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إدریس. د.أ محمود الفتاح عبد
المقارن الفقه أستاذ

بالقاهرة والقانون الشریعة بكلیة

للوقف الثاني المؤتمر إلى مقدم بحث
المستقبلیة( عن والرؤى التنمویة )للوقفالصیغ

المكرمة بمكة القرى أم جامعة تنظمه التي
عام من شوال ـ١٤٢٧في ه
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احلنابلة وبعض املالكية مجهور أجازه املنافع الوقف،وقف يكون أن أجازوا الذين

مؤقتا أو املنافع،مؤبدا وقف منعوا الذين الفقهاء جلمهور املنافع،خالفا هذه متلك ويتصور
وقفها مريد يؤديه الذي بعوض،بالعمل حتصيلها علي بالعقد بغريه،كاإلجارة:أو كاهلبة: أو

والعمري والوقف باملنافع املنفعة،والوصية ملك تفيد ا أ يرى من عند جبواز،والعارية والقول
تمع ا يف فاعلة جديدة تنموية صيغة يوفر املنافع دائرته،وقف عن الوقف خترج ا حبسبا

الكثريون،الضيقة يتملكها ال اليت األعيان وقف دائ،من األغنياءإيل أمام جماال لتفتح تتسع رة
حنوها أو خربته أو غريه عمل أو عمله منافع من غريه إفادة على قادر كل من وحبيث،وغريهم

بأسره تمع ا منافع من يوقفه ما يعم الناس من كبريا قطاعا كاهل،تشمل عن العبء وخيفف
وخزانتها ومست،الدولة تمع ا أمن متس أخر لقضايا من،قبلهلتتفرغ كبرية فئة من وجيعل

تمع ا ملسرية داعمة منتجة قوة السلوك،الناس على قاصرا فيه دورها كان أن بعد
هناك أو هنا من دعم إىل دائما املفتقر أمام،االستهالكي للعمل جديدة فرصا خيلق أنه كما

عنه العمل،الباحثني شأن من عدة،ويعظم جماالت يف الذايت االنتماءوي،واالكتفاء وحيقق،عمق
االجتماعي تيسر،التكافل جهة عليه قامت إذا إال الدور هذا املنافع لوقف يتحقق ولن

أمره وتنظمها،للواقفني املوقوفة املنافع منها،وحتصر يؤمل ما حتقق اليت الوجهة ،وتوجهها
األوقاف هذه من الكفاية حد أو اإلشباع حتقق . وحبيث



 

٣

الع رب هللا للعاملني،املنياحلمد رمحة املبعوث على والسالم وعلى،والصالة حممد سيدنا
الدين يوم إىل بإحسان هلم والتابعني وصحبه :وبعد.. آله

والدائمة منها املؤقتة الصدقات يف رغب تعايل اهللا احلسنات،فإن زيادة يف فقال،رغبة
حب: " سبحانه كمثل اهللا سبيل يف أمواهلم ينفقون الذين سنبلةمثل كل يف سنابل سبع أنبتت ة

يشاء ملن يضاعف واهللا حبة إليه،)١("مائة التسابق على الناس ليحفز إقراضه مبثابة ذلك ،وعد
سبحانه كثرية: " فقال أضعافا له فيضاعفه حسنا قرضا اهللا يقرض الذي ذا فإن،)٢("من ولذا

طلحة تعايلأبا اهللا قول مسع ح: " ملا الرب تنالوا حتبونلن مما تنفقوا اهللا،)٣("ىت لرسول قال
أموالنا: "  من يسألنا ربنا هللا،أري ـاء ببريح ـي أرض جعلت قد أين اهللا رسول يا فأشهدك

اهللا،)٤(" رسول لذلكورغب حتقيقا والدائمة منها املؤقتة الصدقات عديفروي،يف عن
حامت اهللا: " قالبن رسول وأشاحذكر فأعرض قال،النار النار:مث ـرض،اتقوا أع مث

إليها ينظر كأمنا أنه ظننا حىت قال،وأشاح مترة:مث بشق ولو النار ـة،اتقوا فبكلم جيد مل فمن
أيبروىو،)٥("طيبة اهللاهريرةعن رسول ـه" : قالأن عن ـع انقط اإلنسان مات إذا

ثالثة من إال جارية:عمله صدقة من و،إال أو به، ينتفع علم ـهأو ل ـدعو ي ـاحل ص ،)٦( " لد
م بأذها وعلقت الناس ألفها أمناط الذهن،وللوقف إيل تبادرت الوقف ذكر إذا أن،حبيث إال

                                                 
اآلية)١( البقرة٢٦١من سورة .من
اآلية)٢( البقرة٢٤٥من سورة .من
اآلية)٣( عمران٩٢من آل سورة .من
صحيحه)٤( يف مسلم .٢/٦٩٤أخرجه
صحيحه)٥( يف مسلم .٢/٦٠٤أخرجه
صحيحه)٦( يف مسلم .٣/١٢٥٥أخرجه



 

٤

نصوصه يصادم وال الشرع خيالف ال نافع جديد عن والبحث التطور احلياة سنة ـف،من ووق
كتبهم يف عليه ونصوا الفقهاء عرفه امل،املنافع ومنهم يز ا منهم أن االجتهاد،انعإال كان وملا

واألحوال واألحداث واملواضع الزمان لتغري تبعا يتغري األحكام أو،يف زمان يف املرجوح وكان
غريه يف راجحا حال أو كصيغة،موضع املنافع وقف حكم لبيان انعقد الذي البحث هذا كان

حديثة قدمية الوقف صيغ ز،من يف الوقف يف اتبعت إن جدواها علي أسأل،مانناللوقوف واهللا
والزلل اخلطأ جينبين والعمل،أن القول يف الصواب يلهمين يب،وأن ا ونعم املويل نعم  .إنه
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واملنافع املال حقيقة املطلب هذا يف يف،أبني الفقهاء املنافعمديوآراء بابوأس،مالية
.)١(متلكها

   
 

    :  
املنافع مالية مدي بيان املال،قبل حقيقة عن اللثام الفقهاء،أميط آراء على للوقوف

منه يعد ال وما ماال يعد :فيما

     :  
على اللغة أهل عرف يف املال اإل: يطلق متلكه ما ك،نسانكل منفعةاسواء أو عينا ن

فعال حيز،وحازه مل ما اللغة يف املال من يعد املاء،فال يف والسمك اهلواء يف .)٢(كالطري

للمال تعريف الشارع عن يرد لعرفهم،ومل تبعا مفهومه حتديد للناس ترك فقد،وإمنا
لفظ رسوله" املال" ورد وسنة تعاىل اهللا كتاب للمتعام،يف حقيقتهوترك فهم فيه لني

يألفون وما عرفهم اصطالحية،حبسب حقيقة الشارع له حيدد تبادرت،ومل أطلق إذا حبيث
األذهان إىل احلقيقة الشرعية،هذه املصطلحات من غريه يف احلال هو والصيام: كما كالصالة

.والزكاة
                                                 

املطلبيراجع)١( هذا فروع إدريس. د.أ: يف الفتاح للدكتوراه: عبد قبل: أطروحته اململوكات يف التصرف
.٥٥- ١/١٤قبضها

منظور)٢( العرب: ابن آبادي،١١/٦٣٢لسان احمليط: الفريوز .٤/٥٢القاموس



 

٦

    :  
اصطالحان الفقهاء عرف يف للمال احلنفية: دمهاأح،برز جلمهور: والثاين،جلمهور

.الفقهاء

 : :  
عدة بتعريفات املال احلنفية فقهاء مفهومها،عرف يف وتقاربت ألفاظها يف اختلفت

هو: ومنها،ومعناها املال الطبع: " أن إليه مييل احلاجة،ما لوقت ادخاره هو،)١(" وميكن " أو
اآلدمي لصاحل خلق والضنة،ما الشح فيه هو،)٢(" وجيري لالنتفاع" أو يدخر أن شأنه من ما

احلاجة وقت .)٣(" به

        :  
عندهم املال حقيقة عن يعرب ال احلنفية عند املال به عرِّف ما املال،إن من يعتربون م أل

منفعته بقاء مع ادخاره ميكن ال والفاكهةكبعض: ما تعريفهم،اخلضر يشمله ما،وال املال ومن
الطبع إليه مييل يقبله،ال وال يعافه األدوية: بل للمال،كبعض تعريفهم يف تدخل ال إال،وهي

التعريفات يف الوارد الطبع ميل تؤوِّل ادخاره،إذا إىل به،بامليل باالحتفاظ متوله ومن،وتؤول
مومهة التعريفات هذه فإن حمددمث غري منها اإليهام،واملراد عن التعريف يبتعد أن وينبغي

التحديد الشيء،وعدم مالية لتحقق أمرين اجتماع تقتضي التعريفات هذه أن : أحدمها،كما
وحيازته إحرازه ميكن ماديا شيئا يكون وحيازته،أن إحرازه ميكن ال والديون: فما كاملنافع

ماال يعد ال الثاين،واحلقوق حال: األمر يف مشروعا معتادا انتفاعا به منتفعا الشيء يكون أن
واالختيار معتادا،السعة انتفاعا به ينتفع ال الفاسد: فما والطعام امليتة االنتفاع،كلحم كان أو
مش غري به اللهو: روعـاملعتاد الض،كآالت حال يف به االنتفاع كان فقطـأو كلحم: رورة

                                                 
عابدين)١( احملتار: ابن .٤/٣رد
الشريعة:التفتازاين)٢( لصدر التنقيح على .٢/٢٣٠التلويح
السابق)٣( .٩٨/املصدر



 

٧

وامليتات ال،اخلرتير حيازتهفإنه حتققت وإن ماال .يكون

 :  :  
احلنفية به عرفه مما أوسع معىن الفقهاء مجهور عرف يف .للمال

بأنه -١ املالكي الشاطيب امللك: " فعرفه عليه يقع أخذه،ما إذا غريه عن املالك به ويستبد
وجهه . )١(" من

بأنه -٢ الشافعي الزركشي م: " وعرفه كان عرفاما به به،نتفعا ينتفع ألن مستعدا ،.. "أي
تقسيمه يف بدأ منافع: " فقال،مث أو أعيان إما قسمان،وهو وحيوان: واألعيان فاجلماد،مجاد

أحواله كل يف إىل،مال ينقسم به: واحليوان لالنتفاع صاحلة بنية له ليس ماال،ما يكون : فال
والبعوض صاحلة،كالذباب بنية ماله الشر،وإىل على طبيعته جبلت ما إىل ينقسم وهذا

والذئب: واإليذاء ماال،كاألسد واالنقياد،فليس االستسالم على طبيعته جبلت ما : وإىل
واملواشي أموال،كالبهائم  .)٢(" فهي

بأنه -٣ احلنبلي اخلرقي ضرورة: " وعرفه أو حاجة لغري مباحة منفعة فيه وقال،)٣(" ما
هذا بيان يف كاحلشرات: التعريفالبهويت أصال فيه نفع ال ما حمرمة،فخرج منفعة فيه وما

كالكلب،كاخلمر للحاجة مباحة منفعة فيه حال،وما يف كامليتة للضرورة مباحة منفعة فيه وما
 .)٤(املخمصة

      : 
امل-١ حقيقة عن خيرج املال الشاطيب به عرف أـما ما وجهال غري من كاملغصوب: هـخذ

                                                 
.٢/١٧املوافقات: الشاطيب)١(
خمطوط)٢( الزركشي . ب٣٤٦ق/قواعد
مفلح)٣( القناع: البهويت،٤/٩املبدع: ابن .٣/١٥٢كشاف
القناع)٤( .٣/١٥٢كشاف



 

٨

وحنوها واملختلس باتفاق،واملسروق آخذه على ضمانه وجيب حقيقة مال ا أ هذا،مع أن كما
املال ذا املشروع االنتفاع إمكان يربز ال باملال،التعريف يلحق عمومه فإن ينتفع: ولذا ال ما

أصال مشروع،به غري انتفاعا به ينتفع هل،أو وفقا املعرففالتعريف أفراد لكل جامع غري ،ذا
التعريف يف املعرف أفرد غري دخول من مينع ال أنه . كما

التعريف-٢ يف املعرف غري دخول من مينع ال املال الزركشي به عرف واخلرتير،وما امليتة إذ
ا ينتفع قد وحنوها شرعا،واخلمر متمولة غري ا أ االن،مع قيد التعريف يف يوضع مل تفاعفلما

واالختيار السعة حال يف املشروع به،املعتاد عرفوه ملا وفقا املال حقيقة يف داخلة هذه .كانت

الفقهاء-٣ عند املال حقيقة بيان إىل التعريفات هذه أقرب فهو املال اخلرقي به عرف ما .وأما

الفقهي العرف يف املال معىن بأن القول ميكن فإنه ماد: " هو،ولذا قيمة له بنيما ية
واالختيار،الناس السعة حال شرعا به االنتفاع يف،"وجاز دائرته من يوسع ذا املال وتعريف

العصر السلف،هذا عصور يف معروفة أو موجودة تكن مل أشياء أساس،ليشمل فيها حتقق قد
وحنوها: املالية الذهنية أو املعنوية .كاحلقوق

