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 ملخص: 

 ى: لإيهدف هذا البحث 

 معرفة الحكم الشرعي لنوازل الوقف ومسائله الحادثة. -1

 توسيع دائرة الوقف بما يتوافق مع النصوص ومقاصد الشريعة.  -2

 ، وما كان خالف ذلك.شروط الوقفالوقوف على ما فيه نص صحيح صريح من   -3

 ذكر عدد من الصور المعاصرة لألوقاف ، ومعرفة مشروعيتها. -4

 مقدمة ، وثالثة مباحث ، وخاتمة.:  البحث إلى توقد قسم

 ، وخطته.، ومنهج البحثالدراسات السابقة ، وذكر: وقد اشتملت على أهمية الموضوعةالمقدم

 ومشروعيته ، وتحته مطلبان:تعريف الوقف  :المبحث األول

 المطلب األول: تعريف الوقف. -

 المطلب الثاني: مشروعية الوقف. -

 ما تميز به مذهب المالكية عن المذاهب الثالثة في شروط الوقف وتحته مطلبان: :المبحث الثاني

 المطلب األول: التعريف بمذهب المالكية. -

 ذاهب الثالثة في شروط الوقف.المطلب الثاني: ما تميز به مذهب المالكية عن الم -

، وتحته أربعة المعاصرة لكية على شرعية األوقافأثر شروط الوقف عند الما :المبحث الثالث

 مطالب:

 المطلب األول: شروط الوقف المتعلقة بصيغة الوقف، وأثرها على شرعية األوقاف المعاصرة. -

 ى شرعية األوقاف المعاصرة.المطلب الثاني: شروط الوقف المتعلقة بالواقف، وأثرها عل -

 ، وأثرها على مشروعية األوقاف المعاصرة.وط الوقف المتعلقة بالموقوف عليهالمطلب الثالث: شر -

 المطلب الرابع: شروط الوقف المتعلقة بالموقوف، وأثرها على شرعية األوقاف المعاصرة. -

ذلك بفهرس المراجع ، البحث بخاتمة ، بينت فيها أهم ما توصلت إليه ، ثم ختمت  تثم ختم

 وفهرس الموضوعات.

Abstract: 

This research aims to: 

1-  Knowing the legal judgment on endowment calamities and its current 

issues. 

2- Expanding the endowment field in accordance with the texts and the 

purposes of Sharia 

3- Highlighting what is a true and clear text of the conditions of 

endowment, and what is otherwise. 
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4- Mentioning a number of contemporary examples of endowments, and 

knowing their legality. 

The research has been divided into: an introduction, three sections, 

and a conclusion. 

Introduction: It included the importance of the topic, mentioned  the 

previous studies, the research methodology, and its plan. 

The first section: Definition of endowment and its legality.  It has two 

requirements: 

- The first requirement: the definition of Endowment. 

- The second requirement: the legality of Endowment. 

The second section: What distinguished the Maliki school among 

thoughts from the three schools in regards to endowment conditions. This 

section has two requirements below it: 

- The first requirement: introducing the Maliki school of thought. 

- The second requirement: What distinguished the Maliki school among 

thoughts from the three schools of endowment conditions. 

The third section: The impact of the Malikis ’endowment conditions 

on the legitimacy of contemporary endowments. This section has four 

requirements: 

- The first requirement: the conditions of the endowment related to the 

form of endowment, and their impact on the legitimacy of 

contemporary endowments. 

- The second requirement: the endowment conditions related to the 

endowment, and their impact on the legitimacy of contemporary 

endowments. 

- The third requirement: the endowment conditions related to the 

endowed-to person, and their impact on the legitimacy of 

contemporary endowments. 

- Fourth requirement: the endowment conditions related to the 

endowed-from person, and their impact on the legitimacy of 

contemporary endowments. 

The research was concluded with  a conclusion which explains the most 

important findings, then the reference list and the index of subjects.
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 : مكدمة

والدالم عمى سيج األنبياء والسخسميغ، وعمى  الحسج هلل رب العالسيغ، والرالة
 آلو وصحابتو أجسعيغ، ومغ سار عمى شخيعتو إلى يػم الجيغ.

فإن الػقف عبادة عطيسة، يتعجى نفعيا، ويعطع خيخىا، وقج كان الػقف : وبعج
إلشعام األمعاء الخاوية، وري األكباد الطامئة، فكع ـًا عمى تاريخ اإلسالم الصػيل سبب

غ عخي، وُأشعع بو مغ مدغبة، وُعّمع بو مغ جيالة، وكع عػلج بو مغ ُكِدي بو م
لشذخ العمع، وبث الخيخ ـًا مخيس، وكفل بو مغ يتيع، وعسخت بو مغ مداجج، فكان سبب

 بيغ الشاس.

ولقج ضخبت األمة عبخ تاريخيا أروع األمثمة في جانب الػقف، فذيجت 
، بل حتى تعجى نفعو البذخ إلى انً ومكاـًا صخوحو، وأبخزت معالسو، وامتج أثخه زمان

في تأصيل ا غيخىع مغ العجساوات، ولسا عمع فقياء اإلسالم أىسية الػقف، بحلػا جيجً 
مدائمو، والحجيث عغ تعخيفو، ومذخوعيتو، وذكخ شخوشو، وتصبيقو عمى واقعيع الحي 

 عاشػا فيو.

قج وفي عرخنا ىحا استججت صػر مغ الػقف لع تكغ مػجػدة زمغ أسالفشا، و 
يفػق نفع ىحه الرػر التي ضيخت في عرخنا ىحا نفع كثيخ مغ الرػر التي ذكخىا 
فقياؤنا الستقجمػن لمػقف، فاستجج في عرخنا ىحا وقف الػقت، ووقف ما تبقى عيشو 
بعج استيفاء مشفعتو، ووقف ما يكػن معو تأبيج العيغ السػقػفة وغيخ ذلظ مغ صػر 

 عجيجة.

ا لرحة الػقف، وجعمػا قيػدً ـًا دابقيغ وضعػا شخوشأن العمساء الـًا ونعمع جسيع
لو، تزبط عيشو، وتجعمو في مأمغ مغ عاديات الجىخ، مسا يعػد بالشفع عمى 
األوقاف، لكغ ىحا ال يسشع مغ البحث في بعس صػر األوقاف العجيجة، وعخضيا 
عمى شخوط الػقف، خاصة وأن بعس ما مشع مغ وقفو فقياؤنا الدابقػن لع ُيقصع 

يمو، أو أنو مبشي عمى عمة زالت، فمع يعج التسدظ بيا مججيًا، فالحكع يجور مع بجل
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، ومغ خالل مقارنتي بيغ محاىب األئسة األربعة تجاه شخوط صحة اوعجمً ا عمتو وجػدً 
مع كثيخ  –رحسو هللا  –الػقف، تبيغ لي اندجام قػاعج محىب اإلمام مالظ بغ أنذ 

مع كثيخ مغ صػر األوقاف ـًا سحاىب تعايذمغ األوقاف السعاصخة، وأنو أقخب ال
الحجيثة، ومغ أجل ذلظ عقجت العدم عمى البحث في ىحا السػضػع، فاختخت أثخ 

مغ  اشخوط الػقف عشج السالكية عمى شخعية األوقاف السعاصخة، حيث جسعت عجدً 
الرػر السعاصخة، فخخجتيا عمى شخوط الػقف عشج السالكية، وقارنت بيغ محىب 

وبقية السحاىب الثالثة في ذلظ، وكشت أىجف مغ ىحا البحث إلى األىجاف السالكية 
 : التالية

 معخفة الحكع الذخعي لشػازل الػقف ومدائمو الحادثة.: األول 

 تػسيع دائخة الػقف بسا يتػافق مع الشرػص ومقاصج الذخيعة.: الثاني 

ان خالف الػقػف عمى ما فيو نز صحيح صخيح مغ شخوط الػقف، وما ك: الثالث 
 ذلظ.

 ذكخ عجد مغ الرػر السعاصخة لألوقاف، ومعخفة مذخوعيتيا، أو عجم ذلظ.: الخابع 

وال يفػتشي أن أشكخ جامعة الجػف عمى تذجيعيا لمبحث والباحثيغ، فقج قامت 
مذكػرة مسثمة بعسادة البحث العمسي بجعع ىحا البحث، فميع مشي جديل الذكخ، ووافخ 

 التقجيخ.
 : ضات الطابكةاألحباخ والدزا 

بعج تتبعي في البحػث والجراسات عغ ىحا السػضػع تبيغ لي أن السؤلفات في 
 :ال تخخج عغ نػعيغ مغ السؤلفاتـًا ـوحجيثـًا الػقف قجيس

السؤلفات التي تحجثت عغ الػقف بجسيع مدائمو، حيث عخفت  النهع األول:
ال يرح، ونحػ ذلظ  الػقف، وذكخت مذخوعيتو، وأركانو، وشخوشو، وما يرح فيو وما

 مغ مدائل الػقف.
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 وىحا شأن السؤلفات الفقيية التي تشاولت أبػاب الفقو كاممة.

السؤلفات التي تحجثت عغ جدئية مغ جدئيات الػقف، أو عغ  :النهع الثاني
 مدألة مغ مدائمو، وىحا شأن كثيخ مغ السؤلفات الحجيثة.

شخوط صحة الػقف لكشي لع أجج في ىحه البحػث والجراسات ما تحجث عغ 
عشج السالكية وعغ تخخيج الرػر السعاصخة لألوقاف عمى شخوط السالكية، ولعمي أذكخ 

 : بعس البحػث التي تحجثت عغ بعس صػر األوقاف السعاصخة

 سمصان بغ ناصخ الشاصخ.: نػازل الػقف. لمجكتػر -ٔ

 وقج تحجث عغ الشػازل في الػقف، وبيغ حكسيا. 

 مشحر قحف.: دارة األوقاف. لمجكتػراألساليب الحجيثة في إ -ٕ

 وىػ بحث عغ التجارب السعاصخة في إدارة األوقاف االستثسارية. 

 ماججة ىداع.: الػقف السؤقت. لمجكتػرة -ٖ

وقج اشتسل عمى تعخيف مرصمحات البحث، وبيغ حكع الػقف، وصيغتو، ثع ذكخ 
 آراء الفقياء في تأقيت الػقف.

 عصية الديج الديج فياض.: ي. لمجكتػروقف السشافع في الفقو اإلسالم -ٗ

عخف وقف السشافع، وتحجث عغ مالية السشافع، وحكع وقفيا، وحكع وقف السشافع، 
 ثع تحجث عغ نصاق وقف السشافع.

 عمي محيي الجيغ القخة داغي.: استثسار الػقف وشخقو القجيسة والحجيثة، لمجكتػر -٘

تثسار والػقف، وتحجث عغ قام بتعخيف االستثسار، وأوضح العالقة بيغ االس
 استثسار مػارد الػقف وشخقو.

 : يتمخز السشيج الحي أسيخ عميو في الشقاط التالية :ميَذية البشح
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بالجليل، وإذا كانت ـًا أذكخ حكع السدألة التي تكػن مغ مػاضع االتفاق، مقخون -ٔ
 : السدأل مغ مدائل الخالف فأتبع اآلتي

عس صػر السدألة محل خالف، وبعزيا تحخيخ محل الخالف إذا كانت ب -أ
 محل اتفاق.

ذكخ األقػال في السدألة، وبيان مغ قال بيا مغ أىل العمع، ويكػن عخض  -ب
 الخالف حدب االتجاىات الفقيية، أبجأ بالقػل األقػى، ثع الحي يميو قػة.

االقترار عمى السحاىب الفقيية السعتبخة، مع العشاية بحكخ ما تيدخ مغ  -ج
 دمف.أقػال ال

ذكخ أدلة األقػال مع بيان وجو الجاللة، وذكخ ما يخد عمييا مغ مشاقذات،  -دـ
 وما يجاب بو عشيا إن أمكغ ذلظ، وذكخ ذلظ بعج الجليل مباشخة .

 التخجيح مع بيان سببو، وذكخ ثسخة الخالف إن وججت . -ه

 تخقيع اآليات وبيان سػرىا مزبػشة بالذكل. -ٕ

رىا األصمية، وبيان ما ذكخه أىل الذأن في درجتيا تخخيج األحاديث مغ مراد -ٖ
إن لع تكغ في الرحيحيغ أو أحجىسا، فإن كانت فييسا، أو في أحجىسا فأكتفي 

 حيشئٍح بتخخيجيا مشيسا، أو مغ أحجىسا.

 ختست البحث بخاتسة متزسشة ألىع الشتائج.-ٗ

 أتبعت البحث بفيخس لمسرادر والسخاجع، ثع بفيخس لمسػضػعات. -٘

 البحث إلى مقجمة، وثالثة مباحث، وخاتسة.  تقدس : ة البشحخط

وقج اشتسمت عمى أىسية السػضػع، وذكخ الجراسات الدابقة، ومشيج البحث،  المقجمة:
 وخصتو.
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 : وتحتو مصمبان: تعخيف الهقف، ومذخوعيتو: المبحث األول

  تعخيف الػقف.: السصمب األول -

 مذخوعية الػقف.: السصمب الثاني -

: ما تميد بو محىب المالكية عن المحاىب الثالثة في شخوط الهقف: لثانيالمبحث ا
 : وتحتو مصمبان

  التعخيف بسحىب السالكية.: السصمب األول -

 ما تسيد بو محىب السالكية عغ السحاىب الثالثة في شخوط الػقف.: السصمب الثاني -

: لمعاصخةية عمى شخعية األوقاف اأثخ شخوط الهقف عنج المالك: المبحث الثالث
 : وتحتو أربعة مصالب

شخوط الػقف الستعمقة بريغة الػقف، وأثخىا عمى شخعية األوقاف : السصمب األول -
 السعاصخة.

شخوط الػقف الستعمقة بالػاقف، وأثخىا عمى شخعية األوقاف : السصمب الثاني -
 السعاصخة.

األوقاف  شخوط الػقف الستعمقة بالسػقػف عميو، وأثخىا عمى شخعية: السصمب الثالث -
 السعاصخة.

شخوط الػقف الستعمقة بالسػقػف، وأثخىا عمى شخعية األوقاف : السصمب الخابع -
 السعاصخة.

ثع ختست البحث بخاتسة، بيشت فييا أىع ما تػصمت إليو، ثع ختست ذلظ 
 بفيخس السخاجع، وفيخس السػضػعات.
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 ما متيص بُ مرٍب املاللية يف شسوط صشة الوقف : املبشح األول

 : التعخيف بمحىب المالكية: المظمب األول: وتحتو مظمبان
اإلمام مالظ بغ : يشدب محىب السالكية إلمام السحىب، وىػ إمام دار اليجخة

 .(ٔ)أنذ بغ مالظ األصبحي
 .(ٕ)ث وتدعيغ مغ اليجخةكثيخًا، واألشيخ أنو سشة ثالـًا اختمف في مػلجه اختالف

شمب العمع وىػ حجث صغيخ، فأخح عغ نافع، وسعيج السقبخي، وعامخ بغ عبج 
تأىل لمفتيا، ، ثع (ٖ)هللا بغ الدبيخ، وابغ السشكجر، والدىخي، وعبج هللا بغ ديشار، وغيخىع

 .(ٗ)ولو إحجى وعذخون سشة
ارتحل الشاس وقج اشتيخ عمسو وفزمو في األمرار، وضخبت لو أكباد اإلبل، و 

، كسا شيج لو أىل العمع والرالح باإلمامة في العمع بالكتاب والدشة، (٘)إليو مغ كل فج
 والفقو فييسا.

بيشي ـًا مالظ أستاذي، وعشو أخحت العمع، وجعمت مالك: قال اإِلمام الذافعي
 .(ٙ)وبيغ هللا حجة

سسعت  ومسا اشتيخ عغ اإلمام مالظ تحخيو في أمخ الفتػى، قال ابغ القاسع
 إني ألفكخ في مدألة مشح بزع عذخة سشة فسا اتفق لي فييا رأي إلى اآلن. : يقػلـًا مالك

 .(ٚ)وكان يقػل ربسا وردت عمي السدألة فأسيخ فييا عامة ليمتي
عدمت أن آمخ بكتبظ ىحه التي وضعتيا أن تشدخ، ثع : ولسا حج السشرػر قال

وآمخىع أن يعسمػا بسا فييا، وال  أبعث إلى كل مرخ مغ أمرار السدمسيغ مشو ندخة،
 يتعجوا إلى غيخىا. 

يا أميخ السؤمشيغ ال تفعل ىحا؛ فإن الشاس قج سبقت إلييع : فقال اإلمام مالظ
أقاويل، وسسعػا أحاديث، ورووا روايات، وأخح كل قػم بسا سبق إلييع ودانػا بو، فجع 

 .(ٛ)الشاس وما اختار أىل كل بمج مشيع ألنفديع
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اد أن يحجث تػضأ وجمذ عمى فخاشو وسّخح لحيتو، وتسكغ مغ وكان إذا أر 
 جمػسو بػقار وىيبة، ثع حجث.
وال أحجث بو  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أحب أن أعطع حجيث رسػل هللا : فقيل لو في ذلظ فقال

 .(ٜ)مغ شيارةـًا إال متسكش
 .(ٓٔ)كانت وفاة اإلمام مالظ سشة تدع وسبعيغ ومائة مغ اليجخة

 : ما تميد بو محىب المالكية في باب شخوط صحة الهقف: انيالمظمب الث
إن الشاضخ في باب الػقف في محىب السالكية يجج أن محىب السالكية في 
شخوط صحة الػقف يستاز بعجد مغ السيدات، وىحه السيدات تجعل محىب السالكية أكثخ 

عمى شخوط ـًا يجمع كثيخ مغ األوقاف السعاصخة، فيسكغ الحكع بجػازىا؛ تخخ ـًا اندجام
 : صحة الػقف عشج السالكية، ولعمي أقف عمى بعس ىحه السيدات، وىي كسا يمي

، : إن قجم زيج فجاري وقفأجاز السالكية الػقف السعمق عمى شخط في الحياة، كقػلو -ٔ
 .(ٔٔ)صحيحاً ـًا واعتبخوه وقف

 .(ٕٔ)ايذتخط السالكية لرحة الػقف الحيازة والقبس لمعيغ السػقػفة قبل وقفي -ٕ
يجّػز فقياء السالكية الػقف عمى الحيػان، وىػ فخع عغ جػاز الػقف عمى ما ال  -ٖ

 يرح تسمكو.
ال يذتخط السالكية لرحة الػقف كػن السػقػف عميو مػجػدًا، فأجازوا الػقف عمى  -ٗ

 .(ٖٔ)السعجوم، كالػقف عمى الجشيغ، وعمى مغ سيػلج، ونحػ ذلظ
 .(ٗٔ)مع يذتخشػا التأبيج في الػقفأجاز السالكية الػقف السؤقت، ف -٘
أجاز بعس السالكية وقف ما ال تبقى عيشو بعج استيفاء مشفعتو، كالصعام، والذسع  -ٙ

 .(٘ٔ)والديت
 .(ٙٔ)أجاز السالكية وقف كل عيغ يشتفع بيا -ٚ
 .(ٚٔ)أجاز السالكية وقف السشافع -ٛ
 .(ٛٔ)أجاز السالكية وقف السبيع -ٜ



 

 

  

 951 
 

 طازق بً ىايف الشنسي د.

 

 بياٌ مشسوعيتُ تعسيف الوقف، و: املبشح الجاىي

 : تعخيف الهقف: المظمب األول :وتحتو مظمبان

الػاو والقاف والفاء في الػقف أصل واحج يجل عمى : تعخيف الهقف في المغة
 .(ٜٔ)السكث والحبذ

 .(ٕٓ)وحبدًا؛ لسا فيو مغ حبذ العيغ السػقػفةـًا وسسي الػقف وقف

 نطًخا  تعجدت تعخيفات الفقياء لمػقف؛: تعخيف الهقف في االصظالح
الختالفيع في شخوط الػقف، وما يرح بو الػقف، ولعمي أختار تعخيف الحشابمة في 

تحبيذ األصل، وتدبيل : ه( بأنوٕٓٙىحا، حيث عخفو السػفق ابغ قجامة )ت 
 .(ٕٔ)الثسخة

 : وسبب اختياري ليحا التعخيف ما يمي

))إن شئت حبدت : الخصاب لعسخ بغ ملسو هيلع هللا ىلصمػافقتو لمفع الشبػي، وىػ قػل الشبي -ٔ
 أصميا وترجقت بيا((.

أنو ذكخ حقيقة الػقف التي يتفق الفقياء عمييا، دون تعخض لمخالف في الذخوط  -ٕ
 .(ٕٕ)والتفريالت في ذلظ

 اخترار ىحا التعخيف، وخمػه مغ التصػيل والتعقيج. -ٖ

 .(ٖٕ)أنو اختيار كثيخ مغ السعاصخيغ الحيغ كتبػا في الػقف -ٗ

 : مذخوعية الهقف: انيالمظمب الث

جاءت نرػص الذخيعة حاثة عمى البخ والرجقة، وآمخة بالبحل والعصاء، 
}َلْغ َتَشاُلػا اْلِبخَّ َحتَّى ُتْشِفُقػا ِمسَّا ُتِحبُّػَن َوَما : ومخغبة في ذلظ، ومغ ذلظ قػل هللا تعالى

ُتْشِفُقػا ِمْغ َشْيٍء َفِإنَّ َّللاََّ ِبِو َعِميٌع{
(ٕٗ). 
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ذلـــــــظ، ولســـــــا ندلـــــــت ىــــــــحه  –رضـــــــػان هللا عمـــــــييع  –الرـــــــحابة  وقـــــــج امتثـــــــل
ِ َصـــــمَّى هللُا َعَمْيـــــِو َوَســـــمََّع َفَقـــــالَ  َيـــــا َرُســـــػَل َّللاَِّ، : اآليـــــة، َقـــــاَم َأُبـــــػ َشْمَحـــــَة ِإَلـــــى َرُســـــػِل َّللاَّ

ـــــا تُ : ِإنَّ َّللاََّ َتَبـــــاَرَك َوَتَعـــــاَلى َيُقـــــػلُ  ِحبُّـــــػَن{، َوِإنَّ َأَحـــــبَّ }َلـــــْغ َتَشـــــاُلػا الِبـــــخَّ َحتَّـــــى ُتْشِفُقـــــػا ِمسَّ
ِ، َفَزــــــْعَيا َيــــــا  ِ، َأْرُجــــــػ ِبخََّىــــــا َوُذْخَخَىــــــا ِعْشــــــَج َّللاَّ َأْمــــــَػاِلي ِإَلــــــيَّ َبْيُخَحــــــاَء، َوِإنََّيــــــا َصــــــَجَقٌة ِهَّ

ِ َحْيـــــــُث َأَراَك َّللاَُّ، َقــــــالَ  ِ َصـــــــمَّى هللُا َعَمْيــــــِو َوَســـــــمَّعَ : َرُســــــػَل َّللاَّ ، ))َبـــــــخٍ : َفَقـــــــاَل َرُســــــػُل َّللاَّ
ــــي  ــــا ِف ــــي َأَرى َأْن َتْجَعَمَي ــــَت، َوِإنِّ ــــا ُقْم ــــِسْعُت َم ــــْج َس ــــٌح، َوَق ــــاٌل َراِب ــــَظ َم ــــٌح، َذِل ــــاٌل َراِب ــــَظ َم َذِل

 َأْفَعُل َيا َرُسػَل َّللاَِّ.: اأَلْقَخِبيَغ(( َفَقاَل َأُبػ َشْمَحةَ 

وِ   .(ٕ٘)َفَقَدَسَيا َأُبػ َشْمَحَة ِفي َأَقاِرِبِو َوَبِشي َعسِّ

شـــــأن أرض خيبـــــخ، وجيـــــو عســـــخ بـــــغ الخصـــــاب الشبـــــي ملسو هيلع هللا ىلص فـــــي ولســـــا استذـــــار 
ْقَت ِبَيا((.: الشبي ملسو هيلع هللا ىلص بقػلو  ))ِإْن ِشْئَت َحَبْدَت َأْصَمَيا، َوَتَرجَّ

))وحــــــــجيث عســــــــخ : –رحســــــــو هللا  –ه( ٕ٘ٛقــــــــال الحــــــــافع ابــــــــغ حجــــــــخ )ت 
 .(ٕٙ)ىحا أصل في مذخوعية الػقف((

ال  عمــــــى الػقـــــف، مــــــغ جيـــــة جعــــــل الػقـــــف عســــــاًل كســـــا جـــــاء الحــــــث الشبـــــػي 
فقــــج يشتيــــي بســــػت اإلندــــان، وإنســــا يرــــمو بــــخه ونفعــــو مــــا دام األصــــل السػقــــػف باقيــــًا، 

ْنَدــــــاُن اْنَقَصــــــَع َعْشــــــُو : َقــــــالَ  جــــــاء عــــــغ َأِبــــــي ُىَخْيــــــَخَة، َأنَّ َرُســــــػَل هللِا  ))ِإَذا َمــــــاَت اإلِْ
ــــــةٍ  ــــــُو ِإالَّ ِمــــــْغ َثاَلَث ــــــٍج َصــــــاِلٍح ِإالَّ ِمــــــْغ َصــــــ: َعَسُم ــــــِو، َأْو َوَل ــــــُع ِب ــــــٍع ُيْشَتَف ــــــٍة، َأْو ِعْم َجَقٍة َجاِرَي

 .(ٕٚ)َيْجُعػ َلُو((

ــــــخ مــــــغ أن تحرــــــى، وســــــيأتي مديــــــج  ــــــي الػقــــــف وفزــــــيمتو أكث والشرــــــػص ف
 .–إن شاء هللا تعالى  –ذكخ ليا في السباحث التالية 
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   اصسةأثس شسوط الوقف عيد املاللية على شسعية األوقاف املع: املبشح الجالح

شخوط الهقف المتعمقة بريغة الهقف، وأثخىا : المظمب األول: وتحتو أربعة مظالب
 : عمى شخعية األوقاف المعاصخة

 : وسيكػن الحجيث عغ ىحا الذخط في مدألتيغ: أن يكهن الهقف منجدا  : الذخط األول
 : اشتخاط التنجيد في الهقف: المدألة األولى

 : ، ولمػقف السعمق حالتان(ٕٛ)يكػن غيخ معمق بذخطىػ أن : المقرهد بالهقف المنجد
 : بالمهتـ ا أن يكهن الهقف معمق: الحالة األولى

 .(ٜٕ)داري وقف بعج مػتي: أن يقػل: وصػرة الػقف السعمق بالسػت
 .(ٖٓ)أنو وقف صحيح عشج جسيػر أىل العمع: وحكع الػقف السعمق بالسػت

 –شيغ عسخ بغ الخصاب واستجلػا عمى ذلظ بسا جاء في وصية أميخ السؤم
ِ ُعَسُخ َأِميُخ : –رضي هللا عشو  ِ الخَّْحَسِغ الخَِّحيِع َىَحا َما َأْوَصى ِبِو َعْبُج َّللاَّ ))ِبْدِع َّللاَّ

 اْلُسْؤِمِشيَغ ِإْن َحَجَث ِبِو َحَجٌث َأنَّ َثْسًغا َوِصْخَمَة ْبِغ اأْلَْكَػِع َواْلَعْبَج الَِّحي ِفيِو َواْلِساَئَة َسْيعٍ 
َػاِدي الَِّتي ِبَخْيَبَخ َوَرِقيَقُو الَِّحي ِفيِو، َواْلِساَئَة الَِّتي َأْشَعَسُو ُمَحسٌَّج َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع ِبالْ 

َتِميِو َحْفَرُة َما َعاَشْت، ُثعَّ َيِميِو ُذو الخَّْأِي ِمْغ أَْىِمَيا َأْن اَل ُيَباَع َواَل ُيْذَتَخى ُيْشِفُقُو َحْيُث 
اِئِل َواْلَسْحُخوِم َوَذِوي اْلُقْخَبى، َواَل َحَخَج َعَمى َمْغ َوِلَيُو ِإْن َأَكَل َأْو آَكَل َأِو  َرَأى ِمَغ الدَّ

 .(ٖٔ)اْشَتَخى َرِقيًقا ِمْشُو((
))وىحا نز في مدألتشا، : –رحسو هللا  –ىـ( ٕٓٙقال السػفق ابغ قجامة )ت 

، وألنو اشتيخ في الرحابة، فمع يشكخ، فكان ملسو هيلع هللا ىلصووقفو ىحا كان بأمخ الشبي 
 .(ٖٖ)ن ىحا تبخع معمق بالسػت، فرح كاليبة، والرجقة السصمقة، وأل(ٕٖ)إجساعًا((

وألن ىحا وصية، والػصية أوسع مغ الترخف في الحياة، بجليل جػازىا 
 .(ٖٗ)بالسجيػل والسعجوم، ولمسجيػل ولمحسل
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 : عمى شخط في الحياة ـ اأن يكهن الهقف معمق: الحالة الثانية

إن : ىــــــػ أن يعمقــــــو عمــــــى شــــــخط فــــــي السدــــــتقبل، كــــــأن يقــــــػل: وصــــــػرة ذلــــــظ
 .(ٖ٘)قجم زيج فجاري وقف

وقـــــج اختمـــــف أىـــــل العمـــــع فـــــي صـــــحة الػقـــــف السعمـــــق عمـــــى شـــــخط فـــــي الحيـــــاة 
 عمى قػليغ:

أن الػقف السعمق عمى شخط مدتقبمي في الحياة وقف صحيح، وىػ : القهل األول
 .(ٖٚ)ورواية عشج الحشابمة، اختارىا شيخ اإلسالم ابغ تيسية، (ٖٙ)محىب السالكية

، (ٖٛ)ال يرح الػقف السعمق عمى شخط في الحياة، وىػ محىب الحشفية: القهل الثاني
 .(ٓٗ)، والحشابمة(ٜٖ)والذافعية

 :أدلة القهل األول

َرُسػُل هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو  َلسَّا َتَدوَّجَ : حجيث ُأمِّ ُكْمُثػٍم ِبْشِت َأِبي َسَمَسَة َقاَلْت : الجليل األول
))ِإنِّي َقْج أَْىَجْيُت ِإَلى الشََّجاِشيِّ ُحمًَّة َوَأَواِقيَّ ِمْغ ِمْدٍظ، َواَل َأَرى : َوَسمََّع ُأمَّ َسَمَسَة َقاَل َلَيا

، َفِإنْ ِشيَّ ِإالَّ َقْج َماَت، َواَل الشََّجا ْت َعَميَّ َفِيَي َلِظ(( َأَرى ِإالَّ َىِجيَِّتي َمْخُدوَدًة َعَميَّ  .(ٔٗ)ُردَّ

عمـــق اليبـــة عمـــى رجػعيـــا، فـــإذا جـــاز ذلـــظ فـــي اليبـــة  ملسو هيلع هللا ىلصأن الشبـــي : وجـــو االســـتجالل
 .(ٕٗ)جاز في الػقف

ـــــاني ـــــجليل الث ـــــالَ : ال ـــــا، َق ـــــَخ َرِضـــــَي َّللاَُّ َعْشُيَس ـــــِغ ُعَس ِ ْب ـــــِج َّللاَّ ـــــْغ َعْب ِ : َع ـــــَخ َرُســـــػُل َّللاَّ َأمَّ
ِ َصـــــمَّى هللُا  َصــــمَّى هللاُ  َعَمْيــــِو َوَســــمََّع ِفــــي َغــــْدَوِة ُمْؤَتـــــَة َزْيــــَج ْبــــَغ َحاِرَثــــَة، َفَقــــاَل َرُســــػُل َّللاَّ
ِ ْبُغ َرَواَحَة((: َعَمْيِو َوَسمَّعَ   .(ٖٗ)))ِإْن ُقِتَل َزْيٌج َفَجْعَفٌخ، َوِإْن ُقِتَل َجْعَفٌخ َفَعْبُج َّللاَّ

 عمــــق اإلمــــارة عمــــى شــــخط، فــــإذا جــــاز ذلــــظ فييــــا جــــاز أن الشبــــي ملسو هيلع هللا ىلص: وجــــو االســــتجالل
 .(ٗٗ)في الػقف
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 : أدلة القهل الثاني

أن الػقف عقج يقتزي نقل السمظ في الحال، وتعميق الػقف عمى شخط : الجليل األول
 .(٘ٗ)ترخف فيسا لع يبغ عمى التغميب والدخاية، فمع يجد تعميقو عمى شخط كاليبة والبيع

ندمع أن ما فيو نقل لمسمظ مغ العقػد ال يقبل التعميق، فقج أجاز أنشا ال : مناقذة الجليل
 .(ٙٗ)بعس أىل العمع تعميق البيع عمى شخط

 .(ٚٗ)أن الػقف تسميظ مشجد، فمع يرح عمى غيخ معيغ، كالبيع: الجليل الثاني
أن قياس الػقف عمى البيع قياس ال يرح؛ ألنو قياس مع الفارق، : مناقذة الجليل

السعاوضات، والػقف مغ عقػد التبخعات، ويغتفخ في عقػد التبخعات فالبيع مغ عقػد 
 ما ال يغتفخ في عقػد السعاوضات.

أن الػقف ال يحتسل التعميق بالخصخ؛ ألنو ال يحمف بو، فال يرح : الجليل الثالث
 .(ٛٗ)عمى اليبةـًا تعميقو، قياس

ال فال ضخر مغ أن الػقف السعمق بذخط إن وجج الذخط تع الػقف، وإ: مناقذة الجليل
 .(ٜٗ)ذلظ عشج عجم تحقق الذخط

يتخجح مغ القػليغ القػل األول القائل بجػاز تعميق الػقف؛ لعجم الجليل : التخجيح
 الرخيح السانع مغ ذلظ.

