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  نص الوثيقة
  

  ِ ِ الرح�يم الرحمن   ِ اهللا بسم
الذي وقف نفوس العارفني على مراقَبة سبيله، و رشحها إلطـالق    احلمد هللا

وتسبيله، وحبس ذكرها على مطالعة مجالـه وشـكرها علـى مسـات      ١,نماِء العرفان
  وتسهيله.  كُلَها كلَّ حني بإذن اهللاُآتت ف ٣،وتعاهدها بسقيا العناية ٢،مجيله

 ٤والصالة والسالم علـى مـن وقَفَتـه الع�نايـةُ اَألزليـةُ علـى تقـومي النظـام        
  على تغيري الباطـل وتبديلـه، حممـد بـن عبـداهللا      ٥،وتعديله، وحبسته البعثَةُ اإلهلية
شريعته إىل انتهاء  ٧له، الباقية أُصولالتكليف وتبطي ٦املُسبلَة منافع نبوته إىل انقطاع

و   اهللا يف تـوراة�  ١٠ِ آثار غرته وحتجيله، املُبشر ٩وتعطيله، الظاهرة على جبهته ٨العامل
ِ كما قاتل ابن عمه على ترتيله،  إجنيله، وعلى وصيه الذي قاتلَ على تأويل القرآن

 استنباطه انوا والةَـه، فكـذين قبضوا الشرع من حافظه ودليلـوعلى سائر عترته ال

                                       
 يف ب : عامل العرفان.. ١
 ه، وأَذكارها على سمات جالله).يف ب : (وحبس أفكارها على صفات مجال  .٢
 يف ب : (وتعاهد ربوها مباء الذِّكر). . ٣
٤.  .يف ب : تقومي احلق 
 يف ب مل يرد البعثة اإلهلية.  .٥
 يف ب : انقضاء بدل (انقطاع).  .٦
 يف ب مل يرد أُصول.  .٧
 يف ب : انتهاء خراب العامل.  .٨
 يف ب : (الظاهرة على صفحات الدهر).  .٩

 يف ب : (املبشر مبيالده). .١٠
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وحتصيله، والصادقني إىل جهات�ه املُرصدة مثـار جمل�ـه وتفصـيله، وصـحابته الّـذين      
  ١.عرفوا دبريه م�ن قَبيل�ه�، ومشوا يف ضوِء م�شكاة� ع�ترت�ه� وقَبيل�ه

الدنيا ميـدانُ   تعاضد الع�يانُ والبيان، وتظاهر النقلُ والبرهان، أَنَّ ٢وبعد، فقد
ٍ وامتهان، وأنّ ما يف أيدي أهل�ها أعـالق مرجتعـة وأسـالب     امتحان ٣ٍ ومجال ِهان ر

عواري، وأنَّ من تخفَّف من  ٥وأنَّ مجيع أعالقها ٤،منتزعة، وأَنَّ الكاسي منها عاري
ـ     ٧ِ انتهض بإمهاهلا لَح�ق، ومن ٦أثْقاهلا ك لـه األيـدي مـن    سـبق، وأنَّ أَحسـن مـا تفُ

امتساكها واعتالقها، هـي الصـدقات الّـيت     ٨أعالق�ها، وأنفع ما تكف له األكُف عن
تثْمريهـا وتنميتهـا، خصوصـاً     ١٠ويعتمد سبحانه ٩،جلَّ ـ تربيتها بنفْسه ـ   يتولّى اُهللا

البقـاِء والتخليـد،    هلا ميدانَ التأبيد، وأطلق هلـا عنـانَ    الصدقةَ اجلارية اليت فسح اهللا
 واسـتمر عليهـا اجلديـدان وهـي غـري      ١١،وجرى عليها العصران وهي يوم جاريـة 

                                       
يف ب : (وعلى سائر خلفائه الذين تسلّموا الشرع من واقفه ودليله، وكان هلم واليةُ اسـتنباطه    .١

