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 .إىل ورثة األنبياء إىل العلماء ،إىل الذين أناروا السبيل بأقالمهم

 إىل الذين ختضبت األرض بدمائهم إىل الشهداء.

 إىل روح الشهداء أمي وأخي عبد احلليم وحممد يف العلياء.

 إىل األسزى واجلزحى ورفاق الدرب واألصدقاء.

 .الكزماء إلي أقاربي ,ي وأبنائي وإخواني وأخواتيسوج إىل عائليت:

ودفعين  ،وهداني معني الفهم ،من أسقاني رحيق العلم ،إىل أبي
 بطزيق احلق و اإلباء.

  إىل األمة اإلسالمية مجعاء

 أهدي هذا العمل املتواضع.
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مع حمائـ الركض، كمسؾ الذكؽ، كرحيؽ الزىر، كلػكف البحػر، كعػذب النيػر، مشػفكعا بقػكؿ 
ػفٍ  هللا تعػالى:  مى ػكىرى  كى ػػا شى ًلنىٍفًسػًو  يىٍشػكيري  فىًإنَّمى

 يىٍشػػكيري  الى  مىػفٍ  هللاى  يىٍشػكيري  الى { :، مقركنػا بقػػكؿ النبػي 1
أرسػػؿ لػػالص الشػػكر كاالمتنػػاف، كأقصػػى درجػػات التقػػدير كاالحتػػراـ إلػػى أسػػتاذم الفا ػػؿ،  2} النَّػػاسى 

بحثػي، كمنحػو إيػام  ، الذم تف ؿ عمػي بقبػكؿ اإلشػراؼ عمػى/ مازن إسماعيل ىنيةاألستاذ الدكتكر
 الجيد كالكقت كاالىتماـ.

 
/ كف ػػيمة الػػدكتكر منااال مدمااض نماااان     اا ة/ كمػػا كأتقػػدـ بالشػػكر كالعرفػػاف إلػػى ف ػػيمة الػػدكتكر 

 عمى منحيما إيام الرعاية كاالىتماـ كتف ميما بقبكؿ مناقشة بحثي. مدمض دسن علوش
 

 كميتي العريقة، كمية الشريعة كالقانكف، كأتكجو بالشكر كاالمتناف كجميؿ التقدير كاالحتراـ إلى
كجػامعتي الشػاملة،  متمثمة بعميػدىا الػدكتكر مػاىر السكسػي كىيئػة التػدريس فييػا حفظيػـ هللا جميعػان،

لػػى مػػف كقػػؼ بجػػانبي، كسػػد  ، كاا لػػى أسػػاتذتي األفا ػػؿ، كمعممػػي األكػػاـر الجامعػػة اإلسػػبلمية ب ػػزة، كاا
لراج ىذه الصكرة مف بحثي.  حاجتي، كساندني إلنياء مرحمة الماجستير مف دراستي، كاا

 
ف ، كأسػػػهللاؿ هللا جػػػؿ فػػػي عػػػبله أكمػػػا كاشػػػكركـ عمػػػى مػػػا بػػػذلتـ مػػػف جيػػػد إلتمػػػاـ ىػػػذه الرسػػػالة

 يجازيكـ عني لير الجزاء.

                                                           
 (.40سكرة النمؿ: اآلية ) 1
 ( صححو األرنؤكط.7938, ح13/322ألرجو أحمد في مسنده )مسند أبي ىريرة,  2
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المحمكد في  ،الرحيـ في عطائو كمنعو ،الحكيـ في لمقو كأمره ،الحمد هلل الحميد في كصفو كفعمو
كأشيد أف  ،كحده ال شريؾ لو في كبريائو كعظمتو كمنعو ،أشيد أف ال إلو إال هللاك  ،رفعوك  لف و

 .آلو كصحبوك  ،الميـ صؿ عمى محمد ،محمدا عبده كرسكلو
 ،،أما بعد

 

 ،كىك مصدر مف مصادر تطكير الدكلة ،الكقؼ نظاـ إسبلمي لو مكانة عظيمة في شريعتنا ال راء
 كبركة مدلرة لممجتمع المسمـ ك يقكـ عمى تنميتو. ،كىك رافد ينبع بلير ،كتدعيميا

مف  مبينا ،" ألىميتو الشرعيةبيعو الكقؼ ك  كع المكسكـ ب "استبداؿ لذلؾ التار الباحث ىذا المك  
 .كأنكاعيا كحقيقتيا كفائدتيا كأركانيا كشركطيا كلصائصيا كمجاليا ،عيف الكقؼ لبلؿ ذلؾ قيمة

 ،ك كابط االستبداؿ ،كصكر استبداؿ الكقؼ كحكمو ،ستبداؿ الكقؼا كما كيبيف مف لبللو أحكاـ  
كالتصرؼ في مصادر الكقؼ مف  ،الشرعية الستبدالوكالمقاصد  ،كعبلقة البيع باستبداؿ الكقؼ

 .كالتصرؼ في ناتج الكقؼ ،كقكؼ عمييـالم
 

 ،كحكـ ناتج الكقؼ ،كأحكاـ صكره ،لبلؿ ىذا المك كع أحكاـ بيع الكقؼ ككما يبيف الباحث مف  
 كالمقاصد الشرعية لمبيع. ،ك كابط البيع

 

كذلؾ بك ع النظاـ  ,العيف الكقفية كتطكيرىا ثـ إنو يريد الباحث أف يظير كيفية االستفادة مف  
 ,كيقكـ عمى تنميتو كقؼيلدـ بو ال ،كالمستجدات في قالب معاصر يتماشى مع األحداثالكقفي 

ثـ يجعؿ ىذا النظاـ يسيـ في رفعة كرقي  ،كالتياكف يحفظو مف اليبلؾ كال ياع كالتمؼ كالتعدمك 
مف ركافد االقتصاد اإلسبلمي الذم يعادؿ بيف  حيث إنو رافد أساسي ،كاستثماره لمسمـالمجتمع ا

 . كاألنظمة الك عية الملتمفة ،يككف دكلة لؤلغنياء عمى الفقراء فبل ،ال ني كالفقير
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 :أىمية   بدث

 عادة تصنيؼ تبر ىذا المك كعيع  نو مف المك كعات القديمة القائمةأل ،بحاجة إلى بياف كاا
 كالمستجدة الحادثة.

  كاألحكاـ المتعمقو بو ،الكقؼ في الشريعة اإلسبلميةبياف مكانة كقيمة. 
 مثؿ بعض العقارات  ،ىماؿ كالتياكفكاإل كثير مف أمكاؿ الكقؼ إلى ال ياع تعرض

 .أك است بلؿ مف غير استلداـ كاألرا ي الشاسعة
  أك تككف  مف بيع أك استبداؿ ،قفية في أماكف تتعرض إلى الت ييركجكد بعض األعياف الك

 .وتمفأأك صاحبو  كهللاف يككف عمى نير جارؼ أك كسط طريؽ ،مناسب لمكقؼ في مكاف غير
  كالتمادم في  ،أكؿ أمكاؿ الكقؼ كالتعدم عميو أدل إلىكثير بهللاحكامو جيؿ التسمط الظممة ك

 .إنفاقو في غير مكانو
 مف غير استثمار كتركو ،مما يفكت الفائدة منو ،عدـ استلداـ الكقؼ كتطكيره. 

 :م كلة   بدث

معتمدة  اديةفمعظـ أحكاـ الكقؼ اجتي ،كأي ا متباينة ،متدالمة كمتعددةك أحكاـ الكقؼ كثيرة 
نما كردت في السنة كحكـ إجمالي ،ف بدليؿكلـ يلصيا القرآ ،عمى المصمحة الشرعية  .كاا

ؾ نجد اللبلؼ متعدد في فمذل ،االجتيادك الفرعية فييا اعتمدت عمى القياس كالرأل  فاألحكاـ
يي بحاجة ف ،كاللبلؼ كاقع بيف مكسع كمشدد ،عاتو كثيرةيكتفر  ،الكقؼ كبيعواستبداؿ 

 .لدراسة كبحث كبياف

 :فناية   بدث

بيعو " يجدر بنا أف ن ع ليذا النظاـ أحكاما تتكافؽ بياننا لمك كع " استبداؿ الكقؼ ك عند   
كجعميا  ،عميياكتنميتيا ك تطكيرىا لمحفاظ  ،تجدات الطارئة عمى العيف الكقفيةمع المس

كمساجد كمدارس كجامعات  ،م يئةمصدرا استثماريا اقتصاديا تشيد لمدكلة معالـ 
كمنع  ،ؼكال عي كاأللذ بيد الفقير ،كاستلداميا في رقي المجتمع ،إلخ ...كمستشفيات

يك نظاـ يت مف الحالة ف ،ك عفا كالفقير فقرا ،التداكؿ بيف األغنياء مف ازدياد ال ني غنى
كالسياسية كالصحية كيدلؿ في كؿ مجاالت الحياة  كاإلدارية ة كاالجتماعيةاالقتصادي
 .كمناحييا
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كتمكنو مف الدكاـ  ،ا أي ا أف ن ع ليذا النظاـ  كابط كمعايير تحافظ عميوكيجدر بن  
تبلفو . مع عدـ التعدم عميو ،كاالستمرار كاالستقرار  كاا
ى النقؼ حت ،ىذا النظاـفي كالمعتمد عميو  ،كال رض المطمكب ،بياف المقصد المرجك

 .عاجزيف أماـ مصمحة قائمة أك مفسدة قادمة
لكف ينب ي ك عو في قالب يتناسب مع ىذا العصر في  ،األمر قديماالحديث عف ىذا 

 . أدكاتو ككسائمو كصكره ف بل عف نتائجو
:ىضف   بدث  

الباحث بياف مسهللالة  عمىينب ي ف كا ،كلو أحكاـ لاصة بو ،بما أف الكقؼ نظاـ قائـ بذاتو 
جابة عند تعثر كالسعي في تقديـ اإل ،كما يترتب عميو مف آثار كنتائج ،كبيعو الكقؼ استبداؿ

ككيفية االستفادة  ،أحكاـ العيف الكقفية المستبدلةككذلؾ بياف ماتجرم مف  ،الفائدة مف الكقؼ
 .رم اجتماعيالكقؼ اقتصادم استثما عمى اعتبار أف نظاـ ،ناتجياكمف  منيا

 :فاليدؼ منو
 ك ع مشركع أك نظاـ لتنمية الكقؼ. 
  ىماؿاإلالحفاظ عمى الكقؼ مف التمؼ ك. 
 فادة مف نتاج كريع العيف الكقفيةاالست. 
 و بما يتنفع بو المجتمع اإلسبلمياستلدام. 
 ىمالو عدـ تعطيمو  .كتطكيره كمشركع استثمارم لدماتي كاا
 الدائمة " كحمايتو مف التعدم كالتمادم في  ياعو كعمى صفتو الحفاظ عميو ". 

   بدث: منيج
عمى  اعتمدت في كتابتي لمبحث عمى منيج عممي " االستنباطي المقارف " حيث كنت حريصا 

 النقاط التالية:
  .تدعيـ البحث بالنصكص الشرعية 
  .الرجكع قدر اإلمكاف إلى المصادر األصمية لمبحث 
  .األمانة العممية في النقؿ كالتكثيؽ 
  هللا عزك اآليات إلى مكاطنيا في كتاب في الحاشية مع ذكر اسـ السكرة كأرقاـ اآليات. 
  ٌيرحمو هللا –لدل األلباني  ىا األصمية كتكثيقيا كالحكـ عميوجت األحاديث مف مصادر لر– 

 فإف لـ أجده عنده بحثت عند غيره.
  العممية كاالستفادة منيا.الرجكع إلى الدراسات 
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 راء العمماءعمى الترتيب الزمني آثـ السنة معتمدا في ذكر  ،ذكر أدلة كؿ رأم مبتدئا بالقرآف
 ليـ.

 كبياف الرأم الراجح  ،كمناقشة األدلة ،في بعض المكاطف كسبب اللبلؼ ،بياف حدكد اللبلؼ
 .الفقياء في المسائؿ الملتمؼ فيياعند 

  مكتفيا في ذلؾ بتكثيؽ  ,كامشالكتاب ثـ الجزء ثـ الصفحة في اليذكر اسـ المؤلؼ ثـ اسـ
 في قائمة المراجع كالمصادر. كامؿ

 فيرس اآليات كاألحاديث  , مع ذكري نياية البحث مجمكعة مف الفيارسإلحاؽ ف
 كالمك كعات نياية البحث.

 :  بدث ىيكلية
 لمك كع البحث كالجيكديشتمؿ البحث عمى مقدمة ت منت أىمية البحث كسبب التيارم 

 ،يت مف أربعة مباحث الفصؿ األكؿ :يحتكم عمى ثبلثة فصكؿالسابقة كالمنيج الذم اتبعتو، ك 
كفي كؿ مبحث كالفصؿ الثالث يت مف أربعة مباحث  ،مباحث لمسةكالفصؿ الثاني يت مف 

 :كىك عمى النحك التالي ،مطالب
 وخصائصو. و نوطومفيوم   وقف وم نوعيتو وأنكانو :  ألول  فصل 

 .مفيـك الكقؼ :المبحث األكؿ
 مشركعية الكقؼ. :المبحث الثاني
 .أركاف الكقؼ كشركطو :المبحث الثالث
 أنكاع الكقؼ كلصائصو كمجاالتو. :المبحث الرابع
 أدكام  ستبض ل   وقف . :  فصل   ثان 

 .المبحث ألكؿ: مفيكـ استبداؿ الكقؼ
 صكر استبداؿ الكقؼ كحكميا. :المبحث الثاني
 . كابط استبداؿ الكقؼ :المبحث الثالث
 عبلقة استبداؿ الكقؼ ببيعو. :المبحث الرابع

 المقصد الشرعي الستبداؿ الكقؼ. :المبحث اللامس
 أدكام بيع   وقف . :  فصل   ثا ث
 .اصكر بيع الكقؼ كحكمي :المبحث األكؿ
 .بيع ناتج الكقؼ :المبحث الثاني

 .  كابط بيع الكقؼ :الثالثالمبحث 
 المقصد الشرعي لبيع الكقؼ. :المبحث الرابع

 .و  توصيات ،و  نتائج ،  خاتمة
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 :  سابقة   ضن سات

 اكما كجدت باحث ،أك تكممت بجزئية معينة ،كثيرة تكممت عف األكقاؼ بشكؿ عاـيكجد دراسات 
التي أطمعت كمف الدراسات  ،لمك كع بحثنا ىذا في إطار بحثك ع دراسة ، -بحسب عممي -

 :عمييا ىي
 تكراة لمطالب عبد كىي عبارة عف رسالة دك ،ستثمار الكقؼ كتمكيمو في اإلسبلـفقو ا

شراؼ الدكتكر محمد عيسى ،القادر بف عزكز تتحدث عف بياف طرؽ استثمار ك  ،كاا
مة لتعمقو بحاجة األ ،لمقياـ باألعماؿ التكافمية كالمقاصدية ،الكقؼ كتمكيمو كااعادتو

 .اليكمية
 انتصار عبد  رسالة ماجستير بعنكاف "المقاصد التشريعية لؤلكقاؼ اإلسبلمية " لمطالبة

 ،الجامعة األردنية ،شراؼ الدكتكر العبد لميؿ أبك عيدكاا  ،الجبار مصطفى اليكسؼ
منيا مف  كما يتحقؽ ،التحسينيةك تكممت عف مراتب الشريعة ال ركرية كالحاجية 

مف  العقؿالماؿ ك ك  كالنسؿ الديف كالنفس :كىيككيفية حفظ الكميات اللمس  ،مصالح
 .كمصادره لبلؿ األكقاؼ ككسائمو

 كقؼ سيدم  ،ير بعنكاف "تكثيؽ الكقؼ العقارم في الفقو اإلسبلمي كالجزائرمرسالة ماجست
شراؼ الدكتكر دباغ محمد ،لمطالب بكراس عيسى بف محمد نمكذج تطبيقي " ،بنكر  ،كاا
 ،كالمساىمة في إظيار األكقاؼ ،أك العقار الكقفي ،دراسة طرؽ تكثيؽ العيف الكقفيةكىك 

يميا إلى دراسة كتحك  ،ج المشكبلت الكاقعة عمى األكقاؼكعبل ،ق اء كثقافة ككاقعا
 .يؽ إجراءات تكثيؽ العقكد الكقفيةكتطب ،تطبيقية نمكذجية لمممؾ الكقفي

 شراؼ  ،لمطالب محمد عمكاني ،كاستثمار أصكلياىا تمكيميا إنشاؤ  ،الصناديؽ الكقفية كاا
 .كلـ أحصؿ عمييا كي أطمع عمييا ،الجزائر -جامعة المسيمة ،الدكتكر محمد بك جبلؿ

 



 

 
 

 
 
 

 انفصم األول
 

 وخصائصه ،وشروطه ،وأركانه ،ومشروعيته ،مفهىم انىقف
 

ىف.ــــــــــــــــــوقـــــــومىالـــؼــــثىاألول:ىمغــحــالمب
ى.فــــــــــــــــــــوقـــــــالالمبحثىالثاني:ىمذروروظى

ى.وذروطهىفــــــــــوقـــــــالأركانى:ىالثالمبحثىالث
ىالمبحثىالرابع:ىأنواعىالوقفىوخصائصهىومجاالته.

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 األولاملبحث 
 

 ـــــفانىقــــــــهىم مفــــــ
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 :ت نيف   وقف  غة :أوال
 :منيا عدة معاففي الم ة عمى  ىيك  1مف مادة كقؼ

  .2ككقفت الدابة ،ككقكفا ,كقؼ في المكاف كقفا ،ؼ لبلؼ الجمكسك الكق -أ
كقكفيـ في  ،كتكقيؼ الناس في الحج ،المك ع التي تقؼ فيو يهللاتي بمعنى كالمكقؼ -ب

 . 3المكاقؼ
 ,كليس كحاطب الميؿ ،ىك الذم اليستعجؿ في األمكر :أم ،المتهللاف الكقاؼ يهللاتي بمعنى -ج

 .5أم متهللاف 4}المؤمف كقاؼ عمى نفسو:  {قاؿ الحسف  ،ثركفي األ
أك  ف ةأك اللملاؿ الذم مف  ،أك قرنا ذم يجعؿ لؤليدم عاجا كافالسكار ال كيهللاتي بمعنى -د

 .6كأكثر ما يككف في الذبؿ ,غيرىا
منعيا ك  حبسيا :أم ،كقؼ األرض عمى المساكيف ،8ك المنع7كيهللاتي الكقؼ بمعنى الحبس -ق

 ،إال في ل ة تميـأكقفتو  :كال يقاؿ ،حبستو :أم ،كقفت كذا :كيقاؿ ،9مف التصرؼ عمى غيرىـ
أك إذا  ،إذا أقمعت عنو ،كأكقفت عف األمر ،كالصحيح كقفتو ،كىي رديئة ،ل ة العامةكعمييا 

  .10امتنعت عنو
 :ت نيف   وقف  صطالدا :اثاني

  :في تعريؼ الكقؼ إلى ثبلثة أقكاؿ التمؼ الفقياء
 :دنيفة ندمو هللا   ت نيف  ألول ألب 

 .11" كالتصدؽ بالمنفعة ،ممؾ الكاقؼ"حبس العيف عمى  :الكقؼ

                                                           
 (.24/467الزبيدم: تاج العركس ) 1
 (.1112الفيركزآبادم: القامكس المحيط )ص:(؛ 9/359ابف منظكر: لساف العرب ) 2
 (.1112(؛ الفيركزآبادم: القامكس المحيط )ص:9/359ابف منظكر: لساف العرب ) 3
 (. 9/251(؛ اليركم: تيذيب الم ة )1556, ح4/375ألرجو الدينكرم: المجالسة )الجزء الحادم عشر,  4
 (.5/223) (؛ الفراىيدم: كتاب العيف9/359ابف منظكر: لساف العرب ) 5
(؛ 9/251(؛ اليركم: تيذيب الم ة )2/415(؛ الب دادم: ال ريب المصنؼ)5/223الفراىيدم: كتاب العيف ) 6

 (.1/344(؛ الرازم: ملتار الصحاح )6/135ابف فارس: مقاييس الم ة )
 (.1/333(؛ الزبيدم: الجكىرة النيرة )9/359ابف منظكر: لساف العرب ) 7
 (.2/1802االصطبلحات )التيانكم: كشاؼ  8
 (.9/359ابف منظكر: لساف العرب ) 9

 ( .5/223الفراىيدم: كتاب العيف ) 10
 (.3/15(؛ المرغيناني: اليداية )5/202(؛ ابف نجيـ: البحر الرائؽ )7/422العيني: البناية ) 11
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 : نح   ت نيف
 1ع عنوك رجالميراث أك  ىبة أك أك مف بيع تعني المنع مف التصرؼ :حبس قكلو. 
 أك المنقكؿ الذم جرل عرؼ الناس عميو كالعقار ،تقبؿ الكقؼ قكلو العيف: بمعنى التي، 

نما تنتقؿ المنفعة ،فبل تنتقؿ إلى المكقكؼ عميو ،ممؾ الكاقؼ عمىكتبقى  فبليمـز  ،إليو كاا
 .2كاليزكؿ ممكيا عف الكاقؼ

 3احترز بو التصدؽ بالعيف كاليبة :كالتصدؽ بالمنفعة. 
ذلؾ يصح لمكاقؼ الرجكع عف  كبناء عمى ،العاريةقياسا عمى  غير الـز فالكقؼ عنده جائز

  .4كيجكز بيعو كىبتو كتكريثو ،الكقؼ
 :ييفكذلؾ مف كج : عتنض عليو

الكقؼ " يقت ي لزـك فقكلو "حبس ،الـزألف الكقؼ عنده غير  ،مانعإنو تعريؼ غير   ألول: 
مذككر ال كعمى ىذا فإف التعريؼ ال ،كىذا لبلؼ قكلو بعدـ لزكـ الكقؼ ،كعدـ الرجكع فيو
بلبلؼ  ،ألنو غير ممنكع مف بيعو كىبتو كتكريثو ،الذم ال حبس فيو غير البلـزيناسب الكقؼ 

 .5البلـز فإف الحبس فيو حقيقة
يقكؿ ابف  ،يرد عمييا كقؼ المسجد ،الكاقؼمكية العيف باقية عمى ممؾ إنو جعؿ م   ثان :

 . 6"حبس عمى ممؾ هللا تعالى باإلجماعكيشكؿ بالمسجد فإنو عابديف: "
 .7: إنو تعريؼ لمكقؼ الملتمؼ فيوأجيب عمى ذلؾ

لك أراد التفصيؿ ك  ،فمك أراد البياف لكاف فيو تفصيؿ ،بهللاف ىذا التعريؼ لمكقؼ بكجو عاـ نض عليو:
 .8كلـ يقتصر عمى ىذا التعريؼ فقط ،لذكر لو تعريفيف
 كذلؾ مف كجييف: : عتنض عليو

                                                           

 (.1/80شاىيف: ألذ الماؿ عمى أعماؿ القرب ) 1
 (.294(؛ ابف الشحنة: لساف الحكاـ )ص:7/423(؛ العيني: البناية )1/567الحمبي: مجمع األنير) 2
 (.2/150النفراكم: الفكاكو الدكاني ) 3
 (.6/203(؛ البابرتي: العناية )369الدر الملتار )ص: :الحصفكي 4
 (.4/337(؛ ابف عابديف: رد المحتار)12/27السرلسي: المبسكط )5
 (.4/337ابف عابديف: رد المحتار) 6
 المرجع السابؽ. 7
 ( .36/190مجمة البحكث اإلسبلمية ) 8
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 ،فإنو ال يصرؼ إال لمفقراء ،إف قيد "التصدؽ بالمنفعة" إذا ألذ عمى إطبلقو بالتصدؽ  ألول:
ثـ يككف  ،اء بدايةعمى صحة الكقؼ لؤلغني كىذا لبلؼ ما يجيزه ،ألنيـ مف مصارؼ الصدقات

 .1كعمى ذلؾ التعريؼ غير جامع ،آلره لمفقراء
 .2فبل يصح الكقؼ بو ،ىك تصدؽ بالمعدكـ التصدؽ بالمنفعةإف    ثان :

ألف الصدقة تككف عمى األغنياء أي ا  ،الكقؼ عمى ال ني تصدؽ بالمنفعة فإ أجيب عليو:
ف الت ،يبةكال  .3فالقيد يصح ،صدؽ عمى ال ني فيو نكع مف القربة دكف قربة الفقيركاا

 :كذلؾ مف كجييف :نض عليو
 ،ح الكقؼ عمى األغنياء عمى الدكاـلص مف القربة لك كاف كافيا في الكقؼف ىذا النكع إ  ألول: 

 .4مف البداية إلى النياية دكف أف يجعؿ آلره لمفقراء
 .5لجكاز الرجكع عف الكقؼ ،أنو يلالؼ مقت ى العقد   ثان :
 :6 لما كية   ثان    ت نيف

 .7" "إعطاء منفعة شيء مدة كجكده الزما بقاؤه في ممؾ معطيو كلك تقديرا عرفة بقكلو:عرفو ابف 
 8كالصدقة ،إعطاء الذات كاليبة احترز بو عف ،قكلو: إعطاء منفعة . 
 كىذا مبني  ،9يحؽ الرجكع فيو كالعارية كالعيمرل فيماقيد احترز بو  ،: مدة كجكدهقكلو

بس ال يككف إال مؤبدا بلبلؼ مف أجاز الكقؼ لمدة  .10معينة عمى مف قاؿ أف الحي
 قيد ألرج بو العبد الملدـ حياتو بمكت قبؿ مكت ،في ممؾ معطييا قكلو: الزما بقاؤه 

 .12تحقيقا أك تقديرا ،اصية الحيبس عدـ جكاز بيعو مطمقاكل ،11سيده

                                                           

 (.4/338ابف عابديف: رد المحتار) 1
 (.6/203البابرتي: العناية ) 2
 (.4/338ابف عابديف: رد المحتار) 3
 ( .4/338ابف عابديف: رد المحتار ) 4
 (.6/203البابرتي: العناية ) 5
ية يعبر بالحبس, كبع يـ يعبر بالكقؼ, كالكقؼ عندىـ أقكل مف التحبيس"؛ اللرشي: شرح "بعض المالك 6

 (.7/78ملتصر لميؿ)
(؛ النفراكم: الفكاكو الدكاني 7/78(؛ اللرشي: شرح ملتصر لميؿ )6/18الرعيني: مكاىب الجميؿ ) 7

 (.2/368(؛ التسكلي: البيجة )8/108(؛ عميش: منح الجميؿ )2/150)
 (.2/378(؛ التسكلي: البيجة )2/227(؛ أبكعبد هللا: شرح ميارة الفاسي )2/150: الفكاكو الدكاني )النفراكم 8
، كالعمرل ىي نكع مف اليبة كهللاف يقكؿ (2/378(؛ التسكلي: البيجة )2/227أبكعبد هللا: شرح ميارة الفاسي ) 9

 .الرجؿ: أعمرتؾ دارم ىذه مدة حياتي أك ما عشت
 (.7/78(؛ العدكم: حاشيتو عمى اللرشي )8/108(؛ عميش: منح الجميؿ )2/378التسكلي: البيجة ) 10
 (.7/78(؛ اللرشي: شرح ملتصر لميؿ )6/18الرعيني: مكاىب الجميؿ ) 11
 (.2/227أبكعبد هللا: شرح ميارة الفاسي ) 12
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 فيو احتماالف ،قكلو: كلك تقديرا: 
ر لى  أل ،إف ممكت دار فبلف فيي حبس :يقكؿ كهللاف ،يحتمؿ كلك كاف الممؾ تقديرا :أوال إف قدًٌ

 .2فيدؿ عمى صحة كقؼ غير المممكؾ ،1أني ممكتو
كجدت فبلنا إف كهللاف نقكؿ:  ،أل معمقا عمى أمر ما ،يحتمؿ أف يككف اإلعطاء تقديرا ثانيا:

فيدؿ عمى صحة الكقؼ عمى  ،3أم بمعنى المعمؽ ،فالمراد بالتقدير التعميؽ ،فدارم حبس عميو
 .4تقدير كجكد المكقكؼ عميو

 5غير المؤبدالحبس  كيلرج مف تعريؼ ابف عرفة . 
 :كذلؾ مف كجييف  عتنض عليو:

كىذا لبلؼ ما  ،كلرج بو الكقؼ المؤقت ،يفيد تهللابيد الكقؼ فيك ،إف التعريؼ غير جامع  ألول:
 .6بصحة الكقؼ المؤقت المالكية راهي

 .7إف الكقؼ ىك تمميؾ انتفاع كليس تمميؾ منفعة كما ذكر التعريؼ   ثان :
كيتبرع بناتجيا لجية  ،ميكيف الحبس لمعيف عف أم تصرؼ تمتعريفيـ لمكقؼ يكك  أجيب عليو:

كعمى ذلؾ ال  ،معينة مف الزمف مع بقاء رقبة العيف عمى ممؾ الكاقؼ مدة ،تبرعا الزما ليرية
نما يقطع التصرؼ  ،يقطع حؽ الممؾ في العيف المكقكفةال  ىـفالكقؼ عند ،يشترط التهللابيد فيو كاا

 .8فييا
 :باحتماليف يتطرؽ إليو االحتماؿ في قكليـ "كلك تقديرا" تعريفيـ : عتنض عليو 
كبذلؾ يصح كقؼ غير المممكؾ عمى تقدير  ،أف يككف المفظ راجعا إلى الممؾ : الدتمال  ألول 

 . 9كقؼ عمى تقدير كجكد المكقكؼ عميوك يصح ال ،ممكو كقكلو: إف ممكت ىذا فيك كقؼ
 

                                                           

: البيجة (؛ التسكلي7/78؛ العدكم: حاشيتو عمى اللرشي )(7/78اللرشي: شرح ملتصر لميؿ ) 1
(2/378 .) 

 (.2/150الفكاكو الدكاني ) :النفراكم 2
 ( .7/78(؛ العدكم:حاشيتو عمى اللرشي )7/78اللرشي: شرح ملتصر لميؿ ) 3
 (.2/150النفراكم: الفكاكو الدكاني ) 4
 (. 6/18) الرعيني: مكاىب الجميؿ 5
 (.8/108عميش: منح الجميؿ ) 6
 (.8/108عميش: منح الجميؿ ) 7
 ( .7/78(؛ العدكم: حاشيتو عمى اللرشي )2/263العدكم: حاشيتو عمى شرح كفاية الطالب ) 8
 (.2/150(؛ النفراكم: الفكاكو الدكاني ) 7/78اللرشي: شرح ملتصر لميؿ ) 9
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 .1دارم حبس عمى مف سيككف :أف يككف راجعا إلى اإلعطاء كقكلو : الدتمال   ثان 
 :أجيب عليو

 . 2كف الكقؼ المعمؽكالمالكية يجيز  ،يف المراد بالتقدير يفيد التعميؽف كبل االحتمالإ
 :  ثا ث   ت نيف
 :كالحنابمةالشافعية ك  3الحنفية

  5عمى مصرؼ مباح" 4" حبس ماؿ يمكف االنتفاع بو مع بقاء عينو بقطع التصرؼ في رقبتو
 : نح   ت نيف

 6تعني المنع مف التصرؼ ،قكلو: حبس. 
 7مممككة تقبؿ النقؿ ،يككف عينايشترط فيو أف  ،أف الماؿ الذم يصح كقفو ،قكلو: ماؿ، 

ألنيا تنعدـ عند صرفيا فبل يبقى ليا  ،ماؿ الذم عينو الدراىـ كالدنانيرفيلرج بذلؾ ال
 .8عيف مكجكدة

 فبل  ،نو ينتفع بو فيؤدم إلى ذىاب عينوأل الطعاـ ألرج ،بو مع بقاء عينواالنتفاع  :قكلو
 . 9يصح كقفو

 10كالحجر أمكاؿ الحبس األلرل كالرىف قؼ مفألرج غير الك  ،قكلو: بقطع التصرؼ، 
 فالكقؼ لمدكاـ ،11إمساؾ الماؿ عف أسباب التممكات :مأ ،يقصد بو منع التصرُّؼك 

                                                           

(؛ التسكلي: البيجة 7/78(؛ العدكم: حاشيتو عمى اللرشي ) 7/78اللرشي: شرح ملتصر لميؿ ) 1
 (. 2/150كاكو الدكاني )(؛ النفراكم: الف2/378)

 (.4/76(؛ الدسكقي: حاشيتو عمى الشرح الكبير)7/78اللرشي: شرح ملتصر لميؿ ) 2
 قكؿ الصاحبيف أبى يكسؼ كمحمد رحميما هللا , كعميو تجرم الفتكل في المذىب الحنفي . 3
 ( .1/303الحصني: كفاية األليار) 4
(؛ 5/358(؛ الرممي: نياية المحتاج )3/522(؛الشربيني: م ني المحتاج )1/333الزبيدم: الجكىرة النيرة ) 5

 (.2/397(؛ البيكتي: دقائؽ أكلي النيى )7/3(؛ المرداكم: اإلنصاؼ)5/152ابف المفمح: المبدع )
 (.1/80شاىيف: ألذ الماؿ عمى أعماؿ القرب ) 6
ٍيرمي: حاشيتو عمى شرح  7  ( .302(؛ ال مراكم: السراج الكىاج ) ص: 3/201المنيج )البيجى
ٍيرمي: تحفة الحبيب ) 8  ( .3/186(؛ الدمياطي: إعانة الطالبيف )3/242البيجى
 ( .302ال مراكم: السراج الكىاج )ص: 9

 ( .1/80شاىيف: ألذ الماؿ عمى أعماؿ القرب ) 10
 ( .2/397البيكتي: دقائؽ أكلي النيى ) 11
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حيث إف العيف التي يصح كقفيا قد انقطع التصرؼ في رقبتيا فبل تباع  ،كعمى التهللابيد
 .1كال ترىف

  2ذات الماؿ المحبكس متعمؽ بالتصرؼ :أم ،قكلو: في رقبتو. 
  ككقؼ  ،بل يصح عميو الكقؼألرج بيذا القيد المحـر ف ،: عمى مصرؼ مباحقكلو

 .3كالمبلىي اآلالت
يت مف  " حبس"فقكلو:  ,كعمى معظـ الشركط ،ركاف األربعةؼ قد اشتمؿ عمى األىذا التعريك 

 ،كىك المكقكؼ عميو " عمى مصرؼ" :كقكلو ،كىك المكقكؼ " ماؿ"كقكلو:  ،كىك الكاقؼ ،حابسا
 .4كيت مف صي ة 

 كذلؾ في عدة أسباب: :سبب   خالف ف    ت نيف
 : ختالفيم ف  طبي ة عقض   وقف أوال:
كىك  ،كيرجع فيو يباع كيكىب كيكرث ،حنيفة يرل أف عقد الكقؼ غير الـز بؿ ىك عقد جائزأبك 

أف  كىك ،ـال المحكًٌ  المكلى إذا حكـ بو الحاكـ كيصبح عقد الكقؼ الزما عنده ،5بمنزلة العارية
 فيمـز فيحكـ بو الحاكـ ،الكاقؼ أف يرجع بحجة عدـ المزكـ كيريد ,يلتصـ الكاقؼ مع الناظر

 .6فيرفع بو اللبلؼ ،ألنو أمر مجتيد فيو ،الكقؼ
فيمـز كالكصية مف ثمث  ،إذا مت فقد كقفت أر ي لفبلف :بهللاف يقكؿ إذا عمقو عمى مكتو ككذلؾ

  .7التركة بعد المكت ال قبمو
  .8كال يرجع فيو كال يكرث كاليرىف كاليباع ،ال يتصرؼ فيو عقد الكقؼ الـزكعند الجميكر أف 

 :يم ف   نتقال ملكية    ين با وقف ختالف ثانيا:
 .بعدـ انتقاؿ ممؾ الكاقؼ عف الكقؼقالكا : المالكيةك أبك حنيفة 

                                                           

 (.208فقو المعامبلت )ص: :اـعبد العزيز عز  1
 (.3/186الدمياطي: إعانة الطالبيف ) 2
 ( .3/186(؛ الدمياطي: إعانة الطالبيف )302ال مراكم: السراج الكىاج )ص: 3
 ( .3/186(؛ الدمياطي: إعانة الطالبيف )3/242البجيرمي: تحفة الحبيب ) 4
 ( .7/423(؛ العيني: البناية )2/180المباب ) :( ؛ ال نيمي1/333الزبيدم: الجكىرة النيرة ) 5
 ( .7/422(؛ العيني: البناية )7/422اليداية ) :الميرغيناني 6
 ( . 1/569(؛ الحمبي: ممتقى األبحر )2/180ال نيمي: المباب) 7
(؛ العيني: 2/180(؛ ال نيمي: المباب )4/337(؛ ابف عابديف: رد المحتار)1/333الزبيدم: الجكىرة النيرة ) 8

(؛ السنيكي: 7/79(؛ اللرشي: شرح ملتصر لميؿ )6/18(؛ الرعيني: مكاىب الجميؿ )7/424البناية )
 ( . 2/362)(؛ الشربيني: اإلقناع 6/235(؛ الييثمي: تحفة المحتاج )2/457أسنى المطالب )
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إذا مت فقد كقفت دارم  :فيقكؿ أبى حنيفة اليزكؿ إال أف يحكـ بو الحاكـ أك يعمقو بمكتوعند ف 
 .1عمى كذا

 ،2لكف ال يباع كال يكرث كال يكىب ,المالكية حبس العيف عمى ممؾ الكاقؼ فبل يزكؿ ممكوكعند 
نما ينقطع حؽ التصرؼ فييا ،لممكية لمكاقؼ في العيف المكقكفةفبل ينقطع حؽ ا  .3كاا

 ،حبيسا عمى حكـ ممؾ هللا تعالى يركيص الكاقؼ عنو إلى هللا تعالى: ينتقؿ ممؾ الجميكركعند 
نما  ،نتقؿ إلى ممؾ غيرهيكال  ،أل أنو لـ يبؽ عمى ممؾ الكاقؼ  ،حكـ ممؾ هللا تعالى إلىصار يكاا

  .4ينتقؿ إلى المكقكؼ عميو :كمنيـ مف يقكؿ
 : لتأبيض أم  غين   تأبيض   وقففيم ف  مضة  ختال ثا ثا:

ره غير مؤبد جعمو عمى كمف اعتب ،سبحانو كتعالىجعمو عمى ممؾ هللا الكقؼ مؤبدا فمف اعتبر 
جعمو عمى ممؾ  كمف منع انتقاؿ الكقؼ إال بشركط ،5كمنعو مف حؽ التصرؼ فيو ،ممؾ الكاقؼ

 . 6هللا تعالى عند تكفر تمؾ الشركط
 : ختالفيم ف    تن ط   قنبة ن ب ا:

كىك أف ينكم القربة حتى  ،لتحقؽ الكقؼ - سبحانو كتعالى-فمنيـ مف اشترط القربة إلى هللا 
أك عمى أكالده لشية بيعو بعد مكتو  ،فإف اإلنساف قد يقؼ عمى غيره تكددا ،يترتب عميو الثكاب

تبلؼ ثمنو،  يثابأك لشية أف يحجر عميو فيباع في دينو، أك رياء كنحكه، كىك كقؼ الـز ال  كاا
 .7لـ يشترط القربة مف كمنيـ ،ألنو لـ يبتغ بو كجو هللا تعالى ،يوعم

 :  ت نيف   ن جح
أف  يل يفيتب ,مقارنة بيف التعريفاتالك  المناقشة تعريؼ كؿ مذىب لمكقؼ ك بعد بعد عرض
مالو في التصرؼ  مطمؽً  " تحبيس مالؾو  كىك: بو الجميكر لمكقؼ تكجوراجح ىك ما التعريؼ ال

                                                           

 (.2/180(؛ ال نيمي: المباب )1/333الزبيدم: الجكىرة النيرة ) 1
 ( .8/108(؛ عميش: منح الجميؿ )6/18(؛ الرعيني: مكاىب الجميؿ )7/422العيني: البناية ) 2
 (.10/7602(؛ الزحيمي: الفقو اإلسبلمي ) 2/263العدكم: حاشيتو عمى كفاية الطالب ) 3
( ؛ الت مبي: 7/424(؛ العيني: البناية )1/571(؛ الحمبي: ممتقى األبحر )1/333الزبيدم: الجكىرة النيرة ) 4

 (.2/12نيؿ المآرب )
 (.7/78العدكم: حاشيتو عمى ملتصر لميؿ ) 5
 ( .1/333(؛ الزبيدم: الجكىرة النيرة )6/203البابرتي: العناية ) 6
 (.5/152؛ ابف المفمح: المبدع )(2/398البيكتي: دقائؽ أكلي النيى ) 7
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تقربا إلى  في رقبتو، يصرؼ ريعو إلى جية بر الكاقؼ عينو بقطع تصرؼً  المنتفع بو مع بقاءً 
 : كذلؾ لؤلسباب التالية ،1هللا تعالى"

 .التعريؼ جامع كمانع أكال:
كيصير حبيسا عمى ممؾ هللا  ،كىك لركج العيف عف ممؾ الكاقؼ ،يبيف حقيقة الكقؼ ثانيا:
جو كيمـز التبرع بنتا ،أك رجكع فيو أك ىبة بيعكيمتنع عمى الكاقؼ أف يتصرؼ فيو مف  ،تعالى

 .2عمى جية الكقؼ
 ،را عمى كقؼ األمكاؿ بكجكه الليعمؿ األمة منذ صدر اإلسبلـ إلى عصرنا ىذاستمر  ثالثا:

 .3أك غيره سكاء مف الكاقؼ ,األمكاؿ الكقفية أك المكقكفةالعيف كيمنع التصرؼ في 
تيىا{ :لعمر  إف ىذا التعريؼ اقتباس مف قكؿ النبي  رابعا: بًٌٍؿ ثىمىرى سى  ،4  }اٍحًبٍس أىٍصمىيىا، كى

 ر كاف هللا عمييـ- كالصحابة ،كأعمميـ بالمقصكد كأكمميـ بيانا ،فصح الناس لساناأ كالنبي 
لذلؾ  ،حيث إف عمر تصدؽ بيا عمى أنو ال يباع كال يكىب كال يكرث فيمكا مراد النبي  -

كلـ يزد  ،5كتسبيؿ المنفعة " ،تحبيس األصؿ التعريؼ عمى "لفظ  مف الحنابمة مف يقتصر نجد
أف الزيادة في  لي يفكالذم يتب ،كلـ يدلؿ تفاصيمو كجزيئاتو ،اجحالر  التعريؼالقيكد الذم في 

.كىك ما نحتاجو في ىذا العصر ،كاإلي اح المفظ زيادة في البياف

                                                           

(؛ 3/330(؛ الفتكحي: منتيى اإلرادات )7/3(؛ المرداكم: اإلنصاؼ )12/3ابف الرفعة: كفاية النبيو) 1
 (.3/2الحجاكم: اإلقناع )

(؛ الرحيباني: 6/4,6(؛ ابف قدامة: الم ني )15/341(؛ النككم: المجمكع )2/326الشيرازم: الميذب ) 2
 (. 4/271مطالب أكلي النيى )

 ( .10/7602الزحيمي: الفقو اإلسبلمي ) 3
, 2/1191ألرجو ابف لزيمة في صحيحو ) كتاب الزكاة / باب قكلو تصدؽ بيا عمى الفقراء كالقربى,  4

(؛ 2397, ح3/476(؛ ألرجو ابف ماجو في سننو ) أبكاب الصدقات / باب مف كقؼ, 2486, ح1192
 (؛ ألرجو  4402, ح5/329س, ألرجو الدارقطني في سننو ) كتاب األحبا

 .انظر: المرجع نفسو ( صححو األلباني6397ح, 140/ 6في سننو ) كتاب األحباس/ باب حبس المشاع,  
(؛ ابف المفمح: 4/266(؛ البيكتي: كشاؼ القناع )7/3(؛ المرداكم: اإلنصاؼ )6/5ابف قدامة: الم ني ) 5

 (.5/152المبدع )



 
 

 
 
 

 املبحث انثاني
 

 فـــــىقـــــة انــــــــروعيـــــــمش
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 .كالمعقكؿ كاإلجماع كعمؿ الصحابة بالكتاب كالسنة ،ت مشركعية الكقؼثبت
 :   كتاب: أوال
مف ت مف الكقؼ إلثبات مشركعية الكقؼ كلـ تهللات بدليؿ لاص ياءت األدلة عامة كمجممة ج

 : منياك  ،يات الدالة عمى اإلنفاؽ بكجو عاـاآل كمف ىذه اآليات ،لبللو
ـٍ ًمفى ":قكؿ هللا تعالى -أ ًممَّا أىٍلرىٍجنىا لىكي ٍبتيـٍ كى يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا أىٍنًفقيكا ًمٍف طىيًٌبىاًت مىا كىسى

...اأٍلىٍرضً 
1 .  

ا تيٍنًفقيكا  :قكؿ هللا تعالى -ب مى ا تيٍنًفقيكا ... كى مى ا تيٍنًفقيكفى ًإالَّ اٍبًت ىاءى كىٍجًو اَّللًَّ كى مى ـٍ كى ٍيرو فىؤًلىٍنفيًسكي ًمٍف لى
ٍيرو ييكىؼَّ ًإلىيٍ  ـٍ كىأىٍنتيـٍ الى تيٍظمىميكفًمٍف لى  . 2كي

ـٍ قكؿ هللا تعالى:  -ج ـٍ ميٍستىٍلمىًفيفى ًفيًو فىالًَّذيفى آمىنيكا ًمٍنكي عىمىكي كًلًو كىأىٍنًفقيكا ًممَّا جى آًمنيكا ًباَّللًَّ كىرىسي
كىأىٍنفىقيكا لىييـٍ أىٍجره كىًبيره 

3. 
 : وجو   ضال ة

كالمقصكد باإلنفاؽ  ،كأنفسو أمر هللا سبحانو كتعالى عباده باإلنفاؽ مف أطيب الماؿ كأجكده
كتشمؿ  ،كغيرهكاألىؿ  كنفقة النفس الكفارةك  كىي الزكاة ،فالنفقة تشمؿ الصدقة الكاجبة ،الصدقة

فبذلؾ تدؿ  ،في اللير كالكقؼ أحد كجكه اإلنفاؽ ،المندكبة كالنفقة في جميع اللير أي ا الصدقة
 .  4اآليات الكريمات بعمكميا عمى مشركعية الكقؼ

 : :   سنةثانيا
  :كمف ىذه األدلةالسنة هللادلة مف ثبتت مشركعية الكقؼ ب

، فىهللاىتىى النًَّبيَّ - رىً يى اَّللَّي عىٍنييمىا-عىًف اٍبًف عيمىرى  -أ ٍيبىرى ا ًبلى ابى أىٍر ن طَّاًب أىصى : أىٍف عيمىرى ٍبفى اللى
 ـٍ أيًصٍب مىاالن قىطُّ أىٍنفىسى ًعٍنًدم  يىٍستىهللٍاًمريهي ٍيبىرى لى ا ًبلى ٍبتي أىٍر ن ، ًإنًٌي أىصى كؿى اَّللًَّ : يىا رىسي ًفييىا، فىقىاؿى

 : ا تىهللٍاميري ًبًو؟ قىاؿى دٍَّقتى ًبيىا{ًمٍنوي، فىمى تىصى بىٍستى أىٍصمىيىا، كى ، أىنَّوي « ًإٍف ًشٍئتى حى دَّؽى ًبيىا عيمىري : فىتىصى قىاؿى
، الى ييبىا ًبيًؿ اَّللًَّ ًفي سى ًفي الرًٌقىاًب، كى ًفي القيٍربىى كى دَّؽى ًبيىا ًفي الفيقىرىاًء، كى تىصى ، كى عي كىالى ييكىىبي كىالى ييكرىثي

                                                           

 ( .276سكرة البقرة: اآلية ) 1
 ( . 272سكرة البقرة: اآلية )2 
 (. 7سكرة الحديد: اآلية ) 3
(؛ فلر الديف الرازم: 3/321(؛ القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف )1/353ابف كثير: تفسير القرآف العظيـ ) 4

 (.3/72(؛ ابف عاشكر: التحرير كالتنكير )7/52مفاتيح ال يب )
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ٍيرى ميتى  ـى غى ييٍطًع كًؼ، كى ًليىيىا أىٍف يىهللٍاكيؿى ًمٍنيىا ًباٍلمىٍعري مىى مىٍف كى نىاحى عى ٍيًؼ الى جي ًبيًؿ، كىال َّ ؿو كىاٍبًف السَّ  مىكًٌ
... {1  

 : وجو   ضال ة
ىذا الحديث أصؿ فى قاؿ ابف بطاؿ: " ،2الحديث دليؿ عمى صحة أصؿ الكقؼ كمشركعيتو

ككؿ ما كاف نظير األرض التى حبسيا عمر مما يحد "قاؿ الطبرل:  ,تحبيس رقاب األرض
  3كاإلصبلح ففى حكميا فى جكاز تحبيسو " ؼ بصفة، كلو منافع تدرؾ بالعمارةبكصؼ كيكص

ٍيرىةى  -ب كؿي اَّللًَّ   عف أبي ىيرى : بىعىثى رىسي طَّاًب عمى الصدقة، فمنع بف  يىقيكؿي عيمىرى ٍبًف اٍللى
كؿي اَّللًَّ  ، فىقىاؿى رىسي ًليًد، كىاٍلعىبَّاسي اًلدي ٍبفي اٍلكى ، كىلى ًميؿو ًميؿو ًإالَّ أىٍف كىافى فىًقيرنا، {: جى ـي بف جى ا يىٍنًق مى

، كىأىمَّا فىهللاىٍغنىاهي اَّللَّي، كىأىمَّ  ًبيًؿ اَّللًَّ اًلدنا، لىقىًد اٍحتىبىسى أىٍدرىاعىوي كىأىٍعتىادىهي ًفي سى ـٍ تىٍظًمميكفى لى اًلده، فىًإنَّكي ا لى
كًؿ اَّللًَّ  ُـّ رىسي ، فىعى ًؿ اٍلعىبَّاسي ًؿ ًصٍنكي الرَّجي َـّ الرَّجي عىٍرتى أىفَّ عى : "أىمىا شى ًمٍثمييىا"، ثيَـّ قىاؿى مىيَّ كى أىٍك فىييكى عى

 4} ًصٍنكي أبيو
  :وجو   ضال ة

مى كأي ا ع ،عمى صحة الكقؼفدؿ الحديث صراحة  ،كأعتاده لكقفو أدراعو امدح لالد النبي 
  . 5مشركعية الكقؼ كبيذا داللة عمى ،المنقكؿصحة الكقؼ 

ٍيرىةى، أىفَّ النًَّبيَّ  -ج ٍف أىًبي ىيرى :عى : ًإالَّ  {قىاؿى ثو ميوي ًإالَّ ًمٍف ثىبلى افي اٍنقىطىعى عىٍنوي عىمى ٍنسى  ًإذىا مىاتى اإٍلً
اًريىةو،أىٍك  دىقىةو جى اًلحو يىٍدعيك لىوي ًمٍف صى لىدو صى  6 }ًعٍمـو ييٍنتىفىعي ًبًو، أىٍك كى

                                                           

(؛ ألرجو مسمـ في 3737,ح3/198شركط في الكقؼ, ألرجو البلارم في صحيحو ) كتاب الشركط/ باب ال 1
(؛ ألرجو الترمذم في سننو ) أبكاب األحكاـ/ 1632, ح 3/1255صحيحو ) كتاب الكصية/ باب الكقؼ, 

(؛ ألرجو ابف ماجو في سننو ) أبكاب الصدقات/ باب مف كقؼ,  1375, ح 3/53باب في الكقؼ, 
؛ انظر: صححو األلباني( 4608, ح8/217ف عمر,بإ(؛ ألرجو أحمد في مسنده )مسند 2396,  3/476

 .المرجع نفسو
 ( . 11/86شرح صحيح البلارم ) :( ابف بطاؿ11/86النككم: المنياج شرح صحيح مسمـ ) 2
 (.86/ 11ابف بطاؿ: شرح صحيح البلارم ) 3
ألرجو البلارم في صحيحو ) كتاب الزكاة/ باب قكؿ هللا تعالى " كفي الرقاب كال ارميف كفي سبيؿ هللا,  4

(؛ ألرجو مسمـ في صحيحو ) كتاب الزكاة/ باب مف احتسب أدرعو كأعتاده في سبيؿ  1468, ح2/122
 (. 8284, ح 38/ 14(؛ ألرجو أحمد في مسنده )مسند أبي ىريرة, 2239,ح 3/68هللا, 

 (.17/289(؛ ابف الممقف: التك يح )2/129(؛ الصنعاني: سبؿ السبلـ )7/56النككم: المنياج) 5
, 3/1255ألرجو مسمـ في صحيحو ) كتاب الكصية/ باب ما يمحؽ اإلنساف مف الثكاب بعد كفاتو,  6

 ( صححو1376, ح 3/652(؛ ألرجو الترمذم في سننو )كتاب أبكاب األحكاـ/ باب في الكقؼ, 1631ح
  .انظر: المرجع نفسواأللباني 
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 :وجو   ضال ة
قاؿ  ،ك"صدقة جارية" حمميا العمماء عمى الكقؼ ،كعظيـ ثكابو لة عمى صحة الكقؼفيو دال
: - رحمو هللا-كقاؿ الصنعاني  ،" : "ككذلؾ الصدقة الجارية كىي الكقؼ- رحمو هللا-النككم 

: - رحمو هللا-ذكره في باب الكقؼ ألنو فٌسر العمماء الصدقة الجارية بالكقؼ " كقاؿ السيكطي "
 .1بيذا الحديث يستدؿ عمى مشركعية الكقؼ"  " صدقة جارية حممت عمى الكقؼ

  : إلجماع :ثا ثا
كقد نقؿ اإلجماع كثير  ،كلـ يكجد ملالؼ يعتد بقكلو ،كصحة الكقؼ العمماء عمى جكاز أجمع

  .ماءممف الع
بىٍستى أى {: مقا عمى حديث عمر مع قاؿ الترمذم دٍَّقتى ًبيىا ..... ًإٍف ًشٍئتى حى تىصى   ،2}ٍصمىيىا كى

كغيرىـ ال نعمـ بيف المتقدميف منيـ في  كالعمؿ عمى ىذا عند أىؿ العمـ مف أصحاب النبي 
 .3"ا في إجازة كقؼ األر يف كغير ذلؾذلؾ التبلف
 . 4" -ر ي هللا عنيـ -كىذا إجماع مف الصحابة : "- رحميما هللا-المفمح كالعمراني قاؿ ابف 

راد الكقؼ ملالؼ لئلجماع فبل يمتفت : "كقاؿ القرطبي ،5كالشككاني ابف قدامة كنقؿ اإلجماع 
 .6إليو "

كأجمعت األمة عمى جكاز أصؿ الكقؼ، لما ركم أنو عميو الصبلة : "كقاؿ المكصمي الحنفي 
 .7، ككذلؾ الصحابة كقفكا "" تصدؽ بسبع حكائط في المدينة"  كالسبلـ

  .فدؿ ذلؾ عمى مشركعية الكقؼ بطريؽ اإلجماع 
 :عمل   صدابة :ن ب ا

صحاب " لـ يكف أحد مف أ : قاؿ جابر  ،8كفعبل اشتير اتفاؽ الصحابة عمى الكقؼ قكال
 .9ذك مقدرة إال كقؼ "  النبي

                                                           

 (. 6/251(؛ السيكطي: حاشية السندم )2/127(؛ الصنعاني: سبؿ السبلـ )11/85النككم: المنياج ) 1
 (.18سبؽ تلريجو في البحث )ص:  2
 ( .3/659الترمذم: سنف الترمذم ) 3
 (. 8/60(؛ العمراني: البياف )5/185ابف المفمح: المبدع ) 4
 ( .6/29(؛ الشككاني: نيؿ األكطار)6/3ابف قدامة: الم ني) 5
 ( .2/513(؛ الًقنَّكجي: الرك ة الندية )6/29الشككاني: نيؿ األكطار ) 6
 ( .3/40,41المكصمي: االلتيار) 7
 ( .5/454(؛ الٌدميرم: النجـ الكىاج )6/250القزكيني: العزيز) 8
(؛ ابف المفمح: 6/3(؛ ابف قدامة: الم ني )15/323ع )(؛ النككم: المجمك 6/323القرافي: الذليرة ) 9

 (.4/240(؛ البيكتي: كشاؼ القناع )5/151)
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 ،بربعو عند المركة  ر كتصدؽ عم ،بداره بمكة كرفتصدؽ أبك ب ،كقؼ اللمفاء الراشدكفك 
كبهللامكالو  ,ه بمصركدار  بهللار و كعمي  ،ـ كقؼبدكمة فيي إلى اليك  كتصدؽ عثماف 

 كبئر بينبع. أرض ك ،بالمدينة
كبداره  ،داره في المدينةك ب ،بربعو عند المركة دؽ سعد بف أبي كقاص تصف ،الصحابةككقؼ 

ـ بف حكي ك ،كداره بمكة كالمدينة ،بالكىد بالطائؼ كتصدؽ عمرك بف العاص  ،في مصر
كجبير  زيد بف ثابتك  كالمسكر بف ملرمة أنس كاألرقـك  كالزبير كطمحة ،حزاـ بداره بمكة كالمدينة

 .كميـ كقفكا -ر كاف هللا عمييـ - بف مطعـ
 ر ي هللا عنيف-بيبة كصفية كأـ سممو كأـ ح كحفص كعائشةأسماء ك فاطمة  ،ككقفت النساء

 .أزكاج النبى ك  - أجمعيف
 .1كقؼ إلى اليـك ىكك  ،لذلؾ أكثر الصحابة كقفكا ،ككؿ مف لو ثركة مف الصحابة كقؼ 
  .فدؿ ىذا الفعؿ منيـ عمى مشركعية الكقؼ 

 :كيستدؿ بالمعقكؿ مف كجكه: خامسا:   م قول
 .كجارم العمؿ بو في كؿ عصر ،كجكد األكقاؼ قديما كحا را :ول  وجو  أل 

عباده كرغب فيو ل - سبحانو كتعالى-ير الذم فتحو هللا الكقؼ باب مف أبكاب الل :  وجو   ثان 
 ،مف القرباتكيكثركا  ،أف يتزكدا بالطاعات عمييـ كيسر ليـ الثركة كال نىعمى مف كسع 

 مف غير  ياع كاستيبلؾ ,فيلرجكا بع ا مف أمكاليـ العينية ما يبقي أصمو كتدكـ منفعتو كقفا
مف مصالح الديف  لما فيو لذا شرع هللا الكقؼ ،كال يحفظو ذا آؿ بعد كفاتو إلى مف ال يصكنوإ

 المكقكؼ عميو ينتفع بذلؾ الماؿك  ، فالعبد يعظـ أجره بتكقيؼ مالو ابت اء كجو هللا،كالدنيا كاآللرة
 .2كيدعك لصاحب الكقؼ

أما الميت فيجرل  ،ليرا لمميت كال لمحى مف ىذه الحبس المكقكفة نرلـ : " قاؿ زيد بف ثابت  
 .3عمى استيبلكيا " تكىب كال تكرث كال يقدر كأما الحي فتحبس عميو كال ،أجرىا عميو

                                                           

(؛ النفراكم: 6/219(؛ الكاساني: بدائع الصنائع) 12/28(؛ السرلسي: المبسكط )7/436العيني: البناية ) 1
(؛ ابف قدامة: الم ني 5/454)(؛ الدميرم: النجـ الكىاج 6/313(؛ القرافي: الذليرة )2/160الفكاكو الدكاني)

 ( . 9(؛ الطرابمسي: اإلسعاؼ)ص:6/4)
 (.3/684مكسكعة الفقو ) :(؛ التكيجرم112السدالف: رسالة في الفقو الميسر)ص: 2
 ( .9الطرابمسي: اإلسعاؼ )ص: 3
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كالمدارس كالجامعات كالمستشفيات كالمرابط  المساجدئيسي في قياـ الكقؼ سبب ر  :  وجو   ثا ث
لحماية عظيـ  حيث إف الكقؼ قاـ بدكر ،كالمحافظة عمييا ،كالث كر كغيرىا مف أعماؿ البر

 . 1كتحصينو مف ال ياع كما حافظ عمى ىكيتو اإلسبلمية ،كصكنو المجتمع المسمـ
فجاء  ،2كال عفاء كاألقكياء دكف الفقراء لكي ال يككف دكلة لؤلغنياء كالرؤساء :  وجو   ن بع
 .3لبقاء العيف الكقفية مدة طكيمة مف الزمف ،الفائدة عمى األجياؿ المتتابعةالكقؼ لتعكد 

 

                                                           

 (.112السدالف: رسالة في الفقو الميسر) ص: 1
 ( .18/16القرطبي: الجامع ) 2
 ( .211, 36/210مجمة البحكث العممية: ) 3



 
 

 
 
 

 املبحث انثانث
 

 هـــــروطـــــوش ،فـــــان انىقـــــأرك
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  :أنكان   وقف: أوال
الزما أـ  ،سكاء كاف جزءا مف الكقؼ ،وكىك دالؿ في ال يتـ الكقؼ إال بو ما ركف الكقؼ: ىك

 . 1لو
لحنفية يحصركف األركاف في فا ،عمماء في مسهللالة األركاف بشكؿ عاـىناؾ لبلؼ بيف ال

 كمكقكؼ عميو مع الصي ة. تتعدل الصي ة إلى كاقؼ كمكقكؼكر يجعميا بينما الجمي ،الصي ة
 التفصيؿ:ركاف عمى منيج الجميكر بالبياف ك كسهللاتناكؿ األ

 :   صيغة: أوال 
 .2أك كتابتو كإشارة األلرس المفيمة ،أك ما يقكـ مقاـ المفظ ،المقصكدالمفظ الداؿ عمى ىي ك 

 ،مكقكفة عمى هللا تعالى أك ،أر ي ىذه مكقكفة عمى المساكيف ،فمف األلفاظ الدالة عمى الكقؼ
 .3رأك الب الليرأك عمى كجو 
 :كالصي ة ىي

 .4بما يدؿ عمى إنشاء الكقؼ ،مف الكاقؼ كر ا الصادر بإرادةكىك  اإليجاب: -أ
 .كقد يككف غير معيف أك يككف معينا ،كىك الصادر مف المكقكؼ عميو: القبكؿ -ب

 :  وقف على عامة غين م ينإذ  كان أوال: 
أك عمى طمبة  مسجدكالفقراء أك ال ،معيف كاف الكقؼ عمى جية عامة غيراتفؽ الفقياء أنو إذا 

  .5لتعذره فبل يفتقر إلى قبكؿ ,كنحكهأك الث كر  عمـال
 .6: " الكقؼ ال يفتقر إلى قبكؿ إذا كاف عمى غير معيف اتفاقا "- رحمو هللا-قاؿ ابف القيـ 

 : إذ  كان   وقف على م ينثانيا: 

                                                           

 ( .6/49(؛ المكسكعة الككيتية)3/266(؛ عميش: منح الجميؿ )71السنيكي: الحدكد األنيقة )ص: 1
(؛ السنيكي: أسنى المطالب 2/264(؛ العدكم: حاشيتو عمى كفاية الطالب ) 6/315القرافي: الذليرة ) 2

 ( .39(؛ الزرقا: أحكاـ الكقؼ )ص:2/462)
(؛ الحصني: كفاية األليار 5/322(؛ النككم: رك ة الطالبيف )4/351ابف عابديف: رد المحتار ) 3

 (.4/345(؛ الرحيباني: مطالب أكلي النيى)2/462(؛ السنيكي: أسنى المطالب )1/305)
 (. 16/65(؛ الدبياف: المعامبلت المالية ) 278,279السيكطي: األشباه كالنظائر) ص: 4
(؛ 136, 2/111(؛ القرافي: الفركؽ )1/305(؛ الحصني: كفاية األليار )3/535المحتاج ) الشربيني: م ني 5

(؛ البيكتي: كشاؼ 6/5(؛ ابف قدامة: الم ني )7/28(؛ المرداكم: اإلنصاؼ )5/161ابف المفمح: المبدع )
 (.2/254(؛ ابف قدامة: الكافي )4/252القناع )

 ( .3/289ابف القيـ الجكزية: إعبلـ المكقعيف ) 6
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في المكقكؼ عميو ىؿ اإليجاب بحاجة إلى قبكؿ  ،التمؼ العمماء في افتقار القبكؿ عمى معيف
 : مى قكليفع ؟أـ ال الصي ة
الشافعية ككجو عند الحنابمة: إذا كاف الكقؼ عمى  كاألصح عند : الحنفية كالمالكية ألول  قول 

 . 1فإنو يفتقر إلى قبكؿ المكقكؼ عميو ة معينةر جماعة محصك أك  ،آدمي معيف
  .2: أنو ال يفتقر إلى القبكؿ: قكؿ آلر عند الشافعية ككجو آلر عند الحنابمة  قول   ثان 

الظَّاًىر مف مىٍذىىب أىٍحمد: الى يٍفتىقر ًإلىى اٍلقبيكؿ "" :قاؿ األسيكطي
ف كاف كقاؿ ابف قدامة: " ،3 كاا

  .4كجياف"عمى آدمي معيف، ففي اشتراط القبكؿ 
البيع  كعميو يككف القبكؿ متصبل باإليجاب كما في ،اإليجاب يفتقر إلى قبكؿي أف كيترجح ل

 . 5أك المنفعو في ممكو البد مف ر اه دلكؿ العيف ألف ،كاليبة
  :كفعمية حيث داللتيا إلى قكليةتنقسـ الصي ة مف  :أقسام   صيغة

 :  قو ية:   صيغة أوال
الصي ة ألفاظ  في كالتمفكا ،اعتبار الصي ة القكلية النعقاد الكقؼالفقياء عمى لبلؼ بيف  ال

 : أييا صريحة كأييا كناية عمى ثبلثة أقكاؿ ،القكلية
 كأما ،كسٌبمت الصريحة في األلفاظ ثبلثة كقفت كحٌبست فإالحنابمة: الشافعية ك  :  قول  ألول

 . 6فيي كناية كأٌبدت كحٌرمت تصدقت
 . 7كناية فييتصدقت أما ك  ،كقفت كحبست ،الصريحة مف األلفاظ: المالكية :  قول   ثان 
" تصٌدقت بهللار ي ىذه مكقكفة " عمى كجو  :قكليـ الصريحة مف الصي ة :الحنفية   قول   ثا ث:

 .8كمف غير قيد مكقكفة فيي كناية ،أك هلل تعالى ر أك المساكيفاللي
                                                           

(؛ اللرشي: شرح ملتصر لميؿ 2/810( ؛ بيراـ الدميرم: الشامؿ )4/342ابف عابديف: رد المحتار) 1
(؛ البجيرمي: حاشيتو عمى شرح 6/265(؛ الرافعي: العزيز )1/256(؛ األسيكطي: جكاىر العقكد )7/92)

 ( . 4/252(؛ البيكتي: كشاؼ القناع )6/5(؛ ابف قدامة: الم ني )3/206المنيج )
(؛ البيكتي: 6/5(؛ ابف قدامة: الم ني )5/372(؛ الرممي: نياية المحتاج )1/256األسيكطي: جكاىر العقكد ) 2

 (.2/254(؛ ابف قدامة: الكافي )4/252كشاؼ القناع )
 (. 1/256األسيكطي: جكاىر العقكد ) 3
 (. 6/5ابف قدامة: الم ني ) 4
 (. 6/265عزيز )(؛ الرافعي: ال 305الحصني: كفاية األليار ) ص: 5
(؛ اللمكتي: كشؼ 6/263(؛ الرافعي: العزيز)2/326(؛ الشيرازم: الميذب )119الماكردم: اإلقناع )ص: 6

 (. 4/242(؛ البيكتي: كشؼ القناع )6/6(؛ ابف قدامة: الم ني )2/511الملدرات )
 (.2/264(؛ العدكم: حاشيتو عمى كفاية الطالب )2/160) النفراكم: الفكاكو الدكاني 7
(؛ الكاساني: 6/202(؛ البابرتي: العناية )12/32(؛ السرلسي: المبسكط )3/313ابف نجيـ: النير الفائؽ ) 8

 (. 6/221بدائع الصنائع ) 
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التفتقر في دالالتيا  ألنيا ،كقفت كحبست كسبمت ىي الصريحةالصي ة أف  يكالذم يترجح ل
كفي غيرىا كتصدقت  ،كاستلدمت تمؾ األلفاظ عمى الكقؼ عرفا كال تحتمؿ غيرىا ،إلى لفظ آلر

 .1كناية
  :ككناية أف الصي ة القكلية تنقسـ إلى صريحة لناكبيذا يت ح 

كال تستعمؿ إال في  ،ال يحتمؿ غيره الذم لت عمى معنى الكقؼما د: الصريحةالصي ة  -أ
 . 2كال تفتقر في داللتيا عمى الكقؼ إلى آلر ،الكقؼ
كقفت دارم أك حٌبست أر ي أك  :لذلؾ مف قاؿ ،عرفاك  لكثرة استعماليا شرعا رت صريحةكصا

 . 3اليبة الصدقة أك مثؿ غيرهكال تحتمؿ  ,تككف داللتيا عمى الكقؼ سٌبمت أر ي
 :الصي ة الكنائية -ب

أك  يفتقر إلى قرينة صارفة إلى الكقؼك  ،مع احتماؿ معنى غيرهكىي ما دلت عمى معنى الكقؼ 
 .5كحرمت كأبدتتصدقت كىي  ،4نية
 :  صيغة   ف لية :ثانيا

  .6الكقؼ نشاءإلإرادة الكاقؼ مقاـ المفظ لمداللة عمى الفعؿ يقـك  كىي ما 
مسجدا هلل  كهللاف يجعؿ الرجؿ داره أك أر و ،ة كالناسفك كقمف يلمي الكاقؼ بيف العيف الكىي أ
جعؿ داره يأك  ،كيهللاذف بدفف أمكاتيـ يفأك يجعؿ أر و مقبرة لممسمم ،فيصمي فيو الناس تعالى

مف غير  ،كنحك ذلؾكدكابيـ  ليسقي منيا المسمميفأك يحفر بئرا أك يلرج عينا  ،رباط ث ر
 .7التعبير بالمفظ عمى الكقؼ

                                                           

درات (؛ اللمكتي: كشؼ المل5/477(؛ الدميرم: النجـ الكىاج )3/106الكاساني: بدائع الصنائع ) 1
(2/511.) 

