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 املقدمة:

امىخلمم،  جعلى    احلمد هلل الذي من على  اسلىلمب تحىأع اعمىخلري ا ى       

هل، من القىب  مىخل تلىأمب بهاتمىخل جق ت قاىو تىخلسه   دلىا ه ، عىخل م،  دلىا          

الحض  جاس ة  جالصالة جاللالم عل  اسبلهث  محىة لللىخلملب الىذي مىخل مىن      

خ  إق ،ري امأا عليا  جمخل من شب إق حذ ه، م ا نبي ىخل جإمخلم ىخل دمىد جعلى      

 آلا جاصحخلتا امجلب. امخل تلد:

من األمه  اليت قب  مخل الشىبتلة جاخىأب تىا اسلىلمهن  مىخل      دخلن الهقف 

مل حيبس اهى  ااخلهليىة ديمىخل علمأىا ،ا ا جق ا  ىخل      : »~قخلري اإلمخلم الشخلدلي 

جق شى  ان الهقىف مىن القىب       (1)« رب ا حببلمخل  جإمنخل حىبس اهى  اإلمىالم   

خل حأ  تبق  بهاتمخل جق ت قاو حأ  تلد اسمىخل  جسى   اليت تأقب  تمخل إىل اهلل 

ديا من اس حلة للهاقىف ه الىدنيخل جارخىبة ه حيخل ىا جتلىد  خل ىا  جمىن اس حلىة         

للمهقهف عليم، ج حبتج  بتخل م، ج،دو حخلعخل م، لذا عخلء احلث عل  الهقف 

جانا ادض  مخل تأقىب  تىا اللبىد إىل  تىا عى  جعىال  جمىن ه ىخل  ىخلن اقهأمىخلم           

ألحكىخلم هىذا القبتىة     تخلألجقخلف ج أخلتة البحهث ع مخل مىن األمىه  اسممىة ةليىة    

جحثخًل سن آ خلا اهلل خ ًا ان ت حو نحلا جإخهانا تخلألجقخلف جلذا اجعىد  ،جلأ ىخل ى     

جدقمىىخل اهلل لكىى  خىى  ى جنا ة مىىن اعمخلهلىىخل مأخلتلىىة األجقىىخلف جالبحىىث ع مىىخل         

                                           
  حخلشية الشبقخلجي: 3/242  جب مي عل  ا ايب: 3/194 مذتب األمسخلء جاللغخل :  ( 1)

 .5/359  نمخلتة احملأخلج: 2/172
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 ج  ميأمخل ج هلي شؤجنمخل جذل  تخللبحهث جعقد ال دجا  حههلخل.

مشىبجعية  » ىه  تل ىهان   جمن ه خل عخلء  اسلخلهمة ه الكأخلتىة حىهري اسه  

لبيخلن مشبجعية الهقف جإتضخلح مذاهب الحقمىخلء  « الهقف جمذاهب الللمخلء ديا

 ه مشبجعيأا مو ذ ب األ،لة جتيخلن الباي الباعع الذي تلضدا الدلي .

لذا مأ كل، ه هذا البحىث عن ملألة من ملىخلل   أىخل  الهقىف الكىث      

يىة هىذا اسلىألة إذ هىي     ألهم« مشبجعية الهقف جمىذاهب الللمىخلء ديىا   »جهي: 

 اسدخ  لألجقخلف جالأ خلدس ديمخل  جهي مبثخلتة الحخلحتة ألحكخلما األخبى.

لذا   خلجلت اسلألة اسذ ه ة ج أبت ع مخل تخللأحصي  جذل   ىمن اسى مج   

 ار ي:

 إتضخلح حك، اسلألة ه  هء مذاهب األلمىة األ تلىة مىو  هبيى      مت – 1

 دة.األقهاري من  أب اسذاهب األصيلة اسلأم

 ت األقهاري تخلأل،لة مقدمخًل األ،لة ال صية عل  األ،لة اللقلية.لا ب – 2

ذ ب  اس خلقشة الىيت اج ،هىخل اصىحخل   ى  قىهري على  ا،لىة القىهري          – 3

 ارخب جاعبت عن  ل  اس خلقشخل .

 ذ ب  القهري الباعع ججعا الرتعيع. – 4

 قمىىت ارتىىخل  الىىيت ج ،  ه البحىىث تىىذ ب  قىى، ارتىىة جاللىىه ة   – 5

  ج ،  ديمخل.اليت

خبعت األحخل،تث جاربخل  من  أبمخل اسلأمدة  دخلن  خلن احلدتث ه  – 6
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الصحيحب اج احدهمخل ا أحيت تا جمل اذ ب من خبعا مهاهمخل سخل 

 للصحيحب من مزتة.

  بمجت لألعالم غ  اسشمه تن الذتن مب ذ به، ه البحث. – 7

 ألة اسبحهبة.خأمت البحث خبخلمتة تي ت ديمخل خالصة مهعزة للمل – 8

ذ ب  دمخل س للمه ه   حيد من ا ا، البعه  إىل عزلية م ا   – 9

جدمبس   جاربخل   جدمبس لألحخل،تث  دمبس لآلتخل  جهي:

 جدمبس للمه هعخل .  جدمبس للمباعو  لألعالم

 

 خطة البحث:

ذ ب  متميدًا  ضمن مل   الهقف ه اللغة جاقصاالح ب،  كلمت عن 

ف الحقمخلء ديا  ب،  كلمت عن ملألة لزجما من مشبجعية الهقف جتي ت خال

 عدما.

جه ال مخلتة ذ ب  خخلمتىة  ضىم ت خالصىة عىن اسه ىه  مبي ىخًل ديمىخل مىخل         

  هصلت إليا ه  ل  اسلألة اسبحهبة.

جه ا أىىخلم امىىأري اهلل ان ت حىىو تمىىذا البحىىث جان ًللىىا خخللصىىخًل لهعمىىا   

   اللىخلسب  جصىل  اهلل   الكبت،  إنا خ  ملؤجري جآخب ،عهانخل ان احلمد هلل 

 جمل، جتخل ك عل  نبي خل دمد جعل  آلا جاصحخلتا امجلب.
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 متهيد لبيان معنى الوقف يف اللغة واالصطالح

 

 أواًل: التعريف اللغوي:

 الهقف تحأع دلكهن مصد  جقف الشيء جاجقحا  تقخلري: جقف الشىيء  

نىا حيىبس   جاجقحا جقحخًل اي حبلىا  جم ىا جقىف ،ا ا اج ا  ىا على  الحقىباء أل      

الهاج جالقخلف جالحخلء اص  جاحد تىدري على    » :(1)اسل  عليم،  قخلري اتن دخل س

جمن هذا األص  اسقىيس عليىا تؤخىذ الهقىف      (2)«متكث ه الشيء تقخلس عليا

 نا مخل ث األص .إد

دخللهقف لغة احلبس  جالهقف جالأحبيس جالألبي  مبل   جاحد  تقخلري: 

  جقحىىخًل اي: حبلىىأمخل ه مىىبي  جقىىف جقحىىخًل اي: حبلىىا  جتقىىخلري: جقحىىت الىىدا

اهلل  جشىىيء مهقىىهف  جاامىىو جقىىهف جاجقىىخلف مثىى  بىىه  جابىىها  ججقىىت   

جاجقخل  ججقحت البع  عن الشىيء جقحىخًل م لأىا ع ىا  جمسى  اسهقىهف جقحىخًل        

 ألن اللب مهقهدة  جحبلخًل ألن اللب دبهمة.

                                           
تن ن بتخل القزجتين اسلبجف تخللباني اته احللب اتن دخل س احد علمخلء هه: امحد تن دخل س  ( 1)

اللغة  خلن حنهتخًل عل  طبتقة الكهديب من  صىخلنيحا اممى  ه اللغىة جغى ا مىخل  تىخللبي مى ة        

 .1/352مخس ج للب جبالمثخللة. تغية الهعخلة: 

 .6/135ملج، مقخلتيس اللغة:  ( 2)
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جالحصيىع ان تقىخلري: جقحىىت  ىىذا ى تىدجن األلىف ى جق تقىخلري: اجقحىت ى          

 .(1)أللف ى إق ه لغة  ،تئة تخل

 ثانيًا: التعريف االصطالحي:

 لد،   لبتحخل  الحقمخلء للهقف نظبًا قخأالدم، ه اللب اسهقهدىة هى    

  أقىى  إىل ملىى  اسهقىىهف عليىىا اج إىل ملىى  اهلل  لىىخلىل  اج  بقىى  علىى  ملىى     

 الهاقف؟

 ذ با جلن اطي  ه هذا اسلألة  لذا اذ ب  لبتحخًل جاحىدًا هىه امجلمىخل  لى    

مل   الهقف جشبط الهاقف  جهه: حتبيس مخلل  مال  الأصبف مخللا اس أحو 

تا مو تقخلء عي ا تقاو  صبف اسخلل  جغ ا ه  قبأا تصىبف  تلىا إىل عمىة تىب     

 .(2) قبتخًل إىل اهلل  لخلىل 

جمل   الألبتف: ان حيبس اسخلل  اج ج يلا إذا  خلن عخللز الأصبف اي: 

الىذي ككىن اقنأحىخل  تىا مىو تقىخلء عىب الهقىف  اي:         حبًا مكلحخًل  شيدًا ى مخللا  

                                           
   مىذتب  6/135  ملج، مقخلتيس اللغىة:  4/1440  الصحخلح: 9/359للخلن اللب :  ( 1)

  اسالو 3/205  القخلمهس احمليط: 2/669  اسصبخلح اس  : 3/194األمسخلء جاللغخل : 

  انيس الحقمخلء ص 491  اسغب  ص 219  طلبة الالبة ص 285عل  اتىها  اسق و ص 

 .2/539  شبح حدج، اتن عبدة: 197

  2/489  شىىبح م أمىى  اإل ا،ا :  141  4/240   شىىخلف الق ىىخل :  5/313اسبىىد :  ( 2)