وحتصيله، وصرف املَخرج من جملَته وتفْصيله، وصحابته الذين عرفوا دبريه من قَبيله، ومشـوا يف  
 ى سائر عترته ـ إىل ـ وقبيله).ظالل مشكاة أهل بيته وقبيله) بدل (عل

 يف ب : فلما.  .٢
 يف ب : (أنّ الدنيا مضمار رِهان و حملّ).  .٣
 يف ب : فيها العاري.  .٤
 يف ب : أمتعتها بدل (أعالقها).  .٥
 يف ب : أعبائها بدل (أثقاهلا).  .٦
 يف ب : بأثقاهلا بدل (إمهاهلا).  .٧
 ن).يف ب : ( ، وتكف عنه األكُف م  .٨
 سبحانه تربيتها). هللايف ب : (يتولّى ا  .٩

 يف ب : جلّ شأنه بدل (سبحانه).  .١٠
 يف ب : وهي باقية.  .١١
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ٍ أجـراً، ويفسـح لـه بعـد      ِز له كلَّ إبان ٍ ذ�كراً، وتحر تجدد ل�صاحبها كلَّ يوم ١،ةـبالي
الباقية: إذا  ٢ةالعمر عمراً وهلم جراً، وم�ن ثَم صح من الطريقَني عن صاحب الشريع

  ٣.؛ الصدقة اجلاريةمات ابن آدم انقطع عمله إالّ من ثالث، منها
ــات   ــذه البين ــدمات واســتمالها ، واستوضــح ه ــذه املق ــا استشــرح ه  ٤وملّ

املُسـتنتج، حضـرة    ٥وقادها قَود املرتبواستجالها، وساقها سوق املؤلَّف املستخرج، 
رقاب، وازدحمت دون بابه املَناكب واَألعقـاب،  من تطأطأت للتعفري على أعتابه ال

ِ االنتظـار   البرقَع والنقاب، وقامت له اآلمالُ علـى سـاق   ٦ونضت له أبكار املكارم
 واالرتقاب، وانثالَت عليه الوفود على التناوبِ واالعت�قاب، والحت غُـرر صـدقات�ه  

والعقـاب،   قاب، واصطَلَحت يف جو مملكته البغـاث األيام واَألح ٧اجلارية على جباه
واقتسم اخللق من جاليل رضاه وسخط الثواب والعقاب، واستغىن مبعاينة كماله عن 

الْمسرة من أس�رة محياه، ويشيم برق احلياة من آيات  أتقْر ٨،زيادة النعوت واأللقاب
 �استنشاق رياه، وحيادي املـوت مـن إذا ا�زور   من رحبه وحياه، ويشم عرف العرف

                                       
 يف ب : (واستمر عليها امللوان وهي جارية).  .١
 يف ب : (ذكراً، ويفسح له بعد انقضاء العمر عمراً، وهلذا صح من الطريق عن حضرة الرسالة).  .٢
، ٢٨٣: ؛ جـامع األخبـار  ٢٨٨٠، ح٤٤٧:  ؛ سنن أيب داود١٦٣١، ح١٠١٦:  ٣صحيح مسلم  .٣
 .١٣٩٦٠، ح٢٣٠ : ١٢ ؛ مستدرك الوسائل٧٥٧ح
 يف ب : الدالالت بدل (البينات).  .٤
 يف ب مل ترد كلمة املرتب.  .٥
 يف ألف مل ترد كلمة املكارم.  .٦
 يف ب : صفحات بدل (جباه).  .٧
 أللقاب.مل ترد يف ب واصطلحت ـ إىل ـ ا  .٨
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 ٢حامي حرمة ١،وقف حدباه ويذهب إياه، وجه من أَعرض عنه حتى ال حتسبه إياه
من خـان، اخلـان    ٤فَتح من وىف وحتف ٣،ِية الدولة التتناهية اخلالفة اإلهلية، وايل أَلْو

وانتخب مـن   ٦،س أعالقه وأحسنهااستصفى من أنف ٥،الرفيع الشأن إمام قلي خان
مـا يرتقـب منافعـه     ٨أنفَس ما يتقَرب به املُتقَربون، وأرفَـع  ٧،ِ أمالكه وأَثْمنِها أَرفَع

