؿعبد ، 

إللف أن يؿـح جزءا مـ الؼرابقـ التل يتؾؼاها إلك اكتشرت تحت تلثقر أوزوريس الؿتزايد. وفقفا يطؾب الؿؾؽ مـ ا

الؿتقيف. وكان الؼدماء يعتؼدون أن وضع لقحة الؼرابقـ الؿطقلة يف الؿؼابر يضؿـ لؾؿتقيف وفرة الطعام لألبد ، 

وهق الؿبدأ كػسف الؿتبع يف الؿعابد ، فالؽاهـ إكرب يتؾق الرتاكقؿ حتك يضؿـ وفرة الطعام لإللف. اكظر مملػف : 

 . 50، ص 2010قرابقـ ألفة يف مصر الؼديؿة ، ترجؿة سفقر لطػ اهلل ، مطبعة بل اتشرو ، 

ر الؿؾؽ رمسقس الثالث وهق يؼدم  (2) وجبة جـائزية ٕبقف ، لُقعط "اكظر الـحت الؿقجقد يف معبد مديـة هابق ُيصقِّ

ف وكذا قربان البخقر : كذلؽ مـظر الؿؾؽ . وأيضا تؼديؿف الؿاء البارد ٕبقف كؼربان : وتؼديؿف الؿاء ٕم"الحقاة

تؼديؿ البخقر وطؿؾ تطفقر "رمسقس الثاين وهق يؼقم بطؼس تبخقر بؿبخرة كاققسقة الشؽؾ لإللف بتاح وترجؿتف 

مقجقد لدى د. طادل أحؿد السقد ، الؼرابقـ والرمقز الؿؼدسة الؿؼدمة مـ  "القجبة الجـائزية ، فؾقعط الحقاة

ضر الدولة الحديثة ، رسالة دكتقاره يف أثار الؿصرية الؼديؿة ، مؼدمة لجامعة صـطا ،كؾقة الؿؾقك ألفة يف مـا

 .82-81: 62:  42، ص  2001أداب ، شعبة أثار، 
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خص قبؾ وفاتف طـ جزء حقث يتـازل الش (1)وفقؿا بعد ضفر كظام إوقاف الجـائزية

مـ أمالكف إلك بعض الؽفـة مؼابؾ التزامفؿ وذريتفؿ بتؼديؿ الؼرابقـ لف يف مؼربتف طؾك مر 

 .(2)السـققـ

 "سـقسرت إول"أمقر أسققط يف طصر الؿؾؽ  "حاب جايف"وسـرى فقؿا بعد إبرام 

بتؼديؿ لعؼقد تـازل بؿؼتضاها طـ بعض أمقالف الخاصة لبعض الؽفـة مؼابؾ ققامفؿ 

قرابقـ مـ أجؾف كؾ طام يف مـاسبات محددة. وكاكت مـ مالف الخاص. حقث جاء يف أحد 

هذه العؼقد الـص التالل : )اطؾؿقا أن هذا مـ مخصصايت التل ورثتفا طـ آبائل ولقس 

  . (3)بلي حال مـ مخصصات أمقر اإلقؾقؿ(

َر ا لؿصريقن لملفة احتقاجات البشر. فاإلكسان بحاجة إلك سؽـ يلوي إلقف ، َتصقَّ

                                                        

كاكت تدور أساسا  "أبق صقر"ُيشقر دومقـقؽ فالبقؾ إلك أن محػقضات معابد إسرة الخامسة التل ُطثَِر طؾقفا يف  (1)

ابد ، وأهنا ٓ ُتعترب سجال ٓقتصاديات هذه إوقاف ومؽاكتفا يف اقتصاد البالد وحسب ، بؾ حقل حسابات الؿع

تؼدم لـا صقرة لؾحقاة داخؾ الؿعابد وكشاط الؿقضػقـ العامؾقـ فقفا. وقد اطتؿدت هذه إوقاف طؾك 

ـ الؿؾقك ، بلمر مـ مؼر الؿؾؽ اإلمدادات الغذائقة التل تقفرها لفا إمالك الجـائزية التابعة لؾؿؾؽ ، أو لغقره م

ومعبد الشؿس الخاص بف. وأن الغرض مـ هذه الؿقارد مـ إغذية والؿـسقجات هق تؾبقة احتقاجات الؿؾؽ 

بعد وفاتف ، كؿا كاكت تستخدم أيضا لسد آحتقاجات الغذائقة لؾعديد مـ العامؾقـ يف هذه الؿمسسات. اكظر : 

 .29رجع السابؼ ، ص الـاس والحقاة يف مصر الؼديؿة ، الؿ

 . 45اكظر د. محؿقد زكايت ، تاريخ الؼاكقن الؿصري ، ص  (2)

 "4". وقد أشار سقادتف يف هامش 168اكظر د. محؿقد زكايت ، تاريخ الؼاكقن الؿصري ، الؿرجع السابؼ ، ص  (3)

 .150مـ هذه الصػحة إلك أرمان وراكؽة ، ص 



 

653 

 . (1)وكذلؽ ٓ غـك لإللف طـ بقت يؼقؿ فقف

. ولذا كان الػراطـة يؼقمقن بتشققد الؿعابد ويـػؼقن (3)"بر"هق بقت اإللف  (2)فالؿعبد

لن اإلكسان . واإللف شلكف ش(4)طؾقفا ويعؿؾقن كؾ ما يف وسعفؿ إلجالل إلففؿ الخاص هبؿ

، يف حاجة إلك الؽثقر مـ العـاية ، والؿلكؾ والؿشرب والراحة والـقم ، والؾفق وإطقاد 

أيضا. ويف كؾ الؿعابد كاكت ُتَؼام مراسقؿ متؿاثؾة : صؾقات وأكاشقد وإحراق بخقر. 

                                                        

(1) (La religion peut être considérée comme une des contributions philosophiques de l’Égypte. 
Les anciens Égyptiens ont conçu de nombreuses théories sur la création de la vie, le rôle des 
puissances naturelles et le   comportement de la communauté humaine à leur égard, ainsi que 
sur le monde des dieux et leur influence sur la pensée humaine, les aspects divins de la 
royauté, le rôle des prêtres dans la communauté, la croyance en l’éternité et en la vie dans 
l’au-delà. Cette profonde expérience de la pensée abstraite a exercé sur la communauté 
égyptienne une influence qui produisit un effet durable sur le monde extérieur.) V. Rashid el-
Nadoury et J. Vercoutter, Le legs de l’Égypte pharaonique, in Histoire générale de l'Afrique, 
vol. II "Afrique ancienne", 1 éd., 1980, UNESCO, Paris, p. 189.  

ر تطقر فؽرة الؿعبد يف الحضارة الؿصرية حتك أصبح بؿثابة مديـة صغقرة ، والـظؿ الؿتبعة يف تشققد الؿعابد اكظ (2)

الؿصرية  لدى طبد الفادي حؿاده ومحؿد زكل ، دلقؾ آثار إقصر ، مطبعة محؿد طبد الؿجقد ، الؼاهرة ، 

 . 85-33. والتػصقؾ مشقق لؾؿعابد الؿصرية مـ ص 22-19ص   1942

ويشقر د. زاهل حقاس إلك أن الؿعبد لؿ يؽـ مستخدما إصالقا كدار لؾعبادة كؿا هق الحال الققم لؾؿعابد  (3)

القفقدية أو لؾؽـائس أو الؿساجد ، ولؽـف كان بقتًا َيعُبد فقف اإلكساُن ربَّف ، وُيؼقؿ لف الشعائر والدطقات والرتاتقؾ 

ـ الؿختؾػة يف الؿقاسؿ وإطقاد الؿختؾػة، وكاكت الشعائر يف التل يعتؼد أهنا تؼربف إلقف ، وكان يؼدم الؼرابق

ولؿ يؽـ الؿعبد مؽاكا لعامة صقرة صالة يقمقة لإللف ، وكان الؿؾؽ هق الؿؽؾػ بنقامة هذه الشعائر الديـقة. 

حؼقؼة مثقرة يف حقاة الػراطـة ،  100. اكظر لسقادتف : الشعب بؾ اطترب مؾؽقة خاصة يختص هبا اإللف وحده

 .  64لؿرجع السابؼ ، ص ا

اكظر مرجريت مرى ، مصر ومجدها الَغابر ، ترجؿة محرم كؿال ، الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب ، الؼاهرة ،  (4)

، ص 2000، 1. د. سؿقر أديب ، مقسقطة الحضارة الؿصرية الؼديؿة ، العربل ، الؼاهرة ، ط 159، ص  1998

 : J. Yoyotte. ويف هذا الصدد يؼقل أيضا 748-749

 (Tous les dieux ont créé leur ville, tous entretiennent leur domaine et, par delà leur domaine, 
l’Égypte entière. Le roi, simultanément, s’occupe de tous les dieux. Héritier du soleil, successeur 
d’Horus, il lui incombait de maintenir l’ordre providentiel et pour cela, d’entretenir des êtres 
divins,...) V. Égypte pharaonique : société, économie et culture, in Histoire générale de l'Afrique, 
vol. II, op.cit., p. 127.                 
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ـُ الحجرَة اإللفقَة وُيققظ اإللَف ثؿ يغسؾف ويؾبسف ثقابف ويزيـف ويعطره  ، (1)فقػتح الؽاه

م لف ما لذ وصاب مـ أكقاع الطعام والشراب . ويؼتضل ذلؽ وجقد أكاس يؼقمقن (2)وُيؼدِّ

 طؾك خدمة اإللف ويديرون شئقن الؿعبد. 

يف مصر الؼديؿة ، فؼد أدت  (4)الؿعبقدات (3)وحقث مـ الؿتعارف طؾقف تعدد

تعتـؼ  آطتبارات السقاسقة إلك اكتساب بعض ألفة الؿحؾقة كػقذا ُمسقطرا. وطـدما

أسرة مؾؽقة طبادة إلف معقـ تصبح هذه الدياكة الرسؿقة لؾدولة ، فتحظك معابد هذا اإللف 

ويحظك كفـتف باهتؿام الؿؾقك ورطايتفؿ. وتؽثر إقامة الؿعابد مـ أجؾف وتغدق طؾك 

كفـتف الؿـح والفبات وإوقاف. ويمدي ذلؽ بالضرورة إلك ازدياد كػقذه وكثرة 

 . (5)أتباطف

                                                        

الؿتحػ الؿصري بـقع خاص ، الؿجؾس اكظر ر. اكجؾباخ ، مدخؾ إلك طؾؿ أثار الؿصرية مع اإلشارة إلك  (1)

 .252، ص  1988إطؾك لمثار ، الؼاهرة ، 

اكظر حقل القجبة الؿؼدسة لؾػرطقن الؿتقيف ثؿ محاكاة تؼديؿ ذلؽ لتؿثال لف : ياروسالف تشركك ، الدياكة  (2)

 .142-139الؿصرية الؼديؿة ، الؿرجع السابؼ ، ص 

معبقد ومعبقدة بؿا فقفا الؿعبقدات إجـبقة ، إذ كان  2000وزت ققؾ كثرت الؿعبقدات الؿصرية حتك تجا (3)

لؽؾ مديـة أو قرية إلففا الخاص هبا ، كؿا كان لؽؾ طائؾة ذاِت شلٍن إلففا. وكان الػراطـة يعتربون أكػسفؿ أبـاء 

الشعقب  ألفة ، فتارة أبـاء الشؿس وتارة أبـاء الؼؿر .... اكظر حسـ كعؿة ، مقسقطة مقثقلقجقا وأساصقر

 .96، ص  1994الؼديؿة ومعجؿ أهؿ الؿعبقدات الؼديؿة ، دار الػؽر الؾبـاين ، بقروت ، 

إلف الشؿس كان مـ بقـ مئات ألفة التل طبدها الؿصريقن الؼدماء. اكظر د. زاهل  "رع"مـ الؿسؾؿ بف أن  (4)

العديد مـ ألفة يف Yoyotte   ويذكر. 76حؼقؼة مثقرة يف حقاة الػراطـة ، الؿرجع السابؼ ، ص  100حقاس ، 

 مصر الػرطقكقة فقؼقل : 
(Toutes les doctrines, toutes les images qu’on vient de voir sont reçues dans tous les temples. 

Les hymnes qui chantent les attributs cosmiques et la merveilleuse providence du dieu 
initiateur reprennent les mêmes motifs, qu’il s’agisse d’une déesse primordiale comme Neith, 
d’un dieu-terre comme Ptah, ou encore d’Amon-Rê, de Khnoum-Rê, de Sobek-Rê. Les grands 
mythes ŕ l’Œil de Rê, l’Œil d’Horus, la passion d’Osiris ŕ ainsi que les pratiques rituelles 
fondamentales sont communes à tous les centres.) V. J. Yoyotte, Égypte pharaonique : 
société, économie et culture, in Histoire générale de l'Afrique, vol. II, op.cit., pp. 126-127.         

 .40اكظر د. محؿقد زكايت ، تاريخ الؼاكقن الؿصري ، الؿرجع السابؼ ، ص  (5)



 

655 

= ثالثة  "Statستات "ُأوِقَػت خؿسة فػل إسرة الثاكقة والعشريـ طؾك سبقؾ الؿثال 

. وقد يف الدلتا "سبك –بر"وكصف فدان ، من األرض عؾى معبد لًلفة حتحور يف 

كؼشت هذه القاقعة طؾك لقحة ، ويـتفل الـؼش بؾعـة ودطاء : )كؾ رجؾ وكؾ كاتب 

سبؽ ، وأضر هبذه الؾقحة ستصقبف سؽقـ حتحقر ،  -ُأرِسَؾ يف مفؿة إلك مـطؼة مديـة بر

 . (1)أما مـ يؼقؿفا فنن اسؿف سقبؼك(

ـْ يعتدي طؾك  ومثؾ ذلؽ أيضا الؾعـة الؿسطرة يف الـؼقش طؾك جدران الؿؼابر ضد َم

يف إسرة العشريـ طؾك جدران "بــق"حرمة الققػ الخاص باإللف. كالؾعـة التل كؼشفا 

يف أبريؿ ببالد الـقبة وفقفا هتديد ووطقد غامض لؾؿعتدي.  مؼربتف الؿـؼقرة يف الصخر

ـْ  يؾعن َمْن يعتدي عؾى حرمة الوقف الخاص بتؿثاله "فبــق" إذ يؼقل يف كؼشف : )وكؾ َم

ؾ خـسق  ؾ مقت بزوجتف ، وَسُقَقكَّ ؾ بف ، وَسُتَقكَّ يستخػ بف فنن آمقن مؾؽ اإللف َسُقَقكَّ

 .(2)(!رض بلوٓده ، وسقجقع ويعطش وسقضعػ وسقؿ

وإلرضاء كفـة ألفة الؿختؾػة كاكت الؼرابقـ تؼدم باسؿ الؿؾؽ يف جؿقع معابد 

 . (3)ألفة ، وكذلؽ ُتؿـح الؿعابد ضقاطا وأمالكا معػاة مـ الضرائب بلمر الؿؾؽ

                                                        

 .187ابؼ ، ص اكظر مرجريت مرى ، مصر ومجدها الَغابر ، الؿرجع الس (1)

 .187اكظر مرجريت مرى ، مصر ومجدها الَغابر ، الؿرجع السابؼ ، ص  (2)

أن ما كان ُيخصص مـ الفبات العؼارية لؾؿعابد وألفة يصقر مؾؽًا خالصًا  Serg DAIRAINES يؼقل دكتقر (3)

رطقن اطتبار تؾؽ لجاكبفؿ ، فال يدخؾ يف اإلحصاء السـقي لألراضل العامة الؿؿؾقكة ، ولذا لؿ يستطع ف

إراضل القاسعة الؿقققفة أو الؿقهقبة لؾؿعابد فقؿا بعد مؾؽا خاصا لحقازتف ، بؾ خرجت طـ التعامؾ. اكظر 

الػرطقكقة ، ترجؿة أكطقن  18سـة ، مصر آقتصادية يف طفد إسرة  3500مملػف : الحؽقمة آشرتاكقة مـذ 

. كذلؽ يف الحضارة السقمرية ببابؾ كان لؽؾ معبد 76، ص  ذكرى ، مطبعة السعادة ، الؼاهرة ، بدون تاريخ

مؼدمة يف تاريخ وحضارة الشرق إدكك "أراض وهل أمالك ألفة. اكظر د. طبد الحؿقد زايد ، الشرق الخالد 

 . 52-49، ص  1966، دار الـفضة العربقة ، الؼاهرة ، "ق.م. 323مـ أقدم العصقر حتك طام 
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الؿؾقك يف مـح الؿـح والضقاع لؾؿعابد يف زيادة  (1)ولقس بخاٍف ما كان ُيسبِّبف تسابؼ

. فؼد أقطع الػراطـة ألفة الؿصرية مساحات ضخؿة مـ (2)إطباء طؾك الخزيـة العامة

 –بعد مرور فرتة مـ الزمـ  -. وقد تؿتع الؿؾؽ (3)"حؼقق ألفة"إراضل ُأصؾَِؼ طؾقفا 

ِة يف مصر وتثبقت دطائؿفا. وكان مـ بتؼديس كان لف أثره الػعال يف تقصقد كظام الؿـََؾؽقَّ 

أهؿ واجبات الحؽقمة تـظقؿ طبادة الؿؾؽ باطتباره إلفا وإقامة شعائر العبادة الجـازية لف 

 .(4)بعد مقتف. ولـ يتقلك ذلؽ سقى الؽفـة

،  (5)وقد وصػ ديقدور الصؼؾل الؽفـَة الؿصريقـ بتؿتعفؿ باحرتام طظقؿ بقـ الشعب

                                                        

ويف هذا الصدد يجب أٓ يعزب طـ البال أن مؾقك البطالؿة أيضا رغبة مـفؿ يف إرضاء مشاطر الؿصريقـ الديـقة  (1)

طؿؾقا طؾك إغداق الؿـح وإوقاف طؾك الؿعابد ، ثؿ اطرتفقا لؾؽفـة فقؿا بعد بحؼ إدارهتا ومـحقهؿ العديد مـ 

مع دراسة يف كظرية آلتزامات "يخ الؼاكقن الؿصري آمتقازات واإلطػاءات. اكظر د. أحؿد إبراهقؿ حسـ ، تار

 .187، ص  2004، دار الجامعة الجديدة ، اإلسؽـدرية ،  "يف الؼاكقن الروماين

دراسة يف تاريخ إقالقؿ حتك هناية الدولة "اكظر د. حسـ محؿد الّسعدي ، حؽام إقالقؿ يف مصر الػرطقكقة  (2)

. وٓ كـسك أن إهرام 263، ص 1991الؿعرفة الجامعقة ، اإلسؽـدرية ، ، رسالتف لؾدكتقراه ، دار "القسطك

الضخؿة ومعابدها وتؿاثقؾفا التل أسرف سـػرو وخقفق وخػرع يف إكشائفا ٕكػسفؿ ، وألحؼقا بخدماهتا أطدادا 

الؿادية ، غػقرة مـ الؽفـة ، أوقػقا طؾقفا أوقافًا كثقرة واسعة ، استـػذت كصقبا كبقرًا مـ إمؽاكات البالد 

واستـػذت جاكبا كبقرًا مـ مقارد الخزائـ الؿؾؽقة ذاهتا. اكظر د. طبد العزيز صالح ، مقسقطة تاريخ مصر طرب 

، أطدهتا لجـة التاريخ وأثار بالؿجؾس إطؾك لؾثؼافة ، الفقئة الؿصرية العامة  "تاريخ مصر الؼديؿة "العصقر 

 .84، ص 1997لؾؽتاب ، الؼاهرة ، 

د. طادل بسققين ، القسقط يف تاريخ الؼاكقن الؿصري يف العصريـ البطؾؿل والروماين ، دار هنضة الشرق ، اكظر  (3)

 . 96، ص  1997جامعة الؼاهرة ، 

اكظر د. طبد الؿـعؿ أبق بؽر ، الـظؿ آجتؿاطقة ، مذكقر يف : تاريخ الحضارة الؿصرية العصر الػرطقين ،  (4)

 .117-116الؿصرية ، الؼاهرة ، بدون تاريخ لؾـشر ، ص الؿجؾد إول ، مؽتبة الـفضة 

فؼد كاكت الؿعابد هل الؿراكز القحقدة لإلشعاع الحضاري يف الؿجتؿع الػرطقين الؼديؿ كتقجة ٓكتشار الجفؾ  (5)

قن تعؾقؿ الـاس الؼراءة وإمقة بقـ الـاس. ومـ ثؿ أصبح لؾؽفـة دور بارز يف الؿجتؿع ، ففؿ الذيـ يتقل

، ومداواة الؿرضك ، ويساطدون الؿحتاجقـ مؿا تجؿع لديفؿ مـ إمقال الؿقققفة طؾك الؿعابد. اكظر بةوالؽتا

 .58، ص  2007د. صقيف أبق صالب ، تاريخ الـظؿ الؼاكقكقة وآجتؿاطقة ، بدون كاشر، ط 
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ؿا يبدوكف يف تػؼففؿ مـ فرط الذكاء ، وكان آطتؼاد السائد بلن لتػرغفؿ ٕمقر الديـ ول

، دائؿا صبؼة بعقـفا بلسؾقب بعقـف طبادة اإللف يجب أٓ يـالفا التحريػ ويتحتؿ أن يؼقم هبا

 . (1)ويـبغل لؾذيـ يعـقن بشمون الديـ كقابة طـ الجؿقع أٓ تعقزهؿ ضرورات الحقاة

ػاوت طددهؿ قؾة وكثرة تبعا ٕهؿقة إلف الؿعبد ، وكؿا كان لؽؾ معبد كفـتف الذيـ يت

. فػل الؼؿة الؽاهـ إكرب أو الؽاهـ إول ، يؾقف الؽاهـ (2)فؼد تػاوتت درجات الؽفـة

. وهمٓء الؽفـة هؿ الذيـ يسؿح لفؿ بحضقر كؾ (3)الثاين ، ثؿ طدد آخر مـ كبار الؽفـة

 . (4)الشعائر التل ُتؼام يف قدس إقداس

وضائػفؿ الديـقة كاكت لفؿ وضائػ إدارية حقث كاكقا يتقلقن إدارة أمالك  وإلك جاكب

                                                        

ققكاكقة د. وهقب كامؾ ، اكظر ديقدور الصؼؾل ، ديقدور الصؼؾل يف مصر الؼرن إول قبؾ الؿقالد ، كؼؾف مـ ال (1)

. أيضا د. محؿقد زكايت ، تاريخ الؼاكقين الؿصري ، الؿرجع 125-124، ص 2013دار الؿعارف ، الؼاهرة ، 

 . 44السابؼ، ص 

كاكقا ُيعتربون أغزر الؿصريقـ طؾؿًا. اكظر ِهُردوت يتحدث طـ مصر ،  "هؾققبقلقس"يذكر ِهُرودوت أن كفـة  (2)

، ص 1966ترجؿ إحاديث مـ اإلغريؼقة د. محؿد خػاجة ، وشرحفا د. أحؿد بدوي ، دار الؼؾؿ ، الؼاهرة ، 

67. 

قسام كؾ مـفا يخدم شفرًا طؾك التقالل ، وكان مـ يؼقل ألـ شقرتر : )وكاكت كفاكة الؿعبد تـؼسؿ إلك أربعة أ (3)

التل "وطب"واجبفؿ أن يمدوا الخدمة الديـقة ويعـقا بالؿعبد. وكاكت هـاك صبؼتان رئقسقتان مـ الؽفـة : ال

. والقطب هل الطبؼة إدكك. وإلك جاكب الؽفـة كاكت "خادم اإللف"التل تعـل "حؿ كثر"وال "الطاهر"تعـل 

ؼات ببعض الؿعابد الؿصرية(. اكظر مملػف : الحقاة الققمقة يف مصر الؼديؿة ، ترجؿة د. هـاك كاهـات مؾتح

. واكظر يف رتب الؽفـة مـ الؽاهـ 70، ص  1997كجقب مقخائقؾ ، الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب ، الؼاهرة ، 

العؾقا والدكقا ، وصبؼة كالشؿامسة وصبؼة الؽفان  "الؿطفريـ"الؿرتؾ والؽاهـ الؿقكؾ برؤية اإللف والؽفـة 

الؽفان الؿساطديـ : سقرج سقكقرون ، كفان مصر الؼديؿة ، ترجؿة زيـب الؽردي ، مراجعة د. أحؿد بدوي ، 

 .79:  63-62، ص 1975الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب ، 

، مذكقر يف :  "فاالدياكة الؿصرية الؼديؿة وأصقل"اكظر د. سؾقؿ حسـ ، الحقاة الديـقة وأثرها طؾك الؿجتؿع  (4)

 . 254-252تاريخ الحضارة الؿصرية العصر الػرطقين ، الؿرجع السابؼ ، ص 
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. ولؿ تؽـ خدمة اإللف مؼصقرة طؾك الذكقر ، فؼد كان لؾراهبات (1)اإللف صاحب الؿعبد

 .  (2)الـساء فقفا كصقب

                                                        

 كقكت هامة وكػائس مـؼقٓت مـ - طشرة الثامـة إسرة يف –أن هبات فرطقن  Serg DAIRAINESويذكر د.  (1)

َصت ، زراطقة مالقة دوائر أمالك  "ركز إدارة فرطقن العامةم" صقبة بجاكب ووجدت. آمقن اإللف لؽفـة ُخصِّ

وهل إقطاطقات واسعة لؾؿعبقد أمقن ، يديرها حاكؿ ومقضػقن بـظام أشبف بنقطاع  "كقيت رسقت"تدطك 

إديرة إوروبقة يف الؼرون القسطك. وكان الؽاهـ إكرب ٕمقن أو الـبل إول هق رئقس الؽفـة الؿصريقـ ، 

وسؾطة إدارة يف شخصف سؾطة اإلدارة الؿؾؽقة بقصػف وزير  "حايقسـب"ويف طفد الؿؾؽة حتشبسقت جؿع 

سـة ، مصر آقتصادية يف طفد  3500. اكظر مملػف : الحؽقمة آشرتاكقة مـذ أوقاف الؿعبقد أمقن يف صقبة

 .63الػرطقكقة ، الؿرجع السابؼ ، ص  18إسرة 

. وطـ أستاذكا الدكتقر محؿقد السؼا 44بؼ ، ص اكظر د. محؿقد زكايت ، تاريخ الؼاكقين الؿصري ، الؿرجع السا (2)

أن الطبؼة الؽفـقتقة كاكت تتؽقن يف مصر الػرطقكقة مـ الرجال والـساء. ويغؾب الؽفـة مـ الرجال ، وهؿ الذيـ 

كالقا حظا مقفقرا مـ الثؼافة التل كاكت تدرس لفؿ يف مدارس مؾحؼة بالؼصر الؿؾؽل أو بالؿعابد مـذ كعقمة 

ؿؾ الؽفـقيت لرجال الديـ كان هق التخصص الؿؿقز لفؿ يؿارسقكف دون سائر كؿاذج الؿجتؿع. أضػارهؿ. والع

وقد وجد طدد هائؾ مـ رجال الديـ يف العؿؾ الؽفـقيت لفؿ مراتب مختؾػة ووضائػ وألؼاب متـقطة تختؾػ 

وكان رجال الديـ  حسب اختالف الؿعابد التل يـتسبقن إلقفا وإكشطة الؿختؾػة التل تؿارسفا هذه الؿعابد.

يـؼسؿقن إلك صقائػ معقـة ودرجات متبايـة صبؼا لؿدى تؼدمفؿ العؾؿل. وكاكقا يخضعقن إللف الؿعبد وحده. 

