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 املستخلص

بالوقف الضوابط الفقهية ادلتعلقة »يدرس ىذا البحث: 
؛ وقد اشتمل البحث على «اإللكًتوين، الشبكة الفقهية أمنوذجاً 

مقدمة، و٘تهيد، وأربعة مباحث، وخا٘تة تشتمل على أىم النتائج 
 والتوصيات.

: عدة نتائج؛ من أمهها وظهر رل من خالل الدراسة والبحث
احلديثة ادلعاصرة، واليت  التقنية وسائلالوقف يف  تفعيل دور ضرورة

وينبغي أن يكون للوقف  تتجدد بشكل ىائل، وتتطور بقوة مذىلة؛
إنشاء ؛ وخاصة باألمة ادلسلمةللنهوض عالية تليق بدوره احليوي  مواكبةٌ 

اليت تبث العلم  ؛ادلواقع اإللكًتونية والتطبيقات الرقميةاألوقاف على 
حكام الشرعية للناس، الصحيحة، وتبُت األ عقيدةالوتنشر  ،النافع

وتشيع فيهم األخالق الفاضلة، وتقيهم من الشبهات اخلطافة، 
 وٖتفظهم من موجة التشكيك ٕتاه تعاليم اإلسالم.

، الوقف اإللكًتوينالضوابط الفقهية،  الكلمات االفتتاحية:
 الوقف، األوقاف.
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Abstract 
The research included an introduction, preface, four 

sections, and a conclusion containing the most important 
findings and recommendations. 

The necessity of activating the role of the 
endowment in the modern technologies, which are 
developing rapidly and forcefully, in order to 
accommodate the endowment vital role in promoting 
Islamic nation, especially the establishment of 
endowments on electronic websites and digital 
applications that broadcast a useful science, spread the 
correct doctrine, clarifying the canons of Islam to people, 
promote a good morals to them, and protect them from the 
wave of the suspicions toward Islamic teachings. 
Key words: 

Jurisprudential controls, electronic endowment, 
endowments, waqf. 
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 املكدمة

أما ، احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده
 :بعد

، وصلومو زاىرة، وفروعو زلرَّرةْتوره زاخرة، فإن علم الفقو 
معادل الطريق لكل وبينت  شتات ما تفرق، عتٚتمقررة، ضوابط ب

باحلث على عمل اخلَت، واإلنفاق يف الشريعة اإلسالمية  جاءتو ، مريد
هلل، ومن ذلك توقيف األموال وٖتبيسها على أبواب الرب اسبيل 

ادلتصدق وبعد الوقف من الصدقات اجلارية يف حياة ن إل ؛واإلحسان
ال سيما يف عصرنا احلديث الذي طغى  ىا،ر  وفاتو، يعم خَتىا، ويكثر بِ 

 شمل العمل الوقفي وأصبح من ادلمكن أن يفيو التطور التكنولوجي 
، األمر الذي ، ويعم اخلَت أماكن شىت يف العادلأكرب عدد من الناس

وقد ظل الوقف طول تاريخ  جيعل ثوابو أكرب بكثَت شلا كان فيما سبق،
 الوجوه وأ٘تّها. أكمل اإلسالم يؤدي دوره على

الضوابط الفقهية المتعلقة »: بعنوان وقد جعلت ْتثي ىذا
متناواًل  ألدرل بدلوي ؛«بالوقف اإللكتروني، الشبكة الفقهية أنموذجاً 

مع مراعاة ادلقاصد  ،بالعمل اخلَتي ةدلعنيَّ فيو بعض الضوابط الفقهية، ا
 ؛واهلل ادلوفق، وما ينبٍت عليها من تطبيقات للعمل الوقفي ،قواعدوال
 عان.تادلسىو وحده و 

وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا زلمد، وعلى آلو، وصحبو، 
 والتابعُت ذلم بإحساٍن إذل يوم الدين.
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 أهنية البحح وحيجياتى:

 : أهنية البحح:أواًل

 :أذكر منهافي نقاط أىمية ىذا البحث تظهر 
أن الدين اإلسالمي احلنيف جاء بًتتيب وتنظيم شؤون  -ٔ

اإلنسان، وتعليمو كيف يستثمر أموالو فيما ُُيصل لو الثواب يف 
الدنيا واآلخرة، فوجهتو إذل أبواب الرب واخلَت اليت يثاب عليها يف 

 الدنيا وميتد لو أجرىا يف اآلخرة.  
كما تظهر أمهية ىذا البحث من خالل اىتمام أىل العلم  -ٕ

بتطبيق القواعد والضوابط الشرعية العامة على ادلسائل الفقهية؛ 
فيكون يف ذلك بيان قول الشرع يف أي مسألة من ادلسائل 
القدمية وادلعاصرة، وهبذا تكون الشريعة اإلسالمية صاحلة لكل 

 زمان ومكان.
أن ىذا ادلوضوع من ادلوضوعات ادلهمة، السيما أنو جاء يف  -ٖ

زادت األزمات والنكبات باجملتمعات وقت احلاجة إليو، فقد 
العمل ومن أمثل احللول الناجعة تفعيل اإلسالمية، و العربية 
 يف ٚتيع اجملاالت. الوقفي

 :أسباب اختيار املوضوع: ًاثاني

 أذكر منها: ؛تظهر بواعث اختياري لهذا الموضوع في نقاط  
إعمال الضوابط الفقهية الشرعية الشريفة، وتنزيلها على العمل  -ٔ
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روعو الفقهية الًتاثية وادلعاصرة؛ وخصوصاً اخلَتي يف مسائلو وف
 العمل الوقفي.

الستعمال األقوم، واالستثمار توظيف الضوابط الشرعية يف ا -ٕ
إن –ونوازلو، ويعم نفعها ة العمل اخلَتي األمثل؛ لتحل هبا أقضي

 .يف منوه وازدىاره -شاء اهلل
 بعامة والوقفي ٓتاصة إحكام أعمال ومشروعات العمل اخلَتي -ٖ

م يىذه الضوابط بتنظ إلسهاممن خالل الضوابط الفقهية، 
 العمل اخلَتي والتطوعي.

إن من زلاسن الشريعة اإلسالمية ومكارمها أهنا أمرت بالتعاون  -4
وحرمت التعاون على اإلمث والعدوان، والعمل  ىعلى الرب والتقو 

قال اهلل عز  ،ىالتعاون على الرب والتقو  اخلَتي باب من أبواب
ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ       ۇئوئ  ۇئ   وئ ەئ  ژ ل:وج

ژېئېئ
(ٔ)

الضوابط الفقهية »وقد جعلت عنوان ىذا البحث: . 
، ليسهم مع «ادلتعلقة بالوقف اإللكًتوين، الشبكة الفقهية أمنوذجاً 

ڱ   ژ :تعاذلو  سبحانو اهلللقول  امتثاالً أىل اخلَت يف خَتىم، 

ژں   ڱ     ں ڱ     ڱ
(ٕ)

 . 

                                                      
 [.ٕ(  ]ادلائدة:ٔ)
 [. ٚٚ(  ]احلج:ٕ)



 الثاني الجزء – ٛٛٔ العدد – الشرعية للعلوم اإلسالمّية الجامعة مجّلة

ٖٜٔ 

، وقرارات اإلسالميالفتاوى عن رلامع الفقو  منصدور العديد  -٘
اليت توجب ضرورة  اإلسالمي العادلوتوصيات فقهاء وعلماء 

 ،االجتهاد واالحًتاز بتقدير ادلال ادلكتسب من حرام، 
 طيب اهلل ألن التصدق؛ بنية وليس اخلَت وجوه يف منو والتخلص

 .طيًبا إال يقبل ال
 السابكة:ثالجًا: الدراسات 

ىناك العديد من األْتاث اليت تناولت األوقاف وٖتدياهتا 
وتطبيقاهتا من خالل ادلستجدات الفقهية ادلعاصرة عموماً، وبعض ىذه 
األْتاث تقع ضمن مراجعي ادلنثورة خالل ىذا البحث؛ إال أن دراسيت 

وأبرزتو، وركَّزت على « الوقف اإللكًتوين»تناولت بالتحديد الدقيق: 
ونوازذلا ادلعاصرة؛ وبو ٘تيزت دراسيت عن « الضوابط الفقهية: »دراسة

غَتىا من الدراسات فيما اطلعت عليها وما وقع عليو نظري حسب 
طاقيت؛ وىذا ما دفعٍت الختيار ىذا ادلوضوع، فهو حري بالدراسة؛ 

والتطبيق اجليد لقواعد  ،وجدير بالبحث؛ إذ يعُت على االطالع الواسع
يف  ولفت األنظار إليها ،االستثمار يف أوجو الرباق توسيع نطالشرع، و 

 واقعنا ادلعاصر مع ٕتدد الوسائل وتكاثرىا.
 أهداف البحح:رابعًا: 

 أذكر منها: ؛تظهر أىداف ىذا البحث في نقاط  
يف تنزيل القواعد على العمل اخلَتي داللة واضحة على مكانة  -ٔ
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 ىذه القواعد الفقهية وصالحها لكل زمان ومكان.
مقصد البحث ىنا ىو اختيار أىم الضوابط الفقهية اليت ميكن  -ٕ

من خالذلا تنزيل الفروع الفقهية الًتاثية وادلعاصرة اليت ٗتص 
 العمل اخلَتي.

العمل على تنظيم وترتيب األعمال اخلَتية من خالل الضوابط  -ٖ
 الفقهية اليت تنظم العمل التطوعي والتصرفات يف عقود التربعات.

كاألعمال   اإللكًتونيةاليت تنظم األعمال اخلَتية بيان الضوابط  -ٗ
، حلاسب اآلرل مثل األجهزة التقنيةالتطوعية اليت تتم عن طريق ا

ادلعلوماتية وأيًضا األعمال اخلَتية اليت تتم عن طريق الشبكة 
شبكات التواصل االجتماعي، وكذلك  وخصوًصا العادلية

 منصات التطبيقات اإللكًتونية.
اء ادلؤسسات اخلَتية اليت تساعد الناس، السيما العمل على إنش -٘

يف وقت األزمات، والقيام أيًضا باستثمار األموال التطوعية يف 
ادلشروعات اليت ُتِدُر دخال ثابًتا، وىذا من باب العمل على مناء 

 فيها، كما يف استثمار أموال الزكوات.      باالستثمارىذه األموال 
 ح:املنوج العلني للبحخامسًا: 

ميكن أن أذكر منهجي يف دراسة ىذا ادلوضوع يف عدة نقاط 
 على النحو التارل:

أي وبيان ر  عرض الضوابط الفقهية مع توضيح موجز :أواًل 
الفقهاء فيها، معتمًدا يف ذلك على ادلصنفات ادلعتمدة لكل مذىب، 
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 مراعًيا الًتتيب الزمٍت.   
أبدأ بذكر نص الضوابط، مث شرحها بإجياز، وذكر بعض  ثانًيا:

األدلة عليها، مث أبُت عالقتها باألعمال اخلَتية، مفرعًا عليها تطبيقات 
 ونوازل معاصرة يف موضوعها وىو األعمال الوقفية. 

على تدعيم ىذا البحث يف مادتو  -قدر اإلمكان-أحرص  ثالثًا:
 .اء ٔتا يطعِّم البحث وال يضخِّموبدون استقصالعلمية باألْتاث ادلعاصرة 

أٚتع ادلصادر وادلراجع يف ثبت بآخر البحث مرتبة على  رابًعا:
 احلروف اذلجائية.

أراعي يف ْتثي الرسم اإلمالئي ادلستقر عليو يف اجملامع  خامًسا:
إليضاح  -بال إسهاب –اللغوية، كما أراعي توظيف عالمات الًتقيم 

 ادلعٌت.
خ اآليات القرآنية من ادلصحف باخلط أحرص على نس سادًسا:

 أرقامها باحلاشية. العثماين، وأعزوىا إذل سورىا ذاكراً 
أخرج األحاديث النبوية واآلثار من دواوين السنة ذاكرًا  سابًعا:

اجلزء والصفحة والكتاب والباب إذا كان الكتاب مرتًبا على الكتب 
واألبواب الفقهية، أو مسند الصحايب إذا كان مرتًبا على ادلسانيد، مع 

 ذكر اجلزء والصفحة. 
وإذا كان احلديث يف الصحيحُت أو يف أحدمها أكتفي بتخرجيو 

غالبا، وإال خرجتو من كتب السنن  –منهما وال أذكر غَتمها شلن خرجو 
 ومسند اإلمام أٛتد وغَتىا.
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 خطة البحح:سادسًا: 

 مباحث، وأربعة، ، و٘تهيدإذل مقدمة ىذا البحثقسمت 
وخا٘تة، وما يتلوىا من ثبت ادلصادر وادلراجع التفصيلية، وذلك على 

 النحو التارل:
، وخطة باب اختيار ادلوضوع وأمهيتوا أسوذكرت فيه المقدمة:
 البحث ومنهجو.

 الشبكة الفقهية أمنوذجاً للوقف اإللكًتوين. تمهيد:
 اًل: تعريف موجز بالشبكة الفقهية.أو 

 شليزات الشبكة الفقهية.ثانياً: 
 ٙترات الشبكة الفقهية.ثالثاً: 
 طموح الشبكة الفقهية.رابعاً: 

 أمهية الشبكة الفقهية.خامساً: 
تعريف القاعدة الفقهية، وبيان الفرق بينها  المبحث األول:
 وبُت القاعدة األصولية.
تعريف الضابط الفقهي، وبيان الفرق بينو وبُت  المبحث الثاني:

 القاعدة الفقهية.
 التعريف بالعمل اخلَتي، واألدلة على مشروعيتو. المبحث الثالث:

 لنوازل األوقاف اخلَتية.الضوابط الفقهية ادلنظمة  :الرابعالمبحث 
 ضوابط: تسعةويشتمل ىذا ادلبحث على 

 الضابط األول: مبٌت الوقف على مراعاة ادلصلحة.
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 الضابط الثاين: وقف ادلعصية ال يصح.
 الضابط الثالث: ال يصح وقف ما ال ميلك.

 الضابط الرابع: وقف ما ال ينتفع بو ال يصح.
مع بقاء عينها  الضابط اخلامس: كل عُت يصح االنتفاع هبا

 صح وقفها وما ال فال.
 شرط الواقف كنص الشارع.الضابط السادس: 
 الوقف ال ُيتمل التأقيت وال التعليق باخلطر.الضابط السابع: 

 صحة الوقف منوطة بأىلية الواقف وادلوقوف عليو.الضابط الثامن: 
 الوقف ال يبطل بالشروط الفاسدة.الضابط التاسع: 

أىم النتائج والتوصيات اليت خرجت هبا  ذكرتوفيها  الخاتمة:
 ادلصادر وادلراجع التفصيلية. تمن البحث، ويليها ذكر 

ىذا ونسأل اهلل أن يوفقنا إذل صواب القول والفعل، وأن يرزقنا 
 اجتناب أسباب الزيغ والزلل، إنو نعم ادلوذل ونعم اجمليب.
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 الشبكة الفكوية أمنوذجًا للوقف اإللكرتوني. متويد:

  بالشبكة الفقهية: موجز واًل: تعريفأ
ىو ادلشروع العادلي األول ادلتخصص يف الفقو : الشبكة الفقهية

 الرابط: على وأصولو وما يتصل بو من علوم اآللة عرب نافذة اإلنًتنت
(feqhweb.com ُ؛ يسد ثغرة دل ي) ومت تسجيل سبق إليها من قبل؛
: بوزارة العدل السعودية بصك الوقفية رقم« وقف الشبكة الفقهية»
ويًتأس رللس  (،ىـٖٛٗٔ/ٔ/ٓٔ(، وتاريخ الثالثاء )ٖٖٛٙٛٔٛ)

معارل الشيخ الدكتور صاحل بن عبداهلل بن ٛتيد، إمام إشراف الوقف 
 .ةوخطيب ادلسجد احلرام، وعضو ىيئة كبار العلماء بالسعودي

الشبكة »يعود تاريخ انطالق فكرة مشروع  تاريخ النشأة:
عرب اإلنًتنت  «الملتقى الفقهي»فتتاح منتداىا احلواري: ال« الفقهية

ىـ(، ٕٛٗٔ/ٛ/ٕٔيوم السبت )(؛ feqhweb.com/vbعلى الرابط: )
 م(.ٕٚٓٓ/ٛ/ٕ٘ادلوافق )

يوم السبت بتاريخ عصر  «الشبكة الفقهية»افتتح مقر مقرىا: 
م(، وذلك ْتضور معارل ٕٙٔٓ/ٔ/ٖٕىـ(، ادلوافق )ٖٚٗٔ/ٗ/ٖٔ)

الشيخ الدكتور صاحل بن عبداهلل بن ٛتيد، إمام وخطيب ادلسجد 
، رئيس رللس إشراف احلرام، وعضو ىيئة كبار العلماء بالسعودية

http://feqhweb.com/
http://feqhweb.com/vb
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 .(ٔ)«وقف الشبكة الفقهية»
ادلكرمة، توفر بيئة مؤسسة عادلية وقفية، تنطلق من مكة  :هاىويت

 علمية؛ خلدمة الفقو ومدارسو بأساليب عصرية.
 الرِّيادُة يف خدمة الصِّناعة الفقهيَّة عادلياً. :رؤيتها

َلكِة الفقهيَّة، وٕتويُد الصِّناعِة البحثية؛ خدمًة  :رسالتها
َ
تنميُة ادل

يِّ للمتخصِّصُت يف الفقو وأصولو، وادلهتمُِّت بشؤونو؛ إلثراء الًتاث الفقه
 ومدارسِو ونوازلو تأصيالً وٕتديداً؛ من خالل زليٍط تفاعليٍّ عادليٍّ مبدع.