 ١١،)َلْن تَنالُوا الِْربَّ َحّتى تُْنِفُقوا ِم3ّ تُِحبُّـونَ ( ١٠وأوىل ما دخل يف حياطة ٩،املُرتقبون
وبترتـب البقـاع    ملوقـوف عليهـا تفاضـالً،   ريب أنّ للوقوف حبسـب اجلهـات ا   وال

مـا   ١٣فتحرز من الفضل من جهة املتعلّق أضعاف ١٢،املصروف إليها تنازالً وتسافالً
وإدراك املسـؤول،   حراز اُألمنيـة بـإ  ١٤ال حيرزه جبهة الوقف املطلق، وأحرى البقاع

  وحرم  الرسول.  احلرمان الشريفان؛ حرم اهللا

                                       
 مل يرد يف ب (ويشم ـ إىل ـ ال حتسبه إياه).  .١
 يف ب : حوزة بدل (حرمة).  .٢
 يف ب : اإلمارة الشاهية بدل (الدولة التتناهية). واألوىل أنْ تكونَ (الالّتتناهية).  .٣
 يف ب : حتف بدل (خيف).  .٤
 مل يرد يف ألف (اخلان الرفيع الشأن إمام قلي خان).  .٥
 يف ب : أمثنها بدل (أحسنها).  .٦
 يف ب : أحسنها بدل (أمثنها).  .٧
 يف ب : أمحد بدل (أرفع).  .٨
 يف ب جعلت املترقّبون نسخة بدل لـ (املرتقبون).  .٩

 يف ب : (وأوىل ما اخنرط يف سلك) . .١٠
 .٩٢سورة آل عمران، من اآلية   .١١
 يف ألف : تعاضداً و تنازالً.  .١٢
 كلمة أضعاف. مل ترد يف ألف  .١٣
 يف ب : اجلهات بدل (البقاع).  .١٤
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ومـأْمن املخافـة،    ١ِفادة والضيافة، وجنـة السـالمة   فهو دار الو  أما حرم اهللا
 ٢،واحل�مى الذي ال يعضد شجره وال يختلى خاله، وال يهاج صيده وال يستباح كَاله

القبلة اليت ا ميتاز الكفر من اإلسالم، واألركـان الـيت يتعبـد فيهـا بالتقبيـل       ٣وهو
حجتـه املالئكـة    ٤األنعام، والبيت الـذي  اليت تجب فيها جنوب واالستالم، واملنازل

فالواقف عليه يكون يف ظلّ السالمة كام�ناً، ويف حملّ العصـمة   ٥،بأَلْفَي عامقبل آدم 
وينسـلك يف مضـمون    ٦،له بالنجاة من املخوف آمنـاً   والوقاية متطامناً، ويكون اهللا

  ٧.)َوَمْن َدَخَلُه كاَن آِمناً (قوله تعاىل: 
املَدين املُدين من النجاة، املُشرف جبسد صاحب املعراج واملناجـاة،   وأما احلَرم

اإلمجاع، مـن   ٨االتفاق والذي مأل فضله اآلذان واألمساع، مبا انعقد عليه بني العلماء 
عليـه السـالم أشـرف     ٩احلديث الذي تكرر يف الدفاتر والرقاع، أنّ مقْبضه ومدفَنه

                                       
 يف ب : حرز العصمة بدل (جنة السالمة).  .١
، ٥٥٦ـ   ٥٥٢، ص١٢الكأل: ما يرعى، العلف، العشب رطبه ويابسه. راجع: وسائل الشـيعة، ج  .٢

 . ٨٧ـ  ٨٥أبواب تروك اإلحرام، األبواب 
 يف ب : وفيها بدل (وهو).  .٣
 لذي بدل (والبيت الّيت).يف ب : واملكان ا  .٤
السـالم (يـا    يف كالم اإلمام جعفر الصـادق عليـه   ١٥١٩، ح٣٠٦، ص٢من الحيضره الفقيه، ج .٥