(؛ اللمكتي: كشؼ الملدرات 5/477(؛ الدميرم: النجـ الكىاج )3/106الكاساني: بدائع الصنائع ) 2
(2/511.) 

 (. 6/6(؛ ابف قدامة: الم ني )6/263القزكيني: العزيز) 3
(؛ العدكم: حاشيتو عمى كفاية 8/116(؛ اللرشي: شرح ملتصر لميؿ )3/322ابف نجيـ: البحر الرائؽ ) 4

 (. 649,  2/397(؛ الشربيني: اإلقناع )2/242لطالب )ا
 (.6/6( ؛ ابف قدامة: الم ني )2/326الشيرازم: الميذب ) 5
(؛  4/14(؛ الصاكم: بم ة السالؾ )  6/27(؛ الرعيني: مكاىب الجميؿ ) 3/965ابف شاس: عقد الجكاىر ) 6

 (. 6/7(؛ ابف قدامة: الم ني )2/4ابف  كياف: منار السبيؿ )
دقائؽ أكلي النيى  :( ؛ البيكتي2/160(؛ النفراكم: الفكاكو الدكاني)526,  525, 1/524السُّ دم: النتؼ) 7

(2/398.) 
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إلنشاء  أـ البد إلى المفظ ،المفظ الفعؿ مقاـقـك ىؿ ي ،عند العمماءعمية محؿ لبلؼ كالصي ة الف
  :مى قكليففى ذلؾ عالتمؼ العمماء  ؟الكقؼ

صحة الكقؼ بالفعؿ دكف  :( لشافعيةبعض اك  الحنابمةك المالكية ك نفية الح: الجميكر)  قول  ألول
  .1المفظ

 .2يصح الكقؼ إال بالمفظ الداؿ عميو: ال ركاية عف اإلماـ أحمدلشافعية ك اأكثر :   قول   ثان 
 :  نوط   صيغة

 :أن يكون   وقف مؤبض  -أ
كأال  ،كالمساجد كالمساكيف العيف المكقكفة عمى جية ال تنقطع كال تنقرض كالفقراءكىك أف تككف 

 .3كقفت دارم سنة :قكؿكهللاف ييككف الكقؼ مؤقتا مدة مف الزمف 
 . تيي بانتياء ىذه المدةك ين ،ىك ما يتـ كقفو مدة مف الزمف كعميو يككف الكقؼ المؤقت

 :كمف الصيغ الذم تعتبر مؤبدة
  كهللاف يقكؿ:  ،هللاف يقؼ عمى مف ينقرض ثـ يعقبو مف ال ينقرضك :منقطعالغير الكقؼ

 .4القناطرأك  جداأك المس ثـ عمى الفقراء كالمساكيف ،ت دارم عمى كلدلكقف
 كهللاف يقكؿ: ،عمى مصرؼ آلر غير مؤقتا كقفو عمى التكقيت مدة مف الزمف ثـ إذ 

 . 5ثـ عمى الفقراء كالمساكيف كقفت دارم عمى محمد سنة
 قع بقاء ال يتك  قت الكقؼ مدة طكيمة جداهللاف يؤ : كؼ المؤقت مدة يستبعد بقاء الدنياالكق

ألنو يبعد بقاء  ،فيك مؤبد عمى الفقراء ألؼ سنة كقفت دارم :كهللاف يقكؿ ،عندىا الدنيا
 . 6الدنيا إليو

 :فقياء باشتراط التهللابيد عمى قكليفكقد التمؼ ال

                                                           

(؛ ابف شاس: عقد الجكاىر 295(؛ ابف الشحنة: لساف الحكاـ )ص:128القدكرم: ملتصر القدكرم )ص: 1
, كعميو حاشية البجيرمي ( ؛ األنصارم: شرح منيج الطبلب2/362(؛ الشربيني: اإلقناع ) 3/965)
(؛ ابف 2/398( ؛ البيكتي: دقائؽ أكلي النيى )37,  12/36( ؛ ابف الرفعة: كفاية النبيو )3/205)

 (.  2/4 كياف: منار السبيؿ )
 ( . 6/7(؛ ابف قدامة: الم ني )3/191(؛ البكرم: إعانة الطالبيف )6/262العزيز) :الرافعي 2
 (.4/254كشاؼ القناع ) :(؛ البيكتي 5/482؛ الدميرم: النجـ الكىاج )(4/348ابف عابديف: رد المحتار) 3
 (. 6/26(؛ ابف قدامة: الم ني )3/581(؛ الجمؿ: فتكحات الكىاب )3/205البجيرمي: حاشيتو عمى المنيج ) 4
 (. 3/206البجيرمي: حاشيتو عمى المنيج ) 5
 ( .3/206منيج )(؛ البجيرمي: حاشيتو عمى ال 3/581الجمؿ: فتكحات الكىاب ) 6
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كعدـ تهللاقيتو  الكقؼاشترطكا الػتهللابيد في (:  الحنابمةك  الشافعيةك  : الجميكر)الحنفية  قول  ألول
 .1بمدة محددة 
 .2كأجازكا الكقؼ المؤقت ،عدـ اشتراط التهللابيد: ككجو لمحنابمة: المالكية   قول   ثان 

ف كاف قكؿ المصنؼ: فيي عمى ما جعميا قاؿ النفراكم: " ال يشترط في الكقؼ عندنا التهللابيد كاا
 .3" عميو يكىـ اشتراط التهللابيد كليس كذلؾ

 : أن يكون   وقف منجز  -ب
 ،كال ي اؼ إلى كقت في المستقبؿ ،فذ الكقؼ في الحاؿ غير معمؽ بشرطىك أف ينكالتنجيز 

 .4يقت ي نقؿ ممكية الكقؼ في الحاؿ ألنو عقد إلتزاـ
 :أك معمقة كبذلؾ تككف الصي ة إما منجزة

 .5كقت صدكرهره في الحاؿ يترتب أثك  ،اء الكقؼالصي ة المنجزة: ىي التي تدؿ عمى إنش
نما تدؿ عمى تعميؽ  ،ؿ عمى إنشاء الكقؼ مف حيف صدكرىاىي التي ال تد: الصي ة المعمقة كاا

 .6أمر يحدث في المستقبؿعمى شرط أك عمى الكقؼ 
أس أك يقكؿ: إذا جاء ر  ،ـ كلدم فدارم كقؼ عمى المساكيفقد: إف كالصي ة المعمقة كقكلو 

أك إذا قدـ  ،كممت فبلنا فهللار ي مكقكفة عمى كذاإذا  ،أك السنة فهللار ي كقؼ عمى كذا الشير
 .7فبلف
 كالتمفكا في صحة الكقؼ المعمؽ إلى قكليف: ،جزانتفؽ الفقياء عمى صحة الكقؼ الاكقد 

 ،اشترطكا التنجيز في الكقؼ: الحنابمة( عند حنفية كالشافعية كالمشيكرالجميكر) ال:   قول  ألول
 .8كعدـ انعقاد الكقؼ المعمؽ

                                                           

(؛ ابف 2/361(؛ الشربيني: اإلقناع )8/345( ؛ الجكيني: نياية المطمب )3/313ابف نجيـ: النير الفائؽ ) 1
 (.18,  2/8(؛ ابف  كياف: منار السبيؿ )6/22قدامة: الم ني )

 (؛7/78(؛ اللرشي: شرح ملتصر لميؿ )6/21(؛ الرعيني: مكاىب الجميؿ )7/293الجندم: التك يح ) 2
 (.18,  2/8(؛ ابف  كياف: منار السبيؿ )6/22(؛ ابف قدامة: الم ني )2/361اإلقناع )

 (. 2/161النفراكم: الفكاكو الدكاني ) 3
 (.2/363(؛ الشربيني: اإلقناع )10/7658الزحيمي: الفقو اإلسبلمي ) 4
 (.16/103(؛ الدبياف: المعامبلت المالية )10/7658الزحيمي: الفقو اإلسبلمي ) 5
 (.10/7658الزحيمي: الفقو اإلسبلمي ) 6
 2/404(؛ البيكتي: دقائؽ أكلي النيى)2/363اإلقناع ):(؛ الشربيني3/525ابف نجيـ: النير الفائؽ ) 7

,405.) 
(؛ البجيرمي: حاشيتو عمى اللطيب 6/270(؛ الرافعي: العزيز )369الحصفكي: الدر الملتار )ص: 8

 (.2/404البيكتي: دقائؽ أكلي النيى )(؛ 7/23(؛ المرداكم: اإلنصاؼ )3/251)
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ف صي ة الكقؼ إكجو لمحنابمة: قالكا ىك ك  لكية كقاؿ بو ابف تيمية كابف القيـا: الم  قول   ثان 
 .1لصحة الكقؼ ف التنجيز ليس شرطااا ك  ,التعميؽتقبؿ 

 :كىي عدة حاالت :  صيغ   م لقة
ي ة المعمقة عمى معدكـ كقت الصكىك  :  مستقبل ف    وقف   م لق على أمن  دا ة  ألو ى: 

ف كاف يحتمؿ كجكده في  ،مقة عمى أمر غير مكجكد حاؿ الكقؼبهللاف تككف مع ،الكقؼ كاا
: إف قدـ أك قكلو ،كالمساكيف إف ممكتيا فقراءمكقكفة عمى الكقكؿ الكاقؼ: ىذه الدار  ،المستقبؿ

عمى كذا أكؿ العاـ جعمت منزلي ىذا كقفا  :أك قكلو ،ابني مف السفر فقد كقفت دارم عمى كذا
 ،تدؿ عمى إنشاء الكقؼ في الحاؿ ،فيي صي ة م افة إلى زمف المستقبؿ ،اليجرم المقبؿ

  .2كحكمو زمف المستقبؿ آثاره كلكف تؤلر ترتيب
 . 3بعدـ صحتو قالكا :( عند الحنابمةكر)الحنفية كالشافعية كالمشيكر الجمي
كال يشترط  ،لكقؼ المعمؽ عمى أمر في المستقبؿقالكا بصحة ا :ككجو لمحنابمة المالكيةكأما 

 .4التنجيز
أمر محقؽ عند صدكر ميؽ عمى كىك تع:   وقف   م لق على أمن ف    دال   دا ة   ثانية:

 فتككف األرض ،برفيي صدقة مكقكفة لجية  كهللاف يقكؿ: إف كانت ىذه األرض ممكي ،الكقؼ
 .ممكو كقت التمفظ بالصي ةفي 

ألف التعميؽ  ،حقيقةكالصي ة منجزة  كال اعتبار لو ألف التعميؽ ىنا صكرم ،صح الكقؼي الحنفية:
 .5الكائف تنجيز بالشرط

  .6"صحتوكجعمتو مسجدا إذا جاء رم اف فالظاىر ي اىيو " أما ما  قالكا: الشافعيةك 

                                                           

(؛ 7/23(؛ المرداكم: اإلنصاؼ )8/144(؛ عميش: منح الجميؿ )449ابف الحاجب: جامع األميات )ص:  1
 (. 1/492الجامع ) :(؛ المشيقح4/78ابف القيـ: إعبلـ المكقعيف )

(؛ مجمة مجمع الفقو 16/105(؛ الدبياف: المعامبلت المالية )7658/ 10الزحيمي: الفقو اإلسبلمي ) 2
 (.13/602اإلسبلمي)

(؛ البجيرمي: حاشيتو عمى 6/270(؛ الرافعي: العزيز )369الحصفكي: الدر الملتار)ص: 3
 (.2/404(؛ البيكتي: دقائؽ أكلي النيى )7/23(؛ المرداكم: اإلنصاؼ )3/251اللطيب)

(؛ 7/23المرداكم: اإلنصاؼ )(؛ 8/144(؛ عميش: منح الجميؿ )449ابف الحاجب: جامع األميات )ص:  4
 (.4/78ابف القيـ: إعبلـ المكقعيف )

 (.7659/ 10(؛ الزحيمي: الفقو اإلسبلمي )4/341ابف عابديف: رد المحتار ) 5
 (.3/251(؛ البجيرمي: حاشيتو عمى اللطيب )2/363الشربيني: اإلقناع ) 6
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كقفت دارم  مثؿ قكؿ الكاقؼ: ،تعميؽ عمى المكتال: على   موت   وقف   م لق   دا ة   ثا ثة:
قفكا دارم بعد مكتي عمى  :قاؿ ما لككىذا تبرع مشركط بالمكت أشبو  ،فقراءبعد مكتي عمى ال

 .1كذا
 .2الكقؼ المعمؽ عمى المكت اتفؽ الفقياء عمى صحة

إف  :كصكرتو أف يقكؿ ،كىك أف يعمؽ كقفو عمى نذر :  وقف   م لق على   نذن   دا ة   ن ب ة:
إف شفى هللا  :أك يقكؿ ،أك ابف السبيؿ عمى المجاىديفقدـ كلدم فعمٌى أف أقؼ ىذه الدار 

ألف النذر  ،الكقؼ المعمؽ عمى النذر يجب .3لممجاىديفمو عمٌي أف أحبس سبلحي جريحي فم
 . 4كاجب في الطاعة

  :ي تنط ف    صيغة بيان   مصنف -ج
 ،ير مك حأك غ كال يككف المصرؼ مجيكال ،المصرؼ المكقكؼ لو في الصي ةأف يذكر كىك 

نم ،كلـ يعيف مصرفا ،ثـ يسكت كهللاف يقكؿ: دارم ىذه كقؼ  ا يقكؿ دارم ىذه كقؼ عمى الفقراءكاا
 .5كالمساكيف

مى تمفكا في اشتراط بياف ىذه الجية عكال ،6فقياء عمى أف الكقؼ يصرؼ لجية براتفؽ ال كقد
 : قكليف
قالكا لصحة الكقؼ  :األظير في مذىب الشافعية كقكؿ لمحنابمةك  محمد مف الحنفية:  ألول  قول 
 .7بياف المصرؼ يشترط
عند الحنابمة: كالمشيكر  لمشافعيةالمالكية كقكؿ قاؿ بو أبك يكسؼ مف الحنفية ك :   ثان   قول 

 . 8قالكا بعدـ اشتراط بياف المصرؼ
                                                           

 (. 2/405البيكتي: دقائؽ أكلي النيى )(؛  2/8(؛ ابف  كياف: منار السبيؿ )2/363الشربيني: اإلقناع ) 1
(؛ البجيرمي: حاشيتو عمى اللطيب 8/144(؛ عميش: منح الجميؿ )4/341ابف عابديف: رد المحتار) 2

 (.3/372(؛ السنيكي: ال رر البيية )3/251)
 (.8/451(؛ النككم: المجمكع )4/341ابف عابديف: رد المحتار) 3
 (.550عمٌي: ملتصر الفتاكل المصرية )ص:(؛ الب3/576الجمؿ: فتكحات الكىاب ) 4
 (.5/486(؛ الدميرم: النجـ الكىاج )3/968ابف شاس: عقد الجكاىر ) 5
 (7/3(؛ المرداكم: االنصاؼ )256(؛ األسيكطي: جكاىر العقكد )ص:4/409إبف عابديف: الدر الملتار ) 6
(؛ 358,  2/357الفتاكل اليندية )(؛ 4/414(؛ ابف عابديف: رد المحتار)1/377الحصفكي: الدر الملتار ) 7

بف الرفعة: كفاية النبيو ؛ ا(5/486(؛ الدميرم: النجـ الكىاج )1/734داماد أفندم: مجمع األنير)
 (. 4/250(؛ البيكتي: كشاؼ القناع )3/6(؛ الحجاكم: اإلقناع )12/31)

(؛ 6/326(؛ القرافي: الذليرة )3/968(؛ ابف شاس: عقد الجكاىر)1/734أفندم: مجمع األنير) داماد 8
(؛ الرحيباني: مطالب أكلي النيى 12/31(؛ ابف الرفعة: كفاية النبيو )5/486الدميرم: النجـ الكىاج )

 (.2/407(؛ البيكتي: دقائؽ أكلي النيى )4/300)
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  : إل ز م -ض
يقكؿ: كقفت  كهللاف ،فبل يصح فيو ليار الشرط كال ليار المجمس ،لصحة الكقؼ اإللزاـ اشترط

أرجع عنيا متى أك لي الليار بيعيا متى شئت أك  ،كلي الليار ثبلثة أياـ أر ي عمى الفقراء
 .1فإف الكقؼ باطؿ ،كقؼ عمى كلده بشرط أف يرجع إليو إذا مات أك ،شئت

 ،أك يلرج مف شاء رط لنفسو أف يحـر مف شاء أك يدلؿ مف شاءتككذلؾ لك كقؼ عمى أف يش
  .كىذا الشرط نشهللا مع إبراـ الكقؼ ،أك يؤلر مف شاء أك يقدـ مف شاء
ألف الكقؼ ك ع عمى  ،طكلصحة الكقؼ يم ى الشر  ،أف الشرط فاسد :افعيةفاألصح عند الش

 . 2المزـك
مدة إلى الكقؼ  ريعكما لك شرط أف يصرؼ  ،أف ىذا الشرط صحيح :كالقكؿ المقابؿ لؤلصح

 .3كمدة إلى آلر ،مكقكؼ لو
 : ثانيا:   و قف

 فيزكؿ ممكو عنيا ،ف يممؾ العيف التي تصدؽ بيا كقفاكالكاقؼ ىك م ،الركف الثاني لمكقؼ كىك
 .كليذا الركف شركط ،غيره أكعمى ،إما هلل تعالى

 ،4مف مالؾ جائز التصرؼك  ،ممف صحت عبارتوكىذه الشركط باإلجماؿ أف يككف أىبل لمتبرع ك 
 : عمى التفصيؿ فيي كالتالي وشركط ماكأ

 :5أن يكون   و قف با غا -أ 
كلك باشر كليو  -سكاء كاف مميزا أك غير مميز- فبل يصح كقؼ الصبي الص ير :  صب  وقف

 . 6ئ مف أمكالويكال يجكز لمكلي التبرع بش ،فبل يصح الكقؼ ،بإجازتو لو بذلؾ

                                                           

(؛ الرممي: غاية 4/248(؛ ال زالي: الكسيط )6/271الرافعي: العزيز ) (؛2/161النفراكم: الفكاكو الدكاني ) 1
(؛ ابف 4/294(؛ الرحيباني: مطالب أكلي النيى )5/328(؛ النككم: رك ة الطالبيف )230البياف )ص:

 (.6/9قدامة: الم ني )
 (.4/251(؛ البيكتي: كشاؼ القناع )5/329(؛ النككم: رك ة الطالبيف )6/272الرافعي: العزيز ) 2
 (.5/329(؛ النككم: رك ة الطالبيف )6/272العزيز ) :الرافعي 3
(؛ الرحيباني: مطالب أكلي النيى 5/359(؛ الرممي: نياية المحتاج )2/160النفراكم: الفكاكو الدكاني ) 4

(4/275.) 
(؛ 5/454(؛ الدميرم: النجـ الكىاج )4/101(؛ الدردير: الشرح الص ير)5/275ابف نجيـ: البحر الرائؽ ) 5

 (.4/275الرحيباني: مطالب أكلي النيى )
 (؛3/99(؛ حاشيتا قميكبي ك عميرة )6/223(؛ القرافي: الذليرة )398,  397/ 2عمي حيدر: درر الحكاـ ) 6
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ٍنيىا-عائشةى  حديثي بطبلنو بب كاستدلكا :  عىًف النًَّبيًٌ  - رىً يى اَّللَّي عى : {قىاؿى ثو ريًفعى اٍلقىمىـي عىٍف ثىبلى
ًبيًٌ  تَّى يىٍستىٍيًقظى، كىعىًف الصَّ ًف النَّاًئـً حى تَّى يىٍعًقؿى عى ، كىعىًف اٍلمىٍجنيكًف حى ـى تَّى يىٍحتىًم  1 }حى

 :وجو   ضال ة
 ،كال يؤالذ بو ال يقع منو الكقؼفالصبي  ،يـ المذككرةف عدـ التكميؼ عمى ىؤالء في حاالتبيا 

 . 2فدؿ عمى عدـ صحة الكقؼ مف الصبي
 :3أن يكون عاقال -ب 
األمكر الحسنة كالقبيحة المدركة لمعكاقب، بهللاف الجنكف التبلؿ القكة المميزة بيف  جنون:م   وقف

ما للركج بً كتتعطؿ أفعاليا، إما لنقصاف جي  اال تظير آثارى ؿ عميو دماغو في أصؿ اللمقة، كاا
لقاء اللياالت  ما الستيبلء الشيطاف عميو كاا مزاج الدماغ عف االعتداؿ بسبب لمط أك آفة، كاا

 .4سببا الفاسدة إليو بحيث يفرح كيفزع مف غير ما يصمح
فالكقؼ  ،كلي لوكال عبرة بإجازة ال ،ال يصح كقؼ المجنكف فيك فاقد العقؿ كال يدرؾ تصرفاتو

  .5الذم ال يفيؽكالمقصكد ىنا بالمجنكف الم مكب عمى عقمو  ،باطؿ مف المجنكف
 .6}رفع القمـ {سابؽ ال - ر ى هللا عنيا-حديث عائشة ا لعدـ صحة كقؼ المجنكف باستدلك 

 .7فبل يصح الكقؼ مف المجنكف ،ف فاقد العقؿ غير مكمؼ كال مؤالذإ :ال ةوجو   ض
آفة تكجب االلتبلؿ بالعقؿ بحيث يصير ملتمط الكبلـ فاسد التدبير  كالعتو ىك :  م توهوقف 

دكف  ،المميز في جميع تصرفاتوأحكاـ المعتكه كهللاحكاـ الصبي ك  ،8ألنو ال ي رب كال يشتـ

                                                           

(؛ 4398, ح4/140ألرجو أبك داكد في سننو ) كتاب الحدكد/ باب في المجنكف يسرؽ أك يصيب حدا,  1
 (24694, ح 41/224ديقة عائشة بنت الصديؽ ر ي هللا عنيا, ألرجو أحمد في مسنده )مسند الص

 . صححو األلباني
 (.2/35(؛ الحدادم: التيسير)20/255العيني: عمدة القارم ) 2
 (. 3/186إعانة الطالبيف ) :(؛ الدمياطي6/237الييتمي: تحفة المنياج ) 3
 (. 3/243ابف عابديف: رد المحتار ) 4
(؛ الرحيباني: 2/11نيؿ المآرب ) :(؛ الت مبي15/265الزيمعي: تبييف الحقائؽ )(؛ 2/352الفتاكم اليندية ) 5

 (.4/275مطالب أكلي النيى )
 في نفس الصفحة. سبؽ تلريجو 6
 (.2/35(؛ الحدادم: التيسير)20/255العيني: عمدة القارم ) 7
 (. 5/298(؛ العيني: البناية )1/41ابف نجيـ: البحر الرائؽ ) 8
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حكـ بعدـ يفي إنشائو لمكقؼ غير نافذ ك لذلؾ  ،1عديـ العقؿ المجنكف إذ ىك ناقص العقؿ كليس
  .توصح

، أىفَّ النًَّبيَّ  بحديث ،ا بعدـ صحة كقؼ المعتكهكاستدلك  ًميٌو : عى ثىبلثىةو، عىًف  ريًفعى اٍلقىمىـي عىفٍ  {قىاؿى
ًف اٍلمىٍعتيكًه  تَّى يىٍستىٍيًقظى، كىعى  .  2} ...النَّاًئـً حى

فدؿ عمى عدـ صحة الكقؼ مف  ،كال يؤالذ بو ال يقع منو الكقؼالمعتكه ف إ وجو   ضال ة:
 . 3المعتكه
صير العقؿ منكرا لئلدراؾ كالفيـ في ،أك لمرض لكبر عبارة عف التبلط العقؿ ىكك  :  خنفوقف 

ألف الجنكف يعرض مف أمراض سكداكية كيقبؿ العبلج، كاللرؼ  ،كال يسمى جنكنا ،كالتمييز
كىناؾ مف  ،لكنو أقرب إلى اإلغماء ،اللرؼ رتبة بيف اإلغماء كالجنكف كيظير أف ،4لبلؼ ذلؾ

 .5إلى اللرؼ ااعتبر العتو منسكب
رفع القمـ كداللة ذلؾ ركاية مف حديث " ،ألف كقفو باطؿ ،فبل اعتبار لكقفو ،فمف أصابو اللرؼ

ًف النًَّبيًٌ  ،ألبي داكد " ...عف ثبلث ًرًؼ {زىادى ًفيًو:  عى  . 6}كىاٍللى
 :أن يكون ن يض   -ج 
 .7أك فمس غير محجكر عميو بسفوجائز التصرؼ  كىك
كىك لفو تعترم اإلنساف مف غ ب أك فرح فتحممو عمى العمؿ بلبلؼ مكجب الشرع  :و  سف

تبذير الماؿ أك إتبلفو عمى  كىك كالمقصكد بالسفو ىنا لبلؼ الرشدكالعقؿ مع قياـ العقؿ، 
 .8لبلؼ مقت ى العقؿ كالشرع

 : فكا في حكـ كقؼ السفيو عمى قكليفكالتم ،9لرشيدكقد اتفؽ الفقياء عمى صحة كقؼ البالغ ا
                                                           

(؛ الحصفكي: الدر الملتار 4/162(؛ البلارم: كشؼ األسرار )433:ـ األدلة )صالدبكسي: تقكي 1
 (.605)ص:

(؛ ألرجو الترمذم في سننو )أبكاب الحدكد/ باب 956, ح ,2/266ألرجو أحمد في مسنده )مسند عمي  2
  .انظر: المرجع نفسو صححو األلباني( 1423, ح4/32ماجاء فيمف يجب عميو الحد, 

 (.2/35(؛ الحدادم: التيسير)20/255العيني: عمدة القارم ) 3
 (. 3/155(؛ التكيجرم: مكسكعة الفقو )212السيكطي: األشباه كالنظائر )ص: 4
 (.288(؛ الطحطاكم: حاشيتو عمى مراقي الفبلح )ص:213السيكطي: األشباه كالنظائر )ص: 5
( 4403, ح4/141نكف يسرؽ أك يصيب حدا, ألرجو أبك داكد في سننو ) كتاب الحدكد/ باب في المج 6

 . انظر: المرجع نفسو صححو األلباني
(؛ الشركاني: حاشيتو عمى 5/360(؛ الرممي: نياية المحتاج )4/77الدسكقي: حاشيتو عمى الشرح الكبير ) 7

 (.2/11الت مبي: نيؿ المآرب ) (؛6/236تحفة المنياج )
 (. 11/88العيني: البناية ) 8
 (5/319(؛ الييتمي: تحفة المحتاج )4/101الصاكم: بم ة السالؾ ) 9
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 . 2: عدـ صحة كقؼ السفيوالحنابمة (ك الشافعية ك المالكية ك 1الحنفية: الجميكر)  قول  ألول
 كقؼ السفيو.: ألبي حنيفة: كىك صحة   قول   ثان 

ال يحجر عمى الحر البالغ العاقؿ السفيو، كتصرفو في مالو جائز : "قاؿ أبك حنيفة رحمو هللا 
ف كاف مبذرا مفسدا يتمؼ مالو فيما ال غرض لو فيو  أك ألقاه في  ،يعني لك أحرقو 3"كال مصمحةكاا

 .4كبذلؾ يصح كقفو ،البحر ال يحجر عميو
 .5مساك لمالو أك أزيدكالمفمس ىك الذم دينو  :فلسم  وقف 

ثؿ السفيو فكما مبمنع كقؼ المفمس  :الجميكر )الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة( يقكلكف
 .6فإف المفمس حجر عميو لمصمحة غيره مف ال رماء ،حجر عميو لمصمحتو

ال يجكز الحجر إال عمى ثبلثة عمى المفتي الماجف، كعمى : "قاؿ فييا ة عف أبي حنيفةكركاي
 .7"" بذلؾ يمنع الكقؼ مف المفمسكعمى المكارم المفمس المتطبب الجاىؿ،

 ،8"في الديفقاؿ أبك حنيفة " ال أحجر  ،أنو ال يمنع كقؼ المفمس :بي حنيفةأعف ألرل ركاية ك 
 .كيككف بذلؾ صحة كقؼ المفمس عنده

ر أك ككقؼ دا ،إلى أف كقؼ ىذا المريض مف مالو ذىب الجميكر وقف   منيض منض   موت:
كال يتكقؼ عمى إجازة  ،كما دكنوكنافذ في الثمث  صحيحفكقفو  ،عمى جية بر أك أجنبيأرض 

مف تركتو كالزائد عميو  ،الثمث فيصح الكقؼ في مقدار الثمثأما إذا كاف الكقؼ زائدا عمى  ،أحد
ال يبطؿ الكقؼ في المقدار الزائد عمى الثمث ،يتكقؼ عمى إجازة الكرثة  .9كاا

 :بالتفصيؿ عمى ثبلث أقكاؿاء فيما إذا كقؼ مريض المكت عمى كارث لو كالتمؼ العمم

                                                           

 (.314كبو قاؿ أبك يكسؼ , كمحمد رحميما هللا ؛ ابف الشحنة: لساف الحكاـ )ص: 1
(؛ 258(؛ الحصني: كفاية األليار )ص:2/798(؛ ابف شاس: عقد الجكاىر)24/157السرلسي: المبسكط ) 2

 (.3/414الرحيباني: مطالب أكلي النيى )
 (.3/278المرغيناني: اليداية ) 3
 (.9/259البابرتي: العناية ) 4
 ( .5/3( ؛ الرافعي: العزيز)192مجمة األحكاـ العدلية )ص: 5
(؛ الرافعي:  2/733(؛ المكناسي: شفاء ال ميؿ ) 12/5585(؛ الملمي: التبصرة )11/116العيني: البناية ) 6

 (.2/437لمكتي: كشؼ الملدرات)(؛ال262(؛ الب دادم: اإلرشاد)ص:5/3العزيز)
 (.7/169(؛ الكاساني: بدائع الصنائع )24/157السرلسي: المبسكط ) 7
 (.3/282(؛ الميرغناني: اليداية )96القدكرم: ملتصره )ص: 8
(؛ 3/979(؛ ابف شاس: عقد الجكاىر )1/107(؛ ابف عابديف: العقكد الدرية )2/451الفتاكم اليندية ) 9

 (.2/35(؛ الت مبي: نيؿ المآرب )2/303(؛ الشربيني: اإلقناع )5/455اج )الدميرم: النجـ الكى
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ي الثمث إذا : إجازة الكقؼ فكركاية ألحمد مشافعيةقكؿ لك  ممالكيةقكؿ لك  : الحنفية  قول  ألول
ف كاف الكقؼ عمى بعض فيك متكقؼ عمى إجازة اآللريف ،كاف عمى جميع الكرثة فإف  ،كاا

 .1قياسا عمى الكصية ،الكقؼ كاف في الثمث أجازكا
يزيد عف  : صحة الكقؼ مف مريض المكت فيما الالحنابمةالمشيكر عف أحمد ك :   قول   ثان 

 .2متكقؼ عمى إجازة الكرثةففإف زاد  بع يـالكرثة أك الثمث عمى كؿ 
 .3: ببطبلف الكقؼالمالكية كقكؿ آلر لمشافعية :  قول   ثا ث

 : ون مختان أن يك -ض 
 . 4را يا بتبرعو بذلؾ الكقؼ غير مكره عميوك  طائعا بإرادتوكىك ما يككف الكقؼ 

  :التمؼ الفقياء بكقكع الكقؼ مف المكرىه عمى قكليف :وقف   مكَنه
الكقؼ مف المكرىه ال أف  :الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة( بعضالجميكر ) :  قول  ألول

نما  ،كألف المكره ال يقصد ما ك ع لو ،مسمكب اإلرادةألنو فاقد لمر ا كاإللتيار ك  ،يصح كاا
  .5يقصد دفع ال رر الذم سيقع عميو

كؿي اَّللًَّ  كدؿ ذلؾ مف حديث : قىاؿى رىسي ، قىاؿى اكىزى إً { أىًبي ذىرٌو اٍلً فىاًرمًٌ عىٍف أيمًَّتي  فَّ اَّللَّى قىٍد تىجى
مىٍيوً  ا اٍستيٍكًرىيكا عى مى ، كى طىهللاى، كىالنًٌٍسيىافى  .6}اٍللى

كامتنع مف  ،كهللاف نذر كقؼ شئ مف أمكالو ،أما إف كاف بحؽ ،حؽمف غير اإلكراه ىذا في حاؿ ك 
 . 7فيصح الكقؼ بيذا اإلكراه ،فهللاكره الحاكـي الكاقؼى الناذر ،كقفو بعد النذر
حيث إف الكقؼ  ،1كقؼ المكرىهبجكاز : قالكا بعض الحنفيةعميو ك  : كىك ألبي حنيفة  قول   ثان 

 .2كىذه التصرفات جائزة مع اإلكراه ،تقبؿ الفسخ التي المف التصرفات 
                                                           

(؛ ابف الرفعة: 4/82(؛ الدردير: الشرح الكبير)4/346(؛ ابف عابديف: رد المحتار)2/452الفتاكم اليندية ) 1
 (.4/287(؛ الزركشي: شرح ملتصر اللرقي )146,  12/145كفاية النبيو )

 (.4/287الزركشي: شرح ملتصر اللرقي ) 2
 (. 12/145(؛ ابف الرفعة: كفاية النبيو )6/27الرعيني: مكاىب الجميؿ ) 3
 (. 5/360(؛ الرممي: نياية المحتاج )4/77الدسكقي: حاشيتو عمى الشرح الكبير ) 4
(؛ 2/747ؼ )(؛ الب دادم: اإلشرا7/186(؛ الكاساني: بدائع الصنائع )12/52السرلسي: المبسكط ) 5

(؛ الرحيباني: مطالب أكلي النيى 1/306(؛ السنيكي: فتح الكىاب )4/245الرعيني: مكاىب الجميؿ )
(6/657 .) 

(؛ ألرجو ابف أبي 2043, ح1/659ألرجو ابف ماجو في سننو )كتاب الطبلؽ/ باب طبلؽ المكره كالناسي,  6
صححو ( 19390, ح5/220بلؽ ..., شيبة )كتاب الطبلؽ/ ماقالكا في الرجؿ يحمؼ عمى الشئ بالط

 .انظر: المرجع نفسو األلباني
 (.2/253(؛ ابف النجار: منتيى اإلرادات )3/201البجيرمي: حاشيتو عمى المنيج ) 7
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 :  لموقوفأن يكون   و قف ما كا  -ه 
 .لكقؼاشترط الفقياء بهللاف تككف العيف المكقكفة ممكا لمكاقؼ حيف إنشائو ا

 .3كال ككيبل عند الكقؼ كال أصيبل كلـ يكف كليا ،يكقؼ مف ممؾ غيره مف كىك :ف   فاو  وق
 ماحكـ ىذا الكقؼ ؟ ,مف غير إذنو فمك كقؼ الف كلي أرض غيره

  :كقؼ الف كلي إلى قكليفصحة التمؼ العمماء ب 
الف كلي متكقؼ ف كقؼ قالكا إ: ركاية عف أحمدك  الشافعي في القديـك الحنفية :   قول  ألول

 . 4كيصح فإف أجازه ينفذ الكقؼ ،عمى إجازة المالؾ
قالكا : الحنابمةأكثر ك  الشافعيةىك مذىب ك الشافعي في الجديد كقاؿ بو : المالكية   قول   ثان 

 .5حتى كلك أجازه صاحب الممؾ المكقكؼ بعدـ صحة كقؼ الف كلي
 .6ببل لفية تـر ببل إذف مالكوألذ ماؿ متقـك مح :  غاصب وقف

فيؿ يصح الكقؼ مف  ،ثـ أراد أف يكقفيا لجية بر ،اراأك د إذا ألذ أر ا عنكة كال اصب
  ؟ال اصب

 : ماء في صحة كقؼ ال اصب إلى قكليفالتمؼ العم
: قالكا أكثر الحنابمةك  الشافعيةىك مذىب ك الشافعي في الجديد   المالكيةك  الحنفية:   قول  ألول

أك ممكو بعد الكقؼ بهللاف  حتى كلك أجازه مالؾ الكقؼ الم صكب ،اصبصحة كقؼ ال  ـبعد
فيك  فبل يككف كقفا ،صالح عميو مع مالؾ الكقؼ الم صكبأك  ،كدفع الثمف مف المالؾاشتراه 
 .  7باطؿ

                                                                                                                                                                     

 (.7/182الكاساني: بدائع الصنائع ) 1
 (.7/182الكاساني: بدائع الصنائع ) 2
 (. 2/201(؛ المحمى: شرحو لمنياج الطالبيف مع قميبكبي كعميرة )167الجرجاني: التعريفات )ص: 3
(؛ المحمى: 9/361(؛ النككم: المجمكع )4/341(؛ ابف عابديف: رد المحتار)5/203ابف نجيـ: البحرالرائؽ ) 4

 (. 4/283(؛ المرداكم: اإلنصاؼ )2/201شرحو لمنياج الطالبيف مع قميبكبي كعميرة )
(؛ 9/361(؛ النككم: المجمكع )4/76(؛ الدسكقي: حاشيتو عمى الشرح الكبير )4/459عميش: منح الجميؿ ) 5

 (. 3/19(؛ الرحيباني: مطالب أكلي )5/205ابف قدامة: الم ني )
 (.208الجرجاني: التعريفات )ص: 6
(؛ 6/274قاني: شرح الزرقاني )(؛ الزر 4/341(؛ ابف عابديف: رد المحتار)5/203ابف نجيـ: البحر الرائؽ ) 7

(؛ ابف قدامة: 2/10(؛ السنيكي: أسنى المطالب )4/31(؛ الرافعي: العزيز )5/213الجندم: التك يح )
 (. 5/46(؛ ابف المفمح: المبدع )5/205الم ني)



 

36 
 

ف كقؼ ال اصب متكقؼ عمى قالكا إ: كركاية عند الحنابمة : الشافعي في القديـ  قول   ثان 
  .1فإف أجازه ينفذ الكقؼ كيصح بعد اإلجازة ،إجازة المالؾ

  :ف    و قف إ تن ط  إلسالم -و 
ا كىذا م ,كالمرتد في صحة كقؼ الكافرلكنيـ التمفكا  ،لصحة الكقؼ الفقياء اإلسبلـترط لـ يش

 .سيظير مف لبلؿ بياف حكـ كقفيما
  :التمؼ العمماء بصحة كقؼ الكافر إلى قكليف :وقف   كافن

 جكازقياسا عمى  2: قالكا بصحة كقؼ الكافر: الجميكر)الحنفية كالشافعية كالحنابمة(ل  ألول  قو
  .3أف الكقؼ ليس قربة مح ةك  ،ألنو مف أىميا ,التبرع مف الكافر
كصحة  ،أك رباط ؼ في القربة الدينية كبناء مسجدق: قالكا ببطبلف الك : المالكية  قول   ثان 
 . 4كنحكىما كآبار كبناء قناطر ،الكافر في القربة الدنيكيةالكقؼ مف 
  .5الكفرىك الراجع عف ديف اإلسبلـ إلى ك  :وقف   منتض

 :ثبلث أقكاؿ التمؼ الفقياء في صحة كقؼ المرتد حاؿ ردتو إلى
قكؿ لمشافعي كالراجح الراجح عند المالكية ك ك  الحنفيةىك مذىب ك قاؿ بو أبك حنيفة :   قول  ألول

إف أسمـ  ،فينظر ،غير نافذ ف كقؼ المرتد مكقكؼإ قالكا: الشافعية كالراجح عند الحنابمةعند 
ف مات ،صح كقفو  .6أك قتؿ عمى الردة بطؿ كقفو كاا

: قالكا لشافعية كركاية لمحنابمةلمشافعي كعميو بعض اقكؿ لممالكية كقكؿ آلر : كىك   قول   ثان 
  .7ببطبلف الكقؼ مف المرتد

 .8قاال بجكاز كقؼ المرتد: كىك لمصاحبيف مف الحنفية:   قول   ثا ث

                                                           

 (.5/46(؛ ابف المفمح: المبدع )5/205(؛ ابف قدامة: الم ني)4/31الرافعي: العزيز) 1
(؛ 302(؛ ال مراكم: السراج الكىاج )ص:4/341(؛ ابف عابديف: رد المحتار)6/200لقدير)ابف ىماـ: فتح ا 2

 (.283, 4/282الرحيباني: مطالب أكلي النيى )
 ( .3/365الشربيني: حاشيتو عمى ال رر ) 3
 (. 4/79(؛ الدسكقي: حاشيتو عمى الشرح الكبير )7/82اللرشي: شرح ملتصر لميؿ, كحاشية العدكم ) 4
 (.9/3دامة: الم ني )ابف ق 5
(؛ السنيكي: أسنى المطالب 307,  4/306(؛ الدسكقي: حاشيتو مع الشرح الكبير)2/354الفتاكل اليندية: ) 6

 (. 8/67(؛ ابف المنذر: اإلشراؼ )5/46(؛ ابف المفمح: المبدع )9/10(؛ ابف قدامة: الم ني ) 4/123) 
(؛ ابف 5/366الشركاني: حاشيتو عمى تحفة المنياج ) (؛307,  4/306الدسكقي: حاشيتو مع الشرح الكبير) 7

 (.9/10(؛ ابف قدامة: الم ني )5/46المفمح: المبدع )
 (. 4/229(؛ الفتاكل اليندية )4/176الكاساني: بدائع الصنائع ) 8
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  :ثم  نتضم إذ  وقف وقفا صديدا   مسل
ألنو غير محجكر عميو كال ممنكع مف  ،: الجميكر: أجازكا كقفو قبؿ أف يرتد  قول  ألول

 .1التصرفات
كال يصح منو إال  ،سكاء عاد إلى اإلسبلـ أك مات أك قتؿ ,يبطؿ الكقؼ : الحنفية:  قول   ثان 

 . 2إذا أعاد الكقؼ بعد عكدتو إلى اإلسبلـ
 : ثا ثا:   موقوف

كيحصؿ منيا فائدة  ،مممككة ممكا يقبؿ النقؿ كىك كؿ عيف معينة ،لمكقؼكىك الركف الثالث 
 .3لياأكمنفعة تستهللاجر 

 ،4يره مف المكقكؼ عمييـأك إلى غ ،انتقمت مف الكاقؼ إلى هللا تعالىكىك العيف المكقكفة التي 
فيصح  ،كاألرا ي كاالستئجار يككف كالسكف كالمباني ،ء العيفبقاصكؿ الفائدة يككف مع كح

 .5ركقؼ العقا
  نوط صدة   موقوف:

 : يكون   موقوف ماال متقوما  نعا   أن -أ 
يككف ك  ،البد أف يككف لو قيمة ينتفع بيا حيث إف المكقكؼ ،كىذا الشرط قد اتفؽ عميو الفقياء

 .6كحبلال شرعا مباحا
ًممَّا أىٍلرىٍجنىا يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا أىٍنًفقيكا قكؿ هللا تعالى:  مفكاستدلكا بذلؾ  ٍبتيـٍ كى ًمٍف طىيًٌبىاًت مىا كىسى

ـٍ ًمفى اأٍلىٍرًض... لىكي
7. 

                                                           

(؛ ابف قدامة: الكافي 5/467: النجـ الكىاج )(؛ الدميرم4/306الدسكقي: حاشيتو عمى الشرح الكبير ) 1
 (.2/457(؛ السنيكي: أسنى المطالب )381-5/379(؛ الجزيرم: الفقو )4/63)

 (.4/341(؛ ابف عابديف: رد المحتار )6/201ابف ىماـ: فتح القدير) 2
 (.6/237ج )(؛ الييتمي: تحفة المنيا2/457(؛ السنيكي: أسنى المطالب )5/314النككم: رك ة الطالبيف ) 3
(؛ الماكردم: 7/424(؛ العيني: البناية )1/571(؛ الحمبي: ممتقى األبحر )1/333الزبيدم: الجكىرة النيرة ) 4

 (.2/12(؛ الت مبي: نيؿ المآرب )17/88الحاكم الكبير )
 ( .2/457(؛ السنيكي: أسنى المطالب )5/314النككم: رك ة الطالبيف ) 5
(؛ الحصني: كفاية 4/77(؛ الدردير: الشرح الكبير, كحاشية الدسكقي )4/340ابف عابديف: رد المحتار) 6

 (.2/11(؛ الت مبي: نيؿ المآرب )303األليار )ص:
 ( .276سكرة البقرة: اآلية ) 7
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ـر فيو إعانة عمى ارتكاب ألف الكقؼ في المح ،كقكؼ ال يككف مف ماؿ حراـكبذلؾ يتبيف أف الم
مىى اٍلًبرًٌ كىالتٍَّقكىل كىالى كىذا كا ح في قكلو تعالى  ،1ية لئلثـ كالظمـك كتق المعاصي نيكا عى تىعىاكى كى

ًديدي اٍلًعقىاًب  ٍثـً كىاٍلعيٍدكىاًف كىاتَّقيكا اَّللَّى ًإفَّ اَّللَّى شى مىى اإٍلً نيكا عى تىعىاكى
2. 

كلك مف  ،الصكامع لمجكسية أك البيىع أكمعابد ا الكقؼ عمى الكنائس أك بيكت النار يصح فبل 
عصى فييا كال ألماكف يال لمعابد الكثنييف ك ال قطاع طرؽ ك  كاإلنجيؿ كال عمى كتب التكارة ،ذمي
ظيارا لمكفر كتقكية لمباطؿ ألف فيو إعانة ليـ ,هللا  .3كاا
 :   تسليممقضون  أن يكون   موقوف عينا م ينا م لوما -ب 

احترزنا  اكمعين ،أك الكقؼ الممتـز في الذمة ،المنفعةكليست  أصؿ العيف الكقفيةكىك أف يككف 
 مفأك أر ا مشاعا  ،كهللاف يقؼ رجؿ أحد عماراتو أك سياراتو مف غير تحديد ،مبيـال عفبو 

 كقفت عمارتي التي في :كهللاف يقكؿ ،ميزاتو كمكاصفاتومب بؿ يجب أف يككف معمكما ،تحديدغير 
أك  عند التسميـ امكجكديككف ك  ،المكاف كذا كتتككف مف كذا كمساحتيا كذا ال أف تككف مجيكلة

 . 4م صكبالأك  معدكـكقؼ ال يصح فبل ،إمكانية تسميمو
كا فاتفؽ الفقياء عمى صحة كقؼ األعياف المنتفع منيا عمى الدكاـ كالتم أن يكون   وقف عينا:

 :كقؼ المنفعة إلى قكليفي ف
  .5المنفعةعمى كليس  ،ف الكقؼ عمى العيفإقالكا : الحنابمةك الحنفية كالشافعية   ألول:  قول 
 .6ف الكقؼ عمى المنفعة كال يشترط أف يككف عيناإقالكا المالكية:    ثان :  قول 

كالكقؼ في  ،كالمشاع مف األرض ،كيقابمو الكقؼ المبيـ :م لوماأن يكون   موقوف م ينا 
 . 7الذمة

 : كالتمؼ العمماء فيو عمى قكليف

                                                           

 (.6/200ابف ىماـ: فتح القدير ) 1
 (.2سكرة آؿ عمراف: اآلية ) 2
(؛ ابف  كياف: منار السبيؿ 2/513(؛ اللمكتي: كشؼ الملدرات )7/81اللرشي: شرح ملتصر لميؿ ) 3

 (.3/3(؛ الحجاكم: اإلقناع )2/6)
(؛ 2/360(؛ الشربيني: اإلقناع )5/314رك ة الطالبيف ) :( ؛ النككم4/114ابف رشد: بداية المجتيد ) 4

 (. 2/401البيكتي: دقائؽ أكلي النيى )
 (.7, 3/ 7(؛ المرداكم: اإلنصاؼ )2/360قناع )(؛ الشربيني: اإل3/40المكصمي: االلتيار) 5
 (. 7/79(؛ اللرشي: شرح ملتصر لميؿ ) 2/160النفراكم: الفكاكو )  6
 (. 5/314النككم: رك ة الطالبيف ) 7
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بعدـ : محنابمةكجو لك  الشافعيةالصحيح عند الحنفية ك كىك مذىب  قاؿ بو محمد  ألول:  قول 
 .1كأف يككف المكقكؼ معينا ،كقؼ المبيـ

: عند الحنابمة الشافعية كاألكثر بعضك  كالمالكية مف الحنفية أبك يكسؼقاؿ بو  :  ثان   قول 
 . 2كاشترط الشافعية بكجكب فرزىا أل فكرا ،قالكا بصحة كقؼ المبيـ كاألرض المشاع

  :مى قكليففيو عالتمؼ العمماء  :ن   تسليمو أن يكون مقض
لكا يشترط أف يككف مقدكر : قاكجو لمحنابمةقاؿ بو أحمد ك ك  كالشافعية الحنفية  ألول:  قول 
 .3كتسميمو شرط لصحة الكقؼ ،التسميـ
نما ىك شرط  ،اشتراط التسميـ لصحة الكقؼ ـ: قالكا بعدأكثر الحنابمةك المالكية    ثان :  قول  كاا

 .4تماـ
 :مملوكاأن يكون  -ج 

قؿ العيف المكقكفة مف بهللاف تنت ،تقبؿ االنتقاؿ مف ممؾ إلى ممؾ آلرمف  :ىي كةكالعيف المممك 
حيث  ،أك تنتقؿ إلى المكقكؼ عميو ،أك رباط كمسجد - سبحانو كتعالى-ممؾ الكاقؼ إلى هللا 

 .5إف الكقؼ تصرؼ عمى العيف
كالتمفكا فيما إذا لـ يكف  ،اإلنشاءحيف المكقكؼ مممككا لمكاقؼ كقد اتفؽ الفقياء عمى اعتبار 

 : ممككا حيف إنشاء الكقؼ عمى قكليفم
 .6قالكا باشتراط ممكية العيف حيف اإلنشاء : الجميكر: ألول  قول 
ـ أجازكا الكقؼ ألني ،كقؼ غير المممكؾ حاؿ إنشاء الكقؼأجازكا : : المالكية  ثان   قول 
 . 7العقار فيي كقؼر لي أني ممكت ىذا : إف قدٌ كهللاف يقكؿ المعمؽ

 .8: " صحة كقؼ غير المممكؾ عمى تقدير ممكو كقكلو: إف ممكت ىذا فيك كقؼ "قاؿ النفراكم
                                                           

(؛ ابف 5/314(؛ النككم: رك ة الطالبيف )7/432(؛ العيني: البناية )127القدكرم: ملتصر القدكرم )ص: 1
 (.5/155المفمح: المبدع )

(؛ ابف رشد: 7/79(؛ اللرشي: شرح ملتصر لميؿ )7/279(؛ الجندم: التك يح )7/432العيني: البناية ) 2
(؛ الرممي: 1/254(؛ المنياجي: جكاىر العقكد )5/458(؛ الدميرم: النجـ الكىاج )4/114بداية المجتيد )
 (. 5/155ح: المبدع )(؛ ابف المفم2/433(؛ البيكتي: دقائؽ أكلي النيى )5/362نياية المحتاج )

(؛ 4/114(؛ ابف رشد: بداية المجتيد )12/33(؛ السرلسي: المبسكط )3/24ابف نجيـ: النير الرائؽ ) 3
 (. 7/37(؛ المرداكم: اإلنصاؼ )4/34الرافعي: العزيز)

 (.7/38(؛ المرداكم: اإلنصاؼ )4/114ابف رشد: بداية المجتيد) 4
 (. 3/8جاكم: اإلقناع )(؛ الح2/457السنيكي: أسنى المطالب ) 5
 (. 2/254(؛ ابف قدامة: الكافي )5/314(؛ النككم: رك ة الطالبيف )4/340ابف عابديف: رد المحتار) 6
 (.8/144(؛ عميش: منح الجميؿ )7/78اللرشي: شرح ملتصر لميؿ ) 7
 (.2/150النفراكم: الفكاكو ) 8
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كالدكر  ،كىك ما ال يمكف نقمو مف محؿ إلى آلر ،العقار ىك غير المنقكؿ وقف    قان:
 .1كاألرا ي

 .3" يصح ببل نزاعقاؿ المرداكم: "كقؼ غير المنقكؿ  ،2تفؽ الفقياء عمى صحة كقؼ العقارا 
 كالعركض كيشمؿ النقكد ،آلرالشيء الذم يمكف نقمو مف محؿ إلى  ىكك  :وقف   منقول

 .4كالمكزكنات المكيبلت ك كالحيكانات
  :كىك عمى النحك التالي ،ى التفصيؿفي جكاز كقؼ المنقكؿ عم التمؼ العمماء

جكاز كقؼ المنقكؿ قالكا ب المعتمد عند المالكية كمذىب الشافعية كأكثر الحنابمة: : ألول  قول 
 .5الحاؿ في العقار كما ىك
 ،لمجياد ـكقؼ المنقكؿ فيما يستلدجكاز قاؿ بو أبك يكسؼ كعميو بعض الحنفية:  :  ثان   قول 

 .6كالسبلح كغيره ككسائؿ النقؿ
 ،فيما يستلدـ لمجياد جكاز كقؼ المنقكؿقاؿ بو محمد كعميو أكثر الحنفية:  :  ثا ث  قول 

 ،س التعامؿ بوؿ الذم جرل عرؼ الناكما يجكز في المنقك  ،لمجيادكغيره  كسبلح ككسائؿ نقؿ
 .7كاحتياجات الجنازة كالمصاحؼ كمكلدات الكيرباء

 . 8كالمكزكفجكاز كقؼ الدراىـ كالطعاـ كالمكيؿ قاؿ بو زفر: :   ن بع  قول 
 .9كال لبلؼ بيف الحنفية في كقؼ المنقكؿ تبعا لمعقار

قاؿ بو أبك حنيفة كركاية عف مالؾ كعميو بعض المالكية كركاية  عيفة عف :   خامس  قول 
 . 1عدـ جكاز كقؼ المنقكؿ مطمقاأحمد منعيا الحارثي: 

                                                           

 (.129, المادة: 31مجمة األحكاـ العدلية)ص: 1
(؛ 7/279(؛ الجندم: التك يح )7/517(؛ الماكردم: الحاكم الكبير)127: ملتصر القدكرم )ص: القدكرم 2

 (.4/243البيكتي: كشاؼ القناع )
 (. 7/7المرداكم: اإلنصاؼ ) 3
 (.128, المادة: 31مجمة األحكاـ العدلية )ص: 4
الدميرم: النجـ الكىاج  (؛7/80(؛ اللرشي: شرح ملتصر لميؿ)4/77الدسكقي: حاشيتو عمى الشرح الكبير) 5

(؛ البيكتي: دقائؽ أكلي النيى 7/7(؛ المرداكم: اإلنصاؼ )1/271(؛ المنياجي: جكاىر العقكد )5/457)
(2/400.) 