 اإلتقان(. –االحتساب–أدب احلوار  -التجديد  –)التأصيل  :قيمها
 االستراتيجية: الشبكة الفقهية أىداف

 . توفَت بيئة تفاعلية تثري الصناعة الفقهية.ٔ
 علمي حديث.. ترسيخ مهارات البحث الفقهي، وفق منهج ٕ
 . وضع نظام إداري مؤسسي يتسم بالكفاءة وادلرونة.ٖ
 . توظيف اإلعالم يف التعريف بادلؤسسة ورسالتها.ٗ
 . توفَت مصادر دخل كافية ومتنوعة ومستدمية.٘
 . االستثمار األمثل للتقنية ومواكبة مستجداهتا.ٙ

                                                      
؛ إذ وصفها بأهنا: ولدت «الشبكة الفقهية»( وقد أشاد معاليو ٔتشروع ٔ)

ناضجة، سواء يف التخطيط أو التنفيذ؛ وبأن ىذا ادلشروع يثلج صدر كل 
 زلب؛ وعلى ىذا الرابط فيديو لكلمتو عن ادلشروع:

8GO0R1fygIUhttps://youtu.be/ 

https://youtu.be/8GO0R1fygIU
https://youtu.be/8GO0R1fygIU
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 مميزات الشبكة الفقهية:اً: نيثا
بعدىا العادلي؛  «الفقهيةالشبكة »من أعظم ما ٘تتاز هبا 

التقنية لطي عامل الزمان وادلكان واحلال معًا دفعًة واحدة؛  الستثمارىا
وىذا ما ال يتحقق إال ٔتا فتح اهلل علينا يف عصر العودلة وانتشار التقنية؛ 
حىت غدت ٚتيع بقاع األرض تستوعبها منصة واحدة بااللتقاء مع 

على شليزات الضوء  اختالف الظروف واألحوال، وميكن تسليط
 :ادلوجزة من خالل ىذه اإلشارات «الشبكة الفقهية»

 :تعمل على مدار الساعة؛ فال  «الشبكة الفقهية» عامل الزمان
 من الزوار واألعضاء للمطالعة أو ادلشاركة على مدار اليوم والليلة.ٗتلو 

 :إذ بفضل اهلل تعاذل وتسخَته ىذه التقنية فال  عامل المكان
من مكاٍن زلدد؛ بل  «الشبكة الفقهية»ينحصر الدخول على موقع 

االستفادة منها أو ادلشاركة فيها متاحة من ٚتيع أضلاء العادل؛ فهي 
جامعة ْتق؛ جيتمع إليها طالب العلم من شرق األرض وغرهبا يف آٍن 

الدخول عليها من أكثر من حىت سجلت إحصائياهتا  واحٍد معاً 
بال ازدحاٍم أو ما يشوب  ٚتيعاً  ، وتسعهمدولة من دول العادل (ٕٓٓ)

 اللقاء ادلعهود على أرض الواقع.
 :طالب وطالبات  فالتخفف مسة بارزة؛ إذ يباشر عامل الحال

ال اليت ىو عليها؛ بال احلعلى  «الشبكة الفقهية»اإلفادة من  العلم
، أو استعدادحاجة إذل كلفة إلصالح ملبٍس، أو ٕتهيز مركٍب، أو هتيئة 

 التحفز كما يف واقع اللقاءات ادلعهودة يف رلامع الناس العامة. بعيداً عن
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 :موقع رلَّاين ال خيضع  «الشبكة الفقهية»فموقع  عامل المال
األىلية وادلعاىد ومراكز  االلتحاق بو إذل رسوم كما احلال يف اجلامعات

؛ بل يوفِّر لطالب العلم قائمة كبَتة من الكتب وادلراجع والتعليم التدريب
؛ الذي (feqhbook.com)على الرابط:  «خزانة الفقيو»: باجملان عرب

ما بُت مطبوع  ُيوي آالفًا من أمهات كتب ادلذاىب األربعة الفقهية
ادلتعلقة بصناعة البحث واألْتاث  فضاًل عن الكتبوزلقق وسلطوط؛ 

مع إمكانية  ،فهرسة دقيقة وباعتبارات كثَتةالعلمي وآدابو، ويعرضها ب
خدمة تصفح الكتب ادلصورة مباشرة، والعزو والتوثيق من خالذلا؛ 

للكتب ، كما يتيح ذلم الطلب عن حاجتهم لطالب العلم يف أضلاء العادل
  ليجعل منو رافداً لتحقيق حصوذلم عليها. «الملتقى الفقهي»عرب 
 اً: ثمرات الشبكة الفقهية:ثالث

حضورًا الفتاً، ْتمد اهلل تعاذل  «الشبكة الفقهية»يشهد موقع 
وحُت تكون لغة األرقام حاضرة وٚتهورًا عريضًا من ٚتيع أضلاء العادل، 

فهي خَت شاىٍد من خالل ما يظهره التصنيف الدقيق للمواقع العادلية 
واقع اإللكًتونية باإلنًتنت؛ إسهامًا يف ادلاليت تزود هبا ادلشًتكُت يف 

الذي يشكل فارقًا كبَتًا يف التخطيط، ومؤشرًا خطَتًا يف التأثَت؛  التقييم
حصائيات اليت تعطي تصورًا كبَتًا عن ولذا أضعك أمام ٚتلة من اإل

 أبعاد ىذا ادلشروع وعادليتو:

http://feqhbook.com/
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 نهاية ٖتديدًا بىـ، ٜٖٗٔبنهاية عام الزوار والزيارات حصائيات إ
 من خالل األرقام اآلتية: مٕٛٔٓعام 

( زيارة.0ٖٓٓ0ٓٓٓٔالمتوسط الشهري للزيارات: )
عدد الزيارات: إجمالي 

( زيارة.0ٜٙٛ0ٕٗٙٓٓٔ)
( زائر.0ٛٛٛ0ٖٕ٘ٗٔعدد الزوار: )إجمالي 

( بين المواقع.0ٜٛ٘ٛٗالترتيب العالمي للموقع: ) ( دولة.ٕٓٓعدد الدول الزائرة: )
.المواقع اإللكترونية( بين 0ٕٙ٘ٚ: )ترتيب الموقع في المملكة العربية السعودية

متوسط زيارات دول العالم العربي سنوياً:
( زيارة.0ٖٕٛ0ٖ٘٘ٔمصر: ) زيارة. (0ٖٓٓ0ٕٜٖٗالسعودية: )
( زيارة.0ٚٗٚ0ٕ٘ٛٔالمغرب: ) ( زيارة.0ٜ٘ٓ0ٗٔٓٔالجزائر: )

( زيارة.0ٕٔٔ0ٗٓٔٚ: )بقية الدول
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رسم يبني عدد الزوار والزيارات، وترتيب الدول، 
وترتيب املوقع بني املواقع العاملية واحمللية
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رسم يبني عدد مرفقات «الشبكة الفقهية» وحتميلها، 
وعدد األعضاء ومواضيعهم ومشاركاهتم:
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الزايرات األعلى للشبكة الفقهية
مرتبة بني الدول العربية لعام (٢٠١٨م)
إبمجايل بلغ (١٢،٨٠٧،١٦٧) زايرة
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الزايرات األعلى للشبكة الفقهية
مرتبة بني الدول اإلسالمية لعام (٢٠١٨م)

إبمجايل بلغ (١,٨٠٣,٩٤٤) زايرة
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الزايرات األعلى للشبكة الفقهية
مرتبة بني الدول األجنبية لعام (٢٠١٨م)

إبمجايل بلغ (١,٤٣١,٠٣٠) زايرة
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م:2018و 2017مقارنة إحصائيات الشبكة الفقهية بين عامي 
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الشبكة »وىذه ادلقارنة تؤكد ّتالء أثر النفع ادلتزايد دلوقع 
ر مدى اإلقبال عليو، واإلفادة منو؛ هِ ظْ تُ كما عامًا بعد عام؛  « الفقهية

 العلمية والتعليمية. اهتوأن الوقف عليها سيشكل أكرب رافٍد دلسَت 
 : طموح الشبكة الفقهية:رابعاً 

طموحات عريضة ميكن لكل مهتم بشأن  «لشبكة الفقهيةل»
مراجعة  ادلعاصرة اإلسهام يف إدارة عجلة العلوم الشرعية من خالل التقنية

 يف جهتُت: طموحاهتا ؛ وتتلخص(ٔ)لالستزادة هبا الكتيب التعريفي
إنشاء األوقاف اليت تضمن استدامة أعماذلا،  الجهة األولى:

 واستمرار مشاريعها، واستقرار مسارىا.
إنشاء أكادميية فقهية؛ تكون سلرجًا مؤسسياً  الجهة األخرى:

 معتمداً لكافة مشاريعها وبرارلها.
 : أىمية الشبكة الفقهية:خامساً 

وما حظي بو من تزكيات العلماء يف ٚتيع  ومن خالل ما مضى
الشبكة »تربز أمهية ادلشروع العادلي:  ؛ وعليو(ٕ)اإلسالمي أقطار العادل

من « الشبكة الفقهية»( لالطالع على الكتيب التعريفي للمشروع العادلي ٔ)
http://www.feqhup.com/do.php?id=6268 خالل الرابط اآليت:

ينظر الرابط اآليت:« الشبكة الفقهية»ودلطالعة اخلطة االسًتاتيجية دلشروع 
http://www.feqhup.com/do.php?id=6280

على  ( لالطالع على ما سطره علماء العادل اإلسالمي من إشاداهتم وثناءاهتمٕ)

http://www.feqhup.com/do.php?id=6268
http://www.feqhup.com/do.php?id=6280
http://www.feqhup.com/do.php?id=6280
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وتغذيتو من خالل: الوقف اإللكًتوين؛ وتنميتو واستثماره  «الفقهية
ليكون أقوى وأقدر، وليتحقق من خالل الوقف عليو االستدامة ادلالية 

 .اليت ٘تكنو من القيام برسالتو، وأداء مهمتو على أكمل الوجوه
وقف علمي يعمل لتأصيل  «وقف الشبكة الفقهية»وعليو فإن 

لم والباحثُت والعلماء، من خالل العلم الشرعي، وخدمة طلبة الع
، بسياسة علمية اإللكًتوينحضورىا العلمي ادلتمكن من خالل موقعها 

راسخة، تقوم على منهج االعتدال يف تناول القضايا، واحلرص على 
ٚتع الكلمة؛ انطالقا من الدليل الشرعي، واحملافظة على ادلدارس 

ة كيل، سعيًا إذل تنمية ادللالفقهية وخدمتها، إضافة إذل العناية بفقو الدل
الفقهية لدى الباحثُت وطالب العلم، وبناء شخصية الباحث ادلؤصل 

 .تأصيال علمياً 
الباحثُت والعلماء وادلتخصصُت،  «الشبكة الفقهية»كما ٗتدم 

واجلهات الدعوية من خالل مشاريعها العلمية، حيث يلتقي آالف 
الملتقى »ادلتخصصُت يف الفقو واألصول من خالل موقعها اإللكًتوين 

شلا يتيح ذلم التعاون، ويكون لو كبَت األثر يف ريادة رموز  ؛«الفقهي
بًتشيد عامل الزمان  األمة و٘تيزىم، واالستفادة من توظيف التقنية

وادلكان واحلال.

من خالل تقرير: )تزكيات العلماء( على ىذا « الشبكة الفقهية»مشروع: 
 http://www.feqhup.com/do.php?id=6269 الرابط:

http://www.feqhup.com/do.php?id=6269
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تعريف الكاعدة الفكوية، وبيان الفرق بينوا وبني  املبحح األول:

الكاعدة األصولية.

 أواًل: تعريف القاعدة الفقهية:
كاألعمدة للبناء، األساس اليت يبٌت عليها غَتىا،   :القاعدة لغة

 .(ٔ)الفقيو الفروع الذي يبٍت عليو األساس عٍتوعند إضافتها للفقو فإهنا ت
 . ٕ()على أكثر الفرعيات أو اجلزئيات ينطبقحكم أغليب  واصطالحاً:

 شرح التعريف:
ألن ىناك نوادر ومستثنيات أي أكثري ال كلي،  حكم أغلبي:

بيع كل معدوم  ال يصح، فإنو بيع ادلعدوم كما يف مسألة:ٗترج منها،  
يف األصل وفقًا للقاعدة، لكن يستثٌت منها استثناءات، كبيع السلم، 

 .(ٖ)؛ لذلك كانت القاعدة أغلبية ال كليةوالسلم ىذا بيع معدوم
ينطبق على أكثر الفرعيات: أي يدخل ٖتتو كثَت من ادلسائل 

 .(ٗ)يتعرف من خاللو على أحكام تلك ادلسائلالفرعية 

 (.ٓٔ٘/ٕ(، ادلصباح ادلنَت يف غريب الشرح الكبَت )ٕٕٔ( ينظر: الكليات )صٔ)
(، رلموعة الفوائد البهية على ٔٔ/ٔوالنظائر للسبكي )( ينظر: األشباه ٕ)

 (.ٜٔمنظومة القواعد الفقهية )ص
(، رلموعة الفوائد ٜٖ/ٔ( ينظر: القواعد والضوابط الفقهية ادلتضمنة للتيسَت )ٖ)

 (.ٜٔالبهية على منظومة القواعد الفقهية )ص
(، القواعد ٜٔ)ص( ينظر: رلموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية ٗ)
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 القاعدة الفقهية والقاعدة األصولية: الفرق بين ثانياً:
 وجوه، منها: عدة منٗتتلف القاعدة الفقهية عن األصولية 

من جهة ادلوضوع؛ إذ إن موضوع القاعدة الفقهية أفعال  أوال:
ة الشرعية. فالقاعدة ادلكلفُت، وموضوع القاعدة األصولية األدل

موضوعها: كل دليل يف الشريعة ورد  (النهي يقتضي الفساداألصولية: )
موضوعها: كل  (ادلشقة ٕتلب التيسَت)فيو هني، بينما القاعدة الفقهية: 

 .(ٔ)فعل من أفعال ادلكلَّف جيد فيو مشقة معتربة شرعا
من جهة كون كل منهما كلية أم ال، فالقواعد األصولية   ا:ثانيً 

ىي أغلبية كلية مطردة خالفا للقواعد الفقهية فليست كلية، بل 
 .(ٕ)أكثرية؛ ألن ذلا استثناءات باإلضافة إذل فروق أخرى

أن القواعد األصولية وسيلة الستنباط األحكام الشرعية  ثالثًا:
العملية. أما القواعد الفقهية فهي رلموعة من األحكام ادلتشاهبة اليت 
ترجع إذل ِعلَّة واحدة ٕتمعها، أو ضابط فقهي ُييط هبا، والغرض من 

 و تسهيل ادلسائل الفقهية وتقريبها.ذلك ى
أن القواعد األصولية ضابط وميزان الستنباط األحكام  رابًعا:

                                                                                                        
 (.ٖٖ/ٔوالضوابط الفقهية ادلتضمنة للتيسَت )

(، ٕٔ/ٔ(، األشباه والنظائر للسبكي )ٖٓٔ/ٕ( ينظر: الفروق للقرايف )ٔ)
 (.ٖٕٔ/ٔادلنثور يف القواعد الفقهية )

 (.ٛ( ينظر: رلموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية )صٕ)
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الفقهية، ويُبُت االستنباط الصحيح من غَته، فهو بالنسبة لعلم الفقو  
كعلم ادلنطق يضبط سائر العلوم الفلسفية، وكعلم النحو يضبط النطق 

 .(ٔ)والكتابة ٓتالف القواعد الفقهية
 أن القواعد األصولية قد وجدت قبل الفروع؛ حيث إهنا خامًسا:
أما القواعد الفقهية ذ الفقيو نفسو هبا عند االستنباط، القيود اليت أخ

 .(ٕ)فإهنا قد وجدت بعد وجود الفروع

                                                      
 (.ٕٗ/ٔاهتا يف ادلذاىب األربعة )( ينظر: القواعد الفقهية وتطبيقٔ)
 (.ٖٙ -ٖ٘/ٔ( ينظر: ادلهذب يف علم أصول الفقو ادلقارن، د. عبد الكرمي النملة )ٕ)
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الجاني: تعريف الضابط الفكوي، وبيان الفرق بينى وبني املبحح 

 الكاعدة الفكوية.