 : أثخ قهل المالكية في الهقف المعمق عمى شخعية األوقاف المعاصخة: المدألة الثانية
ىػ محىب جسيػر العمساء، وقج الػقف السعمق عمى السػت وقف صحيح، كسا 

 سبق ذكخ األدلة عمى ذلظ.
وأما الػقف السعمق عمى شخط في الحياة، فأجازه السالكية، ومشعو جسيػر 
العمساء، وال شظ أن قػل السالكية في ىحه السدألة لو أثخ بالغ عمى صحة كثيخ مغ 

صحة كثيخ عمى ـًا األوقاف السعمقة عمى شخط، فيع يجيدون ذلظ، مسا يعصى انعكاس
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مغ األوقاف السعمقة، فتتدع مداحة الػقف، ليزفي الذخعية عمى أنػاع عجيجة مغ 
األوقاف، ويفتح الباب أمام صػر كثيخة مغ األوقاف، خاصة وأن الحاجة قائسة إلى 
تعميق عقػد التبخعات عمى الذخوط، فقج ال يػجج ما يػقفو اإلندان في وقتو الحالي، 

ػقف وقفًا، كأن يخبط وقفو بحرػلو عمى السال الفالني، لكغ يؤمل إن تحقق شخط فدي
أو السشحة الفالنية، أو خخوج السدتأجخ مغ عسارتو الدكشية، ولع يسشع الذخع صخاحة 

 مغ الػقف السعمق، وبالتالي فال يػجج ما يسشع مغ ذلظ.
 : باإليجاب أن يكهن القبهل مترال  : الذخط الثاني

ىي اإليجاب : غة فعمية، فالريغة القػليةلمػقف صيغتان، صيغة قػلية، وصي
ويأذن ا أن يبشي مدججً : ىي الفعل الجال عمى الػقف مثل: والريغة الفعمية، (ٓ٘)والقبػل

 .(ٔ٘)بالرالة فيو، أو يجعل أرضو مقبخة، ويأذن لمشاس بالجفغ فييا
 : وسيكهن الحجيث عن ىحا الذخط في أربع مدائل

 : لمهقهف عميواشتخاط القبهل من ا: المدألة األولى
ال يخمــــــػ السػقــــــػف عميــــــو مــــــغ : ولتحخيــــــخ محــــــل الشــــــداع فــــــي السدــــــألة يقــــــال

 :  إحجى حالتيغ
، والمداجج، أن يكهن الهقف عمى غيخ معين، كالهقف عمى الفقخاء: الحالة األولى

 :والقناطخ، والدقايات
وقج ذىب جساىيخ أىل العمع إلى عجم اشتخاط قبػل السػقػف عميو لمػقف إن 

كالػقف عمى الفقخاء، أو كان الػقف عمى ما ال يترػر  ػقف عمى غيخ معيغ،كان ال
 .(ٕ٘)مشو القبػل، كالػقف عمى السداجج، والقشاشخ، والدقايات، ونحػ ذلظ

 : أن يكهن الهقف عمى معين، كالهقف عمى آدمي معين: الحالة الثانية
 :في اشتخاط قبػلو لمػقف عمى قػليغوقج اختمف العمساء 



 

 

  

 964 
 

 طازق بً ىايف الشنسي د.

 

، وىػ وجو (ٖ٘)ال يذتخط قبػل السػقػف عميو لمػقف، وىػ محىب الحشابمة: ولالقهل األ 
 .(ٗ٘)عشج الذافعية
، (ٙ٘)، والسالكية(٘٘)يذتخط قبػل السػقػف عميو، وىػ محىب الحشفية: القهل الثاني

 .(ٛ٘)، ووجو عشج الحشابمة(ٚ٘)والذافعية
 : أدلة القهل األول

}َلْغ : وفيو َفَمسَّا ُأْنِدَلْت َىِحِه اآلَيةُ  -ِضَي َّللاَُّ َعْشوُ رَ  –حجيث َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ : الجليل األول
َقاَم َأُبػ َشْمَحَة ِإَلى َرُسػِل َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع  َتَشاُلػا الِبخَّ َحتَّى ُتْشِفُقػا ِمسَّا ُتِحبُّػَن{

}َلْغ َتَشاُلػا الِبخَّ َحتَّى ُتْشِفُقػا ِمسَّا ُتِحبُّػَن{، : َعاَلى َيُقػلُ َيا َرُسػَل َّللاَِّ، ِإنَّ َّللاََّ َتَباَرَك َوتَ : َفَقالَ 
ِ، َفَز  ِ، َأْرُجػ ِبخََّىا َوُذْخَخَىا ِعْشَج َّللاَّ ْعَيا َيا َوِإنَّ َأَحبَّ َأْمَػاِلي ِإَليَّ َبْيُخَحاَء، َوِإنََّيا َصَجَقٌة ِهَّ

ِ َحْيُث َأَراَك َّللاَُّ، قَ  ))َبٍخ، َذِلَظ َماٌل : َفَقاَل َرُسػُل َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّعَ : الَ َرُسػَل َّللاَّ
َراِبٌح، َذِلَظ َماٌل َراِبٌح، َوَقْج َسِسْعُت َما ُقْمَت، َوِإنِّي َأَرى َأْن َتْجَعَمَيا ِفي اأَلْقَخِبيَغ(( َفَقاَل َأُبػ 

 َأْفَعُل َيا َرُسػَل َّللاَِّ.: َشْمَحةَ 
وِ َفَقَدسَ   .(ٜ٘)َيا َأُبػ َشْمَحَة ِفي َأَقاِرِبِو َوَبِشي َعسِّ

))وفي قرة أبي شمحة مغ الفػائج .... : –رحسو هللا  –قال الحافع ابغ حجخ 
 .(ٓٙ)وأن الػقف ال يحتاج في انعقاده إلى قبػل السػقػف عميو((

 .(ٔٙ)أن الػقف إزالة ممظ يسشع البيع، فمع يعتبخ فيو القبػل كالعتق: الجليل الثاني
 : أدلة القهل الثاني

 .(ٕٙ)أن الػقف تبخع آدمي، فكان مغ شخشو القبػل، كاليبة والػصية: الجليل األول
أن قياس الػقف عمى اليبة والػصية قياس مع الفارق؛ ألن الػقف ال : مناقذة الجليل

يختز بالسعيغ، بل يتعمق بو حق مغ يأتي مغ البصػن في السدتقبل، فيكػن الػقف 
ع، إال أنو مختب، فرار بسشدلة الػقف عمى الفقخاء الحي ال يبصل بخد واحج عمى جسيعي

 .(ٖٙ)مشيع، وال يقف عمى قبػلو، وىحا بخالف الػصية واليبة لمسعيغ
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مغ غيخ رضاه،  اأنو ال يرح دخػل عيغ أو مشفعة في ممظ شخز قيخً : الجليل الثاني
 .(ٗٙ)إال اإلرث

ال يشحرخ في  اعة في ممظ شخز قيخً أن حرخ دخػل عيغ أو مشف: مناقذة الجليل
في ممظ  ااإلرث، بل المقصة عمى قػل بعس أىل العمع تجخل بعج التعخيف قيخً 

 .(٘ٙ)السمتقط
الخاجح ىػ القػل األول، القائل بعجم اشتخاط قبػل السػقػف عميو؛ لقػة : التخجيح

 .استجالليع، ولسا في عجم اشتخاط ذلظ فتح لباب الػقف، وهللا تعالى أعمع
 ىل يذتخط لرحة الهقف اترال القبهل باإليجاب؟.: المدألة الثانية

سبق القػل أن مغ أىل العمع مغ ال يذتخط القبػل لرحة الػقف، وبشاء عمى 
ذلظ فال يذتخط اترال القبػل باإليجاب؛ النحرار الريغة عشجىع في اإليجاب، سػاء 

 كان الػقف عمى معيغ أو غيخ معيغ.
مغ يذتخط قبػل السػقػف عميو لرحة، فاختمفػا في لكغ جخى الخالف عشج 

 : اشتخاط االترال عمى قػليغ
ال يذتخط لرحة الػقف اترال القبػل باإليجاب، وىػ قػل شيخ اإلسالم : القهل األول
 .(ٙٙ)–رحسو هللا  –ابغ تيسية 

يذتخط اترال القبػل باإليجاب في الػقف عمى معيغ، وىػ قػل عشج : القهل الثاني
 .(ٛٙ)، ورواية عغ الحشابمة(ٚٙ)ةالذافعي

لمػقف بالػكالة، ـًا أنو ال يذتخط االترال بيغ اإليجاب والقبػل إلحاق: دليل القهل األول
 .(ٜٙ)ومؤجاًل، ويرح بالقػل وبالفعل فيرح معجاًل 

استجلػا بقياس الػقف عمى البيع واليبة، فتخاخي القبػل عغ اإليجاب : دليل القهل الثاني
 .(ٓٚ)ة مبصل ليسا، فكحلظ في الػقففي البيع واليب
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 نػقر ىحا الجليل بالفخق بيغ الػقف وبيغ البيع واليبة.: مناقذة الجليل
أما البيع فيػ عقج مغ عقػد السعاوضات التي يذتخط فييا مغ الزبط والتحخي 

 ما ال يذتخط في عقػد التبخعات كالػقف.
السػىػب لو، لعجم تعمق عغ الػقف، فاليبة تبصل بخد ـًا وأما اليبة فتختمف أيز

 .(ٔٚ)غيخ السػىػب لو باليبة، بخالف الػقف فيبقى حق البصغ الثاني
الخاجح ىػ القػل بعجم اشتخاط االترال بيغ اإليجاب والقبػل؛ لعجم الجليل : التخجيح 

 عمى اشتخاط ذلظ.
 : حكم الهقف بالفعل: المدألة الثالثة

 : لفعمية الجالة عمى الػقف عمى قػليغاختمف أىل العمع في انعقاد الػقف بالريغة ا     
ـــــهل األول ـــــى الػقـــــف عخفـــــًا، : الق ـــــجال عم أن الػقـــــف يشعقـــــج إمـــــا بـــــالقػل، أو بالفعـــــل ال

مثـــــل أن يبشـــــي مدـــــججًا، ويـــــأذن لمشـــــاس فــــــي الرـــــالة فيـــــو، أو يجعـــــل أرضـــــو مقبــــــخة، 
، (ٗٚ)، والحشابمـــــة(ٖٚ)، والسالكيـــــة(ٕٚ)ويـــــأذن ليـــــع فـــــي الـــــجفغ فييـــــا، وىـــــػ مـــــحىب الحشفيـــــة

 .(٘ٚ)و شيخ اإلسالم ابغ تيسيةوقال ب
، ورواية عشج (ٙٚ)أن الػقف ال يشعقج إال بالقػل، وىػ محىب الذافعي: القهل الثاني

 .(ٚٚ)الحشابمة
 : أدلة القهل األول

 .(ٛٚ)أن العخف جاٍر بحلظ: الجليل األول
ـــــاني ـــــجليل الث  أن فـــــي ذلـــــظ داللـــــة عمـــــى الػقـــــف، فجـــــاز أن يحرـــــل الػقـــــف بـــــو،: ال
 .(ٜٚ)كالػقف بالقػل

في أكمو، ومغ ـًا أن ىحا يجخي مجخى مغ قجم إلى ضيفو شعامًا، كان إذن: لجليل الثالثا
في ـًا لو، ومغ نثخ عمى الشاس نثارًا، كان إذن مأل خابية ماء عمى الصخيق، كان تدبياًل 

 . (ٓٛ)التقاشو، وأبيح أخحه
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فكان مغ بأن الػقف تحبيذ عمى وجو القخبة، : استجلػا عمى ىحا :دليل القهل الثاني
 .(ٔٛ)شخشو القػل مع القجرة عميو

 .(ٕٛ)أن الػقف عمى السداكيغ، لع تجخ بو عادة بغيخ لفع: مناقذة الجليل

الخاجح ىػ القػل األول، وىػ أن الػقف يرح بالقػل، ويرح بالفعل الجال : التخجيح
الشاس  عميو؛ لقػة أدلة ىحا القػل، ومشاقذة أدلة القػل الثاني، والخد عمييا؛ وألن إلدام

 بريغة قػلية، وعجم اعتبار الفعل، فيو تزييق عمى الشاس.

أثخ قهل المالكية في صحة الهقف بالفعل عمى شخعية األوقاف : المدألة الخابعة
 المعاصخة:

القـــــــــػل بعـــــــــجم انحرـــــــــار الػقـــــــــف بالرـــــــــيغة القػليـــــــــة، وترـــــــــحيح األوقـــــــــاف 
ألوقــــــاف الحاصــــــمة بالفعــــــل الــــــجال عمــــــى الػقــــــف، لــــــو أثــــــخ عمــــــى شــــــخعية كثيــــــخ مــــــغ ا

ــــ ــــتح آفاق ــــي ىــــحا العرــــخ، فيــــػ يف ــــخ، مســــا يعــــدز ـًا السدــــتججة ف أرحــــب، ومدــــاحات أكب
الػقــــف، ويبدــــط رواقــــو، ولــــع يشفــــخد السالكيــــة بيــــحا الــــخأي، وإنســــا ىــــػ مــــحىب الجسيــــػر 

 مغ الحشفية والسالكية والذافعية كسا تقجم.

 : وتحت ىحا الذخط مدألتان: قبض الهقف وحيازتو: الذخط الثالث

 : خالف أىل العمم في اشتخاط قبض الهقف وحيازتو: األولى المدألة

 اختمف أىل العمع في اشتخاط قبس الػقف وحيازتو لرحة الػقف عمى قػليغ:

، (ٖٛ)ال يذتخط لرحة الػقف قبس وال حيازة، وىػ محىب الذافعية: القهل األول
 .(٘ٛ)، وقػل أبي يػسف(ٗٛ)والحشابمة

، ورواية (ٙٛ)لرحة الػقف، وىػ قػل السالكية أن الحيازة والقبس شخط: لقهل الثانيا
 .(ٚٛ)عشج الحشابمة
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 : أدلة القهل األول

َأْن ُعَسَخ ْبَغ الَخصَّاِب َأَصاَب  –َرِضَي َّللاَُّ َعْشُيَسا  –حجيث اْبِغ ُعَسَخ : الجليل األول
ِ، ِإنِّي َأَصْبُت َأْرًضا ِبَخْيَبَخ َيا َرُسػ : َيْدَتْأِمُخُه ِفيَيا، َفَقالَ  َأْرًضا ِبَخْيَبَخ، َفَأَتى الشَِّبيَّ  َل َّللاَّ

))ِإْن ِشْئَت َحَبْدَت َأْصَمَيا، : َلْع ُأِصْب َمااًل َقطُّ َأْنَفَذ ِعْشِجي ِمْشُو، َفَسا َتْأُمُخ ِبِو؟ َقالَ 
ْقَت ِبَيا((  .(ٛٛ)َوَتَرجَّ

لســــا وقــــف ثــــع شــــخط،  –رضــــي هللا عشــــو  –أن عســــخ بــــغ الخصــــاب : وجــــو االســــتجالل
عمــــى صــــحة الػقــــف، وإن لــــع ا بإخخاجــــو عــــغ يــــجه، فكــــان ىــــحا إقــــخارً  ملسو هيلع هللا ىلصخه الشبــــي لــــع يــــأم

 .(ٜٛ)يقبزو السػقػف عميو

 .(ٜٓ)عمى العتقـًا أن الػقف تبخع يسشع البيع واليبة، فيمدم بسجخده؛ قياس: الجليل الثاني

 .(ٜٔ)س، كالعتقأن الػقف إزالة ممظ ال يتزسغ التسميظ، فيتع بجون القب: الجليل الثالث
ـــاني ـــة القـــهل الث اســـتجلػا بـــأن وقـــف عســـخ بـــغ الخصـــاب وليتـــو ابشتـــو حفرـــة، كســـا : أدل
ـــــي وصـــــيتو ـــــُخ : جـــــاء ف ِ ُعَس ـــــُج َّللاَّ ـــــِو َعْب ـــــا َأْوَصـــــى ِب ـــــَحا َم ـــــخَِّحيِع َى ـــــخَّْحَسِغ ال ِ ال ـــــِع َّللاَّ ))ِبْد

ــــا َوِصــــْخَمةَ  ــــَجٌث َأنَّ َثْسًغ ــــِو َح ــــَجَث ِب ــــْؤِمِشيَغ ِإْن َح ــــُخ اْلُس ــــِو  َأِمي ــــِحي ِفي ــــَج الَّ ــــَػِع َواْلَعْب ــــِغ اأْلَْك ْب
ــــٌج َصــــمَّى هللُا  ــــُو ُمَحسَّ ــــي َأْشَعَس ــــَة الَِّت ــــِحي ِفيــــِو، َواْلِساَئ ــــُو الَّ ــــَخ َوَرِقيَق ــــي ِبَخْيَب ــــَة َســــْيٍع الَِّت َواْلِساَئ

ـــــاْلَػاِدي َتِميـــــِو َحْفَرـــــُة َمـــــا َعاَشـــــْت، ُثـــــعَّ َيِميـــــِو ُذو الـــــخَّْأِي ِمـــــ ْغ أَْىِمَيـــــا َأْن اَل َعَمْيـــــِو َوَســـــمََّع ِب
ــــــَخَج  ــــــى، َواَل َح ــــــُخوِم َوَذِوي اْلُقْخَب ــــــاِئِل َواْلَسْح ــــــَغ الدَّ ــــــُث َرَأى ِم ــــــُو َحْي ــــــَتَخى ُيْشِفُق ــــــاَع َواَل ُيْذ ُيَب

 .(ٕٜ)َعَمى َمْغ َوِلَيُو ِإْن َأَكَل َأْو آَكَل َأِو اْشَتَخى َرِقيًقا ِمْشُو((
  :نػقر ىحا الجليل مغ وجييغ: مناقذة الجليل

))وأما : بقػلو –رحسو هللا  –نػقر ىحا الجليل بسا ذكخ الحافع ابغ حجخ : لهجو األولا
 .(ٖٜ)ما زعسو ابغ التيغ مغ أن عسخ دفع الػقف لحفرة فسخدود((

جعل وقفو في يج حفرة؛ لكثخة اشتغالو،  –رضي هللا عشو  –أن عسخ : الهجو الثاني
 .(ٜٗ)ولخػفو مغ التقريخ في ذلظ
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م اشتخاط قبس الػقف أو حيازتو لرحة الػقف أو لدومو؛ لقػة أدلة يتخجح عج: التخجيح
 ىحا القػل، وهللا تعالى أعمع.

أثخ قهل المالكية في اشتخاط قبض الهقف وحيازتو عمى شخعية : المدألة الثانية
 : األوقاف المعاصخة

يخى فقياء السحىب السالكي أن الحيازة والقبس شخط لرحة الػقف، وليحا 
 : مى شخعية بعس األوقاف السعاصخة، ومغ ذلظ الفخع التاليالقػل أثخ ع

 : وقف العقارات المخىهنة: فخع

وقف العقارات السخىػنة، : مغ السدائل السعاصخة السخخجة عمى ىحا الذخط
حيث تصمب بعس الجيات الجائشة تػثيق ما ليا مغ حقػق عغ شخيق رىغ العقار، 

نو ال يفظ الخىغ إال بعج سجاد الجيغ، كخىغ ، عمى أا، أو بيتً اسػاء كان العقار أرًض 
العقارات لرالح صشجوق التشسية العقاري، أو الدراعي، أو الرشاعي، أو عغ شخيق 

 الخىغ العقاري، وغيخ ذلظ مغ الجيات التي تخىغ العقار؛ لزسان استيفاء حقيا.

الػقف  والرمة وثيقة بيغ وقف العقارات السخىػنة، وبيغ اشتخاط بعس أىل العمع لرحة
قبس الػقف وحيازتو؛ ألن العيغ السخىػنة عشج السختيغ ليدت في قبزة الخاىغ، وإنسا 
ىي محبػسة لرالح السختيغ، فيل يرح وقف ىحا العقار السخىػن أو ال يرح؟. 

 : ال يخمػ وقف العيغ السخىػنة مغ حالتيغ: ولمجػاب عمى ذلظ أقػل

ا كان الػقف مغ السختيغ فال يجػز إذ: أن يكهن الهقف من المختين: الحالة األولى
 اتفاقًا؛ ألن السختيغ غيخ مالظ لمعيغ.

 : ولػقف الخاىغ ثالث صػر: أن يكهن الهقف من الخاىن: الحالة الثانية
يرح وقف الخىغ إن كان بإذن : أن يكهن الهقف بإذن المختين: الرهرة األولى

لسختيغ فيو، وقج أسقط السختيغ؛ ألن الخاىغ مشع مغ الترخف في الخىغ لتعمق حق ا
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؛ ألن ما أذن فيو مغ (ٜ٘)السختيغ حقو في ذلظ، فرح الػقف، وبصل الخىغ والحالة ىحه
 .(ٜٙ)الػقف يسشع االستيفاء مغ الخىغ

أن يكـــــهن الهقـــــف بغيـــــخ كذن المـــــختين، ويكـــــهن قبـــــل قـــــبض : الرـــــهرة الثانيـــــة
ــــخىن:  ــــختين لم ــــع يقــــبس الســــختيغ العــــيغ السخىػنــــة، وقــــج وقفيــــا الــــالم خاىغ بغيــــخ إذا ل

، اإذن الســـختيغ، فـــالحكع فـــي ىـــحه السدـــألة مبشـــي عمـــى مـــا بـــو يكـــػن عقـــج الـــخىغ الزًمـــ
 ولمعمساء في ىحا قػالن:

 .(ٜٚ)أن الخىغ يمدم بالعقج، ولػ لع يحرل قبس، وىػ قػل السالكية: القهل األول
 .(ٜٛ)وىػ رواية عغ اإلمام أحسج

بج مغ القبس، وىػ قػل الجسيػر، أن الخىغ ال يمدم بسجخد العقج، وال : القهل الثاني
 .(ٕٓٔ)، وبعس السالكية(ٔٓٔ)، والحشابمة(ٓٓٔ)، والذافعية(ٜٜ)مغ الحشفية

 : أدلة القهل األول
 .(ٖٓٔ)}َفِخَىاٌن َمْقُبػَضٌة{: قػل هللا تعالى: الجليل األول

  :يدتجل باآلية مغ وجييغ: وجو االستجالل
الخىغ، وىحا يفيج أنو قج يػجج  أن هللا سبحانو شخط القبس بعج أن أثبت: الهجو األول

 .(ٗٓٔ)الخىغ وإن لع يتع القبس
أو ا أن قـــــبس الـــــخىغ الـــــػارد فـــــي اآليـــــة ال يخمـــــػ إمـــــا أن يكـــــػن خبـــــخً : الهجـــــو الثـــــاني

ـــــخ  ـــــخً اً أمـــــخًا، وال يجـــــػز أن يكـــــػن خب ـــــػ كـــــان خب ـــــو ل لســـــا جـــــاز وجـــــػد رىـــــغ غيـــــخ  ا؛ ألن
 .(٘ٓٔ)مقبػض، فثبت أنو أمخ

ــــاني ــــجليل الث ــــى ســــا: ال ــــخىغ عم ــــػد التــــي تكــــػن الزمــــة بسجــــخد القــــػل، قيــــاس ال ئخ العق
 .(ٙٓٔ)كعقج البيع والشكاح

 .(ٚٓٔ)أن الخىغ عقج وثيقة، فػجب أن يمدم بشفذ القػل، كالكفالة: الجليل الثالث
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 : أدلة القهل الثاني

 .(ٛٓٔ)}َفِخَىاٌن َمْقُبػَضٌة{: قػل هللا تعالى: الجليل األول

ــــارك وتعــــالى وصــــف الخ : وجــــو االســــتجالل ىــــان بأنيــــا مقبػضــــة، فــــال ترــــح أن هللا تب
 .  (ٜٓٔ)إال بالقبس

 .(ٓٔٔ)عمى اليبةـًا أن الخىغ عقج تبخع، فيكػن تسامو بالقبس، قياس: الجليل الثاني

 أن الخىغ عقج إرفاق يفتقخ إلى القبػل، فافتقخ إلى القبس،: الجليل الثالث
 .(ٔٔٔ)كالقخض

عقج، وأنو ال يذتخط الخاجح ىػ القػل األول، وىػ أن الخىغ يرح بسجخد ال: التخجيح
 القبس؛ لقػة استجالليع.

أن مغ قال بمدوم الخىغ بسجخد العقج أبصل : يتختب عمى ىحا الخالف: ثمخة الخالف
وقف العيغ السخىػنة؛ لسا يتختب عمى صحة الػقف مغ إبصال حق السختيغ مغ 

 االستيفاء مغ العيغ السخىػنة.

جاز وقف العيغ السخىػنة قبل وأما مغ قال باشتخاط القبس لمدوم الخىغ، فقج أ
 قبس السختيغ. 

 : أن يكهن الهقف بغيخ كذن المختين، وبعج قبض المختين لمخىن: الرهرة الثالثة

اختمف أىل العمع فيسا إذا وقف الخاىغ العيغ السخىػنة بعج قبس السختيغ ليا 
 : عمى ثالثة أقػال

، (ٕٔٔ)شل، وىػ قػل السالكيةأن وقف العيغ السخىػنة بعج قبس السختيغ با: القهل األول
 .(ٗٔٔ)، والحشابمة(ٖٔٔ)والذافعية
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أن الػقف صحيح إن فظ الخاىغ العيغ السخىػنة مغ الخىغ، ولػ بعج مجة، : القهل الثاني
 . (٘ٔٔ)وال يرح الػقف إن لع يفكيا، وىػ محىب الحشفية

، (ٙٔٔ)أن وقف الخاىغ لمسخىػن صحيح، وىػ وجو عشج الذافعية: القهل الثالث
 .(ٚٔٔ)ةوالحشابم

لحق السختيغ، وال يجػز إبصال  أن في وقف الخاىغ لمسخىػن إبصااًل : دليل القهل األول
 .(ٛٔٔ)لحق السختيغ مشو فمع يجد إبصالو حقو، وأن في وقف السخىػن إبصااًل 

بأن الخىغ ىشا أثبت لمسختيغ حق االستيفاء مغ عيغ : استجل الحشفية: دليل القهل الثاني
السػقػف عمييا حق استغالليا، وىسا حقان متشافيان، األول مشيسا الػقف، وأثبت لمجية 

في ذمة الخاىغ، والثاني في العيغ السخىػنة، فإن أمكغ الجسع بيغ الحقيغ تعيغ السريخ 
إليو، فإذا تسكغ الخاىغ مغ فكاك الخىغ بسال آخخ لو نفح عقج الػقف، وإال أجبخ عمى 

لػقف، فيحفع بيحا حق السختيغ، وحق الجية بيع العيغ السخىػنة لدجاد الجيغ، وبصل ا
 .(ٜٔٔ)السػقػف عمييا

بأن حق السختيغ يكػن عخضة لمحىاب بيحه الحالة، : ويسكغ مشاقذة ىحا القػل
 فقج ال يدتصيع الخاىغ الدجاد ألي سبب مغ األسباب.

استجلػا القياس عمى العتق، فالػقف والعتق حق هلل تعالى، فال  :دليل القهل الثالث
 .(ٕٓٔ)إسقاط حقو بعج ثبػتويرح 

يتخجح القػل األول، وىػ عجم جػاز وقف السخىػن؛ لقػة دليميع؛ ولدالمتو مغ : التخجيح
 السعارض الخاجح.

فإن وقف العقارات : وبشاء عمى ما سبق مغ ذكخ الخالف في ىحه السدألة
 السخىػنة ال يرح؛ ألنو يفزي إلى بصالن حق السختيغ، وهللا تعالى أعمع.
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شخوط الهقف المتعمقة بالهاقف، وأثخىا عمى شخعية األوقاف : الثاني المظمب
 : المعاصخة

ومغ يرح ترخفو ىػ : أن يكهن الهاقف ممن يرح ترخفو في مالو: الذخط األول
 : مغ تتػفخ فيو األمػر التالية

  :أن يكهن مكمفا ، وىه البالغ العاقل: األمخ األول
عمى ـًا وذلظ قياس، (ٕٔٔ)شػن والدفيوفال يرح الػقف مغ الربي، وال مغ السج

 .(ٕٕٔ)سائخ الترخفات السالية
وألن الػقف مغ الترخفات التي فييا إزالة السمظ بغيخ عػض، وغيخ البالغ 

، وليحا ال ترح اليبة، والرجق، واإلعتاق، ونحػذلظ مغ الربي لحلظ العاقل ليذ أىاًل 
 .(ٖٕٔ)والسجشػن ونحػىسا

 : حخا  أن يكهن الهاقف : األمخ الثاني
ألن الػقــــــف إزالــــــة السمــــــظ، والعبــــــجليذ ؛ (ٕٗٔ)فــــــال يرــــــح الػقــــــف مــــــغ العبــــــج

 .(ٕ٘ٔ)مغ أىل السمظ
 .(ٕٙٔ)فال يرح الػقف مغ مكخه غيخ مختار: أن يكهن الهاقف مختارا  : األمخ الثالث

 : عميو لدفو أو فمذا أال يكهن الهاقف محجهر  : الذخط الثاني
 : تعخيف المفمذ: ىالمدألة األول :وتحت ىحا الذخط مدألتان

أفمذ الخجل، إذا صار مفمدًا، كأنسا : مأخػذ مغ )الفمذ(، يقال: المفمذ في المغة
. فالسفمذ مغ (ٕٚٔ)وزيػفًا، وصار ذا فمػس بعج أن كان ذا دراىعـًا صارت دراىسو فمػس

 . (ٕٛٔ)لع يبق معو مال
 مـــــغ عميـــــو ديـــــػن ال يفـــــي: عـــــخف الفقيـــــاء السفمـــــذ بأنـــــو: والمفمـــــذ فـــــي االصـــــظالح

 .(ٜٕٔ)بيا مالو
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اختمف الفقياء في صحة وقف مغ حجخ عميو  :حكم وقف المفمذ: المدألة الثانية
 : القاضي لفمدو عمى قػليغ

ال يرح وقف السفمذ، وىػ قػل جسيػر الفقياء، قال بو دمحم بغ الحدغ، : القهل األول
 –(ٖٖٔ)ة، والحشابم(ٕٖٔ)، والذافعية(ٖٔٔ)، وىػ محىب السالكية(ٖٓٔ)وأبػ يػسف مغ الحشفية

 .–رحع هللا الجسيع 
 . (ٖٗٔ) -هللارحسو –ل اإلمام أبي حشيفةأن وقف السفمذ صحيح، وىػ قػ  :القهل الثاني

 : أدلة القهل األول
َأنَّ َرُسػَل هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع  ،حجيث اْبِغ َكْعِب ْبِغ َماِلٍظ, َعْغ َأِبيوِ : الجليل األول

 .(ٖ٘ٔ)ِفي َدْيٍغ َكاَن َعَمْيوِ اَلُو َوَباَعُو َمى ُمَعاٍذ مَ َحَجَخ عَ 
باع مال معاذ، وقدع ثسشو بيغ غخمائو، وىحا ال يكػن إال  ملسو هيلع هللا ىلصأن الشبي : وجو االستجالل

 .(ٖٙٔ)بعج الحجخ عميو، ومشعو مغ الترخف في مالو
 أن حـــــجيث معـــــاذ : الهجـــــو األول :نـــــػقر ىـــــحا الـــــجليل مـــــغ وجيـــــيغ: مناقذـــــة الـــــجليل

 .(ٖٚٔ)جيث مخسلح
أن الشبــــي ملسو هيلع هللا ىلص لــــع يبــــع مــــال معــــاذ إال بدــــؤال مــــغ معــــاذ، ألنــــو لــــع يكــــغ : الهجــــو الثــــاني

فــــي مالـــــو وفـــــاء لجيشـــــو، فدــــأل معـــــاذ رســـــػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن يتـــــػلى بيــــع مالـــــو، ليشـــــال بخكـــــة 
ــــــو، وال يطــــــغ بسعــــــا ــــــاء بجيػن ــــــو وف ــــــأبى أمــــــخ رســــــػل رســــــػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فيرــــــيخ في ذ أن ي

ــــو، حتــــى يحــــتج عميــــو ببيعــــو بغيــــخ رضــــاه، فإنــــو كــــان سسحــــ ملسو هيلع هللا ىلصهللا ال ا دً جــــػاـًا ببيــــع مال
ــــع أحــــجً  ــــو  ايسش ــــع مــــغ قزــــاء ديش ــــف يستش ــــجيػن، فكي ــــو ال ــــظ ركبت ســــألو شــــيئًا، وألجــــل ذل

 .(ٖٛٔ)بسالو بعج أمخ رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص
لع يكغ ىػ الحي شمب بيع مالو، وإنسا جاء في  ااذً بأن مع: أجيب عن ىحا الهجو

، فصمبػا الحجخ عمى ملسو هيلع هللا ىلصالسخاسيل عغ أبي داود أن غخماء معاذ ىع جاؤوا إلى الشبي 
 .(ٜٖٔ)ملسو هيلع هللا ىلصمعاذ، وبيع مالو مغ قبل الشبي 
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، َقالَ : الجليل الثاني َصمَّى  ُجٌل ِفي َعْيِج َرُسػِل هللاِ ُأِصيَب رَ : حجيث َأِبي َسِعيٍج اْلُخْجِريِّ
: هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع ِفي ِثَساٍر اْبَتاَعَيا، َفَكُثَخ َدْيُشُو، َفَقاَل َرُسػُل هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّعَ 

َق الشَّاُس َعَمْيِو، َفَمْع َيْبُمْغ َذِلَظ َوَفاَء َدْيِشوِ  ُقػا َعَمْيِو((، َفَتَرجَّ ، َفَقاَل َرُسػُل هللِا َصمَّى ))َتَرجَّ
 .(ٓٗٔ)))ُخُحوا َماَوَجْجُتْع، َوَلْيَذ َلُكْع ِإالَّ َذِلَظ((: هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع ِلُغَخَماِئوِ 

لــــــع يــــــدد عمــــــى خمــــــع مــــــال الخجــــــل لغخمائــــــو، ولــــــع  ملسو هيلع هللا ىلصأن الشبــــــي : وجــــــو االســــــتجالل
 .(ٔٗٔ)يحبدو، ولع يبع مالو

 ال يتحقــــق إال بعــــج الحجــــخ عمــــى مالــــو، وليــــحا  ملسو هيلع هللا ىلصبــــي وىــــحا الترــــخف مــــغ الش
 .(ٕٗٔ)ال يرح وقفو
ما رواه مالظ في السػشأ عغ َعْغ ُعَسَخ ْبِغ َعْبِج الخَّْحَسِغ ْبِغ َداَلٍف : الجليل الثالث

، َعْغ َأِبيِو، َأنَّ َرُجاًل ِمْغ ُجَيْيَشَة َكاَن َيْدِبُق اْلَحاجَّ َفَيذْ  َواِحَل، َفُيْغِمي ِبَيا، اْلُسَدِنيِّ َتِخي الخَّ
، َفَأْفَمَذ َفُخِفَع َأْمُخُه ِإَلى ُعَسَخ ْبِغ اْلَخصَّاِب، َفَقالَ  ْيَخ َفَيْدِبُق اْلَحاجَّ َأمَّا َبْعُج : ُثعَّ ُيْدِخُع الدَّ

، : اَنِتِو ِبَأْن ُيَقالَ َفِإنَّ اأْلَُسْيِفَع، ُأَسْيِفَع ُجَيْيَشَة َرِضَي ِمْغ ِديِشِو َوَأمَ : َأيَُّيا الشَّاُس  َسَبَق اْلَحاجَّ
، َنْقِدُع َأاَل َوِإنَُّو َقْج َداَن ُمْعِخًضا، َفَأْصَبَح َقْج ِريَغ ِبِو، َفَسْغ َكاَن َلُو َعَمْيِو َدْيٌغ َفْمَيْأِتَشا ِباْلَغَجاةِ 

َلُو َىعّّ َوآِخخَ  ْيَغ َفِإنَّ َأوَّ  .(ٖٗٔ)ُه َحْخبٌ َماَلُو َبْيَشُيْع، َوِإيَّاُكْع َوالجَّ
قدع مال األسيفع بيغ  –رضي هللا عشو  –أن عسخ بغ الخصاب : وجو االستجالل

رضػان  –غخمائو، وىحا ال يكػن إال بعج الحجخ عميو، وقج جخى بسحزخ مغ الرحابة 
 .(ٗٗٔ)مشيع ـًاولع يشكخ عمى عسخ أحج مغ الرحابة، فكان اتفاق –هللا عمييع 

بأن السذيػر في حجيث أسيفع أن عسخ قدع مالو : نػقر ىحا الجليل: مناقذة الجليل
بيغ غخمائو، فيحسل عمى أنو كان مالو مغ جشذ الجيغ، وإن ثبت البيع فإنسا كان ذلظ 
بخضاه؛ ألن القاضي اليبيع مال السفمذ إال عشجشمب الغخماء، ولع يشقل أن الغخماء 

إليو، فجل أنو كان ذلظ  وأمخىع أن يفجوا شالبػه بحلظ، وإنسا السشقػل أنو ابتجأىع بحلظ،
 .(٘ٗٔ)بخضاه
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أجيب عغ دعػى أنو لع يسشع مغ الترخف في مالو إال بعج مصالبة : الجهاب عن ذلك
 بأن ىحا ال يرح، فقج ورد في ىحا األثخ أنو قج ُرفع أمخه إلى عسخ.: الغخماء لو

 : أدلة القهل الثاني 
ُكْع َبْيَشُكْع ِباْلَباِشِل إالَّ َأْن َتُكػَن ِتَجاَرًة َعْغ }اَلَتْأُكُمػا َأْمَػالَ : قػل هللا تعالى: الجليل األول
 .(ٙٗٔ)َتَخاٍض ِمْشُكْع{

، فال يحجخ (ٚٗٔ)أن بيع مال السجيغ بغيخ رضاه ليذ بتجارة عغ تخاض: وجو االستجالل
 عميو، وبالتالي فػقفو صحيح، كدائخ الترخفات السالية.