 (.6/217(؛ الميرغناني: اليداية مع العناية )12/45(؛ السرلسي: المبسكط )7/437العيني: البناية ) 6
(؛ ابف الشحنة: لساف الحكاـ 6/217اليداية مع العناية ) (؛ الميرغناني:12/45السرلسي: المبسكط ) 7

 (. 294)ص:
 (. 3/312ابف نجيـ: النير الفائؽ ) 8
 (.12/45(؛ السرلسي: المبسكط )3/317ابف نجيـ: النير الفائؽ ) 9
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 : إخن ج   موقوف من يض   و قف -ض 
في حاؿ كىذه  إما حسيا ،كتسميمو إلى المكقكؼ عميوؼ مف يد الكاقؼ كىك إلراج المكقك 

ؿ كىي في حالة انتقا ،كبيف الناس أك حكميا كىك التلمية بيف المكقكؼ ،آدميعميو المكقكؼ 
 . 2كالقناطر ممكيا إلى هللا تعالى كالمساجد

قاؿ  فمك ،مف يدهلكف العمماء التمفكا بكيفية اإللراج  ،د مف إلراج المكقكؼ مف يد الكاقؼكال ب
 ؟أـ البد مف تسميميا تككف كقفا لمجمعية بمجرد التمفظ ىؿ ,الكاقؼ: ىذه السيارة كقؼ لجمعية ما

 :ذلؾ عمى قكليففي التمؼ العمماء 
: قالكا الشافعية كالمشيكر عند الحنابمةك  عميو أكثر الحنفيةك  : قاؿ بو أبك يكسؼ  قول  ألول

ف لـ يلرجو عف يده الكقؼ كيصح ،جرد المفظميلرج المكقكؼ مف يد الكاقؼ ب  .3كاا
باشتراط التسميـ مف : مذىب المالكيةىك عميو بعض الحنفية ك ك  قاؿ بو محمد :  قول   ثان 

 .4كال يكفي المفظ عند الكقؼ ،كقب و مف قبؿ المكقكؼ عميو الكاقؼ
 : ب ا:   موقوف عليون 

أك غير  سكاء كاف معينام ينتفع بالمكقكؼ ىك الذ: كالمكقكؼ عميو ،كىك الركف الرابع لمكقؼ
  .5معيف
 :ياف ىذه الشركط عمى النحك التاليكب ،أف يككف فيو شركط حتى يصح الكقؼ كالبد
  :أن يكون   موقوف عليو جية بن -أ 

يات الليرية كالمشاريع الليرية كالجمع كالقناطر مساجدكىك أف يككف مصركفا عمى اللير كال
ألف الكقؼ  ،كنحك ذلؾ كالفقراء كالمساكيف كالسبلح كالرباط كالعمـ كالمدارس كالجامعات كالجياد

 .6ألجؿ ىذا المقصد شرع

                                                                                                                                                                     

 (. 7/7(؛ المرداكم: اإلنصاؼ )4/77(؛ الدسكقي: حاشيتو عمى الشرح الكبير )7/437العيني: البناية ) 1
 (. 7/36(؛ المرداكم: اإلنصاؼ )7/84اللرشي: شرح ملتصر لميؿ ) 2
(؛ الشربيني: 119(؛ الماكردم: اإلقناع ) ص:3/326(؛ الزيمعي: تبييف الحقائؽ )2/181ال نيمي: المباب ) 3

 ( . 7/36(؛ المرداكم: اإلنصاؼ )535,  3/534م ني المحتاج )
(؛ 4/81(؛ الدردير: الشرح الكبير)4/348: رد المحتار )(؛ ابف عابديف5/212ابف نجيـ: البحر الرائؽ ) 4

 (.7/36المرداكم: اإلنصاؼ )
 (.7/26(؛ المرداكم: اإلنصاؼ )3/8(؛ الحجاكم: اإلقناع )1/436ابف الفراء: المسائؿ الفقيية ) 5
(؛ الزرقاني: شرح الزرقاني 4/350(؛ ابف عابديف: رد المحتار )4/340الحصكفي: الدر الملتار ) 6

(؛ الٌمبدم: حاشيتو 3/330(؛ ابف النجار: منتيى اإلرادات )3/226(؛ الييتمي: الفتاكم الفقيية )7/138)
 (. 2/245عمى نيؿ المآرب )
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عمى  فبل يصح الكقؼ ،يرجع ممؾ المكقكؼ بيا إلى الكاقؼف ،كيبطؿ الكقؼ عمى جية المعصية
ف كاف مف ذميالكنائس  كال الصكامع كال البيىع كال بيكت النار لممجكس كال عمى الييكد  ،حتى كاا
كال قطاع الطرؽ كال حربيف كال مرتديف كال يصح أف يكقؼ عمى لمر أك حشيش أك  كالنصارم

نجيؿكال عمى كتب باطمة كتكر  ،كال عمى آثار أماكف الفجكر ألف في ذلؾ  ,ككتب السحر اة كاا
 . 1ك ياع لمديف القكيـ كنشر لمفسؽ كفيو إظيار لمكفر ،ة عمى المعصيةإعان
  :  تن ط   قنبة -ب 

أف يصرؼ فينب ي  ،كالثكابجر ألرجاء في ا ،كطاعتو - كتعالىسبحانو -كالمراد بذلؾ القربة هلل 
 .عمى جية تحقؽ ىذا المقصد

مفكا في اشتراط القربة عمى كالت ،2معصيةالباشتراط عدـ الكقؼ عمى جية كقد اتفؽ الفقياء 
 :قكليف
: اشتراط بمةأكثر الحناكقاؿ بو أحمد كعميو  الحنفية كمقابؿ األصح عند الشافعية:  ألول  قول 
 .3كصدقة ألف الكقؼ قربة ،لقربة في الصرؼ إلى المكقكؼ عميومعنى ا
عدـ إظيار معنى القربة في  :ركاية عند الحنابمةك كة كاألصح عند الشافعية : المالي  ثان   قول 
 .4يشترط ألف القربة أمر بدىي فيو فبل ،الكقؼ
 : م لوماأن يكون   موقوف عليو  -ج 

 ديؿ المكقكؼ عميو كلـ يحدفإذا جي  ،تككف الجية المكقكؼ عمييا معمكمةاألصؿ في الكقؼ أف 
 ؟ير مبيف ىؿ يصح الكقؼ بذلؾ أـ الغ ،قكؼ عميو مبيماكاف المك أك  ،مصرفو

 : عمى قكليف أك غير مبينة ،التمؼ الفقياء في الكقؼ عمى جية مجيكلة 
كا اشترط: الشافعية كقكؿ لمحنابمة ظير عنداألك  الحنفية بعضقاؿ بو محمد كعميو :  ألول  قول  

  .5ةغير مبينعمى جية مجيكلة كال يصح الكقؼ  ،بهللاف يككف المكقكؼ عميو معمكما
                                                           

(؛ الييتمي: تحفة المنياج 8/117(؛ عميش: منح الجميؿ )82,  7/81اللرشي: شرح ملتصر لميؿ ) 1
 (.2/402(؛ البيكتي: دقائؽ أكلي النيى )247, 6/246)

 (2/251(؛ الم ني: الكافي )12/13(؛ ابف الرفعة: كفاية النبيو )7/82للرشي: شرح ملتصر لميؿ )ا 2
-5/470(؛ الدميرم: النجـ الكىاج )4/338(؛ ابف عابدم: رد المحتار)3/310ابف نجيـ: النير الفائؽ ) 3

 (.7/13اإلنصاؼ )(؛ المرداكم: 2/514(؛ اللمكتي: كشؼ الملدرات )2/362(؛ الشربيني: اإلقناع )473
, 6/247(؛ الييتمي: تحفة المحتاج )4/103(؛ الصاكم: بم ة السالؾ ) 3/964ابف شاس: عقد الجكاىر)  4

(؛ الرزكشي: شرحو عمى 7/13(؛ المرداكم: اإلنصاؼ)473 - 5/470(؛ الدميرم: النجـ الكىاج) 248
 (.4/297ملتصر اللرقي)

(؛ 358, 2/357(؛ الفتاكل اليندية )4/414ف: رد المحتار)(؛ ابف عابدي1/377الحصفكي: الدر الملتار) 5
بف الرفعة: كفاية النبيو ؛ ا(5/486(؛ الدميرم: النجـ الكىاج )1/734داماد أفندم: مجمع األنير )

 (. 4/250(؛ البيكتي: كشاؼ القناع )3/6(؛ الحجاكم: اإلقناع )12/31)
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 ة كقكؿ لمشافعيةالمالكيكمذىب  مف الحنفية كفكاآللر  كقاؿ بو أبك يكسؼ :  ثان   قول 
كقفت كلـ  :فمك قاؿ ،المكقكؼ عميو معمكما راط أف يككفبعدـ اشتقالكا الحنابمة:  عند المشيكرك 

 . 1رأك عمى جية ب لمفقراء كيحمؿ عمى العرؼ كهللاف يصرؼ ،يعيف المكقكؼ عميو صح
 أك عمى أحد الرجاؿ. ،قؼ عمى رجؿكك  :مبيم  أو    وقف على   مجيول 
  :التمؼ الفقياء بيذه المسهللالة عمى قكليف 
  .2صحة الكقؼ عمى مجيكؿ ـ: قالكا بعد( الجميكر )الحنفية كالشافعية كالحنابمة : ألول  قول  

 .3صحة ىذا الكقؼبقالكا  :المالكية :  ثان    قول
 : كون   موقوف عليو ممن يصح تمليكوأن ي -ض 

سبحانو -ىؿ إلى هللا  مماء في انتقاؿ ممؾ الكقؼ إلى مفمع اعتبار اللبلؼ الحاصؿ بيف الع
المبحث كقد تـ بياف ذلؾ في  ،أك بقاؤه عمى ممؾ الكاقؼأـ إلى المكقكؼ عمييـ,  -كتعالى 

 المبلئكةفبل يصح الكقؼ عمى  ،المكقكؼ عميو أف يككف أىبل لمممؾيشترط في إال إنو  ,األكؿ
كقاسكا الكقؼ  ،التمميؾصفة ـ ال يممؾ كؿ كاحد منيـ بألني ,رجؿ مجيكؿ أك كال البيائـ كال الجف
حنيفة كمالؾ كالشافعي كأحمد رحميـ أبك  كبيذا قاؿ ،بجامع كؿ منيما إسقاط ممؾاليبة عمى 

 .4هللا
 :  موقوف عليو موجوض  يكون أن -ه 

لمكقكؼ عميو كقد التمؼ العمماء في كجكد ا ،راط كجكد المكقكؼ عميو حاؿ الكقؼىك اشتك  
 :حاؿ الكقؼ عمى قكليف

                                                           

(؛ ابف شاس: عقد الجكاىر 358, 2/357ندية)(؛ الفتاكل الي414, 4/349ابف عابديف: رد المحتار ) 1
(؛ الدميرم: النجـ 7/661(؛ ال رناطي: التاج ك اإلكميؿ )6/326(؛ القرافي: الذليرة )968, 3/967)

(؛ البيكتي: 4/300(؛ الرحيباني: مطالب أكلي النيى )12/31(؛ ابف الرفعة: كفاية النبيو )5/486الكىاج )
 (.2/13بي: نيؿ المآرب )(؛ الت م2/407دقائؽ أكلي النيى )

(؛ 12/31(؛ ابف الرفعة: كفاية النبيو )5/327(؛ النككم: رك ة الطالبيف )1/377الحصفكي: الدر الملتار) 2
 (.2/13(؛ الت مبي: نيؿ المآرب )3/3الحجاكم: اإلقناع )

 (.4/89(؛ الدسكقي: حاشيتو عمى الشرح الكبير )3/1971عياض: التنبييات المستنبطة ) 3
(؛ 2/13(؛ الت مبي: نيؿ المآرب )6/496(؛ ابف قدامة: الشرح الكبير)4/69ربيني: م ني المحتاج )الش 4

 (.2/254(؛ ابف قدامة: الكافي )4/299الزركشي: شرحو عمى ملتصر اللرقي )
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 ألنيـ يجيزكف الكقؼ عمى ما ،عدـ اشتراط كجكده عند الكقؼ :: الحنفية كالمالكية ألول  قول  
ىذه  :أك يقكؿ ،عند قكلو الكقؼكال كلد لو  ،ىذه كقؼ عمى كلدم :الكاقؼكقكؿ  ،سيكجد بعد

 .1سيكلد كقؼ عمى ما
متحققا عند  ،المكقكؼ عميو مكجكداراط أف يككف : قالكا باشت: الشافعية كالحنابمة  ثان   قول  

. 2حتى يصح تمميكو  الكقؼ

                                                           

(؛ الدسكقي: حاشيتو عمى الشرح 6/152(؛ ابف مازة: المحيط البرىاني )4/473ابف عابديف: رد المحتار) 1
 (.8/146(؛ عميش: منح الجميؿ )4/89الكبير)

(؛ 3/246(؛ البجيرمي: تحفة الحبيب )302(؛ ال مراكم: السراج الكىاج )ص: 294ال بي: المباب )ص: 2
 (.2/404البيكتي: دقائؽ أكلي النيى )



 
 

 
 
 

 املبحث انرابع
 

 االتهــــوجم ،ائصهـــوخص ،ىقفـــىاع انـــنأ
  



 

46 
 

 :أنو ع   وقف :أوال
ليؾ ،قؼ إلى أنكاع باعتبارات ملتمفةينقسـ الك   :عمى النحك التالي بياف كؿ منيا كاا

  :ينقسم إ ى  غنض   ذي ييضف إ يو   وقف باعتبان -أ 
أك  أك مستشفى كهللاف يكقؼ أر و عمى مسجد ،جية بر ىك الذم يكقؼ عمى :الكقؼ الليرم

 .1المساكيفالفقراء ك  أك مدرسة
عمى  ثـ ،شلص معيف عمى ىك الذم يكقؼ ابتداء عمى معينيف أك :الكقؼ األىمي ) الذُّرم (

 . 2كهللاف يقؼ عمى أكالده ثـ عمى الفقراء كالمساكيف ،جية بر
 .3نصيب أىميك  كىك ما كاف فيو نصيب ليرم: الكقؼ المشترؾ

 :   وقف باعتبان   مدل ينقسم إ ى -ب 
مما يسمى  كالمباني كالدكر كاألرا ي ،آلرما ال يمكف نقمو مف محؿ إلى  كىك :كقؼ العقار

 .4بالعقار
كالعركض كالحيكانات  يشمؿ النقكدك  ،آلر: ىك الذم يمكف نقمو مف محؿ إلى كقؼ المنقكؿ

 .5كالمكيبلت كالمكزكنات
 :   وقف باعتبان   دكم   تكليف  ينقسم إ ى -ج 

 .6ألف الجميكر حممكه عمى القربة المندكب إلييا ،المندكب: كعميو أصؿ الكقؼالكقؼ 
 .7هلل عمى أف أقؼ ىذه الدار إف شفى مري ي :فقاؿ نذر كقفا كمف: الكاجبالكقؼ 
  .8يقؼ عمى األغنياء كهللاف ،يقؼ عمى جية ليس فييا قربة :المباحالكقؼ 

أك سمعة  ،أك الصكامع بهللاف يقؼ عمى الكنائس ،كهللاف يقؼ عمى محظكر شرعي: الكقؼ المحـر
 .9كنحكه كتكددا كرياء

                                                           

 (.10/7607(؛ الزحيمي: الفقو اإلسبلمي )113السدالف: رسالة في الفقو الميسر )ص: 1
 (.10/7607(؛ الزحيمي: الفقو اإلسبلمي )113لفقو الميسر )ص:السدالف: رسالة في ا 2
 (.158قحؼ: الكقؼ اإلسبلمي )ص: 3
 (.129, المادة:31مجمة األحكاـ العدلية )ص: 4
 (.128:, المادة31مجمة األحكاـ العدلية )ص: 5
 (.152,  5/151(؛ ابف المفمح: المبدع )15/320(؛ النككم: الميذب )2/160النفراكم: الفكاكو الدكاني ) 6
 (.547(؛ الحصني: كفاية األليار )ص:1/466ابف نجيـ: النير الفائؽ ) 7
(؛ الرممي: نياية المحتاج 4/77(؛ الدسكقي: حاشيتو عمى الشرح الكبير ) 3/310ابف نجيـ: النير الفائؽ )  8

 (. 7/13(؛ المرداكم: اإلنصاؼ )5/369)
 (.2/398أكلي النيى )(؛ البيكتي: دقائؽ 7/15المرداكم: اإلنصاؼ ) 9
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 .1: كهللاف يقفو عمى شئ مكركهلكقؼ المكركها
 :إ ى  وقف باعتبان   دكم   وا   ينقسم  -ض 

 .كشركطو كىك الذم اكتممت أركانو: الكقؼ الصحيح
 .الكقؼ الصحيح مقابؿكىك  :الباطؿالكقؼ 
 :ينقسم إ ى  وقف باعتبان   توقيت  -ه 

 كالفقراء كالمساكيف ,كال تنقرض عمى جية ال تنقطع كىك أف يككف المكقكؼ: الكقؼ المؤبد
 .2كأال يككف الكقؼ مؤقتا مدة مف الزمف كهللاف يقكؿ كقفت دارم سنة ،كالمساجد

 . ينتيي بانتياء ىذه المدةك  لزمفىك ما يتـ كقفو مدة مف ا: الكقؼ المؤقت
 : ينقسم إ ى   وقف باعتبان   ت ليق -و 

نما يعمؽ عمى شرط أك عمى  ،حيف صدكر الصي ة شاؤه: كىك الذم ال يتـ إنالكقؼ المعمؽ كاا
 .3أمر يحدث في المستقبؿ

 .4ره في الحاؿ كقت صدكرهيترتب أثك  ،إنشاؤه حيف صدكر الصي ة لذم يتـىك ا: الكقؼ المنجز
 : ينقسم إ ى ف باعتبان  ست مال   مال   موقوف  وق -ز 

 كالمدرسة ,كالمسجد لمصبلة ،استعماؿ أصؿ الماؿ في تحقيؽ غر وكىك الكقؼ المباشر: 
 .5كالمستشفى لعبلج المر ى ،كالجامعة لمتعميـ

 . 6كينفؽ ناتجو عمى غرض الكقؼ ،نتاجكىك استعماؿ أصمو لئل: الكقؼ االستثمارم
 :   يوع ينقسم إ ى  وقف باعتبان  -ح 

مف غير تحديد حصة كؿ  كقؼ المشاع: كىك العقار الذم تشترؾ ممكيتو لعدد مف الشركاء
 .7منيـ

 كىك ما تحدد حصة كؿ مف الشركاء فيو. ،مقابؿ المشاع :كقؼ المفرز
  

                                                           

 (.7/13المرداكم: اإلنصاؼ ) 1
 (.4/254(؛ البيكتي: كشاؼ القناع )5/482(؛ الدميرم: النجـ الكىاج )4/348ابف عابديف: رد المحتار) 2
 (.10/7658الزحيمي: الفقو اإلسبلمي ) 3
 (.16/103(؛ الدبياف: المعامبلت المالية )10/7658الزحيمي: الفقو اإلسبلمي ) 4
 (.159حؼ: الكقؼ اإلسبلمي )ص:ق 5
  (.159قحؼ: الكقؼ اإلسبلمي )ص: 6
 , باب الشيف(. 1/1045المعجـ الكسيط ) 7
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 :ينقسم إ ى   وقف باعتبان تنتيبو  إلض ني -ط 

مف قبؿ  الرسمية دكف ككيؿ أك كليالجية  لى إدارتو مباشرةكىك الذم تتك  :الم بكط الكقؼ
 .1الكاقؼ

ة الجيات الرسمية متابع كتككف ميمة ،الكقؼ قائـ يقكـ عميو: كىك الذم يتكلى الكقؼ الممحؽ
  .2مدل تطبيؽ أحكامو

 : خصائص   وقف :ثانيا
 دلؿ عمى عظمة ىذه الشريعة ال راءيفيك  ،في اإلسبلـ امتاز بلصائص عدة نظاـ الكقؼ

عف  بيذا النظاـامتازت  فقد ،كنظاـ فيي أصيمة لكؿ حكـ ،جميع الشرائعانتيا المتقدمة عمى كمك
 :اف ىذه اللصائص عمى النحك التاليكبي ،مف الشرائع سكاء السماكية أك الك عيةغيرىا 
 :غين وا   أن   وقف ت نيع نبان  سماوي - أ

كىك مما  ،كلـ يعرفو إال المسممكف ،قبؿ اإلسبلـ في الشرائع السابقة فالكقؼ لـ يكف 
قاؿ  ،كتطبيقو تقدمت عف غيرىا ببيانوكأف ىذه الشريعة  ،التص هللا بو المسمميف

نما حبس  ،كال أر ا دارا ،فيما عممتو كلـ يحبس أىؿ الجاىميةهللا: " رحمو الشافعي كاا
ا جميا كقد ظير ىذ ،كفي ىذا بياف لحقيقتو ،كالمقصكد الحبس المعركؼ 3"ـأىؿ اإلسبل

أصحاب القانكف الك عي أف كحتى في عصرنا نبلحظ  ،4في مبحث مشركعية الكقؼ
كال ييتمكف  ،أك يبدلكنيا كممف يحكلكنيا عف حقيقتيا ،كنائسممف يبيعكف ال ،مف ال رب

نما يعتبركنيا ،بيا مف باب الكقؼ  .عقارا كمثيبلتيا مف العقارات كاا
 :   مو ية - ب

 كالمرابط فيك يشمؿ المساجد ،كالدنيكية شامؿ لكؿ أنكاع اللير الدينية إف نظاـ الكقؼ
 كالعيادات كيشمؿ المستشفيات ،كالكميات كالجامعات كيشمؿ المدراس ،كالمقابر كالث كر

الفقراء ك كيشمؿ  ،كالطرقات مؿ القناطر كاآلباركيش ،كالجمعيات الليرية كالمؤسسات
أك عمى  كيت مف الكقؼ عمى جية لاصة ،ديفمجاىكال كالعمماء ك المتعمميف المساكيف

                                                           

 (.1/139المشيقح: الجامع ) 1
 (.1/139المشيقح: الجامع ) 2
(؛ 5/453(؛ الدميرم: النجـ الكىاج )2/160(؛ النفراكم: الفكاكو الدكاني )4/337ابف عابديف: رد المحتار ) 3

 (. 4/270يباني: مطالب أكلي النيى) الرح
 راجع المبحث الثاني: مشركعية الكقؼ. 4
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الجتماعية كا كالعسكرية ياسية كاالقتصاديةالس ،كيشمؿ جميع مناحي الحياة ،عامة جية
 .ذلؾ في مجاالت الكقؼ إف شاء هللاكسيتـ بياف  ،كالعممية كالصحية

 :  ضو م و الستمن نية و  ثبات -ج
 فيو الثباتك  ،بلؾكبقائو مف غير استي إلسبلـ يلتص بدكاـ حالونظاـ الكقؼ في ا

القادمة عمى مر مما يساىـ في لدمة األجياؿ  ،كاالنتياء االنقطاع ـكعد كاالستقرار
ًإذىا {قاؿ:  فصح عف النبي  ،1كالفناء منع عميو الزكاؿيي  ،فيك قائـ كدائـ ،رك العص

ميوي ًإالَّ ًمٍف  ٍنوي عىمى افي اٍنقىطىعى عى ٍنسى اًريىةو،مىاتى اإٍلً دىقىةو جى : ًإالَّ ًمٍف صى ثو أىٍك ًعٍمـو ييٍنتىفىعي ًبًو،  ثىبلى
اًلحو يىٍدعيك لىوي  لىدو صى اـ الكقؼ دائـ المنفعة فنظ ،كلذلؾ يشترط التهللابيد في الكقؼ ،2}أىٍك كى

  .في اآللرة كالثكاب جارم األجرفي الدنيا ك 
 : الستقال ية -ض

 ،التصرؼ في الكقؼ محدكدك  ,كالتبرعاتقؿ عف غيره مف الصدقات الكقؼ نظاـ مست
 يتـ االىتماـ بو لشيةك  ،بو كيراعى لذلؾ يحافظ عميو ،فبل يكىب كال يباع كال يكرث

نظاـ قكة كاستقبلؿ ىذا ال ،كال يترؾ لمفناء منفعتو فبل يييمؿفو ك تعطيمو كت ييع مصار 
سبب مف أسباب ك  ،كسبب مف أسباب عمك األمة كرقييا كبقائيا ،سبلميةلؤلمة اإل كمنعة
 . كالتمكيف النصرة

 :  نمو و النتفاع -ه
 ،في الكقؼ ب عمى ذلؾ لاصية النماءيترت ،ظاـ الكقؼ يمتاز بالدكاـ كالبقاءكاف ن فإف 

ذا نمى الكقؼ ذا زادت منفعتو ،توتزداد منفع ككثر كاا ستساىـ في ت طية احتياجات  كاا
 .3كبقاء مف عيش األمة

 : ثا ثا: مجاالت   وقف
يف لاصة ة في حياة المسممكلو منفعة عظيم ،ؼ لو أىمية في الشريعة اإلسبلميةالكقكألف 
ؿ في قؼ دالفالك  ،فمف الطبيعي أف تتعدد مجاالتو ،ككثرت حاجتو قد تعددت أنكاعوفم ،كعامة

ليؾ بياف  ,كالصحية كالعممية جميع مناحي الحياة الدينية كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كاا
 :ذلؾ

  

                                                           

 (. 6/26(؛ ابف قدامة:الم ني )3/581(؛ الجمؿ: فتكحات الكىاب )3/205البجيرمي: حاشيتو عمى المنيج ) 1
 . (18في البحث )ص:  سبؽ تلريجو 2
 (.4/271الرحيباني: مطالب أكلي النيى ) 3
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 :  مجال   ضين  -أ 
إال أنو يقصد في ىذا صرؼ الكقؼ عمى الشئكف  ،في حقيقتو يت مف جميع المجاالت كاف فكاا 

نارة كمياه شرب فرشكتجييزىا مف  كبناء المساجد ،الدينية ى كما يصرؼ عم ،كتكسعة كعمارة كاا
 ،مسمميفألىميتيا في قمكب ال ،كبيت المقدس كمسجد الحراـ كالمسجد النبكم ،المساجد العظيمة

 كتجييز األمكات مف غسيؿ كتكفيف كما كيصرؼ الكقؼ عمى المقابر ،رحاؿ لدييـالكمحؿ شد 
 .1كاحتياجاتيا كامكانياتيا كعمى مصارفيا ،ى كزارة األكقاؼ كمكظفيياكيصرؼ عم ،كدفف
 :  مجال   سياس  -ب 

الدكلة مف ي يكف دألنو مكر  ،كيدعـ في قرارىا يساىـ في قكتياك  فالكقؼ يقكم أركاف الدكلة
زاز الدكؿ كيجعميا عر ة البت ،كعدـ االىتماـ بالكقؼ ي عؼ الدكلة ،حاجتيا لمدكؿ األلرل

ف ىذا حيث إ ،كعدـ تبعيتيا لآللريف كسيادتيا قبلؿ شهللانيايساعد في است مصدرفيك  ،األلرل
 .2كالعبلقة بينيما طردية لمجاؿ معتمد عمى المجاالت األلرلا

 :  مجال  القتصاضي -ج 
مية االقتصادية لمدكلة فيك يساىـ في تحقيؽ التن ،عصب ىذا المجاؿ كمكرد أساسي فيوالكقؼ 

 ،ؾ لبقاء أصؿ الكقؼكذل ،كفكائد كبيرة ف استثمار الكقؼ فيو منفعة عظيمةإحيث  ،اإلسبلمية
مما يستمر كيبقى  ،يتاجر فيو مف غير لسارة أس ماؿفيك كر  ،فبل يستيمؾ كال ييمؿ كال يتمؼ

 ،كيساىـ في تعمير األرض لمزراعة ،فيق ي عمى البطالة كيدعـ العمالة ،القادمةإلى األجياؿ 
تنش ؿ  ك ،ترتفع بو الركاتبك  فيكبر اإلنجاز ،كتشييد الجسكر كالطرؽ ،كتشييد المصانع لمعمؿ

يحفظ الدكلة  فاستثمار الماؿ الكقفي ،الحياة كتزدىر كتنمك مقدرات الدكلة اإلسبلمية ،الكظائؼ
 .3االنييارك  كيعطييا المناعة مف السقكط ،مف الفقر كالحاجة

 : الجتماع  مجال    -ض 
يساعد في تثبيت العبلقات األلكية كتقكية األكاصر ك  ،ككا ح اؿ بيففي ىذا المجكجكد الكقؼ 

كااعانة ارميف كلبلص المسجكنيف حيف االىتماـ بالفقراء كالمساكيف كق اء ديف ال ف ،المجتمعية
 عمى مرض القمكب مف الحقديق ي ك  ،كيدفع الم رة فتحصؿ المنفعة ،بناء السبيؿ المنقطعيفأ

                                                           

(؛ النككم: رك ة الطالبيف 12/14(؛ ابف الرفعة: كفاية النبيو )7/82ى اللرشي )العدكم: حاشيتو عم 1
(5/321.) 

 (.1/294المنياجي: جكاىر العقكد ) 2
(؛ المنياجي: جكاىر العقكد 3/346(؛ البجيرمي: تحفة الحبيب )5/321النككم: رك ة الطالبيف ) 3

(1/294.) 
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كما كينقؿ  ،فال ني يكقؼ كالفقير يشكر ،كاأللفة بينيـ كتنمك المحبة كالمكدة ،كالحسد كالب  اء
 .1إلى درجة االنتاج مف مرتبة االحتياج الفقراء كالمساكيف

ستشفيات كدكر المسنيف كالم فعند تشييد الجمعيات الليرية ،كالمعكقيف كالكقؼ عكف لمعاجزيف
لدمتيـ ديف كمساعدتيـ ألف  ،ير حياتيـيسيؿ عقباتيـ كتيعالج مشكبلتيـ كتذلل ,مف ماؿ الكقؼ
نسانية قكيمة ألبلؽ عظيمة  .2كاا

 :  مجال    سكني -ه 
لممسمميف ككاف محؿ نظر  ،قد ارتكزت عميو الدكلة اإلسبلميةك  ،كىذا المجاؿ في غاية األىمية

 ،لدكلة كاألمةكا ا لو مكانة عظيمة في حماية الديفلم ،تكجيو الماؿ الكقفي ليذا المجاؿفي 
 كما كتبنى المرابط ،ش بماؿ الكقؼككانت تجيز الجيك  ،كالعتاد فكانت تكقؼ األسمحة كالليكؿ

لى يكمنا ىذا حاجة ،كيصرؼ مف أجؿ فكاؾ األسرل ،كالث كركالمرابض  ؼ الجياد إلى الكق كاا
كغيره مف  كأجيزة االتصاالت ككسائؿ النقؿ فكقؼ السبلح عمى المجاىديف ،ةكدائم قائمة
 كالتمكيف لثبات في كجو العدك كيعزز النصريعطي استمرارية لمقتاؿ كا ،العسكريةحتاياجات اال

 . 3كيعجؿ بالتحرير
 :  مجال    لم  -و 

كساىـ في رقي  ،دكرا رائدا كمتميزا في دعـ العمـ كالثقافة فمقد أدل ،داعـ ليذا المجاؿالكقؼ 
ف العالـ يجتاحو األعداء في كقت كا الي عممية شيدمما حقؽ ح ارة  ،العمـ في جميع الفنكف

 .4كالظبلـ كالتلمؼ الجيؿ
المساجد القرآنية في أك الحمقات العممية ك  ،كالكميات عمى الجامعات كالمدارس فكاف الكقؼ 

 كاف الكقؼ عمى المكتباتك  ،كالفقو ككاف الكقؼ عمى العمماء كالفقياء كطبلب العمـ ،كالكتاتيب
ككاف يصرؼ عمى ىؤالء  ،التطبيقيةسكاء النظرية أك  ،كالمشاريع العممية تب كأدكات الدراسةكالك
 ،مما يلدـ الدكلة في تطكيرىا ،بر جيدكأك بهللاكمؿ نشاط ،الكقؼ حتى تستمر الحياة العممية مف

أك  كال معطؿ بقى حيكيا غير لامؿكما العمماء عمى ىذا المجاؿ أف ي راء حريصكفكاألم
 . 5ميمؿ

                                                           

 (.5/321(؛ النككم: رك ة الطالبيف )1/294عقكد )(؛ المنياجي: جكاىر ال6/260الرافعي: العزيز) 1
 (. 1/294جكاىر العقكد ) :المنياجي 2
(؛ المنياجي: جكاىر العقكد 5/321(؛ النككم: رك ة الطالبيف )7/82اللرشي: شرح ملتصر لميؿ )3

(1/294.) 
 (.1/153المشيقح: الجامع ) 4
 (.5/320(؛ النككم: رك ة الطالبيف )1/294العقكد )(؛ المنياجي: جكاىر 12/25ابف الرفعة: كفاية النبيو ) 5
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 :  مجال   صد  -ز 
كحاجة المجاؿ  ،كالجرحى فالكقؼ يصرؼ عمى المستشفيات كالعيادات أك مداكاة المر ى

نسانية الكقفي  ركرة شرعية الصحي إلى كثير مف الماؿ غرؼ لمعمميات كملتبرات كتجييز  ،كاا
ككما يصح أف  ،األسعافاتاية المركزة كالعن ة كالطكارئكالجراح تحميؿ كأجيزة طبية كأقساـ لمكالدة

 . 1كغيرىا مف االحتياجات الطبية كالطبية األطباء كتطكير قدراتيـ العمميةيصرؼ عمى 

                                                           

 (. 1/294المنياجي: جكاىر العقكد ) 1



 
 

 
 
 

 انفصم انثاني
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ىوحكمؼاى،صورىادتبدالىالوقفىحثىالثاني:ــالمب
ىفـــوقـــدالىالـــطىادتبــوابـــضحثىالثالث:ىــالمب
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كفي ىذا المبحث سهللاعرؼ  ،ل ةن كاصطبلحان  ،لقد سبؽ كأف عٌرفت الكقؼ في الفصؿ األكؿ
 ل ة كاصطبلحا. ،استبداؿ الكقؼ

  الستبض ل  غة:  مفيوم
 كليا عدة معاني نكجز منيا: ،1كالبلـأصميا مف مادة بدؿ الباء كالداؿ 

 .2أ_ البدؿ: كجع في اليديف كالرجميف
 .3نحٌيت األكؿ كجعمت الثاني مكانو ،ب_ كيهللاتي بمعنى التنحية: أبدلتو

زالتو بشئ آلر ،ج_ كيهللاتي بمعنى اإلزالة كاإلحالة: كىك تحكيؿ الشئ مف حاؿ إلى حاؿ آلر  ،كاا
 .4أصفربٌدلت لكف المنزؿ مف أبيض إلى  :كقكلؾ

يىٍكـى قكلو تعالى: كمنو  ،5كىي لمؼ الشئ كقيامو مقاـ الشئ الذاىب ،د_ كيهللاتي بمعنى الت يير
... مىكىاتي تيبىدَّؿي اأٍلىٍرضي غىٍيرى اأٍلىٍرًض كىالسَّ

6 
 .7كالجمع أبداؿ ،كاالسـ منو: البىدىؿ كالًبٍدؿ كالبديؿ كميا بمعنى كاحد

 ،استبدؿ الشئ: بمعنى غيره ،كمنو المبادلة كاالستبداؿ ،كاحدكالمصدر منو: إبداؿ كتبديؿ بمعنى 
 .8أم غيرت الثكب بآلر ،كقكؿ القائؿ: استبدلت ثكبا مكاف ثكب ،كتبٌدؿ بو إذا ألذ مكانو

كىك أف  ،أف المعاني تدكر في مدار كاحد ،ييتبدل ل ،مف لبلؿ عرض المعنى الم كم
قامة شئ مكاف آلر ،لم ة يراد بو الت ييريما نفس المعنى في ايأك اإلبداؿ كم االستبداؿ  ،كاا

أك في األكصاؼ ت يير صكرة بصكرة مع بقاء  ،كالت يير إما في الذات تقـك عيف مكاف ألرل
كتبديؿ سيارة  ،كاإلبداؿ يككف عمى جية التعاقب مف غير مثامنة ،أك ت يير حاؿ لحاؿ ،العيف

لبلؼ العكض فيك تعاقب الشئ كت ييره ب ،كليس مقابؿ شئ مف النقكد ،بمثميا أكبمنزؿ أك أرض
 .9عمى جية المثامنة

 ثباتو لمميبدؿ بو.اا ك  ،مع ت يير األثر المترتب عمى الميبدؿ ،االستبداؿ قياـ شئ مكاف شئ آلرف 
                                                           

 (.1/39(؛ الحمكم: المصباح المنير)1/210ابف فارس: مقاييس الم ة ) 1
 (.11/49(؛ ابف منظكر: لساف العرب )4/1632الجكىرم: الصحاح ) 2
 (.1/39الحمكم: المصباح المنير) 3
 (.3/298(؛ الفراىيدم: العيف)11/187(؛ ابف منظكر: لساف العرب )28/64الزبيدم: تاج العركس ) 4
 (.8/45(؛ الفراىيدم: العيف)28/64(؛ الزبيدم: تاج العركس )1/210ابف فارس: مقاييس الم ة ) 5
 (.48سكرة إبراىيـ: اآلية ) 6
 (.30(؛ الرازم: ملتار الصحاح )ص:1/39(؛ الحمكم: المصباح المنير)4/1632الجكىرم: الصحاح ) 7
 (. 1/39(؛ الحمكم: المصباح المنير)1/210(؛ ابف فارس: مقاييس الم ة )4/1632الجكىرم: الصحاح ) 8
 (.237(؛ العسكرم: الفركؽ الم كية )ص:1/150الكجراتي: مجمع بحاراألنكار) 9
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  ستبض ل   وقف: مفيوم
لـ أقؼ عمى تعريؼ استبداؿ الكقؼ عند الفقياء  ،مف لبلؿ البحث في المصادر المتقدمة

كغالبا  ،فقد شرعكا في بياف الحكـ مباشرة ،كذلؾ لبياف مفيكـ االستبداؿ كك كحو لدييـ ،القدامى
، كسهللابيف تعريؼ استبداؿ الكقؼ عند 1ما كانت تقترف عندىـ مسهللالة االستبداؿ مع بيع الكقؼ

 المعاصريف.
كلكف منيـ مف  ،استبداؿ الكقؼ كبينكا مرادهقد عرفكا  :ني   لماء   م اصن  ستبض ل   وقف عنض 

 كمنيـ مف اعتبره بمعنى كاحد. ،فرؽ بيف اإلبداؿ كاالستبداؿ
 فقد عرفيما فقاؿ: - رحمو هللا-زىرة  : الشيخ محمد ابك  ذين فنقو  بينيما

 .2: بيع العيف الكقفية ببدؿ مف النقكد أك بعيف ألرل إلبض ل
 . 3الكقؼ: شراء عيف ألرل تككف كقفا بالبدؿ الذم بيعت بو عيف  الستبض ل

 .4كشمبي ،كأحمد الشافعي ،كألذ بيذا التعريؼ الكبيسي
عؿ أحدىما م ايرا  ،كاإلبداؿ كاالستبداؿ عندىما لفظاف متبلزماف إذا ذكرا معا مٌيز بينيما كجي

فبلبد أف يتبعو شراء عيف ألرل تحؿ  ،ألف إبداؿ عيف الكقؼ يستدعي استبداليا ،لآللر
 .5مكانيا

ذا ذكر أحدىما منفردا  ،فمك ذكر اإلبداؿ يككف المعنى بيع العيف المكقكفة ،فالمقصكد كبلىما كاا
ذا ذكر االستبداؿ كحده ،كشراء ألرل لتحؿ مكانيا نفس معنى اإلبداؿ كيككف المعنى  يككف كاا

 .6ألف شرط الكقؼ التهللابيد كدكاـ االنتفاع منو ،كاحد
بيعة  .7المشتراة لتككف كقفا بدال منياكالمستبدلة: ىي  ،فعندىـ العيف الميبدلىة: ىي المى

كاإلبداؿ: شراء  ،بيع عيف الكقؼ بالنقد االستبداؿ حيث قالكا إف: و  ب ض خا فيم ف    تفنقة
 .8فعكسكا قكؿ األكؿ ،بيع عيف الكقؼ بعيف ألرل ،كالتبادؿ: ىك المقاي ة ،عيف الكقؼ بالنقد

                                                           

(؛ 1/305(؛ المنياجي: جكاىر العقكد )2/165(؛ النفراكم: الفكاكو الدكاني )4/386ابف عابديف: رد المحتار) 1
 (.4/379(؛ المرداكم: اإلنصاؼ )10/207الييتمي: تحفة المنياج )

 (.172أبكزىرة: محا رات في الكقؼ)ص: 2
 (. 173, 172أبكزىرة: محا رات في الكقؼ)ص: 3
محمد  (؛ د.229(؛ د. أحمد الشافعي: الكصية كالكقؼ)ص:301, 1/300د. الكبيسي: أحكاـ الكقؼ ) 4

 (.338شمبي: أحكاـ الكصايا كاألكقاؼ )ص:
 (.1/301(؛ د.الكبيسي: أحكاـ الكقؼ)173محمد أبكزىرة: محا رات في الكقؼ )ص: 5
 (. 1/301(؛ د.الكبيسي: أحكاـ الكقؼ)173محمد أبكزىرة: محا رات في الكقؼ )ص: 6
(؛ د. محمد 229الكقؼ)ص:(؛ د. أحمد الشافعي: الكصية ك 301, 1/300د. الكبيسي: أحكاـ الكقؼ ) 7

  (.388شمبي: أحكاـ الكصايا كاألكقاؼ )ص:
  (.388(؛ د. محمد شمبي: أحكاـ الكصايا كاألكقاؼ )ص:229د. أحمد الشافعي: الكصية كالكقؼ)ص: 8
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كاإلبداؿ: جعؿ عيف مكاف العيف  ،ف االستبداؿ ىك بيع عيف الكقؼ بالنقكدإكعند آلريف: 
 .1أم مقاي ة ،المكقكفة

 كجكه: ثبلثةكىك مف   عتنض عليو:
كلالفكا  ،كجعمكىما مصطمحيف ملتمفيف ،نيـ فرقكا بيف لفظي االستبداؿ كاإلبداؿإ  ألول: 

 كالمستبدؿ كما ىك مبلحظ. ،بع يـ في تعريؼ المبدؿ
كظير فيو  ،مما كسع دائرة اللبلؼ بيف الممفظيف ،جعمك التمايز كالتبلـز صفتيف بينيما   ثان :

 نكع مف التكمؼ.
 .2ف المفظيف بمعنى كاحدإنيـ قالكا: إاف لالفكا بيما أصحاب الم ة حيث كىذاف األمر 

ككذلؾ  ،فالبيع تصرؼ كعقد مستقؿ ،القتراف االستبداؿ بالبيع ،التعريؼ غير مانع   ثا ث:
ف كاف في تعريؼ العمماء لممبادلة بهللانيا بيع عيف بعيف مثميا ،االستبداؿ فعمى اعتبار أنيا  ،كاا

 .3لكنيا عقد مستقؿ بذاتو ،ؼ يلتمؼ عف حقيقة البيع المعركؼألنيا تصرٌ  ،قسـ مف البيكع
 ،فكؿ بيع مبادلة ،كالتيمـ عف الك كء ،قاؿ المرداكم: "المبادلة: تدؿ عمى ك ع شئ مماثؿ لو

 4كال عكس"
فاعتبركا  ،رؼ بعض المعاصريف: االستبداؿ كاإلبداؿ كمصطمح كاحد ال يكجد بينيما فرؽكع

 فذكركه عمى النحك التالي: ،بمعنى كاحد -االستبداؿ كاإلبداؿ -المفظيف
أك ىك  ،أك بيع المكقكؼ كجعؿ آلر بدال منو ،ىك نقؿ الكقؼ مف عيف إلى ألرل االستبداؿ:

أك شراء عيف بدؿ  ،إلراج العيف المكقكفة عف جية كقفيا بهللالذ العكض عنيا بطريؽ المعاك ة
 .5التي بيعت لتككف كقفا بدليا

 كذلؾ مف كجييف:  عتنض عليو:
 منيما مستقؿ التصرؼ عف اآللر. كمع أف كبل ،نيـ قرنكا عقد البيع مع االستبداؿإ  ألول:
 .6كمعمـك أف المعاك ة معاممة ملتمفة عف المبادلة ،في التعريؼنيـ أدلمكا المعاك ة إ   ثان :

 

                                                           

 (.1/141المكسكعة الفقيية الككيتية ) 1
 (.11/48العرب ) (؛ ابف منظكر: لساف3/375(؛ بف سيده: الملصص)1/30الرازم: ملتار الصحاح ) 2
 (.2/72(؛ النفراكم: الفكاكو الدكاني)5/272ابف عابديف: رد المحتار) 3
 (.3/34المرادكم: اإلنصاؼ ) 4
, أبك لشريؼ: 2014, العدد الثاني, 30(؛ مجمة جامعة دمشؽ,المجمد 55د. العيبيدم: استبداؿ الكقؼ )ص: 5

 (.343استبداؿ ممتمكات الكقؼ)ص:
 (.237العسكرم: الفركؽ الم كية )ص: 6
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   ت نيف   ن جح:

 ،ككذلؾ المبادلة بمعنى كاحد ،أف اإلبداؿ كاالستبداؿ ييتبيف ل ،كمناقشتيـ ،بعد عرض التعريفات
 ك أف التعريؼ الراجح ىك:

لراجيا مف الكقؼ فيترتب عمييا أحكاـ  ،كقياـ عيف ألرل مكاف األكلى ،ت يير العيف المكقكفة كاا
 . 1سكاء كانت مثميا أك ملتمفة عنيا ،الكقؼ

أك أرض  ،أك دار مكقكفة مقابؿ دار ،استبداؿ أرض مكقكفة بهللارض تحؿ مكانيا :كصكرة ذلؾ
 كبذلؾ يككف عندم: ،أك سيارات مقابؿ دار كىكذا ،مقابؿ دار

 كلرجت مف دائرة الكقؼ. ،العيف المكقكفة التي ت يرت بعيف ألرل :كىي الميبدىؿ
مع ترتب أحكاـ الكقؼ  ،العيف التي حمت مكاف العيف المكقكفة كقامت مقاميا :المٍبدؿ بو كىي

 عمييا.
كالبيع كاإلجارة كاحترزت بالقكؿ" ت يير  ،كبيذا التعريؼ لرجت التصرفات التي تتـ بالمعاك ة

 يرىا بالقكؿ" كقياـ عيف ألرل".كغ ،معاك ة كاليبةالغير كلرجت التصرفات  ،العيف المكقكفة"
 ؤلسباب التالية:ل وسبب   تنجيح:

 أكال: ألف التعريؼ يكافؽ المعنى الم كم لو.
 .لت التي كقعت عمى التعريفات األلر ثانيا: لمكه مف االعترا ا

كىذا التعريؼ  ،فقد قرنكا مع االستبداؿ تصرفات ألرل ،ثالثا: التعريفات السابقة غير مانعة
كلـ يلرجو عف حقيقتو أك  ،ألنو قيد التصرؼ المذككر في قالب التعريؼ فقط ،جامع كمانع

 يدلؿ أمرا آلر في حقيقتو.
أك  ،فقد ذكر المشيقح في كتابو قائبل: "كالفقياء يطمقكف كممة إبداؿ الكقؼ أك استبداؿ الكقؼ

كألذ عيف ألرل  ،سكاءن كانت عقارا أـ منقكال ،بيا تنحية عيف الكقؼ ،المناقمة في األكقاؼ
 . 2مكانيا لتككف العيف الثانية مكاف األكلى"

كاعتبارىا بمعنى  ،تعريؼ الفقياء لممناقمة بيذا المعنىأي ا كىذا مما يؤيد الترجيح كيقكيو 
.3فناىا بوعمى النحك الذم عرٌ  ،كأف كؿ ىذه األلفاظ تهللاتي بمعنى كاحد ،اإلبداؿ كاالستبداؿ

                                                           

 (.3/34(؛ المرداكم: اإلنصاؼ )10/207(؛ الييتمي: تحفة المحتاج )4/386ابف عابديف: رد المحتار) 1
 (.3/9د. المشيقح: الجامع) 2
(؛ الماكردم: الحاكم الكبير 8/154(؛ عميش: منح الجميؿ )6/164اللرشي: شرح ملتصر لميؿ ) 3

 (.7/101اإلنصاؼ )(؛ المرداكم: 3/195)



 
 

 
 
 

 ملبحث انثانيا
 

 هاـــوحكم ،دال انىقفــىر استبـــص
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 ،كسهللابيف في ىذا المبحث الصكر التي تجمؿ مك كع االستبداؿ ،استبداؿ الكقؼ لو صكر عدة
 سهللاتكمـ عمى الصكر باعتبار الجنس كالنكع. ،كألف صكر االستبداؿ كثيرة ،مع الحكـ عمييا

 كالنكع معا.تحاد الجنس اصكرة األكلى: ال
 التبلؼ النكع.الصكرة الثانية: اتحاد الجنس ك 

 الصكرة الثالثة: التبلؼ الجنس.
 تداض   جنس و  نوع م ا:   صونة  ألو ى: 

كما  ،أف االستبداؿ يككف في جنس عيف كاحدة كمف نكع كاحد ،ك بياف ىذه الصكرة في الكقؼ
 كدار بدار. ،كاستبداؿ أرض بهللارض ،كاستبداؿ مسجدو بمسجد ،في العقار

أك متاع  ،أكسبلح بسبلح لممجاىديف مف نكع كاحد ،كاستبداؿ سيارة بسيارة ،أك في المنقكؿ
 بمتاع.
 أك في المنقكؿ عمى النحك التالي: ،بحكـ الصكرة األكلى كىي إما تككف في العقار أك سهللابد

أك دار  ،أرض بهللارض كىك استبداؿ : دضأوال: دكم  ستبض ل    قان   موقوف من جنس ونوع و  
 أك مسجد بمسجد.  ،بدار

كاستبداؿ عيف كقفية  ،مف غير سبب األعياف الكقفيةاستبداؿ  جكاز اتفؽ الفقياء عمى عدـ
أك عدـ اشتراط الكاقؼ  ،أك مف غير مصمحة ،أك تلرب أك قمت منفعتيا ،لـ تتعطؿعامرة 

 :كالتمفكا في استبداؿ الكقؼ في العقار عمى قكليف ،لبلستبداؿ
: قاؿ بو أبك يكسؼ كمحمد كعميو أكثر الحنفية كىك قكؿ لئلماـ مالؾ كعميو بعض  ألول  قول 

المالكية كقاؿ بو ابف تيمية كىك المشيكر عند الحنابمة: قالكا بجكاز استبداؿ العيف الكقفية إذا قؿ 
 .1أك مف أجؿ المصمحة كالمنفعة العائدة عمى الكقؼ ،الناتج

الشافعية كركاية ك  قكؿ آلر لئلماـ مالؾ كىك المعتمد عند المالكيةك  : بعض الحنفية  قول   ثان 
ف تعطمت منافعيا كصارت لربة ،عف أحمد: قالكا بعدـ جكاز استبداؿ الكقؼ في العقار  .2كاا

                                                           

(؛ ابف اليماـ: فتح 297(؛ ابف الشحنة: لساف الحكاـ )ص:4/386ابف عابديف: رد المحتار) 1
(؛ عميش: فتح العمي 8/154(؛ عميش: منح الجميؿ)7/662(؛ المكاؽ: التاج كاألكميؿ )6/228القدير)

(؛ ابف تيمية: الفتاكل 4/367(؛ الرحيباني: مطالب أكلي النيى )7/101(؛ المرداكم: اإلنصاؼ )4/491)
 (.4/362الكبرل)

(؛ أبك األصبع: ديكاف األحكاـ 2/165(؛ النفراكم: الفكاكو الدكاني )296ابف الشحنة: لساف الحكاـ )ص: 2
(؛ الصاكم: 12/318(؛ ابف رشد: البياف كالتحصيؿ )7/95(؛ اللرشي: شرح ملتصر لميؿ )588)ص:

(؛ الييتمي: تحفة 272(؛ الجاكم: نياية الزيف )ص:4/126ير)(؛ الدردير: الشرح الص 4/126بم ة السالؾ)
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كذلؾ عمى  : استدلكا بالسنة كالقياس كالمعقكؿ الستبض لبجو ز    قائل أض ة   قول  ألول
 .النحك التالي
 :كاستدلكا بالحديثيف التاليف أوال:   سنة:

كؿى هللًا  ٍبًف الزُّبىٍيرً عف عبًدهللا  -أ ةي، أىفَّ رىسي الىًتي عىاًئشى دَّثىٍتًني لى : حى لىٍكالى أىفَّ قىٍكمىًؾ {قىاؿى لىيىا: يىقيكؿي
عىٍمتي لىيىا بىابىٍيفً  ٍقتييىا ًباأٍلىٍرًض، كىجى اًىًميَّةو، لىيىدىٍمتي اٍلكىٍعبىةى، فىهللاىٍلزى ، أىٍك ًبجى ٍيدو ًبًشٍرؾو ًديثي عى ٍرًقيِّا حى ، بىابنا شى

ا ا ، فىًإفَّ قيًريشن ًر ًستَّةى أىٍذريعو جى ًزٍدتي ًفييىا ًمفى اٍلحى ٍرًبيِّا، كى بىابنا غى ٍتيىا ًحيفى بىنىًت اٍلكىٍعبىةى كى رى   1}ٍقتىصى
: "كمعمكـ أف الكعبة أف ؿ كقؼ عمى كجو األرض - رحمو هللا-: قاؿ ابف تيمية وجو   ضال ة

بداليا بما كصفو  فعمـ أنو كاف جائزا كأنو كاف أصمح لكال  ،كاجبا لـ يتركوكلك كاف ت ييرىا كاا
كىذا فيو تبديؿ بنائيا ببناء آلر. فعمـ أف ىذا جائز في  ,ذكره مف حدثاف عيد قريش باإلسبلـما 

 .2كتبديؿ التهللاليؼ بتهللاليؼ آلر ىك أحد أنكاع اإلبداؿ" ،الجممة
كجكاز استبداؿ عقار  ،المنفعة العائدة عميومى جكاز استبداؿ الكقؼ لممصمحة ك فدؿ ذلؾ ع

 آلر مف جنسو.بمكقكؼ 
اًب التٍَّمًر، فىكىا -ب ذى مىٍسًجدنا ًفي أىٍصحى ، كىاتَّلى ٍعده اٍلقىٍصرى قىٍد بىنىى سى ٍبدي هللًا كى ـى عى : قىًد ًف اٍلقىاًسـً قىاؿى فى عى

، فى  ؿى ذى الرَّجي اًؿ فىهللاىلى اًؿ نىقىبى بىٍيتى اٍلمى ٍبدي هللًا بىٍيتى اٍلمى ًليى عى مىكىاًت، فىمىمَّا كى ٍبدي يىٍلريجي ًإلىٍيًو ًفي الصَّ كىتىبى عى
 : اًؿ ًممَّا يىًمي اٍلًقٍبمىةى، فىًإنَّوي {هللًا ًإلىى عيمىرى فىكىتىبى عيمىري أىٍف الى تىٍقطىٍعوي، كىاٍنقيًؿ اٍلمىٍسًجدى، كىاٍجعىٍؿ بىٍيتى اٍلمى

كى  طَّ ىىًذًه اٍلليطَّةى، كى ٍبدي هللًا كىلى مًٌي"، فىنىقىمىوي عى ٍعده الى يىزىاؿي ًفي اٍلمىٍسًجًد مىٍف ييصى افى اٍلقىٍصري الًَّذم بىنىى سى
اـً مىعى  مى ـي اإٍلً تَّى اٍستىكىل مىقىا ٍبدي هللًا فىنيًقضى حى مىٍيًو "فىهللاىمىرى ًبًو عى ـي يىقيكـي عى ا مى ٍف كىافى اإٍلً اذىرى كىاًا  3}النَّاسً  شى

 وجو   ضال ة: 
كصار المسجد  ،أبدؿ مسجد الككفة القديـ بمسجد آلر إف أمير المؤمنيف عمر بف اللطاب 

كعينو  ،إف كاف الجكاز في إبداؿ المسجد الذم يكقؼ لبلنتفاع بعينوف ،األكؿ سكقا لمٌتماريف

                                                                                                                                                                     

(؛ 475, 2/474(؛ الرممي: حاشيتو عمى أسنى المطالب)9/245(؛ النككم: المجمكع)6/282المنياج )
 (.7/101المرداكم: اإلنصاؼ )

 .(3223, ح4/98ألرجو مسمـ في صحيحو )كتاب الحج/ باب بناء الكعبة,  1
 (.31/244كل )ابف تيمية: مجمكع الفتا 2
(؛ أكرده الييثمي في 8949, ح9/192ألرجو الطبراني في المعجـ الكبير)لطبة ابف مسعكد كمف كبلمو,  3

( كقاؿ: 10654, ح6/275مجمع الزكائد)كتاب الحدكد ك الديات/ باب ما جاء في السرقة ك ماال قطع فيو, 
 إسناده جيد .قاؿ األلباني: رجاؿ الصحيح ,  القاسـ لـ يسمع عف جده, كرجالو
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 ،فمف باب أكلى اإلبداؿ فيما يكقؼ مف غيره لبلست بلؿ ،محترمة كمقدسة شرعا ب يره لممصمحة
نما ظيرت المصمحة في إبدالو ،مع العمـ أف ىذا المسجد لـ يكف متعطبل أك لربا  .1كاا

قاؿ شياب الديف بف قدامة في كتابو المناقمة في األكقاؼ: كاقعة نقؿ مسجد الككفة، كجعؿ بيت "
حجاز كالعراؽ، كالصحابة الماؿ في قبمتو، كجعؿ مك ع المسجد سكقا لمتماريف اشتيرت بال

كابف  د منيـ، بؿ عمر ىك اللميفة اآلمركلـ ينقؿ إنكارىا، كال االعتراض فييا مف أح متكافركف
 .2" مسعكد ىك المهللامكر الناقؿ

 فيذا دليؿ عمى استبداؿ عقار مكقكؼ بآلر مف نفس جنسو.
 استدلكا بالقياس مف كجييف:ثانيا:   قياس: 
قياس استبداؿ الكقؼ بما ىك لير منو عمى النذر الكاجب عمى اإلنساف بما ىك    وجو  ألول:

 .3كالعمة الجامعة بينيما الليرية ،لير منو
قياس استبداؿ الكقؼ بما ىك لير منو عمى اليدم كاأل حية كالزككات بما ىك    ثان :  وجو 

 .4كالعمة الجامعة بينيما التبرع ،لير منيا
 كاستدلكا بالمعقكؿ مف كجييف: :ثا ثا:   م قول
صرؼ عميو مؤنة تزيد في ،قد يلرب كيتعطؿ ،إف لـ يتـ استبداؿ العقار المكقكؼ   وجو  ألول:
 .5كتقميؿ ال مة المصركفة عميو ,فجاء االستبداؿ لزيادة نفع الكقؼ ،غمتياك  عمى قيمتيا

كيبعده  ،فيك يقت ي التهللابيد كدكاـ المنفعة ،أبيح االستبداؿ صيانة لمقصكد الكقؼ   وجو   ثان :
 .6ألف االنتفاع يككف بالثمرة كليس بعيف األصؿ ،عف ال ياع كاإلتبلؼ كاالستيبلؾ

 ،فإذا لـ يمكف تهللابيده بعينو استبقينا ال رض ، تعالى: "ألف الكقؼ مؤبدقاؿ ابف عقيؿ رحمو هللا
كجمكدنا عمى  ،كاتصاؿ اإلبداؿ يجرم مجرل األعياف ،كىك االنتفاع عمى الدكاـ في عيف ألرل

 .7العيف مع تعطميا ت ييع لم رض"

                                                           

(؛ الرحيباني: مطالب أكلي 31/229(؛ ابف تيمية: مجمكع الفتاكل )4/362ابف تيمية: الفتاكل الكبرل ) 1
 (.4/368النيى) 

 (.223, 31/222(؛ ابف تيمية: مجمكع الفتاكل )4/368الرحيباني: مطالب أكلي النيى)  2
(؛ ابف قا ي الجبؿ: المناقمة 241الماردينية )ص: (؛ ابف تيمية: المسائؿ4/359ابف تيمية: الفتاكل الكبرل ) 3

 (.1/485باألكقاؼ)
(؛ ابف قا ي الجبؿ: المناقمة 241(؛ ابف تيمية: المسائؿ الماردينية )ص:4/359ابف تيمية: الفتاكل الكبرل ) 4

 (.1/485باألكقاؼ)
 (.297(؛ ابف الشحنة: لساف الحكاـ )ص:6/228ابف اليماـ: فتح القدير) 5
 (.4/292(؛ البيكتي: كشاؼ القناع )6/20ابف قدامة: الم ني ) 6
 (.2/426(؛ البيكتي: دقائؽ أكلي النيى )6/29(؛ ابف قدامة: الم ني )5/186ابف المفمح: المبدع ) 7
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 كالمعقكؿ.: كاستدلكا بالسنة كالقياس   قائلين ب ضم جو ز  الستبض ل أض ة   قول   ثان 
ٍنييمىا-اٍبًف عيمىرى بحديث  استدلكاأوال:   سنة:  ا،  - رىً يى اَّللَّي عى ٍيبىرى أىٍر ن ابى عيمىري ًبلى : أىصى قىاؿى
: فىهللاىتىى النًَّبيَّ  ًني ًبًو؟ قىاؿى ـٍ أيًصٍب مىاالن قىطُّ أىٍنفىسى ًمٍنوي، فىكىٍيؼى تىهللٍاميري ا لى ٍبتي أىٍر ن : أىصى ًإٍف {فىقىاؿى

دَّؽى عيمىري أىنَّوي الى ييبىاعي أىٍصمييىا كىالى ييكىىبي كىالى ييكرىثي  دٍَّقتى ًبيىا " فىتىصى تىصى بٍَّستى أىٍصمىيىا كى  1}... ًشٍئتى حى
 وجو   ضال ة: 

 ،كىي مف التصرفات التي تقع عميو ،ف العيف المكقكفة ال يباع أصميا كال يكىب كال يكرثإ 
فدؿ ذلؾ عمى منع استبداؿ العيف  ،بؿ ىك نكع مف البيع ،كاالستبداؿ مف جممة ىذه التصرفات

 .2المكقكفة مف العقار
  عتنض عليو:

 ،أك الذم يؤدم إلى  ياعو كأكؿ ثمنو ،ف النيي جاء عف البيع الذم يفٌكت المصمحة كالمنفعةإ
يستبدؿ كتحؿ  ،أما في حالة تعطؿ المنفعة المقصكدة كلـ يكجد ناتج لمكقؼ بما يقت يو التهللابيد

 مكانيا عيف تؤدم المقصد المراد منو.
قاؿ ابف قا ي الجبؿ: "إف كانت مع عدـ التعٌطؿ كالمصمحة لمكقؼ أك أىمو مرجكحة في إيقاع 

 3فيذا العقد باطؿ" ،عقد االستبداؿ
 ثانيا:   قياس: 

فإف المعتؽ  ،كالعمة الجامعة بينيما التحرير كعدـ التممؾ ،قياس المكقكؼ عمى العبد المعتؽ
 .4فكذلؾ العيف المكقكفة ال تقبؿ الممؾ بعد كقفيا ،اليقبؿ الرؽ بعد عتقو

  عتنض عليو:
فإف كاف مف جية ال  ،ألف الكقؼ فيو شبو مف التحرير كشبو مف التمميؾ ،ىذا قياس مع الفارؽ

فمف جية ألرل يشبو  ،يشبو التحرير كاإلعتاؽ ،ال يتصرؼ بو كبيع كىبة ك ميراث ،يستبدلو أحد
 .5ال يقبؿ المعاك ة ،بلبلؼ الميعتؽ فإنو صار حرا ،التمميؾ فيستبدؿ أك يشترل ما يحؿ مقامو

 
  

                                                           

 (.18سبؽ تلريجو في البحث )ص:  1
 (.6/298(؛ الرافعي: العزيز)7/511الماكردم: الحاكم الكبير) 2
 (.1/485لمناقمة باألكقاؼ)ابف قا ي الجبؿ: ا 3
 (.4/398ابف عابديف: رد المحتار) 4
 (.31/230ابف تيمية: مجمكع الفتاكل ) 5
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 ثا ثا:   م قول:
كبال ركرة ال تقاـ المنفعة المقصكدة مف العيف  ،ف استبداؿ الكقؼ حراـ فبل يستبدؿ إال ل ركرةإ

 .1المكقكفة
 كذلؾ مف كجييف:  عتنض عليو:

ف لـ يككنكا  ،إنما يستبدؿ لممصمحة الراجحة كلحاجة المكقكؼ عمييـ إلى كماؿ المنفعة  ألول: كاا
فإنو لـ يجز استبدالو  ،األنو لك كاف استبدالو حرام ،فبل  ركرة في استبداؿ الكقؼ ،م طريف
 .2كمقت ى الكقؼ دكاـ المنفعة ،ف المنفعة ال تقاـ بال ركرةإ :ألنو كما تقكلكف ،لم ركرة
 فدؿ عمى جكاز االستبداؿ. ،فقد تحقؽ االستبداؿ ،سممنا أف االستبداؿ ل ركرة   ثان :

 ؤلسباب التالية:ل كذلؾ: سبب   خالف
 أوال:  ختالفيم ف  تأويل   نص:

عمى إجازة استبداؿ العقار  ،في ت يير بناء الكعبة مف أجاز االستبداؿ أٌكؿ رغبة النبي 
فمف باب أكلى تستبدؿ العقارات  ،ًلما لمكعبة مف حرمة كقدسية عند هللا تعالى ،المكقكؼ ب يره
 المكقكفة بمثميا.