 أواًل: تعريف الضابط الفقهي
ىو حكم أغليب يتعرف منو أحكام اجلزئيات الفقهية ادلتعلقة 

 .(ٔ)بباب واحد من أبواب الفقو
 شرح التعريف:

حكم أغلبي: أي أكثري ال كلي، ألن ىناك نوادر ومستثنيات 
 .(ٕ)تخرج منو

أي يضبط مسائل : يتعرف منو أحكام الجزئيات الفقهية
 .جيمعها ماد و الفروع وجيمع بينها عند وج

: أي أن الضابط متعلق المتعلقة بباب واحد من أبواب الفقو
كل ماء مطلق دل يتغَت ) ضلو:ٔتسائل يف باب معُت ال يتعداه إذل غَته، 

 .(ٖ)من مسائل، فإنو ال يضبط إال ما يتعلق بالطهارة (فهو طهور
 الفقهي: فرق بُت القاعدة الفقهية والضابطال ثانياً:

                                                      
( ينظر: القواعد والضوابط الفقهية ادلتضمنة للتيسَت، لعبدالرٛتن بن صاحل ٔ)

 (.ٓٗ/ٔالعبد اللطيف )
 (.ٔٔ/ٔ( ينظر: األشباه والنظائر للسبكي )ٕ)
 .(ٕٓموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية )ص( ينظر: رلٖ)
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من حيث ٚتع ، تعترب القواعد أعم وأمشل من الضوابط أواًل:
 .(ٔ)الفروع ومشول ادلعاين

تشمل أبوابًا متعددة، سلتلفة يربطها جانب فقهي  القواعد ثانياً:
فإهنا تدخل يف أبواب كثَتة،  ؛(ادلشقة ٕتلب التيسَت) :مشًتك، كقاعدة

كل ماء مطلق ) بباب واحد ضلو: الضوابط تضبط موضوعاً واحداً بينما 
، وىو نص «أيما إىاب ُدبغ فقد َطُهر» :ومثل ،(دل يتغَت فهو طهور

عند  (الكفار سلاطبون بفروع الشريعة) :، ومثل(ٕ)حديث شريف
اهلل، دون ما تعلق اإلسالم جيب  ما قبلو يف حقوق ) :، ومثل(ٖ)الشافعية

فالضابط الفقهي رلالو أضيق  ،(بو حق آدمي كالقصاص وضمان ادلال
 .(ٗ)من القاعدة الفقهية

                                                      
 (.ٖٖٓ(، ادلدخل إذل دراسة ادلذاىب الفقهية )صٕٓٔ/ٔ( ينظر: الفروق للقرايف )ٔ)
، كتاب احليض، باب إذا دبغ اإلىاب فقد «صحيحو»( أخرجو مسلم يف ٕ)

 (.ٖٙٙطهر، رقم: )
 (.ٕٕ٘/ٙ( ينظر: اجملموع شرح ادلهذب للنووي )ٖ)
(، رلموعة الفوائد البهية على ٛٙٔ/ٔينظر: األشباه والنظائر للسبكي ) (ٗ)

(، القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف ادلذاىب ٕٓمنظومة القواعد الفقهية )ص
 (.ٖٕ/ٔاألربعة، د. زلمد مصطفى الزحيلي )
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 املبحح الجالح: التعريف بالعنل اخلريي:

العمل اخلَتي التطوعي ادلنظم ىو تنظيم ٖتكمو تشريعات 
لمساءلة القانونية خيضع لزلددة، تنظم أعمالو كافة، ويعتمد الشفافية و 

 .(ٔ) ، وما يتوافر لديو من أموال منقولة وغَت منقولةألعمالوواألخالقية 
 األدلة على مشروعية العمل الخيري:

 أواًل: القرآن الكريم:
ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ       ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئژ  قال تعاذل: -1

ژىئ     ی  ی  ی   ىئېئ  ىئ  ېئېئ
(ٕ)

. 

يأمر عباده  -تعاذل- أن اهلل :ووجو الداللة من ىذه اآلية
ادلؤمنُت بادلعاونة على فعل اخلَتات، وىو الرب، وترك ادلنكرات وىو 

 .(ٖ)التقوى، وينهاىم عن التناصر على الباطل
ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ژ وقال تعاذل: -2

ٿ  ٿ  ٿ     ٿڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ 
(ٗ)

. 

                                                      
 (.ٔٔ( ينظر: العمل اجلماعي التطوعي، للدكتور/ عبداهلل عبداحلميد اخلطيب )صٔ)
 [.ٕئدة:( ]ادلإ)
 (.ٕٔ/ٕ( ينظر: تفسَت القرآن العظيم البن كثَت )ٖ)
 [.ٗٔٔ( ]النساء:ٗ)
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أن اهلل تعاذل نفى اخلَتية عن  :ووجو الداللة من ىذه اآلية
أعمال الناس كلها، إال تلك األعمال اليت تعود بتحقيق التكافل، 

 .(ٔ) والًتابط، واأللفة، واحملبة، والتصاحل، على اجملتمع بأسره
چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ    ژ وقال تعاذل: -3

ڈ    ڈڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ

 ژژ  ژ    
(ٕ)

. 

أن اإلحسان فضيلة مستحب  :ووجو الداللة من ىذه اآلية
وذلك كنفع الناس بادلال والبدن والعلم، وغَت ذلك من أنواع النفع حىت 

 .(ٖ) إنو يدخل فيو اإلحسان إذل احليوان البهيم ادلأكول وغَته
ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ     ى  ې    ېژ وقال تعاذل: -4

وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  

ی  جئ  حئ  مئ  ىئ     یېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    ی

ژيئ  جب
(ٗ)

. 

                                                      
دراسة يف التفسَت  -( ينظر: صور اإلعالم اإلسالمي يف القرآن الكرمي ٔ)

 (.ٕٓٙ، لعاطف إبراىيم ادلتورل )ص-ادلوضوعي 
 [.ٜٓ( ]النحل:ٕ)
 (.ٚٗٗ( ينظر: تيسَت الكرمي الرٛتن للسعدي )صٖ)
 [.ٜ]احلشر:(  ٗ)
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أثٌت على  -تعاذل- أن اهلل :ووجو الداللة من ىذه اآلية
األنصار أهنم يقدمون احملاويج على حاجة أنفسهم، ويبدءون بالناس 

 .(ٔ) قبلهم يف حال احتياجهم إذل ذلك
 ثانًيا: السنة النبوية:

كل سالمى من : »قال: قال رسول اهلل  عن أيب ىريرة  -ٔ
عليو صدقة، كل يوم تطلع فيو الشمس، يعدل بُت الناس 

االثنُت صدقة، ويعُت الرجل على دابتو فيحمل عليها، أو يرفع 
عليها متاعو صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة خيطوىا 

 .(ٕ) «إذل الصالة صدقة، ومييط األذى عن الطريق صدقة
على كل »قال:  ، عن النيب عن أيب موسى األشعري  -ٕ

يعمل »، فقالوا: يا نيب اهلل، فمن دل جيد؟ قال: «صدقة مسلم
يعُت »، قالوا: فإن دل جيد؟ قال: «بيده، فينفع نفسو ويتصدق

فليعمل »قالوا: فإن دل جيد؟ قال: « ذا احلاجة ادللهوف
 .(ٖ)«بادلعروف، وليمسك عن الشر، فإهنا لو صدقة

                                                      
 (.ٓٚ/ٛ( ينظر: تفسَت القرآن العظيم البن كثَت )ٔ)
، كتاب: اجلهاد والسَت، باب: من أخذ «صحيحو»( أخرجو البخاري يف ٕ)

، كتاب: الزكاة، «صحيحو»(، ومسلم يف ٜٜٕٛبالركاب وضلوه، رقم )
 (.ٜٓٓٔباب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من ادلعروف، رقم )

، كتاب: الزكاة، باب: على كل مسلم صدقة، «صحيحو»بخاري يف ( أخرجو الٖ)
، كتاب: «صحيحو»(، ومسلم يف ٘ٗٗٔفمن دل جيد فليعمل بادلعروف، رقم )

 (.ٛٓٓٔالزكاة، باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من ادلعروف، رقم )
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نزلة ومقصود ىذا الباب أن أعمال اخلَت تنزل مقال ابن حجر: )
الصدقات يف األجر، وال سيما يف حق من ال يقدر عليها. ويفهم منو 
أن الصدقة يف حق القادر عليها أفضل من األعمال القاصرة. وزلصل 
ما ذكر يف حديث الباب أنو ال بد من الشفقة على خلق اهلل وىي إما 
بادلال أو غَته، وادلال إما حاصل أو مكتسب، وغَت ادلال إما فعل وىو 

 .(ٔ) (غاثة، وإما ترك وىو اإلمساكاإل
مثل : »، قال: قال رسول اهلل عن النعمان بن بشَت  -ٖ

ادلؤمنُت يف توادىم، وتراٛتهم، وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى 
 .(ٕ) «منو عضو تداعى لو سائر اجلسد بالسهر واحلمى

ففي ىذا احلديث تعظيم حقوق ادلسلمُت بعضهم على بعض، 
 .(ٖ) وادلالطفة والتعاضد يف غَت إمث وال مكروه وحثهم على الًتاحم

ما من : »، قال: قال رسول اهلل عن أنس بن مالك  -ٗ
، فيأكل منو طَت أو إنسان أو ، أو يزرع زرعاً مسلم يغرس غرساً 

 .(ٗ)«هبيمة، إال كان لو بو صدقة

                                                      
 (.ٖٛٓ/ٖ( فتح الباري البن حجر )ٔ)
الرب والصلة، باب: تراحم ادلؤمنُت ، كتاب: «صحيحو»( أخرجو مسلم يف ٕ)

 (.ٕٙٛ٘وتعاطفهم وتعاضدىم، رقم )
 (.ٜٖٔ/ٙٔ( ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم )ٖ)
، كتاب: ادلزارعة، باب: فضل الزرع والغرس «صحيحو»( أخرجو البخاري يف ٗ)

، كتاب: ادلساقاة، «صحيحو»(، ومسلم يف ٕٖٕٓإذا أكل منو، رقم )
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، قال: بينما ضلن يف سفر مع النيب عن أيب سعيد اخلدري  -٘
  ًإذ جاء رجل على راحلة لو، قال: فجعل يصرف بصره ميينا 

من كان معو فضل ظهر، فليعد : »، فقال رسول اهلل ومشاالً 
بو على من ال ظهر لو، ومن كان لو فضل من زاد، فليعد بو 

، قال: فذكر من أصناف ادلال ما ذكر حىت «على من ال زاد لو
 .(ٔ) رأينا أنو ال حق ألحد منا يف فضل

ىذا احلديث: احلث على الصدقة واجلود وادلواساة، ويف 
واإلحسان إذل الرفقة واألصحاب، واالعتناء ٔتصاحل األصحاب، وأمر 
كبَت القوم أصحابو ٔتواساة احملتاج، وأنو يكتفى يف حاجة احملتاج 

 .(ٕ)بتعرضو للعطاء وتعريضو من غَت سؤال
  

                                                                                                        
 (.ٖ٘٘ٔع، رقم )باب: فضل الغرس والزر 

، كتاب: اللقطة، باب: استحباب ادلؤاساة «صحيحو»( أخرجو مسلم يف ٔ)
 (.ٕٛٚٔبفضول ادلال، رقم )

 (.ٖٖ/ٕٔ( ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم )ٕ)
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 األوقاف اخلريية:: الضوابط الفكوية املنظنة لنوازل الرابعاملبحح 
 الضابط األول: مبنى الوقف على مراعاة المصلحة:

 أواًل: معنى الضابط:
ادلصلحة فيو للناس من حيث ادلعاش  علة جواز الوقف وجودأن 

وادلعاد، كالرجل يكون لو الدار ٔتكة فيجعلها سكٌت للحاج وادلعتمرين 
بعد ذلك أن  يقوم عليها ويسكن فيها من زار فليس لو ويدفعها إذل ورلٍّ 

، وإن دل يسكنها أحد؛ ألنو حُت يرجع فيها، وإن مات دل تكن مَتاثاً 
 .(ٔ) يقوم عليها فقد أخرجها من ملكو ويده سلمها إذل ورلٍّ 

اشًتط أن يكون  ما علمت أحداً )قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 
البدل يف بلد الوقف األول؛ بل النصوص عند أٛتد وأصولو وعموم  
كالمو وكالم أصحابو وإطالقو يقتضي أن يفعل يف ذلك ما ىو 
مصلحة أىل الوقف؛ فإن أصلو يف ىذا الباب مراعاة مصلحة الوقف؛ 
بل أصلو يف عامة العقود اعتبار مصلحة الناس؛ فإن اهلل أمر بالصالح 

ن الفساد وبعث رسلو بتحصيل ادلصاحل وتكميلها وتعطيل وهنى ع
ۀ  ہ  ہ     ۀ ڻ   ڻ  ژ  قال تعاذل: ادلفاسد وتقليلها.

(ٕ)ژہ  ہ  ھ    ھ   ھ  ھ 
 شعيب على لسان وقال، 

                                                      
 (.ٖٖ/ٕٔ( ينظر: ادلبسوط للسرخسي )ٔ)
 [.ٕٗٔ( ]األعراف:ٕ)
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:  ژ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئژ
(ٔ)(ٕ)

. 

  تطبيقات الضابط في نوازل العمل الوقفي: ثانياً:
 من جهة أنظمتها واستثمار مواردىاتطوير ادلؤسسات الوقفية إن 

يزيد من ريعها  من أعظم سبل صلاح تلك ادلؤسسات ، األمر الذي
ىذا من ناحية ومن ناحية وتغطيتها ألوجو كثَتة من رلاالت الوقف، 

الوقف من أىم األمور  أعمالالتطور التكنولوجي يف أخرى استخدام 
ىو التزايد التدرجيي  لتكنولوجيفالتطور االيت تعود بالنفع على الناس، 

اآلالت كالسيارات والطائرات  االخًتاعات ادلادية ادلتمثلة يف يف
إخل واالخًتاعات غَت …  العادليةواحلاسبات اآللية وشبكة ادلعلومات 

قد  مهارات استخدام تلك اآلالت وادلعرفة بفنوهنا اليت ادلادية ادلتمثلة يف
كرب من اجملتمع، وال يقتصر يكون ذلا تأثَت مباشر على نفع القطاع األ

، بل من ادلمكن إيصال األمر على نفع اجملتمع الذي يعيش فيو ادلرء
النفع واخلَت إذل كثَت من الناس يف أماكن سلتلفة من العادل عن طريق 
التواصل معهم على مواقع االنًتنت ادلختلفة ومواقع التواصل 

احملمولة واألجهزة  ومنصَّات لتطبيقات اإللكًتونية للهواتفاالجتماعي 
اللوحيَّة الذكيَّة اليت باتت لصيقًة بأيدي الناس ويف متناوذلم غالب 

كثَت على   يكون التطور التكنولوجي قد حقق نفعًا أكربهبذا و أوقاهتم؛ 

                                                      
 [.ٛٛ( ]سورة ىود:ٔ)
 (.ٕٚٙ-ٕٙٙ/ٖٔ( رلموع الفتاوى )ٕ)
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 .(ٔ)من الوسائل التقليدية
 الضابط الثاني: وقف المعصية ال يصح:

 أواًل: معنى الضابط:
فيو كالِبَيع والكنائس، وعلى من يقطع أن الوقف على ما ال قربة 

؛ وذلك ألن الوقف طاعة تنايف (ٕ) الطريق، أو يرتد عن الدين ال يصح
 (ٖ)فال بد أن تصادف زلال تظهر فيو القربة والطاعة.  ،ادلعصية

مىت كان الوقف على قربة صح أو معصية بطل  قال القرايف: )
  ڇ   ڇ    چ چ     چ   ژ ع وقطع الطريق؛ لقولو تعاذل:يَ كالبِ 

 ژڎ ڎ     ڌ ڌ     ڍ   ڍ   ڇ   ڇ
(ٗ)

 .