 السالم بألفي عام). زرارة بيت يحج قبل آدم عليه
 ).له بالنجاة من املخوف آمناً). واألوىل أن يكون (ضامناً  هللامل يرد يف ب (ويكون ا  .٦
 .٩٧ان، اآلية سورة آل عمر  .٧
 مل ترد يف ألف االتفاق و.  .٨
يف ب : (واستغىن عن ختليد الدفاتر والرقاع، أنّ مقبضـه ومدفَنـه) بـدل (مـن احلـديث ـ إىل         .٩

 مدفنه).
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علـى رفيـع    حجرته كاآلخذ بكرمي حجزته، واحملبس والواقف على شريف ١،البقاع
حـبس نفسـه علـى حرم�ـه،      ٢حرمه كاملتحصن مبنيع ذ�ممه، حتى كأنّ احملبس عليـه 

وفاتـه كحرمتـه    إذ كان حرمة املؤمن بعد ٣،وانتظم يف من كان يف حياته م�ن خدم�ه
  وساحل اجلود. ٥ولُجة الرب ٤،جوديف أيام حياته، فكيف حبرمة غاية الكون وعلّة الو

فلذلك آثَر حضرةُ الواقف ال زال على حدود الطاعات واقفاً، وعلى حرمـي  
ِفـاً جلـاري صـدقاته،     الكـرميني مصـر   ٦الشريفنيالربوبية والرسالة عاكفاً، احلَرمني 

لكـرمني، فوقـف   آخذاً بذمتي احلَرمني ، وانتجاعاً لسـاحة ا  ٧،ومرجعاً ملقبول نفقاته
والدعـة، وأشـهده مشـاهد اخلفـض      مواق�ـف األمـن    وتصدق وحبس ـ أوقفـه اهللا  

النَّبـىَّ َو الَّـِذيَن آَمُنـوا    ى هللا َِيـْوَم ال يُْخـز(والسعة، وأبعـده عـن مواقـف اخلـزي     
ـ على احلرمني املُشار إىل ذرة من فضلهما، املومى إىل لَمحة مـن لََمحـات   ٨،)َمَعـهُ 
، ما كان تحت يد�  وكالئه مسلَّماً من الرتاع، مصوناً عن استحقاق االنتـزاع،  نيلهما

وهو متام القرية املشهورة املعروفة بــ (كجـي اسـت) الواقعـة يف حـدود دار امللـك       
شرياز، حفَّت باإلكرام وكُنِفَت باإلعزاز، مبا هلا من املبـاين واألراضـي والصـحاري،    

اجلداول وااري، والشرب املرتب هلا جدول (علي آبـاد)  وما يتبعها من القنوات و

                                       
 .١٢ : ٢؛ ذكرى الشيعة١٠١ :٢ تذكرة الفقهاء ؛٣٣٦ : ١حكي هذا املعىن يف املعترب .١
 مل يرد يف ألف احملبس عليه.  .٢
 ب : (ىف احلياة من عداد خدمه).يف   .٣
 يف ب : علّة الكون والوجود.  .٤
٥.  .(جلّة الرب) يف ب : جلّة الكرم بدل 
 يف ألف مل ترد الشريفني.  .٦
 يف ب : حسناته بدل (نفقاته).  .٧
 . ٨سورة التحرمي، اآلية   .٨
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املتشعب من عني (برينا) وتوارثها على ممر اآلباد، احملدودة من اجلهة القبليـة ببنيـة   
ومزرعة (عماد آباد)، ومن اجلهة الشمالية بأراضي (مشس آباد) ومن جهة الصبوبة 

أصـلُها  بـ[الـ]جدول القدمي من علي بادر، ومن اجلنوبي ة مبزرعة (عماد آباد)، ال بار
  وال باد.

