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حكم بيع

الوقف التالف يف املذاهب
د .آالء عبد الرمحه وعمان
مق ّدمة

الحمد هلل الذي أمر بالحالل ،وحكم بو بين عباده ،والصالة والسالم عمى

منير
ا
من أرسمو ربو بين يدي الساعة بشي اًر ونذي اًر وداعياً الى اهلل بإذنو وسراجاً

فيدى اهلل بو من الضاللة
وبصر بو من العمى ،وأرشد بو من الغي وفتح بو أعيناً
ّ
عمياً وآذاناً صماً ،وقموباً غمفاً؛ حيث بمّغ الرسالة ،وأدى األمانة ونصح األمة
حق جياده ،وعبد اهلل حتى أتاه اليقين ،فصمى اهلل عميو وعمى آلو
،وجاىد في اهلل ّ
وصحبو القائمين بالقسط ،الشاىدين بالعدل ،وسمّم تسميماً كثيرا.
أما بعد :

متجددة متكررة وال
أىم العموم وأشرفيا وحاجةُ الناس إليو
ّ
فمعموم ّ
أن الفقو من ّ
سيما في ىذا العصر الذي ظيرت فيو غربة الدين ،وق ّل فيو الناصحون وضعفت
ّ

فيو ىمم السالكين ،فكان لزاماً عمى أىل اإلسالم أن يتعمّموا دينيم ويتفقّيوا في
أحكامو ،ويمتزموا بو ظاى اًر وباطناً ،ابتغاء مرضاة اهلل جل وعال ،وسي اًر عمى ىدي

خير البرية ومنقذ البشرية محمد بن عبداهلل  ومن حصل لو ذلك فقد أراد اهلل بو
ِ
الجنة طريقا ،وآتاه الحكمة َ (( ،و َم ْن ُي ِرِد المَّوُ بِ ِو َخ ْي ًراُ ،يفَقِّو
خي اًر ،وسيّل لو بو الى
الد ِ
ِفي ِّ
ين)) (ٔ).
أن الشريعة اإلسالمية قد وضعت
وا ّن من الفقو في دين اهلل أن يعمم اإلنسان ّ
في أحكاميا المقاييس والموازين التي تقاس وتوزن بيا األشياء واألعمال ،وجعمتيا

َرَْيتُ ْم
مرتبطة بمقياس الحق الذي جيء بو من لدن حكيم عميم ،قال اهلل تعالىُ ق ْل أ َأ
131

جملة جامـــعة تكريت للعلوم االنسانية اجمللد ( )22العدد ( )01تشرين االول 2102م

ِ
َما أ َْن َز َل المَّوُ لَ ُك ْم ِم ْن ِرْز ٍ
اما َو َح َال ًال ُق ْل آلمَّوُ أَِذ َن لَ ُك ْم أ َْم َعمَى المَّ ِو
ق َف َج َعْمتُ ْم م ْنوُ َح َر ً
ون.)ٕ( 
تَ ْفتَُر َ
ومعرفة الحالل والحرام والتدقيق فييما ىو من أعظم ميزات ىذه األمة  ،بل

ربط الشارع الحكيم بين ىذه الميزة وبين دين المرء فقال(( :اْل َح َال ُل
اس فَمن اتَّقَى اْلم َشبَّي ِ
ات َال َي ْعمَ ُميَا َكثِ ٌير ِم ْن َّ
ات
ِّن َوَب ْي َنيُ َما ُم َشبَّيَ ٌ
َبي ٌ
الن ِ َ ْ
ُ َ
و ِعر ِ
ض ِو ))(ٖ).
َ ْ

ِّن َواْل َح َرُام
َبي ٌ
استَْب َأَر لِِدينِ ِو
ْ

أىمية موضوع البحث  ،وأسباب اختياره:

نظ اًر ألىمية البيوع وكثرة التعامل بو ،إذ ىي مرتبطة بقضية اإليمان والتقوى

تشتد الحاجة إليو ويمزم السعي لتحصيمو والعمم بفقيو  ،ومن ىنا كان سيدنا
،ولذلك ّ
عمر كان يطرد من سوق المدينة من ال يعرف ىذا الفقو(ٗ).
ومن ىنا ارتأبت أن أبحث في ( حكم بيع الوقف التالف) بدراسة مقارنة بين

ومرجحة .
سبعة مذاىب متّبعة  ،ذاكرة
ّ
منيجي في البحث:
فقمت بذكر
اتبعت في ىذا البحث المتواضع منيجاً تحميمياً مقارناً مرجحاً،
ُ
ُ
مظانيا ،ثم قرنتيا بأقوال الفقياء الستة ،الحنفي ،والمالكي ،والحنبمي
المسألة من
ّ

تغير
،والظاىري ،واإلمامي  ،والزيدي  ،ثم أرجح المذىب وفق قوة دليمو مستحضرةً ّ
الزمان وفيوم الناس.
خطة البحث:

تناولت فيو
قسم البحث عمى مباحث؛ المبحث األول فقد
ُ
اقتضت دراستي أن ُي ّ
وقسمتو عمى مطالب
تعريف الوقف لغةً واصطالحاً ومشروعيتو ،واركانو وشروطو ّ ،
ِ
وبيعو حال خ اربِو وحكم ما
بحثت في موضوع استبدال الوقف
 ،وفي المبحث الثاني
ُ
أنفق فيو.

وختمت البحث بخاتمة تضمنت أىم النتائج التي توصمت الييا من خالل دراسة

ىذا الموضوع
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وأخي اًر ذكرت المصادر والمراجع التي اعتمدتيا .

ومنو وكرمو  ،وان جانبني
ىذا جيد المقل فإن اصبت فذاك بتوفيق اهلل تعالى ّ
الصواب فذاك من نفسي واستغفر اهلل تعالى .
المبحث األول
تعريف الوقف لغةً واصطالحاً ومشروعيته،واركانه وشروطه
وفيو أربعة مطالب:

المطلب األول :تعريف الوقف لغةً واصطالحاً
المطلب الثاني :مشروعية الوقف
المطلب الثالث :أركان الوقف

المطلب الرابع :شروط الوقف

المطلب األول

تعريف الوقف لغةً واصطالحاً

الوقف لغة :ىو الحبس(٘) ،أو ىو :جعل الشيء في سبيل اهلل( ،)ٙيقال وقف

اختص بو
الشيء وأوقفو  ،وحبسوُ وأحبسوُ وسبمو كمّو بمعنى واحد  ،وىو مما
ّ
()ٚ
المسممون
اصطالحا :ىو حبس العين عمى ممك الواقف والتصدق بالمنفعة ،عند أبي
حنيفة وأبي يوسف ومحمد  ،فيجوز رجوعو ،وعندىما :حبس العين عن التمميك مع
()ٛ

التصدق بمنفعتيا ،فتكون العين زائمة إلى ممك اهلل تعالى من وجو

يصح إال ممن يجوز لو تصرفو في مالو ،وال
أو ىو قربةٌ مندوبةٌ إلييا ،وال
ّ
وقفت فرساً أو عبداً لم
فن وقف شيئاً في الذمة بأن قال
ُ
يصح إال في عين معينة ْ ،
ّ
يصح  ،وال يصح إال في ٍ
عين يمكن االنتفاع بيا مع بقائيا عمى الدوام كالعقار
ٍ
معروف وبر كالوقف عمى األقارب والفقراء
والحيوان واألثاث  ،وال يجوز إال عمى
بي أو مرقد لم يجز ،
والقناطر وسبل الخير ،فإن وقف عمى قاطع طريق ،أ و حر ّ
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وان وقف عمى ِذ ّمي جاز ( ،وال يجوز أن يقف عمى نفسو وال عمى مجيول كرجل
(.)ٜ
غير معين)
أو  :ىو العين المحبوسة إما عمى ممك الواقف واما عمى ممك اهلل تعالى

والممنوع من عممو(ٓٔ) .وىو من التبرعات كان أىل الجاىمية ال يعرفونو فاستنبطو
النبي صمى اهلل عميو وسمم لمصالح ال توجد في سائر الصدقات فإن اإلنسان ربما

يصرف في سبيل اهلل ماال كثي ار ثم يفنى فيحتاج أولئك الفقراء تارة أخرى وتجيء
أقوام آخرون من الفقراء فيبقون محرومين فال أحسن وال أنفع لمعامة من أن يكون

شئ حبسا لمفقراء وابن السبيل ُيصرف عمييم منافعو ويبقى أصمو عمى ممك
(ٔٔ)
الواقف

التعريف الراجح  :أن الوقف ىو حبس الشيء  ،ألن الفقراء يذىبون اقواماً

ويأتون اقواماً  ،فيستفيد القراء المتأخرون من ىذا الوقف  ،واهلل أعمم.
المطلب الثاني
مشروعية الوقف

ذىب جميور العمماء الى مشروعية الوقف ولزومو

واعتباره من القرب

(ٕٔ)
روي عن ابن عمر رضي اهلل عنيما أصاب عمر أرضا
المندوبة إلييا ( ،لما َ
بخيبر فقال يا رسول اهلل ! أصبت ماالً بخيبر لم أصب ماال قط أنفس عندي منو

فما تأمرني ؟ قال (إن شئت حبست أصميا وتصدقت بيا )

(ٖٔ)

فتصدق بيا عمر

أنيا ال يباع أصميا وال يوىب وال يورث تصدق بيا في الفقراء والقربى والرقاب وفي

سبيل اهلل وابن السبيل والضيف ال جناح عمى من ولييا أن يأكل منيا بالمعروف أو
يطعم صديقا غير متمول فيو).