وحقـؿا تجسدت شخصقة اإللف يف الػرطقن باتقا يخضعقن لؾؿؾؽ وحده الذي كان يختارهؿ صبؼا لطؼقس ديـقة 

بقـ الؽفـقت. وكاكت القضائػ العؾقا الؽفـقتقة يف الـساء  معقـة. وصبؼا لبعض القثائؼ التاريخقة كان يقجد كساء

ُيطؾؼ  -حسبؿا جاء بؿعبد الؽركؽ  -مـ كصقب بـات إسر العظقؿة. ويف طفد الدولة الحديثة كاكت الؿؾؽة 

وكاكت  "adoratrice de dieu"أو زوجة أو معبقدة اإللف  "main divine"طؾقفا القد اإللفقة أو القد الؿؼدسة 

ؽاهـة إولك لؿعبد اإللف آمقن يف الؽركؽ ، ويـقب طـفا يف حالة غقاهبا كاهـة أخرى مـ مرتبة اجتؿاطقة هل ال

. أما الؽفـقت مـ الرجال فؼد كان يرأسف كاهـ "La grande prêtresse"طالقة ، وُتعرف بالؽاهـة العظؿك 

 plus grand desأو أكرب الؿرسؾقـ والؿبعقثقـ  "premier prophète"أكرب ، لف ألؼاب مختؾػة مـفا الـبل إول 

voyants""  إلك غقر ذلؽ مـ إلؼاب ، وكؾفا تـضقي تحت لؼب كبقر الؽفـة أو الؿؾؼب بالؽاهـ إطظؿ ،

لؿعبد اإللف آمقن يف الؽركؽ. وكان الؿؾؽ هق الذي يعقـ كفـة الؿعابد جؿقعا ، ويتبع يف تعققـفؿ إجراءات ديـقة 

تعققـ الؽاهـ إطظؿ. ولذا فنن رجال الؽفـة ارتبطقا ارتباصا شديدا بالؿؾؽ وتبقءوا مؽاكا طؾقا  معقـة خاصة يف
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. (1)"حؼقٓ لملفة"وكثقرا ما كاكت ُتؿـح الفبات لؾؿعابد فتصبح إمقال الؿقهقبة 

فنن هبات  "Harris Papyrus"هاريس الؽربى "لؾؼقائؿ التل حػظتفا لـا بردية وصبؼا 

إراضل الؿـزرطة ، فضال  1/7رمسقس الثالث لؾؿعابد جعؾت أمالكفا تؼدر بحقالل 

سػقـة كبقرة ، وكذلؽ  88آٓف مـ العبقد وكصػ مؾققن رأس مـ الؿاشقة و 107طـ 

صر كشاط رمسقس الثالث الؿعؿاري طؾك . ولؿ يؼت(2)مديـة يف مصر وسقريا وكقش 169

مصر بؾ تعداها إلك آسقا ، فشقد معبدًا ٔمقن يف كـعان أجرى طؾقف رمسقس خراج تسع 

مدن أو قرى يف مـطؼتف ، وكذلؽ معبدًا آخرا يف طسؼالن شقده باسؿ اإللف بتاح وأوقػ 

 .(3)طؾقف أمقآ كثقرة

                                                                                                                                                                     

يف الؿجتؿع الؿصري خاصة مـذ ذلؽ الزمـ الذي ضفرت فقف طؼقدة إلقهقة الؿؾؽ ، وبدأ سؾطاهنؿ يظفر ٕول 

الػرطقكقة مـ دولة مدكقة إلك  ممسس إسرة الخامسة حقث اكؼؾبت بسببف الدولة "أوسر كاف"مرة بدءا مـ طفد 

كاهـ آمقن إطظؿ  "حرحقر"دولة ديـقة ، وكذلؽ يف مطؾع طفد إسرة الحادية والعشريـ حقث تقلك الؽاهـ 

، ص 1974طرش البالد. اكظر لسقادتف تاريخ الـظؿ آجتؿاطقة والؼاكقكقة ، دار الـفضة العربقة ، الؼاهرة ، ط 

اريخ الـظؿ الؼاكقكقة وآجتؿاطقة ، دار الـفضة العربقة ، الؼاهرة ، ط . د. صقيف أبق صالب ، ت205-206

 وما بعدها. 449، ص 1988

يؽػل أن كعؾؿ أن الؿساحة التل خصصت لؾؿعابد يف زمـ الػرطقن رمسقس الثالث بؾغت ألػ كقؾق مرت تؼريبا.  (1)

خصقصا الؿعابد الؽربى ، وكاكت ُتؼام ولؿ يفؿؾ رمسقس الثالث أبدا يف مدة حؽؿف إقامة آحتػآت بالؿعابد 

طاما بعد طام وشفرا بعد شفر ، ولؿ يضـ طؾقفا مطؾؼا بالفبات وإمقال لقؽسب تليقدها وٓ طؾك كفـتفا. اكظر 

فراكسقس فقػر ، الػرطقن إخقر رمسقس الثالث أو زوال حضارة طريؼة ، ترجؿة فاصؿة البفؾقل ، دار الحصاد ، 

 .195،  98دمشؼ ، ص 

، 1اكظر د. طبد الؿـعؿ أبق بؽر، الـظؿ آجتؿاطقة ، مذكقر يف : تاريخ الحضارة الؿصرية العصر الػرطقين ، ج (2)

 . 130ص 

، الفقئة الؿصرية العامة  "تاريخ مصر الػرطقكقة"اكظر د. محؿد إبراهقؿ بؽر ، مقسقطة تاريخ مصر طرب العصقر  (3)

 .296، ص 1997لؾؽتاب ، الؼاهرة ، 
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سعة ، فخرجت هذه إمقال طـ أمالكًا وا "آبقدوس"وقد مـح رمسقس الثاين معبد 

. وقد جاء يف إثر أن الؿؾؽ )جؿع الرطايا يف مؽان واحد (1)أن تؽقن محال لؾتعامؾ

تحت إشراف كبل الؿعبد لؽل يرتؽز إمقال طؾك هقئة واحدة فتـتؼؾ إلك الؿعبد إلك 

 .(2)إبد(

لإللف  يف محاولة مـف لؾتؼرب –مـ أمالك معابده  "تقت طـخ آمقن"وضاطػ الؿؾؽ 

آمقن ولقسرتضل الؽفـة الذيـ ثاروا ضد طبادة التقحقد التل دطك لفا سابؼا الػرطقن 

فجعؾ لؾؿعابد ثالثة أو أربعة أمثال ما كان لفا مـ فضة وذهب وأحجار  –"إخـاتقن"

 . (3)كريؿة

                                                        

د أن أكؿؾ الؿؾؽ رمسقس الثاين الؿعبد الذي ابتدأ بـائف والده الػرطقن سقتل إول ، أمر بنقامة الخدمات فبع (1)

الديـقة يف هذا الؿعبد ووهب لف العديد مـ إراضل وأوقػ طؾقف كؾ ما يحتاجف الؿعبد مـ ماشقة ... أو ما يؾزم 

 لؽفـتف ...

"Vient en premier le roi Ramsès II (13e siècle avant notre ère) qui nous a laissé dans la ville 
d’Abydos, entre autres choses, deux textes bien révélateurs pour notre propos. Le premier est 
une grande inscription dédicatoire, gravée dans le temple principal de la ville. Par cette inscription 
nous sommes renseignés que le roi ordonna d’achever la construction de ce même temple, 
qu’eut fondé son père Séthy Ier. Le roi établit en outre les services religieux à célébrer dans le 
temple ; il fit en plus une donation en faveur du temple Ŕ donation composée de terres arables, 
du cheptel ainsi que de quelques équipes-merit. Quant à la seconde inscription, incisée dans le 
propre temple du roi à Abydos, Ramsès II y déclare qu’ «il remplit (le temple) avec toutes choses 
(et le rendit) plein d’équipes-merit ; il augmenta (sa possession) en champs (et l’) enrichit en 
bétail Ŕ et ce pour que les greniers (du temple) soient pleins à profusion (avec des) céréales en 
masse   allant jusqu’au) firmament".V. Schafik ALLAM, Une classe ouvrière en Égypte 
pharaonique : les merit, Revue internationale des droits de l’Antiquité LI (2004), Université de 
Tübingen, pp. 24-25.    

، 1962اكظر د. شػقؼ شحاتف ، التاريخ العام لؾؼاكقن يف مصر الؼديؿة والحديثة ، الؿطبعة العالؿقة، الؼاهرة ، (2)

،  45، ص  2. بقريـ ، ج 354ؿرجعف هذا مـفا : مقريف ، ص . واكظر الؿراجع التل أشار إلقفا سقادتف ب166ص 

 . "2"حاشقة 

، الؿرجع السابؼ ،  "الػرطقكقة تاريخ مصر"اكظر د. محؿد إبراهقؿ بؽر ، مقسقطة تاريخ مصر طرب العصقر  (3)

 .236ص
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مع مالحظة أن اكتؼال إطقان إلك مؾؽقة اإللف كان يتؿ يف هذه الحالة طـ صريؼ 

كبل "شرة. ولذلؽ فنن إكشاء الؿمسسة ٓ يتؿ يف هذه الصقرة بؼبقل مبا (1)الققػ

، ولؽـ كبل الؿعبد كان يتقلك بعد ذلؽ إدارة شموكف. وقد كاكت هذه إمقال "الؿعبد

ُتسجؾ يف سجالت الدولة باسؿ الؿعبد وكفـتف باطتبارها مجؿقطة قائؿة بذاهتا. وقد 

بإخص تبعا لزيادة كػقذ الؽفـة ، فؽان  تؽاثرت أمالك الؿعابد يف طفد الدولة الحديثة

. وهـاك إشارات لؾققػ الخقري طؾك (2)الؿؾقك وإمراء ٓ َيِضـُّقَن طؾقفا بلمقالفؿ

ذكرها مقريف ، مـفا الققػ الصادر مـ القزير أمـحتب إلك معبد آمقن :  (3)الؿعابد

د آبقدوس والققػ الصادر مـ أحؿس إول : والققػ الصادر مـ ُتحقتؿس إلك معب

أرور مـ إراضل الؿرتػعة  500أرور مـ الحؼقل و 500أيضا وقد كان يحتقي طؾك 

                                                        

صعام اإللف ومـ لصالح أحد الؿعبقدات ، وبذلؽ ضؿـ الػراطـة يف الققت كػسف  الوقف الزراعيُطِرَف كظاُم  (1)

يؼقمقن بخدمتف الديـقة. وقد جاء يف كصقص معبد إدفق أن الؽفـة يعقشقن مـ ممكة اإللف ، وهل كؾ ما يخرج مـ 

 .92الؿذبح بعد أن يستؿتع بف اإللف. اكظر سقرج سقكقرون ، كفان مصر الؼديؿة ، الؿرجع السابؼ ، ص 

 .166-165مصر الؼديؿة والحديثة ، الؿرجع السابؼ ، ص  اكظر د. شػقؼ شحاتف ، التاريخ العام لؾؼاكقن يف (2)

كذكر مـ تؾؽ الؿعابد أيضا معبد إقصر ومعبد الؽركؽ يف الرب الشرقل ، ومعبد الرمسققم ، ومديـة هابق يف الرب  (3)

د الغربل ، ومـ معابد طصر الدولة الحديثة معبد سقتل إول مـ مؾقك إسرة التاسعة طشرة يف أبقدوس ومعاب

. اكظر د. محؿد جؿال الديـ مختار ، لؿحة يف تاريخ مصر "أبق سـبؾ"رمسقس الثاين ببالد الـقبة ، ومعبد 

، مؽتبة الـفضة الؿصرية ، 1السقاسل والحضاري ، مذكقر يف : تاريخ الحضارة الؿصرية العصر الػرطقين ، ج 

( الذي شقدتف الؿؾؽة "جـة آمقن"ر البحري . أيضا الؿعبد الجـائزي )معبد الدي106الؼاهرة ، بدون تاريخ ، ص 

ق.م. لفا وٕبقفا تحتؿس إول. ذكره د.  1468 -1490إحدى مؾؽات إسرة الثامـة طشرة  "حتشبسقت"

. ولؼد أصؾؼ طؾك معبد الؿؾؽة 202-201محؿد بؽر ، مقسقطة تاريخ مصر طرب العصقر، الؿرجع السابؼ، ص 

،  "حتشبسقت"قداس. اكظر مؽتبة إسرة ، قادة مصر الػرطقكقة أي أقدس إ "جرجرو"حتشبسقت أيضا اسؿ 

 .   60، ص  2008الفقئة العامة الؿصرية لؾؽتاب ، الؼاهرة ، 
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 .(1)بؿا فقفا مـ أكػار

أيضا هـاك العديد مـ الشقاهد التل تدل طؾك أن الػراطـة قد جرت طادهتؿ بلن يجزلقا 

. وَيؽُثر سخاء الػراطـة (2)العطاء لؾؿعابد اطرتافا بػضؾ ألفة حقـا وتللػا لؾؽفـة حقـا آخر

طؾك الؿعابد طـدما يؼػؾقن مـ حروهبؿ مـتصريـ طؾك أطدائفؿ. فؼد كاكت العؼقدة 

السائدة أن الـصر مـ طـد ألفة العظؿك مثؾ رع وآمقن ، وتستحؼ الـصقب إكرب يف 

الغـائؿ وإسالب. وهـاك العديد مـ الؿؾقك قدمقا إلك ألفة أطظؿ الفدايا وأجزل 

ت : كبقذا وجعة وأوزا سؿقـا ، وماشقة ٓ حصر لفا ثقراكا وطجقٓ وأبؼارا ومفا بقض الفبا

 .(3)وغزٓكا –جؿع مفاة وهل البؼرة القحشقة  –

كذلؽ كان إفراد العاديقن يسعقن إلك الؿعابد يبتفؾقن إلك ألفة لتؿـحفؿ طقكا 

فا طؾك آستجابة إلك وتليقدا يف دفع ضر أو جؾب خقر. ورغبة يف استؿالة ألفة وحؿؾ

                                                        

 ."3"هامش  166، مذكقر لدى د. شػقؼ شحاتف ، الؿرجع السابؼ ، ص  353اكظر مقريف ، ص  (1)

ر امتقازات وإطػاءات لؾؿعابد. وكان الػرطقن يفبفؿ فؼد جرت طادة الػراطـة ، مـذ طفد الدولة الؼديؿة ، بتؼري (2)

إقطاطات معػاة مـ كافة أكقاع الضرائب. وتؽثر هذه آمتقازات وتتـقع يف الػرتات التل يشتد فقفا كػقذ الؽفـة 

وكان أطؾك الؽفـة كػقذا الؽاهـ إكرب لؿعبد اإللف آمقن يف الؽركؽ ، وقد استػاد بعضفؿ مـ ضعػ الؿؾقك 

 directeur des prophètes de Haute""فلصؾؼقا طؾك أكػسفؿ لؼب رئقس أكبقاء مصر العؾقا والسػؾك  الػراطـة

et de basse Égypte  فقجد الػراطـة يف تؼرير تؾؽ آمتقازات القسقؾة ٓسرتضائفؿ. كذلؽ طؿؾ الػراطـة ،

طؾك اتخاذ اإلجراءات الالزمة لؾؿحافظة طؾك أمقال الؿعابد وحؿايتفا ، فلصدروا الؼقاكقـ التل تشدد الجزاء 

ؾؿعابد والؽفـة ما كص طؾك مـ يتعرض لفا. ومـ إمثؾة طؾك آمتقازات واإلطػاءات التل قررها الػراطـة ل

إسرة الخامسة إلك كبقر كفـة معبد أوزوريس بلبقدوس. اكظر  "كػر أر يؽارع"طؾقف الؿرسقم الصادر مـ الؿؾؽ 

.د. محؿقد السؼا ، تاريخ الـظؿ 172د. محؿقد زكايت ، تاريخ الؼاكقن الؿصري ، الؿرجع السابؼ ، ص 

 . 208-207آجتؿاطقة والؼاكقكقة ، الؿرجع السابؼ، ص 

 .170-169اكظر د. محؿقد زكايت ، تاريخ الؼاكقن الؿصري ، الؿرجع السابؼ ، ص  (3)
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ُمقَن إلقفا الؼرابقـ أو يعدوهنا بالـذور. حتك أن  صؾبات الؿتقسؾقـ كان همٓء ُيؼدِّ

إن الؿصريقن كاكوا أول َمْن َوقَف لًلفة الفقاكل هقرودوت كؼؾ طـ الققكاكققـ ققلفؿ : )

ـْ حػر الصقر طؾك إحجار( والتؿاثقل والؿعابد الؼرابقـ ُتَسؾَّؿ . وكاكت (1)، وإهنؿ أول َم

إلك الؽفـة ففؿ هؿزة القصؾ بقـ ألفة وطامة الـاس. ويـتفل الؿطاف بالؼرابقـ 

والـذور إلك خزائـ الؿعبد حقث ُتضاف إلك ما لفا مـ ثروات. ورغؿ ما قد يـطقي طؾقف 

هذا الؿصدر مـ أهؿقة كؿقرد مالل لؾؿعابد فنن أهؿقتف ضئقؾة إذا ققست بلهؿقة ما كاكت 

 .(2)ؾقف مـ هبات َمَؾؽقةتحصؾ ط

وبالطبع كاكت الؿعابد تؼقم باستثؿار أمقالفا مباشرة أو بطريؼ غقر مباشر. وتحصؾ 

كتقجة هذا آستثؿار طؾك إيرادات تػقق احتقاجاهتا ، وكان الػائض مـفا ُيستغؾ يف شراء 

. (3)أمقال جديدة. وقد أدت هذه الؿصادر إلك زيادة مضطردة يف أمالك الؿعابد

تطاطت آلفة الؿعابد الرئقسقة ، آمقن يف صقبة ورع يف هؾققبقلقس وبتاح يف مؿػقس ، واس

أن تؿتؾؽ ثروات ضخؿة َتُضؿ ُكؾَّ ما يؿؽـ تصقره مـ أمقال. فعؾك سبقؾ الؿثال كجد 

أن أمالك معبد آمقن يف صقبة يف أواخر حؽؿ الؿؾؽ رمسقس الثالث صبؼا لؿا جاء يف بردية 

أمالكًا هائؾة مؿؾقكة لملفة مـ إراضل والحدائؼ  أصبحت "هاريس الؽبقرة"

                                                        

 .72-71اكظر ِهُردوت يتحدث طـ مصر ، الؿرجع السابؼ ، ص  (1)

د أشار بؿرجعف ٕرمان وراكؽة ، . وق170: ص  44اكظر د. محؿقد زكايت ، تاريخ الؼاكقين الؿصري ، ص  (2)

 .323ص

فؼد فاقت ثروة الؿعابد يف طصر اإلمرباصقرية الػرطقكقة الحديثة حد التصقر. فؿـذ أن تقلك أحؿقزا العرش ،  (3)

س يف الؿعابد ، وكاكت تشقد معابد جديدة. اكظر بققر مقكتقف ، الحقاة  أصبحت إمقال التل تػقض طـ الحد ُتؽدَّ

 .373الققمقة يف مصر ، الؿرجع السابؼ ، ص 



  

664 

الؿـتشرة إبان طصر  "حؼقل ألفة". وكاكت تؾؽ البذرة التل تػتؼت طـفا (1)والؿـؼقٓت

مـ  81322. وقد حاز هذا الؿعبد مثال (2)الدولة الحديثة مع ازدهار امتقازات الؽفـة

كقؾق  2393قـ ، وما يعادل مـ البسات 433رأسا مـ الؿاشقة ، و 421.362البشر ، و

مخزكا ٕدوات ترمقؿ السػـ ،  46سػقـة ، و 83مرت مربع تؼريبا مـ إراضل الزراطقة ، و

 .(3)قرية 65و 

كؿا اقتضك تضخؿ ثروات الؿعابد ، ٓسقؿا يف طصر الدولة الحديثة ، استعاكة الؽفـة 

ؾ بؽفـتف ومقضػقف وطؿا لف وفالحقف مديـة بجقش مـ الؿقضػقـ. وصار كؾ معبد ُيَشؽِّ

صغقرة قائؿة بذاهتا. ويـطبؼ هذا الؼقل طؾك كؾ الؿعابد لؽـف أشد اكطباقا طؾك معبد 

آمقن يف صقبة. فؼد كان لفذا اإللف إدارة طامة لؾبقت أي ٕمالك الؿعبد. وكاكت لف إدارة 

خاصة لؾخزيـة ولألراضل الزراطقة ولؿخازن الحبقب ولؾؿاشقة. ولؽؾ إدارة مـ هذه 

ارات مشرف خاص هبا ُيختار مـ صبؼة إمراء يف أغؾب إحقان ولػقػ مـ الؽتبة. اإلد

كذلؽ كان هـاك كبقر كتاب ُيـاط بف إمساك سجؾ ٕمالك الؿعبد. وكاكت هـاك إدارة 

مبان خاصة بف تتقلك تـػقذ جؿقع إشغال ، وتشرف طؾك مجؿقطات مـ العؿال 

اش  حتك قاصع إحجار. وكاكت لإللف ققتف العسؽرية والػـققـ مـ كؾ كقع ابتداًء مـ الـؼَّ

                                                        

ا أن رمسقس الثالث بـك معبده يف مديـة هابق وأغدق طؾقف وطؾك جؿقع معابد مصر الفبات مـ أوقاف ُيذكر أيض (1)

. اكظر تػاصقؾفا لدى د. أحؿد فخري ، مصر الػرطقكقة ، مقجز تاريخ "هاريس"وأراض وأمقال صبؼا لربدية 

،  2012ب ، الؼاهرة ، امة لؾؽتاقبؾ الؿقالد ، الفقئة الؿصرية الع 332مصر مـذ أقدم العصقر حتك طام 

 .296ص

 .240اكظر د. محؿقد السؼا ، تاريخ الـظؿ آجتؿاطقة والؼاكقكقة ، الؿرجع السابؼ ، ص  (2)

 .171-170اكظر د. محؿقد زكايت ، تاريخ الؼاكقين الؿصري ، الؿرجع السابؼ ، ص  (3)
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 .  (1)الخاصة التل تتقلك إقرار الـظام يف الؿعبد ويف أمالكف. كؿا كان لف سجـف الخاص

وكاكت إشقاء الؿؿؾقكة لؽؾ معبد تـؼسؿ إلك كقطقـ مختؾػقـ مـ حقث صبقعة كؾ 

داء الطؼقس الديـقة مـفؿا. ففـاك إشقاء الخاصة باإللف كػسف وإشقاء الالزمة ٕ

الؿختؾػة وهل ما يؿؽـ أن كسؿقف بإشقاء الؿؼدسة. وكاكت هذه إشقاء تعد خارجة 

طـ دائرة التعامؾ. أما الـقع الثاين مـ إشقاء فقشؿؾ مؿتؾؽات الؿعبد إخرى فقؿا طدا 

إشقاء الؿؼدسة. وهل تشؽؾ الجزء إكرب مـ ثروة الؿعبد. وتضؿ الحؼقل والبساتقـ 

قطعان الؿاشقة وإرقاء والؿعادن والحاصالت الؿختؾػة ... الخ. وكاكت هذه إشقاء و

تدخؾ بطبقعة الحال يف دائرة التعامؾ. وتتقلك اإلدارات الؿختؾػة يف الؿعبد اإلشراف 

طؾك استثؿار أمقال الؿعبد وإكػاق ما يتؿ تحصقؾف مـ إيرادات. وكؾ إشقاء الخاصة 

مـ الـاحقة الؼاكقكقة مؾؽا إللف الؿعبد. ولفذا كثقرا ما ُتشقر بلحد الؿعابد كاكت تعد 

 .(2)الـصقص إلك حؼقل ألفة

 –ومـ ثؿ فإمقال الؿخصصة لخدمة الؿعابد أو الؿقهقبة لفا كاكت ُتـسب لإللف 

حؼؾ اإللف الذي "حقث وصػ الحؼؾ كؿا سبؼ بلكف  – "كػر إر كارع"كؿا جاء بؿرسقم 

. وبالتالل فالعؼقد التل يباشرها الؽفـة بصدد هذه إمقال (3)"يؼقم طؾك خدمتف الؽفـة

                                                        

 .171اكظر د. محؿقد زكايت ، تاريخ الؼاكقين الؿصري ، الؿرجع السابؼ ، ص  (1)

 .172-171اكظر د. محؿقد زكايت ، تاريخ الؼاكقين الؿصري ، الؿرجع السابؼ ، ص  (2)

-2529وهق مـ مؾقك إسرة الخامسة  "كػر إر كارع"ويشقر الؿمرخ العالمة د. أحؿد فخري إلك أن الػرطقن  (3)

كان محبا لتؼديؿ الفبات لؾؿعابد ومـح إوقاف لملفة ٕرواح هؾققبقلقس ، وقد سجؾت أطؿالف ق.م.  2527

هذه طؾك حجر بالرمق. اكظر مملػ سقادتف : مصر الػرطقكقة ، مقجز تاريخ مصر مـذ أقدم العصقر... ، الؿرجع 

 .105السابؼ ، ص 
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لقست إٓ طؼقد متعؾؼة باإلدارة ، وهؿ يباشروهنا بؿا لفؿ مـ وٓية الـظر طؾك شمون 

لؿ تصدر مـ الؿؾؽ  "بقبل الثاين"الؿعبد ومؿتؾؽاتف. أيضا الفبة التل ُيشقر إلقفا مرسقم 

ه بؼصد تخصقص بعض إراضل لخدمة إلك الؽفـة ، بؾ هل صدرت مـف إلك وزير

الؿعبد. ففل يف واقع إمر لقست هبة بؾ هل يف حؼقؼتفا طبارة طـ وقػ لبعض إمقال. 

. فؿؿتؾؽات الؿعابد يف مصر الؼديؿة شلهنا شلن (1)وهذا هق مضؿقن الققػ الخقري

عامؾ إمقال الؿقققفة طؾك الؿساجد يف مصر الحديثة. ففل أمقال خارجة طـ دائرة الت

 . (2)يؼقم طؾك إدارهتا بعض الـظار

                                                        

ـتفا أراض زراطقة ُتخصص لإلكػاق طؾك العبادة حقث تدل القثائؼ طؾك أن الؿؾؽ كان يفب بعض الؿعابد وكف (1)

الؿؾؽقة وتؼديؿ الؼرابقـ والشعائر حال حقاة الؿؾقك وبعد وفاهتؿ ، وتسؿك هذه إراضل حؼقل ألفة وتخرج 

هذه إمقال هبذا التخصقص طـ دائرة التعامؾ. اكظر د. صقيف أبق صالب ، تاريخ الـظؿ الؼاكقكقة وآجتؿاطقة ، 

 .334، ص 2007ط 

 .29اكظر د. شػقؼ شحاتف ، التاريخ العام لؾؼاكقن يف مصر الؼديؿة والحديثة ، الؿرجع السابؼ ، ص  (2)
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 انمبحث انثاني

 أنىاع انىقف انفرعىني
طرف الؿصريقن الؼدماء فؽرة تخصقص أمقال معقـة مـ مؿتؾؽات الشخص لتحؼقؼ 

غرض معقـ مع حبس طقـ الؿال فال يجقز التصرف فقف ، ويـتؼؾ مـ جقؾ إلك جقؾ. 

 وهل فؽرة الققػ الخقري ولؽـفا مسطرة يف صقرة طؼد هبة مشروصة بعقض. 

لققػ الديـل : والققػ : ا (1)ومـ ثؿ اكؼسؿ الققػ يف مصر الػرطقكقة إلك كقطقـ

 إهؾل.

يستفدف الققػ الديـل أحقاكا تحؼقؼ غاية ذات صابع ديـل هل ضؿان تؼديؿ الؼرابقـ 

لؾشخص بعد وفاتف. فؼد كان آطتؼاد سائدا يف مصر بلن الؿقت ٓ يستتبع الؼضاء هنائقا 

حقاة يف طالؿ آخر ستقزن طؾقف فقف طؾك الحقاة ، وإكؿا يمدي إلك اكتؼال اإلكسان لؾ

م لف (2)أطؿالف . وأن اإلكسان لؽل يطقب لف الؿؼام يف طالؿف الجديد بحاجة إلك أن ُتَؼدَّ

                                                        

 .65اكظر د. السقد فقدة ، تاريخ الؼاكقن الؿصري ، الؿرجع السابؼ ، ص  (1)

مـ  "كارعمري "ويتضح تؿسؽ الؿصري الؼديؿ بالخقف مـ الدار أخرة مـ التعالقؿ الؿقجفة إلك الؿؾؽ  (2)

 1447-1478، ويرجع طفدها إلك طصر تحتؿس الثالث ) "لقــجراد"والده الػرطقن الؿسطرة طؾك بردية 

ق.م.( وفقفا كؼرأ : )إن الؿرء لُقبعث بعد الؿقت ، وُتقضع أطؿالف بجاكبف أكقاما ، وما يبتغقف الؿرء هق الخؾقد 

ـْ أتاه بعؿؾ صالح ٓ خطقئة فقف ، . وإكف لغبل الذي ٓ يؽرتث با"أي يف العالؿ أخر"هـاك  لعالؿ أخر. أما َم

.( اكظر محرم كؿال ، الحؽؿ "أي إبرار الؿتقفقـ"فسقؽقن هـاك مثقاه ، يؿشل فرحا مثؾ إرباب الخالديـ 

، 1998،  2ب ، الؼاهرة ، ط وإمثال والـصائح طـد الؿصريقـ الؼدماء ، الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتا

 .72-71 ص
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 . (1)الؼرابقـ مـ وقت إلك آخر

. (2)وكان تؼديؿ مثؾ هذه الؼرابقـ مـ أهؿ واجبات ذرية الؿقت ٓسقؿا ابـف إكرب

قـ يف مؼابرهؿ بعد وفاهتؿ كاكقا يؾجئقن إلك ولؽل يضؿـ الـاس استؿرار تؼديؿ الؼراب

التـازل طـ بعض أمالكفؿ لؾؽفـة مؼابؾ ققامفؿ هؿ وذريتفؿ مـ بعدهؿ بتؼديؿ هذه 

 . (3)الؼرابقـ

                                                        

ويف هذا الصدد يؽػل أن كعؾؿ أن الؿصري الؼديؿ الؿقسقر كان يـػؼ الؽثقر إما طؾك رفاهقتف ومتع الحقاة أو  (1)

وإطداد إثاث  "دار إبدية"إهبارًا لمخريـ. وكان ُيخصص الجزء إكرب مؿا يؿتؾؽف لإلكػاق طؾك تجفقز 

ئر التل يرد أن تؼام تخؾقدًا لذكراه بعد وفاتف ، الجـائزي ووقػ مقارد إمالك الجـائزية لؾصرف مـفا طؾك الشعا

ولتشققد الؿؼاصقر الجـائزية أو صـاطة ما هق أقؾ تؽؾػة كالـصب الحجرية أو التؿاثقؾ التل تقضع يف حرم 

الؿعبد الؿؼدس يف حؿاية أحد ألفة ورطايتف. ويستـتج مـ ذلؽ أن الؿدفـ وإوقاف هؿا مـ أهؿ مظاهر الثراء 

 .84-83قكقة. اكظر دومقـقؽ فالبقؾ ، الـاس والحقاة يف مصر الؼديؿة ، الؿرجع السابؼ ، ص يف مصر الػرط

 – حقايت خالل ٓبـل بقضائػل طفدت لؼد"ويذكر د. سؿقر أديب يف مقسقطتف أن أحد كبالء الؿصريقـ قال :  (2)

 سقجعؾ الذي هق فابـل أساساتف فقق بقتل وأققؿ. ولدي لل حررها التل القصقة إلك باإلضافة وصقة لف حررت

. وكاكت العؼقدة السائدة أن "قا طؾك هذه الؾقحة التذكارية. سقعؿؾ مـ أجؾل. ويؽقن وريثا وابـا صالحايح قؾبل

آبـ يحل اسؿ إب وإجداد ، وكان ذلؽ يذكر دائؿا يف الـصقص الجـائزية. فؽان حابك حػاى حاكؿ 