ومتام القرية املعروفة املشهورة بـ (حممود آبـاد) ، ال زالـت يف كنـف واليهـا     
حممودة الَّنماء، شريفةَ االنتسـابِ واالنتمـاء، الواقعـة يف املوضـع املزبـور، واملوقـع       

أراضي مزرعة (مشس املسفور، احملدودة قبلةً جبدول مزرعة (صاحب آباد) ومشاالً ب
آباد)، وصباً بأراضي قرية (خروسفان) وجنوباً مبزرعة (عماد آباد) من ذلك املكان، 
مع القَناتني الواقعتني مشايل املزبورة [الـ]ـموسومتني بامسهـا، [الـ]ــداخلتني حتـت    

ة املزرعـة املشـهورة املشخصـ    حدها ورمسها، مع القناة املشهورة بعد اقاين، مع متام
املعروفة بـ (سلمان آباد)، سل�م واق�فُها من كَيد� احلُساد، الواقعـة حوالـة عـني ميـان،     
املشهورة بذلك املكان، احملدودة قبلةً باجلبل، ومشاالً بـ (عين بابا سعيد) وصباً بقرية 
(كجي)، وجنوباً باألراضي املشهورة بقول يرحتى، مع متام القرية املدعوة بــ (عمـاد   

د) ال زالت يف ظ�لّ واقفها ثابتة العماد، الواقعة قريباً من (كجـي) احملـدودة قبلـة    آبا
  مبنيه، ومشاالً مبزرعة (حممود آباد) ، وصباً مبزرعة (كجي)، وجنوباً (الدسورة).

مبا لكلٍّ من املوقوفات املذكورة من اللّواحق والضمائم، وما ينتمي إليها من 
إليها من ااري والقنوات، وما ينعطف عليهـا مـن   العالئق واللّوازم، وما ينتسب 

مـن   يءالبراري والفَلَوات، وما يتصل ا من املسايِل والربوات، وما يرتبط ا بش
علـى أن يبـدأ أوالً بعـد     ١،مـن الـدالالت   يءاالتصاالت، ومـا يـنفهم منـها بشـ    

                                       
 مل يرد يف ب (وانتجاعاً لساحة ـ إىل ـ الدالالت). .١
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مما  ١،املوقوفات املذكورةُ املصادرات الديوانية، واملعارضات السلطانية مبا حتتاج إليه
الريع واحملصول، مـن تعـديل الربـوات     ٢يكون سبباً حلفظ األصول، وموجباً لزيادة

واملَسايِل، وتنقية القنوات واجلداول، ومتهيد اـاري واألـار، وجتديـد الغـروس     
مما لـه   غري ذلك واألشجار، ورم األبنية واحليطان، وإعادة املُستهدم من البنيان، إىل

دخل يف مصلحة الغروس والزروع، ومـا لـه أدىن علقَـة حلفـظ اُألصـول و زيـادة       
  الفروع.

مثَّ بعد صرف� ما البد منه من ق�سمي اخلَراج، يسـتأث�ر ل�نفْسـه بثُلـث الَّنمـاِء     
ـ     نصن، ويني املعظَّمـني بنِصـفَيم الباقي بني احلـرمف  الصايف متولّي اإلخراج، مثَّ يقس

اإلحـالل   ٤أما النصف الـذي للبيـت احلـرام، ومتعلّـق     ٣،للمصرفَني الكرميني نِصفَني
 قاصدي تلك املشاعر العظام، وسهم�واإلحرام، فيقسم على عشرة سهام، س�تةٌ منها ل

، وقـد صـح التعبـد بـه عـن      واحد يعلَف به احلَمام، فإنّ هلا حق العناية واالحتـرام 
الثة األسهم الباقية للمجاورين والسكَنة واخلُدام والسدنة، حسـب  ، والث:األئمة

  اه من األبر واألصلح.ـّيتوخوما  ٥،ما رآه املتولّي أرجح
وأما النصف املُرصد ملسجد الرسول، خص بوافر التسليمات، وحـف ببـاهر   

ملقدس على ساكنه التكرميات، فيقسم أيضاً على عشرة سهام، ستة منها لزوار قربه ا
السالم، وسهم لالستصباح كلّ ليلة بني القرب املنور، واملنرب املطهر، وهو الذي قـال  