ولقولو (( :إذا مات اإلنسان انقطع عممو إال من ثالث صدقة جارية وعمم

ينتفع بو وولد صالح يدعو لو))(ٗٔ).

وقال جابر ( :ما أعمم أحدا كان لو مال من المياجرين واألنصار إال حبس

ماال من صدقة مؤبدة ال تشترى أبدا وال توىب وال تورث)(٘ٔ).
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وقال ابن قدامة( :وىذا إجماع منيم فإن الذي قدر منيم عمى الوقف وقف

واشتير ذلك فمم ينكره أحد فكان إجماعا)(.)ٔٙ

وعن شريح أنو قال :جاء محمد ببيع الحبيس وىذا منو رواية عن النبي 

أنو يجوز بيع الموقوف؛ ألن الحبيس ىو الموقوف فعيل بمعنى المفعول ،إذ الوقف
حبس لغة فكان الموقوف محبوسا فيجوز بيعو وبو تبين أن الوقف ال يوجب زوال

الرقبة عن ممك الواقف(.)ٔٚ
املطلب الثالث
أركان الوقف

اختمف الفقياء في أركان الوقف  ،فقال الجميور أركان الوقف اربعة وىي:

الصيغة والواقف والموقوف عميو والموقوف(.)ٔٛ

احد فقط وىو :الصيغة(.)ٜٔ
ركن و ٌ
أن لموقف ٌ
وقال الحنفية ّ
وعميو فسيكون مدار كالمي عن الصيغة وىو الركن الذي اتُفق عميو.
الركن األول:الصيغة
اتفق الفقياء عمى أن الوقف ال ينعقد إال باإليجاب  ،واختمفوا في اشتراط

القبول ،واإليجاب في صيغة الوقف ىو ما يد ّل عمى إرادة الواقف من لفظ أو ما
يقوم مقامو من إشارة فقيية أو كتابة أو فعل.
أوال :اإليجاب

ٔ -ينقسم المفظ إلى صريح وكناية ،ويختمف الفقياء فيما يعتبر صريحا من
األلفاظ وما يعتبر كناية .وقد ذىب المالكية والشافعية والحنابمة،والظاىرية ،والزيدية

إلى أن لفظ " وقفت "

من األلفاظ الصريحة ،وىو قول أبي يوسف من الحنفية وذلك الشتياره لغة
(ٕٓ)

وعرفا

ٕ-

.

أما ألفاظ الكناية فمنيا لفظ تصدقت وذلك عند المالكية والحنابمة،

وكذلك عند الشافعية إذا كانت مجردة فقالوا :إن لفظ تصدقت فقط ليس بصريح،
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وان نوى الوقف لتردد المفظ بين صدقة الفرض والتطوع والصدقة الموقوفة إال أن

يضيف إلى جية عامة كالفقراء وينوي الوقف ،قال الشربيني الخطيب :فظاىر ىذا

أنو يكون صريحا حينئذ ،وظاىر كالم الرافعي في كتبو والنووي في الروضة عدم

الصراحة ،وانما إضافتو إلى الجية العامة صيرتو كناية حتى تعمل فيو النية ،وىو

الصواب كما قال الزركشي ،ألن الصريح ال يحتاج إلى نية(ٕٔ).
ٖ-
أ.

عند الحنفية ،واإلمامية ىناك تسعة ألفاظ تدل عميو،وىي:

أرضي ىذه صدقة موقوفة عمى المساكين ،وال خالف فيو.

ب.

لفظ :الصدقة موقوفة.

ث.

صدقةٌ محرمة.

ت.

حبس صدقة.

ج.

لفظ :موقوفة.

خ.

محبوسة.

ذ.

لو قال  :ىي لمسبيل فإن تعارفوه عمى أنو وقف كان كذلك(ٕٕ).

ح.
د.

موقوفة عمى الفقراء.

حبس.

والراجح – واهلل أعمم -ما قالو الحنفية واإلمامية الختالف أعراف الناس

باأللفاظ ،ولما فيو من التوسعة.
ٗ-

ما يقوم مقام المفظ.

ىناك ألفاظ تقوم مقام معنى الوقف وىي:

أ.

اإلشارة المف ِيمة من األخرس(ٖٕ).

ب.

الكتابة سواء من األخرس أو الناطق

(ٕٗ)

ت .الفعل  ،كمن يبني مسجداً ،أو مدرسة ،قال بذلك األئمة الثالثة ،أما

الشافعية فاشترطوا المفظ

(ٕ٘)
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ثانيا :القبول
اختمف الفقياء في اشتراط القبول من الموقوف عميو أو عدم اشتراطو.
ٔ -إن كان الموقوف عميو جية ال يتصور منيا القبول كالمساجد والقناطر.
ٕ -إن كان الموقوف عميو جية غير محصورة كالفقراء والمساكين ،ففي

ىاتين الحالتين لم يشترطوا القبول.

معيناً كز ٍيد مثالً فقد قال الثالثة أنو يشترط قبول
ٖ -إن كان الموقوف عميو ّ
المعين أما الحنابمة ،واإلمامية ،والزيدية فال يشترطون ذلك؛ ألنو استحقاق
ّ
منفعة(.)ٕٙ

المعين فال يجوز إجبار
والراجح-واهلل أعمم -ما قالو الجميور باشتراط قبول
ّ
إنسان عمى قبول الوقف.
رد الموقوف
ثالثاّ :
صور إال من الموقوف عميو.
ّ
الرد ال ُيتَ ّ

ٔ-

معيناً جاز عند الحنفية كما ال يجوز لو الرد بعد القبول(.)ٕٚ
فإن كان ّ

ٕ -وعند المالكية ىناك قوالن الراجح منيما أن المسألة تناط باجتياد الحاكم،

والرأي الثاني أن الوقف يعاد لمواقف أو لورثتو(.)ٕٛ

حق الرد ويبطل حقو بعدىا(.)ٕٜ
ٖ -وعند الشافعية لو ّ
ٗ -والمذىب عند الحنابمة ،واإلمامية أنو ال يشترط القبول في الوقف مطمقاً

معينا أم غير معين(ٖٓ).
ّ
(ٖٔ)
حق متجدد .
٘ -وقال الزيدية يجوز لو القبول بعد الرد ألنو ٌ
والراجح – واهلل أعمم -ما قالو الشافعية لما ذكرنا في حق الرد.
رابعا :لزوم الوقف

اختمف الفقياء في لزوم الوقف إذا صدر من الواقف.

ٔ -قال الجميور والصاحبان الوقف الزم ال يجوز الرجوع فيو(ٕٖ).
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ٕ -وقال أبو حنيفة ،والزيدية الوقف جائز غير الزم إال إذا صدر بحكم

القاضي أو يخرجو مخرج الوصية فيكون الزماً حينيا(ٖٖ).

والراجح –واهلل أعمم -ما قالو الجميور ألنو قد خرج من ذمة الواقف فال يعود

إلييا.

خامسا :قبض الموقوف
اختمف الفقياء في اشتراط قبض الموقوف لتمام الوقف ولزومو ،فذىب

الجميور من الشافعية ،والحنابمة،والظاىرية ،واإلمامية وأبو يوسف اي أنو (ال

ُيشترط القبض لتمام الوقف ولزومو) (ٖٗ).
يتم إال
وعند المالكية ،والزيدية ،ومحمد بن الحسن من الحنفية أن الوقف ال ّ
بالقبض(ٖ٘).
والراجح – واهلل أعمم -عدم اشتراط القبض لموافقتو الدليل حديث عمر (ان

شئت حبست اصميا وتصدقت بيا).ٖٙ
سادسا :الرجوع في الوقف

أن الوقف متى أصبح الزماً فال يجوز الرجوع فيو ،واختمفوا
ذىب الفقياء الى ّ
أن لو الخيار.
فيما لو اشترط أن لو الرجوع فيو أو ّ
فذىب أكثر الشافعية والحنابمة أنو ال يصح الشرط وال الوقف.