مـػذ القصقة. فإمقال التل قد يتسؾؿفا آبـ هبذه الصػة هل أمقال أي  -أسققط قد طقـ كجؾف كاهـا لروحف 

مؿتازة يجب أن تؼسؿ بقـ إوٓد أخريـ بؾ وآبـ كػسف ٓ يـبغل لف أن يقزطفا طؾك أوٓده ، فعؾقف أن ُيسؾؿفا 

ل تمدي إلحقاء كامؾة لقاحد مـ أوٓده يعقـف لقتقلك اإلشراف طؾك مؼربة الجد ومالحظة الؿراسقؿ الديـقة الت

، مقسقطة الحضارة الؿصرية الؼديؿة ذكراه كؿا يجب أن يشرتك هق شخصقا يف أداء هذه الؿراسقؿ. اكظر لسقادتف

 .334-333الؿرجع السابؼ ، ص 

فؿـذ أن كان حابك جػاى رئقسا لؽفـة وب واوات كان يتسؾؿ كؾ يقم مـ أيام إطقاد ، وكاكت طديدة ، كؿقة  (3)

وهق يلمر أن بلن ُتجَؾب بعد وفاتف هذه الؾحقم والجعة إلك تؿثالف ، وذلؽ تحت إشراف ة. مـ الؾحقم والجع

بلن يتـازل كاهـ الؼريـ ، ولؿ تؽـ هذه الخدمات تمدى بالؿجان ، فؽان حاب جػاى يمدي أجر هذه الخدمات 

إيراد سبعة وعشرين يومًا من عن الؿزايا الؿالقة التي كان يتؿتع بفا... ويجب عؾى وارثه أن يدفع سـويًا ققؿة 

 .334. اكظر د. سؿقر أديب ، مقسقطة الحضارة الؿصرية الؼديؿة ، الؿرجع السابؼ ، ص دخل الؿعبد
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وكان هذا التـازل يتخذ صقرة هبة مشروصة بؼقام الؽاهـ بقاجبف مـ حقث تؼديؿ 

التصرف يف إمقال  الؼرابقـ الؿتػؼ طؾقفا يف الؿـاسبات الؿحددة ، وبعدم جقاز

الؿقهقبة ، وباكتؼالفا طـد وفاة الؽاهـ الؿستػقد إلك ابـف الؼادر طؾك القفاء بـػس 

. ويقجد العديد مـ العؼقد التل تتضؿـ هبات مـ هذا الؼبقؾ ترجع طؾك (1)آلتزام

 . (2)طصقر مختؾػة مـ التاريخ الػرطقين

                                                        

 .334، الؿرجع السابؼ ، ص 2007اكظر د. صقيف أبق صالب ، تاريخ الـظؿ الؼاكقكقة وآجتؿاطقة ، ط  (1)

ؼديؿ هذه الؼرابقـ لؾؿتقىف كؿا يف الحقاة الدكقا. وسبب ذلؽ أن يؼقل العالمة سؾقؿ حسـ : )وقد كان ٓبد مـ ت (2)

ٓ يـضؿ إلقف يف قربه إٓ إذا ُمدَّ بالطعام والشراب. ولؼد كان مـ الطبقعل أن  "كا"الؿصري كان يعتؼد أن قريـف 

ؾ إطؾك يف الرب يؼقم هبذه الؿفؿة ابـف إكرب. ... وقد كان ققام آبـ إكرب بتؼديؿ الؼربان لقالده يعد الؿث

واإلحسان. .... إذ هق الذي كان طؾقف أن يؼقم بؽؾ إحػال الجـازية ، غقر أن آبـ إذا أهؿؾ يف ذلؽ فنن أوخؿ 

العقاقب تصقب والده الؿتقىف يف حقاتف أخرة ، ومـ ثؿ ضفرت الحاجة إليجاد حؾ يضؿـ لؾؿتقىف تؼديؿ 

تؾؽ الؾحظة لؿ تعد الؼرابقـ الجـازية مظفرا مـ مظاهر الرب البـقي ، صعامف الذي ٓبد مـف يف طالؿ أخرة ، ومـذ 

بؾ تطقرت حتك أصبحت مفـة. ومـذ بداية العفد التاريخل كان لؾؿؾؽ كفـة جـازيقن طؾقفؿ أن يؼقمقا بؽؾ 

ن إحػال الجـازية ، وقد كاكت هذه إطباء كثقرة لدرجة أهنا استؾزمت استؿرار همٓء الؽفـة الذيـ يعقشق

بجقار الؼرب الؿؾؽل يف أرض خؾعفا طؾقفؿ الؿؾؽ ، وأصبحت مؾؽا خالصا لفؿ فؽاكقا يتسؾؿقن دخؾفا 

باستؿرار. وتحدثـا كؼقش مؼابر طظؿاء الؼقم الذيـ كاكقا يدفـقن بجقار مؾقؽفؿ أهنؿ كاكقا يسقرون طؾك كػس 

ا من أمالكفم لفذا الغرض وهو ما يطؾق وغالبا كؿا يؼولون كان همالء العظؿاء يوقػون جزءالطريؼة يف قرباهنؿ. 

وحسب. وإذا كـا كجد  "ضقعة"والقاقع أن هذا التعبقر يعـل  ومن دخؾه كان يعقش الؽفـة. "بقت األبدية"عؾقه 

هذه الؽؾؿة يف كؼقش الؿصاصب كثقرًا فؿا ذلؽ إٓ ٕن ضقعة الؿتقىف يجب أن ُتسفؿ يف تؼديؿ الخدمات 

الؼديؿة كجد أن أشراف الؼقم غالبا ما كاكقا يعقـقن طددا كبقرا مـ الؽفـة يدطك  الجـازية لف. ويف خالل الدولة

لقؼقمقا مؼام آبـ يف تلدية الخدمات الجـازية الالزمة لؾؼرب وصقاكتف ....  "خادم الؽا"أي  "خادم الؼرابقـ"كؾ 

دولة القسطك لؿ يـصب . ويالحظ أكف يف طفد ال"خادم اإللف"أي  "حؿ كرت"وأن خادم قرب الؿؾؽ كان يدطك 

الؿتقىف لخدمة قربه إٓ كاهـا واحدا خالفا لؿا كان طؾقف العرف يف الدولة الؼديؿة. وهذا الؽاهـ لؿ يؽـ يف 
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تضؿـ كؾ مـفا تـازٓ مـ أحد فؿثال مـ طصر الدولة الؼديؿة ُوِجَدت طدة طؼقد ي

إشخاص طـ بعض أمقالف إلك كاهـ أو جؿاطة مـ الؽفـة مؼابؾ تؼديؿ الؼرابقـ يف 

. وقد تضؿـ كؾ مـفا الـص طؾك تخصقص إمقال الؿقهقبة لتحؼقؼ (1)مؼربتف بعد وفاتف

                                                                                                                                                                     

مؼدوره أن يقرث وضقػتف إٓ لقاحد فؼط مـ أوٓده. وكان الؿتقىف يؽتب طؼدا بقـف وبقـ الؽاهـ الجـازي. وقد 

مـ طفد الدولة القسطك ، وهذا العؼد كان بقـ حاكؿ مؼاصعة أسققط حػظت إيام لـا طؼدا مـ هذه العؼقد 

والـصوص التي عؾى جدراكه تعد من أهم ما ُعثَِر عؾقه كؼشف طؾك جدران قربه الشرققة ، ....  "حبز فا"الؿسؿك 

، وكؾ شرط مـفا طؾك حدة ، وقد تعاقد  وهي عبارة عن عشرة شروط خاصة بوقػه عؾى مؼبرتهيف هذا العصر ، 

صاحب الؿؼربة مع كفـة البؾدة الؿختؾػقـ ٕجؾ أن يؼقمقا بآحتػآت الخاصة يف الؿعبد طؾك كر  "حبز فا"

إيام : وهذه الـصقص العشرة ُتعد فريدة يف باهبا : إذ كستخؾص مـفا معؾقمات جؿة خاصة بإطقاد الؿصرية 

كذلؽ إحػال الجـازية التل ُتؼام لألفراد ، وكان التل كاكت ُتؼام يف بؾد مصرية يف طفد إسرة الثاكقة طشرة ، و

لفا ارتباط بإطقاد العامة. وقد اتضح بعد درس هذه الشروط أكف لؿ يؽـ يؿر يقم صقال العام دون أن ُيؼدم 

الدياكة الؿصرية "اكظر لسقادتف : الحقاة الديـقة وأثرها طؾك الؿجتؿع  الطعام والشراب ... ( "حبز فا"لألمقر 

 . 236-234، الؿرجع السابؼ ، ص "ة وأصقلفاالؼديؿ

(1) (Un passage dans la biographie d’un gouverneur de province est aussi digne d’intérêt. Ce 
gouverneur, qui vivait au début du 2e millénaire et entrait dans l’égyptologie comme Khnoum-
hotep II, a mis sur pied une fondation pieuse afin d’assurer post mortem des services réguliers 
pour ses statues placées dans le temple. Quant à la gestion de cette fondation, Khnoum-
Hotep la confia à un homme de sa confiance (dit serviteur-de-ka). C’est justement cet agent 
qui aura à veiller à ce que soient accomplis pour son seigneur des services biens définis. En 
contre-partie, cet homme fut doté de terres arables et de merit, que le seigneur eut détachés 
évidemment de ses propres fonds. Il serait opportun d’effleurer ici une autre fondation. Un 
certain Amon-hotep fut introduit dans les services du palais royal sous le règne d’Aménophis 
III (14e siècle). Suivant l’inscription gravée sur sa statue, il devint richard Ŕ ayant merit, 
cheptel et toutes choses sans limite ; sans aucun doute cette richesse lui fut octroyée par une 
faveur royale. ..... Dans le texte, Amon-hotep déclare, entre autres stipulations, notamment 
ceci : «(J’ai) cédé par écrit (mon) patrimoine (comprenant) terres arables, équipes-merit et 
bétail pour la statue de Sa Majesté … ». Plus précisément ce seigneur a cédé 430 aroures de 
terres arables ainsi que 1000 animaux Ŕ en dehors les groupes-merit. Au demeurant, cet 
homme ne dissimule pas qu’il obtiendra régulièrement Ŕ en faveur de sa propre statue Ŕ une 
offrande divine qu’a concédée à son tour Sa Majesté. Récapitulons en d’autres termes, Amon-
hotep transmet son patrimoine au bénéfice du culte consacré à son souverain. En retour, Sa 
Majesté ordonne qu’un service d’offrande soit par la suite célébré devant la statue d’Amon-
hotep Ŕ et ce de façon perpétuelle pour ainsi dire. Pour notre préoccupation, on retiendra 
essentiellement que ce seigneur, en créant sa fondation, a dû se passer de son autorité sur 
les merit se trouvant en sa possession.) V. Schafik ALLAM, Une classe ouvrière en Égypte 
pharaonique, op. cit., pp. 27-28.    
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الغرض الذي قصد إلقف القاهب ، كؿا تضؿـ كؾ مـفا الـص طؾك تحريؿ التصرف فقفا 

 .(1)هذا الغرضلغقر 

وقد ُوِجَد طؼدان يرجع تاريخفؿا إلك طفد إسرة الرابعة وبداية إسرة الخامسة. 

ويف كال العؼديـ كجد العاقد َيـُص طؾك أن أمقآ معقـة مـ مؿتؾؽاتف قد خصصت لتؼديؿ 

. وكاكت طبارة الصقغة التل وردت يف (2)الؼرابقـ بعد وفاتف يف الؿؼربة التل تحقي جثؿاكف

ا الشلن كالتالل : )لؿ أمـح أحدا مـ الؽفـة الذيـ يؼقمقن طؾك خدمة الؿقتك شقئا مـ هذ

السؾطة ، ٓ هؿ وٓ إخقهتؿ وٓ أخقاهتؿ وٓ أوٓدهؿ وٓ رؤساءهؿ وٓ أتباطفؿ ، 

بالـسبة إلك استعؿال إرض والزراع وإشقاء التل جعؾتفا لفؿ وٕتباطفؿ وإلخقهتؿ 

قـ ، إٓ إذا كان الغرض مـ ذلؽ تؼديؿ الؼرابقـ بالؿؼربة الؽائـة وٕخقاهتؿ لتؼديؿ الؼراب

 .(3)وفؼا لألوضاع التل طقـُتفا لذلؽ( "خػرا -أور"بداخؾ هرم 

                                                        

 .175اكظر د. محؿقد زكايت ، تاريخ الؼاكقن الؿصري ، الؿرجع السابؼ ، ص  (1)

 "أوسر كاف"تؾؼك مـ الؿؾؽ  "الؼقصقة"بنقؾقؿ  "حتحقر"أحد كفـة طبادة ألفة  "كؽا طـخ"فالؽاهـ  (2)

ن يفب صاحب تصديؼا طؾك قطعتل أرض لإلكػاق مـ ريعفا طؾك بعض الخدمات الجـازية ٕسرتف. فالؿؾؽ كا

الؿؼربة بعض الؼرى التل غالبا ما تؽقن بعقدة طـ الجباكة لقضؿـ لف دخال ثابتا يؽػل لؾصرف مـف طؾك تؼديؿ 

الؼرابقـ وإقامة الشعائر الجـازية. اكظر د. حسـ محؿد الّسعدي ، حؽام إقالقؿ يف مصر الػرطقكقة ، الؿرجع 

 وقػ طؾك اإلشراف حؼ "طـخ -كا - كك"ؽاهـ لؾ "أوسر كاف". أيضا أوكؾ الؿؾؽ 262السابؼ ، ص 

 مساحتف والستات – ستاتًا 120 وقدرها أراضقف لؿساحة – الخامسة إسرة طفد يف – "خـقكا" ُيدطك شخص

َؿ فقفا ما كالف مـ مـح مؾؽقة قَ  قربه جدران طؾك مؽتقبة وصقتف "طـخ -كا- مك" ترك كؿا. أفدكة 3/2 تؼريبًا سَّ

شريطة أن يؼقمقا بجؿقع ما تتطؾبف أطؿال اإلشراف طؾك إدارة إوقاف والؼقام بخدمة معبد بقـ أفراد طائؾتف 

 .103حاتحقر سقدة مديـة الؼقصقة. اكظر د. أحؿد فخري ، مصر الػرطقكقة ، الؿرجع السابؼ ، ص 

 . 31:  30اكظر د. شػقؼ شحاتف ، التاريخ العام لؾؼاكقن يف مصر الؼديؿة والحديثة ، ص  (3)
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ويتخذ الشرط الخاص بؿـع الؽفـة الؿستػقديـ يف هذه الفبة مـ التصرف يف إمقال  

تصرف بعقض يف وكذلؽ ٓ يستطقع أي مـ الؽفـة أن ي"الؿقهقبة الصقرة التالقة : 

إرض أو الزراع أو إشقاء التل جعؾتفا لفؿ لؽل يؼدمقا الؼرابقـ ، كؿا أكف ٓ يستطقع 

أن يقصل بشلء مـفا ما لؿ يؽـ ٕوٓده الذيـ لفؿ حؼ اقتسام هذه إمقال مع سائر 

 .(1)الؽفـة(

ويف وثقؼة أخرى يؼرر القاهب أكف قد وهب حؼقٓ ٕخقف الؽاهـ وأوٓده الذيـ 

سقؼقمقن بتؼديؿ الؼرابقـ يف مؼربتف ، كؿا يـص طؾك طدم جقاز التصرف يف تؾؽ 

 . (2)إمقال

، وقد وصػ طؾؿاء أثار  "بقردجقت"وجاء يف وثقؼة أخرى أن هـاك ممسسة دائؿة 

العؼد بلكف طؼد إكشاء ممسسة )ودون القلقج يف الخالف الؼائؿ بقـ طؾؿاء أثار وبعض 

قل ما إذا كاكت هذه الؿمسسات تحقز الشخصقة الؼاكقكقة طؾؿاء تاريخ الؼاكقن ح

بقصػفا شخص اطتباري أم ٓ ( فنكف قد ورد بالعؼد بعدما تؼدم أكف إذا رفعت الدطقى 

طؾك بعض الؽفـة يف شلن مـ الشمون التل تخصف دون الؿمسسة فنن هقئة الؽفـة تؼقم 

لؿمسسة ، وما هق بقضع بقان يقضح كصقب هذا الؽاهـ الؿدطك طؾقف يف إيراد ا

 . (3)مخصص لتؼديؿ الؼرابقـ مـ مؿتؾؽات الؿمسسة

                                                        

. د. شػقؼ شحاتف ، التاريخ العام 176اكظر د. محؿقد زكايت ، تاريخ الؼاكقن الؿصري ، الؿرجع السابؼ ، ص  (1)

. وقد أشار لسـد الؿمسسة الصادر مـ أحد رجال البالط يف 31:  30لؾؼاكقن يف مصر الؼديؿة والحديثة ، ص 

ويرجع  "سـقطـخ"ـد الصادر مـ . ولـص آخر يشبفف يف الس335، ص  2طفد الؿؾؽ خػرع يف بقريـ ، ج 

 تاريخف ٕول طفد إسرة الخامسة.  

. د. شػقؼ شحاتف ، التاريخ العام 176اكظر د. محؿقد زكايت ، تاريخ الؼاكقن الؿصري ، الؿرجع السابؼ ، ص  (2)

 .33:  32لؾؼاكقن يف مصر الؼديؿة والحديثة ، الؿرجع السابؼ ، ص 

 .31خ العام لؾؼاكقن يف مصر الؼديؿة والحديثة ، الؿرجع السابؼ ، ص اكظر د. شػقؼ شحاتف ، التاري (3)
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يف أول طفد إسرة الخامسة أكف إذا اكتؼؾ  "سـقطـخ"أيضا جاء بالعؼد الصادر مـ 

أحد الؽفـة إلك طؿؾ آخر أو إذا أقام دطقى طؾك زمقؾ لف فنن ما ُمـَِحُف هذا الؽاهـ يعقد 

دطل طؾقف وتسؼط حؼققف هق. وقد استدل العالؿ إلك الؽفـة أخريـ أو إلك الؽاهـ الؿ

بقريـ وتبعف آخرون مـ ذلؽ كؾف طؾك أن العؼد يـشكء هـا ما ُيسؿقف الػؼف الحديث 

قال ُرِصدت لجفة مـ جفات الرب بالؿمسسات ، وهل طبارة طـ مجؿقطة مـ إم

 الـػع العام.  أو

ؿاطة معقـة مـ إفراد وهذه الؿمسسات تتؿقز طـ الجؿعقات يف أهنا ٓ ترتؽز طؾك ج

بؾ هل ترتؽز طؾك مجؿقطة إمقال الؿخصصة لؾغرض الذي ُأكِشئت مـ أجؾف ، طؾك 

أهنا كالجؿعقات ُتعترب شخصا اطتباريا مـ أشخاص الؼاكقن الخاص. وإمقال 

ٕهنا الؿخصصة لتؼديؿ الؼرابقـ مـ أجؾ الؿقتك ُتعترب يف كظر البعض شخصا اطتباريا 

ا غقر مؿؾقكة لؿالؽفا إصؾل ، ثؿ إهنا لقست مؿؾقكة كذلؽ تصبح بعد تخصقصف

، بدلقؾ أكف ٓ سبقؾ لدائـ الؽفـة طؾك هذه إمقال إٓ بؼدر الريع الذي ُيعترب مـ  لؾؽفـة

 . (1)حؼ الؽاهـ شخصقا. وهذا الؿػفقم ُمستؼك مـ القثقؼة إولك

قرر العاقد صراحة  ومـ جفة أخرى فنن هذه إمقال الؿخصصة لتؼديؿ الؼرابقـ قد

طدم جقاز التصرف فقفا ، وهذا يستتبع حتؿا طدم جقاز كزع مؾؽقتفا سدادا لؾديقن. وبؿا 

أكف لؿ يؽـ لدائـ الؽاهـ أن يرجع طؾقف يف تؾؽ إمقال فنن هذا تلكقد لؿا طـت طؾقف 

 الػؼرة إولك مـ القثقؼة وهق طدم قابؾقة هذه إمقال لؾتصرف. 

                                                        

،  1977-1976اكظر د. فتحل الؿرصػاوي ، القجقز يف تاريخ الؼاكقن الؿصري ، دار الػؽر العربل ، الؼاهرة ،  (1)

 .137-136ص 
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 ،ا يدل طؾك أن لتؾؽ الؿجؿقطة مـ إمقال شخصقة اطتباريةولقس يف هذا وحده م

فنن حؼقؼة رصد أمقال معقـة لغرض معقـ مع جعؾفا غقر قابؾة وأيا ما كان إمر 

. فـظام رصد أمقال لتؼديؿ الؼرابقـ لؾتصرف فقفا هق مضؿقن الققػ طرفف الػراطـة

 .(1)البالد اإلسالمقةشبقف بـظام الققػ طؾك الؿساجد يف  "كحؼقل ألفة"لؾؿعابد 

وهل تتضؿـ أيضا إكشاء  -كذلؽ تقجد وثقؼة ثالثة ترجع إلك طفد إسرة الرابعة 

يفب العاقد فقفا أمقآ معقـة مـ  -ممسسة بالؿعـك القارد يف القثقؼتقـ السابؼتقـ 

مؿتؾؽاتف لؾؽفـة. وقد ورد يف تؾؽ القثقؼة بصريح العبارة ما يؾل : )قد وهبت حؼقٓ 

أوٓده .... الذيـ سقؼقمقن بؿراسقؿ تؼديؿ الؼرابقـ يف  وإلك "كػر حَتب"ٕخل الؽاهـ 

 .(2)ثؿ ورد بعد ذلؽ الـص طؾك طدم جقاز التصرف يف هذه إمقال، مؼربيت.( 

وتقجد أيضا طؼقد مـ طصر الدولة القسطك يف هذا الصدد. فؼد حػظت سجالت 

الؿؼربة ،  تضؿ تػاصقؾ كامؾة لعؼقد ُأبِرمت مع الؽفـة الؿحؾققـ إلقامة الشعائر يف

 . (3)وتؼديؿ ممن الطعام ، وذلؽ لؼاء هبات ُتضاف إلك إيرادات الؿعبد

وٓ كـسك العؼقد التل ذكرهتا الـؼقش الؿطقلة الؿقجقدة طؾك مؼربة أمقر أسققط  

الذي كان يعقش يف طفد إسرة الثاكقة طشرة ، وتروي أن هذا إمقر قد  (4)"زفاى حعبك"

                                                        

 .334، الؿرجع السابؼ ، ص  2007اكظر د. صقيف أبق صالب ، تاريخ الـظؿ الؼاكقكقة وآجتؿاطقة ، ط  (1)

 .33-32اكظر د. شػقؼ شحاتف ، التاريخ العام لؾؼاكقن يف مصر الؼديؿة والحديثة ، الؿرجع السابؼ ، ص  (2)

ؿتحػ الؿصري ، الؿرجع السابؼ ، الاكظر ر. اكجؾباخ ، مدخؾ إلك طؾؿ أثار الؿصرية مع اإلشارة إلك  (3)

 .278ص

: هق صاحب الؿؼربة الشفقرة يف أسققط والتل تحتقي طؾك  "زفاى حعبك"يؼقل د. أحؿد فخري بؿملػف طـ  (4)

لقؼدمقا بف يف إطقاد  "ويقاوت"تػصقالت ما تعاقد طؾقف مع كفـة اإللف  تؾؽ الـصقص الشفقرة التل تقضح لـا

. وكان زفاى حعبك يتققع أن يؿقت يف مقصـف يف أسققط ولؽـف مات وحف مـ قرابقـالؿختؾػة وما يؼدمقكف لر

ـَ يف كرمة يف دكؼؾة(. اكظر لسقادتف : مصر الػرطقكقة، مقجز تاريخ مصر مـذ أقدم العصقر حتك طام 
قبؾ  332وُدفِ

 ."2"، هامش 181الؿقالد، الؿرجع السابؼ، ص 
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مؼابؾ ققامفؿ بالشعائر الديـقة التل جاء وصػفا مػصال يف وقػ أمقالف طؾك الؽفـة يف 

. والققػ هذا قد صدر مـ إمقر يف صقرة هبة ، الؿقهقب لف فقفا هق (1)تؾؽ الـؼقش

كبقر الؽفـة. ففق الذي يتقلك شمون الؿمسسة مدى حقاتف ، ثؿ تـتؼؾ القٓية مـف إلك ابـف 

طقان مـ أرض وأكػار ومـؼقٓت إكرب وهؽذا. وجاء يف الـص صراحة أن جؿقع إ

 . (2)ستؽقن لف ، طؾك أن يؼقم بتـػقذ هذه إغراض التل ُأكِشئت الؿمسسة مـ أجؾفا

وهذه الصقغة العامة يؾقفا يف الـؼقش كصقص طشرة ، كؾ كص مـفا يتضؿـ كذلؽ 

هبة صادرة مـ الؿمسس إلك بعض الؽفـة وبقاكا بؿا سقؼقم بف همٓء الؽفـة مـ 

لديـقة وما سقتؼاضقكف يف مؼابؾ ققامفؿ هبا. ويف هناية كؾ طؼد يقجد كص ُيشقر الؿراسقؿ ا

إلك قبقل الؽفـة لؾفبة. فالعؼد إذن طؼد هبة ، ولؽـفا هبة مؼقدة بالتزامات يؾتزم هبا 

الؿقهقب لف. ثؿ إن إمقال الؿقهقبة ٓ تؼبؾ التصرف وٓ التجزئة بالـص الصريح يف 

وإن كان بقـ  –ة هـا يف القاقع كان يرمل إلك إكشاء ممسسة العؼد. ولذا فنن طؼد الفب

إٓ أن العؼد يـؼؾ الؿؾؽقة إلك  –العؾؿاء كزاع يف كقن هذه الؿمسسة شخصا اطتباريا 

الؽفـة ، ويؽػؾ الؿحافظة طؾك الؿمسسة بجعؾ إمقال غقر قابؾة لؾتصرف 

 .(3)لؾتجزئة أو

                                                        

بجاكب الطرد مـ جؿقع القضائػ والحرمان مـ الؿخصصات الؿالقة.  وقد ُققَِّدت الؾعـات طـد مخالػة ذلؽ (1)

اتجف كفـة هذا "بؼػط يف طصر إسرة الثالثة طشرة حقث جاء فقفا :  "مقـ"كالؾعـات التل ُسِجؾت يف معبد 

مقـ "بـ  "تقتل"الؿعبد إلك جاللتل قائؾقـ : يقشؽ مؽروه أن يحؾ هبذا الؿعبد. فالسخائؿ قد أخذ يثقرها 

أٓ فؾُقخؾع مـ "فاتخذ فرطقن يف الحال الخطقات الالزمة إلهالك اسؿ تقتل تؿاما :  "فؾقفؾؽ اسؿف.. "حتب

الؿعبد ولُقطرد مـ جؿقع وضائػف حتك ابـ ابـف ووريث وريثف. أٓ فؾقؽـ مـبقذا طؾك وجف إرض ولقـزع مـف 

رواتبف مـ معبد مقـ ، ومـ الخزاكة ،  خبزه وصعامف والؾحؿ الؿؽرس لف وٓ يذكر اسؿف يف هذا الؿعبد ، ولُتؿح

 .187. اكظر مرجريت مرى ، مصر ومجدها الَغابر ، الؿرجع السابؼ ، ص"ومـ كؾ سجؾ كذلؽ

 . 164اكظر د. شػقؼ شحاتف ، التاريخ العام لؾؼاكقن يف مصر الؼديؿة والحديثة ، الؿرجع السابؼ ، ص  (2)

 .165قن يف مصر الؼديؿة والحديثة ، الؿرجع السابؼ ، ص اكظر د. شػقؼ شحاتف ، التاريخ العام لؾؼاك (3)
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إقؾقؿ أسققط يف طفد الؿؾؽ سـقسرت ، أمقر  "حاب جايف"إذن فالعؼقد التل أبرمفا 

، مع كبقر الؽفـة والؽفـة أخريـ "إسرة الثاكقة طشرة"ق.م.(  1950إول )تؼريبًا 

والتل وجدت مـؼقشة طؾك جدران مؼربتف كاكت تتضؿـ تـازل إمقر طـ بعض أمقالف 

تـازل لفمٓء الؽفـة مؼابؾ أدائفؿ الطؼقس الجـازية مـ أجؾف. ويف أحد هذه العؼقد 

إمقر لؽاهـف الجـازي طـ أراض وخدم وماشقة وبساتقـ مؼابؾ ققامف بالخدمات 

. وقد كص يف هذا العؼد طؾك حرمان الؽاهـ مـ قسؿة هذه إمقال (1)الجـازية الؿطؾقبة

بقـ أوٓده ، وبضرورة إططائفا لالبـ الذي يحؾ محؾ أبقف يف الؼقام بالخدمات الجـازية 

بدوره بؼسؿتفا بقـ أوٓده. ومعـك هذا أن تظؾ هذه إمقال  مع طدم السؿاح لالبـ

تـتؼؾ مـ شخص واحد إلك شخص واحد تػاديا لتجزئتفا. كؾ ذلؽ ضؿاكا ٕداء 

وهذه إشقاء يجب "الطؼقس الديـقة الالزمة. وقد صقغ هذا الشرط طؾك الـحق التالل : 

أخريـ كاهـا جـازيا لل أن ُتعطك ٕحب أبـائؽ إلقؽ الذي سقف يؽقن مـ بقـ أبـائؽ 

 .  (2)"فقؽقن بؿثابة أكؾ دون أن يـؼص وٓ يسؿح لف بلن يؼسؿفا بقـ أوٓده

وكؾخص مـ كؾ ذلؽ بلن العادة كاكت جارية يف مصر الؼديؿة بلن يرصد الشخص 

جزءا مـ ثروتف لتؼديؿ الؼرابقـ والخدمات الجـازية إخرى مـ أجؾف. وأن رصد هذه 

صقرة هبتفا ٕحد الؽفـة مع اشرتاط طدم تصرفف فقفا يف غقر الغرض  إمقال كان يتخذ

الؿخصصة لف وطدم قسؿتفا بقـ أوٓده ، واكتؼالفا إلك آبـ الذي يحؾ محؾ أبقف. 

