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 (2)  عنوان البحث 

 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمة

 
والصالة والسالم على سيد املرسلني احلمد هلل رب العاملني ، الرمحن الرحيم ، مالك يوم الدين ، 

فإن اإلنسان قد يبدو له رأي مث يعدل عنه ويتغري رأيه يف  ، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد
يقع مثل هذا كثريا للواقفني ، حيث      الختالف الظروف واألحوال،   -غالبا-  وقت الحق ، ويكون هذا

مث بعد زمن يندم على بعض  ،ونظار الوقف  ،قوف عليهمواملو  ،شروطاً تتعلق ابلوقف ون ألوقافهميضع
           ، فريغب يف تعديل بعضها أو إلغاء البعض اآلخر  ،يتغري رأيه يف الشروط اليت اشرتطهاف ما قد كتب

ال حيل له تعديل ل يف الشروط اليت اشرتطها ، أم  للواقف أن يعد    هل  ويف هذا البحث بيان هلذه احلالة،
 ...شيء من الشروط

 أمهية البحث:  
مما حيتم على الباحثني تقريب مسائل  -وهلل احلمد-انتشار األوقاف وازدايدها يف الوقت احلاضر 

 األوقاف وأحكامها للعاملني يف األوقاف.
 سبب اختيار البحث:  

الرغبة يف حبث مسائل تتعلق ابلوقف مواكبة للنهضة العملية والعلمية لألوقاف يف الوقت  -1
 احلاضر.  

 .-مع أمهيتها-عدم اطالعي على من حبث هذه املسألة  -2
 اطالعي على بعض القضااي اليت يرغب فيها الواقفون التعديل يف شروط الوقف. -3

 مشكلة البحث وتساؤالته :  
مدى إمكانية تغيري الواقف لشروطه يف الوقف ، أي إذا أوقف أحد   مت حتديد مشكلة البحث يف

وقفًا وجعل لذلك شروطًا فهل له أن يغري يف الشروط أو يستبدل أو يضيف أو يلغي أم أن الشروط 
 لزمت وليس ألحد حق يف أن يغري فيها شيئا؟  

 الدراسات السابقة: 
يف موضوع الوقف، سواء ابلبحوث أو  حتفل املكتبة ابلعديد من الدراسات الفقهية املتخصصة
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حبث   من خصمن خالل البحث والتقصي مل أجد  و الدراسات أو املؤلفات املتخصصة قدميا وحديثاً ،  
، وقد كتب يف وإمنا ابإلشارة إىل املسألة دون االستقصاء ابلبحثضوع تغيري الواقف شروط الوقف مو 

 أحكام شروط الواقفني أحباث ومنها:  
حبث )شروط الواقفني منزلتها وبعض أحكامها( ، للشيخ : سليمان املاجد ، والبحث ُقدم   – 1

تعرض الشيخ يف حبثه لكثري   ه،1426اليت أقامتها وزارة الشؤون اإلسالمية عام    لندوة: الوقف والقضاء
  لكنه مل يتطرق إىل تغيري الواقف شروطه . من املسائل املتعلقة بشروط الواقفني

حبث )شروط الواقفني وأحكامها ( إعداد: د. علي بن عباس احلكمي ، ُقدم لندوة الوقف   -2
يف الشريعة اإلسالمية وجماالته ، أشار يف حبثه إىل مسألة الشروط العشرة عند احلنفية ، وأشار إىل مسألة  

 لوقف التغيري يف الشروط ، لكنه كان تركيزه على ما ذكره احلنفيةما إذا شرط الواقف أنه له أو لناظر ا
وأفاد كثريا مما ذكره أبو زهرة يف كتابه )حماضرات يف الوقف( ، واختصر   ببيان املراد ابلشروط العشرة،

فلم يشر إىل األدلة ومل يستقص أقوال أهل العلم ، كما أنه مل يشر إىل مسألة ما إذا مل يشرتط الواقف  
 ه التغيري يف شروط الوقف .  أن ل

 خطة البحث
 انتظم البحث يف مقدمة، ومتهيد، ومخسة مباحث، وخامتة، وختم بفهرس للمصادر واملراجع. 

املقدمة وحتوي أمهية املوضوع ، وأسباب اختياره، ومشكلة البحث وتساؤالته، والدراسات السابقة  
 له، وخطة البحث، ومنهج البحث.

   كمه . معىن الوقف وحالتمهيد: 
 ابلوقف   معىناملطلب األول : 

 املطلب الثاين: حكم الوقف
   املراد بشروط الواقف.املبحث األول: 

 املطلب األول : املراد ابلواقف
 ط و املطلب الثاين: املراد ابلشر 

 إمجاال  املراد بشروط الواقفاملطلب الثالث: 
  شروط الواقفاملبحث الثاين: أقسام 

  العمل بشروط الواقفحكم : الثالثاملبحث 
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 صور التغري يف شروط الواقف: الرابعاملبحث 
 املبحث اخلامس : حكم تغيري الواقف شرط الوقف  

 اشرتاط الواقف تغيري شرط يف صيغة الوقف . حكم املطلب األول: 
 املسألة األوىل: اشرتاط أبن له أن يلغي الوقف مىت شاء . 

 يغري يف شروط الوقف مىت شاء .  املسألة الثانية: اشرتاط الواقف أن له أن
 تغيري الواقف شروط الوقف إذا مل يشرتط ذلك حكم املطلب الثاين: 

 اخلامتة . 
 منهج البحث:  

 سلكت يف إعداد البحث منهًجا ميكن إمجاله يف اآليت:
 مجع املادة العلمية من مظاهنا عن طريق االستقراء .  -1
  ليتضح املقصود منها وبيان مواضع االتفاق فيها ، ومواضع االختالف ،  املسائلتصوير  -2

بذكر األقوال من املذاهب األربعة ، واالستدالل على ذلك ، وبيان ما يرد من مناقشات 
 وما جياب عنها به إن وجدت ، مث ذكر الراجح مع بيان سبب الرتجيح.  

 التوثيق من املصادر املعتربة . -3
 ا ، وختريج األحاديث من مصادرها واحلكم عليها ما أمكن . عزو اآلايت إىل سوره -4
 ذكر خامتة حتكي خالصة البحث ، ونتائجه .  -5
 تذييل البحث بفهرس املصادر واملراجع .  -6
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 التمهيد

 معنى الوقف وحكمه
 

 املطلب األول : معنى الوقف: 

ه، وحبسه وأحبسه وحبسه، ف  الشيء وأوقـ   ف  ق  يقال: و  ،  وهو مبعىن احلبس واملنع ،  ف  ق  مصدر و  الوقف لغة: 
 .   (2)  ومجعه وقوف وأوقاف،  وأوقف الدار ابأللف لغة رديئة  ،(1)وسبله، كله مبعىن واحد

 "اْلو اُو و اْلق اُف و اْلف اُء: أ ْصٌل و اِحٌد ي ُدلُّ ع ل ى مت  كٍُّث يف ش ْيٍء    :"(3)قال يف مقاييس اللغة
مسائل شروط و اختلفت عبارات الفقهاء يف تعريف الوقف بناء على خالفهم يف بعض شرعًا : 

: حتبيس األصل وتسبيل  ، ومن أخصر التعريفات وأمجعها ما ذكره صاحب املغين أبن الوقفالوقف
 ، وهذا التعريف أمجع الفقهاء على معناه وإن اختلفت عباراهتم.(4) الثمرة

 
 

 

 
 . 344، املطلع على ألفاظ املقنع ص 344ينظر: خمتار الصحاح ص (1)
 .  2/457، أسىن املطالب  344ينظر: خمتار الصحاح ص (2)
(3) 6/135 
، وغريمها ، وهذا التعريف اتفق الفقهاء على معناه لرتكه اإلشـــــــــارة إىل 5/151، املبدع    2/250، وينظر الكايف    6/3املغين :    (4)

ــروط الوقف ، أما ال ــروط يف الوقف لبيان حده فتختلف  من مذهب إىل آخر شــــ تعريفات األخرى اليت عنيت بذكر بعض الشــــ
 نظراً خلالفهم يف الشروط ، ولبيان ذلك أشري إىل تعريف واحد من كل مذهب: 

ــيتــه رد ا تــار  ف أبنــه : حبس العني على حكم ملــك الواق  4/338أوال: مــذهــب احلنفيــة: عرف ابن عــابــدين الوقف يف حــاشــــــــــــ
 والتصدق ابملنفعة ولو يف اجلملة. الدر املختار مع حاشية ابن عابدين.