  

   
     :  

اللغة أهل عرف يف املنفعة: املنافع اللغة،مجع يف وهو النفع ما،اخلري: من كل به ويراد
ومقصوده مطلوبه إىل اإلنسان به الشيء: واملنفعة،يتوصل من استفادته ميكن ما كل ،تضم

عرضا كان الدابة: سواء وركوب الدار مادة،كسكىن كان الشجر: أو الداركثمر ،وأجرة
الغلة الفقهاء يسميه ما حنومها: وهي،وهو أو أرض فائدة أو دار كراء من احلاصل .)١(الدخل

                                                 
احمليط)١( املنري: الفيومي،٤/٢٦القاموس .٢/١٢١املصباح



 

٩

    :  
ا بأ املنفعة عرفة ابن إضافة: " عرف دون حسا إليه اإلشارة ميكن ال ميكن،ما

إليه أضيف مما جزء غري .)١(" استيفاؤه

التعريف إضافةأ: ومعىن دون حسا إليه اإلشارة عقال ميكن ال شيء املنفعة كركوب،ن
الدار وسكين إضافة،السيارة دون حسا إليه اإلشارة ميكن مما ما فإ والدار السيارة . خبالف

   
  

     :  
مذ على املنافع مالية مدي يف الفقهاء :هبنياختلف

األول متقومة:املذهب أموال املنافع أن أصحابه الفقهاء،يرى مجهور مذهب : وهو
واحلنابلة والشافعية املالكية .)٢(منهم

الثاين متقوما:املذهب ماال تعد ال املنافع أن إليه ذهب من بالعقد،يرى تتقوم وإمنا
اإلجارة يف كما القياس خالف على احلنفي،عليها ذهب هذا .)٣(ةإىل

 :  
                                                 

اجلليلمواه:احلطاب)١( .٥/٤٢١ب
الدسوقي)٢( عرفة بن للدردير: حممد الكبري الشرح على رشد،٣/٤٤٢حاشيته ابن أمحد بن ": احلفيد" حممد

تهد ا احملتاج: الشربيين،٢/٢٥١بداية الزركشي،٢/٢٨٦مغىن اإلقناع: الشربيين،أ٣٦٦ق) /خ(قواعد
األنصاري،٢/٦٥٢ الوهاب: زكريا قدامة،٥/١٦٩املغىن: قدامةابن،١/٣٩٩فتح ،٢/١٤٢الكايف: ابن

اإلرادات: البهويت منتهي .٢/٢٤٨شرح
والتوضيح)٣( والتلويح الصنائع: الكاساين،٥/٧١املبسوط:السرخسي،٢/٩٨التنقيح احملتار،٢/٢٧٨بدائع رد

٢/٣٠٧.
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متقومة أموال املنافع أن على األول املذهب أصحاب يلي،استدل :مبا

 : :  
السالم عليهما ملوسي شعيب قاله ملا حكاية تعاىل اهللا أنكحك: " قال أن أريد إين

عندك فمن عشرا أمتمت فإن حجج مثاين تأجرين أن على هاتني ابنيت .)١(" إحدى

   :  
ابنتيه إحدى تزوجيه يف رغبته من ملوسي شعيب قاله ما تعاىل اهللا صداقها،قص وجعل

عليها املتفق املدة خالل السالم عليه موسي من تستويف اليت أن،املنفعة شرعا املعروف ومن
ماال إال يكون ال تعاىل،املهر اهللا تبتغوا: " لقول أن ذلكم وراء ما لكم حمصننيوأحل بأموالكم

مسافحني نكري،)٢( "غري غري من ملوسي شعيب قاله ما الكرمي القرآن حكي اآلية،وقد فدلت
صداقا تكون أن تصلح املنفعة أن على مال،الكرمية ا . أل

 :  :  
الساعدي سعد بن سهل اهللا: "قالعن رسول إىل امرأة يا:فقالتجاءت

نفسير لك أهب جئت اهللا اهللا،سول رسول إليها طأطأفنظر مث وصوبه فيها النظر فصعد
جلست،رأسه شيئا فيها يقض مل أنه املرأة رأت فقال،فلما أصحابه من رجل رسول:فقام يا

فزوجنيها حاجة ا لك يكن مل إن شيء:فقال،اهللا من عندك رسول:فقال،؟فهل يا واهللا ال
فقال:فقال،اهللا رجع مث فذهب شيئا جتد هل فانظر أهلك إىل شيئا:اذهب وجدت ما واهللا ،ال

اهللا رسول حديد:فقال من خامت ولو فقال،انظر رجع مث وال:فذهب اهللا رسول يا واهللا ال
حديد من نصفه،خامت فلها إزاري هذا اهللا،ولكن رسول لبسته: فقال إن بإزارك تصنع ما
م عليها يكن شيءمل منه عليك يكن مل لبسته وإن شيء جملسهفجلس،نه طال إذا حىت الرجل

اهللا،قام رسول فدع،موليافرآه به قاليفأمر جاء القرآن:فلما من معك :قال،؟ماذا
                                                 

اآلية)١( القصص٥٧من سورة .من
اآلية)٢( النساء٢٤من سورة .من



 

١١

عددها كذا وسورة كذا سورة قلبك،معي ظهر عن تقرؤهن اذهب،نعم:قال،؟فقال قال
القرآن من معك مبا ملكتها رواية،"فقد من: " لفظبأخريويف فعلمها زوجتكها فقد انطلق

.)١( " القرآن

  :  
اهللا رسول القرآنجعل من معه ما يعلمها أن تزوجها من على املرأة ،صداق

مالية قيمة هلا منفعة الكرمي القرآن ماال،وتعليم إال يكون ال الصداق كان منفعة،وملا فإن
القرآن املالتعليمها قبيل من املنافع،تعد مالية على دليل .وهذا

 ::  
األعيان-١ من األموال باسم أحق املنافع على،إن الشتماهلا إال أمواال تسمى ال األعيان ألن

منافعها،املنافع دون األعيان بيع يصح ال أنه .بدليل

منه-٢ تستويف اليت أصلها حبيازة حتاز املنافع هوفض،إن األعيان من املقصود أن عن ال
ا،منافعها ذا .ال

   :  
الزيلعي بنفسه: قال وحيرز حياز أن شيء يف املالية لتحقق يلزم ال حياز،إنه أن يكفي بل
ومصدره حمله استيفائها،وحيرز على التعاقد عند معدومة كانت وإن مستوفاة،واملنافع ا أ إال

الغالب منهاول،يف الغالب يف يستويف ما الشارع اعترب يف،ذا املنافع وجود لوال أنه كما
عليها العقد يف رغبوا وما األعيان الناس طلب ما .األعيان

املنافع مالية عدم على الثاين املذهب أصحاب يلي،استدل :مبا

  
                                                 

الصحيحني)١( ىف الشيخان البخارى.( أخرجه مسلم،٣/٢٤١صحيح )٢/١٠٤١صحيح



 

١٢

:  
باق-١ غري وهو عرض املنفعة حيرز،إن ال الباقي اإلحر،وغري واالدخارألن الصيانة هو از

احلاجة حمالة،لوقت ال البقاء على مبتق،فيتوقف فليس مبحرز ليس غري،ومـوما فاملنفعة
.)١(متقومة

هو-٢ املال وإحرازه: إن حيازته ميكن ذلك،ما فيها يتحقق اليت هي شيء،واألعيان ا أل
ذلك،مادي تقبل ال ا فإ املنافع تتجدد،خبالف أعراض ا األ أوقا شيئا،بتجدد وحتدث

استيفائها وقت مبضي ا،فشيئا زما مبرور تتالشي ا فإ الوجود إىل العدم حيز من خترج ،فكما
معدومة وجودها قبل ماال،فاملنفعة يكون فال حيازته ميكن ال املنفعة،واملعدوم فليست مث ومن

متقوما على،ماال وحنوه اإلجيار عقد يف تقومها ورد الناسوإمنا حلاجة القياس إقامة،خالف
للضرورة املنفعة مقام املنفعة منها تستويف اليت يعدو،للعني ال القياس خالف على ثبت وما

. موضعه

متقومة-٣ أمواال تعد ال املنافع باإلتالف،إن تضمن فال مقيد،ولذا املتلفات ضمان ألن
املماثلة باإلمج،بشرط جنسها من مثل للمنافع متفاوتة،اعوليس أعيان من حتدث ا وهلذا،أل

األعيان بتفاوت تتفاوت ا النقود،فإ من مثل كذلك هلا من،وليس خري اجلملة يف النقود ألن
أعراض،املنافع واملنافع اجلواهر مجلة من النقود اجلملة،ألن يف العرض من خري ألن،واجلوهر

تقو ا فإ اجلواهر خبالف بغريها تقوم بنفسهااألعراض .)٢(م

   :  
متقومة أمواال املنافع اعتبار عدم يف للمصاحل،إن وضياعا للحقوق األموال،إهدارا ألن

منافع من عليه تشتمل ملا إال أحد عليها حيرص مالية،ال قيمة هلا يكون ال .فكيف

  
                                                 

والتوضيح)١( .٢/٩٨التلويح
الدبوسي)٢( زيد الفقه: أبو أصول .أ١٠٣ق) /خ(تقومي



 

١٣

 :  
املذهبني من رجحانه أرى الوق–والذي أدلتهمابعد على على،وف به اعترض وما

متقومة–بعضها أمواال املنافع اعتبار من األول املذهب أصحاب إليه ذهب ما استدلوا،هو ملا
مذهبهم على منافع،به من عليه تشتمل ملا وإمنا ا لذا تراد ال األعيان العقود،وألن من إن بل

املنافع استيفاء إال إنشائها من يقصد ال واملساقاةكاإل،ما واملزارعة واملقاولة واالستصناع جارة
واجلعالة ماليا،والعارية عوضا للمنافع الشارع جعل سبحانه،وقد احلق أرضعن: " فقال فإن

أجورهن فآتوهن عليها،)١(" لكم ومترتبا اإلرضاع منفعة مقابل يف األجر جعل فهي،حيث
مالية بقيمة مضمونة أيب،منفعة عن روي هذا اهللاهريرةومثل رسول يفأن قال

العزة رب عن القدسي القيامة: " احلديث يوم خصمهم أنا خصمته،ثالثة خصمه كنت : ومن
غدر مث يب أعطي مثنه،رجل فأكل حرا باع يعطه،ورجل ومل منه فاستويف أجريا استأجر ورجل

يشترط،)٢(" أجره حىت هلا مثال تكون أن األعيان عوض يف يشترط املنافعومل عوض يف ،ذلك
تقومها عدم أو ماليتها عدم يقتضي ال منها تستويف اليت األعيان بتنوع املنافع تنوع أن ،كما

األعيان قيم اختلفت كما حبسبها منفعة كل قيمة اختالف يقتضي كان للمنافع،وإن كان وإذا
مايل متقوم،عوض مال ا أ على دليل .فهذا

يف اختلفوا وإن تقومهاوالفقهاء أو املنافع للملك،مالية حمل ا أ على متفقون م أ ،إال
تفيدها اليت العقود يف عليها يرد امللك  .وأن

   
    

نفسه منفعة ميلك احلر املستفادة،إن حملها عن مستقلة األشياء منافع متلك له أن كما
امللك عليه يرد أن ميكن مما هو،منه التمليكومما تقبل املنافع أن الفقهاء بني اتفاق موضع

                                                 
اآلية)١( الطالق٦من سورة .من
صحيحه)٢( ىف البخارى .٢/٧٩٢أخرجه



 

١٤

سواء كاألعيان وبغريه باإلجارة،بعوض يتم بعوض املنافع عوض،ومتليك بغري ،باهلبة: ويتم
باملنافع املنفعة،والوصية ملك يفيدان ما أ يرى من عند والعارية من،والوقف عند والعمري

املنفعة ملك ا وإفاد جوازها األسبابوأبني،يرى ذه املنفعة متلك سريعة عجالة .يف

 :  :  
ا بأ اإلجارة الفقهاء بعض خمصوصة: " عرف بشروط بعوض منفعة .)١(" متليك

املؤجرة العني منفعة اإلجارة بعقد ميلك املستأجر أن على الفقهاء مجهور اتفق وقد
العقد يف املقررة اإلجارة مدة مبدةإن،خالل حمددا املنفعة استيفاء املنفعة،كان ميلك كما

اإلجارة عقد يف حمدد عمل على واردة اإلجارة كانت إن الذمة يف .)٢(املوصوفة

 :  :  
هي الفقهاء بعض عرف يف مقدورا: " اهلبة موجودا معلوما ماال التصرف جائز متليك

عوضيهعل بال احلياة .)٣( " يف

متلكها أسباب من بسبب منفعة ملك من أن على الفقهاء اتفق أن،وقد ميلك فإنه
بغريه أو بعوض املنافع على الواردة املشروعة التصرفات وجوه من وجه بأي فيها مبا،يتصرف

الغري من هبتها ذلك يف،يف متاجرة أو سيارة ركوب أو بيت سكين املنفعة هذه كانت سواء
حنوها أو للمنافعحبس،حانوت امللك حق خيوله مما وغريه ذلك .)٤(بان

