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 ملخص البحث :

الحمد هلل رب العالمين والصالة والّسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا 
 محّمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

ببيان مشروعية الوقف وأنه  فقد أوحى هللا سبحانه وتعالى إلى الرسول الكريم 
أبااواب الباار ق واقتاادل بااه الصااحابة رهااوان هللا علااينم والتااابعون ماان بعااد م ق  باااب ماان

 وأصبح سنة محمودة اتبعنا المسلمون في كل العصور .
(( وقاد جعلتاه فاي مقدماة وفصاول  الوقف تعريفه  وماصده  عنوان بحثنا  و )) 

 ثالثة ثم خاتمة .
 ا .: في التعريف اللغوي لكلمة الوقف ومرادفاتن الفدل األول 
 : في تعريف الوقف اصطالحًا عند فقناء المذا ب األربعة . الفدل الثصني 
 : في مقاصد الوقف .  الفدل الثصلث

 : وفينا أ م النتائج التي توصلت إلينا . الخهههصتمة
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 المقدمة :

 
الحمااد هلل رب العااالمينق الااذي جعاال الوقااف ماان أعمااال الخياار وأرشاادنا إليااه فااي 

ومهص تاه موا ألنفمههن  مه  خدههر تده و   نهه     هو خدههرا  يقاول تعااالى:   كتاباه العييايق
 (1) {.وأ ظَ  أدهرا  

والصاالة والساالم علااى الرساول المحسان األمااين سايدنا ونبيناا محمااد نباي الرحمااة 
 المنداة للثقلين صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

 وبعه :
ببيان مشروعية الوقف وأنه  ريم فقد أوحى هللا سبحانه وتعالى إلى الرسول الك

باب من أبواب البر واالبتداء بهق واقتدل به الصحابة رهوان هللا علاينم والتاابعون مان 
بعاااد مق وأصااابح سااانة محماااودة اتبعناااا المسااالمون فاااي كااال العصاااورق فاهاااحى م سساااة 
اجتماعيااة قاماات باادور ا لتك اال ذوي القربااى واليتااامى والمساااكينق وفااي ساابيل هللا واباان 

سبيلق فكانت بذلك سببًا في إنشاء المساجد والمادار  والرباطاات ورير اا مان مقاصاد ال
 البر واإلحسانق و ذه من ممييات ديننا اإلسالمي الحنيف.

وال يتجلى لنا م نوم الوقف ومقاصده إال من خالل الوقوف على معناه في اللغة 
رعية للوقفق إذأن معرفة وفي اصطالح ال قناءق ألن ببيان معناه تكتمل لنا الصورة الش

 ما ية الشيء هرورية لمعرفة أحكامه.
فكان عنوان بحثناا  او الوقاف تعري اه ومقاصادهق وقاد جعلتاه فاي مقدماة وفصاول 

 ثالثة ثم خاتمة.
 في التعريف اللغوي لكلمة الوقف ومرادفاتنا. الفدل األول:

                                           
 ( من سورة الميمل.20آية ) ( 1)
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 ب .رجعت فيه إلى أمنات كتب اللغة العربية وبياننم لمعنى الوقف والح
 في تعريف الوقف عند ال قناء. الفدل الثصني:

وفيه أوردت بعض التعاريف لدل فقناء المذا ب األربعةق وقمت بشرح مختصر 
ألل اظ كل تعريفق ومناقشته ما أمكنق وبعد ذلك ذكرت التعريف المختار لشموله على 

 ما ية الوقف من حب  الرقبة والتصدق بالمنافع.
 الوقف.في مقاصد  الفدل الثصلث:

ذكرت المقصد األسمى لمشروعية الوقف مشايرًا إلاى الجواناب المتعاددة لمقاصاده 
 بعد ذكر مجاالته.

 الخصتمة:ثم 
نساا ل هللا حساان الخاتمااةق وفينااا أ اام النتااائج التااي توصاالت إلينااا ماان خااالل  ااذا 

 البحث.
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 الفصل األول

 في التعريف اللغوي لكلمة الوقف ومرادفاتها

 
 الحب  والمنع.(1) الّتحبي  والّتسبيل بمعنى واحدق و و لغة:الوقف و  

 (2) قال عنترة العبسي:
مِ   ووق  ُت فينا ناَقتي  فك نَّنا       (3)فدٌن ألقِهي حاجَة  الُمَتلوِّ

 (4) أِقم علينا يا أِخي فلم ُأِقاامِ   وقال ريره: وقولُنا والركاُب ُموَق اةٌ 
علااااى مكانناااااق ومنااااه الموقاااافق ألن النااااا  إذا حبسااااتنا -يقااااال: وق اااات الدابااااة  

ق ووقف الدار َحبسناق وال يقال أوق ت ألننا لغاة رديئاةق (5)يوق ون أي يحبسون للحساب
 (6) و ي بمعنى سكت وأمسك وأقلع.

                                           
ق 2/346ق المصاااباح المنيااار لل ياااومي 6/369انظااار: ماااادة )وقاااف( فاااي: تااااي العااارو  لليبيااادي  (  1)

ق تناااذيب اللغاااة 6/4898ق لساااان العااارب البااان منظاااور 3/205القاااامو  المحاااير لل ياااروي آباااادي 
ق التوقياااااف علاااااى منماااااات التعااااااريف للمنااااااوي 4/1440ق الصاااااحاح للجاااااو ري 9/333لألي اااااري 

 . 4/194ق تنذيب األسماء واللغات للنووي 731ص

ق  اا(أشنرفرسان العاارب فااي  22 نحااو - او: عنتاارة بان شااداد بان عماارو بان معاويااة العبساي)...  (  2)
 الجا ليةق ومن شعراء الطبقة األولىق وفي شعره رقة وعذوبةق من أ ل نجدق أمه حبشية.

ق خيانة األدب 8/2983ق األراني لألص ناني 1/250انظر: الشعر والشعراء البن قتيبة 
 . 1/128للبغدادي 

 من معلقته المشنورة. ق و ذا البيت137انظر: شرح المعلقات السبع لليويني ص (  3)

 . 6/368ق تاي العرو  6/4898ورد ذكر  ذا البيت في لسان العرب  (  4)

 . 3كتاب اإلسعاف في أحكام األوقاف للطرابلسي ص (  5)

 .7ق الوقف في الشريعة والقانون لي دي يكن ص3/205انظر: القامو  المحير  (  6)
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والُحااب: :
بهاام الحاااء وسااكون الباااء الموحاادة بمعنااى الوقاافق و ااو كاال شاايء  (1) 

 (2) بل رلته.وق ه صاحبه من أصول أو رير اق يحب  أصله وُتس
وال قناء ُيعبرون أحيانًا بالوقفق وأحياناًا باالحب ق إال أن التعبيار باالوقف عناد م 

وقاااد يعبااار عااان الوقاااف بل ااان الصااادقة بشاااري أن يقتااارن معناااا ماااا ي ياااد قصاااد  (3) أقاااول.
وأحاب  بااأللف  (5) كماا قالاه األي اري. -بهام البااء-وجمع الحب  ُحاُب   (4) التحبي .

 (7) ق عكااااا  وقااااافق فااااااألولى فصااااايحةق والثانياااااة رديئاااااة.(6)حاااااب  أكثااااار اساااااتعمااًل مااااان

                                           
ق لساااان العااارب 4/342ق تناااذيب اللغاااة 2/205انظااار: ماااادة )حاااب ( فاااي: القاااامو  المحاااير  (  1)

ق الصااااااحاح 4/124ق تاااااااي العاااااارو  266ق التوقيااااااف علااااااى منمااااااات التعاااااااريف ص2/752
3/915. 

ق ك اياااة الطالاااب الربااااني لرساااالة ابااان أباااي يياااد القيرواناااي للعااادوي 2/205القاااامو  المحاااير  (  2)
2/341 . 

لمغاااارب أ.د. عماااار الجياااادي العاااارف والعماااال فااااي المااااذ ب المااااالكي وم نومنااااا لاااادل علماااااء ا (  3)
 .466ص

 . 11كتاب شرح أل اظ الواق ين والقسمة على المستحقين للحطاب ص (  4)

 ا( كان 370-282 و: محمد بن أحمد بن األي ر النروي األي ري الشافعي )أبو منصور( ) (  5)
نايق فقينًا صالحًا رلب عليه علم اللغةق من تصاني ه: تنذيب اللغةق شرح ال ااظ مختصار المي 

 اليا ر في ررائب األل اظ.
ق تذكرة الح اظ للذ بي 1/49ق طبقات الشافعية لألسنوي 4/342انظر: تنذيب اللغة 

3/960 . 

ق تيسير الوقاوف علاى راوامض أحكاام الوقاوف للمنااوي )رساالة 4/342تنذيب اللغة لألي ري  (  6)
 . 1/131دكتوراه( 

 . 153و بة اليحيلي صالوصايا والوقف في ال قه اإلسالمي أ.د.  (  7)
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واحتبساات فرسااًا فااي ساابيل هللا أي: وق ااتق فنااو محتااب  وحبااي ق والحااُب  بالهاام مااا 
 (1) وقف.

والحبي : فعيل بمعنى م عول أي محبو  على ما قصد لهق ال يجوي التصارف 
 (2) فيه لغير ما صير له.

إذ حب   اي  (3)لرد كما ذكره المناوي لكن دعول أن أحب  أفصح منه متعقب با
أفصاح العارب لساانًا  أي فاي أكثر ااق والمصاط ى  (4)الواردة فاي األخباار الصاحيحة 

 (5) وأبلغنم بيانًا.
 واشتنر إطالق كلمة الوقف على اسم الم عول و و الموقوف.
 (6) ويعبر عن الوقف بالحب ق ويقال في المغرب: ويير األحبا .

                                           
 . 3/915الصحاح للجو ري  (  1)

 . 2/752ق لسان العرب 2/205القامو  المحير  (  2)

 و: محمد عبدالر وف بن تاي العارفين بن علي بن يين العابدين الحداديق المناويق الشافعي  (  3)
انين مصن ًاق  ا( عالم مشارك في أنواع من العلومق له أكثر من ثم 1031-952)ييد الدين( )

من كتبه: فيض القديرق شرح الجامع الصغيرق شرح التحرير في فروع ال قه الشافعيق شرح 
 الشمائل للترمذي.