اثنـيا: املـالكـية: وعرـفه ابن عرـفة من املـالكـية أبـنه: إعطـاء منفعـة شــــــــــــــيء مـدة وجوده الزمـا بقـاؤه يف مـلك معطـيه ولو تقـديرا. نقـله يف 
 . 6/18مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل 

أبنه: حبس مال ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه، بقطع التصـرف يف رقبته على مصـرف مباح   الشـافعيةاثلثاً : الشـافعية: وعرفه بعض  
 . 2/457، أسىن املطالب يف شرح روض الطالب  3/522موجود. مغين ا تاج 

، بقطع تصــــــرفه وغريه أبنه: حتبيس مالك مطلق التصــــــرف ماله املنتفع به مع بقاء عينه  رابعا: احلنابلة: ومن احلنابلة من عرف الوقف
 .  3/330، منتهى اإلرادات  7/3يف رقبته ، يصرف ريعه إىل جهة بر تقراب إىل هللا تعاىل. اإلنصاف 
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 حكم الوقف . املطلب الثاني: 

على  ا جيري ثواهب اليتاتفق الفقهاء على أن الوقف جائز من حيث األصل ، وهو من القرب 
يف حياته وبعد وفاته ، قال الرتمذي : " والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النيب  اصاحبه
  ًوأمجع   (2)يف هناية املطلبوقال ،  (1) "وغريهم ، ال نعلم بني املتقدمني منهم يف ذلك اختالفا " :

 املسلمون على أصل الوقف وإن اختلفوا يف التفصيل" .  
 وقد استدلوا على املشروعية أبدلة كثرية منها :  

ديناراً   للوقف ، كما يف حديث عمر بن احلارث قال : "ما ترك رسول هللا  فعل النيب  (1
رضا جعلها البن السبيل  أوال درمها وال عبدا وال أمة إال بغلته البيضاء اليت كان يركبها وسالحه و 

  (3) صدقة" . 
يستأمره فيها، فقال: اي   أرضا خبيرب، فأتى النيب  قال: أصاب عمر ƒعن ابن عمر (2

رسول هللا، إين أصبت أرضا خبيرب، مل أصب ماال قط هو أنفس عندي منه، فما أتمرين به؟  
إن شئت حبست أصلها، وتصدقت هبا«، قال: فتصدق هبا عمر، أنه ال يباع أصلها،  (قال: 

رقاب، ويف وال يبتاع، وال يورث، وال يوهب، قال: فتصدق عمر يف الفقراء، ويف القرىب، ويف ال
سبيل هللا، وابن السبيل، والضيف، ال جناح على من وليها أن أيكل منها ابملعروف، أو يطعم 

 (4) )صديقا غري متمول فيه
 
 
 

 
ــنـائع  7/511، وينظر: احلـاوي الكبري  3/651ينظر: ســــــــــــــنن الرتمـذي ، كتـاب األحكـام ، ابب الوقف ،  (1) ، ، بـدائع الصــــــــــــ

 ،  8/186، املغين  6/218
(2 )8/340  . 
 
 ،  4461أخرجه البخاري يف صحيحه واللفظ له : كتاب املغازي برقم  (3)
(  ، ومسـلم يف صـحيحه : 2737، رقمه )  3/198أخرجه البخاري يف صـحيحه : كتاب الشـروط ، ابب الشـروط يف الوقف    (4)

 ( . 1632، رقمه ) 3/1255كتاب الوصية ، ابب الوقف 
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 املبحث األول

 املراد بشروط الواقف

 

 املطلب األول : املراد بالواقف

  .(2) أهل التربعخمتاراً وهو من هو من تربع ابلوقف  و  (1) : اسم فاعل من و ق ف  الواقف
 

 املراد بالشروط . املطلب الثاني:

إلزام الشـيء والتزامه يف البيع وووه ، واجلمع شـروط ، وقد شـرط إبسـكان الراء،    مجع شـرط ، والشـرط:
 .  (3)وبفتح الراء الشَّر ط بفتحتني : العالمة ، وأشراط الساعة : عالماهتا له يشرط شرطا والشريطة كالشرط،

 اصطالحاً : 
يقسـم الفقهاء الشـروط حبسـب ، و   (4)ما يلزم من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته

 مصدرها إىل : شرط شرعي ، وشرط جعلي. 
 الشرط الشرعي : هو الذي يفرضه الشرع ، فيصبح ال بد منه لتحقق العقد ، وال يوجد إال به . 

ــاً يف العقد فيجعل مقرت   ــداً خاصــــ ــرتطه العاقد إبرادته ليحقق له مقصــــ ــرط اجلعلي: هو الذي يشــــ الشــــ
 .  (5)ابلعقد أو معلقا عليه ، وهذا حمل البحث هنا

 

 :إمجاال واقفاملراد بشروط الاملطلب الثالث :  

ما تفيده وتشتمل عليه صيغة الوقف من القواعد اليت "  قف أبهنا:اعرف بعض املعاصرين شروط الو 
يضعها الواقف للعمل هبا يف وقفه من بيان مصارفه، وطريقة استغالله، وتعيني جهات االستحقاق،  

 
 ؟   2485/ 3معجم اللغة العربية املعاصرة  (1) 
 .  245، املصطلحات الوقفية ص 3/243ينظر: حاشية البجريمي على اخلطيب  (2)
، املصــــــــباح املنري   163،  مجعه شــــــــروط ، خمتار الصــــــــحاح ص  19/404، اتج العروس    8/13ا كم وا يط األعظم ينظر:    (3)

1/309 ، 
 .  4/437، البحر ا يط يف أصول الفقه  1/60ينظر: الفروق للقرايف  (4)
 ،  4/580ينظر: الفقه اإلسالمي وأدلته  (5)
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 . (1) "يه، ووو ذلك وكيفية توزيع الغلة على املستحقني، وبيان الوالية على الوقف، واإلنفاق عل 
شرط الواقف: الصيغة اليت أبن املراد بذُكر  (2) ويف املادة األوىل من نظام اهليئة العامة لألوقاف

 حيددها الواقف بشأن الوقف أو إيراده أو مصرفه أو  ظره أو املوقوف عليه.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. حبث 155شـروط الواقفني وأحكامها ، لعلي احلكمي ، منشـور ضـمن أحباث ندوة الوقف يف الشـريعة اإلسـالمية وجماالته ص  (1)

، ويف   \ه.1423االته ، وزارة األوقاف والشـــؤون اإلســـالمية ابلســـعودية ، ا رم  مقدم لندوة الوقف يف الشـــريعة اإلســـالمية وجم
، عرف شــروط الواقف أبهنا : تلك اليت يشــرتطها الواقف عند إنشــائه الوقف ، ويدوهنا يف وثيقة أو حجة   15نوازل الوقف ص

 الوقف، وهي يف الغالب جارية جمرى الشروط يف العقود . 
 .موقع هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء لألوقاف،  ( نظام اهليئة العامة2)
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 الثانياملبحث 

 شروط الواقفأقسام 

 
 :ما ذكره الفقهاء يف هذه االشرتاطات فيما يلي ميكن تلخيص

 :احيث طبيعتهأوالً : أقسام الشروط من 
شــروطاً من مقتضــى عقد الوقف ، كأن يشــرتط يف وقفه أن    الواقفلو اشــرتط   الوقف :شرروط من مقتىر   .1

    .(1)واجبة ابلشرع واشرتاطها أتكيد هلاال يوهب وال يورث ، فهذه الشروط 
وتكون املصــلحة فيها للواقف   : وهي تلك الشــروط اليت ال تنايف مقتضــى العقد ،شررروط م محررلحة الوقف .2

تعيني  ظر للوقف يتوىل كاشــــــرتاط أن تكون غلة الوقف جلهة معينة ، أو    أو للوقف أو للموقوف عليهم،  
  .العناية به ، أو غري ذلك

لو اشـــرتط أن له بيع الوقف أو هبته مىت   ومن أمثلة ذلك :ختالف مقتىرر  الوقف أو تىررر فلوقف شررروط .3
وقف على حمرم العني ، أو  كما لوه ما خيل مبقاصــــد الشــــريعة يف رعاية الوقف ،  اشــــرتط يف وقف  شــــاء ، أو

 وقد يكون الشــــــــــــــرط ليس يف مصــــــــــــــلحة الوقف كما لو ،كان يف وقفه إعانة على ابطل أو إمث أو عدوان 
  .(2)اشرتط عدم عزل الناظر ولو كان خائًنا ، أو اشرتط أال  يستبدل بعني الوقف غريها ولو صارت خربة

 
 : وعدمهااثنياً: أقسام الشروط من حيث الححة 

 أوالً : شروط صحيحة:  
 وهي كل شرط كان فيه قربة هلل تعاىل . 

 اثنياً : شروط غري صحيحة:
 وتنقسم الشروط غري الصحيحة إىل أقسام : 

 
 )ذكرها يف معرض بيانه للشروط يف العقود(. 5/312ينظر: احلاوي الكبري  (1)
،   6/326، الذخرية  6/208، فتح القدير    3/328، وينظر: تبيني احلقائق    8/192، املغين  6/117ينظر: بدائع الصـــــــنائع    (2)

 . 8/202ة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي ، موسوع 1/378، املهذب  4/62األم 
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 .كآالت اللهو ا رمكما لو وقف على معصية  األول : الشروط احملرمة : 
 حكم الشرط ا رم : 

   . (1) يبطل الشرط وال يصح ابتفاق املسلمني
 األدلة: 

چۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ  ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئچ قول هللا تعاىل : الدليل األول: 
(2)

   
وجه الداللة: أن يف إقرار هذه الشروط والعمل هبا إعانة على معصية ، والوقف شرع للتقرب 

 .   (3) إىل هللا فهما متضادان
  (4) : )ال طاعة يف معصية، إمنا الطاعة يف املعروف( قول الرسول الدليل الثاين: 
 وجه الداللة:  

، فال جيب امتثال الشرط إذا يف احلديث نص على أن الطاعة الواجبة ال تكون يف معصية هللا
 .   (5) كان فيه معصية هلل

 
 الشروط املباحة . :  الثاين

 حكم الشروط املباحة :  
 الفقهاء يف حكم هذه الشروط، هل هي الزمة جيب العمل هبا أم ال ؟ على قولني:  اختلف
مـذهـب   (6)وهو قول يف مـذهـب أح حنيفـةجيـب اعتبـار الشــــــــــــــرط املبـاح يف كالم الواقف القول األول: 

 
،   2/305، حاشية الصاوي على الشرح الصغري    212، خمتصر خليل ص  6/312، الذخرية    6/227ينظر: ا يط الربهاين    (1)