                                                 
احلقائق: الزيلعي)١( اجلليل: عليشالشيخ،٥/١٠٥تبيني منح احملتاج: الرملي،٣/٧٣٥شرح ،٥/٢٦١اية

.٩/التعريفات: اجلرجاين،٦/٣اإلنصاف: املرداوي
العزيز: الرافعي)٢( احملتاج،١٢/١٩٩فتح ،٦/١٣املغين،٢/٣٣٤مغىن
القناع)٣( .٤/٢٩٨كشاف
جنيم،١٢/٧٩املبسوط)٤( الرائق: ابن احملتار،٧/٢٨٥البحر الصنائع،٨/٤٢٠رد حاشية،٦/١١٦بدائع

واإلكليل: املواق،٤/١٠١الدسوقي اجلليل،٦/٦١التاج البجريمي،٢/٣٤٨اإلقناع،٦/٦١مواهب حاشية
 . ٥/١٤٦،٦/٥٧املبدع،٩/٤١٨املغين،٣/٢١٥



 

١٥

 :  :  
هي الفقهاء بعض عرف يف املوت: " الوصية بعد ملا تقديرا ولو مضاف حبق .)١( " تربع

     :  
األول ا: املذهب الوصية الفقهاء،جواز مجهور قول إسحا: وهو راهويهمنهم بن ق

ثور وأبو واحلنابلة،والثوري والشافعية واملالكية .)٢(واحلنفية

الثاين ا: املذهب الوصية جواز الرب،عدم عبد وابن شربمة وابن ليلي أيب ابن قول وهو
الظاهرية،املالكي ذهب .)٣(وإليه

يلي ما الوصية وقف أجاز من :وجه

:  

بعق-١ متلكها يصح املنافع املعاوضةإن باألعيان،د الوصية على قياسا ا الوصية .فتصح

متلاملالكنإ-٢ ملك املنفعةملا واإلعارةيك اإلجارة بعقد حياته ميلك،حال متليكهافألن
أوىل الوصية العقودالوصيةألن،بعقد عدماإإذ،أوسع من العقود سائر حيتمله ال ما حتتمل

واجلهالة واحلظر .احملل

 :  
يلي ما باملنافع الوصية منعوا الذين :وجه

                                                 
احملتاج)١( .٣/٣٩مغين
الصنائع)٢( تهد،٧/٣٥٢،٣٥٣بدائع ا ع،٢/٢٠٢،٢٧٨بداية السالمابن األحكام: بد ،٢/١٤٧قواعد

.٦/٤٧٧املغين
املوطأ: الزرقاين)٣( على املقدسي،٤/٧٥شرحه الفرج املقنع: أبو منت على الكبري حزم،٦/٥١١الشرح : ابن

.٩/٣٢٦احمللي



 

١٦

:  
اإلعارةإ معىن يف باملنافع الوصية عوض،ن بغري املنفعة متليك اإلعارة والوصية،إذ

كذلك املعري،باملنفعة مبوت تبطل ل،والعارية كان املنفعةوملا على العقد بطالن يف أثر لموت
الصحة من مينع فألن صحته الرفع،أوىلبعد من أسهل املنع .ألن

:  
الوارث مبال وصية باملنافع الوصية ملكه،إن إىل منتقلة املنافع هذه ال،ألن له واملوصي

له وصية،ملك له تصح موته،فال عند أو الوصية وقت ا يوصي اليت املنافع ميلك ال ،ألنه
معدومة ا وصيته وقت ا مبع،أل الوصية جتوز تنتقل،دوموال موته بعد الوصايا تنفيذ وعند

الورثة إىل ماله أعيان األعيان،ملكية هلذه تابعة .واملنافع

  :  
السالم عبد ابن بالتمليك: قال تفرد مل إذا الرقبة ملك يستتبع إمنا املنفعة ملك وقد،إن

الوصية طريق عن هنا بالتمليك املنفعة قابل،أفردت عقدواحملل يف كما بالتمليك يفرد ألن
ملصاحلها،اإلجارة حتصيال القواعد فيها خولفت الوصايا انقطعت،وألن إذا األموات إىل نظرا

م م،حسنا حبسنا م سيئا وتكفري م درجا رفع إىل .)١(الفتقارهم

 :  
املذهبني من النظر يف يرجح على–والذي الوقوف ا،أدلتهمابعد علىوما به عترض

الثاين املذهب اجلمهور–دليل إليه ذهب ما باملنافع،هو الوصية جواز به،من وجهوا ملا
يدفع،مذهبهم مل مبا عليه أورد أن بعد الثاين املذهب معقول على،وضعف حجيته من نال مما

املذهب العارية،هذا على بالقياس لالستدالل وجه لتع،وال باملوت بطلت إمنا ا منفعةأل لق
املورث وفاة فور الورثة إىل ملكيته تنتقل مبا العني،املعار يف تنفذ فإمنا ا املوصي املنفعة أما

                                                 
السالم)١( عبد األحكام: ابن .٢/١٤٧قواعد



 

١٧

الورثة ملك إىل التركة انتقال قبل ا مرتوعة،املتعلقة انتقلت العني هذه إليهم انتقلت ما فإذا
املوصي لرغبة إنفاذا عند،املنفعة ا مبراعا النصوص وردت الورثةاليت إىل التركة .أيلولة

باملنافع الوصية جتوز املذهبني من للراجح له،ووفقا للموصي الوصية ذه املنافع ومتلك
مبشروعيتها القائلني الفقهاء .)١(باتفاق

 :   :  
بأنه الوقف الفقهاء بعض املنفعة: " عرف وتسبيل األصل .)٢(" حتبيس

مجهو عليهمومذهب للموقوف الوقف منفعة متلك يفيد الوقف أن الفقهاء إيل،ر فينتقل
الوقف غلة واحلنابلة،ملكهم والشافعية احلنفية إليه ذهب ما املالكية،وهو مجهور كان وإن

بالوقف االنتفاع ميلكون إمنا عليهم املوقوف أن منفعته،يرون ملك .)٣(ال

 :   :  
ا بأ العارية التمرتاشي اخلطيب جمانا: " عرف املنافع ا،)٤("متليك بأ البهويت : وعرفها

املال"  أعيان من بعني االنتفاع فيما،)٥("إباحة الفقهاء بني اخلالف يربز التعريفني بني واخلالف
العارية .تفيده

العارية تفيده فيما الفقهاء اختلف متل،وقد تفيد كانت إذا املعارةوعما العني منفعة يك

                                                 
الصنائع،٢٧/١٨٣املبسوط)١( العلماءخم: الطحاوي،٧/٣٥٢بدائع اختالف املهذب: الشريازي،٥/٣٣تصر

الشرواين،١/٤٦١ القناع،٧/٢٦٢اإلنصاف،٦/٥٧املبدع،٥/٢٤٣حواشي  . ٤/٣٧٣كشاف
 . ٧/٣اإلنصاف،٦/١٨٥املغين)٢(
الرائق)٣( احملتار،٥/١٢٨،٨/٥١٣البحر للدردير،٤/٤٠٥رد الكبري والشرح الدسوقي أبو،٤/٧٦حاشية

الدواين: احلسن الطالبني: النووي،١/٤٤٢املهذب: الشريازي،٢/١٦٢الفواكه فتح،٥/٣٢٠روضة
الطالبني: البكري،١/٤٤٠الوهاب القناع،٣/١٤٢إعانة .٣/٥٦١كشاف

احملتار)٤( .٥/٦٧٧رد
القناع)٥( .٢/٣٣١كشاف



 

١٨

له االنتفاع إباحة أو مذهبني،للمستعري :على

األول للمستعري: املذهب املعارة العني منفعة متليك تفيد العارية أن إليه ذهب من ،يري
احلنفية مجهور مذهب املالكية،وهو ذهب واحلنابلة،وإليه الشافعية لبعض وجه .)١(وهو

الثاين ذهب: املذهب من امليرى انتفاع إباحة تفيد إمنا العارية أن بالعنيستإليه عري
منافعها،املعارة له أبيحت وإمنا العارية بعقد العني منافع يتملك مل من،)٢(إذ الكرخي قول وهو
واحلنابلة،احلنفية الشافعية مجهور ذهب .)٣(وإليه

 :  
املستعري متلك تفيد العارية بأن القائلون املعارةاستدل العني يلي،منفعة :مبا

                                                 
القديرشرح،اهلداية: املرغيناين)١( ع: البابريت،فتح اهلدايةالعناية احملتار،١٠٢-٧/١٠٠لى املختاررد الدر علي

الرائق،٨/٣٨٢وتكملته،٥/٦٧٧ جنيم،٨/٢البحر والنظائر: ابن ملختصر: اخلرشي،١٩٣/األشباه شرحه
التحفة: التسويل،٤/٣٣٦خليل شرح الدسوقي،٢/٢٧٤البهجة جزي،٣/٤٣٣حاشية : الكليبابن

الفقهية الطالب:اجلمل،٢٤٥/القوانني منهج شرح على اخلالفاإلنصاف،٣/٤٥٢حاشيته يف الراجح يف
٦/١٠١،١١٤،

االنتفاع)٢( وملك املنفعة ملك بني منفعة: الفرق ملك من مشروعملكأن تصرف فإن،فيهاكل لهولذا
ا التربع أو عليها هذه،املعاوضة التصرف بوجوه يتعلق فيما الفقهاء بني تفصيل ا،على فقدفمن دارا كترى

من أنف،عتهافملك وله بنفسه يستوفيها أن منهله بدال منفعتها ليستويف غريه من االنتفاع،يكريها ملك وأما
بوكيله أو بنفسه به االنتفاع حق إال صاحبه خيول للغري،فال متليكها حق له خيول له،وال ثبت من فإن مث ومن

يفيد أنه يرى من عند بالوقف االنتفاع االنتفاعحق بغريه،إباحة أو بعوض احلق هذا غريه ميلك أن له ،ليس
العكس وليس االنتفاع ملك يقتضي املنفعة االنتفاع،فملك ملك املنفعة ملك من يلزم ملك،إذ من يلزم وال

املنفعة ملك إدريس. د.أ ( .االنتفاع الفتاح للدكتوراه: عبد قبضها: أطروحته قبل اململوكات يف التصرف
رقمهام ).٥١ص١ج١ش

احلقائق)٣( املنهج،٥/٨٣تبيني شرح على اجلمل والنظائر: السيوطي،٤٥٣- ٣/٤٥٢حاشية ،٣٥٣/األشباه
الطالبني البجريمي،٣/١٢٩،١٤٢إعانة القناع،٥/٣٥٤،٣٩٧املغين،٣/٩٥حاشية ،٢/٣٣١كشاف

،٦/١٠١،١١٤اإلنصاف،٣٣٦



 

١٩

:  
باإلجارة بعوض متليكها يشرع املنافع بغري،إن متليكها عليه،كالعنيهفيشرع والدليل

به باالنتفاع الناس يتفاوت ال فيما يعري أن للمستعري لغريه،أن يبيح أن ميلك ال له .واملباح

:  
التمليك عن تنبئ اإلعارة مأخ،إن ا غريأل من الثمار يف العطية وهي العرية من وذة

كذلك،عوض املنفعة يف استعملت عوض،مث غري من متليكها بلفظ،فاقتضت تنعقد ا فإ ولذا
املستعمل،التمليك باختالف خيتلف ال فيما العني يعري أن إباحة،وللمستعري تفيد كانت ولو

ذلك له جيز مل شي،املنفعة منفعة له أبيحت من لغريهألن يبيحه أن ميلك ال .ء

االنتفاع إباحة تفيد إمنا العارية بأن القائلون املنفعة،استدل متليك يلي،ال :مبا

:  
اإلباحة بلفظ تنعقد اإلعارة املستوفاة،إن املنفعة ملقدار مدة ضرب فيها يشترط وال

التمليك،منها صحة متنع اإلباحةوالواجلهالة صحة أ،متنع أنبدليل له ليس املستعري ن
له،يؤاجر كاملوهوب بعوض غريه من ميلكه أن له جاز عوض بغري شيئا متلك  . ومن

   :  
املخالفني بعض التمليك: قال تقتضي اإلعارة التمليك،إن بلفظ تنعقد ا فإ ،ولذا

الفساد توجب وال املنازعة إىل تفضي ال فيها املدة ا،وجهالة الزمةأل يرجع،غري أن وللمعري
ساعة كل يف الرتاع،فيها إىل تفضي فيها واجلهالة الزمة ا فإ املعاوضات كانت،خبالف وإذا

للمستعري املنفعة يف امللك إفادته من متنع مل ذلك إىل تفضي ال العارية يف .اجلهالة

 :  
املذهبني من النظر يف يرجح على–والذي الوقوف هلمابعد به استدل اعترض،ما وما



 

٢٠

بعضها على األول–به املذهب أصحاب إليه ذهب ما منفعة،هو ملك تفيد العارية أن من
للمستعري املعارة مذهبهم،العني على به استدلوا يغتفر،ملا اليت التربعات عقود من العارية وألن