انظر: اعالم الحاهر والباديق مخطوي في مكتبة الشيخ عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم 
 . 1/357ق البدر الطالع للشوكاني 2/193(ق خالصة األثر للمحبي 3758)

والحاديث فاي « حاّب  أصالنا وساّبل الثمارة»قال له:  ق لما شاوره عمر وذلك أن رسول هللا  (  4)
ق أي أجعلنااا وق ااًاق وأبااح ثمرتنااا لماان وق تنااا عليااه. وحااديث 4/95شاارح معاااني ا ثااار للطحاااوي 

 ق أي ذاك الجمل وقف في سبيل هللا.ذاك حبي  في سبيل هللا »
 . 5/465المعبود وانظر: سنن أبي داود بشرحه عون 

 . 132ق 1/131تيسير الوقوف على روامض أحكام الوقوف )رسالة دكتوراه(  (  5)

  . 153الوصايا والوقف في ال قه اإلسالمي أ.د. و بة اليحيلي ص (  6)
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 الفصل الثاني

 عريف الوقف عند الفقهاءفي ت

 
ال قناء رحمنم هللا عرفوا الوقف بتعاريف متباينة و ذا التباين ش ن التعري اتق 
فقد عرفوه بتعاريف مختل ة تبعًا الختالف مذا بنم في الوقفق ونجد فقناء المذ ب 
الواحد ال يت قون على تعريف ل ن الوقف ومدلولاه من النظرة ال قنية كما نلحن 

 بين اإلمام أبي حني ة وصاحبيه ورير م.االختالف 
وبالبحااث والنظاار فااي  ااذه الكتااب ال قنيااة للمااذا ب المتعااددة يتهااح أن تعاااريف 

 الوقف كثيرةق وكل تعريف يختلف في ل ظه عن ا خر ويت ق كثيرًا في المعنى.
 أوال : تعريف الوقف  ن  فاهصء الحنفية:

تعريف الوقف عند اإلماام أباي حني اةق فقناء الحن ية عند تعري نم للوقف ي رقون بين 
وباااين تعرياااف الوقاااف عناااد الصااااحبين أباااي يوساااف ومحماااد بااان الحسااان رهاااي هللا عاااننم 

 جميعًا.
 (1) الوقف  ن  اإلمص  أبي حنيفة: - 1

عّرف بعاض فقنااء الحن ياة الوقاف بماا يشابه رأي اإلماام أباي حني اةق بينماا ناّص 
 الوقف عند اإلمام أبي حني ة.بعهنم في تعري ه للوقف ب نه  و ن   تعريف 

 

                                           
 ااا( إمااام 150-80 ااو: النعمااان باان ثاباات باان يوطااي الكااوفيق التيمااي بااالوالء )أبااو حني ااة( ) (  1)

جتند المحققق أحد األئمة األربعةق من آثاره: ال قه األكبر في الكاالم ق الاّرد الحن يةق ال قيه الم
 على القدريةق المخاري في ال قه رواية تلميذه أبي يوسف.

ق سير أعالم 10/449ق تنذيب التنذيب 13/323ق تاريخ بغداد 1/49الجوا ر المهيئة 
 . 6/390النبالء 
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 (2) ب نه: حب  المملوك عند التمليك من الغير. (1)فقد عّرفه اإلمام السرخسي
قيد يراد به االحتراي عن رير المملوك ألن الواقف إذا لم « المملوك»فعبارته: 

 يكن مالكًا للعين الموقوفة وقت الوقف فال يصح وق ه ولو صارت العين بعد ذلك
فمن وقف أرهًا مملوكة لغيره بناء على أن نيته شرا  ا ووق نا فإن وق ه ال إلى ملكهق 

 يصح.
قيااٌد يااراد بااه أن العااين الموقوفااة ال يصااح أن « عاان التمليااك ماان الغياار»وقولااه: 

 يجري علينا أي تصرف من التصرفات التي يملكنا المالك في ملكه كالبيع.
هااافة  ين علااى ملااك الواقااف حيااث ت يااد بقاااء العاا« التمليااك»إلااى « ماان الغياار»وا 

 خص الغير دون الواقف ن سه.
قيااٌد أخااري بااه مااا لااي  بوقاافق إذ أن الاارا ن رياار « حااب »ومااا ذكاار بعااد قولااه 

 (3) ممنوع من تمليك العين المر ونة من الغير عند استي اء شروي ذلك.
 وينصقش  ذا التعريف:

و اذا خاالف قاول  يقتهي ليوم الوقف وعدم جاواي الرجاوع فياهق« حب »ب ن قوله  -أ 
اإلمااام أبااي حني ااةق ألن الوقااف رياار اليم عنااده. وبااذلك يكااون  ااذا التعريااف ال يناسااب 

                                           
 ا( قاضق من 490 -سرخسي )شم  األئمة( )...  و محمد بن أحمد بن سنل أبو بكر ال (  1)

كبار األحنافق مجتندق متكلمق فقيهق أصوليق من آثاره: المبسوي في ال قه والتشريع ق شرح 
 السير الكبير لإلمام محمدق شرح مختصر الطحاوي.

 . 158ق ال وائد البنية ص2/28ق الجوا ر المهيئة 52انظر: تاي التراجم ص

  . 12/27ي المبسوي للسرخس (  2)

ق مقدمااة دراسااة 1/66ق أحكااام الوقااف د. الكبيسااي 4/337حاشااية رد المحتااار الباان عاباادين  (  3)
 . 1/49كتاب الوقوف من مسائل اإلمام أحمد د. الييد 
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الوقاااف ريااار الااااليم إذ ال حاااب  فياااه ألناااه ريااار ممناااوع مااان بيعاااه بخاااالف الااااليم فإناااه 
 محبو  حقيقة.

المااذكور فااي التعريااف ل اان عااام يشاامل كاال مملااوك سااواء « المملااوك»وباا ن قولااه  -ب 
أو منقواًلق واإلمام أبو حني اة ال يارل صاحة وقاف المنقاولق وبناذا يكاون  اذا كان عقارًا 

 (1) التعريف رير مانع.
 رحمه    تعصلى: (3)، ومحم  ب  الحم (2)الوقف  ن  الدصحبد  أبي دومف - 2

تعارياااف فقناااء الحن يااة للوقااف علااى رأي الصاااحبين مختل ااة لكننااا ال تخااري فااي 
وعناد ما  او حبسانا علاى  (4) صاحب تناوير األبصاار: مهموننا ومعنا ا عن تعريف

 ملك هللا تعالى وصرف من عتنا على من أحب. 

                                           
 انظر: المراجع السابقة. (  1)

  ا(182-113 و: يعقوب بن إبرا يم بن حبيب األنصاريق الكوفيق البغدادي )أبو يوسف( ) (  2)
فقيهق أصوليق محدثق عالم بالت سير والمغايي وأيام العربق صاحب اإلمام أبي حني ة وت قه 

 عليهق من آثاره: كتاب الخرايق المبسوي في فروع ال قه الحن ي.
ق تاي التراجم 6/378ق وفيات األعيان3/611ق الجوا ر المهيئة14/242تاريخ بغداد

 .81ص

 اا( فقياهق مجتنادق 189-135لوالءق الحن اي )أباو عبادهللا( ) و: محمد بن الحسن الشايباني باا (  3)
محاادثق و ااو الااذي نشاار علاام أبااي حني ااةق ماان تصاااني ه: الجااامع الكبياارق والساايرق واألصاالق 

 والحجة على أ ل المدينة.
 . 4/184ق وفيات األعيان 54ق تاي التراجم ص2/172تاريخ بغداد 

 . 4/338حاشية ابن عابدين  تنوير األبصار بشرحه الدر المختار بنامش (  4)
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ملااك هللا »وقباال « علااى»بعااد « حكاام»كلمااة  (1)وقااد ياد صاااحب الاادر المختااار 
لي يد أنه لم يبق على ملك الواقف وال انتقل إلى ملك ريره بل صاار علاى حكام « تعالى

 ملك هللا تعالى.
 التعريف: وينصقش  ذا

ب نه يختلف اختالفًا جو ريا عن تعريف اإلمام أبي حني ة لهق فناو يارل أن الملاك  - 1
ن كاااان الكااال هلل  اليال للواقاااف والصااااحبان يرياااان أن الملاااك انتقااال مناااه إلاااى هللا  وا 

تعالى. لاذا ذ اب بعهانم استحساانًا إلاى أن الوقاف  او حاب  العاين علاى ملاك الواقاف 
كان ال يبااع وال ياورث وال يو ابق و اذا المعناى  او ظاا ر عباارة فال ييول عنه ملكاه ول

 (2) اإلمام السرخسي.

 ويناقش بمثل مانوقش به تعريف اإلمام السرخسي. - 2
فاادخل فااي ذلااك « وصاارف من عتنااا علااى ماان أحااب»وب نااه أطلااق القااول فااي قولااه  - 3

 (3) صرفنا إلى األرنياء وحد م و و خالف قول الحن ية.
 مبب اختالفه :

والسابب فاي اخااتالف فقنااء الحن ياة فااي تعاري نم للوقاف يرجااع إلاى اخاتالفنم فااي 
 جملة من المسائل و ي:

 اختالفنم في عقد الوقف من حيث ليومه وعدم ليومه. -أ 

                                           
  .4/338الدر المختار بنامش حاشية ابن عابدين    (1)

 . 50ق الوقف األ لي د. طالل بافقيه ص4/338حاشية رد المحتار البن عابدين  (  2)

 ق مقدماااة دراساااة كتااااب الوقاااوف مااان مساااائل اإلماااام4/339حاشاااية رد المحتاااار البااان عابااادين  (  3)
 . 1/54أحمد 
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اختالفنم في الجنة التي تنتقل إلينا العين الموقوفةق و ال تخاري العاين عان ملاك  -ب 
  (1)واق نا أم ال ؟ 

                                           
  . 1/48ق مقدمة دراسة كتاب الوقوف من مسائل اإلمام أحمد 1/65: أحكام الوقف انظر (  1)
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 قف  ن  فاهصء المصلكية:ثصنيص : تعريف الو 
رحمه هللا تعريف الوقاف ب ناه: إعطااء من عاة شايء مادة وجاوده  (1)ذكر ابن عرفة

 (2) اليمًا بقا ه في ملك معطيه ولو تقديرًا.

والعماارل والعبااد المخااادم  قيااٌد خااري بااه عطيااة الااذات« إعطاااء من عااة»فياراد فااي التعريااف 
لااك معطيااه لجااواي بيعااه برهاااه مااع حياتااه بمااوت قباال مااوت ربااه لعاادم لاايوم بقائااه فااي م

 (3) معطاه.
أي مال أو متمولق ألن الشيء لقصد التعميم لكل األشياء إال « شيء»وقوله 

 أنه خصصه بما جاء في التعريف.
احتاااري باااه عااان العارياااة والعماااريق ألن للمعيااار الحاااق فاااي « مااادة وجاااوده»قولاااه 

يرجاع بعاد ماوت المعمار استرجاع العاين المعاارة متاى شااءق ومعلاوم أن الشايء المعمار 
 ملكًا للمعمر أو لورثتاااه.