ــار   ــجاع    1/306كفاية األخيار يف حل غاية االختصــــــــــ ،   7/524، احلاوي الكبري    2/362، اإلقناع يف حل ألفاظ أح شــــــــــ
 . 16/18، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم  6/37، املغين  7/358الفروع  الفروع وتصحيح

 .  2سورة : املائدة ، من اآلية رقم  (2)
 .  2/362ينظر: اإلقناع يف حل ألفاظ أح شجاع  (3)
( ، ومســــــــــــــلم يف   7257)  9/88أخرجه البخـاري يف صــــــــــــــحيحـه: كـتاب أخـبار اآلحاد ، ابب ما جاء يف إجازة خرب الواحد    (4)

 ( . 1840) 6/16صحيحه: كتاب اإلمارة ، ابب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية 
 ، 31/49جمموع الفتاوى  (5)
القدير على كالم املصنف : أو صرف منفعتها على من أحب   يف تعريف الوقف : "وزاد يف فتح  5/312ذكر يف البحر الرائق  (6) 

 . قال : ألن الوقف يصح ملن حيب من األغنياء بال قصد القربة .." . 
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 .(3)أمحدوهو مذهب اإلمام ،   (2)من مذهب الشافعي والصحيح،  (1)املالكية
واإلمام  (4) القول الثاين : ال يلزم العمل هبا ، وال جيب الوفاء هبا ، وهو ظاهر مذهب أح حنيفة

 .  (8) وتلميذه ابن القيم (7)شيخ اإلسالم، وبه قال  (6)، ووجه يف مذهب الشافعي  (5)أمحد
 : األولالقول  دليل

ال يلزم من انتفاء جعل املباح جهة للوقف انتفاء جعله شرطا فيه؛ ألن جعله أصال يف اجلهة خمل 
ابملقصود ، وهو القربة ، وجعله شرطا ال خيل به ، فإن الشرط إمنا يفيد ختصيص البعض ابلعطية، وذلك  

يته ما ال يثبت له حال  ال يرفع أصل القربة ، وأيضا فإنه من قبيل التوابع ، والشيء قد يثبت له حال تبق
 .  (9) أصالته  

 
 
 
 

 
 ،  2/305حاشية الصاوي على الشرح الصغري  (1)
   ، 3/513، مغين ا تاج  1/306كفاية األخيار يف حل غاية االختصار ينظر:   (2)
: " قـال احلـارثي : وهو ظـاهر كالم األصــــــــــــــحـاب ، واملعروف يف املـذهـب الوجوب ، قـال : وهو  7/54قـال يف اإلنصـــــــــــــــاف   (3)

ــاف القناع   ــحيح" . وقال يف كشـــ : "واملعروف عن املذهب الوجوب ، وهو مذهب األئمة الثالثة وغريهم .. نقال 4/364الصـــ
 عن احلارثي " . 

ابشرتاط القربة من التعريف ، حيث عرفوا الوقف عند أح حنيفة أبنه:"حبس  ، يؤخذ قوهلم من  5/312ينظر: البحر الرائق  (4) 
العني على ملك الواقف والتصدق ابملنفعة" مث قال: " وقد يقال : إن الوقف على الغين تصدق ابملنفعة ، ألن الصدقة كما  

عند بعضهم." وقد نصوا يف كتبهم على  تكون على الفقراء تكون على األغنياء ، وإن كان التصدق على الغين جمازاً عن اهلبة 
 . 700/ 5أن من أوقف على الزمىن واملنقطع أن ذلك يصرف للفقراء منهم دون األغنياء . ينظر: ا يط الربهاين 

نســــــب شــــــيخ اإلســــــالم ابن تيمية هذا القول إىل مذهب اإلمام أمحد ، وقال : "أخذا من قول أمحد يف اعتبار القربة يف أصــــــل   (5)
 .  5/429قوف عليها " ، ينظر: الفتاوى الكربى اجلهة املو 

 .  5/320ينظر: روضة الطالبني  (6)
 .  31/31ينظر: جمموع الفتاوى  (7)
 . 4/500ينظر: إعالم املوقعني  (8)
 ،  4/319، مطالب أويل النهى 4/264كشاف القناع ينظر:   (9)
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 أدلة القول الثاين: 
 الدليل األول: 
   (1): )ال سبق إال يف خف أو حافر أو نصل( قول الرسول 
 وجه الداللة:  

دل احلديث على أن اجلعالة ال تكون إال فيما يستعان به على اجلهاد ، وإن كان مباحا وقد  
واملسابقة على األقدام ، فكيف يبذل العوض املؤبد وهو ريع الوقف   يكون فيه منفعة كما يف املصارعة

يف عمل ال منفعة فيه ، ففي هذا ضرر على حبس الورثة وسائر اآلدميني حببس املال عليهم بال منفعة 
 .   (2)حصلت ألحد

 املناقشة:
ومل يرد النهي  ميكن أن يناقش استدالهلم أبن احلديث دل على حترمي املسابقة يف غري ما ذكر ، 
 عن غري ذلك، واألصل أن مالك املال حٌر يف ماله له أن ينفقه فيما يشاء من املباحات.

 الدليل الثاين :  
وأما بذل  ، ألنه شرط شرطا ال منفعة فيه، فإنه يف نفسه ال ينتفع إال ابإلعانة على الرب والتقوى

ستئجار جاز؛ ألنه ينتفع بتناول املباحات يف  املال يف مباح: فهذا إذا بذله يف حياته مثل االبتياع؛ واال
 حياته. 

وأما الواقف واملوصي فإهنما ال ينتفعان مبا يفعل املوصى له واملوقوف عليه من املباحات يف الدنيا،  
   .(3)وال يثاابن على بذل املال يف ذلك يف اآلخرة

 املناقشة:
ميكن أن يناقش أبن املوقف حيصل له من االستمتاع والرضا إذا صرف ماله فيما رغب أن يصرف 

بني أن    فيه من املباحات، هذا يف حياة املوقف، أما بعد الوفاة فإن كان أوصى بعد الوفاة فإن النيب  
 حات . للموصي أن يوصي مبا دون الثلث من ماله ، ومل يرد ما مينع املوصي من الوصية ابملبا

 
أخرجه ابن حبان يف صــــــحيحه: كتاب الســــــري ، ابب الســــــبق ، ذكر البيان أبن هذا العدد املذكور يف هذا اخلرب مل يرد به النفي   (1)

( ، وأبو داود يف ســننه 3588)  1/711( ، والنســائي يف ســننه : كتاب اخليل ، ابب الســبق ،  4690)  10/544عما وراءه  
 ( . 2878) 4/131( ، وابن ماجه يف سننه 2574) 2/334: كتاب اجلهاد ، ابب يف السبق ، 

 .  4/260ينظر: الفتاوى الكربى  (2)
 (4/259)الفتاوى الكربى  (3)
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الدليل الثالث: قياس الوقف على النذر ، فشروط الواقفني ال تزيد على نذر الناذرين ، فكما أنه  
 ال  يويف من النذور إال مبا كان طاعة هلل ورسوله فال يلزم من شروط الواقفني إال ما كان طاعة هلل ورسوله. 

 املناقشة:
للمباح خمري بني أن أييت مبا نذر به أن يقوم   ميكن أن يناقش ابلفرق بني النذر والوقف ، فإن الناذر 

 أبداء الكفارة . 
مث إن الناذر يباح له أن أييت مبا نذره من املباحات فإن تركه فال حرج عليه ويلزمه أداء الكفارة،  

 وهذا خيالف القول أبن الوقف ال يكون يف املباحات. 
يقربه إىل هللا وثوابه ، فهو ملا علم أنه مل يبق له متكن الدليل الرابع : أن الواقف إمنا يبذل ماله فيما  

من بذل ماله يف أغراضه أحب أن يبذله فيما يقربه إىل هللا وما هو أنفع له يف الدار اآلخرة ، وال يشك  
عاقل أن هذا غرض الواقفني ، بل وال يشك واقف أن هذا غرضه ، وهللا سبحانه وتعاىل ملكه املال  

ه ، وأذن له أن حيبسه لينتفع به بعد وفاته ، فلم ميلكه أن يفعل به بعد موته ما كان  لينتفع به يف حيات
 .(1) يفعل به يف حياته ، بل حجر عليه فيه

 املناقشة:  
ميكن أن يناقش أبن اإلنسان إمنا هني عن بذل املال فيما حرمه هللا عليه، وأما املباحات فلم مينع 

فاته، والتفريق بني حكم بذل املال يف املباحات يف احلياة وبذهلا بعد من بذل املال فيها يف حياته وبعد و 
 الوفاة تفريق بغري دليل.

 الرتجيح:
ــة أدلة القول الثاين ، وألن هذا القول هو  -وهللا أعلم-الراجح  ــتدلوا به ، وإلمكان مناقشـــ القول األول، لقوة ما اســـ

د يتحول إىل قربة حبســـــــــن نية الفاعل له ، فقد يكون يف نية  ، مث إن املباح قاملوافق لظواهر النصـــــــــوص وعموم األدلة
 الواقف ما حيول املباح إىل قربة وطاعة.