يصح الوقف ويبطل الشرط(.)ٖٚ
وقال البعض
ّ
وان اشترط الواقف الخيار لنفسو فأجاز أبو يوسف الوقف والشرط ،وقال

ٍ
كشير مثالً  ،وفي
محمد الشرط باطل ،وىذا فيما إذا كانت مدة الخيار معمومة
حالة جيالتيا فالكل متفق عمى بطالن الوقف والشرط(.)ٖٛ

أما عند جميور المالكية فالعبرة فيما إذا حازه الموقوف عميو فإن فعل فال خيار

وال رجوع(.)ٖٜ

سابعا :شروط الصيغة
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الشرط األول :التنجيز:اشترط الجميور(الحنفية ،والشافعية ،والحنابمة) كون
ت فأرضي
صيغة الوقف منجزة غير معمقة إال أن تكون معمقة بالموت كقولو إن ِم ّ

لمفقراء فذلك جائز(ٓٗ).

ويرى المالكية جواز التعميق  ،فالتنجيز ليس شرطاً لموقف عندىم(ٔٗ).

الشرط الثاني :التأبيد :اشترط الجميور(الحنفية ،والشافعية  ،والحنابمة) التأبيد

لصحة الوقف وأبطموا التوقيت فيو(ٕٗ).

معينة(ٖٗ).
وقال المالكية بجواز التأقيت الى مدة ّ

الركن الثاني :الواقف

أوالً :اشترط الفقياء شروطاً لمواقف ينبغي توافرىا.

لمتبرع ،وتتعمّق ألىمية بما يأتي:
الشرط األول :أن يكون الواقف أىالً ّ
ٔ -أن يكون مكمفاً ،أي؛ بالغاً عاقالً فال صحة لوقف الصبي والمجنون.
ٕ -أن يكون ح اًر  ،فال صحة لوقف العبد.

ٖ -أن يكون مختا اًر ،فال صحة لوقف المكره
لسفَ ٍو أو َفمَس(ٗٗ).
ٗ -أن ال يكون محجو اًر عميو َ
الشرط الثاني :أن يكون مالكاً لموقف.
فقد اختمف الفقياء في:

ٔ -وقف الفضولي(٘ٗ) :فعند الحنفية ،وبعض المالكية ،والشافعي في القديم ،

وأحمد في رواية أنو يتوقف عمى إجازة المالك.

()ٗٙ

أن
وعند أكثر المالكية ،والشافعي في الجديد وأحمد في الرواية األخرى ،والزيدية ّ
وقف الفضولي غير صحيح(.)ٗٚ
ٕ -وقف الحاكم  :أجاز الفقياء وقف الحاكم من بيت المال لما فيو مصمحة

المسممين،وليس ألقربائو أو أوالده(.)ٗٛ
ثانيا :شروط الواقفين
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الوقف قربة اختيارية ،ولمواقف الحق في اشتراط ما يراه مناسبا وال يخالف الشرع

ثني منيا:
واستُ َ
ٔ -شروط باطمة ومبطمة لموقف وىي التي تنافي لزومو وتنافي مقتضاه
كقضاء دينو من الوقف ،أو انتفاعو بو.

ٕ -شروط تتنافى وصحة الوقف كمن يشترط عدم إعارة الكتب الموقوفة إال

برىن.

معين(.)ٜٗ
ٖ -شروط صحيحة ال تخالف الشرع كمن يشترط الريع لمذىب ّ
الركن الثالث :الموقوف عميو

معين أو جماعة غير معينين،
وىو الجية المنتفعة بالوقف سواء كانت شخص ّ
ويشترط فيو:
ُ
ٔ -أن يكون الموقوف عميو جية بر وقربة ،أي ال يوقف عمى مال محرم .
ٕ -أن يكون الموقوف عميو ممن يصح أن يممك ،أي ليس عمى الغير .
ٖ -أن ال يعود الوقف عمى الواقف باموال  ،أو كأن تكون لورثو.

ٗ -أن تكون الجية الموقوف عمييا غير منقطعة.كاالرض أو البئر ،

القنطرة.

٘ -أن تكون الجية الموقوف عمييا معمومة ،كالكتب والدواب (ٓ٘).
الركن الرابع :الموقوف

أوال :ما يجوز وما ال يجوز وقفو ،وفيو:
ٔ -وقف العقار(األرض والبئر والقنطرة) فيو جائز باالتفاق .ودليميم أن

جماعة من الصحابة (رضي اهلل عنيم) وقفوا دورىم واراضييم

ٔ٘

ٕ -وقف المنقول( كالدابة والكتب) ذىب الجميور( المالكية والشافعية

والحنابمة) الى جوازه.

ٖ -وقف المنفعة(كالتعميم والحراسة) ذىب الجميور(الحنفية  ،والشافعية،

والحنابمة) الى عدم جوازه.
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ٗ-

وقف المشاع(ما اليممكو شخص معين) ذىب جميور الفقياء الى جواز

وقف المشاع مستدلين بحديث عمر(ٕ٘).

ثانيا :ما يشترط في العين الموقوفة:

ٔ -أن تكون العين معينة.

ٕ -أن يكون الموقوف مما ينتفع بو مع بقاء عينو
ٖ -أن ال يتعمق بالعين الموقوفة حق الغير
(ٖ٘)

ٗ -أن يكون الموقوف مما يجوز بيعو

ٍ
وبناء وقسمة(ٗ٘).
ثالثاً :التصرفات التي تجري عمى الموقوف من زكاة

رابعاً :التصرفات الالزمة عند تعطل الموقوف من عمارة وبيع ورجوع(٘٘).
المطلب الرابع
شروط الوقف

اختمف الفقياء في شروط الوقف عمى مذاىب:

المذىب األول :اشترط المالكية،واإلمامية لصحة الوقف القبض فإن مات

الواقف أو أفمس بطُل الوقف(.)٘ٙ

المذىب الثاني :اشترط الشافعية ،والحنابمة ،والظاىرية اتصال القبول

باإليجاب ،وان كان جية عامة ال يشترط( .)٘ٚمثل اليبة والوصية  ،أما الوقف عمى

جية عامة  ،كالفقراء  ،أو عمى مسجداً  ،او نحوه  ،فال يشترط فيو القبول جزما

لتعذره (.)٘ٛ

رأي في ىذه المسألة(شروط الوقف)  :أن يقومون الورثة بوقف الورث كتشجيع

منيم ؛ ألن ىذا العمل يساعد عمى اعانة الفقراء والمساكين  ،مما يؤدي الى تقميل

من نسبة الفقراء والمساكين وخصوصاً في ظل ىذه الظروف الصعبة التي نعيشيا ،
والدليل حديث سيدنا عمر بن الخطاب 
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المبحث الثاني

استبدال الوقف ِ
وبيعه حال تلفه وحكم ما أنفق فيه
وفيو مطمبان:

المطلب األول :بيع الوقف
المطلب الثاني :نفقات الوقف
آل الى
يقصد بالوقف دوام االنتفاع بو أو تحصيل األجر والثواب بنفعو ،فإذا َ
الخراب والتمف فماذا يكون مصيره ؟
المطلب األول
بيع الوقف

أجاز الفقياء استبدالو وبيعو لمضرورة بشروط وقيود وتفصيالت ليم عمى
مذاىب:

المذىب األول  :قال الحنفية  ،أبو حنيفة ومحمد  :بالنسبة لممسجد فبتوقيفو

تبقى صفة األبدية فيبقى مسجداً ولو تعرض لمتدمير ولم يجد من يصمحو ،فال يعود

لمالكو أبداً( .)ٜ٘وذلك لوجود مسجد ثان  ،وان المسجد الثاني اصبح خرب أو تمف .

.