قيااد خاااري بااه العبااد المخاادم حياتااه بمااوت « اليمااًا بقااا ه فااي ملااك معطيااه»وقولااه: 
 قبل موت ربه لعدم ليوم بقائه في ملك معطيه لجواي بيعه برهاه مع معطاه.

                                           
محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الَور:َرمّي ق التونسيق المالكيق وُيعرف بابن عرفه )أبو  (  1)

 ا( مقرئق فقيهق أصوليق متكلمق فرهيق إمام تون  وعالمنا وخطيبنا 803-716عبدهللا( )
ي ه: مختصر ال رائضق الحدود في التعاريف ال قنيةق المختصر الكبير في في عصرهق من تآل

 فقه المالكية.
 . 338ق الديباي المذ ب ص7/38ق شذرات الذ ب 2/255انظر: البدر الطالع 

ق 2/205ق جوا ر اإلكليال شارح مختصار خليال 6/18موا ب الجليل وبنامشه التاي واإلكليل  (  2)
  . 3/34يل ق منح الجل7/78شرح الخرشي 

 . 6/18موا ب الجليل  (  3)
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: إن يحتمل أن يكون الل ن راجعاًا إلاى الملاكق فيكاون المعناى« ولو تقديراً »قوله: 
ملكااات دار فاااالن فناااي حاااب . و نااااك احتماااال آخااار و اااو أن يكاااون الل ااان راجعاااًا إلاااى 
اإلعطاااءق فيكااون المعنااى: داري حااب  علااى ماان سااتكون. وعلااى  ااذا فااالمراد بالتقاادير: 

 (1)التعليق. ولم يرجح المالكية أيا من اإلحتمالينق وذلك ألننم ُيجييون الوقف المعلق.
 وينصقش  ذا التعريف:

اعتاارض علااى ذلااك الشاايخ « ماادة وجااوده»يساالم ماان االعتااراضق فقولااه:  ب نااه لاام
بقولاه  اذا لااي  بقياد علاى الصااوابق بال يجاوي الوقااف مادة معيناة وال يشااتري  (2)العادوي 

 (3) الت بيد ويرجع ملكًا.
وذلاااك ألن  (4) فناااذا التعرياااف ي ياااد ت بياااد الوقااافق وقاااد خاااري باااه الوقاااف الم قااات.

 ن  ذا التعريف رير جامع.المالكية يرون صحتهق وبذلك يكو 
وكااذلك الشاايخ محمااد ُعَلااي:ش
ق اعتاارض علااى  ااذا التعريااف: باا ن الوقااف تمليااك (5)

 (1) انت اع ال من عة كما تقرر.
                                           

 . 7/78ق شرح الخرشي 6/18ق موا ب الجليل 7/78حاشية العدوي على شرح الخرشي  (  1)

 ااااا( فقيااااهق 1189-1112علااااي باااان أحمااااد باااان مكااااّرم الصااااعيدي العاااادوي المااااالكي األي ااااري ) (  2)
رسالة ابن أبي ييد محدثق أصوليق متكلمق من تصاني ه: حاشية على ك اية الطالب الرباني ل

 القيرواني في ال قهق حاشية على شرح السلم لألخهري.
 . 1/769ق  دية العارفين 3/206سلك الدرر 

 . 2/210ق حاشية العدوي على ك اية الطالب الرباني 7/78حاشية العدوي على شرح الخرشي  (  3)

 . 7/88ق شرح الخرشي 3/34منح الجليل  (  4)

 ا( فقيهق 1299-1217حمد ُعَلي:ش المالكي األي ريق أبو عبدهللا )محمد بن أحمد بن م (  5)
متكلمق نحويق فرهيق من كتبه: منح الجليل على مختصر خليلق تذكرة المنتنى في فرائض 

 المذا ب األربعة.
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 ثصلثص : تعريف الوقف  ن  فاهصء الشصفعية:

عاان األصااحاب بقولااه: حااب  مااال يمكاان االنت اااع بااه مااع  (2)عّرفااه اإلمااام النااووي 
 (3)رقبته وتصرف منافعه إلى البر تقربًا إلى هللا تعالى. بقاء عينه بقطع التصرف في

فاااي  (2)ق وابااان حجااار الاااانيتمي(1)فاااي مغناااي المحتاااااي (4)وقاااال الخطياااب الشاااربيني
حب  مال يمكن االنت ااع باه ماع بقااء عيناه بقطاع التصارف فاي رقبتاه علاى  (3) التح ة:

 مصرف مباح موجود.
                                                                                                           

 .2/382ق  دية العارفين 1/271ق إيهاح المكنون 385شجرة النور ص

 . 3/34منح الجليل  (  1)

-631شااارف بااان ماااري بااان حسااان الناااووي الدمشاااقي الشاااافعي )أباااو يكرياااا( )  اااو: يحياااى بااان (  2)
 ا( فقيهق محدثق حافنق لغويق و و محرر المذ ب. من تصاني ه: شرح صحيح مسلمق 676

 روهة الطالبينق تنذيب األسماء واللغاتق المنناي.
ق البداية 2/194ق طبقات الشافعية البن قاهي شنبة 2/476طبقات الشافعية لألسنوي 

 . 13/294والنناية 

 ق تيسااااير الوقااااوف4/194ق تنااااذيب األسااااماء واللغااااات 237تحرياااار أل اااااظ التنبيااااه للنااااووي ص (  3)
 ق التوقياااااااف علاااااااى منماااااااات التعااااااااريف1/134علاااااااى راااااااوامض أحكاااااااام الوقاااااااوف للمنااااااااوي 

ق 2/43ق شاااارح الغاااايي علااااى مااااتن أبااااي شاااااجاع 1/319ق ك ايااااة األخيااااار 731للمناااااوي ص
ق تحرياار المقااال فيمااا يحاال ويحاارم ماان بياات المااال للبالطنسااي 84تصااحيح التنبيااه للنااووي ص

 . 173ص

 محماااد بااان أحماااد الشاااربيني القا رياااة الشاااافعيق المعاااروف بالخطياااب الشاااربيني )شااام  الااادين( (  4)
 ااا( فقيااهق م ساارق مااتكلمق نحااويق ماان كتبااه: اإلقناااع فااي حاال أل اااظ أبااي شااجاعق 000-977)

 مغني المحتايق شرح شوا د القطر.
 .2/250ق  دية العارفين 8/384الذ ب شذرات 
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 خالف بيننا:وبعد ذكر  ذه التعري ات يتهح لنا أن  ناك 
 ف ي التعريف األول: أنه يصرف في جنة خير.

وفاااي التعرياااف ا خااار: علاااى مصااارف مبااااح موجاااودق و اااذا االخاااتالف نااااتج مااان 
 اختالف وجنات النظر.

فااالتعريف األول الحاان المقصااد ماان الوقااف و ااو القربااي إلااى هللاق وا خاار الحاان 
القربااة باال يظناار منااه  الجنااة الموقااوف علينااا وهاارورة وجود ااا حااين الوقاافق ولاام يااراع

  (4) االكت اء بعدم وجود معصية.
 

تيسااااير الوقااااوف علااااى »فااااي كتابااااه  (5)كماااا ناااااقش الشاااايخ عبااااد الاااار وف المنااااوي 
التعريااااف األول للنااااووي واألصااااحاب بقولااااه: ... فإنااااه ال  (1)«رااااوامض أحكااااام الوقااااوف

                                                                                                           
  . 2/376مغني المحتاي إلى معرفة معاني أل اظ المنناي  (  1)

 أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر النيتمي السعدي األنصاري الشافعي (  2)
 ا( فقيه م تيق من كتبه: ال تاول النيتمية في أربع 973-909)شناب الدينق أبو العبا ( )

 ح ة المحتاي بشرح المننايق فتح الجواد بشرح اإلرشاد.مجلداتق ت
ق فنر  ال نار  للكتاني 258ق النور السافر للعيدروسي ص1/109البدر الطالع للشوكاني 

1/337 . 

 . 6/235تح ة المحتاي بشرح المنناي  (  3)

 . 53الوقف األ لي ص (  4)

ن العاباادين الحاادادي المناااوي القااا ري عباادالر وف باان تاااي العااارفين باان نورالاادين علااي باان يياا (  5)
 ا( من كبار العلمااء بالادين وال ناون ق لاه أكثار مان مائاة 1031-952الشافعي )يين الدين( )

مصنفق مننا: الكبير والصغير والتام والناقصق من كتبه: فيض القديرق كنوي الحقائقق شرح 
 الشمائل للترمذيق شرح التحرير في ال قه.
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هق يشااتري القربااةق فقااد يقااف علااى ريااره ال ألجلناااق باال لباعااث دنيااوي كطمااع فااي جا اا
وحااب التااودد والتقاارب إليااهق وقااد يقااف عقاااره علااى نحااو ولااده خااوف أن يبيعااه بعااد موتااه 
ويتلف ثمنه من رير أن تخطر القربة بباله أصاًلق بل قد ي ثم بهق كما لو وقف مدرسة 
أو مسااجدًا أو علينماااا أو علاااى ال قااراء ونحاااو ذلاااكق قاصااادًا بااه الريااااء والسااامعة وال خااار 

الاادين مالااه فوقااف عقاااره خوفااًا ماان الحجاار عليااه ق وبيعااه  والتطاااولق وكمااا لااو اسااتغرق 
 فيهق والوقف في ذلك كله صحيح اليم.

                                                                                                           
ديق مخطوي في مكتبة الشيخ عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم إعالم الحاهر والبا

 .1/357ق البدر الطالع 2/193(ق خالصة األثر 3758)

رساااالة دكتاااوراهق دراساااة وتحقياااق د. أحماااد عبااادالجبار الشاااعبيق ونوقشااات فاااي  1/134انظااار:  (  1)
  ا.1410جامعة أم القرل في مكة المكرمة 
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 رابعص : تعريف الوقف  ن  فاهصء الحنصبلة:
 ق(2)في المغناااااااي (1)عّرفه الموفااق اباان قداماااااااة

 ب نه: تحبي  األصلق وتسبيل الثمرة. (3)والعمدة
نه: تحبي  األصل وتسبيل المن عاةق ووافقاه الشام  ب  (4)وكذلك عّرفه في المقنع

وقالوا: إن السبب في جمع الشارع بين ل ظتي التحباي   (6)في  ذا التعريف (5)المقدسي
والتسبيلق تبيين لحالتي االبتداء والدوامق فإن حقيقة الوقف ابتداء تحبيسه ودواما تسابيل 

                                           
قدامة المقدسي الجماعيلي ق الحنبلي )أبو محمدق موفق الادين(  عبدهللا بن أحمد بن محمد بن (  1)

 ااا( عااالمق فقيااهق مجتناادق ماان أكااابر الحنابلااةق ماان تصاااني ه: البر ااان فااي علااوم 541-620)
 القرآنق المغني في شرح مختصر الخرقيق روهة الناظر في أصول ال قه.