                                       
 املذكور بدل (املوقوفات املذكورة). يف ب : الوقف  .١
 يف ب : (وداعياً إىل زيادة) بدل (وموجباً لزيادة).  .٢
 يف ألف: (ونصف بني اجلهتني لصنفَني) بدل (وينصف للمصرفني الكرميني نصفني).  .٣
 يف ب : ومناط.  .٤
اُألخـرى للمجـاورين    واختصر يف ب وقال: (ستة منها لزائري تلك املشاعر العظام، واألربعـة  .٥

 والسكنة واخلدم والسدنة، حبسب ما يراه املتولّي أرجح).
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والثالثة  ١>،ما بني قربي ومنربي روضة من رياض اجلنة<فيه سيد اإلنس واجل�نة: 
حفّـدة مبنـع   جدها سيد اُألمم، املت األسهم الباقية للذرية احلُسينِية� ، الساكنة يف جوار

يف احلـرمني حبسـب    حبيث يتـولّى احلامـل قسـمة السـهام املـذكورة      ٢،تلك الذمم
  الوالية يف ذلك املكان. أو يصرفها إىل من له أهلية ٣،اإلمكان

من أهوال تلك املواقف، وكـان    وأما الشروط اليت اعتربها الواقف، جنّاه اهللا
تلك اجلهات وبركة تلك املصارف، فأما  ِ بيمن ٤،ِف له من كيد احلوادث مانِع وصار

حمروسـةً بـيمن أقـدامها، واخلالفـة      أوالً فقد شرط لنفسه النفيسة، ال زالت الدولة
حموطةً بسيوفها وأقْالمها، النظر يف الوقف مدة عمره البعيد املَدى، املصون إن شـاء  

  ـطَوات الـردى، احملروس بفضل الشريعة عن س�دى، وبعـده ـ   [اهللا] عن عدوات الع
ِئَت آيات املَسرة�  ل�ش�بل�ه الذي قُرـ ٥،األنام بعده، وال أذاق بين اآلمال فَقْده   أرى اهللا ال

ينعصر ماء وجهه جنابةً من صحيفة أَس�رت�ه�، وملعت تباشري النجاة من صحيفة غُرته، 
مساحةً وسـخاًء، ويسـتع�ر ذ�هنـه     وحياًء، وينهصر غُصنه سماحة و وفاًء، وينهم�ر كفُّه

                                       
 : ٤ ورد يف األحاديث هكذا: (ما بني بييت ومنربي روضة من رياض اجلنـة). راجـع: الكـايف    .١

 :؛ معاين األخبار١٥٧٤، ح٣٤١:  ٢ من الحيضره الفقيه ؛١٢، ح٧: ٦ ؛ ذيب األحكام١، ح٥٥٣
 ٤، ح ١٨، البـاب  ٣٦٩:  ، و١، ح٧، أبواب املـزار، البـاب   ٣٤٤:  ١٤ الشيعة ؛ وسائل١، ح٢٦٧

 . ٥و
يف ب : (على ساكنه السالم، املتحرمني بتلك احلرمة، املسترتلني بـه قطـار الرمحـة، واألربعـة       .٢

 األسهم الباقية للذرية احلسينية الساكنة حتت ذلك احلرم، املتحفّدة جبوار جدها سيد اُألمم).
يف ب : (يف احلرمني على شرط الواقف بقدر اإلمكان) . ومل يرد فيه (أو يصرفها ـ إىل ـ ذلك     .٣

 املكان).
 يف ب : (وكان له من السوء مانع وصارف).  .٤
 مل يرد يف ألف (لنفسه النفيسة ـ إىل ـ فقده).  .٥
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هذه اخل�الل فيـه،   ١فطانةً وذكاًء، وينتبض ع�رقه شجاعةً وإباًء، وال غَرو لو اجتمعت
ِ أنْ يشبه الصقْرا)،  ِ الصقْر فقد اشتهر يف األلسن: (أنّ الولد س�ر أبيه)، و(حق على ابن