لما فيو مف  ،ؼالذيف منعكه حممكا عمكـ حديث ابف عمر بعدـ جكاز التصرؼ في العقار المكقك 
كعندىـ أف ىذه التصرفات  ،كيحمؿ االستبداؿ عمى ذلؾ ،النيى العاـ عف البيع كاليبة كاإلرث

 فييا فكات ك ياع ألصؿ العيف المكقكفة.
 ثانيا: ت انض   قياس:

 ،بجامع كؿ منيف التبرع ،الذيف أجازكه قاسكا االستبداؿ عمى النذر كاليدم كاأل حية كالزككات
 فالعيف المكقكفة كذلؾ. ،بلير منيف كجكاز إبداليف

بجامع كؿ منيما التحرير كعدـ التممؾ  ،كالذيف منعكه قاسكا العيف المكقكفة عمى العبد المعتؽ
كذلؾ العيف  ،كاليجكز لمعبد أف ييسترٌؽ بعد تحريره ،أك الكقؼ بالنسبة لممكقكؼ ،بعد اإلعتاؽ

 المكقكفة ال يجكز التصرؼ بيا بعد كقفيا.
 تالفيم ف    م قول:ثا ثا:  خ

كالمانعكف نظركا إلى مقت ى  ،الذيف أجازكه نظركا إلى المصمحة كالمنفعة المقصكدة مف الكقؼ
 فهللادل ذلؾ إلى تحرير ىذا النزاع. ،الكقؼ كىك التهللابيد

  

                                                           

 (.4/388(؛ ابف عابديف: رد المحتار)6/228ابف اليماـ: فتح القدير ) 1
 (.31/224ابف تيمية: مجمكع الفتاكل ) 2
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 ن ب ا:  ختالفيم ف    خوف من   تالعب ف    وقف:
 كسنتكمـ فييا في مبحث مستقؿ. ،ك عكا لو  كابط كشركط ،الذيف أجازكه كقالكا بو

 كالذيف منعكه لافكا عمى الكقؼ مف التبلعب كاإلىماؿ كال ياع فقالكا بعدـ االستبداؿ.
   نأي   ن جح:

بجكاز  ،أف الرأم الراجح القكؿ األكؿ القائؿ ،يل يفبعد عرض األقكاؿ كاألدلة كمناقشتيا يتب
 كذلؾ لؤلسباب التالية: ،استبداؿ العيف الكقفية مف أجؿ المصمحة كالمنفعة العائدة عمى الكقؼ

 ،بناء الكعبةبرغبة النبي بت يير  ،جاء كا حا كمبينا - ر ي هللا عنيا-أكال: حديث عائشة 
عمى كصؼ رسكؿ هللا  كلذلؾ بناىا عبد هللا بف الزبير  ،كىي أعظـ كقؼ عمى األرض

1. 
 كحصكؿ المصمحة باالستبداؿ. ,ثانيا: ألنو يؤدم المقصد المراد مف الكقؼ كىك االنتفاع

ألف االستبداؿ يجدد العيف كيبقييا  ،ثالثا: ألنو يحقؽ مقت ى الكقؼ كىك التهللابيد كدكاـ االنتفاع
 بلبلؼ لك تركت في التعطيؿ كاالستيبلؾ. ،مدة مف الزمف

حيث إف استبداؿ اللرب أك المعطؿ  ،كقاؼ كزيادة في ناتجورابعا: ألف االستبداؿ فيو زيادة لؤل
 بالعيف العامرة مدعاة لزيادة العيف الكقفية.

ف تعطؿ أك لرب ينافي ركح الشريعة اإلسبلمية ،لامسا: عدـ استبداؿ العقار المكقكؼ بمثمو  ،كاا
 كما بيا مف أحكاـ مف اعتبار الحاؿ أك المآؿ. ,2كيجافي قاعدة المصمحة

كالتي سهللاتحدث عنيا في مبحث  ،مع اعتبار ال كابط التي ك عت لو ،ىذا القكؿ كقد رجحت
 مستقؿ مف ىذا الفصؿ.

 _ دكم  ستبض ل   مسجض بمثلو:
كحرمة كقدسية يرتقي بيا عف العقارات  ،ألف المسجد ىك بيت هللا تعالى كلو مكانة لاصة

 لذلؾ أفردتو في مسهللالة لاصة. ،األلرل
أك انتقؿ أىؿ القرية عنو  ،كال يمكف مف عمارتو أك عمارة بع وإذا تعطؿ المسجد أك لرب 

ىؿ  ،أك كجد عقار فيو مصمحة أف ؿ منو ،حتى صار في مك ع ال يصمى فيو كال ينتفع منو
 يجكز استبدالو بمثمو؟

 التمؼ العمماء في ذلؾ عمى قكليف:

                                                           

 (.1/209(؛ األزرقي: ألبار مكة )1/202المنذرم: ملتصر صحيح مسمـ) 1
(؛ السبكي: األشباه 78قاعدة: درء المفاسد أكلى مف جمب المصالح, ابف نجيـ: األشباه كالنظائر)ص: 2

 (.1/105كالنظائر)
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بو ابف تيمية كعميو : قاؿ بو الحمكاني كعميو بعض الحنفية كركاية عف أحمد كقاؿ   قول  ألول
 .1أكثر الحنابمة: قالكا بجكاز استبداؿ المسجد بمثمو

باألدلة السابقة التي اعتمدكا عمييا  ،كاستدؿ أصحاب ىذا القكؿ عمى جكاز استبداؿ مسجد بآلر
 في إجازة إبداؿ عقار الكقؼ بآلر مف جنسو.

ىب المالكية كالشافعية كركاية كمذ ،كعميو أكثر الحنفية : قاؿ بو أبك يكسؼ كالنسفي  قول   ثان 
 .2عف أحمد كعميو بعض الحنابمة: بعدـ جكاز استبداؿ المسجد

باألدلة السابقة التي اعتمدكا عمييا بعدـ جكاز  ,كاستدؿ أصحاب ىذا القكؿ بمنع االستبداؿ
 استبداؿ العقار مف جنسو.

   نأي   ن جح: 
لما  ،جكاز استبداؿ مسجد بآلر :أف القكؿ الراجح في المسهللالة ىك ييتبيف ل ،بعد عرض األقكاؿ

 ".  قدمت مف ترجيح في مسهللالة "استبداؿ العقار المكقكؼ مف جنس كنكع كاحد

 ثانيا: دكم  ستبض ل   منقول متدض   جنس و  نوع:

كاستبدالو  ،استبدالو مف غير سبب جكاز عمى عدـ ،كقؼ المنقكؿبجكاز  اتفؽ الفقياء الذيف قالكا
أك  ،أك قمت منفعتو بما ي يع المقصكد منو ،أك لـ يتعطؿ أك لـ تلرب عينو ،كىك كامؿ المنفعة

 كاف االستبداؿ مف غير مصمحة. 
أك تعطمت بحيث التنفع لبلستلداـ أك قمت  ،أٌما إذا لربت آالت النقؿ أك السبلح لممجاىديف

أك  ،أك السجاد كالفرش ,ربائية المكقكفةككذلؾ مكلدات الكيرباء أك األدكات الكي ،منفعتيا
الكقؼ المنقكؿ متحد الجنس فيؿ يستبدؿ  ،المصاحؼ كالكتب أك غيرىا مف المنقكؿ المكقكؼ

 ؟كالنكع لمصمحة أك لسبب
 التمؼ العمماء في ذلؾ عمى قكليف:

                                                           
(؛ 5/57(؛ ابف عابديف: رد المحتار)5/223(؛ ابف نجيـ: البحر الرائؽ )296ابف الشحنة: لساف الحكاـ )ص: 1

(؛ الرحيباني: مطالب أكلي 102, 7/101إلنصاؼ )(؛ المرداكم: ا6/209ابف مازة: المحيط البرىاني )
 (.31/229(؛ ابف تيمية: مجمكع الفتاكل )6/28(؛ ابف قدامة: الم ني )368, 4/367النيى )

(؛ ابف عابديف: رد 296(؛ ابف الشحنة: لساف الحكاـ )ص:272, 5/223ابف نجيـ: البحر الرائؽ ) 2
(؛ البكرم: إعانة 5/395(؛ الرممي: نياية المحتاج )12/57(؛ ابف الرفعة: كفاية النبيو )5/57المحتار)
(؛ 2/164اني )(؛ النفراكم: الفكاكو الدك 104, 3/103(؛ الكشناكم: أسيؿ المدارؾ )3/211الطابيف )

(؛ ابف قدامة: الم ني 368, 4/367(؛ الرحيباني:مطالب أكلي النيى )102, 7/101المرداكم: اإلنصاؼ )
(6/28 ,29.) 
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كالحنابمة: قالكا بجكاز  ،كاألصح عند الشافعية ،كالمعتمد عند المالكية ،: الحنفية  قول  ألول
 .بسبب أك لمصمحة 1استبداؿ الكقؼ المنقكؿ بآلر مف جنسو

مقابؿ األصح عند الشافعية: عدـ جكاز استبداؿ المنقكؿ بآلر  ،: بعض المالكية  قول   ثان 
 .حتى لك كجدت المصمحة 2مف جنسو

 .كالمعقكؿ ،كالقياس ،استدلكا بالسنةأ_ أض ة   مجيزين: 
  أوال:   سنة:

، عىٍف أىًبيًو،  استدلكا بحديث طَّاًب {اٍبًف أىًبي نىًجيحو ا اٍلكىٍعبىةى اٍلقىبىاًطيَّ ًمٍف  أىفَّ عيمىرى ٍبفى اٍللى كىسى
، ثيَـّ عيٍثمىافي ًمٍف بىٍعًدًه، فىمىمَّا كىافى  اؾي لىوي ىينىاؾى كىافى يىٍكتيبي ًفييىا ًإلىى ًمٍصرى تيحى اًؿ، كى ميعىاًكيىةي  بىٍيًت اٍلمى

يبىاجى  ى الدًٌ ، فىكىانىٍت تيٍكسى ًكٍسكىةى ًديبىاجو ، كى تىٍيًف: ًكٍسكىةى عيمىرى اٍلقىبىاًطيَّ اىىا ًكٍسكى ٍفيىافى كىسى يىٍكـى  ٍبفي أىًبي سي
افى ًلٍمًفٍطًر ... ٍيًر رىمى ى ى اٍلقىبىاًطيَّ ًفي آًلًر شى تيٍكسى كرىاءى، كى  3}عىاشي

 وجو   ضال ة:
-ثـ مف بعده عثماف كمف بعده معاكية  ،كسكة الكعبة كىي كقؼ عمييا  استبداؿ األمير عمر

مما يدؿ عمى جكاز استبداؿ الكقؼ  ،كقد جرت ىذه السنة إلى زماننا ىذا - ر ي هللا عنيـ
 بآلر مف جنسو كنكعو.المنقكؿ لسبب أك لمصمحة 

 مف كجييف: و: كاستدلكا بثانيا:   قياس
 ،كالعمة الجامعة بينيما الجكاز ,لمنقكؿ عمى استبداؿ العقارقياس استبداؿ الكقؼ ا   وجو  ألول:

يككف مف باب أكلى جكاز استبداؿ  ،فماجاء في جكاز استبداؿ العقار المكقكؼ بآلر مف جنسو
 الكقؼ المنقكؿ بهللالر مف جنسو.

                                                           

(؛ 3/104(؛ الكشناكم: أسيؿ المدارؾ )32(؛ الطرابمسي: اإلسعاؼ )ص:5/239ابف نجيـ: البحر الرائؽ ) 1
(؛ 5/395(؛ الرممي: نياية المحتاج )7/661إلكميؿ )(؛ المكاؽ: التاج كا2/967المكناسي: شفاء ال ميؿ )
(؛ البيكتي: 7/103(؛ المرداكم: اإلنصاؼ )6/29(؛ ابف قدامة: الم ني )3/212البكرم: إعانة الطالبيف )

 (.31/226(؛ ابف تيمية: مجمكع الفتاكل)4/363(؛ ابف تيمية: الفتاكل الكبرل )4/294كشاؼ القناع )
(؛ الجياني: ديكاف األحكاـ 2/1020(؛ ابف عبد البر: الكافي )3/104)الكشناكم: أسيؿ المدارؾ  2

(؛ النككم: رك ة الطالبيف 5/395(؛ الرممي: نياية المحتاج )4/418(؛اإلماـ مالؾ: المدكنة)588)ص:
(5/357.) 

د ( لـ أجد حكما عميو, كتفر 254, 1/253ألرجو األزرقي في ألبار مكة )ذكر كسكة الكعبة في اإلسبلـ..,  3
 )القباطي: ثياب مف كتاف تصنع في مصر؛ الديباج: األقمشة النفيسة مف الحرير(بو األزرقي.
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قياس استبداؿ الكقؼ المنقكؿ بما ىك لير منو عمى النذر كاليدم كاأل حية بما    وجو   ثان :
 .1كالعمة الجامعة بينيما التبرع كالليرية ,ىك لير منيا

 مف كجييف: و: كاستدلكا ب  م قولثا ثا : 
 ،فيحفظو مف ال ياع ،استبداؿ المكقكؼ المنقكؿ يحقؽ المقصد المراد مف الكقؼ   وجو  ألول:

يساىـ في تحصيؿ المنفعة ك  ككما يمنعو مف االنعداـ ،ألنو معرض إلى ال ياع أكثر مف العقار
 .2المرجكة

إذا لـ يستبدؿ  ،إف الكقؼ المنقكؿ إذا لـ يعد صالحا لممنفعة التي مف أجميا كقؼ   وجو   ثان :
لذلؾ كاف استبداؿ النقؿ مف أجؿ االنتفاع  ،كربما كمؼ غمة فكؽ حاجتو ،بمثمو ال يتـ االنتفاع بو

 .3بو كزيادة ناتجو كدفع التكميؼ عميو
 استدلكا بالسنة القياس كالمعقكؿ.ب_ أض ة   مان ين: 

 أوال:   سنة: 
ٍنييمىا-استدلكا مف السنة بحديث اٍبًف عيمىرى  بٍَّستى أىٍصمىيىا {، قىاؿى - رىً يى اَّللَّي عى ًإٍف ًشٍئتى حى

 ... دَّؽى عيمىري أىنَّوي الى ييبىاعي أىٍصمييىا كىالى ييكىىبي كىالى ييكرىثي دٍَّقتى ًبيىا"، فىتىصى تىصى  4}كى
 وجو   ضال ة:

 ،ف الكقؼ بصكرة عامة ال يباع أصميا كال يكىب كال يكرث كىي مف التصرفات الكاقعة عميوإ
فدؿ ىذا عمى منع استبداؿ الكقؼ  ،كقد ت مف النص المنقكؿ ,اؿكمف ىذه التصرفات االستبد

 .5المنقكؿ بآلر مف جنسو
   عتنض عليو:

 .حكـ استبداؿ العقار المكقكؼ مف جنس كنكع كاحد"" ما اعترض عميو في مسهللالة  مثؿ ب
 ثانيا:   قياس:

 ،إذا ليؼ لرابوعدـ استبداؿ الربع المكقكؼ اللرب أك  قياس عدـ استبداؿ الكقؼ المنقكؿ عمى
 .6كالعمة الجامعة بينيما المنع

                                                           

 (.241(؛ ابف تيمية: المسائؿ الماردينية )ص:4/359ابف تيمية: الفتاكل الكبرل ) 1
 (.6/30(؛ ابف قدامة: الم ني )5/395الرممي: نياية المحتاج ) 2
 (.6/131الباجي: المنتقى) 3
 (.18تلريجو في البحث )ص: سبؽ  4
 (.6/298(؛ الرافعي: العزيز)7/511الماكردم: الحاكم الكبير) 5
 (.588(؛ أبك األصبع: ديكاف األحكاـ )ص:4/418اإلماـ مالؾ: المدكنة ) 6
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كمف باب أكلى استبداؿ المنقكؿ  ،ف الربع اللرب جائز االستبداؿ بربع عامرإ  عتنض عليو:
 فيذا القياس حجة لنا كليس لكـ. ،بمثمو

 ثا ثا:   م قول:
كىذه األكقاؼ  ،ستبدؿ الربع المكقكؼ إذا ليؼ عميو اللرابال ،لك استبدلت األكقاؼ المنقكلة

كلك كاف االستبداؿ جائز ما أغفمو مف  ،جميا قد لربت فبل شئ أدؿ عمى منع االستبداؿ منيا
ألنو لك استقاـ لما  ،دليؿ عمى أف االستبداؿ ال يستقيـ ،كلكف بقاؤه لرابا ،م ى مف السابقيف

 .1كما جيمو مف لـ يعمؿ باالستبداؿ حيف تركت لرابا ،ألطهللاه مف م ى مف صدر األمة
 مف ثبلثة أكجو: ذلؾك  : عتنض عليو

ألف لراب الكقؼ فيو فكات لممصمحة ك ياع  ،ىذا الدليؿ لنا أي ا كمردكد عميكـ  ألول:
 منفعة المقصكدة منو.لم

كما لربت  ،ف األكقاؼ التي لربت تـ بعد الصدر األكؿ مف األمة كليس في عصرىـإ   ثان :
ف األكقاؼ في إحيث  ،إال بتياكف مف القائميف عمييا كعدـ االىتماـ بيا كاستبداؿ اللرب منيا

 كىذا كا ح في مبحثي " مشركعية الكقؼ". ،عصرىـ قد زادت ككثرت
 ،التهللابيد كدكاـ المنفعة كىك ،عدـ االستبداؿ ال يحقؽ مقت ى الكقؼ كال مقصكده   ثا ث:

 ذا لرب الكقؼ المنقكؿ صار في حالة المعدكـ.لذلؾ إ ،كحصكؿ المصمحة
 : التمفكا بذلؾ مف عدة أسباب:سبب   خالف

 أوال: ت انض ظو ىن   نص: 
العاـ  - ر ي هللا عنيـ-كمف ألذ بحديث ابف عمر  ،فمف ألذ بالنص اللاص أجاز االستبداؿ

 منع االستبداؿ في كؿ كقؼ بما فيو المنقكؿ.
 ف    قياس على  ستبض ل    قان من   وقف:  ثانيا: ختالفيم

كالذيف منعكا االستبداؿ كذلؾ  ،فالذيف أجازكا االستبداؿ في العقار قاسكا المنقكؿ عميو باإلجازة
 منعكا االستبداؿ في المنقكؿ.

 ثا ثا: ت انض   م قول:
 ،االستبداؿ فالذيف نظركا إلى الثمرة كىي المصمحة كدكاـ المنفعة كالفائدة مف الكقؼ أجازكا

 كالذيف نظركا إلى أصؿ العيف كدكاميا كتهللابيدىا قالكا بالمنع.
  

                                                           

 (.6/130(؛ الباجي: المنتقى )4/418اإلماـ مالؾ: المدكنة ) 1
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 ن ب ا:  ختالفيم ف  تصون   داجة الستبض ل   منقول:
تصكركا إمكانية  هكالذيف أجازك  ،لـ يتصكركا الحاجة الماسة الستبداؿ المنقكؿ هالذيف منعك 

 االحتياج لمت يير.
لكاف تصكرىـ في المسهللالة عمى نحك  ،المنقكالت كالحاجة إلييافمك عاش العمماء في كاقعنا كرأكا 

 آلر.
   نأي   ن جح:

أف الرأم الراجح القائؿ بجكاز استبداؿ الكقؼ  يكمناقشة األدلة يتبيف ل ،بعد عرض اللبلؼ
 المنقكؿ بآلر مف جنسو كذلؾ لؤلسباب التالية:

كال  تفاؽاكىذا محؿ  ،حيث إف كسكة الكعبة تستبدؿ في العاـ مرتيف ،أكال: لقكة ما استدلكا بو
 مما يدؿ عمى استبداؿ الكقؼ المنقكؿ.  ,ينكره أحد

 ،كىك زيادة الناتج كاالنتفاع ,يؤدم المقصد المراد مف الكقؼ ،ثانيا: استبداؿ الكقؼ المنقكؿ بآلر
 كحصكؿ المصمحة المطمكبة كالفائدة المرجكة.

المكقكفة في المنقكؿ أكثر عر ة لم ياع كاالستيبلؾ كفكات المنفعة مف الكقؼ ثالثا: العيف 
 لذلؾ استبدالو بآلر مف جنسو جاء ليحافظ عمى تهللابيده كدكاـ منفعتو. ،العقارم

فجاء االستبداؿ  ،رابعا: عدـ استبداؿ العيف المنقكلة يعطؿ األكقاؼ العقارية إذا كانت تابعة ليا
 كقائما بمقت اىا كمقصدىا. ،ر منفعتيا كفائدتياحصنا ليا كدرعا الستمرا

   صونة   ثانية:  تداض   جنس و  ختالف   نوع:

أردت أف أبيف أف  ،قبؿ أف أشرع في بياف حكـ استبداؿ الكقؼ متحد الجنس ملتمؼ النكع
كعدـ  ،فيت مف النكع مع الجنس ،العمماء يطمقكف عمى اتحاد الجنس فيشمؿ الجنس كالنكع معا

 .1يقصدكف االلتبلؼ في الجنس كالنكع معا ،الجنس إتحاد
 ،كما أقصده مف النكع ،أما ما أقصده في الجنس ىك جنس العقار أك جنس المنقكؿ مف الكقؼ

كآالت نقؿ كسبلح كأجيزة  ،نكع مف جنس العقار المكقكؼ ،كمسجد كمثؿ ذلؾأىك أرض أك دار 
 كسهللابدأ بياف ىذه الصكرة عمى النحك التالي: ,ىي أنكاع مف جنس الكقؼ المنقكؿ كغيرىا

  

                                                           

 (.6/29ي)(؛ ابف قدامة: الم ن4/386ابف عابديف: رد المحتار) 1
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 مختلف   نوع: ،أوال: دكم  ستبض ل    قان   موقوف متدض   جنس 
في حكـ استبداؿ العقار المكقكؼ إذا اتحد جنسو  ،التمؼ العمماء الذيف أجازكا االستبداؿ

عمى  ،هللارضأك مسجد ب ،أك استبداؿ دار بحانكت ،كاستبداؿ أرض مكقكفة بدار ،كالتمؼ نكعو
 قكليف:

: أكثر الحنفية كقاؿ بو ابف تيمية كعميو أكثر الحنابمة: عدـ اشتراط اتحاد الجنس   قول  ألول
 .1فيجكز استبداؿ الكقؼ بآلر ملتمؼ مف نكعو ،كاتحاد النكع

ألف المنظكر  ،ذكر ابف عابديف: "كالظاىر عدـ اشتراط اتحاد الجنس في المكقكفة لبلست بلؿ
ٌمة كالمؤنة فمك استبدؿ الحانكت بهللارض تزرع كيحصؿ منيا غمة قدر  فييا كثرة الريع، كقمة المىرى

بلبلؼ  كافة الترميـ كالتعمير عف ف األرض أدكـ كأبقى كأغنىأجرة الحانكت كاف أحسف أل
 2المكقكفة لمسكف لظيكر أف قصد الكاقؼ االنتفاع بالسكف"

بؿ بهللام شئ مما يرٌد عمى الكقؼ  ،أف يستبدؿ مف جنس الكقؼ المبدؿكقاؿ اللرقي: ال يشترط 
 .3جاز

 .4كجعؿ الدار حكانيت" ،قاؿ الشيخ تقي الديف: "كجٌكز جميكر العمماء ت يير صكرتو لمصمحة
بعض الحنفية كبعض الحنابمة: اشتراط اتحاد الجنس كاتحاد النكع حتى يصح  :  قول   ثان 

 .5االستبداؿ
مك شرط لنفسو استبداليا بدار لـ فأف يككف البدؿ كالمبدؿ مف جنس كاحد  عابديف: "ذكر ابف 

 6يكف لو استبداليا بهللارض"
ذا قاؿ عمى أف أستبدؿ أر ا ألرل ليس لو أف يجعؿ البدؿ دارا، ككذا عمى  قاؿ ابف اليماـ: " كاا

 7العكس"
لحاجة، كببل حاجة يجكز بلير ذكر الرحيباني كالمرداكم في كتابييما: "يجب استبدالو بمثمو مع ا

 .8كال يجكز بمثمو لفكات التعييف ببل حاجة" ،منو لظيكر المصمحة
                                                           

 (.4/362(؛ ابف تيمية: الفتاكل الكبرل )6/29(؛ ابف قدامة: الم ني)4/386ابف عابديف: رد المحتار) 1
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 (.4/386ابف عابديف: رد المحتار) 6
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 . : باألثر الثابت عف عمر و ستض و  أصداب   قول  ألول
أبدؿ مسجد الككفة القديـ بمسجد آلر، كصار المسجد األكؿ سكقا  إف عمر بف اللطاب 

 .1لمتماريف
ف استبدؿ نكع المسجد بنكع ئلف ،صار سكقا مكقكفا عمى التماريف ف المسجد األكؿإ: وجو   ضال ة

 فمف باب أكلى جكاز استبداؿ غيره مف الكقؼ بنكع ملالؼ عف المبدؿ.  ،آلر كىك السكؽ
بداؿ العرصة بعرصة: إذا اقت ت المصمحة  قاؿ ابف تيمية: "كال فرؽ بيف إبداؿ البناء ببناء كاا

أبدؿ نفس العرصة كصارت  ,مسجد الككفة بمسجد آلربف اللطاب كليذا أبدؿ عمر  ،ذلؾ
فصارت العرصة سكقا بعد أف كانت مسجدا. كىذا أبمغ ما يككف  ,لعرصة األكلى سكقا لمتماريفا

 .2في إبداؿ الكقؼ لممصمحة"
إف الحاجة لبلستبداؿ تستدعي أف يككف المبدؿ بو مف جنس  : و ستض و    قول   ثان  با م قول

 ى ال يفكت الفائدة المرادة لممكقكؼ عمييـ.حت ,المبدؿ كنكعو
  عتنض عليو:

بؿ يتعدل  ،كليس استبداؿ الكقؼ متكقؼ عمييا فقط ،إف الحاجة لبلستبداؿ سبب مف أسبابو
 كغيره. كزيادة الناتج كحفظ الكقؼ ،الحاجة إلى المصمحة

 سبب   خالف:
فمف قاؿ استبدالو لمحاجة  ،التبلفيـ في مقصد جكاز االستبداؿ ىؿ ىك لمحاجة أـ لممصمحة

كمف قاؿ لممصمحة كزيادة المنفعة لـ يشترط  ،كتعكيض ما فات منو اشترط اتحاد الجنس كالنكع
 في االستبداؿ اتحاد النكع.

   نأي   ن جح: 
 كذلؾ لؤلسباب التالية: ،القائؿ بعدـ اشتراط النكع ،أرل أف القكؿ الراجح

مف إبداؿ مسجد الككفة بمكقكؼ آلر ملتمؼ في  لما ثبت مف حديث عمر  ،أكال: قكة األدلة
 .3كذلؾ بعمـ الصحابة كلـ ينكر عميو أحد منيـ ،النكع كىك سكؽ التماريف

فإذا كانت ىذه الصكرة  ،ثانيا: إف االستبداؿ كاف بيف مسجد كعقار آلر ملتمؼ في النكع
 لبلست بلؿ فيما بينيا مف غير اعتبار لمنكع. فمف باب أكلى استبداؿ العقارات المكقكفة ،حا رة

                                                           

 .(61البحث )ص: سبؽ تلريجو في  1
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كلاصة أف  ،ثالثا: االستبداؿ بيذه الصكرة يحقؽ المصمحة العائدة عمى المكقكؼ عمييـ
 تحاد النكع عند الحاجة.ااشترطكا  الملالفيف

 ثانيا: دكم  ستبض ل   وقف   منقول متدض   جنس مختلف   نوع:
أك استبداؿ فرش  ،أك استبداؿ سبلح كصاركخ كغيره بآلة نقؿ ،كصكرتو: استبداؿ سيارة بهللاثاث

 ؟فماحكـ ىذه الصكرة ،مسجد بمكلد كيرباء أك مصاحؼ بكتب
التمؼ العمماء في حكـ استبداؿ الكقؼ المنقكؿ المتحد في جنسو الملتمؼ في نكعو عمى 

 قكليف:
أكثر الحنابمة: إلى جكاز : أكثر الحنفية كقكؿ لممالكية كبو قاؿ ابف تيمية كعميو   قول  ألول

 .1االستبداؿ
: بعض الحنفية كالمالكية كالشافعية كبعض الحنابمة: قالكا باشتراط اتحاد الجنس   قول   ثان 

 .2كالنكع
 : بالسنة كالقياس كالمعقكؿ.  قائلون با جو ز أصداب   قول  ألول و ستضل

 أوال:   سنة: 
بىٍيًر،  كؿى هللًا استدلكا بحديث عبًدهللا اٍبًف الزُّ ةي، أىفَّ رىسي اًئشى الىًتي عى دَّثىٍتًني لى : حى لىٍكالى  {قىاؿى لىيىا: يىقيكؿي

عىٍمتي  ٍقتييىا ًباأٍلىٍرًض، كىجى اًىًميَّةو، لىيىدىٍمتي اٍلكىٍعبىةى، فىهللاىٍلزى ، أىٍك ًبجى ٍيدو ًبًشٍرؾو ًديثي عى لىيىا بىابىٍيًف، أىفَّ قىٍكمىًؾ حى
ا  ، فىًإفَّ قيًريشن ًر ًستَّةى أىٍذريعو جى ًزٍدتي ًفييىا ًمفى اٍلحى ٍرًبيِّا، كى بىابنا غى ٍرًقيِّا كى رى بىابنا شى   3}ٍتيىا ًحيفى بىنىًت اٍلكىٍعبىةى اٍقتىصى

 وجو   ضال ة:
فيو داللة  ،كمكاف الباب ،كبنائيا ،كت يير في نظاـ الكعبة ،في جعؿ بابيف لمكعبة رغبة النبي 

 . 4عمى جكاز استبداؿ المنقكؿ الملتمؼ في النكع
  

                                                           

(؛ اللرشي: شرح ملتصر لميؿ كحاشية 6/229(؛ ابف اليماـ: فتح القدير )4/386ابف عابديف: رد المحتار) 1
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 ثانيا:  قياس:
كالعمة  ،قياس جكاز استبداؿ الكقؼ المنقكؿ عمى جكاز استبداؿ العقار المكقكؼ ملتمؼ النكع 

 .1المنفعة الجامعة بينيما المصمحة أك
 ثانيا:   م قول:

ألف  ،سكاء كاف مف جنسو أك مف غيره ،جكاز استبداؿ الكقؼ بهللام شئ يرد عمى أىؿ الكقؼ
كأف المنفعة تصرؼ إلى المصمحة التي كانت العيف المبدلة تصرؼ  ،المقصكد المنفعة ال الجنس

 .2فييا
 : بالقياس كالمعقكؿ.  قائلون باال تن ط أصداب   قول   ثان  و ستضل

 أوال:   قياس: 
 ,مف غير نكع المكقكؼ عمى عدـ استبداؿ العقار ،قياس عدـ استبداؿ المنقكؿ ملتمؼ النكع

 .3كالعمة الجامعة بينيما المنع
 ثانيا:   م قول:

كال يصرؼ إلى  ،فمذلؾ يجب االستبداؿ مف جنسو كنكعو ،ف المنقكؿ عر ة لم ياع كاالحتياجإ
 .4كالنفع الذم كاف عمى المبدؿ ،مصمحة ألرل حتى يعكد النفع بو

 : كذلمؾ مف سببيف:سبب   خالف
 أوال:  ختالفيم ف    قياس على  ستبض ل    قان   موقوف بآخن مختلف   نوع:

كالذيف منعكا االستبداؿ منعكه  ،فالذيف أجازكا االستبداؿ في العقار قاسكا المنقكؿ عميو باإلجازة
 أي ا في المنقكؿ.

 ثانيا: ت انض   م قول:
 ،نظركا إلى المقصد مف جية المنفعة القائمة كالمصمحة عمى المكقكؼ عمييـ هالذيف أجازك 
  ة لئلتبلؼ كال ياع.نظركا مف جية أف المنقكؿ أكثر عر  هكالذيف منعك 

   نأي   ن جح: 
ملتمؼ  ،جكاز االستبداؿ لما رجحتو في مسهللالة "حكـ استبداؿ العقار المكقكؼ متحد الجنس 

 النكع" السابقة.
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   صونة   ثا ثة:  ختالف   جنس:
 ،أك دار بسبلح لممجاىديف ،كاستبداؿ أرض مكقكفة بسيارات ،استبداؿ عقار بمنقكؿ :كصكرتيا 

فيي إما استبداؿ العقار بالمنقكؿ أك المنقكؿ  ،أك حانكت بكقؼ عمى العمـ كالكتب أك العكس
 بالعقار.

 أوال:  ستبض ل عقان موقوف ب ين منقو ة:
 التمؼ العمماء في استبداؿ العقار المكقكؼ بعيف منقكلة عمى قكليف:

 .1الحنفية كالمالكية كالشافعية كبعض الحنابمة: قالكا بعدـ االستبداؿ  ألول:  قول 
ابف تيمية كعميو أكثر الحنابمة: جكاز االستبداؿ إذا كاف أنفع كناتجو أكثر  بو قاؿ   ثان :  قول 

 .2ككاف فيو مصمحة لممكقكؼ عمييـ
 .كالمعقكؿ : استدلكا بالقياسو ستضل   مان ون

   قياس:  :أوال
كالعمة الجامعة  ،غيره عمى استبداؿ العقار بآلر مف مثمو استبداؿ العقار المكقكؼ بمنقكؿقياس 

 . 3فمف باب أكلى أف ال تستبدؿ ب يرىا مف كقؼ منقكؿ ،بينيما المنع
 ثانيا:   م قول:

تبلفو ألف المنقكؿ أسرع لبلستيبلؾ مف  ،المنع جاء مف باب االحتياط كعدـ  ياع الكقؼ كاا
 .4ت ييع الكقؼ بمثؿ ىذه الصكرة استلداميا مف كاللكؼ مف الق اة الظممة ,العقار

 : بالقياس كالمعقكؿ.و ستضل   مجيزون
 أوال:   قياس: 

كالعمة الجامعة بينيما  ،قياس استبداؿ العقار بمنقكؿ عمى استبداؿ المسجد مف غيره بلير منو
فمف باب أكلى أف يستبدؿ  ،جاز استبداؿ المسجد بعقار آلر ليس مف مثمو فئلف ،المصمحة

 .5المكقكؼ لبلست بلؿ مف العقار بمنقكؿ لير منو
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 ثانيا:   م قول:
 ،ناتجا ليـ كأسيؿ في التناكؿ أكثرك  ،تقديـ المصمحة كمراعاتيا كاألكثر منفعة لممكقكؼ عمييـ

 .1جاز استبدالولذلؾ 
 ثبلثة أسباب:: كذلؾ مف سبب   خالف

 أوال: عضم وجوض نص صنيح:
فحصؿ اللبلؼ القائـ  ،ال يكجد نص صريح يتحدث عف استبداؿ العقار ب يره مف كقؼ منقكؿ

 في ىذه الصكرة.
 ثانيا: ت انض   قياس:
كالذيف  ،قاسكه عمى المنع الحاصؿ عمى استبداؿ الكقؼ في العقار ،الذيف منعكا االستبداؿ

نظرا لممصمحة كالمنفعة الحاصمة مف استبداؿ  ،استبداؿ المسجد ب يره قاسكه عمى جكاز ،أجازكه
 الكقؼ العقار بمنقكؿ.

 ثا ثا:  ختالفيم ف    م قول:
الذيف منعكا االستبداؿ نظركا إلى االحتياط كسد الذريعة كغمؽ الباب لكفا مف التياكف كالتبلعب 

 كالذيف أجازكه نظركا إلى المصمحة كالمنفعة مف غير النظر إلى النكع. ،في الكقؼ
   نأي   ن جح:

حيث إف القائؿ بعدـ جكاز استبداؿ الكقؼ العقار مف عيف منقكلة,   ،ىك الراجح القكؿ األكؿ
فإذا استبدؿ العقار المكقكؼ بالمنقكؿ يلشى  ،المنقكؿ أكثر عر ة مف العقار لم ياع كاإلتبلؼ

نما جاء  ،فتقؿ األكقاؼ أك تنحسر بعد مدة مف الزمف ،عميو ال ياع كتفكيت الفائدة منو كاا
فمنع مف باب االحتياط كسد الذريعة  ،االستبداؿ ليجرم مجرل األعياف كىنا ال يتحقؽ ال رض

 مف عدـ جكاز ىذه الصكرة.
 ب قان:ثانيا:  ستبض ل وقف منقول 

المنقكؿ كجدت أف استبداؿ الكقؼ  ،القائميف باالستبداؿ مف لبلؿ النظر كالتهللامؿ في أقكاؿ العمماء
 .بالعقار محؿ إتفاؽ بينيـ

 : بالسنة كالقياس كالمعقكؿ.و ستض و  باستبض ل   وقف   منقول با  قان   موقوف
 .بالحديثيف التالييف استدلكا أوال:   سنة:

كؿى هللًا -أ  ةي، أىفَّ رىسي الىًتي عىاًئشى دَّثىٍتًني لى : حى بىٍيًر، يىقيكؿي لىٍكالى {قىاؿى لىيىا:  عف عبًدهللا اٍبًف الزُّ
ٍيدو ًبًشٍرؾو أىفَّ قى  ًديثي عى عىٍمتي لىيىا  ٍكمىًؾ حى ٍقتييىا ًباأٍلىٍرًض، كىجى اًىًميَّةو، لىيىدىٍمتي اٍلكىٍعبىةى، فىهللاىٍلزى أىٍك ًبجى
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رى  ا اٍقتىصى ، فىًإفَّ قيًريشن ًر ًستَّةى أىٍذريعو جى ًزٍدتي ًفييىا ًمفى اٍلحى ٍرًبيِّا، كى بىابنا غى ٍرًقيِّا كى ٍتيىا بىابىٍيًف، بىابنا شى
  1}ًحيفى بىنىًت اٍلكىٍعبىةى 

 :وجو   ضال ة
تبديؿ ذا فيو كى ،: "كمعمـك أف الكعبة أف ؿ كقؼ عمى كجو األرض- رحمو هللا-قاؿ ابف تيمية 

كتبديؿ التهللاليؼ بتهللاليؼ آلر ىك أحد أنكاع  ،فعمـ أف ىذا جائز في الجممة بنائيا ببناء آلر
 .2اإلبداؿ"

 فدؿ ذلؾ عمى جكاز استبداؿ الكقؼ المنقكؿ بالعقار المكقكؼ مف باب أكلى.
 ،كصار المسجد األكؿ ،أنو استبدؿ مسجد الككفة بمسجد آلر استدلكا بحديث عمر -ب 

 .3سكقا لمتماريف
 وجو   ضال ة: 

كأقؿ درجة منو في  ،الذم لو مكانة عظيمة بعقار ملتمؼ ،ف كاف استبداؿ المسجد المقدسإ
كمعمكـ أف العقار أكثر أىمية  ،فمف باب أكلى أف يستبدؿ مف ىك أدنى رتبة بهللاعمى رتبة ،الرتبة

 .4فدؿ ذلؾ عمى جكاز استبداؿ المنقكؿ المكقكؼ بالعقار ،كأعظـ مكانة مف المنقكؿ
 كاستدلكا بو مف ثبلثة أكجو. ثانيا:   قياس:
 ،قياس استبداؿ الكقؼ المنقكؿ بالعقار عمى النذر باستبدالو بما ىك لير منو   وجو  ألول:

 .5كالعمة الجامعة بينيما الليرية
باستبدالو  قياس استبداؿ الكقؼ المنقكؿ بالعقار عمى اليدم كاأل حية كالزككات   وجو   ثان :

 .6كالعمة الجامعة بينيما التبرع ،بما ىك لير منيا
 كمعمـك أف كقؼ العقار لير مف الكقؼ المنقكؿ.

 ،قياس استبداؿ الكقؼ المنقكؿ بعقار عمى استبداؿ عقار مكقكؼ بعقار آلر   وجو   ثا ث:
 كالعمة الجامعة بينيما الجكاز.

 : كاستدلكا بو مف ثبلثة أكجو:  م قولثا ثا : 

                                                           

 .(61في البحث )ص: سبؽ تلريجو  1
 ( بتصرؼ.31/244ابف تيمية: مجمكع الفتاكل ) 2
 .(61في البحث )ص: سبؽ تلريجو  3
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كمكلدات الكيرباء أك السجاد عمى  ،: الكقؼ المنقكؿ يككف غالبا تابعا لمكقؼ العقار  وجو  ألول
كمعمكـ جكاز  ،أك السبلح كأدكات االتصاالت كآالت النقؿ عمى الث كر كالرباط كالديار ،المساجد

 .1استبداليا لمفائدة العائدة عمى الكقؼ العقار
 المنقكؿ بعقار يحؿ مكانو.فدؿ ذلؾ عمى جكاز استبداؿ الكقؼ 

فاستبدؿ بكقؼ دكامو  ،: المنقكؿ بقاؤه محدكد كدكاـ منفعتو قصير كتهللابيده سينقطع  وجو   ثان 
 .2كالمقت ى فجاز استبداؿ الكقؼ المنقكؿ بعقار لتحقيؽ المقصد ،أطكؿ كتهللابيده مستقر

كىذا  ،ال ياع : المقصكد مف االستبداؿ استيفاء منفعة الكقؼ كصيانتيا مف  وجو   ثا ث
 .3ال رض يتحقؽ في استبداؿ الكقؼ المنقكؿ بالعقار

مع األلذ باالعتبار المبلحظات  ،كمف ىنا قد انتييت مف الحكـ عمى صكر استبداؿ الكقؼ
 التالية:
في ظني قد شممت جميع صكر  ،ىذه الصكر قد حكمت عمييا باعتبار الجنس كالنكع أوال:

 باعتبارات ألرل ال تلرج عف تمؾ األحكاـ لتمؾ الصكر.إذا ألذناىا التي  ،االستبداؿ
 ،الصكر قد تـ الحكـ عمييا في حاؿ لـ يشترط الكاقؼ عند عقد الكقؼ استبدالو ىذهإف  ثانيا:

  البد مف بيانيا, كىي عمى النحك التالي: أما إذا اشترط الكاقؼ استبداؿ الكقؼ فيذه مسهللالة ألرل
 إذ    تنط   و قف  ستبض ل   وقف:

سكاء  ,عند اشتراط الكاقؼ لنفسو أك ل يره أك لنفسو كغيره استبداؿ الكقؼ ؟ما حكـ ىذه الصكرة
أك سيارتي كقؼ عمى  ،أر ي مكقكفة عمى أف استبدليا ب يرىا :كهللاف يقكؿ ،أك منقكال اعقار كاف 

 مع األلذ باالعتبار أحكاـ الصكر السابقة: ،أف يتـ استبداليا بهللالرل كىكذا
 عمى جكاز استبداؿ الكقؼ إذا شرطو الكاقؼ باإلجماؿ:اتفؽ الفقياء 

ذيكر في فتاكم قا ي لاف: "كأجمعكا عمى أف الكاقؼ إذا شرط االستبداؿ لنفسو في أصؿ  
 .4ك يممؾ االستبداؿ" كالشرط الكقؼ يصح الكقؼ 

عمى  كذكر ابف عابديف: "أف يشرطو الكاقؼ لنفسو أك ل يره أك لنفسو كغيره، فاالستبداؿ فيو جائز
 .5" الصحيح كقيؿ اتفاقا

                                                           

 (.6/298الرافعي: العزيز ) 1
 (.8/154(؛ عميش: منح الجميؿ )163(؛ ابف نجيـ: األشباه كالنظائر)ص:4/386ابف عابديف: رد المحتار ) 2
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 (.4/384ابف عابديف: رد المحتار ) 5



 

79 
 

 :1كالتمفكا في التفصيؿ باشتراط الكاقؼ االستبداؿ عمى قكليف
عند المالكية كالشافعية كالحنابمة: قالكا بجكاز استبداؿ الكقؼ إذا شرطو د : المعتم  قول  ألول

 .2عند تعذر االنتفاع أك حدكث  رر أك لحاجة كمصمحة راجحة ,الكاقؼ
سكاء كانت العيف  ،ية كقكؿ لممالكية: قالكا بجكاز االستبداؿ إذا شرطو الكاقؼ: الحنف  قول   ثان 

 .3أك كاف االستبداؿ لحاجة أك ل ير حاجة ,الكقفية عامرة كيتنفع منيا أك تعطمت كقؿ ناتجيا
  : مف السنة كالمعقكؿ.و ستضل أصداب   قول  ألول

 :بالحديثيف التالييف استدلكاأوال:   سنة: 
كؿى اَّللًَّ  -أ ًه، أىفَّ رىسي دًٌ ٍف أىًبيًو، عىٍف جى ، عى ًنيُّ ٍمًرك ٍبًف عىٍكؼو الميزى ٍبًد اَّللًَّ ٍبًف عى  عف كىًثيرو ٍبًف عى

 : مىى {قىاؿى رىامنا، كىالميٍسًمميكفى عى ؿَّ حى ، أىٍك أىحى الن بلى ـى حى رَّ ا حى ٍمحن ، ًإالَّ صي اًئزه بىٍيفى الميٍسًمًميفى ٍمحي جى الصُّ
كطً  ري رىامناشي ؿَّ حى ، أىٍك أىحى الن ـى حىبلى رَّ ٍرطنا حى ، ًإالَّ شى ـٍ  4}ًي

 وجو   ضال ة:
كشرط  ،ف الشركط الجائزة التي ال تلالؼ الشريعة أك التي تككف مف مقت ى العقدإ

 .5مصمحة ىي مف مقت ى عقد الكقؼالالكاقؼ لبلستبداؿ عند الحاجة كالمنفعة أك 
، فىهللاىتىى النًَّبيَّ  -ب ٍيبىرى ا ًبلى طَّاًب أىٍر ن ابى عيمىري ٍبفي اٍللى : أىصى ، قىاؿى فىاٍستىهللٍامىرىهي،  عىًف اٍبًف عيمىرى

ا ـٍ أيًصٍب مىاالن قىطُّ ىيكى أىٍنفىسي ًعٍنًدم ًمٍنوي، فىمى ، لى ٍيبىرى ٍبتي مىاالن ًبلى ، ًإنًٌي أىصى كؿى اَّللًَّ : يىا رىسي  تىهللٍاميريًني فىقىاؿى
                                                           

(؛ ابف نجيـ: البحر 4/384(؛ ابف عابديف: رد المحتار)228, 6/227ابف اليماـ: فتح القدير) 1
(؛ القرافي: الذليرة 2/165) (؛النفراكم: الفكاكو الدكاني6/220(؛ الكاساني: بدائع الصنائع )5/239الرائؽ)

(؛ الشربيني: 4/90(؛ الدسكقي: حاشيتو عمى الشرح الكبير)7/310(؛ الجندم: التك يح )332, 6/328)
(؛ األنصارم: 1/253(؛ المنياجي: جكاىر العقكد )3/258(؛ البجيرمي: تحفة الحبيب )3/257اإلقناع )

(؛الرحيباني: 3/188(؛ البكرم: إعانة الطالبيف )6/236(؛ الييتمي: تحفة المنياج )1/522أسنى المطالب )
(؛ ابف المفمح: المبدع 2/426(؛ البيكتي: دقائؽ أكلى النيى )4/367مطالب أكلي النيى )

 (.4/251(؛البيكتي: كشاؼ القناع )5/178)
اني: (؛ الرحيب12/55(؛ ابف الرفعة: كفاية النبيو )6/297(؛ الرافعي: العزيز )6/332القرافي: الذليرة ) 2

 (.2/426(؛ البيكتي: دقائؽ أكلي النيى )4/367مطالب أكلي النيى )
(؛ النفراكم: الفكاكو الدكاني 297(؛ ابف الشحنة: لساف الحكاـ )ص:163ابف نجيـ: األشباه ك النظائر)ص: 3

(2/165.) 
, 3/626, في الصمح بيف الناس ألرجو الترمذم في سننو )أبكاب األحكاـ/ باب ما ذكر عف رسكؿ هللا  4

, 4/113الحاكـ في المستدرؾ )كتاب األحكاـ,  :ألرجو؛ انظر: المرجع نفسو؛ ك (؛ صححو األلباني1352ح
7059). 
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 : مىى أىٍف الى ييبىاعى {ًبًو؟ فىقىاؿى ، عى : "فىعىًمؿى ًبيىا عيمىري دٍَّقتى ًبيىا" قىاؿى تىصى بٍَّستى أىٍصمىيىا كى ًإٍف ًشٍئتى حى
، كىالى ييكرىثى   1}أىٍصمييىا، كىالى ييكىىبى

 وجو   ضال ة: 
كىك حماية الكقؼ كحفظو مف  ،ف الشرط التي اشترطو عمر إنما شرطو لمقصد كغايةإ
 .2كليس مجرد االشتراط ،ال ياع

 ثانيا:   م قول:
لما فيو مف  ركرة االستبداؿ  ،قالكا بهللاف اشتراط الكاقؼ عدـ استبدالو يككف الشرط فاسدا

 .3ألف في إقامة البدؿ مقامو تهللابيدا لو كتحقيقا لممقصكد ،كالمنفعة الناتجة منو
كيصح الكقؼ كالشرط  مف  ,الكاقؼ الستبداؿ الكقؼ جائزف اشتراط إ ،بمفيكـ الملالفة

 ال كابط التي ك عيا العمماء.
 4قاؿ أحمد رحمو هللا: "ألنو أقرب إلى غرض الكاقؼ"

 : مف السنة كالقياس.و ستضل أصداب   قول   ثان 
 .الذم استدؿ بو أصحاب القكؿ األكؿ بحديث ابف عمر السابؽاستدلكا  أوال:   سنة:

   ضال ة:وجو 
 .5أنو ال يباع أصميا كال يكرث كال يكىب ،شرط في الذم أكقفو شركطا ف عمر إ

كفيو أف الكقؼ ال يباع كال يكىب كال يكرث إنما يتبع فيو شرط  : "- رحمو هللا-قاؿ النككم 
 .6الكاقؼ كفيو صحة شركط الكاقؼ"

كال ينظر لحاجتو أك ل ير حاجتو في  ,فدؿ ىذا عمى جكاز استبداؿ الكقؼ إذا شرطو الكاقؼ
 االستبداؿ.

 ثانيا:   قياس:
كالعمة الجامعة بينيما  ،قياس جكاز استبداؿ الكقؼ حاؿ الشرط عمى جكاز الرجكع في الصدقة 

 .7التبرع
                                                           

 (.18سبؽ تلريجو في البحث )ص:  1
 (.5/404ابف حجر: فتح البارم ) 2
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 : كذلؾ مف ثبلثة أسباب:سبب   خالف
 أوال:  ختالفيم ف  تأويل   نص: 

التي فمنيـ مف حمؿ الشركط السابؽ,  - هللا عنيمار ي -التمفكا في تهللاكيؿ حديث ابف عمر  
 أك عذر. فقاؿ بجكاز االستبداؿ بشرط الكاقؼ مف غير سبب ،عمى ظاىرىا كعمكميافيو 

 بهللانيا لحاجة كمصمحة. :قالكاف ،كمنيـ مف نظر إلى مقصد الشركط 
 ثانيا:  ختالفيم ف  سلطة   و قف:

 ،بيذا االشتراط قاؿ جكاز تحقؽ االستبداؿ مف رأل أف الكاقؼ لو سمطة عمى الكقؼ بعد كقفو
 ،كال يمـز المصمحة كالحاجة لو ،أك عيف الكقؼ عامرة أك لربة ،سكاء كاف لحاجة أك ل ير حاجة

 يتحقؽ بالمصمحة كالحاجة.  إف الشرط :كمف رأل بهللاف الكاقؼ ليس لو سمطة بعد الكقؼ قالكا
 ف  صدة    نط عنض عقض   وقف: ثا ثا:  ختالفيم

 بحاجة أكب يرىا. مأ ،طبلقوإقاؿ بجكاز االشتراط عمى  ،قاؿ بصحة الشرطفمف 
 ،كأف االستبداؿ يصح بو أك مف عدمو ،كمف اعتبر شرط االستبداؿ ال تهللاثير لو ككهللانو لـ يشترط

 .1كىك جكاز االستبداؿ سكاء اشترط الكاقؼ أك لـ يشترط ،فحمؿ الحكـ عمى أصمو
   نأي   ن جح:

إذا اشترطو  القائؿ بجكاز االستبداؿ لحاجة كمنفعة كمصمحة األكؿأرل أف الراجح ىك القكؿ 
 كذلؾ لؤلسباب التالية: ،الكاقؼ

أك مف غير  ،لـ يشترط ىذه الشركط جزافا فحديث عمر  ،أكال: لقكة األدلة التي استدلكا بيا
نما جاءت الشركط لحماية الكقؼ كصيانتو ،سبب فمك كاف الشرط عمى  ،كلعممو بمكانة الكقؼ ،كاا

 إطبلقو لـ يتحقؽ ال رض مف الشرط.
فبل  ،كىك دالؿ في مقت ى الكقؼ ،استبداؿ الكقؼ يت منوفثانيا: ما شرطو الكاقؼ لبلستبداؿ 

 تهللاثير لو كهللانو لـ يكف.
 كلـ يهللات بجديد عمى عقد الكقؼ. ،ثالثا: شرط االستبداؿ جاء مؤكدا لو

طبلقيا كعدـ تقييدىا ليس في مصمحة عقد الكقؼ ،تهللاتي لمصمحة العقدرابعا: الشركط  بؿ إف  ،كاا
 لحمايتو كصيانتو كتحققو عمى الكجو الذم يريده العاقد. ،الشركط تقيد العقد كت بطو

 فاشتراط الكاقؼ االستبداؿ البد أف يككف لحاجة كمصمحة تعكد عمى الكقؼ كالمكقكؼ عمييـ.
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يف أجازكا استبداؿ الكقؼ قد البد أف نعمـ أف الذ ،بعد أف تحدثت عف صكر االستبداؿ كأحكاميا
ف أك  ، كابط تقيو كتحفظو مف عممية االستبداؿ التي تؤدم إلى  ياعو كاستيبلكو ك عكا لو

 ىذه ال كابط قد راعت مصمحة الكقؼ كمقت اه.
عف  كابط استبداؿ الكقؼ مف حيث متكلي  - إف شاء هللا تعالى-في ىذا المبحث سهللاتكمـ ك 

 كالعيف المستبدؿ بيا. ،كالكقؼ الميستبدىؿ ،االستبداؿ
 أوال: او بط متو    ستبض ل   وقف:

 اكـ أك المكقكؼ عميو أك الناظر.كالذم يتكلى استبداؿ الكقؼ ىك إما الكاقؼ أك الح
يجاره كاالستثمار :كناظر الكقؼ مف زرع  ،بو ىك مف يقـك عمى شؤكف الكقؼ كحفظو كعمارتو كاا

كعمارتو  ،كاالجتياد في تنميتو كصرفو في جياتو ،كتحصيؿ ريعو مف أجرة أك زرع أك ثمر ,كبيع
صبلحو كاستبدالو لما ىك لير لمكقؼ  . 1كااعطاء المكقكؼ عمييـ ما يستحقكنو منو ،كاا

سكاء  ,كقد اتفؽ الفقياء عمى أف الكاقؼ إذا اشترط الكالية لشلص أك لممكقكؼ عميو أك ل يرىما
 .2صح ىذا االشتراط إذا كاف المشركط لو أىبل لمكالية ،مف أقارب الكاقؼ أك مف األجانب

 من   سنة و  م قول: موض يلي
 استدلكا بالحديث التالي: أوال:   سنة:

ٍف اٍبًف عيمىرى  ى ًبيىا { –ر ي هللا عنيما  -عى ٍيبىرى ... كىأىٍكصى ا ًبلى ابى أىٍر ن طَّاًب أىصى أىٍف عيمىرى ٍبفى اٍللى
ٍنيىا ثيَـّ ًإلىى اأٍلىكىاًبًر ًمٍف آًؿ عيمىرى  ةى رىً يى اَّللَّي عى ٍفصى   {3 ًإلىى حى

  وجو   ضال ة:
كمف بعدىا لذكم الرأم  -ر ي هللا عنيا-النظر عمى الكقؼ بتعييف حفصة  اشترط ف عمر إ

 . 4دؿ ذلؾ عمى جكاز كصحة اشتراط الكاقؼ الكالية عمى الكقؼ لمف شاء ،مف أىمو
 

                                                           

 (.2/415(؛ البيكتي: دقائؽ أكلي النيى )2/21الت مبي: نيؿ المآرب ) 1
(؛ 10/210(؛ الزيمعي: تبييف الحقائؽ)5/249(؛ ابف نجيـ: البحر الرائؽ)4/379ابف عابديف: رد المحتار ) 2

(؛ الركياني: بحر 7/81(؛ اللرشي: شرح ملتصر لميؿ )4/88الدسكقي: حاشيتو عمى الشرح الكبير)
(؛ البيكتي: كشاؼ 2/19(؛ الت مبي: نيؿ االمآرب )5/346(؛ النككم: رك ة الطالبيف )7/232المذىب )
 (.6/39(؛ ابف قدامة: الم ني)4/265القناع )

(؛ ألرجو أبكداكد 4414, ح5/335ألرجو الدارقطني في سننو )كتاب األحباس/ باب كيؼ يكتب الحبس,  3
انظر:  صححو األلباني( 2879, ح3/117ؼ الكقؼ, في سننو )كتاب الكصايا/ باب ماجاء في الرجؿ يكق

 .المرجع نفسو
 (.2/128(؛ الصنعاني: سبؿ السبلـ )5/402ابف حجر: فتح البارم ) 4
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 :كذلؾ مف كجييف ثانيا:   م قول:
 .1فيراعى بذلؾ ،ف شرط الكاقؼ معتبر كفي مقت ى عقد الكقؼإ   وجو  ألول:
كصرفيا في  ،ألف الكاقؼ ىك المتقرب بصدقتو كىك أحؽ مف يقـك بإم ائيا   وجو   ثان :

 .2فكذلؾ تكلية الناظر لمكقؼ يتبعو أي ا ،فمصرؼ الكقؼ يتبع شرط الكاقؼ ،مصارفيا
إلى مف  ،أك جعميا لشلص ثـ مات ،كأما إذا لـ يشترط الكاقؼ الكالية الستبداؿ الكقؼ ألحد

 تككف الكالية؟
 ألحد عمى أربعة أقكاؿ:الكالية عمى استبداؿ الكقؼ إذا لـ يشترطيا الكاقؼ التمؼ الفقياء في 

ف الذم يتكلى استبداؿ الكقؼ ىك إكأكثر لمحنابمة:  : أكثر الحنفية كمذىب المالكية  قول  ألول
 .3الناظر القائـ عميو الذم ينصبو الكاقؼ أك الحاكـ

 .4يتكلى استبداؿ الكقؼ ىك الكاقؼ ف الذمإ: بعض الحنفية كأكثر الشافعية:   قول   ثان 
ف الذم يتكلى استبداؿ الكقؼ ىك إة: قكؿ لمشافعية كقكؿ لمحنابمك : قكؿ لممالكية   قول   ثا ث
 .5المكقكؼ عميو
 .6ف الذم يتكلى استبداؿ الكقؼ ىك الحاكـإ: قكؿ لمشافعية كقكؿ لمحنابمة:   قول   ن بع

 القائؿ بهللاف الكالية لمناظر المعيف بالمعقكؿ مف كجييف: و ستضل أصداب   قول  ألول:
فيذا  ،إف الناظر في الكقؼ ىك مف يقـك بشئكنو كيحافظ عميو كيسعى في تنميتو   وجو  ألول:

 .7أدعى ألف يككف ىك مف يستبدؿ الكقؼ

                                                           

 (.3/329(؛ الزيمعي: تبييف الحقائؽ )4/379ابف عابديف: رد المحتار) 1
 (.6/39(؛ ابف قدامة: الم ني )6/289القزكيني: العزيز ) 2
(؛ الزيمعي: تبييف 164(؛ ابف نجيـ: األشباه كالنظائر )ص:422, 421, 4/380ابف عابديف: رد المحتار) 3
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(؛ المرداكم: اإلنصاؼ 6/39(؛ ابف قدامة: الم ني )7/232(؛ الركياني: بحر المذىب )5/347طالبيف )ال
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كىك إما مف الكاقؼ أك مف  ،ف الناظر يككف تعيينو ممف لو سمطة عمى الكقؼإ   وجو   ثان :
 .1فيذا إذف بكاليتو لبلستبداؿ ،الحاكـ كال يككف ب يرىما

 .بداؿ لمكاقؼ بالقياس كالمعقكؿ: القائؿ بكالية االستو ستضل أصداب   قول   ثان 
 أوال:   قياس:

كالعمة الجامعة بينيما أنيما  ،قياس كالية الكاقؼ عمى استبداؿ الكقؼ عمى كالية إعتاؽ العبد
 .2أقرب الناس إلييا
 كذلؾ مف كجييف: ثانيا:   م قول:
النو كاف النظر إليو، فإذا لـ يشرطو  ف الكاقؼ يستفيد الكالية مف جيتو بالشرطإ   وجو  ألول:

ككف الكاقؼ ي أالفيستحيؿ  ،مع أنو أقرب الناس إلييا ،فكيؼ يستفيد غيره بيا ،عمى نظره بقي
 .3أكلى الناس بياكىك 

استصحابا بما  ،استبداؿ الكقؼ وف إليو كمنئكانو أل ,ف لمكاقؼ النظر كالتصرؼإ   وجو   ثان :
 .4فتبقى الكالية لو عمى ماكاف ،مف استحقاؽ عمى ممؾ الكقؼ كاف لو

فلرجت مف يديو فصار  ،إنو ترؾ الشرط لمكالية لنفسو في ابتداء الكقؼ  عتنض علييما:
 .5أجنبيا

 : القائؿ بهللاف الكالية لممكقكؼ عميو بالمعقكؿ:و ستضل أصداب   قول   ثا ث
 .6فيك األلص بيا ،فتمحؽ بو كالية النظر ،ألف المنافع كالفائدة تعكد عمى المكقكؼ عميو

 : القائؿ بكالية االستبداؿ ىك الحاكـ بالمعقكؿ مف ثبلثة كجكه:و ستضل أصداب   قول   ن بع
فصاحب النظر العاـ أكلى بالكالية  ،الية الحاكـ كلزكـ النظر في الكقؼلعمكـ ك    وجو  ألول:

 .7فيو مف اآللريف
فحؽ المكقكؼ عميو كمف بعده ممف ينتقؿ إليو الكقؼ  ،ألنو تعمؽ حؽ ال ير فيو   وجو   ثان :

 .8متعمؽ في كالية الحاكـ

                                                           

(؛ 7/106(؛ المرداكم: اإلنصاؼ )164(؛ ابف نجيـ: األشباه كالنظائر)ص:4/380ابف عابديف: رد المحتار ) 1
 (.2/414البيكتي: دقائؽ أكلي النيى)

 (.7/232لمذىب )(؛ الركياني: بحر ا3/329الزيمعي: تبييف الحقائؽ ) 2
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 (.6/289(؛ القزكيني: العزيز)7/232الركياني: بحر المذىب ) 4
 (.3/329الزيمعي: تبييف الحقائؽ ) 5
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 ،كالمساجد كالقناطر كالمدارس كالجامعات ،ألف غالب الكقؼ في المنافع العامة   ثا ث:   وجو
 .1فكاف األكلى أف ينظر فييا الحاكـ ،كليس ليا مالؾ معيف

 : كذلؾ أف سبب اللبلؼ بينيـ جاء مف سببيف كىما:سبب   خالف
 أوال:  ختالفيم ف   نتقال   ملك:

 أما ،استبداؿ الكقؼكا النظر إليو في جعم ،بهللاف رقبة الكقؼ تبقى عمى ممؾ الكاقؼ :الذيف قالكا
جعمكا النظر لمناظر  ،كليست رقبة الكقؼ ،بهللاف المنفعة التي تنتقؿ عف ممؾ الكاقؼ :الذيف قالكا

 الذم يعينو الكاقؼ أك الحاكـ.
 جعمكا النظر لممكقكؼ عميو. ،بانتقاؿ رقبة الكقؼ مف الكاقؼ إلى المكقكؼ عميو :كالذيف قالكا
 . 2جعمكا النظر في استبداؿ الكقؼ لمحاكـ ،بانتقاؿ رقبة الكقؼ إلى هللا تعالى :كالذيف قالكا

 ثانيا:  ختالفيم ف    سلطة   قائمة على   وقف ب ض وقفو:
كمف  ،جعمكا كالية النظر في استبداؿ الكقؼ لمكاقؼ ،ببقاء سمطة الكاقؼ عمى الكقؼ :الذيف قالكا

 اظرا عمييا.ثـ لو أف يبقييا عمى نفسو أك يجعؿ ليا ن
كأنيا لممكقكؼ عميو جعمكا كالية النظر لو  ،بعدـ بقاء السمطة لمكاقؼ عمى الكقؼ :كالذيف قالكا

بسمطة الحاكـ عمى الكقؼ فمو الكالية لمنظر أك يعيف مف ينظر في  :كمف قاؿ ،في االستبداؿ
 الكقؼ.