فالؼدماء الؿصريقن كاكقا يسطرون الققػ بؿضؿقن طؼد الفبة. ولؽـفا هبة مشروصة 

                                                        

 .174اكظر د. محؿقد زكايت ، تاريخ الؼاكقن الؿصري ، الؿرجع السابؼ ، ص  (1)

 . 176اكظر د. محؿقد زكايت ، تاريخ الؼاكقن الؿصري ، الؿرجع السابؼ ، ص  (2)
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مقال القاردة يف القثقؼتقـ إولققـ . فإ(1)بعقض ، والعقض طبارة طـ تؼديؿ الؼرابقـ

ُجِعَؾت لؾؽفـة لؽل يؼقمقا بتؼديؿ الؼرابقـ ، ففل يف إصؾ مؿؾقكة لؾؽفـة ولقرثتفؿ 

مـ بعدهؿ. والؽفـة مؾتزمقن قِبؾ القاهب بالتزامات معقـة. فنذا أخؾ واحد مـفؿ هبذه 

مقال تـتؼؾ إلك آلتزامات ُفِسخت الفبة بالـسبة إلقف وسؼطت حؼققف فقفا. وهذه إ

ورثة الؿقهقب لف مـ أوٓد وإخقة وأخقات مـ بعده شريطة الؼقام بذات آلتزام. 

 . (2)ويـالفؿ شرط الؿـع مـ التصرف يف هذه إمقال كالؿقهقب لف

ومـ ثؿ يؿؽـ الؼقل بلن إكشاء الؿمسسات يف مصر الؼديؿة كان يتؿ طـ صريؼ الفبة 

صَّ صراحة يف القثائؼ طؾك أن العؼد الذي يتؿ بف الؿؼروكة بشرط طدم التصرف ، وقد كُ 

إكشاء الؿمسسات هق طؼد هبة ، إذ جاء يف السـد الصادر مـ أحد رجال البالط يف طفد 

لق قام كزاع بشان إمقال التل وهبتفا لسبؼ التصرف "العبارة أتقة :  "خػرع"الؿؾؽ 

القثقؼة الصادرة مـ الؿدطق  . أيضا كص"فقفا ، فنن هذا الـزاع ُيرفع إلك الؼاضل....

كصت صراحة طؾك أن العاقد يفب الؽفـة إمقال التل سقف ُيخصص إيرادها  "بـؿرو"

 .  (3)لتؼديؿ الؼرابقـ

وبـاءًا طؾقف فنن الؼدماء الؿصريقـ اتبعقا ما كان يتبعف إفراد قبؾ صدور الؼاكقن 

                                                        

الصقرة الؿعروفة يف الػؼف الحديث ، إٓ أهنا وطؾك هذا فنن شرائع مصر الػرطقكقة وإن لؿ تعرف الؿمسسات ب (1)

طرفت الـظام الذي يؼقم طؾك ائتؿان شخص طؾك مال معقـ أو هبتف إياه شريطة أن يؾتزم بتـػقذ رغبات وشروط 

، الؿرجع  2007تؿاطقة ، ط الؿمتؿـ أو القاهب. اكظر د. صقيف أبق صالب ، تاريخ الـظؿ الؼاكقكقة وآج

 . 335-334، ص السابؼ

 .177اكظر د. محؿقد زكايت ، تاريخ الؼاكقن الؿصري ، الؿرجع السابؼ ، ص  (2)

 .41اكظر د. شػقؼ شحاتف ، التاريخ العام لؾؼاكقن يف مصر الؼديؿة والحديثة ، الؿرجع السابؼ ، ص  (3)
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وهذا الطريؼ هق صريؼ الؿدين الجديد إذا أرادوا رصد بعض إمقال طؾك غرض معقـ 

ـقَن طؼدهؿ هذا شرط طدم جقاز  الفبة بعقض أو القصقة. وحقث إهنؿ كاكقا ُيَضؿِّ

. فؼد جعؾقا هذه إمقال أشبف ما تؽقن بإمقال الؿقققفةالتصرف يف إمقال الؿقهقبة 

ففل يف هذه الـاحقة ُتشبف إمقال الؿخصصة لخدمة الؿعابد ، ولؽـفا تختؾػ طـفا يف 

ٓ ُتعترب مؿؾقكة لملفة ، وإكؿا هل مؿؾقكة لألفراد الذيـ يؼقمقن جقال بعد جقؾ  أهنا

 .    (1)بتحؼقؼ الغرض الذي مـ أجؾف تؿت الفبة

ؾ وتخضع إلجراءات معقـة ضؿاكا لصحتفا فضال طـ  وكاكت الفبة تدون كتابة وُتَسجَّ

 . (2)وجقب تقافر طدد مـ الشفقد يؼقمقن بالتقققع طؾقفا

وكاكت ُتؽتب يف وثائؼ ثالث. إولك مـفا إلثبات أصؾ مؾؽقة القاهب : والثاكقة 

 إلثبات الؿشارصة : والثالثة لبقان إطقان الؿقهقبة. 

 "آكقسقت"وكاكت الفبة ُتسجؾ بؿؽتب التسجقؾ أو التقثقؼ ، فتصدر هبا وثقؼة رسؿقة 

فبة كؿا ترد طؾك العؼارات وهذا الؾػظ مرادف لؿا ُيطؾؼ طؾقف أن العؼد الرسؿل. وال

ترد كذلؽ طؾك الؿـؼقٓت ، فؼد كان الرققؼ ُيقهب لؾؿعابد ، كؿا كاكت ُتقهب لفا 

 . (3)الؿاشقة أيضا

                                                        

 . 34اكظر د. شػقؼ شحاتف ، التاريخ العام لؾؼاكقن يف مصر الؼديؿة والحديثة ، الؿرجع السابؼ ، ص (1)

 .240اكظر د. محؿقد السؼا ، تاريخ الـظؿ آجتؿاطقة والؼاكقكقة ، الؿرجع السابؼ ، ص  (2)

ـ أضخؿ ، وأكف صبؼا يذكر د. محؿد بؽر أن الؿعابد كان كصقبفا مـ إرقاء وإسرى إجاكب والؿتؿصري (3)

ٕمالك رع ، لؽل يعؿؾقا بلسؿاء  2093مـ أسراه ٕمالك آمقن : و 2607لؾـصقص خصص رمسقس الثالث 

هذه الؿعابد يف الؿزارع والؿحاجر والؿـاجؿ ، بؾ يف شئقن العبادة كػسفا. اكظر مملػ سقادتف : مقسقطة تاريخ 

 .298سابؼ ، ص ، الؿرجع ال "تاريخ مصر الػرطقكقة"مصر طرب العصقر 
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قد تؽقن مؼقدة بشروط  "متـ"والفبة كؿا تؽقن مطؾؼة كالـص القارد يف حقاة 

لؼرابقـ يف فالؽفـة مؾزمقن بؿؼتضك هذه العؼقد بتؼديؿ ا ،كالفبات الصادرة إلك الؽفـة

ؾ مـفؿ الؿؼابر وفؼا لؾشروط التل يؽقن قد اشرتصفا طؾقفؿ القاهب. وهذا آلتزام يـتؼ

 .(1)وإذا ما أخؾ أحدهؿ بالتزامف فنن الفبة تـػسخ بالـسبة إلقف،  إلك ورثتفؿ جقال بعد جقؾ

وغـل طـ البقان أكف كان يؾزم رضاء الؿقهقب لف يف الفبات الؿؼرتكة بشروط إذ ٓ 

 ر أن تـشل آلتزامات يف ذمة الشخص بغقر رضا مـف. يتصق

وقد جاء ما يػقد ذلؽ يف وثقؼة يرجع طفدها إلك إسرة الخامسة حقث قام الؽاهـ 

مؿا يػقد أن الؿقهقب لف كان  :الؿقهقب لف بـػسف بتحرير السـد الؽتابل الؿثبت لؾفبة

 .  (2)فا قبقل الؿقهقب لفُيعترب صرفا يف طؼد الفبة ، وأن الفبة كاكت تستؾزم لتؿام

 ،وقد تؽاثرت الؿمسسات يف العفد اإلقطاطل ، وكاكت أمقالفا خارجة طـ التعامؾ

وكاكت الؿمسسات طبارة طـ أمقال يفبفا القاهب لؾؽفـة يف مؼابؾ ققامفؿ بالشعائر 

 الديـقة التل تمدى لؾؿقتك يف الؿؼابر. 

ومـ ثؿ  ،جقاز التصرف فقفا أبداوقد كان يشَترط فقفا القاهب طؾك الؿقهقب لف طدم 

 .(3)كاكت هذه إمقال خارجة بطبقعتفا طـ دائرة التعامؾ
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وكؿا طرف الؼاكقن الػرطقين يف العفد اإلقطاطل ويف فرتاتف إولك ممسسات 

صة أو ممسسات أهؾقة لؾققػ مخصصة لخدمة الؿؼابر طرف أيضا ممسسات خا

تتؿثؾ يف الفبات لصالح إفراد. وقد جاءت بعض القثائؼ التاريخقة  ، وكاكت إهؾل

تمكد وجقدها وتـظؿ شروصفا. وكاكت هذه الفبات الخاصة مخصصة لصالح أفراد 

إسرة ويف كطاقفا ، وبالتالل خرجت هل إخرى طـ دائرة التعامؾ. وكاكت إوقاف 

 .(1)ساد يف طصقر التاريخ الػرطقينإهؾقة هل الـقاة إولك لـظام مؾؽقة إسرة الذي 

ومـ ثؿ فؼد كان الققػ إهؾل الػرطقين يستفدف غاية دكققية تتؿثؾ يف رصد 

 –الشخص جزءا مـ ثروتف لقؽقن ضؿاكا دائؿا لذريتف يف أجقالفؿ الؿتعاقبة. ففـاك طؼد 

تف مـح بؿؼتضاه شخص ابـف إكرب بعض مالف وَطِفَد إلقف بندار –مـ إسرة الخامسة 

وبلن ُيعطل إخقتف ما هق مستحؼ لفؿ يف إيراداتف. وقد كصَّ القاقػ صراحة يف هذا العؼد 

طؾك حرمان أوٓده مـ التصرف يف هذا الؿال سقاء بطريؼ القصقة أو الفبة أو غقرها. 

كؿا كص طؾك اكتؼال الؿال إلك أوٓد أوٓده واشرتط أن ُيقضع تحت يد كبقرهؿ كؿا 

 . (2)إكرب وضعف هق تحت يد آبـ

أي مـ طفد إسرة الخامسة حتك  –أيضا طرف الؼاكقن الػرطقين يف دورتف الثاكقة 

هذا الـقع الجديد مـ الؿمسسات َتؿَّ طـ  "ق.م. 2160-2750مـ "إسرة العاشرة 
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صريؼ الفبة ، وُيؿاثؾ تؿاما كظام الققػ إهؾل. كعؼد إكشاء ممسسة صادر مـ الؿدطق 

ف جؿقعا وأوكؾ إدارهتا باسؿ ابـف إكرب. وتؿقز هذا العؼد طـ لؿصؾحة أبـائ "حتك"

أمثالف يف العفد السابؼ أكف لؿ يصدر إلك الؽفـة بؾ إلك آبـ إكرب لؾؿمسس. وقد جعؾ 

َؾ إلقف أمر تقزيع  الؿمسس لفذا آبـ إكرب سؾطة طؾك الؽفـة ، كؿا أكف قد وكَّ

ـَِح آبـ إكرب هذه السؾطة بؿؼتضك سـد آستحؼاقات طؾك أوٓده أخريـ ، وقد مُ 

الؿمسسة. وقد ُكصَّ صراحة بعد ذلؽ طؾك أن الؿال الذي مـحف آبـ إكرب لقس ٕي 

ولد مـ أوٓد الؿمسس أن يتصرف فقف ٓ بالقصقة وٓ بالفبة وٓ بغقرهؿا ، وأكف يجب 

وضعف هق تحت أن يمول مـ بعدهؿ إلك أوٓدهؿ، طؾك أن ُيقضع تحت يد كبقرهؿ كؿا 

 . (1)يد آبـ إكرب

وغـل طـ البقان أن هذا العؼد أكشا كقطا جديدا مـ الؿمسسات يختؾػ تؿاما طـ 

الؿمسسات التل طرففا العفد السابؼ ، فالؿمسسة هـا طبارة طـ أمقال يؿتؾؽفا أفراد 

راد إسرة جؿقعا. ولؽـ إدارة هذه إمقال قد ُجِعَؾت لالبـ إكرب دون غقره مـ أف

إسرة ، ثؿ مـ بعده لالبـ إكرب يف الطبؼة التل تؾل صبؼتف. وهذا الـظام أشبف ما يؽقن 

بـظام الققػ إهؾل الذي يجعؾ ريعف لؾؿستحؼقـ مـ أقرباء القاقػ ، شريطة أن تؽقن 

الـظارة لألرشد فإرشد مـ همٓء الؿستحؼقـ. وكاكت هذه إمقال ُتحَبس طـ 

 .   (2)قققفة تؿاماالتداول كإمقال الؿ

وبال شؽ فنن هذه إمقال تعترب قاكقكا مؿؾقكة لؾؿقهقب لفؿ ولؽـ حؼ الؿؾؽقة 
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لقس كامال يف هذه الصقرة. ٕن إوٓد أصحاب هذا الحؼ ٓ يستطقعقن التصرف فقؿا 

يؿؾؽقن. ففذه إمقال خرجت فعال طـ دائرة التعامؾ ، وأصبحت وقػا محبقسا طـ 

ووقػا محبقسا طؾك القرثة مـ إهؾ ، وهق طقـ ما يعرف بالققػ إهؾل التداول ، بؾ 

 . (1)الققم

وقد ازداد طدد هذا الـقع مـ إوقاف بسبب ما جرى طؾقف الـاس يف العفد اإلقطاطل 

مـ وقػ بعض إمقال طؾك إسرة ، كإوقاف إهؾقة  "بعد إسرة الخامسة"إول 

مؾؽقة "دت هذه إوقاف إهؾقة لـظام الؿؾؽقة الؿشرتكة الؿعروفة طـدكا الققم. وقد مف

. وكاكت هذه الؿمسسات الخاصة تـشل بعؼقد ُيـَصُّ فقفا صراحة طؾك طدم "إسرة

 .(2)جقاز التصرف يف الؿال لؿصؾحة أجـبل طـ إسرة

وكاكت متسعة  -أيضا قد يـدرج تحت هذا الـقع أمالك الؽفـة يف الدولة الحديثة 

الضرائب. وكؼصد بؿؾؽقة الؽفـة هـا الشبقفة بالققػ إهؾل تؾؽ إمالك  ومعػاة مـ

التل كاكت تقهب لفؿ يف مؼابؾ ققامفؿ بالشعائر الديـقة. كالفبات التل وهبفا لؾؽفـة أمقُر 

يف طفد إسرة الثاكقة طشرة. ففذه الفبات كان يؿؾؽفا الؽفـة  "رفاي-حعبك"أسققط 

قاف محبقسة طـ التداول ، ولؽـفا مؿؾقكة لؾؽفـة مؾؽقة مؾؽقة مؼقدة وهل طبارة طـ أو

فردية ، فتـتؼؾ مـ الؽفـة إلك ورثتفؿ جقال بعد جقؾ وٓ يجقز التصرف فقفا لؾغقر ، ففل 

وهذا  ،محبقسة طـ التداول وٓ يصرف ريعفا إٓ طؾك الؽفـة أو ورثتفؿ مـ بعدهؿ

 .(3)يؿاثؾ الققػ إهؾل أيضا
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تاريخف إلك طفد إسرة الحادية والعشريـ تتؿؾؽ بؿقجبف  وأخقرا كجد مرسقما يرجع

 الؿرأة بطريؼ الفبة الؿشروصة بؿعـك الققػ إهؾل لفا وٕوٓدها مـ بعدها. 

مـ بعض أقارهبا. وفقف  "راما كا"وهذا الؿرسقم يتضؿـ هبة صادرة لؿصؾحة إمقرة 

 حة إمقرة. يتؼدم الؽاهـ بطؾبف إلك اإللف لقلذن يف الفبة الصادرة لؿصؾ

أن إمقال الؿقهقبة وجؿقع إمقال التل تؿؾؽفا إمقرة ستؽقن "وقد جاء يف الـص 

وقد أصدر آمقن أمره قائال : قد جعؾـا هذه  ،لفا ومـ بعدها ٕوٓدها جقال بعد جقؾ

إمقال لفا ، وأمركا أن تبؼك هذه إمقال يف يدها. واطؿؾقا طؾك أن تبؼك يف يد أبـائفا ابـا 

ومعـك هذا أن مؾؽقة إسرة ،  "بعد ابـ ويف يد بـاهتا بـتا بعد بـت يف ذريتفا إلك إبد

 ،(1)ذكقرهؿ وإكاثفؿ سقاءوٓد إوٓد أشبف ما تؽقن بالققػ الؿحبقس طؾك إوٓد وأ

 وهذا هق حؼقؼة الققػ إهؾل. 
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 انمبحث انثانث

 مذي اكتساب انىقف انفرعىني انشخصيت االعتباريت
اختؾػ العؾؿاء بسبب أثر العؼائد الديـقة طؾك أكظؿة الؼاكقن الؿصري فثار تساؤلفؿ 

لؿمسسات أم ٓ ؟ وهؾ طـ حؼقؼة معرفة الققػ يف الؼاكقن الؿصري الػرطقين بقصػ ا

 حازت تؾؽ الؿمسسات الشخصقة آطتبارية أم ٓ ؟ 

  وقد ثار الخالف بقـ طؾؿاء أثار وبقـ بعض كبار طؾؿاء تاريخ الؼاكقن حقل ما

تحديدا يف طفد إسرتقـ الثالثة  -إذا كان الؼاكقن الؿصري الػرطقين طرف فؽرة الققػ 

 ة حدها إقصك يف هذا العفد. والرابعة حقث بؾغت مدكقة الدولة الؼديؿ

ثبقت ذلؽ بلن مؿتؾؽات الؿعابد : يستـدون يف تعؾقؾفؿ ل عؾؿاء اآلثار –أوال 

حؼقل ألفة كاكت ُتعترب شخصا اطتباريا يف الؼاكقن الػرطقين : ويمكدون طؾك صحة  أو

ذلؽ طؾك سـد مـ الؼقل بلن الؿعابد لفا الشخصقة آطتبارية حقث كاكت أهال لؽسب 

الحؼقق ، بدلقؾ مـح الفبات لفا. كؿا أن تعققـ مدير مـ الؽفـة يتقلك إدارة الدائرة دلقؾ 

وقد اطتـؼ  ،(1)طؾك وجقد شخص معـقي مستؼؾ طـ أشخاص الؽفـة وُيؿثؾف هذا الؿدير

جاك بقريـ الرأي بلن إمقال الؿقققفة تعد صقرة مـ صقر الؿمسسات ولفا الشخصقة 

صقة إشخاص الؿؽقكقـ لفذه الؿمسسة كؿا يف طصركا الؿعـقية الؿستؼؾة طـ شخ

 .(2)الحديث

: يذهبقن إلك أكف إذا كان إفراد يستطقعقن بؿطؾؼ  كبار عؾؿاء تاريخ الؼاكون – ثاكقًا

إرادهتؿ أن يـشئقا أشخاصا تؽقن لفؿ يف طالؿ الؼاكقن حؼقق والتزامات مؿاثؾة لؾحؼقق 
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نن البحث يف مسللة معرفة الؼاكقن الػرطقين لعؿؾقة وآلتزامات التل يتؿتع هبا أدمققن ف

الققػ مـ حقث رصد مجؿقطة مـ إمقال تؽقن قائؿة بذاهتا طؾك غرض معقـ 

 ومستؼؾة طـ إفراد يستؾزم التعرض لـقع القثائؼ القاردة يف هذا الصدد ولؿا تؼرره.

قؿ ُتشقر إلك ويقجد يف هذا إمر كقطان مـ القثائؼ. الـقع إول طبارة طـ مراس 

مؿتؾؽات الؿعابد بقصػفا مجؿقطة قائؿة بذاهتا مـ إمقال. والـقع الثاين طؼقد الغرض 

 مـفا إكشاء بعض الؿمسسات.

 حؼقل ألفة أو الدوائر الزراطقة الؿخصصة لؾؿعابد. -

الؿراسقؿ التل طثر طؾقفا إثريقن وترجع إلك طفد إسرة الخامسة )ويصدق  -

إسرة الرابعة( ، وهل ترمل يف القاقع إلطػاء مؿتؾؽات بعض  بالضرورة طؾك طفد

الؿعابد مـ كافة أكقاع الضرائب ، ولؽـفا تشقر يف ثـاياها إلك هذه الؿؿتؾؽات 

باطتبارها وحدة قائؿة بذاهتا. فعؾك سبقؾ الؿثال يف بعض الؿراسقؿ الصادرة مـ 

ول مـ الؿراسقؿ الخاصة وهق الؿرسقم إ – "مقـ"بشلن معبد  "بقبل الثاين"الؿؾؽ 

كجد بقان مؿتؾؽات الؿعبد كالتالل : )حؼقل وكروم وبساتقـ( وقد ققؾ  –هبذا الؿعبد 

، أي مـ مؿتؾؽات الدائرة. ويـص الؿرسقم فقق ذلؽ  "لبقت الزراطة"طـفا إهنا تابعة 

أمالك مقـ الؿخصصة لؿـػعة "إن هذه الؿؿتؾؽات قد جعؾ لفا اسؿ خاص وهق : 

 . (1)"عمـشلة مـؽاور

م فقفا الؿؾؽ طؾك أي مقضػ  أيضا تقجد طدة مراسقؿ مـ طصر الدولة الؼديؿة ُيَحرِّ

يف قػط أو إمالك  "مقـ"حؽقمل أن يتعرض ٕمالك معابد معقـة ، مثؾ معبد اإللف 
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 . (1)مـ إسرة الرابعة "سـػرو"الؿقققفة طؾك هرم الؿؾؽ 

مـ  "أوارير"الؿعبد ثالثة  أكف قد وهب "بقبل"وقد ورد يف أول مرسقم الؿؾؽ 

إراضل الؽائـة بؼػط. كؿا جاء يف آخر الؿرسقم أن طؾك القزير الؿقكقل إلقف تـػقذه أن 

ـْ يتقلك اإلدارة يف الدائرة هق  يتعاقد مع الؽفـة الذيـ يؼقمقن طؾك خدمة الؿعبد ، وأن َم

 "بقت الزراطة" مدير الؽفـة. وإلك جاكب هذا الؿرسقم تقجد مراسقؿ أخرى ُذكَِر فقفا

قد وهب كفـة ألفة  –مـ إسرة الرابعة  – "مـؽاورع"هذا. ويف بعض أثار أن الؿؾؽ 

َقت هذه الحؼقل بحؼقل ألفة "حتحقر"  .(2)بعض الحؼقل ، وقد ُسؿِّ

وٓ يؿؽـ أن ُيؼال طـ إمقال الؿخصصة لخدمة الؿعابد أهنا مؿؾقكة لتؾؽ الدائرة 

ذلؽ أكف إذا أريد كسبتفا يف القاقع إلك مالؽ معقـ فنكؿا ُتـَسب الؿسؿاة ببقت الزراطة. 

إلك اإللف ، وكاكت معػاة مـ كافة أكقاع الضرائب وتخرج طـ دائرة التعامؾ فتعترب وقػا 

محبقسا طـ التعامؾ. وقد تعددت هذه إوقاف الخقرية يف طفد إسرة الخامسة وما 

تؼضل بنطػاء مؿتؾؽات الؿعابد مـ الضرائب يؾقفا وحتك إسرة الثامـة وجؿقعفا كاكت 

والرسقم الؿختؾػة وتؼرر طدم جقاز التصرف يف تؾؽ الؿؿتؾؽات لؽقهنا مقققفة بؾغة 

 . (3)ققاكقــا الؿعاصرة

السالػ الذكر فنكف قد َوصَػ الحؼَؾ بلكف  "كػر كارع"ومثال ذلؽ ما جاء بؿرسقم 

                                                        

 .115، ص1، الؿرجع السابؼ ، ج  "ؿصريةتاريخ الحضارة ال"ؿاطقة ، اكظر د. طبد الؿـعؿ أبق بؽر ، الـظؿ آجت (1)

. وقد أشار 28اكظر د. شػقؼ شحاتف ، التاريخ العام لؾؼاكقن يف مصر الؼديؿة والحديثة ، الؿرجع السابؼ ، ص  (2)

 "كارعكػر "والؿرسقم الصادر مـ الؿؾؽ  "مقـ"سقادتف لؿراجعة الؿرسقم الثاين مـ الؿراسقؿ الخاصة بؿعبد 

 . اكظر لؿرجع مقريف الذي ذكره سقادتف :261:  253، ص  2ثالث مؾقك إسرة الخامسة يف بقريـ ، ج 

Moret, Le Nil et la civilisation égyptienne, Paris, 1926, p. 241, n° 3.                 

 .109-108اكظر د. شػقؼ شحاتف ، التاريخ العام لؾؼاكقن يف مصر الؼديؿة والحديثة ، الؿرجع السابؼ ، ص  (3)



 

687 

ـْ يؿثؾ الؿعابد ٓ يستطقعقن . والؽ"حؼُؾ اإللف الذي يؼقم طؾك خدمتف الؽفـة" فـة أو َم

كؼرأ  "بقبل الثاين"التصرف يف هذه إمقال ٕهنا خارجة طـ دائرة التعامؾ. أيضا مرسقم 

. أما العؼقد التل يباشرها الؽفـة فنهنا طؼقد متعؾؼة باإلدارة ُيباشرها "مدى إبد"طبارة 

ؽاتف. ومؿا يمكد صحة هذا الؽفـة بؿا لفؿ مـ وٓية الـظر طؾك شمون الؿعبد ومؿتؾ

لؿ تصدر مـ الؿؾؽ إلك الؽفـة ، بؾ  "بقبل الثاين"الرأي أن الفبة التل يشقر إلقفا مرسقم 

باطتبارها شخصا ، بؾ  "الدائرة"قد صدرت مـف إلك وزيره ، ففل لقست هببة صادرة إلك 

فبَة قد صدرت ابتداًء بؼصد تخصقص بعض إراضل لخدمة الؿعبد ، وفارَق إمُر ال

الؿشروصَة بتؼديؿ الؼرابقـ ، ففـا التؿؾقؽ لؾؿعبد وهق يف واقع إمر وقػ لبعض 

 .(1)إمقال

وقد اطتـؼ مقكققف الرأي الذي ُيـؽِر اكتساب هذه إمقال الؿقققفة صػة الشخص 

الؿعـقي أو معرفة الؼاكقن الػرطقين لػؽرة الشخص الؿعـقي السائدة يف التشريع 

هذا طؾك تؽققػ مفؿة الؽفـة وتشبقففؿ بالؿالك يف طؼقد الحديث. وأسس رأيف 

آئتؿان ، وأن مفؿتفؿ الؼقام بؿالحظة وتـػقذ رغبة القاهب ، كؿا أهنؿ ٓ يستطقعقن 

 .(2)مطؾؼا التصرف يف هذه إمقال

وطؿقما يؿؽـ الؼقل إن مؿتؾؽات الؿعابد يف مصر الؼديؿة ، شلهنا شلن إمقال 

 مصر الحديثة ، ففل طبارة طـ أمقال مقققفة خارجة طـ الؿقققفة طؾك الؿساجد يف

دائرة التعامؾ يؼقم طؾك إدارهتا بعض الـظار. وهؿ يف ذلؽ ٓ ُيَؿثُِّؾقَن شخصا اطتباريا مـ 

                                                        

 .29اكظر د. شػقؼ شحاتف ، التاريخ العام لؾؼاكقن يف مصر الؼديؿة والحديثة ، الؿرجع السابؼ ، ص  (1)

 .239ؿرجع السابؼ ، ص اكظر د. محؿقد السؼا ، تاريخ الـظؿ آجتؿاطقة والؼاكقكقة ، ال (2)
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أشخاص الؼاكقن الخاص. فالققػ يف الشريعة اإلسالمقة ٓ يؿؾؽف أحد مـ العباد ، وهق 

الؿحاكؿ الؿصرية اطرتفت لؾققػ  كذلؽ يف الؼاكقن الؿصري الؼديؿ. وإذا كاكت

بالشخصقة آطتبارية ، ثؿ أقرها الؼاكقن الجديد طؾك قضائفا هذا ، فالققػ يف القاقع ٓ 

 . (1)ذمة لف وٓ يتؿتع إذن بالشخصقة آطتبارية

    

                                                        

. د. 30-29اكظر د. شػقؼ شحاتف ، التاريخ العام لؾؼاكقن يف مصر الؼديؿة والحديثة ، الؿرجع السابؼ ، ص  (1)

 .335-334، الؿرجع السابؼ ، ص  2007صقيف أبق صالب ، تاريخ الـظؿ الؼاكقكقة وآجتؿاطقة ، ط 
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 انفصم انثاني

 انىقف في انشريعت اإلسالميت

ــػ ممسســة ذات كػــع طــام ، طرففــا  ــرب القق ــة يعت ــقر الدول ــة ضف ــذ بداي ــؾؿقن مـ الؿس

اإلســالمقة. ويعــقد الػضــؾ يف وجقدهــا إلــك تعــالقؿ اإلســالم وأحؽــام شــريعتف الغــراء. 