  حخلشىية اتىن قخلمى، على      285  اسالىو ص  271  4/270  ماخللب اجلي ال مىي:  490

 . 5/531البجض اسبتو: 
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إملخلك اسخلري عن امبخل  الأملكخل  تقاو  صبف مخلل  اج غ ا ه  قبأا تشىيء  

مىخل   من الأصبدخل   تصبف غلأا جمثب ا جحنههخل تلبب حتبيلا إىل عمىة تىب تلي  

الهاقف  جهذا مل ى  قىهري الحقمىخلء ه  لبتىف الهقىف: إنىا حتبىيس األصى           

 اج الثمبة. ج لبي  اس حلة

اي: ان ت هي تا القبتىة  جللى    «  قبتخًل إىل اهلل»جمل   قهلا ه الألبتف 

ذل  القيد لرت ب الثها  عليا ق لصحأا جلزجما  دقد تقف اإلنلخلن جقحىخًل ق  

تقصد تا القبتة جمو ذل  تكهن قنمخًل ق بها  ديا  من جقف تقصىد البتىخلء    

نا تكهن جقحخًل قنمخًل جق بها  إذل  داج خهدخًل من احلجب عليا جتيو مخللا جحنه 

ديا ألنىا مل تبأىب تىا جعىا اهلل  لىخلىل  اج ان هىذا القيىد لبيىخلن اصى  مشىبجعية           

 الهقف.
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 مشروعية الوقف ومذاهب العلماء فيه

 

ق خالف تب األلمة األ تلة ه مشبجعية الهقف  جانا مل هن  جمن 

للف جمن تلده، عل  القهري القب  اس دج  إليمخل ت  إن ا ثب اه  اللل، من ال

 .(1)تل ية الهقف جانا من احلن مخل  قب  تا إىل اهلل  لخلىل ألنا صدقة ،المة بخلتأة

ق جقف إذا مقد ة  @: مل تكن احد من اصحخل  ال يب <قخلري عخلتب 

: تلغين ان مثخلنب صحخلتيخًل من األنصخل   صدقها ~جقخلري الشخلدلي  (2)جقحخل

 .(3)تصدقخل  دبمخل  تلين اجقخلدخًل

. جاللم  عليا ع د (5)اق حخلق عل  عهان الهقف  (4)قد نق  اتن هب ةج

                                           
  الكخله قتن عبدالرب: 7/79  شبح ا بشي: 5/419  دأع القدتب: 12/27اسبلهط:  ( 1)

ة اممىىىىه :    كملىىىى9/368  احلىىىىخلجي الكىىىىب : 6/18  مهاهىىىىب االيىىىى : 2/1012

  شىىىىبح م أمىىىى  اق ا،ا :  8/184  اسغىىىىين:  2/763  حليىىىىة الللمىىىىخلء:  15/323

 .4/271  ماخللب اجلي ال مي: 4/40  اقخأيخل  لأللي  اسخأخل : 2/489

جا ايب الشبتيين ه مغين احملأىخلج:   8/186اتن قدامىة ه اسغين:  <هذا األبب ذ با عن عخلتب  ( 2)

 ه  أب األبخل  حلب مخل اطللت عليا من اسباعو.   جمل اقف عل  من خبعا2/376

 .2/376مغين احملأخلج:  ( 3)

هه: عهن الدتن اته اسظحب حيي  تن دمد اتن هب ة الشيبخلني جنتب اسقأض  جات ا  جلىد مى ة  لىو     ( 4)

ج للب جا تلمخللة   حقا عل  مذهب اإلمخلم امحد  الف  أخلتىا اإلدصىخلح عىن ملىخلني الصىحخلح      

 .195  4/191قخل  األلمة  مخل  م ة مأب جمخلمخللة. شذ ا  الذهب: ذ ب ديا ا حخل

 .2/52اقدصخلح:  ( 5)
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جاللم  عل  هذا ع د »حيث قخلري:  ~(1)اه  اللل،  مخل نقىى  ذل  الرتمذي 

جغ ه، ق نللى، تب اسأقدمب م مى، ه  @اللل، من اصحخل  ال يب  اه 

 .(2)«ذلى  اخأالدىخًل ه إعىخلنة جقف األ  ب جغ  ذل 

اعل، ان ببه  الهقف ه هذا الشبتلة جببه  : »~(3) خلنيجقخلري الشه

 خل تدري عل  ا حخلق عخلمة اه  اللل، عل   (4)« هنا قبتة اظمب من مشس ال مخل 

 < لليقخًل عل  حدتث عمب  ~ (5)عهان الهقف جمشبجعيأا  جقخلري ال هجي

جه هذا احلدتث ،لي  عل  صحة اص  الهقف  جانا »حي مخل جقف ا  ا: 

ااخلهلية  جهذا مذهب خل جمذهب اامخله   جتدري عليا اتضخًل  خمخللف لشهالب

 .(6)«إمجخل  اسللمب عل  صحة جقف اسلخلعد جاللقخلتخل 

                                           
هه: دمد تن عيل  تن مه ة اته عيل  الرتمذي صخلحب ااخلمو احد األلمة الثقخل  مأحى    ( 1)

على  إمخلمأىا جعاللأىىا  مىخل  مى ة  لىىو جمىبلب جمىىخللأب  جهىه مىن ات ىىخلء اللىبلب. ميىىزان         

 .3/678اقعأداري: 

  .3/660م ن الرتمذي:  ( 2)

هه: اته عبداهلل دمد تن علي الشه خلني الص لخلني  جلد م ة الف جمخللة جبالث جمبلب  جهه احد  ( 3)

 .2/365اسكثبتن من الأأليف ه شأ  الللهم   هه م ة الف جمخللأب جمخلب. هدتة اللخل دب: 

  .3/313اللي  اابا :  ( 4)

ال هجي الدمشقي الشخلدلي  ديي الدتن اته ن بتخل: دقيا لغهي  هه: حيي  تن شبف تن مبي (5)

ددث  جلد ت هى م ة إحدى جبالبب جمأمخللة  مىخل  ت ىهى مى ة مىبو جمىبلب جمىأمخللة.       

  . 4/250   ذ بة احلحخلظ: 396ى  8/395طبقخل  الشخلدلية الكربى: 

  . 11/86شبح ال هجي لصحيع ملل،:  (6)
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 .(2)«جاحلخلص  انا ق خالف ه صحأا  جإمنخل ا الف ه لزجما:»(1)جقخلري اتن جني،

 جهه م قهري اتضخًل  جاتة عن  (4)الهقف  ~ (3)جمل تَب شبتع 

 .(5)~اتي ح يحة 

                                           
تن دمد الشم  تخلتن جني،  دقيا ح حي  احد احملققب ه مذهب هه: نتن الدتن تن إتباهي،  ( 1)

احل حية  ص ف  أبخًل  ث ة ه اسذهب م مخل البحب البال  شبح   ز الدقخلل  جغ ا   ىهه مى ة   

 .8/358مبلب ج للمخللة. شذ ا  الذهب: 

 .5/209البحب البال :  ( 2)

القخل ىي اسشىمه      – ته امية الكهها – هه: شبتع تن احلخل ث تن قيس تن ملخلجتة الك دي ( 3)

جمل تلمو م ا  امأقضخلا عمب عل  الكهدة جاقبا علي  مىخل  مى ة    @ خلن ه نمن ال يب 

 .328  4/327   مذتب الأمذتب: 1/59مثخلن جمبلب من اهلجبة.  ذ بة احلحخلظ: 

 .9/17  احملل : 9/369  احلخلجي الكب : 6/219  تدالو الص خللو: 8/185اسغين:  ( 4)

جنقلمخل ع ا ملظ، ا بخلعا  مخل ه دأع القدتب:  ~هذا البجاتة ذ ب  عن اإلمخلم اتي ح يحة  ( 5)

  4/338  حخلشية اتن عخلتدتن: 3/325   بيب احلقخلل : 12/27  اسبلهط: 5/419

لك م، ذ بجا ان األصع ع دا ااهان إق انا ق تلزم ع دا دمه مب زلة اللخل تة حأ  ًهن لا ان 

جقت شخلء جته ث ع ا إذا مخل   مخل ميأ ي تيخلنا ى إن شخلء اهلل ى. قخلري اللبخلي تبعو ديا اي 

جظن تلض اصحخلت خل  محم، اهلل انا غ  عخللز عل  قهري اتي ح يحة : »12/27ه اسبلهط: 

جإليا تش  ه ظخلهب البجاتة د قهري: امخل اته ح يحة دكخلن ق ًيز ذل  جمبا،ا ان ق ًللا 

: 4:338اخل ج ذا قخلري اتن عخلتدتن ه حخلشيأا: « …بخلتت ع دا قنمخل  دأمخل اص  ااهان 

 جالصحيع انا عخللز ع د الك  جإمنخل ا الف تي ممخل ه اللزجم جعدما. جميأ ي.