غريها يف يغتفر ال ما ا،فيها ثبوت متنع ال فيها للمستعريواجلهالة املنفعة يف .مللك

 :   :  
ابن اعرفةعرف بأ منفعة: " العمري املعطَمدةمتليك عوضحياة بغري ،)١(" ي

ا بأ احلنفي اجلرجاين موت: " وعرفها بعد االسترداد بشرط له املوهوب عمر مدة شيء هبة
له اختال،)٢(" املوهوب يربزان العمريوالتعريفان تفيده فيما الفقهاء على،ف تفيد حيث

املنفعة ملك العني،األول ملك تفيد الثاين .وعلى

اهلبةيالعمرو من رجل:اوصور،نوع يقول هي:آلخرأن أو هذه داري أعمرتك
عمر هذايلك حنو أو حياتك مدة أو عاشت ما بالعمربذلكمسيت،أو .)٣(لتقييدها

يف الفقهاء اختلف مذهبنيوقد على العمري :حكم

األول العمري: املذهب مشروعية أصحابه الفقهاء،يرى مجهور مذهب من،وهو
وتابعيهم والتابعني الظاهرية: ومنهم،الصحابة وبعض واحلنابلة والشافعية واملالكية .)٤(احلنفية

الثاين العمري: املذهب مشروعية عدم إليه ذهب من بع،يرى عن قدامة ابن ضحكاه
.)٥(العلماء

                                                 
اجلليل)١( .٦/١٨مواهب
.٢٠٣/التعريفات)٢(
.٥/٣٩٩املغين)٣(
الصنائع)٤( احملتار،٦/١١٧بدائع الكبري: الدردير،٥/٧٠٧رد اجلليل،٤/١٠٨الشرح ،٦/١٨مواهب

الرباين: العدوي الطالب كفاية على ،٥/٤٠٠املغين،٢/٣٦٨اإلقناع،١/٤٤٨املهذب،٢/٣٤٦حاشيته
.٩/١٦٤احمللي،٧/١٣٤اإلنصاف

.٥/٤٠٠غينامل)٥(



 

٢١

 :  
العمري جواز على األول املذهب أصحاب به استدل يلي،مما :ما

  :  
عن-١ اهللاأنجابرروي أليالعمر: "قالرسول ج،هلهاجائزة ائزةـوالرقيب

قال،)١(" ألهلها عنه رواية اهللا: " ويف رسول لهيبالعمرقضى وهبت ويف،)٢(" ملن
عنه ثالثة اهللاأنرواية عمر: "قالرسول أعمر وميتايمن حيا أعمرها للذي .)٣(" فهي

هريرة-٢ أيب النيبعن .)٤( " جائزةيالعمر: "قالأنهعن

  :  
أعمرها ملن العمري مشروعية على األحاديث هذه هلا،دلت متلكه تفيد ا هذا،وأ ألن

تف جابرما حديث روايات يف امللك الم .يده

العمري مشروعية بعدم القائلون به استدل يلي،مما :ما

  :  

عن-١ اهللاى: " قالعطاءروي العمررسول قال،والرقىبيعن الرقىب وما قلت
للرجل الرجل جائز:يقول فهو فعلتم فإن حياتك لك .)٥( " هي

                                                 
سننهم)١( ىف ماجة وابن والنسائي والبيهقي الترمذي الترمذي،أخرجه حسنهذا: وقال عنه،حديث وسكت

والنسائي الترمذي. ( البيهقي الكربي،٣/٦٣٣سنن النسائي،٦/١٧٥السنن ماجة،٦/٢٦٩سنن ابن سنن
٢/٧٩٧. ( 

صحيحه)٢( ىف البخاري .٢/٩٢٥أخرجه
مس)٣( صحيحهأخرجه يف .٣/١٢٤٨لم
صحيحيهما)٤( ىف الشيخان البخاري.( أخرجه مسلم،٢/٩٢٥صحيح ).٣/١٢٤٨صحيح
يرفعه)٥( جابر إىل ومسندا مرسال النسائي عنه،أخرجه النسائي( وسكت ).٤/١٣٠سنن



 

٢٢

اروي-٢ عمرعن اهللابن رسول أن عنهما اهللا عمر: "قالرضي رقىبيال ومن،وال
ومماته حياته له فهو أرقبه أو شيئا .)١(" أعمر

  :  
العمري عن النهي احلديثان أعمره،أفاد من ملك عن خيرج ال عمر ما يكون،وأن إذ

ورثته إىل بعده من ينتقل مث حياته يف له .ملكا

 :  
املذهبني من النظر يف يرجح أدلتهما–والذي يف النظر إليه-بعد ذهب ما هو

العمري،اجلمهور جواز مذهبهم،من على به استدلوا ما خمالفوهم،لقوة به استدل ما ،وضعف
الصحابة من كثري عن مروي جبوازها القول بعدم،وألن القول منهم أحد عن يؤثر ومل

جوازهافكان،مشروعيتها على منهم . إمجاعا

  :  
العمري تفيده فيما الفقهاء مذهبني،اختلف :على

األول إىل: املذهب ومنافعها العني رقبة ملك تفيد العمري أن إليه ذهب من يرى
و،املعمر علي عن هذا عباسروي وابن عمر وابن قولو،جابر وطاوسهو وجماهد شريح

ذهب،والثوري .)٢(واحلنابلةةوالشافعياحلنفيةوإليه

الثاين للمعطَي: املذهب املنفعة ملك تفيد ا أ أصحابه الليث،يرى إليه ذهب ما وهو
واملالكية سعد .)٣(بن

                                                 
عطاء)١( عن ومرسال عمر ابن إىل مسندا النسائي عنه،أخرجه السابق( وسكت ).املصدر
الصنائع)٢( الطالبني،١/٤٤٨املهذب،٦/١١٧بدائع ،٥/٤٠٠املغين،٢/٣٦٨اإلقناع،٥/٣٧٠روضة
اجلليل)٣( الرب،٦/١٨مواهب عبد الرباين،٧/١١٤التمهيد: ابن الطالب كفاية على العدوي ،٢/٣٤٦حاشية

،٥/٤٠٠املغين



 

٢٣

   
    

الوقف حقيقة الصدد هذا يف املنافع،وحكمه،أبني وقف يف الفقهاء .وأراء

   
    

وحكمه الوقف معين املقام هذا يف .أبني

  :    
     :  

احلبس به ويراد يطلق اللغة عرف يف املَساكني: يقال،الوقف على اَألرض وقَف
وقْفاًو شيء،إذا: للمساكني، وكل واَألرض الدابةَ ووقفْت يستحِبوالفالوقْوحبسها،

موقوفوالتسِب وشيء مبعىن، حمبوس:يل وحبساً،أي موقوفة، العني ألن وقفاً املوقوف ومسى
وأثوابكوأوقافوقوفالوقفومجع،حمبوسةاأل .)١(ثوب

    :  
املعين يف تتفق تكاد تعريفات الوقف معىن يف :للعلماء

بأنه -١ عابدين ابن العني" فعرفه حكحبس على أو اإلمام مث الواقف ملك اهللاـعلى ملك  م

                                                 
فارس)١( اللغة: ابن مقاييس العرب،٦/١٣٥معجم احمليط،٩/٣٥٩لسان .٣/٠٥القاموس



 

٢٤

عندمها باملنفعة،تعاىل  . )١( " والتصدق

القونوي -٢ الفقراءهو: " وقال على باملنافع والتصدق الواقف ملك على العني مع،حبس
كالعارية العني  .)٢( " بقاء

بأنه -٣ الشربيين ب: " وعرفه عينه، بقاء مع به، االنتفاع ميكن مال يفحبس التصرف قطع
اهللا إىل تقرباً موجود مباح مصرف على وغريه، الواقف من .)٣("رقبة

بأنه -٤ احلنابلة بعض املنفعة" وعرفه وتسبيل األصل  " .حتبيس

تعريفه -٥ يف املناوي منفعتههو: " وقال وتسبيل اململوك االنتفاع،حبس ودوام عينه بقاء مع
 .)٤( " به

ختتلف ال التعريفات مبنفعتهاوهذه والتصدق العني حبس هو الوقف أن ورد،يف وإن
الوقف صحة شروط بعض بعضها ا،يف االنتفاع بعد تبقي مما العني هذه كون تكون،من وأن

ا االنتفاع يدوم موجودا،حبيث مباحا مصرفها يكون القربة،وأن به يقصد ذلك،وأن .وحنو

  :   
ال مجهور الوقفاتفق مشروعية على إليها،فقهاء املندوب القرب من حكي،وأنه بل

عليه العلم أهل إمجاع الفقهاء  .)٥(بعض

                                                 
احملتار)١( .٢/٣١٩رد
الفقهاء: القونوي)٢( .١٩٧/أنيس
احملتاج)٣( .٢/٣٧٦مغىن
.٧٣١/التعاريف: املناوي)٤(
الرب،٧/٧٩اخلرشيشرح،٤/٤٠االختيار: املوصلي،١٢/٢٧: املبسوط،٥/٤١٩ شرح)٥( عبد : ابن

املدالكايف أهل فقه اجلليل٢/١١٢ينةيف مواهب الطالبني،١٣٧/التنبيه: الشريازي،٦/١٨، ،٥/٣١٥روضة
اإل٥/٣٤٨املغين منتهى شرح النهي:الرحيباين،٢/٤٨٩رادات، أويل .٩/١٧٦احمللي،٤/٢٧١مطالب



 

٢٥

مشروعيته يف وقالونازع اهللا:شريح فرائض عن حبس أمحدو،ال مذهب:قال وهذا
الكوفة حنيفة،أهل أيب عن رواية .)١(وهو

يلي ما ملشروعيته يدل :ومما

 :   : :  
أنسروي -١ طلحةعن أبا يقول: "قالأن اهللا إن اهللا رسول الرب: "يا تنالوا لن

حتبون مما تنفقوا بريحاء،)٢( " حىت إيل أموايل أحب وذخرها،وإن برها أرجو هللا صدقة ا وإ
اهللا،اهللاعند أراك حيث اهللا رسول يا راب:فقال،فضعها مال ذلك بخ أرى،مرتنيقاهلا،حبخ

األقربني يف جتعلها طلحة،أن أبو اهللا:فقال رسول يا وبين،أفعل أقاربه يف طلحة أبو فقسمها
 .)٣( " عمه

قال -٢ عنهما اهللا رضي عمر ابن عن خبيربعمرأصاب: " روي النيب،أرضا فأتى
فيها اهللايا: فقال،يستأمره ماال: رسول أصب مل خبيرب أرضاً أصبت منهإين عندي أنفس قط
به تأمرين ا: قال،؟فما وتصدقت أصلها حبست شئت عمر: قال،إن ا العلىفتصدق أن

و يورث، وال يوهب وال وابنييباع اهللا سبيل ويف الرقاب ويف القرىب ويف الفقراء يف ا تصدق
والضيف مو،السبيل غري ويطعم باملعروف منها يأكل أن وليها من على جناح ويف،"تمولال

عمر أن اهللايا: قاللفظ أتصدق: رسول أن فأردت نفيس عندي وهو ماال استفدت إين
النيب،به مثره: فقال ينفق ولكن يورث وال يوهب وال يباع ال بأصله به،تصدق فتصدق

القرىب،،عمر ولذي السبيل وابن والضيف واملساكني الرقاب ويف اهللا سبيل يف تلك فصدقته
ج غريوال صديقه يوكل أو باملعروف منه يأكل أن وليه من على بهناح  .)٤(" متمول

أيبروى -٣ اهللاهريرةعن رسول إال" : قالأن عمله عنه انقطع اإلنسان مات  إذا
                                                 

القدير)١( فتح الصنائع،٦/٢١٥شرح .٩/١٧٥احمللي،٥/٣٤٨املغىن،٦/٢١٨بدائع
اآلية)٢( عمران٩٢من آل سورة . من
صحيحيهما)٣( ىف الشيخان البخاري( أخرجه مسلم،٥/٣١٢٨صحيح ).٢/٦٩٣صحيح
الصحيحني)٤( ىف الشيخان البخاري.( أخرجه مسلم،٣/١٠١٩صحيح ).٣/١٢٥٥صحيح



 

٢٦

ثالثة جارية:من صدقة من له،إال يدعو صاحل ولد أو به، ينتفع علم  ."أو

  :  
مش األحاديث هذه الوقفأفادت كذلك،روعية واستحبابه اهللا،بل رسول حلض

.عليه

 ::  

جابر-١ عن النيب: " قالروي أصحاب من أحد يكن وقفمل إال مقدرة ،)١("ذو
الشافعي أوقافاً: وقال يعين حمرمات بصدقات تصدقوا األنصار من صحابياً مثانني أن ،)٢(بلغين

الزبريو بن اهللا عبد ولده: " احلميديقال على مبكة بداره بكر أبو بربعه،تصدق عمر وتصدق
ولدهعند على وبالثنية بينبع،املروة بأرضه علي مبكة،وتصدق بداره العوام بن الزبري وتصدق