 
 

 

 
 ،  4/124إعالم الوقعني  (1)
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 الشروط املكروهة. :  الثالث
 حكم الشرط املكروه : 

 القول األول : ال يصح اشرتاط شرط مكروه، نقل شيخ اإلسالم االتفاق على بطالن الشرط املكروه) (.
 (1)العمل ابلشرط املكروه، وهو مذهب املالكيةالقول الثاين: يلزم 
 دليل القول األول: 

 استدلوا لقوهلم مبثل أدلة املانعني من اشرتاط املباح يف املسألة السابقة.
 دليل القول الثاين: 

 ميكن أن يستدل هلم أبن األدلة الواردة يف النهي عن الطاعة يف املعصية، أما يف املكروه فلم يرد ما يدل على املنع.  
 الرتجيح :  
القول األول، ألن املقصـود ابلوقف انتفاع املوقف، وفاعل املكروه إن سـلم من اإلمث فال يطمع  -وهللا أعلم-الراجح 

 يف الثواب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
، وقد قيد وجوب العمل ابلشرط املكروه فقال : "هذا إن مل ميكن إال فعل املكروه ،    7/92ينظر: شرح خمتصر خليل للخرشي    (1) 

 فإن أمكن فعل غريه كشرطه أذا  على صفة مكروهة ووجد مؤذن على صفة شرعية مل يتعني ما شرطه " .  
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  الثالثاملبحث 

 حكم العمل بشروط الواقف

 
قال شيخ  (1)إذا شرط لوقفه شروطا صحيحة وجب األخذ هبا ، وحرم خمالفتها الواقفاتفق الفقهاء على أن 

 .  (2)"والشروط إمنا يلزم الوفاء هبا إذا مل يُفض ذلك إىل اإلخالل ابملقصود الشرعي"اإلسالم :  
 األدلة : 

 (3) چ ۆئ  ۆئ   ۈئ   ۈئ     ېئ  ېئ   ېئ وئ  ۇئ     ۇئ چ قوله تعاىل :  (1
 .   (4)ومثل املوصي الواقف فعليه اإلمث  منه بعد ما مسعه املوصيوجه الداللة: أن من بدل الشرط الذي اشرتطه  

  (5) (املسلمون على شروطهم)عن أح هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  (2
 وجه الداللة:  

اشــرتط لوقفه وإلخراج ملكه عنه شــروطاً، وجعل هذه الشــروط شــرطاً لذلك ، ويف احلديث أن الشــروط   الواقف
 .(6)هو املتقرب ابلصدقة فوجب أن يتبع شرطه  والواقفيف العقود معتربة وال جيوز إمهاهلا 

اتبع شـرط املوقف مل  أن عمر والزبري بن العوام رضـي هللا عنهما أوقفا أوقافا ، وشـرطا فيها شـروطا ، ولو مل جيب (3
 .(7)يكن يف اشرتاطهما فائدة

 
، ضوء   3/108، أسهل املدارك شرح إرشاد السالك    379ختار ص)مع البحر الرائق( ، الدر امل  5/266ينظر: منحة اخلالق    (1)

، نيل 2/11، منار السـبيل    3/200، إعانة الطالبني  3/253، حاشـية البجريمي على اخلطيب    4/37الشـموع شـرح اوموع 
 .  2/18املآرب بشرح دليل الطالب 

 ، 31/47ينظر : جمموع الفتاوى  (2)
 .  181:  سورة : البقرة ، من اآلية رقم (3)
 . 11/33ينظر: الشرح املمتع  (4)
 
( ، واحلاكم يف مسـتدركه : كتاب البيوع، 3594، برقم )  3/323أخرجه أبو داود يف سـننه : كتاب القضـاء ، ابب يف الصـلح    (5)

،   4/142( ، وصــــــححه األلباين مبجموع طرقه يف اإلرواء  2322، برقم )  2/49املســــــلمون على شــــــروطهم والصــــــلح جائز ،  
 ( .1303رقمه )

 .  5/169، املبدع  1/309، فتح الوهاب بشرك منهج الطالب  3/552ينظر: مغين ا تاج  (6)
 .  5/169ينظر: املبدع  (7)
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 الواقف أخرج ملكه عن هذا الوقف على وجه معني ، فال جيوز أن نتصرف يف ملكه إال حسب ما أخرجه.   أن  (4
 .   (1)أن يف ذلك مصلحة عائدة على الواقف (5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .  3/200ينظر: إعانة الطالبني  (1)
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 الرابعاملبحث 

 صور التغيري يف شروط الواقف

 
 عند التأمل يف شروط الواقف جند أن الواقف ميكن أن يغري يف شروطه بصور متعددة، منها: 

إن كان الواقف قد وضــــــع شــــــروطاً لوقفه ، فمن صــــــور التغيري أن يقوم الواقف إبلغاء   أوالً: إلغاء شررررررط :
الشـــــــــــرط وألغى   بعض الشـــــــــــروط ، كما لو جعل مصـــــــــــارف الوقف للفقراء وحللقات حتفيظ القرآن ، مث بدا له فغري

 مصرف حلقات التحفيظ وجعل للوقف مصرفا واحدا وهو الفقراء . 
من صــور التغيري يف الشــروط أن يضــيف الواقف شــرطا أو شــروطاً أخرى للوقف، ومن   زايدة شرررط:اثنياً: 

 أمثلة ذلك أن يضيف الواقف شرط االستثمار يف الوقف فيضع شرطا إضافيا أن على  ظر الوقف أن يستثمر ثلث
 ريع الوقف ، أو يضع جملساً لنظارة الوقف .

 فمن ذلك:    : ولتعديل الشروط صورا اثلثاً: تعديل بعض الشروط
كمـا لو كـان الواقف قـد اشــــــــــــــرتط جملس نظـارة على وقفـه وحـدده    التغيري والتبرديرل م الشرررررررررررروط : (أ

ابألمساء مث رأى تغيري اولس آبخرين، وكما لو كان من شرط الواقف أن يصرف وقفه يف مكة مثالً مث 
 رأى تغيريه إىل بلد آخر .  

 قد يعدل الواقف يف الشـــروط بزايدة نصـــيب أحد أو إنقاصـــه، فلو كان من شـــرط الزايدة والنقحررا : (ب
من دخل الوقف ، مث رأى زايدة على هذه النســــــــــــبة أو إنقاصــــــــــــاً   %10الواقف مثال أن لنظار الوقف 

ــها إىل الربع أو زادها إىل  منها،  ــرط الواقف أن للفقراء نصـــف غلة الوقف مث أنقصـ وكما لو كان من شـ
 الثلثني.
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 (18)  عنوان البحث 

 

 

 اخلامساملبحث 

 حكم تغيري الواقف شرط الوقف

شروط الوقف إذا رغب الواقف يف تغيري شرط من الشروط اليت وضعها لوقفه، فإما أن يكون من 
اليت وضعها أن له أن يغري يف ابقي الشروط مىت شاء ، أو ال يكون اشرتط هذا الشرط ، ويف املطالب 

 التالية أبني حكم االشرتاط وأثره . 
 يغة الوقفاشرتاط الواقف تغيري شرطه يف ص حكم املطلب األول :

 صورة املسألة :  
إذا أوقف الواقف فهل له أن جيعل من شروط الوقف أن له أن يغري يف الشروط مىت شاء ، كأن  
يشرتط أن له تغيري الوقف وإبداله بغريه مىت شاء ، أو له أن يدخل من شاء أو حيرم من شاء مىت شاء؟ 

 ميكن بيان حكم هذا املطلب من خالل املسائل التالية: 
 ألة األوىل : اشرتاط أ  له أ  يُلغي الوقف مىت شاء .املس 

هل للواقف أن يشرتط يف وقفه أن له أن يرتاجع عن الوقف ويبيعه مىت شاء ، أم أن الوقف الزم  
 ال ميلك الواقف الرجوع فيه ولو اشرتط ذلك .  

ابالتفاق ، فإن اختاذ  ليس للواقف أن جيعل له الرجوع فيه مىت شاء  فأوالً : إن كان الوقف مسجداً  
 .   (1) املسجد الزم ابالتفاق ، وهو إخراج لتلك البقعة عن ملكه قربة هلل تعاىل

االشرتاط ال يؤثر يف  أن على -كذلك -الفقهاء  اتفقاثنيًا : إن كان الوقف غري املساجد فقد 
   .(2) إابحة إلغاء الوقف  

 
ق العلماء يف املســــاجد أن )الفرق التاســــع والســــبعون ( : " واتف  2/209، قال يف الفروق    6/206ينظر: العناية شــــرح اهلداية    (1)

ــقاط ملك ؛ كالعتق فال ملك ملخلوق فيا" . وقال يف الذخرية   ــاجد أن وقفها 6/328وقفها إســـــــــــ : " حكي االمجاع يف املســـــــــــ
 إسقاط ، كالعتق" . 

، فرقت بني هذه املســـــــــــــألة واليت قبلها الختالف املذاهب يف بعض األحكام املرتتبة على هذا الشـــــــــــــرط بني املســـــــــــــاجد وغريها   (2)
فاملســـاجد ال خالف أبن املوقف ليس له الرجوع فيها، أما غريها من األوقاف فاالتفاق على املنع من الرجوع فيها إمنا هو بعد 
لزوم الوقف، وألح حنيفة رأي يف وقت لزوم الوقف خالفه فيه صاحباه، ميكن إمجاله فيما أييت: ذهب اإلمام أبو حنيفة إىل أن 

 ،3/326شـاء وإن مل يشـرتط، مامل يقض قاض بلزومه، أو يوِص به بعد وفاته. ينظر: تبيني احلقائق  للواقف أن يبطل وقفه مىت  
، الفتاوى   4/433، وخالفه اإلمامان: حممد بن احلسن وأبو يوسف، ينظر: حاشية ابن عابدين    4/338حاشية ابن عابدين  

 .9/213اهلندية 
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 (19)  عنوان البحث 

 

 

 األدلة: 
:" إن شئت حبست أصلها ، وتصدقت هبا ، فتصدق هبا عمر ،   ¢لعمر  قول النيب   (1

 أنه ال يباع ، وال يوهب ، وال يورث.."  