كل أمػال الشاس بغيخ تخاض مشيع، أن ىحه اآلية عامة في حخمة أ: مناقذة االستجالل
 لكغ ىحا العسػم مخرز باألدلة الجالة عمى مشع السفمذ بالترخف في مالو.

بحال  اأن السفمذ مخاشب عاقل، فال يسشع مغ الترخف بسالو، اعتبارً : الجليل الثاني
 .(ٛٗٔ)آلدميتو الػاليتو، وإىجارً  االخشيج؛ ألن في مشعو مغ الترخف بسالو سمبً 

أنشا ال نشكخ أن السفمذ مخاشب عاقل، لكشو مسشػع مغ الترخف في : الجليل مناقذة
مالو، مخاعاة لحقو أو حق غيخه، وقياسو عمى الخشيج ال يرح؛ ألن الخشيج ال مانع مغ 

 جػاز ترخفو بسالو، كسا أن ىحا القياس في مقابمة الشز.
ذ بسالو؛ لقػة يتخجح مسا سبق قػل الجسيػر، القائل بسشع ترخف السفم: التخجيح

 أدلتيع، وهللا تعالى أعمع.
 : لممهقهف اأن يكهن الهاقف مالك  : الذخط الثالث

لمػاقف وقت الػقف، فال يرح  ايذتخط لرحة الػقف أن يكػن السػقػف ممكً 
 .(ٜٗٔ)إن ممكت دار فالن فيي وقف؛ ألنيا لع تجخل في ممكو: أن يقػل

ػقف، اختمفػا فيسا لػ وقف الفزػلي وبعج اتفاقيع عمى عجم صحة وقف غيخ السالظ لم
 : عمى قػليغ



  
     
  

 م0202( يوليو 57العدد ) 911

 

 شسوط الوقف عيد املاللية على شسعية األوقاف املعاصسة أثس

 

، وبعس (ٓ٘ٔ)يرح وقف الفزػلي إذا أجازه السالظ، وىػ محىب الحشفية: القهل األول
 .(ٖ٘ٔ)، ورواية عشج الحشابمة(ٕ٘ٔ)، وىػ القػل القجيع عشج الذافعية(ٔ٘ٔ)السالكية

ية في ال يرح وقف الفزػلي، وإن أجازه السالظ، وىػ محىب السالك: القهل الثاني
 .(ٙ٘ٔ)، والحشابمة(٘٘ٔ)، وىػ قػل الذافعي في الججيج(ٗ٘ٔ)السذيػر عشيع

 : أدلة القهل األول
 .(ٚ٘ٔ)}َوَتَعاَوُنػا َعَمى اْلِبخِّ َوالتَّْقَػى{: قػل هللا تعالى: الجليل األول

أن ترخف الفزػلي بعج إجازة السالظ محسػل عمى التعاون عمى البخ : وجو االستجالل
لظ مغ تحسل مؤنة مباشخة الترخف الحي يحتاجو الػاقف، لسا فيو مغ والتقػى، لسا في ذ

 .(ٛ٘ٔ)محسػداً  ااألجخ والثػاب لو، فكان ترخفً 
حجيث ُعْخَوَة َأنَّ الشَِّبيَّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع أَْعَصاُه ِديَشاًرا َيْذَتِخي َلُو ِبِو : الجليل الثاني

ِغ، َفَباَع ِإْحَجاُىَسا ِبِجيَشاٍر، َوَجاَءُه ِبِجيَشاٍر َوَشاٍة، َفَجَعا َلُو ِباْلَبَخَكِة َشاًة، َفاْشَتَخى َلُو ِبِو َشاَتيْ 
 .(ٜ٘ٔ)ِفي َبْيِعِو، َوَكاَن َلِػ اْشَتَخى التَُّخاَب َلَخِبَح ِفيوِ 

فجل عمى إجازة  –رضي هللا عشو  –أجاز ترخف عخوة  ملسو هيلع هللا ىلصأن الشبي : وجو االستجالل
 .(ٓٙٔ)لفزػلي إن أجازه السالظترخف ا

أن حجيث عخوة محسػل عمى أن وكالتو كانت مصمقة، بجليل أنو : مناقذة االستجالل 
 .(ٔٙٔ)يدمع ويدتمع

بأن ىحا ال يدتقيع، فقج جاء في خبخ عخوة أنو : أجيب عغ ذلظ: الجهاب عن ذلك
 .(ٕٙٔ)ترجق بالجيشار، فمػ كانت الػكالة مصمقة لصابت نفدو بالجيشار

مغ الػاقف السالظ  اأن السالظ إذا أجاز وقف الفزػلي كان الػقف صادرً : الثالث الجليل
 .(ٖٙٔ)لمسػقػف، فيرح

كالػصية بديادة  أنو عقج لو مجيد حال وقػعو، فرح وقفو عمى إجازتو،: الجليل الخابع
 .(ٗٙٔ)عمى الثمث
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  :أدلة القهل الثاني
مختارًا، وأن  اقف راضيً لػاعسػم أدلة الػقف، حيث اشتخشت أن يقف ا: الجليل األول

 .(٘ٙٔ)لمسػقػف امالكً يكػن 
 أن العسػم الػارد في ذلظ مخرز بسا إذا أجازه الػاقف.: مناقذة الجليل
َثِشي َأِبي، َعْغ َأِبيِو، َحتَّى َذَكَخ َعْبَجهللِا : حجيث َعْسُخو ْبُغ ُشَعْيٍب، َقالَ : الجليل الثاني َحجَّ

َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَل: ))اَلَيِحلُّ َسَمٌف َوَبْيٌع، َواَلَشْخَشاِن ِفي ْبَغ َعْسٍخو َأنَّ َرُسػَل هللِا 
 .(ٙٙٔ)َبْيٍع، َواَل ِرْبُح َما َلْع ُيْزَسْغ، َواَلَبْيُع َما َلْيَذ ِعْشَجَك((

جاء الشيي في ىحا الحجيث عغ بيع اإلندان لسا ليذ عشجه، والشيي : وجو االستجالل
 .(ٚٙٔ)يقتزي الفداد

 فيقاس الػقف عمى البيع في ىحا.
 .(ٛٙٔ)أن الشيي في ىحا الحجيث محسػل عمى إذا لع يجده السالظ: مناقذة االستجالل

عغ السالظ وال عغ  اأن ترخف الفزػلي في الػقف ترخف ليذ صادرً : الجليل الثالث
 .(ٜٙٔ)وكيمو، فال يرح وقفو

مغ الػاقف  االػقف صادرً أن السالظ إذا أجاز وقف الفزػلي كان : مناقذة الجليل
 .(ٓٚٔ)السالظ لمسػقػف، فيرح

يتخجح القػل برحة وقف الفزػلي إن أجازه السالظ؛ لقػة أدلتيع، ومشاقذة : التخجيح
ألبػاب الػقف أمام الػاقفيغ بسا يتفق مع  اأدلة القػل اآلخخ، كسا أن في ذلظ فتحً 
 مقاصج الػقف وغاياتو، وهللا تعالى أعمع.

 : أال يقف الهاقف عمى نفدو: الذخط الخابع
 : اختمف أىل العمع في حكع وقف اإلندان عمى نفدو عمى قػليغ

 .(ٔٚٔ)يرح أن يقف اإلندان عمى نفدو، وىػ محىب الحشفية: القهل األول
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، وىػ قػل (ٖٚٔ)، ورواية عشج الحشابمة، نز عميو أحسج(ٕٚٔ)ووجو عشج الذافعية
 .(٘ٚٔ)سالم ابغ تيسية، واختيار شيخ اإل(ٗٚٔ)ابغ أبي ليمى، وابغ شبخمة

، وىػ محىب (ٙٚٔ)ال يرح الػقف عمى الشفذ، وبو قال دمحم بغ الحدغ: القهل الثاني
 . (ٜٚٔ)، والحشابمة(ٛٚٔ)، والسالكية(ٚٚٔ)الذافعية

 : أدلة القهل األول

ِدَظ ))اْبَجْأ ِبَشفْ : حجيث َجاِبٍخ َأنَّ َرُسػَل هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع َقالَ : الجليل األول
ْق َعَمْيَيا، َفِإْن َفَزَل َشْيٌء َفأِلَْىِمَظ، َفِإْن َفَزَل َعْغ أَْىِمَظ َشْيٌء َفِمِحي َقَخاَبِتَظ، َفِإْن  َفَتَرجَّ

َفَبْيَغ َيَجْيَظ َوَعْغ َيِسيِشَظ َوَعْغ : َيُقػلُ  َفَزَل َعْغ ِذي َقَخاَبِتَظ َشْيٌء َفَيَكَحا َوَىَكَحا.
 .(ٓٛٔ)ِشَساِلَظ((

أن معشى التقخب ال يشعجم في صجقة السخء عمى نفدو، ولحلظ وجو : ستجاللوجو اال
 .(ٔٛٔ)ببجاءة اإلندان بشفدو ملسو هيلع هللا ىلصالشبي 

ـــــاني ـــــجليل الث ـــــَخ : ال ـــــِغ ُعَس ـــــا  –حـــــجيث اْب ـــــاِب  –َرِضـــــَي َّللاَُّ َعْشُيَس ـــــَغ الَخصَّ ـــــَخ ْب َأْن ُعَس
ـــــــالَ  ـــــــَخ... َق َق بِ : َأَصـــــــاَب َأْرًضـــــــا ِبَخْيَب ـــــــاُع َواَل ُيػَىـــــــُب َواَل َفَتَرـــــــجَّ ـــــــُو اَل ُيَب َيـــــــا ُعَســـــــُخ، َأنَّ

ــــــــَخ  ُيــــــــػَرُث...اَل ُجَشــــــــاَح َعَمــــــــى َمــــــــْغ َوِلَيَيــــــــا َأْن َيْأُكــــــــَل ِمْشَيــــــــا ِبــــــــاْلَسْعُخوِف، َوُيْصِعــــــــَع َغْي
لٍ   .(ٕٛٔ)ُمَتَسػِّ

ُكَل ))اَل ُجَشاَح َعَمى َمْغ َوِلَيَيا َأْن َيأْ : قال –رضي هللا عشو  –أن عسخ : وجو االستجالل
ٍل((، وكان الػقف في يجه إال أن مات  .(ٖٛٔ)ِمْشَيا ِباْلَسْعُخوِف، َغْيَخ ُمَتَسػِّ

َأنَّ َرُسػَل َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع َرَأى : َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضَي َّللاَُّ َعْشوُ : الجليل الثالث
 َرُجاًل َيُدػُق َبَجَنًة، َفَقاَل: 

))اْرَكْبَيـــــــا : ِإنََّيــــــا َبَجَنــــــٌة. َقــــــالَ : ))اْرَكْبَيــــــا(( َقــــــالَ : ِإنََّياَبَجَنــــــٌة. َفَقــــــالَ : َقــــــالَ ))اْرَكْبَيــــــا(( فَ 
 .(ٗٛٔ)َوْيَمَظ(( ِفي الثَّاِلَثِة َأْو ِفي الثَّاِنَيةِ 
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أنو جاز لو االنتفاع بالبجن بعج أن أىجاىا وخخجت عغ ممكو، فكحلظ : وجو االستجالل
 .(٘ٛٔ)يجػز االنتفاع بالػقف

 :القهل الثاني أدلة

))ِإْن ِشْئَت َحَبْدَت َأْصَمَيا، : ما جاء في حجيث ابغ عسخ أن الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: الجليل األول
ْقَت ِبَيا((.  َوَتَرجَّ

 .(ٙٛٔ)أن تدبيل الثسخة يسشع أن يكػن لو فييا حق: وجو االستجالل

إلى هللا تعالى عمى وجو بأن الػقف إزالة السمظ : نػقر ىحا الجليل: مناقذة الجليل
هلل تعالى ـًا مغ الػقف فقج جعل ما صار مسمػكـًا القخبة، فإذاشخط الػاقف لشفدو شيئ
جعل سقاية، أو ، وىحا جائد، كسا لػ لشفدو لشفدوـًا لشفدو، ولع يجعل ما كان مسمػك

 .(ٚٛٔ)جعل مقبخة، وشخط أن يذخب مغ الدقاية، أو يجفغ في السقبخة

 .(ٛٛٔ)الػقف صجقة، وال ترح صجقة اإلندان عمى نفدوأن : الجليل الثاني

 أن الشرػص جاءت برجقة اإلندان عمى نفدو.: مناقذة الجليل

أن التقخب في الػقف يكػن بإزالة السمظ، والػقف عمى الشفذ يسشع زوال : الجليل الثالث
 .(ٜٛٔ)ممكو عغ الػقف

كػن بجعل ما كان بأن إزالة السمظ في الػقف ت: نػقر ىحا الجليل: مناقذة الجليل
لشفدو، وىحا ـًا لشفدو ممكـًا لشفدو، ولع يجعل ما كان مسمػكـًا هلل تعالى مسمػكـًا مسمػك

 جائد، كسا لػ جعل سقاية، أو جعل مقبخة، وشخط أن يذخب مغ الدقاية، أو يجفغ
 .(ٜٓٔ)في السقبخة

لشفذ؛ لقػة ىػ القػل األول القائل برحة الػقف عمى ا –وهللا أعمع  –الخاجح : التخجيح
أدلتو؛ ولمخد عمى أدلة القػل الثاني، كسا أن القػل بجػاز الػقف عمى الشفذ فيو تذجيع 

 عمى الػقف، واألدلة غيخ مرخحة بالسشع.
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شخوط الهقف المتعمقة بالمهقهف عميو، وأثخىا عمى شخعية األوقاف : المظمب الثالث
 : المعاصخة

  :أن يكهن المهقهف عميو مدمما  : الذخط األول
 : حكم الهقف عمى الكافخ: المدألة األولى

 : ال يخمػ الػقف عمى الكافخ مغ أحج األنػاع التالية
 : الكافخ الحمي: النهع األول 

 : وال يخمػ الػقف عمى الحمي مغ حالتيغ
 : ألىل الحمةـ ا عامـ ا أن يكهن الهقف عمى ذمي معين، وليذ وقف: الحالة األولى 

مى الحمي السعيغ جسيػر أىل العمع مغ وقج ذىب إلى صحة الػقف ع
 .(ٜٗٔ)، والحشابمة(ٖٜٔ)، والذافعية(ٕٜٔ)، والسالكية(ٜٔٔ)الحشفية

وإنسا جاز الػقف عمى ذمي معيغ؛ ألنو ال يتعيغ كػن الػاقف عميو وقف عميو 
استجل جسيػر أىل العمع عمى ، وقج (ٜ٘ٔ)ألجل ديشو، بل الحتسال كػنو فقيخًا، أو قخيباً 

 : ا ما يميذلظ بأدلة كثيخة مشي
يِغ َوَلْع : قػل هللا تعالى: الجليل األول }اَل َيْشَياُكُع َّللاَُّ َعِغ الَِّحيَغ َلْع ُيَقاِتُمػُكْع ِفي الجِّ

وُىْع َوُتْقِدُصػا ِإَلْيِيْع ِإنَّ َّللاََّ ُيِحبُّ اْلُسْقِدِصيَغ{ ُيْخِخُجػُكْع ِمْغ ِدَياِرُكْع َأْن َتَبخُّ
(ٜٔٙ) . 

مة؛ ألن أىل اآلية الكخيسة عمى جػاز دفع الرجقات إلى أىل الحدلت : وجو االستجالل
 .(ٜٚٔ)قتالشاالحمة ليدػا مغ أىل 

}َلْيَذ َعَمْيَظ ُىَجاُىْع َوَلِكغَّ َّللاََّ َيْيِجي َمْغ َيَذاُء َوَما ُتْشِفُقػا : قػل هللا تعالى: الجليل الثاني
ِ َوَما ُتْشِفُقػا ِمْغ َخْيٍخ ُيَػفَّ ِإَلْيُكْع َوَأْنُتْع اَل ِمْغ َخْيٍخ َفأِلَْنُفِدُكْع َوَما ُتْشِفُقػَن ِإالَّ  اْبِتَغاَء َوْجِو َّللاَّ

 .(ٜٛٔ)ُتْطَمُسػَن{
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))وىحه اآلية رخرة في : –رحسو هللا  –ه( ٜٚ٘قال ابغ الجػزي )ت  :وجو االستجالل
صمة الحيغ لع يشربػا الحخب لمسدمسيغ، وجػاز بخىع، وإن كانت السػاالة 

 .(ٜٜٔ)مشقصعة((

 في اإلنفاق الحي حس هللا تبارك وتعالى عميو. فيكػن الػقف داخاًل 

 . (ٕٓٓ)}َوُيْصِعُسػَن الصََّعاَم َعَمى ُحبِِّو ِمْدِكيًشا َوَيِتيًسا َوَأِسيًخا{: قػل هللا تعالى: الجليل الثالث 

، فجاز الػقف عمى الحمي (ٕٔٓ)أن األسيخ ال يكػن إال مذخكاً  :وجو االستجالل
 .ألنو مذخك

ي : َقاَلْت  –َرِضَي َّللاَُّ َعْشُيَسا  –َعْغ َأْسَساَء ِبْشِت َأِبي َبْكٍخ : الجليل الخابع َقِجَمْت َعَميَّ ُأمِّ
َوِىَي ُمْذِخَكٌة ِفي َعْيِج َرُسػِل َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع، َفاْسَتْفَتْيُت َرُسػَل َّللاَِّ َصمَّى هللُا 

ي؟ َقالَ : ُقْمتُ  َعَمْيِو َوَسمََّع،  .(ٕٕٓ)))َنَعْع ِصِمي ُأمَِّظ((: َوِىَي َراِغَبٌة، َأَفَأِصُل ُأمِّ

أمخ أسساء بالبخ بأميا وصمتيا، ومغ أنػاع الرمة الرجقة  ملسو هيلع هللا ىلصأن الشبي : وجو االستجالل
 عمييا، والػقف داخل في عسػم الرجقة.

 : ئفة من أىل الحمةعمى طاـ ا أن يكهن الهقف عام: الحالة الثانية

 : وقج اختمف أىل العمع في الػقف عمى شائفة مغ أىل الحمة عمى قػليغ

، (ٕٗٓ)، والسالكية(ٖٕٓ)أن الػقف عمى أىل الحمة جائد، وىػ محىب الحشفية: القهل األول
 .(ٕ٘ٓ)والذافعية

أن الػقف عمى أىل الحمة أو عمى شائفة معيشة مشيع ال يجػز، وىػ : القهل الثاني
  .(ٕٙٓ)شابمةمحىب الح

استجلػا باألدلة الجالة عمى جػاز الػقف عمى الحمي القخيب، وقج : أدلة القهل األول
 تقجمت.
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أن األدلة الػاردة في ىحا مػجية إلى الحمي القخيب، الحي وجج : مناقذة أدلة ىحا القهل
 معشى القخبة في صمتو، كسا دلت عمى ذلظ الشرػص الستقجمة.

ص عامة، وليدت محسػلة عمى الحمي القخيب، فال تحسل أن الشرػ : الجهاب عن ذلك 
 عمى الحمي إال بجليل.

استجلػا عمى عجم جػاز الػقف عمى أىل الحمة عامة أو عمى شائفة : دليل القهل الثاني
بأن الجية جية معرية، وليدت جية بخ؛ والػقف شخع قخبة هلل تعالى، وال يكػن : مشيع

وىحا بخالف الػقف عمى القخيب مغ أىل الحمة، ىحا إال إذا كانت الجية جية بخ، 
 .(ٕٚٓ)فالػقف عميو قخبة، ولحلظ جاز

أن الشرػص عامة في الرجقة عمى الكافخ غيخ السحارب، فتبقى عمى : مناقذة الجليل
يِغ َوَلْع ُيخْ : عسػميا، كقػل هللا تعالى ِخُجػُكْع }اَل َيْشَياُكُع َّللاَُّ َعِغ الَِّحيَغ َلْع ُيَقاِتُمػُكْع ِفي الجِّ

وُىْع َوُتْقِدُصػا ِإَلْيِيْع ِإنَّ َّللاََّ ُيِحبُّ اْلُسْقِدِصيَغ{، فالذخط في اآلية ىػ أال  ِمْغ ِدَياِرُكْع َأْن َتَبخُّ
 يكػنػا مغ أىل قتالشا. 

الخاجح ىػ القػل األول القائل بجػاز الػقف عمى شائفة مغ أىل الحمة؛ ألن : التخجيح
 صة أال يكػنػا مغ أىل قتالشا.الشرػص عامة في ىحا، شخي

 : الكافخ الحخبي والمختج: النهع الثاني
، (ٕٓٔ)، والذافعية(ٜٕٓ)، والسالكية(ٕٛٓ)وقج ذىب جسيػر أىل العمع مغ الحشفية

، إلى عجم صحة الػقف عمى الكافخ الحخبي والسختج، سػاء كان الػقف (ٕٔٔ)والحشابمة
 : عمى أفخاد أو جساعات؛ وذلظ لألدلة التالية

يِغ َوَأْخَخُجػُكْع : قػل هللا تعالى: ل األولالجلي }ِإنََّسا َيْشَياُكُع َّللاَُّ َعِغ الَِّحيَغ َقاَتُمػُكْع ِفي الجِّ
 . (ٕٕٔ)ِمْغ ِدَياِرُكْع َوَضاَىُخوا َعَمى ِإْخَخاِجُكْع َأْن َتَػلَّْػُىْع َوَمْغ َيَتَػلَُّيْع َفُأوَلِئَظ ُىُع الطَّاِلُسػَن{

 .(ٖٕٔ)اآلية الكخيسة عمى الشيي عغ الرجقة عمى أىل الحخب دلت :وجو االستجالل
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أن مال الحخبي والسختج مباح في األصل، فإزالة ما يتججد مغ مال بدبب : الجليل الثاني
 .(ٕٗٔ)الػقف أولى

أن الػقف قخبة وشاعة هلل تعالى، ووقف السال عمى الحخبي والكافخ  الجليل الثالث:
 .(ٕ٘ٔ)معرية هللايشافي ذلظ؛ ألن في ذلظ إعانة عمى 

أن في مذخوعية الػقف عمى الكافخ والسختج إعانة لو عمى حخبو لإلسالم : الجليل الخابع
 .(ٕٙٔ)والسدمسيغ

 : النهع الثالث: الكافخ المعاىج والمدتأمن

 : اختمف أىل العمع في صحة الػقف عمى السعاىج والسدتأمغ عمى قػليغ

لحخبي، فال يرح الػقف عمييسا، وىػ أن السعاىج والسدتأمغ ممحقان با: القهل األول
 .(ٕٚٔ)قػل لبعس الذافعية

أنيسا ممحقان بالحمي، فيجػز الػقف عمييسا، وقج قال بو بعس : القهل الثاني
 .(ٕٛٔ)الذافعية

الخاجح أن السعاىج والسدتأمغ ال يمحقان بالحمي؛ لمفخق بيشيسا، فالحمي لو : التخجيح
لحاقيسا بالحخبي أولى، فال يرح الػقف عيج، ويبحل الجدية، وتجب حسايتو، فيكػن إ

 .(ٜٕٔ)عمييسا، وهللا تعالى أعمع

عمى شخعية األوقاف ـ ا أثخ اشتخاط أن يكهن المهقهف عميو مدمم: المدألة الثانية
 : المعاصخة

لمخالف في اشتخاط اإلسالم في السػقػف عميو أثخ في تسجد الػقف وانقباضو، 
ذافعية أجازوا الػقف عمى شائفة مغ أىل الحمة، ونالحع أن السالكية ومعيع الحشفية وال
عشجىع عمى ذمي معيغ، بل أجازوا الػقف عمى  اولع يعج الػقف عمى أىل الحمة مقرػرً 

في اتداع الػقف، ليتعجى الػقف عمى  اشائفة معيشة مغ أىل الحمة، وىحا يعصي بعجً 
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وع الفقيية السدمع، والػقف عمى ذمي معيغ إلى ما ىػ أبعج مغ ذلظ، ومغ الفخ 
 : السعاصخة الستفخعة عمى ىحه السدألة الفخع التالي

 :بالكفار في بمجانيم وقف المدمم عمى الجمعيات اإلغاثية والخيخية الخاصة: فخع
ليحا الذخط أثخ عمى بعس األوقاف السعاصخة، والتي استججت في ىحه األزمشة 

سًا، وىي وقف السدمع برػرة أخخى، وإن كانت تشجرج تحت ما ذكخ فقياء األمة قجي
 عمى الجسعيات اإلغاثية أو الخيخية التي تكػن خاصة بالكفار.

ولبيان حكع ىحه السدألة، فال تخمػ ىحه الجسعيات مغ التقديع الدابق 
بخرػص نػع الكافخ الحي يػقف عميو، وعمى ىحا فالتخخيج عمى ىحه الذخط الدابق 

 : يكػن كسا يمي
عمى شائفة مغ أىل الحمة، ومغ ذلظ الػقف عمى جسعيات ـًا أن يكػن الػقف عام -أوال  

إغاثية أو خيخية، ترخف عمى شائفة مغ أىل الحمة، وحكع ذلظ الجػاز عمى 
 محىب الحشفية، والسالكية، والذافعية.

بيشسا يخالف الحشابمة، فيسشعػن مغ ذلظ، والخاجح الجػاز؛ ألن الشرػص عامة 
 لشا.في ىحا، شخيصة أال يكػنػا مغ أىل قتا

ومغ ىشا نجرك أثخ ىحا الذخط عمى شخعية ىحا الشػع مغ األوقاف، وىػ أثخ 
مغ آثار رأي السالكية في ىحه السدألة، وإن لع يشفخد الدادة السالكية في ىحا، بل وافقيع 

 الحشفية والذافعية.
 أن يكػن الػقف عمى كافخ حخبي، أو عمى مختج، فال يرح الػقف؛ لسا سبق. -ثانيا  
أن يكػن الػقف عمى جسعية خاصة بغيخ أىل الحمة، كالػقف عمى السعاىج،  -ثالثا  

ليسا بالحخبي؛ ألن الحمي لو عيج، ـًا والسدتأمغ، وحكع ذلظ عجم الجػاز؛ إلحاق
ويبحل الجدية، بخالف السعاىج والسدتأمغ، فيكػن إلحاقيسا بالحخبي أولى، فال 

 يرح الػقف عمييسا، وهللا تعالى أعمع.
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 : أن يكهن المهقهف عميو ممن يرح تممكو: انيالذخط الث

 : اشتخاط أن يكهن المهقهف عميو ممن يرح تممكو: المدألة األولى

يذــــــــتخط الفقيــــــــاء أن يكــــــــػن السػقــــــــػف عميــــــــو مســــــــغ يرــــــــح تسمكــــــــو حقيقــــــــة، 
عمـــــــى الفقـــــــخاء، أو يرـــــــح تسمكـــــــو حكســـــــًا، كـــــــالػقف عمـــــــى  كـــــــالػقف عمـــــــى زيـــــــج، أو

 السداجج والخباط وفي سبيل هللا.

ي أقف عمى فخع مغ فخوع ىحا الذخط، وىػ الػقف عمى الحيػان، فالحيػان ولعم
ىحا العقار وقف، يرخف ريعو : ال يرح تسمكو، فيل يجػز الػقف عميو، كأن يقػل

 عمى خيػل السجاىجيغ، أو خيػل شمبة العمع.

 : اختمف أىل العمم في ىحه المدألة عمى ثالثة أقهال

، ورواية عشج (ٕٕٓ)يػان، وىػ قػل السالكيةجػاز الػقف عمى الح: القهل األول
 .(ٕٕٔ)الحشابمة

 .(ٖٕٕ)، والحشابمة(ٕٕٕ)ال يرح الػقف عمى الحيػان، وىػ قػل الحشفية: القهل الثاني

أن الػقف عمى الحيػان يرح في الحيػانات السػقػفة، وال يرح في غيخ : القهل الثالث
 .(ٕٕٗ)ذلظ، وىػ محىب الذافعية

 : أدلة القهل األول

استجلػا بعسػم أدلة الػقف، فقج جاءت الشرػص بسذخوعية الػقف، ولع : ألولالجليل ا
 تفخق بيغ الحيػان وغيخه.

))َما : َقاَل َرُسػُل َّللاَِّ : َقالَ  –َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو  –حجيث َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ : الجليل الثاني
ُكُل ِمْشُو َشْيٌخ َأْو ِإْنَداٌن َأْو َبِييَسٌة، ِإالَّ َكاَن َلُو ِمْغ ُمْدِمٍع َيْغِخُس َغْخًسا، َأْو َيْدَرُع َزْرًعا، َفَيأْ 

 .(ٕٕ٘)ِبِو َصَجَقٌة((
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))َبْيَشا َرُجٌل : َقالَ  َأنَّ َرُسػَل َّللاَِّ  –َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو  –حجيث َأِبي ُىَخْيَخَة : الجليل الثالث
َفَذِخَب ِمْشَيا، ُثعَّ َخَخَج َفِإَذا ُىَػ ِبَكْمٍب َيْمَيُث َيْأُكُل  َيْسِذي، َفاْشَتجَّ َعَمْيِو الَعَصُر، َفَشَدَل ِبْئًخا،

َلَقْج َبَمَغ َىَحا ِمْثُل الَِّحي َبَمَغ ِبي، َفَسأَلَ ُخفَُّو، ُثعَّ َأْمَدَكُو ِبِفيِو، ُثعَّ : الثََّخى ِمَغ الَعَصِر، َفَقالَ 
ِ، َوِإنَّ َلَشا ِفي الَبَياِئِع : َخ َلُو((، َقاُلػاَرِقَي، َفَدَقى الَكْمَب، َفَذَكَخ َّللاَُّ َلُو، َفَغفَ  َيا َرُسػَل َّللاَّ

 .(ٕٕٙ)))ِفي ُكلِّ َكِبٍج َرْشَبٍة َأْجٌخ((: َأْجًخا؟ َقالَ 
استجلػا عمى ذلظ بأن الػقف فيو تسميظ لمسشفعة، وما ال يسمظ  :دليل القهل الثاني

 .(ٕٕٚ)كالحيػان ال يرح الػقف عميو
استجل أصحاب ىحا القػل عمى جػاز الػقف عمى الحيػانات  :دليل القهل الثالث

 السػقػفة بعسػم أدلة الػقف، فيي لع تفخق بيغ وقف وآخخ.
 واستجلػا عمى عجم صحة الػقف عمى الحيػانات غيخ السػقػفة بأنيا ليدت أىاًل 

 .(ٕٕٛ)لمسمظ بحال، فالسمظ ال يتأتى مشيا، كسا ال ترح اليبة وال الػصية ليا
الخاجح ىػ القػل األول، وىػ جػاز الػقف عمى الحيػانات مصمقًا؛ لقػة أدلتيع  :التخجيح

وصخاحتيا، فقج نرت عمى الصيخ والبييسة والكمب، وجعمت في كل كبج رشبة أجخ، 
 وهللا أعمع.