دأبب تمذا ان األصع ع د اإلمخلم اتي ح يحة عهان الهقىف جمشىبجعيأا ه األصى  دمىه تمىذا      

 تهاد  عخلمة اه  اللل، من الللف جا لف.
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 ـةاألدلـ

 

أواًل: استتتدا القتتا لور عيتترووية الوستتف االرتتاة وا ثتتر وا  تتا   

 وايار ذلك ولى الاحو اآلتي:

للهقف  مخل ه حدتث عمبج تن  @دل  ال يب  :الدلي  األجري

،ت خل ًا جق ، همخًل جق عبدًا جق امة  @مخل  بك  مهري اهلل »قخلري:  <(1)احلخل ث

 (2)«جا  خًل عللمخل قتن اللبي  صدقة إق تغلأا البيضخلء اليت  خلن تب بمخل جمالحا

 .(3) صدق مب حلة األ ض دصخل  حكممخل حك، الهقف @دخلل يب 

اصخل  ا  خل  <ان عمب تن ا اخل   }حدتث اتن عمب  :الدلي  الثخلني

تلأأمبا ديمخل دقخلري: تخل مهري اهلل: إني اصبت ا  خًل  @دأ   ال يب  (4)خبيرب

مبني تا؟ قخلري: إن شئت خبيرب مل اصب مخلق قط انحس ع دي م ا دمخل  أ

حبلت اصلمخل ج صدقت تمخل. قخلري: دأصدق تمخل عمب انا ق تبخل  جق تههب 

                                           
احلخل ث تن اتي  با  ا زاعي اسصالقي اخىه ام اسىؤم ب عهتبتىة ت ىت احلىخل ث.       عمبج تن ( 1)

 .4/292اإلصخلتة: 

  صىحيع البخىخل ي   4461اخبعا البخخل ي ه صحيحا جاللحظ لا ه  أىخل  اسغىخلني تىبق،     ( 2)

 .8/148مو دأع البخل ي: 

 .5/360دأع البخل ي:  ( 3)

مىكهن اسىي، تلىدهخل ملجمىة جقىد ج ، الأصىبتع       تحىأع اسثلثىة ج  « مثىب »هذا األ ض تقخلري هلىخل   ( 4)

 .2764تخلمسمخل ه  جاتة البخخل ي  مخل ه صحيحا ه احلدتث  ق، 
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جق ته ث  ج صدق تمخل ه الحقباء جه القبت  جه البقخل  جه مبي  اهلل 

جاتن اللبي  جالضيف جق ع خلح عل  من جليمخل ان تأ   م مخل تخلسلبجف 

هري اهلل: إني امأحد  مخلق جه لحظ ان عمب قخلري: تخل م«. جتال، غ  مأمهري

 صدق تأصلا ق : »@جهه ع دي نحيس دأ ،  ان ا صدق تا دقخلري ال يب 

تبخل  جق تههب جق ته ث جلكن ت ح  مثبا دأصدق تا عمب دصدقأا  ل  ه 

مبي  اهلل جه البقخل  جاسلخل ب جالضيف جاتن اللبي  جلذي القبت   جق 

 .(1)«اج ته   صدتقا غ  مأمهري تاع خلح عل  من جليا ان تأ   م ا تخلسلبجف 

دحي هذا احلدتث الصحيع ،لي  عل  صحة اص  الهقف  خل تدري عل  

مشبجعيأا جدضلا  جانا من ادض  مخل تأقب  تا اللبد إىل  تا  بخل ك ج لخلىل 

 ألنا صدقة ،المة بخلتأة.

إذا »قخلري:  @ان  مهري اهلل  <مخل  جى اته هبتبة  :الدلي  الثخللث

ع ا عملا إق من بالبة إق من صدقة عخل تة اج عل، ت أحو  مخل  اإلنلخلن انقاو

 .(2)«تا  اج جلد صخلحل تدعه لا

                                           
احلدتث مأح  عليا اخبعا البخىخل ي ه صىحيحا جاللحىظ لىا ه  أىخل  الهصىخلتخل  تىخل  جمىخل          ( 1)

  صىحيع البخىخل ي   2764للهصي ان تلم  ه مخلري اليأي، جمخل تأ   م ا تقد  عمخللأىا تىبق،   

  صىحيع  1632جت حها ملل، ه صحيحا  تىخل  الهقىف تىبق،     5/392دأع البخل ي: مو 

 .6/96ملل، تشبح ال هجي: 

ه  أخل  الهصية تخل  مخل تلح  اقنلخلن من الثها   1631اخبعا ملل، ه صحيحا تبق،:  ( 2)
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دحي هذا احلدتث ،قلة عل  انقاخل  عم  اإلنلخلن جةد، الثها  لا 

ن اعبهخل ق ت قاو جم مخل: الصدقة ااخل تة إمبه ا إق ه هذا األشيخلء الثالبة د

ا من الصدقخل  ليلت عخل تة ن غ إجهي دمهلة ع د الللمخلء عل  الهقف د

ت  كل  اسأصدق عليا اعيخلنمخل  خل تدري عل  دضلا جمشبجعيأا جانا من ادض  

مخل تأقب  تا اإلنلخلن إىل اهلل 
(1). 

 قخلري:  خلن اته طلحة  <حدتث انس تن مخلل   :الدلي  الباتو

  (2)ا ثب األنصخل  تخلسدت ة مخلق من خن   ج خلن احب مخللا إليا ت حخلء

 تدخلمخل جتشب  من مخلء ديمخل طيب   @سلجد  ج خلن ال يب ملأقبلة ا

    قخلري انس: دلمخل نزلت:

   

     :ة ىىىه طلحىىىخلم اتىىىق  [92]آري عمبان

   خلري: تخل مهري اهلل إن اهلل تقهري: ىىدق

                                           
 .6/95تلد جدخل ا  صحيع ملل، تشبح ال هجي: 

 .6/130:   ني  األجطخل 6/95شبح ال هجي لصحيع ملل،:  ( 1)

: هذا اللحظة  ث ًا مخل ختألىف الحىخلظ احملىدبب ديمىخل ديقهلىهن: ت حىخلء تحىأع        ~قخلري اتن األب   ( 2)

البخلء ج لبهخل جتحأع الباء ج ممخل جاسد ديممخل جتحأحممخل جالقصىب جهىي امى، مىخلري جمه ىع      

 انمىخل ديللى  مىن الىرباح جهىي األ ض اس كشىحة       1/84تخلسدت ة  جقخلري الزخمشبي ه الحخلل : 

  نيىى  5/397  دىىأع البىىخل ي:  1/114الظىىخلهبة. جديمىىخل  ىىالم غىى  هىىذا ت ظىىب: ال مخلتىىة      

 .6/135األجطخل : 
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     :جإن احب امهالي   [92]آري عمبان

 إىل ت حخلء  جإنمخل صدقة هلل ا عه تبهخل جذخبهخل ع د اهلل دضلمخل حيث ا اك 

 .(1)احلدتث « …اهلل 

جاحلجة ه هذا احلدتث ظخلهبة عل  مشبجعية الهقف جدضلا دخلن اتخل 

ت   @سخل مسو ارتة  غب ه جقف احب امهالا إليا جاقبا ال يب  <طلحة 

 .(2)اعجب تحللا جعظ، امبا

جقحها تلض امهاهل،   {ان  ث ًا من الصحخلتة  :الدلي  ا خلمس

جقف  <عل  دللم،  جمن ذل  ان خخللد تن الهليد  @جاقبه، ال يب 

جامخل خخللد دإنك،  …» @ا، عا جاعأخل،ا ه مبي  اهلل  مخل قخلري ال يب 

اي  (4)احلدتث« …ه مبي  اهلل (3) ظلمهن خخللدا دقد احأبس ا، عا جاعأخل،ا

                                           
احلدتث مأح  عليا خبعا البخخل ي ه صحيحا جاللحظ لا ه  أخل  الهصخلتخل  تخل  إذا جقف  ( 1)

  صىحيع البخىخل ي مىو    2769ا  خًل جمل تبب احلدج، دمه عخللز  ج ىذل  الصىدقة تىبق،:    

  جملىل، ه صىحيحا   أىخل  الز ىخلة  تىخل  دضى  ال حقىة جالصىدقة         5/396 دأع البخل ي:

 .4/91  صحيع ملل، تشبح ال هجي: 998عل  األقبتب تبق، 

 .5/398  دأع البخل ي: 6/137ني  األجطخل :  ( 2)

األعأخل، مجو قلة لللأخل،  جهه مخل اعدا البع  من اللالح جالدجا  جآلة احلىب . ال مخلتىة ه    ( 3)

 .3/176 غبتب احلدتث:

  1468احلدتث مأح  عليا خبعا البخخل ي ه صحيحا جاللحظ لا ه  أخل  الز ىخلة تىبق،:    ( 4)
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احبلمخل ججقحمخل ه مبي  اهلل جه هذا ،قلة عل  مشبجعية حتبيس احليهان 

 <ج صدق الزت   (1)جقف ،ا ًا <نلخل اجاللالح  جمن ذل  اتضخًل ان 

جعللمخل جقحخًل  (3)اشىرتى تئىب  جمىا <  جم مخل ان عثمخلن تن عحخلن (2)تدج ا

   خل تدري {(5)اجقخلف الصحخلتةجغ  ذل  من  (4)للمللمب تشبتهن م مخل اسخلء

عل  ا حخلقم، عل  عهان الهقف جمشبجعيأا جانا من ادض  القب   جلذل  

ذا مقد ة إق جقف  @مل تكن احد من اصحخل  ال يب : »<قخلري عخلتب 

                                           
  جملىل، ه صىحيحا  أىخل  الز ىخلة  تىخل  ه      3/331صحيع البخخل ي مو دىأع البىخل ي:   

 .4/63  صحيع ملل، مو شبح ال هجي: 983 قدت، الز خلة جم لمخل  تبق،: 

 .6/161تخل  الصدقخل  احملبمخل : البيمقي ه م  ا   أخل  الهقف   ( 1)

  جاتىن حىزم ه   6/161 جاا البيمقي ه م  ا   أخل  الهقف  تىخل  الصىدقخل  احملبمىخل :     ( 2)

   أىخل  البيىه  جاألقضىية  تىخل      974  جاتن اتي شيبة ه اسص ف تىبق،:  9/180احملل : 

 .6/251من  خلن تبى ان تهقف الدا  جاسلكن: 

جمىبلمخل. ال مخلتىة ه غبتىب احلىدتث:      <خلسدت ىة اشىرتاهخل عثمىخلن    تض، الباء ام، لبئب  خلنت ت ( 3)

2/279. 