ولده على باملدينة وأمواله مبصر وداره احلرامية باملدينة،يف بداره وقاص أيب بن سعد وتصدق
ولده على مبصر برومة،وبداره عثمان وداره،وتصدق الطائف من بالوهط العاص بن وعمرو

ولده على ولده،مبكة على واملدينة مبكة بداره حزام بن حكيم حيضرين،وتصدق ال وما قال
جيز كثري ذكرتئذكره مما أقل .)٣(" منه

علىلقد-٢ بعدهم ومن والتابعني الصحابة من األمة عمل ر،الوقفاستمر صدقة سولأوهلا
وعلي،اهللا وعثمان وعمر بكر أيب صدقة ثابت،مث بن وزيد جبل بن ومعاذ ،والزبري

وصفية حبيبة وأم سلمة وأم أختها وأمساء الوليد،وعائشة بن وخالد وقاص أيب بن وسعد
الزبري،وجابر بن اهللا وعبد الدوسي أروى وأيب عامر بن مث،وعقبة الصحابة من هؤالء كل

بعدهم وتوارالتابعني بروايات ذلكثكلها أمجعون .)٤(الناس

                                                 
.٥/٣٤٨املغين)١(
احملتاج)٢( .٢/٣٧٦مغىن
سننه)٣( ىف البيهقي .٦/١٦١أخرجه
القديرش)٤( فتح .٩/١٨٠احمللي،٦/٢٠٧رح
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 :  :  
العلم أهل اتفاق وغريهم والشوكاين والقرطيب والكاساين والنووي الترمذي حكي

اجلملة يف مشروعيته .)١(على

يلي ما الوقف مشروعية عدم على به استدل :ومما

  :  

عن-١ عباسروي عنهمارضيابن النساء: "قالاهللا سورة يف الفرائض نزلت قال،ملا
اهللا النساء" : رسول سورة بعد حبس بلفظويف،"ال أخري فرائض" : رواية عن حبس ال

.)٢("اهللا

  :  
الوقف منع تقتضي املواريث آية نزول أن احلديث عن،أفاد حيبس مال مثة ليس ألنه

م موت بعد ملستحقيه،ورثهمالورثة وصوله عن املال حبس يقتضي الوقف مبشروعية والقول
املواريث،باإلرث بآيات منفي .وذلك

بكرروي-٢ أيب قالعن حممد اهللا: "بن لرسول قال ربه عبد بن زيد بن اهللا عبد يا:إن

                                                 
مسلم)١( لصحيح النووي الترمذي،١١/٨٦شرح الصنائع،٣/٦٦٠سنن قاسم،٦/٢١٩بدائع ابن حاشية

الروض اجلرار: الشوكاين،٥/٥٣٠على اهليتمي،٣/٣١٣السيل حجر .٢/٥٢اإلفصاح: ابن
سننيهما)٢( ىف والدارقطين البيهقي ىف،أخرجه حزم مصنفه،احملليوابن ىف شيبة أيب شرح،وابن ىف والطحاوي

اآلثار حزم،معاين ابن فيه موضوع: وقال فيهماو،حديث خري وال عيسي وأخوه هليعة ابن سنده وبيان،يف
أن اهللاوضعه رسول بعلم الصحابة وحبس املواريث آية يعين أحد بعد نزلت بعضها أو النساء بعدسورة

امل نزول وبعد يفخيرب النساءواريث جيل،سورة بعد جيال متواتر أمر علي،وهذا موقوفا شيبة أيب ابن ورواه
قوله من الدراية،علي ىف حجر ابن احلديث هذا بضعف الكربي. ( وقال الدارقطين،٦/١٦٢السنن سنن

اآلثار: الطحاوي،٤/٦٨ معاين شيبة،٤/٩٦شرح أيب ابن حجر،٤/٣٤٩مصنف ىف: ابن ختريجالدراية
اهلداية  ) .٩/١٧٧احمللي،٢/١٤٥أحاديث
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ورسوله اهللا إىل وهو صدقة هذا حائطي إن اهللا فقاال،رسول أبواه رسو:فجاء كانيا اهللا ل
عيشنا اهللا،قوام رسول ابنهمافرده فورثهما ماتا .)١( " مث

  :  
اهللا رسول ربهرد عبد بن زيد بن اهللا عبد وقفه الذي وقفه،احلائط يدل،وأبطل مما

الوقف مشروعية عدم . على

   :  
حزم ابن لوجوه: قال فيه هلم حجة منقطع:أوهلا:ال بن،أنه اهللا عبد يلق مل بكر أبا ألن

قط أنه:والثاين،زيد فيه عيشه،عيشهمقوامأن بقوام يتصدق أن ألحد هو،وليس بل
فعله إن عليهم،مفسوخ لنا حجة لكان صح لو اخلرب يف،فهذا لقوهلم وخمالفا لقولنا وموافقا

غىن بعده للمرء يبقى ال مبا الصدقة م زيادةأن:والثالث،إجاز رواياته بعض يف ورد " لفظةه
تفرد،"موقوفة فيهوقد خري ال من .)٢(ا

 :  
املذهبني من إليه النفس تركن أدلتهما–والذي يف النظر على،بعد به اعترض وما

الوقف–بعضها مشروعية من اجلمهور إليه ذهب ما به،هو استدلوا به،ملا استدل ما وأما
ملنعهغريهم حجة به هلم تقوم االعتراضات،فال أوهنته مستمسك،ألنه فيه هلم يبق . فلم

                                                 
طريق)١( من املستدرك ىف احلاكم بنأخرجه بكر أيب عن حزم بن عمرو بن حممد بن بكر أيب ابين اهللا وعبد حممد

ربهعحزم عبد بن زيد بن اهللا عبد الشيخني: وقال،ن شرط على هذا،صحيح طرق ىف روي ما أصح وهو
البي،احلديث سننيهماوأخرجه ىف والدارقطين مرسل: وقاال،هقي بن،هذا اهللا عبد يدرك مل حزم بن بكر أبو

البيهقي،زيد مراسيل: وقال كلهن زيد بن اهللا عبد عن أخر أوجه من احمللي،روي ىف حزم ابن ،وأخرجه
فيه قط: وقال زيد بن اهللا عبد يلق مل بكر أبا ألن الكربيالسن،٤/٣٨٧املستدرك: احلاكم.( منقطع ن

الدارقطين،٦/١٦٣ ) .٩/١٧٨احمللي،٤/٢٠١سنن
.٩/١٧٨احمللي)٢(



 

٢٩

   
      

املنافع وقف حكم يف الفقهاء مذهبني،اختلف :علي

األول الرقبة: املذهب دون املنافع وقف جواز إليه ذهب من منفعة،يرى ملك فمن
أو وصية أو مؤقتابإجارة أو مؤبدا مدة،حنومها خالل مؤبدا أو مؤقتا املنفعة هذه وقف ملك

هلا بانتهائها،متلكه الوقف انتهي مبدة مؤقتة للمنفعة ملكيته كانت مجهور،فإن مذهب وهو
احلنابلة،املالكية بعض .)١(وقول

الثاين من: املذهب تستويف اليت الرقبة دون املنافع وقف جواز عدم أصحابه ،هايري
اإلجارة بعقد كاملستوفاة مؤقتة املنفعة كانت باملنافع،سواء بالوصية كاملستوفاة مؤبدة وإليه،أو

املالكية وبعض احلنفية احلنابلة،ذهب مذهب عليه وما الشافعية مذهب .)٢(وهو

 :  
املنفعة وقف جواز على األول املذهب أصحاب يلي،استدل :مبا

:  
وقفهااملإن -١ يريد ملن اململوكة واملعاوض،نفعة بيعها عليهاـميكن املعاوضة،ة جازت  وما

                                                 
الدسوقي: الدردير)١( وحاشية الكبري اجلليل،٤/٧٦الشرح اآليب،٦/٢١مواهب الداين: صاحل ،٥٥٦/الثمر

القناع .٤/٢٤٤كشاف
القدير)٢( فتح الصنائع،٦/٢١٦شرح اجلليل،٦/٢٢١بدائع الطالبني،٦/٢٠مواهب مغىن،٥/٣١٤روضة

رسالن: الرملي،٢/٣٧٨احملتاج ابن زبد الزين: اجلاوي،٢٣٠/شرح الطالبني: البكري،٢٦٨/اية إعانة
الشرواين،٣/١٥٨ القناع،٥/٣١٦املبدع،٦/٢٣٧حواشي املربع: البهويت،٤/٢٤٤كشاف الروض
رجب،٢/٤٥٥ اخلراج: ابن ألحكام .١٢٢/االستخراج



 

٣٠

وقفه جيوز . )١(عليه

الوقف -٢ للملكإن بف،احلياةحالنقل شبيها الناحيةالبيعكان هذه فيها،من يتأيت واملنافع
فجاز  .)٢(وقفهاذلك

املنفعة وقف جواز عدم على الثاين املذهب أصحاب يليمب،استدل :ا

:  
منفعة -١ أو عني منها حيصل للنقل قابلة مملوكة معينة عينا يكون أن جيب املوقوف ،إن

للوقف حمال تكون فال ذلك فيها يتصور ال .)٣(واملنفعة

فرع -٢ منها املستوفاة واملنفعة أصل املنفعة هذه منها تستويف اليت الرقبة يتبع،إن والفرع
دون،األصل وقفه يتصور أصلهفال  .)٤(وقف

الوقف -٣ امللكإن إزالة أو باحلبس إما اجلملة على الرقبة يف املنفعةو،تصرف المالك
فيهالكمي يتصرف حىت املنفعة منه تستويف ما وقفها،رقبة ميلك ال،فال وقفاحلرميلكوهلذا

ميلكها،نفسه ال نفسهوإنألنه إجارة ميلك  .)٥(كان

 :  
يرج املذهبنيوالذي من النظر يف أدلتهما-ح على الوقوف إليه–بعد ذهب ما هو

األول املذهب املنافع،أصحاب وقف جواز مذهبهم،من على به استدلوا نص،ملا يرد مل وألنه
مينعه الشارع بنص،عن إال منع الناس،وال مصاحل لتحقيق شرعت قد العقود كانت ،وإذا

                                                 
القناع)١( .٤/٢٤٤كشاف
.٥/٣٧٤املغين)٢(
رسالن)٣( ابن زبد املربع،٢٣٠/شرح .٢/٤٥٤،٤٥٥الروض
احملتاج)٤( .٢/٣٧٨مغين
.٤/٢٤٠الوسيط: الغزايل)٥(
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اإلباحة فيها األصل تعاىل،)١(وكان اهللا شرع فثم املصلحة كانت الناس،فحيثما ومصلحة
املنافع هذه وقف يف عليهم موقوفا أو يف،واقفني ومشاركتهم الواقفني دائرة توسيع من فيه ملا

غريهم هذه،نفع بقيت ما م مو بعد أعماهلم انقطاع وعدم م حسنا زيادة إىل باإلضافة
و،املنافع هو الوقف من الغاية عليهموألن املوقوف إىل الوقف منفعة إليهم،صول وصلت فإذا

الصدقة هذه من الشارع مقصود حتقق فقد آخر أو بطريق املنفعة الناس،هذه حاجات وألن
قبل ذي عن اختلفت زماننا يف هذه،احلياتية ا تويف اليت الوسائل ختتلف أن الطبيعي من فكان

تت،احلاجات املنافع وقف بشرعية الناسوبالقول من كثري من النفع وجوه أعد،عاظم فيما رغبة
أخروي أجر من الناس،للواقفني من كثري حاجات إشباع ا أن،ويتحقق االعتبار يف أخذ إذا

املدين تمع ا مؤسسات جل إىل ليتطرق يتسع املنافع الكثريون،وقف منه .ويفيد

مبنعه للقائلني وجه من،وال وجوه به استدلوا ما وجوهألن ثناياها بني حتمل املعقول
منها،دفعها تستويف اليت للرقبة تابعة كانت وإن املنفعة تكون،فإن أن يقتضي ال هذا أن إال

املشروعة الوجوه من بوجه منها املنفعة يستويف ملن ملكا حنوه: العني أو العني،كالوقف فإن
املستأجر لغري مملوكة م،املؤجرة ذلك مينع فلم هذا منهاومع املنفعة استيفاء مشروعية ،ن

عمل األحوال مجيع يف ليست املوقوفة أو،واملنفعة مشسية أو كهربائية طاقة تكون قد ا إ بل
اهلاتف،غازية يف حرارة أو مكروويف موجات ذلك،أو حنو ميلك،أو ال املنافع هذه أن مع

ا املنتفعون تولدها اليت األجهزة من،أعيان هذا مينع اومل املنتفعني إلمداد ا هيئا مع .التعاقد

   
    

فيها حتقيقه ميكن اليت والوجوه املنافع وقف نطاق بيان يف،قبل الفقهاء آراء علي أعرج
الوقف مؤبدا،أمد إال يكون ال أنه أم التأقيت يقبل كان إذا ما . وبيان

                                                 
القيم)١( املوقعني: ابن .١/٣٤٤إعالم
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إال جيوز ال أنه أم معينة مبدة تأقيته يقبل كان إذا وعما الوقف أمد يف الفقهاء اختلف
مذهبان،مؤبدا فيه :وهلم