وىناك رأي ألبي يوسف ،والزيدية أنو في حال تدميره يجوز نقل آالتو

كالمصباح ،والفرش ونحوىا الى مسجد آخر ،فإذا لم يمكن إصالحو يجوز بيع
التصدق بثمنيا عمى ٍ
وقف آخر(ٓ.)ٙ
حجارتو وأخشابو و ّ
المذىب الثاني :قال المالكية ،واإلمامية األوقاف ثالثة أقسام:

(ٔ)ٙ

القسم األول :المساجد؛ ال يح ّل بيعيا أصالً باإلجماع .باجماع الفقياء
القسم الثاني :العقار ال يباع وان ُخ ّرب وال ينقل الى غيره اال إذا تعذر اصالحو

فيجوز نقمو لمثمو .ويجوز بيع انقاضو من احجار أو اخشاب  ،ولكن يجوز بيع
الوقف في حالة واحدة وىي  :ان يشتري منو بحسب الحاجة لتوسعة المسجد او

الطريق

(ٕ)ٙ
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القسم الثالث :بالنسبة لمعروض والحيوان وكل ما ىو قابل لإلندراس أو اليرم

فيجوز بيعو وصرف ثمنو بمثمو(ٖ.)ٙ

المذىب الثالث :لمشافعية في ىذه المسألة قوالن:
ِ
بالنسبة لممسجد إذا تعرض لمتمف الكمي فال يجوز التصرف فيو
القول األول:

ألنو ممك هلل ،واألولى بناء آخر محمو ،وكذا حال البئر والقنطرة.

القول الثاني :جواز بيع آالت المسجد من فرش وقناديل أما أعمدتو وأوتاده فإن

لم يمكن االستفادة منيا في مسجد آخر فيجوز بيعيا وصرفيا ألولى أقرباء الواقف

أو لمفقراء والمساكين(ٗ.)ٙ

فصموا المسألة:
المذىب الرابع :قال بو الحنابمة  ،والظاىرية وقد ّ
ٍ
مسجد وغيره واستحال االنتفاع بو فيجوز بيعو
ٔ -إذا ُخ ّرب الوقف من

أن عمر لما بمغو نقب بيت المال في الكوفة أمر سعدا(والي
،واستدلوا بما روي ّ
الكوفة) بنقل المسجد بجوار بيت المال قائالً :فإنو ال يزال في المسجد مصمون،
وكان ىذا بمشيد من الصحابة(٘.)ٙ
ٕ-

()ٙٙ

إذا بيع الوقف فإن ريعو يعود عمى أىمو ال إلى غيرىم.وبو قال

الحنابمة

ٖ -أما المنقول إذا تمف كالفرس اليرم فيباع فإن أمكن اإلعانة بشراء فرس

جديد فكذلك أو يشترى بو فرس حبيس أفضل منو .وبو قال الحنابمة والظاىرية

()ٙٚ

ٗ -واذا لم تتعطل مصمحة الوقف بالكمية ،فال يجوز بيعو ؛ألن األصل
()ٙٛ

عدمو .وبو قالت الحنابمة

٘ -ال يجوز نقل المسجد وابدالو إال عند تعذر االنتفاع بو.

ٍ
مسجد آخر،
 -ٙيجوز االستفادة من آالت المسجد المتعذر الصالة فيو الى

فإن لم يمكن االستفادة منيا جاز بيعيا والتصدق بيا عمى الفقراء(.)ٜٙ

والراجح –واهلل أعمم -ىو التفصيل الذي قال بو الحنابمة لما فيو من مراعاة

لممصالح العامة.
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المطلب الثاني

نفقات الوقف

أن نفقة الوقف تكون من ريعو ،واختمفوا في شرط
اتفقت المذاىب كميا عمى ّ
الواقف فييا عمى مذاىب:
المذىب األول :قال الحنفية ،والمالكية ،والزيدية الواجب أن يبدأ من ِ
غمة الوقف
ُ
أو ريعو بعمارتو سواء شرط الواقف ذلك أم ال ؛ألن
قصد الواقف صرف الغمة أبداً
َ
وال تبقى دائمة إال بالعمارة ،فيثبت شرط العمارة اقتضاءاً ،وان لم ِ
تكف الغالت فيتم
إصالحو من بيت المال،أو يبيع جزء من منقوالتو إلصالحو (ٓ.)ٚ

المذىب الثاني :قال الشافعية ،والحنابمة ،والظاىرية  ،واإلمامية إن نفقة

الموقوف ومؤن تجييزه وعمارتو من مال الواقف إذا شرط ذلك  ،فإن لم يمكن فمن
غمّة الموقوف ،فإن تعطّل الموقوف ولم يمكن إصالحو من الواقف والغمة فعمى

الموقوف عميو ألنو في حكم المالك لو(ٔ.)ٚ

فأن لم تكن لمموقوف غالت  ،فينفق عميو من بيت المال  ،فأن لم يكن يترك

حتى يحزب ن وال يمزم الواقف

اخلامتة

الحمد هلل في البدء والختام والصالة والسالم عم سيدنا محمد وعم للو

الطيبين الطاىرين  ،ورضي سبحانو عن صحابتو المنتجبين .

أحطت بجميع جوانب الموضوع فيو
أقر أني ما
ُ
بعد ىذا الجيد المتواضع فإني ّ
ألممت بأىم جوانبو.
يحتاج الى رسالة أكبر في البحث ولكن يسميني أني
ُ
نتائج أىميا:
توصمت الى
وقد
ُ
َ
ٔ -الوقف من التبرعات ،وكان أىل الجاىمية ال يعرفونو فاستنبطو النبي 

لمصالح ال توجد في سائر الصدقات.
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مشروعيتو
ٕ -ذىاب جميور الفقياء الى
ّ

المندوبة إلييا ،واستدلوا بحديث عمر.

ولزومو واعتباره من القُُربات

مختمف فييا بين المذاىب األربعة فاكتفى الحنفية بالصيغة،
ٖ -أركان الوقف
ٌ
وعند الثالثة ىي :الصيغة والواقف ،والموقوف(الوقف)  ،والموقوف عميو.
إن ىناك ما يقوم مقام المفظ في المفظ في المفظ وىي اإلشارة المف ِيمة من
ّٗ -
األخرس والكتابة سواء أكانت من األخرس أو الناطق.

ُ٘ -يقصد بالوقف دوام االنتفاع بو وتحصيل األجر والثواب بنفعو ،فإذا آل
الى التمف والخراب فينالك خالف بين الفقياء فصمتيا في البحث.
 -ٙبالنسبة لنفقات الوقف فقد اتفقت المذاىب عمى أن نفقتو تكون من ريعو
،واختمفوا في شرط الواقف إذا لم ِ
يكف الريع.
رب العالمين
وآخر دعوانا أن الحمد هلل ّ
جريدة المصادر والمراجع
بعد كتاب اهلل – عز وجل.-
ٔ -اإلنصاف في مسائل الخالف ،لممرداوي  -أبو الحسن عمي بن سميمان
(تٛٛ٘ :ىـ) ،تحقيق :محمد حامد الفقي ،دار إحياء التراث العربي،
بيروت .

ٕ -البحر الرائق شرح كنز الدقائق البن نجيم/زين الدين بن إبراىيم بن محمد
(تٜٕٓ:ىـ) ،دراسة وتحقيق :احمد عزو عناية الدمشقي ،نشر دار إحياء
التراث العربي،بيروت طٕٕٔٔٗ ،ىـ ٕٕٓٓ-م .

ٖ -بدائع الصنائع  ،لمكاساني – أبي بكر عالء الدين بن مسعود بن أحمد (ت
 ٘ٚٛىـ) ،تحقيق محمد ياسين درويش ،نشر مؤسسة التاريخ العربي ،

بيروتٕٔٗٔ ،ىـ ٕٓٓٔ/م.

ٗ -التاج المذىب في أحكام المذىب ،لمعنسي -أحمد بن يحيى بن المرتضى
الزيدي ،المكتب اإلسالمي ،بيروت.
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٘ -التعريفات ،لمجرجاني ،عمي بن محمد بن عمي الزين الشريف الجرجاني
(المتوفىٛٔٙ :ىـ) ،ضبطو وصححو جماعة من العمماء بإشراف الناشر،
دار الكتب العممية ،بيروت  ،طٖٔٔٗٓ ،ىـ ٜٖٔٛ/م.

 -ٙالتمييد في الموطا من المعاني واالسانيد  ،ألبي عمر يوسف بن عبداهلل
بن عبد البر النمري (ٖٗٙىـ)  ،تحقيق مصطفى بن أحمد العموي  ،ومحمد

عبد الكبير البكر  ،و ازرة عموم االوقاف والشؤون االسالمية  ،المغرب ،

ٖٔٚٛىـ

 -ٚالتنبيو في الفقو الشافعي ،لمشيرازي-أبي اسحاق إبراىيم بن عمي بن
يوسف(تٗٚٙ :ىـ) عمم الكتب  ،بيروت

 -ٛتيسير العالم شرح عمدة االعالم  ،لعبد الرحمن بن صالح بن حمد بن
البسام ،تٕٖٔٗ:ىـ ،تحقيق  :محمد صبحي .