   نأي   ن جح:
يككف الناظر لو  ،إذا كاف الكقؼ عمى معيف محصكر كالكقؼ األىمي ،أف القكؿ الراجح ىك أرل

كالمساجد كالقناطر  ،أما إذا كاف عمى سبيؿ الليرات العامة ،الكالية في استبداؿ الكقؼ
 كذلؾ لؤلسباب التالية: ،كالجامعات تككف كالية النظر الستبداؿ الكقؼ لمحاكـ

فإنو يتعدل الحكـ ب ير االشتراط  ،في الكقؼنو بحكـ مالك اشترط الكاقؼ شلصا ينظر إأكال: 
 -ا ر ي هللا عنيم-كيؤكد ىذا القكؿ حديث عمر الذم أكصى بو لحفصة  ،عمى تعييف الناظر

 فاالشتراط مؤكد لمحكـ كليس أصبل لو. ،ثـ لذكم الرأم مف أىمو
 كقؼ المعيف.فالكالية لناظر ال ،ف كالية الكاقؼ عمى االستبداؿ تنتيي بعد تسميـ الكقؼإثانيا: 
 .3فإف لـ يكف يتكاله الحاكـ ،ف الذم يتكلى الكقؼ الناظر اللاصإثالثا: 

                                                           

 (.7/108(؛ المرداكم: اإلنصاؼ )6/39ابف قدامة: الم ني ) 1
(؛ النككم: رك ة الطالبيف 37, 6/18(؛ الرعيني: مكاىب الجميؿ )423, 7/422)العيني: البناية  2

(5/347.) 
  (.7/108المرداكم: اإلنصاؼ ) 3
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كمف ثـ  ،فيتكلى الحاكـ النظر فيو ،ف انتقاؿ ممؾ رقبة العيف عمى الراجح إلى هللا تعالىإرابعا: 
 كفي األكقاؼ العامة كالمساجد فالكالية لمحاكـ قكال كاحدا. ،لو أف يكلي مف يشاء

  نوط   ناظن ف   ستبض ل   وقف: 
ليكـ  ،كمف غيرىا ال يصح اعتبارىا ،لمناظر شركط ت بطو العتبار كاليتو في استبداؿ الكقؼ كاا

 ىذه الشركط:
 كىك أف يككف ناظر الكقؼ بال ا عاقبل. أوال:   تكليف:

كأف يككف عاقبل  ،اتفؽ الفقياء عمى أف يككف الناظر الستبداؿ الكقؼ بال ا كليس صبيا 
 .1فبليصح مف المجنكف

 :2أن يكون   ناظن با غا -أ 
.  3فبل يصح استبدالو لمكقؼ - سكاء كاف مميزا أك غير مميز-فبل تصح كالية الصبي الص ير 

ٍنيىا-ببطبلنو بحديثي عائشةى  كاستدلكا :  عىًف النًَّبيًٌ  - رىً يى اَّللَّي عى : {قىاؿى ثو ريًفعى اٍلقىمىـي عىٍف ثىبلى
تَّى يىٍعًقؿى  ، كىعىًف اٍلمىٍجنيكًف حى ـى تَّى يىٍحتىًم ًبيًٌ حى تَّى يىٍستىٍيًقظى، كىعىًف الصَّ ًف النَّاًئـً حى  4}عى

 ،فالصبي ال يقع منو الكقؼ ،بياف عدـ التكميؼ عمى ىؤالء في حاالتيـ المذككرة وجو   ضال ة:
 . 5فدؿ عمى عدـ صحة استبداؿ الكقؼ مف الصبي ،كليس لو كالية النظر فيو ،كال يؤالذ بو

 :6أن يكون عاقال -ب 
كال عبرة بإجازة  ،فيك فاقد العقؿ كال يدرؾ تصرفاتو ،ال تصح كالية النظر في الكقؼ مف المجنكف

  . 7فاالستبداؿ باطؿ مف المجنكف ،الكلي لو

                                                           

(؛ الرممي: نياية 4/88(؛ الدردير: الشرح الكبير)4/381(؛ ابف عابديف: رد المحتار)2/408الفتاكل اليندية ) 1
 (.4/270يكتي: كشاؼ القناع )(؛ الب6/39(؛ ابف قدامة: الم ني )4/354المحتاج )

(؛ 5/454(؛ الدميرم: النجـ الكىاج )4/101(؛ الدردير: الشرح الص ير)5/275ابف نجيـ: البحر الرائؽ ) 2
 (.4/275الرحيباني: مطالب أكلي النيى )

 (؛3/99(؛ حاشيتا قميكبي ك عميرة )6/223(؛ القرافي: الذليرة )398,  397/ 2عمي حيدر: درر الحكاـ ) 3
(؛ 4398, ح4/140ألرجو أبك داكد في سننو ) كتاب الحدكد/ باب في المجنكف يسرؽ أك يصيب حدا,  4

 (24694, ح 41/224ألرجو أحمد في مسنده )مسند الصديقة عائشة بنت الصديؽ ر ي هللا عنيا, 
 . انظر: المرجع نفسو صححو األلباني

 (.2/35(؛ الحدادم: التيسير)20/255العيني: عمدة القارم ) 5
 (. 3/186إعانة الطالبيف ) :(؛ الدمياطي6/237الييتمي: تحفة المنياج ) 6
(؛ الرحيباني: 2/11نيؿ المآرب ) :(؛ الت مبي15/265(؛ الزيمعي: تبييف الحقائؽ )2/352الفتاكم اليندية ) 7

 (.4/275مطالب أكلي النيى )
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 . 1}رفع القمـ {السابؽ  - ر ى هللا عنيا-استدلكا لعدـ صحة كقؼ المجنكف بحديث عائشة 
 ،فبل تصح كاليتو عمى الكقؼ كال النظر فيو ،ف فاقد العقؿ غير مكمؼ كال مؤالذإ وجو   ضال ة:

 2فدؿ ذلؾ عمى عدـ صحة استبداؿ الكقؼ مف المجنكف
 ثانيا:    ض  ة: 

حتى يحصؿ ثقة النفكس  كمييما عمى مبلزمة التقكل كالمركءةكىي ىيئة راسلة في النفس تحمؿ 
نما ،بصدقو  .3يتحقؽ ذلؾ باجتناب الكبائر كبعض الص ائر كبعض المباحات كاا

 .4اتفؽ الفقياء عمى اشتراط العدالة في كالية الناظر الستبداؿ الكقؼ
 .كالسنة بالكتاب و ستض و :

 كمنيا: ،: كاستدلكا بو بعمـك اآليات الداالت عمى العدالةأوال:   كتاب
مىى يىا أىيُّيىا  أ_ قكلو تعالى:  نىآفي قىٍكـو عى ـٍ شى نَّكي يىدىاءى ًباٍلًقٍسًط كىالى يىٍجًرمى الًَّذيفى آمىنيكا كيكنيكا قىكَّاًميفى َّللًَّ شي

ا تىٍعمىميكفى  ًبيره ًبمى أىالَّ تىٍعًدليكا اٍعًدليكا ىيكى أىٍقرىبي ًلمتٍَّقكىل كىاتَّقيكا اَّللَّى ًإفَّ اَّللَّى لى
5 . 

يتىاًء ًذم اٍلقيٍربىىًإفَّ اَّللَّى  ب_ قكلو تعالى:  اًف كىاًا ٍحسى  يىهللٍاميري ًباٍلعىٍدًؿ كىاإٍلً
6 . 

 وجو   ضال ة:
كأف العدؿ قكاـ كؿ شئ سميـ  ،أمر بالعدؿ في القكؿ كالفعؿ - سبحانو كتعالى-ف هللا إ 

 .7كفيو قربى هلل كلتقكاه ،كصحيح
فدؿ عمى اشتراط العدالة  ،كالناظر عميو يجب أف يككف عادال ،كالكالية عمى الكقؼ مفتقرة لمعدؿ

 في الناظر عمى الكقؼ.
كؿي اَّللًَّ  حديث كمنيا ،: استدلكا بالعمكـ مف األحاديثثانيا:   سنة ، قىاؿى رىسي اًف ٍبًف بىًشيرو النٍُّعمى

ـٍ { ، اٍعًدليكا بىٍيفى أىٍبنىاًئكي ـٍ  . 8}اٍعًدليكا بىٍيفى أىٍبنىاًئكي
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 (. 2/77(؛ اآلمدم: اإلحكاـ )7/2954(؛ القرافي: نفائس األصكؿ )2/399البلارم: كشؼ األسرار ) 3
(؛ 7/649ؿ )(؛ المكاؽ: التاج كاإلكمي6/37(؛ الرعيني: مكاىب الجميؿ )4/380ابف عابديف: رد المحتار ) 4

(؛ 7/67(؛ المرداكم: اإلنصاؼ )5/399(؛ الرممي: نياية المحتاج )3/553الشربيني: م ني المحتاج )
 (.4/270البيكتي: كشاؼ القناع )

 (.9سكرة المائدة: اآلية ) 5
 (.90سكرة النحؿ: اآلية ) 6
 (.2/28(؛ الب كم: معالـ التنزيؿ )3/56ابف كثير: تفسير القرآف العظيـ ) 7
(؛ ألرجو النسائي في سننو )كتاب النحؿ/ 18422, ح30/373لرجو أحمد في مسنده )حديث النعماف, أ 8

 .؛ انظر: المرجع نفسو( صححو األلباني6481ح, 6/176ذكر التبلؼ ألفاظ الناقميف, 
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 :وجو   ضال ة
كأف ىذا الحديث جاء في حكـ  ،كاألمر يتعدل غيرىـ ،أمر بالعدؿ بيف األبناء ف النبي إ 

فمـز عمى  ،كأف العدؿ مظمة تن كم تحتيا األقكاؿ كاألفعاؿ ،كاليبة كالكقؼ ،اليبة بيف األبناء
 .1سيما إذا كاف ناظرا عمى كقؼ ألبنائو ،الناظر أف يككف عادال

 ثا ثا:   كفاية:
كقكة الناظر كأمانتو  ،كالقدرة عمى تحمؿ أعبائو ،أىمية الناظر لمقياـ بعممو كالمقصكد بالكفاية

كالناظر إف لـ يكف متصفا  ،الحفاظ عمى الكقؼ مكنو ىي التي ت كلبرتو في التصرؼ في الكقؼ
مما يعطؿ النظر في الكقؼ  ،بهللاف يحصؿ العجز أك الليانة ستلتؿ ىذه الكفاية ،بتمؾ الصفات

 . 2ف مراعاة حفظ الكقؼ مطمكبة شرعاأل ،فتزاؿ مف الناظر
كمف قكامو التصرؼ باستبداؿ  ،اتفؽ الفقياء عمى اشتراط الكفاية في الناظر القائـ عمى الكقؼ

 . 3الكقؼ
 كالمعقكؿ. ،بالكتاب و ستض و :

 أوال:   كتاب:
ٍرتى اٍلقىًكمُّ اأٍلىًميفي  قكلو تعالى:  ٍيرى مىًف اٍستىهللٍاجى ًإفَّ لى

4 . 
فدؿ ىذا عمى اشتراط  ،5ف التصرفات تحتاج إلى قائـ قكم أميف يقكـ عميياإ: وجو   ضال ة

 .6ألف مراعاة حفظ الكقؼ مطمكبة شرعا ،الكفاية في الناظر القائـ عمى الكقؼ
 : كاستدلكا بالمعقكؿ مف كجييف.ثانيا:   م قول
ألنو  ،كليس مف النظر تكلية اللائف أك العاجز ،ألف الكالية مقيدة بشرط النظر   وجو  ألول:

نما يحدث الفكت كعدـ الحفظ لمكقؼ ،يلؿ بالمقصكد كال تحصؿ الفائدة بيما  .7كاا

                                                           

 (.6/11الشككاني: نيؿ األكطار ) 1
(؛ 3/553(؛ الشربيني: م ني المحتاج )5/244(؛ ابف نجيـ: البحر الرائؽ )4/380ابف عابديف: رد المحتار) 2

 (.4/328الرحيباني: مطالب أكلي النيى )
(؛ 6/37(؛ الرعيني: مكاىب الجميؿ )5/244(؛ ابف نجيـ: البحر الرائؽ )4/380ابف عابديف: رد المحتار ) 3

(؛ المرداكم: اإلنصاؼ 5/399(؛ الرممي: نياية المحتاج )7/649المكاؽ: التاج كاإلكميؿ )
 (.4/328(؛الرحيباني: مطالب أكلي النيى )7/66)

 (.26سكرة القصص: اآلية ) 4
 (.106, 20/105ابف عاشكر: التحرير كالتنكير ) 5
 (. 4/328الرحيباني: مطالب أكلي النيى ) 6
 (.5/244حر الرائؽ )(؛ ابف نجيـ: الب4/380ابف عابديف: رد المحتار ) 7
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أك  ،ذا لـ يكف الناظر متصفا بالكفايةاا ك  ،ألف مراعاة حفظ الكقؼ مطمكبة شرعا   وجو   ثان :
 . 1التصرؼ فيو حفظ الكقؼ كال يحسفيلـ يكف بكسعو أف  ،التمت عنده صفاتيا

 ن ب ا:  إلسالم:
 أف يككف عمى ديف اإلسبلـ. ،كىك أف الناظر القائـ عمى الكقؼ كمف ثـ استبدالو

فيجكز نظر  ،اتفؽ الفقياء عمى عدـ اشتراط اإلسبلـ في الناظر إذا كاف الكقؼ عمى كافر معيف
 .2الكافر فيو

أك جية  ،امعين اكقكؼ عميو مسممكالتمؼ العمماء في اشتراط اإلسبلـ في الناظر إذا كاف الم
 كمسجد أك مدرسة كرباط كغيرىا. ،عامة مف جيات اإلسبلـ

 .3الشافعية كالحنابمة: قالكا باشتراط اإلسبلـ في الناظرعند : المالكية كالمعتمد   قول  ألول
 .4: الحنفية كبعض الشافعية: عدـ اعتبار اإلسبلـ شرطا في الناظر  قول   ثان 

 : القائؿ باالشتراط بالكتاب كالقياس كالمعقكؿ.  قول  ألولو ستضل أصداب 
 كمنيا: ،: استدلكا مف الكتاب باآليات التي تتحدث عف الكاليةأوال:   كتاب

الى يىتًَّلًذ اٍلميٍؤًمنيكفى اٍلكاًفًريفى أىٍكًلياءى ًمٍف ديكًف اٍلميٍؤًمًنيفى  أ_قكلو تعالى: 
5 

ًبيبلن  ب_ قكلو تعالى:  مىى اٍلميٍؤًمًنيفى سى لىٍف يىٍجعىؿى اَّللَّي ًلٍمكىاًفًريفى عى كى
6 

 وجو   ضال ة:
كأف المسمـ  ،الة الكفار أك جعميـ متكليف أمكر المؤمنيفانيى عف مك  - سبحانو كتعالى-ف هللا إ

 . 7فدلت اآليتيف عمى اعتبار اإلسبلـ شرطا لكالية استبداؿ الكقؼ ،يفىك مف يتكلى أمر المسمم
 ثانيا:   قياس:

                                                           

 (.4/328الرحيباني: مطالب أكلي النيى ) 1
(؛ 4/101(؛ الدردير: الشرح الص ير )5/245(؛ ابف نجيـ: البحر الرائؽ )52الطرابمسي: اإلسعاؼ )ص: 2

(؛ الرحيباني: مطالب أكلي النيى 3/523(؛ الشربيني: م ني المحتاج )6/37المكاؽ: مكاىب الجميؿ )
(4/327.) 

(؛ حاشيتا 387(؛ ابف الصبلح: فتاكم )ص:8/148عميش: منح الجميؿ ) (؛6/37: مكاىب الجميؿ )المكاؽ 3
(؛ الكرمي: 7/66(؛ المرداكم: اإلنصاؼ )6/311(؛ النككم: رك ة الطالبيف )3/110قميكبي كعميرة )

 (.189دليؿ الطالب )ص:
(؛ 6/311ككم: رك ة الطالبيف )(؛ الن52(؛ الطرابمسي: اإلسعاؼ )ص:5/245ابف نجيـ: البحر الرائؽ ) 4

 (.5/399الرممي: نياية المحتاج )
 (.28سكرة آؿ عمراف: اآلية ) 5
 (.141سكرة النساء: اآلية ) 6
 (609 -1/606(؛ الشككاني: فتح القدير)1/428الب كم: معالـ التنزيؿ ) 7
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 . 1كالعمة الجامعة بينيما حفظ الحقكؽ ،قياس كالية الناظر عمى الشيادة
 : كاستدلكا بالمعقكؿ مف كجييف.ثا ثا:   م قول
 . 2حتى يككف ناظرا عميو ،ف الكافر ليس مف أىؿ الكقؼإ   وجو  ألول:
 .3فمـ يجز أف يتكالىا الكافر كسائر الكاليات ،ف الناظر لو كالية عمى المسمميفإ   وجو   ثان :

 : القائؿ بعدـ االشتراط بالقياس كالمعقكؿ.و ستضل أصداب   قول   ثان 
 : استدلكا بو مف ثبلثة أكجو.أوال   قياس

كالعمة الجامعة بينيما  ،قياس كالية الذمي عمى الكقؼ عمى األىمية في ذاتو   وجو  ألول:
 .4الصحة

 ،ألف أىميتو تمكنو مف التصرفات الكاقعة عميو لمصمحتو ،قياس مع الفارؽنو إ  عتنض عليو:
 ،مما يجعميا متفاكتة في الحرص ،أما كالية الكقؼ تصرفات كاقعة عمى ال ير لمصمحتيـ

 كالصيانة.
كالعمة الجامعة بينيما زكاؿ  ،قياس جكاز كالية الذمي عمى جكاز كالية العبد   وجو   ثان :

 .5صرفات العبد المكقكفة لحؽ المكلى تنفذ بعد العتؽحيث إف ت ،المانع
كالعمة الجامعة بينيـ حفظ  ،قياس كالية الكقؼ عمى الكالية في الكصية كالنكاح   وجو   ثا ث:

 .6كصيانة الحقكؽ
 كذلؾ مف كجييف.  عتنض عليو:

 .7يمـز اشتراط اإلسبلـ في الناظر ،ف اشتراط العدالة الحقيقةإ  ألول:
ىك أف كلي النكاح فيو  ،ألف كالية الذمي عمى مكٌليىتو كتزكيجيا ،قياس مع الفارؽ نوإ   ثان :

 .8بلبلؼ الكقؼ ،يحممو عمى الحرص عمى تحصيف مكليتو دفعا لمعار عنيما ،كازع طبيعي
 .9ثـ أسمـ الذمي بعد ذلؾ ال تعكد إليو الكالية ،ف كالية الذمي لك منعيا القا يإ: :   م قولثانيا

 كا في ذلؾ مف ثبلثة أسباب.: التمففسبب   خال

                                                           

 (.6/473ابف قدامة: الم ني ) 1
 (.6/473ابف قدامة: الم ني ) 2
  (.6/473ابف قدامة: الم ني ) 3
 (.5/245(؛ ابف نجيـ: البحر الرائؽ )52الطرابمسي: اإلسعاؼ )ص: 4
 (.5/245(؛ ابف نجيـ: البحر الرائؽ )52الطرابمسي: اإلسعاؼ )ص: 5
 (.6/288(؛ الييتمي: تحفة المحتاج )5/399الرممي: نياية المحتاج ) 6
 (.5/399الرممي: نياية المحتاج ) 7
 (.6/288ني: حاشيتو عمى تحفة المحتاج )الشركا 8
 (.5/245(؛ ابف نجيـ: البحر الرائؽ )52(؛ الطرابمسي: اإلسعاؼ )ص:4/381ابف عابديف: رد المحتار ) 9



 

92 
 

 أوال:  ختالفيم ف  تأويل   نص:
فمف حمميا عمى عمكـ النص قاؿ باشتراط  ،التمفكا في ىذه المسهللالةفلعدـ كجكد نص لاص 

كمعمـك أف  ،ف نصكص الكالية تتحدث في الكاليات العامة كليست اللاصةإ قاؿ: كمف ،اإلسبلـ
 قاؿ بعدـ االشتراط.  ،النظر في الكقؼ مف الكاليات اللاصة

 ثانيا:  ختالفيم ف    قياس:
 اعتبر ىذا الشرط. ،مف قاس كالية الكقؼ عمى الشيادة التي يكجب بيا اشتراط اإلسبلـ

 جعؿ الحكـ يتعدل إلى الكقؼ. ،كاليتو عمى مف ينكحياك كمف قاسو عمى كصية الذمي 
  ختالفيم ف    م قول:ثا ثا: 

 اشترط اإلسبلـ في الناظر. ،مف حمؿ كالية الكقؼ عمى جميع الكاليات الشرعية
اعتبرىا حكما لاصا بيا كال ينسحب عمى جميع  ،كمف حمميا عمى الكالية اللاصة أك كاألىمية

 منع االشتراط.فالكاليات 
   نأي   ن جح:

كذلؾ  ،ـ لكالية الناظر عمى استبداؿ الكقؼأرل أف الرأم الراجح ىك مف قاؿ باشتراط اإلسبل
 ؤلسباب التالية:ل

لٌما كفد إلي أمير  ،نير أبا مكسى األشعرم  ،ف أمير المؤمنيف عمر بف اللطاب إأكال: 
؟ الى {: حيث قاؿ عمر  ،المؤمنيف كاتبا نصرانيا ٍف يىٍكتيبي لىؾى ـً مى ٍسبلى ٍدت ًفي أىٍىًؿ اإٍلً أىمىا كىجى

ـٍ  ـي هللاي تيٍدًنًي اىي نىييـي هللاي  ،ًإٍذ أىٍقصى كَّ ـٍ ًإٍذ لى ٍنيي ـٍ بىٍعدى ًإٍذ أىذىلَّييـي هللاي  ،كىالى تىهللٍامى مما يدؿ  ،1}فىهللاىٍلًرٍجوي  ،كىالى تيًعزَّىي
 يدؿ عمى عدـ منحيـ الكالية عمى الكقؼ كالنظر فيو.

سكاء  ،عمى المسمميفنو قد اتفؽ الفقياء بعدـ الجكاز ألىؿ الذمة أف تككف ليـ الكالية إثانيا: 
كال  ،فبل يصح أف يككف مطمعا عمى ألبارىـ متصرفا في أمكرىـ ،كانت الكالية عامة أك لاصة

 .2قاب ا مف أمكاليـ
 أك تككف لو كالية عمى الكقؼ. ،كعميو فبل يصح أف يككف ناظرا عمى الكقؼ

كالكافر ليس  ،يناف الذم يككف ناظرا عمى الكقؼ كمتصرفا فيو يجب أف يككف عادال أمإ ثالثا:
 أمينا عمى دينو حتى يككف أمينا عمى حقكؽ غيره.

 

                                                           

, ح 10/216باب الينب ي لمقا ي أف يتلذ ذميا..,  ألرجو البييقي في سننو )كتاب آداب القا ي/ 1
 (.8/256( صححو األلباني في إركاء ال ميؿ )20409

 (.1/434(؛ الدميجي: اإلمامة العظمى )610الجبريف: تسييؿ العقيدة )ص:  2
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 ثانيا: او بط    ين   مبض ة:
كالعيف المبدلة  ،كيترتب عمييا أحكاـ الكقؼ ،العيف المبدلة ىي التي تحؿ مكاف العيف المكقكفة

ألىمية الكقؼ كمكانتو الشرعية في  ،ك ع العمماء ليا شركط ،حتى تستبدؿ بالعيف المكقكفة
 كشركط العيف المبدلة ىي عمى النحك التالي: ،اإلسبلـ

 أوال: أن تكون قيمة    ين   مبض ة مثل   موقوفة أو أفال منيا:
أك أف ؿ  ,اتفؽ الفقياء القائمكف بجكاز استبداؿ الكقؼ عمى أف تككف العيف المبدلة مثؿ المكقكفة

كعدـ صحة االستبداؿ بما  ،أكالناتج كالفائدة العائدة عمى المكقكؼ عمييـمنيا بالمساحة أكالقيمة 
 .1ىك أدنى مف العيف المكقكفة

 .كالمعقكؿ : بالقياسو ستض و  على ذ ك
 أوال:   قياس:  

كالعمة الجامعة بينيما  ،قياس استبداؿ الكقؼ عمى اليدم إذا عطب في السفر فإنو يذبح بالحاؿ
 .2حصكؿ االنتفاع كتحصيؿ ال رض

 : كاستدلكا بو مف ثبلث أكجو:ثانيا:   م قول
 ،فإذا لـ يمكف تهللابيده عمى كجو يلصص استبقائو ،تحصيؿ المقت ى كىك الػتهللابيد   وجو  ألول:

 ,كاإلبداؿ يككف بمثمو أك أف ؿ منو ،فإف تهللابيده يحصؿ مف اإلبداؿ الذم يجرم مجرل األعياف
 .3لحصكؿ التهللابيد أك الدكاـ عمى االنتفاع

فالجمكد عمى العيف المكقكفة مع تعطميا ت يع  ،تحقيؽ ال رض كالمقصد   وجو   ثان :
لذلؾ إيصاؿ اإلبداؿ يجرم  ،كمراعاتو مع تعذره يف ي إلى فكات االنتفاع بالكمية ،لم رض

كاالنتفاع عمى الدكاـ قائـ عمى االستبداؿ بمثمو مف القيمة أك  ،الفائدةمجرل األعياف في المنفعة ك 
 . 4المساحة أك االنتفاع أك أف ؿ مف ذلؾ

فمما تعذر إبقاء صكرتو، كجبت  ،ألنو تجب المحافظة عمى صكرة كمعنى الكقؼ   وجو   ثا ث:
 .5المحافظة عمى معناه

                                                           

(؛ 8/154(؛ عميش: منح الجميؿ )4/386(؛ ابف عابديف: رد المحتار )5/223ابف نجيـ: البحر الرائؽ ) 1
رداكم: (؛ الم6/29(؛ ابف قدامة: الم ني )12/56(؛ ابف الرفعة: كفاية النبيو )4/491عميش: فتح العمي )

 (.7/103اإلنصاؼ )
 (.6/243(؛ ابف قدامة: الشرح الكبير)2/19(؛ ابف  كياف: منار السبيؿ )6/29ابف قدامة: الم ني ) 2
 (. 19, 2/18(؛ ابف  كياف: منار السبيؿ )6/29ابف قدامة: الم ني ) 3
 (.5/186مبدع )(؛ ابف المفمح: ال2/426(؛ البيكتي: دقائؽ أكلي النيى )6/29ابف قدامة: الم ني ) 4
 (.4/289الزركشي: شرح الزركشي ) 5
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 ثانيا: مكان    ين   مبض ة:

أك يككف المكاف  ،العيف المبدلة ىك نفس مكاف العيف المكقكفة المستبدلةكىك أف يككف مكاف 
 العكس.كال يجكز  ،لمعيف المبدلة ليرا مف العيف المكقكفة

 . 1كنظركا إلى المصمحة ،كقد اتفؽ الذيف أجازكا االستبداؿ عمى ذلؾ
أف ؿ  مثؿ المكقكفة أككاستدلكا باألدلة السابقة في الشرط السابؽ " أف تككف قيمة العيف المبدلة 

 منيا".
أنو كتب إلى سعد لما بم و أنو قد نقب بيت الماؿ الذم  بما اشتير عف عمر  و ستض و :

 . 2بالككفة: أف انقؿ المسجد الذم بالتماريف، كاجعؿ بيت الماؿ في قبمة المسجد
فمف  ،كىك عيف لو حرمة كقدسية ،ف المسجد جاز استبدالو مع نقمو لمكاف آلرإ وجو   ضال ة:

 .3باب أكلى الكقؼ لبلست بلؿ أف يستبدؿ كينقؿ إلى مكاف آلر تتطمب فيو المصمحة
 ثا ثا: او بط    ين   موقوفة:

 كجعؿ العيف األلرل )المبدلة بو( تقـك مكانيا. ،كىي العيف المراد استبداليا 
لبياف  كابط العيف المكقكفة  ،سهللاتكمـ عف كؿ كاحدة منيا بكجو مستقؿ حالتيفكلمعيف المكقكفة 

 .اتيف الحالتيفاد استبداليا مف لبلؿ ىالمر 
 .أو مت طال جزئيا   دا ة  ألو ى:  الستبض ل إذ  كان   وقف عامن 

أك ىمؾ  ،ف ىذه الحالة تككف فييا العيف المكقكفة صالحة كعامرة لبلست بلؿ كاالستلداـإحيث 
مكانية االنتفاع منيا مف أجزائو أك تعطؿ جزء مف منافعوبعض  كيعكد ناتجيا إلى المكقكؼ  ،كاا
 كترجع الفائدة مف ثمرتيا عمييـ. ،عمييـ
 الحالة قد التمؼ العمماء فييا عمى قكليف:  فيذه

الشافعية كأكثر الحنابمة: قالكا بعدـ جكاز ك  المالكيةك  : المعتمد عند الحنفية  قول  ألول
 .4داؿاالستب

                                                           

 (.4/362(؛ ابف تيمية: الفتاكل الكبرل )7/103(؛ المرداكم: اإلنصاؼ )4/386ابف عابديف: رد المحتار ) 1
 .(61في البحث )ص: سبؽ تلريجو  2
 (.4/368الرحيباني: مطالب أكلي النيى ) 3
اللرشي: شرح ملتصر لميؿ  (؛4/386(؛ ابف عابديف: رد المحتار)296ابف الشحنة: لساف الحكاـ )ص: 4

(؛ الجاكم: نياية 3/103(؛ الكشناكم: أسيؿ المدارؾ )588(؛ أبك األصبع: ديكاف األحكاـ )ص:7/95)
المرداكم:  (؛3/211(؛ البكرم: إعانة الطالبيف )7/511(؛ الماكردم: الحاكم الكبير )272الزيف )ص:
 (.30 -6/28(؛ ابف قدامة: الم ني )4/366(؛ الرحيباني: مطالب أكلي النيى )101, 7/100اإلنصاؼ )
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استبداؿ الدكر المكقكفة العامرة المجاكرة لممسجد لتكسعتو أك لتكسعة  ،كاستثنى المالكية مف المنع
 .1المقبرة أك طريؽ المسمميف

 أك المتعطؿ جزئيا, : بعض الحنفية كبعض الحنابمة: جكاز استبداؿ الكقؼ العامر  قول   ثان 
 .2لممصمحة الراجحة

 القائؿ بعدـ الجكاز بالسنة كالمعقكؿ.: و ستضل أصداب   قول  ألول
دَّؽى عيمىري أىنَّوي الى ييبىاعي أىٍصمييىا كىالى  { :- ر ي هللا عنيما-: حديث ابف عمر أوال:   سنة فىتىصى

 ...  3}ييكىىبي كىالى ييكرىثي
 وجو   ضال ة: 

كيعكد  ،كمنتفعا بو اكىك أف يككف عامر  ،ف الكقؼ ال يجكز استبدالو إذا كاف بحالتو الطبيعيةإ
 يعنا المقصد الذم مف أجمو  إذ لك استبدلنا الكقؼ كىك عامر ،بالفائدة عمى المكقكؼ عمييـ

 .4شرع الكقؼ
 

ذكر البيكتي قائبل: " ألنو عقد يقت ي التهللابيد ال تصح المبادلة, إال أف تتعطؿ منافعو المقصكدة 
 .5ؿ "منو بلراب, كلـ يكجد في ريع الكقؼ ما يعمر بو فيستبد

 : كاستدلكا بو مف كجييف.ثانيا:   م قول
كىك استمرار االنتفاع كحصكؿ  ،ف الكقؼ في حالو العامر يحقؽ المقصكد منوإ   وجو  ألول:

 .6كبقاء الكقؼ في صكرتو كمعناه ،تحصيؿ الناتج العائد عمى المكقكؼ عمييـك  الفائدة
فمك  ،كىك حصكؿ االنتفاع لممكقكؼ عمييـ ،ف االستبداؿ ال يككف إال ل ركرةإ   وجو   ثان :

ألف الكاجب إبقاء الكقؼ عمى ماكاف  ،استبدؿ بمف ىك لير منو مع ككنو منتفعا فبل يجكز
 .7ألنو ال  ركرة ،فبل مكجب لتجكيزه كىك عامر ،عميو

                                                           

(؛ عميش: منح الجميؿ 7/95(؛ اللرشي:شرح ملتصر لميؿ )590أبك األصبع: ديكاف األحكاـ )ص: 1
 (.6/331(؛ القرافي: الذليرة )8/155)

(؛ المرداكم: اإلنصاؼ 163نجيـ: األشباه كالنظائر )ص:  (؛ ابف4/384ابف عابديف: رد المحتار ) 2
 (.31/223(؛ ابف تيمية: مجمكع الفتاكل )4/367(؛ الرحيباني: مطالب أكلي النيى )7/101)

 (.18سبؽ تلريجو في البحث )ص:  3
 (.2/11(؛ الشيرازم: الميذب )9/245النككم: المجمكع ) 4
 (.2/425البيكتي: دقائؽ أكلي النيى ) 5
 (.2/203الزركشي: شرح الزركشي ) 6
 (. 4/388(؛ ابف عابديف: رد المحتار )6/228ابف اليماـ: فتح القدير) 7
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 : القائؿ بالجكاز بالسنة كالمعقكؿ.و ستضل أصداب   قول   ثان 
 أوال:   سنة:

كصار األكؿ سكؽ  ،أنو أمر بنقؿ مسجد الككفة إلى مكاف آلر ما اشتير عف عمر 
 . 1التماريف

بؿ  ،ال ألجؿ تعطمو أك ذىاب منفعتو ،عامر كالمسجد ف استبداؿ المسجد حدث إ: وجو   ضال ة
 .2فدؿ عمى جكاز استبداؿ الكقؼ في حالة عمرانو ،مازاؿ باقيا ككاف يصمى فيو

  عتنض عليو:
فيذا دليؿ لنا   إف حصكؿ االستبداؿ في ىذه الحالة ىك لحاجة قد رآىا أمير المؤمنيف عمر 

 كليس عميكـ.
 كاستدلكا بو مف كجييف: :ثانيا:   م قول
كأينما كجدت المصمحة الراجحة  ،ف استبداؿ الكقؼ العامر مشفكع بالمصمحةإ   وجو  ألول:

 .3أك المتعطؿ جزئيا فدؿ ذلؾ عمى استبداؿ الكقؼ العامر ،قدمت عمى غيرىا
ينتيي الكقؼ فبل أىمية  لـ يبؽ بو فائدةإذا لرب الكقؼ بالكمية كتعطمت منافعو ك    وجو   ثان :

 .4كالمنفعة حتى يتـ االستبداؿ أف يككف مف الكقؼ جزء مف العمار الستبدالو, فبلبد
   نأي   ن جح:

ىك القائؿ بعدـ استبداؿ الكقؼ في حالتو  ،أف القكؿ الراجح ييتبيف ل ،بعد عرض ىذه المسهللالة
 كذلؾ لؤلسباب التالية: أك المتعطؿ جزئيا العامرة

كغمؽ الباب أماـ القا ي الظالـ أك الناظر ال ير عدؿ مف التبلعب  ،أكال: مف باب سد الذريعة
 مآرب ألرل ال تحقؽ المقصدمف أجؿ  امما يمكنيـ مف استبدالي ،افي األكقاؼ كاالستيتار بي

 .ياكال رض من
كعدـ  ياعيا مف لبلؿ تداكليا ككثرة  ،ثانيا: مف أجؿ المحافظة عمى األكقاؼ كصيانتيا

 كاستبداليا كىي عامرة. ،انتقاليا
فمـ يتحقؽ  ،فحيف يتـ استبداليا كىي عامرة ،ثالثا: ت ييع المنفعة منيا كعدـ االستفادة بيا

 كتفكيت األجر كالثكاب لمكاقؼ. ،كال يتحصؿ االنتفاع لممكقكؼ عمييـ ،االست بلؿ التاـ ليا
 كتعميره قائمة, ثـ إف استبدالو عمى ىذه الحالة غير من بط. إف إمكانية إصبلحورابعا: 

 
                                                           

  .(61في البحث )ص: سبؽ تلريجو  1
  (.4/288(؛ الزركشي: شرح الزركشي )31/221ابف تيمية: مجمكع الفتاكل ) 2
 (.4/288) (؛ الزركشي: شرح الزركشي4/368الرحيباني: مطالب أكلي النيى ) 3
 (.31/226ابف تيمية: مجمكع الفتاكم )  4
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 :  الستبض ل إذ  ت طل   وقف وخنب با كلية:  ثانية  دا ة 
 ،كزادت المصارؼ عميو ك انعدـ ناتجو ،كىي استبداؿ الكقؼ إذا لرب أصمو كتعطمت منافعو

 ما حكـ ىذه الحالة؟ف
 التمؼ الفقياء في ىذه الحالة عمى قكليف:

: أكثر الحنفية كبعض المالكية كالحنابمة: قالكا بجكاز استبداؿ الكقؼ إذا تعطمت   قول  ألول
 .1كلربت عينو ،منافعو

 .2جكاز االستبداؿكالشافعية: قالكا بعدـ  المعتمد عند المالكيةك : بعض الحنفية   قول   ثان 
 .3ككثير مف الشافعية المنقكؿ فقالكا بالجكاز ،كاستثنى المالكية

 القائؿ بالجكاز بالسنة كالقياس كالمعقكؿ.  و ستضل أصداب   قول  ألول:
 .يفحاديث التاليل: استدلكا باأوال:   سنة

ًمٍعتىوي ًمفى النًَّبيًٌ -أ  ٍيءو سى ٍعبىةى: أىًف اٍكتيٍب ًإلىيَّ ًبشى فىكىتىبى كىتىبى ميعىاًكيىةي ًإلىى الميً يرىًة ٍبًف شي
ًمٍعتي النًَّبيَّ  :  ًإلىٍيًو: سى كىٍثرىةى {يىقيكؿي اًؿ، كى اعىةى المى ، كىاًا ى قىاؿى ـٍ ثىبلىثنا: ًقيؿى كى ًإفَّ اَّللَّى كىًرهى لىكي

ؤىاًؿ   .4}السُّ
 وجو   ضال ة:
مف  اكرٌد تدبير المعدـ ألف فيو إسراف ،نيى عف إ اعة الماؿ في ىذا الحديث إف الرسكؿ 
كبقاء الكقؼ في حالو متعطبل ىك أي ا إ اعة  ،كتعري و لمتمؼ كفيو  ياع لمماؿ ،غير فائدة

 . 5فمـز حفظ الكقؼ باستبدالو في حاؿ تعطمو كفكات منفعتو ،لو

                                                           

(؛ ابف عابديف: رد 6/228(؛ ابف اليماـ: فتح القدير)297ابف الشحنة: لساف الحكاـ )ص: 1
(؛ ابف رشد: البياف 8/154(؛ عميش: منح الجميؿ )7/662(؛ المكاؽ: التاج ك اإلكميؿ )4/386المحتار)

(؛ الزركشي: شرح 7/101(؛ المرداكم: اإلنصاؼ )30, 6/29) (؛ ابف قدامة: الم ني12/318كالتحصيؿ )
 (.4/288الزركشي )

(؛ 2/165(؛ النفراكم: الفكاكو الدكاني)6/228(؛ ابف اليماـ: فتح القدير)4/384ابف عابديف: رد المحتار ) 2
(؛ 9/245(؛ النككم: المجمكع )4/126(؛ الصاكم: بم ة السالؾ )588أصبع: ديكاف األحكاـ )ص:أبك 

 (.5/395(؛ الرممي: نياية المحتاج )2/474السنيكي: أسنى المطالب )
 (. 5/395(؛ الرممي: نياية المحتاج )2/165النفراكم: الفكاكو الدكاني ) 3
, 2/124ألرجو البلارم في صحيحو )كتاب الزكاة/ باب قكؿ هللا تعالى "ال يسهللالكف الناس إلحافا " , 4

, 5/130األحكاـ/ باب إف هللا ير ى لكـ ثبلث...,  (؛ ألرجو مسمـ في صحيحو )كتاب1477ح
 (.4501ح

 (.12/11(؛ النككم: المنياج )9/61العيني: عمدة القارم ) 5
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ٍيرىةى عى -ب  كؿى هللًا  ،ٍف أىًبي ىيرى ميوي ًإالَّ ًمٍف { :قىاؿى أىفَّ رىسي افي اٍنقىطىعى عىٍنوي عىمى ًإذىا مىاتى اإًلٍنسى
اًريىةو  :ثىبلىثىةو  دىقىةو جى اًلحو يىٍدعيك لىوي  ،أىٍك ًعٍمـو ييٍنتىفىعي ًبوً  ،ًإالَّ ًمٍف صى لىدو صى  1}أىٍك كى
 وجو   ضال ة:

 كال يتحقؽ ذلؾ عند تعطؿ الكقؼ كفكات منفعتو ،الكقؼ أصمو التهللابيد كالدكاـ كاستمرار المنفعة
نما يحصؿ ىذا ال رض باستبدالو بعيف عامرة تحافظ عمى الكقؼ ،ىبلؾ عينوك  كتحفظ  ،كاا

 .2كلممكقكؼ عمييـ فائدتو ،لمكاقؼ أجره
يلصصو استبقاء ال رض، كىك  بد، فإذا لـ يمكف تهللابيده عمى كجوقاؿ ابف عقيؿ: "الكقؼ مؤ 

يصاؿ األبداؿ جرل مجرل األعياف، كجمكدنا عمى العيف  االنتفاع عمى الدكاـ في عيف ألرل، كاا
 .3مع تعطميا ت ييع لم رض"

 ثانيا:   قياس:
كالعمة  ،فإنو يذبح في الحاؿ ,عمى اليدم إذا عطب في السفر قياس استبداؿ الكقؼ إذا تعطؿ

 .4الجامعة بينيما المنفعة
 :: كاستدلكا بو مف كجييفثا ثا:   م قول
كاالمتناع عف  ،كىمؾ أصمو فبل نفع منو كال فائدة كلربت عينوإذا تعطؿ الكقؼ    وجو  ألول:

حيث إنو ال يجكز كقؼ  ،استبدالو يف ي مف إنقاص األكقاؼ كيسيـ في تعطيميا كييدد كجكدىا
فاالستبداؿ بعيف عامرة بكقؼ  ،عرفية أك ليس لو فائدة شرعية أك عيف معر ة لبلستيبلؾ

 .5معطؿ ىك حؿ لبقاء األكقاؼ كدكامو
فمـز  ،الػتهللابيد في عينيا عمى كجو التلصيصفإذا لـ يمكف  ،الكقؼ أصمو التهللابيد   وجو   ثان :

تصاؿ األف  ،بعيف ألرل تهللاىميا البقاء كالدكاـ منو كدكاـ االنتفاعكبقاؤه  ،الحفاظ عمى ال رض
الكقؼ نفسو مع تعطميا ت ييع لم رض كتفكيت  عمىكالجمكد  ،األبداؿ يجرم مجرل األعياف

 .6لممقصكد مف الكقؼ
  

                                                           

 .(18في البحث )ص:  سبؽ تلريجو 1
 (.1/148(؛ البي اكم: تحفة األبرار )4/228السيكطي: الديباج ) 2
 (.5/186(؛ ابف المفمح: المبدع )6/29ابف قدامة: الم ني ) 3
 (.2/426(؛ البيكتي: دقائؽ أكلي النيى )6/29ابف قدامة: الم ني ) 4
 (. 2/11(؛ الت مبي: نيؿ المآرب )4/276الرحيباني: مطالب أكلي النيى ) 5
 (.5/186(؛ ابف المفمح: المبدع )2/426(؛ البيكتي: دقائؽ أكلي النيى )6/29ابف قدامة: الم ني ) 6
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 القائؿ بعدـ الجكاز بالسنة كالمعقكؿ.: و ستضل أصداب   قول   ثان 
دَّؽى {: لعمر  قكؿ الرسكؿ  - ر ي هللا عنيـ-ابف عمر  حديثكاستدلكا ب أوال:   سنة: فىتىصى

، أىنَّوي الى ييبىاعي كىالى ييكىىبي كىالى ييكرىثي   .1}ًبيىا عيمىري
 وجو   ضال ة: 

 سكاء كاف متعطبل أك لـ تتعطؿ, ف ىذا الحديث عاـ بمنع استبداؿ الكقؼ في كؿ أحكالوإ
 .2منافعو

  عتنض عليو: 
أما  ،حيث إنو يبطؿ أصؿ الكقؼ ،ف االستبداؿ الذم يف ي إلى  ياع الكقؼ ىك الممنكعإ

كدكاـ منفعتو جاز أف يستبدؿ العيف المعطمة التي  كيبقي فائدتواالستبداؿ الذم يحقؽ مقصده 
كالمحافظة عمى بقائو في حاؿ إذا انعدمت صكرتو أكلى لتحقيؽ  ،ذىبت فائدتيا بعيف عامرة

 .3ال رض
 كاستدلكا بالمعقكؿ مف ثبلثة كجكه:  ثانيا:   م قول:
ال يجكز أي ا استبدالو  ،ألف الذم ال يجكز استبدالو مف الكقؼ مع بقاء منفعتو   وجو  ألول:

 .4فدؿ عمى عدـ استبداؿ الكقؼ المتعطؿ ،مع تعطميا
 عليو: عتنض 

نما جكاز االستبداؿ يككف إما  ،فالفرؽ كا ح بيف الحالتيف كبٌيف ،ف ىذا األمر اليستقيـإ  كاا
 مصمحة راجحة. أك ل ركرة أك حاجة
فمك صح استبداليا  ،كىذا دليؿ عمى المنع ،ف أكقاؼ السمؼ قد تعطمت كاندثرتإ   وجو   ثان :

 .5مكا عنوكما غف ،لفعمو السمؼ لحرصيـ عمى فعؿ اللير كالصحيح
  عتنض عليو: 

بؿ  ،استبدلكا بعض األكقاؼ حيف تعطمت يـثبت عف السمؼ أن وألن ،ف ىذا األمر غير مسمـإ
بإبداؿ   ،أنو أمر عبد هللا بف مسعكد كما ثبت عف عمر  ،استبدلت مف أجؿ مصمحة اإني

 كجعمو سكقا لمتماريف. ،المسجد

                                                           

 (.18سبؽ تلريجو في البحث )ص:  1
 (؛ 2/128الصنعاني: سبؿ السبلـ ) 2
 (.5/186ابف المفمح: المبدع ) 3
 (.5/186ابف المفمح: المبدع ) 4
 (.7/95(؛ اللرشي: شرح ملتصر لميؿ )7/315ابف الحاجب: التك يح ) 5
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ف لشي عميو اللراب ككذلؾ إف لرب ،ف الكقؼ اليستبدؿإ   وجو   ثا ث: ألف البقعة لـ  ,كاا
 .1ذلؾ بإصبلحو كتعميرهك  ،كيمكف أف يعاد حالو ،تذىب

  عتنض عليو:
كفي الكقؼ الذم  ،ف الحديث دائر في الكقؼ الذم تعطؿ كعدـ إمكانية إصبلحو كتعميرهإ

 كغمة كثيرة تصرؼ عميو. ،طائمة يحتاج في تعميره أمكاال
   نأي   ن جح:

ىك القائؿ بجكاز استبداؿ  ،أف القكؿ الراجح ،مف لبلؿ عرض األقكاؿ كمناقشتيا ييتبيف ل
 كذلؾ لؤلسباب التالية: ،الكقؼ إذا تعطمت منافعو

ككقكع االعترا ات عمى القكؿ الثاني القائؿ بعدـ  ،ىا مف االعترا اتك مكل ،أكال: قكة أدلتيـ
 االستبداؿ.

كحصكؿ المساىمة في الحفاظ عمى الكقؼ كرعايتو كصيانة أصمو مف  ،يؤدم المقصدإنو ثانيا: 
 االندثار.

 كالمصمحة القائمة باستبداؿ الكقؼ عند تعطمو. ،ثالثا: حصكؿ المنفعة الدائمة
كيتناسؽ مع ركحيا التي جاءت مف أجؿ تقديـ  ،رابعا: القكؿ يتكافؽ مع الشريعة اإلسبلمية

المصمحة كدفع المفاسد كاأل رار.

                                                           

 (.12/204ابف رشد: البياف كالتحصيؿ ) 1
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 سهللابيف تعريؼ البيع ل ة كاصطبلحا: ،قبؿ أف أتكمـ عف العبلقة بيف استبداؿ الكقؼ كبيعو
 أوال:   بيع  غة:

 .1كىك  د الشراء ،مبادلة ماؿ بماؿ :أم ،كمعناه مطمؽ المبادلة ،كاحدالباء كالياء كالعيف أصؿ 
فيطمؽ  ،ألنو مف األ داد في األلفاظ التي تطمؽ عمى الشئ كعمى  ده ،كيهللاتي بمعنى الشراء

ـى مىٍعديكدىةو  قاؿ تعالى:  ،2كؿ منيما عمى اآللر ٍكهي ًبثىمىفو بىٍلسو دىرىاًى رى شى كى
كالمعنى باعكه  ،3

 .4بثمف قميؿ كناقص
 ثانيا:   بيع  صطالدا:

أك مبادلة الماؿ بالماؿ  ،عرؼ العمماء البيع عمى أنو: " مبادلة ماؿ بماؿ عمى كجو ملصكص
 5مكا "كتم ،تمميكا

كعميو  ،كذلؾ ببداية التعريؼ "مبادلة" ,مف لبلؿ التعريؼ يتبيف لنا العبلقة بيف االستبداؿ كالبيع
ثـ عند العمماء المعاصريف كذلؾ  ،عبلقة استبداؿ الكقؼ بالبيع عند العمماء المتقدميف أكالسهللابيف 

 عمى النحك التالي:
 أوال: عالقة  ستبض ل   وقف ببي و عنض    لماء   متقضمين:

 ،لذلؾ عندما يتحدثكف عف بيع الكقؼ ،أف المتقدميف اعتبركا االستبداؿ مف البيع ليالذم ظير 
 .6دالؿ في البيع فيـ يركف أف االستبداؿ جزء ،فإنو يت مف البيع كاالستبداؿ

ف  نقؿ عف شمس األئمة الحمكاني: " أنو يجكز لمقا ي كلممتكلي أف يبيعو كيشترم مكانو آلر كاا
 .7لـ ينقطع كلكف يؤلذ بثمنو ما ىك لير منو"

                                                           

(؛ 48(؛ الجرجاني: التعريفات )ص: 8/23(؛ ابف منظكر: لساف العرب )1/327ابف فارس: مقاييس الم ة ) 1
 (.4/503(؛ ابف عابديف: رد المحتار)20/365الزبيدم: تاج العركس )

 (.20/365(؛ الزبيدم: تاج العركس )30/1189(؛ الفارابي: الصحاح )8/23ابف منظكر: لساف العرب ) 2
 (.20اآلية )سكرة يكسؼ:  3
 (.12/243(؛ ابف عاشكر: التحرير كالتنكير )4/323ابف كثير: تفسير القرآف العظيـ ) 4
, 4/502(؛ ابف عابديف: رد المحتار )5/277(؛ ابف نجيـ: البحر الرائؽ )48الجرجاني: التعريفات )ص:  5

ربيني: م ني (؛ الش5/4(؛ اللرشي: شرح ملتصر لميؿ )2/219(؛ الكشناكم: أسيؿ المدارؾ )503
(؛ المرداكم: اإلنصاؼ 3/480(؛ ابف قدامة: الم ني )3/5(؛ البكرم: إعانة الطالبيف )2/322المحتاج )

 (.3/379(؛ الزركشي: شرح الزركشي )4/259)
(؛ النككم: رك ة الطالبيف 7/662(؛ المكاؽ: التاج كاإلكميؿ )296ابف الشحنة: لساف الحكاـ )ص: 6

 (ز7/101اإلنصاؼ )(؛ المرداكم: 357, 5/356)
 (.5/223ابف نجيـ: البحر الرائؽ ) 7
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بو كعف ابف عرفة: في جكاز كذكر عميش عف ربيعة: أف اإلماـ يبيع الربع إذا رأل ذلؾ للرا
 .1المناقمة بو بربع غير لرب

كفي الحاكم: الجـز بجكاز بيع الدابة المكقكفة عند زمانتيا، كأنو يستبدؿ ر ابف الرفعة قائبل: "كذك
 .2" بثمنيا

الكقؼ ال ي ير عف حالو الذم أكقؼ كال يباع إال أف يككف ال ينتفع كذكر اللبلؿ في كتابو: "
 . 3"ر فع منو بشيء بيع كاشترم مكانا آلال ينت منو شيء فإف كاف

صار كا حا أف المتقدميف يقرنكف استبداؿ  ،مف لبلؿ تمثيمي بيذه األقكاؿ مف المذاىب األربعة
 ،كىذا األمر يجعمني أف أقؼ عمى أسباب العبلقة ما بيف االستبداؿ كالبيع عندىـ ،الكقؼ بالبيع

 :كىي عمى النحك التالي
 فإذا بيع الكقؼ كجب شراء عيف ألرل تحؿ محمو. ،أصمو التهللابيدف الكقؼ إأكال: 
نما بيع الكقؼ مف غير سبب ممنكع كمحـر ،ف بيع الكقؼ ليس ىك المقصكد في ذاتوإثانيا:   ،كاا

نما المقصكد فيو االستبداؿ لبقاء الكقؼ قائما.  كاا
 كىذا كا ح في تعريؼ البيع. ،ف الفقياء يعتبركف المبادلة في جميع البيكع جزءا مف البيعإثالثا: 
ف االستبداؿ كحده بالطريقة التي عٌرفناىا محدكدة آليتة قاصرة عمى تكفير احتياج الكقؼ إرابعا: 

 ،كال تتسع لكؿ التصرفات التي تساىـ في المحافظة عمى الكقؼ كصيانتو مف ال ياع ،كاستبدالو
 بيعو. لذلؾ يباع الكقؼ مف أجؿ التعكيض عنو بعيف ألرل تشترل بعد

أىكف مف  ،فحصكؿ بيع الكقؼ ثـ شراء عيف ألرم ،ف البيع ميسر أكثر مف االستبداؿإلامسا: 
 استبداؿ عيف بعيف.

 ثانيا: عالقة  ستبض ل   وقف ببي و عنض    لماء   م اصنين:
لذلؾ عرفكا  ،مف البيع لـ يلتمؼ العمماء المعاصركف عف المتقدميف في اعتبار االستبداؿ جزء

لراجيا عف جية  ،استبداؿ الكقؼ ببيعو فعرفو أبك زىرة: أف اإلبداؿ ىك بيع العيف المكقكفة كاا
 .4كاالستبداؿ شراء عيف ألرل تككف كقفا بدال منيا ،كقفيا

 .5كشمبي ،كأحمد الشافعي ،الكبيسي ،كألذ بيذا التعريؼ
                                                           

 (.8/154عميش: منح الجميؿ ) 1
 (.12/56ابف الرفعة: كفاية النبيو ) 2
 (.95اللبلؿ: الكقكؼ كالترجؿ )ص:  3
 (173, 172أبك زىرة: محا را في الكقؼ )ص: 4
(؛ شمبي: أحكاـ الكصايا 229(؛ الشافعي: الكصية كالكقؼ )ص:301, 1/300الكبيسي: أحكاـ الكقؼ ) 5

 (.338كاألكقاؼ )ص: 
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ف كاف البعض لالفيـ في تعريؼ اإلبداؿ كاالستبداؿ إف  :فقالكا ،سكا قكؿ أبي زىرةفعك ،كاا
إال إنيـ جميعا قد اتفقكا عمى  ،1كاالستبداؿ ىك بيع عيف الكقؼ ،ىك شراء العيف لمكقؼ اإلبداؿ

 كحدة العبلقة بيف االستبداؿ كالبيع كذلؾ لؤلسباب التالية:
يجب أف يحؿ مكانيا  ،إذا لرجت العيف مف الكقؼ بالبيع ،أكال: االستبداؿ كاإلبداؿ متبلزماف

 فحصكؿ االستبداؿ يترتب عمى ىذه التصرفات. ،بالشراء عيف ألرل
 كشراء. اكلك تهللاممنا تعريفيـ لبلستبداؿ نجد فيو بيع ،ثانيا: لك تهللاممنا تعريؼ البيع نجده مبادلة

 ف االستبداؿ كالبيع بينيما عمكـ كلصكص.إثالثا: 
يمـز البيع في كثير مف األحكاؿ حتى يتـ استبداؿ ف ،االستبداؿ مفرابعا: بيع الكقؼ بابو أكسع 

 العيف المكقكفة  مف الشركط المك كعة.
 تبين  نا  آلت : ،ب ض أن بينت    القة بين  ستبض ل   وقف وبي و عنض   متقضمين و  م اصنين

ثـ التصرؼ بيذا  ،بهللاف تباع العيف المكقكفة كيتـ قبض الثمف ،بيع ليس مقصكدا في ذاتوال أكال:
نما حصكؿ البيع لتحقيؽ مقصد الكقؼ ،القا ي أك الناظر يراهالثمف عمى أم كجو  كىك أف  ،كاا

 ،ة متجددةعفتحؿ بمنف ،تشترل عيف بديمة عف التي تعطمت أك قؿ نتاجيا أكزادت ال مة عمييا
 كقياميا بالدكر التي كانت عمييا العيف السابقة.