وبالرغؿ مـ إن الفدف الرئقسل مـ الققـػ كقكـف تعبـدي ، إٓ أن لـف دور فعـال يف طؿؾقـة 

تطــقر وكؿــق الجاكــب آقتصــادي والجاكــب آجتؿــاطل لؾؿجتؿــع يف مختؾــػ العصــقر 

المقة. فضال طـ استثؿار أمالك الققػ الزراطقة أو الصــاطقة أو التجاريـة. حتـك أكـف اإلس

فعالقـة ومسـاهؿة  -يف تـؿقـة الجقاكـب السـالػة -كان لؾققـػ يف الصـدر إول لإلسـالم 

 أكثر مؿا لبقت الؿال.

وقــد ذخــرت كتــب الــرتاث والػؼــف اإلســالمل بشــروح وافقــة ومطقلــة طـــ الققــػ يف 

ـ كتـاولف إٓ بالؼدر الذي يتعؾؼ بؿجال البحث وما سؾػ بقاكف يف العرض اإلسالم. ولذا ل

التاريخل لؾققػ. ومـ ثؿ يؾزم بدايـة بقـان تعريـػ الققـػ وحؽؿـة وأدلـة مشـروطقتف يف 

يف الؿبحـث الثـاين. أكقاع الققـػ اإلسالم ، وسقؽقن ذلؽ يف الؿبحث إول. ثؿ كؾتؿس 

وأخقـرا  روط صـحتف يف الؿبحـث الثالـث.وكتطرق بنيجاز غقر مخؾ ٕركـان الققـػ وشـ

وذلــؽ يف الؿبحــث  الــذي ســـَّف اإلســالم ،بــالققػ معالجــة بعــض الؿشــاكؾ آجتؿاطقــة 

 الرابع.  
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 انمبحث األول

 تعريف انىقف وحكمت وأدنت مشروعيته
 وفقه ثالثة مطالب : 

ام الققػ يف اإلسالم إن أحؽام الققػ يف أغؾبفا اجتفادية. ويرجع تطقر كظ

ٓجتفادات الػؼفاء ، فؾؿ تثبت أحؽامف أصال يف الؼرآن الؽريؿ ، وإكؿا ثبتت يف السـة 

 .(1)بشؽؾ مجؿؾ ، وطؾك سبقؾ الـدب ٓ القجقب

الحبس. ُيؼال : وقػ يؼػ وقػا ، أي حبس يحبس  ويعرف الوقف يف الؾغة بلكه :

َوَقَػ الداَر وكحقها : َجَعَؾفَا َوْقػًا يف سبقؾ اهلل. وُيؼال : "حبسًا. ويف قامقس الؾغة : 

 .(2)"َوَقَػفا طؾك فالٍن ، وَلفُ 

حبس إصؾ وتسبقؾ ثؿرتف. أي حبس الؿال وصرف مـافعف يف  ويف االصطالح :

إكف قطع التصرف يف " –يف فتح الباري  -. أو كؿا قال ابـ حجر العسؼالين : (3)سبقؾ اهلل

فؼقام الققػ يف هذه التعريػات  "رقبة العقـ التل يدوم آكتػاع هبا وصرف الؿـػعة

الؿتؼاربة حبس العقـ فال ُيتصرف فقفا بالبقع والرهـ والفبة وٓ تـتؼؾ بالؿقراث ، 

 .(4)مؼتضك شروط القاقػقـوالؿـػعة ُتصرف لجفات الققػ طؾك 

                                                        

 رسالة - ، "والؼاكقن الشريعة بقـ مؼاركة فؼفقة قاكقكقة دراسة"اكظر مـذر طبد الؽريؿ الؼضاة ، أحؽام الققػ (1)

 . 17 ص ، 2011 ، طؿان ، الثؼافة دار – ماجستقر

 .679-678، ص  1990اكظر مجؿع الؾغة العربقة ، الؿعجؿ القجقز ، ط وزارة الرتبقة والتعؾقؿ ، الؼاهرة ،  (2)

 .307، ص 1994، 11العربل ، الؼاهرة ، ط  اكظر السقد سابؼ ، فؼف السـة ، دار الػتح لإلطالم(3) 

ـْ اْلِغَراِس َواْلبِـَاِء  -َوُهَق اْلَقْقُػ  -قال ابـ حزم : )َوالتَّْحبِقُس  (4)
ـَ بَِؿا فِقَفا مِ َْرِضق ْٕ ور َوا ـْ الدُّ

ُُصقِل مِ ْٕ َجائٌِز فِل ا
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َفاتِِر. َوَيُجقُز َأْيًضا فِل اْلَعبِقِد، وَ  َْرَحاِء، َوفِل اْلَؿَصاِحِػ، َوالدَّ ْٕ اَلِح، َواْلَخْقِؾ، فِل َسبِقِؾ إْن َكاَكْت فِقَفا، َوفِل ا السِّ

َٓ فِل َغْقِر َذلَِؽ   َطزَّ َوَجؾَّ فِل اْلِجَفاِد َفَؼْط، 
ِ
َٓ فِل بِـَاٍء ُدوَن اْلَؼاَطِة.  -اهلل َٓ َيُجقُز فِل َشْلٍء َغْقِر َما َذَكْرَكا َأْصاًل، َو َو

، َأوْ  ـْ َأَحبَّ ـْ َشاَء. وهـاك َصائَِػٌة َأْبَطَؾْت اْلَحْبَس ُمْطَؾًؼا َوُهَق  َوَجائٌِز لِْؾَؿْرِء َأْن َيْحبَِس َطَؾك َم َطَؾك َكْػِسِف، ُثؿَّ َطَؾك َم

َّٓ فِل ِساَلٍح، َأْو ُكَراٍع، ُرِوَي َذلَِؽ  َٓ َحْبَس إ ـْ َأبِل َحـِقَػَة، َوَصائَِػٌة َقاَلْت:  ـِ َمْسُعقٍد، َقْقُل ُشَرْيٍح، َوُرِوَي َط ـْ اْب  َط

 ، ـِ َطبَّاٍس َرِضَل اهلُل َطـُْفْؿ. َوَصائَِػٌة َأَجاَزْت اْلَحْبَس فِل ُكؾِّ َشْلٍء، َوفِل الثَِّقاِب، َواْلَعبِقِد، وَ َوَطؾِلٍّ اْلَحَقَقاِن، َواْب

َكاكِقِر َوُهَق َقْقُل َمالٍِؽ(. اكظر الؿحؾك، ج  َراِهِؿ، َوالدَّ ذا . فالػؼفاء الذيـ أكؽروا شرطقة الققػ هب149، ص 8َوالدَّ

وُه باصال ، وٓ يصح إقراره ، تعّؾؾقا بلكف يجب أٓ ُيؿـع اإلكسان مـ التصرف يف مؾؽف. ومـفؿ أيضا  الؿعـك َوَطدَّ

َؾ بعُض العؾؿاء بلن إكؽارهؿ لشرطقة الققػ  إسؿاطقؾ بـ القسع الؽـدي وططاء بـ السائب والشعبل. وطؾَّ

طدم اكتؼالفا باإلرث وغقر ذلؽ. أما صرف الؿـػعة إلك مـصب فؼط طؾك مـع التصرف يف الرقبة ببقعفا وهبتفا و

. "الجفة التل طقـفا القاقػ فُقؼرُّ طؾقفا القاقػ ، ويجب طؾقف تـػقذه فقؽقن بؿـزلة الـذر فقؾزمف التصدق بغؾتف

. ويف هذا 45-44، ص  1971اكظر محؿد أبق زهرة ، محاضرات يف الققػ ، دار الػؽر العربل ، الؼاهرة ، 

َٓ خالف بقـ العؾؿاء يف جقاز الققػ يف حؼ وجقب التصدق بالػرع ما دام القاقػ حقا، ل الؽاساين الصدد قا  :

ـْ وقػ داره أو أرضف يؾزمف التصدق بغؾة الدار وإرض، ويؽقن ذلؽ بؿـزلة الـذر بالتصدق بالغؾة.  حتك أن َم

ؼاضل أو أضافف إلك ما بعد الؿقت، بلن وٓ خالف أيضا يف جقازه يف حؼ زوال مؾؽ الرقبة إذا اتصؾ بف قضاء ال

قال: إذا مِتَّ فؼد َجَعْؾُت داري أو أرضل وقػا طؾك كذا أو قال: هق َوْقٌػ يف حقايت َصَدَقٌة بعد وفايت. واختؾػقا يف 

جقازه مزيال لؿؾؽ الرقبة إذ الؿتقجد اإلضافة إلك ما بعد الؿقت، وٓ اتصؾ بف حؽؿ حاكؿ قال أبق حـقػة طؾقف 

: ٓ يجقز، حتك كان لؾقاقػ بقع الؿقققف وهبتف، وإذا مات يصقر مقراثا لقرثتف. وقال أبق يقسػ  الرحؿة

 الرواية ضاهر ويف. يقرث وٓ يقهب وٓ يباع ٓ حتك يجقز،:  - طـفؿ تعالك اهلل رضل –ومحؿد وطامة العؾؿاء 

 يف طـده يجقز ٓ حتك ، الؿرض حالة يف وقػ إذا وبقـؿا الصحة، حالة يف وقػ إذا بقـؿا فرق ٓ حـقػة أبل طـ

الطحاوي طـف أكف إذا وقػ يف حالة الؿرض جاز  وروى. الحاكؿ حؽؿ وٓ اإلضافة الؿتقجد إذ جؿقعا الحالقـ

ٌد( ففق جائز يف  طـده ، ويعترب مـ الثؾث، ويؽقن بؿـزلة القصقة بعد وفاتف. وأما طـدهؿا )َأُبق ُيقُسَػ َوُمَحؿَّ

ا الخالف إذا بـك رباصا أو خاكا لؾؿجتازيـ، أو سؼاية لؾؿسؾؿقـ، أو جعؾ َأْرَضُف الصحة والؿرض وطؾك هذ

طـد أبل حـقػة أضافف إلك ما بعد الؿقت أو حؽؿ بف حاكؿ ، يزول   مؼربة ، ٓ تزول رقبة هذه إشقاء طـ مؾؽف 

لؿجتازيـ يف بدون ذلؽ : لؽـ طـد أبل يقسػ بـػس الؼقل، وطـد محؿد بقاسطة التسؾقؿ وذلؽ بسؽـك ا

الرباط والخان وسؼاية الـاس مـ السؼاية والدفـ يف الؿؼربة. اكظر بدائع الصـائع يف ترتقب الشرائع ، دار الؽتب 

 .219-218، ص  6، ج 1986، 2العؾؿقة ، بقروت ، ط 
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الققػ مـ خصائص أهؾ اإلسالم. قال الـقوي: وهق مؿا اختص بف الؿسؾؿقن، قال 

 استـبط الـبل وقد  ،(1)الشافعل: لؿ يحبس أهؾ الجاهؾقة دارًا وٓ أرضًا فقؿا طؾؿت

والققػ  ،(2)وططػا طؾك الؿحتاجقـالققػ ودطا إلقف ورغب فقف الصحابة برا بالػؼراء 

: فؿا هق إٓ مـ جؿؾة الؿصالح  (3)مبـل طؾك جؾب الؿصالح لؾعباد ودفع الؿػاسد طـفؿ

َلن َتـَاُلوا اْلبِرَّ َحتَّٰى والطاطات الؿشروطة التل رغبت الشريعة بػعؾفا. فؼد قال تعالك : 

ا ُتِحبُّونَ  ـِه الَِّذي آَتاُكمْ وأيضا ققلف تعالك :  ،(4) …ُتـِػُؼوا ِمؿَّ اِل الؾَّ ن مَّ  (5)... َوآُتوُهم مِّ

والققػ مـ أفضؾ الصدقات التل يجقد هبا الؿسؾؿ تؼربا إلك اهلل تعالك واإلحسان إلك 

 الؿحتاجقـ وتعاوكا طؾك الرب والتؼقى. 

                                                        

ُتُف ، دار الػؽر ، دمشؼ ، ط (1)  َحْقؾِّل ، الِػْؼُف اإلسالملُّ وأدلَّ حة ، بدون تاريخ ، م 4اكظر د. َوْهَبة الزُّ ، 10ج ـؼَّ

أن معـك الققػ كان ثابتا طـد إقدمقـ قبؾ اإلسالم ، وإن لؿ ُيسؿ حؼقؼة . ومع ذلؽ يجدر التـبقف 7603ص

هبذا آسؿ. فالؿعابد كاكت قائؿة ثابتة ، ويرصد طؾقفا مـ طؼار لقـػؼ مـ غالتف طؾك الؼائؿقـ طؾك هذه الؿعابد ، 

حرام والؿسجد إقصك كاكا أكف يف معـك الققػ أو وقػ يف الجؿؾة. فالبقت ال وٓ يؿؽـ تصقر هذا إٓ طؾك

، وكذلؽ الؿعابد مـ كـائس وبقع وأديرة كاكت قائؿة. وٓ يتصقر أن تؽقن مؿؾقكة ٕحد مـ العباد قائؿقـ

الم ، ثؿ أقره ومـافعفا لجؿقع الذيـ يتعبدون فقفا. وهذا يؼتضل التسؾقؿ بلن الققػ كان مقجقدا بؿعـاه قبؾ اإلس

 .7اإلسالم. اكظر محؿد أبق زهرة ، محاضرات يف الققػ ، الؿرجع السابؼ ، ص 

، ص  2اكظر محؿد الِؼـَّقجل ، الروضة الـدية شرح الدرر البفقة ، دار الؿعرفة ، بقروت ، بدون تاريخ لؾـشر ، ج  (2)

158  . 

 .307اكظر السقد سابؼ ، فؼف السـة ، الؿرجع السابؼ ، ص  (3)

 .92آل طؿران : (4)

 .33الـقر :  (5)
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 وعؾى ذلك يستـتج أن لؾوقف فوائد جؿة توجز فقؿا يؾي : 

تسبقؾ الؿال يف سبقؾف تعالك ، وتحصقؾ الؿزيد  فتح باب التؼرب إلك اهلل طز وجؾ يف -

 مـ إجر والثقاب. 

يف الققػ دلقؾ طؾك القحدة آجتؿاطقة الؼقية يف اإلسالم ، والُؾحؿة العظقؿة التل  -

َؿا أرستفا العؼقدة يف كػقس أتباطفا فباتقا إخقة متحابقـ امتثآ لؼقلف تعالك :  إِكَّ

 . (1)... اْلُؿْمِمـُوَن إِْخَوةٌ 

الققػ بلكقاطف فقف دفع لعجؾة التـؿقة آقتصادية وآجتؿاطقة والزراطقة والصـاطقة ،  -

ـَ تقجقف الققػ واستغالل تؾؽ الؿجآت. فال شؽ أن لؾققػ أغراضًا  متك ُأحِس

 . (2)كثقرة وحؽؿًا طظقؿة وفقائد جؿة ٓ يتسع البقان لبسطفا

ريعة اإلسالمقة دوما طؾك طؿؾ الخقر واإلكػاق يف سبقؾ اهلل ، ومـ ذلؽ َتُحثُّ الش

تقققػ إمقال وتحبقسفا طؾك أبقاب الرب واإلحسان. فالققػ قربة مـ الؼربات : وهق 

ق وبعد وفاتف ، يعؿُّ خقرها ويؽثر برها. وقد  يعدُّ مـ الصدقات الجارية يف حقاة الؿتصدِّ

 . (3)لعؾؿاء. يؼقل ابـ قدامة : )والققػ مستحب(ذهب إلك مشروطقة الققػ جؿفقر ا

وكستطقع استـباط ما ُيشقر ضؿـقا لؾققػ مـ الؼرآن الؽريؿ : وما يـص طؾقف صراحة 

 مـ السـة.

                                                        

 .10الحجرات :  (1)

 . 50اكظر مـذر الؼضاة ، أحؽام الققػ ، الؿرجع السابؼ ، ص (2) 

 .184، ص  6اكظر الؿغـل ، ج  (3)
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 من الؽتاب -أوال 

ا ُتِحبُّونَ يؼقل اهلل تعالك :  َفنِنَّ َوَما ُتـِػُؼوا ِمن َشْيٍء  ۚ   َلن َتـَاُلوا اْلبِرَّ َحتَّٰى ُتـِػُؼوا ِمؿَّ

ـَه بِِه َعِؾقمٌ   .(1)الؾَّ

 -، وقد ففؿ ذلؽ أبق صؾحة  (3)أن الققػ داخؾ يف اإلكػاق (2)ووجف الدٓلة مـ أية

. فؼد جاء طـ َأَكس ْبـ َمالٍِؽ : )َكاَن َأُبق َصْؾَحَة َأْكَثَر َأْكَصاِريٍّ (4)مـ أية -رضل اهلل طـف 

قُل بِاْلَؿِديـَِة َكْخاًل ، َوَكاَن َأَحبَّ َأْمَقالِِف إَِلْقِف َبْقُرَحاَء، َوَكاَكْت ُمْسَتْؼبَِؾَة الَؿْسِجِد ، َوَكاَن َرُس 

 
ِ
ـْ َماٍء فِقَفا اهلل

ا ُأْكِزَلْت :  َيْدُخُؾَفا َوَيْشَرُب مِ ا }َصقٍِّب ، َفَؾؿَّ ـْ َتـَاُلقا البِرَّ َحتَّٰك ُتـِْػُؼقا مِؿَّ َل

، إِنَّ اهلَل َيُؼقُل : 92]آل طؿران:  {ُتِحبُّقنَ 
ِ
ـْ َتـَاُلقا }[ َقاَم َأُبق َصْؾَحَة َفَؼاَل : َيا َرُسقَل اهلل َل

ا ُتِحبُّقنَ  َها ، َوإِنَّ {البِرَّ َحتكَّ ُتـِْػُؼقا مِؿَّ ِف، َأْرُجق بِرَّ َأَحبَّ َأْمَقالِل إَِللَّ َبْقُرَحاَء، َوإِكََّفا َصَدَقٌة لِؾَّ

 
ِ
 َحْقُث َأَراَك اهلُل، َقاَل َرُسقُل اهلل

ِ
، َفَضْعَفا َيا َرُسقَل اهلل

ِ
َبْخ َذلَِؽ َماٌل : » َوُذْخَرَها ِطـَْد اهلل

ـَ َرايٌِح، َذلَِؽ َماٌل َرايٌِح، َوَقْد َسِؿعْ  َقاَل َأبُق « ُت َما ُقْؾَت، َوإِكِّل َأَرى َأْن َتْجَعَؾَفا فِل إَْقَربِق

 
ِ
ِف، َقاَل َطْبُد اهلل ، َفَؼَسَؿَفا َأُبق َصْؾَحَة فِل َأَقاِربِِف َوفِل َبـِل َطؿِّ

ِ
ـُ َصْؾَحَة: َأْفَعُؾ َيا َرُسقَل اهلل ْب

ـُ ُطَباَدَة:  ـُ َيْحَقك، َقاَل: َقَرْأُت َطَؾك «َرابٌِح  َذلَِؽ َماٌل »ُيقُسَػ، َوَرْوُح ْب َثـِل َيْحَقك ْب ، َحدَّ

                                                        

 .92آل طؿران :  (1)

 .495 اكظر تػسقر الؼرصبل ، الؿجؾد الثاين ، ص (2)

فعـ الشقخ اإلمام الدكتقر محؿد الطـطاوي : أن العبد لقصؾ إلك كؿال الرب واإلحسان طؾقف أن يرب ربف ، أي  (3)

يتقسع يف صاطتف بنكػاق الؿال وبذلف ابتغاء وجف اهلل تعالك وصؾبا لثقابف ، فحتك التؿرة تشؿؾفا أية الؽريؿة. 

إوقاف التل قام هبا السؾػ الصالح مـ أجؾ رضا اهلل. وأشار فضقؾتف إلك صقر كثقرة لؾبذل واإلكػاق مـفا سائر 

 وما بعدها.  180، ص 2اكظر لسقادتف : التػسقر القسقط لؾؼرآن الؽريؿ ، ج 

ـِ ُقَداَمة ، مدار القصـ ، الرياض ، ،  اكظر د. طبد اهلل الطقار (4) ، 2010،  1ط َوَبُؾ الَغَؿاَمِة يف َشْرِح ُطْؿَدِة الِػْؼِف ْٓب

 .6 ، ص 5ج 
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 .(1)«َماٌل َرايٌِح »َمالٍِؽ 

قال بعض الؿػسريـ يف تػسقر هذه أية الؽريؿة : )إِن كؾ ما يتؼرب بف إلك اهلل مـ 

ـْ َشْلٍء َفنِنَّ اهللَ ". وققلف طزَّ وجؾَّ : (2)طؿؾ خقر ففق إكػاق(
ـِْػُؼقا مِ ، أي فنن " بِِف َطؾِقؿٌ َوَما ُت

 . ومـ ثؿ فالقاقػ ُيجازى خقرا طؿا فعؾف.   (3)اهلل يجازي طؾقف

لـ تـالقا الرب حتك تـػؼقا مؿا "طـ أكس بـ مالؽ قال : )لؿا كزلت هذه أية :

، قال أبق صؾحة: يا رسقل اهلل، إّن اهلل يسللـا مـ أمقالـا، اشفْد أين قد جعؾت "تحبقن

 )(4): اجعؾفا. ا هلل. فؼال رسقل اهلل أرضل بلْريح

 من السـة الـبوية  -ثاكقا 

 وردت طدة أحاديث ُتػقد مشروطقة الققػ مـفا : 

  
ِ
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسقَل اهلل ـْ َثالٍَث :  :َقاَل  َط

َّٓ مِ )إَِذا َماَت اإِلْكَساُن اْكَؼَطَع َطَؿُؾُف إِ

ـْ َأبِل  (5)َصَدَقٌة َجاِرَيٌة ، َوِطْؾٌؿ ُيـَْتَػُع بِِف ، َوَوَلٌد َصالٌِح َيْدُطق َلُف.( : ويف رواية أخرى َط

ْكَساُن اْكَؼَطَع َطؿَ "َقاَل: ) ُهَرْيَرَة َأنَّ الـَّبِلَّ  ـْ َثاَلٍث: َصَدَقٍة َجاِرَيٍة َأْو إَِذا َماَت اإْلِ
َّٓ مِ ُؾُف إِ

. وقد ذكر العؾؿاء أن الصدقة الجارية محؿقلة (6)("ِطْؾٍؿ ُيـَْتَػُع بف أو ولد صالح يدطق لف

                                                        

 .469 وتػسقر ابـ كثقر ، الؿجؾد إول ، ص. 4554اكظر صحقح البخاري ، حديث رقؿ :  (1)

 .290-288، ص  8، ج  "مػاتقح الغقب أو التػسقر الؽبقر"اكظر تػسقر الرازي  (2)

 . 443، ص  1، ج1988، 1طالؿ الؽتب ، بقروت ، ط ،  اكظر الزجاج ، معاين الؼرآن وإطرابف(3) 

،  589، ص  6، ج  2000، 1اكظر تػسقر الطربي ، جامع البقان يف تلويؾ الؼرآن ، ممسسة الرسالة ، بقروت ، ط  (4)

 . 7395حديث رقؿ : 

ـٌ َصِحقٌح.  1376، برقؿ  53، ص  3، ج "ط بشار"اكظر ســ الرتمذي (5)   . َحِديٌث َحَس

، برقؿ 286، ص 7هذه الؾػظة اكؼطع طؿؾف، ج اكظر صحقح ابـ حبان محؼؼا، باب : ذكر البقان بلن طؿقم (6) 

3016. 
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 طؾك الققػ ٕهنا مؿا ٓ يـؼطع أجرها بعد الؿقت.

  ِـ ـِ ُطَؿَر، َقاَل: َقاَل ُطَؿُر لِؾـَّبِلِّ : إِنَّ اْلِؿاَئَة َس  َط ًٓ َقطُّ اْب تِل لِل بَِخْقَبَر َلْؿ ُأِصْب َما ْفٍؿ الَّ

َق بَِفا. َفَؼاَل الـَّبِلُّ  اْحبِْس َأْصَؾَفا، َوَسبِّْؾ : » ُهَق َأْطَجَب إَِللَّ مِـَْفا، َقْد َأَرْدُت َأْن َأَتَصدَّ

 : أي اجعؾفا يف سبقؾ اهلل."َوَسبِّْؾ َثَؿَرَتَفا".ومعـك (1)«َثَؿَرَتَفا

  َّـِ ُطَؿَر، َقاَل: ) َأَصاَب ُطَؿُر َأْرًضا بَِخْقَبَر، َفَلَتك الـَّبِل ـِ اْب ـْ َكافٍِع، َط َيْسَتْلمُِرُه فِقَفا،  َط

 
ِ
ًٓ َقطُّ ُهَق َأْكَػُس ِطـِْدي  َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهلل ، إِكِّل َأَصْبُت َأْرًضا بَِخْقَبَر، َلْؿ ُأِصْب َما

ْقَت بَِفا»كِل بِِف؟ َقاَل: مِـُْف، َفَؿا َتْلُمرُ  َق بَِفا «إِْن ِشْئَت َحَبْسَت َأْصَؾَفا، َوَتَصدَّ ، َقاَل: َفَتَصدَّ

َق ُطَؿُر فِل  َٓ ُيقَهُب، َقاَل: َفَتَصدَّ َٓ ُيقَرُث، َو َٓ ُيْبَتاُع، َو َٓ ُيَباُع َأْصُؾَفا، َو ُطَؿُر، َأكَُّف 

َٓ ُجـَاَح اْلُػَؼَراِء، َوفِل اْلُؼْرَبك، َوفِل الرِّ  ْقِػ،  بِقِؾ، َوالضَّ ـِ السَّ ، َواْب
ِ
َقاِب، َوفِل َسبِقِؾ اهلل

ٍل فِقِف.( ـْ َولَِقَفا َأْن َيْلُكَؾ مِـَْفا بِاْلَؿْعُروِف، َأْو ُيْطِعَؿ َصِديًؼا َغْقَر ُمَتَؿقِّ ومعـك :  (2)َطَؾك َم

ْقَت بَِفا"  : إشارة لؾققػ. "َوَتَصدَّ

  ـْ َطْؿٍرو، َقاَل فِل َص ـَاٌح َأْن َيْلُكَؾ َوُيْمكَِؾ »َدَقِة ُطَؿَر َرِضَل اهلُل َطـُْف: َط َلْقَس َطَؾك الَقلِلِّ ُج

 ًٓ ٍؾ َما ـُ ُطَؿَر « َصِديًؼا َلُف َغْقَر ُمَتَلثِّ ـْ َأْهِؾ »َفَؽاَن اْب
ُهَق َيؾِل َصَدَقَة ُطَؿَر، ُيْفِدي لِـَاٍس مِ

َة َكاَن َيـِْزُل َطَؾْقِفؿْ   . (3)«َمؽَّ

                                                        

ـْ 6397، برقؿ  140، ص  6اكظر الســ الؽربى لؾـسائل ، باب : حبس الؿشاع ، ج  (1) . ســ ابـ ماجف ، باب : َم

 . 2397، برقؿ  801، ص  2وقػ ، ج 

: "أكػس": يستشقره.  "يستلمره". ومعـك 1632، برقؿ 1255، ص  3اكظر صحقح مسؾؿ ، باب : الققػ ، ج (2) 

: بحسب ما يحتؿؾ إكتاج الققػ وحسب العرف الشائع.  "بالؿعروف": الؼائؿ بشلهنا.  "ولقفا"أجقد وأطجب. 