 وجه الداللة:  
عند قوله " ال يباع ، وال يوهب ، وال  أن هذا الشرط ينايف مقتضى الوقف الوارد يف احلديث

 .   (1) يورث"
املوقوف عليه ، كالبيع واهلبة ، وعلى  أن الوقف إزالة ملك إىل هللا تعاىل كالعتق ، أو إىل  (2

 .  (2)التقديرين فهذا شرط مفسد

 .  (3)الوقف عقد بني الواقف وبني ربه واألصل يف العقود اللزوم (3

 

 
 املسألة الثانية:  

اختلف الفقهاء م هذه ، فقد إذا اشرتط الواقف أ  له أ  يغري م شروط الوقف مىت شاء 
 املسألة عل  قولني:  
 القول األول: 

،   (4)ليس للواقف اشرتاط تغيري شرطه يف صيغة الوقف، وهذا القول هو مذهب الشافعية

 
ــاد الســـــــــــالك    6/326لذخرية  ، ا212وينظر يف بيان قول املالكية: خمتصـــــــــــر خليل ص  ، قال يف جامع األمهات   1/107، إرشـــــــــ

 : "والوقف الزم ولو قال : ويل اخليار " .449ص
وأما عند الشــــــافعية فاملذهب بطالن الوقف هبذا الشــــــرط ، والقول اآلخر : الوقف صــــــحيح والشــــــرط ابطل. ينظر: روضــــــة الطالبني 

قال يف املبدع   ، وكذلك عند احلنابلة،2/464، أســـــــــــــىن املطالب    6/253، حتفة ا تاج    169، منهاج الطالبني ص  5/329
 .  8/192: "بطل الوقف والشرط ، ال نعلم يف بطالن الشرط خالفا" ، وينظر: املغين  5/160

  ، 5/160ينظر: املبدع  (1)
 .  5/329ينظر: روضة الطالبني  (2)
 .  6/326ينظر: الذخرية  (3)
 ، 6/255، حتفة ا تاج  5/329ينظر: روضة الطالبني  (4)
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 (20)  عنوان البحث 

 

 

 .  (1) واحلنابلة
 

 القول الثاين: 
إذا اشرتط الواقف أن له التغيري والتبديل واإلخراج واإلدخال أو الزايدة والنقصان فالشرط صحيح،  

 .   (3) واملالكية  (2)وهذا القول هو مذهب احلنفية
 أدلة القول األول:

 .  (4) أن شرطه ينايف مقتضى الوقف -1

أن الوقف إزالة ملك إىل هللا كالعتق ، أو إىل املوقف عليه كالبيع واهلبة ، وعلى التقديرين فهذا   -2
 .   (5)شرط مفسد

 
: "فإن شـــــــرط شـــــــيئا من ذلك ؛ بطل   4/294، قال يف مطالب أويل النهى    5/160، املبدع  4/251ينظر: كشـــــــاف القناع    (1)

اوي الشــــــــرط والوقف على الصــــــــحيح من املذهب ، نص عليه وقدمه يف الفروع ، وشــــــــرح احلارثي ، والفائق ، والرعايتني ، واحل
الصغري ، قال يف املغين : ال نعلم فيه خالفاً ، ملنافاته ، وكذلك لو شرط الواقف تغيري شرطه ومىت شاء أبطله ؛ مل يصح الوقف 

  5/160؛ ألنه شرط ينايف مقتضى الوقف" . ويف املبدع 

رطه الواقف لنفســـــه أو لغريه أو : " اعلم أن االســـــتبدال على ثالثة وجوه: األول: أن يـشــــ   4/384قال يف حاشـــــية ابن عابدين    (2)
لنفسـه وغريه، فاالسـتبدال فيه جائز على الصـحيح وقيل اتفاقا، والثاين : أن ال يشـرطه سـواء شـرط عدمه أو سـكت لكن صـار 
حبيث ال ينتفع به ابلكلية أبن ال حيصــل منه شــيء أصــال أو ال يفي مبؤنته فهو أيضــا جائز على األصــح إذا كان إبذن القاضــي 

صـــلحة فيه ، والثالث: أن ال يشـــرطه أيضـــا ولكن فيه نفع يف اجلملة وبدله خري منه ريعا ونفعا ، وهذا ال جيوز اســـتبداله ورأيه امل
، 6/123على األصح املختار ، وخالف يف ذلك حممد بن احلسن وقال : الشرط ابطل والوقف جائز" ، ينظر: ا يط الربهاين  

، األشـــــــــباه   324، جممع الضـــــــــما ت ص  5/223، البحر الرائق    2/136كام  ، درر احلكام شـــــــــرح غرر احل  6/228العناية  
 ،  2/490، الفتاوى اهلندية  1/297،  لسان احلكام 1/125والنظائر البن جنيم 

 
 : "ومالك منعه يف حالني )االستبدال(:   154ص  ، قال أبو زهرة يف كتابه حماضرات يف الوقف    4/87ينظر: حاشية الدسوقي    (3)

 : إذا كان مسجدا ، وذلك متفق عليه بني األئمة ما عدا أمحد فإنه جيوز استبدال مسجد أبرض مسجد. إحدامها
الثانية: إذا كان عقارا ذا غلة فال يباح بيعه واالستبدال به إال لضرورة توسيع مسجد أو مقربة أو طريق عام ؛ ألن هذه املصاحل عامة 

هتم وســـــريهم ودفن دصـــــاب الناس ضـــــيق، ومن الواجب التيســـــري على الناس يف عبالألمة ، وإذا مل تبع األحباس ألجلها تعطل أ
 مواتهم."

 
 . 4/294ينظر: مطالب أويل النهى  (4)
 ينظر: روضة الطالبني  (5)
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 (21)  عنوان البحث 

 

 

 القول الثاين :  دليل

 ينقل عن األصل ويدل على التحرمي.ميكن أن يستدل هلم أبن األصل إابحة االشرتاط ومل يرد ما 
 املناقشة:

ميكن أن يناقش أبن اشرتاط الواقف مثل هذا الشرط يُلغي ابقي الشروط ويُذهب أثرها يتناقض 
 .(1) مع لزوم العمل بشرط الواقف

 
 

 الرتجيح :  
ط  وأن اشرتاط الواقف أن له أن يغري يف الشروط مىت شاء شر القول األول ،  -وهللا أعلم-الراجح 

ابطل؛ ملا ذُكر يف أدلتهم، وألن مثل هذه الشروط ال تصح وال تُقبل يف العقود اليت بني الناس ملا يرتتب  
فيكون   من الشروط  وألن إقرار هذا الشرط يقضي بعدم لزوم غريهعليها من االضطراب وضياع احلقوق ،  

)املسلمون على  للواقف أن يغري يف شروطه أو يلغيها مىت شاء ، وهذا خالف حديث النيب 
 شروطهم(. 

 
 
 
 

 
: إن خروج األمر من يد الواقف ، وامتناع رجوعه عن شـــيء من الشـــروط اليت 164ص   قال مصـــطفى الزرقا يف أحكام الوقف  (1)

الوقف عليها ، إمنا هو فيما إذا مل حيتفظ الواقف يف صــــــــك الوقفية حبق التغيري والتبديل يف شــــــــروط الوقف ، فإذا اشــــــــرتط أبرم  
لنفسـه أو لغريه حق التعديل يف الشـروط، جاز هذا الشـرط ، وكان للواقف وملن اشـرتط له حق تعديل ما يشـاء من شـروط وقفه 

 ضمن حدود ما احتفظ به من ذلك.
ظ لنفسـه حبق تعديل شـرط واحد، ليس له أن يتخطى يف التعديل إىل سـواه، وإذا احتفظ حبق التعديل يف مجيع الشـروط ، فإذا احتف

 كان له أن يعدل منها ما يشاء ، 
ــرط  ــرتاط حق التعديل، فهو تنفيذ لشــ ــروط اشــ ــروط ؛ ألن من الشــ ــروط عندئذ ال ينايف قاعدة لزوم الشــ ــح أن تعديل الشــ ومن الواضــ

 . 162نظر: حماضرات يف الوقف صمعترب." وي
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 (22)  عنوان البحث 

 

 

 تغيري الواقف شروط الوقف إذا مل يشرتط ذلك .حكم : الثانياملطلب 

 
إذا مل يشرتط الواقف حني وقفه أن له أن يغري يف الشروط مىت شاء ، فهل له بعد ذلك أن يغري  

 يف الشروط أبن يزيد شرطا أو يُنقص شرطا أو يُعدل يف بعض الشروط أم ال؟ 
 

 : أقوالاختلف الفقهاء يف هذه املسألة على 
مصلحة الوقف، وهذا القول قال به للواقف أن يغري يف الشروط إذا كان ذلك يف القول األول: 

 .  (1) شيخ اإلسالم ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم
 .(2) ليس للواقف أن يغري يف شروط الوقف ، وهذا القول هو مذهب الشافعية واحلنابلة:    الثاينالقول  
ىن من  أن الشرط إذا كان معترباً يف الوقف فليس للواقف تغيريه وال ختصيصه، ُيستث: ثالثالقول ال

 . (3) ذلك شرط النظارة ، فللواقف التغيري فيها مىت شاء، وهذا القول هو مذهب احلنفية
 أدلة القول األول:  

ْرُت ِإْن فـ ت ح  هللُا ع ل ْيك  ما ثبت يف احلديث  اِبٍر أ نَّ ر ُجاًل ق ال  يـ ْوم  اْلف ْتِح : اي  ر ُسول  هللِا ، ِإين ِ ن ذ  ع ْن ج 
 ي  يف بـ ْيِت اْلم ْقِدِس فـ ق ال  : م كَّة  أ ْن ُأص ل ِ 

اُهن ا ف س أ ل ُه ، فـ ق ال  : ش ْأن ك  ِإًذا اُهن ا ف س أ ل ُه ، فـ ق ال  : ص لِ  ه  ص لِ  ه 
 (4)   . 