األول مؤبدا: املذهب إال يكون ال الوقف أن أصحابه معينة،يرى مبدة تأقيته جيوز ،فال
الفقهاء مجهور مذهب املالكية: منهم،وهو وبعض ذهب،احلنفية واحلنابلةوإليه .)١(الشافعية

الثاين مبدة: املذهب الوقف تأقيت جواز إليه ذهب من مذهب،يرى يف املعتمد وهو
.)٢(املالكية

   
    

املنفعة ا متلك اليت األسباب استعراض وقفها،بعد حكم يف الفقهاء ومدي،وآراء
معينة مبدة الوقف تأقيت مي،إمكان إىلفإنه ملكيتها آلت اليت املنافع وقف جبواز القول كن

مؤقتة أو مؤبدة بصورة بغريه أو بعوض وقف،اإلنسان جواز يرى من مذهب على خترجيا
احلنابلة،املنافع وبعض املالكية مجهور معينة،وهم مبدة مؤقتا وقف املنافع هذه وقف جيوز وأنه

املالكية مجهور ملذهب ملكيته،وفقا آلت مؤقتةإذا أو مؤبدة بصفة إليه أو،ا مؤقتا متلكها كأن
اهلبة أو اإلعارة أو الوصية أو العمري أو باإلجارة الوقف،مؤبدا هذه،أو وقف له جيوز كما

                                                 
الرائق)١( القدير،٥/٢٠٨،٢٢٣البحر فتح الدواينالفو،٦/٢٠٧،٢٣٠شرح ،٢/٣٦١اإلقناع،٢/١٦١اكه

الزين الطالبني،٢٦٩/اية ضويان،٥/٣٥٤املبدع،٥/٣٦٣،٣٦٩املغين،٣/١٦٢إعانة السبيل: ابن منار
٢/٢٠،

اجلليل)٢( الدواين،٦/٢٠مواهب ،٢/١٥٠،١٦١الفواكه
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احلنابلة وبعض املالكية مجهور ملذهب وفقا مؤبدا وقفا بصفة،املنافع ملكيتها إليه آلت إذا
السابقة األسباب من بسبب أ،مؤبدة الربكما جهات من جهة على نفسه منفعة وقف له ن

مؤبدا أو مؤقتا عليه،وقفا املوقوف بقي ما أو حياته .مدة

السابقة األسباب من بسبب متلكها مت اليت املنافع وقف مؤبدا،ويتصور أو مؤقتا وقفا
عدة وجوه يف الرب جهات من جهة يلي،على ما :منها

 :    :  
املنفعة ملك أسباب من بسبب مكان أو بناء منفعة ملكية إليه آلت يتصور،من فإنه

عدة بوجوه مؤبدا أو مؤقتا وقفا املنفعة هلذه يلي: منها،وقفه :ما

له-١ متلكه مدة خالل للعيد مصلي أو مسجدا .جعله

ال-٢ من إليواء البناء هلمختصيص هلم: مأوي عائل ال الذين األطفال العجزة،من وإيواء
السبل م انقطعت ومن .والزمين

النافع-٣ العلم لتعليم املكان أو املبين النافعة،إفراد الصنائع .أو

القادرين-٤ غري فيه يعاجل مشفي البناء .جعل

ع-٥ الطرقات تضيق ال حيت السيارات به تصف موضعا املكان صفتجعل إذا الناس لى
جانبيها علي السيارات .هذه

للزراعة-٦ الصاحلة األرض املنفعة،ختصيص هذه عليهم توقف من زراعتها فإن،ليتويل
إنتاجية أو صناعية مشروعات إقامة هلم جعل للزراعة صاحلة غري إن،كانت الوقف مدة خالل

مؤقتا أو مؤبدا . كان

ص-٧ جلمع املكان أو املبين مستحقيهاجعل إىل إيصاهلا أو الناس .دقات



 

٣٤

 :   :  
مؤبدا أو مؤقتا النقل وسائل منفعة وقف سبق،يتصور مما بسبب ملكيتها إليه آلت ملن

عدة يلي: منها،بوجوه :ما

املختلفة-١ النقل وسائل علي رحالت عند،ختصيص النفقة م تقصر الذين احلجيج لنقل
احل احلجقضاء أداء أو حنوهاملج أو بالدهم،نذور إىل السبل م انقطعت من نقل .أو

واملساكني-٢ الفقراء إىل الصدقات لنقل املؤجرة النقل وسيلة منفعة املعونات،جعل نقل أو
املختلفة باجلوائح أصيبوا من إىل .العاجلة

احلياة-٣ وضروريات والشراب الطعام لنقل املنفعة هذه ديارهمختصيص نأت من أو،إىل
ا يفتقدو من إىل ا املياه .نقل

مهلكه-٤ يف كان من إلسعاف النقل وسائل بعض الطريق،إفراد إىل يهتدون ال من لنقل أو
.اآلمنة

واخلارج-٥ بالداخل تعاىل اهللا إىل للداعني النقل وسائل على رحالت .ختصيص

لط-٦ النقل وسائل على األماكن بعض النافعجعل العلم تلقيه،الب سبل عليهم .   تيسريا

 :   :  
مؤبدا أو مؤقتا االتصال وسائل منفعة وقف مما،يتصور بسبب ملكيتها إليه آلت ملن

عدة بوجوه يلي: منها،سبق :ما

ال-١ من أو العجزة أو األيتام رعاية دور لصاحل اهلاتف يف االشتراك منفعة هلموقف ،مأوي
املشايف العلم،أو دور العامة،أو املكتبات .أو

اهل-٢ يف االشتراك منفعة الشرعيـوقف احلكم على الوقوف يريدون من لصاحل من،اتف



 

٣٥

خالله من الفتوى تكون معني برقم اين ا االتصال .خالل

العلم-٣ لطلبة االنترنت تصفح خدمة منفعة منج،ختصيص آخر على ومواكبةللوقوف زاته
املختلفة جماالته يف منفعته،تطوره خصصت معني موقع خالل من املستفتني أسئلة على للرد أو

الغرض .هلذا

ذوي-٤ من الرأي أو املشورة أو النصح يطلبون ملن اخلدمة هذه يف االشتراك منفعة وقف
املختلفة االت ا يف جماين،اخلربة رقم خالل من م االتصال لذلكليكون خيصص . معني

 :    :  
مؤبدا أو مؤقتا الشمسية أو الكهربائية الطاقة منفعة وقف بسبب،يتصور متلكها ملن

عدة بوجوه السابقة األسباب يلي: منها،من :ما

وحنوها-١ واملشايف والعلم الرعاية ودور املساجد إضاءة يف يفواستخدا،استخدامها مها
األماكن هذه يف فيها تفيد اليت .األغراض

ذلك-٢ إىل تفتقر اليت الشوارع إضاءة يف منها .اإلفادة

األفراد-٣ بعض لصاحل الطاقة هذه من وحدات عدة يقتضي،شراء فيهم ملعين اجلماعات أو
حلاجتهم،ذلك ذلك،إما حنو أو جيرونه الذي العلمي البحث يف للمسامهة .أو

الكساءا-٤ أو الغذاء إلنتاج مصنع لتشغيل الطاقة هذه من وحدات عدة على أو،لتعاقد
عليهم للموقوف عميقة بئر من املياه الستخراج ماكينة .   لتشغيل

 :    :  
مؤبدا أو مؤقتا الغاز أو املياه توريد من اإلفادة منفعة عدة،وقف وجوه يف ،يتصور

يلي: امنه :ما



 

٣٦

معينة-١ جهة ملصلحة املياه وحدات من عدد توريد على أو: التعاقد الرعاية دور أو كاملشايف
وحنوها،وحنوها،العلم الطهارة يف املاء من لإلفادة للمساجد .   أو

ذات-٢ وضيق إليها حلاجتهم اخلدمة هذه يف املشاركني غري إلفادة املياه ضخ منفعة وقف
.يدهم

األفرادشرا-٣ أو اخلريية املؤسسات أو اجلهات بعض لصاحل الغاز من وحدات لإلضاءة،ء
االستخدامات من وحنوها والتدفئة .والطهي

املرتيل-٤ االستخدام أو للشرب املياه من حصة على واملغروسات،التعاقد املزروعات ري أو
اجلفاف تعاين اليت املناطق .  يف

 :     :  
ملكيتها إليه آلت ملن املنفعة هذه وقف عدة،يتصور يلي: منها،بوجوه :ما

ومعاهد-١ مدارس أو املساجد من خيرج ما أو أبنية عدة أو بناء قمامة مجع منفعة وقف
وحنوها واملشايف واألزقة،العلم والطرقات الشوارع من هلا،أو املخصصة األماكن يف . ووضعها

البيئة-٢ أو بالناس يضر مما وحنوها احلشرات أو احليوانات أو النفايات من .التخلص

 :      :  
عدة وجوه يف الوقف هذا يلي: منها،ويتصور :ما

اإل-١ أو الرعاية أو العلم أو العبادة بدور األماكن أو األثاث نظافة بأعمال أوالقيام يواء
وحنوها العامة املكتبات أو .املشايف

العلم-٢ ودور باملشايف وحنوها واملعدات واألغطية الثياب وتعقيم تنظيف منفعة وقف
والرعاية .واإليواء



 

٣٧

وامليادين-٣ والطرقات الشوارع نظافة بأعمال أو،القيام الناس عليها يتردد اليت واألماكن
ا .جيتمعون

 :      :  
وحنوها الترميم أو البناء أعمال جمال يف املتخصصني أو الفنيني منفعة وقف ملن،يتصور

عدة وجوه يف ذلك ملكية إليه يلي: منها،آلت :ما

وحنوها-١ العامة واملكتبات واإليواء الرعاية ودور واملشايف العلم ودور املساجد ،تشييد
وترميمهاوص .يانتها

نفعها-٢ يعم اليت املباين إقامتهم منفعة وحنوها،وقف واألسبلة واخلانات .كالضيافات

السابقة-٣ األبنية من دم ما إصالح منفعة منها،وقف ضاق ملا التوسعة .  وأعمال

 :     :  
يتصور اخلدمية األعمال منفعة عدةوقف وجوه يلي: منها،يف :ما

واملكتبات-١ واإليواء والعلم العبادة دور يف املساعدة باألعمال يقومون من منفعة وقف
وحنوها وصيانتها: العامة ا فيها،كإضاء تلف ما أمرها،واستبدال على أمر،والقيام وتيسري

عليها .املترددين

حراستها-٢ على القائمني منفعة د،وقف منهاوتنظيم وخروجهم إليها الناس .خول

الطرقات-٣ يف الناس بإرشاد يقومون من منفعة النسك،وقف مواضع إىل إرشادهم أو
العبادة . وأماكن

 :   :  
التمريض أو العالج منفعة وقف منها،يتصور وجوه يلي: يف :ما



 

٣٨

مبعاجل-١ التمريض أو بالطب خربة له من عوضقيام بدون إليه حاجة يف هم من متريض أو ،ة
ميرَّض أو يعالَج ممن يأخذه عوض غري من بذلك يقوم من مع التعاقد .أو

املريض-٢ من يؤخذ عوض بدون حاالت عدة معاجلة على مشفي مع .التعاقد

إليه-٣ الواقف حييله من فحص يتويل أن على طبيب مع اتفاق العالج،إجراء وتقرير
املريضاملن من يأخذه عوض دون حلاله .اسب

إليه-٤ الواقف حييله ملن فحوص إجراء على طيب معمل مع من،التعاقد يؤخذ عوض دون
.املريض

  :   :  
عدة وجوه يف يتصور مؤقتا أو مؤبدا املنفعة هذه يلي،وقف ما :منها

ع-١ جمال يف العلمية الدروس النافعةإلقاء العلوم من وغريها الشريعة أو،لوم املساجد يف
وحنوها العلم دور أو .املنتديات

العلمية-٢ والدروس احللقات األرض،تسجيل أرجاء يف الناس من كثري منها يفيد .حبيث

املختلفة-٣ العلم جماالت يف وغريهم املستفتني أسئلة على .اإلجابة

العلم-٤ لطاليب السبل جماالتهتيسري شيت يف .   النافع

  :     :  
عدة وجوه يف مؤقتا أو مؤبدا املنفعة هذه وقف يلي،يتصور ما :منها

له تسجيل من أو مباشرة قارئه من سامعوه به ليعترب جمودا القرآن وليتدبروا،قراءة
وآدابه عند،أحكامه الطريقة هذه الكرميوحملاكاة القرآن .  قراءة



 

٣٩

  :       
 :  

عدة وجوه يف مؤقتا أو مؤبدا املنفعة هذه وقف يلي،يتصور ما :منها

تعايل-١ اهللا كتاب الناس .حتفيظ

والتجويد-٢ التالوة أحكام الناس .تعليم

اهللا-٣ كتاب حلفظ السبل أيسر .تعايلبيان

الكرمي-٤ القرآن قراءة عند األلسن .تقومي

حاسوبية-٥ برامج أو شريط أو قرص أو كتاب يف ذلك حتقيق شأنه من ما كل .إثبات

  :    :  
عدة وجوه يف وقفها يتصور املنفعة يلي،هذه ما :منها

التد-١ والدورات واحللقات اللقاءات النافعةعقد والصناعات احلرف لتعليم .ريبية

عليها-٢ الوقوف يريد ملن والصناعات احلرف جمال يف اخلربة ثبت،نقل من أو شفاهة إما
اخلربة هذه فيه .حفظت