 : جامع.  "متلثؾ": مدخر لؾؿال. "متؿقل"

 .2313، برقؿ  3اكظر صحقح البخاري ، باب : القكالة يف الققػ وكػؼتف وأن يطعؿ ، ج (3) 
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  ـُ َأبِل وطـ وقػ سقدكا طثؿان لبئر رومة وغقره : )... َفَؼاَل ُطْثَؿاُن: َأَهاُهـَا َطؾِلُّ ْب

ـُ َأبِل َوقَّاٍص؟، َقاُلقا: َكَعْؿ،  َبْقُر؟، َأَهاُهـَا َصْؾَحُة؟، َأَهاُهـَا َسْعُد ْب َصالٍِب ؟، َأَهاُهـَا الزُّ

َٓ إَِلَف  ِذي   الَّ
ِ
 َقاَل: َفَلْكُشُدُكْؿ بِاهلل

ِ
َّٓ ُهَق، َأَتْعَؾُؿقَن َأنَّ َرُسقَل اهلل ـْ َيْبَتاُع مِْرَبَد »َقاَل :  إِ َم

 «َبـِل ُفاَلٍن َغَػَر اهلُل َلفُ 
ِ
، َفُؼْؾُت: إِكِّل اْبَتْعُت مِْرَبَد َبـِل ُفاَلٍن،  ، َفاْبَتْعُتُف، َفَلَتْقُت َرُسقَل اهلل

َّٓ «َلَؽ  َفاْجَعْؾُف فِل َمْسِجِدَكا، َوَأْجُرهُ »َقاَل:  َٓ إَِلَف إِ ِذي   الَّ
ِ
؟، َقاُلقا: َكَعْؿ، َفَلْكُشُدُكْؿ بِاهلل

 
ِ
ـْ َيْبَتاُع بِْئَر ُروَمَة َغَػَر اهلُل َلفُ »َقاَل:  ُهَق، َهْؾ َتْعَؾُؿقَن َأنَّ َرُسقَل اهلل ، َفَلَتْقُت َرُسقَل «َم

 
ِ
، َوَأْجُرَها َلَؽ »، َفُؼْؾُت: َقِد اْبَتْعُت بِْئَر ُروَمَة، َقاَل:  اهلل ـَ ؟، «َفاْجَعْؾَفا ِسَؼاَيًة لِْؾُؿْسؾِِؿق

 (1).َقاُلقا: َكَعْؿ،....(

 اإلجؿاع -ثالثا 

والخؾػاء الراشديـ وطامة  أجؿعت إمة طؾك صحة الققػ اقتداًء برسقل اهلل 

وقػ ، ووقػ  رضقان اهلل تعالك طؾقفؿ أجؿعقـ ، فنكف روي أن رسقل اهلل  -الصحابة 

رضل اهلل طـفؿ  -سقدكا أبق بؽر، وسقدكا طؿر، وسقدكا طثؿان، وسقدكا طؾل، وغقرهؿ 

لؿ يؽـ أحد مـ "أجؿعقـ : وأكثر الصحابة وقػقا. وقد ذكر ابـ قدامة أن جابرا قال : 

ذو مؼدرة إٓ وقػ، وهذا إجؿاع مـفؿ ، فنن الذي قدر مـفؿ طؾك  أصحاب الـبل 

. والققػ لقس إٓ إزالة (2)"بذلؽ ولؿ يـؽره أحد فؽان إجؿاطًاالققػ وقػ ، واشتفر 

الؿؾؽ طـ الؿقققف وجعؾف هلل تعالك خالصا فلشبف اإلطتاق وجعؾ إرض أو الدار 

 .(3)مسجدا

                                                        

. وســ الدارقطـل ، باب : 6400، برقؿ  143، ص  6لؾـسائل ، باب : وقػ الؿساجد ، ج اكظر الســ الؽربى  (1)

 . 4447-4437، برقؿ  348، ص  5وقػ الؿساجد والسؼايات ، ج 

 .186، ص  8اكظر الؿغـل ، ج  (2)

 .219، ص  6اكظر الؽاساين ، بدائع الصـائع يف ترتقب الشرائع ، الؿرجع السابؼ ، ج  (3)
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ـِ ُطَؿَر ، : لؿا رويَّ  (1)وأول وقػ يف اإلسالم ققؾ وقػ سقدكا طؿر ابـ الخطاب ـِ اْب َط

  بَِخْقَبَر، َفَلَتك الـَّبِلَّ َقاَل: )َأَصاَب ُطَؿُر َأْرًضا 
ِ
، إِكِّل َيْسَتْلمُِرُه فِقَفا، َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهلل

ًٓ َقطُّ ُهَق َأْكَػُس ِطـِْدي مِـُْف، َفَؿا َتْلُمُركِل بِِف؟ َقاَل:  إِْن »َأَصْبُت َأْرًضا بَِخْقَبَر، َلْؿ ُأِصْب َما

ْقَت بَِفا َٓ «ِشْئَت َحَبْسَت َأْصَؾَفا، َوَتَصدَّ َٓ ُيَباُع َأْصُؾَفا، َو َق بَِفا ُطَؿُر، َأكَُّف  ، َقاَل: َفَتَصدَّ

َقاِب، ُيْبَتا َق ُطَؿُر فِل اْلُػَؼَراِء، َوفِل اْلُؼْرَبك، َوفِل الرِّ َٓ ُيقَهُب، َقاَل: َفَتَصدَّ َٓ ُيقَرُث، َو ُع، َو

َٓ ُجـَاَح  ْقِػ،  بِقِؾ، َوالضَّ ـِ السَّ ، َواْب
ِ
ـْ َولَِقَفا َأْن َيْلُكَؾ مِـَْفا بِاْلَؿْعُروِف، َوفِل َسبِقِؾ اهلل َطَؾك َم

ٍل فِقِف.(َأْو ُيْطِعَؿ َصدِ   (2)يًؼا َغْقَر ُمَتَؿقِّ

ٕكف مـ الصدقة ،  -متك كان طؾك جفة مشروطة  -وإذا كان حؽؿ الققػ مستحبًا 

فؼد يؽقن واجبا بالـذر إذا كذره. وقد يؽقن حراما متك كان فقف ضؾؿ وحقػ أو ُقِصَد بف 

. أما طـ (4)ثة. ويؽقن مؽروها إذا كان فقف تضققؼ طؾك القر(3)التعديؾ يف أكصبة الؿقراث

لزوم الققػ أو طدمف فؼد وقع فقف الخالف ، فلبق حـقػة يؼقل : صحقح غقر ٓزم ، وأبق 

 .(6). ولـ كخقض يف بسطف هـا(5)يقسػ ومحؿد وطامة الػؼفاء طؾك أكف صحقح ٓزم

                                                        

 .309-308السقد سابؼ ، فؼف السـة ، الؿرجع السابؼ ، ص اكظر (1) 

 .4608، برقؿ  219، ص  8، باب : مسـد طبد اهلل بـ طؿر ، ج  "صبعة الرسالة "اكظر مسـد أحؿد  (2)

فإوقاف التل ُيؼصد هبا إيثار بعض القرثة بالؿقراث كؾف أو بعضف ، وحرمان "يؼقل الشقخ محؿد أبق زهرة :  (3)

أخريـ ، أو تطػقػ حؼققفؿ أوقاف غقر جائزة وٓ يؼرها الشرع ، وٓ يرطاها بحؿايتف. ... وكرى مـ هذا أن 

ادتف : محاضرات يف الققػ ، الؿرجع . اكظر لسق"كؾ وقػ ُيؼصد بف مضارة القارث يجب أن يؽقن باصال

 .   53،  52السابؼ ، ص 

ـِ ُقَداَمة ، الؿرجع السابؼ ،ج ، اكظر د. طبد اهلل الطقار(4)   .7، ص 5َوَبُؾ الَغَؿاَمِة يف َشْرِح ُطْؿَدِة الِػْؼِف ْٓب

 . 49اكظر مـذر الؼضاة ، أحؽام الققػ ، الؿرجع السابؼ ، ص  (5) 

: د. أحؿد إبراهقؿ بؽ  "وهق الراجح"اكظر يف تػصقؾ أدلة الؼائؾقـ بعدم جقاز الققػ والؼائؾقـ بجقازه ولزومف  (6)

 .55-24إربعة ، الؿرجع السابؼ ، ص  وواصؾ طالء الديـ أحؿد إبراهقؿ ، مقسقطة أحؽام الػؼف طؾك الؿذاهب
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 انمبحث انثاني

 أنىاع انىقف
طؿؾ حسـ  الققػ وفؼ أصؾف الشرطل صدقة جارية مستؿرة ُيراد هبا آستدامة ، وهق

مـدوب إلقف شرطا وفؼ ما سقؼ مـ أحاديث يف أدلة مشروطقتف تػقد التلبقد ، وهذا َبقِّـ يف 

حديث سقدكا طؿر الؿشفقر يف الققػ. ولذا كجد أن الػؼفاء يشرتصقن أن يذكر القاقُػ 

يف كتاب إكشاء وقػف ما يدل طؾك التلبقد لػظا أو معـك كلن يـص القاقػ طؾك أكف بعد 

لؿقققف طؾقفؿ الؿعقـقـ بآسؿ أو بالقصػ ُيصرف وقػ إلك الػؼراء اكؼراض ا

والؿساكقـ وجفات الخقر والرب العامة. وأجاز بعض الػؼفاء تقققت الققػ كػسف بؿدة 

معقـة كعشر سـقـ مثال أو كالققػ طؾك حقاة فالن أو طؾك ذرية القاقػ. وقد تبـَّك 

بالققػ "الققػ خاصة فقؿا يتعؾؼ  الخاص بالققػ تقققت 1946لسـة  48الؼاكقن رقؿ 

 .1952قبؾ أن يؾغك تؿاما الققػ إهؾل بالؼاكقن لسـة  "إهؾل

َؿ الققَػ بحسب الـظر إلك مدتف  وطؾك ذلؽ يؿؽـ الؼقل بلن هـاك مـ العؾؿاء مـ قسَّ

إلك وقػ ممبد ووقػ ممقت. والققػ الؿمبد واضح دٓلتف أكف ٓ يـتفل أجؾف فال يعقد 

القاقػ ، وصقرتف كالققػ طؾك الؿساجد وأطؿال الخقر العامة فال يؽقن إٓ إلك مؾؽ 

ممبدًا. يف حقـ أن التقققت يف الققػ الؿمقت وصػ حؼقؼل لؾققػ فقـتفل الققػ 

وب لؾققػ أو مات الؿقققف طؾقف ويعقد إلك مؾؽ واقػف إذا اكتفك إجؾ الؿضر

 .   (1)مقتًاطؾقفؿ  وكان حقًا أو لقرثتف وقت وفاتف إن كان  أو

  أيضا يؿؽـ تؼسقؿ الققػ بحسب الـظر إلك الجفة الؿقققف طؾقفا لققػ خقري

                                                        

ػ الؿمبد والؿمقت : د. أحؿد إبراهقؿ بؽ وواصؾ اكظر يف تػصقؾ الؿذاهب الػؼفقة واختالفاهتا بصدد القق(1) 

 .280-265طالء الديـ أحؿد إبراهقؿ ، مقسقطة أحؽام الػؼف طؾك الؿذاهب إربعة ، الؿرجع السابؼ ، ص 
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 .(1)ووقػ أهؾل أو ُذّري

 هق ما ُجِعَؾ ابتداء طؾك جفة خقرية مـ جفات الرب ، ولق لؿدة  والوقف الخقري :

 كلن يؼػ شخص، معقـقـمعقـة يؽقن بعدها وقػًا طؾك شخص معقـ أو أشخاص 

 مدرسة أو مسجد طؾك أو ؿساكقـطؼاراتف طؾك الػؼراء والأرضف أو بعض 

مستشػك ممبدا ، فنكف وقػ خقري. وكذلؽ يؽقن الققػ خقريا وإن كان طؾك  أو

 . (2)جفة الرب محددا بؿدة معقـة ثؿ يؽقن بعدها طؾك شخص أو أشخاص معقـقـ

 ي رِّ س القاقػ ابتداء إمر طؾك كػ : ففق الذي يققػ يف أما الوقف األهؾي أو الذُّ

أي شخص أو أشخاص معقـقـ ، ولق جعؾ آخره لجفة خقرية ، كلن يؼػ طؾك  أو

 .(3)كػسف، ثؿ طؾك أوٓده، ثؿ مـ بعدهؿ طؾك جفة خقرية

 سبتؿرب سـة  14الصادر يف  180بالؼاكقن الؿصري رقؿ  وقد ُألِغيَّ الوقف األهؾي

فؼد كص يف مادتف إولك  –( 1949وكذا يف الؼاكقن السقري لسـة ) -م ، 1952

طؾك طدم جقاز الققػ طؾك غقر الخقرات ، ويف الثاكقة طؾك أن كؾ وقػ ٓ يؽقن 

مصرفف أن جفة خقرية يعترب مـتفقا ، ما طدا حصة شائعة تضؿـ غؾتفا القفاء 

                                                        

والحؼقؼة إن تؼسقؿ الققػ إلك أهؾل وخقري تؼسقؿ اصطؾح طؾقف الـاس يف الزمـ إخقر ، وٓ ذكر لف يف كتب  (1)

جؿقع القققف بحسب وضعفا الشرطل كؾفا خقرية ُيراد هبا وجف اهلل تعالك ، غقر أن الػؼفاء الػؼف الؼديؿة. ف

أجازوا لؾقاقػقـ أن يستثـقا الققػ طؾك أكػسفؿ وطؾك مـ ُيريدون مؿـ يحبقن وبعد ذلؽ يؽقن الققػ طؾك 

بحسب إصؾ فقف. هذا آستثـاء بؾ يؽقن الققػ كؾف طؾك جفات الخقر   جفات الخقر والرب. وقد ٓ يقجد 

 .285-284اكظر د. أحؿد إبراهقؿ بؽ ، مقسقطة أحؽام الػؼف طؾك الؿذاهب إربعة ، الؿرجع السابؼ ، ص 

اكظر د. رمضان طؾل الشركباصل ، القجقز يف أحؽام القصقة والققػ ، دار الجامعة الجديدة ، اإلسؽـدرية ،  (2)

 .153-152، ص  2005

َح  (3) ُتُف ، الؿرجع السابؼ ، ج اكظر د. َوْهَبة الزُّ  .7607، ص 10ْقؾِّل ، الِػْؼُف اإلسالملُّ وأدلَّ
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بـػؼات الخقرات أو الؿرتبات الدائؿة التل شرصفا القاقػ يف وقػف. وقد أهنت 

 لتصػل مشؽالتف الؿعؼدة. وبؼل الققػ الخقري جائزًا.  الدولة الققػ إهؾل

وصبؼا لؾؿذكرة التػسقرية لفذا الؼاكقن فنن الباطث إلصداره كان يتؿثؾ يف إمؽان 

تطبقؼ قاكقن اإلصالح الزراطل طؾك إراضل الزراطقة الؿقققفة ، ويف إصالق إمقال 

قد أحسـت صـعا بنلغائفا  الؿحبقسة لتؽقن طـصرا هاما يف التداول. وققؾ أن الدولة

الققػ إهؾل ، إذ حاد بف الـاس طـ الطريؼ السقي فاستعؿؾقه يف كثقر مـ إحقان 

بغرض اإليذاء ، مـ حرمان لؾقرثة أو تػضقؾ بعضفؿ طؾك بعض يف اإلرث ، خاصة أن 

الؽثقر مـفؿ كان يؾجل إلك وقػ الرتكة طؾك الذكقر دون اإلكاث. وبال شؽ فؽؾ أمر 

 . (1)لضرر والتحايؾ طؾك شرع اهلل حرامقصد بف ا

                                                        

 .153اكظر د. رمضان الشركباصل ، القجقز يف أحؽام القصقة والققػ ، الؿرجع السابؼ ، ص  (1)
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 انمبحث انثانث

 أركان انىقف وشروط صحته 
، قاقػ ، والؿقققف ، والؿقققف طؾقفيرى جؿفقر الػؼفاء أن لؾققػ أركاكا أربعة : ال

والصقغة الدالة طؾك إكشائف. بقـؿا يعتؼد الحـػقة بلن لؾققػ ركـا واحدا وهق الصقغة ما 

الصقغة. ووفؼ رأي الجؿفقر تقجد شروط لصحة الققػ  طداها أمقر ٓزمة لقجقد

سقاء يف القاقػ أو الؿقققف أو الؿقققف طؾقف أو يف صقغة الققػ. وسـتـاول بنيجاز 

 . (1)بقان شروط كؾ ركـ

 يشترط يف الواقف لصحة وقػه وكػاذه اآلتي : 

كف فاقد العؼؾ. وٓ يصح وقػ الؿعتقه : فال يصح وقػ الؿجـقن ، ٕأن يؽون عاقال  -1

ٕكف كاقص العؼؾ : وٓ وقػ مختؾ العؼؾ لؿرض أو شقخقخة ٕكف غقر سؾقؿ 

. فؽؾ تصرف صحقح يؼتضل تقافر العؼؾ (2)العؼؾ. فؽؾ همٓء لقسقا مـ أهؾ التربع

 والتؿققز. 

ا كان أم : فالبؾقغ شرط إلكشاء الققػ ، فال يصح وقػ الصبل ، مؿقز أن يؽون بالغًا -2

                                                        

اكظر يف استبدال الققػ واكتفائف : وشروط وطزل كاضر الققػ وأجره ومحاسبتف : وسائر الؿسائؾ الػؼفقة  (1)

محؿد أبق زهرة ، محاضرات يف الققػ ،  الؿتػرطة طـ الققػ بؿا ٓ يتعؾؼ بالبحث وٓ يتسع الؿؼام لسرده فقف :

د. أحؿد إبراهقؿ بؽ ، مقسقطة أحؽام الػؼف طؾك الؿذاهب إربعة ، . 406-371ص  الؿرجع السابؼ ،

قصقة والققػ ، الؿرجع م الد. رمضان الشركباصل ، القجقز يف أحؽا. 280-119 الؿرجع السابؼ ، ص

 .210-182، ص السابؼ

 .128اكظر محؿد أبق زهرة ، محاضرات يف الققػ ، الؿرجع السابؼ ، ص  (2)
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غقر مؿقز : ٕن البؾقغ مظـة كؿال العؼؾ ، ولخطقرة التربع. وإذا كان البؾقغ فؼفا 

يؽقن بظفقر أماراتف الطبقعقة مـ احتالم أو طادة شفرية أو ببؾقغ سـ الخامسة طشرة 

يف رأي إكثريـ أو سبع طشرة سـة يف رأي أبل حـقػة ، إٓ أن الؼاكقن يشرتط لصحة 

 . (1)لرشد وهل تؿام إحدى وطشريـ طاماالتربع بؾقغ سـ ا

. فال يصح الققػ مـ أن يؽون رشقدًا غقر محجور عؾقه لسػه أو إفالس أو غػؾة -3

السػقف والؿػؾس أو الؿغػؾ طـد الجؿفقر. وصبؼا لؾحـػقة ٓ يـػذ وقػ الؿديـ 

الؿػؾس إٓ بنجازة الدائـقـ ، فعدم الحجر طؾقف شرط كػاذ ٓ شرط صحة. 

والؿريض مرض الؿقت يتققػ كػاذ تصرفاتف فقؿا زاد طؾك ثؾث الرتكة طؾك إجازة 

 القرثة ٕن الققػ ضار هبؿ.  

 : فال يصح وقػ الؿؽره.  أن يؽون مختاراً  -4

: فال يصح وقػ مال الغقر وٓ يصح وقػ الغاصب لؾؿغصقب ،  أن يؽون مالؽا -5

فالبد أن يؽقن مالؽا لؾؿقققف وقت وقػف مؾؽا تاما. وإذا أجاز الؿالؽ وقػ 

 فضقلل جاز. 

وققؾ يشرتط حرية القاقػ ، فال يصح وقػ العبد ٕكف وما مؾؽت يداه مؾؽا لسقده. 

ولؿ يعد أن رق فال يعقل طؾك اشرتاط الحرية. كؿا ٓ يشرتط إسالم القاقػ فقصح 

 وقػ غقر الؿسؾؿ طؾك ما كان قربة ولؿ يؽـ معصقة. 

                                                        

وفقؿا يتعؾؼ بققػ الصبل بقـ الخامسة طشرة والحادية والعشريـ فقؽقن يف حؽؿ وقػ السػقف وذي الغػؾة ،  (1)

:  1952لسـة  119الؿختصة صبؼا لؾؼاكقن رقؿ  أي يؽقن وقػف صحقحا متك أكشل صقغتف وأذكت بف الؿحؽؿة

. اكظر محؿد أبق زهرة ، 115-113ولؿ ُيحَجر طؾقف صبؼا لـصقص الؿقاد مـ الؼاكقن الؿدين الجديد م. 

 .134-128محاضرات يف الققػ ، الؿرجع السابؼ ، ص 
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 اذ. يشترط يف الؿوقوف شروط صحة وشرط كػ

 أما عن شروط الصحة فلربعة : 

مًا  -1 : وتتحؼؼ الؿالقة بنمؽان حقازتف وآكتػاع بف طؾك وجف معتاد. أن يؽون ماالً متؼوَّ

ػ ما لقس بؿال ٓ يؿؽـ حقازتف ومػاد التؼّقم أن يحؾ آكتػاع بف شرطا. فؾق وق

م كآٓت الؿالهل وكتب اإللحاد فال يصح و أو قػف. ٕن لق وقػ مآ غقر متؼقِّ

الغرض الؿؼصقد مـ الققػ هق حصقل الـػع لؾجفة الؿقققف طؾقفا والثقاب 

لؾقاقػ. وإذا كان الشلء ٓ يؿؽـ آكتػاع بف أصال أم أمؽـ آكتػاع بف لؽـ الشارع 

 حرمف فؾؿ يجعؾ لف حؿاية وٓ حرمة اكتػك الغرض مـ الققػ.

ػف معؾقما طؾؿا تاما كافقا لؽؾ : فقشرتط أن يؽقن وقت وق أن يؽون معقـا وقت وقػه -2

جفالة تشقبف تػضل إلك الـزاع. كلن يؼقل : وقػ جزءا مـ أرضل طؾك فؼراء بؾديت 

أو بعض كتبل طؾك صالب العؾؿ ٓ يصح. وكذلؽ لق قال : وقػت إحدى طؿارايت 

التل أمؾؽفا يف هذا البؾد طؾك فؼراء الطؾبة أو طؾك الغرباء. وُيؾحؼ بذلؽ ما إذا وقػ 

الؿعؾقم واستثـك مـف قدرا مجفقٓ. مثؾ أن يؼػ أرضا فقفا كخقؾ ويستثـك  مالف

الـخقؾ بؿقاضعفا مـ إرض ، فالؿستثـك مجفقل وستسري جفالتف غؾك الباقل 

وهق الؿقققف. وقد اشرتط طدم الجفالة ٕن حؼ الؿقققف طؾقفؿ يتعؾؼ هبذا الؿال 

 ؾقفؿ مـف. وهل ستػضل لؾـزاع الؿاكع مـ استقػاء حؼ الؿقققف ط

والػؼفاء ٓ يشرتصقن بقان حدود العؼار الؿقققف إذا أمؽـ تعققـف بؿا ٓ يمدي لجفالة 

مػضقة لؾـزاع. كلن يؼقل : وقػ أرضل يف كاحقة كذا ولؿ يؽـ لف فقفا غقره. بقـؿا الؼاكقن 
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يشرتط تحديد الحدود إربع لؾعؼار. فؿؾؽقة العؼار ٓ تـتؼؾ إٓ بتسجقؾف ، والتسجقؾ 

عؼار يؼتضل بقان حدوده إربع والؿساحة بدقة. ومـ ثؿ الققػ قاكقكا ٓ يصح إٓ إذا لؾ

كان مقثؼا بالؿحؽؿة الؿختصة وهل محؽؿة مقصـ العؼار ، وحقـئذ ٓ مـاص مـ 

 تحديد حدوده إربع ومساحتف بدقة. 

أو  . ذلؽ ٕن الققػ إما إسؼاطأن يؽون مؿؾوكا لؾواقف وقت وقػه مؾؽا باتا الزما -3

تربع ، وكؾ مـفؿا ٓ يؽقن إٓ بعد الؿؾؽ ، فنذا لؿ يقجد مؾؽ أو وجد مؾؽ غقر 

ٓزم وتصرف الشخص فقف بالققػ طؾك أكف مالؽ ٓ يصح. بقـؿا إذا وقػ ما ٓ 

يؿؾؽ معرتفا بلكف يققػ ما ٓ يؿؾؽ فنن هذا يؽقن صحقحا مقققفا طؾك إجازة 

 الؿالؽ ويسؿك الؿتصرف فضقلقا.

لؽ طدة صقر ٓ يصح فقفا الققػ ، مـفا : تصرف الؿقهقب لف يف ويتػرع طؾك ذ

الؿال الؿقهقب لف قبؾ أن يؼبضف ، ذلؽ أن الؿؾؽ ٓ يثبت يف الفبة إٓ بعد الؼبض. أيضا 

أن يقصل شخص بدار معقـة ٔخر فققػفا الؿقصل لف يف حقاة الؿقصل ، فالققػ هـا ٓ 

فاة الؿقصل. إذا استحؼ العؼار الؿقققف يصح ٕن الؿؾؽ يف القصقة ٓ يثبت إٓ بعد و

بالشػعة وقضل هبا لؾشػقع ، فنن الققػ يبطؾ ، ٕن الؿشرتي لؿ يثبت لف الؿؾؽ بصقرة 

باتة لتعؾؼ حؼ الشػقع بف. أو أن يشرتي شخص طؼارا ثؿ وقػف قبؾ أن يسجؾف ، فنن وقػف 

 18كقن رقؿ لعؼارات وفؼا لؼاغقر صحقح إذ الؿؾؽقة ٓ تـتؼؾ إٓ بالتسجقؾ يف ا

 . 1923 لسـة

: فؿـ شروط الؿال الؿقققف أن يؽقن مػرزا ، فال يجقز  أن يؽون الؿوقوف مػرزا -4

وقػ الؿال الشائع يف غقره مع شركاء ٕكف ُيػضل إلك الـزاع : وٓ يستؼقؿ معف 

الغرض مـ الققػ. فال يجقز مطؾؼا وقػ الؿال الشائع طؾك مسجد أو مؼربة. بقـؿا 
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ـ الػؼفاء يف وقػ مال حصة الؿشاع فقف قؾقؾة ويؿؽـ آكتػاع بف بعد هـاك خالف بق

فرزه وتجـقبف. وقد أخذ الؼاكقن فقف برأي أبل يقسػ وهق جقاز وقػ الحصة 

 الشائعة يف مال قابؾ لؾؼسؿة ، متك لؿ يؽـ يرتتب طؾك الشققع ضرر بالققػ.

ؼسؿة طؾك جفة وقد أخذ الؼاكقن برأي أبل يقسػ بجقاز وقػ الؿشاع الؼابؾ لؾ

خقرية كؿستشػك أو مدرسة ، إذ يؿؽـ يف حالة الـزاع الؼضاء طؾقف بالؼسؿة والػرز 

والتجـقب. كؿا أخذ برأي أبل حـقػة وصاحبقف فؾؿ يجز وقػ الحصة الشائعة لتؽقن 

مسجدا أو مؼربة إٓ بعد فرزها. ٕن شققطفا يؿـع خؾقصفا هلل تعالك ، ويجعؾفا طرضة 

اع هبا وهق أمر مستـؽر شرطا. وتبـك الؼاكقن رأي الؿالؽقة فؼضك يف لتغققر جفة آكتػ

مادتف الثامـة بعدم جقاز وقػ الحصة الشائعة فقؿا ٓ يؼبؾ الؼسؿة ، ٕن الشققع يحقل 

 حقـئذ دون استغاللف كظرا لؾؿـازطات. 

   ومع ذلؽ استثـك الؼاكقن ثالث حآت أجاز فقفا وقػ الحصة الشائعة فقؿا ٓ يؼبؾ

 الؼسؿة وهل : 

أن يؽقن باقل الحصة مقققفا وتتحد الجفة الؿقققف طؾقفا مع الحصة  – األولى

 إخرى. 

أن تؽقن الحصة الشائعة جزءا مـ طقـ مخصصة لؿـػعة شلء مقققف ،  – الثاكقة

 وقػقة.كجرار مقققف ٕراض 

أن تؽقن الحصة الشائعة حصة أو سفؿا يف شركات مالقة ، شريطة أن تؽقن  – الثالثة

صرق استغالل أمقال الشركة جائزة شرطا مـ صـاطة أو زراطة أو تجارة ، فنن كاكت 

 . (1)محرمة شرطا كالطرق الربقية فال يصح وقػ أسفؿفا

                                                        

 .173-168، ص اكظر د. رمضان الشركباصل ، القجقز يف أحؽام القصقة والققػ ، الؿرجع السابؼ  (1)



 

707 

َل بعَض  - 1960لسـة  29فنكف صبؼا لؾؼاكقن رقؿ  بشرط الـػاذأما فقؿا يتعؾؼ  الذي َطدَّ

يشرتط أٓ يزيد مؼدار الققػ لؿـ كان لف  -1946لسـة  48أحؽام قاكقن الققػ رقؿ 

ذرية أو والديـ أو زوج أو زوجة أو زوجات طـ الثؾث ، وإٓ كان ما زاد طـ الثؾث 

َل لؾقاقػ أن يؼػ كؾ مالف طؾك الخقرات إن لؿ يؽـ لف ورثة  مؿـ باصالً. كؿا أكف خقَّ

ذكروا. كؿا جاز لف أيضا أن يشرتط لـػسف أن يـتػع بالريع مدى حقاتف ، كؿا حدد وقت 

 .  (1)تؼدير ثؾث مال القاقػ بققت مقتف

اتػؼ الػؼفاء طؾك اشرتاط أن تؽقن الجفة الؿقققف طؾقفا جفة بر وقربل. قال يف 

جد والػؼراء بر معروف ، كالؼـاصر والؿساالؿفذب : ٓ يصح الققػ إٓ طؾك 

 . (2)، وٓ يجقز طؾك معصقة أيا كاكت تؾؽ الؿعصقة ٕن الؼصد بالققػ الؼربة وإقارب

 (3)ولؽـفم اختؾػوا يف كوع هذه الؼربى. 

يشرتصقن أن يؽقن الؿقققف طؾقف قربة يف كظر اإلسالم ويف اطتؼاد القاقػ  فاألحـاف : -

 معا.

 يشرتصقن فقف أن يؽقن قربة يف اطتؼاد القاقػ فؼط. والؿالؽقة : -

 يشرتصقن فقف أن يؽقن قربة يف كظر اإلسالم.  والشافعقة والحـابؾة : -

 ويـبـي عؾى ذلك أكه : 

   إْن كاكت الجفة الؿقققف طؾقفا تعد قربة يف كظر اإلسالم وغقره مـ الشرائع إخرى

                                                        

 .174اكظر د. رمضان الشركباصل ، القجقز يف أحؽام القصقة والققػ ، الؿرجع السابؼ ، ص  (1)

 .117اكظر د. أحؿد إبراهقؿ بؽ ، مقسقطة أحؽام الػؼف طؾك الؿذاهب إربعة ، الؿرجع السابؼ ، ص  (2)

 . 94-87ع السابؼ ، ص اكظر يف تػصقؾ ذلؽ : محؿد أبق زهرة ، محاضرات يف الققػ ، الؿرج (3)
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صح وقػفا والققػ طؾقفا مـ الؿسؾؿ ومـ غقر الؿسؾؿ باتػاق الػؼفاء ، وهق كالققػ 

 طؾك الؿالجئ والؿستشػقات والؿدارس وغقرها مـ جفات الرب  العامة. 

   وإْن كاكت الجفة التل يراد الققػ طؾقفا تعد معصقة يف الدياكات كؾفا كان الققػ

ػؼفاء جؿقعا. ومثالف كالققػ طؾك طؾقفا باصال مـ الؿسؾؿ أو مـ غقره باتػاق ال

 الجؿعقات اإللحادية وكقادي الؼؿار وغقرها مـ كؾ ما يعد معصقة يف كؾ الشرائع. 