 وجه الداللة:  
أن النيب صلى هللا عليه وسلم أذن للناذر أن يصلي يف حرم مكة مع أن النذر كان للصالة يف بيت  

 
 . 251/ 2ف  57/ 7إنصاف   (1) 

سبق يف املسألة السابقة بيان مذهب الشافعية واحلنابلة يف املنع من تغيري الشروط وإن اشرتط املوقف أن له ذلك ، فمن ابب   (2) 
 أوىل املنع من التغيري مع عدم االشرتاط .  

، وللشـيخ حممد بن إبراهيم آل الشـيخ فتوى موافقة هلذا القول حيث جاء   4/460عابدين  خالف يف ذلك ينظر: حاشـية ابن    (3)
ــائل مساحته   ــه:"  9/82يف فتاوى ورســ ــيء   ما نصــ ــرف فيه بشــ وعليه وملا تقدم ذكره نرى أن الوقف املذكور مل يعد للواقف التصــ

اجع إلـيه وحـده، وـله فعـل مـايرتجح ـلدـيه يف الـنه منجز أمـا شــــــــــــــروط الواقف فهي حبـاهلـا، وموضــــــــــــــوع التعـديـل يف النظـارة أمر ر 
  "املصلحة الشرعية. والسالم عليكم.

( ، وأبو داود يف سننه: كتاب األميان والنذور، ابب  15148برقم )   6/3146أخرجه أمحد يف مسنده : مسند جابر بن عبدهللا    (4) 
  4/304كتاب النذور ، بيان حقيقة النذر    ( ، واحلاكم يف املستدرك:3305برقم )  3/233من نذر أن يصلي يف بيت املقدس  

 ( .  7934برقم )
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 (23)  عنوان البحث 

 

 

 .  (1) أن الشرط إن حتقق أن غريه أفضل فال مانع من تغيريه املقدس ، فدل على 
 :  والثالث الثاينأدلة القول 

الدليل األول: قياس الوقف على البيع ؛ فكما أن البيع اخلايل من شرط اخليار ال ميلك أحد  
املتبايعني نقضه وإن حلقه غنب فكذلك الوقف ، والتغيري يف الشرط رجوع عن أصل الشرط وهو ال 

 .  (2)يصح بعد متام عقد الوقف
 املناقشة:

ميكن أن يناقش أبن الوقف ميكن قياسه على البيع يف لزوم العقد ، أما الشروط فإن الشروط بني  
إن رأاي املصلحة يف غريها فلهما االتفاق على إسقاط الشروط ، وشروط الواقف كذلك النظر املتبايعني  

  إلغاء شرط أو تعديله مل مينع من ذلك.فيها إىل املصلحة فإذا حتققت املصلحة يف
، ومعىن -سبحانه-، وانتقال امللك فيه مبجرد عقده إىل هللا الدليل الثاين: أن الوقف عقد الزم 

 . (3)االنتقال هو انفكاكه عن اختصاصات اآلدميني
 املناقشة:

عديل يف مصلحة ميكن أن يناقش أبن الوقف عقد الزم وتعديل بعض الشروط ال ينايف لزومه ألن الت
 الوقف.

 الرتجيح :  
للحاكم  تغيري الشرط أو استبداله فله أن يرفع  إن رأى املصلحة يف  القول األول  -وهللا أعلم-الراجح  

؛ ألن الواقف قد يكون له حظ يف تغيري الشروط   جهة احلاكمويكون النظر يف املصلحة من  أو  ئبه
 صلحة الوقف واملوقوف عليهم . أما احلاكم واملفيت فالنظر من جهتهم يكون مل

 

 
 
 

 
 .2/16فتاوى نور على الدرب ، ينظر:  -رمحه هللا-من فتاوى ابن ابز  (1)
 . 162، أحكام األوقاف ص 1/32، اإلسعاف يف أحكام األوقاف  460-4/459حاشية ابن عابدين  (  ينظر:2)
 .  1/754جمموع الرسائل واملسائل النجدية  (3)
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 (24)  عنوان البحث 

 

 

 اخلامتة

 ميكن إمجال أهم نتائج البحث فيما أييت: احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ، 
 من أمجع التعريفات للوقف وأخصرها تعريفه أبنه: حتبيس األصل وتسبيل الثمرة.  •
 اتفق الفقهاء على أن الوقف جائز من حيث األصل.   •
 الواقف هو من تربع ابلوقف خمتاراً وهو من أهل التربع .  •
املراد بشروط الواقف: الصيغة اليت حيددها الواقف بشأن الوقف أو إيراده أو مصرف أو   •

  ظره أو املوقوف عليه. 
 ميكن تقسيم شروط الواقف من حيث طبيعتها إىل :   •

 شروط من مقتضى الوقف . -1
 شروط يف مصلحة الوقف .  -2
 شروط ختالف مقتضى الوقف أو تضر ابلوقف.  -3
 تقسم الشروط من حيث الصحة وعدمها إىل :  •

 شروط صحيحة .   -1
 شروط غري صحيحة.   -2
 يُقصد ابلشروط غري الصحيحة : الشروط ا رمة واملكروهة .   •
ق الفقهاء على أن الواقف إذا شرط لوقفه شروطًا صحيحة وجب األخذ هبا وحرم  اتف •

 خمالفتها.  
 لتغيري الشروط صوراً متعددة منها :   •

 إلغاء الشروط أو بعضها .   -1
 زايدة شرط أو شروطا أخرى .   -2
 تعديل بعض الشروط  . -3
 من أوقف مسجداً فليس له الرجوع يف وقفه بكل حال.   •
 ن شروط الوقف أن له إلغاء الوقف مىت شاء .  ليس للواقف أن جيعل م •
 اشرتاط الواقف أن له أن يغري يف الشروط مىت شاء شرط ابطل .   •
 مباح إذا كان املصلحة يف تغيريه يف نظر احلاكم أو  ئبه. تغيري الواقف يف شروط الوقف  •
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 فهرس املراجع

 
األردن ، الطبعة: الثانية  -أحكام األوقاف : الشيخ مصطفى بن أمحد الزرقا ، دار عمار ، عمان  -1

 م . 1998-ه1419
 س اِلِك يف فقِه اإلم اِم م اِلك : لـعبد الرمحن بن حممد بن عسكر   -2

إْرش اُد السَّاِلك إىل  أ شر ِف امل
هـ( ، وهبامشه: تقريرات مفيدة 732توىف: البغدادي، أبو زيد أو أبو حممد، شهاب الدين املالكي )امل

 إلبراهيم بن حسن ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباح احلليب وأوالده، مصر ، الطبعة: الثالثة.
هـ(، 1420إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل : حممد  صر الدين األلباين )املتوىف :  -3

 م.1985 -هـ   1405وت ، الطبعة: الثانية بري   –إشراف: زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي  
اإلسعاف يف أحكام األوقاف :ـ إبراهيم بن موسى بن أح بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي، احلنفي  -4

 -هـ    1320هـ(، طبع مبطبعة هندية بشارع املهدى ابألزبكية مبصر ا مية، الطبعة: الثانية،  922)املتوىف:  
 م.   1902

الطالب : ـزكراي بن حممد بن زكراي األنصاري، زين الدين أبو حيىي  أسىن املطالب يف شرح روض -5
 هـ(، دار الكتاب اإلسالمي.926السنيكي )املتوىف:  

أسهل املدارك »شرح إرشاد السالك يف مذهب إمام األئمة مالك«:  أبو بكر بن حسن بن عبد  -6
 .ة: الثانيةلبنان، الطبع  –هـ(، دار الفكر، بريوت    1397هللا الكشناوي )املتوىف:  

ِنيـْف ة  النـُّْعم اِن: ـزين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف اببن   -7 اأْل ْشب اُه و النَّظ ائُِر ع ل ى م ْذه ِب أ ِحْ ح 
هـ(، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكراي عمريات، دار الكتب العلمية، 970جنيم املصري )املتوىف: 

 م  .   1999  -هـ   1419لبنان، الطبعة: األوىل،   –بريوت  
إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني )هو حاشية على فتح املعني بشرح قرة العني مبهمات  -8

هـ(، دار 1310الدين(: أبو بكر )املشهور ابلبكري( عثمان بن حممد شطا الدمياطي الشافعي )املتوىف: 
 م.  1997  -هـ    1418الفكر للطباعة والنشر والتوريع، الطبعة: األوىل،  

إعالم املوقعني عن رب العاملني: أبو عبد هللا حممد بن أح بكر بن أيوب املعروف اببن قيم اجلوزية  -9
 .هـ(، قدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآاثره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان   751)املتوىف:  

ـشمس الدين، حممد بن اإلقناع يف حل ألفاظ أح شجاع : ، اإلقناع يف حل ألفاظ أح شجاع: ل -10
 .دار الفكر  -هـ(، ا قق: مكتب البحوث والدراسات 977أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي )املتوىف: 

أبو عبدهللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبداملطلب بن عبدمناف األم :  -11
 م.1990-ه1410( ، دار املعرفة ، بريوت ،  204املطليب القرشي املكي )املتويف 
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اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف )املطبوع مع املقنع والشرح الكبري( : لـعالء الدين أبو  -12
ْرداوي )املتوىف: 