  جالرتمىىذي ه 6/233 جاا ال لىىخللي ه مىى  ا   أىىخل  األحبىىخلس  تىىخل  جقىىف اسلىىخلعد:    ( 4)

  5/584: 3699تىىبق،  <مىى  ا   أىىخل  اس خلقىىب  تىىخل  ه م خلقىىب عثمىىخلن تىىن عحىىخلن        

  جالبيمقي ه م  ا   أخل  4/195جالدا قاين ه م  ا  تخل  جقف اسلخلعد جاللقخلتخل : 

 .6/161الهقف  تخل  الصدقخل  احملبمخل : 

  جاحمللىى : 6/161ت ظىىب مىى ن البيمقىىي:    {سزتىىد مىىن اإلطىىال  علىى  اجقىىخلف الصىىحخلتة      ( 5)

9/180. 
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 .(2) خل تدري عل  إمجخلعم، عل  ذل  تال خالف ع ده، (1)«جقحخًل

 ثانيًا: استدا القا لور اعدم ميرووية الوسف عا يأتي:

انا قخلري سخل نزلت الحبالض ه  }مخل ج ، عن اتن عبخلس  :الدلي  األجري

جه لحظ انىا « ق حبس تلد مه ة ال لخلء: »@مه ة ال لخلء قخلري  مهري اهلل 

جاسل   انا ق مخلري حيبس تلد مه   (3)«ق حبس عن دبالض اهلل»قخلري: 

صخلحبا عن القلمة تب ج بأا  جه الهقف حبس عن دبالض اهلل عزجع  

 .(4)يكهن م حيخًل شبعخًلد

تإطالق  @مخل ج ، عن شبتع انا قخلري: عخلء دمد  :الدلي  الثخلني

 .(1)اي عخلء مب و األحبخلس جهي األجقخلف دال مخلري حيبس عن اهلا (5)احلبس

                                           
 .5 قدم ذ با ه ص  ( 1)

 .6/131  ني  األجطخل : 8/185  اسغين: 5/402دأع البخل ي:  ( 2)

  جالبيمقي ه م  ا   أخل  الهقف  تخل  من 4/96خلني اربخل :  جاا الاحخلجي ه شبح مل ( 3)

        9/177  جاتىىن حىىزم ه احمللىى :   6/162قىىخلري: ق حىىبس عىىن دىىبالض اهلل عزجعىى :    

ق حبس عن دبالض اهلل إق مخل »تلحظ:  <ج جاا اتن اتي شيبا ه مص حا مهقهدخًل عل  علي 

قضية  تخل  ه البع  ًلى  الشىيء      أخل  البيه  جاأل970تبق، «  خلن من مالح اج  با 

تضخلح ذلى  ه  إم خل،ا  جميأ ي إجهه حدتث  ليف لضلف  6/250حبلخًل ه مبي  اهلل: 

 .12اس خلقشة ص 

 .14/25  عمدة القخل ئ: 4/325   بيب احلقخلل : 6/219تدالو الص خللو:  ( 4)

لهقف  تخل  من   جالبيمقي ه م  ا   أخل  ا4/96 جاا الاحخلجي ه شبح ملخلني اربخل :  ( 5)
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 املناقشـة والرتجيح

 

   خلقش ا،لة القخلللب تلدم مشبجعية الهقف مبخل تأ ي: 

« د مه ة ال لخلءق حبس تل» }امأدقهل، حبدتث اتن عبخلس  – 1

 ًخل  ع ا:

جهمخل  ليحخلن ق حيأج  (3)عن اخيا (2)تأن احلدتىث من  جاتىة اتن هليلة

هذا حدتث مه ه   »عن هذا احلدتث:  (5)  ت  قخلري اتن حزم(4)تبجاتأممخل

                                           
  جاتىىن اتىىي شىىيبة ه اسصىى ف تىىبق،:  6/163قىىخلري: ق حىىبس عىىن دىىبالض اهلل عزجعىى : 

  ه  أىىخل  البيىىه  جاألقضىىية  تىىخل  ه البعىى  ًلىى  الشىىيء حبلىىخًل ه مىىبي  اهلل:        972

6/251. 

 .6/219  تدالو الص خللو: 4/97شبح ملخلني اربخل :  ( 1)

ى اتىه عبىدالبمحن ى قخل ىي مصىب جعخلسمىخل  جلك ىا          هه: عبداهلل تن هليلا تن عقبا احلضبمي ( 2)

  2/475 ليف احلدتث  قخلري ع ا حيي  تن ملب:  ليف ق حيأج تا. ميزان اقعأىداري:  

 .5/373 مذتب الأمذتب: 

هه: عيل  تن هليلا  جهه  ىليف ه احلىدتث. قىخلري ع ىا الىدا قاين  ىليف. ت ظىب مى ن          ( 3)

 .3/322  ميزان اقعأداري: 4/68الدا قاين: 

 .6/162  م ن البيمقي: 4/68م ن الدا قاين:  ( 4)

هه: اته دمد علي تن امحد تن مليد تن حزم  جلد تقبطبة مىن تىال، األنىدلس مى ة ا تىو       ( 5)

جمثخلنب جبالمثخللة   خلن حخلدظخًل عخلسخًل تللهم احلدتث جدقما  تلد  ن  زع، اسىذهب الظىخلهبي   

 الحقا  مخل  م ة مت جمخلب جا تلمخللة. لا جممهعة من اسص حخل  اشمبهخل  أخل  احملل  ه
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جاتن هليلة ق خ  ديىا جاخها مثلىا  جتيخلن ج لا ان مه ة ال لخلء اج تلضمخل 

 @تث ى جحبس الصحخلتة تلل،  مهري اهلل نزلت تلد احد ى تلين آتة اسها 

تلد خيرب جتلد نزجري اسها تث ه مه ة ال لخلء  جهذا امب مأها ب عياًل تلد 

عي   جله صع هذا ا رب لكخلن م لهخخًل تخل صخلري احلبس تللما عليا الصالة 

 .(1)«جاللالم إىل ان مخل 

جككن ان تبا، تخلحلدتث ى عل  دبض صحأا ى ال مي عن حبس اسخلري عن 

جا ث عل  اهلل لا شيئخًل من اسها تث جعدم إطالقا إىل تدا  عل  ان هذا 

  جله دبض ان اسبا، (2)احلدتث إمنخل تلبف من  الم شبتع مهقهدخًل عليا 

احلبس الشخلم  للهقف لكهنا نكبة ه ميخلق ال حي لكخلن  }حبدتث اتن عبخلس 

دمي  خمصصخًل تخلألحخل،تث الدالة عل  مشبجعية الهقف دمي احخل،تث صحخلح

 .(3)مقدمة جخمصصة هلذا احلدتث 

 عخلء تإطالق احلبس ى  @امأدقهل، تقهري شبتع إن دمدا  – 2

 ًخل  ع ا:

                                           
 .3/1146   ذ بة احلحخلظ: 328ى  3/325جديخل  األعيخلن: 

 .178  9/177احملل :  ( 1)

 .6/162م ن البيمقي:  ( 2)

 .6/130  ني  األجطخل : 9/371احلخلجي الكب :  ( 3)
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  جهه (1)تأن هذا ابب مهقهف عل   خلتلي دمه مبم  جق حجة تخلسبم  

اعأمخل، م ا ليس حبجة عل  احد. عل  انا ككن ان تكهن ا ا، تا األحبخلس 

مخل عل     قد ذ بهخل اهلل  لخلىل ه  أخلتا دقخلري:اليت  خلنت  حللمخل ااخلهلية  ج

  جلذل  (5)ارتة  …جق حخلم  (4)جق جصيلة (3)جق مخللبة (2)اهلل من حب ة

  تخلطالقا هه الذي ه  أخل  اهلل @احلبس اليت عخلء دمد : »~قخلري مخلل  
      

      

  :تإطالق مخل  خلنها حيبلهنا  @إمنخل عخلء دمد »جقخلري اتضخًل:   «[103]اسخللدة

 <رهلأم، من البح ة جاللخللبة  دأمخل الهقهف دمذا جقف عمب تن ا اخل  

                                           
 .4/52  األم: 9/177  احملل : 9/371احلخلجي الكب :  ( 1)

ن  ىخلن ذ ىبًا ذحبىها دأ لىا     إال خلقة إذا نأجت مخلة اتان نظىبجا إىل ا ىخلمس دى   البح ة: هي  ( 2)

البعخلري ،جن ال لخلء  جإن  خلن انث  عدعها آذانمىخل جشىقههخل جمىيبههخل دىال  ب ىب جق حيمى        

 .108  2/107   حل  اتن  ث : 37عليمخل  اسحب،ا  ص 

ت دلى،  ب ىب جمل حتلىب.    اللخللبة: هي ال خلقة إذا جلىد  عشىب إنىخلث لىيس تيى من ذ ىب مىيب        ( 3)

 .2/108 حل  اتن  ث : 

الهصيلة: هي الشخلة إذا نأجت مبلة اتان نظبجا إىل اللخلتو دإن  خلن ذ بًا جهي ميت اشرتك  ( 4)

ديا البعخلري ،جن ال لخلء  جإن  خلن انث  امأحيههخل  جإن  خلن ذ بًا جانث  امأحيههمخل جقىخللها  

 .2/108جصلأا اخأا دحبمأا علي خل.  حل  اتن  ث : 

احلخلم: هه الحح  من اإلت  إذا جلد لهلدا قخللها مح  هذا ظمبا دال حيملىهن عليىا شىيئخًل جق     ( 5)

 .2/108ك لهنا من شيء.  حل  اتن  ث : 
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حبس اصلمخل جمب  مثب مخل  جهذا جقف »دقخلري:  @حيث امأأذن ال يب 

 .(1)«الزت 

ن الهقف جعدم دأبب تمذا عدم صحة اقحأجخلج تمذا األبب عل  تاال

 عخلء تإببخل  احلبس. @صحأا  جان دمدًا 

جت خلء عل  مخل  قدم ديظمب جاهلل  لخلىل اعل، صحة مخل عليا مجمه  اه  

اللل، من الللف جا لف عل  صحة الهقف جمشبجعيأا  جانا من ادض  مخل 

تأقب  تا اللبد إىل  تا  بخل ك ج لخلىل لثبه  مشبجعيأا تخللل ة الصحيحة جإمجخل  

 ل  مشبجعيأا  جقد اشأمب ذل  تب الصحخلتة دل، ت كبا احد م م،.الللف ع

جتلد ان  بب ل خل ا حخلق األلمة األ تلة عل  مشبجعية الهقف جعهانا  

جانا م ة  نبب ارن انم، اخألحها ه لزجم الهقف من عدما مبل   ان من 

عو جقف جقحخًل هلل تأن قخلري: ،ا ي جقف عل  ذ تيت ب، تدا لا ان تبيلا اج تب

 ه جقحا دم  ًهن لا ذل  اج ق؟

 هذا د  خالف تب الحقمخلء عل  قهلب:

ان من جقف شيئخًل ناري ملكا ع ا ت حس الهقف جلزم  :القهري األجري

الهقف دال ًهن لا البعه  ديا تلد ذل  جق الأصبف ديا تبيو جق هبة جق 

ًهن ألحد من ج بأا الأصبف ديا دمه جقف قنم  جهذا قهري مجمه  

                                           
 .6/163ذ با البيمقي ه م  ا:  ( 1)
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 جقخلري تا صخلحبخل  (3)جاحل خلتلىة (2)جالشخلدلية (1)الحقمخلء دمه مذهب اسخللكية

 .(6)جعليا الحأهى ع ده، (5)جدمد (4)اتي ح يحىة اته تهمف

 ان الهقف ق تلزم مبجب،ا دمه مب زلة اللخل تة  جللهاقف :القهري الثخلني

 البعه  ديا مو الكباهة جته ث ع ا  جق تلزم إق تأحد امبتن: إمخل ان

تا القخل ي اج خيبعا الهاقف خمبج الهصية تأن تقهري: إذا مت دقد  (7)حيك،

                                           
 .6/18  مهاهب االي : 7/79  شبح ا بشي: 2/1012الكخله:  ( 1)

  حليىىة 15/323   كملىىة اممىىه : 2/376ين احملأىىخلج:   مغىى9/368احلىىخلجي الكىىب :  ( 2)

 .2/763الللمخلء: 

  2/490  شبح م أم  اإل ا،ا : 5/352  اسبد : 7/3  اإلنصخلف: 8/185اسغين:  ( 3)

 .4/241 شخلف الق خل : 

هه: اته تهمف تلقه  تن إتباهي، تن حبيب الكهه  جلد م ة بىالث عشىبة جمخللىة  اخىذ      ( 4)

تىىي ح يحىة  جهىىه اسقىىدم مىن اصىىحخلتا   ىهه مىى ة اب ىأب جمثىىخلنب جمخللىىة.     الحقىا عىىن اإلمىخلم ا  

 .225  الحهالد البمية ص 612  3/611ااهاهب اسضية: 

هه: دمد تن احللن تن دبقد الشيبخلني ى تخللهقء ى دقيا جمأمد صخلحب اتي ح حية اخذ ع ا الحقا    ( 5)

جمخللىة    تخللبي م ة مىبو جمثىخلنب  ب، عن اتي تهمف  جلد تهامط جنشب عل، اتي ح يحة   هه 

 .163  الحهالد البمية ص 126  3/122جهه اتن مثخلن جمخلب م ة. ااهاهب اسضية: 

  دأع القىدتب:  6/218  تدالو الص خللو: 12/28  اسبلهط: 4/95شبح ملخلني اربخل :  ( 6)

  حخلشىىىية اتىىىن عخلتىىىدتن:  5/209  البحىىىب البالىىى : 3/325   بىىىيب احلقىىىخلل : 5/418

 .3/41  اقخأيخل  لأللي  اسخأخل : 4/338

طبتقة احلكى، ان تبتىد الهاقىف البعىه  تلىدمخل مىل، الهقىف إىل الىهلي دأجىخًل تلىدم اللىزجم             ( 7)

ديخأصمخلن إىل القخل ي ديقضي تخلللزجم ديلزم ألنا قض  ه دى  جمأمىد ديىا. جممىو األنمىب:      
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ن الهقف إعللت ،ا ي اج ا  ي جقحخًل عل   ذا  جديمخل عدا هخل ب احلخللأب د

ابخًل له بأا  ق تكهن قنمخًل جللهاقف تيو اسهقهف جهبأا  جإذا مخل  تص  م 

ممخل اهلل من اصحخل   مح (1)جهذا قهري اتي ح يحة  جاخأخل ا ندب تن اهلذت  

 .(2)اتي ح حية 

 

                                           
1/731. 

 =ن اصىىحخل  اتىي ح يحىىة جهىىه هىه: ندىىب تىن اهلىىذت  تىن قىىيس البصىىبي احىد اسشىىمه تن مى      ( 1)

اقيلم،   خلن بقة مأمهنخل  ،خ  البصبة جمخل  تمخل م ة مثخلن جمخلب جمخللة  ج خلن مهلدا =

 .75م ة عشب تلد اسخللة. الحهالد البمية ص 

  دأع القىدتب:  6/218  تدالو الص خللو: 4/95  شبح ملخلني اربخل : 12/28اسبلهط:  ( 2)

  حخلشىىىية اتىىىن عخلتىىىدتن:  5/209البالىىى :    البحىىىب3/325   بىىىيب احلقىىىخلل : 5/418

  جممىىو األنمىىب: 14/24  عمىىدة القىىخل ئ: 3/241  اقخأيىىخل  لألليىى  اسخأىىخل : 4/338

1/731. 
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 ـةــــاألدل

 

أواًل: استدا القا لور الزوم الوسف عجرد التلفظ اه فتال يبتا  وال   

 يوهب وال يورث عا يأتي:

قخلري لا:  @جديا ان ال يب  <مخل ج ، ه جقف عمب  :الدلي  األجري

  صدق تأصلا ق تبخل  جق تههب جق ته ث  جلكن ت ح  مثبا دأصدق تا»

احلدتث  جهذا صبتع ان الشبط من  (1)«…عمب دصدقأا  ل  ه مبي  اهلل 

دقد عخلء ه  <  جه  جاتة اخبى ان الشبط من  الم عمب @ الم ال يب 

« …دأصدق عمب انا ق تبخل  اصلمخل جق تههب جق ته ث »احلدتث: 

احلدتث  جق م خلدخلة ه ذل  ألنا ككن اامو تأن عمب شبط ذل  الشبط تلد 

  جه احلدتث ،قلة صبحية عل  ان الهقف حبيس قنم ق @امبا ال يب  ان

 عن الهقف:  @ًهن البعه  ديا جق ته ث  جه قهري ال يب 

تيخلن سخلهية الأحبيس اليت امب تمخل عمب  جذل  « ق تبخل  جق تههب جق ته ث»

تلألزم لزجم الهقف جعدم عهان نقضا جإق سخل  خلن حتبيلخل جاسحبجض انا 

 .(2)يس  جإن مل حيك، تا حخل ، دألزم هذا األمه  مبجب، الهقفحب

                                           
 .11طبف من حدتث مب  ختبًا ه ص  ( 1)

 .9/369  احلخلجي الكب : 8/185  اسغين: 6/130ني  األجطخل :  ( 2)
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قخلري:  @ان ال يب  <مخل  قىدم من حدتىث اتي هبتىبة  :الدلي  الثخلني

 (1)«…إذا مخل  اإلنلىخلن انقاىو ع ا عملا إق من بالبة إق من صدقة عخل تة»

 تشلب تأن الهقف تلزم جق ًهن نقضا« صدقة عخل تة»ا: ىهلىن قىإاحلدتث  د

جق البعه  ديا  إذ له عخلن نقضا لكخلن الهقف صدقة م قالة جقد جصحا 

ه هذا احلدتث تلدم اقنقاخل    مخل ان جصف الصدقة تكهنمخل  @ال يب 

 .(2)عخل تة تلألزم عدم عهان ال قض من الغ 

ه حى  خخللد تن الهليد  @مخل  قدم من قىهري ال يب  :الدلي  الثخللث

خللدا دقد احأبس ا، عا جاعأخل،ا ه مبي  جامخل خخللد دإنك،  ظلمهن خ: »<

 .(4)جالأحبيس تلألزم الأأتيد جالدجام  (3)احلدتث « …اهلل 

جنزا حخلري احليخلة اان الهقف إنالة مل  تلزم تخللهصية دإذا  :الدلي  الباتو

 .(5)لزم من غ  حك،  خلللأ  

 

                                           
 .12طبف من حدتث مب  ختبًا ه ص  ( 1)

 .2/376  مغين احملأخلج: 3/314  اللي  اابا : 6/130  األجطخل : ني ( 2)

 .13عزء من حدتث مب  ختبًا ه ص  ( 3)

 .4/63شبح ال هجي لصحيع ملل،:  ( 4)

 .9/370  احلخلجي الكب : 8/186اسغين:  ( 5)
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ثانيًا: استدا من ساا اعدم لزوم الوسف إال إذا أوصى اه أو حكم اه 

 اكم عا يأتي:ح

دقخلري: » @ا    مهري اهلل  <(1)ان عبداهلل تن نتد :الدلي  األجري

تخل مهري اهلل حخللاي هذا صدقة جهه إىل اهلل ج مهلا دجخلء اتهاا دقخلق: 

إليممخل ب، مخل خل ده بممخل  @تخل مهري اهلل  خلن قهام عيش خل دب،ا  مهري اهلل 

ج ،ا إىل  @ مهري اهلل جله  خلن الهقف تلزم مبجب،ا سخل نقضا  (2)« ات ممخل تلد

 .(3)اتهتا ددري عل  انا ق تلزم 

انا قخلري: مألت شبحيخل  (4)مخل ج ، عن عاخلء تن اللخللب  :الدلي  الثخلني

قضي اإمنخل »عن  ع  على  ،ا ا حبلىخل عل  ارخب دخلرخب من جلدا دقخلري: 

                                           
بىب  هه: عبداهلل تن نتد تن بللبة تىن ا ىز ج األنصىخل   الىي األذان  مىخل  مى ة اب ىأب جبال        ( 1)