استبداؿ الكقؼ بالدراىـ  ـلذلؾ رأينا قكال لمحنفية بعد ،و االستبداؿف بيع الكقؼ مقصكد فيإثانيا: 
 .2كىذا يؤكد عبلقة البيع باستبداؿ الكقؼ ،كالدنانير لشية أكؿ النظار لو ك ياعيا

كىذا ما سيتـ بحثو في  ،كما ك عت الستبدالو ,نو ك عت شركط ك كابط لبيع الكقؼإثالثا: 
 الفصؿ الثالث إف شاء هللا.

                                                           

 (.338(؛ شمبي: أحكاـ الكصايا كاألكقاؼ )ص: 229الشافعي: الكصية ك الكقؼ )ص:  1
 (؛4/387ابف عابديف: رد المحتار) 2
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 ،البد لي أف أبيف مراتب مقاصد الشريعة ،قبؿ أف أشرع في المقصد الشرعي الستبداؿ الكقؼ
كمف لبلليا سهللابيف  ،كالتحسينية ،كالحاجية ،كىي ال ركرية ،التي جاءت لحفظ الكميات اللمس

   مقصض    نع  من  ستبض ل   وقف.
 أوال:   انونية:

كالبد منيا في قياـ مصالح  ،تحصيميا كىي التي تككف لؤلمة بمجمكعيا كآحادىا ال تست ني عف
فإذا انلرمت  ،كلـ تجر مصالح الدنيا بفقدانيا ،بحيث ال يستقيـ النظاـ بالتبلليا ،الديف كالدنيا

كفي اآللرة فكت النجاة  ،كتسير إلي التبلشي كال ياع ،تؤكؿ حالة األمة إلى فساد كتيارج
 .1كالحكز باللسراف المبيف ،كالنعيـ

ألف ىذا قد سممت منو أعرؽ  ،كالمقصكد ىنا بالتبلؿ نظاـ األمة ليس ىبلكيا كا محبلليا
كلكف المقصكد أف تصير أحكاؿ  ،كعاشت مدة طكيمة مف الزمف ،األمـ في الكثنية كاليمجية
كقد يف ي ىذا  ،كال تككف عمى الحالة التي أرادىا الشارع الحكيـ ،األمة شبيية بهللاحكاؿ األنعاـ

أك بتسمط العدك عمييا إذا كانت  ،بتفاني بع يا ببعض ،االلتبلؿ إلى اال محبلؿ اآلجؿ
أك يقع عمييا غ ب مف هللا فييمكيا  ،معة في استيبلئيابمرصد مف األمـ المعادية ليا أك الطا

 .2أىمؾ األمـ السابقة كاستبدليا بآلريف اكم
 ،حاصمة لحفظ الكميات اللمس ،فالمقصد الشرعي الستبداؿ الكقؼ مف المصمحة ال ركرية

 .3كالعقؿكالنسؿ كالماؿ كىي الديف كالنفس 
 المقصد الشرعي الستبداؿ الكقؼ لحفظ الديف:-أ 
في  ،كالمقصكد بو تثبيت أركاف الديف كأحكامو ،الديف يعد أكبر الكميات اللمس كأرقاىاحفظ 

كاالبتعاد عف  ،ككذلؾ اجتناب ما يلالؼ ديف هللا كما يعار و ،الكجكد اإلنساني كالحياة الككنية
 .4الرذيمة كعدـ التياكف في أداء التكاليؼك البدع كنشر الكفر كاإللحاد 

كىك مايرجع إلي حماية  ،بدفع كؿ ما مف شهللانو أف ينقض أصكؿ العقيدةفحفظ الديف يتـ أي ا 
بقاء كسائؿ تمقي الديف مف األمة إب ،حراسة بي تيا كالذب عف الحكزة اإلسبلميةك  األمة بعمكميا

 .5في حا رىا كمستقبميا
                                                           

 (.2/138(؛ ابف عاشكر: مقاصد الشريعة )18, 2/17الشاطبي: المكافقات ) 1
 (.3/232ابف عاشكر: مقاصد الشريعة ) 2
(؛ الريسكني: نظرية المقاصد 3/234(؛ ابف عاشكر: مقاصد الشريعة )3/231مير حاج: التقريركالتحبير )أ 3

 (45)ص: 
 (. 81اللادمي: عمـ المقاصد )ص:  4
 (.2/139ابف عاشكر: مقاصد الشريعة ) 5
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مية كاألحكاـ العم ,ككذلؾ  ركرة لمقياـ بالشرائع اإليمانية ،كالكقؼ مصمحة  ركرية لحفظ الديف
 كالصبلة كالزكاة كالصياـ كالحج كالجياد كسائر األعماؿ.

كحصكؿ كارثة  ،كاستبداؿ العيف الكقفية إذا لربت كتعطمت منفعتيا المقصكدة كلـ يكف ليا فائدة
بيت ماؿ المسمميف أك تعطمت الدكر المكقكفة  كأأك دكر الزكاة  ,فدمرت المسجد كمكانو

المجاىديف الذيف يحرسكف  أك تعطمت بعض األسمحة التي بيد ،الملصصة لممعتمريف كالحجاج
أك ىمكت بعض المكاقع العسكرية المكقكفة أك مناطؽ  ،يحفظكف دينيا برا كبحرا كجكااألمة ك 

فيذا كمو  ،امتكقع اأك صارت معمكمة لدل العدك مما يشكؿ عمييا لطر  ,الرباط أك المرابض
 .1ظ ىذا الديفيستدعي المصمحة ال ركرية الستبداليا لحف

 المقصد الشرعي الستبداؿ الكقؼ لحفظ النفس: -ب 
حماية النفس مف التمؼ ك  ،كيجب مراعاتيا في الحياة كالسبلمة كالكرامة كالعزة ،كىي الكمية الثانية

كحفظيا مف  ،كحفظيا بمقاكمة األمراض السارية كمنع الناس مف أف تدركيـ العدكل ،قبؿ كقكعو
زىاقيا قفت ليا أعياف لرعايتيا كحمايتيا ،لذلؾ مف أجؿ حفظ النفس ،التعدم عمييا كاا كي

2. 
 ،ككقفت اآلبار كالسقايات كمياه السبيؿ كالسدكد كالقناطر كالبساتيف كالمزارع الحيكانية كالنباتية

أك مهللاكل لمفقراء كالمساكيف أك  ،مف أجؿ أف تتناكؿ النفس الطعاـ كالشراب منو فيحفظ حياتيا
 دكر لمعجزة كالمسنيف.

ككقفت ليا المستشفيات كالعيادات كاألجيزة الطبية لمقياـ عمى عبلجيا كحفظيا مف الجركح 
 كاألمراض كالعدكل كاألكبئة.

 لحفظ كرامة النفس بعد مكتيا. ,ككقفت المقابر كالم اسؿ كثبلجات المكتي
كذلؾ بمعاقبة  ،لممنع مف التعدم عمييا بالقتؿ ،كـ كالسجكفككقفت ليا مراكز الشرطة كالمحا

 المعتديف كقاطعي الطرؽ كالمستلفيف بحرمة النفس.
 ،كلـ تؤد االحتياجات التي كٌقفت ألجميا ،فإذا لربت تمؾ األكقاؼ كتعطمت منافعيا المقصكدة

كتؤدم  ،كانيافإف ذلؾ يستدعي المصمحة ال ركرية الستبداؿ ىذه األكقاؼ بهللاماكف ألرل تحؿ م
 ال رض المقصكد منيا.

 المقصد الشرعي الستبداؿ الكقؼ لحفظ النسؿ:-ج 

                                                           

 (.3/143(؛ ابف أمير حاج )7/103المرداكم: اإلنصاؼ ) 1
 (.2/139ابف عاشكر: مقاصد الشريعة ) 2
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كال اية مف األمكر األساسية  ،فحفظ النسؿ أك النسب أك العرض كميا تؤدم إلى نفس المعنى
 ،كىي مف األسباب الرئيسية في عمارة األرض كالمكرد البشرم ككثرة النسؿ ،اليامة في الحياة

 الماؿ.ك  كالعرض تحمي الديف كتحفظ الكطف كتصكف النفس
 .1فحفظ النسؿ معناه التناسؿ كالتكالد كالتكاثر لبناء األجياؿ كااعمار الككف

كليس التناسؿ  ،عف طريؽ الحياة الزكجية المشركعةىك القياـ بالتناسؿ المشركع  كحفظ النسب
لذم مكجكد في المجتمعات المنحمة التي أك كا ،كما ىك مكجكد عند البيائـ ،الفك كم العشكائي

التمطت  ،فبل تعمـ منيا أصكؿ كال فركع ،تقاـ فييا العبلقة بإباحية مف غير  كابط شرعية
كزادت األكبئة كاألمراض  ،رثمما أثر عمى التناسؿ فقؿ التكا ،األنساب كانتيكت األعراض

 .2فالتؿ النظاـ عندىـ كزادت المشكبلت كاستعصت الحمكؿ ،كاإليدز
كىذه األمكر الذم ك ح م مكنيا كجعؿ قيمة  ،كحفظ العرض صيانة الكرامة كالعفة كالشرؼ

 .3ليا ىك الديف اإلسبلمي
قفت مف أجؿ حفظ النسؿ كلصصت  ,مؤسسات لرعاية األيتاـ ككفالة الفقراء كالمساكيف ،كلقد كي

عيادات مف ك  مكالدةككقفت مستشفيات ل ،أكقاؼ لتكفير الميكر كلتيسير الزكاج ل ير المقتدريف
كمؤسسات لرعاية األرامؿ كالمطمقات كسجكف مف  ،أجؿ اإللصاب كزيادة التناسؿ كعبلج العقـ

 أجؿ معاقبة المعتديف عمى العرض بالزنا كغيره.
 فإف ذلؾ يستدعي استبداليا ،كعدـ حصكؿ الفائدة منيا ،كعند تعطؿ ىذه األكقاؼ ك ياعيا

 لتؤدم ال رض المقصكد منيا. ,كت ييرىا بهللاعياف تحؿ مكانيا
 المقصد الشرعي الستبداؿ الكقؼ لحفظ الماؿ:-د 

كذلؾ باإلمساؾ عف اإلتبلؼ  ،حفظ الماؿ يتهللاتى عف طريؽ التهللادب بآداب اإلسبلـ كأحكامو
كحفظ األمكاؿ  ،كحفظ أجزاء مف الماؿ المعتبرة مف التمؼ بدكف عكض ،المنيي عنو شرعا

 ـ لؤلمة مطمكب لحفظ اقتصاد األمةكحفظ الماؿ العا ،الفردية يؤكؿ إلى حفظ ماؿ األمة
 .4كمكانتيا

كاستبداؿ الكقؼ ما جاء إال ليذا  ،كاألكقاؼ ماىي إال أمكاؿ يمـز الحفاظ عمييا كالعناية بيا
حصكؿ الفائدة ك  كىك الحفظ عمى الماؿ كبقاء ماؿ األمة عمى الكجو العاـ منتفع بو ،المقصد
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 ،تكفر الناتج إلييـ مف الكقؼ، ك كعمى كجو لاص يحفظ لممكقكؼ عمييـ حقكقيـ منو ،منو
كما  ,ألف الماؿ ىك قكاـ الحياة كاألعماؿ ،فيساعدىـ ذلؾ لمعيش بكرامة كعزة كيحفظ ليـ الميجة

حيكية ك  كاستبدالو يبقيو في حالة ن كج ،شرع الكقؼ إال لتككف األمة غنية مست نية عف اآللريف
فمذلؾ المقصد مف استبداؿ الكقؼ الحفاظ عمى ماؿ الدكلة كماؿ  ،نو المجتمع اإلسبلميينتفع م
ال ك عو في الكنز أك المكاف الميمؿ الذم  ،كك عو في مكاف المستلدـ كالمستفاد منو ،المسمـ
 .1فمف أتمفو فكجب في حقو التعكيض كال ماف ،ي يعو
 المقصد الشرعي الستبداؿ الكقؼ لحفظ العقؿ:-ق 

أك عمى  ،العقؿ كتحصينو مما يدلؿ عمى عقؿ الفرد مف لمؿ فيف ي إلى فساد جزئيفحفظ 
سببو تناكؿ المفسدات مف مسكر أك حشيش أك  ،عقكؿ الجماعات كعمكـ األمة مف فساد أعظـ

ثـ ينسحب عمى  ،كمما يعد لؤلمة مف فكر ي زكىـ فيؤثر عمى عقيدتيـ كمنيجيـ ،ملدرات
مما يعد ليا مف منابر إلفساد العقؿ مف قنكات ف ائية كمكاقع نت أك  ،مبادئيـ كقيميـ كألبلقيـ

 .2تبقييـ في حالة ىذياف ك ياع ،محظكرة
قفت المدارس كالمعاىد كالجامعات في جميع التلصصات كدكر القرآف كالسنة لحفظ  ،لذلؾ كي

ات ككقفت ركاتب كمعاش أي ا لذلؾ, المساجدكقفت ك  ،القرآف كالحديث كلتعميـ العمـ الشرعي
 ،التي يقـك عمييا التطكر في العالـ اإلسبلمي ،عمى الفقياء كالعمماء لتنمية المسيرة التعميمية

كما ككقفت المكتبات الكقفية كالكتب كأدكات  ،لو الشارع الحكيـ في محمو الذم أرادكلك ع العقؿ 
 ،اقع نت رشيدةأك مك  ،ثقافيةك قنكات ف ائية دينية كتعميمية  تككقف ،التعميـ مف أثاث كقرطاسية

كاف مف ال ركرم استبداليا لممحافظة عمى  ،لربت ىذه العيف المكقكفة كتعطمت منافعيا فإذا
 بقاء العيف المكقكفة كدكاـ المنفعة الناتجة منيا.

 ثانيا:   داجية:
الذم بفكات ك  ،كالتي تحتاج إلى التكسعة كرفع ال يؽ ،كىي المرتبة الثانية التي بعد ال ركرية

كلكنو لـ يبمغ المفسدة  ،كاالفتقار إلييا يكقع اإلنساف في الحرج الشديد كالمشقة الكبيرةالمطمكب 
نما تككف الحياة صعبة  ،العادية المتكقعة في المصالح العامة كلـ يلتؿ النظاـ كىي  ، يقةك كاا

 .3جارية في العبادات كالمعامبلت كالجنايات
 الديف:المقصد الحاجي الشرعي الستبداؿ الكقؼ لحفظ -أ 
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أك  وت أجزاء منو كلـ يتكفر شئ إلصبلحكىك استبداؿ المسجد إذا  اؽ عمى أىمو أك تعطم
أك  ،احتاج المجاىدكف إلي استبداؿ سبلح متطكر عف األكؿ أك ،ويحتاج إلى تكمفة في إصبلح

أكالمعدات  ،آالت النقؿ التي تستلدـ كلكف تحتاج إلى تكمفة في استمرارىا لمعمؿ استبداؿ
أك كسائؿ  ،ية كالبكارج أك الطائرات أك الصكاريخ أك استبداؿ المكاد المتفجرة بهللاف ؿ منياالعسكر 

أك استبداؿ األكقاؼ ال ألجؿ تعطؿ  ،االتصاؿ أك استبداؿ مكاقع التدريب كالعسكرية لمتكسعة
نما لبلحتياج لما ىك أكلى كأنسب منو ،المنفعة  .1كاا

 النفس: المقصد الحاجي الشرعي الستبداؿ الكقؼ لحفظ-ب 
 ،كهللاف تكجد مستشفى ت يؽ الطريؽ ،أك لحاجة عامة كذلؾ استبداؿ المستشفيات ال يقة

استبداؿ األدكات  كأ ،استبداؿ األثاث الميترء كاألسرة كالكسائد كالفرش كأ ،فتستبدؿ بهللالرل
 استبداؿ األجيزة االلكتركنية كالكمبيكترات. كأ ،الطبية القديمة حديثة

استبداؿ األرا ي الزراعية لراحتيا كلزيادة  كأ ،التي أشرفت عمى الجفاؼككذلؾ استبداؿ اآلبار 
أك المصانع  ,ككذلؾ المزارع الحيكانية المكقكفة إذا اقتربت منيا المباني السكانية ،االنتاج

 المكقكفة استبداليا بمصانع في المنطقة الصناعية.
ككذلؾ المراكز الشرطية كالسجكف  ،اككذلؾ استبداؿ دكر المحاكـ إذا طاؿ زمانيا كاحتيج إلزالتي

 المكقكفة تستبدؿ عند الحاجة لبلستبداؿ.
 المقصد الحاجي الشرعي الستبداؿ الكقؼ لحفظ النسؿ:-ج 

 ،األكقاؼ التي جاءت مف أجؿ حفظ النسؿ كمستشفيات اإللصاب كعبلج العقـ كأدكاتيا الطبية
ككؿ كقؼ جاء ليذا المقصد لزمو االستبداؿ عند  ،األيتاـ كمساكف األرامؿ كالمطمقات كدكر

ثـ بعد ذلؾ تتعطؿ كتندثر  ،حتى ال تككف ىذه األكقاؼ معر ة لممشقة كالحرج ،الحاجة لذلؾ
  إلى أف تنعدـ األكقاؼ كال يككف ليا أثر. ،مف غير فائدة منيا

 المقصد الحاجي الشرعي الستبداؿ الكقؼ لحفظ الماؿ: -د 
كبحاجة إلى حفظو كصيانتو كالحرص عمى بقائو كدكامو مف أجؿ  ,اؿكما أسمفت أف األكقاؼ م

  ليق ي حاجتيـ كيسد مبت اىـ. ,كصرفو عمى المكقكؼ عمييـ ,زيادة ناتجو
 المقصد الحاجي الشرعي الستبداؿ الكقؼ لحفظ العقؿ:-ق 

أك كانت  ،إذا ازدحمت بالطبلب الجامعات المكقكفة كأكذلؾ استبداؿ المدارس أك المعاىد  
كهللاف صارت في مناطؽ صناعية أك  اقت  ،أك كانت في مكاف غير مناسب ،قديمة في البناء

 عمييا األحياء أك الشكارع.
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ىجيا كصارت التدرس اأك التي تعطؿ من ،ككذلؾ استبداؿ الكتب كاألدكات القرطاسية القديمة
ؿ بو كاستبدالو بحديث المعمك  محكسب )االلكتركني(كالنظاـ ال أك استبداؿ األثاث ،بمنيجية

 يتكاكب مع عصره. 
كمف أجؿ النيكض باألمة مف  ،فيذا االستبداؿ يحتاج إليو مف أجؿ تطكير المسيرة التعميمية

 كلؤلمة. فيككف عصبا لمدكلة ،ألف األكقاؼ ماؿ دائـ قائـ ،لبلؿ أكقافيا
 ثا ثا:   تدسينية: 

بحيث لك  ،المركءة كمكاـر األلبلؽ كمحاسف العادات كتجنب المدنسات  يياتكىي التي تق
ككما  ,كما ىك الحاؿ في مرتبة ال ركرية ،فقدت المصمحة التحسينية ال يلتؿ نظاـ حياة األمة

كلكف عند فكاتيا  ،ال يصيب المكمؼ حرج أك مشقة بفكاتيا كما ىك الحاؿ في المرتبة الحاجية
 .1ذكم العقكؿ الراجحة كأصحاب الفطرة السميمةتككف الحياة مستنكرة عند 

حتى تعيش آمنة مطمئنة كليا بيجة  ،كىذه المرتبة ماكاف بيا مف كماؿ حاؿ األمة في نظاميا
تراىا األمـ األلرل حتى تككف األمة  ،كرفاىية كزيادة في ليف العيش دكف اللركج عف حد الشرع

  .2مرغكبا في االندماج فييا أك في التقرب إلييا
 ىكاستبداؿ مسجد كيصم ،ستبداؿ الكقؼ يككف في حالة الكقؼ كىك عامرفالمقصد التحسيني ال

 كجعمو سكقا لمتماريف. ،كما حدث في استبداؿ مسجد الككفة بآلر ،بو بعض المسمميف
أك استبداؿ أرا ي زراعية أك مزارع حيكانية كال  ،أك استبداؿ آبار مف غير أف تجؼ أك تتعطؿ 

 زالت تنتج كمنتفعا بيا.
 رحميـ هللا-كذلؾ مف عيد السمؼ  ،أك استبداؿ كسكة الكعبة كما ىك حاصؿ في كؿ عاـ مرتيف

 إلى يكمنا ىذا. -
ليس كما ىك  ،كالذم أريد أف أقكلو أف المقصد التحسيني في استبداؿ الكقؼ محدكد كمحصكر

 بؿ إف االستبداؿ في حالة ال ركرة مطمكب ككاجب. ،صد الحاجي أك المقصد ال ركرمفي المق
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كبينت العبلقة بيف  ،الفصؿ الثانيفت البيع عند الفقياء في المبحث الرابع مف بعد أف عرٌ 
مع بياف صكر بيعو  ،سهللاعرؼ في ىذا المبحث بيع الكقؼ اصطبلحا ،استبداؿ الكقؼ كبيعو

 كذلؾ عمى النحك التالي: ،كحكميا
 أوال: ت نيف بيع   وقف  صطالدا:

كسكؼ أعرؼ بيع الكقؼ  ،في المبحث األكؿ مف الفصؿ األكؿ ،عرفت الكقؼ ل ة كاصطبلحا
 في ىذا المبحث:اصطبلحا 

 بيع   وقف  صطالدا:
شرط أف تحؿ المشتراة مكاف العيف  ،ىك مبادلة العيف المكقكفة مقابؿ الثمف كشراء عيف ألرل

 .1المكقكفة المباعة
 :أف البيع ىنا يتككف مف أمريف مف التعريؼ يت ح

 الدرىـ.كالدينار أك  ،العيف المكقكفة بالنقد األكؿ: بيع
 مف غيرىا. أك سكاء كانت مف جنس المباعة ،تحؿ مكاف العيف المباعةألرل عيف الثاني: شراء 

بؿ  ،كال يككف الناظر أك القا ي فيو حر التصرؼ بالثمف ،كبذلؾ يت ح أف البيع ليس لذاتو
كألف الدينار كالدراىـ ال تتصؼ فييا  ،ألف الثمف مستبدؿ بالعيف المكقكفة ،البد أف يشترل بو

فكاف البد أف يستبدؿ الثمف بعيف تتصؼ  ،كأنو أسرع إلى االستيبلؾ فعة منوأك دكاـ المن التهللابيد
يحقؽ ال رض مف الكقؼ كالمقصد الذم ألجمو شرع  حتى ،فييا البقاء كالتهللابيد كدكاـ المنفعة

 الكقؼ.
 :ثانيا: صون بيع   وقف
 بما يت مف ،كلكف في ىذا المبحث سهللاتكمـ عف الصكر باإلجماؿ ،بيع الكقؼ لو صكر كثيرة

كعف صكرة  مطمقا, كبداية سهللاتكمـ عف بيع الكقؼ ،مع بياف حكـ كؿ صكرة ،بياف جميع الصكر
 كمف ثـ صكرة البيع باعتبار الجنس فقط. ،البيع عند اشتراط الكاقؼ لبيعو
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 :مطلقا   صونة  ألو ى: بيع   وقف
كهللاف يريد القيـ عمى الكقؼ أف يبيع الكقؼ  ،ىك بيع الكقؼ عمى إطبلقو :كبياف حكـ ىذه الصكرة

عمى اعتبار أنو عيف  ،أك ي عو فيما يشاء أك يهللاكؿ ثمنو كيقبض ثمنو كيتصرؼ فيو كيؼ يشاء
 ؟عمى ىذه الصكرة فيؿ يصح بيع الكقؼ ،كباقي األعياف

 التمؼ الفقياء في بيع الكقؼ عمى قكليف: 
الحنابمة: ك الشافعية ك المالكية ك  مف الحنفية كمحمد في قكلو الثاني أبك يكسؼ ذىب:   قول  ألول

 .1عدـ جكاز بيع الكقؼ عمى إطبلقوإلى 
 .2جكاز بيع الكقؼإلى  :األكؿ قكلو كأبك يكسؼ فياإلماـ أبك حنيفة  ذىب:   قول   ثان 

 بالسنة كاإلجماع كالقياس كالمعقكؿ. ،: القائؿ بعدـ البيعو ستضل أصداب   قول  ألول
 كاستدلكا بالحديثيف التالييف:أوال:   سنة: 

بىٍستى أىٍصمىيىا {: - ر ي هللا عنيما-ابف عمر  عبد هللاأ_ كاستدلكا بالسنة بحديث  ... ًإٍف ًشٍئتى حى
دٍَّقتى ًبيىا تىصى دَّؽى ًبيىا عيمىري أىنَّوي الى ييبىاعي أىٍصمييىا كىالى ييٍبتىاعي كىالى ييكرىثي كىالى ييكىىبي قىاؿى  كى  قىاؿى فىتىصى
دَّؽى بيا..   3}فىتىصى
 وجو   ضال ة:

فدؿ الحديث  ،ف الكقؼ إذا انعقد فقد لـز العقد فبل يجكز بيعو كال يصير ميراثا كال يجكز ىبتوإ
 .4جكازهعدـ بعمكمو عمى عدـ صحة بيع الكقؼ ك 
كؿى هللًا  ٍيرىةى، أىفَّ رىسي : ب_ عىٍف أىًبي ىيرى ثىةو:  {قىاؿى ميوي ًإالَّ ًمٍف ثىبلى ٍنوي عىمى افي اٍنقىطىعى عى ٍنسى ًإذىا مىاتى اإٍلً

اًلحو يىٍدعيك لىوي  لىدو صى اًريىةو، أىٍك ًعٍمـو ييٍنتىفىعي ًبًو، أىٍك كى دىقىةو جى  .5}ًإالَّ ًمٍف صى
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(؛ ابف قدامة: 30ك الترجؿ )ص:  ؿ: الكقكؼ(؛ اللبل6/236(؛ الييتمي: تحفة المحتاج )5/359المحتاج )
 (.4/292(؛ البيكتي: كشاؼ القناع )29, 6/28الم ني )

(؛ الجصاص: شرح 12/28(؛ السرلسي: المبسكط )6/203(؛ البابرتي: العناية )7/424العيني: البناية ) 2
(؛ الييتمي: 5/359(؛ الرممي: نياية المحتاج )5/454(؛ الدميرم: النجـ الكىاج )4/5ملتصر الطحاكم )

 (.6/236تحفة المحتاج )
 (.18سبؽ تلريجو في البحث )ص:  3
 (.538(؛ البساـ: تيسير العبلـ )ص: 14/24العيني: عمدة القارم ) 4
 .(18في البحث )ص:  سبؽ تلريجو 5
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 وجو   ضال ة: 
التهللابيد كدكاـ المنفعة الجارية كدكاـ  كالكقؼ أصمو ،ف المقصكد في الصدقة الجارية ىي الكقؼإ

 .1كعمى ذلؾ ال يباع الكقؼ لمحفاظ عمى دكاـ منفعتو كدكاـ ثكابو لمكاقؼ ،الثكاب مف الكاقؼ
 : استدلكا باإلجماع مف عدـ صحة بيع الكقؼ.ثانيا:  إلجماع

 كعمر كعثماف كعمياذكر الماكردم قائبل: " كيدؿ عمى ذلؾ إجماع الصحابة، ألف أبا بكر 
كقفكا دكرا كبساتيف كلـ  ,كفاطمة كغيرىـ كطمحة كالزبير كأنسا كأبا الدرداء كعبد الرحمف بف عكؼ

كال عف أحد مف كرثتيـ مع التبلؼ ىميـ،  ,ينقؿ عف أحد منيـ أنو رجع في كقفو فباع منو شيئا
 .2فمك كاف ذلؾ جائزا لنقؿ عف أحد منيـ الرجكع "

رد عمى قكؿ أبي  " كىذافبل يمتفت إليو ،لؼ لئلجماعكقاؿ القرطبي: "الرجكع في الكقؼ ملا
فبل اعتبار لو في ىذه  ،كأف قكؿ أبي حنيفة شاذ ،حنيفة القائؿ بجكاز بيع الكقؼ كالرجكع فيو

 .3فدؿ باإلجماع عمى عدـ صحة بيع الكقؼ ،المسهللالة
 : ثا ثا:   قياس

 .4كالعمة الجامعة بينيما زكاؿ الممؾ عف الرقبة ،قياس عدـ بيع الكقؼ عمى عدـ بيع المعتؽ 
 :مف ثبلث كجكه و: كاستدلكا ب:   م قولن ب ا

أك  - سبحانو كتعالى-هللا  إلى ف ممؾ العيف المكقكفة تنتقؿ مف ممكية الكاقؼإ   وجو  ألول:
ألنو  ،كبذلؾ يمتنع لمكاقؼ أف يتصرؼ فيو مف بيع أك ىبة أك غير ذلؾ ،إلى المكقكؼ عمييـ

 .5يزيؿ ممكو عف العيف كالمنفعة
فبل يجكز التصرؼ فيو مف بيع  ،ف مقت ي الكقؼ التهللابيد كتحبيس األصؿإ   وجو   ثان :

 . 6كيساىـ في ىبلكو ك ياعو ،ألف ذلؾ يلالؼ مقت ى الكقؼ ،كغيره
 كألنو ،يمنع بيعو أك ىبتو أك تكريثوف ،ف الكقؼ عقد الـز بمجرد القكؿ فيك تبرعإ   وجو   ثا ث:

قياسا أي ا عمى  ،فإنو يمنع عنو التصرفات كمنيا البيع ،بمجرد انعقاده في الحاؿ يككف الزما
 . 7العتؽ

                                                           

 (. 11/85النككم: المنياج ) 1
 (.7/513الماكردم: الحاكم الكبير ) 2
 .(538البساـ: تيسير العبلـ )ص:  3
  (.2/254ابف قدامة: الكافي ) 4
(؛ ابف 3/106(؛ حاشيتا قميبكبي كعميرة )17/88(؛ الماكردم: الحاكم الكبير )14/24العيني: عمدة القارم ) 5

 (.2/254(؛ ابف قدامة: الكافي )6/6قدامة: الم ني )
 (.2/253ابف قدامة: الكافي ) 6
  (.2/406(؛ البيكتي: دقائؽ أكلي النيى )2/254(؛ ابف قدامة: الكافي )2/25الت مبي: نيؿ المآرب ) 7
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 الكقؼ، كأنو لـ ينقؿ عف أحد منيـ أنو رجع عما كقؼ مع حاجتوفاتفاؽ الصحابة عمى فعؿ 
 .1دليؿ عمى لزكمولذلؾ 

 بالقياس كالمعقكؿ. ،: القائؿ بجكاز البيعو ستضل أصداب   قول   ثان 
 :: كاستدلكا بالقياس مف كجييفأوال:   قياس
كالعمة الجامعة بينيما أنو عقد  ،قياس صحة بيع الكقؼ عمى صحة بيع العارية   وجو  ألول:
 .2ألنو تمميؾ منفعة دكف العيف ،جائز غير الـز
  عتنض عليو:

نما تبرع بالمنفعة المؤقتةإ بلبلؼ الكقؼ فإنو تحبيس ألصمو  ،ف العارية لـ يحبس أصميا كاا
 .3كتسبيؿ لمنفعتو
كالعمة الجامعة بينيما التعميؽ عمى المكت  ،قياس تهللابيد الكقؼ عمى تهللابيد الكصية   وجو   ثان :

 .4ليصير العقد الزما
 :: كاستدلكا بو مف كجييفثانيا:   م قول
نما تبقى العي ،عدـ انتقاؿ الكقؼ مف ممكية الكاقؼ   وجو  ألول: ف المكقكفة محبكسة عمى ممؾ كاا

نما تصرؼ المنفعة عمى الجية المكقكؼ عمييا ،الكاقؼ  .5كاا
 ،كال يمـز إال أف يحكـ بو قاض ،فيصح بيعو كالتصرؼ فيو ،أف عقد الكقؼ جائز   وجو   ثان :

 . 6فحينيا تنتقؿ ممكية الكقؼ عمى المكقكؼ عمييـ كمف ثـ يمنع بيعو ،أك يعمقو عمى مكتو
 : كسبب لبلفيـ مف ثبلثة أكجو.سبب   خالف

 أوال:  ختالفيم ف   إلطالع على   نص:
قاؿ بعدـ جكاز كصحة بيع  ،فمف بم و حديث ابف عمر ر ى هللا عنيما: " ال يباع أصميا.."

 قاؿ بجكاز بيع الكقؼ. ،كمف لـ يبم و الحديث كلـ يطمع عميو ،الكقؼ
 يسكغ ألحد أف يلالفو، كلك انتيى إلى لذلؾ رجع أبك يكسؼ عف ذلؾ لما سمع الحديث كقاؿ: ال

 .7أبي حنيفة لقاؿ بو
                                                           

 (.4/510الب كم: التيذيب ) 1
 (.12/27(؛ السرلسي: المبسكط )7/422العيني: البناية ) 2
 (.5/132الدبياف: المعامبلت المالية ) 3
  (.6/203)(؛ البابرتي: العناية 12/27السرلسي: المبسكط ) 4
 (. 293(؛ ابف الشحنة: لساف الحكاـ )ص: 12/27السرلسي: المبسكط ) 5
 (12/27(؛ السرلسي: المبسكط )7/424العيني: البناية ) 6
 (.5/359(؛ الرممي: نياية المحتاج )5/454الدميرم: النجـ الكىاج ) 7
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 ثانيا:  ختالفيم ف    قياس:
 قالكا بعدـ جكاز بيع الكقؼ لزكاؿ الممؾ عميو. ،فمف قاس بيع الكقؼ عمى بيع المعتؽ

كأي ا  ،قاؿ بجكاز البيع ،كمف قاس جكاز بيع الكقؼ عمى جكاز بيع العارية ألنيا عقد جائز
 فهللاجازكا بيع الكقؼ.كذلؾ الكقؼ ك  ،الكصية لعدـ لزكميا إال بعد المكتقياسيـ عمى 

 ثا ثا:  ختالفيم ف  طبي ة   وقف:
كمف يرل أف عقد الكقؼ  ،1قاؿ بجكاز البيع زبؿ ىك جائ فمف يرل أف عقد الكقؼ غير الـز

  .2بعدـ جكاز بيع الكقؼ قاؿ الـز
   نأي   ن جح:

 :ةكذلؾ لؤلسباب التالي ،القائؿ بعدـ صحة كجكاز بيع الكقؼأرجح في ىذه المسهللالة القكؿ األكؿ 
صحيح  - مار ي هللا عني-ف حديث ابف عمر إحيث  أكال: "ال اجتياد في كجكد نص "

 كملالفتو قكؿ غير معتبر. ،ككا ح
أما القكؿ الثاني فإنو  ،كيحقؽ المقصد الذم شرع ألجمو ،ثانيا: جاء مكافقا لمقت ى الكقؼ

 يلالؼ مقت اه كمقصده.
كبقاء أكقافيـ حا رة إلى اليكـ . فرد الكقؼ أك  ،ثالثا: إتفاؽ الصحابة عمى عدـ جكاز بيعو

: "ىذا ال يسع - كىك أعمـ بهللابي حنيفة مف غيره-فما قالو أبك يكسؼ  ،بيعو ملالؼ لئلجماع
 جع عف بيع الكقؼ.فر  ،3أحدنا لبلفو، كلك بمغ أبا حنيفة لقاؿ بو "

كلـ  ،كليس معتمدا عمى أدلة نصية كا حة كبينة ،رابعا: القكؿ الثاني ليس مشفكعا بهللادلة قكية
 يسمـ مف االعترا ات.

 ف بل عف بيعو. ،لامسا: أف الكقؼ عقد الـز فبل يجكز الرجكع فيو
   صونة   ثانية: بيع   وقف عنض   تن ط   و قف   بيع:

قكؿ دارم مكقكفة عمى أف كهللاف ي ،لنفسو أك ل يره أك لنفسو كغيره بيع الكقؼعندما يشترط الكاقؼ 
ىذه  ما حكـ ,كىكذا كشراء ألرل بدال منيا ،أك سيارتي كقؼ عمى أف لي بيعيا ,لي بيعيا
 الصكرة؟

                                                           

 ( .7/423: البناية )(؛ العيني2/180المباب ) :( ؛ ال نيمي1/333الزبيدم: الجكىرة النيرة ) 1
(؛ العيني: 2/180(؛ ال نيمي: المباب )4/337(؛ ابف عابديف: رد المحتار)1/333الزبيدم: الجكىرة النيرة ) 2

(؛ السنيكي: 7/79(؛ اللرشي: شرح ملتصر لميؿ )6/18(؛ الرعيني: مكاىب الجميؿ )7/424البناية )
 ( . 2/362(؛ الشربيني: اإلقناع )6/235(؛ الييثمي: تحفة المحتاج )2/457أسنى المطالب )

 (.538(؛ البساـ: تيسير العبلـ )ص: 5/359(؛ الرممي: نياية المحتاج )5/454الدميرم: النجـ الكىاج ) 3
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 التمؼ الفقياء عمى جكاز بيع الكقؼ إذا شرطو الكاقؼ عمى قكليف:
 .1بعدـ جكاز البيع إذا اشترطو الكاقؼ: الشافعية كالحنابمة: قالكا   قول  ألول
 .2: الحنفية كالمالكية: قالكا بجكاز بيع الكقؼ إذا اشترطو الكاقؼ  قول   ثان 

 بالسنة كالمعقكؿ. ،: القائؿ بالجكازو ستضل أصداب   قول  ألول
 :بالحديثيف التالييفاستدلكا أوال:   سنة: 

دٍَّقتى ًبيىا... ًإٍف {: - ر ي هللا عنيما-ابف عمر عف أ_  تىصى بىٍستى أىٍصمىيىا كى دَّؽى  ًشٍئتى حى قىاؿى فىتىصى
 ..  3}ًبيىا عيمىري أىنَّوي الى ييبىاعي أىٍصمييىا كىالى ييٍبتىاعي كىالى ييكرىثي كىالى ييكىىبي

: قىاؿى النًَّبيُّ  ،ب_ ركاية البلارم عف ابف عمر ر ي هللا عنيما دٍَّؽ ًبهللاىٍصًمًو الى {ًلعيمىرى تىصى
لىًكٍف ييٍنفىؽي ثىمى  ، كى دَّؽى ًبوً ييبىاعي، كىالى ييكىىبي كىالى ييكرىثي  .4}ريهي " فىتىصى

 وجو   ضال ة: 
كأف عمر  ،سكاء كاف األمر مشركطا مف قبؿ الكاقؼ أـ غير مشركط ،بيع الكقؼ ال يصح إف
   ما فعمو إال لما فيمو مف النبي5 كىذا ما تؤكده ركاية البلارم . 

   قياس:ثانيا: 
 ،قياس عدـ صحة اشتراط بيع الكقؼ عمى عدـ صحة اشتراط الرجكع في الصدقة أك العتؽ

 .6كالعمة الجامعة بينيما القربة كعدـ الممؾ بعد فعميما
 :: كاستدلكا بالمعقكؿ مف كجييفثا ثا:   م قول
 .7كالبيع ينافي ذلؾ فبل يصح ،ألف مقت ى الكقؼ المزكـ   وجو  ألول:

 .8ألف الكقؼ إلراج ماؿ عمى كجو القربة لذلؾ ال يصح بيعو   ثان :  وجو 

                                                           

(؛ 5/376(؛ الرممي: نياية المحتاج )12/38(؛ ابف الرفعة: كفاية النبيو )5/487الدميرم: النجـ الكىاج ) 1
 (.4/251تي: كشاؼ القناع )(؛ البيك 6/9ابف قدامة: الم ني ) 

(؛ 2/165(؛ النفراكم: الفكاكو الدكاني )4/384(؛ ابف عابديف: رد المحتار )6/228ابف اليماـ: فتح القدير) 2
 (.8/148عميش: منح الجميؿ )

 (.18سبؽ تلريجو في البحث )ص:  3
كتاب الكصايا/  , ,..3/106ألرجو البلارم في صحيحو )كتاب المزارعة/ باب أكقاؼ أصحاب النبي  4

 (.2764, ح4/10كما لمكصي أف يعمؿ في ماؿ اليتيـ...,  باب
 (.8/350ابف حجر: فتح البارم ) 5
 (.12/38ابف الرفعة: كفاية النبيو ) 6
 (.7/26(؛ المرداكم: اإلنصاؼ )6/9(؛ ابف قدامة: الم ني )5/487الدميرم: النجـ الكىاج ) 7
 (.12/38ابف الرفعة: كفاية النبيو ) 8
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 كالمعقكؿ. بالسنة كالقياس ،: القائؿ بجكاز اشتراط بيع الكقؼو ستضل أصداب   قول   ثان 
 أوال:   سنة: 

دٍَّقتى ًبيىا{: - ر ي هللا عنيما-ابف عمر  كاستدلكا بحديث تىصى بىٍستى أىٍصمىيىا كى قىاؿى  ... ًإٍف ًشٍئتى حى
 .. دَّؽى ًبيىا عيمىري أىنَّوي الى ييبىاعي أىٍصمييىا كىالى ييٍبتىاعي كىالى ييكرىثي كىالى ييكىىبي   1}فىتىصى

 وجو   ضال ة: 
عمى أنو  فيو داللة ،اشترط فييا عمى أف ال تباع كالتكىب كال تكرث ،ف عمر لما كقؼ أر وإ

فيدؿ ذلؾ عمى  ،لك اشترط بيعو جاز ذلؾكبمفيكـ الملالفة أنو  ،ين بط الكقؼ بشركط الكاقؼ
 .2جكاز بيع الكقؼ إذا اشترطو الكاقؼ

  عتنض عليو: 
كلك  ،كىذا ما أكدتو ركاية يحيى بف سعيد عف نافع عند البييقي ف الشرط مف كبلـ النبي إ

حيث قاؿ لو احبس أصميا كسبؿ  كاف الشرط مف قكؿ عمر فما فعمو إال لما فيمو مف النبي 
 .3ثمرتيا

 : كاستدلكا بالقياس بذلؾ.ثانيا:   قياس
كالعمة الجامعة  ،قياس بيع الكقؼ عند اشتراط الكاقؼ عمى الرجكع في الصدقة عند االشتراط

 .4بينيما صحة الشرط
  عتنض عليو: 

فبل يجكز الرجكع  ،العكد في اليبة كىي مف الصدقة فقد نيى النبي  ,ف ىذا قياس ال يصحإ
دىقىًتؾى .{: قاؿ  ،في الصدقة دىقىًتًو كىاٍلكىٍمًب يىعيكدي ًفي قىٍيًئًو  ،. كىالى تىعيٍد ًفي صى  ،5}فىًإفَّ اٍلعىاًئدى ًفي صى

ألف  ،فيذا قياس باطؿ 6" ال يحؿ ألحد أف يرجع في ىبتو كصدقتولذلؾ بكب البلارم بابا: "
 المقيس باطؿ.

  
                                                           

 (.18سبؽ تلريجو في البحث )ص:  1
(؛ القسطبلني: ارشاد السارم 4/520(؛ المباركفكرل: تحفة األحكذم )14/68العيني: عمدة القارم ) 2

(3/159.) 
 (5/401ابف حجر: فتح البارم ) 3
 (.2/165النفراكم: الفكاكو الدكاني ) 4
(؛ ألرجو مسمـ 1490, ح2/127دقتو, ألرجو البلارم في صحيحو )كتاب الزكاة/ باب ىؿ يشترم الرجؿ ص 5

 (.4170,ح5/63في صحيحو )كتاب الفرائض/ باب مثؿ الذم يرجع في صدقتو, 
 (.3/164البلارم: الجامع المسند ) 6
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 :: كاستدلكا بالمعقكؿ مف كجييفثا ثا:   م قول
كـ الكقؼ إذا صح اللركج عف ممكو فبل  ،ف مقت ى الكقؼ التهللابيدإ   وجو  ألول: كال يقاؿ حي
نما يصح ذلؾ الحكـ عمى كجو ينفذ فيو شرط الكاقؼ ،يمكنو بيعو ٍرطو في أصؿ  ،كاا كالذم شى

 .1ألنو لـ يلالؼ أمرا شرعيا ،الكقؼ
نو مف مقت اهإ   وجو   ثان : االنتقاؿ مف  ألف الكقؼ يقبؿ ،ف ىذا الشرط ال يبطؿ الكقؼ كاا

فمف باب أكلى جكاز البيع  ،فجاز بيع الكقؼ كاستبداليا بهللالرل مف غير شرط ،أرض إلى أرض
 .2عند االشتراط

  عتنض علييما:
 لذلؾ اشتراطو ليس في محمو. ،ألنو يلرج مف ممكو ،أنو ال يصح التصرؼ في الكقؼ بعد كقفو

 التالية: ب التبلفيـ يعكد إلى تمؾ األسباب: كسبسبب   خالف
   نو يات: ت ضضأوال: 

دٍَّؽ ًبهللاىٍصًمًو الى ييبىاعي تى {فمف ألذ بركاية البلارم:  لىًكٍف ييٍنفىؽي ثىمى  صى ، كى  :قاؿ 3}ريهي كىالى ييكىىبي كىالى ييكرىثي
 .كأف الشركط مف كبلـ النبي  ،بعدـ بيع الكقؼ عند اشتراط الكاقؼ لو

دَّؽى ًبيىا عيمىري أىنَّوي الى ييبىاعي أىٍصمييىا كىالى ييٍبتىاعي كىالى ييكرىثي كىالى ييكىىبي {كمف ألذ بالركاية األلرل:  4}فىتىصى
 .ف الشركط مف كبلـ عمر إ :كقالكا ،بجكاز بيع الكقؼ إذا اشترطو الكاقؼ :قاؿ

 ثانيا:  ختالفيم ف  علة   قياس: 
الجامعة بينيما عدـ  إف العمة :فمف قاؿ ،كبل الفريقيف قاس بيع الكقؼ عمى الرجكع في الصدقة

: قاؿ ،ممؾ المتصدؽ لمصدقة بعد تصدقو إياىا فبل يصح الرجكع عنيا عند اشتراط المتصدؽ
 بعدـ جكاز بيع الكقؼ عند االشتراط.

 قاؿ بجكاز بيع الكقؼ. ،الجامعة بينيما صحة اشتراط الرجكع بالصدقة إف العمة :كمف قاؿ
 ال ملكية   وقف:ثا ثا:  ختالفيم ف   نتق

ألنو زاؿ  ،صحة بيع الكقؼ عند االشتراطعدـ ب :قاؿ ،بانتقاؿ ممؾ الكقؼ عف الكاقؼ :مف قاؿ
كمف ثـ  ،بصحة الشرط :قاؿ ،كمف قاؿ ببقاء ممؾ الكقؼ عمى الكاقؼ ،الكقؼ مف ممؾ الكاقؼ

 صحة بيع الكقؼ عند االشتراط.
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 ثا ثا:  ختالفيم ف   عتبان    نط:
ف إ رألكمف  ،بعدـ صحة بيع الكقؼ :قاؿ ,ليس مف مقت ى عقد الكقؼ الشرطإف  رألفمف 

 بجكاز صحة البيع.  :قاؿ ،الشرط جاء في مقت ى الكقؼ كلـ يلالؼ أمرا شرعيا
 ن ب ا:  ختالفيم ف  سلطة   و قف:

كمف رأل أف الكاقؼ  ،بصحة االشتراط :قاؿ ،مف رأل أف الكاقؼ لو سمطة عمى الكقؼ بعد كقفو
 بعدـ جكاز بيع الكقؼ. :قاؿ ،ليس لو سمطة عمى الكقؼ عند كقفو

   نأي   ن جح: 
 ،القائؿ بعدـ جكاز بيع الكقؼ إذا اشترطو الكاقؼ عند عقده ،أرل أف القكؿ الراجح القكؿ األكؿ

 كذلؾ لؤلسباب التالية:
كالجكاز مدعاة ل ياع الكقؼ  ،بيدكىك المزـك كالتهللا ،ف عدـ البيع يناسب مقت ى الكقؼإأكال: 

 كفكات المنفعة المتحققة مف الكقؼ.
مما يفكت عمى المكقكؼ عمييـ االنتفاع مف  ،ثانيا: اشتراط الكاقؼ في البيع فيو تحكـ في الكقؼ

كالتي لربما يككف بعيدا عف تحقيؽ  ،فيككف ىذا األمر تحت سمطة الكاقؼ ،العيف المكقكفة
 ال رض.
سكاء انتقمت  ،مما يجعؿ الكقؼ عمى ممؾ غيره ،ف ممكية الكاقؼعكقؼ قد زاؿ ف ممؾ الإثالثا: 

 أك انتقمت إلى ممؾ المكقكؼ عمييـ . - سبحانو كتعالى-هللا  رقبتو إلى
 ،بصحة الكقؼ كالشرط :فمنيـ مف قاؿ ،قؼاف العمماء قد التمفكا في صحة اشتراط الك إرابعا: 

 .1ببطبلف الكقؼ كالشرط :كمنيـ مف قاؿ ،بصحة الكقؼ كفساد الشرط :كمنيـ مف قاؿ
   صونة   ثا ثة: بيع   وقف من جنس    قان:

أك سكت عف  ،فيؿ يصح بيعو في حاؿ لـ يشترطو الكاقؼ ،إذا كاف الكقؼ عقارا :ىذه الصكرة
المنفعة  تبأك ذى ككاف البيع مف أجؿ  ركرة كهللاف تعطمت منفعة الكقؼ أك لرب ؟اشتراطو

 ،أك مف أجؿ حاجة كاحتياج المكاف إلى تكسعة أك رحيؿ أىؿ المنطقة ,بالكمية أك للراب محمتو
أك  ،مف الكقؼ أك قؿ ناتج الكقؼ أك الزدياد المنفعة كالفائدة ،أك  يؽ المسجد كالمكاف بيـ

كمف ثـ  ،أك مف أجؿ مصمحة تستدعي بيع الكقؼ ،تتعذر عمارتو أك إعادتو أك زادت مصركفاتو
تحؿ مكاف العيف بعد بيع العيف المكقكفة بالدينار أك الدرىـ يتـ الشراء بالثمف عينا ألرل 

 فما حكـ ىذه الصكرة؟ ,المكقكفة المباعة
                                                           

(؛ الدميرم: النجـ الكىاج 2/165(؛ النفراكم: الفكاكو الدكاني: )228, 6/227ابف اليماـ: فتح القدير) 1
 (6/9(؛ ابف قدامة: الم ني )5/376(؛ الرممي: نياية المحتاج )5/487)
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 التمؼ العمماء في حكـ ىذه الصكرة عمى قكليف: 
كىك كقكؿ لئلماـ مالؾ كعميو بعض المالكية كقاؿ بو ابف تيمية  ،: أكثر الحنفية  قول  ألول

 .1كقؼ العقارالمشيكر عند الحنابمة: قالكا جكاز بيع 
كىك مذىب  : بعض الحنفية كقكؿ آلر لئلماـ مالؾ كىك المعتمد عند المالكية  قول   ثان 

ف لرب أك تعطمت  ،كركاية لئلماـ أحمد: قالكا بعدـ جكاز بيع الكقؼ العقار ،الشافعية كاا
 .2منافعو

 بالقياس كالمعقكؿ.  ،القائؿ بجكاز البيع: و ستضل أصداب   قول  ألول
 :: كاستدلكا بالقياس مف كجييفأوال:   قياس
فإنما أجيز  ،كالعمة الجامعة بينيما تحقيؽ المقصد ،قياس بيع الكقؼ عمى استبدالو   وجو  ألول:

 . 3بيع الكقؼ مف أجؿ استبدالو ال مف أجؿ أكؿ ثمنو
 ،كالعمة الجامعة بينيما المصمحة ،ستبداؿ المسجدقياس بيع الكقؼ عمى جكاز ا   وجو   ثان :

مف باب  فجكاز بيع العقار المكقكؼ لبلست بلؿ كشراء بديبل لو ،فئلف كاف استبداؿ المسجد جائزا
 .4أكلى

  :لكا بالمعقكؿ مف ثبلثة كجكه: كاستدثانيا:   م قول
كيحقؽ  ،كىك التهللابيدف بيع العقار المكقكؼ أجيز ليتناسب مع مقت ى الكقؼ إ   وجو  ألول:

 .5المقصد الذم مف أجمو شرع الكقؼ كىك دكاـ المنفعة لممكقكؼ عمييـ
كىك إذا لرب أك تعطؿ أك تصرؼ عميو مؤنة تزيد  ،بيع العقار المكقكؼ ل رض   وجو   ثان :
فإذا تركنا العقار مف غير بيع فكتنا ال رض  ،أك أف العقار لـ يصمح لئلعمار ،عمى قيمتيا

 .6منو
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نما ك  ،ف المقصكد مف البيع ليس ألكؿ ثمنو ك ياعو مف غير االنتفاع بوإ جو   ثا ث:  و  رده اا
 بطريقة تجعمو يؤدم كظيفتو التي كقؼ مف أجميا. ،إلى الكقؼ

يلصصو  بد، فإذا لـ يمكف تهللابيده عمى كجو: " الكقؼ مؤ - رحمو هللا تعالى-قاؿ ابف عقيؿ 
يصاؿ األبداؿ جرل مجرل  استبقاء ال رض، كىك االنتفاع عمى الدكاـ في عيف ألرل، كاا

 .1األعياف، كجمكدنا عمى العيف مع تعطميا ت ييع لم رض "
 بالسنة كالقياس ،: القائؿ بعدـ جكاز بيع العقار المكقكؼو ستضل أصداب   قول   ثان 

 كالمعقكؿ. 
 أوال:   سنة: 

دٍَّقتى {: - ر ي هللا عنيما-بحديث ابف عمر كاستدلكا بالسنة  تىصى بىٍستى أىٍصمىيىا كى ... ًإٍف ًشٍئتى حى
..  ًبيىا دَّؽى ًبيىا عيمىري أىنَّوي الى ييبىاعي أىٍصمييىا كىالى ييٍبتىاعي كىالى ييكرىثي كىالى ييكىىبي  .2}قىاؿى فىتىصى

 وجو   ضال ة: 
ألف البيع يجعؿ الكقؼ يدلؿ في  ،كمنو العقارف الحديث جاء صريحا بعدـ جكاز بيع الكقؼ إ

 .3مما يؤدم إلى  ياعو ،فيفكت ال رض كي يع الفائدة كيستيمؾ الكقؼ ,ممؾ اآللريف
  عتنض عليو:

ال البيع الذم يككف  ،ف بيع الكقؼ المنيي عنو ىك الذم يككف سببا في  ياعو أك أكؿ ثمنوإ
 كبقاؤه في حالتو العامرة. ،ال رض منو الحفاظ عمى الكقؼ

 :: كاستدلكا بو مف كجييفثانيا:   قياس
كالعمة  ،قياس بيع العقار المكقكؼ عمى عدـ جكاز استبداؿ العقار المكقكؼ   وجو  ألول:

 .4الجامعة بينيما الػمزـك
كالعمة الجامعة بينيما التحرير كعدـ  ،قياس العقار المكقكؼ عمى العبد المعتؽ   وجو   ثان :

كليذا ال  ،ككذلؾ العيف المكقكفة التقبؿ الممؾ بعد كقفيا ،فالمعتؽ ال يقبؿ الرؽ بعد عتقو ،التممؾ
 .5يممؾ أحد بيعيا
 :كذلؾ مف كجييف  عتنض عليو:
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ىك ك  ،كال يمكف رده إلى الممؾ ،ف اإلعتاؽ يككف منجزا مف أكؿ صدكر األمر فبل يمٌمؾإ  ألول:
فيدؿ ذلؾ عمى  ،فإف افتكو نفذ الكقؼ ،بلبلؼ الكقؼ فإنو متكقؼ عمى الفكاؾ ،غير مكقكؼ

 . 1جكاز بيع الكقؼ إذا لرب
فإف كاف مف  ،ألف الكقؼ فيو شبو مف التحرير كشبو مف التمميؾ ،ىذا قياس مع الفارؽ   ثان :

التمميؾ فيباع كيشترل كمف جية ألرل يشبو  ،يشبو ىنا التحرير كاإلعتاؽ ،جية ال يصح بيعو
 . 2بلبلؼ المعتؽ فإنو صار حرا فبل يقبؿ المعاك ة ،ما يحؿ مقامو
 :: كاستدلكا بالمعقكؿ مف كجييفثا ثا:   م قول
كال يباع إال ل ركرة  ،فبيع الكقؼ حراـ ،ف الكاجب إبقاء الكقؼ عمى ماكاف عميوإ   وجو  ألول:

ألف المنفعة المقصكدة غير متحققة فنبقيو  ،البيعبل يجكز ف فكاف البيع باطبل ،كىنا ال  ركرة
 .3عمى ما كاف

 :كذلؾ مف كجييف  عتنض عليو:
ف لـ يككنكا م طريفإنما يباع ا  ألول: بؿ إنما يباع  ،لعقار المكقكؼ لحاجة المكقكؼ عمييـ كاا

 ،ز بيعو أي ا عند ال ركرةك فإنو اليج ،فمك كاف بيعو لذلؾ حراما ،مف أجؿ المصمحة الراجحة
 .4كمقت ى الكقؼ دكاـ المنفعة ،فإف المنفعة ال تتحقؽ بال ركرة

فقد تحقؽ البيع  ،يككف ل ركرة شراء عيف تحؿ مكانوك  سممنا أف بيع العقار المكقكؼ   ثان :
 فيدؿ ذلؾ عمى جكاز البيع ال منعو. ،بذلؾ كحاصؿ مع ال ركرة

كلك كاف البيع  ،بيع أك استبداؿقائمة مف غير  - رحميـ هللا-ف أكقاؼ السمؼ إ   وجو   ثان :
كىذا  ,لكف بقاؤه كىي داثرة أك في حالة لراب ،مع حرصيـ عمى بقائو ،جائزا لما أغفمو السمؼ

 .5دليؿ عمى عدـ بيعو
 :كذلؾ مف كجييف  عتنض عليو:

كمثاؿ  ،أنيـ باعكا كاستبدلكا - رحميـ هللا-فقد كرد عف السمؼ  ،ف ىذا غير مسمـ بوإ  ألول:
 .في زمف عمر بف اللطاب  ،ذلؾ مسجد الككفة

 ،كىبلؾ لماؿ الدكلة ،ف ترؾ األكقاؼ عمى حاليا المتعطمة فيو ت يع ليذه األكقاؼإ   ثان :
نما البيع جاء ليحافظ عمى ىذه األكقاؼ كصيانتيا مف ال ياع.  كاا

                                                           

 (.4/398ابف عابديف: رد المحتار ) 1
 (.31/230ابف تيمية: مجمكع الفتاكل ) 2
 (.4/388(؛ ابف عابديف: رد المحتار )6/228ابف اليماـ: فتح القدير ) 3
 (.31/230ابف تيمية: مجمكع الفتاكل ) 4
 (.7/95(؛ اللرشي: شرح ملتصر لميؿ )7/315ابف الحاجب: التك يح ) 5



 

126 
 

 : كذلؾ لؤلسباب التالية.سبب   خالف
 أوال:  ختالفيم ف  تأويل   نص: 

لىك  ،كنظر إلى ال رض منو - ر ي هللا عنيما-فمف ألذ بمعقكؿ النص مف حديث ابف عمر   اا
 بجكاز بيعو. :قاؿ ،تحقيؽ المقصد كالذم ىك دكاـ المنفعة لممكقكؼ عمييـ

 ،ف النيي في جميع بيكع الكقؼإ :قاؿ ،كلـ ينظر إلى معقكلو ،كمف ألذ الحديث عمى إطبلقو
 سكاء في حالتو العامرة أك في حالة اللراب.

 ثانيا:  ختالفيم ف  علة   قياس: 
ف إ :فمف قاؿ ،كلكنيما التمفا في العمة ،كبل الفريقيف قاسا بيع العقار المكقكؼ عمى استبدالو

ف العمة الجامعة ىي المصمحة إ :كمف قاؿ ،بعدـ البيع :قاؿ ،ىي المزكـبينيما العمة الجامعة 
مع العمـ أف ىذه المسهللالة قد ترتبت عمى مسهللالة استبداؿ  ،بجكاز البيع :لمقصد قاؿكتحقيؽ ا

 مف أجؿ االستبداؿ. ألف المعمـك أف البيع ،فمف أجاز االستبداؿ أجاز البيع ،العقار المكقكؼ
 ثا ثا:  ختالفيم ف    م قول: 

كأف التهللابيد يككف في  ،فالذيف أجازكا البيع نظركا إلى المصمحة كالمنفعة المقصكدة مف الكقؼ
ف لربت كتعطمت منفعتيا. ،دكاـ االنتفاع ال في بقاء العيف  كاا

ى االنتفاع كلـ يمتفتكا إل ،كالذيف منعكا البيع نظركا إلى مقت ى الكقؼ كىك تهللابيد العيف المكقكفة
 كالمصمحة. 

 ن ب ا:  ختالفيم ف    خوف من   تالعب ف    وقف: 
كشركط تحفظ الكقؼ مف االعتداء عميو أك سرقتو أك  ،ك ع لو  كابط ،بيع كأجازهال رألفمف 

 أكؿ ثمنو كالجكر عميو. 
كلاؼ عميو مف ال ياع  ،أغمؽ الباب أماـ االعتداء كالجكر عمى الكقؼ ،المنع رألكمف 

 كاإلىماؿ كاالستيبلؾ.
   نأي   ن جح: 

 كذلؾ لؤلسباب التالية:  ،ىك القكؿ األكؿ القائؿ بجكاز بيع الكقؼ ،ي أف الرأم الراجح ىنايتبيف ل
كال يحصؿ ذلؾ إال  ،كىك دكاـ المنفعة لممكقكؼ عمييـ ،ف الجكاز نيًظر إلى مقصد الكقؼإأكال: 

 ببيع الكقؼ كتجديده بشراءعيف ألرل تحؿ مكانو.
يجعؿ الكقؼ  ،قكؿ الثانيبلبلؼ ال ،ثانيا: ألنو يتناسب مع مقت ى الكقؼ كىك تهللابيد االنتفاع

 فالبيع يجدد تمؾ العيف. ،كىبلؾ ألنو معمـك أف كؿ عيف ليا نياية ،عر ة لم ياع كاليبلؾ
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ف تعطؿ أك لرب ينافي ركح الشريعة كيجافي قاعدة  ،ثالثا: عدـ بيع العقار المكقكؼ كاا
 .1كما بيا مف أحكاـ مف اعتبار الحاؿ أك المآؿ ،المصمحة

كالتي  ،عتبار ال كابط التي ك عت لواأللذ باالمع  لكف ،القكؿ كمع أنني قد رجحت ىذا
 سهللاتحدث عنيا في مبحث مستقؿ مف ىذا الفصؿ.