وقال الشافعي وأٛتد: فإن عرا عن ادلعصية، وال ظهرت القربة صح؛ 
ألن صرف ادلال يف ادلباح مباح، وكرىو مالك؛ ألن الوقف باب معروف 

 .(٘) (فال يعمل غَت معروف

                                                      
 (.ٕ٘( ينظر: احلضارة اإلسالمية ...، لعبدالرٛتن َحبَـنََّكة ادليداين، )صٔ)
 (.ٖٕٖ/ٕ( ينظر: ادلهذب يف فقو اإلمام الشافعي للشَتازي )ٕ)
(، الوقف على القرآن، للدكتور ٕٗ٘/ٚ( ينظر: احلاوي الكبَت للماوردي )ٖ)

سابع بدر بن ناصر البدر، ْتث منشور ٔتجلة البحوث اإلسالمية، العدد ال
 (.ٕٛٔ/ٚٚوالسبعون )

 [.ٜٓ( ]سورة النحل:ٗ)
 (.ٕٖٔ/ٙ( الذخَتة )٘)
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من شروط الواقفُت ما دل شيئًا كذلك اإلمث مرفوع عمن أبطل 
، وال ُيل ألحد أن أو حيف يكن إصالًحا، وما كان فيو جَنَف أو إمث

ٔتنزلة  أو سنة رسولو  شرط الباطل ادلخالف لكتاب اهللجيعل ىذا ال
 .وأعالمو الكرام نص الشارع، ودل يقل ىذا أحد من أئمة اإلسالم

، ولذا ال يصح أن توقف اآلالت احملرمة كسائر آالت ادلعاصي
ذلك ال يعد وقفاً، وإن حبسو صاحبو  ؛ ألنبة فيووما ال نفع وال قر 

 . (ٔ)النعدام القربة فيو على وجهها الصحيح-ظناً منو أنو وقف-هلل
 ثانياً: تطبيقات الضابط في نوازل العمل الوقفي:

وجيا احلديثة كما أهنا تكون وسيلة للطاعة إذا إن التكنول
، إال أهنا قد وينفع الناس ت فيما خيدم الشريعة اإلسالميةدماستخ

الضوابط الشرعية يف تكون وسيلة فساد وإفساد أيضا إذا دل تراع 
، حىت وإن كان فيها بعض النفع للناس، فإن ذلك ليس استخدامها

الستخدامها، كالربامج التلفزيونية اليت تقدمها نساء متربجات، مربرًا 
،  وجود معصية فيها جيعلها زلرمةفحىت لو كانت برامج ىادفة إال أن 

 ومقاطع نشوراتٔت االجتماعي على مواقع التواصلكذلك من يشارك 

                                                      
( ينظر: كفاية األخيار يف حل غاية االختصار لتقي الدين احلصٍت ٔ)

(، أثر ادلصلحة يف الوقف، لعبداهلل بن الشيخ احملفوظ بن بيو، من ٖٙٓ)ص
خرة ٚتادى اآل -(، ربيع اآلخر ٚٗرللة البحوث الفقهية ادلعاصرة، عدد )

 ىـ(.ٕٔٗٔ)
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ال يعلم صحتها من عدمها كمن ينشر أحاديث رٔتا كانت موضوعة، 
أهنا تدعوا إذل فعل اخلَت، فإن ذلك ال جيوز  ظنًا منولكنو ينشرىا 

  ِإنَّ َكِذبًا َعَليَّ لَْيَس َكَكِذب  َعَلى َأَحد ، َمنْ » : إطالقاً، لقولو 
وكذلك من يسمح  ،(ٔ)«َكَذَب َعَليَّ ُمتَ َعمًِّدا، فَ ْلَيَتبَ وَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّارِ 

على قناتو بعرض إعالنات للمحرمات كاخلمور وضلو ذلك، أو 
، لتكون مصدر يدر الدخل على ريّ إعالنات ٖتتوي على صور فيها عُ 
على  كل عمل اشتمل   ومثل ذلك قناتو الوقفية، فإن ذلك ال جيوز،

، فاخلمر على الرغم من معصية؛ فإنو زلرم حىت وإن كان يف ذلك نفع
جل  قالف ،(ٕ)وجود بعض النفع هبا إال أن اهلل تعاذل ذمها وحرمها

ى  ى  ائ         ائ  ەئ    ېۉ  ې  ې   ې  ژ :شأنو

 ژەئ  وئ   وئ   ۇئ  ۇئ
(ٖ)

. 
 الضابط الثالث: ال يصح وقف ما ال يملك:

 :معنى الضابطأواًل: 
ف اإلنسان شيئًا ال ميلكو؛ ألن يف الوقف نقاًل قِ و يصّح أن يال 

                                                      
، كتاب اجلنائز، باب ما يكره من النياحة «صحيحو»( أخرجو البخاري يف ٔ)

 (.ٜٕٔٔ(، رقم )ٓٛ/ٕعلى ادليت )
(، أسس العمل اخلَتي وفنون تسويقو ٔٙ( ينظر: تيسَت الكرمي الرٛتن )صٕ)

 (.ٕ٘عيسى زلمد صوفان )ص
 [.ٜٕٔ( ]البقرة:ٖ)
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دللكية ادلوقوف من َحْوزة ادلالك. وما ال ميلكو كيف تُنقل ملكيتو منو. 
 .(ٔ)لذلك كان وْقُف ما ال ميلك ال غًيا

ن زلل صحة ما إف)كما ال جيوز وقف ٚتيع ما ملك بعضو؛ 
بعضو مستحق، وأما وقف ٔتلكو منو إذا كان غَت عادل وقت وقفو أن 

إذا كان عادلا أن بعضو مستحق وقت التوقيف، فإن كان يعلم نصيبو 
من نصيب غَته ووقف اجلميع صح يف نصيبو دون غَته، وإن كان 

 .(ٕ)(جيهل نصيبو ووقف اجلميع، دل يصح
كذلك ال يجوز لناظر   ؛وكما ال يجوز وقف ما ال يملك

ال جيوز ألحد أن ف ،الوقف والقائم عليو التصرف فيو وكأنو ملكو
يأخذ شيئاً شلا ىو موقوف على ادلساجد كادلصاحف والكتب والسجاد 
واحلصَت وغَت ذلك من األشياء، فهذه األشياء ادلوقوفة يكون االنتفاع 
هبا داخل ادلسجد فقط، وال جيوز ألحد أن يأخذ شيئًا لنفسو منها، 

 .فيما ال ميلكانأو مؤذنو؛ ألهنما يتصرفان  وإن أذن بذلك إمام ادلسجد
)ال جيوز أخذ شيء من أجزاء ادلسجد كحجر وحصاة قال النووي: 

 .(ٖ)وتراب وغَته(
 فإذا كان ال جيوز إخراج احلصى فغَت احلصى أوذل بادلنع من باب أوذل.

                                                      
(، النجم الوىاج يف شرح ادلنهاج ٕٚ/ٕ( ينظر: غمز عيون البصائر للحموي )ٔ)

 (.ٖٗ٘/٘للدمَتي )
 (.ٙٛ٘( رلموعة الرسائل وادلسائل النجدية )اجلزء الرابع/ القسم الثاين( )صٕ)
 (.ٜٚٔ/ٕ( اجملموع شرح ادلهذب )ٖ)
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 ثانياً: تطبيقات الضابط في نوازل العمل الوقفي:
االنًتنت على مواقع إن نشر األْتاث وادلقاالت الدينية والدعوية، 

يوتيوب من الو  ، ومواقع التواصل االجتماعي كالفيس بوك وتويًتادلختلفة
  ؛ دلا ذلذه ادلواقع من تداولأعظم األعمال الوقفية اليت يعم  ثواهبا األرجاء

غَت مسبوق يف حياة البشرية من قبل؛ حىت غدت مرجعاً  بُت الناس كبَت
 تلك األْتاث وادلقاالتللوقوف على ادلعلومة، األمر الذي جيعل انتشار 

؛ بل وُيقق أرقامًا مليونية تتضاعف من اطالع الناس سريعًا للغاية الدعوية
يف  الناشريننبغي مراعاة عدم االعتداء على حقوق ي، لكن يومًا بعد يوم

حىت يصح العمل الوقفي ويعظم أجره، فال جيوز سرقة رلهودات  ذلك،
و نشر ما أذن صاحبو لكن مع أبنشر ما دل يأذن صاحبو بنشره، اآلخرين 

ات حىت لو نسبة الناشر العمل لنفسو وىكذا، كما ال جيوز سرقة االخًتاع
م سرية، ، كذلك ال جيوز سرقة التطبيقات العلمية ادلغلقة بأرقابغرض وقفها

وادلوسوعات احلديثية وادلصاحف  ،مثل بعض إصدارات ادلكتبات اإللكًتونية
ادلغلقة بأرقام  الرقمية أو الربامج اإللكًتونية الرقمية وغَتىا من التطبيقات

بغرض وضلو ذلك  فك األمان ادلغلق حلمايتهايتم سرقتها عن طريق  سرية،
 ،انتفاع الناس هبا، لكن ذلك ال جيوز دلا فيو من وقف اإلنسان دلا ال ميلك

 .(ٔ)وسرقة رلهوداهتم  ومن االعتداء على حقوق اآلخرين

                                                      
( ينظر: أٛتد اخلالدي، "سرقة جهود اآلخرين جرمية ال تغتفر" مقال منشور ٔ)

م(، عرب احلساب الشخصي ٕٚٔٓ)( كانون أول/ ديسمرب ٘ٔبتاريخ )
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  ينتفع بو ال يصح:الضابط الرابع: وقف ما ال
 أواًل: معنى الضابط:

ادلأكول كأنو ال يصح وقف ما ال ينتفع بو مع بقاء عينو،  
 .(ٔ) وادلشروب، والشمع؛ ألنو ال ُيصل تسبيل ٙترتو مع بقائو

وحصول  -تعاذل- وإلن مقصود الوقف إمنا ىو التقرب إذل اهلل
الثواب للواقف من صرف غلتو يف وجوه الرب، وال يكون الوقف زلصاًل 

 .(ٕ) الثواب إال إذا كان على اجلهة اخلَتية
 ووقف ما ال ينتفع بو ال يصح من وجهُت:

أن بذل ادلال ال جيوز إال دلنفعة يف الدين أو الدنيا. وىذا  األول:
ن سفيًها وحجر أصل متفق عليو بُت العلماء، ومن خرج عن ذلك كا

دلالو،  عليو عند ٚتهور العلماء الذين ُيجرون على السفيو، وكان مبذراً 
ژېئ  ېئ    ۈئ ژ  وقد هنى اهلل يف كتابو عن تبذير ادلال:

(ٖ)
وىو ، 

عن  إنفاقو يف غَت مصلحة، وكان مضيـًِّعا دلالو، وقد هنى النيب 
 قال: مسعت النيب  إضاعة ادلال كما يف حديث ادلغَتة بن شعبة 

                                                                                                        
 .//:sudaneseonline.comhttp للكاتب: أٛتد اخلالدي، ٔتوقع

 (.ٕٓ٘/ٕ( ينظر: الكايف يف فقو اإلمام أٛتد البن قدامة )ٔ)
( ينظر: استثمار األوقاف يف الفقو اإلسالمي، أ.د. زلمود أٛتد أبو ليل، ٕ)

 (.ٛ٘٘منشور ٔتجلة رلمع الفقو اإلسالمي، العدد الثالث عشر، )صْتث 
 [.ٕٙ( ]اإلسراء:ٖ)

http://sudaneseonline.com/
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: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة إن اهلل كره لكم ثالثاً »يقول: 
وصرف ادلال فيما ال ينفع يف الدين وال الدنيا من أعظم ، (ٔ) «السؤال

 عنو يف الشرع. السفو فيكون ذلك منهياً 
الوقف فيما ال ينتفع بو فضاًل أن صاحبو ال  الوجو الثاني:

 .(ٕ)خرة فيو حبس ادلال عن أىل ادلواريثوال يف اآلنيا ينتفع بو يف الد
 ثانياً: تطبيقات الضابط في نوازل العمل الوقفي:

إن انتشار التطبيقات واأللعاب اإللكًتونية بشكل غَت مسبوق، 
اللهو اجملرد  اإلفراط يف ، وكل ما من شأنووكذلك انتشار مواقع الشات

 القيم اليت دممن أكرب األسباب اليت هت يعد   وإىدار األوقات والطاقات
األمر الذي  بأكملو، االجتماعيتناسق و٘تاسك النظام  ىي سبب
تفكك اجملتمع وخلق مشاكل اجتماعية تؤدى إذل اضلراف  يًتتب عليو

وتصيب من يداوم عليها باألمراض العقلية كالصرع وضلوه أو  ،السلوك
؛ ية والعزلة عن الناساألمراض االجتماعية كالتوحد وانفصام الشخص

جيب التعامل مع التكنولوجيا ْتذر فبدون ترشيد تستنفذ فذلك 
أىل البطالة شلن ال ُيملون رسالة  ، ويكثرالطاقات، وتضيع ادلواىب

                                                      
 حبٱُّ: -تعاذل-، كتاب: الزكاة، باب: قول اهلل «صحيحو»( أخرجو البخاري يف ٔ)

،  «صحيحو»(، ومسلم يف ٚٚٗٔ[، رقم )ٖٕٚ]البقرة:  َّهب مب خب
 (.ٖٜ٘رقم )كتاب: األقضية، باب: النهي عن كثرة ادلسائل من غَت حاجة، 

 (.ٖ٘-ٕٖ/ٖٔ( ينظر: رلموع الفتاوى البن تيمية )ٕ)
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، ويهدرون  أوقاهتم بال إنتاج العمل والنجاح يف حياهتم، فيفنون حياهتم
 .(ٔ)ما ال ينفعوأعمارىم اليت ىي أغلى ما ميلكون، ويقضون أيامهم يف 

وميكن توجيو ىذه التطبيقات واأللعاب اإللكًتونية بنحوٍّ ُيقق 
؛ ألن انتشارىا عادلياً النفع من خالذلا، ويوقف عليها وقفًا صحيحاً 

بات حقيقًة ملموسة تشغل حياة األطفال والناشئة منذ نعومة 
أظفارىم، وهبا يستفتحون صباحهم، وعليها غالب انشغاالهتم طيلة 

 يومهم حىت مباهتم!
ىا األوقاف، ويسند تتوالَّ لفتوطُت ىذه التطبيقات بات ضرورة حياتية 

زلاذير شرعية ٖتفظ األجيال، وٖتمل يف إليها القيام بإنشاء ألعاب عادلية بال 
طيات مراحلها دعوًة لإلسالم وتعاليمو وأخالقو بشىت اللغات، وهبذا ُيصل 

 النفع العميم من الدعوة إذل اإلسالم وغرس قيمو ومبادئو العظام.
الضابط الخامس: كل عين يصح االنتفاع بها مع بقاء عينها صح 

 وقفها وما ال فال:
 الضابط:أواًل: معنى 

ال مؤقتة  أنو يشًتط يف الوقف أن تكون منفعتو دائمة أي
 .(ٕ)تنقضي سريعاً بانقضاء الوقت

                                                      
(، د. السيد عوض، ادلركز ٛ( ينظر: التطور التكنولوجي واجلرمية )صٔ)

الدميوجرايف بالقاىرة، أعمال ادلؤ٘تر السنوي الرابع والثالثون، قضايا السكان 
 م(.ٕٗٓٓ( ديسمرب )ٕٕ-ٜٔوالتنمية، )

 (.ٛ/ٕٔشرح التنبيو البن الرفعة )( ينظر: كفاية النبيو يف ٕ)
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ادلراد بدوام ادلوقوف كون ادلوقوف يفيد فائدة مع )قال الرملي: 
بقاء مدتو كما عرب بو ٚتاعة، واحًتزوا بذلك عما ال ينتفع بو إال بفواتو 

 .(ٔ) (الفساد كالرُيان احملصودكاألطعمة والنقدين، وعما يسرع إليو 
وقد ذىب الفقهاء إذل أنو يشًتط يف ادلوقوف أن يكون شلا ينتفع 

بأنو ال يصح وقف  (ٖ) ٚتهور الفقهاء، وقد صرح (ٕ) بو مع بقاء عينو
ما يستهلك كالطعام والشراب؛ ألن منفعة ادلطعوم وادلشروب يف 

، (ٗ) الشافعية استهالكو، كما ال جيوز يف األصح ادلنصوص عليو عند
وقف الدراىم والدنانَت للتزيُت والتحلي  (٘) ويف ادلذىب عند احلنابلة

هبا، أو للوزن، أو لينتفع بإقراضها، ألن الوقف ٖتبيس األصل وتسبيل 
 ادلنفعة، وما ال ينتفع بو إال بإتالفو ال يصح فيو ذلك.

يصح وقف الدراىم والدنانَت  واحلنابلة ويف قول عند الشافعية
 .(ٙ)لى قول من أجاز إجارهتاع

                                                      
 (.ٕٙ/ٖ( فتاوى الرملي )ٔ)
(، مواىب اجلليل يف شرح سلتصر ٕٛٔ/ٙ( ينظر: فتح القدير البن اذلمام )ٕ)

(، ادلهذب يف فقو اإلمام الشافعي للشَتازي ٕٓ/ٙخليل للحطاب )
 (.ٔٛ(، وسلتصر اخلرقي )صٕٕٖ/ٕ)

 فقو اإلمام الشافعي للشَتازي (، ادلهذب يفٖ٘ٔ/ٙ( ينظر: الذخَتة للقرايف )ٖ)
 (.ٖٗ/ٙ(. ادلغٍت البن قدامة )ٕٕٖ/ٕ)

 (.ٕٙ/ٛ( ينظر: البيان يف مذىب اإلمام الشافعي للعمراين )ٗ)
 (.ٓٔ/ٚ( ينظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي )٘)
 (.ٖٗ/ٙ(، ادلغٍت البن قدامة )ٖ٘ٔ/٘( ينظر: روضة الطالبُت للنووي )ٙ)
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 ثانياً: تطبيقات الضابط في نوازل العمل الوقفي:
اإللكًتونية اليت والربامج والتطبيقات وقف لصاحل ادلواقع الجيوز 

وتزيل الشبو، وىذا  وأخالقاً  النافع وتنشره عقيدة وأحكاماً العلم تبث 
وأحق ما فق فيو، بل إن ذلك أوذل ما توقف لو األموال وتنمن أَجّل 

 تصرف فيو األموال، وذلك ألمرين:
نشر العلم والدعوة إذل اهلل ل رحب رلال وأن األمر األول:

مع يسر احلصول على ادلعلومة  والسعي يف إزالة اجلهل الذي عم وطم
، والذي ىو من أقوى أسباب باالنفتاح على أدواهتا ووسائلها ادلعاصرة
االستقامة والعبادة عن علم ال  اذلداية للناس واألخذ ْتجزاهتم إذل سبيل

 يوازيو غَته من ادلشاريع اخلَتية بل وال يدانيو.
 ادلواقعالتقنية احلديثة و أن االستفادة من  األمر الثاني:

يف نشر العلم أعم من  اإللكًتونية وتطبيقات اذلواتف الذكية واللوحية
 أي طريق آخر لنشره يف ىذا العصر كما ىو معلوم. 