 ٢،سـعادة واإلقبـال يف كَنـف أبيـه    خـدين ال ال زال ربيب الدولة يف ظ�الل مربيه، و
  .الواقف، ال زال ذ�كره معروفاً يف املشاهد و املواقفوبعده ألرشد أوالد 

وبعده ألرشد أوالد األوالد، ال فارقوا كرمي املَنبـت واملـيالد، يف كـلّ طبقـة     
  .يتقدم األعلى، ومع عدمه تنتقل الوالية إىل أرشد املرتبة السفلى

رومت�هم، وال اقتطعت فروع جرثومتهم، وال اُـ ال اجتثَّت غُصونُ فإن انقطعوا 
 مات�كرومتهم ـ فلفقهاء اإلمامية املوصوفني بالعدالـة، املعـروفني حبسـن     اُذهبت س

ويل اإلميـان واألمانـة، وذوي   اُالرعاية واأليالة، فإن لَم يتف�ـق فألهـل احل�سـبة مـن     
�  ٣.ة والديانةـفّــالع

  

                                       
 يف ب : فغري بدع لو وجدت.  .١
 نف أبيه).مل يرد يف ب (ال زال ربيب ـ إىل ـ ك  .٢
ورد النص التايل يف ألف، بدل (وبعده ألرشد أوالد الواقف ـ إىل ـ ذوي العفّـة والديانـة): الدولـة يف        .٣

ظالل مربيه، وخدين السعادة واإلقبال يف كنف أبيه، مثَّ بعده ألرشد أوالد املتولّي الذكور، مثَّ أرشـد ذكـور   
ذُكـور    نتهى اآلباد، فإن مل يتفق ذكر أو انقـرض والعيـاذ بـاهللا   أوالد األوالد، وهكذا [سائر] األحفاد، إىل م

أعقاب املتولّي املذكور، فألرشد أوالد الواقف الذكور، مثَّ أرشد أوالد األوالد على توايل األعقاب، وتتـابع  
ذكور، وهكذا ناث حضرة املتولّي املاُأو انقرضوا فألرشد ذكور   األعوام واألحقاب، فإن مل يتفق والعياذ باهللا

ناث حضرة الواقف، ال زال مذكوراً يف اُأو انقرضوا فألرشد ذكور   إىل آخر العصور، فإن مل يتفق والعياذ باهللا
املواقف، مثَّ وهكذا على هذه املناهج ، إىل آخر الطبقات واملدارج، حبيث ال والية لسافل مع وجود العايل، 

األعقـاب املتعاقبـة، واألحفـاد واألسـباط       نقرضت والعيـاذ بـاهللا  وال ينتقل مع وجود املتولّي للتايل، فإن ا
املتناوبة، ال صرح درعها، وال اجتثّت أصلها وال فرعها، فألشهر من ضمنه والية فارس بالصالح والسداد، 

 وأعرف من فيها حبسن التصرف واالستعداد، وأبعدها عن االستيثار مبال الوقف واالستبداد.



  
 ١٩٤  

 

 : 
!"

�	 �
�#$

 
47  -  

143
8

 
 �� 

 

 ١،أن ال يتصرف فيه مبا ينايف مقتضاه من التأبيدما ثانياً فعلى وجه التأكيد وأ
من ه�بة و بيع وغريمها فيما يقطع حبل الدوام والتخليد. وأما ثالثـاً فـأن ال يـؤاجر    
وال يساقى عليه أكثر من ثالث سنوات يف عقد واحد وعدة عقود، لـئالّ ينجـر إىل   

قْفاً واقفاً على حدود احنالل املعقود، ويف من انقطاع اخللود، ولَد املتصرجِس يف خه
ٍ عـريب   صادراً من حضرة الواقف بلسان الصحة واللّزوم، جارياً على النهج املرسوم،

ٍ فارسي مستبني، مقروناً بالتقرب إىل قابل القُربات، متبوعاً باإلقبـاض   مبني، وبيان
بات، مشفوعاً باخلرجة عن حضرته العلية، إخراجـاً بتـاً بـتالً    ممن له تسلُّم تلك الرق