   صونة   ن ب ة: بيع   وقف من جنس   منقول:
مف غير  ،بيع الكقؼ المنقكؿجكاز بصحة كقؼ المنقكؿ عمى عدـ  :اتفؽ الفقياء الذيف قالكا

أك  ،أك لـ تتعطؿ منفعتو أك قمت منفعتو كلـ تحقؽ المقصكدكىك كامؿ المنفعة  ،كاستبدالو ،سبب
 كاف البيع مف غير مصمحة راجحة.

أك سبلح  ،كآالت النقؿ المكقكفة ،أك لربت ،كالتمفكا في بيع الكقؼ المنقكؿ إذا تعطمت منفعتو
 ،أك مكلدات الكيرباء أك األدكات الكيربائية ،المجاىديف كالمدافع كالطائرات كالبارجات كغيره

 كالمبردات كالثبلجات كالمكانس فيؿ يصح بيعيا كشراء بديبل عنيا بالثمف؟
 التمؼ العمماء في ىذه الصكرة عمى قكليف:

جكاز ذىبكا إلى كالحنابمة:  : الحنفية كالمعتمد عند المالكية كاألصح عند الشافعية  قول  ألول
 .2البيع

 .3: بعض المالكية كمقابؿ األصح عند الشافعية: عدـ بيع الكقؼ المنقكؿان   قول   ث
 بالسنة كالقياس كالمعقكؿ. ،: القائؿ بجكاز بيع الكقؼ المنقكؿ ألولو ستضل أصداب   قول 

 أوال:   سنة: 
ديًث عمرى بف اللطاًب  اعىوي الًَّذم  استدلكا بحى ، فىهللاى ى ًبيًؿ اَّللًَّ مىى فىرىسو ًفي سى مىٍمتي عى : حى أٌنو يىقيكؿي

هللاىٍلتي النًَّبيَّ  ، فىسى ظىنىٍنتي أىنَّوي يىًبيعيوي ًبريٍلصو :  كىافى ًعٍندىهي، فىهللاىرىٍدتي أىٍف أىٍشتىًريىوي كى الى تىٍشتىًرم، كىالى {فىقىاؿى
ٍف أىٍعطىاكىوي  ، كىاًا دىقىًتؾى دىقىتًو كىالعىاًئًد ًفي قىٍيًئًو  تىعيٍد ًفي صى ، فىًإفَّ العىاًئدى ًفي صى  4}ًبًدٍرىىـو

  
                                                           

 (.1/105(؛ السبكي: األشباه كالنظائر )78ابف نجيـ: األشباه كالنظائر )ص:  1
رد المحتار (؛ ابف عابديف: 296, ابف الشحنة: لساف الحكاـ )ص: 5/223ابف نجيـ: البحر الرائؽ ) 2

(؛ البكرم: إعانة 3/104(؛ الكشناكم: أسيؿ المدارؾ )165, 2/164(؛ النفراكم: الفكاكو الدكاني )5/57)
(؛ ابف قدامة: الم ني 7/101(؛ المرداكم: اإلنصاؼ )5/395(؛ الرممي: نياية المحتاج )3/212الطالبيف )

 (.31/226(؛ ابف تيمية: مجمكع الفتاكل )6/28)
(؛ اإلماـ مالؾ: المدكنة 2/1020(؛ ابف عبد البر: الكافي )588ديكاف األحكاـ )ص: أبك األصبع:  3

 (.5/375(؛ النككم: رك ة الطالبيف )5/395(؛ الرممي: نياية المحتاج )4/418)
 (120)ص: سبؽ تلريجو في البحث  4
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 وجو   ضال ة:
ألف عمر  ،نما نيى عمر بف اللطاب عف شرائواا ك  ،لـ ينكر بيع الفرس المكقكؼ ف الرسكؿ إ

 .1فدؿ عمى جكاز بيع الكقؼ المنقكؿ إذا تعطمت كظائفو كقؿ االنتفاع منو ،ىك الذم تصدؽ بو
   عتنض عليو:

ألف قكلو "في سبيؿ هللا " الظاىر أنو حمؿ عميو حمؿ تمميؾ  ،ف ىذا استدالؿ في غير محموإ
 .2فبلحجة بو لمف أجاز بيع المكقكؼ ،إذ لك كاف كقؼ لـ يجز بيعو ،ليجاىد عميو كليس تحبيس

 :: كاستدلكا بو مف كجييفثانيا:   قياس
كالعمة الجامعة بينيما  ،قياس بيع الكقؼ المنقكؿ عمى صحة بيع العقار المكقكؼ   وجو  ألول:

 فما جاء في جكاز بيع العقار المكقكؼ فإنو مف باب أكلى بجكازه في الكقؼ المنقكؿ. ،الجكاز
كالعمة  ،قياس بيع الكقؼ المنقكؿ عمى جكاز استبداؿ الكقؼ سكاء عقار أك منقكؿ   وجو   ثان :

 ،فئلف أجيز االستبداؿ في العقار كالمنقكؿ ،نيما تحقيؽ المقصد كالمصمحة المرجكةالجامعة بي
 ألف ال اية مف كرائو االستبداؿ. ,فتصح أجازة بيع الكقؼ المنقكؿ

 : ثانيا:   م قول
ذا لـ يبع ىذا الذم تعطؿ  ،ف الكقؼ المنقكؿ إذا لـ يعد صالحا لممنفعة التي مف أجميا كقؼإ كاا

لذلؾ أجيز بيعو مف أجؿ  ،كربما زادت مصاريفو فكؽ حاجتو كمنفعتو ،ع بوال يمكف االنتفا
إلجماعيـ عمى جكاز بيع ذكر ابف القيـ قائبل: "، 3االنتفاع كزيادة الناتج كقمة التكمفة الناتجة عنو

ي الفرس الحبيس يعني المكقكفة عمى ال زك إذا كبرت، فمـ تصمح لم زك، كأمكف االنتفاع بيا ف
أك حصانا  مثؿ أف تدكر في الرحى أك يحمؿ عمييا تراب أك تككف الرغبة في نتاجياشيء آلر، 

 كيشترل بثمنيا ما يصمح لم زك".  لذ لمطراؽ، فإنو يجكز بيعيايت
عمى بيع الفرس المكقكفة إذا لـ تصمح  - رحمو هللا-فئلف تهللاكد اإلجماع كما ذكر ابف قدامة 

 كقاؼ المنقكلة حيث ال فرؽ بينيما.فإف ىذا الحكـ ينسحب عمى جميع األ ،لم زك
 بالسنة كالقياس كالمعقكؿ. ،: القائؿ بعدـ الجكازو ستضل أصداب   قول   ثان 

 أوال:   سنة: 
دٍَّقتى ًبيىا{: - ر ي هللا عنيما-بحديث ابف عمر  كاستدلكا تىصى بىٍستى أىٍصمىيىا كى قىاؿى  ... ًإٍف ًشٍئتى حى

 .. دَّؽى ًبيىا عيمىري أىنَّوي الى ييبىاعي أىٍصمييىا كىالى ييٍبتىاعي كىالى ييكرىثي كىالى ييكىىبي  .4}فىتىصى
  

                                                           

 (.3/51المشيقح: الجامع ) 1
 (.12/433الشنقيطي: ككثر المعاني ) 2
 (.6/131الباجي: المنتقى ) 3
 (.18سبؽ تلريجو في البحث )ص:  4
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 وجو   ضال ة:
 .1كيندرج تحت ىذا الحكـ بيع الكقؼ المنقكؿ ،استدلكا بعمـك الحديث عمى منع بيع األكقاؼ

  عتنض عليو:
أك البيع الذم يؤدم إلى  ياع الكقؼ أك  ،غير سببف ىذا المنع في حاؿ بيع الكقؼ مف إ

أك  كليس البيع الذم جاء لحاجة الكقؼ ،كىك البيع الباطؿ المنيي عنو ،الذم يؤكؿ ثمنو
 مصمحتو.

 :: كذلؾ مف كجييفثانيا:   قياس
كالعمة الجامعة  ،قياس عدـ بيع الكقؼ المنقكؿ عمى عدـ بيع الربع المكقكؼ   وجو  ألول:

 .2فكما اليستقيـ بيع الربع اللرب فكذلؾ بيع الكقؼ المنقكؿ ال يستقيـ بيعو ،نعبينيما الم
 ،قياس عدـ بيع الكقؼ المنقكؿ عمى عدـ استبداؿ الكقؼ المنقكؿ ككذلؾ العقار   وجو   ثان :

 كالعمة الجامعة بينيما التهللابيد كالمزكـ.
 :كذلؾ مف كجييف  عتنض علييما:

كبالثمف يشترم الناظر عينا ألرل تحؿ  ،بيعو في حاؿ لرابو ف الربع المكقكؼ جائزإ  ألول:
 ،فمف باب أكلى أف يباع الكقؼ المنقكؿ إذا لرب أك تعطمت منفعتو ،ىذا كىك مف العقار ،مكانو

 .3فيذا القياس حجة لنا كليس لكـ
أي ا  كقياس بيع الكقؼ المنقكؿ عمى استبدالو ،ف استبداؿ الكقؼ المنقكؿ قد ثبت جكازهإ   ثان :

 فيذا القياس حجة لنا أي ا كليس حجة لكـ. ،كقكة العمة التي بينيما ترجح الجكاز ،قد ثبت جكازه
 ثا ثا:   م قول: 

مع أف ىذه  ،ببيع الربع المكقكؼ إذا ليؼ عميو اللراب لدؿ ىذا ،لك بيعت األكقاؼ المنقكلة
كلككاف جائزا  ،البيع منيافبل شئ أدؿ عمى منع  ،األكقاؼ جميا قد لربت كلـ تبع كبقيت داثرة

ألنو لك  ،كلكف بقاؤه لرابا دليؿ عمى أف البيع اليستقيـ ،ماأغفمو مف م ى مف السمؼ السابقيف
 .4كما جيمو مف لـ يبعو حيف تركت لرابا ،استقاـ لما ألطهللاه مف م ى مف صدر األمة

 :كذلؾ مف كجييف  عتنض عليو:

                                                           

 (.7/511الماكردم: الحاكم الكبير ) 1
 (.588(؛ أبك األصبع: ديكاف األحكاـ )ص: 4/418اإلماـ: المدكنة ) 2
 (.588(؛ أبك األصبع: ديكاف األحكاـ )ص: 4/418اإلماـ: المدكنة ) 3
 (.6/130: المنتقى )(؛ الباجي4/418اإلماـ مالؾ: المدكنة ) 4
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كما  ،الصدر األكؿ مف اإلسبلـ كليس في عصرىـف األكقاؼ التي لربت تـ ذلؾ بعد إ  ألول:
صبلحيا أك بيعيا كاستبداليا بإ لربت إال بتياكف القائميف عمييا كالتبلعب بيا كعدـ االىتماـ

 ،ككؿ مف لو ثركة مف الصحابة كقؼ ،كأما في عيد الصحابة فقد زادت األكقاؼ ،بهللاعياف ألرل
 .1لذلؾ أكثر الصحابة كقفكا كىك كقؼ إلى اليـك

كىك الػتهللابيد كدكاـ المنفعة كحصكؿ  ،عدـ بيع الكقؼ ال يحقؽ مقت ىاه كال مقصكده  ثان : 
 ،ألف تركو مف غير بيع أك استبداؿ  ياع لمفائدة كالمصمحة القائمة عميو ،المصمحة الراجحة

سيما أف أحد عكامؿ ىبلكيا كانعداميا اإلىماؿ كالترؾ  ،كانقطاع المنفعة كىبلؾ األكقاؼ
 مف غير تجديد. االستيبلؾ

 لؤلسباب التالية: : كالتمفكا سبب   خالف
 أوال: ت انض ظو ىن   نص: 

حممكا الحديث عمى جكاز بيع الكقؼ  ،اللاص في الكقؼ المنقكؿ فمف ألذ بحديث عمر 
 المنقكؿ.

حممكا عمكـ الحديث بمنع بيع الكقؼ سكاء في  - ر ي هللا عنيما-كمف ألذ بحديث ابف عمر 
 فقالكا بعدـ الجكاز. ،العقار أك في المنقكؿ

 ثانيا: ت انض   قياس: 
 كعمى بيع المنقكؿ. ،قاسكه عمى جكاز استبداؿ العقار كبيعو ،الذيف أجازكا بيع الكقؼ

 ة بيع المنقكؿ.فقالكا بعدـ صح ،كالذيف منعكه قاسكه عمى عدـ االستبداؿ في العقار كالمنقكؿ
 ثا ثا: ت انض   م قول:

ف التهللابيد يجرم في األبداؿ كما يجرم إ :كقاؿ ،مف نظر إلى الثمرة كالحاجة التي تستدعي البيع
 في األعياف أجازكا بيع الكقؼ المنقكؿ.
 بمنع البيع. :قالكا ،كمف نظر إلى الػتهللابيد في أصؿ الكقؼ
 ن ب ا:  ختالفيم ف  تصون   داجة:

كالذيف أجازكا البيع تصكركا  ،منعكا بيع الكقؼ المنقكؿ لـ يتصكركا الحاجة الماسة إليوفالذيف 
 في ذاتو أك في منفعتو.ء مع الحفاظ عمى الكقؼ سكا ،إمكانية البيع كاالحتياج إلى الت يير

    نأي   ن جح: 
المنقكؿ كذلؾ ىك القكؿ األكؿ القائؿ بجكاز بيع الكقؼ  ،ي أف القكؿ الراجح ىناكالذم يتبيف ل

 لؤلسباب التالية: 
                                                           

 (6/4(؛ ابف قدامة: الم ني )6/323القرافي: الذليرة ) 1
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كيعكد عمى  ،أكال: بيع الكقؼ المنقكؿ كشراء بدال منو يؤدم إلى زيادة الناتج كاالنتفاع مف الكقؼ
 المصمحة منو. كتحقؽ المكقكؼ عمييـ بالفائدة 

مما يفكت المنفعة عمى  ،ثانيا: الكقؼ المنقكؿ أكثر عر ة لميبلؾ كال ياع كاالستيبلؾ
طالة أمد بقائو كصيانتو اا ك  ،محفاظ عميوللذلؾ أجيز البيع   ،المكقكؼ عمييـ مف العقار المكقكؼ

 مف ال ياع.
فإذا ىمكت  ،ثالثا: غالبا ما تككف الكقؼ المنقكؿ تابعا لعقارات مكقكفة كتلدـ كجكد ىذه العقارات

كيتـ بيعيا مف أجؿ تجديده  ،فعندما تتعطؿ األكقاؼ المنقكلة ،عمى كجكد ىذه األكقاؼيؤثر 
فيحفظ مكانتيا كيحصف بقاؤىا  ،يعكد ذلؾ باإليجاب عمى العقارات المكقكفة ،كتجديد منفعتيا

كتزداد أعدادىا كفائدتيا. 



 
 

 
 
 

 املبحث انثاني
 

 فـــــــــج انىقــــــــع ناتـــــبي
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كصمتو ببعض األلفاظ  ،البد أف أبيف مفيكـ الناتج ،الكقؼ أشرع في بياف حكـ بيع ناتجقبؿ أف 
 ؟كبياف لماذا الترت لفظ "ناتج" عف غيره ،ألىمية العبلقة بيف ىذه األلفاظ ،التي البد أف نعٌرفيا

 أوال: مفيوم   ناتج:
 أ_ ت نيف   ناتج:

لىدت كىي بمعنى ك عت أك ،النكف كالتاء كالجيـ ،أصميا نىتىج  ،نتجت الناقة نتاجا :كقكلؾ ،كى
 .1كتناتجت الماشية بمعنى تكالدت ،كنتجت الفرس أي ا كذلؾ ،ك عت الناقة ليا كلدا :أل

 كناتج الحقؿ غمتو.  ،فناتج الحيكاف كلده ،ثمرة الشئ كمنو :فالناتج أك النتاج ىك
 منو كنما كزاد كلرج مف أصؿ العيف المكقكفة. ىك ماتكالد ،كعميو يككف ناتج الكقؼ
 ب_ أ فاظ ذ ت صلة:

يىع أوال:   ّنْيع:  .2كالزيادة عمى األصؿ ،كىك بمعنى النماء ،الراء كالياء كالعيف ،كأصميا رى
 .3زكت كزادت :أم ،كراعت الحنطة ،أراعت اإلبؿ يعني نمت ككثر أكالدىا ،يقاؿ

فيك مما تلرجو األرض  ،4كالٌريع عند الفقياء: ىك الزيادة كالفائدة كالدلؿ الذم يحصؿ مف الشئ
 .5مف زرع أك الشجر مف ثمر أك مما يككف مف كراء الحيكاف كالعقار

ؿٌ  ،أصميا ثانيا:   غلة: ىي الدلؿ مف كراء كأجر غبلـ كفائدة  ،ال يف كالبلـ المشددة غى
  .6األرض

أك كؿ مايحصؿ مف ريع  ،كيهللالذه التجار مف الدراىـ ،ىي ما يرٌده بيت الماؿ :كعرفيا الفقياء
فيي الدلؿ الذم يحصؿ مف الزرع كالثمر كالمبف كاإلجارة  ،7أرض أك كرائيا أك أجرة غبلـ

 .8كالنتاج كنحك ذلؾ
 .1ىي التي تركج في السكؽ في الحكائج ال البة  مةكعرفيا النسفي: ال

                                                           

(؛ الزبيدم: تاج العركس 2/246الزملشرم: أساس الببلغة ) (؛5/386ابف فارس: مقاييس الم ة ) 1
 (.2/899(؛ الزيات كمف معو: المعجـ الكسيط )6/230)

 (.2/289(؛ ابف األثير: النياية )66ياء )ص(؛ الركمي: أنيس الفق2/468ابف فارس: مقاييس الم ة ) 2
 (.2/468ابف فارس: مقاييس الم ة ) 3
 (؛ عزاه إلى الجرجاني في التعريفات, كلكني لـ أجده.41/369المكسكعة الفقيية ) 4
 (.23/207المكسكعة الفقيية ) 5
قامكس المحيط )ص: (؛ الفيركز آبادم: ال5/371(؛ ابف سيده: المحكـ )4/375ابف فارس: مقاييس الم ة ) 6

 (.2/660(؛ الزيات كمف معو: المعجـ الكسيط )1039
 (.158(؛ البركتي: التعريفات الفقيية )ص:162الجرجاني: التعريفات )ص: 7
 (3/381(؛ ابف األثير: النياية )11/504ابف منظكر: لساف العرب ) 8
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 .2حيكاف أك نبات أك أرض ،قارف ممكو نمٌكه ،ىي ما نما عف أصؿ كعرفيا ابف عرفة: ال مة
 وذ ك  ألسباب   تا ية: ،ىو ت نيف  بن عنفة ،و  ن جح من ىذه   ت نيفات

كقكلو  ،ألرج الفائدة ألنيا لـ تنـ عف أصؿ ،كفي قكلو النماء عف أصؿ ،أكال: المراد بال مة الماؿ
بؿ إنما ينمك الربح بعد انتقاؿ  ،ألف الربح لـ يقارف نمكه الممؾ ،قارف ممكو نمكه " ألرج بو الربح"

 .3الممؾ إلى المالؾ
 ،لذلؾ محؿ ال مة حيكاف أك نبات أك أرض ،كك ع لو ،ثانيا: ىك بٌيف األصؿ الذم نما عنو

 . 4لذلؾ ال مة بدؿ مف أصؿ المقيد
لذلؾ  ،كىك النمك كالزيادة عف األصؿ ،المفيـك الذم نريده في ىذا البحث ىك أقرب إلى ثالثا:

 ذكرت تعريؼ الٌرٍيع.
 . كيرجع ذلؾ إلى سببيفج_ سبب  ختيان  فظ   ناتج: 

فعمى  ،فيعبركف مرة بالريع كمرة بال مة ،أكال: الفقياء يركف أف الريع كال مة تستعمؿ لمعنى كاحد
 .5كالمدلكؿ إليو كاحد ،ذلؾ تككناف بمعنى كاحد

نما  ،كىك الزيادة كالتكالد كالنماء ،اتج " يدؿ عمى نفس المعنى لم مة كالريعثانيا: أف لفظ "الن كاا
كأما لفظ الريع مف األلفاظ ال ريبة  ،ألنو اشتير عرفا في عصرنا ،الترتو مف بيف ىذه األلفاظ

 فمفظ الناتج أقرب إلى مفيـك الناس. ،كلفظ ال مة غير مشيكر ،عمى ىذا العصر
ىك الثمر مف الشجر كالمحصكؿ مف الزرع أك الًص ار مف التكالد كالتكاثر في  ؼ:فناتج الكق
كىذا مابينو  ،فناتج الكقؼ ىك المنفعة اللارجة منو ،أك الماؿ مف األكقاؼ المستثمرة ،الحيكانات

تيىا {:في قكؿ النبي  - ر ي هللا عنيما-حديث ابف عمر  بًٌٍؿ ثىمىرى سى  .6}اٍحًبٍس أىٍصمىيىا، كى
 نيا: دكم ناتج   وقف: ثا

كمف لبلؿ مكقؼ  ،البد أف أبيف حكـ ناتج الكقؼ ،قبؿ أف أشرع في بياف حكـ بيع ناتج الكقؼ
 العمماء مف تكييؼ الناتج سيظير لنا حكـ بيع ناتج الكقؼ, فيؿ ىك كقؼ, أك غير كقؼ؟ 

                                                                                                                                                                     

 (.158البركتي: التعريفات الفقيية )ص:  1
 (.73)ص:  الرصاع: اليداية الكافية 2
 (. 73الرصاع: اليداية الكافية )ص:  3
 (.73الرصاع: اليداية الكافية )ص:  4
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كبياف مكقؼ  لـ يره كقفا أجاز بيعو ببل قيكد, فمف رآه كقفا أجرل عميو أحكاـ الكقؼ, كمف
 تكييفو عمى النحك التالي: العمماء مف
قفت مزارع نباتية :كصكرة ذلؾ  ،مف محاصيؿ كأشجار أك مزارع حيكانية كاألنعاـ مثبل ،إذا كي

 أك عائد فيؿ يعد ىذا كقفا أـ ال؟ ،كنتج عف ذلؾ ناتج
 التمؼ العمماء في حكـ ناتج الكقؼ عمى قكليف: 

 .1أكثر الحنفية كبعض المالكية كالشافعية: قالكا بهللاف ناتج الكقؼ ليس كقفا   قول  ألول:
 .2بعض الحنفية كالمعتمد عند المالكية كالحنابمة: قالكا بهللاف ناتج الكقؼ كقؼ   قول   ثان :

 : القائؿ بهللاف الناتج ليس كقفا: بالسنة كالقياس كالمعقكؿ. و ستضل أصداب   قول  ألول
 أوال:   سنة:

دٍَّقتى ًبيىا{: - ر ي هللا عنيما-حديث ابف عمر استدلكا ب تىصى بىٍستى أىٍصمىيىا كى قىاؿى  ... ًإٍف ًشٍئتى حى
 .. دَّؽى ًبيىا عيمىري أىنَّوي الى ييبىاعي أىٍصمييىا كىالى ييٍبتىاعي كىالى ييكرىثي كىالى ييكىىبي  .3}فىتىصى

فذلؾ  ،في الناتج العائد مف أصؿ الكقؼف التحبيس يككف في أصؿ العيف كليس إ وجو   ضال ة:
 .4ألنو ال ينطبؽ عميو التحبيس ،يدؿ عمى أف ناتج الكقؼ ليس كقفا

 ثانيا:   قياس:
فإف اليبة كالصدقة  ،كالعمة الجامعة بينيما التمميؾ ،قياس ناتج الكقؼ عمى ناتج اليبة كالصدقة

فميما جكاز  ،كناتجيما كذلؾ فإنيما ممؾ ليما ,بعد حكزىما مف المتصدؽ لو أك المكىكب لو
 .5التصرؼ فييما

  

                                                           

(؛ 4/422(؛ عميش: فتح العمي )4/417(؛ ابف عابديف: رد المحتار)6/240ابف االيماـ: فتح القدير ) 1
الرممي: فتاكل  (؛290, 6/281(؛ الييتمي: تحفة المحتاج )4/89الدسكقي: حاشيتو عمى الشرح الكبير )

(3/58.) 
(؛ 4/422(؛ عميش: فتح العمي )6/240(؛ ابف االيماـ: فتح القدير )377الحصفكي: الدر الملتار )ص: 2

(؛ البيكتي: دقائؽ أكلي النيى 3/28(؛ الحجاكم: اإلقناع )4/89الدسكقي: حاشيتو عمى الشرح الكبير )
 (.4/273مطالب أكلي النيى ) (؛ الرحيباني:2/416)

 (.18ؽ تلريجو في البحث )ص: سب 3
 (.5/401ابف حجر: فتح البارم ) 4
(؛ ابف قدامة: 5/364(؛ النككم: رك ة الطالبيف )6/49(؛ الرعيني: مكاىب الجميؿ )9/19البابرتي: العناية ) 5

 (.6/41الم ني )



 

136 
 

 كاستدلكا بو مف كجييف: ثا ثا:   م قول:
لذلؾ منعكا  ،كليس كقفا كحصكؿ الناتج تمميؾ ،ف الناتج حاصؿه مف الكقؼإ   وجو  ألول: 

ألف اإلنساف ال يتمكف مف تمميؾ نفسو  ،الكاقؼ أف يشترط أف يككف لو جزء مف ناتج الكقؼ
 .1فدؿ ذلؾ عمى أف الناتج ليس كقفا ،لنفسو

إف أصؿ الكقؼ يلتمؼ عف ناتج الكقؼ, كالمقت ى ىك الحفاظ عمى أصمو كعدـ    وجو   ثان :
 ياعو مف لراب أك فكات لممنفعة, أما الناتج فإنو تعكد منفعتو لممكقكؼ عمييـ, كبقاؤه فا بل 

ف غير االنتفاع بو في كجكه ممف غير است بلؿ كمنفعة, فيو مفسدة كعر ة لم ياع كاللراب 
اللير, كعميو فالناتج ال يككف مف جممة األكقاؼ, كحينيا يهللالذ حكـ أم عيف يصح بيعيا 

 .2كشراؤىا
 : القائؿ بهللاف الناتج كقؼ بالسنة كالمعقكؿ.و ستضل أصداب   قول   ثان 

 أوال:   سنة:
تىيىا {: - ر ي هللا عنيما-بحديث ابف عمر  كاستدلكا مف السنة بًٌٍؿ ثىمىرى سى  .3}اٍحًبٍس أىٍصمىيىا كى

 وجو   ضال ة: 
فالثمرة مكقكفة أي ا عمى  ،التسبيؿ ىنا ال يعني الم ايرة في المعنىك  ذكر الحديث تسبيؿ الثمرة

 . 4فدؿ عمى أف الناتج كقؼ ،ما شرط صرفيا
 :كذلؾ مف كجييف  عتنض عليو:

كىذا أعـ مف الكقؼ فيت منو كيت مف  ،هللاف المقصكد في التسبيؿ ىك في سبيؿ إ  ألول: 
فيحصؿ بذلؾ عمى أف الناتج ليس كقفا مالـ ييقصد بو  ،كال يعني أف المقصكد بو الكقؼ ،غيره

 .5فالمعنى م اير لمعنى التحبيس ،الكقؼ
ذا جاز  ،فإذا حصؿ التمميؾ جاز التصرؼ فييا ،ف تسبيؿ الثمرة ىك تمميكيا لم يراا ك    ثان :  كاا

 .6ي ليست كقفاالتصرؼ في
  

                                                           

 (.5/404ابف حجر: فتح البارم ) 1
 (.2/422)(؛ عميش: فتح العمي 5/224ابف نجيـ: البحر الرائؽ ) 2
 (.15سبؽ تلريجو في البحث )ص:  3
 (.4/273(؛ الرحيباني: مطالب أكلي النيى )2/398البيكتي: دقائؽ أكلي النيى ) 4
 (.11/320(؛ ابف منظكر: لساف العرب )3/27الكجراتي: مجمع بحار األنكار ) 5
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 :ثبلثة كجكه: كذلؾ مف ثانيا:   م قول
فيك تحبيس ابتداء كدكاـ تسبيؿ  ،بتداء كالدكاـالجمع بيف المفظيف بياف لحاؿ اال فإ   وجو  ألول:

 .1فيدؿ ذلؾ عمى أف الناتج كقؼ لدكاـ تسبيمو كبقائو عمى المكقكؼ عمييـ ،المنفعة
 عمى دليميـ مف السنة.اعترض عميو بمثؿ ما اعترض   عتنض عليو:
 .2فيك فرع يتبع األصؿ في الحكـ ،ألف الناتج يعتبر كقفا بالتبعية   وجو   ثان :
فمذلؾ لو حكـ م اير  ،بؿ ىك مستقؿ عف أصمو ،ال نسمـ أف الناتج كقفا بالتبعية  عتنض عليو:

 عف الكقؼ.
 اء الثكاب كاألجر, إبقاء ناتج الكقؼ كبقاء أصمو يحقؽ غرض الكاقؼ مف ابت   وجو   ثا ث:

يؤدم ذلؾ قتو, أك السعي في تدميره ك ياعو مما كيحافظ عميو مف التبلعب أك مف ليانتو كسر 
 .3إلى دثر األكقاؼ كانعداميا

لنا كليس لكـ, ألف المفسدة كالتبلعب كالليانة تحصؿ عند كجكد  إف ىذا الدليؿ  عتنض عليو: 
 الزيادة في الناتج مف غير است بلؿ فيككف مدعاة الندثار كلراب األكقاؼ.

 : كذلؾ لؤلسباب التالية:سبب   خالف
 أوال: ت ضض   نو يات:

بىٍستى أىٍصمىيىا {فمف ألذ براكية البلارم كمسمـ:  دَّؽى ًبيىا عيمىري ًإٍف ًشٍئتى حى دٍَّقتى ًبيىا قىاؿى فىتىصى تىصى كى
 بعدـ كقفية الناتج. قاؿ 4}أىنَّوي الى ييبىاعي كىالى ييكىىبي كىالى ييكرىثي 
 .قاؿ بكقفية الناتج 5}ا كسبؿ ثمرىااحبس أصمي{: كمف ألذ بركاية النسائي كغيره

 :  ختالفيم ف  تأويل   نص:ا  ثاني
 عمى أف الكقؼ مقصكر عمى األصؿ قاؿ بعدـ كقفية الناتج.ابف عمر السابؽ, حديث مف حمؿ 

 فينسحب الحكـ عمى الناتج. ،كمف حمؿ عمى أف التسبيؿ ىك كقؼ لمثمرة
 ثا ثا:  ختالفيم ف  مفيوم   تسبيل:

 .6قاؿ بكقفية الناتج ،كىك مف األلفاظ الصريحة النعقاد الكقؼ ،مف حمؿ التسبيؿ عمى أنو كقؼ
 .7بعدـ كقفية الناتج :قاؿ ،اجعميا مباحا :ممو عمى أف المقصكد بو أمكمف ح

                                                           

 (.4/273الرحيباني: مطالب أكلي النيى ) 1
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   نأي   ن جح:
 كذلؾ لؤلسباب التالية: ،أف القكؿ الراجح ىك القائؿ بهللاف الناتج ليس كقفا ييتبيف ل

 أكال: لمكه مف االعترا ات التي لـ يسمـ منيا القكؿ الثاني.
كىك تمميؾ لممكقكؼ  ،الكقؼ كلرجت مف أصموف الناتج عيف قد استقمت عف عيف إثانيا: 
 كال ينسحب عمييا حكـ الكقؼ. ،بعد كقؼ أصمو عمييـ ،فيككف لو جكاز التصرؼ فيو ،عمييـ
نما يقصد بو جعؿ الناتج مباحا كفي سبيؿ هللاإثالثا:  فكاف القكؿ  ،ف التسبيؿ ال يعني الكقؼ كاا

 .1كعمي ذلؾ ال يككف كقفا ،األكؿ يتناسب مع معنى التسبيؿ كمفيكمو عمى إباحة التصرؼ فيو
وعليو يصح بيع ناتج   وقف إذ  كان فائاا على  النتفاع, أو ز ئض  ب ض قااء داجة  

   موقوف علييم, ودصول تمام   فائضة منو.

                                                           

 (.3/27كجراتي: مجمع بحار األنكار )ال 1
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ك كابط  ،سهللاتكمـ في ىذا المبحث عف  كابط البيع مف لبلؿ عرض  كابط المتكلي لمبيع
 كذلؾ عمى النحك التالي: ،كالعيف المشتراة ،العيف المكقكفة المباعة

 أوال: او بط متو   بيع   وقف:
 ،ألنني فصمت الحديث عميو في  كابط متكلي االستبداؿ ،كسهللاتكمـ عف المتكلي ىنا باإلجماؿ

ألنو ىك الذم يقـك عمى شؤكف  ،كال لبلؼ أف مف يقكـ عمى االستبداؿ ىك مف يقكـ بالبيع
 الكقؼ كحفظو كعمارتو كاستثماره.

كالذم يقكـ عمى الكقؼ العاـ في سبيؿ الليرات ىك  ،فالذم يقكـ عمى الكقؼ المعيف ىك الناظر
فصار لمكقؼ كزارة أك شؤكف أكمؤسسة  ،د تطكر النظر كتعدل مداه في عصرنا ىذاكق ،القا ي

 كصرؼ ناتجو إلى مستحقيو مف المكقكؼ عمييـ. ،أك لجاف تقكـ عمى رعايتو كحفظو
كتحفظ  ،كاف لو شركط ت بطو ،كلاصة في أمر بيع الكقؼ ،كألف الناظر في الكقؼ لو أىمية

 كىي عمى النحك التالي: ,كاليبلؾأكتعر و لم ياع  ،الكقؼ مف التبلعب
   تكليف:  -أ 

فبلتصح كالية الصبي كال كالية المجنكف عمى  ،بال ا عاقبل :أم ،كىك أف يككف الناظر مكمفا
ـي {: - ر ي هللا عنيا-كداللة ذلؾ حديث أـ المؤمنيف عائشة  ،ف بل عف بيعو ،الكقؼ ريًفعى اٍلقىمى

تَّى يىٍعًقؿى  ـى كىعىٍف اٍلمىٍجنيكًف حى تَّى يىٍحتىًم ًبٌي حى تَّى يىٍستىٍيًقظى، كىعىٍف الصَّ ثو عىٍف النَّاًئـً حى  .1}عىٍف ثىبلى
    ض  ة: -ب 

فبلتصح كالية  ،حتى يحفظ الكقؼ كيصكنو ،اتفؽ الفقياء عمى أف الناظر يجب أف يككف عادال
ذا عيف الحاكـ ،الفاسؽ ف كاله كىك عادؿ ،كتنسحب كالية النظر منو ،فاسقا ال يصح تعيينو كاا  ،كاا

ملافة ال رر الكاقع منو كمراعاة لمكقؼ  ،كنزعت الكالية مف يده ،ثـ بعد ذلؾ فسؽ لـز عزلو
 .2فيك أكلى مف بقاء كالية الفاسؽ عميو ،كحفاظا عميو

 الستبداؿ.كاستدلكا بنفس األدلة التي استدلكا بيا في شركط الناظر في ا
   كفاية:  -ج 

فبل تصح لملائف أك العاجز الذم ال يستطيع عمى  ،اتفؽ الفقياء عمى اشتراط الكفاية في الناظر
لذلؾ يجب عمى الناظر أف تككف لو القدرة عمى تحمؿ أعباء  ،القياـ بهللاعباء الكقؼ كشئكنو

                                                           

 .(31في البحث )ص:  سبؽ تلريجو 1
(؛ 6/37(؛ الرعيني: مكاىب الجميؿ )3/329الزيمعي: تبييف الحقائؽ ) (؛4/380ابف عابديف: رد المحتار ) 2
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فإذا لـ يكف  ،ليمكنو ذلؾ الحفاظ عمى الكقؼ ،كأف يتصؼ باألمانة كالذكاء كاللبرة ،الكقؼ
فمف فقد  ،كسيفكت الفائدة العائدة مف الكقؼ كسيحدث التعطيؿ ،متصفا بذلؾ ستلتؿ الكفاية

 .1ألف مراعاة الكقؼ مطمكبة شرعا ،الكفاية لـز عمى الحاكـ أف يعزلو كأف يكلي ناظرا يمتاز بيا
  إلسالم: -ض 

فيجكز نظر  ،ـ في الناظر إذا كاف الكقؼ عمى كافر معيفاتفؽ الففياء عمى عدـ اشتراط اإلسبل
أك جية  ،كالتمفكا في اشتراط اإلسبلـ في الناظر إذا كاف المكقكؼ عميو مسمما معينا ،الكافر فيو

 .2كمسجد أك مدرسة كغيرىا ،عامة مف جيات اإلسبلـ
 ،د استبداؿ الكقؼكقد رجحت القكؿ القائؿ باشتراط اإلسبلـ بناء عمى ما رجحتو في اشتراطو عن

 كلؤلسباب التي رجحت بيا. ،لنفس األدلة التي استدلكا بيا
 ثانيا: او بط    ين   موقوفة   مباعة: 

كحتى نبيعو البد أف ن بطو  ،فكما ىك معمكـ أنو اليصح بيع الكقؼ مف غير  ركرة أك سبب 
 ،تساىـ في انعدامومنفعتو كال  كتحمي كجكده كالتؤثر عمى ،بشركط تحافظ عمى مكانة الكقؼ
 كىذه الشركط عمى النحك التالي:

 أن تكون    ين   موقوفة م طلة: -أ 
نني رجحت ىذا القكؿ في مسهللالة استبداؿ إحيث - بيف العمماء الذيف أجازكا البيعال لبلؼ 

عامرة غير  أف تككف غير صالحة أك عمى أف بيع العيف المكقكفة ال يصح إال -العيف المعطمة
كلـ يتمكف الناظر مف عمارتيا  ،يمكف االنتفاع بيا كقؿ ناتجيا كزادت تكمفتيا كال ,لبلست بلؿ
صبلحيا فحينيا يجكز بيع تمؾ العيف كشراء عيف تحؿ مكانيا أك شراء عيف لمصمحة  ،كاا

 .3الكقؼ
كال  ،أرض زراعية مكقكفة ال تصمح لمزراعة أك قؿ نزليا بحيث ال تحتمؿ الزراعة :كصكرة ذلؾ

كهللاف صارت في منازؿ  ،أك دكر أكقاؼ لـ ت ط حاجة المكقكؼ عمييـ ،ميٍؤنتيايف ؿ ناتجيا مف 
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كهللاف صارت في منطقة ميجكرة أك  ,ليست صالحة لئليجار أك االستثمار أك ال تست ؿ باالنتفاع
فإف تمؾ األكقاؼ تباع  ،أك سبلح ال يتناسب مع تطكرات العصر ،كمفتيا أكثر مف ناتجيا

 .1كيشترل بدال منيا ما ىك أف ؿ كأنفع كأبقى لمكقؼ
 ثمن    ين   موقوفة:  -ب 

لئبل يحصؿ  ،فبل يصح أف تباع بثمف فاحش ،كىك أف تباع العيف المكقكفة بثمف يساكم قيمتيا
 .2التطرؽ إلى إبطاؿ أكقاؼ المسمميف

ذا لـ يكؼ ثمف العيف المباعة لشراء عيف ألرل تحؿ ي اؼ عميو مبمغ مف ناتج  ،مكانيا كاا
كأف  ،عمى أف تككف المشتراة تؤدم ال رض كالمقصد ،أكقاؼ ألرل أك يشترم بمقدار الثمف عينا

كاألكلى أف تشترل عيف أف ؿ مف  ،تعكد عمى المكقكؼ عمييـ بالمنفعة كزيادة في الناتج
 .3المباعة
 بيع    ين   موقوفة با ضين:  -ج 

كهللاف يبيعو فيشتريو مف ىك لو  ،لرجؿ لو ديف عمى الناظر باع الكقؼ يرم بعض الحنفية أنو إذا
أك يككف مدعاة  ،حتى ال يككف ذريعة لمتبلعب بالكقؼ ،ديف عمى الناظر فإف ىذا البيع اليصح

 .4فيؤدم إلى اإلسراع مف ىبلؾ الكقؼ كانعدامو ،لمحط مف مقدار الثمف
 بيع    ين   موقوفة بثمن مؤجل:  -ض 

 .5إذا كاف األجؿ معمكما ،العمماء في جكاز بيع األعياف بثمف في الحاؿ أك مؤجؿال لبلؼ بيف 
 ىؿ يصح ىذا البيع؟ ،كلكف بيع العيف المكقكفة بثمف مؤجؿ

 ،أرل أف البيع بالثمف المؤجؿ المعمكـ إذا كاف مما يحقؽ ال رض في استبداؿ العيف المكقكفة
 ا البيع.ككاف الثمف بقيمة العيف أك أف ؿ فبل حرج مف ىذ

ألف  ،أك كاف بثمف إلى أجؿ غير معمكـ فإف البيع ال يصح ،أما إذا كاف البيع ال يؤدم ال رض
كألىميتو  ،لمكانتو الشرعية ،كال ينب ي أف يحدث ىذا في بيع الكقؼ ،الجيالة تف ي إلى النزاع
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كالدينية فائدتو عمى جميع المناحي االقتصادية كاالجتماعية لك  ،الكظيفية في جميع الحاالت
 . 1كالسياسية

 ثا ثا: او بط    ين   م تن ة:
ألف  ،العيف المشتراة التي سكؼ تحؿ مكاف العيف المكقكفة المباعة ليا شركط يجب أف ت بطيا

كحصكؿ االستبداؿ لما يحقؽ  ،شراءىا ىك الجانب اآللر الستكماؿ المعاممة عمى أكمؿ كجو
 كىذه الشركط عمى النحك التالي: ،المقصد الذم أجيز مف أجمو

 قيمة    ين   م تن ة: -أ 
عمى أف العيف المشتراة بثمنيا أف تككف مثؿ العيف  ،اتفؽ الفقياء القائمكف بجكاز بيع الكقؼ

كال  ،المكقكفة أك أف ؿ منيا إما بالمساحة أك بالقيمة أك بالناتج العائد عمى المكقكؼ عمييـ
 .2يف المكقكفة المباعةيصح شراء عيف بما ىك أدنى مف الع

 كاستدلكا بما استدلكا بو في  كابط العيف المبدلة في مبحث  كابط االستبداؿ.
 مدل    ين   م تن ة:  -ب 

أك تككف في مكاف  ،إذا كاف الكقؼ عقارا أف يككف محمو ىك نفس محؿ العيف المكقكفة المباعة
تتطمب المصمحة لكجكد حيث  ،كىذا المحؿ أف ؿ مف المحؿ األكؿ ،يحتاج إليو المكقكؼ عمييـ
 ،أما العكس كهللاف يككف المحؿ ال يحتاج إلى ىذه العيف ككجكد فائض ،كقؼ فيو فإف ىذا يصح
 .3فإف ىذا األمر ال يصح ،أك ال يستفاد مف منفعتيا

كاستدلكا بما استدلكا بو في مبحث  كابط االستبداؿ. 
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كلمعمـ أف المقصد في البيع  ،سهللاتكمـ عف المقصد الشرعي لبيع الكقؼ مف لبلؿ مراتبو الثبلث
ألف بيع العيف المكقكفة ثـ شراء عيف  ،حاصؿ في مجاؿ أكسع مما ىك حاصؿ في االستبداؿ

 ذاتو. االستبداؿ في حد بديؿ عنيا ىي أيسر مف
جاءت لمحفاظ عمى  ،كالمقصد الشرعي لبيع الكقؼ في المرتبة ال ركرية كالحاجية كالتحسينية

 كىذه المراتب عمى النحك التالي: ،العقؿالنسؿ كالماؿ ك الديف كالنفس ك  :الكميات اللمس كىي
 أوال:   انونية: 

 ،فبل تستقيـ حياتيا ،فكما ىك معمكـ أف عدـ كجكد ال ركرم يؤدم إلى التبلؿ في نظاـ األمة
أما في اآللرة  ،كتؤكؿ حالة األمة إلى فساد ك ياع كتيارج ،كلـ تجر مصالح الدنيا بفقدانيا

 .1كفكات النعيـ ،الجزاء باللسراف المبيف
 كالمقصد الشرعي لبيع الكقؼ مف لبلؿ حفظ الكميات اللمس عمى النحك التالي:

 المقصد الشرعي لبيع الكقؼ لحفظ الديف:-أ 
كاالبتعاد عف  ،كاجتناب ما يلالؼ ديف هللا كما يعار و ،ثبيت أركاف اإلسبلـ كأحكاموت كىك

كحفظ الديف مف أم شئ  ،كعدـ التياكف في أداء التكاليؼ ،البدع كنشر الكفر كاإللحاد كالرذيمة
كحماية األمة بعمكميا كحراسة بي تيا كالذب عف الحكزة  ،يمكف أف ينقض أصكؿ العقيدة

 .2اإلسبلمية
 ،كحفظ الكقؼ مقصد شرعي لحفظ الديف ،كالكقؼ مصمحة  ركرية لمقياـ بالشرائع اإلسبلمية

 ككذلؾ بيع الكقؼ مف أجؿ الحفاظ عميو أي ا مقصد شرعي.
فبيع الكقؼ أجيز مف أجؿ الحفاظ عمى األكقاؼ كبقائيا في صكرتيا النافعة كالمستثمرة لرفعة 

 ميا إلى االستقبللية كعدـ التبعية.كاست نائيا عف اآللريف فيؤى ،األمة كعمكىا
كدكر  ،مف مساجد كمقابر كآبار ،فإذا تعطمت العيف المكقكفة كقؿ ناتجيا كاألكقاؼ العامة

أكتعطمت بعض أسمحة المجاىديف المكقكفة في  ،كدكر الحجاج كالمعتمريف ،مكقكفة كدكر الزكاة
 ؽ ال رض.فإف بيع ىذه األعياف كشراء بديؿ عنيا  ركرة تحق ،سبيؿ هللا

 المقصد الشرعي لبيع الكقؼ لحفظ النفس:-ب 
كحمايتيا مف  ،يجب مراعاة النفس كالحفاظ عمييا كمنع كقكع ال رر كالمفسدة كالتعدم عمييا

 كالحرص عمييا مف عدـ إزىاقيا. ،األمراض المعدية كال ير معدية
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ارع كبساتيف كمزارع فكقفت آبار كسقايات كسدكد كمز  ،كقفت ليا أكقاؼ كثيرة ليذا المقصدكلقد  
كذلؾ لمحفاظ عمي النفس كاستمرار  ،حيكانية كدكر لممساكيف كالفقراء كالعاجزيف كالمحتاجيف

 عيشيا بكرامة.
لمحفاظ  ,كالمقابر كالم اسؿ كثبلجات المكتى ,ككقفت المستشفيات كالعيادات كاألجيزة الطبية

 عمييا كالحد مف كصكؿ األمراض إلييا.
لذلؾ أجيز بيعيا ل ركرة  ،النفس كبقائيا كانتياء منفعتيا يؤثر عمى حياةفتعٌطؿ ىذه األكقاؼ 
 أك صارت غير صالحة لبلست بلؿ. ،في حاؿ عدـ االنتفاع

 المقصد الشرعي لبيع الكقؼ لحفظ النسؿ:-ج 
، ىك بناية المؤسسات لرعاية األيتاـ كالمحتاجيف ،كحفظيا باألكقاؼ ،حفظ النسؿ  ركرة شرعية

مؤسسات كظيفية تساىـ في إيجاد العمؿ  ،كمؤسسات تيسير الزكاج ،كالمساكيفككفالة الفقراء 
كعيادات كمراكز لئللصاب كعبلج  ،كمؤسسات كقفية لرعاية األرامؿ كالمطمقات ،لمعاطميف

 العقـ.
بيعت كاستبدلت  ،فإذا لـ تؤد ال رض ،كبقاء ىذه المؤسسات الكقفية  ركرة لمحفاظ عمى النسؿ

 بما ىك لير منيا.
 لمقصد الشرعي لبيع الكقؼ لحفظ الماؿ:ا-د 

كال يتهللاتى ذلؾ إال ببقائيا كدكاـ  ،كيجب الحفاظ عمييا كالعناية بيا ،األكقاؼ في حد ذاتيا ماؿ
ىك  ركرة بيعيا في  ،كمف كسائؿ بقائيا كحصكؿ ال رض منيا ،منفعتيا كالحرص عمى زيادتيا
 حاؿ لرابيا كتعطؿ منفعتيا.

 لحفظ العقؿ: المقصد الشرعي لبيع الكقؼ-ق 
كالمساجد كالمكتبات الكقفية  ،كقفت المدارس كالجامعات كالمعاىد كدكر القرآف الكريـ كالسنة

كزادت تكمفتيا مف  ،فإذا قؿ ناتج ىذه األكقاؼ ،كالكتب كأكات التعميـ كقنكات ف ائية كمكاقع نت
ة التعميمية في كيشترل بالثمف أف ؿ منيا ألف المسير  ،غير فائدة كاف مف ال ركرم أف تباع

 حالة تطكر دائـ.
 ثانيا:   داجية:

 ،كالتي تحتاج إلى تكسعة في الحياة كرفع الحرج عف الناس ،كىي المرتبة الثانية بعد ال ركرية
 .1س إلى الحياة الصعبة كمشقة في العيشاكفقدانيا يعرض الن
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أك ليؼ عميو التمؼ  ،كهللاف  عفت المنفعة كقؿ الناتج ،كالكقؼ إذا ليؼ تعطمو أكثر مف نفعو
 .1ككاف بحاجة إلي بيعو فإنو يجب بيعو ،كالفساد كالنقص

فإف تعذر أم ينا  ،ألف األكقاؼ تحتاج بقاء األصؿ ،فحاجة البيع لتجديد الكقؼ مطمكب شرعا
 أك كعممية االستنساخ. ،أستطيع القكؿ كتسمسؿ األنساب ،بعيف ألرل لبقاء المنفعة

 لكميات اللمس ببيع الكقؼ عمى النحك التالي:كمف لبلؿ ىذه المرتبة نحفظ ا
 المقصد الحاجي لبيع الكقؼ لحفظ الديف:-أ 

 أك ،أك احتيج إلى مكاف أكسع ،المسجد إذا  اؽ عمى أىمو أك كاف في مكاف لمى مف السكاف
 أك ،ك آالت نقؿ استيمكت كقؿ ناتجياأ ،احتاج المجاىدكف أسمحة مكقكفة متطكرة تناسب العصر

أك عدل عمييا زمف  ،ؿ كطائرات أك بارجات أك صكاريخ لـ يكف ليا قطع غيارقطع سبلح ثقي
 كتجدد إلى ماىك أصمح لؤلمة. ،فإف ىذه األكقاؼ تحتاج إلى أف تباع ،طكيؿ
 لبيع الكقؼ لحفظ النفس: المقصد الحاجي-ب 

أك دكر  ،أك أدكات طبية قديمة ،أك كجدت في مكاف غير مناسب ،إذا كانت مستشفيات  يقة
أك آبار أشرفت عمى  ،أك أثاث قديـ أك أجيزة الكتركنية تحتاج إلى تجديد ،مكقكفة تعطؿ الطرؽ

فيذه األكقاؼ تباع كتستبدؿ بما ىك  ،أك المزارع الحيكانية صارت قريبة مف السكاف ،الجفاؼ
 أك بما يساىـ مف تطكر األمة. ،أصمح لمعمؿ كالفائدة

 المقصد الحاجي لبيع الكقؼ لحفظ النسؿ: -ج 
أي ا يجب أف تباع في ىذه المرتبة  ،المؤسسات التي ذكرتيا في المرتبة ال ركرية لحفظ النسؿ
 أي ا مف أجؿ حاجة الناس إلييا كزيادة المصمحة عمييـ.

 المقصد الحاجي لبيع الكقؼ لحفظ الماؿ:-د 
 ،كبحاجة إلى حفظو كدكاـ منفعتو ،أكعقاركما أسمفت أف األكقاؼ في حد ذاتو ماؿ مف منقكؿ 

إلى حينيا تحتاج ىذه األكقاؼ  ،فإذا تعطؿ جزئيا أك ليؼ أف يقؿ ناتجو أك تكمفتو صارت تزيد
 أف تباع حماية لتمؾ األمكاؿ كرعاية ألمكاؿ األمة.

 المقصد الحاجي لبيع الكقؼ لحفظ العقؿ:-ق 
ي مكاف غير مناسب ككجكدىا في منطقة إذا كجدت ف ,المدارس القديمة أك الجامعات المكقكفة

تباع كتستبدؿ بما ىك لير  ،أك الكتب كالقرطاسية القديمة ،أك  اقت األحياء كالشكارع ،صناعية
 لمعمـ كالتعمـ.
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 ثا ثا:   تدسينية: 
كال يلتؿ نظاـ  ،كىي التي تقت ييا المركءة كمحاسف العادات ،كىي المرتبة الثالثة بعد الحاجية

كال يشؽ عمى األمة كال تقع في الحرج كما ىك  ،ىك الحاؿ في ال ركرية اكم ،الحياة بفقدانيا
 .1كلكف بفقدانيا تستنكرىا أصحاب العقكؿ الراجحة كأصحاب الفطرة السميمة ،الحاؿ في الحاجية

ذا اىتمت األمة بيذه المرتبة عاشت األمة برفاىية كىناء حيزت ليا  ،ربياتككف آمنة في س ،كاا
فإذا رأتيا األمـ األلرل تمنت االندماج بيا كالتقرب  ،الدنيا كالنت ليا الحياة كتيسر ليا المعاش

 .2إلييا
بؿ ينظر إلى ما ىك  ،ال تككف األكقاؼ تعطمت أك قؿ ناتجيا ،كالمقصد الشرعي في ىذه المرتبة

كما يحتاج إلى تطكير في معاش الناس كالكصكؿ إلى الكماؿ  ،أف ؿ كما فيو مصمحة لؤلمة
 كأقرب مثاؿ كسكة الكعبة. ،كيتجددأكالتتمة عندما يباع الكقؼ 

ةى  اًئشى ٍفصو ًفي المناًسًؾ عىٍف عى ٍنيىا -كدليؿ ذلؾ ما ركاىه أبيك حى أىنَّوي ًقيؿى لىيىا: يىا أيَـّ  - رىً يى اَّللَّي عى
ٍؤًمًنيفى إفَّ كيٍسكى  ٍيًر. فىهللاىمىرىٍت اٍلمي ًبيًؿ اٍللى نييىا ًفي سى ييٍجعىؿي ثىمى مىٍييىا؟ فىقىالىٍت: تيبىاعي كى ؿي عى ةى اٍلكىٍعبىًة قىٍد ييدىاكى

ٍيًر. أًلىفَّ ذىًلؾى أىٍصمىحي  ًبيًؿ اٍللى ًنيىا ًفي سى ٍرًؼ ثىمى ٍقؼه كىصى ةي ًببىٍيًع كيٍسكىًة اٍلكىٍعبىًة مىعى أىنَّيىا كى اًئشى  عى
ًلٍمميٍسًمًميفى 

3. 
 فاألكقاؼ مف أجؿ أف يحسف حاؿ األمة تباع كتستبدؿ كلكف  مف ال كابط التي ذكرتيا.
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 أوال:   نتائج:
كىي  ،فقد كصمت إلى جممة مف النتائج ،في مك كع الكقؼ بيعا كاستبداال بعد أف أتممت بحثي
 عمى النحك التالي:

لذلؾ حثت عمى الحفاظ عميو  ،إف األكقاؼ مف األمكاؿ الشريفة في الشريعة اإلسبلمية .1
 كدعت إلى التصدؽ بو. ،كحمايتو كتنميتو

 ثو كال الرجكع فيو.يال يجكز بيعو كال ىبتو كال تكر كاألصؿ أ ،الكقؼ عقد الـز .2
كينقطع تصرؼ  ،مالؾو مطمؽ التصرؼ بمالو المنتفع بو مع بقاء عينوالكقؼ ىك تحبيس  .3

 كيصرؼ ناتجو إلى جية بر تقربا إلى هللا تعالى. ،الكاقؼ في رقبتو
تنتقؿ ممكية الكقؼ مف الكاقؼ إلى المكقكؼ عمييـ إف كانكا معينيف، أك ينسب هلل تعالى  .4

ذ باالعتبار االنتفاع منو مع عدـ تعظيما لمكقؼ إف لـ تعيف الجية المستفيدة منو، مع األل
 التصرؼ بهللاصمو في جميع االحكاؿ.

كباعتبار  ,كينقسـ إلى ىذه األنكاع باعتبارات عدة منيا: باعتبار ال رض ،أنكاع الكقؼ كثيرة .5
كباعتبار  ،كباعتبار التكقيت ،كباعتبار الحكـ الك عي ،كباعتبار الحكـ التكميفي ،المحؿ
 كباعتبار ترتيبو اإلدارم. ،كباعتبار الشيكع ،الماؿكباعتبار استعماؿ  ،التعميؽ

فيو الشمكلية كالدكاـ كاالستمرارية كالثبات  ،لصائص الكقؼ أنو تشريع سماكم غير ك عي .6
 كاالستقبللية كيزداد كينمك كينتفع بو.

الديني كالسياسي كاالقتصادم كاالجتماعي كالعسكرم  ،الكقؼ يدلؿ في جميع المجاالت .7
 .كالعممي كالصحي

لراجيا مف الكقؼ .8 كقياـ عيف ألرل مكاف  ،استبداؿ الكقؼ ىك ت يير العيف المكقكفة كاا
 سكاء كانت مثميا أك ملتمفة عنيا. ،فيترتب عمييا أحكاـ الكقؼ ،األكلى

أك استبداؿ الكقؼ المنقكؿ  ،جكاز استبداؿ الكقؼ سكاء مف العقار أك مف المنقكؿ بمثمو .9
كذلؾ  ،كجكازه إذا شرط الكاقؼ االستبداؿ ،مع عدـ االعتبار لمنكع فيو ،بآلر مف العقار

 ئاأك صار عب ،كهللاف لرب األصؿ أك تعطمت المنفعة ،ل ركرة أك حاجة أك مصمحة راجحة
 كال يجكز استبداؿ الكقؼ مف العقار بآلر مف المنقكؿ. ،عمى المكقكؼ عمييـ

ك كابط لمعيف  ،لو  كابط كىذه ال كابط لمناظر القائـ عمى الكقؼ ،استبداؿ الكقؼ كبيعو .10
فاالستبداؿ ليس اعتباطا أك مجرد  ،ك كابط لمعيف المشتراة "المبدلة بيا " ،المكقكفة المبدلة

 لمبيع أك االستبداؿ.
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حيث إف كثيرا مف االستبداؿ ال يتـ إال ببيع العيف  ،عبلقة االستبداؿ بالبيع عبلقة تبلزمية .11
 ثـ شراء العيف المشتراة لتحؿ مكاف المكقكفة المباعة. ،مكقكفةال

ال ركرية كالحاجية  ،بيع الكقؼ كاستبدالو لو مقاصد شرعية دالمة في المراتب الثبلثة .12
 كمف لبلؿ ىذه التصرفات يساىـ الكقؼ في حفظ كرعاية الكميات اللمس. ،كالتحسينية

شرط أف تحؿ  ،ثمف كشراء عيف ألرلبيع الكقؼ ىك مبادلة العيف المكقكفة مقابؿ ال .13
 المشتراة مكاف العيف المكقكفة المباعة.

كال  ،ألنو ال يتناسب مع مقت ى الكقؼ ،عدـ جكاز البيع إذا اشترطو الكاقؼ عند العقد .14
 ال رض الذم مف أجمو شرع.

كلـ يصمح  ،جكاز بيع الكقؼ مف العقار كالمنقكؿ إذا لرب أصمو أك تعطمت منفعتو .15
فإنو أجيز ل ركرة أك حاجة أك  ،تصرؼ عميو مؤنة عالية تزيد عمى قيمتيا أك ،لئلعمار

 مصمحة راجحة.
نما ىك لرج مف  ،ألنو ليس بكقؼ حتى تنطبؽ عميو شركطو ،جكاز بيع ناتج الكقؼ .16 كاا

 كأحكامو ملالفة ألحكامو. ،أصؿ الكقؼ فيك م اير عنو
نما يصرؼ  ،كالتصرؼ بالثمففبل يصح بيع العيف المكقكفة  ،البيع أجيز ألجؿ االستبداؿ .17 كاا

فميس البيع مف أجؿ البيع بؿ قيد  ،الثمف عمى عيف ألرل تحؿ مكاف العيف المكقكفة
 باالستبداؿ.