أو ألغي فال يلزم منو توقف االستفادة  أو التطبيق قعفإن توقف ادلو 
من ادلال ادلوقوف للموقع يف رلاالت أخرى، فبإمكان ناظر الوقف إذا 

أن جيعل ىذا ادلال يف مشروع خَتي أو التطبيق تعذر عليو استمرار ادلوقع 
آخر جيري ثوابو على الواقف، فقد نص احملققون من أىل العلم على جواز 

 .(ٔ)الوقف من صورة إذل صورة أصلح منها ويظل األجر جارياً  تغيَت صورة
                                                      

( مفرغة ضمن ادلكتبة ٙٓٗٗ/ٕٔ( ينظر: فتاوى الشبكة اإلسالمية )ٔ)
الشاملة؛ فتوى عن وقف ادلال على ادلواقع اإللكًتونية الدعوية، وىي من 
إصدار جلنة الفتوى بالشبكة اإلسالمية، اسًتجع من اإلنًتنت بتاريخ: 
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 شرط الواقف كنص الشارع: :السادسالضابط 
 أواًل: معنى الضابط:

يف وجوب العمل بو، ويف ادلفهوم  أن شرط الواقف كنص الشارع أي
فشروط الواقف ٖتًتم وتصان  ،ما دل يفض إذل اإلخالل بادلقصود ،والداللة

مع مقاصد ومرامي و طادلا كانت يف تناغم واتساق مع القواعد الشرعية، 
 .(ٔ)واالحًتام ادلكانةالوقف من جهة أخرى، وإال تسلب عنها ىذه 

 وىذا التشبيو بنص الشارع إمنا ىو من ناحيتُت:
أنو يتبع يف فهم شرط الواقف وتفسَته القواعد األصولية اليت  -ٔ

 كيمها يف تفسَت نص الشارع.جيب ٖت
ألنو  ؛أنو جيب احًتامو وتنفيذه كوجوب العمل بنص الشارع -ٕ

 صادر عن إرادة زلًتمة، نظَت الوصية.
ثالثة  ال ٗتلو من شروط الواقفُت ؛ ألنوىذا ليس على إطالقو

أنواع: نوع باطل ال يعمل بو؛ ونوع صحيح زلًتم ولكن ٕتوز سلالفتو 

                                                                                                        
م(. على موقع إسالم ويب، ٜٕٓٓنوفمرب،ٛٔىـ(، ادلوافق )ٖٓٗٔ/ٕٔ/ٔ)

 http://www.islamweb.netلرابط التارل: على ا
(، دليل الطالب لنيل ادلطالب دلرعي ٖٙٔ( ينظر: األشباه والنظائر البن صليم )صٔ)

(، الوقف النقدي، مدخل لتفعيل دور الوقف يف حياتنا ٜٛٔ-ٛٛٔالكرمي )ص
ادلعاصرة، الدكتور شوقي أٛتد دنيا، أستاذ االقتصاد ّتامعة األزىر، ْتث منشور 

 (.ٓٓ٘لة رلمع الفقو اإلسالمي، العدد الثالث عشر، )صٔتج
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ال ٕتوز سلالفتو ْتال. وىذا ىو الذي  مطلقاً  عند االقتضاء؛ ونوع زلًتم
 .(ٔ) تطبق عليو ىذه القاعدة

فال جيوز  أو كان إٙتاً  ومن ادلعلوم أن شرط الواقف إذا دل يكن إصالحاً 
 اعتباره وال حرمة لو، كما لو شرط التعزب يف ادلوقوف عليو أو الًتىب.

اهلل بل لو شرط ما ىو مكروه، أو تضمن شرط ترك ما ىو أحب إذل 
 .ٕ()فال حرمة لشرطو، وال إمث على من غَت شرطو تعاذل ورسولو 

 ثانياً: تطبيقات الضابط في نوازل العمل الوقفي:  
صلد يف العصر احلاضر صورًا متنوعة ذلذا الضابط، فمثاًل لو 
أوقف سلًتع أو مطوِّر لبعض التقنيات احلديثة أو الربامج التقنية أو 

يف اذلواتف الذكيَّة واألجهزة اللوحية والكفية ألي التطبيقات اإللكًتونية 
عمٍل نفعي؛ شريطة اإلبقاء على امسو وىيئة عملو وجب العمل بو 

 واحًتامو، وعدم سلالفة شرطو.
وال يثرب على ىذا ما يسخِّره كثَت من الناس بتحويل 
استخدامات التقنية على وجهها الصحيح إذل أوجٍو فاسدة خالفًا دلا 

خًتعها؛ ألن ما يقوم بو كثَت من ادلخًتعُت وادلطورين إمنا كان أراده من ا
ألجل تقدمي خَت كبَت للبشرية بالتطور التكنولوجي يف كثَت من 

                                                      
 (.ٗٛٗ( ينظر: شرح القواعد الفقهية )صٔ)
( ينظر: الوقف على القرآن، الدكتور بدر بن ناصر البدر، ْتث منشور ٔتجلة ٕ)

 (.ٜٕٔ/ٚٚالبحوث اإلسالمية، العدد السابع والسبعون، )
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اجملاالت، لكن من ادلؤسف أن كثَتًا من الناس غَتوا تلك األغراض 
الصاحلة إذل أخرى فاسدة؛ ومن ذلك التطور اذلائل يف علوم الكيمياء؛ 

ض الناس يف عمل صناعة ادلواد ادلخدرة، وبسببها إذ استخدمو بع
دخلت فئات عمرية جديدة يف دائرة اإلدمان. والتطور يف رلال 
تكنولوجيا السيارات استخدمو البعض يف جرائم القتل وجرائم السطو 
على البنوك واحملالت التجارية الكبَتة وجرائم اخلطف وجرائم التهريب. 

استخدمتو كثَت من الدول وادلنظمات  والتقدم يف تكنولوجيا اإلعالم
واألفراد استخدامًا سيئًا جعل وسائل اإلعالم متخمة بتقارير عن جرائم 
العنف بكافة أمناطها، األمر الذي يزيد من انتشار اجلرمية ويشجع 
عليها، وكذلك عرض األفالم السنمائية اليت ٖتمل يف طياهتا مشاىد 

ىدم القيم والتمرد عليها، أو غَت اإلغراء، أو اإلُياءات اجلنسية، أو 
ذلك من األفكار ادلسمومة اليت هتدم اجليل بعد اآلخر، وكذلك  
كامَتات ادلراقبة فالبعض يستخدمها للتجسس وضلو ذلك من األعمال 
غَت ادلشروعة، متبعُت يف ذلك أىواءىم سلالفُت قصد كثَت من 

 .(ٔ)ادلخًتعُت الذين أرادوا أن يقدموا اخلَت للبشرية

                                                      
(، د. السيد عوض، ادلركز ٛ( ينظر: التطور التكنولوجي واجلرمية )صٔ)

الدميوجرايف بالقاىرة، أعمال ادلؤ٘تر السنوي الرابع والثالثون، قضايا السكان 
 م(.ٕٗٓٓ( ديسمرب )ٕٕ-ٜٔوالتنمية، )
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 : الوقف ال يحتمل التأقيت وال التعليق بالخطر:السابعالضابط 
 أواًل: معنى الضابط:

ٚتهور  أن الوقف يشًتط فيو التأبيد ال التأقيت عندي أ
،  على زيد سنة وِ قيتو َكَوْقفِ أفال يصح ت ؛(ٕ)خالفًا للمالكية (ٔ)الفقهاء

ال تعرف : أي ٔتا كذلك يشًتط فيو التنجيز، فال يقبل التعليق باخلطر
ألن الوقف ٔتنزلة ٘تليك اذلبة من ادلوقوف عليو والتمليك  وذلك؛ عاقبتو

 .(ٖ)غَت الوصية ال تتعلق باخلطر
ولذا لو قال: إذا والوقف ال يقبل التعليق بالشرط؛ ) قال ابن اذلمام:

ولو أن  مت من مرضي ىذا فقد وقفت أرضي إذل آخره فمات دل تصر وقفاً 
يبيعها قبل ادلوت، ٓتالف ما لو قال: إذا مت فاجعلوىا وقفا فإنو جيوز؛ 
ألنو تعليق التوكيل ال تعليق الوقف نفسو، وىذا ألن الوقف ٔتنزلة ٘تليك اذلبة 

 .(ٗ)(من ادلوقوف عليو، والتمليكات غَت الوصية ال تتعلق باخلطر
 ثانياً: تطبيقات الضابط في نوازل العمل الوقفي:

بعض الناس شلن يقومون بالعمل اخلَتي جيعلونو وقفاً هلل؛ كمن جيعل 
مشروعاً ٕتارياً أو قناة تلفزيونية، أو موقعاً إلكًتونياً وقفاً هلل تعاذل، فإذا ما منا 

                                                      
 (. ٕٔ٘/ٚ(، احلاوي الكبَت للماوردي )ٔٗ/ٕٔ( ينظر: ادلبسوط للسرخسي )ٔ)
 (.ٕٔ/ٖلقرايف )( ينظر: الفروق لٕ)
 (.ٕٛٓ-ٕٕٓ/٘( ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق البن صليم )ٖ)
 (.ٕٛٓ/ٙ( فتح القدير )ٗ)
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ىذا العمل الوقفي وكرب عائده وذاع صيتو رٔتا طمع صاحبو يف شيء من 
اقفو، وقد ينوي تأقيت ىذا ذلك؛ فيجعل الوقف مؤقتاً ٔتدة يعود بعدىا إذل و 

العمل الوقفي منذ البداية؛ وىذا ال جيوز من ناحية الشرع، وال من ناحية 
العمل الوقفي؛ كي يكتب لو االستمرار وُيافظ على االستقرار؛ ليكون أقوم 
يف احلفاظ على استدامة نظامو وكيانو وعمالئو والقائمُت عليو، وبذلك 

  . ٔ()ا العمل الوقفيُيقق النفع األكرب ادلرجو من ىذ
 : صحة الوقف منوطة بأىلية الواقف والموقوف عليو:الثامنالضابط 

 أواًل: معنى الضابط:
رط يف صحة الوقف، وتتحقق أن كون الواقف أىاًل للتربع ش

 أىليتو للتربع ٔتا يأيت:
فال يصح  بالغاً  ، أي أن يكون عاقالً (ٕ)أن يكون الواقف مكلفاً  -أ 

الوقف من الصيب واجملنون؛ ألن الوقف من التصرفات اليت تزيل 
ادللك بغَت عوض، والصيب واجملنون ليسا من أىل ىذه 

 التصرفات.
، فال يصح الوقف من العبد؛ ألن الوقف إزالة راً أن يكون حُ  -ب 

                                                      
 (.ٖ٘( ينظر: األوقاف يف العصر احلديث )صٔ)
(، اإلقناع يف فقو اإلمام ٔٓٔ/ٗ( ينظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغَت )ٕ)

 (. ٚ/ٖأٛتد للحجاوي )
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 .(ٔ)ملك، والعبد ليس من أىل ادللك
 .(ٕ)، فال يصح وقف ادلكرهأن يكون سلتاراً  -ج 
؛ ألن الوقف تربع، (ٖ)سلَ عليو لسفو أو فَـ  يكون زلجوراً أال  -د 

 واحملجور عليو ليس من أىل التربع، وىذا باتفاق يف اجلملة.
وأما ادلوقوف عليو فهو اجلهة اليت تنتفع بادلوقوف سواء أكانت 

نت غَت معينة كالفقراء وادلساكُت، أو كا ،اجلهة معينة كشخص معُت
 ويشًتط فيو شرطان أساسيان:

 الشرط األول: كون الموقوف عليو جهة بر وقربة:
فال جيوز أن يكون ادلوقوف عليو جهة معصية كبناء الكنائس وقطع 

 يقول: -تعاذل- والعدوان، واهلل ؛ دلا فيو من التعاون على اإلمث(ٗ)الطريق

(٘)ژ ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ   ۆئژ
وألن يف الوقف على ادلعصية ، 

دلقاصد الشرع يف األوقاف، وألن  منافٍ إشاعة ذلا وتقوية جلانبها، وىذا 

                                                      
 (.ٜٖ/ٙقدامة )( ينظر: ادلغٍت البن ٔ)
(، فتح الوىاب بشرح منهج الطالب ٚٚ/ٗ( ينظر: الشرح الكبَت للدردير )ٕ)

 (.ٖٙٓ/ٔلزكريا األنصاري )
(، نيل ادلآرب بشرح دليل الطالب ٕٔٓ/ٙ( ينظر: فتح القدير البن اذلمام )ٖ)

 (.ٔٔ/ٕالبن أيب تغلب )
 (.ٕٔٗ/ٗ( ينظر: الوسيط يف ادلذىب للغزارل )ٗ)
 [.ٕادلائدة:( ]سورة ٘)
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 .(ٔ)بادلعصية؟ -تعاذل  –الوقف قربة وطاعة فكيف يتقرب إذل اهلل 
 الشرط الثاني: أن يكون الموقوف عليو ممن يصح أن يملك:

للتملك حقيقة كزيد والفقراء، أو حكما   أي أن يكون أىالً 
يعترب ، وألن الوقف على ادلساجد وضلوىا (ٕ)كمسجد ورباط وسبيل

 .(ٖ) على ادلسلمُت إال أنو عُت يف نفع خاص ذلم وقفاً 
 ثانياً: تطبيقات الضابط في نوازل العمل الوقفي:

من أىم عوامل صلاح العمل الوقفي أن يستعان بأصحاب 
 لو كان صاحب اخلربة أو اخلربات والتخصصات كل يف رلالو، حىت

اليت سيتم  ، أو كان اآلالت أو الوسائلالتخصص من غَت ادلسلمُت
استخدامها يف العمل الوقفي من صناعات غَت ادلسلمُت، بل إن أغلب 

وادلواقع اإللكًتونية ادلختلفة من صناعات وتصميم غَت  ةاألجهزة احلديث
ادلسلمُت، بل رٔتا صمم بعض الناس شلن يريدون مهاٚتة اإلسالم برامج 

ع على فال مان ،وأىلوأو تطبيقات اذلدف منها النيل من اإلسالم 
اإلسالم وخدمة ُو يف مصلحة هَ جَّ ادلسلم من استخدام ذلك كلو إذا وَ 

ًتك ذوو األىلية وأصحاب اخلربات ن، لكن أىم ما يف األمر أال لناسا

                                                      
( ينظر: الوقف على القرآن، الدكتور بدر بن ناصر البدر، ْتث منشور ٔتجلة ٔ)

 (.ٕٛٔ/ٚٚالبحوث اإلسالمية، العدد السابع والسبعون، )
 (.ٓٛ/ٚ( ينظر: شرح سلتصر خليل للخرشي )ٕ)
 (.ٜٖ/ٙ(. ادلغٍت البن قدامة )ٓٙٔ/٘( ينظر: ادلبدع يف شرح ادلقنع البن مفلح )ٖ)
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إذل غَتىم؛ فإن ذلك عائق كبَت يف صلاح العمل  والتخصصات، ونلجأ
وجي والقائمُت عليو مراعاة التطور التكنولالوقفي، بل على ادلشتغلُت بو 

 .واحلصول على كل جديد أًي كان مصدره
تعليم أبناء ادلسلمُت مهارات استخدام  الوقف على وكذلك
م الدين دوإعدادىم لتصميم كل ما ىو جديد شلا خي، التقنية احلديثة

والعمل الوقفي، ولو عن طريق االستعانة بغَت ادلسلمُت يف تدريبهم 
ابتعاثهم للدراسة يف البالد ، أو حىت إذا اقتضى احلال (ٔ)وتعليمهم

داهلل بن بعب ا استعان النيب مك ،األجنبية حيث دعت إليو احلاجة
 .(ٕ)ألنو كان من أعلم الناس بالطرق ؛أريقط دليالً لو يف اذلجرة

 : الوقف ال يبطل بالشروط الفاسدة:التاسعالضابط 
 أواًل: معنى الضابط:

مقتضى عقد و إن وجد يف الوقف شرط فاسد خيالف أن أي
لك الشرط يلغى ويظل ؛ فإن ذاليم الدين احلنيفالوقف، أو خيالف تع

يشبو العتق من حيث إنو ال يبطل وىو بذلك الوقف صحيحاً، 
 .(ٖ)بالشروط الفاسدة

 والشروط اليت تعترب يف الوقف ثالثة:

                                                      
 (.ٜٖينظر: دور ادلسلم ورسالتو يف الثلث األخَت من القرن العشرين )ص( ٔ)
 (.ٕٙٔ/ٔ(، عيون األثر )ٜٙ/ٕ( ينظر: السَتة النبوية البن ىشام )ٕ)
 (.ٚٔٔ/ٙ( ينظر: احمليط الربىاين يف الفقو النعماين البن مازة )ٖ)
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ينايف مقتضى الوقف، كأن يشًتط إبقاء  وىو ما شرط باطل: -أ
وحكمو: أنو يبطل بو الوقف، دلنافاتو حقيقة ادلوقوف على ملكو، 

الوقف. وكذا لو شرط لنفسو الرجوع يف الوقف مىت شاء، يبطل بو 
الوقف دلنافاتو حكم الوقف وىو اللزوم. ولو شرط بيع الوقف وصرف 

 ٙتنو حلاجتو، بطل الوقف.
خيل باالنتفاع بادلوقوف، أو ٔتصلحة  وىو ما شرط فاسد: -ب

الف الشرع. مثال األول: أن يشًتط صرف الريع ادلوقوف عليو، أو خي
إذل ادلستحقُت، ولو احتاج ادلوقوف إذل التعمَت، فهو فاسد؛ ألنو خيل 
باالنتفاع بادلوقوف. ومثال الثاين: أن يشًتط أال يعزل الناظر من أوالده 

فاسد؛ ألنو خيل ٔتصلحة ادلوقوف عليو. ومثال الثالث:  ولو خان، فهو
الريع الرتكاب جرمية، فهو شرط فاسد؛ ألنو أن خيصص جزءًا من 

 يبطل الوقف، بل يصح ويبطل الشرط. خيالف الشريعة. وحكمو: أنو ال
 ينايف مقتضى الوقف، وال ىو كل شرط ال شرط صحيح: -ج 

خيل بادلنفعة، وال يصادم الشرع، مثل اشًتاط البدء من الريع بأداء 
صرف إذل ادلستحقُت. البدء بالتعمَت قبل ال الضرائب ادلستحقة، أو

 .(ٔ)وحكمو: أنو جيب اتباعو وتنفيذه
على رجل على أن يقرضو دراىم جاز الوقف  فلو وقف أرضاً 

                                                      
 (.ٔٙٙٚ-ٓٙٙٚ/ٓٔ( ينظر: الفقو اإلسالمي وأدلتو للزحيلي )ٔ)
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 .(ٔ)وبطل الشرط
وقد جياب أن الشرط الفاسد إمنا ال يبطل )وقال ابن عابدين: 

التربعات إذا دل يكن موجبو نقض عقد التربع من أصلو، فإن اشًتط أن 
تبقى رقبة األرض لو، أو أنو ال يزول ملكو عنها، أو أنو يبيع أصلها بال 

دل يوجد التربع استبدال شيء مكاهنا، نقض التربع؛ ألنو بذلك الشرط 
بة: وىبتك ىذه الدار بشرط أن ال ٗترج عن كما إذا قال يف اذل ،أصالً 

 .(ٕ)(ملكي، ٓتالف ما إذا قال: بشرط أن ٗتدمٍت سنة تأمل
 ثانياً: تطبيقات الضابط في نوازل العمل الوقفي:

كثَت من الوسائل التكنولوجية صنعت بأيدي غَت مسلمة كما 
من غَت سبق بيانو، وىناك كثَت شلن سامهوا يف التطور التكنولوجي 

سلمُت، وقد تعدد أغراضهم من وراء تلك األعمال اليت سامهت يف ادل
نفع التطور الرىيب الذي نعيشو، فمنهم من كان قصده بذلك العمل 

، ومنهم من كان قصده الربح ةالبشرية، ومنهم من كان قصده الشهر 
 .ادلادي، ومنهم من كان لو غرض آخر

التكنولوجية أن أكثر ىذه الوسائل ىنا إال أن الذي يعنينا 
فإن ابتغاء وجو اهلل تعاذل؛ ولذا دل يكن الغرض من وراء إنشائها  ةاحلديث

من  اً نجد كثَت ف وضوابطها؛ اإلسالمية أكثرىا ال خيضع ألحكام الشريعة

                                                      
 (.ٖٕٓ/ٙفتح القدير البن اذلمام ) ( ينظر:ٔ)
 (.ٖٕٓ/ٙ( منحة اخلالق )ٕ)
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 لنساءا صورا زلاذير شرعية كإبراز وياهتتضم بُت زلت ةادلواقع اإللكًتوني
ل معهن واٗتاذىن خالئل، العاريات أو الدعوة إذل التعرف هبن والتواص

أو الدعوة إذل اإلحلاد واحلرية ٔتقاالت وشبهات، أو التسويق أللعاب 
، القمار وأكل أموال الناس بالباطل وغَت ذلك شلا ال حصر لو وال عد

ادلقاطع وغالب شرة على اليوتيوب والفيس بوك تادلن تالفيديوىا كذلكو 
أفالم الكرتون ما خيالف ال تلتزم بالضوابط اإلسالمية، وكذلك صلد يف 

 تغرس فاسد األخالق إذل الشريعة اإلسالمية من ترويج لفكر ملحد أو
، فكل ذلك شلا يشبو الشرط الفاسد يف العمل الوقفي، ودور غَت ذلك

ا هلة تنقية تلك الوسائل احلديثة شلا شاهبا وعرضو ادلسلم عند ذلك زلا
الشريعة اإلسالمية مرة أخرى بشكل سلتلف يتوافق مع ضوابط وأحكام 

 .(ٔ)بداًل من إمهاذلا وعدم االنتفاع هبا
ويف واقعنا ادلعاصر صلد صوًرا متنوعة ذلذا الضابط، فمثاًل لو 

؛ أو دلوقٍع إلكًتوين أوقف شلثِّل أو مغٍن ملًكا لو دلسجد أو لعمل نفعي
شريطة نشر أفالمو وأغانيو عرب مواقع التواصل االجتماعي ادلختلفة صح 

 طل شرطو.وقفو وب
  

                                                      
(  ينظر: منهج القرآن الكرمي يف دعوة غَت ادلسلمُت لإلسالم، د. زكريا إبراىيم ٔ)

 (.ٕٕالزميلي )ص
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 اخلامتة: 
 وتشتمل على أىم النتائج والتوصيات

 :أواًل: أىم النتائج
للضوابط الفقهية دور كبَت يف ضبط مسائل الفروع ادلتعلقة  -ٔ

 بالباب الواحد وما ينبٍت عليها من مسائل.
تطوير ادلؤسسات الوقفية من جهة أنظمتها واستثمار مواردىا  -ٕ

 من أعظم سبل صلاح تلك ادلؤسسات.
تكون ينبغي على أىل اإلسالم تطويع التكنولوجيا احلديثة ل -ٖ

وال ينفع الناس، ما لشريعة اإلسالمية و خدمًة لوسيلة للطاعة 
 من وسائل اإلفساد فحسب!وسيلة  يقفوا عند كوهنا

ُيسن بأىل العلم ادلبادرة إذل ٖتويل كل ما من شأنو اللهو اجملرد  -ٗ
لتطويعو وتطويره  ألن يكون فرصةً وإىدار األوقات والطاقات 

، وتوجِّو الناشئة، وتسد القيم تبٍتمن أكرب األسباب اليت ليكون 
 ثغرة واسعة يف حفظ األجيال.

ينبغي مراعاة عدم االعتداء على حقوق الغَت يف األعمال  -٘
 الوقفية، حىت يصح ذلك الوقف ويعظم أجره.

اليت  والتطبيقات الرقمية جيوز وقف ادلال لصاحل ادلواقع اإللكًتونية -ٙ
 وتزيل الشبو. وأخالقاً  النافع وتنشره عقيدة وأحكاماً  العلم تبث

بأصحاب اخلربات والتخصصات كل يف رلالو، ال بد من االستعانة  -ٚ
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 حىت لو كان صاحب اخلربة أو التخصص من غَت ادلسلمُت.
 ،زلاولة تنقية تلك الوسائل احلديثة شلا شاهبا ينبغي على ادلسلم -ٛ

سلتلف يتوافق مع ضوابط وأحكام ا مرة أخرى بشكل هوعرض
 الشريعة اإلسالمية.

 :ثانياً: أىم التوصيات
ٛتاية أموال الواقفُت وعدم ادلساس هبا ما دامت ال ٗتالف  -ٔ

 أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
توفَت احلماية الشرعية والقانونية دلؤسسات العمل الوقفي، وإجياد  -ٕ

وترتبها حسب األولويات، ىيئات قانونيٍة تنظم األعمال الوقفية 
 وتدفع هبا ضلو الًتّقي تبعاً دلستجدات العصر.

رج ، وال ٗتواكب التطورات ادلعاصرةتللوقف  وقوانُت لوائح استصدار -ٖ
 اإلسالمية إلدارة أموال الوقف. عن أحكام ومبادئ الشريعة

 وأثريائهم ادلسلمُتأغنياء لدى  الديٍت يالوعالعمل على زيادة  -ٗ
 .اوبيان ثواهب األعمال الوقفية،وترغيبهم يف 

لفت االنتباه لدى الوجهاء وأىل العلم إذل حث ادلوسرين  -٘
وتوجيههم إذل الوقف اإللكًتوين، وتفعيل أثره، وجعلو ميداناً 

 جديداً فسيحاً يتبارى أىل اخلَت فيو.
ـــــــــة مراعـــــــــاة األولويـــــــــات اإلســـــــــالمية -ٙ ، : الضـــــــــرورياتيف األعمـــــــــال الوقفي

 .يوذلك حسب احتياجات اجملتمع اإلسالم ؛فالتحسيناتفاحلاجيات، 
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الدعوة إذل إنشاء مؤ٘ترات ٗتتص بالوقف اإللكًتوين؛ إذ ىو  -ٚ
األنظار إليو، ودعوة ادلوسرين لإلسهام فيو؛  لتوجوْتاجة ماسة 

دلواكبة التطورات ادلذىلة يف التقنية احلديثة، وسد ثغرة يف البناء 
 نت.اجلديد يف احلياة ادلعاصرة من خالل اإلنًت 

إنشاء شركات وقفية؛ لصناعة الربامج الوقفية اإللكًتونية اليت  -ٛ
تسهم يف رقي األمة ادلسلمة، وٖتفظ ذلا أجياذلا ٔتا يتوافق مع 

 وُيمي مبادئها. ،ىويتها، ويتالءم مع قيمها
إذل إبراز أمهية الوقف  ورجالو اإلعالم مؤسسات توجيو -ٜ

بُت أفراد اجملتمع؛ وجعلو ثقافة مشاعة اإللكًتوين واإلسهام فيو، 
 ألثره البالغ، ونفعو الواقع.
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 :املصادر واملراجع 
 القرآن الكرمي جلَّ مقامو.

ابن الرفعة، أٛتد بن زلمد. "كفاية النبيو يف شرح التنبيو"، احملقق: 
رلدي زلمد سرور باسلوم، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: 

 م(.ٜٕٓٓاألوذل، )
"األشباه والنظائر" ط: دار الكتب العلمية،  ابن السبكي، تاج الدين.

 م(.ٜٜٔٔىـ/ٔٔٗٔالطبعة األوذل، )
ابن اذلمام، زلمد بن عبدالواحد. "فتح القدير"، ط: دار الفكر، بدون 

 طبعة، وبدون تاريخ.
ابن تيمية، أٛتد عبداحلليم. "رلموع الفتاوى"، الطبعة: الثانية، ٖتقيق: 

 عبدالرٛتن بن زلمد بن قاسم.
جر، أٛتد بن علي. "فتح الباري شرح صحيح البخاري"، دار ابن ح

 بَتوت، ٖتقيق: زلب الدين اخلطيب. -ادلعرفة 
ابن سيد الناس، زلمد بن زلمد. "عيون األثر يف فنون ادلغازي 

 –والشمائل والسَت"، تعليق: إبراىيم زلمد رمضان، دار القلم 
 م(.ٖٜٜٔ/ٗٔٗٔبَتوت، الطبعة: األوذل، )

 -"منحة اخلالق"، دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة: الثانية  ابن عابدين،
 بدون تاريخ.

 -ابن قدامة، عبداهلل بن أٛتد. "ادلغٍت"، ط: دار عادل الكتب 
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م(، ٖتقيق: د/ عبد ٖٕٔٓ-ىـٖٗٗٔالطبعة الثامنة، ) -الرياض
 اهلل ابن عبد احملسن الًتكي، د/ عبد الفتاح زلمد احللو.

"الكايف يف فقو اإلمام أٛتد"، دار الكتب ابن قدامة، موفق الدين. 
 م(.ٜٜٗٔ-ىـٗٔٗٔالعلمية، الطبعة األوذل، )

ابن مفلح، إبراىيم بن زلمد. "ادلبدع يف شرح ادلقنع"، ادلكتب 
 ىـ(.ٓٓٗٔ) –بَتوت  -اإلسالمي 

ابن صليم، زين الدين بن إبراىيم. "األشباه والنظائر على مذىب أيب 
لبنان، الطبعة  -ب العلمية، بَتوت حنيفة النعمان"، ط: دار الكت

 م(.ٜٜٜٔىـ/ٜٔٗٔاألوذل، )
ابن صليم، زين الدين بن إبراىيم. "البحر الرائق شرح كنز الدقائق"، ط: 

 دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانية بدون تاريخ.
ابن صليم، زين الدين بن إبراىيم. "غمز عيون البصائر شرح كتاب 

 –لبنان/بَتوت  -كتب العلمية األشباه والنظائر"، دار ال
م(، الطبعة: األوذل، ٖتقيق: شرح موالنا ٜ٘ٛٔ) –ىـ( ٘ٓٗٔ)

 السيد أٛتد بن زلمد احلنفي احلموي.
ابن ىشام، عبدادللك بن ىشام. "السَتة النبوية"، ٖتقيق: مصطفى 
السقا، وإبراىيم األبياري، وعبد احلفيظ الشليب، الناشر: شركة 

ايب احلليب وأوالده ٔتصر، الطبعة: مكتبة ومطبعة مصطفى الب
 م(.ٜ٘٘ٔ-ىـٖ٘ٚٔالثانية، )

أبو ليل، زلمود أٛتد. "استثمار األوقاف يف الفقو اإلسالمي". ْتث 
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 منشور ٔتجلة رلمع الفقو اإلسالمي، العدد الثالث عشر.
األمسري، صاحل بن زلمد. "رلموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد 

، الرياض، الطبعة: الطبعة األوذل، البهية"، دار الصميعي
 م(.ٕٓٓٓ-ىــٕٓٗٔ)

األنصاري، زكريا بن زلمد. "فتح الوىاب بشرح منهج الطالب"، دار 
 م(.ٜٜٗٔىـ/ٗٔٗٔالفكر للطباعة والنشر، الطبعة: )

البخاري، زلمد بن إمساعيل. "اجلامع ادلسند الصحيح ادلختصر من 
وسننو وأيامو، ادلعروف بصحيح البخاري"،  أمور رسول اهلل 

م(، ٖتقيق ٕٔٔٓىـ/ٕٖٗٔط: الرسالة العادلية، الطبعة األوذل،)
 شعيب األرنوؤط، وعادل مرشد ورلموعة من احملققُت.

البخاري، زلمود بن أٛتد. "احمليط الربىاين يف الفقو النعماين"، احملقق: 
لبنان،  –َتوت عبد الكرمي سامي اجلندي، دار الكتب العلمية، ب

 م(.ٕٗٓٓ-ىـٕٗٗٔالطبعة: األوذل، )
البدر، بدر بن ناصر. "الوقف على القرآن"، ْتث منشور ٔتجلة 

 البحوث اإلسالمية، العدد السابع والسبعون.
بن بيو، عبداهلل بن الشيخ احملفوظ. "أثر ادلصلحة يف الوقف". رللة ا

ادى (، ربيع اآلخر/ ٚتٚٗالبحوث الفقهية ادلعاصرة، عدد )
 ىـ(.ٕٔٗٔاآلخرة )

بن نيب، مالك. "دور ادلسلم ورسالتو يف الثلث األخَت من القرن ا
اجلزائر،  –دمشق سورية / دار الفكر  -العشرين"، دار الفكر
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 م(.ٜٜٔٔ-ىـٕٔٗٔالطبعة: األوذل، )
التغليب، عبدالقادر بن عمر. "نيل ادلآرب بشرح دليل الطالب"، احملقق: 

ألشقر، مكتبة الفالح، الكويت، الطبعة: الدكتور زلمد ُسليمان ا
 م(.ٖٜٛٔ-ىـٖٓٗٔاألوذل، )

احلجاوي، موسى بن أٛتد. "اإلقناع يف فقو اإلمام أٛتد بن حنبل"، 
لبنان، بدون تاريخ. ٖتقيق: عبد  -طبعة دار ادلعرفة بَتوت 

 اللطيف زلمد موسى السبكي.
ختصار"، احلصٍت، أيب بكر بن زلمد. "كفاية األخيار يف حل غاية اال

م(، الطبعة: األوذل، ٖتقيق: علي ٜٜٗٔ) –دمشق  -دار اخلَت 
 عبد احلميد بلطجي وزلمد وىيب سليمان.