 -ٜالجامع الصحيح المختصر ،البخاري -أبو عبداهلل محمد بن اسماعيل(ت:
ٕ٘ٙىـ) ،تحقيق :د .مصطفى ديب البغا ،دار ابن كثير  ،اليمامة –

بيروت ،طٖٔٗٓٚ ،ىـ ٜٔٛٚ /م .

ٓٔ -الجامع الصحيح ،لمترمذي -أبي عيسى محمد بن عيسى (تٕٜٚ:ىـ)،
تحقيق أحمد محمد شاكر ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت

ٔٔ -الجامع الحكام القرآن  ،أبو عبداهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر شمس
الدين القرطبي ٓتٔٙٚىـ) تحقيق :ىشام سمير البخاري  ،دار عالم

الكتب الرياض ٓالسعودية ٕٖٔٗ ،ىـٕٖٓٓ-م.

ٕٔ -حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير ،لمدسوقي -أحمد بن أحمد بن عرفة
الدسوقي المالكي (ت :سنة ٖٕٓٔىـ)  ،دار الفكر ،بيروت

ٖٔ -دقائق أولي النيى لشرح المنتيى المعروف بشرح منتيى اإلرادات،
لمبيوتي -منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس
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البيوتى الحنبمى (تٔٓ٘ٔ :ىـ) ،عالم الكتب ،بيروت،طٔ ٔٗٔٗ ،ىـ /

ٖٜٜٔم.

ٗٔ -رد المحتار عمى الدر المختار  -لمسيد عالء الدين محمد بن محمد امين
بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي المعروف بابن عابدين الحنفي المتوفى

سنة (ٕٕ٘ٔىـ ) نشر دار إحياء التراث العربي/بيروت طٕٖٔٛٙ ،
ىـٜٔٙٙ/م

٘ٔ -روضة الطالبين وعمدة المفتين ،لمنووي-أبو زكريا يحيى بن شرف (ت
سنة ٙٚٙىـ) المكتب اإلسالمي،بيروت ،طٕٔٗٓ٘ ،ىـٜٔٛ٘/م

 -ٔٙالروضة الندية شرح الدرر البيية ،لمقنوجي -أبي الطيب محمد صديق
خان بن حسن بن عمي ابن لطف اهلل الحسيني البخاري ِ
القنَّوجي (ت:
ٖٔٓٚىـ) ،دار المعرفة ،بيروت.

 -ٔٚالسيل الجرار ،لمشوكاني-محمد بن عمي بن عبداهلل (تٕٔ٘ٓ :ىـ) دار
ابن حزم ،بيروت ،طٔ.

 -ٔٛشرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام ،لمحمي -أبي القاسم نجنم الدين
جعفر بن حسن ،تعميق :السيد صادق الشيرازي ،منشورات االستقالل،

طيران،طٕٜٔٗٓ ،ىـٜٜٔٛ/م

 -ٜٔشرح التجريد في فقو الزيدية ،ألحمد بن الحسين الياروني الحسني ،
تحقيق  :محمد يحيى عزان ،حميد جابر عبيد ،مركز البحوث والتراث

اليمني ،صنعاء .

ٕٓ -الشرح الصغير عمى أقرب المسالك إلى مذىب اإلمام مالك ،لمدردير-
أحمد بن محمد بن أحمد الدردير(تٕٔٓٔ :ىـ) ،بيامشو حاشية الصاوي،

خرج أحاديثو وفيرسو مصطفى كمال وصفي،دار المعارف
ّ
ٕٔ -شرح فتح القدير  ،لمسيواسي -محمد بن عبد الواحد(تٙٛٔ :ىـ) دار
الفكر ،بيروت
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ٕٕ -العين ،لمفراىيدي -أبي عبد الرحمن الخميل بن أحمد بن عمرو بن تميم
الفراىيدي البصري (تٔٚٓ :ىـ)  ،د ميدي المخزومي ،د إبراىيم

السامرائي ،دار ومكتبة اليالل ،الرياض.

ٖٕ -فتح العزيز ،لمرافعي-عبد الكريم بن أحمد القزويني(تٕٖٙ :ىـ) ،دار
الفكر بيروت.

ٕٗ -الفقو المنيجي عمى مذىب اإلمام الشافعي ،د.مصطفى البغا،د .مصطفى
الخن ،دار المصطفى ،دمشق ،طٕٖٔٗٔ ،ىـٕٓٔٔ/م.

ٕ٘ -الفواكو الدواني عمى رسالة ابن أبي زيد القيرواني ،لمنفراوي -أحمد بن

غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مينا ،شياب الدين النفراوي األزىري المالكي

(المتوفىٕٔٔٙ :ىـ) ،دار الفكر،بيروت،طٔٔٗٔ٘ ،ىـٜٜٔ٘/م

 -ٕٙالكافي في فقو االمام احمد بن حنبل الشيباني  ،أبو محمد موفق الدين
عبداهلل بن أحمد بن أحمد بن محمد قدامو المقدسي (تٕٓٙىـ)  ،دار

الكتب العممية .

 -ٕٚكشاف القناع ،لمبيوتي -منصور بن يونس بن إدريس (ت سنة
ٔ٘ٓٔىـ) ،تحقيق ىالل مصيمحي ،نشر دار الفكر ،بيروت

-ٕٛ

ٕٓٗٔىـٜٕٔٛ/م

لسان العرب  ،لمعالمة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن

منظور االفريقي المصري  ،دار الفكر –بيروت.

 -ٕٜالمبدع شرح المقنع ،لمحنبمي -أبي إسحق إبراىيم بن محمد بن عبداهلل (ت
ٛٛٗ :ىـ) المكتب اإلسالمي ،بيروتٔٗٓٓ ،ىـٜٔٛٓ/م.

ٖٓ -المبسوط ،لمطوسي -أبي جعفر محمد بن الحسن بن عمي(تٗٙٓ:ىـ)
المكتبة

المرتضوية

إلحياء

ٔٗٓٚىـٜٔٛٚ/م
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ٖٔ -المحمى باآلثار  ،البن حزم الظاىري-أبي محمد عمي بن حزم(ت:
ٗ٘ٙىـ) ،دار الفكر  ،بيروت.

ٕٖ -مختار الصحاح ،لمرازي-محمد بن أبي بكر بن عبد القادر(ت ٙٙٓ :ىـ)
تحقيق :محمود خاطر ،مكتبة ناشرون،بيروتٔٗٔ٘ ،ىـ ٜٜٔ٘/م.

ٖٖ -مختصر الخرشي -أبي عبداهلل محمد بن عبداهلل بن عمي (تٕٔٔٓ:ىـ)
دار الكتب العممية ،بيروت.

ٖٗ -مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن
ىالل بن أسد الشيباني (المتوفىٕٗٔ :ىـ) ،تحقيق :شعيب األرنؤوط -
عادل مرشد ،وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األولى ٕٔٗٔ ،ىـ -
ٕٔٓٓم.

ٖ٘ -مطالب أولي النيى ،لمرحيباني -مصطفى بن سعد بن عبدة
السيوطي(تٔٔٙٓ:ىـ) المكتب اإلسالمي ،دمشق.

 -ٖٙالمطمع عمى ألفاظ المقنع ،لمبعمي-أبي عبداهلل محمد بن أبي الفتح (ت:
ٜٚٓىـ)تحقيق :شعيب األرناؤوط ،دار الكتب العممية ،بيروت .

 -ٖٚالمعجم الوسيط  ،إبراىيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ
محمد النجار ،تحقيق :مجمع المغة العربية ،دار الدعوة ،المدينة المنورة.

 -ٖٛمعجم

لغة

محمد

الفقياء،د.

رواس

قمعجي،

دار

النفائس،

الرياض،طٔ،ٔٗٓٛىـٜٔٛٛ/م.

 -ٖٜمعجم مقاييس المغة  ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،أبو
الحسين (تٖٜ٘ :ىـ) ،تحقيق عبد السالم محمد ىارون ،دار الفكر،
بيروتٖٜٜٔ ،ىـ ٜٜٔٚ /م.