 
هـ(، حتقيق: الدكتور عبد هللا بن عبد ا سن  885احلسن علي بن سليمان بن أمحد امل

مجهورية مصر   -وزيع واإلعالن، القاهرة  الدكتور عبد الفتاح حممد احللو، هجر للطباعة والنشر والت  -الرتكي  
 م.  1995 -هـ   1415العربية، الطبعة: األوىل، 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لـزين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف اببن جنيم املصري )املتوىف:  -13
 بدون اتريخ .   -هـ(، دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة: الثانية 970
أبوع عبدهللا بدرالدين حممد بن عبدهللا بن هبادر الزركشي )املتويف صول الفقه : البحر ا يط يف أ -14
 م . 1994-ه1414ه( ، دار الكتيب ، الطبعة : األوىل،  795
 البخاري يف صحيحه :  -15
بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع: لـعالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي  -16

 م. 1986 -هـ 1406ر الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، هـ(، دا587)املتوىف:  
بلغة السالك ألقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك )حاشية الصاوي على الشرح الصغري( :  -17

م اِم م اِلٍك(، لـأمحد بن  )الشرح الصغري هو شرح الشيخ الدردير لكتابه املسمى أقرب املسالك ِلم ْذه ِب اإْلِ
صححه: جلنة برائسة الشيخ أمحد سعد علي، مكتبة مصطفى الباح احلليب، عام  حممد الصاوي املالكي،

 م.  1952 -هـ    1372النشر:  
اتج العروس من جواهر القاموس: لـمحم د بن حمم د بن عبد الرز اق احلسيين، أبو الفيض، امللق ب  -18

 داية. هـ(، ا قق: جمموعة من ا ققني، دار اهل1205مبرتضى، الزَّبيدي )املتوىف: 
تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِ ْليبِ : لـعثمان بن علي بن حمجن البارعي، فخر الدين  -19

هـ 1313بوالق، القاهرة، الطبعة: األوىل،  -هـ(، املطبعة الكربى األمريية  743الزيلعي احلنفي )املتوىف: 
 (.2)مث صورهتا دار الكتاب اإلسالمي ط

اخلطيب ) حاشية البجريمي على اخلطيب(: لـسليمان بن حممد بن عمر حتفة احلبيب على شرح  -20
 م، الطبعة: األوىل.1996-هـ  1417  -بريوت/ لبنان    -البجريمي الشافعي دار النشر: دار الكتب العلمية  

حتفة ا تاج إىل أدلة املنهاج )على ترتيب املنهاج للنووي(: لـابن امللقن سراج الدين أبو حفص  -21
هـ(، ا قق: عبد هللا بن سعاف اللحياين، دار حراء 804بن أمحد الشافعي املصري )املتوىف:  عمر بن علي  

 هـ . 1406مكة املكرمة، الطبعة: األوىل   -
جامع األمهات: لـعثمان بن عمر بن أح بكر بن يونس، أبو عمرو مجال الدين ابن احلاجب  -22

رمحن األخضر األخضري، اليمامة للطباعة والنشر هـ(، ا قق: أبو عبد ال646الكردي املالكي )املتوىف: 
 م.2000  -هـ  1421والتوزيع، الطبعة: الثانية،  
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جامع الرتمذي :  مد بن عيسى بن سورة الرتمذي ، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت ، لبنان ،  -23
 م . 1998-1996سنة النشر:  

قي املالكي )املتوىف: حاشية الدسوقي على الشرح الكبري: لـمحمد بن أمحد بن عرفة الدسو  -24
 هـ(، دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون اتريخ. 1230

 احلاكم يف مستدركه :  -25
احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزين: لـأح احلسن علي بن حممد  -26

هـ(، ا قق: الشيخ علي حممد 450بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري ابملاوردي )املتوىف: 
 1419األوىل، لبنان، الطبعة:  –الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت  -معوض 

 م.  1999-هـ 
الدر املختار:  مد بن علي بن حممد احلصين ، احلنفي الشهري ابحلصكفي، مع حاشية ابن  -27

 عابدين.
 -أو منال أو املوىل  -درر احلكام شرح غرر احلكام : لـمحمد بن فرامرز بن علي الشهري مبال  -28

 هـ(، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة: بدون طبعة وبدون اتريخ. 885خسرو )املتوىف: 
الذخرية : لـأح العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري ابلقرايف  -29
، 7، 5  -  3: سعيد أعراب، جزء  6، 2: حممد حجي، جزء  13، 8،  1هـ( ، ا قق:جزء  684توىف:  )امل
 م.  1994بريوت، الطبعة: األوىل،   -: حممد بو خبزة، دار الغرب اإلسالمي12 - 9

رد ا تار على الدر املختار شرح تنوير األبصار )حاشية ابن عابدين( : لـابن عابد حممد عالء  -30
 م، بريوت. 2000  -هـ  1421دار الفكر للطباعة والنشر، سنة النشر:    الدين أفندى،

هـ(، ا قق: عادل أمحد عبد 676روضة الطالبني وعمدة املفتني: لـمحي الدين النووي )ت  -31
 على حممد معوض، دار الكتب العلمية.   -املوجود  

سالة العاملية ، الطبعة : سنن ابن ماجه: ابن ماجه ، أبو عبدهللا حممد بن يزيد القزويين ، دار الر  -32
 م . 2009-ه1430األوىل: 

 سنن أح داود : أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين ، دار الكتاب العرح ،بريوت ، لبنان.  -33
سنن النسائي : أبو عبدالرمحن أمحد ب شعيب النسائي ، الناشر: دار املعرفة للطباعة والنشر   -34

 م . 2007-ه1428ألوىل :  والتوزيع ، بريوت ، لبنان ، الطبعة ا
شارك يف التخريج: أبو عمر أمحد عبد هللا أمحد، دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع، اململكة العربية   -35

 هـ.  1423السعودية، الطبعة: األوىل، 
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هـ(، دار 1421الشرح املمتع على زاد املستقنع: لـمحمد بن صاحل بن حممد العثيمني )املتوىف:  -36
 هـ.  1428 - 1422ي، الطبعة: األوىل، النشر: دار ابن اجلوز 

شروط الواقفني وأحكامها: لعلي احلكمي ، منشور ضمن أحباث ندوة الوقف يف الشريعة اإلسالمية  -37
. حبث مقدم لندوة الوقف يف الشريعة اإلسالمية وجماالته ، وزارة األوقاف والشؤون 155وجماالته ص

 ه.1423اإلسالمية ابلسعودية ، ا رم 
صحيح البخاري :  مد بن إمساعيل ، أبو عبدهللا البخاري ، الناشر لصحيح املختصر من  اجلامع ا -38

 ه. 1422: دار طوق النجاة ، بريوت ، الطبعة : األوىل ، 
صحيح مسلم : ألح احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ، الناشر: دار اجليل ، بريوت،  -39

 ه ، 1334استانبول سنة   )مصورة من الطبعة الرتكية املطبوعة يف
 ضوء الشموع شرح اوموع : لـمحمد األمري املالكي، حباشية: حجازي العدوي املالكي -40
العناية شرح اهلداية : لـمحمد بن حممد بن حممود، أكمل الدين أبو عبد هللا ابن الشيخ مشس  -41

الطبعة: بدون طبعة وبدون  هـ(، دار الفكر،786الدين ابن الشيخ مجال الدين الرومي البابريت )املتوىف: 
 اتريخ. 

الفتاوى الكربى : لـتقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أح  -42
هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 728القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي )املتوىف:  

 م. 1987 -هـ 1408
 هـ.1310دية : لـلجنة علماء برائسة نظام الدين البلخي، دار الفكر، الطبعة: الثانية،  الفتاوى اهلن -43
هـ( ، مجعها : د. حممد 1420: عبدالعزيز بن عبدهللا بن ابز )ت    2/16فتاوى نور على الدرب   -44

 بن سعد الشويعر ، قدم هلا : عبدالعزيز بن عبدهللا بن حممد آل الشيخ . 
خ حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ: لـمحمد بن إبراهيم بن  فتاوى ورسائل مساحة الشي -45

هـ(، مجع وترتيب وحتقيق: حممد بن عبد الرمحن بن قاسم، مطبعة 1389عبد اللطيف آل الشيخ )املتوىف: 
 هـ.   1399احلكومة مبكة املكرمة، الطبعة: األوىل، 

هـ(، 861املعروف اببن اهلمام )املتوىف:  فتح القدير: لـكمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي   -46
 دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون اتريخ. 

فتح الوهاب بشرح منهج الطالب )هو شرح للمؤلف على كتابه هو منهج الطالب الذي اختصره  -47
 املؤلف من منهاج الطالبني للنووي(: لـزكراي بن حممد بن أمحد بن زكراي األنصاري، زين الدين أبو حيىي

 م. 1994هـ/1414هـ(، دار الفكر للطباعة والنشر، الطبعة:  926السنيكي )املتوىف:  
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 (29)  عنوان البحث 

 

 

الفروع  : لـمحمد بن مفلح بن حممد بن مفرج، أبو عبد هللا، مشس الدين املقدسي الراميىن مث  -48
: األوىل هـ(، ا قق: عبد هللا بن عبد ا سن الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة763الصاحلي احلنبلي )املتوىف:  

 مـ.   2003 -هـ    1424
 -و صفيَّة -تطو رُه ا )دراس ة نظريَّة  -نشأتـُه ا -شُروطُه ا -الفروق الفقهية واألصولية، ُمقو م اهُتا -49

رخيي ة(  ات 
، أستاذ ورئيس قسم الفقه اإلسالمي   -50 ْيِلي  الفقه اإلسالمي وأدلته : أ. د. و ْهب ة بن مصطفى الزُّح 

لة ابلنِ سبة   -سوريَّة    -يَّة الشَّريعة، دار الفكر  كل    -وأصوله جبامعة دمشق   دمشقالطبعة: الرَّابعة املنقَّحة املعدَّ
 ملا سبقها )وهي الطبعة الثانية عشرة ملا تقدمها من طبعات مصورة(..