لذلك-٣ توجه لديه ملن الصنائع أو باحلرف النهوض سبل . بيان

  :       
:  

وجوه يف املنفعة هذه وقف يلي،يتصور ما :منها

إليها-١ الناس حاجة تشتد مسائل أو مسألة يف بالبحث الواقف معادهم،قيام أو .ملعاشهم



 

٤٠

عمال-٢ أو قوال املسائل هذه يف الباحثني .إعانة

النافعة-٣ العلوم جمال يف التقين التقدم علي تساعد اليت الربامج يف .اإلسهام

العلميو-٤ البحث سبل الباحثني على تيسر اليت والربامج اخلطط .ضع

  :        
:  

عدة وجوه يف مؤقتا أو مؤبدا املنفعة هذه وقف يلي،يتصور ما :منها

ذلك-١ أهلها علي يغلب اليت تمعات ا يف األمية حملو دورات .تنظيم

األميةالقي-٢ حمو يف املشاركة أو .ام

األمية-٣ حمو وبرامج مناهج .وضع

  :     :  
يلي ما منها وجوه يف املنفعة هذه وقف :يتصور

الطباعة-١ عند تعاىل اهللا كتاب الكتب،مراجعة يف ا املستشهد اآليات مراجعة أو
العلمية املراجعةوما،واألعمال عند ا توجد قد اليت األخطاء تصويب من ذلك .يستتبعه

أخطائها-٢ وتصويب نافع علم علي املشتملة الكتب أو الشريعة كتب .مراجعة

العلوم-٣ أو الشريعة علوم أو تعايل اهللا كتاب عليها سجل اليت احلاسوب برامج مراجعة
.النافعة

  :       :  
يلي ما منها وجوه يف وقفها يتصور املنفعة :هذه



 

٤١

املقروءة-١ أو املسموعة أو املرئية اإلعالم وسائل طريق عن نشره أو الشرعي العلم . إلقاء

االنترنت-٢ شبكة على النافعة العلوم .ترتيل

النا-٣ العلوم لنشر األجر مدفوعة اإلعالم بوسائل مساحات .فعةختصيص

  :      
:  

عدة وجوه يف املنفعة هذه وقف يلي،يتصور ما :منها

بوق-١ الناس .الصالةتإعالم

الصالة-٢ يف الناس .إمامة

املناسك-٣ مواضع إيل الناس والعمرة،إرشاد احلج يف النسك ألداء املشروعة الكيفية وبيان
.اوحنومه

الشرعية-٤ مصارفها إيل وإيصاهلا الكفارات أو الصدقات مجع منفعة . وقف

 :     :  
مؤقتا أو مؤبدا املنفعة هذه وقف يلي،يتصور ما منها وجوه :يف

غريه-١ أو كاتبه ألفه الذي النافع العلم .كتابة

ع-٢ أو كتاب يف العلم هذا اطباعة تداوله يسهل وسائط .لي

املنافع هذه فيها توقف اليت الوجوه أن خباف بعضها،وليس إيل اإلشارة سبقت واليت
مشروعة بر،وجوه جهات ا أ عليها يصدق املقام،إذ يضيق كذلك ا أ على الدالة واألدلة

ذكرها .عن



 

٤٢

   
      

مرية ال السابقةمما الوجوه يف املنفعة وقف جبواز القول أن عدة،فيه أمور عليه :يترتب

مقصوده-١ حيقق أن للوقف مريد لكل يتاح حبيث الوقف جمال عن،اتساع أحد يعجز ال إذ
نفسه منفعة كانت ولو ما منفعة التأقيت،وقف أو التأبيد سبيل على ذلك كان .سواء

امل-٢ أمام الوقف فرصة وغريهمإتاحة وقف،وسرين أو املال وقف من املال جيد من ليتمكن
عوض،منافعه بغري أو بعوض ميلكها منفعة وقف منفعة،أو وقف من ماال جيد ال من وليتمكن

غريها أو .نفسه

فيه-٣ الواقفني عدد وتكثري تمع ا قطاعات مجيع حمدودة،مشاركة فئة على قصره من بدال
املايل الثراء ذوي .من

للدولة-٤ العامة اخلزانة عن العبء ختفيف يف للمنافع الواقفني كثرة أن،مسامهة تصورنا إذا
الناس به يرتفق ما إجياد ليشمل ميتد املنفعة وقف به،جمال ارتفاقهم هذه،وتنظيم واستمرار

بأمره،االرتفاق واالهتمام وترميمه به يرتفق ما صيانة يقتضي .مبا

كبري-٥ قطاع منتجةحتويل فئة إىل مستهلكة آخذة فئة من تمع ا أفراد أتيح،من ما إذا
الوقف سبيل على منافعهم من طرف بذل احلاجة إىل،لذوي دائما مفتقرة فئة من تتحول حيث

لغريها العون يد متد منتجة فئة إىل .غريها

أفراد-٦ منها يفيد اليت املنافع من الوفرة رمبا بل الكفاية حد االتحتقيق ا يف تمع ا
غريه،املختلفة أمية حمو يف يساهم وخرب،فهذا علمه يقدم إليهاتهوذاك حيتاج يزيل،ملن وذلك

املختلفة النفع وجوه إىل غريه مواصالت،حاجة أو اتصال أو غاز أو مياه أو طاقة علم،من أو
خربة أو تعليم متريض،أو أو عالج أو رعاية ذلك،أو حنو النواحيفيشبع،أو هذه من وال،ها



 

٤٣

ملاحنه الدولة تبذله عوض بغري يكون إمنا ذلك حتقيق أن وجوه،خيفي من املستفيد يبذله أو
هذه غريهم،النفع يبذله .  أو

السوقية-٧ وقيمته منها املطلوب بني املنافع سوق يف التوازن قانون،إحداث من انطالقا
والطلب امل،العرض كثرة على يترتب املنافعحيث وقف طريق عن عوض بغري املبذولة ،نافع

عوض مقابلها يف يبذل اليت املنافع على اإلقبال العمالة،قلة إىل احلاجة قلة النتيجة فتكون
اخلارج،املؤجرة من جلبها على التعاقد منع أو قلة من يستتبعه نفقات،وما تمع ا وجتنيب

وسلوكي واقتصادية اجتماعية وتداعيات جلبهاكثرية عن تنشأ . ة

تمع-٨ ا أفراد من الكثريين كاهل عن املعاناة الوقف،رفع ذا احملسنني من هلم يقدم .مبا

تمع-٩ ا أفراد بني االجتماعي التكافل بينهم،حتقيق به الشعور وتعميق االنتماء مبا،وحتقيق
اآلخر البعض حاجة يف بعضهم سعي من حاجته،يرتبه .وسد

وقفتو-١٠ من تتحقق اليت النفع وجوه على الدولة خزانة من تنفق كانت طائلة أموال فري
طائلة،املنافع أموال رءوس إيل تفتقر أخري لقطاعات توجه أو،حبيث الصناعية كالقطاعات

حنوها أو العسكرية أو العمرانية أو الزراعية أو .التعدينية

م-١١ منها يفيد اليت الوجهة األموال الشرعتوجيه يقرها فائدة وغريه وجهت،الكها ما إذا
الوقف إىل ال،منفعتها ترفيا كان ورمبا عينها يبقي ال الذي االستهالك إىل توجيهها من بدال

منه . فائدة

هلم-١٢ عمل فرص وخلق الشباب من كبري قطاع للمنافع،تشغيل الواقفني هم كانوا سواء
ال من املنافع هذه لبذل استؤجروا هلاأو كاهل،واقفني عن هلم عمل إجياد عبء خيفف وهذا

هلم،الدولة لوحيقق هلم،لكسبأسبابا الكرمية احلياة سبل البطالة،وتوفري على ويقضي
بينهم السيئة ا .وتداعيا

  



 

٤٤

   
     

   
    

وقف عن تنجم اليت املشكالت يليمن ما :املنافع

منه-١ املرجوة الغاية حيقق حبيث الوقف هذا تنظيم يف،عدم يتصور خلل ذلك عن ينجم فقد
املنفعة لذات الواقفني توجهات .تضاد

من-٢ وقفه يريدون ما حجم ضآلة أدركوا ما إذا عنها املنافع وقف مريدي بعض تقاعس
وقفه غريهم يريد ملا بالنسبة .منافع

ت-٣ وتوزيعهاعدم املنافع أو،رشيد جهة على منافع من يوقف ما كثرة عليه يترتب قد مما
معينني أفراد أو معينة ذلك،جهات غري على يوقف مبا قورن ما .إذا

األوقاف-٤ هذه لدور بالدولة اإلدارية اجلهات تفهم أو،عدم بالتوقف عليها يعود قد مما
.اإلحجام

ا-٥ اإلدارية القطاعاتالبريوقراطية ا منيت الدولوليت من كثري يف واليت،اإلدارات
األحيان من كثري يف باإلحباط الصدقات ذه املتطوعني .  تصيب

الناس-٦ بعض عليهم-حماولة املنافع وقف على احلصول يف منهم واقعهم-رغبة ،تزييف
الوقف هذا يستحقون ممن م أ على للواقفني حاهلم يظهرون ديدنور،حبيث هذا كان مبا

األيام هذه يف الكثريين،الكثريين لدي الديين الوازع ضعف .بعد
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إليه-٧ ينتسبون ال أفراد استيعاب علي الدول بعض يف اإلداري اجلهاز قدرة يقدمون،عدم
املوقوفة سلمه،املنافع إيل ينتمون ال م هذه،حبسبا أداء يف تقصريهم عند مساءلتهم ميكن وال

أدائهااملن عن توقفهم أو .افع

مؤقتة-٨ بصفة وقفها كان إن املوقوفة املنافع هذه أداء انتظام يف،عدم خلل عنه ينجم قد مما
األوقاف هذه تغطيها كانت اليت باحلاجات والوفاء .األداء

عليه-٩ املنافع وقف من يستفيد كان الذي املشروع أو املؤسسة أو للمرفق املفاجئ ،التوقف
انتهاءإذا أو يده ذات قصور أو للمنفعة الباذل الواقف وفاة أو تأقيته بسبب الوقف توقف ما

للمنفعة متلكه .مدة

وكيفا-١٠ كما األفراد أو املؤسسة أو اجلهة نفس على املوقوفة املنافع عنه،تفاوت يتولد مما
الواقفني بني دون،التنازع األوقاف بعض إنفاذ إىل إما احلال مجيعاوينتهي توقفها أو .بعضها

األحيان-١١ بعض يف باملنفعة الواقف متد اليت اجلهة والغاز: إخالل واملياه الكهرباء كقطاع
وحنوها والصحة واالتصاالت أو،والنقل لسبب عليها املتعاقد املنافع بذل عن توقفت ما إذا

إلي،آخر حاجتهم متس ما املنافع هذه وقف من املستفيدين يفقد الضرر،هممما م .ويلحق

ا-١٢ تفي كانت اليت باحلاجات الوفاء عن األحيان بعض يف املوقوفة املنافع قصور
الدولة املوقوفة،مؤسسات باملنافع املؤسسات هذه اكتفت ما . إذا

   
     

م يف املنافع وقف فاعلية طريق يف تقف اليت املشكالت حل ايكمن مسببا وذلك،عاجلة
املسببات هذه منع ا شأ من طرق يلي،باتباع ما :ومنها

الدولة-١ يف املنافع وقف األوقاف،تنظيم وزارة ضمن جهة أو إدارة بتخصيص يكون،ولو



 

٤٦

مهامها يليمن :ما

الوقفت هذا منه،نظيم املرجوة الغاية ليحقق املناسبة الوجهة  .وتوجيهه

أو اجلهات املنافعحصر وقف فيها جيدي اليت املشاريع أو يف،املؤسسات بينها والتنسيق
الوقف هذا من آخر،اإلفادة أو لسبب املنافع وقف توقف ما إذا نشاطها يقف ال .حبيث

عليهم املوقوف وبني الواقفني بني التوسط اجلهة أو اإلدارة هذه تتويل لتحديد،أن
املو املنافع من اإلفادة إليها،قوفةأولويات حاجتها متس اليت يستفاد،واجلهات اليت والوجوه

منها .فيها

املوقوفة اخلربات أو اخلربة خرباء-تنظيم عدة من تقدم خربة املنفعة كانت حبيث-إن
منها عليهم املوقوف أو،يفيد الزراعة أو الصناعة أو البناء أو العلم جمال يف كانت سواء

ذلك غري أو .الطب

منها إليه احلاجة متس مبا املنافع وقف يريدون من فيما،تبصري خلل هناك يكون ال حىت
منها أخر،يوقف جوانب يف تنعدم أو وتقل معني جانب يف تكثر .حبيث