ٓٗ -مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج ،شمس الدين محمد بن
أحمد الشربيني القاىري الشافعي الخطيب( ،تٜٚٚىـ) ،دار الكتب

العممية ،بيروتٔٗٔ٘ ،ىـ ـ ٜٜٗٔم.
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ٔٗ -منار السبيل شرح الدليل لمشيخ إبراىيم بن محمد بن سالم بن ضويان نشر
مكتبة المعارف/الرياض  ،طٕ ٔٗٓ٘،ىـٜٔٛ٘ /م

ٕٗ -الميذب ،لمشيرازي-أبي إسحق إبراىيم بن عمي بن يوسف(ت  ٗٚٙ :ىـ)
دار الفكر ،بيروت.

ٖٗ -النياية في غريب الحديث واألثر،البن الجزري -مجد الدين أبو السعادات
المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري

ابن األثير (تٙٓٙ :ىـ) ،تحقيق :طاىر أحمد الزاوى  -محمود محمد
اهلوامش

الطناحي ،المكتبة العممية  ،بيروتٖٜٜٔ ،ىـ ٜٜٔٚ /م.

(ٔ)مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن ىالل بن
أسد الشيباني (المتوفىٕٗٔ :ىـ) ،تحقيق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد،

وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األولى ٕٔٗٔ ،ىـ  ٕٓٓٔ -م،ٕٔٔ/ٕٔ :

حديث رقم ٗ.ٜٚٔ

(ٕ)
(ٖ)

سورة الحديد من اآلية((ٕ٘)).

الجامع الصحيح المختصر ،البخاري -أبو عبداهلل محمد بن اسماعيل(ت:

ٕ٘ٙىـ) ،تحقيق :د .مصطفى ديب البغا ،دار ابن كثير  ،اليمامة – بيروت،
استَْب َأَر لِِدينِ ِو ،عن
طٖٔٗٓٚ ،ىـ ٜٔٛٚ /م (ٕ٘) ٔ ٕٓ/باب َباب فَ ْ
ض ِل َم ْن ْ
ان ْب َن َب ِش ٍ
ير.
الن ْع َم َ

(ٗ)

التمييد في الموطا من المعاني واالسانيد  ،ألبي عمر يوسف بن عبداهلل بن عبد

البر النمري (ٖٗٙىـ)  ،تحقيق مصطفى بن أحمد العموي  ،ومحمد عبد الكبير
البكر  ،و ازرة عموم االوقاف والشؤون االسالمية  ،المغرب ٖٔٚٛ ،ىـ :

ٕ .ٕٗٚ/والجامع الحكام القرآن  ،أبو عبداهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر شمس
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الدين القرطبي ٓتٔٙٚىـ) تحقيق :ىشام سمير البخاري  ،دار عالم الكتب

الرياض ٓالسعودية ٕٖٔٗ ،ىـٕٖٓٓ-م.ٖٕ٘/ٖ :

(٘)

لسان العرب  ،البن منظور  ،ٗ٘/ٙ :معجم مقاييس المغة  ،أحمد بن فارس بن

زكرياء القزويني الرازي ،أبو الحسين (تٖٜ٘ :ىـ) ،تحقيق عبد السالم محمد

ىارون ،دار الفكر ،بيروتٖٜٜٔ ،ىـ ٜٜٔٚ /م.ٖٔ٘/ٙ :

()ٙ

معجم

لغة

الفقياء،د.

محمد

رواس

الرياض،طٔ،ٔٗٓٛىـٜٔٛٛ/م ،ص.ٖٔٓ :

()ٚ

قمعجي،

دار

النفائس،

المطمع عمى ألفاظ المقنع ،لمبعمي-أبي عبداهلل محمد بن أبي الفتح (ت:

ٜٚٓىـ)تحقيق :شعيب األرناؤوط ،دار الكتب العممية ،بيروت (ٔ.)ٖٗٗ/

()ٛالتعريفات ،لمجرجاني ،عمي بن محمد بن عمي الزين الشريف الجرجاني
(المتوفىٛٔٙ :ىـ) ،ضبطو وصححو جماعة من العمماء بإشراف الناشر ،دار
الكتب العممية ،بيروت  ،طٖٔٔٗٓ ،ىـ ٜٖٔٛ/م ،ص.ٕٖ٘ :

()ٜ

التنبيو في الفقو الشافعي ،لمشيرازي-أبي اسحاق إبراىيم بن عمي بن يوسف(ت:

ٗٚٙىـ) عمم الكتب  ،بيروت(ٔ ،)ٖٔٙ/المحمى باآلثار ،البن حزم الظاىري-
أبي محمد عمي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاىري (ت:

ٗ٘ٙىـ) دار الفكر – بيروت( ،)ٔ٘ٓ/ٛوالمبسوط ،لمطوسي -أبي جعفر محمد

بن الحسن بن عمي(تٗٙٓ:ىـ) المكتبة المرتضوية إلحياء اآلثار الجعفرية،

طيران،طٔٔٗٓٚ ،ىـٜٔٛٚ/م(٘ ،)ٕٜٗ/والتاج المذىب في أحكام المذىب،
لمعنسي -أحمد بن يحيى بن المرتضى الزيدي ،المكتب اإلسالمي،
بيروت(٘.)ٕٕٔ/

(ٓٔ)

ينظر :المعجم الوسيط  ،إبراىيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ

محمد

النجار،

المنورة(ٕ.)ٔٓ٘ٔ/

تحقيق:

مجمع
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(ٔٔ) ينظر :الروضة الندية شرح الدرر البيية ،لمقنوجي -أبي الطيب محمد صديق
خان بن حسن بن عمي ابن لطف اهلل الحسيني البخاري ِ
القنَّوجي (تٖٔٓٚ :ىـ)،
دار المعرفة ،بيروت(ٕ.)ٔ٘ٛ/

(ٕٔ)

ينظر :رد المحتار عمى الدر المختار  -لمسيد عالء الدين محمد بن محمد

امين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي المعروف بابن عابدين الحنفي المتوفى
سنة (ٕٕ٘ٔىـ ) نشر دار إحياء التراث العربي/بيروت طٕٖٔٛٙ ،

ىـٜٔٙٙ/مٕ  ،ٕٙٙ /و حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير ،لمدسوقي -أحمد
بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت :سنة ٖٕٓٔىـ)  ،دار الفكر ،بيروت

(ٕ  ،)ٛٗ /روضة الطالبين وعمدة المفتين ،لمنووي-أبو زكريا يحيى بن شرف

(ت سنة ٙٚٙىـ) المكتب اإلسالمي،بيروت ،طٕٔٗٓ٘ ،ىـٜٔٛ٘/م(٘ /
ٕٖ٘) ،والمغني ،البن قدامة(،)ٕٕٔ / ٙوالمحمى ،البن حزم(،)ٔ٘ٓ/ٛ
والمبسوط ،لمطوسي(٘ ، )ٕٜٗ/والتاج المذىب ،لمعننسي(٘.)ٖٔٓ/

(ٖٔ)

رواه الترمذي وصححو(٘ ٜٙ٘/ٖ )ٖٔٚباب في الوقف

(ٗٔ)

رواه الترمذي وصححو( ٙٙٓ/ٖ )ٖٔٚٙباب في الوقف ،عن أبي ىريرة .

()ٔٙ

المغني ،البن قدامة(.)ٕٓٙ/ٙ

(٘ٔ)

()ٔٚ

الجامع الكبير  ،سنن الترمذي  ،باب الوقف .ٕ٘/ٖ:

بدائع الصنائع  ،لمكاساني – أبي بكر عالء الدين بن مسعود بن أحمد (ت

 ٘ٚٛىـ) ،تحقيق محمد ياسين درويش ،نشر مؤسسة التاريخ العربي  ،بيروت،
ٕٔٗٔىـ ٕٓٓٔ/م (.)ٕٜٔ/ٙ

()ٔٛ

ينظر :حاشية الدسوقي (ٗ  ،)ٜٚ /ومغني المحتاج -الشربيني – شمس الدين

محمد بن أحمد الخطيب (ت  ٜٚٚىـ) مطبعة مصطفى محمد ،القاىرة،

ٖٔٚٛىـٜٔٙٙ/م (ٕ  ،)ٖٛٓ /وكشاف القناع ،لمبيوتي -منصور بن يونس بن

إدريس (ت سنة ٔ٘ٓٔىـ) ،تحقيق ىالل مصيمحي ،نشر دار الفكر ،بيروت
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ٕٓٗٔىـٜٕٔٛ/م (ٗ ،)ٕٗٙ /والمحمى ،البن حزم( ،)ٔ٘ٓ/ٛوشرائع اإلسالم،