 .4/72. اإلصخلتة: <جهه اتن ا تو جمأب م ة  جصل  عليا عثمخلن 

اخبعا البيمقي ه م  ا   أخل  الهقىف  تىخل  مىن قىخلري ق حىبس عىن دىبالض اهلل عزجعى :          ( 2)

  جاتىن حىزم ه   4/201  جالدا قاين ه م  ا ه تخل  جقىف اسلىخلعد جاللىقخلتخل :    6/163

 .20تضخلح ذل  ه اس خلقشة ص إميأ ي جهه حدتث  ليف ألنا مبم   ج 9/178احملل : 

 .3/41  اقخأيخل  لأللي  اسخأخل : 9/369  احلخلجي الكب : 8/185اسغين:  ( 3)

هه: عاخلء تن اللخللب تن مخلل   جتقخلري: اتن نتد الثقحىي اتىه اللىخللب الكىهه  مىخل  مى ة        ( 4)

حيىأج حبدتثىا.   مبو جبالبب جمخللة  جقد  خلن  غ  ه آخىب عمىبا  جقىخلري ع ىا اتىن ملىب: ق       

 .3/70  ميزان اقعأداري: 7/203 مذتب الأمذتب: 
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دمذا شبتع  (1)«ق حبس عن دبالض اهلل» خلشد ا دقخلري: د جللت اديت قخلري:

 لحخلء الباشدتن تبى ذل  جق ت كب عليا م كب من اصحخل  جهه قخل ي ا

. (2)جق من  خلتليم،  خل تىدري عل  عدم لزجم الهقف مبجب،ا @ مهري اهلل 

جديا ،لي  عل  ان لزجم  (3)«تبيو احلبس @عخلء دمد »جه لحظ انا قخلري: 

 .(4)الهقف  خلن ه شبتلة من قبل خل  جان شبتلأ خل نخلمخة ذل 

 قخلري: مسلت  مهري اهلل  }اتن عبخلس  عن :الدلي  الثخللث

 خل  (5)تلدمخل انزلت مه ة ال لخلء جانزري ديمخل الحبالض نم  عن احلبس @

تدري عل  عدم لزجم الهقف  جانا مب زلة الصدقخل  اليت تبعو ديمخل صخلحبمخل 

 ان األحبخلس م مي ع مخل غ   }مأ  مخل ا ا،  لذا اخرب اتن عبخلس 

خبالف مخل صخل   عليا تلد نزجري  عخللزة جانمخل  خلنت قب  نزجري الحبالض

 .(6)الحبالض

ان الهقف إخباج للمخلري من اسل  عل  جعا القبتة دل،  :الدلي  الباتو

                                           
 مب  ذ با جختبًا. ( 1)

 .3/325   بيب احلقخلل : 6/219  تدالو الص خللو: 4/99شبح ملخلني اربخل :  ( 2)

 مب  ذ با. ( 3)

 .5/421شبح الل خلتة عل  اهلداتة تمخلمش دأع القدتب:  ( 4)

 مب  ذ با جختبًا. ( 5)

 .12/29  اسبلهط: 4/97خلني اربخل : شبح مل ( 6)
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 .(1)تكن قنمخل مبجب، القهري  لخللب الصدقخل  

نا تلزم ألن حكما صخل،ف د  إجامخل إذا حك، حخل ، تلزجم الهقف د

قعأمخل، مبخل اقعأمخل،  جادض  اعأمخل،ا إليا  جقضخلء القخل ي ه مه و ا

 ادض  إليا اعأمخل،ا عخللز  مخل ه مخللب امأمدا .

ج ذا إذا ا خلدا إىل مخل تلد اسه  دخلنا تلزم ألنا قد اخبعا خمبج الهصية 

 .(2)ديجهن  لخللب الهصخلتخل 

 

                                           
 .9/369  احلخلجي الكب : 8/185اسغين:  ( 1)

  جممو 3/41  اقخأيخل  لأللي  اسخأخل : 5/208  البحب البال : 3/326 بيب احلقخلل :  ( 2)

 .1/731األنمب: 
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 املناقشــــة

 

 أواًل: تااسش أدلة القا لني الزوم الوسف عجرد التلفظ اه عا يأتي:

 صىدق تأصلا ق تبخل  جق »للمىب:  @ امأدقهل، تقىهري ال يب – 1

 ًخل  ع ا:« …تههب جق ته ث 

تأن هذا ق تلألزم الأأتيد ت  حيأم  ان تكهن ا ا، مدة اخأيخل ا لذل   

لهق اني »مخل تدري عل  انا قد  خلن لا نقضا تدلي  قهلا:  <جقد ج ، عن عمب 

مب هذا دلمخل قخلري ع (1)« اج حنه هذا لب،، مخل @ذ ب  صدقيت لبمهري اهلل 

لا ان تبعو جإمنخل م لا من  ،ري عل  ان الهقف ق تلزم مبجب، الألحظ تا  جان

امبا ديمخل تشيء جدخل قا عل  الهدخلء تا دكبا  @البعه  ديمخل ان  مهري اهلل 

 .(2)ان تبعو عن ذل 

جمبث  هذا ًخل  عن    ،لي  ،ري عل  الأأتيد جاابتخلن إمنخل تكهن ذل  

 دم عهان البعه  ديا  لخللب الصدقخل .مدة إ ا،ة صخلحبا جق تلألزم ع

عن هذا الأأجت  حيث قخلري:  (3)ج ،  هذا اس خلقشىىة مبخل ذ ىىبا اتن حجب

                                           
 .4/99ذ با الاحخلجي ه شبح ملخلني اربخل :  ( 1)

 .3/326حلقخلل :    بيب ا4/99شبح ملخلني اربخل :  ( 2)

هه: اته الحض  امحد تن علي الك خلني الللقالني اسصبي الشخلدلي  اسلىبجف تىخلتن حجىب     ( 3)

 =صىحيع البخىخل ي ه  أخلتىا دىأع البىخل ي      حهىى شىخل   773جهه لقب لبلض آتخللا  جلىد مى ة   
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جقحت جحبلت إق »جق خيح   لىىف هذا الأأجت   جق تحم، من قهلا: »

 .(1)« الأأتيد

جانا ه، تخللبعه  تأنا مل تثبت  <جًخل  عن هذا األبب اسبجي عن عمب 

  جله ببت دال حجة ديا ألن اقهاري الصحخلتة (2)قاو دمه م  <عن عمب 

مجخل  م م،  جمل تقو هم خل  ت  ببت جادلخلهل، ق حجة ديمخل إق إذا جقو اإل

 .(3)إمجخلعم، عل  مشبجعية الهقف جلزجما  مخل مب تيخلنا ه األ،لة اللخلتقة

ثانيتتتًا: تاتتتاسش أدلتتتة القتتتا لني اعتتتدم لتتتزوم الوستتتف إال إذا حكتتتم اتتته     

 إىل ما اعد املوت عا يأتي:حاكم أو إضافة 

جقف عبداهلل تن نتد ًخل  ع ا من عدة  @امأدقهل، تب، ال يب  – 1

 جعها:

ألنا من  (4)األجري: ان هذا احلدتث  ليف إذ هه حدتث مبم  

 جهه مل تد ك عبداهلل تن نتد. (5) جاتة اتي تكب تن حزم 

                                           
 .7/270هى. شذ ا  الذهب:  852الذي تلد اتبن شبجح الصحيع  مخل  م ة =

 .5/403دأع البخل ي:  ( 1)

 .9/181  احملل : 6/131ني  األجطخل :  ( 2)

 .9/182  احملل : 8/186  اسغين: 6/131ني  األجطخل :  ( 3)

 .9/178  احملل : 6/163م ن البيمقي:  ( 4)

هه: اته تكب تن دمد تن عمبج تن حزم األنصخل ي البخخل ي اسدني القخل ي  امسىا ج  يأىا    ( 5)

 .624جقي  غ  ذل .  قبتب الأمذتب ص  جاحد  بقة عخلتد  مخل  م ة عشبتن جمخللة
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ظخلهب : ان هذا احلدتث ى له ببت ى دليس ديا ذ ب الهقف جالالثخلني

دباى  @انا عللا صدقة غ  مهقهدة امأ خل  ديمخل  مهري اهلل 

جالدتا اح  ال خلس تصبدمخل إليممخل  جهلذا مل تب،هخل عليا جإمنخل ،دلمخل 

دمي  (1)« صدقة مهقهدة»إليممخل جمخل نا،ا تلض البجاة من لحظة 

نتخل،ة غ  صحيحة دقد انحب، تمخل من ق حيأج حبدتثا  مخل ذ ب ذل  

 .(2)~اتن حزم 

: ان هذا احلخللط اسذ ه   خلن لهالدتا ج خلن عبداهلل تأصبف ثخللثال

ديا حبك، ال يخلتة دأصبف تا هذا الأصبف تغ  إذنممخل دل، ت حذاا 

دب،ا إليممخل تدري ذل  ان ه احلدتث انممخل مخل خل  @جا يخل ال يب 

 .(3)ده بممخل

إمنخل  ،ا ى له صىع ا رب ى ألنا مل تكن هل،  @: ان ال يب الباتو

جليس ألحد ان تأصبف «  خلن قىهام عيش خل»اا جلذا قخلق: عيش مه

 .(4)تقهام عيشا ت  هه محلهخ إن دللا

                                           
  جمل اقف عل  من خبعمخل مىن  أىب اللى ة    9/178ذ ب هذا البجاتة اتن حزم ه احملل :  ( 1)

 اليت  علت إليمخل.