 . 2/133ت الحنابلة ق ذيل طبقا5/88ق شذرات الذ ب 13/107انظر: البداية والنناية 

 . 5/597المغني  (  2)

 .280العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني ص (  3)

 . 6/185ق الشرح الكبير على متن المقنع 2/307المقنع  (  4)

 عبااادالرحمن بااان محماااد بااان أحماااد بااان قداماااة المقدساااي الجمااااعيليق الحنبلاااي )شااام  الااادين( (  5)
ليق محدثق ت قه علاى عماه موفاق الادينق ورول عناه محاي لادين  ا( فقيهق أصو 597-682)

النااااووي ورياااارهق ماااان تصاااااني ه : شاااارح المقنااااع لعمااااه موفااااق الاااادينق تساااانيل المطلااااب فااااي تحصاااايل 
 المذ ب.

 . 5/376ق شذرات الذ ب 2/304انظر: ذيل طبقات الحنابلة 

 . 6/185الشرح الكبير على متن المقنع  (  6)
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الوقاف ب نااه تحباي  األصاال   (1)من عتاهق ولناذا حااّد كثيار ماان أصاحاب اإلماام أحمااد
 (2) وتسبيل الثمرة أو المن عة.

 بااادل« باااالثمرة»ونالحااان أن التعاااري ين معنا ماااا مت اااقق فقاااد أتاااى فاااي المغناااي والعمااادة 
أكثار وهاوحًا وأشامل « المن عاة»التي ذكر ا في المقنع والشرح الكبيارق إال أن ل ان « المن عة»

 داللة .
لسيدنااا عماار باان   م خوذة مان قولاه وكذلك يتهح من  ذيان التعري ين : أننا

 (4)«.حّب  األصل وسبل الثمرة»:    (3)الخطاب
 العين الموقوفة.« باألصل»فيراد في التعريف 

إطااااالق فوائاااااد العااااين الموقوفااااة ماااان رلااااة وثماااارة ورير ااااا للجنااااة « تسااابيل المن عااااة»و
 (5) المعينة.

                                           
 اا( إماام فاي الحاديث 241-164بال الشايباني المارويي )أباو عبادهللا( )أحمد بن محماد بان حن (  1)

وال قهق أحد األئمة األربعاة المجتنادينق صااحب الماذ ب الحنبلايق لاه مان الكتاب: المساند فاي 
 الحديثق كتاب الي دق الناسخ والمنسوخ.

 . 1/110اتق تنذيب األسماء واللغ4/412ق تاريخ بغداد1/4انظر: طبقات الحنابلة البن أبي يعلي

 . 54ق الوقف األ لي د. طالل بافقيه ص2/490شرح منتنى االرادات  (  2)

  ااا( ثاااني الخل اااء الراشاادين 23-ق  ااا 40عماار باان الخطاااب باان ن ياال القرشااي )أبااوح ص( ) (  3)
وأول مااان لقاااب بااا مير المااا منينق وأحاااد فقنااااء الصاااحابةق والعشااار المبشااارين بالجناااةق ومناقباااه 

 حصى.وفهائله كثيرة ال ت
 . 3/265ق طبقات ابن سعد 2/458ق االستيعاب 2/518اإلصابة 

ق 2/801ق سااانن ابااان ماجاااه 6/232ق وسااانن النساااائي 2/138ترتياااب مساااند اإلماااام الشاااافعي  (  4)
 . 3/78التلخيص الحبير البن حجر 

 . 4/267كشاف القناع للبنوتي  (  5)
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 وينصقش  ذا التعريف:
القرباااةق ورياار ذلاااكق وب ناااه لاام ُيشااار إلاااى مااان ب نااه لااام يعاااين المصاارفق واشاااتراي 
 (1) ستكون لاه ملكية العين الموقوفة بعد وق نا.

 وأددب    ذلك:
ب ن  ذا التعريف اقتصر على ذكر حقيقة الوقاف فقار ق ولام يادخل فاي ت اصايل 

 (2) أخرل تعتبر من األمور المختلف فينا.
 
 

 التعريف المختصر:
مختل ااة والمناقشااة أن تعريااف الحنابلااة  ااو يتهااح لنااا بعااد ذكاار  ااذه التعاااريف ال

التعريااف الااذي نختاااره ماان  ااذه التعاااريف التااي ذكرنا اااق باا ن الوقااف: تحبااي  األصاال 
 وتسبيل الثمرة.

إن »وقولااه لعماار باان الخطاااب: وذلااك ألنااه ماا خوذ ماان معنااى حااديث الرسااول
ل حاب  األصال وساب»وقولاه علياه الصاالة والساالم: « شئت حبست أصلُه وسبلت ثماره

 «.الثمرة
أفصاااح العااارب لساااانًاق وأبلغنااام بيانااااق وأوتاااي جواماااع الكلااام علياااه  والمصاااط ى 

 الصالة والسالم.
 
 

                                           
 . 1/86ي أحكام الوقف في الشريعة اإلسالمية د. محمد الكبيس (  1)

 . 1/44مقدمة كتاب الوقوف د. عبدهللا الييد  (  2)
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 الفصل الثالث
 في مقاصـــد الوقـــف

 
ِعاان النظاار فااي شااريعة اإلسااالم التااي جاااء بنااا ساايدنا ونبينااا محمااد   إن ماان ُيم:

لى بناا تنادف لمصالحة اإلنساانق يدرك أننا في كل األمور التي أمرنا هللا سابحانه وتعاا
ألننا تمييت عن سائر الشرائع ب نناا عنيات با مري الادين والادنياق فجااءت رساالته علياه 
الصالة والسالم في كتاب كريمق َنظَّام العالقاة باين العباد وخالقاهق وباين اإلنساان وأخياهق 

 فربطنا برباي اإلحسان التي تظنر في الِصاَلت بيننم.
لقااارآن الكاااريم واألحادياااث الشاااري ة فاااي الحاااّث علاااى البااار ولقاااد تهاااافرت آياااات ا

له  وررَّبت المحسنين في ذلكق والوقف من أنجحنا وأربحناق قال هللا سبحانه وتعالى:  
مه  ذا الهذي ياهر    قر هص  وقاال تعاالى:   (1){تنصلوا البهر حتهى تنفاهوا ممهص تحبهو  

فصمهههههتباوا أيهاااااًا:  وقاااااال  (3){وافعلهههههوا الخدهههههروقاااااال فاااااي موهاااااع آخااااار:   (2){حمهههههنص
 (4){.الخدرات

                                           
 ( من سورة آل عمران.92آية ) (  1)

 ( من سورة الحديد. 11( من سورة البقرةق وآية )245آية ) (  2)

 ( من سورة الحج.77آية ) (  3)

 ( من سورة المائدة.48( من سورة البقرةق وآية )148آية ) (  4)
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تحاث الماا منين إلاى ولااوي  اذا الباااب الخياري بتوجينااه  -ورير اا كثياار  -فناذه ا يااات 
دراك التااانعم بنعااايم هللا فاااي  سااابحانه وتعاااالى الاااذي يااااعلق نيااال أعظااام الثاااواب وأجااايل األجااار ق وا 

دد فااي وجااه جنتااه علااى أن ين ااق المساالم ماان مالااه مااا يجااده أحااب إلااى قلبااه فيسااخو بااه دون تاار 
 خيري.

والوقف من  ذه السبل التي تعتبر من أعظم القرباات التاي َيتَقارب بناا العباد إلاى 
 . خالقه 

ذا ما تص حنا دواوين السنة المطنرة الشري ة وجدنا أننا قد وافقت القرآن تماماااًا  وا 
ن أو تقريراتاه ما في ذلك والحث عليهق ووجدنا ا تحمل وقائع كثيرة من أفعال النباي 

 أمااااااااااااااااااواالً  أعمااااااااااااااااااال الباااااااااااااااااار والتقااااااااااااااااااول فقااااااااااااااااااد كاناااااااااااااااااات صاااااااااااااااااادقات النبااااااااااااااااااي 
سانة سابع و اي سابع  الينودي أوصاى لاه بناا وقتال ب حادق فوق ناا النباي  (1)لمخيريق

قهق واألعوافق والصافيةق وميثبق وُحسنىق ومشربة أم إبرا يم. حوائر: الداللق وُبر:
 (2) 

إلنسااان انقطااع عملااه إذا مااات ا»قااال:  أن رسااول هللا   (3)وعاان أبااي  رياارة
 (1)«.إال من ثالثة إال من صدقة جاريةق أو علم ينت ع بهق أو ولد صالح يدعو له

                                           
 ا( صحابيق كان مان علمااء اليناود وأرنياائنم أسالمق وأوصاى ب موالاه  3-000) مخيريق النهري  (  1)

 ق واستشند ب حدق وفي الطبريق وابن األثير: أن مخيريق خير ينود.للنبي 
ق 1/518ق سيرة ابن  شام 2/112ق الكامل في الت ريخ 2/531ق تاريخ الطبري 3/393اإلصابة 

 . 5/359حاشية الشبراملسي على نناية المحتاي 

ق وفااء الوفاا ب خباار دار 1/175ق تااريخ المديناة البان شابة 1/378انظر: كتاب المغايي للواقدي  (  2)
 . 1/518ق سيرة ابن  شام 3-2ق أحكام األوقاف للخصاف ص3/988المصط ى 

 ا( الملقب با بي  ريارةق صاحابيق قادم المديناة ورساول 59-ق  ا 21 و: عبد الرحمن بن صخر الدوسي ) (  3)
 ( حديثًا.5374فرول عنه )  ا( وليم صحبة النبي  7بخيبرق فاسلم سنة )  هللا
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وقاااد حمااال العلمااااء الصااادقة الجارياااة المساااتمرة الثاااواب بعاااد الماااوت الماااذكورة فاااي 
 ق وألن منافع الموقوف تبقى دائمة يذكر صاحبنا بالخير والرحمة.(2)الخبر على الوقف

أن عمار بان الخطااب أصااب أرهاًا بخيبار »ي هللا عننما ره (3)وعن ابن عمر
يست مره فينا فقال: يارسول هللاق إني أصبت أرهًا بخيبر لم أصب مااًل  النبي  ف تى

قاار أن ااَ  عناادي منااهق فمااا تاا مرني بااه ؟ قااال: إن شاائت حبساات أصاالنا وتصاادقت بنااا. 
علاى ال قاراءق وفاي قال: فتصدق بنا عمر أنه اليباع وال يو ب وال يورثق وتصدق بناا 

القربىق وفي الرقابق وفي سابيل هللاق وابان السابيل والهايفق وال جنااح علاى مان وليناا 
 (4)«.أن ي كل مننا بالمعروفق وُيطعم رير متمول