  بالكلّية.
فمن هم نثل بعض عروشه وقواعده، وحاول حلَّ بعض عـراه ومعاقـده، أو   
تصدى ملخالفة بعض ضوابطه، أو احنرف عن سمت معترباته وشرائطه، أو تعـرض  

ويل الصــدارة بالشــبهة اُ لنــاظره الشــرعي مــن ذوي الســلطنة والبــأس، أو م�ــن 
         سـبة مـن أي�واإللباس، أو من ينتحـل احلكـم بـني النـاس، أو مـن يتسـمى بِاحل

ِب أَمدها، وأُثْبِت بالسبب  األجناس، أو آجره أو ساقى عليه أكثر من املدة اليت ضر
الردية الشرعي عمدها، فقد بارز من انتسب إليه الْحرمان بالعداوة، واسترتل نفسه 

سـهمه، وجعـل حاكمـه يـوم        إىل أقصى دركات الشقاوة، وما ظنك مبن غَصب اهللا
[صـاحب] احلضـرة الّـذي بـه االستشـفاع،       القيامة خصمه، وانتصب العداوة بقرب

مـن قُـبح املُرتكَـب، وسـوِء       ِه االعتصام واالنتفاع، نعوذُ بـاهللا  وبعريض جاه�ه وقَدر
إلغارة على احلرم الرفيع، واغتصابِ مقَربِ احلضرة الشفيع، وجرى كلّـه  املُنقَلَب، وا

ـ  ِي وأبيض ِ ز بارزاً يف أوضح ،عارياً من وصمة اإللباس صلّ ـوناً مـن كـ  ـِ لباس، م

                                       
 (أن ال يتصرف فيه مبا ينايف مقتضاه من التأبيد).مل يرد يف ألف   .١
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   ١.رب العاملني  بٍ و باس، واحلمد هللاـعي
 

¥   ¥   ¥

                                       
. ورد يف ب بدالً من وأما ثانياً إىل آخر الوثيقة ما هذا نصه: وأما ثانياً فعلى وجه التأكيد، أن ال ١

ٍ أو هبة أو غريمها، مما يفتح إلطالق دوامـه بـاب    يتصرف فيه مبا ينايف مقتضاه من التأبيد، من بيع
 قطع ما ربط به من حبال التخليد.التقييد، وي

وأما ثالثاً، فأن ال يؤاجر وال يساقى عليه أكثر من ثـالث سـنوات، حراسـةً لقاعـدة وقفـه عـن       
   ـمه ـنام عن االضمحالل، فممسه على تطاول األيناً الواإلخالل، ولعقد دوامه عن االحنالل، وص

ِ ضوابطه، أو  عض عراه ومعاقده، أو حاولَ طَمس أعالمِع بعض أركانه وقواعده، أو حيلّ ب أن يزعز
ِ قُيوده املذكورة وشرائطه، أو تصدى لناظره الشرعي مـن ذوي السـلطنة والبـأس، أو     أخلَّ ببعض

ِب  ممن ينتحل احلسبة الشرعية واحلُكم بني الناس، أو آجره أو ساقى عليه أكثر من املدة اليت ضـر 
ِ األعظمـان بالعـداوة،    واُثْبت بالسبب الشرعي عمدها ، فقد بارز من انتسب إليه احلَرمـان أمدها، 

ـِمن غَصب اهللا سبحانه سهمه، وجعـل نبيـه      واستنزل نفْسه إىل أقْصى دركات الشقاوة، فما ظنك ب
مصه يوم القيامة خكَممه، وجعل حضمه وخي [؟] قَضباُألمقراحلضرة الذي  ه، وانتصب لعداوة م ِ

من قُبح املرتكَب، وسـوِء املنقلَـب،     به االستشفاع، وجباهه وحرمته االعتصام واالنتفاع، نعوذ باهللا
واإلغارة على حرم امللك الرفيع، واغتصاب مقرب احلضرة الشفيع، منجاباً عنـه دجـى اإللبـاس،    

 باس، متعرياً من وصمة العيب والباس.بارزاً من الصحة واللّزوم يف أبيض ل