   أما إذا كان الؿقققف طؾقف قربة يف كظر اإلسالم ولقس قربة يف الدياكات إخرى

فالحؽؿ يختؾػ باختالف ما إذا كان القاقػ مسؾؿا أو غقر مسؾؿ. فنن كان القاقػ 

ؾؿا صح وقػف باتػاق الػؼفاء. وإن كان القاقػ غقر مسؾؿ فؼد ذهب إحـاف إلك مس

بطالن وقػف ، ٕهنؿ يشرتصقن يف الؿقققف طؾقف أن يؽقن قربة يف كظر اإلسالم ويف 

اطتؼاد القاقػ ، فنذا اختؾ الشرصان أو أحدهؿا بطؾ وقػف. بقـؿا يذهب الؿالؽقة إلك 

ؿ إلك جفة تعد قربة يف الشريعة اإلسالمقة وٓ بطالن الققػ الصادر مـ غقر الؿسؾ

تعد قربة يف شريعتف ، حقث يشرتصقن يف الؿقققف طؾقف أن يؽقن قربة يف اطتؼاد 

القاقػ. أما الشافعقة والحـابؾة فقرون صحة وقػ غقر الؿسؾؿ طؾك الجفة التل تعد 

كقن الشلء قربة أو قربة يف الشريعة اإلسالمقة وٓ تعد قربة يف شريعتف ، ٕن العربة يف 

 غقر قربة يرجع إلك اإلسالم وحده ، وٓ طربة باطتؼاد القاقػ. 

   ويتػرع طؾك ذلؽ أكف لق وقػ مسقحل أو يفقدي طؾك مسجد أو معفد ديـل أو غقر

ذلؽ مـ الجفات التل يعد الققػ طؾقفا قربة يف كظر اإلسالم وٓ يعد قربة يف كظر 

قح طـد إحـاف والؿالؽقة وجائز طـد الدياكات إخرى كان الققػ غقَر صح

 الشافعقة والحـابؾة. 

   إذا كان الؿقققف طؾقف قربة يف كظر القاقػ ومعصقة يف كظر اإلسالم ، كؿا لق وقػ
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الؿسقحل كـقسة أو طؾك كـقسة ، فطبؼا لألحـاف والشافعقة والحـابؾة يبطؾ الققػ ، 

بة يف كظر اإلسالم ويف اطتؼاد وذلؽ ٕن إحـاف يشرتصقن يف الؿقققف طؾقف كقكف قر

القاقػ معًا : والشافعقة والحـابؾة يشرتصقن فقف كقكف قربة يف كظر اإلسالم. يف حقـ 

يبقح الؿالؽقة لؾؿسقحل أن يققػ طؾك كـقسة وطؾك ما يعد قربة يف شريعتف بغض 

الـظر طـ كقكف قربة يف اإلسالم أو غقر قربة : ٕن شرط الؿقققف طؾقف طـدهؿ أن 

 ن قربة يف طؼقدة القاقػ ، وقد تحؼؼ الشرط حقـئذ. يؽق

   لؿطالبة غقر الؿسؾؿقـ  –هذه الؿسللة  1946لسـة  48وقد طالج قاكقن الققػ رقؿ

، فاطترب الققػ جائزا  -الؿساواة بالؿسؾؿقـ يف الحؼقق كتحؿؾفؿ مثؾفؿ بالقاجبات 

قن قربة يف ذاتف ، طؾك كؾ ما لقس معصقة ، وأجاز وقػ غقر الؿسؾؿ ولؿ يشرتط أن يؽ

وٓ قربة يف اطتؼاده ، بؾ الشرط أٓ يؽقن طؾك جفة ُتعد  معصقة يف ديـف ويف 

. إذ قضت الؿادة السابعة بلكف : ) وقػ غقر الؿسؾؿ صحقح ما لؿ يؽـ طؾك (1)اإلسالم

 جفة محرمة يف شريعتف ويف الشريعة اإلسالمقة.(

صقغة الققػ ركـ يف الققػ. ويتػؼ الػؼفاء طؾك أن الققػ مـ التصرفات التل تقجد 

بنرادة واحدة ، فقؽػل يف تحؼقؼفا وجقد اإليجاب مـ القاقػ ، وأما الؼبقل مـ 

. فصقغة الققػ هل كؾ ما َيصُدر مـ (2)فؾقس بركـ -غقر الؿعقـقـ  –الؿقققف طؾقفؿ 

                                                        

اكظر يف تػصقؾ ذلؽ : د. رمضان الشركباصل ، القجقز يف أحؽام القصقة والققػ ، الؿرجع السابؼ ، ص  (1)

-115. د. أحؿد إبراهقؿ بؽ ، مقسقطة أحؽام الػؼف طؾك الؿذاهب إربعة ، الؿرجع السابؼ ، ص 165-168

 .95-94. محؿد أبق زهرة ، محاضرات يف الققػ ، الؿرجع السابؼ ، ص 117

اك خالف بقـ الػؼفاء بشلن اشرتاط قبقل الؿقققف طؾقفؿ الؿعقـقـ لصحة الققػ أو ٓشرتاط آستحؼاق هـ (2)
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القاقػ دآ طؾك إكشاء الققػ لػظا كان أو فعال أو إشارة. ويستقي يف ذلؽ لػظ الققػ 

أو الحبس أو الصدقة وغقرها مـ كؾ ما يدل طؾك حبس العقـ والتصدق بالغؾة والثؿرة. 

ويشرتط يف الػعؾ ما يجري بف العرف يف إكشاء الققػ بف كاإلذن بالصالة يف وقػ 

، والشرب مـ السؼاية ... ويؽػل يف اإلذن التخؾقة بقـف الؿسجد ، والدفـ يف الؿؼربة 

وبقـ الـاس لالكتػاع بف. وٓ ُيشَترط يف اإلشارة إٓ كقهنا صادرة مـ غقر الؼادر طؾك 

 الؽالم كإخرس وتؽقن مػفقمة لؾؿؼصقد مـفا. 

  يف صقغة الوقف كوجزها فقؿا يؾي :  (1)وقد اشترط الػؼفاء شروصا 

اقرتاهنا بؿا يدل طؾك التلققت  –باستثـاء الؿالؽقة  –ح طـد الجؿفقر : فال يص التلبقد -1

بؿدة. ٕن الققػ إخراج مال طؾك وجف الؼربة فؾؿ يجز إلك مدة. وإكؿا ٓبد مـ 

اشتؿالف طؾك معـك التلبقد وٓ ُيشَترط التؾػظ بف. ومـ ثؿ يبطؾ الققػ إذا اقرتكت 

ػساد صقغتف ، إذ الؿؼصقد مـ شرطقة صقغتف طؾك التقققت بؽذا سـة أو شفر ، وذلؽ ل

 الققػ هق التصدق الدائؿ ، وهذا يؼتضل أن يؽقن إكشاء الققػ طؾك سبقؾ التلبقد. 

                                                                                                                                                                     

. 547، ص 5فقف ، ولقس هذا مقضع بسطف ، ومـ أراد التقسعة فؾقـظر الؿراجع التالقة : ابـ قدامة ، الؿغـل ، ج 

والؿراجع الؿشار إلقفا لديف. مع . 134-128محؿد أبق زهرة ، محاضرات يف الققػ ، الؿرجع السابؼ ، ص 

التـبقف طؾك اتػاق كؾؿة الػؼفاء طؾك أن الؿقققف طؾقف إن كان معقـا بالقصػ وٓ يتـاولف الحصر كالػؼراء ٓ 

ـْ ٓ يتصقر  يشرتط لصحة الققػ وٓ لالستحؼاق فقف قبقل الؿقققف طؾقف لتعذر ذلؽ ، ويؽقن حؽؿف حؽؿ َم

ال يػتؼر إلك قبقل. ويتؿ الققػ يف كؾ ما ُذكر باإليجاب وحده مـ حقث صحتف مـف الؼبقل كالؿساجد والؼـاصر ف

ومـ حقث آستحؼاق كالقصقة. واكظر أيضا يف أققال الػؼفاء بشلن الؼبقل وحآتف واختالفاهتؿ بشلكف : د. 

 .78-76أحؿد إبراهقؿ بؽ ، مقسقطة أحؽام الػؼف طؾك الؿذاهب إربعة ، الؿرجع السابؼ ، ص 

-177:  157-156اكظر د. رمضان الشركباصل ، القجقز يف أحؽام القصقة والققػ ، الؿرجع السابؼ ، ص  (1)

182. 
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  قسؿت الققػ مـ حقث التلققت  1952بقد أن الؿادة الخامسة مـ قاكقن الققػ لسـة

 إلك ثالثة أقسام : 

وقػ دائؿ ٓ يصح إٓ ممبدًا ، وتقققتف باصؾ : وهق وقػ الؿسجد والققػ طؾك  -

 إٓ الؿالؽقة.  –الؿسجد ، وهق رأي الجؿفقر 

وقػ يجقز كقكف ممقتا وممبدًا : وهق الققػ طؾك غقر الؿسجد كالؿالجئ والؿدارس  -

 والػؼراء وكحق ذلؽ. وهق ملخقذ مـ مذهب الؿالؽقة لؾتقسعة طؾك التؿاس يف طؿؾ

 الخقر.

وقػ ٓ يؽقن إٓ ممقتا فتلبقده باصؾ : وهق الققػ إهؾل قبؾ إلغائف يف مصر  -

. فؼبؾ إلغائف لؿ يجز تقققت هذا الققػ بلكثر مـ 1952لسـة  180بالؼاكقن رقؿ 

ستقـ سـة مـ وفاة القاقػ : أو ٓ تزيد طؾك صبؼتقـ مـ الؿقققف طؾقفؿ بعد القاقػ 

 زة ذلؽ التلققت الؿصؾحة العامة.  إن وقتف بطبؼات. وكان سـد إجا

: والصقغة الؿـجزة هل الخالقة طـ اإلضافة والتعؾقؼ وهل ُتػقد أن تؽون مـجزة  -2

إكشاء الققػ فقرًا وترتب آثاره طؾقف يف الحال ، فقثبت لؾؿقققف طؾقف الحؼ يف مـػعة 

 الؿال الؿقققف وغؾتف فقر صدور اإليجاب. فنذا قال شخص : وقػت هذا الؿـزل

طؾك تؾؽ الؿستشػك وتقافرت كؾ شروط الققػ اكعؼد وقػف بتؾؽ العبارة وتعؾَّؼ 

 حؼ الؿستشػك بؿـػعة الؿـزل طؼب اإليجاب فقرًا. 

وطؾك ذلؽ فنذا أضاف القاقػ بصقغة الققػ إلك ما بعد الؿقت فنن الققػ تـسحب 

لػؼراء ، طؾقف كؾ أحؽام القصقة ، كلن يؼقل شخص : وقػت هذه إرض بعد مقيت طؾك ا

فنكف بالرغؿ مـ أن ضاهر هذه الصقغة ورد بؾػظ الققػ إٓ أهنا أفادت القصقة ، فالعربة يف 

العؼقد بالؿعاين دون إلػاظ ، ومـ ثؿ يؽقن القاجب حقـئذ تطبقؼ أحؽام القصقة ٓ 
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الققػ. وبقـ الػؼفاء خالف حقل صحة إضافة الققػ لزمـ آخر غقر الؿقت ، فبعضفؿ 

ؿ بعضفؿ ببطالكف. ولقس هـا مقضع بسطف. فالذي طؾقف العؿؾ أن قال بصحتف وحؽ

 .  (1)إجازة الققػ بالصقغة الؿضافة تقسقرًا طؾك الـاس يف أوقاففؿ

تعؾقؼ الققػ بشرط  –باستثـاء الؿالؽقة  –: فال يصح صبؼا لجؿفقر الػؼفاء اإللزام  -3

ًٓ ، كلن يؼ ػ شقئًا ويشرتط لـػسف أو الخقار أو بخقار الشرط ، معؾقما كان أو مجفق

لغقره الرجقع فقف متك شاء ، وُيبطؾ الققػ كالفبة. وقد استثـك الحـػقة وقػ 

 الؿسجد ، فؾق اتخذ مسجدًا طؾك أكف بالخقار جاز وبُطَؾ الشرط.

: فػل وقػ غقر الؿسجد يجب أٓ تؽقن صقغة الققػ مؼرتكة  أال تؼترن بشرط باصل -4

قػ بسبب اإلخالل بلصؾف الققػ أو مـافاة حؽؿف ، كلن بشرط باصؾ ، وإٓ َبُطَؾ الق

يؼقل : وقػت أرضل هذه طؾك كذا طؾك أن لل أن أبقعفا وأكػؼ كقػ شئت مثال ، 

فصدور صقغة الققػ هؽذا ٓ تصح وٓ يرتتب طؾقفا أي أثر وفؼ الرأي الراجح مـ 

ـؿا وقػ مذهب الحـػقة ، وهـاك رواية ٕبل يقسػ يصح الققػ وُيبَطُؾ الشرط. بق

ققػ. ولؿ ُيؼر الؼاكقن هذا الؿسجد بؿثؾ هذه الصقغة يؾغل الشرط ويصح ال

، ٕن الشرط إما صحقح فقجب القفاء بف وإما غقر صحقح فقؼع باصال ويصح  الشرط

 . (2)الققػ

                                                        

. ولؿ يشر 180-178اكظر د. رمضان الشركباصل ، القجقز يف أحؽام القصقة والققػ ، الؿرجع السابؼ ، ص  (1)

 الؼاكقن لحؽؿ الصقغة الؿعؾؼة وأثرها يف هذا الشرط. وققؾ ُيرجع فقف إلك أرجح إققال يف الؿذهب الحـػل.

 .181لؿرجع السابؼ ، ص اكظر د. رمضان الشركباصل ، القجقز يف أحؽام القصقة والققػ ، ا (2)
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 انمبحث انرابع

 معانجت انىقف نهمشاكم االجتماعيت
َؿ الققُػ يف الػؼف اإلسالمل بقصػف سـة طـ رسقل اهلل  وطـ سائر صحابتف ، إذ  ُكظِّ

 ُتحَبس إصقل وُتصَرف يف الؿـافع التل حددها القاقُػ يف شروصف لؾققػ. 

وقد اهتؿ كثقر مـ العؾؿاء بلهؿقة الققػ يف مجاهبة البطالة وإطاكة الؿتعطؾقـ طـ 

الققػ مباشرة يف تقفقر فرص طؿؾ لؾؿتعطؾقـ.  العؿؾ ، حقث ُيؿؽـ لؾدولة استخدام

فالتـؿقة تعتؿد طؾك العـصر البشري. ويؿؽـ استخدام الققػ يف تؿقيؾ هذا العـصر 

البشري والؿحافظة طؾقف ، طـ صريؼ تخصقص أوقاف يؽقن الغرض مـفا صرف أو 

، تؼديؿ إطاكات لؾؿتعطؾقـ أو تؼديؿ مساطدات مباشرة لفؿ حتك تتقفر لفؿ فرص طؿؾ 

أو إكشاء مالجئ لؾقتامك والؿتشرديـ ، وهذا هق الجاكب اإلكساين وآجتؿاطل يف 

 . (1)الققػ

الذي هق حبس العقـ هلل والتصدق بثؿرهتا  -يؼقل الشقخ محؿد أبق زهرة : بالققػ 

تتضافر الجؿاطات يف مد ذوي الحاجات ، وإقامة الؿعالؿ  –طؾك جفة مـ جفات الرب 

مستشػك ُيطبب فقف أمراض الـاس ، وُكُزل يموى أبـاء السبقؾ ،  وإكشاء دور الخقر ، مـ

ومالجلء تموي القتامك ، وتؼل إحداث شر التشرد والضقاع ، فقؽقكقا ققة طامؾة ٓ 

 . (2)ققة هادمة

 –فؽثقر مـ الشباب ٓ يجدون ما يسد حاجاهتؿ الضرورية. وقد طجزت الدول 

                                                        

كؿاذج مختارة مـ تطبقؼ الدول والؿجتؿعات "اكظر محؿقد أحؿد مفدي ، كؿاذج الققػ يف التطبقؼ الؿعاصر  (1)

 .12-7، ص  2003، 1، البـؽ اإلسالمل لؾبحقث والتـؿقة ، إماكة العامة لؾققػ ، الؽقيت ،ط  "الؿعاصر

 .3، ص  اكظر محاضرات يف الققػ ، الؿرجع السابؼ (2)
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خاصة الغرض مـفا تقفقر إطاكات بطالة ُتصرف طـ إكشاء صـاديؼ  –ٓسقؿا الػؼقرة مـفا 

لؾؿتعطؾقـ ، كظرا لعجز الؿقازكة العامة الشديد لديفا ، فضال طـ وجقد العديد مـ 

متطؾبات التـؿقة التل ُتثؼؾ كاهؾفا يف الققت الحاضر. ويستطقع الققػ يف الػؼف 

فة العديد مـ مقاج -اكطالقا مـ واجب الؿساطدة اإلكساين وآجتؿاطل لف  –اإلسالمل 

الؿشؽالت آجتؿاطقة وأخصفا البطالة. ٓسقؿا أن الػؼف اإلسالمل لؿ يحدد مصرفا 

معقـا بخصقص مصارف الققػ. فؼد ترك لؾقاقػ حرية تحديد هذه الؿصرف ، صالؿا 

 لؿ يؽـ معصقة. 

،  الؿتعطؾقـ مـ أبـاء بؾدهومـ ثؿ يؿؽـ لؾقاقػ أن يشرتط يف وقػف الصرف طؾك 

ط التل يحددها لذلؽ. وهذا يحؼؼ العديد مـ الؿزايا ، فالقاقػ أطؾؿ بلهؾ وفؼا لؾضقاب

بؾده وبحاجتفؿ مـف. فقصرف طائد الققػ لفمٓء يف ضؾ رقابة اجتؿاطقة معروفة طؾقفؿ. 

إِْن ِشْئَت َحَبْسَت َأْصَؾَفا، ")لجقاز ذلؽ يف ققلف لسقدكا طؿر :  وقد أشار الـبل 

ْقَت بَِفا َقاِب، َوفِل َسبِقِؾ  ، َقاَل:«َوَتَصدَّ َق ُطَؿُر فِل اْلُػَؼَراِء، َوفِل اْلُؼْرَبك، َوفِل الرِّ ....َفَتَصدَّ

ْقِػ، ..... بِقِؾ، َوالضَّ ـِ السَّ ، َواْب
ِ
فؿـ بقـ أغراض الققػ آجتؿاطقة إذن رطاية  (1)("اهلل

 "الػؼقر والؼريب وصاحب الحاجة. وطبارة 
ِ
أوجف الخقر  طامة شامؾة لؽؾ "َوفِل َسبِقِؾ اهلل

 .  (2)ومـفا رطاية الؿتعطؾقـ بتؼديؿ إطاكات لفؿ مخصصة مـ الققػ طؾك همٓء

وٓ فرق يف تؾؼل مثؾ تؾؽؿ اإلطاكات بقـ مسؾؿ وذمل. قال أحؿد ابـ حـبؾ : )أن 

                                                        

 .4608، برقؿ  219، ص  8، باب : مسـد طبد اهلل بـ طؿر ، ج  "صبعة الرسالة "سبؼ تخريجف يف مسـد أحؿد  (1)

اكظر د. محؿد طبد اهلل مغازى ، البطالة ودور الققػ والزكاة يف مقاجفتفا ، دار الجامعة الحديثة ، اإلسؽـدرية ،  (2)

 .86-83، ص  2005
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يؽقن طؾك بر مـ مسؾؿ أو ذمل كالػؼراء والؿساكقـ والحج والغزو وكتابة الػؼف والعؾؿ 

ؼـاصر وإصالح الطرق والؿساجد والؿدارس .... وإقارب مـ والؼرآن والسؼايات وال

 .(1)مسؾؿ وذمل وكحق ذلؽ مـ الؼرب .... ويصح طؾك ذمل غقر قريبف....(

ويضقػ الشقخ محؿد أبق زهرة : )أن يؽقن قربة يف كظر القاقػ ، وطؾك ذلؽ يصح 

ٓ تختؾػ فقف وقػ الؿسؾؿ والذمل طؾك الػؼراء والخاكات والسؼايات ، وكؾ ما هق بر ، 

والققػ طؾك الػؼراء مسؾؿقـ أو غقر الدياكات ، وٓ تتبايـ يف الـظر إلقف الشرائع .... 

مسؾؿقـ قربة يف كظر اإلسالم باتػاق الػؼفاء ، فالققػ مـ مسؾؿ طؾك فؼراء أهؾ الذمة أو 

 مرضاهؿ قربة يتؼرب هبا إلك اهلل تعالك ، وصدقة يثاب طؾقفا الؿسؾؿ ، ويحتسب هبا طـد

اهلل حسبة مرجقة الجزاء ، ٓ يختؾػ يف ذلؽ شافعل طـ حـػل ، وٓ مالؽل طـ حـبؾل ، 

َوُيْطِعُؿوَن الطََّعاَم َعَؾٰى ُحبِِّه ، فؼد قال تعالك :  وٓ سـل طـ شقعل ، وبذلؽ كطؼ الؼرآن

فؿدح إصعامف ولق ُقبَِض طؾقف مدرطا بالشؽة والسالح لؼتال  ِمْسؽِقـًا َوَيتِقًؿا َوَأِسقًرا

الؿسؾؿقـ ، دلقؾ طؾك أن العربة يف الصدقات إلك الؿعـك اإلكساين الذي يتحؼؼ يف كؾ 

 . (2)بـل اإلكسان ، مفؿا تتخالػ إديان(

    

                                                        

،  3، اإلقـاع يف فؼف اإلمام أحؿد بـ حـبؾ ، دار الؿعرفة ، بقروت ، بدون تاريخ كشر ، ج اكظر مقسك الحجاوي  (1)

 .4ص 

 .  8. واكظر أية بسقرة اإلكسان : 92اكظر محاضرات يف الققػ ، الؿرجع السابؼ ، ص  (2)
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 انخاتمت 
 وفقفا أهم كتائج البحث وتوصقاته : 

–

ثـايا هذا البحث الؿتقاضع أن مصر الػرطقكقة طرفت كظام الققػ يف كؾ رأيـا يف 

 طفقدها. ويؿؽـ أن كجؿؾ الحؼائؼ أتقة :

 الؼاكون الػرعوين – أ

ـْ طرفقا الققػ ، فَققػقا ( 1) َل َم رأيـا مـ خالل هذا البحث أنَّ قدماء الؿصريقـ كاكقا أوَّ

ـْ حػروا صقر أوقاففؿ طؾك لملفة الفقاكؾ والتؿاثقؾ والؿعابد. وكاكقا  َل َم أوَّ

حؼقٓ "إحجار. وكثقرا ما كاكت ُتؿـح الفبات لؾؿعابد فتصبح إمقال الؿقهقبة 

هببات كثقرة مـ  "Harris Papyrus"هاريس الؽربى ". وقد شفدت بردية "لملفة

مؾقك الػراطـة لؾؿعابد ووقػفؿ العديد مـ أمقالفؿ لفا. ففذا رمسقس الثاين فرطقن 

وأوقػ طؾقف أمالكًا واسعة خرجت طـ أن تؽقن  "آبقدوس"صر شقََّد معبَد م

أراض  محال لؾتعامؾ. وذاك الؿؾؽ رمسقس الثالث قام بلوقاف طديدة لؾؿعابد مـ

، ولؿ تؼتصر أوقافف طؾك ما شقََّدُه مِـ معابد يف مصر أو زراطقة وطبقد وأمقال كثقرة

يف " بتاح "عان ، وطؾك معبد اإللف يف آسقا ، بؾ أوقػ طؾك معبده ٔمقن يف كـ

ُيضاِطػ أمالك الؿعابد فقققػ لفا  "تقت طـخ آمقن"طسؼالن. وها هق الؿؾؽ 

ثالثة أو أربعة أمثال ما كان لفا مـ فضة وذهب وأحجار كريؿة. أيضا كان إفراد 

ُمقَن إلقفا  العاديقن يسعقن إلك الؿعابد يتقسؾقن لملفة لؼضاء حاجتفؿ وُيؼدِّ

 قـ أو إوقاف. وتسؾؿ لؾؽفـة إلدارهتا لصالح خزائـ الؿعابد. الؼراب

ٓحظـا أنَّ اكتؼال إطقان إلك مؾؽقة اإللف كان يتؿ طـ صريؼ الققػ مباشرة. وأنَّ ( 2)
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ؾ يف سجالت الدولة باسؿ الؿعبد باطتبارها  إمقال الؿقققفة لؾؿعابد كاكت ُتَسجَّ

قم باستثؿار أمقالفا الؿقققفة أو مجؿقطة قائؿة بذاهتا. وكاكت الؿعابد تؼ

الؿقهقبة لفا مباشرة أو بطريؼ غقر مباشر ، وتحصؾ طؾك إيرادات ضخؿة تستغؾ 

الػائض مـفا يف شراء أمقال جديدة. وقد تؽاثرت أمالك الؿعابد كتقجة الققػ 

طؾقفا يف طفد الدولة الحديثة. ورأيـا إشارات لؾققػ الخقري طؾك الؿعابد كققػ 

تب لؿعبد آمقن : ووقػ أحؿس إول ووقػ ُتحقتؿس لؿعبد القزير أمـح

 آبقدوس أيضا.

تبقـا أنَّ الققػ كثقرا ما كان ُيَسطَّر يف صقرة هبة لؾؿعابد ، ولؽـفا يف الحؼقؼة كاكت  (3)

والتل صدرت مـ الؿؾؽ إلك  "بقبل الثاين"وقػا طؾقفا. كالفبة الؿؼررة بؿرسقم 

مة الؿعبد ، لؿ تؽـ يف واقع إمر هبة وزيره بؼصد تخصقص بعض إراضل لخد

بؾ كاكت وقػًا لبعض إمقال. وهذا هق مضؿقن الققػ الخقري. فؿؿتؾؽات 

الؿعابد يف مصر الؼديؿة وقػ شلهنا شلن إمقال الؿقققفة طؾك الؿساجد يف مصر 

 الحديثة : وهل أمقال خارجة طـ دائرة التعامؾ يؼقم طؾك إدارهتا بعض الـظار.

أنَّ الؿصريقـ الؼدماء طرفقا فؽرة تخصقص أمقال معقـة مـ مؿتؾؽات  طؾؿـا( 4)

الشخص لتحؼقؼ غرض معقـ مع حبس طقـ الؿال فال يجقز التصرف فقف ، ويـتؼؾ 

مـ جقؾ إلك جقؾ. وهل فؽرة الققػ الخقري ، ولؽـفا كاكت مسطرة يف صقرة 

الققػ طؼد هبة مشروصة بعقض. وأكف وجد بؿصر الػرطقكقة كقطان لؾققػ : 

 الديـل : والققػ إهؾل. 

يستفدف تحؼقؼ غاية ذات صابع ديـل تتضؿـ تؼديؿ الؼرابقـ  فالوقف الديـي - 

لؾشخص بعد وفاتف ، ٓطتؼاد الؿصريقـ الؼدماء بلن الخؾقد يف الدار أخرة يستؾزم 
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تؼديؿ الؼرابقـ لؾؿتقيف مـ حقـ ٔخر. ولؽل يستقثؼ الـاُس مـ استؿرار تؼديؿفا يف 

مؼابرهؿ بعد وفاهتؿ كاكقا يؾجئقن لؾتـازل طـ بعض أمالكفؿ لؾؽفـة مؼابؾ ققامفؿ 

هؿ وذريتفؿ مـ بعدهؿ بتؼديؿ هذه الؼرابقـ. وكان يتخذ هذا التـازل صقرة هبة 

ؿتػؼ طؾقفا يف الؿـاسبات مشروصة بؼقام الؽاهـ بقاجبف مـ تؼديؿ الؼرابقـ ال

الؿقهقبة. وحدث ذلؽ يف كؾ طصقر  ، وبعدم جقاز التصرف يف إمقال الؿحددة

 مصر الػرطقكقة سقاء طصر الدولة الؼديؿة أو القسطك أو الحديثة. 

فؼد رأيـا طؼقدًا ممرخًة زمـ إسرة الرابعة وبداية إسرة الخامسة لتؼديؿ الؼرابقـ 

يف  "سـقطـخ": وكذلؽ العؼد الصادر مـ  "خػرا -أور"بالؿؼربة الؽائـة بداخؾ هرم 

يف  "زفاى حعبك"إسرة الخامسة. ومثؾ العؼقد التل أبرمفا أمقر أسققط أول طفد 

إسرة الثاكقة طشرة يف طفد الؿؾؽ سـقسرت إول َوُوِجَدت مـؼقشة طؾك جدران 

مؼربتف ، كاكت تتضؿـ تـازل إمقر طـ بعض أمقالف لفمٓء الؽفـة مؼابؾ أدائفؿ 

مقال لؿ يجز التصرف فقفا مـ الؽفـة وٓ الطؼقس الجـازية مـ أجؾف بعد وفاتف. ففذه إ

مـ ذريتفؿ مـ بعدهؿ الذيـ يؼقمقن بتـػقذ التزام أسالففؿ ، ولؿ يجز كزع مؾؽقتفا سدادا 

وهذا طقـ الققػ. فحؼقؼة رصد أمقال معقـة لغرض معقـ مع جعؾفا غقر قابؾة لؾديقن. 

 . لؾتصرف فقفا هق مضؿقن الققػ طرفف الػراطـة

قدماء الؿصريقـ اتبعقا ما كان يتبعف إفراد قبؾ صدور الؼاكقن  ولؼد خؾصـا إلك أن

الؿدين الجديد إذا أرادوا رصد بعض إمقال طؾك غرض معقـ وهذا الطريؼ هق صريؼ 

ـقَن طؼَدُهؿ شرط طدم جقاز التصرف يف إمقال  الفبة بعقض أو القصقة ، فُقَضؿِّ

. إذ ُتشبف حقـئذ ن بإمقال الؿقققفةوهبذا جعؾقا هذه إمقال أشبف ما تؽقالؿقهقبة ، 

إمقال الؿخصصة لخدمة الؿعابد ، ولؽـفا تختؾػ طـفا يف أهنا ٓ ُتعترب مؿؾقكة لملفة 
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 بؾ لألفراد الذيـ يؼقمقن جقال بعد جقؾ بتحؼقؼ الغرض الذي مـ أجؾف تؿت الفبة.    