لمحمي-نشر دار االستقالل ،طيران،طٕٜٔٗٓ ،ىـٜٜٔٛ/م (ٖ ،)ٖٜٔ/والتاج
المذىب  ،لمعنسي(٘.)ٕٔٗ/

()ٜٔ
(ٕٓ)

ينظر :حاشية ابن عابدين(ٗ.)ٖٗٓ/
ينظر:

حاشية

ابن

لمشربيني(ٕ،)ٖٕٛ/والمحمى،

لمعنسي(٘.)ٕٔٛ/

(ٕٔ)

عابدين(ٖ)ٖٜ٘/
البن

،

ومغني

حزم(،)ٔ٘ٓ/ٛ

المحتاج

والتاج

،

المذىب،

ينظر :الشرح الصغير عمى أقرب المسالك إلى مذىب اإلمام مالك ،لمدردير-

خرج
أحمد بن محمد بن أحمد الدردير(تٕٔٓٔ :ىـ) ،بيامشو حاشية الصاويّ ،
أحاديثو وفيرسو مصطفى كمال وصفي،دار المعارف ،القاىرة (ٕ ،)ٕٜٜ /
ومغني المحتاج ،لمشربيني (ٕ  ،)ٖٕٛ /واإلنصاف في مسائل الخالف،

لممرداوي  -أبو الحسن عمي بن سميمان (تٛٛ٘ :ىـ) ،تحقيق :محمد حامد
الفقي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت (. )٘ / ٚ

(ٕٕ)

ينظر :البحر الرائق شرح كنز الدقائق البن نجيم/زين الدين بن إبراىيم بن

محمد (تٜٕٓ:ىـ) ،دراسة وتحقيق :احمد عزو عناية الدمشقي ،نشر دار إحياء

التراث العربي،بيروت طٕٕٔٔٗ ،ىـ ٕٕٓٓ-م (٘ ،)ٕٓ٘/والمبسوط،

لمطوسي(٘ ،)ٖٗٓ/وشرائع اإلسالم ،لمحمي(ٖ ،)ٖٛٙ/واشترطوا القرينة.

(ٖٕ)

ينظر :مغني المحتاج ،لمشربيني(ٖ ،)ٕ٘ٚ/وفتح العزيز ،لمرافعي-عبد الكريم

بن أحمد القزويني(تٕٖٙ :ىـ) ،دار الفكر بيروت(.)ٔٓ٘/ٛ

(ٕٗ)
(ٕ٘)

ينظر :حاشية الدسوقي(ٗ.)ٛ٘/
ينظر:

الشرح

الصغير،

لمدردير(ٗ،)ٕٔٓ/

ومغني

المحتاج،

لمشربيني(ٖ ،)ٕ٘ٛ/واإلنصاف ،لممرداوي( ،)ٗ/ٚوالمبسوط ،لمطوسي(٘.)ٖٗٓ/
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()ٕٙ

ينظر :حاشية ابن عابدين(ٗ ،)ٖٕٗ/وحاشية الدسوقي(ٗ ،)ٛٛ/ومغني

المحتاج  ،لمشربيني(، )ٕٙ/ٚومطالب أولي النيى ،لمرحيباني -مصطفى بن

سعد بن عبدة السيوطي(تٔٔٙٓ:ىـ) المكتب اإلسالمي ،دمشق(ٗ،)ٕٜٙ/

وشرائع اإلسالم ،لمحمي(ٖ ،)ٖٗٓ/والتاج المذىب  ،لمعنسي(٘.)ٕٕٗ/

()ٕٚ
()ٕٛ
()ٕٜ

ينظر :حاشية ابن عابدين(ٗ.)ٖٕٗ/

ينظر :الشرح الكبير ،لمدردير(ٗ.)ٛٛ/

ينظر :روضة الطالبين ،لمنووي(٘.)ٖٕٗ/

(ٖٓ) ينظر :اإلنصاف  ،لممرداوي( ،)ٕٓ/ٚوشرائع اإلسالم ،لمحمي(ٖ.)ٖٗٓ/
(ٖٔ) ينظر :التاج المذىب ،لمعنسي(٘.)ٕٕٗ/
(ٕٖ)

ينظر :حاشية ابن عابدين(ٗ ،)ٖٛٛ/وحاشية الدسوقي(ٗ ، )ٚٚ/والميذب،

لمشيرازي-أبي إسحق إبراىيم بن عمي بن يوسف(ت  ٗٚٙ :ىـ) دار الفكر،
بيروت

وكشاف

(ٕ،)ٖٕٙ/

لمطوسي(٘.)ٖٗٔ/

(ٖٖ)
(ٖٗ)

لمبيوتي(ٗ،)ٕ٘ٗ/والمبسوط،

القناع،

ينظر :حاشية ابن عابدين(ٗ،)ٖٖٛ/والتاج المذىب ،لمعنسي(٘.)ٕٕٗ/
ينظر:

حاشية

ابن

عابدين(ٗ)ٖٗٛ/

،

ومطالب

أولي

النيى،

لمرحيباني(ٗ ،)ٕٜٛ/وكشاف القناع ،لمبيوتي (ٗ ،)ٕ٘ٗ/والمحمى ،البن

حزم( ،)ٕٔ٘/ٛوشرائع اإلسالم ،لمحمي(ٖ.)ٖٛٚ/

(ٖ٘)

ينظر :مختصر الخرشي -أبي عبداهلل

محمد بن عبداهلل بن عمي

(تٕٔٔٓ:ىـ) دار الكتب العممية ،بيروت ( ،)ٛٔ/ٚوشرح التجريد ،لمياروني-
أحمد بن الحسين ،تحقيق :محمد يحيى عزان ،نشر مركز البحوث والتراث

ٖٙ

اليمني ،صنعاء(ٗ.)ٖٚٚ/

()ٖٚ

سنن الترمذي  ،باب الوقف ٖ ،ٜٙ٘/رقم ٘.ٖٔٚ

ينظر :روضة الطالبين ،لمنووي(٘ ،)ٖٕٜ/والمغني  ،البن قدامة(.)ٕٔ٘/ٙ
111

جملة جامـــعة تكريت للعلوم االنسانية اجمللد ( )22العدد ( )01تشرين االول 2102م

()ٖٛ

ينظر :شرح فتح القدير  ،لمسيواسي -محمد بن عبد الواحد(تٙٛٔ :ىـ) دار

()ٖٜ

ينظر :حاشية الدسوقي(ٗ.)ٚ٘/

الفكر ،بيروت( ،)ٕٕٜ/ٙوحاشية ابن عابدين(ٗ.)ٖٗٛ/

(ٓٗ)

ينظر :حاشية ابن عابدين (ٗ ،)ٖٜٗ/ومغني المحتاج  ،لمشربيني (ٖ، )ٕ٘ٗ/

(ٔٗ)

ينظر :مختصر الخرشي(.)ٚٛ/ٚ

واإلنصاف  ،لممرداوي (.)ٕٖ/ٚ

(ٕٗ)

ينظر :بدائع الصنائع ،لمكاساني( ،)ٕٕٓ/ومغني المحتاج  ،لمشربيني(ٖ)ٕ٘ٗ/

 ،و الكافي في فقو ابن حنبل ،لممقدسي-أبي محمد عبداهلل بن محمد بن
قدامة(ت سنة ٕٓٙىـ) نشر المكتب اإلسالمي  ،بيروت (ٕ.)ٕٕ٘/

(ٖٗ)
(ٗٗ)

ينظر :مختصر الخرشي(.)ٚٛ/ٚ

ينظر :بدائع الصنائع ،لمكاساني( ،)ٕٜٔ/ٙوحاشية الدسوقي(ٗ ،)ٚٚ/ومغني

المحتاج  ،لمشربيني(ٖ ، )ٕٖ٘/وكشاف القناع  ،لمبيوتي(ٗ،)ٕٗٓ/والمبسوط،

لمطوسي(٘ ،)ٖٕٗ/أضاف الزيدية ركناً خامساً وىو اإلسالم فال يصح من
كافر،ينظر:التاج المذىب ،لمعنسي(٘.)ٕٕٔ/

(٘ٗ)

الفضولي :من لم يكن وليا وال وصيا وال أصيال وال وكيال.ينظر :المعجم

الوسيط(ٕ.)ٜٖٙ/

()ٗٙ

ينظر :البحر الرائق ،البن نجيم(٘ ، )ٕٖٓ/وحاشية الدسوقي(ٗ ،)ٚٙ/ومغني

المحتاج ،لمشربيني (ٖ ،)ٕ٘٘/ودقائق أولي النيى لشرح المنتيى المعروف بشرح
منتيى اإلرادات ،لمبيوتي -منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن
إدريس البيوتى الحنبمى (تٔٓ٘ٔ :ىـ) ،عالم الكتب ،بيروت،طٔ ٔٗٔٗ ،ىـ /