إن مماا يلحاُق الما من مان عملاه : »قال: قال رسول هللا  وعن أبي  ريرة 
َرثَاهق أو مساجدًا وحسناته بعد موتهق علمًا علمه ونشرهق وولادًا صاالحًا  تركاهق ومصاح ًا وَّ

                                                                                                           
ق تنذيب األسماء 4/202ق اإلستيعاب في معرفة األصحاب 4/202اإلصابة في تمييي الصحابة 

 . 2/270واللغات 

ق ساانن 8/86ق ساانن أبااي داود بشارحه عااون المعبااود 11/84انظار: صااحيح مساالم بشارحه النااووي  (  1)
 . 2/372ق مسند اإلمام أحمد 4/627ذي بشرحنا تح ة األحوذي الترم

ق فاااايض القاااادير شاااارح الجااااامع الصااااغير للمناااااوي 11/84شاااارح النااااووي علااااى صااااحيح مساااالم  (  2)
ق تح اااة األحاااوذي شااارح سااانن الترماااذي 8/86ق عاااون المعباااود شااارح سااانن أباااي داود 1/438
 . 1/319ق ك اية األخيار 4/628

 ااا( أحااد العبادلاااة 73-ق  ااا10لخطااااب العاادوي )أبااو عبااد الااارحمن( )عبااد هللا باان عماار باان ا (  3)
 .األربعةق ومن فقناء الصحابةق ومن المكثرين للرواية عن رسول هللا 

 . 5/328ق تنذيب التنذيب 2/341ق االستيعاب 2/347اإلصابة  

 . 5/354صحيح البخاري بشرحه فتح الباري  (  4)
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بناهق أو بيتًا البن السبيل بناهق أو ننارًا أجاراه ق أو صادقة أخرجناا مان مالاه فاي صاحته 
 (1)«.وحياته يلحُقه من بعد موته

 نظمًا جاء فيه: (2)وقد نظم الجالل السيوطي
 عليه من فعااااال ريُر عشر إذا مات ابن آدم لي  يجري 

 ورر  النخل والصدقات تجري  ااالعلوم بثنا ودعاء نج
 وح ر البئر أو إجاااراء ننر وراثة مصحف ورباي ثغر 
 إليه أو بناااء محل ذكااار وبيت للغريب بناه ياا وي 

 (3)فخذ ا من أحادياااث بحصر وتعليم لقرآن كرياااام 
 كاال  ااذا ياادفع اإلنسااان المساالم ل عاال الخياار رربااة فيمااا عنااد هللا وابتغاااء مرهاااته

 (4){.ال دنفع مصل وال بنو  إال م  أتى   بالب ملي  دو  
والوقااف أبوابااه متسااعةق وأربابااه متنوعااةق وشااعابه مت رعااة فمااننم ال قناااء الشااافعية 
والحن يااة والمالكيااة والحنابلااة ورياار مق ومااننم ال قااراء والُقاارَّاء واألهااراء واأليتااام واألراماال 

نااااةق واألساااارل وأبناااااء الساااابيل والمرهااااى والمجاااااورين بااااالحرمين الشااااري ين بمكااااة والمدي
                                           

 . 1/88سنن ابن ماجه  (  1)

عبااادالرحمن بااان أباااي بكااار بااان محماااد السااايوطي الشاااافعي )جاااالل الااادينق أباااو ال هااال(   اااو: (  2)
 ا( إمامق حافنق محدثق فقيهق م رخق أديبق عالم مشارك في أنواع من العلومق 911 -849)

مصااانفق مااان م ل اتاااه الكثيااارة: الااادر المنثاااور فاااي الت ساااير بالمااا ثورق الجاااامع  600لاااه نحاااو 
 اوي لل تاوي.الصغيرق المي ر في اللغةق الح

 . 1/226ق الكواكب السائرة 8/51ق شذرات الذ ب 4/65انظر: الهوء الالمع 

ق حاشية الشبراملسي على نناية المحتاي 2/43حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الغيي  (  3)
 . 5/179ق تتمة الروض النهير 5/358

 ( من سورة الشعراء.89آية ) (  4)
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والمجاااانينق ومننااااا تك ااااين المااااوتى واصااااالح أساااوار الثغااااور وقناااااطر الطرقااااات وعمااااارة 
قاماااة وظائ نااااق  المسااااجد ومصاااابيحنا وأئمتناااا وم ذنو اااا وقومتناااا ومصاااالح المااادار  وا 
وكذلك الربر والمستش يات ومواطن العبادةق إلى ما ساول ذلاك مان وقاف الكتاب وتعلايم 

ليتامىق ووقف علاى مان انكسارت لاه آنياة اليقادر علاى عوهانا وريار  اذا مان أباواب ا
الطاعاااات وجناااات الخياااراتق فناااذه الوقاااوف العاماااة جميعناااا علاااى اخاااتالف مصاااارفنا 

 (1) وتباين جناتنا مشتركة في أن المقصد بنا التقرب إلى هللا سبحانه وتعالى.
الحرمانق وتحققت فاي الوقاف والوقف يندف إلى اإلحسان والكرم ال إلى الجور و 

األرااراض النبيلااة التااي أراد ااا الشاارع حينمااا كاناات الن ااو  قريبااة إلااى هللاق فقاادم الوقااف 
المعونة للمعويين من رذاء وكسوة وسقاية وعاليق وبنيت المباني إلسكاننم وكذلك قدم 

نشاار خادمات للعلام وأ لاه ف نشائت دور العلام وبااذلت العطاياا للعلمااء ق والطاالبق وقاام ب
العلم وبنيت المساجد وارت ع مننا ناداء الحاق ولام تقتصار علاى ذلاك بال كانات مصاادر 

 (2) وموارد للعلم أخرجت الكثير من العلماء.
وبعد  ذا العرض نذكر المقصد العام للوقفق والمقاصاد الخاصاة لاه التاي وق ات 

 علينا والمستنبطة من واقعنا ال علي.
 

 الماده  العهص  للوقف:
 مورد دائم ومستمر لتحقيق ررض مباح من أجل مصلحة معينة. و إيجاد 

 الماصد  الخصدة للوقف:

                                           
 . 91ق 5/90علي خطر الشام لمحمد كرد  (  1)

 الوقف األ لي د. طالل بافقيه )و( . (  2)
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فااي الوقااف هاامان لبقاااء المااال ودوام االنت اااع بااه واالساات ادة منااه ماادة طويلااة ألن  -أ 
 الشيء الموقوف محبو  م بدًا على ما قصد له ال يجوي ألحد التصرف فيه.

ا الشاريعة المطنارة علاى الباّر ورّرَبات فياهق في الوقف بّر للموقوف عليه وقد حثتن -ب 
 فبالبر تدوم صلة النا  وتنقطع البغهاء ويتحابون فيما بيننم.

استمرار الن اع العائاد مان الماال المحاب ق فااألجر والثاواب مساتمر للواقاف حياًا أو  -ي 
 ميتًاق ومستمر الن ع للموقوف عليهق واالنت اع منه متجدد على مدل األيمنة.

ظة الوقف للمال وحمايته مان اإلساراف والتصارف فياهق فيبقاى الماال وتساتمر محاف -د 
االست ادة من ريعهق ومن جريان أجره لهق ومن ت مين مستقبل ذريتاه بإيجااد ماورد ثابات 

 يهمنه ويكون واقيًا لنم عن الحاجة وال قر.
ال أماار امتثااال أماار هللا ساابحانه وتعااالى باإلن اااق والتصاادق فااي وجااوه الباارق وامتثاا - ااا 

بالصدقة والحث علينااق و اذا أعلاى المقاصاد مان الوقافق وبناذا  سيدنا ونبينا محمد 
االمتثاااال يكاااون الوقاااف ساااببًا لحصاااول األجااار والثاااواب مااان هللا سااابحانه وتعاااالى ومحاااو 

 (1) السيئات.
وأولههوا األرحههص  بع ههه  أولههى فااي الوقااف صاالة لألرحااامق حيااث يقااول هللا تعااالى:   -و 

الاارحم معلقااة بااالعرش تقااول ماان وصاالني »وجاااء فااي الحااديث: ( 2){بههبع  فههي نتهههب  
  . (3) «وصله هللا ومن قطعني قطعه هللا

                                           
ق مقدماة دراساة كتااب 1/137انظر: أحكام الوقف فاي الشاريعة اإلساالمية د. محماد الكبيساي  (  1)

 . 1/66الوقوف من مسائل اإلمام أحمد د. عبدهللا ييد 

 ( من سورة األحياب.6( من سورة األن الق وآية )75آية ) (  2)

 . 16/113يح اإلمام مسلم بشرحه للنووي صح (  3)
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والصااالة تشااامل العطاااف والرحماااةق ولاااذا فقاااد أمااار صااالوات هللا وساااالمه علياااه أباااا 
فاجعلااه فااي األقاااربينق فتصاادق بااه أباااو طلحااة علاااى ذوي »األنصاااري بقولاااه:  (1)طلحااة

 (2) «.رحمه...
تعاون على البر واإلحسان لك الة األيتام وعون ال قراء والمساكين و و هرب فيه  -ي 

من التعاون في كل ما ين ع النا ق و و ما يسمى اليوم بالتكافال والرعاياة االجتماعياةق 
ولقاد أثناى هللا تعاالى  (3){وتعهصونوا  لهى البهر والتاهو  وذلك ماا دعاا إلياه القارآن الكاريم  

 (4){.لذد  في أمواله  حق معلو  للمصئل والمحرو واعلى المحسنين بقوله:  
في الوقف رعاية لألوالد بالح اظ على أموال المورث بعد موته مان الهاياعق ألن  -ح 

كثيااارًا مااان الاااوارثين يتل اااون األماااوال التاااي ورثو اااا إسااارافًا وبااادارًاق ثااام يظااال أحاااد م عالاااة 
م نار خيارًا للميات وال للحاي لا: »  (5)يتك ف النا ق و ذا ما قاله سيدنا ييد بن ثابت

                                           
 -34ق 32 -ق  اا 36 و: ييد بن سنل بن األسود بن حايام األنصااري الخيرجاي البخااري ) (  1)

بيعاااااة العقباااااة   اااااا(من أكاااااابر الصاااااحابة وفهاااااالئنم وشاااااجعاننمق شاااااند ماااااع رساااااول هللا 50
 والمشا د كلنا.