ة يف رصد الشخص فؽان يستفدف غاية دكققية متؿثؾ:  وأما الوقف األهؾي الػرعوين -

مـ  –جزءا مـ ثروتف لقؽقن ضؿاكا دائؿا لذريتف يف أجقالفؿ الؿتعاقبة. ففـاك طؼد 

مـح بؿؼتضاه شخص ابـَُف إكرب بعَض مالف وَطِفَد إلقف بندارتف  –إسرة الخامسة 

وبلن ُيعطل إخقتف ما هق مستحؼ لفؿ يف إيراداتف. وقد كصَّ القاقُػ صراحة يف هذا 

طريؼ القصقة أو الفبة رمان أوٓده مـ التصرف يف هذا الؿال سقاء بالعؼد طؾك ح

غقرها. كؿا كص طؾك اكتؼال الؿال إلك أوٓد أوٓده ، واشرتط أن ُيقضع تحت يد  أو

 كبقرهؿ كؿا وضعف هق تحت يد آبـ إكرب. 

ي أ –ولؼد رأيـا تحؼؼ وجقد كظام الققػ إهؾل يف الدورة الثاكقة لؾؼاكقن الػرطقين 

فػل العؼد  "ق.م. 2160-2750مـ "مـ طفد إسرة الخامسة حتك إسرة العاشرة 

لؿصؾحة أبـائف جؿقعا كجده أوكؾ إدارة أمقالف ٓبـف إكرب ،  "حتك"الصادر مـ الؿدطق 

وألزمف تقزيع آستحؼاقات طؾك بؼقة إخقتف : وَكصَّ صراحة فقف طؾك حرماهنؿ جؿقعا 

صقة أو هبة أو بغقرهؿا ، وأكف يجب أن يمول مـ بعدهؿ إلك مـ التصرف يف هذا الؿال بق

أوٓدهؿ ، طؾك أن ُيقضع تحت يد كبقرهؿ كؿا وضعف هق تحت يد آبـ إكرب. 

فبالتلكقد هذا العؼد ُيشبف تؿاما كظام الققػ إهؾل الؿصري الحالل قبؾ إلغائف. حقث 

الـظارة لألرشد فإرشد  يجعؾ ريعف لؾؿستحؼقـ مـ أقرباء القاقػ ، شريطة أن تؽقن

مـ همٓء الؿستحؼقـ. مع مالحظة أن إمقال وإن كاكت صبؼا لفذا العؼد يؿتؾؽفا أفراد 

إسرة جؿقعا لؽـفا مؾؽقة مؼقدة ، إذ ُتحَبس طـ التداول ففل كإمقال الؿقققفة تؿاما. 

طـ  بؿعـك آخر خرجت هذه إمقال فعال طـ دائرة التعامؾ ، وأصبحت وقػا محبقسا

التداول ، بؾ ووقػا محبقسا ريعف طؾك القرثة مـ إهؾ ، وهق طقـ ما ُيعَرُف بالققػ 
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 إهؾل الققم. 

أيضا رأيـا صقرة أخرى لؾققػ يف أمالك الؽفـة يف الدولة الحديثة. فؿؾؽقة الؽفـة هـا 

شبقفة بالققػ إهؾل ، ٕن إمالك التل كاكت ُتقهب لفؿ مؼابؾ ققامفؿ بالشعائر 

ديـقة كاكت مؿؾقكة لفؿ مؾؽقة فردية ، فتـتؼؾ مـفؿ إلك ورثتفؿ جقال بعد جقؾ ، ولؽـفا ال

مؾؽقة مؼقدة ، حقث ٓ يستطقع الؽفـة وٓ ورثتفؿ التصرف فقفا لؾغقر ، ففل كلوقاف 

محبقسة طـ التداول ، وٓ يصرف ريعفا إٓ طؾك الؽفـة أو ورثتفؿ مـ بعدهؿ. ومـ هـا 

ر أخقرا بالؿرسقم الصادر يف طفد إسرة الحادية ففذا يؿاثؾ الققػ إ هؾل. وُكَذكِّ

مـ بعض أقارهبا.  "راما كا"والعشريـ متضؿـا هبة مشروصة صادرة لؿصؾحة إمقرة 

فبؿقجبف تؿؾؽت هذه الؿرأة بطريؼ الفبة الؿشروصة أمقآ لفا وٕوٓدها مـ بعدها. 

أن إمقال الؿقهقبة وجؿقع "م وهذا هق طقـ الققػ إهؾل. فؼد جاء يف كص الؿرسق

إمقال التل تؿؾؽفا إمقرة ستؽقن لفا ومـ بعدها ٕوٓدها جقال بعد جقؾ. وقد أصدر 

قد جعؾـا هذه إمقال لفا ، وأمركا أن تبؼك هذه إمقال يف يدها. آمقن أمره قائال : 

بعد بـت يف ذريتفا إلك واطؿؾقا طؾك أن تبؼك يف يد أبـائفا ابـا بعد ابـ ويف يد بـاهتا بـتا 

ومعـك هذا أن مؾؽقة إسرة مؼقدة فُتؿـَع مـ التصرف فقفا ، وأشبف ما تؽقن  ".إبد

. وهذا هق حؼقؼة ذكقرهؿ وإكاثفؿ سقاءبالققػ الؿحبقس طؾك إوٓد وأوٓد إوٓد 

 الققػ إهؾل طرفف ومارسف الػراطـة. 

 الشريعة اإلسالمقة  -ب

يف أغؾبفا اجتفادية ، فؾؿ تثبت رأيـا يف ثـايا هذا البحث أنَّ الققػ يف اإلسالم أحؽامف  (1)

صراحة يف الؼرآن الؽريؿ ، وإكؿا ثبتت يف السـة بشؽؾ مجؿؾ ، وطؾك سبقؾ الـدب 

ٓ القجقب. وأنَّ الػضؾ يف تطقر كظام الققػ يف اإلسالم يرجع ٓجتفادات 
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سة ذات كػع طام ، طرففا الؿسؾؿقن مـذ بداية ضفقر الققػ ممسأنَّ الػؼفاء. وتبقـا 

الدولة اإلسالمقة. وبالرغؿ مـ أن هدف الققػ الرئقسل التؼرب بف إلك اهلل 

، إٓ أن فائدتف يف تطقير وإزكاء الجاكبقـ آقتصادي وآجتؿاطل "تعبدي"

لؾؿجتؿع ومساهؿتف يف معالجة مشاكؾف كاكت أكثر مؿا لبقت الؿال يف مختؾػ 

 صقر اإلسالمقة.الع

وطؾؿـا أنَّ الققػ يف اإلسالم لقس مؼصقرا طؾك الؿعابد والؿـاسؽ وما أرصد لفا ( 2)

، بؾ إكف -كؿا يف الؼاكقن الؿصري الػرطقين –مـ أمقال ُيـَػؼ مـ غالهتا طؾقفا 

يتجاوز الؿساجد إلك جؿقع أكقاع الصدقات ، فقشؿؾ الققػ طؾك الػؼراء 

قػ طؾك اإلطتاق ، والققػ طؾك الؼرض الحسـ ، والؿحتاجقـ ، كؿا يشؿؾ الق

ويؽقن مـ الغالت ، كؿا يتجاوز الققػ طؾك الؼربات التعبدية هلل إلك الققػ طؾك 

ـْ ُيحب مـ إهؾ وإقارب والذرية. والققػ طؾك كؾ هذه إكقاع لؿ يؽـ  َم

 حؼقؼة مقجقدا قبؾ الػؼف اإلسالمل. 

المل أن َيشَترط لـػسف آكتػاع بالققػ كسائر لؾقاقػ يف الػؼف اإلسأنَّ ووجدكا ( 3)

طـدما  الؿـتػعقـ مـ طؿقم الؿسؾؿقـ. وهذا مستػاد مـ اطرتاض سقدكا طثؿان 

، ومـ ققل سقدكا طؿر  "بلن لف أن يشرب مـفا مثؾفؿ"كان محسقرا يف بقتف فذكرهؿ 

ـْ َولَِقَفا َأْن يَ َٓ ُجـَاَح »يف َوْقِػِف :  ابـ الخطاب  ْلُكَؾ مِـَْفا بِاْلَؿْعُروِف ، َأْو َطَؾك َم

ٍل فِقِف. َفَؼْد َيؾِقف الَقاقُِػ َوَغْقُرُه َفُفَق َواِسٌع لُِؽؾٍّ ، فؾف إذن « ُيْطِعَؿ َصِديًؼا َغْقَر ُمَتَؿقِّ

آستػادة مـ وقػف. بقـؿا يف الققػ لدى الػراطـة لؿ يؽـ لؾقاقػ يف كؾ طصقر 

 صف لـػسف. مصر الػرطقكقة أن يـتػع بذلؽ أو يشرت

إلك وقػ ممبد  -بحسب الـظر إلك مدتف  -الػؼفاء قسؿقا الققػ أنَّ واتضح لـا ( 4)
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ووقػ ممقت. والؿمبد ٓ يـتفل أجؾف فال يعقد إلك مؾؽ القاقػ ، كالققػ طؾك 

الؿساجد وأطؿال الخقر العامة. يف حقـ يـتفل الققػ الؿمقت ويعقد إلك مؾؽ 

واقػف متك اكتفك إجؾ الؿضروب لؾققػ أو مات الؿقققف طؾقف أو طؾقفؿ وكان 

الققػ لدى الػراطـة ٓ يعقد الققػ  حقًا أو لقرثتف وقت وفاتف إن كان مقتًا. بقـؿا يف

 أبدا لؾقاقػ حتك يف الققػ إهؾل.   

ـ الدولَة ( 5)  طؿؾ فرص إيجاد مـ – الـامقة ٓسقؿا –وخؾصـا إلك أنَّ الققػ ُيَؿؽِّ

 مساطدات تؼديؿ أو إطاكات صرف مـفا الغرض أوقاف تخصقص أو ، لؾؿتعطؾقـ

لؾقتامك والؿتشرديـ تؼقفؿ شر التشرد فؿ حتك يجدون طؿالً ، أو إكشاء مالجئ ل

والضقاع ، فقؽقكقا ققة طامؾة ٓ هادمة. وٓ فرق يف تؾؼل تؾؽؿ اإلطاكات بقـ مسؾؿ 

وذمل. وهذا هق البعد اإلكساين وآجتؿاطل يف الققػ ، ودلقؾ فقف طؾك القحدة 

 آجتؿاطقة بقـ كؾ رطايا الدولة اإلسالمقة.

–

جــقب إطــادة الققــػ إهؾــل الــذي تــؿ إلغــاؤه مــع وضــع الضــقابط الالزمــة ( كــرى و1) 

 لتجـب مثالبف. 

( يـبغل وضع قاكقن لؾققػ مبـل طؾك إرادة الخقر مجردا مـ كؾ تعؼقدات 2)

مصادرة طؾك حرية القاقػ متك لؿ يرد بققػف حرمان أحد القرثة أو اإلضرار  أو

ببعضفؿ. فقجب العقدة إلك كتب الرتاث وإخذ بلحسـ ما دوكف طؾؿاء الشريعة 

يف كتبفؿ ، تحؼقؼًا لؾؿصؾحة الراجحة وضؿاكًا ٓستؿرار الثقاب لؾقاقػ ومـػعة 

بؼدر اإلمؽان. ويؾزم تـظقؿ الؿقققف طؾقفؿ ، دون اإلضرار باإلكتاج والثروة 

 أحؽام القٓية طؾك الققػ وتجـب إحؽام الغقر واقعقة. 
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،  قائد الشرطقة لؾققـػ وتـرغقبفؿ فقـف( يجب طؾك إزهر الشريػ تعريػ الـاس بالػ3)

ــة ودطــقة  ــدوات والؿــمتؿرات العؾؿق ــف ، وذلــؽ مـــ خــالل طؼــده الـ لُقؼبؾــقن طؾق

 رجال إطؿال والؼاكقكققـ وآقتصاديقـ.      الؿـظؿات الؿدكقة والؿعـققـ بذلؽ مـ

( ٓ يجقز لؾدول اإلسالمقة إتباع دول الغرب يف إلغاء الققػ بذريعة تعطقؾف لالقتصاد 4)

ــاكؾ  ــة الؿش ــػ يف معالج ــة القق ــث أهؿق ــذا البح ــائج ه ــا يف كت ــد َتبقَّـَ ــال ، فؼ أو لؾؿ

 آقتصادية وآجتؿاطقة والبطالة لؾـاس.  

الجفقد والتعاون التام بقـ الفقئة العالؿقة لؾققػ والبـؽ اإلسالمل  ( يؾزم تضافر5)

لؾتـؿقة مع سائر الدول اإلسالمقة لتـسقؼ التعاون مع ممسسات الققػ يف سائر 

الدول إطضاء والؿجتؿعات اإلسالمقة ، وتبادل الخربات مـ خالل طؼد 

قاء دور ممسسات الـدوات والؿمتؿرات العؾؿقة الؿعـقة بشمون الققػ ، بغقة إح

الققػ بعد معاكاهتا كثقرا مـ اإلهؿال والتسقب. ولـ يتلتك إصالح الققػ إٓ 

بؿعالجة تشريعقة دققؼة شامؾة لؿعضالت الققػ، وإصالح إداري لؾؼائؿقـ طؾقف، 

 وإصالح مالل.

 ،،،)وآخر دعواكا أن الحؿد هلل رب العالؿقن( 
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 قائمت انمراجع
–

، 1إبراهقؿ رزق اهلل أيقب ، التاريخ الروماين ، الشركة العالؿقة لؾؽتاب، بقروت ، ط  -1

1996. 

دكتقر / أحؿد إبراهقؿ بؽ وواصؾ طالء الديـ أحؿد إبراهقؿ ، مقسقطة أحؽام  -2

 .2009الػؼف طؾك الؿذاهب إربعة ، الؿؽتبة إزهرية لؾرتاث ، الؼاهرة ، 

مع دراسة يف كظرية "تاريخ الؼاكقن الؿصري دكتقر / أحؿد إبراهقؿ حسـ ،  -3

 .2004، دار الجامعة الجديدة ، اإلسؽـدرية ،  "آلتزامات يف الؼاكقن الروماين

دكتقر / أحؿد أمقـ سؾقؿ ، العصقر الحجرية وما قبؾ إسرات يف مصر والشرق  -4

 .2000إدكك الؼديؿ ، دار الؿعرفة الجامعقة ، اإلسؽـدرية ، 

فخري ، مصر الػرطقكقة ، مقجز تاريخ مصر مـذ أقدم العصقر حتك دكتقر / أحؿد  -5

 .2012قبؾ الؿقالد ، الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب ، الؼاهرة ،  332طام 

، "كشلهتا وتطّقرها وهنايتفا يف أربعة آٓف سـة"أدولػ إرمان ، دياكة مصر الؼديؿة  -6

، 1دبقلل ، الؼاهرة ، ط ترجؿة د. طبد الؿـعؿ أبق بؽر ود. محؿد شؽري ، مؽتبة م

1995. 

ألـ شقرتر، الحقاة الققمقة يف مصر الؼديؿة ، ترجؿة د. كجقب مقخائقؾ ، الفقئة  -7

 . 1997الؿصرية العامة لؾؽتاب ، الؼاهرة، 

، الرتجؿة  "طـ بردية آين بالؿتحػ الربيطاين"برت إم هرو ، كتاب الؿقتك الػرطقين  -8

ؿة العربقة والتعؾقؼ : د. فقؾقب ططقة ، طـ الفقروغؾقػقة : والسـ بدج ، والرتج

 .1988،  1مؽتبة لسان العرب ، الؼاهرة ، ط 
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بققر مقكتقف ، الحقاة الققمقة يف مصر ، ترجؿة طزيز مرقص ، الفقئة الؿصرية العامة  -9

 .1965لؾؽتاب ، الؼاهرة ، 

جقؿس بقؽك ، مصر الؼديؿة ، ترجؿة كجقب محػقظ ، مطبعة الؿحؾة الجديدة ،  -10

 ة ، بدون تاريخ لؾـشر.الؼاهر

دراسة يف تاريخ "دكتقر/ حسـ الّسعدي ، حؽام إقالقؿ يف مصر الػرطقكقة  -11

، رسالة دكتقراه ، دار الؿعرفة الجامعقة ، "إقالقؿ حتك هناية الدولة القسطك

 .1991اإلسؽـدرية ، 

حسـ كعؿة ، مقسقطة مقثقلقجقا وأساصقر الشعقب الؼديؿة ومعجؿ أهؿ  -12

 .96، ص  1994ؼديؿة ، دار الػؽر الؾبـاين ، بقروت ، الؿعبقدات ال

دومقـقؽ فالبقؾ ، الـاس والحقاة يف مصر الؼديؿة ، ترجؿة ماهر جقيجايت ، دار  -13

 .2001، 2الػؽر ، الؼاهرة ، ط 

ديقدور الصؼؾل ، ديقدور الصؼؾل يف مصر ، الؼرن إول قبؾ الؿقالد ، كؼؾف مـ  -14

 .2013ؿعارف ، الؼاهرة ، الققكاكقة د. وهقب كامؾ ، دار ال

ر. اكجؾباخ ، مدخؾ إلك طؾؿ أثار الؿصرية مع اإلشارة إلك الؿتحػ الؿصري  -15

 .1988بـقع خاص ، الؿجؾس إطؾك لمثار ، الؼاهرة ، 

دكتقر / رمضان الشركباصل ، القجقز يف أحؽام القصقة والققػ ، دار الجامعة  -16

 .2005الجديدة ، اإلسؽـدرية ، 

حؼقؼة مثقرة يف حقاة الػراطـة ، الفقئة الؿصرية العامة  100حقاس ، دكتقر / زاهل  -17

 .2010لؾؽتاب ، الؼاهرة ، 

الدياكة الؿصرية "دكتقر / سؾقؿ حسـ ، الحقاة الديـقة وأثرها طؾك الؿجتؿع  -18

، مذكقر يف : تاريخ الحضارة الؿصرية العصر الػرطقين ،  "الؼديؿة وأصقلفا

 الؿصرية ، الؼاهرة ، بدون تاريخ لؾـشر.الؿجؾد إول ، مؽتبة الـفضة 
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دكتقر / سؿقر أديب ، مقسقطة الحضارة الؿصرية الؼديؿة ، العربل لؾـشر ،  -19

 .2000،  1الؼاهرة ، ط 

سقرج سقكقرون ، كفان مصر الؼديؿة ، ترجؿة زيـب الؽردي ، مراجعة د. أحؿد  -20

 .1975بدوي ، الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب ، 

رابقـ ألفة يف مصر الؼديؿة ، ترجؿة سفقر لطػ اهلل ، مطبعة بل سقؾػك كقفقؾ ، ق -21

 .2010اتشرو ، بدون مؽان لؾـشر ، 

 3500، الحؽقمة آشرتاكقة مـذ "Serg DAIRAINES"دكتقر / سقرج ديريـس  -22

الػرطقكقة ، ترجؿة أكطقن ذكرى ،  18سـة ، مصر آقتصادية يف طفد إسرة 

 مطبعة السعادة ، الؼاهرة ، بدون تاريخ.  

شارل سـققبقس ، تاريخ حضارات العالؿ ، ترجؿة محؿد كرد ، الدار العالؿقة ،  -23

 .2012، 1الؼاهرة، ط 

التاريخ العام لؾؼاكقن يف مصر الؼديؿة والحديثة ، الؿطبعة دكتقر / شػقؼ شحاتف ،  -24

 .1962العالؿقة ، الؼاهرة ، 

دكتقر / صقيف أبق صالب ، تاريخ الـظؿ الؼاكقكقة وآجتؿاطقة ، دار الـفضة العربقة  -25

 .2007: ط  1988، الؼاهرة ، ط 

، دار الـفضة  دكتقر / صقيف أبق صالب ، تطبقؼ الشريعة اإلسالمقة يف البالد العربقة -26

 .1995،  4العربقة ، الؼاهرة ، ط 

دكتقر / طادل أحؿد زيـ العابديـ ، الؼرابقـ والرمقز الؿؼدسة الؿؼدمة مـ  -27

، يف أثار الؿصرية الؼديؿة تقراهدكالؿؾقك ألفة يف مـاضر الدولة الحديثة ، رسالة 

 .2001 ، - أثار شعبة – أداب كؾقة –مؼدمة لجامعة صـطا 
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دكتقر / طادل بسققين ، القسقط يف تاريخ الؼاكقن الؿصري يف العصريـ البطؾؿل  -28

 .1997والروماين ، دار هنضة الشرق ، جامعة الؼاهرة ، 

مؼدمة يف تاريخ وحضارة الشرق "دكتقر / طبد الحؿقد زايد ، الشرق الخالد  -29

اهرة ، ، دار الـفضة العربقة ، الؼ"ق.م. 323إدكك مـ أقدم العصقر حتك طام 

1966. 

تاريخ مصر "دكتقر/ طبد العزيز صالح ، مقسقطة تاريخ مصر طرب العصقر  -30

، أطدهتا لجـة التاريخ وأثار بالؿجؾس إطؾك لؾثؼافة ، الفقئة الؿصرية "الؼديؿة 

 .1997العامة لؾؽتاب ، الؼاهرة ، 

ضارة دكتقر / طبد الؿـعؿ أبق بؽر ، الـظؿ آجتؿاطقة ، مذكقر يف : تاريخ الح -31

الؿصرية ، العصر الػرطقين ، الؿجؾد إول ، مؽتبة الـفضة الؿصرية ، الؼاهرة ، 

 بدون تاريخ لؾـشر.

طبد الفادي حؿاده ومحؿد زكل ، دلقؾ آثار إقصر ، مطبعة محؿد طبد الؿجقد ،  -32

 .1942الؼاهرة ، 

عربل دكتقر / فتحل الؿرصػاوي ، القجقز يف تاريخ الؼاكقن الؿصري ، دار الػؽر ال -33

 .1977-1976، الؼاهرة ، 

فراكسقس فقػر ، الػرطقن إخقر رمسقس الثالث أو زوال حضارة طريؼة ، ترجؿة  -34

 فاصؿة البفؾقل ، دار الحصاد ، دمشؼ ، بدون تاريخ كشر. 

 .2018دكتقر/ السقد فقدة ، تاريخ الؼاكقن الؿصري ، دار الـفضة العربقة ، الؼاهرة ،  -35

ال والـصائح طـد الؿصريقـ الؼدماء ، الفقئة الؿصرية محرم كؿال ، الحؽؿ وإمث -36

 .1998،  2العامة لؾؽتاب ، الؼاهرة ، ط 
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تاريخ مصر "دكتقر / محؿد إبراهقؿ بؽر ، مقسقطة تاريخ مصر طرب العصقر  -37

 .   1997، الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب ، الؼاهرة ،  "الػرطقكقة

ضارات الشرق إدكك الؼديؿ ، دكتقر/ محؿد أبق الؿحاسـ طصػقر ، معالؿ ح -38

 .1987دار الـفضة العربقة ، الؼاهرة ، 

الشقخ / محؿد أبق زهرة ، محاضرات يف الققػ ، دار الػؽر العربل ، الؼاهرة ،  -39

1971. 

محؿد بسققين ، آداب السؾقك طـد الؿصريقـ الؼدماء ، الفقئة الؿصرية العامة  -40

 .1997لؾؽتاب ، الؼاهرة ، 

، الحقاة 2ل مفران ، الحضارة الؿصرية الؼديؿة ، ج دكتقر / محؿد بققم -41

آجتؿاطقة والسقاسقة والعسؽرية والؼضائقة والديـقة ، دار الؿعرفة الجامعقة ، 

 .1989،  4اإلسؽـدرية ، ط 

دكتقر / محؿد جؿال الديـ مختار ، لؿحة يف تاريخ مصر السقاسل والحضاري ،  -42

الػرطقين ، الؿجؾد إول ، مؽتبة مذكقر يف : تاريخ الحضارة الؿصرية العصر 

 الـفضة الؿصرية ، الؼاهرة ، بدون تاريخ لؾـشر . 

دكتقر / محؿد طبد اهلل مغازى ، البطالة ودور الققػ والزكاة يف مقاجفتفا ، دار  -43

 .2005الجامعة الحديثة ، اإلسؽـدرية ، 

 كؿاذج مختارة مـ"محؿقد أحؿد مفدي ، كؿاذج الققػ يف التطبقؼ الؿعاصر  -44

، البـؽ اإلسالمل لؾبحقث والتـؿقة ،  "تطبقؼ الدول والؿجتؿعات الؿعاصر

 .2003، 1إماكة العامة لؾققػ ، الؽقيت ،ط 

دكتقر / محؿقد السؼا ، تاريخ الـظؿ آجتؿاطقة والؼاكقكقة ، دار الـفضة العربقة ،  -45

 .1974الؼاهرة ، ط 
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دار الـفضة العربقة ،  دكتقر / محؿقد سالم زكايت ، تاريخ الؼاكقن الؿصري ، -46

 .1973الؼاهرة ، 

مرجريت مرى ، مصر ومجدها الَغابر ، ترجؿة محرم كؿال ، مراجعة د. كجقب  -47

 .1998مقخائقؾ ، الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب ، الؼاهرة ، 

مـ العصر "دكتقر / مصطػك صؼر ، فؾسػة وتطقر الـظؿ الؼاكقكقة يف مصر ،  -48

 .1998، مؽتبة الجالء الجديدة ، الؿـصقرة ، "الػرطقين حتك العصر اإلسالمل

، الفقئة العامة الؿصرية لؾؽتاب  "حتشبسقت"مؽتبة إسرة ، قادة مصر الػرطقكقة  -49

 .2008، الؼاهرة ، 

دراسة قاكقكقة فؼفقة مؼاركة بقـ الشريعة "مـذر طبد الؽريؿ الؼضاة ، أحؽام الققػ  -50

 .2011طؿان ،  دار الثؼافة ، –رسالة ماجستقر  -،  "والؼاكقن

ِهُردوت ، ِهُردوت يتحدث طـ مصر ، ترجؿ إحاديث مـ اإلغريؼقة د. محؿد  -51

 .1966خػاجة ، وشرحفا د. أحؿد بدوي ، دار الؼؾؿ ، الؼاهرة ، 

، ترجؿة راشد  "إسرتان إولك والثاكقة"والرت ب. إمرى ، مصر يف العصر العتقؼ  -52

 .2000ق بؽر ، هنضة مصر ، الؼاهرة ، كقير ومحؿد طؾل ، مراجعة د. طبد الؿـعؿ أب

ياروسالف تشركك ، الدياكة الؿصرية الؼديؿة ، ترجؿة د. أحؿد قدري ، دار  -53

 .1996،  1الشروق ، الؼاهرة ، ط 

–

 الؼرآن الؽريم.  : السؿاوية الؽتب )أ( 

 :   التػسقر كتب )ب(  

، أبق طبد اهلل محؿد بـ طؿر بـ "التػسقر الؽبقرمػاتقح الغقب أو "تػسقر الرازي  -1
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، دار إحقاء الرتاث العربل ، "الؿؾؼب بػخر الديـ الرازي"الحسقـ التقؿل الرازي 

 هــ. 1420،  3بقروت ، ط 

، إسؿاطقؾ بـ طؿر بـ كثقر  "الؿعروف بتػسقر ابن كثقر"تػسقر الؼرآن العظقم  -2

 .  2003، دار الحديث ، الؼاهرة ، "الؿؾؼب بعؿاد الديـ أبل الػداء ابـ كثقر"

، دكتقر محؿد سقد صـطاوي ، دار هنضة مصر، التػسقر الوسقط لؾؼرآن الؽريم  -3

 .1997، 1الؼاهرة ، ط 

غالب أمؾل، أبق ، محؿد بـ جرير بـ يزيد بـ كثقر بـ  جامع البقان يف تلويل الؼرآن -4

 . 2000،  1جعػر الطربي ، تحؼقؼ أحؿد شاكر ، ممسسة الرسالة ، بقروت ، ط 

محؿد بـ أحؿد إكصاري  ،"الؿعروف بتػسقر الؼرصبي"الجامع ألحؽام الؼرآن  -5

، راَجعُف وضبَطُف وطؾََّؼ طؾقف أد. محؿد "الؿؾؼب بلبل طبد اهلل الؼرصبل"الُؼرصبل 

َج أحاديَثُف أد. محؿقد حامد طثؿان ، دار الحديث ، الؼاهرة إبراهقؿ الحػـاوي ،  وخرَّ

،2007  . 

، إبراهقؿ بـ السري بـ سفؾ، أبق إسحاق الزجاج ، تحؼقؼ : معاين الؼرآن وإعرابه  -6

 .1988،  1طبد الجؾقؾ شؾبل ، طالؿ الؽتب ، بقروت ، ط 

  الحديث كتب –)ج(  

أبق "، محؿد بـ حبان بـ أحؿد... بـ َمْعبَد  اإلحسان يف تؼريب صحقح ابن حبان -1

، 1(، تحؼقؼ : شعقب إركموط ، ممسسة الرسالة ، بقروت ، ط "حاتؿ الدارمل

1988 . 

، محؿد بـ طقسك بـ َسْقرة بـ مقسك بـ الضحاك،  "سـن الترمذي"الجامع الؽبقر  -2

 .1998روت ، ، تحؼقؼ : بشار طقاد ، دار الغرب اإلسالمل ، بق "بالرتمذي"الشفقر
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، وماجة "، محؿد بـ يزيد أبق طبد اهلل الؼزويـل، الشفقر بابـ ماجة سـن ابن ماجه -3

اسؿ أبقف يزيد ، تحؼقؼ: محؿد طبد الباقل، دار إحقاء الؽتب العربقة ، الؼاهرة ، 

 )بدون(.

،  "أبق داود السجستاين"، سؾقؿان بـ إشعث بـ إسحاق...بـ طؿرو  سـن أبي داود -4

 ؼ : محؿد طبد الحؿقد ، الؿؽتبة العصرية، بقروت ، )بدون(.تحؼق
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