اخلالدي، أٛتد. "سرقة جهود اآلخرين جرمية ال تغتفر"، مقال منشور 
م(، عرب احلساب ٕٚٔٓ( كانون أول/ديسمرب )٘ٔبتاريخ )

 http://sudaneseonline.com  الشخصي للكاتب:ٔتوقع
 –اخلرشي، زلمد بن عبداهلل. "شرح سلتصر خليل" دار الفكر للطباعة 

 بَتوت، بدون طبعة وبدون تاريخ.
اخلرقي، عمر بن احلسُت. "سلتصر اخلرقي"، دار الصحابة للًتاث، 

 م(.ٖٜٜٔ-ىـٖٔٗٔالطبعة: )
اخلطيب، عبداهلل عبداحلميد. "العمل اجلماعي التطوعي"، عمان، 

 م(.ٕٓٔٓطبعة عام )جامعة القدس ادلفتوحة، 
بَتوت، ٖتقيق:  -الدردير، سيدي أٛتد. "الشرح الكبَت"، دار الفكر 
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 زلمد عليش.
الدَِّمَتي، زلمد بن موسى. "النجم الوىاج يف شرح ادلنهاج"، دار 

-ىـٕ٘ٗٔادلنهاج )جدة(، احملقق: جلنة علمية، الطبعة: األوذل، )
 م(.ٕٗٓٓ

لتفعيل دور الوقف يف دنيا، شوقي أٛتد. "الوقف النقدي، مدخل 
حياتنا ادلعاصرة"، ْتث منشور ٔتجلة رلمع الفقو اإلسالمي، العدد 

 الثالث عشر.
رفاعي، عاطف إبراىيم. "صور اإلعالم اإلسالمي يف القرآن الكرمي"، 
رسالة ماجستَت، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة ادلدينة العادلية 

 م(.ٕٔٔٓ-ىـٕٖٗٔ)ماليزيا(، )
 الدين أٛتد. "فتاوى الرملي"، ادلكتبة اإلسالمية.الرملي، شهاب 

الزحيلي، زلمد مصطفى. "القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف ادلذاىب 
-ىـٕٚٗٔدمشق، الطبعة: األوذل، ) -األربعة"، دار الفكر 

 م(.ٕٙٓٓ
الزحيلي، وىبة مصطفى. "الفقو اإلسالمي وأدلتو"، دار الفكرـ سوريا، 

 بعة ادلنقحة الثانية عشرة.دمشق، الطبعة الرابعة، الط
 –الزرقا، أٛتد بن الشيخ زلمد. "شرح القواعد الفقهية"، ط: دار القلم 

م(، صححو وعلق عليو: مصطفى ٜٜٛٔدمشق، الطبعة الثانية، )
 أٛتد الزرقا.

الزركشي، زلمد بن هبادر. "ادلنثور يف القواعد"، وزارة األوقاف 
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ٖتقيق: د. تيسَت فائق ىـ(، الطبعة: الثانية، ٘ٓٗٔ)-بالكويت
 أٛتد زلمود.

الزميلي، زكريا إبراىيم. "منهج القرآن الكرمي يف دعوة غَت ادلسلمُت 
لإلسالم"، ْتث لدى مؤ٘تر الدعوة اإلسالمية ومتغَتات العصر، 

 ٚٔىـ/ٕٙٗٔربيع األول  ٛباجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطُت، )
 م(.ٕ٘ٓٓأبريل 

بَتوت، بدون  –دار ادلعرفة  السرخسي، مشس الدين. "ادلبسوط"،
 طبعة، وبدون تاريخ.

السعدي، عبدالرٛتن بن ناصر. "تيسَت الكرمي الرٛتن يف تفسَت كالم 
 م(.ٕٓٓٓ-ىـٕٔٗٔ) –ادلنان"، مؤسسة الرسالة، بَتوت 

بالقاىرة،  السيد عوض، "التطور التكنولوجي واجلرمية"، ادلركز الدميوجرايف
أعمال ادلؤ٘تر السنوي الرابع والثالثون، قضايا السكان والتنمية، 

 م(.ٕٗٓٓ( ديسمرب )ٕٕ-ٜٔ)
الشَتازي، إبراىيم بن علي. "ادلهذب يف فقو اإلمام الشافعي"، دار 

 بَتوت، بدون تاريخ. –الفكر 
الصاوي، أٛتد بن زلمد. "حاشية الصاوي على الشرح الصغَت )بلغة 

 ب ادلسالك("، دار ادلعارف، بدون تاريخ طبعة.السالك ألقر 
صوفان، عيسى زلمد. "أسس العمل اخلَتي وفنون تسويقو". الطبعة 

 م(.ٕٛٓٓاألوذل، الكويت، )
العبد اللطيف، عبدالرٛتن بن صاحل. "القواعد والضوابط الفقهية 
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ادلتضمنة للتيسَت"، عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية، 
رة، ادلملكة العربية السعودية، الطبعة: األوذل، ادلدينة ادلنو 

 م(.ٖٕٓٓىـ/ٖٕٗٔ)
 -على ٚتعة، "ادلدخل إذل دراسة ادلذاىب الفقهية"، دار السالم 

 م(.ٕٔٓٓىـٕٕٗٔالقاىرة، الطبعة: الثانية )
العمراين، ُيِت بن أيب اخلَت. "البيان يف مذىب اإلمام الشافعي"، ط: 

م(، بعناية ٕٚٓٓىـ/ٕٛٗٔنية، )جدة، الطبعة الثا –دار ادلنهاج 
 قاسم زلمد النوري.

القاىرة  -الغزارل، زلمد بن زلمد. "الوسيط يف ادلذىب"، دار السالم 
ىـ(، الطبعة: األوذل، ٖتقيق: أٛتد زلمود إبراىيم، زلمد ٚٔٗٔ) –

 زلمد تامر.
فتاوى الشبكة اإلسالمية، جلنة الفتوى بالشبكة اإلسالمية، اسًتجع من 

ىـ(، ادلوافق ٖٓٗٔ/ٕٔ/ٔتاريخ: يف )اإلنًتنت ب
م(. على موقع إسالم ويب، على الرابط / ٜٕٓٓنوفمرب،ٛٔ)

http://www.islamweb.net فتوى عن وقف ادلال .
/ ٕٔعلى ادلواقع اإللكًتونية الدعوية. فتاوى الشبكة اإلسالمية، )

 (. ضمن ادلكتبة الشاملة.ٙٓٗٗ
يف غريب الشرح الكبَت"، دار الفيومي، أٛتد بن زلمد. "ادلصباح ادلنَت 

م(، ٕٓٔٓ-ىـٖٔٗٔالطبعة األوذل، ) -بَتوت -الرسالة العادلية 
 اعتٌت بو عادل مرشد.



 الغامدي الكراني صالح بن عبدالحميد. د، اأنموذجً  الفقهية الشبكة - اإللكتروني بالوقف المتعلقة الفقهية الضوابط

ٖٛٓ 

 –بَتوت  -القرايف، أٛتد بن إدريس. "الفروق"، دار الكتب العلمية 
 م(، الطبعة: األوذل، ٖتقيق: خليل ادلنصور.ٜٜٛٔ-ىـٛٔٗٔ)

 –بَتوت  -دار الغرب القرايف، شهاب الدين أٛتد. "الذخَتة"، 
 م(، ٖتقيق: زلمد حجي.ٜٜٗٔ)

الكرمي، مرعي بن يوسف. "دليل الطالب لنيل ادلطالب"، احملقق: أبو 
قتيبة نظر زلمد الفاريايب،دار طيبة، الرياض، الطبعة: األوذل 

 م(.ٕٗٓٓىـ/ٕ٘ٗٔ)
الكفومي، أيوب بن موسى. "الكليات معجم يف ادلصطلحات والفروق 

م(، ٜٜٛٔ-ىـٜٔٗٔ) –بَتوت  -الرسالة اللغوية"، مؤسسة 
 زلمد ادلصري. -ٖتقيق: عدنان درويش 

ادلاوردي، علي بن زلمد. "احلاوي الكبَت"، ط: دار الكتب العلمية، 
م(، ٖتقيق: ٜٜٗٔىـ/ٗٔٗٔلبنان، الطبعة األوذل، ) –بَتوت 

 علي معوض، عادل عبدادلوجود.
القسم الثاين(، ادلؤلف:  رلموعة الرسائل وادلسائل النجدية )اجلزء الرابع،

لبعض علماء صلد األعالم، احملقق: األوذل، ٔتصر 
ىـ(، الناشر: دار العاصمة، ٕٔٗٔىـ(/النشرة الثالثة، )ٜٖٗٔ)

 الرياض، ادلملكة العربية السعودية.
ادلرداوي، علي بن سليمان. "اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف"، 

بَتوت، ٖتقيق: زلمد حامد  -دار النشر: دار إحياء الًتاث العريب 
 الفقي.
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مسلم، مسلم بن احلجاج. "اجلامع الصحيح ادلسمى بصحيح مسلم"، 
الطبعة الثانية،  –مصر  –ط: دار ابن رجب 

 م(.ٕٙٓٓه/ٕٚٗٔ)
ادلشيقح، خالد بن علي. "األوقاف يف العصر احلديث، كيف نوجهها 
 لدعم اجلامعات وتنمية مواردىا"، دراسة فقهية، بدون طبعة

 وبدون تاريخ.
ادلغريب، زلمد بن عبدالرٛتن. "مواىب اجلليل لشرح سلتصر خليل"، دار 

 ىـ(، الطبعة: الثانية.ٜٖٛٔ) –بَتوت  -الفكر 
ادليداين، عبدالرٛتن بن حسن َحبَـنََّكة. "احلضارة اإلسالمية أسسها 
ووسائلها وصور من تطبيقات ادلسلمُت ذلا وحملات من تأثَتىا يف 

-ىـٛٔٗٔدمشق، الطبعة: األوذل ) -دار القلم سائر األمم"،
 م(.ٜٜٛٔ

النملة، عبدالكرمي بن علي. "ادلهذب يف علم أصول الفقو ادلقارن"، ط: 
 م(.ٜٜٜٔىـ/ٕٓٗٔالرياض، الطبعة األوذل، ) -مكتبة الرشد 

 م(.ٜٜٚٔ) –بَتوت  -النووي، "اجملموع شرح ادلهذب"، دار الفكر 
الطبعة  -بَتوت -دلفتُت"، دار ادلعرفة النووي، "روضة الطالبُت وعمدة ا

 م(، ٖتقيق: د/ خليل مأمون شيحا.ٕٙٓٓىـ/ٕٚٗٔاألوذل، )
 -النووي، "شرح النووي على صحيح مسلم"، دار إحياء الًتاث العريب 

 م(، الطبعة: الثانية.ٕٜٖٔ) –بَتوت 
 المواقع اإللكترونية على شبكة اإلنترنت:
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ٛتيد إمام وخطيب  عبداهلل بن كلمة معارل الشيخ الدكتور/ صاحل بن
ادلسجد احلرام، وعضو ىيئة كبار العلماء عن ادلشروع العادلي: 

  على الرابط اآليت:فيديو « الشبكة الفقهية»
https://youtu.be/8GO0R1fygIU 

 لرابط اآليت:على ا« الشبكة الفقهية»الكتيب التعريفي للمشروع العادلي 
http://www.feqhup.com/do.php?id=6268 

 على الرابط اآليت:« الشبكة الفقهية»اخلطة االسًتاتيجية دلشروع 
http://www.feqhup.com/do.php?id=6280 

 على الرابط اآليت:« الشبكة الفقهية»كيات العلماء للمشروع العادلي تز 
http://www.feqhup.com/do.php?id=6269 

حساب ادلوقع الشخصي للكاتب: أٛتد اخلالدي عرب اإلنًتنت على 
 الرابط اآليت:

http://sudaneseonline.com 
 اآليت: إسالم ويب، على الرابط اإللكًتوين: وقعادل

http://www.islamweb.net 

 

https://youtu.be/8GO0R1fygIU
https://youtu.be/8GO0R1fygIU
http://www.feqhup.com/do.php?id=6268
http://www.feqhup.com/do.php?id=6268
http://www.feqhup.com/do.php?id=6280
http://www.feqhup.com/do.php?id=6280
http://www.feqhup.com/do.php?id=6269
http://www.feqhup.com/do.php?id=6269
http://sudaneseonline.com/
http://sudaneseonline.com/
http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/


 الثاني الجزء – ٛٛٔ العدد – الشرعية للعلوم اإلسالمّية الجامعة مجّلة

ٖٖٛ 

Bibliography 
alqura'an alkarim. 
ibn arrifah, ahmad bin mohmmad. "kafayah annabih fi 

sharh attanbih", Investigated: majdi baslum, Publisher: 
dar alkotb alilmyah, Edition: 1st, (2009). 

ibn assobki, taj addin. "al'ashbah wannadha'ir" Print: dar 
alkotb alilmyah, Edition: 1st, (1411/1991). 

ibn alhomam, mohmmad bin abdolwahid. "fath alqadir", 
Print: dar alfikr, no edition, no date. 

ibn taymyah, ahmad abdolhalim. "majmu alfataw", 
Edition: 2st, Investigated: abdorrahman qasim. 

ibn hajar, ahmad bin ali. "fath albari sharh sahih 
albakhari", dar almarifah - bayrut, Investigated: mohib 
addin alkhatib. 

ibn sayd annas, mohmmad bin mohmmad. "oyun al'athr fi 
fonun almaghazi washama'il wassiyar", Comment: 
ibrahim ramdan, dar alqalm - Beirut, Edition: 1st, 
(1414/1993). 

ibn abdin, "minhat alkhaliq", dar alkitab al'islami, Edition: 
2st - no date. 

ibn qodamah, abdollah bin ahmad. "almoghni", Print: dar 
alam alkotb - Riyadh - Edition: 8st, (1434-2013), 
Investigated: dr. abdollah attorki, dr. abdolfatah 
alholu. 

ibn qodamah, muffaq addin. "alkafi fi fiqh al'imam 
ahmad", dar alkotb alilmyah, Edition: 1st, (1414-
1994). 

ibn moflih, ibrahim bin mohmmad. "almobdi fi sharh 
almoqni", almaktab al'islami - Beirut - (1400). 

ibn nojim, zayn addin bin ibrahim. "al'ashbah wannadha'ir 
ala mazhhab abi hanifah annoman", Print: dar alkotb 
alilmyah, Beirut - Lebanon, Edition: 1st, (1419/1999). 

ibn nojim, zayn addin bin ibrahim. "albahr arra'iq sharh 
kanz addaqa'iq", Print: dar alkitab al'islami, Edition: 



 الغامدي الكراني صالح بن عبدالحميد. د، اأنموذجً  الفقهية الشبكة - اإللكتروني بالوقف المتعلقة الفقهية الضوابط

ٖٛٗ 

2st, no date. 
ibn nojim, zayn addin bin ibrahim. "ghamz oyun albasa'ir 

sharh kitab al'ashbah wannadha'ir", dar alkotb 
alilmyah - Lebanon / Beirut - (1405) - (1985), Edition: 
1st, Investigated: sharh mawlana assayd ahmad bin 
mohmmad alhanfi alhamwi. 

ibn hisham, abdolmalk bin hisham. "assirah 
annabawiyah", Investigated: mostfa assaqa, 
wa'ibrahim al'abyari, wabdalhfidh ashalabi, Publisher: 
sharkah maktbah wamtbah mostfa albabi alhalbi 
wa'wladoh for Egypt, Edition: 2st, (1375-1955). 

abu layl, mahmud ahmad. "astthmar al'awqaf fi alfiqh 
al'islami". Research published in mojama alfiqh 
al'islami Journal, Issue 13. 

al'asmari, salih bin mohmmad. "majmuah alfawa'id 
albahyah ala mandhumah alqawaid albahyah", dar 
assomayi, Riyadh, Edition: 1st, (1420-2000). 

al'ansari, zakrya bin mohmmad. "fath alwahab bashrh 
manhj attolab", dar alfikr for printing & publishing, 
Edition: (1414/1994). 

albokhari, mohmmad bin ismail. "aljami almosnad assahih 
almokhtsar min omur rasul Allah wasonanih 
wa'ayamih, almaruf bashih albokhari", Print: arrisalah 
alalmyah, Edition: 1st, (1432/2011), Investigated: 
shoayb al'arnu't, waadil morshid and a group of 
investigators. 

albokhari, mahmud bin ahmad. "almohit alborhani fi 
alfiqh annomani", almahqq: abdolkarim aljanadi, dar 
alkotb alilmyah, bayrut - labnan, Edition: al'awla, 
(1424-2004). 

albadr, badr bin nasir. "alwaqf ala alqura'an", Research 
published in albohuth al'islamyah Journal, Issue 77. 

bin bayh, abdullah bin ashaykh almahfudh. "'athr 
almaslhah fi alwaqf". Journal albuhuth alfiqhyah 
almuasirah, Issue (47), rabi al'akhr/ jamada al'akhrah 



 الثاني الجزء – ٛٛٔ العدد – الشرعية للعلوم اإلسالمّية الجامعة مجّلة

ٖٛ٘ 

(1421). 
bin nabi, malik. "dawr almuslm warisaltuh fi athuluth 

al'akhir min alqarn alishrin", dar alfikr- Damascus 
Syria / dar alfikr - Algeria, Edition: 1st, (1412-1991). 