أثخ اشتخاط أن يكهن المهقهف عميو ممن يرح تممكو عمى شخعية : المدألة الثانية
 األوقاف المعاصخة:
الكية في ىحه الذخط جسيػر الفقياء في اشتخاط أن يكػن السػقػف يخالف الس

عميو مسغ يرح تسمكو، فال يذتخط فقياء السالكية أن يكػن السػقػف عميو مسغ يرح 
تسمكو، ومغ فخوع ىحه السدألة الػقف عمى الحيػان، فالحيػان ال يرح تسمكو، فمع يجد 

بيشسا أجاز الذافعية الػقف عمى  الحشفية والحشابمة الػقف عميو؛ لعجم صحة تسمكو،
الحيػانات السػقػفة، كخيػل السجاىجيغ، أما السالكية وبعس الحشابمة فإنيع أجازوا 
الػقف عمى الحيػانات مصمقًا، ومغ الفخوع الفقيية لألوقاف السعاصخة التي ىي متفخعة 

  :عغ ىحه السدألة ما يمي
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 : الهقف عمى جمعيات الخفق بالحيهان: فخع

ػل السالكية في ىحه السدألة أثخ في شخعية الػقف عمى جسعيات الخفق كان لق
بالحيػان، والتي استججت في ىحا العرخ؛ حيث يتخخج الػقف عمى الجسعيات الخاصة 
بالخفق بالحيػان عمى الخالف الدابق في حكع الػقف عمى الحيػانات، والخاجح جػاز 

حشابمة؛ وذلظ لسا ذكخوا مغ األدلة الػقف عمييا، وىػ محىب السالكية، ورواية عشج ال
 الجالة عمى جػاز ذلظ، وهللا تعالى أعمع. 

 : أن يكهن المهقهف عميو مهجهدا  : الذخط الثالث

 : اشتخاط أن يكهن المهقهف عميو مهجهدا  : المدألة األولى

أن يكػن السػقػف عميو مػجػدًا، : مسا اشتخط بعس أىل العمع لرحة الػقف
معجوم، كالػقف عمى جشيغ، أو عمى مغ سيػلج، وقج اختمف أىل فال يرح الػقف عمى 

 : العمع في ىحه السدألة عمى قػليغ

يرح الػقف عمى السعجوم، كالػقف عمى الجشيغ، وعمى مغ سيػلج، ونحػ : القهل األول
 .(ٖٕٓ)، وقػل لمذافعية(ٜٕٕ)ذلظ، وىػ محىب السالكية

، (ٖٕٔ)، وىػ محىب الحشفيةال يرح الػقف عمى معجوم لع يػجج بعج: القهل الثاني
 .(ٖٖٕ)، والحشابمة(ٕٖٕ)والذافعية

 : أدلة القهل األول

ْحَداِن َوِإيَتاِء ِذي : قػل هللا سبحانو تعالى: الجليل األول }ِإنَّ َّللاََّ َيْأُمُخ ِباْلَعْجِل َواإلِْ
 .(ٖٕٗ)اْلُقْخَبى{

 . (ٖٕ٘) ْفِمُحػَن{}َواْفَعُمػا اْلَخْيَخ َلَعمَُّكْع تُ : قػل هللا تعالى: الجليل الثاني

أن عسػم اآليتيغ دال عمى مذخوعية فعل الخيخ : وجو االستجالل من اآليتين
 واإلحدان، ووقف السعجوم، والحي لع يػجج بعج داخل في عسػم ذلظ. 
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 : أدلة القهل الثاني

قياس الػقف عمى اليبة والبيع، بجامع التسميظ، فال يرح عمى غيخ : الجليل األول
 .(ٖٕٙ)والبيعالسعيغ، كاليبة 

أن ىحا القياس غيخ صحيح؛ ألن البيع مغ عقػد السعاوضات التي : مناقذة الجليل
يصمب فييا التحخي والزبط، بخالف الػقف فيػ مغ عقػد التبخعات التي ال يصمب فييا 

 .(ٖٕٚ)ما يصمب في عقػد السعاوضات

غ، أن الػقف تسميظ لمعيغ أو لمسشفعة، فال يرح عمى غيخ معي: الجليل الثاني
 .(ٖٕٛ)كاإلجارة

أن الػقف مغ عقػد التبخعات، واإلجارة مغ عقػد السعاوضات، فال : مناقذة الجليل
 يقاس عمييا.

الخاجح ىػ جػاز الػقف عمى السعجوم؛ لعسػم أدلة الػقف التي لع تفخق بيغ : التخجيح
 الػقف عمى السعجوم والسػجػد.

 : المعاصخةأثخ ىحا الذخط عمى شخعية األوقاف : المدألة الثانية

يتزح في ىحه السدألة أن محىب السالكية صحة الػقف عمى السعجوم، كالػقف 
عمى الجشيغ، وعمى مغ سيػلج، فيع ال يذتخشػن أن يكػن السػقػف عميو مػجػدًا، وقال 

بعس الذافعية، ويطيخ أثخ ىحا القػل في شخعية الػقف عمى ما ليذ ـًا بيحا القػل أيز
 يؤثخ عمى اتداع الػقف، وامتجاد رواقو. زمغ الػقف، مسا امػجػدً 

 : أن يكهن الهقف عمى جية بخ: الذخط الخابع

 : اشتخاط جية البخ في الهقف: المدألة األول

اختمف أىل العمع في اشتخاط أن يكػن الػقف عمى جية بخ، وقبل ذكخ 
 : خالفيع، البج مغ تحخيخ محل الشداع فيسا يمي
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الػقف إن كان عمى جية قخبة، كالػقف عمى  اتفق أىل العمع عمى جػاز -أوال  
 السداجج، وكالػقف عمى الجعػة إلى هللا، وحفع القخآن، ونحػ ذلظ.

اتفقػا عمى عجم جػاز الػقف إن كان عمى جية معرية، كالػقف عمى الكشائذ  -ثانيا  
 .(ٜٖٕ)والسعابج الذخكية، ودور البغاء، وحانات الخسػر

 : في الػقف عمى قػليغ اختمفػا في اشتخاط القخبة -ثالثا  

عجم اشتخاط القخبة في الػقف، فيرح الػقف عمى السباح، وىػ محىب : القهل األول
 .(ٕٕٗ)، ورواية عشج الحشابمة(ٕٔٗ)، والذافعية(ٕٓٗ)السالكية

، (ٖٕٗ)ال يرــــــح الػقــــــف إال عمــــــى جيــــــة بــــــخ، وىــــــػ مــــــحىب الحشفيــــــة: القــــــهل الثــــــاني
اإلســـــالم ابــــغ تيسيـــــة، حيـــــث ، ورجحـــــو شــــيخ (ٕ٘ٗ)، وقـــــػل عشــــج الذـــــافعية(ٕٗٗ)والحشابمــــة

ــــى : قــــال ــــى جيــــة مباحــــة، كــــالػقف عمــــى األغشيــــاء عم ))ولكــــغ تشــــازعػا فــــي الػقــــف عم
ـــــو باشـــــل  ـــــاب والدـــــشة واألصـــــػل أن ـــــحي دل عميـــــو الكت ـــــػليغ مذـــــيػريغ، والرـــــحيح ال ق

ـــــاِء : أيزـــــًا، ألن هللا ســـــبحانو قـــــال فـــــي مـــــال الفـــــيء ـــــْيَغ اأْلَْغِشَي ـــــًة َب ﴿َكـــــْي اَل َيُكـــــػَن ُدوَل
بــــــيغ  ، فــــــأخبخ ســــــبحانو أنــــــو شــــــخع مــــــا ذكــــــخه لــــــئال يكــــــػن الفــــــيء متــــــجاواًل (ٕٙٗ)ِمــــــْشُكْع 

األغشيــــاء دون الفقــــخاء، فعمــــع أنــــو ســــبحانو يكــــخه ىــــحا، ويشيــــى عشــــو ويحمــــو، فســــغ جعــــل 
بعـــــج ـًا الػقـــــف لألغشيـــــاء فقـــــط فقـــــج جعـــــل الســـــال دولـــــة بـــــيغ األغشيـــــاء، فيتجاولػنـــــو بصشـــــ

 .(ٕٚٗ)فال يجػز ذلظ((بصغ دون الفقخاء، وىحا مزاد هلل في أمخه وديشو 

 : أدلة القهل األول

يِغ َوَلْع : قػل هللا تعالى: الجليل األول }اَل َيْشَياُكُع َّللاَُّ َعِغ الَِّحيَغ َلْع ُيَقاِتُمػُكْع ِفي الجِّ
وُىْع َوُتْقِدُصػا ِإَلْيِيْع ِإنَّ َّللاََّ ُيِحبُّ اْلُسْقِدِصيغَ   . (ٕٛٗ){ُيْخِخُجػُكْع ِمْغ ِدَياِرُكْع َأْن َتَبخُّ

دلت اآلية عمى جػاز البخ بالكافخ إن كان غيخ محارب، وال شظ أن : وجو االستجالل
 عمى ذلظ. ـًا الػقف داخل في البخ، فيجػز الػقف في بقية السباحات؛ قياس
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أن الػقف ليذ مغ باب الرجقات، وإنسا ىػ مغ باب العصايا واليبات، : الجليل الثاني
 .(ٜٕٗ)التي ال يذتخط فييا القخبة

 : أدلة القهل الثاني

 }َكْي اَل َيُكػَن ُدوَلًة َبْيَغ اأْلَْغِشَياِء ِمْشُكْع{.: قػل هللا تعالى: الجليل األول

أن ىحه اآلية الكخيسة دالة عمى عجم جػاز الػقف عمى األغشياء، ووجو : وجو االستجالل
مسا يجعمو دولة أن هللا سبحانو وتعالى كخه أن يكػن السال دولة بيغ األغشياء، و : ذلظ

 .(ٕٓ٘)بيغ األغشياء الػقف عمييع، فيقاس عمى ذلظ بقية السباحات

ْقَت ِبَيا((: حجيث عسخ: الجليل الثاني  .(ٕٔ٘)))ِإْن ِشْئَت َحَبْدَت َأْصَمَيا، َوَتَرجَّ

ـــــى أن الرـــــجقة ال تكـــــػن إال عشـــــجما يخـــــخج الســـــال : وجـــــو االســـــتجالل دل الحـــــجيث عم
 عمى وجو القخبة.

ــــــث ــــــجليل الثال ــــــَخَة، َأنَّ َرُســــــػَل هللِا  :ال ــــــي ُىَخْي ــــــالَ  حــــــجيث َأِب ْنَدــــــاُن : َق ))ِإَذا َمــــــاَت اإلِْ
ــــةٍ  ــــُو ِإالَّ ِمــــْغ َثاَلَث ــــُو َعَسُم ــــٍج : اْنَقَصــــَع َعْش ــــِو، َأْو َوَل ــــُع ِب ــــٍع ُيْشَتَف ــــٍة، َأْو ِعْم ِإالَّ ِمــــْغ َصــــَجَقٍة َجاِرَي

 .(ٕٕ٘)َصاِلٍح َيْجُعػ َلُو((

جارية ال تكػن في السباحات، وإنسا تكػن فيسا يخخج عمى أن الرجقة ال: وجو االستجالل
 وجو القخبة هلل تعالى.

بأن تدسية الػقف صجقة ال يجل : نػقر االستجالل بيحه األدلة: مناقذة ىحه األدلة
صجقة حكيع بغ حدام وىػ كافخ  ملسو هيلع هللا ىلصعمى اشتخاط القخبة في الػقف، فقج سسى الشبي 

 .(ٖٕ٘)ذ عبادة محزة حتى تذتخط القخبة فيوخيخًا؛ ألن الػقف لي

الخاجح أن الػقف ال يذتخط أن يكػن عمى جية بخ وقخبة؛ لقػة أدلتيع؛ : التخجيح
 ولإلجابة عغ أدلة القػل الثاني.



 

 

  

 911 
 

 طازق بً ىايف الشنسي د.

 

أثخ اشتخاط أن يكهن الهقف عمى جية بخ عمى شخعية األوقاف : المدألة الثانية
 : المعاصخة

ن عمى جية القخبة، لكغ الخالف جخى أجسع العمساء عمى صحة الػقف إن كا
في الػقف عمى السباح، واتزح في ىحه السدألة أن فقياء السالكية ال يذتخشػن القخبة 
في الػقف، ووافقيع عمى ىحا الذافعية وبعس الحشابمة، فيرح الػقف عشجىع عمى 

ف، السباح، وال شظ أن ىحا الخأي يػسع دائخة الػقف أكبخ مغ اشتخاط القخبة في الػق
فيزفي شخعية عمى بعس األوقاف السعاصخة، التي ال يػجج فييا وصف القخبة، ومغ 

 : الفخوع السعاصخة ما يمي
 : الهقف عمى المؤسدات العممية النظامية: فخع

الػقف عمى السؤسدات التعميسية : مغ السدائل الحادثة في مجال األوقاف
 الشطامية، كالػقف عمى الجامعات والسجارس.

 : ىحه السؤسدات العمسية مغ ثالث حاالت وال تخمػ
 : أن تكهن مؤسدات ُتعنى بالعمهم المحخمة: الحالة األولى

كالتي تعمع الدحخ والسػسيقى، أو غيخ ذلظ مغ العمػم السحخمة، وىحا ال 
 .(ٕٗ٘)خالف في عجم صحة الػقف عمييا

 : أن تكهن مؤسدات ُتعنى بعمهم الذخيعة: الحالة الثانية
السؤسدات التعميسية ُتعشى بالعمع الذخعي فال خالف بيغ أىل  فإذا كانت ىحه

العمع في جػاز الػقف عمييا، كاألوقاف التي ترخف إلنذاء ىحه السؤسدات الذخعية، 
 أو لجعسيا بعج إنذائيا، كإنذاء السكتبات فييا، أو صخف مختبات أساتحتيا وشالبيا.

إذا وقف عمى شمبة عمع  فعمى ىحا: ))قال شسذ األئسة: قال في البحخ الخائق
 .(ٕ٘٘)عغ الحاجة((ـًا بمجة كحا يجػز؛ ألن الفقخ غالب فييع، فكان االسع مشبئ
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))ويتأبــــــــج الػقــــــــف : –رحســــــــو هللا  –ه( ٔٓٔٔوقــــــــال دمحم بــــــــغ عبــــــــجهللا الخخشــــــــي )ت 
إذا قـــــــال: ترـــــــجقت عمـــــــى الفقـــــــخاء والسدـــــــاكيغ، أو عمـــــــى السدـــــــاجج، أو عمـــــــى شمبـــــــة 

 .(ٕٙ٘)العمع، وما أشبو ذلظ((
))ولػ وقفيا عمى العمساء فيع  –رحسو هللا  –ه( ٓ٘ٗل الساوردي )ت وقا

 .(ٕٚ٘)عمساء الجيغ؛ ألنيع في العخف العمساء عمى اإلشالق((
 : أن تكهن مؤسدات ُتعنى بالعمهم المباحة: الحالة الثالثة

كالػقف عمى السؤسدات العمسية، التي ال تجرس العمػم الذخعية، وإنسا يقػم 
 ى تعميع العمػم السباحة، كالصب والفمظ واليشجسة، وما شابو ذلظ.نذاشيا العمسي عم

وقج اختمف أىل العمع في صحة الػقف عمييا، بشاء عمى اشتخاط القخبة والبخ 
في الػقف، وقج تقجم الحجيث عغ ذلظ، وأن لمفقياء قػليغ في ىحه السدألة، وتػصمت 

ط القخبة في الػقف، وبشاء عمى إلى أن الخاجح قػل السالكية والذافعية، وىػ عجم اشتخا
 ذلظ يرح الػقف عمى السؤسدات العمسية الشطامية، وهللا تعالى أعمع.

شخوط الهقف المتعمقة بالمهقهف، وأثخىا عمى شخعية األوقاف : المظمب الخابع
 : المعاصخة

 : وسيكػن الحجيث في ىحا الذخط عغ مدألتيغ: أن يكهن الهقف مؤبجا  : الذخط األول
 : اشتخاط التأبيج في المهقهف: األولىالمدألة 

ىل يذتخط أن : مغ الذخوط التي تشازع أىل العمع في اشتخاشيا لرحة الػقف
 عمى التأبيج، أوال يذتخط ذلظ؟.ـًا يكػن السػقػف قائس

 : اختمف أىل العمع في ىحه السدألة عمى قػليغ مذيػريغ
يرح في السؤبج والسؤقت،  ال يذتخط في السػقػف أن يكػن مؤبجًا، بل: القهل األول

، وقػل عشج (ٜٕ٘)،وبو قال أبػ يػسف في رواية عشو(ٕٛ٘)وىػ محىب السالكية
 .(ٕٔٙ)، ووجو عشج الحشابمة(ٕٓٙ)الذافعية
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يذتخط التأبيج في الػقف، وال يرح الػقف إال مؤبجًا، وىػ قػل جسيػر : القهل الثاني
 .(ٕ٘ٙ)السالكية ، وبعس(ٕٗٙ)، والحشابمة(ٖٕٙ)، والذافعية(ٕٕٙ)العمساء مغ الحشفية

 : أدلة القهل األول
: ما رواه مدمع مغ شخيق َأِبي َسَمَسَة، َعْغ َجاِبِخ ْبِغ َعْبِج هللِا، َأنَُّو َقالَ : الجليل األول

))َمْغ أَْعَسَخ َرُجاًل ُعْسَخى َلُو َوِلَعِقِبِو، َفَقْج َقَصَع َقْػُلُو َحقَُّو : َيُقػلُ  َسِسْعُت َرُسػَل هللِا 
ِل َحِجيِثوِ ِفيَيا، وَ  ))َأيَُّسا َرُجٍل أُْعِسَخ : ِىَي ِلَسْغ أُْعِسَخ َوِلَعِقِبِو((، َغْيَخ َأنَّ َيْحَيى َقاَل ِفي َأوَّ

 .(ٕٙٙ)ُعْسَخى َفِيَي َلُو َوِلَعِقِبِو((
َبْيِخ، َعْغ َجاِبٍخ، َقالَ : الجليل الثاني : َقاَل َرُسػُل هللِا : ما رواه مدمع مغ شخيق َأِبي الدُّ

ْمِدُكػا َعَمْيُكْع َأْمَػاَلُكْع، َواَل ُتْفِدُجوَىا، َفِإنَُّو َمْغ أَْعَسَخ ُعْسَخى َفِيَي ِلمَِّحي أُْعِسَخَىا َحيِّا ))أَ 
 .(ٕٚٙ)َوَميًِّتا، َوِلَعِقِبِو((

: ما رواه البخاري ومدمع مغ شخيق َأِبي َسَمَسَة ْبِغ َعْبِج الخَّْحَسِغ َقالَ : الجليل الثالث
ِبالُعْسَخى، َأنََّيا ِلَسْغ  َقَزى الشَِّبيُّ : َيُقػلُ  –َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو  –اِبَخ َبِغ َعْبِجهللِا َسِسْعُت جَ 
 .(ٕٛٙ)ُوِىَبْت َلوُ 

جاءت ىحه األحاديث الشبػية برحة العسخى، : وجو االستجالل من ىحه األحاديث
 والعسخى ىبة مؤقتة، فإذا صحت العسخى وىي مؤقتة صح الػقف السؤقت.

))َمِغ اْحَتَبَذ : َقاَل الشَِّبيُّ : َقالَ  –َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو  –حجيث َأَبي ُىَخْيَخَة : الجليل الخابع
ِ َوَتْرِجيًقا ِبَػْعِجِه، َفِإنَّ ِشَبَعُو َوِريَُّو َوَرْوَثُو َوَبْػَلُو ِفي ِ ِإيَساًنا ِباهَّ ِميَداِنِو  َفَخًسا ِفي َسِبيِل َّللاَّ

 .( ٜٕٙ)اَمِة((َيْػَم الِقيَ 
في ىحا الحجيث دليل عمى جػاز وقف الحيػان، والحيػان ال تكػن : وجو االستجالل

 مشفعتو مؤبجة؛ لعجم إمكانية تأبيج الحيػان، وإذا جاز وقف الحيػان جاز الػقف السؤقت.
 : أدلة القهل الثاني

َسَخ ْبَغ الَخصَّاِب َأَصاَب َأْن عُ  –َرِضَي َّللاَُّ َعْشُيَسا  –حجيث اْبِغ ُعَسَخ : الجليل األول
ِ، ِإنِّي : َيْدَتْأِمُخُه ِفيَيا، َفَقالَ  َصّمى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّعَ  َأْرًضا ِبَخْيَبَخ، َفَأَتى الشَِّبيَّ  َيا َرُسػَل َّللاَّ
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))ِإْن ِشْئَت : ؟ َقالَ َأَصْبُت َأْرًضا ِبَخْيَبَخ َلْع ُأِصْب َمااًل َقطُّ َأْنَفَذ ِعْشِجي ِمْشُو، َفَسا َتْأُمُخ ِبوِ 
ْقَت ِبَيا((  .(ٕٓٚ)َحَبْدَت َأْصَمَيا، َوَتَرجَّ

دل الحجيث عمى أن الػقف قائع عمى تحبيذ األصل وبقائو، وإذا كان : وجو االستجالل
 ىحا ىػ األصل في الػقف، فال يرح إال مؤبجًا.

دليل فيو  بأن الحجيث ال: يسكغ أن يشاقر االستجالل بيحا الحجيث: مناقذة االستجالل
 عمى شخط التأبيج، حيث لع يسشع الػقف السؤقت.

أن اليبة ال يجػز الخجػع فييا، فيقاس عمييا الػقف؛ ألن تػقيت الػقف : الجليل الثاني
 .(ٕٔٚ)رجػع فيو

بأن الػقف غيخ السؤبج ال رجػع فيو، وإنسا ىػ : يجاب عغ ىحا الجليل: مناقذة الجليل
في اليبة انتداع ليا مغ التسمظ الحي انتقمت إليو تحجيج لو بسجة زمشية، لكغ الخجػع 

 باليبة، فثبت الفخق بيغ اليبة والػقف، فبصل القياس.
كسا أنو ال يجػز تػقيت العتق إلى مجة محجدة، كحلظ ال يجػز تػقيت : الجليل الثالث

 .(ٕٕٚ)مشيسا إزالة لمسمظ ال إلى حج الػقف إلى مجة معيشة، بجامع أن كاًل 
بػجػد الفارق بيغ الػقف والعتق، فإن العتق : يسكغ مشاقذة ىحا الجليل :مناقذة الجليل

 ال يتأتى فيو التػقيت، وأما الػقف فيسكغ أن يكػن مؤقتًا.
الخاجح في ىحه السدألة ىػ القػل بعجم اشتخاط التأبيج في السػقػف، وأن : التخجيح

بيج الػقف؛ ولقػة األدلة ومؤقتًا؛ لعجم الجليل القاشع عمى اشتخاط تأ االػقف يرح مؤبجً 
 الجالة عمى جػاز الػقف السؤقت.

 : أثخ قهل المالكية في اشتخاط التأبيج عمى شخعية األوقاف المعاصخة: المدألة الثانية
كان قػل السالكية عجم اشتخاط التأبيج في الػقف، فيرح عمى ىحا الػقف السؤبج 

ل العمع، فاشتخشػا التأبيج في والسؤقت، ووافقيع بعس أىل العمع، وقج خالف جسيػر أى
الػقف، وتقجم تخجيح محىب السالكية، وىػ جػاز الػقف السؤقت؛ لعجم وجػد ما يسشع 
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الػقف السؤقت بأنو ال يخالف القػاعج  –رحسو هللا  –مشو، وقج وصف الذيخ أبػ زىخة 
الفقيية، حيث قال: ))...أما السؤقت فال يخالف القػاعج في شيء؛ ألن حبذ رقبة 

 .(ٖٕٚ)عيغ عغ الترخف مجة مؤقتة أمخ مقخر في الذخع، ولو فيو نطيخ((ال

لمػقف أبعج، ويحقق مقاصج كبيخة مغ ـًا وال شظ أن محىب السالكية يعصى آفاق
مقاصج الػقف، حيث يفتح السجال أمام مغ ال سبيل أمامو إال الػقف السؤقت بدمغ 

ألوقاف، ومغ األمثمة عمى مؤقت، وفي ىحا تكثيخ لألوقاف، وفتح باب لتعجد مرادر ا
 : ذلظ ما يمي

وقف األبشية وجعميا معامل لمتعميع والتجريب، أو لعقج الجورات التي تكػن محجدة  -ٔ
 بدمغ معيغ.

وقف األبشية لمسجارس والسعاىج لتقػم بتجريذ مخحمة دراسية محجدة، كالسخحمة  -ٕ
 .(ٕٗٚ)يةاألساسية مغ التعميع، أو الستػسصة، أو الثانػية، أو الجامع

تخريز أبشية إليػاء مغ ال مأوى لو مغ األشفال الحيغ ال عائل ليع، وإيػاء  -ٖ
 .(ٕ٘ٚ)انقصعت بيع الدبل العجدة والسذخديغ ومغ

تخريز أراض إلقامة مذخوعات صشاعية أو زراعية لسجة محجدة، ليتػلى زراعتيا  -ٗ
إقامة  مغ تػقف عمييع ىحه السشفعة، فإن كانت غيخ صالحة لمدراعة جعل ليع

 .(ٕٙٚ)مذخوعات صشاعية أو إنتاجية، خالل مجة الػقف
 : تبقى بعج استيفاء منفعتياـ ا أن يكهن المهقهف عين: الذخط الثاني

 : وسيكهن الكالم في ىحا الذخط في مدألتين
خالف أىل العمم في اشتخاط بقاء العين المهقهفة بعج استيفاء : المدألة األولى

 : منفعتيا

في اشتخاط أن تكػن العيغ السػقػفة تبقى بعج استيفاء مشفعتيا اختمف أىل العمع 
 : عمى قػليغ
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ال يذتخط في العيغ السػقػفة أن تبقى عيشيا بعج استيفاء مشفعتيا، كػقف : القهل األول
الصعام مغ أجل أكمو، وكػقف الذسع والديت لالستزاءة بو، وىػ قػل عشج 

 .(ٜٕٚ)شيخ اإلسالم ابغ تيسية ، واختاره(ٕٛٚ)، وقال بو األوزاعي(ٕٚٚ)السالكية

يذتخط في السػقػف أن تبقى عيشو بعج استيفاء مشفعتيا، فال يرح وقف : القهل الثاني
الصعام ألكمو، وال الديت لالستزاءة بو، عجم صحة وقف العيغ التي ال تبقى بعج 

، (ٕٔٛ)، والسالكية(ٕٓٛ)استيفاء مشفعتيا، وىػ محىب جسيػر العمساء مغ الحشفية
 .(ٖٕٛ)، والحشابمة(ٕٕٛ)والذافعية

 : أدلة القهل األول

عسػم أدلة الػقف، فيي لع تفخق بيغ مػقػف تبقى عيشو بعج استيفاء : الجليل األول
 مشفعتيا، وبيغ ما ال تبقى عيشو.

، َعِغ الشَِّبيِّ : الجليل الثاني ))َأيَُّسا ُمْدِمٍع َكَدا ُمْدِمًسا : َقالَ  حجيث َأِبي َسِعيٍج اْلُخْجِريِّ
ًبا َعَمى ُعْخٍي، َكَداُه َّللاَُّ ِمْغ ُخْزِخ اْلَجشَِّة، َوَأيَُّسا ُمْدِمٍع َأْشَعَع ُمْدِمًسا َعَمى ُجػٍع، َأْشَعَسُو َثػْ 

َّللاَُّ ِمْغ ِثَساِر اْلَجشَِّة، َوَأيَُّسا ُمْدِمٍع َسَقى ُمْدِمًسا َعَمى َضَسٍإ، َسَقاُه َّللاَُّ ِمَغ الخَِّحيِق 
 .(ٕٗٛ)اْلَسْخُتػِم((

في الحجيث داللة الترجق بالمباس والصعام والساء، والػقف صجقة مغ : جو االستجاللو 
الرجقات، والػقف بالمباس والصعام والساء، يشتفع بو بعج ذىاب عيشو في الغالب، فجل 

 عمى عجم اشتخاط بقاء العيغ.

))َمِغ اْحَتَبَذ : الشَِّبيُّ  َقالَ : َقالَ  –َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو  –حجيث َأَبي ُىَخْيَخَة : الجليل الثالث
ِ َوَتْرِجيًقا ِبَػْعِجِه، َفِإنَّ ِشَبَعُو َوِريَُّو َوَرْوَثُو َوَبْػَلُو ِفي ِ ِإيَساًنا ِباهَّ ِميَداِنِو  َفَخًسا ِفي َسِبيِل َّللاَّ

 .(ٕ٘ٛ)َيْػَم الِقَياَمِة((

غ أن يجوم وقفو دل الحجيث عمى جػاز وقف الحيػان، والحيػان ال يسك: وجو االستجالل
 إلى األبج، فجل ىحا عمى جػاز الػقف دون اعتبار لبقاء عيشو بعج استيفاء السشفعة مشيا.
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أن الػقف تحبيذ لألصل وتدبيل لمسشفعة، وما ال يشتفع بو إال  :دليل القهل الثاني
 .(ٕٙٛ)باإلتالف ال تتحقق مشفعتو

الخاجح ما ذىب إليو أصحاب القػل األول مغ عجم اشتخاط بقاء العيغ لرحة : التخجيح
 الػقف؛ لقػة أدلتيع.

 :قهفة عمى شخعية األوقاف المعاصخةأثخ اشتخاط بقاء العين المه : المدألة الثانية

ذىب جسيػر السحاىب األربعة، مغ الحشفية، والسالكية، والذافعية، والحشابمة، 
السػقػفة بعج استيفاء مشفعتيا، فال يرح وقف ما ال تبقى عيشو  إلى اشتخاط بقاء العيغ

بعج استيفاء السشفعة مشيا، بيشسا خالف بعس السالكية في ىحا، فأجازوا وقف ما ال تبقى 
عيشو بعج استيفاء مشفعتو، ووافقيع عمى ىحا بعس العمساء، كاإلمام األوزاعي، وشيخ 

في شخعية بعس األوقاف، مسا يفتح مجاالت  اإلسالم ابغ تيسية، وليحا القػل أثخ بالغ
مغ األوقاف السعاصخة، ال يقل نفعيا وأثخىا عغ وقف ما تبقى عيشو بعج استيفاء 
السشفعة، خاصة أن الذارع الحكيع يتصمع إلى البحل والعصاء، وحث الشاس عميو، ومغ 

بعس  ذلظ الػقف، وىشاك عجد مغ الفخوع الفقيية السعاصخة يرح أن ُتخخج عمى قػل
 : السالكية الحيغ لع يذتخشػا في الػقف بقاء عيشو، ومغ ىحه الفخوع ما يمي

 : وقف النفط ومذتقاتو: الفخع األول

 : والبحث في ىحه السدألة يكػن مغ خالل أمخيغ

 Petr، وتعشي كمسة Petroleumاالشفط كمسة التيشية : تعخيف النفط: األمخ األول
 زيت الرخخ.: ن السعشىزيت، فيكػ  Oleumصخخ، وتعشي كمسة 

مادة سائمة، وىي مادة الييجروكخبػنات الدائمة، : ومغ التعخيفات لمشفط أنو
 الشفط الخام.: ويصمق عمييا
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وىحه السادة الدائمة ليا رائحة خاصة ومتسيدة، ولػنيا متشػع بيغ األسػد 
افة واألخزخ والبشي واألصفخ، كسا أنو مادة لدجة، وتختمف ىحه المدوجة بحدب الكث

الشػعية لسادة الشفط الخام، وىحه الكثافة الشػعية متػقفة ومتججدة بسقجار ندبة ذرات 
، فكمسا رات الكخبػن في مادة الشفط الخامالكخبػن في مادة الشفط، فكمسا زادت ندبة الح

 .(ٕٚٛ)زادت ندبة الحرات الكخبػنية كمسا زادت كثافتو الشػعية أو ثقمو، والعكذ بالعكذ

لشفط الخام غاز البػتان، السدتخجم في وقػد التجفئة، والصبخ، ويدتخخج مغ ا
وكحلظ البشديغ، السدتخجم في صشاعة البتخوكيساويات، وكحلظ الكيخوسيغ السدتخجم 
كػقػد لمصائخات، والجيدل السدتخجم كػقػد لمديارات وغيخىا، وكحلظ الفحع الرشاعي 

 . (ٕٛٛ)يخ ذلظالسدتخجم في تعبيج الصخق، وكحلظ األسفمت والدفت وغ
 

 : لػقف الشفط ومذتقاتو حالتان: حكم وقف النفط ومذتقاتو: األمخ الثاني 
وقف المرجر، وىه البئخ الحي تدتخخج منو، كبئخ الغاز والنفط : الحالة األولى 

 : ونحه ذلك
وىي حكع  –رحسيع هللا تعالى  –وىحه الحالة تتخخج عمى مدألة شخحيا الفقياء 

فاد مشو، كػقف األشجار والسشقػالت، التي تػقف لخيعيا، وفييا وقف ما يخاد لعيغ تدت
 : قػالن لمفقياء

يرح وقف ما يخاد لعيغ تدتفاد مشو، كػقف األشجار والسشقػالت وغيخىا، : القهل األول
مسا يػقف مغ أجل ريعو، كػقف األشجار لثسخىا، ووقف عبج لكدبو، ووقف دواب 

 .(ٜٕٔ)، والحشابمة(ٜٕٓ)، والذافعية(ٜٕٛ)السالكيةلرػفيا ووبخىا، أو لمبشيا، وىػ محىب 

 .(ٕٜٕ)ال يرح وقف ذلظ، وىػ محىب الحشفية: القهل الثاني

، َقالَ : دليل القهل األول اَر : استجلػا بسا جاء عغ ُثَساَمَة ْبِغ َحْدٍن الُقَذْيِخيِّ َشِيْجُت الجَّ
. اْئُتػِني ِبَراِحبَ : ِحيَغ َأْشَخَف َعَمْيِيْع ُعْثَساُن، َفَقالَ   ْيُكُع المََّحْيِغ َألََّباُكْع َعَميَّ
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ـــــــالَ  ـــــــالَ : َق ـــــــاَراِن، َق ـــــــا ِحَس ـــــــاَلِن َأْو َكَأنَُّيَس ـــــــا َجَس ـــــــا َفَكَأنَُّيَس ـــــــَخَف : َفِجـــــــيَء ِبِيَس َفَأْش
ِ َواإِلْســـــاَلِم َىـــــْل َتْعَمُســـــػَن َأنَّ َرُســـــػَل هللِا َصـــــمَّى َّللاَُّ : َعَمـــــْيِيْع ُعْثَســـــاُن، َفَقـــــالَ   َأْنُذـــــُجُكْع ِبـــــاهَّ

َعَمْيــــِو َوَســــمََّع َقــــِجَم اْلَسِجيَشــــَة َوَلــــْيَذ ِبَيــــا َمــــاٌء ُيْدــــَتْعَحُب َغْيــــَخ ِبْئــــِخ ُروَمــــَة، َفَقــــاَل َرُســــػُل هللِا 
ـــــِو َوَســـــمَّعَ  ـــــَػُه َمـــــَع ِداَلِء اْلُسْدـــــِمِسيَغ : َصـــــمَّى َّللاَُّ َعَمْي ))َمـــــْغ َيْذـــــَتِخي ِبْئـــــَخ ُروَمـــــَة َفَيْجَعـــــَل َدْل

ِفــــي اْلَجشَّــــِة؟(( َفاْشــــَتَخْيُتَيا ِمــــْغ ُصــــْمِب َمــــاِلي َفــــَأْنُتُع الَيــــْػَم َتْسَشُعــــػِني َأْن  ِبَخْيــــٍخ َلــــُو ِمْشَيــــا
 َأْشَخَب ِمْشَيا َحتَّى َأْشَخَب ِمْغ َماِء اْلَبْحِخ.