ٖٜٜٔم (ٕ.)ٖٗٔ/

()ٗٚ

المصادر نفسيا .
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()ٗٛ

ينظر :حاشية ابن عابدين(ٗ ،)ٖٜٖ/وحاشية الدسوقي(ٗ ،)ٚٙ/ومغني

المحتاج ،لمشربيني(ٖ ،)ٕ٘ٗ/والمبدع شرح المقنع ،لمحنبمي -أبي إسحق إبراىيم
بن محمد بن عبداهلل (ت ٛٛٗ :ىـ) المكتب اإلسالمي ،بيروت،

ٓٓٗٔىـٜٔٛٓ/م (ٖ،)ٜ٘/والمحمى ،البن حزم(،)ٖٔ٘/ٛوشرائع اإلسالم،

لمحمي(ٖ ،)ٖٜٙ/والتاج المذىب ،لمعنسي(٘.)ٕٔٙ/

()ٜٗ

ينظر :حاشية ابن عابدين(ٗ ،)ٖٕٗ/وحاشية الدسوقي(ٗ،)ٛٛ/ومغني

المحتاج ،لمشربيني(ٖ ،)ٕ٘ٙ/واإلنصاف  ،لممرداوي( ،)٘ٚ/ٚوالتاج المذىب،

لمعنسي(٘.)ٕٔٗ/

(ٓ٘)

ينظر :حاشية ابن عابدين(ٖ ،)ٖٜٛ/وحاشية الدسوقي(ٗ ،)ٚٚ/والميذب ،

لمشيرازي(ٕ ،)ٖٕٕ/وشرح منتيى االرادات  ،لمبيوتي(ٕ،)ٖٜٜ/وشرائع اإلسالم،
ٔ٘

لمحمي(ٖ ،)ٖٜٛ/والتاج المذىب ،لمعنسي(٘.)ٕٔٚ/

(ٕ٘)

حاشية ابن عابدين  ،ٖٙٔ/ٗ :فتح القدير .ٕٔ٘/ٙ :

ينظر :بدائع الصنائع ،لمكاساني( ،)ٕٕٓ/ٙوحاشية الدسوقي(ٗ،)ٚٙ/

والميذب ،لمشيرازي(ٕ ،)ٖٕٕ/والمغني  ،البن قدامة( ،)ٖٙ/ٙوالمحمى ،البن

حزم( ،)ٖٔ٘/ٛوالمبسوط ،لمطوسي(٘.)ٖٗ٘/

(ٖ٘)

ينظر :بدائع الصنائع ،لمكاساني( ،)ٕٕٓ/ٙوحاشية الدسوقي(ٗ ، )ٚٚ/ومغني

المحتاج ،لمشربيني (ٖ ،)٘ٗٚ/وكشاف القناع ،لمبيوتي(ٗ،)ٕٜٖ/والتاج
المذىب ،لمعنسي(٘.)ٕٖٔ/

(ٗ٘)

ينظر :ينظر :بدائع الصنائع ،لمكاساني( ،)ٕٕٔ/ٙوحاشية الدسوقي(ٗ، )ٚٚ/

ومغني المحتاج ،لمشربيني (ٖ ،)ٕ٘ٙ/وكشاف القناع ،لمبيوتي(ٗ.)ٕٜٖ/

(٘٘)ينظر:حاشية ابن عابدين(ٗ ،)ٖٗٙ/ومختصر الخرشي( ،)ٜٖ/ٚومغني
المحتاج ،لمشربيني(ٖ ،)٘ٗٚ/والمغني ،البن قدامة(٘.)ٜ٘ٙ/

()٘ٙ

ينظر :حاشية الدسوقي(ٗ ،)ٚٓ/والمبسوط ،لمطوسي(٘.)ٖ٘٘/
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()٘ٚ

٘ٛ

ينظر :مغني المحتاج ،لمشربيني(ٖ ،)ٖ٘ٗ/والمغني ،البن قدامة(،)٘/ٙ

والمحمى ،البن حزم(.)ٔ٘ٗ/ٛ

()ٜ٘
(ٓ)ٙ
(ٔ)ٙ

ينظر :مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنياج لمشربيني .ٖ٘٘-ٖ٘ٗ/ٖ :
حاشية ابن عابدين(ٗ ،)ٖ٘ٛ/وبدائع الصنائع ،لمكاساني(.)ٖٕٔ/ٙ

ينظر :بدائع الصنائع ،لمكاساني( ،)ٖٕٔ/ٙوشرح التجريد ،لمياروني(ٗ.)ٖٚٚ/
بدائع الصنائع لمكاساني  ،ٖٕٔ/ٙ :حاشية ابن عابدين .ٖ٘ٛ/ٗ :

(ٕ)ٙ

القوانين الفقيية  ، ٕٗٗ/ٔ :ينظر :الشرح الصغير  ، ٕٔ٘-ٕٔٗ/ٗ :الفواكو

(ٖ)ٙ

ينظر :الفواكو الدواني عمى رسالة ابن أبي زيد القيرواني ،لمنفراوي -أحمد بن

الدواني عمى رسالة أبي زيد القيرواني (تٕٔٔٙىـ) .ٚٙٗ/ٙ :

غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مينا ،شياب الدين النفراوي األزىري المالكي
(المتوفىٕٔٔٙ :ىـ) ،دار الفكر،بيروت،طٔٔٗٔ٘ ،ىـٜٜٔ٘/م (ٔ،)ٚٙ/
والشرح الكبير ،لمدردير(ٗ ،)ٜٓ/والمبسوط ،لمطوسي(٘.)ٖٗٓ/

(ٗ)ٙ

ينظر :الميذب ،لمشيرازي(ٕ ،)ٖٕ٘/ومغني المحتاج  ،لمشربيني(ٖ.)٘٘ٔ/

(٘)ٙ

ينظر :منار السبيل شرح الدليل لمشيخ إبراىيم بن محمد بن سالم بن ضويان

()ٙٙ

تيسير العالم شرح عمدة االعالم  ،لعبد الرحمن بن صالح بن حمد بن البسام

()ٙٚ

ينظر :الشرح الكبير عمى متن المقنع  ،ٕٜٙ ،ٕٙٛ ،ٕٙٙ/ٕٙ ،الكافي في

نشر مكتبة المعارف/الرياض  ،طٕ ٔٗٓ٘،ىـٜٔٛ٘ /م (ٕ.)ٔٛ/

،تٕٖٔٗ:ىـ ،تحقيق  :محمد صبحي .ٖ٘ٛ/ٔ :

فقو االمام أحمد بن حنبل الشيباني  ،ابو محمد موفق الدين عبداهلل بن أحمد بن

محمد بن قدامو المقدسي  ،تٕٙٓ:ىـ  ،دار الكتب العممية  ،ٕ٘٘/ٕ :تيسير
العالم شرح عمدة االحكام .ٖ٘ٛ/ٔ:

()ٙٛ

ينظر :الشرح الكبير عمى متن المقنع  ،ٕٚٓ ،ٕٙٙ/ٙ :الكافي في فقو

االمام أحمد ،المقدسي .ٕ٘٘/ٕ :
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()ٜٙ

ينظر :المغني  ،البن قدامة( ،)ٕ٘ٓ/ٙوالكافي  ،البن قدامة(ٕ،)ٕ٘٘ /

(ٓ)ٚ

ينظر :حاشية ابن عابدين(ٗ ،)ٖٙٛ/وشرح فتح القدير ،لمسيواسي(،)ٕٗٗ/ٙ

والظاىرية ،البن حزم(.)ٔ٘ٗ/ٛ
وحاشية

الصاوي(ٗ،)ٜٔٔ/

لعنسي(٘.)ٕٔ٘/

(ٔ)ٚ

ومختصر

الخرشي(،)ٛٔ/ٚوالتاج

المذىب،

ينظر :الميذب ،لمشيرازي(ٕ ،)ٖٕٛ/ومغني المحتاج ،لمشربيني(ٖ،)ٖ٘٘/

والمغني ،البن قدامة( ،)ٕٙٓ/ٙوكشاف القناع ،لمبيوتي(ٗ،)ٕٙٙ/والمحمى،

البن جزم( ،)ٔ٘٘/ٛوشرائع اإلسالم ،لمحمي(ٖ.)ٖٗٓ/

111