attaghlibi, abdulqadr bin omar. "nayl alma'arib bashrh dalil 
attalb", Investigated: dr. mohmmad al'ashqr, alfalah 
Library, Kuwait, Edition: 1st, (1403-1983). 

alhajawi, musa bin ahmad. "al'iqna fi fiqh al'imam ahmad 
bin hanbl", Print: dar almarifah bayrut - labnan, no 
date, Investigated: abdollatif assobki. 

alhisni, abi bakr bin mohmmad. "kifayah al'akhyar fi hal 
ghayah al'ikhtisar", dar alkhayr - Damascus - (1994), 
Edition: 1st, Investigated: ali abdolhamid baltji 
wamohmmad wahbi soliman. 

alkhaldi, ahmad. "sarqah johud al'akhrin jarimah la 
taghtafr", Published article for date: (15) kanun 
awl/dismbr (2017), abr alhasab ashakhsi lalkatb: for 
site http://sudaneseonline.com. 

alkhirshi, mohmmad bin abdollah. "sharh mokhtasr khalil" 
dar alfikr for Printing - Beirut, no edition, no date. 

alkhiraqi, omar bin alhosin. "mokhtsr alkhiraqi", dar 
assahabah laltorath, Edition: (1413-1993). 

alkhatib, abdollah abdolhamid. "alaml aljamai attatui", 
Amman, alqads almaftuhah University, Edition: 
(2010). 

addardir, sidi ahmad. "asharh alkabir", dar alfikr - Beirut, 
Investigated: mohmmad alish. 

addamiri, mohmmad bin musa. "annajm alwahaj fi sharh 
alminhaj", dar alminhaj (Jeddah), Investigated: lajna 
ilmya, Edition: 1st, (1425-2004). 

donya, shawqi ahmad. "alwaqf annaqdi, madkhl litafil 
dawr alwaqf fi hayatina almoasira", Research 
published in mojama alfiqh al'islami Journal, Issue 13. 

rifai, atif ibrahim. "siwr al'ilam al'islami fi alqura'an 
alkarim", Master Thesis, kolyat alolum al'islamyah, 



 الغامدي الكراني صالح بن عبدالحميد. د، اأنموذجً  الفقهية الشبكة - اإللكتروني بالوقف المتعلقة الفقهية الضوابط

ٖٛٙ 

almadinah alalmyah University (Malaysia), (1432-
2011). 

arramli, shihab addin ahmad. "fataw arramli", almaktbah 
al'islamyah. 

azzohili, mohmmad mostfa. "alqawaid alfiqhyah 
watatbiqatiha fi almazhahib al'arbah", dar alfikr - 
Damascus, Edition: 1st, (1427-2006). 

azzohili, wahbah mostfa. "alfiqh al'islami wa'dilatoh", dar 
alfikr, Syria Damascus, Edition: 4st, Edition: 
almonqhah 12st. 

azzorqa, ahmad bin ashaykh mohmmad. "sharh alqawaid 
alfiqhyah", Print: dar alqalm - Damascus, Edition: 2st, 
(1989), Comment: mostfa ahmad azzorqa. 

azzarkashi, mohmmad bin bahadir. "almanthur fi 
alqawaid", wizarat al'awqaf Kuwait- (1405), Edition: 
2st, Investigated: dr. taysir fa'iq ahmad mahmud. 

azzamili, zakrya ibrahim. "manhj alqura'an alkarim fi 
dawat ghayr almoslmin lali'islam", Research in 
mo'tmar addawah al'islamyah wamotghirat alasr, 
al'islamyah University, Gaza, Palestine, (8 rabi al'awl 
1426/17 abril 2005). 

assarkhsi, shams addin. "almabsut", dar almarifah - Beirut, 
no edition, no date. 

assadi, abdorrahmn bin nasir. "taysir alkarim arrahmn fi 
tafsir kalam almanan", arrisalah Institution, Beirut- 
(1421-2000). 

assayd awad, "attatur attaknuluji waljarimah", almarkiz 
addimujrafi Cairo, aamal almo'tmar assanawi 34, 
qadaya assokkan wattanmyah, (19-22) deysmbr 
(2004). 

ashirazi, ibrahim bin ali. "almahzhb fi fiqh al'imam 
ashafi", dar alfikr - Beirut, no date. 

assawi, ahmad bin mohmmad. "hashiyah assawi ala 
ashsharh assaghir (biloghah assalik li'aqrab 
almasalk)", dar almaarif, no date. 



 الثاني الجزء – ٛٛٔ العدد – الشرعية للعلوم اإلسالمّية الجامعة مجّلة

ٖٛٚ 

sufan, isa mohmmad. "'osos alamal alkhayri wafnun 
taswiqoh". Edition: 1st, Kuwait, (2008). 

alabdoalltif, abdorrahmn bin salih. "alqawaid waddawabit 
alfiqhyah almotadamnah liltisir", amadat albahth 
alilmi baljamiah al'islamyah, Al-Madina Al-
Monawara, KSA, Edition: 1st, (1423/2003). 

ali jomah, "almadkhl ila dirasat almazhahib alfiqhyah", dar 
assalam - Cairo, Edition: 2st (14222001). 

alamrani, yahya bin abi alkhayr. "albayan fi mazhhb al'imam 
ashshafi", Print: dar alminhaj - Jeddah, Edition: 2st, 
(1428/2007), biinayat qasim mohmmad annuri. 

alghazali, mohmmad bin mohmmad. "alwasit fi 
almazhhab", dar assalam - Cairo - (1417), Edition: 1st, 
Investigated: ahmad ibrahim, mohmmad tamir. 

fataw ashshabkah al'islamyah, lajnat alfatu bishshabkah 
al'islamyah, Backup Internet: (1-12-1430), (18-11-
2009) In site http://www.islamweb.net. fatwa an waqf 
almal ala almawaqi al'ilktrunyah addauyah. fataw 
ashshabkah al'islamyah, (12/ 4406). dimn almaktbah 
ashshamilah. 

alfiyumi, ahmad bin mohmmad. "almisbah almonir fi 
gharib ashsharh alkabir", dar arrisalah alalmyah - 
Beirut - Edition: 1st, (1431-2010), itana bihi adil 
morshid. 

alqarafi, ahmad bin idris. "alforuq", dar alkotb alilmyah - 
Beirut - (1418-1998), Edition: 1st, Investigated: khalil 
almansur. 

alqarafi, shihab addin ahmad. "azhzhakhirah", dar algharb 
- Beirut - (1994), Investigated: mohmmad haji. 

alkarmi, miri bin yusf. "dalil attalb linayl almatalib", 
Investigated: abu qotibah alfaryabi, dar taybah, 
Riyadh, Edition: 1st (1425/2004). 

alkafumi, ayub bin musa. "alkolyyat mojam fi alomstlahat 
walforuq allaghawyah", arrisalah Institution - Beirut - 
(1419-1998), Investigated: adnan darwish - mohmmad 



 الغامدي الكراني صالح بن عبدالحميد. د، اأنموذجً  الفقهية الشبكة - اإللكتروني بالوقف المتعلقة الفقهية الضوابط

ٖٛٛ 

almasri. 
almawirdi, ali bin mohmmad. "alhawi alkabir", Print: dar 

alkotb alilmyah, Beirut - Lebanon, Edition: 1st, 
(1414/1994), Investigated: ali moawad, adil 
abdolmawjud. 

majmuah arrasa'il walmasa'il annajdyah (aljoz' 4, alqism 
2), Author: bad olama' najd al'alam, Edition: 1st, 
Egypt (1349) / annashrah 3, (1412), Publisher: dar 
alasimah, Riyadh, KSA. 

almardawi, ali bin soliman. "al'insaf fi marifah arrajih min 
alkhilaf", Publisher: dar ihya' attorath alarabi - Beirut, 
Investigated: mohmmad hamid alfaqqi. 

moslim, moslim bin alhajaj. "aljami assahih almosmma 
bisahih moslim", Print: dar ibn rajb - Egypt - Edition: 
2st, (1427/2006). 

almoshiqih, khalid bin ali. "al'awqaf fi alasr alhadith, kayf 
nowajhha lidam aljamiat watnmyat mawaridha", 
dirasah fiqhyah, no edition, no date. 

almaghribi, mohmmad bin abdorrahmn. "mawahib aljalil 
lisharh mokhtsar khalil", dar alfikr - Beirut - (1398), 
Edition: 2st. 

almaydani, abdorrahmn bin hasan habannakah. "alhadarah 
al'islamyah ososaha wawsa'ilha wasur min tatbiqat 
almoslimin laha walamahat min ta'thiriha fi sa'ir al'omam", 
dar alqalm - Damascus, Edition: 1st (1418-1998). 

annamlah, abdolkarim bin ali. "almohzhab fi ilm osul 
alfiqh almoqarn", Print: arroshd Library - Riyadh, 
Edition: 1st, (1420/1999). 

annawawi, "almajmu sharh almohzhab", dar alfikr - Beirut 
- (1997). 

annawawi, "rawdat attalibin waomdat almoftin", dar 
almarifah - Beirut - Edition: 1st, (1427/2006), 
Investigated: dr. khalil ma'mun shiha. 

annawawi, "sharh annawawi ala sahih moslim", dar ihya' 
attorath alarabi - Beirut - (1392), Edition: 2st. 



 الثاني الجزء – ٛٛٔ العدد – الشرعية للعلوم اإلسالمّية الجامعة مجّلة

ٖٜٛ 

 



 الغامدي الكراني صالح بن عبدالحميد. د، اأنموذجً  الفقهية الشبكة - اإللكتروني بالوقف المتعلقة الفقهية الضوابط

ٖٜٓ 

Websites 
The speech of Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid in the 

global project: «feqhweb.com» video on the following 
link: https://youtu.be/8GO0R1fygIU 

Global Project Handbook «feqhweb.com» On the 
following link: 
http://www.feqhup.com/do.php?id=6268 

The Strategic Plan of the «feqhweb.com» Project On the 
following link: 
http://www.feqhup.com/do.php?id=6280 

Scientists praise the global project «feqhweb.com» Project 
On the following link: 
http://www.feqhup.com/do.php?id=6269 

The personal account of the author: Ahmed Khalidi online 
on the following link: http://sudaneseonline.com 

http://www.islamweb.net 

https://youtu.be/8GO0R1fygIU
http://www.feqhup.com/do.php?id=6280
http://www.feqhup.com/do.php?id=6269
http://sudaneseonline.com/
http://www.islamweb.net/




The contents of the issue 
No. The research 

 

The 
page 

1)  

The Hadith of: “Women Who Change the Creation 
of Allah” 

A Critical Study 
Dr. Ammar Ahmad As-Shayashanah 

9 

2)  
The Hadeeths which mentioned the beauty of 

women an Objective Hadeeth Study 
Dr. Abdurahman bin Amri bin Abdillah As-Sha'idi 

127 

3)  

The Jurisprudential Controls Related to Electronic 
Endowment 

“A Jurisprudential Network As An Example” 
Dr. Abdul Hameed bin Saleh bin Abdil Kareem Al-

Karani Al-Ghamidi 

313 

4)  

The Sale of the Roots and The Fruits from The 
Book "Sharh Al Muharrar" 

By Safiyyu Ad-Deen Abdul Mumine Bin Abdul Haq Al 
Bagdaadi Al Hanbali ،Died in 739h. 

Studying and Investigating 
Dr. Abdul Lateef bin Murshid bin salman Al-Awfi 

391 

5)  

The Features of Imam Shafi’h’s Jurisprudence 
Methodology through his work: Al-Ummu 
A Study and Application on two chapters: 
“Jihad and Fighting the Transgressors” 

Muhammad bun Abdirahman bin Abdillah As-Shiri 

471 

6)  

The extractions of causation of the measurement 
between Islamic Jurisprudence (Osoul Al-fiqh) and 

the science controversy" 
Dr. Areej Fahd Abid Al-Jabiri 

535 

7)  
Imitating the Anonymous: Its definition and ruling 

Dr. Ali Abduhu Muhammad Ousaimi Hakami 
589 

  



Publication Rules at the Journal (( 
 The research should be new and must have not been 

published before. 
 It should be genuine, innovative and informative. 
 It should not been excerpted from a previous published 

works of the researcher. 
 It should comply with the standard academic research 

rules and its methodology. 
 It should include the following: 

 Title page in Arabic. 
 Title page in English.  
 An abstract in Arabic. 
 An abstract in English. 
 Introduction. 
 Body of the research. 
 A conclusion that includes the research findings and 

recommendations. 
 Bibliography in Arabic. 
 Transliteration of Arabic bibliography in Latin alphabet 

on a separate list. 
 Necessary appendices (if any). 

 If the research is published in paper form (hardcopy), 
the researcher will be given one free copy of the 
journal's issue in which his work was published and 
(10) copies excerpted from his research paper. 

 In case the research is approved for publication, the 
journal assumes all of its copyrights and reserves the 
right to republish it in a hard or soft copy, and it also 
have the right to include it in a local and global 
databases with or without compensation, and without 
having to obtain the researcher's permission.  

 The researcher shall not republish his research which 
has been accepted for publication in the journal in any 
other publishing channel without a prior written 
permission from the editor-in-chief. 

 The style of documentation adopted in the journal is 
Chicago style. 

                                                 

()  These general rules are explained in detail in the journal's 
website: http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html   

http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html


 

 

The Editorial Board 
Prof. Dr. Amin bun A’ish Al-Muzaini 

(editor) 
A professor of Quranic science and its 

interpretation at Islamic University 
Prof. Dr. Abdullah bun Julaidaan Az-

Zufairi 
A professor of Aqidah at Islamic University 
Prof. Dr. Hafiz bun Muhammad Al-

Hakami 
A professor of Hadith Sciences at 

Islamic University 
Prof. Dr. Muhammad Sa’d bun Ahmad 

Al-Youbi 
A professor of Fundamentals of 

Fiqh at Islamic University 
Prof. Dr. Ahmad bun Muhammad Ar-

Rufaa’i 
A professor of Fiqh at Islamic University 

Prof. Dr. Abdu Raheem bun Abdillah 
As-Shinqiti 

A professor of Quranic recitations 
at Islamic University 

Prof. Dr. Ali bun Sulaiman Al-Ubaid 
A former professor of Quranic science 

and its interpretation at Imam 
Muhammad bun Saud’s University 

Prof. Dr. Mubarak Muhammad Ahmad 
Rahmat 

A professor of Quranic studies at 
Ummu Darrman Islamic University 
Prof. Dr. Muhammad bun Khalid Abdil 

Azeez Mansour 
A professor of Fiqh and its 

fundaments at Jordanian and 
Kuwait University 

*** 
Editorial Secretary: Khalid bun Sa’d Al-

Ghamidi 
Publishing department: Omar bun Hasan 

al-abdali

The consulting board 
Prof.dr. Sa’d bun Turki Al-Khathlan 
A former member of the high scholars 

His highness Prince Dr. Sa’oud bun 
Salman bun Muhammad A’la 

Sa’oud 
Associate professor of Aqidah at King 

Sa’oud University 
His excellency Prof.  dr. Yusuff bun 

Muhammad bun Sa’eed 
Vice minister of Islamic affairs 

Prof.dr. A’yaad bun Naami As-Salami 
The editor –in- chief of Islamic 

Research’s Journal 
Prof.dr. Abdul Hadi bun Abdillah 

Hamitu 
A professor of higher education in Morocco 

Prof.dr. Musa’id bun Suleiman At-
Tayyarr 

Professor of Quranic Interpretation at King Saud’s 
University 

Prof. dr. Ghanim Qadouri Al-
hamad 

Professor at the college of education at 
Tikrit University 

Prof. dr. Mubarak bun Yusuf Al-Hajiri 
former Chancellor of the college of sharia 

at Kuwait University 
Prof. dr. Zain Al-A’bideen bilaa Furaij 
A professor of higher education at Al-

Hassan the second’s University 
Prof. dr. Falih Muhammad As-

Shageer 
A professor of Hadith at Imam bun Saud’s University 
Prof. dr. Hamad bun Abdil Muhsin At-

Tuwaijiri 
A professor of Aqeedah at Imam 

Muhammad bun Saud’s University 
Prof. dr. Abdul Azeez bun Abdurrahman 

Ar-Rabee’a 
Professor of compared Fiqh at the higher 

school for Judiciary 



 

 

Paper version 
Filed at the King Fahd National Library No. 8736/1439 and 

the date of 17/09/1439 AH 
International serial number of periodicals (ISSN) 7898-1658 

 
Online version 

Filed at the King Fahd National Library No. 8738/1439 
and the date of 17/09/1439 AH 

International Serial Number of Periodicals (ISSN) 
7901-1658 

 

the journal’s website  
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html 

 

 
The papers are sent with the name of the Editor - 

in – Chief of the Journal to this E-mail address  
Es.journalils@iu.edu.sa 

 

 
(The views expressed in the published papers reflect the 

views of the researchers only, and do not necessarily 
reflect the opinion of the journal)  

http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html


 

 

 
 

 
 

  



 

 

  



 

 

 