 . 1/549ة األصحاب ق االستيعاب في معرف1/566اإلصابة في تمييي الصحابة 

  .11/86ق وصحيح مسلم مع شرحه للنووي 5/387صحيح البخاري مع شرحة فتح الباري  (  2)

 ( من سورة المائدة.2آية ) (  3)

 ( من سورة المعاري.24آية ) (  4)

 اا( صاحابيق 45-ق  اا11 و: ييد بن ثابت بن الهحاك األنصاري الخيرجيق أبو خارجة ) (  5)
مان األنصاار وعرهاه  وكاان أحاد الاذين جمعاوا القارآن فاي عناد النباي  كان كاتاب الاوحيق

 عليهق و و الذي كتبه في المصحف ألبي بكر ثم لعثمان.
 . 1/296ق وراية النناية 1/551ق االستيعاب 1/561اإلصابة 
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علياه وال  من  ذه الحب  الموقوفةق أما الميات فيجاري أجر اا علياهق وأماا الحاي فتحاب 
 (1)«.تو ب وال تورث وال يقدر على استنالكنا

الوقااااف علااااى المساااااجد والمعا ااااد والماااادار  والمشااااافي ودور العجااااية ومالجاااايء  -ي 
 ة بقاء ا وصيانتنا.األيتامق كل  ذا مما يهمن لنذه المرافق العام

أن الوقف من القربات التي يسري ثوابنا للمحسنين في حياتنم الدنيا وبعد الموت  -ي 
 (2) جياء بما قدمت أيدينم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                           

 . 18ق م تاح الدراية ص9كتاب اإلسعاف في أحكام األوقاف إلبرا يم الطرابلسي ص (  1)

 . 18م تاح الدراية ألحكام الوقف والعطايا للمستشار يوسف إسحق النيل صانظر:  (  2)
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 الخاتمـــــة

 
إن مما توصل إليه  ذا « نس ل هللا حسن الخاتمة»وتشتمل على النتائج 
 البحث  و معرفة األمور التالية:

  يف اللغوي لكلمة الوقف ومرادفاتناق التحبي  والتسبيل جاءت بمعنى واحد.إن التعر 
  ال قناء ُيعبرون أحيانا باالوقفق وأحياناا باالحب ق إال أن التعبيار باالوقف عناد م أقاولق

 وقد يعبر عن الوقف بل ن الصدقة بشري أن يقترن معنا ما ي يد قصد التحبي .
  ة وكاال تعريااف يختلااف فااي ل ظااه عاان ا خاار أن تعاااريف الوقااف عنااد ال قناااء كثيااار

 ويت ق كثيرًا في المعنى.
  إن التعريااف الااذي اخترتااه لتعريااف الوقااف  ااو تعريااف الحنابلااة: تحبااي  األصاال وتساابيل

 الثمرة.
  إن الصاادقة الجاريااة الااواردةق المسااتمرة الثااواب بعااد المااوتق المااذكورة فااي الحااديث

 الوقف.النبوي الشريفق جملنا العلماء على أننا 
  إن الوقوف العامة جميعنا على اختالف مصارفنا وتباين جناتناا مشاتركة فاي أن

 المقصد بنا التقرب إلى هللا سبحانه وتعالى. 
 وفي الختههص :

الحمد هلل الذي يسر وسنل لي إتمام  ذا البحثق وصلى هللا وسلم وبارك على 
 آله وصحبه أجمعين.خاتم األنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين ققق 
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 فهرس المصادر والمراجع

 
 الارآ  الكري .أوال : 

 
 نتب الح دث و لوم : ثصنيص :
  ه(:204ترتدب ممن  اإلمص  الشصفعي )ت - 1

رتبه: محمد عابد السنديق نشر وتصحيح: السيد يوسف اليواويق والسيد عيت 
 م.1951- ا1370الكتب العلميةق بيروتق العطارق دار 

 التلخيص الحبدر في تخريج أحص دث الرافعي الكبدر: - 2
 ااا( تعليااق ونشاار: الساايد عبااد هللا  اشاام 852أحمااد باان علااي باان حجاار العسااقالني )ت

 م.1964- ا1384اليمانيق شركة الطباعة ال نية المتحدةق القا رةق 
 تحفة األحوذي شرح من  الترمذي: - 3

 اا( راجعاه: عبادالو اب عباد 1353عبد الرحمن بان عباد الارحيم المباارك وري )ت محمد
اللطياافق الناشاار: المكتبااة الساال ية بالمدينااة المنااورةق مطبعااة المعرفااةق القااا رةق الطبعااة 

 م.1963- ا1383الثانيةق 
 من  اب  مصد : - 4

فاااا اد  ااااا( تحقيااااق: محمااااد 275أبااااو عبااااد هللا محمااااد باااان يييااااد القيوينااااي اباااان ماجااااه )ت
 م.1975- ا1395عبدالباقيق دار إحياء التراث العربيق 

 وحصشية المن ي: -من  النمصئي: بشرح الحصفظ المدوطي - 5
 ااا( تاارقيم وفنرسااة: عبااد ال تاااح أبااو راادةق 303أحمااد باان شااعيب باان علااي النسااائي )ت

الناشر: مكتب المطبوعات اإلسالميةق حلبق دار البشاائر اإلساالمية للطباعاة والنشارق 
 م.1986 - ا1406بيروتق 
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 من  أبي  او : - 6
 ا( مطبوع مع شرحنا عون المعباودق تحقياق: 275سليمان بن األشعث السجستاني )ت

عباد الارحمن محماد عثماانق الناشار: المكتباة السال يةق المديناة المناورة ق مطبعاة المجادق 
 م.1968- ا1388القا رةق الطبعة الثانيةق 

 من  الترمذي: - 7
 ا( مطبوعة مع شارحنا تح اة األحاوذيق 279حمد بن عيسى الترمذي )تأبو عيسى م

مراجعااة: عبااد الو اااب عبااد اللطياافق الناشاار: المكتبااة الساال ية بالمدينااة المنااورةق مطبعااة 
 م.1963- ا1383المعرفةق القا رةق الطبعة الثانية 

 شرح معصني اآلثصر: - 8
ساايد جاااد الحااقق محمااد   ااا( تحقيااق: محمااد321أبااو جع اار أحمااد باان محمااد الطحاااوي )

 م.1968- ا1388ي ري النجارق الناشر: مطبعة األنوار المحمديةق القا رةق 
 شرح النووي  لى دحيح ممل : - 9

 اااا( مطباااوع ماااع صاااحيح اإلماااام مسااالمق 676محاااي الااادين يحياااى بااان شااارف الناااووي )ت
  ا.1394المطبعة المصرية ومكتباتناق 

 دحيح البخصري: - 10
 ااا( ومعااه شاارحه فااتح الباااري الباان 256ن إسااماعيل البخاااري )تأبااو عبااد هللا محمااد باا

حجااارق تحقيااااق: عبااااد العييااااي باااان بااااايق ومحاااب الاااادين الخطياااابق ترتيااااب: محمااااد فاااا اد 
 عبدالباقيق طبع: المطبعة السل ية بالقا رةق تصوير: دار ال كرق بيروت.

 دحيح ممل : - 11
طبااااوع مااااع شاااارحه  اااا( م261أباااو الحسااااين مساااالم بااان حجاااااي القشاااايري النيسااااابوري )ت

  ا.1394للنوويق المطبعة المصرية ومكتباتناق 
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  و  المعبو  شرح من  أبي  او : - 12
أبااو الطيااب محماااد شاام  الحااق العظااايم آباااديق تحقيااق: عباااد الاارحمن محمااد عثماااانق 
الناشااااار:المكتبة السااااال يةق المديناااااة المناااااورةق مطبعاااااة المجااااادق القاااااا رةق الطبعاااااة الثانياااااةق 

 م.1968- ا1388
 في  الا در شرح الدصمع الدغدر للمدوطي: - 13

 اا( دار ال كارق الطبعاة الثانياةق 1031للعالمة محمد المادعو عباد الار وف المنااوي )ت
 م.1972 - ا1391
 المعد  المفرس أللفصظ الح دث النبوي: - 14

 م.1936ترتيب ل يف من المستشرقينق الناشر: د.أ.ل.ونِسنكق مكتبة بريلق ليدنق 
 إلمص  أحم :ممن  ا - 15

 اااا( وبنامشاااه منتخااااب كناااي العماااالق دار صااااادرق 241أحماااد بااان حنبااال الشاااايباني )ت
 بيروت.

 
 نتب الفاههه : ثصلثص :
 الفا  الحنفي: -أ 
  أحنص  األوقصف: - 16

 - ااا( الطبعااة األولااى261أبااو بكاار أحمااد باان عماارو الشاايباني المعااروف بالخصاااف )ت
 م.1904- ا1322 بمطبعة ديوان عموم األوقاف المصريةق سنة

 اإلمعصف في أحنص  األوقصف: - 17
 ا( مكتبة 922إبرا يم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ على الطرابلسي الحن ي )ت

  ا.1406الطالب الجامعيق مكة المكرمةق 
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 تنوير األبدصر بشرح  ال ر المختصر: - 18
بادينق مطبعاة عالء الدين محمد بان علايق مطباوع بناامش حاشاية رد المحتاار البان عا

 م.1966- ا1386مصط ى البابي الحلبيق مصرق الطبعة الثانية 
 حصشية ر  المحتصر: - 19

 ا( على الدر المختار شرح تنوير 1252محمد أمين بن عمر الشنير بابن عابدين )ت
 مق مطبعة مصط ى البابي الحلبيق مصر.1966- ا1386األبصار: الطبعة الثانية 

 نوير األبدصر:ال ر المختصر شرح ت - 20
 ااااا( مطبااااوع مااااع حاشااااية رد المحتااااار الباااان 1088محمااااد عااااالء الاااادين الحصااااك ي )ت

 م.1966 - ا1386مصط ى البابي الحلبيق مصرق الطبعة الثانيةق  عابدينق مطبعة 
 المبموط: - 21

 ااا( الطبعااة األولااىق مطبعااة السااعادةق 490شاام  الاادين محمااد باان أحمااد السرخسااي )ت
  ا.1331مصرق سنة 

 
 الفا  المصلكي: -ب 
 دوا ر اإلكلدل شرح مختدر خلدل: -22

  ا.1332صالح عبد السميع ا بي األي ريق دار إحياء الكتب العربيةق 
 حصشية الع وي  لى شرح الخرشي: -23

 اا( مطبوعاة بناامش الخرشايق 1189أبو الحسن علي بن أحماد الصاعيدي العادوي )ت
ق المطبعااة األميريااة ببااوالقق مصاارق تصااوير: دار صااادرق بيااروتق عاان الطبعااة الثانيااة

  ا.1317سنة 
 حصشية الع وي  لى نفصية الطصلب الربصني: -24
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 اااا( مطبعاااة الباااابي الحلبااايق 1189أباااو الحسااان علاااي بااان أحماااد الصاااعيدي العااادوي )ت
 م.1938 - ا1357
 شرح الخرشي  لى مختدر مد ي خلدل: -25