 .(ٖٜٕ)المَُّيعَّ َنَععْ : َقاُلػا

))وفيـــــــــــو دليـــــــــــل عمـــــــــــى جـــــــــــػاز وقـــــــــــف : ه(ٖٖ٘ٔت قـــــــــــال السبـــــــــــاركفػري )
 .(ٜٕٗ)الدقايات((

بشى الحشفية قػليع ىحا عمى محىبيع في مشع وقف السشقػل، وقج : ل الثانيدليل القه
 تقجم قػليع، وتست مشاقذة أدلتيع.

ـــــخجيح ـــــة الحشفيـــــة، وهللا : الت ـــــيميع؛ ولسشاقذـــــة أدل ـــــػة دل ـــــػل الجسيـــــػر؛ لق ـــــخاجح ىـــــػ ق ال
 تعالى أعمع.

وقف المادة بعج استخخاجيا من مرجرىا، وذلك بتهفيخىا لمن : الحالة الثانية
 دتيمكيا في تذغيل اآلالت أو المرانع أو نحه ذلك.ي

ـــــى باســـــتيالكيا،  ـــــان التـــــي تفش ـــــى مدـــــألة وقـــــف األعي ـــــة عم وتتخـــــخج ىـــــحه الحال
 كػقف األشعسة، واألشخبة.

ولمفقيـــــــاء فـــــــي وقـــــــف مـــــــا يفشـــــــى باســـــــتيالكو قـــــــػالن، ذكختيســـــــا فيســـــــا ســـــــبق، 
ا، وتػصــــــمت إلــــــى رجحــــــان القــــــػل بعــــــجم اشــــــتخاط بقــــــاء العــــــيغ بعــــــج اســــــتيالك مشفعتيــــــ

وىـــــػ قـــــػل بعـــــس السالكيـــــة، وقـــــال بـــــو األوزاعـــــي وشـــــيخ اإلســـــالم ابـــــغ تيسيـــــة، وعمـــــى 
ىـــــحا يجـــــػز وقـــــف الـــــشفط ســـــػاء بػقـــــف مرـــــجره، وىـــــػ البئـــــخ الـــــحي يدـــــتخخج مشـــــو، أو 

 بعج استخخاجو مغ مرجره، وهللا تعالى أعمع.
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 : وقف األوراق النقجية: الفخع الثاني

 : والبحث في ىحه السدألة مغ خالل أمػر

 : تعخيف النقج: األول األمخ

))الشػن والقاف والجال : –رحسو هللا  –ه( ٜٖ٘يقػل ابغ فارس )ت : النقج في المغة
 .(ٜٕ٘)أصل صحيح، يجل عمى إبخاز الذيء وبخوزه((

ومغ ذلظ نقج الجراىع؛ ألنو يكذف عغ حالو في جػدتو أو عجم جػدتو، وأخخج 
 .(ٜٕٙ)زيفيا

و الجراىع، إذا أعصاه إياىا، فانتقجىا، نقج ل: ويأتي الشقج بسعشى القبس، فيقال
 .(ٜٕٚ)قبزيا: أي

 .(ٜٕٛ)والشقج خالف الشديئة
أن ىشاك ثالثة استعساالت لمشقج عشج  (ٜٜٕ)يخى بعس الباحثيغ: والنقج في االصظالح

 : الفقياء

مشيسا ـًا إشالق الشقج عمى الحىب والفزة مصمقًا، سػاء كان مزخوب: االستعمال األول
ما كان غيخ العخض والجيغ، وىػ ما يفيع مغ إشالق جسيػر أو غيخ مزخوب، وىػ 

 .(ٖٓٓ)أىل العمع، مغ بعس الحشفية، والسالكية، والذافعية، والحشابمة

إشالق الشقج عمى السزخوب مغ الحىب والفزة، وىػ قػل : االستعمال الثاني
 ، (ٖٔٓ)الحشفية

لفدػخ، قال وىػ مبشي عمى قاعجة عشجىع، وىي أن الشقػد ال تتعيغ في العقػد وا
))ألن الشقػد عشجنا ال تتعيغ في العقػد : –رحسو هللا  –ه( ٖٛٗالدخخدي )ت 

والفدػخ، أال تخى أنيسا بعج التقابس لػ تفاسخا العقج لع يجب عمى واحج مشيسا رد 
 .(ٕٖٓ)السقبػض مغ الشقج بعيشو، ولكغ إن شاء رده، وإن شاء رد مثمو((
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 .(ٖٖٓ)وىػ اصصالح بعس عمساء السالكية

 .(ٖٗٓ)))ألن الشقج خاص بالسدكػك((: –رحسو هللا  –ال الجرديخ وق

 .(ٖ٘ٓ)وكحلظ يفيع مغ كالم بعس الذافعية إشالقو عمى السزخوب خاصة

))ولفع الشقجيغ عشج اشالقشا تجػز الذخكة : –رحسو هللا  –ه( ٖٕٙقال الخافعي )ت 
 .(ٖٙٓ)فييسا، نعشي بو الجراىع والجنانيخ السزخوبة((

إشالق الشقج عمى السزخوب مغ الحىب والفزة، وعمى غيخىسا مسا : االستعمال الثالث
يرح أن يمحق بيسا عشج تػفخ شخوط معيشة ترمح إللحاقو بيسا، وىػ قػل لبعس أىل 

، (ٜٖٓ)، وىػ قػل عشج السالكية(ٖٛٓ)، وأبػ ثػر(ٖٚٓ)العمع، ومسغ قال بو دمحم بغ الحدغ
 .(ٖٓٔ)ورواية عشج الحشابمة

في ـًا لمقيع، ووسيصـًا ما استخجمو الشاس مقياس: قج بأنووليحا عخف االقتراديهن الن
 .(ٖٔٔ)التبادل، وأداة لالدخار

وعمى ىحا فالشقج شامل لمعسمة السدكػكة مغ الحىب والفزة، أو مغ غيخىسا، 
 .(ٕٖٔ)كسا يذسل األوراق الشقجية التي ترجرىا الحكػمات في ىحا العرخ

عخيفات األوراق الشقجية، ومغ تعخيفاتيع تعجدت ت: تعخيف األوراق النقجية: األمخ الثاني
 : ما يمي

بجفع مبمغ معيغ  اقراصات مغ األوراق عمى صفة معيشة، تحسل تعيجً : التعخيف األول
 .(ٖٖٔ)مغ وحجات الشقج القانػنية

وسيمة دفع صادرة عغ مؤسدة إصجار، تتكػن مغ أوراق نقجية، تحجد : التعخيف الثاني
 .(ٖٗٔ)بالعسمة الػرقيةـًا ة، وتدسى أيزمغ قبل الجولـًا قيستيا إلدامي

 اوقج أفتت السجامع الفقيية، والييئات الذخعية باعتبار األوراق الشقجية نقػدً 
 بحاتيا، يجخي عمييا ما يجخي عمى األثسان مغ أحكام شخعية. اوأثسانً 



  
     
  

 م0202( يوليو 57العدد ) 111

 

 شسوط الوقف عيد املاللية على شسعية األوقاف املعاصسة أثس

 

))أنيا : جاء في قخار مجسع الفقو اإلسالمي التابع لسشطسة السؤتسخ اإلسالمي
ارية، فييا صفة الثسشية كاممة، وليا األحكام السقخرة لمحىب والفزة مغ حيث نقػد اعتب

 أحكام الخبا والدكاة والدمع وسائخ 
 .(ٖ٘ٔ)أحكاميسا((

 : صهرة وقف األوراق النقجية: األمخ الثالث
 : ذكخ بعس الباحثيغ أن وقف األوراق الشقجية لو صػرتان رئيدتان

 :وقف النقهد لإلقخاض: الرهرة األول
ىػ أن يػقف مبمغ نقجي مغ السال، يخصج لإلقخاض، ثع يخد السقتخض السال و 
 بعج ذلظ.

وقف األوراق الشقجية لسداعجة السحتاجيغ لمدواج، : ومغ األمثمة عمى ذلظ
ووقف األوراق الشقجية إلقخاض الفقخاء، وتكػيغ صشجوق وقفي لإلقخاض الحدغ، يذتخك 

 إدارة شؤونو. فيو عجة متبخعػن، وتذكل لو إدارة، تتػلى
 : وقف النقهد لالستثمار: الرهرة الثانية

نقجيًا، ليتع استثساره وتشسيتو بأي شخيقة مغ شخق ـًا وىػ أن يػقف الستبخع مبمغ
 .(ٖٙٔ)االستثسار، ثع ترخف أرباحو عمى الجية السدتفيجة

 : حكم وقف األوراق النقجية: األمخ الخابع
وقف الشقػد، وقج اختمف الفقياء في يتخخج حكع وقف األوراق الشقجية عمى حكع 

 : حكع وقف الشقػد عمى قػليغ
 .(ٖٚٔ)صحة وقف الشقػد، وىػ محىب السالكية: القهل األول

، (ٕٖٓ)، ورواية عشج الحشابمة(ٜٖٔ)، ووجو عشج الذافعية(ٖٛٔ)وقػل بعس الحشفية
 .(ٕٕٖ)، وابغ عثيسيغ(ٕٖٔ)واختيار شيخ اإلسالم ابغ تيسية
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، وىػ (ٕٖٗ)، والحشابمة(ٖٕٖ)شقػد، وىػ محىب الذافعيةعجم صحة وقف ال: القهل الثاني
 .(ٕٖٙ)، وقػل عشج السالكية(ٕٖ٘)قػل كثيخ مغ متقجمي الحشفية

 : وسبب اختالفيم يخجع كلى سببين

أن وقف الشقػد مختبط بػقف السشقػل، فسغ قال بالسشع مغ وقف السشقػل : الدبب األول
 قال بالسشع مغ وقف الشقػد.

شقػد مختبط بػقف األعيان التي تفشى باستيالكيا، فسغ قال أن وقف ال: الدبب الثاني
 .(ٕٖٚ)بالسشع مغ ذلظ مشع مغ وقف الشقػد

 : أدلة القهل األول

مقام ـًا أن الشقػد يحىب عيشيا، ويقػم بجليا مقاميا، فيكػن السبَجل بو قائس: الجليل األول
 .(ٕٖٛ)السبَجل عشو مغ جية مرمحة الػقف

وقف السعيغ الحي يتمف باالنتفاع بو، فػقف الشقػد مغ باب  أنو إذا جاز: الجليل الثاني
 .(ٜٕٖ)أولى؛ ألنو إذا استقخضو سيخد بجلو ويكػن دائساً 

 : أدلة القهل الثاني

أن الػقف قائع عمى تحبيذ األصل، والشقػد ال يشتفع بيا إال بإتالفيا، فال : الجليل األول
 .(ٖٖٓ)يرح وقفيا

 : وجييغ نػقر ىحا الجليل مغ: مناقذة الجليل

 .(ٖٖٔ)أن التأبيج ال يذتخط في الػقف: الهجو األول

أن التأبيج حاصل في وقف الشقػد بإبجاليا بغيخىا عشج القخض، فيكػن : الهجو الثاني
 .(ٕٖٖ)كبقاء عيشيا
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أن مشفعة الشقػد الثسشية، ووقفيا يخالف مشفعتيا السقرػدة، كسا أنو ال : الجليل الثاني
اب، أو وقف الغشع عمى دوس الصيغ؛ ألنيا مشافع يرح وقف الذجخ عمى نذخ الثي

 .(ٖٖٖ)غيخ مقرػدة
بأن السشفعة مغ الشقػد ليدت محرػرة في الثسشية، : يشاقر ىحا الجليل: مناقذة الجليل

 بل استثسارىا مشفعة، وإقخاضيا مشفعة.
ىػ جػاز وقف الشقػد؛ لقػة استجالليع وسالمتو مغ  –وهللا أعمع  –الخاجح : التخجيح
))وقف الشقػد : رض الخاجح، وقج أفتى مجسع الفقو اإلسالمي بحلظ فقال ما نروالسعا

 –وىػ حبذ األصل وتدبيل السشفعة  –جائد شخعًا؛ ألن السقرج الذخعي مغ الػقف 
 .(ٖٖٗ)متحقق فييا؛ وألن الشقػد ال تتعيغ بالتعييغ، وإنسا تقػم أبجاليا مقاميا((

 : خعا  ش أن يكهن المهقهف ماال  : الذخط الثالث
 : وسيكهن الكالم في ىحا الذخط في مدألتين

 : خالف أىل العمم في المال الحي يرح وقفو: المدألة األولى
 : اختمفت تعخيفات الفقياء لمسال شخعاً 

ما يسيل إليو الصبع ويسكغ ادخاره لػقت : فحىب الحشفية إلى أن السال
 .(ٖٖ٘)الحاجة

 .(ٖٖٙ)سمظكل ما تسػل وت: وذىب السالكية إلى أن السال
 .(ٖٖٚ)بوـًا ما كان مشتفع: وذىب الذافعية إلى أن السال
 .(ٖٖٛ)ما يباح االنتفاع بو مصمقًا، مغ غيخ حاجة: وذىب الحشابمة إلى أن السال

 : ومغ خالل ذكخ تعخيفات السحاىب األربعة يطيخ لشا اتجاىان
، فال تعج اتجاه الحشفية، حيث يخخجػن السشفعة عغ تعخيف السال عشجىع: االتجاه األول

السشافع عشج األحشاف مغ األمػال بحج ذاتيا؛ ألن ضابط السال عشجىع ما يسكغ ادخاره 
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لػقت الحاجة، والسشفعة ال يتأتى فييا ذلظ؛ ألنو ال يسكغ بقاؤىا وقتيغ، فيي تخخج مغ 
 .(ٜٖٖ)حيد العجم إلى حيد الػجػد ثع تتالشى وتختفي، فال يترػر فييا التسػل

ػ اتجاه الجسيػر مغ السالكية والذافعية والحشابمة الحيغ يجعمػن وى :االتجاه الثاني 
األمػال شاممة لمسشافع واألعيان، فالسشافع عشجىع أمػال لحاتيا؛ ألن األعيان ال تقرج 

 .(ٖٓٗ)لحاتيا، وإنسا لسشافعيا
وقج اتفقػا عمى جػاز وقف العيغ التي يسكغ االنتفاع بيا، لكشيع اختمفػا في 

 : يرح وقفيا عمى أقػالضابط العيغ التي 
 .(ٖٔٗ)يجػز وقف كل عيغ يشتفع بيا، وىػ محىب السالكية: القهل األول
يجػز وقف كل عيغ يرح بيعيا مسا يسكغ االنتفاع بيا مع بقاء أصميا، : القهل الثاني

 .(ٕٖٗ)وىػ محىب الحشابمة
قف يجػز وقف كل عيغ يسكغ االنتفاع بيا، مع بقاء عيشيا، فأجازوا و : القهل الثالث

 .(ٖٖٗ)والدالح، وىػ محىب الذافعيةالعقار والجور والخقيق والساشية 
ال يرح وقف السشقػل قرجًا، لكغ يجػز إذا كان تبعًا، مثل أن يقف : القهل الخابع 

 .(ٖٗٗ)ضيعة، فيقف معيا بقخىا، وآالت الحخاثة فييا، وىػ محىب الحشفية
لكػنو عمى شخف ألن التأبيج شخط جػاز الػقف، ووقف السشقػل ال يتأبج؛ 

 .(ٖ٘ٗ)لمعقارـًا إال إذا كان تبع االيالك، فال يجػز وقفو مقرػدً 
والدالح في سبيل هللا،  (ٖٙٗ)وأجاز أبػ يػسف ودمحم بغ الحدغ وقف الكخاع

 .(ٖٚٗ)ومشعو أبػ حشيفة؛ لكػنو مشقػالً 
ولعل الخاجح ىػ القػل األول، وىػ جػاز وقف كل عيغ يشتفع بيا، سػاء كانت 

ت أو العقار؛ لعجم األدلة السانعة مغ ذلظ، وقج سبق ذكخ األدلة واألمثمة في مغ السشقػال
 مػاضع متعجدة، وهللا تعالى أعمع وأحكع.



  
     
  

 م0202( يوليو 57العدد ) 111

 

 شسوط الوقف عيد املاللية على شسعية األوقاف املعاصسة أثس

 

أثخ قهل المالكية في المال الحي يرح وقفو عمى شخعية األوقاف : المدألة الثانية
 : المعاصخة

فع، لكشيع اختمفػا اتفق الجسيػر مغ السالكية والذافعية والحشابمة عمى مالية السشا
في حكع وقفيا عمى قػليغ، فأجاز السالكية وقفيا، ومشع الذافعية والحشابمة ذلظ، وكان 
لقػل السالكية في ىحه السدألة أثخ في شخعية بعس صػر األوقاف السعاصخة، والتي 

 : تعػد في تكييفيا إلى الفقيي إلى كػنيا مغ السشافع، ومغ ذلظ الفخع التالي

 : والبحث في ىحه السدألة في أمػر: قهق المعنهيةوقف الح: فخع

 : تعخيف الحقهق : األمخ األول

))الحاء : –رحسو هللا  –ه( ٜٖ٘قال أحسج بغ فارس )ت : تعخيف الحق في المغة
 والقاف أصل واحج، وىػ يجل عمى إحكام الذيء وصحتو. 

مفيق فالحق نقيس الباشل، ثع يخجع كل فخع إليو بجػدة االستخخاج وحدغ الت
 .(ٖٛٗ)ويقال حق الذيء وجب((

 : عخف الحق بسعشاه العام بتعخيفات متعجدة، ومشيا: تعخيف الحق بمعناه العام

 .(ٜٖٗ)مرمحة مدتحقة شخعاً 

ـــــــــ ـــــــــت فـــــــــي الذـــــــــخع، ســـــــــمصة أو تكميف ـــــــــاده، أو ـًا اخترـــــــــاص ثاب ـــــــــى عب هلل عم
 .(ٖٓ٘)لذخز عمى غيخه

أنو سمصة : شياعخف الحق السعشػي بتعخيفات متعجدة، وم: تعخيف الحق المعنهي 
ذىشيًا، كحق السؤلف في السرشفات ـًا لذخز عمى شيء غيخ مادي، سػاء كان نتاج

العمسية واألدبية، أم بخاءة اختخاع في السختخعات الرشاعية، أم ثسخة لشذاط تجاري يقػم 
 .(ٖٔ٘)بو التاجخ لجمب العسالء، كسا في االسع التجاري والعالمة التجارية
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الحقػق األدبية، والحقػق : إلى أقدام متعجدة، مشيا وتشقدع الحقػق السعشػية
الفكخية، وحقػق االبتكار واالختخاع، وحقػق التأليف واإلنتاج العمسي، وحق االسع 

 التجاري.

 : التكييف الفقيي لمحقهق المعنهية: األمخ الثاني

 : تثبت الحقػق السعشػية لراحبيا نػعيغ مغ الحقػق 

ػ ما يثبت لمسبتكخ مغ امتيازات شخرية غيخ مالية، وى: الحق األدبي: النهع األول
بدبب ابتكاره الحىشي، تحفع لو ندبة ابتكاره إليو، وتسكشو مغ التحكع في نذخ إنتاجو، 

 .(ٕٖ٘)والخقابة عميو، ورد االعتجاء عمى إنتاجو

ما يثبت لمسبتكخ مغ اختراص يسكشو مغ : ويقرج بو: الحق المالي: النهع الثاني
باح الشاتجة عغ استغالل إنتاجو، بأي صػرة مغ صػر االستغالل االسئثار باألر 

السذخوعة، وىحا الحق في الغالب ثابت لمسبتكخ شيمة حياتو، ويثبت لػرثتو بعجه مجة مغ 
 .(ٖٖ٘)الدمغ، بحدب قانػن البمج

 : وإذا أردنا تكييف ىحا الحق السالي لمسبتكخ فإن ىحا يشطخ إليو مغ جيتيغ

 : ه الحقهق أمهاال  كهن ىح: الجية األولى 

))االسع : وقج صجر قخار مجسع الفقو اإلسالمي باعتبارىا أمػااًل، حيث جاء فيو
التجاري، والعشػان التجاري، والعالمة التجارية، والتأليف واالختخاع أو االبتكار، ىي 
ل  حقػق خاصة ألصحابيا، أصبح ليا في العخف السعاصخ قيسة مالية معتبخة؛ لتسػِّ

 .(ٖٗ٘)وىحه الحقػق يعتج بيا شخعًا، فال يجػز االعتجاء عمييا(( الشاس ليا،

 : اعتبار الحقهق المعنهية منافع: الجية الثانية

 : وقج اختمف الفقياء في مالية السشافع عمى قػليغ
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أن األمػال شاممة لمسشافع واألعيان، فالسشافع عشجىع أمػال لحاتيا؛ ألن : القهل األول
وإنسا لسشافعيا، وىػ محىب الجسيػر مغ السالكية، والذافعية،  األعيان ال تقرج لحاتيا،

 ، وىػ القػل الخاجح.(ٖ٘٘)والحشابمة

أن السشافع ال تعج مغ األمػال؛ ألن ضابط السال ما يسكغ ادخاره لػقت : القهل الثاني
الحاجة، والسشفعة ال يتأتى فييا ذلظ؛ ألنو ال يسكغ بقاؤىا وقتيغ، فيي تخخج مغ حيد 

ى حيد الػجػد ثع تتالشى وتختفي، فال يترػر فييا التسػل، وىػ محىب العجم إل
 .(ٖٙ٘)الحشفية

 : حكم وقف الحقهق المعنهية: األمخ الثالث

يترػر وقف الحقػق السعشػية فيسا لػ حبذ السبتكخ حقو السالي بدبب ذلظ 
 االبتكار، وسبل مشفعتو عمى الجية التي يخاىا.

صحح  مى ماليتيا، فسغ اعتبخىا مااًل وحكع وقف الحقػق السعشػية مبشي ع
وقفيا، ومغ اعتبخىا مشافع، وىع الجسيػر، وإن اتفقػا في ماليتيا، إال أن الخالف جخى 

 : بيشيع في جػاز وقف السشافع عمى قػليغ

 .(ٖٚ٘)أن وقف السشافع السشتفع بيا جائد، وىػ محىب السالكية: القهل األول

 .(ٖٛ٘)وىػ اختيار شيخ اإلسالم ابغ تيسية

، (ٜٖ٘)ال يجػز وقف السشافع، وىػ قػل جسيػر أىل العمع، مغ الحشفية: القهل الثاني
 .(ٖٔٙ)، والحشابمة(ٖٓٙ)والذافعية

 : أدلة القهل األول

دلت عسػم أدلة الػقف عمى مذخوعية الػقف، ولع تخز ذلظ باألعيان : الجليل األول
 دون السشافع.
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))َأيَُّسا ُمْدِمٍع َكَدا ُمْدِمًسا : َقالَ  ، َعِغ الشَِّبيِّ حجيث َأِبي َسِعيٍج اْلُخْجِريِّ : الجليل الثاني
َثْػًبا َعَمى ُعْخٍي، َكَداُه َّللاَُّ ِمْغ ُخْزِخ اْلَجشَِّة، َوَأيَُّسا ُمْدِمٍع َأْشَعَع ُمْدِمًسا َعَمى ُجػٍع، َأْشَعَسُو 

ا َعَمى َضَسٍإ، َسَقاُه َّللاَُّ ِمَغ الخَِّحيِق َّللاَُّ ِمْغ ِثَساِر اْلَجشَِّة، َوَأيَُّسا ُمْدِمٍع َسَقى ُمْدِمسً 
 .(ٕٖٙ)اْلَسْخُتػِم((

دل الحجيث عمى وقف المباس والصعام والساء وىي مشافع، فجل عمى : وجو االستجالل
 جػاز ما سػاىا مغ السشافع التي يشتفع بيا.

))َمِغ اْحَتَبَذ : الشَِّبيُّ  َقالَ : َقالَ  –َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو  –حجيث َأَبي ُىَخْيَخَة : الجليل الثالث
ِ َوَتْرِجيًقا ِبَػْعِجِه، َفِإنَّ ِشَبَعُو َوِريَُّو َوَرْوَثُو َوَبْػَلُو ِفي ِ ِإيَساًنا ِباهَّ ِميَداِنِو  َفَخًسا ِفي َسِبيِل َّللاَّ

 .(ٖٖٙ)َيْػَم الِقَياَمِة((
حلظ السشافع دل الحجيث عمى جػاز وقف الحيػان، ووقفو مؤقت، وك: وجو االستجالل
 .(ٖٗٙ)وقفيا مؤقت
 .(ٖ٘ٙ)جاز وقفو أن السشافع أمػال تسمظ، وما كان مااًل : الجليل الخابع

 : أدلة القهل الثاني
ــــــجليل األول ــــــافع؛ ألن مــــــغ أعطــــــع : ال أن مقرــــــػد الػقــــــف ال يتحقــــــق فــــــي وقــــــف السش

مقاصـــــج الػقـــــف دوامـــــو واســـــتسخاره، وىـــــحا ال يتحقـــــق فـــــي وقـــــف السشـــــافع؛ ألنيـــــا تـــــدول 
 .(ٖٙٙ)نتفاع بياعشج اال

 أنو يغتفخ في السشافع ما ال يغتفخ في األعيان.: مناقذة الجليل
أن وقف السشافع لع يخد بو نز، وإنسا جاءت الشرػص بػقف األصػل، : الجليل الثاني

 .(ٖٚٙ)فشقترخ عمى ما ورد
ال ندمع بعجم ورود الشز بػقف السشافع، فقج وردت الشرػص بيحا، : مناقذة الجليل
 القػل األول. كسا في أدلة
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ُيحبذ لتدتػفى مشفعتو عمى مخ الدمان،  أن الػقف يدتجعي أصاًل : الجليل الثالث
 .(ٖٛٙ)ووقف السشفعة ال يتحقق مشو ذلظ

بأنو ال تالزم بيغ حبذ األصل واستيفاء السشفعة، : نػقر ىحا الجليل: مناقذة الجليل
 .(ٜٖٙ)فيسكغ استيفاء السشفعة دون حبذ األصل

أن تدتػفى مشفعة الػقف عمى مخ الدمان، فإن الػقف ـًا أيزكسا أنو ال يمدم 
 .(ٖٓٚ)يشقزي بانقزاء مشفعتو

ال يجػز وقف السشفعة؛ ألن الخقبة أصل، والسشفعة فخع، والفخع تابع : الجليل الخابع
 .(ٖٔٚ)لألصل

فال  الخاجح في ىحه السدألة جػاز وقف السشافع؛ ألنيا أمػال، وإذا كانت أمػااًل : التخجيح
 مغ جػاز وقفيا، وهللا تعالى أعمع. مانع

أو  وبشاء عمى ذلظ فإن وقف الحقػق السعشػية صحيح، سػاء اعتبخت أمػااًل 
 .(ٕٖٚ)مشافع؛ لكػنيا ليا قيسة مالية في العخف السعاصخ

 : أن يكهن المهقهف منقهال  : الذخط الخابع

 : وتحت ىحا الذخط مدألتان

 : حكم وقف المنقهالت: المدألة األولى

الذيء الحي يسكغ نقمو مغ محل إلى آخخ، ويذسل الشقػد : رج بالسشقػلويق
  .(ٖٖٚ)والعخوض والحيػانات والسكيالت والسػزونات

 : وقج اختمف أىل العمع في حكع وقف السشقػل عمى عجة أقػال

ـــــــهل األول ـــــــة: الق ، (ٖٗٚ)يرـــــــح وقـــــــف السشقـــــــػل، وىـــــــػ قـــــــػل الجسيـــــــػر، مـــــــغ السالكي
 .(ٖٙٚ)، والحشابمة(ٖ٘ٚ)والذافعية
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يرح وقف الكخاع والدالح لمجياد، ويجػز وقف ما تعارف الشاس عميو، : قهل الثانيال
، وأكثخ (ٖٚٚ)وتعاممػا بو مغ السشقػالت، وال يجػز في غيخ ذلظ، وبو قال دمحم بغ الحدغ

 .(ٖٛٚ)الحشفية، وعميو الفتػى عشجىع

ر، وىػ قػل لمعقاـًا يجػز وقف الكخاع والدالح لمجياد، ووقف ما كان تابع: القهل الثالث
 .(ٜٖٚ)أبي يػسف

، ورواية (ٖٓٛ)ال يجػز وقف السشقػل مصمقًا، وىػ قػل اإلمام أبي حشيفة: القهل الخابع
 .(ٖٔٛ)عغ مالظ

 : أدلة القهل األول

َأَمَخ َرُسػُل َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو : َقالَ  –َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو  –حجيث َأِبي ُىَخْيَخَة : الجليل األول
َجَقِة، َفِقيَل َمَشَع اْبُغ َجِسيٍل، َوَخاِلُج ْبُغ الَػِليِج، َوَعبَّاُس ْبُغ َعْبِج الُسصَِّمِب، َفَقاَل  َوَسمَّعَ  ِبالرَّ

))َما َيْشِقُع اْبُغ َجِسيٍل ِإالَّ َأنَُّو َكاَن َفِقيًخا، َفَأْغَشاُه َّللاَُّ َوَرُسػُلُو، : الشَِّبيُّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّعَ 
ِ، َوَأمَّا الَعبَّاَوأَ  ُس ْبُغ مَّا َخاِلٌج َفِإنَُّكْع َتْطِمُسػَن َخاِلًجا، َقِج اْحَتَبَذ َأْدَراَعُو َوأَْعُتَجُه ِفي َسِبيِل َّللاَّ

 .(ٕٖٛ)َعْبِج الُسصَِّمِب، َفَععُّ َرُسػِل َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع َفِيَي َعَمْيِو َصَجَقٌة َوِمْثُمَيا َمَعَيا((

دل ىحا الحجيث عمى جػاز وقف السشقػل، حيث أقخ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص خالج بغ : وجو االستجالل
عمى حبذ سالحو عمى الجياد في سبيل هللا، والدالح مغ  –رضي هللا عشو  –الػليج 

 السشقػل، فتمحق بو بقية السشقػالت.

يل عمى جػاز ))وفي الحجيث دل: –رحسو هللا  –ه( ٖٛٛقال الخصابي )ت 
إحباس آالت الحخوب مغ الجروع والديػف والحجف، وقج يجخل فييا الخيل واإلبل؛ 

 ألنيا كميا عتاد لمجياد.

وعمى قياس ذلظ الثياب والبدط والفخش ونحػىا مغ األشياء التي يشتفع بيا مع 
 .(ٖٖٛ)بقاء أعيانيا((



  
     
  

 م0202( يوليو 57العدد ) 191

 

 شسوط الوقف عيد املاللية على شسعية األوقاف املعاصسة أثس

 

َقاَل الشَِّبيُّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو : َقالَ  –ُو َرِضَي َّللاَُّ َعشْ  –حجيث َأَبي ُىَخْيَخَة : الجليل الثاني
ِ َوَتْرِجيًقا ِبَػْعِجِه، َفِإنَّ ِشَبَعُو َوِريَُّو : َوَسمَّعَ  ِ ِإيَساًنا ِباهَّ ))َمِغ اْحَتَبَذ َفَخًسا ِفي َسِبيِل َّللاَّ

 .(ٖٗٛ)((َوَرْوَثُو َوَبْػَلُو ِفي ِميَداِنِو َيْػَم الِقَياَمةِ 
دل الحجيث عمى صحة وقف الحيػان، والحيػان مغ السشقػل، فيرح : وجو االستجالل
 .(ٖ٘ٛ)وقف السشقػالت
أن السشقػل يحرل بو تحبيذ األصل وتدبيل السشفعة، فرح وقفو : الجليل الثالث

 .(ٖٙٛ)كالعقار
 أن األمة أجسعت عمى جػاز وقف القشاديل والحرخ في السداجج.: الجليل الخابع

))واتفقت األمة : –رحسو هللا  –ه( ٜٚٚ)ت كسا قال شسذ الجيغ الذخبيشي 
 .(ٖٚٛ)في األعرار عمى وقف الحرخ والقشاديل والداللي في السداجج مغ غيخ نكيخ((

استجلها عمى جهاز وقف الدالح والكخاع خاصة بما جاء في وقف : أدلة القهل الثاني
 : الحيهان ومن ذلك ما يمي

نَُّكْع َتْطِمُسػَن َخاِلًجا، َقِج اْحَتَبَذ َأْدَراَعُو َوأَْعُتَجُه ِفي ))َوَأمَّا َخاِلٌج َفإِ : حجيث: الجليل األول
 َسِبيِل َّللاَِّ((.

ِ َوَتْرِجيًقا ِبَػْعِجِه، َفِإنَّ : حجيث: الجليل الثاني ِ ِإيَساًنا ِباهَّ ))َمِغ اْحَتَبَذ َفَخًسا ِفي َسِبيِل َّللاَّ
 ((.ِميَداِنِو َيْػَم الِقَياَمةِ  ِشَبَعُو َوِريَُّو َوَرْوَثُو َوَبْػَلُو ِفي

 إن ىحيغ الحجيثيغ وغيخىسا جاءت بػقف الحيػان والدالح، فيقترخ عمى ذلظ.: قالػا
أن غيخ الدالح والكخاع مغ السشقػالت يقاس عمى الدالح : مناقذة وجو االستجالل

 .(ٖٛٛ)والكخاع، بجامع االنتفاع بيا مع بقاء عيشيا
: بحجيث َعْبِج هللِا ْبِغ َمْدُعػٍد، َقالَ : لناس عمى وقفوواستجلها عمى جهاز ما تعارف ا

 .(ٜٖٛ)))َفَسا َرَأى اْلُسْدِمُسػَن َحَدًشا َفُيَػ ِعْشَج هللِا َحَدٌغ، َوَما َرَأْوا َسيًِّئا َفُيَػ ِعْشَج هللِا َسيٌِّئ((
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أن ما تعارف الشاس عمى استحدانو، وليذ ىشاك نز يبصمو، فيجػز : وجو االستجالل
 .(ٜٖٓ)امل بوالتع

 : نػقر ىحا الجليل مغ وجييغ: مناقذة الجليل
 أن ىحا الحجيث ال يثبت مخفػعًا.: الهجو األول

أن ىحا الحجيث ال تعارض بيشو وبيغ القػل بجػاز وقف السشقػالت؛ فقج : الهجو الثاني
 .(ٜٖٔ)جاءت األحاديث الرحيحة بجػاز وقف السشقػل
والكخاع، وما تعارف الناس عمى وقفو واستجلها عمى المنع من وقف غيخ الدالح 

 بأدلة المانعين من وقف المنقهالت، وستأتي كن شاء هللا تعالى.
 : استجلها عمى وقف الدالح والعقار بما يمي: أدلة القهل الثالث

أَْعُتَجُه ِفي ))َوَأمَّا َخاِلٌج َفِإنَُّكْع َتْطِمُسػَن َخاِلًجا، َقِج اْحَتَبَذ َأْدَراَعُو وَ : حجيث: الجليل األول
 َسِبيِل َّللاَِّ((.