كشاف القناع عن منت االقناع: لـمنصور بن يونس البهويت احلنبلي، ا قق:جلنة متخصصة يف  -51
 م,2000هـ، 1421زارة العدل، اململكة العربية السعودية، الطبعة:األوىل، وزارة العدل، نشر:و 

كفاية األخيار يف حل غاية االختصار : لـأح بكر بن حممد بن عبد املؤمن بن حريز بن معلى  -52
هـ(، ا قق: علي عبد احلميد بلطجي وحممد وهيب 829احلسيين احلصين، تقي الدين الشافعي )املتوىف: 

 م. 1994دمشق، الطبعة: األوىل،   –سليمان، دار اخلري  
لـأمحد بن حممد بن حممد، أبو الوليد، لسان الدين ابن الشِ ْحن ة لسان احلكام يف معرفة األحكام:  -53

 م . 1973  –  1393القاهرة، الطبعة: الثانية،   –هـ(، الباح احلليب  882الثقفي احلليب احلليب )املتوىف: 
الرايض، الطبعة: األوىل،   –لـيعقوب بن عبد الوهاب بن يوسف الباحسني التميمي، مكتبة الرشد   -54

 م.   1998 -هـ    1419
املبدع يف شرح املقنع: لـإبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن حممد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين  -55

 م.   1997  -هـ  1418لبنان، الطبعة: األوىل،    –هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت  884)املتوىف:  
هـ(، دار الكتاب 1030جممع الضما ت : لـأح حممد غامن بن حممد البغدادي احلنفي )املتوىف:  -56

 اإلسالمي، الطبعة: بدون طبعة وبدون اتريخ . 
أمحد بن تيمية: مجع وترتيب : عبدالرمحن بن حممد بن قاسسم ، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم  -57

وساعده ابنه : حممد ، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف يف املدينة املنورة، حتت إشراف : وزارة 
 م.1995-هت1416ألوقاف والدعوة واإلرشاد ابململكة العربية السعودية،  الشؤون اإلسالمية وا

جمموعة الرسائل واملسائل النجدية )اجلزء األول(: لبعض علماء جند األعالم، دار العاصمة,  -58
 هـ . 1412هـ/النشرة الثالثة,  1349الرايض، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل,  

 م حممد أبو زهرة ، طبع ونشر: دار الفكر العرح ، الطبعة: الثانية .حماضرات يف الوقف : لإلما -59
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 (30)  عنوان البحث 

 

 

 -هـ  1421بريوت، الطبعة: األوىل،  –ا قق: عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية  -60
 م.2000

 م. 1999 -هـ  1419ا قق: عبد هللا بن عبد ا سن الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،   -61
مكتبة اإلمام مالك  -د ولد حممد األمني املسومي، دار يوسف بن اتشفني ا قق: حممد حممو  -62

 م.  2005 -هـ   1426نواكشوط[، الطبعة: األوىل،   -]موريتانيا 
 هـ[458ا كم وا يط األعظم : لـأبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي ]ت:   -63
برهان الدين مازه، ا قق : دار إحياء   ا يط الربهاين : حممود بن أمحد بن الصدر الشهيد النجاري -64

 الرتاث العرح. 
خمتار الصحاح : لـزين الدين أبو عبد هللا حممد بن أح بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي )املتوىف:  -65
صيدا، الطبعة:  –الدار النموذجية، بريوت  -هـ(، ا قق: يوسف الشيخ حممد، املكتبة العصرية 666

 م. 1999هـ / 1420اخلامسة، 
ء الدين اجلندي املالكي املصري )املتوىف خمتصر العالمة خليل: خليل بن إسحاق بن موسى، ضيا -66
 م . 2005ه/1426ه( ، حتقيق: أمحد جاد ، دار احلديث ، القاهرة، الطبعة: األوىل ،  776
خمتصر الفتاوى املصرية البن تيمية :لـمحمد بن علي بن أمحد بن عمر بن يعلى، أبو عبد هللا،  -67

حممد حامد الفقي، مطبعة السنة ا مدية   -يد سليم هـ(، ا قق: عبد او778بدر الدين البعلي  )املتوىف: 
 تصوير دار الكتب العلمية.   -

دار املنهاج ،   –مسند اإلمام أمحد بن حنبل: أمحد بن حممد بن حنبل  ، مجعية املكنز اإلسالمي   -68
 م . 2010-ه1431الطبعة: األوىل 

حتقيق : يوسف الشيخ حممد، املصباح املنري : أمحد بن حممد بن علي الفيومي املقري، دراسة و  -69
 املكتبة العصرية. 

املصطلحات الوقفية : د. حممد كل عبيدهللا عتيقي ، الشيخ عز الدين توين ، األستاذ خالد  -70
 م . 1996-ه1417شعيب، مكتبة األوقاف ، الكويت ، الطبعة: األوىل 

شهرة، الرحيباىن مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى: لـمصطفى بن سعد بن عبده السيوطي   -71
 م. 1994  -هـ  1415هـ(، املكتب اإلسالمي، الطبعة: الثانية،  1243مولدا مث الدمشقي احلنبلي )املتوىف:  

املطلع على ألفاظ املقنع : لـمحمد بن أح الفتح بن أح الفضل البعلي، أبو عبد هللا، مشس الدين  -72
اخلطيب، مكتبة السوادي للتوزيع، الطبعة:  هـ(، ا قق: حممود األر ؤوط وايسني حممود709)املتوىف: 

 م .   2003  -هـ 1423الطبعة األوىل 
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 (31)  عنوان البحث 

 

 

هـ( مبساعدة فريق  1424معجم اللغة العربية املعاصرة : لـد أمحد خمتار عبد احلميد عمر )املتوىف:  -73
 م.   2008  -هـ    1429عمل، عامل الكتب، الطبعة: األوىل،  

 اج: لـمحمد اخلطيب الشربيين، دار الفكر، بريوت. مغين ا تاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنه -74
املغين شرح خمتصر اخلرقي: لـأبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي  -75

هـ(، دار إحيار الرتاث العرح، 620املقدسي مث الدمشقي احلنبلي، الشهري اببن قدامة املقدسي )املتوىف: 
 م. 1985هـ /  1405نة النشر:  رقم الطبعة: األوىل، س

هـ(، ا قق: 1353منار السبيل يف شرح الدليل: لـابن ضواين، إبراهيم بن حممد بن سامل )املتوىف:   -76
 م.1989-هـ 1409زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، الطبعة: السابعة  

 هـ(972)منتهى اإلرادات: لـتقي الدين حممد بن أمحد الفتوحي احلنبلي الشهري اببن النجار   -77
منحة اخلالق )مع البحر الرائق( : ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لـزين الدين بن إبراهيم بن  -78

هـ(، ويف آخره: تكملة البحر الرائق  مد بن حسني بن 970حممد، املعروف اببن جنيم املصري )املتوىف: 
لق البن عابدين، دار الكتاب هـ(، وابحلاشية: منحة اخلا 1138علي الطوري احلنفي القادري )ت بعد 

 اإلسالمي. 
هـ( ، دار املعرفة، مكان 676منهاج الطالبني وعمدة املفتني : ليحىي بن شرف النووي أبو زكراي)  -79

 النشر بريوت . 
املهذب يف فقة اإلمام الشافعي: لـأح اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي )املتوىف:  -80
 هـ(، دار الكتب العلمية. 476
مواهب اجلليل لشرح خمتصر اخلليل: مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن  -81

(، ا قق : زكراي عمريات، دار عامل الكتب، هـ954الطرابلسي املغرح ، املعروف ابحلطاب الرُّعيين )املتوىف :  
 م. 2003 -هـ 1423الطبعة : طبعة خاصة 

موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي : ، موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي ، إعداد: د. أسامة  -82
بن سعيد القحطاين، د. علي بن عبد العزيز بن أمحد اخلضري، د. ظافر بن حسن العمري، د. فيصل بن  

مد الوعالن، د. فهد بن صاحل بن حممد اللحيدان، د. صاحل بن عبيد احلرح، د. صاحل بن  عم العمري، حم
د. عزيز بن فرحان بن حممد احلبالين العنزي، د. حممد بن معيض آل دواس الشهراين، د. عبد هللا بن سعد 

اململكة العربية   -التوزيع، الرايض  بن عبد العزيز ا ارب، د. عادل بن حممد العبيسي، دار الفضيلة للنشر و 
 م.  2012 -هـ  1433السعودية ، الطبعة: األوىل،  

 نظام اهليئة العامة لألوقاف، موقع هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء . -83
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 (32)  عنوان البحث 

 

 

نيل املآرب بشرح دليل الطالب : لـعبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن أح تغلب بن  -84
رمحه هللا ،  -هـ(، ا قق: الدكتور حممد ُسليمان عبد هللا األشقر 1135املتوىف: سامل التغليب الشَّيـْب اين )

 م.  1983 -هـ   1403مكتبة الفالح، الكويت، الطبعة: األوىل، 
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