 لشاااايخ علااااي العاااادويق ااااا( وبنامشااااه حاشااااية ا1101أبااااو عبااااد هللا محمااااد الخرشااااي )ت
 تصااوير: دار صااادر بيااروتق عاان الطبعااة الثانيااةق المطبعااة األميريااة ببااوالقق مصاارق

  ا.1317سنة 
 العرف والعمل في المذ ب المصلكي، ومفهومهص ل    لمصء المغرب: -26

  ا.1404أ.د. عمر عبد الكريم الجيديق مطبعة فهالةق المغربق 
  لى الممتحاد : نتصب شرح ألفصظ الواقفد  والاممة -27

 ااااا( تحقيااااق: 955أبااااو يكريااااا يحيااااى باااان محمااااد الطرابلساااايق المعااااروف بالحطاااااب )ت
د.جمعة اليريقيق الناشر: كلية الدعوة اإلسالمية ولجنة الح اظ على التراث اإلسالميق 

 مق ليبياق طرابل .1995الطبعة األولىق 
 نفصية الطصلب الربصني لرمصلة اب  أبي زي  الادرواني: -28
ي الصاااااعيدي العاااادوي الماااااالكيق تصااااحيح وهااااابر: يوسااااف البقااااااعيق دار الرشااااااد علاااا

  ا.1412الحديثةق الدار البيهاءق 
 منح الدلدل شرح مختدر خلدل: -29

  ا.1294 ا( تصوير عن المطبعة الكبرلق مصرق 1299محمد أحمد عليش )ت
 موا ب الدلدل شرح مختدر مد ي خلدل: -30

عباااااد الااااارحمن الطرابلساااايق المعاااااروف بالحطااااااب أبااااو عباااااد هللا محمااااد بااااان محماااااد باااان 
  ا.1328 ا( مطبعة السعادةق مصرق الطبعة األولىق 954)ت
 
 الفا  الشهصفعي: -ج 
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 تدحيح التنبي : -31
)محي الدين يحيى الناوويق مطباوع بناامش كتااب التنبياه فاي ال قاه علاى ماذ ب اإلماام 

 ة التقادم العلمياةق مصارقالشافعي ألباي اساحق إبارا يم بان علاى الشايراييق طباع بمطبعا
  ا.1348
 تحرير ألفصظ التنبي ، أو لغة الفا : -32

 ا( تحقيق وتعليق : عبدالغني الدقرق دار 676محيى الدين يحيى بن شرف النووي )ت
 م.1988 - ا1408القلمق دمشقق الطبعة األولى 

 تحرير الماصل فيمص يحل ويحر  م  بدت المصل: -33
 ااااا( تحقيااااق: فااااتح هللا محمااااد رااااايي 936الطُنسااااي )تأبااااو بكاااار محمااااد باااان محمااااد الب

 م.1989- ا1409ق 1الصباغق الناشر: دار الوفاءق المنصورة بمصرق ي 
 تيمدر الوقوف  لى غوام  أحنص  الوقوف: -34

 اااااا( دراساااااة وتحقياااااق: د. أحماااااد 1031عباااااد الااااار وف بااااان تااااااي العاااااارفين المنااااااوي )ت
. محمااود عبااد هللا العكاااييق جامعااة أم عباادالجبار الشااعبي )رسااالة دكتااوراه( بإشااراف أ.د

 م.1990- ا1410القرلق 
 تحفة المحتصج بشرح المنهصج: -35

شاااناب الااادين أحماااد بااان حجااار النيتمااايق مطباااوع ماااع حاشاااية الشااارواني والعبااااديق دار 
 ال كر للطباعة والنشر.

 حصشية البددوري  لى شرح اب  قصم  الغزي  لى مت  أبي شدصع: -36
  ا.1343الحلبيق مصرق طبع مصط ى البابي 

 
 

 حصشية الشبراملمي  لى نهصية المحتصج: -37
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 اااا( مطباااوع ماااع نناياااة 1087أباااو الهاااياء ناااور الااادين علاااي بااان علاااي الشبراملساااي )ت
 م.1967- ا1386المحتايق طبع مصط ى البابي الحلبيق مصرق 

 شرح اب  قصم  الغزي  لى مت  أبي شدصع في مذ ب اإلمص  الشصفعي: -38
حاشاااية الشاايخ إبااارا يم البيجااوريق طباااع بمطبعااة مصاااط ى البااابي الحلبااايق  مطبااوع مااع

  ا.1343مصرق 
 نفصية األخيصر في حل غصية االختدصر: -39

تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصاني الدمشاقي الشاافعيق دار إحيااء الكتاب 
 العربيةق مطبعة عيسى البابي الحلبيق مصر.

 مغني المحتصج: -40
 ااا( طبااع ونشاار: مطبعااة مصااط ى البااابي الحلباايق 977يااب الشااربيني )تمحمااد الخط

 م.1958- ا1377مصرق 
 
 الفا  الحنبلي: - 

 الشرح الكبدر  لى مت  المانع: -41
 ااا( 682شاام  الاادين أبااو ال ااري عبااد الاارحمن محمااد باان أحمااد باان قدامااة المقدسااي )ت

  ا.1347مطبوع بنامش المغنيق مطبعة المنارق مصرق الطبعة األولىق 
 شرح منتهى االرا ات: -42

  ا( الناشر: المكتبة السل ية.1051منصور بن يون  بن إدري  البنوتي )ت
 العم ة في فا  إمص  المنة أحم  ب  حنبل: -43

 ااا( مطبااوع مااع 620موفااق الاادين أبااو محمااد عبااد هللا باان أحمااد باان قدامااة المقدسااي )ت
 اض.كتاب العدةق الناشر: مكتبة الرياض الحديثةق الري

 نتصب الوقوف م  ممصئل اإلمص  أحم  ب  حنبل: -44
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 ااا( دراسااة وتحقيااق : د. عبااد هللا أحمااد اليياادق مكتبااة 311أحمااد باان محمااد الخااالل )ت
 م.1989- ا1410المعارفق الرياضق الطبعة األولىق 

 نشصف الانصع    مت  اإلقنصع: -45
الحكومااة بمكااة   ااا( الناشاار: مطبعااة1051منصااور باان يااون  باان إدرياا  البنااوتي )ت

  ا.1394المكرمةق 
   المغهههههني: -46

 اا( مكتباة الريااض 620أبو محمد عباد هللا بان أحماد بان محماد بان قداماة المقدساي )ت
 م.1981- ا1401الحديثةق الرياضق 

 المانههههع: -47
 ااااا( الناشاااار: الم سسااااة السااااعيديةق 620موفااااق الاااادين عبااااد هللا باااان أحمااااد المقدسااااي )ت

 م.1980الثالثةق مطابع الدجويق القا رةق الرياضق الطبعة 
 
 نتب فاهية  صمة وح دثة: - ه
 أحنص  الوقف في الشريعة اإلمالمية: -48

 م.1977- ا1397د. محمد عبيد الكبيسيق مطبعة اإلرشادق بغدادق 
 تتمة الرو  الن در شرح مدموع الفا  الكبدر: -49

- ااا1388ئفق الطبعااة الثانيااةق الساايد العبااا  باان أحمااد الحساانيق مكتبااة الم ياادق الطااا
 م.1968
 مفتصح ال راية ألحنص  الوقف والعطصيص: -50

المستشااار: يوسااف اسااحق النياالق دباايق األوقاااف والشاائون اإلسااالميةق الطبعااة األولااىق 
 م.1978 - ا1398
 الودصيص والوقف في الفا  اإلمالمي: -51
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 مق دمشق.1987- ا1407أ.د. و بة اليحيليق دار ال كرق الطبعة األولى 
 الوقف األ لي: -52

د. طااالل عماار بافقيااهق رسااالة دكتااوراه بإشااراف الشاايخ محمااد المنتصاار الكتااانيق مقدمااة 
إلااااى قساااام ال قااااه المقااااارنق جامعااااة اإلمااااام محمااااد باااان سااااعودق المعنااااد العااااالي للقهاااااءق 

  ا.1983- ا1403
 الوقف في الشريعة والاصنو : -53

  ا.1388ق ي دي يكنق دار الننهة العربيةق بيروت
 

 رابعص : معصد  اللغة العربية ومعصدمههص:
 األغههههصني: -54

 اا( تحقياق: إبارا يم 356أبو ال ري األصابناني علاي بان الحساين بان محماد القرشاي )ت
 األبياريق طبعة دار الشعب.

 تصج العروس م  دوا ر الاصموس: -55
ر مكتبة الحياةق  ا( تصوير ونشر: دا1205السيد محمد مرتهي الحسيني اليبيدي )ت

  ا.1306بيروتق عن المطبعة الخيريةق مصرق الطبعة األولىق سنة 
 تهذدب اللغة: -56

 ااا( تحقيااق: األسااتاذ عبااد الكااريم الغرباااويق مراجعااة: 370محمااد باان أحمااد األي ااري )ت
األسااتاذ محمااد علااي النجااارق الاادار المصاارية للتاا ليف والترجمااةق مطااابع سااجل العااربق 

 القا ااارة.
 
 

 التوقدف  لى مهمصت التعصريف: -57
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 ا( تحقياق: د. محماد رهاوان الداياةق دار ال كار 1031محمد عبد الر وف المناوي )ت
 م.1990- ا1410المعاصرق بيروتق الطبعة األولىق 

 خزانة األ ب: -58
 ا( تحقيق وشرح: عبد السالم  ارونق الطبعة 1093عبد القادر بن عمر البغدادي )ت

 لنيئة المصرية العامة للكتابق الناشر: مكتبة الخانجي بالقا رة.مق ا1979الثانيةق 
 شرح المعلاصت المبع: -59

 ااا( دار بيااروت للطباعااة 486أبااو عبااد هللا الحسااين باان أحمااد باان الحسااين اليوينااي )ت
 والنشرق بيروت.

 الشعر والشعراء: -60
ماد شاااكرق  اا( تحقياق وشارح: أحماد مح276أباو محماد عباد هللا بان مسالم بان قتيباة )ت

 مق دار المعارفق القا رة.1958 - ا1377
 :-تصج اللغة ودحصح العربية-الدحصح  -61

 ااا( تحقيااق: أحمااد عبااد الغ ااور عطااارق الناشاار: 393إسااماعيل باان حماااد الجااو ري )ت
 م.1982- ا1402السيد حسن عبا  الشربتليق الطبعة الثانيةق 

 الاصموس المحيط: -62
 ا( دار ال كرق بيروتق 817يروي آبادي الشيرايي )تمجد الدين محمد بن يعقوب ال 

 م.1978 - ا1398
 لمص  العرب: -63

 اا( تحقياق: عبادهللا 711جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقاي المصاري )ت
 علي الكبير وآخرونق الناشر: دار المعارفق القا رة.