ِ َوَتْرِجيًقا ِبَػْعِجِه، َفِإنَّ : حجيث: الجليل الثاني ِ ِإيَساًنا ِباهَّ ))َمِغ اْحَتَبَذ َفَخًسا ِفي َسِبيِل َّللاَّ
 ((.ِشَبَعُو َوِريَُّو َوَرْوَثُو َوَبْػَلُو ِفي ِميَداِنِو َيْػَم الِقَياَمةِ 

ــــــــػان والدــــــــالح، إن ىــــــــحيغ الحــــــــجيثيغ و : قــــــــالػا غيخىســــــــا جــــــــاءت بػقــــــــف الحي
 فيقترخ عمى ذلظ.

أن غيخ الدالح والكخاع مغ السشقػالت يقاس عمى الدالح : مناقذة وجو االستجالل
 .(ٕٜٖ)والكخاع، بجامع االنتفاع بيا مع بقاء عيشيا

 : لمعقار بما يميـ ا واستجلها عمى جهاز وقف ما كان تابع
لو يأخح جكسو؛ ألنو تبع لو في ـًا ، وما كان تابعأن العقار يجػز وقفو: الجليل األول

 .(ٖٜٖ)ما ال يحرل مقرػداً ـًا تحقيق السقرػد، وقج يثبت مغ الحكع تبع
 .(ٜٖٗ)فسغ باب أولى أن يجػز تبعاً  أنو إذا جاز وقف العقار استقالاًل : الجليل الثاني
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 : استجلها باألدلة التالية: أدلة القهل الخابع
عشج الرحابة، فيقترخ  االعقار ىػ الػقف الحي كان مػجػدً أن وقف : الجليل األول

 .(ٜٖ٘)عميو
إنسا الػقف في الجور واألرضيغ عمى ما وقف : قال أحسج في رواية األثخم

 أصحاب الشبي ملسو هيلع هللا ىلص. 
 .(ٜٖٙ)وضاىخ ىحا حرخه عمى العقار: قال ابغ عقيل

خالف ذلظ، كسا في  –يع رضػان هللا عمي –أنو ثبت عغ الرحابة : مناقذة الجليل
 حجيث أبي ىخيخة في قرة احتباس خالج أدرعو في سبيل هللا.

 .(ٜٖٚ)وقج حبذ السقجاد أدرعو في سبيل هللا
أن التأبيج شخط في الػقف، ووقف السشقػل ال يتأبج؛ لكػنو عمى شخف : الجليل الثاني

 .(ٜٖٛ)لمعقارـًا اليالك، فال يجػز وقفو إال إذا كان تابع
 .(ٜٜٖ)أن التأبيج ال يذتخط في الػقف: يلمناقذة الجل

بعج عخض األقػال في ىحه السدألة، وبعج ذكخ أدلتيا وما يخد عمييا مغ : التخجيح
مشاقذات، يتخجح القػل األول، وىػ قػل الجسيػر القائل بجػاز وقف السشقػالت مصمقًا؛ 

ل األخخى، وذلظ لقػة أدلتيع، وسالمتيا عغ السعارض الخاجح، ولسشاقذة أدلة األقػا
 فيتخجح بيحا جػاز وقف اآلالت الحجيثة؛ ألنيا مغ السشقػالت، وهللا تعالى أعمع.

أثخ قهل المالكية في وقف المنقهالت عمى شخعية األوقاف : المدألة الثانية
 : المعاصخة

كان لمفقياء أقػال متعجدة في حكع وقف السشقػالت، كسا سبق، وكان أرجحيا 
القػل بجػاز وقف السشقػالت، وقال بيحا القػل فقياء السالكية، قػل جسيػر العمساء، وىػ 

ووافقيع عمى ىحا الذافعية والحشابمة، وال شظ أن القػل بجػاز وقف السشقػالت، يجخل 
 : مغ األوقاف السعاصخة في دائخة الػقف السذخوع، ومغ ذلظ الفخوع التالية اغفيخً ـًا جس
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 : وقف اآلالت الحجيثة: الفخع األول
تججت في ىحا العرخ آالت حجيثة، سػاء في مجال الصب، أو السختبخات اس

العمسية، أو السجال العدكخي، أو في مجال التقشية، حتى تعجدت صػر االنتفاع بيحه 
الػسائل الحجيثة السباحة، ومغ ذلظ أجيدة الحاسب اآللي، أو أجيدة االتراالت، أو 

خىا، ونحػ ذلظ مغ آالت تعجدت صػر السصابع، أو األجيدة الرػتية في السداجج وغي
االنتفاع بيا، وفي تكييفيا الفقيي تكػن في دائخة تحت وقف السشقػالت، فيكػن الحكع 

 الذخعي جػاز وقفيا، كسا سبق بيان حكع وقف السشقػالت.
 : وقف المرحف اإللكتخوني: الفخع الثاني

 : والبحث في ىحه السدألة يكػن في عجة أمػر
عبارة : يعخف السرحف اإللكتخوني بأنو: يف المرحف اإللكتخونيتعخ : األمخ األول

عغ بخنامج إلكتخوني، يعسل وفق مجسػعة الػحجات الػضيفية العاممة فيسا بيشيا، 
بأسمػب متشاسق ومشطع، ويدتعسل في معالجة الكمسات القخآنية وحخوفيا، وإضيارىا 

ميو في السرحف مكتػبة عشج شمبيا، مختبة اآليات والدػر، وفق ما جاءت ع
 .(ٓٓٗ)العثساني

ذىب بعس أىل العمع إلى أن : التكييف الفقيي لممراحف اإللكتخونية: األمخ الثاني
السرحف اإللكتخوني ال يعج كالسرحف الػرقي، وإنسا ىػ آلة يدتعان بيا عمى تحكخ 
اآليات، وال يسكغ أن يأخح أحكام السرحف الػرقي؛ ألنو إذا أغمق الجياز، اختفى 

 آليات.ضيػر ا
وذىب البعس إلى عجه كالسرحف الػرقي حال التذغيل فقط؛ ألن اآليات 

 .(ٔٓٗ)تكػن ضاىخة في ىحه الحالة
ولعل إلحاق السرحف اإللكتخوني حال تذغيمو بالسرحف الػرقي ىػ األقخب؛ 

 ألن السرحف اإللكتخوني اشتسل عمى القخآن كاماًل، كالسرحف الػرقي.
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يتخخج حكع وقف السرحف : اإللكتخونيحكم وقف المرحف : األمخ الثالث
 اإللكتخوني عمى حكع السرحف الػرقي، فيأخح حكسو في باب الػقف.

 : واختمفػا في وقف السرحف عمى السدمع عمى ثالثة أقػال

، (ٖٓٗ)، والذافعية(ٕٓٗ)يجػز وقف السرحف، وىػ قػل السالكية: القهل األول
 .(ٗٓٗ)والحشابمة

تعارف الشاس عميو، وتعاممػا بو، وبو قال دمحم  يجػز وقف السرحف إذا: القهل الثاني
 .(٘ٓٗ)بغ الحدغ

 .(ٙٓٗ)ال يجػز وقف السرحف، وىػ قػل أبي حشيفة، وأبي يػسف: القهل الثالث

استجلػا عمى جػاز وقف السرحف بسا تقجم مغ أدلة جػاز وقف : أدلة القهل األول
: ِبي ُىَخْيَخَة، َقالَ السشقػل، ويزاف إلييا ما جاء في وقف السرحف بخرػصو، َفَعْغ أَ 

))ِإنَّ ِمسَّا َيْمَحُق اْلُسْؤِمَغ ِمْغ َعَسِمِو َوَحَدَشاِتِو َبْعَج : َقاَل َرُسػُل َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّعَ 
َثُو، َأْو َمْدِجًجا بَ  َشاُه، َأْو َبْيًتا َمْػِتِو ِعْمًسا َعمََّسُو َوَنَذَخُه، َوَوَلًجا َصاِلًحا َتَخَكُو، َوُمْرَحًفا َورَّ

ِتِو َوَحَياِتِو، َيْمَحقُ  ِبيِل َبَشاُه، َأْو َنْيًخا َأْجَخاهُ، َأْو َصَجَقًة َأْخَخَجَيا ِمْغ َماِلِو ِفي ِصحَّ ُو اِلْبِغ الدَّ
 .(ٚٓٗ)ِمْغ َبْعِج َمْػِتِو((

 االستجالل بسا جخى التعارف بو بيغ الشاس، وليذ ىشاك دليل بعيشو: دليل القهل الثاني
 .(ٛٓٗ)يبصل ذلظ، وليحا جاز االسترشاع؛ لجخيان العخف بحلظ

 استجلػا بسا سبق مغ عجم جػاز وقف السشقػل.: أدلة القهل الثالث

 وسبق مشاقذة أدلتيع.
ــــــخجيح الــــــخاجح جــــــػاز وقــــــف السرــــــحف؛ الســــــتجالل الجسيــــــػر، ولسشاقذــــــة أدلــــــة : الت

أو ـًا يـــــــورقـًا الســـــــانعيغ، وبيـــــــحا فـــــــإن وقـــــــف السرـــــــحف جـــــــائد، ســـــــػاء كـــــــان مرحفـــــــ
 ألكتخونيًا، وهللا تعالى أعمع.
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وسيكهن الحجيث في ىحا الذخط في : أن يكهن المهقهف معمهما  : الذخط الخامذ
 : حكم وقف المبيم: المدألة األولى: مدألتين

اختمف الفقياء في اشتخاط أن تكػن العيغ السػقػفة معمػمة، وىل يرح وقف 
 : السبيع أو ال، وذلظ عمى قػليغ

، (ٓٔٗ)، وقػل عشج الذافعية(ٜٓٗ)يرح وقف السبيع، وىػ محىب السالكية: ولالقهل األ 
 .(ٔٔٗ)واحتسال عشج الحشابمة

، (ٕٔٗ)ال يرح وقف غيخ السعيغ، كالسبيع، وىػ محىب الحشفية: القهل الثاني
 .(ٗٔٗ)، والحشابمة(ٖٔٗ)والذافعية

 : أدلة القهل األول
 السعمػم والػقف السبيع.  عسػم أدلة الػقف، فيي لع تفخق بيغ الػقف: الجليل األول
عمى العتق، كسا لػ أعتق أحج عبجيو، فكحلظ لػ ـًا يرح في السبيع، قياس: الجليل الثاني

 .(٘ٔٗ)وقف أحج داريو
 .(ٙٔٗ)عمى اليبة السبيسةـًا يرح الػقف في السبيع، قياس: الجليل الثالث

 : أدلة القهل الثاني
 .(ٚٔٗ)عمى عجم صحة عتق السبيعـًا ال يرح الػقف في السبيع، قياس: الجليل األول

 .(ٛٔٗ)أن عتق السبيع صحيح، كسا لػ أعتق أحج عبجيو: مناقذة الجليل
أن الػقف نقل السمظ عمى وجو الرجقة، فال يرح في غيخ معيغ : الجليل الثاني

 .(ٜٔٗ)كاليبة
 . (ٕٓٗ)أن اإلبيام في اليبة ال يزخ؛ ألنيا ليدت مغ عقػد السعاوضات: مناقذة الجليل

أن الػقف تسميظ مشجد، فمع يرح في عيغ غيخ معيشة، كالبيع : الثالجليل الث
 .(ٕٔٗ)واليبة



  
     
  

 م0202( يوليو 57العدد ) 191

 

 شسوط الوقف عيد املاللية على شسعية األوقاف املعاصسة أثس

 

أنو ال يسكغ االنتفاع بالػقف ما لع يتعيغ، ألنو ال يسكغ تدميسو بدبب : الجليل الخابع
 .(ٕٕٗ)عمى السبيعـًا الجيالة، قياس

))أما اإلحدان الرخف فال ضخر فيو، فاقتزت : –رحسو هللا  –قال القخافي 
لذخع وحثو عمى اإلحدان التػسعة فيو بكل شخيق، بالسعمػم والسجيػل، فإن ذلظ حكسة ا

أيدخ؛ لكثخة وقػعو قصعًا، وفي السشع مغ ذلظ وسيمة إلى تقميمو، فإذا وىب لو عبجه 
اآلبق جاز أن يججه فيحرل لو ما يشتفع بو، وال ضخر عميو إن لع يججه؛ ألنو لع يبحل 

حاديث لع يخد فييا ما يعع ىحه األقدام حتى نقػل يمدم شيئًا، وىحا فقو جسيل، ثع إن األ
 .(ٖٕٗ)مشو مخالفة نرػص صاحب الذخع، بل إنسا وردت في البيع ونحػه((

الخاجح في ىحه السدألة جػاز الػقف في السبيع؛ لعجم صخاحة أدلة السانعيغ؛ : التخجيح
بسا يتساشى مع ولقػة أدلة السجيديغ؛ ولسا يفزي إليو ذلظ مغ اتداع دائخة األوقاف 

 مقاصج الذارع في الػقف، وهللا تعالى أعمع.
 : أثخ قهل المالكية في وقف المبيم عمى شخعية األوقاف المعاصخة: المدألة الثانية

ال شظ أن محىب السالكية في صحة وقف السبيع يديج مغ مداحة األوقاف، 
نسا تعجى ذلظ إلى عمى معمػم معيغ، وإ اويعدز انتذار الػقف، فمع يعج الػقف قاصخً 

 السبيع.
 : أن يكهن المهقهف مفخزا  : الذخط الدادس

 : وسيكهن الكالم في ىحا الذخط في مدألتين
 : حكم وقف المذاع: المدألة األولى

 : اختمف أىل العمع في حكع وقف السذاع غيخ السفخز عمى أقػال
قػل ، و (ٕٗٗ)أن وقف السذاع صحيح مصمقًا، وىػ قػل أبي يػسف: القهل األول

وخالف بعس السالكية فيسا ال ، (ٕٚٗ)، والحشابمة(ٕٙٗ)، وىػ قػل الذافعية(ٕ٘ٗ)لمسالكية
 .(ٕٛٗ)يقبل القدسة
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أن وقف السذاع ال يرح فيسا يقبل القدسة، وىػ قػل دمحم بغ الحدغ، : القهل الثاني
 . (ٜٕٗ)وبشاه عمى أن أصل القبس شخط لتسام الػقف، وذلظ عمى محىبو

 : أدلة القهل األول

ِ، ِإنَّ ِمْغ : ُقْمتُ  –َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو  –حجيث َكْعَب ْبَغ َماِلٍظ : األول الجليل َيا َرُسػَل َّللاَّ
ِ، َوِإَلى َرُسػِلِو َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع؟ َقالَ  : َتْػَبِتي َأْن َأْنَخِمَع ِمْغ َماِلي َصَجَقًة ِإَلى َّللاَّ

َفِإنِّي ُأْمِدُظ َسْيِسي الَِّحي : ُيَػ َخْيٌخ َلَظ((، ُقْمتُ ))َأْمِدْظ َعَمْيَظ َبْعَس َماِلَظ، فَ 
 .(ٖٓٗ)ِبَخْيَبخَ 

"أمدظ عميظ بعس مالظ" فإنو : ))قػلو: ه(ٕ٘ٛقال ابغ حجخ )ت : وجو االستجالل
ضاىخ في أمخه بإخخاج بعس مالو وإمداك بعس مالو، مغ غيخ تفريل بيغ أن يكػن 

 .(ٖٔٗ)دليل السشع، وهللا أعمع((ف السذاع إلى وق أو مذاعًا، فيحتاج مغ مشعـًا مقدػم

ِ ِإنَّ اْلِساَئَة : َقاَل ُعَسُخ ْبُغ اْلَخصَّاِب : حجيث اْبِغ ُعَسَخ، َقالَ : الجليل الثاني َيا َرُسػَل َّللاَّ
َق ِبَيا، َسْيٍع الَِّتي ِبَخْيَبَخ، َلْع ُأِصْب َمااًل َقطُّ ُىَػ َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْشَيا، َوَقْج َأَرْدُت َأْن أَ  َتَرجَّ

 .(ٕٖٗ)))اْحِبْذ َأْصَمَيا، َوَسبِّْل َثَسَخَتَيا((: َفَقاَل الشَِّبيُّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّعَ 

كانت غيخ  –رضي هللا عشو  –أن السائة سيع التي وقفيا عسخ : وجو االستجالل
 .(ٖٖٗ)مقدػمة، فجل عمى صحة وقف السذاع

تق، فالذيػع ال يسشع العتق، فكحلظ ال يسشع قياس الػقف عمى الع: الجليل الثالث
 .(ٖٗٗ)الػقف

ـًا أن الػقف عقج يجػز عمى بعس الجسمة مفخزًا، فجاز عميو مذاعًا، قياس: الجليل الخابع
 .(ٖ٘ٗ)عمى البيع

أن الػقف تحبيذ األصل وتدبيل السشفعة، وىحا يحرل في السذاع، : الجليل الخامذ
 .(ٖٙٗ)كسا يحرل في السفخز
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أن القبس شخط لرحة الػقف، وال يحرل تسام القبس فيسا يحتسل : ثانيدليل القهل ال
القدسة إال بالقدسة، كالرجقة واليبة، فال تكػنان في مذاع يحتسل القدسة، ويدقط 

 .(ٖٚٗ)اعتبار تسام القبس عشج عجم اإلمكان، وذلظ فيسا ال يحتسل القدسة

قدسة التي ىي مغ تتسة أن القبس ليذ بذخط لرحة الػقف، فكحلظ ال: مناقذة الجليل
عمى العتق، فإن الذيػع ال يسشعو، لكغ العتق ال يتجدأ، والػقف يحتسل ـًا القبس، قياس

 .(ٖٛٗ)التجدؤ، فرح الػقف مع الذيػع

الخاجح في ىحه السدألة جػاز وقف السذاع مصمقًا؛ لقػة أدلة ىحا القػل : التخجيح
 وصخاحتيا.

 : لمذاع عمى شخعية األوقاف المعاصخةأثخ القهل بجهاز وقف ا: المدألة الثانية

ذىب إلى جػاز وقف السذاع جسع مغ أىل العمع، وىػ قػل بعس الحشفية، 
وقػل عشج السالكية، وقػل الذافعية والحشابمة، ويتخخج عمى ىحا عجد مغ الفخوع الفقيية 

 : السعاصخة

 : وقف األسيم: الفخع األول

 : وتحت ىحه السدألة عجد مغ األمػر

 : تعخيف األسيم: ألولاألمخ ا

 .(ٜٖٗ)الديع في المغة ىػ الشريب والحع: تعخيف األسيم لغة

في رأس مال الذخكة، قابل ـًا أو نقجيـًا عيشيـًا صظ يسثل نريب: تعخيف الديم اصظالحا  
 .(ٓٗٗ)خاصةـًا لمتجاول، يعصي مالكو حقػق

حرز حبذ أو وقف : يقرج بػقف األسيع: المقرهد بهقف األسيم: األمخ الثاني
 اجائدً  مغ األسيع السسمػكة لمػاقف في شخكات األمػال االقترادية السدتغمة استغالاًل 
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إلى هللا ـًا بجعل غالتيا وريعيا مرخوفة إلى مقرػدىا العامة أو الخاصة، تقخبـًا شخع
 .(ٔٗٗ)تعالى

السذاع؛ ألن  عمى مدألة وقف يتخخج وقف األسيع: حكم وقف األسيم: األمخ الثالث
الفقيي تسثل حرة شائعة، في شخرية اعتبارية، ذات مستمكات في تكييفيا األسيع 
 .(ٕٗٗ)محجدة

ولمعمساء رأيان في وقف السذاع، وسبق ذكخىسا بأدلتيسا، وأن الخاجح جػاز 
وقف السذاع مصمقًا، وبشاء عمى ذلظ فإن وقف األسيع صحيح، بذخط أن يكػن أصل 

 .(ٖٗٗ)عيا، وما صح بيعو صح وقفونذاط الذخكة مذخوع ومباح؛ ألن األسيع يرح بي

، (ٗٗٗ)وقج ذىب إلى جػاز وقف األسيع كثيخ مغ العمساء والباحثيغ السعاصخيغ
 .(٘ٗٗ)وصجر بحلظ قخار مجسع الفقو اإلسالمي

 : وقف الركهك: الفخع الثاني

 : وتحت ىحه السدألة عجد مغ األمػر

 : تعخيف الركهك: األمخ األول

ثبات ممكية حرة شائعة في األعيان والسشافع، وثيقة أو سشج إ: الرك في االصظالح
 .(ٙٗٗ)وىي ذات قيسة متداوية، وقابمة لمتجاول، ومتعمقة بسذخوع استثساري يجر دخالً 

 : الفخق بين األسيم والركهك: األمخ الثاني

فـــــي أنيـــــا أوراق ماليـــــة متدـــــاوية القيســـــة، وليـــــا قيســـــة : تتفـــــق الرـــــكهك مـــــع األســـــيم
فـــــــي ذاتيـــــــا، لكشيـــــــا وثيقـــــــة بـــــــالحق ـًا متقػمـــــــ مـــــــااًل  اســـــــسية، وقابمـــــــة لمتـــــــجاول، وليدـــــــت

 .(ٚٗٗ)لراحبيا، تسثل حرة شائعة

 : وتفتخق األسيم عن الركهك فيما يمي



  
     
  

 م0202( يوليو 57العدد ) 111

 

 شسوط الوقف عيد املاللية على شسعية األوقاف املعاصسة أثس

 

مغ رأس مال الذخكة، وليذ لمذخكة في الغالب تاريخ  اأن الديع يسثل جدءً  -أوال  
 مغ رأس مال مذخوع مؤقت في الغالب. المترفية، أما الرظ فيػ يسثل جدءً 

أن الديع يعصي صاحبو الحق في حزػر الجسعية العسػمية والترػيت  -ثانيا  
 واالشتخاك في اإلدارة والخقابة، وال يسمظ حامل الرظ ذلظ.

مغ مشتجاتيا التجارية، أما األسيع ـًا أن الركػك ترجره الذخكات باعتبارىا مشتج -ثالثا  
 .(ٛٗٗ)فال تسثل ما تسمكو الذخكة مغ أصػل وأعيان وغيخ ذلظ

 : حكم وقف الركهك: خ الثالثاألم

ما سبق مغ الكالم عغ حكع وقف األسيع يشصبق عمى وقف الركػك، مغ 
حيث تأصيل السدألة وتخخيجيا عمى وقف السذاع، فكل مغ األسيع والركػك يسثل 
حرة شائعة، حتى وإن اختمف محل ىحه الحرة الذائعة، فيي في األسيع رأس مال 

 ستثسارية السحجدة، سػاء أكانت مشافع أو أعيانًا.الذخكة، وفي الركػك السذاريع اال

 ـًا وعمى ىحا فسا كان مباح مغ الركػك جاز وقفو، وما كان محخم
 .(ٜٗٗ)حخم وقفو

وىشاك ضػابط شخعية يجب مخاعاتيا في وقف الركػك، ومغ أىع ىحه 
 : الزػابط

 والتداماتيا.يجب أن تسثل الركػك القابمة لمتجاول ممكية حسمتيا بجسيع حقػقيا  -أوال   

 أال تسثل الركػك القابمة لمتجاول اإليخادات أو الجيػن. -ثانيا   

يتعيغ عمى الييئات الذخعية أن تجقق العقػد والػثائق ذات الرمة بالركػك،  -ثالثا   
 وأن ال تكتفي بإصجار الفتاوى فقط.

 .(ٓ٘ٗ)أن يتع استثسار حريمة الركػك بإحجى صيغ االستثسار الذخعي -رابعا   
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 امتة وأٍه اليتاجراخل

 : بعج استعخاض ىحا السػضػع وجسع مادتو، أختع بالشقاط التالية

أىسية الػقف، وأن الػاجب إبخاز مكانة الػقف، لعل األوقاف تعػد إلى سابق  -ٔ
 عيجىا.

فتح الباب أمام الرػر السعاصخة لألوقاف، والتي ال تسشع مشيا الذخيعة، وال  -ٕ
 تعارض مقاصجىا.

د بو محىب السالكية عمى وجو العسػم في باب الػقف، وأنو أقخب السحاىب ما تسي -ٖ
 مع األوقاف الحجيثة.ـًا الفقيية تعايذ

أىسية تبشي السؤسدات العمسية، والسؤسدات الخيخية، ومخاكد البحػث لألفكار  -ٗ
 اإلبجاعية في مجال البحػث الػقفية، حتى تطيخ لشا صػر ججيجة لألوقاف.

ساشى مع الشرػص السصمقة في باب األوقاف إذا أردنا مج رواق يشبغي أن نت -٘
 األوقاف وانتذارىا، وأال نقيج إال ما قيجه الذارع الحكيع.
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 وام اهل

 .ٓٛ/ٔ، شجخة الشػر الدكية ٕٛ/ٔالجيباج السحىب في معخفة أعيان عمساء السحىب  (ٔ)
 .ٛٛ/ٔ، الجيباج السحىب في معخفة أعيان عمساء السحىب ٜٗ/ٛسيخ أعالم الشبالء  (ٕ)
 .ٜٗ/ٛسيخ أعالم الشبالء  (ٖ)
 .٘٘/ٛسيخ أعالم الشبالء  (ٗ)
 .ٔٛ/ٔشجخة الشػر الدكية  (٘)
 .ٔٛ/ٔػر الدكية شجخة الش (ٙ)
 .ٔٔٔ/ٔالجيباج السحىب في معخفة أعيان عمساء السحىب  (ٚ)
 .ٔٛ/ٔشجخة الشػر الدكية  (ٛ)
 .ٔٛ/ٔشجخة الشػر الدكية  (ٜ)
 .ٖٛ/ٔشجخة الشػر الدكية  (ٓٔ)
 .ٜٔ/ٚ، شخح مخترخ خميل لمخخشي ٕٖ/ٙمػاىب الجميل  (ٔٔ)
 .٘ٔٔ/ٛ، مشح الجميل ٗٛ/ٚشخح مخترخ خميل لمخخشي  (ٕٔ)
 .ٛٓٔ، إرشاد الدالظ ٕٖٓ/ٙالحخيخة  (ٖٔ)
، حاشـــية الرـــاوي عمـــى الذـــخح ٓٙٔ/ٕ، الفػاكـــو الـــجواني ٛٚ/ٚشـــخح مخترـــخ خميـــل لمخخشـــي  (ٗٔ)

 .ٗٓٔ/ٗالرغيخ 
 . ٚٚ/ٗ، حاشية الجسػقي ٕٕ/ٙمػاىب الجميل  (٘ٔ)
 .  ٔٓٔ/ٗ، حاشية الراوي ٙٚ/ٗ، الذخح الكبيخ ٕٔٓٔ/ٕالكافي  (ٙٔ)
 .  ٔٓٔ/ٗ، حاشية الراوي ٙٚ/ٗالكبيخ ، الذخح ٕٔٓٔ/ٕالكافي  (ٚٔ)
 .ٙٚ/ٗحاشية الجسػقي  (ٛٔ)
 .ٜٖ٘/ٜ، لدان العخب ٖ٘ٔ/ٙمعجع مقاييذ المغة  (ٜٔ)
 .ٖٗٗالسصمع عمى ألفاظ السقشع  (ٕٓ)
 .  ٗٛٔ/ٛالسغشي  (ٕٔ)
 .  ٜٖنػازل الػقف. د. سمصان الشاصخ ص  (ٕٕ)
وشو، أنػاعـو. د. العياشـيز ، الػقف، مفيػمـو، شـخ ٚٗمحاضخات في الػقف. دمحم أبػ زىخة ص  (ٖٕ)

، الػقــف، فقيــو، وأنػاعــو. د. عمــي السحســجي ٕٚخالــج الذــعيب ص  ، الشطــارة عمــى الػقــف. د.ٜٚ
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عمــى الػقــف الــحري د.  آلثــار الستختبــة، اٖٙ، الشــػازل فــي األوقــاف. د. خالــج السذــيقح ص ٘ص 
  .ٛٛ/ٔ ، أحكام الػقف في الذخيعة اإلسالمية. د. دمحم الكبيديٗٚصالح السبعػث.ص 

 .ٕٜ( سػرة آل عسخان، آية ٕٗ)
، كتـاب الػكالـة، ٔٙٗٔ، بـخقع ٜٔٔ/ٕ( أخخجو البخاري، كتاب الدكاة، باب الدكاة عمى األقـارب، ٕ٘)

، ٕٓٔ/ٖقــج ســسعت مــا قمــت، : حيــث أراك هللا، وقــال الػكيــل ضــعو: بــاب إذا قــال الخجــل لػكيمــو
، ٕٕ٘ٚ، بـخقع ٙ/ٗومـغ األقـارب، ، كتاب الػصايا، بـاب إذا وقـف أو أوصـى ألقاربـوٖٕٛٔبخقع 

ومدمع، كتاب الدكاة، باب فزل الشفقة والرجقة عمى األقـخبيغ والـدوج واألوالد والػالـجيغ ولـػ كـانػا 
 .ٜٜٛ، بخقع ٖٜٙ/ٕمذخكيغ،

 .ٕٓٗ/٘( فتح الباري ٕٙ)
 .ٖٔٙٔ( أخخجو مدمع، كتاب الػصية، باب ما يمحق اإلندان مغ الثػاب بعج وفاتو، بخقع ٕٚ)
 .ٚٛ/ٗح الكبيخ لمجرديخ الذخ  (ٕٛ)
 .ٕٓ٘/ٗكذاف القشاع  (ٜٕ)
،كذــاف ٕ٘/ٙ، السغشــي ٖٛ٘/ٖ، مغشــي السحتــاج ٕٖ/ٙ، مػاىــب الجميــل ٖٔٗ/ٗالــجر السختــار  (ٖٓ)

 .ٕٓ٘/ٗالقشاع 
 .ٜٕٚٛ، بخقع ٚٔٔ/ٖ( أخخجو أبػ داود، كتاب الػصايا، باب ما جاء في الخجل يػقف الػقف ٖٔ)
 .ٕ٘/ٙالسغشي  (ٕٖ)
 .ٕ٘/ٙالسغشي  (ٖٖ)
 .ٕ٘/ٙالسغشي  (ٖٗ)
 .ٖٓٚ/ٔ، مجسع األنيخ ٕٖٚ/٘روضة الصالبيغ  (ٖ٘)
 .ٜٔ/ٚ، شخح مخترخ خميل لمخخشي ٕٖ/ٙمػاىب الجميل  (ٖٙ)
 .ٖٕ/ٚاإلنراف  (ٖٚ)
 .ٖٓٚ/ٔمجسع األنيخ  (ٖٛ)
 .ٕٖٚ/٘، روضة الصالبيغ ٓٛ/ٛالبيان في محىب اإلمام الذافعي  (ٜٖ)
 .ٕٓ٘/ٗ ، كذاف القشاعٖٕ/ٚ،اإلنراف ٕ٘/ٙالسغشي  (ٓٗ)
 .ٕٕٙٚٚ، بخقع ٕٙٗ/٘ٗ( أخخجو اإلمام أحسج في السدشج، ٔٗ)
 .ٜٗٗ/ٔالجامع ألحكام الػقف واليبات والػصايا  (ٕٗ)
 .ٕٔٙٗ، بخقع ٖٗٔ/٘( أخخجو البخاري، كتاب السغازي، باب غدوة مؤتة مغ أرض الذام، ٖٗ)
 .ٜ٘ٗ/ٔالجامع ألحكام الػقف واليبات والػصايا  (ٗٗ)
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 .ٕ٘/ٙ، السغشي ٖٚ٘/ٖ، مغشي السحتاج ٓٛ/ٛإلمام الذافعي البيان في محىب ا (٘ٗ)
 .ٜٙٗ/ٔالجامع ألحكام الػقف واليبات والػصايا  (ٙٗ)
 .ٚٙ/ٛالبيان في محىب اإلمام الذافعي  (ٚٗ)
 .ٕٕٓ/٘البحخ الخائق  (ٛٗ)
 .ٜٙٗ/ٔالجامع ألحكام الػقف واليبات والػصايا  (ٜٗ)
 .ٕٔٗ/ٗكذاف القشاع  (ٓ٘)
 .ٕ٘ٔ/٘السبجع  (ٔ٘)
 .٘/ٙ، السغشي ٕٖٗ/٘، روضة الصالبيغ ٖٔٙ/ٚ، التاج واإلكميل ٕٖٗ/ٗالجر السختار  (ٕ٘)
 .ٕٕ٘/ٗ،كذاف القشاع ٕٙ/ٚاإلنراف  (ٖ٘)
 .ٓٛٗ/٘، الشجع الػىاج ٕٖٗ/٘روضة الصالبيغ  (ٗ٘)
 .ٛٛاإلسعاف في أحكام األوقاف ص  (٘٘)
 .ٕٖٙ/ٚالتاج واإلكميل  (ٙ٘)
 .ٕٖٗ/٘روضة الصالبيغ  (ٚ٘)
 .ٕٚ/ٚاإلنراف  (ٛ٘)
 ( سبق تخخيجو.ٜ٘)
 .ٜٖٚ/٘( فتح الباري ٓٙ)
 .ٕٕ٘/ٗكذاف القشاع  (ٔٙ)
 .ٔٙٔ/٘، السبجع ٘/ٙالسغشي  (ٕٙ)
 .٘/ٙالسغشي  (ٖٙ)
 .ٓٛٗ/٘، الشجع الػىاج ٕٖٚ/٘نياية السحتاج  (ٗٙ)
 .ٕٔ٘/٘الخوض السخبع  (٘ٙ)
 .ٕٚ/ٚاإلنراف  (ٙٙ)
 .ٕٖٚ/٘نياية السحتاج  (ٚٙ)
 .ٕٛ/ٚاإلنراف  (ٛٙ)
 .ٕٛ/ٚاإلنراف  (ٜٙ)
 .ٕٛ/ٚاإلنراف  (ٓٚ)
 .ٜٕ٘/ٔالجامع ألحكام الػقف واليبات والػصايا  (ٔٚ)
 .ٕٛٙ/٘، البحخ الخائق ٖٗ/ٕٔالسبدػط  (ٕٚ)
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 .ٛٛ/ٚشخح مخترخ خميل لمخخشي  (ٖٚ)
 .ٕٔٗ/ٗ، كذاف القشاع ٕ٘ٔ/٘السبجع  (ٗٚ)
 .ٙ/ٜٕمجسػع الفتاوى  (٘ٚ)
 .ٗٚ/ٛالبيان في محىب اإلمام الذافعي  (ٙٚ)
 .ٕ٘ٔ/٘السبجع  (ٚٚ)
 .ٕ٘ٔ/٘، السبجع ٚ/ٙالسغشي  (ٛٚ)
 .ٕ٘ٔ/٘السبجع  (ٜٚ)
 .ٚ/ٙالسغشي  (ٓٛ)
 .ٕ٘ٔ/٘، السبجع ٗٚ/ٛالبيان في محىب اإلمام الذافعي  (ٔٛ)
 .ٚ/ٙالسغشي  (ٕٛ)
 .ٖ٘٘/ٖمغشي السحتاج  (ٖٛ)
 .ٕٗ٘/ٗ، كذاف القشاع ٖٙ/ٚاإلنراف  (ٗٛ)
 .ٕٕٔ/٘، البحخ الخائق ٖ٘/ٕٔالسبدػط  (٘ٛ)
 .٘ٔٔ/ٛ، مشح الجميل ٗٛ/ٚل لمخخشي شخح مخترخ خمي (ٙٛ)
 .ٖٙ/ٚاإلنراف  (ٚٛ)
 سبق تخخيجو. (ٛٛ)
 .ٖٗٛ/٘فتح الباري  (ٜٛ)
 .ٕٗ٘/ٗ، كذاف القشاع ٗ/ٙالسغشي  (ٜٓ)
 .ٖ٘/ٕٔالسبدػط  (ٜٔ)
 سبق تخخيجو. (ٕٜ)
 .ٖٗٛ/٘فتح الباري  (ٖٜ)
 .ٖٙ/ٕٔالسبدػط  (ٜٗ)
ان فــــي مــــحىب اإلمــــام الذــــافعي البيــــ ،ٕٔٗ/ٖ، حاشــــية الجســــػقي ٚٔ/ٖٔالبشايــــة شــــخح اليجايــــة  (ٜ٘)