 .9/178احملل :  ( 2)

 .9/371  احلخلجي الكب : 8/186اسغين:  ( 3)

 .9/178احملل :  ( 4)
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« ق حبس عن دبالض اهلل»امأدقهل، مبخل ج ، عن شبتع انا قخلري:  – 2

 ًخل  ع ا:

تأن هىذا قىهري  خلتلي دال حيأج تا مو ببه  األحخل،تث عن  مهري اهلل 

عل  هذا القهري امب دخلمد جهه  ب، إنا ترت ب (1)الهقف جببه ا تلزجم @

تخلسها تث   إتاخلري    هبة جصدقة ججصية ألنمخل مخلنلة من دبالض اهلل 

جق خيألف الحقمخلء ه عهان اهلبة جالصدقة ه احليخلة جالهصية تلد اسه  ج   

هذا ملقاة لحبالض اله بة عمخل له مل  كن ديا له بها عل  دبالض اهلل 

 .(2)عزجع 

بىس م لىهخ تمذا األبب   ه  تخل صخلري احلبس تلل، جقههل،: إن لزجم احل

تلد خيرب جتلد نزجري اسها تث  خل  {إىل ان مخل  جحبس الصحخلتة  @ال يب 

 .(3)تدري عل  ببه ىا 

نم  عن احلبس  @امأدقهل، حبدتث اتن عبخلس جديا ان ال يب  – 3

تلد نزجري مه ة ال لخلء ًخل  ع ا  مبخل مب  ذ با ع د نق  هذا 

 .(4)احلدتث 

                                           
 .9/371احلخلجي الكب :  ( 1)

 .9/177احملل :  ( 2)

 .178  9/177احملل :  ( 3)

 .9/371  احلخلجي الكب : 8/186اسغين:  ( 4)
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 امأدقهل، تخللقيخلس عل  مخللب الصدقخل  ًخل  ع ا: – 4

ن الصدقة  لزم ه احليخلة إتأن هذا قيخلس مو الحخل ق دال تكهن صحيحخل د

تغ  حك، حخل ، جإمنخل  لزم تخللقبض ب، ككن قيخلس لزجم الهقف إذا حك، تا 

احلخل ، عل  مخل إذا مل حيك، تىا نظبًا للدم جعىه، الدلي  الداري عل  لزجما 

ك،  دكمخل ان الهقف تلزم إذا حك، تا حخل ، دكذل  إذا مل حيك، تا تخلحل

 .(1)ديكهن جعه، احلك، جعدما مىهاء 

  

 

                                           
 .4/192اخبعا الدا قاين ه م  ا   أخل  األحبخلس  تخل   يف تكأب احلبس:  ( 1)
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 الرتجيــح

 

تلد عبض األقهاري جا،لأمخل جمخل ج ، عليمخل من اس خلقشخل  تأبب لي ى جاهلل 

  ،اعل، ى  عحخلن مخل عليا مجمه  اه  اللل، من لزجم الهقف جببه ا مبجب

 تبخل  جق تههب جق ته ث  جإمنخل تلزم مبجب، الهقف دمذا القهري الألحظ تا دال

  جعدم {هه الذي  دري عليا الل ة الصحيحة الصبحية ج ذا ادلخلري الصحخلتة 

 اخأالدم، ه ذل .

ج خل تبعع هذا القهري ان القهري تلدم لزجم الهقف جعهان البعه  ديا 

 @دإن ال يب  {جإمجخل  الصحخلتة  @خمخللف للل ة الثخلتأة عن  مهري اهلل 

 صىدق تأصلا ق تبخل  جق تههب جق ته ث جلكن   ح  »قخلري للمب ه جقحىا: 

جهذا نب صبتع ه لزجم »احبس األص  جمب  الثمبة »  جه لحظ «مثب ا

إني حبلت اصلمخل جعللت »قخلري:  <الهقف جببه ا  جه لحظ آخب ان عمب 

لمها  جاأل ض جق تبخل  جق تههب جق ته ث مخل قخلمت ال …مثب مخل صدقة 

دمي الحخلظ صبحية ه اقأضخلء الهقف اللزجم جالأأتيد جهلذا  (1)احلدتث « …

ًيز تيو الهقف دبلغا حدتث عمب هذا دقخلري: ق تلو  ~ خلن اته تهمف 

                                           
 .4/192اخبعا الدا قاين ه م  ا   أخل  األحبخلس  تخل   يف تكأب احلبس:  ( 1)
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جهذا احلن  (1)احدا خالدا جله تلب اتخل ح يحة لقخلري تا دبعو عن تيو الهقف

ن حجب تلد حكخلتأا   حأ  قخلري احلخلدظ ات~مخل اعأذ  تا عن اتي ح يحة 

. جقخلري اتضخًل (2)«حأ  صخل   أنا ق خالف ديا تب احد»لبعه  اتي تهمف: 

 ، الهقف خمخللف لإلمجخل  دال تلأحت إليا  جاحلن مخل »نقاًل عن القبطيب: 

جقخلري  (3)« نا اعل، تأتي ح يحة من غ اإتلأذ  تا عمن  ،ا مخل قخلري اته تهمف د

بتخل  اليت ق ًهن نقضمخل تلد دللمخل دخلحل  ان الهقف من الق: »~الشه خلني 

 .(4)« ق للهاقف جق لغ ا

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 .12/28لهط:   اسب3/41اقخأيخل  لأللي  اسخأخل :  ( 1)

 .5/403دأع البخل ي:  ( 2)

 .5/403دأع البخل ي:  ( 3)

 .6/131ني  األجطخل :  ( 4)
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 ندوة الوقف يف الشريعة اإلسالمية وجماالته

144 

 اخلامتـــــة

 

احلمد هلل الذي ت لمأا  أ، الصخلحلخل    مخل امحدا عل  ان تلب جاعخلن 

عل   أخلتة هذا البحث  جه ال مخلتىة ا ب مخل ظمب لي من هذا البحث جذل  

 ه  هء ال قخلط ار يىة:

مة األ تلة ى عل  الصحيع من مذاهبم، ى ه ق خالف تب األل – 1

مشبجعية الهقف جعهانا  جانا مل هن جمن القب  اليت تأقب  

 تمخل إىل اهلل ع  جعال.

 @عليمخل ج مهلا  ان الهقف ادض  الصدقخل  اليت حث اهلل  – 2

 .ألنا صدقة ،المة بخلتأة إذا  خلن اسقصه، تا اتأغخلء جعا اهلل 

 خلدو مألد،ة للهاقف ه حيخل ا جتلد ان الهقف مشأم  عل  م – 3

 خل ا  جديا م خلدو مألدتة لغ ا من اسهقهف عليم، إمخل لقباتأم،  

 جإمخل حلخلعأم،  جمن ه خل انحب، اه  اإلمالم تخللهقف جاخأصها تا.

ان الهقف عقد قنم ق ًهن تيلا جق هبأا جإ با  جهذا تإمجخل   – 4

  اللل،  جهه قهري عخلمة الصد  األجري من الصحخلتة جاسأقدمب من اه

 .@الللمخلء  جهه مقأض  الل ة الصحيحة الثخلتأة عن  مهري اهلل 

ان احلخلعة مخلمة إىل ان تلزم الهقف حلخلعة الهاقف إىل ان تص   – 5
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 بها  الهقف إليا عل  الدجام جق طبت  إىل ذل  إق تلزجما.



 

 

 ندوة الوقف يف الشريعة اإلسالمية وجماالته

146 

 فهرس املراجع

 

نشب ،ا    ، اسهصلي احل حيللبداهلل تن دمه  اسخأخل   اقخأيخل  لأللي (1)

 م.1987الدعهة م ة 

نشب ،ا  الكأب الللمية ى  قتن حجب الللقالني.  صخلتة ه متييز الصحخلتةاإل (2)

 ت ج .

نشب اسؤملة  ألتي اسظحب حيي  تن هب ة.  دصخلح عن ملخلني الصحخلحإلا (3)

 اللليدتة تخللبتخلض.

و ،ا  اسلبدة  الابلة الثخلنية  طب  لالمخلم دمد تن إ، تس الشخلدلي األم: (4)

 ت ج   تإشباف دمد ال جخل .

الابلة . لللي تن مليمخلن اسب،اجي  نصخلف ه ملبدة الباعع من ا الفإلا (5)

 األجىل  صححا جحققا دمد حخلمد الحقي.

 لقخلم، القهنهي.  انيس الحقمخلء ه  لبتحخل  األلحخلظ اسأداجلة تب الحقمخلء (6)

 الكبيلي. هى  نشب ،ا  الهدخلء جبدة  حتقي  ،. امحد1406الابلة األجىل 

 هى.1415طبلة ،ا  الحكب  للليمخلن البجيىبمي. جب مي عل  ا ايب. (7)

طبلة ،ا   لزتن الدتن اتن جني، احل حي. البحب البال  شبح   ز الدقخلل . (8)

 هى.1413اسلبدة  ت ج   الابلة الثخللثة 

طبلة ،ا  الكأخل   للالء الدتن الكخلمخلني. الشبالو.تدالو الص خللو ه  ب يب  (9)

 هى.1402اللبتي  الابلة الثخلنية 
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 للحخلدظ عالري الدتن الليهطي. تغية الهعخلة ه طبقخل  اللغهتب جال حخلة. (10)

 طبلة ،ا  الحكب  الابلة الثخلنية  حتقي  دمد اته الحض  إتباهي،.

الابلة الثخلنية  ،ا   تن علي الزتللي.للثمخلن   بيب احلقخلل  شبح   ز الدقخلل . (11)

 اسلبدة  ت ج .

 طبلة ،ا  إحيخلء الرتاث اللبتي  ت ج . حملمد تن امحد الذهيب.  ذ بة احلحخلظ. (12)

طبلة ،ا   للحخلدظ عمخل، الدتن إمسخلعي  تن  ث .  حل  القبآن اللظي،. (13)

 هى.1403اسلبدة  ت ج  

 نشب اسكأبة الللمية تخلسدت ة ال بهتة. لللقالني.قتن حجب ا  قبتب الأمذتب. (14)

 طبلة ،ا  الحكب. حملمد تن جنيب اسايلي.  كملة اممه . (15)

 نشب ،ا  الكأب الللمية. لإلمخلم حيي  ال هجي.  مذتب األمسخلء جاللغخل . (16)

نشب ،ا  صخل،    ألمحد تن علي تن حجب الللقالني.  مذتب الأمذتب. (17)

 هى.1325بلة األجىل ت ج   الا

نشب ،ا   قتن اتي الهدخلء القبشي احل حي. ااهاهب اسضية ه طبقخل  احل حية. (18)

 الدعهة تخللبتخلض  حتقي  مصاح  احلله.