 المدبصح المندر في غريب الشرح الكبدر للرافعي: -64
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 اا( تصاحيح: مصاط ى الساقاق طباع 770محمد بان علاي المقاري ال ياومي )ت أحمد بن
 مق مصر.1950- ا1369بمطبعة مصط ى البابي الحلبيق 

 
 خصممص : نتب التصريخ والتراد :

 إ ال  الحص ر والبص ي بماص  الشدخ  ب  الرؤوف المنصوي الح ا ي: -65
العاباااادين المناااااويق  تااااي الاااادين محمااااد المناااااويق ومعااااه كتاااااب فااااي ترجمااااة الشاااايخ يياااان

 (.12/900( تصنيف )3758مخطوي في مكتبة الشيخ عارف حكمت الرقم العام )
 إي صح المننو  في الذدل  لى نشف الطنو : -66

  ا( منشورات مكتبة المثنىق بغداد.1337إسماعيل باشا البغدادي )ت
 اإلدصبة في تمددز الدحصبة: -67

 اااا( وبنامشاااه 852جاار العساااقالني)تشااناب الااادين أباااي ال هااال أحمااد بااان علاااي بااان ح
في معرفة األصحابق تصوير : دار صادر ق عن طبعة مطبعة السعادة ق مصرق االستيعاب 

  ا.1328الطبعة األولىق 
 اإلمتيعصب في معرفة األدحصب: -68

 ااا( 463أبااو عماار يوسااف اباان عبااد هللا باان محمااد باان عبااد الباار النمااري القرطبااي )ت
يي الصاحابة ق تصاوير: دار صاادر عان طبعاة مطبعاة مطبوع بنامش اإلصابة في تمي

  ا.1328األولى  السعادةق مصرق الطبعة 
 الب اية والنهصية: -69

 اا( تحقياق د. أحماد أباو ملحامق د. علاي 774أبو ال داء الحافن ابان كثيار الدمشاقي )ت
- ااااا1405نجيااااب عطااااوي وآخاااارونق دار الكتااااب العلميااااةق بيااااروتق الطبعااااة األولااااىق 

 م.1985
 ب ر الطصلع بمحصم  م  بع  الار  المصبع:ال -70



 

الوقف مفهومه 
 ومقاصده 

  

253 
 

 

 ااا( الناشاار: دار المعرفااةق بيااروتق تصااوير عاان 1250محمااد باان علااي الشااوكاني )ت
  اق مطبعة السعادةق مصر.1348الطبعة األولىق عام 

 تهذدب األممصء واللغصت: -71
 اا( دار الكتاب العلمياةق بياروتق إدارة 676أبو يكريا محي الادين بان شارف الناووي )ت

 الطباعة المنيرية.
 تذنرة الحفصظ: -72

  ا( دار إحياء التراث العربيق بيروت.748أبو عبد هللا شم  الدين الذ بي )ت
 تصج التراد  في طباصت الحنفية: -73

  ا( الطبعة الثانيةق مطبعة ايجو كيشنلق كراتشي.879قاسم بن قطلوبغا )ت
 تصريخ بغ ا : -74

 ااا( الناشاار: دار الكتااب العرباايق 463دادي )تأبااو بكاار أحمااد باان علااي الخطيااب البغاا
 بيروت.
 تهذدب التهذدب: -75

 اا( الطبعااة األولااىق مطبعااة مجلاا  دائاارة 852أحماد باان علااي باان حجاار العسااقالني )ت
  ا.1326المعارف النظاميةق النند 

 تصريخ الرمل والملوك: -76
ا يم ق  ااا( تحقيااق: محمااد أبااو ال هاال إباار 310أبااو جع اار محمااد باان جرياار الطبااري )ت

 مق الناشر: دار المعارفق مصر.1968الطبعة الثانيةق 
 تصريخ الم دنة المنورة: -77

 اااا( تحقياااق: فنااايم محماااد شااالتوتق 262أباااو يياااد عمااار بااان شااابه النمياااري البصاااري )ت
  ا.1393الناشر: حبيب محمود أحمدق دار األص ناني للطباعةق جدةق 

 الدوا ر الم دئة في طباصت الحنفية: -78
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 ااا( 775د عبااد القااادر باان محمااد باان محمااد باان نصاار هللا القرشااي الحن ااي )تأبااو محماا
مق 1978- ا1398تحقيق: د. عبد ال تاح محمد الحلوق مطبعة عيسى البابي الحلبيق 

 الناشر: دار العلومق الرياض.
 خالدة األثر في أ يص  الار  الحص ي  شر: -79

 ق بيروت. ا( دار صادر1111محمد أمين بن فهل هللا المحابي )ت
 خطط الشص : -80

مق مطابع م سسة األعلميق بيروتق 1983- ا1403محمد كرد عليق الطبعة الثالثةق 
 الناشر: مكتبة النوريق دمشق.

 ال دبصج المذ ب في معرفة أ يص   لمصء المذ ب: -81
  ا( دار الكتب العلميةق بيروت.799إبرا يم بن علي بن محمد بن فرُحون )ت

 اصت الحنصبلة:الذدل  لى طب -82
أباااااو ال اااااري عباااااد الااااارحمن بااااان شاااااناب الااااادين أحماااااد البغااااادادي ثااااام الدمشاااااقي الحنبلاااااي 

 م.1952- ا1372 ا( تصحيح: محمد حامد ال قيق مطبعة السنة المحمديةق 795)ت
 ملك ال رر في أ يص  الار  الثصني  شر: -83

ق الطبعااة  ااا( دار اباان حاايمق ودار البشااائر اإلسااالمية 1206محمااد خلياال الماارادي )ت
 م.1988- ا1408الثالثةق بيروتق 

 مدر أ ال  النبالء: -84
 اا( تحقياق: شاعيب األرنا ويق 748شم  الدين محمد بن أحمد بن عثماان الاذ بي )ت

 م.1983- ا1403محمد نعيم العرقسوسيق م سسة الرسالةق بيروتق الطبعة األولىق 
 المدرة النبوية: -85
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 ااا( تحقيااق وهاابر: مصااط ى السااقاق إباارا يم 151أبااو محمااد عبااد الملااك باان  شااام )ت
مق شااركة ومطبعااة: مصااط ى 1955- ااا1375عبااد الح ااين شاالبيق الطبعااة الثانيااةق اإلبياااريق 

 البابي الحلبيق مصر.
 شدرة النور الزنية في طباصت المصلكية: -86

 ااااق 1349محماااد بااان محماااد مخلاااوفق طبعاااة جديااادة باألوفسااات عااان الطبعاااة األولاااىق 
 الناشر: دار الكتاب العربيق بيروت. المطبعة السل يةق

 شذرات الذ ب في أخبصر م  ذ ب: -87
 اااا( دار إحيااااء التاااراث العربااايق 1089أباااو ال اااالح عباااد الحاااي بااان العمااااد الحنبلاااي )ت

 بيروت.
 ال وء الالمع أل ل الار  التصمع: -88

 اا( منشاورات دار مكتباة الحيااةق 902شم  الدين محمد بن عبد الرحمن الساخاوي )ت
 بيروت.
 طباصت الشصفعية: -89

 اا( تحقياق: عباد هللا الجباوريق طباع ونشار: 772جمال الادين عباد الارحيم األسانوي )ت
 م.1981- ا1401دار العلومق الرياضق 

 طباصت الشصفعية: -90
 ا( تصحيح 851أبو بكر بن أحمد بن محمد تقي الدين ابن قاهي شنبة الدمشقي )ت

بعة األولى ق مطبعة مجل  دائارة المعاارف العثمانياةق وتعليق: د. عبد العليم خانق الط
 م.1979- ا1399حيدر آباد الدكنق النندق 

 طباصت الحنصبلة: -91
  ا( الناشر: دار المعرفةق بيروت.527أبو الحسين محمد بن أبي يعلي )ت

 الطباصت الكبر : -92
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  ا( دار صادرق بيروت.230محمد بن سعد )ت
 الاراء:غصية النهصية في طباصت  -93

مق دار 1982- اااا1402 اااا( الطبعاااة الثالثاااةق 833محماااد بااان محماااد بااان الجااايري )ت
 الكتب العلميةق بيروت.

 الفوائ  البهية في تراد  الحنفية: -94
 محمد بن عبد الحي اللكنوي الننديق دار المعرفةق بيروت.

 فهرس الفهصرس واإلثبصت ، ومعد  المعصد  والمشدخصت والمملمالت: -95
حااااي باااان عبااااد الكبياااار الكتااااانيق اعتناااااء: د. إحسااااان عبااااا ق الطبعااااة الثانيااااةق عبااااد ال
 مق دار الغرب اإلسالميق بيروت.1982 - ا1402
 الكواكب المصئرة بأ يص  المئة العصشرة: -96

 اااا( تحقياااق: د. جبرائيااال ساااليمان جباااورق الطبعاااة 1061للشااايخ نجااام الااادين الغااايي )ت
 جديدةق بيروت.مق منشورات دار ا فاق ال1979الثانيةق 
 الكصمل في التصريخ: -97

أباااو الحسااان علاااي بااان أباااي الكااارم محماااد بااان محماااد الشااايباني المعاااروف باااابن األثيااار 
  اق الطبعة المنيرية.1356 ا( الطبعة األولى 630)ت
 نتصب المغصزي للواق ي: -98

  اااااا( تحقياااااق: د. مارسااااادن جاااااون ق مطاااااابع دار207محماااااد بااااان عمااااار بااااان واقاااااد )ت
 مق الناشااااااااار: م سساااااااااة األعلماااااااااي للمطبوعااااااااااتق1964القاااااااااا رة المعاااااااااارف بمصااااااااارق 

 بيروت.
 
 

 النور المصفر    أخبصر الار  العصشر: -99
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مق دار 1985- اا1405عبد القادر بن شيخ بن عباد هللا العيدروسايق الطبعاة األولاىق 
 الكتب العلميةق بيروت.

   ية العصرفد  أممصء المؤلفد  وآثصر المدنفد : -100
م ق منشااورات 1955 ااا( طبااع فااي اسااتانبولق ساانة 1339البغاادادي )تإسااماعيل باشااا 

 مكتبة المثنيق بغداد.
 وفيصت األ يص  وأنبصُء أبنصء الزمص : -101

 ااا( تحقيااق: د. إحسااان 681أبااو العبااا  شاام  الاادين أحمااد باان محمااد باان خلكااان )ت
 م.1977- ا1397عبا ق دار صادرق بيروتق 

 ى:وفصء الوفص بأخبصر  ار المدطف -102
 ا( تحقيق: محمد محي الدين 911نور الدين علي بن أحمد السمنودي )ت

 م.1981- ا1401عبدالحميدق دار إحياء التراث العربيق بيروتق الطبعة الثالثةق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