 .ٖٖ٘/ٖ، كذاف القشاع ٖ٘/ٙ
 .ٖٖ٘/ٖكذاف القشاع  (ٜٙ)
، بجايـة السجتيـج ٕٔٛ/ٕ، الكـافي فـي فقـو أىـل السجيشـة ٛ/ٖاإلشخاف عمى نكـت مدـائل الخـالف  (ٜٚ)

 . ٕٜ، إرشاد الدالظ صٚ٘/ٗ
 .ٕٚٗ/ٗالسغشي  (ٜٛ)
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 .ٖٙ/ٕ، االختيار ٖٙ/ٕٔالسبدػط  (ٜٜ)
 .ٔٙٔ، عسجة الدالظ ص ٕٗ/ٙإلمام الذافعي البيان في محىب ا (ٓٓٔ)
 .ٕٖٔ/ٖ، كذاف القشاع ٕٚٗ/ٗالسغشي  (ٔٓٔ)
 .ٖٕٔ/ٖحاشية الجسػقي  (ٕٓٔ)
 .ٖٕٛ( سػرة البقخة، آية ٖٓٔ)
 .ٛ/ٖاإلشخاف عمى نكت مدائل الخالف  (ٗٓٔ)
 .ٛ/ٖاإلشخاف عمى نكت مدائل الخالف  (٘ٓٔ)
 .ٕٚٗ/ٗ، السغشي ٚ٘/ٗ، بجاية السجتيج ٛ/ٖاإلشخاف عمى نكت مدائل الخالف  (ٙٓٔ)
 .ٛ/ٖاإلشخاف عمى نكت مدائل الخالف  (ٚٓٔ)
 .ٖٕٛ( سػرة البقخة، آية ٛٓٔ)
 .ٕٚٗ/ٗ، السغشي ٖٙ/ٕاالختيار  (ٜٓٔ)
 .ٖٙ/ٕاالختيار  (ٓٔٔ)
 .ٕٚٗ/ٗ، السغشي ٚ/ٙالحاوي الكبيخ  (ٔٔٔ)
 .ٚٚ/ٗحاشية الجسػقي  (ٕٔٔ)
 .ٚٚ/ٗروضة الصالبيغ  (ٖٔٔ)
 .ٕٗٗ/ٗكذاف القشاع  (ٗٔٔ)
 .ٜٖٛ/ٗ، حاشية ابغ عابجيغ ٕ٘ٓ/٘ائق البحخ الخ  (٘ٔٔ)
 .ٛٛٗ/ٗ، العديد شخح الػجيد ٓٓٔ/ٕالسيحب  (ٙٔٔ)
 .٘٘ٔ/٘اإلنراف  (ٚٔٔ)
 .ٜٔٔ/ٙالذخح الكبيخ عمى متغ السقشع  (ٛٔٔ)
 .ٖٛٔالشػازل الػقفية، ناصخ السيسان ص  (ٜٔٔ)
 .ٔٛ/ٙالبيان في محىب اإلمام الذافعي  (ٕٓٔ)
، مغشــي السحتــاج ٖٗٔ/٘، روضــة الصــالبيغ ٚٚ/ٗ، حاشــية الجســػقي ٜٕٔ/ٙبــجائع الرــشائع  (ٕٔٔ)

 .ٕٔ٘/ٗالقشاع  ، كذافٚ/ٖ، اإلقشاع ٖٕ٘/ٖ
 .ٕٔ٘/ٗكذاف القشاع  (ٕٕٔ)
 .ٜٕٔ/ٙبجائع الرشائع  (ٖٕٔ)
، مغشـــي السحتـــاج ٔٓٔ/ٗ، أقـــخب السدـــالظ إلـــى مـــحىب اإلمـــام مالـــظ ٜٕٔ/ٙبـــجائع الرـــشائع  (ٕٗٔ)

 .ٕٓٗ/ٗ،كذاف القشاع ٖٕ٘/ٖ
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 .ٜٕٔ/ٙبجائع الرشائع  (ٕ٘ٔ)
، كذــــاف القشــــاع ٖٕ٘/ٖ، مغشــــي السحتــــاج ٔٓٔ/ٗأقـــخب السدــــالظ إلــــى مــــحىب اإلمــــام مالــــظ  (ٕٙٔ)

ٗ/ٕٗٓ. 
، لدــان العــخب ٕٕٗ، مختــار الرــحاح ص ٔ٘ٗ/ٗ، معجــع مقــاييذ المغــة ٜٜ٘/ٖالرــحاح  (ٕٚٔ)

ٙ/ٔٙ٘. 
 .ٖٙ٘/ٔ، القامػس السحيط ٙٙٔ/ٙلدان العخب  (ٕٛٔ)
 .ٕٚٔ/ٗروضة الصالبيغ  (ٜٕٔ)
 .ٕٛٚ/ٖيجاية ، الٗٙٔ/ٕٗالسبدػط  (ٖٓٔ)
 .ٜٙ/ٗ، بجاية السجتيج ٜٕٛ/ٕالكافي  (ٖٔٔ)
 .ٓٓٔ/ٖ، مغشي السحتاج ٖٓٔ/ٗروضة الصالبيغ  (ٕٖٔ)
 .ٚٔٗ/ٖ،كذاف القشاع ٖٖٓ/ٗالسبجع  (ٖٖٔ)
 .ٕٛٚ/ٖاليجاية في شخح بجاية السبتجي  (ٖٗٔ)
، ٔ٘٘ٗ( أخخجـــو الـــجارقصشي، كتـــاب فـــي األقزـــية واألحكـــام، فـــي الســـخأة تقتـــل إذا ارتـــجت، بـــخقع ٖ٘ٔ)

، والحـاكع ٕٓٙٔٔعمى السفمذ وبيع مالو في ديػنو، بخقع  والبييقي، كتاب التفميذ، باب الحجخ
 .ٖٕٛٗفي مدتجركو، بخقع 

))السذيػر فيو اإلرسـال((، وقـال ابـغ : ٖٕ٘/ٕقال ابغ دقيق العيج في اإللسام بأحاديث األحكام 
  ))والرحيح أنو مخسل((.: ٜٙٗ/ٔعبجاليادي في السحخر 

 .ٗٙٔ/ٕٗ السبدػط (ٖٙٔ)
 .ٜٙٗ/ٔ، السحخر ٖٕ٘/ٕاإللسام بأحاديث األحكام  (ٖٚٔ)
 .ٙٙٔ-٘ٙٔ/ٕٗالسبدػط  (ٖٛٔ)
 .ٕٚٔ، بخقع ٕٙٔالسخاسيل ألبي داود، في السفمذ، ص  (ٜٖٔ)
 .ٙ٘٘ٔ، بخقع ٜٔٔٔ/ٖ( أخخجو مدمع، كتاب السداقاة، باب استحباب الػضع مغ الجيغ، ٓٗٔ)
 .ٚ٘ٔ/ٛالحخيخة  (ٔٗٔ)
 .ٖٓٗ/ٔاليبات والػصايا الجامع ألحكام الػقف و  (ٕٗٔ)
، وابـغ ٛ، بـخقع ٓٚٚ/ٕكتاب الػصية، باب جامع القزاء وكخاىيتو،  ( أخخجو مالظ في السػشأ،ٖٗٔ)

، ٜٕٕ٘ٔ، بـخقع ٖٙ٘/ٗواألقزـية، فـي رجـل يخكبـو الـجيغ،  أبي شيبة في مرشفو، كتـاب البيـػع
فــي ديػنــو،  لــووالبييقــي فــي الدــشغ الكبــخى، كتــاب التفمــيذ، بــاب الحجــخ عمــى السفمــذ وبيــع ما
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أن ىـحا األثـخ  ٗٓٔ/ٖوقج ذكخ الحـافع ابـغ حجـخ فـي التمخـيز الحبيـخ  .ٕ٘ٙٔٔ، بخقع ٔٛ/ٙ
 رواه مالظ في السػشأ بدشج مشقصع، ووصمو الجارقصشي في العمل. 

 .ٗٙٔ/ٕٗالسبدػط  (ٗٗٔ)
 .ٙٙٔ/ٕٗالسبدػط  (٘ٗٔ)
 .ٜٕ( سػرة الشداء، آية ٙٗٔ)
 .ٗٙٔ/ٕٗالسبدػط  (ٚٗٔ)
 .ٕٛٚ/ٖاليجاية  (ٛٗٔ)
، ٘ٚ/ٗ، حاشــية الجســػقي ٕٗٙ/ٕ، حاشــية العــجوي ٖٕٓ/٘، البحــخ الخائــق ٕٚ/ٕٔالسبدــػط  (ٜٗٔ)

، مغشـــي السحتـــاج ٛ٘ٗ/ٕ، أســـشى السصالـــب ٖٗٔ/٘الصـــالبيغ  ، روضـــةٜٚ/ٗحاشـــية الرـــاوي 
 .٘/ٕ، مشار الدبيل ٗ٘ٔ/٘، السبجع ٕٙ٘/ٖ

 .ٖٔٗ/ٗ، الجر السختار ٖٕٓ/٘البحخ الخائق  (ٓ٘ٔ)
 .ٙٚ/ٗحاشية الجسػقي  (ٔ٘ٔ)
 .ٙٙ/٘البيان في محىب اإلمام الذافعي  (ٕ٘ٔ)
 .ٖٕٛ/ٗاإلنراف  (ٖ٘ٔ)
 .ٙٚ/ٗحاشية الجسػقي  (ٗ٘ٔ)
 .ٖٗٔ/٘روضة الصالبيغ  (٘٘ٔ)
 .٘/ٕ، مشار الدبيل ٚ٘ٔ/ٖ،كذاف القشاع ٖٕٛ/ٗاإلنراف  (ٙ٘ٔ)
 .ٕ( سػرة السائجة، آية ٚ٘ٔ)
 .ٜٗٔ/٘بجائع الرشائع  (ٛ٘ٔ)
سذـخكيغ أن يــخييع الشبـي ملسو هيلع هللا ىلص آيــة، فـأراىع انذــقاق ( أخخجـو البخـاري، كتــاب السشاقـب، بــاب سـؤال الٜ٘ٔ)

 .ٕٖٗٙ، بخقع ٕٚٓ/ٗالقسخ، 
 .ٕٖٛ/٘الحاوي الكبيخ  (ٓٙٔ)
 .ٙٔ/ٗالذخح الكبيخ البغ قجامة  (ٔٙٔ)
 .ٜٓ/ٖمعالع الدشغ  (ٕٙٔ)
 .ٙٚ/ٗحاشية الجسػقي  (ٖٙٔ)
 .ٙٔ/ٗ، الذخح الكبيخ البغ قجامة ٕٖٛ/٘الحاوي الكبيخ  (ٗٙٔ)
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، ٘ٚ/ٗ، حاشــية الجســػقي ٕٗٙ/ٕ، حاشــية العــجوي ٖٕٓ/٘، البحــخ الخائــق ٕٚ/ٕٔ السبدــػط (٘ٙٔ)
، مغشـــي السحتـــاج ٛ٘ٗ/ٕ، أســـشى السصالـــب ٖٗٔ/٘روضـــة الصـــالبيغ  ،ٜٚ/ٗحاشـــية الرـــاوي 

 .ٗ٘ٔ/٘، السبجع ٖٙ٘/ٖ
، ٖٗٓ٘ ، بــخقعٖٕٛ/ٖل يبيــع مــا لــيذ عشــجه، ( أخخجــو أبــػ داود، أبــػاب اإلجــارة، بــاب فــي الخجــٙٙٔ)

، ٖٕٗٔ، بـخقع ٕٙ٘/ٕ، باب مـا جـاء فـي كخاىيـة بيـع مـا لـيذ عشـجك، أبػاب البيػع، والتخمحي، 
، وابـغ ماجـو، كتـاب ٔٔٙٗ، بـخقع ٕٛٛ/ٚوالشدائي، كتاب البيػع، باب بيع ما ليذ عشج البائع، 

. ٕٛٛٔ، بـخقع ٖٚٚ/ٕالتجارات، باب الشيي عغ بيع ما ليذ عشـجك، وعـغ ربـح مـا لـع يزـسغ، 
 وابغ حبان.والحاكع  وصححو التخمحي

 .ٔ٘ٔ/ٕ، الجراية في تخخيج أحاديث اليجاية ٘ٛٗ/ٕاإللسام بأحاديث األحكام  *
 .ٙٙ/٘البيان في محىب اإلمام الذافعي  (ٚٙٔ)
 .ٕٖٙ/ٔالجامع ألحكام الػقف واليبات والػصايا  (ٛٙٔ)
 .ٙٚ/ٗحاشية الجسػقي  (ٜٙٔ)
 .ٙٚ/ٗحاشية الجسػقي  (ٓٚٔ)
 .ٖٕٛ/٘، البحخ الخائق ٕٕٓ/ٙ، بجائع الرشائع ٔٗ/ٕٔالسبدػط  (ٔٚٔ)
 .ٖٛٔ/٘روضة الصالبيغ  (ٕٚٔ)
 .ٕٚٗ/ٗ، كذاف القشاع ٚٔ/ٚاإلنراف  ،ٖٖ٘/ٚ، الفخوع ٛ/ٙالسغشي  (ٖٚٔ)
 .ٛ/ٙالسغشي  (ٗٚٔ)
 .ٚٔ/ٚاإلنراف  (٘ٚٔ)
 .ٖٕٛ/٘، البحخ الخائق ٕٕٓ/ٙ، بجائع الرشائع ٔٗ/ٕٔالسبدػط  (ٙٚٔ)
 .ٕٚ٘/ٖالسحتاج ، مغشي ٖٛٔ/٘، روضة الصالبيغ ٕ٘٘/ٚالحاوي الكبيخ  (ٚٚٔ)
، ٓٛ/ٗ، الذــخح الكبيــخ ٛٔ/ٙ، مػاىــب الجميــل ٚٓٔإرشــاد الدــالظ إلــى أشــخف السدــالظ ص  (ٛٚٔ)

 .ٓٛ/ٗحاشية الجسػقي 
 .ٕٚٗ/ٗ،كذاف القشاع ٙٔ/ٚاإلنراف  ،ٖٖ٘/ٚ، الفخوع ٛ/ٙالسغشي  (ٜٚٔ)
، بـخقع ٕٜٙ/ٕ( أخخجو مدمع، كتـاب الدكـاة، بـاب االبتـجاء فـي الشفقـة بـالشفذ ثـع أىمـو ثـع القخابـة، ٓٛٔ)

ٜٜٚ. 
 .ٖٕٛ/٘، البحخ الخائق ٔٗ/ٕٔالسبدػط  (ٔٛٔ)
 ( سبق تخخيجو. ٕٛٔ)
 .ٛ/ٙالسغشي  (ٖٛٔ)
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، بــاب تقميــج الشعــل، ٜٛٙٔ، بــخقع ٚٙٔ/ٕ( أخخجــو البخــاري، كتــاب الحــج، بــاب ركــػب البــجن، ٗٛٔ)
، كتـاب ٕ٘٘ٚ، بـخقع ٚ/ٗالػصـايا، بـاب ىـل يشتفـع الػاقـف بػقفـو،  ، كتـابٙٓٚٔ، بخقع ٓٚٔ/ٕ

كتاب الحـج، بـاب جـػاز  ومدمع، ،ٓٙٔٙ، بخقع ٖٚ/ٛباب ما جاء في قػل الخجل ويمظ، األدب، 
 .ٕٕٖٔ، بخقع ٜٓٙ/ٕركػب البجنة السيجاة لسغ احتاج إلييا، 

 .ٖٖٛ/٘فتح الباري  (٘ٛٔ)
 .ٕ٘٘/ٚالحاوي الكبيخ  (ٙٛٔ)
 .ٖٕٛ/٘البحخ الخائق  (ٚٛٔ)
 .ٕ٘٘/ٚالحاوي الكبيخ  (ٛٛٔ)
 .ٖٕٛ/٘، البحخ الخائق ٕٕٓ/ٙع ، بجائع الرشائٔٗ/ٕٔالسبدػط  (ٜٛٔ)
 .ٖٕٛ/٘البحخ الخائق  (ٜٓٔ)
 .ٕٗٓ/٘البحخ الخائق  (ٜٔٔ)
 .ٚٚ/ٗ، حاشية الجسػقي ٓٛ/ٚشخح مخترخ خميل لمخخشي  (ٕٜٔ)
 .ٖٙٙ/٘، نياية السحتاج ٖٚٔ/٘، روضة الصالبيغ ٗٙ/ٛالبيان في محىب اإلمام الذافعي  (ٖٜٔ)
 .ٔٓٗ/ٕى اإلرادات ، شخح مشتيٗٔ/ٚ، اإلنراف ٜٕٚ/ٗشخح الدركذي  (ٜٗٔ)
 .ٔٓٗ/ٕشخح مشتيى اإلرادات  (ٜ٘ٔ)
 .ٛ( سػرة السستحشة، آية ٜٙٔ)
 .ٕٖٚ/٘أحكام القخآن لمجراص  (ٜٚٔ)
 .ٕٕٚ( سػرة البقخة، آية ٜٛٔ)
 .ٕٓٚ/ٗ( زاد السديخ ٜٜٔ)
 .ٛ( سػرة اإلندان، آية ٕٓٓ)
 .ٖٖٙ/ٚالتاج واإلكميل  (ٕٔٓ)
، بـخقع ٗٙٔ/ٖباب اليجيـة لمسذـخكيغ،  ( أخخجو البخاري، كتاب اليبة وفزميا والتحخيس عمييا،ٕٕٓ)

، كتــاب األدب، بــاب ٖٖٛٔ، بــخقع ٖٓٔ/ٗعاىــج ثــع غــجر،  ، كتــاب الجديــة، بــاب إثــع مــغٕٕٓٙ
الشفقـة والرـجقة عمــى  ، ومدـمع، كتــاب الدكـاة، بـاب فزـلٜٛٚ٘، بـخقع ٗ/ٛصـمة الػالـج السذـخك، 

 .  ٖٓٓٔع ، بخقٜٙٙ/ٕاألقخبيغ والدوج واألوالد والػالجيغ ولػ كانػا مذخكيغ، 
 .ٖٖٗ/ٗ، رد السحتار عمى الجر السختار ٕٗٓ/٘البحخ الخائق  (ٖٕٓ)
 .ٚٚ/ٗ، حاشية الجسػقي ٖٖٙ/ٚ، التاج واإلكميل ٕٖٓ/ٙالحخيخة  (ٕٗٓ)
 .ٖٚٔ/٘، روضة الصالبيغ ٗٙ/ٛ، البيان في محىب اإلمام الذافعي ٕٗ٘/ٚالحاوي الكبيخ  (ٕ٘ٓ)
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 .ٔٓٗ/ٕى اإلرادات ، شخح مشتيٗٔ/ٚ، اإلنراف ٜٕٛ/ٗشخح الدركذي  (ٕٙٓ)
 .  ٛ٘ٔ/٘، السبجع ٜٕٛ/ٗشخح الدركذي  (ٕٚٓ)
 .ٖٖٗ/ٗ، رد السحتار عمى الجر السختار ٕٗٓ/٘البحخ الخائق  (ٕٛٓ)
 .ٕٛ/ٚشخح مخترخ خميل لمخخشي  (ٜٕٓ)
 .ٗٙ/ٛ، البيان في محىب اإلمام الذافعي ٕٗ٘/ٚالحاوي الكبيخ  (ٕٓٔ)
 .  ٜ٘ٔ/٘، السبجع ٜٕٛ/ٗشخح الدركذي  (ٕٔٔ)
 .ٜلسستحشة، آية ( سػرة إٕٔ)
 .ٕٖٚ/٘أحكام القخآن لمجراص  (ٖٕٔ)
 .  ٜ٘ٔ/٘السبجع  (ٕٗٔ)
 .ٕٗ٘/ٚالحاوي الكبيخ  (ٕ٘ٔ)
 .ٕٛ/ٚشخح مخترخ خميل لمخخشي  (ٕٙٔ)
 .ٓٛ٘/ٖ، حاشية الجسل ٖٙٙ/٘نياية السحتاج  (ٕٚٔ)
 .ٔٛ٘/ٖ، حاشية الجسل ٖٙٙ/٘، نياية السحتاج ٜ٘ٗ/ٕأسشى السصالب  (ٕٛٔ)
 .ٕٗٗ/ٔاليبات والػصايا الجامع ألحكام الػقف و  (ٜٕٔ)
 .ٓٙٔ/ٕ، الفػاكو الجواني عمى رسالة ابغ أبي زيج القيخواني ٜٕٙ/ٚالتاج واإلكميل  (ٕٕٓ)
 .ٜٖٗ/ٙٔاإلنراف  (ٕٕٔ)
 .ٖٚأحكام األوقاف لمخراف ص  (ٕٕٕ)
 .ٜٖٗ/ٙٔ، اإلنراف ٜٖٗ/ٙٔالذخح الكبيخ  (ٖٕٕ)
 .ٕٛ٘/ٖمغشي السحتاج  (ٕٕٗ)
، ٕٖٕٓب فزـــل الـــدرع والغـــخس إذا أكـــل مشـــو ، بـــخقع ( أخخجـــو البخـــاري، كتـــاب السدارعـــة، بـــإٕ٘)

 .ٕ٘٘ٔوالدرع، بخقع  كتاب السداقاة، باب فزل الغخس ومدمع،
، ومدـمع، كتـاب الدـالم، ٖٖٕٙ( أخخجو البخاري، كتاب السداقاة، باب فزـل سـقي السـاء، بـخقع ٕٕٙ)

 .  ٕٕٗٗوإشعاميا، بخقع  باب فزل ساقي البيائع السحتخمة
 .ٜٖٗ/ٙٔالذخح الكبيخ  (ٕٕٚ)
 .ٕٛ٘/ٖمغشي السحتاج  (ٕٕٛ)
 .ٛٓٔ، إرشاد الدالظ ٕٖٓ/ٙالحخيخة  (ٜٕٕ)
 .ٕٚ/ٛالبيان في فقو اإلمام الذافعي  (ٖٕٓ)
 .ٖٓٚ/ٔمجسع األنيخ  (ٖٕٔ)
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 .٘ٙٗ/ٕ، أسشى السصالب ٖٚٔ/٘، روضة الصالبيغ ٕٚ/ٛالبيان في فقو اإلمام الذافعي  (ٕٖٕ)
 .ٜ٘ٔ/٘، السبجع ٖٜٖ/ٙٔالذخح الكبيخ  (ٖٖٕ)
 .ٜٓلشحل، آية سػرة ا (ٖٕٗ)
 .ٚٚسػرة الحج، آية  (ٖٕ٘)
 .ٜ٘ٔ/٘، السبجع ٕٚ/ٛالبيان في فقو اإلمام الذافعي  (ٖٕٙ)
 .ٖٛٗالجامع ألحكام الػقف واليبات والػصايا  (ٖٕٚ)
 .ٖٜٖ/ٙٔالذخح الكبيخ  (ٖٕٛ)
، الحـاوي الكبيـخ ٕٖٓ/ٙ، الـحخيخة ٔٛ/ٚ، شخح مخترخ خميل لمخخشي ٖٖ٘/ٔالجػىخة الشيخة  (ٜٖٕ)

 .ٜٕٚ/ٗ، شخح الدركذي ٖٙٙ/٘، نياية السحتاج ٜٖٔ/٘الصالبيغ ، روضة ٕٗ٘/ٚ
 . ٖٗٙ/ٚالتاج واإلكميل  (ٕٓٗ)
 .ٕٗ٘/ٚالحاوي الكبيخ  (ٕٔٗ)
 .  ٜٕٚ/ٗشخح الدركذي  (ٕٕٗ)
 .ٕٕٔ/ٙ، بجائع الرشائع ٖٖ/ٕٔالسبدػط، لمدخخدي  (ٖٕٗ)
 .  ٔٓٗ/ٕ، شخح مشتيى اإلرادات ٜٕٚ/ٗشخح الدركذي  (ٕٗٗ)
 . ٖٓ٘/ٖ، مغشي السحتاج ٜٖٔ/٘، روضة الصالبيغ ٖٙ/ٛالذافعي البيان في فقو اإلمام  (ٕ٘ٗ)
 .ٚ( سػرة الحذخ، آية ٕٙٗ)
 .ٕٖ-ٖٔ/ٖٔ( مجسػع الفتاوى ٕٚٗ)
 .ٛ( سػرة السستحشة، آية ٕٛٗ)
 .ٓٛ/ٚشخح مخترخ خميل لمخخشي  (ٜٕٗ)
 .ٕٖ/ٖٔمجسػع الفتاوى  (ٕٓ٘)
 ( سبق تخخيجو.ٕٔ٘)
 ( سبق تخخيجو.ٕٕ٘)
 .ٖٕ٘الشػازل في األوقاف ص  (ٖٕ٘)
، الحـاوي الكبيـخ ٕٖٓ/ٙ، الـحخيخة ٔٛ/ٚ، شخح مخترخ خميل لمخخشي ٖٖ٘/ٔالجػىخة الشيخة  (ٕٗ٘)

 .ٜٕٚ/ٗ، شخح الدركذي ٖٙٙ/٘، نياية السحتاج ٜٖٔ/٘، روضة الصالبيغ ٕٗ٘/ٚ
 .ٕ٘ٔ/٘( البحخ الخائق ٕ٘٘)
 .ٜٛ/ٚ( شخح مخترخ خميل لمخخشي ٕٙ٘)
 .ٕٖ٘/ٚ( الحاوي الكبيخ ٕٚ٘)
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، حاشــية الرــاوي عمــى الذــخح ٓٙٔ/ٕ، الفػاكــو الــجواني ٛٚ/ٚشــخح مخترــخ خميــل لمخخشــي  (ٕٛ٘)
 .ٗٓٔ/ٗالرغيخ 

 .ٖٕٔ/ٙ، العشاية شخح اليجاية ٕٖٙ/ٖتبييغ الحقائق  (ٜٕ٘)
 .ٚٙ/ٛالبيان في محىب اإلمام الذافعي  (ٕٓٙ)
 .ٕٚٔ/ٛالسغشي  (ٕٔٙ)
 .  ٖٖٛ/ٗ، رد السحتار ٖٔٚ/ٔ، مجسع األنيخ ٕٕٓ/ٙبجائع الرشائع  (ٕٕٙ)
 .ٚٙ/ٛ، البيان في محىب اإلمام الذافعي ٕٔ٘/ٚالحاوي الكبيخ  (ٖٕٙ)
 .ٕٓ٘/ٗ، كذاف القشاع ٕٚٔ/ٛالسغشي  (ٕٗٙ)
 .ٔٙٔ/ٕالفػاكو الجواني  (ٕ٘ٙ)
 . ٕ٘ٙٔ( أخخجو مدمع، كتاب اليبات، باب العسخي، بخقع ٕٙٙ)
 . ٕ٘ٙٔ( أخخجو مدمع، كتاب اليبات، باب العسخي، بخقع ٕٚٙ)
س عمييا، باب ما قيل في العسخى والخقبـى، بـخقع ( أخخجو البخاري، كتاب اليبة وفزميا والتحخيٕٛٙ)

 .  ٕ٘ٙٔالعسخي، بخقع  ، ومدمع، كتاب اليبات، بابٕٕ٘ٙ
، ٖٕ٘ٛفــي ســبيل هللا، بــخقع ـًا ( أخخجــو البخــاري، كتــاب الجيــاد والدــيخ، بــاب مــغ احتــبذ فخســٜٕٙ)

ٗ/ٕٛ. 
 ( سبق تخخيجو.ٕٓٚ)
 .ٕٔ٘/ٚالحاوي الكبيخ  (ٕٔٚ)
 .ٕٔ٘/ٚالكبيخ  ، الحاوي ٕٕٓ/ٙبجائع الرشائع  (ٕٕٚ)
 .ٕٚ( محاضخات في الػقف، اإلمام دمحم أبػ زىخة ص ٖٕٚ)
 .ٕٓالػقف السؤقت. د. ماججة ىداع. ص  (ٕٗٚ)
 .ٖٖوقف السشافع. د. عبجالفتاح إدريذ. ص  (ٕ٘ٚ)
 .ٖٖوقف السشافع. د. عبجالفتاح إدريذ. ص  (ٕٙٚ)
 . ٚٚ/ٗ، حاشية الجسػقي ٕٕ/ٙمػاىب الجميل  (ٕٚٚ)
 .ٖٚٚ/ٙٔالذخح الكبيخ  (ٕٛٚ)
 .ٖٛٚ/ٙٔاإلنراف  (ٜٕٚ)
 .ٕٖٚ/ٖتبييغ الحقائق  (ٕٓٛ)
 .ٖ٘ٔ/ٙالحخيخة  (ٕٔٛ)
 .ٛٔ٘/ٚالحاوي الكبيخ  (ٕٕٛ)
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 .ٙ٘ٔ/٘، السبجع ٖٚٚ/ٙٔالذخح الكبيخ  (ٖٕٛ)
وفي إسشاده أبػ خالج يديـج  .ٕٛٙٔ( أخخجو أبػ داود، كتاب الدكاة، باب فزل سقي الساء، بخقع ٕٗٛ)

ووثقـو أبـػ حـاتع الـخازي، وضـعفو  ال بـأس بـو.: عـيغبغ عبـجالخحسغ الـجاالني، قـال أحسـج وابـغ م
 ابغ حبان.