 ،كىذا التصرؼ يتكافؽ مع ركح الشريعة ،االستبداؿ فيو زيادة ألعياف األكقاؼ كتجديدىا .18
 كالمفاسد. كمقاصدىا، كىك مقت ى المكازنة بيف المصالح
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 ثانيا:   توصيات: 
 في  كء ما تقدـ فإنني أكصي بالتكصيات التالية: 

 المستجدات المعاصرة.  كءلبحث كالدراسة في ق ايا الكقؼ في لمزيد مف اأدعك الباحثيف - أ
 مف  ،أدعك أصحاب القرار كالنفكذ في البمداف بإصدار قكانيف تتعمؽ ببيع كاستبداؿ الكقؼ- ب

تلاذ ىذا األسمكب كسيمة لمتفريط أك الت ييع أك السماح ا كابط كمعايير كقيـ تمنع مف 
 كاست بللو. مف التعدم عميو ألىؿ النفكذ

 

ى
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ىاآلواتأواًل:ىفؼرسى

رقمىىالدورةىاآلوظ
ىاآلوظ

رقمى
ىالصغحظ

 ِّ ًََٗا تُِِٔفُك٘ا ًٔ ًََٗا تُِِٔفُكَْ٘ ِإلَٓ اِبٔتَػا١َ َٗدِٕٔ اهوَٕٓٔ   ٍِ ِّ َخٍِٚس َفألَُُِفٔطُل ًََٗا تُِِٔفُك٘ا ًٔ

ٍِ ل ُتِظوٌَُ٘ ٍِ َٗأَُُِت  َخٍِٚس َُ٘ٙفَٓ ِإَهُِٚل
 17 272 اهبكسٝ

 ََّٙٙا َأَٗٔٙا اهَّٔر ًَّٔ ٍِ ًٌٖٔا َأِخَسدَِِا َهُل َٗ ٍِ ِّ طََِّٚبأت ًَا َكَطِبُت ًَُِ٘ا أَُِٔفُك٘ا ًٔ آ

 اِهَأِزِض
 17+37 276 اهبكسٝ

 َََّٕٗاِهُعدَِٗاِْ َٗاٖتُك٘ا اهوََّٕ ِإْٖ اهو ٍِ ََٗتَعاَُُٗ٘ا َعَوٟ اِهٔبسِّ َٗاهٖتك٠َِ٘ ََٗها َتَعاَُُٗ٘ا َعَوٟ اِهِإِث

 َغٔدُٙد اِهٔعَكأب
 38 2 آي عٌساْ

ًِٔٔنَي ِّ ُدِْٗ اهٌُِِؤ ِٗٔهٚا١َ ًٔ ًَُِْٔ٘ اِهلأفِسَّٙ َأ  90 28 آي عٌساْ َها َٖٙتٔدٔر اهٌُِِؤ
ًِٔٔنَي َضٔبّٚوا ِّ َِٙذَعَى اهوَُّٕ ٔهِوَلأفِسَّٙ َعَوٟ اهٌُِِؤ  90 141 اهِطا١ ََٗه
 ًَُِ٘ا ُكُُ٘٘ا قَٖ٘أًنَي ٍِ غََِآُْ َٙا َأَٗٔٙا اهَّٔرَّٙ آ ٔهؤَّٕ غََُٔدا١َ ٔباِهٔكِطٔط ََٗها َِٙذِسًَُِٖل

َُٓ٘ َأِقَسُب ٔهوٖتك٠َِ٘ َٗاٖتُك٘ا اهوََّٕ ِإْٖ اهوََّٕ َخٔبرْي بٌَٔا َتعٌَُِوَْ٘ ٍَِ٘ َعَوٟ َأهَّا َتِعٔدُه٘ا اِعٔدُه٘ا   َق
 88 9 املا٢دٝ

ًََِٕٝعُدٗد ٍَ ُِٖٗ ٔبجٌٍََّ َبِدٍظ َدَزآٔ  102 20 ٙ٘ضف ََٗغَس
ُتَبٖدُي اِهَأِزُض َغَِٚس ََِ٘ ٌََ٘اُت َٙ  55 48 ابسآٍٚ اِهَأِزِض َٗاهٖط
ِٟإْٖ اهوََّٕ َٙأًُُِس ٔباِهَعِدِي َٗاِهِإِحَطاِْ َِٗإَٙتا١ٔ ٔذٜ اِهُكِسَب 88 90 اهِخى 
َٕٔٔغَلَس َفِإٌَُٖا َِٙػُلُس هَِِٔفط ِّ ًََٗ ج 40 اهٌِى 

ٜٗ اِهأًَٔنُيِإْٖ َخَِٚس ًَِّ (  89 26 اهكصص اِضَتِأَدِسَت اِهكَِ٘
 ًَُِ٘ا ٕٚٔ َفاهَّٔرَّٙ آ ٍِ ًُِطَتِدَؤفنَي ٔف ًٌٖٔا َدَعَوُل ًُِٔ٘ا ٔباهؤَّٕ ََٗزُض٘هٕٔٔ َٗأَُِٔفُك٘ا  آ

ٍِ َأِدْس َكٔبري ٍِ َٗأََُِفُك٘ا هَُٔ  ًُِِٔل
 17 7 احلدٙد
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ىواآلثار األحادوث:ىفؼرسىثانوًا
ىالصغحظىرقمىنصىالحدوث

ِّ َها َِٙػُلُس اهِٖاَع{  ج }َها َِٙػُلُس اهلَل ًَ
 8 }املؤًّ ٗقاف عوٟ ُفطٕ{
ٍِ َتِظؤٌَُْ٘ { ِْ َكاَْ َفٔكرّيا، َفَأغَِِاُٖ اهوَُّٕ، َٗأًَٖا َخأهْد، َفإُُِٖل ٍُ بّ دٌٍَٔٚى ِإهَّا َأ َِِٙٔك ًَا 

َُٔ٘  َخأهّدا، َهَكٔد اِحَتَبَظ َأِدَزاعَُٕ ََٗأِعَتادَُٖ ٍٗ َزُضِ٘ي اهؤَّٕ َف ٔفٛ َضٔبِٚى اهؤَّٕ، َٗأًَٖا اِهَعٖباُع، َفَع

ُِِ٘ أبٕٚ ِٗ ٔص ُِِ٘ اهٖسُدِى َأ ٍٖ اهٖسُدِى ٔص ٍٖ َقاَي: "أًََا َغَعِسَت َأْٖ َع ًَِٗٔجؤَُا"، ُث  ٖٛ  }َعَو
18 

ِّ أًُٖٔتٛ اِهَدَطَأ، َٗاهِِّطَِٚاَْ{ ِِٕٚٔإْٖ اهوََّٕ َقِد َتَذاََٗش َع ًََٗا اِضُتِلِسُٓ٘ا َعَو  ،{ 34 
َٚٔا ِإَهٟ ًِٔصَس ُتَخاُن هَُٕ { ِّ َبِٚٔت اهٌَِاِي، ََٗكاَْ َِٙلُتُب ٔف ًٔ ٖٛ َكَطا اِهَلِعبََٞ اِهَكَبأط

ِّ َبِعدٖٔٔ، َفوٌَٖا َكاَْ ًَُعاَُِٗٙٞ ِبُّ َأٔبٛ ُضفَِٚاَْ َكَطآَا ٔكطََِ٘تِِّٚ:  ٍٖ ُعجٌَِاُْ ًٔ َُِٓاَن، ُث

ََِ٘ َعاُغَ٘زا١َ،  ََ٘ٝ ٔدَٙباٍج، َفَلاَُِت ُتِلَطٟ اهدَِّٙباَج َٙ ٖٛ، َٗٔكِط ََ٘ٝ عٌََُس اِهَكَبأط ٔكِط

ٖٛ ٔفٛ آٔخِس َغِِٔس زًَََضاَْ ٔهِؤفِطس  }َُٗتِلَطٟ اِهَكَبأط

67 

ِٗ َأَحٖى َح{ َساًّا، َٗاملِطؤٌَُْ٘ َعَوٟ اهٗصِوُح َدا٢ْٔص َبَِّٚ املِطؤٌٔنَي، ِإهَّا ُصِوّخا َحٖسََ َحَواّها، َأ

ِٗ َأَحٖى َحَساًّا ٍِ، ِإهَّا َغِسّطا َحٖسََ َحَواّها، َأ  }ُغُسٗطِٔٔ
79 

َٛ اهوَُّٕ { َِٗصٟ بَٔٔا ِإَهٟ َحِفصََٞ َزٔض ِْ عٌََُس ِبَّ اِهَدطَّأب َأَصاَب َأِزّضا ٔبَدَِٚبَس ... ََٗأ َأ

ٍٖ ِإَه ِّ آِي عٌََُس َعَِِٔا ُث  }ٟ اِهَأَكأبِس ًٔ
83 

}ٍِ ٍِ، اِعٔدُه٘ا َبَِّٚ َأبَِِا٢ُٔل  88 }اِعٔدُه٘ا َبَِّٚ َأبَِِا٢ُٔل
} ٍِ ُِِٔ ٍُ اهلُل، ََٗها َتأًَِ ٍِ ِإِذ َأِقَصآُ ِّ َِٙلُتُب َهَم؟ َها ُتدُِِٔٔ ِِٓى اِهِإِضَواَِ ًَ أًََا ََٗدِدت ٔفٛ َأ

ٍُ اهلُل، ََٗها  َُُٖ٘ٔ ٍُ اهلُل، َفَأِخِسدُِِٕإِذ َخ ٍِ َبِعَد ِإِذ َأَذهَُّٔ  }ُتٔعٖصُٓ
92 

ٍِ َثاَلّثا: ٔقَٚى ََٗقاَي، َِٗإَضاعََٞ املاِي، ََٗكِجسََٝ اهٗطَؤاِي  97 }ِإْٖ اهوََّٕ َكسَِٖ َهُل

ِْ ٔغ٣َِت َحَبِطَت َأِصؤََا، ََٗتَصٖدِقَت بَٔٔا{ َل َُٙباُع ََٗل َُُٙ٘ٓب  َقاَي: َفَتَصٖدَق بَٔٔا عٌَُُس، َأُُٖٕ« ِإ

ََٗل َُٙ٘زُخ، ََٗتَصٖدَق بَٔٔا ٔفٛ اهُفَكَسا١ٔ، َٗٔفٛ اهُكِسَبٟ َٗٔفٛ اهسَِّقأب، َٗٔفٛ َضٔبِٚى اهؤَّٕ، َٗاِبِّ 

ٍَ َغَِٚس  ِْ َِٙأُكَى ًَِِٔٔا ٔباهٌَِِعُسٗٔف، َُِٗٙطٔع ََٚٔا َأ ِّ َٗٔه اهٖطٔبِٚى، َٗاهٖضِٚٔف َل دَُِاَح َعَوٟ ًَ

ٌٍَِّ٘ي ...ًُ  } َت

137 ،136، 135،134،
128،124،121،120،
119،115،99،95،80
،68،63،19،18،15 
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َُِِٙتَف{  ٍٍ ِٗ ٔعِو ِّ َصَدقَٕٞ َداِزَٕٙٞ، َأ ِّ َثَواثَٕٞ: ِإهَّا ًٔ ُِِٕ عٌََوُُٕ ِإهَّا ًٔ ِٗ ِإَذا ًَاَت اِهإَُِِطاُْ اَُِكَطَع َع ُع بٕٔٔ، َأ

 }ََٗهٕد َصأهٍح َِٙدُع٘ هَُٕ
115،98،49،18 

} ِّ ٍَ ََٗع ٛٓ َحٖتٟ َِٙخَتٔو ِّ اهٖصٔب ٍِ َحٖتٟ َِٙطَتِٚٔكَظ، ََٗع ِّ اهِٖا٢ٔ ِّ َثَوإخ َع ٍُ َع ُزٔفَع اِهَكَو

 }اهٌَِذُِِِْ٘ َحٖتٟ َِٙعٔكَى
140،88،87،32،31 

ٖٕٚٞ، هَََٔدًُِت { ِٗ ٔبَذآٔٔو ًَِ٘ٔم َحٔدُٙح َعِٕٔد ٔبٔػِسٕن، َأ َِ٘ها َأْٖ َق اِهَلِعبََٞ، َفَأِهَصِقتَُٔا ٔباِهَأِزِض، َه

َٚٔا ًَّٔ اِهَخَذِس ٔضتَٖٞ َأِذُزٍع، َفِإْٖ  ََٗدَعِوُت هََٔا َباَبِِّٚ، َباّبا َغِسقٔٚ٘ا ََٗباّبا َغِسبٔٚ٘ا، َِٗشِدُت ٔف

 }ُقِسّٙػا اِقَتَصَستَِٔا ٔحنَي بََِٔت اِهَلِعبََٞ
77،73،61 

ًٌٖٔا َٙٔوٛ اِهٔكِبوََٞ، َفِإُُٖٕ َها ََٙصاُي ٔفٛ اِه{ ِْ َها َتِكَطعُِٕ، َٗاُُِكِى اهٌَِِطٔذَد، َٗاِدَعِى َبَِٚت اهٌَِاِي  ٌَِطٔذٔد َأ

ِّ َُٙصوِّٛ"، فَََِكوَُٕ َعِبُد اهلٔل ََٗخطَّ َٓرٖٔٔ اِهُدطََّٞ، ََٗكاَْ اِهَكِصُس اهَّٔرٜ بََِٟ َضِعْد َغاَذَز  ًَ

ِْ َك ِٕٚٔ "َفأًَََس بٕٔٔ َعِبُد اهلٔل فَُِٔكَض َحٖتٟ اِضت٠ََ٘ ًََكاَُ اِهإًَِاَِ ًََع اهِٖاِعَِٗإ  }اَْ اِهإًَِاَُ َُٙكَُ٘ َعَو
96 ،94، 77 61،  

ِْ َأِعَطاكَُٕ{ ٍٍ، َفِإْٖ اهَعا٢َٔد ٔفٛ َصَدَقتٕٔ  َل َتِػَتِسٜ، ََٗل َتُعِد ٔفٛ َصَدَقٔتَم، َِٗإ ٔبٔدِزَٓ

 }َكاهَعا٢ٔٔد ٔفٛ َق٣ِٕٔٚ
127،120 
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ىثالثًا:ىفؼرسىالمراجع

 أواًلى:ىالػرانىورلومه

 الب كم 1
ىػ(، معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف 510:تأبك محمدالحسيف بف مسعكد الب كم)

 بيركت  -العربي دار إحياء التراث،ىػ1420 1ط عبد الرزاؽ الميدم،:تحقيؽ

 الرازم 2
)ت:  مالممقب بفلر الديف الراز  أبك عبد هللا محمد بف عمر بف الحسف 

 بيركت –دار إحياء التراث العربي  ،ق1420 1طىػ(، مفاتيح ال يب،606

 السعدم 3
ىػ(، تيسير الكريـ الرحمف في تفسير 1376السعدم )ت:  عبد الرحمف بف ناصر

 الرسالة ،ق142 1طكبلـ المناف، تحقيؽ: عبد الرحمف المكيحؽ، 

 الشككاني 4
 1طىػ(، فتح القدير، 1250: تمحمد بف عمي بف محمد بف عبد هللا الشككاني )

 بيركت -دار ابف كثير، دار الكمـ الطيب،ق1414

 الطبرم 5
ىػ(، جامع البياف في تهللاكيؿ 310: تالطبرم ) محمد بف جرير بف يزيد بف كثير 

 .ىػ مؤسسة الرسالة 1420، 1ط، رتحقيؽ: أحمد محمد شاك ،القرآف

6 
ابف 
 عاشكر

ىػ(، التحرير 1393محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر)ت :  
 .، الدار التكنسيةركالتنكي

 القرطبي 7
تحقيؽ: أحمد  ،ىػ(، الجامع ألحكاـ القرآف671: تبف القرطبي ) محمد بف أحمد

براىيـ أطفيش، ط  .القاىرة –دار الكتب المصرية  ،ىػ1384، 2البردكني كاا

 ابف كثير 8
ىػ(، تفسير القرآف العظيـ تحقيؽ 774: تأبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير)

 .بيركت –دار الكتب العممية، ،ىػ1419، 1ط: محمد حسيف شمس الديف، 

ىثانوًاى:ىالدنظىالنبووظى

ىػ(، ألبار مكة كما 250األزرقي )ت: ،أبك الكليد محمد بف عبد هللا بف أحمد األزرقي 1
 .الصالح ممحس، دار األندلس لمنشرجاء فييا مف األثار، تحقيؽ: رشدم 

صحيح البلارم، تحقيؽ: محمد زىير  ،محمد بف إسماعيؿ أبك عبدهللا البلارم  البلارم 2
 ىػ، دار طكؽ النجاة1422 1بف ناصر الناصر، ط

ىػ(، تيسير العبلـ، تحقيؽ: محمد 1423عبد هللا بف عبد الرحمف البساـ )ت:  البساـ 3
 القاىرة.  -مكتبة التابعيف ،األمارات-مكتبة الصحابة ،ق1426 10ط ،حبلؽ
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 الب كم 4
ىػ(، شرح السنة، 516أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف الفراء الب كم)ت:  

 بيركت. -المكتب اإلسبلمي،ق1403 2تحقيؽ: شعيب األرنؤكط كآلر، ط

5 
البي اك 

 م
ىػ(، تحفة األبرار شرح، 685 :ناصر الديف عبد هللا بف عمر البي اكم )ت 

 كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية بالككيت ،ق1433تحقيؽ: لجنة ملتصة، 

 البييقي 6
ىػ(، السنف الكبرل، 458أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي البييقي )ت: 

 دار الكتب العممية، بيركت. ،ق1424 3تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا، ط

 الترمذم 7
ٍكرة الترمذم )ت:  أحمد ىػ(، سنف الترمذم، تحقيؽ: 279محمد بف عيسى بف سى

 مطبعة مصطفى البابي الحمبي. ،ق1395 1ط ،محمد شاكر كآلركف

 الحاكـ 8
ىػ(، المستدرؾ عمى الصحيحيف، 405الحاكـ محمد بف عبد هللا بف نيعيـ )ت: 

 بيركت. –دار الكتب العممية  ،ق1411 1تحقيؽ: مصطفى عطا، ط

9 
ابف 
 حجر

شرح صحيح أحمد بف عمي بف حجر أبك الف ؿ العسقبلني، فتح البارم 
 بيركت. –دار المعرفة  ،ق1379 البلارم، تلريج: محمد فؤاد عبد الباقي،

10 
ابف 
 حنبؿ

ىػ(، مسند اإلماـ أحمد بف 241)ت:  أبك عبد هللا أحمد بف محمد بف حنبؿ 
 الرسالة.،ق1421 1ط ،حنبؿ، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط كآلركف

11 
ابف 
 لزيمة

ىػ(، صحيح ابف لزيمة، 311أبك بكر محمد بف إسحاؽ بف لزيمة )ت:  
 بيركت  –المكتب اإلسبلمي  ،تحقيؽ: د. محمد مصطفى األعظمي

 الدارقطني 12
 ىػ(، سنف الدارقطني،385أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد الدارقطني )ت:  

 بيركت. -مؤسسة الرسالة ،ق1424 1تحقيؽ: شعيب االرنؤكط كآلركف، ط

 أبك داكد 13
ًجٍستاني )ت:  ىػ(، سنف 275أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ األزدم السًٌ

 دار الرسالة العالمية. ،ق1430 1تحقيؽ: شعىيب األرنؤكط كآلر، ط أبي داكد،

 أبكداكد 14
ًجٍستاني )ت:   ىػ(، 275أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ األزدم السًٌ

 بيركت. –المكتبة العصرية  ،عبد الحميد تحقيؽ: محمدأبي داكد، سنف 

 الدينكرم 15
دار  ،ىػ(، المجالسة كجكاىر العمـ333أبك بكر أحمد بف مركاف الدينكرم )ت : 

 بيركت. –ابف حـز 

 السيكطي 16
ىػ(، الديباج عمى 911عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي )ت: 

 اللبر. –ابف عفاف ،ق1416 1الحكيني، طصحيح مسمـ، تحقيؽ: أبك اسحؽ 

 السيكطي 17
قديمي كتب  ،شرح سنف ابف ماجو ،فلر الحسف الدىمكم ،عبدال ني ،السيكطي

 كراتشي –لانة 
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ثر المعاني الدرارم ىػ(، كك 1354ر بف سيد الجكني الشنقيطي )ت: محمد الل  الشنقيطي 18
 بيركت. -الرسالةمؤسسة ،ق1415 1ط ،ارمفي كشؼ لبايا صحيح البل

 الشككاني 19
ىػ(، نيؿ األكطار، 1250محمد بف عمي بف محمد بف عبد هللا الشككاني)ت:  

 مصر. -دار الحديث ،ق1413 1ط ،تحقيؽ: عصاـ الديف الصبابطي

20 
ابف أبي 
 شيبة

ميصنؼ  ،ىػ( 235أبك بكر عبد هللا بف محمد بف أبي شيبة العبسي الككفي )ت: 
 ابف أبي شيبة، تحقيؽ : محمد عكامة

 الصديقي 21
ىػ(، عكف المعبكد 1329محمد أشرؼ بف أمير بف عمي بف حيدر الصديقي)ت: 

 بيركت. -دار الكتب العممية ،ق1415 2شرح سنف أبي داكد، ط

 الصنعاني 22
ىػ(، سبؿ 1182الصنعاني )ت:  محمد بف إسماعيؿ بف صبلح الكحبلني 

 السبلـ، دار الحديث.

 الطحاكم 23
ىػ(، شرح معاني 321بف عبد الممؾ المعركؼ بالطحاكم )ت:  أحمد بف محمد

 عالـ الكتب ،ق1414 1ط ،اآلثار،تحقيؽ: محمد زىرم النجار كآلر

24 
عبد 
 الرزاؽ

 ،ق1403 2ط ،أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعاني، مصنؼ عبد الرزاؽ
  بيركت. –المكتب اإلسبلمي  ،تحقيؽ : حبيب الرحمف األعظمي

25 
ابف 
 العطار

ىػ(،  724عمي بف إبراىيـ بف داكد بف سمماف بف سميماف ابف العطار )ت: 
 بيركت. -دار البشائر اإلسبلمية ،ق1427 1العدة في شرح العمدة، ط

 عياض 26
ىػ(، ًإكماؿ المعمـ 544السبتي )ت:  حصبيعياض بف مكسى بف عياض الي

 مصر. -الكفاء ,ق1419 1ط ،يؿبفكائد مسمـ، تحقيؽ: الدكتكر يحيى ًإسماع

 العيني 27
ىػ(، عمدة القارم 855أبك محمد محمكد بف أحمد بف أحمد ال يتابي العينى )ت: 

  .بيركت –بيشرح صحيح البلارم، دار إحياء التراث العر 

 القسطبلني 28
ىػ(، إرشاد 923أحمد بف محمد بف أبى بكر القسطبلني القتيبي )ت:  

 مصر. -المطبعة الكبرل األميرية ،ق1323 7ط،السارم

 الملمي 29
، مسند الشامييف، ىػ(360سميماف بف أحمد بف أيكب الملمي الطبراني )ت:  

 بيركت. –مؤسسة الرسالة  ،ق1405 1، طعبدالمجيد تحقيؽ: حمدم بف

30 
ابف 
 ماجة

ىػ(، سنف ابف ماجة، 273)ت:  عبد هللا محمد بف يزيد القزكيني أبك ،ابف ماجة
 تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية.

31 
ابف 
 ماجو

، ىػ(، سنف ابف ماجو273أبك عبد هللا محمد بف يزيد القزكيني )ت:  ،ابف ماجة 
 دار الرسالة العالمية. ،ق1430 1تحقيؽ: شعيب األرنؤكط كآلركف، ط
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 مالؾ 32
المكطهللا،  ىػ(،179مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني )ت: 

 مؤسسة الرسالة.  ،ىػ1412 ،محمكد لميؿ, تحقيؽ: بشار عكاد معركؼ

 المباركفكرم 33
ىػ(، تحفة 1353)ت:  أبك العبل محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ المباركفكرل

 .بيركت –دار الكتب العممية ،األحكذم بشرح جامع الترمذم

 مسمـ 34
ىػ(، صحيح مسمـ، 261مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم )ت:  

 .بيركت -دار إحياء التراث العربي ،تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي

 المناكم 35
ىػ(، التيسير 1031الرؤكؼ الحدادم ثـ المناكم )ت:  عبد،زيف الديف محمد 

 الرياض. –مكتبة اإلماـ الشافعي ،ق1408 3ط ،بشرح الجامع الص ير

 النسائي 37
نف ىػ(، الس303أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي النسائي )ت:  

 بيركت. –مؤسسة الرسالة  ،ىػ1421 1ط شمبي، الكبرل، تحقيؽ: حسف

 النككم 38
ىػ(، المنياج شرح 676زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم )ت: أبك 

 بيركت. –دار إحياء التراث العربي ،ق1392 2صحيح مسمـ بف الحجاج، ط
ىًا:ىالطػودةلثثا

 الجبريف 1
دار ,  2ط ،عبد هللا بف عبد العزيز بف حمادة الجبريف، تسييؿ العقيدة اإلسبلمية

 .لمنشر كالتكزيع العصيمي

 الدميجي 2
ىؿ السنة عبد هللا بف عمر بف سميماف الدميجي، اإلمامة العظمى عند أ 

 .ىػ1407 1كالجماعة، ط
ى:ىالمذهبىالحنغيرابطًا

1 
مجمة 
 األحكاـ

فقياء في اللبلفة العثمانية، مجمة األحكاـ العدلية، تحقيؽ: عدة  مف لجنة 
 تجارًت كتب، آراـ باغ، كراتشي نكر محمد، كارلانو ،نجيب ىكاكيني

 البابرتي 2
ىػ(، العناية شرح 786: تمحمد بف محمد بف محمكد الركمي البابرتي ) 

 دار الفكر  ،اليداية

ىػ(، الدر الملتار، 1088 :تمحمد بف عمي بف محمد الًحٍصني الحصكفي )  الحصفكي 3
 .دار الكتب العممية  ،ق1423 1ط ،تحقيؽ: عبد المنعـ لميؿ إبراىيـ

4 
داماد 
 أفندم

: تيعرؼ بداماد أفندم ) ،بف سميماف المدعك بشيلي زاده عبد الرحمف
 .دار إحياء التراث العربي ،ىػ(، مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر1078
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 الزبيدم 5
ًبيًدمٌ  ىػ(، الجكىرة 800: ت) أبك بكر بف عمي بف محمد الحدادم العبادم الزَّ

 .، المطبعة الليريةق1322 1طالنيرة 

 ،ق1414ىػ(، المبسكط، 483: تالسرلسي ) محمد بف أحمد بف أبي سيؿ  السرلسي 6
 .بيركت –دار المعرفة 

 الس دم 7
ٍ دم ىػ(، النتؼ في الفتاكل، تحقيؽ: 461: ت) عمي بف الحسيف بف محمد السُّ

 .مؤسسة الرسالة ،دار الفرقاف ،ق1404 2طصبلح الديف الناىي،  د.

ىػ(، عيكف اٍلمسائؿ، 373: تنصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ السمرقندم ) السمرقندم 8
يف الناىي،   ب داد. -مطبعة أسعد ،ق1386تحقيؽ: د. صبلح الدًٌ

9 
ابف 
 الشحنة

ٍحنىة ) أحمد بف محمد بف محمدأبك الكليد,  ىػ(، لساف الحكاـ 882: تابف الشًٌ
 .القاىرة –البابي الحمبي ،ق1393 2ط ،في معرفة األحكاـ

 الطحطاكم 10
، حاشية الطحطاكم ىػ(، 1231 ت:) أحمد بف محمد بف إسماعيؿ الطحطاكم 

 .بيركت -دار الكتب العممية ،ق1418 1ط ،تحقيؽ: محمد اللالدم

 الطرابمسي 11
ىػ(، اإلسعاؼ فى أحكاـ 922: تإبراىيـ بف مكسى بف أبي بكر الطرابمسي )

 .ىندية بشارع الميدل باألزبكية بمصر مطبعة ،ق1320 2ط األكقاؼ،

12 
ابف 
 عابديف

ق(، رد 1252: تابف عابديف، محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف)
 .بيركت-دار الفكر ،ق1412 2ط المحتار عمى الدر الملتار،

13 
ابف 
 عابديف

ىػ(، 1252: ت) ابف عابديف، محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف 
 .دار المعرفة ،العقكد الدرية في تنقيح الفتاكل الحامدية

14 
ابف 
 عابديف

 ،رابف عابديف، حاشية رد المحتار عمى الدر الملتار شرح تنكير األبصا
 بيركت. -دار الفكر ،ق1421

 العيني 15
ىػ(، البناية 855: تالعينى )ي ال يتاب أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى 

 .بيركت –دار الكتب العممية  ،ق1420 1ط ،اليدايةشرح 

 ال نيمي 16
ىػ(، المباب في 1298: تعبد ال ني بف طالب بف حمادة بف إبراىيـ ال نيمي)

 .بيركت -المكتبة العممية ،: محمد محيي الديف عبد الحميدتحقيؽشرح الكتاب، 

ى:ىالمذهبىالمالكيخامدًا

 اآلبي 1
ىػ(، الثمر الداني شرح رسالة ابف أبي 1335)ت: صالح بف عبد السميع اآلبي 
 بيركت. –زيد القيركاني، المكتبة الثقافية 
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2 
أبك 

 األصبع
ىػ(، ديكاف 486عيسى بف سيؿ بف عبد هللا األسدم الجياني أبك األىٍصبىغ )ت:  

 القاىرة. -دار الحديث، ق1428تحقيؽ: يحيي مراد،  األحكاـ الكبرل،

 الباجي 3
ىػ(، 474أبك الكليد سميماف بف لمؼ بف سعد بف أيكب التجيبي الباجي)ت: 

 مصر. –مطبعة السعادة  ،ق1332 1ط المنتقى شرح المكطإ،

 الب دادم 4
ىػ(، اإلشراؼ عمى نكت 422أبك محمد عبد الكىاب بف عمي الب دادم )ت: 

. ،ق1420 1مسائؿ اللبلؼ، تحقيؽ: الحبيب بف طاىر، ط  دار ابف حـز

 التسكلي 5
 1أبك الحسف عمي بف عبد السبلـ التسكلي، البيجة في شرح التحفة، ط

 بيركت. -دار الكتب العممية ،ق1418

 التميمي 6
ىػ(، الجامع لمسائؿ  451أبك بكر محمد بف عبد هللا بف يكنس التميمي )ت:  

 دار الفكر. ،ق1434 1ط ،المدكنة، تحقيؽ: مجمكعة باحثيف في رسائؿ دكتكراه

 الجندم 7
ىػ(، التك يح في شرح الملتصر 776لميؿ بف إسحاؽ بف مكسى الجندم )ت: 

 مركز نجيبكيو.  ،ق1429 1الفرعي، تحقيؽ: د. أحمد بف عبد الكريـ نجيب، ط

8 
ابف 

 الحاجب
ىػ(، جامع 646عثماف بف عمر بف أبي بكر بف يكنس ابف الحاجب )ت:  

 اليمامة. ،ق1421 2 رم، طاألميات، تحقيؽ: أبك عبد الرحمف األل ر األل
 بيركت.ىػ(، شرح ملتصرلميؿ، دارالفكر1101بف عبد هللا اللرشي )ت: مدمح  اللرشي 9
 بيركت  -الشيخ أحمد الدردير، الشرح الكبير عمى ملتصر لميؿ، دار الفكر الدردير 10

 الدسكقي 11
عميش، تحقيؽ محمد  ،حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير ،محمد عرفو الدسكقي

 بيركت  -دار الفكر

 الدميرم 12
ىػ(، الشامؿ في 805بيراـ بف عبد هللا بف عبد العزيز بف عمر الدًَّميًرٌم)ت:  

 مركز نجيبكيو. ،ق1429 1نجيب، ط اإلماـ مالؾ، تحقيؽ: أحمدفقو 

 ابف رشد 13
ىػ(، بداية 595أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف رشد )ت:  

 القاىر. –دار الحديث  ،ق1425المجتيد كنياية المقتصد، 

 ابف رشد 14
ىػ(، البياف كالتحصيؿ، تحقيؽ: د 520أبك الكليد محمد بف أحمد بف رشد )ت:  

 بيركت. -دار ال رب اإلسبلمي ،ق1408 2محمد حجي كآلركف، ط

 الرعيني 15
ىػ(، 954أبك عبد هللا محمد بف محمد بف عبد الرحمف، الحطاب الرُّعيني )ت:

 دار الفكر. ،ق1412 3مكاىب الجميؿ في شرح ملتصر لميؿ، ط

 الزرقاني 16
رقاني عمى ملتصر 1099الزرقاني )ت:  عبد الباقي بف يكسؼ ىػ(، شرح الزُّ

 بيركت. -الكتب العمميةدار  ،ق1422 1لميؿ، تحقيؽ: عبد السبلـ أميف، ط
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17 
ابف 
 شاس

ىػ(، عقد الجكاىر الثمينة، 616جبلؿ الديف عبد هللا بف نجـ بف شاس )ت: 
 بيركت  -دار ال رب اإلسبلمي ،ق1423 1تحقيؽ: د. حميد بف محمد لحمر، ط

 الصاكم 18
 ،أحمد الصاكم، بم ة السالؾ ألقرب المسالؾ، تحقيؽ: محمد عبد السبلـ شاىيف

 بيركت -دار الكتب العممية ،ق1415

19 
أبك 
 عبدهللا

ىػ(، شرح ميارة الفاسي، 1072أبكعبد هللا محمد بف أحمد بف محمد )ت: 
 بيركت. -دار الكتب العممية ،ق1420تحقيؽ: عبد المطيؼ حسف عبد الرحمف، 

 العدكم 20
عمي الصعيدم العدكم، حاشية العدكم عمى شرح ملتصر لميؿ لملرشي، دار 

 بيركت  –الفكر

 العدكم 21
عمي الصعيدم العدكم، حاشية العدكم عمى شرح كفاية الطالب الرباني، تحقيؽ 

 بيركت  -دار الفكر ،ق1412 ،يكسؼ الشيخ محمد البقاعي

 عميش 22
منح الجميؿ شرح ملتصر  ىػ(،1299محمد بف أحمد بف محمد عميش )ت:  

 بيركت. –دار الفكر ،ق1409لميؿ، 

 عياض 23
ىػ(، التنبييات المستنبطة، 544عياض بف مكسى بف عياض السبتي )ت: 

 بيركت. -دار ابف حـز ،ق1432 1تحقيؽ: د. محمد الكثيؽ كآلر، ط

 القرافي 24
القرافي )ت:  ،أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف 

 ىػ(، الفركؽ، عالـ الكتب684

 الكشناكم 25
 2ط ،ىػ(، أسيؿ المدارؾ 1397أبك بكر بف حسف بف عبد هللا الكشناكم )ت: 

 بيركت. -دار الفكر

 الملمي 26
ىػ(، التبصرة، تحقيؽ: د.أحمد عبد  478عمي بف محمد الربعي، الملمي )ت: 

 قطر. -كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ،ق1432 1الكريـ نجيب، ط

 المازرم 27
ىػ(، شرح 536أبك عبد هللا محمد بف عمي بف عمر التًَّميمي المازرم )ت: 

 دار ال رب اإًلسبلمي. ،ـ2008 1التمقيف، تحقيؽ: محمَّد الملتار الٌسبلمي، ط

 مالؾ 28
 1ىػ(، المدكنة، ط179مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي)ت: 

 دار الكتب العممية. ،ق1415

 المكناسي 29
ىػ(، شفاء ال ميؿ في حؿ مقفؿ 919المكناسي )ت:  د هللا محمد بف أحمدأبك عب 

 القاىرة.  -مركز نجيبكيو ،ق1429 1لميؿ، تحقيؽ: د. أحمد نجيب، ط

 المكاؽ 30
ىػ(، التاج كاإلكميؿ 897المكاؽ )ت:  أبك عبد هللا محمد بف يكسؼ بف العبدرم

 دار الكتب العممية. ،ق1416 1لملتصر لميؿ، ط
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 النفراكم 31
ىػ(، الفكاكو الدكاني عمى 1126أحمد بف غانـ بف سالـ ابف مينا النفراكم )ت:  

 دار الفكر.  ،ق1415رسالة ابف أبي زيد القيركاني، 
ىداددًا:ىالمذهبىالذافطي

 البجيرمي 1
ًمٌي)  ٍيرى  التجريد لنفع العبيد، ،ىػ(1221: تسميماف بف محمد بف عمر البيجى

 .مطبعة الحمبي ,ق1369

 البجيرمي 2
ٍيرىًمي )  ىػ(، تحفة الحبيب عمى شرح 1221: تسميماف بف محمد بف عمر البيجى

  .دار الفكر ،ىػ 1415، اللطيب

 البكرم 3
الطالبيف عمى حؿ ألفاظ ىػ(، إعانة 1310: ت)البكرمعثماف بف محمد شطا 

  .فكردار ال ق,1418 1ط ،فتح المعيف

 الجمؿ 4
ىػ(، فتكحات 1204الجمؿ )المتكفى:  ،سميماف بف عمر بف منصكر العجيمي 

 الكىاب بتك يح شرح منيج الطبلب المعركؼ بحاشية الجمؿ، دار الفكر

 الجكيني 5
ىػ(، نياية المطمب في 478: تالجكيني) عبد الممؾ بف عبد هللا بف يكسؼ 

 .اجدار المنيق, 1428 1طالٌديب،  بد العظيـع. : دتحقيؽدراية المذىب، 

 الحصني 6
تحقيؽ:  ،ىػ(، كفاية األليار829: )تبف حريز الحصني  أبك بكر بف محمد 

 .دمشؽ –ردار اللي ـ,1994 1ط ،سميماف محمد, عمي بمطجي

 الدميرم 7
ىاج في ىػ(، النجـ الك 808: تأبك البقاء محمد بف مكسى بف عيسى الدًَّميرم ) 

 .جدة -دار المنياج  ,ىػ1425 1, طتحقيؽ: لجنة عممية شرح المنياج،

 الرافعي 8
، تحقيؽ: عمي ىػ(، العزيز شرح الكجيز623: تالرافعي) عبد الكريـ بف محمد 

 .بيركت -الكتب العممية ق,1417 1ط عبد المكجكد، عادؿ ,عكض

9 
ابف 
 الرفعة

ىػ(، كفاية 710: تأحمد بف محمد بف عمي األنصارم المعركؼ بابف الرفعة ) 
 .ب العمميةدار الكت ـ,2009 1ط ،باسمكـ النبيو، تحقيؽ: مجدم محمد

 الرممي 10
ىػ(، نياية 1004: تمحمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة شياب الديف الرممي )

 .تبيرك  -دار الفكرق, 1404ط أليرة  ،إلى شرح المنياجالمحتاج 

 الرممي 11
ىػ(، 1004: تمحمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة شياب الديف الرممي ) 

  .بيركت –دار المعرفة  ،غاية البياف شرح زبد ابف رسبلف

 الرممي 12
ىػ(، فتاكل 957: تشياب الديف أحمد بف حمزة األنصارم الرممي الشافعي )

 .الرممي، المكتبة اإلسبلمية
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 الركياني 13
ىػ(، بحر المذىب،  502: تالركياني، أبك المحاسف عبد الكاحد بف إسماعيؿ )

 .دار الكتب العممية ـ,2009 1ط ،تحقيؽ: طارؽ فتحي السيد

 السنيكي 14
ىػ(، أسنى 926: تأبك يحيى زكريا بف محمد بف زكريا األنصارم السنيكي )

  .ركض الطالب، دار الكتاب اإلسبلميالمطالب في شرح 

 السنيكي 15
ىػ(، 926: تالسنيكي ) أبك يحيى زكريا بف محمد بف أحمد بف زكريا األنصارم

 .طبعة الميمنيةالم ،ال رر البيية في شرح البيجة الكردية

 السنيكي 16
ىػ(، فتح الكىاب بشرح 926: تزكريا بف محمد بف أحمد السنيكي ) أبك يحيى

 .لفكردار ا ،ق1414 الطبلب،منيج 

 الشربيني 17
ىػ(، اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي 977: تمحمد بف أحمد اللطيب الشربيني ) 

 .بيركت –دار الفكر  ،دار الفكر -تحقيؽ: مكتب البحكث كالدراسات  شجاع،

 الشربيني 18
ىػ(، م ني المحتاج إلى معرفة 977: تمحمد بف أحمد اللطيب الشربيني )

 .ةدار الكتب العممي ق,1415 1ط ألفاظ المنياج،معاني 

 الشركاني 19
 ،الشركاني عمى تحفة المحتاج في شرح المنياج عبد الحميد الشركاني، حاشية

 مصر. -المكتبة التجارية الكبرل ق,1357

 الشيرازم 20
 ىػ(، الميذب في فقة476: تأبك اسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الشيرازم ) 

 دار الكتب العممية  ،اإلماـ الشافعي

21 
ابف 

 الصبلح
 ىػ(، فتاكل ابف643: تابف الصبلح ) ك عثماف بف عبد الرحمف،أبك عمر 

 .بيركت –كتبعالـ ال ،ق1407 1ط ،عبد القادر الصبلح، تحقيؽ: د. مكفؽ

 ال زالي 22
 سيط في المذىب، تحقيؽ:ىػ(، الك 505: تأبك حامد محمد بف محمد ال زالي) 

 .القاىرة –ار السبلـد ق,1417 1ط ،تامر محمد ،إبراىيـ أحمد

 ال مراكم 23
ىػ(، السراج الكىاج عمى متف 1337: تالعبلمة محمد الزىرم ال مراكم )

 .بيركت –نياج، دار المعرفةالم

24 
قميكبي 
 كعميرة

 ق,1415أحمد سبلمة القميكبي كأحمد البرلسي عميرة، حاشيتا قميكبي كعميرة، 
 .بيركت –الفكردار 

 الماكردم 25
ىػ(، 450: تالماكردم ), بف محمد بف محمد بف حبيبأبك الحسف عمي  

 اإلقناع في الفقو الشافعي.

 الماكردم 26
تحقيؽ: عمي  ،ىػ(، الحاكم الكبير450: تالماكردم ), عمي بف محمد بف حبيب

  .بيركت -الكتب العممية ق,1419 1ط عبد المكجكد، عادؿ -معكض
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27 
ابف 

 المحاممي
، تحقيؽ: ىػ(، المباب415 :تابف المحاممي ) أحمد بف محمد بف أحمد ال بي

 .المنكرة المدينة -دار البلارل ق,1416 1ط ،عبد الكريـ العمرم

 المعبرم 28
ىػ(، فتح المعيف 987: تزيف الديف أحمد بف زيف الديف بف المعبرم المميبارم)

 .دار بف حـز, 1ط ،بشرح قرة العيف بميمات الديف

29 
ابف 
 المنذر

ىػ(، اإلشراؼ عمى مذاىب 319: تأبك بكر محمد بف إبراىيـ بف المنذر ) 
 .رأس الليمة -مكتبة مكة ق,1425 1ط ،أبك حماد رعمماء، تحقيؽ: ص يال

: مسعد تحقيؽ، دىػ(، جكاىر العقك 880: ت) يالمنياج محمد بف أحمد بف عمي  المنياجي 30
 .بيركت -دار الكتب العممية ق,1417 1ط ،السعدني

 النككم 31
ىػ(، المجمكع شرح 676: تأبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم ) 

 .دار الفكر ،الميذب )مع تكممة السبكي كالمطيعي(

 النككم 32
ىػ(، رك ة الطالبيف 676: تأبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم ) 

 .المكتب اإلسبلمي ق,1412 3ط ،الشاكيشكعمدة المفتيف، تحقيؽ: زىير 

 الييتمي 33
 ،أحمد بف محمد بف عمي بف حجر الييتمي، تحفة المحتاج في شرح المنياج 

 .المكتبة التجارية الكبرلق, 1357
 .ابف حجر الييتمي، الفتاكل الكبرل الفقيية، دار الفكر الييتمي 34

ى:ىالمذهبىالحنبليىدابطًا

ىػ(، الركض 1051منصكر بف يكنس بف صبلح الديف بف إدريس البيكتى)ت:  البيكتي 1
 مؤسسة الرسالة. ،المربع شرح زاد المستقنع، دار المؤيد

ىػ(، دقائؽ 1051منصكر بف يكنس بف صبلح الديف بف إدريس البيكتى )ت:  البيكتي 2
 عالـ الكتب. ،ق1414 1أكلي النيى المعركؼ بشرح منتيى اإلرادات، ط

ىػ(، 1051منصكر بف يكنس بف صبلح الديف بف إدريس البيكتى الحنبمى )ت:  البيكتي 3
 كشاؼ القناع عف متف اإلقناع، دار الكتب العممية.

ىػ(، نيؿ المآًرب بشرح 1135عبد القادر بف عمر بف عبد القادر الت مبي )ت:  الت مبي 4
 الككيت. -مكتبة الفبلح ،ق1403 1األشقر، ط لطَّاًلب، تحقيؽ: د. محمددىًليؿي ا

ابف  5
 تيمية

 1ىػ(، الفتاكل الكبرل، ط728أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ ابف تيمية)ت: 
 دار الكتب العممية. ،ق1408

6 
ابف 
 تيمية

 ،ىػ(، المسائؿ الماردينيَّةً 728أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ ابف تيمية )ت: 
 مصر. -دار الفبلح تحقيؽ: لالد بف محمد بف عثماف المصرم،
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 الحجاكم 7
ىػ(، اإلقناع في فقو 968مكسى بف أحمد بف مكسى بف سالـ الحجاكم)ت: 
 بيركت. -دار المعرفة ،اإلماـ أحمد، تحقيؽ: عبد المطيؼ محمد السبكي

8 
ابف 
 حنبؿ

ىػ(، مسائؿ اإلماـ 241أبك عبد هللا أحمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني )ت: 
 .اليند -ف أبي الف ؿ صالح، الدار العمميةابأحمد بف حنبؿ ركاية 

 اللبلؿ 9
ؿ)ت:  تحقيؽ:  ىػ(، الكقكؼ كالترجؿ،311أبك بكر أحمد بف محمد بف يزيد اللىبلَّ

 دار الكتب العممية. ،ق1415 1سيد كسركم حسف، ط

 اللمكتي 10
، (، كشؼ الملدراتىػ1192عبد الرحمف بف عبد هللا البعمي اللمكتي)ت: 

 بيركت. -دار البشائر ،ق1423 1العجمي، ط تحقيؽ: محمد

11 
الرحيبان

 م
ىػ (، مطالب أكلي النيى في شرح 1243مصطفى السيكطي الرحيباني )ت: 

 دمشؽ. -المكتب اإلسبلمي ،ـ1961غاية المنتيى،

 الزركشي 12
 1ىػ(، شرح الزركشي، ط772أبك عبدهللا محمد بف عبد هللا الزركشي )ت: 

 دار العبيكاف. ،ق1413

 الزركشي 13
أبكعبد هللا محمد بف عبد هللا الزركشي، شرح الزركشي عمى ملتصر اللرقي، 

 بيركت. -دار الكتب العممية ،ق1423تحقيؽ: عبد المنعـ لميؿ إبراىيـ، 

 الشريؼ 14
ىػ(، اإلرشاد إلى سبيؿ الرشاد، 428محمد بف أحمد بف أبي مكسى الشريؼ)ت: 

 التركي، مؤسسة الرسالة. تحقيؽ: د. عبد هللا بف عبد المحسف

15 
ابف 
  كياف

ىػ(، منار السبيؿ في شرح 1353ابف  كياف )ت:  ،إبراىيـ بف محمد بف سالـ
 بيركت. -المكتب اإلسبلمي ،ق1409 7الدليؿ، تحقيؽ: زىير الشاكيش، ط

16 
ابف 
 الفراء

ىػ(، المسائؿ 458ابف الفراء )ت:  ،أبك يعمى محمد بف الحسيف بف لمؼ
 الرياض. -المعارؼ ،ق1405 1البلحـ، ط تحقيؽ: د. عبد الكريـية، الفقي

ابف قا ي  17
 الجبؿ

المناقمة  ،أحمد بف الحسف بف عبدهللا بف قدامة بف قا ي اللطيب المقدسي
 مكة. -مكتبة األسدم ،ق1429 ،دىيشتحقيؽ: عبدهللا بف عمر بف  ،باألكقاؼ

18 
ابف 
 قدامة

أبك محمد مكفؽ الديف عبد هللا بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي 
 مكتبة القاىرة. ،ق1388ىػ(، الم ني، 620)ت: 

19 
ابف 
 قدامة

ىػ(، 682عبد الرحمف بف محمد بف أحمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي )ت: 
 الشرح الكبير عمى متف المقنع، دار الكتاب العربي.

 ابف القيـ 20
، المكقعيفىػ(، إعبلـ 751محمد بف أبي بكر بف أيكب ابف قيـ الجكزية )ت: 

 بيركت. –دار الكتب العممية  ،ق1411 1تحقيؽ: محمد إبراىيـ، ط
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 الكرمي 21
ىػ(، دليؿ الطالب لنيؿ المطالب، 1033مرعي بف يكسؼ بف أحمد الكرمى)ت: 

 الرياض. -دار طيبة ،ق1425 1تحقيؽ: أبك قتيبة نظر محمد الفاريابي، ط

 المبدم 22
ىػ(، حاشية المبدم عمى 1319عبد ال ني بف ياسيف بف محمكد بف المَّبىدم)ت: 

 بيركت. -دار البشائر ،ق1419 1نيؿ المآرب، تحقيؽ: د. محمد األشقر، ط

 المرداكم 23
ىػ(، اإلنصاؼ في 885)ت:  عبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف المرداكم

 ، دار إحياء التراث العربي.2ط ،معرفة الراجح مف اللبلؼ

 ابف مفرج 24
تحقيؽ:  ىػ(، الفركع،763أبك عبد هللا محمد بف مفمح بف محمد بف مفرج)ت: 

 مؤسسة الرسالة. ،ق1424 1عبد هللا بف عبد المحسف التركي، ط

25 
ابف 
 المفمح

ىػ(، المبدع في 884بف عبد هللا ابف مفمح)ت: أبك إسحاؽ إبراىيـ بف محمد 
 بيركت. -دار الكتب العممية ،ق1418 1شرح المقنع، ط

26 
ابف 
 النجار

ىػ(، منتيى اإلرادات، 972ابف النجار )ت:  ،تقي الديف محمد بف أحمد الفتكحي
 مؤسسة الرسالة. ،ق1419 1ط ،تحقيؽ: عبد هللا بف عبد المحسف التركي

ىالغػهى:ىكتبىاصولثامنًا

1 
أمير 
 بادشاه

ىػ(، تيسير  972أمير بادشاه )ت:  ،بف محمكد البلارم محمد أميف 
 مصر. –مصطفى البابي اٍلحمىًبي ،ق1351التحرير،

2 
ابف أمير 

 حاج
ىػ(، التقرير 879ابف أمير حاج)ت:  ،أبك عبد هللا محمد بف محمد بف محمد 

 دار الكتب العممية. ،ق1403 2كالتحبير، ط

 البلارم 3
ىػ(، كشؼ األسرار شرح 730عبد العزيز بف أحمد بف محمد البلارم )ت:  

 أصكؿ البزدكم، دار الكتاب اإلسبلمي.

 آؿ بكرنك 4
محمد صدقي بف أحمد بف محمد آؿ بكرنك أبك الحارث ال زم، مكسكعة القكاعد 

 بيركت. -مؤسسة الرسالة ،ق1424 1الفقيٌية، ط

 التفتازاني 5
ىػ(، شرح التمكيح عمى 793سعد الديف مسعكد بف عمر التفتازاني )ت:  

 مصر. -التك يح، مكتبة صبيح
 مكتبة العبيكاف.،ق1421 1المقاصد الشرعية، ط عمـ ،اللادمي نكرالديف بف ملتار اللادمي 6

ىػ(، تقكيـ األدلة، 430)ت:  أبك زيد عبد هللا بف عمر بف عيسى الٌدبكسيٌ  الدبكسي 7
 دار الكتب العممية. ،ق1421 1تحقيؽ: لميؿ محيي الديف الميس، ط

 الريسكني 8
الدار  ،ق1412 2أحمد الريسكني، نظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبي، ط

 العالمية لمكتاب اإلسبلمي.
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 الزركشي 9
تشنيؼ ىػ(، 794بدر الديف محمد بف عبد هللا بف بيادر الزركشي )ت: 

 مكتبة قرطبة. ،ق1418 1المسامع، تحقيؽ: د سيد عبد العزيز كآلر، ط

 السيكطي 10
ىػ(، األشباه 911عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي )ت: 

 دار الكتب العممية. ،ق1411 1كالنظائر، ط

 الشاطبي 11
تحقيؽ: ىػ(، المكافقات، 790الشاطبي )ت: , إبراىيـ بف مكسى بف محمد الملمي

 ق، دار ابف عفاف.1417 1ط ،أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف

12 
ابف 
 عاشكر

اإلسبلمية،  ىػ(، مقاصد الشريعة1393محمد الطاىر بف محمد بف عاشكر)ت: 
 قطر. -كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ،ق1425ابف اللكجة،  تحقيؽ: محمد

 القرافي 13
ىػ(، نفائس األصكؿ، تحقيؽ: 684القرافي )ت شياب الديف أحمد بف إدريس 

 مكتبة نزار مصطفى الباز. ،ق1416 1عادؿ عبد المكجكد كآلر، ط
ى:ىالغػهىالمطاصرتادطًا

 أكقاؼ 1
، 1ط ,المكسكعة الفقيية الككيتية ،الككيت –كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية  

 مصر. –، مطابع دار الصفكة 2ط ،الككيت –دار السبلسؿ

2 
مجمة 
 البحكث

الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد، مجمة البحكث 
 اإلسبلمية، مكقع الرئاسة العامة لمبحكث العممية كاإلفتاء.

 البساـ 3
ىػ(، تك يح 1423أبك عبد الرحمف عبد هللا بف عبد الرحمف البساـ )ت:  

 مٌكة المكٌرمة. -مكتبة األسدم ،ق1423 5األحكاـ مف بمكغ المراـ، ط

 التكيجرم 4
 ،ق1430 1محمد بف إبراىيـ بف عبد هللا التكيجرم، مكسكعة الفقو اإلسبلمي، ط

 بيت األفكار الدكلية.

 الجزيرم 5
ىػ(، الفقو عمى المذاىب 1360عبد الرحمف بف محمد عكض الجزيرم )ت:  

 بيركت. -دار الكتب العممية ،األربعة

 الدبياف 6
 ،المعامبلت المالية أصالة كمعاصرة ،أبك عمر ديبياف بف محمد الدُّبياف

 الرياض. -مكتبة الممؾ فيد ،ق1432 2ط ،تقديـ: د. عبد هللا الٌتركيٌ 
 دمشؽ. -دار الفكر ،4د. كىبة الزحيمٌي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو، ط الزحيمي 7

معيد الدراسات  ،جامعة الدكؿ العربية ،محا رات في الكقؼ ،محمد أبك زىرة أبك زىرة 8
 مطبعة أحمد عمي مليمر. ،ـ1959 ،العربية العالية

 السدالف 9
 ،ق1425 1ط د صالح بف غانـ بف عبد هللا السدالف، رسالة في الفقو الميسر،

 السعكدية. -كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد
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 ق.1414 ،الكصية كالكقؼ في الفقو اإلسبلمي ،الشافعيالدكتكر/ أحمد محمكد  الشافعي 10

 شاىيف 11
عادؿ بف شاىيف بف محمد شاىيف، ألذ الماؿ عمى أعماؿ القيرىب، ط

 ،ق1425 1
 دار كنكز إشبيميا.

الدار  ،ق1402 4ط ،أحكاـ الكصايا كاألكقاؼ ،الدكتكر/ محمد مصطفى شمبي شمبي 12
 بيركت. -الجامعية

 مكتب الرسالة الدكلية. ،ـ1997عبد العزيز محمد عزاـ، فقو المعامبلت،   عزاـ 13

 الفكزاف 14
ق، دار 1423 1صالح بف فكزاف بف عبد هللا الفكزاف، المملص الفقيي، ط

 الرياض. -العاصمة

 الكبيسي 15
 ،أحكاـ الكقؼ في الشريعة اإلسبلمية ،الدكتكر/ محمد عبيد عبد هللا الكبيسي

 ب داد. -مطبعة اإلرشاد ،ق1397

 المشيقح 16
 1المشيقح، الجامع ألحكاـ الكقؼ كاليبات كالكصايا، ط د. لالد بف عمي

 إدارة الشئكف اإلسبلمية. ،كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية ،ق1434
ىاللعظىراذرًا:ى

1 
ابف 
 األثير

الحديث ىػ(، النياية في غريب 606: تابف األثير ) مجد الديف أبك السعادات
 .بيركت –المكتبة العممية ،ق1399 ،كآلر الزاكل ركاألثر، تحقيؽ: طاى

 البركتي 2
دار  ،ق1424 1طمحمد عميـ اإلحساف المجددم البركتي، التعريفات الفقيية، 

 .الكتب العممية

 الجرجاني 3
ىػ(، كتاب التعريفات، 816: تالجرجاني ) عمي بف محمد بف عمي الزيف

 .بيركت -دار الكتب العممية ،ق1403 1ط جماعة مف العمماء، :تحقيؽ

 الرصاع 4
ىػ(، اليداية الكافية الشافية لبياف 894: تمحمد بف قاسـ األنصارم الرصاع )

 .المكتبة العممية ،ق1350 1ط حقائؽ اإلماـ ابف عرفة الكافية،

 الركمي 5
ىػ(، أنيس الفقياء في 978: تقاسـ بف عبد هللا بف أمير عمي القكنكم الركمي)

 .دار الكتب العممية ،ق1424 تعريفات األلفاظ، تحقيؽ: يحيى حسف مراد،

ىػ(، تاج العركس 1205: تمحٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني الزَّبيدم ) الزبيدم 6
 دار اليداية ،مف جكاىر القامكس، تحقيؽ: مجمكعة مف تحقيقيف

 الزملشرم 7
س الببلغة، ىػ(، أسا538: تأبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد،الزملشرم )

 .بيركت -دار الكتب العممية ،ق1419 1ط عيكف السكد، تحقيؽ: محمد
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إبراىيـ مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار، المعجـ  الزيات 8
 .دار الدعكة ،الكسيط، تحقيؽ : مجمع الم ة العربية

المحكـ كالمحيط األعظـ،  ،ىػ(458:ت) أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده ابف سيده 9
 .بيركت –دار الكتب العممية  ،ق1421 1طتحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم، 

10 
أبكعبيد 
 القاسـ

ىػ(، ال ريب المصنؼ، 224: تأبك عيبيد القاسـ بف سبٌلـ بف عبد هللا اليركم)
 .مجمة الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة،ق1414 تحقيؽ: صفكاف داككدم،

ىػ(، الصحاح تاج الم ة كصحاح  393:تإسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي ) الفارابي 11
 .بيركت –دار العمـ لممبلييف ،ق1407 4ط ،رالعربية، تحقيؽ: أحمد عطا

12 
ابف 
 فارس

مقاييس الم ة، تحقيؽ: ىػ(، 395: ت) أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم
 .دار الفكر ،ىػ1399، فعبد السبلـ محمد ىارك 

13 
ابف 
 فارس

تحقيؽ: د.  ىػ(، حمية الفقياء،395: ت) أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني
 .بيركت –الشركة المتحدة ،ق1403 1ط عبد هللا بف عبد المحسف التركي،

14 
ابف 
 فارس

تحقيؽ: زىير  ىػ(، مجمؿ الم ة،395 :ت) أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني
 .بيركت –مؤسسة الرسالة  ،ق1406 2ط ،عبد المحسف سمطاف

ىػ(، كتاب 170: تأبك عبد الرحمف اللميؿ بف أحمد بف عمرك الفراىيدم) الفراىيدم 15
 .دار كمكتبة اليبلؿ ،تحقيؽ: د ميدم الملزكمي، د إبراىيـ السامرائي العيف،

 الفيركزآبادم 16
 ،ىػ(، القامكس المحيط817: تأبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزآبادل )

كسي، ؽتحقي  .مؤسسة الرسالة بيركت ،ق1426 8ط: محمد نعيـ العرقسي

17 
 ،قمعجي
 قنيبي

 ،ق1408 2ط حامد صادؽ قنيبي، معجـ ل ة الفقياء،_  محمد ركاس قمعجي
 .دار النفائس

 ىػ(، مجمع بحار األنكار،986الكجراتي )ت: محمد طاىر بف عمي الصديقي  الكجراتي 18
 .مطبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية ،ق1387 3ط

ىػ(، معجـ الم ة العربية المعاصرة، 1424: تد أحمد ملتار عبد الحميد عمر ) ملتار 19
 .عالـ الكتب 1429 1ط

20 
ابف 
 منظكر

 .بيركت –ىػ(، لساف العرب، دار صادر711: تمحمد بف مكـر بف منظكر )

21 
ابف 
 ميراف

ىػ(، 395: نحك تأبك ىبلؿ الحسف بف عبد هللا بف سيؿ بف ميراف العسكرم )
 .القاىرة -دار العمـ كالثقافة ،: محمد إبراىيـ سميـتحقيؽ الفركؽ الم كية،

 ،ـ2001 1ط ىػ(، تيذيب الم ة،370: تمحمد بف أحمد بف األزىرم اليركم) اليركم 22
 .بيركت –العربي دار إحياء التراث 
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 ملخصىبحثى

 ادتبدالىالوقفىوبوطه

, كالتي تعد في باب المعامبلت اليامة سبلمي ية مف ق ايا الفقو اإليتناكؿ ىذا البحث ق      
 مف الق ايا القديمة كالمعاصرة.

بدأ البحث ببياف مفيـك الكقؼ ثـ بياف مشركعيتو كأركانو كشركطو كلصائصو ثـ  حيث       
 بياف أنكاع الكقؼ كمجاالتو.

صكر استبداؿ ؿ بياف مفيـك االستبداؿ ك ثـ عالج البحث مسهللالة استبداؿ الكقؼ مف لبل       
ف  كابط ثـ بيا باعتبار الجنس كالنكع مف حيث اإلتحاد ك االلتبلؼ كبياف أحكاميا, الكقؼ

مف حيث شركط الناظر القائـ عمى الكقؼ, كشركط العيف المكقكفة المستبدلة  استبداؿ الكقؼ
تبداؿ الكقؼ اس بياف عبلقة ك كالعيف األلرل المستبدلة بيا كالتي تحؿ مقاـ المكقكفة المستبدلة,

الحاجية لثبلثة ال ركرية ك الشرعي الستبداؿ الكقؼ مف لبلؿ مراتبو ا كبيعو ثـ بياف المقصد
.ينيةكالتحس  

حكاـ صكر ؿ بياف مفيـك بيع الكقؼ ثـ بياف أثـ عالج البحث مسهللالة بيع الكقؼ مف لبل        
ثـ بياف ناتج الكقؼ ثـ  مف حيث بيعو مطمقا, كمف حيث الجنس مع بياف أحكاميا, بيع الكقؼ

ة المباعة مف لبلؿ بياف شركط متكلي بيع الكقؼ كالعيف المكقكف بياف  كابط بيع الكقؼ
ثـ بياف المقصد الشرعي لبيع الكقؼ كشركط العيف المشتراة, ك  

كاليران انتيى الباحث ببياف أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث، ككذلؾ اىـ التكصيات        
التي اكصى بيا الباحث
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Abstract 

WAQF SUBSTITUTION AND SELLING 

This study examines an important question transactions section of the 

Islamic Jurisprudence. This question is considered both an old and 

contemporary question. The study starts by explaining the concept of 

Waqf then showing its lawfulness in the Islamic Sharia, its cornerstones, 

conditions and characteristics. The study, then explains its types and 

domains.  

The study first discusses the substitution of Waqf through explaining the 

meaning of the concept of substitution and its forms taking into 

consideration the class and type and their combination and difference 

and the provisions for both. The study later explains the controls of Waqf 

substitution in relation to the conditions of Waqf keeper, the conditions 

of the substituted Waqf property and alternative substituted property for 

the Waqf. The researcher also explains the relationship between Waqf 

substitution and selling then showing the legal objectives behind the 

substitution of Waqf through its three ranks the necessity, the need, and 

improving ranks.  

The section that follows discusses the question of Selling the Waqf 

property by explaining the meaning of the concept selling, it forms and 

lawfulness, the lawfulness of the final sale, its class and type and its 

provisions. The study explains the controls of selling the Waqf property 

through explaining the conditions of the Waqf selling keeper, the 

conditions of the sold property, conditions of the bought property and 

showing the legal objectives behind selling the Waqf property.  

At the end of the research, the researcher draws a number of conclusions 

and lists a number of recommendations.  

 