عليهم املنافع وقف يراد من حال على تقتضي،الوقوف فيهم لصفة علهم الوقف كان إن
الوقف .هذا

امل وقف إجراءات يريدهتيسري من أمام أو،نافع عنت دون مقصوده حتقيق من ومتكينه
.مشقة

واخلارج الداخل يف الوقف هذا على املنافع،اإلشراف هذه باذيل أمام املعوقات وإزالة
منها .واملستفيدين

وقفه-٢ حقيقة عن املنفعة واقف يعلن عليهم،أن وقفه،واملوقوف للمنفعة،وأمد ،والباذل
ا يضمن منهحيت اإلفادة املنافع،ستمرار هذه من عليهم أو عليه املوقوف حرمان .وعدم
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الدولة-٣ منه تفيد املنافع وقف كان األعباء،ملا من كثريا كاهلها عن هلا،وخيفف بد ال كان
الوقف هذا على الناس حتفيز إجراءاته،من شروط،بتيسري وفق منه املستفيدين إىل وإيصاله

الوقفوالتخفي،الواقف على هلم تشجيعا الواقفني عن تفرضها قد اليت الضرائب من .ف

الوقف-٤ هذا طبيعة عليهم واملوقوف الدولة غري،تفهم القصور عن للواقفني العذر وتلمس
األحيان بعض يف بوقفهم،املقصود حمسنون م سبيل" و،فإ من احملسنني علي . )١(" ما

 :  
ا العرض خالل التاليةمن التوصيات إيل اخللوص ميكن :لسابق

له-١ عدة وجوها لتشمل الوقف دائرة توسيع علي يف،العمل منه يؤمل ما حتقيق ا ميكن
تمع الناسإل،ا من لكثري املتنامية احلاجات م،شباع حتل اليت والنوازل املتغريات ظل .يف

الو-٢ يف املشاركة إيل واجلماعات األفراد م،قفتشجيع يؤجرو من عمل أو بعملهم سواء
املختلفة اإلعالم وسائل عرب املوقوفة املنفعة .لتقدمي

املنافع-٣ وقف إيل املفتقرة القنوات ذلك،بيان حتقيق ا ميكن اليت من،والوجوه يستتبعه مبا
فيها الوقفية املشاركة كيفية املشاركات،بيان هذه إيل حاجتها وقف،ومدي حيققه املنافعوما

هلا .بالنسبة

املنافع-٤ وقف إيل واخلارج الداخل يف املسلمني حباجات،استقطاب الوفاء يف أمهيته وبيان
احلاجات الناسذوي .من

وغريها-٥ اإلسالمية بالدول فروع هلا يكون مؤسسة أو إدارة وقف،ختصيص كيفية لبيان
أو األفراد مستوي علي وتفعيله وغريهاأواجلماعاتاملنافع اخلريية املؤسسات أو ،اجلمعيات

إليها حاجة يف كان من منها يستفيد حبيث األوقاف هذه .وتنظيم

                                                 
اآلية)١( التوبة٩١من سورة .من



 

٤٨

إيل-٦ م لدعو كوسيلة مسلمني غري ا اليت أو اإلسالمية غري الدول يف املنافع وقف اختاذ
إليه م قلو وتأليف املنافع،اإلسالم وقف ريع من ينالون ممن .باعتبارهم

واألوبئة-٧ األمراض ا تنتشر اليت املناطق أهل ملعاجلة املنافع وقف خالل،توجيه من
السبيل هذا يف عمل من به يقوم ما منفعة فيها مشارك كل يقف اليت الطبية من،القوافل لعالج

طبيا رعايتهم قلت أو .انعدمت

ت-٨ اليت اجلفاف حاالت معاجلة إيل املنافع وقف خالل من تمعاتالتوصل ا بعض منها عاين
وآسيا بإفريقيا وغريها تتهدها،اإلسالمية علي،أو ا التغلب ميكن وسائل ابتكار خالل من

البالد،التصحر ذه تقليدية غري مياه موارد من،وإجياد تستتبعه وما اجلفاف حاالت تقيها
ا احلياة أسباب ونضوب املوارد .انعدام

املنافع-٩ وقف اليتاستغالل البالد أو الطوائف لبعض املهنية أو الصناعية اخلربة تعاينلنقل
غريها أو كانت طبيعية احمللية الثروات استغالل احلياة،ندرة أسباب من كفايتها .لتحقيق

العاملني رب هللا احلمد أن دعوانا واملرسلني،وآخر األنبياء خامت على وأسلم ،وأصلي
وصحبه آله وعلى حممد الدينسيدنا يوم إيل بإحسان هلم .والتابعني



 

٤٩

     
 :  .  

 :   :  
النكاح -١ أحاديث عن اهليتمي: اإلفصاح حجر بن علي بن حممد بن األويل،أمحد الطبعة

ـ١٤٠٦ األردن،ه عمان .دار

ع: التمهيد -٢ بن اهللا عبد بن النمرييوسف الرب ـ١٣٨٧نشر،بد عموم،ه وزارة
باملغرب اإلسالمية والشئون  .األوقاف

اهلداية -٣ أحاديث ختريج يف بن: الدراية على بن املعرفة،العسقالىنحجرأمحد ،دار
 .بريوت

بن: يالترمذسنن -٤ عيسى بن العريب،السلمىسورةحممد التراث إحياء  .بريوت،دار

الدارقطين -٥ بن: سنن الدارقطينعلي ـ١٣٨٦نشر،عمر املعرفة،ه  .بريوت،دار

الكربي -٦ البيهقي: السنن موسي بن علي بن احلسني بن ـ١٤١٤نشر،أمحد مكتبة،ه
الباز املكرمة،دار  .مكة

ماجة -٧ ابن القزويين: سنن يزيد بن العرىب،حممد الفكر  . بريوت،دار

النسائي -٨ بن: سنن شعيب بن اإلسالميةدار،النسائىحبرأمحد  .بريوت،البشائر

مالك -٩ موطأ علي الزرقاين الباقىحممد: شرح عبد يوسفبن األويل،الزرقاىنبن الطبعة
ـ١٤١١ العلمية،ه الكتب  .بريوت،دار

اآلثار -١٠ معاين الطح: شرح امللك عبد بن سالمة بن حممد بن األويل،اويـأمحد  الطبعة
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ـ١٣٩٩ العلمية،ه الكتب  .بريوت،دار

مسلمش -١١ صحيح على النووي النووي: رح مري بن شرف بن الثانية،حيىي الطبعة
ـ١٣٩٢ العريب،ه التراث إحياء  .بريوت،دار

البخاري -١٢ بن: صحيح البخارىإمساعيلحممد إبراهيم الثالثة،بن ـ١٤٠٧الطبعة ،ه
كثري ابن  .بريوت،اليمامة،دار

مسلم -١٣ النيسابوري: صحيح القشريي احلجاج بن العريب،مسلم التراث إحياء ،دار
 .بريوت

الصحيحني -١٤ علي عبد: املستدرك األويل،النيسابورىاحلاكماهللاحممد الطبعة
ـ١٤١١ العلمية،ه الكتب  .بريوت،دار

الكويف: املصنف -١٥ شيبة أيب بن حممد بن اهللا األويل،عبد ـ١٤٠٩الطبعة مكتبة،ه
 .الرياض،الرشد

 :    :  
والنظائر -١ إبراهيم: األشباه بن العابدين حممدزين جنيمبن احلليب،بن البايب عيسي ،مطبعة

.القاهرة

املوقعني -٢ الزرعيحمم: إعالم أيوب بن بكر أيب بن اجلوزية(د قيم ـ١٣٧٤،)ابن دار،ه
 .بريوت،اجليل

التنقيحالتلويح -٣ حقائق كشف الدين: يف سعد تصنيف من عمرمس األول بن عود
صدر تصنيف من والثاين مسعودالتفتازاين، بن اهللا عبيد داربعةمط،احملبويب الشريعة

العربي  .القاهرة،ةالكتب

مص -٤ يف األحكام األنامـقواعد الس: احل السالم عبد بن العزيز الكتب،لميـعبد  دار
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 .بريوت،العلمية

الشريعة -٥ أصول يف اللخ: املوافقات موسي بن الغرناطيإبراهيم املعرفة،مي  . بريوت،دار

 : :  

-   :  
املختاراالختيار -١ املوصلىعبداهللا: لتعليل حممود احللىب،بن مصطفي .القاهرة،مكتبة

الرائق -٢ جنيم: البحر بن حممد بن إبراهيم بن الدين املعرفة،زين  .بريوت،دار

الصنائع -٣ أب: بدائع الدين الكاساينعالء مسعود بن بكر الثانية،و ـ١٩٨٢الطبعة دار،ه
العريب  .بريوت،الكتاب

احلقائق -٤ الزيلعي: تبيني يوسف بن اهللا ـ١٣١٣نشر،عبد األمريية،ه  .بوالق،املطبعة

احملتار -٥ عابدين: رد بن أمني الثانية،حممد ـ١٣٨٦الطبعة الفكر،ه  .بريوت،دار

القدير -٦ فتح عبد: شرح ن السيواسيحممد اهلمام(الواحد الثانية،)ابن دار،الطبعة
 .بريوت،الفكر

السرخسي: املبسوط -٧ سهل أيب بن أمحد بن ـ١٤٠٦نشر،حممد املعرفة،ه  .بريوت،دار

العلماء -٨ اختالف الطحاوي: خمتصر سالمة بن حممد بن الثانية،أمحد ـ١٤١٧الطبعة ،ه
اإلسالمية البشائر  .بريوت،دار

املرغيناىنب: اهلداية -٩ بكر أىب بن على الدين اإلسالمية،رهان  .بريوت،املكتبة

-   :  
تهد -١ ا القرطيب: بداية رشد بن حممد بن أمحد بن الفكر،حممد  .بريوت،دار
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واإلكليل -٢ العبدري: التاج القاسم أيب بن يوسف بن الثانية،)املواق(حممد الطبعة
ـ١٣٩٨ الفكر،ه  .وتبري،دار

القريواين -٣ رسالة شرح الداين األزهري: الثمر اآليب السميع عبد الثقافية،صاحل ،املكتبة
 .بريوت

الطالب -٤ كفاية علي العدوي العدوي: حاشية الصعيدي ـ١٤١٢نشر،علي دار،ه
 .بريوت،الفكر

للدردير -٥ الكبري الشرح على الدسوقي الدسوقي: حاشية عرفة بن الفكر،حممد ،دار
 .بريوت

اخلرشي -٦ اخلرشى: شرح اهللا عبد بن األمريية،حممد  .القاهرة،بوالق،املطبعة

الكبري -٧ الدردير: الشرح الفكر،أمحد  .بريوت،دار

اجلليل -٨ منح بن: شرح أمحد بن النجاح-عليشحممدحممد  .ليبيا–مكتبة

الدواين -٩ النفراوي: الفواكه مهنا بن سامل بن غنيم بن ـ١٤١٥نشر،أمحد الفكر،ه ،دار
 .بريوت

الفقهية -١٠ الغرناطي: القوانني الكليب جزي بن أمحد بن النهضة،حممد  .تونس،مطبعة

املدينة -١١ أهل فقه يف النمري: الكايف الرب عبد بن اهللا عبد بن األويل،يوسف الطبعة
ـ١٤٠٧ العلمية،ه الكتب  .بريوت،دار

الرباين -١٢ الطالب املنويف: كفاية احلسن ـ١٤١٢نشر،أبو الفكر،ه  .بريوت،دار

اجلليل -١٣ املغريب: مواهب الرمحن عبد بن الثانية،)احلطاب(حممد ـ١٣٩٨الطبعة دار،ه
.بريوت،الفكر
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-   :  
الطالبني -١ الدمياطي: إعانة شطا حممد بن البكري الفكر،السيد  .بريوت،دار

اخلطيب: اإلقناع -٢ الشربيين أمحد بن الفكر،ـه١٤١٥نشر،حممد  .بريوت،دار

الشريازي: التنبيه -٣ يوسف بن علي بن األويل،إبراهيم ـ١٤٠٣الطبعة الكتب،ه ،عامل
 .بريوت

البجريمي -٤ البجريمي: حاشية حممد بن عمر بن اإلسالمية،سليمان بكر،املكتبة ،ديار
 .تركيا

منهج -٥ شرح علي اجلمل سليمان الشيخ للنووحاشية شرف: يالطالب بن ،النوويحيىي
التجارية  .القاهرة،املكتبة

الطالبني -٦ النووي: روضة مري بن شرف بن الثانية،حيىي ـ١٤٠٥الطبعة املكتب،ه
 .بريوت،اإلسالمي

رسالن -٧ بن زبد األنصاري: شرح الرملي أمحد بن املعرفة،حممد  .بريوت،دار

الغزايل -٨ وجيز شرح العزيز الرافعى: فتح حممد بن الكرمي جمموعطبع،عبد مع كامل غري
األخوي،النووي التضامن  .القاهرة،مطبعة

الطالب -٩ منهج بشرح الوهاب األنصاري: فتح زكريا بن أمحد بن حممد بن الطبعة،زكريا
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