 .ٜٖٗ/ٕ ، تحفة السحتاجٖٚ٘/ٔ، السحخر في الحجيث ٖٖ٘/ٔاإللسام بأحاديث األحكام  *
 ( سبق تخخيجو.ٕ٘ٛ)
  .ٖٛٚ/ٙٔالذخح الكبيخ  (ٕٙٛ)
 .ٛمحاضخات في االقتراد البتخولي، دمحم أحسج الجوري. ص  (ٕٚٛ)
 مػقع ويكيبيجيا. (ٕٛٛ)
 .ٖ٘ٔ/ٙلحخيخة ا (ٜٕٛ)
 . ٛ٘ٗ/ٕ، أسشى السصالب ٖٗٔ/٘روضة الصالبيغ  (ٜٕٓ)
 .ٖٕٗ/ٗكذاف القشاع  (ٜٕٔ)
 .ٖ٘ٙ/ٗ، حاشية ابغ عابجيغ ٕٕٓ/٘البحخ الخائق  (ٕٜٕ)
أخخجو التخمحي، أبػاب السشاقب، باب في مشاقب عثسان بغ عفان رضي هللا عشو، ولو كشيتـان،  (ٖٜٕ)

ـــػ عبـــجهللا، : يقـــال ـــاب ٖٖٓٚقع بـــخ  ،ٛٙ/ٙأبـــػ عســـخو، وأب ، والشدـــائي فـــي الدـــشغ الكبـــخى، كت
 .ٖٛ/ٙ، وحدشو األلباني في اإلرواءٕٓٗٙ، بخقع ٗٗٔ/ٙاألحباس، وقف السداجج، 

 .ٖ٘ٔ/ٓٔ( تحفة األحػذي ٜٕٗ)
 .ٚٙٗ/٘( معجع مقاييذ المغة ٜٕ٘)
 .ٕ٘ٗ/ٖ، لدان العخب ٖٚٔ، مختار الرحاح ص ٚٙٗ/٘معجع مقاييذ المغة  (ٜٕٙ)
 .ٕ٘ٗ/ٖلدان العخب ، ٖٚٔمختار الرحاح ص  (ٜٕٚ)
 .ٖٕٓ/ٜ، تاج العخوس ٕ٘ٗ/ٖلدان العخب  (ٜٕٛ)
 .ٗأحكام األوراق الشقجية والتجارية في الفقو اإلسالمي، د. ستخ الجعيج ص  (ٜٜٕ)
، ٕٜ/ٕ، مغشــي السحتــاج ٕٛ/ٖ، حاشــية الجســػقي ٕٚٚ/ٔ، تبيــيغ الحقــائق ٕٜٔ/ٕالسبدــػط  (ٖٓٓ)

 .ٙ/ٖمشتيى اإلرادات 
 .ٕٓٙ/ٙقجيخ ، فتح الٖٔ/ٗٔالسبدػط  (ٖٔٓ)
 .ٗٔ-ٖٔ/ٗٔ( السبدػط ٕٖٓ)
 .ٕٛ/ٖالذخح الكبيخ مع حاشية الجسػقي  (ٖٖٓ)
 .ٕٛ/ٖ( الذخح الكبيخ لمجرديخ ٖٗٓ)
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 .ٖٕٙ/ٖ، تحفة السحتاج ٚٓٗ/ٓٔفتح العديد  (ٖ٘ٓ)
 .ٚٓٗ/ٓٔ( فتح العديد ٖٙٓ)
 .ٜ٘/ٙبجائع الرشائع  (ٖٚٓ)
 .ٗٔ/٘السغشي  (ٖٛٓ)
 .ٕٛ/ٖحاشية الجسػقي  (ٜٖٓ)
 .ٗٔ/٘السغشي  (ٖٓٔ)
 .ٖٚاألوراق الشقجية في االقتراد اإلسالمي. د. أحسج حدغ. ص  (ٖٔٔ)
 .ٕٕٖوقف الشقجيغ. د. عبجهللا العسار. ص  (ٕٖٔ)
 .ٕٗٔ( أحكام األوراق الشقجية والتجارية في الفقو اإلسالمي. د. ستخ الجعيج. ص ٖٖٔ)
 .ٓٚ( السػسػعة االقترادية. د. سسيح مدعػد. ص ٖٗٔ)
 .ٜٙ٘ٔ/ٖ، ٖ( العجد ٖ٘ٔ)
 .ٖٙٔ -ٔٙٔلػقف. د. سمصان الشاصخ. ص نػازل ا (ٖٙٔ)
 .ٚٚ/ٗ، الذخح الكبيخ لمجرديخ ٕٗٙ/ٕحاشية العجوي  (ٖٚٔ)
 .ٖٖٙ/ٗ، حاشية ابغ عابجيغ ٜٕٔ/٘البحخ الخائق  (ٖٛٔ)
 .ٕٙ/ٛالبيان في محىب اإلمام الذافعي  (ٜٖٔ)
 .ٙ٘ٔ/٘السبجع  (ٕٖٓ)
 .ٖٕٗ/ٖٔمجسػع الفتاوى  (ٕٖٔ)
 .ٛٔ/ٔٔالذخح السستع  (ٕٕٖ)
 .ٕٙ/ٛمحىب اإلمام الذافعي البيان في  (ٖٕٖ)
 .ٙ٘ٔ/٘، السبجع ٖٗ/ٙالسغشي  (ٕٖٗ)
 .ٕٚٔ/ٙ، فتح القجيخ ٛٔ/ٖاليجاية في شخح بجاية السبتجي  (ٕٖ٘)
 .ٓٛ/ٚشخح مخترخ خميل لمخخشي  (ٕٖٙ)
 .ٗٙٔنػازل الػقف. د. سمصان الشاصخ. ص  (ٕٖٚ)
 .ٖٕٗ/ٖٔمجسػع الفتاوى  (ٕٖٛ)
 .ٛٔ/ٔٔالذخح السستع  (ٜٕٖ)
 .ٙ٘ٔ/٘، السبجع ٖٗ/ٙ، السغشي ٕٗٙ/ٕحاشية العجوى  (ٖٖٓ)
 .ٕٗٙ/ٕحاشية العجوى  (ٖٖٔ)
 .ٕٗٙ/ٕحاشية العجوى  (ٕٖٖ)
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 .ٖٗ/ٙالسغشي  (ٖٖٖ)
 .ٕٚ٘/ٖ(، ٘ٔ( مجمة مجسع الفقو اإلسالمي، العجد )ٖٖٗ)
 .ٔٓ٘/ٗ( الجر السختار ٖٖ٘)
 .٘/ٕ( التسييج ٖٖٙ)
 .ٕٕٕ/ٖ( السشثػر ٖٖٚ)
 .ٚ/ٕشخح مشتيى اإلرادات  (ٖٖٛ)
 .ٛٚ/ٔٔالسبدػط  (ٜٖٖ)
 .ٚ/ٕ، شخح مشتيى اإلرادات ٕٔ/٘، روضة الصالبيغ ٕٗٗ/ٖحاشية الجسػقي  (ٖٓٗ)
 .  ٔٓٔ/ٗ، حاشية الراوي ٙٚ/ٗ، الذخح الكبيخ ٕٔٓٔ/ٕالكافي  (ٖٔٗ)
 .ٜ/ٚ، اإلنراف ٖٕٔ/ٛالسغشي  (ٕٖٗ)
 .ٓٙ/ٛ، البيان في محىب اإلمام الذافعي ٚٔ٘/ٚالحاوي الكبيخ  (ٖٖٗ)
   .ٕٕٓ/ٙ، بجائع الرشائع ٖٛٚ/ٖتحفة الفقياء  (ٖٗٗ)
   .ٕٕٓ/ٙبجائع الرشائع  (ٖ٘ٗ)
ما دون الخكبة مـغ اإلندـان، ومـا دون الكعـب مـغ : اسع لجسيع الخيل، وأصمو في المغة: ( الكخاعٖٙٗ)

 أن العخب تعبخ عغ الجدع ببعس أجدائو. : الجواب، ووجو تدسية الخيل بالكخاع
مختــــــار ، ٘ٙٔ/ٗ، الشيايــــــة فــــــي غخيــــــب الحــــــجيث واألثــــــخ ٔٚٔ/٘معجــــــع مقــــــاييذ المغــــــة * 

 .  ٕٛٙالرحاح
   .ٕٕٓ/ٙبجائع الرشائع  (ٖٚٗ)
 .٘ٔ/ٕ( معجع مقاييذ المغة ٖٛٗ)
 .ٚ٘( الحق والحمة، عمي الخفيف. ص ٜٖٗ)
 .ٕٕٔ/ٔ( السمكية في الذخيعة اإلسالمية. د. عبجالدالم العبادي ٖٓ٘)
 .ٖٛ-ٖٚ( السعامالت السالية السعاصخة في الفقو اإلسالمي. د. دمحم شبيخ. ص ٖٔ٘)
نــــــػازل الػقــــــف. د. ســــــمصان الشاصــــــخ  ،ٗٓٔي األوقــــــاف. د. خالــــــج السذــــــيقح ص الشــــــػازل فــــــ (ٕٖ٘)

 .ٜٚٔص
 .ٜٚٔنػازل الػقف. د. سمصان الشاصخ ص  (ٖٖ٘)
 (.ٕٙٚٓ(، )٘( مجمة مجسع الفقو اإلسالمي، العجد )ٖٗ٘)
 .ٚ/ٕ، شخح مشتيى اإلرادات ٕٔ/٘، روضة الصالبيغ ٕٗٗ/ٖحاشية الجسػقي  (ٖ٘٘)
 .ٛٚ/ٔٔالسبدػط  (ٖٙ٘)
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 .  ٔٓٔ/ٗ، حاشية الراوي ٙٚ/ٗ، الذخح الكبيخ ٕٔٓٔ/ٕي الكاف (ٖٚ٘)
 .ٕٙٗ/٘الفتاوى الكبخى  (ٖٛ٘)
   .ٕٕٓ/ٙ، بجائع الرشائع ٖٛٚ/ٖتحفة الفقياء  (ٜٖ٘)
 .ٓٙ/ٛ، البيان في محىب اإلمام الذافعي ٚٔ٘/ٚالحاوي الكبيخ  (ٖٓٙ)
 .ٜ/ٚ، اإلنراف ٖٕٔ/ٛالسغشي  (ٖٔٙ)
 ( سبق تخخيجو.ٕٖٙ)
 ( سبق تخخيجو.ٖٖٙ)
 .ٕٔ/ٙالجميل مػاىب  (ٖٗٙ)
 . ٕٓٔ/ٗحاشية الراوي  (ٖ٘ٙ)
 .ٕٗٗ/ٗ، كذاف القشاع ٛٚ٘/ٖحاشية الجسل  (ٖٙٙ)
 .ٛ٘ٔ/ٛالسحمى  (ٖٚٙ)
 .ٛ٘ٗ/ٕأسشى السصالب  (ٖٛٙ)
 .ٕٓٓ/ٙالعشاية شخح اليجاية  (ٜٖٙ)
 .ٙٚ/ٗحاشية الجسػقي  (ٖٓٚ)
 .ٕٙ٘/ٖمغشي السحتاج  (ٖٔٚ)
، حقــػق االختــخاع ٙٔذــخيف ص حكــع وقــف األســيع والرــكػك والحقــػق السعشػيــة، د. حســدة ال (ٕٖٚ)

، الشــػازل فـــي األوقـــاف، د. خالـــج ٕ٘ٗوالتــأليف فـــي الفقـــو اإلســالمي، د.حدـــيغ الذـــيخاني ص 
 .ٔٔٔالسذيقح ص 

 .ٙٔٔ/ٔ( درر الحكام في شخح مجمة األحكام، عمي حيجر ٖٖٚ)
 .ٚٚ/ٗ، حاشية الجسػقي ٕٖٔ/ٙالحخيخة  (ٖٗٚ)
 .ٖٗٔ/٘، روضة الصالبيغ ٚٔ٘/ٚالحاوي الكبيخ  (ٖ٘ٚ)
 .ٖٕٗ/ٗ، كذاف القشاع ٜٕٗ/ٗشخح الدركذي  (ٖٙٚ)
 .ٕٖٚ/ٖ، تبييغ الحقائق ٚٔ/ٖاليجاية في شخح بجاية السبتجي  (ٖٚٚ)
 .ٚٔ/ٖاليجاية في شخح بجاية السبتجي  (ٖٛٚ)
 .ٚٔ/ٖاليجاية في شخح بجاية السبتجي  (ٜٖٚ)
 .ٕٕٓ/ٙ، بجائع الرشائع ٚٔ/ٖاليجاية في شخح بجاية السبتجي  (ٖٓٛ)
 .ٚٚ/ٗي حاشية الجسػق (ٖٔٛ)
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"وفــي الخقــاب والغــارميغ وفــي ســبيل هللا" : ( أخخجــو البخــاري، كتــاب الدكــاة، بــاب قــػل هللا تعــالىٕٖٛ)
، ٖٜٛالدكــــاة، بــــاب فــــي تقــــجيع الدكــــاة ومشعيــــا، بــــخقع  ، ومدــــمع، كتــــابٕٕٔ/ٕ، ٛٙٗٔبــــخقع 

ٕ/ٙٚٙ. 
 .ٗ٘-ٖ٘/ٕ( معالع الدشغ ٖٖٛ)
 ( سبق تخخيجو.ٖٗٛ)
 .ٗ٘ٔ/٘السبجع  (ٖ٘ٛ)
 .ٗ٘ٔ/٘السبجع  (ٖٙٛ)
 .ٕ٘٘/ٖ( مغشي السحتاج ٖٚٛ)
 .ٗ٘ٔ/٘، السبجع ٗ٘-ٖ٘/ٕمعالع الدشغ  (ٖٛٛ)
، وضــعفو األلبــاني فــي الدمدــمة الزــعيفة بــخقع ٗٛ/ٙ، ٖٓٓٙ( أخخجــو أحســج فــي السدــشج، بــخقع ٜٖٛ)

ٖٕ٘. 
 .ٕٕٓ/ٙ، بجائع الرشائع ٘ٗ/ٕٔالسبدػط  (ٜٖٓ)
 .ٚٙٔخالج السذيقح ص : الشػازل في األوقاف، لمجكتػر (ٜٖٔ)
 .ٗ٘ٔ/٘، السبجع ٗ٘-ٖ٘/ٕدشغ معالع ال (ٕٜٖ)
 .ٕٙٔ/٘، البحخ الخائق ٘ٗ/ٕٔالسبدػط  (ٖٜٖ)
 .ٕٙٔ/٘البحخ الخائق  (ٜٖٗ)
 .ٗ٘ٔ/٘، السبجع ٖٖٔ/ٙالحخيخة  (ٜٖ٘)
 .ٗ٘ٔ/٘السبجع  (ٜٖٙ)
 .ٖٖٔ/ٙالحخيخة  (ٜٖٚ)
 .ٕٕٓ/ٙبجائع الرشائع  (ٜٖٛ)
 .ٕٗٙ/ٕحاشية العجوى  (ٜٜٖ)
 .ٖٔد. رابح دفخور ص  ( السرحف اإللكتخوني وأحكامو الفقيية السدتججة،ٓٓٗ)
 .ٕٓالسرحف اإللكتخوني وأحكامو الفقيية السدتججة، د. رابح دفخور ص  (ٔٓٗ)
 .ٜٓٔ/ٛمشح الجميل  (ٕٓٗ)
 .ٖٗٔ/٘روضة الصالبيغ  (ٖٓٗ)
 .ٖٖٖ/ٚالفخوع  (ٗٓٗ)
 .ٕٖٚ/ٖ، تبييغ الحقائق ٘ٗ/ٕٔالسبدػط  (٘ٓٗ)
 . ٚٔ/ٖاليجاية في شخح بجاية السبتجي  (ٙٓٗ)
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، وابغ خديسة، باب فزـائل ٕٕٗ، بخقع ٛٛ/ٔب ثػاب معمع الشاس الخيخ،( أخخجو ابغ ماجو، باٚٓٗ)
، وحدشو األلباني فـي ٜٕٓٗ، بخقع ٕٔٔ/ٗلمذارب،  بشاء الدػق ألبشاء الدابمة، وحفخ األنيار
 .  ٖٗٔصحيح وضعيف سشغ ابغ ماجو ص 

 .٘ٗ/ٕٔالسبدػط  (ٛٓٗ)
 .ٙٚ/ٗحاشية الجسػقي  (ٜٓٗ)
 .ٖ٘ٔ/٘روضة الصالبيغ  (ٓٔٗ)
 .ٜ/ٚ، اإلنراف ٙ٘ٔ/٘ السبجع (ٔٔٗ)
 .ٖٕٓ/٘البحخ الخائق  (ٕٔٗ)
 .ٖٓٙ/٘، نياية السحتاج ٖ٘ٔ/٘روضة الصالبيغ  (ٖٔٗ)
 .ٓٓٗ/ٕ، شخح مشتيى اإلرادات ٜ/ٚاإلنراف  (ٗٔٗ)
 .ٙ٘ٔ/٘، السبجع ٖ٘ٔ/٘روضة الصالبيغ  (٘ٔٗ)
 .ٜٕٖ/ٕبجاية السجتيج  (ٙٔٗ)
 .ٙ٘ٔ/٘، السبجع ٖ٘ٔ/٘روضة الصالبيغ  (ٚٔٗ)
 .ٙ٘ٔ/٘، السبجع ٖ٘ٔ/٘روضة الصالبيغ  (ٛٔٗ)
 .ٓٓٗ/ٕشخح مشتيى اإلرادات  (ٜٔٗ)
 .ٜٕٖ/ٕبجاية السجتيج  (ٕٓٗ)
 .ٖٙ/ٛالبيان في محىب اإلمام الذافعي  (ٕٔٗ)
 .ٛٔ٘/ٚالحاوي الكبيخ  (ٕٕٗ)
 .ٔ٘ٔ/ٔ( الفخوق ٖٕٗ)
 .ٕٕٓ/ٙ، بجائع الرشائع ٖٙ/ٕٔالسبدػط  (ٕٗٗ)
 .ٜٔ/ٙ، مػاىب الجميل ٖٗٔ/ٙالحخيخة  (ٕ٘ٗ)
 .ٚ٘ٗ/ٕ، أسشى السصالب ٜٔ٘/ٚالحاوي الكبيخ  (ٕٙٗ)
 .ٖٕٗ/ٗ، كذاف القشاع ٖٙ/ٙالسغشي  (ٕٚٗ)
 .ٙٚ/ٗ، الذخح الكبيخ ٛٔ/ٙمػاىب الجميل  (ٕٛٗ)
 .ٖٚ/ٕٔالسبدػط  (ٜٕٗ)
( أخخجــو البخــاري، كتــاب الػصــايا، بــاب إذا ترــجق، أو أوقــف بعــس مالــو، أو بعــس رقيقــو أو ٖٓٗ)

بـاب حـجيث تػبـة كعـب بـغ مالـظ ومدمع، كتـاب التػبـة،  ،ٕٚ٘ٚ، بخقع ٚ/ٗدوابو، فيػ جائد، 
 .ٜٕٙٚ، بخقع ٕٕٓٔ/ٗوصاحبيو 
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 .ٖٙٛ/٘( فتح الباري ٖٔٗ)
، وأصــــمو فــــي ٜٖٕٚ، بــــخقع ٔٓٛ/ٕ( أخخجــــو ابــــغ ماجــــو، كتــــاب الرــــجقات، بــــاب مــــغ وقــــف، ٕٖٗ)

 الرحيحيغ.
 .ٕٖ/ٙنيل األوشار  (ٖٖٗ)
 .ٖٚ/ٕٔالسبدػط  (ٖٗٗ)
 .ٖٚ/ٙ، السغشي ٜٔ٘/ٚالحاوي الكبيخ  (ٖ٘ٗ)
 .ٖٚ/ٙالسغشي  (ٖٙٗ)
 .ٖٚ/ٕٔالسبدػط  (ٖٚٗ)
 .ٖٚ/ٕٔالسبدػط  (ٖٛٗ)
 .ٔٔٔ/ٖ، معجع مقاييذ المغة ٜٙ٘ٔ/٘الرحاح  (ٜٖٗ)
 .ٛٗ( األسيع والدشجات، د. أحسج الخميل. ص ٓٗٗ)
 .ٕٕ( وقف األسيع والركػك والحقػق والسشافع. د. محسػد الدخشاوي. ص ٔٗٗ)
، إصـجار وتـجاول ٘ٔوقـف األسـيع والرـكػك والسشـافع والحقـػق السعشػيـة، د. عـادل قػتـو. ص  (ٕٗٗ)

 .٘الذبيمي ص  األسيع والركػك، د. يػسف
 .ٖٙٗنػازل الػقف. د. سمصان الشاصخ. ص  (ٖٗٗ)
ـــافع والحقـــػق ٕٕٙ( األســـيع والدـــشجات، د. أحســـج الخميـــل. ص ٗٗٗ) ، وقـــف األســـيع والرـــكػك والسش

وقـف األسـيع والرـكػك والحقـػق السعشػيـة، د. حسـدة  ، حكـعٙٔالسعشػية، د. عادل قػتـو. ص 
 .ٕٕعخ، وقف األسيع والركػك والحقػق السعشػية، د. مشحر قحف. ص الف

 .ٜٔ/ٚ(. ٔٛٔمجمة مجسع الفقو اإلسالمي، قخار رقع ) (٘ٗٗ)
 .ٕٔ( حكع وقف األسيع والركػك والحقػق السعشػية. د. حسدة الفعخ. ص ٙٗٗ)
 .ٙ٘ٗنػازل الػقف. د. سمصان الشاصخ. ص  (ٚٗٗ)
 .ٕٔسعشػية. د. حسدة الفعخ. ص حكع وقف األسيع والركػك والحقػق ال (ٛٗٗ)
، حكع وقف األسـيع والرـكػك والحقـػق السعشػيـة. د. حسـدة الفعـخ. ٛ٘ٗنػازل الػقف. د. ص  (ٜٗٗ)

 .ٖٔص 
(، حكــع وقــف األســيع والرــكػك والحقــػق السعشػيــة. د. حســدة الفعــخ. ٕٓٗالسعــاييخ الذــخعية ) (ٓ٘ٗ)

 .ٖٔص 
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 املصادز واملسادع

 : وسَاكتب الطية واآلثاز وشس -ـًا أول

الدشغ الكبخى، ألبي عبج الخحسغ الشدائي، الشاشخ: مؤسدة الخسالة، تحقيق: حدغ عبج السشعع  -ٔ
 شمبي.

 الدشغ الكبخى، ألبي بكخ البييقي، الشاشخ: دار الكتب العمسية، تحقيق: دمحم بغ عبج القادر عصا. -ٕ
 ، تحقيق: دمحم بغ فؤادسشغ ابغ ماجو، ألبي عبج هللا القدويشي، الشاشخ: دار إحياء الكتب العخبية -ٖ

 عبج الباقي.
سشغ أبي داود، ألبي داود الدجدتاني، الشاشخ: السكتبة العرخية، تحقيق: دمحم بغ محي الجيغ بغ  -ٗ

 عبج الحسيج.
بذار بغ عػاد : سشغ التخمحي، ألبي عيدى التخمحي، الشاشخ: دار الغخب اإلسالمي، تحقيق -٘

 معخوف.
، الشاشخ: مؤسدة الخسالة، تحقيق: مجسػعة مغ سشغ الجراقصشي، ألبي الحدغ الجارقصشي -ٙ

 السحققيغ.
صحيح البخاري، ألبي عبج هللا البخاري، الشاشخ: دار شػق الشجاة، تحقيق: دمحم بغ زىيخ  -ٚ

 الشاصخ.
 دمحم بغ فؤاد عبج الباقي.: صحيح مدمع، ألبي الحدغ مدمع بغ الحجاج، تحقيق -ٛ
كسال بغ يػسف : مكتبة الخشج، تحقيق: يبة، الشاشخمرشف ابغ أبي شيبة، ألبي بكخ بغ أبي ش -ٜ

 الحػت.
 معالع الدشغ، ألبي سميسان بغ الخصاب البدتي السعخوف بالخصابي، الشاشخ: السصبعة العمسية. -ٓٔ
السشياج شخح صحيح مدمع بغ الحجاج، ألبي زكخيا الشػوي، الشاشخ: دار إحياء التخاث العخبي،  -ٔٔ

 بيخوت.
سحسج بغ عمي الذػكاني اليسشي، الشاشخ: دار الحجيث، تحقيق: عرام الجيغ نيل األوشار، ل -ٕٔ

 الربابصي.
 

 ثاىيًا: كتب ختسير احلديح: 

إرواء الغميل في تخخيج أحاديث مشار الدبيل، لسحسج ناصخ الجيغ األلباني، الشاشخ: السكتب  -ٖٔ
 اإلسالمي.

دار ابغ حدم، الخياض، تحقيق: حديغ اإللسام بأحاديث األحكام، البغ دقيق العيج، الشاشخ:  -ٗٔ
 الجسل.
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البجر السشيخ في تخخيج األحاديث واآلثار الػاقعة في الذخح الكبيخ، البغ السمقغ، الشاشخ: دار  -٘ٔ
ىـ، تحقيق: مرصفى أبػ الغيط وعبج هللا بغ ٕ٘ٗٔاليجخة لمشذخ والتػزيع، الصبعة األولى: 

 سميسان وياسخ بغ كسال.
البغ حجخ العدقالني، الشاشخ: مؤسدة قخشبة، مرخ، تحقيق: حدغ بغ  التمخيز الحبيخ، -ٙٔ

 عباس قصب.
 

 ثالجًا: كتب الفكُ: 

 أ/ كتب الفكُ احليفي: 

دار الحمبي، القاىخة، تاريخ : االختيار لتعميل السختار، ألبي الفزل السػصمي الحشفي، الشاشخ -ٚٔ
 ىـ.ٖٙ٘ٔالشذخ: 

دار الكتاب اإلسالمي، الصبعة : غ نجيع السرخي، الشاشخالبحخ الخائق شخح كشد الجقائق، الب -ٛٔ
 الثانية.

دار الكتب العمسية، الصبعة : بجائع الرشائع في تختيب الذخائع، لمكاساني الحشفي، الشاشخ -ٜٔ
 ىـ.ٙٓٗٔالثانية: 

دار الكتب العمسية، بيخوت، الصبعة األولى: : البشاية شخح اليجاية، لمغيتابي الحشفي، الشاشخ -ٕٓ
 ىـ.ٕٓٗٔ

السصبعة الكبخى األميخية، بػالق، : تبييغ الحقائق شخح كشد الجقائق، لمديمعي الحشفي، الشاشخ -ٕٔ
 القاىخة.

 ىـ.ٗٔٗٔدار السعخفة، بيخوت، تاريخ الشذخ: : السبدػط، لمدخخدي، الشاشخ -ٕٕ
خوت، تحقيق: اليجاية شخح بجاية السبتجي، لمسخغيشاني، الشاشخ: دار إحياء التخاث العخبي، بي -ٖٕ

 شالل يػسف.
 

 ب/ كتب الفكُ املاللي: 

 إرشاد الدالظ إلى أشخف السدالظ، لذياب الجيغ البغجادي السالكي، الشاشخ: مكتبة  -ٕٗ
 الحمبي وأوالده.

 ىـ.ٙٔٗٔدار كتب العمسية، الصبعة األولى: : التاج واإلكميل، لمغخناشي السػاق السالكي، الشاشخ -ٕ٘
 الذخح الكبيخ، لسحسج بغ أحسج بغ عخفة الجسػقي السالكي، الشاشخ:حاشية الجسػقي عمى  -ٕٙ

 دار الفكخ.
 حاشية الراوي عمى الذخح الرغيخ، لمراوي السالكي، الشاشخ: دار السعارف. -ٕٚ
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 يػسف : دار الفكخ، بيخوت، تحقيق: حاشية العجوي، ألبي الحدغ العجوي، الشاشخ -ٕٛ
 الذيخ البقاعي.

 دار عالع الكتب.: اس القخافي السالكي، الشاشخالحخيخة، ألبي العب -ٜٕ
 :الفػاكو الجواني عمى رسالة ابغ أبي زيج القيخواني، لمشفخاوي األزىخي السالكي، الشاشخ -ٖٓ

 دار الفكخ.
دمحم بغ : دار الشفائذ، بيخوت، تحقيق: القػانيغ الفقيية، البغ جدي الكمبي الغخناشي، الشاشخ -ٖٔ

 سيجي مػالي.
 دمحم دمحم أحيج ولج ماديظ السػريتاني.: ، البغ عبج البخ القخشبي، تحقيقالكافي  -ٕٖ
 ىـ.٘ٔٗٔ: دار الكتب العمسية، الصبعة األولى: السجونة، لإلمام مالظ، الشاشخ -ٖٖ
: مشح الجميل شخح مخترخ خميل، ألبي عبج هللا دمحم بغ أحسج بغ دمحم عمير السالكي، الشاشخ -ٖٗ

 دار الفكخ.
 دار الفكخ.: جميل في شخح مخترخ خميل، لمحصاب الخُّعيشي السالكي، الشاشخمػاىب ال -ٖ٘

 

 ز/ كتب الفكُ الشافعي: 

 دار: أسشى السصالب في شخح روض الصالب، ألبي يحيى زيغ الجيغ األنراري، الشاشخ -ٖٙ
 الكتاب اإلسالمي.

 :لبكخي، الشاشخإعانة الصالبيغ عمى حل ألفاظ فتح السعيغ، ألبي بكخ بغ دمحم بغ شصا ا -ٖٚ
 دار الفكخ.

دار السشياج، ججة، تحقيق: قاسع : البيان في محىب اإلمام الذافعي، لمعسخاني اليسشي، الشاشخ -ٖٛ
 بغ دمحم الشػري.

 عبج هللا بغ : دار حخاء، تحقيق: تحفة السحتاج إلى أدلة السشياج، البغ السمقغ، الشاشخ -ٜٖ
 سعاف المحياني.

 دار الكتب العمسية، بيخوت.: اإلمام الذافعي، لمساوردي، الشاشخ الحاوي الكبيخ في فقو -ٓٗ
 زىيخ الذاوير.: روضة الصالبيغ وعسجة السفتيغ، لمشػوي، الشاشخ: السكتب اإلسالمي، تحقيق -ٔٗ
عبج هللا بغ إبخاىيع : زاد السحتاج بذخح السشياج، لعبج هللا بغ الذيخ حدغ الكػىجي، تحقيق -ٕٗ

 األنراري.
 لعديد بذخح الػجيد، لعبج الكخيع بغ دمحم الخافعي القدويشي، الشاشخ: دار الفكخ.فتح ا -ٖٗ
 دار الفكخ.: السجسػع شخح السيحب، ألبي زكخيا محيي الجيغ يحيى بغ شخف الشػوي، الشاشخ -ٗٗ
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مغشي السحتاج إلى معخفة معاني ألفاظ السشياج، لممذخبيشي، الشاشخ: دار الكتب العمسية،  -٘ٗ
 بيخوت.

 مشياج الصالبيغ وعسجة السفتيغ في الفقو، لمشػوي، الشاشخ: دار الفكخ، تحقيق: عػض بغ قاسع. -ٙٗ
 نياية السحتاج إلى شخح السشياج، لذياب الجيغ الخممي، الشاشخ: دار الفكخ. -ٚٗ
نياية السصمب في دراية السحىب، ألبي السعالي الجػيشي، تحقيق: عبج العطيع بغ محسػد  -ٛٗ

 الجيب.
 الػسيط في السحىب، لمغدالي الصػسي، تحقيق: أحسج بغ محسػد بغ إبخاىيع ودمحم بغ  -ٜٗ

 دمحم بغ تامخ.
 

 د/ كتب الفكُ احليبلي: 

 اإلقشاع في فقو اإلمام أحسج بغ حشبل، لمحجاوي، تحقيق: عبج المصيف بغ دمحم الدبكي. -ٓ٘
 إحياء التخاث العخبي.اإلنراف في معخفة الخاجح مغ الخالف، لمسخداوي، الشاشخ: دار  -ٔ٘
 عبج القجوس بغ دمحم نحيخ.: الخوض السخبع، الشاشخ: دار السؤيج ومؤسدة الخسالة، تحقيق -ٕ٘
 شخح الدركذي عمى مخترخ الخخقي، لمدركذي السرخي الحشبمي، الشاشخ: مكتبة العبيكان. -ٖ٘
 الفخوع، لسحسج بغ مفمح، تحقيق: عبج هللا بغ عبج السحدغ التخكي. -ٗ٘
 الكافي في فقو اإلمام أحسج، لمسػفق ابغ قجامة،الشاشخ: دار الكتب العمسية. -٘٘
 كذاف القشاع عغ متغ اإلقشاع، لمبيػتى، الشاشخ: دار الكتب العمسية، بيخوت. -ٙ٘
 السبجع في شخح السقشع، البغ مفمح، الشاشخ: دار الكتب العمسية، بيخوت. -ٚ٘
عبج الحميع بغ تيسية الحخاني، الشاشخ: مجسع السمظ فيج مجسػع الفتاوى، لتقي الجيغ أحسج بغ  -ٛ٘

 لصباعة السرحف الذخيف، السجيشة الشبػية، تحقيق: عبج الخحسغ بغ دمحم بغ قاسع وابشو دمحم.
مصالب أولي الشيى في شخح غاية السشتيى، لمخحيباني، الشاشخ: السكتب اإلسالمي، الصبعة  -ٜ٘

 ىـ.٘ٔٗٔالثانية: 
 عبج السمظ بغ عبج هللا بغ دىير.: شيى شخح السشتيى، البغ الشجار، تحقيقمعػنة أولي ال -ٓٙ
 مكتبة القاىخة.: السغشي، لمسػفق عبج هللا بغ أحسج بغ دمحم بغ قجامة، الشاشخ -ٔٙ
 ماىخ الفحل و عبج المصيف ىسيع.: اليجاية، ألبي الخصاب، تحقيق -ٕٙ

 

 ٍـ/ كتب الفكُ الظاٍسي: 

دمحم عمي بغ أحسج بغ سعيج بغ حدم الطاىخي، الشاشخ: دار الفكخ،  السحمى باآلثار، ألبي -ٖٙ
  بيخوت.
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 و/ كتب الفكُ العاو: 

السػسػعة الفقيية الكػيتية، وزارة األوقاف والذؤون اإلسالمية بجولة الكػيت، الشاشخ: دار  -ٗٙ
 -ىـ ٗٓٗٔالدالسل، الكػيت، مصابع دار الرفػة، مرخ، مصابع الػزارة، تأريخ الشذخ: 

 ىـ.ٕٚٗٔ
 

 ش/ البشوخ اخلاصة بالوقف: 

 عمي محيي الجيغ القخة داغي.: استثسار الػقف وشخقو القجيسة والحجيثة، لمجكتػر -٘ٙ
 مشحر قحف.: األساليب الحجيثة في إدارة األوقاف، لمجكتػر -ٙٙ
 حكع وقف األسيع والركػك والحقػق السعشػية. د. حسدة الفعخ. -ٚٙ
 يػسف إبخاىيع يػسف.: شسية مدتجامة، لمجكتػرمجاالت وقفية مقتخحة لت -ٛٙ
 ناصخ السيسان.: الشػازل الػقفية، لمجكتػر -ٜٙ
 سمصان الشاصخ.: نػازل الػقف، لمجكتػر -ٓٚ
 وقف األسيع والركػك والسشافع والحقػق السعشػية. د. عادل قػتة. -ٔٚ
 ماججة محسػد ىداع.: الػقف السؤقت، لمجكتػرة -ٕٚ
 عصية الديج الديج فياض.: لفقو اإلسالمي، لمجكتػروقف السشافع في ا -ٖٚ
 : كتب اللغة، واملعاده: زابعًا

تاج العخوس مغ جػاىخ القامػس، لمدَّبيجي، الشاشخ: دار اليجاية، تحقيق: مجسػعة مغ  -ٗٚ
 السحققيغ.

 تيحيب المغة، لألزىخي اليخوي، الشاشخ: دار إحياء التخاث العخبي، بيخوت، تحقيق: دمحم بغ -٘ٚ
 عػض مخعب.

أحسج بغ : الرحاح تاج المغة وصحاح العخبية، لمجػىخي، الشاشخ: دار العمع لمسالييغ، تحقيق -ٙٚ
 عبج الغفػر.

العيغ، ألبي عبج الخحسغ الخميل بغ أحسج الفخاىيجي، تحقيق: ميجي السخدومي وإبخاىيع  -ٚٚ
 الدامخائي.

 ػب الفيخوزآبادى، الشاشخ: مؤسدة الخسالة.القامػس السحيط، لسجج الجيغ أبػ شاىخ دمحم بغ يعق -ٛٚ
لدان العخب، لسحسج بغ مكخم بغ عمي ابغ مشطػر، الشاشخ: دار صادر، بيخوت، الصبعة  -ٜٚ

 ىـ.ٗٔٗٔالثالثة: 
 لعرخية، تحقيق: يػسف الذيخ دمحم.مختار الرحاح، لديغ الجيغ الخازي، الشاشخ: السكتبة ا -ٓٛ