للشيخ عبداهلل تن حجخلني األنهبي  حخلشية الشبقخلجي عل  حتحة الاال . (19)

 طبلة ،ا  اسلبدة  ت ج . الشم  تخللشبقخلجي.

حملمد  «. ، احملأخل  عل  الد  اسخأخل  شبح   هتب األتصخل »اتن عخلتدتن حخلشية  (20)

 هى.1386الابلة الثخلنية عخلم  امب الشم  تخلتن عخلتدتن.

 مجو الشيخ عبدالبمحن تن قخلم،. حخلشية اتن قخلم، عل  البجض اسبتو. (21)

 هى.1403الابلة الثخلنية 
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طبلة ،ا  الحكب  ت ج   خلج ،ي.لالمخلم اتي احللن علي اس احلىخلجي الكبيىب. (22)

 هى   هنتو اسكأبة الأجخل تة.1412

الابلة األجىل  ألتي تكب دمد الشخلشي. حلية الللمخلء ه ملبدة مذاهب الحقمخلء. (23)

 هى  نشب مكأبة نزا  البخلن  حتقي  مليد عبدالحأخلح جدأحي عاية.1417

الابلة األجىل  مذي.ألتي عيل  دمد الرت «.ااخلمو الصحيع»م ن الرتمذي  (24)

 هى  ،ا  الكأب الللمية  ت ج   حتقي   مخلري احله .1408

نشب ،ا  احملخلمن للابخلعة   لللي تن عمب الدا قاين. م ن الدا قاين. (25)

 القخلهبة  حتقي  ج صحيع عبداهلل تن هخلش، اليمخلني اسدني.

مبابلة جملس الابلة األجىل  ألمحد تن احللب البيمقي. الل ن الكبىىبى. (26)

 ،البة اسلخل ف ال ظخلمية  اهل ىد.

 نشىب ،ا  اايى   تيىبج . ألتي عبدالبمحن ال لىخللي. م ن ال لىخللي. (27)

طبو ،ا   حملمد تن علي الشه خلني. اللي  اابا  اسأدد  عل  حدال  األنهخل . (28)

 الكأب الللمية  الابلة األجىل  ت ج .

طبو ،ا  الحكب   قتن اللمىخل، احل بلي. ن ذهب.شذ ا  الذهب ه اخبخل  م (29)

 ت ج .

مخلم اهلداتة الكخلدية الشخلدية لبيخلن حقخلل  اإل»شبح حدج، اتن عبدة اسهمهم  (30)

الابلة األجىل  ،ا   نصخل ي البصخل .ألتي عبداهلل دمد األ «.اتن عبدة الهادية

 سلمه ي.الغب  اإلمالمي  ت ج   حتقي  دمد اته األعحخلن ى الاخلهب ا

طبو ،ا  صخل،    ألتي عبداهلل دمد ا بشي. شبح ا بشي سخأصب خلي . (31)

 ت ج .
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نشب ،ا   حملمىد البخلتب ي. شبح الل خلتة عل  اهلداتة اسابه  مو دأع القدتب. (32)

 إحيخلء الرتاث اللبتي.

الابلة  مخلم اتي علحب امحد الاحخلجي احل حي.لإل شبح ملخلني اربىخل . (33)

 هى.1407ثخلنية  ،ا  الكأب الللمية  ت ج  ال

طبو جنشب مكأبة البتخلض  للشيخ م صه  البمه ي. شبح م أم  اق ا،ا . (34)

 احلدتثة.

 هى  طبو جنشب ،ا  1415الابلة األجىل  شبح ال هجي لصحيع ملل،. (35)

 اتي حيخلن.

ة الثخللثة الابل قمسخلعيى  ااههىبي. الصحخلح  خلج اللغة جصحخلح اللبتية. (36)

 هى  ،ا  اللل، للمالتب  حتقي  امحد عاىخل .1404

نشب ج هنتو  لخلمة البحهث الللمية  صحيع البخخل ي مو دأع البخل ي. (37)

 جاإلدأخلء تخللبتخلض.

 الابلة األجىل  طبو جنشب ،ا  اتي حيخلن. صحيع ملل، مو شبح ال هجي. (38)

 الابلة األجلى . هخل  اللبكي.لأخلج الدتن عبداله طبقخل  الشخلدلية الكبىبى. (39)

ل ج، الدتن  طلبة الالبة ه اقصاالحخل  الحقمية عل  الحخلظ  أب احل حية. (40)

 هى.1311طبو اسابلة اللخلمبة  اتي ححب ال لحي.

نشب  لللالمة تد  الدتن دمه، الليين. عمدة القخل ئ شبح صحيع البخخل ي. (41)

 ،ا  إحيخلء الرتاث اللبتي.

طبو  لللالمة عخل  اهلل دمه، تن عمب الزخمشبي. ه غبتب احلدتث.الحخلل   (42)

 ،ا  الكأب الللمية ى ت ج .
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نشب ج هنتو  قتن حجب الللىقالني. دأع البخل ي شبح صحيع البخخل ي. (43)

  لخلمة إ،ا ا  البحهث الللمية جاإلدأخلء تخللبتخلض.

 اللبتي  ت ج .نشب ،ا  إحيخلء الرتاث  دأع القدتب للكمخلري تن اهلمخلم. (44)

الابلة  لللالمة دمد اللك هي اهل دي. الحهالد البمية ه  باع، احل حية. (45)

 هى.1324األجىل مبابلة الللخل،ة مبصب 

 طبو جنشب ،ا  الحكب  ت ج . مىد الدتن دمد الح جن اتخل،ي. القخلمهس احمليط. (46)

الابلة األجىل   عبدالرب. ألتي عمب تهمف اتن الكخله ه دقا اه  اسدت ة. (47)

 حتقي  دمد اسه تأخلني  نشب مكأبة البتخلض احلدتثة.

نشب مكأبة ال صب  للشيخ م صه  البمه ي.  شخلف الق خل  عن منت اقق خل . (48)

 احلدتثىة.

،ا  صخل،    لللالمة اتي الحض  مجخلري الدتن اتن م ظه . للىخلن اللىب . (49)

 هى.1388ت ج  

طبو جنشب  ألتي امحخلق إتباهي، اتن محلع احل بلي. شبح اسق و.اسبىد  ه  (50)

 هى.1394اسكأب اإلمالمي 

 هى.1406،ا  اسلبدة  ت ج   لشمس الدتن اللبخلىي. اسبلىىهط. (51)

 جف تقخل ي  للبدالبمحن تن مليمخلن اسو جممو األنمب شبح ملأق  األحبب. (52)

 طبو ،ا  الابخلعة اللخلمبة. نا،ا.

 نشب ،ا  اردخلق اادتدة  ت ج . ألتي دمد علي اتن حىزم. احمللى . (53)

طبو جنشب اسكأبة  ألمحىد الحيهمىي. اسصبخلح اس   ه غبتب الشبح الكب . (54)

 الللمية  تيىبج .
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الابلة الثخللثة  الدا  الللحية  للحخلدظ اتي تكب تن اتي شيبة. اسص ىىف. (55)

 خلل  األدغخلني.تخلهل د  حققا جصححا عبدا 

للشيخ مصاح  الليهطي  ماخللب اجلي ال مي ه شبح غخلتة اس أمي. (56)

 الابلة األجىل  من م شه ا  اسكأب اإلمالمي  ،مش . البحيبخلني.

طبو جنشب  ألتي عبداهلل دمد البللي احل بلي. اسالو عل  اتها  اسق و. (57)

 اسكأب اإلمالمي.

الابلة  تي احللب امحد تن دخل س تن ن بتخل.أل ملج، مقخلتيس اللغة. (58)

 األجىل  ،ا  إحيخلء الكأب الللمية.

طبو جنشب ،ا  الكأخل   ألتي الحأع نخلصب اسابني. اسغب  ه  ب يب اسلب . (59)

 اللبتي  ت ج .

الابلة األجىل  مابلة هجب   ألتي دمد عبداهلل تن قدامة اسقدمي. اسغين. (60)

 رت ي جعبدالحأخلح احلله.حتقي  عبداهلل ال

طبو  حملمد ا ايب الشبتيين. مغين احملأخلج إىل ملبدة ملخلني الحخلظ اس مخلج. (61)

 جنشب ،ا  الحكب  ت ج .

،ا   ألتي القخلم، اسلبجف تخللباغب األصحمخلني. اسحب،ا  ه غبتب القبآن. (62)

 اسلبدة للابخلعة جال شب  ت ج .

طبو ،ا   اهلل دمد اسغبتي اسلبجف تخلحلاخل .ألتي عبد مهاهب االي . (63)

 الحكب  الابلة الثخلنية.

طبو ،ا   لشمس الدتن دمد الذهيب. ميزان اقعأداري ه نقد البعخلري. (64)

 اسلبدة  ت ج   حتقي  علي البجخلجي.
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طبو ،ا  الحكب   لشمس الدتن دمد البملي. نمخلتة احملأخلج إىل شبح اس مخلج. (65)

 ت ج .

ألتي الللخل،ا  اسبخل ك ااز ي اسلبجف  ال مخلتة ه غبتب احلدتث جاألبب. (66)

 الابلة الثخلنية  مابلة ،ا  الحكب. تخلتن األب .

لللالمة دمد الشه خلني  نشب ج هنتو  ني  األجطخل  شبح م أق  األخبخل . (67)

 دأخلء تخللبتخلض. لخلمة إ،ا ا  البحهث الللمية جاإل

طبو  إلمسخلعي  تخلشخل البغدا،ي. خلء اسؤلحب جآبخل  اسص حب.هدتة اللخل دب امس (68)

 تل خلتة ج خللة اسلخل ف االيلة تخلمأ بهري  نشب مكأبة اسث   تبغدا،.

 

 

 

  
 


